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چکیده
همواره از تعهد به رابطه زناشویي بهعنوان یکي از اصول اساسي
در ازدواج یاد شده است و روابط فرازناشویي با آسیبهاي
جبرانناپذیري همراه بوده است .هر چند دالیل این مسئله
چندان شناخته شده نیست .بنابراین ،هدف از پژوهش حاضر
بررسي عوامل مرتبط با روابط فرازناشویي زنان به روش تحلیل
کیفي بوده است .جامعه آماري شامل  17نفر از زنان
مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر مشهد بودند که به
روش نمونهگیري هدفمند انتخاب شدند .شیوه اصلي گردآوري
دادهها در پژوهش حاضر ،مصاحبه کیفي عمیق از نوع نیمه
ساختاریافته با استفاده از اسناد و مصاحبه بود .دادهها با استفاده
از روش کیفي بررسي شدند .پس از استخراج مفاهیم از
مصاحبهها ،محتواي بهدستآمده در چهار گروه طبقه فردي،
خانوادگي ،اجتماعي و مذهبي تنظیم شد .هر یک از این طبقات
بهمنزله یک عامل تأثیرگذار بر روابط فرازناشویي شرکت-
کنندگان قرار گرفت .بررسي نتایج نشان داد عوامل مرتبط با
چهار گروه طبقهبنديشده از عوامل قابل تبیین است .بر اساس
این یافته پیشنهادات الزم در مقاله ارائه شده است.
واژه های کلیدی  :روابط فرازناشویي ،زنان ،خیانت

Abstract
Marital commitment has always been recognized as
one of the fundamental principles of marriage, and
extramarital relations have led to irreparable
consequences, although the reasons of this issue is
not well known. Therefore, this study was aimed to
investigate the factors is related to the extra marital
relationships of females through a qualitative
analysis method. The statistical population
consisted 17 women who referred to health centers
in Mashhad city. Samples selected via purposive
method. The main method of collecting data in the
present study was a deep semi-structured
qualitative interview, documents and interview.
Data were analyzed using qualitive method. After
extracting concepts from interviews the content
adjusted in to four categories of individual, family,
social and religious-beliefs. Each of these
categories considered as a effective factor for extra
marital relationship of participants. The results of
the survey showed that the factors associated with
extra marital relationship is explainable in the four
categories. According the findings, suggestions
presented in the manuscript.
Keywords: females, extramarital relationships,
infidelity
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مقدمه
ازدواج یکي از بنیادهاي تقریباً جهانشمول بشري است و هیچ بنیادي اینچنین صمیمانه افراد بشر را تحت تأثیر
قرار نداده است .خانواده با ازدواج آغاز ميشود ،و ازدواج رابطهاي است که شخص با انتخاب ،وارد آن ميشود و
تقریباً نیم قرن ادامه دارد .زن و مردي که با هم ازدواج ميکنند ،باید بتوانند خود را با نیم قرن تحوالت اجتماعي و
رشد و تغییرات متقابل یکدیگر تطبیق دهند .در غیر این صورت ،بهاحتمالزیاد رابطه زناشویي آنها دچار مشکل
خواهد شد (سوداني ،مهرابي زاده هنرمند و سلطاني1391 ،؛ فتحي ،اعتمادي ،حاتمي و گرجي ،)1390 ،و آسیبها و
مشکالت زیادي بهدنبال خواهد داشت .یکي از این مشکالت ،رابطه فرازناشویي است (ویزر ،وجل ،الالژ و ایوانز،
 .)2017رابطه فرازناشویي موضوعي است که زوجدرمانگران مرتباً با آن مواجه ميشوند .این موضوع ميتواند تجربه
گیجکننده و دردناکي براي همه آن کساني باشد که با آن درگیر هستند .افزون بر این ،رابطه فرازناشویي یکي از
دالیل عمده طالق و ازهمپاشیدگي زندگي زناشویي است (کالب هریس2018 ،؛ موهالتلول و همکاران.)2018 ،
رابطه فرازناشویي شامل برقراري ارتباط جنسي ،احساسي و عاشقانه یک فرد متأهل با جنس مخالﻒ (فردي غیر از
همسر) خارج از چارچوب خانواده است (سواري و طالئي زاده .)1394،این رابطه ممکن است به شکل جنسي و یا
عاطفي باشد (جنیفریو  .)2009،معموالً بیشتر افراد متقاضي ازدواج ،به دنبال تکهمسري هستند و میزان مخالفت
با روابط جنسي فرازناشویي باالست (بوتوسکا ،نواک ،ویزفلد ،امام اوغلو ،ویزفلد و همکاران .)2014 ،با این وجود ،در
مطالعه ایندور ،پري پالدي ،هیرسچبرگ ،بیرون بائوم و دیوتسچ ( )2015در آمریکا نتایج نشان ميداد  21تا 25
درصد مردان و  11تا  15درصد زنان در طول زندگي زناشویي خود مرتکب خیانت شدهاند .در مطالعه دیگري
جنیفریو ( )2009در ایاالت متحده آمریکا گزارش کرده است که  21تا  70درصد زنان و  26تا  75درصد مردان،
حداقل یک مرتبه در طول زندگي زناشویي به روابط فرازناشویي روي آوردهاند .همچنین کالب هریس ( )2018در
مقاله خود عنوان ميکند که  50تا  65درصد زوجدرمانيها مربوط به درمان مسائل مرتبط با رابطه فرازناشویي
است .میزان دقیق شیوع رابطه فرازناشویي مشخص نیست .در ایران نیز بر اساس تحقیقات انجام گرفته ،وجود
چنین روابطي تأیید ميشود (حسنآبادي ،مجرد ،سلطاني و احمدي .)1390 ،با این حال ،از ابعاد بروز روابط
فرا زناشویي اطالعات معتبري در دسترس نیست که احتماالً به دلیل حساسیت شدید موضوع در ایران ميباشد.
هرچند این حساسیت جنبه جهاني دارد ،اما تحت تاثیر فرهنگ و مذهب ممکن است تشدید شود (چویک.)2013 ،
عالوه بر این ،نحوه تعریﻒ علل روابط فرا زناشویي نیز در برآورد شیوع آن مؤثر است که بررسي آن ضروري به نظر
ميرسد .تنوع عناوین ابزارهاي سنجش روابط فرازناشویي (استفاده از واژگان متفاوت در مکتوبات و مستندات مانند؛
روابط خارج از ازدواج ،تنوعطلبي جنسي و عاطفي ،خیانت ،روابط فرازناشویي ،بيوفائي و پیمانشکني ،بياخالقي
جنسي و عاطفي) است که موجب ميشود علل و عوامل دقیق این پدیده شناسایي نشده ،و یا بهطور کامل و
یکپارچه مطالعه نشود .عوامل مؤثر در روابط فرازناشویي که در تحقیقات خارج و داخل کشور گزارش شده است،
نشان ميدهد این عوامل بهطورکلي شامل؛ تعریﻒ متفاوت از ازدواج (ویسمن ،گوردون و چاتاو ،)2007 ،ازدواج در
سن باال ،تعریﻒ متفاوت از رابطه جنسي (جهان و همکاران )2017 ،و نارضایتي از رابطه جنسي (فینچام و مي،
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 ،)2017ازدواج با دالیل اشتباه مانند؛ رهایي از فشار خانواده و جامعه (مالک ،نواز ،محمود ،ریاض ،خاور مشتاق و
ایجازخان ،)2014 ،جستجوي قدرت (محمد ،)1395 ،میل به والد شدن (به علت ناباروري) (جهان و همکاران،
 ،)2017عدم پیشرفتهاي شغلي ،نیاز به تشویق و پیامدهاي اقتصادي (کروچ ودیکس ،)2016 ،نداشتن عالیق
مشترک و ضعﻒ عزتنفس (فتحي  ،)1392 ،فقدان اعتقادات مذهبي (زیویدو و آشر ،)2018 ،نداشتن تنوع در
زندگي (اسمیت ،هال و دایگل ،)2010 ،مشکل در سبک دلبستگي و ارضاء نیاز ،ناسازگاري فردي ،مشکالت در
انگیزه و هیجان ،اختالالت شخصیتي (برهاني زاد و عبدي ،)1396 ،شبکههاي اجتماعي (کالیتون،)2014 ،
خشونتهاي خانگي ،دسترسي آسان به فرد سوم و غیره (فتحي )1392 ،ميباشند.
تحقیقات انجام شده در ایران (رجوع شود به؛ فتحي و همکاران1392 ،؛ صالحآبادي1393 ،؛ حمیدي و
همکاران1393 ،؛ زینلي و اکبري1394 ،؛ بامداد1394 ،؛ نوایي و آرایا1394 ،؛ کرمي و همکاران1394 ،؛ کمالجو و
همکاران1395 ،؛ شرفالدین و صالحيزاده1395،؛ قاسمي و همکاران1396 ،؛ اجتهادي و واحدي )1396 ،نشان
ميدهد ،در شناخت دالیل روابط فرازناشویي عوامل مختلفي را ميتوان برشمرد که با توجه به تفاوتهاي فردي
این دالیل یا عوامل ،ميتواند در افراد مختلﻒ و جوامع گوناگون و حتي در زمانها و شرایط مختلﻒ متفاوت باشد.
بهطورکلي ،بر اساس مطالعه پیشینه موجود تاکنون ميتوان این عوامل را به اشکال مختلﻒ فردي ،خانوادگي و
اجتماعي دستهبندي کرد .طبق پیشینه موجود در ایران تاکنون عوامل فردي شامل؛ ویژگيهاي شخصیتي و
نگرشها (شریفي و همکاران ،)1391 ،بلوغ جنسي (نوایي و محمدي آریا ،)1394 ،رضایت جنسي ناکافي یا عدم
رضایتمندي عاطفي (آقاجان بگلو و مطهرنیا ،)1393 ،سطح تحصیالت ،درآمد و شغل (مومني و نادري،)1393 ،
تأثیر اعتقادات مذهبي ،شیوه حل نادرست تعارضات (آقاجان بگلو و مطهرنیا ،)1393 ،عدم تعهد و وفاداري (یوسفي
و همکاران )1395 ،ميباشد .عوامل خانوادگي نیز شامل؛ خشونت خانوادگي و سبک تربیتي والدین ،نیز وجود
تجربه مشابه در والدین (شمیت ،گرین ،سیبلي و پروتي ،)2015 ،سبک دلبستگي (راسل ،باکر و ناتي )2013 ،بوده و
در نهایت عوامل اجتماعي شامل؛ بلوغ اجتماعي (نوایي و محمدي آریا ،)1394 ،پول و قدرت (مونچ )2015 ،مدت
زمان ازدواج ،مهارتهاي ارتباطي ناکافي ،تماشاي برنامههاي ماهوارهاي (آقاجان بگلو و مطهرنیا ،)1393 ،فرصت
خیانت یا جذابیت شخص سوم (شریفي و همکاران )1391 ،مورد بررسي قرار گرفتهاند .جالب است که نگرش
مردان و زنان به روابط فرازناشویي نیز نسبتاً متفاوت است .پیرو این مطلب پژوهشهاي زیادي نشان ميدهد،
تفاوتهاي جنسیتي در بروز روابط فرازناشویي و علل مؤثر بر آن وجود دارد و با توجه به نتایج بسیاري از
پژوهشها روابط فرازناشویي در میان مردها شایعتر است (پژوهي ،سیلوا ،پرییرا ،اولیویرا ،سانتانا ،رودریگوز و
ارانتیس .)2017 ،به دلیل پژوهشهاي اندک در این حوزه آمار دقیقي از میزان روابط فرازناشویي در ایران در
دسترس نیست .با این حال ،آمار روابط فرازناشویي در زنان نزدیک به آمار مردان است و در دهههاي گذشته،
روابط فرازناشویي در زنان افزایش یافته است (کمالجو و همکاران .)1395 ،روهر ( )2010عنوان ميکند که بهویژه
زیر سن  40سالگي آمار روابط فرازناشویي زنان بسیار به آمار مردان در این زمینه نزدیک ميگردد .پژوهشهاي
انجام شده نشان ميدهد  90درصد از زنان به دلیل کمبودهایي در زندگي مشترک به سمت برقراري رابطه
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فرازناشویي کشیده ميشوند (شیردل1385 ،؛ شریفي و همکاران1391 ،؛ مشکین 1391 ،؛ صفایي .)1391 ،در
مطالعهاي فتحي و همکاران ( )1392عوامل سببساز روابط فرازناشویي زنان را بررسي کرده و به این نتیجه دست
یافتند که نارضایتي عاطفي براي زنان بهعنوان مقوله اصلي و محوري در گرایش به روابط فرازناشویي زنان
محسوب ميشود .اگرچه عوامل مؤثر دیگري نیز وجود دارد (رجوع شود به؛ شیردل1385 ،؛ باس2018 ،؛ صفایي،
1391؛ بامداد ،)1394 ،با این حال رایت ( )2000نیز به نتایج مشابهي دست پیدا کرد .به نظر ميرسد ،زنان اغلب
سراغ نوعى از رابطه ميروند که به شکلى شامل احساسات و عواطﻒ نیز باشد .درحاليکه ،مردان بیشتر رابطه
جنسي را در اولویت قرار ميدهند (میالر  .)2017 ،زناني که رابطه فرازناشویي برقرار مىکنند تنها  34درصد از
زندگى اصلى خود رضایت دارند ،و این در حالى است که این میزان از رضایت در مردان  56درصد است .بنابراین،
زنان بیشتر هنگامى ارتباطات خارج ازدواج برقرار ميکنند که درگیر یک ارتباط اصلى و اساسى نباشند (و در
حقیقت در این ارتباطات موقت بهدنبال تشکیل یک رابطه اساسى هستند) ،اما مردان بیشتر ممکن است عليرغم
داشتن یک ارتباط خوب با مخاطب اصلى ،سراغ روابط جانبى نیز بروند (کوبریبوا و زیمیري .)2015 ،از میان مردانى
که عمالً در حال تجربه رابطه فرازناشویي هستند 57 ،درصد نسبت به همسر اصلى خود ابراز عالقه کردهاند و تنها
 27درصد مردان به مخاطب جانبى خود عشق ميورزند .اما زنان داراي تجربه رابطه فرازناشویي بیشتر بهدنبال
روابط احساسى و عاطفى هستند (اسچیکلفرد ،بسل و گوتز.)2008 ،
با توجه به مطالب فوق به نظر ميرسد در نظر گرفتن متغیر جنسیت در بررسي رابطه فرازناشویي و ارائه
راهکارهاي مفید درماني که البته متضمن شناسایي کامل عوامل مؤثر در بروز آن است ،از ضرورتهاي تحقیقات
امروزي است .ضمن اینکه شناسایي عوامل مؤثر در بروز رابطه فرازناشویي در زنان معلولي چندعلیتي است .روابط
فرازناشویي داراي پیامدهاي بسیاري است .از جمله ميتوان به مسائلي نظیر ضرب و شتم ،قتل همسر و اقدام به
خودکشي اشاره کرد .بررسي پدیده همسرکشي در  15استان کشورمان نشان ميدهد  67درصد آن مربوط به قتل
زناني است که بهدلیل برقراري رابطه فرازناشویي و سوءظن توسط همسران خود به قتل رسیدهاند (فتحي و
همکاران .)1392 ،براى بسیارى از زنانى که دست به برقراري روابط فرازناشویي ميزنند ،متوقﻒ کردن این رفتار
سختتر از چیزي است که فکرش را ميکردند .چراکه دالیل آنها براى روابط جانبى خود پیچیده بوده است
(اسچیکلفورد و همکاران .)2008 ،همچنین ،با توجه به خألهاي موجود و اینکه شناخت و بررسي ریشههاي
مشکل و برنامهریزي براي پیشگیري ،کاهش و رفع عوامل اثرگذار بر روابط فرازناشویي ،جامعه را در راستاي ارتقاء
سطح سالمت و حفظ نظم و تعادل اجتماعي رهنمون ميسازد و با توجه به تفاوتهاي جنسیتي در بحث رابطه
فرازناشویي ،بررسي بیشتر عوامل مؤثر در روابط فرازناشویي جهت تدوین مدلهاي درماني مؤثر راهگشا ميباشد.
نگاهي جامع به پدیده رابطه فرازناشویي ،میزان شیوع ،علل و زمینهها و همچنین پیامدهاي آن ،اهمیت داشته و
مورد توجه محققان ،سیاستگذاران و درمانگران بوده است .در روابط فرازناشویي عالوه بر از دست رفتن رابطه
زناشویي (رجوع شود به  :مدرسي ،زاهدیان و هاشمي محمدآباد1393 ،؛ پنجه بند و عنایت1395 ،؛ افیفي ،گرنجر،
جوزف ،دنس و الدیز )2015 ،خانواده و فرزندان نیز درگیر مي شوند (شمیت و همکاران .)2015 ،فرهنگ جامعه نیز
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یکي دیگر از عواملي است که ضرورت انجام مطالعه حاضر را برجسته ميسازد .عليرغم تفاوتهاي فرهنگي که
میان جوامع انساني وجود دارد ،مسئله روابط فرازناشویي در اغلب این جوامع مذموم و غیراخالقي تلقي ميشود .در
کشور ما نیز مذهب و عرف جامعه این مسئله را بسیار ناپسند ميشمارد و نگاه منفي نسبت به این موضوع دارد؛
زیرا در جامعه ما این مسئله یک امر شخصي یا خصوصي تلقي نميشود و به آبرو و حیثیت اجتماعي افراد گره زده
شده است .ضمن اینکه ،این مسئله به لحاظ دیني و قانوني نیز براي زنان همواره با ممانعت شدید روبروست،
هرچند قوانین براي مردان سهلگیرانهتر است (اجتهادي و واحدي .)1395 ،ازاینرو ،روابط فرازناشویي بهخصوص
در زنان اغلب در خفا و بهصورت پنهاني انجام ميشود؛ ضمن اینکه قبح این رفتار بهویژه در جامعه ایران باعث
شده است که آمار و ارقام دقیق و رسمي درباره آن وجود نداشته باشد .لذا ضروري بهنظر ميرسد که علل و عوامل
روابط فرازناشویي زنان بهطور همهجانبه و در تمامي زمینههاي موجود مورد مطالعه قرار گیرد .در همین راستا،
هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل تأثیرگذار در روابط فرازناشویي زنان متأهل و شناسایي همهجانبه این عوامل در
مواجهه مناسب با این معضل روانشناختي و اجتماعي عصر حاضر است.
روش
پژوهش حاضر یک تحلیل کیفي است که سعي در درک معنا از طریق تقلیل دادههاي کیفي و طبقهبندي آنها
دارد .این روش ،براي بهدست آوردن نتایج معتبر و پایا ،از دادههاي متني براي ایجاد دانش ،بینش جدید ،ارائه
حقایق و راهنماي عملي براي عملکرد مناسب است (گرین و توروگود .)2018 ،در این روش ،پژوهشگر از
بهکارگیري طبقات از قبل تعیین شده اجتناب ميورزد و در اصل ،این امکان را فراهم ميکند که طبقات و نامشان
از درون دادهها بیرون آید .بنابراین ،پژوهشگر بر دادهها تمرکز دارد تا بتواند به درک و بینش دست یابد .ابتدا
تحلیل دادهها با خواندن مکرر متن براي کسب بینشهاي کلي انجام ميپذیرد .سپس متون ،کلمه به کلمه خوانده
ميشود و کدها استخراج ميشوند .این فرایند بهطور پیوسته از استخراج کدها تا نامگذاري آنها تداوم ميیابد و
سپس ،براساس شباهتها و تفاوتهاي موجود ،کدها در داخل طبقات قرار ميگیرند و در پایان ،بهازاي هر مفهوم،
شواهدي از متن دادهها نقلقول ميشوند (هیس و شانون.)2005 ،
جامعه آماری ،حجم نمونه ،روش نمونهگیری :جامعه آماري پژوهش حاضر ،کلیه زناني بودند که تجربه
حداقل یک بار رابطه فرازناشویي (حقیقي /مجازي) داشتهاند .شرط ورود این زنان به پژوهش ،تأهل ،داشتن مدرک
تحصیلي حداقل سیکل (صرفنظر از شاغل بودن یا نبودن آنان) و سن بین  18تا  50سال بود .این زنان درگیر
رابطه فرازناشویي بودند و با هدف حل مشکل خود و بازسازي رابطه با همسرشان به مشاور مراجعه کرده بودند.
همسران این افراد از روابط زناشویي زوجه مطلع نبودند و رابطه فرازناشویي در این مطالعه بهعنوان رابطهاي
(مجازي یا واقعي) تعریﻒ شده بود که منجر به شکلگیري درجاتي از صمیمیت عاطفي یا فیزیکي با فردي خارج از
رابطه ازدواج شده بود .در این مطالعه تعداد هفده نفر شرکتکننده شامل زنان با تجربه روابط فرازناشویي
مراجعهکننده به مراکز بهداشتي درماني شهر مشهد که در سال  1396اقدام به تشکیل پرونده سالمت و دریافت
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خدمات روانشناختي نمودند ،گروه نمونه این بخش از تحقیق حاضر بودند که به روش نمونهگیري هدفمند انتخاب
شدند .شیوه اصلي گردآوري دادهها در این تحقیق ،مصاحبه بود؛ زیرا گفتمانهاي تفسیري براي همه سنتهاي
تفسیري چنان اهمیت دارد که تصور وجود و پیشرفت این سنتها و جریانهاي فکري ،بدون روششناسي طراحي
شده براي مطالعه شرکت کنندگان و گفتارهایشان بسیار دشوار است .سؤال کردن و گوش دادن به دیگران به ما
ميگوید آنان چه ميدانند و چه احساس و باوري دارند .این فرایند پرسیدن و گوش دادن همان کهنالگوي
مصاحبه است (مک  ،مک کوئین ،وددسانگ ،گست ،نامیه .)2005 ،پژوهشگر در نمونهگیري هدفمند در پژوهش
کیفي با کساني مصاحبه ميکند که تجربه غني از پدیده مورد بررسي و توانایي و تمایل به بیان روشن آن را دارد.
مصاحبهها در پژوهش حاضر بهصورت عمیق انجام شدند؛ زیرا این نوع مصاحبه به دلیل انعطافپذیري و عمق
بیشتر براي پژوهش کیفي مناسبتر است و نیز مصاحبهاي که طبق اصول انجام گیرد ،اعتبار دادههاي پژوهش را
افزایش ميدهد (گرین و توروگود .)2018 ،سؤاالت مصاحبه به دو بخش عمده تقسیم شدند؛  )1سؤاالت مربوط به
اطالعات دموگرافیک ،و  )2سؤاالت مربوط به روابط فرازناشویي .الزم به ذکر است که این سؤاالت در کل
مصاحبه پراکنده بودند و بنا بر شرایط و نحوه پاسخگویي مصاحبه شونده ،مورد پرسش قرار ميگرفتند .معیارهاي
مقبولیت دادهها که همانند روایي و پایایي در دادههاي کمي است ،براي ارزیابي دادههاي پژوهشي بهکار گرفته شد.
بهمنظور افزایش مقبولیت دادهها از روشهاي زیر استفاده شد )1 :برقراري ارتباط خوب و اختصاص زمان کافي
براي مصاحبه )2 ،تلفیق روشهاي گردآوري دادها (مصاحبه ،مشاهده و بررسي اسناد موجود) .روش جمعآوري
اطالعات در این بخش مصاحبه کیفي از نوع نیمه ساختاریافته بود .همچنین دادههاي جمعآوريشده از نوع
گفتگوهاي ضبط شده توسط ضبط صوت و یادداشتهاي میداني بودند .عليرغم اینکه اطالعات اولیه دستهاي از
شرکتکنندگان در پرونده سالمت آنها موجود بود .عالوه بر آن چهار سؤال از مصاحبه شوندگان پرسیده شد که
به قرار زیر بود -1 :سن ،شغل ،وضعیت تأهل ،مدت زمان تأهل و میزان تحصیالت خود را بگویید -2 .رابطه فرا-
زناشویي را چگونه تجربه کردید و چه شد؟  -3چه احساسي درباره این تجربه داشتید و تا چه حد به آن اعتقاد
دارید؟ ،و  -4علل احتمالي آن از نظر شما چه بود؟
اقدامات الزم جهت ایجاد فضاي امن و حس اعتماد صورت گرفت .با استفاده از تکنیکهاي اعتمادسازي و
برقراري رابطه حسنه و نیز با جلب اطمینان شرکتکنندگان نسبت به رازداري و محرمانه ماندن اطالعات شخصي
آنها ،روند جمعآوري اطالعات در ادامه انجام شد.
شیوه تحلیل دادهها :با توجه به نتایج پژوهشهاي انجام شده در مورد مزایا و معایب تحلیل دادهها با استفاده از
نرمافزار و یا پژوهشگر ،تحلیل دادهها توسط پژوهشگر بهصورت غیر نرمافزاري براي تجزیه و تحلیل دادههاي این
پژوهش انتخاب شد .براي تجزیه و تحلیل دادهها از شیوههاي کدگذاري باز و محوري استفاده گردید .براي این
منظور ،ابتدا مفهومسازي و همچنین مقوله پردازي انجام گرفت .مفهومسازي از دادهها اولین قدم در تجزیه و
تحلیل بهشمار ميآید .منظور از مفهومسازي و خرد کردن این است که مورد مشاهدهاي ،جملهاي یا پاراگرافي ،به
اجزایي تقسیم شده و به هر کدام از حوادث ،ایدهها یا رخدادها نامي داده ميشود .پس از این مرحله ،به کشﻒ
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مقولهها ميپردازیم تا مفاهیم مشخصشده را در مقوله ها قرار دهیم .اینگونه طبقهبندي مفاهیم را که به نظر مي-
رسد به پدیدههاي مشابه ربط پیدا ميکند ،مقولهپردازي مينامند .شناسایي خصوصیات و ابعاد مقولهها نیز براي
ایجاد رابطه بین مقولهها و خردهمقولهها ،از اهمیت زیادي برخوردار است (لیندلﻒ و تیلور .)1396 ،در اولین شیوه
باید با تجزیه و تحلیل سطر به سطر اولین مشاهده یا مصاحبه آغاز نمود ،و به بررسي دقیق عبارت به عبارت و
حتي بعضاً کلمه به کلمه پرداخت .در روش دوم الزم است به کدگذاري جملهها و پاراگرافها پرداخت و به دنبال
ایده مهمي بود که در جمالت و پاراگرافهاي مصاحبه و یادداشتهاي میداني وجود دارد و نامي به آن اطالق
نمود .در روش سوم ،به تجزیه و تحلیل تمام مشاهده یا مصاحبه ميپردازیم و به دنبال پاسخگویي به این سؤال
خواهیم بود که اینجا چه ميگذرد؟ .آیا بین این مورد با دیگر موارد کدگذاري تفاوت وجود دارد؟ .براي پاسخ به این
سؤاالت الزم است مجدداً به دادهها برگشت و آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد (کرسول .)2003 ،در
کدگذاري محوري ،دادههایي را که در کدگذاري باز خرد شدهاند ،دوباره با ایجاد روابط بین هر مقوله و مقولههاي
فرعي ارتباط ایجاد میکنیم .البته در این کدگذاريها نیز دادهها با توجه به نظریه به هم مربوط نميشوند .به بیان
دیگر ،هنوز به توسعه مقوله ادامه مي دهیم .در کدگذاري محوري ،تکیه بر مشخص کردن یک مقوله (پدیده) با در
نظر گرفتن شرایطي که به ایجاد آن ميانجامد ،قرار دارد .شرایط عبارت است از زمینهاي که مقوله در آن واقع شده
است ،کنش متقابل که بهوسیله آن مقوله اداره و کنترل شده و صورت مي گیرد ،پیامدهاي آن راهبردها .در انتها
براي کدگذاري انتخابي ،مقولهها براي ساختن نظریه ادغام ميشوند تا ترکیب نهایي مقوله ها مشخص شود (عادل
مهربان .)1394 ،در مرحله کدگذاري باز  51مفهوم اولیه استخراج ،و در مرحله بعد در چهار مقوله فردي ،خانوادگي،
اجتماعي و مذهبي جاي گرفت .الزم به ذکر است که در اغلب مصاحبهها ،یک فرد به بیش از یک مفهوم اشاره
نمود .این مقولههاي عمده به همراه هر کدام از مفاهیم و زیرمفاهیم در جدول  1به نمایش در آمدهاند.
یافتهها
دامنه سني زنان با تجربه روابط فرازناشویي در پژوهش حاضر بین  18تا  50سال در نظر گرفته شد .نتایج حاصل از
اطالعات دموگرافیکي نشان داد ،از این میان 47 ،درصد بین سنین  18تا  28سال 42 ،درصد بین سنین  29تا 39
سال و  11درصد بین سنین  40تا  50سال قرار داشتند و از این میان ،گروه سني  18تا  28سال بیشترین میانگین
سني زنان با تجربه روابط فرازناشویي را به خود اختصاص دادند .بیشترین میزان تحصیالت نیز مربوط به سطح
تحصیلي دیپلم با  41درصد ،پس از آن  29درصد لیسانس 12 ،درصد سیکل 12 ،درصد فوقدیپلم و  6درصد
فوقلیسانس بود 35 .درصد افراد مورد مطالعه داراي فرزند نبوده و مابقي یک و یا بیش از یک فرزند داشتند .بیش
از  70درصد از روابط فرازناشویي زنان در  1تا  10سال اول ازدواج آنها اتفاق افتاده ،و پس از گذشت ده سال از
ازدواج ،گرچه برقراري روابط فرازناشویي همچنان بهچشم ميخورد ،اما دالیل این رویداد متفاوت از سالهاي
ابتدایي ازدواج و میزان آن نیز کمتر بوده است .همچنین بیش از  70درصد از زنان مورد مطالعه خانهدار و مابقي یا
مشغول به تحصیل و یا شاغل بودند .پس از استخراج مفاهیم از مصاحبهها ،طبقات زیر بهمنزله عوامل تأثیرگذار بر
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روابط فرازناشویي زنان بهدست آمد که هر طبقه به دو حوزه تقسیم گردید؛ یکي مربوط به زن متأهل با تجربه
روابط فرازناشویي و بخش دیگر مرتبط با همسر وي تنظیم شد .طبقه اول؛ حوزه فردي :مرتبط با فرد (عدم
سازگاري و تفاهم– عدم ارضاي نیاز به تفریح و سرگرمي– بازیابي صمیمیت– جستجوي قدرت– سبک دلبستگي
ناایمن– انتقامجویي– عدم لذت از روابط جنسي– تنوعطلبي و هیجانخواهي– تجربه روابط جنسي قبل از
ازدواج– ناآگاهي و ضعﻒ مهارتهاي زندگي ،بحران میانسالي) ،مرتبط با همسر فرد (عدم صداقت– کجخلقي–
بدبیني– حسادت– کنترلگري افراطي– خساست– بيتفاوتي– ابتال به بیماري جسمي سخت یا مزمن– ابتال به
اختالالت روانپزشکي– عقیم بودن) .طبقه دوم حوزه خانوادگي :مرتبط با فرد (محیط متشنج خانه پدري–
بيسرپرست بودن– خیانت والدین -طالق والدین– تابوي طالق) ،مرتبط با همسر فرد (بياحترامي خانواده
همسر– دخالت خانواده همسر– ازدواج مجدد– خیانت همسر– زندگي با خانواده همسر زیر یک سقﻒ) .طبقه سوم
حوزه اجتماعي :مرتبط با فرد (مشکالت مالي– کاربرد نادرست شبکههاي اجتماعي و رسانه– ازدواج اجباري–
دوستيهاي پرخطر– اعتقاد به برابري حقوق اجتماعي– جذابیت شخص سوم– در دسترس بودن شخص سوم) –
مرتبط با همسر فرد (بیکاري– اختالف فرهنگي– بيمسئولیتي اجتماعي– اعتیاد– معاشرتهاي نامتعارف– عدم
جذابیت -اشتغال زیاد در خارج از منزل– شغل نامتعارف) و در نهایت طبقه چهارم؛ حوزه مذهبي :مرتبط با فرد
(اعتقادات مذهبي ضعیﻒ– نبود یا ضعﻒ احساسگناه ،وجدانمندي و اخالق)  -مرتبط با همسر فرد (اعتقاد به
حقوق مذهبي وابسته به جنس– تعصب و عدم تجانس مذهبي) .ارتباط مقوالت با یکدیگر در مدل پارادایمي نشان
داده شده است .در واقع ،قرار گرفتن طبقات اصلي و خرده طبقات در این مدل به روشن شدن ارتباط دائمي اجزاي
پارادایم کمک ميکند.
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حوزه مقوله

طبقات

جدول  .1طبقات استخراج یافته از تحلیل دیدگاهها و تجارب زنان با روابط فرازناشویی
زیر مقوله

مقوله

مرتبط با فرد

اختالف نظر در زندگي ،نداشتن نقطه مشترک ،دعوا و مشاجره
نداشتن لحظات خو ش و سرگرمي ،نداشتن زمان کافي براي
تفریح و باهم بودن
احساس تنهایي ،نداشتن احساس خوشبختي
عدم احساس قدرت ،نداشتن استقالل در زندگي مشترک
دلبستگي به فرد دیگر ،احساس راحتي و صمیمیت با دیگران
انتقام ،مقابله به مثل کردن به عنوان پاسخ درست براي بي وفائي
نداشتن را بطه جنسي لذت بخشي
تازگي نداشتن روابط جنسي با همسر ،جالب بودن روابط جنسي با
دیگران ،لذت رابطه جنسي با دیگران
روابط جنسي لذت بخش قبل از ازدواج
افزایش اعتمادبه نفس با روابط جنسي ،احساس توانمندي در کنار
دیگران
ضعﻒ اعتمادبه نفس ،خلق افسرده ،خودپنداري ضعیﻒ
دروغ گویي و پنهان کاري ،اعمال مخفیانه
پرخاشگري ،رفتارهاي نامطلوب با هیجان منفي
بدبیني و بي اعتماد ،محدودیت در فعالیت ها
حسود بودن
عدم اعتماد ،ایجاد محدودیت ،اجبار در اع مال و رفتار
خساست در خرید و پول خرج کردن ،بي توجهي به مشکالت
مالي ،عدم رفع نیاز مالي
اعتماد بیش از حد
بیماري ،مشکالت مربوط به درمان ناپذیري بیماري
ابتال به اختالالت رواني ،خلقي و شخصیتي
ناباروري
فرار از محیط متشنج خانواده ،بدبیني در خصوص خانواده
کانون خانواده
عدم تعهد اخالقي والدین
طالق در خانواده
تابو بودن طالق در خانواده
بي احترا مي خانواده همسر
دخالت خانواده ها و اعمال نظر در امور زند گي مشترک
ازدواج مجدد همسر
عدم وفاداري همسر
نداشتن زندگي زناشویي مستقل ،احساس بالتکلیفي

عدم سازگاري و تفاهم
عدم ارضاي نیاز به تفریح و سرگرمي
بازیابي صمیمیت
جستجوي قدرت
سبک دلبستگي ناایمن
انتقام جویي
عدم لذت از روابط جنسي
تنوع طلبي و هیجان خواهي

فردی

تجربه روابط جنسي قبل از ازدواج
ناآگاهي و ضعﻒ مهارت هاي زندگي
بحران میان سالي

مرتبط با همسر
مرتبط با فرد
مرتبط باهمسر

خانوادگی

عدم صداقت
کج خلقي
بدبیني
حس ادت
کنترل گري افراطي
خساست
اعتماد افراطي
ابتال به بیماري جسمي سخت یا مزمن
ابتال به اختالالت روان پزشکي
عقیم بودن
محیط متشنج خانه پدري
بي سرپرست بودن
خیانت والدین
طالق والدین
تابو ي طالق
بي احترامي خانواده همسر
دخالت خانواده همسر
ازدواج مجدد
خیانت همسر
زندگي با خانواده همسر زیر یک سقﻒ
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مرتبط با فرد

اجتماعی

مرتبط با همسر
مرتبط با فرد مرتبط با همسر

مذهبی

مشکالت مالي
کاربرد نادرست شبکه هاي اجتماعي و
رسانه
ازدواج اجباري
دوستي هاي پرخطر
اعتقاد به برابري حقوق اجتماعي
جذابیت شخص سوم
محیط شغلي با همکاران غیر هم جنس

فشار مالي ،استرس مالي ،عدم تأمین نیاز مالي
فضاي مجازي
اجبار در ازدواج
حمایت دوستان از ارتباط با دیگري ،ابراز عالقه دوستان همسرم
به من
داشتن حقوق اجتماعي مساوي زنان و مردان
جذابیت ظاهري ،خیال بافي با فرد دیگر
محیط کاري مردانه ،ارتباط نزدیک با جنس مخالﻒ در محیط
کاري
نداشتن شغل ،ناتواني در کار کردن
اختالف فرهنگي
تنبلي و بي مسئولیتي در پذیرفتن نقشها ي اجتماعي
سوء مصرف مواد ،الکل و دارو
معاشرت و رفتار صمیمانه با زنان غریبه ،رفتارهاي غیرضروري با
جنس مخالﻒ
نداشتن عالقه ،نامناسب بودن از نظر ظاهري
اشتغال زیاد و دوري مسیر کار
شغل نامناسب ،ناتواني در پیداکردن شغل مناسب
اعتقادات مذهبي ضعیﻒ
اهمیت ندادن و عدم پشیماني از ارتباط با دیگران

اعتقاد به حقوق مذهبي وابسته به جنس
تعصب و عدم تجانس مذهبي

اعتقاد به حقوق مذهبي وابسته به جنس مانند ازدواج مجدد
تعصبات و اعتقادات مذهبي افراطي و یکسان نبودن باورهاي
مذهبي

بیکاري
اختالف فرهنگي
بي مسئولیتي اجتما عي
اعتیاد
معاشرت هاي نامتعارف
عدم جذابیت
اشتغال زیاد در خارج از منزل
شغل نامتعارف
اعتقادات مذهبي ضعیﻒ
عدم وجود احساس گناه  ،وجدان مندي و
اخالق

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل تأثیرگذار در روابط فرازناشویي زنان متأهل در قالب یک مطالعه کیفي بود.
عوامل شناسایي شده در چهار طبقه فردي ،خانوادگي ،اجتماعي و مذهبي تنظیم شدند .یافتههاي حاصل از پژوهش
نشان داد در هر چهار طبقه عوامل تأثیرگذار شناسایي شده با روابط فرازناشویي ارتباط قابل توجهي نشان دادند.
طبق پژوهش حاضر  65درصد از افراد مورد مطالعه داراي فرزند بودند .این یافته نشان ميدهد برخالف این تصور
که داشتن فرزند نوعي سرمایهگذاري انسان و پایدارکننده فرد به خانوادهاش ميباشد ،مانع بيوفایي نگردیده است
و همچنین نتایج نشان داد بیش از نیمي از خیانتها در ده سال اول زندگي مشترک روي دادهاند که هر دو این
یافتهها با نتایج پژوهش فتحي و همکاران ( )1395مطابقت ميکند .بیشترین تأثیر را عوامل فردي بر روابط فرا-
زناشویي داشتند؛ چرا که اکثر شرکتکنندگان مورد مطالعه حداقل به یک الي دو مورد از عوامل در این طبقه اشاره
نمودند .این یافته با پژوهشهایي (جنیفریو و همکاران2014 ،؛ فتحي و همکاران1395 ،؛ بهادري جهرمي و
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همکاران )1396 ،همسو و منطبق ميباشد .یکي از عوامل فردي تاثیر گذار در ایجاد ارتباط فرازناشویي داشتن
رابطه عاطفي و دوستانه قبل از ازدواج با جنس مخالﻒ بود و تعدادي از آنها رابطه جنسي را تجربه کرده بودند.
این یافته با نتایج تحقیق دورپي ،الیﻒ ،اولسن ( ،)2007کناپ و همکاران ( )2017و نژاد کریم و همکاران ()1395
همسو است که در آن افرادي که اولین رابطه جنسيشان قبل از ازدواج رضایتبخش بوده ،گرایش بیشتري به
داشتن روابط خارج از ازدواج در مراحل بعدي زندگي داشتند .حسادت و ویژگيهاي ظاهري و زیبایي همسر نیز از
عوامل فردي دیگر است که در رابطه فرازناشویي زنان تأثیر دارد که به ترتیب منطبق با نتایج پژوهش باس
( )2017و عنایت و حاجیان ( )1394ميباشد .تعدادي از زنان مورد مطالعه در پژوهش حاضر به دنبال انتقامجویي از
همسر خیانتکننده ،دست به برقراري رابطه فرازناشویي زدند که این یافته نیز با نتایج پژوهش کلمونز ()2018
هماهنگ است .انتقامجویي زماني رخ ميدهد که یکي از زوجها داراي رابطه نامشروع باشد و زوج قرباني براي
برانگیختن حس حسادت و انتقامجویي از همسرش به رابطه نامشروع روي ميآورد .این افراد احساس تعهد پاییني
جهت حفظ زندگي زناشویي خود گزارش کردند .این نتایج همسو با نتایج پژوهش امرز سامر و همکاران ()2010
بود که نشان داد تعهد و ترس از مجازات ميتواند مانع از ورود فرد به روابط فرازناشویي شود .مطالعات نشان مي-
دهد سطوح باالتر تعهد زناشویي با ابراز عشق بیشتر ،درگیريها و اختالفات زناشویي پایین ،بخشودگي باال،
تعارض زناشویي پایین و خیانت پایین در ارتباط است (مومني جاوید و همکاران .)1394 ،در پژوهش حاضر یکي از
عوامل مؤثر بر روابط فرازناشویي زنان ،ضعﻒ در مهارتهاي ارتباطي آنان و به دنبال آن احساس تنهایي ،درک
نشدن و احساس بيتفاوتي از سوي همسرانشان بود که آنان را به سمت برقراري روابط با دیگران با تصور این که
در روابط خارج از حیطه زناشویي نیازهایشان برآورده ميشود ،سوق ميداد .این یافته در پژوهش حاضر همسو با
نتایج پژوهش عابدي و همکاران ( )1394بود که نشان داد آموزش مهارتهاي ارتباطي موجب افزایش رضایت
زناشویي ميشود .اکثریت شرکتکنندگان نارضایتي زناشویي را بهعنوان عاملي مؤثر در برقراري روابط فرازناشویي
مطرح نمودند که این یافته همسو با نتایج پژوهش صالحآبادي ( )1393ميباشد که به رابطه خطي منفي و معنادار
میان رضایت زناشویي و تمایل به برقراري روابط فرازناشویي دست یافته است؛ به این معنا که با افزایش رضایت
زناشویي روابط فرازناشویي کاهش ميیابد .در مطالعه خجسته مهر و همکاران ( )1393نیز نتایج نشان ميداد بین
وفاداري و رضایت زناشویي رابطه مثبت معنادار وجود دارد .همچنین بین رضایت جنسي و روابط فرازناشویي در
زنان شرکت کننده در پژوهش حاضر رابطه وجود داشت که این یافته نیز همسو با نتایج پژوهش قاسمي و همکاران
( )1396بود .خدابخش کوالیي و همکاران ( )1396نیز در پژوهش خود به وجود ارتباط معنادار بین عملکرد جنسي
و روابط فرازناشویي در مردان اشاره کردند .علياکبري دهکردي و همکاران ( )1392در پژوهش خود ارتباط
عملکرد جنسي و سازگاري زناشویي در زنان متأهل را نیز موردبررسي قرار دادند .نتایج نشان داد عملکرد جنسي در
پیشبیني سازگاري زناشویي نقش دارد و همانطور که پیشتر نیز بیان شد ،سازگاري زناشویي باال با روابط فرا-
زناشویي پایین مرتبط است (اکرمي .)1393 ،سبک دلبستگي نیز عامل موثر دیگري بود که در طي بررسيها
مشاهده گردید .این یافته نیز با نتایج پژوهش رضواني زاده و همکاران ( )1395و هادي و همکاران ( )1395همسو
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ميباشد .یکي دیگر از عواملي که این روزها نیز بیش از پیش در بروز رابطه فرازناشویي مورد توجه قرار گرفته و
نتایج پژوهش حاضر نیز تأثیر بسزاي آن را در روابط فرازناشویي زنان تأیید نمود ،تجربه بحران میانسالي در زنان
است که منطبق با نتایج پژوهشهاي ویل ( )2003و کرولي ( )2017ميباشد .عوامل خانوادگي و تربیتي نیز از
جمله عوامل مؤثر در بروز روابط فرازناشویي در زنان بود که بسیاري از شرکتکنندگان به مسائلي چون دخالت
خانوادهها ،خیانت و طالق والدین در این راستا اشاره نمودند که همسو با یافتههاي بهدست آمده از پژوهش
کالنتري و همکاران ( ،)1390بامداد ( ،)1394فتحي و همکاران ( )1395ميباشد .نتایج نشان داده است که
الگوهاي ارتباطي در خانواده ميتواند در رابطه فرازناشویي زنان تأثیر بگذارد که پژوهش کردبچه و عارفي ()1396
منطبق با این یافته ميباشد .همچنین همراستاي نتایج پژوهشهاي قبلي ،نتایج پژوهش حاضر نیز نقش عوامل
اجتماعي و فرهنگي را در بروز روابط فرازناشویي تأیید نمود .نتایج پژوهش صالحآبادي ( )1393با عنوان بررسي
عوامل اجتماعي مؤثر بر روابط فرازناشویي زوجین و نیز نتایج تحقیق اجتهادي و واحدي ( )1395با هدف بررسي
جامعه شناختي پتانسیل خیانت در روابط زناشویي و عوامل مؤثر بر آن ،گویاي این امر است .در دسترس بودن فرد
سوم و نیز اشتغال در محیط کاري که اکثر همکاران در آن جنس مخالﻒ هستند ،از دیگر عوامل بود .این یافته نیز
با نتایج فتحي و همکاران ( )1395و باس ( )2018همخواني دارد .تعدادي از زنان حاضر در پژوهش داراي دوستاني
بودند که رابطه فرازناشویي و نامتعارف داشتند .این یافته نیز با نظرات اجتهادي و واحدي ( )1395همسو است و
معتقد است وجود دوستان نامناسب یا خانواده درگیر در روابط فرازناشویي موجب عاديسازي و سوق دادن فرد به
تجربه این نوع رابطه و رفتارهاي انحرافي ميگردد .اگر فردي زمان زیادي را صرف گوش دادن به تجارب دیگران
در خصوص روابط فرازناشویي کند ،احتمال دارد از نگرش منفي وي نسبت به این روابط کاسته شود و احساس کند
این رفتار نوعي رفتار بهنجار اجتماعي است و در نتیجه اقدام به برقراري رابطه فرازناشویي نماید .اعتیاد همسر،
بیکاري همسر و مشکالت اقتصادي در خانواده ،از دیگر عوامل مؤثر در روابط فرازناشویي زنان بودند که این یافته
نیز با نتایج پژوهش خرمالي و همکاران ( ، )1394صالحآبادي ( ،)1394فتحي و همکاران ( )1395همخوان است.
بهعالوه ،در پژوهش حاضر دیده شد که کاستيهاي اعتقادي و ضعﻒ در باورهاي مذهبي افراد با روابط فرازناشویي
آنان مرتبط بود .تعداد قابل توجهي از شرکتکنندگان بیان داشتند که اگر اعتقادات مذهبي و دیني آنها قويتر
بود ،شاید هرگز به برقراري روابط فرازناشویي اقدام نميکردند .این نتیجه نیز همسو با نتایج پژوهش خوشفر و
ایلواري ( )1394است که به بررسي رابطه سازگاري زناشویي در زنان متأهل با دینداري پرداختند و به این نتیجه
دست یافتند که بین این دو متغیر در زنان متأهل رابطه معنادار وجود دارد؛ بهطوريکه ،دینداري موجب بهبود
سازگاري زناشویي این زنان بوده است .در برخي مطالعات دیگر نیز مذهبي بودن ،رابطهاي منفي و معنادار با
احتمال طالق و تعارض زناشویي نشان داده است (هراتیان و همکاران1394 ،؛ محمدي .)1393 ،در مطالعه صورت
گرفته توسط رضاپور میرصالح ( ) 1394نیز مقابله مذهبي در ارتباط بین ایمان به حضور خداوند در رابطه زناشویي و
رضایت زناشویي نقش میانجي معني داري ایفا ميکرد .همچنین تجانس مذهبي بین زوجین نیز جزء عوامل
تأثیرگذار بر روابط فرازناشویي بوده است .زوجیني که هر دو مذهبي بودند ،نسبت به زوجیني که فقط یکي از آنها
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مذهبي است سازگاري زناشویي بیشتر نشان ميدادند .این یافته با نتایج پژوهش نیوشا و همکاران ( )1392و
حیرت و همکاران ( )1393منطبق است .تعدادي از زنان مورد مطالعه تفاوت میان باورها و نگرش مذهبي خود و
همسرانشان را عاملي براي برقراري رابطه فرازناشویي خود ميدانستند که این نتایج همسو با یافتههاي نلسون و
همکاران ( )2011است که نشان داد زوجهایي که اختالفات مذهبي بیشتري دارند ،رفتارهاي ناسازگارانه باال و
رضایت زناشویي پایینتري گزارش نمودند .رسانه و فضاي مجازي و فرصت براي خیانت نیز از دیگر عوامل
مشاهده شدن مؤثر در بروز روابط فرازناشویي زنان متأهل بود که یافتههاي بهدست آمده با نتایج حاصل از پژوهش
عجم ( ،)1395خجسته مهر ( ،)1393افشاني و همکاران ( ،)1396فرون و همکاران ( ،)2017فتحي و همکاران
( ،)1395صالحآبادي ( ،)1393فرون و همکاران ( )2017همسو و منطبق ميباشد .در واقع به نظر ميرسد شبکه-
هاي اجتماعي از طریق فراهم کردن حمایت اجتماعي براي کساني که حمایت خانوادگي کافي ندارند ،ميتوانند
راهي ساده براي ایجاد ارتباط خارج ازدواج ایجاد کنند (کریمي-رباني و مومني .)1394 ،از دیگر عواملي که نتایج
پژوهش حاضر نشان داد در بروز رابطه فرازناشویي زنان تأثیر دارد و پژوهشها کمتر به بررسي ارتباط آنها با
رابطه فرازناشویي پرداختهاند ،ميتوان به معاشرتهاي نامتعارف ،اشتغال زیاد همسر در خارج از منزل ،عدم وجود
احساس گناه ،وجدانمندي و اخالق ،ازدواج اجباري ،جذابیت شخص سوم ،ازدواج مجدد ،زندگي با خانواده همسر،
اعتماد افراطي همسر ،کجخلقي همسر ،ابتال به بیماريهاي جسمي سخت یا مزمن و اختالالت روانپزشکي
همسر ،وجود تابوي طالق در خانواده ،بيسرپرست بودن و بياحترامي خانواده همسر اشاره نمود.
نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،عوامل تأثیرگذار بر روابط فرازناشویي زنان مورد تحت مطالعه کیفي قرار گرفت .با توجه به
یافتههاي بهدستآمده درميیابیم ،در صورتيکه شوهر وظایﻒ خود را نسبت به همسر بهدرستي ایفا نکند و
کمبودهاي فرد ،توسط شخص دیگري براي زن جبران شود ،احتمال گرایش به روابط فرازناشویي افزایش ميیابد.
از طرفي ،چنانچه شخص نگرش منفي به برقراري روابط فرازناشویي نداشته باشد ،با وجود تأهل ،رابطه فرازناشویي
را مجاز شمرده و به آن اقدام ميورزد .از طرفي از نظر برخي زنان ایجاد ارتباط در حد عاطفي مشکل ساز نیست و
به دلیل قید و بندها و اعتقادات مذهبي یا ارزشهاي فرهنگي اجتماعي ،رابطه فرازناشویي خود را در محدوده
ارتباط عاطفي حفظ ميکنند .با اینحال ،با بررسي مطالب جمعآوريشده ميتوان دریافت زنان بیشتر بهمنظور
ارضاي نیازهاي عاطفي ،رفتارها و روابط خارج از محدوده زناشویي انجام ميدهند .همچنین ضعﻒ مهارتهاي
زندگي و پایین بودن سطح تحمل و قدرت سازگاري موجب افزایش تعارضات در رابطه مي شود ،عامل دیگري که
این زنان را نسبت به برقراري رابطه فرازناشویي برميانگیزد .عوامل خانوادگي و تربیتي نظیر خیانت والدین و یا
عادي شدن این نوع روابط است  .عوامل فرهنگي و اجتماعي مانند بیکاري ،فقر ،تأمین نبودن زنان متأهل توسط
همسرانشان ميتواند دلیل دیگري بر این امر باشد .ضعﻒ اعتقادات مذهبي و عدم تجانس زن و شوهر در تمامي
زمینههاي فردي ،خانوادگي ،فرهنگي و مذهبي بهطورکلي ،ميتواند دلیل بر اقدام به رابطه فرازناشویي در زنان
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 با توجه به اینکه پیامدهاي برقراري روابط فرازناشویي در صورت متوجه شدن همسر و.متأهل به شمار آید
 و در نهایت قطع یا، پیامدهاي قانوني و عرفي، ریختن آبروي فرد، شامل از بین رفتن اعتماد میان زوجین،اطرافیان
 به دلیل عواقب. پرداختن به این موضوع از اهمیت باالیي برخوردار است،کم شدن روابط خانوادگي فرد ميشود
 این مطالعه با محدودیتهایي. انواع اختالالت و مشکالت سالمت در کمین این افراد است،وخیم این نوع روابط
 عوامل مؤثر بر روابط فرازناشویي در مردان ميتواند متفاوت بوده. تنها شامل زنان ميشد،همراه بود از جمله اینکه
 همچنین شرایط ورود به پژوهشهاي بعدي ميتواند. نتایج متفاوتي به دنبال داشته باشد،و نیز بررسي آن
، پیشنهاد ميشود جهت کاهش و جلوگیري از گرایش زنان به روابط فرازناشویي.منعطﻒتر از پژوهش حاضر باشد
برگزاري کارگاههاي آموزشي جهت حل تعارضات زناشویي و افزایش رضایت بیشتر از زندگي مشترک بر اساس
.عوامل مؤثر بر روابط فرازناشویي شناسایي شده تشکیل شود
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