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  چکیده

 تأثیررا تحت  نیرابطه زوج یکه به شکل اساسنهاد خانواده است  هاي آسیباز  یکیروابط فرا زناشویی 

 نیاست و ا یآن منف يامدهایجامعه به روابط فرا زناشویی و پ يرغم آنکه نگرش اعضا علی. دهدیقرار م

 يهم برا يندیفرا یطاما امکان رخ دادن آن  شودیتوجیه در نظر گرفته م غیرقابل اي پدیدهعنوان  عمل به

گیري روابط فرا  شکل ندیفرا ییاساس پژوهش حاضر با هدف شناسا نیبر ا .مردان و هم زنان وجود دارد

و با استفاده از  یفیک کردیمطالعه حاضر بر اساس رو قیروش تحق. گرفته است انجام نیزناشویی زوج

کننده به دادگاه و دفاتر  مراجعه افرادنفر از  20مطالعه  ينمونه آمار. بوده است یتیمصاحبه روا کیتکن

 13ها مصاحبهلیتحل در. دیگرد نییتع یشهر مشهد و حجم نمونه بر اساس قاعده اشباع اطالعاتوکالت 

 کیینشان داد که روابط فرا زناشویی ط يمقوالت محور نیروابط ب. استخراج شد مؤلفه39و  یمقوله اصل

 طیو شرا ها ستراتژيا،یعل طیشرا ،اي زمینهطیمراحل شامل شرا نیا. شودیم جادیا اي مرحلهچهار  ندیفرا

روابط فرا زناشویی شده  يبرقرار تیبه روابط فرا زناشویی و در نها شیگر است که موجب گرا مداخله

.استخراج شد "در جامعه امروز یشرافت يکدها فیتضع"پژوهش  نیا اي هستهمقوله  تیدر نها. است
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  بیان مسئله

کارکرد خانواده در طول تاریخ دستخوش تغییر فراوان بوده و تغییر شکل و ساختار آن 

در کنار تمایالت جنسی که از نیازهاي . سبب بروز تحول در روابط خانوادگی شده است

یی نیز شود، عشق، امنیت اقتصادي، محافظت، امنیت عاطفی و فرار از تنها اولیه ناشی می

). Harris, 2006:48-52(شوند  ازجمله عواملی هستند که باعث گرایش به ازدواج می

شدة جهان اجرا شده است، اما  ي شناختهها فرهنگاین سنت از دیرباز در تمامی  دهرچن

حال روابط فرا زناشویی نیز همواره همراه انسان بوده است و نرخ وقوع آن بر اساس  یندرع

درصد براي افراد  75تا  12یف از آن متفاوت است و از میزان تقریبی گیري و تعر نمونه

Allen(کند  تغییر می اند بار با آن مواجه شده که حداقل یک متأهل & Baucom, 2004: 

467-488.(  

هاي  یبررسشناسی در این حوزه بسیار محدود بوده و  که تحقیقات جامعه ازآنجایی

، لذا تحلیل خیانت با رویکرد اند پرداختهختی به این معضل شده عمدتًا از بعد روانشنا انجام

همچنین به دلیل حساسیت باالي این . است انکار غیرقابلی نیز ضرورتی شناخت جامعه

موضوع در جامعه ایران که سنت، مذهب، فرهنگ و باورهاي دینی و اخالقی در آن نقش 

ویژه  هایی مواجه بوده که به یتمحدودکنند، تحقیق در این زمینه همواره با  ي ایفا میا عمده

شناسانه در  نوعی تابو تلقی شده و بنابراین هرگونه بررسی جامعه متأهلمسئله خیانت زنان 

شناسی خیانت هم در مردان  بنابراین آسیب. جدي مواجه کرده استاین مورد را با موانعی

فتن آن جامعه با هم در زنان به یک میزان اهمیت پیدا کرده و در صورت نادیده گر

که روابط فرا زناشویی یکی از  يطور به. صدمات جبران ناپذیري مواجه خواهد شد

هاي ین دالیل طالق در فرهنگتر عمدهیدها براي ثبات روابط زناشویی و از تهدترین مهم

,Knight(شود مختلف محسوب می   ).7-42: 1390محسن زاده و همکاران، ؛ 2010

  ها  پژوهشنتایج 

(Bass, 1997 ; Shackleford et al, 2000 ; Hertlin et al, 2005 ; Brand et al, 2007 ; 

Schickford et al, 2008 ; Schneider et al, 2008 ; Fong et al, 2009 ; Knight, 2010 ؛
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، )7- 42: 1390و محسن زاده و همکاران،  1387، کاوه، 26-30: 1377صدق پور،  صالح

ي پیشگیري از آن ها راهه خیانت آثار مخربی در پی دارد، بنابراین دهد که پدید نشان می

همچنین روابط فرا زناشویی ازجمله موضوعاتی است که . یابد بیشتر از درمان اهمیت می

هاي  ینیککلبراي حل تعارضات ناشی از آن به درمانگران و مشاوران  ها زوجشود  سبب می

یر و پرتالطم براي تمام افراد گ نفسواند یک تجربه ت یماین مسئله . روانشناسی مراجعه کنند

  ).Glass & Wright, 1997: 471-507(درگیر در این ماجرا باشد 

شرایط و  اساسی است که چه سؤاالتدر پی پاسخ به این  حاضرمطالعه بر این اساس 

گردد؟ و طی چه فرایندي  ساز بروز روابط فرا زناشویی در بین زوجین می ینهزمدالیلی 

  گیرد؟روابط فرا زناشویی شکل می

  

  مبانی نظري

مسئله خیانت و روابط فرا زناشویی به دلیل تعارضات و تالطمات گوناگونی که در زندگی 

آورد نیازمند بررسی عمیق  کند و پیامدها و مشکالتی که به همراه می زوجین ایجاد می

ید از نظریات گوناگونی که به همین دلیل با. یابی دقیق آن است موضوع و ریشه جانبه همه

نظران، خیانت و  از دید صاحب. قرار داد استفاده کرد تحلیلي آن را مورد ها جنبهبتوان تمام 

. ساز آن باشد تواند زمینه حال علل مختلفی می وفایی یک امر پیچیده است و درعین بی

ود و باید بدانیم گیري خطی نم در مورد عوامل بوجودآورنده خیانت نتیجه توانینمبنابراین 

در این . باشد ي مانند خیانت بسیار پیچیده و با موارد مختلفی در ارتباط میا دهیپدکه 

پژوهش از نظریه عشق سیال باومن، نظریه کنترل اجتماعی هیرشی، نظریه نوگرایی گیدنز و 

  .شده است استفادهنظریه ارضا نیاز راسبالت 

…بازار و روانشناسی، ،مدرنجامعهچگونه در دهد که  تئوري باومن نشان می

که از این پیوندها تحت عنوان  دهند میایجاد پیوندهاي سست سوق  يسو ها را به انسان
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ایجاد «نیازمندشدت  در عصر حاضر زنان و مردان به اوبه نظر . برد نام می1»الیعشق س«

همیشه باقی بماند و حال از آن هراس دارند که این ارتباط براي  اما درعینهستند،» رابطه

همین سبب به به . موجب سلب آزادي آنان شودو آنها را مجبور به تحمل فشارهایی کند

 يجا عشق سیال به این موضوع اشاره دارد که فرد به .آورند هاي سیال روي می سمت عشق

ترمیم و جایگزینی منافع دگرخواهانه بر منافع فردي به دنبال روابط کوتاهی است که در 

هاي  ترین زمان ممکن به نیازهاي عاطفی و جسمی وي پاسخ دهد ولی او را از عشق تاهکو

خواهند اما تنها با  امروزي روابط را می يها انسان.احتمالی و بهتر در آینده محروم نکند

فرد مدرن با احساس فردیت و تنهایی فزاینده به برقراري .آنها و نه مشکالتشان يهایخوب

  ). Bauman, 2003: 44-85(شود  ن متمایل میروابط با دیگرا

که نه خود تمایلی براي تعهد و  ابدی یدرماما پس از ورود به جریان رابطه 

آنچه قرار بود تنهایی او  بیترت نیا به. ي دائمی در این رابطه دارد و نه شریک اوگذار هیسرما

اضطراب مضاعف شده  منشأآورد،  به وجودرا مرتفع کند و نوعی ثبات و اطمینان روانی 

که شریک  جهت ازآنکند؛ نه  چنین دیدگاهی است که فرد را وارد روابط متعدد می. است

معتمد و متعهدي براي باقیمانده زندگی بیابد بلکه به آن خاطر که فرد خود را از خطر 

داند دیگرانی نیز هستند که ممکن است  از جهت دیگر او می. وابستگی به یک فرد رها کند

و شایستگی شریک  ها تیقابلباوجودبنابراین . شریک فعلی او شرایط بهتري داشته باشند از

بنابراین . راحتی او را کنار گذاشته و با دیگري رابطه جدید را برقرار کرد توان به فعلی می

 ,Bauman(شخص به سمت روابطی خارج از چهارچوب ازدواج گرایش پیدا خواهد کرد 

2003: 44-85.(  

، درگیري و اعتقاد تعهد ساس نظریه کنترل اجتماعی هیرشی چهارعنصر وابستگی،بر ا

باشد امکان انحراف از  تريقوشود و هرچه این پیوند  باعث تحکیم پیوند فرد و جامعه می

 ).176: 1391ی جاوید، مؤمنبه نقل از شعاع کاظمی و (شود انتظارات جامعه کمتر می

از انحرافات گوناگون ازجمله  جلوگیريتواند منجر به می تأهلوابستگی به خانواده و 

                                               
1. Liquid Love
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داند که در صورت عدم رعایت تعهد و نادیده  زیرا شخص می. خیانت زناشویی گردد

تعهد نیز . ي خانوادگی ممکن است از جانب خانواده و اطرافیان مطرود شودها ارزشگرفتن 

جلوگیري از به خطر است و افراد براي  مؤثردر حفظ موقعیت شخصی و اجتماعی فرد 

  .کنند تا جایگاه مطلوب خود را در جامعه از دست ندهندافتادن این موقعیت تالش می

شود،  ازآنجاکه خیانت زناشویی تهدیدي جدي براي تخریب این موقعیت محسوب می

اتالف وقت و . آشکار شدن آن زندگی فرد را دستخوش مشکالت متعدد خواهد کرد

شود که تأثیري منفی در زندگی شخص  ساز بروز مسائلی می نهداشتن اوقات بیکاري زمی

ي شود که از منظر ا رابطهصرف تفریح یا سرگرمی وارد  فرد ممکن است به. خواهد داشت

  .مدت و عمیق منجر شود خودش موقتی و کوتاه است اما ممکن است به ارتباطی طوالنی

شکل . در دوره جدید است در تئوري نوگرایی گیدنز، تأکید اصلی بر تحول خانواده

. گرفته است ي شکلا هستهشده و خانواده  خانواده از حالت ابتدایی و سنتی خود خارج

گسترش صنعت و زندگی شهرنشینی در تغییر سبک زندگی نقش بسزایی داشته و 

 ,Giddens(شده است  بخصوص در کشورهاي جهان سوم این تغییر با سرعت بیشتري انجام

1984: 122.(  

ي جنسی عامل هايآزادگیدنز در تحول خانواده، رشد  گانه هشتز میان محورهاي ا

توان خیانت زناشویی را نتیجه به  مؤثري در پیدایی شکل جدید ارتباط بین افراد بوده که می

ي سنتی خانواده ها ارزشهمچنین کمرنگ شدن . وجود آمدن این شکل از آزادي دانست

شود که از دیگر پیامدهاي نوسازي  نواده محسوب میعامل دیگري در تضعیف بنیان خا

طورکلی طی فرآیند نوگرایی، ساختار جوامع متحول شده و  به. شود جوامع محسوب می

این  ریتأثطور مستقیم تحت  ي آن بهها کارکردهنهادهاي گوناگون و ازجمله نهاد خانواده و 

  ).67: 1392صادقی فسایی و همکاران، (است دگرگونی قرار گرفته 

نیاز جنسی، صمیمیت، : پنج نیاز شامل نیتأمدر نظریه ارضا نیاز در ارتباط، امکان 

:Drigotas & Rusbult, 1992(شود رفاقت، امنیت و روابط عاطفی فراهم می  راگ). 62-78

گیري روابطی خارج از  برآورده نشوند امکان شکل مطلوبیهریک از این نیازها به شکل 
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، شوندینمزناشویی این پنج نیاز به شکل مطلوبی برآورده  در روابط. شود ازدواج ایجاد می

به . شود که این امر منجر به بروز مشکالتی در روابط زوجین نظیر عدم پایبندي به همسر می

فرد جهت برآورده کردن  احتماًالي نتواند نیاز خاصی را ارضاء کند، ا رابطهاین معنا که اگر 

توان بنابراین می).24- 25: 1390به نقل از شعاع کاظمی، (.شود آن مرتکب خیانت می

تواند در پیشگیري از می... ي ارتباطی، کالمی، عاطفی، جنسی وها مهارتگفت تقویت 

  .بسزایی داشته باشد ریتأثروابط فرا زناشویی 

  

  پیشینه تجربی تحقیق

یی نوا همدر  مؤثرل هاي خانواده متعادل و عام یژگیوتبادل عاطفی بین زن و شوهر یکی از 

تردید اگر کارکردهاي خانواده تضعیف شود، روابط افراد  یب. و سازگاري زوجین است

 ها زوج، 1به گفته گالسر. دهد یافته و خانواده تحکیم خود را از دست میکاهشخانواده نیز 

کنند که صمیمیت اولیه  کنند ولی مشاهده می زندگی مشترکشان را با عشق شروع می

کشد اما  با گذشت زمان زندگی برخی زوجین به جدایی می. بازد یج رنگ میرتد به

  .دهنداکثریت به زندگی مشترك خود به شکل یکنواخت و اجباري ادامه می

نوع اول . را شناسایی کردسه نوع متفاوت از رابطه خارج از ازدواج )1981(2گالس

ه جنسی بدون درگیري عاطفی؛ درگیري عاطفی بدون مقاربت جنسی؛ نوع دوم داشتن رابط

نوع سوم، . نوع سوم ترکیبی از دو نوع قبلی که شامل رابطه جنسی و عاطفی است

  ). Campbell, 2009(است حالت به ازدواج  نیتر زننده بیآس

داري میان رضایت از روابط و خیانت عاطفی  در برخی تحقیقات همبستگی منفی معنی

این معنا که یک رابطه دوسویه منفی میان به ). shaye, 2010: 7-69(آمد و جنسی به دست 

در رخداد این پدیده  مؤثرترین عوامل  یکی از مهم. روابط بد و خیانت زناشویی وجود دارد

دهی همدالنه و خستگی عنوان  را نیازهاي برآورده ن شده و نقایص موجود در پاسخ

                                               
1. Glasser W
2. Glass
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ي ا رابطهکه  شود هنگامی یهمچنین گفته م). Bravo & Lmpkin, 2010: 421-32(کنند  می

و ارضاي نیاز نباشد و قابلیت گسترش و رشد و شکوفایی شخصی را نداشته  نیتأمقادر به 

 :Lewandowski & Ackerman, 2006(ابدی وفایی افزایش می باشد احتمال خیانت و بی

389–403.(  

آنها به ي شخصیتی افراد نیز، تمایل هایژگیوبه اعتقاد برخی محققان، خصوصیات و 

 :Buss & Shackelford, 1997(دهد قرار می ریتأثي و تعهد به رابطه را تحت همسر تک

346-61 .(  

در پژوهشی نیز مشخص شد که بین طول مدت ازدواج با تعهد زناشویی رابطه 

طول مدت ازدواج بیشتر باشد تعهد زناشویی و هرچه کهيطور بهمعناداري وجود دارد؛ 

تواند به علت حضور فرزندان، بیشتر  این مورد می احتماًالیابد که  رضایت جنسی کاهش می

-Olson & Olson, 1999: 196(باشد ... شدن تعارضات زناشویی، مشکالت اقتصادي و

است برخالف آن، هرچه طول مدت ازدواج کمتر باشد تعهد و رضایت جنسی بیشتر ). 216

  ).233-238: 1383شاه سیاه و همکاران، (

نفر از دانشجویان به این نتیجه  543ي متشکل از ا نمونهاین پژوهشگران در عالوه بر 

,.Brand et al(شوند رسیدند که مردان در مقایسه با زنان بیشتر مرتکب خیانت می

ترین عامل در گرایش آنها به رابطه نامشروع، انگیزه هیجانات  و مهم) 2007:101-109

زناشویی است  تعارضاتتوانایی در حل  جنسی، نارضایتی از روابط عاطفی و عدم

کمبودهاي جنسی و عاطفی یا نداشتن جذابیت جنسی در ). 133-147: 1385شیردل،(

  ).Stets & Hammons, 2002: 3-25(شود همسران نیز از علل خیانت محسوب می

زناشویی خیانتبراي توان یطورکلی تعریفی که م به ،معتقد استنیز ) 1982(1پیتمن

 هاي یانتخ. د بر اساس برداشتی است که زوجین از مفهوم پیمان زناشویی دارندبکار بر

از هم متفاوت هستند،  سازند یمکه آنها را مشخصیی ها جنبهتنها در جسمانی و هیجانی نه

.باشنداز هم متمایز می گذارند یبلکه در اثراتی هم که بر رابطه اصلی م

                                               
1. Pittman
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  چارچوب مفهومی

ي از ا مجموعهعنوان یک مسئله اجتماعی پیچیده، حاصل ترکیب روابط فرا زناشویی به

اي از  و در شبکه دارديماهیتی چندبعد این مسئله. در سطوح مختلف است مؤثرمتغیرهاي 

. قرار داردهاي اجتماعی دیگر  و با پدیده و مسائل اجتماعی ها بیآسدیگر روابط علّی با 

محصول ) 1383عبداللهی، (کثیراالبعاد جهی و ي چندوا دهیپدبنابراین روابط فرا زناشویی 

هاي مختلف جامعه است و  ها و حوزه خرده سیستم ریتأثفرایندهاي اجتماعی و تحت 

ها و راهکارهاي کنترل و کاهش آن بدون توجه به این شناسایی وضعیت و ارائه سیاست

  .پیچیدگی فاقد کارایی الزم است

است  یتواقع ینکند، ا می یچیدهپ زناشوییروابط فرا از را که درك ما  یعامل مهم

 یزاناساساً، م. وجود ندارند یو مشکالت اجتماع یطشرا یگردر انزوا از د این مسئلهکه 

صورت متقابل  به یاجتماع يو نهادها یاز مسائل اجتماع یکهر  ینب یاز همبستگ ییباال

دارد  یازن یگر مسائلد یریو تغ یبررس بهیاجتماع مسئلهبر هر  بهبر غل یتموفق. وجود دارد

)Parilli, 2008( . ازاي مجموعهعنوان  به توانمی رافرا زناشوییبر این اساس روابط

شوددركگیري آن زمینه شکلبهتوجهبابایدوگرفتنظردرتودرتوفرایندهاي

)Spruill et al, 2001: 105.( توجه به روابط فرا زناشویی نیازمند درك فرایندهاي

زیرا تجربه یک مسئله اجتماعی فرد را به سمت مسائل اجتماعی . دکننده آن استایجا

شناسان همیشه با پدیده  جامعه رو نیازا). Andersen, 2008: 491(دهد  جدیدي سوق می

  .روبرو هستند) Kindled, 2002: 67(2یا مسائل اجتماعی چندگانه1تراکم مسائل اجتماعی

آن درك است، يو چندبعد یچیدهپ ابط فرا زناشویی،بنابراین با توجه به اینکه رو

 فیط. ایجادکننده آن استیاجتماعهايزمینهها و یسممکان یل،دال نیازمند شناسایی

، اند وستهیپ هم معاصر با هم مرتبط و به یاز موضوعات در رابطه با زندگ يا گسترده

اجتماع  يماریاز آن با نام ب توان که می یها و مسائل در سطح اجتماع که بحران يا گونه به

                                               
1. Accumulation of social problems
2. Multiple social problems
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قرار  ریکنند و افراد را تحت تأث نفوذ می زین يبه سطح فرد ییها رهیزنج یکرد، ط ادی

 یهاي اجتماع بیدر چرخه آس زین یو بحران است و آدم يماریدچار ب جامعه. دهند می

د درکی بنابراین درك مسئله روابط فرا زناشویی نیازمن. )Smith, 2017(است گرفتار آمده 

  .بر آن است مؤثرگیري این پدیده و شروط مختلف  فرایندي از چگونگی شکل

  

  روش تحقیق

کیفی  يها روش. باشد روش تحقیق در این مطالعه رویکرد کیفی و از نوع رویش نظریه می

پژوهشروشنوعیکهاست	»رویش نظریه«ها  یکی از این روش. انواع گوناگونی دارند

 امکانگوناگونموضوعیيها حوزه درپژوهشگرانبهکهاستاکتشافیواستقرایی

نظریهتدوینبهخودشده، یفتعر یشپاز وموجودهاي یهنظر بهاتکاجاي بهتادهد یم

و  شده ابداعیله گلیسر و اشتروس وس به1957این روش در سال ). 2006چارماز (کنند  اقدام

رویش ". ي یافته استا حرفهدانشگاهی و ي در تحقیقات کیفی ا گستردهامروز کاربرد 

و از رهگذر تعامل مستمر بین گردآوري و تحلیل  افتد یدر طول بررسی اتفاق م "نظریه

اطالعات و آنالیز  يآور جمع«در این روش ). 4: 1385منصوریان،(» شود یها حاصل م داده

 )307:1387نهایی، و  ياحمد یعل(» باشند یها در یک تعامل بسیار نزدیک با یکدیگر م آن

 ؛ 358: همان(» هاست ترین عامل در این روش نزدیکی همیشگی با داده مهم«که  ییتا جا

  ).2004وود،  پیگان و هن

یافته براي دستیابی به این اطالعات ساختاردر این مطالعه ما از مصاحبه روایتی و نیمه 

شود موضوع مورد نظر را  می خواسته شونده مصاحبهدر مصاحبه روایتی از . یما کردهاستفاده 

حجم نمونه نیز با استفاده از روش . اي روایت گونه نقل نماید یوهشبا ذکر جزئیات و به 

گیري بر اساس اصول تحقیق  در این تحقیق نیز نمونه. اشباع اطالعاتی صورت گرفته است

 ها دادهبی به اشباع کننده به دادگاه و دفاتر وکالت تا دستیا نفر از افراد مراجعه 20کیفی و با 

دهد  این امر زمانی رخ می. که معیار آن تکراري شدن اطالعات دریافتی است ادامه یافت
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که نظریه یا موضوع مورد مطالعه کامل شود و اطالعات جدیدي مرتبط با موضوع به دست 

  .و ارتباط بین آنها در قالب یک شبکه ترسیم شود شده کشفنیاید و مفاهیم 

هومی در مرحله نهایی با عنوانی فراگیر از حوزه دانش نظري پوشش داده این شبکه مف

در این روش سه . شود ترتیب بخشی و یا تمامی رفتار پدیده تئوریزه می ینا بهشود و  می

در قالب  ها مصاحبهمتن این . کدگذاري آزاد، محوري و گزینشی: فرآیند اصلی وجود دارد

بعد اند و در مرحله  شده یانب) کدگذاري باز(خالصه طور  جداولی به تفکیک و به

و در نهایت  برقرار شدهید شده در بخش قبل ارتباط تولي ها مقولهبین ) کدگذاري محوري(

که در این تحقیق، تضعیف کدهاي ) کدگذاري گزینشی(به استخراج یک مقوله هسته 

حاضر شناسایی  که هدف اصلی مطالعه ازآنجایی.شرافتی در جامعه امروز، است منجر شد

ی بود، عالوه موردبررسي ها نمونهگیري روابط فرا زناشویی در بین  بر شکل مؤثرفرایندهاي 

جداگانه استخراج و در  صورت بهگیري این روابط  بر کدگذاري، در هر مورد فرایند شکل

  .ي فرایندي اولیه تدوین شدها مدلنهایت مدل ترکیبی بر اساس 

  

  شوندگان اختی مصاحبهمشخصات جمعیت شن - 1جدول 

شماره 

  کننده مشارکت

  شغل  تحصیالت  سن  نام

  یشآرا لوازمفروشنده   دیپلم  32  طیبه  1

  کار در طب سنتی  دیپلم  38  فهیمه  2

  کارمند  لیسانس  28  بهار  3

  مربی موسیقی  لیسانس  33  ماریا  4

  کارمند بیمارستان  لیسانس فوق  32  آذر  5

  مهندس برق  لیسانس  35  مهدي  6

  دار خانه  دیپلم  26  اماله  7

  حسابدار  لیسانس  34  نیما  8

  آرشیتکت  لیسانس فوق  29  علی  9

  کارمند  لیسانس  28  هادي  10
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شماره 

  کننده مشارکت

  شغل  تحصیالت  سن  نام

  کارمند  دیپلم  32  نگین  11

  کارمند  لیسانس  36  امین  12

  دار خانه  لیسانس  35  گلی  14

  آزاد  دیپلم فوق  27  نادر  15

  کارمند  لیسانس  22  مهتاب  16

  رمندکا  لیسانس  34  عاطفه  17

  فروشنده  دیپلم  33  آرزو  18

  کارمند  لیسانس  25  راحله  19

  آزاد  دیپلم  31  رضا  20

  

  هاي مطالعه یافته

مقوله اصلی و  13طورکلی  شده به ي انجامها مصاحبهدر تحلیل مضمون و تحلیل فرایندي 

اي  نتایج نشان داد که روابط فرا زناشویی طی یک فرایند چندمرحله. استخراج شد مؤلفه39

ي و پس از طی مراحلی زمانمندي اجتماعی داراي ها دهیپدکند و همانند اکثر  بروز پیدا می

گیري روابط فرا زناشویی از  شکل فراینددر مطالعه حاضر نیز بررسی . کند بروز پیدا می

شوندگان نشان داد که روابط فرا زناشویی از یک  ي روایتی مصاحبهها مصاحبهطریق تحلیل 

  :کندبه شرح زیر تبعیت میايمرحله الگوي چهار

  

  
  گیري روابط فرا زناشوییشکلاي مرحلهچهارالگوي - 1شکل 

شرایط 

ايزمینه

شرایط 

علی
گرایش به روابط

ییفرا زناشو

برقراري روابط 

ییفرا زناشو

  شرایطهااستراتژي

گرمداخله
پیامدها
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  ايشرایط زمینه

گیري براي  سه شرط عدم وجود قدرت تصمیم ها مصاحبهي حاصل از ها افتهبر اساس ی

ي فیزیکی و ها تیجذاباج و عدم پیش از ازدو همسرانتخاب همسر، نبود احساس عالقه به 

  .باشند گیري این پدیده می ي اولیه در شکلها محركترین  ظاهري مهم

  

  اي ینهزمي شرایط ها مؤلفهمقوالت عمده و  - 2جدول 

  ها مؤلفه  مقوالت عمده

گیري براي انتخاب  عدم وجود قدرت تصمیم

  همسر

 مخالفت والدین - ي خانوادگیها سنترسوم و  - ازدواج اجباري

  با انتخاب فرزند

  از ازدواج یشعدم وجود عالقه به همسر پ
اختالف سنی و  - الزم بستگی دلنادیده گرفتن وجود عالقه و 

  بستگی به فرد دیگر دل - طبقاتی زیاد

  همسرعدم جذابیت فیزیکی و ظاهري
گیري از  کناره - عدم توجه به خصوصیات ظاهري پیش از ازدواج

  رابطه جنسی پس از ازدواج

  

ي خانوادگی و تبعیت ها سنتگیري براي انتخاب همسر در کنار  ناتوانی در تصمیم 

از رسوم حاکم بر روابط خویشاوندي در اعمال فشار و ایجاد تصمیمات  وچرا چونیب

هاي نادرست بوده و در مواردي نیز خواسته مؤثراساسی زندگی فرد ازجمله ازدواج، بسیار 

را با مشکل جدي مواجه کرده است و  فردب همسر، خانواده، بخصوص در مورد انتخا

آن  به دنبالمانند انتخاب شخص نامناسب براي ازدواج و  ریناپذ جبرانمنجر به ایجاد نتایج 

گیري انواع تعارضات ازجمله روابط فرا زناشویی شده  نارضایتی زناشویی و در نهایت شکل

  .است

. کرد و اجازه نداد بـه سـرانجام برسـه   مادرم با هردو انتخابم براي ازدواج مخالفت "

ــوش بایســتم  ــراي ازدواج  . مــنم نمیتونســتم جل در نهــایتم نتونســتم در مقابــل اصــرارش ب

مقاومت کنم و با کسی که طبق معیـاراي خـودش انتخـاب کـرد بـدون هـیچ شـناخت و        

رسـم خـانواده مـا ایـن بـود کـه فقـط از بـین         "). سـاله  31رضا ("ي ازدواج کردما عالقه
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دوســت  اصـًال مـن پسـرعموم رو   "). سـاله  35مهـدي  ("بـا یکـی ازدواج کـنن    خودشـون 

اما چون پولدار بود و فامیل بود با وجودي که بچه هـم  . هیچ حسی بهش نداشتم. نداشتم

. مجبـور شـدم ازدواج کـنم   ). ساله 38فهیمه ("داشت مجبورم کردن باهاش ازدواج کنم

ازدواج کـردم   ياجبار آنها با مرد بهپدر و مادرم  یسخت زندگ طیمن فقط به خاطر شرا

 یزنـدگ  نیـ بـه ا  تیاز روز اول رضـا  ).ساله 25راحله،(تر بود  سال از من بزرگ 14که

 34،عاطفـه (باال رفته ازدواج کردم  تسن گفتنیم یکه ه منداشتم به اصرار پدر و مادر

  ).ساله

امل اساسی جهت و میل به همسر پیش از ازدواج نیز از عو اشتیاقعدم وجود احساس  

شود و نادیده گرفتن وجود عالقه  گرایش به روابط فرا زناشویی پس از ازدواج محسوب می

ي زناشویی هایتینارضابستگی الزم، طبق این پژوهش از علل اصلی تعارضات و  و دل

  .شود قلمداد می

. عقـد تـا قبـل    بـودم ندیدهقیافشودرستحتی. نداشتمدوستاصالً  روخانمممن"

 رواولـم شـوهر ".)ساله 32هادي ("داشتمدوستشکهکسیپیش. بوددیگهجايرمفک

بـدم ازش. نـدادن گوشحرفمبهامانمیخوامشگفتمخانوادممبه. نداشتمدوستاصالً 

26الهـام ("شـدم متنفـر ازشازدواجبعـد امانداشتمخاصیحسدوممشوهربه. میومد

خیلـی . خوبیـه پسـر گفـتن مـی  همـه . نداشتمشوهرمبهازدواجقبلخاصیحس". )ساله

  ).ساله32آذر("کردمقبولمنموازدواجاینبهداشتناصرار

در امر  رگذاریتأثوجود جذابیت فیزیکی و رضایت از ظاهر همسر نیز از عوامل بسیار 

، اند کردهاشاره طور که استز و هامونز همان. شودمی محسوبویژه براي مردان  ازدواج به

در . هاي جنسی و عاطفی یا نداشتن جذابیت جنسی در همسران از علل خیانت استکمبود

و پس از  شده گرفتهدر انتخاب همسر نادیده  عمدتًااین بررسی نیز مشخص شد این امر 

ي از همسر و گرایش به فردي دیگر که ریگ فاصلهگیري از رابطه جنسی و  ازدواج در کناره

  :است مؤثرفرد بوده ي ظاهري مدنظر هایژگیوداراي 

ــود خواســتمیمــهمســرم کســی کــه " ــه  . ظاهرشــو دوســت نداشــتم. نب ــه چهــره ن ن

اصـًال  . نمیومدخوشماندامشنهچهرشنهخانممظاهرازمن"). ساله 34نیما ("اندامش



  

  1400تابستان، 28، شماره هشتمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال |240  

. نبودخوشگلوجذاببنظرماونقدرااولازخانمم").ساله29علی("نمیومدچشممبه

  ).ساله36امین. (اندامشریختبهمدیگهکهزایمانشمدبع. بودزنانهقیافش

ي ظاهري همسر هایژگیوتوجه به . شوندگان زن مشاهده نشد این ویژگی در مصاحبه

تواند دلیلی توجیهی براي گرایش به رابطه فرا زناشویی ایجاد  و مقایسه آن با زنان دیگر می

  .نماید

چـرا کـه خـورم مـی حسـرت یـنم بمیکهانداموخوشوخوشگلدخترايهمیشه"

  ).ساله36امین("بودتر نییپا سنشحداقلکاشنیست؟يطور نیا منخانم

تواند منجر به اختالل در روابط زناشویی ازجمله  ها پس از ازدواج میاین محرك

در ایجاد فشارهاي روانی  مرور بهاختالل در رابطه عاطفی و سردي روابط جنسی شود که 

  .است مؤثري گوناگون هایتینارضاوردگی، تنهایی و مانند احساس سرخ

  

  :شرایط علی

مجموعه این شرایط . سازنده آنها استخراج شد مؤلفه14شرط علی و  4در این بخش 

  .ي داشته استا عمدهپس از ازدواج نقش ) عاطفی و جنسی(يا رابطهدر ایجاد اختالالت 

  

  ي شرایط علیها مؤلفهمقوالت عمده و  - 3جدول 

  ها مؤلفه  الت عمدهمقو

  اختالل در رابطه عاطفی با همسر
نداشتن  - عادي شدن ارتباط  -طرفه همسر  عالقه عاطفی یک

  مهارت کافی براي بهبود رابطه احساسی

  سردي و نارضایتی جنسی
گیري  کناره- عدم جذابیت جنسی همسر - رابطه جنسی نامطلوب

  ناتوانی جنسی -رابطه جنسی خیلی محدود-از همسر

  تحقیر و توهین - مقایسه همسر -توجهی و عدم ابراز محبت یب  احساس تحقیر و سرخوردگی

  طالق عاطفی -فاصله احساسی زیاد بین زوجین  احساس تنهایی
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. در پژوهش حاضر یکی از دالیل خیانت زوجین، سردي و نارضایتی جنسی عنوان شد

این رضایت را حداقل  کنندیما تمایل پید ادیز احتمال بهزوجی که رضایت جنسی ندارند، 

  .)Atkins & Jacobson, 2001: 735-749(کنند در رابطه جنسی خارج از ازدواج جبران 

وجود عوامل دیگر ازجمله روابط عاطفی مطلوب با نظریه ارضا نیاز، دریگوتاس و 

 بر این اساس در یک رابطه مناسب عالوه بر نیاز جنسی چهار نیاز. بود جهت همراسبالت 

در  معموالًرسد  شود که به نظر می نیتأمصمیمیت، رفاقت، امنیت و پیوند عاطفی باید 

، که این امر منجر به بروز شوندینمروابط زناشویی این پنج نیاز به شکل مطلوبی برآورده 

  .شود مشکالتی در روابط زوجین نظیر عدم پایبندي به همسر می

زناشویی و الینحل ماندن آن از عوامل  توان گفت نارضایتی از روابط بنابراین می

در مورد رضایت پایین  1شود که با پژوهش شاي گرایش به روابط فرا زناشویی محسوب می

بر این اساس . براي خیانت زناشویی همخوان است نیب شیپبهترین  عنوان بهاز این روابط 

خریب ازدواج شود و خیانت زناشویی موجب ت روابط بد موجب افزایش احتمال خیانت می

نیزوجي هم در فراوانی و هم شدت روابط ا رابطهاختالل . گردد و رابطه زناشویی می

ي سرد و فاقد بعد اظهاري و ا رابطهزمان، رابطه به  مرور بهبروز یافته و ) 1375چلبی، (

  :شود عاطفی تبدیل می

بـرم تمنداشـ دوسـت وشـدم زدهازشبعـدًا   امابودخوباوالً  احساسیمونرابطه"

بهتـر ازدواجقبـل عـاطفیمون رابطـه "). سـاله  28هادي ("بودمفراريازش. پیششخونه

 دورتـر هـم ازهـرروز . نداشـتیم گفـتن بـراي حرفـی حتـی کـه شـد جـوري بعدش. بود

دوسـتم خیلـی شـوهرم  ).سـاله 27نـادر (میبود خونههمدوتافقطکهجاییتاشدیممی

بـین کـه یداشـتن  دوسـت  اوننـه اماداشتموسشدمنم. کرد میمحبتبهمخیلی. داشت

با گذشت زمان ).ساله28بهار(داشتم  دوستشبرادرمومادرمثل. باشهبایدشوهروزن

از مـن   یعـاطف  تیـ حما گونـه  چیهمسرم ه کهيطور شد به رابطه من و همسرم سردتر می

سـرد   یلـ یخ مـن همسرم نسـبت بـه   ست،ین فیتعر اصالً قابل .)ساله 34،عاطفه(کردینم

                                               
1. shaye
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بـه   شـه یهم .)سـاله  33،آرزو(کـرد یمـن توجـه نمـ    یعـاطف  يازهـا یبود و اصالً به نشده

قائـل نبـود و   م برا یاما او ارزش میبگذار گریهمد يبرا يشتریگفتم که وقت ب همسرم می

به من  یه ذره داشتم همسرم ونیحسرت ا شهیمن هم .)ساله 38فهیمه (ذاشتینم مبرا یوقت

  .)ساله 22،تابمه(همحبت کن

ي و ریگ فاصلهی با نوع بهو  دیبازتولاین اختالل عاطفی خود را در روابط جنسی نیز 

ي عاطفی نیز تشدید و این فرایند تشدید شونده در ا رابطهاختالل در روابط جنسی اختالل 

  :ي زوجین منتهی گشته استها تیفعالنهایت به اختالل در کلیه 

ازهـم دومـم شـوهر وخـورد مشـکل بـه اولمازدواجمثلهمدوممازدواجوقتی"

 شـوهرم  .برگشـتم ازدواجـم ازقبـل رابطهبهدوبارهدرومدسرداحساسیوجنسیلحاظ

ازبـودم گرمـی آدممـن . نداشـت نیـازي انگـار . نمیومدطرفماصالً  کهبودسردقدر نیا

دورانتـوي "). سـاله 38فهیمه("کنمتحملروشوهرمسردينمیتونستموجنسیلحاظ

لحـاظ ازهـم . متفاوتـه بـود فکـرم تويکهچیزياونباچقدرهمسرمفهمیدمتازهعقد

گرایشـی . اصـًال  نبودخوبهمجنسیمونرابطه. اخالقیخصوصیاتهموانداموظاهر

27نـادر ("وضـعیت ایـن ازکـرد ینمـ  اعتراضـی خودش هـم . نداشتمباهاشرابطهبراي

جنسـی نـاتوانی شـایدم وبـود سـرد اصـًال  . نداشتجذابیتهمجنسیلحاظاز").ساله

).سـاله 28بهـار ("بـود دختـري پـدر بیشـتر رابطمـون . نداشـتم بهـش همکششی. داشت

رابطـه   يزمـان برقـرار   .دادینم یتاهم یازهاي منبه ن وقت چیبود و ه يسرد آدمهمسرم 

 یـن ا. یـد خواب یمـ  کـرد و مـی  شـو پشترابطـه  بعـد از   و فقط به فکر خودش بـود  یی،زناشو

نداشت و ییبایز ،همسرم از لحاظ ظاهر).ساله 25راحله(داد  آزار میو خیلی منش رفتار

درخواسـت  وقتـی  و  کـرد ینمـ  تیـ رعا یش روبهداشت فرد یجنس رابطهي زمان برقرار

خسـته شـده بـودم     خیلـی طیشـرا  نیـ از ا .دمیخواب میش اکراه کنار من به ،کردیم هبطار

 یلـ یخ یرابطـه جنسـ   يراب).ساله 22،مهتاب. (به همسرم نداشتم یدلخوش چیکه ه ونچ

 ).ساله 33ماریا، (دونهیاز رابطه عاشقانه نم یچیکرد انگار ه وقتا شوهرم سرد برخورد می

  ).22مهتاب (ما کسل کننده شده بود واسش ییرابطه زناشو ردمک خودم احساس می
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دگی و احساس تنهایی در افراد ي، احساس تحقیر و سرخورا رابطهبا ایجاد اختالل 

روانی در گرایش شخص به سمت فرد دیگر براي پر  فشارشود که این احساس  ایجاد می

  :و جبران کمبودهاي ناشی از آن نقش داشت خألکردن این 

درد و یگـه  آمد که بـا افـراد د   فشار می مننقدر از طرف همسرم به اواوقات  یگاه"

و از مـن   میـ بـا هـم حـرف زد    یوقتـ ).ساله 34عاطفه (".وم بشمآربتونم کردم تا  دل می

کـه   ییوقتـا ".)سـاله  32آذر، . (احساس کردم دوسـتش دارم  دیکرد دلم لرز می فیتعر

 زدمیرو م ییها حرف م،یخورد می يزیچ رونیب رفتمیاز همکارام م یکیبودم با  کاریب

بودم چون حرفـامو بـا   مند شده  منم بهش عالقه... دادیکه شوهرم اصالً بهشون گوش نم

  .)ساله 28بهار، (دادیم وشدقت گ

تعامل، گفتگو و احساس نزدیکی بین همسران برقرار نباشد  گونه چیهکه  هنگامی

گیري جسمی و جنسی و در نهایت قطع ارتباط  زمان، فاصله احساسی تبدیل به کناره مرور به

کنار هم حضور داشته باشند، به ي که حتی اگر زوجین به شکل فیزیکی در ا گونه به. شود می

برخی از پژوهشگران احساس تنهایی را یک . شوند لحاظ عاطفی داراي فاصله زیادي می

پیلو و (دانند  کمی و کیفی در روابط اجتماعی می يهاییشناختی ناشی از نارسا حالت روان

دمانن ییها هیظربر اساس ن). 1390:124؛ به نقل از رحیم زاده و پور اعتماد، 1982، 1پرلمن

)Weiss, 1973: 236 ( احساس تنهایی یک تجربۀ منفی شدید است که فرد از یادآوري آن

  .کند فعاالنه اجتناب می

سرکار و رفتم من می. یک زندگی ماشینی داشتیم. کردیم ما فقط زیر یک سقف زندگی می"

تويروآدما ").ساله 27ر ناد("کردم احساس تنهایی زیادي می. دادیماون کاراي خونه رو انجام 

 تنهاییاحساسخیلیچون. باشنکنارمواقعیتتويدارمدوست. ندارمدوستمجازيفضاي

وبرمبیرونزیادتونستمنمی. کردمی اذیتمخیلیبیکاريوتنهایی").ساله 32نگین (کنم یم

 تنهاییاحساس. بدمبیقتطشرایطاینباروخودمتونستمنمی. دادنینم اجازههمهمسرمخانواده

"شدم کهتحقیراییانتقام. بگیرمانتقاممرداهمهازداشتمدوست "). ساله 33ماریا ("کردممی

  ).ساله 38فهیمه (

                                               
1. Peplau & Perlman
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  :ها استراتژي

کرد  براي گرایش افراد به روابط فرا زناشویی آماده می راشرایط علی هر چند زمینه 

عث تقویت این فرایند شده و فرد را مستعد روابط ولی عواملی دیگري با عنوان استراتژي با

  .کند فرا زناشویی می

  ها ياستراتژي ها مؤلفهمقوالت عمده و  - 4جدول 

  ها مؤلفه  مقوالت عمده

  هیخوا یجانطلبی و ه تنوع
احساس لذت از  - تمایل و عادت به ایجاد ارتباطات متعدد

  هیجان موجود در روابط چندگانه

  یکاناز دوستان و نزد یفرفتار انحرا یادگیري

 -تعامل و ارتباط نزدیک با افراد درگیر روابط فرا زناشویی

یان آشنامشاهده ازدیاد روابط خارج از حیطه زناشویی در بین 

  و عادي شدن آن

  همسرخیانتتالفی
تخلیه احساس خشم  - کار خیانتکردن با همسر  حساب یهتسو

  رفته نفس ازدست بازگرداندن اعتمادبه -و انزجار

  

ي از دوستان و نزدیکان در ریرپذیتأثطلبی و هیجان خواهی،  مانند تنوع هاياستراتژاین 

ي چون تالفی ا زهیانگاثر مشاهده روابط خارج از ازدواج و تمایل به تجربه آن و در نهایت 

دو عامل . به ایجاد رابطه فرا زناشویی نقش دارند گرایشنوبه خود در  خیانت همسر نیز به

بر رفتارهاي  مؤثرعنوان دو عامل روانشناختی و شخصیتی  طلبی به جان خواهی و تنوعهی

کند حتی در حالتی  افراد محسوب شده و در مطالعه حاضر اثر فشارهاي روانی را تقویت می

تمایل و نیاز به ایجاد هیجان در . شود ي زوجین منجر میا رابطهبازخوردي به تشدید اختالل 

آورد حتی با وجود  تی که این امر براي برخی افراد به وجود میزندگی و احساس لذ

شود خطر و ریسک  داشته باشد سبب می به همراهو تبعاتی که ممکن است با خود  ها نهیهز

طلبی نیز عاملی است که  تنوع. آشکار شدن آن را پذیرفته و در هر شرایطی به آن تن دهند

  .کند پیدا می ي از شرایط بروز و ظهورا مجموعهبسته به 
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عادات پیش از ازدواج همچون ارتباطات متعدد عاطفی و جنسی این رفتار را تبدیل 

مدت کوتاهی پس از ازدواج دوباره نمود پیدا  معموالًی شیوه زندگی کرده که نوع به

اقناع و ارضا نشدن از ارتباط با یک . و ترك نخواهد بود کنترل قابلعمومًاکند و  می

تواند دالیل دیگري نیز داشته باشد که در  برقراري روابط متعدد می شخص و تمایل به

برخی موارد به کمبودهاي موجود در یک رابطه و تالش براي رسیدن به یک ارتباط 

طلبی جنسی بر طول دوره زناشویی  نیست که بگوییم تنوع آور تعجب. مطلوب اشاره دارد

Amato(طالق بوده است مخربی دارد و همواره یکی از دالیل اصلی  ریتأث & Previti, 

2004: 602-626.(  

ي هـا  زنهمیشه بـا  . از لحاظ جنسی هم گرمم. امطلبی کنم آدم تنوع من اعتراف می"

امـین  ("شـده  بسـته وجود زن و بچه دست و پـام   به خاطراآلناما . زیادي در ارتباط بودم

. بـودم هیجـان دنبـال . داشـتم دوسـت و  آور جـان یه مسـائل همیشـه بچگیاز").ساله 36

آشـنایی سرمیکردیم يبند شرط وبودمرقابتدرفامیلخانمايودوستامباهمهمیشه

رقابـت برنـده همیشـه خواسـتم می کردمبرقرارکههمارتباطاییتوي. مختلفمردايبا

نمیـدونم خودممامانداشتایراديهیچشوهرماینکهبا. شدممی پیروزهماکثراً  وباشم

  ).ساله32طیبه("دیگهمردايسراغرفتممی چرا

یادگیري رفتار انحرافی از دوستان و آشنایان بر اساس نظریه پیوند افتراقی ساترلند 

 ریتأثبر اساس نتایج مطالعه . گیري رفتار انحرافی محسوب شود تواند از عوامل شکل می

در نهایت برقراري روابط  دوستان و آشنایان فرد بر یادگیري الگوي روابط فرا زناشویی و

  :فرا زناشویی مشخص گردیده است

. ارتبـاطن درامدیگـه زنبـا همسرشـون ازغیـر نفر،یکجز  به دوستامهمهبًایتقر"

بـًا یتقر دوسـتام ازیکی").ساله 36امین ("دوروبریاموآشناهابینمسئلهاینعادیهخیلی

کردهبرقرارارتباطآقایییهباوتداشمشکلشوهرشبااونم. داشتمنومشابهشرایط

میـره وقتـی هنـوز دوسـتم اما. بخشیدشداشتعالقهبهشچونامافهمیدشوهرش. بود

ارتبـاط اطرافیـانم تمـام بـًا یتقر").سـاله 28بهار("گیرهمی تماسآقااونبامادرشخونه

  ).ساله31رضا،(کردند  می تعریفمنمبرايوداشتنازدواجازخارج
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امل و ارتباط نزدیک با افرادي که درگیر چنین روابطی هستند و مشاهده افزایش و تع 

تواند در  حتی به شکل ناخودآگاه می نزدیکانازدیاد روابط خارج از حیطه زناشویی بین 

بوده و در نهایت موجب ورود به  مؤثري ا تجربهعادي شدن، ترویج و تمایل به ایجاد چنین 

  :آن شود

 ونم وام بگـذر  وقـتم را بـا دخترخالـه    یشـترین مسرم باعث شـد مـن ب  سرد ه يرفتارها

همسـرش  بـه  نبـود و   یبنـد مشـترکش پا  یمتأهل بود نسـبت بـه زنـدگ    ینکهام با ا دخترخاله

شـدم  شـتباه  ا یـن داشـتم مـن هـم دچـار ا     هاشکه با ییوآمدها رفتدر کرد و  می یانتخ

  ).ساله 35گلی (

گیري یکسري رفتارها مستقیم و  بر شکل توان گفت نقش عوامل بیرونی بنابراین می

هاي تحقیق، وارد شدن به یک رابطه فرا زناشویی با  یکی دیگر از یافته. انکار است غیرقابل

 حساب تسویهخیانت متقابل،  وسیله بهتالفیهدف از . مثل خیانت همسر است هدف مقابل به

  .است کار خیانتکردن با همسر 

بـراي اولـین بـار    . د فکر تالفی کارش به سرم افتـاد شوهرم بهم خیانت کر کهیوقت"

رو بفهمـم و از اینکـه کـارش روهـم      بخش لذتتونستم توي زندگیم معنی رابطه جنسی 

 امـا . نداشـت کسـی بايا رابطه دیگهشوهرمظاهراً .تالفی کرده بودم حس خوبی داشتم

افتـاده فکـر ایـن بـه بـودم خـورده کهيا به خاطر ضربه منم. بودتر  جمع حواسشمطمئناً 

بـه   داره همچنـان همسـرم   دیـدم کـه   یزمان ").ساله 32آذر (کنم تالفیکارشوکهبودم

بعـد از  .)سـاله  25راحلـه (کـنم  یتالفـ  کارشـو گـرفتم   یمتصـم یـده مـنم   ادامه م یانتشخ

متعـدد   صورت بهروابط نامشروع  يمتوجه شدم که همسرم اقدام به برقرار یگذشت مدت

، فکرایی به سـرم زد ناراحت شدم اریبس تیوضع نیوده است، از ابا اشخاص مختلف نم

  .)ساله 35ی،گل(

این احتمال نیز وجود دارد که انگیزه دیگري در به  انهیجو انتقاماما در پس این حالت 

خیانت همسر به عاملی براي توجیه  گرید انیب به. وجود آمدن این ارتباط دخیل بوده است

اصلی چنین رفتاري در مسائل  منشأکهیدرحالشده لیتبدنزل ورود به رابطه خارج از م

  .دیگري نهفته است
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  :گرشرایط مداخله

بایست بستر و زمینه برقراري رابطه  با ایجاد گرایش به روابط فرا زناشویی در افراد، می

در ایجاد گرایش به روابط فرا زناشویی شرایط  گرید عبارت به. فرا زناشویی فراهم گردد

  .شودعنوان شرط الزم و نه کافی برقراري روابط فرا زناشویی محسوب می گر به لهمداخ

  

  گر ي شرایط مداخلهها مؤلفهمقوالت عمده و  - 5جدول 

  ها مؤلفه  مقوالت عمده

  نفس و اقتدار مردانه همسر عدم وجود اعتمادبه

گیري از مردان  فاصله - نیاز به حمایت از جانب مرد

دریافت حس امنیت و اطمینان  نیاز به-ضعیف و منفعل

  خاطر از سوي همسر

  از ازدواج پس از ازدواج یشادامه ارتباط پ

رابطهباآنمقایسهوازدواجازپیشرابطهازرضایت

خاتمه  -انتخاب اجباري - نارضایتی از ازدواج - جدید

  ندادن به رابطه قبل از ازدواج

  

از منزل یرونب هاي یطحضور در مح

  

نزدیکی و درد  - با همکاران در محیط کار مقایسه همسر

ارتباط - دل کردن با همکار در مورد مشکالت زناشویی

  روزمره و ایجاد وابستگی در صورت نارضایتی از همسر

  

براي برقراري روابط فرا زناشویی ترکیب عطفی گرایش به رابطه و وجود زمینه مساعد 

. رقراري رابطه فرا زناشویی محسوب گرددعنوان شرط کافی براي ب تواند به براي رابطه می

در مطالعه حاضر عدم وجود اقتدار . کنند گر بستر وقوع رفتار را فراهم می شرایط مداخله

ها، به ویژه زن نفس از نکاتی بود که در گرایش به مردانه در همسر و نبود تحکم و اعتمادبه

واسطه جنسیت خود  به ي مطالعه نشان داد که زنها افتهی. سمت شخص سوم نقش داشت

حتی با وجود استقالل نسبی نیازمند تکیه کردن و حضور مردي است که حس امنیت و 

که همسرش قادر  اطمینان خاطر را در کنار او به دست آورد و به همین دلیل درصورتی

کند و در برخورد با مسائل ضعیف و ناتوان عمل کند محتمل  نیتأمنباشد این نیاز را در او 

که زن اقدام به رفع این نیاز در محیطی دیگر و شخصی دیگر کند و در صورت فراهم است 
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بودن سایر شرایط، اگر مردي را با خصوصیات موردنظر خود بیابد شروع به مقایسه او با 

  :کند همسر خود خواهد کرد و در نهایت تمایل به برقراري ارتباط پیدا می

خیلی ضعیف بـود  . پایین بود نفسش اعتمادبه. شوهرم اقتدار مردونه و جذبه نداشت"

مـرد ضـعیفی    کـًال شـوهرم  "). ساله 33ماریا ("دورشمشد ازش  و همین مسائل باعث می

همیشـه وامیسـتاد کنـار کـه     . از یه طرف دیگه ام خیلی خسیس بود. بود و قدرت نداشت

د و بـودن  به خانوادش وابسته بو امیلیخ. بود تیمسئولیب. من پول هر چیزیو حساب کنم

 شـوهرم "). سـاله  28بهار ("همیشه توي جمعشون تنها بودم. دادیمبا اونارو به من ترجیح 

حتـی وقتـی بـا پـول     . نه کاري بلـد بـود نـه پـولی داشـت     . ي بودا عرضهیبمرد ضعیف و 

  ).ساله 34عاطفه ("خودمم براش کار درست کردم هم نتونست از پسش بر بیاد

ي خارج از خانه نیز زمینه بروز ها تیفعالاشتغال و وجود روابط پیش از ازدواج و 

ادامهها  مصاحبه ازمستخرجعواملازیکی. است کردهروابط فرا زناشویی را در افراد ایجاد 

که هنگامیگفتتوانمی حاضرتحقیقدر. استآنخاتمهعدمازدواج وازپیشارتباط

 کهدهدمی دیگريشخصباازدواجبهتنآن،اتمامبدونوداردقراريا رابطه درفرد

 قبلیرابطهبهمجددآوردنزمینه روي،کندینم احساسخوددراوبهمیلیوعالقهعموماً 

رابطهباآنمقایسهوازدواجازپیشرابطهازرضایتاین،برعالوه. استریناپذ اجتناب

فرا رابطهایجادنتیجهدروهمسرازگیري کنارهونارضایتیاحساسموجبتواندمی جدید

  :شودزناشویی

دیگـه دختـر بـه نیازيوبودمراضیازشلحاظهمهازکهبودزندگیمتويکسی"

قبـل رابطهکردمازدواجخواستمینم کهکسیبااجباربهچونوشدمناچاراما. نداشتم

بـا طالقـم ازبعـد "). سـاله 31رضـا ("کـرد پیداادامههمازدواجمبعدونکردمتمومرو

سنشوبودمجردچوناما. داشتیمرابطهسالی5حدودوشدمآشناهاممشتريازیکی

خـالم پیشـنهاد بـه همـین بـه خـاطر   . کنـیم ازدواجنـدادن اجـازه خانوادشبودکمترازم

مشـکالتی کـه  به خـاطر   ونکردمخوبیازدواجبارمایناما. کنمازدواجگرفتمتصمیم

کـردم ازدواجوقتـی "). ساله38فهیمه("کردمشروعازدواجموقبلرابطهدوبارهداشتم

نـوع بـه خـاطر  . بـود ناخواسـته . کـنم خیانـت زنـم بـه بخوامزودياینبهکردم نمیفکر
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ارتبـاط شـد ینمـ  نیتـأم  نیازهـام ونداشتمتصمیممتويزیادينقشخودمکهازدواجم

  ).ساله35مهدي("نکردمقطعروازدواجقبل

ي ها طیمحهاي خارج از خانه زن و یا حضور در یگر مطالعه نشان داد فعالیتاز سوي د

ي گسترده بین افراد، در صورت وجود ها تعاملاجتماعی بیرون از منزل به دلیل ایجاد 

. گیري روابط فرا زناشویی شود شکل ساز زمینهتواند میي زناشویی هایتینارضاتعارضات و 

ي موردنظر در دیگري، نزدیکی ها تیجذابیط کار و یافتن مقایسه همسر با همکاران در مح

و درد دل کردن با همکار در مورد مشکالت زناشویی، نیاز به تحسین و مورد عالقه 

و رفع کمبودهایی که در رابطه با همسر در زندگی وجود دارد ازجمله نیاز عاطفی  شدن واقع

تواند زمینه  وده روابط خانواده میو امکان مالقات و تعامالت خارج از محد.... و جنسی و

  :روابط فرا زناشویی را فراهم نماید

شـماره آقـا چند تـا   با. بودمحیط کارمتويازدواجمازخارجارتباطتجربهاولین"

).سـاله 32طیبـه (رفتـیم  مـی  بیرونوقتا همبعضی...کردیممی صحبتوکردیمردوبدل

26ملیحـه ("بیشترشـون بـودن مشـتریم . شـدم یمآشناپسراباکارممحلتوياکثراً  من"

هـم دو بـار   یکـی وکـردیم صـحبت بودمتأهل  کههمکارامازیکیباباراولین").ساله

ازبعـد ...بـود باز  ودل دست خیلیشوهرمبرعکس. دیدیمهمدیگروکارمحیطازبیرون

 پرسـید ازم. کـردیم مـی  صحبتخودمونمورددرهمکارامازدیگهیکیبابار یکاون

ونیستمراضیشوهرمازکهشدمتوجهصحبتامبین. بودمجردخودشمجرد؟یامتأهلم 

 خـانم صـاحبکارم ").سـاله 28بهـار ("شـد ارتبـاطمون شـروع باعثکم  کم مسئلههمین

 مـنم ازونداشـت مردهـا بـا ارتبـاطش وظـاهر ورفتـار تـوي قیدوبنـدي کـه بودیمتأهل

شـدم راحـت خیلـی وگرفتمقرارریتأث تحتکم  کم منم.باشميطور نیهم خواستمی

افتتـاح کـرد    ي مـن برا روهمسرم مغازه  نکهیبعدازا ").ساله32طیبه("مردابارابطمتوي

به من  عالقهشروع به ابراز  یاماز مشتر یکیینکهم بود تا اوآر زیچ همه .شدمکاربمشغول 

بـه  ... از شـوهرم دور شـدم   کـم  کـم ).سـاله  33آرزو ("بهـش جلـب شـد    و تـوجهم  کرد

تنـگ   دل بشـدت  دمیـ دیروز نمـ  یـک کـه آگـه همکـارمو     يتـا حـد   کیهمکاران نزد

از زنـش   یکـارم رابطـه برقـرار کـردم اونـم دلخوشـ       با صـاحب  ).ساله 28بهار، (شدم  می

  ).ساله 32نگین، (نداشت
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رایش به هاي خارج از خانه و نه گنه فعالیت ايزمینهرغم اهمیت شرایط  بنابراین علی

یی قادر به ایجاد روابط فرا زناشویی نیستند بلکه باید با یکدیگر و تنها بهروابط فرا زناشویی 

  .ترکیبی دیده شوند صورت به

  

  :گرایش و برقراري روابط فرا زناشویی

ي صورت گرفته نشان داد با افزایش فشارهاي روانی ها مصاحبهتحلیل  آن چنانکه

گرایش افراد  دکنندهیتشدهاي جین و به وجود آمدن محركي زوا رابطهناشی از اختالل 

این فرایند ممکن . شود این گرایش تشدید می مرور بهگرفته و  به روابط فرا زناشویی شکل

ي، افراد اقدام به ا نهیزماست چند ماه تا چند سال طول کشیده و با فراهم شدن شرایط 

  .کنند ازدواج میي ها چارچوببرقراري رابطه فرا زناشویی خارج از 

و  روز روزبـه شـد   تـر  قیعمکردم و رابطمون  می درد دلباهاش از شرایط زندگیم  "

).سـاله  32آذر ("براي اولین بار توي زندگیم رابطه جنسی لذت بخشی رو تجربه کـردم 

بعدوشمجذبش بیشترشدباعثهمینوشوهرمبرعکسبودقدرتمنديوپولدارمرد"

وشدیمنزدیکبه همکم  کم").ساله33ماریا("کردیمبرقرارسیجنرابطهمدتیهاز

 رابطمونگرفتطالقوقتیوکردمکمکشجداییشبهمربوطکارهايتويحتیمن

بـرام وبـود مطلقهکههمسایموندختربااواخرمهمین ").ساله27نادر("شدتر کینزد

"شـد رابطه تموموکنهپیداادامهنداداجازهامارفتیمپیشحديیهتابودجذابخیلی

"شـدم  تر می شد و هرروز بهش وابسته کیزود نزد یلیارتباطمون خ ").).ساله36امین(

 باهاش رابطه برقـرار  خوردم و بیو من فر کردمیادیتظاهر به محبت ز). ساله 28،بهار(

 مـت کــنم و مقاوش ســتم در برابـر ابـراز احساســات  ننتو گـر ید). ســاله 34،عاطفـه . (کـردم 

اومـد  همان روز اول که). ساله 33،آرزو(. نمک انتیهمسرم خ هشد که ب باعثباالخره

 شـنهاد یپ بهـم ، طرف مـن صحبت کردن و ابراز احساسات از  از چند ساعتبعد  خونمون

 تیو رضـا  مرابطه بودم مقاومت نکرد نیکه تشنه ام من ،داشته باشیمیداد که رابطه جنس

با توجه  کرد از من درخواستو ر یرابطه جنس يرارکه برق یزمان). هسال 32طیبه،(دادم 
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مقاومـت کـنم و    شرم داشـتم نتونسـتم در برابـر   شوهطرفکه از  يدیشد يبه کمبودها

  ).ساله 22،مهتاب(مثبت دادم جواببهشنیهم يبرا

گیري این رابطه  با برقراري اولین رابطه جنسی فرا زناشویی عواملی موجود در شکل

عنوان عوامل تداوم روابط عمل کرده و این امر تبدیل به یک الگوي رفتاري براي فرد  هب

  .شود می

  

  :پیامدها

و معضالتی در  ها بیآسکه روابط فرا زناشویی یکی از زوجین برمال شود،  درصورتی

اولین مورد فروپاشی . ي استریناپذ اجتنابي امدهایپکند که داراي  رابطه بروز پیدا می

اگر زوجین قبل از برقراري روابط فرا زناشویی طرف . ات عاطفی و جنسی استاحساس

مقابل، ارتباط عاطفی و جنسی مناسبی با یکدیگر داشته باشند، بعد از آگاهی از خیانت 

قرار  ریتأثتحت  ارتباطشانمختلفهمسر خود از لحاظ احساسی دچار بحران شده و ابعاد 

مطالعه . خیانت همسر است واسطه بهخشم و انتقام  دومین عامل ایجاد حس. خواهد گرفت

)Olson, 2000: 144-167 ( بعد از کشف خیانت همسر، افراد هیجانات  داد کهنشان

دهند و چنانچه فرد کنترل مناسبی بر این  را نشان می.. شدیدي ازجمله خشم، عصبانیت و

اشکال گوناگون در گیري حس انتقام به  احساسات نداشته باشد ممکن است منجر به شکل

  :فرد شود

آذر (  "حقش بـود . از کارم ناراحت نیستم اصًالچرا شوهرم خیانت کنه من نکنم؟ "

  )ساله 32

ي نیز عامل دیگري است که به دنبال خیانت همسر به وجود آمده و حتی بعد اعتمادیب

در بازگشت تواند عاملی مخرب  از اتمام رابطه فرا زناشویی، شک ناشی از خیانت دوباره می

  .رابطه زوجین به حالت اولیه محسوب شود

و احساس حقارت و  شده واقعینی در فردي که مورد خیانت ب خودکمایجاد حس 

هاي  یبآستواند  کمبود ناشی از آن نیز از دیگر مسائلی است که در این موضوع می
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ود را در خود و به این دلیل که فرد دلیل خیانت همسر خ. مضاعفی را به دنبال داشته باشد

تواند منجر به بحرانی شدن کند و همین عامل می ي خود جستجو میها ضعفها و  یکاست

و در نهایت خشونت فیزیکی وکالمی بین زوجین بعد از فاش شدن . بیشتر ارتباط شود

یز خواهد بود و حتی ممکن است منجر آم مخاطرهخیانت است که در بعضی موارد شدید و 

  :ا روانی در طرف مقابل شودبه صدمات جانی ی

شوهرم بعد از اینکه فهمید ارتباط جنسی با کسی داشتم خیلـی عصـبی شـده بـود و     "

گلومـو فشـار داد کـه نزدیـک بـود خفـه        قدر نیاکه بحثمون شد اومد طرفم و  شب کی

  ).ساله 32طیبه، ("شم

  

  گیري بحث و نتیجه

اي رخ  ی طی فرایندي چندمرحلهنتایج مطالعه نشان داد که برقراري روابط فرا زناشوی

مدل پارادایمی  همچنان که. آمده است) 2مدل (این مراحل در مدل پارادایمی . دهد می

فرایندي از ترکیب  حاصلي اجتماعی ها دهیپددهد این پدیده همانند بسیاري از  نشان می

ي چندي درها تفاوتهرچند. یابد عوامل مختلف در مراحل زندگی زناشویی ظهور می

کلی  صورت بهشوندگان وجود داشت ولی  ي مصاحبهاز سوي صورت گرفته ها تیروا

بر اساس مدل نهایی مستخرج از . نمایان است کامًالخاصیت فرایندي روابط زناشویی 

  تحقیق

گیري براي انتخاب همسر، نبود احساس عالقه به همسر  عدم وجود قدرت تصمیم)1

آید،  ي به شمار میا نهیزمو ظاهري که شرایط  ي فیزیکیها تیجذابپیش از ازدواج و عدم 

  تواند منجر به پس از ازدواج می

اختالل در روابط زناشویی ازجمله اختالل در رابطه عاطفی و سردي روابط جنسی )2

در ایجاد مرور بهشود و 

ي گوناگون هایتینارضافشارهاي روانی مانند احساس سرخوردگی، تنهایی و )3

واملدر کنار این ع. است مؤثر
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، )که داراي بعد روانشناختی است(یخواهطلبی و هیجان  یی مانند تنوعهاياستراتژ)4

ي از دوستان و نزدیکان در اثر مشاهده روابط خارج از ازدواج، تمایل به تجربه آن ریرپذیتأث

  نوبه خود در ي چون تالفی خیانت همسر نیز بها زهیانگو در نهایت 

با ایجاد گرایش به روابط فرا . یی نقش دارندگرایش به ایجاد رابطه فرا زناشو)5

  زناشویی در صورت وجود

و اقتدار مردانه همسر براي  نفس اعتمادبهگر همچون عدم وجود  شرایط مداخله)6

منزل ي بیرون از ها طیمح، ادامه ارتباط پیش از ازدواج پس از ازدواج و حضور در ها خانم

  احتمال) اشتغال زن(

در نهایت برقراري روابط فرا زناشویی . یابد ویی افزایش میبرقراري روابط فرا زناش)7

  منجر به

هاي یی ازجمله فروپاشی احساسات عاطفی و جنسی و ایجاد تنشامدهایپ)8

ي و ایجاد حس اعتمادیب، دهید بیآسگوناگون، ایجاد حس خشم و انتقام در فرد 

، تبعات ی در طرف مقابل شده که حتی با وجود بخشش از جانب همسرنیب خودکم

  .نیست اغماض قابلآن  ریناپذ جبران
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  مدل ترکیبی فرآیند برقراري رابطه فرا زناشویی - 2شکل 
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شده مشخص شد وجود و عدم ارضاي  ي انجامها افتهي دیگر با توجه به نتایج یاز سو

گیري روابط فرا زناشویی شده  نیازهاي جنسی در زن و مرد به یک اندازه منجر به شکل

ي صورت گرفته است که در آن نیاز زن به روابط خارج از هایبررستضاد با  است که در

. و نیاز مرد از بعد جنسی تصور شده است احساسیازدواج بیشتر از جهت کمبود عاطفی و 

بستگی هیجانی  تأکید کمتري بر دل معموالًدر مقایسه با زنان، مردان  شده گفتهکهيطور به

Wright & Reise(رند که شریکان زیادي داشته باشند به روابط داشته و تمایل دا , 1997:

الزم به ذکر است . اند قائلبستگی هیجانی ارزش بیشتري  و در مقابل زنان بر دل)166-192

تحقیق حاضر نشان داد الگوهاي خیانت و روابط فرا زناشویی در هر دو جنس وجود دارد و 

با  جهت نیازااد این روابط وجود ندارد که تفاوت جنسیتی چندانی از لحاظ گرایش و ایج

:Brand et al., 2007(برخی از مطالعات مانند  که در آن مردان در مقایسه با ) 101-109

  .شوند متفاوت است زنان بیشتر مرتکب خیانت می

توان گفت که وجود تعارض و ناخشنودي در زندگی زناشویی مانند نارضایتی  می

و باورها، کمرنگ شدن  ها نگرشن زندگی امروز، تغییر در جنسی، با توجه به سبک نوی

تواند براي  ي از الگوهاي مشابه و کاسته شدن از فشارهاي اجتماعی میریرپذیتأثتابوها، 

زنان نیز این امکان را به وجود آورد که موازي با مردان به سمت روابط خارج از حیطه 

ي احساس نکنند، که این مسئله با ا هعمدزناشویی حرکت کرده و در این رابطه محدودیت 

که کمبودهاي جنسی و عدم جذابیت جنسی ) 2010(و شاي ) 2002(هامونز پژوهش استز و 

  .را از علل اساسی در ایجاد این روابط بشمار آوردند همسو بود

گیري یک مقوله گزینشی را  ي صورت گرفته شکلها مصاحبهطورکلی بررسی  به

"امروزجامعهدرشرافتیکدهايتضعیف"پژوهشایندريا تههس این مقوله. ایجاد کرد

و کاهش  ها سنتمطابق با نتایج تحقیق در جامعه کنونی کمرنگ شدن  .استخراج شد

در گذشته فعال  کهیدرحالتواند سبب تضعیف کدهاي شرافتی شود،  فشارهاي اجتماعی می

ناشی از آن  اجتماعیزیاد  بودن کدهاي شرافتی به دلیل فشار زیاد جامعه و سرشکستگی

  .بوده است که در حال حاضر این امر در حال تقلیل است
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توان گفت خیانت مرد و زن نسبت به گذشته از عواقب کمتري  می کهيطور به

حتی خیانت جنسی، ممکن است از سوي  متأهلبرخوردار بوده و بخصوص خیانت زن 

ضایت همسر براي عدم شکایت و در همسر بخشیده شده یا به گذشت از مهریه در قبال ر

آقایان  العمل عکسمشاهده  تأمل قابلدر این راستا یکی از نکات . نهایت طالق منجر شود

در برابر خیانت همسرشان در شعب مختلف دادگاه و سهولت بیان و شرح روابط همسر 

توان گفت  بر این اساس می. بدون محدودیت یا نگرانی از قضاوت دیگران بوده است

تابوهایی که در گذشته در مورد موضوعات حیثیتی و شرافتی در جامعه نقش پررنگ و با 

  .در حال رنگ باختن است جیتدر بهاهمیتی داشته 

ي این پژوهش الزم به ذکر است که اگرچه ها افتهي نهایی در مورد یبند جمعدر یک 

ت باالي موضوع، نوع ي قطعی که مورد مصاحبه قرار گرفتند به دلیل حساسیها نمونهتعداد 

طوالنی  زمان مدتگسترده نبود اما در طی ... ي تحقیق وها تیمحدودرویکرد انتخابی، 

ی با وکال و درپیپي و در طی گفتگوهاي ا مشاورهحضور در دادگاه و مراکز حقوقی و 

 ی درگیر انواعنوع بهي گوناگون و ارتباط با نهادهایی که ها پروندهاعضاي دادگاه و مطالعه 

ماري آاز این تحقیق داراي جامعه  آمده دست بهمعضالت خانوادگی و اجتماعی بودند نتایج 

ي تحقیق هستند اما به این دلیل که عده کثیري از این افراد ها نمونهتري نسبت به گسترده

حاضر به مصاحبه حضوري نبودند، امکان ثبت نتایج حاصل از آن به وجود نیامد و 

  .ین مورد اعمال شدگیري کلی در ا نتیجه

  

  پیشنهادها

تواند به  یمتوان به راهکارهایی اشاره کرد که تا حدي هاي مطالعه میبا توجه به یافته

گیري  بر شکل مؤثرعوامل . حل تعارضات زناشویی و پیامدهاي ناشی از آن کمک کند

از ازدواج  روابط فرا زناشویی در این پژوهش به دو دسته مسائل پیش از ازدواج و عوامل پس

در دسته اول کمک تخصصی مشاوران و مددکاران براي سنجش تناسب . شود تقسیم می

ي الزم براي جلوگیري از یک ازدواج ها آموزشو  ها مهارتموجود بین زوجین و ایجاد 
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ها و تعهدات ازدواج به زوجین و  یتمسئولهمچنین تفهیم . یابد نامتناسب بسیار اهمیت می

  .تواند سودمند باشد در مورد عواقب یک تصمیم اشتباه نیز می ها وادهخانآگاهی دادن به 

وادار کردن و اعمال فشار بر فرزند و تبعیت از رسوم خانوادگی براي ازدواج نیز از 

وجود آمادگی . هشدار داد ها خانوادهرفتارهاي غلطی است که باید در مورد نتایج آن به 

مقابل چه جنسی و  طرف بهود میل و کشش الزم جهت ازدواج براي هر دو طرف و وج

فیزیکی و چه احساسی و عاطفی نیز عامل بسیار مهمی است که اغلب مورد غفلت قرار 

طور کامل و سپس تصمیم  عالوه بر این خاتمه دادن به ارتباط پیش از ازدواج به. گیرد می

ي پیش ها مشاورهشود و وظایف نهادهاي مرتبط با براي ازدواج امري بسیار حیاتی تلقی می

.یر این عوامل بر یک ازدواج موفق استتأثاز ازدواج آگاه کردن افراد از 

توجه به شیوه تعامل بین زوجین نیز در فرایند مشاوره و مددکاري خانواده از اهمیت  

آموزشکه همسران روش صحیح ارتباط با یکدیگر را  هنگامی. ي برخوردار استا ژهیو

ي موجود در رابطه با یکدیگر صحبت کرده هایتینارضاد در مورد تمام توانن باشند،می دهید 

بنابراین ایجاد زمینه گفتگو بین زوجین از اهمیت زیادي . و تعارضات آن را حل کنند

. شود عنوان یک مانع محسوب می عدم عالقه بین زوجین به نیب نیدراالبته . برخوردار است

ي زوجین با مشکل مواجه ا رابطههبود شرایط در صورت عدم وجود عالقه، تالش براي ب

  .خواهد بود

عالوه بر این ازآنجاکه گروه دوستان و هماالن نقش بسزایی در شکلی گیري افکار، 

گذارد بنابراین آگاه ساختن در  و رفتارهاي ما حتی به شکل غیرمستقیم برجاي می ها نگرش

ي و مددکاري ا مشاورههاي مورد انتخاب افراد مناسب جهت ارتباط، از طریق فرایند

  .باشد رگذاریتأثتواند  می

در نهایت اختالل در روابط زناشویی نقش مهمی در گرایش به روابط فرا زناشویی 

تواند  و کمک به بهبود آن می زناشوییبنابراین بررسی کیفیت و کمیت روابط . دارد

روابط زناشویی زوجین چگونگی  شودیمپیشنهاد . عنوان یک عامل بازدارنده عمل نماید به

  .ي احتمالی مرتبط شناسایی شودها اختاللشفاف بررسی و  صورت بهتوسط مددکاران 
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