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ABSTRACT The article is taken from a doctoral dissertation.
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Aim: The goal of this study was to qualitatively analyze the factors underlying 
extramarital relationships in women with extramarital relationships. Methods: The 
goal of the present study is applied, and in terms of the methodology is a 
qualitative research. The target population are women referring to counseling 
centers in city of Yazd witha history of marital infidelity, from which 15  people 
were selected as a sample through convenient sampling and a  semi-structured 
interview was used. Decoding was performed using thematic analysis method. 
Findings: The results showed that the underlying factors of extramarital 
relationships can be identified in three dimensions. In the dimension of family and 
culture, two main themes were obtained, which included family and parenting 
style and gender-cultural schemas. Also, in the dimension of interpersonal issues, 
three main themes including self-esteem, feelings of inferiority and cohesion of 
personality and behavior were obtained.In the dimension of interpersonal issues, 
the main themes included relationship challenges and outward looks criteria. 
Conclusion: Extramarital relationships from the perspective of women are 
influenced by cultural, educational, and early years’ schemas experiences. Results 
also showed that extramarital relationships is a multidimentional construct that 
cannot be only related to psychological factors. So, for knowing the the underlying 
factors attention must also be given to cultural diversity in Iran. 
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پژژژوهح حاضژژر بژژا هژژدک تحلیژژم کیفژژی عوامژژم بسترسژژاز روابژژا فرازناشژژویی در زنژژان بژژا تجربژژه  هههد :
: پژژژژوهح حاضژژژر از لحژژژاب هژژژدک کژژژاربردی و از لحژژژاب روش اجژژژرا روشروابژژژا  فرازناشژژژویی انجژژژا  شژژژد. 

هژدک را زنژان مراجعژه کننژده بژه مراکژر مشژاوره شژهر یژرد کژه  ی هباشژد. جامعژ پژوهشی با رویکرد کیفی می
گیری در  نفژژر بژژا روش نمونژژه 51هژژا تعژژداد  دهنژژد کژژه از میژژان آن سژژاب ه خیانژژت زناشژژویی داشژژتند تشژژکیم می

هژا مصژاحبه بژه  نیمه سژاختار یافتژه از آن  دسترس به عنوان نمونه انتخاب شد و با استفاده از شیوه مصاحبه
نتژای  نشژان داد کژه عوامژژم  ها: یافتههری بژا اسژتفاده از شژیوه تحلیژم م ژژمون انجژا  شژد. عمژم آمژد. کدگژذا

گ دو م ژژمون نژژبسترسژژاز روابژژا فرازناشژژویی در سژژه بعژژد قابژژم شناسژژایی هسژژتند. در بعژژد خژژانواده و فره
فرهنگژی وژود. همینژین -های جنسیتی اصلی بدست آمد که شامم خانواده و سبک فرزند پروری و طرحواره

احسژاس ح ژارت و انسژجا  شخصژیت ، بعد مسائم درون فردی نیر سه م مون اصلی شامم عرت نفسدر 
هژژای راب ژژه و معیارهژژای  فژژردی نیژژر م ژژامین اصژژلی شژژامم  الح و رفتژژار بدسژژت آمژژد و در بعژژد مسژژائم وین

، رهنگژیعوامم بسترساز روابا فرازناشویی از نظر زنژان تحژت تژر یر مسژائم ف  گیری: شناسی وود. نتیجه زیبا
شژود. نتژای  همینژین  هژا تجربژه می های ابتدایی توسژا آنهایی است که در طول سال واره و طرح، ترویتی

شناسژی آن را  تنهژا بژه  توان در بعژد سببای  ندوجهی است که نمی نشان داد که روابا فرازناشویی سازه
وجژژه بژژه تنژژوگ فرهنگژژی در ی مژژرتبا دانسژژت و بژژرای شژژناخت عوامژژم بسترسژژاز آن بژژا تشژژناخت روانعوامژژم 

جامعه ایران باید این متغیرها نیر مورد توجه قرار گیرد.
روابا فرازناشویی، خانواده، زنانهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه
اسااتح حفاات و تااداوم خااانواده از  1هااای اجتمااعیمهمتاارین سیسااتم ی هخاانواده در زماار

یادی برخوردار است. خانواده به عنوان واحدی اجتماعی ، کاانون رشاد و تکامال 2اهمیت ز
که هم بستر شاکوفایی و هام التیام وشفادهندگی و تغییر و تحول آسیب ها و عوارض است 

ک بستر فروپاشی روابط میان اعضایش می ی اسات باشد. روابط  فرازناشاویی از مساائل دردناا
ها و پاایش از آنهااا مراجااع انتظااامی و قضااایی ایااران درباااره آن  هااای اخیاار روزنامااهکااه در سااال
ها و پیامدهای این رفتار ضاداخالق و ها و نشانهآنکه به تحلیل زمینهگویند و بیسخن می

کناااار آن می کاااا می گذرناااد قاااانون باردازناااد از  هاااا زنااادگی (. زوج3126، )ماااومنی و شاااعای 
که صامیمیت اولیاه باه تادریج  کنند ولی مشاهده می را با عشق شروی میمشترکشان  کنند 

گذشت زمان زندگی برخی از زوج رنگ می کشیده می ها بازد. با  کثارا  باه  به جدایی  شود اما ا
دهند و برای تحمل ایان زنادگی  زندگی مشترکشان با آهنگی یکنواخت و مالل آور ادامه می

آورناد.  اساتفاده از موادمخادر و ارتباطاات نامشاروی روی می، 3پرخوری، به مشروبات الکلی
کشایده می که باه ساوی رواباط  فرازناشاویی  شاوند تجرباه  مهمترین انگیزه زن و مرد  متأهلی 

کاه معتقدناد آن را در زنادگی مشاترکیمیمجدد صم شاان ت فردی و جنسی استح چیازی 
کاه های یابند. بنابراین جذابیت روابط  فرازناشویی به این د نمی یا  از طارفین  لیال اسات 

(. 2660) 4و همکااران پیا لومان، زنند ) کنند یا نق نمی سرزنش و شکوه نمی، جوییعیب
کنناد عاشاق یکدیگرناد و ایان عشاق را باه درست در همان لحظه که مرد و زن احسااس  ای 

کنند روابط  فرازناشویی  فرازناشاویی باا یا  . اغلب روابط تواند شکل بگیردمییکدیگر ابراز 
آنهااا باارای رفااع نیازهااای یکاادیگر ، تر شاادن دوسااتی شااودح بااا عمیااقدوسااتی ساااده شااروی ماای

گسااتر کننااد. مطالعااات و پژوهش تااالم می کااه باارای  کی از آن اساات   ی ههااای بااالینی حااا

1. Social System.
2. Social unit.
3. Overeating.
4. Jou Laumann EO, Paik A.
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زناشویی از ارزم و اهمیت بسیار بااییی برخاوردار وفاداری در قالب روابط، عظیمی از افراد
ک بندی به تعهادات زناشاویی را باه عناوان همسری و پای رابطه ت ، ثریت این افراداست و ا

کیااد قاارار می ، چوپااانی و همکاااراندهنااد )موساای قالااب ارتباااطی غالااب مااورد پااذیرم و  تا
های اساساای فاارد در مااورد زناادگی  (. خیاناات همساار منجاار بااه درهاام شکسااتن فرضاایه3121

که این امر باه تفکارات وسازناشویی می گاوم باه زنگای و ، گوناه نسابت باه خیاناتواسشود 
خشم خواهد انجامید. وقوی خیانت نقش مهمای در ایجااد اساترس زناشاویی دارد و باعا  

کاه 2661، 1شاود )اسانایدرای مایمشکالت روانی اجتماعی عدیاده (. خیانات بارای افارادی 
ن باه هماراه تواناد پیامادهای مخربای بارای ایشاازاسات و مایبه نحوی با آن درگیرند اساترس

که ، داشته باشد به ایشاان مراجعاه مای ها زوجخیانت حتی برای مشاور خانواده درمانگری 
که او نیز باورها و ترسکنند نیز بسیار مشکل (. 3122، های خاود را دارد )رساتگارزاست چرا 

کارکردهااای متنااوی و حیاااتی آن و پی یاادگی موضااوی  بااا توجااه بااه اهمیاات نهاااد خااانواده و 
 زا نقاااش دارناااد گیری ایااان عارضاااه آسااایب ناشاااویی عوامااال متعاااددی در شاااکلخیانااات ز

های  ترین آساایب عنااوان یکاای از شااایع(. خیاناات زناشااویی بااه3566، )حسااینی و همکاااران
یااادی برخااوردار  کااارکردی در بااین زوج گسااتردگی مفهااومی و نظااری ز هااا و در سااطح جامعااه از 

کاا اساات و دساات هااا از  ه در تمااامی جوامااع و فرهنگیابی بااه تعریفاای واحااد و مشااترک از آن 
یااادی دور از انتظااار اساات )ویسااروویگل بااه نقاال از ، 2631، 2پااذیرم برخااوردار باشااد تااا حااد ز

(. هم نین عوامل دخیال در رواباط فرازناشاویی از جملاه 3121، موسی چوپانی و همکاران
تر  را پی یادهانتظار از رابطه و دیگر عوامل تعریف جامع ایان ساازه ، بودن  مذهبی، جنسیت

کند. عکس العمل باه خیانات شاری  هماواره و باه طاور نابات منفای و اغلاب اوقاات باا  می
هااای خیاناات متغیاار هسااتند ولاای معمااوی  بااه مشااکالت و قطااع رابطااه همااراه اساات. انگیاازه

گره خوردهدرگیری ام از اند. میزان درگیاری هرکسای باا مساائل ارتبااط اولیاههای ارتباط اول 

1. Snyder DK, Heyman RE, Haynes SN.
2. Vaesrovigeal.
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یساا  خیاناات ماایت پاایشنکااات مهاام جهاا ( معتقااد اساات 2667) 1باشااد. ری اااردبیناای ر
کنتارل باه ، عدم جذابیت همسر، نگرم به مسائل جنسی مجاز کشاش و جاذب غیار قابال 

کااه اشااتیاق رهاسااازی را درگیاار ماای احتمااای  درگیاار ، کناادشااخد دیگاار و سااب  دلبسااتگی 
فااردی از قبیاال هااای نمایااد. هم نااین تفاااوتشاادن در خیاناات عشااقی را پاایش بیناای ماای

باشاد. بار هماین اسااس  کمبود وجدان و یا دیانت ممکن است نقشی در ایان زمیناه داشاته
گسترده با آن روبرو مای که درمانگران خانواده به طور  کنشی است  شاوند و روابط فرازناشویی 

که به شدت تکانها مسالهبرای خانواده کوبسان ، زاست )آتکینزدهنده و تنشای است  جا
کوم که روابط فرازناشویی عمدتا  با مشاکالت رابطاه داده(. تحقیقات نشان2663، 2و با است 

نارضااااایتی جنساااای ، و مشااااکالت سیسااااتم زناشااااویی ماننااااد مااااالل و خسااااتگی در ازدواج
کیفیاات زناادگی پااایین یااا تعااارض زناشااویی ماارتبط ، فقاادان حمایاات در ازدواج، زناشااویی

که روابط  فرازناشاویی زناان (. بعضی محققان ن2635، و همکاران 3است )آلن گرفتند  تیجه 
کاه رواباط  فرازناشاویی ماردان ممکان بیشتر با عدم رضاایت زناشاویی مارتبط اسات درحاالی

جنسای مارتبط هاای مببات جنسای یاا هیجاان های فردی مانند نگرم است بیشتر با جنبه
باید مد نظار  (. در تعریف روابط  فرازناشویی مسائل مختلفی را2635، باشد )آلن و همکاران

که در شکل و تکرار خیانات و رواباط  فرازناشاویی انار ، تداوم، گیریقرار داد و ابعاد وسیعی را 
که با شکل گیاری روناد مدرنیتاه و ایجااد مفااهیم جدیاد دارند مورد توجه قرار داد. از آنجایی 

گرفتناد. انار تکنولاوژی  تاأنیرساختارهای زندگی نیز بشدت تحت ، انسانی ی هدر توسع قارار 
هاای ای برخوردار است. به خصوص در ساالنیز در ایجاد روابط  فرازناشویی از جایگاه ویژه

کااه شابکه کااردههااای اجتمااعی ارتباااط را بسایار راحااتاخیار  اناد. در ایاان زمیناه پااایکون و تار 
گااارایش باااه رواباااط( در پژوهشااای ترکیبااای باااا بررسااای زمیناااه2637) 4همکااااران خاااارج از  هاااای 

که عمده کشور اروپایی به این نتیجه رسیدند  گارایشخانواده در چند  ترین دییال ایان ناوی 

1. Richard, E.
2. Atkins, D. C., Jacobson, N. S., & Baucom, D. H.
3. Allen, E. S.
4. Pichon, M.
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کیفیت و رضایتها تعارض زناشاویی اسات. هم ناین ساان ز و های رابطه و سطح پایین 
گنار، به نقل از شرین، 2630)  1موینرو (. در پاژوهش خاود باا بررسای زمیناه2631، 2اپولونیز و وا
که میهای فر که خیانت عنصری است  کشور برزیل به این نتیجه رسیدند  تواناد هنگی در 

یادی نیز از مسائل فرهنگای بااذیرد. باه ایان  تأنیرعالوه بر مسائل مربوط به زندگی زناشویی  ز
گزارم دادند در زوج که  که از فرهنگصورت  گارایش باه هایی  هاای مختلاف بودناد درصاد 
کااه فرهنااگ مشااابه داشااتند بااایتر بااود. گیااری از زوجمروابااط  فرازناشااویی بااه طااور چشاا هااایی 

کاااه دیناااداری باااه بینااای می پیش عنوان عااااملی فرهنگااای بتواناااد باااه باااازداری از رواباااط   شاااود 
کناادح امااا پژوهش کماا   پااایی نشااان داده  فرازناشااویی در افااراد  کشااورهای ارو هااای تااازه در 

گار کاه ساطح باازداری دیناداری افاراد در جلاوگیری از  ایش افاراد باه رواباط  فرازناشاویی است 
کاااهش یافتااه اساات )اوینااد نساابت بااه دهااه گذشااته بساایار  ، 2636، پسااوآ، 3دی موریااو، های 

 (.3122، 5نقل از یانگ و ینگ، 2635، 4لوگاری، میشل، فرناندو
کارکردهاای متناوی و حیااتی آن و پی یادگی موضاوی  با توجه به اهمیات نهااد خاانواده و 

زا نقااش دارنااد. در  گیری ایاان عارضااه آساایب ماال متعااددی در شااکلزناشااویی عواخیاناات
بررساای عااواملی ، نتیجااه یکاای از اهاادا  اصاالی مطالعااات درباااره علاال روابااط  فرازناشااویی

که بر تعامالت بین  (. 3122، حساینی و همکااران، )بختیااری گذارند می تأنیر ها زوجاست 
گرفتاه اسات عمادتا هایی در مورد عوامل اصلی رواباط  در ایران پژوهش فرازناشاویی صاورت 

کماای و از نااوی همبسااتگی هسااتند )حیاادری از نااوی پژوهش ، اعتمااادی، زاده فاااتحی، هااای 
در صاورتی ، (3125، ح نوایی و محمدی آریا3117، حسینی، نیا شفیعی، ح زندی پور3111

 -یاجتمااع، فرهنگای، میاان فاردی، توانناد فاردی که عوامل بسترساز رواباط فرازناشاویی می
کاه مصاری پاور و همکااران )  اقتصادی نیز باشند. در این میان پاژوهش ( انجاام 2630کیفای 

کرده تا به این مساله باردازد و با تقسیم بنادی عوامال خیانات زناشاویی باه ساه  دادند تالم 

1. Sanchez, E ,Mollanero, A.
2. Scheeren, P., Apellániz, I. D. A. M. D., & Wagner, A.
3. Dimorio, E.S, oland, S.E, pesoa, D.A.
4. Fernando, E,michel,S, lugari,R.A.
5. Yang,J.F  and laung, D.A.
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دییااال تعاااارض زناشاااویی و دییااال جنسااای خیانااات ، دساااته شاااامل: عوامااال درون فاااردی
کاه ذیال ایان عوامال بساترهای فرهنگای و اجتمااعی بررسای اسات  زناشویی را توضایح داده

ایاران  ی هدهد بارای شاناخت ایان پدیاده در بساتر جامعا نشده است. این موضوی نشان می
کاه افاراد باا تکیاه بار خارده  ی ههای بیشتری نیاز اسات. نکتا پژوهش حاائز اهمیات آن اسات 
که در آن زندگی می فرهنگ رهای متفااوتی را بارای باروز کنند احتماای بسات ها و جوامع بومی 

  هاااای فرهنگااای و بافااات هاااا در محیط ای پژوهش کنناااد در هااار جامعاااه خیانااات تجرباااه می
که تعمیم نتاایج آن پژوهش اجتماعی متفاوت صورت می گار ناه  گیرد  هاا را باه دیگار جواماع ا
که بسیار سخت می کند. در ایران نیاز تناوی فرهنگای و اجتمااعی موجاود ضارورت  ناممکن 

کارده اسات. از ایان رو  پژوهش هایی این ناین بارای پارداختن باه رواباط فرازناشاویی را بیشاتر 
سااز رواباط فرازناشاویی در زناان دارای ایان تجاارب  های زمینه پژوهش حاضر به بررسی بستر

 های بسترساز روابط فرازناشویی شناسایی شوند.  شود تا زمینه پردازد و تالم می می

  روش
کااه بااا اسااتفاده از شاایوه پدیدارپااژوهش حاضاار یاا  پااژوه کیفاای  انجااام شااده شناساای   ش 

کیفاای پااژوهش اساات. بااه اساات. روم پدیدارشناساای یکاای از انااوای روم طااورکلی در هااای 
یساته افاراد متعادد از یا  مفهاوم یاا یا  پدیاده ، مطالعات پدیدارشناسی معناای تجاارب ز

شاناخت پدیاده از طریاق  (. ایان روم تاالم دارد تاا باه3120، 1گیرد )کرسول مدنظر قرار می
یسات درک افراد از آن پدیده ارج نهد. محقق باه منظاور درک عمیاق تجربه زناان باا تجرباه  ی هز

 ی هروابااط  فرازناشااویی باادون آنکااه دخاال و تصاارفی در دیاادگاه افااراد داشااته باشااد بااه مطالعاا
گیری پااژوهش حاضاار از نااوی در  درحااال وقااوی پرداختااه اساات. روم نمونااه ی هعمیااق پدیااد

که در پژوهشد کیفی حجام نموناه بار اسااس دسات سترس بود. از آنجا  یابی باه اشابای  های 
کاه دسترسای باه  آوری داده پژوهشگر به جمع، گیرد نظری مدنظر قرار می ها تا آنجا اداماه داد 

هااای تااازه امکااان پااذیر نباشااد. بااراین اساااس نمونااه آماااری  موضااوعات یااا تبیین، مقااویت
                              
1. Creswell, J. W. 
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کاز مشااوره نفار از زناان مراجعاه 31اصال اشابای نظاری پژوهش حاضار بار مبناای  کنناده باه مرا
که دارای تجربه روابط  فرازناشویی بودناد. رواباط فرازناشاویی در پاژوهش حاضار  شهر یزد بود 

گیارد  جنسای را در بار می، هرگونه رابطه با نفر ساوم بادون اطاالی همسار شاامل رواباط عااطفی
ک تشااخید ایاان موضااوی نیااز مراجعااه افاا یافاات درمااان و مااال کااز مشاااوره باارای در راد بااه مرا

ک کامال بارای مصااحبه مشاوره بود. مال داشاتن ، های اصلی برای ورود به پاژوهش رضاایت 
کاه باه منظاور حال و فصال مشاکالت و  1تجربه روابط  فرازناشویی حداقل به مدت  مااه باود 
کلینی  کز مشاوره و  کرده  های روان درمان خیانت به مرا بودند. شناسی مراجعه 

گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر از مصاحبه نیمه سااختار یافتاه اساتفاده  به منظور 
های  های مطرح شده در جلسات مصاحبه را محقق محدود باه فرضایه است. پرسششده

کااه بااه مصاااحبه  ی هگونااه ساااز نکاارده و باار اساااس هی  پژوهش از پاایش مشخصاای نیساات 
تجربااه شااده را در  ی هک و تفساایر خااویش از پدیااددهااد تااا هیجانااات و در شااونده امکااان می

کنااد. از طرفاای  محاادوده کااه  مااورد انتظااار خااود اوساات و بااا روم خاااص خااویش بیااان  ای 
ها  های اصالی پرساش های نیمه سااختار یافتاه باه دلیال مشاخد باودن سرفصال مصاحبه

هاا  آن دهندگان به مسیرهای مفهومی بسیار متفااوتی هادایت شاوند را از امکان اینکه پاسخ
رسااند. ایان ویژگای  پایاایی بیشاتری را  گرفته و تفاوت و تبعیض میاان آناان را باه حاداقل می

گااال ها فااراهم می باارای ایاان نااوی مصاااحبه (. سااوایت مطاارح شااده در 2661، 1کنااد )بااورگ و 
های شابیه  محور اساسی تدوین شده است تاا وضاعیت 1های پژوهش حاضر در  مصاحبه

کنن نفار  1دگان در پژوهش ایجاد شود. روایی سوایت نیز از طریق نظار به هم برای مشارکت 
کااه سااوایت ابتاادا توسااط  از اساااتید و متخصصااان مشاااوره خااانواده بررساای شااد بااه صااورتی 
پژوهشگر مطرح و پاس از آن بارای تاییاد و بررسای روایای باه متخصصاان ارجاای شاد نظارات 

یافات و بااا توجاه بااه نکاات ذکاار شاده توساط آن ا ساوایت اصااالح و نهاایی شااد. در هاا آناان در
کاه ضارورتی احسااس شاد و توضایح بیشاتری یزم باود از پرساش های  طول مصاحبه هر جاا 

1. Burg, d, & gall.
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 71تاا  06های پژوهش در نهایت طی مدت زمانی حادود  تکمیلی نیز استفاده شدمصاحبه
 تجرباه شاما از رابطاه  فرازناشاویی -3دقیقه انجام شدند. سوایت پژوهش عباارت بودناد از: 

هایی  نظار شاما در ماورد زمیناه -2چگونه بوده و چه عناصری در آن برای شما برجسته بود؟ 
کارده چیسات؟  عوامال دخیال در  -1که شما را به سمت تجربه رابطاه  فرازناشاویی هادایت 

رابطاه ، خاانواده، نقاش فرهناگ – 5ایجاد ی  رابطه  فرازناشاویی از نظار شاما چاه هساتند؟ 
گاارایش شااما بااه زناشااویی و مسااائل آن و ه م نااین نظااام شخصاایتی شااری  زناادگی تااان در 

بااه نظاار شااما چااه عااواملی در نهایاات توانسااته باارای شااما یااا  -1رابطااه  فرازناشااویی چااه بااوده؟ 
کنید؟  که تجربه روابط  فرازناشویی را رها  کند   دیگران بازداری ایجاد 

کالیازی های پژوهش حاضر باا روم  تحلیل یافته ها: روش تجزیه و تحلیل داده توصایفی 
کینااگ، و منطبااق بااا رونااد توضاایحی )مااورو یگااز و  گااام اول در ایاان 2631، 1رودر ( انجااام شااد. 

هاست تا به ی  معناای جاامع  آن ی هچندین بار ی هها و مطالع سازی مصاحبه روم پیاده
کلیدی و مشخد شده از محتوای آن گام دوم جمالت  کاه رابطا ها دست یابیم. در   ی های 

هایی یادداشات شاده و مطاابق  لیسات پژوهش دارند شناساایی و در چ  اساسی با هد 
گااام سااوم در  صاافحات مصاااحبه ی هبااا شاامار کدگااذاری شاادند.  گرا  و خطااوط  ها و پااارا

که نشانها به این روم مفهوم تحلیل یافته اصالی  وجه ی هدهناد سازی از هری  از عباراتی 
که در این مرحله نیز مفهوم تفکر فرد است می ها  ساازی باه ایان روم بار روی مصااحبه باشد 

کاردن مفااهیم  گام چهارم و مهم در این تحلیل فرموله  و عبارات مشخد شده انجام شد. 
ها  مساتخرج از مصااحبه یقبلی است در این قسامت معناهاا ی هشناسایی شده در مرحل

گاام ششام ، و عبارات در مقویت مضامین فرعی و مضامین اصلی طبقه بندی شادند. در 
کااه تااالم  ی هز فرآینااد تحلیاال نیااز ساااختار محااوری و اساساای پدیاادا مرکاازی توصاایف شااد 

تر و واضح بودن این توصیف بوده است. پایان تحلیل نیاز باا محقق در جهت هرچه شفا 
کننادگان و پرساش  اعتبار بخشی به مضامین اصلی از طریق رجوی باه توضایحات شارکت 

1. Roudriguez and king.
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ها  مفاااهیم و مضااامین اصاالی مسااتخرج از مصاااحبهبناادی پژوهشااگر از  از اینکااه آیااا فرمول
کنندگان را به طور عینی انعکاس می منظور بررسای  دهد یا خیر انجام شد. به تجربه شرکت 

پاااذیری یافتاااه کننااادگان در ، ها صاااحت اعتبار مضاااامین اصااالی باااه تعااادادی از مشاااارکت 
ناان پیادا شاود. در پژوهش داده شد تا از هماهنگی  تأویل و تفسیر نتایج با نظار ایشاان اطمی

کننادگان دارای تنااقض باود یاا ناامفهوم  کاه از نظار شارکت  ادامه برای بررسای بیشاتر ماواردی 
گرفتااه و بااا پرسااش سااوایتی دیگاار از مصاااحبه  تشااخید داده شااد مااورد بررساای مجاادد قاارار 

ها افاازایش یافاات. هم نااین باارای بررساای قابلیاات اطمینااان مااتن  شااوندگان اعتبااار یافتااه
کاه ایشاان نیاز باا  ه نا ری بیرونی برای بررسی مشابهت درونمایاهها ب مصاحبه ها ساررده شاد 

کدگااذاری های خااود از مصاااحبه توجااه بااه برداشاات ای انجااام داد و در نهایاات  های تااازه ها 
کدگااذاری پژوهشااگر و نااا ر  % بااود. مااوارد اخااتال  میااان دو نفاار نیااز از 11هماااهنگی میااان 

گرفات تاا هرچاه بیشاتر نظارات باه هام طریق بح  و تبادل نظر ماورد باازنگر ی و اصاالح قارار 
 نزدی  شوند. 

 ها یافته
هاا در ساال اجارای پاژوهش باه دلیال  نفار از آن 1نفر افراد نمونه تعاداد  31از میان مجموی 

گرفتاه بودناد یافات درماان بارای  1 ، داشتن روابط فرازناشویی طالق  نفار مشاغول زنادگی و در
شر  طالق و مشغول مراحال دادگااه بودناد. تحصایالت افاراد  نفر نیز در 1و ، خیانت بودند

 2نفار سایکل و  1، نفار دارای مادرک فاوق لیساانس 5، نفر دارای مادرک لیساانس 0نمونه نیز 
کنناده در پاژوهش باین  ی هنفر مدرک تحصیلی دیالم داشتند. دامن  21سنی افاراد شارکت 

شاااویی داشاااتند. بااار اسااااس باااار تجرباااه رواباااط فرازنا 2ساااال باااود هااار یااا  حاااداقل  10تاااا 
کدگذاری مصاحبه بندی و تفسیر و تاویل پاساخ شارکت  طبقه، های انجام شده و از طریق 

کلی خانواده و فرهنگ 5ها در  کنندگان یافته مساائل رابطاه ، مذهب و معناای زنادگی، بعد 
که به شکل مضامین اصالی  و مسائل رفتاری و روانی طبقه بندی شدند. خانواده و فرهنگ 

اندح شاااامل نظااارات و  گااازارم شاااده 2و  3های ادراک شاااده از آن در جاااداول  یرمضااامونو ز
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کنناادگان در پااژوهش باارای بسترسااازی تجربااه روابااط   کااه از منظاار مشااارکت  تجاااربی اساات 
 روند.  فرازناشویی مهم و اساسی به شمار می

کننده حاصل از  واحد، ها زیرمضمون، مضامین .1 جدول شماره هاکدگذاری مصاحبههای معنایى حمایت 
کدهای اولیهزیر مضمونمضمون اصلی
خانواده و فرزند 
پروری

های  سااااااااااااااااااااااااااب 
فرزناااااااااااااااااااااااادپروری 
اسااااااااااااااااااااااتبدادی و 

انگارانه سهل
نبااود دانااش تربیتاای 

نزد والدین

فشار و بی نظمی همیشه تاوی رفتاار والادینم باود / عادم تاأمین ، استرس
وقاااات دوسااااتی پایاااادار نداشااااتم / بااااد تنظیماااای  مااااالی / هی ، عاااااطفی

 هیجانی / تعصب ورزی 
کردنااد / عاادم آمااوزم  ام می سااب  تربیتاای نادرساات / بشاادت مقایسااه

هام رو جاور دیگاه گفتم مان بایاد بعادا  ب اه مسائل جنسی / همیشاه مای
کنم   ای تربیت 

های طرحواره
فرهنگی _جنسیتی 

نقااااااااش مادرانااااااااه و 
های  اسااااااااااااااااااااااطوره

یمذهب
گریااااازی و  اجتماااااای 
رواباااااااااط پااااااااایش از 

ازدواج

کاردم فقااط  های جنسایتی / فکاار می های ساانتی / نقاش پااذیری اساطوره
شاااد بااادون ازدواج هااام رواباااط  بایااد ماااادر ب اااه باشااام و تاااازه فهمیاادم می

 خوبی داشت
همیشه میگفتن بایاد مبال حضارت زهارا )ص( باشای / همیشاه الگاوی 

 ما ائمه بودن
گاار  ش از ازدواج / هاای  رابطااهگریااز از روابااط اجتماااعی پاای ای نداشااتم / ا

گناااه داشاتم / اصااال  تااوی خیااابون  ساالم هاام می کساای احساااس  کااردم باا 
دادم کردم همیشه حتی بعاد ازدواج / مان تارجیح مای احساس خطر می

یااادی ام  یااه دوساات داشااته باشاام تااا همساار / تااوی مجااردی هاام روابااط ز
 داشتم. 

کننادگان در پاژوهش  ها نموناه یافتاه ی هدر ادامه به همراه ارائا هایی نیاز از پاساخ شارکت 
گزارم شده است. 

 خانواده و فرزندپروری  .1
خااانواده و فرزناادپروری یکاای از عواماال بسترساااز اصاالی بررساای شااده در پااژوهش حاضاار 
کااه در هسااته اصاالی روابااط فاارد یعناای  کااه اشاااره دارد بااه انااوای مسااائل و مشااکالتی  اساات 
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گساتره مساائل و چالشتوان خانواده می گارایش باه رواباط فرازناشاویی باشاند.  هاای  ناد منباع 
کااه بااه نقااش هسااته اصاالی روابااط فاارد ارجااای  کنناادگان در پااژوهش  ذکاار شااده توسااط شاارکت 
داشاات موجااب شااد تااا از خااانواده و فرزناادپروری بصااورت یاا  بسااتر مجاازا مااورد بررساای قاارار 

که شامل مسائلی از قبیل سب  فرزندپروری و ن  شود.  بود دانش تربیتی والدین میگیرد 

گارانههای فرزندپروری استبدادی و سهل سبک .1-1  ا

هاااا در خاااانواده و مساااائل آن، شاااوندگان بسااایاری در پاساااخ باااه نقاااش فرهناااگ مصاحبه
کاه باا آن، گرایش به روابط  فرازناشویی هاا در خاانواده اصالی و خاانواده همسار  بر ناوی رفتااری 

گرفته کید ، صورت  کاه در خاانواده می کردند. به تا تواناد  عبارتی از منظر آنان عامال اساسای 
سااب  فرزنااد پااروری اسااتبدادی و سااهل »زنااان را بااه ساامت روابااط  فرازناشااویی سااوق دهااد 

کنناادگان نقااش ایاان عاماال  پاسااخ ی هاساات. در ادامااه بااا ارائاا« انگارانااه های برخاای شاارکت 
که آنان برشمرد ام  سب  تربیتی خاانواده»شود.  اند مرور می هبیشتر توضیح داده و عواملی را 

ام بااه ماان اجاااره  خااانواده« »بشاادت سااختگیری داشااتم ی هخااانواد« »بنظاارم نادرساات بااود
مسائل جنسی هی  وقت تاوی « »دادند حتی با دخترها هم روابط پایداری داشته باشم نمی

ندگان نشااان کن هااای فااوق از شاارکت قول نقل« شااد مااا ازم هاای  حرفاای زده نمی ی هخااانواد
که سب  می های ساهل انگاراناه و مساتبدانه  آنان باه ساب  ی هفرزندپروری تجربه شد دهد 

کودکی و پیش از ازدواج شان تجاربی مبتنای بار محادودنزدی  بوده و تجارب آنان از دوران 
 کنندگی و رهاسازی بوده است.

 نبود دانش تربیتی نزد والدین  .2-1
کااه توسااط خانوادهمصاااحبه شااوندگان در پاسااخ بااه  کرده شاارایطی  انااد بااه  شااان تجربااه 

کردناد. ایان  گونه ای مجزا از سب  فرزندپروری به نبود دانش تربیتی نازد والادین خاود اشااره 
کااه مصاااحبه شااوندگان در تحلیاال هاار یاا  از وضااعیت تمااایز از آنجااا ناشاای می های  شااود 

کردناد.  گاهی تربیتی آنان نیاز اشااره  « تربیتای نادرساتی داشاتم ساب »تجربه شده به عدم آ
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هااام  هام تنبیااه شاادم نااه باباات خوبی هاای  وقاات نااه باباات باادی« »همیشااه مقایسااه شاادم»
که باید ب ه« »تشویق شدم ای با داناش خاوب تربیات  هام رو جور دیگه همیشه تو ذهنم بود 

کاه  ی دهنده ها و اشارات نشان این پاسخ« کنم بخشی از نگرم مصااحبه شاوندگان اسات 
تربیااات فرزنااااد اشاااااره دارد. نتااااایج  ی هفااااردی بااااه والااادین و دانااااش آنااااان در زمیناااادر ابعااااد 

که افاراد در بررگساالی  تأنیر ی دهنده های مختلفی نشان پژوهش این عوامل بر سبکی است 
(. 3121، کننااد. پااژوهش )موساای چوپااانی و همکاااران بااه دیگااران روابااط عاااطفی برقاارار می

کاااه در افاااراد تحااات ساااه عامااال ب ، محیطااای و درون فاااردی، های فاااردی ازدارنااادهنشاااان داد 
یشاه شاود. هار یا  از بازدارناده بازدارندگی در برابر روابط  فرازناشویی ایجااد می کاه ر هایی  ها 

در خانواده و سب  فرزندپروری دارند تاوان جلاوگیری از ورود باه رواباط  فرازناشاویی را دارناد. 
ضااعف در سااب  فرزنااد پااروری های مصاااحبه شااوندگان  بااه ایاان ترتیااب باار اساااس پاسااخ

 تواند بستری باشد برای ورود افراد به روابط  فرازناشویی. می

 فرهنگی  _های جنسیتی  طرحواره . ۲
کاه رواباط  جنسیت و فرهنگ بستر تنش یادی اسات  ها و تعارضات فردی و اجتماعی ز

ساات و روی هاار فاارد از ایاان قاعااده مسااتثنی نی عنوان چالشاای بااررگ پاایش فرازناشااویی نیااز بااه
هااای  هایی هم اون خیانات و روابااط فرازناشاویی توجاه ویاژه باه ارزم بارای شاناخت پدیاده

 های جنسیتی یزم است.  فرهنگی غالب در جامعه و طرحواره

 های مذهبی  نقش مادرانه و اسطوره .2-1

های مصاحبه شاوندگان باه پرساش فاوق در ارتبااط باا نقاش خاانواده و فرهناگ در  پاسخ
روابط  فرازناشویی با رسایدن باه الگوهاای ناا ر فرهنگای ابعااد دیگاری پیادا ایجاد بسترهای 

کارد. یکای از ابعااد آسایب زنناده از نظار زناان باا تجرباه رواباط  فرازناشاویی احسااس زدایای از 
کاردن تجربا گاواه پاساخ ی هآنان با پررنگ  کننادگان مبنای بار  ماادری اسات. باه  های شارکت 

کردم فقط باید مادر ب ه باشام  فکر می« »ای جنسیتیه نقش پذیری« »های سنتی اسطوره»
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کاردم بایاد  همیشاه فکار می« »شاد بادون ازدواج هام رواباط خاوبی داشات و تازه فهمیادم می
ام بجز اینکه مامان باشم فکر نکارده  وقت به احساسات دیگه هی « »فقط مادر خوبی باشم

« لگاوی ماا ائماه باودن( باشای همیشاه اسهمیشه میگفتن بایاد مبال حضارت زهارا)« »بودم
که عاطفه زدایی به عنوان عنصری بارای تلقاین نقاش مادراناه باه دختاران انار  نشان می دهد 

کلاین ی هقابل توجهی بر تجرب کاه 2632) 1روابط  فرازناشویی توساط زناان دارد.  ( در پژوهشای 
کاه آن یافات  گرنددتئوری با افراد دارای تجربه روابط  فرازناشویی انجاام داد در هاا باه  به روم 

کیااد میخابتاادا باار پیاماادهای م، دهنااد سااه وجااه تجربااه خااود را توضاایح می ، کننااد فاای آن تا
کرده و در نهایت اشاره میسرس آن که به قصاد نجاات رابطاه زناشاویی  را نفی  چناین کنند 

کرده کاه ایان افاراد باه کاری  های  طرز عمیقای از سانت اناد. در تحلیال نهاایی مشاخد شاد 
فکری و رفتاری موجود در جامعه انرپذیرفته و معتقدناد  ایان راهکارهاا باا توجاه باه اینکاه در 

یاادی انجاام شاده و تبادیل باه یا  بااور فرهنگای شاده می تواناد  زمانی طوینی توسط زناان ز
کااه نقااش باورهااای  فااوق نشااان می ی هرو یافتاانیااز نجااات دهااد. از ایاان هااارا رابطااه  آن دهااد 
گارایش باه رواباط  های مفهومی تا چه حد می و اسطوره، فرهنگی تواند در ایجاد بستری برای 

 فرازناشویی مونر باشد. 

گریزی و روابط پیش از ازدواج  .2-2  اجتماع 
کنناادگان باااه پرسااش پاااژوهش در ار دیگاار پاسااخ تباااط باااا نقااش خاااانواده و های شااارکت 

که بخاش بررگای از تجاارب زناان باا تجرباه رواباط  فرازناشاویی تحات   تاأنیرفرهنگ نشان داد 
هیجااانی و دیگاار  –های عاااطفی  محاادودیت، هااا پاایش از ازدواج از جاانس مخااالف تاارس آن

کااه توساااط خااانواده در رفتااار آن هاااا نهادینااه شااده اسااات. بااه عنااوان مباااال  مسااائلی اساات 
گار « »ای نداشاتم هی  رابطه« »گریز از روابط اجتماعی پیش از ازدواج»از قبیلح هایی  پاسخ ا

گناااه داشااتم سااالم هاام می کساای احساااس  صااال تااوی خیااابون احساااس خطاار « »کااردم بااا 
« دادم یاه دوسات داشاته باشام تاا همسارمن ترجیح می« »کردم همیشه حتی بعد ازدواج می

                              
1. Michelle Kleine. 
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یاااادی نداشاااتمام  تاااوی مجاااردی» کاااه زناااان باااا تجرباااه رواباااط   ان مینشااا« هااام رواباااط ز دهاااد 
هاااای جنسااایتی  کلیااات فرهناااگ خاااانواده و پاااذیرم نقش تاااأنیرفرازناشاااویی اغلاااب تحااات 

کرده گرایش که در نهایت منجار باه تجرباه ایان رواباط  هایی به روابط  فرازناشویی را ایجاد  اند 
 توسط آنان شده است. 

ها کننده حاصل از کدگذاری مصاحبه معنایى حمایتهای  واحد، ها زیرمضمون، . مضامین2جدول شماره
کدهای اولیهزیر مضمونمضمون اصلی
یااادم قباال ازدواج باعاا  شااده اصااال  « »های متعاادد وابسااتگی» عزت نفس   مسائل درون فردی روابااط ز

گوناه عازت نفسای در برخاورد باا ماردان های « »نتونم به یه نفر قانع باشام
« کنم واقعا  آدم ضعیفی هستم فکر می« »ندارم

که خیلای حاال « »نسبت به دیگران خیلی عقبم» احساس حقارت  یادی دارم  دوستان ز
کاال  احسااس حقاارت مای « جباران افراطای« »کانمو روزشون خوبه و من 

« مقابله با اضطراب»
باا همسارم خیلای باا « »کنم ولی خیلی بد رفتار مای، من مریض نیستم»

کنم باین فکار  فکار مای« »ام آشافته« »کنم عصبانیت و تندی برخورد می
« و عملم خیلی فاصله هست

بررسی مضامین مستخرج از مصاحبه با زنان دارای تجربه خیانت زناشاویی  ی هدر ادام
به مسائل درون فردی به عنوان یکی از مضامین اصلی و محوری مرتبط باا بساترهای رواباط  

های مصاااحبه شااوندگان بااه سااوال اساساای چااه  فرازناشااویی پرداختااه شااده اساات. پاسااخ
گزارههایی شما را به سمت رواباط  فرازناشاویی  زمینه هاایی اسات  ساوق داده اسات؟ واجاد 

کااااه آن ی دهنده کاااه نشااااان هااااا را بااااه ساااامت روابااااط   مجموعااااه عواماااال درون فااااردی اساااات 
فرازناشویی سوق داده است. 

مسائل درون فردی -1
های  بااا توجااه بااه موضااوی پااژوهش عواماال بسترساااز روابااط فرازناشااویی عااالوه باار زمینااه
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کاه در پاژوهش حاضار ایان عوامال ذیال  برمی فرهنگی و اجتماعی به مسائل فاردی نیاز گاردد 
 مضمون اصلی عوامل درون فردی بررسی شده است. 

 عزت نفس  .1-1
کاه نگارم آناان نسابت باه مساائل  پاسخ کنندگان باه ساوال فاوق نشاان داد  های شرکت 

هایی را بااارای بساااترهای رواباااط   اند فرضااایه درون فااردی خودشاااان نیاااز فعاااال باااوده و توانساااته
روان و اعمااال خااویش در رابطااه زناشااویی بیابنااد. بااه عنااوان مبااال در ، فرازناشااویی در رفتااار

کنندگان از قبیلح  یاادم « »های متعدد وابستگی»ارتباط با عزت نفس پاسخ شرکت  رواباط ز
گوناه عازت در برخورد با مردان های « »قبل ازدواج باع  شده اصال  نتونم به یه نفر قانع باشم

کااه بخاااطر « »کنم واقعااا  آدم ضااعیفی هسااتم فکاار ماای» «نفساای ناادارم قاابال  هاام سااابقه داشااته 
کاانم کااه بااا ایاان روابااط جبااران  کاانم  کاانم سااعی  کمبااود عاازت نفااس  نشااان « اینکااه احساااس 

که آنان عزت نفس پاایین خاود را بساتری بارای تجرباه رواباط  فرازناشاویی می می بینناد  دهد 
کر2631، 1نااژاد ماای و مهری، )علااوی کااه از روابااط  (. اشاااره  یاا  زناشااویی  کااه تجربااه تار دنااد 

کیاااد بااار ساااه فرازناشاااویی وجاااود دارد را می هاااای  ویژگی، خیانااات زناشاااویی ی هگان تاااوان باااا تا
کااه هرچااه ویژگی های آنااان اشاااره می روابااط فهمیااد. یافتااه ی هشخصاایتی و تجرباا هااای  کنااد 

ری باشاد احتماال ای در افاراد دچاار ناهنجااری بیشات عنوان  ی  عامل زمینه شخصیتی به
پژوهش حاضر نیاز مبنای  ی هاینکه فرد در روابط  فرازناشویی درگیر شود نیز بیشتر است. یافت

ترین عناصر شخصایتی نقاش پررنگای در ایجااد عنوان یکی از اساسی نفس به بر نقش عزت
 بسترهایی برای روابط  فرازناشویی در زنان دارد. 

 حقارت  احساس .1-2
کااه احساااس حقااارت بااه کنناا های شاارکت پاسااخ کدگااذاری نشااان داد  دگان در مراحاال 

گرایش زنان به روابط  فرازناشاویی باشاد. از اینارو س تواند زمینه عنوان ی  بستر اساسی می از 

                              
1. Mey. 
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که خیلای حاال « »نسبت به دیگران خیلی عقبم»هایی از قبیلح  پاسخ یادی دارم  دوستان ز
کال  احساس حقارت می « مقابلاه باا اضاطراب« »جباران افراطای»« کانمو روزشون خوبه و من 

باا همسارم خیلای باا عصابانیت و تنادی « »کنم ولی خیلی بد رفتار مای، من مریض نیستم»
از ب گای « »کنم بین فکر و عملم خیلی فاصاله هسات فکر می« »ام آشفته« »کنم برخورد می

کمتاار ماای کاانم کنم مرد سااعی ماای« دیاادم جلااوی داداشااام هاام خودمااو  کنتاارل  شااان ن« هااا را 
کااه باارای زنااان احساااس حقااارت دروناای شااده از دوره می کااه  دهااد  کااودکی و نوجااوانی  هااای 
گیری جنساایتی باشااد بسااتری را باارای روابااط   ای فرهنگاای و هاام جهاات توانااد هاام مساااله می

 کند.  فرازناشویی فراهم می

هامصاحبههای معنایى حمایت کننده حاصل از کدگذاری  واحد، ها زیرمضمون، . مضامین3جدول 
کدهای اولیهزیر مضمونمضمون اصلی
بااادبینی و « »عااادم عالقاااه باااه همسااار« »کیفیااات زنااادگی پاااایین» های رابطه چالش مسائل بین فردی

کالمای « »ناتوانی اقتصاادی همسار« »گیری همسر سخت ارتبااط 
گذشاااات« »ضااااعیف های  نبااااود دغدغااااه« »عاااادم بخشااااودگی و 

« کمبودهای مداوم مالی« »عدم اعتماد متقابل« »مشترک
عدم آراساتگی و توجاه باه « »چاقی و ورزم نکردن« »شلختگی» معیارهای زیبایی شناسی

تحقیاار ماان بخاااطر « » اااهر نامناسااب همساار« »لباااس پوشاایدن
کوتاااهم تحقیاار می« »رنااگ پوسااتم « کاارد همساارم منااو بخاااطر قااد 

« مدام سرزنش شدم بخاطر نحوه حر  زدنم»

ک دگاذاری مسائل بین فردی یکی دیگار از مضاامین اصالی پاژوهش و اساتخراج شاده از 
هااااای رابطاااه دو زیاااار  و چالششناسااای  های پاااژوهش اساااات. معیارهاااای زیبایی مصااااحبه

گرفتااه شاادند. در ادامااه بااا ارئاا کااه در مسااائل بااین فااردی در نظاار  برخاای  ی همضاامونی هسااتند 
کنندگان به توضیح این مضمون اصلی پرداخته می پاسخ شود.  های شرکت 
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 فردی مسائل بین -1

تبط بااا رابطااه زناشااویی و رابطااه فاارد بااا خااانواده اصاالی و در پااژوهش حاضاار مسااائل ماار
شناسای بررسای  یایهاای رابطاه و معیارهاای زیباا خانواده همسر ذیل دو زیر مضمون چالش

 شده است. 

 های رابطه  چالش .1-1
زناشویی و ایجاد نارضایتی از زندگی در زناان متأهال های اساسی تعارض  یکی از زمینه

کااه  چالش کننااد.  هااا در روابااط خااود بااا همساار و شااری  زناادگی تجربااه می آنهااایی اساات 
کنناااادگان نشااااان پاسااااخ هااااای  هااااا باااار ذهنیت ایاااان چالش ی هغلباااا ی دهنده های شاااارکت 

کاااه در نهایااات منجااار باااه تجرباااه رواباااط  فرازناشاااویی شاااده اسااات.  افاااراد اسااات ی هبازدارناااد
کنناادگان از قبیاالح  پاسااخ « قااه بااه همساارعاادم عال« »کیفیاات زناادگی پااایین»های شاارکت 

کالمای ضاعیف« »ناتوانی اقتصادی همسر« »گیری همسر بدبینی و سخت» عادم « »ارتبااط 
گذشاات کمبودهااای « »عاادم اعتماااد متقاباال« »های مشااترک نبااود دغدغااه« »بخشااودگی و 

کاه رابطا نشان می« مداوم مالی  ی هزناشاویی بعناوان بساتری بارای ایجااد یا  زمینا ی هدهاد 
 1ماارتینز ، میلار، ابط  فرازناشویی نقش اساسی دارند )سائوسایرنارضایتی در جهت تجربه رو

کاااه باار روی تصااویر مااارد قهرمااان در جمعیت2631، و دیگااران هااای فرهنگااای  ( در پژوهشاای 
کاه تفاوت کردناد  های  هاای فاردی یکای از زمیناه مختلف در آمریکا انجاام دادناد مشاخد 

روابااط  فرازناشااویی اساات. در  ایجاااد چااالش در رابطااه و در نتیجااه اعمااال فشااار ذهناای باارای
کاه تفاوت نتیجه می کارد  کاه در  صاحبتهاای فاردی هماان توان اشاره  های مصااحبه  طاور 

کااه چالش کاارده و هااای رابطااه را پاایش شااوندگان نیااز آشااکار بااود یکاای از عااواملی اساات  بیناای 
 شود.  باع   ایجاد بستری برای روابط فرازناشویی می

                              
1. Saucier, D. A., Miller, S. S., Martens, A. L, and other. 
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معیارهای زیباشناسی .1-2
ایاان روابااط  ی هدیگاار از بسااترهای ایجاااد روابااط  فرازناشااویی از منظاار زنااان  بااا تجرباایکاای 

گاااهی و  معیارهااای زیباشناساای آنااان و همسران شااان اساات. عاادم آمااوزم صااحیح و نبااود آ
های زنادگی مختلاف  افراد باا ساب  ی ههای ارتباطی و مواجه هم نین رشد سریع فناوری

کااه باارای ازدواج و کنااد تااا همسااران نساابسااتری را فااراهم ماای بت بااه معیارهااای زیباشناساای 
کننادگان  های ماداوم باشاند. پاساخ روابط پیش و پس از آن دارند دچاار تردیاد های شارکت 

چاااقی و ورزم « »شاالختگی»هایی ماننااد:  در پااژوهش نیااز مایااد ایاان واقعیاات اسااتح پاسااخ
تحقیاار ماان « » اااهر نامناسااب همساار« »عاادم آراسااتگی و توجااه بااه لباااس پوشایدن« »نکاردن

کوتااهم تحقیار می« »بخاطر رناگ پوساتم مادام سارزنش شادم « »کارد همسارم مناو بخااطر قاد 
کاه بقیاه چقادر خاوب می« »بخاطر نحاوه حار  زدنام پوشان ولای شاوهرم  تاو اینساتا میدیادم 

که من دوست داشتم نروشاید نبااتی در معیارهاای  بی ی دهنده نشاان« هی  وقت اونجوری 
کاافی در ایان زمیناه اسات. زیباشناسی افراد و نداشتن گاهی و هم نین ندیادن آماوزم  آ

دهااد تااا درگیاار رابطااه جنساای های اخیاار در فناااوری تلفاان همااراه بااه افااراد اجااازه ماای پیشاارفت
کلمااات و تصاااویر جنساای از طریااق فناااوری(. محققااان  گااذاری  شااوند )یعناای بااه اشااتراک 

1شیوی و همبستگی سکستینگ
کارده}مکالماه جنسای صاوتی و تصاویری  را   ، انادبررسای 

ایجاااد تصااویری منسااجم از سکسااتینگ بررگساااین را ، هااا و تعاااریفامااا تفاااوت در نمونااه
گااالوین دشااوار می یناااگ و م ، کناااد.  نفااار در  031( باااا بررساای اطالعاااات 2631) 2دنیاال دور

که  کانادا و آمریکا به ، ها تجربه جنسی تلفنای نداشاته درصد از آن 73۱1این نتیجه رسیدند 
گفتگاااوی متناااای در  هاااا تنهاااا تجرباااه متنااای داشاااته صاااد از آندر 35۱1 اند یعنااای در قالاااب 

کاردن  رسان صفحات اجتماعی و پیام کاربردن واژگاان جنسای یاا تمایال باه صاحبت  ها به 
کمای را در  ی هها تجرب درصد از آن 1۱1اند.  در مورد مسائل جنسی داشته متوساط و فراوانای 

انااد. بعااد دوم ایاان  های شاادید بوده هااا سکسااتر آن درصااد از 1۱1ایاان رفتااار نشااان دادنااد و 

1. Sexting.
2. Galovan, A. M., Drouin, M., & McDaniel, B. T.
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یاابی ساالمت ذهنای آن کاه نشاان می بررسی به ارز دهاد ایان  هاا در رابطاه زناشاویی پرداختاه 
که به شکلی این تجربه را داشته گروه ی هتجارب در هم هاا در  اند بر سالمت ذهنی آن هایی 

های ایاان  اساات. یافتااه یی شدههای روابااط  فرازناشااو رابطااه انرداشااته و باعاا  ایجاااد بسااتر
کااه نقااش فناوری تحقیااق تاییااد می کااه توسااط مصاااحبه شااوندگان باار  کننااد  هااای ارتباااطی 

 داشته نقشی پررنگ و انکار نشدنی است.  تأنیرمعیارهای زیباشنایی آنان 

 گیری بحث و نتیجه
کیفی حاضر باا رویکارد تحلیال مضامون و باا هاد  شناساایی عوامال بسترسااز  پژوهش 

های انجااام شااده بااا افااراد نمونااه   ط فرازناشااویی در زنااان انجااام شااد. تحلیاال مصاااحبهرواباا
فردی نشاان داد  و میاان، فردی، اقتصادی، اجتماعی، عوامل بسیاری را در سطوح فرهنگی

کاااهش  مسااائل فااردی و مسااائل میااان، کااه در سااه مضاامون اصاالی خااانواده و فرهنااگ فردی 
کااه تجربااه شاارکت  حاضاار نشااان می ی هطالعااهای بدساات آمااده از م شااد. یافتااه داده دهااد 

کاه عوامال زمیناه ای و  کنندگان از رواباط  فرازناشاویی و هم ناین زنادگی در باافتی فرهنگای 
گاارایش آنااان بااه تجربااه  بسااترهای متفاااوتی را باارای شااروی ایاان روابااط فااراهم می کنااد موجااب 

 است.  روابط  فرازناشویی شده
ان عااااملی بسترسااااز بااارای  هاااور رواباااط اولاااین مضااامون شناساااایی شاااده تحااات عناااو

در ایااان بساااتر دو مضااامون اصااالی شااااملح خاااانواده ، فرازناشاااویی خاااانواده و فرهناااگ باااود
باشااد. در ایاان مضااامین اصاالی زیاار  فرهنگاای می-هااای جنساایتی وفرزناادپروری و  طرحواره

انگارانه و نباود  های شناسایی شاده شاامل: ساب  فرزنادپروری اساتبدادی و ساهل مضمون
کاه شاواهد بدسات آماده از مصااحبه دانش هاا  ها بارای آن تربیتی نزد والدین شناسایی شاد 

، مااالی، عاادم تااأمین عاااطفی ، نظماای در رفتااار والاادینفشااار و باای، عااواملی مانناادح اسااترس
باااد تنظیمااای هیجاااانی و  تعصاااب ورزی در ارتبااااط باااا ساااب  ، های پایااادار فقااادان دوساااتی

که عاملی نسابتا بیرونایفرزندپروری آنان و در ارتباط با سب   تار نسابت باه تربیتی نادرست 
سااب  فرزناادپروری و متااانر از سااازوکارهای فرهنگاای هم ااون مردسااایری اساات عااواملی را 
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یاد ی همانند مقایس هاای اجتمااعی  ادراک تفااوت در آزادی، عدم آموزم مساائل جنسای، ز
گاازارم دادنااد. پااژوهش هااای متعااددی در بررساای بااا مااردان و نگاارم جنساای بااه روابااط زنااان 

کیاد  که هر یا  بار ابعااد متفااوتی تا عوامل مرتبط با خیانت و روابط  فرازناشویی انجام شده 
های خیانااات  ( در پژوهشااای باااا عناااوان بررسااای زمیناااه2667، 1اناااد )ویشااامن و اسااانایدر  کرده

کاه عوامال اساسای در ایجااد و شاروی ایان  جنسی در زنان آمریکایی باه ایان نتیجاه رسایدند 
یشااه دارد.  هااا غالبااا  در روابااط خااانوادگی و ضااعف نااوی خیانت های شخصاایتی و رفتاااری ر

که زنان دارای این تجاارب عموماا  دارای عازت نفاس پاایین گونه به های  و تحات ساب ، ای 
کااا، انااد )اویمیجااوون فرزناادپروری اسااتبدادی یااا سااهل انگارانااه بوده ، 2کلیفااوورد و چیمها

یافت2626 کااااه آمااااوزم زنااااان نقااااش واسااااطه( در پااااژوهش خااااود در ای را در رابطااااه میااااان  نااااد 
گاار زنااان بااا تجربااه  بی کااه حتاای ا یافتنااد  فرزناادی و خیاناات زناشااویی بااه عهااده دارد. آنااان در

کودکی نداشته که  تاوان  های صحیح قرار بگیرند می باشند تحت آموزم روابط  فرازناشویی 
کاردح ه کاه در پاژوهش حاضار نیاز از تجربه روابط  فرازناشویی توساط آناان جلاوگیری  مانگوناه 

که اغلاب ساب  گزارم دادند  انگارانه داشاتند.  های فرزناد پاروری اساتبدادی و ساهل افراد 
یناالی و جاوادی گرفتاه و مشاخد شاد 3127، این موضوی در پژوهش )ز کیاد قارار  (. ماورد تا

کااه سااب  فرزناادپروری مقتدرانااه بااا ایجاااد دلبسااتگی ایماان در اسااتعداد خیاناات زناشااویی 
اعتناا از طریاق ایجااد دلبساتگی آزادگاذار و بای، نقشی ندارد. سب  فرزنادپروری مساتبدانه

شاااوند. هم ناااین در دیگااار مضااامون زناشاااویی ماااونر واقاااع ماااینااااایمن در اساااتعداد خیانااات
شاااوندگان عوامااال فرهنگااای مصااااحبه_  سااایتینهاااای ج شناساااایی شاااده یعنااای طرحواره

که نشان کردند  گزارم  سترسازی این عوامل بارای  هاور و باروز رواباط ب ی دهنده مختلفی را 
های شناسایی شده بارای ایان عوامال یعنایح نقاش مادراناه و  فرازناشویی است. زیرمضمون

یااادی در های مااذهبی و هم نااین اجتمااای اسااطوره گریاازی و روابااط پاایش از ازدواج نقااش ز
زدواج باا خیانات نقاش رواباط پایش از ا ی هبسترسازی برای روابط فرازناشویی دارناد. مطالعا

1. Whisman, M. A., & Snyder, D. K.
2. Olamijuwon, E., Odimegwu, C. & Chemhaka, G.
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کریم ( ماورد توجاه قارار 3121، وحیادنیا و احمادی، ساعیدی فارد، زناشویی در پژوهش )نژاد 
کاه پایش از ازدواج درگیار رواباط جنسای متعادد  که بر اساس آن مشخد شد افرادی  گرفت 

های جنسی تغییر یافتاه داشاته و احتماال باروز خیانات زناشاویی در زنادگی  شوند ارزم می
یاد است. تبیین این یافته نشاان میمشترک توسط آ کاه هار دو طیاف باا توجاه باه  نان ز دهاد 

که پیش از این بررسی شد )اساتبدادی و ساهل انگاراناه(. می سب  تواناد  های فرزند پروری 
رسااان پاایش از ازدواج دخیاال  عنوان عاااملی بسترساااز باارای درگیااری افااراد در روابااط آسیب بااه

کاه در پاژوهش حاضار  ی دهنده ها نشان باشند. این پژوهش کید و تایید بر عاواملی اسات  تا
تحت عنوان خانواده و فرهنگ به عنوان عوامال بسترسااز رواباط  فرازناشاویی مطارح شادند. 

کانون اصلی شکل خانواده به کاافی برخاوردار نباشاد عنوان  گر از سالمت  گیری نگرم افراد ا
کند. هایی را برای بروز خیانت زناشویی فراه تواند زمینه می  م 

یکااای دیگااار از عوامااال شناساااایی شاااده در پاااژوهش حاضااار در بسترساااازی بااارای رواباااط 
هاا در ایجااد بساتر  فردی است. این عوامل به مسائل رابطه و نقاش آن فرازناشویی عوامل بین

 روابط فرازناشویی اشاره دارد. 
فااردی بااا دو زیاار مضاامون عمااده شاااملح  در پااژوهش حاضاار مضاامون اصاالی مسااائل بین

ها  شاااود. در ایااان مضااامون شناسااای مشاااخد می هاااای رابطاااه و معیارهاااای زیبایی لشچا
کاه طیفای از عواملی از طر  زنان به گرایش به روابط فرازناشویی مطرح شد  عنوان بسترهای 

کیفیت زندگی پایین ، گیری همسار بادبینی و ساخت، عدم عالقه به همسار، عوامل شاملح 
کالمااای ، نااااتوانی اقتصاااادی همسااار گذشااات، ضاااعیفارتبااااط  نباااود ، عااادم بخشاااودگی و 

زناادگی جنساای نااامطلوب ، دلزدگاای زناشااویی، عاادم اعتماااد متقاباال، های مشااترک دغدغااه
کناد. مساائل رابطاه  های رابطاه مطارح می وکمبودهای مداوم مالی از را برای اشاره به چالش

گاارایش بااه روابااط فرازناشااویی در پژوهشبااه مختلفاای هااای  عنااوان یکاای از بسااترهای اصاالی 
گرفتاه از جملاهح یافتاه کاار و همکااران مورد توجاه قارار  ( نشاان داد 3121، های پاژوهش )زهرا

عمده تحت عناوان  ی هتوان در سه مقول ساز خیانت زناشویی در زنان را میکه عوامل زمینه
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کشاف همادیگر پذیری  های ذاتای ازدواج و آسایب ضاعف، کسالت بار شدن زندگی بعاد از 
کارد. ایان عوامال و نتاایج پاژوهش  شدن نیازجنسی یا عاطفی طبقه در زمان سرکوفته بنادی 

کااه تحاات عنااوان مسااائل  کیاادی اساات باار عواماال بدساات آمااده در پااژوهش حاضاار  فااوق تا
( در پژوهشاای مشااخد 2663، 1و ون یااارین، بااوک، فااردی مفهااوم پااردازی شاادند. )پرینااز بین

که اساسا  خیانت زناشویی غالبا  در میان زوج که ازدواج خاود را باه  ی رخ میهای کردند  دهد 
کیفیاات روابااط جنساای و معاشااقه کاارده و  یااابی  های آنااان پااایین اساات. از  شااکلی منفاای ارز

که پژوهش کید می همین رو از آنجا  کیفیات رواباط پاایین باا افازایش احتماال  ها تا کاه  کنند 
که عوامل باین روابط  فرازناشویی و افسردگی همبسته است می کرد  فاردی مطارح  توان اشاره 

کنند اهمیت و نقاش ایان موضاوی در بسترساازی بارای  ی هشده در پژوهش حاضر نیز تایید 
کیفیاات یاا  رابطااه زناشااویی شااامل سااه  اصاالی توافااق  ی همؤلفااروابااط  فرازناشااویی اساات. 

کاه افاراد  خرسندی زناشویی و انسجام زناشویی اسات و نتیجاه شایوه، زناشویی هایی باوده 
 2فین ااام و برادبااوری کننااد.  خااود را بااه ایاان مبلاا  سااازماندهی می منااد طور نظام متاهاال بااه

کیفیت روابط زناشویی و میزان شادمانی از آن تاابع نحاو2666 که  تعامال  ی ه( ا هار داشتند 
، زای زناادگی اساات )فردوساای هااای تاانش هااا بااا موقعیت های مقابلااه آن زن و شااوهر و شاایوه

کیااد نشااان می3127 کااه بااه  ی هدهااد مضااامین اولیاا (. ایاان تا ا هااار شااده توسااط افااراد نمونااه 
کارده اسات. کیفیت زندگی اشااره داشاتند بساترهایی را بارای باروز رواباط فرازناشاویی فاراهم 

کااااهش عوامااال 3125حیااادری و حبیبااای عساااگرآباد )هم ناااین حااااجی کاااه  یافتناااد  (. در
کارد. روابط همسران و جامعاه ف، توان در سه بعد فردی ساز خیانت زناشویی را می زمینه هام 

تفکیاا  عواماال فااردی  ی دهنده ماادل پااارادایمی اسااتخراج شااده در پااژوهش فااوق نیااز نشااان
رواباط همساران )عوامال باین فاردی در پاژوهش حاضار(. و ، )درون فردی در پاژوهش حاضار(

کاه نشااان همساویی نتااایج  ی هدهند جامعاه )خااانواده و فرهناگ در پااژوهش حاضار(. اساات 
پژوهش حاضر با این مدل است. 

1. Prins, K. S., Buunk, B. P., & Van Yperen, N. W.
2. Bradbury, T. N. , Fincham, F. D.
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فردی دخیل در ایجاد بساتر بارای  شناسانه نیز یکی دیگر از عوامل بین عیارهای زیباییم
گسااترم ابزارهااای ارتباااطی و تغییاار سااریع نحااو زناادگی و  ی هروابااط فرازناشااویی اساات. بااا 

گساترده در سالیق اصالی شاکل  ی هعناوان هساتافاراد خاانواده نیاز باه ی ههم نین تغییارات 
کرده است. در عصر پسامدرن یاا عصار افاول دهنده به روابط زناشویی افر یادی  اد تغییرات ز

فاروریختن اماواج  ساهمگین اینترنات ، های قطور فرهنگ سانتی  شکستن دیوار، ها فراروایت
گرفتااه  رواباط زناشاویی نیاز شاکل تاازه، بار بساتر نهااد خاانواده و ابتاذال  شار  مطلاق ای باه خاود 

هااای  در برخاای جوامااع خااانواده و ارزماساات. بااه دنبااال صاانعتی شاادن و فرآینااد مدرنیتااه 
کم باار جوامااع  اساات. ارزم خااانوادگی دسااتخوم تغییاارات بنیااادینی شده هااای ساانتی حااا

های مدرن باا  سایری به ارزم سایری و جنس سن، اقتدار، پیشاصنعتی مبتنی بر اطاعت
کیااد باار اسااتقالل مباادل شااده و بااا ورود، برابرطلباای جنساایتی  پااذیرم تغییاار نقااش زنااان و تا

وجاود آماده و در های فردمحور و پست مادرن نیاز باه برخی جوامع به دنیای فراصنعتی ارزم
گسترم است )مادیری و مهادوی (. در زیار مضامون عوامال زیباایی شناساانه 3125، حال 

عقاب ، ناوی پوشاش، پوسات رنگ، ا هارات مصاحبه شوندگان هم ونح شلختگی  همسار
کاه در بیانش زناان از تاأنیر ی دهنده بودن از تغییرات سب  زندگی و چااقی نشاان اتی اسات 

گااذار جامعااه بااه دوره افتااد. هم نااین در ساامت دیگاار تحقیاار  تاار اتفاااق میهااای تااازه طریااق 
گاارایش بااه روابااط  ی هبرخاای زنااان بواسااط همااین تغییاارات در مااردان نیااز بسااترهایی را باارای 

کاارده اساات.  گاارایش بااه شااری  زناادگی فااراهم  هااای  پژوهشفرازناشااویی و دلسااردی و عاادم 
شناسای اجتمااعی باوده و  شناسای و روان جامعه ی هانجام شده در این زمینه بیشاتر در حاوز

کرده مشاااوران خااانواده و روان کمتاار بااه ایاان موضااوی توجااه  انااد. پااژوهش زارعااان و  شناسااان 
کااه بااه بررساای رابطااه مصاار 3127چااابکی ) کاااییی بااه انسااان بااا ساایالیت  (  گرایی و نگاااه 

که این نوی فرهنگ از طریاق ، ناشویی پرداخته استعشق در زندگی ز کاه تاأنیرنشان داد  ی 
عالقاااه و عشاااق در زنااادگی  ی هگذاشاااته و تغییااار نگااارم آناااان باااه مقولااا هاااا زوج ی هبااار سااالیق

کناد از  تاأنیررا تحات  هاا زوجتواند رابطه بین  زناشویی می قارار داده و تاداوم زنادگی را متزلازل 
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گرفتاه یکای از بساترهای شناسان این رو معیارهای زیبایی که در پژوهش حاضر مدنظر قرار  ه 
کاه نشاان تاییاد ایان موضاوی و  ی دهنده ایجاد و  هور روابط  فرازناشویی از منظر زنان اسات 

کناار عوامال بین همسویی نتایج پژوهش با دیگار پژوهش فاردی و  هاا در ایان حاوزه اسات. در 
توانناد در ایجااد بساتری  ی نیاز میناختشا روانمسائل رابطه مسائل درون فردی و متغیرهاای 

 برای روابط فرازناشویی دخیل باشند. 
های اصالی اساتخراج شاده در پاژوهش حاضار مساائل درون  بررسی مضامون ی هدر ادام

فاردی بااه عنااوان یکاای دیگاار از مضااامین اصاالی ماادنظر قاارار دارد. عواماال درون فااردی هرگونااه 
کااه شاااملح کااه مربااوط بااه فاارد بااوده  ساالیقه و دیگاار مااوارد ، هااا نگرم، افکااار عاااملی اساات 

فااردی بااا دو زیاار مضاامون عاازت نفااس و احساااس  شااود. در پااژوهش حاضاار مسااائل درون می
کاه عازت نفاس یکای 2626) 1پژوهش ویگل و شاروت، حقارت مشخد شدند (. نشاان داد 
گارایش باه رواباط فرازناشاویی اسات. ایان پاژوهش  از عوامل اساسی و ضربه گیرهای مهام در 

کااه عاازت نفااس بیشااتری دارنااد نساابت بااه  اااهر خااود مطماائننشااان  ترنااد و در داد افاارادی 
کمتاری نیاز باه  کنند از این های خود عاملیت بیشتری احساس می گیری تصمیم گارایش  رو 

اوغلو و  چاااووم، های پااژوهش یااامبول دهنااد.هم نین یافتااه روابااط فرازناشااویی نشااان می
کااه بااه بررساای اناار آساایب2636) 2جیمساای گاارایش بااه خیاناات در روابااط ه (.  کااودکی باار  ای 

گاارفتن نقااش واسااطه کااه افااراد بااا  ای عاازت نفااس پرداختااه نشااان می عاااطفی بااا در نظاار  دهااد 
گاااارایش شاااادیدتری بااااه روابااااط  آساااایب ی هسااااابق کااااودکی اساااااس حقااااارت بیشااااتر و   های 

که متغیر عازت نفاس باه گارایش عناوان میاانجی وارد میفرازناشویی دارند و زمانی   شاود ایان 
که در پاژوهش  شود. به این ترتیب می کمتر می کمبود عزت نفس و احساس حقارت را  توان 

کیااد بااوده بااه عنوان عواماال درون فااردی مااونر در ایجاااد بسااتر باارای روابااط  حاضاار نیااز مااورد تا
های پاژوهش حاضار باا نتاایج دیگار  عبارتی یافتاه فرازناشویی از منظر زنان مدنظر قارار داد. باه

خیانت زناشویی یا روابط  فرازناشاویی اشاکال متعادد و متناوعی  یی دارد.ها همسوپژوهش

1. Shrout, M. R., & Weigel, D. J.
2. Cigdem, y, s, cavusoglu & b, geyimci.
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که در پژوهش حاضر بنا ای باا نفار ساوم باه قصاد ارضاای  تعریف هرگونه رابطهبهدارد. از آنجا 
کاه بادون اطاالی همسار باوده باشاد در دایاره  که باید در رابطه زناشویی ارضا شاوند  نیازهایی 

گساترده قارار می سااز آن نیاز در دایارهعوامال ساببخیانت زناشویی بررسی شده  گیرناد.  ای 
یسات به این ترتیب به طور خالصه می گفت پژوهش حاضر با بررسی تجربه ز زناان  باا  ی هتوان 

کااه عواماال بسااتر ساااز روابااط  فرازناشااویی در  تجربااه روابااط  فرازناشااویی بااه ایاان نتیجااه رسااید 
عوامال درون فاردی و ، عنوان خاانواده و فرهناگاصلی تحت  ی هتوان در سه مقول زنان را می

که مطابق بررسی کرد  های انجام شاده در پاژوهش حاضارح خاانواده  عوامل بین فردی بررسی 
-هاای  جنسایتی خانواده و فرزنادپروری و طرحواره ی هو فرهنگ دارای دو زیر مضمون عمد

مون عازت نفاس عوامل درون فردی شامل دو زیر مضا ی هباشد. هم نین مقول فرهنگی می
هاای رابطاه و  فاردی شاامل دو زیار مضامون چالش عوامال بین ی هو احساس حقاارت و مقولا

کااه در شاهر یاازد  شناساای میمعیارهاای زیباایی شاود. نتاایج پااژوهش حاضار باا توجااه باه ایان 
اند قابل تعمیم باه دیگار جواماع  انجام شده و افراد نمونه زنان با تجربه روابط فرازناشویی بوده

حساسااایت موضاااوی رواباااط فرازناشاااویی و تناااوی قاااومیتی و  ی ههم ناااین بواساااط نیسااات.
گسترده در ایران پیشنهاد می کاه ایان پاژوهش در نموناه فرهنگی  های متفااوت قاومی و  شاود 

هاااا و  تواناااد مبناااایی بااارای اجااارای طرح فرهنگااای نیاااز اجااارا شاااود. نتاااایج پاااژوهش حاضااار می
کااه پیشاانهاد می کنااد  شااود نهادهااای متااولی و متخصصااان  مااداخالت پیشااگیرانه فااراهم 

گرفتن یافته گاروه  های پژوهش به طراحی برناماه خانواده با در نظر  هایی بارای مداخلاه در هار 
 از عوامل شناسایی شده در پژوهش حاضر باردازند. 

کاه بساترهای  روز و  هاور بابه این ترتیب باتوجه به نتایج بدست آمده از پاژوهش حاضار 
کرده نشان میروابط فرازناشویی را ا کاه نمی ز منظر زنان بررسی  تاوان رواباط فرازناشاویی  دهد 

گرفاات و باارای شااناخت آن بایااد عواماال فرهنگاای ای ت  را سااازه اجتماااعی و ، بعاادی درنظاار 
گسااترد گرفاات. بااا نظاار بااه ایاان موضااوی و تنااوی  ایااران  ی هقااومیتی جامعاا ی هقااومیتی را در نظاار 

هاایی از  از ایان تناوی فرهنگای باوده و تکارار پژوهش روابط فرازناشویی طبیعتاا متاانر ی همسال
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کارده و مداخلاه  کم  شایانی  این دست به شناخت بیشتر این پدیده در میان زنان ایرانی 
تاار را باارای مشاااوران و متخصصااان خااانواده راحاات هااا زوجدر زمااان بااروز ایاان پدیااده در میااان 

 کند.  می

 مالحظات اخالقی پژوهش
ای شرکت در پژوهش رضایت شفاهی خاود را اعاالم نمودناد و کنندگان بر تمامی شرکت

اطمینان یزم در مورد محرمانگی اطالعات به آنها داده شده است. 

 سهم نویسندگان
نویسنده مسئول تماامی مراحال فرایناد پژوهشای را باه تنهاایی مادیریت نماوده و مسائول 

.نگارم مقاله است

 حمایت مالی
ی نداشااته و در راسااتای پااژوهش رساااله دکتااری خااانم گونااه حمایاات مااال ایاان مقالااه هاای 

باشد. زهرا احمدی اردکانی می

 تعارض منافع
  گونه تضاد با منافع شخصی یا سازمانی ندارد. های این مطالعه هی  یافته

 قدردانی
کلیااه کااه بااا شاارکت خااود در  ی زنااان متاهاال مراجعااه از  کااز مشاااوره شااهر یاازد  کننااده بااه مرا

کردند، سراسگزاری می پژوهش، به روند اجرای کم   شود. طرح 

 منابع 
کاشااانیان کااار، ا.، افشاااری  (. شناسااایی عواماال زمینااه 3121ی. )، و تاجیاا  اسااماعیلی،  .، محساان زاده، ک.، زهرا

. 310-322، (73) 31، های مشاوره پژوهشساز خیانت زناشویی در زنان. 
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ای صاامیمیت زناشااویی در رابطااه بااین  (. نقااش واسااطه3566)، ی، مح افشاااری نیااا، سح عااارفی، اح حسااینی، بختیاااری
 356-322، (77) 26، های مشاورهپژوهش .های دلبستگی و نگرم به خیانت زناشویی سب 

یااد کااا می، م، مااؤمنی جاو (. انربخشاای مااداخالت روان درمااانی باار بخشااش خیاناات همساار در زنااان 3122)، م، شااعای 
 .  311-312، (31) 0، پژوهش اجتماعی. 3126-3112های  متاهل شهر تهران در سال

(. ادراک  ماردان  بای وفاا )خیانات( 3121)، آ، نح و صامدی فارد،  ح اساماعیلی، مح محمدی، مح سهرابی فرد، چوپانی
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