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چکیده:
پژوهش حاضر با هدف شناسایي عوامل فردي ،خانواگي ،اجتماعي و مذهبي مرتبط با روابط
فرازناشویي زنان در قالب یک پژوهش کیفي به منظور ارائه یک مدل درماني جدید صورت
گرفت .طرح پژوهش حاضر داراي دو مرحله بود :مرحله اول به روش تحلیل محتواي کیفي
با رویکرد استقرایي صورت گرفت .در مرحله دوم نیز تدوین پارادایم درمان روابط فرازناشویي
با استفاده از روش عناصر مشترک انجام شد .گردآوري اطالعات در مرحله اول طي سه گام
صورت گرفت :گام اول ،بررسي مقاالت مرتبط با عوامل تأثیرگذار در روابط فرازناشویي به
روش کیفي و مرور نظاممند بود .گروه نمونه  82مقاله چاپ شده داخلي از میان مقاالت
مرتبط بود که به روش نمونهگیــري هدفمند انتخاب شدنـد .درگام دوم ،مصاحبــه کیــفي
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نیمه ساختاریافته انجام شد و اعضاي نمونه به روش نمونهگیري در دسترس انتخاب شدند.
گام سوم نیز شامل مصاحبه کیفي با متخصصان حوزه زوج و خانواده درباره علل موثر بر
رابطه فرازناشویي بود که با استفاده از روش دلفي انجام شد .در نهایت با استناد به اطالعات
به دست آمده از این سه گام مدل درماني جدید جهت درمان روابط فرازناشویي زنان با
استفاده از روش عناصر مشترک طراحي و تدوین گردید .طبق یافتههاي مرحله اول پژوهش،
 46عامل موثر در بروز رابطه فرازناشویي زنان موثر است که در چهار حیطه فردي-
شخصیتي ،خانوادگي-تربیتي ،فرهنگي-اجتماعي و عوامل مذهبي-اعتقادي تنظیم شد .در
مرحله دوم با استناد به عوامل شناسایي شده موثر در بروز رابطه فرازناشویي زنان ،مدل
درمان جدید در قالب یک پارادایم درماني ارائه شد .این مدل با استفاده از عناصر مشترک
درمانهاي موثر د ر زمینه روابط فرازناشویي طراحي و تدوین گردید .نتایج پژوهش نشان داد
از میان چهار حیطه شناسایي شده مرتبط با رابطه فرازناشویي زنان ،مقولههاي موثر در
حیطههاي فردي-شخصیتي و سپس فرهنگي-اجتماعي به ترتیب بیشترین اهمیت را در
بروز رابطه فرازناشویي زنان دارند .پس از آن ،حیطه خانوادگي-تربیتي و در نهایت حیطه
مذهبي -اعتقادي در بروز رابطه فرازناشویي زنان تأثیرگذار بود .همچنین مشخص گردید با
استناد به عوامل مشترک درماني در درمانهاي موثر در حوزه روابط فرازناشویي ميتوان
مدلي جهت درمان رابطه فرازناشویي زنان بهطور خاص ارائه نمود که با توجه به اینکه عوامل
موثر در بروز رابطه فرازناشویي زنان را مورد توجه قرار ميدهد ،از پتانسیل خوبي جهت
درمان رابطه فرازناشویي زنان برخوردار است.

واژگان کلیدی
عوامل فردي ،خانوادگي ،اجتماعي ،مذهبي ،روابط فرازناشویي زنان.
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مقدمه:
1

روابط فرازناشویی پدیدهای است که اغلب بهخاطر برطرف شدن نیازهای عاطفی یا جنسی فرد ،از
طریق روابط خارج از حیطه زناشویی به وقوع میپیوندد (ملک زاده ترکمانی ،امین پور،بختیاری
2

سعید ،خلیلی و داورنیا .)1931 ،در سال  1391آلفرد کینزی  ،اولین دادههای میزان شیوع بیوفایی
زناشویی را گردآوری نمود .در دهه  1391مبانی نظری زیادی درباره بیوفایی زناشویی منتشر شد
و مطالعات پراکندهای در این زمینه تا دهههای  1311و  1311انجام گرفت (فتحی ،فکرآزاد ،قهاری
9

و بوالهری .)1932 ،پیتمن ( )1313معتقد است که روابط فرازناشویی ضرورتاً یک رابطه جنسی
نیست ،بلکه اساس این نوع روابط ،در پنهانکاری است .دنیای خیالی که در آن ناسازگاری،
مسئولیتهای روزمره ،آزمون واقعیت و تفکر صادقانه جایگاهی ندارد .رابطه فرازناشویی موضوعی
است که زوجدرمانگران مرتباً با آن مواجه میشوند (رفیعی ،حاتمی و فروغی .)1931 ،این موضوع
میتواند تجربه دردناکی برای همه آن کسانی باشد که با آن درگیر هستند .افزون بر این ،رابطه
9

فرازناشویی یکی از دﻻیﻞ عمده طﻼق و ازهمپاشیدگی زندگی زناشویی است (کالب  -هریس ،
9

2111؛ موهﻼتلول ،سیتهول و شیریندی  .)2111 ،همچنین ،این نوع روابط باعث بروز نشانههایی
6

شبیه به اختﻼل استرس پس از سانحه و احساسهایی مانند افسردگی ،خشم ،ناامیدی ،عدم اعتماد
به نفس ،از دست دادن هویت و احساس بیارزشی در همسر زخمخورده میشود .عﻼوه بر این،
موجب بروز احساس تردید ،افسردگی و عذاب وجدان در همسر دارای روابط فرازناشویی نیز
میگردد (حیدری ،فاتحیزاده و اعتمادی.)1911 ،
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آمار روابط فرازناشویی در آمریکا نشان میدهد  21تا  29درصد مردان و  11تا  19درصد
زنان در طول زندگی زناشویی خود مرتکب برقراری رابطه فرازناشویی شدهاند (جنیفریو ،جوریش
و مانگ .)2119 ،در داخﻞ کشور نیز وجود چنین روابطی تأیید میشود (حسنآبادی ،مجرد،
سلطانی و احمدی.)1931 ،
آمارها نشان میدهد که روابط فرازناشویی در حال افزایش است (مارک ،جانسن و
1

2

میلهاسن 2111 ،؛ جنیفریو ،جوریش و مانگ  )2119 ،با اینحال در ایران ،علیرغم انجام
پژوهشهای گوناگون در این زمینه ،احتماﻻً به دلیﻞ حساسیت شدید موضوع ،از ابعاد روابط
فرازناشویی اطﻼعات دقیقی در دسترس نیست (نوایی و محمدیآریا .)1939 ،پنهانکاری ،رازداری
و محافظهکاری افراد در حسن پاسخ به سواﻻت درمانگران و پژوهشگران نیز در مشخص نبودن
میزان شیوع روابط فرازناشویی نقش دارد (رحیمی .)1932 ،گاه نیز عوامﻞ دیگری چون روشهای
گوناگون تحقیق و ابزارهای اندازهگیری و نحوه اجرای تحقیق در برآورد دقیق آمار روابط
فرازناشویی موثر است (خدمتگزار ،بوالهری و کرملو .)1911 ،پژوهشهای انجام شده در ایران
روابط فرازناشویی را از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار دادهاند .برخی پژوهشها به بررسی علﻞ
و عوامﻞ موثر در بروز آن پرداختهاند (مشکینقلم1931 ،؛ فتحی و همکاران1932 ،؛ شرفالدین و
صالحیزاده )1939 ،و برخی دیگر در زمینه شناسایی علﻞ به گونهای پدیدارشناسانه مبادرت
ورزیدهاند (فیروزجائیان و قدیری )1936 ،و تعدادی پژوهش عوامﻞ موثر بر روابط فرازناشویی را
در حوزههای گوناگون مورد بررسی قرار دادهاند (اجتهادی و واحدی1939 ،؛ صالحآبادی1939 ،؛
فتحی و همکاران .)1932 ،و در نهایت تعدادی پژوهش به نقش جنسیت در بروز آن اشاره داشتهاند
(شیردل1919 ،؛ صفایی1931 ،؛ باران اوﻻدی ،اعتمادی ،احمدی و فاتحیزاده .)1931 ،عﻼوه بر این
درصد قابﻞ توجهی از زوجدرمانیها ( 91تا  69درصد) مربوط به درمان مسائﻞ مرتبط با رابطه
فرازناشویی است (کالبهریس .)2111 ،در ایران نیز تﻼشهای قابﻞ توجهی در زمینه درمان روابط
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فرازناشویی صورت گرفته است (مومنیجاوید و شعاعکاظمی1932 ،؛ پاکروان1939 ،؛ آرینفر و
اعتمادی1939 ،؛ علیپور ،اعزازی بجنوردی ،هنرمند دربادام ،موسوی و دشتبزرگی1936 ،؛ مامی و
صفرنیا .)1931 ،همانطور که دیده میشود ،شمار پژوهشها در زمینه روابط فرازناشویی بهویژه در
ایران کم نیست؛ با این حال ،همچنان خألهایی وجود دارد.
نتایج پژوهشها تفاوت بین نگرش زنان و مردان را به رابطه فرازناشویی نشان میدهد.
روابط فرازناشویی علیرغم منفی بودن آن در زنان و مردان اتفاق میافتد (عبدالملکی ،اعظمآزاده و
قاضینژاد .)1939 ،به نظر میرسد ،زنان اغلب سراغ نوعى از رابطه میروند که به شکلى شامﻞ
احساسات و عواطف نیز باشد .درحالیکه مردان بیشتر رابطه جنسی را در اولویت قرار میدهند
1

(میﻼر  .)2111 ،زنانی که رابطه فرازناشویی برقرار مىکنند تنها  99درصد از زندگى خود رضایت
دارند و این در حالى است که این میزان از رضایت در مردان  96درصد است (کوبریبوا و
2

زیمیری  .)2119 ،به نظر میرسد در نظر گرفتن متغیر جنسیت در بررسی رابطه فرازناشویی و
درمان آن نیز ضروری است؛ ضمن اینکه اخیراً آمار روابط فرازناشویی در زنان نزدیک به آمار
مردان است و در دهههای گذشته ،این روابط در زنان افزایش یافته است (کمالجو و همکاران،
 .)1939براى بسیارى از زنانى که دست به برقراری روابط فرازناشویی میزنند ،متوقف کردن این
رفتار سختتر از چیزی است که فکرش را میکردند؛ چراکه دﻻیﻞ آنها براى روابط جانبى خود
9

پیچیده بوده است (اسچیکلفورد  ،باس و بنت  . )2112 ،با توجه به هدف پژوهش حاضر سوال
اصلی اینجاست که چرا با اینکه تمامی رویکردهای درمانی در پژوهشها اثربخش بودهاند ،هنوز
آمار روابط فرازناشویی رو به افزایش است و حتی زوجدرمانیها درمان قطعی به شمار نمیآیند؟
یکی از دﻻیــﻞ این امر میتوانــد این باشــد که علیرغم اینکه تحقیقات متنوعی حول شناسایی
عوامﻞ موثر بر رابطه فرازناشویی صورت گرفته است (فتحی و همکاران ،)1932 ،هنوز خألهایی در
1
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شناخت همهجانبه این آسیب به چشم میخورد (زارع )2111 ،که موجب میگردد درمان کامﻞ و
قطعی جهت رواندرمانی روابط فرازناشویی در دست نباشد .دوم اینکه ،به دلیﻞ پیچیدگی پدیده
رابطه فرازناشویی و چند علیتی بودن آن (رحیمی1932 ،؛ فتحی و همکاران ،)1932 ،دقیقاً مشخص
نیست هر رویکرد درمانی بر چه مؤلفه یا عامﻞ دخیﻞ در بروز این رفتار در افراد تأثیر مثبت گذاشته
است .لذا ،با توجه به نقش مهم زنان در سﻼمت خانواده (کرمی ،زکییی ،محمدی و حقشناس،
 )1939پژوهش حاضر قصد دارد طی دو مرحله ابتدا به بررسی عوامﻞ فردی ،خانوادگی ،اجتماعی
و مذهبی دخیﻞ در بروز رابطه فرازناشویی زنان و در مرحله دوم با استفاده از اطﻼعات به دست
آمده از مرحله اول پژوهش به ارائه پارادایم درمانی جدید بپردازد.

روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر کیفی و از نوع تحلیﻞ محتوا با بهکارگیری رویکرد استقرایی بود که گردآوری
اطﻼعات در این مرحله طی سه گام صورت گرفت .لذا برای پژوهش حاضر  9جامعه آماری قابﻞ
تعریف است -1 :در بخش بررسی متون نوشتاری ،جامعه شامﻞ کلیه متون نوشتاری (مقاﻻت چا
شده) در طی  21سال گذشته ( 1916تا  )1936بود -2 .در بخش مصاحبه با زنان دارای تجربه
روابط فرازناشویی ،جامعه آماری پژوهش شامﻞ کلیه زنان متأهﻞ دارای رابطه فرازناشویی در شهر
مشهد بود که بین سالهای  31-36به مراکز بهداشتی درمانی و همچنین کلینیکهای مشاوره
روانشناختی مشهد مراجعه کرده بودند -9 .در بخش مصاحبه با متخصصان نیز جامعه آماری شامﻞ
کلیه متخصصان حوزه زوج و خانواده با مدرک دکترای تخصصی از میان اعضای هیئت علمی
دانشگاهها و درمانگران حوزه زوج و خانواده بود که حداقﻞ  9سال سابقه کار داشتند.
با توجه به سه جامعه آماری در پژوهش از  9روش نمونهگیری استفاده شد .نمونهگیری در
بخش اول به روش هدفمند صورت گرفت .نتیجه نمونهگیری  21مقاله چا

شده بین سالهای

 1916تا  1936بود که نتایج آنها به علﻞ موثر در بروز روابط فرازناشویی اشاره داشت .بررسی متون
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نوشتاری به روش مرور نظاممند صورت گرفت .این سه مرحله با هدف شناسایی عوامﻞ موثر بر
روابط فرازناشویی زنان انجام شد .مرور نظاممند برای پاسخگویی به یک سوال پژوهشی مشخص و
با استفاده از یک روش علمی برنامهریزی شده مطالعات مرتبط با سوال مورد نظر را مورد بررسی
قرار میدهد .ساختار کلی یک مرور نظاممند عبارت است از جستجو و یافتن مطالعات مرتبط،
ارزیابی آنها بر اساس معیارهای مشخص ،تلفیق نتایج و ارائه یافته بهطور موجز و شفاف.
فرایندهای نسبتاً یکسانی برای انجام یک مرور نظاممند توسط صاحبنظران مختلف ارائه گردیده
است که معموﻻً شامﻞ مراحلی همچون تعیین سوال پژوهش ،جستجوی متون ،استخراج دادهها،
ارزیابی کیفی ،تحلیﻞ دادهها و ارائه و تفسیر نتایج میگردد (صفاری ،سنایینسب و پاکپور حاجی-
آقا .)1932 ،محتوای این بخش در جدول  9قابﻞ مشاهده است.
در بخش دوم  11زن دارای تجربه روابط فرازناشویی به عنوان گروه نمونه به شیوه نمونه-
گیری هدفمند انتخاب شدند و نمونهگیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت .شرط ورود به
پژوهش برای این زنان متأهﻞ ،قرار گرفتن در گروه سنی  13تا  91سال ،داشتن مدرک تحصیلی
حداقﻞ سیکﻞ و داشتن تجربه رابطه فرازناشویی درطول زندگی مشترک در نظر گرفته شد.
مصاحبهشوندگان با روش مصاحبه عمیق نیمهساختاریافته مورد مصاحبه کیفی قرار گرفتند .هدف
اصلی در این بخش پی بردن به علﻞ برقراری رابطه فرازناشویی در زنان از نگاه خود آنها بود .در
مصاحبه از سواﻻت بازپاسخ استفاده شد .کدهای باز مورد مطالعه مکرر قرار گرفتند و از میان آنها
تمامی مقولههای دخیﻞ در بروز رابطه فرازناشویی از زبان زنان مصاحبهشونده به دقت بررسی و
استخراج گردید .جدول  1مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی مصاحبه شوندگان است.
مﻼحظات اخﻼقی به کار گرفته شده در این بخش رعایت شد .به عبارتی شرکتکنندگان از اینکه
اطﻼعات آنها قرار است در جهت دستاوردهای علمی به کار گرفته شود آگاه شدند .همچنین
رضایت همه آنها گرفته شد و آزادی اختیار آنها در ترک پژوهش ذکر گردید .مصاحبهها نیز همگی
در فضای مراکز بهداشت و کلینیک مشاوره به طور کامﻼً رسمی انجام شد.
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جدول  :6ویژگیهای جمعیتشناختی گروه نمونه زنان دارای تجربه روابط فرازناشویی
ردیف

سن

تحصیالت

شغل

فرزند

مدت ازدواج

1

91

دیپلم

خانه دار

دارد

 44سال

2

21

دیپلم

خانه دار

دارد

 64سال

9

21

فوق دیپلم

آزاد

ندارد

 1سال

9

99

کارشناسی

خانه دار

دارد

 1سال

9

99

کارشناسی

کارمند

دارد

 61سال

6

99

فوق دیپلم

خانه دار

دارد

 61سال

1

13

دیپلم

خانه دار

ندارد

 66ماه

1

21

دیپلم

خانه دار

ندارد

 6سال

3

99

کارشناسی

دانشجو

ندارد

 9سال

11

21

کارشناسی

خانه دار

دارد

 3سال

11

21

کارشناسی

خانه دار

دارد

 9سال

12

91

دیپلم

خانه دار

دارد

 5سال

19

91

سیکﻞ

خانه دار

دارد

 9سال

19

21

دانشجو

ندارد

 4سال

19

99

سیکﻞ

خانه دار

دارد

 91سال

16

26

دیپلم

آزاد

ندارد

 61ماه

11

99

دیپلم

خانه دار

دارد

 8سال

کارشناسی ارشد

در گام سوم ،نمونه شامﻞ  9متخصص و درمانگر حوزه زوج و خانواده بود که به روش
هدفمند انتخاب شدند و مورد مصاحبه کیفی قرار گرفتند و نظر آنها در خصوص عوامﻞ موثر در
روابط فرازناشویی زنان استخراج و یادداشت گردید و نتایج به روش دلفی مورد تجزیه و تحلیﻞ
قرار گرفت .اعتبار و روایی عوامﻞ تنظیم شده در حیطههای چهارگانه مذکور توسط  11متخصص
روانشناسی با مدرک دکتری تخصصی تأیید گردید .ﻻزم به ذکر است گردآوری دادهها و تجزیه و
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تحلیﻞ در هر گام مرحله اول به صورت همزمان صورت گرفت .محتوای این بخش در جدول 2
قابﻞ مشاهده است.
جدول :4ویژگیهای جمعیتشناختی متخصصان در خصوص شناسایی عوامل موثر بر روابط
فرازناشویی
تحصیالت

کارشناس

جنسیت

نخست

خانم

دوم

آقا

دکتری روانشناسی مشاوره خانواده

سوم

آقا

دکتری روانشناسی بالینی

چهارم

خانم

دکتری روانشناسی عمومی

پنجم

آقا

دکتری روانشناسی عمومی

دکتری روانشناسی عمومی

در مرحله دوم پژوهش ،با استفاده از یافتههای حاصﻞ از مرحله اول پژوهش ،پارادایم جدید
درمانی تدوین شد .به منظور ترسیم پارادایم جدید و تدوین آن جهت درمان روابط فرازناشویی
زنان متأهﻞ از رویکرد عناصر مشترک به شیوه گارلند ،بروکمنفریزی و هارلبرت )2111( 1استفاده
شد .روش گارلند و همکاران ( )2111که برای شناسایی عناصر مشترک در جمعیتی خاص استفاده
میشود ،از سه گام اصلی تشکیﻞ شده است -1 :شناسایی و گزینش بستههای درمانی  -2مرور و
تحلیﻞ محتوای متون نظری  -9بررسی به وسیله متخصصان (حسینزاده ملکی.)1931 ،

یافتهها
نتایج به دست آمده از تحلیﻞ محتوای سه گام مرحله اول پژوهش حاضر نشان داد در مجموع 91
عامﻞ موثر در بروز رابطه فرازناشویی در زنان وجود دارد که این عوامﻞ در چهار حیطه فردی-

Garland, Brookman-Frazee and Hurlburt

1
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61

شخصیتی ( 21عامﻞ) ،خانوادگی-تربیتی ( 3عامﻞ) ،اجتماعی -فرهنگی ( 16عامﻞ) و مذهبی-
اعتقادی ( 9عامﻞ) منظم گردید .نتایج فراوانیهای مربوط به تعداد دفعاتی که هر مقوله (عامﻞ)
مورد تأکید توسط متون نوشتاری ،مصاحبهشوندگان و متخصصان قرار گرفت نشان داد به ترتیب
حیطه فردی-شخصیتی و حیطه اجتماعی -فرهنگی بیشترین تأثیر را در بروز روابط فرازناشویی
زنان دارند .پس از آن ،حیطه خانوادگی -تربیتی و در نهایت حیطه مذهبی -اعتقادی در بروز رابطه
فرازناشویی در زنان موثر هستند .از میان عوامﻞ مربوط به حیطه فردی -شخصیتی ،عامﻞ بازیابی
صمیمیت بیشترین میزان اهمیت و عامﻞ اعتماد افراطی همسر کمترین میزان اهمیت را در بروز
رابطه فرازناشویی زنان نشان دادند .در حیطه اجتماعی -فرهنگی نیز کاربرد نادرست شبکههای
اجتماعی و رسانه بیشترین تأثیر و در مقابﻞ ،اعتقاد به برابری حقوق اجتماعی کمترین میزان تأثیر و
اهمیت را در بروز رابطه فرازناشویی زنان نشان دادند .جدول  6 ،9، 9و  1اطﻼعات مربوط به این
بخش را در دسترس قرار داده است.
یافتههای به دست آمده از بخش اول در ترسیم پارادایم درمانی جدید جهت درمان روابط
فرازناشویی زنان مورد استفاده قرار گرفت .این درمان همزمان به چهار بعد فردی ،خانوادگی،
اجتماعی و مذهبی در درمان رابطه فرازناشویی زنان توجه دارد و با شناسایی این عوامﻞ قصد دارد
در طول درمان به شکﻞدهی مجدد شناختی ،تشنج زدایی ،بازسازی نظام ارتباطی و بازسازی سبک
دلبستگی فرد دارای تجربه رابطه فرازناشویی بپردازد .مدل پارادایمی درمان جدید در روابط
فرازناشویی زنان در شکﻞ  1قابﻞ مشاهده است .پارادایم درمانی جدید توسط  11نفر از متخصصان
و درمانگران حوزه زوج و خانواده از جهت تأیید اعتبار و روایی محتوایی مدل طراحی شده مورد
بررسی قرار گرفت و کارایی آن تأیید شد.
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جدول  :9بررسی متون نوشتاری در خصوص عوامﻞ تاثیر گذار بر روابط فرازناشویی زنان
ردیف

نویسنده /نویسندگان

6

عوامل استخراج شده از نتایج پژوهش

سال
انتشار

مصریپور  ،اعتمادی ،احمدی

2116

عوامﻞ میان فردی :جستجوی احساسات – هیجانات
سرکوب شده – عزت نفس پایین و خودپنداره منفی

و جزایری

تعارضات زناشویی :عدم جذابیت همسر – انتقام جویی از
همسر – تعارضات زناشویی – عدم توجه به مرزها –
تفاوت در ارزشها و اعتقادات زوج – عدم ارضای نیازهای
عاطفی
دﻻیﻞ جنسی :تجربه روابط جنسی متعدد قبﻞ ازدواج –
نارضایتی جنسی – اطمینان طلبی در خصوص جذابیت و
بلوغ جنسی
4

ملیحه شیردل

1919

9

علی کمالجو ،محمد نریمانی،

1939

نارضایتی جنسی – نارضایتی از روابط عاطفی–انتقام جویی
نسبت به خیانت همسر و تنوع طلبی او – تنوع طلبی
هوش معنوی پایین – تراز باﻻی استفاده از فضای مجازی

اکبر عطادخت ،عباس
ابوالقاسمی
4

جعفر نوایی ،علیرضا محمدی

1939

آریا
5

مرضیه شریفی ،مهناز حاجی-

دﻻیﻞ عاطفی – دﻻیﻞ عشقی رمانتیک – دﻻیﻞ جنسی و
انگیزه های بیرونی  -جنسیت

1931

حیدری ،فریبرز خوروش،

طرحواره غیرجدی و کناره گیر – عﻼقه زیاد به فعالیت های
جنسی  -طرحواره بی ثبات

مریم فاتحیزاده
1

سید حسین شرفالدین،
عبدالهادی صالحیزاده

1939

زیبایی ظاهری – ثروت – توانایی جذب احساسات طرف
مقابﻞ – فضای باز ابراز احساسات عاطفی – ارتباط عادی
با جنس مخالف – ضعف درون مایههای دینی و اخﻼقی –
ضعف عملکرد عوامﻞ بازدارنده حقوقی و قانونی

نقش عوامل فردی،خانوادگی،اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی...
1

الهه نژاد کریم ،طاهره سعیدی

1939

68

سابقه روابط جنسی ،جسمی و عاطفی پیش از ازدواج

فرد ،نرگس وحیدنیا،
خدابخش احمدی
8

مصطفی اجتهادی ،گلناز

1939

آنومی – پیشامد بحران زا – عدم ارضای نیاز در روابط
زناشویی – عدم رضایت کلی – مقایسه اجتماعی – کیفیت

واحدی

جایگزین  -پایین بودن تعهد زناشویی – سرمایه گذاری در
رابطه – کنترل اجتماعی
3

امید حمیدی ،سرور احمدی،

1932

طرحواره ها – سبک دلبستگی – تنوع طلبی – کسب اعتماد
به نفس – تجربه جویی – عدم پایبندی مذهبی – انحراف

مختار ویسانی

جنسی – تعهد افراد – نارضایتی عاطفی – نارضایتی جنسی
– انتقام – فرار از واقعیت – وجود فرصت ارتکاب خیانت
– جذابیت شخص سوم – سبک همسرگزینی – سرگرمی –
اختﻼف فرهنگی – اختﻼف سنی زوجین و عدم درک متقابﻞ
61

جهانگیر کرمی ،علی زکییی،

1939

حساسیت میان فردی باﻻ – افسردگی – پرخاشگری – فوبی

امید محمدی ،شریفه حق-

– روان پریشی – اضطراب – باورها و ارزشهای فردی و

شناس

اجتماعی – راستگویی پاییـن – اخﻼق گرایی پاییـن –
رضایت از زندگی پایین – عدم تﻼش برای حفظ هویت
اجتماعی -اختﻼل شخصیت خودشیفته – اختﻼل شخصیت
ضد اجتماعی – عضویت در شبکه های اجتماعی

66

علی زینعلی ،حسین اکبری

1939

64

شیرین کردبچه ،مژگان عارفی

1936

69

بهزاد قاسمی ،یوسف رنجبر

1936

تقلید(آموختنی) – عدم صمیمیت – عدم بازدارندگی – انگ
زنی(تهمت) – تﻼفی – آنومی – تنوع طلبی – بیکاری –
فشار ساختاری – عدم همبستگی – رسانههای ارتباط جمعی
– سبک زندگی – اعتقادات ضعیف – ارتباط
الگوهای ارتباطی خانواده(سازنده متقابﻞ ،اجتناب متقابﻞ و
توقع/کنارهگیری)

سودجانی ،کبیر شریفی

تجربه شکست عاطفی – عملکرد جنسی
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منصور فتحی ،حسین فکرآزاد،

1932

فردی :ضعف اعتقادات و باورهای مذهبی – تنوع طلبی و

غﻼمرضا غفاری ،جعفر

هیجان خواهی – پایین بودن اعتماد به نفس – نیاز به جلب

بوالهری

توجه
زناشویی -خانوادگی :نارضایتی جنسی -مشکﻼت عاطفی و
رفتاری -داشتن محیط متشنج در دوران کودکی و خانواده
خاستگاه – ازدواج تحمیلی و بدون عﻼقه و شناخت
اجتماعی :دشواری طﻼق و پیامدهای آن برای زنان -تأثیر
دوستان -تأثیر شبکههای اجتماعی و ماهواره و فیلم های
مستهجن

65

مریم عبدالملکی ،منصوره

1939

ازدواج اجباری – دلبستگی به خانواده منشأ و دخالت آنان –
اختﻼف نگرش بر سر نقشهای جنسیتی – نارضایتی از

اعظم آزاده ،مریم قاضینژاد

روابط جنسی و عاطفی – سوء ظن و بدبینی
61

نسیم عزتی ،کیوان کاکابرائی

1939

61

ثمینه بهادری جهرمی ،سهیﻼ

1936

پنج عامﻞ بزرگ شخصیتی(روان رنجوری – برونگرایی -
پذیرش – سازگاری – وظیفهشناسی)
عوامﻞ فردی مانند تنوع طلبی و هیجان خواهی – عوامﻞ
خانوادگی – درستکاری و مسئولیت پذیری پایین در مقیاس

پایان ،زهرا دشت بزرگی

هوش اخﻼقی
68

زهرا رامشینی

1939

بی توجهی همسر به نیازهای زن  -توجه فرد سوم به
نیازهای زن و ارضای آن – عدم منفی بودن تصور زن از
خیانت به همسر – تلفن همراه – نداشتن برنامه برای پر
کردن اوقات فراغت – توانایی و قدرت فرد در برقراری
ارتباط با دیگران – سابقه داشتن ارتباط با جنس مخالف در
دوران مجردی – مشاهده ارتباط اطرافیان با جنس مخالف –
تماشای فیلم های ماهواره که خیانت را امری عادی جلوه
می دهند – وضعیت اقتصادی شوهر -عدم ارضای نیازهای
عاطفی

نقش عوامل فردی،خانوادگی،اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی...
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مجتبی جبیبی عسگرآباد –

1939

زهرا حاجی حیدری

41

مسائﻞ روانشناختی :تنوع طلبی و محق دانستن-اثبات خود-
کسب لذت -اعتیاد -عاشق شدن
مسائﻞ گذشته :عشق ناکام شده – ادامه روابط قبلی-وجود
الگوی خیانت
مسائﻞ جنسی و جسمی :عدم توافق جنسی-ناتوانی جنسی-
عقیم بودن-سردمزاجی-گرایش جنسی انحرافی-فقدان بستر
گرم و صمیمی – بیماری مزمن
مسائﻞ عاطفی :خأل عاطفی – عدم درک و همدلی -از بین
رفتن عشق – عدم احساس خوشبختی – نادیده گرفته شدن
ازدواج نامناسب :بدون عﻼقه -زودهنگام -اختﻼف سنی
زیاد -اختﻼف طبقاتی -اختﻼف فرهنگی
سوء رفتار :خشونت کﻼمی-خشونت فیزیکی-تهمت و
شکاکی خیانت
عدم حضور همسر :قهر و ترک منزل-مأموریت-مسافرت-
شیفت شب-زندانی بودن
مسائﻞ محیطی :مشروعیت خاص قانون-مشروعیت خاص
مذهبی -الگوسازی نامناسب رسانه -تقلید از اطرافیان-عدم
مقابله مناسب-در دسترس بودن اغواگران
مسائﻞ اقتصادی :کسب درآمد – ترقی اقتصادی-تجربه
امکانات رفاهی

41

حاتمی ،فتحی ،گرجی و

2111

سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی

اسماعیلی
46

نیکخواه و صدیقی

2111

44

علی اصغر فیروزجائیان –

1936

نارضایتی جنسی – نارضایتی عاطفی– تنوع طلبی– سوء ظن
و انتقام جویی  -سن ازدواج – مدت ازدواج – سطح
تحصیﻼت – معنویت – اختﻼﻻت شخصیت

حسن قدیری

فردگرایی – ضعف در دینداری و اخﻼق – عدم رفع نیاهای
جنسی – عدم رفع نیازهای عاطفی و روانی – خشونت
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46

فیزیکی و کﻼمی شوهر – شعف نظارت بر زندگی و زندگی
صادقانه – تأثیرپذیری از دوستان ،فقر و مشکﻼت اقتصادی،
اعتیاد ،رسانه ها و شیوع فرهنگ فساد در جامعه
49

پرجرأت

2116

طرحوارههای ناسازگار اولیه

44

دشتبزرگی و صفرزاده

2116

عوامﻞ فردی ،عوامﻞ خانوادگی ،هوش اخﻼقی یکپارچگی و

45

راضیه پیکانیان ،هادی فرهادی

1936

اعتیاد به اینترنت

41

سارا کریمی ،رحیم یوسفی،

1936

صفات بنیادی شخصیت(صفات روانرنجورخویی و باوجدان

مسئولیتپذیری ،مسائﻞ عاطفی ،مسائﻞ جنسی

مهران سلیمانی
41

خدامراد مومنی ،جهانگیر

بودن)
1936

کرمی ،ندا حویزیزادهگان
48

سیدهادی علیتبار ،سعید
قنبری ،علی زادهمحمدی،
مجتبی حبیبی

ویژگیهای شخصیتی هیجانخواهی ،ناگویی هیجانی و
عاطفه منفی باﻻ

1939

سابقه رابطه جنسی پیش از ازدواج با همسر یا غیر همسر،
تعداد شرکای جنسی بیشتر

44

نقش عوامل فردی،خانوادگی،اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی...
جدول  :9فراوانی عوامﻞ فردی – شخصیتی موثر بر روابط فرازناشویی زنان
حیطه

ردیف

فراوانی

فراوانی

فراوانی

مقوله

مکتوبات

مصاحبه

مصاحبه

زنان

با
متخصصان

6

عدم سازگاری و تفاهم

1

19

9

4

عدم ارضای نیاز به تفریح و

1

1

2

سرگرمی
9

بازیابی صمیمیت

19

11

9

4

جستجوی قدرت

1

9

2

سبک دلبستگی ناایمن

1

11

1

5
1

فردی-شخصیتی مرتبط
با زن

انتقامجویی

6

9

2

عدم لذت از روابط جنسی

12

12

9

8

تنوع طلبی و هیجانخواهی

11

9

1

3

تجربه روابط جنسی قبﻞ از

9

9

9

1

ازدواج
61

ناآگاهی و ضعف مهارتهای

11

11

9

زندگی
66

اختﻼﻻت شخصیتی

9

2

9

64

بحران میانسالی

1

2

1

69

خیانت همسر

2

9

9

64

عدم صداقت

2

1

9

65

کج خلقی

1

1

9

61

کنترلگری افراطی

1

6

1

61

خساست

1

6

1
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49
68

فردی-شخصیتی مرتبط

اعتماد افراطی

1

1

1

63

با مرد

ابتﻼ به بیماری سخت جسمی

1

1

1

41

ابتﻼ به اختﻼﻻت روانی

1

9

9

46

عقیم بودن و اختﻼﻻت

1

6

2

جنسی

باتوجه به جدول  9نتایج حاکی از این است که  21مقوله در حیطه فردی – شخصیتی در هردو
زمینه مرتب ط با فرد و مرتبط با همسر در بروز رابطه فرازناشویی زنان موثر است ،همانطور که
مشاهده می گردد عامﻞ بازیابی صمیمیت با فراوانی  99موثرترین عامﻞ و اعتماد افراطی با فراوانی
 1ضعیفترین عامﻞ تاثیر گذار در بروز رابطه فرازناشویی زنان هستند.
جدول  :9فراوانی عوامﻞ خانوادگی – تربیتی موثر بر روابط فرازناشویی زنان
حیطه

ردیف

فراوانی

فراوانی

فراوانی

مقوله

مکتوبات

مصاحبه

مصاحبه

زنان

با
متخصصان

6

خانوادگی-تربیتی مرتبط

محیط متشنج خانه پدری

1

9

2

4

با زن

بی سرپرست بودن

1

1

1

9

خیانت والدین

9

9

9

4

طﻼق والدین

1

9

2

5

تابوی طﻼق

1

1

9

1

بی احترامی خانواده همسر

1

9

1

1

دخالت خانواده همسر

1

9

1

ازدواج مجدد

1

6

2

8

خانوادگی-تربیتی مرتبط

44

نقش عوامل فردی،خانوادگی،اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی...
3

زندگی با خانواده همسر

با مرد

1

1

1

زیر یک سقف

باتوجه به جدول  ،9نتایج حاکی از این است که  3مقوله در حیطه خانوادگی – تربیتی
در هردو زمینه مرتبط با فرد و مرتبط با همسر در بروز رابطه فرازناشویی زنان موثر است ،همانطور
که مشاهده می گردد عامﻞ تابوی طﻼق با فراوانی  19موثرترین عامﻞ و بی سرپرستی با فراوانی 1
ضعیفترین عامﻞ تاثیر گذار در بروز رابطه فرازناشویی زنان هستند.
جدول :6فراوانی عوامﻞ فرهنگی  -اجتماعی موثر بر روابط فرازناشویی زنان
ردیف

مقوله

حیطه

فراوانی

فراوانی

فراوانی مصاحبه

مکتوبات

مصاحبه زنان

با متخصصان

6

فرهنگی-اجتماعی

مشکﻼت مالی

9

19

9

4

مرتبط با زن

کاربرد نادرست

1

19

9

شبکههای اجتماعی و
رسانه

9

ازدواج اجباری

9

9

9

4

دوستان پرخطر

9

3

9

5

اعتقاد به برابری

1

2

1

حقوق اجتماعی
1

جذابیت شخص سوم

9

1

9

1

در دسترس بودن

9

11

9

شخص سوم
8

محیط شغلی با
همکاران غیر

1

2

2
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45
همجنس
3

فرهنگی-اجتماعی

بیکاری

2

9

9

61

مرتبط با مرد

اختﻼف فرهنگی

9

1

9

بی مسئولیتی

2

2

9

66

اجتماعی
64

اعتیاد

1

9

9

69

معاشرت نامتعارف

9

3

2

با دیگران
64

عدم جذابیت همسر

1

9

9

65

اشتغال زیاد همسر در 1

3

9

خارج از منزل
شغﻞ نامتعارف همسر

61

1

9

1

باتوجه به جدول  6نتایج حاکی از این است که  16مقوله در حیطه فرهنگی – اجتماعی
در هردو زمین ه مرتبط با فرد و مرتبط با همسر در بروز رابطه فرازناشویی زنان موثر است ،همانطور
که مشاهده می گردد عامﻞ کاربرد نادرست شبکههای اجتماعی و رسانه با فراوانی  26موثرترین
عامﻞ و برابری حقوق اجتماعی با فراوانی 9ضعیفترین عامﻞ تاثیر گذار در بروز رابطه فرازناشویی
زنان هستند.

41

نقش عوامل فردی،خانوادگی،اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی...
جدول  :1فراوانی عوامﻞ مذهبی اعتقادی موثر بر روابط فرازناشویی زنان
ردیف حیطه

مقوله

فراوانی

فراوانی

فراوانی مصاحبه

مکتوبات

مصاحبه

با متخصصان

زنان
1

6

مذهبی-اعتقادی

اعتقادات مذهبی ضعیف

4

مرتبط با زن

عدم وجود احساس گناه1 ،

9

مذهبی-اعتقادی

اعتقاد به حقوق مذهبی

مرتبط با مرد

وابسته به جنس

19

9

9

9

وجدانمندی و اخﻼق

4

تعصب و پایبندی مذهبی

1
1

9
9

2
2

افراطی

باتوجه به جدول  1نتایج حاکی از این است که  9مقوله در حیطه مذهبی – اعتقادی در
هردو زمینه مرتبط با فرد و مرتبط با همسر در بروز رابطه فرازناشویی زنان موثر است ،همانطور که
مشاهده میگردد عامﻞ اعتقادات مذهبی ضعیف با فراوانی  29موثرترین عامﻞ و تعصب و پایبندی
مذهبی افراطی همسر با فراوانی  9ضعیفترین عامﻞ تاثیر گذار در بروز رابطه فرازناشویی زنان
هستند.

41
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شکﻞ  :1مدل پارادایمی درمان روابط فرازناشویی زنان ،با استفاده از رویکرد عناصر مشترک درمانهای
روانشناختی براساس مدل گارلند و همکاران ()2111

بحث و نتیجهگیری
همانطور که مشاهده شد ،هدف پژوهش حاضر بررسی عوامﻞ فردی ،خانوادگی ،اجتماعی و مذهبی
مرتبط با روابط فرازناشویی زنان متأهﻞ در قالب یک پژوهش کیفی با هدف تدوین درمان بود.

نقش عوامل فردی،خانوادگی،اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی...

48

نتایج به دست آمده از دو مرحله پژوهش نشان داد در مجموع  91عامﻞ در قالب چهار حیطه
فردی -شخصیتی ،خانوادگی -تربیتی ،فرهنگی -اجتماعی و مذهبی -اعتقادی در بروز رابطه
فرازناشویی زنان نقش دارند .در هر حیطه عوامﻞ موثر بر رابطه فرازناشویی زنان از دو منظر عوامﻞ
موثر فردی و عوامﻞ موثر از سوی همسر مورد تأکید قرار گرفتند .این تقسیمبندی از آنجا حائز
اهمیت بود که نشاندهنده ادراک زنان از دﻻیﻞ موثر بر مشکلشان بود .این ادراک چه درست و چه
نادرست منعکسکننده واقعیت فاعلی از دیدگاه زنان دارای رابطه فرازناشویی بود که مبنای رفتار یا
عمﻞ آنها قرار دارد و میتوان چنین فرض کرد که تغییر در شناخت و احساس مسئولیت فردی در
حﻞ مشکﻼت بدون درنظر گرفتن این موضوع امکانپذیر نیست.
از میان چهار حیطه تأثیرگذار در روابط فرازناشویی زنان ،مشاهده گردید که ابتدا مقولههای
مربوط به حیطه فردی-شخصیتی و بعد از آن مقولههای مرتبط با حیطه فرهنگی -اجتماعی بیشترین
تأثیر را در بروز روابط فرازناشویی زنان دارند .پیشتر پژوهشهایی اثرگذاری هر چهارحیطه در
بروز روابط فرازناشویی را مورد بررسی قرار داده بودند که میتوان نتایج آنها را همسو با نتایج به-
دستآمده از این بخش مطالعه حاضر در نظر گرفت .برای مثال ،میتوان به پژوهش فتحی و
همکاران( )1932که به نقش عوامﻞ فردی ،خانوادگی و اجتماعی اشاره کرد و یا پژوهش دشت-
بزرگی و صفرزاده ( )2116که در نتایج خود به تأثیر عوامﻞ فردی و خانوادگی اشاره کردند و
همچنین پژوهشهای زینعلی و اکبری( ،)1939صالحآبادی( )1939و کرمی و همکاران( )1939که
به طور خاص روابط فرازناشویی را از دیدی جامعهشناسانه مورد بررسی قرار دادند اشاره نمود.
شرفالدین و همکاران ( )1939نیز در یافتههای مطالعه خود نشان دادند ضعف اعتقادات دینی
میتواند یکی از عوامﻞ مهم اثرگذار در برقراری روابط فرازناشویی محسوب گردد.
در حیطه فردی -شخصیتی مشاهده میشود که مقوله بازیابی صمیمیت بیشترین تأثیر و
اهمیت را در برقراری رابطه فرازناشویی در زنان متأهﻞ دارد .این یافته همسو با نتایج پژوهشهای
نوایی و محمدیآریا ( ،)1939مصریپور و همکاران ( )2116و شیردل ( )1919است که نشان
دادند ناکامیهای عاطفی بهویژه در زنان از عمدهترین و به نوعی موثرترین عامﻞ در افزایش انگیزه
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جهت برقراری رابطه فرازناشویی محسوب میگردد .همچنین مقولههای دیگری چون نارضایتی
جنسی ،ویژگیهای شخصیتی و سبک دلبستگی ناایمن در کنار تأثیر طرحوارههای ناسازگار اولیه و
بسیاری عوامﻞ دیگر همانطور که مشاهده میشود در بروز رابطه فرازناشویی زنان موثرند که
مطالعات این نتایج را نیز پیشتر تأیید کرده است (حمیدی و همکاران1932 ،؛ عبدی و همکاران،
1931؛ اسکندری ،هادی ،سهرابی ،معتمدی و فرخی1939 ،؛ قاسمی و همکاران1936 ،؛ عزتی و
کاکابرائی.)1939 ،
در حیطه خانوادگی -تربیتی مشاهده گردید تابوی طﻼق بیشترین تأثیر را در ایجاد انگیزه
برای برقراری رابطه فرازناشویی در زنان داشت .مطالعات به این نتیجه رسیدهاست که از آثار مهم و
منفی طﻼق تأثیرات روانشناختی آن بر زنان مطلقه است(امینی1913 ،؛ غفوریان نوروزی ،قنبری
هاشمآبادی و حسنآبادی .)1932 ،ارزشهای پیشین خانوادههای نسﻞهای گذشته نیز از جمله
عواملی بوده که میزان طﻼق را به دلیﻞ ناپسند بودن آن کاهش داده است (چابکی )1932 ،و هنوز
این ارزشها در برخی خانوادهها در جریان است ،علیرغم اینکه در زمان گذشته نهاد خانواده تنها
کارگزار جامعهپذیری افراد محسوب میشد ،اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تأثیر وسایﻞ ارتباط
جمعی شاهد کمرنگ شدن این ارزشها هستیم (نعیمی .)1931،همچنین ،تجربه طﻼق ،سازگاری
زوجین و فرزندان آنها را در تمام ابعاد (روانشناختی ،جسمانی ،اجتماعی و هیجانی) تحت تأثیر
قرار میدهد و باعث کاهش عملکرد و ناکارآمدی اعضای خانواده پس از طﻼق می گردد؛ لذا ،منجر
به مشکﻼت سازگاری کوتاهمدت و بلندمدت در افراد مطلقه میشود (بﻼلی ،اعتمادی و فاتحیزاده،
 .)1931بنابراین به نظر میرسد تابو بودن طﻼق از نظر خانوادگی و تأثیرات منفی آن بر فرد و
خانواده ،یکی از انگیزههایی باشد که زنان را از برهم زدن زندگی مشترک علیرغم وجود مشکﻼت
منصرف میسازد و به نوعی از طﻼق گرفتن ترس دارند .نتایج مطالعات پیشین (فتحی و همکاران،
 )1932نیز نقش ترس از طﻼق ،تابو بودن آن در خانواده و نداشتن حمایت خانواده را یکی از
عوامﻞ موثر بر رابطه فرازناشویی عنوان نمودند .عﻼوه بر این ،برخی مقولههای دیگر نظیر روابط
فرازناشویی والدین و محیط متشنج خانه پدری نیز در بروز روابط فرازناشویی زنان موثرند .در این
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راستا نیز پژوهش حاضر همسو با نتایج پژوهشهای قبلی است؛ مانند مطالعه اسمیت ،گرین و
پروتی )2116(1که نشان داد روابط فرازناشویی والدین میتواند موجب بروز مشکﻼت بین فردی
در خانواده شود و بر ارزشهای اخﻼقی فرزندان خانواده تأثیر منفی داشته باشد.
عوامﻞ فرهنگی -اجتماعی دومین حیطه موثر در بروز رابطه فرازناشویی زنان شناخته شد.
مقوله کاربرد نادرست شبکههای اجتماعی و رسانهها بیشترین مقوله موثر در بروز رابطه فرازناشویی
تشخیص داده شد .با پیدا شدن ردپای فضای مجازی در رابطه زناشویی ،نگرش زوجین به یکدیگر
نیز تغییر کرده و این تغییر نگرش باعث اختﻼل در روابط صمیمانه زوجین گردیده است (هرتلین و
پیرسی .)2112 ،2اختصاص زمان بیش از حد به استفاده از فضای مجازی و کاربرد نادرست آن
موجب تغییر در سبک زندگی شده و زمینهساز رفتار انحرافی و عدم تعهد به وظایف زندگی
زناشویی و رابطه زناشویی میشود (شجاعی جشوقانی ،احمدی ،جزایری و اعتمادی.)1936 ،
همچنین اینترنت با توجه به فضای امن و ناشناختهای که در اختیار کاربر قرار میدهد ،از
طریق اتاقهای گفتگو و شبکههای اجتماعی ،افراد را به افشای صمیمانه درباره مشکﻼت و
معضﻼت زندگی زناشویی و البته خیالپردازی درباره همسر کامﻞ تشویق میکند که همین امر
موجب برقراری ارتباطهای نزدیک و صمیمانه بین کاربران شده و زمینه را برای گفتگوهای عاطفی
و جنسی آماده میکند(کرمی و همکاران .)1939 ،در کنار استفاده از فضای مجازی وجود
دوستیهای پرخطر و فرصت برای برقراری رابطه فرازناشویی از جمله عوامﻞ فرهنگی -اجتماعی
موثر در بروز رابطه فرازناشویی است .برخی افراد دوستیهای اجتماعی با جنس مخالف را در
توجیه این مسأله تنها یک دوستی ساده به شمار میآورند ،اما همین دوستی گاه انگیزهای برای
برقراری رابطه فرازناشویی میشود (روستایی ،بدیهیزراعتی و پوراکبران .)1939 ،نتایج به دست
آمده از پژوهش حاضر همسو با نتایج پژوهشهای قبلی در حوزه اثرگذاری کاربرد نادرست

Hertlein and Piercy
Schmidt, Green and Prouty
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شبکههای اجتماعی و فضای مجازی بر روابط فرازناشویی است (واسلر2116 ،1؛ کمالجو،
1936؛درتاج ،رجبیان دهزیره ،فتحاللهی و درتاج.)1931 ،
در نهایت مشخص گردید حیطه مذهبی -اعتقادی نیز در بروز رابطه فرازناشویی زنان موثر
است که مقوله ضعف اعتقادات دینی بیشترین اهمیت در بروز رابطه فرازناشویی زنان را به همراه
داشت .همسو با این یافته نتایج مطالعات فیروزجائیان و قدیری ( )1936و همچنین صالحآبادی
( )1939نشان داد یکی از عوامﻞ مهم در برقراری رابطه فرازناشویی ضعف دینداری است .لذا،
کشف برداشتها و دﻻیﻞ فردی شرکتکنندگان از نقش عوامﻞ اثرگذار بر بروز مشکﻞ و درک
دیدگاه آنها می تواند یکی از نکات مهم در طراحی درمانی موثر در این زمینه باشد و همچنین ،به
نظر می رسد درمان روابط فرازناشویی بدون در نظر گرفتن عوامﻞ موثر در بروز آن به درستی
امکانپذیر نیست (فتحی و همکاران.)1932 ،
نتایج حاصﻞ از بررسی مقولههای هر چهارحیطه عوامﻞ موثر بر روابط فرازناشویی زنان در
نهایت منجر به شکﻞگیری پاردایم درمانی در زمینه قطع روابط فرازناشویی و درمان آن گردید .با
توجه به اینکه پژوهشها نشان میدهند افشای رابطه فرازناشویی تأثیر مخرب و تکاندهندهای بر
زوجها میگذارد(براون2111 ،؛ ﻻسترمن )1331 ،و نیز با توجه به پیامدهای گاه جبرانناپذیر افشای
رابطه فرازناشویی در میان همسران مانند قتﻞ همسر ،خودکشی و انتقامجویی (کرمی و همکاران،
 ،)1939مدل درمان جدید که به صورت فردی در زنان دارای تجربه رابطه فرازناشویی قابﻞ
اجراست میتواند سودمند به نظر برسد .درمان جدید با شناسایی عناصر مشترک درمانهای مبتنی بر
شواهد و بهکارگیری آن عناصر در عمﻞ ،از پتانسیﻞ قابﻞ توجهی در شکﻞدهی مجدد شناختی،
تشنجزدایی ،بازسازی نظام ارتباطی و بازسازی دلبستگی زنان دارای تجربه رابطه فرازناشویی و
ایجاد انگیزه در آنها جهت حفظ تعهد زناشویی برخوردار است .از محدودیتهای پژوهش حاضر
میتوان به تعداد کم مصاحبهشوندگان اشاره نمود .با توجه به وجود قوانین سخت اجرایی در
مواجهه با رابطه فرازناشویی زنان و نیز از آن جا که اغلب مردان مواجه شده با عهدشکنی همسر،
Vossler
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کمترین واکنشی که به رابطه فرازناشویی زنان خود نشان میدهند طﻼق است و میزان مجازاتهای
رسمی و غیر رسمی زنان بیشتر از مردان گزارش شده است (فتحی و همکاران .)1932 ،این
موضوع می تواند دلیلی باشد برای اینکه زنان دارای تجربه رابطه فرازناشویی به راحتی در خصوص
تجربه خود صحبت نکنند .همچنین به طور قطع با توجه به وجود تفاوت در نگرش زنان و مردان
به رابطه فرازناشویی(پنجهبند و عنایت ،)1939 ،اگر پژوهشی با هدف مشابه پژوهش حاضر بر روی
مردان صورت گیرد میتوان با نتایج متفاوتی در خصوص عوامﻞ موثر بر رابطه فرازناشویی مردان
روبرو شد .لذا محدودیت دیگر پژوهش حاضر این است که درمان طراحی شده جدید صرفاً برای
زنان کاربرد دارد.
از یافتههای بخش اول این پژوهش جهت شناسایی دقیق و همه جانبه عوامﻞ موثر در بروز
رابطه فرازناشویی توسط زنان مستعد برقراری رابطه فرازناشویی با هدف پیشگیری یا کاهش
آسیب در مشاورههای روانشناختی میتوان استفاده نمود .پیشنهاد دیگر این پژوهش توضیح پارادایم
درمان جدید به همسران زنان دارای تجربه روابط فرازناشویی به عنوان یک گزینه ،جهت پیشگیری
از برهمخوردن یک ازدواج و بهطور غیرمستقیم ،کاهش آمارهای روزافزون طﻼق است.

99

سال  ،61شمارة  | ،4زمستان 6931

منابع:
اجتهادی ،مصطفی و واحدی ،گلناز .)1939( .بررسی جامعه شناختی پتانسیﻞ خیانت در روابط
زناشویی و عوامﻞ موثر بر آن .مجله جامعه شناسی ایران.191 -119 :)9( 11 ،
اسکندری ،حسین؛ هادی ،سعیده؛ سهرابی ،فرامرز؛ معتمدی ،عبداهلل و فرخی ،نورعلی.)1939( .

رابطه سبکهای دلبستگی با تعهد زناشویی در افراد مرتکب بیوفایی زناشویی .پژوهشهای
مشاوره.93-92 :)61(19 ،
امینی ،ناصر .)1913(.بررسی مقایسه ویژگیهای روانشناختی شخصیتی و باورهای غیرمنطقی زنان

مطلقه و عادی استان بوشهر .مجموعه مقاﻻت نخستین همایش سراسری علﻞ و پیامدهای
طﻼق.
آرینفر ،نیره؛ اعتمادی ،عذرا .)1939( .مقایسه اثربخشی زوجدرمانی یکپارچهنگر وهیجانمدار بر
صمیمیت زناشویی زوجین آسیبدیده از خیانت همسر .مجله پژوهشهای مشاوره-1 ،93 .
.91
باراناوﻻدی ،صادق؛ اعتمادی ،عذرا؛ احمدی ،احمد و فاتحیزاده ،مریم .)1931( .زوجدرمانی بعد
از وقوع خیانت زناشویی مردان :یک مطالعه کنترل شده .مجله تحقیقات علوم رفتاری:)1(16 .
.91-92
بدیهی زراعتی ،فرنوش و موسوی ،رقیه .)1939( .اثربخشی زوجدرمانی هیجانمدار بر تغییر سبک
دلبستگی بزرگساﻻن و صمیمیت جنسی زوجین .فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی.
.31-11 :)29(1
بﻼلی ،طیبه؛ اعتمادی ،عذرا و فاتحیزاده ،مریم .)1931( .بررسی رابطه عوامﻞ روانشناختی و

جمعیتشناختی پیشبینی کننده سازگاری پس از طﻼق در زنان مطلقه شهر اصفهان .فصلنامه
فرهنگ مشاوره و رواندرمانی.91-99 :)9(2 .

نقش عوامل فردی،خانوادگی،اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی...

94

پاکروان ،فریبا .)1939( .اثربخشی درمان مبتنی بر بخشش بر تابآوری و ابرازگری هیجانی زنان
آسیبدیده از روابط فرازناشویی (پایاننامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی) .دانشگاه
فردوسی مشهد ،ایران.
پنجه بند ،سیدیوسف و عنایت ،حلیمه .)1939(.فرآیند شکﻞ گیری رابطه فرازناشویی از نگاه مردان .
فصلنامه ارمغان دانش.199-191: )1( 21،
چابکی ،امالبنین .)1932( .مطالعه بیننسلی رابطه نگرش به طﻼق و کارکردهای خانواده در زنان
شهر تهران .فصلنامه مطالعات زن و خانواده.119-193 :)1(1 ،
حسنآبادی ،حسین؛ مجرد ،سعید و سلطانیفر ،عاطفه .)1931( .بررسی اثربخشی درمان هیجانمدار

بر سازگاری زناشویی و عواطف مثبت همسرهای دارای روابط خارج زناشویی .پژوهشهای
روانشناسی بالینی و مشاوره.91-29 :)2(1 ،

حسینزاده ملکی ،زهرا .)1931( .طراحی و بررسی اثربخشی مقدماتی بسته آموزش فرزندپروری
مبتنی بر کنشهای اجرایی متمرکز بر فرهنگ در بهبود نشانهها و کنشهای اجرایی کودکان
( ADHDرساله دکتری) .دانشگاه تربیت مدرس،ایران.
حیدری ،حکیمه؛ فاتحیزاده ،مریم و اعتمادی ،عذرا .)1911( .پیشبینی عهدشکنی در زناشویی.
مجله تازههای رواندرمانی ،شماره  91و.121-119 :92

خدمتگزار ،حسین؛ بوالهری ،جعفر و کرملو ،سمیرا .)1911( .بی وفایی همسران :روش های
پیشگیری و رویارویی با بیوفایی .تهران :قطره.
درتاج ،فریبا؛ رجبیان دهزیره ،مریم؛ فتحاللهی ،فیروزه و درتارج ،فتانه .)1931( .رابطه میزان استفاده

از شبکههای اجتماعی مجازی با احساس تنهایی و خیانت زناشویی در دانشجویان .فصلنامه
روانشناسی تربیتی دانشگاه عﻼمه طباطبایی.191-113 :)91(19 ،

رحیمی ،اکرم .)1932(.بررسی آسیب شناسی تعاملی رابطه زوجین قبﻞ و بعد از عهدشکنی شوهران
در بین زنان آسیب دیده شهر اصفهان (پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی) .دانشگاه آزاد
اسﻼمی واحد علوم تحقیقات اصفهان ،ایران.

95

سال  ،61شمارة  | ،4زمستان 6931

رفیعی ،سحر؛ حاتمی ،ابوالفضﻞ و فروغی ،علیاکبر .)1931( .رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه
و سبک دلبستگی در زنان دارای خیانت زناشویی .مجله زن و جامعه(جامعهشناسی زنان)،
.96-21 :)1(2
روستایی ،مرتضی؛ بدیهی زراعتی ،فرنوش و پوراکبران ،الهه .)1939( .بررسی تأثیر رسانههای

نوپدید(اینترنت ،ماهواره و تلفن همراه) بر خیانت عاطفی زوجین و عوامﻞ موثر بر آن .مجله
اصول بهداشت روانی(ویژه نامه سومین کنفرانس بینالمللی روانشناسی و علوم تربیتی):11،
.913-29
شجاعی جشوقانی ،ریحانه؛ احمدی ،احمد؛ جزایری ،رضوانالسادات و اعتمادی ،عذرا.)1936( .
شناسایی و مقایسه آسیبهای برآمده از فضای مجازی در روابط بین زوجین(مطالعه موردی در
شهر اصفهان) .فصلنامه خانواده پژوهشی.961-991 :)92(19 ،
شرفالدین ،حسین و صالحیزاده ،عبدالهادی .)1939(.زمینههای روابط فرازناشویی در ایران؛ مطالعه
موردی شهر تهران .فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی.191-111:)21( 1،

شیردل ،ملیحه .)1919( .عوامﻞ گرایش زنان و مردان متأهﻞ به رابطه نامشروع جنسی .فصلنامه علمی
پژوهشی رفاه اجتماعی.191-199 :)22(6 ،

صالحآبادی ،لیﻼ .)1939(.بررسی عوامﻞ اجتماعی موثر بر روابط فرازناشویی زوجین مراجعهکننده به
مراکز مشاوره مناطق شهر تهران (پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان) .دانشگاه
الزهراء ،ایران.
صفاری ،محسن؛ سنایینسب ،هرمز و پاکپورحاجیآقا ،امیر .)1932( .چگونه یک مرور سیستماتیک
در زمینه سﻼمت انجام دهیم :یک مرور توصیفی .فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سﻼمت،
.61-91 :)1(1

صفایی ،مهسا )1931( .بررسی عوامﻞ تأثیرگذار بر گرایش زنان متأهﻞ به روابط فرازناشویی :نقش
ویژگیهای شخصیتی به عنوان متغیر میانجی (پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و
راهنمایی) .دانشگاه الزهرا ،ایران.

نقش عوامل فردی،خانوادگی،اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی...

91

عبدالملکی ،مریم؛ اعظمآزاده ،منصوره و قاضینژاد ،مریم .)1939( .رابطه استفاده از رسانههای

جهانی و بازاندیشی مدرن با گرایش به روابط فرازناشویی در بین زوجین شهر قروه .فصلنامه
خانوادهپژوهی.992-913 :)99(11 ،
عبدی ،محمدرضا؛ خوش کنش ،ابوالقاسم؛ پورابراهیم ،تقی و محمدی ،روح اله .)1931(.بررسی

سبک دلبستگی و رضایت زناشویی افراد متأهﻞ درگیر در خیانت اینترنتی .فصلنامه مطالعات
روانشناختی دانشکده علوم تریبیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا ،دوره .191-199 :)9 (1
عزتی ،نسیم و کاکابرایی ،کیوان .)1939( .پیشبینی خیانت زناشویی بر اساس کیفیت زندگی
زناشویی و پنج عامﻞ بزرگ شخصیتی .ماهنامه پژوهش ملﻞ.12-19:)3(1 ،
علیپور ،صدرا؛ اعزازی بجنوردی ،المیرا؛ هنرمند دربادام ،مونا؛ موسوی ،سحر و دشتبزرگی ،زهرا.
( .)1936اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی(ایماگوتراپی) بر دیدگاه درکی و بخشودگی
زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی .فصلنامه مدیریت ارتقای سﻼمت.92-96:)6(6،
غفوریان نوروزی ،پریسا؛ قنبری هاشمآبادی ،بهرامعلی و حسنآبادی ،حسین .)1932( .مقایسه
اثربخشی گروه درمانی با رویکرد وجودی و معنوی بر اعتماد ،عزت نفس و اضطراب زنان
مطلقه .مجله پژوهشهای مشاوره.31-12 :)91(12 ،
فتحی ،منصور؛ فکر آزاد ،حسین؛ غفاری ،غﻼمرضا و بوالهری ،جعفر .)1932( .عوامﻞ زمینه ساز بی
وفایی زناشویی زنان .فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی.191-113 :)91(19 ،
فیروزجائیان ،علی اصغر و قدیری ،حسین .)1936( .مطالعه پدیدارشناختی دﻻیﻞ بیوفایی زناشویی.
فصلنامه مطالعات اجتماعی زنان ایران.199-121 :)1(11 ،
قاسمی ،بهزاد؛ رنجبر سودجانی ،یوسف و شریفی ،کبیر .)1936( .نقش عملکرد جنسی و تجربه
شکست عاطفی در گرایش زوجین به روابط فرازناشویی .فصلنامه رویش روانشناسی:)1(6 ،
.61-99
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کرمی ،جهانگیر؛ زکییی ،علی؛ محمدی ،امید و حقشناس ،شریفه .)1939( .نقش عوامﻞ روانی و
اجتماعی در پیشبینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی در زنان متأهﻞ و ارائه
یک مدل بر اساس عوامﻞ مرتبط .فصلنامه مطالعات زنان.192-123 :)9(19 ،

کمالجو ،علی .)1936( .طراحی و آزمون مدل علی تأثیرات هوش معنوی و اخﻼقی بر روابط
فرازناشویی با واسطههای شبکههای اجتماعی مجازی و رضایت زناشویی( رساله دکتری رشته
روانشناسی) .دانشگاه محقق اردبیلی ،ایران.
کمالجو ،علی؛ نریمانی ،محمد؛ عطادوخت ،اکبر و ابوالقاسمی ،عباس .)1939( .پیشبینی روابط
فرازناشویی بر اساس هوش معنوی ،هوش اخﻼقی ،رضایت زناشویی و استفاده از شبکههای
مجازی اجتماعی با نقش تعدیﻞکنندگی جنسیت .مجله مشاوره و رواندرمانی خانواده:)2(6 ،
.61-93
مامی ،شهرام و صفرنیا ،افشین .)1931( .اثربخشی زوجدرمانی سیستمی -سازهگرا بر طرحوارههای

ناسازگار اولیه و گرایش به روابط فرازناشویی زنان متقاضی طﻼق .فصلنامه مطالعات
روانشناختی.31-19 :)1(19 ،
مشکینقلم ،زهرا .)1931( .علتشناسی اعمال منافی عفت زنان(پایاننامه کارشناسی ارشد رشته
حقوق-جزا و جرمشناسی) .دانشگاه شیراز،ایران.
ملکزاده ترکمانی ،پریسا؛ امینپور ،مینا؛ بختیاری سعید ،بهرام؛ خلیلی ،غﻼمرضا و داورنیا ،رضا.
( .)1931بررسی اثربخشی مداخله بخشش محور بر دلزدگی زناشویی زنان آسیبدیده از
پیمانشکنی همسر .مجله علوم پزشکی زانکو دانشگاه علوم پزشکی کردستان.99-91:)61(13 ،
مومنی جاوید ،مهرآور و شعارع کاظمی ،مهرانگیز .)1932( .اثربخشی مداخﻼت روان درمانی بر

بخشش خیانت همسر در زنان متأهﻞ شهرتهران در سال های  .1931-1913فصلنامه پژوهش
اجتماعی.199-193 :)11(6 ،
نعیمی ،محمدرضا .)1931( .تأثیر تعامﻞ خانواده و ماهواره در بروز پدیده طﻼق(مطالعه موردی
شهرستان گرگان) .مطالعات جامعهشناختی جوانان.211-131 :)1(1 .
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