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 کشف عوامل مؤثر بر سرخوردگی زناشویی زوجین ایرانی: یک مطالعه کیفی
 

 2، مریم فاتحی زاده3، سید احمد احمدی2را اعتمادیعذ، 1نگار بهمنی
 

 چكيده

تحقیق  رو، بررسی عوامل مؤثر بر این متغیر اهمیت فراوانی دارد. هدف از انجام سرخوردگی زناشویی، آخرین مرحله روابط زناشویی است. از اینرسد که  به نظر می :زمینه و هدف

 .در بین زوجین ایرانی بود حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر سرخوردگی زناشویی

زنان و مردان متأهل شهر تهران تشکیل دادند. پژوهش را  آماری یک طرح کیفی از نوع نظریه مبنایی بود. جامعه این مطالعه به لحاظ هدف، بنیادی و از نظر روش، ها: مواد و روش

 پژوهش، ت. ابزارافی ادامهها  مقوله اشباع تا و آوری گردید نفر(، جمع 15از بین افرادی که دچار سرخوردگی زناشویی شده بودند ) هدفمند یریگ نمونههای مورد نیاز به روش  داده

 .بود و اطالعات با استفاده از کدگذاری نظری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت افتهی ساختار مهین قیعم  مصاحبه

های  تشکیل دادند. دادهزنان و مردان متأهل شهر تهران پژوهش را  آماری این مطالعه به لحاظ هدف، بنیادی و از نظر روش، یک طرح کیفی از نوع نظریه مبنایی بود. جامعه ها: یافته

  مصاحبه ت. ابزار پژوهش،افی ادامهها  مقوله اشباع تا و آوری گردید نفر(، جمع 15از بین افرادی که دچار سرخوردگی زناشویی شده بودند ) هدفمند یریگ نمونهمورد نیاز به روش 

 .تجزیه و تحلیل قرار گرفتبود و اطالعات با استفاده از کدگذاری نظری مورد  افتهی ساختار مهین قیعم

رو، توجه به عوامل متفاوت سرخوردگی  شناختی و شخصیتی مختلفی قرار دارد. از این گر، روان ای، مداخله عوامل زمینه ریتأثسرخوردگی زناشویی زوجین تحت  گیري: نتیجه

تواند راهنمای مناسبی برای درمانگران جهت ارایه مداخالت مناسب برای زوجین دچار  زناشویی در مشاوره و درمان زوجین دارای این اختالل ضروری است و پژوهش حاضر می

 .سرخوردگی باشد

 سرخوردگی زناشویی، زوجین، مطالعه کیفی، ایران هاي کلیدي: واژه
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 مقدمه
حفظ و تداوم خانواده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار استت. ختانواده بته عنتوان     

هتا و   یک واحد اجتماعی، کانون رشد و تکامل و التیتام و تیییتر و تحتوس بستی     
باشد که هم بستری برای شتکوفایی و هتم فروشاشتی روابتا میتان       عوارض می

یک ازداواج توأم با رضایت، نیتاز بته تفتاهم در خ تو      در  (.1)اعضایش است 
(. 2گتردد )  ها و سایر عوامل مؤثر در زندگی زناشویی احساس متی  ها، هویت نقش
 زناشتویی  ثبتات  و شتادی  عاطفی، و روانی سالمت برای الزم شرط مؤثر، ارتباط
 (.3) است

 زناشویی ابارو بسیاری افراد که است بن واقعی و اساسی مشکالت از یکی
کنند که شتاید   به این نکته توجه نمی و کنند می بنا عشق شایه بر کامل به طور را

 روابا متعددی عوامل. (4در طوس زمان از شدت و گرمی این عشق کاسته شود )
 و عشتق  فرستایش  ستب   و کنتد  می تهدید زمان گذر در را زوجین بین زناشویی
 انتظتارات  و تأثیر توقعات عوامل، این از گردد و یکی می همسران میان صمیمیت

 از جزیتی  همیشته  بیتد،  متی  وجود به رؤیایی عشق دنباس به که توقعاتی باشد؛ می
 یتا  بشتکار  نابگاهانته،  یا بگاهانه است ممکن توقعات این .است شخ ی اعتقادات
 نشتود،  محقتق  عاشتقانه  توقعتات  (. هنگامی که5باشد ) دوطرفه یا فردی شنهان،
 و شتود  متی  داده نستبت  همسر به مستقیمبه طور  سرخوردگی و ناکامی احساس
 سترخوردگی  و (Burnoutدلزدگتی )  و گردد می تعهد و عشق رفتن تحلیل سب 

تمتام تعتاری    (. 6گیترد )  را می عشق جای( Marital disaffection) زناشویی
مفهتتومی ستترخوردگی بتتا مفهتتوم طتتالب عتتاطفی همبتتودی دارد. ستترخوردگی  

تدریجی دلبستگی عاطفی همسر است که با احساس بیگتانگی،  زناشویی، کاهش 
تفاوتی زوجین به یکدیگر و جایگزینی عواط  منفتی بته جتای     عالقگی و بی بی

(. این سرخوردگی زناشویی در نوع شدید، منجتر  7باشد ) عواط  مثبت همراه می
 (.8شود ) به فروشاشی رابطه می

و  (9) مثبتت  جتای  بته  خنثتی  عواط  شدن جایگزین معنی به سرخوردگی
(. 10شتتاخک کتتاهش احستتاس عالقتته همستتران نستتبت بتته یکتتدیگر استتت ) 

 مقاله پژوهشی
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 هتا،  بن ارتبتاطی  هتای  ستبک  زوجتین،  متقابتل  ارتبتاط  کیفیت درباره سرخوردگی
 مستایل  ایتن  امتا  ،گویتد  نمتی  ما به چیزی ...و تعهد سطح مسأله، حل های شیوه
 سرخوردگی تأثیر تحت یا اثرگذار شاید که شوند ازدواج محسوب می از هایی جنبه
 .(11گیرند ) قرار می زوجین

زناشتویی   دلزدگتی  گتردد،  می مطرح سرخوردگی کنار در که دیگری مفهوم
 شخ یت مسخ هیجانی، و ذهنی جسمی، حالت خستگی از عبارت است. دلزدگی

زوجتین   کته  کنتد  متی  بتروز  هنگامی (. دلزدگی12است ) شخ ی عملکرد افت و
نتداده   معنتی  زنتدگی  بته  شان رابطه هایشان، تالش تمام با وجود شوند می متوجه
 طتور  به ندرت به و است تدریجی روند یک عشق از داد. دلزدگی نخواهد و است

ای استت کته از عتدم     وضعیت ناراحت کننتده  دلزدگی (.13) کند می بروز ناگهانی
شود و میتزان بن بته میتزان ستازگاری      تناس  میان توقعات و واقعیات ناشی می

تواند ابعاد مختلفی داشته باشد و با  ها و باورهایشان بستگی دارد. دلزدگی می زوج
 در شتخک  هنگتامی کته   (.14راه شتود ) ماز شا افتادن جسمی، عاطفی و روانی ه

 و کتار  از جدایی عاطفی، و روانی جسمی، فشار و درد و دار مدت استرس به شاسخ
استت،   وری بهتره  قتدرت  کاهش بن نتیجه که گیرد می قرار دار معنی روابا دیگر

 (.15)کند  بروز می زناشویی دلزدگی
 رفتارهتای  افتزایش  و عالقته  و عشتق  کاهش زناشویی دلزدگی که جا بن از
 بنیتان  و شتود  منجتر  زناشتویی  نارضتایتی  بته  تواند می دارد، دنباس به را خ مانه
از  وستیعی  دامنته  دلزدگی، از ناشی جسمی (. تأثیرات16( سازد متزلزس را خانواده

 کاهش روده، و معده های ناراحتی تا خوابی بی و مزمن عوارض شامل سردردهای
 در را جستمی  افتتادگی  شتا  از و ای ماهیچه اختالالت بدن، ایمنی سیستم عملکرد
 اوس مرحلته  که دلزدگی گفت توان می مذکور، تعاری  به توجه با .(17)گیرد  برمی

 بغتاز  موجود وضعیت از ناامیدی و خشم احساس است که با زناشویی سرخوردگی
(. دلزدگتی و  18) دهتد  می سوب رضایت عدم سمت به را فرد تدریج به و شود می

 باشتد و رابطته   انگیزی می به دنباس بن سرخوردگی در زندگی زناشویی، حالت غم
کند.  می خراب را دهد معنا شان زندگی به عالقه و عشق داشتن انتظار که افرادی

شوند  ، عاطفی و روانی از یکدیگر دور میجسمیزوجین سرخورده و دلزده از نظر 
شان وجود ندارد. به صورت متداوم از نظتر جستمی خستته      و هیچ لذتی در رابطه

هستند و اعتقاد دارند که مسایلشان غیر قابل حل باقی خواهد مانتد. سترخوردگی   
هتای اصتلی و جامعته     ا ختانواده و دلزدگی زناشویی روابا هر یک از زوجین را بت 

دهد و منجر به استرس، ناامیدی و یأس برای هر یک از بنان  تحت تأثیر قرار می
 (. 19شود ) می

Kersten    در شژوهش خود به این نتیجه رسید که از میان عوامل متؤثر بتر
ستترخوردگی، چهتتار عامتتل بیشتتترین تتتأثیر را بتتر ستترخوردگی دارد کتته شتتامل  

گتر، استنادهای مکترر     های نامناس  حل تعارض، وجود یک همسر کنترس شیوه»
(. 20باشتد )  متی « همسر برای مشکالت زناشتویی و فقتدان صتمیمیت عتاطفی    

Parker زناشتویی  سترخوردگی  اوس مرحلته  شتروع  در کته  محرکتی  ادهایروید 
 گرانته  کنتترس  رفتتار »کرد که شامل  فهرست طبقه 20 در را دارد نقش )دلزدگی(
 نتامطلوب  هتای  ویژگتی  دیگتر  همسر، رفتار سوء شذیری، مسؤولیت فقدان همسر،
 یافتته  تیییتر  شخ تیت  شراستترس،  رویتدادهای  فرزندان، با همسر ارتباط همسر،
 ختارج  امتور  تناست ،  عدم ناسازگاری، به نسبت شاسخگویان بگاهی هوشیاری، شاسخگو،

 از ختارج  امتور  همستر،  فیزیکتی  خشونت همسر، خودافشایی فقدان همسر، زناشویی از
 از منفتی  ارزیتابی  ،فیزیکتی )جستمی(   جتدایی  خویشتاوندان،  دخالت شاسخگو، زناشویی
 .(21) بود« همسر از جدایی مورد در بحث غریبه و افراد توسا فرد ازدواج

 سب  زمان، طوس در دلزدگی که داد نشان شیرفلک و همکارانمطالعه نتایج 

 خستتگی  عتاطفی،  دلزدگی هیجانی، خستگی جمله از فردی انرژی منابع کاهش

چی و محمتدخانی در شتژوهش    کبریت .(5گردد ) می شناختی درماندگی و جسمی

های مناستبی بترای    بینی کننده های ناسازگار اولیه را به عنوان شیش خود طرحواره

(. در بررسی تحقیقات محدود صتورت گرفتته   22دلزدگی زناشویی عنوان کردند )

(، 23در خ و  سترخوردگی زناشتویی و دلزدگتی زناشتویی، توافتق دوجانبته )      

( بته  24هتای شتناختی بتین فتردی )     انبه و تحری حمایت زوجین، صداقت دوج

بینی کننده میزان دلزدگی زناشویی مطرح گردیتد. در ضتمن،    عنوان عوامل شیش

عواملی همچون جنسیت، طوس مدت ازدواج، تعداد فرزندان و ستطح تح تیالت   

 (.25دهد ) نیز میزان دلزدگی و سرخوردگی زناشویی را تحت تأثیر قرار می

ه سرخوردگی زناشویی نقش مهمی در بته خطتر انتداختن    این کبه با توجه 

سالمت خانواده و جامعه دارد و با در نظر گرفتن این نکته که تتاکنون بتا وجتود    

توجه به ابعاد مختل  زندگی زناشویی، مسأله سرخوردگی زناشتویی کمتتر متورد    

جتا کته بررستی سترخوردگی      بررسی دقیق و همه جانبه قرار گرفته است و از بن

تواند در شناخت بهتتر ایتن شدیتده و شیشتگیری و      شویی و ابعاد مختل  بن میزنا

درمان بن مؤثر باشد، شژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر سترخوردگی  

 .زناشویی انجام گردید

 

 ها مواد و روش
این تحقیق به روش کیفی و بر شایه راهبرد نظریه مبنایی صورت گرفتت. نظریته   

باشتد و شتژوهش در عرصته     روش، نوعی شژوهش در عرصه میمبنایی به عنوان 

هتا   هتا را در موقعیتت طبیعتی بن    نیز نوعی شژوهش کیفی است که محقق شدیتده 

نمایتد و هتدف از بن، بررستی عمیتق      دهتد و توصتی  متی    مورد بررسی قرار می

ها به همان صتورتی استت کته در زنتدگی      رفتارها، عقاید و تفکرات افراد و گروه

 (.26دهد ) ها روی می واقعی بن

جامعه بماری شژوهش شامل کلیه زوجین متأهل دچار سرخوردگی زناشتویی  

 مراکتز  بته  کننتده  زوج مراجعته  15هتای متورد بررستی را     شهر تهران بود. نمونه

تهران )مرکز مشاوره دانشگاه تهران، مرکز مشاوره دانشتگاه عالمته    شهر مشاوره

 تشتکیل داد کته بته روش    تهتران(  2طباطبایی و دو مرکز خ وصی در منطقته  

 انتخاب شدند. هدفمند گیری نمونه

 سترخوردگی  نامه شرسش تکمیل و مقدماتی م احبه از کنندگان شس شرکت

مشتکل   و تشخیکKayser (Marital Disaffection Scale( )9 )زناشویی 

به عنوان نمونه انتخاب شدند. معیارهتای ورود بته مطالعته     زناشویی، سرخوردگی

دارا بودن حداقل سه ساس زندگی مشترک، قرار نداشتن زوجین در بستتانه   شامل

متارکه و عدم ابتال به اختالالت روانی و شخ یت بتود. فترم رضتایت از انتشتار     

کنندگان رسید و بتر محرمانته بتودن نتام      نتایج شژوهش به امضای تمامی شرکت

 رستید و  اشتباع  بته  م تاحبه  از حاصتل  های مقوله که ها نیز تأکید شد. زمانی بن

رستید کته تعتداد     شایان گیری به نبود، نمونه تبیین برای بیشتر اطالعات به نیازی

 نفر بود. 15ها در این زمان  نمونه

بوری و بتا   ها از طریق م احبه عمیق )م احبه نیمه ساختار یافته( جمع داده
ل استفاده از کدگذاری نظری تحلیل گردید. کدگذاری نظری روشی بترای تحلیت  

شود. کدگتذاری عبتارت    بوری می هایی است که به روش نظریه مبنایی جمع داده
شتوند و بته شتکل     سازی متی  ها تجزیه و مفهوم است از عملیاتی که طی بن داده
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ها نیتز بتر استاس     (. فرایند تحلیل داده27گیرند ) ای در کنار یکدیگر قرار می تازه
بوری  محقق ابتتدا بته جمتع   روش کدگذاری نظری به این شکل انجام گرفت که 

هتا را تحلیتل نمتود تتا      ها از طریق چند م احبه اولیه شرداخت و ستسس داده  داده
ها شناسایی گردد و این فرایند همچنان ادامه یافت. در نهایتت، شتس    اولین مقوله
م احبه، اطالعات جدید همان اطالعات قبلی بتود و اشتباع نظتری     15از انجام 

 .صورت گرفت
 

 ها یافته
در شایان فرایند کدگذاری باز و محوری، مفاهیم و مقوالت استخراج گردید. شتس  

عوامل بین فتردی، راهبردهتا، عوامتل    »از انجام کدگذاری گزینشی، چهار مقوله 
مدس مفهومی عوامل متؤثر   1به دست بمد. در شکل « شناختی و عوامل محیطی

 بر سرخوردگی زناشویی زوجین ایرانی ارایه شده است.
 

 
 . مدل مفهومی از عوامل مؤثر بر سرخوردگی زناشویی1شکل 

 

 فردی بین عوامل
ساختار قتدرت در ختانواده، عتدم رضتایت     »مقوله بین فردی از کدهای محوری 
 تشکیل شد.« ها در خانواده جنسی، فقدان صمیمیت و تقسیم نقش

های عوامل بتین فتردی    ترین مقوله یکی از اصلیخانواده:  در قدرت ساختار
باشد و عدم تتوازن در ستاختار قتدرت و روابتا زوجتی، موجت  نارضتایتی و         می

های شژوهش شده بود که در قال  سه مقولته بته صتورت بتاز      سرخوردگی نمونه
 کدگذاری گردید.

هتای   همسرم حساسیت شدیدی نسبت به من داشت و حالتت » :گری سلطه
 اجتازه  همسترم «. »گری داشت و روحیاتی کتامال  مردانته داشتت    کنترس و سلطه

 .«کنه می رفتار من با بچه یه مثل و باشم داشته بمد و رفت دوستانم با ده نمی
 و بتدن  نظتری  فرزنتدمون  تربیت درباره من خانواده داد نمی اجازه همسرم»
 .«باشیم نداشته زیاد بمد و رفت گفت می

 متن  هتای  خواستته  بته  همسترم »جانبته:   یک های ت میم اخذ و توجهی بی
 .«ندارم وجود کردم می احساس. کرد نمی توجهی
 اینتا  گفت ولی کنیم، عوض رو خونه وسایل خواستم همسرم از بار چندین»
 .«ندارم حقی من انگار و هست خودم برای

های مربوط به عوامل بتین فتردی    یکی دیگر از مقوله جنسی: رضایت عدم
به صتورت   توجهی به ظاهر و نظافت جسمانی و سردی جنسی بود و در قال  بی
 باز کدگذاری شد.

همسترم بلترژی داشتت و همیشته     »توجهی به ظاهر و نظافت جسمانی:  بی

داد و باعتث ستردی    عطسه و ببریزش بینی داشت و به نظافت فردی اهمیت نمی
 «. شد من می
شتد حتتی از کنتارش     داد و باعتث متی   همسرم اکثر اوقات بوی عرب متی »

 «.به رابطه جنسی...خوابیدن اکراه داشته باشم؛ چه برسه 
ده و  همسرم دیگه به رابطه جنسی مثل قبل اهمیتت نمتی  »سردی جنسی: 
 «.انگار از سر اجباره...

 های عوامل بین فردی بود. این زیرمجموعه یکی از مقوله صمیمیت: فقدان
 بتود  سرکار های طوالنی همسرم ساعت»توجهی و عدم حمایت عاطفی:  بی

  .«بود زیاد خیلی من احساسات دوران بن در و داد نمی بها من به و
من شرایا کاری خیلی سختی داشتم، ولی همسترم هتیچ وقتت بته متن      »

 «. نگفت سر کار نرو و سختی کشیدن من رو درک نکرد و براش اهمیتی نداشت
خیاس بود و زمتانی هتم    شسرم مریض شد و همسرم نسبت به بیماریش خیلی بی»

 «.کرد استیشن بازی می داشتم، همسرم شلیکردم و بهش احتیاج  که من گریه می
زد و دایم سرش در  همسرم تو خونه اصال  حرف نمی»عدم ارتباط و گفتگو: 

 «. گوشی بود
 کرد می درد گلوم که بودم زده حرف خودم با قدری به تنهایی شدت از من»

 . «داشتم بیض همیشه و
همیشته بته دعتوا    تونستیم یه گفتگوی ساده داشته باشیم.  هیچ وقت نمی»
 «.شد منجر می

های عوامتل بتین فتردی بته      یکی از زیرمجموعه اصلی: خانواده در ها نقش
 رود. شمار می

کتنم کته کتار ستخت      فراموش نمتی »وظای  و تعهدات سنگین خانوادگی: 
 «.  دادم دادم و بعدش باید کارهای خانه رو هم کامل انجام می بیرون رو انجام می

سازی و انگتار وجتود متن فایتده      دیگه خسته شدم. واقعا  شدم ماشین شوس»
 «. ای نداره دیگه
دم  ها رو انجام می کنم و هم کارهای مربوط به بچه من هم بیرون کار می»

 «.کنه و هم کارهای خونه رو، ولی همسرم این فشار رو درک نمی

 راهبردها
ز ستوی زوجتین بیتان شتد،     یکی از عوامل مؤثر در سترخوردگی زناشتویی کته ا   

ها در زمان بروز تعارضات مورد استتفاده قترار    راهبردهایی است که هر یک از بن
 دهند که در دو مقوله به صورت محوری کدگذاری گردید. می

 باشد. های راهبردها می از زیرمجموعه یکی :شرخاشگری
شته و ستر    همسر من به شدت ع بی هست و کنترس از دستش خارج می»

 «.  شه مسایل عادی خیلی ع بانی می
 .«زدنه سیلی از بدتر که زنه می هایی حرف اما زنه، نمی داد من همسر»

 .رود می شمار به راهبردها به مربوط های زیرمقولهاز جمله  تعارض: حل های سبک
بورد و کتامال    همسر من تو هر دعوا اسم طالب رو متی »گرانه:  سبک سلطه

 «. داد کنترلش رو از دست می
  ببتتروی و کتترد متتی تلفتتن هتتا همستتایه و هتتا ختتانواده بتته دعتتوا تتتو هتتر»
  .«برد می رو من

 ختودش  حرف کرد که می رو افتاد، همسرم تمام تالشش هر اتفاقی که می»
 «.بودم تفاوت شده بی هدیگ من و بنشونه کرسی به رو

کترد   افتاد رو بهانته متی   ترین اتفاقی که در خانه می کوچک»سبک اجتنابی: 
 «. برای قهر کردن... نه یک یا دو روز، بلکه دو ماه

 شرخاشگری•

 سبک های حل تعارض•

فضای مجازی و تأثیر بن •
 بر رابطه زوجین

 ارتباط با خانواده همسر•

 باورهای ارتباطی•

 تحریفات شناختی•

 ساختار قدرت در خانواده•

 عدم رضایت جنسی•

 فقدان صمیمیت•

 تقسیم نقش ها•
بین 
 فردی

 شناختی

 موقعیتی راهبردها
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بورد و بعتد   شد، بته روی ختودش نمتی    همسرم وقتی از چیزی ناراحت می»
 «.کرد چند ماه تالفی می

 شناختی عوامل
گزینشی به دست بمتده در شتژوهش حاضتر استت کته در دو      های  از دیگر مقوله
 بندی شد. دسته« باورهای ارتباطی و تحریفات شناختی»مقوله محوری 

توان بته باورهتای غیتر منطقتی شتیش از       از بن جمله می ارتباطی: باورهای
تتونم تیتو و    کتردم متی   ظاهر همسرم دلتم رو زد. فکتر متی   »کرد.  اشاره ازدواج

 «. رفتارش رو عوض کنم
همسر من در یک روستا و در خانواده شتلو  بتزرش شتده بتود. اوال فکتر      »
 «. تونم تیییرش بدم کردم می می

گفتنتد بعتد از ازدواج    از ابتدا عالقه خاصی به همسرم نداشتم و همته متی  »
 «.شه، اما نشد درست می

 رو زنتدگی ختودم  »مقایسه همسر با دیگران نیز مقوله محوری دیگری بود. 
 بختوان  چتی  هتر  اونتا  دیتدم  متی  و کردم می مقایسه برادرهام همسران زندگی با
 راحتتی  بته  هتم  رو تتومن  هزار ده من اما دن، می مجلل های مهمانی و خرن می
  .«کنم خرج تونم نمی

کنم و واقعتا  از   می مقایسه دوستام زندگی ها زندگی خودم رو با خیلی وقت»
 «.شم می متنفر همه چیز

خوانی  توان به انتظار ذهن از جمله مقوالت این محور می شناختی: تحریفات

هر وقت به چیزی نیاز دارم حتما  بایتد بته زبتون بیتارم؛ در     » .کرد اشاره از همسر

 «.صورتی که خودش باید بفهمه

کنم همه چیتز دیگته    شه، احساس می میهر بار که بحثمون »سازی:  فاجعه

 «.تونم بهش نگاه کنم تمومه. تا چند روز نمی

 عوامل موقعیتی
باشتد کته شتامل دو     بخرین مقوله به دست بمده مربوط به عوامل متوقعیتی متی  

 است.« خانواده همسر و فضای مجازی و تأثیر بن بر رابطه زوجین»مقوله 
ختتانواده همستتر، یکتتی از  عتتدم متتدیریت ارتبتتاط بتتا    ختتانواده همستتر: 

کرد و در حضتور   مادر شوهرم مدام دخالت می»های این مقوله است.  زیرمجموعه

 «. شد گفت و باعث دعوا می گفت و شنهانی به شوهرم می نمی من چیزی

 «.  کنه می طرفداری اونا از مدام و همسرم کامال  تحت تأثیر خانوادش هست»

 «.  ده ترین عضو خانواده شوهرم هم راجع به تربیت فرزندمان نظر می کوچک»

تونستم اونا رو دعوت کتنم،   رفتیم، من نمی اگر ده بار با خانواده من بیرون می»

 «.  کردم رفتیم، بار دوم من باید اونا رو دعوت می اما اگه یه بار با خانواده شوهرم می

 «.باشیم اونا با رو تتعطیال تمام داشت مادر شوهرم توقع»

تیییتتر انتظتتارات از جملتته فضتتای مجتتازی و تتتأثیر بن بتتر رابطتته زوجتتین: 
 .بود مقوله این های زیرمجموعه
هتا رو دیتدم،    از وقتی وارد دنیای مجازی شدم و بعضی مطالت  و عکتس  »

 «. شروع کردم همسرم رو با اونا مقایسه کردم و سعی کردم تیییرش بدم
 رابطمتون  فهمتم  می بینم، می رو زناشویی روابا بموزشی های وقتی کلیو»
 .«بودم نفهمیده اآلن تا ولی داره، مشکل چقد

 

 گیری بحث و نتیجه
در  شژوهش حاضر، بررسی عوامل متؤثر بتر سترخوردگی زناشتویی     هدف از انجام

 بین زوجین ایرانی بود. نتایج نشان داد که عوامل مؤثر بتر سترخوردگی زناشتویی   
هتای فقتدان صتمیمیت،     مقوله عوامل بین فتردی )شتامل زیرمقولته   شامل چهار 

ها در خانواده اصلی(، راهبردهتا )شتامل    ساختار قدرت، عدم رضایت جنسی، نقش
های حتل تعتارض(، عوامتل شتناختی )شتامل       های شرخاشگری و سبک زیرمقوله
های باورهای ارتباطی و تحریفات شناختی( و عوامتل متوقعیتی )شتامل     زیرمقوله

 باشتد.  های خانواده همسر و تأثیرات فضای مجازی بر رابطه زوجین( می رمقولهزی
تحقیقات بسیار اندکی در زمینه سرخوردگی زناشویی صورت گرفته استت کته در   

بته ایتن نتیجته رستید کته چهتار عامتل         Kerstenادامه بمتده استت. مطالعته    
گتر، استنادهای مکترر     های نامناس  حل تعارض، وجود یک همسر کنترس شیوه»

از عوامتل متؤثر در   « همسر برای مشکالت زناشویی و فقدان صمیمیت عتاطفی 
( که با نتایج بررسی حاضر همختوانی داشتت.   20باشند ) سرخوردگی زناشویی می
کته عوامتل متؤثر در سترخوردگی      Kayserهتای شتژوهش    در ضمن، بتا یافتته  

 خودافشایی فقدان شذیری، مسؤولیت فقدان همسر، گرانه کنترس رفتار»زناشویی را 
 دخالتتت شاستتخگو، زناشتتویی از ختتارج امتتور همستتر، فیزیکتتی خشتتونت همستتر،

 افتراد  توستا  فترد  ازدواج از منفی ارزیابی فیزیکی )جسمی(، جدایی خویشاوندان،
 (، همسو بود.9داند ) می« همسر از جدایی مورد در بحث غریبه و

 Nunesو  Pinesنتایج به دست بمده از تحقیق حاضر با نتتایج مطالعتات   
(12)، Olson ( و 28) و همکارانPines ( مطابقت داشت. بن25و همکاران )  ها

کننتد، جتدا از    هایی که میزان بتاالتری از صتمیمیت را تجربته متی     دریافتند زوج
اجتمتاعی، نشتانگان کمتتری از دلزدگتی را در رابطته ختود        -وضعیت اقت تادی 

در شژوهش بستوده و همکتاران، عوامتل موفقیتت زناشتویی در       کنند. گزارش می
د از نظر زوجین موفق شامل صداقت و اعتماد متقابل، دستیابی به یک زندگی شا

گیتری، حمایتت از همتدیگر و داشتتن رابطته       اعتقادات معنوی، تعامل در ت میم
شتذیری در   نیز در شژوهش ختود، توافتق   Amerو  Onsy(. 29باشد ) دوستانه می

ارتباطات بین فردی و رشد یتافتگی در ایتن زمینته را بته عنتوان عوامتل اصتلی        
توافتق و صتداقت    Nunesو  Pines(. 30) ناشویی زوجین ذکر نمودندرضایت ز

 (.12ترین عوامل دلزدگی زناشویی مطرح کردند )  دوطرفه و تعامل را به عنوان اساسی

دهد که میتزان و نتوع عوامتل     بررسی عوامل مؤثر بر سرخوردگی نشان می
برختی  باشتد و در   مؤثر در سرخوردگی زناشتویی زوجتین متنتوع و متفتاوت متی     

ها عوامل زیادی تجربه شده است. بررستی عوامتل متؤثر در سترخوردگی      خانواده
های شژوهش حاضر حاکی از بن بود که عوامل بتین فتردی، از    زناشویی در نمونه

شتوند. یکتی از    جمله تأثیرگذارترین عوامل در سرخوردگی زناشویی محسوب متی 
باشد. هر گاه  ر خانواده میهای عوامل بین فردی، مربوط به ساختار قدرت د مقوله

زوجین قادر نباشند در مورد چگونگی توزیع قدرت به توافتق برستند، فتردی کته     
احساس کنتد از قتدرت الزم برختوردار نیستت، بترای بهبتود وضتعیت ختود بته          

شود که سازگاری زناشویی زوحین را دچار اختتالس   های دیگری متوسل می شیوه
 مترد،  تستلا  و مشارکتی  رابطه به نسبت زوجی  (. تسلا زن در رابطه31کند ) می

 توسا گیری ت میم در قدرت به تمایل البته بورد. می همراه به را کمتری رضایت
ن زیتادی تحتت   میتزا  به مشارکتی، گیری ت میم یا و زناشویی رابطه در فرد یک

تأثیر هنجارهای اجتماعی و میزان منابع در دسترس هر یک از افراد و همچنتین،  
 (.32درک هر یک از افراد از مسأله مورد نظر بستگی دارد ) میزان

های مربوط به عوامل بین فردی در شژوهش حاضر، صمیمیت  از دیگر مقوله
توان اذعان داشت کته صتمیمیت،    باشد. می زوجین و سرد بودن روابا جنسی می

شایه و اساس رابطه زناشویی است و ازدواج برای تأمین ایتن نیتاز حیتاتی شتکل     
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توانتد از بحتث    باشتد کته متی    گیرد. صمیمیت یک فرایند تعاملی گسترده متی  یم
ترین احساسات را در برگیرد. صتمیمیت   درباره جزییات زندگی تا افشای خ وصی

شود و مانند یک سسر، زوجین  منبع قدرتمند حمایت عاطفی و روانی محسوب می
ی گزارش شده توسا دیگر عامل بین فرد(. 28کند ) را در برابر بسی  حمایت می

 ،افکتار و احساستات زوجتین    روابا جنسی با تأثیر برها، سردی جنسی بود.  نمونه
تحتت   ها را در ابعاد وسیعی غیر مستقیم روابا بین بن تواند به طور مستقیم و می
و از  رنتد که در این زمینه با هتم ستازگاری دا   زوجینی یعنی، ؛خود قرار دهد تأثیر

هتای   ناهماهنگی تا به راحتی از بسیاری از باشند می قادر ،راضی هستند این بابت
کته   که ناهماهنگی زندگی در زوجینتی  در حالی ؛شوشی کنند زندگی خویش چشم
ارضایتی از (. ن33) بورد وجود تواند عواق  وخیمی را به می ،رضایت جنسی ندارند

 ایجتاد  مشکالت عمیق در روابتا زوجتین و  بروز به منجر تواند  می جنسی  رابطه
گیتری، احستاس تحقیتر،     انتقتام  تنفر از همسر، دلخوری، حسادت، رقابتت، حتس  

 (.34) ها شود ن و نظایر ب احساس عدم اعتماد به نفس

های حل تعتارض ناکارامتد و خشتونت از عوامتل      در مقوله راهبردی، سبک
هتا در حتل    میزانتی کته زوج   بته کنندگان بود.  اصلی تجربه شده توسا مشارکت

 کننتد، از همبستتگی بیشتتری در نظتام زن و     عمتل متی   تتر  خود موفقتعارضات 
ختانواده   ساز قدرت عناصر تعارض شوند و در این وضعیت از شوهری برخوردار می

کارستازتر   تتر و  به سمت تعامالت مثبت ،به جای تعارض ینزوج شود و کاسته می
 ستازنده،  شتکل  بته  ها تعارض حل و مدیریت برای (. توانایی35) کنند حرکت می

 یتک  ایجتاد  بترای  را ها زوج و دهد شکل زوج رابطه در را قوی ارتباطی تواند می
 تعارضتات  بته  رسیدگی برای سازنده روش نماید. کمک نزدیک و صمیمی رابطه
 مخترب  های راه که حالی در شود؛ می صمیمیت تسهیل باعث زناشویی، رابطه در

کنتد   تشتدید  زوجین  رابطه در را اضطراب و اختالس است ممکن تعارض با مقابله
 و اجتمتاعی  وجهته  کتردن  ختراب » مؤلفته  نتوع  دو بر مشتمل (. شرخاشگری36)

غیتر   اذیتت  و بزار بته  اجتماعی وجهه کردن باشد. خراب می «عاطفی گیری کناره
 اطالعتات  گذاشتتن  میتان  در شراکنتی،  شتایعه  بتدگویی،  طریتق  از همسر مستقیم
 جریتان  در دیگتران  دخالتت  امکان نمودن فراهم یا و دیگران با همسر خ وصی
 از استتفاده  اجتمتاعی،  وجهته  از تخری  هدف شود. می گفته مشاجرات و ها بحث
 جریتان  در کته  حتالی  در شتود؛  متی  قلمتداد  همستر  کنتترس  برای اجتماعی فشار
 تتالش  در همسترش  از را مهربتانی  و توجه همسران از یکی عاطفی، گیری کناره
 گیری عتاطفی  کناره دهنده نشان  از جمله رفتارهای کند. می دریغ رابطه کنترس برای
 جنستی،  رابطته  نکتردن  برقترار  او، بته  توجه عدم و همسر گرفتنه توان به نادید می

 (.37کردن رابطه و استفاده از رفتارهای خاموش اشاره نمود ) ترک به تهدید

تجربته  در مقوله عوامل شناختی، باورهای ارتبتاطی یکتی از عوامتل اصتلی     
 از واقتع  در رابطته،  در اختتالس  و کننتدگان بتود. ناخرستندی    شده توسا شترکت 

 نیازها از ای دسته به دنباس بن، که گیرد می نشأت بینانه غیر واقع ارتباطی باورهای
 بلکه یکدیگر، از تنها نه شوهر و زن که بید می وجود به غیر عقالنی تقاضاهای و
 منطقی غیر باورهای و ناکارامد تفکر که جا بن از (.38)دارند  ازدواجشان و خود از

 تعتامالت  و منفی، تعارضات موج  بروز عواط  منفی، بالقوه های موقعیت درباره
 بته  منجر و کند ایجاد مزاحمت عشق ابراز در تواند می شود، می زوجین بین منفی
 درماندگی به ضمنی طور به نیز همسر تیییرناشذیری به مربوط باور. گردد دلزدگی
 وضتعیت  تیییتر  بترای  عملتی  هتیچ  اغل  فرد حالتی چنین در و است مرتبا فرد
 نیتز  گرایتی  کمتاس  داشتتن  و ماند می باقی درمانده حالت یک در و دهد نمی انجام
 باعتث  و کنتد  نگتران  ختود  زنتدگی  شریک های ارزیابی به نسبت را فرد تواند می

 را زناشویی سرخوردگی تواند می عوامل این همه که شود فرد در اضطراب تشدید
 (.39نماید ) توجیه

در مقوله عوامل موقعیتی، فضای مجتازی و ختوراک بن در قالت  مقایسته     

کننتدگان   ترین عامل تجربه شده توستا مشتارکت   همسر و تیییر انتظارات، اصلی

شوند که با مشاهده بربورده  بود. افراد با انتظارات خاصی وارد زندگی زناشویی می

شود  ها، اثر دومینویی تخری  بر ابعاد مختل  زندگی زناشویی شروع می بن نشدن

ها بته شتدت    این انتظارات و تیییر بن. گردد ها مختل می و به مرور روابا بین بن

 (.40تحت تأثیر عوامل محیطی فرد قرار دارد )

جا که سرخوردگی زناشتویی   در شایان اشاره به این نکته ضروری است، از بن

زوجین ناشتی از عوامتل متفتاوت و گونتاگونی بتود، الزم استت در درمتان        برای 

توانتد در   ها توجه شود. نتایج مطالعه حاضر می سرخوردگی زناشویی به این تفاوت

انتخاب راهکارهای درمانی مناس  از سوی درمانگران مورد استتفاده قترار گیترد.    

عتاد مختلت  زنتدگی    گستردگی ابعاد سرخوردگی زناشویی و دربمیختگی بن بتا اب 

 .های تحقیق حاضر بود زناشویی، از جمله محدودیت

 

 سپاسگزاری
بتدین   .باشد می خانواده مشاوره مقطع دکتری نامه شایان شژوهش حاضر برگرفته از

کننده و مراکتز مشتاوره کته در انجتام ایتن مطالعته        وسیله از کلیه زوجین شرکت
 .بید همکاری نمودند، تشکر و قدردانی به عمل می
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Abstract 
Aim and Background: The marital disaffection seems to be the last step in marital relationships. Therefore, study of 

the effective factors on this variable is important. The purpose of this study was to review the factors affecting 

marital disaffection among Iranian couples. 
Methods and Materials: This research was fundamental in terms of objective, and a qualitative plan of the 

grounded theory type in terms of method. Statistical population of the study included married women and men in 

Tehran City, Iran. The required information was collected through a targeted sampling method from 15 people who 

had marital disaffection, and was continued till saturation of data. Research tools were a semi-structured deep 

interviewed and the information was analyzed using theoretical coding.  

Findings: After analysis of interviews, the factors affecting marital disaffection were classified based on selective 

coding in four categories of interpersonal factors (lack of intimacy, structure of power, sexual dissatisfaction, and 

roles in the main family), strategies (aggression, and conflict resolution styles), cognitive factors (communication 

beliefs, and cognitive distortions), and situational factors (spouse's family, and the effects of virtual space on the 

couple’s relation). 

Conclusions: On this basis, we could conclude that couples' marital disaffection is affected by the various 

contextual, intervention, psychological, and personality factors. Therefore, when counselling and treating couples 

with marital disaffection, attention to the various factors of marital disaffection is essential and this research could be 

a suitable guide for therapists to provide proper interventions for couples suffering frustration. 

Keywords: Marital disaffection, Couples, Qualitative research, Iran 
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