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Abstract 

Today official divorce statistics do not fully indicate failure the spouses in their marital life 

because of the larger, but undiscovered, number of emotional divorces. One of the disadvantage 

of life is marital burnout which leads to emotional separation if left untreated. Therefore, the 

present study was conducted to identify the effective factors on marital burnout, which is one of 

the factors that increasing divorce in society. This study was conducted using qualitative method 

with emphasis on phenomenological approach. The study population consisted of all married 

men and women residing in Tehran and the purposeful sampling was done among those with 

marital burnout who referred to counseling clinic. Data collection was done through semi-

structured interviews and data analysis was done based on data theory. Finally, 227 open codes, 

21 concepts and 4 main categories were obtained. The main themes in this study included 

adverse communication characteristics, personality problems, exacerbation factors, and 

involvement with adverse outcomes of marital burnout that each of them also included some 

concepts. The findings indicated that the individual, relationship and family dimensions were 

involved in the formation of this phenomenon in marital relationships and the main focus of the 

research findings was "lack of affection and care in the relationship". Overall, the results showed 

that marital burnout is a process that has bad consequences in the physical, psycho-emotional, 

and social contexts and recommended that counselors and psychologists take more action on 

marital burnout and its growth factors. 
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 چکیده

میزان ناکامی همسران در زندگی زناشویی نیست؛ زیرا در کنار آن  دهندهنشانکامل  طوربهرسمی طالق آمار امروزه 

 زناشویی رمقیبی ،های زندگیهای عاطفی اختصاص دارد. یکی از نابسامانیتر، اما کشف نشده به طالقآماری بزرگ

پژوهش حاضر به  بنابراین ؛دهدمی سوق عاطفی اییجد سمت به را به آن رسیدگی نشود زوجین  موقعبهاست که اگر 

ثر بر افزایش طالق در جامعه است، انجام شد. این که یکی از دالیل مؤ زناشویی رمقیبیبر  مؤثرهدف شناسایی عوامل 

شامل کلیه  پژوهش. جامعه گرفته استبر رویکرد پدیدارشناسانه صورت  تأکیدپژوهش با استفاده از روش کیفی و با 

که به  زناشویی رمقیبیگیری به روش هدفمند از بین افراد با تجربۀ ساکن شهر تهران بود و نمونه متأهلن و مردان زنا

بود و  نیمه ساختاریافتهاز طریق مصاحبه  هادادهآوری ، صورت گرفت. جمعکرده بودندکلینیک مشاوره مراجعه 

. مقوله به دست آمد 4مفهوم و  21باز،  کد 227شد و نهایتاً  انجام داده بنیادنظریه  بر اساس هاداده وتحلیلتجزیه

های ارتباطی نامطلوب، مشکالت شخصیتی، عوامل ویژگی دربرگیرندۀدر این پژوهش  آمدهدستبهمقوالت اصلی 

. شدندشامل مفاهیمی نیز می هاآناز  هرکدامبود که  زناشویی رمقیبیتشدیدکننده و درگیری با پیامدهای نامطلوب 

بود و  زناشوییگیری این پدیده در روابط ها حاکی از درگیر بودن ابعاد فردی، ارتباطی و خانوادگی در شکلبرآیند یافته

 رمقیبینتایج نشان داد که  طورکلیبهبود. « عدم مهرورزی مستمر و مراقبت از رابطه»های پژوهش مقوله محوری یافته

که  شودعاطفی و اجتماعی دارد و پیشنهاد می-اری در زمینه جسمی، روانیفرآیندی است که پیامدهای ناگو زناشویی

  آن اقداماتی انجام دهند. دهندۀو عوامل رشد  زناشویی رمقیبیبر روی  ازپیشبیشمشاوران و روانشناسان 

  ، پژوهش کیفیزناشویی رمقیبی زوجین، واژگان کلیدی:

 ارجاع
: زناشویی رمقیبیبر  مؤثرمطالعه کیفی عوامل (. 1398) ؛ ثنایی، باقر؛ نامور، هومن.الدینجمالفرجی، 

 .173-194، 2،خانواده یدرمانروان و مشاوره. مطالعه موردی تهران بزرگ
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 مقدمه 

از اهميت  اي اجتماعي، زيستي و فرهنگي است و به دليل نقش بنيادين آن در تشكيل خانوادهازدواج واقعه

ي امروز يكي از مشكالت اساسي و واقع (.1392، و احمدي گراوند کشاورز افشار،) تبسزايي برخوردار اس

کنند و آن وقت تقاضاهاي کامل بر عشق بنا مي طوربهيا  بسياري، روابط زناشويي را تقريباً اين است که

تواند به گاهي اوقات ازدواج نمي .آيديبرنماز عهده آن  تنهاييبهشود که عشق متعددي بر آن تحميل مي

به خشم، نفرت، تنهايي و نهايتاً طالق  شدهشروعپاسخ دهد و ازدواجي که با شور و عالقه  همه نيازهاي فرد

وضعيت نامساعد اقتصادي، عدم رضايت از مسائل جنسي، مشكالت (. 1391پاداش، ) انجامدمي

گرايانه از زندگي مشترک، در سازش با وظايف و کمال شناختي زوجين و داشتن تصورات خيالي وروان

حسيني بيرجندي، ) شودکند و منجر به ناسازگاري ميهاي زندگي زناشويي اخالل ايجاد ميمسئوليت

( انطباق کافي ايدئال) موقعيتدهد که معاني ذهني و انتظارات فرد از (. همچنين تعارض زماني رخ مي1396

 . (Willoughby,2013) باشد)واقعيت( نداشته  ادشدهيبا تجربه او در موقعيت 

مستقيم به همسر نسبت  طوربهتوقعات عاشقانه محقق نشود، احساس ناکامي و سرخوردگي  کههنگامي

 گيردجاي عشق را مي 2و سرخوردگي 1رمقيبيگردد و شود و سبب تحليل رفتن عشق و تعهد ميداده مي

(Pines,2004 .)اند عشق رمانتيک به که انتظار داشته شوندميدچار  زناشويي رمقييبافرادي به  درواقع

معنا  هاآنشان براي زندگي روابط صميمانه ،هايشانرغم تالششان معنا دهد، وقتي افراد ببينند عليزندگي

ها از نشانه يكي ديگر(. همچنين Fellows, Chiu, Hill, Hawkins, 2016) شوندمي رمقيبيدچار  ،سازدنمي

هاي يكديگر و فقدان احترام نسبت به فقدان پذيرش بدون قيد و شرط يكديگر، فقدان توجه به قابليت

 (.Neff & Geers,2013) استيكديگر 

تواند به کاهش عشق و عالقه و افزايش رفتار خصمانه را به دنبال دارد مي 3زناشويي رمقيبي ازآنجاکه

را به  رمقيبياولين فردي که (. Huston,2009) سازدواده را متزلزل نارضايتي زناشويي منجر شده و بنيان خان

را مطرح نمود،  زناشويي رمقيبيهاي زندگي تعميم داد و اولين بار کلمه و ساير جنبه غير شغليهاي حوزه

همراه  مدتطوالنيداند که در شرايط يک حالت خستگي جسمي، عاطفي و ذهني مي عنوانبهرا  رمقيبي

جسمي با کاهش انرژي، خستگي  رمقيبي. در اين تعريف (Pines,1998) شودلبات عاطفي ايجاد ميبا مطا

خستگي  کهدرحاليشود. تني مشخص ميهاي جسمي و روانمزمن، ضعف و تنوع وسيعي از شكايت

شود، خستگي رواني به رشد نگرش منفي نسبت به عاطفي، شامل احساسات درماندگي، نااميدي و فريب مي

                                                                                                                                                     
 
1. Burnout 

2. Disaffection 

3. Couple burnout 
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 (. 1394گردد )شاداب، خود، کار و زندگي برمي

که ناشي از عدم تناسب بين توقعات  دانندمياز پا افتادن جسمي، عاطفي و رواني  را رمقيبي محققان 

کند و پاسخي است در برابر به علت ناکامي در عشق بروز مي رمقيبي. (Lingern,2003) استو واقعيات 

شامل بار  زناشويي رمقيبي تشديدکنندهمتغيرهاي  (.Lavner, Karney, Bradbury,2016) مسائل وجودي

 هر سهدارند:  يمسئوليت اضافي، مطالبات متناقض و تعهدات خانوادگي است که هر سه وجه اشتراک مهم

 شوندميها، برآورده کردن توقعات و معيارها هستند و سبب تخليه انرژي «بايد»بيانگر ناکامي در برابر انجام 

(Pines, Neal, Hammer, Icekson,2011 .) 

ها در ازدواج خود با درصد از زوج ۵۰ کهطوريبه. شده استبيشتر  زناشويي رمقيبيامروزه شيوع 

-چيست و آيا ممكن است ارتباط زوج رمقيبيعوامل  در اين باب که. شوندميمواجه  زناشويي رمقيبي

به عواملي  شدهانجامعاشقانه و کارآمد تبديل کرد، تحقيقات  اند را به ارتباطيشده رمقيبيهايي که دچار 

از عشق، عدم توانايي حل تعارضات  رؤياييتوان به تصورات که در اين زمينه مي اندکردهاشارهچند 

، نوابي نژاد، عبادت پور) کردبار آن بر سالمت فيزيكي و عاطفي زوجين اشاره زناشويي و اثرات زيان

 (.1392، ي نژادفلسفآبادي، شفيع

به  ها را از سردرگمي نجات داده و راه سالم زيستن را، زوجزناشويي رمقيبيبر  مؤثرشناسايي عوامل 

شود که براي کاهش پيامدهاي مشخص مي آنجانشان خواهد داد. اهميت و ضرورت اين تحقيق  هاآن

 رمقيبي چراکهاجتماعي را کاهش دهد. هاي رواني و حل مناسبي ارائه داد تا تبعات آسيبناگوار بتوان راه

آن جامعه  تبعبهزيان بيشتري نسبت به طالق قانوني براي افراد خانواده و  مراتببهو طالق عاطفي  زناشويي

که  بوده استدر حوزه مسائل خانواده، سعي بر اين  گرفتهانجامدر اغلب مطالعات  (.1398 ،زهرا کار) دارد

يک دسته از  تأثيريک متغير وابسته در نظر گرفته شود و  عنوانبهست زناشويي مسئله تعارض زناشويي يا گس

آبادي، قرار گيرد )جهاني دولت موردبررسيمتغيرهاي مستقل، بر بروز يا تداوم اين مسئله  عنوانبهعوامل، 

متغير اکتفا  در کشور به روش کمي بوده و صرفاً به رابطه بين دو يا چند شدهانجامهاي اکثر پژوهش .(1396

بر ايجاد اين پديده در روابط  مؤثرکيفي به بررسي عميق عوامل  صورتبهشده است؛ اما مطالعاتي که 

احساس  کامالًتوان گفت يک شكاف پژوهشي در اين راستا ؛ بنابراين مياندکمپرداخته باشند،  زناشويي

 شود.مي

اند و به نارضايتي و ناپايداري دخيل زناشويي رمقيبيهايي که بر ضرورت پژوهش در مورد شاخه

ر جهت يافتن اين عوامل گاي براي پژوهشاحساس گرديده و به انگيزه ازپيشبيشانجامند بيشتر ازدواج مي

هاي فوق، پژوهش حاضر به دنبال با توجه به توضيحات و مسائل تبيين شده در زمينه است. شدهتبديل

ها و لفهو اينكه چه مؤ ؟اندکدم زناشويي رمقيبيبر  مؤثرمل پاسخگويي به اين سؤال کلي است که عوا

 بخشد؟را در زوجين تسريع مي زناشويي رمقيبيابعادي فرآيند 
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 روش پژوهش

و به روش نظريۀ انجام  1كرد کيفيـــــبا روي ،زناشويي رمقيبيبر  مؤثربا هدف بررسي عوامل  پژوهش حاضر

هدفمند و ابزار مصاحبه  غير تصادفيگيري ، از روش نمونههدف پژوهشه . با توجه بشده استتحليل 2ايزمينه

شهر  ساکن متأهلزنان و مردان استفاده شد. جامعه پژوهش کليه  هادادهآوردن  به دستساختاريافته براي نيمه

براي بود، تنها کساني  زناشويي رمقيبيداراي  متأهلافراد  هدف پژوهشگر مصاحبه با ازآنجاکهتهران بود. 

( 1مصاحبه انتخاب شدند که معيارهاي ورود به مطالعه را کسب کردند. معيارهاي ورود به مطالعه عبارت بودند از: 

دو ) پاينز زناشويي رمقيبيدر مقياس  ( گرفتن نمره باال2تجربه زندگي مشترک با همسر  سال پنجداشتن حداقل 

نسبت به جمعيت  زناشويي رمقيبيفاحش نمرات اين افراد در که نشانگر تفاوت  (انحراف معيار باالتر از ميانگين

  (.1398دالور، ) بودنرمال 

 ابزارها

در بين زوجين  زناشويي رمقيبيگيري درجه با هدف اندازه Pines (1996) اين پرسشنامه توسط :3پرسشنامه پاینز

، سستي و اختالل خواب( خستگي) جسميافتادگي پااز مؤلفهماده است که سه  21شامل  .است شدهطراحي

ارزشي، سرخوردگي و خشم افتادگي رواني )بيازپا افسردگي، نااميدي و در دام افتادن( و) عاطفيازپاافتادگي 

هاي شدر پژوه .استبيشتر  رمقيبينمره باالتر آزمودني در اين مقياس، نشانه سنجد. مي را نسبت به همسر( 

است. روايي  شدهمحاسبه 9۰/۰تا  84/۰اي بين لفاي کرونباخ در دامنهضريب پايايي مقياس با روش آ ،ديگر نيز

 کيفيت رابطه، يک مورد در مثبت نظر مانند مثبت ارتباطي هايويژگي با همبستگي محاسبه وسيلهبه اين مقياس

کشش و جاذبه عاطفي نسبت به همسر و کيفيت  هدفمندي، احساس خودشكوفايي، امنيت، احساس مكالمه،

آميزي در مطالعات صورت موفقيتبهاين مقياس . است شدهگزارشداري معني طوربهجنسي با همسر، رابطه 

 Sirin) شده است قرارگرفته مورداستفادهال و مكزيک غ، پرتاسپانيا مختلف در کشورهاي نروژ، مجارستان، فنالند،

Deniz, ،2016 .)( در پژوهش خود138۷نعيم )، تفاده از روش آلفاي کرونباخ و تنصيف پايايي اين مقياس را با اس

 روي را مذکور پايايي، پرسشنامه محاسبه منظوربه( 1384نويدي ) محاسبه نموده است. 82/۰و  8۵/۰به ترتيب 

 است. در کرده 86/۰  کرونباخ آلفاي استفاده از با را پرسشنامه اين پايايي ضريب د وکر اجرا نفري 24۰ نمونه

 کهکردند همبسته اينريچ زناشويي رضايت پرسشنامه با را اين آزمون روايي دنآور به دست براي پژوهشي

 ،دهقاني) است معنادار >P  ۰۰1/۰سطح   در که آمد به دست -4۰/۰دو پرسشنامه  اين بين همبستگي ضريب

                                                                                                                                                     
 
1. Qualitative 

2. Grounded theory 

3. Pines Scale 
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بخشي از همساني دروني و ضريب پايايي باال و رضايت اين پرسشنامهشود که مشاهده مي طورهمان (.139۰

 ابزار مناسبي است. ،رمقيبيميزان  گيرياندازهبرخوردار است و جهت 

 به .گرفت قرار مورداستفاده حاضر پژوهش در که است روشي ساختاريافته نيمه مصاحبه :ساختاریافته نیمه مصاحبه

 فادهمورداست اول اصليِ مصاحبه در و شد استخراج سؤاالتي مقدماتي، مصاحبه چند انجام از پس که شكل اين

 هاداده از که داد مفاهيمي به را خود جاي مفاهيم و سؤاالت اين مصاحبه، اولين تحليل از پس. قرار گرفت

 (.1391 افشار، ترجمه کربين، و استراوس) شدند بعد مرحله در هاداده گردآوري مبناي و شدندمي استخراج

 شیوه اجرای پژوهش

ار ناحيه شمال، جنوب، شرق و غرب تقسيم کرده و از هر ناحيه چند شهر تهران را به چه در مرحله اجرا پژوهشگر 

 تهران. هدف از اين کار، اين بود که احتمال حضور همه اقشار مختلف شهر شدهدفمند، انتخاب  صورتبهنفر، 

ه در نمون اجتماعي متفاوت و...(هاي و پردرآمد، سطوح تحصيلي باال و پايين، ديدگاه درآمدکماعم از اقشار )

زن يا مرد( در ) بودندافزايش يابد. پژوهشگر به اين مناطق مراجعه کرده و از بين افرادي که مايل به همكاري 

هاي ها در يكي از کلينيککرد. محل مصاحبه به مصاحبه دعوترا  هاآنصورت برخورداري از معيارهاي ورود، 

در  متأهلزنان و مردان نفر از  2۰تعداد  ها(اع يافتهبا توجه به اصل اشب) پژوهشنمونه اين بنابراين  ؛مشاوره بود

تا رسيدن به اشباع  هادادهآوري داوطلبانه در اين پژوهش شرکت نمودند. کار جمع صورتبهتهران بودند که 

نظريه  بر اساس و گزينشي در سه مرحله کدگذاري باز، محوري هادادهکدگذاري  دنبال شد. سپس کار 1نظري

اقداماتي معادل اعتبار و روايي در تحقيقات کمي(، ) 2براي رسيدن به معيار قابليت اعتماد رت گرفت.صو داده بنياد

که  اندشدهمعرفيدر پژوهش داده بنياد  هادادههاي مختلفي براي بررسي روايي روشبه شرح زير صورت گرفت. 

(. در 1998اشتراوس و کربين، ) نداهاي رقيب از آن جملهو آزمون فرضيه 4، تحليل موارد خالف3سوسازيسه

توسط  آمدهدستبههاي مجدد داده تائيدروش  دوهاي کيفي از بررسي روايي داده منظوربهپژوهش حاضر 

استفاده  ها توسط دو نفر داورتوسط متخصصان و کدگذاري مجدد مصاحبه هادادهروايي  تائيد، شوندگانمصاحبه

 پياده هايمصاحبه پژوهشگر مرحله، اين در: شوندگانمصاحبه توسط آمدهدستبه هايداده مجدد تائيد: الف . شد

: ب .نمودند تائيد را شدهگفته مطالب هاآن و داده قرار هاشوندهمصاحبه اختيار در ديگر باريک را کاغذ روي شده

 اوليه، هايتحليل زا پس: داور نفر دو توسط هامصاحبه مجدد کدگذاري و متخصصان توسط هاداده روايي تائيد

 شيوه مورد در نهايي توافق و پرداخته هامصاحبه از بخشي کدگذاري به داور، عنوانبه متخصصان از نفر دو

                                                                                                                                                     
 
1. Theoretical saturation 

2. Trustworthiness 

3. triangulation 

4. negative case analysis 
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 از نفر 2گروهي ) توسط آمدهدستبه کدهاي همچنين .کپا( توافق ضريب محاسبه )با شد حاصل کدگذاري

 .گرفت قرار تائيد ردمو متخصصان از روانشناسي( و مشاوره هايرشته متخصصان

 مالحظات اخالقی

کنندگان مشارکت داوطلبانه، رضايت کامل و آگاهانه مشارکتکنندگان از اهداف پژوهش، اطالع مشارکت

مالحظات  ازجملهبر حفظ اطالعات اشخاص  تأکيدو رعايت اصول اخالقي مصاحبه شامل رازداري نتايج و 

 .پژوهشگر قرار گرفت موردتوجهاخالقي بود که 

 هایافته

هاي زندگي و ميانگين تعداد سال هسال بود 38. ميانگين سني گروه نمونه مرد بود 8زن و  12گروه نمونه شامل 

تنوع بوده و ديپلم تا سطح مگروه نمونه از جهت ميزان سواد . استسال  12مشترک در افراد گروه نمونه 

 لحاظ ميزان سواد در يک سطح قرار داشتند. به  عموماًشدند و زوجين در اين گروه دکتري را شامل مي

 زناشويي رمقيبيبر  مؤثرکنندگان در خصوص بررسي عوامل از شرکت آمدهدستبهاطالعات  وتحليلتجزيه

. مقوالت مقوله اصلي تقسيم شدند 4مفهوم و  21شد که پس از تحليل نهايي به  بازکد  22۷منجر به استخراج 

ي پيامدها درگيري با و عوامل تشديدکنندهشخصيتي،  مشكالت، نامطلوب يهاي ارتباطاصلي شامل ويژگي

 .اندشدهبيان مرتبط، زير مقوالتو به همراه  تفصيلبهدر ادامه  که است زناشويي رمقيبينامطلوب 

 نامطلوب های ارتباطیویژگیالف( 

پردازد. در ابعاد مختلف مي يزناشوي رمقيبي به مثابه عامل نامناسب هاي ارتباطيويژگيبه مقوله محوري 

 زير است: مواردکه شامل  شوندمي بنديدستهچند مفهوم مقوالت مربوط به اين حوزه در 

بعد احساسي، روابط کالمي، تفاهم، همكاري و قدرشناسي، اعتماد و تعهد، هدف و برنامه  شامل مفاهيمي

 شود.مشترک، نحوه مديريت تعارضات، حفظ استقالل خانواده مي

عدم ابراز احساسات نسبت به  به دليلبرند، رنج مي زناشويي رمقيبيهايي که از ابطۀ عاطفي مابين زوجر

که  ايگونهبهشود، دستخوش تغيير مي مرورزمانبهکنند که از سمت هم حس مي توجهيهم و کمبود 

 شود.قۀ اوليه مياحساس تنفر، کينه، عدم دلسوزي نسبت به هم و ترس از يكديگر جايگزين محبت و عال

، در بعد احساسي به مواردي نظير کمتر شدن عشق و زناشويي رمقيبيهاي درگير با زوج. بعد احساسی  -1

عالقه نسبت به هم و حتي در بعضي موارد داشتن احساس تنفر نسبت به همسر اشاره کردند. عدم ابراز 

در  19شونده شماره مصاحبه هم بود. احساسات و محبت به يكديگر از شكايات شايع اين افراد نسبت به

رابطۀ صميمي و نزديكي بين ما حاکم نيست. بعضي  گونههيچدر حال حاضر  اآلن» گويد:اين زمينه مي
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وقتا حس تنفر داريم نسبت به هم، چه برسه به صميميت... هيچ ميل خاصي براي ادامه زندگي با ايشون 
 «.ندارم... 

، فاقد محبت کالمي بوده و بيشتر به زناشويي رمقيبيهاي درگير روابط کالمي زوج. روابط کالمی -2

ارتباطات کالمي اين زوجين به بحث و مشاجره  عموماًشود. صحبت در رابطه با مسائل روزمره ختم مي

. استهاي يكديگر نسبت به صحبت توجهيبيو  احتراميبيختم شده و همراه با توهين، سرزنش، 

در  ۷شونده شماره مصاحبه نيز مملو از ظاهرسازي است. در اجتماعزوجين همچنين روابط کالمي اين 

پرسيم چه خبر؟ جمله در طول روزه. اونم بيشتر از هم مي 4-۵ زوربهرابطه کالمي ما » گويد:اين زمينه مي
به همين خاطر به نفع جفتمونه که زياد با . ختم ميشه جروبحثچون اگه وارد يه سري جريانات بشيم به 

 «.مونه و تنش کمتري داريمته مونده احترامي که باقي مونده سر جاش مي جورياينهم حرف نزنيم 

سياسي، مذهبي، تربيت  ازجملهها ، اغلب در بسياري از زمينهزناشويي رمقيبيهاي درگير زوج. تفاهم -3

هاي يكديگر تهمچنين به تفاو هاآننظر دارند. سبک زندگي با هم اختالف و فرزندان، مسائل شغلي

يا درصدد  کنندميهاي يكديگر توهين احترام نگذاشته و يكديگر را غيرمنطقي دانسته و به عقايد و ارزش

من و همسرم در زمينه » گويد:در اين زمينه مي 3شونده شماره مصاحبه تغيير افكار يكديگر هستند.
ن. در رابطه با مسائل ديني و باورهاي مذهبي اختالف زيادي داريم من خيلي مذهبيم برعكس ايشو

که لوسشون نكن و بذار  دهميها هم يه جاهايي گير زيادي داشتيم.... براي تربيت بچه جروبحثاعتقادات 
 «..کردمخودشون اين کار رو بكنند ولي من کار خودم رو مي

ها ن زوج، بسيار کمرنگ است. ايموردبحثهاي همكاري و قدرداني در بين زوج. همکاری و قدرشناسی -4

يكديگر را وظيفه دانسته  هايمحبتکنند و در تربيت فرزندان يا کارهاي منزل با هم همكاري نمي عموماً

 :گويددر اين زمينه مي 3شونده شماره مصاحبه و احترام و قدرداني متقابلي نسبت به يكديگر ندارند.

و سطحي رفتار ميكنه. انگار اين کارها  جهتوبي کامالًنميبينه.  اصالً همسر من  کارهاي من رو  متأسفانه»
. يه ليوان آب رو جابجا كاري در کارهاي خونه رو هم ندارهحوصله هم اصالًاس و بايد انجام بشه... وظيفه

 «.نميكنه چه برسه به اينكه کمک هم بكنه

ها يا زوج ونهگايناندک است.  زناشويي رمقيبيهاي درگير اعتماد و تعهد در بين زوج. اعتماد و تعهد  -5

اند، نسبت به شان حس کردهاند و يا به دليل عدم صداقتي که در رابطهنسبت به هم مرتكب خيانت شده

به شوهرم هيچ  اصالًمن » گويد:در اين زمينه مي 18شونده شماره مصاحبه اعتماد هستند.بي هم بدبين و
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هاش رو هم ميبينم حتي بعضي وقتا نشونه هم بهم کلي خيانت کرده. اآلناعتمادي ندارم. مطمئنم که تا 
 « ولي تا به حال بازش نكردم چون محاله قبول کنه. اوضاع خرابتر هم ميشه

هدف مشترکي در زندگي نداشته يا  عموماً، زناشويي رمقيبيهاي درگير زوج. هدف و برنامۀ مشترک -6

شان را نيز به فراموشي ف فردياغلب اهدا هاآنشود. اهداف مشترکشان به آيندۀ فرزندانشان ختم مي

هاي مشترک اندازي متصور نيستند. همچنين اين زوجين برنامهشان چشمسپرده و براي خود و زندگي

دهند اوقات فراغت خود را با دوستانشان بگذرانند و يا به امورات خاصي با هم ندارند و ترجيح مي

شونده مصاحبه دانند.ي بروز اختالفات بيشتر ميدر کنار هم بودن را عاملي برا هاآنشخصي بپردازند. 

اوقات فراغت همسرم که فقط روزاي تعطيله که جديدا کار خاصي » گويد:در اين زمينه مي 6شماره 
-اي داريم. اوقات فراغت منم با کتاب خوندن و وقت گذروندن با بچهنداره، نه مسافرت ميريم و نه برنامه

به اکثر مسائل متفاوته، هدفهامونم با هم متفاوته و هدف مشترک ها سپري ميشه... چون نگرشمون 
 «.نداريم

، در نحوۀ مديريت تعارضات زناشويي رمقيبيهاي درگير زوج. نحوۀ مدیریت تعارضات و اختالفات  -7

بسيار دچار مشكل بوده و برخوردشان هنگام بروز اختالف، سرشار از مقايسه کردن يكديگر با ديگران، 

مدت، لجبازي و يا خودخوري و ، قهر طوالنيمثلبهمقابلهين، يادآوري اختالفات گذشته، سرزنش، توه

 گويد:در اين زمينه مي 16 شمارهشونده عدم اعتراض براي بدتر نشدن اوضاع و درگيري است. مصاحبه

-کليشه جملهبرو از زناي مردم ياد بگير و برو از مرداي مردم ياد بگير که چقد در خدمت زناشونن دو تا »

بلد نيستيم مشكالت رو حل کنيم و همش رو مسائل  اصالً م کاربرد دارن.ااي توي خونه ماست که خيلي
 .«سرپوش ميزاريم

، اغلب به ديگران اجازه دخالت در زندگي زناشويي رمقيبيهاي درگير با زوج. حفظ استقالل خانواده  -8

کنند. راحتي مطرح ميهود را در جمع ديگران بيا عيوب همسر خ زناشوييدهند و مشكالت خود را مي

اي داشته و به شدت تحت هر دو يا يكي از زوجين شخصيت وابسته عموماً زناشوييروابط  گونهايندر 

تمام مسائل خونه مارو همه » گويد:در اين زمينه مي 3شونده شماره مصاحبه خانوادۀ خود هستند. تأثير
زندگي مستقلي  اصالًده ما اتفاق افتاده، ديگران ازش اطالع دارند. اقوام ميدونن و هرچي توي خانوا

 «.نداريم

هستند، بسيار کم به  زناشويي رمقيبيهايي که دچار حمايت و مراقبت در بين زوج. حمایت و مراقبت -9

کنند فقط در زماني که خودشان صالح بدانند از يكديگر حمايت مي ها معموالًخورد. اين زوجچشم مي
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 عموماً  هاآنزنند. ر موارد ديگر گاهي حتي برخالف خواست همسرشان عمل کرده و به هم ضربه ميو د

توجه بوده و بر اين باورند که حمايت همه جانبه از همسر به صالح رابطه هاي يكديگر بينسبت به خواسته

همسرم زياد اهل » :گويددر اين زمينه مي 3شونده شماره مصاحبه نبوده و نتيجۀ خوبي نخواهد داشت.
نه! بجاي  اآلنحمايت کردن نيست، يكي بايد حامي خودش باشه. اون اوايل بيشتر پشت من بود ولي 

 «.حمايت کردن گوش بزنگه تا حرفي، کاري، چيزي از من ببينه و شروع کنه به سرزنش و توبيخ

به ندرت  هاآنارند. ، روابط جنسي بسيار ضعيفي دزناشويي رمقيبيهاي درگير زوج. روابط جنسی  -10

به  توجهيبيخوابند. کنند و حتي گاهي جدا از هم ميو با فواصل زماني طوالني رابطه جنسي برقرار مي

 ازجملهعدم توجه به زيبائي ظاهري   و نظر در چگونگي رابطۀ جنسينيازهاي طرف مقابل، اختالف

رابطه » گويد:در اين زمينه مي 2ره شونده شمامصاحبه شان است.مشكالت اين زوجين در رابطه جنسي
 .«رمقي واسه رابطه جنسي نداريم گونههيچ اصالًجنسي بسيار بدي داريم و 

 شخصیتی مشکالتب( 

، روان رنجوري، نفساعتمادبهپذيري، بعد مسئوليت پنجهاي شخصيتي در مقوالت مربوط به ويژگي

 .  شوندميبندي دستهو خوشنودي  پذيريانعطاف

به  عموماً، زناشويي رمقيبيپذيري در هر دو يا يكي از زوجين درگير عدم مسئوليت. پذیریمسئولیت -1

اي براي انجام ندادن آويز و بهانهخورد. اين زوجين مسائل و مشكالت بوجود آمده را دستچشم مي

مواردي  هازجملبه فرزندان  توجهيبيبي نظمي، تعويق در انجام وظائف،  عموماًدانند. وظائف خود مي

همسر من » گويد:در اين زمينه مي 2۰شونده شماره مصاحبه خورند.هستند که در اين روابط به چشم مي
هاش رو نميدونه. بيكاري و عالفي و يللي تللي شده کل آدم بي مسئوليتيه، يه آدم تنبل که وظيفه

 «.  هاشرابر بچهاحساس مسئوليت نداره نه در برابر من و نه در ب اصالًزندگيش... ايشون 

يا به  هاآننفس مطلوبي برخوردار نيستند. ه، از اعتمادبزناشويي رمقيبيزوجين درگير . نفساعتمادبه -2

 18شونده شمارهمصاحبه دهند.شدت خودشيفته هستند و يا وابسته بوده و به تائيد ديگران بسيار اهميت مي

 تائيددمي برنميداره. همش منتظره يه نفر کاراشو واسه هيچ کاري خودش تنها ق» گويد:در اين زمينه مي
 !«.کنه بعد شروع کنه

، زودرنج بودن، زود قهر کردن ازحدبيشبيني، تحريک پذيري غيرقابل پيش هايويژگي. روان رنجوری -3

 به وضوح قابل مشاهده است. زناشويي رمقيبيو دير آشتي کردن در هر دو يا يكي از زوجين درگير 

همسر من وقتي عصباني ميشه تا مرز جنون پيش ميره و » گويد:در اين زمينه مي ۷شماره شونده مصاحبه
بنده و مهم نيس جلوش کي وايستاده، وقتي هم خوبه آدم دلش ميخواد جونش رو براش چشماش رو مي
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که  يكي از مشكالت مهم ما همين مودي بودن و عدم کنترل بر رفتاراشه... کار منم اينه اصالًاره.... بذ
 «.يكسره ايشون و رفتارهاي زننده و تندش رو تحمل کنم

 هاآنپذيري بسيار پائيني برخوردارند. هر دو يا يكي از ، از انعطافموردبحثزوجين . پذیری انعطاف  -4

بشدت سختگير و کمال طلب بوده و براحتي پذيراي تغيير نيستند. عدم مراجعه به روانشناس يا  معموالً

 گويد:در اين زمينه مي 2شونده شماره مصاحبه هاست.پذيري آنهاي عدم انعطافنشانه مشاور نيز يكي از

يبار بايد زده . از نظر ايشون حرف آدم منطقي و خوش فكري نيست. حرف، حرف خودشه اصالً همسرم»
 «.هبشه و تغيير نميكن

نگري، اميد به رد. منفيخوبه چشم مي عموماً، زناشويي رمقيبيبدبيني در زوجين درگير . بینیخوش -5

 8شونده شماره هاي اين زوجين است. مصاحبهويژگي ازجملهزندگي کم، نااميدي نسبت به بهبود اوضاع 

خانومم حتي تو مسائل کاريمم دخالت ميكنه و نظرات منفي داره. اينقدر منفي  گويد:در اين زمينه مي
ب قبلي رو ندارم...بعيد ميدونم با اين اوضاع بافه که ديد منم نسبت به کارم عوض شده و احساس خومي

 «.مون بهتر بشه چون هر روز ارتباط ما داره بد و بدتر ميشهرابطه

 تشدیدکنندهعوامل ج( 

 ازجملهدو مورد شرايط شغلي يا مسائل مالي و سبک ازدواج  تأثيرگذاراي و در ارتباط با مقوله شرايط واسطه

 بود. دهاشاره ش هاآنمواردي بودند که به 

در ارتباط  ، معموالًزناشويي رمقيبيهاي درگير شد، زوجکه گفته طورهمان. شرایط شغلی یا مسائل مالی -1

به مسائل شغلي و وضعيت مالي  هاآنبا مسائل شغلي و مالي اختالفات بسياري دارند. هر دو يا يكي از 

نيز به وضوح در اين  زناشوييبط دهد. دخالت دادن مسائل و مشكالت کاري در روابها مي ازحدبيش

ما تواين زمينه خيلي خيلي » گويد:در اين زمينه مي 14شونده شماره مصاحبه شود.زوجين ديده مي
اختالف داريم. همسرم با کار کردن من مشكلي نداره اما من با کار ايشون جدا مشكل دارم. هر چيزي 

شده که کمتر به خودمون و زندگيمون بپردازيم. تعادلش خوبه. نبايد از حد بگذره. کار ايشون باعث 
همسرم انگار با کارش بيشتر صميميه تا زندگي مشترکش! انگار يجورايي به کار اعتياد پيدا کرده. انگار 

 «داره از يه چيزايي فرار ميكنه و به کار پناه مياره.
مل است. سبک ازدواج أنيز بسيار قابل ت زناشويي رمقيبيسبک ازدواج زوجين درگير . سبک ازدواج -2

توجهي به مسائل و مشكالت دوران همراه با عدم شناخت کافي قبل از ازدواج، بي عموماًزوجين  گونهاين

بينانه توجهي به تضاد خانوادگي زوجين، عجله در ازدواج و نداشتن معيارهاي درست و واقعآشنايي، بي

چون همسرم اولين خواستگار من بود احساس » يد:گودر اين زمينه مي 1شونده شماره مصاحبه .بوده است

کردم که به اين سادگي کنم پدر و مادرم هل شده بودند. خودمم همينطور! به داليلي فكر ميمي

که معقول نيست ولي  دهميديدم که يه رفتارايي نشون خواستگار براي من نمياد. تو دوران نامزدي مي
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کنم ريشۀ همه کنم توي انتخابم اشتباه کردم.... فكر ميس ميديگه به نهايت خودش رسيده. احسا اآلن

اين مشكالت خودمم که شناخت کافي ازش پيدا نكردم و گول يه سري حرفا و رفتاراي خوبش رو 

 «خوردم.

 ی نامطلوبپیامدهادرگیری با د( 

 بندي شد.ستهعاطفي و اجتماعي د-نيز در سه بعد جسمي، رواني زناشويي رمقيبيپيامدهاي برخاسته از 

براي زوجين، شامل دردهاي عصبي، اختالل در  زناشويي رمقيبيپيامدهاي جسمي . پیامدهای جسمی -1

گردن » گويد:در اين زمينه مي 2شونده شماره مصاحبه بدون دليل( است.) زيادخواب و احساس خستگي 

 «.کابوساي شبانه ميبينمو سرم درد ميكنه. رفتم دکتر که تشخيص داد عصبيه. خوابهاي بي سر و ته و 

 عاطفی-پیامدهای روانی -2

حوصلگي، رکود، داشتن افكار خودکشي، خودخوري و کشمكش دروني، از بين بي. پیامدهای روانی 1-2

 رمقيبيپيامدهاي رواني فرآيند  ازجملهرفتن انگيزه براي ادامۀ زندگي و تغيير روحيه نسبت به قبل از ازدواج 

استرس  بدون اينكه دليلي وجود داشته باشه» گويد:در اين زمينه مي 18ده شماره شونمصاحبه است. زناشويي

-ترسيدم يه باليي سر خودم ميدلم آشوبه. حال و حوصلۀ کارهاي خونه رو ندارم. اگه از خدا نمي دارم،

 « آوردم....

کامل از بين رفته و  طوربه زناشويي رمقيبيهاي درگير صميميت و جذابيت بين زوج. پیامدهای عاطفی 2-2

از يكديگر متنفرند. احساس راحتي بيشتر در زمان قهر و نداشتن رابطه با همسر يكي از پيامدهاي  عموماًحتي 

رابطه من و همسرم پر » گويد:در اين زمينه مي 8شونده شماره مصاحبه است. زناشويي رمقيبيعاطفي فرآيند 

کنم نسبت بهش آلرژي پيدا کردم. سردتر ميشيم. احساس ميگذره نسبت به هم از جنگ و جداله. هرچي مي

ايم کنم اگه بميره چه خوب ميشه. هيچ چيز و هيچ کارش برام جذاب نيست. توي يه خونهبعضي وقتا آرزو مي

 «.ولي هيچ احساسي نسبت به هم نداريم. ازش نفرت دارم

با  هاآنرسازي در اجتماع هستند، مجبور به ظاه زناشويي رمقيبيزوجين درگير . پیامدهای اجتماعی -3

خانوادۀ همسر خود رابطۀ ضعيفي دارند و نسبت به داشتن روابط صميمانه و رفت و آمد با خانوادۀ خود و 

روابط  کالً گويد:در اين زمينه مي 4شونده شماره مصاحبه .شوندميخانوادۀ همسر به شدت تبعيض قائل 

اش تمايلي به رابطه با خانواده رفتار و حرفاي نيشدار خانواده طربه خاهمسرم با خانواده من ضعيفه. منم 

 «.مشكالت خودمون معموالً باکسي رفت و آمد نداريم به خاطرو  ايشون ندارم

 به اختصار کدهاي محوري و کدهاي باز را نشان داده شده است. صفحه بعدجدول 
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 ها. کدگذاری باز و محوری یافته1 جدول

 مدل مفهومی

 آمد به شكل زير است: به دست شدهانجامهاي هاي مصاحبهمدل مفهومي که از يافته طورکليبه

 

 های اصلیقولهم مفاهیم کدهای باز

 بعد احساسی طرفهتفاوتی زوجین و کمبود توجه نسبت به هم، رابطه احساسی یکمرورزمان، بیکمتر شدن عالقه و اشتیاق زوجین نسبت به هم به

ویژگی ارتباطی 

 نامطلوب

میلی نسبت به صحبت با صمیمیت، بی ارتباطات کالمی مشاجره آمیز، نداشتن محبت کالمی، ارتباط کالمی محدود به مسائل روزمره و عاری از

 هم، رابطه تحقیرآمیز، غر زدن و گیر دادن
 روابط کالمی

مسائل سیاسی، فرزند آوری یا نحوه تربیت فرزندان،  ها ازجمله باور و عقاید مذهبی یا میزان پایبندی به مذهب،نظر در بسیاری از زمینهاختالف

 ت فراغتسبک زندگی، نوع پوشش، نحوه گذراندن اوقا
 تفاهم

های ها و حمایتهای طرف مقابل و قدردانی نکردن، وظیفه دانستن محبتتوجهی نسبت به محبتهمیار نبودن همسر در تربیت فرزندان، بی

 همسر
 همکاری و قدرشناسی

اعتمادی و مسر و فرزندان، بیگویی همسر، عدم توجه و تعهد کافی نسبت به هشدن، دروغارتباط همسر با جنس مخالف و مورد خیانت واقع

 بدبینی نسبت به هم، مشکوک بودن متقابل زوجین نسبت به هم به خاطر وجود مشکالت
 اعتماد و تعهد

عالئق( خانواده در گذراندن اوقات فراغت از سمت همسر،  نداشتن یا از بین رفتن عالئق مشترک، نداشتن اوقات فراغت و ) توجهی به نیازبی

 با هم، ایجاد اختالف بیشتر در زمان گذراندن اوقات فراغت با همتفریحات خوب 
 هدف و برنامه مشترک

مثل، تحمیل عقاید خود بهغرور دوجانبه، جداگانه غذا خوردن، حل نکردن مسائل کوچک از ابتدا و انتظار معجزه برای رفع مشکالت داشتن، مقابله

 جانبه همسرابط با دیگران، مقصر دانستن یکبه دیگری، ترک خانه، تهدید به جدایی، تحریم رو
 نحوه مدیریت تعارضات

های دیگران در زندگی،، عدم تناسب زوجین در میزان استقبال از دخالت دیگران در زندگی مشترک، دیدگاه متفاوت زوجین در رابطه با دخالت

 میل به استقالل در زندگی، تأثیر مشکالت در خانواده مبدأ در زندگی زناشویی
 حفظ استقالل خانواده

حمایت روانی و ضربه زدن(، عدم) توسط دیگران، چوب الی چرخ گذاشتن بجای حمایت کردن شدن همسرسکوت در برابر مورد تمسخر واقع

 ها بر همسرسرزنش شدن از سمت همسر، تصور تأثیر بد دلسوزی
 حمایت و مراقبت

ر با بازیگران این های پورن در رابطه جنسی علیرغم میل همسر و مقایسه همستأثیرپذیری از فی ملو حل نکردن آن، مشکل در رابطه جنسی 

 ازحد همسر در رابطه جنسیتوجهی به نیازها و رضایت همسر در رابطه جنسی، کمال طلبی بیشها، بینوع فیلم
 رابطه جنسی

پذیری نسبت به اوایل ازدواج، بدقولی و عمل نکردن به وعده خیالی و عقب انداختن کارها، کمترشدن مسئولیتپذیری همسر، بیعدم مسئولیت

 ، بی نظمی همسر، تنبلی، عدم پایبندی به استانداردهای تعیین شده زندگی مشترکها

 پذیریمسئولیت

 

مشکالت 

 شخصیتی

ازحد به خانواده بینی یکی از زوجین، وابستگی بیششخصیت وابسته داشتن، تأثیرپذیری از نظرات و دخالتهای دیگران، خودشیفتگی یا خود کم

 یگرانمبدأ، اهمیت دادن به تائید د

 نفساعتمادبه

 

مقاومت کم( زوجین یا یکی از آن دو، زودرنج بودن، عدم کنترل بر رفتارها ) غیرقابل پیش بینی بودن همسر، بی ثباتی هیجانی، صبور نبودن

 ازحدهنگام عصبانیت، تحریک پذیری بیش
 رنجوریروان

ییر،  سختگیری و کمال طلبی نسبت به اطرافیان، عدم پذیرش همسر برای پذیری، عدم انتقادپذیری، نوع نگرش همسر نسبت به تغعدم انعطاف

 مراجعه به روانشناس و مشاور برای حل مشکالت، اهل مذاکره نبودن
 پذیریانعطاف

 بینیخوش ازحد همسر، منفی نگری همسر، کینه ورزی، امید به زندگی کم، بدبینی نسبت به خانواده همسرشکاک بودن بیش

توجهی نسبت به مشکالت خانوادگی، وارد کردن مشکالت و مسائل کاری به زندگی، دخالت در امور شغلی د به مسائل اقتصادی و بیتوجه زیا

 همسر، دور ماندن از خانواده به خاطر شغل، خستگی زیاد به خاطر کار و نداشتن اوقات فراغت خوب، حضور کمرنگ همسر در خانه

شرایط شغلی و مسائل 

 مالی
 تشدیدکننده عوامل

ج، بی اعتنائی نسبت به مشکالت اخالقی همسر قبل از ازدواج، پشیمانی از انتخاب، خود کم بینی هنگام ازدواج، عدم شناخت کافی قبل از ازدوا

 ازحد به حرف دیگران در ازدواجحس فریب خوردگی(، اهمیت دادن بیش) خوشبینی زیاد نسبت به همسر قبل از ازدواج
 سبک ازدواج

 جسمی اختالل در خواب، احساس خستگی و بیخوابی زیاد، کمردرد و سردرد عصبی، دردهای عصبی، کابوس دیدن در خواب، درد معده

 پیامدهای نامطلوب

بدتر شدن(، داشتن افکار خودکشی یا تمایل به مرگ خود و همسر، ) بی میل شدن نسبت به انجام وظائف، تغییر روحیه نسبت به قبل از ازدواج

 اامیدی نسبت به بهبودی روابط، ازبین رفتن انگیزه برای رفع مشکالت و ادامه زندگین
 عاطفی -روانی

و  ظاهرسازی کردن در روابط اجتماعی، فراری شدن فرزندان از جمع خانواده، تأثیر اختالفات زوجین بر فرزندان، رابطه ضعیف با خانواده همسر

 شدن از سمت خانواده همسرآمد با خانواده های مبدأ، مورد سرزنش واقع عدم تمایل متقابل زوجین نسبت به رفت و
 اجتماعی
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 گیریبحث و نتیجه

 ،نامطلوب هاي ارتباطيفرآيندي متشكل از ويژگي زناشويي رمقيبينتايج پژوهش حاضر نشان داد که 

هاي حاصل با توجه به يافتهست. درگيري با پيامدهاي نامطلوب او  تشديدکننده عوامل شخصيتي، مشكالت

 ازجملههايي شامل زيرمقولهشرايط نامطلوب ارتباطي تحليل ارتباطات زوجين  ها،از کدگذاري مصاحبه

کالمي، تفاهم، همكاري و قدرشناسي، اعتماد و تعهد، هدف و برنامه مشترک، روابط احساسي، روابط 

ت هاي اين پژوهش نشان داد که صميمييافته شود.نحوه مديريت تعارضات و حفظ استقالل خانواده مي

 هاآنبيشتري به همراه خواهد داشت. کمبود صميميت در ببين زوجين در روابط  زناشويي رمقيبيکمتر، 

 با، اين نتايج کست، روابطي اعم از کالمي، تفاهم، همكاري و قدرشناسي، هدف و برنامه مشترمشهود ا

 همكاران(، عباسي و 2۰۰9) Pascoal, Narciso & Pereira (2013 ،)McNeil & Biersهايپژوهش نتايج

 هازوج اين. دارد همخواني( 1398) تاجيک اسماعيليزاذه و ، هزاروسي، محسنزهرا کار، (139۵)

 .هستند قدرنشناسي و توجهيبي حمايت، فقدان دچار که شده استمشاهدهو  ندارند مراقبتي رفتارهاي

 :شرایط علی

 ویژگی های شخصیتی وضعیت ارتباطی نامطلوب،

 زمینه:

 الگوهای ارتباطی ناکارآمد، عدم رابطه حمایتگرانه

 واسطه ای:شرایط 

 شغلی و مسائل اقتصادی

 :پیامدها

 عاطفی، اجتماعی-جسمی، روانی 

 اصلی:مقوله 

عدم مهرورزی 

مستمر و مراقبت از 

 رابطه
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 که بود مشهود خاص طوربه دارند؛ معيوبي و ناکارآمد ارتباط زيرا است منفي طورکليبه  نيز هاآن تعامل

-مي ابراز کمتر را خود منظور يا و هاخواسته و نيازها نيز و کنند وفصلحل خوبيبه  را تعارضاتتوانند نمي

 .کنندمي عمل ضعيف بيانگري در و کنند

پذيري، مسئوليت وجود مشكالتي در شوندگان بهنيز مصاحبهشخصيتي  مشكالتدر ارتباط با 

در و اين ابعاد را مهم قلمداد کردند.  کردهاشاره بينيخوش، روان رنجوري و پذيريانعطاف نفساعتمادبه

هاي ، ويژگيپرداخته است زناشويي رمقيبيساز که به شناسايي عوامل زمينه (1398) ماعيلي فراسپژوهش 

اي و عوامل شرايط زمينه وهني ناکارآمد جزذو شناخت  شدهشناختهشرايط علي اين فرآيند  وشخصيتي جز

 بر تأثيرگذار يفرد عوامل از يكياند. گر دانسته شدهزا جز شرايط مداخلهفشارزاي بيروني و استرس

 به متفاوت هايشكل به مختلف هايپژوهش در. هستند ناسازگار شخصيتي هايويژگي زناشويي، رمقيبي

 عامل شخصيت، عامل همواره و شدهپرداخته زناشويي رابطه در شوهر و زن شخصيتي هايويژگي نقش

 که نمودند گزارشholaA  (2007 ) مثال براي. باشد تأثيرگذار عميقاً تواندمي که شده استگزارش مهمي

( 1398) اسماعيلي فردر پژوهش د. نماي تعديل را زناشويي زندگي از افراد رضايت ميزان تواندمي شخصيت

 نفسعزت خودمحوري، مفرط، هيجان خواهي زناشويي رمقيبيدر فرآيند  مؤثرهاي شخصيتي ويژگي

د و نتايج در اين زمينه با پژوهش حاضر تا حدي بو آمدهدستبهها از مصاحبه ضعيف توانمندي و پايين

مقوله پنج بر  زناشويي رمقيبيبر  مؤثرهاي شخصيتي هاي مرتبط با ويژگيمجزا يافته طوربه .همخواني دارند

(، شاکريان، 1989) McCery & castaهاي که نتايج اين بخش نيز با پژوهش تأکيددارندشخصيت محوري 

 تأثير زناشويي. شخصيت به دو صورت بر روابط است( همسو 139۵) ، گوهري(2۰11) فاطمي و فرهاديان

هاي شخصيتي فرد بر رضايتمندي خود از روابط فردي ويژگي تأثير. در دوجانبهفردي و  تأثيرگذارد؛ مي

 تأثيرندي از رابطه ـــهاي شخصيتي همسر بر رضايتم، ويژگيدوجانبه تأثيرگذارد و در مي تأثير زناشويي

 زناشويي رمقيبيرنجورخويي و (. در تبيين رابطه روان2۰14، فاتحي زادهکوهي، اعتمادي و ) گذاردمي

زودرنجي،  درواقعپذيري منفي دارند. رنجور تمايل به هيجان-استدالل کرد که افراد روان گونهاينتوان مي

را در يک دور باطل تعامالت منفي ها هاي بحراني، زوجبودن و بالتكليفي اين افراد در موقعيت مزاجدمدمي

هاي هيجاني شديد رنجور از راهكارهاي اجتناب و واکنش-سازد که به علت استفاده افراد روانگرفتار مي

سادتي و همكاران، ) شود زناشويي رمقيبيآن  تبعبهاين تسلسل ممكن است باعث ايجاد تعارضات و 

نگرايي است بايد گفت که افراد برونگراي اجتماعي، برو ،رنجوري-نقطه مقابل روان ازآنجاکه(. 2۰1۵

هاي گروهي دارند. با دوستدار ديگران، پرهيجان و قاطع در عمل و گفتار هستند و تمايل زيادي به فعاليت

را دارد و با توجه به اين مسئله که عامل  زناشويي رمقيبيبيني توجه به اينكه اين ويژگي توانائي پيش

 بيننتيجه گرفت که زوجيني که روابط  گونهاينتوان دارد، مي سروکارالت اجتماعي برونگرايي با تعام
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دچار مشكلي  زناشوييدر رابطه  کههنگاميکنند، کمتري دارند و توجه چنداني به هم اعمال نمي فردي

ي (. در رابطه با ويژگ2۰14کوهي و همكاران، ) شوندمي رمقيبيپذيرتر بوده و دچار ، آسيبشوندمي

نتيجه گرفت که افرادي که داراي  گونهاينتوان مي زناشويي رمقيبيآن در ايجاد  تأثيرپذيري و انعطاف

هاي مثبت و منفي را با شدت بيشتري تجربه جانـــاين ويژگي هستند نسبت به افراد داراي ذهن بسته، هي

کنند که موجب بهتري اعمال مي تورــــصبهکنند. اين افراد توانائي درک همسر و همدردي با وي را مي

 (.2۰11نادري، افتخار و عموزاده، ) کندکمتري گرايش پيدا  رمقيبيشود ازدواجشان رو به خستگي و مي

 هايپژوهش نتايج با که نمود بنديصورت مراقبتي رفتارهاي فقدان عنوان تحت را عامل اين پژوهشگر

Lemay  (2014) و & StephensRook, August, Choi, Franks  (2016 )گيردمي قرار راستا يک در. 

ها به علت ناتواني ترين رفتارهاي بين زوجين است و درصد بسياري از طالقروابط جنسي يكي از مهم

(. در پژوهشي که در سال 2۰1۰بخشايش و مرتضوي، ) استدر کميت و کيفيت رابطه جنسي بين زوجين 

به اين نتيجه رسيدند که باور داشتن به اينكه روابط  هاآن توسط اسدي و همكاران انجام گرفت، 2۰13

. شودمي زناشويياز روابط  زدگيدلپذيرد موجب تحقق نمي خوبيبهجنسي کارکرد مطلوبي ندارد و 

ترين منبع در کسب لذت، آرامش و صميميت است. حال اگر زن و شوهر در مهم زناشوييرابطه  درواقع

به صميميت جنسي متقابل دست يابند  درواقعمديگر ايجاد لذت و آرامش کنند و اين مقوله بتوانند براي ه

 يابد.کاهش مي هاآنبين  زناشويي رمقيبيگذارد و احساس مي تأثير هاآنبر رضايت از زندگي 

 رمقيبيبر فرآيند  تأثيرگذاراي و شرايط واسطه شوندگانمصاحبهدر اين پژوهش، با توجه به نظرات 

 نقش رواني، هايپديده بررسي در بايد هموارهشرايط مالي و شغلي و سبک ازدواج هستند.  ،زناشويي

 در و شودمي متولد محيط در بلكه کندنمي زندگي ،خأل در انسان زيرا داشت مدنظر نيز را بافتي عوامل

 ناشوييز رمقيبي پديده در بافتي عوامل که نمود مشاهده نيز پژوهشگر. دهدمي حيات ادامه محيط

 مملو اجتماعي زندگي محيط که دانيممي. هستند بيروني فشارزاي عوامل بافتي، عوامل از يكي. تأثيرگذارند

زندگي  و کنند وارد زوج به زيادي هايتنش و فشارها توانندمي که است گوناگون تحوالت و تغيير از

 و شغلي مشكالت نيز( 139۵) همكاران و ورزنهحاتمي. سازند کنندهخسته و دشوار هاآن براي را زناشويي

 عوامل از يكي را شغلي رمقيبيو  نمودند گزارش ازدواج ناپايداري عوامل از را زياد کاري ساعات و مالي

 هايزوج در نيز اقتصادي مشكالت اين، جزبه. دانستند دوشاغل هر هايزوج در زناشويي رمقيبي بر مؤثر

 است اين به مربوط ديگر موضوع. کندمي فراهم را رمقيبي زمينه و شودمي مشاهده وفوربه رمقيبيدچار 

 وضعيت در زندگي کيفيت و دارند کمي رفاه احتماالً وضعيت اين در. باشند مالي فشارتحت زوج که

 (.Booth,2010) کنندمي تجربه نيز را مالي فشارهاي از ناشي تنش و استرس اين بر عالوه و نيست مطلوبي
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هاي شخصيتي تشكيل عوامل ( شناخت ذهني ناکارآمد همراه با ويژگي1398) اسماعيلي فر در پژوهش

دهند که اين مقوله در پژوهش حاضر تا حد زيادي با مقوله سبک ازدواج در اين فرآيند را مي مؤثرفردي 

 باشند، ناکارآمد اگر و دارند زيادي نقش نيز زناشويي زندگي در هاشناختها، بنابراين يافته ؛همخواني دارد

 نگرش ناموفق، هايازدواج در مؤثر عوامل از يكي شوند، ازدواج در موفقيت عدم موجب توانندمي

 يدمؤ مختلف هايپژوهش(. 1393 همكاران، و بلداجي کرمي) است ازدواج فرآيند به نسبت نادرست

-حاتمي مطالعات به توانمي وردم اين در. هستند وييـــــزناش رمقيبي در هاشناخت تأثيرگذاري و اهميت

 همكاران و اسدي و (2۰16) ، عزيزي، نائمي، اميري، جاويدان و حسينيرجاني ؛(139۵) همكاران و ورزنه

 رمقيبيدچار  هايزوج که شد متوجه موردمطالعه نمونه با مصاحبه ضمن در پژوهشگر .نمود اشاره( 2۰16)

 هيجانات ميزان تواندمي امر اين. دارند بينانهغيرواقع نتظاراتا و ناکارآمد ارتباطي باورهاي از ايمجموعه

را به وجود  اضطراب و افسردگي ارزشي،بي احساس تنفر، خشم، و دهد افزايش را رابطه در موجود منفي

 با فردي هر همچنين،. کند ترآماده رمقيبي براي را زمينه بدين ترتيب و( 2۰13 ،اسدي و همكاران) آورد

 طبيعي باشند، داشته انتظاراتي هم از همسران اينكه و شودمي زناشويي زندگي وارد انتظارات از يامجموعه

 که باشند داشته انتظاراتي است ممكن هازوج همه گفت توانمي حتي درواقع. است مسلم امري و

 طوربه مقيربيدچار  هايزوج که است اين کند،مي ايجاد تفاوت که چيزي ولي. باشد بينانهغيرواقع

 نيز( 1391) همكاران و کشاورز افشار نظر به. دارند را بينانهغيرواقع انتظارات از بيشتري ميزان محسوسي،

 تفاوت البته و دارند بينانهغيرواقع انتظارات از درجاتي راضي و مطلقه آشفته، هايزوج از اعم هازوج همه

 .است انتظارات اين روي تأکيد ميزان در هازوج اين

شامل پيامدهاي جسمي،  زناشويي رمقيبيها در ارتباط با از کدگذاري مصاحبه آمدهدستبهپيامدهاي 

با  در اين پژوهش  آمدهدستبهاني وپيامدهاي جسمي، عاطفي و رعاطفي و اجتماعي است. -رواني

( تا حد 1396) همكاران( و پناهي و 2016)  pines(1998 ،)Lingern (2003 ،)Sirin &Denizهاي پژوهش

تواند که دليل آن مي اندشدهمطرحزيادي همپوشاني دارد، اما پيامدهاي اجتماعي نيز در اين پژوهش 

، در اين زمينه ذکرشدهديگر پيامدهاي  ازجمله در اين زمينه و در فرآيند مصاحبه باشد. شدهمطرحاالت سؤ

 .شده استمطرح( 1398) اسماعيلي فروهش زوجين است که در پژ گونهايننبود رشد و بالندگي در روابط 

-هاي زندگي مشترک مشارکتمدل مفهومي پژوهش حاضر که از تحليل و بررسي روايت طورکليبه

هاي ثر از سبک ازدواج، ويژگيهيجاني فرآيندي است که متأ رمقيبيداد که  کنندگان شكل گرفت، نشان

که از قبل از ازدواج و با  استده اقتصادي و شغلي ارتباطي نامناسب، مشكالت شخصيتي، عوامل تشديدکنن

 گيرد.را در برمي زناشوييهاي توجه به سبک ازدواج و نحوه انتخاب همسر تا چگونگي تعامالت و مهارت

در روابط زوجين  رمقيبيگيري منجر به شكل تنهاييبهاز اين عوامل  کدامهيچاين است که  توجهقابلنكته 
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باعث  در رابطه، شناختي و عدم مهارت زوجين خألاي از شرايط و عوامل با ل مجموعهبلكه تعام ،شودنمي

دهد که مقوله محوري عدم مهرورزي مستمر و مراقبت از رابطه نيز نشان مي شود.گيري اين پديده ميشكل

 .شوداي است که به مهرورزي طرفين نياز دارد و از اين مسير تغذيه مي، رابطهزناشوييرابطه 
 پیشنهادهاو  هامحدودیت

 شهر در زناشويي رمقيبي درگير افراد از تنها و هدفمند روش به موردبررسي نمونه حاضر، پژوهش در

 و نبوده است هاآن روابط در موجود مسائل و ايراني متأهل مردان و زنان کل معرف و شدهتأمينتهران 

 بايد آن نتايج تعميم در بنابراين، ،استود خ شخصي زندگي از کنندگانمشارکت روايت هاداده مبناي

در رابط بين زوجين، در ادامه  زناشويي رمقيبيجهت کاهش و جلوگيري از ايجاد  گيرد. احتياط صورت

هاي همسرداري، هاي آموزشي در راستاي ارتقاي مهارتبرگزاري کارگاه گردد:راهكارهايي ارائه مي

بخش و در ارتباط با روابط جنسي سالم و رضايت خصوصاً با همسر  هاي برقراري تعامل مفيد و سازندهشيوه

، الزام زوجين به هاآندهي مناسب به افزايش آگاهي زوجين نسبت به نيازهاي يكديگر و چگونگي پاسخ

 ،ها در خصوص پيامدهاي ازدواج نادرستهاي الزم به خانوادههاي قبل از ازدواج و دادن آگاهيمشاوره

ستفاده از خدمات مشاوره و مددکاري اجتماعي از طريق توسعه خطوط تلفني کمک فكري اشاعه فرهنگ ا

اندازي مراکز مشاوره رايگان در راستاي ارتقاي کيفيت زندگي و بهداشت رواني زوجين، و بحران يا راه

از هاي خانگي و مشاوره با زوجين و آگاهي دادن به آنان و خشونت زناشوييکاهش تعارضات، اختالفات 

که در صورت بروز مشكل با اين خطوط تماس بگيرند و يا به مراکز مشاوره  جمعي ارتباططريق وسايل 

 نمايند. مراجعه

 گونههيچ پژوهش اين که شوندمي متعهد حاضر پژوهش نويسندگان .منافع تناقض عدم درباره تصریح

 . است بوده نويسندگان ايبر اقتصادي منفعت هرگونه فاقد آن و نتايج ندارد منافعي ناهمساني

با عنوان  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه مشاوره دکتري ۀرسال از برگرفته پژوهش اين .تقدیر و تشکر

 بود.« مطالعه کيفي عوامل مؤثر بر فرسودگي زناشويي؛ ارائه يک مدل بومي )مطالعه موردي تهران بزرگ(»

 .باشيم داشته کنندگانمشارکت از را خود و سپاس قدرداني کمال است الزم

 منابع
 فرسودگي ساز زمينه عوامل شناسايي(. 1398) .جعفرحسني،  و ؛ جايروند، حمداهلل؛ رسولي، محسن، ندااسماعيلي فر

 ]link[. ۵1-2۵ ،(2۷)1۰ ،زنان نامهپژوهش. زناشويي

 (. بررسي اثربخشي درمان مبتني بر کيفيت زندگي بر رضايت زناشويي همسران شهر اصفهان.1391)پاداش، زهرا. 

  ]link[نامه کارشناسي ارشد. رشته مشاوره خانواده. دانشگاه اصفهان.پايان

http://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_4029_en.html
http://rbs.mui.ac.ir/index.php/jrbs/article/view/293
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تلفيقي بر -رفتاري  درمانيزوج اثربخشي(. 1396رستمي، مهدي. ) و ور، مهديهپپناهي، مريم؛ کاظمي، شبنم؛ عنايت

-3۷3(: 43پياپي  3)11، فصلنامه روانشناسي کاربرديزناشويي و ترس از صميميت زوجين.  زدگيدلکاهش 

392.]link[  

، خانواده پژوهيتبيين نظري تعارضات زناشويي با رويكرد پاردايمي. (. 1396) آبادي، اسماعيل.جهاني دولت

13(49 :)1۰9-131.]link[  

رضايتمند: يک  (. ارائه الگوي ازدواج پايدار139۵) .احمدبرجعلي،  و رزنه، ابوالفضل؛ اسمعيلي، معصومهحاتمي و

  ]link[.149-141: 6. خانواده درمانيروانمشاوره و ي گراندد تئوري. تئور

  ]link[. تهران: انتشارات آواي نور. چاپ پنجم.مشاوره در آستانه ازدواج(. 1396حسيني بيرجندي، سيد مهدي. )

تهران: . و علوم تربيتي )با تجديدنظر و اضافات( شناسيرواناحتماالت و آمار کاربردي در (. 1398دالور، علي. )

 ]link[انتشارات رشد. 

شناسايي عوامل (. 1398. )عزيز اهلل، تاجيک اسماعيلي و ، فرشادمحسن زادهي، بهرام؛ ، کيانوش؛ هزاروسزهرا کار

. دوره نهم. درماني خانوادهمجله مشاوره و روان. ساز طالق هيجاني در بافتار فرهنگي اجتماعي شهر کرجزمينه

  ]link[شماره اول.

گروهي به  (. اثربخشي مشاوره1393) .مريمصادقي فرد،  و ثابت زاده، ماجده؛ زارعي، اقبال ؛اهللروحرمي بلداجي، ک

پژوهشهاي علوم شناختي  .شيوه عقالني عاطفي رفتاري بر نگرشهاي ناکارآمد همسر گزيني دختران و پسران
  ]link[.188-1۷1: 4. رفتاري

 رفتاري گروهي بر -(. تاثير آموزش شناختي 1392) .احمدي، احمد و ورز افشار، مصطفي؛ گراوند، عاليهکشا

(: 4)3 شماره .مشاوره و روان درماني خانواده. شهرستان کوهدشت متأهلانتظارات زناشويي زنان و مردان 

613-64۰.]link[  

بر  زناشوييبيني فرسودگي (. پيش139۵سليمي، هادي. ) و محمد، کيانوش؛ نظري، عليزهرا کارگوهري، شيوا؛ 

هاي منتخب خصوصي در بيمارستان متأهلران زن هاي شخصيتي و صميميت جنسي در پرستاويژگي اساس

  ]link[.۷۰-۵9(: 3)6. هاي پيشگيرانه در پرستاري و ماماييمجله مراقبتتهران. 
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