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 چکیده        
عنوان یکي از اصول اساسي همواره از تعهد به رابطه زناشویي به

هاي زناشویي با آسیبشده است و روابط فرا در ازدواج یاد
چند دالیل این مسئله  هر .مراه بوده استناپذیري هجبران

هدف از پژوهش حاضر   ،شده نیست. بنابراین چندان شناخته
زناشویي زنان به روش تحلیل عوامل مرتبط با روابط فرا بررسي

زنان از نفر  17کیفي بوده است. جامعه آماري شامل 
کننده به  مراکز بهداشتي درماني شهر مشهد بودند که به مراجعه

گیري هدفمند انتخاب شدند. شیوه اصلي گردآوري وش نمونهر
 ها در پژوهش حاضر، مصاحبه کیفي عمیق از نوع نیمهداده

ها با استفاده استفاده از اسناد و مصاحبه بود. داده با هیافتساختار
از روش کیفي بررسي شدند. پس از استخراج مفاهیم از 

گروه طبقه فردي، آمده در چهار دستها، محتواي بهمصاحبه
. هر یک از این طبقات شدخانوادگي، اجتماعي و مذهبي تنظیم 

-شرکت زناشویيبر روابط فرا منزله یک عامل تأثیرگذاربه

داد عوامل مرتبط با نشان  کنندگان قرار گرفت. بررسي نتایج
ن است. بر اساس یشده از عوامل قابل تبیبنديچهار گروه طبقه

 شده است. الزم در مقاله ارائه یافته پیشنهاداتاین 

 ، زنان، خیانتفرازناشویيروابط : های کلیدیواژه

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
چنین صمیمانه افراد بشر را تحت تأثیر شمول بشري است و هیچ بنیادي اینازدواج یکي از بنیادهاي تقریباً جهان

شود و اي است که شخص با انتخاب، وارد آن ميهو ازدواج رابط ،دشوقرار نداده است. خانواده با ازدواج آغاز مي
قرن تحوالت اجتماعي و  باید بتوانند خود را با نیم ،کنندقرن ادامه دارد. زن و مردي که با هم ازدواج مي تقریباً نیم

کل ها دچار مشزیاد رابطه زناشویي آناحتمالبه ،رشد و تغییرات متقابل یکدیگر تطبیق دهند. در غیر این صورت
ها و و آسیب ،(1390؛ فتحي، اعتمادي، حاتمي و گرجي، 1391خواهد شد )سوداني، مهرابي زاده هنرمند و سلطاني، 

 است )ویزر، وجل، الالژ و ایوانز، زناشویيمشکالت، رابطه فرا دنبال خواهد داشت. یکي از اینبه مشکالت زیادي
 تجربه تواندشوند. این موضوع ميميجه اموآن با  ان مرتباًمانگردرزوجست که اموضوعي زناشویي (. رابطه فرا2017

از یکي زناشویي رابطه فرا ،. افزون بر اینهستند گیرآن درباشد که با کساني  اي همه آنبرکي ناکننده و دردگیج
(. 2018؛ موهالتلول و همکاران، 2018پاشیدگي زندگي زناشویي است )کالب هریس، و ازهم قطالعمده  الیلد
)فردي غیر از متأهل با جنس مخالف د یک فر، احساسي و عاشقانه جنسيط تبااري ارشامل برقرزناشویي بطه فرارا

(. این رابطه ممکن است به شکل جنسي و یا 1394اده است )سواري و طالئي زاده،خانوب چورچارج از خاهمسر( 
مخالفت ان میزهمسري هستند و به دنبال تک اد متقاضي ازدواج،فرابیشتر  معموالً .(2009عاطفي باشد )جنیفریو ،

در  ،وجود (. با این2014)بوتوسکا، نواک، ویزفلد، امام اوغلو، ویزفلد و همکاران، باالست زناشویي فرا بط جنسيروابا 
 25تا  21داد ( در آمریکا نتایج نشان مي2015) مطالعه ایندور، پري پالدي، هیرسچبرگ، بیرون بائوم و دیوتسچ

اند. در مطالعه دیگري شده طول زندگي زناشویي خود مرتکب خیانتدرصد زنان در  15تا  11مردان و د درص
، درصد مردان 75تا  26درصد زنان و  70تا  21 گزارش کرده است که متحده آمریکا ( در ایاالت2009جنیفریو )

( در 2018اند. همچنین کالب هریس )زناشویي روي آوردهبه روابط فرا در طول زندگي زناشویي مرتبه حداقل یک
زناشویي درمان مسائل مرتبط با رابطه فرا ها مربوط بهدرمانيدرصد زوج 65تا  50کند که يمقاله خود عنوان م

گرفته، وجود  میزان دقیق شیوع رابطه فرازناشویي مشخص نیست. در ایران نیز بر اساس تحقیقات انجام. است
، از ابعاد بروز روابط حال این (. با1390آبادي، مجرد، سلطاني و احمدي، حسنشود )چنین روابطي تأیید مي

باشد. زناشویي اطالعات معتبري در دسترس نیست که احتماالً به دلیل حساسیت شدید موضوع در ایران ميفرا
(. 2013 )چویک،شود  اما تحت تاثیر فرهنگ و مذهب ممکن است تشدید ،رچند این حساسیت جنبه جهاني دارده

زناشویي نیز در برآورد شیوع آن مؤثر است که بررسي آن ضروري به نظر علل روابط فرا این، نحوه تعریف عالوه بر
زناشویي )استفاده از واژگان متفاوت در مکتوبات و مستندات مانند؛ سنجش روابط فرا رسد. تنوع عناوین ابزارهايمي

اخالقي شکني، بيوفائي و پیمانزناشویي، بيروابط فرا عاطفي، خیانت،طلبي جنسي و روابط خارج از ازدواج، تنوع
طور کامل و و یا به ،شود علل و عوامل دقیق این پدیده شناسایي نشدهجنسي و عاطفي( است که موجب مي

 ،شده است داخل کشور گزارش و زناشویي که در تحقیقات خارجعوامل مؤثر در روابط فرا .یکپارچه مطالعه نشود
(، ازدواج در 2007چاتاو، طورکلي شامل؛ تعریف متفاوت از ازدواج )ویسمن، گوردون و دهد این عوامل بهنشان مي
( و نارضایتي از رابطه جنسي )فینچام و مي، 2017، تعریف متفاوت از رابطه جنسي )جهان و همکاران، سن باال
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واده و جامعه )مالک، نواز، محمود، ریاض، خاور مشتاق و (، ازدواج با دالیل اشتباه مانند؛ رهایي از فشار خان2017
شدن )به علت ناباروري( )جهان و همکاران،  به والد (، میل1395(، جستجوي قدرت )محمد، 2014ایجازخان، 

(، نداشتن عالیق 2016هاي شغلي، نیاز به تشویق و پیامدهاي اقتصادي )کروچ ودیکس، (، عدم پیشرفت2017
(، نداشتن تنوع در 2018(، فقدان اعتقادات مذهبي )زیویدو و آشر، 1392نفس )فتحي ، مشترک و ضعف عزت

(، مشکل در سبک دلبستگي و ارضاء نیاز، ناسازگاري فردي، مشکالت در 2010زندگي )اسمیت، هال و دایگل، 
(، 2014، هاي اجتماعي )کالیتون(، شبکه1396انگیزه و هیجان، اختالالت شخصیتي )برهاني زاد و عبدي، 

  .باشند( مي1392هاي خانگي، دسترسي آسان به فرد سوم و غیره )فتحي، خشونت
؛ حمیدي و 1393 آبادي،؛ صالح1392تحقیقات انجام شده در ایران )رجوع شود به؛ فتحي و همکاران،       

جو و ؛ کمال1394اران، ؛ کرمي و همک1394؛ نوایي و آرایا، 1394؛ بامداد، 1394؛ زینلي و اکبري، 1393همکاران، 
( نشان 1396؛ اجتهادي و واحدي، 1396؛ قاسمي و همکاران، 1395زاده،الدین و صالحي؛ شرف1395همکاران، 

هاي فردي توان برشمرد که با توجه به تفاوتزناشویي عوامل مختلفي را ميروابط فرا در شناخت دالیل ،دهدمي
ها و شرایط مختلف متفاوت باشد. ختلف و جوامع گوناگون و حتي در زمانتواند در افراد ماین دالیل یا عوامل، مي

توان این عوامل را به اشکال مختلف فردي، خانوادگي و بر اساس مطالعه پیشینه موجود تاکنون مي ،طورکليبه
هاي شخصیتي و بندي کرد. طبق پیشینه موجود در ایران تاکنون عوامل فردي شامل؛ ویژگياجتماعي دسته

(، رضایت جنسي ناکافي یا عدم 1394(، بلوغ جنسي )نوایي و محمدي آریا، 1391ها )شریفي و همکاران، نگرش
(، 1393(، سطح تحصیالت، درآمد و شغل )مومني و نادري، 1393مندي عاطفي )آقاجان بگلو و مطهرنیا، رضایت

(، عدم تعهد و وفاداري )یوسفي 1393نیا، تأثیر اعتقادات مذهبي، شیوه حل نادرست تعارضات )آقاجان بگلو و مطهر
باشد. عوامل خانوادگي نیز شامل؛ خشونت خانوادگي و سبک تربیتي والدین، نیز وجود ( مي1395و همکاران، 

( بوده و 2013)راسل، باکر و ناتي،  (، سبک دلبستگي2015)شمیت، گرین، سیبلي و پروتي، ن تجربه مشابه در والدی
 ( مدت2015(، پول و قدرت )مونچ، 1394)نوایي و محمدي آریا،  عي شامل؛ بلوغ اجتماعينهایت عوامل اجتما در

فرصت (، 1393 اي )آقاجان بگلو و مطهرنیا،هاي ماهوارههاي ارتباطي ناکافي، تماشاي برنامهزمان ازدواج، مهارت
جالب است که نگرش  .اندگرفته بررسي قرار ( مورد1391خیانت یا جذابیت شخص سوم )شریفي و همکاران، 

 ،دهدهاي زیادي نشان مينیز نسبتاً متفاوت است. پیرو این مطلب پژوهش فرازناشویيمردان و زنان به روابط 
از  زناشویي و علل مؤثر بر آن وجود دارد و با توجه به نتایج بسیاريدر بروز روابط فرا هاي جنسیتيتفاوت

رودریگوز و  تر است )پژوهي، سیلوا، پرییرا، اولیویرا، سانتانا،ا شایعزناشویي در میان مردهها روابط فراپژوهش
زناشویي در ایران در روابط فرا هاي اندک در این حوزه آمار دقیقي از میزان(. به دلیل پژوهش2017ارانتیس، 

گذشته،  هايزناشویي در زنان نزدیک به آمار مردان است و در دهه، آمار روابط فراحال این دسترس نیست. با
ویژه به که کند( عنوان مي2010(. روهر )1395جو و همکاران، یافته است )کمال زناشویي در زنان افزایشروابط فرا
هاي گردد. پژوهشزناشویي زنان بسیار به آمار مردان در این زمینه نزدیک ميآمار روابط فرا سالگي 40زیر سن 

رابطه  نان به دلیل کمبودهایي در زندگي مشترک به سمت برقراريدرصد از ز 90دهد شده نشان مي انجام
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 در .(1391؛ صفایي، 1391؛ مشکین ، 1391؛ شریفي و همکاران، 1385شوند )شیردل، زناشویي کشیده ميفرا
به این نتیجه دست ه و زناشویي زنان را بررسي کردساز روابط فرا( عوامل سبب1392اي فتحي و همکاران )مطالعه

زناشویي زنان به روابط فرا عنوان مقوله اصلي و محوري در گرایشتند که نارضایتي عاطفي براي زنان بهیاف
؛ صفایي، 2018؛ باس، 1385رجوع شود به؛ شیردل، وجود دارد ) شود. اگرچه عوامل مؤثر دیگري نیزمحسوب مي

زنان اغلب  ،رسددست پیدا کرد. به نظر مي ( نیز به نتایج مشابهي2000حال رایت  ) این با ،(1394؛ بامداد، 1391
بیشتر رابطه مردان  ،کهروند که به شکلى شامل احساسات و عواطف نیز باشد. درحاليسراغ نوعى از رابطه مي

درصد از  34کنند تنها زناشویي برقرار مىکه رابطه فرا (. زناني2017)میالر ،  دهندجنسي را در اولویت قرار مي
 ،است. بنابرایندرصد  56و این در حالى است که این میزان از رضایت در مردان  ،د رضایت دارندزندگى اصلى خو

کنند که درگیر یک ارتباط اصلى و اساسى نباشند )و در ارتباطات خارج ازدواج برقرار مي زنان بیشتر هنگامى
رغم ردان بیشتر ممکن است عليدنبال تشکیل یک رابطه اساسى هستند(، اما محقیقت در این ارتباطات موقت به

از میان مردانى . (2015)کوبریبوا و زیمیري،  داشتن یک ارتباط خوب با مخاطب اصلى، سراغ روابط جانبى نیز بروند
اند و تنها درصد نسبت به همسر اصلى خود ابراز عالقه کرده 57زناشویي هستند، که عمالً در حال تجربه رابطه فرا

دنبال بیشتر به زناشویيتجربه رابطه فرا زنان داراياما ورزند. اطب جانبى خود عشق ميدرصد مردان به مخ 27
 .(2008)اسچیکلفرد، بسل و گوتز،  هستند روابط احساسى و عاطفى 

زناشویي و ارائه رابطه فرا رسد در نظر گرفتن متغیر جنسیت در بررسيبا توجه به مطالب فوق به نظر مي      
هاي تحقیقات ، از ضرورتدرماني که البته متضمن شناسایي کامل عوامل مؤثر در بروز آن است راهکارهاي مفید

. روابط است علیتيچند زناشویي در زنان معلوليعوامل مؤثر در بروز رابطه فرا امروزي است. ضمن اینکه شناسایي
ضرب و شتم، قتل همسر و اقدام به توان به مسائلي نظیر جمله مي ازاست.  فرازناشویي داراي پیامدهاي بسیاري

درصد آن مربوط به قتل  67دهد استان کشورمان نشان مي 15کشي در همسر بررسي پدیده .خودکشي اشاره کرد
)فتحي و  اندزناشویي و سوءظن توسط همسران خود به قتل رسیدهرابطه فرا دلیل برقراريزناني است که به

متوقف کردن این رفتار  ،زنندمي فرازناشویينى که دست به برقراري روابط (. براى بسیارى از زنا1392همکاران، 
 ها براى روابط جانبى خود پیچیده بوده استکردند. چراکه دالیل آنتر از چیزي است که فکرش را ميسخت

 هايبا توجه به خألهاي موجود و اینکه شناخت و بررسي ریشه ،همچنین .(2008)اسچیکلفورد  و همکاران، 
زناشویي، جامعه را در راستاي ارتقاء رفع عوامل اثرگذار بر روابط فرا یزي براي پیشگیري، کاهش ورهمشکل و برنام

 هاي جنسیتي در بحث رابطهسازد و با توجه به تفاوتسطح سالمت و حفظ نظم و تعادل اجتماعي رهنمون مي
باشد. هاي درماني مؤثر راهگشا ميي جهت تدوین مدلزناشویعوامل مؤثر در روابط فرا زناشویي، بررسي بیشترفرا

ها و همچنین پیامدهاي آن، اهمیت داشته و زناشویي، میزان شیوع، علل و زمینهرابطه فرا نگاهي جامع به پدیده
گذاران و درمانگران بوده است. در روابط فرازناشویي عالوه بر از دست رفتن رابطه توجه محققان، سیاست مورد

؛ افیفي، گرنجر، 1395؛ پنجه بند و عنایت، 1393)رجوع شود به : مدرسي، زاهدیان و هاشمي محمدآباد،  يزناشوی
(. فرهنگ جامعه نیز 2015)شمیت و همکاران،  شوند ( خانواده و فرزندان نیز درگیر مي2015جوزف، دنس و الدیز، 
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هاي فرهنگي که رغم تفاوتسازد. علييیکي دیگر از عواملي است که ضرورت انجام مطالعه حاضر را برجسته م
شود. در زناشویي در اغلب این جوامع مذموم و غیراخالقي تلقي ميوجود دارد، مسئله روابط فرا میان جوامع انساني

 موضوع دارد؛ شمارد و نگاه منفي نسبت به اینکشور ما نیز مذهب و عرف جامعه این مسئله را بسیار ناپسند مي
زده  افراد گره شود و به آبرو و حیثیت اجتماعيا این مسئله یک امر شخصي یا خصوصي تلقي نميزیرا در جامعه م

 روبروست، با ممانعت شدیدهمواره این مسئله به لحاظ دیني و قانوني نیز براي زنان  ،کهضمن این شده است.
خصوص هزناشویي ب، روابط فرارون(. ازای1395ست )اجتهادي و واحدي، تر اگیرانهسهلبراي مردان  قوانین هرچند

ویژه در جامعه ایران باعث شود؛ ضمن اینکه قبح این رفتار بهصورت پنهاني انجام ميدر زنان اغلب در خفا و به
که علل و عوامل  رسدنظر ميشده است که آمار و ارقام دقیق و رسمي درباره آن وجود نداشته باشد. لذا ضروري به

مطالعه قرار گیرد. در همین راستا،  هاي موجود موردجانبه و در تمامي زمینهطور همهنان بهزناشویي زروابط فرا
جانبه این عوامل در و شناسایي همه متأهلزناشویي زنان در روابط فرا هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل تأثیرگذار

 شناختي و اجتماعي عصر حاضر است.با این معضل روان مناسبمواجهه 

 
 روش

ها بندي آنهاي کیفي و طبقهوهش حاضر یک تحلیل کیفي است که سعي در درک معنا از طریق تقلیل دادهپژ
هاي متني براي ایجاد دانش، بینش جدید، ارائه دست آوردن نتایج معتبر و پایا، از دادهبه دارد. این روش، براي

(. در این روش، پژوهشگر از 2018است )گرین و توروگود،  مناسب حقایق و راهنماي عملي براي عملکرد
کند که طبقات و نامشان ورزد و در اصل، این امکان را فراهم ميشده اجتناب مي کارگیري طبقات از قبل تعیینبه

ها تمرکز دارد تا بتواند به درک و بینش دست یابد. ابتدا ها بیرون آید. بنابراین، پژوهشگر بر دادهاز درون داده
سپس متون، کلمه به کلمه خوانده  .پذیردهاي کلي انجام ميا خواندن مکرر متن براي کسب بینشها بتحلیل داده

و  یابدها تداوم ميگذاري آنطور پیوسته از استخراج کدها تا نامشوند. این فرایند بهيشود و کدها استخراج ممي
ازاي هر مفهوم، به گیرند و در پایان،ير مهاي موجود، کدها در داخل طبقات قراتفاوتها و اساس شباهتسپس، بر

 (.2005)هیس و شانون،  شوندقول ميها نقلشواهدي از متن داده

جامعه آماري پژوهش حاضر، کلیه زناني بودند که تجربه گیری: جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه
این زنان به پژوهش، تأهل، داشتن مدرک اند. شرط ورود داشته ()حقیقي/ مجازي فرازناشویيبار رابطه  حداقل یک

 زنان درگیر سال بود. این 50تا  18سن بین  نبودن آنان( و نظر از شاغل بودن یا)صرف تحصیلي حداقل سیکل
مشکل خود و بازسازي رابطه با همسرشان به مشاور مراجعه کرده بودند.  بودند و با هدف حل رابطه فرازناشویي

اي عنوان رابطهمطالعه به بط زناشویي زوجه مطلع نبودند و رابطه فرازناشویي در اینهمسران این افراد از روا
گیري درجاتي از صمیمیت عاطفي یا فیزیکي با فردي خارج از )مجازي یا واقعي( تعریف شده بود که منجر به شکل

زناشویي ربه روابط فراده شامل زنان با تجکنندر این مطالعه تعداد هفده نفر شرکت رابطه ازدواج شده بود.
اقدام به تشکیل پرونده سالمت و دریافت  1396کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر مشهد که در سال مراجعه
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گیري هدفمند انتخاب شناختي نمودند، گروه نمونه این بخش از تحقیق حاضر بودند که به روش نمونهخدمات روان
هاي هاي تفسیري براي همه سنتین تحقیق، مصاحبه بود؛ زیرا گفتمانها در اشیوه اصلي گردآوري دادهشدند. 

 شناسي طراحيهاي فکري، بدون روشها و جریانتفسیري چنان اهمیت دارد که تصور وجود و پیشرفت این سنت
کنندگان و گفتارهایشان بسیار دشوار است. سؤال کردن و گوش دادن به دیگران به ما شده براي مطالعه شرکت

الگوي این فرایند پرسیدن و گوش دادن همان کهن .دانند و چه احساس و باوري دارندگوید آنان چه مييم
گیري هدفمند در پژوهش (. پژوهشگر در نمونه2005مصاحبه است )مک ، مک کوئین، وددسانگ، گست، نامیه، 

ي و تمایل به بیان روشن آن را دارد.  بررسي و توانای کند که تجربه غني از پدیده موردکیفي با کساني مصاحبه مي
پذیري و عمق صورت عمیق انجام شدند؛ زیرا این نوع مصاحبه به دلیل انعطافها در پژوهش حاضر بهمصاحبه

هاي پژوهش را تبار دادهاي که طبق اصول انجام گیرد، اعمصاحبه تر است و نیزبیشتر براي پژوهش کیفي مناسب
( سؤاالت مربوط به 1سؤاالت مصاحبه به دو بخش عمده تقسیم شدند؛  (.2018روگود، )گرین و تو دهدافزایش مي

االت در کل زناشویي. الزم به ذکر است که این سؤ( سؤاالت مربوط به روابط فرا2و  ،اطالعات دموگرافیک
رفتند. معیارهاي گشونده، مورد پرسش قرار مي بر شرایط و نحوه پاسخگویي مصاحبه مصاحبه پراکنده بودند و بنا

کار گرفته شد. به هاي پژوهشيهاي کمي است، براي ارزیابي دادهها که همانند روایي و پایایي در دادهمقبولیت داده
( برقراري ارتباط خوب و اختصاص زمان کافي 1 استفاده شد: هاي زیرها از روشمنظور افزایش مقبولیت دادهبه

آوري روش جمع دآوري دادها )مصاحبه، مشاهده و بررسي اسناد موجود(.هاي گر( تلفیق روش2 ،مصاحبه براي
شده از نوع آوريهاي جمعاطالعات در این بخش مصاحبه کیفي از نوع نیمه ساختاریافته بود. همچنین داده

از اي که اطالعات اولیه دستهرغم اینهاي میداني بودند. عليصوت و یادداشت شده توسط ضبط گفتگوهاي ضبط
شوندگان پرسیده شد که  چهار سؤال از مصاحبه . عالوه بر آنها موجود بودکنندگان در پرونده سالمت آنشرکت

-رابطه فرا -2. زمان تأهل و میزان تحصیالت خود را بگویید ، مدتتأهل سن، شغل، وضعیت -1قرار زیر بود:  به

 رباره این تجربه داشتید و تا چه حد به آن اعتقادچه احساسي د -3زناشویي را چگونه تجربه کردید و چه شد؟ 
 ؟آن از نظر شما چه بودعلل احتمالي  -4و  ،دارید؟
سازي و هاي اعتماداقدامات الزم جهت ایجاد فضاي امن و حس اعتماد صورت گرفت. با استفاده از تکنیک      

زداري و محرمانه ماندن اطالعات شخصي کنندگان نسبت به رابرقراري رابطه حسنه و نیز با جلب اطمینان شرکت
 آوري اطالعات در ادامه انجام شد.ها، روند جمعآن

ها با استفاده از شده در مورد مزایا و معایب تحلیل داده هاي انجامبا توجه به نتایج پژوهش ها:شیوه تحلیل داده

هاي این تحلیل داده و افزاري براي تجزیهمصورت غیر نرها توسط پژوهشگر بهافزار و یا پژوهشگر، تحلیل دادهنرم
هاي کدگذاري باز و محوري استفاده گردید. براي این ها از شیوهتحلیل داده و پژوهش انتخاب شد. براي تجزیه

 و ها اولین قدم در تجزیهسازي از دادهسازي و همچنین مقوله پردازي انجام گرفت. مفهوممنظور، ابتدا مفهوم
اي یا پاراگرافي، به اي، جملهسازي و خرد کردن این است که مورد مشاهدهآید. منظور از مفهومار ميشمبه تحلیل

به کشف  ،این مرحله از شود. پسداده مي ها یا رخدادها ناميکدام از حوادث، ایده شده و به هر اجزایي تقسیم



 زناشویي زنان متأهل؛ یک مطالعه کیفيعوامل تأثیرگذار بر روابط فرا

61 

 

 

-بندي مفاهیم را که به نظر ميگونه طبقهدهیم. این قرار در مقوله هاشده را پردازیم تا مفاهیم مشخصها ميمقوله

ها نیز براي نامند. شناسایي خصوصیات و ابعاد مقولهپردازي ميمقوله کند،هاي مشابه ربط پیدا ميرسد به پدیده
شیوه  (. در اولین1396ها، از اهمیت زیادي برخوردار است )لیندلف و تیلور، مقولهها و خردهمقوله ایجاد رابطه بین

و به بررسي دقیق عبارت به عبارت و ، تحلیل سطر به سطر اولین مشاهده یا مصاحبه آغاز نمود و باید با تجزیه
ها پرداخت و به دنبال ها و پاراگرافروش دوم الزم است به کدگذاري جمله حتي بعضاً کلمه به کلمه پرداخت. در

هاي میداني وجود دارد و نامي به آن اطالق و یادداشت هاي مصاحبهایده مهمي بود که در جمالت و پاراگراف
گویي به این سؤال پردازیم و به دنبال پاسختحلیل تمام مشاهده یا مصاحبه مي و روش سوم، به تجزیه نمود. در

این براي پاسخ به  .؟تفاوت وجود داردکدگذاري دیگر موارد این مورد با  آیا بین .گذرد؟خواهیم بود که اینجا چه مي
(. در 2003تحلیل قرار داد )کرسول،  و ها را مورد تجزیهها برگشت و آنسؤاالت الزم است مجدداً به داده

هاي دوباره با ایجاد روابط بین هر مقوله و مقوله ،اندهایي را که در کدگذاري باز خرد شدهکدگذاري محوري، داده
 بیان شوند. بههم مربوط نمي به ها با توجه به نظریها نیز دادهه. البته در این کدگذاريارتباط ایجاد میکنیم فرعي

)پدیده( با در  بر مشخص کردن یک مقوله در کدگذاري محوري، تکیه ادامه مي دهیم.دیگر، هنوز به توسعه مقوله 
شده  اقعدر آن واي که مقوله شرایط عبارت است از زمینه .انجامد، قرار داردنظر گرفتن شرایطي که به ایجاد آن مي

در انتها   .، پیامدهاي آن راهبردهاشده و صورت مي گیردوسیله آن مقوله اداره و کنترل کنش متقابل که بهاست، 
)عادل مقوله ها مشخص شود شوند تا ترکیب نهایي ها براي ساختن نظریه ادغام ميمقوله ،کدگذاري انتخابيبراي 

و در مرحله بعد در چهار مقوله فردي، خانوادگي،  ،مفهوم اولیه استخراج 51(. در مرحله کدگذاري باز 1394مهربان، 
یک فرد به بیش از یک مفهوم اشاره  ،هاجاي گرفت. الزم به ذکر است که در اغلب مصاحبه ياجتماعي و مذهب
 اند.به نمایش در آمده 1مفاهیم در جدول کدام از مفاهیم و زیر هاي عمده به همراه هرنمود. این مقوله

 
 

                                     هایافته
سال در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از  50تا  18زناشویي در پژوهش حاضر بین زنان با تجربه روابط فرا دامنه سني

 39تا  29درصد بین سنین  42سال،  28تا  18درصد بین سنین  47اطالعات دموگرافیکي نشان داد، از این میان، 
سال بیشترین میانگین  28تا  18سال قرار داشتند و از این میان، گروه سني  50تا  40درصد بین سنین  11سال و 

ترین میزان تحصیالت نیز مربوط به سطح زناشویي را به خود اختصاص دادند. بیشزنان با تجربه روابط فرا سني
درصد  6دیپلم و درصد فوق 12صد سیکل، در 12درصد لیسانس،  29درصد، پس از آن  41تحصیلي دیپلم با 

 مطالعه داراي فرزند نبوده و مابقي یک و یا بیش از یک فرزند داشتند. بیش درصد افراد مورد 35لیسانس بود. فوق
و پس از گذشت ده سال از  ،ها اتفاق افتادهسال اول ازدواج آن 10تا  1زناشویي زنان در درصد از روابط فرا 70از 

هاي خورد، اما دالیل این رویداد متفاوت از سالچشم ميهمچنان به زناشویيروابط فرا چه برقراريازدواج، گر
دار و مابقي یا مطالعه خانه درصد از زنان مورد 70تر بوده است. همچنین بیش از ابتدایي ازدواج و میزان آن نیز کم

بر  منزله عوامل تأثیرگذارها، طبقات زیر بهصاحبهپس از استخراج مفاهیم از م مشغول به تحصیل و یا شاغل بودند.
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به زن متأهل با تجربه  دست آمد که هر طبقه به دو حوزه تقسیم گردید؛ یکي مربوطزنان به زناشویيروابط فرا
)عدم  زناشویي و بخش دیگر مرتبط با همسر وي تنظیم شد. طبقه اول؛ حوزه فردي: مرتبط با فردروابط فرا

 سبک دلبستگي –جستجوي قدرت –بازیابي صمیمیت –تفریح و سرگرميعدم ارضاي نیاز به  –همسازگاري و تفا
تجربه روابط جنسي قبل از  –خواهيطلبي و هیجانتنوع –لذت از روابط جنسي عدم –جویيانتقام –ناایمن
 –خلقيکج –)عدم صداقت مرتبط با همسر فرد، (، بحران میانساليهاي زندگيناآگاهي و ضعف مهارت –ازدواج
ابتال به  –ابتال به بیماري جسمي سخت یا مزمن –تفاوتيبي –خساست –گري افراطيکنترل –حسادت –بدبیني

 –)محیط متشنج خانه پدري . طبقه دوم حوزه خانوادگي: مرتبط با فرد(عقیم بودن –پزشکياختالالت روان
احترامي خانواده )بي تبط با همسر فردمر ،(ي طالقتابو –طالق والدین -خیانت والدین –سرپرست بودنبي

زندگي با خانواده همسر زیر یک سقف(. طبقه سوم  –همسر خیانت –ازدواج مجدد –همسردخالت خانواده  –همسر
 –ازدواج اجباري –هاي اجتماعي و رسانهشبکه درستکاربرد نا –حوزه اجتماعي: مرتبط با فرد )مشکالت مالي

 –در دسترس بودن شخص سوم(  –جذابیت شخص سوم –ابري حقوق اجتماعياعتقاد به بر –هاي پرخطريدوست
عدم  –هاي نامتعارفمعاشرت –اعتیاد –اجتماعي مسئولیتيبي –اختالف فرهنگي –)بیکاري مرتبط با همسر فرد

 (  و  در نهایت طبقه چهارم؛ حوزه مذهبي: مرتبط با فردنامتعارفشغل  –اشتغال زیاد در خارج از منزل -جذابیت
مرتبط با همسر فرد )اعتقاد به  -( مندي و اخالق، وجدانگناهضعف احساس نبود یا –)اعتقادات مذهبي ضعیف

تعصب و عدم تجانس مذهبي(. ارتباط مقوالت با یکدیگر در مدل پارادایمي نشان  –حقوق مذهبي وابسته به جنس
این مدل به روشن شدن ارتباط دائمي اجزاي داده شده است. در واقع، قرار گرفتن طبقات اصلي و خرده طبقات در 

 کند.پارادایم کمک مي
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 فرازناشوییها و تجارب زنان با روابط . طبقات استخراج یافته از تحلیل دیدگاه1جدول 

 مقوله زیر مقوله

له
قو

 م
زه

حو
 

ت
طبقا

 

 

 نظر در زندگي، نداشتن نقطه مشترک، دعوا و مشاجره اختالف
ش و سرگرمي، نداشتن زمان کافي براي نداشتن لحظات خو
 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

 وفائيعنوان پاسخ درست براي بيمثل کردن بهبهانتقام، مقابله

 بخشي بطه جنسي لذتنداشتن را

تازگي نداشتن روابط جنسي با همسر، جالب بودن روابط جنسي با 
 دیگران، لذت رابطه جنسي با دیگران

 عدم سازگاري و تفاهم

 تفریح و سرگرميعدم ارضاي نیاز به 

 بازیابي صمیمیت

 جستجوي قدرت

 ناایمن سبک دلبستگي

 جویيانتقام

 لذت از روابط جنسيعدم 

 خواهيجانطلبي و هیتنوع

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

رد
ا ف

ط ب
رتب

م
 

               
   

                                    
ی

فرد
 

      

 بخش قبل از ازدواج روابط جنسي لذت

نفس با روابط جنسي، احساس توانمندي در کنار افزایش اعتمادبه
 دیگران

 ي ضعیفنفس، خلق افسرده، خودپندارضعف اعتمادبه

 تجربه روابط جنسي قبل از ازدواج
 هاي زندگيناآگاهي و ضعف مهارت

 ساليبحران میان

 کاري، اعمال مخفیانهگویي و پنهاندروغ
 رفتارهاي نامطلوب با هیجان منفي  پرخاشگري،

 هااعتماد، محدودیت در فعالیتبدبیني و بي

 حسود بودن

 مال و رفتارعدم اعتماد، ایجاد محدودیت، اجبار در اع

توجهي به مشکالت خساست در خرید و پول خرج کردن، بي
 مالي، عدم رفع نیاز مالي

 حد از اعتماد بیش

 ناپذیري بیماريبیماري، مشکالت مربوط به درمان

 ابتال به اختالالت رواني، خلقي و شخصیتي

 ناباروري

 عدم صداقت
 خلقيکج

 بدبیني

 ادتحس

 گري افراطيکنترل

 خساست

 افراطي اعتماد

 سخت یا مزمن ابتال به بیماري جسمي

 پزشکيابتال به اختالالت روان

 عقیم بودن 

   
   

   
   

   
   

  
سر

هم
با 

ط 
رتب

م
 

 فرار از محیط متشنج خانواده، بدبیني در خصوص خانواده 
 کانون خانواده

 عدم تعهد اخالقي والدین

 طالق در خانواده

 تابو بودن طالق در خانواده

 مي خانواده همسراحترابي

 محیط متشنج خانه پدري
 سرپرست بودنبي

 خیانت والدین

 طالق والدین

 ي طالقتابو

 همسر احترامي خانوادهبي

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
د 

فر
با 

ط 
رتب

م
 

           
  

   
   

ی
خانوادگ

  
   

 گي مشترکنظر در امور زندها و اعمالدخالت خانواده
 ازدواج مجدد همسر

 همسرعدم وفاداري 

 نداشتن زندگي زناشویي مستقل، احساس بالتکلیفي

 همسر دخالت خانواده
 ازدواج مجدد

 همسر خیانت

 زندگي با خانواده همسر زیر یک سقف
 

   
سر

هم
 با

ط
رتب

م
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 فشار مالي، استرس مالي، عدم تأمین نیاز مالي
 فضاي مجازي

 اجبار در ازدواج

دوستان از ارتباط با دیگري، ابراز عالقه دوستان همسرم  حمایت
 به من

 داشتن حقوق اجتماعي مساوي زنان و مردان 

 بافي با فرد دیگرجذابیت ظاهري، خیال

محیط کاري مردانه، ارتباط نزدیک با جنس مخالف در محیط 
 کاري

 مشکالت مالي
هاي اجتماعي و شبکه کاربرد نادرست

 رسانه

 ازدواج اجباري

 هاي پرخطردوستي

 اعتقاد به برابري حقوق اجتماعي

 جذابیت شخص سوم

 جنسمحیط شغلي با همکاران غیر هم

   
   

   
   

 
رد

ا ف
ط ب

رتب
م

 

                                         
ی

اجتماع
 

   

 نداشتن شغل، ناتواني در کار کردن
 اختالف فرهنگي 

 ي اجتماعيهادر پذیرفتن نقش مسئولیتيتنبلي و بي

 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

 بیکاري
 اختالف فرهنگي

 عياجتما مسئولیتيبي

 اعتیاد

 هاي نامتعارفمعاشرت

 عدم جذابیت

 اشتغال زیاد در خارج از منزل

 نامتعارفشغل 

   
   

   
   

  
سر

هم
با 

ط 
رتب

م
 

 اعتقادات مذهبي ضعیف اعتقادات مذهبي ضعیف

  
رد

ا ف
ط ب

رتب
م

 

               
ی

مذهب
 

  

مندي و ، وجدانعدم وجود احساس گناه اهمیت ندادن و عدم پشیماني از ارتباط با دیگران
 اخالق

 

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

 مذهبي

 اعتقاد به حقوق مذهبي وابسته به جنس
 عدم تجانس مذهبيتعصب و 

 
 

 

  
ط

رتب
م

 با 
سر

هم
 

 
 گیریبحث و نتیجه

در قالب یک مطالعه کیفي بود.  متأهلزناشویي زنان در روابط فرا وامل تأثیرگذارهدف پژوهش حاضر بررسي ع
هاي حاصل از پژوهش شده در چهار طبقه فردي، خانوادگي، اجتماعي و مذهبي تنظیم شدند. یافته عوامل شناسایي

توجهي نشان دادند.  قابل زناشویي ارتباطشده با روابط فرا نشان داد در هر چهار طبقه عوامل تأثیرگذار شناسایي
خالف این تصور بر دهدمطالعه داراي فرزند بودند. این یافته نشان مي درصد از افراد مورد 65طبق پژوهش حاضر 

وفایي نگردیده است باشد، مانع بياش ميگذاري انسان و پایدارکننده فرد به خانوادهکه داشتن فرزند نوعي سرمایه
اند که هر دو این داده ها در ده سال اول زندگي مشترک رويبیش از نیمي از خیانتو همچنین نتایج نشان داد 

-بر روابط فراترین تأثیر را عوامل فردي کند. بیش( مطابقت مي1395ها با نتایج پژوهش فتحي و همکاران )یافته

از عوامل در این طبقه اشاره  مطالعه حداقل به یک الي دو مورد کنندگان موردزناشویي داشتند؛ چرا که اکثر شرکت
؛ بهادري جهرمي و 1395؛  فتحي و همکاران، 2014)جنیفریو و همکاران،  يهاینمودند. این یافته با پژوهش
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تاثیر گذار در ایجاد ارتباط فرازناشویي داشتن یکي از عوامل فردي باشد. ( همسو و منطبق مي1396همکاران، 
ها رابطه جنسي را تجربه کرده بودند. و تعدادي از آن بوداج با جنس مخالف قبل از ازدوعاطفي و دوستانه ه رابط

( 1395( و نژاد کریم و همکاران )2017(، کناپ و همکاران )2007این یافته با نتایج تحقیق دورپي، الیف، اولسن )
تري به ش بیشبخش بوده، گرایشان قبل از ازدواج رضایتهمسو است که در آن افرادي که اولین رابطه جنسي

هاي ظاهري و زیبایي همسر نیز از حسادت و ویژگي داشتن روابط خارج از ازدواج در مراحل بعدي زندگي داشتند.
زنان تأثیر دارد که به ترتیب منطبق با نتایج پژوهش باس  فرازناشویيعوامل فردي دیگر است که در رابطه 

جویي از مطالعه در پژوهش حاضر به دنبال انتقام از زنان موردباشد. تعدادي ( مي1394( و عنایت و حاجیان )2017)
( 2018زناشویي زدند که این یافته نیز با نتایج پژوهش کلمونز )فراکننده، دست به برقراري رابطه همسر خیانت

اي ها داراي رابطه نامشروع باشد و زوج قرباني بردهد که یکي از زوججویي زماني رخ ميهماهنگ است. انتقام
آورد. این افراد احساس تعهد پاییني جویي از همسرش به رابطه نامشروع روي ميبرانگیختن حس حسادت و انتقام

( 2010جهت حفظ زندگي زناشویي خود گزارش کردند. این نتایج همسو با نتایج پژوهش امرز سامر و همکاران )
-مطالعات نشان مي .زناشویي شودد فرد به روابط فرامانع از ورو تواندبود که نشان داد تعهد و ترس از مجازات مي

، باال ها و اختالفات زناشویي پایین، بخشودگيتر، درگیريدهد سطوح باالتر تعهد زناشویي با ابراز عشق بیش
از  در پژوهش حاضر یکي (.1394تعارض زناشویي پایین و خیانت پایین در ارتباط است )مومني جاوید و همکاران، 

هاي ارتباطي آنان و به دنبال آن احساس تنهایي، درک ، ضعف در مهارتزنان زناشویيعوامل مؤثر بر روابط فرا
که  تفاوتي از سوي همسرانشان بود که آنان را به سمت برقراري روابط با دیگران با تصور ایننشدن و احساس بي

داد. این یافته در پژوهش حاضر همسو با سوق مي ،شوددر روابط خارج از حیطه زناشویي نیازهایشان برآورده مي
هاي ارتباطي موجب افزایش رضایت ( بود که نشان داد آموزش مهارت1394نتایج پژوهش عابدي و همکاران )

زناشویي روابط فرا عنوان عاملي مؤثر در برقراريکنندگان نارضایتي زناشویي را بهشرکت اکثریت شود.زناشویي مي
باشد که به رابطه خطي منفي و معنادار ( مي1393آبادي )که این یافته همسو با نتایج پژوهش صالح دندنمومطرح 

به این معنا که با افزایش رضایت  ؛یافته است دست فرازناشویيمیان رضایت زناشویي و تمایل به برقراري روابط 
داد بین ( نیز نتایج نشان مي1393و همکاران )یابد. در مطالعه خجسته مهر زناشویي کاهش ميط فرازناشویي رواب

زناشویي در و روابط فرا وفاداري و رضایت زناشویي رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین بین رضایت جنسي
کننده در پژوهش حاضر رابطه وجود داشت که این یافته نیز همسو با نتایج پژوهش قاسمي و همکاران زنان شرکت

( نیز در پژوهش خود به وجود ارتباط معنادار بین عملکرد جنسي 1396بخش کوالیي و همکاران )( بود. خدا1396)
( در پژوهش خود ارتباط 1392اکبري دهکردي و همکاران )علي در مردان اشاره کردند. فرازناشویيو روابط 

ج نشان داد عملکرد جنسي در نتای .عملکرد جنسي و سازگاري زناشویي در زنان متأهل را نیز موردبررسي قرار دادند
-باال با روابط فرا سازگاري زناشویي ،تر نیز بیان شدطور که پیشبیني سازگاري زناشویي نقش دارد و همانپیش

ها (. سبک دلبستگي نیز عامل موثر دیگري بود که در طي بررسي1393زناشویي پایین مرتبط است )اکرمي، 
( همسو 1395( و هادي و همکاران )1395ج پژوهش رضواني زاده و همکاران )این یافته نیز با نتای .مشاهده گردید
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توجه قرار گرفته و  مورد فرازناشویيپیش در بروز رابطه  از باشد. یکي دیگر از عواملي که این روزها نیز بیشمي
سالي در زنان انران میزناشویي زنان تأیید نمود، تجربه بحروابط فرا نتایج پژوهش حاضر نیز تأثیر بسزاي آن را در

عوامل خانوادگي و تربیتي نیز از  باشد.( مي2017( و کرولي )2003هاي ویل )است که منطبق با نتایج پژوهش
کنندگان به مسائلي چون دخالت زناشویي در زنان بود که بسیاري از شرکتله عوامل مؤثر در بروز روابط فراجم

آمده از پژوهش  دستهاي بهن راستا اشاره نمودند که همسو با یافتهها، خیانت و طالق والدین در ایخانواده
باشد. نتایج نشان داده است که ( مي1395(، فتحي و همکاران )1394(، بامداد )1390کالنتري و همکاران )

( 1396) زنان تأثیر بگذارد که پژوهش کردبچه و عارفي فرازناشویيتواند در رابطه الگوهاي ارتباطي در خانواده مي
هاي قبلي، نتایج پژوهش حاضر نیز نقش عوامل راستاي نتایج پژوهشهم باشد. همچنینمنطبق با این یافته مي

( با عنوان بررسي 1393آبادي )زناشویي تأیید نمود. نتایج پژوهش صالحرا در بروز روابط فرا اجتماعي و فرهنگي
( با هدف بررسي 1395نیز نتایج تحقیق اجتهادي و واحدي )زوجین و  فرازناشویيعوامل اجتماعي مؤثر بر روابط 

شناختي پتانسیل خیانت در روابط زناشویي و عوامل مؤثر بر آن، گویاي این امر است. در دسترس بودن فرد جامعه
از دیگر عوامل بود. این یافته نیز  ،سوم و نیز اشتغال در محیط کاري که اکثر همکاران در آن جنس مخالف هستند

( همخواني دارد. تعدادي از زنان حاضر در پژوهش داراي دوستاني 2018) ( و باس1395) ا نتایج فتحي و همکارانب
( همسو است و 1395) داشتند. این یافته نیز با نظرات اجتهادي و واحدي و نامتعارف فرازناشویيبودند که رابطه 

سازي و سوق دادن فرد به زناشویي موجب عاديط فرادر رواب معتقد است وجود دوستان نامناسب یا خانواده درگیر
 گردد. اگر فردي زمان زیادي را صرف گوش دادن به تجارب دیگرانتجربه این نوع رابطه و رفتارهاي انحرافي مي

زناشویي کند، احتمال دارد از نگرش منفي وي نسبت به این روابط کاسته شود و احساس کند در خصوص روابط فرا
زناشویي نماید. اعتیاد همسر، رابطه فرا در نتیجه اقدام به برقراري است و وعي رفتار بهنجار اجتماعياین رفتار ن

زنان بودند که این یافته  فرازناشویيبیکاري همسر و مشکالت اقتصادي در خانواده، از دیگر عوامل مؤثر در روابط 
 ( همخوان است.1395(، فتحي و همکاران )1394آبادي )( ، صالح1394نیز با نتایج پژوهش خرمالي و همکاران )

زناشویي افراد با روابط فرا هاي اعتقادي و ضعف در باورهاي مذهبيعالوه، در پژوهش حاضر دیده شد که کاستيبه
تر ها قويکنندگان بیان داشتند که اگر اعتقادات مذهبي و دیني آنتوجهي از شرکت آنان مرتبط بود. تعداد قابل

فر و پژوهش خوش کردند. این نتیجه نیز همسو با نتایجزناشویي اقدام نميروابط فرا د هرگز به برقراريشای ،بود
این نتیجه  پرداختند و به ( است که به بررسي رابطه سازگاري زناشویي در زنان متأهل با دینداري1394ایلواري )

دینداري موجب بهبود  ،کهطوريوجود دارد؛ به دست یافتند که بین این دو متغیر در زنان متأهل رابطه معنادار
اي منفي و معنادار با سازگاري زناشویي این زنان بوده است. در برخي مطالعات دیگر نیز مذهبي بودن، رابطه

 در مطالعه صورت(. 1393؛ محمدي، 1394احتمال طالق و تعارض زناشویي نشان داده است )هراتیان و همکاران، 
( نیز مقابله مذهبي در ارتباط بین ایمان به حضور خداوند در رابطه زناشویي و 1394ر میرصالح )گرفته توسط رضاپو

همچنین تجانس مذهبي بین زوجین نیز جزء عوامل  کرد.رضایت زناشویي نقش میانجي معني داري ایفا مي
ها زوجیني که فقط یکي از آن زناشویي بوده است. زوجیني که هر دو مذهبي بودند، نسبت بهبر روابط فرا تأثیرگذار
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( و 1392دادند. این یافته با نتایج پژوهش نیوشا و همکاران )تر نشان ميمذهبي است سازگاري زناشویي بیش
مطالعه تفاوت میان باورها و نگرش مذهبي خود و  ( منطبق است. تعدادي از زنان مورد1393) حیرت و همکاران

نلسون و  هايیافتهکه این نتایج همسو با  دانستندميزناشویي خود ابطه فرار همسرانشان را عاملي براي برقراري
و باال تري دارند، رفتارهاي ناسازگارانه هایي که اختالفات مذهبي بیشزوج نشان داد( است که 2011همکاران )

گر عوامل رسانه و فضاي مجازي و فرصت براي خیانت نیز از دی تري گزارش نمودند.رضایت زناشویي پایین
آمده با نتایج حاصل از پژوهش  دستهاي بهزناشویي زنان متأهل بود که یافتهاهده شدن مؤثر در بروز روابط فرامش

(، فتحي و همکاران 2017) (، فرون و همکاران1396(، افشاني و همکاران )1393(، خجسته مهر )1395عجم )
-شبکه رسدباشد. در واقع به نظر ميهمسو و منطبق مي (2017(، فرون و همکاران )1393آبادي )(، صالح1395)

توانند مي ،هاي اجتماعي از طریق فراهم کردن حمایت اجتماعي براي کساني که حمایت خانوادگي کافي ندارند
(. از دیگر عواملي که نتایج 1394رباني و مومني، -)کریمي دنراهي ساده براي ایجاد ارتباط خارج ازدواج ایجاد کن

ها با ارتباط آن بررسي به ها کمتر زناشویي زنان تأثیر دارد و پژوهشحاضر نشان داد در بروز رابطه فرا پژوهش
دم وجود ، اشتغال زیاد همسر در خارج از منزل، عهاي نامتعارفمعاشرتتوان به مي ،اندزناشویي پرداختهرابطه فرا

ت شخص سوم، ازدواج مجدد، زندگي با خانواده همسر، ، ازدواج اجباري، جذابیمندي و اخالقاحساس گناه، وجدان
 پزشکيرواناختالالت و  سخت یا مزمن هاي جسميخلقي همسر، ابتال به بیمارياعتماد افراطي همسر، کج

 احترامي خانواده همسر اشاره نمود.سرپرست بودن و بيدر خانواده، بي وجود تابوي طالق ،همسر
 

 گیرینتیجه
زناشویي زنان مورد تحت مطالعه کیفي قرار گرفت. با توجه به بر روابط فرا امل تأثیرگذاردر پژوهش حاضر، عو

درستي ایفا نکند و که شوهر وظایف خود را نسبت به همسر بهصورتي در ،یابیمآمده درميدستهاي بهیافته
 .یابداشویي افزایش ميروابط فرازن گرایش بهاحتمال ، کمبودهاي فرد، توسط شخص دیگري براي زن جبران شود

زناشویي ه باشد، با وجود تأهل، رابطه فرازناشویي نداشتروابط فرا از طرفي، چنانچه شخص نگرش منفي به برقراري
و  از طرفي از نظر برخي زنان ایجاد ارتباط در حد عاطفي مشکل ساز نیست ورزد. را مجاز شمرده و به آن اقدام مي

زناشویي خود را در محدوده هاي فرهنگي اجتماعي، رابطه فراادات مذهبي یا ارزشبندها و اعتق و به دلیل قید
منظور تر بهدریافت زنان بیش توانشده ميآوريبا بررسي مطالب جمع ،حالکنند. با اینارتباط عاطفي حفظ مي

هاي ن ضعف مهارتدهند. همچنیارضاي نیازهاي عاطفي، رفتارها و روابط خارج از محدوده زناشویي انجام مي
، عامل دیگري که موجب افزایش تعارضات در رابطه مي شودزندگي و پایین بودن سطح تحمل و قدرت سازگاري 

نظیر خیانت والدین و یا  و تربیتي انگیزد. عوامل خانوادگيزناشویي برميرابطه فرا این زنان را نسبت به برقراري
و اجتماعي مانند بیکاري، فقر، تأمین نبودن زنان متأهل توسط  عوامل فرهنگي .این نوع روابط است  عادي شدن

بر این امر باشد. ضعف اعتقادات مذهبي و عدم تجانس زن و شوهر در تمامي  دیگري تواند دلیلهمسرانشان مي
ان زناشویي در زنبر اقدام به رابطه فرا تواند دلیلمي ،طورکليهاي فردي، خانوادگي، فرهنگي و مذهبي بهزمینه
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زناشویي در صورت متوجه شدن همسر و روابط فرا که پیامدهاي برقراريمتأهل به شمار آید. با توجه به این
قطع یا  ، و در نهایتاطرافیان، شامل از بین رفتن اعتماد میان زوجین، ریختن آبروي فرد، پیامدهاي قانوني و عرفي

ار است. به دلیل عواقب ضوع از اهمیت باالیي برخوردشود، پرداختن به این موکم شدن روابط خانوادگي فرد مي
هایي در کمین این افراد است. این مطالعه با محدودیت انواع اختالالت و مشکالت سالمت نوع روابط،وخیم این 

 تواند متفاوت بودهزناشویي در مردان مي. عوامل مؤثر بر روابط فراشدتنها شامل زنان مي ،کههمراه بود از جمله این
تواند هاي بعدي ميو نیز بررسي آن، نتایج متفاوتي به دنبال داشته باشد. همچنین شرایط ورود به پژوهش

 ،فرازناشویيشود جهت کاهش و جلوگیري از گرایش زنان به روابط تر از پژوهش حاضر باشد. پیشنهاد ميمنعطف
بر اساس یت بیشتر از زندگي مشترک هاي آموزشي جهت حل تعارضات زناشویي و افزایش رضابرگزاري کارگاه

 .شده تشکیل شود زناشویي شناسایيعوامل مؤثر بر روابط فرا
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