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 دو فصلنامه 

 1400 پاییز و زمستان،  2 شماره ،هشتم. سال روانشناسی خانواده

 
 

  مقاله پژوهشی 
 

 

  کی:  رانیدر ا  متأهلدر زنان و مردان  یی زناشو  انتیوقوع خ  یها   نهی علل و زم ی واکاو

 ی فی ک ب یمطالعه فراترک
 

 *1ی  محمودآباد یحسن زارع 

 

، یزد، ایران  زدی و مشاوره، دانشگاه  یگروه روان شناس اریدانش  .1

  

چکیدهاطالعات مقاله 

13/05/1400تاریخ دریافت: 

16/07/1400 تاریخ پذیرش: 

 چکیده

چند    یامسئله  ،ییزناشو   انتی با نفر سوم، بدون اطالع همسر است. خ  هرگونه رابطه  یبرقرار  ،ییروابط فرا زناشو 

  یفیک  یپژوهش ها  جینتا  بی پژوهش با هدف ترک  نیدر بروز آن نقش دارد. ا  یاست که عوامل مختلف  یوجه

انجام شد. روش پژوهش،    بی فراترک  وه ی شدر زنان و مردان، به    ییو روابط فرازناشو   انتیخ  نهی انجام شده در زم

  د ینظامند بر اساس کل   یپژوهش، جستجو   سؤالو باروسو بود. پس از طرح    یاز منظر ساندلوفسک  یفیک  بیفراترک

  یگاههایپاو      مانند  ی داخل  یاطالعات  ی گاههایاز پا  ی سیو انگل  ی فارس  ی واژه ها

  61انجام شد. تعداد    1400تا    1381از سال    مانند    یخارج  ی اطالعات

  ینامرتبط و تکرار  قیعدم تناسب در محتوا، روش تحق  لیمقاالت به دل  ن یاز ا  ی. تعداددیاستخراج گرد  یفیمقاله ک

  ازنشان داد سه دسته    بیفراترک  جی قرار گرفت. نتا  یمقاله مورد بررس  14تعداد    تی. در نهادیبودن، حذف گرد

در روابط   میمستق ر یو غ میمفهوم (به صورت مستق19مفهوم(و مداخله گر)12)یا نه ی مفهوم(، زم14)یعوامل اساس

در    یاساسو عوامل مداخله گر، ممکن است مقدمه عوامل    یا  نهینقش دارند. عوامل زم  انت،ی و خ  ییفرازناشو 

  نیی بلکه خود نقش تع  ردیپذ  یم  تأثیر   گرینه تنها از عوامل د  یعامل اساس  ن یباشند، همچن  ییزناشو   انتیخ  جادیا

تواند در    ینقش دارند که هر کدام از آنها م  یمجموعه عوامل  انت،یدارد.در انجام خ  انتیخ  جادیدر ا  یکننده ا

  توانیمتناسب با هر علل م  یبسته آموزش  نیعوامل و تدو  نیا  ییکننده داشته باشد. با شناسا  نیینقش تع  انت،یبروز خ

انجام داد. ی مؤثر اقدام  انتیاز خ یریشگیدر جهت پ

 : هاکلیدواژه

  ب،یفراترک

انت، یخ

ییروابط فرازناشو 

  نویسنده مسئول: *

    پست الکترونیکی:

 ه: مقال نیاستناد به ا

.  یفیک ب یمطالعه فراترک ک ی:  رانیدر زنان و مردان متأهل در ا ییزناشو  انتیوقوع خ  یها  نهیعلل و زم یواکاو(. 1400) زارعی محمودآبادی، حسن
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 مقدمه 
شود، خیانت زناشویی استیکی از مشکالتی که باعث از هم پاشیده شدن ازدواج می

کنند که تعهد  نفر سوم و بدون آگاهی همسر تعریف می بای عاطفی و جنسی  برقراری هرگونه رابطه   ت،به طور کلی خیان  

  این رابطه ممکن است  همسر خیانت دیده همراه است  ههای عاطفی برنجی زناشویی را نقض کرده و با رابطه 

 گردد گیری درجاتی از صمیمیت عاطفی و فیزیکی با فردی دیگرمنجر به شکل

قائل   تریگسترده  حیطه    نایت فرازناشویی  روابط    عاطفی،   جنسی،  رابطه  داشتن  را  آن  و  شودمی  برای 

کید دارد. بی  أداند. روابط فرازناشویی از دید درمانگران بیشتر بر مفهوم بی وفایی یا خیانت تمی  آنها  از  ترکیبی  یا  و  اینترنتی

، با جنس مخالف خارج از چارچوب خانواده است. به نحوی که منجر به ارتباط متأهلوفایی کلیه رفتارها و عملکردهای یک فرد  

ثر در ؤعوامــل مــ  ی در زمینههــای مختلــفپــژوهش(.  )دوستانه، صمیمانه، عاطفی و عاشقانه شود

انجام شده است. ییروابــط فرازناشو

  ی و عـوامل    بافـت ارتبـاط    ارتباط  تی عوامل شامل ماه  ـنیاز جملـه ا 

ی ژگ یو  زیو ن    یشوند شامل باورها در مورد عشق و رابطه جنسیکـه بـه فـرد مربـوط م

 است.   منینـاا یدلبسـتگ  ،یفتگیماننـد خودشـ یتیشخصـ ایه

ای چند وجهی است که علل و عوامل مختلفی در ابعاد بین فردی، درون فردی و محیطی در گرایش  خیانت زناشویی مسئله 

کسانی که مرتکب  درصد از  ۸۴دهد که  نشان می  تحقیقات  نتایج .     دارد  تأثیرافراد به آن  

سال نخست زندگی مشترک آنان رخ    ۱۰  و بیش از نیمی از روابط فرازناشویی در  دارای فرزند بوده  ؛اند روابط فرازناشویی شده

 سال رخ داده بود  ۴۵تا    ۳۶درصد در سنین    ۴۰سال و    ۴۶  تا  ۲۵درصد روابط فرازناشویی در سنین    ۴۲. همچنین  استداده  

های درون فردی  ویژگی  از  برخینگرند که در آن  میای درونی  ای از محققان به خیانت به عنوان مسئله عده   

عاطفی و جنسی، ضعف در ایمان و اعتقادات مذهبی بازدارنده،    های ناسازگار اولیهمانند تنوع طلبی جنسی و عاطفی، طرحواره 

از طرف دیگر      آیندبه شمار میبه عنوان عوامل اصلی خیانت  ،  گرایی و نبودن تعهدبرون

برخی دیگر از پژوهشگران اختالل در روابط بین فردی مثل نارضایتی عاطفی، نارضایتی جنسی، سبک دلبستگی ناایمن، افزایش  

 اندهای خیانت گزارش دادهتعامالت منفی را به عنوان علت
  کسب اعتماد به نفس،  )تنوع طلبی،   نشان داد که عوامل درون فردی (  )و همکاران  پژوهش چوپانی

فردی انتقام(؛ بین  و  پایبندی  عاطفی،   عدم  و محیطی   )نارضایتی  بین فردی(؛  عدم تعهد  )فزونی تحریک   نارضایتی جنسی و 

در زمینه دالیل  همچنین    دارند  تأثیر به سمت خیانت    در گرایش افراد  ( های محیطی و اختالل در سبک همسر گزینیکننده

افراد برای وارد شدن به زندگی فرازناشویی در تحقیقات داخلی دربردارنده موارد زیر است: نارضایتی از روابط فرازناشویی فعلی،  

یجان خواهی جنسی، انتقام،  براورده نشدن نیازها در رابطه، نیاز به گسترش خویشتن، احساس تنهایی در رابطه، تنوع طلبی یا ه

خشم یا حسادت، احساس عدم امنیت یا نامطمئن بودن درمورد رابطه ، بلوغ نایافتگی و کمبود تعهد، عالقه مفرط به برقراری 

ها، مورد توجه رابطه عاشقانه با فردی خارج از روابط زناشویی، نارضایتی جنسی، افزایش عزت نفس، ناتوانی در کنترل وسوسه

قرار نگرفتن، احساس نادیده گرفته شدن، در دسترس نبودن همسر و مصرف دارو یا الکل

 . 

  ۳۸  تنها  کهطوری   به  است  زنان  سوی  از  فرازناشویی  روابط  برقراری  عوامل  مهمترین  از  یکی  مشترک  زندگی  از  رضایت  عدم  

 گزارش   را  پایینی درصد رضایت  ۵۲  و  داشتند  رضایت  مشترک زندگی  از  بودند   کرده  فرازناشویی  رابطه  به  اقدام  که زنانی  درصد از

  مردان،  با  مقایسه  در  باشد و   احساسی   و   نیازهای عاطفی  تأمین  زنان،   اغلب   انگیزه  رسد،می  نظر  به  .کنندمی

 از زنان،   بسیاری  روانی،  و  عاطفی  وابستگی  ایجاد  دلیل  به  دارد و  وجود  آنان  از سوی   فرازناشویی  روابط  براى  تریپیچیده  دالیل

. کنندمی تلقی دشوار بسیار را خود فرازناشویی رابطه قطع

  به   اعتماد   کسب  و  با ناکارآمدی   مبارزه  کردن،  تجربه  انگیزه  تنوع طلبی،   کنجکاوی،جمله    از  مختلفی  دالیل  به  بنا   افراد 

شوندمی  زناشویی  فرا  روابط  وارد  جنسی  کنجکاوی  انتقام و  صمیمیت،  با  رابطه  در  مشکالتی  واقعیت،گریز از  سرگرمی،  نفس،
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چهار(  )  رایت  و  . گلس   عامل   از 

در    برند. در پژوهشی دیگر، فیشر  می  نام   خیانت  علل  عنوان  به  شدن  عاشق  و  پیشرفت  انگیزه  هیجانی،  جنسی،

موارد جلب خود  می  جذابیت  اثبات  و  زنانگی  و  مردانگی  اثبات  طلبی،  قدرت  توجه،  تحقیقات  خیانت  دالیل  از جمله  د.  دانرا 

 زوجین،  میان  صمیمیت  عدم   و  عاطفی  روابط  از  نارضایتی  به  توانمی  فرازناشویی  روابط  به  گرایش  عوامل  جمله  از  همچنین،

  اشاره کرد  وفابی همسر از جوییانتقام  و طلبیتنوع جنسی، رابطه از نارضایتی

بیان شد ضرورت نگرشی جامع و نظامند به موضوع روابط فرازناشویی اهمیت بسزایی دارد.  از به طور کلی بر اساس آنچه  

تواند عالوه بر  آید؛ انجام پژوهش به صورت فراترکیب میای به شمار میله یکی از موضوعات مهم هر جامعهأ آنجا که این مس

در خیانت   مؤثر  این زمینه دست یافت. شناسایی عوامل  تری در  شناسایی و مرور تحقیقات کیفی انجام شده به یک نگاه جامع

تواند  نظر پژوهشگران و مسئوالن امر را به این مهم توجه کند.  با انجام این پژوهش، انتظار میرود   زناشویی در جامعه ایرانی می

 سؤالدنبال پاسخ به این  ه  هش ببنابراین این پژو .  اطالعات ما در زمینه عوامل و پیامدهای های روابط فرازناشویی افزوده شود

های کیفی انجام شده چیست؟ به عبارتی چه عواملی باعث بروز خیانت  است که علل خیانت در جامعه ایرانی براساس پژوهش 

 شود؟در زندگی زناشویی زوجین ایرانی می

 روش

فراترکیب انجام شد. رویکرد فراترکیب ها با استفاده از روش کیفی  روش انجام پژوهش تحلیلی توصیفی بود و تحلیل داده 

های استخراج شده از مطالعات کیفی دیگر با موضوع مشابه و مرتبط را بررسی و  نوعی مطالعه ثانویه است که اطالعات و یافته

ها با  ارتباط آندر نتیجه نمونه مورد نظر برای فراترکیب از مطالعات کیفی منتخب و بر اساس  .    کند ترکیب می

پردازد و با این روش  های جدید و اساسی میها و استعارهپژوهش ساخته می شود. از طرفی فرا ترکیب به کشف موضوع  سؤال

  کند های کیفی را ترکیب میهای پژوهشدانش فعلی را گسترش داده و یافته
 تحقیق،   سؤال)شامل: تنظیم  ای ساندلوفسکی و باروسوز روش هفت مرحلهها با استفاده ادر این پژوهش اطالعات و یافته

های  مند، جستجو و انتخاب متون مناسب، استخراج اطالعات متون، تجزیه و تحلیل و ترکیب یافتهمروری بر ادبیات به شکل نظام

 .  کنترل کیفیت، ارائه یافته( استخراج شد کیفی،

جستجوی مقاالت به صورت هدفمند    "علل خیانت در زندگی زناشویی زوجین ایرانی چیست؟"که  سؤالدر پاسخ به این   

های اطالعاتی خارج از کشور مانند  و پایگاه  های اطالعاتی داخلی مانند  در پایگاه 

( انجام گرفت. جهت جستجوی مقاالت از کلید ۲۰۲۱تا    ۲۰۰۰)  ۱۴۰۰تا    ۱۳۸۱های  در فاصله زمانی سال  

... استفاده شد.    شکنی ووفایی، روابط خارج از چارچوب زناشویی، روابط فرازناشویی، پیمانهای فارسی و انگلیسی خیانت، بیواژه

ی باشد، پژوهش کیفی و نوع مطالعه داده بنیاد باشد. شرایط خروج شامل معیارهای ورود به مطالعه شامل: جامعه پژوهش ایران

تحقیقات کمی در زمینه خیانت، تحقیقات خارجی نامرتبط با جامعه  ایران در زمینه خیانت، مقاالت همایشی نامعتبر و مقاالت  

 پدیدارشناسی بود. 

مورد به دلیل نامرتبط    ۲۴مقاله یافت شد؛ که تعداد    ۶۱تعداد  های انتخاب شده و شرایط ورود و خروج،  با توجه به کلید واژه

از نظر روش را نداشت و تعداد    ۱۰شناسی و عنوان حذف گردید، تعداد  بودن  به تحقیق  به دلیل    7مورد شرایط ورود  مورد 

ا این وجود تعداد  مقاله امکان دسترسی به اصل آن وجود نداشت که ب   ۶محتوایی و تکراری بودن حذف گردید. همچنین تعداد  

 ها آمده است. مشخصات آن  ۱مورد برای تحلیل باقی ماند که درنمودار شماره  ۱۴
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چگونگی انتخاب مقاالت و مراحل آن ۱شکل

جهت جستجو و انتخاب متون      طبق مرحله سوم ساندلوفسکی و باروسو از طرفی  

( استفاده  )   ۱های ارزیابی حیاتی های کیفی از برنامه مهارتهای اولیه پژوهشمناسب و برای ارزیابی کیفیت مطالعه

ی کیفی را مشخص سازد. در این برنامه هر  هااهمیت مطالعهکند تا دقت، اعتبار و  شد. این ابزار به محقق کمک می

ها ،رابطه پژوهشگر  وری دادهآبرداری، جمعمقاله بر اساس ده معیار )هدف تحقیق، منطق روش، طرح تحقیق، روش نمونه

شوند.  ارزیابی میارزش پژوهش(  ها،ها، بیان واضح یافتهدقت تجزیه و تحلیل داده مالحظات اخالقی،  و شرکت کننده،

گردد. امتیاز بندی به این  باشد حذف می   ۳۰ای که امتیازش کمتر از  امتیازی روبریک، هر مقاله  ۵۰بر اساس مقیاس

عالی؛ دراین پژوهش از    ۵۰تا    ۴۱خیلی خوب و    ۴۰تا  ۳۱خوب،  ۳۰تا  ۲۱متوسط،  ۲۰تا۱۱ضعیف، ۱۰تا    ۰صورت است:

 ب شد.  مورد انتخا ۱۴مقاله انتخابی تعداد  ۶۱بین 

 
-

 کل مقاالت یافت شده کیفی

N=۶۱ 

 

کل مقاالت بعد از غربالگری 

 اول

N=۳7 

کل مقاالت بعد از 

 غربالگری دوم

N=۲7 

 کل مقاالت نهایی

N=۱۴ 

 

از نظر مالک مقاالت رد شده  

 ورودو خروج

N=۱۰ 

کل مقاالت بعد از 

 غربالگری سوم

N=۲۰ 

مقاالت رد شده  از نظر عنوان و 

 روش

N=۲۴ 

مقاالت رد شده  بدلبل عدم 

 دسترسی به متن

N=۶ 

 

مقاالت رد شده  از نظر متن و 

 محتوا

N=7 
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تمام مقاالت انتخاب شده داده بنیاد بودند. این مقاالت بارها توسط محقق مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه  

شود به تحلیل یافته هایی که زمینه مفهومی مشابهی دارند پرداخته شود. به عبارت دیگر یافته  فراترکیبی پیشنهاد می

اده بنیاد یکسان در نظر گرفته شود؛ چرا که فلسفه متفاوتی دارند. البته  های مطالعه پدیدارشناسی را نباید با نظریه د

. در این مطالعه از آنجا    عده ای نیز استفاده از آن دو با هم را در مطالعه فراترکیب مشکل ساز نمی دانند

 بنیاد استفاده گردید.  های داده که به بررسی علل خیانت و وروابط فرازناشویی پرداخته شده است از پژوهش
 

 : مشخصات مقاالت نهایی انتخاب شده ۱جدول

حجم  

نمونه 
روش  هدف  نویسنده  عنوان  نام مجله  شماره

نفر  ۲۸
داده 

بنیاد

بر   مؤثر شناسایی عوامل 

تمایل به خیانت زناشویی   

بر تمایل به خیانت   مؤثر فاکتورهای 

زناشویی 
۱ 

 کشف علل خیانت زناشویی داه بنیاد نفر  ۱۲
 

فصلنامه روان در مانی و  

مشاوره خانواه. سال دهم،  

 ۱شماره 

آشکار ساختن چرایی و زمینه های بر  

 پایی پیوندهای فرا  زناشویی 
۲ 

۲۱  

نفرزن

داده 

بنیاد

شناسایی راهبردهای همسران  

جهت حفظ و  ادامه زندگی

تحقیقات کیفی در علوم  

 ویژه نامه  ۸سالمت.سال

نقش عوامل میانجی بر راهبردهای  

همسران در جهت حفظ و ادامه زندگی  

پس از افشای  خیانت: پژوهش کیفی 

۳ 

زن ۲۰
داده 

بنیاد

شناسایی فرایند شکل گیری 

خیانت

بررسی مسایل اجتماعی  

ایران.دوره دهم شماره  

 دوم

گریز از مدار ضعیف زندگی زناشویی 

گیری   کاوشی در معنا و فرایند شکل

خیانت

۴ 

زن ۱7
داده 

بنیاد

شناسایی عوامل زمینه ساز 

خیانت شناسایی 

پژوهش های مشاوره. جلد 

 7۱. شماره ۱۸

شناسایی عوامل زمینه ساز خیانت  

 زناشویی در زنان 
۵ 

نفر  ۱۵
داده 

بنیاد

شناسایی شرایط زمینه ساز  

خیانت در مردان

تحقیقات کیفی در علوم  

 ویژه نامه  ۸سالمت.سال

بر خیانت   مؤثر شناسایی شرایط 

 متأهلزناشویی مردان 
۶ 

 نفر  ۸
داده 

 بنیاد

فرایند بررسی زمینه یابی 

  پیمان شکنی توسط مردان

مجله تحقیقات علوم  

 ۲شماره  ۱7رفتاری.سال 

زمینه یابی فرایند پیمان شکنی در  

مراجعین به مرکز روان پزشکی اجتماعی 

 بیمارستان نور 

7 

نفر  ۱7
داده 

بنیاد

گذار در  تأثیرشناسایی عوامل 

متأهل روابط فرازناشویی زنان 

فصلنامه پژوهش های  

کاربردی روان شناختی  

 ۳شماره  9سال 

گذار بر روابط فرازناشویی   تأثیرعوامل 

: یک مطالعه کیفیمتأهلزنان 
۸ 

 نفر  ۲۰
داده 

 بنیاد

شاسایی برساخت شخصی فهم 

همسران خیانت دیده از 

 بخشایش 
 

فصلنامه خانواده پژوهی،  

 ۴9سال سیزدهم، شماره 

برساخت های شخصی فهم همسران 

 خیانت دیده از بخشایش همسر 
9 

زن و   7۲

مرد

داده 

بنیاد

شناسایی علل بی وفایی زنان  

و مردان 

تحقیقات کیفی در علوم  

 ۴شماره   ۵سالمت،سال

مردان و زنان در مقایسه علل بی وفایی 

روابط زناشویی 
۱۰ 

 نفر  ۲۱
داده 

 بنیاد

شناسایی واکنش همسران به 

  خیانت

فصلنامه مشاوره و روان  

درمانی خانواده، سال 

۳جم، شماره پن  

تفحص کیفی در واکنش همسران به  

 افشای خیانت  زناشویی
۱۱ 

 نفر  ۲۴
داده 

 بنیاد

فرازناشویی در شناسایی روابط 

  زنان و مردان

فصلنامه علمی پژوهشی 

مطالعات راهبردی ورزش 

 ۱۳جوانان.شماره 

 ۱۲ بررسی کیفی روابط فرازناشویی

نفر   ۴۰

 زن

داده 

 بنیاد

شناسایی عوامل زمینه ساز بی 

 وفایی در زنان 
 

فصلنامه علمی پژوهشی 

،  ۱۳اجتماعی. سال رفاه 

 ۵۱شماره 

 ۱۳ عوامل زمینه ساز بی وفایی زناشویی زنان 

نفر  ۴۰

 مرد

داده 

 بنیاد

شناسایی عوامل زمینه ساز بی 

 وفایی در مردان 
 

فصلنامه علمی پژوهشی 

،  ۱۳رفاه اجتماعی. سال 

 ۵۰شماره 

عوامل زمینه ساز بی وفایی زناشویی 

 مردان
۱۴ 
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 یافته ها  

یافتهدر   از روش فراترکیب،  ارائه شده است.  این مرحله  از مراحل قبل  از سوی ۱۴های حاصل  انتخاب شده  مورد مقاله 

اصلی این مقاله که علل    سؤال بررسی قرار گرفت و اطالعات مورد نیاز بر اساس  دقت موردزمان چهارماه بهپژوهشگر در مدت

 آمده است.  ۲های بدست آمده در جدول شماره لیل شد. یافته خیانت در زندگی زناشویی زوجین ایرانی چیست؟ تح

: نتایج تحلیل فراترکیب حاصل از یافته های کیفی/ علل و زمینه های خیانت زناشویی ۲جدول

 مفاهیمطبقه/ مقوله

 شرایط علی

 )عوامل اساسی( 

عاطفی نارضایتی  زناشویی،  تعهد  پایین  نارضایتی  سطح  زناشویی  ،  طلبی،  هیجان  جنسی، 

  ، مد، نارضایتی زناشوییآناکار

  ، اختالفات حل نشده

عاطفی ظاهری، طالق  جذابیت  نداشتن  زندگی،  پایین  رابطه  کیفیت  از  دلزدگی 

، اختالل شخصیت همسر  ظن و بدبینی همسرسوء  ، زناشویی

 .خیانت کار

 عوامل زمینه ای 

، زندگی جدا  ، دخالت اطرافیانتاریخچه روابط جنسی قبل از ازدواج

 ، همسر، ازدواج اشتباه از 

 ، آشیانه خالی ،

 ، تحقیرسردی رابطه، فرار از 

 نابسامانخانواده  

سو استفاده    ،  طوالنیقهرهای    ،  طبقاتیاختالفات فرهنگی، فاصله  

زوجاتاز امکان تعدد 

 عوامل مداخله گر 

،تنوع ، وضعیت مالیمصرف الکل و سو مصرف مواد، نوع شغل 

 طلبی، گشودگی به تجربه، هوس بازی، آزادی بی قید و شرط، داشتن تجارب متعد

،  ، فضای مجازیسردی و سکوت در رابطه،  حس انتقام به همسر،

س نیاز، ، احسابیماری همسرمیل به تجربه،

همسر جویی  اخالقی،بهانه  تعهد  عدم  افسردگی  ،  ، 

، شلختگی و و عدم  ، روابط کاری مسافرت های متعددهمسر

 . توجه به ظاهر

  

ای و عوامل نتایج پژوهش های کیفی در سه طبقه علل اساسی،  علل زمینهتمام عوامل استخراج شده از  ۲جدول شماره   

دهد. بیش از پنجاه کد یا مفهوم از متن مقاالت داخلی بدست  گر در پیدایش خیانت زناشویی در جامعه ایران را نشان میمداخله

( مطرح شده است استفاده گردید. اطالعات  ۱9۶۰آمد. برای سنجش اعتبار الگوی بدست آمده، از شاخص کاپا که توسط کوهن )

ی نظر موافق و مخالف  در اختیار ده نفر از متخصصان حوزه خانواده گذاشته شد و از آنها خواسته شده نسبت به این تقسیم بند

خود را نشان دهند و از طرفی خواسته شده که چنانچه مفهومی در طبقه اشتباه قرار گرفته است نیز مشخص کنند. بر طبق نظر  

اعتبار باالیی برخوردار است. ضریب کاپا برای این تحقیق  ۶۰کوهن چنانچه توافق بین نظر ارزیاب باالتر از   /. شود؛ ارزیابی از 

ت آمد که نشان می دهد این دسته بندی از اعتبار باالیی برخوردار است. بدس 7۰/۰

 بحث

هدف از انجام این پژوهش واکاوی علل و زمینه های خیانت زناشویی در بین زنان و مردان درجامعه ایران با روش فراترکیب 

ینه پدیدارشناسی، داده بنیاد وتحلیل محتوا بود. تحقیقات کیفی انجام گرفته در زمینه خیانت و روابط فرازناشویی، اغلب در زم
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بود. از آنجا که در این پژوهش بدنبال دست یابی به علل و زمینه های خیانت و روابط فرازناشویی بودیم روش داده بنیاد را از 

ند چهارده مورد  ها و تحقیقات کیفی برگزیدیم. در نتیجه تعداد مقاالتی که در این زمینه می توانست وارد تحلیل شومیان روش

گر تقسیم ای و علل مداخلهتوان به سه دسته علل اساسی، علل زمینهها نشان داد علل خیانت زناشویی در زوجین را میبود. یافته

 کنند(.  های متعددی را  بیان میبندی کرد. )اگرچه در تحقیقات کیفی انجام شده در زمینه خیانت، محققان دسته بندی

ن پژوهش منظور از علل اساسی، عللی هستند که ریشه ای و بنیادی است که گاهی ممکن است در بدو  علل اساسی: در ای

شروع زندگی موجود باشد و یا در گذر زمان به این علت ختم شده باشد به عبارتی مفاهیمی از قبیل نارضایتی زناشویی، مشکالت  

نی، هیجان طلبی، سطح پایین تعهد زناشویی، طالق عاطفی،  شخصیتی، نارضایتی جنسی، کیفیت پایین زندگی، سوء ظن و بدبی

تواند به خیانت زناشویی منجر شود.  از جمله این مواردی هستند که خود به طور مستقیم می

تواند بسیاری از عوامل دیگر را گیرد ولی این عامل خود میمی   اگرچه مفهوم نارضایتی زناشویی عوامل متعددی را در بر

ها  (. در اکثر پژوهش)آیدنارضایتی زناشویی سنگ زیر بنایی اختالفات زوجی به حساب میدهد.پوشش  

تواند به طور (. کیفیت پایین زندگی می)به این مفهوم مهم اشاره شده است

کند تهدید  را  زندگی  ثبات  اصوالًمستقیم  زناشویی    .  زندگی  در  خیانت  به  منجر  عوامل  مجموعه 

تواند پازل خیانت را تکمیل کنند. می ، شوندهایی که یک زن و مرد برای ورود به رابطه جدید با آن مواجه میشود؛ چالش می

ایتی عاطفی  نـشان می  نتایج مطالعات دهد نارـض

شـود. تفکیک رضـایت جنسـی و در زنان و نارضـایتی جنسـی برای مردان به عنوان یک مقوله محوری و اسـاسـی محسـوب می

بخش ســاز روابط جنســی رضــایتتواند زمینهداشــتن رابطه عاطفی صــمیمی می ولی اصــوالً  عاطفی از همدیگر دشــوار اســت

 .باشد

های منفی را غیر قابل مهار و دشوار های انجام شده مرتکب خیانت شده بودند، مدیریت هیجاناکثر کسانی که در پژوهش 

تواند زمینه تفاوتی طرف مقابل همراه باشد، میاز زوجین زمانی که با بی  یدانستند. خشم، غم و اندوه و همچنین رنجش یکمی

کرد. همسرانی که توانسته بودند خشم و هیجانات منفی  روابط فرازناشویی را فراهم کند. البته این در مورد همه افراد صدق نمی

. طالق عاطفی هم یکی  خود را به خوبی  و در فضای امن ابراز کنند آسیب کمتری در روابط دچار خواهند شد

افتد و در نتیجه سبب تواند زنگ خطری برای زندگی زوجین باشد. طالق عاطفی یک شبه اتفاق نمیی از عواملی است که م

. همین دلسردی، کیفیت زندگی زناشویی را به    شوددلسردی در روابط زوجین می

ای در بروز یا عدم بروز روابط  تواند نقش تعیین کنندهبیان شد این عوامل اساسی، می  قبالًطور که  آورد. همانشدت پایین می

 زناشویی داشته باشد.  

ی ندارد. به عبارتی  مؤثرپیدایش آن نقش    ای در این پژوهش، منظور عواملی هستند که فرد درای: عوامل زمینهعوامل زمینه

ای در روابط  شود. درحقیقت عوامل زمینهاعی و اقتصادی جامعه تعریف میشرایط فرهنگی و اجتم  تأثیر ای تحت  عوامل زمینه

های کیفی انجام شده، از جمله فرازناشویی، گاهی به یک نفر مرتبط است و طرف مقابل نقشی در ایجاد آن ندارد. در پژوهش

ای که منجر به بروز روابط فرازناشویی و خیانت شده است شامل: تاریخچه روابط جنسی قبل از ازدواج، دخالت  عوامل زمینه

اطرافیان، زندگی جدا از همسر، ازدواج اشتباه، آشیانه خالی، سردی رابطه، فرار از تحقیر، خانواده نابسامان، اختالفات فرهنگی،  

 از امکان تعدد زوجات بود.   فاصله طبقاتی، قهرهای طوالنی، سو استفاده

ها را نداشته باشد و از طرف  زمانی که در روابط زوجین، دخالت اطرافیان به اوج برسد و همسر تاب مقابله با این دخالت

تواند سبب سردی روابط و در نتیجه گرایش همسر به سمت دیگر قهرهای طوالنی با خانواده همسر، و اختالفات فرهنگی می

را عنوان نماید امکان    تواند گاهی آن. در این جا یک توجیهی که یک مرد می  شویی شود روابط فرازنا

قانونی است. زمانی که یک مرد، زنی را صیغه می از لحاظ شرعی و  کند، فعل خود را با برچسب مذهبی توجیه تعدد زوجی 
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. در برخی موارد اختالف طبقاتی با خانواده همسر  رده اندکند. در این باره برخی تحقیقات به آن اشاره کمی

. در این خصوص فردی که  تواند فرد را به سمت روابط فرازناشویی بکشاندمی

داند و با این اقدام خالء ذهنی خود را پر  ن خانواده همسرش نمیأ مرتکب خیانت شده است از لحاظ طبقاتی خودش را در ش

 های خانواده را سست کند.  تواند پایهکند. غافل از اینکه این اقدام میمی

ساز خیانت در روابط زوجی شود. زمانی که یکی از زوجین، شاهد سابقه روابط جنسی تواند زمینهخانواده نابسامان فرد، می

ای برای ورود خود به نیده همسرش باشد؛ ممکن است این اشکال در خانواده همسر را بهانهقبل از ازدواج و یا خانواده در هم ت

دیده حرفی  کار، همسر خیانتچرا که با این اقدام همسر خیانت.    دنیای جدید رابطه قرار دهد 

افتد که فرزندان شود. آشیانه خالی زمانی اتفاق میآشیانه خالی دیده میبرای گفتن ندارد. در برخی  از روابط فرازناشویی، ردی از  

محیط خانه را بدلیل ازدواج یا تحصیل ترک کرده باشند. در این زمینه زن وشوهر با آشیانه خالی مواجه هستند. در نتیجه ممکن  

ست مذاکره با یک نفر از جنس مخالف  است به دنبال یک تغییر یا هیجان در زندگی باشند و این هیجان در حقیقت ممکن ا

 .  اندباشد. تحقیقات هم در این زمینه به نقش آشیانه خالی در بروز روابط فرازناشویی اشاره کرده

گویند. در  گر میگر: در حقیقت، آن دسته از عواملی که خود فرد در بروز آن نقش دارد را عوامل مداخلهعوامل مداخله

گر، مسائل روان شناختی نقش مهمی دارند. از نتایج تحقیقات کیفی انجام شده در زمینه خیانت و روابط فرازناشویی  امل مداخلهعو

مصرف مواد، نوع شغل،تنوع طلبی، حس    ءگر هستند شامل: مصرف الکل و سوآن دسته از عواملی که در بروز خیانت مداخله

های متعدد، شلختگی و  انتقام به همسر، فضای مجازی، بیماری همسر، عدم تعهد اخالقی، افسردگی همسر،روابط کاری مسافرت

گیری خیانت در زندگی هایی است که به شکلها، فضای مجازی، یکی از مهمترین زمینهو عدم توجه به ظاهر. بر اساس یافته

  ق یو در دسترس بودن افراد مختلف از طر  یمجاز  یسفانه با گسترش فضاأ مت.    شودشویی منجر میزنا

 به خود گرفته است.  یدیشکل جد انتیخ ن،یآنال

ها باعث سردی روابط بین آنان و عدم توجه به کاهش تعامالت زوجین به دلیل گذراندن ساعت زیادی از روز در این شبکه

زند. همچنین ممکن است یکی از زوجین درگیر روابط  های عاطفی و جنسی بین آنان را دامن مینیازهای یکدیگر شده و تنش 

ها نقطه آغاز سوء استفاده از اعتماد طرف مقابل و خیانت عاطفی به همسر  عاطفی با فرد دیگری شده و حضور در این شبکه

 باشد. 

ای دارد. ای هستند که فرد در آن نقش برجستهوء استفاده از مواد جز عوامل زمینهعوامل دیگری از قبیل مصرف الکل و س

زمانی که فرد مصرف کننده مواد یا الکل باشد ممکن است درگیر یک سری توهماتی شود و حتی در خود نیروی جنسی مضاعفی  

مصرف کننده الکل و مشروبات الکلی    گردد. فردهمین سبب افزایش میل به جنس مخالف شده که به خیانت منجر میببیند.

ای قرار گیرد. تحقیقات بسیاری این عوامل را در نیز ممکن است به دلیل از دست دادن تعادل روانی خود در مسیر چنین رابطه

 .  دانندمی  مؤثر بروز روابط فرازناشویی 

کنند در اثر عوامل گوناگون به تدریج عشق و عالقه جای خود  زوجینی که از زندگی مشترک خود را با عشق و شور آغاز می

ها را نیز خسته  دهند. دلزدگی زناشویی آن قدر مهم است که نه تنها ذهن و روح زوجین، بلکه  جسم آنرا به نفرت و دلزدگی می

 . ر این زمینه نقش دارد وضعیت ظاهری همسر استکند. یکی از مواردی که دمی

دهند این  گاهی برخی از زوجین نسبت به پوشش و ظاهر خود چه در محیط منزل و چه در بیرون از منزل اهمیت نمی

رف مقابل نیستد. پژوهش  شود که زن یا مرد علیرغم تذکرات مکرر، قادر به تغییر چنین رفتاری در طتر میله زمانی مهمأ مس

تواند دلزدگی و سستی روابط  نشان داد که این بی توجهی به ظاهر و نظافت شخصی می  فتحی و همکاران  

 را بدنبال داشته باشد. 
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های  ینده کاری فرد باشد. در برخی پژوهشآتواند بستری برای روابط فرازناشویی در  نوع و اقتضای شغل همسر نیز می

این عامل توسط خود فرد قابل کنترل و مدیریت  کیفی به این مهم اشاره شده است

از همسراست. مسافرت نارضایتی  با  از منزل چنانچه  روابط فرازناشویی مهیا شد میباهای کاری و دوری  برای  را  تواند زمینه 

بکشاند  کند فرازناشویی  روابط  به سوی  را  فرد  است  که ممکن  است  عاملی  نیز  بیماری همسر  گاهی 

نشان داده شده    ۲در شکل    پژوهش،برای درک بهتر مواردی که گفته شد، الگوی پیشنهادی.

است. 

 

 

 ترسیم روابط چندبعدی زمینه ساز روابط فراز ناشویی: مدل نظری استخراج شده  ۲شکل

گر تقسیم شدند.  عوامل مداخلهای،  ساز خیانت به عوامل اساسی، عوامل زمینهدهد عوامل زمینهطور که شکل نشان میهمان

ای دو بازوی قدرتمند  گر و عوامل زمینههای کیفی انجام شده در این زمینه، عوامل مداخلهاساس پژوهش  در این پژوهش و بر

آیند. این دو عامل از یک طرف به صورت مستقیم و قوی بر روی  گیری روابط فرازناشویی در بین زوجین به حساب میشکل

های انجام شده، نقش این دو عامل  کنند. همچنین در برخی تحقیقگذاشته و گاهی عللی اساسی را ایجاد می  تأثیرعوامل اساسی  

ایی کنیم در حقیقت زمینه را  ای بر روی خیانت هم دیده شده است. لذا چنانچه بتوانیم این عوامل را شناسگر و زمینهمداخله

 برای کنترل چنین روابطی را داریم.  

هایی برخوردار بود، از آنجا که تحقیق کیفی در ایران در زمینه خیانت در ها از محدودیتاین پژوهش همانند سایر پژوهش 

ها  ه است؛ لذا اکثر پژوهشبیشتر به صورت کمی مورد توجه محققان بود  قبالً های گذشته رشد قابل توجهی داشته است و  سال

های این پژوهش  نیز از جمله محدودیت  کمبود مقاالت کیفی با زمینه داده بنیاد  ،گردد. از طرفیبه چهار الی پنج سال قبل بر می

شود پژوهشگران در خصوص تجارب زیسته زنان و مردان خیانت دیده و همچنین خیانت کار بر اساس  می  . پیشنهادبوده است

رود مسئوالن و کسانی که در حوزه خانواده فعالیت دارند این  اترکیب پژوهش را انجام دهند. و از طرفی انتظار میتحقیق فر

های آموزشی با  توان برای تک تک عوامل شکل دهنده روابط فرا زناشویی بستهها را مورد توجه قرار دهند. همچنین مییافته

 ها لحاظ کرد. محوریت پیشگیری طراحی نمود و برای خانواده

 

 تعارض منافع 

 گونه تعارض منافع توسط نویسندگان گزارش نشده است.  هیچ

 

 تشکر و سپاسگزاری 

 کند. پژوهشگر از تمام کسانی که در انجام این تحقیق همکاری نمودند تشکر و قدردانی می
 

 

عوامل 

 زمینه ای

عوامل 

 مداخله گر
 علل اساسی

پیدایش 

 خیانت
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