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 آموزش مردان در خصوص خیانت به همسر
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به  زیها ن لمیو در ف افتهیدر جامعه رواج  موضوع نی. متاسفانه امروزه استیهمسر ن انتیتر از ختر و دردناكسخت زیچچیزن ه کی یو هدف: در زندگ مقدمه
در  انتیحال آنکه خ. کشیده شودریبه تصو انتیاز خ يزیانگ جانیه تیو ماه ابدیمسأله در جامعه کاهش  نیشوند قبح ا یکه باعث م دیآ یدر م شینما
 به همسرانجام شد. انتیآموزش مردان در خصوص خ یمطالعه با هدف بررس نیدردناك و رنج آور است لذا ا یواقع يایدن

 انجام گرفت. بع و متون امن یبررساین مطالعه بر اساس کار:  روش

شود مانند انتخاب ناآگاهانه همسر و انتخاب براساس تصورات  یآورده م یمختلف لیمردان دال انتیخ يمتون برا یدهد که در بررس یها نشان م افتهیها:  افتهی
 رییزن، تغ يمرد از سو یو جنس یـ احساس یعاطف يازهاین نیمشترك،  عدم تام یبعد از وارد شدن به زندگ ارهایمع رییتغ ره،یپول و غ ،ییبایمثل ز یذهن

خانواده همسر و  انیکه رابطه م یکنترل کننده بخصوص زمان يو سرزنش شدن، خانواده ها ریدر خانواده و تحق شیهمسر، عدم آرامش و آسا يرفتارها
کند)،  یتوجه یخواهد که به همسرش ب یاز مرد م د،به مر ییکشد و با آموزش رفتارها یعروس، خوب نباشد (خانواده کنترل کننده مرد را به سمت خود م

نتواند با همسر  زیمشترك ن ی، احتمال داردکه در زندگنماید يسپرناسالم خود را  یکه دوره جوان ي(مرد یالم در دوران جوانس یاز زندگ يعدم برخوردار
تواند  یموضوع م نیاز همسر خود است و ا ریغ دیجد يبه دنبال رابطه ها شهیهم يمرد نیالزم و موثر را داشته باشد. چن یو ارتباط کالم يخود سازگار

به  یمردان که مشکل اخالق یکند)، تنوع طلب جادیفرد باشد و در نظام خانواده خلل ا نیا يبرا ینوع روش زندگ کی ای یرفتار آموخته شده از دوران جوان
 رود.  یشمار م

ادرست رفتار ن نیکننده ا هیدهد و توج ینم انتیخبه مردان اجازه  لیدال نیولی ا می تواند از دالیل خیانت مرد به زن باشد: اگر چه دالیل فوق يریگ جهینت
را ش همسر و فرزندخود، زند و زندگی هاي انسانی خود ارزش قائل است، هرگز دست به خیانت نمیتوجه داشت مردي که براي خود و ارزش دی. باستین

 کند. هاي موقت خود نمیفداي امیال جنسی و هوس

 

  


