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Abstract 

Marital relationship is a multifaceted relationship that is influenced by various 

factors and challenges that marital infidelity is one of the most damaging of these 

challenges. Infidelity is a breach of commitment in a two-way relationship with a 

degree of emotional and physical intimacy with a non-spouse that can destroy the 

relationship. The purpose of this study is to investigate the lived experience of 

women affected by meta-marital relationships. The research was done by qualitative 

method and by phenomenological method and Colaizzi analysis. In-depth and semi-

structured interviews were conducted with 14 women that selected through 

purposive sampling affected by meta-marital, referred to two counseling centers in 

Sanandaj, Participant citations were collected, recorded, analyzed, and coded into 

major and subcategories. Finally, 68 primary codes, 13 sub-themes, and 3 main 

themes were obtained. The three main themes include increased life problems, 

disturbance of mind, and disturbances in communication functions. According to the 

findings, infidelity can have many negative consequences for women and the whole 

family. The reaction to infidelity is different in women and knowing the experiences 

of betrayed individuals and understanding their psychological and expectations 

states, makes it possible that by training traitorous spouses, reducing destructive 

encounters  and by fulfilling the expectations and needs of the betrayed spouse,  

improving the problem and stays in the relationship 
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 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، انجمن علمی مشاوره، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 

  اسرین محمدی

 کیدهچ

 های مختلفی قرار داردامل گوناگون و در معرض چالشاست که متأثر از عو چندوجهی رابطۀزناشویی، یک  رابطۀ

دو نفره، توأم با درجاتی  رابطۀخیانت، نقض تعهد در  .ستا هازاترین این چالشکه خیانت زناشویی یکی از آسیب

رابطه را با نابودی مواجه کند. بر این  تواندمیاز صمیمیت عاطفی و فیزیکی با شخصی غیر از همسر است که 

و کیفی به روش  . پژوهشاستدیده از روابط فرازناشویی ی زنان آسیبی زیستهپژوهش بررسی تجربه اساس هدف

، دیده از روابط فرازناشویی همسرآسیب زن 14. انجام شدبا راهبرد پدیدارشناسی توصیفی، شیوه تحلیل کالیزی 

تا حد  در دسترس هدفمند و گیریمونهنکه به روش  درمانی در شهر سنندجبه مراکز مشاوره و روان کنندهمراجعه

 کنندگانمشارکتهای قول. نقلانجام شد نیمه ساختاریافتههای عمیق و انتخاب شدند، مصاحبه اشباع نظری

-بندی گردید و نتیجه تحلیل دادههای اصلی و فرعی طبقهآوری، ثبت، تحلیل و کدگذاری و در قالب مضمونجمع

از افزایش  اندعبارتمضمون اصلی شد. سه مضمون اصلی  3زیر مضمون و  13یه، کد اول 68یابی به ها سبب دست

-های پژوهش، خیانت مییافته بر اساسمشکالت در زندگی، آشفتگی ذهن و نابسامانی در کارکردهای ارتباطی. 

زنان مختلف، واکنش به خیانت در  دیده و البته کل خانواده بگذارد.تواند پیامدهای منفی بسیاری بر زنان آسیب

دیده و شناخت حاالت روانی و انتظارات آنان، این امکان را فراهم آگاهی از تجارب افراد خیانتمتفاوت است و 

شکن از برخوردهای مخرب با مسئله کاست و با برآورده کردن انتظارات و که با آموزش همسران پیمان کندمی

 بود او و ماندن در رابطه را افزایش داد.، احتمال بهقرارگرفتهوفایی نیازهای فرد مورد بی

 زنان، خیانت زناشویی، تجربه زیسته، پدیدارشناسی :واژگان کلیدی

 

 ارجاع
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 .255-272 ،2 ،خانواده یدرمانروان و مشاوره ،سنندج شهر در همسر
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 مقدمه

های مختلفی است که متأثر از عوامل گوناگونی بوده و در معرض چالش چندوجهی رابطۀزناشویی، یک  رابطۀ

مواجه ند رابطه را با نابودی تواهاست که حتی میزاترین این چالشقرار دارد. خیانت زناشویی یکی از آسیب

فرازناشویی نیز  رکای جنسی خود وفادارند اما روابطاگرچه بیشتر مردم به ش .(Moller & Vossler, 2015) کند

 یک تعریف بر اساس .(Hall & Fincham, 2009) شده استبیانو دالیل مختلفی برای این مسئله  دارد وجود

گیری درجاتی از صمیمیت رابطه دونفره است که منجر به شکلکلی، روابط فرازناشویی؛ نقض تعهد در 

رود که در یک رابطه انتظار می طورمعمولبه .(Starratt et al., 2017)شود عاطفی و فیزیکی با فردی دیگر می

، اما در خیانت نفر سومی نیز شرکت کنندو در فعالیت جنسی و عاطفی باهم باشند  یکدیگر دو شریک عاشق

جنسی و برای برخی  رابطۀخیانت برای برخی از افراد، به معنای داشتن  .(Starratt et al., 2017 )وجود دارد 

. خیانت (Guitar et al., 2017)همسر است  جزبهعاطفی مخفیانه با فرد دیگری  رابطۀدیگر به معنای داشتن 

 ,Stanford & AXIS Healthcare Group)  در قرن بیست و یکم است روبه رشدی اینترنتی نیز یک مسئله

2016) .(Schwartz & Rutter, 1998) ای و در پژوهشی نشان دادند که انواع فاکتورهای شخصی، رابطه

مواردی نظیر جنسیت و نوع با  احتمال وقوع خیانتهمچنین توانند دخیل باشند. محیطی در بروز خیانت می

  .(Starratt et al., 2017)  های شخصیتی شرکا در ارتباط استخیانت با کیفیت رابطه و ویژگی

مشابه افرادی که  طوربهخیانت هستند.  بینی کنندهپیشکیفیت رابطه، تعهد و میزان رضایتمندی از رابطه، 

تعهد . (Starratt et al., 2017  ( شوندکمتری دچار خیانت می احتمالبهاز رابطه خود رضایت بیشتری دارند 

در روابطی که . (Mosko, 2009)بینی کیفیت و ثبات رابطه زناشویی است زناشویی، پایدارترین عامل پیش

دارای تعامالت منفی بیشتر مانند ارتباط ضعیف و خشونت روانی و فیزیکی هستند، احتمال وقوع خیانت از 

( که به بررسی 1394) در پژوهش عسگرآباد و حاجی حیدری .(Starratt et al., 2017)سوی افراد بیشتر است 

، نشان شده استانجامکننده به دادگاه خانواده به شیوه کیفی علل خیانت زناشویی از دیدگاه زوجین مراجعه

و ، مشکالت جنسی خیانت کنندهمربوط به گذشته در روابط فرد  مسائل، شناختیرواناست که علل  شدهداده

 مسائلمربوط به روابط همسران و  مسائلسوء رفتار، ازدواج نامناسب و عدم حضور همسر در زوجین،  عاطفی

خوب کمتر تمایل  رابطۀخالصه افراد در یک  طوربه دالیل خیانت هستند. ازجملهمحیطی و اقتصادی در جامعه 

 .(Starratt et al., 2017) بیندازندخود را به خطر  رابطۀدارند که با ارتکاب به خیانت 

حقیقت مسلم آن است که خیانت  .(Sear, 2015) کنندمی تأکیدهای بسیاری بر پیامدهای منفی خیانت پژوهش 

خیانت در  مسئله(. همسران درگیر با 1393جاوید و نوبندگانی،  مؤمنی) زندصدمه می هاآنبه افراد و روابط 

ترین یکی از قوی (.1386می و رضوان، )بهرا دهندابعاد هیجانی، جسمانی و روانی به خیانت واکنش نشان می

جنسی یک مرحله احساسی است که ناشی از تهدید رابطه  حسادت پیامدهای خیانت، حسادت جنسی است.
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عاشقانه توسط شخص دیگری است که انگیزه آن مقابله با تهدید و حفظ رابطه است. خشم و ترس و اضطراب 

 .(Sear, 2015)اند ادت جنسی یا عاطفی شدهاست که دچار حس و نگرانی، تجارب متداول کسانی

-های مختلف خیانت جنسی و احساسی متمرکز شدههای جنسیتی، جنبهمطالعات اخیر بر تفاوت

؛ مردان نسبت به زنان در برابر خیانت جنسی آشفتگی بیشتری نشان مثالعنوانبه  (Guitar et al., 2017).اند

عاطفی شریک به یک رقیب، بیشتر دچار  بستگیدلدهند؛ همچنین، زنان در مقایسه با مردان نسبت به می

 .(Pazhoohi et al., 2017)  شونداختالل می

فی در رضایت از زندگی و کاهش سالمتی در روانی، تغییرات من فشار ،طهمثبت با انحالل راب طوربهخیانت 

 ,.Fife et al)گردد همچنین خیانت سبب کاهش احساس امنیت و ثبات می. ( Sear, 2015 ( ارتباط است

، خشونت خانوادگی و ناراحتی زناشویی و طالق است.  زناشوییپیامدهای خیانت  ازجمله عالوهبه .(2013

  دهندمیپس از خیانت به زندگی مشترکشان ادامه  هازوجتی زمانی که دهند که حهای پژوهشی نشان مییافته

ها نشان پژوهش .(Stanford & AXIS Healthcare Group, 2016) تندــهس روروبهتا یک سال با پریشانی 

 ,Confer & Cloud) دهند که افراد بعد از خیانت همسر تمایل کمتری برای ادامه رابطه عاشقانه خود دارندمی

قوی برای  بینی کنندهپیشخیانت یک  (Stanford & AXIS Healthcare Group, 2016)در پژوهش  .(2011

شود احتمال طالق بیشتر است. خیانت، و زمانی که زن مرتکب خیانت زناشویی می شده استعنوانطالق 

 خصوصبهنواده و گذارد، بر روی تمامی اعضای خاعالوه بر همه این پیامدهای منفی که بر روی زوج می

( با 1397همچنین پژوهش کمالی، عامری، خسروی و رمضانی ) .(Silva et al., 2017)کودکان تأثیرگذار است 

اصلی   مایهدرونبه پنج  پدیدار شناختیعنوان تجارب زیسته زنان از روابط فرازناشویی همسر، یک مطالعه 

رویداد، نابسامانی در  با چراییجسمانی و روانی، احساسات ناخوشایند، اشتغال فکری مداوم آشفتگی شدید 

 .شده استاشارهو سوگ و حسرت  شکنپیمانرابطه با همسر 

به این روند رو . (Pinto & Arantes, 2016)است  یافتهافزایشهای اخیر، مطالعه بر روی خیانت در سال

 ,Silva, Saraiva)، ممکن است به علت تأثیرات چشمگیر خیانت بر روی روابط صمیمانه باشد رشد

Albuquerque, & Arantes, 2017) . از افراد را درگیر خود کرده است  توجهیقابلخیانت بخش(Blow & 

Hartnett, 2005) اما آمار دقیقی درباره میزان شیوع روابط فرازناشویی در ایران وجود ندارد )فتحی و ؛

مجرد و  ،آبادحسنها در این زمینه مؤید آمار روبه افزایش این مسئله در ایران است )( پژوهش1392همکاران، 

بر آمار روبه  تأییدیکه افزایش مطالب حول موضوع خیانت   (1397کمالی و همکاران،؛ 1390سلطانی فر،

، از سوی کارشناسان و متأسفانهاما ؛ (1392 )فتحی و همکاران،ش روابط فرازناشویی در ایران است افزای

ه و جامعه، عنوان زنگ خطری برای امنیت و سالمت افراد خانوادی روابط فرازناشویی بهپژوهشگران به مسئله

 هادرمانیزوجترین مشکالتی است که در خیانت، یکی از متداول (.1384)احمدی،  نشده استتوجه جدی 

 ,Moller & Vossler)است  موارد درمان برای درمانگران ترینمشکلیکی از  حالدرعینو  شده استگزارش
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زای این مسئله در آسیب شناختیروانی هابه آمار رو به افزایش خیانت در جامعه و واکنش با توجه. (2015

ی خاص فرهنگی است که وابسته به نوع دیده و البته توجه به این مسئله که خیانت یک پدیدههمسران خیانت

تواند پیامدهای متفاوتی داشته باشد، لذا برای موفقیت درمانگران در جلسات درمان با موضوع بحث فرهنگ می

تاکنون  آنچهبا توجه به  قرار گیرد. موردپژوهشوع در بافت فرهنگی خود، خیانت، الزم است که این موض

-و نگران روبه رشدمطرح گردید و درک نقش تأثیرگذار فرهنگ بر خیانت و واکنش به آن و همچنین روند 

وی عمیق بر ر تأثیری مسئله روابط فرازناشویی در ایران که با ناپایداری در روابط، نرخ باالی طالق و کننده

در مورد  شدهانجامهای ای همراه است و با مروری بر پژوهشی هستهخصوص خانوادههای اجتماعی بهسیستم

ها بر علل خیانت و از طرف دیگر به موضوع درمان این ی پژوهشتوان دریافت که عمدهخیانت زناشویی می

دیده وجود دارد که بدون در نظر گرفتن یبای به نام فرد آسی مفقودهاند و در این میان، حلقهپدیده پرداخته

ی افراد ی زیستهگردد. درک تجربهمی زا با مشکل مواجهی بسیار آسیبشک درمان و ترمیم این مسئلهآن، بی

تواند وجهی این پدیده در دنیای واقعی و متأثر از فرهنگ و زمینه، میی تفسیر چندارائه منظوربهدیده آسیب

در کشورهای مختلف در خصوص علل و عوامل ی مناسب با این مقوله باشد. ی برای مواجههکمک بسیار شایان

 شدهارائهها و نظریات مختلفی های درمان و پیشگیری آن، پژوهشی خیانت زناشویی و روشآورنده به وجود

و قوانین به به دلیل حساسیت زیاد، دسترسی نداشتن به افراد و نیز واکنش شدید جامعه  کهدرحالی. است

ها در این زمینه در ایران بسیار اندک و ناکافی و پژوهش علمی و چشمگیر در این زمینه عامالن، پژوهش

  (.138۵)شیردل،  نگرفته استصورت 
البته ی خیانت زناشویی بپردازیم. ما در این پژوهش درصدد آن هستیم تا با روش کیفی به مسئلهلذا  

پژوهش حاضر در پی آن ، ذکرشدهاز زنان است و با توجه به مطالب  بیشتران آمار خیانت در مرد ازآنجاکه

-کننده به مراکز مشاوره و رواندیده از روابط فرازناشویی همسر، مراجعهی زنان آسیبی زیستهاست که تجربه

 چگونه است؟ درمانی شهر سنندج

 روش
ی زنان ی آماری پژوهش حاضر، کلیهجامعه است. این پژوهش از نوع پدیدارشناسی با رویکرد توصیفی

 در شهر سنندج بود. درمانیروانکز مشاوره و به دو مر کنندهمراجعهناشویی همسر، دیده از خیانت زآسیب

نامبرده  درمانیرواندرمانگران شاغل در مراکز مشاوره و از مشاوران و روان گیری هدفمند وروش نمونه

ط ورود به پژوهش را دارند، اهداف پژوهش را توضیح داده و در صورت که به مراجعینی که شرای خواسته شد

زن با احراز  14تعداد و  ادامه داشتگیری تا حد اشباع نظری نمونه. داده شوندتمایل آنان به پژوهشگر ارجاع 

گیری آن بود که از طریق . هدف از این نمونهشرکت کردندشرایط ورود و رضایت شخصی در این پژوهش 

انجام  1397حاصل گردد. پژوهش در پاییز و زمستان  موردمطالعهدرک عمیقی از موضوع  شدهانتخابد افرا
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حداقل دارای -دیده باشنداز همسر خود خیانت -باشند کردهازدواجزنانی که -. معیارهای ورود شامل: شد

ها تا رسیدن به انتخاب نمونه .باشدشدن با خیانت همسر گذشته سال از مواجه 2حداکثر -تحصیالت دیپلم باشند

 های قبلی بود.های حاصل، تکرار یافتهمورد زائد ادامه یافت و بعد آن یافته

 ابزار 

ی مشارکتی است. با توجه به نگاه ی عمیق و مشاهدهها عمدتاً مصاحبهها برای این پژوهشفنون گردآوری داده

بهره گرفته است، در این مطالعه از تکنیک مصاحبه  گویی این نوع پژوهشوکالیزی که معتقد به ماهیت گفت

 سؤاالت. بهره گرفته شدباز پاسخ  سؤاالتبا  محقق ساختهنیمه ساختاریافته  مصاحبهشد. در این پژوهش از 

شدند تا چهارچوبی برای  استخراج های قبلی، متون مرتبط با موضوع و پژوهشمسئلهبیان  بر اساسمصاحبه 

ف و ویرایش شدند و حذ هاآن، تعدادی از سؤاالتمحتوای در ادامه پس از بررسی  تدوین شود ومصاحبه 

با . ه دست آمداساتید گروه مشاوره دانشگاه کردستان رسیدند و روایی صوری و منطقی آنان ب تائیددرنهایت به 

ت کلی، جزئی، سؤاال مصاحبه با  شد ورود به پژوهش را داشتند مصاحبه انجام که شرایط و زنان خیانت دیده

تر تا حد اشباع مقوله و دستیابی به اطالعات عمیق هاآندر مورد خیانت زناشویی و تجارب  غیرمستقیممستقیم و 

                          :بوده استزیر  سؤاالتو گرفتن اطالعات عمیق ادامه داشت. پژوهش در پی پاسخگویی به 

دیده بر روی زنان خیانت تأثیراتیست؟ تجربه خیانت همسر چه واکنش زنان به افشای خیانت همسر چگونه ا

 ؟شده استدیده دچار چه تغییراتی ؟ تعامالت و کارکردهای ارتباطی زنان خیانتداشته است

 شیوه اجرای پژوهش  

ها از دیجیتالی ضبط و بالفاصله کلمه به کلمه نوشته شدند. پس از نوشتن مصاحبه صورتبهها کل مصاحبه

 کدگذاریکنندگان جهت رفع هرگونه ابهام در توسط مشارکت هانوشتهدستبا مرور  هاقبولیت دادهروش م

و  کنندهمشارکتدر اختیار بانوان  هاکدگذاریهایی از مصاحبه و . برای این منظور، قسمتاستفاده شدها داده

 .ه دست آیدها بگفته اساتید مشاوره و روانشناسی قرار داده شد تا  مفاهیم یکسان در رابطه با

ها و با رعایت سیستماتیک داده آوریجمعاعتبار استفاده شد و با  باال بردنها نیز برای همچنین از اشباع داده

بندی کدهای مشابه و طبقات برای ها، کدها و دستهگیری از نظر متخصصین روی مصاحبهطرفی و بهرهبی

 تائید، جهت قابلیت تعیین بوده استکنندگان آنچه منظور مشارکتمحقق برداشت نموده با  آنچهی بین مقایسه

 ها استفاده شد.داده

با گردآوری  زمانهمو  استها، با استفاده از روش تحلیل کالیزی که شامل هفت مرحله روش تحلیل داده 

چندین  هاآناز  و متون مستخرج نوشته شدکلمه به کلمه  هامصاحبهی اول . در مرحلهشده استانجامها داده

کنندگان انجام گرفت. . این کار برای درک کلی از تجارب مشارکتقرار گرفتمورد بازخوانی  دقتبهمرتبه 

-دار تقسیم شد. پس از تفکیک واحدهای معنیها به واحدهای معنیی مصاحبهشدهی دوم متن نوشتهدر مرحله
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های مهم توضیح داده سوم معنای هریک از عبارت یدار، واحدهای مرتبط با موضوع انتخاب شد. در مرحله

به این واحدهای معنایی، برگرفته از خود متن باشد. پس از  شدهدادهشد. در این مرحله سعی شد تا توصیف 

جدید، معانی مشترک استخراج شد.  بندیدستهکامل متن، کدهای تکراری حذف و با تشکیل  کدگذاریاتمام 

های بندیو معانی و مضامین مشترک در دسته انجام گرفتشده  بندیفرمولمعانی  بندیدر مرحله چهارم دسته

های فرعی نامیده مضمون اصطالحاًبندی شد. سپس برای هر طبقه یک عنوان خاص داده شد که متفاوت طبقه

 دهد. در مرحله پنجمهای فرعی در حقیقت معنایی است که محقق به کدهای توصیفی میشوند. مضمونمی

های فرعی در ارتباط با هم و کنار هم قرار بندی قرار گرفت. در حقیقت مضمونهای فرعی مورد جمعمضمون

. در قرار گرفتهای اصلی مورد تبیین های فرعی، مضمونمضمون بندیجمعگرفتند. مرحله ششم، پس از 

 کدگذاریی استفاده شد و ، از بازگشت و اعتبار سنجشدهاستخراجها آخرین مرحله جهت اعتباریابی یافته

قرار  نظرانصاحبکنندگان و کنندگان در اختیار تعدادی از مشارکتقول مشارکتهمراه با نقل آمدهدستبه

 گرفت.

 اخالق پژوهش
و با کسب رضایت از آنان  داده شدکنندگان توضیح کلیت و اهداف پژوهش برای هریک از مشارکت

کنندگان اطمینان گردید و به مشارکت تأکیدو محرمانه بودن اطالعات  رازداری بر اصلها ضبط شد و مصاحبه

و از اسم مستعار برای حفظ حریم خصوصی  نخواهد شد که فایل صوتی در اختیار کسی قرار داده داده شد

 که در هر مرحله از انجام مصاحبه که تمایل به ادامه همکاری داده شدبه آنان اطمینان  ؛ وشد خواهد استفاده

 فردی انجام شد. صورتبهها مصاحبه ؛ وتوانند انصراف دهندنداشتند می

 هایافته

کنندگان در پژوهش از نظر سن، تعداد فرزند، میزان تحصیالت و مشارکت جمعیت شناختیهای ویژگی

 و به شرح زیر است: قرار گرفت موردبررسیهمچنین وضعیت اشتغال 

ازدواج برای  زمانمدتسال و میانگین  32وهش در پژ کنندهمشارکتمیانگین سنی زنان 

 6نفر دارای تحصیالت دیپلم و  3بود. همچنین  1.3سال و میانگین تعداد فرزند برای آنان  10 کنندگانمشارکت

دار نفر خانه 11کنندگان شاغل و نفر از مشارکت 3نفر دارای تحصیالت کاردانی بودند.  ۵نفر کارشناسی و 

 بودند.

کننده به مراکز دیده از روابط فرازناشویی همسر، مراجعهشده با زنان آسیبهای انجاماحبهمص بر اساس

درمانی نیکان و پرتو بامداد شهر سنندج، در جهت توصیف عمیق و غنی از تجربه این زنان از مشاوره و روان

کد معنایی )واحد  64مضمون فرعی و  13مضمون اصلی،  3خیانت همسر و استفاده از روش تحلیل کلیزی، 
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اولیه( حاصل گردید که مضامین اصلی شامل افزایش مشکالت در زندگی، آشفتگی ذهن و نابسامانی در 

 بود. کارکردهای ارتباطی

 دیده از روابط فرازناشویی همسرزیسته زنان آسیب مضامین اصلی و فرعی حاصل از تجربه .1جدول 
 مضمون اصلی مضمون فرعی

 کارآمدهای مقابله ناشیوه

 مشکالت هیجانی افزایش مشکالت در زندگی

 تنیروانمشکالت 

 بدبینی

 آشفتگی ذهن

 نگرانی

 نشخوار فکری

 پشیمانی و خودسرزنشگری

 تصورات منفی نسبت به خود

 ها و باورها و معنای زندگیتغییر در ارزش

 انزوا

 نابسامانی در کارکردهای ارتباطی
 مسرمشکالت ارتباطی با ه

 منحرف کردن مشکالت به دیگران

 آشفتگی ساختار خانواده

 افزایش مشکالت در زندگی-1

-می تأثیرگسترده  صورتبهبر روی فرد خیانت دیده بلکه بر روابط زوج و حتی روابط خانواده  تنهانهافشای خیانت  

که بسیار شود میدیده ر زنان خیانتها دها و تنشها، ناآرامیای از تعارضگذارد. خیانت سبب بروز مجموعه

اذعان کردند که افشای خیانت، اختالفات را  کنندهمشارکتتر از سایر مشکالت زناشویی است. زنان گسترده

 شدیدتر و مشکالت جدیدتری به وجود آورده است.

به سبک شخصی و در  هر فرد با توجه ازآنجاکهبود.  های مقابله ناکارآمدشیوه های فرعی آنمایهدرونیکی از  

های ناشی از زندگی مشترک دارد. افشای خیانت با ناراحتی شدنمواجهاثر یادگیری، روش خاص خود را برای 

بود لذا اغلب زنان در مواجهه با  شدهدیدهشوکی ناگهانی و موجب برانگیختن احساسات شدید منفی در زنان خیانت

 :ازجملهآمدن بر ناراحتی حاصل از این رویداد اتخاذ کرده بودند.  فائقی ای ناکارآمد براهای مقابلهاین آسیب پاسخ

تکانشی با  مواجهۀبرای رسوا کردن همسر، ترک منزل، پرخاشگری و  یانافشای خیانت همسر و درگیر کردن اطراف

 کنندهتمشارکعجوالنه برای جدایی، کنترل شدید همسر، تصمیم برای جبران خیانت.  گیریتصمیمافشای خیانت، 

تونستم به زندگیم داغون بودم و از اون متنفر بودم که نمی قدراینتوصیف کرد: )من  گونهاینخود را  تجربه 1شماره 

 .(ادامه بدم. بعد دعوا که رفتم خونه بابام، نیومد دنبالم منم دادخواست طالق دادم

حسادت و احساس خجالت است مضمون فرعی مشکالت هیجانی شامل مفاهیمی چون غم، خشم و عصبانیت،  

تجربه خود  4شماره  کنندهمشارکتدیده درگیر آن هستند. هیجانات ناخوشایندی است که زنان خیانت کنندهبیانکه 
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 کندمی را بیاناحساس خود  گونهاین 1شماره  کنندهمشارکت ؛ و"انگار غم دنیا رو دل منه": کندمیبیان  گونهاینرا 

اگه همسرم جلوی دستم بود  جوری کهتونم توصیفش کنم. حشتناک بود اونقدر که نمیو واقعاًاحساسم "که: 

 ."بزنمش که حتی نتونه راه بره تا تخلیه بشم قدرآناش کنم، دوست داشتم خفه

شامل واحدهای معناداری چون سردرد، سرگیجه، اضطراب و  اندعبارتتنی  -مضمون فرعی مشکالت روان 

صورت،  وچروکچین، ریزش مو و ابرو، سفید شدن موها، فشارخونتپش قلب، نوسان  افسردگی، مشکالت خواب،

 نمود 12شماره  کنندهشرکتاین مشکالت برای نمونه در جمالت و پرخوری عصبی که  اشتهاییبیاحساس درد، 

 (سرم داره میترکه کنممیباال و حس  رهمیفشارم  کنممیاست: )هر وقت که خیلی بهش فکر  پیداکرده

 آشفتگی ذهن-2

دیده، آشفتگی ذهن بود. خیانت نقض تعهد در رابطه دو یکی دیگر از مضامین اصلی حاصل از تجربه زنان خیانت

و بدون شک بازگشت به روال قبل از خیانت  کندمینفره است و لذا اساس و پایه زندگی زناشویی را با بحران مواجه 

این مضمون فرعی  زنان خیانت دیده بدبینی بوده است. هایگزارش ینترشایع ازجملهمیسر نخواهد شد.  آسانیبه

بدبینی نسبت به همسر، بدبینی نسبت به همه مردان، بدبینی نسبت به آینده فرزندان و بدبینی نسبت  شامل مفاهیمی چون

داره بهم  کنممیکر هر وقت دیر میاد خونه و میگه کار دارم ف":4شماره  کنندهمشارکتبه زنان دیگر است. برای مثال 

 ."دروغ میگه

شود و همین امر سبب ایجاد نگرانی در زنان های زندگی مشترک میبحران خیانت سبب متزلزل شدن پایه 

های مضمون فرعی نگرانی شامل مفاهیمی چون نگرانی از قضاوت مردم، نگرانی از بیماری. خواهد شددیده خیانت

-که می 4شماره  کنندهمشارکت ازجملهی از ادامه و تکرار خیانت است. مقاربتی، نگرانی از رها شدن و نگران

 ."ترسم و خیلی نگرانم که شوهرم عاشق یکی دیگه بشه و من و دخترام رو رها کنه می"گوید:

برای  مسئلهو مشغولیت فکری حول این  تواند زنان خیانت دیده را درگیر خود کندپیامدهای خیانت تا مدتها می 

به نشخوار فکری یکی دیگر از مضامین فرعی است که شامل مفاهیمی چون مشغولیت فکری نسبت اد کند. آنان ایج

خیانت، مشغولیت فکری درباره چرایی مسئله خیانت، مرور مکرر ماجرا در ذهن و مشغولیت فکری درباره  جزئیات

: اندکردهاشارهبه این مورد  11ره شما کنندهمشارکت ازجملهدیده در دسترس نبودن همسر است. اکثر زنان خیانت

پرسم ، همش از خودم میافتم و دوباره حالم بد میشهیاد این موضوع می دفعهیکمشغول هر کاری که هستم، "

 ." چطور تونست بهم خیانت کنه؟

شود و مواجه با این شکست سبب ایجاد پشیمانی در خیانت نوعی شکست برای زندگی مشترک محسوب می 

کنند اگر به شیوه دیگری و زنان در جستجوی علت خیانت گاها خود را مقصر دانسته و فکر می شدهدیدهنت زنان خیا

خودسرزنشگری شامل مفاهیمی چون سرزنش  پشیمانی وافتاد. مضمون فرعی کردند شاید خیانت اتفاق نمیرفتار می

د برای گذشت و فداکاری، پشیمانی از بودن، سرزنش خو توقعکمخود برای اعتماد به همسر، سرزنش خود برای 
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 گونهاینآن دوران را  7شماره  کنندهمشارکتازدواج، پشیمانی از نجابت و وفاداری و پشیمانی از نثار عشق است. 

که  11شماره  کنندهمشارکتهمچنین  ؛ و"کردممیتقصیر خودم بود، من نباید اونقدر بهش اعتماد : ”کندمیتوصیف 

 ."پشیمونم اآلنوادم مخالف بودن و من با اصرار خودم با همسرم ازدواج کردم ولی خان": کندمینقل 

، احساس حماقت، خود زشت بینیخودکممضمون فرعی تصورات منفی نسبت به خود شامل واحدهای معنادار  

یک شکست  کنممیفکر  ": 4شماره  کنندهمشارکت قولنقلپنداری، احساس شکست و عذاب وجدان است. 

بعضی روزها که ساعت کاریش ": 10شماره  کنندهمشارکت قولنقل ؛ و"دم که نتونستم زندگیم رو حفظ کنمخور

خوردم تا اون گفت کار دارم یک کم دیر میام و منم نهار نمیزدم و میکرد، بهش زنگ میشد و دیر میتموم می

 کنممیبود که من تو خونه منتظرشم. فکر گفت و براش مهم نمنتظر شوهری بودم که داشت بهم دروغ می بیاد. من

 ."من خیلی احمق بودم

شود. مضمون فرعی می ...خیانت سبب متزلزل شدن باورهای بنیادین مثبت نسبت به عشق، خود، زندگی، رابطه و  

ها، باورها و معنای زندگی شامل مفاهیمی چون پوچ بودن عشق، پوچ بودن زندگی مشترک، پوچ تغییر در ارزش

هایی از نمونهگیری است. و از هر دست بدی از همون دست می ناامنین زندگی، احساس تنهایی، احساس بود

به هم میگن، ما با  هاآدمدروغی است که  ترینبزرگعشق  ": شده است کنندگان در ذیل آوردهمشارکت قولنقل

تونستم تو من با هر چیزی می "و  " عشق شروع کردیم ولی همسرم به من خیانت کرد. مگه عشق اصالً وجود داره

 "یا  "این زندگی کنار بیام جز با خیانت. وقتی همسرم به من وفادار نیست دیگه اصالً زندگی مشترک چه معنی میده

کنم پس همسرم هم بهم وفاداره. ولی نه، اینکه طرف مقابلت چه جوریه من که خطایی نمی کردممیهمیشه فکر 

 ." وربطی نداره به کارای ت

 نابسامانی در کارکردهای ارتباطی-3

نابسامانی در خواهد گذاشت. مضمون اصلی  تأثیربر فرد بلکه بر رابطه دو نفر و حتی فراتر از آن  تنهانهخیانت  

انزوا، مشکالت ارتباطی با همسر، منحرف کردن مشکالت به دیگران و  کارکردهای ارتباطی شامل مضامین فرعی

 اده است.آشفتگی ساختار خانو

 سؤالزنان خیانت دیده از روی شرم و احساس گناه، احساس غم و افسردگی و از ترس افشای خیانت و مورد 

کنند. مضمون فرعی انزوا شامل قرار گرفتن درباره خیانت و نیز از ترس سرزنش و مالمت دیگران از آنان دوری می

دیگه حتی  ":کنندگانمشارکت قولنقلتنها بودن است.  دوری گزینی از اقوام و دوستان، تمایل برایمفاهیمی چون 

دارم تو اتاق همش دوست "و  "خندنهمه تو دلشون دارن به من می اآلن کنممیدوست ندارم پیش دوستام برم فکر 

 ."رفتماگر مجبور نبودم از خونه بیرون نمی واقعاًرو ندارم، حتی خانواده خودم.  کسهیچتنها باشم. دیگه حوصله 

زنان خیانت دیده احساسات ناخوشایندی نسبت  چراکهگیرد پدیده خیانت قرار می الشعاعتحتروابط زناشویی  

مشکالت ارتباطی با همسر شامل مفاهیمی مانند کاهش صمیمیت، عدم کنند. مضمون فرعی به همسر خود تجربه می
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و  کارخیانتبه همسر  گذاریارزشن احترام و ، کم شدغیرمستقیمبیانات  زیادشدنتمایل برای برقراری رابطه جنسی، 

دیگه اون احساس "باره بیان کردند که: اینکنندگان درافزایش خشم و پرخاشگری میان زن و شوهر است. مشارکت

که شوهرم با یکی دیگه رابطه داشته  کنممیهر وقت فکر "و  "هام رو بهش بزنم ندارمنزدیکی رو که بخوام حرف

کنه و داره بهم تجاوز می کنممیوقتی باهم رابطه داریم حس "و  "ی واسه رابطه جنسی باهاش ندارمدیگه هیچ تمایل

شوهرم خیلی جانماز آب میکشه و همیشه دم از شرافت میزنه، منم اون روز تو مهمونی گفتم "و "شمخیلی اذیت می

تونم احترامی کرده من چطور مین بیاون با خیانت به م"و  "که میگن معتقد باشن هاییحرفبه  هاآدمکه کاش 

 ."دیگه به اون احترام بگذارم

منحرف کردن مشکالت به دیگران از همسویی واحدهای معنادار محدود کردن روابط با خانواده مضمون فرعی 

. است شدهحاصلهمسر، ناسازگاری و افزایش مشاجرات با خانواده همسر و محدود کردن روابط با دوستان همسر 

-ترجیح می اآلنولی  کردممی وآمدرفتهای شوهرم بیشتر با فامیل قبالًمن "کردند: بیان گونهاین کنندگانکتمشار

گذاره خیلی بین و من جاریم فرق می مادر شوهرم"و یا "دم سرم تو زندگی خودم باشه و کسی رو تو زندگیم راه ندم

گردیم سر این موضوع و برمی مادر شوهرمریم خونه که می هر بارشم و و من خیلی از این موضوع ناراحت می

از  روزروزبهمن و شوهرم هی باهم دعوا کنیم و  باعث شدنشه. اصالً خونواده شوهرم با این کاراشون دعوامون می

 ."دممیتحمل رفتارهاشون رو ندارم و اگه چیزی بگن، جوابشون رو  اآلندیگه  واقعاًبشیم و دور هم

رفتن بنیان خانواده سبب آشفتگی ساختار خانواده  سؤالخیانت نسب به سایر مشکالت و زیر  همسئلبرجسته بودن 

به دلیل  والد کودکمضمون فرعی آشفتگی ساختار خانواده شامل مفاهیم تشکیل ائتالف  گردد.به نسبت قبل می

ر رابطه با همسر است. سست شدن تعهد والدینی و وابستگی شدید به فرزند خردسال برای جبران کمبود عاطفی د

ها که بیرون همه زندگیم شده پسرم، بعضی وقت"دهد:در این مورد با جزییات توضیح می 14شماره  کنندهمشارکت

-تونم. وقتی کنارم نیست خیلی ناکاری دارم مامانم میگه بیارش پیش من و برو کارت رو انجام بده، ولی اصالً نمی

 ."ودم باشهدم همیشه کنار خآرومم. ترجیح می

 گیرینتیجهبحث و 
. انجام شددیده از روابط فرازناشویی همسر در شهر سنندج ی زنان آسیبپژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه زیسته

آشفتگی ذهن و نابسامانی در  ،کنندگان، مضامین اصلی افزایش مشکالت در زندگیپس از انجام مصاحبه با مشارکت

 .ه دست آمددیده از خیانت همسر بف تجربه زیسته زنان آسیبکارکردهای ارتباطی برای توصی

 هاآنزناشویی به افراد و روابط  اولین مضمون اصلی، افزایش مشکالت در زندگی بود که بدون شک خیانت

مخرب،  تأثیرخیانت زناشویی  برمال شدندهند که های علمی نشان میزند و مشاهدات بالینی و بررسیصدمه می

ها در زنان خیانتها و تنشها، ناآرامیای از تعارضخیانت سبب بروز مجموعه گذارد.می هازوجه و شدیدی بر دهندتکان

اذعان کردند که افشای خیانت، اختالفات  کنندهمشارکتتر از سایر مشکالت زناشویی است. زنان بسیار گسترده شود کهمیدیده 
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تکانشی با افشای  مواجههی این مشکالت، پرخاشگری و ازجملهاست.  را شدیدتر و مشکالت جدیدتری به وجود آورده

هر فرد با توجه به سبک شخصی و در اثر  کردند. کنندگان آن را گزارشخیانت بود که تعداد زیادی از مشارکت

ناشویی موجب خیانت ز ازآنجاکههای ناشی از زندگی مشترک دارد. با ناراحتی شدنمواجهیادگیری، روش خاص خود را برای 

ای های مقابلهبود لذا اغلب زنان در مواجهه با این آسیب پاسخ شده دیدهبرانگیختن احساسات شدید منفی در زنان خیانت

این بود که  توجه کردای که باید به آن نکته آمدن بر ناراحتی حاصل از این رویداد اتخاذ کرده بودند. فائقناکارآمد برای 

آنان برای جدایی افزایش  اشاره کردند که در صورت تکرار خیانت، احتمال تصمیم نکتهین بسیاری از زنان به ا

 که است این توجهقابل مسئلهاما  است، طالق برای قوی بینی کنندهپیش یک خیانت که هرچندیافت. خواهد 

های گوناگونی به طالق شدر پژوه .دهد قرار های عجوالنهگیریتصمیم یتله در را فرد تواندمی شدید هیجانات

 Stanford)های توان به پژوهشها میاین پژوهش ازجمله. است شدهاشارهیکی از پیامدهای خیانت زناشویی  عنوانبه

& AXIS Healthcare Group, 2016) ،(Negash et al., 2014) ،،(Confer & Cloud, 2011) ،(Newport & 

Himelfarb, 2013) های. همچنین پژوهشاشاره کرد (Sear, 2015)  و(Lampard, 2013) (Negash et al., 2014) 

( 1397همکاران )کمالی و پژوهش در  در ارتباط است. با انحالل رابطه توجهیقابلکنند که خیانت به میزان بیان می

پردازد نیز است و به بررسی تجربه زیسته زنان از روابط فرازناشویی همسر در شهر شیراز می پدیدار شناختیکه مطالعه 

 یکی همسر شدید کنترلهای این پژوهش است. ه همسو با یافتهک بوده استهای پژوهش پرخاشگری یکی از یافته

 غالب در که است دونفره رابطه در تعهد نقض نوعی خیانت زناشویی ازآنجاکه .بود پژوهش هاییافته از دیگر

 زناشویی تعهدات به پایبندی و وفاداری به نسبت را دیدهآسیب همسر باور است، پس همراه کاریپنهان با موارد

همسر  در ناامنی احساس نوعی امر همین و گرددمی دیدهآسیب همسر در بدبینی ایجاد سبب و کندمی دارهخدش

 اضطرابی بستگیدلسبک  با افراد .کندمی کارخیانت همسر کردن کنترل به ترغیب را او و کرده ایجاد دیدهآسیب

 نظر تحت مانند هاییروش همسر افشای خیانت مهنگا در دارند، ارتباط حفظ به باالیی تمایل ازآنجاکه وابسته و

 .دهندمی قرار موردتوجه کمتر را دیگر هایامکان و دهندنشان می را وی رفتارهای از مراقبت و همسر دادن قرار

 اقدامی، چنین به برای تصمیم او دلیل و کرد گزارش را خیانت جبران برای کنندگان تصمیممشارکت از یکی تنها

 همسر خیانت با بازهم رابطه، بازسازی تالش برای و همسر بخشش وجود با او اینکه و بود همسر کررم هایخیانت

دیده بیان های همسر خیانتکه انتقام را یکی از واکنش (Brewer et al., 2015) این یافته با پژوهش. شده بود مواجه

کردن نت، افشای خیانت همسر و درگیرای ناکارآمد در برابر خیاهای مقابلهیکی دیگر از شیوه ، همسو است.کندمی

بسیار  کرده بودنداطرافیان برای رسوا کردن همسر بود. البته تعداد زنانی که از این روش برای واکنش به خیات استفاده 

از اطرافیان  کامالًبود که موضوع را  بیشتری از زنان، نگرانی از قضاوت دیگران سبب شده در تعدادمعدود بود و حتی 

 وابسته به فرهنگ و هنجارهای خاص فرهنگی باشد.  کامالًتواند که این موضوع می ن کنندپنها

تنی و هیجانی نیز داد که زنی که قربانی خیانت شده است دچار، مشکالت روان های پژوهش نشانهمچنین یافته 

 ,.Olson et al) و (Gordon et al., 2004)ها همسو است. ازجمله پژوهش های گوناگونی با این یافتهشود. پژوهشمی
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ویی عواطف شدید مانند احساس خشم نسبت به فرد خطاکار و دیده از خیانت زناشدادند که فرد آسیب نشان (2002

های پژوهش درباره . همچنین یافتهکندمیفرسا را تجربه طاقت رمقیبیاحساسات درونی خجالت، افسردگی و 

 Rhoades)است. مشکالت جسمی و کاهش سالمتی در پژوهش  (Sear, 2015)های احساس حسادت همسو با یافته

et al., 2011)  و(Sear, 2015)  های پژوهش با . در خصوص اضطراب و افسردگی، یافتهاست شدهگزارشنیز

( نیز Snyder, 2005 پژوهش )همسو است.  (Stanford & AXIS Healthcare Group, 2016)های پژوهش یافته

کردند و افشای خیانت را موجب مشکالت روانی دالیل ایجاد استرس برای همسران بیان  ترینخیانت را یکی از قوی

( که نشان داد زنان 1396ها با پژوهش آسایش و همکاران )دانند. این یافتهفردی می سالمتبه اجتماعی و آسیب  _

 شوند، همسو است.تنی و آثار جسمانی میهای روانوفایی همسر دچار واکنشقربانی بی

داد که آشفتگی ذهن  های پژوهش نشانون اصلی آشفتگی ذهن بود. یافتههای پژوهش، مضمیکی دیگر از یافته

دیده است. مضامین فرعی بدبینی و نگرانی، نشخوار فکری، ازجمله پیامدهای خیانت زناشویی در همسر آسیب

ها، باورها و معنای زندگی نیز مضمون خودسرزنشگری و پشیمانی، تصورات منفی نسبت به خود، تغییر در ارزش

خیانت نقض تعهد در رابطه دونفره است و باورهای فرد مبنی بر  ازآنجاکهاصلی آشفتگی ذهن را تشکیل دادند. 

شود و همین امر سبب ایجاد می اعتمادغیرقابلو  بینیپیشغیرقابلبرد لذا همسر خطاکار می سؤالوفاداری را زیر 

فتن معنا و اهمیت پیوند ر سؤالنیز بدبینی را به دلیل زیر (Peluso & Spina, 2008). گردد بدبینی به همسر خطاکار می

  های پژوهشبا یافته این یافته  ؛ کهدانددیده میزناشویی در افشای خیانت، یکی از پیامدهای خیانت در همسر آسیب

(Touesnard, 2009) و (Fife et al., 2013) های گوناگون توسط بسیاری از نگرانی در زمینه عالوهبه .همسو است

یکی از های جنسی نگرانی و ترس از انتقال بیماری (Sear, 2015) در پژوهش  .گزارش شدکنندگان مشارکت

 است هازوج برای ناگهانی بحرانی خیانت، افشای. است شدهگزارشدیده پیامدهای خیانت در همسران آسیب

 ناامنی احساس ایجاد با لذا و بردمی سؤال زیر عشق و اعتماد وفاداری، در خصوص را آنان قبلی باورهای چراکه

-می متزلزل را مشترک زندگی هایپایه و کندمی ایجاد ماندن تنها و شدن رها از ، نگرانیدیدهآسیب همسر در

که خیانت همسر را برای زنان  (Gordon et al., 2004)و  (Peluso, 2007)ی پژوهش نگرانی از رها شدن با یافته .سازد

موضوع خیانت، وابسته به فرهنگ است و ما این مسئله  ازآنجاکه کنند، همسو است.نوعی رهاشدگی عاطفی بیان می

دیده نگرانی از زنان آسیب شدهرشگزاهای را در بافت فرهنگی خاص این منطقه بررسی کردیم لذا یکی از نگرانی

قضاوت دیگران بود. شاید این نگرانی به دلیل ارتباطات بیشتر افراد، نگاه مردساالرانه به مسئله خیانت که قصور زن را 

-و احساس خودارزشمندی زنان می نفساعتمادبهمخربی که خیانت بر روی  تأثیرداند و همچنین سبب خیانت مرد می

 شود.  گذارد، ناشی می

جستجوی علت خیانت  (Gordon et al., 2004)در پژوهش . بود فکری پژوهش نشخوار هاییافتهاز  دیگر یکی

 با فکری اشتغال نیز( 1397) همکاران و کمالی پژوهش مچنینه .شده استعنوانهای فرد به خیانت یکی از اولین واکنش

 هایفرضیه شکستن درهم به منجر همسر، خیانت .کندمی بیان زناشویی خیانت دهایپیام از یکی را رویداد چرائی
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 و زنگیبهگوش خیانت، مورد در گونه وسواس افکار به درنهایت و شودمی زناشویی زندگی مورد در فرد اساسی

 منجر خیانت به که را وقایعی و رابطه جزئیات همسر، خیانت افشای از پس فرد .انجامید خواهد بازگشتی افکار

کنترل و زیر نظر گرفتن همسر نیز یکی از اشکال رفتار وسواسی   .کندمی مرور خود مغز در وسواسی حالت با شده

در مواردی این  هیجانی افراد قربانی خیانت است، یکی از مشکالت خشم  ازآنجاکه(. 1390جاوید،  مؤمنیاست )

های اندازه به همسر و غفلت از نشانهبه دلیل اعتماد بی شود و فرد نسبت به خودشخشم متوجه خود فرد می

با از دست دادن  نوعیبهخیانت  ازآنجاکهشی خواهد شد. نشود و همین امر سبب خودسرزخشمگین می برانگیزشک

ها و معنای اورها، ارزشلذا باعث احساس پشیمانی و تغییر در ب کندمیی شکست را تداعی همراه است و تجربه

یک  عنوانبهشکنی همسر ، پیمانکندمیکه بیان  (resick, Calhoun, 2001)با پژوهش  این یافته ؛ کهشودمی زندگی

که اشاره شد، خیانت، باورهای مثبت فرد  طورهمان گذارد، همسو است.می تأثیرزا بر باورهای فرد رویداد استرس

شمار تواند از پیامدهای افشای خیانت به نسبت به خود می برد. لذا ایجاد تصورات منفیمی سؤالنسبت به خود را زیر 

 ؛ کهاند داشته باشدرشد یافته در آنی فرهنگی که این زنان تواند همبستگی باالیی با زمینهکه البته این موضوع می آید

 همسو است. (O’Connor et al., 2014) با پژوهش نفساعتمادبهی کاهش های پژوهش دربارهیافته

های پژوهش بود. این مضمون اصلی از همسویی مضامین فرعی تغییر در کارکردهای ارتباطی، یکی دیگر از یافته

مد. آ به دستحرف کردن مشکالت به دیگران و آشفتگی ساختار خانواده انزوا، مشکالت ارتباطی با همسر، من

اما  ،گفت در بسیاری از این زنان گزارش شد توانمیبود که  شدهگزارش انزوای اجتماعی، یکی از مفاهیم

د و تمایلی برای ارتباط با دیگران نداشتن طورکلیبهوجود داشت. تعدادی از این زنان  مسئلههایی در این تفاوت

توان گفت، با توجه به می مسئلهی دایره ارتباطات خود را تغییر داده بودند. در تبیین نظری این تعدادی دیگر محدوده

دیده است، لذا کاهش اینکه تصورات منفی نسبت به خود ازجمله پیامدهای افشای خیانت در همسر آسیب

پنداری در زنان  خود زشتبسیار مهمی مانند  لهمسئو صدمه به احساس خودارزشمندی و همچنین  نفساعتمادبه

دهد. همچنین زنان کاهش می شدتبهدیده، تمایل آنان برای حضور در جمع و ارتباط داشتن با دیگران را آسیب

توضیح دهند از  آمدهپیشدیگران پیرامون مشکل  سؤاالتدیده ممکن است برای اینکه مجبور نباشند به آسیب

مشکالت ارتباطی با همسر نیز  تواند وابسته به فرهنگ و زمینه باشد.می تا حدی مسئلهالبته این  یرند.گدیگران فاصله می

کنندگان داشت، این مضمون فرعی از های مشارکتهای پژوهش بود که فراوانی بسیار باالیی در گزارشیافته ازجمله

جنسی، کاهش مشارکت عاطفی، عدم  طۀرابهمسویی مفاهیمی چون کاهش صمیمیت، عدم تمایل برای برقراری 

، افزایش خشم و پرخاشگری میان زن و شوهر، کم غیرمستقیمبیانات  زیادشدنگذرانی با همسر، تمایل برای وقت

 & Stanford) ی پژوهشهای پژوهش با یافته. یافتهه دست آمدب کارخیانتبه همسر  گذاریارزششدن احترام و 

AXIS Healthcare Group, 2016)  که عنوان کرد که پس از افشای خیانت حتی اگر زوج به زندگی مشترکشان

پیامدهای خیانت  ازجملههستند و خشونت خانوادگی و ناراحتی زناشویی  روروبهبا پریشانی  یک سالتا  ادامه دهند

شکالت ارتباطی های پژوهش مبنی بر مدیگر که در همسویی با یافته هایپژوهش ازجملههمسو است. هستند، 
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 (P. R. Amato & Hohmann‐Marriott, 2007) و (Lusterman, 2005) همسران پس از افشای خیانت است پژوهش

 پیامدهای خیانت بیان کرده است. ازجملهآرامی خانواده، خشونت و پریشانی را است که درگیری بین فردی، نا

نیز همسو با نتایج پژوهش نشان داد که  (Shackelford et al., 2008)و  (Snyder et al., 2007)های پژوهش یافته

 ,Nemeth) گذاردپیامدهای مضری بر خانواده می ؛ کهستاخیانت یکی از عوامل و دالیل اساسی تعارضات زناشویی 

Bonomi, Lee, & Ludwin, 2012). 

، محدود کردن روابط با خانواده مفهوم 3همچنین مضمون فرعی منحرف کردن مشکالت به دیگران از همسویی 

. ه دست آمدمسر و محدود کردن روابط با دوستان همسر بهمسر، ناسازگاری و افزایش مشاجرات با خانواده ه

های اجتماعی عمیقی بر سیستم تأثیرخیانت  کندمیکه بیان  (Negash et al., 2014) های پژوهش با پژوهشیافته

دو مفهوم تشکیل  یدربرگیرندههای پژوهش بود که دارد، همسو است.  آشفتگی ساختار خانواده نیز از دیگر یافته

شود، وفایی والدین برای فرزندان افشا میکودک و وابستگی شدید به فرزند خردسال بود. وقتی بی-ائتالف والد

شود و والد گردد و باعث کاهش میزان احترام و ارزش والد خطاکار میویران می کارخیانتهای اعتماد به والد ستون

گردد. دیده میآید که این امر سبب ایجاد ائتالف با والد خیانتمی به شماردیده از دیدگاه فرزندان یک قربانی تخیان

زنان، برای  باألخصدیده دیده، همسر خیانتشدن تعهد والدینی و پریشانی روانی والد خیانت همچنین به دلیل سست

تواند آن را کنند که اضطراب نیز میرزند خردسال پیدا مینوعی وابستگی شدید به ف رفتهازدستجبران صمیمیت 

 تشدید کند.

دیده و شناخت حاالت روانی و انتظارات و نیازهای آنان، این امکان را آگاهی از تجارب افراد خیانت درنتیجه

انتظارات  شکن از برخوردهای مخرب با مسئله کاست و با برآورده کردنکه با آموزش همسران پیمان کندمیفراهم 

ی وسیع ، احتمال بهبود او و ماندن در رابطه را افزایش داد. شناخت دامنهقرارگرفتهوفایی و نیازهای فرد مورد بی

دیده را مرتفع کند و تواند روش صحیح مدیریت بحران و واکنش مؤثر به همسر خیانتشکنی میپیامدهای پیمان

توانند با همدلی بهتر با افراد قربانی خیانت و رسیدگی درمانگران می دیده،همچنین با شناخت حاالت روانی فرد آسیب

جامعه  سازیآگاهبه تمام ابعاد هیجانی، فکری و رفتاری مسئله، احتمال موفقیت جلسات درمانی را افزایش دهند. البته 

 تواند کمکی در جهت پیشگیری از وقوع روابط فرازناشویی باشد.های پژوهش میاز یافته

با توجه به حساسیت موضوع روابط فرازناشویی برای افراد و جامعه، راضی کردن افراد  .و پیشنهادها هاودیتمحد

ها بسیار دشوار بود و زمان طوالنی صرف این و ضبط مصاحبه واجد شرایط برای شرکت در پژوهش و انجام مصاحبه

ها با زبان کردی انجام ف دیگر به دلیل اینکه مصاحبهمسئله شد و همین امر مانعی بر سر همگن کردن نمونه بود. از طر

شد و الزم بود که تمامی مصاحبه کلمه به کلمه به زبان فارسی رونوشت شود لذا بازگردانی بعضی از اصطالحات 

 هاتوجه بود. با توجه به اینکه پژوهش به بررسی تجارب زنان از خیانت همسر پرداخته لذا تعمیم یافتهیک موضوع قابل

-هایی به بررسی تجربه زیسته مردان آسیبشود که در پژوهشدیده امکان پذیر نیست. پیشنهاد میبه کل افراد خیانت

های مردان و زنان در واکنش به خیانت همسر و بررسی دالیل ادامه زندگی دیده از روابط فرازناشویی همسر و تفاوت
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-دیده در بافت فرهنگی خود میاهی از تجربه زیسته افراد خیانتالبته آگشود. دیده پرداختهمشترک در افراد خیانت

 دهد.تواند احتمال موفقیت درمان در جلسات با موضوع بحث خیانت را افزایش

 ارشد است.نامه دوره کارشناسیشده از نتایج پایاناین مقاله استخراج .تعارض منافع

در این پژوهش قدردانی کرده و همچنین مراتب سپاس و کننده نویسندگان از تمامی بانوان مشارکت .سپاسگزاری

 آید.ها به عمل میقدردانی از جناب آقای دکتر آرمان عزیزی به جهت همکاری در گردآوری یافته
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