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متاثر  آن رادر روابط زوجین  تحولهر نوع و  اجتماعی دارد همبستگیخانواده نقش مهمی در 
یی فرا زناشو، ارتباط سازدیم سست و ناپایدارخانواده را بنیان  تحوالتی کهیکی از  سازد.می

می باشد و با توجه به  ازدواجتعهد  عدم پایبندی بهبه معنای یی فرا زناشورابطه است. همسران 
دارد. آن اهمیت  ، واکاویکندیمبا مخاطره مواجه را و در نتیجه ارکان جامعه بنیان خانواده  کهنیا

یی مردان متاهل جوان فرا زناشویی ارتباط چراشناسایی  مسئله اصلی در این پژوهش، رونیااز 
انجام  عمیق بدون ساختار تکنیک مصاحبهبا و  ، بر مبنای گراندد تئوریبا رویکرد کیفیبوده که 

نفر از مردان جوان متأهل شهر تهران با سابقه رابطه  11از یاز با مصاحبه موردنهای شده است. داده
نشان  پژوهشنتایج این  آوری شده است.یی که مایل به مشارکت در تحقیق بودند، جمعفرا زناشو

عوامل فردی، نگرشی، ازدواج نامناسب، تعاملی/ارتباطی و عوامل محیطی در شروع رابطه  داد که
 هران موثر بوده است.نامتعارف مردان جوان متأهل شهر ت
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 مقدمه
عوامل متعددی قرار  یرتحت تأثممکن است  ارتباط زناشویی به دلیل ماهیت چندوجهی آن

بیشترین آسیب  فرازناشوییخیانت و رابطه در این میان، چالش هایی رو به رو می شود.  گیرد و با
 را در معرض نابودی قرار دهد. رابطه  می کند و حتی می تواند را به رابطه همسران وارد

 به شمار می آیند وها و نهادهاى اجتماعى همه سازمان مرکزیخانواده هسته زوجین در 
ن ناآعملکرد  رشد و شکوفایى انسانیت به ،انتقال مواریث، مربوط به ایجاد تمدن یهانقش همه

برای زوجین و فرزندان مهم است به دلیل  و تعهد در محیط خانواده، یحمایتگر. شودیمربوط م
با احتمال  نیوالد ییزناشو تیو رضا نیتعارض والد ن،یتاهل والد تیوضع ن،یوالد انتیخآن که 

یکی از عوامل و  یی رافرا زناشورابطه محققان،  (.31: 1،2211)ویزر فرزندان مرتبط است انتیخ
 ق مطرحالها برای طهای روانی و اقدام عملی زوجاساسی تعارضات زناشویی، آسیب لیدال

و  یخانوادگ یها، مشکالت و تعارضکنونیدر جامعه  .(11: 1331آسایش و همکاران،اند )کرده
جامعه  ها درآن هستند که زوج یگویا یاند و شواهد فراوانیافته یافـزایش چشـمگیر یزناشوی
دست به  یو دوستانه با مشکالت شدید و فراگیر یو حفظ روابط صمیم یبرقرار یبرا یامروز

های رشد آمار مراجعه به مشاوران ازدواج و دادگاه(. 112: 1331و همکاران، انی)هاد گریبان هستند
گیدنز و ) گویای این موارد استق الهای خودیاری زناشویی و افزایش نرخ طخانواده، رونق گروه

 (.261-213: 1316همکاران،
ها و مدرن، ارزش در نظام فرهنگی و اجتماعی جهان های متعددبروز تحوالت و دگرگونی 
ارزشمند دانستن را از گذشته متفاوت کرده است.  های مردم پیرامون ازدواج و خانوادهباور

درت آنان با مردان، ق نهمواز های زن و شوهری، موقعیت در حال تغییر زنان وفرزندان، تحول نقش
های ازدواج، تأخیر در ازدواج، زنان شاغل در زندگی اجتماعی، تغییر و تنوع شکلده حضور گستر

های جنسی و به تبع آن رابطه با کاهش فرزندآوری، ظهور الگوهای جدید روابط جنسی و آزادی
 نیترزن و شوهر است، از مهمآن ارتباط و اعتماد میان یه جنس مخالف و دموکراسی عاطفی که پا

  (.31-36:  1316،و همکاران 3گیدنز)است  2های خانواده در عصر مدرنیتهدگرگونی
تعارض و ناسازگاری بین در زمینه های متعددی ساختار خانواده ایرانی با چالشامروزه  

)روابط ارتباط نامتعارف تمایل به  و وفایی در زناشوییبی موارداز این یکی زوجین مواجه است. 
 یک زمان، یک در یکسکه  ازدواجی نوعبه  ،فرهنگی میان ظراز ن .است (1و خیانت 4ییفرا زناشو

ت. ها یک هنجار اسفرهنگ گویند که در غالبمی« یهمسر–تک» گزیند،برمی همسری به را نفر
 روابط فرا امروزه است، انسان تولید مثل و ازدواج اصلی راهبرد هنوز ریهمس هرچند تک

به معنای برقراری رابطه  ییاز منظر سنتی، روابط فرا زناشومی باشد.  شایع امری نیز وییزناش
اما با توجه به دگرگونی در روابط اجتماعی و همچنین تغییر است، جنسی با فردی غیر از همسر 

و  شیفتگی ر،وه بر روابط جنسی به طور خاص، داشتن سر و سر با فرد دیگالها، عدر نگرش
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، ارتباط نامتعارف در 1محبت نامتعارف، روابط عاطفی فراتر از دوستی عادی، استفاده از پورنوگرافی
 یهوشمند، رفتارها یهایو گوش نترنتیگنجد. با ظهور انیز در این تعریف می 2فضاهای مجازی

به عنوان  زیکم( نوب پورن زنده یتماشا ای ح،یصر یهاارسال عکس امک،ی)مانند ارسال پ یاانهیرا
به  ن،یآنال انتیخکه رسد یبه نظر م (.1: 2221و همکاران، 3)واولساندشده ترجیرا انتیاشکال خ
ی رابطه هادرباره علل و زمینه (.322: 2223و همکاران، 4)مائوزاست بیآس یواقع انتیاندازه خ

نارضایتی از روابط جنسی و  ی نظیر، بر اساس نتایج تحقیقات انجام یافته، مواردفرازناشویی
جویی از همسر تجربه شکست عاطفی، انتقامی، طلبعاطفی، سوءظن نسبت به وفاداری همسر، تنوع

بلوغ  ت، درآمد و شغل،الهای شخصیتی، سبک دلبستگی، مذهب، سطح تحصیوفا، ویژگیبی
و  تی، شخصیانه، عوامل زمییطب لئوسایل ارتباط جمعی، مسا ،ءنواده منشااجنسی و اجتماعی، خ

بینی کننده قبل از ازدواج، از جمله سابقه روابط در نهایت عوامل پیش و درک همسران از ازدواج
ی و بخش قبل از ازدواج و تجربه شکست عاطفی در زندگی مشترک )قاسمجنسی رضایت

ر د و عاطفی جنسی تگیری و رواج خیانهای شکل ینهم( مطرح شده است. ز46: 1331همکاران،
، نعاصر ایرامعه مر جادبرقراری روابط فرازناشویی  عوضواست و متفاوت منطقه و م عهمهر جا

 یعلل اصلزوجین از  رابطه فرازناشویی کهنیابا توجه به  .هددین مروندی رو به رشد را نشا
 حساسیت زیادو  در ایران به دلیل واکنش شدیداما  ،شودیو طالق محسوب م یتعارضات زناشوی

در این زمینه دسترسی آسان به افراد، فقر پژوهش عدم  و مرتکبان و نالعام رایو قوانین ب جامعه
اغلب تحقیقات  همچنین .بسیار اندک و ناکافی است لتجام شدهو تحقیقات  به چشم می خورد

درصدد پاسخگویی به پرسش زیر  نتیجه، پژوهش حاضر،  در .کمی انجام شده است صورتبه
 است: 

بروز موجب  ی، چه عواملپدیده رابطه فرازناشویی در ریدرگجوان متاهل از دیدگاه مردان 
 است؟نامتعارف  و ارتباط خیانت

 
 روش شناسی پژوهش

( و با رویکرد 1گراندد تئوری) ادیبننوع روش تحقیق )اکتشافی( کیفی، از نوع نظریه داده 
با  یو ساختار یتحلیل محتوای و مصاحبهصورت بهاستقرایی یعنی رسیدن از جزء به کل بوده و 

تحقیق کیفی برای کسب اطالعات بیشتر در مورد  انجام شده است. 6روش اشتراوس و کوربین
گنجانده  گرایانه در تحقیقدهد تا یک دیدگاه انسانی و دروناجازه میاست و شرایط پیچیده مفید 

کننده است و نه بینی شرکتجهانشده بر اساس آوریهای کیفی جمعدادهاز این رو،  .شود
گرای پوزیتیویستی، یرویکرد تفسیری بر خالف رویکرد عین .بینی ایجاد شده توسط محققجهان

 ههای اجتماعی موجود در آن برحسب نوع و شیوبر این باور است که شناخت اجتماعی و واقعیت
جهان اجتماعی در درون و مبتنی بر  کنش انسانی، ماهیتی اقتضایی و موقعیتی دارند؛ به این معنا که

                                                           

1. Pornography  

Virtual spaces2.  

3. Vowels 

Mao4.   

5. Grounded theory  

. Strauss and Corbin6  

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Angelina-Mao-15229879


 مردان متاهل در شهر تهران ییرابطه فرا زناشو ییچرا 

 

 

34 

یابد و شود و درون یک بستر ذاتاً اجتماعی گسترش میتعامالت بین موجودات انسانی برساخته می
 (.42: 1332 شود )استراس و کوربین،منتقل می

شود تجارب روزمره، احساسات، هیجانات و نظراتشان را در پژوهش کیفی از افراد خواسته می
یافته است. برای نا ساختعمیق  مصاحبه ،ابزار انجام پژوهش بیان کنند. ضوع پژوهشمودر مورد 

به منظور . گیری هدفمند جهت گزینش افراد مورد مصاحبه استفاده شدگیری از روش نمونهنمونه
نفر از مردان جوان متاهلی که درگیر ارتباط نامتعارف بودند تا زمان  11، با هادیدگاه یگردآور

به دلیل  این نوع مصاحبه. شدانجام  ارساختبدون عمیق و ن به اشباع نظری مصاحبه رسید
پس  .(7: 1332)اشتراوس و کوربین، است یکیف یهاو عمیق بودن مناسب پژوهش یپذیرانعطاف

ه برای اجاز کسب نوشته شد.کاغذ  یرو با دقتمکالمات  هکلیشوندگان، از ضبط صدای مصاحبه
ی حفظ گمنامکننده برای تعهد اخالقی مصاحبه، شوندگانمصاحبه رضایت آگاهانهها، ضبط مصاحبه

به منظور انجام روایی  .بودها مدنظر مصاحبه هدر هم اطالعات ماندنمحرمانه  و شوندگانمصاحبه
های گردآوری شده اطمینان ، از روایی داده1به روش اسکینر 1صوری یا ظاهری مطابق جدول 

 حاصل شد.
 

 های اطمینان از روایی: روش8جدول 
های اطمینان روش

 از روایی
 شیوه اجرا در پژوهش

مشارکت و حضور محقق در محیط مشارکت و تالش جهت اکتشاف جزئیات  مشاهده پایدار
 کنندگانتجارب مشارکت

 بازرسی مجدد
کسب  مسیر

 اطالعات

پیشگیری از انجام بازرسی ادواری اطالعات و کدهای به دست آمده به جهت 
 سوگیری و اطمینان از صحت توسط محقق و اساتید محترم راهنما و مشاور

چک کردن با 
 کنندگانمشارکت

شوندگان برای اطمینان از بررسی اطالعات به دست آمده و چک کردن با مصاحبه
 درک صحیح مطالب در زمان مصاحبه

 هادادهآوری استفاده از منابع متعدد برای جمع مثلث سازی

شوندگان به صورت مستمر در تمام طول های به دست آمده از مصاحبهمقایسه داده مقایسه مستمر
 تحقیق

 
برای روایی محتوایی، قبل از انجام مصاحبه سواالت با کمک چند تن از خبرگان طراحی شد. 

مانند  یهایاز محققان تکنیک یبرخ یکیف یهادر روش ییا قابلیت وابستگ یرسیدن به پایای یبرا
اجرا و تفسیر  یساختمند برا یها، ایجاد فرایندهاداده یگردآور یهدایت دقیق جریان مصاحبه برا

فیروزجائیان و نمایند )یرا پیشنهاد م یتخصص ایههمگرا و استفاده از کمیت یهامصاحبه
مولد و در مرحله  یهااز پرسش ،مصاحبه در مرحله یبه پایای یدستیاب ی. برا(131: 1336همکاران،

نظران موردتوجه قرار از دیدگاه صاحب یتفسیر و روش کدگذار یاجرا چگونگیها، تفسیر داده
 نیبد گرفت. انجام یمنطق ییروش استقراه ب هاافتهی لیوتحلهی، تجزهامصاحبه تمامپس از ا .گرفت
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ها چندین بار مرور متن مصاحبهها از روی صداهای ضبط شده، منظور پس از نگارش متن مصاحبه
 لهمقو سپس. شدند یبندمقوله تبدیل و معنادار تشکیل دهنده و یترین واحدهاتا به کوچک شد

انتخاب شده است  ()پدیده یمرکزته قرار گرفته و یک هس اصلی هر مصاحبه در جدولی زیر هم
 بین متون اولیه و یو استقرای یقیاسبررسی . گیرددربر می ها رااصلی مصاحبه یهاکه تمامی مقوله

ها حاصل شد. از داده یسازمفهوم برای یثبات قابل قبول تا در نهایت،انجام شد چندین بار ها لهمقو
 ( بوده است.انتیخ ،نامتعارفارتباط )یی فرا زناشوپژوهش رابطه  نی)پدیده( ا یمرکزته هس

 

 پژوهش یهایافته
 قالب در های تحلیلیبررسی، یافته مورد شناختی نمونههای جمعیتمعرفی ویژگی از پس

 ای، شرایطزمینه علی، شرایط شرایط شامل انتخابی کدگذاری و محوری باز، کدگذاری کدگذاری
 مرد متاهل 11 پژوهش شامل شد. نمونه ارائه کنشگران میان ها درگر، راهبردها و پیامدمداخله
 اند.که ارتباط نامتعارف داشته ودهبتهران  ساکن

 یتوصیف یهاالف( یافته
نفر سابقه  3است.  بودهسـال  1/32 یمیـانگین سـن (ساله 31تا  23فرد مورد مطالعه ) 11از  

سال بوده  1سال و بیشترین آن  2های زندگی مشترک اند. کمترین میزان سالازدواج قبلی داشته
نفر کارشناسی  1نفر کارشناسی،  3نفر کاردانی،  1،دیپلمنفر  4 نفر زیر دیپلم، 1 تحصیالتاست. 

 3نفر  2فرزند و 2نفر  3فرزند، 1نفر  4اند. نفر فرزند نداشته 6 بوده است.نفر دکترا  1ارشد و 
از اند. پراکندگی قومیت و محل تولد افراد مورد مطالعه زیاد بوده و شامل اقوام مختلف فرزند داشته

 22، بودهمتوسط  افراد مورد مطالعهدرصد از  42 یوضعیت اقتصادشهرهای گوناگون بوده است. 
برخوردار  یضعیف یوضعیت اقتصاداز ها درصد از آن 42داشته و  یخوب یدرصد وضعیت اقتصاد

و ی رابطه عاطف گونهچیقبل از ازدواج، ه جنس مخالفبا  افراد مورد مطالعه،درصد از  22 .اندبوده
 62و  داشته یو دوستی قبل از ازدواج رابطه عاطف جنس مخالفبا درصد  22،اندداشتهن یدوست

 اند.داشته یقبل از ازدواج، رابطه جنس جنس مخالفدرصد با 
 یتحلیل یهاب( یافته

 بر که شد انجام 1باز کدگذاری فرایند ای، ابتدازمینه شناسی نظریهروش کدگذاری باز: بر مبنای
 11 از مصاحبهمفهوم  127 شدند. در مجموع، تبدیل مفاهیم مصاحبه، به های خامآن، گزاره اساس

 است. شده پاسخگو استخراج
 به نزدیک غیرمرتبط حذف و مفاهیم مفاهیم 2محوری کدگذاری مرحله محوری: در کدگذاری

 بندیگیرند، دستهنهایی مورد استفاده قرار می تحلیل های جدیدی که درمقوله قالب در یکدیگر
 است. شده پاسخگو استخراج 11 از مصاحبه مقوله 31شدند. 

سومین مرحله کدگذاری است. در این پژوهش،  3کدگذاری گزینشی: کدگذاری گزینشی
مفاهیم استحصال شده در کدگذاری محوری، در قالب مقوالت با عنوان شرایط علی، پدیده، 

 گیرند.مد قرار میو پیا گر، راهبردزمینه، شرایط مداخله

                                                           

1. Open coding 

2. Axial coding 

Selective coding 3. 



 مردان متاهل در شهر تهران ییرابطه فرا زناشو ییچرا 

 

 

36 

تحت تاثیر  هاهای انسانرفتارها و فعالیتها، تصمیم کهنیامحور عوامل فردی: با توجه به 
ی ها و رفتارهای بعدگیریانتخاب بر سایر تصمیم و هر استروانی و اجتماعی مختلف عوامل 

خواهی یا عدم نهایی چون درونگرایی و برونگرایی، هیجااز لحاظ ویژگی افرادموثر می باشد و 
یابند. در ای می، عوامل فردی اهمیت ویژهپذیری با یکدیگر تفاوت دارندخواهی و انعطافهیجان

شود که های شخصیتی در فرزندان میبرخی از موارد، رفتارهای والدین منجر به بروز ویژگی
(. 211: 2213و همکاران، 1شود)بارباروتسهیل کننده رفتارهای خیانت آمیز آنان در بزرگسالی می

تفاوت های فردی در پیوندهای دلبستگی ممکن است بر عملکرد رفتارهای حفظ همسر تاثیر 
 (.627: 2216بگذارد)باربارو و همکاران ،

 صفاتهای شخصیتی)شامل مقوله عوامل فردی محوردر  2ایزمینه های مرتبط با شرایطمقوله
شرایط زمان و  ولدر طمعموال  که   ، احساسات و اعمالافکار نمودی از های شخصیتی و ویژگی

 ( و تجربه زندگی گذشته  است. نسبتاً پایدار هستندی متفاوت، هاموقعیتو 
ریخته. برعکسش من خیلی بی از همون اول هم ازش خیلی خوشم نیامد. زنم»نمونه: 

 (فروشنده ،پلمیردیز ساله، 32)شهاب،« خیلی خوش تیپم.
هامون رو برای هم دادیم و عکس خانوادهفقط ارتباط مجازی داشتیم... به هم پیام می»نمونه:  

 شرکت(. ریمد ی ارشد،کارشناس ساله، 31)بابک،« کردیم.می هاگذشتهفرستادیم و یاد می
های شخصیتی در محور عوامل فردی شامل ویژگی 3گرمداخلههای مرتبط با شرایط مقوله

 های شخصیتی زوجین است.تهمسر و تفاو
کنیم. هر بار با هم حرف  صحبتیم باهم چند دقیقه تونیموقت نزنم غرغرو شده. هیچ»نمونه: 

 دیپلم، ریز ساله، 32شهاب،«)خواد من رو کنترل کنه.رسه... دائم میزنیم، کارمون به بحث میمی
 (.فروشنده

نه  خیلی اجتماعی نیست. . زنماحساسیبمن خونگرم و صمیمی هستم و زنم سرد و »نمونه: 
 ، کاردانی، کارمند(.ساله 34)فرهاد  «اهل مهمونی رفتنه، نه مهمونی دادن

 در محور عوامل فردی توجیه ارتباط نامتعارف است. 4مقوله مرتبط با شرایط علی
ردها بایدم منتظر این برخو کنهبه نیازهای من توجه نمی کهیوقتتقصیر زنمه.  به نظرم»نمونه: 

 ، کارمند امالک(.پلمید ،ساله 32)علی،« باشه
 ی بوده است.طلبتنوعدر محور عوامل فردی،  1مقوله پدیده

ی مختلفی رابطه هازندوست ندارم زیاد با یک زن بمونم. برای همین تا حاال با »نمونه: 
 (.داریسرا دیپلم، ریز ساله، 34محمد،«)داشتم.

هایی است که کنشگران در قبال گردد و بیانگر کنشمنتج می یاز پدیده محور : راهبرد6راهبرد
 اند. در محور عوامل فردی، نارضایتی در ادامه زندگی است.شرایط از خود نشان داده

                                                           

1. Barbaro 

2. Background conditions  

conditions3. Interfering   

4. Cause conditions 

5. Phenomenon 

6.  Strategy 



 8038بهار  22: شماره                  جوانان                      ورزش و  یمطالعات راهبرد  صلنامه ف

 

37  

ام ازدواج کنم تا حمایت خانواده را از دست ندم... از همان مجبور شدم با دختر عمه»نمونه: 
 ردانی، کارمند(.، کاساله 34فرهاد «)ماه اول پشیمان شدم.

گرایی شامل جبران کمبودها و نیازها و احساس در محور فردگرایی افزایش لذت 1پیامد 
 .  خوشی و لذت بوده است

ها ما شاد و اکثر مردهایی که تو پارتی هستن، متاهل هستن و میگن با این برنامه»نمونه: 
 ،پلمید ،ساله 31حامد، «)م.دیریم خونه به زن و زندگی گیر نمیشیم و وقتی میشنگول می

 (.فروشنده
 یدهی به رفتارها، ایجاد انگیزش، ارضا فرمو  یسازنهی، در زماهنگرشمحور عوامل نگرشی: 

ه کرد: ئتعریفـی از نگرش ارا (1313) 2آلپـورت. دارند مهمیها تاثیر به گرایش یدهنیازها و جهت
مستقیم و پویا در کنش فرد  ییافتـه کـه نفوذوضعیتی از آمادگی روانی محصول تجربه سازمان »

.« نمایداعمال می ،گیردمی نسبت به محیط پیرامونی و اوضـاع و احـوالی کـه بـا آن در تماس قرار
ی در جهان مدرن، این باور و لذت محور(. افزایش فردگرایی و 12: 1331گنجی و همکاران،)

ها و تر از هر چیز، خود انسان و رفع نیازز و مهمافراد ایجاد کرده که پیش از هر چی نگرش را در
( انسان امروزی تمایل دارد وارد روابطی شود که از 1314) 3های اوست. به اعتقاد باومنجلب لذت

ها آن رابطه را ترک کند. فرهنگ ها لذت ببرد و قادر باشد در زمان بروز مشکالت و سختیآن
و حتی روابط عاشقانه زوجین را دچار سیالیت و عدم  کردهدر روابط انسانی رسوخ  4ییگرامصرف

 قطعیت کرده است.
افراد  یهانگرشعوامل نگرشی، نگرش به ازدواج ) محور درای مرتبط با شرایط زمینه مقوله

گرایی فردی، زمانی که افراد با نگرش مصلحت .نسبت به ازدواج می توانند سازنده یا مخرب باشند
گرایی به ازدواج بیندیشند، ارتباط زوجین نیز تحت تأثیر قرار گرفته ایی و مادیتمتع فردی، سودگر

 گیرد( است. پذیر شکل میو روابطی سست و آسیب
از همون اول هم ازش خیلی خوشم نیامد... ولی خرج خونه رو اون میده. حقوق من »نمونه: 

 (.فروشنده دیپلم، ریز ساله، 32)شهاب، « خرج خودم میشه
 عوامل نگرشی، نگرش حق به جانب است. محور در گرمداخلهمرتبط با شرایط  مقوله

کرد، حال خودم رو دیگه اون دختر حرف گوش کن نبود... وقتی عصبانیم می»نمونه: 
فهمیدم. چند بار تو عصبانیت کتکش زده بودم ... من بهش کمک کرده بودم، ولی اون قدردان نمی
 (.راننده دیپلم، ریز ساله، 34بهروز، «)نبود.

 عوامل نگرشی، نگرش به رابطه فرازناشویی است. محور درمرتبط با شرایط علی  مقوله
این رابطه باعث شده بتونم سرپا بمونم. چه اشکالی داره اینجور ارتباط؟ زنم هم اگر »نمونه: 

، کاردانی، الهس 34)فرهاد « بخواد با کسی در این حد ارتباط داشته باشه، برای من پذیرفتنی هست
 کارمند(.

 عوامل نگرشی، نحوه نگرش به تعهد زناشویی است.  محور درمقوله پدیده 

                                                           

Consequences .1 

2. Alport 

3. Bauman 

4. Consumerism  
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رابطه داشتم از همون دوران دانشجویی  هایلیخما همسران فضای مجازی هستیم... با »نمونه: 
گذرونی و لذت بردن از زندگی هستم. من مطمئن هستم همسرم این من اهل خوش کال تا حاال.

دونه، ولی به روش نمیاره... به نظرم خیلی زود ازدواج کردم. هنوز شرایط زندگی یط را میشرا
 33)امید، « مجردی رو بیشتر دوست دارم و فکر نکنم حاال حاالها به زندگی متاهلی متعهد بشم

 ساله، دکترا، پزشک(.
 ست.عوامل نگرشی، نگرش به زندگی با وجود رابطه فرازناشویی ا محور در راهبرد
کنه بایدم منتظر این برخوردها به نیازهای من توجه نمی کهیوقتتقصیر زنمه.  به نظرم»نمونه: 

 ، کارمند امالک(.پلمید ،ساله 32)علی، « باشه
 عوامل نگرشی، تالش برای تداوم زندگی است. محور در پیامد

کنم. اما چند جلسه مشاوره رفتیم و بهش گفتم که این ارتباط را قطع می به خاطرش»نمونه: 
 ریمد ی ارشد،کارشناس ساله، 31)بابک، « هنوز این ارتباط ادامه داره و فقط مراقبم که نفهمه

 شرکت(.
دواج مقوله بسیار مهمی در زندگی هر فرد است. انتظار ازمحور عوامل ازدواج نامناسب: 

، درک ایدرا بارور نمآنان استعدادهای هر یک از  که بتواند ی باشداگونهبهن زوجیروابط رود می
شادکامی و تعادل روانی آنان را ارتقا بخشد و کارکردهای هر یک از آنان را در  ،متقابل، نشاط

در برخی از موارد همسرگزینی  .ارتباط با فرزندان، والدین، خانواده یکدیگر و جامعه تقویت نماید
پذیرد و های شخصیتی صورت میاندیشانه و بدون توجه به ویژگیه کامال سنتی، مصلحتبه شیو

شیوه ازدواج  ای از مواردانجامد. با ظهور جامعه مدرن، در پارهروح میبه زندگی سرد و بی
با  نگرفتن تطابق شرایط زوجین، در نظراحساسی جایگزین ازدواج سنتی شد که آن هم به دلیل 

روابط  صورت پذیرفته و در بسیاری از موارد موفق نبوده است.عقالنیت  و بدون مالحظگیبی
 یطوالن یهامتفاوت، اختالف نظرها و فاصله یهاتیمانند شخص یعاشقانه مستعد مشکالت مختلف

، بلکه منجر به خاتمه آن قرار دهد دیتهدمورد رابطه را  تیفیهستند که ممکن است نه تنها ک
تار عاطفی خنظام اجتماعی و طبیعی با سایک انواده خ (.24: 2222مکاران،و ه1)ناسیمنتوشود

رود به شمار میهای مهم آن ژگییاز و یت، وفاداری و تداوم عضوتکه محب است یچیدهپ
های شر بخیتی از بخشی از زندگی به سااینارض یا تایرض (.11: 3613، 2)گلدنبرگ و گلدنبرگ

ود خزمینه از زندگی  یکخصی که درشد. ساز می اثررا نیز مت شو آن بخ می یابدزندگی تعمیم 
-31: 1374صفدری، ) دیآگر زندگی برمییهای ددر زمینهیت رضا ببه دنبال کس ت،ناراضی اس

های ناسازگار، زوجین با وجود ناخشنودی از شرایط زندگی، جدایی و . در برخی از زندگی(36
جود فرزند یا رعایت هنجارهای اجتماعی به زندگی طالق را انتخاب نمی نمایند و به دلیل و

درحالی که به تعهد زندگی مشترک وفادار نمانده اند و رابطه فرازناشویی  -مشترک ادامه می دهند
 کنند. را به عنوان راهی برای تسکین مشکالت انتخاب می

زودهنگام و  ازدواج عوامل ازدواج نامناسب، محور درای های مرتبط با شرایط زمینهمقوله
 اختالف سنی نامتعارف است.

                                                           

1. Nascimento  

2. Goldenberg and Goldenberg 
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فرزانه ازدواج کنم، چون طی ارتباطمون  هنوز درسم تموم نشده بود که مجبور شدم با»نمونه: 
« عقد کردیم.  امساله. بدون اطالع خانواده 17ساله بودم و فرزانه  21من  موقع اون باردار شده بود.

 (.کارمند ،کارشناس ساله، 34)افشین، 
« خواد من رو کنترل کنهسال از من بزرگتره. از همدیگه خسته شدیم. دائم می 3زنم » نمونه:
 (.فروشنده دیپلم، ریز ساله، 32)شهاب، 
عوامل ازدواج نامناسب، عدم توجه به احساسات در  محور در گرمداخلهمرتبط با شرایط  مقوله

 شروع ازدواج شامل ازدواج اجباری و ازدواج بدون احساس است.
ام ازدواج کنم تا حمایت خانواده را از دست ندم. اصال مجبور شدم با دختر عمه»نمونه: 

 ، کاردانی، کارمند(.ساله 34)فرهاد، « دوستش نداشتم. 
عوامل ازدواج نامناسب علل نامناسب شروع ازدواج شامل  محور درمقوله مرتبط با شرایط علی 

 پذیر شدن است.ید سر به راه شدن و مسئولیتازدواج به امید ترک اعتیاد و ازدواج به ام
کم کم مواد را شروع کردم. چند بار ترک کردم و دوباره مواد کشیدم... خانواده برام زن »نمونه: 

 ساله، زیر دیپلم، فروشنده(. 32)شهاب، « که دیگه دنبال اعتیاد نرم گرفتن
ن خشنودی شامل تداوم عوامل ازدواج نامناسب، تداوم زندگی بدو محور درمقوله پدیده 

 زندگی به دلیل وجود فرزند و تداوم زندگی به علت مسائل سنتی است. 
خوام از هم جدا شیم... جلوی دیگران ها نمیبچه به خاطردیگه از چشمم افتاده، ولی »نمونه: 
ساله، کارشناسی،  31سهیل، )« کنم که زندگی خوبی داریم، اما کلی دوست دختر دارموانمود می

 تشی(.ار
 عوامل ازدواج نامناسب، غلبه احساس شامل ازدواج احساسی است. محور در راهبرد

دوران سربازی ... با یک دختری دوست بودم. از سربازی که برگشتم آن قدر به »نمونه: 
خانواده اصرار کردم که رفتیم خواستگاری. خانواده دو تامون مخالف بودن. نه کار درست و 

)شهاب، « کوتاه آمدن. عقد کردیم هاخانوادهصی داشتم. خالصه با بدبختی، حسابی داشتم نه تخص
 ساله، زیر دیپلم، فروشنده( 32

عوامل ازدواج نامناسب، نارضایتی و ناخرسندی از زندگی شامل شروع رابطه  محور در پیامد
 نامتعارف است.

خانواده من مذهبی هستند، رفت و  کهنیامان گرمی سابق را نداشت. به بهانه زندگی»نمونه:  
کرد. گیر شده بود و به هر دلیلی با من قهر میآمدمان را با خانواده من محدود کرده بود. بهانه

« کنممشغولیتش موبایلش بود و دوستانش... تا چشم باز کردم دیدم دائم با دوست مهتاب چت می
 ، دیپلم، فروشنده(.ساله 23)میالد، 

ارتباط به زن و شوهر این امکان  .هدف اصلی ازدواج ارتباط استی و ارتباطی: محور عوامل تعامل
زیرا روابط  ،دهد که با یکدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازند و از نیازهای هم آگاهی یابندرا می

ت النارضایتی و مشک .ردیگسطوح نیازها صورت می زوجین در واقع با هدف ارضای تمام
زا که موجب مشکل عوامل نیتریکی از مهم. صل وجود مشکل در رابطه استزناشویی در واقع حا

ل الل در ارتباط یا به عبارتی اختال، اختشودیکاهش سطح کیفی زندگی و رضایتمندی زناشویی م
رتباطی را مسئله ا تالمشک ،های آشفتهزوجدرصد  32بیش از . در فرایند تفهیم و تفاهم است

ترین (. عالوه بر ارتباط عاطفی، یکی از مهم121: 1331کارگر و همکاران،کنند )اصلی خود بیان می
های جنبه بهزوجین  در برخی از موارد، جنسی است. تیرضا عوامل در دوام زندگی زناشویی،

بخشی را رضایتزناشویی  رابطهو  هستندآشنا نایکدیگر  حساسیشناختی و افیزیولوژیکی، روان
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می گذارد دم کارکرد مطلوب جنسی بر تمامی ابعاد زندگی تأثیر عمیقی برجای کنند و عتجربه نمی
 شود.و سبب بروز طالق عاطفی یا گرایش به روابط نامتعارف می

 جویی جنسی است.عوامل تعاملی و ارتباطی، تنوع محور درای مرتبط با شرایط زمینه مقوله
های متفاوت عادت کردم. برام هم به رابطه با زنکنم. خودم را درگیر ارتباط طوالنی نمی» نمونه: 

ساله،  34)بهروز، « مهم نیست که زنه چی هست و کی هست حتی با زن شوهردار هم رابطه داشتم
 زیر دیپلم، راننده(.

زناشویی کم  عوامل تعاملی و ارتباطی، رابطه محور در گرمداخلههای مرتبط با شرایط مقوله
 شکالت مربوط به خانواده منشاء و عدم توجه به همسر است.کیفیت، مشکالت رفتاری، م

بود و به نظرش رابطه جنسی سالی چند بار کافی  تحرکیبکامال سرد و  از نظر جنسی هم»نمونه: 
 ی(.ارتش ی،کارشناس ساله، 31)سهیل، « بردمبود... واقعا هیچ لذتی از رابطه با همسرم نمی

 ، دیپلم، فروشنده(.ساله 23)میالد، « کرددلیلی با من قهر می گیر شده بود و به هربهانه»نمونه: 
اش شه. همهاز همون هفته اول ازدواج پشیمون شدم. زنم حرف تو دهنش بند نمی»نمونه: 
 (.کارمند امالکساله، دیپلم،  32)علی، « کنناش تو زندگیمون دخالت میخانواده

فقط یک بار به مالقاتم  روز بیمارستان بستری بودم و چندحتی وقتی تصادف کردم »نمونه: 
 ، کاردانی، کارمند(.ساله 34)فرهاد، « آمد. انگار از سنگ ساخته شده

های ارضای نیاز عدم عوامل تعاملی و ارتباطی، محور درهای مرتبط با شرایط علی مقوله
 و مشکالت رابطه جنسی است. عاطفی

ها رو بلد بود. هر چی و نظافت خونه و رسیدگی به بچه زنم از زن بودن فقط آشپزی»نمونه: 
 انگار من وجود نداشتم. اصال سعی کردم باهاش مهربون باشم، ازش تعریف کنم و... فایده نداشت.

 ساله، کارشناسی، ارتشی(. 31)سهیل، « توجهی به من و نیازهای من نداشت اصال
 31)حامد، « نیازهای جنسی توجه داشت.رسید و نه به زنم نه به خونه و زندگی می»نمونه: 

 ، دیپلم، فروشنده(.ساله
 عوامل تعاملی و ارتباطی، احساسات منفی رابطه است.  محور درمقوله پدیده 

و حوصله ندارم ... من هم به  امخستهرابطه جنسیمون هم افتضاحه. دائم زنم میگه »نمونه: 
 ساله، زیر دیپلم، فروشنده(. 32، )شهاب« شیوه قبل از ازدواجم، کلی دوست دختر دارم

ها در رابطه با و ارضای نیاز عوامل تعاملی و ارتباطی، تعامل حمایتی اطرافیان محور در راهبرد
 فردی غیر از همسر است.

های مختلفی رابطه داشتم. مدیر ساختمون میدونه و چون خودش تا حاال با زن» نمونه: 
 ها ارتباط داره، خودشکشه و با زنخونه ما تریاک می اش، تویواشکی و دور از چشم زن و بچه

 ساله، زیر دیپلم، سرایدار(. 34)محمد، « کنهشرایط رو جور می
های پورن و زد. منم با فیلمی میضیو مرحالی وقتی نیاز جنسی داشتم، خودشو به بی»نمونه: 

به نیازهای من توجه  کهیوقتتقصیر زنمه.  کردم... به نظرمهای سکسی نیازم را برطرف میچت
 (.کارمند امالک، دیپلم، ساله 32)علی، « کنه بایدم منتظر این برخوردها باشهنمی

محور عوامل محیط و جامعه: انسان موجودی اجتماعی است. در نتیجه، محیط و جامعه نقش 
یط جدیدی شرا تقابل سنت و مدرنیتهمروزی ا در جامعهکند. بسیار مهمی در زندگی افراد ایفا می

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به شدت  در همه زوایای زندگی ایجاد کرده است. در نتیجه، سطوح
( در 1374شود. از نظر گیدنز)تحت تاثیر قرار گرفته و نمود آن در زندگی زوجین نیز مشاهده می
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قتصادی و های تولید اخواهانه و ورود زنان به عرصههای اجتماعی برابریدوران مدرن جنبش
گیرانه عشق اجتماعی، شکل جدیدی از روابط زن و مرد را ایجاد کرد. این عشق، تعهد سخت

(. باومن این 34: 1374رمانتیک را نداشت و منکر ضرورت پایداری روابط صمیمانه بود )گیدنز، 
ها را ر نیست و آنهیچ نیازی به پیوندها و تعهدها متصو نامد کهمی« عشق سیال»الگوی جدید را 

 ،ناب امروزه رابطه(. 11: 1314باومن،ها را توجیه کند )تواند آنداند و بنابراین نمیفایده میبی
ناب  شود و رابطهبه منافع حاصل از آن وارد رابطه میبنا شکل رایج مودت انسانی است. هر کس 

ها به برای هر یک از آنیابد که هر دو طرف فکر کنند باقی ماندن در آن فقط تا جایی ادامه می
(. در بخش فرهنگی و اجتماعی، اهمیت 142: 1314باومن،بخش است )اندازه کافی رضایت

از همسران و نیازهای آنان شده است. در بخش اقتصادی،  تغفلجویی منجر به فردگرایی و لذت
های و سنتفرهنگ مردساالری با شرایط جدید تحصیالت و اشتغال، زنان وارد بازار کار شده و 

را نپذیرفته و انعطاف و سازگاری کمتری در مقابل مشکالت زندگی زناشویی از  حاکم بر جامعه
زوجین دامن نارضایتی گرایی به ها با شیوع فرهنگ مصرفدهند. در این میان، رسانهخود نشان می

وجین، به هایی با مضمون روابط زسریال و هالمیفزنند و از سوی دیگر، با تهیه و پخش می
 از، به بخش جدا نشدنی های اجتماعیپردازند. اینترنت و شبکهسازی ارتباط نامتعارف میعادی

مکانی، ارزانی و ... سبب های آن نظیر گمنامی، بیها تبدیل شده و شرایط و ویژگیزندگی انسان
گزینش سبک در تسهیل انواع ارتباط از جمله روابط نامتعارف شده است. عامل مهم دیگری که 

های زندگی در دین نه تنها مردم را نسبت به برخی از سبکموثر است، مذهب می باشد. زندگی 
ای در کنترل تواند تأثیر قابل مالحظهنماید، بلکه میهای زندگی دیگر ترغیب میقیاس با سبک

مدرنیزاسیون  (.114: 1332فر، انیهای زندگی مصرفی داشته باشد )هاشمفرهنگ مصرفی و سبک
ها شده است. تفسیرهای شخصی از دین، سبب تغییر جایگاه مذهب در نگرش برخی از انسان

شوند. هایی از مذهب و سوءاستفاده از مذهب از این شرایط ناشی میانتخاب گزینشی بخش
های سخت روحی و جسمی فرد یا همسر و رواج پاندمی کرونا که سبب بروز همچنین بیماری

بر روابط  طفی، اقتصادی و نگرشی گردیده، از سایر عوامل تاثیرگذار محیط و جامعهمشکالت عا
 شود.محسوب می زوجین و تمایل به ارتباط نامتعارف

عوامل محیط و جامعه، وابستگی اقتصادی، فاصله  محور درای های مرتبط با شرایط زمینهمقوله
 دیگران و مسائل مذهبی است.از  یاثیرپذیرطبقاتی، ت

قرار شد طبقه پایین خونه پدری من زندگی کنیم... از پدرم پول قرض گرفتم و یک »نمونه: 
 ، دیپلم، مربی باشگاه(.ساله 33)آرمان، .« موتور خریدم و به عنوان پیک مشغول به کار شدم 

 کردهلیتحصوضع مالی خوبی دارم... تصمیم گرفتم با کسی ازدواج کنم که حتما »نمونه: 
 31)حامد، « ه دانشجوی پزشکی بود از یک خانواده معمولی و با قیافه خیلی معمولیباشه... زهر

 (.فروشنده ،پلمید ،ساله
گفت کم کم روابط من و همسرم کرد و از همسرم بد میبهناز مرتب از من تعریف می» نمونه: 

 ساله، کارشناسی، کارمند(. 34)پوریا، « شکرآب شد
وب و ... شروع شد. من قبال اهل نماز خوندن بودم، ولی کم کم و مشر هاروابطم با زن»نمونه: 

 ، دیپلم، فروشنده(.ساله 31)حامد، « از دین فاصله گرفتم
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عوامل محیط و جامعه، زمان طوالنی دوری از  محور درگر های مرتبط با شرایط مداخلهمقوله
 ارتباط نامتعارف و تعارضات شناختی است.د برای اعمحیط مسهمسر، 

بینیم و خیلی طرحش مجبوره شهرستان باشه و ما خیلی کم همدیگه رو می به خاطر»نمونه: 
 (.پزشک ،دکترا ساله، 33)امید، « واقعی متاهل نیستیم. ما همسران فضای مجازی هستیم طوربه

دونه و تو این همه چی زندگی من را می اون با یکی از همکاران شرکت رابطه دارم.»نمونه: 
 ساله، زیر دیپلم، آبدارچی(. 32)محمود،« دهت همراهم هست و به من آرامش میدوران سخ
هنوز هم با نیلوفر در ارتباطم. البته فقط رابطه در حد صحبت و گاهی بیرون رفتن برای »نمونه: 
باعث میشه از خدا بترسم و  ... باالخره اون دو رکعت نمازی که می خونمشاپیکافخرید و 

 ساله، کاردانی، کارمند(. 34)فرهاد، « ندمروابطم را گسترش 
فرهنگی  عوامل محیط و جامعه، اختالف سطح محور درهای مرتبط با شرایط علی مقوله

 ها در ارتباط نامتعارف است.زوجین، مشکالت مالی، بیماری و تسهیلگری رسانه
خانواده خودمون مادرم اصرار داشت با دختر باایمان و باحجابی ازدواج کنم که مثل »نمونه: 

باشه... خانواده من کامال مخالف بودن، چون خانواده مهتاب و خصوصا خودش اصال مذهبی 
 ، دیپلم، فروشنده(ساله 23)میالد،  «نیستند.

شرایط مالی خیلی بد شده بود... از پدرم پول قرض گرفتم و یک موتور خریدم و به » نمونه: 
 ساله، دیپلم، مربی باشگاه(. 33)آرمان، « عنوان پیک مشغول به کار شدم.

کنم. کلی قرض درمانی و داروهاش خرج مینصف بیشتر حقوقم رو برای شیمی» نمونه: 
گرفتم... با یکی از همکاران شرکت رابطه دارم. اون همه چی زندگی من را میدونه و تو این دوران 

 آبدارچی(.ساله، زیردیپلم،  32محمود، «)سخت همراهم هست و به من آرامش میده.
بوک پیدام کرد. فقط ارتباط دوست دختر سابقم از طریق فیس کهنیامشکلی نبود تا »نمونه: 

 ساله، کارشناسی ارشد، مدیر شرکت(. 31)بابک، « مجازی داشتیم
 عوامل محیط و جامعه، از بین رفتن تابوی ارتباطات نامتعارف است.  محور درمقوله پدیده 

شده بتونم سرپا بمونم. چه اشکالی داره اینجور ارتباط؟ زنم هم اگر این رابطه باعث »نمونه: 
، کاردانی، ساله 34)فرهاد، « بخواد با کسی در این حد ارتباط داشته باشه، برای من پذیرفتنی هست

 کارمند(.
 عوامل محیط و جامعه، نقض رابطه متعهدانه است. محور در راهبرد
بردن از زندگی هستم. من مطمئن هستم همسرم  گذرونی و لذتکال من اهل خوش»نمونه: 

 ساله، دکترا، پزشک(. 33)امید، « یارهدونه، ولی به روش نمیاین شرایط را می
 عوامل محیط و جامعه، تداوم ارتباط نامتعارف است. محور در پیامد

 کنم که زندگی خوبی داریم، اما کلی دوست دختر دارم وجلوی دیگران وانمود می» نمونه: 
ساله،  31)سهیل، « خواد برآورده کنه، کسان دیگری هستن که برآورده کنننیازهایی را که زنم نمی

 کارشناسی، ارتشی(.
های تحقیق، در در این پژوهش، چرایی ارتباط نامتعارف زوجین مورد بررسی قرار گرفت. یافته

بود تشریح و  برد و پیامدگر، شرایط علی، راهای، شرایط مداخلههر محور که شامل شرایط زمینه
 ارائه شد و در نتیجه مدل نهایی به شکل زیر حاصل گردید:
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 یرابطه فرازناشوی یادیبن هینظرمدل  :8ل شک

 
 گیریبحث و نتیجه

عنوان یک نگرش جدید در حوزه روابط عاطفی و جنسی چالش جدی رابطه فرازناشویی به
 زنندهبیو آس زابیآس یماهیت و یاجتماعو  یمختلف فرد یپیامدها یدارابرای جامعه است که 

منظور درک چرایی . لذا بهگذاردیم یجا فرد برهمسر و خانواده  بر یتاثیرات مخرب می باشد و
گیری آن مورد توجه قرار گیرد. به دلیل قبح تمایل زوجین به برقراری رابطه، الزم است زمینه شکل

وجود  وجود ندارد، امادر کشور  یآمار دقیق برای مرتکبین، مسئله و مشکالت شرعی و قانونی
در رابطه فرازناشویی ، افزایش آمار مراجعان درگیر های اجتماعیو شبکه در جراید بسیاریمطالب 

خیانت ها با موضوع ها و سریالفیلم وجود انبوهی ازهای خانواده و دادگاهو به مراکز مشاوره 
 این پژوهشدر است. پنهان در جامعه خزنده و این معضل اجتماعی به صورت  بیانگر وجود

عوامل فردی، عوامل نگرشی، عوامل ازدواج نامناسب، ، رابطه فرازناشوییبه  زوجینورود  یچرای
مورد بررسی قرار گرفته است. در محور عوامل فردی،  عوامل تعاملی و ارتباطی و عوامل محیطی

 بر مرکزتفردی شدن خانواده و ظهور فردگرایی در عرصه آن را با  که مطرح شده گیدنزنظریه 
در جوامع در حال  مدرنیزاسیون. است مدرنیزاسیون تبیین کرده ژهیوفرآیندهای توسعه اجتماعی به

محوری و ارضای شخصی سوق داده و افراد را به این ها را به سمت فردگرایی، لذت، ارزشتغییر
هایشان لذت درک ها ونیاز رفع وها آن چیز، خود هر از ترمهم و چیز هر از باور رسانده که پیش

یا عدم رضایت جنسی  بسنده نبودندر زندگی زناشویی احساس بنابراین در صورتی که فرد . است
شرایط  به با توجهآید، زیرا برمیرابطه دیگری کردن امتحان  درصددو عاطفی داشته باشد، 

قانونی دشوار است. در محور عوامل فردی،  ازدواج مجدد یا ییجداجامعه امکان ساختاری 
، اختالل اسکیزوئید ،دیپارانوئ نظیر -یتیاختالالت شخص ی،خواههیجان ،خستگی از زندگی مشترک

 ی،ضداجتماعنمایشی، مرزی،  تیشخص مانند -یتیهای شخصخصیصهو  -دوقطبی و...
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با پژوهش  همسو نجکاوی(؛ ک2223) 1و گوردون دری، اسناباکوم همسو با پژوهش -فتهیخودش
صمدی است )( بوده 2223باکوم، اسنایدر و گوردون )( و 2211) 2مارک، جانسن و میلهاسن

تجارب ناموفق و  پدری دهپیوندهای عاطفی در خانوا گسست(. 163: 1331کاشان و همکاران،
های این پژوهش اند که یافتهرا فوالدیان و همکاران گزارش کرده پیش از ازدواجهای دوستی

( احساس 1331همکاران )(. صمدی کاشان و 116: 1333همسو با آن است )فوالدیان و همکاران،
ت مربوط به نقش و الگوگیری از المشک ی وعدم بلوغ هیجانو خود برتر بینی،  غرور حقارت،
 همسوطلبی تنوعهمچنین  های آنان مطابقت دارد.ژوهش با یافتهاند که این پرا گزارش کرده والدین

است )شیردل، ( بوده 2211) لهاسنیمارک، جانسن و م( و 1333) 3رابینستین و ایوانیبا پژوهش 
1311 :136.) 

( مورد توجه قرار گرفته 1317)4در محور عوامل نگرشی، نظریه ناسازگاری شناختی فستینگر
ریشه بسیاری از مشکالت زناشویی در نوع تفکرات زوجین درباره  کهنیااست. با توجه به 
ارتباط نامتعارف اتفاق  کهیهنگام (،11: 1333ها نهفته است )صفرزاده شیرالی،یکدیگر و روابط آن

ناسازگاری شناختی رخ با نگرش فرد در زمینه تعهد ازدواج مغایرت دارد،  کهنیاافتد با توجه به می
گیرد، برانگیخته ه فرد در معرض دو شناخت گوناگون و بعضًا ناسازگار قرار میکهنگامی. دهدمی
و دیگری را رها سازد )احمدی،  ندشود که یکی از این دو را گزینش و مزایای آن را برجسته کمی

 ه بامقابل برای .شودموجب تنش درونی و احساس ناخوشایند می ناهماهنگی شناختی. (21:1317
تغییر نگرش، تغییر وجود دارد: سه گزینه  ،ش و برطرف ساختن ناهماهنگیاین حالت و کاه

مغایر با نگرش. توجیهات شخصی،  رفتاری که باعث ایجاد ناهماهنگی شده است و توجیه رفتار
های برون رفت از مشکل ناهماهنگی شناختی در این ی از راهتراشلیدلگرایی و حق به جانب

 پژوهش بوده است.
تریس  ( و2221) 1اتکینز، باکوم و جاکوبسنبا پژوهش  جبران کمبودامل نگرشی، در محور عو 

 (.172: 1331صمدی کاشان و همکاران،دارد )مطابقت  (2222) 6و جیسن
( مورد توجه 1331)7پارسونزخانواده  یاالگوی هستهعوامل ازدواج نامناسب، نظریه  در محور 

نکاحی، فرزندیاب، نومکان، واحدی  یاخانواده یاهسته، خانواده پارسونز از نظرقرار گرفته است. 
بر اساس همسرگزینی آزاد و بر پایه عشق  که مصرفی و وابسته به شغل بیرون از منزل شوهر است

در شرایط کنونی و با تغییر ساختار اجتماعی از شکل سنتی به مدرن و  .دیآیبه وجود م کیرمانت
مختلف از جمله اشتغال و تامین  یهاواده در عرصهدر نتیجه، ایجاد نهادهای هم عرض خان

و تنها نقش  دهدینیازهای اقتصادی، خانواده کم کم کارکرد تولیدی خود را از دست م
 گرددمی یاتبدیل به خانواده هستهو  ماندیخویشاوندی اعضا نسبت به یکدیگر در آن باقی م

 (.211: 1316، و همکاران )گیدنز

                                                           

1. Bacom, Snyder and Gordon 

2.  Mark, Johnson, and Milesen 

3.  Robinstein and Ivan  
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6. Trace and Jason 
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حبیبی عسگرآباد و همکاران گزارش را  ازدواج در سن پاییندر محور عوامل ازدواج نامناسب، 
 (.176: 1334های این پژوهش با آن همسوست )حبیبی عسگرآباد و همکاران،اند که یافتهکرده

( مورد توجه قرار گرفته 1331) 1عوامل تعاملی و ارتباطی، نظریه انتخاب گالسر در محور
ها کنند که مشکالت زناشویی آنان، ریشه در امور خارج از آنر وی، زوجین تصور میاست. از نظ

باید بر  کهیدرحالدارند با کنترل رفتارهای همسرشان بر این مشکالت فائق آیند.  دارد و سعی
های ارتباطی خود را بیابند و موانع ارتباط را های مهارترفتارهای خود تمرکز کنند و ضعف

 ابط خود با همسرشان را بهبود بخشند.متوقف و رو
ق الط ،فرسایش رابطه جنسی ،عدم تمکین همسر به رابطهدر محور عوامل تعاملی و ارتباطی، 

را صمدی کاشان و  عدم ابراز احساسات ،سوء رفتار، فقدان صمیمت عاطفی قهر و دعوا، عاطفی،
صمدی کاشان و دارد )ت های این پژوهش با آن مطابقاند که یافتههمکاران گزارش کرده

 (.163: 1331همکاران،
(، 1372)2های تغییر فرهنگ از طریق رسانه اینگلهارتدر محور عوامل جامعه و محیط، نظریه

( 1363) 1(، کاشت گربنر1322)4(، نقش عوامل اقتصادی کانگر1311)3نقش عوامل مذهبی آلپورت
استفاده فردی  ( مورد توجه قرار گرفته است. از نظر اینگلهارت،1376و شرایط بحران ساروخانی)

طور های فردی تأثیر مستقیم دارد. افرادی که بهاجتماعی بر ارزش هایویژه شبکهها و بهاز رسانه
اند گرفتهها قرار ی و رسانههای اجتماععات شبکهالمداوم به بیشترین شکل در معرض اط

ق، نگرش نسبت به الها نسبت به دین، برابری جنسیتی، معیارهای سنتی اخهای آنگیریجهت
ای، رشد جامعه شبکه(. 37: 1331)اینگلهارت، طور معناداری متفاوت خواهند بوددموکراسی و... به

انسانی و رهایی ل الستقا جای تمرکز، برآورد که بهای از تغییرات فرهنگی را به همراه میمجموعه
 یمذهب یریگدیدگاه آلپورت، جهت (. در14: 1331و همکاران، )اینگلهارت از اقتدار تأکید دارند
 یریگدر جهت (.231: 1334سیدعلی تبار و همکاران،) باشدیم یبیرون ی وبه دو صورت درون

تعهد  کو ی گرددیم یتلق یارزش متعال کخود به عنوان ی ی، ایمان به خودیدرون یمذهب
 یگیراما در جهت .شودیبه اهداف در نظر گرفته م یدستیاب ی، برایالهیانگیزش فراگیر، نه وس

از قبیل مقام و امنیت  یفرد ینیازها یارضا یبرا یو ابزار یخارج ی، مذهب امریبیرون یمذهب
یی در اغلب تحقیقات داخلی و خارجی نقش مذهب در تعهد زناشو .ردیگیمورد استفاده قرار م

ی و دارنیدمورد توجه قرار گرفته است، اما مدرنیزاسیون و افزایش فردگرایی منجر به کاهش 
زمینه نقش عوامل  در برخی اوقات تفسیر فردی از دین جهت رسیدن به اهداف فردی شده است.

ها را دهد و آنمحرومیت اقتصادی تعامالت مثبت زوجین را کاهش میاقتصادی، از نظر کانگر، 
ها برای دهد. مشکالت اقتصادی در بین زوجینی که منافع خانوادگی آنطالق سوق می یوسبه

. در زمینه کندثبات میها را بی، زندگی زناشویی آنستیبقای زندگی در سطح استاندارد مناسب ن
ا و پردازان کاشت بر این باورند که یک برنامه ویژه، اثرات چشمگیری بر باورهنظریه ها،تاثیر رسانه

ها، در قالب رسانه. ها داردنی بینندگان نسبت به دنیا و اعتقادات و باورهای آنهای طوالنگرش
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روابط می پردازند و  گونهنیای سازیعادهایی با موضوع روابط نامتعارف، به ها و سریالفیلم
بین زوجین ها از عوامل مهم در ارتباطات . همچنین بیماریدهندرا رواج می طلبی جنسیتنوع

های عاطفی و ارتباطی های مزمن جسمی یا روانی سبب بروز ضعفشوند. بیماریمحسوب می
میان زوجین می شود و در موارد متعددی از طریق ایجاد مشکالت اقتصادی بر روابط زوجین 

 گذارند. در این میان پاندمی کرونا سبب بروز بحران ارزشی در جامعه و بهتاثیرات منفی برجا می
 ها،بحران ارزشه در هنگامتبع آن خانواده و روابط بین زوجین شده است. از نظر ساروخانی، 

فردی، سودگرایی،  ییگراتمتع آنی، مصلحت ،های اساسی یک جامعه بر لذت طلبیارزش
و فقط مصالح خویشتن را در  شندیاندیبه تمتع م تنهاها استوارند و انسان ییابزارگرا یی وگراماده
و آمار طالق روز به  یستن یدر این شرایط روابط زوجیت نیز از این قاعده مستثن ...آورندیم نظر

 (.7: 1376ساروخانی،) افتیروز افزایش خواهد 
، ساعات کار ییمحیط شغلی مستعد برای روابط فرا زناشودر محور عوامل جامعه و محیط،  

را صمدی  بیمارهای جسمی شدیدو  های ناسالم اجتماعیشبکه، ی، دور بودن از همسرنالطو
صمدی کاشان و ) های این پژوهش با آن همخوانی دارداند که یافتهکاشان و همکاران گزارش کرده

های آن، اند که با تغییر جامعه و ارزششوندگان اذعان کرده(. مصاحبه163: 1331همکاران،
های کرده و با فراگیر شدن شبکه های جامعه، مذهب و تعهد تغییرباورهای آنان نسبت به هنجار

 یرفتارها و فضاها تر، امکان ارتباط نامتعارف افزایش یافته است.اجتماعی و امکان دسترسی ساده
 فیتعر نیآنال نهیتر در زمتر و روانبه طور گسترده انتیهستند و خ کنندهجیگ نیآنال

 کنندیفراهم م ییرفتارها یبرا یهرا یاجتماع یهارسانه(. 67: 2213و همکاران ، 1)وسلرشودیم
 یارتباط با شرکا یروابط عاشقانه مضر باشند، مانند برقرار یکه ممکن است به طور بالقوه برا

و 2)مک دانیلطالق شود ای ییباعث تعارض رابطه، جدا تواندیاوقات م یکه گاه نیگزیجا
یی بیش از پیش جولذتاغلب آنان پاندمی کرونا را موجب اهمیت   (.13: 2217همکاران،

 شیافزا است. وی اذعان داشته است که 3اند که همسو با نتایج پژوهش کوپ گوردوندانسته
قرار دهد  انتیخطر خ شیممکن است زوج ها را در معرض افزا ریهمه گ یماریاز ب یاسترس ناش

متحده  التاینشان داده است که مردم در سراسر ا یریشده در طول همه گ یجمع آور یو داده ها
 یمرتبط است. عواقب منف انتیتجربه خ یبرا ییدهند که با احتمال باال یانجام م ییرفتارها

 یحتماالً براا COVID-19 یو مال یعاطف ،یاجتماع یامدهایبا پ یتالق لیبه دل نیهمچن انتیخ
بیشتر (. همچنین 317: 2222)کوپ گوردون و همکاران،شودیم دیتشد یریگها در طول همهزوج

آنان به عدم ارتباط عاطفی و جنسی با همسرشان و تمایل به ارضای نیازهایشان در قالب روابط 
 اند. تاکید کرده خارج از ازدواج

ی در زمینه نحوه سازفرهنگهای ارتباطی و جنسی و بنابراین توجه ویژه به آموزش مهارت
ی عمومی و نهادهای هارسانهش، از طریق آموزش و پرور های اجتماعیاستفاده سالم از شبکه
 مسئول ضروری است.
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  منابع
 (. 1331)علی.  ،دالور و حسین ،کیومرث، سلیمی بجستانی ؛فرحبخش ؛محمدحسن ،آسایش

 «.معنوی زنان قربانی خیانت زناشویی یهاشناسایی و تبیین تجارب و واکنش»
 .71-17صص ،12، شماره 6دوره اسالمی زنان و خانواده.  نامهپژوهش

  ،شیراز: نشر دانشگاه شیراز .شناسی اجتماعیروان (.1317حبیب. )احمدی 
 تولید  و مراحلمبانی پژوهش کیفی: فنون (. 1332. )تیجول کربین، اشتراوس، انسلم ال. و

 : نشر نیتهران افشار. میابراه ای.نظریه زمینه
 عبداهلل فاضلی و  .فرهنگیجهانی شدن و تنوع  (.1331. )نوریس ،اینگلهارت، رونالد و پیپا

 کویرتهران: انتشارات  .ساجده عالمه
 نشر ققنوس . تهران:عرفان ثابتی. عشق سیال (.1314. )زیگموند ،باومن 
 ،دگاهیاز د یعلل خیانت زناشوی»(. 1334. )زهرا ی حیدری،حاج ی ومجتب حبیبی عسگرآباد 

، 11دوره پژوهی،  خانواده «.یزوجین مراجعه کننده به دادگاه خانواده: یک مطالعه کیف
 .116-161 صص ،42شماره 

 تهران:  .طالق ـ پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن (.1376. )ساروخانی، باقر
 انتشارات دانشگاه تهران

 نبیز ی پور،محمدعل ی ومجتب ی عسگرآباد،بیحب ؛نویم ی،پورآور ی؛سیدهاد ،تباری سیدعل .
کاربران و  یمذهب یگیر وجهت ییزناشومقایسه نگرش به روابط فرا »(. 1334)

-237صص ،43شماره  ،11دوره  پژوهی، خانواده «.کبوفیس یغیرکاربران شبکه اجتماع
321. 

 ( .1311شیردل، ملیحه .)«عوامل گرایش زنان و مردان متأهل به رابطه نامشروع جنسی.» 
 .141-133، صص22، شماره 6دوره  پژوهشی رفاه اجتماعی. - فصلنامه علمی

 کارشناسی نامهانیپا آن. بر اجتماعی و عوامل مؤثر تیرضا (.1374. )صفــدری، سلمان 
 .دانشگاه شهید بهشتی، ارشد

 ،رابطه علی تمایزیافتگی خود و صمیمیت »(. 1333. )ساسان ی،باو و پگاه صفرزاده شیرالی
زنان تعهد زناشویی در  یگریانجیاز طریق م ییزناشویی با نگرش به روابط فرا زناشو

 .121-17صص ،46شماره  ،12دوره  و فرهنگ. زن «.یشناختمراجعه کننده به مراکز روان

 خیانت »(. 1331صادق. ) محمد ی زارچی،زمان حدثه وم پورقناد، ؛، سحرصمدی کاشان
شماره  ،1 دوره رویش روانشناسی. «.، عوامل و پیامدهاهادگاهیزناشویی: کاوشی در د

 .176-161صص (،37)4
 یشناختتحلیل جامعه»(. 1333. )مرتضی ،دیّاری و برادران کاشانی، زهرا ؛دیان، مجیدالفو 

، 11دوره  .مسائل اجتماعی ایران «.یانهیزم نظریه ارائه یک: ییفرا زناشوطه وقوع راب
 .226-177، صص 2 هشمار
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 ،وفائی بی مطالعه پدیدارشناختی دالئل»(. 1336. )حسن ی،ریقد اصغر ویعل فیروزجائیان
 .144-122 صص ،1شماره  ،11دوره مطالعات اجتماعی ایران.  «.زناشویی

 ،و ی عملکرد جنسنقش »(. 1331). ریکب ی،فیشر و وسفی سودجانی، رنجبر قاسمی، بهزاد
دوره  روانشناسی، شیرو «.ییفرا زناشودر گرایش زوجین به روابط  شکست عاطفی تجربه

 .61-46صص (،11)1شماره  ،6
 یهاآموزش مهارت یاثربخش»(. 1331. )سید علی ،کیمیایی و فاطمه ،قاصد ؛نامو ،کارگر 

فصلنامه  «.متعارض یهاارتباط زناشویی بر کیفیت زندگی و رضایتمندی زناشویی زوج
 .141-123صص (،36)36، شماره 11دوره  تربیتی زنان و خانواده. -فرهنگی

 حسین شاهی  درضایحم خانواده درمانی.(. 1336. )هربرت ،گلدنبرگ و رنهیا ،گلدنبرگ
 ارسباران :تهران نقشبندی و الهام ارجمند. امکیس برواتی،
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