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 مقدمه

)فوالدیان،  است خانواده نهاد گیریشکل و زناشویی زندگی آغازین نقطۀ اجتماعی، قرار یک مثابه به ازدواج

 میان عاطفی و جنسی بعد دو در ازدواج، اصلی عنصر عنوان به نیز، تعهد (؛2311برادران کاشانی و دیاری، 

 سوی از مراقبت احساس خانواده، محیط در متعهدانه و گرانهحمایت روابط وجود ؛شودمی تعریف مرد و زن

(. 1121 ،)اوسالنتر و رزنتال دهدمی ارتقا را زوجین روانی و روحی هایتوانایی نوعی به مخالف، جنس

ا تر و بشود افراد شادتر، سالمکنند که ازدواج موفق موجب میهای مختلف نیز به این امر اشاره میپژوهش

ای است که امید ایجاد احساس تعلق وجود دارد و تعهد و وفاداری تر زندگی کنند؛ در چنین رابطهنشاط

زاده و تاجیک اشانیان، زهراکار، محسنآورد )افشاری کحاصل از آن احساس امنیت و ثبات به ارمغان می

کند؛ (. اگر چه ازدواج فرصت تجارب رشدی مانند مصاحبت، تعامل باز و حمایت را فراهم می2311اسماعیلی، 

(، و با اینکه اکثریت 1126اما همواره این چنین نیست )کیالوی، فتحی، دادرس، دانشپور، علمی و التالیب، 

نتظار دارند که افراد در روابط متعهدانه از نظر جنسی و عاطفی وفادار باشند؛ قریب به اتفاق اعضای جامعه ا

شود که افراد در محدوده ازدواج دست به فریبکاری نزنند )افشاری کاشانیان و اما این نگرش باعث نمی

 قرار فروپاشی آستانۀ در میتواند را زوجین زناشویی زندگی که عواملی مهمترین از یکی(. 2311همکاران، 

 شوهر، و زن نفره دو رابطۀ از خارج کسی با جنسی -عاطفی رابطۀ برقراری یا و فرازناشویی روابط دهد،

 .است
 مجازی و( جنسی -عاطفی) ترکیبی عاطفی، جنسی، وفاییبی از گسترده طیفی در فرازناشویی روابط 

 ؛اندشده شناخته (پورن هایفیلم مشاهدۀ و چت طریق از جنسی گفتگوهای تلفنی، جنسی رابطۀ شامل)

 شوهر و زن میان عاطفی و جنسی روابط انحصار به ناظر که ازدواج اجتماعی قرارداد از خارج روابط این

، بوالهری و غفاری فکرآزاد، فتحی، ؛2311 شناس،حق و محمدی زکی،علی کرمی،) شودمی برقرار است،

 صمیمت ایجاد به که است نفره دو رابطۀ تعهد نقض زناشویی خیانت گفت توانمی اساس، این بر (.2312

 آن فرازناشویی روابط تعبیری به ؛شودمی منجر طرفه، دو رابطۀ این از خارج فردی با فیزیکی یا و عاطفی

)فوالدیان و همکاران،  کندمی تهدید را زناشویی زندگی بنیان و خانواده در تعهد میزان دقیقا   که است موردی

 موجود خألهای کردن پر صدد در فرازناشویی روابط برقراری با افراد شده انجام مطالعات اساس بر (.2311

 تنها، است، این توجه قابل نکته (.2311 اسمعیلی، و بخش فرح ها،امینی) هستند خود زناشویی روابط در

 که کسانی بلکه روند،نمی مذکور روابط سوی به هستند شانزناشویی زندگی در کمبود دچار که افرادی

 پیدا سوق روابط، این تجربۀ سوی به عواملی تأثیر تحت است ممکن دارند هم خوشایندی زناشویی روابط

 نظر به این، بنابر (.2311 اصفهانی، خالقی و آقاجانی نژاد، انصاری حدادی، ؛2312 ،همکاران و)فتحی  کنند

  .شودمی فرازناشویی روابط پدیدۀ ساززمینه و گیردمی قرار هم با ارتباط در متعددی عوامل که رسدمی
 ایالت در مردان درصد 61 تا 17 و زنان درصد 61 تا 12 حوزه این در گرفته صورت تحقیقات اساس بر

 روی ازدواج چارچوب از خارج فردی با رابطه به مشترکشان زندگی طول در بار یک حداقل آمریکا متحدۀ

 پیدا انتشار فرازناشویی روابط وضعیت از دقیقی آمار تاکنون، کشور داخل در (.1111 جمیفریو،) اندآورده

 از درصد 76 علت زناشویی روابط در خیانت کشور، استان پانزده از تحقیقی نتایج براساس اما نکردهاست،

 به رو همسر تهدید و خشونت با نیز مردان این درصد 33 و باشدمی همسرانشان وسیلۀ به مردان هایقتل

های آماری اندازه اثر اندکی را نشان هر چند تفاوت (.2311 هنرپروران، و آبادی شفیع اکبری،) هستند رو
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کنند )پترسون های متعددی در مورد روابط فکر میدهد؛ اما شواهدی وجود دارد که مردان و زنان به شیوهمی

رازناشویی به صورت گسترده مورد بینی روابط ف(. از همین رو یکی از فاکتورهایی که در پیش1121و هید، 

ر دهند که به صورت سنتی مردان بیشتهای صورت گرفته نشان میبررسی قرار گرفته جنسیت است؛ پژوهش

ها قویا تاکید دارند که مردان بیش (. با اینکه پژوهش1127شوند )اسمیت، از زنان درگیر خیانت زناشویی می

(؛ 1122؛ مارک، جانسن و میلهاوسن، 1121د )لو، کارتون و اسنایدر، شوناز زنان درگیر روابط فرازناشویی می

ر شدن تدهد که با گسترش خیانت زناشویی، شکاف جنسیتی در حال تنگهای جدیدتر نشان میاما پژوهش

ای در حال نزدیک شدن به یکدیگر است است و میزان خیانت زناشویی مردان و زنان جوان به صورت فزاینده

 (.1121)مانش، 

 یابیارز منفی صورتی به را خود ازدواج که دهد می رخ افرادی میان در بیشتر زناشویی خیانت کلی، طور به

(. 1122 ، یپرین ون و بوک، پرینز،) است اندک آنها زناشویی های معاشقه فراوانی و کیفیت و کنند می

و  بلوو) زناشویی خیانت احتمال افزایش با زناشویی رابطه پایین کیفیت که دادند نشان بسیاری مطالعات

 این(. 1111 بروس، و ویسمن) است همراه روانی اختالالت دیگر و افسردگی ایجاد خطر و ،(1121 هارتنت،

 اولری، و کانو) است ارتباط در کاهند می فرد منزلت از که فریب و تحقیر فقدان، مانند وقایعی تجربه با موارد

 وییزناش خیانت از بعد و دارد، وجود تردیدهایی زناشویی رابطه به نسبت زناشویی، خیانت از قبل(. 1121

 و یرشپذ قدرت و شده، تعهد فرسایش به منجر زناشویی مشکالت ؛شود می بدتر زناشویی رابطه کیفیت

 برای بولق قابل موضوعات از یکی زناشویی مشکالت بنابراین ؛دهد می افزایش را ها جایگزین به نگریستن

 نشان ها پژوهش از برخی این بر عالوه (.1121 آماتو، و پریویتی،) شوندمی محسوب زناشویی خیانت توجیه

 ستا منفی تشد به زوجین ارتباط ،شوند می خیانت درگیر زندگی اول سال در زنان که روابطی در دهد می

 اروموفاسا، مونادوا و نیامای(. 1121 ،آتکینز و آلن) زنند می یکدیگر یرتحق به دست متقابل صورت به زوجین و

 ندعبارت عوامل این دهد می سوق زناشویی خیانت سمت به را زنان که کنند می یاد دیگری عوامل از( 1126)

 زنان نای بر عالوه. جنسی رابطه از بردن لذت در شکست و شدن گرفته نادیده توجه، فقدان اعتماد، فقدان از

 ،رایبنر، واسترلینگ، شوتز و کالیم کروگر،) شوند می خیانت درگیر نیز مالی های حمایت دریافت برای

 و اجتماعی فردی، سطوح در روابط این در شدن درگیر بدهد، روی که دلیلی هر به خیانت البته(. 1121

 .(2311افشاری کاشانیان و همکاران، ) کنند می تحمیل ازدواج بر را نامطلوبی اثرات زناشویی
 در را زناشویی خیانت عوامل؛ دادند انجام شیراز شهر در( 2311) حاجی حیدری و حبیبی که پژوهشی در

 ،پورریمص این بر عالوه نمودند؛ بندی دسته جامعه به مربوط مسائل و ای رابطه فردی، بین مسائل دسته سه

 در را عوامل این اصفهان شهر در زنان زناشویی خیانت علل بررسی در( 1127) جزایری واعتمادی، احمدی 

 رغم علی کرد نشان خاطر باید دهند، می قرار جنسی مسائل و زناشویی تعارض فردی، بین عوامل دسته سه

 کدیگری با تعامل در اغلب فاکتورها این ارتباطی و فرهنگی بیرونی، عوامل مانند متفاوتی های بندی دسته

 ردیف فاکتورهای روی بر روابط و گذارند می تاثیر روابط روی بر فردی فاکتورهای که معنا بدین دارند، قرار

 اثر راداف روی بر متفاوت ای گونه به فاکتورها این از هریک و گذارند می تاثیر فرد بهزیستی احساسنند ما

سازد بیشتر مردان و مسائل عاطفی بیشتر زنان را مستعد خیانت زناشویی می جنسی مسائل مثال گذارد، می

 نگرفته ورتص زناشویی خیانت علل مورد در چندانی های پژوهش ایران در (.1111 ،الرا و ، کیندزواترا)دوب
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 و آزمایشی عمدتا که بوده اخیر هایسال مربوط هزمین این در شده انجام های پژوهشود دمع و است

 پژوهش هرچند ،(2311 اعتمادی، زاده، فاتحی حیدری،؛ 2311هستند )نوایی و محمدی آریا،  همبستگی

 ؛است ختهپردا مسئله این به( 2311و افشاری کاشانیان و همکاران )( 1127) همکاران و پورمصری کیفی

 فرادا اینکه ضمن. است نیاز بیشتری های پژوهش به زمینه این در گیری نتیجه برای رسد می نظر به اما

 ؛دباشن داشته خیانت برای ای ویژه دالیل است ممکنکنند  می زندگی آن در که فرهنگی خرده براساس

 های تهیاف به بخشیدن اعتبار به پیشین های پژوهش های یافته دادن گسترش ضمن پژوهش این بنابراین

 اجتماعی و فرهنگی بافت با هایی محیط در هم کشور از خارج در شده انجام های پژوهش دارد توجه هم آنها

 هم ام کشور در این بر عالوه .نیست جامعه ما به تعمیم قابل چندان که است گرفته صورت ایران از متفاوت

 خیانت برای ای ویژه دالیل خاص های فرهنگ خرده بافت در افراد است ممکن فرهنگی تنوع دلیل به

 به سئواالت زیر پاسخ داده شود: تا شده آن بر سعی پژوهش این در بنابراین. باشند داشته زناشویی

 کار چگونه است؟ انتیزنان و مردان خ ستهیتجربه ز .2

 کدامند؟ ییزناشو انتیساز و آشکارساز در خ نهیعوامل زم .1

 

 روش پژوهش

 هاآن بافت در اجتماعی های دفراین درک کیفی پژوهش هدف. بود یکیف پژوهش این در استفاده مورد روش

 الگوها مطالعه این در(. 1111 برگ،راست) دارند افراد برای ها رویداد این که است یایمعن درک همچنین و

 روش نای. است شده شناسایی شده، تجریه زناشویی خیانت در درگیر زنان و مردان وسیله به که مسائلی و

 ،اسحسا توصیف، ادراک، نحوه اخذ به اقدام و شده واردزناشویی  خیانت تجربه با مردان و زنان تجربه درون به

 زنان و مشترک تجربه اساسی عناصر روش این در کند، می دیگران با افراد گفتگوی و خاطرات، وت،ضاق

 قرار استفاده مورد فعلی پژوهش در که کیفی رویکرد .شود می شناسایی مردان با تجربه خیانت زناشویی

 که تاس کیفی پژوهش های روش جمله از ای زمینه نظریه ،بود ای زمینه نظریه یا بنیاد داده رویکرد گرفت

 آیند می دسته ب پژوهش فرایند در منظم طور به که پردازد می هایی داده از نظریه استخراج و کشف به

 پدیده مورد در اندکی اطالعات که دیابمی ضرورت زمانی ای زمینه نظریه از استفاده .(2311 محمدپور،)

 چارچوب یک فقدان موضوع با ارتباط در گرفته صورت ها پژوهش در اینکه با و دارد وجود پوشش مورد

 بیرون اه داده از اینکه سبب به نظریه این ؛است مشهود بپردازد مسئله تبیین به جامع صورت به که نظری

 و راوس)است باشد عمل راهنمای و کند تقویت را فهم و شدبا افزا بصیرت تواند می بیشتر شود،می کشیده

 مشکل سبب به که شد می شامل را زنان و مردانی پژوهش این در مطالعه مورد جمعیت(. 2311 بین،کور

 فعلی مطالعه در بودند، کرده مراجعه تهران شهر در مشاوره مراکز به 2111-2311 سال در زناشویی خیانت

 دارای افراد این داشتند، را زناشویی خیانت تجربه که بود، متاهل مرد 21و  زن 21 کنندگان مشارکت حجم

و داشتن حداقل مدرک  یک مدت به حداقل طوالنی رابطه داشتن فرازناشویی، هبطرا داشتن های مالک

  دیپلم و تمایل به شرکت در پژوهش بود.
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 ابزار پژوهش

 ساختاری نیمه مصاحبه از استفاده با پژوهش این در ها داده آوری جمع . مصاحبه نیمه ساختاریافته.1

 مصاحبه در. شد رسانی اطالع اطالعات بودن محرمانه در خصوص مصاحبه هر شروع ابتدای در. گرفت صورت

 به دادن پایان حق خواستند،می کنندگان مشارکت که زمان هر و نداشت، وجود غلطی و درست پاسخ

 ها ولهمق اشباع تا جلسات تعداد و شده می تحلیل ها یافته ه،مصاحب فرایند موازات به و داشتند را مصاحبه

به دالیل شخصی اجازه  شد، می مصاحبه کنندگان مشارکت از یک هر با که همینطور. است داشته ادامه

 پس از اتمام حین مصاحبه انجام شد. در نوشتاری های متن صورت به ها مصاحبه محتوای و نبود ضبط صدا

 یرو بر مصاحبه سواالت شد، گذاری دک شد،می مشخص که ای مقوله با ایده هر منظم صورت بهها مصاحبه

 های استرس ، دوستان و خانواده با رابطه فرازناشویی، رابطه زوجین، های پویایی و ارتباطی های زمینه

 بود. متمرکز پنهانی رابطه زمان در افراد های برداشت و افکار سوم، دفر مالقات زمان در زندگی

 ود،ب زناشویی خیانت آنها فعلی مشکل که مشاوره مراکز به کننده مراجعه زنان و مردان بین ازروش اجرا. 

 افراد این که آنجایی از کرد، مصاحبه همکاری داوطلب افراد با شفاهی و آگاهانه رضایت اخذ با ابتدا پژوهشگر

 مورد طرفی بی موضع حفظ دادند،ن را مصاحبه ضبط اجازه پژوهشگر به ،بودند پژوهشگر با همکاری به حاضر

 پرسیدن از بعد ؛دانجامی طول به ساعت یک تا دقیقه 11 تقریبا نفر هر برای مصاحبه. بود طرفین توافق

 بدین و شد، آغاز رسید، اینجا به شما ازدواج که شد چی کلی سوال با مصاحبه شناختی جمعیت سواالت

 از. دیافتن می گسترش ای و محدود کنندگان مشارکت شرایط و مصاحبه روند به توجه با سواالت ترتیب

 همه .بپردازند حال زمان تا آشنایی زمان از خود زندگی مسیر توضیح به تا شد خواسته کنندگان مشارکت

 یک اطالعات از یک هر به اطالعات بودن محرمانه حفظ برای. شد ثبت جلسات خالصه کنار در ها مصاحبه

 شد. گزارش کدهای اختصایب این اساس بر افراد شناختی جمعیت های ویژگیداده شد و  اختصاص کد
 ین،کورب و استرواس) بود کوربین و استرواس پیشنهادی های گام ها داده گذاری کد برای استفاده مورد روش

 کدگذاری( 1) باز، کدگذاری( 2: )کنند می یاد ها داده تحلیل در گام سه از کوربین و استریواس(. 2311

 بازرگان،) است بنیاد داده نظریه قلب جهات از بسیاری از باز کدگذاری محوری کدگذاری و( 3) گزینشی،

 جریان در. است شده استفاده کامل پاراگراف و لهجم تحلیل از متن کدگذاری برای پژوهش این در( 2311

 ها شباهت جهت از و گرفت قرار بررسی مورد دقت با و شده خرد مجزا، های پاره به ها داده باز، کدگذاری

 دگذاریک یعنی اصلی مرحله دو قالب در باز کدگذاری شدند. بندی دسته و مقایسه یکدیگر با ها تفاوت و

 ؛2311 پور، محمد کریبین؛ و استراوس) است شده انجام عمده/مقوله( های مقوله) متمرکز کدگذاری و اولیه

 راستای در ها مقوله زیر یا ها مقوله کردن مرتب به واقع در محوری کدگذاری(. 1111 ،میلز و لیکب ،اولمستد

 دیگریک با ها مقوله تالقی چگونگی به ها داده تحلیل از مرحله این در. است شده اقدام آنها بعادا و ها ویژگی

 است شده انجام مقوالت به بخشیدن ساختار و عمق برای کار این. است شده توجه آنها اتصال نحوه و

 نظریه آن طول در زیرا است داشته اهمیت پژوهشگران برای گام این(. 2311 پور، محمد ؛2311 بازرگان،)

 ایه راه کشف بلکه و نیست کافی پیامدها و ها تعامل شرایط،ی صرف گام این در. گیرد می صورت سازی

 مرحله این در(. 2311 ربین،وک و استراوس ؛1111 ،اولمستد و همکاران) دارد اهمیت یکدیگر با آنها ارتباط

 وردم ها مصاحبه تمامی در مقوله این اینکه دلیل بهشد؛  انتخاب محوری مقوله عنوان به زناشویی خیانت
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 کپارچهی فرآیند گزینشی کدگذاریداشت.  را مقوالت دیگر سازی یکپارچه و جذب توانایی و گرفت قرار اشاره

 توضیح قدرت که مرکزی مفهوم یک حول در ها مقوله، سازی یکپارچه در. است نظریه پاالیش و سازی

 نظریه بخشی بهبود و سازی یکپارچه فرآیند(. 2311 ،کوربین و استراوس) شوند می مرتب دارد، دهندگی

 یم صورت کند، می متصل هم به را ها مقوله که داستان خط نگارش طریق از انتخابی، کدگذاری مرحله در

 و دگذار می اثر پدیده بر مخصوص، عوامل چگونه که کند می بررسی پژوهشگر داستان، خط یک در گیرد،

 ایه یافته انتخابی، کدگذاری عبارتی به. شود می ویژه های خروجی یا خاص راهبردهای از استفاده به منجر

 هب را آن مند، نظام شکلی به ند،ک می انتخاب را( هسته) مرکزی مقوله گرفته، را قبلی کدگذاری مراحل

 دو به هسته مقوله ،(2317 امامی، و فرد دانایی) کند می اثبات را روابط آن و دهد می ربط ها مقوله دیگر

 در و نماید گزینش را موجود های مقوله از یکی است ممکن محقق ، اول صورت در :شود می انتخاب صورت

 و استراوس ؛1111 ،اولمستد و همکاران) نماید اقدام آن ساخت و تعیین به نسبت باید وی دوم، صورت

 (.2311 ،وربینک
 

 هایافته

( و میانگین و انحراف استاندارد شرکت 11/3) 11/11میانگین و انحراف استاندارد سن شرکت کنندگان زن 

زنان و مردان با تجربه خیانت زناشویی های دموگرافیک ویژگی 2( بود. در جدول 17/1) 11/37کنندگان مرد 

 به تفکیک ارائه شده است.
 

 کننده در پژوهششرکتهای دموگرافیک زنان و مردان . ویژگي1جدول 

 مردان زنان
مشارکت 

 کننده
سن  تحصیالت سن

 ازدواج
مدت 

 رابطه
مشارکت 

 کننده
سن  تحصیالت سن

 ازدواج
مدت 

 رابطه
 ماه 3 1 لیسانس 33 اول ماه 7 1 فوق دیپلم 11 اول
 ماه 7 7 لیسانس 31 دوم ماه 1 1 لیسانس 17 دوم
 ماه 6 1 لیسانس 37 سوم ماه 3 1 لیسانس 11 سوم

 ماه 1 21 لیسانس 31 چهارم ماه 2 3 لیسانس 11 چهارم
فوق  36 پنجم ماه 2 1 لیسانس 17 پنجم

 لیسانس
 ماه 21 21

فوق  16 ششم

 لیسانس

فوق  31 ششم ماه 1 7

 دیپلم
 ماه 21 22

فوق  11 هفتم

 لیسانس

 ماه 3 7 دیپلم 11 هفتم ماه 1 1

فوق  37 هشتم ماه 21 3 لیسانس 11 هشتم

 لیسانس
 ماه 1 1

فوق  31 نهم

 لیسانس

فوق  31 نهم ماه 21 1

 لیسانس
 ماه 1 1
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فوق  11 دهم ماه 7 1 دیپلم 16 دهم

 لیسانس
 ماه 1 6

 ماه 21 1 لیسانس 31 یازدهم ماه 1 21 فوق دیپلم 11 یازدهم
 ماه 27 21 لیسانس 31 دوازدهم ماه 1 21 لیسانس 31 دوازدهم

 ماه 21 1 دکتری 31 سیزدهم     
فوق  31 چهاردهم     

 لیسانس
 ماه 3 7

فوق  33 پانزدهم     

 لیسانس
 ماه 1 6

 
 267کدهای یافت شده در کدگذاری به تفکیک زنان و مردان گزارش شده است. در مجموع در این پژوهش 

 ارائه شده است. 3و  1کد اصلی یافت شد که گزارش آن در جداول  7کد محوری  16کد باز یا اولیه، 
 

کنندهشده از محتوای مصاحبه با زنان خیانت های استخراجمقوله .2جدول   

کدگذاری  کدگذاری باز کد

 محوری

ای یا مقوله هسته

 اصلی

هیجان  ناتوانی در مبادلۀ عواطف و نیازها  2

 خواهی

 علل درون فردی

 ایجاد هیجان بیشتر در زندگی مشترک  1

 نیاز شدید به تأیید و تحسین همسر  3

 محبت و گفتگونیاز به   1

 احساس محرومیت و ندانستن مفهوم عشق  1

 گرایی باالحس تجربه  7

 مستحث شاد و خوشحال بودن  6

 نیاز به صمیمیت  1

 عدم صمیمیت هیجانی  1

 کسب توجه و مهربانی از طرف خودم  21

اعتماد به  کفایتیاحساس حقارت و بی  22

نفس پایین و 

خودانگارۀ 

 منفی

 شدنپذیرفته –نیاز به جلب توجه   21

 احساس به اینکه من بدم و جذاب نبودن  23

 احساس به اینکه هیچ کس من را دوست ندارد  21

 من برای هیچ کس جذاب نیستم  21

 کمبود اعتماد به نفس در همۀ امور  27

شور و هیجان  احساساتم سرکوب شدن همۀ  26

 داشتممن همیشه کودک فعالی   21 سرکوب شده

 عدم بیان تمام نیازها و احساساتم  21

 سرکوب شدن شور و شوق من به زندگی  11

 انگاشته شدن نیازهای عاطفی نادیده  12
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 عدم وجود عشق و دوست داشتن در ازدواجمم  11

 به تمسخر گرفته شدن احساساتم  13

 ارزش بودن برای همسراحساس بی  11

 انگاشته شدن بچه برای همسرم  11

برآورده نشدن  دور بودن همیشگی ما از همدیگر  17

نیازهای 

 عاطفی

علل تعارضات 

 سکوت حاکم بر زندگی  16 زناشویی

 عدم وجود همسرم برای من  11

شادی و سرحالی همیشگی همسرم بیرون منزل و بدخلقی او   11

 در منزل

 خالء نیازهای عاطفی  31

برآورده نشدن  عدم درک آرزوها و عواطف من  32

نیازهای 

 عاطفی

 عدم احساس خوشبختی  31

 آرزوهای بلند پروازانه در رابطۀ با میزان صیمیمت همسر  33

 همیشه تنها بودن  31

ناهمسویی  عدم صداقت همسر  31

ها و خواسته

 اهداف

 مردساالری همیشگی او  37

 هاعدم تعهد به قرارها و وعده  36

 ها و نیازهای اجتماعیناهمسویی خواسته  31

 بینانه از سمت همسرداشتن انتظارات غیرواقع  31

 عدم حمایت مالی  11

 عدم درک متقابل  12

 هیچ حرف و نظر مشترکی نداشتن  11

 مشکالت اقتصادی  13

عدم توجه به  داشتن روابط گرم و صمیمی با افراد دیگر  11

 داشتن دوستانی با روابط آزاد  11 هامرزبندی

 زندگی مشترکرعایت نکردم خط قرمزهای   17

 داشتن روابط بی حد و مرز با همکاران  16

 قدیمی و سنتی بودن مفهوم خانواده  11

 داشتن صمیمیت زیاد با دوستان همسر  11

 روابط دوستی بی حد و مرز قبل از ازدواج  11

 پذیرش محبت و ابراز عالقۀ جنس متفاوت  12

اختالفات  عدم توافق بر مسائل  11

 گیریبحث شدید برای هر تصمیمجر و   13 زناشویی

 دخالت مداوم دیگران در زندگی ما  11

 نبود همیشگی همسر در منزل  11

 اعتیاد همسر  17

 عدم حضور فیزیکی و روانی همسر  16

 هااختالف نظر بر سر تربیت بچه  11
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 ما دخالت شدید خانوادۀ همسر در زندگی  11

 توجه صرف همسرم بر مشکالت مالی  71

 های منموفقیت مداوم همه و سرکوب توانایی  72

 دربست در خدمت خانوادۀ همسر من  71

 عدم توجه همسر به من و فرزندانم  73

 توجه همیشگی همسرم به شغلش  71

انتقام از  عدم ابراز محبت همسر  71

 های دهانی و تحقیرآمیز همسراعمال خشونت  77 همسر

 گیری همسرالگوهای کناره  76

 احساس برتری همیشگی همسر  71

 داشتن روابط جنسی بدون مرز  71

 حس کردن سایۀ همیشگی یک نفر در زندگی  61

 های وجودیاثبات زیبایی  62

عدم جذابیت  عدم جذابیت جنسی و جسمی همسرم  61

 داشتنی نبودهیچ وقت برایم دوست  63 همسر

 ازدواج تحمیلی و اجباری  61

 کردرسیدگی نمی گاه به خودششوهرم هیچ  61

 همیشه قیافۀ دوست پسر قبلیم جلوی چشمم بود  67

 کاش همسرم مثل بقیۀ مردها تمیز بود  66

کنجکاوی در  Gکشف نقطۀ   61

تجارب 

 جنسی

 علل جنسی

 کسب اطمینان از رشد جنسی  61 

 نیاز شدید به تأیید و تحسین همسر  11

 نیاز به محبت و گفتگو  12

 ندانستن مهفوم عشقاحساس محرومیت و   11

 گرایی باالحس تجربه  13

تجارب  پسرهای قبلم بودم همیشه به فکر دوست  11

جنسی قبل از 

 ازدواج

 اعتقاد به سردی و یکنواختی سکس با یک نفر  11

تجارب  روزی دوستان قبلممزاحمت شبانه  17

جنسی قبل از 

 ازدواج

 عالقه به روابط گسترده داشتن  16

 توانایی روابط گسترده داشتن بدون درگیری عاطفیاعتقاد به   11

 ام بودام مجردیتنها دوران خوشی  11

 های بعد از ازدواجعدم پذیرش محدودیت  11

 عدم تجربۀ اوج لذت جنسی  12

ناکامی  دانستم رابطۀ جنسی یعنی چهدیگر نمی  11

 ضعیف انگاشتن سکس من توسط همسرم  13 جنسی

 نارضایتی جنسی  11

 ندانستن معنا و مفهوم معاشقه  11
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 عدم توجه به ارضاء شدن من  17

 همه سال به عبادت مشغول بودن همسرم  16

 گی شنیدنهمیشه لقب هرزه  11

 تابو دانستن صحبت در رابطۀ جنسی  11

 اهمیت دانستنهمیشه ارضاء شدن یک زن را بی  211

 
کننده که در شود در تجزیه و تحلیل متن مصاحبه با زنان خیانتمشاهده می 1طوری که در جدول همان

دستۀ موضوعی و در  21مقوله که در کدگذاری محوری بر اساس شباهت موضوعی در  211کدگذاری باز 

ای یا اصلی تحت عناوین علل درون فردی، تعارضات زناشویی نهایت در کدگذاری گزینشی در سه مقوله هسته

 نسی نامگذاری شده است.و علل ج

 

مدل استخراج شده از مصاحبه با زنان خیانت کننده 1شکل   
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کارخیانتهای استخراج شده از محتوای مصاحبه با مردان مقوله .3 جدول  
 کد کدگذاری باز کدگذاری محوری ای یا اصليمقوله هسته

 
 
 
 

 عوامل عاطفي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عوامل عاطفي

 از دست رفتن خود

 

 2 کنترل گری همسر

 1 نداشتن آزادی

 3 نداشتن تفریح فردی

های مورد عالقهاز دست رفتن فعالیت  1 

هااعمال محدودیت  1 

های همسر مندیپیروی دائمی از عالقه

رغم میل باطنیعلی  

7 

 6 ترس از همسر

 
 
های زندگيوجود بحران  

 

 1 خودکشی فرزند

 1 ارتقا شغلی

 21 تولد فرزند

 22 بهبود ناگهانی وضعیت مالی

 
 
 
 
 
 
 

 تعارض زناشویي

پذیرینشان ندادن آسیب  21 

 23 سبک ارتباطی غیرمستقیم

های ارتباطیمقابله به مثل در شیوه  21 

 21 دور شدن از هم

های یکدیگرنادیده گرفتن خواسته  27 

اعتناییبی  26 

روزمرگیگرفتار شدن در   21 

 21 مثلث سازی با افراد دیگر

 11 مشکل دائمی با خانواده اصلی همسر 

 12 سوءتعبیر کردن نیات طرف مقابل

های مثبت همسرغفلت از ویژگی  11 

 13 ترس از صداقت

 11 خستگی

 11 مشاجره

 
 
 

به اشتراک نهادن 

 احساسات

 

 17 تبادل عاطفی با فرد سوم

 16 گفتگوی صمیمانه با فرد سوم

 11 راهنمایی خواستن از فرد سوم

 11 خود افشایی در مورد خانواده

های زیاد با فرد سومصرف زمان  31 

 32 خود افشایی در مورد زندگی خصوصی

 31 حساسیت عاطفی فرد سوم

فردیهای ناکارآمد نگرش   33 
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 عوامل بیروني

 
 
 
 
 
 

 
 

 محق بودن

 31 مسائل فرهنگی

 31 تعمیم دادن

های فرهنگیفرض  37 

 
 

تقویت و حمایت از جانب 

 دوستان

 36 دوستان نامناسب

 31 دیدن تجربیات دوستان

های دوستانهبه اشترک نهادن تجربیات در محیط  31 

 11 حمایت دوستان

 12 دریافت پیشنهاد از جانب دوستان

مالیتوان   11 

 13 موقعیت اجتماعی قدرت

 11 موقعیت باالتر شغلی

 11 پیشرفت شغلی

 
 

 فرصت

کننده رابطهمحیط کاری تسهیل  17 

فراهم شدن امکان کمک به افرادی از جنس 

 مخالف
16 

 11 احیا شدن روابط قبلی

 11 گفتگوهای تصادفی در محیط مجازی

الوصول بودنسهل  11 

 12 دیدارهای اتفاقی

 
 

بازداری زدایي به دلیل 

 مصرف مواد

 

های مصرف تفننی مشروبات الکلی در محیط

 مختلط
11 

نفس به دنبال مصرف موادافزایش اعتمادبه  13 

 11 رفع موانع درونی به دنبال مصرف الکل

 11 حضور در محافل مصرف مواد افیونی

های مختلطمصرف قلیان در محیط  17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عوامل جنسي

 
 
 

عدم مراقبت همسر از 

 بدن خود

 16 چاق شدن همسر

های بدنی همسراز دست رفتن جذابیت  11 

 11 مسائل مربوط به نظافت

 71 عدم برآورده شدن انتظارات بدنی همسر

 72 برقراری رابطه جنسی در حالت نامناسب بدنی

 71 مسائل مربوط به پوشش

 
کسب طراوت و شادماني 

باربه خاطر ازدواج کسالت  

به دست آوردن تجربه مثبت به دنبال نارضایتی 

 زناشویی
73 

هاافزایش کیفیت جایگزین  71 

 71 یکنواخت شدن رابطه با همسر

 77 نداشتن تفریحات فردی

 76 عالقه به تجربیات نو
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 هیجان خواهي

 71 کسالت زندگی

 71 تجربه جویی

 
 
 

 تجارب جنسي جدید

 61 حساسیت نسبت به یکنواختی در رابطه با همسر

 62 تجربه جنسی جدید

 61 هیجان جنسی

 63 میل جنسی زیاد

 62 مشغولیت شدید نسبت به بدن زنان

های جنسیپردازیخیال  61 

 67 عالقه زیاد به روابط جنسی

 
کننده که در خیانت مردانشود در تجزیه و تحلیل متن مصاحبه با مشاهده می 3طوری که در جدول همان

دستۀ موضوعی و در  23مقوله که در کدگذاری محوری بر اساس شباهت موضوعی در  67کدگذاری باز 

 عوامل بیرونی و عوامل عاطفی،ای یا اصلی تحت عناوین نهایت در کدگذاری گزینشی در سه مقوله هسته

 جنسی نامگذاری شده است. عوامل

خیانت کننده مردانمدل استخراج شده از مصاحبه با  2 شکل  
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طبقات بر اساس کد های ایجاد شده و پس از چند بار مرور و خالصه سازی و بر اساس تشابه ها ایجاد شدند. 

اساس رب ؛دندبا مرور بیشتر و مقایسه طبقات معنای درونی آن ها بصورت درون مایه های اولیه شناسایی ش

هومی و انتزاعی نامگذاری شدند. بر این اساس درون مایه های نامگذاری شده ماهیت، این درون مایه ها مف

عوامل درون  -2شامل در تحلیل مصاحبه زنان را پدیدار ساختند. این طبقات  در زنان و مردان علل خیانت

ن عوامل عاطفی، عوامل بیرونی و عوامل و در تحلیل مصاحبه مرداجنسی  -3تعارض زناشویی و  -1فردی  

 ها پرداخته شد.آنجنسی بودند که در ادامه به تفسیر هر یک از 

 عوامل درون فردی .1
در این طبقه که نشأت گرفته از ویژگی های فردی مانند شخصیت یا ژنتیک افراد بود قرار گرفت. این عوامل 

خودانگاره منفی و شور و هیجان سرکوب شده دسته در سه زیرطبقه هیجان خواهی، اعتماد به نفس پایین و 

 بندی شد.

احساس کسالت و سرخوردگی از زندگی به سبب خصوصیات روحی یکی از نکات ذکر : هیجان خواهي. 1.1

ار دونم فقط زندگی برایم کسالت بنمی "گوید ایی در این باره میشده شرکت کنندگان بود شرکت کننده

با دو پدیده تجربه در برخی از مشارکت کنندگان و حس کنجکاوی در برخی . کسالت بار شدن "شده بود

دیگر همراه بود. تجربه زنان بیشتر به خصوصیات و ویژگی های روانی آنان پیش از ازدواج اشاره داشت به 

العاده شیطون بودم و پیش ام فوقمن از دوران مجردی "ای در این باره بیان نمود صورتی که شرکت کننده

.  در برخی دیگر به دلیل عدم دارا "دادتونستم شیطنت کنم ولی پیش اون خیلی فاز میصال نمیشوهرم ا 

 "گوید ای در این باره میبودن این تجربه حس کنجکاوی شدیدی در زن ایجاد شده بود شرکت کننده

خواستم ببینم چه حالی ای را تجربه نکرده بودم و فقط میام همچین رابطهدانید، من در دوران مجردیمی

. در نهایت فرد "مال جدید بودی کا  رابطه با آن یک تجربه "ی دیگری بیان نمود و شرکت کننده "دهمی

وری ی اینطفقط داشتن یک رابطه "دید ای میتأمین نیاز هیجان طلبی خود را تنها در داشتن چنین رابطه

 ."برام جالب بود
از جمه عوامل مرتبط با ویژگی های فردی اعتماد به نفس : خودانگاره منفياعتماد به نفس پایین و . 2.1

خوردار نمودند که از جذابیت کافی برپایین و خودانگاره منفی شرکت کنندگان بود. شرکت کنندگان بیان می

ره اها بود شرکت کنندگان در این بنبودند که همین امر نیز یکی از مهمترین علل اعتماد به نفس پایین آن

گاه از نظر کسی جذاب نبودم و به واقع آن اولین کسی بود که اینقدر به من توجه من هیچ "بیان نمودند 

س کخواست ببینم آیا فقط برای همسرم دوست داشتنی نیستم یا اینکه هیچمن فقط دلم می". "کردمی

 . "من را دوست ندارد که آن وابستگی بین ما ایجاد شد
کردند مصاحبه شوندگان خود را از نظر روحی افرادی پرشور ذکر می: رکوب شدهشور و هیجان س. 3.1

ر کردند که د. با این حال بیان می"من همیشه کودک درون فعالی داشتم "نمود ای بیان میشرکت کننده

 "گویند که زندگی این شور و هیجان از جانب همسر سرکوب شده اشت به طوری که شرکت کنندگان می

همیشه به من  ". "مدم به همسرم بگویم دوستت دارم، گفت این مسخره بازیها از سن ما گذشتههرچی آ

 ."در ازدواج من هیچوقت من هیچوقت عشق و دوست داشتن وجود نداشت ". "ایگفت تو یک بچهمی
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 . عوامل تعارض زناشویي2
دارد. این طبقه شامل برآورده نشدن تعارض زناشویی اشاره به تعامالت و واکنش های میان زن و همسر او 

ها، اختالفات زناشویی، انتقام از نیاز های عاطفی، تزلزل و تفاوت ارزش های زوجین، عدم توجه به مرزبندی

 باشد.همسر، عدم جذابیت همسر می

یکی از مهمترین بیانات مصاحبه شوندگان، عدم تأمین نیاز هاط . برآورده نشدن نیاز های عاطفي: 1.2

وقت با همدیگر حرف ما هیچ "نمودند که فی از طرف همسر خود بوده است شرکت کنندگان بیان میعاط

. "همسرم بیرون خانه برای همه شاد و سرحال بود ولی توی خانه برای من غمگین و افسرده ". "زدیمنمی

ه توجه از جانب همسر نیاز ب". "در زندگی با آن همه احساسات و نیاز ها خودم را فراموش کرده بودم کال  "

کرد و در عوض وقت به من توجهی نمیهیچ". "شدبه عنوان یکی از مهمترین نیاز های عاطفی مطرح می

 ."اش بود و من همیشه از نظر روحی خالء داشتماش به خانوادهی توجههمه
ها درک مناسبی نمودند که همسر آنزنان مورد مطالعه بیان میسویي خواسته ها و اهداف: نا هم. 2.2

ها ندارد، یکی از خواسته هی اساسی زنان مشاهده صداقت همسر بود، در برآورده ساختن خواسته های آن

. "من انتظار داشتم او با من صادق باشد ولی او هیچگاه اینگونه نبود "گویدای در این باره میشرکت کننده

نیاز های  همسر آدم باید همه "، "شدذکر می این خواسته ها در برخی از مواقع در نیاز های اقتصادی"

. ضمن اینکه ناهمسویی در اهداف و همچنین "اقتصادی آدم را برآورده کند ولی همسرم هیچ توجهی نداشت

راه من و همسرم در زندگی یکی  "درک متقابل از طرف همسر نیز از جانب زنان مورد اشاره قرار گرفت 

برای فهماندن کوچک  "،  "کردگاه من را درک نمیهمسرم هیچ "، "یمگاه هدف یکسانی نداشتنبود، هیچ

من دوست داشتم قبل از بیان نیاز هایم او  "، "کردیمترین نکته همیشه باید ساعت ها با همدیگر بحث می

 ."خودش بفهمد و انجام دهد نه اینکه همیشه به زور و کلک متوسل شوم
کردن حریم و مرز های مشخص در زندگی زناشویی یکی دیگر رعایت ن. عدم توجه به مرزبندی ها: 3.2

شد. همسران مصاحبه شوندگان تأکیدی بر ها دیده میاز عواملی بود که در زنان و همچنین همسران آن

همسرم همیشه خیلی  "نمودند که رعایت حریم خانواده نداشتند، مشارکت کنندگان در این باره بیان می

 "."ها زیاد تر شودشد ارتباط من با آنکرد و این موضوع باعث میرفت و آمد می زیاد با دوست های مجردش

. در برخی از موارد عبور زن از خط قرمز، واکنشی مشابه به "ما مدام در رفت و آمد با غریبه و آشنا بودیم

مرز با شوهر من رابطه های بدون  "گوید ای میاست شرکت کنندهعدم مرزبندی روابط همسر خود بوده

. ضمن آنکه عدم پایبندی به این مرزبندی ها در طول زمان سبب تغییر در کاهش "دوستان من داشت

توی اداره تمام  معموال  "ای بیان نمود حساسیت مصاحبه شوندگان به این مرزها شده بود شرکت کننده

رد و این حرفها مربوط به پدر خانواده از نظر من هیچ معنی ندا ". "زدندوقت در مورد این رابطه ها حرف می

 ."و مادر های ما بوده است
نمودند که با انواع مختلفی از اختالفات در زندگی با مشارکت کنندگان بیان می. اختالفات زناشویي: 2.2

ی دخالت سایر افراد در زندگی، اعتیاد همسر و تعارض همسر خود مواجه هستند. این اختالفات شامل : اجازه

مادر شوهر من باید در تمام برنامه های  "گویندزوجین بود، مشارکت کنندگان در این باره می در نقش های

من از روز اول ازدواجمان فقط یک شرط  "."شدمزندگی ما نقش داشته باشد و من دیگه دشاتم دیوانه می
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من باید مدام به  ". "گذاشته بودم و آن اینکه همسرم اعتیاد نداشته باشد و آن دقیقا اعتیاد پیدا کرد

نقش من این بود که فقط  "."ای ندارد در قبال خانواده منی آن سر بزنم ولی آن هیچوقت وظیفهخانواده

کرد و اینکه چطور پله های ترقی را بچه های آن را بزرگ کنم و آن فقط به رشد و پیشرفت خودش فکر می

گفت کردم میمونه و وقتی من شکایت مینمی هیچ کدام از مناسبات زندگی مشترکمان را یادش "."طی کند

شود و اگر سکوت هم بکنم کنم دعوا میمن هروقت از ناراحتی هایم باهاش صحبت می ". "ایتو خیلی بچه

 ."ما توی خانه فقط دعوا داشتیم "."دانستم باید چیکار کنم؟دیگه نمی  شوم به پنهان کاری کال متهم می
رفتار و واکنش های آزاردهنده همسر مانند عدم ابراز محبت، برقراری رابطه با سایر . انتقام از همسر: 2.2

نمود. زنان و یا ذکر روابط خود یکی از عواملی بود که زنان را به واکنش و یا انتقام از همسر ترغیب می

دانستم می همیشه ". "هزار بار بهش گفتم دوستت دارم ولی هیچ توجهی نکرد "گویندمشارکت کنندگان می

شان برایم همیشه از هزاران دوست دختر قبل از من و رابطه "."آرزوی ازدواج با خواهر من را داشته است

 "."گفت بهش ثابت کن که هیچی از آن کم نداریهمیشه یک ندایی از درونم بهم می "."کردتعریف می

کر ف "."کنم اما گوش نکردتار میصدبار بهش تذکر دادم یا رفتارش را عوض کند یا من هم مثل خودش رف

 ."کرده بود فقط خودش خوشگل و خوشتیپ است
عدم جذابیت همسر از سایر موارد تعارض زناشویی بود که این عدم جذابیت . عدم جذابیت همسر: 2.2

ن اتوانست از ابتدای ازدواج و یا بعد از ازدواج به دلیل تغییر ظاهری زوج وجود داشته باشد. مارکت کنندگمی

شوهرم  "."من از قد و هیکل شوهرم متنفرم ". "از اول هم دوسش نداشتم"نمودند که در این باره بیان می

رسید همیشه دوست هام، فامیل و همسایه، هرکسی به من می "."کندهیچوقت به خودش رسیدگی نمی

 "."خوردش به هم میبعد از ازدواجش حالم از ریخت و قیاف "."گفت حیف تو که با این ازدواج کردیمی

کاش شوهر من هم مثل بقیه  "."خوردمهمیشه قیافه دوست پسر قبلیم جلوی چشمهایم بود و افسوس می

 ."رسیدمرد ها یکم به خودش می
 . عوامل جنسي3

عوامل مرتبط با نیاز های جنسی زنان در این مقوله قرار گرفت این عوامل در سه زیر طبقه کنجکاوی در 

 جاب جنسی قبل از ازدواج و ناکامی جنسی دسته بندی گردید.تجارب جنسی، ت

برخی از زنان، بررسی رشد جنسی خود و اطمینان از توانایی رابطه  کنجکاوی در تجارب جنسي:. 1.3

 "گویندنمودند. شرکت کنندگان در این زیر طبقه میذکر می Gجنسی کامل را دلیل انجام خیانت زناشویی 

توانم شوهرم را من هیچوقت مطمئن نبودم می "."دارم خواستم ببینم من هم مثل بقیه زن ها نقطه می

 ی جنسیخواستم توسط یک فرد دیگر غیر از همسرم هم مطمئن بشوم که از نظر رابطهمی "."ارضاء کنم

بیت جنسی توسط خواست قبل از اینکه همسرم از آمریکا برگردد من از نظر جذادلم می "."ایرادی ندارم

داد و رفتم همسرم همیشه هیچ بازخوردی به من نمیمن هرچقدر دوره آموزشی می "."یک مرد تایید شوم

عاشق رابطه برقرار کردن با  "."گویدگفت تو از اولش هم خوب بودی ولی من میدانستم دارد دروغ میمی

 ."افراد خیلی کوچکتر یا خیلی بزرگتر از خودم بودم
دارا بودن روابط جنسی وعدم رهایی خواسته یا ناخواسته از این روابط  جنسي قبل از ازدواج: تجارب. 2.3

پس از ازدواج به عنوان یکی از زیر طبقات ععل جنسی مطرح بود. شرکت کنندگان در این باره بیان نمیدند 
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بچه هارا در فیسبوک مدام  "”.کردوای من هرچقدر از دست این روابط فراری بودم تلفنم مرا رها نمی "که

من تو رابطه با همسرم به هیچ  "."زندگی مجردی پر از تحریک و هیجان بود "."شدمدیدم و تحریک میمی

قط  "”.کردمقبل از ازدواج هرروز یک سبک رابطه را تجربه می "”.رسیدمعنوان به اوج لذت جنسی نمی

سال عمرم دوران مجردی و انواع  31شی این تنها دوران خو "."تونم بگم معتاد شده بودم، فقط همینمی

من در مجردی برای فرار از خانه از خانه همیشه پس از دعوا پیش  "."عشق و حال با دوست پسر هایم بود

 ."یک پسر و در بقل آن ها بودم و دیگه این عادتم شده بود و بعد از ازدواج نمیتوانستم محدود بشم
ه های جنسی و یا نارضایتی از برقراری رابطه جنسی با همسر نیز عدم تأمین خواست ناکامي جنسي:. 3.3

انستم ددیگه نمی"نمودند که یکی دیگر از عوامل مرتبط با روابط زناشویی بود. شرکت کنندگان بیان می

گی کرد و به من لقب هرزهام میگفتم بیا بریم بخوابیم و آنچنان مسخرههروقت می "."رابطه جنسی یعنی چه

ماه یکبار هم با هم رابطه  1ما هر  "."کردهرشب که یکم بحث داشتیم رختخوابش را جدا می "."دادمی

شد راحت هر شب وقتی ارضا می "."دانستهمیشه ارضا شدن یک زن را بی اهمیت می "."جنسی نداشتیم

هر وقت یک  "."دی عاشقانه و جنسی را بفهمم به دلم مانده بومن حسرا اینکه معنی رابطه "."خوابیدمی

م اداد بطوری که کلی تو ذوقکردم لقب های بسیار ناجور بهم میپوشیدم و آرایشی میلباس جدید می

ام، هرشب به بهانه امشب خسته "."بودن با هرکسی جز شوهرم اوج لذت جنسی برایم داشت "."خوردمی

م کردد و گاهی من اینقدر گریه میخوابیکرد و میامشب حوصله ندارم، امشب گناهه، پشتش را به من می

 ."شدکه بالشتم خیس می
 عوامل عاطفي. 1

دست  برند ازکنندگان برای توجیه خیانت خود بکار مییکی از عللی که مشارکت از دست رفتن خود:. 1.1

ه ک های مورد عالقه را نداشتند و به دنبال راهی بودندکنندگان فرصت انجام فعالیتمشارکت؛ رفتن خود بود

همسرم دائم » گوید:کنندگان میهای مورد عالقه بزنند. یکی از مشارکتبتوانند بدون نگرانی دست به فعالیت

زد، کجایی! من از این کلمه متنفرم... اگه من کرد منو کنترل کنه. دائما  به من زنگ میزد، سعی میغر می

ن آقای فالنی می خوام برم بیرون، میگه بیا با مخواستم با کسی برم بیرون، نمی تونستم. من اگه بگم با می

 «.(1کننده شماره مشارکت)بریم، ایشون نمی خواد من به مقدار تفریح داشته باشم 

قلیون تعطیل شد، دوستام دور شدن. اینقدر » دارد:گونه بیان میکننده دیگری تجربه خود را اینمشارکت

 یادوستام برم بیرون، همه هم می دونستن، من کیم مجموعهمنو محدود کرده بود که حتی حق نداشتم با 

 .«(7کننده شماره مشارکت)های ایشون از خواسته

انی ، ناتودادییکی از عواملی که افراد را به سمت رفتارهای خیانت بار سوق م های زندگي:وجود بحران. 2.1

ها از مرگ یکی از اعضای خانواده تا این بحرانها و یا نقاط تحولی زندگی بود. دامنه ها در مدیریت بحرانآن

برادر » کنندگان توجه کنید:تولد کودک و یا تغییر وضعیت مالی در نوسان است. به گفته یکی از مشارکت

تنها شدم  کردمیخانم من در اثر تصادف فوت شد و همسرم بعد از اون رفت خونه مامانش من احساس م

خواستم باهاش ازدواج کنم زنگ زد و منم باهاش ادامه دادم، البته ازدواج میبعد از اون، خانومی که قبل از 

 .«(1کننده شماره مشارکت)کم دیگه می خواد بره کنم همسرم حاال که تخصص قبول شده کمفکر می
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وقتی پسر ما خودکشی کرده بود، ایشون یک ماه خونه مادرش » گوید:کننده دیگری مییا اینکه مشارکت

با من نیومد خونه. من تو اون خونه تنها بودم، وقتی خواستیم از اون خونه بریم بیرون من خودم به موند و 

 .«(2کننده شماره مشارکت) تنهایی وسایلو بردم

زندگی به صورتی سازنده  یهادر حل تعارض دالیلی خیانت، ناتوانی نیتراز عمده تعارض زناشویي:. 3.1

ها به صورت صورت مؤثری گفتگو کنند. آنبود. افراد قادر نبودند در مورد تعارضات زناشویی خود به

. دکردنیپذیری خود اجتناب مو همچنین از نشان دادن آسیب کردندیغیرمستقیم با هم ارتباط برقرار م

 گوید:ای میکننده. مشارکتدکردنیاز افراد نیات همسر خود را سوءتعبیر م یاعده

اونوره، ایشون به راحتی نمی  ایشون به دوستاش بیش از من اهمیت می ده، دائما  با دوستاش اینور»

من به ایشون گل خریدم. نبود، پسرم پایینشو قیچی کرد گذاشت  تونه دوستاشو کنار بگذاره. مثال 

 کننده شمارهمشارکت)ته اون چیده شده تو لیوان، اما وقتی اومد گفت برا کسی دیگه بوده چون 

1)». 

تعدادی از افرادی به صورت برنامه ریزی شده به دنبال این مسئله  به اشتراک نهادن احساسات:. 2.1

نبودند، اما به دلیل مجاروت با افرادی از جنس مخالف و به اشتراک نهادن احساسات خود، به مرور در دام 

بودیم  ما با هم همکار» کنندگان توجه کنید:های مشارکتبه گفته، بودند روابط عاطفی و جنسی گرفتار شده

تو یه اتاق، بعد از یکسال با هم گرم گرفتیم و من از زندگیم گفتم، اوایل چیزی بین ما نبود، اما نمی دونم 

، ما حالت عادی رو از دست داد و ما وارد زندگی خصوصی هم شدیم یمند شدم، گفتگوکی به اون عالقه

دیم کم به هم نزدیک ش. نفهمیدم چی شد کمگفتمیم امی، منم از زندگدیپرسیوقتی حالم بد بود، از حالم م

 .«(6کننده شماره مشارکت)
 عوامل جنسي. 2

، اما با دادندیافراد در اوایل ازدواج به زیبایی و بدن خود اهمیت م عدم مراقبت همسر از بدن خود:. 1.2

. در نتیجه گرفتندیاجتماعی آن را نادیده م یهانهیرا به فراموشی سپرده و هز گذشت زمان این مسئله

فزایش همسر ا یهانیگزی، به عبارتی دیگر کیفیت جادندیرسیدیگران در نگاه همسرشان جذابتر به نظر م

رتقا نفس خود را اتا بدین طریق عزت آمدندیو در نتیجه چنین افرادی درصدد رابطه با دیگران برم افتییم

من بارها ازش خواستم وزنشو کم کنه، من تو مهمونی خجالت میکشم، » به این عبارات توجه کنید: ببخشند.

بعضی وقتا پشیمون میشم من دوست دارم درست بپوشه، کنار دوستام خجالت میکشم، وقتی دیگرانو میبینم 

 .« (21کننده شماره مشارکت)چشمم می دوه 

برای بسیاری از افراد، رابطه با همسرشان  بار:کسب طراوت و شادماني به خاطر ازدواج کسالت. 2.2

تکراری شده بود و بیش از این چیزی برای کشف کردن نداشتند و وجود رفتارها و الگوهای تکراری رابطه 

، زدندیبه روابط فرازناشویی مها را به کسالت کشانده بود، در نتیجه برای خارج شدن از این حالت دست آن

منی که دوبار خودکشی کرده بودم، اما االن داشتم » کنندگان در زیر اشاره شده است:های مشارکتبه گفته

سرزنده میشدم، وقتی شروع شد من ماموریت بودم، اما نمی دونستم روزای من چطور سپری میشه، خیلی 

خصوص اون جاهایی که با اون رفتم گریم می گیره، رابطه ما شاد بودم، هر وقت با خانومم میرم بیرونم به 

 .«(1کننده شماره مشارکت)تکراری شده  (با همسرم)



  211 |                                                                        1  شماره |          3دوره   |         0030   بهار   |         فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 

 برای صرفا   رسدیبرخی از افراد با اینکه روابط مناسبی با همسرشان داشتند، به نظر م هیجان خواهي:. 3.2

ی هاتجربه کردن مقداری هیجان، ترس و امتحان کردن روابط جدید دست به این اقدام زده بودند. به گفته

با همسرم مشکلی ندارم. اون قشنگه، خوشتیپه، به خودش می رسه، همه چی تمومه، اما » زیر توجه کنید:

 .«(22نده شماره کنمشارکت)نمی دونم چی شد که اینطوری شد، فقط برام جالب بود 

ط فکر کنم رابطه من عاشقانه نبود فق» دارد:گونه بیان میکننده دیگری تجربه خود را اینیا اینکه مشارکت

 .«(1کننده شماره مشارکت)دلگی بود 

یکی دیگر از علل خیانت، تجربه کردن تجارب جنسی جدید با افرادی غیر از  تجارب جنسي جدید:. 2.2

های جنسی دیگران است، تحت برخی از شرایط دیگران دالیل خیانت مردان جذابیتیکی از  همسر بود.

های ، به گفتهشوندیو افراد به دنبال تجارب جنسی جدید درگیر خیانت م ابندییجذابیت جنسی م

ا کنم، به خصوص اگر تنها باشم و یاالن که رفته بعضی شبا بهش فکر می» کنندگان توجه کنید:مشارکت

کنم، قبل از رابطه جنسی باهاش دائم بدنشو تصور ام با اونو تصور میساکت باشه، بعضی وقتا رابطههمسرم 

 «.(6کننده شماره اما بعد جذابیتشو از دست داد )مشارکت کردمیم

آدم مجبور نیست از یک غذای تکراری » دارد:گونه بیان میکنندگان تجربه خود را اینیکی دیگر از مشارکت

 .«(3کننده شماره مشارکت)هر روز بخوره که من به رابطه جنسی نیاز دارم و نمی تونم جلوی خودمو بگیرم 

 عوامل بیروني. 3

. دادیها را به سمت رفتارهای خیانت بار سوق مهای افراد، آنبرخی از نگرش (:هامحق بودن )نگرش. 1.3

کند. تقریبا  اکثر های تاریخی و فرهنگی داشته و در مردان احساس محق بودن ایجاد میریشهها این نگرش

من معتقدم که این رفتار تو ذات مرداست » هایی برخوردار بودند:کنندگان از چنین نگرشمشارکت

 .«(3اره کننده شممشارکت) رمیمیمن اگر یه مدت زیاد این کار رو نکنم م» .«(1کننده شماره مشارکت)

 .«(21کننده شماره مشارکت)می تونم این کارو بکنم ( من مردم )مذکر»

داشتن دوستانی که از رابطه پنهانی حمایت میکنند و : دوستان دریافت تقویت و حمایت از جانب. 2.3

کرده و  رنگیا اینکه تجربیات خود را در این زمینه با افراد در میان میگذارند، ناپسند بودن این روابط را کم 

ها توجه شده است دقت به آن ی. به مواردی که در کدگذاردهدیافراد را سمت رفتارهای زناکارانه سوق م

با باجناقم که بازاریه رفته بودیم مهمونی، اون یه دوست داشت که الستیک فروش بود. شروع کردیم » کنید:

ده کننمشارکت)تا به حال بازنده بودم  به صحبت کردن و اونم از تجربیاتش برای ما گفت، من دیدم من

 .«(1شماره 

، همراه دوستم هستم، اگه خانمم گفتمیوقتی ما با هم میرفتم بیرون م» گوید:کننده دیگری میمشارکت

 .« (2کننده شماره مشارکت)اونم میگفت آره  (به دوستم)زد زنگ می

داشتن قدرت و یا توان مالی و توانایی تأثیر نهادن یکی از عوامل اساسی در بروز روابط پنهانی،  قدرت:. 3.3

یر توجه های زهای بیشتری برای این کار در اختیار دارند. به گفتهبر روی دیگران است. افراد قدرتمند فرصت

یه خونه اجاره کردیم، سه نفری پول اجارشو می دیم، توی جای خوب شهر هر وقت بخوایم می ریم » کنید:

 .«(1کننده شماره مشارکت)خاص خودشو داره  هر کس دوست اونجا
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روزی برای خرید تلفن همراه رفته بودم، بعد از خروج از مغازه » گوید:تر میکنندگان مسنیکی از مشارکت

 خواستی، کمک مالی مخورمیدختری مرا دنبال کرد و گفت مشکل مالی دارم و به زودی به مشکل بر م

من هم به او گفتم فردا بیا فالن جا تا کمک کنم، من باهاش بیرون میرفتم یک سال باهاش بودم خیلی زیاد 

براش خرج کردم البته من که توان جنسی نداشتم بعد که اون رفت، دوستش با من وارد رابطه شد 

 .«(1کننده شماره مشارکت)

 اما قرار گرفتن در شرایط ندیآیوابط پنهانی بر نمگاهی برخی از افراد فعاالنه در جستجوی ر فرصت:. 2.3

ن ...ی م» گوید:کنندگان می. یکی از مشارکتدهدیسوق م تیها را به سمت استفاده از این موقعمناسب آن

 .«(6کننده شماره مشارکت)بود و من بعدا  تو محل کارم استخدامش کردم 

من با همسرم بحث کرده بودم رفتم خونه پدرم تو واتس آپ » کند:گونه بیان مییا دیگری تجربه خود را این

ه کننده شمارمشارکت)پیام اومد نمی شناختمش اما بعد فهمیدم دوست دختر سابق منه، منم جوابشو دادم 

1)». 

از افراد صرفا  به دلیل بازداری زدایی شدن از طریق  یاعده بازداری زدایي به خاطر مصرف مواد:. 2.3

. این افراد از قبل چنین تصمیمی زنندیوانع روانی و اجتماعی دست به ایجاد روابط پنهانی ممواد و رفع م

 کنندگان دقت کنید:ندارند. به تجربه مشارکت

، منم تو اون حالت با دخترا راحت میشدم، گاهی شدیباغ مشروب سرو م میرفتیوقتی با دوستان م

 میشدیو ما وارد زندگی هم م شدیمحفل گرم م میدیکشیهم که دست جمعی قلیون م

 .«(6کننده شماره مشارکت)

یه روز که تو عروسی عرق خورده بودم، به اون زنگ زدم اما چون » گوید:کننده دیگری مییا اینکه مشارکت

 .«(21کننده شماره مشارکت)مافوقش بودم چیزی نگفت، بعد که حالم سرجا اومد فهمیدم چکار کردم 
 

 گیرینتیجهبحث و 

ایی و آشکار ساز در خیانت زناشویی در زنان و مردان با تجربه این پژوهش با هدف شناسایی عوامل زمینه

های حاصل از آن در قالب یک مدل مفهومی انجام گرفت. داستان کلی برآمده از کنکاش خیانت و تبیین داده

 23مضمون محوری در زنان و  21حاوی  کنندگان زن و مرد در این پژوهشهای فردی مشارکتدر داستان

ای یا اصلی کاهش داده شد که در مقوله مضمون محوری در مردان بود که هر یک در سه مقوله هسته

ای زنان عوامل بیرونی، تعارضات زناشویی و عوامل جنسی و در مردان عوامل عاطفی، عوامل بیرونی و هسته

 های این پژوهشار ساز خیانت زناشویی شناسایی شد. یافتهای و آشکعوامل جنسی به عنوان عوامل زمینه

(، افشاری کاشانیان 2311(، حسینی و همکاران )2311های فوالدیان و همکاران )تا حدودی با نتایج پژوهش

( 1111(، توسناد )1126(، ویگنیس و دوریس )2311(، فتحی و همکاران، 2311(، خرم دل و حجاز )2311)

 در زوجین شدن توان اذعان داشت گرفتار( همخوان است. بر اساس نتایج می1111ن )و همیلتون و همکارا

 خیانت سمت به را آنان داشت اهمیت همسران برای سابقا که هایی جذابیت دادن دست از و روزمرگی

 خیانت که باورند این بر هم( 1121) ورنک و نکمشین و( 1111) ویجر و پیتمن. بود داده سوق زناشویی

 می ویر کننده کسل و بد روابط بافت در فرازناشویی رابطه و است روابط در هایی کاستی نشانه زناشویی

 یفرازناشوی رابطه در درگیر زنان از بسیاری. کند می تایید هم 2111رایت،  و گالس پژوهش را نتایج این. دهد
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 ناختش از بعد زوجین رسد می نظر به بودند؛ زده فرازناشویی رابطه به دست کسالت این دست از فرار برای

 رگیرد خود جذابیت اثبات برای افراد از بسیاری نتیجه در دهند، می دست از را خود جذابیت یکدیگر، کامل

 نهاآ رشد به رو عواطف پاسخگوی دیگر گذشته همانند افراد این همسران این بر عالوه شوند؛ می روابط این

 نکرد گفتگو های مهارت فقدان همراه به غفلت این گرفتند، می نادیده را خود همسران نیازهای و نبودند،

 ار نبود اول رابطه در که هایی ویژگی تا داد می قرار دیگری فرد با رابطه معرض در و مردان متاهل را زنان ،

 (.2311کنند )افشاری کاشانیان،  احیا دوباره

 اطفیع و جنسی نیازهای شدن سرکوفته طوالنی دوره وجود زناشویی خیانت ساز زمینه عوامل از دیگر یکی

 و یجنس نیازهای شدن سرکوفته طوالنی دوره یک از بعد پژوهش در کننده مشارکت افراد از بسیاری بود.

 این از پذیری آسیب دلیل به فرصت شدن فراهم از بعد و بودند شده پذیر آسیب روابط مقابل در عاطفی

 یناکام و نارضایتی گیری شکل که دهد می نشان هم ها پژوهش از برخی. بودند کرده استقبال ها فرصت

 رضایت و پذیرا تجربه، با جنسی های شریک دنبال به شده، ناکام فرد که شودمی سبب مدت طوالنی جنسی

 خیانت دالیل از یکی هم( 1127) همکاران و پورمصری پژوهش در(. 1116 باگاروزی،) باشد تریبخش

 در نندهک مشارکت افراد از بسیاری بود، همسرانشان با عاطفی و جنسی روابط بودن نامناسب زنان زناشویی

 مین مناسبی های پاسخ نیازها این به آنها همسران. بودند مشکل دچار خود جنسی رابطه کیفیت و کمیت

 که صورتی در بود همسرانشان سوی از وظیفه جنسی، انجام رابطه مورد در همسرانشان ادارک با و دادند

 با و جامعه تحول خیانت ساز زمینه عوامل از دیگر بودند. از سویی یکی انگیخته خود روابط دنبال به زنان

 هیام فرازناشویی روابط بروز برای را زمینه ولی نبود افراد یا و خانواده کنترل در چندان که بود عواملی وجود

 ها محدودیت از رهایی و آسودگی، گمنامی، امکان اینترنت، از استفاده گسترش با مثال عنوان به. ساختمی

 مجازی های محیط ،(1116 چانسان، یو و اومارا، کوپر، شلی، گریفین یانگ،) است شده پذیر امکان افراد برای

 ظرن از ها محیط این در افراد و کرده فراهم را شرایط کنترل و بودن، نشان و نام بی ، آسان دسترسی امکان

 هم( 1126)شی  و فینچام پژوهش(. 1121 ، ریچاردسون و مرکل،) کنند می راحتی احساس شناختی روان

 دهش زناشویی خیانت احتمال افزایش باعث اینترنت گسترش که دهد می نشان و دارد تاکید عامل این بر

 از یعوامل. کنند می استفاده خود رابطه تسهیل و کردن پنهان برای بیشتر مجرا این از افراد واقع در است،

 زیمجا های محیط ، رابطه از قبل نگرش مذهبی، های نگرش شدن سست ازدواج، از قبل روابط تجربه قبیل

 می نشان ها پژوهش از برخی حتی. است امروزی مدرن دنیای محصول کنند می تسهیل را رابطه امکان که

 انعم تواند نمی ازدواج و کنند می استفاده خود فردیت دادن نشان برای فرازناشویی روابط از زنان از که دهد

 زناشویی زندگی در که است صحیح افرادی مورد در فرض این البته که ؛(1127 ، مودی) شود رفتار این از

 شاید که صورتی در(. 1111 هارتنت، بلو و) است مطلوب آنها وضعیت هم مادی نظر از و ندارند مشکلی خود

ها را در و مردان در دست نبود و تحول جامعه این فرصت زنان برای رفتارهایی چنین فرصت گذشته در

 ها قرار داده است.اختیار آن

( یکی از علل یافت شده در پژوهش فعلی 2311همراستا با نتایج پژوهش افشاری کاشانیان و همکاران )

( هم 1122السز و ویگل )( و ال1127ری پور و همکاران )صتمایل افراد به تجربه کردن روابط تازه و نو بود. م

بر این باورند که افرادی که در جستجوی تجارب نو و متنوع جنسی هستند؛ از مخاطرات جنسی اجتناب 
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 به یشترب و دارند بیشتری شوند. این افراد شرکای جنسیکنند و بیشتر درگیر روابط فرازناشویی مینمی

 روابط مورد در تری گیرانه سهل های نگرش این بر عالوه و زنند می دست جنسی خطر پر رفتارهای

 زندگی تحمل که هستند خواهی هیجان افراد رسد می نظر به افراد این(. 1116 رمن،کزا) دارند فرازناشویی

 وبی بامطل روابط اینکه وجود با فرازناشویی رابطه در درگیر مردان و حتی زنان از برخی ندارند، را بار کسالت

 ردنک تجربه همچنین و دیگر افراد با احساسات نهادن اشتراک به و تفریح به میل اما داشتند؛ همسرانشان

 (.2311بود )خرم دل و حجاز،  داده سوق فرازناشویی رابطه دادن شکل سمت به را آنها هیجان

 موشیفرا به آنها زناشویی زندگی در قبل ها مدت که کردند می تجربه را هیجاناتی درگیر، افراد از بسیاری

 و تهداش نگاه فرازناشویی رابطه در را آنها. کردند می تجربه درگیر افراد زدایی که بازداری. بود شده سپرده

 تصمیمی به تمایل زیستی نظر از زنان که دهد می نشان هم ها پژوهش از برخی کرد؛ می تثبیت را رابطه

 می یعاطف تحریک جستجوی مستعد را زنان تمایل هستند؛ این تر عاطفی مردان به نسبت و دارند ارتباط و

(. 1127مودی، ) کنند می رابطه درهای گشودن به اقدام این چنینی تجربیات داشتن برای بنابراین سازد؛

 این در زنان وقتی است جنسی و عاشقانه های مولفه دارای زنان برای عاطفی گذاری سرمایه همچنین

 این تا( 1126 همکاران، و مافوسا،)گیرند می قرار فرازناشویی روابط معرض در میخورند شکست تجربیات

 فتارر توجیه برای پژوهش این در کننده مشارکت افراد این بر کنند. عالوه تجربه دیگری فرد با را هیجانات

 برای آنها کردند؛ می عبور زنی چانه مرحله از و کرده غلبه خود وجدان عذاب بر رابطه، به دادن ادامه و خود

 هم( 2317) باقری و نژاد عیسی. کردندمی تاکید همسرشان رفتار بر و کرده مسئولیت سلب خود از کار این

 در ای کنند می عمل شیوه دو به زناشویی خیانت برد پیش راستای در افراد که دادند نشان خود پژوهش در

 بهانه را زناشویی نارضایتی اینکه یا و کنند می ایجاد رابطه تغییر از قبل به نسبت خود های نگرش و باورها

 اوایل رد وفا بی افراد رسد می نظر به فرازناشویی رابطه گیری شکل از دهند؛ بعد می قرار خود رفتار توجیه

 جدانو عذاب کنند، می تحمل را زیادی فشار و کرده گیر زنی چانه مرحله در فرازناشویی رابطه گیری شکل

 این راینبناب دهد؛ می سوق همسر رفتار چگونگی بر تاکید و خود رفتار مسئولیت سلب سمت به را آنها زیاد

 ررفتا مسئولیت، سلب با و کرده عبور وجدان عذاب و زنی چانه مرحله از راحتی به اتفاق این از بعد افراد

نند ک می قلمداد شرایطی چنین آمدن بوجود مسئول را خود همسر دیگر عبارت به. بخشند می تداوم را خود

 زناشویی خیانت در که شد مدعی توان نمی حاضر، پژوهش های یافته اساس بر(. 2311)حسینی و همکاران، 

 یدهپد این گیری شکل در عوامل از ای مجموعه معموال بلکه است، دخیل فردی بین یا فردی عامل یک تنها

 تر نگر کم یا تر پررنگ عاملی هر نقش مشترک، زندگی شرایط و درگیر فرد نوع به بسته که دارند نقش

 رایطش و نیست فردی بین یا فردی دنیای به محدود پدیده این گیری شکل که گونه همان. کند می جلوه

 یامدهایپ و شود نمی حیطه یک به محدود صرفا نیز زناشویی خیانت پیامدهای است، دخیل آن در نیز بافتی

 ایستبمی نیز درمان و پیشگیری برای پس. شود می شامل نیز را بافتی و فردی بین فردی، های حیطه آن

 هب دهی تعمیم قابلیت عدم مثل هایی محدودیت با پژوهش این. بود عوامل و شرایط یمجموعه بر متمرکز

 دگانکنن مشارکت به دسترسی محدودیت نیز و کنندگان مشارکت برخی بودن زبانه دو پژوهش، نوع خاطر

 .بود مواجه پژوهش موضوع بودن تابو به توجه با
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 موازین اخالقي

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری حین مصاحبه رعایت 

کنندگان در مورد خروج از ها، شرکتبه محرمانه بودن پاسخ دیتأکشد. با توجه به شرایط و زمان انجام مصاحبه ضمن 

 .پژوهش مختار بودند

 

 سپاسگزاری

یران مداز از این رو  ؛شهر است ینیواحد خم یاول در دانشگاه آزاد اسالم سندهینو یمقاله برگرفته از رساله دکتر نیا

تشکر و  همکاری داشتند؛در اجرای این پژوهش  که کننده در مصاحبهشرکت و مردان زنانهمه مراکز مشاوره و 

 شود.میقدردانی 

 

 تعارض منافع

 ندارد. منافع تعارض مقاله این نویسندگان، اظهار بنا بر

 

 منابع
. ترجمه: یانهیزم هینظر دیفنون و مراحل تول یفیپژوهش ک ی(. مبان2311). تیجول ن،یاستراوس، انسلم.، و کورب

 .(2111 ،ی)سال انتشار اثر به زبان اصل یافشار. تهران: نشر ن میابراه

(. مقایسه ی سبک های دلبستگی در مردان متاهل 2311. )نیعبداهلل.، و هنرپروان، نازن ،یآبادعیزهرا.، شف ،یاکبر

 31-11(: 7)11 ،ینیبال یو رفتار در روانشناس شهیزناشویی و فاقد روابط فرا زناشویی. اندبا روابط فرا 

 یی(. شناسا2311اهلل. ) زیعز ،یلیاسماع کی.، محسن زاده، فرشاد.، و تاجانوشی.، زهراکار، کدیام ان،یکاشان یافشار

 211-212(: 62) 21مشاوره.  یدر زنان. پژوهشها ییزناشو انتیخ سازنهیعوامل زم

 یدر واکنش همسران به افشا یفی(. تفحص ک2311معصومه. ) ،یلی.، اسمعومرثیآزاده.، فرح بخش، ک ها،ینیام

 .11-61(: 3)1خانواده،  ی. مشاوره و روان درمانییزناشو انتیخ

 داری. تهران: نشر دختهیآم یفیک قی(. روش تحق2311عباس. ) بازرگان،

مراجعه کننده  نیزوج دگاهیاز د ییزناشو انتی(. علل خ2311زهرا. ) ،یدریح ی.، و حاجیعسگرآباد، مجتب یبیحب

 217-217(: 1)22 ،یخانواده پژوه ،یفیمطالعه ک کیبه دادگاه خانواده: 

و  ی(. رابطه عوامل روان2311آتنا. ) ،یاصفهان یطهمورث.، و خالق ،ینصراهلل.، آقاجان نژاد،ی.، انصاردهیسپ ،یحداد

وم و عل یزنان و مردان متاهل در شهر تهران. مجله مطالعات روانشناس ییوفا ینسبت به ببانگرش  یاجتماع

 211-231(: 1)1 ،یتیترب

 یهاتازه ،ییزناشو یعهدشکن ینیبشی(. پ2311عذرا. ) ،ی.، و اعتمادمیزاده، مر ی.، فاتحمهیحک ،یدریح

 216-221(: 12)11 ،یرواندرمان

رانس کنف نی. ششمییزناشو انتیعوامل موثر بر خ یو رتبه بند یی(. شناسا2311دل، کاظم.، و حجار، افروز. ) خرم

 11-31آذر اصفهان،  16 ،یو روانشناس یتیعلوم ترب ،یپژوهش در علوم اجتماع نینو یدستاوردها یالمللنیب
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. ادیبن داده یپرداز هیبر نظر یتامل ،یفیپژوهش ک یهای(. استراتژ2317. )یمجتب ،یحسن.، و امام فرد،ییدانا

 17-71(: 1)2 ت،یریمجله مد

در  یو اجتماع ی(. نقش عوامل روان2311. )فهیشناس، شر.، و حقدیام ،ی.، محمدیعل ،یی ی.، زکریجهانگ ،یکرم

مدل بر اساس عوامل مرتبط.  کی ۀدر زنان متأهل و ارائ یینگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشو ینیبشیپ

  211-211(: 3)23زنان،  یروان شناخت یمطالعات اجتماع

وقعوع رابطه  یچامعه شناخت لی(. تحل2311. )یمرتض ،یاریزهرا.، و د ،ی.، برادران کاشاندیمج ان،یفوالد

 .266-117(: 1)22 ران،یا ی. مسائل اجتماعیانهیزم هینظر کی: ارائه ییفرازناشو

در زنان.  ییوفا یساز ب نهی(. عوامل زم2311جعفر. ) ،یغالمرضا.، و بوالهر ،ی.، غفارنیمنصور.، فکرآزاد، حس ،یفتح

 211-232(: 12)23 ،یرفاه اجتماع

 ییارویرو ی: ساز و کارهاییزناشو انتیخ یهیتوج یهاروش یدارشناسی(. پد2317آرزو. ) ،ی.، و باقردیام نژاد،یسیع

 116-211(: 1)11خانواده،  ی. فصلنامه مشاوره و رواندرمانییدر روابط فرازناشو یشناخت یبا ناهماهنگ

 ضد روش. تهران: انتشارات جامعه شناسان یقیک قی(. روش تحق2311احمد. ) محمدپور،

روابط  هیناسازگار با توج یهاطرحواره نیارتباط ب ی(. بررس2311. )رضایعل ا،یآر یجعفر.، و محمد ،یینوا

 16-21(: 21)1 ،یافراد متاهل. روان پرستار انیدر م ییفرازناشو
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Abstract  
Aim: This study was conducted to investigate the precipitating and exhibiting factors of 

marital infidelity. Methods: This was a qualitative study based on grounded theory and 

semi-structured and problem-oriented interviews and investigated the process of 

emergence of marital infidelity. For this purpose, 12 women and 15 men who experienced 

marital infidelity and were willing to cooperate with the researcher were selected as the 

sample by purposive sampling. The subjects were examined in depth using semi-structured 

interviews. Data were analyzed using grounded theory. Results: After analyzing the data 

obtained from interviews with women and analyzing them through open coding, 100 initial 

codes, 14 axial codes, and 3 main codes were extracted. In this way, sensation-seeking, 

low self-esteem, negative self-image, and suppressed excitement were classified as the 

initial codes, intrapersonal causes, non-satisfaction of emotional needs, inconsistency of 

desires and goals, lack of attention to boundaries, marital disputes, revenge on the spouse, 

and lack of attractiveness of the spouse were classified as the axial codes, and marital 

conflicts, curiosity about sexual experiences, premarital sexual experiences, and sexual 

failure were classified as the main codes. 76 initial codes, 13 axial codes, and 3 main codes 

were extracted as a result of content analysis on interviews with men in open coding. 

Causes of male infidelity were categorized as emotional causes (marital conflicts, life 

crises, loss of self, and sharing feelings and thoughts), sexual causes (lack of freshness and 

happiness due to a boring marriage, gaining new sexual experiences, lack of wife care of 

her body, and sensation-seeking), and external causes (power, having the opportunity to 

commit marital infidelity, receiving support from friends, rightfulness, and disinhibition 

due to substance abuse). Conclusion: The results indicated that men and women involved 

in this relationship initiated marital infidelity against this phenomenon. The consequences 

of these strategies were disclosure, divorce, concealment, and the discontinuity of married 

life. 

Keywords: Marital infidelity, women, men, precipitating factors, exhibiting factors 
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