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  پيشگفتار مؤلف
  ...يكسال طول كشيد 

تقريباً همه استادانم با موضوعي كه . اينكه اساتيد موضوع پايان نامه ام را بپذيرند
البته اهميت موضوع كامالً روشن بود ولي هر چه . انتخاب كرده بودم، مخالف بودند

داد و من خودش را بيشتر نشان ميبيشتر تحقيق مي كردم خالء موجود در اين حوزه، 
مهمترين دليل  :مخالفت اساتيد به داليل گوناگوني بود. شدمخابم بيشتر مصمم ميبراي انت

. مخالفت، نفس موضوع بود كه آن را در حيطه جامعه شناسي مي دانستند نه روانشناسي
ولي من معتقد بودم چون افراد درگير با اين موضوع به روانشناسان و مشاوران مراجعه 

  .مي شود مي كنند پس به اين حيطه مربوط
دومين دليل مخالفت، ناهماهنگي موضوع با فرهنگ و مذهب جامعه ما بود كه جـاي  

همچنين كمبود منابع مطالعاتي در ايـن زمينـه در داخـل كشـور كـه      . بسي تأمل داشت
ولي به ياري خدا و تشويق ها و دلگرمي هاي استاد عزيزم . مؤلف را در تنگنا قرار مي داد

-مطالب اين كتاب نسـخه . وانستم موافقت اساتيد را جلب نمايمخانم دكتر زهرا يوسفي ت

نامه است و اميد است كه براي اسـاتيد، دانشـجويان و   تر از آن پاياناي كاملتر و كاربردي
الزم به ذكراست از آن . زوج درمانگران و حتي روانشناسان و مشاورين خانواده مفيد باشد

جايي كه كلمه خيانت بار منفي دارد در اين كتاب از اصطالح عهد شكني اسـتفاده شـده   
  . است

در اين . و پيامدهاي آن است فصل اول كتاب شامل تعريف عهد شكني، علل و عوامل
فصل دوم به صورت . فصل، علل عهد شكني از ديدگاه هاي مختلف بررسي مي شود

در اين فصل، . دقيق و همه جانبه آسيب هاي تعاملي رابطه زوجين را بررسي مي كند
در فصل سوم،پيشينه و تاريخچه .نظريه هاي الگوهاي ارتباطي مورد بحث قرار مي گيرد

كه شامل پژوهش هاي انجام شده در داخل و خارج كشور درخصوص . استموضوع آمده 
فصل چهارم به بررسي .موضوع عهدشكني و آسيب هاي تعاملي رابطه زوجين مي باشد

موشكافانه آسيب هاي تعاملي در نمونه اي از زنان آسيب ديده از عهدشكني شوهر مي 
عات حاصل از مصاحبه با اين در اين فصل روش و ابزار پژوهش ذكر شده و اطال. پردازد

در فصل پنجم نيز آسيب هاي تعاملي .زنان مورد تجزيه و تحليل كيفي قرار مي گيرد
الزم به .زوجين، قبل و بعد از عهد شكني دسته بندي شده و مورد بحث قرار مي گيرد



  
10 آسيب شناسي عهدشكني زناشويي 

ذكر است شرح حال مواردي كه در اين كتاب عنوان مي شود كامالً واقعي بوده، جهت 
كامل جنبه هاي راز داري شخصي و خصوصي افراد از نام هاي مستعار استفاده رعايت 

  .شده است
بي شك اين كتاب حاوي كاستي هايي مي باشد و نظرات و انتقادات سازنده 

با اميد به اين كه بتوانم قدمي .خوانندگان گرامي راهگشاي اين كاستي ها خواهد بود
سئله عهدشكني و مسائل پيرامون آن كوچك در وسيعتر شدن افق ديد جامعه به م

  .بردارم
  اكرم رحيمي

  1393پائيز 
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  مقدمه
انسان به كمك ارتباط، زنده . تعامل و ارتباط، سراسرزندگي انسان رادر برگرفته است

يابد و سعادت و خوشبختي وي تا حد زيادي به چگونگي ماند، رشد و تكامل ميمي
ترين و در اين بين، ارتباط زناشويي بعنوان طوالني. بستگي داردتعامل او با ديگران 

بخش، براي سالمتي رضايت مورد توجه بوده است زيرا ازدواج ترين ارتباط هموارهعميق
طور ارتباط عبارتست از رد و بدل اطالعات به .1جسمي و رواني همسران بسيار مفيد است

هايي براي تبادل الگوهاي امل مهارتشفاهي و غيرشفاهي بين اعضاي خانواده كه ش
  .2باشداطالعات در درون سيستم خانواده مي

ي انسان توصيف شده ترين رابطهبعنوان مهمترين و اساسي 3ي زناشوييرابطه
ي خانوادگي و تربيت كردن نسل آينده است، زيرا ساختاري اوليه را براي بنا نهادن رابطه

فرآيندي است كه در طي آن زن و شوهر چه بصورت  ارتباط زناشويي،. 4سازدفراهم مي
كالمي در قالب گفتار و چه به صورت غيركالمي در  قالب گوش دادن، مكث و حاالت 

 ، مجموعه5هاي تعاملي زناشوييآسيب. پردازندچهره به تبادل احساسات و افكار مي
خشنودي و شود، ميزان عواملي است كه باعث ايجاد تعارض واختالفات زناشويي مي

گردد و دهد، مانع عملكرد بهنجار زندگي زناشويي ميسازگاري زوجين را كاهش مي
  .شودگاهي به طالق و جدايي منجرمي

زا در به عنوان يكي از عوامل آسيب 6ي روزافزون روابط جنسي فرا زناشوييمسئله
جلب كرده  ساختار و ثبات خانواده، توجه بسياري از متخصصان و پژوهشگران را به خود

اي است كه اغلب به خاطر برطرف شدن نيازهاي پديده) 9عهد شكني(8خيانت .7است
خيانت عبور . 10پيونددي زناشويي به وقوع ميعاطفي فرد از طريق روابط خارج از حيطه

ي زناشويي با برقراري صميميت فيزيكي يا عاطفي با فردي خارج از فرد از مرز رابطه
                                                 

  1384سياوشي و نوابي نژاد، 1
2 Gladding 
3 Marital relation   
4 Larson 
5 Marital interactionan  Patology 
6 Extra marital sexual relationshipes 

  1387سهرابي و رسولي، 7
8 Infidelity 
9 Unfaith fulness 
10 Harley, F.V.& chalmerz, J.H.  
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زيرا با توجه به . عهدشكني، نوعي اختالل و بيماري دررفتار استخيانت و .1رابطه است
ها و مشكالت مختلفي را براي افراد عوارض نابهنجار و نامطلوبي كه به همراه دارد، آسيب

 -خيانت زناشويي، نوعي درگيري جنسي يا عاطفي و يا عاطفي. 2نمايدديگرايجاد مي
گونه اصلي آن راز شود و ويژگيان ميجنسي با فردي غير از همسر است كه از او پنه

-عهد شكني زناشويي يك مشكل چندوجهي است كه اغلب باعث مي. 3باشدبودن آن مي

اين پديده مانند . شود زوجهاي درگير با اين پديده به مراكز درمان زناشويي روي آورند
دي در هاي اجتماعي ديگر، يك رويداد چندبعدي است كه عوامل متعدبسياري از پديده

توان به عوامل شخصيتي و هاي خيانت ميبيني كنندهاز جمله پيش. بروز آن دخالت دارد
فردي، عوامل مربوط به رضايتمندي زناشويي، عوامل موقعيتي و عوامل اجتماعي اشاره 

اند كه واكنش فرد نسبت به خيانت همسر، شبيه عالئم مطالعات زيادي نشان داده. كرد
همچون عالئم شوك، سردرگمي، خشم، افسردگي، آسيب ديدن  ،4استرس پس از ضربه

 .5باشدعزت نفس و كاهش اعتماد به نفس درمسائل شخصي و جنسي مي

هاي ديگري حاكي از آن است كه پس از افشاء خيانت همچنين نتايج پژوهش
هاي ها با مسائلي نظير بحران زناشويي، تضعيف عملكردي در نقشهمسر، خانواده

توان به از ديگر پيامدهاي خيانت همسر مي. 6شوندمشكالت شغلي روبرو مي والديني و
  .7مسائلي نظير ضرب و شتم، قتل همسر و اقدام به خودكشي اشاره كرد

عليرغم اين كه عقايد و رفتار افراد نسبت به روابط فرا زناشويي و پيامدهاي آن منفي 
-زنان و هم براي مردان اتفاق مي، هم براي 8ي زناشويياست ولي روابط خارج از حيطه

گيري و تعريف از آن متفاوت است و از ميزان تقريبي نمونه افتد و نرخ وقوع آن بر اساس
. 9كند مي اند، تغييربراي افراد متأهل كه حداقل يكبار با آن مواجه شده% 75تا % 12

                                                 
1Drigotas, S. & Barta, W. 

  1387كاوه، 2
  1388حيدري، فاتحي زاده و اعتمادي، 3

4 Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) 
5 Stefano,J.D.& Oala,M. 

  1390مومني جاويد و شعاع كاظمي، 6
7 Shakelford, T.K., Buss,D.M. & weekes- shakelford,V.A. 
8 Extra Marital Involve Involvement (EMI) 
9 Allen & Baucom 
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ي ابطهدهد عدم رضايتمندي در ر، نشان مي)1985( 1هاي پژوهش گلس و رايتافتهي
ها، گزارش البته بسياري از پژوهش. دهدعهد شكني زناشويي را افزايش مي به اوليه، ميل

كند كه عهدشكني زنان نسبت به مردان به احتمال بيشتري به خاطر نارضايتي از مي
براي مردان نارضايتي جنسي يك شكايت مهم است و . 2ي عاطفي ازدواجشان استزمينه

، در )1385(هارلي و چالمرز . زناشويي ارتباط دارد ياز حيطه ي جنسي خارجبا رابطه
هاي زناشويي، علت عهدشكني را شكست زوجين در ارضاي كتاب رهايي از خيانت

  .دانندنيازهاي عاطفي يكديگر مي
برخي داليل ارائه شده براي روابط پنهاني، مبناي : گويدمي) 1987( 3همفري

ي جنسي، عدم توافق درمورد فراواني رابطه جنسي دارد كه شامل ناسازگاري يا
ي جنسي به خاطرمراقبت يا فرسودگي جنسي ناشي از شغل و كوتاهي در برقراري رابطه

ناكامي : داليل ديگر عبارتند از. باشداحساس مسئوليت درموردكودك يا اهل خانواده مي
، عشق، به پذيرفته شدن، حس كنجكاوي جنسي، احساس نارضايتي درازدواج، نياز

ي ي دوستانه، اطمينان ازرشد جنسي، تنوع و سرگرمي، مقابله با افسردگي، رابطهرابطه
ي جنسي درزندگي زناشويي، ميل به نگهداشتن ازدواج، جنسي كم يا عدم وجود رابطه

كفايتي، ياد گرفتن تكنيك جنسي جديد، مست شكست درتعهد، احساس حقارت يا بي
، رسيدن به جايگاه اجتماعي باالتر، فرار از مشكالت، بهبود بودن يا ديگرتأثيرات دارويي

ي جنسي محروم است، ابراز عدم ناكارآمدي جنسي، كمك كردن به دوستي كه از رابطه
وابستگي به همسر، آسيب زدن يا به چالش كشاندن همسر، دردسترس نبودن همسر، 

ي، به دست آوردن پول، رنجور بودن يا بيماري رواني، بدست آوردن توجه، باردارروان
تحريك و به هيجان آوردن همسر رمانتيك قبلي، كم شدن صميميت زناشويي، عدم 

  .درك توسط همسر
ي عهدشكني زناشويي، توصيفي بوده هاي انجام شده در زمينهبسياري از پژوهش

و بيشتر به نگرش دانشجويان در مورد عوامل عهدشكني يا پيامدها و تعاريف آن پرداخته 
در حالي كه . باشدها در ايران بسيار محدود ميهمچنين تعداد اين نوع پژوهش. است

                                                 
1 Glass,S. P& wright, T.L 
2 Spring, J.A 
3 Hum phery, f.G 
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ها و اعتقادات افرادي مورد اي است كه بايد بر اساس نگرشعهدشكني زناشويي پديده
در اين كتاب سعي شده . بررسي قرار گيرد كه به نوعي با آن دست به گريبان هستند

  .و بعد از عهدشكني مورد بررسي دقيق قرار گيرداست آسيب هاي تعاملي زوجين قبل 
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  فصل اول

ی ھدش ی  د ل و ایپ   ع
 شرح حال واقعي  

در . لحظه اي كه فريبا به بي وفايي همسرش يقين پيدا كرد، احساس شكست نمود
اين رابطه چند وقت است كه وجود داشته است؟ آيا «: آن موقع غرق در اين افكار بود

معني است كه رابطه بين ما تمام شده است؟ چه كساني از اين رابطه باخبرند؟ اين بدان 
چطور ديگر مي توانم دوباره به او اعتماد كنم؟ چطور توانست با من اين كار را بكند؟ 
يعني اين قدر من زن بدي بوده ام كه استحقاق چنين بي وفايي را داشته باشم؟ كجاي 

ولين باري است كه چنين اتفاقي افتاده است؟ آيا مي كارم اشتباه بوده است؟ آيا اين ا
  »توانم اين مسئله را ناديده بگيرم؟ آيا بايد راجع به آن با كسي صحبت كنم؟

به همراه اين افكار، احساساتي چون خشم، احساس لطمه و زيـان ديـدگي، حسـادت،    
تـا  . ، ترس و عدم اطمينان به فريبا دسـت داد )پايمال شدگي(فريب خوردگي، له شدگي 

فريبا كـه قـبالً زن   . يك هفته حالت تهوع داشت و پس از هر وعده غذا، استفراغ مي كرد
ده، سر بچه هايش فرياد مي زد، زود عصـباني مـي   آرام و صبوري بود، اكنون پرخاشگر ش

او كامالً اميدش را از دست داده بود و تصـور مـي كـرد رابطـه     . شد و از كوره در مي رفت
ولي فريبا از حـال و روز بهـروز خبـر نداشـت بهـروز      . زناشوئيش با بهروز تمام شده است

كرد روزي وارد  هرگز قصد خيانت به همسرش را نداشت ولي حتي به ذهنش خطور نمي
او هم به تـأثيرات مخربـي كـه بـر     . چنين جرياني شود و خودش اين رابطه را بر مال كند

روي همسر، فرزندان و حتي خودش گذاشته بود فكر مي كرد و هم به سرنوشت دختري 
وقتـي  . شدت احساسات و افكار بهروز به اندازه فريبـا بـود  . كه با او رابطه برقرار كرده بود

واقعاً از اين كـه زنـدگيم خـراب بشـه، مـي      «: بهروز گفت. فريبا نزد مشاور رفتندبهروز و 
حتي مطمئن نيستم كـه آيـا ديگـه    . نمي تونم تصور كنم چي سر بچه هام مي ياد. ترسم
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زنم را دوست دارم يا نه؟ از طرفي مي ترسم اون چيزي كه با دوسـت دختـرم بـه دسـت     
هرگـز  . ستم، احساس مي كنم خيلي سرزنده امهر وقت كه با اون ه. آوردم، از دست بدم

  » .توي اين ده سال ازدواجمون تا اين حد سرحال نبوده ام
بهروز همچنين از اين مي ترسيد كه در صورت قطع رابطه با شريك سوم، او بخواهـد  

  ...به نوعي تالفي كند
ترس ها و سردرگمي هاي بهروز شبيه خيلي از افرادي است كه رابطه شان برمال 

  . شده يا در شرف رسوايي هستند
ما در فصل يك اين كتاب به اجمال علل و عوامل عهدشكني را ذكر كرده و پيامدهاي 

  .احتمالي آن را فهرست وار بيان مي كنيم
  تعريف عهدشكني

عـاطفي بـا فـردي     -ي جنسي يا عاطفي و يا جنسيعهد شكني زناشويي نوعي رابطه 
ديكشنري آكسفورد عهدشـكني را ايـن گونـه    . شودمي غير از همسر است كه از او پنهان

ي عمل پايبند نبودن به زن، شوهر يا شريك جنسي بـا برقـراري رابطـه   «: كندتعريف مي
-ي جنسـي مـي  ولي محققان، عهدشكني را چيزي فراتر از رابطه. »جنسي با فردي ديگر

  .دانند
وفايي در روابط يهاي سري، عهدشكني و بدروغ«در كتاب ) 1989(1طبق نظر پيتمن

توان براي عهدشكني زناشويي بكار برد، بر اساس برداشتي ، تعريفي كه مي»صميمانه
گاه ممكن است يكي اززوجين، وقت، . است كه زوجين از مفهوم پيمان زناشويي دارند

ميل، صميميت و كشش جنسي به همسرش نداشته باشد، اما نسبت به فردي غير از او 
. وقعيتهايي ممكن است حكايت از عهدشكني زناشويي داشته باشدچنين م. داشته باشد

  .گرددي اوليه ميبه خصوص زماني كه باعث شكستن توافقات زناشويي و تهديد رابطه
پيتمن همچنين معتقد است تمامي انواع روابط پنهاني، توافقات ضمني زوجين در 

لمي بين عهدشكني جنسي و هاي عبسياري از پيشينه. گذارندمورد صميميت رازير پا مي
براي مثال نانيني و . اندشود تمايز قائل شدهغيرجنسي كه عهدشكني عاطفي ناميده مي

                                                 
1 Pittman 
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آنها . پژوهشي را طراحي كردند تا مرزهاي عهدشكني را تعيين كنند) 2000( 1مايرز
عهدشكني . هايي را شامل مواردي از عهدشكني جنسي و عاطفي ساختندنمايشنامه

گاه شركت كنندگان دراين پژوهش بعنوان داشتن رابطه جنسي برمبناي جنسي از ديد
جذابيت فيزيكي صرف تعريف شد و عهدشكني عاطفي به عنوان گذراندن وقت با 

ي جنسي با آن ها بدون داشتن رابطهها و جذابيتشخصي ديگر بر مبناي همان رغبت
تر كرده ك آن را آسانهاي عهدشكني دراين نوع توصيف از مؤلفه. شخص توصيف گرديد

  .است
  شيوع عهدشكني

شايد يك . درصد اشخاص متأهل عهدشكن از پژوهشي به پژوهش ديگر متفاوت است
دهندگان درحين پاسخ بـه سـؤاالت   كاري ذاتي پاسختوضيح براي اين اختالفات، محافظه

توسط گلـس و رايـت    1992پژوهشي كه با هدف برآورد ميزان عهدشكني در سال . باشد
 50تـا   7/22درصـد زنـان و    50تـا   6/11نجام شد، نشان داد كه تا آن زمان در حـدود  ا

رسـد فراوانـي   بـه نظـر مـي   . انـد ي زناشويي داشـته ي خارج از حيطهدرصد مردان، رابطه
  .2عهدشكني دراياالت متحده روبه افزايش است

 11د مردان و درص 25تا  22هاي بزرگ، تقريباً ي نمونههاي اخير با ارائهدر پژوهش
ي ي جنسي خارج از حيطهدرصد زنان اقرار كردند كه حداقل يكبار وارد رابطه 15تا 

هاي ارائه شده در تحقيقات همچنين نمونه). 2008گوردون وهمكاران، (اند زناشويي شده
درصد افراد متأهل وارد  6تا  5/1ملي كشورهاي غربي نشان داده است كه ساالنه بين 

  .3شوندي زناشويي ميخارج از حيطه ي جنسيرابطه
  ي عهدشكنيعلل و عوامل ايجاد كننده

» انـواع عهدشـكني زناشـويي و درمـان آنهـا     «دركتـابي تحـت عنـوان    ) 2001(براون 
كنـد كـه دليـل ايـن افـزايش،      داليل شركت روبه افزايش روابط پنهاني بيان مي ي درباره

و داليـل ديگـر   » ي آمريكاسـت منظـور جامعـه  «ي ماسـت  فروپاشي اخالقـي در جامعـه  
هـا سـبب ايجـاد    شود چـون ايـن روش  هاي تنظيم خانواده مربوط ميعهدشكني به روش

                                                 
1 Nannini & Myers 
2 Gordon, Baucom & Snyder 
3 Lauman 
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هاي هاي كاري قطعاً فرصتمشاركت زياد زنان در محيط. شودآزادي جنسي بيشتري مي
: بعضي از صـاحبنظران معتقدنـد  . كندبيشتري براي وارد شدن به روابط پنهاني فراهم مي

هـاي گذشـته مـردم    هاي شخصي تمركز دارند ولـي در زمـان  اغلب مردم بر جنبه امروزه
كنـد كـه   تأكيـد مـي  ) 2001(به نقل از بـراون،   1مورستين. نگران جامعه و خانواده بودند

اي را كه همسران، والدين تغيير ماهيت الگوي استخدام و روابط بين فردي نقش حمايتي
  .ه استدادند، تضعيف كردو جامعه ارائه مي

افزايش روابط : نويسددر بيان داليل ايجاد عهدشكني زناشويي مي) 2001(براون 
انتظارات بيشتر براي رضايتمندي عاطفي در : اي از عوامل استپنهاني به خاطر مجموعه

ازدواج، فقدان شديد مهارتهاي ارتباطي و روابط صميمي، انقالب جنسي و دگرگوني 
بعنوان مثال، وقتي هدف ازدواج، رضايتمندي عاطفي است، . درساختار زندگي روزمره

ي آمريكا، در يادگيري اين كند ولي متأسفانه جامعهرسيدگي به عواطف اهميت پيدا مي
زنان، بيش از گذشته، خود را اليق رضايتمندي . كندمهارتها، به كودكان كمكي نمي

در حالي . كنندنه جستجو ميي محيط خادانند و آن را درمحل كار به اندازهعاطفي مي
هاي اخير دگرگون شده، اين دگرگوني، ي آمريكا دردههكه ساختار اقتصادي جامعه

هايي كه در تغييراتي اساسي را در زندگي روزمره، پديد آورده است به طوري كه زوج
كردند، امروزه حتي در طي ساعات نسل گذشته همگام با هم در امر كشاورزي كار مي

كنند و بيشتر زمان كارشان را دور از خانه و هم بسيار كم همديگر را مالقات ميبيداري 
هاي از طرفي اينترنت هم به گزينه. گذراننددر ارتباطات گاهاً صميمانه با ديگران مي

  .جستجو براي يافتن شريكان جديد اضافه شده است
  : كه عبارتند از هاي مختلفي مورد بررسي قرار گرفته استعلل عهدشكني از ديدگاه

  2علل عهدشكني از ديدگاه تكامل -الف
از ديدگاه روانشناسي تكامل، عهدشكني زناشويي به عنوان يك اختالل روانشناختي يا 

ي آن موفقيـت زاد و  بلكه راهبردي است كه افـراد بـه وسـيله   . شودنمي رفتاري نگريسته
كه عهد شكني زناشويي منجربـه  توان انتظار داشت بنابراين مي. ولدشان را افزايش دهند

                                                 
1Murstein 
2 Evolutionary 
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اي شود كه افراد در پاسخ به عهـد شـكني مـورد ظـن يـا      شناختيتكامل ساز و كار روان
زيرا حسادت رمانتيك افراد را تحريك . واقعي همسرشان حسادت رمانتيك را تجربه كنند

ي كند رفتارهايي از خود نشان دهند كه احتمال متعهد شدن همسرشان به يك رابطهمي
عالوه بر آن، با در نظر گرفتن تفاوت جنسي . دهدي زناشويي را كاهش ميارج از حيطهخ

شناسي تكامل مشخص نموده اسـت كـه   در سرمايه گذاري والديني جبري، استدالل روان
مردان بيشتر احتمال دارد آشفتگي بيشتري را در پاسخ به عهدشكني جنسـي هسرشـان   

خ به عهدشكني عاطفي همسرشان آشفتگي بيشتري در حاليكه زنان در پاس. تجربه كنند
  .1كنندرا تجربه مي

شناسي تكامل را در خصوص ، سه فرض مهم روان)2001(2دريگو تاس و بارتا
ي عهدشكني، اطمينان و سرمايه كند كه شامل انگيزهعهدشكني همسر توصيف مي

  .باشدگذاري والديني مي
  3نهاي جايگزيعلل عهدشكني از ديدگاه فرض - ب

هريس و كريستين . هاي جايگزين در پاسخ به رويكردتكامل توسعه يافتديدگاه فرض
، با اين فرض ديدگاه تكامل كه عهدشكني زناشويي از عدم اطمينان مردانه )1996(4فيلد

گيـرد، موافـق   گذاري شوهر در زاد و ولـد در زنـان نشـأت مـي    در مردان و نيازبه سرمايه
وتهاي جنسيتي در پاسخ به عهدشكني زناشويي ناشي از تفـاوت  گويند تفاآنها مي. نبودند

اين اعتقاد در مردان كه زنان تنهـا  «: نويسندهريس و كريستين فيلد مي. در تفاسير است
كنند باعث شـده كـه فكـر    ي جنسي برقرار ميزماني كه عاشق يك مرد باشند با او رابطه

برقـرار كـرد پـس حتمـاً عاشـق       ي جنسـي كنند كه اگر همسرشان با مردي ديگر رابطه
ي جنسـي بـدون عشـق برقـرار كنـد      تواند رابطهيك زن با اين اعتقاد كه مرد مي. اوست

شـود؛ چـون   ريـزد و نگـران نمـي   مسلماً از عهدشكني جنسي همسرش زياد به هـم نمـي  
  ». ي جنسي شوهرش داللت بر اين نداشته كه همسرش عاشق او نيز شده استرابطه

كه عهدشكني جنسي و عاطفي به يك اندازه براي مردان و زنان نگـران  اند آنها مدعي
  .ها اشاره بر ديگري داردكننده است؛ هر شكل از اين عهدشكني
                                                 

1 Davies 
2Drigotas & Barta 
3 Alternative Hypothesis 
4Harris & Christen feld 
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  علل عهدشكني از ديدگاه سرمايه گذاري -پ
مـدل  . گـذاري اسـت  رويكرد ديگر به عوامل مؤثر بر عهدشكني زناشويي، مدل سرمايه

بنيان نهاده شد كمـك زيـادي   ) 1983، 1980(1سبولتگذاري تعهد كه توسط روسرمايه
كننـد كـه   ، تبيين مي)2001(بارتا و دريگوتاس . در درك عهدشكني زناشويي كرده است

انداز اين نظريه انجام شـده  هاي مربوط به عهدشكني زناشويي از چشمبسياري از پژوهش
ي اوليـه  اشـي رابطـه  ي شـرايط فروپ گذاري بر فرآيند تعهد بـه انـدازه  مدل سرمايه. است

ي مهمـي در  بينـي كننـده  طرفداران اين مدل معتقدند  كه تعهد عامل پيش. تمركز دارد
  .عهدشكني زناشويي است

كند تمركز خود را از تعهد فرد را قادر مي.... «: نويسند، مي)2001(بارتا و دريگو تاس 
بنابراين افراد با تعهد » .ي كوتاه مدت به نتايج بلند مدت تغيير دهدبالقوه هر گونه لذت

در حالي كه افراد با سطح . كنندبيشتر به احتمال زياد از عهدشكني زناشويي اجتناب مي
بارتا و دريگوتاس اظهار . شوندتر به احتمال بيشتري درگير روابط پنهاني ميتعهد پايين

-متأثر ميها گذاريسرمايه  ها وكنند كه تعهد توسط رضايتمندي، كيفيت جايگزينمي

  ).1-2شكل (شوند 

  
  ).2006به نقل از شالك، (عوامل مؤثر بر تعهد ) 1-2(شكل 

كنند كه رضايتمندي يعني ارزيابي ذهني اظهار مي) 2003(2لي و اگنو :رضايتمندي
- آنها تبيين مي. كنداز نقاط مثبت و منفي نسبي است كه فرد در يك رابطه تجربه مي

ي زناشويي تقويت ي ميزان رضايتمندي ايجاد شده در رابطهيلهكنند كه تعهد به وس
شان را ارزيابي هاي روابطها و پاداش، افراد هزينه)2003(بر طبق نظر لي و اگنو. شودمي

                                                 
1 Rusbult 
2 Le & Agnew 

 تعهد

 سرمايه گذاري ها كيفيت رضايتمندي
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سطح رضايتمندي «: نويسندآنها مي. شان را تعيين نمايندكنند تا سطح رضايتمنديمي
است؛ زماني كه نتايج بيشتراز معيارسنجش  ي كنونيو نتايج رابطه1عملكرد معيارسنجش

اش راضي است و زماني كه نتايج كمتر از اين هنجارها شود، شود، فرداز رابطهمي
  .»افتدنارضايتي اتفاق مي

بيلزو . هاستدومين عامل سهيم در تعهد، كيفيت جايگزين :هاكيفيت جايگزين
هايي ها و هزينهني فرد از پاداشها به ارزيابي ذه، معتقدند كه جايگزين)2001( 2پپال

ها با اساساً كيفيت جايگزين. آيدي كنوني به دست مياشاره دارد كه در خارج از رابطه
- در پي آن جايگزين. ي زناشويي ارتباط دارداحساس خوشبختي بالقوه درخارج از رابطه

  .هاي جذاب پتانسيل كاهش تعهد را به همراه دارند
لي . گيردهاي ارتباطي را در برميگذاريسوم تعهد، سرمايه شكل: هاگذاريسرمايه

ي ها منابع عيني يا ملموسي در رابطهگذاريكنند كه سرمايهبيان مي) 2003(و اگنو 
. دهدبرد يا به شدت كاهش ميزناشويي هستنتد كه احتمال فروپاشي رابطه را از بين مي

اموري مانند اختصاص دادن وقت،  هاي ارتباطي شاملگذاريهايي از سرمايهنمونه
 بر طبق مدل. باشدهاي مادي متقابل ميدلبستگي عاطفي، دوستان و دارايي

در پي آن، هر چه . ذاري، تمامي اين امور باارزش، در نيرومندي تعهد نقش دارندگ سرمايه
ز به نقل ا(گردد گذاري كنند تعهدشان نيرومندتر ميشان سرمايهافراد، بيشتردر رابطه

  ).2006شالك، 
  ديدگاه توصيفي در مورد عوامل عهدشكني-ت

هـاي  روش ديگر براي درك عهدشكني زناشويي شامل تفسير و تجزيه و تحليـل داده 
) 1953و  1948(ي كارهـاي كينـزي و همكـارانش    اين ديدگاه به وسـيله . توصيفي است

ي زناشـويي  توسعه يافت و چندين پژوهش انجام شد تا سودمندي آن در درك عهدشـكن 
هـاي  ها، شيوع و ويژگـي سازد نگرشاين رويكرد، پژوهشگران را قادر مي. نشان داده شود

  .انواع عهدشكني را توصيف كنند
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