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 51، شمارهسيزدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  ****لهريا، جعفر بو***، غالمرضا غفاري**حسين فكرآزاد، *منصور فتحي
  

 گرفته و سپس بـر آن  وفايي زناشويي زنان شناسايي و مورد تحليل قرار ساز بي    در اين مقاله عوامل زمينه     :مقدمه
وفايي زناشويي، استحكام نهاد خانواده       مبنا راهكارها و پيشنهادات كاربردي در خصوص پيشگيري و كاهش بي          

  .هاي مناسب ارائه گرديده است ريزي و نيز كمك به مسئوالن فرهنگي و اجتماعي جهت برنامه
وهش كيفي است، بهره گرفتـه شـده        كه يك شيوه پژ    2دار  ي زمينه   نظريهدر مطالعة حاضر از روش      : روش
وفـا در روابـط        نفـر از زنـان بـي       36گيري هدفمند و نيز معيار اشباع نظري،          بر اساس روش نمونه   . است

  .جهت گردآوري اطالعات از تكنيك مصاحبه عميق استفاده شد. زناشويي در اين مطالعه شركت نمودند
هاي؛ خصوصيات    ام گرفته، سه مقوله عمده در حوزه      هاي انج    بعد از استخراج مفاهيم از مصاحبه      :ها  يافته

سـاز و مـرتبط بـا          خانوادگي و اجتماعي به عنـوان عوامـل زمينـه          -هاي فردي، روابط زناشويي     و ويژگي 
طلبـي و     در حوزه فردي؛ ضعف اعتقادات و باورهاي مذهبي، تنوع        . وفايي زناشويي زنان به دست آمد       بي

 نفس و نياز به جلب توجه در تمايل زنان به روابط خارج از ازدواج               خواهي، پايين بودن اعتماد به      هيجان
در رابطه بـا   ) كمي و كيفي  ( خانوادگي؛ نارضايتي جنسي     -در حوزه روابط زناشويي   . تأثيرگذار بوده است  

همسر، مشكالت عاطفي و رفتاري در روابط زناشويي، داشتن محيط متشنج در دوران كودكي و خـانواده   
است و از عوامل اجتماعي مرتبط ) ازدواج تحميلي و بدون عالقه و شناخت   (ت ازدواج   خاستگاه، مشكال 

هـاي اجتمـاعي، مـاهواره و         ثيرگذار؛ دشواري طالق و پيامدهاي آن براي زنان، تأثير دوستان و شبكه           أو ت 
  .هاي مستهجن است فيلم
اد مورد مطالعه، برآورده نـشدن      كه اكثر افر    دهد كه، با وجود اين      هاي پژوهش حاضر نشان مي       يافته :نتايج

توقعات ازدواج و عدم ارضاي نيازهاي عاطفي و جنسي در روابط زناشـويي را بـه عنـوان دليـل اصـلي                      
هـاي فـردي، عوامـل كـالن          ها و ويژگي    وفاي خود بيان نمودند، اما نبايد از تأثير خصوصيات، نگرش           بي

وفايي زناشـويي زنـان معلـول چنـد عليتـي        اين بي بنابر. اجتماعي و تسهيل كننده در اين زمينه غافل ماند        
  .ثيرگذار استأ زناشويي و اجتماعي در بروز آن ت-است و عوامل فردي، خانوادگي

  دار ي زمينه وفايي زناشويي، روابط خارج از ازدواج، نظريه وفايي، بي بي: ها كليدواژه
  16/05/92: تاريخ پذيرش   23/12/91: تاريخ دريافت

                                                           
  .بخشي است اله برگرفته از رساله دكتري مددكاري اجتماعي نويسنده اول در دانشگاه علوم بهزيستي و توان اين مق-1

  )نويسنده مسئول (>fathi.mansour@gmail.com<. خوارزميدكتر مددكاري اجتماعي، دانشگاه * 
  .بخشي اه علوم بهزيستي و تواندانشگ دكتر مددكاري اجتماعي،** 

  . دانشگاه تهران،شناس دكتر جامعه*** 
  .ايران دانشگاه علوم پزشكي ،پزشك روان**** 

2. Grounded theory 

 1زنانزناشوييوفايي بيساززمينهعوامل
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  مقدمه
 كه اساس بهداشت رواني جامعه در گرو سالمت نهاد خانواده به ويژه روابط سـالم                از آنجا 

وفـايي از سـوي هـر يـك از همـسران كـه                زناشويي و تداوم ازدواج است اما خيانت و بي        
اي بـه يكـي از        امروزه طبق شواهد، قراين و آمارهاي غير رسمي به صـورت نگـران كننـده              

رغم پيامدهاي ناگوار فردي، خانوادگي       ل شده و علي   هاي اجتماعي پنهان جامعه تبدي      آسيب
هـاي شـديد جامعـه بـه          و اجتماعي، به دليل تابو بودن، حساسيت زياد موضـوع و واكـنش            

هاي سنگين رسمي و غير رسمي و عدم دسترسي آسـان بـه افـراد     عامالن و اعمال مجازات   
ن بـه ايـن آسـيب       وفايي زناشويي، توجه جدي از سوي كارشناسان و پژوهـشگرا           درگير بي 

اجتماعي پنهان مبذول نگرديده و ماهيت پنهان آن در جامعه به عنوان يك عامل بازدارنـده،                
  . مانع شناسايي به موقع آن و انجام مداخالت به هنگام حمايتي شده است

وفـايي يكـي از داليـل عمـده طـالق، همـسر آزاري و                 دهند كه بـي     مطالعات نشان مي  
افـراد درگيـر    ). 1387خدمتگـذار و همكـاران،    (لـف اسـت     هاي مخت   همسركشي در فرهنگ  

وفايي زناشويي با مسائل عاطفي منفي نظير خشم، حسادت، احساس حقارت، نااميدي و               بي
افسردگي تجربـه مـشترك ايـن گـروه     ). 1995، 1الوسن(عدم اعتماد به نفس مواجه هستند       

ان و نقـض عهـد و       شـ   ها ممكن است به خاطر از دست دادن اعتماد بـه همـسران              آن. است
وفـايي زناشـويي، ثبـات و امنيـت           بـي  .هاي شديدي ببيننـد     پيمان در روابط خصوصي، آسيب    

 ،2السـترمن (خانواده را كه براي رشد بهداشت رواني كودكان حائز اهميت است، تهديد كرده              
   ).2007، 3اسميت(كند  و افراد درگير را با خطر بيمارهاي مقاربتي مواجه مي) 2005

وفـايي زناشـويي را گـردآوري     هاي ميزان شيوع بي اولين داده ، آلفرد كينزي1948در سال 
وفايي زناشويي منتشر شد و مطالعـات         بي  مباني نظري زيادي درباره    1950در طول دهه    . نمود

نگرانـي دربـاره ايـدز و       .  انجـام گرفـت    1980 و   1970هـاي     اي در اين زمينه تـا دهـه         پراكنده
اعث شد تا توجه ويژه به اين نوع تحقيقات صورت گيرد در نتيجه             رفتارهاي جنسي پر خطر ب    

  ). 2009جنيفريو، (مطالب مربوط به ادبيات موضوع به طور چشمگيري افزايش يافت 
                                                           
1. Lawson   2. Lusterman   3. Smith 
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 درصـد مـردان در ايالـت متحـده          75 تا   26 درصد زنان و     70 تا   21ها، بين     طبق برآورد 
آورنـد     خارج از ازدواج روي مي     آمريكا در طول زندگي زناشويي، حداقل يك بار به روابط         

 نفـر بزرگـسال در      1025، از   2008براساس نظر سنجي گالوپ در سـال        ). 2009جنيفريو،  (
 درصد از پاسخگويان بيان نمودنـد كـه يكـي از آشـنايان شـان بـه            54آمريكا نشان داد كه،     

  ).2008، 1جيسون(همسرش خيانت كرده است 
وفايي زناشويي در كشور منتشر نشده اما      وع بي اگرچه هيچ آماري در ارتباط با ميزان شي       

بـه عنـوان مثـال نتـايج        . انـد   هايي به اين مسئله كـرده       بعضي تحقيقات در درون خود اشاره     
 درصـد،   67دهد كـه       استان كشور نشان مي    15پژوهشي در خصوص پديده همسركشي در       

 بـه قتـل     مربوط به قتل زنان است كه به دليل خيانـت و سـوءظن، توسـط همـسران خـود                  
  ).1387كشاورز آقامحمدي، (اند  رسيده

هاي مرتبط با اين مشكل و پيامـدهاي          هاي علمي جهت شناسايي عوامل و متغير        بررسي
در كـشورهاي مختلـف در خـصوص علـل          . آن در جامعه ضرورتي اجتناب ناپـذير اسـت        

قـات  هاي درمـان و پيـشگيري آن تحقي   وفايي زناشويي و روش وعوامل به وجود آورنده بي   
اين در حالي است كه به دليل حساسيت زياد، عدم دسترسـي            . مختلفي صورت گرفته است   

هاي انجام شـده در       آسان به افراد، واكنش شديد جامعه و قوانين نسبت به عامالن، پژوهش           
باشد و همچنـين توجـه جـدي از سـوي كارشناسـان و                اين زمينه بسيار اندك و ناكافي مي      

 افـراد،   تناشويي، به عنوان زنگ خطـري بـراي امنيـت و سـالم            وفايي ز    به بي  نپژوهشگرا
وفايي مردان    از سوي ديگر واكنش جامعه نسبت به بي       . خانواده و جامعه مبذول نشده است     

گيرانـه و     هـاي سـهل     به دليل نگـرش    مردان   وفايي  بيكه    جمله اين و زنان متفاوت است، از      
بيـشتر  و فرهنگ مـرد سـاالري       ) وقتازدواج دائم و م   (مجاز جامعه و امكان تعدد زوجات       

 و ميـزان    زنـان كـامال متفـاوت اسـت       وفـايي    مبحـث بـي   كـه     درحـالي  .قابل پذيرش است  
. هاي رسمي و غير رسمي براي چنين انحرافاتي در مورد زنان بيشتر از مردان است              مجازات

                                                           
1. Jayson 
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طالق است كه وجود همـين زنـان        ،  ظن به زن    كمترين واكنش هنگام سوء    ،در بيشتر موارد  
شـود تبعـات اجتمـاعي آن بـه            باعث مي  ،شوند  از هيچ منبعي حمايت نمي    معموالًمطلقه كه   

 .)1384احمـدي،  (هـاي ديگـر خـود را نـشان دهـد             همسران در خـانواده    وفايي صورت بي 
ريـزي جهـت      شك شناخت و بررسي عوامل مرتبط بـا ايـن آسـيب اجتمـاعي و برنامـه                  بي

توانـد جامعـه را در راسـتاي ارتقـاي سـطح              ساز مـي     عوامل زمينه  عپيشگيري، كاهش و رف   
از ايـن رو مـسئله پـژوهش حاضـر          .  اجتماعي رهنمـون سـازد     لسالمت، حفظ نظم و تعاد    

  .وفايي زناشويي زنان است ساز و تسهيل كننده بي شناسايي عوامل زمينه
  

  روش
هاي كمي به اطالعـات دقيـق و علـل اصـلي و          ماهيت اين پژوهش به نحوي است كه با روش        

 و عميـق، بعـد از       1هـاي رودررو    توان دست يافت بلكه تنها از طريق مـصاحبه          اي آن نمي    هريش
دار كه يك   ي زمينه   در اين پژوهش از روش نظريه     . جلب اطمينان افراد مورد مطالعه، ميسر است      

يابـد، بهـره      اي تكـوين مـي      ها نظريه   شيوه پژوهش كيفي است و به وسيله آن، با استفاده از داده           
شناسي از دل مكتب شيكاگو و پراگماتيسم جان ديـويي بيـرون آمـده              اين روش . شود  يگرفته م 
   ).2008كوربين و استراوس، (ها ها و زمينهيعني كشف كردن معناها در خالل فعاليت: است

 اسـتراوس   1990در سال   .  اين روش را ارائه كردند     1960 در دهه    3 و استراوس  2گليسر
اين شيوه بر استفاده از مراحل تحليـل       . ماتيك را ارائه دادند    شيوه سيست  4با همكاري كوربين  

 تأكيـد دارد و     7 و كدگـذاري گزينـشي     6، كدگذاري محـوري   5ها از طريق كدگذاري باز      داده
بـه  . پردازد  همچنين به عرضه پاراديم منطقي يا تصوير تجسمي از نظريه در حال تكوين مي             

 كـه پژوهـشگران از طريـق معـين بـه            كار بردن اين سه حالت كدگذاري حاكي از آن است         
در اين پژوهش از روش سيستماتيك استراوس       ). 1387بازرگان،  ( پردازند  تكوين نظريه مي  

  .هاست، بهره گرفته شده است اي منظم براي تحليل داده و كوربين كه داراي شيوه
                                                           
1. face to face  2. Glaser   3. Strauss   4. Corbin 
   

5. open coding  6. axial coding  7. selective coding 
   



  زنان زناشويي وفايي  بيساز زمينه عوامل 
  
  

 

113  

  جامعه و نمونه مورد مطالعه
 كه به منظور انجام مـشاوره، در سـال   وفا در روابط زناشويي زنان بي جامعه مورد مطالعه را

در شـمال، جنـوب، مركـز و شـرق     ( مركز مشاوره و كلنيك مددكاري اجتماعي       4 به   1390
  . دهد مراجعه نموده بودند، تشكيل مي) تهران

با توجه به مفروضات اساسي و زير بنايي رويكرد كيفي در پژوهش، تعداد نمونه پـيش                
 كـه نـوعي اشـباع    پيدا كردگيري تا زماني ادامه  ند نمونهاز اجراي تحقيق تعيين نشده و فراي      

هـا    تـر از داده     اطالعاتي حاصل شود، بدين معنا كـه در جريـان مـصاحبه اطالعـاتي جديـد               
ها در پژوهش كيفي، فهـم        به طور كلي هدف از انتخاب يك مورد يا مورد         . استخراج نگردد 

، نه تعميم از نمونـه      هاست  نظريههاي مورد بررسي و در اغلب موارد، كشف           تر پديده   عميق
در ايـن پـژوهش براسـاس       . نامند   مي 1گيري هدفمند   گيري را نمونه     اين نوع نمونه   .به جامعه 

وفا در روابط زناشويي   نفر از زنان بي36گيري هدفمند و نيز معيار اشباع نظري  روش نمونه
ز مصاحبه بـا نمونـه      الزم به ذكر است كه اشباع نظري پس ا        . در اين مطالعه شركت نمودند    

 مصاحبه ديگر نيز صورت گرفـت كـه تجزيـه و            8اما جهت اطمينان بيشتر     .  حاصل شد  28
  . تحليل آنها باعث ايجاد كد مفهومي جديدي نگرديد

  تعريف مفاهيم
  2وفايي زناشويي بي

 را نتيجه فقدان اعتقاد، اعتماد، صـداقت زن يـا شـوهر تعريـف               4وفايي زناشويي    بي 3وبستر
وفايي زناشويي به داشتن رابطه صميمانه و يا جنـسي بـا فـردي غيـر از همـسر                     بي. كند  مي

  ). 1997 به نقل از سيفر و آتود، 2007كلين، (گردد  اطالق مي
هـر  . ، ارتباط با فردي غير از همـسر اسـت  )خيانت(وفايي و روابط خارج از ازدواج      بي

شـود    وفايي تلقـي مـي      وعي بي نوع پنهان كاري از همسر در مورد روابط خارج از ازدواج ن           
  ).1387خدمتگذار و همكاران، (

                                                           
1. purposeful sampling  2. marital infidelity  3. Webster  4. marital infidelity 
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وفايي زناشويي، داشتن تجربه حداقل يك بار رابطه جنـسي            در اين مطالعه منظور از بي     
  .ي با فردي غير از همسر استمتأهلدر دوران 

  هاي گردآوري اطالعات روش
اين نـوع مـصاحبه     . ها از تكنيك مصاحبه نيمه ساختارمند استفاده شد         جهت گردآوري داده  

مـصاحبه بـا سـؤاالت      . هاي كيفي مناسب است     به دليل انعطاف و عميق بودن براي پژوهش       
هـا   ميانگين زماني مصاحبه. كلي و ساده شروع شد و به سمت سؤاالت جزئي تر پيش رفت 

بود، بيش  ) رايگان(ها چون همزمان با انجام مشاوره         اغلب مصاحبه .  دقيقه بود  60در حدود   
به منظور جلـب مـشاركت و همكـاري بيـشتر افـراد مـورد       . جلسه انجام شده است   از يك   

مطالعه، پس از جلب اعتماد و اطمينان بخشي به آنها بـه منظـور حفـظ رازداري، محرمانـه                   
نيـز بـه صـورت      ) توسـط نويـسنده اول    (هاي الزم     تلقي نمودن اطالعات شخصي، مشاوره    

هـا براسـاس مـدل        به، كار تجزيه و تحليل داده     بالفاصله بعد از هر مصاح    . رايگان انجام شد  
در مرحلـه   . انجـام شـد   ) كدگذاري باز، محوري و انتخـابي     (پيشنهادي استراوس و كوربين     

ها خط به خط و كلمه به كلمه بررسي و با اسـتفاده از عبـارات                  كدگذاري باز، متن مصاحبه   
در مرحلـه   . جام شـد  كليدي موجود در متن يا استنباط شده توسط پژوهشگران كدگذاري ان          

. كدگذاري محوري، كدهاي مشابه از نظر ماهيـت و معنـا در يـك طبقـه قـرار داده شـدند                    
طبقات و كدهاي هر مصاحبه با مصاحبه بعدي مقايسه شدند تا خواص و روابـط مـشترك                 

سپس طبقات مشابه به لحاظ مفهومي و خصوصيات در هـم ادغـام             . بين آنها شناسايي شود   
تري را تشكيل دادند و در نهايـت          شتركي قرار گرفته و طبقات وسيع     شدند و حول محور م    

، ارتباط بين طبقات    )مقوالت(در مرحله كدگذاري انتخابي، با تمركز بيشتر بر روي طبقات           
ضـمنا جهـت توصـيف اطالعـات        . و زير طبقات بررسي شده و طبقـه اصـلي ايجـاد شـد             

  .دموگرافيكي از آمارهاي توصيفي بهره گرفته شد
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  1يت اعتمادقابل
از سـه   ) معـادل اعتبـار و روايـي در تحقيقـات كمـي           (براي رسيدن به معيار قابليت اعتماد       

زير ) 2009،  5 و برينكمن  4؛ كوال 2005،  3؛ سيلورمن 2002،  2پاتن(تكنيك متعارف و مرسوم     
  :استفاده گرديد

ها و كدهاي  هدر اين روش بعد از كدگذاري اوليه، متن مصاحب: كنترل يا اعتباريابي توسط اعضا -
استخراج شده در اختيار همه مشاركت كنندگان قرار گرفت و به جز دو مورد كه نظرات آنهـا                  

 .نيز اعمال گرديد، بقيه افراد صحت متون پياده شده و كدهاي استخراج شده را تأييد نمودند

 هاي خام رجوع گرديد تا ساخت بندي نظريه با  در اين روش به داده    : هاي تحليلي   مقايسه -
 .هاي خام مقايسه و ارزيابي گردد داده

دار، بـر     ي زمينـه    در اين زمينه سه متخـصص در حـوزه نظريـه          : استفاده از تكنيك مميزي    -
 .سازي و استخراج مقوالت نظارت داشتند مراحل مختلف كدگذاري، مفهوم

  

ي در اين پژوهش كسب رضايت آگاهانه، حفظ گمنامي، محرمانه نگهداشتن اطالعات و برخوردار
  .گيري از پژوهش در هر زمان از جمله مالحظات اخالقي بود كه رعايت گرديد از حق كناره

  
  ها يافته

  اطالعات دموگرافيكي
. ها غير فاميلي بود   درصد از ازدواج   80.  سال بود  39ها     و همسران آن   34ميانگين سني زنان    

 صـورت سـنتي و       درصـد نيـز بـه      70ها، آشنايي از طريق دوستي و          درصد از ازدواج   30در
  .ها بدون رضايت فرد صورت گرفته بود  درصد از ازدواج32. خواستگاري بود

.  درصد از افراد مورد مطالعه، سابقه ترك منزل و رفتن به خانـه پدرشـان را داشـتند                  27
 درصد نيز قبل از شروع روابط خـارج از ازدواج، بـه   88 درصد، از دوران عقد و       35حدود  

  .ندفكر طالق و جدايي بود
                                                           
1. Trustworthiness  2. Patton  3. Silverman   4. Kval  5. Brinckman 
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 درصـد از زنـان بعـد از ازدواج،        17.  درصد از افراد مورد مطالعه فاقد فرزند بودنـد         42
  .  درصد افكار خودكشي داشتند22سابقه اقدام به خودكشي و 

 .  درصد، دوستاني داشتند كه درگير روابط خارج از ازدواج بودند62

 رابطـه جنـسي      درصد از زنان مورد مطالعه با شركاي جنسي در خانـه خـود             25حدود  
  . سال در نوسان بود6مدت زمان رابطه خارج از ازدواج از يك ماه تا . داشتند
 درصـد دوسـتان پـسر    10( درصد از زنان مورد مطالعه، قبل از ازدواج، دوست پسر   60
 .وفايي را از بدو ازدواج داشتند  درصد ايده بي15.  درصد رابطه جنسي داشتند20و ) متعدد

 درصد از شركاي    74شغل  . نسي خود سابقه آشنايي قبلي داشتند      درصد با شريك ج    44
  . درصد نيز دانشجو بود11 درصد كارمند و 15جنسي؛ آزاد، 

 درصـد در سـنين      36 سـال و     26-35وفايي زناشويي زنان، در سنين        حدود نيمي از بي   
 درصد آن   25 سال بعد از ازدواج و       1-5 درصد، دربين    39.  سال صورت گرفته بود    25-16

 درصـد   65بـه عبـارتي حـدود       .  سال بعد از ازدواج به وقوع پيوسته بـود         6-10نيز در بين    
  .ها رخ داده بود  سال اول ازدواج آن10وفايي زنان در  بي

  . درصد از افراد مورد مطالعه، خانه دار بودند64
 11.  درصد افراد مورد مطالعه در خيابان با شريك جنـسي خـود آشـنا شـده بودنـد                  33

 درصد با بـرادر شـوهر       8. ا دوست پسر دوران مجردي خود رابطه عاشقانه داشتند        درصد، ب 
 39 درصد، پيشنهاد رابطـه از طـرف شـريك جنـسي،       42در  . خود رابطه برقرار كرده بودند    

  .  درصد از طرف خود فرد بود19درصد تمايل هر دو و 
  ):طبقات(مقوالت 

وفـايي زنـان، منجـر بـه          سـاز بـي     ههاي تحقيق در خصوص عوامل زمين       تجزيه و تحليل داه   
  :استخراج مقوالت زير گرديد
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 : مشكالت عاطفي و رفتاري در روابط زناشويي-1

  )طبقه(مقوله   ها مفاهيم مستخرج از مصاحبه
درگيري و مشاجره با همسر، فقدان محبت و صميميت از طرف شوهر، داشـتن زنـدگي                

دن و صـحبت نكـردن شـوهر     ، كم حرف بـو    )روح  محيط خشك، سرد و بي    (كسالت بار   
، گوش نكردن بـه همـسر، زدن اتهـام خيانـت بـه زن توسـط شـوهر،             )سكوت طوالني (

خشونت جسمي توسط شـوهر، قهـر طـوالني شـوهر، تـوهين و تحقيرتوسـط شـوهر،                  
محلي از طرف شوهر، سوءظن شوهر، فقدان توجـه، تعريـف             گانه با زن، بي     برخورد بچه 

بودن شوهر، عـدم ارضـاء نيازهـاي عـاطفي، بهـاء            نكردن شوهر از همسر، دمدمي مزاج       
ظـاهر و كـردار   (ندادن شوهر به پوشش و نظافـت شخـصي، قابـل اتكـا نبـودن شـوهر                

احترامي شوهر به خانواده همسر، اختالف        ، داشتن احساس برتري به شوهر، بي      )گانه  بچه
 همـسر،   شوهر با خانواده همسر، توجه بيش از انداز شوهر به خانواده خـود و غفلـت از                

غيرتي شوهر بـه دليـل اعتيـاد، عـدم تحقـق              اختالف با خانواده شوهر، تنفر از شوهر، بي       
انتظارات از ازدواج، ايراد گرفتن از زن، فاصله سني و تفاوت بين خصوصيات اخالقي و               
رفتاري با شوهر، احساساتي و هيجـاني بـودن زن در مقابـل روتـين و آرام بـودن مـرد،                     

 طوالني با همسر، پشيماني از ازدواج در دوران عقد، عدم درك            احساس تنهايي، قهرهاي  
توسط همسر، رسيدن بـه بـن       ) كنترل(از سوي همسر، اختالف سليقه، ايجاد محدوديت        

بست و نداشتن وجه اشتراك با همسر، تنفر شوهر از زن، تهديد به طالق توسط شـوهر،                 
ق بازي شوهر، عدم اعتقـاد بـه        مسئوليتي شوهر، پايين بودن اعتماد به نفس شوهر، رفي          بي

زن و بها نـدادن بـه همـسر، اعتيـاد شـوهر، مـشكالت ناشـي از شـغل شـيفتي شـوهر                        
  ، بد اخالقي و بد دهني شوهر، مشكالت مالي)كاري شب(

مشكالت 
عاطفي و 
 رفتاري در

  روابط زناشويي

 دهد كه نارضايتي عاطفي در اغلب مـوارد مـورد بررسـي بـه               هاي تحقيق نشان مي     يافته
اي داشته    وفايي آنها نقش تعيين كننده      گير افراد بوده و در انگيزش اقدام به بي          نحوي گريبان 

ها در اين خصوص به دست آمد كه در قالب جدول زيـر               مفاهيم متعددي از مصاحبه   . است
   .گردد ارائه مي

هايي از اظهارات افراد شركت كننده در خصوص مـشكالت عـاطفي و               در زير به نمونه   
  :گردد ي در روابط زناشويي اشاره ميرفتار
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  : فقدان محبت و صميميت-1-1
من .  سال زندگي مشترك، ديگه به آخر خط رسيدم5بعد از . كنه شوهرم بهم محبت نمي" 

االن دنبـال محبـت     . كنـد   خواهم اما شوهرم دركم نمـي       جوانم آرزو دارم، خيلي محبت مي     
فقـط بـه فكـر      . شدم بـا ايـن ازدواج كـردم       خيلي پشيمان   . دانم كجا پيدا كنم     گردم نمي   مي

  ".ديگه به آخر خط رسيدم. خودش و شكمشه
  : قهرهاي طوالني و دعواهاي مستمر با شوهر-1-2

هاي مستمر با همسر، اكثر اوقات با         وفا به دليل عدم تفاهم، دعوي و مشاجره         اغلب زنان بي  
 . هم قهر بودند

 مـاه پـيش،     6. كشد  ا دو سه ماه طول مي     ه  بعضي وقت . كنم  اغلب اوقات در خونه قهر مي     "
در طول . يك ماه باهاش قهر بودم ازش جدا خوابيدم، يك بار نيامد از من عذرخواهي كند        

اين قهـر خيلـي رو مـن     . كردم  زدم و فقط غذايش را آماده مي        اين مدت باهاش حرف نمي    
تونم   قعاً نه مي  زيرا ديدم وا  . تأثير گذاشت و باعث شد من به محيط بيرون گرايش پيدا كنم           

گفتم اين كار را بكـنم      . تونه منو ارضا بكند     طالق بگيرم و نه واقعاً ايشان از نظر روحي مي         
دائـم  .  ماه قهرم و خونه پدرم هـستم       4سالي  . كنه، يادم بره    تا حداقل كارهايي كه ايشان مي     
  ".در حال رفت و برگشت هستم

 : خشونت جسمي توسط شوهر-1-3

كتـك زدن،   (شان مورد خشونت جـسمي        ورد مطالعه، توسط شوهران   حدود نيمي از زنان م    
 . اند قرار گرفته) كوبيدن سر به ديوار و غيره

ـتكم زد               شوهرم وقتي عصبي مي   " وقتـي ناراحـت    . شه، دست بزن دارد يك هفته بعـد از عروسـي، ك
كرد و   سرم باد مي  كوبيد،    سرم را به ديوار مي    . گفت گريه نكن    زد و مي    كردم، منو مي    شدم و گريه مي     مي

  ".ام شكسته، شكايت كرديم چهار بار پرده گوشم پاره شده، يك بار بيني. اومد از سرم خون مي
 : آزار روحي و رواني توسط همسر-1-4

محلي   توهين، تحقير، بي  (زنان درگير در روابط خارج از ازدواج، از آزارهاي روحي و رواني              اكثر
 . بردند رنج مي) د دهني، كنترل و ايجاد محدوديت وغيرهاحترامي، ب كردن، ايراد گرفتن، بي

مـان شـده، شـروع     بارها سر مسائل كوچك جر و بحـث . آدم بد دهن و بد اخالقي است      "
كرده به فحش دادن و منم طاقت نياوردم جوابش را دادم و كتك كاري به حدي بـوده كـه            
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كرد   دادند و كسي توجه نمي     به زور ما را آشتي مي     . من ناراحت شدم و به خونه پدرم رفتم       
همسرم خيلـي بـد   . هايش را ندارم خواهم و ديگه تحمل فحش كه من اين آقا را ديگه نمي      

  ".شه باهاش حرف زد اصالً نمي. اخالق است
 : فقدان توجه، تعريف و تمجيد-1-5

هـا توجـه و از        شان به احساسات و عواطف آن       افراد مورد مطالعه انتظار داشتند كه شوهران      
هـا    ها تعريف و تمجيد نمايند و در جمع توجـه بيـشتري بـه آن                هر، پوشش و زيبايي آن    ظا

اعتنـايي    مهـري و بـي      ها برآورده نشده و همواره بـا بـي          انتظاري كه در اكثر آن    . داشته باشند 
اين نياز عمدتاً، توسط شركاي جنسي تأمين و يكـي از داليـل             . اند  شان مواجه بوده    همسران

 . وابط خارج از ازدواج بوده استها به ر گرايش آن

كاري كه انجام . دوست داشتم شوهرم بهم توجه كند. من خيلي عاطفي و احساسي هستم"
پوشم،  كنم يا لباس جديد مي اگه يك موقع خودم را براي شوهرم آرايش مي. دهم، ببيند مي
لم آرايـش   ق7حتي اگه   . ها نيست   ولي موقع عقد متوجه شدم كه شوهرم تو اين خط         . ببيند

بينـدت و   گه كه خوب شدي و اگه شلخته هم باشي باز هـم نمـي           بيندت و نمي    بكني، نمي 
همين چيزها باعث شد كـه از اول ازدواج نتـونم           . ده  اصالً نظر نمي  . كنه  هيچ اعتراضي نمي  

ات قـشنگه، امـا شـوهرم         رم، همـه ميگنـد چهـره        از نظر زيبايي هرجا مـي     . بهش دل ببندم  
هميشه از زبان ايـن و اون       . كنند  كنه، فقط ديگران ازم تعريف مي       ف نمي وقت ازم تعري   هيچ

   ".ازم تعريف كرد، تحت تأثير قرار گرفتم) شريك جنسي( وقتي اين آقا .شنيدم
 : تنفر از شوهر-1-6

تعدادي از زنان مورد مطالعه از بدو ازدواج به دليل ازدواج اجباري و تحميلي و برخي نيـز                  
 . اند ليل مسائل و مشكالت زناشويي، نسبت به همسر خود تنفر پيدا كردهبعد از ازدواج به د

. بارها از ازدواجم پشيمان شدم    . ترين اشتباه من در زندگيم، ازدواج با شوهرم است          بزرگ"
هاست كه مـا جـداييم از         ماه. اصالً دوست ندارم پيشش برم و كنارش همن طوري بخوابم         

اصالً دوستش نـدارم، وقتـي بهـم دسـت          . م متنفرم   ندگيكه ازدواجم با عشق نبود، از ز        اين
خوابم كه نيايد بگه بيـا بـا هـم رابطـه داشـته                گيرم مي   زود مي . خواهم داد بزنم    زند، مي   مي

  ".ها مجبور بودم باهاش زندگي كنم به خاطر بچه. گيرم فقط بهانه مي. باشيم
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  : نارضايتي جنسي-2
  )هطبق(مقوله   مفاهيم مستخرج از مصاحبه ها

انزال زود رس شوهر، بلد نبودن شوهر، تعداد كم رابطه، اصرار شوهر بر رابطه زماني كه             
توجهي بـه نظافـت شخـصي، آمـاده      هاي زن، بي توجهي به خواسته  زن آمادگي ندارد، بي   

نكردن براي رابطه، امتناع شوهر از برقراري رابطه جنسي، ناتواني جنسي شوهر، تحقيـر              
 جنسي زياد، يكنواخت بودن رابطه، عدم ابراز احساسات عاطفي          زن به خاطر داشتن ميل    

و عاشقانه در رابطه، تأثير اعتياد شوهر بر رابطه جنسي، طوالني بـودن رابطـه شـوهر بـه              
خاطر مصرف مواد، انزال دير رس شوهر، امتناع از رابطه جنسي و دردناك بـودن رابطـه                 

ه جنسي و صحبت در مورد آن، تـن         به دليل تنفر از شوهر، عدم احساس راحتي در رابط         
دادن به رابطه به عنوان وظيفه، برقراري رابطه از روي عادت، تن دادن به رابطه براي بـه                  

عدم تمايـل بـه دليـل عالقـه         (دست آوردن امتياز، عدم ارضاء در رابطه، دوست نداشتن          
ت رابطه جنسي با همسر، خودارضايي به دليل مشكالت جنسي همسر، عصباني           ) نداشتن

به خاطر برآورده نشدن نيازهاي جنسي، ميل جنسي زياد زن و ناتواني مرد در بـرآوردن                
هاي سكسي در حين رابطه جنسي با شـوهر، لـذت             نيازهاي جنسي همسر، تماشاي فيلم    

  .در رابطه با شوهر) پارتنر(نبردن از رابطه، تصويرسازي با شريك جنسي 

مشكالت 
جنسي در 
رابطه با 
  همسر

ها در اين خصوص به دست آمد كه در قالـب جـدول زيـر                 ددي از مصاحبه  مفاهيم متع 
  .گردد ارائه مي

  : شود ها داشتند، پرداخته مي هاي شايع كه زنان تأكيد بيشتري بر آن در زير به نمونه
 : انزال زود رس شوهر -2-1

رغـم   شان بود و علـي  يكي از مشكالت شايع در روابط جنسي زنان، انزال زودرس همسران     
  .شان حاضر به درمان نبودند كه چندين سال با اين مشكل مواجه بودند اما شوهران اين

از اول  .  دقيقـه اسـت    2دو ماه يك بار با هم رابطه جنسي داريـم و زمـانش هـم حـدود                  "
  ".شوم كند و من ارضاء نمي منو آماده نمي. مشكل زود انزالي دارد. ازدواج اين طوري بود

 :نسي و دردناك بودن رابطه به دليل تنفر از شوهر امتناع از رابطه ج-2-2

 از آنجا كه رضايت عاطفي و جنسي ارتباط تنگاتنگي با هم دارند و الزمـه رضـايت جنـسي،                   
به همين خاطر زناني كه به دليل ازدواج اجبـاري و يـا             . رضايت عاطفي و عالقه طرفين است     
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بخـش    ه تنها رابطه جنسي رضايت    شان متنفر شده بودند، ن      در طول زندگي مشترك از همسران     
 .اي از مواقع اين رابطه دردناك و زجرآور هم بوده است نداشتند، بلكه در پاره

 سـال، اجـازه سـكس كامـل را          2بعد از ازدواج تا     . ام داده بودند    چون منو به زور به پسر خاله      "
بطه جنسي من هيچ    در را . خواستم  ترسيدم و هم داغون بودم، نمي       هم مي . دادم و باكره بودم     نمي

  ".شم و رابطه دردناك ميشه وقتي دخول انجام ميشه، دچار انقباض عضالني مي. برم لذتي نمي
 : ناشي بودن شوهر و عدم ارضاء در رابطه جنسي-2-3

ـتن              فقدان آموزش در خصوص روابط جنسي سالم و رضايت         ـين و از طرفـي بـاال رف بخش به زوج
بخش از طريق تعامل با دوستان        خصوص روابط جنسي رضايت   ها در     آگاهي زنان و تغيير نگرش آن     

هاي سكسي و در برخي موارد تجارب قبل از ازدواج، باعث شده كـه                ، مشاهده فيلم  )تبادل تجربيات (
ـند                     . زنان مثل گذشته به مفعول بودن در رابطه جنسي اكتفا نكنند و به دنبال رضايت از اين رابطـه باش

ان مورد مطالعه در اين زمينه و برقراري رابطه جنـسي بـدون ايجـاد               عدم آگاهي برخي از همسران زن     
  .شان گرديده است آمادگي، موجب عدم ارضاء و دلزدگي زنان از رابطه با شوهران

. گفـتم پـس مـن چـي         مـي . گفت بيا تو شروع كن      به من مي  . كند  قبل از رابطه، آماده نمي    "
كنم كه منو لمس و نوازش بكند         يبهش التماس م  . كرد  شد و منو رها مي      خودش ارضاء مي  

  ". هيچ وقت در طول زندگيم ارضاء نشدم. كند اما توجه نمي
 : ناتواني جنسي شوهر-2-4

ناتواني جنسي شوهر و عدم اقدام به درمان منجر به نارضايتي جنـسي در بـين اكثـر زنـان                    
  . مورد مطالعه گرديده است

رابطـه  .  ماهي است كه رابطه نداريم     3 . بار است  2اي    ميل خودم براي رابطه جنسي، هفته     "
 سـال   10حـدود   . رسد   ماه يك بار هم مي     6ها به     بعضي وقت . جنسي كمي با شوهرم دارم    

  ".است كه اين جوريه
 : تمايالت شديد جنسي زن و عدم توانايي شوهر در برآوردن نيازهاي جنسي-2-5

ان در بـرآوردن نيازهـاي   تمايالت شديد جنسي برخي از زنان مورد مطالعه و ناتواني شوهر        
شـدت  . گيـري زنـان شـده بـود         ها، منجر به نارضايتي شديد جنسي، عـصبانيت و بهانـه            آن
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زدنـد و   ها دست به خود ارضايي مـي  فشارهاي جنسي به حدي بوده كه حتي تعدادي از آن  
  .ددادن ها پاسخ مي شان با تحقير و منت به نيازهاي جنسي آن اي از موارد نيز همسران در پاره

اما شوهرم چون مشكل جنـسي      .  بار بود و االن هر شب است       5اوايل ازدواج، ميل من روزي      "
  ".كنم گيري مي شوم و بهانه خيلي عصبي مي. تونه به تقاضاي من پاسخ دهد دارد، نمي

  : ها وخصوصيات فردي  ويژگي-3
ر هـاي فـردي و خـصوصيات شخـصيتي نيـز د             عالوه بر نارضايتي زناشويي، برخي ويژگي     

در پژوهش حاضر، مفـاهيم زيـر      . تمايل فرد به روابط خارج از ازدواج تأثيرگذار بوده است         
  : هاي انجام گرفته با زنان به دست آمده است هاي فردي از مصاحبه در خصوص ويژگي

  )طبقه(مقوله   مفاهيم مستخرج از مصاحبه ها
 عـاطفي،   طلبي، احساس محدوديت در ازدواج، كمبودهاي       خواهي و تنوع    هيجان

هاي شخصيتي، پايين بودن اعتماد به نفس و نيـاز            تمايالت جنسي باال و ويژگي    
ضرر دانستن رابطه خـارج از ازدواج بـراي همـسر و محـق                به جلب توجه، بي   

  دانستن خود براي برقراري رابطه
عادي شدن ارتباط با جنس مخالف، تـسري رابطـه قبـل از             (روابط قبل ازدواج    
  )زدواجازدواج به بعد از ا

ها و  ها، نگرش ويژگي
  تجارب فردي

  :گردد هايي از اظهارات افراد شركت كننده اشاره مي به نمونه
 :طلبي و احساس محدوديت در ازدواج  تنوع-3-1

طلبـي و     هـاي تنـوع     برخي از زنان درگير در روابط خارج از ازدواج به دليل داشتن ويژگـي             
هـاي ازدواج     نـدي بـه او و تحمـل محـدوديت         خواهي از بودن در كنار همسر و پايب         هيجان

طلبي خـود از طريـق        خواهي و تنوع    احساس خوشايندي نداشتند و به دنبال ارضاي هيجان       
  . رابطه با افراد ديگر بودند

از شـوهرم زده    . همزمان با چند نفر دوست بـودم      . طلبي هستم   از دوران مجردي آدم تنوع    "
اي كـه بـه       ج به اين نتيجه رسـيدم، هـر رابطـه         بعد از ازدوا  . دوست دارم جواني كنم   . شدم

كند و من با اين چيزها        شود، روزمرگي ميشه ازدواج همه چيز را عادي مي          ازدواج ختم مي  
  ".ميانه خوبي ندارم
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  : تأثير روابط قبل از ازدواج-3-2
حدود نيمي از زنان مورد مطالعه، قبل از ازدواج با جنس مخالف رابطه دوسـتانه و عـاطفي                  

اين روابط در تعدادي    . اند  ها مبادرت به رابطه جنسي نيز نموده        د و حتي تعدادي از آن     داشتن
به طوري كه از بدو ازدواج ايده رابطـه         . از افراد به بعد از ازدواج نيز تسري پيدا كرده است          

  .با جنس مخالف را داشتند
شـايد  . بـودم با خيلي از پسرها دوسـت  . از اول ازدواج فكرم درگير دوست پسرهايم بود "

از دوران مجـردي آدم  .  سال دوست بـودم، رابطـه جنـسي داشـتم    8با يك نفر كه .  نفر 30
  ".همزمان با چند نفر دوست بودم. طلبي هستم تنوع

  : مشكالت ازدواج-4
  )طبقه(مقوله   مفاهيم مستخرج از مصاحبه ها

ازدواج فرار از محيط متشنج خانه، مخالفت خانواده با ازدواج بـا فـرد دلخـواه،                
  مشكالت ازدواج  تحميلي، سن پايين و ترس از عواقب انتخاب

علت اصلي مشكالت زناشويي تعدادي از زنان مورد مطالعه را بايد در ازدواج نادرست              
در ايـن پـژوهش، مفـاهيم زيـر در خـصوص            . ها جستجو كرد    و بدون عالقه و شناخت آن     

  :  زنان استخراج گرديده استهاي انجام گرفته با مشكالت زمان ازدواج، از مصاحبه
  :گردد ها در زير اشاره مي هايي از اظهارات و مفاهيم مستخرج از مصاحبه به نمونه

  
 : فرار از محيط متشنج خانه-4-1

گيـري و كنتـرل       محيط متشنج خانه پدري و روابط خشك و سرد اعضاي خانواده، سـخت            
مطالعه، به منظـور رهـايي از ايـن         رفت و آمدها و غيره باعث شده تا تعدادي از زنان مورد             

  .هاي بدون عالقه و شناخت بدهند مشكالت و به دست آوردن آزادي، تن به ازدواج
رفـت و آمـدهايم توسـط پـدر و          . روابط بين والدينم خـوب نبـود      . كانون سردي داشتيم  "

مـادرم خيلـي روي اعـصابم راه        . حق جواب دادن به تلفن نداشـتم      . شد  برادرانم كنترل مي  
  ").فرار از خانه(كردم زودتر ازدواج كنم و برم  آرزو مي. زد فت و كتكم مير مي
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 : مخالفت خانواده با ازدواج با فرد دلخواه-4-2

مخالفت خانواده براي ازدواج با فرد دلخواه، يكي ديگر از مشكالت تعدادي از زنان درگير               
اي قبل از ازدواج به بعد      ه  ها روابط و دوستي     وفايي زناشويي است كه در برخي از آن         در بي 

  .از ازدواج تسري پيدا كرده است
  ".كردم كاش با دوست پسرم ازدواج مي. عاشق پسري بودم اما خانواده منو وادار به ازدواج كردند"

 : ازدواج تحميلي-4-3

اند، از  هاي تحميلي، فاميلي و مصلحتي داده         اكثر افرادي كه به اصرار خانواده، تن به ازدواج        
  .زدواج ايده روابط خارج از ازدواج داشتندبدو ا

مـن از ايـن     . ام دادنـد    به زور منو به پـسر خالـه       . خواستم ازدواج كنم     سالم بود و نمي    18"
مادرم گفت چون مـسئله ازدواج شـما در فاميـل پيچيـده، اگـر ازدواج           . ازدواج متنفر بودم  

ه حـرف زدن را بـه مـن         اصالً اجـاز  . به مخالفت من توجه نكردند    . نكني آبرو ريزي ميشه   
تـا سـر حـد      . شان را جزم كرده بودند كه اين ازدواج صورت بگيرد           كل فاميل عزم  . ندادند

فهمـي، مـا      گفتند تو نمي    مي. كردم  من فقط گريه مي   . اي نداشت   مرگ مقاومت كردم، فايده   
  ".كنيم داريم تو را خوشبخت مي

  : مشكالت دوران كودكي زنان-5
  )طبقه(مقوله   ها مفاهيم مستخرج از مصاحبه

خشونت توسط اعـضاي خـانواده، آزار جنـسي، طـالق والـدين، اعتيـاد               
  مشكالت دوران كودكي  والدين، مشاجره و درگيري بين والدين

تأثير سبك تربيتي والدين و نحوه تعامل با كودك بر ميزان اعتمـاد بـه نفـس و زنـدگي              
 متشنجي را در زمان كودكي سپري       افرادي كه دوران  . دوران بزرگسالي غير قابل انكار است     

تعـدادي از زنـان مـورد مطالعـه بـا مـشكالت             . پذيرند  اند، در بزرگسالي بيشتر آسيب      نموده
هـاي    مفاهيم زير در ايـن خـصوص، از مـصاحبه         . اي در دوران كودكي مواجه بودند       عديده

  : انجام گرفته به دست آمده است
  :شود به يك نمونه در اين زمينه اشاره مي
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 :  مشاجره و درگيري بين والدين-5-1

اما . گيرد هاي اعتماد و امنيت فرد، در دوران كودكي و در محيط خانه شكل مي اساس و پايه
محيط متشنج خانه و مشاجره و درگيري بين والدين و عدم ابراز محبت كافي به فرزنـدان،                 

 آن در دوران    آورد كـه اثـرات مخـرب        ها به وجـود مـي       احساس ناامني و تشويش را در آن      
تعـدادي از زنـان مـورد مطالعـه در        . كنـد   پذير مـي   بزرگسالي و بعد از ازدواج فرد را آسيب       

  .بردند دوران كودكي از مشاجره و درگيري مداوم بين والدين خود رنج مي
اش   همـه . اصالً دوران كـودكي خـوبي نداشـتم       . زد  پدرم بعضي اوقات مادرم را كتك مي      "

كـرد بـه خانـه      والدينم بود و ما به همـراه مـادرم كـه قهـر مـي         دعوي، قهر و مشاجره بين    
   ".از دوران كودكي و مجرديم خاطره خوشي ندارم. رفتيم پدربزرگم مي

  :هاي طالق  دشواري-6
اي در روابـط عـاطفي و جنـسي           رغم داشتن مشكالت عديده     وفايي، علي   زنان درگير در بي   

  . اند قانوني اجتناب نمودهزناشويي به داليل مختلفي از اقدام به جدايي 
  )طبقه(مقوله   ها مفاهيم مستخرج از مصاحبه

ها، دلسوزي براي شوهر، اعتماد به نفس پـايين و تـرس از عواقـب                 به خاطر بچه  
، گر حمايت به شوهر و نداشتن خانواده طالق، نگران والدين بودن، وابستگي مالي 

  مشكالت خانه پدري و فقدان حق طالق براي زن
  هاي طالق دشواري

  :گردد ها در زير اشاره مي هايي از اظهارات و مفاهيم مستخرج از مصاحبه به نمونه
  :گر  وابستگي مالي به شوهر و نداشتن خانواده حمايت-6-1

هاي منفي جامعـه بـه زنـان مطلقـه باعـث شـده كـه اكثـر                پيامدهاي ناگوار طالق و نگرش    
اي در زنـدگي مـشترك         مـشكالت عديـده    رغم وجـود    هاي زنان مورد مطالعه، علي      خانواده

هـا را بـه ادامـه     ها حمايت نكـرده بلكـه آن   فرزندان دختر خود، نه تنها از اقدام به طالق آن     
  . اند زندگي ترغيب نموده

ام به خـاطر       ماه بعد از عقد متوجه شدم خيلي بد دهن و بد اخالق است اما خانواده               3،  2"
شـود منـو مجبـور     ده طالق بگيرد، ارزشش كم مي     كه دختر عقد كر     تعصبات الكي و از اين    

  ".كردند ادامه بدهم
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  :  فقدان حق طالق براي زن-6-2
كه طبق قانون فقط در شرايط خاصي تقاضاي طالق زنان در دادگاه بررسي و  با توجه به اين

كه حق طالق به عنوان شروط ضمن         مگر اين (شود    در صورت اثبات، حكم طالق صادر مي      
، تعـدادي از زنـان مـورد مطالعـه بـا علـم بـه        )رد بـه زن اعطـا شـده باشـد    عقد از سوي م   

هاي خاص در اين زمينه و ترس از بدتر شـدن رفتـار شـوهر بعـد از دادخواسـت                      دشواري
  . اند طالق، از مبادرت به طالق خودداري نموده

نم من اگه به دادگاه مراجعه كـ      . زن هيچ حقي در اين زمينه ندارد      . حق طالق با مرد است    "
اما شوهر من هيچ كدوم از اينها را        . ده  ميگند ثابت كن شوهرت معتاده، روانيه، خرجي نمي       

ديدم اگه تقاضاي طالق . نداره، تازه اگه داشته باشه هم، به اين راحتي مگه ميشه ثابت كرد            
  ".برم و وضع از اينم بدتر ميشه، منصرف شدم كنم راه به جايي نمي

  : تأثير دوستان-7
. وفا، داراي دوسـتاني بودنـد كـه روابـط خـارج از ازدواج داشـتند                 مي از زنان بي   بيش از ني  

دوستان به طور مسقيم و يا غير مستقيم بر نگرش افراد مورد مطالعه، جهـت داشـتن رابطـه             
  . خارج از ازدواج و تداوم آن تأثيرگذار بودند

بـرو  : فتنـد حدود يك سال پيش مشكالت زندگيم را با دوستانم در ميان گذاشـتم، گ             "
دوستانم خيلي  . شي  با يكي دوست شو كه قدرتو را بدونه، چون اين طوري داغون مي            

چون ذهنم را آماده كرده بودند، وقتي موقعيتش پـيش اومـد،            . روي من تأثير گذاشتند   
  ".گفتم چرا كه نه

  : تأثير ماهواره-8
هاي مـاهواره در      تأثير فيلم ها به     اكثر زنان مورد مطالعه ماهواره داشتند و بيش از نيمي از آن           

  .تغيير نگرش، شروع و تداوم رابطه خارج از زناشويي اذعان داشتند
اگه .  پخش ميشه، خيلي عالقه دارم     1هايي كه از ماهواره، مخصوصا شبكه فارسي          به فيلم "

اوايل . كنم  گذارم و باهاشون ارتباط برقرار مي       ها مي   فيلم خيانتي باشه، خودم را به جاي آن       
  ".كرد تا بتونم با اين قضيه كنار بيايم ها خيلي كمك مي ام با برادر شوهرم، اين فيلم طهراب
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وفايي زناشـويي     هاي تحقيق به دست آمد بيانگر آن است كه بي           برآيند نهايي كه از يافته    
اي از عوامل متعامل در هم تنيده قابـل تبيـين اسـت و                اي است كه در مجموعه      زنان، پديده 
بـر  . ن تك عليتي از آن گوياي درستي از ماهيت چند وجهـي آن نخواهـد بـود                هرگونه تبيي 

وفايي زنان    ساز بي   اين مدل عوامل زمينه   . مبناي نتايج اين تحقيق مدل تحليلي استخراج شد       
  .دهد در روابط زناشويي را نشان مي

  

 

  وفايي زناشويي زنان ساز بي  عوامل زمينه:1مدل پاراديمي شماره 
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  گيري بحث و نتيجه
دهد كه نارضايتي عاطفي براي زنان به عنوان مقوله اصـلي             هاي مطالعه حاضر نشان مي      داده

ايـن يافتـه بـا نتـايج        . شـود   وفـايي زناشـويي محـسوب مـي         و محوري، در گرايش بـه بـي       
كـه نـشان داد، نارضـايتي زناشـويي      ) 2003(وگالس  ) 2005(هاي آلن و همكاران       پژوهش

 و  1آلـن (شـود     وابـط خـارج از ازدواج زنـان محـسوب مـي           عامل مهمي بـراي ر    ) عاطفي(
اگرچه اغلب زنان مورد مطالعه، نارضايتي  . ، همخواني دارد  )2003؛ گالس،   2005همكاران،  

وفايي خود بيان نمودند، اما تفكيـك رضـايت           عاطفي زناشويي را به عنوان انگيزه اصلي بي       
سـاز     اغلـب مواقـع، زمينـه      جنسي و عاطفي از هم دشوار است چرا كه رضايت عـاطفي در            

به استثاي مواردي كه به نـاتواني جنـسي و سـرد            (بخش است     داشتن رابطه جنسي رضايت   
بخـش خـود تـشفي خـاطر و        از طرفي وجود رابطه جنـسي رضـايت       ). مزاجي مبتال هستند  

  . رضايت عاطفي را تا حدودي به همراه دارد
جنـسي و عـاطفي     هاي پـژوهش حاضـر در خـصوص تـأثير مـشكالت               همچنين يافته 

هاي برابري،    زناشويي در سوق يافتن افراد مورد مطالعه به روابط خارج از ازدواج، با نظريه             
  . هاي ازدواج باز، تحقق نيازها، توسعه خود و كمبود همسو است سرمايه گذاري، مدل

در كنـد كـه درگيـري          فرض مي  ، اجتماعي پديد آمده   رويكرد مبادله كه از   برابري  نظريه  
 در روابـط  عـدالت و برابـري       بـراي بازگردانـدن      تالش فرد  نتيجه   خارج از ازدواج،  روابط  

عـدالتي، عامـل مـشوق يـا          دريافتند كه بـي   ) 1993(پرينس و ديگران    .  است خودزناشويي  
وفايي زناشويي است كه اين امـر در خـصوص زنـان تقريبـا دو       افزايش تمايل فرد براي بي    

   ).1998اسپرچر، (كند  برابر مردان صدق مي
 از نظريه مبادله است كه در آن مبادله بين فردي زوجـين،  2الحاقي گذاري،  سرمايهنظريه

منافع زيـادي در يـك      كند كه      فرض مي   اين تئوري  .محصول تعادل بين سود و هزينه است      
هر چه منافع بيشتر باشد، رضايت منـدي فـرد بيـشتر و در رابطـه بـاقي                  . رابطه وجود دارد  

                                                           
1. Allen    2. extension 
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نظريـه سـرمايه گـذاري      . شـود   ن باعث افزايش سطح مشاركت و تعهـد مـي         بنابراي. ماند  مي
تـري در     كمتـر و ضـعيف    ) آلترناتيوهـاي (هاي    جايگزينكند كه افرادي كه      بيان مي  همچنين

  ). 1993، 2 و بونك1راسبلت(روابط خود دارند، احتمال ترك آن رابطه كمتر است 
وابط زناشويي، به افـراد بـراي   هفت نيازي را كه ر )1992 (4 و روس بيلت3درايگوتاس

نيازهـاي جنـسي،    :  مـشخص كردنـد    5كند، در مـدل تحقـق نيازهـا         ها كمك مي    برآوردن آن 
، نيـاز درگيـري     )هاي مشترك   فعاليت(، نيازهاي مصاحبت    )خود افشايي ( نيازهاي صميميتي 

حـس ارتبـاط    ( ، نيـاز درگيـري عـاطفي      )هـا   ها و نگرش    ها، ارزش   سهيم كردن ايده  (فكري  
امكـان  ). دهـد   روابطي كه به فرد حس خوبي مي      (، نيازهاي امنيتي، نياز خودارزشي      )عاطفي

بخـشي از رابطـه،    اگـر در  . دهـد   تحقق اين نيازها، اساس جذابيت همسر فرد را تشكيل مي         
امكان تحقق يك نياز خاص مقدور نباشد، اين امكان وجود دارد شريكي كه نيازش تحقـق                

 مجاز بداند كه نياز خود را با فـرد ديگـري در قالـب روابـط                 نيافته، به احتمال زياد خود را     
  ).2009جنيفريو، (خارج از ازدواج تحقق ببخشد 

استوار است كه افراد به سمت هدفي كـه از طريـق روابـط     مدل توسعه خود؛ بر اين اساس
 و  هـا   ها، توانايي   ها، مهارت   صميمي، خود را ارتقاء دهند و در جستجوي تجارب، منابع، ديدگاه          

). 1998، 7 و نورمن6 به نقل از آرون2009جنيفريو، (شوند  هاي جديد باشند، برانگيخته مي بينش
هاي جديدي جهـت ارتقـاء خـود در رابطـه      بيان كردند، اگر فردي شيوه )1996(آرون و آرون 

جاري نيابد، ممكن است شروع به جستجوي فرد ديگري جهت برآوردن نيازهاي توسعه خـود       
براساس اين مـدل افـراد   ). 2009جنيفريو، (كن است به روابط نامشروع منجر شود  نمايد كه مم  

تامـسون  . كننـد   هاي ازدواج، اقدام به روابط خارج از زناشويي مي          به دليل مشكالت و نارضايتي    
در حمايت و تأييد اين مدل، روابط عاطفي، جنسي و ارتباطي را به عنـوان سـه عامـل                   ) 1984(

همسراني كه از لحاظ عاطفي؛ احساس طرد شدن، دلسردي،         . طرح كرد اصلي مشكالت رابطه م   

                                                           
1. Rusbult    2. Buunk  3. Drigotas  4. Rusbuilt   
    

5. Need Fulfillment   6. Aron   7. Norman    
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هايي كه از نظر جنسي به خاطر عـدم توانـايي در              كنند، آن   احترامي در رابطه مي     حمايتي و بي    بي
دادن و يا گرفتن رضايت جنسي غمگـين هـستند و افـرادي كـه در ارتباطـات، از صـداقت و                      

اس تحقيقات قبلي بيان كرد كه رضايت زناشويي و         تامسون براس . برند  صراحت محدود رنج مي   
دهـد   پايين، احتمال روابط جنسي خارج از ازدواج را افزايش مـي   ) از نظر كمي و كيفي    (جنسي  

  ).1984تامسون،   به نقل از2009جنيفريو، (
نقـص و    علـت  بـه  وفايي زناشويي   بي براي هاي مذكور، انگيزه    ها و مدل    براساس نظريه 

 اسـت  ازدواج از بخشي جبران براي زياد احتمال به رابطه اين ج است و  ازدوا در مشكالت
 به عبارتي چنان چه تحقـق نيازهـا در روابـط زناشـويي مقـدور                .كند  نمي كار درستي به كه

نباشد، اين امكان وجود دارد شريكي كه نيازش تحقق نيافته، به احتمال زياد خود را مجـاز                 
اگرچـه  .  در قالب روابط خارج از ازدواج تحقق ببخشد        بداند كه نياز خود را با فرد ديگري       

هـاي مختلـف    هاي متعددي از جنبه  وفايي زناشويي يك معلول چند عليتي است و نظريه          بي
هـاي فـردي، عوامـل        ها و ويژگـي     اند، اما به تأثير خصوصيات، نگر ش        به تبيين آن پرداخته   

همچنـين در  . انـد  افتد، توجه نكرده وفايي كه به عنوان نتيجه فرصت اتفاق مي    كالن و نيز بي   
كه چرا افراد راضي و متعهد به روابط زناشويي، ممكن است دسـت بـه روابـط                   توضيح اين 

  . خارج از ازدواج بزنند، عاجزند
هاي فردي كه در مطالعه حاضر به عنوان يكي از عوامـل تأثيرگـذار در گـرايش                   از ويژگي 

خواهي، تمايالت شـديد      طلبي و هيجان     ميل به تنوع   توان به   وفايي به دست آمد، مي      زنان به بي  
جنسي، احساس محدوديت در ازدواج در مقايسه با دوران مجردي، نيـاز بـه جلـب توجـه و                   

كـه معتقـد اسـت    ) 1972( 1ها با نظرات جانسون اعتماد به نفس پايين اشاره نمود كه اين يافته      
و ) 2007كلـين،   (دواج مؤثر اسـت     تمايالت متعدد فردي در گرايش فرد به روابط خارج از از          

طلبـي بـه عنـوان يكـي از داليـل           كه نـشان داد، تنـوع     ) 1383(همچنين نتايج پژوهش شيردل     
  ).1383شير دل، ( به روابط نامشروع است، همخواني دارد متأهلگرايش زنان و مردان 

                                                           
1. Johnson 
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جـارب  تـوان بـه ت      اي تأثيرگذار هم مي     از عوامل زمينه   هاي مطالعه حاضر،    بر مبناي داده  
تلخ دوران كودكي از جمله سابقه خشونت توسط اعضاي خانواده، محـيط متـشنج خانـه و      
درگيري و مشاجره بين والدين، اعتياد، طالق و فوت والدين، سابقه رابطه با جنس مخالف                

توان از كنار سـنگ بنـاي اشـتباه در امـر ازدواج از                همچنين نمي . قبل از ازدواج اشاره نمود    
ي تحميلي، مصلحتي ازدواج در سنين پايين و فقدان بلوغ فكري و عـاطفي              ها  جمله ازدواج 

چرا كه ريشه اين مشكل در برخي از افراد مورد مطالعـه از بـدو ازدواج                . به راحتي گذشت  
ها و بعضا خودشان بـه دليـل تـرس از             خانواده. بوده كه با عالقمندي صورت نگرفته است      
  .اند اي اجباري دادهه دست دادن شانس ازدواج، تن به ازدواج

كه رويكرد غالب در جامعه ما به دليل اعتقادات، باورهاي مـذهبي و اخالقـي،                 با وجود آن  
هـاي اخيـر      كند اما در دهه     بر عدم صحت روابط خارج از ازدواج تأكيد دارد و آن را تقبيح مي             

كـسب  هاي جديد، فردگرايي، توجه به لذت فـردي، تمايـل بـه               با گسترش بيش از پيش ايده     
كـه لزومـاً تـك      (خوانـد     لذت جنسي و آنچه گيدنز تمايالت جنسي منعطف و رابطه ناب مي           

البتـه  . در جامعه ما نيز همچون ساير جوامع، گسترش يافته اسـت          ) جنس و تك همسر نيست    
هاي   توان نقش وسايل ارتباط جمعي و به ويژه ماهواره را ناديده گرفت كه با نمايش فيلم                 نمي

وفايي و با هدف تغيير نگـرش مخاطبـان، عـادي جلـوه دادن                اي خيانت و بي   متعددي با محتو  
هاي خانواده و غيره، ترديـدهايي در بـاب عـدم مـشروعيت روابـط                 وفايي و تضعيف بنيان     بي

چرا كه اذعان تعدادي از افراد مورد مطالعـه بـه           . خارج از ازدواج در جامعه ايجاد نموده است       
هـا بـه داشـتن     هايي با محتواي خيانت و آماده كردن ذهـن آن          تغيير نگرش بر اثر مشاهده فيلم     

رسد اهميت دادن   به نظر مي  . رابطه خارج از ازدواج و تداوم رابطه، گواهي بر اين مدعي است           
هـاي ذهنـي منفـي از امـر جنـسي       به بدن و لذت جنسي به مرور جاي خود را به پيش زمينـه         

ي زنان در روابط عاشقانه افـزايش يافتـه و          عامليت و سوژگ  . خصوصا در ميان زنان داده است     
  . ها ديگر به قرار گرفتن در جايگاه معشوقي منفعل اكتفا نخواهند نمود آن
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هـاي    بايد توجه داشت كه شرايط اجتماعي در جامعه ما به دليل گسترش روز افزون ارزش              
امكان تعامـل   هاي جمعي به طور مداوم در حال تغيير است و           مدرن از طريق ارتباطات و رسانه     

افـزايش يافتـه، اگرچـه      ) تلفن همراه (و تلفني   ) اينترنت(بين دو جنس از طريق فضاي مجازي        
وفايي زناشـويي خطـاي بزرگـي محـسوب           ساز بي   معرفي وسايل ارتباطي به عنوان عامل زمينه      

 .وفايي غافل ماند    گري و ايجاد فرصت آن براي بي        توان از نقش تسهيل     شود اما از طرفي نمي      مي
ساز نارضـايتي زناشـويي و پـايين بـودن ميـزان تعهـد زناشـويي در         چرا كه در كنار نقش زمينه    

به عبارتي . اي دارد وفايي، به وجود آمدن فرصت چه حضوري و يا مجازي عامل تعيين كننده بي
هرچند اكثر افراد مورد مطالعه با مشكالت زناشويي در روابط عاطفي و جنسي مواجه بودند اما                

وفـايي    رغم رضايت باالي زناشويي اقدام به بـي         خوريم كه علي    دادي از مواردي هم بر مي     به تع 
توان در پايين بودن تعهد زناشويي و فراهم بودن فرصت ارتباط با  كرده بودند كه علت آن را مي  

  . جنس مخالف و عوامل كالن اجتماعي و فرهنگي در اين زمينه جستجو كرد
. ر و اغفال كننده برخي از شركاي جنسي مـرد غافـل مانـد             همچنين نبايد از نقش اغواگ    
وفايي با ايده قبلي پا به ايـن          دهد كه همه زنان درگير در بي        چرا كه بررسي حاضر نشان مي     

شـود   هاي اين پژوهش، برخالف آنچه تصور مـي      همچنين براساس يافته  . اند  عرصه نگذاشته 
نتقام تنها بخش اندكي از انگيزه زنـان از         ا. وفايي زنان، صرفا انتقام از همسر نيست        علت بي 

  . دهد اين اقدام را به خود اختصاص مي
هاي اجتمـاعي و تجـارب روابـط قبـل از ازدواج نيـز در گـرايش بـه                     دوستان و شبكه  

در برخي از موارد، رابطه با جنس مخـالف قبـل از            . اند  وفايي نقش به سزايي ايفاء نموده       بي
بيش از نيمي از زنان داراي دوستاني بودند        .  پيدا كرده است   ازدواج به بعد از ازدواج تسري     

كـه معتقدنـد    ) 1995(اين يافته با نظرات بونك و بيكـر         . كه روابط خارج از ازدواج داشتند     
وفايي زناشويي باشند، تمايل بيـشتري بـه          ها درگير بي    افراد زماني كه دوستان يا خانواده آن      

وفـايي    آشنا بودن با فردي كه درگير بـي       . ، همسو است  )1995،  2 و بيكر  1بونك(اين كار دارند    
                                                           
1. Buunk   2. Bakker   
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اگر فردي زمان زيادي را صرف      . دهد  زناشويي است، شخص را به سمت اين روابط سوق مي         
گوش كردن به تجربيات ديگران در خصوص روابط خارج از ازدواج بكند، ممكـن اسـت از                 

ها ايجـاد شـود كـه آن يـك           ها به اين روابط كاسته شود و اين احساس در آن            نگرش منفي آن  
  .رفتار بهنجار اجتماعي است و به سمت داشتن روابط خارج از ازدواج سوق پيدا كند

اكثر افراد مورد مطالعه داراي سابقه دوستي و رابطه بـا جـنس مخـالف قبـل از ازدواج                   
اين يافته نيز بـا نتـايج   . ها به رابطه جنسي نيز ختم شده است  هستند و حتي در برخي از آن      

كه در آن افرادي كه قبل از ازدواج، اولين رابطه جنـسي            ) 2000( پژوهش وايت و همكاران   
بخش بوده، گرايش بيشتري به داشتن روابط خارج از ازدواج در مراحل              ها، با شركاء رضايت     آن

فرض بر اين است كه شخص داراي روابط جنـسي متعـدد            . بعدي زندگي داشتند، همسو است    
ر ديد مثبت نسبت به مسائل جنسي دارد و ممكن است احـساس كنـد كـه                 قبل از ازدواج، بيشت   

  .كند داشتن شركاي متعدد جنسي نسبت به يك شريك رضايت بيشتري ايجاد مي
وفايي زناشـويي زنـان در سـنين          دهد، حدود نيمي از بي      هاي پژوهش حاضر نشان مي      يافته

 )1997(هاي آماتو و راگـرز        يج پژوهش هاي نتا   اين نتايج با يافته   .  سال اتفاق افتاده است    35-26
بيـشتر  ) تـر   كم سن و سال   (تر    كه احتمال تجربه روابط خارج از ازدواج را در بين زوجين جوان           

 نشان 2001هاي آتكينز، بوكام و جكوبسون در سال  كه يافته درحالي. دهد، همسو است نشان مي
همچنين بنـا   . تري از خيانت داشتند   دهد، زوجيني كه در سنين باال ازدواج كردند، تجربه بيش           مي

هـا     سـال اول ازدواج آن     10وفـايي زناشـويي در        هاي تحقيق حاضر، بيشترين مورد بـي        بر يافته 
اسـت كـه در آن روابـط        ) 2000( 1اين يافته همسو با نتايج پـژوهش ليـو        . صورت گرفته است  

  ).2009، 2يوسناردت(رسد  جنسي خارج از ازدواج زنان، در سال هشتم ازدواج به اوج خود مي
اين يافتـه   . عمل آمده، بيش از نيمي از افراد مورد مطالعه داراي فرزند هستند           ه  طبق تحقيق ب  

گذاري  كه داشتن فرزند را نوعي سرمايه) 2000( دهد كه وجود فرزند برخالف نظر ليو نشان مي
  . نگرديده استوفايي زنان  اند، مانع بي د اش مي  و پايبند كننده فرد به خانواده3انساني

                                                           
1. Liu    2. Touesnard   3. human capital investment 
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وفايي زناشويي زنان معلول چنـد        دهد كه، بي    در مجموع نتايج پژوهش حاضر نشان مي      
  . زناشويي و اجتماعي در بروز آن تأثيرگذار است-عليتي است و عوامل فردي، خانوادگي

  هاي پژوهش محدوديت
 بـراي زنـان،     وفايي زناشويي به ويژه      به دليل پيامدهاي ناگوار حقوقي و اجتماعي افشاي بي         -

 حوزه در بسياري از موارد ناخوشايند و         اين تابو بودن رابطه جنسي درجامعه ما صحبت در       
 اين امر   .گردد   تجسس درحوزه خصوصي افراد محسوب مي      ،جستجو و كنكاش پيرامون آن    

يابي به افراد مورد نظر را با مشكل مواجه نمود به همين خاطر پژوهشگران مجبور بـه     دست
هر چند كه هدف از تحقيقات كيفي       . ها از مراجعين به مراكز مشاوره گرديدند        نهانتخاب نمو 

هاي انتخـاب نمونـه، در درك نتـايج كمـك زيـادي               تعميم نتايج نيست، اما بيان محدوديت     
به هر حال مراجعين به مراكز مشاوره به داليل متعددي از جملـه؛ آشـنايي بـا                 . خواهد نمود 

ها و از همـه   اد به اين مراكز، توانايي مالي جهت پرداخت هزينه      مراكز مشاوره، اعتقاد و اعتم    
ترك رابطه يا تأييـد     (مهمتر يكي از داليل اصلي مراجعه افراد، احساس گناه و رهايي از آن              

  . ، ممكن است متفاوت از ساير افراد جامعه باشد)از سوي مشاور
به ) 1گري   و خود گزارش   مصاحبه( با توجه به تكنيك گردآوري اطالعات در پژوهش حاضر           -

وفايي زناشـويي از نظـر اجتمـاعي، برخـي افـراد              دليل ماهيت غير اخالقي و ناپسند بودن بي       
ممكن است تمايل به مخفي نمودن و كتمان حقايق و يا براي توجيه رفتـار خـود و كـاهش                    
. احساس گناه و مقصر جلوه دادن همسر، در بيان مشكالت روابط زناشـويي اغـراق نماينـد                

  .هاي پژوهش بايد جانب احتياط را رعايت نمود نابراين در استناد به يافتهب
وفايي زناشويي و پرسش در مورد آن بـه    همچنين ممكن است فاصلة ميان زمان وقوع بي    -

فراموشي برخي از مسائل منجر شود و همچنين برخي از موضوعات مورد بررسي ممكن       
 . ر گيرداست تحت تأثير روابط خارج از ازدواج قرا

                                                           
1. Self- reporting 
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وفـايي    هاي داخلي انجام گرفته در خصوص بـي          كمبود منابع مطالعاتي فارسي و پژوهش      -
زناشويي، عدم همكاري برخي از مسئوالن مراكز و مؤسسات بـه دليـل حـساسيت زيـاد                 
ــصي از       ــات شخ ــت و اطالع ــشاي هوي ــدگان از اف ــه كنن ــي مراجع ــوع و نگران موض

  .باشد هاي ديگر پژوهش مي محدوديت

  داتپيشنها
هـاي   هـاي همـسرداري، شـيوه    هاي آموزشي در راستاي ارتقـاي مهـارت     برگزاري كارگاه  -

بخش   برقراري تعامل مفيد و سازنده با همسر در خصوص روابط جنسي سالم و رضايت             
 .ها نسبت به نيازهاي يكديگر و چگونگي پاسخ دهي مناسب به آنها و افزايش آگاهي آن

وفـايي زناشـويي بـر اعـضاي          هـاي بـي     عواقب و پيامـد    افزايش آگاهي زوجين نسبت به       -
 . هاي گروهي و وسايل ارتباط جمعي خانواده و سالمت و امنيت جامعه از طريق رسانه

هـا در     هـاي الزم بـه خـانواده        هاي قبـل از ازدواج و دادن آگـاهي           الزام زوجين به مشاوره    -
  .هاي اجباري خصوص پيامدهاي ازدواج

هـاي    ها با نيازهاي جـنس مخـالف و شـيوه           نوجواني و آشنايي آن    آموزش افراد از سنين      -
ها براي همـسر گزينـي مناسـب و ازدواج            برقراري تعامالت سالم و ايجاد آمادگي در آن       

سالم و نيز آگاهي دادن به افراد در خصوص پيامدهاي روابط نامناسب با جنس مخـالف                
 از ازدواج، از طريـق برگـزاري        قبل از ازدواج و اثرات مخرب آن بر روابط زناشويي بعد          

 .ويژه صدا و سيما ههاي ارتباط جمعي ب هاي آموزشي و رسانه كارگاه

 مشاوره و مددكاري اجتماعي از طريق توسعه خطوط تلفني  اشاعه فرهنگ استفاده از خدمات-
اندازي مراكـز مـشاوره رايگـان در راسـتاي ارتقـاي كيفيـت               و يا راه   2 و بحران  1كمك فكري 

هـاي     بهداشت رواني زوجين، كاهش تعارضات، اختالفـات زناشـويي و خـشونت            زندگي و 
و آگاهي دادن به آنان از طريـق وسـايل ارتبـاط جمعـي كـه در                 مشاوره با زوجين     خانگي و 

 . يا به مراكز مشاوره مراجعه نمايندصورت بروز مشكل با اين خطوط تماس بگيرند و 

                                                           
1. Help line    2. Hot line   
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عي به افراد درگير در روابط خـارج از ازدواج          اي و مددكاري اجتما      ارائه خدمات مشاوره   -
در جهت رفع مشكالت زناشويي، قطع رابطه با شريك جنسي، تقويت اعتمـاد بـه نفـس               

ها و كاهش و رفع مشكالت رواني، عاطفي، رفتاري و غيره كه در اثـر تـداوم روابـط                     آن
 .خارج از ازدواج شكل گرفته است

  وضوع براي تحقيقات آيندهپيشنهاد م
  . به روابط خارج از ازدواج در بين مردان و زنانعه تطبيقي علل گرايش افراد متأهلطالم -
از (وفـايي زناشـويي       ساز بي   اجتماعي زمينه  بررسي عوامل كالن و ساختارهاي فرهنگي و       -

 ).منظر جامعه شناختي

بررسي خصوصيات رواني و شخصيتي افراد درگير در روابط خارج از ازدواج و همسران  -
 ).يشناخت روان منظر از(آنها 

 .)با تأكيد بر جنسيت(وفايي زناشويي  بررسي جايگاه حقوقي و قضايي پديده بي -

 .بررسي علل گرايش افراد داراي رضايت زناشويي باال به روابط خارج از ازدواج -

مطالعه تطبيقي علل گرايش افراد بـه روابـط خـارج از ازدواج در بـين طبقـات مختلـف                     -
 ).ط و باالپايين، متوس(اجتماعي 
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