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 بررسی کیفی روابط فرازناشویی 

  

  1مریم عبدالملکی

  2منصوره اعظم آزاده

  ١٠/٣/١٣٩٣ :تاریخ دریافت مقالھ

٤/٥/١٣٩٣ :تاریخ پذیرش مقالھ  

در کشور  ،همچنین. رازناشویی یکی از چالش هاي اساسی زندگی خانواده در عصر کنونی استط فرواب

ما آمار طالق یک روند صعودي را در طی سالیان اخیر تجربه  کرده است؛ طبق نظر کارشناسان خـانواده در  

با توجه بـه پیامـدهاي   . اغلب موارد، زوجین بی وفایی همسر را به عنوان یکی از عوامل طالق ذکر کرده اند

 ،در پی دارد، هـدف اصـلی پـژوهش حاضـر     و فرزندان آن ها ناگواري که روابط فرازناشویی براي خانواده

در  زنان و مـردان نفر از  24بدین منظور . روابط فرازناشویی بوده استبرقراري مطالعه کیفی عوامل موثر بر 

بـه روش   -ه مراجعه نموده بودندمراکز بهزیستی و مشاوربه و  که به همسرشان بی وفایی نموده-شهر قروه 

نیمه سـاخت یافتـه مـورد مطالعـه      عمیق مصاحبهانتخاب و با استفاده از  هدفمند و در دسترسنمونه گیري 

 -تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نظریـه مبنـایی نشـان داد، دو دسـته از عوامـل فرهنگـی      . دقرار گرفتن

د عبارت ان، نارضایتی زناشویی و روابط فرازناشویی را رقم می زنند که به ترتیب روانی -زیستیاجتماعی و 

، جنسـیتی  بر سر نقش هاي، اختالف نگرش آنان دخالتو  منشأخانواده  دلبستگی بهازدواج اجباري، : از از

به عبارتی عوامل مذکور زمینه را براي نارضـایتی،  . نارضایتی از روابط جنسی و عاطفی و سوء ظن و بدبینی

   .کاهش عالقه و تفاهم و در مواردي روابط فرازناشویی فراهم می کنند

  و زوجین ازدواج بافت فرهنگی و اجتماعی، ،روابط فرازناشویی: گان کلیديواژ
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 ) س(دانشگاه الزهرا  ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاديگروه جامعه شناسی،  دانشیار 2
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  مقدمه 

ر همه جوامع یک نهاد مهم محسوب می شود و داشتن زندگی زناشویی موفق تقریباً براي هر د 1ازدواج

به طوري که در پژوهش وایت  ) 2،2005میرز و همکاران(عمده به شمار می رود؛ کسی یک هدف آرمانی و

درصد افراد مورد مطالعه، داشتن ازدواج شاد را یکی از اصلی تـرین   93نشان داده شد که ) 2000( 3و گالکر

ند که ازدواج یک تعهد مادام العمر است که جز ه ااولویت هاي زندگی خویش می دانستند و بر این باور بود

رضات زناشویی و روابط فرازناشویی، تهدیـدهایی جـدي   تعا. داددر حالت هاي اضطراري نباید به آن پایان 

و باعث بروز پیامـدهاي منفـی    می کشندبراي واحد زناشویی هستند که ثبات و کیفیت ازدواج را به چالش 

هنگام ارتباط با شخص دیگري غیر از  4رازناشوییط فرواب .روانی، جسمانی، اجتماعی و اقتصادي می شوند

د که با صمیمیت عاطفی، رابطه جنسی و پنهان کاري مشخص می شود و وجـود هـر   همسر صورت می گیر

  )1999گالس و رایت، .(ذکر شده در این رابطه ضروري است سه مؤلفۀ

در بین زوج هـاي آمریکـایی در محـدودة    روابط فرازناشویی ) 1997( 5باس و شاکلفوردبر اساس نتایج 

تنهـا بـه    روابـط فرازناشـویی   ،از نگاه آنان. درصد براي مردان قرار دارد 33-75درصد براي زنان و  70-26

فرهنگ گسترده در جهان، در اغلـب   160در مطالعۀ مربوط به  .مریکایی یا غربی محدود نمی شودآزوجین 

نیـز  ) 2008( 6مطالعـه نیـومن   در. نـد ه اروپاشی ازدواج مطرح نمـود را به عنوان دلیل فهمسر موارد، خیانت 

    نتـایج  .کـرده انـد  نارضـایتی عـاطفی و جنسـی ذکـر     روابط فرازناشـویی را   به دالیل اقدام مهمترین مردان

 نظیـر بحـران   مسـائلی  با ها خانواده همسر، خیانت يافشا از پس که آن است از حاکی دیگر هاي پژوهش

 )2008اسـتفانو،  .(شوند می رو به رو شغلی مشکالت والدینی و هاي نقش در عملکردي تضعیف زناشویی،

 .کـرد  اشـاره  خودکشـی  بـه  اقدام شتم و و ضرب نظیر مسائلی به توان می همسر پیامدهاي خیانت از دیگر

بـاس و  (.مـی کشـند  ) معشـوق (وجود نفر سوم  دلیل به را خود همسران موارد شوهران، از بسیاري در حتی

کـه  ؛ چنـان  به نظر می رسد خیانت جنسی و طالق به شدت با هم رابطه دارنـد  ،همچنین) 2003، شاکلفورد
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. شماري از تحقیقات نشان داده اند افراد مطلقه، اغلب خیانت را به عنوان دلیلی براي طالق ذکـر کـرده انـد   

  )2012آلن و اتکینز، (

نرخ روابط فرازناشویی و پیمان شکنی گـزارش نشـده و ایـن گونـه      موردآمار رسمی در  ، هیچایراندر 

براي بیان آمار رسـمی   .گیرد موارد جزو تابوهاي اجتماعی و واقعیت هاي نادیده انگاشته و پوشیده قرار می

بـر اسـاس   . اشـاره کـرد  ) 1387(پژوهش کاوه  به می توان تنهاروابط خارج از چارچوب زناشویی در ایران 

روابـط خـارج از چهـارچوب    نان بیان کرده اند که همسرشـان  آدرصد از  48نفر زن،  200ز ا پژوهش وي،

     در دسـت  روابـط فرازناشـویی  میـزان   مـورد در  یآمار دقیقـ در سطح استان کردستان نیز . ازدواج داشته اند

درباره علت هاي طالق در کردستان که بر اساس مقایسۀ دیـدگاه  ) 1390(اما در پژوهش ناصري  ،نمی باشد

 در کنار سـایر عوامـل   ،انجام گرفته است و دیدگاه زوجین متقاضی طالق) کارروانشناس و مدد(کارشناسان 

، اغلب زوجـین  ...مانند دخالت هاي اطرافیان، اعتیاد، بیکاري، اختالف طبقاتی، وجود فرهنگ مرد ساالري و

  .نده ال طالق مطرح کردیعهدشکنی همسر را به عنوان یکی از دال

استان کردستان از جمله مناطقی است که یکی از قومیت هاي مهم و پر جمعیت ایران را در خود جـاي  

سـت و  ابه دلیل مجاورت با استان هاي کرمانشاه و همدان، داراي بافت چند فرهنگـی   ،همچنین. داده است

آمارها نشان می دهند کـه طـی دو دهـۀ گذشـته اسـتان      . میت هاي مختلفی در این استان زندگی می کنندقو

) 29-67: 1386حسـینی،  ( .شته استکردستان جزو پنج استانی بوده که بیشترین میزان طالق را در کشور دا

رتبه چهارم  کشـور،   1372بررسی مقایسه اي با سایر استان ها نشان می دهد که استان کردستان که در سال 

رتبه پنجم کشـور را در زمینـه    8513، رتبه چهارم و در سال 1380، رتبه دوم کشور، در سال 1376در سال 

همچنـان سـیر صـعودي داشـته     13 75نرخ طالق در این استان از سال  ازسوي دیگر، .طالق دارا بوده است

رسـیده   1388در سـال   15,86و 1385در سـال   14,43بـه   1375درصد در سال  9,4به طوري که از است؛ 

 )72-88امه آماري کشور، سال هاي سالن(.است

ا اقوام ترك و کرد شهر قروه یکی از شهرهاي مهم استان کردستان می باشد که بیشتر بافت جمعیتی آن ر

کـرد زبـان، ایجـاد    گسترش فناوري هاي اطالعاتی و شبکه هاي ماهواره اي و کانال هاي . تشکیل می دهند

هاي ارتباطی و کافی نت ها و کلـوپ هـاي    کاربردي، گسترش راه-مراکز دانشگاهی آزاد، پیام نور و علمی

به نظر می رسـد ایـن تحـوالت    . مختلف در منطقه و رشد شهرنشینی از تحوالت اخیر در شهر قروه هستند
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نسبت به ازدواج و روابط صمیمی  تغییرات عمده اي را در هویت، شیوه هاي زندگی و نگرش هاي زوجین

ن از اجتماعی، گسترش رسانه هـا و آمـوزش بیشـتر، زنـا     -با پیشرفت اقتصادي. و جنسی  ایجاد کرده است

و این امر باعث شده است که کمتـر نقـش هـاي سـنتی را بپذیرنـد و یـا در        فرهنگ سنتی فاصله گرفته اند

گاهی عدم پـذیرش و درك   ،از سوي دیگر. باشند ارزیابی منفی نسبت به نقش خود داشته ،صورت پذیرش

مردان از شرایط جدید و ناآگاهی از حقوق و تکالیف متقابل زوجین، موجب اختالفات و تعارضات شـدید  

ت و طـالق بـین   نارضایتی آنها از زندگی اغلب زمینه را براي بروز خیان ،در خانواده شده است و در نهایت

روابـط  همانطور که گفته شد آمار رسـمی در ارتبـاط بـا میـزان      )91: 1390ناصري، (.زوجین فراهم می کند

اما به لحاظ میزان آمار طالق در اسـتان کردسـتان، شـهر قـروه رتبـۀ       ،در شهر قروه وجود ندارد فرازناشویی

همچنـین  . آمـده اسـت   1چهارم را در سطح استان به خود اختصاص داده است که گـزارش آن در جـدول   

مراجعه نموده و با مطالعۀ پرونـده هـاي   ) دادگاه، بهزیستی و کلینیک(ان هاي مختلف استان نگارنده به سازم

در کنـار سـایر عـواملی کـه در      -کـه اغلـب زوجـین    کردهطالق و مصاحبه با افراد متقاضی طالق مشاهده 

 ه اند؛دنموطالق مطرح  دالیلبه عنوان یکی از نیز  را همسر بی وفایی  -پژوهش ناصري به آن ها اشاره شد

این نوشـتار  . داشتند سنسال  35میزان خیانت در بین مردان بیشتر از زنان بود و اغلب این افراد زیر  گرچه

در صدد است تا با واکاوي ریشه هاي نارضایتی زناشویی، انگیزه و عوامل اجتماعی و فـردي تأثیرگـذار بـر    

همسرشان خیانت کرده اند را به عنوان یـک مسـئله   برقراري روابط فرازناشویی از نگاه زنان و مردانی که به 

  .اجتماعی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد

  1سایت اداره ثبت و احوال استان کردستان :1جدول

   1392دین سالرتا پایان فرو 1386قروه از ابتداي فروردین سال: این نتایج مربوط است به

  طالق  ازدواج

 کل روستایی شهري  کل روستایی شهري

8751 4874 13625 1270 601 1871 

  

  :زیر پاسخ دهدسواالت این پژوهش بر آن است که به 

 نارضایتی زنان و مردان از زندگی زناشویی شان چیست؟ دالیل .1

                                                      
  )20/10/1392: تاریخ مراجعه محقق به سایت( 1
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 ماهیت روابط فرازناشویی از دیدگاه شرکت کنندگان چیست؟ .2

ري ساز و کار علی، منجر به برقـرا ایجاد نارضایتی زناشویی، از طریق کدام علل و عوامل دخیل در  .3

 روابط فرازناشویی گردیده است؟

  به لحاظ جنسیتی چه تفاوتی بین زنان و مردان در برقراري روابط فرازناشویی هست؟ .4

نارضایتی زناشـویی و برقـراري روابـط فرازناشـویی از      دالیلپژوهش، ارزیابی و تحلیل این هدف کلی 

نموده به مرکز مشاوره و بهزیستی شهر قروه مراجعه خیانت کرده اند و نگاه زنان و مردانی که به همسرشان 

  :اند، اما اهداف جزئی زیر را نیز دنبال می کند

   ؛دیدگاه زنان و مردان نسبت به ماهیت روابط فرازناشویی مشخص کردن -

زنـان و  برقـراري روابـط فرازناشـویی     مشخص کردن ساز و کار علی تأثیر نارضایتی زناشـویی بـر   -

  ؛مردان

  .برقراري روابط فرازناشویی دالیلمشخص کردن تفاوت هاي جنسیتی در میزان و  - 

  پژوهشه پیشین

 قابل مالحظه اي می توان به تحقیقات روابط فرازناشوییتجربی خارجی مرتبط با  در واکاوي ادبیات

کننده هاي روابط پیش بینی "با عنوان  پژوهشی در مقاله اي) 2011( 1جانسون و مهاسین. اشاره کرد

مانند هیجان (به این نتیجه رسیدند که در بین زنان و مردان ویژگی هاي شخصیتی جنسی  "فرازناشویی

و مذهب نقش موثرتري نسبت به متغیرهاي جمعیت شناختی  )رابطه، سازگاري جنسی و نوع نگرش جنسی

در تحلیل داده هاي پیمایش ) 2012( 2نتایج آلن و اتکینز .ایفا می کنند روابط فرازناشوییرا در پیش بینی 

عمومی جامعه شناسی مربوط به مرکز تحقیقات دانشگاه شیکاگو نشان داد که خیانت جنسی احتمال طالق 

را افزایش می دهد و بیش از نیمی از زنان و مردانی که خیانت جنسی داشته اند، از همسرشان جدا شده یا 

یان می دارد با گذشت هجده سال از ازدواج، احتمال وقوع رابطۀ نیز ب) 2000( 3چین لیو. طالق گرفته اند

نکتۀ مهم دیگر این است که زوجینی که در روابط جنسی خود . فرازناشویی به طور مداوم افزایش می یابد

                                                      
1Janssen & Milhausen  

2 Allen & Atkins 

3 Liu 
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این امر . احتمال بیشتري دارد که در روابط جنسی فرازناشویی درگیر شوند ،کمتر احساس رضایت می کنند

از  زنان شتر دنبال لذت جسمی و جنسی هستند وچون مردان بی ،ن بیشتر از زنان صادق استدر مورد مردا

  . کمتر به روابط جنسی فرازناشویی تمایل پیدا می کنند ،دنبال حمایت عاطفی هستندبه آنجا که بیشتر 

 مرور نتایج به  ،انجام شده است که در ادامهتحقیقات بسیار کمی درباره روابط فرازناشویی  ،در ایران

  :آن ها در سال هاي اخیر می پردازیممهم ترین 

بررسـی جامعـه   "بـا عنـوان   ) 1391(یکی از پژوهش هاي مهم در این زمینه، پایان نامـه ناهیـد احمـدي   

 20عمیق بـا   اطالعات این پژوهش از طریق مصاحبه. می باشد "شناختی روابط خارج از چارچوب ازدواج

آوري شـده  اند، جمعخارج از چارچوب ازدواج را تجربه کرده تهران که رابطهمرد متاهل در شهر  21زن و 

 رابطـه عاطفی،  رابطهجنسی رمانتیک،  صرفا جنسی، رابطه نتایج پژوهش، مصادیق این رابطه را رابطه. است

عبارت ها، دالیل برقراري این رابطه طبق یافته. دهددسته جمعی نشان می رابطهاینترنتی، دوست اجتماعی و 

نارضایتی جنسی، عوامل روانی، عوامل اجتماعی، فاصله جسـمانی و برآینـدي از مشـکالت در دراز    :  اند از

 رابطـه جنسیت، پایگاه اجتماعی افراد و نوع ازدواجشان از عوامل تاثیر گـذار بـر برقـراري     ،همچنین. مدت

  . خارج از چارچوب ازدواج است

نگرش زوجـین   سنجش به دنبال "همسران و بی وفایی و خیانت"با عنوان  )1387(عید کاوه پژوهش س

       ،تحقیـق ایـن  جامعـۀ آمـاري   . و میزان احتمال درگیر شدن زوجین در جریـان بـی وفـایی و خیانـت اسـت     

شـدند و  نفر از آن هـا بـه عنـوان نمونـه انتخـاب       200هستند که خانم هاي مراجعه کننده به مراکز مشاوره 

ها به آن خانم هادرصد از  48شوهران نشان داد که  وي نتایج پژوهش. پرسشنامه در اختیار آن ها قرار گرفت

شـان   دیگر بـه ذهـن  درصد از خانم ها، فکر اقدام به برقراري رابطۀ عاطفی با فردي  38. وفایی کرده اند بی

 آنهـا . انـد ري رابطۀ عاطفی برقـرار کـرده   دیگ درصد از خانم هاي آزمون شده با مرد 13خطور کرده بود و 

     جبـران کمبـود محبـت و     –انتقام از همسر، عالقه نداشتن از ابتـداي ازدواج بـه همسـر و جبـران خیانـت      

  .را به عنوان دالیل درگیر شدن زنان در بی وفایی و خیانت بیان نموده است -عشق ورزي از جانب همسر

ان و مردان به رابطه نامشروع عوامل مؤثر بر گرایش زن"با عنوان  تحقیق دیگري )1385(ملیحه شیر دل 

نفر  200تحقیق این نمونۀ آماري . انجام داده استابزار پرسشنامۀ محقق ساخته  وروش پیمایش با  "جنسی

. گذشـته اسـت  از زنان و مردان متأهل شهرستان بجنورد است که یک تا بیست سـال از زمـان ازدواج شـان    



7 

 

هش نشان می دهد احتماالً زنان و مردانی که بـه رابطـۀ نامشـروع گـرایش دارنـد، از روابـط       یافته هاي پژو

در بعضی مـوارد زنـان و مردانـی کـه بـه وفـاداري        ،همچنین. عاطفی و جنسی با همسرشان رضایت ندارند

ثـل  همسر خود سوء ظن دارند براي برانگیختن حس حسادت و توجه همسر، به انتقام گرفتن و مقابلۀ بـه م 

در نهایت نتایج بیانگر این مطلب است که مردان بیشتر از زنان به رابطۀ نامشروع جنسی گرایش . می پردازند

مردان در روابط با غیر همجنس تنوع طلب بوده و به برقراري روابط جدید و تجربۀ هیجـان  همچنین  .دارند

  .نشان می دهندیک رابطۀ جنسی جدید گرایش 

و  بسیار کم استتحقیقات انجام شده در زمینه روابط فرازناشویی تعداد  همانطور که مالحظه شد،

منحصر به  عوامل موثر بر روابط فرازناشویی را در بافتهمچنین  .اغلب نیز در شهر تهران انجام شده اند

بنابراین با توجه به محدودیت هاي فوق، هدف پژوهش حاضر . اجتماعی در نظر نگرفته اند -فرهنگی فرد

  )زن یا شوهر(یکی از طرفین از نگاه  برقراري روابط فرازناشویی در شهر قروه نارضایتی و دالیلبررسی 

  .مراجعه نموده اند و بهزیستی به مراکز مشاوره وکه به همسرشان بی وفایی کرده اند  می باشد

  پژوهش شناسی روش 

فرازناشویی به این معنی است که فرد پس از آگاهی از ماهیت رابطه و ارزیابی معایب و مزایاي روابط 

رابطۀ پنهانی و عاطفی  ،آن گرایش پیدا می کند بدون اطالع و رضایت همسرش با فردي از جنس مخالف

. شکل دهد صمیمیت عاطفی در ارتباط منجر می شود یک رابطۀ دوستی ساده به خیانت تغییر. برقرار کند

ن وجود ماهیت جنسی این رابطه بیانگر احساس صمیمیت و هیجان و رابطۀ عاشقانه است و گاهی نیز بدو

بنا به ماهیت پیچیده و تابو بودن روابط فرازناشویی  )1999گالس و رایت، .(رابطۀ جنسی واقعی می باشد

روش نظریه مبنایی بر  .ته استانجام گرف نظریه مبناییو روش  کیفیاین پژوهش با رویکرد در کشور، 

کشف مقوله هاي مربوطه و نیز توصیف روابط موجود در بین این مقوله ها به منظور ایجاد نظریه تأکید 

اگر چه ایجاد یک نظریه هدف اصلی پژوهش حاضر نیست، این  )47: 1390 ،1استراوس و کوربین(.دارد

نارضایتی زناشویی و  دالیلوالتی درباره مقروش به این دلیل انتخاب گردید که هدف پژوهش، کشف 

  .بود اجتماعی قروه -در بافت منحصر به فرد فرهنگی روابط فرازناشویی از دیدگاه خود افراد

  مورد مطالعههاي نمونه 

                                                      
1Strauss & Corbin  



8 

 

از بین افرادي که به مرکز مشاوره و بهزیستی قروه مراجعه کرده اند با لحاظ نمودن مالك هایی که در 

کرده و به  را تجربهکه روابط خارج از چهارچوب ازدواج  زنان و مردانینفر از  24ادامه خواهد آمد، 

 1392بهزیستی و مراکز مشاوره قروه مراجعه کرده بودند از طریق نمونه گیري هدفمند، در آبان ماه سال 

حداکثر نمونه گیري هدفمند به انتخاب آزمودنی هایی اشاره دارد که . انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند

شگر از قبل مالك هایی پژوه) 2007، 1کرسول(.ره پاسخ سواالت پژوهش به دست آیداطالعات ممکن دربا

یی که مالك ها. آن ها می توانستند در پژوهش شرکت کنند واجد مردانو زنان انتخاب کرده بود که فقط 

  :شرح ذیل بودانتخاب کرد به  ها شرکت کنندگان را براي شرکت در پژوهش پژوهشگر طبق آن

  .سال از ازدواج شان گذشته باشد 1حداقل . 1

  .باشند کردهروابط فرازناشویی را تجربه  زن یا مرد. 2

 سال و 5 سال با میانگین 1 -12سال، مدت ازدواج  28سال با میانگین  18 -35گستره سنی زوجین  

را شامل می شود که در این میان سطح سواد در میان پاسخگویان از راهنمایی تا تحصیالت در مقطع دکتري 

 24از بین  .افرادي که داراي تحصیالت لیسانس هستند بیشترین میزان فراوانی را به خود اختصاص داده اند

  . نفر زن بودند 10نفر مرد و  14نفر فرد مشارکت کننده، 

  داده هاو تحلیل شیوه جمع آوري 

مشاوره و که به مراکز ) زن یا شوهر(ینطرف ازی عمیق با یکن پژوهش از طریق مصاحبه داده هاي ای

با توجه به اینکه محل انجام مصاحبه، اتاق مشاوره مستقر  .شده استجمع آوري  خانواده مراجعه کرده اند،

ابتدا فرم رضایت آگاهانه توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید و  ،در ساختمان بهزیستی شهرستان قروه بود

در » خیر«یا از همسر خود راضی هستند، در صورت آ« آغازین این بود کهسوال . سپس مصاحبه آغاز شد

آیا در طول دوران متأهلی به این « :با سواالت دیگري همچونسوال این  »چه زمینه هایی ناراضی هستند؟

دلیل . دارتباط دوستی برقرار کنی )غیر از همسرتان( موضوع فکر کرده اید که با فرد دیگري از جنس مخالف

از زوج ها خواسته شد تجربیات زیسته خود را از رابطه  .و توضیحات اضافه همراه بود» را ذکر کنید؟آن 

داستان زندگی مشترك و مشکالت تجربه  ،اکثر افراد نمونه. توضیح دهندزناشویی و نحوه پیدایش مشکالت 

                                                      
1Creswell  
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در جلسه . ام گرفتدقیقه اي انج 30 نزدیک بهمصاحبه با هر زوج در دو جلسه . شده را توصیف کردند

بین دو .  داستان آشنایی زوجین و نارضایتی و بی وفایی از آغاز تا حال مورد بررسی قرار گرفت ،اول

 ،مصاحبه ها تحلیل و کدگذاري می شدند و حوزه هاي مبهم که نیازمند جستجوي بیشتري بود ،جلسه

  . گرفتند می و در جلسه دوم مورد بحث بیشتر قرارشناسایی 

اعتبار به این موضوع می پردازد که . مباحث مهم در روش کیفی، بررسی اعتبار پژوهش استیکی از 

آیا موضوعی که ادعا می شود، به طور واقعی بررسی شده است؟ براي تأمین اعتبار پژوهش حاضر از 

چندین راهکار سود جستیم؛ در ابتدا کوشش کردیم با مستند سازي و نوشتن مشاهدات خود و ضبط دقیق 

از پیش داوري و سوگیري هاي ذهنی  وومصاحبه هاي شرکت کنندگان، به ارزیابی دقیق صحنه کمک کنیم

مصاحبه گر بعد از تدوین گزارش کار در هر مرحله، گزارش را در  ،همچنین. محقق پرهیز به عمل آید

و بدین باشند تا آنها نیز بر قضاوت علمی مصاحبه گر نظارت داشته  صاحب نظر قرار داداختیار چندین 

شیوه تحلیل داده ها به این صورت بود که در مرحله اول، . طریق اعتبار صوري پژوهش افزایش بیابد

 ، کدگذاري محوريدر مرحله دوم )مفاهیم یا کدهاي موجود در داده ها استخراج می گردند (کدگذاري باز

و در مرحله سوم که کدگذاري  )کدهاي استخراج شده تحت عناوین فراگیرتري دسته بندي می شوند(

. ي کشف شده، به منظور ایجاد یک نظریه مورد بررسی قرار می گیرندبین مقوله ها انتخابی نام دارد، روابط

بلکه دائماً بین مراحل مختلف پژوهش  ،این مراحل بر اساس یک توالی زمانی تغییر ناپذیر انجام نمی گیرند

  . ضر فقط از دو نوع اول کدگذاري استفاده شده استدر نوشتار حا. در نوسان و حرکت هستیم

  

  ي پژوهشیافته ها

 2در جدول  آنان روابط فرازناشویی دالیلشرکت کنندگان درباره  تحلیل و مقوله بندي توصیف هاي

در  دیگر،اما برخی  هش هاي دیگر نیز گزارش شدهبرخی از این عوامل در پژو. ستنشان داده شده ا

ز به نظر می رسد بیشتر موضوعات نشات گرفته ا توجه چندانی دریافت نکرده اند وین پژوهش هاي پیش

  .بافت فرهنگی شرکت کنندگان است که در ادامه به تفصیل بیان می شود
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  عوامل شناسایی شده بر قراري روابط فرازناشویی: 2جدول

  روانی -عوامل زیستی  اجتماعی -عوامل فرهنگی

و دخالت  منشأوابستگی به خانواده  -

  آنان

  ازدواج اجباري -

اختالف نگرش بر سر نقش هاي  -

  جنسیتی

با جنسی و عاطفی  نارضایتی از روابط -

  همسر 

  بدبینی        سوء ظن و  -

  

  

  اجتماعی -عوامل فرهنگی

برخی از ازدواج ها نه بر اساس انتخاب خود افراد، بلکه با اجبار والدین انجـام گرفتـه   : ازدواج اجباري

در بافت فرهنگی نمونه مورد مطالعه در مـواردي تصـمیم گیـري دربـاره ازدواج فرزنـدان بـه ویـژه        . بودند

ل خودشان و کسانی بودند که علی رغم می ،در بین مصاحبه شوندگان. دختران، توسط والدین انجام می گیرد

  . تنها با اصرار و اجبار والدین تن به ازدواج داده بودند

در مقابـل  . ازدواج من یک ازدواج اجباري بود، پدر و مادرم اجازه ندادند خـودم تصـمیم بگیـرم   

بعـد  ... چون می دونستم خونه رو بـرام جهـنم مـی کـنن     ،خواست اونا  هم نمی تونستم مقاومت کنم

االن بـا  . آخه اون از هر نظر با معیارهاي من فاصـله داشـت   .خوشم نیومدازدواج هم هیچ وقت ازش 

  .فردي هستم که حرف هاي منو می فهمه و بهتر درك می کنه

  )ساله، لیسانس 22زن (

عامل مهم دیگر در بروز تعارضات زناشویی، جدا نشدن همسـر از خـانواده   : منشأ وابستگی به خانواده

. فقدان اسـتقالل در تصـمیم گیـري و وابسـتگی مـالی بـه خـانواده       : داشتاین موضوع دو جنبه . اصلی بود

 رعدم شناخت کافی قبل از ازدواج مشکالت زیادي را در طی زندگی مشترك براي زوجین بـه بـا   ،همچنین

وساطت والـدین  ، مانند عوامل زیادي وجود دارد که مانع از شناخت کافی قبل از ازدواج می شود. می آورد

ر انتخاب همسر آینده، تفکر سنتی مبتنی بر اینکه امکان ارتباط زوجین قبل از ازدواج یـا حتـی   و اطرافیان د

دوران عقد را با محدودیت مواجه می کند و  عدم آگاهی زوجین و شـتاب در امـر ازدواج کـه شـناخت از     
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تـأمین اقتصـادي    مسر وبنابراین نقش والدین در امر گزینش ه. یکدیگر را به بعد از ازدواج موکول می کند

 فرزندان موجب شده خانواده ها نقش حمایتی از فرزندان را براي خود قائـل شـوند در نتیجـه فرزنـدان بـه      

توانند استقالل شخصیتی و رفتاري الزم را کسب کنند و فرزندان حتی بعـد  نگونه اي پرورش داده شوند که 

  .اشندشته باز ازدواج نیز وابستگی زیادي به خانواده پدري شان دا

بی فکري همسرم و احساس مسئولیت زیاد او نسبت به خانواده اش، زندگی ما را بـا   بی تدبیري و

اغلب مسائل زندگی ما مانند نحوه پوشش، زمان بچه  مورد درآنها . کمبود و مشکل مواجه نموده است

. شان نشـان داده ام بارها با همسرم گفتگو نموده و تجارب دیگران را به ای. نظر می دهند... دار شدن و

گـاهی بـا احسـاس    . اما گاهی خانواده اش را بر من ترجیح می دهد و نظر آن ها را مهم تر می دانـد 

  .کمبود محبت شدید مواجه می شوم تنهایی و

  )، دیپلمساله 28زن، (

  .مردان نیز از توقعات باالي زنان و ارتباط زیاد زن با خانواده مادري اش شکوه می کنند

منـزل شخصـی، ماشـین و    (امکانات بیشتري را مـی خواهـد    و شرایط مرا درك نمی کندهمسرم 

    مدام به خانه پدري می رود، تحت تأثیر حرف هـاي خـواهر و مـادرش قـرار    ...). خریدهاي گوناگون

گاهی با زور و دعوا و گاهی با پول او را . می گیرد و وقت کمی را به گفتگو با من اختصاص می دهد

  .ی باشد و کمتر اهل سازگاري استاما همسرم گل خاردار م. کنمراضی می 

   )، لیسانسساله 30مرد، (

و در نهایـت  کشـمکش   شایع ترین عامل ایجاد نارضایتی و: اختالف نگرش بر سر نقش هاي جنسیتی

تضـاد نگـرش نسـبت بـه      ،که تقریباً توسط اکثر زوج هاي شرکت کننده در پژوهش گزارش شدعهدشکنی 

و قدرت و حق تصمیم گیري را متعلق به خود شوهران طرفدار نگرش سنتی بودند . جنسیتی بود نقش هاي

اما زنان طرفدار نگرش برابرنگر بودند و  ؛زنان تابع خواسته هاي آن ها باشندمی خواستند که می دانستند و 

  . معتقد بودند شوهران نباید به آنان دستور دهند و انتظار اطاعت صرف را داشته باشند
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 و بد دل و بـد دهـن اسـت   . همدیگر را درك نمی کنیم، او دلش می خواهد که من مطیع او باشم

فقـط مـی خواهـد حـرف     . می خواهـد  من نمی خواهم آنگونه باشم که او. واقعاً مرا ناراحت می کند

اوایل به نزد مشـاور مـی رفـتم و کتـاب مـی      . خودش را به کرسی بنشاند حتی اگر غیر منطقی باشد

  .اما فایده اي نداشت و هیچ موقع حاضر نشد به حرف هایم گوش دهد ،خواندم

  )ساله، فوق دیپلم 20زن (

  . نارضایتی و روابط فرازناشویی می دانستند از طرف دیگر مردان نیز نافرمانی زنان را از عوامل اصلی

. همسرم علی رغم میل باطنی من سر کار رفت و بیشتر وقتش را در مغازه خیاطی اش می گذرانـد 

  . این امر باعث شده در امر بچه داري، آشپزي و تمیز کردن خانه دائماً با کمبـود وقـت مواجـه باشـد    

من نیز تا جایی که بشود بـه او  . خانه رسیدگی نمی کند فوق العاده بی مسئولیت است و به من و امور

  .بی اهمیت می شوم

  )ساله، دیپلم 35مرد (

تحصیل، کار، روابط خویشاوندي و خانه داري موضوعاتی هستند که همسران بر سر آن ها اختالف نظر 

اعمال قدرت  زمانی این عوامل منجر به اختالف و کشمکش می شود که مردان تصمیم گیري و. شدید دارند

بـه دلیـل عـدم    . اما این انتظارات با مقاومت از سوي زنان مواجه می شود ،را حق مسلم خویش می پندارند

وجود حمایت جامعه و آموزش ندیدن در باب حقوق برابر بین زن و مرد، بسیاري از الگوهاي رفتار سـنتی  

  . رسان استآسیب  روزه ، اما امتداوم یافته است که هرچند در گذشته داراي کارکرد بوده

  روانی -زیستیعوامل 

      عامل بسـیار مهـم دیگـر کـه بسـیاري از زوج هـا بـه آن اشـاره         : نارضایتی از روابط جنسی و عاطفی

نارضایتی از روابط جنسی و عاطفی می باشد که خود یا به دلیل اختالالت جنسی زوجـین یـا بـه     ،کرده اند

هنوز بسیاري از مهارت هاي ارتبـاطی  . دلیل عدم آگاهی و یاد نگرفتن مهارت هاي زناشویی ایجاد می شود

عـه پـذیري بـه    طـی دوران جام  ،که براي زندگی زناشویی الزم است و همچنین مطابق با نیازهاي روز باشد

   .گرددمی  فراهمروابط فرازناشویی ا  ایجاد روانیدر نتیجه زمینه  .تران و پسران آموزش داده نمی شوددخ
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این موجـب مـی شـود مـن زود      .همسرم به تعدادي از عالئق و خواست هاي من بی توجه است

محبت کـردن و  بسیار کم حرف می باشد و آداب . عصبانی شوم و یا از خواست هایم صرف نظر کنم

هیچ تالشی براي تغییر خود نمی کند و دیدگاه محدودي نسبت به مسـائل  . نزدیکی با من را بلد نیست

به هر حال . احساس می کنم خوب تربیت نشده و راه حل مشکالت را یاد نگرفته است. زناشویی دارد

و روحی همدیگر را  هر کس به دنبال فردي در سطح فکر و ایده ال خود می باشد که نیازهاي جسمی

  .درك کنند

  )ساله، لیسانس 28مرد، (

. سـوء ظـن و بـدبینی اسـت     ،عامل دیگر که به تعهدشکنی ازدواج مربوط می شود: سوء ظن و بدبینی

بـه دلیـل عـدم شـناخت      بیشترعامل مذکور به ویژگی هاي روان شناختی و ارتباطی زوجین بر می گردد و 

هـر   .مربوط می شود مسئلهکافی قبل از ازدواج و همچنین عدم توانایی الزم در مهارت هاي ارتباطی و حل 

. زمینه هاي بروز بی اعتمادي و بدبینی بیشتر می شود ،باشند برخوردار کمتراین مهارت ها  ازچقدر زوجین 

 و دائـم بـود  اره وجود رابطه دچار وسواس فکري شـده  در بین افراد نمونه، کسانی بودند که همسرشان درب

      غیـر واقعـی،    دالیـل واقعـی و چـه بـه     دالیـل وجود سوء ظن چه بـه  . ردرفتارها و گوشی او را چک می ک

می تواند یک آسیب جدي در روابط زوجین ایجاد کند و منجر به عـدم اعتمـاد و کـاهش عالقـه و تفـاهم      

  . فرازناشویی تأثیر داردبروز روابط  درزوجین می شود و 

مثالً به رفت و آمد با دوسـتانم، بـه قلیـان و    . نشان می دهد من حساسیت زیادي نسبت به کارهاي

دائماً اعتراض می کند که به زندگی و همسرت رسـیدگی  . سیگار کشیدن که اصرار به ترك آن ها دارد

اما من قبل . و در پی خوش گذرانی و رفیق بازي خودت هستی ، وضع مالی مان خوب نیستنمی کنی

  .اوي و تنوع دوستان را می پسندمکنجکاز ازدواج نیز به این شیوه زندگی کرده ام و 

  )، دیپلمساله 26مرد، (

زنان نیز اغلب به دلیل سوء ظنی که به همسر خود دارند و یا براي انتقام از همسر عمیقاً وسوسـه شـده   

رابطـه عـاطفی   اقدام به برقراري و یا  کرده اندی به دلیل احساس گناه و ترس از پیامدها اجتناب گاه کهاند 

   .گذاشته انددرددل و حرف هاي خود را با فردي غیر از همسر در میان  و نموده اند
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حتی موبایـل و   ...از اوایل ازدواج مان به من گیر می داد و طرز پوشش و رفتار مرا کنترل می کرد

بیشـتر وقـتش را در   . اما من جرأت چک کردن موبایل او را نداشـتم  ؛هاي قبلی مرا چک می کردخط 

آزادانه شاگردانش با او تماس می گرفتند و صحبت  .صرف می کرد و با چت کردن یا بیرون فیس بوك

تـوجهی  به نیازهاي روحی مـن   اصالً. اما او تعیین می کرد که با چه کسی رفت و آمد کنم ،می کردند

تحمل افکـار و رفتارهـایش   . کردیز محروم ن ادامه تحصیلاز گاهی واقعاً کالفه میشم، حتی مرا . ندارد

به فـرد دلخـواهم    ،گاهی براي احساس آرامش و رفع تنش ها با همسرم .بسیار برایم سخت شده است

  .پناه می برم و با او گفتگو می کنم

  )، لیسانسساله 30زن، ( 

  بحث و نتیجه گیري

 زنان و مردانیبرقراري روابط فرازناشویی در شهر قروه از نگاه  دالیلبررسی  ،هدف پژوهش حاضر

و استفاده از روش کیفی و فن  این پژوهش با نمونه کوچک. که به همسرشان بی وفایی کرده انداست 

  . ه استمصاحبه عمیق انجام گرفت

      داده ها و یافته هاي مربوط به ویژگی هاي جمعیت شناختی و اجتماعی افراد مورد بررسی نشان 

 ) درصد 63( در رده سنی هجده تا سی سال ،فراوانی افرادي که به همسرشان بی وفایی کرده اندکه می دهد 

یالت نیز، برقراري روابط به لحاظ تحص. می باشد )درصد 37(بیشتر از افراد رده سنی سی تا سی و پنج سال

بیشتر از سایر مقاطع  )درصد36(دیپلم و )درصد 39(فرازناشویی در بین افرادي با تحصیالت لیسانس

  . تحصیلی است

در این بررسی مشخص شد، زنان و مردان قبل از برقراري روابط فرازناشویی از تنش و  ،همچنین

از آنجایی که . ناآرامی روحی و روانی رنج می برده اند و در شرایط نامناسب و بغرنجی قرار داشته اند

ان مرد ساالري است و جنسیت به خودي خود منبع قدرت به شمار می رود، مرد ،هنجار حاکم بر جامعه

حل مشکالت به دلخواه خود برخوردار و زنان از قدرت کمتري براي  رندقدرت بیشتري در خانواده دا

به ) درصد 41(بیشتر از زنان)  درصد 59(و بعد از مدت ها تحمل فشار روحی و بی مهري، مردان  هستند

داخلی و خارجی  پژوهش هاياین نتیجه با یافته هاي . می رونددنبال پرکردن خألهاي عاطفی و جنسی 
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و بلو و ) 2000(، چین لیو )1999(، گالس و رایت )1385(، شیردل )1387(، کاوه )1391(احمدي  :همچون

دنبال لذت جسمی و به بر اساس نتایج این پژوهش ها، مردان بیشتر از زنان . مطابقت دارد )2005(هارتنت 

جدید و تجربۀ هیجان یک رابطۀ جنسی جدید  به برقراري روابطبه همین دلیل بیشتر از زنان  .جنسی هستند

  .گرایش دارند

نتایج بررسی حاضر نشان داد، نارضایتی از روابط جنسی و عاطفی با همسر یکی از مهمترین عوامل در 

دلیل آن می تواند عدم آگاهی و یادگیري مهارت هاي زناشویی . تبیین روابط فرازناشویی محسوب می شود

 کمتر برخورداراین مهارت هاي ارتباطی از هر چه زوجین  ،بنابراین. باشد یا اختالالت جنسی زوجین

زمینه هاي بروز بی توجهی و ارضا نکردن نیازهاي همدیگر، کاهش عالقه و در نهایت خیانت بیشتر  ،باشند

به این مسئله اشاره دارد که عدم تحقق انتظارات، عدم تعادل بین نیز تئوري انتظار ازکمپ . فراهم می شود

هر کدام از زن و شوهر با تصورات خاصی درباره زندگی زناشویی اقدام به . است» داشته«و » خواسته«

  ازدواج می کنند و زندگی را با انتظارات مشخص در مورد اینکه همسرشان چگونه باید رفتار کند، آغاز 

یک زن ممکن است انتظار داشته باشد همسرش در کارهاي  ،به عنوان مثال )260 :1369مپ، ازک(.می کنند

زن ناراضی خواهد بود و  ،اگر شوهرش این انتظار او را برآورده نکند. منزل و بچه داري به او کمک کند

منزل و مشارکت و همکاري زن و مرد در امور  ،بنابراین. زمینه براي اختالف و کشمکش فراهم می شود

عوامل مهمی است ) هاي مشترك و سرگرمی هات عاطفی، جنسی و فعالی(گفتگو درباره مسائل مهم زندگی

شیردل  ،)1387(، کاوه )1391(ژوهش احمدي پژوهش هاي دیگر نظیر پ. که رضایت زوجین را باال می برد

نشدن انتظارات زناشویی،  برآوردهنیز به این مسئله اشاره کرده اند که  )2010(و یسل و گاسانو  )1385(

احتمال  ،و در مواردي تنوع طلبی جنسی و انتقام از خیانت همسر و عاطفیرضایتی از روابط جنسی نا

  . را افزایش می دهد روابط فرازناشوییدرگیر شدن در 

    دخالـت خـانواده همسـر در   و  ازدواج اجبـاري  ماننـد  زمینه سـاز روابـط فرازناشـویی    برخی از عوامل

در فرهنـگ غـرب، فردیـت و    . مورد توجه واقع نشـده انـد   پژوهش هاي پیشین به ویژه درکشورهاي غربی

پیش نیاز شکل گیري ازدواج محسوب می شوند و ازدواج هـایی کـه بـا انگیـزه اي غیـر از       ،عشق رمانتیک

شـکل  تبـدیل بـه    آنخانواده بیشتر از لحاظ بعد  ، در کردستان. عشق دو طرفه شکل گرفته اند، وجود ندارد

تا حد زیادي بر طبق نظـام ارزشـی    ،ولی از لحاظ ساختار و محتواي روابط خانوادگی ست،هسته اي شده ا

درباره علل طـالق در  ) 1390(نتایج پژوهش ناصري  ؛ چنان کهمتعلق به خانواده هاي گسترده عمل می کند
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  ن پـیش شـرط هـاي اساسـی خـانواده      بر اساس پژوهش وي، در کردستا .کردستان مؤید این یافته می باشد

که عبارت است از شکل گیري استقالل شخصیتی و رفتاري زوجـین و مشـارکت زن و مـرد در     -ايهسته 

زیرا والدین هنوز هم نقش زیادي در زنـدگی فرزاندانشـان چـه     ،به خوبی فراهم نشده است -امور خانواده

 ،بنـابراین . دارنـد برخور) تـأمین مـالی و مسـکن   (و چه بعد از ازدواج ) در امر همسر گزینی(قبل از ازدواج 

عملکرد نقـش زوجـین نیـز آسـیب مـی بینـد و        ،هرچه وابستگی زوجین به شبکه خویشاوندي بیشتر باشد

نظرات دیگران را در زندگی خود قبول آنها مجبورند . اتخاذ کنند تصمیمات الزم رازوجین خود نمی توانند 

  . نماید، کمبود محبت و توجه و خیانت را فراهم می تواند زمینه بروز اختالف مسئلهاین  که کنند

یکی از پیش شرط هاي ازدواج موفق در کنار تأمین مسـکن و اشـتغال، اسـتقالل فکـري و      ،در مجموع

در بسیاري از موارد ازدواج در سنین پایین و یا انتخاب نادرست همسر در هـر  . است زوجین جوانرفتاري 

فقدان عامل مذکور موجب می شود افراد بـدون در نظـر گـرفتن    . سنی، نتیجه عدم استقالل شخصیتی است

) ازجمله جـذابیت جسـمی و جنسـی   (بر اساس احساسات و مالك هاي صوري تنهاتفاهم فکري و روحی 

خانواده ها نیز در امـر ازدواج   می شودنبود استقالل شخصی موجب  ،همچنین. همسر خود را انتخاب کنند

ایـن   ،با توجه به نظام ارزشی سنتی و فرهنـگ مردسـاالري در کردسـتان   د که دخالت کنن) قبل و بعد از آن(

الگوهاي سنتی همچنان بدون تغییر تداوم یافته انـد بـدون اینکـه     ،بنابراین. عامل نقش مهمی را ایفا می کند

امـروزه بسـیاري از زنـان     ،همچنین در تحلیل مصاحبه ها روشن شد. خود را با الگوهاي جدید تطابق دهند

هـا و وظـایف    سـیم برابـر نقـش   الگوهاي سنتی تقسیم جنسیتی کارها را به چالش می کشند و خواسـتار تق 

رسد دسترسی به رسانه هاي جدید، ارزش هـا و هنجارهـاي جدیـدي را بـراي زوجـین      می به نظر . هستند

، این ارزش ها و هنجارهاي جدیـد  در این مناطق نهادهاي اجتماعی و آموزشی ، در حالی کهمطرح کرده اند

ناآگاهی از حقوق و تکـالیف متقابـل، ضـعف در     ،در نتیجه .را در ساختار شخصیت افراد نهادینه نکرده اند

مثل دخالـت خـانواده هـا و    (ل فرهنگی یادگیري مهارت هاي ارتباطی و زناشویی در کنار عوامل سایر عوام

و افراد بـراي جبـران    می زندبه اختالفات زناشویی و سردي روابط بین زوجین دامن ) فرهنگی مردساالري

  .می نمایندهمسر با فردي دیگر غیر از اقدام به برقراري ارتباط کمبود محبت و فرار از تنش ها 

  هاپیشنهاد

  :پیشنهاد می گرددموارد زیر در پایان،
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 آمـوزش مهـارت هـاي ارتبـاطی و حقـوق       ش روحیه استقالل و مسئولیت پذیري در کناررورپ

  ؛زناشویی از سنین پایین در مدارس

   ساختن فیلم هایی بر اساس نظام ارزشی و فرهنگی جامعه و مطابق با عالیق و نیازهاي جدیـد

زوجین جوان و پرداختن به زمینه هاي بروز خیانت و آسیب هاي ناشـی از آن بـراي کمرنـگ    

  اي؛ کردن نقش سریال هاي ماهواره

 ؛قانون گذاري در زمینه ممنوعیت ازدواج در سنین پایین   

  استقرار و تقویت نهادهاي اجتماعی و اقتصادي که در زمینه اشتغال و مسکن از جوانان حمایت

  ؛کنند

 مراکز آموزشی مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج و استفاده از متخصصان مجـرب در   توسعه

  ؛این زمینه

 ؛ترویج فرهنگ مراجعه خانواده ها به مراکز مشاوره خانواده در هنگام بروز اختالفات 

       پرهیز خانواده ها از جدي نگـرفتن ازدواج فرزنـدان، ازدواج هـاي شـتاب زده و ازدواج هـاي

  .ناسنجیده براي فرزندانتحمیلی و 
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The extra-marital relations are one of the fundamental challenges of family life 

in the current era. The rate of divorce in our country has had an upward trend in 

recent years. According to family experts, often couples have mentioned 

unfaithful spouse as one of the divorce factors. As regarding to unpleasant 

consequences that extramarital relationships have for families and their 

children, the main goal of the present study is to study the affecting factors the 

extramarital relations qualitatively. To this end, 24 couples in the town named 

Qorveh - who had had unfaithful to their spouse and had referred to Welfare and 

counseling center- were selected by purposive sampling method and were 

studied with semi-structured in-depth interviews.  

Analysis of the data using a grounded theory revealed two categories of social 

and psychological factors caused the marital satisfaction and the extra-marital 

relations that they are respectively: forced marriage, attachment to spouse 

family and their involvement, attitude differences on gender roles, sexual and 

emotional dissatisfaction and suspicion. In other words, the mentioned factors 

provide context for dissatisfaction, loss of interest and understanding and in 

some cases the extramarital relations. 

Keywords: Extra-marital relations, Social and Cultural Context, Marriage and 

Couples 

 

 


