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Abstract 

Community health depends on family health. One of the harms that can shake the foundation 

of a family is extramarital affairs. Due to the importance of the issue of infidelity and lack of 

research in the field of relationships outside the framework of women, the present study was 

conducted with the aim of discovering the causes and contexts of women's transnational 

relationships from the point of view of injured men. The research environment included the 

betrayed men of Yazd province. The method of qualitative research and its strategy was the 

data of the foundation. Twelve people were selected using targeted, theoretical sampling and 

snowball sampling. Data were collected through semi-structured interviews and analyzed using 

three stages of open, central and selective coding. Finally, 46 concepts, 14 sub-categories and 4 

main categories were extracted. The main categories included "distancing" between men and 

women, "risky interactions", how couples interact with each other, "personality traits", 

including some characteristics of women, and "emotional / sexual dissatisfaction". The results 

showed that recognizing and understanding the contexts and causes of women's propensity for 

extramarital affairs could prevent such harm from occurring in future marital relationships. 

Therefore, counselors and psychologists can take steps to strengthen the foundation of the 

family by discovering the context and causes. 
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Introduction 

Marriage is a major event in the life of every person which forms a supportive-emotional 

relationship. The quality of this dual marital relationship is a foundation for the future 

functioning of the whole family and the physical and mental health of the community 

members (Myers, Madathil, & Tingle, 2005). Several factors such as commitment, marital 

satisfaction, connection and absence of factors such as violence and infidelity result in a 

healthy marriage (Lambert & Dollahite, 2008). There is evidence suggesting that people often 

mention extramarital affairs as one of the main causes of marriage, separation and divorce 

problems (Habibi & Hajiheydari, 2015). There are various definitions for extramarital affairs, 

but according to most researchers, any secret relationship with a heterosexual person is 

called an extramarital affair (Wiederman & Allgeier, 1996). Since extramarital affairs have 

countless effects and consequences on both couples as well as children, it is crucial to 

investigate factors that cause and perpetuate them (Mahmoodabadi, Bahrami, Ahmadi, Etemadi, & 

Zadeh, 2012). Recent studies have found a variety of influential factors in marital infidelity 

(Pourmovahed et al., 2017). Because more in-depth information can be obtained through a 

qualitative research, the present study explored the causes of female infidelity from the 

perspective of men (Pourmovahed et al., 2018). 

Methodology 

This was a qualitative study conducted with a grounded theory approach. The target 

population included men affected by their wives' extramarital affairs in Yazd Province, 

Iran. Of the participants in this study in 2019, whose spouses were involved in sexual and 

emotional infidelity or both, 12 people were selected through theoretical, purposeful and 

snowball sampling and interviewed. The sampling procedure was as follows: 8 people 

referring to the counseling centers in Yazd were selected in a 4-month interval. Some 

participants suggested 4 more people through snowball sampling, who were also 

interviewed, and theoretical saturation was obtained. Inclusion criteria were male 

participants in their first marriage and not experiencing divorce. Exclusion criteria were 

uncertainty about the spouse' infidelity and divorce. Given the nature of the study and in 

order to obtain accurate information, semi-structured in-depth interview was used. To 

analyze the data, a systematic procedure was used in three stages of open, axial and 

selective coding as well as the presentation of a logical paradigm (Iman, 2012). 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/j.1556-6678.2005.tb00595.x
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0192513X07308395
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=521954
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J056v08n03_02
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Results and discussion 

After transcribing the interviews and performing the coding steps, 78 items, 46 concepts 

and 14 sub-categories were obtained. Categorization continued until 4 main categories 

were obtained, including: distancing, risky interactions, personality traits, and emotional 

and sexual dissatisfaction. Given the obtained data and according to the participants, 

numerous conditions and factors contribute to female infidelity. A set of factors 

mentioned by them is their background that creates infidelity in which women play no 

significant role. The most important of these conditions is the family in which the woman 

was born and raised or the environment in which she grew up. The minimal role of the 

father in the single life of women, the absence or lack of love in the family, improper 

upbringing, the history of divorce of a family member and freedom after divorce are 

conditions that men have considered important in their wife's' infidelity. Participants 

mentioned personality factors such as variety seeking, excessive excitement, risk-taking, 

credulity, curiosity, and an interest in praising and overestimating others' words as factors 

in forming female extramarital affairs. The other factor was to grant extra independence 

to women by men. Bad friends and destructive friendship patterns were other factors 

involved in women's tendency to infidelity. Misuses of mobile phones and the Internet by 

women, addiction to cyberspace and spending time in it were some other contributing 

factors. 

Conclusion 

Excessive preoccupation, poor working conditions, and neglect of life were among factors 

mentioned as a reason for being too distanced from their wives and a reason for female 

infidelity. They also cite women's dissatisfaction with sex life as a factor that can directs 

them to another person. Another point that both men and women contributed to its 

formation was their pre-marital relationship and lack of sufficient knowledge of each 

other. In summary, some factors and conditions that contribute to establishing female 

extramarital affairs from men's perspective include disordered family, maternal 

encouragement, controlled celibacy, premarital passion, women's personality traits, 

excessive independence in marriage, destructive friendship pattern, emotional 

detachment, poor expression, sexual dysfunction, economic conflict, and the cyber space. 

The major limitation of the study was to get access to the samples and attract their 

cooperation. It is suggested to conduct a similar study in a different cultural setting. 
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 مقدمه

گیری یک ن پیوند سرآغاز شکلآید که ایحساب میبه آدمیزندگی هر  رخداد ترینباارزش، زناشویی پیوند

 و خانواده همه آینده کارکرد برای زیربنایی عاطفی است. کیفیت این رابطه دوتایی زناشویی، -رابطه حمایتی

 مریم اوانی .کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه یزد، ایران

دانشیار گروه روانشناسی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، 

 نویسنده مسئول() .ایران

 حسن زارعی محمودآبادی
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 چکیده

 ییزناشو فراکند، روابط  سستتواند بنیان خانواده را هایی که میاست. یکی از آسیب دهسالمت جامعه درگرو سالمت خانوا

روابط خارج از چارچوب زنان، با هدف کشف  ۀنیدرزم حاضر به دلیل اهمیت موضوع خیانت و کمبود پژوهش پژوهش است.

. محیط پژوهش دربرگیرنده مردان خیانت دیده دیده انجام شدزنان از نگاه مردان آسیب ییزناشو فراهای روابط علل و زمینه

گیری هدفمند، نظری و نفر با استفاده از روش نمونه 12روش تحقیق کیفی و راهبرد آن داده بنیاد بود. تعداد  استان یزد بود.

باز، محوری  گلوله برفی انتخاب شدند. اطالعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاری گردآوری و با استفاده از سه مرحله کدگذاری

های اصلی شامل مقوله اصلی استخراج شد. مقوله 4مقوله فرعی و  14مفهوم،  46وتحلیل شدند. درنهایت و انتخابی تجزیه

 «های شخصیتیویژگی»نحوه تعامل زوجین با یکدیگر،  «آمیزتعامالت مخاطره»به دوری زن و مرد از یکدیگر،  «فاصله سازی»

استخراج گردید. نتایج نشان داد  «تجربه برزخی»مقوله نهایی  بود. «خرسندی عاطفی/جنسینا» وشامل برخی ویژگی زنان 

تواند مانع از بروز چنین آسیبی در روابط زوجین در می ییزناشو فراها و علل گرایش زنان به روابط شناخت و درک زمینه

 لل در جهت تحکیم بنیان خانواده قدم بردارند.ها و عکشف زمینه توانند باآینده گردد. لذا مشاوران و روانشناسان می
 

 ، خیانت، مردان خیانت دیده، نظریه داده بنیادزناشویی فراروابط  :هاکلیدواژه

 

 خانواده درمانیروان و مشاوره
 1399و تابستان  بهار(. 29 یاپیپ) اول شماره. دهم دوره
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 از بسیاری آرمان و هدف ،کامیاب زناشویی است و داشتن یک زندگی جامعه اعضای روانی و بدنی سالمت

 مانند عناصری نیستی و ارتباط زناشویی، رضایت تعهد، مانند عنصر چندین. (Myers et al., 2005) است افراد

وفاداری و اعتماد همچنین  (Lambert & Dollahite, 2008) زندخیانت داشتن ازدواجی سالم را رقم می و خشونت

 زندگی اعتماد در تخریب هایگونه از یکی در رابطه رمانتیک برای بیشتر مردم ارزش بسیار باالیی دارد.

Rafeie, Kalantari, ) است 1فرا زناشوییروابط  ها،ازدواج درنهایت تخریب خانواده تخریب درنهایت و زناشویی

2017 Neshat Doust, & Hamid,)  های گذشته، شده است. در سالبیان گوناگونیمعانی  فرا زناشوییبرای روابط

را  فرا زناشوییروابط اگر بخواهیم  ولی؛ شدهمسر بیان می با غیر از ناروابه معنی داشتن رابطه جنسی  تنهاگاهی 

که از همسر پنهان شود، یک  جنستعریف گروهی از روانشناسان بیان کنیم، هر ارتباطی با فرد غیر هم بر پایه

خیانت آن را بیشتر به دو نوع  درزمینۀها پژوهش (Wiederman & Allgeier, 1996) گیردنام می فرا زناشوییرابطه 

. خیانت جنسی داشتن رابطه جنسی و (Guitar et al., 2017)کننداصلی خیانت جنسی و خیانت عاطفی تقسیم می

شود ی تعریف میکس باعاطفی هم به داشتن رابطه احساسی و گذراندن وقت بدون داشتن رابطه جنسی خیانت 

ظهور  حال، امروزه بابااین (Shackelford, LeBlanc & Drass, 2000) که شریک اصلی افراد در زندگی نیست

شود که شامل رابطه با جنس مخالف وفایی در نظر گرفته میعنوان سومین نوع بیاینترنت، خیانت اینترنتی به

 & ,O’Connor, Pisanski, Tigue, 2014 Fraccaro) منظور کسب لذت عاطفی یا جنسی از طریق اینترنت استبه

Feinberg,) دهند که موضوع خیانت مختص به طبقه خاصی از افراد جامعه نیست آمارها و تحقیقات نشان می

در آمریکا صورت گرفت، نشان  2015در پژوهشی که در سال بلکه همه افراد متأهل در معرض آن قرار دارند. 

درصد از زنان در طول زندگی زناشویی خود، به اشکال  15تا  11و  درصد از مردان 25تا  21داده شد که 

 .(,Ein-Dor, Perry-Paldi, Hirschberger, Birnbaum, & Deutsch, 2015) اندداشته فرا زناشوییمختلف روابط 

های جدید، نبـود ایـن معـضل نیست. گزارش منزلهبهدر کشور ما  فرا زناشوییآمار دقیق از روابط نداشتن 

مثابه های خانواده و همچنین دانستن ایـن موضـوع بهدرگیر با خیانت زناشویی به دادگاه مراجعینافـزایش آمـار 

ن واقعیت تلـخ اسـت که این معضل های خانوادگی و ناموسی، مبین ایها و قتلیکی از دالیل اصلی طالق

 .(Fathi, Fekazad, Ghaffary, & Bolhari, 2014)صورت پنهان در جامعه ما رواج دارداجتماعی به

های باعث ایجاد آسیب فرا زناشویی شود. ایجاد روابطدار میعوامل متعددی شروع و ادامه وسیلهبهخیانت 

نفس در زوجین شدید عاطفی، ازجمله اختالل استرس پس از حادثه، افسردگی، ناامیدی، خشم، عدم اعتمادبه

                                                                                                                     
1.extramarital relations 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/j.1556-6678.2005.tb00595.x
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0192513X07308395
https://scholar.google.com/scholar?cluster=5874467053197889389&hl=en&as_sdt=0,5
https://scholar.google.com/scholar?cluster=5874467053197889389&hl=en&as_sdt=0,5
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J056v08n03_02
https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-016-9432-4
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02699930050117657
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886913012324
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886913012324
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1090513814001019
http://refahj.uswr.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-817-165
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به دلیل  McDaniel, Drouin, & Cravens, 2017) )باری نیز بر روی کودکان دارداثرات زیان همچنینشود و می

های بروز و جامعه، بررسی علل و زمینه هاخانوادهخیانت بر روی زوجین، فرزندان،  ناپذیرجبرانپیامدهای 

و همچنین  فرا زناشوییتواند در کاهش روابط ها میبررسی گونهاینآن از اهمیت بسیاری برخوردار است. 

 د زندگی زوجین نقش بسزایی داشته باشد.بهبو

 اند. فتحی، پروین، جوادیانیافتههای اخیر به عوامل تأثیرگذار متنوعی در خیانت زناشویی دستپژوهش

(Fathi, 2017)  زن  32مرد و  40وفایی در زنان و مردان بر روی مقایسه علل بیانجام پژوهش کیفی با عنوان

شهر نشان داد که ویژگی و خصوصیات فردی، نارضایتی عاطفی و جنسی در روابط زناشویی، مشکالت 

کننده در گرایش افراد متأهل به ساز و تسهیلخانوادگی خاستگاه و عوامل اجتماعی ازجمله عوامل زمینه

حبیبی و حاجی حیدری همچنین پژوهش کیفی دیگر که به بررسی  .(Fathi, 2017)توفایی زناشویی اسبی

کننده به دادگاه خانواده شهر تهران پرداخت، خانواده مراجعه 42 علل خیانت از دیدگاه زنان و مردان بر روی

ترین علل خیانت از دیدگاه زنان و شان داد که سه عامل مسائل بین فردی، روابط همسران و جامعه، اصلین

 HABIBI)مسر، خشونت و تصمیم به جدایی بودمردان هستند. همچنین راهبرد اصلی مردان در مقابل خیانت ه

& Hajiheydari, 2015)  تا سال  1994که از سال  ساالنبزرگمطالعه طولی سالمت  هایدادهبا استفاده از

بوده، پژوهشی تحت عنوان حقایق جدید درباره خیانت انجام شد. نتایج  شدهآوریجمعدر آمریکا  2008

را دارند. همچنین  فرا زناشوییحاکی از آن بود که مردان و زنان به یک اندازه امکان تجربه کردن روابط 

تواند در تمامی طبقات رخ دهد. میزان وضعیت اجتماعی و اقتصادی نقش چندانی در این روابط ندارد و می

رضایت زوجین از یکدیگر و زندگی مشترک، رابطه معکوسی با میزان خیانت دارد، مخصوصاً زمانی که 

 (.Adamopoulou, 2013) تر باشدرابطه زناشویی طوالنی

موارد متعددی مانند  فرا زناشوییهای روابط شده درباره علل و زمینهبر اساس نتایج دیگر تحقیقات انجام

، بلوغ (Shirdel, 2006)طلبی نارضایتی از روابط جنسی و عاطفی، سوءظن نسبت به وفاداری همسر، تنوع

، شخصیت و درک (Loudová, Janiš, & Haviger, 2013) جمعیجنسی و اجتماعی، خانواده منشأ، وسایل ارتباط

بینی کننده قبل از ازدواج ازجمله سوابق روابط جنسی و عوامل پیش (Bagarozzi Sr, 2007) ازدواج،همسران از 

مواردی مانند ناکامی و ناتوانی زوجین برای  همچنین شده است.مطرح (Allen et al., 2008) بخشرضایت

و عدم ارضای نیاز  هاسالکنار آمدن با تعارض، آشیانه خالی، عدم صمیمیت زوجین با هم حتی بعد از 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563216306586
http://jqr.kmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-693-1&sid=1&slc_lang=en
http://jqr.kmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-693-1&sid=1&slc_lang=en
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=521954
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=521954
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165176513004321
http://refahj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=2103&slc_lang=en&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/41897269/Infidelity_as_a_Threatening_Factor_to_th20160202-16731-k2s7w8.pdf?1454442205=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DInfidelity_as_a_Threatening_Factor_to_th.pdf&Expires=1597819407&Signature=MP2WQls
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01926180601186900
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1545-5300.2008.00251.x
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. از دیگر عوامل (Brown, 2013)عوامل برانگیزاننده خیانت است ازجملهمطلوب  صورتبهجنسی یکدیگر 

. (Fisher, 2007)طلبی، اثبات مردانگی و زنانگی و اثبات جذابیت اشاره کردتوجه، قدرتتوان به جلبمی

سوی روابط نامشروع مرد متأهلی است که به ترین انگیزه زن وتجربه مجدد صمیمیت فردی و جنسی مهم

. وقتی (Glasser & Glasser, 2010)یابندشوند؛ چیزی که دیگر آن را در زندگی مشترکشان نمیکشیده می

نیازهای عاطفی همسران برای مدت طوالنی برطرف نگردد، به همان اندازه امکان دارد که فرد دیگری که 

 همچنین کیفیت .(Harley & Chalmers, 2013)فرد سوم وارد رابطه زوج شود عنوانبهاین نیازها را ارضا کند، 

تواند باعث رو آوردن زوجین به خیانت جنسی را از عواملی است که می یرابطه کم تعداد دفعات یا کم

مداوم پدر و مادر، داشتن الگوی  هاینند جدایی والدین، درگیریمحیطی ما عوامل (Campbell, 2009) شود

های زیاد با جنس مخالف، مصرف خیانت در خانواده بخصوص در پدر و مادر، سابقه داشتن دوستی

 ,Blow & Hartnett)تواند خطر خیانت را افزایش دهدمشروبات الکلی، وجود دوستان ناباب نیز می

 یادگیری میزان هرچه خیانت است. بر پتانسیل مؤثر عوامل اجتماعی از یادگیری همچنین عامل.(2005

 & Edjtehadi)یابدافزایش می نیز خیانت پتانسیل میزان باشد، گرفتهشکل مؤثرتری صورتبه فرد در اجتماعی

Vahedi, 2016). افراد دارای رابطه نامشروع و صحبت با دیگران در مورد این  با آشنایی همساالن، تأثیرات

، تأثیر گذارد زوجین نامشروع ممکن است در رابطه که اجتماعی بافت هایویژگی ازجملهنوع روابط 

وفایی وجود دارد. افرادی که نمرات باالتری در همچنین رابطه مثبتی بین شخصیت و بی .(Rotter, 2001)است

 .(Jones & Weiser, 2014)تاریک شخصیت دارند، خیانت بیشتری نیز در روابطشان دارند هایویژگی

ناشی از عدم انجام پژوهش در مورد خیانت از نگاه مردان  خألانجام این پژوهش، وجود  یکی از دالیل

صنعت از سوی دیگر  به خاطرو مهاجرپذیری آن  سویکبود. دلیل دیگر بافت سنتی و مذهبی شهر یزد از 

 تأثیری یزدی نیز هاخانوادهد بر روی تواناست. پیامد چنین تغییراتی، تحول در ساختار خانواده است که می

زنان  فرا زناشوییهای بروز روابط رود اطالعات ما در مورد زمینهبگذارد. با انجام این پژوهش، انتظار می

مردان و  زنان از نگاه فرا زناشوییهای روابط بنابراین این پژوهش با هدف کشف علل و زمینه ؛افزوده شود

رایش زنان به کشف علل گقابلیت  شاملپژوهش  هایسؤال استای آن انجام شد.ارائه یک مدل مفهومی در ر

 در زنان بود. فرا زناشوییهای بروز روابط شناسایی زمینه و فرا زناشوییروابط 

 

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=PD6LIuaXcJsC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Brown,+E.+M.+(2013).+Patterns+of+infidelity+and+their+treatment:+Routledge.+%5Blink&ots=evtjMtn2nO&sig=wqggAc6z2zkhsxZMWbDlCFmiOFo#v=onepage&q=Brown%2C%20E.%20M.%20(2013).%20Patterns
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Glasser%2C+W.%2C+%26+Glasser%2C+C.+%282010%29.+Getting+together+and+staying+together%3A+Solving+the+mystery+of+marriage%3A+Harper+Collins.+%5Blink%5D&btnG=
http://assets.bakerpublishinggroup.com/processed/book-resources/files/Excerpt_9780800719548.pdf
https://digitalcommons.latech.edu/dissertations/436/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1752-0606.2005.tb01556.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1752-0606.2005.tb01556.x
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Edjtehadi%2C+M.%2C+%26+Vahedi%2C+G.+%282016%29.+Sociological+study+of+the+potential+of+infidelity+in+marital+relations+and+its+effective+factors+among+public+and+private+sector+employees.+Iranian+Soci
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Edjtehadi%2C+M.%2C+%26+Vahedi%2C+G.+%282016%29.+Sociological+study+of+the+potential+of+infidelity+in+marital+relations+and+its+effective+factors+among+public+and+private+sector+employees.+Iranian+Soci
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1066480701092012
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886913012634
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 روش

 هایرویه سلسله یک استقرایی طوربه بود. این روش 1پژوهش حاضر کیفی و راهبرد آن نظریه داده بنیاد

هدف جامعه  .کند ایجاد هادادهموردمطالعه از دل  پدیده درباره اینظریه تا گیردمی ارک به را سامانمند

در این  کنندگانمشارکتهمسر در استان یزد بود. از بین  فرا زناشوییاز روابط  دیدهآسیبشامل مردان 

نفر بر  12که همسرشان درگیر خیانت جنسی، عاطفی و یا هردو شده بودند تعداد  1398پژوهش در سال 

انجام شد. روال  هاآنانتخاب شدند و مصاحبه بر روی  هدفمند و گلوله برفی نظری، گیرینمونهمبنای 

نفر  8ماه و با مراجعه به مراکز مشاوره سطح استان تعداد  4به این صورت بود که در بازه زمانی  گیرینمونه

برخی از  ار، محبت( همچنینبهمن، نوید، ضیایی، نگ هایمشاورهانتخاب شدند )شامل مرکز 

که اشباع  نیز مصاحبه شد هاآنرا پیشنهاد دادند که با  نفر دیگر 4گلوله برفی  صورتبه کنندگانمشارکت

و  عدم طالق زوجین ورود به پژوهش عبارت بودند از مرد بودن، ازدواج اول، هایمالکنظری حاصل شد. 

 زوجین بود. خروج عدم قطعیت خیانت و طالق قانونی هایمالک

 ابزار 

با توجه به ماهیت پژوهش، برای دست یافتن به اطالعات دقیق، باید از روش مصاحبه رودررو استفاده 

یافته استفاده گردید. در مصاحبه تعداد شد؛ در این پژوهش از روش مصاحبه عمیق به شیوه نیمه ساختمی

بود، از  شدهاستفادهبندی نظرات اساتید روانشناسی از جمع هاآنکه برای اطمینان از روایی محتوای  سؤال 10

، تردقیقپرسیده شد. همچنین در مواقع لزوم و جهت دستیابی به جزئیات بیشتر و اطالعات  شوندگانمصاحبه

مثالی از تجربه خود بیان  لطفاً»، «در این مورد بیشتر توضیح دهید؟ توانیدمی»کاوشگرانه مانند  سؤاالتاز 

بندد و نه اطالعات مطلوبیت این نوع مصاحبه آن است که نه دست و پای محقق را می .شدمیده استفا «کنید.

ها سازد. عالوه بر این، نزدیکی و فاصله مناسب با فضای ذهنی سوژهبسیار وسیع و غیرضروری را فراهم می

 .(Mohammadpur, 2013) کندممکن می

 پژوهش ی اجراشیوه 

راحتی پاسخگو و محقق از محیط کار تا مراکز مشاوره در تغییر ها بسته بهصاحبهدر پژوهش حاضر، مکان م

نفر دیگر، در محیط کارشان مصاحبه انجام  2در مراکز مشاوره و با  کنندگانمشارکتنفر از  10بود. با 

                                                                                                                     
1 . grounded theory 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Mohammadpur%2C+A.+%282013%29.+Qualitative+research+method+counter+method2%3A+The+practical+stages+and+procedures+in+qualitative+methodology.+Tehran%3A+Sociologists+Publications.+&btnG=
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 وت بود.ساعت متفا 2دقیقه تا  30هایشان از گردید. زمان مصاحبه بستگی به میزان همکاری پاسخگو و پاسخ

شده، به شکل واژه به واژه و دقیق تایپ گردید؛ سپس با گوش ابتدا جلسات ضبط ،هامصاحبهبعد از انجام 

 های صوتی و اطمینان از صحت مطالب یادداشت شده، کدگذاری صورت گرفت.دادن چندباره به فایل

 ای گوناگونی وجود دارد کههآمده در روش نظریه داده بنیاد، روشدستوتحلیل اطالعات بهبرای تجزیه

ها، از سه مرحله وتحلیل دادهدر این روش برای تجزیه مند است؛، روش نظامهاآنیکی از پرکاربردترین 

عرضه یک پارادایم منطقی از نظریه  درنهایتو  3انتخابی و کدگذاری 2محوری کدگذاری ،1باز کدگذاری

 کشف هاداده در هاآن ابعاد و شدهشناسایی مفاهیم از،ب . در مرحله کدگذاریگرددمیدر حال رشد استفاده 

 به هامقوله محوری، شوند. در مرحله کدگذاریاولیه بیان گذاشته می هایمقولهاطالعات،  بندیبخشو با 

. در مرحله شوندمیهای جدیدی به هم مربوط و اطالعات به شیوه شوندمیپیوند داده  هازیر مقوله

 آمدهدستبهموجود که در مرحله قبل  هایمقولهژوهشگر با استفاده از روابط میان کدگذاری انتخابی، پ

 کُدگذاری هاداده کلیدی، نکات شناسایی از در مطالعه حاضر، پس .آورددرمی را نگارش اینظریهاست، 

 ریقط از و شدهتبدیل مفاهیم از ایمجموعه مشترکی بودند، به محورهای دارای کُدهایی که سپس شده،

 و مراجعه هامصاحبه متون وتحلیل، دائم بهگردید. در فرآیند تجزیه استخراج هامفاهیم، مقوله بندیگروه

 تا ادامه یافت قدرآن 4برگشتی و رفت روش این گردید، اضافه کدهای جدیدی یا حذف کدها از برخی

کنندگان خواسته شد مشارکت ازدر پژوهش حاضر برای اعتبار پذیری  .رسید نظری اشباع مرحله به پژوهش

های کلی مطالعه را ارزیابی کرده و در مورد صحت آن نظر دهند. همچنین برای پیشگیری از تا یافته

نظر با همتایانی که سروکاری با بحث و تبادل فنهای احتمالی پژوهشگر، در جریان پژوهش از سوگیری

شده، متون های ضبطر قابلیت اطمینان نیز مصاحبهبرای رعایت معیا پژوهش حاضر نداشتند استفاده گردید.

ها های پژوهشگر و فرآیند تحلیل دادهشوندگان، یادداشتها، فهرست مصاحبهشده از مصاحبهبردارینسخه

کننده در پژوهش شده است. پس از به دست آوردن نتایج، از روش مرور توسط خبرگان غیر شرکتذخیره

های خام مقایسه گردید تا ها با دادهپذیری، نتایج تحلیل به قابلیت تأیید یابیتدساستفاده شد. همچنین برای 

                                                                                                                     
1. open coding 

2. axial coding 

3. selective coding 

4  . iterative 
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و  ها، باورها و انتظارات ذهنی پژوهشگر در جریان گردآوریها تأیید شود. اندیشههمخوانی نتایج با داده

 کنترل گردید.ردیابی و های واردشده در پژوهش قابلترتیب دیدگاهاینها یادداشت شد و بهتحلیل داده

 هایافته

 40سال و باالترین سن  26سال )کم سن ترین  36کننده در پژوهش حاضر میانگین سن مردان مشارکت

سال( و میانگین  38سال و باالترین سن  18سال )کم سن ترین  30سال(، میانگین سن زنان خیانت کننده 

از آنان کارمند بودند. از  درصد 25زاد و درصد مردان شغل آ 75سال بود. همچنین  11مدت ازدواج زوجین 

 25دارای فرزند و  درصد 75شاغل بودند. از میان زوجین  درصد 8دار و تنها خانه درصد 92میان زنان نیز 

 درصد 3.3سیکل،  درصد 33.3از آنان فرزندی نداشتند. میزان تحصیالت مردان به این صورت بود:  درصد

سیکل،  درصد 33.3دکترا. از میان زنان  درصد 8.3لیسانس و  درصد 16.6دیپلم، فوق درصد 8.3دیپلم، 

 لیسانس بودند.فوق درصد 8.3لیسانس و  درصد 16.6دیپلم،  درصد 41.6

 مقوله فرعی به 14مفهوم و  46گزاره،  78ها و با انجام مراحل کدگذاری،سازی مصاحبهاز پیاده پس

اند مقوله اصلی ادامه یافت. مقوالت اصلی پژوهش عبارت 4ازآن مقوله سازی تا رسیدن به دست آمد. پس

شخصیتی، ناخرسندی عاطفی و جنسی. مفاهیم، مقوالت  هایویژگیآمیز، از: فاصله سازی، تعامالت مخاطره

مقوالت اصلی و  در ادامه آمده است. شده از کدگذاری در جدول زیرفرعی و مقوالت اصلی ساخته

 ردید و درنهایت مدل مفهومی ترسیم شد.مقوالت فرعی به تفکیک بیان گ
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 مقوله اصلی فاصله سازی

تواند های مشترک، شاهد فاصله روزافزون زوجین هستیم. فاصله میان زوجین به دو شکل میدر بعضی زندگی

دوری عاطفی  ولیبروز کند. گاه این فاصله فیزیکی بوده و گاه زوجین ازنظر فیزیکی در کنار یکدیگر بوده، 

د دارد. نتیجه این امر ناامیدی زوجین از یکدیگر و شاید در مواردی رفتن به سمت کسی که وجو هاآنمیان 

 .احساس نزدیکی بیشتری را با او تجربه کنند باشد

 درگیری اقتصادی افراطیمقوله فرعی 

ه شود کاوضاع اقتصادی نامناسب و درآمد کم، عالوه بر تأثیرگذاری بر روی تمامی افراد خانواده، باعث می

تر در محیط کار یا قبول شرایط شغلی صرف زمان طوالنیآور خانواده برای کسب درآمد بیشتر، مجبور بهنان

های جسمی و روحی زیادی بر نامناسب شود که باعث دوری بیشتر از محیط خانه و برجای گذاشتن خستگی

توجیه مرد، تالش بیشتر برای خانواده های عاطفی زن شود. تواند عدم توجه به خواستهشود. نتیجه آن میاو، می

فرا تواند منجر به روابط توجهی مرد به او است. این تفاسیر متفاوت باعث نارضایتی و درنهایت میو نگاه زن کم

 گوید:گردد. حسین در خصوص شرایط کاری و دوری از همسرش می زناشویی

گفت بردم، نبردم. میمی اون طرف طرفنیابردم، باید براش وقت میذاشتم، تفریحش می»

 «شهها جور بداد برنامهمشکالت کاری اجازه نمی ...دادبریم مسافرت، کارخونه مرخصی نمی

ی شهرنیب بوسینیمداند، او راننده های بیشتر مردان میرضا نیز ساعت کاری طوالنی را یکی از دشواری

 داند:را یکی از عوامل مهم خیانت همسرش می اشیکاراست و شرایط 

خیلی از مردهای کشور ما هست، ساعت کاری بسیار زیاده... طرف  ریگ بانیگریه مشکلی که »

خیلی گشتم، شب برمی 7رفتم سرکار، صبح می 4که متأسفانه کارم جوری بود از زندگی غافل میشه. 

 «اون طرف هم آزادتر بود، با حرفای قشنگش زنمو کشید سمت خودش.کم پیش هم بودیم، 

 ازحدبیشه فرعی استقالل بخشی مقول

به همسر خود داده بودند و آن را  ازحدبیشاستقالل الزم یا  هاآنکنندگان، طبق نظر برخی از مشارکت

، چراکه همسرشان نتوانسته مدیریت کارآمدی برای نحوه دانستندمیعنوان عاملی برای خیانت همسر به

شوهر به فرد  رفته در این تعامالت، ارتباط خاص میان زن وکه رفتهیطورارتباطات با او و دیگران داشته باشد. به

 گوید:های همسرش مییافته است. علی درباره آزادیسومی تعمیم

خواست بره، گفتم برو... هر کاری خواست بکنه گذاشتم... کار کنه، زنم هرجایی می»

 «جوری شدهرچی...شاید دیگه خیلی آزادش گذاشتم این
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را با استقاللش بعد از ازدواج را یکی از دالیل  شدهبزرگت محیط بهزیستی که همسر در آن فرزاد تفاو

 گوید:داند، او میخیانت همسرش می

توی بهزیستی خیلی چیزا براشون محدود بوده، وقتی اومد بیرون دید گوشی، تلگرام، »

 «...یهو آزاد شد انگار نه.جور چیزا هست، باعث شد این کار رو بکاینستاگرام، بیرون رفتن و این

 آمیزاصلی تعامالت مخاطرهمقوله 

آن ممکن است تا آخر عمر  تأثیرشوند که یی روبرو میهاتیموقعدر زندگی خویش با شرایط، افراد و  هاانسان

 در اختیار انسان نبوده و گریزناپذیر هاآنی است که ترک اگونهبهی از این تعامالت بعضادامه داشته باشد. 

طور مثال انسان در انتخاب والدین خویش مختار نیست. از سوی دیگر بعضی از روابط مانند نوع است. به

تواند متأثر از شرایط زندگی افراد باشد. استفاده از فضای مجازی و انتخاب دوست باوجود انتخابی بودن، می

 شدهبیاند. در ادامه مقوالت فرعی باعث مخاطراتی در زندگی فرد شو تواندمیبرخی از تعامالت  هرحالبه

 است.

 شدهمقوله فرعی تجرد کنترل

برخی از والدین با تعصبات  ولی حدی الزم و ضروری است؛ شکی نیست که نظارت والدین بر فرزندان تا

 شوند. به دالیلی، باعث نارضایتی، تنش و فاصله زیاد میان خود و فرزندان میگیرانهاشتباه و وضع قوانین سخت

هایی فرار از محیطها بر روی دختران بیشتر است. که ریشه در سنت و فرهنگ جامعه ما دارد، این محدودیت

های قوی ازدواج آنان باشد و پس از تواند یکی از انگیزهکه فرزندان به هر دلیلی از آن ناراضی هستند، می

 گوید:ی خود داشته باشند. سعید میهاازدواج نیز، ممکن است ناخودآگاه سعی در جبران تمامی محدودیت

زد که با من ازدواج کنه از خونه باباش بیاد بیرون، وقتی باهم دوست بودیم، به هر راهی می»

 «.گفته حتماً باید چادری باشه، نمی ذاشت هرجایی برهباباش خیلی محدودش کرده بود، می

کنند که می اچارا در مراکزی زندگیسرپرست و بد سرپرستی هستند که نروی دیگر ماجرا، کودکان بی

ممکن است بسیاری از قوانینش خوشایند آنان نباشد. فرزاد از شرایط دشوار مجردی همسرش در بهزیستی 

 داند:و حتی دلیل ازدواج همسرش با وی را، رهایی از این قیدوبندها می گویدمی

شار آورده بودن، تو مشت خواسته از بهزیستی بیاد بیرون. توی بهزیستی خیلی بهشون فمی»

 «داشته باشه تأثیر. این چیزا خیلی ممکنه تو این کارایی که تو زندگیمون کرده گرفته بودنشون
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 مقوله فرعی خانواده نابسامان

گیری شخصیت افراد از بدو تولد تا نوع تعامالت و رفتارهای افراد در خانواده مخصوصاً والدین، در شکل

اعتیاد والدین، سابقه طالق، عدم  گذار بخش مهمی از سرنوشت افراد است.ایهسالی نقش دارند و پبزرگ

ها مهرورزی اعضای خانواده به یکدیگر و نقش کمرنگ پدر در خانواده، شماری از این نابسامانی خانواده

آن  ای که وی ازکنندگان رفتارهای نادرست همسر و حتی خیانت او را، به خانوادهاست. تعدادی از مشارکت

 گوید:دانند. مهرداد در خصوص خانواده همسرش میآمده مربوط می

گفت زنم دوتا خواهر داشت طالق گرفته بودن، یکیشون خونه مجردی داشت. زن منم هی می»

 «خوش به حالش، راحته، آقاباالسر نداره. باباش هم تو خونه حرفش مهم نبود

 گوید:داند و میو میحمید هم خانواده همسرش را عامل مهمی در خیانت ا

اشون خیلی چیزا مهم عدم تربیت درست خانمم عامل مهمی توی خیانتش بود. توی خانواده»

خواهر شم یک سال بعد ...نبوده، اینکه خانمم با کی میره و میاد. انگار دروپیکر نداشته باشه خونشون

 «...از ازدواجش، شوهرش با یکی می بینتش وطالقش میده

 ر قبل از ازدواجمقوله فرعی شو

 ولی شناخت زوجین قبل از شروع زندگی، الزمه رسیدن به یک زندگی مشترک سالم و خوشبخت است؛

دوراز چشم خانواده، شناخت زوجین به های سطحی و بدون ضابطه دختر و پسر بهممکن است در زمان آشنایی

تفاوت در عقاید، عالیق، فرهنگ، دلیل باال بودن هیجاناتشان و شیفتگی شدید، سطحی باشد و توجهی به 

 گوید:تحصیالت خود و خانواده نداشته باشند. بهزاد می

 ازلحاظ گفتندیم دیشنیمما با هم دوست بودیم. برای ازدواج که مطرح کردم، هر کی »

 «...مخالف بودند، گوش ندادیم هاخانواده .دیخورینمفرهنگی بهم 

 مقوله فرعی الگوی مخرب دوستی

اشخاص دارند. های رفتاری و سبک زندگی جانبه بر روی تفکر، اعتقادات، واکنشأثیراتی همهدوستان ت

های دیگر، زمانی را برای این نوع ارتباط اختصاص هرکسی بسته به نوع شخصیت، مشغله کاری و عامل

از این تغییرات نوع  شوند. یکیدهد. پس از ازدواج، افراد ملزم به ایجاد تغییراتی در برنامه زندگی خود میمی

کنندگان از نوع معاشرت و زمانی که ارتباط با دوستان است که باید مدیریت گردد. برخی از مشارکت

 گوید:دانند، احساس نارضایتی داشتند. مهرداد میهمسرشان به دوستان خود اختصاص می
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شده بود، یه  جوریشدن دور هم اینبا دوستاش که جمع می شده بود، بازقیرفدیگه خیلی »

 «...دوستاش هم خوب نبود، خیانت میکردن ...سره دور هم بودن

چراکه هر پذیرش نیست؛ های چندساله پس از زندگی مشترک، قابلالبته انتظار کنار گذاشتن دوستی

زنگ  تواندارتباط زوجین با دوستان نامناسب، می ولی شخصیت سالمی، به گستره وسیعی از روابط نیاز دارد؛

 ساختار زندگی از هم بپاشد. همهتوجهی به آن، باشد که در صورت بی هاآنری برای زندگی خط

 مقوله فرعی تشجیع مادرانه

تواند تأثیرگذارترین رابطه در فرزندی می-مادر، در تربیت و سرنوشت فرزندان نقش کلیدی دارد و رابطه مادر

رار دهد. گاهی روابط مادر با فرزند به دلیل مدیریت ق تأثیرتمام زندگی باشد و حتی رابطه با همسر را تحت 

تواند به کانون تنش در خانواده زوجین منجر شود. از طرفی غلط زوجین یا احساساتی برخورد کردن، می

شود. های او، بدون توجه به مسائل زندگی میازحد فرزند به مادر، باعث پذیرش تمامی حرفوابستگی بیش

 گوید:دلیر کردن و تحریک کردن است. بهزاد میتشجیع در لغت به معنی 

پروا شد و ترس خیانت و طالق ریخت همون موقع بود که مادرزنم بهش جرقه اینکه خانمم بی»

این حرف  ...زندگی کن آقاباالسرگفت طالق بگیر، بیا طبقه پایین خونه ام رو بهت می دم دیگه بی 

 «...م راحت زندگی کنهتو ذهن زن من موند که میتونه بی آقاباالسر ه

تر شدن ارتباط همسرش با فرد همسرش از رفتارهای وی را یکی از دالیلی راحت مهرداد نیز حمایت مادر

 گوید:داند و میسوم می

گفت خونه مثالً اگه به من دروغ می ...مامانش حمایت بیخودی از خودش و کاراش می کنه»

 ...که اصالً اونجا نبود، خوابه. درصورتینجاستیاگه آره زدم، الکی میمامانم، من به مامانش زنگ می

 «...کرده داره از زندگی دخترش مواظبت می کنهنمی دونم شاید فکر می

 شخصیتی هایویژگیمقوله اصلی 

شخصیتی و خصوصیات  هایویژگیگردند، هرکدام دارای زن و مردی که وارد زندگی زناشویی مشترک می

افراطی دربیاید، ممکن است  صورتبهانی که یکی از این خصوصیات در فرد فردی متفاوتی هستند. زم

، بیشترین کنندگانمشارکتمشکالتی را برای او و اطرافیانش ایجاد کند. در پژوهش ما و با توجه به سخنان 

 پذیری و تایید خواهی آنان بوده است.طلبی و ریسکصفتی که باعث خیانت زنان شده بود، هیجان
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 رعی گشودگی به تجربهمقوله ف

طلبی، کنجکاوی و تمایل به پذیرش عقاید تازه از طلبی، تنوعپذیری، هیجانهایی مانند انعطافخصلت

تواند باعث پیشرفت فرد ها میهای جدید دارند. داشتن این خصلتافرادی است که عالقه به تجربه هایویژگی

ای دیگر پریدن، ای به شاخهل در روند زندگی، از شاخهعدم تعاد ولی در زندگی و داشتن زندگی شادتر شود؛

تواند از می ...های جنسی و بندوباریو رو آوردن به بی ازحدبیش هایپذیریریسکگسیختگی رفتاری، ازهم

صورت افراطی باشد. حمید، بعد از حدود یک سال زندگی ها بهخصلت گونهاینپیامدهای منفی داشتن 

 گوید:شود، میاو با چند نفر می فرا زناشوییهای مکرر همسرش و روابط مشترک، متوجه خیانت

 و اسمهایی که ردوبدل کرده بود پیام کاری. همچنینخورد به تحصیالت و به سنش نمی»

طلبه، چون با کنم خانم من تنوعفکر میدنبال هیجان و چیزای جدید بود.  هانوجوانعجیب بود. عین 

 «...از تأهلش چند نفر دوست شده بعد

پیش به اززنان بوده و آنان را بیش شدهمطرحباید توجه داشت که شاید عواملی باعث تشدید خصوصیات 

های های مربوطه سوق دهد. عواملی مانند شرایط زندگی زناشویی، تفاوتسمت رابطه با افراد جدید و هیجان

 این عوامل هستند. ملهازجشخصیتی بین آنان و همسر و یا عادی شدن زندگی زناشویی 

 مقوله فرعی تأیید خواهی

، یکی از نیازهایی است که در صورت ارضای آن، افراد هاآنمیل به همراهی دیگران و موردپذیرش بودن 

 ولی کنند. به دلیل اجتماعی بودن انسان، این نیاز تا حدی منطقی و طبیعی است؛احساس رضایت و امنیت می

مانند هر مسئله دیگری، اگر تأیید خواهی به سمت افراطی  این نیاز افراطی شود؛دهد که مشکل زمانی رخ می

 گوید:اش به بار خواهد آورد. محمد میشدن برود، قطعاً مشکالت و معضالتی را برای فرد در زندگی

کرد که تو چشم باشه، ابروش رو تتو کرد، رفت لبش رو تزریق یه سری کارها با خودش می»

 «که بقیه ببیننش و بگن بارکال......رفت عمل کرد که الغر بشهکرد، شکمش رو 

 گوید:میرضا نیز در این خصوص

با آدمهای نادرستی که روبرو ...رفتهایی که میداد. تو محیطزنم حرف بقیه رو خیلی بها می»

 «کردات فالنه، قبول میگفتن زندگیشد، خیلی حرفاشون براش مهم بود. اگه اونا میمی

 ه اصلی ناخرسندی عاطفی / جنسیمقول

ترین اهداف یکی از کلیدی هاآننیازهای عاطفی و جنسی یکی از عمده نیازهای آدمی است و برطرف کردن 

در زندگی زناشویی، نوعی نارضایتی ایجاد  هاآنازدواج است. در صورت برطرف نشدن این نیازها یا یکی از 
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ا در پی داشته باشد. یکی از پیامدهای این ناخرسندی زوجین ر گوناگونیشود که ممکن است پیامدهای می

 با دیگری و رفع نیازها درجایی غیر از کانون خانواده باشد. هاآنتواند ارتباط می

 مقوله فرعی ناتوانی جنسی مرد

توان هستند. ناکارآمدی جنسی مرد گاهی به دالیل مختلف روانی و جسمی، مردان در رابطه جنسی کم

د سبب نارضایتی همسر شود و یکی از دالیلی باشد که آنان بخواهند رو به سمت کسی دیگر بیاورند. توانمی

 گوید:باره میگذرد، دراینسال از زندگی مشترک با همسرش می 18علی که 

اش داد، مسئلههایی گیر به روابط زناشویی میزنه... یه وقتبیشتر در مورد جنسی تو سرم می»

 «تر نمیشه، رفتم دکتر...گفت مثالچرا رابطه مون طوالنیمی...این بود

در این مورد نیز، از دالیل نارضایتی  شاید عدم آموزش صحیح رابطه با همسر و عدم گفتگو زوجین

تر بتوانند در مورد نوع شان باشد. ممکن است زنان به دلیل سنت حاکم بر جامعه سختزوجین از رابطه جنسی

 هاآنجنسی صحبت کنند یا زمانی که دیگر کار از کار گذشته است آن را ابراز کنند. عالقه خود در رابطه 

گیری نیاز جنسی خود و سعی در کم کردن رابطه با همسر و یا درنهایت شکستن پیمان ممکن است با نادیده

 گوید:زناشویی به این نارضایتی پاسخ دهند. حسین می

بهتر  اآلنودم چکار کنم که همسرم هم راضی باشه. من تو رابطه جنسی مشکل داشتم، بلد نب»

 «...گفت کاش قبلنت هم مثل االن بوداین اواخر که رابطه جنسی داشتیم، می...شدم

 رغبتی جنسی زنمقوله فرعی بی

های جسمی و روحی، کیفیت رابطه زنان، به دالیل متفاوتی مانند احساسی، فیزیولوژیکی، بیماری میل جنسیبی

میلی جنسی زنان، رابطه احساسی ترین دالیل بیتواند بروز کند. یکی از مهمجنسی، مشکالت خلقی می

جنسی با همسر کمرنگ در زندگی مشترک است. در این زمان، زنان میل و رغبت کمتری به برقراری رابطه 

روابط  ساززمینهتواند برند. این نارضایتی میدهند و درنتیجه لذتی از رابطه نمیدارند و یا به اجبار به آن تن می

 گوید:گردد. رضا در مورد میل جنسی همسرش می فرا زناشویی

ها خیلی وقت... . اصالًبشه برای رابطه قدمشیپبار ... اینکه اون بخواد ای یکگفت هفتهزنم می»

 «میباشخواست اصالً رابطه داشته نمی هم دلش

 کند:توصیف می گونهاینرغبتی جنسی همسرش را مهدی نیز بی

این  به خاطرهای جنازه می موند، انگار هیچ حسی نداشت. شاید زنم تو رابطه جنسی مثل آدم»

 «.شته باشهشد تو رابطه جنسی هم حسی ندامی باعث بود که زیاد منو دوست نداشت.
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 فرعی سردی عاطفی مقوله

گاهی  ولی گردد؛می زوجین خوشبختی احساس و زندگی بیشتر دوام باعث زناشویی زندگی در عالقه و عشق

شود و زوجین نیز تالشی برای به وجود زندگی زناشویی به هر دلیلی از همان ابتدا با دوست داشتن شروع نمی

 :گویدمی گونهاینشان شروع زندگیکنند. مهدی از ابتدای آمدن عشق نمی

، من چون روز اول دوم زندگی حس کردم که خواستهکنم که از اول منو نمیمن فکر می»

کردم اصالً همون روز اولم مثالً هر چی هم بهش ابراز عالقه می از انگار من در کنارش هستم.انگارنه

 «دکراز آدم دوری می...انگار که تو داری چی میگیانگارنه

 به احساسات رفته اینرفته ولی کنند؛زوجین با عشق زیاد زندگی مشترک خود را شروع می گاهی ولی 

 داند:گراید. رضا دلیل خیانت همسرش را کم شدن عالقه بینشان میمی سردی سمت

شاید خانمم دیگه منو دوست نداشت و نیومد رک و  ولیما عاشق شدیم و ازدواج کردیم، »

 «...و راه خیانت رو انتخاب کرد. خودشم می گفت دیگه دوستت نداشتم پوست کنده بگه

 بیانی مقوله فرعی ضعف

نیز برای دوام آوردن نیاز به ابراز شدن دارد.  شالوده زندگی مشترک بر پایه عشق و محبت استوار است. عشق

و غیره ابراز کند. زنان  فتاریر و نوشتاری بیانی، های متفاوتی مانند تظاهراتتواند عشق را به شیوههرکسی می

بیشتر به ابراز کالمی عشق از سمت شوهرشان نیاز دارند. در مقابل برخی از مردان ممکن است به دالیلی مانند 

یاد نگرفتن، صفات شخصیتی، محرومیت احساسی دوران کودکی، باورهای نادرست سنتی و ترس از متوقع 

 گوید:باشند. میالد می شدن همسر، در ابراز بیانی عشق خود ناتوان

گفتی دوستت دارم، عاشقتم، برات می میرم و از این مثالً بهم نمی...می گه منو دوسم نداشتی»

ی حرف چطورخب اینکه وقتی ما بچه بودیم هیچکی بهمون آموزش نداده بود که با خانمت  ...حرفا

 «داشته تأثیراینا خیلی  ...اش بریبزنی، قربون صدقه

ق و محبت مردان، ممکن است باعث سردی همسرشان و رساندن این پیام که شوهر به آنان ضعف بیانی عش

کند و و همین امر راه را برای ورود فردی که مهارت باالیی در این زمینه دارد، هموار می ای ندارد شود؛عالقه

 گوید:شود. رضا میهای خیانت زده میجرقه

 زد، بهش دل بست. منم کمتر میتونستم بهش برسم.خانم من چون خیلی با اون آقا حرف می»

 «اونزیاد حرفای قشنگ بلد نبودم و انگار زنم دنبال همین کلمه ها بود که رفت با  کالً
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در مواجه با خیانت همسر خود ها، برخی از راهبردهایی که مردان های حاصل از مصاحبهبا بررسی یافته

ها طیفهای رفتاری متفاوتی مانند دعوا کردن، انتقام، قهر، استراتژی اند را به دست آوردیم. اینبکار گرفته

ترک منزل، بیرون کردن همسر، فکر به جدایی، کمک گرفتن از مشاور و افراد دیگر، تغییر رفتارهای 

شود. عالوه بر علل، استراتژی و پدیده مرکزی، برای ترسیم مدل اشتباه و گذشت و بخشش را شامل می

همسر برای مردان را تجربه  فرا زناشوییپیامدها نیز نیاز داریم. در پژوهش حاضر، پیامد روابط  پارادایمی به

فرا گذاری کردیم. منظور از تجربه برزخی، برزخی است که مردان پس از پی بردن به روابط برزخی نام

ها، شرایط و ساند. پس از کشف خیانت همسر، مردان انبوهی از احساهمسر در آن گرفتارشده زناشویی

شود که مردان را در خود اسیر کنند. تجاربی که به برزخی ختم میرا تجربه می گوناگونیهای آسیب

کند و رهایی از آن به خیل زیادی از مسائل بستگی دارد که تنها در اختیار مردان نیست. آنان از طرفی می

رنج خالصی یابند. آیا دردها و رنج ها  کنند از اینرنج و آسیب خیانت را دارند و از طرفی تالش می

در ادامه مدل مفهومی پژوهش را با استفاده از  های بیشتری روبرو خواهند شد.یابد یا با ناکامیخالصی می

 آمده ترسیم کردیم.دستاطالعات به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش-1 نمودار

 شرایط علی:

 رابطه جنسی ناکارآمد، سردی عاطفی، ضعف بیانی احساس

گر:شرایط مداخله  

 فضای مجازی

 درگیری اقتصادی

ای:شرایط زمینه  

شدهکنترلتجرد   

 خانواده نابسامان

 شور قبل از ازدواج

دوستی الگوی مخرب   

 تشجیع مادرانه

های شخصیتیویژگی  

 

ها:استراتژی  

 قهر و دعوا

 بیرون کردن همسر

 انتقام

 مشاوره

 فکر به جدایی

 بخشش

 

 
 پیامدها:

 تجربه برزخی

 پدیده:
ییزناشو فراروابط   

 

 ببب
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 گیریبحث و نتیجه

شده باشد که نارضایتی جنسی یکی از عوامل مهم خیانت آنان بیان شاید در مورد علل خیانت مردان بسیار

توجه تواند جالبدانند میاینکه مردان چه عوامل و شرایطی را در خیانت همسر خود دخیل می ولی است؛

شماری کنندگان، شرایط و عوامل بینظر مشارکتباشد. در پژوهش حاضر، با توجه به اطالعات و ازنقطه

اند بسترهایی است که خیانت را ایجاد زنان شده است. یک سری از عواملی که آنان بیان داشتهباعث خیانت 

ای است که زن در آن متولد و ترین این شرایط خانوادهاند. مهمکند و زنان در ایجاد آن نقشی نداشتهمی

 شده و یا محیطی است که در آن رشد یافته است.تربیت

ردی زنان، نبود یا کمبود محبت خانواده، تربیت نامناسب، سابقه نقش کمرنگ پدر در زندگی مج

طالق یکی از اعضای خانواده و آزادی بعد از طالقش شرایطی است که مردان در خیانت همسر خود مهم 

اند، به این صورت که ای برای خیانت او بودهاند. ازنظر برخی از مردان پژوهش، مادر همسرشان، جرقهدانسته

اند. همچنین مردان، محیط گرفتن و زندگی راحت بعدازآن تحریک کردهآنان را به طالق صراحتاً 

اند. این شده زنان در دوران مجردی را نیز عاملی برای رفتن به سمت فردی دیگر بعد از ازدواج دانستهکنترل

 ,Fathi) فتحی و همکاران ،(Pourmovahed et al, 2018)همکاران و پور موحدشرایط ذکرشده با پژوهش 

ازحد، طلبی، هیجان خواهی بیشکنندگان از عوامل شخصیتی مانند تنوعمشارکتهمسو است.  (2017

عنوان ازحد به حرف دیگران، بهپذیری، زودباوری، کنجکاوی و عالقه به تمجید و بها دادن بیشسکری

 ,Fathi) ها نیز با پژوهش فتحی و همکاراناند. این یافتهزنان نام برده فرا زناشوییعاملی برای ایجاد روابط 

عامل دیگری که ازنظر مردان توانسته بود باعث خیانت زنان  (، همسو است.2018) آگات و همکاران ،(2017

ازحد مردان به زنان بود. دوستان نامناسب و الگوهای مخرب دوستانه نیز یکی شود، استقالل بخشی بیش

و فتحی و  (Fathi,2017)با پژوهش فتحی و همکاراندیگر از عوامل گرایش زنان به خیانت بود. این یافته 

 ,Mahmoodabadi, Bahrami, Ahmadi)ران ، زارعی محمودآبادی و همکا(Fathi et al., 2014) همکاران

Etemadi, & Zadeh, 2012) .رابطه احساسی ضعیف را نیز از عوامل  کنندگانهمچنین مشارکت همسو است

تفاده نادرست زنان از گوشی همراه و اینترنت و اعتیاد به فضاهای اس اند.گرایش همسر به خیانت دانسته

ها با پژوهش فتحی و عوامل گرا زنان به خیانت بوده است. این یافته ازجملهدر آن نیز  گذرانیوقتمجازی و 

همسو است. همچنین مردان، ناتوانی خود در ابراز احساسات را از عوامل خیانت  (Fathi, 2017)همکاران

 حیدری حبیبی و حاجی ، (Pourmovahed et al.,2017)های پور موحد. این یافته با پژوهشدانندمیهمسر 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5994226/
http://jqr.kmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-693-1&sid=1&slc_lang=en
http://jqr.kmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-693-1&sid=1&slc_lang=en
http://jqr.kmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-693-1&sid=1&slc_lang=en
http://jqr.kmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-693-1&sid=1&slc_lang=en
http://jqr.kmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-693-1&sid=1&slc_lang=en
http://refahj.uswr.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-817-165
https://pdfs.semanticscholar.org/05f7/08874c66415d82c7dac5037fa10d5158daf9.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/05f7/08874c66415d82c7dac5037fa10d5158daf9.pdf
http://jqr.kmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-693-1&sid=1&slc_lang=en
https://platform.almanhal.com/Files/2/110990
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=521954
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(HABIBI & Hajiheydari, 2015) فتحی و همکاران ،(Fathi, 2017) .آن مورد دیگری که مردان از  همسو است

اند، درگیری ازپیش خود و همسرشان و دلیل برای خیانت زنان بیان داشتهعنوان عاملی برای دوری بیشبه

آنان نارضایتی زنان از رابطه جنسی  همچنینزیاد و شرایط کاری نامناسبشان و غفلت از زندگی بوده است. 

اند. این یافته با بردهداشته باشد نام را به سمت فرد دیگری سوق هاآنتواند عنوان عاملی که میرا نیز به

نکته دیگری که در ایجاد آن، شاید هم مرد، زن و  ، همسو است.(Adamopoulou, 2013) پژوهش آدامپالو

قبل از ازدواج و عدم شناخت کافی از هم بوده  هاآنروابط حتی بسیاری شرایط دیگر نقش داشته است، 

شده، عوامل و شرایطی مانند خانواده نابسامان، تشجیع مادرانه، تجرد کنترل توانیممیخالصه  طوربهاست. 

ازحد در دوران متأهلی، الگوی مخرب شخصیتی زنان، استقالل بخشی بیش هایویژگیشور قبل از ازدواج، 

 ازجملهعاطفه، ضعف بیانی، روابط جنسی ناکارآمد، درگیری اقتصادی، فضای مجازی را دوستی، سردی 

 زنان از نگاه مردان بیان کنیم. فرا زناشوییعوامل برقراری روابط 

کنیم تأثیرگذار باشد، پیشنهاد می تواند در خیانت زوجینبا توجه به آنکه عوامل محیطی و فرهنگی می

گی با شهر پژوهش متفاوت هستند، صورت پذیرد. ازآنجاکه نقش خانواده فرهن ازلحاظدر شهرهایی که 

کنیم در پژوهشی به بررسی دقیق این موضوع با دسترسی به خاستگاه در بروز خیانت مؤثر است، پیشنهاد می

زمان هم بروی زوج خیانت کنیم برای درک بهتر این پدیده، پژوهشی همها پرداخته شود. پیشنهاد میخانواده

 هایویژگیهایی در مورد دیده و هم همسر خیانت کرده صورت پذیرد. همچنین در صورت امکان، آزمون

شخصیتی و مشکالت روحی و روانی زوجین گرفته شود. به دلیل آنکه خیانت ممکن است در هر زندگی 

صدمات و کنیم در جلسات مشاوره قبل از ازدواج، جلساتی را به بیان مشترکی رخ بدهد، پیشنهاد می

های پیشگیری از آن اختصاص داده شود. ازآنجاکه خانواده، مخصوصاً مادران در های خیانت و راهآسیب

از بسیاری از مشکالتی که حتی در  هاآنکنند و روابط صمیمانه بین تربیت فرزندان نقش کلیدی ایفا می

کنیم کارگاه آموزشی بیشتری برای کند، پیشنهاد میتواند رخ دهد جلوگیری میزندگی آینده فرزندان می

 والدین در تمامی مناطق شهر با هزینه کمتر برگزار گردد.

 پژوهش ها و پیشنهادهایمحدودیت 

هایی بر سر راه پژوهشگر وجود دارد که در تمامی مراحل پژوهش به همراه در هر کار پژوهشی محدودیت

مانند عدم همکاری کافی از  هاییمحدودیته است. محقق است. پژوهش حاضر نیز از این قاعده مستثنا نبود

بر و کنندگان که باعث زمانسوی مراکز مشاوره و برخی مشاوران و روانشناسان برای معرفی مشارکت

https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=521954
http://jqr.kmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-693-1&sid=1&slc_lang=en
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165176513004321
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گیری شده است. به دلیل خاص بودن موضوع پژوهش، دسترسی به نمونه و همچنین افزایش هزینه برای نمونه

های کافی بر روی مردان سیار سخت بود. به دلیل اینکه پژوهشجلب همکاری آنان برای مصاحبه ب

نشده بود، با کمبود پیشینه مواجه بودیم. به دلیل اتکای صرف به گزارش مردان دیده از خیانت انجامآسیب

دیده از خیانت، احتیاط نمود. همچنین بررسی قربانی خیانت، باید در تعمیم نتایج آن به زنان آسیب

 پذیر نبود.کننده و همسرانشان در طول پژوهش امکانشناختی افراد مشارکتدی و روانفر هایویژگی

 اخالق پژوهش

ها حتی رویه کدگذاری مصاحبه .نگیرند قرار معرفی معرض در پاسخگویان که آن بوده بر تالش نهایت پژوهش در این

ا نشود. به دلیل اینکه ماهیت این پژوهش ای صورت پذیرفت که در عین گویا بودن، نام و مشخصات فرد افشگونهبه

های صوتی بود، پس از توضیح درباره اینکه از فایل کنندگانهای مشارکتمرور چندباره صحبتای بود که نیاز بهگونهبه

های صوتی از بین خواهد رفت، در رویه پژوهش استفاده خواهد شد و بعد از پایان پژوهش فایل تنهاشوندگان مصاحبه

به نتایج  هاآنکنندگان در این پژوهش امکان دسترسی گرفته شد. از دیگر حقوق مشارکت هاآنها از ه ضبط مصاحبهاجاز

 کنندگان وجود نداشت.برای مشارکت پژوهش در صورت تمایل بود. همچنین در این پژوهش هیچ نوع بار مالی

 مشارکت نویسندگان

و نگارش مقاله  هادادهنگارش مقاله را به عهده داشت و نویسنده دوم، در تحلیل  ها وهآوری دادی اول جمعدر این مطالعه نویسنده

 .بودندهر دو در نوشتن مقاله سهیم  و ؛مشارکت داشت

 منابع مالی

 این مطالعه با هزینه شخصی محققان انجام شد. 

 هادادهدسترسی به مواد و 

 .استمام موارد مصاحبه موجود ت شدهاستفادهاز روش کیفی  ازآنجاکهدر این پژوهش  

 کنندگانمشارکتاخالقی و رضایت  تائید

اطمینان دادند که نتایج تحقیق محرمانه  هاآندر پژوهش فرم رضایت آگاهانه را پر کردند و محققان به  کنندگانمشارکت همه 

 برای انجام این پژوهش از دانشگاه یزد کد اخالق گرفته شد.خواهد بود. 

 انتشاررضایت برای 

 نویسندگان از انتشار این مقاله رضایت کامل دارند 

 تصریح درباره تعارض منافع

عمومی  یشناسروانکارشناسی ارشد  آموختهدانش این پژوهش با منافع شخص یا سازمانی منافات ندارد. نویسنده اول این پژوهش 

 .استیزد  دانشگاه هگروه روانشناسی و مشاور علمیهیئتعضو  دانشگاه یزد و نویسنده دوم

 سپاسگزاری

 ، کمال تشکر و قدردانی را دارند.کنندگان در این پژوهشز همه شرکتنویسندگان ا 
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