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 مطالعه فراترکیبدر ایران؛  خیانت زناشوییگیری عوامل شکل
 2، تقی آزادارمکی1محمدحسین شریفی ساعی

 50/50/9055تاریخ پذیرش:  50/50/9900تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
این مطالعه به دنبال پاسخ به این سؤال بوده است که عوامل خیانت زناشویی در خانواده ایرانی شامل  

مطالعات پیشین استفاده کرده است. در « فراترکیب کیفی»پژوهش حاضر، از روش چه مواردی است. 

اند، شناسایی و پژوهشی در ایران که به موضوع خیانت زناشویی پرداخته-علمی مقاله 87این راستا، 

ای قرار گرفتند. نتایج های آنها استخراج و مورد کدگذاری چندمرحلهتحلیل شدند و تمام یافته

بندی نمود مقوله اصلی، طبقه 9توان تحت ان داد که عوامل خیانت زناشویی در ایران را میپژوهش نش

 که شامل موارد زیر است؛ 

 -5عوامل خانوادگی؛  -4عوامل فرهنگی؛  -3شناختی؛ عوامل روان -2عوامل اجتماعی؛  -1

ای. عوامل زمینه -9ای و عوامل رسانه -7عوامل اقتصادی؛  -8ای؛ عوامل رابطه -6عوامل فردی؛ 

های مختلفی تقسیم شده است. در این راستا، عوامل های اصلی، به زیرمقولههریک از این مقوله

بوده « شرایط محیطی»و « های دوستیگروه»، «های خیانتفرصت»اجتماعی پدیدآورنده خیانت، شامل 

نوع طرحواره »و « بستگیهای دلسبک»، «نوع شخصیت افراد»شناختی خیانت، شامل است. عوامل روان

افراد اشاره داشته « نوع تربیت دینی»و « ها و باورهاتغییر ارزش»آنهاست. عوامل فرهنگی نیز به « عشق

« نوع پیشینه خانوادگی»و  «اختالفات خانوادگی»، «ازدواج نامناسب»است. عوامل خانوادگی نیز شامل 

، «احساس تنهایی»، «نارضایتی عاطفی»، «ینارضایتی جنس»افراد است. همچنین عوامل فردی شامل 

نقش »و « انتقام از همسر»، «خشونت خانگی»، «ضعف در کنترل همسر»، «فقدان دسترسی به همسر»

و « نقش مشکالت مالی»، «پایگاه اقتصادی فرد»است. عوامل اقتصادی نیز شامل « نفر سوم رابطه

ای نیز به بوده است. عوامل رسانه« شغلیهای کاری و انگیزه ورود به خیانت به بهانه پیشرفت»

تولید »و همچنین « ایهای ماهوارههای اجتماعی و شبکههای ایرانی از طریق شبکهتضعیف ارزش»

و « سن»ای نیز شامل نقش تأکید نموده است. در آخر، عوامل زمینه« هانیازهای جدید توسط رسانه

د که خیانت در بین مردان و در بین جوانان ایرانی، ها نشان دادر خیانت بوده است. یافته« جنسیت»

 های اجتماعی رخ داده است. بیشتر از سایر گروه

 خیانت زناشویی، خیانت جنسی، خیانت عاطفی، روابط فرازناشویی، فراترکیب کیفی.واژگان کلیدی: 
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 Sharifisaei@ut.ac.ir   .شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران )نویسنده مسئول(. دکتری جامعه1

 شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.  . استاد گروه جامعه2
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  مقدمه

طالق و « ل اولده عام»را جزو  1«خیانت زناشویی»شد تا همین دو دهه گذشته، به زحمت می

ها در اواسط فروپاشی خانواده در ایران قلمداد کرد اما دیری نگذشت که با اعالم افزایش طالق

ها رسانده و اکنون طبق نیز، خود را به پنج عامل اول جدایی 2«خیانت»، بتدریج 1371دهه 

 3است.های مختلف، خیانت زناشویی به یکی از عوامل اصلی طالق در کشور بدل شده گزارش

ترین های زیادی مؤید این واقعیت هستند که خیانت و روابط فرازناشویی، از عمدهپژوهش

دالیل از هم پاشیدگی روابط زناشویی و زمینه اصلی تعارضات و اختالفات زناشویی است 

 های اخیر روی داده استاین تغییرات که بتدریج در سالگر به ا(. 1393)مدرسی و همکاران، 

مسئله اجتماعی خواهیم شد. در این میان، هرچند آمار رسمی در ، متوجه این کنیمنظری بیاف

؛ فیروزجائیان و 1395مورد میزان خیانت، در ایران منتشر نشده است )آسایش و همکاران، 

های مختلف، خبر از های خانواده و پژوهش( ولی آمارهای غیرمستقیم از دادگاه1396قدیری، 

ای گویی واقعه 4های گذشته در جامعه ایرانی دارد. شویی نسبت به سالگسترش وقوع خیانت زنا

ای است یک چرخش در نسل و روندی که نشانه تغییر در جامعهمهم در حال رخ دادن است؛ 

؛ شرایطی که ارائه تحلیلی ثیرگذار استأتاز گذشته کمتر  در آن همسری،هنجارهای تککه 

. با این همه، خانواده با همه فراز و فرودهایش، همچنان سازدعمیق در این رابطه را ضروری می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Marital Infidelity 

( Neutral Terminology« )اصطالحات خنثی»( همیشه با مشکل پیدا کردن Sexualityجنسی ) . مطالعه علمی تمایالت2

های اخالقی قوی نسبت به آن شده گیری تقابلبرای توصیف برخی رفتارهای پنهان مواجه بوده است که گاه موجب شکل

 ExtraMarital« )روابط فرازناشویی»از تعابیری چون  (Infidelity) «خیانت»به همین دلیل، برخی به جای تعبیر  .است

Sexکنند؛ هرچند جستجوی گسترده  «خنثی»زعم خود این واژه را از بار ارزشی، کنند تا به( برای این روابط یاد می

های نامهزبان )که در منابع کار نیز موجود است( نشان داد که در مقاالت علمی و پایاننویسنده در ادبیات علمی انگلیسی

استفاده شده است. به همین دلیل، نویسنده حاضر نیز « روابط فرازناشویی»، بسیار بیشتر از واژه «خیانت»ویی، از واژه دانشج

 بهره گرفته است. « خیانت»ای خاص، از همین تعبیر در توصیف این پدیده، بدون تعلق ارزشی به واژه

  . 1394مهر  6. سایت خبری تابناک: ن بهزیستی کشورمجید رضازاده، رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازما. به نقل از 3

هایی  خیانت، در صدر مشکالت زوج». اباصلت شادفر؛ رئیس مجتمع قضایی خانواده شهید محالتی اعالم کرد: 4

  . 1394مرداد  26سایت خبری فرارو: «. کنند قرار دارد که به این دادگاه خانواده مراجعه می
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قلپ تپنده جامعه ایرانی است؛ قلبی که هر از چندگاهی باید از خود پرسید این روزها چگونه 

در خانواده ایرانی، نسبت به « بخشانسجام»های هایش کدام است؟ اکنون بنیانتپد و بیماریمی

و شده که یکی از پیامدهای آن در قالب گسترش خیانت و تری روبرگذشته، با مشکالت پیچیده

ای چون خیانت که تا چندی پیش، امکان وقوعش در سطح گسترده طالق، نمایان است. پدیده

های اجتماعی، بسترهای آن در جامعه ایرانی امروز چندان مهیا نبود حال گویی، با گسترش شبکه

های اجتماعی، از مهمترین بسترهای تغییرات کهفراهم گردیده است. امروزه خیانت از طریق شب

 (.1392در این عرصه است )فتحی و همکاران، 

های جدید در میدان تغییرات اجتماعی، نقشی مهم را بازی در این میان، رشد و نفوذ فناوری

اند. از یک سوی، آور به چالش کشیدهای حیرتاند و نظم هنجاری پیشین را به شیوهکرده

های اجتماعی )دانشگاه و کار(، های اخیر و ورود زنان به عرصهصیالت در سالافزایش تح

های ارتباطی جدید تر کرده است و از سوی دیگر، فناوریبتدریج ارتباط زن و مرد را ساده

اند. امروزه رابطه با های مجازی(، این ارتباط را پنهان نمودههای هوشمند و چت)مانند تلفن

-ها و تلفنرومز همسر قانونی( نه صرفاً با دیدارهای حضوری، بلکه با چتجنس مخالف )غیر ا

شوند. فراگیرشدن این امکانات ارتباطی، تأثیرات مهمی یابند و مدیریت میهای همراه تداوم می

در محافل عمومی « هاغیبت بدن»های نوین به های پنهان شهری داشته است. فناوریبر الیه

افراد را در سطح جامعه افزایش داده است « فرصت گمنامی»ن، کمک نموده و در پی آ

های اجتماعی مجازی، شلوغ ها، خلوت اما شبکه(. امروزه خیابان1391)آزادارمکی و همکاران، 

شده است؛ قرارها با جنس مخالف به آنجا منتقل گردیده است که محیطی امن و البته پنهان را 

ای، به راحتی یارای مقابله با آن نیست. ی و حتی خانوادهفراهم آورده است که هیچ گشت ارشاد

در این میان نقش « فناوری»کنند.  های فضای عمومی پرهیز می شهروندان ایرانی از محدودیت

های اجتماعی، ارتباط با جنس مخالف را در همراه و شبکههای کند؛ تلفن ای را بازی می عمده

را هم به کلی به  این ارتباط، کنترل همسر و خانوادههر جایی ممکن ساخته است. مجازی شدن 

اطالعی شریک زندگی، کنترل او بر همسرش را با مشکالتی جدی چالش کشیده است. بی

های خانه بسته است و زوجین، سرمست از ایجاد امنیت برای مواجه نموده است؛ به ظاهر، درب

که یک طرف ماجرا )و گاه هر دو طرف(، روند، غافل از آنزندگی خود، به خواب شبانه فرو می
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های پنهان مجازی با شریک عاطفی و جنسی خویش در بیرون از خانه است؛ مشغول ارتباط

ها، حتی به شکل های هوشمند و اینترنت پرسرعت به خانههایی که با ورود رایانه، تلفنارتباط

خیال آن هم خیالی محال پذیرد؛ تغییراتی که در همین دو دهه پیش، تصویری هم صورت می

نمود اما امروزه همین تغییرات فناوری، مناسبات در حوزه فردی و اجتماعی را به کلی می

دگرگون کرده و ما را مجبور به تغییر عینک تحلیل خود نموده است تا جهانی دیگر را در زیر 

 های پنهان جامعه شهری نظاره کنیم.الیه

ه تحوالت مختلفی در جامعه ایرانی، در حال روی دادن اینها همه گویای آن است که امروز

-است. گسترش اینگونه روابط، از جمله موضوعات حساس و عموماً مغفول در امر سیاست

نمود )یا ای که تا چندی پیش، آنچنان پنهان میگذاری و مطالعات آکادمیک در ایران است. مسئله

بینند پس وجود خارجی هم ندارد، اما نمی کردند چون آن رانمودیم( که بسیاری گمان میمی

 از هاسال یران،که چشمان بسته در ا دهندیرا نشان م یخیتنها نوک کوه  ید،جد یقاتتحق یجنتا

 یی،زناشو یانتدر حوزه خ یرانیدر جامعه ا یشینهمه، در مطالعات پ ین. با اگریختندمی آن

 یها از منظرپژوهش یناز ا یکهر  قرار گرفته است و یمورد توجه و بررس یعوامل مختلف

 باتوان سراغ گرفت که ای را میاند. در این بین، کمتر مطالعههپرداخت ییزناشو خیانتخاص به 

 یافتعوامل  یتاز کل کاملینسبتاً  تصویر یشین در ایران،پ مطالعاترصد با  نگر ونگاهی جامع

همان رسالتی است که پژوهش حاضر  . اینارائه دهد را حوزه یندر ا یشینپ یقاتشده در تحق

تالش نموده است که تا حد ممکن به آن پاسخ دهد. در این راستا، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ 

گیری است که بر طبق مطالعات پیشین در ایران، چه عواملی منجر به شکل بوده به این سؤال

ها و را تحت چه مقوله های ایرانی شده است؟ و این عواملخیانت زناشویی در خانواده

 بندی نمود؟توان طبقهمضامینی می

 مروری بر پیشینه پژوهش

ادبیات موجود در حوزه خیانت زناشویی فاقد یک توافق فراگیر بین متخصصان در این حوزه 

است. خیانت ممکن است به داشتن روابط فرازناشویی، فریب، ارتباط عاطفی و یا صرفاً جنسی 

با شخصی غیر از « رابطه جنسی»دیکشنری آکسفورد، خیانت زناشویی را فرهنگ تعبیر شود.  
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رسد که همسر قانونی فرد، به طور پنهانی و بدون اطالع همسر، تعریف کرده است اما به نظر می

این تعریف، امروزه ناقص است و الگوهای مختلف خیانت در جهان کنونی را به طور کامل 

های اخیر، محققان این حوزه، تعریف خیانت زناشویی را سالدهد. به همین دلیل در پوشش نمی

خیانت ب(  1اند که دربرگیرنده سه حالت مختلف است: الف( خیانت جنسیای بسط داده به گونه

 (. 2118، 4؛ زوال2116سِری، ؛ یِنی2113و همکاران،  3عاطفی )ویکس-ج( خیانت جنسی  2عاطفی

متفاوت است. « چندهمسری توافقی» ست اما باخیانت زناشویی اگرچه نوعی چندهمسری ا

جنسی یا  ارتباط با اطالع و رضایت شریک زندگی، مجازند زوجین ،در چندهمسری توافقی

دهد آزادانه با  به دو طرف اجازه می «چندهمسری توافقی. »با دیگران را تجربه کنند عاطفی

را ای  هر نوع رابطهوب توافق طرفین، در چارچ تواند می رابطه این .رابطه داشته باشند نیز دیگران

 های دیگرحتی گونهو  بستر هم معاوضهرابطه عاشقانه چندطرفه گرفته تا  یک از در بر بگیرد؛

 خصوصیاتاز دیگر . یکی که امروزه در برخی جوامع غربی رواج یافته است« باز»رابطه 

با یکدیگر رد حدومرزها های رابطه در مو کننده چندهمسری توافقی، این است که طرف تعیین

با چه توانند پیش بروند یا  تا کجا میهر یک  اینکهمانند  ؛کنند می «توافق»در مورد آن صحبت و 

نیست؛ بلکه فراتر « چندهمسری»اینها گویای آن است که خیانت زناشویی، فقط  .کسی و چگونه

گره  5«فریب»به نام  است. به عبارتی، خیانت زناشویی با مفهومی« چندهمسری پنهان»از آن، 

کاری از همسر (. در تمام الگوهای خیانت، نوعی فریب و پنهان2113خورده است )شوآنگ، 

، به خودی خود الزاماً به «چندهمسری»اول، وجود دارد؛ چرا که اگر فریبی نباشد، اساساً پدیده 

یرفته شده ها، به عنوان عرف عام، پذمعنای خیانت نیست و حتی در برخی جوامع و فرهنگ

 گیرد.به خود میاست که معنای خیانت را « چندهمسری پنهان»است. به همین دلیل 

شناسان برجسته در حوزه عشق و خیانت در ( که از انسان2111) 6در این میان، هلن فیشر

کند که اغلب مطالعات پیشین در حوزه خیانت زناشویی، به نوعی از جهان است بیان می

« خیانت جنسی»اند؛ چرا که خیانت زناشویی را صرفاً به بردهرنج می شناختیمشکالت روش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sexual Infidelity 

2. Emotional Infidelity 

3. Weeks 

4. Zola 

5. Deception 

6. Helen Fisher 
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« زنانه»که بیشتر کنشی « های عاطفی خیانت»اند و لذا در بسیاری تحقیقات، از مطالعه تقلیل داده

اند؛ چرا که دانسته« مردانه»اند و دقیقاً به همین دلیل، خیانت را بیشتر امری است پرهیز کرده

اغلب تحقیقاتی که به (. در ایران نیز 2111ای مردانه است )همان، ، بیشتر ذائقه«خیانت جنسی»

اند در نظر گرفته« خیانت جنسی»اند، خیانت را صرفاً به معنای حوزه خیانت زناشویی پرداخته

(. در برخی دیگر از 1393تبار و همکاران، ؛ علی1378؛ سهرابی و رسولی، 1373)ر.ک: کاوه، 

داند که آورده نشده است و خواننده نمی« خیانت»نی نیز حتی یک تعریف ساده از تحقیقات ایرا

( 1393در نوشتار چیست )بنگرید به: هنروپروان، « خیانت»منظور دقیق نویسنده از مفهوم مبهم 

اینها همه گویای ابهام در حوزه تعریف خیانت در جامعه ایرانی است. با این همه، تحقیق حاضر 

هر »و آن را ( به بازتعریف مفهوم خیانت زناشویی پرداخته است 2111دیدگاه فیشر )با الهام از 

-می« نوع نقض تعهدات زناشویی در تضاد با انحصار جنسی و یا انحصار عاطفی شریک زندگی

در قالب دو بُعد اساسی « خیانت زناشویی»و در این راستا و با چندبعدی دیدن معنای  داند

، دامنه مطالعه خود را گسترش داده است تا درک بهتر و «ت عاطفیخیان»و « خیانت جنسی»

 تری نسبت به این پدیده بدست آورد.جامع

ای کامالً فراگیر در پدیده صرفاً مربوط به کشورهای غربی نیست بلکه« خیانت زناشویی»

ل ترین عوامفرهنگ جهان، خیانت یکی از اصلی 161ای از براساس مطالعه سراسر جهان است.

ترین دلیل برای مراجعه (. خیانت زناشویی، عمده1979، 1هاست )بتزیگها و جداییطالق

ترین مسائل زناشویی برای های مشاوره خانواده است و از قضا یکی از مشکلزوجین به کلینیک

دهند که میزان خیانت (. برآوردها نشان می2115و همکاران،  2درمانگران خانواده است )گوردون

درصد  11درصد در نوسان است. طبق نتایج تحقیقات معتبر، حداقل  81تا  11یی بین زناشو

، 3درگیر هستند )بلو و هارتنت درصد مردان در روابط جنسی خارج از حیطه ازدواج 25زنان و 

(. البته این آمار صرفاً در شرایطی است که همه چیز، عادی است و مشکلی در زندگی 2115

عاطفی بین زن و شوهر پدید  ! چرا که این نرخ در وضعیتی که درگیریزناشویی وجود ندارد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Betzig 

2. Gordon 

3. Blow & Hartnett 
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وفایی زوجین به یکدیگر دهد، آمار بیآید و نارضایتی جنسی و یا عاطفی بین طرفین رخ میمی

 (. 2115یابد )همان، درصد نیز افزایش می 81تا مرز 

لی )با منشأ نارضایتی شد که خیانت زناشویی ناشی از اختالاز طرفی، در گذشته تصور می

-جنسی، عاطفی و یا نظایر آن( در درون رابطه زوجین است اما نتایج تحقیقات جدیدتر نشان می

 34کند که ( در مطالعه خود بیان می2117) 1کنند. نیومندهد که افراد خوشحال هم خیانت می

در حین تجربه خیانت،  اند کهدرصد از مردانی که خیانت کرده بودند اعالم کرده 56درصد زنان و 

های زندگی نیز (؛ گویی نارضایتی2117اند )همان، هم داشته« ایازدواج بسیار سعادتمندانه»از قضا 

ها از شریک زندگی ای کافی برای ورود به روابط جدید نیست. خیانت، غالباً تا سالدیگر بهانه

اینها همه  (.2119، 2وند )توئزناردشهیچگاه فاش نمیدرصد آنها  61ماند و حتی بیش از پنهان می

 یابند. ها ادامه میآنکه شناسایی شوند تا سالگویای آن است که بسیاری از الگوهای خیانت، بی

میزان خیانت زناشویی در چند دهه اخیر در جهان، دائماً در حال افزایش بوده است. مطالعه 

قرن اخیر در آمریکا، بیش از سه  دهد که آمار خیانت در همین نیمروندهای مختلف نشان می

؛ بلو 1992؛ فیشر، 1979، 5؛ الورنس1984، 4؛ هانت1953و همکاران،  3برابر شده است )کینزی

های نوین، الگوهای خیانت را نیز تغییر داده است.  های اخیر، فناوری(. در سال2115و هارتنت، 

-یر از همسر نیست؛ چرا که سایتامروزه خیانت، صرفاً رابطه جنسی یا بیرون رفتن با فردی غ

های مجازی کشانده است. قرارهای پنهان با جنس مخالف را به شبکه 6یابی آنالینهای دوست

های  یابی های اجتماعی است و دوستهای خیانت از طریق شبکهترین راهامروزه یکی از شایع

یاد  8«خیانت آنالین»با تعبیر ترین ابزار خیانت در جهان معاصر است که از آن، گاه آنالین، رایج

 یرهایبا متغ یانتخ مطالعات پیشین نشان داده است که همه، ینبا ا(. 2118، 7)میلهامشود می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Neumann 

2. Touesnard 

3. Kinsey 

4. Hunt 

5. Lawrence 

6. Online Dating  

( Internet Pornographyرنتی )نگاری اینت( شامل موارد دیگری چون هرزهOnline Infidelity« )خیانت آنالین». البته 8

شود اما در اینجا منظور از خیانت آنالین، منحصراً رابطه پنهانی )در سطح عاطفی یا جنسی( با جنس مخالف در نیز می

 مجازی مبتنی بر نت است. اجتماعیِ هایشبکه قالب
8. Mileham 
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 یحآن رابطه دارد که در ادامه به توض یرو نظا یاقتصاد یتمذهب، وضع یت،چون جنس یمختلف

 .یمپردازیآنها م یشترب

هایی است درباره شنویم، داستاندرباره خیانت میها تقریباً همه آن چیزی که ما در رسانه

-(. در گذشته تصور می2115، 1کنند و نه برعکس )النگلیکه به همسرانشان خیانت می« مردانی»

شد که خیانت زناشویی، بیشتر امری مردانه است و این مردان هستند که سهم حداکثری از خیانت 

خیانت »دهند و آن هم اینکه را به درستی نشان می را بر عهده دارند. البته این آمارها یک چیز

(؛ چرا که بسیاری از مردها 2111در مردان، دو تا سه برابر زنان است )فیشر و همکاران، « جنسی

توانند بدون هیچ پیوند عاطفی با زنی غیر از شریک زندگی خود وارد رابطه جنسی شوند اما می

و فارغ از محتوای عاطفی است. به همین دلیل،  کمتر زنی مشتاق به چنین تجربه جنسی صرف

مردها اینها گویای آن است که   (.2115)ویتی، مشتریان اصلی روسپیان نیز عموماً مردان هستند 

ها بیشتر تمایل به دارند؛ این در حالی است که زن 2بیشتر تمایل به خیانت از نوع رابطه جنسی

 (.2115اری رابطه عاطفی با او را در سر دارند )همان، گذراندن زمان با فردی غیر از همسر و برقر

تقلیل دهیم، آنگاه « خیانت جنسی»را صرفاً به « خیانت زناشویی»جاست که اگر نکته مهم همین

ایم و مطالعه بخشی از واقعیت ای بیشتر زنانه است را از نظر دور انداختهکه عرصه« خیانت عاطفی»

اند که مطالعات پیشین وهشگران در کارهای جدیدتر بتدریج اعالم کردهایم. لذا پژرا به حاشیه رانده

شناختی داشته است؛ چرا که محققان باید دقیقاً در حوزه خیانت زناشویی، مشکالت روش

(. به طور مثال، برخی محققان، 2111کردند )همان، را تعریف می« خیانت زناشویی»منظورشان از 

های اجتماعی نسبت به جنسی یا عاطفی در اینترنت و شبکه «گفتگوهای»و یا  3تخیالت جنسی

دانند و به همین دلیل، دامنه خیانت را افرادی غیر از شریک زندگی را از مصادیق خیانت می

( و یا اینکه برخی محققان دیگر بر طبق همان الگوی گذشته، 2118، 4دهند )ویتیگسترش می

کنند. به همین دلیل با توجه به اینکه میزان تلقی می خیانت زناشویی را صرفاً همان خیانت جنسی

شود اما در این در بین مردان، بیشتر از زنان است لذا خیانت، امری مردانه تلقی می« جنسی»خیانت 

 استای که از آن غفلت شده، این است که خیانت عاطفی، در بین زنان بسیار بیشتر میان، نکته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Longly 

2. Sexual Encounter 

3. Sexual Fantasies 

4. Whitty 
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-تواند خطرناکخیانت عاطفی، حتی میختلف نشان داده است که (. نتایج تحقیقات م2115)ویتی، 

های تحقیقات جدیدتر که با این همه، یافته (.2112، 1)شاکلفورد و باستر از خیانت جنسی باشد 

اند، قلمداد کرده« خیانت زناشویی»خیانت عاطفی را هم در کنار خیانت جنسی به عنوان مصادیق 

ها صرفاً در ای جنسیتی در میزان خیانت دیده نشده است بلکه تفاوتهدر نتایج تحقیق آنها، تفاوت

 خیانت بین زنان و مردان بوده است. « نوع»

( با انجام پژوهشی در مورد میزان شیوع خیانت در 2118و همکارانش ) 2در همین راستا براند

و موارد دیگری محدود نشود « رابطه جنسی»زنان و مردان دریافتند که چنانچه تعریف خیانت به 

را نیز دربر بگیرد، آنگاه نه تنها میزان خیانت در زنان، کمتر نیست بلکه « رابطه عاطفی»همچون 

گزارش میزان خیانت در مجموع، در جنس مؤنث، گاه حتی باالتر است. در پژوهش آنها و طبق 

نت کرده درصد از زنان خیا 51شان از خیانت )شامل خیانت جنسی یا خیانت عاطفی(، تعریف

درصد از مردان، رفتارهای حاکی از خیانت زناشویی نشان داده بودند. این  39بودند؛ در حالی که 

های در شرایطی است که خیانت جنسی صرف در مردان، بسیار بیشتر بوده است. همچنین یافته

با مرد شرکت آنها نشان داد زنان بعد از خیانت، بیشتر احتمال دارد که از همسرانشان جدا شوند یا 

اند( ازدواج کنند و همین شان )مردی که با او ارتباط خارج از چهارچوب داشتهکننده در خیانت

دهد اما مردانی که صرفاً خیانت بودن خیانت عاطفی را برای کانون خانواده نشان می امر، خطرناک

اً اندک است. لذا این شان تقریبکنند )مثالً با روسپیان( احتمال جدایی از همسر اصلیجنسی می

هایی که در گذشته، میزان خیانت در مردان را باالتر گزارش محققان نتیجه گرفتند که پژوهش

اند. کاهش شناختی داشتهروش و قابل قبول از خیانت، نوعی نقص دادند در تعریف گسترده می

تر در نظر را وسیعتفاوت بین میزان خیانت در دو جنس در صورتی که تعریف از خیانت زناشویی 

؛ 1999و همکاران،  3های دیگری هم نشان داده شده است )دریگوتاسبگیریم، در پژوهش

(. بنابراین و برخالف تصور اولیه، نتایج تحقیقات جدیدتر نشان داده است که 1998، 4ویدرمن
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1. Shackelford & Buss 

2. Brand 
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غالب خیانت در  شوند اما صرفاً نوع و الگوی به میزان برابری دچار خیانت می مردان و زنان، تقریباً

 (.2113، 1هر دو جنس، متفاوت است )آداموپولو

ای قابل تقلیل به جنسیت افراد نیست بلکه فراتر از آن، با متغیرهای اما خیانت، صرفاً پدیده

دیگری چون مذهب نیز رابطه دارد. مطالعات گذشته در حوزه خیانت، ارتباط مشخصی بین 

(. گرچه 1973، 2تصور نبودند )بلومستین و سوارتزهای مذهبی و احتمال خیانت را مگرایش

اند که رابطه مستحکمی بین تعلقات مذهبی فرد و گرایش او به تحقیقات جدیدتر نشان داده

( در مطالعه خود متغیرهایی چون احساس نزدیکی به 2117) 3خیانت وجود دارد. آتکینز و کِسل

د سنجش و در رابطه با خیانت افراد قرار ، مناجات، نماز و متغیرهای دیگر مذهبی را مور4خدا

ای معکوس با احتمال خیانت در افراد دادند و به این نتیجه رسیدند که تعلقات مذهبی، رابطه

کنند این است که شرکت در مراسمات مختلف دارد. دلیل دیگری که آتکینز و کسل مطرح می

کند بلکه فراتر از آن با یافتن یتنها زمان و انرژی فرد را مصروف امور مذهبی منه  مذهبی،

گیری فکری فرد را نیز تغییر داده و او را از های اجتماعی، جهتدوستانی مذهبی در این گروه

دهد )آتکینز و کسل، لذت بردن در امور مادی به سمت لذت بردن از امور معنوی، سوق می

یج مشابهی دست یافتند. آنها ای دیگر به نتا( نیز در مطالعه2118(. بوردت و همکارانش )2117

دهد. آنها بیان شانس ورود به مسیر خیانت را برای افراد کاهش می 5بیان نمودند که تعلق مذهبی،

ترین تعلقات مذهبی را کردند که بیشترین فراوانی خیانت در افرادی یافت شده است که پایین

د مطالعات پیشین، دید ما را نسبت ( با نق2115داشتند. با این حال افرادی چون بالو و هارتنت )

و  6«دینداری»تر کردند. آنها عنوان نمودند که باید بین دو مفهوم به این پدیده، کمی عمیق

8«معنویت»
تفاوت قائل شد. از نگاه آنها، دینداری به معنای آن است که یک فرد با یک مذهب  

به معنای « معنویت»حالی که  آن بپردازد؛ در« انجام رسومات و شعائر»خاص آشنا شود و به 

. بعالوه، معنویت غالباً با  فرد با خدای خود اشاره دارد 7«سفر دائمی»رابطه پایدار و به تعبیری 
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گره خورده است اما در وابستگی مذهبی، ضرورتاً اینگونه « ها و اخالقارزش»مفاهیمی چون 

ست و ممکن است فرد دیندار، صرفاً به نیست. دینداری باالتر، الزاماً به معنای معنویت باالتر نی

شعائر دینی پایبندی داشته باشد و به انسانی معنوی تبدیل نشده باشد. لذا آنها بیان داشتند که 

دینداری باالتر، الزاماً به معنای کاهش شانس خیانت در افراد نیست؛ بلکه خیانت در افرادی 

 (.2115داشته باشند )بالو و هارتنت، تر است که هم دینداری و هم معنویت باالتری پایین

جنبه دیگر تغییرات خیانت زناشویی در جامعه را باید در وضعیت اقتصادی شهروندان 

تواند تا حدی بر تحقیقات پیشین نشان داده است که وضعیت اقتصادی افراد، میجستجو نمود. 

بیانگر آن است که  (2111) 1رفتار جنسی و عاطفی آنها اثر بگذارد. نتایج مطالعه تریس و گیسن

اشتغال، همبستگی مثبتی با خیانت دارد؛ افرادی که شاغل هستند، بیشتر از بیکاران خیانت 

های ارتباطی کند و هم فرصتکنند؛ چرا که شغل، هم قدرت اقتصادی برای فرد ایجاد می می

احتمال خیانت کاهش  سازد. البته اگر زن و شوهر، هر دو بیکار باشند،فراهم می بیشتری برای او

یابد که یک طرف رابطه شاغل، و دیگری بیکار باشد )بال و یابد. خیانت در زمانی افزایش میمی

دهد که بین سطح درآمد و احتمال (. از طرفی نتایج مطالعات مختلف نشان می2115هارتنت، 

ند افرادی که ا( بیان کرده2111خیانت نیز رابطه محکمی وجود دارد. آتکینز و همکارانش )

میانگین درآمدی باالتری دارند، احتمال بیشتری دارد که به سمت خیانت سوق پیدا کنند. آنها 

کند که با قدرت بیشتری جاد میکنند که درآمد بیشتر، منابع بیشتری را برای فرد ایعنوان می

ایش احتمال خیانت دهند که افزآمیز شود. البته آنها توضیح میهای خیانتتواند وارد فعالیت می

صرفاً به خاطر افزایش درآمد نیست بلکه پول، از طریق ایجاد امکانات بیشتر برای فرد، 

 کند.تری برای خیانت ایجاد میهای مناسب فرصت

در این میان، متغیری که بررسی آن در حوزه خیانت، بسیار دشوار است، متغیر نقش 

ها توانند، فرصتن در این حوزه، به راحتی نمیدر بروز خیانت است؛ چرا که محققا« هافرصت»

تواند به تعداد افرادی (. به عنوان مثال، فرصت می2115کنند )بال و هارتنت،  2را تعریف عملیاتی

اشاره داشته باشد که یک فرد در طول روز با آنها ارتباط و تماس دارد و یا در توصیف افرادی 

ای را در بیرون از حصیلی و نظایر آن، زمان قابل مالحظهبه کار رود که به دالیل مختلف کاری، ت
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1. Treas & Giesen 
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اند (. محققان بیان کرده44: 2113 1کنند )گِمر،منزل و به دور از شریک زندگی خود سپری می

کند. نتایج های جدید عمل میمثابه یک فرصت بالقوه برای یافتن رابطهکه محیط کاری، به

آنها بوده « همکاران»های افراد مختلف با نیمی از خیانت دهد که تقریباًتحقیقات متعدد نشان می

شود است؛ چرا که بیشترین زمان فرد به غیر از خانه، در محیط کار و با همکاران سپری می

های (. برخی مطالعات دیگر نیز نشان داد که زنان، بیشتر برای دستیابی به پیشرفت44)همان: 

تواند بیشتر با همکاران رده کنند که این امر میانت میخویش در محیط کار، اقدام به خی شغلی

و  2هوتباالی فرد صورت گیرد تا در قبال آن امتیازهای شغلی برای زن به همراه آورد )بوئک

به طور  3ها در محل کار(. به همین دلیل محققان به این نتیجه رسیدند که فرصت1999همکاران، 

(. همچنین تحقیقات 2116، 4کنند )لواندوسکی و آکرمانیداری، توزیع خیانت را تفسیر ممعنی

های کنند، فرصتدهد زوجینی که به هر دلیل، به صورت جدا از یکدیگر زندگی مینشان می

(. مردان و زنان متأهلی که از نظر جغرافیایی، از 44: 2113خیانت بیشتری دارند )گمر، 

یابد. این نکته که شریک زندگی فزایش میهمسرشان دور هستند، احتمال خیانت در بین آنها ا

تواند به عنوان یک فرصت برای بروز طور ثابت حضور نداشته باشد، میفرد، در پیرامون او به

تر هم شود، بدین معنا خیانت در نظر گرفته شود. البته فاصله جغرافیایی، مخصوصاً اگر طوالنی

کند و عاطفی ایجاد می-ان شریک جنسیخواهد بود که برای زوجین، نوعی فشار ناشی از فقد

همین امر، با ایجاد اختالل در نظم جنسی و عاطفی فرد، او را به سمت تأمین نیازهای خود با 

ها، برخی تحقیقات (. با این همه، در حوزه فرصت45: 2113دهد )همان، فردی دیگر سوق می

( در پژوهش 2112) 5مثال، گالسدهند. به طور تری را ارائه میهای رادیکالجدیدتر، دیدگاه

خود روابط زوجینی را گزارش نمود که با همسران خود روابط پرنشاطی داشتند اما به محض 

ای جذاب برای زندگی کردند و آن را به مثابه تجربهیافتن فرصت مناسب، به خیانت اقدام می

 پنداشتند.خود می
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احتمال خیانت در افراد مختلف با  دهد کهاز سوی دیگر، نتایج تحقیقات مختلف نشان می

( نشان داد که 1985) 1تجربه رابطه جنسی پیش از ازدواج در بین آنها نیز رابطه دارد. لوین

ها، همبستگی باالیی با تجربه روابط جنسی پیش از احتمال وقوع خیانت و فراوانی این خیانت

ان جنسی بیشتری را در پیش از ازدواج در بین زنان دارد. او بیان کرد که یک زن، هرچه شریک

ازدواج تجربه کرده باشد، احتمال بیشتری دارد که نتواند به تعهدات زناشویی خود پس از 

(. در این میان، 2113آمیز شوند )به نقل از: گمر، ازدواج وفادار بمانند و وارد روابط خیانت

جنسی پیش از ازدواج،  محققان دیگر نیز در مطالعات خود بیان کردند که صرف تجربه رابطه

کننده در دهد؛ بلکه متغیر تعییناحتمال خیانت در دوران بعد از ازدواج را چندان افزایش نمی

، پیش از ازدواج است. در این راستا، تریس و گیسن «تعداد شریکان جنسی»احتمال خیانت، 

در « هر شریک جنسی» کنند که به ازای تجربه جنسی بااند و بیان می(، شاخصی ارائه داده2111)

شود. بنابراین احتمال خیانت در بعد از ازدواج بیشتر می« یک درصد»پیش از ازدواج، به میزان 

در این رویکرد، اگر یک زن یا مرد، در پیش از ازدواج تجربه رابطه جنسی با ده نفر را داشته 

ک فرد معمولی است که باشد، به میزان ده درصد، احتمال خیانت پس از ازدواج در او بیش از ی

کنند ( در مطالعه خود بیان می1996) 2این تجربه را نداشته است. همچنین فورست و تاندفر

را در  3افرادی دارای بیشترین تجربه خیانت زناشویی بودند که حداقل چهار شریک جنسی

 روابط پیش از ازدواج خود تجربه کرده بودند.

در  ییزناشو یانتخ گیریدر شکل کنندهیینتعبر عوامل  یاجمال یمطالب باال، مرور

 ییکننده و شناساییناست که عوامل تع ینبود اما در پژوهش حاضر قصد بر ا یمطالعات خارج

. حال در یردقرار بگ یبندو طبقه یلمورد تحل یرانیا یهادر بستر پژوهش ییزناشو یانتشده خ

 یانتانجام گرفته در حوزه خ یعات داخلمطال یبه واکاو کنیمیم یسع ادامهدر و راستا  ینهم

 .بپردازیم مندنظام یبه روش یرانیدر جامعه ا ییزناشو

 روش پژوهش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Levin 

2. Forste & Tanfer 

3. Sexual partners 
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انجام پذیرفته است. فراترکیب، روشی  1«فراترکیب کیفی»پژوهش حاضر با استفاده از روش 

نتایج  از جدیدی و یکپارچه تفسیر فراترکیب، نسبتاً جدید در تحقیقات کیفی است. هدف

(. دالیل متعددی برای 214: 2114، 2های کیفی در مطالعات پیشین است )والش و دون افتهی

های کیفی وجود دارد. اولین دلیل، این است که در استفاده از مطالعات فراترکیب در پژوهش

داری افزایش یافته است. های اخیر، میزان عالقه و استفاده از تحقیقات کیفی به طور معنیسال

ها و راستا فراترکیب با تلفیق نتایج تحقیقات متعدد به محققان برای شناسایی انواع تمدر این 

تر و کند و باعث ایجاد بینشی جامعهای مفهومی مختلف کمک میمضامین رایج و مقایسه گروه

گردد که ممکن است در یک پژوهش واحد حاصل تر نسبت به موضوع مورد مطالعه میعمیق

(. با این همه، فراترکیب را نباید با 2118و همکاران،  4هربر؛ 2111همکاران، و  3نشود. )اروین

 5«تحلیل ثانویه»های پژوهشی مرسوم، یکسان گرفت. به طور مثال، فراترکیب، برخی از روش

مطالعات پیشین « های خامداده»تحقیقات پیشین نیست؛ چرا که تحلیل ثانویه، تحلیل مجدد 

مطالعات پیشین پرداخته « هاینتایج و یافته»ه در فراترکیب، به تحلیل است. این در حالی است ک

نیز همانند « فراترکیب»(. از طرفی، هرچند روش 21: 2118 6شود )سندولسکی و باروسو،می

پردازند اما این دو روش های مطالعات پیشین میهر دو به تحلیل نتایج و یافته« فراتحلیل»روش 

از « تحلیل کمّی»به دنبال های آماری گیری از روشاتحلیل، با بهرهنیز، یکی نیستند. در فر

در مطالعات « های کیفییافته»از « تحلیل کیفی»هستیم اما در فراترکیب به دنبال « های کمّی یافته»

 (.17: 2118پیشین هستیم )سندولسکی و باروسو، 

 گیریفرایند نمونه

گیری آن ه صورت هدفمند و چهارچوب نمونهگیری در پژوهش فراترکیب حاضر، بروش نمونه

های ورود و ست. مالکتعیین شده ا 7«های خروجمالک»و  8«های ورودمالک»براساس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Qualitative Meta-Synthesis (QMS) 
2. Walsh & Downe 

3. Erwin 

4. Herber 

5. Secondary Analysis 

6. Sandelowski & Barroso 

7. Inclusion Criterion 

8. Exclusion Criterion 
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گیری در روش فراترکیب پی در فرایند نمونههای خروج، دو فیلتر مختلف و دو مرحله پیا مالک

های خروج هستند. دوم، مالکهای ورود است و فیلتر و صافی هستند. فیلتر یا صافی اول، مالک

در پژوهش « های ورودمالک»اند. در ها مشخص شدهبراساس این دو مالک، حجم دقیق نمونه

حاضر، به دنبال انتخاب تحقیقات و مطالعاتی بودیم که با هدف پژوهش ما مناسب بودند. لذا در 

ته است به فهرست این مرحله، هر پژوهشی که با موضوع خیانت زناشویی در کشور انجام گرف

 ورود به نمونه، در این مطالعه شامل موارد زیر بود: گردید. مالک« وارد»گیری اولیه نمونه

  در حوزه خیانت زناشویی که به صورت « ترویجی-علمی»یا « پژوهشی-علمی»هر مقاله

گیری مقاله کامل چاپ شده و متن کامل آن مقاله در دسترس باشد در فهرست اولیه نمونه

ار گرفت. در این راستا به دنبال مقاالتی بودیم که فرایند ارزیابی علمی را زیر نظر داوران قر

 های آنها اعتماد کرد.متخصص طی کرده باشند تا از این طریق بتوان به نتایج یافته

از نمونه، فعال شدند. در این مرحله « های خروجمالک»گیری، در مرحله دوم از فرایند نمونه

شده در مرحله قبل، برخی از های انتخاب هایی بودیم که از بین پژوهشمالک به دنبال

ها، حذف های نامناسب با فرایند تحلیل ما، از فرایند انتخاب در لیست نهایی نمونه پژوهش

هایی بودیم که در منابع و پژوهش« حذف»های خروج، به دنبال شوند. به عبارتی، در مالک

اند اما به دالیل مختلف، برای تحلیل نهایی پژوهش حاضر ، وارد شدهگیریفهرست اولیه نمونه

 های خروج در مطالعه حاضر شامل موارد زیر بوده است: مناسب نبودند. مالک

 های تجربی نیستند و بیشتر ها نتیجه پژوهشها؛ به دلیل اینکه معموالً بسیاری از کتابکتاب

 اند.ایمبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه

 شوند و قابلیت ها عمدتاً چاپ نمینامههای دانشگاهی؛ به دلیل اینکه پایاننامهپایان

 پذیری محدودی دارند.  یدسترس

 ها اغلب دارای های داخلی؛ به این دلیل که مقاالت همایشها و کنفرانسمقاالت همایش

های آنها اعتماد ج یافتهتوان به نتایفرایندهای داوری مبهم و در مواردی ضعیف هستند و نمی

 کافی نمود.

 شناختی مناسب بودند.هایی که فاقد الگوی روشپژوهش 
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 با موضوع تحقیق اشتراک لفظی داشتند ولی با آن مرتبط «عنوان»هایی که صرفاً در مقاله ،

 و نظایر آن.« خیانت در امانت»هایی در حوزه مقاله نبودند؛ مانند

های مرتبط با گیری، لیستی از کلیدواژهروج در فرایند نمونههای ورود و خدر راستای مالک

مشخصات آنها آمده  1موضوع تحقیق را در پنج پایگاه اطالعات علمی کشور که در جدول 

عنوان از محتواهای مختلف، با موضوع  436است مورد جستجو قرار دادیم که در مجموع 

متن »و « چکیده»، «عنوان»سطح بررسی گری در خیانت بدست آمد که برحسب سه مرحله غربال

مقاله، شایسته  84ها و ریزش بخشی از حجم نمونه در هر مرحله، در مجموع مقاله« کامل

« فهرست منابع»و « اسامی نویسندگان»قرارگیری در نمونه نهایی تشخیص داده شدند. سپس 

مقاله نیز  4رار گرفت که های انتخاب شده نیز برای یافتن مقاالت تکمیلی، مورد واکاوی قمقاله

مقاله برای فرایند تحلیل  87از این طریق، یافت شد و به نمونه نهایی، اضافه گردید که در نهایت 

 در پژوهش حاضر انتخاب شد.

 های اطالعات علمی جستجو شده در پژوهش حاضرها و پایگاه. کلیدواژه1جدول 

 مفاهیم کلیدی

 مورد جستجو
 عات علمی مورد جستجوهای اطالمنابع و پایگاه

 (www.sid.irپایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ) خیانت

 (www.ensani.irپرتال جامع علوم انسانی ) خیانت جنسی / خیانت عاطفی

 (www.magiran.comپایگاه اطالعات نشریات کشور ) خیانت زناشویی

 (www.noormags.comپایگاه مجالت تخصصی نور ) روابط فرازناشویی

 (www.elmnet.comجویشگر علمی فارسی ) روابط جنسی فرازناشویی

 الذکرهای فوقمقاالت منتخب از پایگاه« فهرست منابع»بررسی  روابط خارج زناشویی

 تعهدیوفایی /  بیبی
 هایمقاالت منتخب از پایگاه« اسامی نویسندگان»بررسی 

 الذکرفوق
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 گیری در پژوهش حاضرنه. خالصه فرایند نمو1نمودار 
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 هاروش تجزیه و تحلیل داده

های مورد مطالعه در این پژوهش، فرایند اصلی تجزیه و تحلیل اطالعات استخراج شده از مقاله

انجام گرفته است. کدگذاری، قلب  1«کُدگذاری»های گیری از تکنیکو سپس ترکیب آنها با بهره

این راستا در پژوهش حاضر بر روی اطالعات فراترکیب و مهمترین مرحله آن است. در 

 2«کدگذاری باز»استخراج شده از مقاالت، چند مرحله کدگذاری انجام گرفته است. مرحله اول، 

بود. در جریان کدگذاری باز، به خرد کردن اطالعات، تجزیه و تحلیل، مقایسه، برچسب زدن و 

(. کدگذاری باز در 128-123: 1391، شود )استراوس و کربینها پرداخته میسازی دادهمقوله

پژوهش حاضر، فرایندی بود که در آن اطالعات دریافتی به صورت واحدهای معنادار درآمدند و 

سازی و برچسب در شروع فرایند تحلیل از آنها استفاده شد. هدف اصلی کدگذاری باز، مفهوم

ورد مطالعه را که نوعی پیام، خبر یا ها بود. در این مطالعه، هر جمله خبری در اسناد مزدن به داده

کرد که مرتبط با سؤال پژوهش حاضر بود، یک برچسب یا کد مفهومی به ای را اعالم مینتیجه

آن داده شد. واحد تحلیل، جمله بود و نه پاراگراف. به عبارتی، کدها در سطح جمالت، 

 داد. اختصاص میای از چندین کد را به خود استخراج شدند و هر پاراگراف، مجموعه

 117، «کدگذاری باز»های کیفی مقاالت مورد مطالعه، در نهایت در مرحله بعد از تحلیل یافته

مفاهیم مشابه در کدگذاری  3،«کدگذاری محوری»کد مفهومی بدست آمد. سپس در مرحله 

ک مفهوم بندی شدند. به عبارتی، چندین مفهوم اولیه، در یتر طبقهمرحله قبل در یک مفهوم کالن

کد اولیه در مفاهیم مشترک، در  117تر خالصه گردیدند. در نهایت با ترکیب و ادغام کالن

بندی موضوعی و ادغام آنها در سطحی مفهوم بدست آمد که این مفاهیم نیز با دسته 32مجموع 

ه کننده عوامل اصلی بروز خیانت زناشویی در خانوادشد که بیان مقوله اصلی مشخص 9باالتر، 

 ها، از ترکیب کدهای محوری شکل گرفتند. ها یا حیطهایرانی هستند. به عبارتی، مقوله

 های پژوهشیافته

در این بخش  2های استنتاج شده در پژوهش حاضر در قالب جدول تمام کدها، مفاهیم و مقوله

 شود:آورده شده است و سپس در ادامه به توضیح تفصیلی جدول زیر پرداخته می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Coding 

2. Open Coding 

3. Axial Coding 
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 ها در مطالعه حاضربندی یافته. فرایند مقوله2جدول 

 کد اولیه مفهوم مقوله

1
ان

رو
ل 

وام
 ع

.
تی

اخ
شن

 

 شخصیت
عزت نفس باال /  -سطح باالی خودشیفتگی  -گرا؛ خیانت بیشتر شخصیت برون

 وجدان پایین -پریشی باال روان  -اختالل شخصیت مرزی  -عزت نفس پایین 

های سبک

 دلبستگی

سبک دلبستگی ناایمن؛ خیانت بیشتر )شامل  –ایمن؛ خیانت کمتر  سبک دلبستگی

 دو سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی(

های وارهطرح

 عشق

 وارههای عشق ناایمن )مانند طرحوارهطرح -واره عشق ایمن؛ خیانت کمتر طرح

 گیر(؛ خیانت بیشترواره عشق کنارهعشق غیرجدی و یا طرح

2
ی 

اع
تم

اج
ل 

وام
 ع

.
– 

طی
حی

م
 

 

های فرصت

 خیانت

های خیانت در فضاهای آموزشی فرصت –عمومی فضاهای های خیانت در فرصت

-تکنولوژی نقش – های خیانت در فضاهای کاری و شغلیفرصت  –و دانشگاهی 

 های هوشمند،)تلفن ارتباطی با جنس مخالف های جدیدفرصت عنوان به مدرن های

 یر آن(و نظا های اجتماعیاینترنت، شبکه

های دوستی گروه

 منحرف

های تداوم معاشرت -ترغیب دوستان ناباب  -طلب های زندگی لذتمشاهده سبک

 های دوستی برای ورود به خیانت )رقابت در انحراف(.رقابت کاذب در گروه -مجردی 

 شرایط محیطی
 فرصت -های محیطی پایین در شهرهای بزرگ کنترل -منطقه و محله سکونت 

 ایکاهش آشنایی محله -ها شهرنامی در کالنگم

3
گی

رهن
ل ف

وام
 ع

.
 

ها و تغییر ارزش

 باورها

گسترش  -های تعامل جنسی در بین جوانان جهانی شدن و تغییر الگوها و نگرش

-های جنسی سهلرشد ارزش –اندیش انگارانه و نسبیتهای اخالقی سهلارزش

 تر؛ احتمال خیانت بیشترگیرانه

دگی سبک زن

 دینی

گرا به دینداری تغییر الگوی دینداری )از دینداری مرجعیت  -کاهش میزان دینداری 

 ساز؛ احتمال خیانت بیشترکمرنگ شدن باورهای مانع -فردگرا( 

4
دی

صا
اقت

ل 
وام

 ع
.

 

 پایگاه 

 –اقتصادی 

 طبقاتی

تغییر ناگهانی ثروت مادی  &سطح درآمد )درآمد باالتر؛ احتمال خیانت بیشتر 

پایگاه شغلی )موقعیت شغلی بهتر؛ احتمال خیانت  –مسر؛ احتمال خیانت بیشتر( ه

داشتن دفتر کار مستقل و  &پذیری به جنس مخالف نوع شغل و دسترس &بیشتر 

 وجود محل و مکانی برای ارتباط بیشتر؛ احتمال خیانت بیشتر(

 امکانات رفاهی  خیانت برای دستیابی به -خیانت به دلیل کسب درآمد  مشکالت مالی

ای برای بهانه

 پیشرفت

خیانت با انگیزه  -ای برای ترقی اقتصادی )پیشرفت اقتصادی( خیانت به مثابه انگیزه

 بهبود وضعیت شغلی )پیشرفت شغلی( 
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ا
- 

لی
عام

ت
 

 نارضایتی جنسی

و نظایر  مدت طوالنی دعوای و قهر و همسر بارداری دلیل )به رابطه جنسی شدن قطع

 جنسی رابطه به تمایل و جنسی ناتوانی و زودرس )انزال مرد جنسی مشکالت -آن( 

 کوچک فضای همسر، بیماری فرزند، تولد دلیل رابطه )به کمیت پایین –خشونت(  با

 در همسر خانواده با زندگی درگیری، و مشاجره قهر، فرزند نوجوان، داشتن و خانه

 همسر، نکردن همراهی دلیل )به رابطه پایین یفیتک -زن(  امتناع و آپارتمان یک

 نوع از همسر امتناع رابطه، همسر به منفی دید و داشتن شرم همسر، سردمزاجی

 با رابطه یکنواخت بودن همسر، امتناع دلیل به رابطه از شدن زده رابطه، از خاصی

قق تح همسر، با جنسی رابطه از نبردن لذت همسر، جنسی جذابیت نداشتن همسر،

 به عنوان صرفاً رابطه برقراری و همسر به نداشتن عالقه جنسی، انتظارات نیافتن

عدم توجه به نیازهای جنسی  -های الزم در رابطه جنسی فقدان مهارت -وظیفه( 

 جلوگیری از رابطه برای تنبیه جنسی. -شریک زندگی 

 

 

 نارضایتی عاطفی

 تلفن، طریق از دوستان با وقت ندن)گذرا همسر به توجهیبی -فقدان حمایت عاطفی 

 عاطفی نیازهای ارضاء نکردن و نکردن محبت ابراز -و نظایر آن(  مسافرت تفریح،

 و هاخانواده به زناشویی مسائل کشاندن -سالیق  و باورها و عقاید در اختالف -همسر 

 -همسر  سوی از کالمی و عاطفی خشونت -ها آن هایدخالت زمینه کردن فراهم

 قهر و درگیری و همسر )مشاجره ناپذیرتحمل رفتار و مداوم هایغُرزدن و هنیبدد

 اجباری ازدواج دلیل او)به نداشتن دوست و همسر به نداشتن عالقه -همسر  با طوالنی

 و عشق رفتن بین از -و نظایر آن(  نظر مورد فرد با ازدواج خانواده به ندادن اجازه یا

 داشتن و ازدواج از انتظارات نشدن برآورده -زناشویی  دلزدگی آمدن وجود به و عالقه

 رفتارهای -اختالفات  دلیلبه طالق بحث شدن مطرح -همسر  از برتری حس

 دیگران( نزد او تمسخر و دیگر هایمردها / زن با همسر )مقایسه همسر تحقیرآمیز

 احساس تنهایی 

 در رابطه

-احساس بی  -احساس طرد   -احساس نادیده گرفته شدن   -حس تنها ماندن 

 ارزش بودن در رابطه

نارضایتی از 

 زندگی مشترک

سازگاری پایین  -های حل مسأله فقدان مهارت -های شدید و حل نشدنیتعارض

 ناکامی در ارضای نیازها -در رابطه با همسر 

فقدان دسترسی 

 به همسر

-ها و مأموریتتمسافر -قهر و ترک طوالنی منزل  -حضور اندک شوهر در منزل 

 های قضایی و زندانی بودن همسر محکومیت -شیفت شب همسر  -های طوالنی 

های فقدان کنترل

 نامحسوس

نادیده گرفتن شواهد اولیه انحراف  -ضعف نظارت و کنترل بر زندگی توسط همسر 

عدم حساسیت به تغییرات ناگهانی در رفتارهای جنسی و یا  -)توسط قربانی( 

 عاطفی همسر
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 خشونت خانگی
 -خشونت فیزیکی همسر  -خشونت عاطفی همسر  -خشونت کالمی همسر 

 تهمت، سوءظن و بدبینی )نسبت به وفاداری همسر( 

 جنگ قدرت بین زوجین -انتقام از خیانت همسر   -تهدید به جدایی همسر  تقابل با همسر

 نقش ضلع سوم 

 در رابطه

پیشنهادهای اغواگرانه از سوی نفر سوم  - اصرار به ادامه رابطه توسط نفر سوم

تهدید به افشای خیانت )دست گذاشتن  -)پیشنهادهای جنسی، عاطفی یا اقتصادی( 

درد دل کردن  -عدم پذیرش پایان رابطه توسط نفر سوم  -روی نقطه ضعف فرد(  

 با نفر سوم و جبران کمبود توجه و محبت 

6
گی

واد
خان

ل 
وام

 ع
. 

پیشینه خانوادگی 

 فرد

سابقه خیانت یک از والدین، احتمال  -سابقه طالق والدین، احتمال خیانت بیشتر 

 زندگی در خانواده پرتنش  -خیانت بیشتر 

اختالفات 

 خانوادگی

 اختالف طبقاتی با همسر  -اختالف فرهنگی با همسر  

 های مصلحتیازدواج -های تحمیلی ازدواج -های زودهنگام ازدواج ازدواج نامناسب

7
دی

فر
ل 

وام
 ع

.
 

 کمبود تعهد - خواهیهیجان  - تأکید زیاد بر لذت جنسی  - حس کنجکاوی طلبیتنوع

 های انگیزه

 ایتجربه

لذت از تجربه دوباره رابطه عاشقانه با فردی غیر از  -تجربه مجدد صمیمیت جنسی 

 فرار از روزمرگی و خستگی از زندگی تکراری  -همسر 

 پیشینه فردی

تجربه رابطه عاطفی پیش  -تجربه رابطه جنسی پیش از ازدواج  -طالق فرد سابقه 

تجربه همخانگی پیش از ازدواج )زندگی مشترک بدون ازدواج با جنس  -از ازدواج 

تالش  -عشق ناکام گذشته )تجربه شکست عاطفی در زندگی مشترک(  -مخالف( 

 برای احیای روابط قبلی 

 اعتیاد جنسی
تمایالت جنسی مهار نشده در یک طرف رابطه   - مسائل جنسیبا  تمرکز مداوم فرد

 اعتیاد به پورنوگرافی  -های جنسی انحرافی فانتزی  -

 سوءمصرف
 مشروبات؛ احتمال خیانت بیشتر(   مشروبات الکلی )مصرف 

 مواد مخدر )مصرف مواد مخدر؛ احتمال خیانت بیشتر(

8
انه

رس
ل 

وام
 ع

.
 ای

ها تضعیف ارزش

-از طریق رسانه

های جمعی و 

 اجتماعی

 داشتن برای ذهنی آمادگی ایجاد -ها های جدید زناشویی در رسانهمشاهده سبک

 جنسی شریک نقش هافیلم در که هاییزن با همسر مقایسه -ازدواج  از خارج رابطه

فضای مجازی و  -های جدید و شیوع فرهنگ فساد در جامعه رسانه -دارند 

فضای مجازی و تخریب حریم  -مخدوش شدن مرزهای ارتباط با جنس مخالف 

 خصوصی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
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تولید نیازهای 

-جدید از شبکه

ای و های ماهواره

 اجتماعی

تغییر ذائقه جنسی در گذر زمان  -رنوگرافی( های جنسی در رسانه )پوتولید فانتزی

ها )عشق های جدید و ناپایدار در رسانهترویج عشق -های جهانی( )از طریق رسانه

 متعدد هایزن با مردها /  رابطه به تحریک -سیال و ...( 

9
ینه

زم
ل 

وام
 ع

.
 ای

 سن

یانت را اختالف سنی زیاد، احتمال خ -تر، بیشتر است خیانت در بین سنین جوان

-سال تعدادهرچه   -سال اول ازدواج، بیشتر است  8خیانت در  -دهد افزایش می

(، احتمال خیانت کمتر ازدواج مدتبین زوجین بیشتر شود ) مشترک زندگی های

 شود.می

 جنسیت
مردان، بیشتر به خیانت  -خیانت، در بین مردان، فراوانی باالتری نسبت به زنان دارد 

 زنان، بیشتر به خیانت عاطفی گرایش دارند. -ند جنسی گرایش دار

های انجام گرفته در حوزه خیانت زناشویی های این پژوهش که مبتنی بر نتایج پژوهشیافته

مختلف « عامل 9»توان تحت در جامعه ایرانی است، نشان داد که عوامل خیانت زناشویی را می

های مختلفی قابل تقسیم هستند. اولین مقولهبندی نمود. هر یک از این عوامل نیز به زیرطبقه

شناختی هستند. که خود به سه عامل اثرگذار در بروز خیانت زناشویی، مجموعه عوامل روان

در این «. های عشقوارهطرح»و « های دلبستگیسبک»، «شخصیت»مقوله عمده قابل تقسیم است: 

گرا، برون هایی چون شخصیتاز ویژگیراستا، خیانت زناشویی عمدتاً ریشه در افرادی دارد که 

های دلبستگی پریشی باال و یا سبکاختالل شخصیت مرزی، سطح باالی خودشیفتگی، روان

ها در این حوزه نشان داده های عشق ناایمن برخوردار هستند. نتایج پژوهشوارهناایمن و طرح

 به چندان قادر ی عشق ناایمن،هاوارههای دلبستگی ناایمن و یا طرحسبک دارای است که افراد

 و روابط جنسی از مناسبات عاطفی، بنابراین نیستند. همسر خود با صمیمی و عمیق روابط ایجاد

به  را باالتری فردی میان هایتعارض و چندانی ندارند نیز رضایت خود زناشویی بلندمدت

شق ناایمن، به دلیل های عوارهکنند. همچنین افراد با طرحمی تجربه خویش همسر با خصوص

مدت یا روابط جنسی بدون عشق شبه و کوتاهنااطمینانی به روابط بلندمدت، به روابط جنسی یک

 عامل مثابه یککنند. چنین وضعیتی، بهو امثال آن، بیشتر از مناسبات بلندمدت تمایل پیدا می

-خیانت زناشویی عمل میبرای این دسته از افراد در سوق یافتن آنها به سمت  ساززمینه و مؤثر
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های شناختی، خیانت زناشویی آشکارا نوعی بیماری یا اختالل با ریشهکند. از رویکرد روان

 شود که نیازمند درمان است.روانی قلمداد می

عوامل »های این حوزه، دومین عامل اثرگذار در وقوع خیانت زناشویی در پژوهش

شرایط »، «های خیانتفرصت»هایی چون ههستند. این عوامل به مقول« محیطی–اجتماعی

های قابل تقسیم است. در این راستا، فرصت« های دوستی منحرفگروه»و همچنین « محیطی

-ساز، از عوامل اصلی تسهیل خیانت زناشویی محسوب میخیانت به عنوان یکی از شرایط زمینه

بودن با جنس  های کاری و شغلی )شامل فرصت همکارهای خیانت در محیطشود. فرصت

تواند شرایط و های شغلی که الزمه آن ارتباط باال با جنس مخالف است( میمخالف یا فرصت

بسترهای وقوع خیانت را فراهم نماید. به همین دلیل، احتمال خیانت زناشویی در شاغلین، بیشتر 

تر با جنس یکهای اجتماعی که به ارتباط نزدها و سایر محیطاز بیکاران است. همچنین دانشگاه

ساز عمل های فرصتتواند برای چنین افرادی، به عنوان موقعیتشود نیز میمخالف منجر می

کند. از طرفی، شرایط محیطی نیز در بروز خیانت مؤثر است. در این راستا خیانت در 

کالنشهرها، بیشتر از شهرهای کوچک و مناطق روستایی است؛ چرا که فرصت گمنامی در 

ای در آنها کمتر است. از سوی دیگر، نقش های محیطی و آشنایی محلهبیشتر و کنترلکالنشهرها 

های دوستی منحرف نیز به عنوان یک نقش کلیدی در ترغیب افراد به سمت خیانت گروه

های دوستی خود، دوستانی دارند که تجربه خیانت زناشویی مؤثر است. افرادی که در گروه

کنند احتمال بیشتری دارد که خود نیز به این رفتارها کشیده تجربه می دارند و یا روابط متعدد را

گیری طلب و غیرمتعهدانه و همچنین شکلهای زندگی لذتشوند. در این راستا، مشاهده سبک

تواند به سوق دادن های دوستی برای ورود به خیانت زناشویی مینوعی رقابت کاذب در گروه

 باشد.    افراد به خیانت زناشویی مؤثر

است. این عامل خود را در « عامل فرهنگی»سومین عامل اثرگذار در وقوع خیانت زناشویی، 

ها نشان داده است که گسترش دهد. یافتهها و تغییر سبک زندگی دینی نشان میتغییر ارزش

نسبیت اندیش در جامعه  و انگارانهاخالقی سهل هایارزش و فراگیر شدن شدن فرهنگی جهانی

های و تعهد جنسی در بین نسل جنسی هایارزش رانی، بتدریج منجر به تغییر نسبی درای

جدیدتر شده است. از طرفی، با کاهش میزان دینداری در بین جوانان و همچنین تغییر الگوی 
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های اخیر، )فردگرا( در سال« دینداری سکوالر»گرا( به )مرجعیت« دینداری فقهی»دینداری از 

ساز برای پرهیز از خیانت زناشویی نیز در میان جوانان در حال کاهش ی دینی مانعبتدریج باورها

های پیشین به احکام است. در شرایط کنونی، افراد در جریان زندگی روزمره خود، کمتر از نسل

کنند و عمدتاً به تشخیص فردی خود )و نه دستور الخطاب( رجوع میدینی )به عنوان فصل

که این امر منجر به ظهور نوعی دینداری سکوالر و فردگرا در جامعه شده کنند دین( عمل می

« مرجعیت دینی و احکام فقهی»داند اما به است؛ یعنی شرایطی که فرد اگرچه خود را دیندار می

کند. پیامد این تغییر رویکرد، تضعیف ملتزم نیست و در موارد متعدد به تشخیص خود عمل می

یز از روابط خارج از خانواده و دین است. البته این همه ماجرا نیست؛ های دینی در پرهکنترل

زند؛ یعنی هایی از دینداری نیز وجود دارد که به افزایش خیانت دامن میچرا که خوانش

داند. با همین قاعده، برخی مردان هایی که چندهمسری را برای مرد مسلمان مجاز میخوانش

کنند و به دور از چشم و اطالع همسر اصلی با زنان مختلف می های موقت پنهانیاقدام به صیغه

شوند. این دسته از افراد، از خود وارد روابط جنسی و حتی عاطفی با برخی زنان دیگر می

ها نشان گیرند.  با این حال، یافتهدینداری به عنوان توجیهی برای رسیدن به امیال خود بهره می

های تر باشد، احتمال خیانت در او کمتر است؛ چرا که دغدغهمومنتر و مذهبیداد که فرد هرچه 

مذهبی و معنوی، با تغییر سبک زندگی، فرد را از اموری مادی )همچون برقراری روابط متعدد با 

طلبی دهد؛ مناسباتی که تنوعجنس مخالف( به سمت امور معنوی و رابطه با خدا سوق می

 دهد.جهی در افراد متدین کاهش میعاطفی و جنسی را به میزان قابل تو

است. در موارد متعدد « عوامل اقتصادی»چهارمین عامل اثرگذار در وقوع خیانت زناشویی، 

خیانت زناشویی برای مردان، هزینه مالی دارد و برای زنان، درآمد به همراه دارد. به همین دلیل، 

رآمد باالتر، احتمال وقوع خیانت های پژوهش حاضر نشان داد که در بین مردان با سطح دیافته

تر، امکان کمتری برای خیانت دارند. همچنین تغییر زناشویی بیشتر است و مردان با درآمد پایین

های زناشویی را در ناگهانی ثروت مادی مردان نیز احتمال تغییر رفتار و گرایش به سمت خیانت

ردان نیز اگر باال باشد، معموالً احتمال دهد. از طرفی، پایگاه و موقعیت شغلی مآنها افزایش می

 خیانت در آنها بیشتر است؛ چرا که موقعیت شغلی باال، طبیعتاً قدرت مالی بیشتر و موقعیت

اجتماعی باالتری را برای افراد به همراه دارد و همین وضعیت، پتانسیل خیانت را در آنها بیشتر 
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کننده به جنس مخالف نیز از شرایط تسهیلپذیری کند. همچنین نوع شغل و میزان دسترسیمی

شود. های شغلی آغاز میها از محیطخیانت در بین مردان و زنان است؛ درصد باالیی از خیانت

تواند به ها نشان داد که برای زنان )برخالف مردان(، مشکالت مالی میاز سوی دیگر، یافته

عمل کند. خیانت برای کسب درآمد و بخش برای بروز خیانت عنوان یک عامل اقتصادی انگیزه

مثابه ابزاری برای پیشرفت شغلی در میان زنان، بیشتر از مردان مشاهده شده است. یا خیانت به

های معموالً خیانت برای بهبود وضعیت شغلی توسط زنان با کارفرمای مرد خود و در محیط

ی فرد، ارتقاء یابد و هم ثبات و گیرد؛ تا از این طریق، هم مزایا و جایگاه شغلکاری انجام می

 امنیت شغلی او تضمین گردد.  

هستند. در این « تعاملی-ایعوامل رابطه»پنجمین عامل اثرگذار در وقوع خیانت زناشویی، 

-شود، نارضایتیای که منجر به بروز خیانت میبین، شاید مهمترین و پرتأکیدترین عوامل رابطه

استا، بخشی از افرادی که از کمیت یا کیفیت رابطه جنسی های جنسی و عاطفی است. در این ر

یا عاطفی خود در زندگی زناشویی رضایت نداشته باشند به سمت تأمین نیازهای بر زمین مانده 

روند. در این بین، مردان بیشتر  به دنبال خیانت جنسی خویش در روابطی بیرون از خانواده می

یای آن است که نارضایتی از زندگی مشترک و ناکامی در هستند و زنان خیانت عاطفی. اینها گو

شوند. همچنین فقدان ارضای نیازها، از عوامل سوق دهنده به سمت خیانت زناشویی قلمداد می

دسترسی به همسر نیز از عوامل ترغیب افراد به سمت خیانت است. در این راستا مواردی چون 

های ها و مأموریتطوالنی منزل یا مسافرتحضور اندک همسر در خانه به دلیل قهر و ترک 

شود که طوالنی همسر و امثال آن، منجر به برهم خوردن نظم جنسی و عاطفی در خانواده می

تواند به سوق دادن برخی از زوجین به سمت خیانت زناشویی و تأمین نیازها در همین امر می

تواند به خیانت طفی در رابطه نیز میبیرون از خانواده منتهی گردد. از طرفی، احساس تنهایی عا

ارزش بودن در زناشویی منجر شود. اگر سوژه احساس تنها ماندن یا نادیده گرفته شدن یا بی

تواند به سمت خیانت زناشویی حرکت کند. این امر گاه پس از رابطه با همسر داشته باشد، می

 دهند. مسر رخ میهای مکرر با هها و تقابلهای خانگی و یا تنشوقوع خشونت

ها نشان داد است. یافته« عوامل خانوادگی»ششمین عامل اثرگذار در وقوع خیانت زناشویی، 

که پیشینه خانوادگی فرد در تمایل به سمت خیانت زناشویی مؤثر است. در این راستا، افرادی که 
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ته است یا حتی فرزندان طالق هستند یا در بین والدین آنها، سابقه خیانت زناشویی وجود داش

 کنند احتمال بیشتری دارد که به سمت تجربه خیانتهای باال زندگی میهای با تنشدر خانواده

زناشویی کشیده شوند. افرادی که در خانواده والدینی خود به دلیل وقوع طالق، خیانت و یا 

ال بیشتری کنند احتمهای مداوم بین والدین، احساس امنیت عاطفی و روانی چندانی نمیتنش

دارد که در آینده نیز نسبت به همسر خود احساس امنیت کمتری داشته باشند. آنها بیشتر از 

سایرین احتمال دارد که دچار سبک دلبستگی ناایمن شوند؛ یعنی سبکی از دلبستگی که مبنای 

د، کمتر دهد. به همین دلیل، این افرااعتمادی به طرف مقابل شکل میارتباط آنها را بر پایه بی

-توانند به شریک زندگی خود در بلندمدت اعتماد کنند و لذا بیشتر تمایل دارند که به خیانتمی

ها نشان داد افرادی که اختالفات آورند. همچنین یافتههای زناشویی و روابط ناپایدار روی می

اندیداهای خانوادگی )مانند اختالفات فرهنگی یا طبقاتی( عمده با همسر خود دارند نیز از ک

های نامناسب )مانند شوند. از سوی دیگر، ازدواجارتکاب خیانت زناشویی محسوب می

 تواند به منجر به خیانت زناشویی شود. های زودهنگام، تحمیلی یا مصلحتی( نیز می ازدواج

است. در این راستا، گرایش « عوامل فردی»هفتمین عامل اثرگذار در وقوع خیانت زناشویی، 

ای از عوامل فردی مهم در گرایش به سمت خیانت است. های تجربهطلبی و انگیزهبه تنوع

خواهی و تمایل به تجربه مجدد صمیمیت جنسی یا لذت از تجربه دوباره رابطه عاشقانه هیجان

تواند در ایجاد انگیزه برای خیانت زناشویی مؤثر باشد. از طرفی، با فردی غیر از همسر می

یکی دیگر از عوامل مهم در این زمینه است. در این رابطه، سابقه طالق فرد و پیشینه فردی نیز 

تواند منجر به افزایش احتمال خیانت در تجربه شکست عاطفی او در زندگی مشترک فرد می

-اش شود. از طرفی، تجربه رابطه جنسی یا عاطفی متعدد پیش از ازدواج و تنوعهای بعدیرابطه

وران پیش از ازدواج، منجر به کاهش تعهد فردی در پس از ازدواج طلبی در این عرصه در د

دهد؛ این وضعیت، هم در مورد شود و لذا احتمال خیانت زناشویی توسط فرد را افزایش میمی

مردان و هم زنان صادق است. همچنین اعتیاد جنسی را نیز نباید فراموش کرد. در این راستا، 

های جنسی خاص و سرکوب شده دارند و یا با ده یا فانتزیافرادی که تمایالت جنسی مهار نش

شوند. از طرفی، مسائل پورنوگرافی درگیر هستند، از کاندیداهای خیانت زناشویی محسوب می

ها نشان داده است که سوءمصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر نیز منجر به افزایش یافته
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که مواد مخدر و مشروبات الکلی با کاهش رسد شود. به نظر میاحتمال خیانت زناشویی می

 دهند.داری در فرد، زمینه وقوع خیانت زناشویی را در او افزایش میاحساس تعهد و خویشتن

است. این دسته از « ایعوامل رسانه»هشتمین عامل اثرگذار در وقوع خیانت زناشویی، 

ای از های اجتماعی و ماهوارهبکهکنند. شکننده عمل میساز و تسهیلمثابه شرایط زمینهعوامل به

سازی های جدید زندگی زناشویی، نمایش روابط مثلثی یا موازی و عادیطریق بازنمایی سبک

-های مبتنی بر وفاداری در درون خانواده میروابط بیرون از خانواده، منجر به تضعیف ارزش

و ناپایدار، به تغییر ذائقه های سیال های اجتماعی با ترویج عشقگردند. از طرفی، این رسانه

های فرهنگی جامعه زنند. همین امر با تغییر ارزشهای جدید دامن میجنسی و عاطفی در نسل

 های ذهنی و فرهنگی را در بخشی از نسلو تولید نیازهای جدید جنسی و عاطفی، بتدریج زمینه

ابط فرازناشویی و جدید برای حرکت به سمت روابط خارج از چهارچوب خانواده )همچون رو

 خیانت( و تجربه اینگونه روابط فراهم کرده است.       

مانند سن و « ایعوامل زمینه»در آخر، نهمین عامل اثرگذار در وقوع خیانت زناشویی، 

تر، ها گویای آن است که خیانت زناشویی در بین افراد جوانجنسیت است. در این راستا، یافته

سال اول ازدواج نیز باالتر است. هرچه  8باالتر است. میزان خیانت در بیشتر از افراد در سنین 

-های زندگی مشترک بین زوجین بیشتر شود، احتمال خیانت و میزان آن، کمتر میتعداد سال

دهد. شاید یکی گردد. از طرفی، اختالف سنی زیاد بین زوجین نیز احتمال خیانت را افزایش می

های مختلف بین زوجینی باشد که با یکدیگر اختالف هم در عرصهاز دالیل این امر، کاهش تفا

سنی باالیی دارند. همچنین، خیانت زناشویی در مردان، بیشتر از زنان است. الگوهای خیانت نیز 

های برحسب جنسیت، تا حدی متفاوت است؛ خیانت زناشویی در مردان، بیشتر با انگیزه

 دارد. « عاطفی»های دتاً ریشه در انگیزهگیرد ولی در زنان، عمانجام می« جنسی»

 گیرینتیجه

های اخیر، به یکی از تهدیدات جدی برای خانواده ایرانی بدل شده خیانت زناشویی در سال

آید. از طرفی، خیانت، است؛ بطوریکه اکنون یکی از عوامل اصلی طالق در کشور به شمار می

های مختلف در در این بین محققان در حوزهای است که ریشه در عوامل متعددی دارد. پدیده

اند که از منظر رشته علمی و حوزه تخصصی های اخیر در ایران، هر یک سعی نمودهسال
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خویش، خیانت زناشویی را مورد مطالعه قرار داده و مهمترین عوامل پدیدآورنده آن شناسایی و 

آوری ش تلفیقی که بتواند به جمعمورد تحلیل قرار دهند اما با این همه، همچنان جای یک پژوه

مند مجموعه عوامل پدیدآورنده خیانت زناشویی در کشور بپردازد، خالی است. بندی نظامو طبقه

مطالعه حاضر برای پاسخ به این خأل پژوهشی با روش فراترکیب کیفی و با هدف مطالعه و 

جام شده است. این مطالعه ارزیابی تحقیقات صورت گرفته در ایران در حوزه خیانت زناشویی ان

های پدیدآورنده خیانت زناشویی در به دنبال پاسخ به این سؤال بوده است که عوامل و زمینه

توان خانواده ایرانی شامل چه مواردی است و این عوامل را تحت چه مفاهیم و مقوالتی می

خیانت زناشویی در  علمیِ منتخب و مرتبط با حوزه مقاله 87بندی نمود؟ در این راستا، طبقه

ای قرار های آنها استخراج و مورد تحلیل و کدگذاری چندمرحلهایران مورد مطالعه و تمام یافته

مقوله کلی،  9توان تحت گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عوامل خیانت زناشویی را می

-عوامل روان -2محیطی؛  -عوامل اجتماعی  -1بندی نمود که شامل موارد زیر است؛ طبقه

 -ای عوامل رابطه -6عوامل فردی؛  -5عوامل خانوادگی؛  -4عوامل فرهنگی؛  -3شناختی؛ 

های ای. هر یک از مقولهعوامل رسانه -9ای و عوامل زمینه -7عوامل اقتصادی؛  -8تعاملی؛ 

 که تحقیق شده از استخراج مفهومی های مختلفی تفکیک شده است. مدلکالن نیز به زیرمقوله

خیانت  و مطالعات علمی منتخب در حوزه تحقیقات بندی شده از نتایجتحلیل طبقه حاصل

فرعی است که در قالب نمودار  مقوله 32 و مقوله اصلی 9 شامل است؛ زناشویی در جامعه ایرانی

 ، به تصویر کشیده شده است.2
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 حاضر های پژوهشافتهی از «عوامل خیانت زناشویی»از  شده استخراج . مدل مفهومی2نمودار 

شناختی دارد های روانهای پژوهش حاضر نشان داد که خیانت زناشویی، نه صرفاً ریشهیافته

نیست بلکه « تک عاملی»ای و نه اجتماعی و نه حتی اقتصادی. به عبارتی خیانت، پدیده

حال، برای تواند منجر به بروز خیانت زناشویی شوند. با این ای از عوامل مختلف، میمجموعه

بروز خیانت، الزاماً نیازی به حضور همه این عوامل در کنار یکدیگر نیست بلکه بخشی از این 

تواند خیانت زناشویی یا حداقل پتانسیل وقوع آن را پدید آورد. عوامل یا ترکیبی از آنها نیز می

-ت که تقریباً میها گویای آن بود که عوامل خیانت زناشویی، چنان زیاد اساز طرفی، این یافته

رسد ها جستجو نمود. در این راستا به نظر میتوان پتانسیل خیانت را در بخش زیادی از خانواده

که نارضایتی جنسی و عاطفی، از مهمترین عوامل بروز خیانت زناشویی هستند؛ چرا که بیشترین 

فته است. با این تأکید در مطالعات پیشین در حوزه خیانت زناشویی بر این دو عامل تمرکز یا

حال نکته مهم آن است که اگرچه این دو عامل از بازیگران اصلی هستند اما تنها بازیگران 

 عوامل 

 زناشویی  خیانت
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تواند بدون موجود نیستند و خیانت زناشویی )اگر پای عوامل دیگر به میان آید( حتی می

 نارضایتی جنسی و عاطفی نیز رخ دهد.

شود؛ چرا که این دو اً منجر به خیانت نمیاز سویی، حتی نارضایتی جنسی و عاطفی نیز الزام

آورند. به عبارتی، برخی از آن( را پدید می« تحقق»وقوع خیانت )نه الزاماً « پتانسیل»عامل، صرفاً 

ای اند و نه بهرهدانند که در آن نه کام جنسی گرفتهای میهایی که خود را قربانی رابطهسوژه

ها و کمبودها خواهند افتاد اما با این برای تأمین این خالءاند به فکر خیانت عاطفی از آن برده

کنند؛ چرا که وقوع عملی خیانت، نیازمند حال، همه این افراد نیز در عمل خیانت را تجربه نمی

است. در این راستا، اگر « فرصت خیانت»تحقق عوامل دیگری هم هست. یکی از این عوامل، 

بال آن است فراهم نباشد او حتی اگر بخواهد نیز به های خیانت برای فردی که به دنفرصت

تواند به امیال خود، جامه عمل بپوشاند. به همین دلیل، افرادی که به دنبال خیانت راحتی نمی

ها و شرایط محیطی مناسبی هستند. در این راستا، فضاهای شغلی زناشویی هستند نیازمند فرصت

های نوین ارتباط با جنس ستند به عنوان فرصتو آموزشی که مرد و زن در کنار یکدیگر ه

کنند. البته نقش مخالف، به عنوان شرایطی بسترساز برای وقوع خیانت زناشویی عمل می

های جدید ارتباطی با جنس مخالف را نیز نباید نادیده های مدرن به عنوان فرصتتکنولوژی

ها نفر قرار دارد ترس میلیونهای هوشمند و اینترنت پرسرعت که در دسگرفت. امروزه تلفن

های آنالین نیز از این یابیهای اجتماعی مجازی، دوستموجب شده است که به کمک شبکه

 گردد.  طریق مهیا شود؛ روابطی که گاه منجر به خیانت افراد متأهل نیز می

های پژوهش حاضر نشان داد که رویکرد غالب در مطالعه خیانت زناشویی از طرفی، یافته

شناختی بوده است. اغلب تحقیقات در این ر ایران تا کنون، بیشتر در سطح فردی و رواند

پزشکان و متخصصان مشاوره انجام گرفته است و طبیعتاً شناسان، روانحوزه، توسط روان

ها و عواملی که برای بروز خیانت توسط آنها شناسایی شده است بیشتر با غلبه عوامل زمینه

های خیانت را در سطح فرد و متغیرهای ای است که زمینهدی و یا رابطهشناختی، فرروان

اند، بسیار نحیف و کند و اگر هم به متغیرهای اجتماعی پرداختهشناختی جستجو میروان

شناختی کافی در این حوزه ضعیف بوده است. نکته مهم در این بین، خالء تحقیقات جامعه

ایم تا شناسی خیانت مواجهایران، بیشتر با پدیده رواناست. با مطالعه تحقیقات پیشین در 
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توان شناختی پدیدآورنده خیانت را کمتر میشناسی خیانت. به همین دلیل، عوامل جامعهجامعه

 در مطالعات پیشین در ایران مشاهده نمود. به طور مثال، رابطه خیانت و قدرت، رابطه سرمایه

خیانت، نقش تحصیالت و خیانت، الگوهای سبک های فرهنگی و جنسی و خیانت، تفاوت

های اجتماعی در توسعه خیانت، زندگی و خیانت، تغییرات اجتماعی و خیانت، نقش شبکه

های پنهان شهری و نظایر آن، در گیری فرهنگ خیانت در الیهرابطه قومیت و خیانت، شکل

 مطالعات خیانت در ایران، جایش تقریباً خالی است.

« مردان خائن و زنان قربانی»تأکید بر مطالعه خیانت در ایران، بیشتر بر دوگانه  از سوی دیگر،

های دیگر واقعیت، تا حد زیادی غفلت نموده است. به طور مثال، سوار شده است و از جنبه

محققان در این نوشتار تحقیقات متعددی را از عوامل خیانت مردان در ایران در بین مطالعات 

توان سراغ گرفت که به تجربه و های کمتری در ایران را میودند اما پژوهشپیشین مشاهده نم

را مورد « مردان قربانی خیانت»توجه کرده باشد و مهمتر از آن روایت « خیانت زنانه»های انگیزه

واکاوی و تحلیل قرار داده باشد. این امر گویای آن است که اگرچه مطالعات خیانت در ایران، 

سبب گردیده است « خیانت مردانه»و مطالعه « شناختیهای روانسویه»است ولی در حال انجام 

شناختی( آن شناختی )و نه صرفاً روانکه بخش دیگری از خیانت، عامالن آن و عوامل جامعه

رسد تحقیقات کمتر مورد توجه پژوهشگران در این حوزه قرار بگیرد؛ خألیی که به نظر می

 تری را مبذول نمایند. بعدی باید به آن توجه بیش
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اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر (. 1395پرواسی، آزاده.، محمدخانی، شهرام.، حسنی، جعفر. ) -

، شکنی همسر: مطالعه تک آزمودنیدر رضایت زناشویی زنان مواجه شده با پیمان حضور ذهن

 . 114 – 79(: 26) 8، شناختیهای روانها و مدلفصلنامه روش

گیری رابطه فرازناشویی از نگاه مردان، (. فرآیند شکل1395بند، یوسف.، عنایت، حلیمه. )پنجه -

  .745 – 731(: 7) 21، فصلنامه ارمغان دانش

های رسان(. بررسی اعتیاد به اینترنت، میزان استفاده از پیام1396پیکانیان، راضیه.، فرهادی، هادی. ) -

های در آستانه طالق و مطلقه شهر آیند طالق در زوجهای اینترنتی به عنوان پیشآنالین و خیانت

 . 79 – 71(: 1) 8، های علوم شناختی و رفتاریفصلنامه پژوهشاصفهان، 

های شخصیت ای ویژگی(. بررسی مقایسه1391یان، لیال.، عامری، فریده.، خدابخش، روشنک. )تراب -

 – 9(: 3) 7، شناختیفصلنامه مطالعات رواندیده و عادی، وفا، خیانتو سبک دلبستگی همسران بی

25 . 

 چوپانی، موسی.، سهرابی فرد، محمد مهدی.، محمدی، فاروق.، اسماعیلی، نوشین.، صمدی فرد، -

وفا )خیانت( از علل و عوامل بازدارنده از روابط فرازناشویی؛ یک (. ادراک مردان بی1397آذر. )

 . 115 – 89(: 69) 17، های مشاورهپژوهشمطالعه کیفی، 

(. علل خیانت زناشویی از دیدگاه زوجین 1394حیدری، زهرا. )حبیبی عسگرآباد، مجتبی.، حاجی -

 . 176 – 165(: 42) 11، فصلنامه خانواده پژوهییک مطالعه کیفی،  کننده به دادگاه خانواده؛مراجعه

-های دلبستگی، ویژگی(. رابطه سبک1395خواه، محسن.، محمدی، مژده.، ولدبیگی، پیمان. )حجت -

فصلنامه های شخصیتی و بخشودگی با نگرش به روابط فرازناشویی در متأهلین شهر کرمانشاه، 

 . 227 – 219(: 4) 14، نانشناختی زمطالعات اجتماعی روان

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=296394
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=296394
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=296394
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مدار (. بررسی اثربخشی درمان هیجان1391فر، عاطفه. )آبادی، حسین.، مجرد، سعید.، سلطانیحسن -

(EFTبر سازگاری زناشویی و عواطف مثبت زوج ) ،های پژوهشهای دارای روابط خارج از ازدواج

 . 37 – 25(: 2) 1، شناسی بالینی و مشاورهروان

(. اثربخشی 1395نژاد، ثریا.، سجادی اناری، سعید.، زندی، سعید. )محمد.، علویفرد، خدایاری -

(: 4) 5، شناسیفصلنامه رویش روانطلبی جنسی، رفتاری بر اختالل تنوع –درمانی شناختی خانواده

75 – 116 . 

دل (. م1398آبادی، راضیه.، سپهری شاملو، زهره.، صالحی فدردی، جواد.، بیگدلی، ایمان. )خرم -

شناسی فصلنامه روانساختاری کارکردهای اجرایی و روابط فرازناشویی با بررسی نقش میانجی، 

 . 58 – 46(: 1) 6، شناختی

(. رابطه میزان استفاده 1398اللهی، فیروزه.، درتاج، فتانه. )زیره، مریم.، فتحدرتاج، فریبا.، رجبیان، ده -

-فصلنامه روانخیانت زناشویی در دانشجویان،  های اجتماعی مجازی با احساس تنهایی واز شبکه

 . 141 – 119(: 48) 13، شناسی تربیتی

(. تأثیر مداخله مبتنی بر شفقت خود بر احساس تنهایی و تنظیم هیجانی 1396بزرگی، زهرا. )دشت -

 . 89 – 82(: 2) 17، شناسی کاربردیدانش و پژوهش در رواندیده از خیانت زناشویی، زنان آسیب

های بینی روابط فرازناشویی از روی سبک(. پیش1395زاده، اکرم.، اسالنی کتولی، انیسه. )یرضوان -

های نوین در مجله پیشرفتدلبستگی، عزت نفس و میزان خودشیفتگی در بین دانشجویان متأهل، 

 . 45 – 36(: 2) 1، علوم رفتاری

های ناسازگارانه وارهبطه بین طرح(. را1391رفیعی، سحر.، حاتمی، ابوالفضل.، فروغی، علی اکبر. ) -

 .  36 – 21(: 1) 2، شناسی زنانفصلنامه جامعهاولیه و سبک دلبستگی در زنان دارای خیانت زناشویی، 

(. 1396دوست، حمیدطاهر.، عریضی، حمیدرضا. )رفیعی، علیرضا.، کالنتری، مهرداد.، نشاط -

 13، پژوهیفصلنامه خانوادهسر، دیده از بخشایش همهای شخصی فهم همسران خیانتبرساخت

(49 :)131 – 152  . 

(. اثربخشی 1391زاده هنرمند، مهناز.، نیسی، عبدالکاظم. )سودانی، منصور.، کریمی، جواد.، مهرابی -

فصلنامه تحقیقات علوم های ناشی از خیانت همسر، مدار بر کاهش آسیبدرمانی هیجانزوج

 . 267 – 257(: 4) 11، رفتاری

(. بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و روابط جنسی 1378فرامرز.، رسولی، فاطمه. )سهرابی،  -

فصلنامه فرازناشویی در بین زنان بازداشت شده در مرکز مبارزه با مفاسد اجتماعی شهر تهران، 

 .  143 – 133(: 2) 4، خانواده پژوهی
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(. 1396ی، عذرا. )شجاعی، ریحانه.، احمدی، سیداحمد.، جزایری، رضوان السادات.، اعتماد -

-فصلنامه خانوادههای برآمده از فضای مجازی در روابط بین زوجین، شناسایی و مقایسه آسیب

 . 567 – 551(: 52) 13، پژوهی

واره درمانی بر کاهش مشکالت سالمت روان ناشی از (. اثربخشی طرح1395شخمگر، زهرا. ) -

 . 39 – 34(: 1) 5روابط فرازناشویی در زوجین، فصلنامه نسیم تندرستی، 

های روابط فرازناشویی در ایران؛ (. زمینه1395زاده، عبدالهادی. )الدین، سیدحسین.، صالحیشرف -

 . 137 – 118(: 3) 8، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعیمطالعه موردی شهر تهران، 

-رابطه طرح(. 1391زاده، مریم. )حیدری، مهناز.، خوروش، فریبرز.، فاتحیشریفی، مرضیه.، حاجی -

فصلنامه تحقیقات علوم های عشق و توجیه روابط فرازناشویی در زنان متأهل شهر اصفهان، واره

 . 534 – 526(: 6) 11، رفتاری

فصلنامه رفاه ، متأهل به رابطه نامشروع جنسیعوامل گرایش زنان و مردان (. 1375شیردل، ملیحه. ) -

 . 147 – 133(: 22) 6، اجتماعی

(. درمان اختالل پس 1395شیورانی، مونا.، آزادفالح، پرویز.، مرادی، علیرضا.، اسکندری، حسین. ) -

 . 116 – 75(: 25) 8، شناسی بالینیفصلنامه مطالعات رواناز ضربه در زنان با تجربه خیانت همسر، 

(. اثربخشی معنا درمانی 1396پور، احمد. )نیا، مجید.، سهرابی، فرامرز.، علیی، زهره.، صفاریصادق -

 11شناسی کاربردی، دیده از عهدشکنی همسران، فصلنامه روانهای آسیببر کاهش افسردگی زن

(3 :)315 – 332 . 

های طه استفاده از رسانه(. راب1394نژاد، مریم. )آزاده، منصوره.، قاضیعبدالملکی، مریم.، اعظم  -

جهانی و بازاندیشی مدرن با گرایش به روابط فرازناشویی در بین زوجین شهر قروه، فصلنامه 

 . 332 – 319(: 43) 11پژوهی، خانواده

فصلنامه (. بررسی کیفی روابط فرازناشویی، 1393عبدالملکی، مریم.، اعظم آزاده، منصوره. ) -

 . 21 – 1(: 24) 13 ،مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

(. بررسی 1391اهلل. )کنش، ابوالقاسم.، پورابراهیم، تقی.، محمدی، روحعبدی، محمدرضا.، خوش -

-فصلنامه مطالعات روانسبک دلبستگی و رضایت زناشویی افراد متأهل درگیر خیانت اینترنتی، 

 . 157 – 135(: 3) 7، شناختی

ای بر تعارض زناشویی و تقیم و غیرمستقیم ماهوارههای مس(. تأثیر آموزش1395عجم، علی اکبر. ) -

 . 142 – 121(: 17) 11، شناسیدوفصلنامه مطالعات اسالم و رواننگرش به خیانت زناشویی، 

http://refahj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=2103&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=1
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(. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش عالئم 1395زاده، فرانک.، شاکریان، عطا. )علوی -

 مجله روانبط فرازناشویی )عاطفی، جنسی(، استرس، اضطراب و افسردگی زنان دارای تجربه روا

 . 13 – 7(: 6) 4، پرستاری

(. مقایسه 1394پور، زینب. )تبار، سیدهادی.، پورآوری، مینو.، حبیبی عسگرآباد، مجتبی.، علیعلی -

بوک، گیری مذهبی کاربران و غیرکاربران شبکه اجتماعی فیسنگرش به روابط فرازناشویی و جهت

 . 317 – 298(: 43) 11، پژوهیفصلنامه خانواده

(. بررسی رابطه بین 1393محمدی، علی.، حبیبی، مجتبی. )تبار، سیدهادی.، قنبری، سعید.، زادهعلی -

(: 37) 11، پژوهیفصلنامه خانوادهروابط جنسی پیش از ازدواج با نگرش به روابط فرازناشویی، 

255 – 268 . 

-(. ارتباط ویژگی1396ن. امیرشاهی، مهربانو.، ثناگو، اکرم. )زاده، حسپور، منیره.، عبداهللعنایت غالم -

بینی و بدبینی با توجیه خیانت زناشویی در افراد های شخصیتی، الگوهای ناسازگار اولیه، خوش

 . 14 – 7(: 1) 5، پرستاریفصلنامه روانمتأهل، 

انت؛ مورد مطالعه: (. عوامل مرتبط با اعتماد به عدم خی1394عنایت، حلیمه.، حاجیان، بهجت. ) -

 .76 – 69(: 61) 26، شناسی کاربردیجامعهمردان و زنان متأهل شهر اصفهان، 

های توجیه خیانت؛ سازوکارهای (. پدیدارشناسی روش1395نژاد، امید.، باقری، آرزو. )عیسی -

(: 2) 6، درمانی خانوادهمشاوره و روانهای شناختی در روابط فرازناشویی، رویارویی با ناهماهنگی

179 – 218 . 

-ساز بی(. عوامل زمینه1392فتحی، منصور.، فکرآزاد، حسین.، غفاری، غالمرضا.، بوالهری، جعفر. ) -

 . 131 – 119(، 51) 13، فصلنامه رفاه اجتماعیوفایی زناشویی مردان، 

ن در وفایی مردان و زنا(. مقایسه علل بی1395فتحی، منصور.، پروین، ستار.، جوادیان، سید رضا. ) -

 . 417 – 411(: 4) 5روابط زناشویی؛ یک مطالعه کیفی، مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت، 

وفائی زناشویی، (. مطالعه پدیدارشناختی دالئل بی1396فیروزجائیان، علی اصغر.، قدیری، حسن. ) -

 . 144 – 121(: 1) 11، مجله مطالعات اجتماعی ایران

(. نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست 1396سف.، شریفی، کبیر. )قاسمی، بهزاد.، رنجبر سودجانی، یو -

 . 67 – 46(: 1) 6، شناسیفصلنامه رویش روانعاطفی در گرایش زوجین به روابط فرازناشویی، 

درمانی (. مقایسه اثربخشی زوج1398گوزلو، نادیا.، مرادحاصلی، مستانه.، عطادخت، اکبر. )قره -

بر اختالل استرس پس از سانحه در روابط فرازناشویی، رفتاری حضوری و مجازی  –شناختی 

 . 216 – 176(: 65) 18، های مشاورهفصلنامه پژوهش
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نقش عوامل روانی و (. 1394شناس، شریفه. )یی، علی.، محمدی، امید.، حق کرمی، جهانگیر.، زکی -

ارائۀ یک  بینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی در زنان متأهل و اجتماعی در پیش

 . 152 – 129(: 3) 13، شناختی زنانفصلنامه مطالعات اجتماعی روان، مدل بر اساس عوامل مرتبط

-مهر، کیومرث.، کمالی قاسمپور رودسری، عباس.، ریحانیخورانی، علیرضا.، بخشیپور وظیفهکریم -

مغزی رفتاری  های(. مقایسه سیستم1396آبادی، حسین.، نوروزی، حسین.، عباسی اصل، مجتبی. )

 مجلهدر زوجین درگیر در خیانت زناشویی و زوجین عادی در شهرهای تبریز، تهران و کرج، 

 . 113 – 98(: 2) 7، تصویر سالمت

(. بررسی 1393زاده هنرمند، مهناز.، نیسی، عبدالکاظم. )کریمی، جواد.، سودانی، منصور.، مهرابی -

ش افسردگی، عالیم استرس پس از سانحه و افزایش نگر بر کاهدرمانی یکپارچهمیزان اثربخشی زوج

(: 2) 4، شناسی بالینی و مشاورههای روانپژوهشگذشت و روابط صمیمانه پس از خیانت همسر، 

51 – 67 . 

(. مقایسه 1392زاده هنرمند، مهناز.، سودانی، منصور.، نیسی، عبدالکاظم. )کریمی، جواد.، مهرابی -

ر در عالئم افسردگی و تنیدگی پس از سانحه برآمده از روابط مدادرمانی هیجاناثربخشی زوج

 .  46 – 35(: 3) 5، شناسی بالینیمجله روانزناشویی زوجین، 

بینی روابط (. پیش1395جو، علی.، نریمانی، محمد.، عطا دوخت، اکبر.، ابوالقاسمی، عباس. )کمال -

های مجازی و استفاده از شبکه فرازناشویی براساس هوش معنوی، هوش اخالقی، رضایت زناشویی

 . 68 – 39(: 2) 6درمانی خانواده، کنندگی جنسیت، مجله مشاوره و رواناجتماعی با نقش تعدیل

(. تجربه زیسته زنان از 1398کمالی، سارا.، عامری، فریده.، خسروی، زهره.، رمضانی، محمدآرش. ) -

 . 112 – 95(: 53) 14مه خانواده پژوهش، روابط فرازناشویی همسر؛ یک مطالعه پدیدارشناختی، فصلنا

واره درمانی سنجی اثربخشی طرحهم(. 1396زاده، فرشاد.، زهراکار، کیانوش. )پور، عمر.، محسنکیانی -

سازی زناشویی بر گرایش به ها با برنامه غنیو روایت درمانی هنگام به هم پیوستن هر یک از آن

 . 54 – 28(: 2) 8، درمانی خانوادهصلنامه مشاوره و روانف، شکنی زناشویی و رضایت زناشوییپیمان

(. میزان سازگاری زناشویی و 1393مدرسی، فریبا.، زاهدیان، سیدحسین.، هاشمی محمدآباد، نذیر. ) -

کیفیت عشق در متقاضیان طالق دارای سابقه خیانت زناشویی و فاقد سابقه خیانت زناشویی، 

 . 77 – 87(: 1) 19، فصلنامه ارمغان دانش

(. تجربه بخشودگی در زنان دچار 1398مرسلی، زهرا.، موتابی، فرشته.، صادقی، منصوره السادات. ) -

 . 694 – 673(: 81) 18، شناختیمجله علوم روانخیانت زناشویی، 
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(. مقایسه 1395پور، شیما.، اعتمادی، عذرا.، احمدی، سیداحمد.، جزایری، رضوان السادات. )مصری -

های دارای روابط فرازناشویی، مشاوره فردی و زوجی بر میل به طالق زوج هایاثربخشی روش

 . 316 – 311(: 3) 14، مجله تحقیقات علوم رفتاری

(. 1399ملک عسگر، سعاده.، مظاهری، محمدعلی.، فتی، الدن.، موتابی، فرشته.، حیدری، محمود. ) -

شناسی خیانت زناشویی؛ ای در سببوارههای طرحواره درمانگران نسبت به نقش مولفهدیدگاه طرح

 . 216 – 199(: 62) 16یک مطالعه کیفی، فصلنامه خانواده پژوهی، 

(. تأثیر تصویرسازی ارتباطی بر دیدگاه فهمی و بخشش 1398موسوی، سحر.، دشت بزرگی، زهرا. ) -

 . 218 – 211(: 2) 16شناسی بالینی و شخصیت، وفایی زناشویی، رواندر زنان آسیب دیده از بی

درمانی زوجینی بر کیفیت (. تأثیر روان1391مومنی جاوید، مهرآور.، شعاع کاظمی، مهرانگیز. ) -

 1، مجله تخصصی پژوهش و سالمتهای زناشویی در تهران، زندگی زوجین آسیب دیده از خیانت

(1 :)54 – 63 . 

درمانی بر وان(. اثربخشی مداخالت ر1392مومنی جاوید، مهرآور.، شعاع کاظمی، مهرانگیز. ) -

فصلنامه پژوهش ، 1391 – 1379های بخشش خیانت همسر در زنان متأهل شهر تهران در سال

 . 155 – 139(: 17) 6، اجتماعی

(. بررسی اثربخشی روان درمانی گروهی با 1392مومنی جاوید، مهرآور.، شعاع کاظمی، مهرانگیز. ) -

از عهدشکنی شهر تهران، مطالعات اجتماعی رویکرد بین فردی بر ترمیم نیازهای زنان آسیب دیده 

 .184 – 151(: 1) 11شناختی زنان، روان

(. بررسی تأثیر 1394سیما. )مومنی جاوید، مهرآور.، شعاع کاظمی، مهرانگیز.، پورشهریاری، مه -

فصلنامه مطالعات فردی بر بهبود روابط زناشویی مادران خیانت دیده، مشاوره گروهی با رویکرد بین

 . 113 – 78(: 2) 11، شناختیروان

خواهی، عاطفه مثبت (. رابطه هیجان1396گان، ندا. )مومنی، خدامراد.، کرمی، جهانگیر.، حویزی زاده -

 . 231 – 221(: 4) 19، مجله سالمت و مراقبتو منفی و ناگویی هیجانی با خیانت زناشویی، 

(. مقایسه 1396حسینیان، سیمین. ) نیا، مجید. آقایوسفی، علیرضا.،نوازان، اشرف. صفاریمهمان -

-دوفصلنامه پژوهشدیده، درمانی آدلری زنان آسیبرفتاری و روان –درمانی شناختی اثربخشی روان

 . 257 – 235(: 2) 5، اجتماعی زنان و خانواده –های انتظامی 

روابط (. نقش 1395فرد، طاهره.، وحیدنیا، نرگس.، احمدی، خدابخش. )نژادکریم، الهه.، سعیدی -

 .316 – 299(: 4) 3، سالمت اجتماعیپیش از ازدواج در خیانت زناشویی، 
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های اولیه ناسازگار با توجیه واره(. بررسی ارتباط طرح1394نوایی، جعفر.، محمدی آریا، علیرضا. ) -

 . 28 – 17(: 4) 3، فصلنامه انجمن علمی پرستاری ایرانروابط فرازناشویی در میان افراد متأهل، 

(. 1395، سعیده.، اسکندری، حسین.، سهرابی، فرامرز.، معتمدی، عبداهلل.، فرخی، نورعلی. )هادی -

های دلبستگی و متغیرهای میانجی خودکنترلی بینی تعهد زناشویی براساس سبکمدل ساختاری پیش

 . 61 – 33(: 27) 8، درمانیفصلنامه فرهنگ مشاوره و روانهای ناسازگار اولیه، وارهو طرح

( بر بخشش و ACT(. بررسی اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد )1393پروران، نازنین. )هنر -

 . 151 – 135(: 2) 5، فصلنامه زن و جامعهسازگاری زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت همسر، 

(. اثربخشی رویکرد تلفیقی ایماگوتراپی و رابطه با ابژه بر کنترل عواطف 1396هنرپروران، نازنین. ) -

 . 27 – 15(: 28) 7، شناختیهای روانها و مدلفصلنامه روشخیانتکار،  زوجین

(. بررسی مدل باورهای مذهبی، 1395الهدا.، امانی، احمد. )پور، بنتیوسفی، ناصر.، کریمی -

دوفصلنامه مشاوره های حل تعارض و تعهد زناشویی با نگرش نسبت به خیانت زناشویی،  سبک

 .64 – 48(: 1) 6، کاربردی

 


