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Abstract 
The aim of the present study is to provide a model of 
extramarital affairs addressed to South Khorasan province 
psychologists and to offer strategies to prevent these affairs. 
This study is applied in terms of of purpose. Considering the 
need to understand the process of extramarital affairs and to 
recognize and discover the complexity in it, a qualitative 
method was used in the research, i.e. grounded theory. The 
statistical population includes all the counselors who had dealt 
with extramarital affairs cases in South Khorasan province, 
including psychologists working for Welfare Organizations, 
Ministry of Justice, Police, University Birjand Psychologist 
Center, Ministry of Education and universities of Birjand, 
Payame Noor and Azad Universities, Seminary and Bonyade 
Shahid in 2018. 25 psychologists of South Khorasan province 
with sufficient amount of information about extramarital 
affairs were selected by purposive sampling technique. Data 
were collected using semi-structured interviews and coded 
using three stages of open coding, axial coding and selective 
coding. The results were classified into the following 
categories: context factors, intervening factors, causal factors 
and extramarital factors and pattern of extramarital affairs were 
presented. The results indicated that non-fulfillment of sexual 
and/or emotional needs forms the axial code in extramarital 
affairs. Finally, strategies suggested by psychologists to 
prevent extramarital affairs were categorized and presented. 
These included therapeutic and counseling strategies, 
educational strategies, and social and cultural strategies. To 
ensure the validity and reliability of the data, four methods-
including member checking, co-researcher checking, research 
collaboration, and researcher checking-were used. Based on 
the findings, efforts should be made to improve intervening or 
environmental contexts and conditions, and appropriate 
cultural and social strategies should be formulated to address 
this important issue. 
Keywords: Extramarital Affairs, Grounded Theory, 
Psychologists in South Khorasan Province. 

 دهیچک
افراد  انیدر م ییروابط فرازناشو یالگو نیهدف پژوهش حاضر تدو

 یریشگیپ یراهکارها ۀو ارائ یکننده به مشاوران استان خراسان جنوبمراجعه
به  ازین لیدلاست و به یروابط است. پژوهش از منظر هدف، کاربرد نیاز ا

آن،  یهایدگیچیو کشف پ دنیو فهم ییارتباطات فرازناشو ندیدرک فرا
انجام شده است.  ادیبنداده یۀنظر-یفیاطالعات به روش ک یگردآور برحسب

شامل  یمشاوران استان خراسان جنوب یشامل تمام قیتحق یآمار ۀجامع
 ۀمرکز مشاور ،یانتظام یروین ،یدادگستر ،یستیبهز یهامشاوران سازمان

 ۀحوز زاد،و آ نورامیپ رجند،یب یهاآموزش و پرورش و دانشگاه رجند،یدانشگاه ب
کار  ییروابط فرازناشو ۀنیاست که در زم 1397در سال  دیشه ادیو بن هیعلم

داشتند،  یااطالعات بسنده نهیزم نینفر از مشاوران استان که در ا 25اند. کرده
 ۀاطالعات با مصاحب یهدفمند انتخاب شدند و گردآور یریگبه روش نمونه

در سه  یاطالعات با کدگذار لیلو تح هیصورت گرفت. تجز افتهیساختارمهین
انجام شده است.  یانتخاب یو کدگذار یمحور یباز، کدگذار یکدگذار ۀمرحل

و  یگر، عوامل علمداخله طیشرا ساز،نهیزم طیشرا ۀدر چهار دست هاافتهی
ارائه  ییروابط فرازناشو یشدند و الگو یبندمقوله ییروابط فرازناشو یامدهایپ

نشدن برآورده ،ییدر روابط فرازناشو یمحور ۀقولنشان داد م جیشد. نتا
مشاوران  یها است. در انتها راهکارهاهردو آن ای یجنس ای یعاطف یازهاین

و ارائه شدند که شامل  یبندمقوله ییاز روابط فرازناشو یریشگیپ یبرا
و  یاجتماع یو راهکارها یآموزش یو مشاوره، راهکارها یدرمان یراهکارها

ها به چهار روش کنترل و اعتبار داده ییاز روا نانیاطم یبودند. برا یفرهنگ
توسط  ینیپژوهش و بازب بودنیاز همکار، مشارکت یتوسط اعضا، نظرسنج

 طیو شرا هانهیبه اصالح زم دیبا ج،یپژوهشگر اقدام شد. با توجه به نتا
و  یفرهنگ یهایاستگذاریمذکور اهتمام شود و س یطیمح ایگر مداخله
 .ردیمهم صورت پذ نیا نیمناسب، با هدف تأم یعاجتما
مشاوران استان خراسان  اد،یبنداده یۀنظر ،یی: روابط فرازناشویدیکل یهاواژه
 .یجنوب
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 مقدمه
 اصول از یکی جوامع ۀهمهمواره و در  1ییفرازناشو ۀرابطبه  تعهد و است یبشر شمولجهان انیبن کی ازدواج
 شروع یخوببه را مشترک یزندگ هاجزو شتریب نکهیا وجود با بوده است. نیزوج انیم ارتباطو  انیبن نیا یاساس

 جادیا به که صدمات نیا از یکی. زندیم صدمه ییزناشو روابط به که دارد وجود یمتعدد یهابیآس ،کنندیم
 توسط ییفرازناشو روابط داشتن د،انجامیم متعدد یاجتماع و یروان یهابیآس و طالق ،قیعم یهاتعارض

 لیدال نیترمهماز  یکی ومشترک است  یزندگ یبرا یجد یبیآس ییفرازناشو روابط. است نیزوج از یکی
و  ییعبدخدا ،آبادمیابراه یاصغر ،ینوروز انی)غفور رودیم شماربه هاکانون خانواده یدگیپاشازهمطالق و 

 یعاطف یرفتارها و روابط از یدرجات یریگشکل ،یکل فیتعر کی براساس ییفرازناشو روابط(. 1397 ،ییایمیک
 برقرار همچنان هیاول کیشر با رابطه زمانهم که یطیشرا در است هیاول یعاطف کیشر جزبه یفرد با یجنس و

 تا 20 مختلف جوامع در را ییفرازناشو روابط به همسران لیتما پژوهشگران(. 2016 ،همکاران و نزیمارت) باشد
 هاپژوهش نکهیا وجود با .(2011 لهانسن،یم و جانست مارک، ؛2017 ،یم و نچامیف) اندکرده گزارش درصد 25

در  مسئله نیا قبح ،است عیشا یاجتماع معضالت از یکی ،یامروز جوامع در ییفرازناشو روابط است داده نشان
 ییروابط فرازناشو زانیاز م یقیو آمار دق ردیصورت پذ نهیزم نیدر ا یاندک یهاشده است پژوهش سببکشور ما 

 کشور در ییفرازناشو روابط وعیش زانیم نیبنابرا ؛اندمتفاوت اریبس زین موجود یآمارها. ستیدر دست ن رانیدر ا
 ،جو)کمال افتهی شیافزا ییروابط فرازناشو ،گذشته یهادهه در هاپژوهش یبرخ جینتا بر بنا اما ست،ین مشخص

 از یناش مشکالتمربوط به درمان  هایدرماناز زوج یمی( و حدود ن1395 ،یابوالقاسم و ختعطاد ،یمانینر
 ناجا یآگاه سیپل توسط شدهارائه قتل یآمارها(. 1397 و همکاران، ینوروز انیاست )غفور ییروابط فرازناشو

. هستند هاقتل نیا مهم علل از ییزناشو یهاانتیخ و است یخانوادگ هاقتل درصد یس حدود دهدیم نشان
 شخص حضور موارد، درصد 80 در و ددار را یهمسرکش در نخست گاهیجا تهران استان آمار، براساس نیهمچن
 ییفرازناشو روابط یامدهایپ (.1392 ا،یدنیجاو) است همسران قتل یاصل محرک ییفرازناشو روابط وجود و ثالث

 همسر با رابطه در ینابسامان رخداد، ییچرا با مداوم یفکر اشتغال ،یروان و یجسمان دیشد یآشفتگ شامل
 سالمت ت،یشخص بر یمخرب آثار تواندیم ییفرازناشو روابط شدنشکارآ و است حسرت و سوگ شکن،مانیپ

 (.2006 همکاران، و شنسول) بگذارد نیزوج ۀرابط ای یروان و یجسم
 یۀنظر ،2تکامل یۀنظر: از اندعبارت که دارد وجود ییفرازناشو روابط مورددر یمتعدد ینظر یهامدل

 و 8خود گسترش یۀنظر ،7ازین یارضا یۀنظر ،6نقص یۀنظر ،5یگذارهیسرما یۀنظر ،4یوابستگ ۀینظر ،3کنترل

                                                           
1. extramarital affair 

2. evolutionary Theory 

3. control theory 

4. interdependence theory 

5. invest theory 

6. deficit theory 

7. need fulfillment theory 

8. self-expansion theory 
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 اشاره هاهینظر نیا از مورد سه به ادامه در. دارند دیتأک مسئله از یاجنبه بر هرکدام که 1عشق یوجهسه یۀنظر
 .شودیم

 از گرید ازین چهار یارضا قیطر از یجنس ازین بر عالوه همسران انیم روابط ،ازین یارضا یۀنظر براساس
 یمطلوب شکل به ازهاین نیا کهیدرصورت و شودیم فراهم یعاطف روابط و تیامن رفاقت، ت،یمیصم جمله

 یارابطه که یزمان کمبود، و نقص یۀنظر براساس. دانجامیم نیزوج روابط در یمشکالت بروز به ،نشود برآورده
 .شودیم منجر انتیخ به ،یجنس یازهاین یارضا عدم جمله از باشد مواجه نقصان و کمبود با موارد یبرخ در

 ؛پردازندیم کینزد و یمیصم روابط یبرقرار به 2خود تحقق یبرا افراد خود، گسترش یۀنظر براساس
 نیا که شودیم بیترغ فرد نکند، فراهم نیزوج یبرا یشخص ییشکوفا و رشد امکان یارابطه کهیدرصورت

 تعهد ،یگذارهیسرما مدل براساس. سازد برآورده گرید فرد با رابطه یبرقرار رینظ گر،ید منابع قیطر از را ازین
 در یگذارهیسرما زانیم و دیجد همسر ای گرید نفر با ارتباط تیفیک ،یوابستگ تیرضا احساس عامل سه توسط
 نفر با یمیصم و گرم ۀرابط ،ییزناشو یتیرضانا رینظ یعوامل هاآن اعتقاد به. دشویم ینیبشیپ همسر با رابطه

 بطروا در یعهدشکن امکان عوامل، ریسا از شیب گر،یکدی به نسبت نیزوج تعهد و یگذارهیسرما کاهش گر،ید
 .کنندیم ینیبشیپ را ییزناشو

 و نیپرو ،یفتح. دارند داللت موضوع تیاهم بر ییفرازناشو روابط ۀنیزم در شدهانجام متعدد یهاپژوهش
 ،«ییزناشو روابط در یرفتار و یعاطف التکمش» شامل یاصل ۀیمادرون پنج افتندیرد( 1396) انیجواد

 عوامل از «یاجتماع عوامل» و «هاخانواده التکمش» ،«یفرد اتیخصوص و هایژگیو» ،«یجنس یتینارضا»
 مردان یجنس-یعاطف نامتناسب ۀرابط دادند نشان( 1395) تیعنا و بندپنجه .است روابط نوع نیا جادیا در مؤثر

 انتخاب نادرست یارهایمع زنان، با مردان یجنس یتینارضا ۀمستعدکنند یاجتماع-یفرهنگ ساختار زنان، با
 در را ییزناشو یتینارضا ۀنیزم ،ییزناشو روابط و خانواده طیمح در ییاعتنایب و سرد جو بودنغالب همسر،

 که دیرس جهینت نیا به( 1395) یشاهیعل .است کرده فراهم ییفرازناشو ۀرابط یبرقرار و نیزوج یزندگ
 و تیمیصم و عالقه و محبت نداشتن و شوهر و زن روابط یسرد ،یجنس یهاانتیخ در عامل نیترمهم

 .است یجنس متیصم خصوصبه
 یخستگ ،یجنس التیتما در اختالف ،یجنس تیرضا عوامل( 2017) همکاران و اونیک پژوهش جینتا مطابق

 شرکت همسران، یمکان ییجدا خانواده، یمال تیحما جمله از یاجتماع و یمال عوامل ،یتکرار یجنس روابط از
 همکاران و نزیمارت پژوهش. دارند نقش ییفرازناشو روابط به افراد شیگرا در رمجازیغ روابط یهاتشکل در
 دوستانه رابط و ریدرگ دارد یشتریب احتمال ،یقبل روابط در انتیخ ۀسابق یدارا زنان و مردان داد نشان( 2016)
 و روابط از اندک تیرضا انت،یخ به مثبت نگرش یدارا که یافراد نیهمچن. شوند نیآنال یجنس-یعاطف ای

 با و ترجوان زنان یحت. کنند دایپ لیتما هارابطه نیا سمتبه دارد یشتریب احتمال ،هستند روابط در کم تعهد
 نشان( 2015) تزجرالدیف و شریف کراگر، .شوندیم نیآنال یجنس روابط نیا ریدرگ زین یعال یلیتحص مدرک

                                                           
1. triangular theory of love 

2. self-actualization 
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 شامل) نیشیپ روابط ،یمال تیحما ،یاجتماع یقو یهاتیحما ،(یشاوندیخو) یخانوادگ روابط عوامل دادند
 ینیبشیپ در یماریب و ییزناشو روابط در یقو یجنس و یعاطف یهاجنبه ،یپنهان روابط ،(سوءاستفاده ای انتیخ
 و طالق، حال در ،ییجدا یقبل ۀسابق یدارا انینظام افتندیدر( 2017) همکاران و بالدرام .هستند مؤثر انتیخ

 .دارند ییفرازناشو روابط به یشتریب شیگرا یقبل یزااسترس ۀرابط
 ریتأث جامعه هر ۀژیو یفرهنگ و یبوم عوامل از ،مشترک یزندگ در تیموفق ای شکست و نیزوج ۀرابط

 فرهنگ و بافت عامل از متأثر زین ،ییفرازناشو روابط در یریدرگ جمله از ن،یزوج مشکالت و هابیآس .ردیپذیم
 یریرپذیتأث زانیم ،یفرهنگ یهاتفاوت نیهم به توجه با نیهمچن(. 2007 مارتل، و راپسون لد،یهاتف) است
 نیبنابرا ؛دارد افراد یبرا یمختلف یامدهایپ و است متفاوت مختلف یفرهنگ یهابافت در هابیآس نیا از افراد

 یفرهنگ الزامات و نهیزم و بافت عامل داشتننظردر ،ییفرازناشو روابط رینظ ییهابیآس به پرداختن منظوربه
 از یعیوس حجم و شده ارائه ییهاهینظر ییفرازناشو روابط ۀنیزم در هرچند .دارد ضرورت جامعه هر به مربوط

 رانیا در یاجتماع و یمذهب ،یفرهنگ خاص طیشرا اما ،است داده اختصاص خود به را یخارج یهاپژوهش
 یبررس به شدهانجام یهاپژوهش شتریب گر،ید یسو از. است بوده نهیزم نیا در بسنده یهاپژوهش انجام مانع

 یفیک روش با و قیعم صورتبه مترک مسئله نیا و اندپرداخته ییفرازناشو روابط با مرتبط یرهایمتغ یمک
 کشور در که ییفرازناشو روابط یبرا جامع ییالگو ،یپژوهش ۀنیشیپ و ینظر یمبان مرور با. است شده مطالعه

 است یضرور نیبنابرا ؛نشد افتی باشد شده ارائه یاسالم یرانیا بافت و یفرهنگ یهایژگیو با متناسب و ما
 روابط در نیزوج یریدرگ بر رگذاریتأث و سازنهیزم عوامل ییشناسا با بتوان تا شود نییتب خود بافت در دهیپد نیا

 روابط یبرا یاشدهیبوم و متناسب یارهاکراه ،بافت از برگرفته ییالگو ۀارائ با و ،آن یامدهایپ و ییفرازناشو
 کدر و ترحیصح یشناخت با بتوانند درمانگران و شود واقع مؤثر آن از یریشگیپ در هک داد ارائه ییفرازناشو

 .رسانند یاری ییفرازناشو روابط در ریدرگ مراجعان به شتریب
 نی، تدوادیبنداده یۀنظرهدف . دارد را تناسب نیشتریب ادیبنداده پژوهش روش با هدف نیا به یابیدست

 یگردآور مندنظام یاوهیش به و پژوهش بافت در که است یاطالعات یمبنابر یبررس مورد ۀدیپد یبرا ییالگو
(. 2019 ن،یسباست) استمناسب  بافت به وابسته یهادهیپد ۀحوزپژوهش در  یبرا بیترتنیبد. اندشده لیتحل و

 یدارند و زمان ازین ریپذانعطاف یپژوهش یهاپرسش به که مبهم یاجتماع مسائل حل یبرا روش نیا نیهمچن
و هوالندر،  کوکی)ه رسدیم نظربهمناسب  ستند،ین یکاف دهیپد درک و نییتب یموجود برا یهاهیکه نظر
 ۀدیپداز  یترروشن ریو تصو کندموجود عبور  یهاهیاز نظر که پژوهشگر بر آن است که یطیشرا(. در 2011
 پژوهشگر. شودتر مشخص یبررس مورد ۀدیپدابعاد  شودیم سبب روش نیااستفاده از  ،دهدارائه  یبررس مورد
 براساس را الگو پژوهش، ندیفرا در و کندیم آغاز آن براساس و نهیزم ای بافت یهاتیواقع عرصه در را کار
 پژوهش روش نیبنابرا ؛(1396 ن،یکورب و استراوس) دسازیم نیتدو ندیآیم گرد پژوهش بافت در که ییهاداده
 به کنندهمراجعه افراد انیم در ییفرازناشو روابط یالگو نیتدو یعنی حاضر پژوهش هدف با ادیبنداده یۀنظر

 .است ناسبتم آن از یریشگیپ یراهکارها ۀارائ و یجنوب خراسان استان مشاوران
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 یشناسروش
 یۀنظر روش با و است یفیک نوع از اطالعات، یگردآور منظر از. است یکاربرد هدف منظر از حاضر پژوهش

 ۀمطالعدارد، از  ییاستقرا منشأه کروش  نیه معتقدند اینظر یادبخشیمبدعان بن. است شده انجام ادیبنداده
ده یپد کیمورد ه درینظر ۀارائ یها براوهیاز ش یمنظم ۀمجموعاز  ؛شودیم یناش یزندگ ۀروزمر یهادهیپد

 ازنقل به  1990، 1نیوربکاستراس و سازد )یت را میاز واقع ینظر یها، فرمولافتهی یمبناند و برکیاستفاده م
 یآورجمع دوم ۀمرحل. است پژوهش یهاپرسش یطراح ،ادیبنداده یۀنظر اول ۀمرحل(. 1387 ان،یمحمد و مانیا

 دو زا حاضر پژوهش در .است افتهیساختارمهین یهامصاحبه یاصل ۀویش معموالً روش نیا در که ستا هاداده
 به پژوهش موضوع با ارتباط براساس افراد. شد استفاده یاکتابخانه و مصاحبه شامل اطالعات یگردآور منبع

 مرحله سه در که است یکدگذار ای هاداده لیتحل و هیتجز سوم ۀمرحل. شدند انتخاب هدفمند یریگنمونه روش
 نیا در(. 2011 ،یپر و استرکمپ) شودیم انجام یانتخاب یکدگذار و یمحور یکدگذار باز، یکدگذار شکل به

 در و است ینظر ییالگو ۀارائ چهارم ۀمرحل. گرفت انجام هاداده یبندطبقه و یکدگذار مداوم ندیفرا پژوهش،
 ییهامقوله شامل: یعل عوامل -1: دشویم ارائه و یبنددسته گروه چهار در شدهحاصل یمحور یهامقوله آن
 بر که هستند یعموم یانهیزم طیشرا: گرمداخله طیشرا -2 ؛گذارندیم یعل ریتأث یبررس مورد ۀدیپد بر که
-4 و ؛گذارندیم ریتأث دهیپد بر که هستند یاژهیو یانهیزم طیشرا: سازنهیزم طیشرا -3 ؛گذارندیم ریتأث دهیپد
 انیم روابط براساس انتها در. شوندیم منتج یمحور ۀدیپد از که یخاص یهاکنشبرهم ای کنش: امدهایپ

 یامدهایپ و گرمداخله طیشرا ساز،نهیزم طیشرا ،یعل عوامل انیم روابط شامل یینها یالگو ،یمحور یهامقوله
 .دوشیم ارائه ییفرازناشو روابط

 ،یمانتظا یروین ،یدادگستر ،یستیبهز یهاسازمان مشاوران شامل استان مشاوران ۀهم شامل یآمار ۀجامع
 دیشه ادیبن و هیعلم ۀحوز آزاد، و نورامیپ رجند،یب یهادانشگاه و پرورش و آموزش رجند،یب دانشگاه ۀمشاور مرکز

 افراد نیا یاسام. داشتند یابسنده اطالعات و بودند کرده کار ییفرازناشو روابط ۀنیزم در که بود 1397 سال در
 که مشاوران از نفر 25 ،هدفمند یریگنمونه روش به سپس. شد استخراج مربوطه یهاسازمان به مراجعه با

 ۀمصاحب در ینظر اشباع البته .شدند انتخاب داشتند یهمکار به لیتما و داشتند ییفرازناشو روابط با یانمراجع
 زین گرید ۀمصاحب 3 اشباع، به دنیرس از نانیاطم یبرا یول ،امدین دستبه یدیجد ۀمقول گرید و شد حاصل 22

 .گرفت انجام مصاحبه 25 درمجموع و شد افزوده
 مطالعه آن با مرتبط یهاطهیح و ییفرازناشو روابط با مرتبط مقاالت و تبک شتریب نخست ،پژوهش نیا در

 انتیخ مثل یمرتبط نیعناو ای ییفرازناشو روابط عنوان یدارا مقاالت یتمام منظورنیبد. شدند یبررس و
 و هیته مصاحبه یراهنما نخست زین هامصاحبه انجام یبرا .شد یبررس ییفرازناشو روابط و ییوفایب ،ییزناشو
 صورت که یلیتحل و هیتجز با و یشیآزما و هیاول ۀمصاحب سه انجام از پس. شد گرفته نظردر هیاول سؤال یتعداد

 ریسا یبررس از پس .شدند حذف پژوهشگر هدف نکردننیتأم و نبودندیمف لیدلبه سؤاالت از یتعداد ،گرفت

                                                           
1. Strauss, A. & Corbin, J. 
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 یبرا. شد آغاز سؤاالت نیا از استفاده با یاصل یهامصاحبه و ،مشخص پژوهش یاصل سؤال سه سؤاالت،
 در. میکن یبررس را هاآن تجارب تا میکرد گووگفت کنندگانمشارکت با ،بافت از برگرفته یاهینظر به یابیدست

 نیبنابرا ؛میافتی دست ییفرازناشو روابط در مطرح یهامقوله به شتدا امکان که ییجا تا هامصاحبه ۀهم انجام
 یبرا هاشوندهمصاحبه از. داشت ریپذانعطاف یحالت هامصاحبه مصاحبه، یاصل چارچوب به بودندمتعه نیع در

 دقت با هاداده لیتحل تا شدند ضبط هامصاحبه یتمام همه، موافقت با و شد گرفته اجازه مصاحبه کردنضبط
 ۀمقول به دنیرس تا هامصاحبه ه،ینظر یشادبخیبن روش براساس و پژوهش هدف به هتوج با. شود انجام ادیز

 .افتی ادامه ینظر اشباع و یمحور
. گرفت انجام یانتخاب و یمحور باز، یکدگذار ۀمرحل سه در و یکدگذار ندیفرا یط هاداده لیتحل و هیتجز

 و سازنهیزم طیشرا ،گرمداخله طیشرا ،یعل عوامل گروه چهار در پژوهش از شدهحاصل یمحور یهامقوله
 .اندشده ارائه و یبنددسته امدهایپ

 توسط آمدهدستبه یهامقوله) اعضا توسط کنترل -1: شد اثبات روش چهار به هاداده ییروا
 لیتحل و هیتجز یبررس یبرا) همکار از یجنظرسن -2 ؛(شد ینیبازب و مرور هامصاحبه در کنندگانمشارکت

 یتمام در) پژوهش بودنیمشارکت -3 ؛(شد گرفته کمک پژوهش موضوع با آشنا استادان از نفر سه از هاداده
 توسط ینیبازب -4 ؛(شد گرفته کمک کنندگانمشارکت از زمانهم ،هاداده ریتفس و لیتحل ،یآورجمع مراحل

 یبازنگر پژوهشگر توسط هاداده لیتحل و یآورجمع ندیفرا ها،داده اعتبار و دقت شیافزا منظوربه) محقق خود
. نباشد اثرگذار هاداده یآورجمع مراحل در ما یذهن یهافرض تا بود آن بر تالش ،جینتا نیتضم یبرا. (شد
 .میکرد ثبت شدند، مطرح که گونههمان قاًیدق را کنندگانمشارکت یهاقولنقل زین هاافتهی یریپذانتقال یبرا
 یپژوهش میت یاعضا از کیهر که صورتنیبد ؛شد یبررس 1نکدگذارا نیب توافق روش با هاداده ییایپا
 پرداختند منتخب متن چند یکدگذار به شدهنییتع شیپاز یکدگذار قالب کی از یریگبهره با جداگانه صورتبه
 ای هستند کسانی آمدهدستبه نیمضام و کدها شود مشخص تا کردند سهیمقا هم با را خود کار آخر در و

 یقبولقابل توافق از یکدگذار و اندکسانی متن به افتهیاختصاص یکدها شتریب داد نشان یبررس جینتا. متفاوت
 .است برخوردار

 صورتبه پژوهش تیماه و اهداف ،پژوهش یابتدا در. داشت قرار مدنظر زین پژوهش در یاخالق مالحظات
 یهمکار به لیما داوطلبانه که شدند انتخاب نمونه گروه در یافراد فقط و شد مطرح مشاوران با صادقانه و کامل
. ندنک قطع را خود یهمکار دارند حق ،بخواهند که پژوهش از مرحله هر در که میکرد یادآوری افراد به. بودند

 نیهمچن. میداد اختصاص کد کی مشاوران از کیهر به ،اطالعات ماندنمحرمانه و یخصوص میحر تیرعا یبرا
 روابط در ریدرگ مراجعان از مستعار نام ای شماره از استفاده با فقط پژوهش ندیفرا در میکرد درخواست آنان از

 شوندهمصاحبه که زین مورد کی در .شدیم اجازه کسب مشاوران از هامصاحبه ضبط یبرا. کنند ادی ییفرازناشو
 .شد ادداشتی گووگفت ،کرد یتیرضانا اعالم
 

                                                           
1. intercoder agreement 



 151                                    ازدهمدو، سال 1پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیهای کاربردی روانفصلنامه پژوهش

 

 هاافتهی
 مجموع از. آمد دستبه یمحور کد 26 و باز کد 632 درمجموع ها،مصاحبه از شده یسازادهیپ متون یکدگذار از
 یامدهایپ و یعل عوامل ،گرمداخله طیشرا ساز،نهیزم عوامل ۀزمر در یمحور کد 23 و باز کد 529 کدها نیا

 ،یآموزش مشاوره، و یدرمان یراهکارها به مربوط یمحور کد 3 و باز کد 103 و بودند ییفرازناشو روابط

 «یجنس و یعاطف یازهاین نشدنبرآورده» کد. بودند ییفرازناشو روابط کاهش خصوص در یفرهنگ و یاجتماع
 یانتخاب کد عنوانبه ،ییفرازناشو روابط یسوبه افراد شیگرا در آن ۀکنندنییتع و یاساس نقش لیدلبه زین

 .شد دهیبرگز و ییشناسا
 

 یشناختتیجمع فیتوص( الف
 درصد 40 تا 10 یجنوب خراسان استان در ییفرازناشو روابط وعیش مشاوران، از شدهیگردآور یهاداده براساس

 شاغل و باال به پلمید مدرک یدارا التیتحص نظر از افراد نیا. است شده گزارش سال 35 تا 20 نیسن نیب و
 متأهل بودند روابط نیا ریدرگ که افراد نیا نیشتریب .اندمرفه یاقتصاد تیوضع نظر از و نداهبود فرزند یدارا و

 کنندگانمراجعه نیشتریب ،نمشاورا نظر از. بود یجنس و یعاطف روابط نوع از هاآن ییفرازناشو ارتباطات و بودند
 یقبل ازدواج ۀسابق یحت و بودند یادیز یسن تفاوت یدارا ،بودند داده ازدواج به تن اجباربه که بودند خانم هاآن
 .نداشتد

 
 هاسؤال لیتحل( ب

 روابط در افراد یریدرگ یعل عوامل و( یطیمح) گرمداخله طیشرا ساز،نهیزم عوامل»: 1 سؤال

 «؟اندکدام ییفرازناشو

 عنوانبه عامل سه ،سازنهیزم عوامل عنوانبه عامل سه ،مشاوران با شدهانجام یهامصاحبه یبررس از پس
 نظرات براساس .ندشد مشخص ییفرازناشو روابط به شیگرا یعل عوامل عنوانبه یتعداد و گرمداخله طیشرا

 ریتعاب با بارها که است «یجنس یعاطف یازهاین نشدنبرآورده» ،ییفرازناشو روابط در یمحور ۀمقول ،مشاوران
 .اندکرده اشاره آن به متفاوت
 

 یعل عوامل و گرمداخله طیشرا ساز،نهیزم عوامل یبندتیاولو و یمحور باز، یکدها -1 جدول

 ییفرازناشو روابط
 یفراوان باز یکدها یمحور کد عوامل

یشرا
 ط

یزم
نه

ساز
 

 یخانوادگ عوامل

 بدسرپرست ؛(5 کد) خواهران ییفرازناشو روابط ؛(5 کد) پدر بودنگساریم و بندوباریب
 ؛(10 و 9 یهاکد) یکودک یهاطرحواره ؛(8 و 7 یهاکد) خانواده بودنآشفته و

 خانواده در فرزند یعاطف کمبود ؛(12 و 1 یهاکد) فرد یکودک دوران مشکالت
 و یتیترب یالگوها ؛(15 کد) هم با نیوالد روابط ناسالم یالگوها ؛(14 و 6 یهاکد)

 و پدر یریدرگ ؛(24 ،17 ،15 ،11 ،9 یهاکد) نیوالد نادرست یپرورفرزند یهاوهیش

27 
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 یفراوان باز یکدها یمحور کد عوامل

 پدر مجدد ازدواج و ییوفایب ؛(22 ،20 ،18 ،5 یهاکد) ییفرازناشو روابط در مادر
 ارتباطات و وندهایپ شدنسست ؛(7 کد) خانواده ساختار رییتغ ؛(17 و 14 یهاکد)

 جاناتیه بروز ۀویش اموختنین ؛(14 کد) نیوالد یبزهکار ؛(25 و 12 یهاکد) یلیفام
 (17 کد) همسر با یعاطف روابط و

 ینید یباورها کاهش
 یبندیپا کاهش و (22 ،15 ،14 ،9 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1 یهاکد) ینید یباورها کاهش

 (24 ،21 ،20 ،19 ،17 ،16 ،13 ،12 ،10 ،7 ،5 یهاکد) یمذهب
20 

 4 (18 و 7 یهاکد) هالذت به دادنتن و( 23 ،4 یهاکد) بودنطلبلذت 1یطلبلذت

یشرا
 ط

خله
مدا

گر
 

 جامعه فرهنگ

 یستینیفم یهادگاهید ؛(20 ،11 ،10 ،8 ،7 یهاکد) جامعه فرهنگ رییتغ: فرهنگ
 قبح رفتننیباز ؛(15 کد) مرد و زن یاجتماع یهانقش رییتغ ؛(7 و 6 یهاکد) زنان
 12 یهاکد) بزرگ شهر به کوچک شهر از رفتن ؛(19 ،12 ،4 یهاکد) جامعه در عمل

 جامعه یفرهنگ و یاخالق یهاتعارض ؛(24 و 10 یهاکد) الگوها از یریرپذیتأث ؛(17 و
 یفرهنگ بافت ؛(13 کد) ندارند سرپرست که ییهاخانواده با مرد ارتباط ؛(12 کد)
 (17 کد) دهدینم جمع در را همسر به عواطف ابراز ۀاجاز که رجندیب

 به تظاهر ،(6 و 2 یهاکد) نبودنماندهعقب و بودنمتجدد ۀنشان :تظاهر و مد
 ؛(20 کد) تظاهر و مد ؛(19 ،17 ،15 ،12 ،11 یهاکد) باز تفکر و یروشنفکر

 روابط ؛(17 ،10 ،8 یهاکد) یاجتماع یهایدوست شدنمد و یچشموهمچشم
 (8 کد) یضربدر

 کد) انیآشنا و لیفام با روابط در حدود و میحر نکردنتیرعا :مرد و زن اختالط
 طیمح یفشارها ؛(17 ،6 ،4 یهاکد) کار و لیتحص طیمح در مرد و زن اختالط ؛(1

 (14 کد) جامعه در زنان توسط مناسب پوشش نکردنتیرعا ؛(23 و 6 یهاکد) کار

35 

 هارسانه و تهیمدرن

 ،15 ،12 ،11 ،7 ،4 ،3 یهاکد) نینو یهارسانه ؛(10 ،9 ،8 ،5 ،2 ،1 یهاکد) تهیمدرن
 ژهیوبه یمجاز یفضا ارتباطات ؛(21 ،20 ،14 یهاکد) یاجتماع یهاشبکه ؛(19 ،17

 مایصداوس ؛(15 ،13 ،10 ،8 یهاکد) ماهواره ؛(18 ،14 ،13 ،10 ،8 یهاکد) تلگرام
 (22 و 13 یهاکد)

28 

 یاقتصاد یفشارها
 ؛(15 کد) مردان دتمیطوالن اشتغال ؛(15 کد ؛5 کد) زن از مرد یمال تیحما نبود

 وهیب زنان یشتیمع مشکالت ؛(17 کد ؛12 کد ؛4 کد) مرد و زن مدتیطوالن اشتغال
 (22 کد ؛7 کد) هاخانم یماد استقالل ؛(18 کد) فرزند یدارا و

9 
مل

عوا
 

یعل
 

 یتیشخص یهایژگیو

 ؛(23 ،20 ،19 ،17 ،13 ،11 ،10 ،7 ،5 ،1 یهاکد) یشناخت یافتگینابلوغ: یافتگینابلوغ
 یافتگینابلوغ ،(20 ،19 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،7 ،1 یهاکد) یعاطف یافتگینابلوغ

 ،2 ،1 یهاکد) تیجنس دو هر در یطلبتنوع: یطلبتنوع ؛(19 و 13 یهاکد) یاجتماع
 کد ؛7 کد) انیآقا در شتریب یطلبتنوع ،(21 ،20 ،،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،10 ،9 ،8 ،4

 ؛(21 کد ؛18 کد ؛16 کد ؛13 کد ؛12 کد ؛7 کد ؛3 کد) منیناا یدلبستگ سبک ؛(17
 یهاکد) نییپا نفساعتمادبه ،(21 ،20 ،14 ،10 ،6 ،1 یهاکد) یشکنمانیپ و ییوفایب

 ،(11 ،2 یهاکد) یشینما تیشخص ،(17 ،11 یهاکد) نییپا نفسعزت ،(21 ،15 ،7
 گفتن نه قدرت نداشتن ؛(24 ،10 یهاکد) یارتباط یهامهارت از نبودنبرخوردار

 حقارت احساس ؛(11 کد) منفعل تیشخص ؛(12 کد) ادیز استرس ؛(15 ،11 یهاکد)
 (21 کد) مخدر مواد مصرف ؛(21 کد) یخودکنترل کمبود ؛(11 کد) دیشد

66 

 یجنس مسائل
 یناتوان ؛(25 ،20 ،19 ،18 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،7 یهاکد) یجنس روابط به ادیاعت

 ،8 ،6 ،3 یهاکد) مردان یجنس یطلبتنوع ؛(12،15 ،7 ،6 ،5 یهاکد) همسر یجنس
 کد) یپورنوگراف یهالمیف یتماشا ؛(17 ،16 ،7 یهاکد) مردان باالتر یجنس ازین ؛(15

29 

                                                           
1. hedonism 
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 یفراوان باز یکدها یمحور کد عوامل

 زن یسردمزاج ؛(25 ،15 یهاکد) شوندینم محقق که فرد یجنس یهایفانتز ؛(12
 یجنس سوءاستفاده مورد ؛(19 کد) زن مطلق استراحت ای یباردار ،یماریب ؛(16 کد)

 (20 کد) نیزوج نیب یجنس تیمیصم بودن ؛(19 کد) یکودک در گرفتنقرار

 یتیشخص مشکالت

 ؛(12 کد ؛6 کد ؛3 کد ؛2 کد) یافسردگ ؛(17 کد ؛15 کد ؛3 کد) یدوقطب تیشخص
 کد ؛2 کد) وابسته تیشخص ؛(20 کد ؛18 کد ؛17 کد ؛11 کد) ناسازگار یهاطرحواره

 ؛(7 کد ؛2 کد) یمرز تیشخص ؛(18 کد ؛16 کد ؛12 کد) یوسواس ؛(11 کد ؛6
 کد) کیستریه تیشخص ؛(12 کد) اضطراب ؛(6 کد ؛2 کد) یضداجتماع تیشخص

 (21 کد) دییپارانو تیشخص ؛(2

24 

 ازهاین نشدنبرآورده
 خانواده در

 ؛(17 ،16 ،15 ،12 ،10 ،9 ،8 ،7 ،5 ،2 ،1 یهاکد) هاخانم یعاطف ازین نشدنبرآورده
 کد) فشانیوظا به هاخانم نبودنواقف ؛(6 کد) جنس دوهر یعاطف ازین نشدنبرآورده

 و یتوجهیب ؛(13 کد) همسر از غفلت و فرزندان مسائل به هاخانم ادیز اشتغال ؛(13
 و هایخستگ نشدنبرطرف و نداشتنآرامش ؛(13 کد) همسر با نامحترمانه ارتباط
 کد) توجه و ریتقد ن،یتحس به مرد ازین نشدنبرآورده ؛(14 کد) خانه طیمح در هاتنش

 ؛(21 کد ؛20 کد ؛19 کد) یعاطف طالق ؛(18 کد) شوهر فوت ای حضورعدم ؛(16
 (21 کد) همسر از دییتأ نکردنافتیدر

22 

 ازدواج از یتینارضا
 یاجبار ازدواج ؛(21 ،20 ،19 ،16 ،15 ،12 ،10 ،8 ،7 ،5 ،1 یهاکد) ازدواج از یتینارضا

 ؛(13 کد) یتینارضا جادیا و گرانید با همسر ۀسیمقا ؛(24 ،19 ،17 ،11 ،6 ،3 یهاکد)
 (21 کد) ازدواج از یتینارضا جادیا و همسر بد اخالق

19 

 یهاتعارض از فرار
 یخانوادگ

 ؛(21 ،20 ،19 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،6 ،1 یهاکد) خانه داخل یاهتعارض از فرار
 کد) هاخانم ریسا با همسر ارتباط به زن ازحدشیب تیحساس از یناش تعارض از فرار

 اریبس همسر از یناش تنش و تعارض از یدور ؛(6 کد) همسر با اختالف از یدور ؛(1
 (20 کد) کنندهکنترل

14 

 همسر شغل تیماه
 ،18 ،17 ،15 ،14 ،12 ،11 ،8 ،4 ،1 یهاکد) یشغل طیشرا لیدلبه همسر بودندور
 (10 کد) مدتیطوالن ماندنتنها و( 21 ،20

12 

 و یانسالیم بحران
 یخال ۀکاشان

 ،10 ،9 ،6 ،1 یهاکد) یخال ۀکاشان ،(21 ،20 ،14 ،11 ،6 ،3 یهاکد) یانسالیم بحران
15) 

11 

 یزندگ یسرد
 مدتیطوالن یقهرها ؛(11 ،10 ،9 ،5 یهاکد) نیزوج انیم یعاطف یاحساس ۀفاصل
 و تیمیصم نبود و( 15 و 12 یهاکد) یزندگ یکنواختی ؛(4 و 1 یهاکد) نیزوج

 (22 و 12 یهاکد) خانواده در یکاف محبت

10 

 نییپا نیسن در ازدواج
 یناپختگ و

 ،11 یهاکد) ازدواج زمان در یناپختگ ؛(17 ،16 ،13 ،12 ،6 یهاکد) زودهنگام ازدواج
 (20 و 15

8 

 7 (21 ،12 ،8 یهاکد) مردان از زنان انتقام و( 19 ،15 ،13 ،7 یهاکد) همسر از انتقام همسر از انتقام

 

 «است؟ داشته افراد یبرا ییامدهایپ چه ییفرازناشو ارتباط در یریدرگ»: 2 سؤال

 و یروان و یروح تمشکال طالق، جمله از ییامدهایپ مشاوران شتریب ،شدهانجام یهامصاحبه به توجه با
 ...و قتل ،یخودکش ،یخانوادگ روابط در اختالل ،یلیتحص ،یشغل ،یاجتماع یکارکردها در اختالل ،یتیشخص

 .است شده ارائه 2 جدول در که اندکرده مطرح را
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 ییفرازناشو روابط یامدهایپ یبندتیاولو و یمحور باز، یکدها -2 جدول

 یفراوان باز یکدها یمحور کد فیرد

1 
 ،یروح مشکالت

 یتیشخص و یروان

 یافسردگ ؛(21 ،19 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،8 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1 یهاکد) گناه احساس
 ،7 ،5 یهاکد) یمانیپش ؛(19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 یهاکد)
 ،12 ،11 ،10 ،8 ،7 ،5 ،1 یهاکد) خشم ؛(21 ،19 ،18 ،17 ،16 ،14 ،13 ،12 ،10 ،9 ،8

 ،21 ،19 ،16 ،14 ،13 ،11 ،10 ،8 ،7 ،5 یهاکد) یقراریب ؛(21 ،19 ،17 ،16 ،14 ،13
 ،10 ،7 یهاکد) یذهن یریدرگ ؛(19 ،17 ،14 ،13 ،10 ،8 ،7 ،6 ،5 یهاکد) یناکام ؛(25
 یپوچ احساس ؛(17 و 14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،7 ،6 ،5 ،1 یکدها) تیهو رفتندستاز ؛(23

نیباز و( 7 و 1 یکدها) نفساعتمادبه و عزت رفتننیباز ؛(14 و 2 یکدها) یارزشیب و
 (15 کد) فرد تیشخص و تیثیح رفتن

94 

2 
 روابط در اختالل

 یخانوادگ

 سوءظن ؛(21 و 20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،14 ،13 ،11 ،10 ،8 ،6 یهاکد) خانواده در خشونت
 یهاکد) شک و یاعتمادیب احساس ؛(21 ،19 ،17 ،14 ،13 ،11 ،10 ،9 ،8 ،6 ،5 یهاکد)
 یفروپاش ؛(19 ،15 ،12 یهاکد) فرزندان شدنرها و خانواده یختگیگسازهم ؛(21 ،18 ،7

 تیترب در بیآس ؛(1 کد) روابط داشتنادامه در یدودل و دیترد ؛(3 و 1 یهاکد) یزندگ
 (7 کد) یخانوادگ روابط در اختالل ؛(13 کد) فرزندان

36 

 طالق 3
 ،24 ،22 ،21 ،19 ،18 ،17 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،4 ،2 یهاکد) طالق

25) 
19 

 قتل و یخودکش 4
 ،10 ،8 ،5 یهاکد) قتل ؛(14 و 12 ،11 ،8 ،7 ،5 ،2 ،1 یهاکد) آن به دیتهد و یخودکش

 (24 و 23 ،20 ،18 ،15 ،14 ،12
18 

5 

 در اختالل
 یکارکردها

 و یشغل ،یاجتماع
 یلیتحص

 یشغل یکارکردها در اختالل ؛(9 ،8 ،7 ،6 ،1 یهاکد) یاجتماع یکارکردها در اختالل
 ،19 ،17 ،16 ،14 یهاکد) یلیتحص یکارکردها در اختالل و (13 و 12 ،11 ،10 یهاکد)

 (22 و 20
14 

6 
 یباورها کاهش

 یمذهب
 3 (23 و 14 ،1 یهاکد) وندخدا از بودندور احساس

 
 طیشرا شامل هم، با آمدهدستبه یهامقوله ۀهم ارتباط تیماه و یچگونگ پژوهش نیا در نیهمچن

 ،یبررس ادیبنداده یۀنظر روش یمبنابر ،ییفرازناشو روابط یامدهایپ و یعل عوامل گر،مداخله طیشرا ساز،نهیزم
 .شد ارائه ریز یالگو و
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 ییفرازناشو روابط یامدهایپ و یعل عوامل گر،مداخله طیشرا ساز،نهیزم طیشرا یالگو -1 شکل

 ادیبنداده یۀنظر یمبنابر

 

 «د؟شویم واقع مؤثر و است دیمف یاقدامات چه ییفرازناشو روابط با مواجهه در»: 3 سؤال
 در یامشاوره خدمات از نیزوج ۀاستفاد داشتند، دیتأک آن بر شوندگانمصاحبه شتریب که یراهکار نیترمهم

 کهیدرصورت معتقدند مشاوران. (16 یفراوان با) بود اختالفات موقعبه وفصلحل و اهتعارض بروز هنگام
 یعاطف ۀفاصل جادیا از و شود حل یشناختروان یتخصص خدمات از استفاده با و موقعبه همسران اختالفات

 .افتی دخواهن کاهش یادیز زانیم به ییفرازناشو روابط ،شود یریجلوگ یجنس روابط در یسرد و نیزوج انیم
 ،ییزناشو یهامهارت آموزش مشاوران نظر از ییفرازناشو روابط کاهش ۀنیزم در یآموزش راهکار نیترمهم

 ،آنان نظر زا خصوص نیا در یفرهنگ و یاجتماع راهکار نیترمهم و( 22 یفراوان با) یجنس و یاجتماع
 .است( 4 یفراوان با) یجمعارتباط لیوسا و یاجتماع یهاشبکه یسازفرهنگ

  

 روابط
 ییفرازناشو

 و یروان و یروح شکالتم. 1
 یتیشخص

 یخانوادگ روابط در اختالل. 2
 طالق

 قتل و یخودکش. 3
 یاجتماع یکارکردها در اختالل.4
 یمذهب یباورها کاهش.5

 نشدنبرآورده
 و یعاطف یازهاین

 یجنس

 هارسانه و تهیمدرن.1
 جامعه فرهنگ.2
 یاقتصاد یفشارها.3

 یخانوادگ عوامل.1
 ینید اعتقادات کاهش.2
 یطلبلذت.3

 یتیشخص یهایژگیو.1
 یجنس مسائل.2
 یتیشخص مشکالت.3
 خانواده در ازهاین نشدنبرآورده.4
 ازدواج از یتینارضا.5
 یخانوادگ یهاتعارض از فرار.6
 همسر شغل تیماه.7
 یانسالیم بحران.8
 یزندگ یسرد.9

 کم سن در ازدواج.10
 همسر از انتقام .11

 

 یعل عوامل

 (یطیمح) گرمداخله طیشرا

 سازنهیزم طیشرا

 امدهایپ
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 خصوص در یفرهنگ و یاجتماع و یآموزش مشاوره، و یدرمان یراهکارها یفراوان -3 جدول

 ییفرازناشو روابط کاهش

 یفراوان راهکار راهکارها انواع

 یدرمان یراهکارها
 مشاوره و

 اختالفات موقعبه وفصلحل و تعارض بروز هنگام در یامشاوره خدمات از نیزوج ۀاستفاد
 نیزوج

16 

 5 ییدارو درمان

 5 ازدواج از قبل ۀمشاور

 4 یکاردرمان

 4 یدرمانطرحواره

 3 یدرمانششبخ

 2 نفسعزت شیافزا و یاعتمادساز

 2 طالق ندیفرا در همراه شناسروان کی نییتع

 1 اطالعات یآورجمع در یهماهنگ و شهر ۀمنطق سه در مشاوره یقو میت کی داشتن

 یراهکارها
 یآموزش

 23 نیزوج به یجنس و یاجتماع ،ییزناشو یهامهارت آموزش

 9 ازدواج از قبل یجنس آموزش

 3 یفرزندپرور آموزش

 2 رفتار تیریمد و یخودکنترل آموزش

 2 یاجتماع یهاشبکه از درست ۀاستفاد آموزش

 2 یکودک دوران در یجنس آموزش

 1 ینید یهاآموزه آموزش

 1 خانواده و خود در نشاط و یشاد حفظ و جادیا آموزش

 یراهکارها
 یفرهنگ و یاجتماع

 4 یجمعارتباط لیوسا و یاجتماع یهاشبکه یسازفرهنگ

 2 ینید یهاآموزه تیتقو

 2 شهر سطح در شتریب یهاگاهجتفر سیتأس و یاجتماع نشاط شیافزا

 2 ازدواج به جوانان نگرش رییتغ
 2 غهیص به یمنف نگرش کردنبرطرف

 1 جامعه در حجاب و عفاف تیتقو

 1 یآورتاب شیافزا

 1 یفرهنگ و یاجتماع ،یاسیس ثبات شیافزا

 1 یکاریب رفع و اشتغال شیافزا

 1 سکونت محل رییتغ و مهاجرت

 1 هاخانواده به مناسب یرفتار یهاالگو یمعرف و ارائه

 

 یریگجهینت و بحث
 روابط در افراد یریدرگ عامل نیترمهم داد نشان ادیبنداده پژوهش روش به حاضر یفیک ۀمطالع جینتا

 ،یجنس مسائل ،یتیشخص یهایژگیو .است همسر یسو از یجنس و یعاطف یازهاین نشدنبرآورده ،ییفرازناشو
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 تیماه ،یخانوادگ یهاتعارض از فرار ازدواج، از یتینارضا خانواده، در ازهاین نشدنبرآورده ،یتیشخص مشکالت
 نقش ییفرازناشو روابط در همسر از انتقام و کم سن در ازدواج ،یزندگ یسرد ،یانسالیم بحران همسر، شغل

 فرهنگ ها،رسانه و تهیمدرن زین و یطلبلذت و ینید اعتقادات کاهش ،یخانوادگ عوامل و دارند رگذاریتأث و یعل
 ییفرازناشو روابط در را نیزوج یریدرگ ۀنیزم گر،مداخله و سازنهیزم طیشرا عنوانبه یاقتصاد یفشارها و جامعه
 روابط در اختالل ،یتیشخص و یروان مشکالت مانند ییامدهایپ ییفرازناشو روابط نیهمچن. سازندیم فراهم

 افراد یبرا یمذهب یباورها شدنکمرنگ و یاجتماع یکارکردها در اختالل قتل، و یخودکش طالق، ،یخانوادگ
 .دارد یپ در

 از یریشگیپ در که است یعوامل از همسر توسط یجنس یازهاین نیتأم و یجنس تیرضا ندمعتقد مشاوران
 ییزناشو یسازگار در یجنس تیرضا مهم نقش بر زین هاپژوهش جینتا. دارد کنندهنییتع ینقش ییفرازناشو روابط

 یمنف ۀرابط و( 1397 ،ییبابا ؛2018 ،یلیب و روایروتاگوم ؛2020 ،یوید مثال یبرا) کنندیم دیتأک نیزوج انیم
 ؛(1395 ،همکاران و جوکمال) است شده مشخص زین ییفرازناشو روابط در نیزوج یریدرگ با ییزناشو یسازگار

 است ییفرازناشو روابط در فرد یریدرگ در مؤثر عوامل از ،همسر توسط یجنس یازهاین نشدننیتأم نیبنابرا
(. 2014 نبرگ،یف و فراکر گ،یت ،یسانسکیپ اوکانر، ؛2016 همکاران، و تاریگ ؛1394 فاتح، یهاپژوهش با همسو)

نظر به هاپژوهش جینتا یمبنابر البته. است همسر توسط یعاطف یازهاین نشدنبرآورده گرید یاساس عامل
احساسات و  ییزنان در روابط فرازناشو یوجود دارد. برا ییهازنان و مردان تفاوت انیم نهیزم نیدر ا رسدیم

 باس،) شودیم محسوب ییفرازناشو روابط به زنان شیگرا یاصل عامل ،یعاطف یتیدارد و نارضا تیعواطف اولو
 ریسا جینتا یمبنابر(. 2017 الر،یاست )م یترعامل مهم یجنس یهاشیگرا ،مردان یبرا کهیدرحال ؛(2018

 و ایدرنیح ،یمحمد) است ییزناشو تعهد یبرا یاساس یعامل نیزوج تیمیصم و یعاطف ۀرابط زین هاپژوهش
 ۀرابط ییفرازناشو روابط در آنان یریدرگ و گریکدی با نیزوج ۀعاشقان و یعاطف ارتباط انیم و (1395 ،یعباس
 (.1398 ،یدانیمر یوسفی و یلییکایم ان،یفالح) دارد وجود یمنف

 هارسانه و تهیمدرن ،ییفرازناشو روابط سازنهیزم عوامل نیترمهم از یکی حاضر، پژوهش جینتا یمبنا بر
 ،(1395) زادهرجب و پوراکبران ،یزراعت یهیبد ،ییروستا جمله از یاریبس یهاپژوهش جینتا با که هستند
 ،(1395) عجم ،(1395) همکاران و جوکمال ،(1396) یاعتماد و یریجزا ،یاحمد ،یجشوقان یشجاع

 گلید نیجاست و هال ت،یاسم و( 1394) فاتح ،(1394) یمردان ،(1394) نژادیقاض و زادهآاعظم ،یعبدالملک
 روابط در افراد یریدرگ سازنهیزم نترنتیا در ینگارهرزه و یجنس یازهاین یریگیپ. است همسو( 2010)

 در ییفضا ،یاجتماع یهاشبکه امروزه نیهمچن(. 2017 براسارد، و نیسابور ر،یالس فرون،) است ییفرازناشو
 کانون در یکاف محبت و توجه از که یافراد و اندساخته فراهم یعاطف و یاجتماع تیحما افتیدر یبرا دسترس
 و شوند فضا نیا جذب یسادگبه یعاطف تیحما کسب هدف با ابتدا در است ممکن ستندین برخوردار خانواده

 .شوند ریدرگ زین ییفرازناشو روابط در آن یپ در
( 1395 ،یگیولدب و یمحمد خواه،حجت ؛2014 همکاران، و ونایک یهاپژوهش با همسو) یخانوادگ عوامل

 ؛2013 ،یکروک ؛2016 زاده،یفاتح و یاحمد ،یاعتماد ،یاوالدباران یهاپژوهش با همسو) جامعه فرهنگ و
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 روابط تجارب معرض در فرد که یزمان. هستند ییفرازناشو روابط بر رگذاریتأث عوامل ریسا از زین( 2015 جکمن،
 اتیجزئ از و ردیگیم قرار ییفرازناشو روابط در ریدرگ انیآشنا و همکاران دوستان، خانواده، یاعضا ییفرازناشو

 شودیم کم وا ذهن در عمل قبح ،کندیم رییتغ مسئله نیا به نسبت نگرشش ناخواسته شود،یم مطلع آنان روابط
 یبرا طیشرا آوردنفراهم با انیاطراف و خانواده رونیا از. بپندارد بهنجار و معمول یاتجربه را آن است ممکن و

 .ندنک فراهم روابط نوع نیا یبرقرار سمتبه را افراد دادنسوق ۀنیزم است ممکن روابط نیا به فرد دنیشیاند
 با همسو) است ییفرازناشو روابط سازنهیزم موارد ریسا از یمذهب یهایبندیپا و ینید یباورها کاهش

 خود یخانوادگ یزندگ و همسر به ندارید افراد(. 2018 آشر، و دویویز ؛1394 فاتح، ؛1394 ،یمیکر یهاپژوهش
 نیهمچن(. 1396 ،یمراد و یرئوف ،یدختیب نیام ،ینجف ،پوریاریشهر) دارند یشتریب تعهد و تیمسئول احساس

 ،یلواریا و فرخوش) دارد وجود مثبت ۀرابط ییزناشو یسازگار با یمذهب یهاآموزه به دیتق و افراد یندارید انیم
 یسازگار و همسر به شتریب تعهد حس جادیا ۀلیسوبه جمله از مختلف اشکال به یندارید نیبنابرا ؛(1394
 با همسو) یاقتصاد یفشارها. دهدیم کاهش را ییفرازناشو روابط در افراد یریدرگ ۀنیزم شتریب ییزناشو
 روابط به افراد شیگرا در مؤثر عوامل ریسا از زین هالذت به دادنتن و یطلبلذت و( 1395 ت،یعنا و بندپنجه

 یاجامعه در ،است یسازیجهان یهاندیفرا ریتأث اغلب تحت که یطلبلذت فرهنگ که یزمان. هستند ییفرازناشو
 نیچن. شودیم حاکم افراد بر طلبانهمنفعت و انهیفردگرا انه،یگرایماد یرفتارها و هانگرش افت،ی گسترش

 به تعهد به و هستند خود یجنس یطلبلذت و یطلبتنوع جمله از یجسمان یهایطلبلذت یپ در فقط یافراد
 (.1396 ،یریقد و انیروزجائیف) دهندینم ییبها خانواده به یبندیپا و همسر

 یتیشخص مشکالت و هایژگیو ییفرازناشو روابط در یعل عوامل نیترمهم از یکی ،جینتا یمبنابر نیهمچن
 یاخالق هوش یدارا ،روابط نیا فاقد متأهل افراد با سهیمقا در ییفرازناشو ۀرابط یدارا متأهل افراد. است افراد
-یاضطراب یدلبستگ سبک و کمتر یاجتناب و منیا یدلبستگ سبک ،افراد نیا در نیهمچن. هستند یکمتر

 و یثارگریا ،یریپذبیآس یهاطرحواره(. 1397 ،یفرهاد و ییآقا مان،ینر) شودیم مشاهده شتریب دوسوگرا
 ا،ینیافشار و یعارف ،ینیحس ،یاریبخت) دارند مثبت ۀرابط ییفرازناشو روابط در افراد یریدرگ با زین تیمیصم

 یمتعدد یهاپژوهش در ییفرازناشو روابط در افراد یریدرگ در یتیشخص مشکالت و هایژگیو نقش(. 1398
 ،(1395) ینیحس ،(1395) یفرخ و یمعتمد ،یسهراب ،یهاد ،یاسکندر ،(1395) خاکپور ،(1396) ادیشه جمله از

 یونسی ،لک( 1395) یابوالحسن چهراز ،(1396) ثناگو و یرشاهیام زاده،عبداهلل ،پورغالم تیعنا ،(1395) یرجب
 .است هشد دییتأ( 2015) آبل و مزیج هانت، ،برور و( 1393) یدولتشاه و

 از یتینارضا ،(2010ن،یمپکل و براوو ؛1394 فاتح، یهاپژوهش با همسو) خانواده در ازهاین نشدنبرآورده
 ؛2014 نز،یاتک و ستنسنیکر ن،یمار ،1394 فاتح، ؛1395 ت،یعنا و بندپنجه یهاپژوهش با همسو) ازدواج

 رامیآو ؛2010 ن،یپکمل و براوو یهاپژوهش با همسو) یخانوادگ یهاتعارض از فرار ،(2016 همکاران، و نزیمارت
 یعل نقش ییفرازناشو روابط در که هستند یاعمده عوامل همسر شغل تیماه و( 2005 همبرگر،-یچایآم و

 مشاوران دیتأک مورد کنندهنییتع یعامل عنوانبه زین یزندگ شدنسرد و یخال ۀکاشان و یانسالیم بحران. دارند
 و( 1395) یاصفهان یخالق و یآقاجان نژاد،یانصار ،یحداد ،(1395) تیعنا و بندپنجه یهاپژوهش با که است
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است که  یعاطف یاز تحوالت شناخت یادوره یانسالیبحران م. است همسو( 2017) همکاران و نیدرب-ابالدرام
 لیدلبهدارند، اما غالباً  یانسالیبه بحران م یمختلف یهااست. افراد واکنش رییبه تغ یقو لیآن م ۀژیو ۀمشخص

در  یاترییو تغ شوندیناآرام م نند،یبیم کیو مرگ را نزد استشده  یسپر شانیاز زندگ یمیکه ن تیذهن نیا
ممکن است نسبت  یانسالی. افراد دچار بحران مشودیم جادیو احساسات و رفتارشان ا یها به زندگنگرش آن

 ؛احساس کنند یقو یلیم ،موارد نیا در رییتغ جادیا یو برا کنندخود احساس ماللت  یزندگ کیشر ایبه شغل 
که  یافراداست.  هاآن از یکی ییهستند و روابط فرازناشو رسانبیو آس دهینسنج اوقات یاریبس که یراتییتغ

هستند  ترجوان اریکه از خودشان بس کنندیارتباط برقرار م یبا افراد یگاه ،کنندیم تجربه را یانسالیبحران م
 کیشر انسالیافراد م ی. گاهکنندیتالش م و انکار آن مبارزه با مرگ یناخودآگاه برا صورتبهکار  نیو با ا

 .کنند نیرا تأم یشتریب یتا احترام، توجه و دلسوز کنندیانتخاب م شانیزندگ یبرا یدیجد
. است همسو( 1394) فاتح پژوهش جینتا با که است یگرید مؤثر عامل یناپختگ و نییپا نیسن در ازدواج

 با یمطلوب ارتباط تواندینم باشد، فیضع یارتباط یهامهارت در یناپختگ لیدلبه نیزوج از یکی که یهنگام
 شدنطرد و نشدندرک ،ییتنها حس جادیا به ،همسر با رابطه شدنسرد و تعارض جادیا. کند برقرار همسرش

 یشخص با ارتباط جادیا سمتبه را فرد ،نشدهبرآورده یازهاین و احساسات نیهم و شودیم منجر همسر یسو از
( 1395) همکاران و یحداد پژوهش با که بود همسر از انتقام شد ذکر که یگرید عامل. ددهیم سوق گرید

 همسر است ممکن کند،یم مبادرت یجنس و یعاطف ییفرازناشو ۀرابط به نیزوج از یکی که یزمان. است همسو
 .آورد یرو ییفرازناشو ۀرابط به خود شکنمانیپ همسر از ییجوانتقام و حسادت حس جادیا ۀزیانگ با زین او

 ،یعامر ،یکمال یهاپژوهش با همسو) یروان و یروح مشکالت: از اندعبارت ییفرازناشو روابط یامدهایپ
 یهاپژوهش با همسو) یخانوادگ روابط در اختالل ،(2015 شاچلفورد، و فام باربارو، ؛1397 ،یرمضان و یخسرو

 نز،یاتک و آلن ؛2012 ،یدوهرت و یبالویو نس،یهاوک یهاپژوهش با همسو) طالق ،(2010 ،یشا ؛1390 ،ییرضا
 پژوهش با همسو) تیشخص شدنیمتالش ،(1395 ت،یعنا و بندپنجه پژوهش با همسو) قتل و یخودکش ،(2012

 ،ییرضا پژوهش با همسو) یلیتحص و یشغل ،یاجتماع یکارکردها در اختالل ،(1397 همکاران، و یکمال
 ،همکاران و باربارو) انتقام ای یلجباز و خداوند از یدور و یمانیایب احساس و ینید یباورها کاهش ،(1390
 زنان یبرا و دنسازیم مشکل دچار و متأثر زین را او فرزندان و همسر فرد، خود بر عالوه امدهایپ نیا. (2015

 ینابسامان و ذهن یآشفتگ ،یزندگ در مشکالت شیافزا رینظ ییامدهایپ همسر، ییفرازناشو روابط از دهیدبیآس
 با ییفرازناشو روابط یطرف از. (1398 ،یمحمد و پناهخالق ،یامان) دندار همراهبه یارتباط یکارکردها در
 ،یاعتمادیب جو ساختنحاکم و یپرخاشگر و تنش تعارض، از پر و سرد ییفضا به خانواده یفضا کردنلیتبد
 نیوالد طالق به کهیدرصورت و سازدیم مشکل دچار زین را فرزندان یشناختروان سالمت و حیصح تیترب

(. 1398 ،یزارچ یزمان و پورقناد کاشان، یصمد) شوند متحمل زین را آن متعدد عواقب دیبا فرزندان شود، منجر
 توجه گذارد،یم یاگسترده یمنف آثار خانواده یاعضا ۀهم یشناختروان سالمت بر ییفرازناشو روابط که آنجا از
 .دارد یادیز اریبس تیاهم ریدرگ افراد درمان و آن بروز از یریشگیپ به ژهیو

 یهاپژوهش که شدند مطرح ییفرازناشو روابط بروز در مؤثر عوامل عنوانبه عوامل یبرخ ،حاضر پژوهش در
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 و پدر نقش ژهیوبه فرد، یکودک یهاسال مؤثر نقش جمله از. اندپرداخته کمتر ای اندنپرداخته هاآن به نیشیپ
 در ییفرازناشو روابط در فرزندانش یریدرگ بر پدر مجدد ازدواج و ییوفایب بودن،بندوباریب ،یبزهکار ریتأث

 که ییهاخانواده با مردان ارتباط زنان، در یستینیفم یهادگاهید و هانگرش ۀتوسع .شد مطرح زین یبزرگسال
 و ییفرازناشو روابط از ریتعب و یاجتماع یهایدوست فرهنگ جیترو و شدنمد هستند، خانواده سرپرست زنان

بلوغ اتیخصوص ،یتیشخص یهایژگیو از. شدند مطرح زین یاجتماع یدوست ینوع عنوانبه آن به مبادرت
 و گفتننه قدرت نداشتن و منفعل تیشخص ،یشینما تیشخص داشتن ،یاجتماع و یعاطف ،یشناخت یافتگینا

 ادیاعت زین یجنس مسائل ۀنیزم در. شدند مطرح ییفرازناشو روابط در مؤثر یعوامل عنوانبه زین حقارت احساس
 یعوامل عنوانبه ،شوندینم محقق همسر با روابط در که یجنس یهایفانتز داشتن و یجنس روابط به افراد
 یازهاین نشدنبرآورده موجب که آنان با ادیز وقت صرف و فرزندان مسائل با زنان ادیز اشتغال. شدند ذکر مؤثر

 در یتینارضا احساس جادیا به که گرانید با خود همسر ۀسیمقا شود،یم خانواده در ریتقد و توجه به مردان
 ماندنتنها کننده،کنترل اریبس یهمسر تنش و فشار از فرار یبرا ییفرازناشو ۀرابط یبرقرار د،انجامیم افراد

 پژوهش نینو یهاافتهی از زین همسر شغل تیماه جمله از مختلف لیدال به همسر از یدور و افراد مدتیطوالن
 گونهنیا در ریدرگ افراد درمان و ییفرازناشو روابط جادیا از یریشگیپ در عوامل نیا به است الزم و است حاضر
 .ردیگ صورت یاژهیو توجه روابط

 در ریدرگ افراد شتریب پژوهش، یفرهنگ بافت به توجه با که بود مواجه تیمحدود نیا با حاضر پژوهش
 با اطالعات نیبنابرا ؛نبودند مصاحبه به حاضر و کردندیم یتلق محرمانه اریبس یامر را موضوع ییزناشو روابط

 شنهادیپ. شد یگردآور داشتند یابسنده اطالعات ییفرازناشو روابط ۀنیزم در که استان مشاوران به مراجعه
 روابط نیا در ریدرگ افراد به مراجعه با ییفرازناشو روابط یالگو امکان صورت در یآت یهاپژوهش در شودیم
 .شود نیتدو آنان ۀستیز تجارب قیعم یبررس و

 درمان و آن از یریشگیپ و ییفرازناشو روابط ۀدیپد با مواجهه یبرا مشاوران یراهکارها ،حاضر پژوهش در
 و ،یآموزش ،یامشاوره و یدرمان یراهکارها یکل ۀدست سه در راهکارها نیا. شد پرسش زین ریدرگ افراد

 و تعارض بروز هنگام در یامشاوره خدمات از نیزوج ۀاستفاد. هستند یبنددستهقابل یفرهنگ-یاجتماع
 خواهد یمؤثر نقش ییفرازناشو روابط از یریشگیپ در که است یراهکار ،نیزوج اختالفات موقعبه وفصلحل

 و یعاطف یازهاین نکردبرآورده تیاهم از جوان نیزوج است الزم. است مشاوران اریبس دیتأک مورد و داشت
 از قبل ۀمشاور خدمات ۀارائ. ندنک افتیدر را الزم یهاآموزش نهیزم نیا در و دونش آگاه همسرانشان یجنس

 از زین یدرمان بخشش و یدرمانطرحواره ،یکاردرمان ،ییدارو درمان. باشد راهگشا تواندیم زین جوانان به ازدواج
 از افراد نفسعزت شیافزا و یاعتمادساز نیهمچن. هستند مؤثر یدرمان یراهکارها جزء مشاوران منظر

 که است یراهکار ،طالق ندیفرا در همراه شناسروان کی نییتع. باشد مؤثر دنتوانیم که هستند یمداخالت
 نیهمچن. شود خانواده کانون یدگیپاشازهم مانع ندیفرا نیا یط در نیزوج یهاتعارض وفصلحل با تواندیم

 مشاوره یقو میت کی دادند شنهادیپ رجندیب شهر مختلف مناطق در متفاوت یفرهنگ بافت به توجه با مشاوران
 ثبت، ،یگردآور را مراجعان ییفرازناشو روابط به طمربو اطالعات هماهنگ صورتبه و شهر ۀمنطق سه در
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 .دهند ارائه بافت با متناسب یراهکارها بتوانند تا کنند یبررس و لیتحل
 نیزوج به یاجتماع و ییزناشو یهامهارت آموزش هاآن نیترمهم که هستند یآموزش یراهکارها دوم ۀدست

. داشتند دیتأک یکودک دوران در یجنس آموزش و ازدواج از قبل نیزوج یجنس آموزش به مشاوران نیهمچن. است
 آموزش و ،یاجتماع یهاشبکه از درست ۀاستفاد آموزش رفتار، تیریمد و یخودکنترل آموزش ،یفرزندپرور آموزش

 .بودند مشاوران دیتأک مورد یآموزش یراهکارها ریسا و خانواده و خود در نشاط و یشاد حفظ و جادیا
 گرید از زین ینید یهاآموزه تیتقو و یجمعارتباط لیوسا و یاجتماع یهاشبکه ۀلیوسبه یسازفرهنگ

حس  شیافزا نیو همچن ینید یباورها ۀاشاعو  جیبا ترو توانیم مشاوران باور به. بود شدهارائه یاهراهکار
 تیتقو ،ازدواج به جوانان نگرش رییتغداد.  شیافزا نیزوج نیرا در ب ییو تعهد زناشو یبندیپا ،یریپذتیمسئول
 رفع و اشتغال شیافزا ،یفرهنگ و یاجتماع ،یاسیس ثبات شیافزا ،یآورتاب شیافزا جامعه، در حجاب و عفاف

 یراهکارها جمله از هاخانواده به مناسب یرفتار یالگوها یمعرف و ارائه سکونت، محل رییتغ و مهاجرت ،یکاریب
 خراسان استان یفرهنگ بافت نکهیا به توجه با نیهمچن. هستند مشاوران توسط شدهارائه یفرهنگ و یاجتماع

 شیافزا یراهکارها ،است نشده یادیز توجه یاجتماع طنشا به تاکنون که است یاگونهبه رجندیب شهر و یجنوب
 به دیبا ،جینتا و هالیتحل به توجه با. شد مطرح زین شهر سطح در شتریب یهاتفرجگاه سیتأس و یاجتماع نشاط

 و یفرهنگ یهایاستگذاریس امکان حد در و شود اهتمام مذکور یطیمح ای گرمداخله طیشرا و هانهیزم اصالح
 شدهارائه یشنهادهایپ و راهکارها است یضرور نیهمچن. ردیپذ صورت مهم نیا نیتأم هدف با مناسب یاجتماع
 .شود واقع توجه مورد کالن یهایاستگذاریس در مشاوران توسط

 

 منابع
 .یافشار. تهران: نشر ن میابراه ۀترجم. یفیپژوهش ک یمبان(. 1396) .ج ن،یو کورب .،استراوس، ا

 تعهد با یدلبستگ یهاکسب ۀرابط(. 1395) .ع. ن ،یفرخ و ،.ع ،یمعتمد ،.ف ،یسهراب ،.س ،یهاد ،.ح ،یندرکاس
 .42-59 ،(60)15. مشاوره یهاپژوهش ۀفصلنام. ییزناشو ییوفایب بکمرت افراد در ییزناشو

 شهر در همسر ییفرازناشو روابط از دهیدبیآس زنان ۀستیز ۀتجرب(. 1398. )الف ،یمحمد و ،.ک پناه،خالق ،.الف ،یامان
 .255-272 ،(2)9 .خانواده یدرمانروان و مشاوره. سنندج

 .31-54، (56)14. یعلوم انسان یشناسروش. یادیبن ۀینظر یشناس(. روش1387، م. )انیمحمدو  ،.ت. م مان،یا

عملکرد  ،یجنس یهاطرحواره براساس یخشونت خانگ ریزنان درگ ییتعارضات زناشو ینیبشی(. پ1397الف. ) ،ییبابا
 .16-24، (5)6. یپرستارروان. یجنس تیو رضا یجنس

 یهاسبک براساس ییروابط فرازناشو ی(. مدل عل1398ک. ) ا،ینیو افشار ،.م ،یعارف.، الف. س ،ینیحس.، الف ،یاریبخت
آموزش . یورزعشق یهاو سبک ییزناشو تیمیصم یا: نقش واسطههیناسازگار اول یهاو طرحواره یدلبستگ

 .245-258، (2)7 .رانیسالمت ا یبهداشت و ارتقا

-845 ،(8)21. دانش ارمغان. مردان نگاه از ییفرازناشو رابطهَ یریگلکش ندیفرا(. 1395) .ح ت،یعنا و ،.ی. س بند،پنجه
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830. 

 کنندهمراجعه متعهدریغ زنان در ییناشوز تیرضا زانیم و یتیشخص یهایژگیو نیب رابطه یبررس(. 1392) .ن ا،یدنیجاو
 عالمه دانشگاه .یتیترب علوم و یشناسروان ۀدانشکد .ارشد یکارشناس ۀنامانیپا. گرمسار شهرستان ۀمشاور مرکز به

 .ییطباطبا

. ییفرازناشو روابط به نگرش با هیاول ناسازگار یهاطرحواره و ییزناشو تعارضات ۀرابط(. 1395). م ،یابوالحسن چهراز
 .مرودشت واحد یاسالم آزاد دانشگاه. یشناسروان و یتیترب علوم ۀدانشکد .ارشد یکارشناس ۀنامانیپا

 نگرش با یاجتماع و یانرو عوامل ۀرابط(. 1395) .الف ،یاصفهان یخالق و ،.ط ،یآقاجان ،.ن نژاد،یانصار ،.س ،یحداد
 .135-152 ،(5)2 .یتیترب علوم و یشناسروان مطالعات. تهران شهر در متأهل مردان و زنان ییوفایب به نسبت

 در ییفرازناشو روابط به نگرش با یدلبستگ یهاسبک و یتیشخص یهایژگیو ۀرابط یبررس (.1395) .ح. س ،ینیحس
 .هرمزگان دانشگاه .یانسان علوم ۀدانشکد .ارشد یکارشناس ۀنامانیپا. بستگ شهر نیزوج

 یبخشودگ و یتیشخص یهایژگیو ،یدلبستگ یهاکسب ۀرابط(. 1395) .پ ،یگیولدب و ،.م ،یمحمد ،.م. س خواه،حجت
 .209-228 ،(4)14. زنان یشناختروان-یاجتماع مطالعات. رمانشاهک شهر نیهلأمت در ییزناشوفرا روابط به نگرش با

 در ییوفایب به نسبت مثبت نگرش با تیشخص یهاعامل ،یدلبستگ یهاسبک ۀرابط یبررس(. 1395) .س خاکپور،
 دانشگاه .یشناسروان و یتیترب علوم ۀدانشکد .ارشد یکارشناس ۀنامانیپا. مشهد یفردوس دانشگاه انیدانشجو
 .مشهد یفردوس

 متأهل زنان: یمورد ۀمطالع) ییزناشو یسازگار با یندارید نیب ۀرابط یبررس(. 1394. )م ،یلواریا و ،.ر. غ فر،خوش
 .193-227 ،(68)22 .یاجتماع علوم(. گرگان شهر ساکن

 نترنت،یا) دینوپد یهارسانه ریثأت یبررس(. 1395) .ز زاده،رجب و ،.الف بران،کپورا ،.ف ،یزراعت یهیبد ،.م ،ییروستا
 .419-423 ،(75)18. یروان بهداشت اصول. آن بر مؤثر عوامل و نیزوج یعاطف انتیخ بر( همراه تلفن و ماهواره

 زنان در ییفرازناشو روابط به لیتما و یزندگ از تیرضا ،یدلبستگ سبک نیب یساختار روابط نییتب(. 1395) .الف ،یرجب
 شهر واحد یاسالم آزاد دانشگاه .یانسان علوم ۀدانشکد. ارشد یکارشناس ۀنامانیپا .قدس شهر دانشگاه یدانشجو

 .قدس

 ۀنامانیپا. نیزوج در ییزناشوفرا روابط به لیتما با یدلبستگ کسب و یتیشخص یهایژگیو نیب ۀرابط(. 1390) .م ،ییرضا
 .مدرس تیترب دانشگاه .یانسان علوم ۀدانشکد .ارشد یکارشناس

 برآمده یهابیآس ۀسیمقا و ییشناسا(. 1396) .ع ،یاداعتم و ،.الف .ر ،یریجزا ،.الف. س ،یاحمد ،.ر ،یجشوقان یشجاع
 .551-568 ،(52)13. یپژوهخانواده(. اصفهان شهر در یمورد ۀمطالع) نیزوج نیب روابط در یمجاز یفضا از

 یریپذتیمسئول و یندارید نقش(. 1396. )ف ،یمراد و ،.م ،یرئوف ،.الف. ع ،یدختیب نیام ،.س ،ینجف ،.ر پور،یاریشهر
 .126-145 ،(63)16. مشاوره یهاپژوهش. انیدانشجو ییزناشو تعهد ینیبشیپ در

 علوم و یشناسروان مطالعات. ییفرازناشو روابط هیتوج و یزندگ تیفیک ،یدلبستگ سبک نیب ۀرابط(. 1396) .ع اد،یشه
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 .76-90 ،(1)3 .یتیترب

. امدهایپ و عوامل ها،دگاهید در یکاوش: ییزناشو انتیخ(. 1398. )م ،یزارچ یزمان و ،.م پورقناد، ،.س کاشان، یصمد
 .165-176 ،(4)8 .یشناسروان شیرو

 شیگرا با مدرن یشیبازاند و یجهان یهارسانه از استفاده ۀرابط(. 1394) .م نژاد،یقاض و ،.م آزاده،اعظم ،.م ،یعبدالملک
 .309-332 ،(43)11. یپژوهخانواده. قروه شهر نیزوج نیب در ییفرازناشو روابط به

 انتیخ به نگرش و ییزناشو تعارض بر یاماهواره میرمستقیغ و میمستق یاهآموزش ریتأث(. 1395) .الف. ع عجم،
 .125-146 ،(18)10. یشناسروان و اسالم مطالعات ۀفصلنامدو. ییزناشو

 ناسازگار یالگوها ،یتیشخص یهایژگیو ارتباط(. 1396) .الف ،ثناگو و ،.م ،یرشاهیام ،.ح زاده،عبداهلل ،.م پور،غالم تیعنا
 .8-14 ،(2)5. یپرستارروان یۀنشر. متأهل افراد در ییزناشو انتیخ هیتوج با ینیبدب و ینیبخوش ه،یاول

 حقوق ۀدانشکد .ارشد یکارشناس ۀنامانیپا .رانیا حقوق در همسران انتیخ یشناختجرم یبررس(. 1395) .الف ،یشاهیعل
 .یمرکز تهران واحد یاسالم آزاد هدانشگا .یاسیس علوم و

 بر رگذاریتأث عوامل(. 1397. )ع. س ،ییایمیک و ،.س. م ،ییعبدخدا ،.ج. م ،آبادمیابراه یاصغر ،.پ ،ینوروز انیغفور
 .55-75 ،(3)9 .یشناختروان یکاربرد یهاپژوهش. یفیک ۀمطالع کی متأهل؛ زنان ییفرازناشو روابط

 دانشگاه .یشناسروان و یتیترب علوم ۀدانشکد .ارشد یکارشناس ۀنامانیپا .رازیش در نیزوج انتیخ علل(. 1394). ز فاتح،
 .مرودشت واحد یاسالم آزاد

 ۀمطالع کی: ییزناشو روابط در زنان و مردان ییوفایب علل ۀسیمقا(. 1396) .ر. س ان،یجواد و ،.س ن،یپرو ،.م ،یفتح
 .401-418 ،(4)5. سالمت علوم در یفیک قاتیتحق ۀفصلنام. یفیک

 یهاسبک عشق، تیفیک براساس ییفرازناشو روابط ینیبشیپ(. 1398. )م ،یدانیمر یوسفی و ،.ن ،یلییکایم ،.ح ان،یفالح
 .59-76 ،(1)5 .خانواده یسازیغن و مشاوره ،یشناسبیآس. ییزناشو تعهد و نیزوج تعارض حل

 .رانیا یاجتماع مطالعات. ییزناشو ییوفایب لیدال یدارشناسیپد ۀمطالع(. 1396. )ح ،یریقد و ،.الف. ع ان،یروزجائیف
11(1)، 147-123. 

 انتیخ مورد در باورها ینیبشیپ در تیشخص یادیبن صفات و هیاول ناسازگار یهاطرحواره نقش(. 1394) .س ،یمیکر
 .جانیآذربا یمدن دیشه دانشگاه .یتیترب علوم و یشناسروان ۀدانشکد .ارشد یکارشناس ۀنامانیپا. ییزناشو

 ،یمعنو هوش براساس ییفرازناشو روابط ینیبشیپ(. 1395) .ع ،یابوالقاسم و ،.الف خت،عطاد ،.م ،یمانینر ،.ع جو،المک
 و مشاوره. تیجنس ینندگکلیتعد نقش با یاجتماع یمجاز یهاهکشب از استفاده و ییزناشو تیرضا ،یاخالق هوش
 .39-67 ،(2)6 .خانواده یدرمانروان

 کی: همسر ییفرازناشو روابط از زنان ۀستیز ۀتجرب(. 1397) .الف. م ،یرمضان و ،.ز ،یخسرو ،.ف ،یعامر ،.س ،یکمال
 .95-112 ،(53)14 .یپژوهخانواده .یدارشناختیپد ۀمطالع
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 بدون و ییفرازناشو ۀرابط با افراد یروان اختالالت رخمین ۀسیمقا(. 1393) .ب ،یدولتشاه و ،.ج .س ،یونسی ،.م ،لک
. خانواده مطلوب یالگو میترس در یگام ؛خانواده یشناسروان یمل ۀکنگر نیاول. تهران شهر در ییفرازناشو ۀرابط

 .اهواز .چمران دیشه دانشگاه. رانیا ۀخانواد یشناسروان یعلم انجمن

 :مطالعه مورد ؛لیاردب شهر یهاخانواده نیب در ییزناشو انتیخ رفتار با مرتبط عوامل یبررس(. 1394) .ر ،یمردان
 آزاد دانشگاه یاجتماع معلو ۀدانشکد .ارشد یکارشناس ۀنامانیپا. 1385-1390 سال از ییزناشو انتیخ یهاپرونده
 .خلخال واحد یاسالم آزاد دانشگاه. یاسالم

. یبخشودگ و ییزناشو تیمیصم براساس ییزناشو تعهد ینیبشیپ(. 1395. )ه ،یعباس و ،.الف ا،یدرنیح ،.ب ،یمحمد
 .31-50 ،(3)5 .یشناسروان شیرو

 روابط بدون و با نیمتأهل در یدلبستگ یهاسبک و یاخالق هوش ۀسیمقا(. 1397. )ه ،یفرهاد و ،.الف ،ییآقا ،.ز مان،ینر
 .107-122 ،(2)4 .خانواده یسازیغن و مشاوره ،یشناسبیآس. ییفرازناشو
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