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Abstract
The purpose of this research was to study the
coping styles of betrayed women in a qualitative
way. This study employed a qualitative approach
along with the phenomenology method. The
sample consisted of 20 women between 22-57
years old who confered on Isfahan counseling
centers in late third quarter of 1396 and early four
months of 1397 and selected through purposive
sampling and were investigated by a semistructured interview. To analyze the data, open,
axial and selective coding was used. analysis
resulted in 3 main themes of coping styles:
inflexible, inactive, active. For each of themes,
three subthemes were created including
inflexible(anxiety, ruminative and comparative),
inactive(avoiding, submitting and distracting) and
active(supporting,
participatory
and
agreementory). The results showed that the
coping styles do not experience similarly by all
betrayed women. Some factors such as how
revealing infidelity, the quality of marital
relationships, religious beliefs, social and family
supports and existence of children had an
important effect on coping styles. Given the fact
that the findings have been elicited out of a native
study, they may play a vital role in developing
the intervention packages.
Keywords: coping styles, betrayed women,
qualitative study
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چکیده
این پژوهش با هدف مطالعة کیفی سیک هیا مقابلی ا زنیا
 پژوهش بیا وو کیفی و.آسیبدیده از عهدشکن همسر بود
 ز20  نمونی میوود مطالعی..از نوع پدیداوشناس انجام گرفی
 ساکن شهر22-57 آسیبدیده از عهدشکن همسر دو بازه سن
1397  و چهاوماهیة او1396 اصفها ک دو س ماهة سوم سیا
ب دلیل عهدشکن همسر ب مراکز مشاووه شهر اصفها مراجع
کردنییید بی ی شییییوة هدفمنییید انب یییا و از صریی ی م یییا کة
 ب منظوو تحلیل دادهها.نیم ساخباویافب موود مطالع قراو گرفبند
 تحلیل دادههیا.از کدگذاو باز محوو و انب اب اسبفاده شد
منجر ب ایجاد س مضمو اصل سک ها مقابل ا نیامنعط
سک ها مقابل ا فعلپذیر و سک ها مقابل ا فعا و بیرا
هرکدام مضمو ها فرع شامل سک ها مقابل ا نیامنعط
(نگران نش واو و وقابب ) سیک هیا مقابلی ا فعیلپیذیر
(اجبناب تسلیم و انحراف توج ) و سک ها مقابل ا فعیا
صلک مشاوکب و تیوافق ) شید و نشیا داد کی زنیا.( مای
آسیبدیده از عهدشکن همسر از سک ها مقابل ا یکسیان
اسییبفاده نم ی کننیید برخ ی عوامییل هماننیید چگییونگ افشییا
 ووابط زناشوی باووها و اعبقادات مذهک.عهدشکن کیفی
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..سک ها مقابل ا آنا نقش مهم داش
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. عهدشکن مطالع کیف
Fallahyazd@iauyazd.ac.ir : نویسندۀ مسئول.*

97/10/22 :پذیرش

97/10/02 :وصول

سبکهاي مقابلهاي زنان آسیبدیده از عهدشکنی همسر 67 /

بدبرنی مزمخ ،درگرری گفتاری و بدنی از پرامد ای آن بوده و
مقدمه
خانواده چرزی برش از مجموعهای از افراد است کیه در یی
فضییای روانشناسییی و زناشییویی خییا

زنییدگی میییکننیید

(گییودرزی و بوسییتانی پییور .)2015 ،زنییدگی خییانوادگی بییا
خطراتی گره خورده است کیه اسیتمرار حریاا خیانوادگی و
سالمت خیانواده را متتی مییکننید ،یکیی از اییخ خطر یا
عهدشکنی در زناشویی است که مشکالا زیادی را به دنبیال
دارد (لوادو و جانی.)2013 ،1

آرامش و امنرت را در خانواده از مران بیرده و دیگیر خیانواده
جای امخ و مثبت برای رشد و بالندگی اعضایش نتوا د بود
(کمالجو ،نریمانی ،عطادوخت و ابوالقاسمی.)1395 ،
در مقایسه با زنان ،مردان برشتر در حق شری

زنیدگی خیود

پرمانشیکنی کیرده (کبریبیوا و دیزیمریری )2015 ،12و طبیق
گزارش اخرر سازمان بهداشت جهانی شمار مردانی که درگرر
خرانت ستند  7برابر زنیان رکیر شیده اسیت (عسیکرپور و
مظا ری .)2016،مچنرخ با توجه به آسربپذیری جین

زن

عهدشییکنی 2بییهطییور وسییرعی توسییا روانشناسییی،

به نظر می رسد که زنان برشتر از مردان از عالئم مرتبا با ایخ

جامعهشناسی ،حقوق و سالمت عمومی بررسی شده و بیه آن

رویداد آسرب زا رنج می برند .شوا د نشان مید د که عالئیم
مرتبا با ایخ رویداد شناختی ،عاطفی و رفتیاری بیوده و اییخ

باعث آسرب رساندن به شتص خرانت دیده مییشیود بلکیه

عالئم بهویژه فرضراتی کیه فیرد بعید از تجربیة اییخ روییداد

اغلب با پشرمانی مراه است (المرز ،استوکر ،جردن ،پلمخ و
استاپ  .)2011 ،3عهدشکنی زناشیویی ،4بیه معنیای شکسیتخ

دربارة اعتماد به زندگی ،آینده شو ر و غرره مییسیازد حتیی

بهعنوان ی

موضوع مسئلهساز توجه مییشیود زییرا نیهتنهیا

سال ا بعد از ایخ رویداد و ترک و جبیران آن توسیا شیو ر

اعتماد است زمانی که یکی از زوجرخ یا ر دو موفق نشیوند

دوا یافته و بر کرفرت زندگی خانوادگی و رابطة فرد با سیایر
اعضاء بهویژه کودکان اثر منفی دارد (بشرپور.)1391،

تجاوز قرار گررد .ایخ تجاوز میتواند در ما ریت فرزیکیی ییا

پژو ش ا نشان مید د که  21تیا 25درصید از میردان و

که با وفا بمانند و ضوابا روابا انحصیاری مریان زوم میورد
رجانی باشد (پالسو .)2007 ،5درمیانگران عهدشیکنی را بیا

 11تا 15درصد از زنان در طول زندگی مرتکب خرانت شیده

توجه به عمق شیکافی کیه نوعیا در اعتمیاد و روابیا ایجیاد

(فرنچییا و مییی )2017 ،13و گییرایش بییه خرانییت در جوام ی
متتلف  20تا 25درصد (فرنچا و می ،2017،مارک ،جنسیخ،

میکند بهعنوان ستتتریخ مشکالا بیرای درمیان ( یانی و
ییاردی ،2017 ،6شییعاعکییایمی )2017 ،و آسییربزاتییریخ و
ویرانکنندهتیریخ روییداد در ازدوام پی از خشیونت بیدنی
(برد ،باتلر و فایف )2007 ،7و سومرخ مشک در درمیان بعید

مر

وسخ )14،2011و در ایاالامتحده  20تیا  55درصید از

مه ازدوام ا گزارش شده است (زاپرخ.)2016 ،
افشای خرانت با شوک آغاز میشیود و عواقیب بالفصی

از فقدان عشق و الکلرسم در کار بیا خیانواده رکیر کیردهانید

اییخ شیوک احسییا ،غیم ،خشیم ،اضییطرا  ،شیر  ،گنییاه و
انتقا جیویی (لیویخ ،2005 ،15گیوردن و مکیاران)2008 ،16

مرزان برقراری روابا فرازناشویی کیه عمیدهتیریخ عامی
طییالق رکییر شییده اسییت (بییرد و مکییاران  ،2007اکبییری و

در مسیائ شتصیی و

جنسی (استنفانو و اوال )2008 ،17ضر

 ،2016شعاع کایمی )2017 ،در حال افیزایش اسیت (برانید،

اقدا به خودکشی (شکلفورد و شکلفورد )2003 ،18فروپاشی
ویت فردی ،اجتماعی ،معنوی (وینی و کرییون،)2003 ،19

(اشنایدر ،باکو و گوردن.)2007 ،8

مکاران ،1390،ناییت ،2010 ،9نرپیروران ،1393،زاپیرخ،10
مارکی ،مرل

سردرگمی ،آسرب دییدن عیزانفی

و شتم ،قت

مسیر،

و ادج  ،2017 ،11قاسیمی ،رنجبرسیودجانی

واکنش یای عیاطفی ،رفتیاری و شنیاختی کیه از معریار ای

2. Betrayed
4. Infidelity
6. Haney & Hardi
8. Snyder, Baucom & Gordon
10. Zapien
12. Kubrebwa & Dzimiri
14. Mark, Janssen & Milhausen
16. Gordon, Bauc., Snyder & Dixon
18. Shakelford & Weekes-shakelford

1. Loudov, Jani
3. Lammers, Stoker, Jordan, Pollmann & Stapel
5. Peluso
7. Bird., Butler & Fife
9. Knight
11. Brand, Markey, Mills & Hodges
13. Fincham & May
15. Levine
17. Stefano & Oala
19. Winek, J., & Craven

و شریفی )1396 ،و وقوع آن حتی اگیر بیه طالق نرنجیامید،
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استر ،پ از ضربه است (گوردن و مکاران ،2008 ،برد و
مکییاران )2007 ،و از آن میییتییوان بییه کرختییی رجییانی،
تنردگی ،اجتنا از یادآورنیده یا ،تصیاویر میزاحم ،نشیتوار
فکری ،آینده کوتاه شیده ،بیرش اشیتیالی ر نیی بیا شکسیت
اعتماد ،ش به خویشتخ (بیراون ،2001 ،1فربیرادر ،نریو و
راجمییخ ،2005 ،2گییال ،و رایییت 2007 ،3اسییتفانو و اوال،
 ،)2012وسییوا ،و افسییردگی را اشییاره کییرد (شییرورانی،
آزادفالح ،مرادی و اسکندری .)1395 ،مسر آسیرب دییده و
مسر پرمانشکخ ر دو ممکخ است از رابطهشان کنارهگرری
کنند و افکار میزاحم تکرارشیونده دربیاره خرانیت و افشیای
عهدشکنی (گیوردن ،بیاکو  ،اشینایدر و دیکسیخ )2008 ،4و
احسا ،تر ،را تجربه کرده و در ایخ شرایا سیالمت روان
آنان کا ش یابد (جکمخ.)2015 ،5
روانشناسی سالمت ،در سیال یای اخریر ا مریت زییادی
برای نحوه مواجهه با تنردگی و چالش ای زنیدگی در بهبیود
وضعرت سالمت جسمانی و روانی افراد قائ شیده (الیوی و
ریسکرند )2006 ،6به نظر میرسد زنانی که قربانی عهدشکنی
مسر میشوند به علت شوک ناشی از اییخ بحیران برشیتر از
سب ای مقابلهای ناکارآمد استفاده کرده و سیازگاری کمیی
دارند .سب ای مقابلیهای 7رفتار یایی سیتند کیه افیراد در
نگا واکنش به روییداد ای فشیارآفریخ و ییا بییه نگییا
تجربة رجان ای شدید در پیرش میگررند (کرلوک ،نری و
کارول .)2011 ،8سیب مقابلیهای زوجیرخ ممکیخ اسیت بیه
چندیخ مؤلفه بستگی داشته باشد ،ازجمله می توان به شیرایا
رابطة زناشویی قبلی ،چگونگی افشا شدن مسئلة عهدشکنی و
ویژگی ای شتصرتی افراد درگرر (فایف ،ویک  ،گامبسیرا،9
 )2007داشتخ فرزنید ،عوامی اجتمیاعی و محرطیی (میؤمنی
جاوییید و شییعاع کییایمی )1391،جنسییرت (اسیییرینو و

میکنند .نظریه مقابله 11به نقش فعال انسان در فرایند تفسرر و
پاسخد ی به عوام تنردگیزای زنیدگی تأکرید دارد .شیوا د
تجربی نشان دادند که تمایز در پسایند ای چندگانه مواجهیه
با رخداد ای منفی زنیدگی ،از طرییق تفیاوا در روش یای
خا ارزیابی و مقابله قابی تبریرخ اسیت (فیولکمخ.)2010،
باور ای مذ بی و معنوی و دیگر نظیا یای ارزشیی ،منیاب
خوبی برای مقابله به حسا آمده و مناب مقابلهای میذ بی و
معنوی ممکخ است بهعنوان بعد انگرزشی مدنظر قرار گررد و
ابعییاد شییناختی و نگرشییی مقابلییه را در مواجهییه بییا بحییران
تحت الشعاع قرار د نید (خیدایاری فیرد و عابیدینی.)1394 ،
معنویت و سرستم عقردتی مسران آسربدیده بهعنوان عاملی
بییرای مبییارزه بییهمنظییور حفیی ازدوام (نایییدو )2013 ،12و
مدیریت رجان و عقاید مذ بی عاملی برای سازگاری اسیت
(ونو ومرخ .)2006 ،13کسانی که بهطیور مینظم در مراسیم
مذ بی شرکت میکنند ،مرزان کمتیری از روابیا نامشیروع را
دارند (زاپرخ )2016 ،و کسانی که باور قلبی به خیدا دارنید و
عباداا آئرنی را انجا مید ند ،سازگاری و رضایت برشیتری
از زندگی مشترکشان دارند و کمتر طالق میگررند (ثنیاگویی
و مکییاران ،1390،بتشییوده و بهرامییی .)1391،امرنییی ییا و
اسمعرلی ( )1395نشان دادند که را برد ای فردی و تعیاملی
از را کار ای مورد استفاده از سوی مسران پی از افشیای
خرانت است و استیل  )2012( 14مدیریت عواطف شدید را
مرانجی در بازسازی اعتماد و عد مدیریت رجاناا منفی را
مانعی در درمان میداند.
اکثر پژو ش ای انجیا شیده در اییران توسیا شییرردل
( 1383و  ،)1385زندی پور ،شفرعی نریا و حسیرنی (،)1387
حریدری ،فیاتحیزاده و اعتمیادی ( ،)1388میؤمنی جاوییید و
شییعاع کییایمی ( 1390و  ،)1391اکبییری ،شییفر آبییادی و

اسیرینو )1996 ،واکنش مسر عهدشکخ (مکدونالد)2001 ،
داشتخ سابقة روابا عهدشکنی (اسینایدر و مکیاران)2007 ،
و نوع بیوفایی مسر (پلوسو )2007 ،10اشاره کرد.
بررسی روابا متقاب مران زوجرخ پ از افشای خرانیت
نشان داد که زوجرخ از سب ای مقیابلهای متفاوتی استفیاده

نرپروران ( ،)1390نقربی و زمانی ( ،)1390رفرعی ،حاتمی و
فروغیییی ( ،)1390بشیییرپور ( ،)1391سیییودانی ،کریمیییی،
مهرابیییزاده ،نرمنیید و نرسییی ( ،)1391ترابرییان ،عییامری و
خدابتش ( ،)1391کریمی ،سیودانی ،مهرابییزاده ،نرمنید و
نرسی ( ،)1392رفرعی ،حاتمی و فیروغی ( ،)1392حمریدی،

2. Fairbrother, Newth& Rachman
4. Gordon, Baucom, Snyder & Dixon
6. Alloy LB, Riskind
8. Kiluk, Nich & Carroll
10. Peluso
12. Naidoo
14. Satples

1. Brown
3. Glass & Wright
5. Jackman
7. Coping & strategies
9. Fife, Weeks & Gambescia
11. Coping Theory
13. Wang hui min
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احمییدی و ویسییانی ( ،)1393مدرسییی ،زا ییدیان و اشییمی
محمدآباد ( ،)1393نرپروران ( )1393علی تبار ،قنبری ،زاده
محمدی و حبربی ( ،)1393مؤمنی جاویید ،شیعاع کیایمی و
پورشهریاری ( ،)1394ابرا رمییمقید و منررپیوری (،)1394
شرورانی ،آزادفیالح ،میرادی و اسیکندری ( ،)1395کمیالجو،
نریمیییانی ،عطادوخیییت و ابوالقاسیییمی ( ،)1395قاسیییمی،
رنجبرسیییودجانی و شیییریفی ( ،)1396در درمیییان قربانریییان
عهدشکنی بدون انجا مصاحبه ای عمریق بیوده و بیه دلری
مسائ فر نگی ،اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعیه خرلیی
از مسران آسربدیده با وجود کلره مشکالا عنوان شده در
رابطه مشترک باقی میمانند و با وجیود آسیرب یای گذشیته
روابا زناشویی آنان خدشهدار شده و سالمت روان آنیان بیه
خطر میافتد .بر مرخ اسا ،ایخ مطالعه بر آن شده است تیا
از طریق مصاحبه عمریق کرفیی بیا اییخ زنیان ضیمخ تتلریه
رجاناا و احساساا منفی و شنردن تجار آنان در زندگی
مشترک درصدد پاستگویی به ایخ سؤال است که «سب ای
مقابلهای زنان آسرب دیده از عهدشکنی مسر چرست؟ تا بیه
درک بهتر متتصصرخ جهت مداخالا متناسیب بیا وضیعرت
آسربدیدگان بیردازد.
روش
روش پژوهش ،جامعة آماري و نمونه :روش اییخ پیژو ش

جامعة مورد مطالعه شام زنانی بودنید کیه در سیهما یة
سو سال  1396و چهارما ة اول  1397به دلری عهدشیکنی
مسر به مراکز مشاوره شهر اصفهان مراجعیه کردنید .نمونیه
مورد بررسی  20زن بودند کیه بیهصیورا دفمنید انتتیا
شدند .نمونهگرری دفمنید عمیدتا بیر نمونیه یای کمیابرش
کوچ تمرکز دارد که بهصورا دفمند برای انجا مصاحبه
و درک عمرق پدیده ا انتتیا شیده انید (پیاتون .)2005،بیا
توجه به نمونهگرری دفمند مالک ای انتتا نمونه و ورود
آن ا در ایخ پژو ش عبارا بود از :جنسرت (زنان) ،وضعرت
تأ (متأ بودن) ،داشتخ تجربة عهدشکنی مسر.
مراجعرخ بر اسا ،مالک ای ورود فوق از سیوی مسیئولرخ
مراکز مشاوره مذکور شناسایی شده و پ از ما نگی یای الز
در ایخ پژو ش شیرکت کردنید .تعیداد نمونیه پیرش از اجیرای
پژو ش تعررخ نمیشود و فراینید نمونیهگریری تیا زمیانی ادامیه
مییابد تا نوعی اشباع اطالعاا حاص شیود .درنهاییت پی از
انجا  17مصاحبه ،داده ا به اشباع رسرد امیا بیهمنظیور اطمرنیان
برشتر تا  20مصاحبه ادامه پریدا کیرد .بیا بیهکیارگرری پرسیش و
کاوش باز پاسخ در قالب مصاحبه عمرق به بررسیی سیب یای
مقابلهای زنان آسرب دییدگان عهدشیکنی پرداختیه شید .تحلری
داده ا پ از تبدی مصاحبه ا به متخ ،کدگذاری آن ا طیی سیه
مرحله کدگذاری باز ،کدگیذاری محیوری و کدگیذاری انتتیابی
صییورا پییذیرفت .بییرای اعتبییار یافتییه ییا ،از گفتییه ییای م یة
شییرکتکننییدگان در جلسییه بییا کسییب اجییازه از آنییان ضییبا و
بالفاصله یادداشتبرداری شد .سی برای جلوگرری از قضیاوا
ر نی پژو شگر و تأیرد یافته ا پ از مستندسازی مصیاحبه یا،
در اخترار چند کارشنا ،که درزمرنة پژو ش کرفی تجربه داشتند
قرار گرفت .اطالعاا جمعرت شیناختی زنیان شیرکتکننیده در
پژو ش در جدول شماره  1گزارش شده است.

کرفی و از نوع پدیدارشناسی بود .روش کرفی جهت کشف و
تطبرق پاسخ ای واقعی به مسائ دنرای واقعی به شروهای کیه
در بافت کمی امکانپذیر نرست مورد استفاده قیرار گرفیت و
پژو ش کرفی ی مسیرر مفرید و مکفیی بیرای دسیترابی بیه
ما رت اطالعاا میورد نریاز در ارتبیاا بیا مسیئله یای یی
موقعرت تجربی است (لوپز .)2010 ،1از آنجا که ید اییخ
مطالعه ،بررسی و تبررخ سب ای مقابلهای ازنقطهنظر تجربیة
زیستة زنان آسربدیده از عهدشکنی بود ،لیذا بیرای ورود بیه
درون جهان زیستة افیراد و بررسیی تجربریاا زنیدگی آن یا
روش «پدیدارشناسی» بسرار مناسیب بیود .در پدیدارشناسیی
رویکردی است که بر چگیونگی کسیب تجربیة انسیان یا و
سی انتقال ایخ تجربه به آگا ی در دو بعد معنیای فیردی و
جمعیی متمرکییز اسیت .پییرشنریاز ایییخ متیدولوژی ،توانییایی
دسترسی به جو رة تجربه فرد است (پاتون.)2002 ،2

یافتهها
مانطور که در جدول شماره  1مشا ده میشیود 20 ،زن در
بازه سنی  22-57سال در پژو ش شرکت کردند کیه در بیازه
 6 ،29-20نفر ،در بازه سنی  10 ،30-39نفیر ،در بیازه سینی
 3 ،49-40نفر و در بازه سنی  1 ،50-59نفر قرار دارند.
تمرکز اصلی ایخ پژو ش دسترابی به سب ای مقابلهای زنان
آسربدیده از عهدشکنی مسر بود.

2. patton

1. Lopes
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جدول  .1اطالعات جمعیتشناسی شركتكنندگان
فراوانی سن

فراوانی

فراوانی مدت زمان

تحصیالت

ازدواج

فراوانی تعداد فرزند

فراوانی
شغل

بازنشسته
شاغ
خانهدار
4
3
2
1
0
مرانگرخ (سال)
 25تا  35سال
 15تا  25سال
 5تا  15سال
تا  5سال
فوقلرسان
لرسان
فوقدییلم
دییلم
مرانگرخ (سال)
 50تا 60
 40تا 50
 30تا 40
 20تا 30
1
9
10
2
2
3
7
6
10/2
2
2
8
8
3
9
5
3
34/5
1
3
10
6
5%
15%
50%
30%

10%
10%
40%
40%
15%
45%
25%
15%

5%
45%
50%
10%
10%
15%
35%
30%

سبک
مقابلهاي
فعل پذیر

سبک مقابلهاي نامنعطف

جدول  .2نحوۀ شکلگیري سه مقوله یا مضمون اصلی بهدستآمده از تحلیل موضوعی مصاحبه با زنان آسیبدیده از عهدشکنی
مفاهیم اولیه
مضمون اصلی مضامین فرعی مضامین فرعیتر
(عد آگا ی بر خود ،عد آگا ی بر محرا ،عید تمرکیز ،در خیود
آشفتگی رجانی
فرورفتگی ،فراموشی)
(غم ،گریه ،شوک و ناباوری ،دلشوره ،تنش ،نگرانی)
سبببک مقابلببهاي فشار روانی
(خشم به خود ،خشم به مسر ،خشم به رقرب ،خشیم بیه خیانواده
احسا ،خشم
نگرانی
مسر ،خشم به دنرا)
(تنفر به مسر ،تنفر به مردان ،تنفر به مجنسان ،تنفیر بیه خیانواده
احسا ،تنفر
رقرب)
(دوگانگی و تضاد ،ناتوانی در تصمرمگرری ،احسا ،حسادا)
تضاد رجانی
(تر ،از خشونت خانگی ،تر ،از تکرار خرانت ،تیر ،از تنهیایی،
تر ،و اضطرا
تر ،از طالق ،تر ،از ادامه زندگی)
تفکر وسوا ،گونیه بیه (تفکر به چرایی عهدشکنی ،تفکر به تکرار عهدشکنی ،تصویرسازی
ر نی عهدشیکنی ،نشیتوار فکیری ،حساسیرت و گیوشبیهزنگیی،
عهدشکنی
یادآوری خاطراا تلخ ،مرور آرزو ای تحقق نرافته)
سبببک مقابلببهاي
(آشفتگی فکری ،خطا ای شناختی ،به چالش کشرده شدن باور ا)
گسستگی فکر
نشخواري
(تفکر به خودکشی ،تفکر به آسیرب رسیاندن بیه مسیر ،تفکیر بیه
افکار آسربرسان
آسرب رساندن به رقرب ،آرزوی مرگ مسیر ،نفیریخ بیه مسیر و
رقرب)
(تفکر به انتقا از مسر ،تفکر به مقابلیهبیهمثی  ،بیرانگرتتخ شی
انتقا جویی
مسر)
(به جامعه ،به مسر ،به مجنسان ،به مرد ا ،به دوستان ،به وسیای
بدبرنی و سوءیخ
ارتبااجمعی)
(ناامردی از رحمت خدا ،برآورده نشدن دعا ا ،دیده نشیدن توسیا
بدبرنی به خدا
خدا)
(نسبت به مسر ،نسبت به فرزندان ،نسبت به خانواده مسر ،نسبت
سبببک مقابلببهاي پرخاشگری
به رقرب ،نسبت به خانواده رقرب ،نق زدن)
رقابتی
(آبروریزی ،اطالع رسانی به خانواده مسر ،اطالعرسانی به خیانواده
افشاسازی
خود ،اطالعرسانی به فرزندان ،اطالعرسانی بیه دوسیتان و آشینایان،
اجرا گذاشتخ مهریه ،مراجعه به دادگاه جهت درخواست طالق)
(ترک منزل ،درخواست ر ا شدن به حال خود ،بررون رفتخ از منزل،
ترک موقعرت
پناه بردن بهجای امخ)
(عد صمرمرت با مسر ،قط ارتباا عاطفی بیا مسیر ،مشیکالا
کنارهگرری روانی

سبکهاي مقابلهاي زنان آسیبدیده از عهدشکنی همسر 71 /
جنسی)
سبببک مقابلببهاي
(مشکالا شیلی ،خانهنشرنی)
کنارهگرری اجتماعی
اجتنابی
اخیتالل در روابییا بییرخ (کا ش روابا دوستانه ،اختالل در روابا فامرلی ،اختالل در روابیا
خانوادگی)
فردی
(سکوا ،تنهایی ،کمحرفی)
انزوا و گوشهگرری
(کا ش انجا مناس معنوی ،ترک واجباا دینی ،اختالل در ارتباا
کنارهگرری معنوی
با خدا)
(چشمپوشی کردن ،تظا ر به آرامش ،بیتوجهی به رفتار ش برانگرز
نادیده گرفتخ
مسر)
(بی انگرزگی ،سستی و بییحیالی ،بییحوصیلگی نسیبت بیه خیود،
کرختی روانی
بیحوصلگی نسبت به فرزندان ،بیاختراری و بیارادگی ،عد انجیا
سبببک مقابلببهاي
فعالرت ای روزمره ،تردید و سردرگمی)
تسلیمی
(تحم کردن شرایا ،ماندن در منزل ،ماندن و تحم کردن به خاطر
ماندن و تحم کردن
فرزندان)
(از آینده ،از بهبود زندگی ،از عد تکرار عهدشکنی)
ناامردی

سبک مقابلهاي
فعال

سبک مقابلهاي حمایتطلبی

احسا ،ضرر و زیان

(احسا ،بازندگی ،احسا ،بدبتتی ،احسا ،زخم خوردگی)

(احسییا ،حقییارا ،شییرمندگی ،تحقرییر شییدن ،پییوچی ،کییا ش
احسا ،بیارزشی
اعتمادبهنف )
(برییزاری از خییود ،،احسییا ،گنییاه بییه خییاطر بچییهداری ،خییود
احسا ،گناه
سرزنشگری)
(توجه برشتر به خود ،رسردگی به اندا و یا ر خود)
سبببک مقابلببهاي تمرکز بر خود
انحراف توجه
(شرکت در فعالرت ای اجتمیاعی ،رسیردگی بیه فرزنیدان ،افیزایش
خودمشیولسازی
روابا دوستانه ،سرگر کردن خیود ،رفیتخ بیه پیارک ،ثبیتنیا در
کال ،ای نری ،ثبتنا در کال ،ای ورزشی ،رفتخ به مسافرا)
(استعانت از خدا ،دعا و راز و نراز ،توک بر خیدا ،تعهید بیه انجیا
سبببک مقابلببهاي رشد معنوی
واجباا دینی)
حمایت معنوي
مشارکتجویی معنوی (شرکت در مراسم معنوی ،نذر کیردن و کمی بیه رئیت میذ بی،
برگزاری مراسم مذ بی)
مستحکم شدن باور ای (اعتقاد به عدالت الهی ،اعتماد به خدا ،اعتقاد با آزمایش الهی)
دینی
(با مسر ،با رقرب ،با خانواده رقرب ،با خانواده مسر ،با دوستان)
صحبت کردن
سبببک مقابلببهاي
حمایت اجتماعی

سبببک مقابلببهاي
مشاركتی

سبببک مقابلببهاي
توافقی

(از متتصص و مشاور ،از خانواده مبدأ ،از خانواده مسر)
درخواست کم
بازسیییییازی روابیییییا (صمرمرت با خانواده مسر ،صمرمرت با خانواده ،ارتباا اجتماعی با
دوستان ،گسترش روابا فامرلی)
اجتماعی
(افزایش صمرمرت با مسر ،ارتباا جنسی با مسر ،دلسوزی بیرای
صمرمرت
مسر)
(احسا ،امردواری به ادامه زندگی ،امردواری به عد تکرار خرانت،
امردواری
امرد به بهتر شدن حال خود ،امرد به بهتر شدن روابا)
(رشد و پرشرفت ،بررسی تأثرر طالق بر آینده زندگی ،بررسی تیأثرر
رشد پ آسرب
طالق بر فرزندان ،بررسی نقش دو طر در عهدشکنی ،توانمندی)
(صبر و شکربایی ،گذشت کردن)
صبر و گذشت
(شرکت در جلساا مشاوره به میراه مسیر ،برنامیهرییزی بیرای
برنامهریزی
آینده ،برنامهریزی برای بهبود ،برنامه برای عد تکرار اشتبا اا)
(تقسرم کار ،رسردگی به امور فرزندان ،روابا خانوادگی و دوسیتانه،
امور روزمره
ادامه تحصر )
(کرفرت روابا جنسی ،حق طالق ،حق حضانت فرزنیدان ،اسیتقالل
امور عاطفی
فردی)
(تقسرم درآمد ا ،زینه ا و دارایی ا)
امور مالی
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طبق جدول شیماره  2تحلری داده یا منجیر بیه تولرید 3

اجتنابی ،تسلرمی و انحرا

توجه و سب

ای مقابلهای فعیال

مضمون اصلی 10 ،مضمون فرعی 43 ،مضیمون فرعیی تیر و
 166مفهییو اولرییه شیید .تحلریی یافتییه نشییان داد ،زنییان از

شییام حمایییتطلبییی ،مشییارکتی و تییوافقی بییود .مچنییرخ
یافته ای به دست آمده با یکدیگر میوشانی داشیته و ممکیخ

ای مقابلهای متفاوتی استفاده کردند که در سه مضمون

مقابلهای استفاده کرده ولیی

سب

ای مقابلهای فع

اصلی ،سب

ای مقابلهای نامنعطف ،سب

پذیر و سب

ای مقابلهای فعال و برای رکدا مضمون یای

فرعییی شییام سییب ییای مقابلییهای نییامنعطف (نگرانییی،
نشتواری ،رقابتی) ،سب ای مقابلهای فع پیذیر (اجتنیابی،
تسییلرمی ،انحییرا

توجییه) ،سییب

ییای مقابلییهای فعییال

(حمایتطلبی ،مشارکتی و توافقی) به دست آمد ،نتایج نشیان
داد که زنان آسربدییده از عهدشیکنی مسیر از سیب یای
مقابلیهای یکسیانی اسییتفاده نکردنید ،برخییی عوامی ماننیید
چگونگی افشای عهدشکنی ،کرفرت روابا زناشویی ،باور ا و
اعتقاداا مذ بی ،حماییت اجتمیاعی و خیانوادگی و وجیود
فرزند بر چگونگی سب

ای مقابلهای آنان نقش داشت.

بحث و نتیجهگیری
پ از افشیای عهدشیکنی ،زنیان آسیربدییده از سیب
مقابلهای متفاوتی استفاده کردند ،سب
انتتا

یای

ایی که زنان برای مقابله

کردند نهتنها به عوام فردی ،بلکه به چگونگی افشیای

پژو ش ا شرایا رابطة زناشویی قبلی ،چگیونگی افشیا شیدن
مسئله عهدشکنی و ویژگی ای شتصرتی افراد درگرر (فیایف و
مکاران )2007،داشیتخ فرزنید ،عوامی اجتمیاعی و محرطیی
(مؤمنی جاوید و شعاع کایمی ،)1391 ،جنسیرت (اسییرینو و
اسیررینو ،)1996 ،واکنش مسر عهدشکخ (مکدونالد،)2001 ،
داشتخ سابقة عهدشکنی (اسنایدر ،بوکیا و گیوردون )2007،و
نوع بیوفایی مسر (پلوسو )2007 ،را مؤثر میدانند.
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مضمون اصلی 10 ،مضمون فرعی 43 ،مضیمون فرعیی تیر و
 166مفهو اولره شد .یافته ای حاضر نشان داد ،زنیان از سیه
مقابلهای اصلی نامنعطف ،فعی پیذیر و فعیال اسیتفاده

کردند .سب

مقابلهای نامنعطف شیام  ،سیب

نشتیواری و رقیابتی ،سب

از آن از سب

پ
سب

مقابلهای دیگری استفاده کنید ییا از چنید

مقابلهای بهصورا مزمان استفاده نماید.
 .1سبکهاي مقابلهاي نامنعطف :زنیان اسیتفادهکننیده از

ایخ گروه سب

یای مقابلیهای عالئیم افسیردگی ،اضیطرا ،

استر ،و بدبرنی را بروز دادند.
الف) سبک مقابلهاي نگرانی :ایخ سیب  ،فیرد را تحیت
تأثرر عام استر،زا قرار داده و نشانه تمرکز فرد بر جنبه ای
منفی عام استر،زا است.
پ از افشای عهدشکنی مسر ،زنیان تحیت تیأثرر اییخ
عام استر،زا از سب

مقابلهای نگرانی اسیتفاده کردنید18 .

نفر معیادل 90درصید از شیرکتکننیدگان آشیفتگی رجیانی

عهدشکنی ،کرفرت روابا زناشویی ،باور ا و اعتقاداا میذ بی،
حمایت اجتماعی و خانوادگی و وجود فرزند بسیتگی داشیت.

سب

است فردی در ابتدا از ی

سب

شدیدی را تجربه کرده و عد آگا ی بر خود و محرا اطرا
را گزارش کردند آنان در خود فرورفتیه و تمرکیز خیود را از
دست داده و دچار فراموشی شده بودند .غم و گریه بهعنیوان
اولرخ نمود بروز رجان در  18نفر معادل 90درصد زنان بود،
آنییان دلشییوره ،تیینش و نگرانییی زیییادی داشییتند .یکییی از
شرکت کنندگان ایخگونیه عنیوان کیرد« :احسیا ،آزارد نیده
خرلی بدی است ،احسا ،غمگرنی دار  ،در دلم غم ست و
مش دوست دار گریه کنم».
پژو ش ا ،آشفتگی رجانی را اولرخ واکنش فرد خرانیت
دیده به افشای عهدشکنی مسر مییدانید (اولسیون ،راسی ،
کسلر و مرلیر )2004 ،1و از دسیت دادن کنتیرل بیر اعمیال و
جسم (اسییرینو و اسییرینو )1996،و تمیا ،بیا خویشیتخ
(اسیرینو ،)2012 ،2دشواری در تمرکز (فیایف و مکیاران،
 ،)2007خشم ،غم و ضیربة روانیی (کسی  ،میون و اتکرنیز،3
 )2007نرز تجربه میشود.
پ از آشفتگی رجانی در مان ابتدا ،زنیان در شیوک و
ناباوری فرورفته که آن را میتوان به علت اعتماد برش از حد
ایییخ زنیان بییه مسرشییان توجرییه کییرد ،البتییه  8نفییر معییادل

یای نگرانیی،

40درصد از آنان عنوان کردنید کیه از میان ابتیدای زنیدگی
مشتیرک بیه مسرشیان ش داشتنید ،امیا ریچوقیت بیاور

2. Spring

1. Olson, Russell, Higgins-Kessler & Miller
3. Kessel, Moon & Atkins

یای مقابلهای فع پیذیر شیامی
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نمیکردند که واقعا با چنرخ واقعهای روبرو شوند ،بیه میرخ

مرخ دلر افراد با حرکاا و رفتار ای مشکوک مسر دچار

علت آنان نرز شوک و ناباوری را تجربه کردند 14 .نفر معادل
 70درصد از آنان خشم شدیدی را در درون خود بیه مسیر

نگرانی میشوند.
تر ،از تنهیایی ،جیدایی و مانیدن ،از دیگیر تیر ،یای

تجربه کرده ،مواردی شام  8نفر معادل 40درصد ایخ خشیم

شرکتکنندگان بود که میتوان تیر ،از تنهیایی و جیدایی را

را فرافکنی کرده و آن را به رقرب ،خانواده مسیر و خیانواده

مان از تصمرمگرری درسیت در خصیو

مانیدن ییا رفیتخ

خود نسبت داده و آنان را مسبب بدبتتی خود دانستند  9نفیر

دانسته و ریشه تر ،آنان از ادامیه زنیدگی را تکیرار خرانیت

معادل  45درصد از شرکتکنندگان به مراه خشم به مسر،
خشم به خود را نرز تجربه کردند کیه آن را ناشیی از اعتمیاد

مسر دانست .ایخ تر ،ا را طبق نظریه دلبستگی میی تیوان
چنرخ توجره کرد که جدا افتادگی و عد ارتباا با یی نمیاد

برش از حد به مسر و بیتوجهی به رفتار ای شی برانگریز

دلبسییتگی (مییوردی کییه در عهدشییکنی اتفییاق افتییاده) راتییا

مسر میدانستند 10.نفر معادل  50درصد بیه میراه خشیم،

آسربزاست (کریمی ،سودانی ،مهرابی زاده نرمنید و نرسیی،

تنفر را تجربه کرده و متاطب تنفر بسته به اینکه نوک پرکیان
تقصرر به سمت چه کسی باشد متفیاوا بیود .اییخ یافتیه یا

.)1392
ب -سبک مقابله اي نشبخواري :اییخ سیب

بیه شیک

توسا قهاری ( )1395تأیرد شد .مچنیرخ گیزارش سیرارکو،

اشتیال ر نی به عام استر،زا است بهطوریکه در عملکیرد

ایچ واریا و لیوان داسیکی )2012( 1نشیان میید ید یکیی از

فرد اختالل ایجاد میکند.

واکنش ای چندگانه منفی قربانران میتواند شام احساسیاا

به دنبال وقوع عهدشکنی اولرخ سؤال زنیان ،از مسیر و

شوک و سردرگمی و احسا ،خشم باشد .احسا ،خشم بیه
خود در مرحله بعد جایگزیخ انکار میشود که فیرد بیه دلری

اطرافران آگاه از موضوع چرایی وقوع عهدشیکنی بیود و اییخ
سؤال مرتب تکرار میشد و به دنبال پاستی برای ایخ سیؤال

اعتماد بی اندازه به مسر و غفلت از نشانه ای شی برانگریز

بودند ،تعدادی به دنبال پاسخ آن در وجود خود بیوده و اییخ

خشمگرخ میشود.

باعث توجه وسوا ،گونه آنان به یا ر و اندامشان و مقایسیه

 9نفر معادل 45درصد از شرکتکننیدگان دچیار تضیاد و
دوگانگی ،ناتوانی در تصمرمگریری و حسیادا شیدند ،آنیان

آن با رقرب شده بود .در ایخ خصو تجربه یکی از آسیرب
دیدگان ایخ بود« :ایخ چرایی مخ را خرلیی آزار مییده ،اینکیه

مزمان عشق و

چرا با مخ ایخ کار را کرد ،مخ براش چی کیم گذاشیته بیود ،

احساساا متناقضی را تجربه کردند ،تجار

تنفییر فییرد را دچییار گرجییی و سییردرگمی کییرده و بییرای

میخوا بدونم چرا؟».

تصییمرمگرییری دچییار تردییید میییکییرد .تجربییه یکییی از
شرکتکنندگان ایخچنرخ بود «یه لحظیه دلیم دوسیت داشیتخ
میخواد ،بی کردن میخواد ،ییه لحظیه دیگیه مییگیم اییخ
مونه و میخوا پرتش کنم اون طر ».

از دیگر سب

ای مقابلهای زنان ،نشتوار فکیری شیدید

درباره رویداد عهدشیکنی بیود ،آنیان عنیوان مییکردنید کیه
ماجرای عهدشکنی مانند یی فیرلم جلیوی چشیمان آنیان
پتش میشود و آن ا نمیتوانند آن صحنه ا را فراموش کنند

آسرب دیدگان تر ،ای متفاوتی را گزارش کرده کیه در

که میتوانست آنقدر شدید و غررقابی کنتیرل باشید کیه در

 12نفر معادل  60درصد آنان ،شیای تیریخ نیوع آن تیر ،از
تکرار عهدشکنی بود که مییتیوان علیت آن را از بیرخ رفیتخ

عملکرد روزانه آنان اختالل ایجاد کرده و باعیث آشیفتگی در
فکر آنان شود ،ایخ مسئله در زنانی که از طریق باز کردن قف

اعتماد دانست و تعدادی به خاطر تر ،از خشیونت خیانگی

مسیر ،شیا د پریا  ،فیرلم و

گوشی و یا ح

کردن تلگیرا

مجبور به عد اعتراض و سکوا بودند ،در غرر ایخ صیورا

عک

باییید در کنییار درد و رنییج ناشییی از عهدشییکنی ،درد و رنییج

برشتری داشت .مچنرخ آنان برشتر وقت خود را بیه فکیر در

جسمانی خشونت خانگی را نرز به مراه داشته باشیند .طبیق
تحقرق مؤمنیجاوید و شعاعکایمی ( )1391از مهمتریخ مناب

مورد جزئراا اتفاق افتاده ،اینکه از چه زمیانی اتفیاق افتیاده،
نوع خرانت در چه حدی بوده ،در حال حاضیر رابطیه واقعیا

نگرانی و اضطرا  ،تکرار شدن رفتار ای گذشته است و بیه

قط شده یا ادامه دارد میگذاشتند .ارلیی و ارلیی چالمرز

ای مسر و رقرب در حرخ عهدشکنی بودنید ،شیدا

1. Ciarocco, Echevarria & Lewandowski
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( )1998و السترمخ ( )1998نشتوار فکری دائم به ایخ مسئله

م) سبکهاي مقابلبه اي رقبابتی :اییخ سیب

مقابلیهای

و امرنی ا و مکاران ( )1395اشتیال ر نیی بیه موضیوعاا
متتلف ازجمله دالی شک گرری خرانت ،چگونگی و کرفرت

معموال به میراه سیب مقابلیهای نگرانیی بالفاصیله بعید از
افشای خرانت روی می د د و با رجاناا خرلی شدید مراه

رابطه فرازناشویی ،ویژگی ای فیرد سیو و خیروم ییا عید

بییوده و بییهصییورا حملییه -دفییاع و در قالییب رفتار ییای

خروم مسر از رابطه را مطرح کردهاند.

پرخاشگرانه بود .ویژگی ایخ سب  ،جنو بر سر قدرا است

آشفتگی فکر ،تحریفاا شناختی و تیررر در باور یا نسیبت

و رکدا از زوجرخ به دنبال اثباا خود و تسلا بیر اوضیاع

به مسر ،زندگی و جهان از تجار دیگر زنان بود .ایخ آسرب
دیدگان تمرکزی بر افکار خیود نداشیته و بیا توجیه بیه اینکیه

ستند .استفاده از ایخ سب نهتنها به سود رابطه نرست بلکیه
زمرنه تعارض برشتر را فرا م میکنید .علیت اسیتفاده از اییخ

اعتمادشان را از دست داده بودند ،به کلره رفتار ای مسیر بیه

توسا زنان پاستگو نبودن و عد پیذیرش احساسیاا

دیده ش

سب

نگاه کرده و خطا ای آنان را بزرگتر جلوه میدادند

آنان توسا مسرشان است 10.نفر معادل 50درصید از زنیان

و از خطا ای شناختی ،تحریف واقعرت و بزرگنمیایی اسیتفاده
میکردند .تجربه یکی از شرکتکنندگان اییخچنیرخ بیود« :اگیر

از طریق استفاده از ایخ سب مقابلیهای کنتیرل اوضیاع را در
خانه به دست گرفتند ،درصورتیکه قیبال قیدرا بیهصیورا

بتوا جدی به زندگی نگاه کنم واقعا زندگی کردن با مردی که

اسیتفاده از

قاب اعتماد نرست وحشتناک ستش».

مطلق در دست مسران ایشان بود .در خصیو
ایخ سب

 8نفر معادل  40درصد از آسیرب دییدگان بیه خودکشیی

پرشرنهای یافت نشد و در مورد مقوله ای فرعی آن

در زیر توضرح داده خوا د شد.

فکر کرده و  6نفر معادل  30درصد به آن اقیدا کیرده بودنید
ولی موفق نشده و  40درصد در فکر آسرب و انتقیا از خیود

پرخاشگری نسبت به خانواده و اطرافریان را مییتیوان بیا
توجه به فشار زیادی که پ از عهدشیکنی تحمی مییکننید

و دیگران و انجا رفتار ای ش برانگرز بوده تا مسیر خیود

توجره کرد .آنان کنترل خود را از دست داده و جهیت تتلریه

را در موقعرتی که تجربه کرده بودند قرار د ند؛ که بر اسیا،

رجانی خود از پرخاشیگری اسیتفاده کیرده و باعیث ایجیاد

پییژو ش ییا افکییار خودکشییی ،تهدییید بییه کشییتخ (فییایف و
مکاران ،)2007،بدبرنی بیه مسیر (کیاوه )1389 ،از دیگیر

اختالل در روابا برخ فیردی خیود شیدند .اییخ پرخاشیگری
برشتر به افراد در دستر ،شام مسیر ،فرزنیدان و خیانواده

انجیا رفتار یایی

مسر دیده میشد و در  7نفر معادل  35درصد زنیان نسیبت

مسر میشود در تحقرقاا قبلی یافت نشد و

بیه رقریب و خییانواده آنیان بیود .پرخاشییگری بیه مسییر در

میییتییوان آن را نییوعی مقابلییهبییهمث ی تلقییی کییرد کییه آنییان

پژو ش السترمخ ( )1998و قهاری ( )1395تأیرید شید ولیی

مییخواسیتند از اییخ راه احسییا ،تجربیه شیده خیود را بییه
مسرشان منتق کنند.

پرخاشگری به اطرافران از یافته ای جدیید در اییخ پیژو ش
است.

سوءیخ و بدبرنی نسبت به مسر ،اطرافران و خداونید از

ای مقابلهای و ا ر یای

واکنش ا است .یافته پژو ش در خصو
که باعث ش

دیگر تجار

افشاسازی ،یکی دیگر از سب

زنان بود .تعدادی بیه میهچریز بیدبرخ شیده و

فشییار بییر مسییر عهدشییکخ بییود ،بییا افشاسییازی گسییترده

عنوان میکردند که فریب سادگی خود را خیورده و در حیال
حاضر حتی به دوسیتان صیمرمی خیود یم اعتمیاد ندارنید.

عهدشکنی آبروی چندیخ و چندساله فرد عهدشکخ بیا توجیه
به دامنه آن ،در مران دوستان ،خانواده و آشینایان فروریتیت،

بدبرنی به خداوند که از یافته ای جدید و ناشیی از ریشیهای

خصوصا اگر فرد وجههٔ خوبی در برخ مرد داشیت؛ امیا در

نبودن باور ای مذ بی است را میتیوان بیا توجیه بیه نظرییه

بعضی موارد بیه علیت ریتیتخ قیبح موضیوع و اینکیه فیرد

ای مذ بی درونی و بررونی آلیورا ( )1963تبررخ کرد

عهدشکخ دیگر چرزی برای از دست دادن نداشت ،بازگشیت

که مبدأ بررونی مذ بی ،نمی توانید سیالمت روانیی را بهبیود
ببتشد و چه بسا موجب ایجاد اختالالا و عقایید ناسیازگار

به زندگی و ترمرم رابطه را با چالش روبرو میکیرد .یکیی از
شرکتکنندگان بران کرد « مون موق رفتم پیایرخ آبیروش را

در افراد شود.

پرش خانوادش برد  ،آخه اونا خرلیی قبیولش داشیتند ،گفیتم

سب
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بگذار بیدونخ چیه جیور آدمریه» .قهیاری ( )1395در کتیا

 14نفر معادل  70درصد صمرمرت خیود را بیا مسیر از

پرمانشکنی در زناشویی ،ایخ یافته را تأیرد کرده است.
 .2سب ای مقابلهای فع پذیر :ایخ سب یا بیه شیک

دست داده و ارتباا عاطفی خود را کمرنو کیرده و در کنیار
آن در ارتباا جنسی دچار اختالل شیدند .البتیه  7نفیر از 14

گوشهگرری و فاصلهگرری از مسر مشا ده شید زمیانی کیه

نفر عنوان مینمودنید کیه در ییا ر بیا مسیر خیود ارتبیاا

فرد از کوشیش و تیالش بیرای حی مشیک ناامرید شیده و

عاطفی دارند ولی درواقی نقیش بیازی کیرده و نمییتواننید

رچگونه پاستی از مسر عهدشکخ دریافت نمیکند خود را

مانند قب از ایخ جریان باشند و به مرخ علت از ایخ قضره

در نقش قربانی قرار داده و از سب ای فع پیذیر در قالیب
اجتنابی ،تسلرمی و انحرا توجه استفاده میکند.

رنج میکشند .در پژو شی عنوان شد عهدشکنی باعث آسرب
دیییدن عییزانفی در مسییائ شتصییی و جنسییی میییشییود

شیام گرییز-

(اسییتنفانو و اوال .)2012 ،مییؤمنی جاوییید و شییعاع کییایمی

است و در آن فرد تالش میکنید از عامی اسیتر،زا

از افشای خرانت فرد آسربدییده،

الف) سبکهاي مقابلهاي اجتنابی :ایخ سب
اجتنا

( )1391عنوان میکنند پ

فاصله بگررد (اسکرر و زیمرمخ-گمر  .)2007 ،1نیدریک
( )1988معتقد است مرحله اجتنیا معمیوال پی از مرحلیه

از مسر و ارتباا با او کنارهگریری مییکنید و اییخ واکینش
طبرعی بیه حیواد تروماتری اسیت ،مچنیرخ عهدشیکنی

را برد قدرا و چانهزنی و یا ،و نامردی را در برمییگریرد

می تواند بر ویژگی ای عیاطفی در روابیا مچیون اعتمیاد،

اجتنا کنندگان با تیررر موضوع یا کنارهگرری از آن از زیر بار

صمرمرت عاطفی و جنسی ،ارتبیاا و تعارضیاا بیرخ فیردی

مسئله شانه خالی کیرده و سیعی مییکننید بیه یر قرمتیی از

تیییأثرر داشیییته باشییید (فیییایف و مکیییاران،2008،2007 ،

تعارض امتناع کنند درصیورتیکیه سیب مقابلیهای اجتنیابی
معموال موقعرت را برای تعارض برشتر تسهر مییکنید ،زییرا

رتلرخ.)2011،
 7نفر معادل  35درصد از شرکتکنندگان از کنیارهگریری

بهجای ح مسئله ،دف مسئله صیورا مییگریرد (گیاتمخ و

معنوی استفاده کرده و انجیا واجبیاا دینیی را تیرک ییا در

لونسرون.)2000 ،2

انجا آن ا مال نمودند آنان قبال به انجا واجباا دینی مقرید

 8نفر معادل  40درصد از شرکتکنندگان موقعریت را بیه
شک ای زیر ترک کردند .مواردی پ از افشای عهدشکنی،

بودند ،اما به علت ایجاد چالش در باور ای مذ بی ،مبیادرا
به ترک یا ا مال نمودند؛ که بر اسیا ،پیژو ش اسییرینو و

منزل را ترک کرده و برخی از مسرشان میخواستند که آنان

اسیرینو ( )1996گا ی مسر زخیمخیورده ،ایمیان میذ بی

را به حال خود ر ا کرده و بهتنهایی با بچه ای خود زنیدگی

خود را از دست داده و فروپاشی ویت فیردی ،اجتمیاعی و

کنند ،مچنرخ تعدادی به خانه اقوا یا دوستان مراجعه کردند

حتی معنوی قربانران عهدشکنی نرز اتفاق میافتد.

و درنهایت اینکه آنان تحم ماندن در محرطی که مسرشیان
در آنجییا حضییور دارد را نداشییتند .گالسییر ،)2003( 3معتقیید
است بسراری از زوم یایی کیه بیا اییخ تجربیه تلیخ روبیرو
میشوند ترجرح مید ند از مسرشان جدا شوند.

ب -سبک مقابلهاي تسلیمی :ایخ سیب

بیا صیر نظیر

کردن از رگونیه تیالش در جهیت رفی عامی اسیتر،زا و
پذیرش ناتوانی خود در ح مشک

مراه است.

 80درصید شیرکتکننیدگان دچییار سسیتی ،بییحییالی و

 6نفر معادل  30درصد م به علت ناراحتی و غمیی کیه
دارند به تنهایی پناه برده ،گوشهگرر و خانیهنشیرخ شیده و بیه

بیییحوصییلگی نسییبت بییه خییود و فرزندانشییان (در صییورا
داشتخ) شده و انگرزهای برای انجا فعالرت ای روزمره خیود

علت عد حضور در مح کار و غربیت یای طیوالنی دچیار

نداشته و دچار سردرگمی و تردید شدند .ایخ افراد بیه علیت

مشکالا شیلی شدند .نتایج برخیی تحقرقیاا حیاکی از آن

تمرکز تما فکرشان بر موضوع عهدشکنی دیگر تیوان توجیه

از افشای بیوفایی ،خانواده ا با مشکالتی نظریر

به خود و فرزندان را نداشته و از انجیا امیور روزمیره خیود

بحران زناشویی ،تضعرف عملکردی در نقش ای والیدینی و
مشکالا شیلی (استفانو و اوال )2012،مواجه ستند.

مخجمله رسردگی به فرزندان ،انجا کار یای منیزل و انجیا
فعالرت ای روزانه ناتوان بودند و ایخ باعث تشدید نابسامانی

2. Gottman & Levenson

1. Skinner & Zimmer-Gembeck
3. Glasser

است که پ
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آنان میشد .یکی از تجار

اییخچنیرخ بیود « میة کار یای

خونم روی م انبار میشه ،اصال انگرزهای برای انجا کار ا
ندار  ،قبال ر کاری را باروق و شوق انجا مییداد امیا اآلن
رچ کاری نمیتونم بکنم».
احسا ،بازندگی از دیگر تجار

م) سبکهباي مقابلبهاي انحبراف توجبه :اییخ سیب
مقابلهای به تالش فرد جهیت کنیار آمیدن بیا یی موقعریت
استر،زا با جایگزیخ کردن ی فعالرت لذابتیش بیهجیای
آن صورا میگررد.

بود که آن فرد احسیا،

 5نفر معادل 25درصد از قربانران جهیت تیرریر توجیه از

میکرد در زندگی که مه وجود خود را گذاشته رچ برداشیته

موضوع عهدشکنی به یا ر و اندا خود رسردگی کرده و ایخ

نکرده و ر آنچه بافته ،پنبه شده و احسا ،خسیران و باخیت
شدیدی میکرد .در ایخ زمرنه السیترمخ ( )1998معتقید اسیت

توجه به خود در بعضی افراد ناشیی از احسیا ،گنیاه بیود و
میخواستند جبران گذشته را کرده و با تأمرخ نراز ای مسر،

وقتی رویدادی ناگوار برای فردی اتفاق میافتد ،احسا ،خو

ایشان را بازگردانند و  6نفر معادل 30درصید بیرای انحیرا

و معقولی که نسبت به خود دارد به ایخ فکر تبدی میشود کیه

توجه ،بیه فعالریت یای اجتمیاعی ،رفیتوآمید بیا دوسیتان،

در مییورد خییود خرلییی اشییتباه کییرده و چنییرخ چرییزی نبییوده و
احساساتی چون لطمه و زیاندیدگی ،فریبخوردگی ،تیر ،و

رسردگی برشتر به فرزندان و شرکت در برنامه ای فوقبرنامه
پرداختنیید کییه میییتییوان ایییخچنییرخ توضییرح داد کییه وقییوع

عیید اطمرنییان بییه او دسییت مییید یید .ایییخ احسییا ،در

عهدشکنی فشار روانیی زییادی بیر فیرد وارد کیرده و بیرای

شرکتکنندگانی که به علت نداشتخ حمایت خانوادگی و یا بیه

کا ش فشار و تحم آن فرد فکر و انرژی خود را به سیمت

خاطر داشتخ فرزند مجبور بیه مانیدن و تحمی کیردن شیرایا

موارد مورد عالقه منحر

میکند .مانگونه کیه امرنیی یا و

بودند ،شدیدتر بود .مثال یکی از شرکتکنندگان عنوان نمود که
«مادر در حال خرانت به پدر است ،چگونه مخ مییتیونم بیه

اسمعرلی ( )1395به ایخ نترجه رسرد که سرگر شدن با کیار،
دارودرمییانی ،ورزش ،از را کار ییای مییورد اسییتفاده بییرای

اون خونه برگرد  ،اونجا برا غررقابی تحملیه» ،ییا تعیدادی از

مدیریت رجاناا منفی است.

خانواده ا رچ عک العملی به عهدشکنی مسر نشان نیداده و
آن را عادی و زن را مقصر دانسته بودند به میرخ خیاطر اییخ
آسربدیدگان را کاری بهجز سازگاری و تسلرمشدگی نداشتند.
 12نفر معادل 60درصد از زنان علت عهدشکنی مسر را
در وجود خود جسیتجو کیرده و بیه میرخ علیت احسیا،
بی ارزشی و گنیاه کردنید ،آن یا خیود را سیرزنش نمیوده و
احسییا ،شرمسییاری کردنیید .مچنییرخ  30درصیید احسییا،
تنهایی و بیکسی داشتند که شاید بتوان علیت آن را در عید
درک فرد توسا اطرافران دانست .یافته ا با پژو ش ا مسو
بود که گیا ی مسیر زخیمخیورده عیز و اراده خیود را در
زنیییدگی از دسیییت داده (اسییییرینو و اسییییرینو )1996،و
پرداختخ به فعالرت ایی که تاکنون برایش لذابتش بیوده را
متوقف میکند (قهاری )1395،و به خاطر اینکه فرد نتوانسیته
اسییت بییه خییود بقبوالنیید کییه در حقییش یلییم شییده اسییت،
عهدشکنی را به ویژگی ای خود نسبت داده و اعتمادبهنفی
خود را از دست داده و اعتماد به دنرا ،عدالت و نظم آن را نرز
از دست مید د (اسیرینو و اسیرینو.)1996،

 .3سبکهاي مقابلهاي فعبال :البف -سببک مقابلبهاي
حمایتطلبی (حمایت معنوي ،حمایت اجتماعی):
الف) -1سبک مقابلهاي حمایت معنوي :در اییخ سیب
زنان به معنویت روی آورده و از آن برای تفسرر مجدد عامی
فشار استفاده کردند.
تحقرقاا نشان مید د که مذ ب منبی عیاطفی اسیت و
میتواند بهعنوان ی عام برای تفسرر مجدد رویداد فشیارزا
یا بهعنوان ی مهارا مقابلهای فعال با محیرک یای فشیارزا
عم کند (کارور ،اسکرر و ویخ تیرا )1989 ،1؛ کیه در اییخ
پژو ش  7نفر معادل  35درصید از شیرکتکننیدگان از اییخ
را برد مقابلهای از طرییق تقیر

بیه خیدا ،مشیارکتجیویی

معنوی و مستحکم کردن باور یای معنیوی خیود بیه کسیب
آرامش ،امنرت و حف یکیارچگی شتصرت خود پرداختیه و
از طریق واگذاری امور دنرا به خداونید ،دعیا و راز و نریاز و
اعتقییاد بییه آزمییایش الهییی در مقاب ی ایییخ عام ی اسییتر،زا
تا آوری خود را باال برده و آسرب کمتری را تجربه کردنید،
در تحقرقاا نرز تأیرد شده افرادی که از دعیا و نریایش بهیره
1. Carver, schier& weintrab

سبکهاي مقابلهاي زنان آسیبدیده از عهدشکنی همسر 77 /

می گررند از عملکیرد بهتیری در زنیدگی خیود برخوردارنید

بود که اکثر شرکتکنندگان صحبت کردن بیا یی

(پالمر ،کتخ دال ،گوردن.)2011 ،1
شرکتکنندگان از خداوند طلب کم

کرده ،به راز و نراز

در اولویت حمایتی خود قرار دادند که شاید بتوان علت را آن
دانست که افشاسازی عهدشیکنی در بیرخ افیراد فامری آن را

و توک بر خداوند روی آورند و پاییه یای میذ بی خیود را

پرچردهتر میکند .یکی از شرکتکنندگان چنرخ عنوان کرد «به

قوی تر کردند .،برخی از شرکتکنندگان خداوند را تنها امرید

یکی از دوستا که خرلی قبولش دار زنو زد  ،میخواسیتم

خود دانسته و فقا از او استمداد میطلبردند و راز و نریاز بیا

اون لحظه فقا با یکیی حیر

بیزنم» .شیرورانی و مکیاران

خداوند را تنها مأمخ امخ خود میدانستند .پیژو ش یا نشیان
مید د شتص متوک از ر چه غرر خداست نظر و امریدش

( )1395عنوان کردند ،قربیانی خرانیت تمایی دارد تیا درد و
رنجی را که متحم شده است را روایت کند و دیگران را در

را برمیدارد و ر خ او متوجه و معطو

به خداسیت و تمیا

امرد و اعتماد او در درجه اول به خداوند است نه به اسبا

و

وسای یا ری (غبیاری بنیا  .)1388 ،گیوردن و مکیاران
( )2004،2008و بییاکو  ،اشیینایدر و بییاکو  ،)2009( 2انجییا
مراقبه و دعا را بهعنوان حمایت معنوی ازجملیه را کار یای
مفرد در کم

به زوجرخ در مرحله مقدمانی میدانند.

از دیگر سب

دوسیت را

آن سهرم کند ،شاید مدردی آن ا دریافت نمایید ،مچنیرخ
فرد در فرایند رنجش ،به بران ایخ احساساا برای دوسیتان و
مکاران میپردازد (درختکار و آ نگرانی.)1395 ،
 4نفر معادل  20درصد از استفادهکننیدگان از اییخ سیب
مقابلهای به ابراز رجان مثبت جهت جذ

مسر ،دلسیوزی

برای مسیر و ایجیاد رابطیه جنسیی اسیتفاده کردنید کیه در

مقابله ای که شرکتکنندگان از آن اسیتفاده

مییواردی میییتییوان آن را بییا توجییه بییه باور ییای مییذ بی

میییکردنیید ،شییرکت در مراسییم ییای مییذ بی ،انجییا نییذر و
برگیزاری مناسی میذ بی بیود کیه فیاتحی زاده ،رحرمیی و

شرکتکنندگان و تا آوری آنان در مقاب ایخ آسرب توجریه
کرد .آنان به ایخ نترجه رسرده بودند که با ابراز عاطفیه منفیی،

یوسفی ( ،)2016در مقاله ای نشان دادنید ،باور یای معنیوی،

مسر آنان را از ایشان دورتر و به رقرب نزدیی تیر خوا ید

مسر آسربدیده را در مقاب عهدشیکنی و نتیایج آن مقیاو

شد و به مرخ علت رویه خود را تیررر داده و به مسر خود

کرده و فعالرت ایی نظرر عبادا خداوند و حضور در مراسم
مذ بی باعث ایجاد امرد و کا ش تنش میشوند.

متمای شده و ارتباطشان صمرمانه تیر شید کیه در تحقرقیاا
قبلی به ایخ مورد اشاره نشده است که البته آن را میتیوان بیر

الف)  -2سبک مقابلهاي حمایت اجتماعی :اییخ سیب

اسا ،نظریه دلبستگی عنیوان کیرد کیه مسیر شیک اولریه

دیگران استفاده میشود.

دلبستگی و منب عمیده امنریت اسیت (کریمیی و مکیاران،

به جهت دریافت حمایت و کم

صحبت کردن به عنوان تتلره رجانی عم کرده و فشیار

.)1392

عام آسربزا را کم مییکنید ،پی از افشیای خرانیت زنیان
آسرب دیده فقا میخواستند تا کسیی را در جرییان مصیربت

وجود حمایت اجتماعی تأثرر بسزایی در سیب مقابلیهای
زنان جهت تصمرم گرری درزمرنیة ادامیه زنیدگی ییا جیدایی

وارده به خود قرار د ند و بار سنگرنی که بر دوش مییکشیند

داشت .در مواردی تعدادی از زنیان بیه علیت نبیود حماییت

را با وی تقسرم کنند  12نفر معادل 60درصد شرکتکننیدگان

خانوادگی برخال

مر باطنی خود در رابطیه مانیده و زجیر

از طریق صحبت کردن بیا مسیر ،خیانواده مسیر و غریره،
وجود خود را از استرسی که با خود حم مییکردنید خیالی

زیادی تحم کردند .وجود پایگاه حمایت اجتمیاعی بیه فیرد
کم میکند که آزادانه و بیدون فشیار تصیمرمگریری کنید،

کردند .مچنرخ در مراح بعدی  10نفر معادل  50درصید از

رچند در مواردی خانواده آسرب دیدگان آن یا را ملیز بیه

آنان جهیت مسیلا شیدن بیر اوضیاع از وجیود مشیاوران و

ترک خانه و مراجعیه بیه دادگیاه و در میواردی حتیی طیالق

روانشناسان مراکز متتلف اسیتفاده نمیوده و از آنیان بهتیریخ

کردند و به ایخ صورا حمایت خانوادگی از جهیت دیگیری

را کار ا را درخواست نمودند ،تعدادی م بر اسیا ،مریزان
اعتمادی که به اعضیاء خیانواده و بسیتگان داشیتند ،از آن یا

بر فرد فشیار وارد مییکیرد .در رصیورا بیهصیورا کلیی
حمایت اجتماعی تأثرر مثبتی در سب مقابلهای زنان داشیت.

نمودند؛ اما آنچه جالب به نظر مییرسرد آن

تعدادی از آنان از طریق بازسازی روابا خیود در خیانواده و

2. Baucom, Snyder & Gordon

1. Palmer, Katerndahl & Morgan-Kidd

درخواست کم
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افراد فامر به دنبال آن بوده که از ایخ طرییق فشیار وارده بیر

است (کریمی و مکاران .)1392،پژو ش یای انجیا شیده

خود را تتفرف د ند که ایخ را میی تیوان بیر اسیا ،نظرییه
دلبستگی ایخگونه توجره کرد که ارتباا و تما ،با نزدیکیان،

قبلی استفاده از را برد ای مقابلهای مشارکتی را جهیت حی
تعارض و برنامه ریزی جهت اعتمادسازی و فرایند بتشش را

اسیت

مورد تأیرد قرار دادهاند (کروگر ،ریبنیر ،واسیترلرنو و کیرم،1

اولرخ راه انسیانی بیرای مقابلیه بیا تیر ،و اضیطرا

 ،2012جانسون ،2006،فیایف و مکیاران ،2008،گیوردن و

(کریمی و مکاران.)1392،
مقابلیهای بیا

مکاران ،2004،2008 ،بیاکو و مکیاران ،2009،کریمیی و

مشارکت فعاالنه دو طر و انجا فعالرت ایی جهت کیا ش
آسرب و بهبود رابطه صورا میگریرد .از طرییق اییخ سیب

مکاران ،1392 ،میؤمنی جاویید .)1390،مچنیرخ تعیدادی
رابطه با مسر خود را حف کرده ،گذشت کردند و در میورد

ب) سبک مقابله اي مشاركتی :اییخ سیب

مشارکتی دو طر

مسیتقرما و بیا شیفافرت در میورد مسیائ

تصمرم خود با مسر صحبت کردند .طبیق تحقرقیاا انجیا

خود صحبت میکنند .مشیارکت زوجیرخ از طرییق گفتگیوی

شده ،عفو با معنا زندگی (الولر-رو و پرفیری )2006 ،2رابطیة

رودررو در مورد موضوعاا مورد تعارض و انتتا بهتیریخ
راهح ا باعث شد نسبت به سایر را برد ا مسیائ ریشیهای

مثبت دارد و اتتار را برد عفو بهعنوان ی فضرلت اخالقیی
و مذ بی (خدایاریفرد و عابدینی )1394،قاب توجره است.

ح شده و طرفرخ بیا در دسیتر ،بیودن ،پاسیتگو بیودن و

مقابلهای زنیان

ج) سبک مقابلهاي توافقی :در ایخ سب

پذیرش دوجانبه مسئولرت سعی در توجه به نراز ای یکدیگر

امترازاتی را بر اسا ،توافقاا صورا گرفته در قبیال آسیرب

کرده و روابا مابرخ خود را بهبود ببتشند.

ایجاد شده از مسر خود دریافت میکننید .علیت اسیتفاده از

در ایخ مطالعه  15نفر معادل 75درصد از شرکتکننیدگان
در مراح بعدی به استفاده از ایخ سب مقابلیهای پرداختنید.
آنان پ

از درک بهتیر نسیبت بیه علیت عهدشیکنی ،کنتیرل

ایخ سب
سب

توسا زنان رسردن به برابری در مناب است.
توافق ی را برد بده -بستان است .بر طبق نظرییه

مناب که توسا گود )1971( 3مطرح شد ،میردان غالبیا منیاب

بهتری بر اوضاع پردا کرده و ایخ باعث ایجاد امنرت و کیا ش

اقتصادی را در دست دارند و مرخ امر موجب برتیری آن یا

ح ناتوانی در آنان شد و آنان را به سمت زندگی فراسیوی
عهدشکنی سوق داد و احساسیاا منفیی کمتیری نسیبت بیه

در روابا خانوادگی میگردد و حال آنکه زنان به لحاظ مناب
اقتصادی عمدتا به مسران خود وابستهاند و از طرفیی چیون

مسییر داشییته و متوجییه شییده بودنیید کییه ابییراز خشییم و

مراقبت از فرزندان را بر عهده دارند ،اگر مردان را ترک کنند،

پرخاشگری اوضاع را بدتر کرده و باعث احسا ،برابیری در

با مشکالا اقتصادی روبرو خوا ند شد؛ از ایخرو در روابیا

زندگی آنان نشده و درد آنان را الترا نمید د به مرخ علت

خشخ باقی میمانند.

آنان به پذیرش نقش خود در شک گرری عهدشکنی پرداختیه
و به آینده زندگی خود امردوار شده و برای بهبیود روابیا بیا

در ایخ مطالعه  5نفر معیادل  25درصید از زنیان جهیت
جبران آسیرب وارده  ،امتریازاتی را از مسیر خیود دریافیت

مسر به برنامهریزی پرداختند و خودشان را مهمتیریخ افیراد

کردند که ایخ امترازاا در مورد امور روزمره ،امور عاطفی و

در ح ایخ مشک دانسیتند و آن باعیث شید واقی برنانیه بیه

امور مالی بود و بر اسیا ،توافقیاا انجیا شیده زنیان تیا

عهدشکنی نگاه کرده و با ایجاد تیررر در خود بتوانند از تکرار
آن جلوگرری و به بهتر شدن رابطه با مسر و به طب آن بهتر

حدودی حقوحقوقی را از آن خود کرده و به عدالت مدنظر
خود نزدی تر شدند ،مچنرخ ایخ توافقاا تسلا آنان را بر

شدن حال خود امردوار باشند؛ که طبیق نظرییه دلبسیتگی در

زندگی برشتر و انگرزه آنان را برای ادامه زندگی مشترک باال

دستر ،بودن بهعنوان مظهر دلبسیتگی ،تیر ،یای انسیان را

برد .ایخ سب

مشارکتی سطحیتیر

کنترل کرده و پادز ری برای احسا ،غمگرنیی و بییمعنیایی

است و زوجرخ در صورا رگونه تتطی طیر

فرا م میآورد ،موضوع اساسی در روابا ،در دسیتر ،بیودن
ر ی از مسران و پاسخد ی به نشانه ای رجانی یکدیگر

موارد توافقی ،به خود اجازه مید ند مورد توافقی خییود را
بیه یم زننید و مسائی بیهصیورا ریشهای حی

2. Lawler-Row& Piferi

1. Kroger, Reibner, Vasterling, Schutz & Kliem
3. Goode

مقابلهای به نسبت سب

مقابی از
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نمی شوند .در مورد ایخ سب

مقابله ای پژو شی یافت نشد

و ایخ یافته جدید است.
در پایان نترجهگرری میشود که زنان شرکتکننده در اییخ
پژو ش پ
از سب

از افشای عهدشکنی مسر عمدتا در مرحلیه اول

ای مقابلهای نامنعطف شیام  ،نگرانیی ،نشیتواری و

رقابتی استفاده کرده و در مرحله بعیدی بیا توجیه بیه گذشیت
زمان و آشکار شدن حقایق ،از سب ای مقابلهای فعال شیام ،
حمایتطلبی ،توافقی و مشارکتی و در مرحله آخر در صیورا
بینترجه ماندن تالش ا و عید مکیاری و مسیئولرتپیذیری
مسر در خصو

مسائ به وجود آمده ،در صورا اجبار بیه

ماندن در رابطه با توجیه بیه داشیتخ فرزنید و نداشیتخ پایگیاه
حمایتی از سیب یای مقابلیهای فعی پیذیر شیام  ،اجتنیابی،
تسلرمی و انحرا

توجه استفاده نمودند .مچنرخ ایخ یافتیه یا

به درک بهتر درمانگران در خصو
پ

از افشای عهدشکنی مسر کم

سب

ای مقابلیهای زنیان

کرده تیا آنیان بتواننید از

مداخالا متناسب با وضعرت آنان استفاده کنند.
محدودیت ای ایخ پژو ش استفاده از مصیاحبه بیود کیه
حف بی طرفی را دشوار میساخت ،طوالنی بودن فراینید بیه
اشباع رسردن نمونه ( 7ماه) و تابو بودن موضوع مصیاحبه در

فصلنامة علمی -پژو شی مطالعاا اسال و روانشناسی ،شماره
 ،6شماره  ،10صفحه .22-27
بشرپور .)1391( ، ،اثربتشی درمان پردازش شناختی بیر بهبیود
عالئم پی

آسیربی ،کرفریت زنیدگی ،عیزانفی

و رضیایت

زناشویی زنان مواجه شده با خرانت زناشویی .فصلنامه مشاوره
و رواندرمانی خانواده ،سال دو  .شماره  ،2صفحه .193-208
ثناگویی ،؛ جان بزرگی ،؛ مهدویان ،ع.ر ( .)1390رابطة الگو ای
ارتباطی زوجرخ با رضیامندی زناشیویی .دو فصیلنامه علمیی-
پژو شی مطالعاا اسال و روانشناسیی ،شیماره  ،5شیماره ،9
صفحه .57-77
خییدایاریفییرد ،؛ و عابییدینی ،ی ( .)1394نظریییه ییا و اصییول
خانوادهدرمانی با تأکرد بر رویکرد ای نویخ درمیان شیناختی-
رفتاری و معنوی -مذ بی .تهران :انتشاراا دانشگاه تهران.
درختکییار ،ع؛ آ نگرانییی .)1395( ،تییأثرر آمییوزش بتشییایش در
مرزان احترا بیه مسیر و رضیایت زناشیویی در زنیان دچیار
مشکالا زناشویی .مجلیة روانپزشیکی و روانشناسیی بیالرنی
ایران ،سال برست و دو  ،شماره  ،1صفحه .30-38
شییرورانی ،؛ آزادفییالح ،پ؛ مییرادی ،ع.ر؛ اسییکندری ،ح (.)1395
درمان اختالل پ از ضربه در زنان با تجربیة خرانیت مسیر.
فصلنامة مطالعاا روانشناسی بالرنی ،سیال فیتم ،شیماره ،25
صفحه .85-106

فر نو میا باعیث ناگفتیه مانیدن بعضیی از تجیار توسیا
مصاحبهشوندگان و مچنرخ مصاحبه با یکیی از زوجیرخ کیه

غبییاری بنییا  .)1388( ،مشییاوره و رواندرمییانی بییا رویکییرد
معنویت .تهران :انتشاراا آرون.

قابلرت تعمرم به ک جامعه را با مشک روبرو میکند بود .بیر

قاسییمی ،؛ رنجبرسییودجانی ،ی؛ شییریفی ،ک ( .)1396نقییش
عملکرد جنسی و تجربه شکست عاطفی در گرایش زوجرخ به
روابا فرازناشیویی .مجلیة روییش روانشناسیی ،سیال ششیم،

شود.

شماره (1پراپی  ،)18صفحه .45-68
قهاری ،ش ( ،)1395پرمانشیکنی در زناشیویی .تهیران :انتشیاراا
دانژه.
کاوه .)1389( ، ،رویارویی با بیوفیایی و پرمیانشیکنی مسیر.

ایخ اسا ،پرشنهاد میشود برای استترام سب

ای مقابلهای

با مناب دیگر مچون مسر و سیایر افیراد درگریر مصیاحبه
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