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ARTICLE INFO  ABSTRACT 
Article Type 

Analytical Review 

 Aims: Extramarital affair is a threat to personal and family health. However, due 

to taboos, experts and researchers have not paid serious attention to this issue as 

an alarm for the health of the individual, family and society. The present study, 

with a qualitative approach, explains the perception and experience of married 

women involved in extramarital affairs, and finally, some verses and hadiths 

related to the findings of the study are given. 

Methods: This qualitative study has been done with the approach of contractual 

content analysis. 
Targeted sampling was performed through semi-structured interviews with 

maximum diversity on 15 married women with extramarital affair experience. 

Simultaneously with data collection, data analysis was continued by MAXQDA 

software version 10. As the interviews progressed, the main patterns and 

meanings within the interviews became clear and subcategories and categories 

were formed. 
Findings: The findings of this study showed that most of the women involved in 

extramarital affairs had a marital conflict with their spouses and entered into this 

relationship model to saturate their psychological emptiness. The death of values 

and emotional dichotomies and the destructive effect of these relationships on 

individual and family health were reflected in most of their statements.Finally, 

verses and hadiths related to the subcategories of the spouse mistreatment, 

emotional gaps, sexual incompatibility, feelings of shame and guilt and also the 

categories of secret friendships and adultery were mentioned. 

Results: Extramarital affairs are a threat to the health of the individual, the 

family and, consequently, society. Therefore, the need for life skills counseling 

and strengthening marital relationships is becoming more and more apparent. 

Also, informing the couples about the divine commands and Islamic teachings 

will definitely be effective in changing the attitude towards extramarital affairs. 
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 فرشته بهمنش و همکار   16

 1911تابستان ، 2، شماره 4دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت  -لمینامه عفصل

فرا  روابط ازمتأهل  زنان تجربه و درک تبیین
 کیفی مطالعه یک: ییزناشو

 
 *فرشته بهمنش 

 گروه پزشکی، دانشکده باروری، بهداشت تخصصی ، دکترایاریاستاد 
 بابل، مازندران، ایران. پزشکی علوم دانشگاه مامایی،

 ملیحه رضایی
ل، مازندران، شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بابارشد روان کارشناس

 ایران.
 

 چکیده
یی، تهدیدی برای سالمت فردی و خانوادگی به فرازناشورابطه : اهداف
به دلیل تابوبودن، از طرف کارشناسان و پژوهشگران، به  اما .رود یمشمار 

زنگ خطر سالمت فرد، خانواده و جامعه، توجه  عنوان بهاین مسأله، 
ی، به تبیین درک و تجربه پژوهش حاضر با رویکرد کیفجدی نشده است. 

یی پرداخته و در نهایت برخی آیات فرازناشودرگیر در روابط  متأهلزنان 
این  ها: روش ی مطالعه، آورده شده است.ها افتهو روایات مرتبط با ی

 است. شده انجام قراردادی محتوی تحلیل رویکرد با کیفی مطالعه

 حداکثر با تاریافتهساخ نیمه های مصاحبه طریق از هدفمند گیری نمونه
. شد انجام فرازناشویی رابطه تجربه با متأهل خانم 11 روی بر تنوع
 افزار نرم توسط ها داده ، تحلیلها داده یآور جمع با زمان هم

MAXQDA  و الگوها ،ها مصاحبه پیشرفت یافت. با ادامه 11 نسخه 
 طبقات شکل و طبقاتریز و شد مشخص ها مصاحبه درون اصلی معانی

زنان درگیر در روابط  ی این مطالعه نشان داد اکثرها افتهی :ها افتهی .فتندگر
یی، دچار مشکل تعارض زناشویی با همسر بودند و برای اشباع فرا زناشو

 ها ارزشی روانی خود، به این مدل رابطه ورود پیدا کردند. مرگ ها یپوچ
فردی و مخرب این روابط، روی سالمت  ریتأثی احساسی و ها یدوگانگو 

نمود پیدا کرد. در نهایت، آیات و  ها آنهای بیشتر  خانوادگی، در گفته
ی عاطفی، خألهابداخالقی همسر،  طبقاتریزروایات مرتبط با 

ی ها یدوستی جنسی، احساس شرم و گناه و همچنین مقوالت ها یناسازگار
 پنهانی و زنا نیز ذکر شد.

فرد، خانواده و در نتیجه  یی تهدیدی برای سالمتفرازناشوروابط ایج: نت
 روابط تحکیم و زندگی یها مهارت مشاوره لزوم رو نیا ازجامعه است. 

 زوجین به دادن آگاهی همچنین. شود یم مشخص پیش از بیش زناشویی،
 روابط به نگرش تغییر درقطعاً  اسالمی، یها آموزه و الهی فرامین درباره

 .بود خواهد مؤثر ییفرا زناشو
یی، روابط زناشویی، ازدواج، سالمت، فرازناشوروابط ی: گان کلید واژ

 خانواده
 9/4/1911 تاریخ دریافت:
 11/1/1911  تاریخ پذیرش:

 f.behmanesh2015@gmail.com   نویسنده مسئول:*

 
 مقدمه
 معجوا درشده  شناخته نسبتاً رویداد فرا زناشویی، روابط

ی ا دهنده تکانآن، آثار مخرب و  برمال شدنو  باشد یم مختلف
کننده و هم فرد روی سالمت جسمی و روانی هم فرد خیانت

از خیانت زناشویی دارد. میزان روابط فرا زناشویی،  دهید بیآس

یکی از معضالت  عنوان بهیکی از عوامل مهم در ایجاد طالق و 
 ییزناشو ن روابط فرابحرااجتماعی، در حال افزایش است. 

طالق و عامل به  یبرا نیاز زوج یاریمشکل طراز اول بس
و  یو روان یاز مشکالت روح یاریبس ی وجود آورنده

 نیا تیضمن توجه به حساستا است  ازی. لذا نباشد یم یاجتماع
 یتر گسترده یها پژوهش ران،یله و تابو بودن آن در اأمس
را  یا هیشود تا اطالعات پا منظور عوامل مرتبط با آن انجام به
خانواده، فراهم کند  نهیدر زم یو فعاالن فرهنگ نمسئوال یبرا

و  نیزوج نیبهبود روابط ب یبرا یقیدق یها تا قادر باشند برنامه
 متأسفانه .ندیو اجرا نما نیتدو ییزناشو کاهش روابط فرا

مسائل و مشکالتی که از روابط فرا زناشویی ایجاد  رغم یعل
گسترده به  طور به، به دلیل تابو بودن مسأله، محققان دشو یم

. از طرف دیگر چون این روابط در جامعه اند نپرداختهآن 
، یافتن افرادی که حاضر به شود یماسالمی جرم محسوب 

مصاحبه جهت انجام کارهای تحقیقاتی باشند، بسیار دشوار 
ی بسنده ا پرسشنامهاست و محققان به انجام تحقیقات 

 زنان تجربه و درک . پژوهش حاضر با هدف تبییناند هکرد
 انجام شد. فرا زناشویی روابط ازمتأهل 
(. در واقع، 1است ) زوج دو بین ماندگار تعهدی ازدواج،
 نیازهای به دستیابی برای اجتماعی رسم نیتر یعال ازدواج،
 را ازدواج نهاد تقدس دنیا مذاهب (. همه2است ) افراد عاطفی

 از نیز پیمان و عهد این به ماندن متعهد و (1) دارند باور
زناشویی،  . در تعهدباشد یم بین زوجین مسائل نیتر حساس

 تقویت و حفظ برای و فداکاری خود، رابطه زوجین برای
 (.2)کنند تالش می شانهمبستگی

 تمام در زوجیت و است انسان طبیعت اقتضای ازدواج،
 به نساء مبارکه سوره از 92 آیه در که دارد وجود موجودات

 مِنْکُمْوَأَنْکِحُوا الْأَیَامَى "است:  شده اشاره مطلب این
 مِنْ اللََّهُ یُغْنِهِمُ فُقَرَاءَ یَکُونُوا إِنْ وَإِمَائِکُمْ عِبَادِکُمْ مِنْ وَالصََّالِحِینَ

همسران خود و غالمان و  بى(. 9)"یمٌعَلِ وَاسِعٌ وَاللََّهُ فَضْلِهِ
دستند، خداوند  ان را همسر دهید. اگر تنگکنیزان درستکارت

گر نیاز خواهد کرد و خدا گشایش آنان را از فضل خویش بى
 قرآن در که باشیم داشته توجه نکته این به باید .(4) داناست

 آن و شده برده نام «غلیظ میثاق» عنوان به پیوند یک فقط
دهنده شدت، صالبت و است و وصف غلیظ نشان ازدواج پیوند

 به وفای و داریامانت (.9)تواری در پیمان همسری است اس
 شوهر و زن که است مؤمن قطعی و حتمی هاینشانه از عهد
 .(9)کنند  تالش باید آن حفظ برای

شود: رضایت زناشویی، تعهد، ازدواج سالم شامل چند عنصر می
 با زیر پا ارتباط و عدم مسائلی چون خشونت و خیانت.

 خیانت نام به ایپدیده با ازدواج، پیمان و عهد گذاشتن
در مطالعه روابط  (.9)شویم شکنی( مواجه میزناشویی )پیمان

فرا زناشویی باید به دیدگاه پست مدرنیسم توجه کرد. بر 
اساس این دیدگاه، واقعیت عینی و بیرونی مشخصی وجود 
ندارد. در حقیقت، واقعیت بر مبنای مرجع قیاس درونی افراد 

ود. بر این اساس، هر فردی نسبت به خیانت، شتعریف می
دهد و لذا تعریف دقیق و تعریف خاص خود را ارائه می
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توان بیان کرد. به طور مثال، ممکن یکسانی از این مفهوم نمی
است که فردی رابطه پنهانی، نزدیکی جنسی و یا صمیمیت 
عاطفی همسرش را با جنس مخالف به عنوان خیانت تعریف 

؛ ا فردی دیگر چنین مواردی را خیانت تلقی نکندام؛ (1کند )
هایی که در بنابراین، زوجین بنا به نوع تعهدات و محدودیت

اند، نگرش و تعریف خاصی از رابطه با یکدیگر توافق کرده
خیانت دارند. به همین دلیل این مفهوم، تعاریف گوناگونی را 

ک در های مشتراما یکی از جنبه؛ به خود اختصاص داده است
همه تعاریف مربوطه، مخفیانه یا پنهانی بودن این روابط در 

 (.6میان زوجین است )
 بلکه. شودنمی معاصر زمان به محدود تنها فرا زناشویی روابط

نیز  مختلف ملل و هافرهنگ در و گذشته هایزمان در حتی
 برخی در دارد؛ مختلفی صور روابط این. است داشته رواج
 با زوجین از یکی که گونهبدین. دارد اطفیع جنبه فقط موارد
-می برقرار صمیمانه و عاطفی ایرابطه همسرش از غیر فردی

 گذاشتن در میان مانند رفتارهایی عاطفی، روابط این. کند
 موارد در. گیردمی بر در را شدن عاشق تا احساسات عواطف و

فرا  روابط از دیگر نوعی. دارد جنسی جنبه فقط دیگر
 جنسی و عاطفی جنبه دو هر که باشدمی ترکیبی نوع ،زناشویی

تواند در ابعاد خیانت به همسر می. (1)گیردمی بر در را
متعددی شکل یابد. خیانت در نگاه، خیانت در کالم، خیانت 
در محبت و عاطفه، خیانت در فکر و اندیشه و خیانت در دامن 

تن با عفتی. امروزه، خیانت در کالم، غیر از سخن گفو بی
 (.8شود)نامحرم، سخن گفتن در فضای مجازی را نیز شامل می

عنوان یکی از عوامل مهم در میزان روابط فرا زناشویی، به
ایجاد طالق، در حال افزایش است. شیوع این مسأله در 
تحقیقات و کشورهای مختلف، متفاوت گزارش شده است که 

زی و شاید یکی از دالیل این اختالف، ترس از آبرو ری
ای در امریکا این آمار را (. مطالعه1کاری افراد باشد )محافظه

درصد در زنان گزارش کرده است  11درصد در مردان و  21
 61تا  91( و در مطالعه دیگر در امریکا نشان داده شد که 11)

بار درصد از زنان حداقل یک 11تا  21درصد از مردان و 
در مطالعه  گالس (.11اند )درگیر روابط فرا زناشویی شده

 11 و از مردان درصد 44 خود به این نتیجه دست یافت که
 شخص با شدیدی رابطه عاطفی درگیر از زنان متأهل درصد

داشته باشند  جنسی رابطه وی با آنکه بدون اند،شده دیگری
درصد مردان و  21الی  22مطالعات نشان داده است که  (.2)

در امریکا روابط فرا زناشویی درصد زنان متأهل  11الی  11
(. 12اند )را به شکل رابطه جنسی حداقل یک بار تجربه کرده

در ایران به دلیل حساسیت این مسأله آمار دقیقی ارائه نشده 
 است.

 بروز در فاکتورهای متعددی اجتماعی، هایپدیده دیگر همانند
 عوامل جمله از دارند. دخالت روابط فرا زناشویی ظهور و

 فردی، درون و شخصیتی پدیده، عوامل این پیدایی در مؤثر
، درآمد و (2) فردی بین عوامل و محیطی موقعیتی، عوامل
(، نارضایتی از روابط زناشویی، 1های دلبستگی )سبک

طلبی، انتقام، احساس عدم امنیت، چشم و ماجراجویی و تنوع

( است. همچنین 8چشمی و در دسترس نبودن همسر )هم
های جمعی، ماهواره و اینترنت یکی از ن رسانهفراگیر شد

عوامل محیطی مؤثر بر روابط فرا زناشویی است که سبب 
اسالمی و در نتیجه -هجوم فرهنگ بیگانه در فرهنگ ایرانی

های مذهبی از دیگر . ارزش(1)استحاله فرهنگی شده است 
 نشان ها باشند. پژوهشعوامل مؤثر بر روابط فرا زناشویی می

 وفاداری و زناشویی تعهد بر مستقیم اثری مذهب، که ندده می
 مهم کنندة بینی پیش مذهبی های ارزش(. 19)دارد  جنسی

تأکید  دالیل، از یکی است ممکن. هستند  زناشویی تعهدات
 مخالف مذهبی های ارزش مذهب بر اهمیت ازدواج باشد. زیرا

 (.14)کند  می حمایت رابطه حفظ از و است طالق
و هوس از دیگر عوامل مؤثر بر ایجاد رابطه فرا  غلبه هوی

زناشویی است. انسانی که هوی و هوس بر او غلبه کند، تنها به 
اندیشد و زمینه برای خیانت در او منافع زودگذر دنیا می

 مَنِ فَرَأَیْتَ أَ" (.8)اندیشد شود که به عواقب آن نمیفراهم می
 قَلْبِهِ وَ سَمْعِهِ عَلى خَتَمَ وَ عِلْم عَلى اللَّهُ أَضَلَّهُ وَ هَواهُ إِلهَهُ اتَّخَذَ

 فَال أَ اللَّهِ بَعْدِ مِنْ یَهْدِیهِ فَمَنْ غِشاوَةً بَصَرِهِ عَلى جَعَلَ وَ
 نفس هواى را خود معبود که را کسى دیدى (. آیا9)"تَذَکَّرُونَ
 شایسته که این بر) آگاهى با را او خداوند و داده قرار خویش
 بر و زده مهر قلبش و گوش بر و ساخته گمراه( تنیس هدایت
 خدا از غیر تواندمى کسى چه! است؟ افکنده اىپرده چشمش

شوید؟ اختالط با نامحرمان، نمى متذکر آیا! کند؟ هدایت را او
بیش از حد معمول و عرفی در زندگی اجتماعی نیز به عنوان 

ل در شود. به همین دلیهای خیانت محسوب مییکی از زمینه
مورد با نامحرمان پرهیز داده های دینی از اختالط بیآموزه

 (.8شده است )
دهد که برمال شدن خیانت زناشویی، آثار مطالعات نشان می

ای روی سالمت جسمی و روانی زوجین دهندهمخرب و تکان
 رینظدیده از خیانت زناشویی، غالباً احساساتی دارد. فرد آسیب

خشم نسبت به همسر، شرم درونی، احساس شوک، ناباوری، 
کند و ممکن حوصلگی را تجربه میافسردگی، درماندگی و بی

است به عواقبی نظیر طالق، ضرب و شتم، خودکشی، قتل 
 همسر وقتی. (1)همسر و اختالالت روانی شدید منجر شود 

 از است؛ دوراهی سر فرد بر کند،می خیانت او به نسبت فردی
 همسری دست دادن و از خانواده بتخری موجب جدایی سویی

 و از سویی دیگر، رفع دارد دوستش هنوز شاید که شودمی
 های خیانتزخم با باید هنوز که است این معنای به اختالفات

 (.11بپذیرد ) را دیگر خیانتی رخ دادن خطر و کند زندگی
روابط فرا زناشویی همچنین سبب ایجاد احساس افسردگی، 

گردد که خیانت کرده است. وجی میتردید و گناه در ز
گرچه برخی از زوجین، پس از خیانت، به شناسایی و حل 

توانند از آن پس ازدواج پردازند و میمشکالت ما بین خود می
ها پایدارتری داشته باشند، اما پیامد غالب و معمول آن، استرس

بار سالمتی، گاهی پیامدهای زیانهای زناشویی است. و آسیب
های طوالنی و شاید برای همیشه ادامه یابد، مگر مدتبرای 

 .(16)اینکه زوجین تحت درمان مناسب قرار گرفته باشند 
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ترین عوامل مرتبط با درمان، شناسایی دقیق یکی از مهم
در باشند. گیری این روابط میفاکتورهای دخیل در شکل

کشورهای مختلف در این زمینه تحقیقات زیادی انجام شده 
اما در ایران به دلیل حساسیت زیاد این مسأله و در  ؛است

دسترس نبودن این افراد و نیز واکنش شدید جامعه و قوانین به 
های اندکی صورت گرفته است. همچنین از ها پژوهشآن

گران توجه جدی به مسأله رابطه طرف کارشناسان و پژوهش
عنوان زنگ خطر سالمت فرد، خانواده و فرا زناشویی به

 کیفی، رویکرد با حاضر رو، پژوهشاز اینامعه نشده است. ج
 روابط در درگیر متأهل زنان تجربه و درک تبیین صدد در

 به عمیق طور به تا با مصاحبه فردی باشدمی فرا زناشویی
 .بپردازد پدیده این بررسی

 
 روش کار

 شهرستان در 1916پاییز و زمستان  در حاضر، کیفی مطالعه
 تحلیل رویکرد پژوهش، این در. است هشد انجام بابل

 از و شد استفاده استقرایی استدالل روش و قراردادی محتوای
. شدند طبقات ظاهر و زیرطبقات ها،داده دقیق بررسی طریق

درگیر  که بودند بابل شهرستان زنان متأهل پژوهش، جامعه
رابطه فرا زناشویی شده و به یکی از مراکز مشاوره و مرکز 

جهت دریافت مشاوره  اجتماعی شهرستان بابل،اورژانس 
 برای تمایلشان به توجه با مراجعه کرده بودند. این افراد

 دعوت واریانس، حداکثر گرفتن نظر در و مطالعه در شرکت
 .شدند مشارکت و همکاری به

قبل از اجرای پژوهش، سؤاالت راهنمای مصاحبه )چی شد 
داشتی از اولین رفتی به سمت این مدل رابطه؟ چه احساسی 

ادامه بدی؟ االن چه  شد که باعث ارتباطت با اون فرد؟ چی
های معتبر و های اخذ دادهتصمیمی داری؟ و...( و راه

چگونگی تمرکز روی سؤاالت پژوهش، مرور شد. پس از 
ها به صورت فردی و با نامه کتبی، مصاحبهاخذ رضایت

نیت روانی رعایت همه مواردی که سبب فراهم شدن خلوت و ام
کننده، برای بیان آزادانه تفکرات، احساسات و تجارب مشارکت

از سؤاالت  هاشد، هدایت گردید. محقق در جریان مصاحبهمی
 منظورتون" ،"بدین؟ توضیح بیشتر میشه"، مانند: 1کاوشی

های ، برای درک بهتر پاسخ"چطور؟" ،"چرا؟" ،"چیه؟
در حال که کنندگان و توصیف بیشتر موضوعاتی مشارکت

کرد. مدت زمان مصاحبه بسته به گیری بود، استفاده میشکل
ها به ادامه شونده و تمایل آنشرایط و قدرت بیان مصاحبه

در یک  هادقیقه متغیر بود. تمامی مصاحبه 11تا  91مصاحبه از 
 جلسه انجام شد.

ابتدا فایل صوتی جهت تجزیه و تحلیل محتوای کیفی، 
به صورت ، 11نسخه  MAXQDAفزار ادر نرمها مصاحبه

تا با  کردآمد و سپس محقق تالش  در 2هادست نوشته
ها را آن آشکار و پنهانها، عناصر نوشتهمطالعه دقیق دست

هر کلمه  ،در این بخش اولیه بپردازد.کدگذاری و به دریافت 
                                                            
1. Probing question 

2. Transcriptions 

نظر گرفته  عنوان واحد تحلیل دره شده بو عبارت نوشته
 اًمجدد، زمانهای تفسیری همو یادداشتها نوشتهدست .شدند

به تشخیص ارتباطات اولیه میان مفاهیم  که شدند مطالعه
کمک کرد.  کنندگانهای مشارکتصحبتاستخراج شده از 

های بعدی، مقایسه کدهای هر مصاحبه با در مصاحبه
یکدیگر و سایر کدهای مصاحبه قبلی صورت گرفت تا 

ها و یادداشتخص شود. ها مشهای آنها و تفاوتشباهت
و با  کردکمک می طبقات و زیرطبقاتدهی کدها به شکل

ها، طبقهها و مشخص شدن ارتباط میان پیشرفت مصاحبه
. مشخص شدندها الگوها و معانی اصلی درون مصاحبه

طبقات، چندین مرحله بازبینی و با یکدیگر مقایسه شدند و 
ی از طبقات ادغام ها، بعضها و تحلیل آنآوری دادهطی جمع

و همچنین طبقات جدیدتری ایجاد شدند. در نهایت، در طی 
ها، زیر طبقات و طبقات های مصاحبهتجزیه و تحلیل داده

 دست آمدند.به
چک کردن توسط ها، جهت اطمینان از صحت و اعتبار داده

از  گیریگزارشو  9نااستفاده از اعتبار محقق، کنندگانمشارکت
واریانس،  با حداکثر گیریهمچنین نمونه شد.انجام  همکاران

 و هاداده در شدن غرق کننده،مشارکت با بیشتر زمان صرف
 اعتبار و صحت بردن ها برای باالداده در برگشت و رفت
 .استفاده شد هاداده
 به فردی، عمیق مصاحبه 11 با هاداده کیفی، مطالعه این در

 1جدول  در گانکنندمشارکت فردی مشخصات. رسید اشباع
 .است شده آورده

                                                            
3. Peer debriefing 
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 مطالعه کنندگانمشارکت فردی : مشخصات1جدول 

مشارکت 
 کننده

 سن
 )سال(

 شغل تحصیالت
محل 

 سکونت
وضعیت 
 اقتصادی

تعداد 
 فرزند

نوع 
 ازدواج

مدت 
ازدواج 
 )سال(

وضعیت 
تاهل فرد 

 مقابل
 نوع ارتباط

 فیعاط متأهل 14 سنتی 2 متوسط شهر دارخانه فوق دیپلم 94 1
 عاطفی متأهل 6 مدرن 1 خوب شهر دارخانه دیپلم 26 2
 عاطفی و جنسی مجرد 2 مدرن 1 ضعیف روستا فروشنده راهنمایی 22 9
 عاطفی متأهل 12 ترکیبی 2 خوب شهر کارمند لیسانس 91 4
 عاطفی متأهل 12 ترکیبی 1 متوسط شهر دارخانه دیپلم 91 1
 عاطفی متأهل 26 کیبیتر 1 خوب شهر دارمغازه لیسانس 46 6
 عاطفی متأهل 11 ترکیبی 2 خوب شهر تدریس لیسانس 92 1
 عاطفی مجرد 8 ترکیبی 1 خوب شهر دارخانه دانشجوی دکتری 21 8
 عاطفی مجرد 12 ترکیبی 1 متوسط شهر کارمند لیسانس 91 1
 عاطفی متأهل 18 ترکیبی 2 خوب شهر دارخانه لیسانس 94 11
 عاطفی مجرد 16 ترکیبی 2 خوب شهر ارپرست لیسانس 91 11
 عاطفی متأهل 12 ترکیبی 1 خوب روستا دارخانه دیپلم 28 12
 عاطفی متأهل 1 مدرن 1 خوب شهر دفتر دار فوق لیسانس 26 19

 شهر دارخانه لیسانس 94 14
خیلی 
 خوب

 عاطفی متأهل 11 ترکیبی 9

 عاطفی مجرد 14 ترکیبی 2 خوب شهر کارمند فوق لیسانس 96 11
 

 هایافته
 کنندگان،مشارکت تجربه و درک اساس بر حاضر، مطالعه در

 کدها، قالب در معنایی واحدهای پنهان و آشکار مفاهیم
 11 هایمصاحبه آنالیز از .شدند مشخص طبقات زیرطبقات و

زیرطبقه  11 کد، 161 دارای رابطه فرا زناشویی، متأهل خانم
اشباع خالءهای  ،رض زناشوییتعا شامل طبقه پنج نهایت، و در

 تهدیدو  های احساسیدوگانگی، هامرگ ارزش، روانی
 (.2است )جدول  شده انتزاع سالمت

 
 زیر طبقات و طبقات کدها، ها،داده از شدهاستخراج : مفاهیم2 جدول

ی توجه کمی همسر، عدم ارتباط عاطفی مناسب با همسر، محبت یبعدم عالقه به همسر، 
نبودن  بخش جهینتی همسر، تفاوت یبود روابط عاطفی، طالق عاطفی، همسر، عدم وج

بودن همسر، داغون شدن به دلیل  احساس یبتالش برای برقراری روابط بهتر با همسر، 
 رفتارهای همسر

 مرگ عاطفی

 تعارض زناشویی
 

ی همسر، خودخواهی بدرفتارضرب و شتم از طرف همسر، فساد اخالقی همسر، 
ی همسر، ها دادنر، داشتن خاطرات بد از رفتارهای همسر، گیر همسر، خساست همس

 یی همسر، شکسته شدن غرور از طرف همسر در جمعگو دروغاعتیاد همسر، 
 چالش رفتاری همسر

تمکن مالی، عدم  رغم یعلرفاه توسط همسر  نیتأمبا همسر، عدم  فرهنگی تفاوت
متقابل از  درک عدم شباهت بین افکار خود و همسر، عدم مشارکت و همفکری،

 طرز فکر همسر نداشتن دوستطرف همسر، نخواستن استقالل مالی برای من، 
 عدم تفاهم فکری و فرهنگی

ی در رابطه جنسی، خود حرمت یبعدم توجه به نیاز جنسی، سردمزاجی جنسی همسر، 
 ییخود ارضاارضایی همسر، عدم توجه به نیاز جنسی من به دلیل 

 ناسازگاری جنسی

شدن تمام نیازهای عاطفی در ارتباط فرا زناشویی، رسیدن به آرامش در ارتباط  رطرفب
ی برای من، گذار ارزشفرا زناشویی، دریافت حس احترام، وقت گذاشتن برای من، 

خواستن من برای خودم، برطرف شدن مشکالت روحی و جسمی، کاهش فشارهای 
فرد مقابل، احترام گذاشتن به روحی و جسمی با محبت دیدن از او، درک شدن توسط 

 ،ها خواسته

 ی روانیها یپوچاشباع  عاطفی خألرفع 
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تنهایی، نیاز داشتن به کسی برای درد و دل  خألدیر برگشتن همسر به منزل، پر کردن 
کردن، تو خود بودن همسر به دلیل اعتیاد، عدم همراهی همسر برای بیرون رفتن، تماس 

 ها ییتنهاگرفتن با فرد مقابل در 

 تنهایی خألرفع 
 

حس خوب و لذت زیاد در رابطه جنسی با فرد مقابل، لذت بردن از نحوه حرف زدن 
قلب شدید در  تپشو نوع برخورد طرف مقابل، احساس خوب از صحبت کردن با او، 

داشتن  حضورش، احساس کنجکاوی، احساس آرامش با حرف زدن با طرف مقابل،
 احساس خوب از ارتباط با وی

 ییجو لذتیله ح

 ها ارزشمرگ 

تدریجی، موجه جلوه دادن ارتباط با جنس مخالف  صورت بهتحکیم روابط عاطفی 
شدن رابطه با  تر یقوی تدریجی رابطه در محل کار، ریگ شکلمخالفت اولیه،  رغم یعل

 گذشت زمان، درگیر شدن آهسته آهسته در رابطه مثل اعتیاد
 سقوط تدریجی

بودن ارتباط فرا زناشویی، تصمیم به ادامه ارتباط به دلیل گناه  عدم اعتقاد به گناه
ندانستن آن، گناه دانستن فقط ارتباط جنسی، جرم ندانستن رابطه فرا زناشویی 

 عاطفی، بدون اشکال دانستن مدل ارتباط عاطفی فرا زناشویی صورت به
 

 ی اخالقی و اعتقادیها لغزش

ی و ا ماهوارهی ها لمیفبه آزادی روابط با دیدن تقلید از فرهنگ بیگانه، معتقد شدن 
 اینترنتی

 استحاله فرهنگی

تمایل به ادامه ارتباط، عذاب وجدان بعد از برقراری  رغم یعلداشتن عذاب وجدان 
گناه، احساس ناراحتی از عدم وجود کانون محبت در  و شرم رابطه جنسی، احساس

باط، ناراحتی از داشتن احساس قوی منزل و جستجو در بیرون منزل، حس خوب از ارت
 به اون فرد و سردی نسبت به همسر، ترس از خدا، حس اذیت شدن زیاد از این رابطه

 عذاب وجدان

 ی احساسیها یدوگانگ

احساس وابستگی زیاد، حس شادی از زنگ زدنش، وابستگی عاطفی شدید )تمایل به 
و دوست داشتن، داشتن ، عادت کردن، حس عشق (خودکشی از عدم تماس طرف مقابل

احساس بد از عدم دیدار، احساس نیاز به ارتباط، نیاز به درک شدن، احساس نیاز 
 عجیب به دیدن و حرف زدن با او

 احساس نیاز

عالقه به ساختن یک زندگی عاشقانه با همسر، تمایل به قطع رابطه، علم به نادرست 
فرزندان، تمایل به قطع  به خاطربودن این ارتباط، تمایل به ادامه زندگی با همسر 

ارتباط، کمک گرفتن از مشاور، عدم تمایل به ادامه این ارتباط در صورت درک شدن 
توسط همسر، تمایل زیاد به برگشت به زندگی به دلیل عالقه زیاد به همسر، تمایل به 

 بازگشت به آرامش قبلی،

 تمایل به بازگشت

باط، تردید در موفقیت برای قطع ارتباط، ارت قطع بودن تردید برای موفقیت، سخت
ی ناموفق برای کات کردن ها تالشتجربه چندین بار شکست برای قطع این ارتباط، 

 رابطه

 
 تردید برای موفقیت

شدن در  زهیانگ یبمراجعه به مشاور برای بهتر شدن روحیه، درگیری ذهنی زیاد، 
ی روزمره، عدم تمرکز در اه تیفعالزندگی، آزار دیدن از عقب افتادن کارها و 

ی کاذب زودگذر، احساس افسردگی، کاهش اشتها و وزن شدید، ها جانیه، ها تیفعال
 استرس و اضطراب، احساس عصبانیت از عدم توانایی برای قطع ارتباط

 
 

 تهدید سالمت فردی

 تهدید سالمت
، جیتدر بهزمان، فاصله افتادن بین من و همسرم  مرور بهسرد شدن از زندگی با همسر 

شدن نسبت به  تیاهم یب او با همسرم، دیده نشدن همسر و فرزندان، ناخودآگاهمقایسه 
 وظایف مادری و همسری

 
 تهدید سالمت خانواده
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 طبقه تعارض زناشویی
وجود نوعی تعارض  دهنده نشان، کننده مشارکتبیانات همه زنان  

رک و تجربه زناشویی در زندگی مشترکشان با همسر بوده است. د
آنان نشان داد که از علل ورود به روابط فرا زناشویی مواردی چون 

 و فکری تفاهم ی رفتاری همسر، عدمها چالشمرگ عاطفی، 
 فرهنگی و وجود ناسازگاری جنسی در زندگی آنان بوده است.

که مرگ عاطفی، نقشی  دهد یمبیانات زیر نشان  مرگ عاطفی:
 کننده مشارکتفرا زناشویی زنان  ی روابطریگ شکلبسیار عمیق در 

در مطالعه حاضر داشته است. عدم ارتباط عاطفی مناسب با همسر، 
بودن  احساس یبو  عاطفه یب، ها آنی همسر نسبت به تفاوت یب

نبودن تالش برای برقراری روابط بهتر با همسر  بخش جهینتهمسر، 
ی از کدهای ا نمونهو عدم لذت بردن از زندگی زناشویی 

به همسرم عالقه ندارم. به من محبت نمی ". باشند یم شده خراجاست
هر چی از زندگیمون بیشتر می ". "( 1 کننده مشارکت) "کنه

 (.11کننده  )مشارکت "گذره نسبت بهش سردتر می شم
آن است که  دهنده نشاناین زیر طبقه  چالش رفتاری همسر:

 عنوان بهدر مطالعه، چالش رفتاری همسر را نیز  کنندگان شرکت
به سمت روابط فرا زناشویی  ها آن دهنده سوقیکی از عوامل مهم 

به ضرب و  توان یمی رفتاری بیان شده، ها چالش. از اند کردهبیان 
ی، بدرفتاری، خودخواهی، خساست، احترام یبشتم، فساد اخالقی، 

شدت اختالفات با همسرم، "یی همسر اشاره کرد. گو دروغاعتیاد و 
کننده  )مشارکت "تم از طرف ایشون به من شدهباعث ضرب و ش

همسرم رفتارهای بدی با من داشت که باعث شد من به سمت " (.2
 "همسرم، رفتار و کالم خیلی خوبی داره برعکس اون اون فرد برم.

 (.11کننده  )مشارکت
، کنندگان مشارکتدرک و تجربه  عدم تفاهم فکری و فرهنگی:

یکی از دالیل  عنوان بهمسر را عدم تفاهم فکری و فرهنگی با ه
مهم شروع روابط فرا زناشویی این ارتباطات نشان داد. بیانات 

تفاوت فرهنگی با همسر، عدم  دهنده نشان، کنندگان مشارکت
طرز فکر همسر، عدم درک  نداشتن دوستمشارکت و همفکری، 

متقابل از طرف همسر و نخواستن استقالل مالی برای خانم بود. 
گه کار یم منهیچ اموری با من مشورت نمی کنه. به  همسرم در"

طرز "(. 1 کننده مشارکت) "ده ینماما خودش هم پولی بهم ؛ نکن
 "باهم نمی خونه. طرز فکرشو دوست ندارم اصالًفکر منو همسرم 

ی که باهم داریم باعث ا یفرهنگی ها تفاوت"(. 11 کننده مشارکت)
 (.6کننده  مشارکت) "شد من به سمت این رابطه کشیده بشم

ارتباط نیازهای جنسی با  گر انیباین زیر طبقه ناسازگاری جنسی: 
مطالعه،  کنندگان مشارکتروابط فرا زناشویی است. برخی از 

سردمزاجی جنسی همسر، عدم توجه به نیاز جنسی خانم، 
از علل رفتن به  یی همسر راخود ارضای در رابطه جنسی و حرمت یب

نیازهام از طریق همسرم "ویی برشمردند. سمت روابط فرا زناش
. من تمایل جنسی بیشتری نسبت بهش داشتم و شد ینمبرآورده 

که اون برآورده  یی در ارتباط جنسیها خواسته
همسرم به من خیانت می کنه و "(. 9 کننده مشارکت)"کرد ینم

ی حرمت یبفقط به سکس فکر می کنه و تو ارتباط جنسی به من 
 (.6 کننده مشارکت) "می کنه

 
 

 ی روانیها یپوچطبقه اشباع 
در مطالعه  کننده مشارکتاین است که زنان  گر انیباین طبقه  

ی روانی خود، درگیر رابطه فرا ها یپوچحاضر، برای اشباع 
عاطفی و تنهایی  خألزناشویی شدند و از زیر طبقات برطرف شدن 

 حاصل شده است.
بیانات اکثر زنانی که در کدهای استخراج شده از  عاطفی: خألرفع 

آنان به دنبال مشکالتی که  دهد یماین زیرطبقه قرار گرفتند، نشان 
عاطفی در زندگی تجربه کرده بودند و برای رفع این  خألناشی از 

 شدنبرطرف وارد رابطه فرا زناشویی شدند. کدهایی چون  خألها
ش، فرا زناشویی، رسیدن به آرام ارتباط در عاطفی نیازهای تمام

دیدن، دریافت حس  محبت با جسمی و روحی فشارهای کاهش
ی  تجربهی و خواستن من برای خودم، درک و گذار ارزشاحترام، 

عاطفی، نشان  خألاین زنان را از ارتباط فرا زناشویی در رفع 
 "رسم یماز صحبت کردن با اون فرد به آرامش  ". دهد یم

اما ؛ ن نیاز عاطفی دارمبارها به همسرم گفتم م" (.4کننده  )مشارکت
نمی فهمه  اصالًاون فقط می خنده و می گه چیه از من خسته شدی؟ 

 (.1کننده  )مشارکت "می فهمه قاًیدقاما اون ؛ من چی می خوام
ی بود که ا یروانی ها یپوچتنهایی نیز یکی از  خأل تنهایی: خألرفع 

د. مطالعه آن را درک و تجربه کرده بودن کنندگان مشارکتاکثر 
کدهای استخراج شده از بیانات آنان که در این زیر طبقه قرار 
گرفت شامل: عدم حضور همسر در منزل، داشتن احساس تنهایی، 

 دلیل به همسر بودن خود نیاز به کسی برای درد و دل کردن، تو
 ام یزندگتو "بود.  ها ییتنهااعتیاد و تماس گرفتن با فرد مقابل در 

تنها  ها وقتهمسرم با من یار نبود. بیشتر  .کردم یماحساس تنهایی 
. یا وقتی میام خونه مینیب ینمبودم. یا هر دو سرکار هستیم همو 

 ایشون میرن بیرون و دیر برمی گردن خونه. من هستم با 
 (.11کننده  )مشارکت "تنهایی هام

 
 ها ارزشطبقه مرگ 

یی، سقوط تدریجی، جو لذتاین طبقه از زیر طبقات حیله  
 است. شده لیتشکی اخالقی و اعتقادی و استحاله فرهنگی، ها لغزش
یی در گفتار اکثر جو لذتحیله  گر انیبتجارب  یی:جو لذتحیله 

مطالعه وجود داشت که از کدهای زیر حاصل  کنندگان مشارکت
 طرف برخورد نوع و زدن حرف نحوه از بردن شده است: لذت

 حرف با آرامش ارتباط، احساس از خوب احساس مقابل، داشتن
 کنندگان مشارکتمقابل، حس کنجکاوی و یکی از  طرف با زدن

 در زیاد لذت و خوب حس که رابطه جنسی نیز داشت، تجربه
از نوع برخوردش، نحوه "مقابل را بیان کرد.  فرد با جنسی رابطه

. حرف زدنش بهتر از برم یمحرف زدنش و طرز فکرش لذت 
 (.1کننده  مشارکت) "حرف زدن همسرمه

نشان داد که  کنندگان مشارکتدرک و تجربه  سقوط تدریجی:
تدریجی وارد چنین  صورت بهی قبلی و زیر برنامههمه آنان بدون 

 رغم یعل مخالف جنس با ارتباط دادن جلوه ی شدند. موجها رابطه
 تر یقوکار،  محل در رابطه تدریجی یریگ شکلاولیه،  مخالفت

صورت  به عاطفی رابطه یزمان، برقرار گذشت با رابطه شدن
اعتیاد،  مثل رابطه، در آهسته آهسته شدن تدریجی و درگیر

 کدهایی بود که از بیانات آنان استخراج شد.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 13

http://islamiclifej.com/article-1-383-fa.html


 فرشته بهمنش و همکاران   22

 1911تابستان ، 2، شماره 4دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت  -لمینامه عفصل

از دیگر زیر طبقاتی که در طبقه  اعتقادی: و اخالقی یها لغزش
ی اخالقی و اعتقادی بود که ها لغزشقرار گرفت،  ها ارزشمرگ 

 احساس ، نمود پیدا کرد. عدمندگانکن مشارکتدر بیانات برخی از 
آن،  ندانستن گناه دلیل به ارتباط ادامه به ارتباط، تصمیم از گناه
 فرا زناشویی رابطه ندانستن جنسی و جرم ارتباط فقط دانستن گناه

مگه این ارتباط "یی از کدهای این زیر طبقه است. ها نمونهعاطفی، 
رم. ما فقط حرف چه اشکالی داره؟ هیچ تصمیمی برای قطعش ندا

که همه چی خوب پیش  فعالً"(. 11 کننده مشارکت) "میزن یم
گناه  که نیا. میزن یممیره. من که ارتباط جنسی ندارم. فقط حرف 

 (.11کننده  )مشارکت "نیست
مطالعه، یکی از دالیل  کنندگان مشارکتاکثر  استحاله فرهنگی:

 بیان کردند. تقلیدی ماهواره ها لمیفورود به رابطه فرا زناشویی را 
 یها لمیف دیدن با روابط آزادی به شدن بیگانه و معتقد فرهنگ از

تو همه  ها یغرب"ماهواره کدهای استخراج شده از بیانات آنان بود. 
چی پیشرفتشون بیشتر از ماست. مگه اونجا انقدر محدودیت 

آزاد رو تو ماهواره داریم  کامالًروابط  ؟هست که ما داریم
قبح  کم کمی ماهواره، ها لمیف"(. 2 کننده مشارکت) "مینیب یم

ارتباط با نامحرم رو در من از بین برد و حتی این فکر که چه 
 ها لمیفاشکالی داره با کسی غیر از همسرم دوست باشم با دیدن این 

 (.11 کننده مشارکت) "به سرم زد
 

 احساسی یها یدوگانگطبقه 
ی حاضر نشان داد  مطالعهدر  کننده مشارکتدرک و تجربه زنان  

 رغم یعلکه اکثر آنان دچار نوعی دوگانگی احساسی بودند و 
احساس نیاز به این مدل ارتباط، عذاب وجدان و تمایل برای 

 اما دچار تردید در موفقیت برای بازگشت بودند.؛ بازگشت داشتند
 داشتن از وجدان ی عذابکدهااین زیر طبقه از  عذاب وجدان:

 عذاب همسر، حس به نسبت سردی و فرد اون به قوی احساس
گناه و ترس از خدا  و شرم این مدل ارتباط، احساس از وجدان

ناراحتم چرا نباید روابط در خانواده و با "استخراج شده است. 
همسرم طوری باشه که من بیرون از خانواده به دنبال محبت و 

ن فرد از اینکه نسبت به او" (.6کننده  )مشارکت "روابط باشم
ی دارم که نسبت به همسرم ندارم خیلی عذاب وجدان ا یقوحس 
، از خدا کنم یماحساس شرم  دائماً" (.19کننده  )مشارکت "دارم

 (.11 کننده مشارکت) "ترسم یم
از رابطه  کنندگان مشارکتی اکثر  تجربهاز درک و  احساس نیاز:

و  فرا زناشویی، کدهایی مانند وابستگی عاطفی شدید، حس عشق
و نیاز  جنس همدوست داشتن، عادت کردن، نیاز به ارتباط با غیر 

احساس نیاز قرار  طبقه ریزبه درک شدن استخراج شد که در 
اگه یک روز برای رفتن  که یطور بهبهش عادت کردم. "گرفت. 

، احساس بدی داشتم و اذیت شدم ینمبه یه مسیر سوار ماشین اون 
حساس نیاز عجیبی به پیام دادن یا ا" (.1کننده  )مشارکت " شدم یم

حرف زدن باهاش پیدا کرده بودم. برای دیدنش حاضر بودم چند 
 "دور باشم. حس شدیدی از وابستگی داشتم  ام خانوادهروز حتی از 

 (.11کننده  )مشارکت
تمایل به بازگشت به زندگی اولیه، در بیانات  تمایل به بازگشت:

 زندگی یک قه به ساختنوجود داشت. عال کنندگان شرکتاکثر 
 این بودن نادرست به همسر، تمایل به قطع رابطه، علم با عاشقانه

 به زیاد عالقه دلیل به زندگی به برگشت به زیاد ارتباط، تمایل
 شدن درک صورت در ارتباط این ادامه به تمایل همسر و عدم

همسر، کدهایی بودند که در این زیر طبقه قرار  توسط
با رفتن به جلسات مشاوره بتونم این  کنم یمالش دارم ت"گرفتند.

 "مشکل رو حل کنم و یک زندگی عاشقانه رو با همسرم بسازم 
 (.2کننده  )مشارکت

نشان داد  کنندگان مشارکتدرک و تجربه  تردید برای موفقیت:
تمایل برای بازگشت، اکثر آنان احساس تردید در  رغم یعلکه 

 ارتباط و تجربه قطع برای تموفقی در موفقیت داشتند. تردید
یی از کدهای ها نمونهارتباط  این قطع برای شکست بار چندین

من ناخواسته وارد این مسیر شدم. ولی از "است.  آمده دست به
طرفی برام سخته که قطع کنم این رابطه رو. چند بار سعی کردم 

مثل  کنم یمباورتون نمیشه. فکر " (.19کننده  )مشارکت "نشد
می مونه این رابطه. ترکش خیلی سخته. بارها خواستم اعتیاد 

 (.11کننده  )مشارکت " نتوانستم
 

 طبقه تهدید سالمت
ی ارتباط روابط فرا زناشویی با سالمت فردی  دهنده نشاناین طبقه  

 فردی و تهدید سالمت تهدید طبقات ریزو از  باشد یمو خانوادگی 
 خانواده حاصل شده است. سالمت

 ی تهدید سالمت، تهدید طبقهاز زیر طبقات  فردی: سالمت تهدید
 برای مشاور به سالمت فردی بود که از کدهایی مانند مراجعه

 در شدن زهیانگ یببسیار زیاد،  ذهنی روحیه، درگیری شدن بهتر
روزمره،  یها تیفعال و کارها افتادن زندگی، آزار دیدن از عقب

سردگی استنتاج شد. رابطه و احساس اف این از زیاد شدن حس اذیت
حس افسردگی بهم  مرور بهاما ؛ شاید اولش احساس خوبی داشتم"

ی تو زندگی نداشتم. خیلی ذهنم درگیر شده ا زهیانگدست داد. دیگه 
 "بود و نمی تونستم تمرکز روی کارهام داشته باشم

 "کنهنم می. فکرم داره داغوام یعصبان"(. 11 کننده مشارکت)
 (.19کننده  )مشارکت

 گر انیب، کنندگان مشارکتتجارب اکثر  خانواده: سالمت تهدید
مخرب ارتباط فرا زناشویی بر سالمت خانواده بود.  ریتأثنوعی 

 و من بین افتادن زمان، فاصلهمرور  به همسر با زندگی از شدن سرد
 شدن تیاهم یبفرزندان و  و همسر نشدن ، دیدهجیتدر به همسرم
ی کدهایی بود که از بیانات همسر و مادری وظایف به نسبت

زمان از همسرم و  مرور به "استخراج شد.  کنندگان مشارکت
غافل شدم. دیگه حتی اهمیتی به وظایف خودم در قبال  ها بچه

 (.11 کننده مشارکت) "دادم ینم ها بچههمسرم و 
 ی آن است که اکثر دهنده نشانی فوق  شده فیتوصمجموع تجارب 

 زناشویی تعارض مشکل دچار ا زناشویی،فر روابط در درگیر زنان
 روانی یخألها اشباع برای و بودند همسر با مشترک زندگی در

 ریتأث با ،ها ارزش مرگ. کردند پیدا ورود رابطه مدل این به خود،
 بیانات در احساسی، یها یدوگانگ همچنین و فرهنگی ی استحاله

 روابط، این مخرب ریتأث نهایت، در و کرد پیدا نمودها  آن بیشتر
طبقات  ریز برای .شد مشخص خانوادگی و فردی سالمت روی

 و جنسی یها یناسازگار عاطفی، یخألها همسر، بداخالقی
 مورد در و آورده مرتبط روایات و آیات گناه و شرم احساس
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 29   کیفی مطالعه یک: ییفرا زناشو روابط ازمتأهل  زنان تجربه و درک تبیین                                                      
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همچنین به  .شد اشاره بقره سوره 291 آیه به نیز پنهانی یها یدوست
 اشاره گردید.برخی آیات که در مورد زنا بود، 

 
 بحث

زنان متأهل، از روابط  تجربه و این مطالعه، با هدف تبیین درک
ی مطالعه حاضر با عنوان  طبقهفرا زناشویی انجام شده است. اولین 

ی ارتباط آن با روابط فرا زناشویی  دهنده نشان، "تعارض زناشویی"
 فکری تفاهم عدم همسر، رفتاری یها چالش عاطفی، . مرگباشد یم
این طبقه  طبقات ریز جنسی، ناسازگاری وجود و فرهنگی و

(. 1، 11-18هستند. این نتیجه در راستای مطالعات دیگر بود )
زوجینی که مهارت الزم در حل تعارضات زناشویی را نداشته 
باشند، با احتمال بیشتری درگیر خیانت و روابط فرا زناشویی 

( افرادی که نمره 1(. در مطالعه عبدی و همکاران )11) شوند یم
پایینی در خرده مقیاس حل تعارض داشتند، زمانی که با همسر 

ی حل منطقی آن و برای پر جا به، شدند یمخود دچار مشکل 
ی، نظیر رمنطقیغی ها وهیشاز  کردند یمموجود، سعی  خألکردن 

در روابط فرا زناشویی استفاده کنند. نتایج پژوهش  ندرشیدرگ
ی زوجین، فقدان عهدشکنکه یکی از علل ( نشان داد 11براون )

( انتظارات بیشتر برای 1روابط صمیمانه است. کرمی و همکاران )
رضایتمندی عاطفی در ازدواج را از عوامل افزایش روابط خارج از 

عوامل  نیتر از عمده ،عاطفی یها یناکامزندگی زناشویی برشمردند. 
 ،در زنان ژهیو به ،رابطه فرا زناشویی افزایش انگیزه جهت برقراری

 طبقه ریزاین مطالعات منطبق بر  یها افته(. ی21) گردد یمحسوب م
. در راستای یافته باشد یممرگ عاطفی در مطالعه حاضر 

ی نشان داد، گاهی اوقات ا مطالعهنتایج  همسر، رفتاری یها چالش
، برای انتقام از همسر برند یمهمسرانی که از بداخالقی همسر رنج 

یک مکانیسم دفاعی، به روابط خارج از ازدواج روی  وانعن بهو 
شدن اعتیاد همسر پس از ازدواج از دیگر  برمال(. 1) آورند یم

یکی از عوامل  عنوان بهمطالعه  کنندگان مشارکتمواردی بود که 
روی آوردن به روابط فرا زناشویی عنوان کردند که این یافته 

 جمله از ( بود.21)و همکاران  Jeanfreauهمسو با مطالعه 
 یکدیگر به نسبتها  انسان رفتارهای کنترل در قرآن در که اصولی

 در آن استعمال بیشترین(. 9) است "معروف" اصل آورده شده،
 اصل و مذکور آیات در نکته زیباترین. است شوهر و زن روابط
 از زناشویی، زندگی مراحل تمام در که است آن "معروف" قرآنی
 نظر موردآنچه  بحرانی، چه و عادی شرایط در چه ،انتها تا ابتدا

 معروف عنوان تحت اخالقی، یها ارزش حفظ است، خداوند
 خشونت، و است( پسندد یم عمومطور  به انسان سالم نفس)آنچه 
 مطالعه اینکنندگان  شرکت اکثر بیانات در که یلطف کم و اهانت
 خدا سول(. ر8نیست ) پسندیده قرآنی خانواده در داشت، وجود
 بیشتر همسرش  به باشد،تر  کامل انسان ایمان چه هر: فرمودند )ص(

 (.22) دینما یم محبت اظهار
ی شخصیتی و فرهنگی نیز ها یژگیوی فردی زوجین مانند ها تفاوت

( که 29از عوامل مؤثر بر روابط فرا زناشویی شناخته شده است )
طالعه حاضر عدم تفاهم فکری و فرهنگی در م طبقه ریزمنطبق بر 

کفو و  باهمص( نیز به ازدواج اکرم ). در روایتی از پیامبر باشد یم
 تربصوا ال و فانکحوهن االکفاء جائکم اذا"همتا توصیه شده است:

 دختران خواستگاری به شأن هم اشخاص که وقتی. "الحدثان بهن

 حوادث منتظرها  آن کار در و دهید دخترها  آن به آمدند، شما
 .(24)نباشید 

همچنین میزان ارتکاب روابط فرا زناشویی، در زوجینی که 
-21ناسازگاری جنسی و فقدان رضایت جنسی دارند، بیشتر است )

، رتیغ یب(. اگر زن از همسر خویش ارضا نشود، مرد را 1، 21
و مریض خواهد دانست و در نهایت نسبت به  عرضه یبضعیف، 

و در این مرحله،  شود یم محبت یبهمسرش بداخالق و نافرمان و 
 (.91امکان ورود خانم به رابطه فرا زناشویی وجود خواهد داشت )

ی ها یپوچ"ی مطالعه حاضر استخراج طبقه ها افتهاز دیگر ی
در زنان دارای روابط فرا زناشویی بود که از زیر طبقات  "روانی

که نیاز  اند دادهتنهایی حاصل شد. محققان نشان  و عاطفیخأل  رفع
فت مراقبت، احساس تنهایی و نادیده گرفته شدن در زندگی به دریا

(. 91، 29) شود یمزناشویی، سبب ایجاد انگیزه برای خیانت 
 به فرد تمایالت نیازها و ناکافی جبران هیجانی )عدم محرومیت

احساسی( ارتباط قوی با خیانت زناشویی دارد  و عاطفی حمایت
از سوی  یتفاوت یاحساس تنهایی، درک نشدن و احساس ب(. 2)

عوامل  عنوان به( 21در مطالعه غفوریان و همکاران ) همسرانشان
است. جین  شده دادهدخیلی در ایجاد روابط فرا زناشویی زنان نشان 

( نیز در مطالعه کیفی روی چهار خانم درگیر 21فرو و همکاران )
در روابط فرا زناشویی، یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد این روابط را 

بیشتر از نوع  زنانی همسر برشمردند. روابط فرا زناشویی توجه یب
ی در زندگی خالئوجود چنین  دهنده نشانکه  باشد یمعاطفی 

ی عاطفی و خألها. در واقع، نوعی پوچی روانی در اثر هاست آن
را به سمت  زنانو این  دیآ یمتنهایی برای زنان متأهل به وجود 

ی خألهای این نوع بهتا  دهد یمی خارج از ازدواج سوق ها رابطه
 عاطفی و تنهایی را جبران کنند.

طبقه سوم مطالعه حاضر بود که از زیر طبقات  "ها ارزشمرگ "
اعتقادی و  و اخالقی یها لغزشتدریجی،  سقوط یی،جو لذت حیله

مطالعه  کنندگان مشارکتاستحاله فرهنگی به دست آمد. برخی از 
ارتباطات  گونه نیادا مخالف حاضر بیان کردند که گرچه در ابت

موجه شد و احساس خود را از  ها آندر نظر  جیتدر بهبودند، اما 
 ها آنی از ا عدهتوصیف کردند.  بخش لذترابطه فرا زناشویی، 

مخربی بر  ریتأثاعتقاد به این مسأله داشتند که این روابط هیچ 
فرا  سالمت خانواده ندارد و به دلیل جرم و گناه ندانستن ارتباط

، فقط برقراری زنانزناشویی، تصمیم به ادامه آن داشتند. اکثر این 
و رابطه عاطفی با فردی غیر از  دانستند یمرابطه جنسی را گناه 

. شریفی در مطالعه کردند ینمهمسر را مشکل اخالقی محسوب 
ی و طلب تنوعخود از علل ورود به روابط فرا زناشویی را کنجکاوی، 

 یها یکاست(. مطالعات ارتباط بین 29است ) سرگرمی بیان کرده
را اعتقادی و ضعف در باورهای مذهبی افراد با روابط فرازناشویی 

از  یتوجه تعداد قابلی ا مطالعه( در 92-96نشان داده است )
ها  کنندگان بیان داشتند که اگر اعتقادات مذهبی و دینی آن شرکت

ازناشویی اقدام بود، شاید هرگز به برقراری روابط فر تر یقو
 .(91) کردند ینم

ی فردی و اجتماعی با ها ارزشبین باورها و  اند دادهمحققان نشان 
نگرش به روابط خارج از چهارچوب ازدواج، رابطه منفی وجود 

یی و تالش برای حفظ هویت گرا اخالقدارد. هر چه میزان 
اجتماعی بیشتر باشد، گرایش به روابط فرا زناشویی کمتر است. 
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 فرشته بهمنش و همکاران   24

 1911تابستان ، 2، شماره 4دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت  -لمینامه عفصل

 ها ارزشی از ابعاد مهم شخصیت انسان و زندگی اجتماعی وی، یک
در جهت حفظ بنیان  ها ارزشکه  ها آنبنابراین برای ؛ باشند یم

نسبت به  مسلماًخانواده و وفاداری به همسر تعریف شده باشد، 
 ها آنزیرا اصول رفتاری ؛ روابط فرا زناشویی نگرش خوبی ندارند

 (.1است )ی تعریف شده ها ارزشبر اساس 
 کنندگان مشارکتی یکی از عواملی بود که ا ماهوارهی ها لمیف

مطالعه حاضر آن را مؤثر بر آغاز روابط فرا زناشویی خود بیان 
 در غربی فرهنگ نفوذ اخیر، یها سال در رسد یم نظر کردند. به

 آمده، وجود به فرهنگی استحاله و اسالمی -ایرانی فرهنگ
 آورده وجود به ما جامعه مردم یرو پیش را جدیدی یها چالش
 یکارها راه تدوین و صحیح برخورد عدم صورت در و است

 خواهد تداومها  چالش این شک، بدون نیز آینده در مناسب،
با مطالعه همسو  (91)فرون و همکاران نتایج مطالعه . داشت
 .باشد میحاضر

 "ی احساسیها یدوگانگ"حاضر، وجود  ی مطالعهها افتهاز دیگر ی
از نوع  زنانمتأهل درگیر در روابط فرا زناشویی بود. اکثر  زناندر 

یی مانند احساس ها واژه، عذاب وجدان داشتند و با جادشدهیارابطه 
عصبانیت از خود، احساس شرم و گناه و عدم حس خوب از 

اما در عین حال، به دلیل ؛ رابطه، عذاب وجدان خود را بیان کردند
مشکالت زندگی زناشویی، احساس نیاز  وابستگی به فرد مقابل و

به ادامه این رابطه داشتند. این احساس نیاز همراه با تمایل به 
بازگشت به گذشته )قبل از آغاز رابطه فرا زناشویی( بود. در 

در موفقیت به بازگشت تردید داشتند و  زنانصورتی که بیشتر این 
ن رابطه را برخی عنوان کرده بودند که بارها تالش کردند که ای

ی آورده شده است ا مطالعهقطع کنند، اما موفقیت حاصل نشد. در 
تر از چیزی است که فکرش را  متوقف کردن این رفتار سخت که

 ورود به روابط فرا زناشوییبراى  زنان دالیل. چراکه کردند یم
( نیز در مطالعه خود آورده 16(. کریمی )98(پیچیده بوده است 

با  اند شدهدرگیر رابطه خارج از ازدواج است که همسرانی که 
احساساتی نظیر گناه، شرم، تردید، عصبانیت و ناامیدی دست به 

 ی مطالعه حاضر بود.ها افتهگریبان هستند که همسو با برخی از ی
ی فرا  رابطهی حاضر نشان داد که  مطالعهی  افتهدر نهایت آخرین ی

ی زنان متأهل زناشویی، تهدیدی برای سالمت فردی و خانوادگ
. محققان دیگر نیز بر این باورند که خیانت شود یممحسوب 
منفی بر سالمت جسمی و روانی  راتیتأث، سبب دیترد یبزناشویی، 

ی است که ا یالیخ(. رابطه فرا زناشویی، دنیای 91) گردد یمزوجین 
ی روزمره و تفکر صادقانه وجود ها تیمسئولدر آن سازگاری، 

 نوعی ایجاد درگیر در رابطه فرا زناشویی سبب (. زوجین28ندارد )
 که سازی مثلث مفهوم. شوند یم خود زندگی در سازی مثلث
 نفر زوجین از یکی که دهد یم رخ زمانی شد، معرفی بوئن توسط
 برای اغلب کار این کند. زناشویی خود زندگی وارد را سومی

 دشو یم انجام مشترک، زندگی در آمده وجود به اضطراب کاهش
مطالعه حاضر، گرچه برای فرار از  کنندگان مشارکتاکثر  (.1)

وضعیت موجود در زندگی خود وارد رابطه فرا زناشویی شدند، در 
نهایت به این نتیجه رسیدند که این مدل رابطه، مسبب افزایش 

 زندگی، در شدن زهیانگ یببوده است.  ها آناضطراب و افسردگی 
 درگیری روزمره، یها تیفعال قتعوی از دیدن عصبی بودن، آزار

 بود مواردی جمله از وزن کاهش و افسردگی احساس زیاد، ذهنی

 بر فرا زناشویی رابطه عوارضعنوان  کنندگان به مشارکت که
همچنین به دالیلی چون سرد شدن  .کردند ذکر شان یفرد سالمت

از همسر و فاصله گرفتن از او، این رابطه را تهدیدی برای سالمت 
( نیز در مطالعه خود آورده است 1اده عنوان کردند. کرمی )خانو

 و ضرب طالق، نظیر عواقبی به است ممکن که روابط فرا زناشویی
. شود منجر شدید روانی اختالالت و همسر قتل خودکشی، شتم،
 یها بیآس وها  استرس ارتباطات، گونه نیا معمول و غالب پیامد

 یها مدت برای گاهی سالمتی، ربا انیز پیامدهای این. است زناشویی
 .(16)یابد  ادامه همیشه برای شاید و طوالنی

 یها یدوست از را مردان و زنان سوره بقره، 291خداوند در آیه 
 فرمود: پنهانی نهی

  فی أَکْنَنْتُمْ أَوْ النِّساءِ خِطْبَةِ مِنْ بِهِ عَرَّضْتُمْ فیما عَلَیْکُمْ جُناحَ ال وَ»
 (.9)»... سِرًّا تُواعِدُوهُنَّ ال لکِنْ وَ سَتَذْکُرُونَهُنَّ أَنَّکُمْ اللَّهُ مَعَلِ أَنْفُسِکُمْ

 وفات عدّه در که زنانی از) کنایهطور  به که نیست شما بر گناهی و
 یا کنید، خواستگاری(، هستند رجعی غیر طالقِ عدّه در یا و
ها  نآ شما که داند یم خداوند. دارید نهان دل در( را خود تصمیم)

 ازدواج برای) پنهانی وعدهها  آن با ولی کرد، خواهید یاد را
 و زنان (. در آیاتی دیگر نیز خداوند4... )باشید نداشته( مخفیانه

 آله و علیه اهلل یصل اکرم . پیامبر(9) فرمود نهی زنا از را مردان
 از: دنیا در امّا :است اخروى و دنیوى هاى زیان داراى زنا: فرمود

روزى و  قطع و زودرس مرگ انسان، زیبایى و نورانیّت نرفت بین
 و الهى غضب قیامت؛ حساب هنگام درماندگى،: آخرت در امّا

 (.22همیشگى ) جهنَّم
، زنان درگیر در دهد یمی این مطالعه نشان ها افتهکه ی گونه همان

ی زندگی زناشویی خود ها تعارضروابط خارج از ازدواج، به دنبال 
ی رفتاری همسر، عدم تفاهم ها چالشعاطفی،  که ناشی از مرگ

فکری و فرهنگی و ناسازگاری جنسی به وجود آمده بود و 
 اند. شده روابط گونه نیا ی روانی، واردها یپوچهمچنین اشباع 

آنان به رابطه فرا زناشویی  دهنده سوق، از دیگر علل ها ارزشمرگ 
ی، یی، سقوط تدریججو لذتبوده است که برآمده از حیله 

اما پس ؛ باشد یمی اخالقی و اعتقادی و استحاله فرهنگی ها لغزش
از درگیر شدن در رابطه، عذاب وجدان، همراه با احساس نیاز و 
تمایل به بازگشت و تردید برای موفقیت، آنان را دچار 

ی احساسی کرد و این رابطه را تهدیدی برای سالمت ها یدوگانگ
 .فردی و خانوادگی خود عنوان کردند

 
 یریگ جهینت

 نتیجه در و خانواده فرد، سالمت برای تهدیدی فرا زناشویی روابط
نوعی تغییر نگرش مثبت در جامعه  رسد یمبه نظر . باشد یم جامعه

 بر محققان ی است.ریگ شکلنسبت به روابط فرا زناشویی، در حال 
 توان یم زنان یها ارزش و باورها یکار دست با که هستند باور این
 بر جنسی و زناشویی روابط از نارضایتی مانند عواملی یثرگذارا از

 لزوم رو نی. ازاکرد پیشگیری فرا زناشویی روابط به مثبت نگرش
 یها مشاوره همچنین و ازدواج از پیش یها مشاوره وها  آموزش
 آموزش جهت در و دسترس در رایگان،صورت  به خانواده
 مشخص پیش از بیش ،زناشویی روابط تحکیم و زندگی یها مهارت

 و الهی فرامین درباره زوجین به دادن آگاهی همچنین. شود یم
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 فرا زناشویی روابط به نگرش تغییر درقطعاً  اسالمی، یها آموزه
 .بود مؤثر خواهد

 
 ی مطالعهها تیمحدودنقاط قوت و 

از نقاط قوت مطالعه حاضر این است که جزو معدود مطالعاتی 
تبیین درک و تجربه زنان از رابطه فرا عمیق به  طور بهاست که 

اما همانند دیگر مطالعات کیفی، ؛ زناشویی پرداخته است
ی وسیع نتایج وجود دارد. از ریپذ میتعممحدودیت در عدم امکان 

طرفی، به دلیل حساسیت موضوع، ممکن است برخی از 
مطالعه، همه تجارب مرتبط با رابطه خود را بیان  کنندگان شرکت

 شند.نکرده با
 

 تشکر و قدردانی
این مطالعه که حاضر به  کنندگان مشارکتاز همه  لهیوس نیبد

مصاحبه شدند و همچنین از مسئوالن مرکز اورژانس اجتماعی 
 .میینما یمشهرستان بابل در اجرای این پژوهش تشکر و قدردانی 
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