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 51، شمارهسيزدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

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

 سپس بـر  .شود وفايي زناشويي مردان شناسايي و تحليل مي       ساز بي    در اين مقاله عوامل زمينه     :مقدمه
وفـايي زناشـويي و    آن مبنا راهكارها و پيشنهادهاي كاربردي در خصوص پيـشگيري و كـاهش بـي             

هـاي مناسـب      ريـزي   و نيز كمك به مسئوالن فرهنگي و اجتماعي براي برنامه         استحكام نهاد خانواده    
  .گردد ارائه مي
 بهره گرفته شده است كـه نـوعي شـيوة پـژوهش             1 در مطالعة حاضر از روش گراندد تئوري       :روش

وفـا در روابـط    گيري هدفمند و معيار اشباع نظري، چهل مـرد بـي     براساس روش نمونه  . كيفي است 
براي گردآوري اطالعات از تكنيك مصاحبة عميـق و بـراي           .  مطالعه شركت كردند   زناشويي در اين  

  .شده از آمارهاي توصيفي بهره گرفته شد توصيف اطالعات دموگرافيكي افراد مطالعه 
وفايي مردان در مشاغلي كه ارتباط زيـادي بـا     دهد ميزان بي     اطالعات دموگرافيكي نشان مي    :ها  يافته

هـا    وفايي زناشويي در ده سـال اول ازدواج آن          تر است و بيشترين ميزان بي     جنس مخالف دارند، بيش   
هـاي جـسمي و روانـي عليـه           تعداد زيادي از افراد مطالعه شده، سابقة خـشونت        . اتفاق افتاده است  

دهد سه عامل  ها نشان مي دست آمده از مصاحبه     همچنين، مفاهيم و مقوالت به    . همسرانشان را دارند  
  . آيد شمار مي وفايي مردان به ساز بي زناشويي و اجتماعي از عوامل زمينه فردي، خانوادگي

مشكالت جنسي و عاطفي در روابط      : وفايي مردان عبارت است از      ساز بي    برخي عوامل زمينه   :بحث
ضـرر دانـستن روابـط        خواهي، اثبات مردانگي و احساس جواني، بـي         طلبي و هيجان    زناشويي، تنوع 

نفس   روابط زناشويي، تجارب رابطه با جنس مخالف قبل از ازدواج، اعتمادبه          خارج از ازدواج براي     
اسـتفاده از     كند، سوء   كم، داشتن شغلي كه امكان تعامل و ارتباط بيشتر با جنس مخالف را فراهم مي              

گيرانـه و مجـاز جامعـه دربـارة           هاي سهل   امكان تعدد زوجات و ازدواج موقت براي مردان، نگرش        
گري اينترنـت و تلفـن        هاي مستهجن و نقش تسهيل       تأثير دوستان و ماهواره و فيلم      وفايي مردان،   بي

   .همراه در ايجاد فرصت تعامل با جنس مخالف
 

وفايي زناشويي، روابط خارج از ازدواج، گراندد تئوري وفايي، بي بي: ها كليدواژه  
  16/05/92: تاريخ پذيرش    23/12/91: تاريخ دريافت

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

  .بخشي ، دانشگاه علوم بهزيستي و توانمددكاري اجتماعيدكتر ** 
  .دانشگاه تهرانشناس،  دكتر جامعه*** 

  .پزشكي تهران، قطب علمي و مركز تحقيقات بهداشت روان پزشك، دانشگاه علوم روان**** 
1. Grounded theory 

 زنانزناشوييوفايي بيساززمينهعوامل
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  مقدمه
رسـد؛ امـا بـا توجـه بـه            نظر مي   اي فردي به    خيانت به همسر در نگاه اول پديده      وفايي و     بي

عواقب ناگوار و پيامدهاي سوء آن كه نهاد خانواده و تربيت فرزندان و نيز سالمت و امنيت     
هاي اجتماعي پنهـان      كند، بايد اين معضل را از آسيب        جامعه را دچار اختالل و آشفتگي مي      

منزلـة نبـود ايـن معـضل و      نداشتن آمار دقيق در كشور ما بـه   . ريمشمار آو   و بسيار جدي به   
. دهـد   توجهي مـا بـه ايـن آسـيب اجتمـاعي را نـشان مـي                 مشكل اجتماعي نيست؛ بلكه بي    

هـا بـا صـداي مـشاور، افـزايش آمـار              همچنين، درج مطالب زيادي در جرايد، آمار تمـاس        
اده و مراكز مشاوره، افزايش تعـداد       هاي خانو   وفايي زناشويي به دادگاه     مراجعان درگير با بي   

مثابـه    وفايي زناشويي و همچنين، دانستن ايـن موضـوع بـه            ها با موضوع بي     ها و سريال    فيلم
هاي خانوادگي و ناموسي، مبين اين واقعيت تلـخ اسـت    ها و قتل يكي از داليل اصلي طالق  
  . صورت پنهان در جامعة ما رواج دارد كه اين معضل اجتماعي به

 درصـد مـردان در ايالـت متحـدة          75 تا   26 درصد زنان و     70 تا 21رآوردها، بين   طبق ب 
آورنـد    آمريكا، حداقل يك بار در طول زندگي زناشويي به روابط خارج از ازدواج روي مي              

سـال در     نفـر بـزرگ    1025، از   2008براساس نظرسنجي گالوپ در سال      ). 2009جنيفريو،  (
شـناختند    دي را كه به همـسرش خيانـت كـرده را مـي            گويان، فر    درصد از پاسخ   54آمريكا،  

  ).2008، 1جيسون(
وفايي زناشويي در كشور منتشر نشده است، اما          هنوز هيچ آماري دربارة ميزان شيوع بي      

هـاي    عنوان مثال، بيشترين آمـار قتـل        اند؛ به   هايي به اين موضوع كرده      بعضي تحقيقات اشاره  
دليل رابطة نامشروع و سـوءظن،        بوط است كه به    درصد است، به زناني مر     30خانوادگي كه   

هـاي خـانوادگي     درصـد از قتـل  22از سوي ديگـر،   . اند  توسط همسران خود به قتل رسيده     
 درصد، زنان با همدستي معـشوق       40شان است كه در      به قتل مردان توسط همسران      مربوط  

  ). 1386كلهر، (شان را به قتل رساندند  خود، شوهران
                                                           
1. Jayson 
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هاي مرتبط با اين مشكل و پيامـدهاي آن            براي شناسايي عوامل و متغير     هاي علمي   بررسي
در كشورهاي مختلف، در خـصوص علـل وعوامـل          . ناپذير است   در جامعه، ضرورتي اجتناب   

هاي درمان و پيشگيري آن تحقيقات مختلفي شـده           وفايي زناشويي و روش     آورندة بي  وجود  به
ترسي نداشتن آسان به افراد و نيز واكنش شـديد          دليل حساسيت زياد و دس      كه به   است؛ درحالي 

. ها در اين زمينـه در ايـران بـسيار انـدك و ناكـافي اسـت             جامعه و قوانين به عامالن، پژوهش     
وفايي زناشويي، به عنوان زنـگ    به بينهمچنين توجه جدي از سوي كارشناسان و پژوهشگرا 

از سـوي ديگـر، واكـنش      . اسـت  افراد، خانواده و جامعه نـشده        تخطري براي امنيت و سالم    
؛  اسـت پـذيرفتني خيانـت مـردان بيـشتر    : وفـايي مـردان و زنـان متفـاوت اسـت         جامعه به بي  

هـاي رسـمي و        و ميـزان مجـازات     كـامالً متفـاوت اسـت     در اين باره    مبحث زنان   كه    درحالي
   ).1384احمدي، (غيررسمي براي چنين انحرافاتي براي زنان بيشتر از مردان است 

ريزي براي پيـشگيري و كـاهش و          هاي مشكل و برنامه     اخت و بررسي ريشه   شك شن   بي
 لساز، جامعه را در راستاي ارتقـاي سـطح سـالمت، حفـظ نظـم و تعـاد                    عوامل زمينه  عرف

سـاز   سازد؛ از اين رو، موضوع پژوهش حاضر شناسايي عوامـل زمينـه     اجتماعي رهنمون مي  
  .وفايي زناشويي مردان است بي

  پيشينة مطالعاتي
ها در گرانـدد تئـوري، افـزايش حـساسيت نظـري              از اهداف اصلي مطالعة متون و پژوهش      

ها و داشتن بصيرت و اسـتعداد         دار كردن داده    محقق است؛ يعني توانايي پژوهشگر در معني      
درك و قدرت تحليل و تفكيك عناصر مربوط از نامربوط؛ البته وي نبايد در ساختن نظريه،                

  . ها باشد دنبال آزمون و تأييد آن رار گيرد و بهتحت تأثير اين اطالعات ق
 را نتيجـة فقـدان اعتقـاد، اعتمـاد و صـداقت زن يـا شـوهر                  2وفايي زناشويي    بي 1وبستر

وفايي زناشويي به داشتن رابطة صميمانه يا جنسي با فردي غيراز همـسر              بي. كند  تعريف مي 
  ). 1997سيفر و آتود، : نقل از ؛ به2007كلين، (شود  اطالق مي

                                                           
1. Webster   2. marital infidelity 
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هـر  . ، ارتباط با فردي غيراز همـسر اسـت        )خيانت(وفايي و روابط خارج از ازدواج         بي
افراد . شود  وفايي تلقي مي    كاري از همسر دربارة روابط خارج از ازدواج، نوعي بي           نوع پنهان 

اي داشتن رابطـة جنـسي خـارج از           براي عده . درك خاصي از معني خيانت زناشويي دارند      
اي ديگر، داشتن رابطة عـاطفي بـدون رابطـة            شود و براي عده     وب مي ازدواج، خيانت محس  

شـود و     تـر تلقـي مـي       در ميان مردان، رابطة جنسي همسرشان در خيانت بسيار مهم         . جنسي
برايشان دردناك است؛ اما در زنان خيانت عاطفي، هم آسيب شديدي بـه رابطـة زناشـويي                 

  ).1387خدمتگذار، (ت ناپذير اس كند و هم برايشان گذشت ها وارد مي آن
نـوع اول   . سه نوع متفاوت از رابطة خارج از ازدواج را شناسـايي كـرد            ) 1981(گالس  

درگيري عاطفي بدون مقاربت جنسي؛ نوع دوم داشتن رابطة جنسي بدون درگيري عاطفي؛             
نـوع سـوم،   . نوع سوم تركيبي از دو نوع قبلـي كـه شـامل رابطـة جنـسي و عـاطفي اسـت         

  ).2009كمپل، (حالت به ازدواج است ترين  زننده آسيب
وفايي زناشويي، داشتن رابطة جنسي مـرد متأهـل بـا فـردي               در اين مطالعه منظور از بي     

وفـايي   هـاي ميـزان شـيوع بـي     اولـين داده  ، آلفرد كينـزي 1948در سال . غيراز همسر است
 50ترتيب  ه زن در آمريكا، ب  2000 مرد و    3088او دريافت كه از     . زناشويي را گردآوري كرد   

، مبـاني نظـري زيـادي دربـارة     1950در طول دهـة     . وفايي زناشويي داشتند     درصد بي  26و  
اي در اين زمينـه       ، مطالعات پراكنده  1980و1970هاي    وفايي زناشويي منتشر شد و تا دهه        بي

نگراني دربارة ايدز و رفتارهاي جنسي پرخطر باعث شد به اين نـوع تحقيقـات               . انجام شد 
بـه ادبيـات موضـوع افـزايش چـشمگيري يافـت               شود؛ درنتيجه مطالب مربوط      توجه ويژه 

  . )2009جنيفريو، (
دهد در درگيرشدن افراد در روابـط خـارج    وفايي زناشويي نشان مي    تحقيقات دربارة بي  

هاي آماتو و راگـرز       براساس يافته . از ازدواج، ارتباط پوياي اجتماعي و شخصي وجود دارد        
بيشتر ) تر وسال سن كم(تر  هاي جوان بة روابط خارج از ازدواج در زوج، احتمال تجر)1997(

دهـد     نـشان مـي    2001هاي آتكينـز و بوكـام و جكوبـسون در سـال               كه يافته   است؛ درحالي 
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) 2000( 1ليـو . هايي كه در سنين زياد ازدواج كردند، تجربة بيشتري از خيانت داشـتند              زوج
. رسـد   سال هفتم ازدواج مردان به اوج خود مـي دريافت روابط جنسي خارج از ازدواج، در    

 اين يافته با نرخ طالق همسو است كـه بيـشترين ميـزان آن در سـال هـشتم ازدواج اتفـاق                     
  ).2009، 2تيوسنارد(افتد  مي

هايي كه تنهـا      وفايي زناشويي در زوج      بيان كردند كه بي    2001آتكينز و ديگران در سال      
همچنين افرادي  . هايي است كه هر دو شاغل هستند        جها شاغل است، بيش از زو       يكي از آن  

ها اتفاقي معمـول اسـت، احتمـال اينكـه جـذب       كه داراي مشاغلي هستند كه خيانت در آن  
  ).1998، 3گالس: نقل از ؛ به2007كلين، (روابط خارج از زناشويي شوند، بيشتر است 

 روابط خارج از    معتقد است تمايالت متعدد فردي در گرايش فرد به        ) 1972 (4جانسون
برخي داليل شخصي ديگر مؤثر بر گرايش فـرد بـه ايـن رابطـه               . ازدواج جنسي مؤثر است   

 كامل نشدن بلوغ عاطفي     .3 لذت بردن از رابطة جنسي؛       .2 ميل به تنوع؛     .1: عبارت است از  
  .)2007كلين، (طلبي  و ميل و هيجان

اي مطالعة براون حاكي از آن      ه  يافته. وفايي رابطه وجود دارد     بين رضايت زناشويي و بي    
ها، نارضايتي و تعارض است؛ به حدي كه اميدي بـه             است كه اولين مرحله در خيانت زوج      

  ).2006، 5براون(بهبود نباشد 
 درصد افراد، خيانت خـود را بـه مـشكالت    70دريافتند ) 1983 (7 و مارگوليس 6اسپانير

اغلب افـراد علـت خيانـت خـود را          دهد    اكثر مطالعات نيز نشان مي    . زناشويي نسبت دادند  
مطالعات ديگـر نـشان دادنـد كـاهش رضـايت زناشـويي،             . كنند  مشكالت زناشويي ذكر مي   

متغيـر ديگـري كـه بـا خيانـت ارتبـاط دارد،             . دهـد   مي وفايي را افزايش    احتمال ارتكاب بي  
كننـد    احتمال زياد تمايل پيدا مي      زوجي كه رضايت جنسي ندارند، به     . رضايت جنسي است  

آتكينز و جكوبسون،   (ين رضايت را حداقل با رابطة جنسي خارج از زناشويي جبران كنند             ا
هايي كه سابقة خيانـت داشـتند،         البته رضايت جنسي در روابط زناشويي براي زوج       ). 2001

                                                           
1. Liu 2. Touesnard  3. Glass  4. Johnson 5. Brown 6. Spanier 7. Margolis 
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  ).2001، 2 و جوينر1؛ وايت2000ليو، (اهميت كمتري در ارتكاب داشته است 
سي و عـاطفي يـا نداشـتن جـذابيت جنـسي در             هاي جنـ    كمبود) 2002(استز و هامونز    

كيفيت كـم يـا دفعـات كـم رابطـة جنـسي در روابـط                . دانند  همسران را از علل خيانت مي     
سـاز رابطـة جنـسي خـارج از           زناشويي و نداشتن تشابه و تفاهم در ازدواج، عوامـل زمينـه           

ادل باشـد  ازدواج است؛ شايد درگيري افراد در ايـن رابطـه، ابـزاري بـراي بازگردانـدن تعـ           
  ).2009كمپل، (

 و  3آتكينـز . وفايي مردان و زنـان متفـاوت اسـت          دهد ماهيت بي    برخي شواهد نشان مي   
درگيـر در روابـط خـارج از ازدواج، بـيش از زنـان از                دريافتند مردان  5 و كريستنسن  4بوكام

ايـن  ). 2005آتكينـز و بوكـام و كريستنـسن،         (روابط جنسي زناشويي خود ناراضي بودنـد        
پذيري نقـش جنـسيت كـه در آن زنـان را              هاي متفاوت جنسيتي و جامعه      ها به توقع    تفاوت

   .دهد، مربوط است بيشتر به دوست داشتن و مردان را به داشتن رابطة جنسي سوق مي
برخي مطالعات نشان دادند بين روابط خـارج از ازدواج و رضـايت جنـسي مـردان رابطـه                   

). 2009كمپـل،  (تر اسـت   د ندارد يا اينكه در مردان قوي   وجود دارد؛ اما در زنان اين رابطه وجو       
به اين نتيجه رسيد كه مردان داراي روابـط خـارج از ازدواج،       ) 1979 (6عنوان مثال يابالنسكي    به
گرين و ديگـران    . داري بيش از مردان وفادار از روابط زناشويي خود ناراضي بودند            طور معني   به
  .تري است بيني كنندة قوي ان در مقايسه با زنان پيشمعتقدند نارضايتي جنسي مرد) 1974(

اند ميزان روابط خارج از ازدواج در افراد مذهبي كمتر است             تحقيقات تجربي نشان داده   
بــوردت و ). 2001؛ آتكينــز و همكــاران، 2000؛ تريــز و گيــسن، 1997آمــاتو و راگــرز، (

ط نامشروع جنـسي را محكـوم   هاي مذهبي، واقعاً رواب   معتقدند همة گروه  ) 2007(همكاران  
هاي مذهبي مبني     كه وابستگي مذهبي دارند، به پيام       كند كه كساني    اين امر اشاره مي   . كنند  مي

بر محكوميت خيانت زناشويي و تأكيد بيشتر بر پايبندي به تعهـدات زناشـويي و خـانواده                  
كـر كردنـد كـه      ذ) 2001(نقل از آتكينز و ديگـران         به) 2005(بلو و هارتنت    . كنند  توجه مي 

                                                           
1. Waite  2. Joyner  3. Atkins Yi  4. Baucom 5. Christensen 6. Yablonsky 
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رفتارهاي مذهبي ممكن است از طريق تأكيد بر روابط شاد، تعهـد بـه خـانواده، التـزام بـه                    
هاي مذهبي و محكوميت روابط خارج از ازدواج، بر كاهش رابطة نامـشروع جنـسي                 ارزش

مذهب مانند سدي عمل كـرده و بـا حمايـت از روابـط زناشـويي، فـرد را از             : تأثير بگذارد 
  ).2007كلين، (ند ك خيانت دور مي

 است كه فـرد را بـه        1گذاري انساني   معتقد است داشتن فرزند نوعي سرمايه     ) 2000(ليو  
وفـايي    فرض بر اين است كه فرزندان مثل سدهايي در مقابل بـي           . كند  اش پايبند مي    خانواده

  .دهند زناشويي هستند؛ چون سرمايه گذاري فرد را در رابطة زناشويي افزايش مي
شـوند    دهد مردان بيش از زنـان، درگيـر روابـط خـارج از ازدواج مـي                 شان مي ها ن   يافته

 ).2007 ،2؛ دراكـرمن 2004؛ آلن و بوكام، 2001؛ آتكينز و ديگران، 2000تريس و گيسن، (

اثرهاي ممكن عوامل فرهنگـي مثـل اغمـاض روابـط خـارج از ازدواج               ) 1997 (3السترمن
  ). 2009كمپل، (ي جنسي معرفي كرده است هاي فرهنگي از زنان را كاال مردان و نمايش

داري وجود دارد؛ براي      بين جنسيت و سن روابط خارج از ازدواج، تعامل و رابطة معني           
 سـال، از نظـر   45بيان كردنـد بـين زنـان و مـردان كمتـر از       ) 2001(مثال آتكينز و ديگران     

 حال نتايج نـشان داد      با اين . داري وجود ندارد    فراواني روابط خارج از ازدواج تفاوت معني      
ترها تمايل به روابط خـارج از ازدواج   ترها و مسن    ، بيش از جوان   65 تا   55مردان بين سنين    

، بيش از سنين كمتر و بيشتر به روابط خـارج از ازدواج             45 تا   40زنان نيز در سنين     . داشتند
يـست كـه     بـود، بنـابراين مـشخص ن       4با توجه به اينكه اين مطالعه مقطعـي       . آورند  روي مي 

تـرين   محتمـل .  است يا اثرهاي مطالعة گروهـي   5تفاوت بين دو جنس ناشي از اثرهاي رشد       
هـاي   همچنـين يافتـه  .  سال است45 تا   40خارج از ازدواج     سن به مجذوب شدن به روابط     

داري روابـط خـارج از        طور معني    سال، به  40دهد مردان بيش از       نشان مي ) 1997(ويدرمن  
  . دست نيامد  سال چنين روابطي به40د؛ اما در افراد كمتر از زناشويي بيشتري داشتن

                                                           
1. human capital investment  2. Druckerman  3. Lusterman 
  

4. cross-sectional     5. developmental effects 
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فـرد را از   كـه  چهـار حـوزه وجـود دارد   ) 2005(هـاي آلـن و آتكينـز     براساس بررسي
  :دهد سمت روابط خارج از ازدواج سوق مي ازدواجش بيزار و به

ل هاي افرادي كه درگيـر روابـط نامـشروع هـستند؛ مثـ              فردي شامل ويژگي     حوزة درون  -1
 .شناختي يا دموگرافيكي مسائل روان

كنـد؛ مثـل عـدم        هاي همسر فرد درگير در روابط خارج از ازدواج توجه مـي              به ويژگي  -2
 .ارضاي عاطفي همسر

كند؛ مثل رضـايت      وفايي تأكيد مي    ساز بي   هاي روابط زناشويي زمينه      بر ازدواج و ويژگي    -3
  .جنسي كم

كند؛ مثل فرهنگ و محيط كـار         تماعي توجه مي   به عوامل خارجي و بافت فرهنگي و اج        -4
  .هاي همساالن و شبكه

اي متفاوت از آنچه فـرد        دليل اينكه تجربه    ها و تنفرها در ازدواج، به       وجود آمدن دافعه    به
سـمت روابـط خـارج از ازدواج          دهد، ممكن اسـت وي را بـه         در ازدواجش داشته به او مي     

  ).2005آلن و آتكينز، (سوق دهد 
وفـايي زناشـويي در كـشور مـا بـه داليـل مختلفـي از جملـه                    به بـي    ي مربوط   ها  پژوهش

حساسيت زياد موضوع و دسترسي نداشتن آسان به افراد و نيز واكنش شديد جامعه و قـوانين            
  : شود اشاره ميدر اين خصوص در ادامه به نتايج چند پژوهش . به عامالن اندك است

يش زنان و مردان متأهل شهر بجنورد بـه         نتايج پژوهش شيردل تحت عنوان عوامل گرا      
دهد عوامل نارضـايتي عـاطفي و جنـسي در      نشان مي 1383رابطة نامشروع جنسي در سال      

طلبي در گرايش زنان و       وفايي همسر و تنوع     جويي نسبت به بي     روابط زناشويي، حس انتقام   
  ). 1383شيردل، (مردان متأهل بر روابط نامشروع جنسي مؤثر هستند 

 نفر از متأهالن داراي روابط خارج       37هاي تحقيق ضيايي و همكاران در خصوص          يافته
هـا    دهد ميانگين سـني آن      نشان مي )  زن 16 مرد و    21(از ازدواج ساكن شهر شيراز و تهران        

 56گذشـت و    سال مـي  6تا1 سال و تحصيالتشان ديپلم تا ليسانس بود و از ازدواجشان            35
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 درصد  63در  . اند  ي را در دوستان و همكاران خود ذكر كرده        درصد موارد، سابقة رابطة پنهان    
 56ضـمناً   . ها مجرد بودنـد      درصد از آن   78 سال بود و     30 تا 25موارد، سن شركاي جنسي     

 درصد از روابط جنسي با همسر خـود         59درصد از افراد مورد مطالعه از حمايت عاطفي و          
 ). 1387ضيايي و همكاران، (رضايت داشتند 

ي شاه سياه و همكاران كه با هدف تعيين رابطة تعهد زناشويي و رضايت جنسي  ها  يافته
 انجام شد، نـشان داد بـين تعهـد زناشـويي و      1387هاي شهرستان شهرضا در سال        در زوج 

همچنـين بـين طـول مـدت ازدواج بـا تعهـد             . داري وجود دارد    رضايت جنسي رابطة معني   
چه طول مدت ازدواج كمتر باشد، تعهد و        هر: زناشويي و رضايت جنسي رابطه وجود دارد      

داري وجـود     بين رضايت جنسي و تحصيالت نيز رابطة معنـي        . رضايت جنسي بيشتر است   
ها بيـشتر   دارد؛ به اين معني كه هرچه ميزان تحصيالت بيشتر باشد، رضايت جنسي در زوج             

وفـايي    رب بـي  رغم اثرهاي ناگوار و بسيار مخ       به ).1388شاه سياه و همكاران،     (خواهد بود   
صـورت    هـاي داخـل كـشور بـه         زناشويي بر فرد و خانواده و جامعه، هيچ يك از پـژوهش           

هـاي آن     سـاز فـردي و خـانوادگي و اجتمـاعي و پيامـد              جانبه به بررسي عوامل زمينـه       همه
  . نپرداخته است
  سؤال اصلي

  وفايي زناشويي چيست؟  ساز گرايش مردان متأهل به بي عوامل زمينه
  يسؤاالت فرع

  وفايي زناشويي كدام است؟ ساز بي هاي فردي زمينه  عوامل و ويژگي-1
وفـايي زناشـويي كـدام     ساز بي زمينه) خانوادة خاستگاه(هاي خانوادگي      عوامل و ويژگي   -2

 است؟ 

 وفايي زناشويي كدام است؟  ساز بي هاي روابط زناشويي و ازدواج زمينه  عوامل و ويژگي-3

  وفايي زناشويي كدام است؟ ساز بي تماعي زمينههاي اج  عوامل و ويژگي-4
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  روش 
هاي كمي به اطالعات دقيق و علل         توان با روش    نحوي است كه نمي     ماهيت اين پژوهش به   

 و عميـق،    1هـاي رودررو    اي آن دست يافت و اين امر تنها از طريق مـصاحبه             اصلي و ريشه  
  . شده ميسر است بعد از جلب اطمينان افراد مطالعه 

شود كه نوعي شيوة پژوهش كيفي  ن پژوهش از روش گرانددتئوري بهره گرفته ميدر اي
شناسـي از دل   ايـن روش . يابـد  ها تكوين مي اي با استفاده از داده    وسيلة آن، نظريه    است و به  

مكتب شيكاگو و پراگماتيسم جان ديويي بيرون آمده است؛ يعني كـشف معناهـا در خـالل         
   ).2008ن و استراوس، كوربي(ها  ها و زمينه فعاليت

، اسـتراوس  1990در سال .  اين روش را ارائه كردند1960 در دهة    3 و استراوس  2گليسر
ها  اين شيوه بر استفاده از مراحل تحليل داده. مند ارائه كرد اي نظام  شيوه4با همكاري كوربين

چنـين   تأكيد دارد و هم   7 و كدگذاري گزينشي   6 و كدگذاري محوري   5از طريق كدگذاري باز   
كـاربردن    بـه . پـردازد   به عرضة پاراديم منطقي يا تصوير تجسمي از نظرية درحال تكوين مي           

اين سه حالت كدگذاري حاكي از آن است كه پژوهشگران از طريق معين به تكوين نظريـه                 
مند اسـتراوس و كـوربين بهـره          در اين پژوهش از روش نظام     ). 1387بازرگان،  (پردازند    مي

  .هاست اي منظم براي تحليل داده  داراي شيوهگرفته شده است كه

  گيري شده و روش نمونه نمونة مطالعه 
وفايي زناشويي، واكنش شديد جامعه اعـم   با عنايت به حساسيت زياد، تابوبودن موضوع بي      

و دسترسـي نداشـتن     ) انگ و طرد اجتمـاعي    (و غيررسمي   ) هاي قانوني   مجازات(از رسمي   
وفـا در روابـط زناشـويي تـشكيل           مـردان بـي    عة اين تحقيق را   آسان به افراد موردنظر، جام    

هاي مددكاري اجتماعي شهر      ، به مراكز مشاوره و كلينيك     1390اين مردان در سال     . دهند  مي
  . تهران مراجعه كرده بودند

                                                           
1. face to face  2. Glaser   3. Strauss   4. Corbin 
    

5. open coding   6. axial coding  7. selective coding 
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با توجه به مفروضات اساسي و زيربنايي رويكرد كيفي در پژوهش، تعداد نمونـه پـيش               
 كـه نـوعي اشـباع       پيدا كرد گيري تا زماني ادامه       د و فرايند نمونه   از اجراي تحقيق تعيين نش    

هـا    تـر از داده      اطالعـاتي جديـد    ، بدين معنا كـه در جريـان مـصاحبه         شد؛اطالعاتي حاصل   
مـورد در پـژوهش كيفـي، فهـم     چنـد  يـا    هدف از انتخاب يـك ،طوركلي به. دشاستخراج ن 

؛ نه تعميم از نمونه به هاست ف نظريهو در اغلب موارد، كششده   هاي بررسي تر پديده عميق
در ايـن پـژوهش براسـاس       . نامنـد    مـي  1گيري هدفمند   گيري را نمونه     اين نوع نمونه   .جامعه

وفا در روابط زناشـويي شـركت     مرد بي40گيري هدفمند و معيار اشباع نظري،      روش نمونه 
اما براي اطمينان   دست آمد؛      به 32گفتني است اشباع نظري پس از مصاحبه با نمونة          . كردند

  .  مصاحبة ديگر نيز صورت گرفت كه البته دادة جديدي حاصل نشد8بيشتر، 

  هاي گردآوري اطالعات روش
منظـور جلـب مـشاركت و     بـه . براي گردآوري اطالعات از تكنيك مصاحبة عميق استفاده شد      

منظـور    هـا بـه     بخشي به آن    اعتماد و اطمينان    شده نيز، پس از جلب      همكاري بيشتر افراد مطالعه     
بالفاصله بعـد از هـر      . هاي الزم رايگان انجام شد      رازداري و حفظ اطالعات شخصي، مشاوره     

مصاحبه، تجزيه و تحليل با كدگذاري شروع و مفاهيم مناسب شناسايي شـدند و در مقـوالت                 
  .ضمناً براي توصيف اطالعات دموگرافيكي از آمارهاي توصيفي بهره گرفته شد. قرار گرفتند
  :ها در گرانددتئوري، كدگذاري به سه شيوه است ر تحليل دادهمحو

  : ها را گويند  داده پردازي  و مقوله پردازي كردن، مفهوم كردن، مقايسه روند خرد:  كدگذاري باز- 1
 ها؛ هايي براي ناميدن جداگانه وقايع و رخدادها و پديده واژه: مفاهيم) الف

هـاي بنيـاديني بـين        شود كـه شـباهت      خص مي بندي مفاهيم مش    بعد از طبقه  : مقوله) ب
مقوله، مفهومي است كه در سطح انتزاع بـاالتري قـرار گرفتـه و              . ها وجود دارد    برخي از آن  
  . اي از مفاهيم است شامل دسته

                                                           
1. purposeful sampling 
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ها و زيرمقوالت خروجـي       اي از مفاهيم، مقوالت، خصيصه      مجموعه:  كدگذاري محوري  -2
نـه ارتبـاط ميـان    (هـايش   ر مقوله با زيرمقولـه    ارتباط ميان ه  . مرحلة كدگذاري باز است   

ماهيـت كدگـذاري محـوري      . گيـرد   در مرحلة كدگذاري محوري صورت مـي      ) ها  مقوله
انجامـد،   عبارت است از مشخص كردن يك مقوله، وضعيتي كه به بـروز آن مقولـه مـي           

اي كه در آن واقع شده است، راهبردهاي كنترل و نظـارت بـر آن و پيامـدهاي آن                     زمينه
  . شود عبارتي، عوامل معطوف به يك مقوله شناسايي مي به. اهبردهاستر

اي از مقـوالت      فرايند كدگذاري باز و محوري به پيـدايش مجموعـه         :  كدگذاري انتخابي  -3
. هايش مشخص شده است انجامد كه الگوي ارتباط خاص ميان هر مقوله و زيرمقوله      مي

ئة نظام نظري خـاص كدگـذاري انتخـابي         منظور ارا   پيونددادن مقوالت به يكديگر را به     
بعد از مشخص كردن مقولة محوري، بقية مقوالت به اين مقولـة محـوري ربـط                . گويند

الگوي پارادايم بـه    (گيرد    اين كار در چارچوب الگوي پارادايم صورت مي       . شود  داده مي 
بـا برقـراري    ). وپـيش قـرار بگيرنـد       كند بداند مقوالت چگونه بايد پس       محقق كمك مي  

 ).2008كوربين و استراوس، (شود  ارتباط بين مقوالت نيز نظريه ساخته مي

معادل اعتبار و روايي در تحقيقات     (براي رسيدن به معيار قابليت اعتماد       : 1قابليت اعتماد 
ــاتن(از ســه تكنيــك متعــارف و مرســوم ) كمــي  و 4؛ كــوال2005، 3؛ ســيلورمن2002 ،2پ

  :زير استفاده شد) 2009 ،5برينكمن
هاي   در اين روش از شركت كنندگان خواسته شد يافته        : نترل يا اعتباريابي توسط اعضا     ك -1

 .كلي را ارزيابي كرده و دربارة صحت آن نظر دهند

بندي نظريـه بـا       هاي خام رجوع شد تا ساخت       در اين روش به داده    : هاي تحليلي    مقايسه -2
 .هاي خام مقايسه و ارزيابي شود داده

در اين زمينه سه متخصص در حوزة گرانددتئوري بر مراحـل  :  مميزي استفاده از تكنيك -3
 .سازي و استخراج مقوالت نظارت داشتند مختلف كدگذاري و مفهوم

                                                           
1. Trustworthiness  2. Patton  3. Silverman  4. Kval  5. Brinckman 
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  ها يافته
 سـال و    38٫9وفـا در روابـط زناشـويي،          ميـانگين سـني مـردان بـي       : اطالعات دموگرافيكي 

  . ن كمتر استشا  درصد مردان از همسران15سن .  سال است34٫1ها  همسران آن
 درصـد و    20ليسانس و سيكل هر يـك بـا         .  درصد مردان ديپلم است    32٫5تحصيالت  
هـاي    ترتيـب در رتبـه       درصـد، بـه    2٫5 درصد و دكترا با      5ليسانس هر يك با       ابتدايي و فوق  

 30ميانگين تحصيالت مردان و همسرانشان برابر اسـت؛ امـا تحـصيالت             . بعدي قرار دارند  
  . سرانشان كمتر استدرصد از مردان از هم

وفـا در روابـط        درصد از مردان بي    40. شده داراي فرزند هستند      درصد افراد مطالعه     84
 درصد نيـز    10 درصد با زنان مطلقه و       20 درصد با زنان متأهل،      30زناشويي با زنان مجرد،     

ول  سـال ا   10وفـايي زناشـويي مـردان در          بيش از نيمي از بـي     . با افراد متعدد رابطه داشتند    
  . ها اتفاق افتاده است ازدواج آن
هـا سـابقة       درصد از همـسران آن     15وفا در روابط زناشويي و         درصد از مردان بي    12٫5

  .خودكشي دارند
 در منـزل پـدري      7٫5 درصد اسـتيجاري و      37٫5 درصد از افراد در منزل شخصي و         55

اول و بقيـه ازدواج     وفا در روابـط زناشـويي، ازدواج           درصد از مردان بي    90. سكونت دارند 
  . شان است دوم

ــود  درصــد از ازدواج88 ــاميلي ب ــه روش ســنتي و  60در . هــا غيرف  درصــد آشــنايي ب
هـا     درصـد ازدواج   57٫5در  . صورت دوستي بوده است      درصد آشنايي به   40خواستگاري و   

 .  درصد مخالف بودند42٫5ها موافق و در  خانواده

 سـال بعـد از ازدواج اتفـاق         10 تا   6درصد، در    40وفايي زناشويي با      بيشترين مورد بي  
بيـشترين ميـزان   . وقوع پيوسته اسـت     سال بعد از ازدواج به     5 تا   1 درصد آن در     18افتاده و   

سال با 45 تا 36 سال انجام شده و سنين 35 تا 26 درصد، در سنين 42وفايي زناشويي با  بي
  .  درصد، در رتبة دوم قرار دارد40
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دار و    درصـد مغـازه    20وفـا در روابـط زناشـويي كارمنـد،            ان بي  درصد از مرد   30شغل  
 درصد رانندة تاكسي يا آژانس و بقيه نيز به ساير مـشاغل             18،  )اغلب لوازم زنانه  (فروشنده  

   .اختصاص دارد
 درصد مشروبات الكلي    26وفا در روابط زناشويي مواد مخدر و           درصد از مردان بي    22

  . كردند  درصد سيگار مصرف مي10و 
 درصـد آزار    70شان را آزار و اذيت جـسمي و          شده همسران    درصد از افراد مطالعه      46

  .كردند ها را كنترل مي هاي آن وآمدها و تلفن ها نيز رفت  درصد از آن20دادند و  رواني مي

  .ها دست آمده از مصاحبه  مفاهيم و مقوالت به.1جدول 
  مقوالت  مفاهيم

  گويي همسر اني پاسختمايالت جنسي زياد مرد و ناتو
 ...)مدت و دليل بارداري همسر و قهر و دعواي طوالني به(قطع شدن رابطه 

 )انزال زودرس و ناتواني جنسي و تمايل به رابطة جنسي با خشونت(مشكالت جنسي مرد 
دليل تولد فرزند، بيماري همسر، فضاي كوچـك خانـه و داشـتن فرزنـد  به(كم شدن رابطه    

  )ه و درگيري، زندگي با خانوادة همسر در يك آپارتمان و امتناع زننوجوان، قهر، مشاجر
دليل همراهي نكردن همسر، سردمزاجي همسر، شرم داشتن و ديد منفي همسر  به(كيفيت كم رابطه    

دليل امتنـاع همـسر، يكنواخـت  به رابطه، امتناع همسر از نوع خاصي از رابطه، زده شدن از رابطه به             
نبردن از رابطة جنسي با همسر، تحقـق        نداشتن جذابيت جنسي همسر، لذت    بودن رابطه با همسر،     

  )عنوان وظيفه نيافتن انتظارات جنسي، عالقه نداشتن به همسر و برقراري رابطه صرفاً به

مشكالت جنسي در رابطه 
  با همسر

  ...)گذراندن وقت با دوستان از طريق تلفن، تفريح، مسافرت و(توجهي به شوهر  بي
  بت نكردن و ارضانكردن نيازهاي روحي و رواني شوهرابراز مح

  اختالف در عقايد و باورها و ساليق
 ها هاي آن ها و فراهم كردن زمينه دخالت كشاندن مسائل زناشويي به خانواده

  خشونت جسمي از سوي مرد
 )وفايي مرد از سر لجبازي بي(هاي زياد زن و كنترل شوهر و اتهام رابطه به او  حساسيت

  )ناپذير همسر هاي مداوم و رفتار تحمل بددهني و غرزدن(القي زن بداخ
 مشاجره و درگيري و قهر طوالني با همسر

ندادن خـانواده  دليل ازدواج اجباري يا اجازه      به(عالقه نداشتن به همسر و دوست نداشتن او         
 ...)ومورد نظر به ازدواج با فرد 

 دگي زناشوييز وجود آمدن دل عشق و عالقه و بهبين رفتن از 
  برآورده نشدن انتظارات از ازدواج و داشتن حس برتري از همسر

 دليل اختالفات مطرح شدن بحث طالق به

مشكالت عاطفي و رفتاري 
  در روابط زناشويي
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  مقوالت  مفاهيم
آرايش نكردن و نداشتن پوشش مناسب(توجهي به ظاهر      دليل بي   جذابيت نداشتن همسر به   

،)چاقي و الغري و نداشـتن هيكـل مناسـب         (، نارضايتي از ظاهر همسر      )و جذاب در خانه   
 تنبلي و شلختگي و نداشتن رفتارهاي جذاب

  )مقايسة شوهر با مردهاي ديگر و تمسخر او نزد ديگران(رفتارهاي تحقيرآميز همسر 
  خواهي طلبي و هيجان تنوع
  دانستن خود براي برقراري رابطه ضرردانستن رابطة خارج از ازدواج براي همسر و محق بي

  )انزال زودرس و ناتواني جنسي(هاي جنسي  هاي جبران كمبود و ناتواني(نفس  ضعف اعتمادبه
  اثبات جذابيت، مردانگي و جواني

هـا، مقايـسة  عادي شدن ارتباط با جنس مخالف، عادت به رابطه بـا زن           (روابط قبل ازدواج    
  )د از ازدواجهايي كه ارتباط داشته و تسري رابطة قبل از ازدواج به بع همسر با زن

ها و  ها و نگرش ويژگي
  تجارب فردي

  امكان صيغه كردن
  مسامحة همسر بعد از افشاي رابطه

  وفايي مردان اغماض جامعه در خصوص بي

استفاده از امكان تعدد  سوء
هاي  زوجات و نگرش

 گيرانه و مجاز جامعه سهل
  ايجاد آمادگي ذهني و ترغيب به رابطة خارج از ازدواج

  تأثير دوستان و خانواده  وفايي  مثبت به بيايجاد نگرش

  ايجاد آمادگي ذهني براي داشتن رابطة خارج از ازدواج
  ها نقش پارتنر جنسي دارند هايي كه در فيلم مقايسة همسر با زن

  هاي متعدد تحريك به رابطه با زن

هاي  تأثير ماهواره و فيلم
  مستهجن

   فراهم استها داشتن شغلي كه امكان ارتباط بيشتر با زن
  فرصت و امكان ارتباط  ...)موبايل و اينترنت و(گر ارتباط  عنوان تسهيل نقش تكنولوژي مدرن به

  

سـاز و   منزلـة عوامـل زمينـه    ها، مقوالت اصلي زير به     بعد از استخراج مفاهيم از مصاحبه     
ضـعف اعتقـادات،    :  حـوزة فـردي    -1: دست آمـد    وفايي زناشويي مردان به     تسهيل كنندة بي  

، تنوع  )در خصوص امكان تعدد زوجات و ازدواج موقت       (استفاده از مذهب      ريف و سوء  تح
ضرردانستن روابـط خـارج از        خواهي، اثبات مردانگي و احساس جواني، بي        طلبي و هيجان  

نفـس    ازدواج براي روابط زناشويي، تجارب رابطه با جنس مخالف قبل از ازدواج، اعتمادبه            
  كنـد؛   امل و ارتباط بيشتر بـا جـنس مخـالف را فـراهم مـي              كم و داشتن شغلي كه امكان تع      

در رابطـه بـا همـسر،       ) كمي و كيفي  (نارضايتي جنسي   : خانوادگي   حوزة روابط زناشويي   -2
مشكالت عاطفي و رفتاري در روابط زناشويي، داشتن محـيط متـشنج در دوران كـودكي و         

انوادة درگيـر در روابـط      ، داشتن اعـضاي خـ     )داشتن سبك تربيتي ناايمن   (خانوادة خاستگاه   



 51 شماره ، سيزدهم اجتماعي، سالرفاهپژوهشي ـ فصلنامة علمي  

  
124 

؛ )ازدواج تحميلي و مصلحتي و بدون عالقه و شناخت        (خارج از ازدواج، مشكالت ازدواج      
اسـتفاده از امكـان تعـدد زوجـات و ازدواج موقـت بـراي مـردان،                   سـوء :  حوزة اجتماعي  - 3

ان دليل فرزند   به(وفايي مردان، دشواري طالق       گيرانه و مجاز جامعه دربارة بي       هاي سهل   نگرش
هــاي مــستهجن و نقــش  ، تــأثير دوســتان و مــاهواره و فــيلم...)هــاي اطرافيــان و و ســرزنش

ارتباط مقـوالت  ). در ايجاد فرصت تعامل با جنس مخالف(گري اينترنت و تلفن همراه       تسهيل
 مقوالت اصلي و خرده   قرار گرفتن   درواقع،  . با يكديگر در مدل پاراديمي نشان داده شده است        

  .كند مي مدل به روشن شدن ارتباط دائمي اجزاي پارادايم كمك مقوالت در اين 
  

  
  )وفايي زناشويي مردان ساز بي عوامل زمينه(مدل پاراديمي 
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  بحث 
 42وفـايي زناشـويي مـردان بـا           دهد بيشترين ميـزان بـي       هاي پژوهش حاضر نشان مي      يافته

هاي آتكينـز و ديگـران        فتهاين نتايج با يا   .  سال اتفاق افتاده است    35 تا   26درصد، در سنين    
ترهـا تمايـل بـه     ترهـا و مـسن   ، بيش از جـوان  65 تا   55كه در آن مردان بين سنين       ) 2001(

دهد مردان بيش     كه نشان مي  ) 1997(هاي ويدرمن     روابط خارج از ازدواج دارند و نيز يافته       
. اردداري روابـط خـارج از ازدواج بيـشتري دارنـد، همخـواني نـد                طور معني    سال به  40از  

همسوست كه احتمال تجربـة روابـط       ) 1997(آماتو و راگرز     هاي  برعكس، با نتايج پژوهش   
  . دهد بيشتر نشان مي) تر وسال سن كم(تر  هاي جوان خارج از ازدواج را در زوج

وفايي زناشويي در ده سـال اول ازدواج          هاي تحقيق حاضر، بيشترين تعداد بي       بنابر يافته 
همـسوست كـه معتقـد اسـت        ) 2000( فته با نتايج پژوهش ليـو     اين يا . صورت گرفته است  

 .رسد روابط جنسي خارج از ازدواج مردان، در سال هفتم ازدواج به اوج خود مي

دار و فاقـد هرگونـه درآمـدي      وفـا، خانـه      درصد از همسران مردان بـي      95همچنين بيش از    
 شوهر، به داليل مختلفي از      رغم اطالع از خيانت     ها به   اين امر باعث شده كه اكثر آن      . هستند

جمله حمايت نكردن خانواده، وابستگي مالي و عاطفي به همسر، داشتن فرزندان، نداشـتن              
وفايي   گيرانه و مجاز جامعه دربارة بي       هاي سهل   تر نگرش   شغل و درآمد كافي و از همه مهم       

يامـدهاي  استفاده از امكان تعدد زوجات توسط مردان و همچنين، عواقـب و پ              مردان و سوء  
اين نتايج بـا  . وفا ادامه دهند    سنگين طالق براي زنان، به زندگي مشترك خود با همسران بي          

هايي كه تنها     وفايي زناشويي در زوج     كه براساس آن، بي   ) 2001(هاي آتكينز و ديگران       يافته
  . هايي است كه هر دو شاغل هستند، منطبق است ها شاغل است، بيش از زوج يكي از آن
دهد  اين يافته نشان مي  . شده داراي فرزند هستند      درصد از افراد مطالعه      84حقيق،  طبق ت 

و  1گـذاري انـساني     كه داشتن فرزند را نوعي سرمايه     ) 2000(وجود فرزند برخالف نظر ليو      
  .وفايي نگرديده است داند، مانع بي اش مي كنندة فرد به خانواده پايبند

                                                           
1. human capital investment 
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دار و فروشندة لوازم زنانه و رانندة         زناشويي، مغازه وفا در روابط       درصد مردان بي   40شغل  
ايـن يافتـه بـا      . تاكسي يا آژانس است كه فرصت بيشتري براي ارتباط با جنس مخالف دارنـد             

تنها نارضـايتي از ازدواج، بلكـه عوامـل           دهد نه   و نشان مي   همخواني دارد ) 2009(نتايج كمپل   
  .سوي روابط خارج از ازدواج مؤثر است ديگر مثل داشتن فرصت نيز در سوق دادن فرد به

اكثر مردان قبل از ازدواج با جنس مخالف رابطة دوستانه و عاطفي و حتـي تعـدادي از                  
اين روابط در تعدادي از افراد به بعد از ازدواج نيز تسري پيـدا  . اند  ها رابطة جنسي داشته     آن

. طه با جنس مخالف را داشتند     ها از بدو ازدواج ايدة راب       كه برخي از آن     طوري  كرده است؛ به  
همسو است كه در آن افـرادي كـه         ) 2000(اين يافته نيز با نتايج پژوهش وايت و همكاران          

بخش بـوده، گـرايش بيـشتري بـه داشـتن             شان قبل از ازدواج و رضايت       اولين رابطة جنسي  
فرض بر ايـن اسـت كـه شـخص          . روابط خارج از ازدواج در مراحل بعدي زندگي داشتند        

ي روابط جنسي متعدد قبل از ازدواج، بيشتر ديد ليبرال به مسائل جنسي دارد و ممكـن                 دارا
است احساس كند داشتن شركاي متعدد جنسي در مقايسه با يك شريك، رضايت بيـشتري               

  .كند ايجاد مي
ايـن يافتـه بـا      . اغلب مردان داراي دوستاني بودند كه روابـط خـارج از ازدواج داشـتند             

همسو است و معتقد است زماني كه دوستان يا خانواده افراد،          ) 2000 (نظرات بونك و بيكر   
آشـنا بـودن بـا      . ها نيز تمايل بيشتري به اين كـار دارنـد           وفايي زناشويي باشند، آن     درگير بي 

اگـر  . دهد  سمت اين روابط سوق مي      وفايي زناشويي است، شخص را به       فردي كه درگير بي   
ه تجربيات ديگران در خصوص روابط خـارج از         فردي زمان زيادي را صرف گوش كردن ب       

ها به اين روابـط كاسـته شـود و ايـن            ازدواج زناشويي كند، ممكن است از نگرش منفي آن        
ها ايجاد شود كه اين رفتار، نوعي رفتار بهنجـار اجتمـاعي اسـت؛ درنتيجـه                  احساس در آن  

  .سمت برقراري روابط خارج از ازدواج سوق پيدا كند به
هـاي    يـن مطالعـه كـه امكـان تعـدد زوجـات و ازدواج موقـت و نگـرش                  اكثر مـردان ا   

ها اثر گذاشته بود، به روابط خارج از ازدواج         وفايي مردان بر آن     گيرانة جامعه دربارة بي     سهل
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اين يافتـه بـا     . دانستند  ضرر مي   نگرش مجازي داشتند و آن را براي روابط زناشويي خود بي          
و معتقد اسـت هرچـه       همخواني دارد ) 1953(ينزي  و ك ) 1994(هاي اسميت     نتايج پژوهش 

تر باشد، دربارة روابط خارج از ازدواج نگرش مجازي خواهـد داشـت و تمايـل                  فرد ليبرال 
  ).2007كلين، (بيشتري به شركت در آن دارد 

خواهي را از عوامل گرايش بـه روابـط خـارج از ازدواج               اغلب مردان ميل به تنوع و هيجان      
معتقـد   جانـسون . همـسوست ) 1972(و جانسون   ) 1383(نظرات شيردل   بيان كردند كه با     

   .است تمايالت متعدد فردي بر گرايش فرد به روابط جنسي خارج از ازدواج مؤثر است
دهد نارضايتي جنسي در روابط زناشويي، مقولة اصـلي           هاي پژوهش حاضر نشان مي      يافته

ايـن يافتـه بـا نتـايج        . شـود    مـي  وفايي زناشـويي محـسوب      و محوري مردان در گرايش به بي      
و نـشان داد نارضـايتي       همخـواني دارد  ) 2009(و كمپـل    ) 1974(پژوهش گـرين و ديگـران       

  . تري از زنان براي داشتن روابط خارج از ازدواج است بيني كنندة قوي جنسي در مردان، پيش
شـده،  دهد با وجود اينكـه اكثـر افـراد مطالعـه              هاي پژوهش نشان مي     در مجموع، يافته  

برآورده نشدن توقعات ازدواج و ارضانشدن نيازهاي عاطفي و جنسي در روابـط زناشـويي               
هـاي فـردي و       ها و ويژگي    دانستند؛ اما نبايد از تأثير نگرش       وفايي خود مي    را دليل اصلي بي   

  . عوامل كالن اجتماعي و تسهيل كننده در اين زمينه غافل ماند
هاي مـدرن     دليل گسترش روزافزون ارزش     ا به بايد توجه داشت كه وضعيت اجتماعي م      

حال تغيير اسـت و امكـان تعامـل بـين دو       هاي جمعي، مدام در     از طريق ارتباطات و رسانه    
اگرچـه  . افزايش يافته اسـت   ) تلفن همراه (و تلفن   ) اينترنت(جنس از طريق فضاي مجازي      

طاي بزرگـي محـسوب     وفايي زناشويي خ    ساز بي   منزلة عامل زمينه    معرفي وسايل ارتباطي به   
وفايي غافـل     گري و ايجاد فرصت آن براي بي        توان از نقش تسهيل     شود، با اين حال نمي      مي

وفـايي،     زناشويي در بـي    رضايتي زناشويي و تعهد كم    ساز نا   ماند؛ چراكه در كنار نقش زمينه     
 عبارتي، هرچنـد  به. اي دارد كننده وجود آمدن فرصت چه حضوري يا مجازي عامل تعيين   به

شده با مشكالت زناشويي در روابط عاطفي و جنـسي مواجـه بودنـد، بـه           اكثر افراد مطالعه    
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وفـايي   رغم رضايت بسيار از زناشويي، اقدام به بي خوريم كه به    تعدادي از مواردي هم برمي    
توان در تعهد كم زناشويي و فراهم بودن فرصت ارتباط بـا              علت اين امر را مي    . كرده بودند 

  . وجو كرد  عوامل كالن اجتماعي و فرهنگي در اين زمينه جستجنس مخالف و

  هاي تحقيق محدوديت
با عنايت به اينكه پژوهش حاضر با روش كيفي و گرانـددتئوري انجـام شـده، نتـايج ايـن                    

هـاي داخلـي در       كمبـود منـابع مطالعـاتي فارسـي و پـژوهش          . پـذير نيـست     پژوهش تعميم 
دليـل   ن برخي مسئوالن مراكز و مؤسسات، بـه وفايي زناشويي و همكاري نكرد      خصوص بي 

حساسيت زياد موضوع و همچنين نگراني مراجعه كنندگان از افـشاي هويـت و اطالعـات                
  .هاي ديگر پژوهش است شخصي از محدوديت

  پيشنهادها 
هـاي همـسرداري، مـسائل        هاي آموزشـي در راسـتاي ارتقـاي مهـارت            برگزاري كارگاه  -1

امل مفيد و سازنده با جـنس مخـالف و افـزايش آگـاهي              هاي برقراري تع    جنسي، شيوه 
 ها؛  دهي مناسب به آن دربارة نيازهاي يكديگر و چگونگي پاسخ

هـا در     هـاي الزم بـه خـانواده        هاي قبل از ازدواج و دادن آگـاهي         ها به مشاوره     الزام زوج  -2
  هاي اجباري؛ خصوص پيامدهاي ازدواج

ها با نيازهـاي جـنس مخـالف و همچنـين             يي آن  آموزش افراد از سنين نوجواني و آشنا       -3
هاي برقراري تعامالت سالم و ايجاد آمادگي در جوانان براي همسرگزيني مناسب              شيوه

هـاي ارتبـاط جمعـي     هـاي آموزشـي و رسـانه     و ازدواج سالم از طريق برگزاري كارگاه      
 ويژه صداوسيما؛ به

وفايي زناشويي بر اعضاي خـانواده   هاي بي ها دربارة عواقب و پيامد    افزايش آگاهي زوج   -4
 هاي گروهي و وسايل ارتباط جمعي؛  و سالمت و امنيت جامعه از طريق رسانه
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 1 خطوط تلفنيمشاوره و مددكاري اجتماعي و توسعة  اشاعة فرهنگ استفاده از خدمات-5
هـاي خـانگي و ارتقـاي         ها، اختالفـات زناشـويي، خـشونت        در راستاي كاهش تعارض   

 ها؛ و بهداشت رواني زوجكيفيت زندگي 

اي و درمـاني بـه مـردان درگيـر در روابـط خـارج از ازدواج و                     ارائة خـدمات مـشاوره     -6
هـا و تـالش درجهـت كـاهش و رفـع              همچنين همسران و سـاير اعـضاي خـانوادة آن         

  .وفايي شكل گرفته است كه براثر بي... مشكالت رواني، عاطفي، رفتاري و

   آيندهپيشنهاد موضوع براي تحقيقات
وفـايي زناشـويي در زنـان و          ساز بي    بررسي عوامل فردي و خانوادگي و اجتماعي زمينه        -1

 تطبيق نتايج آن با نتايج پژوهش حاضر؛ 

شـناختي افـراد درگيـر در روابـط خـارج از ازدواج و              هاي فردي و روان      بررسي ويژگي  -2
 .ها همسران آن

                                                           
1. hot line and help line 
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