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Abstract 
Introduction: The purpose of this study was to investigate women’s experiences of the factors underlying 
men’s extramarital relationships. 
Methods: The qualitative research project was based on the phenomenological approach. The statistical 
population of the study included people with spinal cord injury in Isfahan in 2018. Among them, 16 
individuals were selected based on the criteria for entering and leaving the research, semi-structured 
interviews, and data saturation. Then, the data were analyzed using a quantitative method. 
Results: : As a result, the main themes and their components and supportive semantic themes were 
categorized in five main topics of women’s vulnerabilities, men’s weaknesses, problems in spousal intimacy, 
failure-prone marriages, and family dysfunction. Each of the above components had several supporting 
semantic units. 
Conclusions: Phenomenological themes discovered through lived experiences of women yield new 
information about the etiology of men's meta-cognitive relationships, which necessitates in-depth 
explanation of their lived experiences by psychologists and specialists and the development of effective 
preventive measures based on these findings. 
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مقدمه

زناشویی همانند مسائل دیگر مربوط به ازدواج یکی از مسائل روابط فرا

اجتماعی بسیار مهم و بحرانی جامعه است و به هر گونه روابط جنسی 

یم اطالقیا عاطفی فراتر از چهارچوب روابط متعهدانه بین دو همسر 

 –جنسی، عاطفی یا جنسی ییی نوعی رابطهوزناشفرا . روابط[1] گردد

این  .[2] شودیم پنهان همسر از که تاس همسر از غیر فردی با عاطفی

بسیاری بر زوجین برجای بگذارد؛ به  روانی یهابیآس تواندیآسیب م

و از هم  طالق یعمده دالیلیکی از  روابط فرازناشوییکه  یاگونه

ی اخیر هاسالآسیب شناسان معتقدندکه در  .[3]پاشیدن ازدواج است 

براساس نتایج چندین مطالعه، شویی افزایش یافته است. روابط فرازنا

 30. حدود [7-4] باشدیاز زنان م ترجیدر مردان را روابط فرازناشویی

 ه، به زنانی مربوط است که به دلیل رابطی خانوادگیهاقتلدرصد از 

. از سوی انددهیتوسط همسران خود به قتل رس سوءظن،یا نامشروع و 

مربوط به قتل مردان توسط  خانوادگی یهادرصد از قتل 22دیگر، 

خود، شوهرانشان را به  دستی معشوق همسرانشان است که زنان با هم

 .[8]قتل رساندند 

عوامل مختلفی در شکل گیری روابط فرازناشویی در بین زوجین نقش 

 نداشدهی کسانی که درگیر چنین روابطی گذشتهبا نگاهی به  . مثالًدارد

د یی بزرگ شدنهاخانوادهشاهد بود که بیشتر این افراد در میان  توانیم

. افرادی که [9]ده است که در میان آنها خشونت خانوادگی پر رنگ بو

 ی جنسی قرار گرفته بودند و یاهااستفادهورد سوء در دوران کودکی م

 شدندیمپدر و مادری داشتند که خودشان مرتکب چنین رفتارهایی 

[10]. 

 چکیده
 مردان انجام شد. ییساز روابط فرازناشو نهیتجارب زنان از عوامل زم یپژوهش حاضر با هدف بررس مقدمه:

به روش مبتنی بر هدف انجام بر اساس قانون اشباع  یریگبود.  نمونه یدارشناسیپد کردیرو هیو بر پا یفیطرح پژوهش ک روش کار:
ها حاصل از مصاحبه یهاقرار گرفتند. متن یابیمورد ارز افتهیساختار مهین حضوری مصاحبه از  استفاده با که نفر 29 شامل ها داده

 شدند. لیتحل یزیو با استفاده از روش کال یدارشناسیپد کردیرو لهیوسبه
 یهایژگیو یمضمون اصل 5از مضمون در  کنندهتیحما ییمعنا یها و واحدهاآن یهامؤلفه ریو ز یمضمون اصل جهیدرنت ها:یافته

زا کشف شدند.  بیازدواج با احتمال شکست و خانواده آس ن،یزوج تیمیمرد، اختالل در صم یزا بیآس یهایژگیزن، و یزا بیآس
 بودند. کنندهتیحما ییعناواحد م نیچند یفوق دارا یهااز مؤلفه کیهر

و  در خصوص علل یدیمطالعه اطالعات جد نیدر ا ستهیبر اساس تجربه ز  یدارشناسیشده با روش پدکشف نیمضام گیری:نتیجه
 یهاشرو یطراح یها برا افتهی نیتوانند از ا یمردان به دست داد که روان شناسان و مشاوران خانواده م ییروابط فرازناشو یشناسسبب

 .ندیاستفاده نما یریشگیپ
 یدارشناسیمردان، مطالعه پد ییزناشو ییوفا یب ،ییروابط فرازناشو ها:کلیدواژه
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روابط  دهبه وجود آورن عوامل در کشورهای مختلف، در خصوص علل و 

 نجاما درمان و پیشگیری آن تحقیقات مختلفی یهاو روش فرازناشویی

 هادلمدر اینجا باید مد نظر قرار گیرد این است که این  آنچه .است شده

ی انجام شده در بافت و هاپژوهشاز مطالعات و همه برخاسته 

بر روابط  مؤثری مختلف بوده است و برای بررسی عوامل هافرهنگ

که به این در حالی است  .کندینمفرازناشویی در جامعه ایرانی کفایت 

ی که مورد دلیل حساسیت زیاد و دسترسی نداشتن آسان به افراد

 شدید اند و نیز واکنشداشتهزناشویی و یا روابط فرا اندگرفتهخیانت قرار 

 کشورها در این زمینه در ، پژوهشاین پدیده جامعه و قوانین به عامالن

همچنین توجه جدی از سوی کارشناسان و  ایران بسیار ناکافی است.

و  خطری برای امنیت ان به بی وفایی زناشویی، به عنوان زنگرپژوهشگ

مرور مطالعات پیرامون روابط است. سالمت افراد، خانواده و جامعه نشده 

که این مطالعات به صورت کمی و  دهدیمفرا زناشویی در ایران نشان 

با در نظر گرفتن تعداد محدودی از متغیرها، به بررسی پدیده روابط فرا 

و یا اگر به صورت کیفی پژوهشی انجام شده، بیشتر  اندپرداختهزناشویی 

. همان گونه که مطالعات اندکرده جنبه توصیفی این مسئله را بررسی

روابط فرازناشویی،  دهدیمدر بافت های فرهنگی گوناگون نشان 

ی چند بعدی و دارای پیامدهای روانشناختی، خانوادگی و ادهیپد

به عوامل زمینه ساز و  اغلب ی گذشته،هاپژوهشاجتماعی است. در 

مخرب روابط فرازناشویی به طور جداگانه پرداخته شده است اما 

متاسفانه به ارتباط میان عوامل اجتماعی، روانشناختی و فرهنگی این 

موضوع توجهی نشده است. در این پژوهش سعی شده است به بررسی 

ر ب و چند جانبه عوامل زمینه ساز پدیده روابط فرازناشویی ترقیعم

اساس تجربه مستقیم زنانی که همسران آنها روابط فرازناشویی 

ی عمیق با این زنان و هامصاحبه، پرداخته شود. از طریق اندداشته

، تجربه این زنان از خیانت همسرانشان به شکل چند هامصاحبهتحلیل 

جانبه و در ابعاد مختلف شرایط علی بروز خیانت و شرایطی که زمینه 

یانت است و نیز شرایطی که موجب تسهیل روابط ساز ظهور خ

 بررسی قرار داده شده است. مورد ،شودیمفرازناشویی 

 کار روش

رویکرد پدیدارشناسی  از استفاده با و کیفی شیوه به حاضر پژوهش

ه جامع. گرفت صورت ی کالیزیامرحلههفت  تحلیل توصیفی و روش

ی هستند که به دلیل مشکل روابط اساله 50تا  20این تحقیق زنان 

و مراکز مشاوره روانشناسی و  هادادگاهفرازناشویی همسر به یکی از 

مراجعه کرده  1397تا  1395ی هاسالروانپزشکی شهر کاشان درطی 

 از مرحله این بود. در هدفمند صورتبه گیرینمونه روش .بودند
خدمات با مراجعه به مراکز  ماه دو طی در پژوهشگر پژوهش،

با زنان که تجربه خیانت از طرف  کاشانشناختی سطح شهر روان

زنانی که خروج ) و معیارهای ورود اساس بر شوهرانشان را داشتند،

دارای تحصیالت حداقل سیکل  درگیر روابط فرازناشویی همسر بودند،

بودند، حداقل یک سال سابقه زندگی مشترک داشتند و در بازه سنی 

جهت تعیین حجم نمونه  کرد.می مصاحبه (قرار داشتندسال  50تا  20

تا رسیدن به اشباع اطالعاتی در نمونه تا جایی که از افراد بیشتری 

تداوم یافت، تا زمانی که افراد جدید  هامصاحبه، شودیماطالعات کسب 

به اطالعات موجود، مطلبی نیفزودند. بنابراین حجم نمونه بر اساس 

مصاحبه، اطالعات جدیدی اضافه  29. پس از قانون اشباع مشخص شد

 کننده انجام شد.مشارکت 29نشد و تحلیل بر روی 

 از مختصری شرح گرفتن و کنندگانشرکت با ارتباط برقراری از پس
 سؤاالت با هامصاحبه ها،فعلی آن وضعیت چگونگی و زندگی مشترک

ن شرح تجربه خود را از مورد خیانت قرار گرفتن توسط همسرتا" باز

می  مؤثرعواملی را در بروز خیانت از سوی همسرتان چه " و "دهید؟

و  مصاحبه مسیر اساس بر بعدی سؤاالت و شدمی شروع "؟دانید

مصاحبه  زمانمدتگردید. می مطرح شوندگانمصاحبه هایپاسخ

 یبرا یشترب یلتما ی،مشغله کار ی،روح ی،جسم یطبرحسب شرا

پس از . یدبه طول انجام یقهدق 90تا  30 ینصحبت و روند مصاحبه، ب

 این در وتحلیل اطالعات انجام گرفت.ها، تجزیهسازی مصاحبهپیاده
 گرفت. صورت کالیزی ایمرحله 7 یشیوه به هاتحلیل داده مرحله

 4 بخش، این در پژوهش هاییافته صحت و دقت از اطمینان برای

پذیری در  ییدتأ و انتقال اعتماد، قابلیت اعتبار، قابلیت معیار

 زیر موارد برحسب Guba [11]  و  Lincoln های کیفیپژوهش
 ارتباط اطالعات، صحیح آوریجمع جهت محقق :شدند رعایت

 احساس هرگونه از دور هاآن تا نمود برقرار کنندگانشرکت با معناداری
 مطرح واقعی طوررا به خود تجارب و هاینشب احساسات، کلیه فشار،
 تکنیک از محقق اطالعات، تفسیر و تعبیر جهت صحت نماید

 در کنندهشرکت افراد به که صورتینبد کرد استفاده اعضا یهاکنترل
ییدشان تأ به را هاآن تجارب از خود توصیف و نمود رجوع مطالعه

 دیگر تکنیک دو از اعتبار قابلیت به رسیدن جهت این، بر عالوه رسانید؛
 یارائه و نمایش یرنظ ( موازی اطالعات دقیق کسب تکنیک یعنی

 خود بازبینی تکنیک ( وامر متخصصان به آن نتایج و دادها هاییلتحل
 درگردید.  استفاده هاداده تحلیل و آوری جمع فرآیند طی محقق در

 در جهت افزایش قابلیت اعتماد، در فرآیند که گردید تالش تحقیق این
جهت افزایش قابلیت  ..شود اجتناب سوگیری نوع هر از هاداده گردآوری

 و مختلف، سنین از هاهای پژوهشی، نمونهتعمیمی و انتقال یافته
به منظور  .انتخاب گردیدند متفاوتاجتماعی  طبقه و تحصیلی شرایط

و روش انجام  یقابتدا درباره اهداف تحقرعایت مالحظات اخالقی 

 بکس کنندگانآگاهانه از مشارکت یتداده شد و رضا توضیح مصاحبه

 .مصاحبه ضبط شد هاآنو با اجازه 

 هاافتهی

های جمعیت شناختی مشارکت کنندگان در پژوهش ویژگی 1جدول 

بر اساس نتایج جدول دامنه سنی مصاحبه شوندگان  دهد.را نشان می

میزان تحصیالت مصاحبه شوندگان از زیردیپلم تا  سال، 46تا  19از 

 دکتری بود.

ی اصلی و زیرمضمون های به دست آمده ارائه شده هامضموندر ادامه 

وله های اصلی و زیرمضمون های به دست آمده را از است. شکل زیر مق

 .دهدیمی شرکت کنندگان در پژوهش نشان هامصاحبهتحلیل 

ی اصلی و زیرمضمون های به دست آمده ارائه شده هامضموندر ادامه 

مقوله های اصلی و زیرمضمون های به دست آمده را از  1شکل است. 

 .دهدیمی شرکت کنندگان در پژوهش نشان هامصاحبهتحلیل 
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 ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان .1جدول 

 توضیحات مولفه

 سال( 46سال(، حداکثر سن ) 19سال(، حداقل سن ) 34میانگین سنی ) میانگین سن

 نفر( 4نفر(، فوق لیسانس ) 3نفر(، فوق لیسانس ) 12نفر(، دیپلم )ده نفر(، لیسانس ) 3زیردیپلم ) تحصیالت همسر

 نفر( 1نفر(، دکتری ) 3نفر(، فوق لیسانس ) 9نفر(، لیسانس ) 1نفر(، دیپلم )ده نفر(، فوق دیپلم ) 4زیردیپلم ) تحصیالت آزمودنی ها

 نفر(،  3)نفر(، پزشک  3نفر(، نظامی ) 12نفر(، شغل آزاد ) 4نفر(، بیکار ) 6کارمند ) وضعیت اشتغال مرد

 نفر( 4نفر(، شغل آزاد ) 1نفر(، پزشک ) 8نفر(، کارمند ) 16بیکار ) وضعیت اشتغال زن

 نفر(،  7نفر(، طالق ) 4نفر(، در حال طالق ) 2نفر(، ازدواج دوم ) 15متاهل ) وضعیت تاهل

 نفر( 2فرزند ) 3نفر(،  9نفر(، دو فرزند ) 9نفر(، یک فرزند ) 9بدون فرزند ) تعداد فرزند

 نفر( 5نفر(، بیش از سه بار ) 5نفر(، سه بار ) 10نفر(، دو بار )9یک بار ) دفعات خیانت مرد 

 نفر( 2نفر(، بیشتر از بیست سال )7تا بیست سال ) 15نفر(،  6نفر(، ده تا پانزده سال ) 5نفر(، پنج تا ده سال ) 9دو تا پنج سال ) مدت ازدواج

 

 
 عوامل زمینه ساز خیانت زناشویی مردان .1شکل 

 

 ی زنزابیآسی هایژگیومضمون اصلی اول: 

، که در صورت وجود، کندیمیی در زنان اشاره هایژگیوین مضمون به ا

و  دهدیمی زوجین از زندگی مشترک را به شدت کاهش مندتیرضا

. انواع اختالالت روانی دهدیمروابط خانواده را در معرض آسیب قرار 

ی شدید، اختالالت هااضطرابمانند افسردگی، اختالل دوقطبی، 

 مندتیرضای رابطهشخصیت و... از مواردی هستند که مانع برقراری 

. زنان با کمبود احساس ارزشمندی و دوست داشتنی بودن، شوندیم

به نفس پایین، وابستگی بیمارگون به دیگری، زنانی که  زنان با اعتماد

ی برقراری جابهاز طرد شدن و خیانت به شدت در هراس هستند و 

یمی را در ارتباط با مرد در پیش اگرانهروابط صمیمانه رفتار کنترل 

ها و انجام مراحل کدگذاری باز . از طریق تحلیل دقیق مصاحبهرندیگ

ها به دست آمد که هریک از آنرمضمون یز 6، ی اصلیبرای این مقوله

های ی مفهومی که برگرفته از صحبتکدهارا به همراه تعاریف و 

 شوندگان بود، در اینجا بیان شده است.مصاحبه

افسردگی، اختالل دوقطبی، اضطراب، ) یروانزنان درگیر با اختالل 

منظور زنانی است که از نظر بالینی (: ی شخصیتهااختاللوسواس و 

ی جدی از جمله افسردگی، اختالل دوقطبی، اضطراب، هااختاللدچار 

. شرکت کننده باشندیمی شخصیت هااختالل نیچنهموسواس و 

شوهرم آدم مذهبی و : »دیگویمراجع به وسواس خود چنین  5شماره 

و ایراد گرفتن واسه تمیزی خونه  مویانرژپایبندی بود ولی من بیشتر 

ی لذت بردن جابه. حتی موقع سکس هم گذاشتمیم هامبچهبه شوهر و 

از رابطه فکرم درگیری نجس و پاکی بود و دوست داشتم زودتر تمام 

توصیف  گونهنیااختالل دوقطبی خود را  7شرکت کننده شماره «. بشه

دکتری  ومنمامانم افسردگی دوقطبی داشت شوهرم به زور : »کندیم

به زور به من میده، بعضی  ومامانمی داروهاکه فامیل خودشون و  برهیم

یمرنگ  وموهامبار  4ی که توی یک هفته پرانرژانقدر شاد و  هاوقت

با من رابطه  خوادیمدلشون  مردهاکه همه  شمیم، انقدر زیبا کنم

 «.باشند داشته
ی بودن: زنانی که خود را دوست داشتندوستاحساس عدم ارزشمندی و 

و برای خود ارزش و احترامی قائل نشده و خود را در معرض  دارندینم

ی، خشونت و نادیده گرفته شدن از سمت همسرشان احترامیبهرگونه 

ینمحتی خود را الیق دوست داشته شدن  کهییجاتا  دهندیمقرار 

با اینکه همسرم از » :دیگویم بارهنیادر  3. شرکت کننده شماره نندیب

و وضع مالی خیلی  دادیمدر رفاه قرار  ومنلحاظ مالی به طور کامل 

 دمیپوشیمی کهنه و قدیمی هالباسخوبی هم داشت اما من همیشه 

 «.ی بخرمالهیوسو حاضر نبودم واسه خودم لباس یا 
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ترس از خیانت: زنانی که به شکل مداوم نشخوار فکری راجع به خیانت 

. این زنان هر اتفاقی هراسندیمرند و به شدت از موضوع خیانت همسر دا

. این زنان برای جلوگیری کنندیمی شروع خیانت مرد تلقی منزلهرا به 

یمی روی گرکنترلروابط فرازناشویی به رفتارهایی از جمله  دادنرخاز 

که نارضایتی از زندگی مشترک را افزایش داده و احتمال خیانت  آورند

همسرم خیلی مرد »می گوید:  17. شرکت کننده شماره بردیمرا باال 

 کهنیا خاطربهی من ولدوست داشت  ومن واقعاً آروم و مهربونی بود و 

قبل از ازدواجم از سمت دوست پسرهام زیاد خیانت دیده بودم، مدام 

ولی به  گفتینم، اوایل چیزی کردمیم اشکنترلو  بهش شک داشتم

قبل فهمیدم با یه زن رابطه داره.  سال 3ی ما سردتر شد و رابطهمرور 

ی زنم خسته شدم و گرکنترلو  هاشکخودش به مشاور گفته بود از 

 «.راحت باشم خوامیم

راجع به  19ی اخالقی در بین زنان: شرکت کننده شماره بندوباریب

و دیدم  امخونهسرزده رفتم : »دهدیمبا مرد توضیح  متأهلط زن ارتبا

 2که فامیل و همکارش هم هست و خودش  ساله 40شوهرم با زن 

 شرکت کننده«. داره تو خونه بودن و باهاش رابطه جنسی داشت تابچه

با  زمانهمشوهرم : »دیگویم متأهلی زنان بندوباریبدرباره  4شماره 

فهمیدم یکی از آنها که  هاشونچتتا زن شوهردار رابطه داره. تو  6_5

کلی حرفهای زشت  شوننیبرفت وآمد داره.  اشمغازهبچه هم داره به 

یه زن شوهردار  شدکهینمی سکسی ردوبدل شده بود، باورم هالمیوف

 «.یی برای یه مرد بفرستهالمیفهمچین 

 زای مرد ی آسیبهایژگیو مضمون اصلی دوم:

 دهدیمی رفتاری در مردان را مورد بررسی قرار هایژگیوی دوم مقوله

زنگ خطری برای برقراری روابط  تواندیمی آسیب زا هایژگیوکه این 

فرازناشویی در آینده باشد. در طی این پژوهش مشخص شد مردانی که 

بیشتر از سایر افراد مستعد  رندیگیمتشخیص برخی اختالالت روانی را 

. تعدد روابط با جنس مخالف در دوران باشندیمروابط فرازناشویی 

تا بعد از ازدواج نیز ادامه پیدا  تواندیممجردی یکی از عاداتی است که 

کمبود احساس مسئولیت مرد در برابر اعضای خانواده  انیمنیاکند. در 

ی هشدار دهنده به حساب هایگژیوو اعتماد به نفس پایین نیز از دیگر 

 یگرتکانشی پورن، هالمیفی اخالقی، اعتیاد به بندوباریب. دیآیم

ی و نیز شکاک بودن طلبتنوعی و خواهجانیهجنسی و پرخاشگری، 

مناسبی برای افزایش احتمال  نیبشیپمرد از دیگر عواملی است که 

 .دادیمخیانت در زندگی زناشویی را به دست 

افسردگی/ دوقطبی/نمایشی/مرزی/ضد ) یروانمردان با تشخیص اختالل 

ال اختالالتی که احتم پرخاشگر، تکانشگری جنسی(:–اجتماعی/منفعل 

رخ دادن روابط فرازناشویی در آنها باال است شامل افراد با اختالل 

دوقطبی، اختالل شخصیت نمایشی، مرزی، ضد اجتماعی و منفعل 

راجع به اختالل شخصیت ضداجتماعی  ندگانیکی از شرکت کناست. 

پوست کنده بهت  ورکدکتر مشاوره گفت: : »دیگویمشوهرش چنین 

 زنهیم اتانقدرکتکبگم این آدم شخصیت ضداجتماعی داره. یه بارهم 

ی بیابان گوشههم که  اتخونهومیره.  کنهیم، بعد هم رهات کشتیمتا 

هست، بعد که پدر و مادرت بفهمند، میگه: نمیدونم من سرکار بودم 

 و اشکشتهمعلوم نیست با کدوم مرد بوده بهش تجاوزکرده، بعد هم 

ه تعادل ندار اصالًرفته. دکتر مشاور گفت این آدم مریض روانی هست و 

مهریه تو  آگهی جونت رو بردار و برو حتی کنیمچرا باهاش زندگی 

 «.شی، ببخش و بروببخ

تعدد روابط با جنس مخالف در دوران مجردی: شرکت کننده شماره 

قبل از ازدواجم با همسرم آشنا شدم.  ماه 3 باًیتقر: »کندیمبیان  21

که در فیس بوک و اینستاگرام دخترهای زیادی براش  دمیدیم موقعاون

. این موضوع و خیلی جدی نگرفتم شناختنیم وهمسرمپیام میگذارن و 

. شهیمو گفتم همه دوران مجرد اینطور هستن و بعد از ازدواج درست 

یمی عاشقانه هاامیپی زیادی دخترهاکه هنوز واسه  نمیبیمولی االن 

 «.و میگه من منظوری از این کار ندارم گذاره
ه ب مردان با اعتماد به نفس پایین و احساس حقارت: مردانی که نسبت

ی خود شک دارند و نسبت به خود احساس حقارت دارند، هایتوانمند

ممکن است برای جبران احساس حقارت و احساس منفی که نسبت به 

 خود دارند و اثبات توانمندی خود دست به روابط فرازناشویی بزنند.

همسرم : »دیگویمراجع به این موضوع  25شماره  شرکت کننده

هست و از لحاظ اخالقی و  ترنییپامن  از کردیمهمیشه احساس 

، من تهرانی بودم و خوش رسهینمبه پای من  اصالً زیبایی و جذابیت 

خیلی بدش  کردنیماز من تعریف  اشخانوادهسرو زبان. حتی وقتی 

 .«. حاال هم فهمیدم رفته یه زن از روستاهای کاشان صیغه کردهاومدیم
و تجربیات متنوع، تازه، پیچیده،  هاجانیههیجان خواهی باال: میل به 

شدید و تمایل به مخاطره جویی بدنی، اجتماعی، قانونی و مالی بخاطر 

ی طلبجانیهدر رابطه با  14ه شماره دی. شرکت کنناتجربهچنین 

گه هیچ کس یمشوهرم همیشه به من : »کندیمهمسرش چنین بیان 

ست دارم، رفاقت تو رابطه مثل تو نیست. ولی من تنوع و هیجان رو دو

برام مهم نیست فقط سکس سکس  هامزنهای یافهقهم دوست ندارم، 

 «.سکس

 اختالل در صمیمیت زوج مضمون سوم:

یکی از مهمترین عوامل بروز روابط فرازناشویی، عدم مهارت در برقرای 

یی از سمت زن و مرد هامهارت. نداشتن باشدیمصمیمیت بین زوجین 

. زمانی که شودیمیمیت مشترک میان زوج که مانع از برقراری صم

زوجین شناخت درستی از نیازها و کمبودهای همسر خود نداشته باشد 

و یا آگاه بوده اما تالشی برای ارضاء نیازهای همسر خود نکند صمیمیت 

ی سازنده با وگوگفت، عدم توانایی برای ابدییمبه شدت کاهش 

ل مشکالت و تصمیم گیری ، دخالت دادن سایر افراد برای حگریدکی

راجع به مسائل خانواده، ارضاء نیازهای عاطفی خود با فردی به غیر از 

همسر، عدم مهارت و یا خودداری از ابراز عشق و دوست داشتن نسبت 

، هگرانکنترلی رفتارها، گریدکبه همسر، تحقیر و بی ارزش کردن ی

توجه بیش از حد تهدید به جدایی و طالق، مقایسه زن با سایر زنان و 

به سایر زنان از مواردی است که موجب کاهش یا عدم صمیمت در بین 

  .زوج خواهد شد

روانی همسر: منظور زمانی  -عدم ارضاء یا آگاهی از نیازهای جسمی

است که زن یا مرد از نیازها و کمبودهای روانی، عاطفی و جنسی 

همسرش آگاهی درستی ندارد و یا با وجود آگاهی، تالشی برای برطرف 

شرکت کننده  .دهدینمکردن و ارضاء نیازهای همسرش از خود نشان 

: کندیماز نیازهای همسرش را چنین بیان عدم آگاهی  3شماره 

من دوست دارم زنم "گفتیمهمسرم قبل از خیانت همیشه به من »

ش وقتی باها کهنیاکمی زنانه و با ناز رفتار کنه، یکم لوس باشه نه 
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تو  گفتیمفکر کنم یه مرد جلوم واستاده، حتی گاهی  زنمیمحرف 

 «.وامخیممهربون نیستی من یه زن مهربون  اصالً 
دخالت دادن دیگری برای حل مشکالت و تصمیم گیری: زمانی که زن 

به خانواده خود یا سایر  گریدکو حل تعارض با ی وگوگفتی جابهو مرد 

و سایرین را برای حل مشکل زناشویی خود به حریم  شودیمافراد متکی 

یمچنین  بارهنیادر  12شرکت کننده شماره  .دهدیمراه  اشخانه

 مثالً اشخانواده مونیزندگبرای حل مشکالت  هاوقتبعضی : »دیگو

ی من و هایخوب. اول ذاشتندیمنشست  خواهراشپدر و مادرش و 

و  امخانوادهبدگویی از  کردنیمبعد هم شروع  گفتندیمرو  امخانواده

هم  اشخانواده. بنابراین بحث و نشست های شدیمهمه چی خراب 

 «. ی برای بهبود زندگی ما نداشتادهیفاهیچ 

دوست  رغمیعل هازوجعدم ابراز عشق و عالقه نسبت به همسر: برخی از 

داشتن همسر، به دالیلی مانند خجالت، غرور یا ترس و... حاضر به بیان 

 .احساس دوست داشتن به همسر از جنبه کالمی و فیزیکی نیستند

عالقه به همسرش چنین درباره ترس از ابراز  16شرکت کننده شماره 

مرد رو باید ببری تا لب چشمه و تشنه  کردمیمهمیشه فکر : »دیگویم

. شوهرم مونهیمبرگردونیش. فقط با این شرایط که همیشه بهت وفادار 

یم ومنولی وقتی در عوض محبتش رفتار سرد  کردیمخیلی محبت 

 «.شد الیخیبدیگه اونم  دید

شمردن  ارزشیب: تحقیرکردن و گریدککردن ی ارزشیبتحقیر و 

و له کردن غرور دیگری چه در  گریدکی یهایژگیوشخصیت و سایر 

خلوت دو نفر، چه در مقابل سایر افراد از جمله فرزندان و دوستان و... 

 .خواهد برد سؤالاز مواردی است که به شدت صمیمت مشترک را زیر 

همسرش چنین راجع به تحقیر شدن توسط  19شرکت کننده شماره 

تو در سطح من نیستی، من  گفتیمهمسرم همیشه به من : »دیگویم

ولی تو  کردمیمیه پزشک هستم و باید با یکی در سطح خودم ازدواج 

راجع به  14شرکت کننده شماره  .«تحصیالتت خیلی از من کمتر

ی به اهیکرااز وقتی قرداد خونه : »دیگویمهمسرش چنین  رکردنیتحق

. کنمیماز خونه بیرون  وهمسرمهربار که دعوامون میشه  ،نام من شد

بهش گفتم نه  امخانوادهاز وقتی هم ور شکسته شده چندین بار جلو 

 «.پول داری، نه اخالق نه قیافه، تو رو واسه چی نگه دارم

 مضمون چهارم: ازدواج با احتمال شکست زیاد

یی مورد بررسی قرار داده شده است که احتمال هانهیگزدر این مضمون 

خطر شکست و نارضایتی طرفین از زندگی زناشویی در آنها بسیار 

زمینه ساز بروز روابط فرازناشویی  خودیخودباالست، و این نارضایتی به 

خواهد بود. ازدواج در سنین پایین، ازدواج به اجبار خانواده، ازدواج در 

ازدواج با مردمتاهل، ازدواج با مرد مجرد بچه  صورت نارضایتی خانواده،

و نیز عدم  گریدکدار، عدم شناخت اولیه و نسبی زوج نسبت به ی

آشنایی و آگاهی از پیشینه خانوادگی طرفین از مواردی است که زمینه 

. گاهی زن و مرد با اهدافی باشدیمساز نارضایتی در زندگی زناشویی 

سایر اعضاء خانه، ازدواج با هدف فرار و  نامعقول از جمله فداکاری برای

رهایی از شرایط منفی در خانه پدری ویا حتی ازدواج به دلیل ثروت 

. عدم تناسب تحصیالت و فرهنگ دهندیمخانواده همسر، تن به ازدواج 

و مذهب دو نفر نیز احتمال عدم موفقیت در زندگی زناشویی را به دنبال 

 دارد. 

رد فرزنددار: ازدواج با مرد یا زنی که طالق گرفته ازدواج با زن یا مرد مج

که خود سرپرستی آن را به عهده گرفته  باشدیمولی صاحب فرزندی 

که خطر نارضایتی بسیار باالیی در زندگی  باشدیماست، از مواردی 

راجع به 17. شرکت کننده شماره  دهدیممشترک را از خود نشان 

: دیگویمرزند دختر است، چنین ازدواج خود با مردی که صاحب یک ف

یمدخترش واسم حکم هوو رو داره، از بچش متنفرم و گاهی دلم »

نتونیم باهم  وقتچیهباعث شد ما  اشبچهآتیشش بزنم. وجود  خواد

 «.صمیمی بشیم و این عامل مشکالت ما بود
: ازدواج به عنوان گریدکی نسبی از یهیاولازدواج بدون شناخت 

ر گذارترین اتفاق زندگی هر فرد نیاز به تفاهم، درک و و اث نیترمهم

دوست داشتن دو طرف دارد. آشنایی اولیه زن و مرد با هدف شناخت 

راجع به اهداف اولیه زندگی برای رسیدن به  وگوگفتسالیق، نیازها و 

ظر ضروری به ن گریدکدرکی دو جانبه و اطمینان باالیی برای انتخاب ی

چون : »کندیمبیان  موردنیادر  12شماره  . شرکت کنندهرسدیم

خانواده ما بسیار مذهبی بودند و مقید شدید به محرم و نامحرم بودیم، 

. وقتی اومدند بودم نزدهبا هیچ نامحرمی حرف  وقتچیهبنابراین من 

باهاش حرف بزنم، من اصالحرف نزدم و  شدینمروم  اصالً خواستگاری 

پسندیدند  منوجلسه اول  هاآناز خجالت تمام مدت سرم پایین بود. 

هیچ فکری نکردم و بدون هیچ شناختی غروب همون روز  اصالًهم  من

 هاخانواده: »دهدیمتوضیح  موردنیانسترن در «. جواب مثبت دادم

یورطلی سنتی انجام شد، رو پسندیدن و ازدواج ما به شکل خی گریدهم

من فقط در روز خواستگاری نیم ساعتی با همسرم حرف زدم و بعد  که

شد. ما هیچ شناختی از هم نداشتیم و با  گذاشتهتاریخ عقد و عروسی 

  «.هم خیلی متفاوت بودیم
ر منظو :هاخانوادهعدم تناسب تحصیلی، مذهبی، فرهنگی و مالی زوج و 

اختالف زیاد بین سطح تحصیلی زن ومرد، سبک تفکری و مذهبی زوج 

که موجب  باشدیمو اختالف طبقاتی از نظر مالی  هاخانوادهو 

ی احساس برتری در یکی از زوجین و احساس حقارت در فرد ریگشکل

راجع به عدم تناسب در میزان  8. شرکت کننده شماره شودیمدیگر 

همسرم پزشک بود و من تازه : »دیگویمش تحصیالت خود و همسر

دیپلم گرفته بودم. بعد از ازدواج مدام من رو با همسرهای همکارهاش 

 دبودنکردهی متمول یاپزشک یا... ازدواج هاخانوادهکه با  کردیممقایسه 

تو باعث  گفتیم. کردیمواحساس ندامت وپشیمانی از ازدواج با من 

همسرم کارمند باشه و مدام  امخوینمسرشکستگی من هستی من 

 «.به حقوق تو نیاز ندارم اصالًکه من  کردیمتحقیرم 

 جم: اختالل در خانواده های زوجینمضمون پن

ی هاخانوادهدر دوران مجردی زندگی ایمنی را در  کهی و مردانی که زنان

بیش از سایر افراد در معرض روابط فرازناشویی  اندنکردهخود تجربه 

زندگی زن را  تواندیمیی از سمت خانواده که هابیآس. رندیگیمقرار 

قرار دهد عبارتند از: مرگ یکی از سرپرستان یا هر دو، طالق  ریتأثتحت 

والدین، محرومیت از سرپرستی مناسب، رابطه ناایمن والدین و فرزند، 

ی والدین، اعتیاد والدین، بندوباریببیماری روانی والدین، بی اخالقی و 

 ی وگرتیحما، عدم گریدکی سرد و بدون صمیمیت والدین با یهرابط

ی گرتیهدادرباره عدم  9شرکت کننده شماره    .ی والدینگرتیهدا

خانواده درست و حسابی نداشتم  وقتچیه: »دیگویمچنین  اشخانواده
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چی غلط. هردو تاشون معتاد بودن و ما  وبگه چی درست  منکه به 

دیم. کسی رو نداشتم که ازش بخوام رفتار درست چیزی از زندگی نفهمی

نتخاب ا یاد بگیرم یا مرد درستی تو زندگی ندیدیم که واسه وشوهرمبا 

درباره عدم 5شرکت کننده شماره  «. الگو قرار بدم واونهمسر بخوام 

اوایل ازدواج با شوهرم : »دیگویمچنین  اشخانوادهی گرتیحما

گفتم. ولی االن یمواسش  امخانوادهکردم و از رفتارهای یمدردودل 

کسی من سوء استفاده یبفهمیدم که خیلی اشتباه بود. از همه حرفا و 

کرد. فهمید هر کاری بکنه من جایی رو ندارم که برم، کسی رو ندارم، 

پیشش بکنم. خونه اول و  وشوهرمسرپناهی ندارم. کسی رو ندارم گله 

 «.ست و اون هم هر بالیی دلش خواست سر من آوردآخرم همین جا ا

 بحث

اظهار  گونهنیا توانیمآمده از این پژوهش  دستبهبه نتایج  با توجه

ی روابط فرازناشویی مردان از دید ریگشکلعامل اصلی در  5داشت که 

یژگیو»، «ی آسیب زای زنهایژگیو»زنان اثرگذار است که عبارتند از: 

روابط  برقراری در زوج توانایی و مهارت کمبود»و  «ی آسیب زای مردها

اختالالت خانوادگی »و « ازدواج آسیب زا»، «بخشتیرضاصمیمانه و 

و فیروز  [12]با نتایج پژوهش فتحی و همکاران  هاافتهاین ی «.زوجین

زمینه برخی عوامل . باشدیمهمخوان و همسو  [13]جائیان و قدیری 

عبارتند از  [12]ساز روابط فرازناشویی از نظر فتحی و همکاران 

جنسی و عاطفی در روابط زناشویی، تنوع طلبی و هیجان  مشکالت

احساس جوانی، بی ضرر دانستن روابط خارج خواهی، اثبات مردانگی و 

از ازدواج برای روابط زناشویی، تجارب رابطه با جنس مخالف قبل از 

ازدواج، اعتمادبه نفس کم، داشتن شغلی که امکان تعامل و ارتباط 

، سوء استفاده از امکان تعدد کندیبیشتر با جنس مخالف را فراهم م

سهلگیرانه و مجاز جامعه  یهارشزوجات و ازدواج موقت برای مردان، نگ

پورنو و نقش  یهالمیدرباره خیانت مردان، تأثیر دوستان و ماهواره و ف

تسهیلگری اینترنت و تلفن همراه در ایجاد فرصت تعامل با جنس 

نشان داد که ده مضمون  [13]ی فیروزجائیان و قدیری هاافته. یمخالف

صلی فردگرایی، ضعف دینداری و اخالقی، عدم رفع نیازهای جنسی، ا

عدم رفع نیازهای عاطفی و روانی، خشونت فیزیکی و کالمی شوهر، 

قر از دوستان، ف یریرپذیضعف نظارت بر زندگی و زندگی صادقانه، تأث

ها و شیوع فرهنگ فساد در جامعه، و مشکالت اقتصادی، اعتیاد، رسانه

به روابط همسرانشان از دالیل اصلی مصاحبه شوندگان برای ورود 

 فرازناشویی بوده است.

ی پژوهش حاضر اولین عاملی که باعث بروز روابط هاافتهبا توجه به ی

. شودیمز سمت زنان پدیدار ، مشکالتی است که اشودیمفرازناشویی 

تالش مرد برای برقراری  رغمیعل شودیماین مشکالت در واقع باعث 

 را با مندتیرضای شاد و ارابطهی صمیمانه و سالم، زن نتواند ارابطه

که مرد رو  شودیمی باعث مندتیرضاهمسرش شکل دهد. همین عدم 

ی مربوط زابیآسی اهیژگیوی مبتنی بر خیانت بیاورد. رفتارهای سوبه

به زنان مانند ابتال به اختالل روانی و برخی اختالالت شخصیت مانند 

 / رزیم / نمایشیاختالالت شخصیت  / دوقطبیافسردگی  / )افسردگی

(، احساس عدم ارزشمندی و منفعل پرخاشگر / ضداجتماعی

ی بودن، کمبود اعتماد به نفس، عدم استقالل مالی، ترس داشتندوست

در زنان موجب  گرانهکنترلغیرواقعی از خیانت همسر و رفتارهای 

و صمیمانه در میان زوجین  بخشتیرضای رابطهکاهش یا عدم برقراری 

ی مناسبی را در زندگی مندتیرضاسطح  توانندینمو زوج  شودیم

 مشترک تجربه کنند.

ی اختالالت روانی از جمله مسائلی است که سرکن به یابتالی ز

الم ی سارابطهتوانمندی زن را برای مدیریت زندگی مشترک و برقراری 

. زنانی که دچار احساس عدم ارزشمندی و دوست شکندیم درهم

داشتنی بودن هستند و از اعتماد به نفس پایینی برخوردارند در روابط 

چنین  متقابالً که او نیز  کنندیمرد به شکلی برخو شانهمسرانبا 

و  دارندینم. زنانی که خود را دوست کندیماحساسی را در زن تقویت 

یببرای خود ارزش و احترامی قائل نشده و خود را در معرض هرگونه 

یمی، خشونت و نادیده گرفته شدن از سمت همسرشان قرار احترام

 نندیبینمته شدن حتی خود را الیق دوست داش کهییجاتا  دهند

نیز به تبع چنین رفتاری با آنها در پیش خواهند گرفت.  شانهمسران

که فرد به توان و  شودیمپایین منجر به این  نفسبهاعتماد  نیچنهم

قادر  تنهانهی خود اعتماد و باور نداشته باشد تا حدی که هایتوانمند

ی خود نیز ازهاینبه برطرف کردن نیازهای خود نیست بلکه از بیان 

. در نتیجه عدم بیان نیازهای شخصی از سمت زن باعث کندیمپرهیز 

نارضایتی او از زندگی شده و نخواهد توانست از تمام محبت و انرژی 

استفاده  بخشلذتی ارابطهخود برای ارضاء نیازهای همسر و برقراری 

کند و بدین جهت مرد برای جبران کمبود موجود در زندگی مشترک 

 .رودیمبه سمت خیانت 

 کندیموابستگی بیمارگون زن به همسر به حدی که با نبودن مرد فکر 

 شودیمقادر به ادامه زندگی نخواهد بود یکی از عواملی است که باعث 

را با مرد حفظ کند. در نتیجه  اشرابطهزن تالش کند به هر قیمتی 

ینمآورده،  جودوبهقادر به ترک شرایط نامطلوبی که همسرش برای او 

یا از دیگران  ردیگیم قرارو در اکثر موارد مورد سوء استفاده  باشد

. سوء استفاده کردن از رابطه با مرد یا باج دادن به کندیمسوءاستفاده 

ی همگام و هماهنگ و ارابطهزن  شودیممرد برای حفظ رابطه باعث 

طی را در زندگی مشترک شکل ندهد. در چنین شرای بخشتیرضا

که در صورت برقراری روابط فرازناشویی همسر  دانندیممردان از طرفی 

آنها قادر به ترک زندگی مشترک نخواهد بود و از سمتی وابستگی 

پاتولوژیکی که زن با همسرش شکل داده، میزان رضایت مرد را کاهش 

موجب روابط فرازناشویی  تواندیمداده و این دو عامل در کنار یکدیگر 

رس از خیانت مشکلی است که در واقع زنانی که به شکل مداوم شود. ت

نشخوار فکری راجع به خیانت همسر دارند و به شدت از موضوع خیانت 

. این زنان هر اتفاقی از جمله دیرآمدن مرد ردیگیمرا در بر  هراسندیم

ی شروع منزلهی عاطفی مرد و... را به رابطهبه منزل، کاهش ناگهانی 

روابط  دادنرخ. این زنان برای جلوگیری از کنندیمخیانت مرد تلقی 

که  آورندیمی روی گرکنترلفرازناشویی به رفتارهایی از جمله 

یمنارضایتی از زندگی مشترک را افزایش داده و احتمال خیانت را باال 

 .برد

ی هایژگیومربوط به  شودیمدومین عاملی که موجب بروز خیانت 

. یکی از مواردی که وجود آن موجب بروز باشدیمی مردان زابیسآ

. باشدیمابتال به برخی اختالالت روانی  شودیمخیانت از سمت مرد 

یی از طیف هایژگیوی یا پزشکروانمردانی که درگیر با اختالالت 

اختالل شخصیت هستند و بیماری آنها از نظر بالینی و توسط متخصص 

اختالالتی که احتمال رخ دادن روابط فرازناشویی در اثبات شده باشد. 
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آنها باال است شامل افراد با اختالل دوقطبی، اختالل شخصیت نمایشی، 

 نیچنهمپرخاشگر و  _مرزی، ضد اجتماعی و شخصیت منفعل

ی یهابیآسپرخاشگری است. وجود چنین _ی تکانشی جنسیرفتارها

از سویی  دهدیمادی افزایش در مردان احتمال خیانت را تا حد بسیار زی

در برخی از این افراد عدم ثبات روانی باعث رخ دادن خیانت شده و در 

برخی دیگر بیماری آنها باعث دور شدن و عدم ایجاد صمیمیت در بین 

 رغمیعلی تکانشی جنسی دارند رفتارها. افرادی که شودیمزوج 

یمبرقراری روابط فرازناشویی به شکل تکانشی، دچار احساس پشیمانی 

 .باشندینماین در حالی است که قادر به ترک این رفتار  شوند

روابط  کندیمی دیگری که مردان را مستعد بروز خیانت زابیآسویژگی 

جنسی و عاطفی متعددی است که در دوران مجردی با جنس مخالف 

گفت مردانی که در دوران مجردی  توانیمعبارتی  . بهاندکردهتجربه 

و خود را ملزم  رندیگینممحدودیت و تعهد اخالقی برای خود در نظر 

به احتمال بسیار زیاد پس از  کنندینمبه پایبندی و وفاداری با یک نفر 

قه نتایج در مورد ساب ازدواج نیز قادر به ترک چنین رفتارهایی نیستند.

ی توسنارد هاافتهجنس مخالف قبل از ازدواج با ی دوستی و رابطه با

همخوان است. وی به این نتیجه رسید که افرادی که قبل از  [14]

با شرکای رضایت بخش بوده است،  شانیجنسازدواج اولین رابطه 

گرایش بیشتری به داشتن روابط خارج از ازدواج در مراحل بعدی زندگی 

داشتند. فرض بر این است که شخص دارای روابط متعدد جنسی قبل 

ت دارد و ممکن اس جنسی مسائلنسبت به از ازدواج بیشتر دید مثبت 

احساس کند که داشتن شرکای متعدد جنسی نسبت به یک شریک 

 .کندیمرضایت بیشتری ایجاد 

یتوانمندو در واقع نسبت به  باشندیممردانی که دچار احساس حقارت 

و ارزشمندی خود شک دارند، در بسیاری از موارد برای جبران  ها

نفی که نسبت به خود دارند و اثبات احساس حقارت و احساس م

. در واقع برای چنین زنندیمتوانمندی خود دست به روابط فرازناشویی 

و احساس  نفسبهی جدید با افزایش اعتماد رابطهمردانی شروع هر 

به دنبال رابطه با زنانی  معموالً ارزشمندی همراه است. چنین مردانی 

اجتماعی قرار دارند. این  ترنییپاکه نسبت به آنها در سطح  روندیم

و  نندیبیمبرقراری رابطه با چنین زنی خود را باالتر از او  مردان با

پایین و احساس حقارت خود را با برقراری رابطه با چنین  نفساعتمادبه

اغلب افراد مورد مطالعه اعتماد به نفس پایینی  .کنندیمزنانی جبران 

که در آن یکی از  [14]عه توسنارد داشتند. این یافته با نتایج مطال

ی برای بی وفایی، تقویت اعتماد به نفس به بیان شد نی دروهازهیانگ

 مسائل. بر اساس نتایج بررسی او زمانی که فرد از باشدیمهمخوان 

ی روابط خارج از هاتیجذاب، بردیمنفس و فقدان آن رنج  اعتماد به

. در کندیمازدواج افزایش و موانع بازدارنده و تنفر از آن کاهش پیدا 

ابط خارج از ازدواج به دنبال افزایش اعتماد به نفس واقع فرد از طریق رو

 است.

یمی دیگری است که زابیآسی هایژگیوی پورن از هالمیفاعتیاد به 

عاملی برای بروز روابط فرازناشویی شود. افرادی که نسبت به  تواند

ی جنسی اعتیاد دارند به شکل مداوم و اجباری هالمیفتماشای متعدد 

که برای فرد هیجان  شوندیمی ایجنسدن تصاویر مشغول به نگاه کر

را به صورت یک رفتار اجباری جنسی انجام داده و  کارنیاانگیز است و 

عث ی پورن باهالمیفبه راحتی قادر به ترک این کار نیست. اعتیاد به 

ی برقراری روابط جنسی با همسر نحوهاز سویی توقع مرد برای  شودیم

سه کند مقای هالمیفی این هاشهیهنرپخود باال رفته به شکلی که او را با 

و از سویی دیگر زن تمایل خود را برای ارتباط با مرد از دست داده و 

ی نارضایتی جنسی از ریگشکل. شودیمنارضایتی جنسی پدیدار 

ی دهیپدمهمترین عوامل زیربنایی است که موجب به وجود آمدن 

ی و تجربیات متنوع، تازه، پیچیده، خواهجانیه. میل به شودیمخیانت 

شدید و تمایل به مخاطره جویی بدنی، اجتماعی، قانونی و مالی بخاطر 

، به سمت برقراری روابط شودیمی هیجان بیشتر در مردان باعث تجربه

 اءارضی وقتی در بستر خانواده و با زن خواهجانیهبا سایر زنان بروند. 

که روابط فرازناشویی از سمت مرد شکل  شودیمه این نشود منجر ب

ی در مردان احتمال خیانت را خواهجانیهسطح باالی  کهنیا گیرد.

ی شخصیتی افراد هایژگیو کندیمبا یافته پلت که بیان  دهدیمافزایش 

افرادی با سطح  مثالًدر این میان نقش داشته باشد،  تواندیمهم 

ی باال، آمادگی بیشتری برای ریپذجانیهیی بیشتر و روحیه گرابرون

 .[10]ی دارد خوانهمداشتن چنین روابطی دارند 

، به وجود آمدن دهدیماز دیگر دالیلی که پایه و اساس خیانت را شکل 

ی هاتیشخص. زنان که از باشدیماختالل در صمیمیت بین زوجین 

برخوردار هستند موقعیت خانواده را به سمتی  ریپذبیآسآسیب دیده و 

میزان صمیمیت بین زوج کاهش یافته یا از بین  تنهانهکه  برندیمپیش 

ی عمیقی را در روابط مشترک ایجاد هایتینارضای بناسنگ، بلکه رود

که همین نارضایتی دلیلی بسیار مستحکم برای خیانت مرد را  کنندیم

 ی شخصیتیهابیآسو  هااختالل. از دیگر سو وجود برخی کندیمفراهم 

چقدر زن برای ایجاد رضایت و صمیمیت در مردان تا حدی است که هر 

مشترک تالش کند، مرد به علت خالء و مشکالت شخصیتی خود قادر 

ی اتجربهو در نتیجه زن را با  باشدینمبه پایبندی به زندگی مشترک 

  خواهد ساخت. روروبهاز خیانت 

نه در خانواده، نه در  کهیحالدر  رندیگیمازدواج  افرادی که تصمیم به

ی و دانشگاهی و نه به شکل تجربی نسبت به امدرسهآموزش  محیط

ی روانی و جسمانی جنس مخالف آگاهی الزم را نداشته و مهارتی ازهاین

ه . باندنکردهی شاد و صمیمانه با همسر را کسب ارابطهبرای برقراری 

و  رندیگیمشکل طبیعی وقتی این زوج در بافت زندگی مشترک قرار 

با آنها متفاوت است یا به  شیازهاینکه جنس  شوندیم روروبهبا فردی 

ی الزم برای هامهارت. عدم شوندیمو یا دچار تنش  رسندیمدرماندگی 

ی جسمی و روانی جنس ازهاینبرقراری صمیمیت که عدم آگاهی از 

ی ریگشکلمخالف است چه از سمت زن و چه از طرف مرد، باعث عدم 

ربنای عدم رضایت زناشویی را فراهم که زی شودیمی امانهیصمروابط 

یی که منجر به صمیمیت هامهارت. اگر یکی از زوجین نسبت به کندیم

آگاهی داشته باشد به احتمال بیشتری قادر به انتقال و یاد  شوندیم

هر  کهیصورتبه همسر خود نیز خواهد شد. اما در  هامهارتدادن این 

در آن صورت به احتمال بسیار  باشندنداشتهدو زوج چنین توانایی را 

زیادی صمیمیت سالمی بین زوج شکل نخواهد گرفت. یکی دیگر از 

عدم  شودیمی بین زوج ریگشکلمواردی که موجب تخریب یا عدم 

گویی سازنده و سالم در حین بروز اختالفات و  وگفتتوانایی برای 

د خوتعارضات زناشویی است. زوجی که در حین بروز تعارضات مسائل 

ی به یکدیگر، احترامیبگوی سالم و سازنده از راه فریاد،  وگفتی جابهرا 

حل کنند و یا  خواهندیمایجاد تنش، زورگویی و تحقیر طرف مقابل 

بلکه در خود  آورندینمبه زبان  تنهانهدر شرایطی بدتر تعارضات خود را 

ی ارابطهانتظار داشت که  توانینم، به هیچ عنوان کنندیمسرکوب 
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صمیمی و مبتنی بر احترام را بنا نهند. در چنین شرایطی برخی از 

زوجین دوستان و سایر اعضای خانواده خود و یا همسرشان را برای حل 

یمی زندگی شخصی خود دخالت هایریگمیتصممشکالت و حتی 

 .دهند

تحقیر و بی ارزش شمردن یکدیگر، مقایسه همسر با فردی دیگر و بزرگ 

ابراز عالقه و توجه به جنس مخالف احساس  نیچنهمدادن آن و جلوه 

ی نبودن و احساس ارزشمند نبودن در زندگی مشترک را داشتندوست

زن و مرد احساس ارزشمند بودن  کهیزمان. کندیمبه طرف مقابل القاء 

ی خرسندی و شادمانی در زندگی زناشویی است از همسر الزمهرا که 

و از سویی دیگر قادر به بیان اعتراض و ناراحتی  دکننینمخود دریافت 

خود به شکلی سازنده با فرد مقابل نیستند، برای جبران خالء 

به جای رفع مشکل اساسی با همسرخود، به سمت برقراری  وجودآمدهبه

ی عاطفی با فردی رابطه. برقراری روندیمرابطه عاطفی با فردی دیگر 

 ی صمیمی با یکدیگرارابطهرایطی که زوج در ش تواندیمبه غیر از همسر 

دارند نیز رخ دهد. به عبارت دیگر زن یا مرد به دلیل وجود خالء عاطفی 

با همسرخود، باورهای روشنفکرانه و آزاد اندیشانه که برقراری چنین 

ی بیمارگون به هایوابستگو یا  کنندینمروابطی را خیانت محسوب 

ی از مواردی است کییما فرد دیگری سمت ارضاء نیازهای عاطفی خود ب

یمی روابط صمیمیانه در زندگی مشترک ریگشکلکه موجب عدم 

مادر، دوست، همکار و یا فردی از جنس مخالف  توانندیم. این افراد روند

کرده و  وگوگفتباشد که زن یا مرد راجع به مسائل خود با آنها 

. ایجاد چنین روابطی و آگاهی همسر ردیگیمصمیمیتی بین آنها شکل 

ی صمیمیت بین ریگشکل عدمی موجب تخریب و یا امسئلهاز چنین 

در مدلی که برای بررسی خیانت  [15]المپیکن براوو و زوج خواهد شد. 

 ههمدالن یهازناشویی ارائه دادند، نیازهای برآورده نشده، نقص در پاسخ

و خستگی را به عنوان برخی از علل اصلی گرایش به خیانت زناشویی 

 .ذکر کردند

، شودیموج آخرین موردی که موجب اختالل در صیمیمیت بین ز

پایگاه  توانندینمتهدید یکدیگر به طالق و جدایی است. زن و مردی که 

ایمنی را برای ثبات زندگی مشترک در ذهن فرد مقابل به وجود بیاورند 

در چنین شرایطی  اندزدهی اعتماد طرف مقابل شهیردر واقع تیشه به 

که از ماندن ی صمیمانه با فردی ارابطهزن و مرد هرگز نخواهد توانست 

با استناد نظریه کمبود،  توانیمرا  هاافتهی او مطمئن نیست برقرار کند.

برابری، سرمایه گذاری و مدهای تحقق نیازها تبیین کرد. بر اساس 

و مدلهای مذکور انگیزه برای بی وفایی زناشویی، به علت نقص  هاهینظر

برای جبران و مشکالت در ازدواج است و این رابطه به احتمال زیاد 

. به عبارت دیگر کندینمبخشی از ازدواج است که به درستی کار 

چنانچه تحقق نیازها در روابط زناشویی مقدور نباشد این امکان وجود 

دارد شریکی که نیازش تحقق نیافته استریال به احتمال زیاد خود را 

 زدواجمجاز بداند که نیاز خود را با فرد دیگری در قالب روابط خارج از ا

 .[8]تحقق بخشد 

یی که در عدم رضایت زناشویی زوجین بسیار اثرگذار هاافتهیکی دیگر ی

 دییأتی خارج از بافت فرهنگی ایران نتیجه مشابه و هاافتهبود ولی در ی

در زندگی مشترک  هاخانواده ریتأثی مسئلهنیاورد،  دستبهی را انندهک

در فرایند انتخاب همسر و چه قبل از  ریتأثزوجین جه هنگام ازدواج با 

و بعد از  ی فرزندپروری،هاسبک، تربیت و هاآموزشازدواج از طریق 

خانواده، ازدواج به اجبار خانواده، ازدواج در صورت نارضایتی ازدواج بود. 

ی و و نیز عدم آشنای گریدکعدم شناخت اولیه و نسبی زوج نسبت به ی

آگاهی از پیشینه خانوادگی طرفین از مواردی است که زمینه ساز 

. گاهی زن و مرد با اهدافی باشدیمنارضایتی در زندگی زناشویی 

نامعقول از جمله فداکاری برای سایر اعضاء خانه، ازدواج با هدف فرار و 

هایی از شرایط منفی در خانه پدری ویا حتی ازدواج به دلیل ثروت ر

. عدم تناسب تحصیالت و فرهنگ دهندیمخانواده همسر، تن به ازدواج 

و مذهب زوج و خانواده آنها نیز احتمال عدم موفقیت در زندگی زناشویی 

ی زندگی مندتیرضارا به دنبال داشت که در نهایت منجر به کاهش 

 .دشیممشترک 

ی بروز خیانت را انهیزمی این پژوهش برخی عوامل هاافتهبر طبق ی

. یکی از عوامل زمینه ساز بستر خیانت آسیب فرد در کنندیمفراهم 

ی آسیب زننده است. رشد و تربیت زن و اخانوادهکودکی و در درون 

ی اخالقی یا عاطفی در یک یا هر هابیآسی که میزان اخانوادهمرد در 

باال باشد، و یا اگر فرد ترومای شدیدی را در خانواده تجربه  نسبتاً  دو والد

 داننداشتهکرده باشد، نسبت به افرادی که در چنین شرایطی قرار 

. به عنوان مثال زن یا مردی که در ابدییماحتمال بروز خیانت افزایش 

ن و یا از داشت اندنبودهسنین پایین از سرپرستی مناسبی برخوردار 

. همچنین اندبودهی خانواده خود محروم گرتیهدای و گرتیحما

اعتیاد، اختالل روانی و بی بند وباری والدین مانند خیانت یکی از 

والدین، مورد سوء استفاده قرارگرفتن جنسی فرد و خشونت... از دیگر 

 زمینه ساز خیانت فرد در طی بزرگسالی شود. تواندیممواردی است که 

 توانیم اندشدهی کسانی که درگیر چنین روابطی تهگذشبا نگاهی به 

یی بزرگ شدند که در هاخانوادهشاهد بود که بیشتر این افراد در میان 

 .[9]میان آنها خشونت خانوادگی پر رنگ بوده است 

 نتیجه گیری

یژگیومضمون اصلی  5به طور خالصه نتایج پژوهش نشان داد که  

ی آسیب زای مرد، اختالل در صمیمیت هایژگیوزای زن،  بیآسی ها

از علل زمینه ساز  ازدواج با احتمال شکست و خانواده آسیب زازوجین، 

شده با روش روابط فرازناشویی مردان می باشند.  مضامین کشف

پدیدارشناسی بر اساس تجربه زیسته اطالعات جدیدی در خصوص 

 دست آورد که بر لزوم تبیین شناسی روابط فرازناشویی مردان بهسبب

توسط روان شناسان و متخصصان و ایجاد عمیق تجارب زیسته این افراد 

های پیشگیری مؤثر مبتنی بر مضامین برآمده از مطالعه حاضر روش

که متخصصان،  شودیمبا توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد تأکید دارد. 

مشاوران و روان شناسان حوزه خانواده در امر مشاوره ازدواج و زوج 

ی به دست آمده از هامؤلفهبه  یاژهیودرمانی و روابط فرازناشویی توجه 

 پژوهش حاضر داشته باشند.
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