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 مطالعه پديدارشناختي دالئل بي وفائي زناشويي
  

   2حسن قديري، 1علي اصغر فيروزجائيان
  )09/10/96، تاريخ پذيرش 15/08/95(تاريخ دريافت

  
  چكيده

يكي از آسيب هاي جدي اجتماعي است كه پژوهشگران » روابط فرازناشويي«
پژوهش حاضر دهند. لذا هدف  مياجتماعي نسبت به گسترش آن هشدار 

نفر از  36بدين منظور  بررسي كيفي داليل ورود زنان به اين نوع روابط است.
انتخاب  زناني كه تجربه رابطه فرازناشويي داشتند از طريق تكنيك گلوله برفي

يافته هاي پژوهش ي نيمه ساختاريافته قرار گرفتند.  شدند و مورد مصاحبه
نشان داد كه روابط فرازناشويي معلول عوامل متعدد و متكثري است. تحليل 

 و دينداري ضعف ،كيفي مصاحبه ها نشان داد كه ده مقوله اصلي فردگرايي
 رواني، خشونت و عاطفي نيازهاي رفع جنسي، عدم نيازهاي رفع اخالقي، عدم

 تاثيرپذيري صادقانه، زندگي و  زندگي بر نظارت شوهر، ضعف كالمي و فيزيكي
ها و شيوع فرهنگ فساد در  رسانه ،اقتصادي، اعتياد مشكالت و دوستان، فقر از

جامعه، از داليل اصلي مصاحبه شوندگان براي ورود به روابط فرازناشويي بوده 
» برآورده نشدن انتظارات و نيازها« نشان داد كه  است. در مجموع  اين پژوهش

در ورود زنان به » هاي فردگرايي و ضعف مذهبي و اخالقي رشد ارزش«به همراه 
  روابط فرازناشويي نقش مهمي دارد. 

    زنان ها، خانواده، روابط فرازناشويي،  بي وفايي، ارزش كليدي: واژگان
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  مقدمه و بيان مساله 

رويارويي با دنياي جديد، جامعه ما را دچار تحوالت فراوان نموده است، اين تحوالت از نظر نوع، 
عمق و تنوع با تمام تحوالت پيشين، متفاوت است. جامعه ايران نيز تحت تاثير تحوالت بيروني 

ط و دروني تغييرات گوناگوني را در حوزه هاي مختلف از جمله نظام خانواده و ارزش هاي مرتب
يكي از اصلي ترين ارزشهاي مرتبط با نظام خانواده » 1تعهد زناشويي« كند.  ميبا آن تجربه 

تاكيد بوده، اما امروزه به داليل مختلف كمرنگ شده، و محققان حوزه  است كه از ديرباز مورد
نمايند، و نسبت به  مينامند، صحبت  مي» 2روابط فرازناشويي«خانواده از گسترش آنچيزي كه 

، 2007و همكاران،3ويسمن(دهند؛  ميامدهاي نامطلوب آن براي ثبات زناشويي هشدار پي
؛ شيخ 1394؛ قرائي مقدم، 6،1997، باس1985، 5؛ گلس و رايت2005و همكاران،  4آتكينز

  ).1393،معيدفر،1394االسالمي و افشار نادري؛ 
آمارهاي موجود در اين زمينه، در حال افزايش و متفاوت است. تحقيقات اخير نشان      
درصد زنان خيانت زناشويي داشته  19درصد مردان و  23دهند كه در جهان بطور متوسط   مي

درصد براي زنان 70تا  26). درصد اين روابط در اياالت متحده بين 2011و همكاران، 7اند(مارك
 البته. )9،2008؛ جيسون2009، 8جنيفريوراي مردان متغير بوده است(ب درصد 75تا  33و 

تحقيقات اخير بيانگر اين هستند كه مردان و زنان سطح يكساني از رفتارهاي خيانت جنسي و 
).  2000 ;،11؛  تريس و گيسن2011،؛ مارك2005و همكاران،  10عاطفي را نشان ميدهند( آلن
مدار  كليسامدار و مذهبي آمريكاست، اما در اروپا كه چندان مذهباين آمارها مربوط به جامعه 

بودن اين مسئله، آمار آن را بيان  نيست، آمارها بسيار بيشتر است. در آفريقا و آسيا به دليل تابو
توان حدس زد كه  شود، مي هاي مقاربتي بيان مي كنند، اما از آماري كه براي ايدز و بيماري نمي

________________________________________________________ 
1Marital Obligation 
2Extramarital Relations 
3Whisman 
4 Atkins,D.C. 
5Glass & Wright  
6Buss, D. M. 
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اين نوع روابط هم براي در مجموع ). 1394ازناشويي نيز بايد باال باشد( ايوبي، فراواني روابط فر
افتد و نرخ وقوع آن براساس نمونه گيري و تعريف از آن  ميزنان و هم براي مردان اتفاق 

درصد براي افراد متاهل كه حداقل يك بار با آن 75تا 12متفاوت است و از ميزان تقريبي 
  .)2004 1كند(آلن و بوكام، يممواجه شده اند تغيير 

منتشر نشده است، اما بعضي  ايرانهنوز هيچ آماري دربارة ميزان شيوع بيوفايي زناشويي در 
عنوان مثال،  اند؛ به هايي به اين موضوع كرده اشاره بصورت مستقيم و غير مستقيم تحقيقات

دليل  است كه به درصد است، به زناني مربوط 30بيشترين آمـار قتـل هـاي خانوادگي كه 
درصـد  22اند. از سوي ديگـر،  رابطة نامشروع و سـوءظن، توسط همسران خود به قتل رسيده

درصد، زنان با  40از قتـلهـاي خـانوادگي مربوط به قتل مردان توسط همسرانشان است كه در 
 پژوهشي). 1392فتحي و همكاران، همدستي معـشوق خود، شوهرانشان را به قتل رساندند(

دهد كه، درصد زيادي از خانم هايي كه مورد تحقيق قرار گرفتند به  ديگر در شهركرج نشان مي
داشتن رابطه نامشروع اذعان كرده اند. همچنين بخشي از زنان موردپرسش، اين رابطه را بدون 

شدند، ناراضي  مياشكال و حق خود دانسته و البته درصدي از آنها از اينكه مرتكب اين  عمل 
استان كشور انجام شده، نشان  15). همچنين نتايج تحقيقي كه در 1394ند(قرائي مقدم، بود
درصد مردان  33درصد قتل مردان از سوي زنانشان بوده است.  67دهد خيانت همسر، علت  مي

اند.  هم با واكنش در برابر خشونت، حمله ناگهاني و تهديد از سوي همسران خود مواجه بوده
درصد مردان پس از ازدواج به دنبال ارتباط با زن ديگري بودند. يعني به  55الي  30همچنين 

تا  3شوند. اين آمار در زنان بين  طور ميانگين يك سوم مردان مرتكب روابط فرا زناشويي مي
  ). 1390، شفيع آبادي، 1391درصد است. (بهنام و دهقان  30
وابط فرازناشويي داراي پيامدهاي شود كه، ر مياهميت پژوهش حاضر از اين امر ناشي     

بي وفايي و خيانت بدليل خارج بودن از مسير طبيعي وفطري مختلف اجتماعي و فردي است؛ 
آيد  زننده دارد. آسيبي كه در يك ارتباط خارج از هنجار بوجود مي ماهيتي آسيب زا و آسيب

اين  .)1389 ،كاوه(گذارد تاثيرات مخرب خود را در امور ديگر همسران و خانواده بر جاي مي
ترين داليل شكستن قواعد ازدواج و تعهد  ي افراد در تمام سنين، يكي از عمدهنوع روابط برا

و به شدت بر عملكرد و ثبات ) 2008، و همكاران 2شاكل فورد ؛2011، و همكاران (مارك است
د، خالف انتظارات زن ، قواعد رابطه را برهم مي)1997رابطه اثر ميگذارد (ويزمن و همكاران، 

________________________________________________________ 
1Allen, E. S&Baucom, D. H 
2Shackelford, T. K  
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نمايد  طرف مقابل بوده؛ همچنين اعتمادي را كه رابطه براساس آن شكل گرفته مخدوش مي
كننده عمل كرده  اين نوع روابط ممكن است بعنوان يك عامل تسهيل). 2010، 1(پرويتي و آماتو

نجر به هاي بنيادي در ازدواج را ظاهر سازد كه اين مشكالت درنهايت ممكن است م و نارضايتي
، 6تافويا و اسپيتزبرگ؛ 2012، 5؛ مگان2015، 4بورست ؛2015 ،3تاتل و ديويسگردد ( 2طالق

). از ديگر پيامدهاي روابط فرازناشويي خشونت ها و قتل هاي خانوادگي است، بطوري كه 2007
دليل رابطة نامشروع و سـوءظن،  به زناني مربوط است كه به ،بيشترين آمار قتل هاي خانوادگي

بهنام و دهقان ، 1392، فتحي و همكاران2012( مگان اند توسط همسران خود به قتل رسيده
). آسيب هاي روحي و رواني از جمله افسردگي يكي ديگر از نتايج 1390، شفيع آبادي1391

باشد، بطوري كه برخي از تحقيقات بيانگر رابطه مستقيم ميان روابط  ميروابط فرازناشويي 
و  8؛ كانو2011 ،و همكاران 7(مارك باشند ميردگي به ويژه در ميان زنان فرازناشويي و افس

اين كشف كه شريك زندگي فرد فاسق و يا متقلب ). 1985و همكاران   9، بيچ2002همكاران، 
صدمه ،روز واكنش ها يي مثل خشمبتواند يك تجربه ي به شدت دردناك باشد و باعث  مياست 

نفس شخصي و  هدادن اعتماد،كاهش اعتماد ب زدن،احساس پريشاني شديد،از دست
 و احساس گناه ترس از رها كردن و تمايل به ترك كردن شريك،سيب ديدهآجنسي،عزت نفس 

  ).1994، 12؛ مونگئو و آليس1995 ،11چارني و پارنس؛ 2004 ،10(سابيني و گرينشود
در مجموع آمارها و پژوهش هاي مذكور بيانگر افزايش ميزان روابط فرازناشويي، در كالن    

شهرها  و شيوع آن در شهرهاي كوچك است كه زنگ خطر را براي جامعه امروز ما به صدا 
درآورده است، زيرا كه هرچند روابط فرازناشويي معلول عوامل مختلفي است، اما خود اين نوع 

ساز مشكالت اجتماعي بسياري است، كه در صورت ادامه اين روند جامعه ما در روابط زمينه 
________________________________________________________ 

1Amato,P. R. & Previti, D. 
2divorce  
3 Tuttle, J. D., & Davis, S. N 
4 Borst, J. B. 
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6 Tafoya, M., A. & Spitzberg, B. H. 
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9 Beach, S. R. H. 
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آينده اي نه چندان دور دستخوش بحران هاي اجتماعي خواهد شد. نظام خانواده يكي از 
رود، و ضمن تاثير پذيري از ساير نهادهاي اجتماعي،  ميمهمترين نهادهاي هر جامعه به شمار 

نتيجه اختالل در روابط زناشويي  و گرايش افراد به روابط فرازناشويي گذارد در  ميبر آنها تاثير 
آسيب هاي جدي را در سطوح خرد و كالن برجاي خواهد گذاشت . با توجه به مطالب فوق 

كنند  ميبه چه داليلي زنان به شريك زندگي خود خيانت سوال اصلي پژوهش حاضر اينست كه 
  شوند؟ ميو وارد روابط فرازناشويي 

  
    پيشينه مطالعاتي

منظور از روابط فرازناشويي به خيانت جنسي يا عاطفي خارج از پيمان توافق شده روابط ميان 
” ارتباط جنسي با شخص سوم خارج از روابط زناشوييو   ) و يا2102؛ 2014 ،1افراد (كريستون

) طيفي از 2005( 2هارتنتبالو و  ،)2011مارك (كند.  مياشاره )» 2007،(كاپالن و سادوك
رابطه "، 6"مقاربت جنسي"، 5"تقلب كردن"، "4رابطه نامشروع"، 3"داشتن رابطه"رفتارها مانند: 
روابط "، 11"دوستي"، 10"ارتباط عاطفي "، 9"نوازش كردن"، 8"بوس كردن"، 7"حنسي دهاني

 دانند. ميرا از مصاديق روابط فرازناشويي  و غيره 13"استفاده از پورنوگرافي"، 12"اينترنتي

 
عوامل متعددي از سوي محققان مختلف براي ورود افراد به روابط فرازناشويي ذكر گرديده است 

  شود: ميكه در جدول زير بطور مختصر به آنها اشاره 
  

________________________________________________________ 
1 Kristen P. Mark 
2 Hartnett  and Blow   
3having an affair  
4 extramarital relationship 
5 cheating 
6sexual intercourse  
7oral sex  
8 kissing 
9 fondling 
10 emotional connections 
11 friendships 
12 internet relationships 
13pornography use  
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  هاي محققان درباره داليل روابط فرازناشويي : يافته1جدول شماره 
  داليل روابط فرازناشويي محققان

؛ ويزمن، 2007و همكاران،3؛ بوردت2010و همكاران،2؛ ماتينگلي1،2012اسكارمن
؛ آتكينز و 2005 6؛  ماهوني2006، 5گلدمن؛ 2006 ،4قودمن و دوالهيت؛ 2007

؛ صالح آبادي،  1997 ،7؛ آماتو و راجرز2000؛ تريس و جيسن،  2001ماهوني،
  1392؛ محمدي و همكاران، 1393

ضعف اعتقادات ديني و 
  مذهبي

؛ 1988و همكاران،9؛ راسكو8،2000؛ ليو2001آتكينز و همكاران،؛2012مگان، 
صالح  ؛1395؛ عنايت و پنجه بند 1985، 11؛ گلس و رايت 1994و همكاران، 10سيل

  1393،آبادي

  نارضايتي زناشويي 
( نارضايتي جنسي و 

  عاطفي)
فردگرايي، لذت طلبي، مادي  1393؛ فاضلي،1392؛ انتظاري،1394قرائي مقدم،

  ييگرا
  تحصيالت  131996؛ تانفر و فورست2000؛ تريس و گيسن،2001؛ آتكينز،2007  12وايزمن

 1394؛ قرائي مقدم،2001؛ آتكينز،2005آلن
  

درآمد و نحوه توزيع آن، 
  وضعيت نامناسب اقتصادي 

نارضايتي از ازدواج و همسر  1392؛ انتظاري1392،؛ عبدالمالكي2002و همكاران،14اولسن
  گزيني نامناسب

؛ قرائي مقدم، 1383،؛ عليايي زند16،1983؛ اسپنير و مارگوليس2011، 15ريس الرا
1393  

فضاي نامساعد  ،خشونت
خانواده و انتقام از همسر، 

________________________________________________________ 
1 Schramm DG 
2Mattingly  
3 Burdette 
4Goodman MA, DolahiteDC 
5Goodman MA  
6 Mahoney A 
7 Amato & Rogers 
8Liu  
9 Roscoe 
10 Seal 
11Glass & Wright  
12Whisman, M. A  
13 Forste & Tanfer 
14Olson  
15 Risé Lara 
16Spanier and Margolis  
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  طالق عاطفي
سن، تعداد فرزندان، اختالف  1392حمدي و همكاران،؛ م1984ويگينز و لدرر،؛ م2000ليو، 

سني بين زوجين و مدت 
  جازدوا

خالء هاي اجتماعي و  1394افشار نادري،
  احساس تنهايي

 ؛ 1393فرخجسته؛1393؛ صالح آبادي،1392،؛  عبدالملكي1393قرائي مقدم، 
  1392ديوبند و همكاران

رسانه هاي ارتباطي و 
  ماهواره ها

  منطقه و محل سكونت 1393قرائي مقدم،
  

شوند تا افراد  ميمهمترين هدف پژوهش حاضر بررسي اين مساله است كه چه عواملي باعث    
قواعد تعهد زناشويي را برهم بزنند و وارد روابط فرازناشويي شوند. اغلب پژوهش هاي صورت 
گرفته در زمينه علل روابط فرازناشويي بصورت كمي بوده است و تنها به يك سطح از عوامل 

و ديگر اينكه بيشتر آنها در كالن شهرها به ويژه در تهران انجام شده است. از  كنند مياشاره 
كند،  اتخاذ  ميجمله ويژگي هاي پژوهش حاضر كه آن را از اغلب پژوهش هاي پيشين متمايز 

رويكرد پديدارشناختي و بررسي موضوع از منظر افراد درگير،  شناخت و دسته بندي داليل 
  بررسي موضوع در شهري كوچكتر از كالن شهر هاست.   زنان در سطوح مختلف و 

  
 روش پژوهش

نحوي است  ماهيت اين پژوهش بهزيرا براي پژوهش حاضر از رويكرد كيفي استفاده شده است. 
دست  روابط فرازناشويياصلي  علل و توان به اطالعات دقيق ميكه تنها با روش هاي كيفي 

بعد از جلب اطمينان افراد مطالعه شده  1يافت و اين امر تنها از طريق مـصاحبه هـاي رودررو
پديدارشناسي كه تاكيد آن بر ديدگاه مشاركت كنندگان در  روشر اين پژوهش از شد. د ميسر

   .بهره گرفته شد پژوهش به عنوان منبع اصلي داده هاي پژوهشي است 
نان متاهل شهر قزوين بودند كه حداقل يكبار وارد روابط جامعه پژوهش حاضر شامل ز

با توجه به مفروضات اساسي و زيربنايي فرازناشويي (جنسي، عاطفي يا هر دو) شده بودند. 
 رويكرد كيفي در پژوهش، تعداد نمونـه پـيش از اجراي تحقيق تعيين نشد و فرايند نمونه

طوركلي، هدف از  اع اطالعاتي حاصل شد. بهگيري تا زماني ادامه پيدا كرد كـه نـوعي اشـب
________________________________________________________ 

1face to face 
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است. بررسي مورد هاي  انتخاب يـك يـا چنـد مـورد در پـژوهش كيفـي، فهـم عميقتر پديده
 در ايـن پـژوهش براسـاس روش نمونه نامند. مي 1گيري هدفمند اين نوع نمونه گيري را نمونه

فرازناشويي داشته مورد مصاحبه  زناني كه تجربه روابطگيري هدفمند و معيار اشباع نظري، 
به دست  30. گفتني است اشباع نظري پس از مصاحبه با نمونة نيمه ساختاريافته قرار گرفتند
مصاحبة ديگر نيز صورت گرفت كه البته دادة جديدي حاصل  6آمد؛ اما براي اطمينان بيشتر، 

باشد، كه  ميقزوين مصاحبه با زنان شهر  36، بنابراين اطالعات پژوهش حاضر، حاصل نشد
از  ،بخاطر حساسيت موضوع، براي يافتن موارد جهت مصاحبهدرگيرروابط فرازناشويي بوده اند. 

بعـد از هـر مصاحبه، تجزيه و تحليل با كدگذاري شروع و روش گلوله برفي استفاده شده است. 
سوال اين . مصاحبه شوندگان در اين پژوهش در پاسخ به مناسب شناسايي شـدند مقوله هاي
عوامل و داليل متعددي را بيان  "چرا با وجود تاهل، با ديگران رابطه برقرار كرديد؟"اصلي كه 

   كردند. 
  :2قابليت اعتماد

اعتبار در پژوهش پديدارشناختي به اين موضوع اشاره دارد كه پژوهشگر تا چه اندازه توانسته 
، 3به درستي منعكس كند(دال و باسواقعيت ها يا حقايق ابراز شده ي مطالعه شوندگان را 

 5سيلورمن ،2002 4جهت بررسي اين معيار از دو تكنيك متعارف و مرسوم (پاتن .)79: 2005
  )  زير استفاده شد؛2009 7و برينكمن 6، كوال2005
 كنترل يا اعتباريابي توسط اعضا: در اين روش از شركت كنندگان خواسته شد يافته - 1

 .دربارة صحت آن نظر دهند هاي كلي را ارزيابي كرده و

تكنيك داده ها توسط دو تحليل گر تحليل شدند در اين  مميزي:استفاده از تكنيك  -2
  تا اثرات برداشت ها و سوگيري هاي شخصي به حداقل برسد.

  :8پايايي

________________________________________________________ 
1purposeful sampling 
2Trustworthiness 
3 Dahl & Boss 
4Patton 
5Silverman 
6Kval 
7Brinckman 
8 Reliability 
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هاي كيفي برخي از محققان  براي رسيدن به پايايي يا قابليت وابستگي در روش
ق جريان مصاحبه براي گردآوري داده ها، ايجاد فرايندهاي هايي مانند هدايت دقي تكنيك

ي تخصصي را  هاي همگرا و استفاده از كميته ساختمند براي اجرا و تفسير مصاحبه
هاي مذكور  ). در پژوهش حاضر در راستاي تكنيك2003(رو و پري؛  نمايند ميپيشنهاد 

ها، آموزش مصاحبه  ي دادهگردآور براي دستيابي به پايايي داده هاي مصاحبه در مرحله
هاي مولد موردتوجه قرار گرفت و در مرحله  گران، استفاده از راهنماي مصاحبه و پرسش

درباره شيوه اجراي تفسير و روش كدگزاري از ديدگاه صاحبنظران استفاده  ،تفسير داده ها
 شد.

 
  هاي پژوهش يافته

سال  6/35سـال و همسران آنها  6/28وفـا در روابـط زناشـويي،  بـي زنانميـانگين سـني 
درصد) در  5/35سال بوده است. بيشتر زنان بي وفا ( 6. اختالف سني زنان با همسرانشان است

ساله قرار  35درصد) در باالي  8/12ساله قرر داشتند و كمترين آنها ( 30- 35گروه سني 
  داشتند.

درصد زنان داراي تحصيالت 20ان بي وفا  ديپلم بوده است. از زن) درصد 60حدود ( تحصيالت
زنان از همسرانشان پايين ميانگين تحصيالت  داشتند. ليسانسدرصد نيز 17زير ديپلم بودند و 

  بود .
درصد زنان بدون فرزند  3/31فرزند و  1درصد) از زنان بي وفا داراي  5/48نزديك به نيمي (

  فرزند بودند. 2درصد آنها داراي  2/20بودند و 
درصد از زنان موردمطالعه و خانواده هاي آنها وضعيت متوسطي  3/35از نظر وضعيت اقتصادي 

درصد از  25درصد آنها از وضعيت اقتصادي خوبي برخوردار بوده اند. حدود  2/30 ،داشته اند
يت درصد از خانواده ها از وضع 7/10آنها وضعيت اقتصادي ضعيفي برخوردار بودند و تنها 

  اقتصادي عالي برخوردار بوده اند.
درصد از آنها گفتند كه با همسران خود  42از نظر نوع رابطه با همسران خود قبل از ازدواج، 

درصد از زنان نيز اظهار داشتند كه قبل از ازدواج با  6/13رابطه عاطفي و دوستي داشته اند، 
بيان كردند كه قبل از ازدواج هيچگونه درصد نيز  2/47همسران خود رابطه جنسي داشته اند و 

  رابطه عاطفي و جنسي با همسران خود نداشته اند.
درصد از زنان اظهار داشتند كه با ديگران رابطه  5/62از نظر نوع رابطه با ديگران قبل از ازدواج، 

درصد از زنان نيز رابطه جنسي با ديگران قبل از ازدواج  7/11عاطفي و دوستي داشته اند و 



 1396، بهار 1 ةشمار ،يازدهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

١٣٢ 
 

درصد از زناني كه بعد از ازدواج وارد رابطه فرازناشويي شده  4/25برقرار كرده بودند و تنها 
  بودند بيان كردند كه هيچگونه رابطه عاطفي و جنسي با يگران نداشته اند.

درصد زنان در دوران نامزدي به شوهران خود خيانت كرده بودند و  17نتايج بيانگر اين بود كه 
درصد  6/18در سه سال اول زندگي به روابط فرازناشويي روي آورده بودند و  درصد از آنها 41

درصد ديگر نيز بعد از پنچ سالگي ازدواج 23زنان در سال چهارم مرتكب خيانت شده بودند و 
   روابط فرازناشويي را تجربه كرده بودند.

چرايي ورود آنها به روابط فرازناشويي، در بعد از بررسي گفته هاي مصاحبه شوندگان در مورد 
مجموع ده مضمون اصلي و چندين مضمون فرعي در سه سطح خرد، ميانه و كالن بدست آمد 

  كه در جدول زير آمده است:
 : مضامين اصلي و مضامين فرعي مربوط به داليل ورود زنان به روابط فرازناشويي2جدول شماره

  سطح  مقوالت  مفاهيم
  فردي  فردگرايي جنسي / كنجكاوي جنسي/ فردگرايي جنسيتنوع طلبي 

عدم انجام مناسك ديني و ضعف اعتقادات مذهبي و باورهاي
  اخالقي

  ضعف دينداري و اخالقي

عدم ارضاء جنسي از سوي شوهر/عدم جذابيت ظاهري شوهر /
يكنواخت بودن رفتار جنسي شوهر/ خشونت جنسي شوهرم / زود 

  سردمزاجي شوهرانزالي شوهر / 

ميان    عدم رفع نيازهاي جنسي
  فردي

عدم محبت شوهر / بي توجهي شوهر / عدم عالقه به شوهر( ازدواج
هاي تحميلي، انتقام از خانواده) / احساس تنهايي / توجه شوهر به 

  خانواده اش تا به من

عدم رفع نيازهاي عاطفي و 
  رواني

و فحش ودست بزن بودن شوهر / خشونت جسمي / توهين
  بداخالقي شوهرم / توهين و فحش و بداخالقي خانواده شوهرم

خشونت فيزيكي و كالمي 
  شوهر

حضور اندك شوهر در منزل( دير آمدن از سر كار، چند شيفته كار
كردن، مسافرت به كشورهاي خارجي مانند استراليا و ژاپن) / حفظ 

  خاطر خيانترابطه قبلي با دوست پسرهاي قبلي /انتقام از شوهر ب
  تنوع طلبي شوهر

ضعف نظارت بر زندگي  و 
  زندگي صادقانه 

دوستان( چشم و هم چشمي با دوستان در دوست پسر داشتن و
  رابطه فرازناشويي) / حفظ رابطه قبلي با دوست پسرهاي قبلي

  اجتماعي  تاثيرپذيري از دوستان

ضعف مالي خانواده / تيغ زدن ديگران براي كسب پول جهت رفع
  نيازهاي اقتصادي /بيكاري شوهرم 

  فقر و مشكالت اقتصادي
  

  اعتياد در جامعه اقوام و هم محلي ها،اعتياد دوستان،اعتياد شوهرم
وجود ماهواره در منزل و اقوام و دوستان، مشاهده سريال ها و فيلم

  تي وي و.... هاي فارسي وان، جم
رسانه ها و شيوع فرهنگ 

  فساد در جامعه
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، مدل مفهومي پژوهش حاضر به صورت زير ارائه 2با توجه به نتايج مندرج در جدول شماره

  شود: مي

  
  
  

در پژوهش حاضر داليل زنان جهت ورود به روابط فرازناشويي را در سه سطح فردي، ميان 
فردي و كالن دسته بندي نموديم. منظور از سطح فردي، آن داليلي هستند كه ناظر به ارزش 
هاي شخصي فرد هستند و فردگرايي و ضعف باورهاي ديني و اخالقي از جمله مصاديق آن در 

روند. منظور از سطح ميان فردي، ناظر به كميت و كيفيت زنان با  مي پژوهش حاضر به شمار
كند كه فرد بيشتر تحت  ميهمسران خود است و سطح كالن، به آن دسته از داليل زنان اشاره 

 تاثير جامعه بوده است.

  
 فردگرايي 
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كردند،  مياز جمله مواردي كه برخي از زنان درباره داليل ورود خود به روابط فرازناشويي بيان 
تنوع طلبي جنسي، كنجكاوي جنسي و فردگرايي جنسي بود كه در اين مقوله فرد صرفا به فكر 
منافع و لذات جنسي خود بود و منافع ديگران اهميت چنداني براي آنها نداشت كه به چند نقل 

  شود: ميقول در اين زمينه اشاره 
خواهم  ميتم كه من آدمي هس"سال:  18ساله و طول مدت ازدواج  32» الف«

هميشه در يك جا ثابت نباشم، دوست دارم كه هميشه چيزهاي جديد را 
تنوع طلبي حرف قشنگيه، دوست امتحان كنم و با آدم هاي مختلف باشم،  

  ."دارم
در زندگي ياد گرفتم كه اول بايد "سال:  7ساله و طول مدت ازدواج  26» ف«

ري ...، اينهم يك نيازه كه به به فكر خودت باشي و خودت از همه چيز لذت بب
هر شكلي كه شده بايد رفع كني و باالخره دنيا دو روزه و بايد لذت ببري و لذت 

...."  
 ينيد يو رفتارها ياخالق ،يمذهب اعتقادات ضعف

كردند، ضعف مسائل اخالقي و ديني بود.  مييكي ديگر از داليلي كه برخي زنان به آن اشاره 
داشتند كه از زماني كه نماز و روزه را كنار گذاشتند و هر چقدر مسائل اخالقي و  ميآنها اذعان 

  كردند. ميشد، بيشتر به روابط فرازناشويي گرايش پيدا  ميتعهد زناشويي برايشان كم اهميت 
به نظرم بهشت و جهنم تو "سال:  16ساله و طول مدت ازدواج  33» الف«

  "تا ميتوني بايد از زندگيت لذت ببري همين دنياست، پس هر چه بهتر و بيشتر
خوندم اما  ميها نماز  من بچه گي"سال:  9ساله و طول مدت ازدواج  23» ن«

االن حوصله نماز رو ندارم و روزه كه هيچي...، اصال آدمي كه هر روز با يكي 
  "هست بايد نماز هم بخونه؟

 يجنس يازهاين رفع عدم
مصاحبه شوندگان در مورد چرايي روابط يكي از مهمترين و بيشترين داليلي كه 

فرازناشويي خود به آن اشاره داشتند، عدم رفع نيازهاي جنسي خود از سوي شوهر به 
اشكال مختلف مانند، زود انزالي، سرد مزاجي، عدم آگاهي از رابطه جنسي، يكنواختي رفتار 

  جنسي و...بود:
ت به ارضا شدن وقتي كه شوهر"سال:  10ساله و طول مدت ازدواج  25» س«

تو نه تنها فكر نكنه حتي نفهمه كه زن ها هم بايد ارضا شن و فقط خودش 
  "ارضا شه چه انتظاري داري؟
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شوهرم همين كه خودش را "سال:  4ساله و طول مدت ازدواج  24» الف«
كرد ديگه با من كار نداشت، اون فقط به فكر خودش بود، خوب من  ميخالي 

  "كردم. ميكي بايد اين نفهمي  شوهرم را تحمل  هم آدمم و نياز دارم، تا
  
  يروان و يعاطف يازهاين رفع عدم

كردند و آن را يكي  ميبيشتر زنان مصاحبه شونده به مقوله نيازهاي عاطفي و رواني اشاره 
 كردند. آنها به مواردي مانند ؛عدم مياز داليل مهم خود در خيانت به همسرانشان اعالم 

شوهر، احساس تنهايي خود، نبود گفتگو و رابطه احساسي و عاطفي  توجهي بي و  محبت
  كردند؛ ميتحميلي اشاره  ازدواج شوهر به خاطر  به عالقه عدم با همسران خود،

وقتي مردهاي ديگر را با "سال :  11ساله و طول مدت ازدواج  27» م«
ون كردم كه ديگران تو مهماني ها چقدر به فكر زنهاش ميشوهرخودم مقايسه 

هستند و شوهر من اصال بيخيال زن و بچه است، آتش ميگرفتم و آرزوي 
  "اما ..... ،مردايي را داشتم كه يك كلمه جانم يا عزيزم را بهم تو جمع بگه

بابام بخاطر نداشتن شغل اجازه "سال:  14ساله و طول مدت ازدواج 32» م«
استگاريم، ... بابام نداد با دوست پسرم ازدواج كنم... تا اينكه همسرم اومد خو

ناراضي بود ....منم از بابام بدتر، ولي بهترين فرصت دونستم كه از پدرم انتقام 
كنم و بعد از اين فرصت استفاده كردم و با دوست  ميبگيرم گفتم باهاش ازدواج 

   "پسر قبلي دوباره رابطه گرفتم و اين روابط هي بيشتر و بيشتر شد.
  

 شوهر يكالم و يكيزيف خشونت

برخي از زنان جهت مقابله با رفتارهاي خشن فيزيكي و كالمي شوهرانشان دست به 
خيانت زده اند تا از اين طريق از شوهرانشان انتقام بگيرند. آنها در اين زمينه به مواردي 

همسران و  بداخالقي و فحش و توهين،جسمي خشونت شوهر، بودن بزن مانند، دست
    كردند؛ ميخانواده همسران خود اشاره 

هميشه اختالف داشتيم و در "سال:  30ساله و طول مدت ازدواج  44» ك«
اين اختالفات هميشه فحش و كتك ميخوردم، عالوه بر شوهرم گاهي اوقات 
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گفت، ديگه جونم به لبم  ميبرادر شوهرم هم منو كتك ميزد اما شوهرم هيچي ن
  "و هر روز ازش متنفر ميشدم و.... ،رسيده بود

بيشتر وقتها با شوهرم قهر بودم "سال:  14ساله و طول مدت ازدواج  29» س«
كرد و ميزد و منم زورم بهش نميرسيد و فحش هاش و كتك هاش  ميو توهين 

شد كه هر روز ازش متنفر شم و تا اينكه با يك مغازه دار آشنا شدم و  ميباعث 
  ".گيرم مياز شوهرم انتقام گرفتم و 

 صادقانه يزندگ و  يزندگ بر نظارت ضعف

 كردن، كار شيفته چند كار، سر از آمدن دير حضور اندك شوهران در منزل به داليلي مانند،
شود كه برخي از زنان از  ميموجب  خارجي و رابطه با ديگران داشتن، كشورهاي به مسافرت

برخي از زنان نيز علت خيانت خود  ،اين فرصت استفاده كنند و درگير روابط فرازناشويي شوند
 كردند؛ ميرا خيانت شوهران خود اعالم 

سال اول زندگيمون من 6خب تا "سال:  18ساله و طول مدت ازدواج  34» م«
به مهرداد خيانت نكردم، وقتي از ايران رفت ژاپن و هر سال مي گفت سال 

ن مي سال بعد رفتنش هم باز بهش خيانت نكردم ولي چو3ديگه ميام تا 
   "دونستم اون اونجا... به همين دليل من هم رفتم سراغ پسرها و مردهاي ديگه

مدتي بود به همسرم شك كرده "سال:  4ساله و طول مدت ازدواج  22» م«
بودم چون رابطه اش با من در خونه كم شده بود او را تعقيب كردم با خانمي 

روز در منزل آنها را  دوست بود چندبار اعتراض كردم اما فايده نداشت . يك
باهم به دام انداختم از آن روز به بعد من هم بفكر پيدا كردن دوستي براي رفع 

  "نيازهاي خود شدم و با علي آشنا شدم و...
 
 دوستان از يريرپذيتاث

 دوست در دوستان خود با چشمي هم و الگو قرار دادن دوستان و گاهي مواقع رقابت و  چشم
قبلي از  پسرهاي دوست با قبلي رابطه حفظ فرازناشويي، و همچنين  رابطه و داشتن پسر

مواردي بود كه برخي مصاحبه شوندگان در داليل خود براي روابط فرازناشويي به آنها اشاره 
    كردند؛ مي
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يه چيزيم كه بود اكيپ "سال:  14ساله و طول مدت ازدواج  32» س«
روي همه زنارو كم  كردم  دوستامون كل رو كم كني بود كه من ديگه خداييش

   "( باخنده)
روزي در آرايشگاه با دوستان "سال:  5ساله و طول مدت ازدواج  28» ع«

گفتند من نيز وسوسه  مينشسته بوديم كه هر يك از دوست پسرهاي خود 
 "شدم از فرداي آن روز به فكر پيدا كردن يك دوست افتادم

  
  ياقتصاد مشكالت و فقر

محدوديت  - كردند كه صرفا بخاطر مشكالت اقتصادي  ميبرخي از زنان مصاحبه شونده اذعان 
، با آن درگير بودند، تن به روابط - هاي مالي و بيكاري شوهرانشان كه خود و خانواده وي 

البته برخي ديگر  ،- دادند و از اينكه درگير خيانت بودند احساس خوبي نداشتند ميفرازناشويي 
بااليي از زندگي و همسران خود داشتند و به دليل عدم رفع نيازهاي اقتصادي از سوي  انتظارات

  همسران خود به روابط فرازناشويي روي آورده بودند؛
من بخاطر فقر و وضعيت بد "سال:  14ساله و طول مدت ازدواج  33» م«

اقتصاد، واسه بي پولي واسه نكبت بي پولي كه بچه ام جلوي چشام مي ديدم 
  "ه داره تلف مي شه،..ك
شوهرم هم بيكاره، هم معتاده، با "سال:  10ساله و طول مدت ازدواج  30» ع«

يارانه هم كه نميشه زندگي كرد پس براي من تنها چاره اي كه مونده بود 
 "گدايي هم بلد نيستم بكنم ،همين كار بود

  
  ادياعت

همچنين تعامل با دوستان معتاد شوهر يكي ديگر از داليلي  ،اعتياد شوهر و به همراه آن بيكاري
  گردند؛ ميبود كه برخي از مصاحبه شوندگان به آن اشاره 

ماهه كه طالق گرفتم و با اين 8"سال:  14ساله و طول مدت ازدواج  32» س« 
يكي(مسعود) ازدواج كردم... كه دوسش دارم، حتي به خاطر مسعود كه براي 

  "يگران بودم ...خرج اعتيادش با د
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بعد از دو سال از ازدواج فهميدم "سال:  18ساله و طول مدت ازدواج  38» م«
كرد  ميكه شوهرم عالوه بر بيكاري مواد نيز مصرف ميكنه و كمتر به من توجه 

و گاهي به اجبار با من رابطه جنسي داشت من كه جوان بودم و زندگي ديگران 
ب نمانم و شروع به پيدا كردن دوست پسر ديدم ميخواستم از ديگران عق ميرا 

 "كردم

 
 
  

 جامعه در فساد گسترش و يارتباط يهارسانه

ها و سريال هاي ماهواره اي و پورنوگرافي و نيز مشاهده برخي رفتارهاي  الگو قرار دادن فيلم
موجب شده بود كه برخي از زنان به سوي روابط فرازناشويي سوق پيدا  ،فساد انگيز در جامعه

  كنند؛
از همان بچگي چشمون را باز "سال:  6ساله و طول مدت ازدواج  27» ن«

كرديم فقط فيلم هاي ماهواره و تركيه اي ديديم و من ابتدا با اقوام خود مثل 
  "پسر دايي و پسر خاله رابطه دوستي و بعد ...

بابا االن همه تو اين خطند، اگه "سال:  7ساله و طول مدت ازدواج  23» الف«
ميخواي چند روزي از دنيا لذت ببري بايد مثل بقيه شد و لذت برد، مگه 

  "ماهواره و فيلم و سريال نميبيني كه هركي به هركي هست ......
  

  نتيجه گيري
پژوهش هدف پژوهش حاضر بررسي پديدارشناختي داليل ورود زنان به روابط فرازناشويي بود. 

ضعف دينداري و باورهاي اخالقي از ويژگي هاي زنان  ،سطح فرديحاضر نشان داد كه در 
مصاحبه شونده بود كه اغلب آنان به ضعف دينداري (رفتارها و دانش ديني) خود اذعان 

ارد بين اعتقادات ديني آنها با رفتارهايشان شكاف وجود داشت. كردند و در اغلب مو مي
 ،دهند مي)  نشان 2007؛ بوردت و همكارن  2010تحقيقات جديدتر(ماتينگلي و همكاران

افرادي كه به هيچ مذهبي اعتقاد ندارند نسبت به كساني كه به مذاهبي اعتقاد دارند بيشتر وارد 
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دريافتند كه حضور بيشتر در ) 2006و دراف در  تگزاس (ميراندا شوند.  ميروابط فرازناشويي 
  تواند از عوامل پيشگيري از گرايش به روابط فرازناشويي باشد.  ميكليسا  و دينداري 

تنوع طلبي، فردگرايي جنسي و كنجكاوي جنسي از متغيرهاي ديگر در سطح خرد بود كه 
. اين يافته با يافته هاي بيان كردندفرازناشويي را از عوامل گرايش بـه روابـط  اغلب زنان آنها

) و فاضلي 1392) انتظاري (1394و نظرات قرائي مقدم ()  1972جانسون ( ،)1383شيردل (
حاكم شدن ذهنيت مادي گرا و جسم گرا آنها معتقدند كه فردگرايي،  .  ) مطابقت دارد1393(

ترين عوامل روابط  جسماني از  مهم در زندگي، خودخواه و مصلحت گرا شدن افراد و لذت طلبي
 رود.  ميفرا زناشويي به شمار 

بيشترين و مهمترين داليلي كه زنان در علت ورود خود به روابط فرازناشويي بيان كردند مربوط 
قبل از ازدواج با  درصد)5/62زنان (اكثر به سطح ميان فردي ( رابطه اي) بود، به طوري كه 

اين  و اند عاطفي و حتـي تعـدادي از آنها رابطة جنسي داشته ،جنس مخالف رابطة دوستانه
به  گفته وايت و  بود.به بعد از ازدواج نيز تسري پيـدا كرده  زنانروابط در تعدادي از 

افـرادي كـه اولين رابطة جنسيشان قبل از ازدواج رضايتبخش بـوده، گـرايش ) 2000همكاران(
. فرض بر ايـن كنند ميپيدا زدواج در مراحل بعدي زندگي بيـشتري بـه داشـتن روابط خارج از ا

متعدد قبل از ازدواج، ممكـن است احساس  و عاطفي اسـت كـه شـخص داراي روابط جنسي
  . كند داشتن شركاي متعدد جنسي در مقايسه با يك شريك، رضايت بيـشتري ايجاد ميكند

ارضايتي جنسي در روابط پژوهش حاضر نشان ميدهد نهاي  يافته ،سطح ميان فرديدر 
در گرايش به بيوفايي زناشـويي محـسوب مـيشـود.  زنانزناشويي، مقولة اصـلي و محوري 

ارتباط معنادار ميان بسياري از تحقيقات بر رابطه ضعيف زناشويي در تبيين روابط فرازناشويي و 
  نارضايتي زناشويي با روابط فرازناشويي تاكيد كرده اند. 

عدم رفع نيازهاي عاطفي و رواني زنان از سوي همسران خود و تامين همان نيازها از سوي 
ديگران، ازدواج هاي تحميلي و عدم عالقه به همسران خود از ديگر داليل زنان  به روابط 

؛ ليو، 2001؛ آتكينزو همكاران، 2012فرازناشويي بود. اين يافته با نتايج پژوهش هاي(مگان، 
) سازگار است، كه معتقدند طالق هاي عاطفي 1394و افشار نادري  1393ي مقدم ؛ قرائ2000

و خالء هاي اجتماعي از مهمترين عواملي است كه موجب گرايش افراد به روابط فرازناشويي 
  است . 

از نتايج ديگر پژوهش حاضر تجربه خشونت فيزيكي و كالمي زنان از جانب  همسران و خانواده 
)؛ 1383)؛ عليايي زند،(1983)؛ اسپنير و مارگوليس،(2011ريس الرا، (د. هاي همسر خود بو

دهند كه زناني  ميپژوهش هاي خود نشان  در) 1392فتحي و همكاران()؛ 1393قرائي مقدم،(
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 كه با انواع خشونت ها در خانواده مواجه بوده اند در گرايش به روابط فرازناشويي مصر بودند.
دان در منزل و خيانت شوهران از داليل ديگر زنان در سطح حضور اندك مر ،نظارت ضعيف

  ميان فردي براي ورود زنان به روابط فرازناشويي بود. 
در سطح كالن و اجتماعي نيز عواملي چند در ورود زنان به روابط فرازناشويي نقش داشتند كه 

ايـن  اشويي داشتند.يكي از تاثيرپذيري افراد از دوستان خود بود كه تجربه روابط روابط فرازن
زماني كه دوستان يا خانواده  كه معتقدند،) همسو است 2000يافتـه بـا نظرات بونك و بيكر (

افراد، درگير بيوفايي زناشويي باشند، آنها نيز تمايل بيشتري به اين كـار دارنـد. اگـر فردي 
از ازدواج زمان زيادي را صرف گوش كردن به تجربيات ديگران در خصوص روابط خـارج 

زناشويي كند، ممكن است از نگرش منفي آنها به اين روابـط كاسـته شـود و ايـن احساس در 
سمت برقراري  آنها ايجاد شود كه اين رفتار، نوعي رفتار بهنجـار اجتمـاعي اسـت؛ درنتيجـه به

رقابت و چشم هم چشمي با  ،براساس نتيجه اين پژوهش .روابط خارج از ازدواج سوق پيدا كند
افزايش اينگونه روابط نقش مهمي دوستان خود در يافتن شركاي جنسي و عاطفي بيشتر در 

  داشته است.
يكي ديگر از متغيرهاي در سطح كالن در اين زمينه رسانه هاي ارتباطي از جمله شبكه هاي 

 ،اي خارجي استفاده كردند ماهواره اي و فضاهاي مجازي بود. افرادي كه از برنامه هاي ماهواره
هجوم سريال )  معتقد است كه 1393با برقراري روابط نامشروع موافق تر بوده اند. قرائي مقدم (

گردد و  ميها و فيلم هاي شبكه هاي ماهواره اي موجب تغيير سبك زندگي به شيوه غربي 
ثر ورود افراد به روابط ترويج الگوههاي رفتاري غربي تحت تاثير ماهواره و اينترنت از عوامل مو

  باشد.  ميفرازناشويي 
كردند.  ميمشكالت اقتصادي از ديگر داليل ساختاري بود كه زنان مصاحبه شونده به آن اشاره 

درصد از زنان بي وفا اظهار كردند كه داراي وضعيت اقتصادي متوسط و ضعيف  5/60در حدود 
دهد. يكي ديگر  ميبه روابط فرازناشويي سوق  محدوديت هاي مالي زنان آنها رابوده اند. در واقع 

شد برخي از زنان براي رفع مشكالت  مياعتياد همسران موجب از نتايج اين پژوهش اين بود كه 
  اعتياد همسران خود، به اينگونه روابط تن دهند.

يكي ديگر از يافته هاي پژوهش حاضر، تاثير عامل سن بر روابط فرازناشويي بود  بطوري كه 
ساله بود و مدت از دواج اين افراد بيانگر ازدواج آنها در  35تا  30ترين سن زنان نمونه بيش

تواند يكي ديگر از داليل گرايش آنها به اين نوع رابطه باشد.  ميسنين پايين است كه همين امر 
ازدواج تحميلي، فاصله سني با همسر، عدم شناخت نقش همسري، شور و هيجان اوليه و .... 

توان گفت با توجه به نتايج پژوهش سن ازدواج  ميافتد. در كل  ميدر سنين پايين اتفاق اغلب 
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يكي از مهمترين متغيرهاي تسهيل گر در اين رابطه است كه تاثير آن در رابطه با متغيرهاي 
  باشد.    ميديگر معنادار 

ده و چندعلتي در دهد كه روابط فرازناشويي زنان پديده اي بسيار پيچي ميپژوهش حاضر، نشان 
ساله در مصاحبه خود مواردي مانند ازدواج اجباري،  43نرگس سطوح مختلف است. براي مثال 

انتقام از خانواده پدري، انتقام از شوهر بخاطر خيانت و رفع نيازهاي عاطفي و رواني از سوي 
ساله به  28ن ديگران را از داليل ورود خود به روابط فرازناشويي ذكر ميكند. نمونه ديگر مهي

مواردي مانند كنجكاوي جنسي، خشونت شوهر، عدم رفع نيازهاي رواني و عاطفي، احساس 
كند. لذا مجموعه اي از عوامل در  مي، تاثيرپذيري از دوستان در دانشگاه و ماهواره اشاره تنهايي

گفت  توان ميسطوح خرد، ميانه و كالن در ورود زنان به روابط فرازناشويي نقش داشتند كه 
بسيار مهمتر از   - كه مربوط به كميت و كيفيت روابط زوجين بود- نقش عوامل سطح مياني 

عوامل سطوح خرد و كالن در وقوع اين پديده اجتماعي است. اغلب مصاحبه شوندگان نقصان 
اجتماعي و ،كميت و كيفيت ارتباط شوهران با خود و عدم رفع نيازهاي رواني، عاطفي، جنسي

از سوي آنها و نيز رفتار خشونت آميز شوهران خود را بيشتر و مهمتر از ساير  اقتصادي خويش
نمودند. هرچند كه برخي نيز به عوامل فردي و كالن در ورود خود به روابط  ميعوامل ارزيابي 

  كردند.  ميفرازناشويي اشاره 
است كه  مختلف زنان مهمترين مقوله اي» برآورده نشدن انتظارات و نيازهاي«در مجموع 

توان از پژوهش حاضر استخراج كرد و زنان به كرات در طول اين پژوهش با كلمات و مفاهيم  مي
انتظارات و نيازهاي  ،كردند. اغلب زنان انتظار داشتند كه به عنوان زن ميمختلف به آن اشاره 

ا وقتي مختلف جنسي، عاطفي، رواني و اقتصادي آنها به شكل مطلوب و متعارف برآورده شود، ام
شوند، زنان براي برآورده كردن آنها، به خارج  ميهمسران آنها به علل مختلفي قادر به رفع آنها ن
دهد  ميكنند. در مجموع پژوهش حاضر نشان  مياز خانواده و از طريق  افراد ديگر گرايش پيدا 

» فردگرايانهضعف مذهبي و اخالقي و رشد ارزش هاي «به همراه » برآورده نشدن انتظارات«كه 
  باشد.   مياز عوامل اصلي در ورود زنان به روابط فرازناشويي 

  
  پيشنهادها 
  سطح فردي:

  جامعه پذيري ديني افراد از بدو تولد در خانواده ها و تقويت باورهاي ديني و معنوي
  توسط والدين  
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 تعلق و تعهد كودكان و نوجوانان  ،تقويت باورهاي جمع گرايانه و احساس همدلي
 نسبت به خانواده از سوي والدين

 آموزش و تقويت باورهاي اخالقي و انساني به كودكان و نوجوانان از سوي والدين  
  ميان فردي: 

  برپايي كارگاههاي آموزشي جهت آشنايي زوجين با نيازهاي عاطفي و رواني همديگر 

  آشنايي با مسائل و نيازهاي جنسي 

 بيشتر زوجين در كنار همديگر حضور 

 رفع مسائل و مشكالت اقتصادي زنان از سوي شوهران يا نهادهاي حمايتي 

  سطح كالن
  آگاه سازي خانواده ها نسبت به پيامدهاي ازدواج هاي اجباري 

  فرد، خانواده و جامعهبر  روابط فرازناشوييافزايش آگاهي زوجها دربارة پيامدهاي  

  جمله بيكاري از سوي دولتحل مشكالت اقتصادي از 

 
  منابع:

 در يمجاز يهاشبكه نقش و امدهايپ و علل ،ييفرازناشو روابط" ،)1394افشار نادري، افسر (
 مرداد29 ،زنان و خانواده يخبر يليتحل گاهيپا مهر، خانه ،"خانواده بحران

 21 ،زنان و خانواده يخبر يليتحل گاهيپا ،"امدهايپ و علل ،ييفرازناشو روابط")1394(ايوبي،
  http://mehrkhane.com/fa/news/20300  1394 مرداد
 1392مرداد  3،مهر يخبرگزار،"خانواده كانون نابودگر ،ييروابط فرا زناشو")1392انتظاري (

 يخبرگزار ،"خانواده كانون يبرا رانگريو يديتهد ؛ييزناشو فرا روابط") 1391( ليال بهنام،
 http://www.mehrnews.com/news/1602309 ،1391 ارديبهشت 26 ،مهر

تاثير برنامه هاي ماهواره اي بر ") 1392فائزه ؛ مسعودنيا، ابراهيم؛ جسماني،سميه ( ،ديوبند
، 19، سال هفتم، شمارهزن سيپل مطالعات دوفصلنامه "نگرش جوانان به روابط نامشروع

54 -42 
، "متاهل به رابطه نامشروع جنسيعوامل گرايش زنان و مردان ")، 1385شيردل، مليحه (

  148 - 133، سال ششم، 20، شماره ياجتماع رفاه يپژوهش - يعلم فصلنامه
مقايسه ي سبك هاي دلبستگي در ")،1390(،اكبري زهرا، هنرپروران نازنين،شفيع آبادي، اكبر

دوره ي ،رفتار و شهياند مجله. "مردان متاهل با روابط فرازناشويي و فاقد فرازناشويي 
  30- 25.  20شماره ،پنجم
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 در يمجاز يها شبكه نقش و امدهايپ و علل ،ييفرازناشو روابط") 1394علي ( ،شيخ االسالمي
  مرداد29 ،خانه مهر، پايگاه تحليلي خبري خانواده و زنان، "خانواده بحران

مراجعه  نيزوج ييموثربرروابط فرازناشو يعوامل اجتماع يبررس«) 1393صالح آبادي، ليال (
 - دانشگاه الزهراء  كارشناسي ارشد،  نامه انيپا ،»كننده به مراكز مشاوره شهر تهران

 يو اقتصاد يدانشكده علوم اجتماع
 نيزوج ني(در ب يبه روابط فرازناشوئ شيو گرا يشيرسانه، بازاند) «1392مريم ( ،عبدالملكي

دانشكده علوم  - دانشگاه الزهراء  كارشناسي ارشد،  نامه انيپا »)ساله شهر قروه 42تا  18
  يو اقتصاد ياجتماع

 مقاالت مجموعه ،”يگريروسپ به زنان دادن تن ساز نهيزم عوامل“)، 1390(،عليايي زند شهين
 انتشارات انجمن جامعه شناسان. ،اپ پنجمچ ،رانيا ياجتماع يها بيآس

فرايند شكل گيري رابطه فرازناشويي از نگاه ") 1395سيد يوسف( ،عنايت، حليمه و پنجه بند
 845- 830 ،21دوره  8، شماره ارمغان دانش يپژوهش – يعلم مجله، "مردان

انديشه  ناشر :موسسه ،رويارويي با بي وفايي و يا پيمان شكني همسر ،) 1389(سعيد  ،كاوه
 . كارشناس ارشد روان شناسي و مشاور خانواده ،كهن پرداز

 ، تهراندر حال ظهور خانواده در تهران يگونه ها ،)1393(فاضلي، نعمت اهللا

 ساز نهيزم عوامل“) 1392( جعفر بوالهري و غالمرضا غفاري؛ فكرآزاد،حسين؛ منصور؛ فتحي،
 شماره سيزدهم، سال ،ياجتماع رفاه يپژوهش- يعلم فصلنامه ،”زنان ييزناشو ييوفا يب

51: 109 - 131 

 ييزناشو تعارضات و ييفرازناشو روابط به نگرش زانيم سهيمقا) 1393( هاشم سيد فرخجسته،
 دانشگاه ارشد، كارشناسي نامه چايان ،ياجتماع يها شبكه ركاربرانيغ و كاربران در

 هرمزگان

 15 ،رنايا يخبرگزار،  ”ييفرازناشو روابط و انتيشوكران خ“) 1393قرائي مقدم، امان اهللا ( 
 93تيرماه 

 ينداريد نقش يبررس) 1392محمدي، بهناز ؛ زهراكار،كيانوش؛ داورنيا،رضا؛ شاكرمي، محمد (
 يشمال خراسان يستيبهز سازمان كاركنان ييزناشو تعهد ينيب شيپ در آن ابعاد و

 1394مرداد  26، 243576كد خبر:  فرارو يخبرگزار ،"انتيخمنشا “) 1393سعيد ( ،معيدفر
http://fararu.com/fa/news/243576/  
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