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Abstract 
Objectives: The aim of the present study is to identify the reasons and motivations 
of women in the conceptual model of extramarital relationship and the causes of 
the collapse of the family structure  .Methods: To this end, with the present 
research has applied a qualitative approach and grand theory. Data was collected 
through semi-structured interviews with 17 married women in Qazvin City who 
had the experience of an extramarital relationship. The interviewees were 
selected through targeted snowball sampling method  .Results: Based on the 
findings, the causal conditions of this study were identified as sexual diversity, 
lack of sexual skills and knowledge, justification of extramarital relationship and 
absence of spouse. The central phenomenon was the metamorphosis of intimacy 
or mutual love emerging in the context of alternatives for the growth of social 
relations and change of social values, increase of leisure time and facilitation of 
new technologies  .Conclusion: Individualism, gender bias, spouse indifference, 
female inferiority in earning as intervening conditions, and finally the fact that 
that women, in these actions and reactions, engage in an extramarital affair with 
a desire for consumerism, body management, and hesitation in the continuation 
of married life and justifying this kind of relationship, caused consequences such 
as increased hedonism and the normalization of extramarital affairs. 
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Extended Abstract 
Introduction: 
The aim of the present study is to identify 
the  reasons and motivations of women in 
the conceptual model of extramarital 
relationship and the causes of the collapse 
of the family structure. 

 

Methods: 
Thhis qualitative study used a grounded 
theory approach. The data was collected 
through unstructured interviews with 17 
women living in Qazvin who had an 
extramarital relationship. The 
interviewees were selected through 
purposive sampling method, requiring 
sequential sampling called snowball. In 
this study, triangulation validity has been 
used. 

 

Results: 
The results indicated that sexual variety 
seeking, lack of sexual skills and 
knowledge, and justification of 
extramarital relationship, and spouse's 
absence were the causal conditions. The 
core phenomenon was the transformation 
of intimacy or mutual love, which emerged 
in the context of alternative for the growth 
of social relations and changes in social 
values, an increase of leisure time, and 
facilitation of new technologies. Moreover, 
individualism, gender mutuality, spouse's 
indifference, female inferiority in earning 
were identified as intervening conditions. 
Finally, the fact that that women, in these 
actions and reactions, engage in an 
extramarital affair with a desire for 
consumerism, body management, and 
hesitation in the continuation of married 
life and justifying this kind of relationship, 
caused consequences such as increased 

hedonism and the normalization of 
extramarital affairs. 

 

Conclusion: 
 Based on the findings, we concluded that 
with the emergence of new 
transformations in all communities' 
cultural and social systems, multiple rapid 
changes took place in people's values and 
beliefs, especially in women, about 
marriage and family, which has led to a 
transformation of intimacy in the 
foundation of a family. On the one hand, 
globalization and, on the other hand, being 
involved with the personal situation and 
bonding to the past traditions, has put 
women in a new situation, the same as that 
Giddens called equalizing conditions, in 
which Women participate in areas they 
have not been able to participate in before. 

As women enter the new arena, they 
build new relationships in their daily lives, 
which is very effective in their identity-
seeking process. Hence, they are engaged 
in various activities alongside men in 
society. They enter the social and 
economic space with active participation 
and interact with different groups and 
individuals daily, leading to a change in 
mental and emotional schemas in women. 

In addition, with the increase of 
women's leisure time in comparison to the 
past, the changes in the value system, 
along with the growth of new ideas and 
thinking and the increase of public 
awareness, promotion of women's 
specialized education and changes in 
economic and social structures, they are 
no longer fully involved in responsibilities 
related to family and children. They are 
constantly rethinking their attitudes 
towards the outside world. Today, Iranian 
women's identity is a reflexive 
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combination of modern and traditional 
identities. In fact, women seek to define a 
new social identity by combining these 
two identities, which are associated with 
social development and the formation of 
female individuality and relative 
independence from men. Therefore, they 
leave their marginal role and play the main 
role. They have somehow developed and 
formed an independent personality for 
themselves, and by reducing dependence 
on men and questioning the role of the 
second gender, they have participated 
more in today's society compared to the 
past. Moreover, with the increase of 
individualism that exists in modern 
thinking, women have come to this belief 
that their own needs and pleasures are 
more important than anything else. 

Although it cannot be concluded with 
certainty that women in society cannot be 
considered as a factor for social harm, in 
general, the chances and likelihood of the 
presence of the opposite sex in social 
settings have increased compared to the 
past, and people in working relationships 
have become more intimate and private. 
Private ones also made emotional 
attachments and created a sense of 
belonging, which is accompanied by a kind 
of duality. Besides, they are not able to 
break the relationship because they may 
be threatened and extorted by a stranger 
and forced to continue the emotional 
relationship with someone other than 
their spouse, or they may be constantly 
tormented as guilty and suffer from 
marital problems and disputes. 

There have been a bulk of studies on the 
psychological and pathological aspects of 
women's extramarital relationships in 
Iran. However, less attention has been 
paid to its sociological aspects. The results 
of some of these studies are as follows: 

In a phenomenological study on 
extramarital relationships, using in-depth 
interviews with 36 women who had an 
experience of infidelity, Ghadiri (2017) 
concluded that extramarital relationships 
are the result of multiple factors such as 
individualism, the Influence of friends, 
economic problems, addiction, and media. 

The resukts of research by DeRose, 
Johnson, Wang, & Salazar-Arango (2021) 
showed that couples with nominal or 
unequal religiosity (less religious couples) 
had a higher rate of infidelity than highly 
religious couples or couples in which none 
of the spouses showed much religiosity 
(less religious couples) (DeRose, Johnson, 
Wang, & Salazar-Arango, 2021) 

Research by Kimberly, Z Pentil, Donald 
H. Bucum, Christina Koop Gordon, 
Douglas K. Schneider (2019) also showed 
that 25 percent of men and 15 percent of 
women engage in extramarital affairs 
during their lifetime, and when the 
definition of sex is emotional, the rate of 
infidelity increases to 44% in men and 25% 
in women. 

Zarandi (2017) also reported that 
women's new achievements and changes 
in gender roles, among other categories, 
can lead to lasting and voluntary 
relationships and break the current forced 
relationship. 
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)مورد مطالعه: زنان شهر  GTبررسی تحوالت ساختاری نهاد خانواده با نگاهی به روابط فرا زناشویی زنان با رویکرد  . تنهایی ابوالحسن  حسین
 قزوین( 

 پژوهشی  علمی 

 فرا روابط به نگاهی با خانواده  نهاد ساختاری تحوالت بررسی
 (قزوین شهر  زنان: مطالعه مورد )GT رویکرد با زنان زناشویی
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 تاریخ دریافت:
 1400 مرداد 10

 : پذیرش تاریخ 
 1400 دی 27

 :تاریخ انتشار
 1400 بهمن 28

 

 چکیده
ه  ساختار  فروپاشی  علل  شناسایی  حاضر،  پژوهش  هدف :  اهداف  مدل  در  زنان  ورود  دالیل  و   خانواد

 انجام   تئوری  گراندد  روش  و  کیفی  رویکرد  با  پژوهش:  مطالعه  روش.  بود  زناشویی  فرا  رابطه  مفهومی
 از   نفر  17  با  مصاحبه  از  موردنیاز  هایداده   و  نیافته  ساخت  مصاحبه  ها،داده   گردآوری  تکنیک.  شد

ه  که  قزوین  شهر   ساکن  زنان ویی  فرا   رابطه  تجرب مع  داشتند،  زناش ب.  است  شدهآوری ج  انتخا
رینمونه  روش  با  شوندگانمصاحبه ز  استفاده  نیازمند  که  هدفمند  گی   نام   به  متوالی  گیرینمونه  ا

فاده  بندیزاویه   اعتبار  از  پژوهش   این  در.  شد  انجام  است،  برفی  گلوله   بر :  هایافته.  استشده   است
  توجیه   و  جنسی  دانش  و  مهارت  عدم  جنسی،  طلبیتنوع  پژوهش  این  علی  شرایط  ها،یافته  اساس

ی  فرا  رابطه  یا  صمیمیت  دگردیسی  محوری  پدیده .  شدند  شناسایی  همسر  حضور   عدم   و  زناشوی
ی  یدرزمینه  که  متالقی  عشق  افزایش  اجتماعی،  هایارزش  تغییر  و  اجتماعی  روابط  رشد  برای  جایگزین

  دوسویگی  فردگرایی،:  گیرینتیجه.  است  آمده  پدید   نوین  هایآوریفن   گری  تسهیل  و   فراغت  اوقات
  نهایت   در  و  گرمداخله  شرایط  عنوانبه  درآمد  کسب  در  زن  فرودستی  همسر،  تفاوتیبی  جنسیتی،

ش  و  کنش  این  در  زنان،  کهاین یی  فرا  رابطه  به  اقدام   با  ها،واکن یل  به  و  زناشو  گرایی،مصرف  به  م
تن  تردید  و  بدن  مدیریت ه  در  داش  گراییلذت  افزایش  چون  پیامدهایی  رابطه،  این  توجیه  و  زندگی  ادام

ی فرا رابطه شدن عادی و  .کردند خلق  را زناشوی

 کلیدواژه ها: 
  زنان، باور زناشویی، فرا رابطه
ن، روابط  جنسی، آزادی پنها

 قزوین شهر
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)مورد مطالعه: زنان شهر  GTبررسی تحوالت ساختاری نهاد خانواده با نگاهی به روابط فرا زناشویی زنان با رویکرد  . حسین ابوالحسن تنهایی
 قزوین( 

 و بیان مسأله مقدمه 1
اجتماعی   و  فرهنگی  نظام  در  نوین  تغییرات  ظهور  با 

تحول  خصلتی  که  نیز  خانواده  سیال  جوامع،  و  پذیر 
این   معرض  در  اجتماعی  عناصر  تمام  مانند  دارد، 
به   توجه  با  و  است  قرارگرفته  بنیادین  تغییرات 

پدیده دگرگونی  ایجادشده  پیش های  که  تر  هایی 
به امروزه  نداشتند  آشکار  و  عینی  بروز   چندان 

تبدیل مسأله اجتماعی  این  شدهی  از  یکی  اند، 
مدرن  پدیده  شیوه  به  جنسی  تعامالت  و  تمایالت  ها، 

نگرش   دگرگونی  امروز،  دنیای  اساسی  مسأله  است. 
در چن با انقالب جنسی  رابطه جنسی است که  د  به 

عنوان یک مسأله اجتماعی پدیدار شده  دهه اخیر به 
پدیده  است،   با  حاضر  عصر  در  ما  گیدنز  عقیده  به 

)گیدنز،   مواجهیم  صمیمیت  شکل    ( 1۹۹۲تغییر 
برابری جنبش قلم های  در  در  خواهانه  صمیمیت  رو 

اخیر،  دهه  رابطه    نیزهای  از  دیگری  که    هستند نوع 
عنوان  بندی عشق از آن بهدر متأخرترین شکل صورت 

می  تعبیر  سیال  و  عشق  سخت شود  و    یرانهگتعهد 
سؤال   زیر  به  رمانتیک  عشق  در  پایداری  ضرورت 

 . (1۹۹۲)گیدنز،  رود می

روابطی   وارد  که  است  آن  طالب  امروزی  انسان 
آن  از  که  درعشود  ولی  ببرد  لذت  در    حال ین ها  بتواند 

، دها آن رابطه را ترک کنزمان بروز مشکالت و سختی 
ت،  این ایده محصول موقعیت زندگی سیال مدرن اس

مصرف  فرهنگ  باومن  دید  انسانی    یی گرااز  روابط  به 
را   زوجین  عاشقانه  روابط  حتی  و  یافته  تسری  نیز 

است کرده  قطعیت  عدم  و  سیالیت  ، 1)باومن   دچار 
۲015 .) 

زناشو  فرا  چندبعدپدیده   ییرابطه  و  پیچیده    ی ای 
اقتصادی،   اجتماعی،  فردی،  مختلف  عوامل  که  است 

ازا مؤثرند.  آن  بروز  در  خارج    روین فرهنگی  رابطه  هر 
می  اتفاق  جامعه  در  که  خانواده  چارچوب  افتد، از 

 
1 Baumann 
2 Aviram & Amichai 
3 Pittman 
4 Allen 
5 Butler 

ای از مسائل و مشکالت است که هم  پیامد مجموعه 
از   بیرون  در  هم  و  زوجین  مشترک  زندگی  درون  در 

در سطح اجتماع درهم و  زمینه  یدهتنخانه  و  ای  شده 
یا   و  زوجین  رابطه  در  تعارض  جدایی  باعث  برای 

مسائل بسیاری در بروز این رفتار دخیل    شوند کهمی
هستند که داشتن نگاه تک عاملی در بروز این پدیده  

ساده  پدیده    یانگارنوعی  این  بررسی  برای  لذا  است. 
جامعه تبیین  همه   یشناختو  گرفتن  نظر  در  ی  آن 

اس ضروری  آمیچای ت.  جوانب  و  (  ۲005)   2آویرام 
که   از  معتقدند  خارج  )روابط  یا  زناشویی  فرا  روابط 

مبتنی   مدرن  جنسی  اخالق  نوعی  خانواده(  چارچوب 
و آزادی جنسی است که بر اساس یک    ییجوبر لذت

کلی  به    تعریف  که  دونفره  رابطه  تعهد  »نقض 
گیری درجاتی از صمیمیت عاطفی و فیزیکی با  شکل

از خارج  می   فردی  منجر  رابطه  و  شود«این  )آویرام   .
)پیتمن،۲005آمیچای،   همچنین  معتقد  31۹۹0(   )

روابط   که  زناشو است  رابطه    ضرورتا  یی  فرا  یک 
ی  کارپنهان جنسی نیست، بلکه اساس نوع روابط در  

ناسازگاری،   آن  در  که  خیالی  دنیای  است. 
تفکر  مسؤولیت  و  واقعیت  آزمون  روزمره  های 

 (. 1۹۹0ندارد )پیتمن، صادقانه جایگاهی  

در  موجود  فرا  پژوهش   ینهیزم  آمارهای  های 
زناشویی حاکی از افزایش و اهمیت این پدیده است.  

می  نشان  اخیر  جهان تحقیقات  در  که    طور به   دهند 
درصد زنان رابطه فرا    1۹در صد مردان و    ۲3توسط  م

داشته اینزناشویی  بیانگر  اخیر  تحقیقات  البته    . اند، 
رفتارهای   از  یکسانی  سطح  زنان  و  مردان  که  هستند 

 4د )آلن دهنفرا زناشویی جنسی و عاطفی را نشان می 
 (.۲013، 5؛ باتلر ۲005و همکاران، 

شیوع   درباره  دقیقی  آمار  زناشویی هنوز  در    6فرا 
تحقیقات   بعضی  اما  است،  منتشرنشده  ایران 

غبه و  مستقیم  این  اشاره  یرمستقیمصورت  به  هایی 
کرده  به موضوع  آمار  عنوان اند.  بیشترین  مثال 

رتباط جنسی یک فرد   6 روابط فرا زناشویی شامل برقراری ا
واده )غ   از ریمتاهل با جنس مخالف، خارج از چهارچوب خان

  (1383)کاوه،  است( همسر
infidelity    
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 قزوین( 

خانوادگی قتل زنانی   درصد(،  30حدود  )  های    به 
مربوط است که به دلیل رابطه نامشروع و سوءظن،  

رسیده قتل  به  خود  همسران  همچنین  توسط  اند، 
در   که  تحقیقی  انجام   15نتایج  کشور  گرفته، استان 

می  علنشان  همسر،  زناشویی  فرا  رابطه    67ت  دهد 
است.   بوده  زنانشان  سوی  از  مردان  قتل    33درصد 

حمله   خشونت،  برابر  در  واکنش  با  هم  مردان  درصد 
و مواجه   ناگهانی  خود  همسران  سوی  از  تهدید 

 . (۲0۲0و همکاران،   1)فتحی  اندبوده 

گرفته در سبک    تغییرات صورت  بهتوجه    امروزه با 
شکل   اجتماعی،  عرصه  در  آگاهی  رشد  و  زندگی 

به خانو است.  شده  متفاوت  نیز  زندگی  طوری اده  که 
گره  خطراتی  با  استمرار  خانوادگی  که  است  خورده 

را مختل می  و سالمت خانواده  کند، حیات خانوادگی 
بی  خطرها  این  از  )مارک یکی  است  زناشویی    2وفایی 

همکاران،   بروز  ۲011و  بر  عالوه  پدیده  این  بروز   .)
به  آسیب منجر  جانبی،  اجتماعی  نهاد  های  تزلزل 

ارزش  هنجار خانواده،  و  می ها  آن  بر  حاکم  گردد  های 
که در صورت عدم شناسایی دقیق و اصولی دالیل آن  

مناسب،   تصمیم  اتخاذ  درو  بحران  بروز  حوزه    شاهد 
نهاد   این  تدریجی  فروپاشی  و   سازسرنوشت خانواده 

جامعه،  جنسیتی  دید  به  توجه  با  لذا  بود.  خواهیم 
مرد به  نسبت  آسیب زنان  معرض  در  بیشتر  های  ان 

بیشتری   مشکالت  و  مسائل  و  دارند  قرار  اجتماعی 
می گدامن  آنان  جامعه  و  یر  در  یی ازآنجاشود  زن  که 

بسیار   نقش  خانواده  افراد  ارتقای  و  ی  مؤثرپیشرفت 
سالمت روح و روان او از مسائل مهم  دارد و توجه به  

  آید در نتیجه هر موضوعی که به جامعهبه شمار می 
شود از اهمیت خاصی برخوردار است  زنان مربوط می 

آسیب صورت  در  سپس    زیرا  و  خانواده  زنان،  دیدن 
می  آسیب  نیز  این  جامعه  اهمیت  به  توجه  با  بیند 

پژوهش حاضر تبیین   هدف  ی شناختجامعهموضوع، 
زناشویی و شناسایی   روابط فرا  زنان به  انگیزه  و  علل 

زن فرا  رابطه  مفهومی  مدل  در  و  جایگاه  اشویی 
است.    ت یدرنها  خانواده  ساختار  این  تزلزل  به  پاسخ 

 
1 Fathi 
2 Mark 

می  را  ما  در  پرسش  کنشگران  انگیزه  درک  در  تواند 
پیوسته آن  رساند  کنش  با  ها یاری  بتوانیم  انتها  تا در 

ها بسترهای  استفاده از مدل نظری برخاسته از یافته 
رابطه   برقراری  از  زنان  زناشوانگیزه  عوامل  فرا  و  یی 

آن،  ؤثرماجتماعی   ارتباط    نیهمچن  بر  پیامدهای 
خانواده   بنیان  تزلزل  به  منجر  که  را    شودی مناکارآمد 

 بررسی و ارائه نماییم.

 مالحظات نظری 2
در  نظریه گیدنز  گستره  نهیزمي  و  معنا  تحول  ی 

می  نشان  که  صمیمیت  عمومی    برخالف دهد  تصور 
بستر   در  و  نبوده  زناشویی  زندگی  الینفک  جزء  عالقه 

ت. به اعتقاد او تغییراتی    گرفتهشکل جهانی    ترعام  اس
همگام   گرفت  خواهد  و  گرفته  صورت  خانواده  در  که 
رایج   جریان  و  نموده  حرکت  دموکراسی  فرایند  با 
داده   تغییر  احساسات  دموکراسی  به  را  خانوادگی 

جنی طوربه است   برابری بش که  در  های  خواهانه 
دهه  در  صمیمیت  از  قلمرو  جدیدی  شکل  اخیر  های 

که گیدنز از آن به عشق برابری خواه    زدهرقمرابطه را  
گیرانه و ضرورت پایداری  کند و تعهد سخت تعبیر می

زیر   )گیدنز،  می   سؤال رابطه  ي  نظریه   . (1۹۹۲رود 
می  تأکید  افراد  بین  مبادله  بر  تعدادی  مبادله،  و  کند 

مفاهیم   حول  مشترک  هزینه هاپاداش اصول  و  ،  ها 
رفتار  کنندگجبران است  معتقد  نظریه  این  دارد.  ی 

یکسری مبادالت است که افراد   اجتماعی متشکل از 
تا  ی متالش   و  یشهاپاداش کنند  حداکثر  به  را  ان 

که افراد  ی هنگامهایشان را به حداقل برسانند.  ینههز
می هاپاداش  دریافت  دیگران  سوی  از  را  کنند یی 

می  کردن  جبران  به  متعهد  را  دانند  خودشان 
منابع    (.1۹۹8،  3)اسپرچر مبادله  در  اساس  این  بر 

یرجنسی نیز از قبیل  غجنسی از منابع دیگر جنسی و  
تعهد،   استفاده  صمیمیت،  پول  یا  اجتماعی  موقعیت 

هزینه  می بر طبق محاسبه  وارد    و پاداش گردد. افراد 
می می رابطه  باقی  روابط  در  یا  را  گردند  آن  یا  مانند 

می  )بایرز ترک  معتقدند  ینیستفم(.  ۲005،  4کنند  ها 
عنوان بخشی  اهمیت روابط خارج از الگوی دونفره به 

3 Sprecher 
4 Byers 
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)مورد مطالعه: زنان شهر  GTبررسی تحوالت ساختاری نهاد خانواده با نگاهی به روابط فرا زناشویی زنان با رویکرد  . حسین ابوالحسن تنهایی
 قزوین( 

از مقاومت گسترده زنان در زندگی زناشویی است و  
نویسندگان   از  روابط  فمبعضی  از  فرا  ینیست 

باززناشو و  کرده  دفاع  عامل    یی  یک  را  روابط  بودن 
قرارداد  علیه  مقاومت  و  مبارزه  در  های  اساسی 

 فرلند)  کنندمخالف تلقی می متعارف روابط دو جنس  
 (.85۲: ۲017، 1همکاران و

توجه زناشو   رابطه یت  اهم  به  با  بر    عالوه   یی فرا 
توسط  متعددی  تحقیقات  فوق،    نظری های  تئوری

فرا    روابطشناختی  جامعه  علل  به   یرانیپژوهشگران ا 
  احساسی   روابطازجمله    آن  مختلف  ابعاد  و  زناشویی

  جلب   آن  با  مرتبط های  آسیب   و   مجازی  و  عاطفی  و
برخ  است  شده به  می   ی که  اشاره  آنان  شود.  از 

احمدی   مثال عنوان به و  سرمدی  تحقیق  نوده  نتایج 
( حاکی از این است که خیانت زناشویی موجب  1400)

و   شده  زوجین  در  معنوی  و  اجتماعی  و  فردی  آسیب 
یک تروما به همه ابعاد وجود انسان آسیب    عنوانبه

و  رساند.  می پورشهریاری  بهدوست،  پژوهش  در  یا 
( نتیجه این شد که زنان خیانت دیده  1400حسینیان )

خود   ازدواج  ناکارآمدی    عمدتا  در  ارتباطی  الگوهای  از 
می  آنان  استفاده  بین  در  مثبت  هیجان  ابراز  و  کنند 

نمی درستبه صورت  در  ی  صمیمیت  و  گیرد 
است ضعیف  تحقیق    .ازدواجشان  نتایج  همچنین 

)بخشتاج  حسینی  و  میرزایی  که  13۹۹،  داد  نشان   )
فرسایش   و  رفتاری  مشکالت  و  عاطفی  ناسازگاری 
اعتقادات   و  باورها  ضعف  و  خیانت  علل  جنسی 

و پیامد ناشی از آن  ها زمینه خیانت  مذهبی و نگرش 
خانواده   اجتماعی  سرمایه  دست فرسایش   آمد.  به 

قهفرخی   موسوی  و  سبزکار  نعمتی،  تحقیق  نتایج 
شبکه 13۹۹) از  استفاده  که  بود  این  از  حاکی  های  ( 

رابطه  و  و  اجتماعی  وفاداری  میزان  پنهانی  های 
را   کارمند  شخصی  زندگی  و  کار  اخالقی  همبستگی 

و دهد  میز  کاهش  مقابل  را  در  زناشویی  خیانت  ان 
می  ) دهد.افزایش  همکاران  و  کاشان  (  13۹8صمدی 

که   یافتند  دست  نتایج  این  به  خود  پژوهش  در 
انگیزه  و  علل  از  ناشی  و  خیانت  اجتماعی  های 

 
1 Ferland   
2 DeRose 

یا  شناختروان و  که  یست زی  است  شناختی 
و   اجتماعی  و  فردی  سطوح  در  متعددی  پیامدهای 

دارد   دنبال  به  و    یصمد) عملکردی  پورقناد  کاشان, 
) (13۹8,  ی چزار   یزمان قدیری  و  فیروزجائیان   .13۹6  )

های اصلی تأثیرگذار بر روابط  نیز در پژوهشی، مقوله 
تأثیرپذیری   فردگرایی،  را،  زناشویی  دوستانفرا  ،  از 

رسانه اقتصادی،  مذهبی  مشکالت  ضعف  و  ها 
 . دانستند 

رسانه  از  نامناسب  جمعی استفاده  ماهواره، )  های 
مذهبی،  رسانه اعتقادات  ضعف  مجازی(،  های 

یت اجتماعی همسر یکی از عوامل اجتماعی  حماعدم 
متأهل   زنان  خیانت  بر  و  استمؤثر  تبار  علی  سید   .

( که  13۹4همکاران  کرد  عنوان  خود  پژوهش  در   )
کاربران  جهت  در  بیرونی  و  درونی  مذهبی  گیری 

شبکهفیس و  مجازی  بوک  معناداری    طور بههای 
از   شبکه   کاربران  یرغبیش  و  اجتماعی  است  های 

که    پیامدهای دارند  بسیاری  مثبت  و    درواقع منفی 
است   مهم  آن  از  استفاده  تبار,    یدعلی س)نوع 

   ( 13۹4پور,   ی عسگرآباد و محمد عل یبی, حبی پورآور

یافته  دی همچنین  تحقیق،  همکاران    و   2روزهای 
داری اسمی یا نابرابر  های با دین ( نشان داد زوج ۲0۲1)

زوج )زوج  به  نسبت  کمتر(  مذهبی  بسیار  های  های 
زوج  که در آن مذهبی یا  هیچ هایی  همسران  ها  از  یک 

)زوج دین  ندادند  نشان  خود  از  زیادی  کم  داری  های 
نرخ  دار دین  داشتندتر(  خیانت  از  در  بیشتری  یا   .

دیگری،   آریستیدو، تحقیق  آنا  آپولو،  منالئوس 
ت یافتند  ( به این نتایج دس ۲01۹)  3کریستینا اراسیده

و   عاطفی  ناراحتی  با  خیانت  شدیدتر  اعمال  که 
کم  بخشش  احتمال  و  بیشتر  ارتباط  حسادت  در  تر 

آشفتگی   به  زنان بیش از مردان  بر این،  است. عالوه 
می اشاره  حسادت  و  احتمال  عاطفی  اما  کردند، 

را   خود  زندگی  شریک  که  داشت  وجود  بیشتری 
این،   بر  عالوه    که ورتی درص  کنندگانشرکت ببخشند. 

رابطه   یک  و    بلندمدتدر  عاطفی  ناراحتی  بودند، 
حسادت بیشتری را نسبت به رابطه در مراحل اولیه  

3  Menelaos Apostolou, Anna Aristidou ,Christina 
Eraclide 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13644-021-00461-2#auth-Laurie_F_-DeRose
https://link.springer.com/article/10.1007/s40750-019-00119-y#auth-Menelaos-Apostolou
https://link.springer.com/article/10.1007/s40750-019-00119-y#auth-Anna-Aristidou
https://link.springer.com/article/10.1007/s40750-019-00119-y#auth-Christina-Eraclide
https://link.springer.com/article/10.1007/s40750-019-00119-y#auth-Christina-Eraclide
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اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

)مورد مطالعه: زنان شهر  GTبررسی تحوالت ساختاری نهاد خانواده با نگاهی به روابط فرا زناشویی زنان با رویکرد  . تنهایی ابوالحسن  حسین
 قزوین( 

دادند پژوهش  نشان  همچنین    اچ   دونالد  بوکوم. 
، زد پنتیل، کریستینا کوپ گوردون، داگالس  1ی مبرلی،ک

که    (۲01۹ک اشنایدر ) درصد از مردان    ۲5نشان داد 
امور    15و   در  خود  زندگی  طول  در  زنان  از  صد  در 

کنند و زمانی که تعریف از  ی خارج از ازدواج شرکت م
شود نرخ خیانت  امور جنسی نسبت به احساسی می 

درصد افزایش    ۲5درصد و در زنان به    44در مردان به  
شرن می تحقیق  نتایج  )   2یابد.  همکاران  و  ۲018و   )

( حاکی از آن است که روابط و رفتارهایی  ۲01۲)  3لین
خویشتن  و  هویت  پیرامون  اخالقی  منازعات  بروز    به 

زدهزنانه   میدانی    دامن  به  را  جنسی  روابط  حوزه  و 
اجتماعی مانورهای  یبی  فرعوام قتصادی،  ا  -   برای 

ی شخصی در  تمرّدها، راهبردهای زناشویی و  هارسانه
 . جامعه فوق صنعتی تبدیل کرده است

همکاران -امرز  و  پژوهشی  ۲010)  4سامر  در   )
دو  که  تعهد   مجازات از ترس عامل دریافتند  و 

مانع  عنوانبه نامطلوب(،   به افراد ورود )جایگزین 
می  فرا روابط نتاشودزناشویی  کالیتون  .  بررسی  یج 

بررسی   با  5(۲014) شبکهتأثعنوان  نوین  یر  های 
های  اجتماعی بر خیانت زناشویی نشان داد که شبکه 

زمینه عاشقانه با افرادی غیر    فراهم کردن اجتماعی با  
و   شده  زناشویی  فرا  روابط  شروع  باعث  همسر  از 

 .شود منجر به فروپاشی زندگی زناشویی می   جهیدرنت

تحقی  انجام اکثر  درقات  ایران  در    با رابطه    شده 
زناشوروابط   روش فرا  با  طریق  یی  از  و  کمی  های 

از  هایی  نامهپرسش  خود  فرضیات  به  بنا  محقق  که 
های  قبل آماده کرده است و کمتر به تجارب و انگیزه 

آن  دید  از  در  زنان  است  پرداخته  کمی  های  روش ها 
به   بیرونی  موضع  با  به هی آزمودن پژوهشگر  عنوان  ا 

نگاه   با    کندمی ابژه  یکسری  فرض یش پو  خود  های 
را   حرکت    کندمییری  گاندازه مفاهیم  جهت  که 

اند، شدهی نتایج، گویی از قبل تعیین سوبه تحقیقات  

 
1 Baucom, D. H., Pentel, K. Z., Gordon, K. C., & 
Snyder, D. K. 
2 Scheeren 

3 Lin 
4 Emmers-Sommer 

5 Clayton 

دی  تحقیقات:  )مانند  همکاران  و  فیلد  ۲0۲1روز  بن   ،)
کیب  مک  )  آپولو (،  10۲0)   6و  همکاران  دزارا۲01۹و   ،)7 

دی ۲010) پالزچی (،  و  تام ۲00۹)  8فابیو  و  فونگ   ،)9 
و  (1400) نوده    ی احمد  و   یسرمد،  (۲00۹) بهدوست   ،

 ( )1400همکاران  همکاران  و  نعمتی  صمدی  13۹۹(،   ،)
( همکاران  و  همکاران  آبادخرم (،  13۹8کاشان  و  ی 

  در ت صورت گرفته  (.  یا اینکه در اکثر تحقیقا13۹7)
روابط  نهیزم زناشو ی  ابعاد  فرا  بررسی  به  عمدتا   یی 

به   کمتر  و  پرداخته  زوجین  بین  در  فردی  و  روانی 
جامعهزمینه مانند:  های  کردند.  اشاره  آن  شناختی 

(، کرمی و همکاران  13۹6غفوریان نوروزی و همکاران ) 
 10ها (، امینی13۹4)، سید علی تبار و همکاران (13۹4)

 ( همکاران  )   (،۲015و  همکاران  و  (،  13۹7کمالی 
 (.13۹5و همکاران )  جوکمال 

ای در حال  امعهجامعه ما ج  کهن ی ابه  توجه    لذا با  
های  تحول و گذر اجتماعی است و تحوالت در ساختار 

می  اتفاق  آن  دیگر  اجتماعی  مانند  نیز  خانواده  افتد، 
از  نهاد  قرارگرفته  زیادی  تغییرات  مورد  اجتماعی  های 

سنتی   گذشته  به  نسبت  زنان  جایگاه  تغییر  جمله 
است   شاهد   ها،باور   و   افکار   ی دگرگون   با   را یز   ،بوده 

  و   یخودکارآمد  ش یافزا  ،یشخص یی  کوفاش  و  رشد
از    یک ی  ،میهست  یامروز  زنان  در   یاجتماع  یارتقا

این   یهاراه در  مهارت   افزایش  همسر  با  اشتراک   ، ها 
فعال و  تجارب  استتیکسب  به    را یز   ،ها  پرداختن 

و خالقانه  و   دیجد  یهاتیفعال رشد  به  منجر   ،
خود   کهی درصورت.  شوندی م  زنان   در  یآگاه گسترش 

شکوفایارابطه و  رشد  امکان    ی برا  ی شخص  یی، 
می  ترغیب  فرد  نکند،  فراهم  نیاز  زوجین  این  که  شود 

با   رابطه  برقراری  نظیر  دیگر  منابع  طریق  از  را  خود 
احساس   فردی  اگر  همچنین  سازد.  برآورده  دیگر  نفر 

نمی  که  خود  کند  وجود  از  بخشی  را  همسرش  تواند 
ب نسبت  احتماال   همسر  نماید،  به  پایبندی  عدم  ه 

گسترش  پذیرتر  آسیب در  او  فعلی  رابطه  اگر  و  شده 

6 Banfield & McCabe 

7 Dzara 

8 Di Fabio, A, & Palazzeschi 
9 Fung & Tam 

10 Aminiha 

https://scholar.google.com/citations?user=BGiWCcUAAAAJ&hl=en&oi=sra
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هایش، از قابلیت اندکی برخوردار  و توانایی ها  قابلیت 
منظور جبران این امر، روابط جدیدی  باشد، احتماال  به 

 .کندبرقرار می 

 پژوهش و ابزار پژوهش روش 3
از    حاضر  پژوهش  روش  استفاده  با  و  روش  کیفی 

استانجام   1ایینهزم  نظریه مبنایی،  شده  نظریه   ،
یری یک  کارگبه کوشد با  یک روش کیفی است که می 

رویه  نظریهسامانمند های  سلسله  بر  ،  مبتنی  ای 
پدیده  درباره  یافتهاستقرا  و  کند  ایجاد  آن  ای  های 

بررسی   تحت  واقعیت  از  نظری  تنظیم  یک  شامل 
ها  مفاهیم و رابطه بین آن   تنهانه ن روش  است. در ای 

موقت مورد آزمایش نیز    طوربه شوند، بلکه  ایجاد می 
می  داده قرار  تحلیل  همچنین  طریق  گیرند.  از  ها 

مقایسه  فرایند  و  نظری  با  کدگذاری  و  مداوم  ای 
واحد  از  مقولهاستفاده  و  گرفت  سازی  صورت  بندی 

 هاینمونه در این پژوهش    (13۹۹,  ی و همکاران هرات)
عبارت زناانتخابی  از:  متأهلی اند  فرا    که ن  رابطه  به 

باشند.  می   شهر قزوین  ساکن و  اند،  زناشویی پرداخته
انجام  تیدرنها  از  پس  نظری    17،  اشباع  مصاحبه، 

ش یافتهحاصل  مراحل  د.  طبق  تحقیق،  این  های 
روش گانهسه کدگذاری  مورد  زمینهتحقیق  ي  ای، 

یا    یه تجز اول  مرحله  در  گرفت.  قرار  تحلیل  و 
باز،   به  آمده  دستبه مفهوم    ۹0کدگذاری  که  است 

در   محتوایی  دسته   ۲7لحاظ  عمده  بندی مقوله 
محوری،  شدند.   کدگذاری  مرحله  منطقی  در  پیوند 

آن   مقوله   ۲7 تالقی  چگونگی  و  یکدیگر  اصلی  با  ها 
گزینشی   کدگذاری  مرحله  در  شد،  مشخص 

های اساسی و مقوله هسته مورد گزینش قرار  مقوله
نتایج   که  شماره    آمدهدست به گرفتند  جدول    ۲در 

 .  استشده ارائه

 موردمطالعه زنان  مشخصات 
ب  یزندگ  مدت  موردمطالعه  زنان    10  تا  1  ینمشترک 

 این در کنندهمشارکت  زنان سنی نمیانگی  وسال  
جوان  سال  35پژوهش،    ساله  ۲7زن   ینتراست. 

  76.  داشت سن سال  53  هاآن   ینترمسن  و بوده
  مطلقهها  آن   درصد   ۲3  و  متأهل  پاسخگویان  درصد

 پاسخگویان درصد  5اند.  بوده   جدایی  حال   در  یا
 کمدر  دارای درصد  11،  بوده کارشناسی کمدر  دارای

  35.  داشتند دکترا نیز درصد  5  و ارشد کارشناسی
  64اند.  بوده   یپلم دفوق   و  دیپلم  مدرک دارای نیز درصد
ها  آن   درصد   35  و  بوده شاغل پاسخگویان درصد

 اند. بوده  دارخانه

 اعتبار پژوهش 
در    پژوهشگر  فعلی،  پژوهش  اعتبار  بررسی  برای 

چه   شود  مطمئن  تا  پرسیده  سؤاالتی  مصاحبه  طول 
مشارکت  پیام  از  خود  برداشت  از  با  میزان  کننده، 

کنند، هماهنگی  ها نقل می کنندهخود مشارکت  آنچه
یگر آیا هر دو درک یکسانی از معانی  دعبارتبه دارد؟  

م حین  پژوهش  اعتبار  بررسی  این  دارند.  به  صاحبه 
است که در مورد حساسی مانند    صورت گرفتهدلیل  

با   مجدد  تماس  امکان  همواره  زناشویی،  فرا  رابطه 
است  مشارکت  ممکن  زیرا  ندارد،  وجود  کنندگان 

حقوق   با  مرتبط  اخالقی  اصول  نقض  باعث 
شود.  مشارکت  پژوهش  در  در    ت یدرنها کنندگان 

بیشتر از  که  شد  لحاظ  کدهایی  پاياني  ین  گزارش 
 اجماع برخوردار بودند. 

 های پژوهشیافته 4
مصاحبه از  اولیه  مفاهیم  ابتدا  پژوهش  این  ها  در 

کدگذاری    شدهاستخراج  روش  با  و سپس آن مفاهیم 
مقوله  از   قرارگرفتهتری  ی کل های  ذیل  است.  شده 

 تشابه سنی استفاده شد.  به علتاسامی مستعار 

 

 
1 Grounded Theory 
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 ی زنان ها شده از مصاحبه ها و مفاهیم استخراج مقوله  1 جدول 

نوع 
 مقوله 

 ردیف مفاهیم  مقوالت محوری
نه

زمی
ط 

رای
ش

 ای 

اجتماعی   رشد روابط 
ل امه تحصی کان اد دن ام   -برقراری ارتباط با همکار -فراهم ش

تان وس  سفرهای کوتاه با د
1 

ایی   عدم رضایت زن به جد
ز  نحمایت ا هبیتنها و  -فرزندا دم اعتماد به شخص   -بودن پنا ع

 سوم
 

2 

تی   تعارضات معرف
دین ی از  ی-تعبیر شخص رواج هنجارهای -کاهش گرایش مذهب

ر جامعه   ممنوع د
3 

ان سی  پذیریجامعه فقد  جن

سی ناتوانی ی توافق   عدم- سردمزاجی-جن سی گرایش-جنس   جن
ی   انحراف

ی و آگاهی  در زمینه این  ای که دانش جنس ته است  وجود نداش
ر نمود داشته لذا زمینه  ای انتخاب شد. آسیب بیشت

4 

 نفس اعتمادبهعدم 
انجام کارهای شخصی جویی مرد از ظاهر  -عدم اختیار در  عیب 

 خود انگاره منفی به خود -ترس از طرد شدن-زن
5 

 های اجتماعی تغییر ارزش
یبی به   توجهیبی -به پیامدهای کنش برای دیگران توجه

ی هاینزول ارزش -هاسنت خالق  ا
6 

دینی  ناسک  ن نماز اول وقت  عمل به م قاد به خواند  7 ختم قرآن در هرسال  -اعت

تان- های دوستانهشرکت در دوره افزایش اوقات فراغت  وس  8 سفرهای خارجی با د

له
اخ

مد
ط 

رای
ش

 ای

 فردگرایی 
سرپیروی از مد  ر تجربه  -در داشتن دوست پ احساس ناکامی د

یتمایل به عشق-عشق ز  های فانت
9 

 جنسیتی  ی گیدوسو
گاه رضایت  گیدوسودر  ی دو نوع ن

مورد موضوعی   و عدم رضایت در
  نشانکدهای شما  .وجود دارد

سا  نارضایتی یا  دهدیم که اسا
جود دارد نه   نابرابری جنسیتی و

 دوسویگی 

دن زن در دنیای امروز-نارضایتی از جنسیت   -بازیچه بو
یجامعه از   پوشی چشم دشکن تخاب  -مردان عه اشتن حق ان ند

ی   در زندگ
سیتی به   ست درباره نگاه جن ینی ی نظریه فم دوسویگی جنس

ر ن ن  زن در جامعه و طبقه پایین اجتماعی او د سبت به مردا
 است.

دالل  gender ambivalence) ، یتیجنس  ی گیدوسو ( در است
اع گاهیپا زنان برال،یل سمیفمن  درت و یاجتم رنییپا یق  و دارند ت

 تیموقع  نی ا مهم جهینت.  دارند یکمتر امکانات جهی نت در
ز ییزدا ارزش تر،نییپا  زن با که است ییهایژگیو و هایژگیو ا

سب آن به ای و است همراه بودن اشته منت   ی تینارضا. شودیم  د
 ( است  همراه  یزنانگ با آنچه هر  به نسبت آرامش عدم ای

10 

 فرودستی زن در کسب درآمد 
سبت به مردان دن -دریافت حقوق کمتر ن   سوءنیت -بیمه نبو

 در استخدام زنان 
11 
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نوع 
 مقوله 

 ردیف مفاهیم  مقوالت محوری

 زناشویی  رابطه پایین کیفیت
ی بین  حساس یکنواختی ظاهر  -زوجینکوتاهی روابط عاطفی و ا

ر زناشویی-همس ری کم رابطه  نداشتن عالیق  -سرمایه گذا
 مشترک بین زوجین 

12 

 قوانین طالق 
د جامعه به زنان مطلقه -حق طالق با مرد   حمایتعدم  -نگاه ب

 قانونی از زنان مطلقه 
13 

ر   تفاوتیبی  همس
ی ر امور زندگ مشورت با زن د ر تربیت   -عدم  عدم هماهنگی د

ر مهمانی  -فرزندان ی زن د دم همراه  سفرها  وع
14 

تخاب همسر  در ان  عدم آگاهی 
ی لی-های ظاهریتوجه به ویژگ اج تحمی و ازدواج به روش  -ازد

 سنتی 
15 

لی 
ط ع

رای
ش

 

ز همسر  جوییانتقام سر ا یانت هم انی زن از رابطه فرا زناشو-تالفی خ دم پشیم  16 یی ع

 عاطفی  نیازهای ارضاء عدم
  فقدان-زوجین روابط سردی- زوجین بین  عالقه  و  عشق  عدم

یمی  بستر ین  صم  زوجین  ب
17 

 یی توجیه رابطه فرا زناشو
واج-مقصر دانستن مرد مقابله با  -روزمرگی زندگی بعد از ازد

ی-مثل با همسر نسبت به هم ب  تفاوتی زوجین 
18 

نسی تنوع  طلبی ج
لف-ماجراجویی و کنجکاوی -میل به تجربه رابطه با افراد مخت

نوع کنار همسر ون ت زایش کیفیت  -زندگی بد  ها جایگزیناف
19 

 عدم مهارت و دانش جنسی 
تابو بودن صحبت در مورد مسائل  - جنسی  دانش  وعدم مهارت 

سی -زناشویی  دانش کاذب جن
20 

حضور همسر   عدم 
تی بودن شغل مرد شغلیمأموریت-شیف زندانی  -های مکرر 

 بودن مرد 
21 

ی   تسلط گفتمان رضایت جنس
واج نسی در ازد یت رابطه ج یت رضایت جنسی در  - اهم اهم

 رابطه
22 

ده
دی

پ
 

 صمیمیت عشق سیال یا دگردیسی 
 تعهد زناشویی امری سیال 

 
23 

لی 
عام

د ت
بع

 
ی 

مل
عا

ت
-

دی
این

فر
 

ادامه زندگی   تردید در 
ادامه زندگی عدم  - پشیمانی از تولد فرزند-دلسردی زن از 

سر -رضایت از ازدواج زود هنگام  پشیمانی از انتخاب هم
24 

دن   مدیریت ب
تمایل -غذاییکنترل وزن و رژیم  -های زیباییتمایل به جراحی

خود   به آراستن 
25 

ود- پیروی از مد میل به مصرف  ی شیکتمایل به  -تمایل به نمایش خ  26 پوش

ها 
مد

پیا
 

 نقض روابط متعهدانه 
تن اش بدست آوردن  -جبران کمبودها-احساس خوشی د

 نفس اعتمادبه
27 

دن رابطه فرا زناشو  یی عادی ش
ی شدن رابطه-بدون استرس ارتباطتداوم   جبران آرامش  - عاد

در زندگی   نداشته 
28 

یان خانواده   گسست بن
امه زندگی-سردی در روابط زوجین یل به اد ام به  -عدم تما اقد

دهای رابطه  بی-طالق عاطفی ورسمی به پیام فرا  تفاوتی نسبت 
 ییزناشو

29 
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اساس  اساسی    بر  مقوالت  فوق،  جدول 
پژوهش  یبندطبقه این  در  شرایط    عبارت شده  از 

گر، شرایط علی، پدیده، بعد  ای، شرایط مداخله زمینه
فرایندی و پیامدها. در اینجا هر یک از این   –تعاملی 

می   موردبحث ها  مقوله مقاله  قرار  این  چون  گیرند. 
بنده   دکتری  رساله  به  موضوع    استمربوط  این  از 

است که هرکدام به مقوله    آمدهدست به ش محور  ش
خاصی اشاره دارد لذا در این مقاله نگاه کنشگران به  
رفتن   بین  از  مانند  اجتماعی،  پیامدهای  و  پدیده  این 

 ساختار خانواده بود. 

 ایینه زمهای مرتبط با شرایط مقوله
هستند    یط شرا ی خاصی از  مجموعه ای  شرایط زمینه 

در یک  و مکان خاص جمع می   که  بستر  زمان  آیند تا 
گیری پدیده را فراهم کنند تا اشخاص  الزم برای شکل 

آن  به  خود  تعامالت  دهندها  با  به    با  .پاسخ  توجه 
و   استراس  نظریه  اساس  بر   1( 1۹۹0)   نیکورباینکه 

انتهای   در  داستان  انجام  یبندمقوله فرایند  ها 
نظمی با  لذا  بر  شود،  تکیه  با  و  راهنما  استاد  ر 

مقولهمصاحبه وی  بنددستهها  ها،  رسیدن   شدند  تا 
 ی قرارگرفت. بررس مورد به نتیجه نهایی بارها 

هایی  ینهزم: یکی از دالیل و رشد روابط اجتماعی 
می  موجب  رابطه  که  برقراری  به  تمایل  زنان  فرا  شود 

زنان  زناشو اجتماعی  آگاهی  افزایش  کنند،  پیدا  یی 
)ت  اس چون:  مفاهیمی  شامل  امکان  که  شدن  فراهم 

تحصیل همکار،  ادامه  با  ارتباط  سفرهای  ،  برقراری 
دوستان با  در  (  کوتاه  زنان  حضور  که  هرچند  است. 

دارای اثرات بسیار مؤثری و مفیدی بوده ولی    جامعه 
همراه فواید  به به  و تحول اجتماعی  هرحال هر تغییر 

آسیب  دارد  که  محاسنی  فراوان و  همراه  های  به  نیز  ی 
نمی  البته  داشت.  که  خواهد  گفت  قاطعیت  با  توان 

از   خارج  روابط  بروز  باعث  جامعه  در  زنان  حضور 
می  به  ازدواج  نسبت  که  است  این  منظور  بلکه  شود 

گذشته شانس و احتمال حضور دو جنس مخالف در  
روابط  محیط در  افراد  و  شده  بیشتر  اجتماعی  های 

 
1 Strauss & Corbin 

و به حریم خصوصی هم  تر شده  کاری خود، خودمانی 
توأم   ایجادشده  عاطفی  گاهی وابستگی  و  گذاشته  پا 
یعنی   است،  دوگانگی  نوعی  با  توأم  تعلق  احساس  با 
دیگر   طرف  از  و  ندارند  را  رابطه  قطع  توان  طرفی  از 

شخصی   با  عاطفی  رابطه  برقراری   جزبه در 
احساس گناه هستند که این   و  عذاب  همسرشان در 

مشکالت  ایجاد  باعث  زناشویی    خود  اختالفات  و 
 شود. می

  ساله، در حال جدایی، کاردانی، شاغل   31حمیده   
می »  :دیگویم مسافرت  دوستام  با  باهم  وقتی  رفتیم 

می زدیممی حرف   وقتی  هم،  رابطه   هدیدم  شون  تو 
م من    برنی لذت  اما  احساسیه  خیلی  همسرشون  و 

گفتن یه فکری واسه خودم بکنم  به من می  هنه، هم
 . م لذت ببرم«از زندگی تا ا

جدایی:    به  زن  رضایت  با  عدم  محور  این 
چون:   فرزندانمفاهیمی  از  ب ،  حمایت  و    پناهی تنها 

سوم،  بودن شخص  به  اعتماد  به  است،  عدم  زنان   .
احتمالي   همزيستي  هم و  علل  به  مالي  ،  سرنياز 

مستقل سرپناه    شدن   سرپرستبی يا  ،  نداشتن 
از   فرار  نداشتن  مردم  قضاوتفرزندان،  همچنین   ،

با   زندگی  ادامه  به  جبور  م جامعه،  یا  خانواده  حمایت 
شکل   این  در  زیرا  هستند  خود  آن زندگيهمسر  ها  ، 

يك   بايد  اندقرارگرفته  راهیسه در  يا  و ن»بسوز   كه    د 
  هایش هزینهد« و يا »طالق و رهايي« را با تمام  نبساز 

ظاهر نبرگزين در  يا  و  و  نمايش    د  ساختن  ماندن 
«  خانوادهبه »رابطه خارج از تعهد  د و در باطن نبده

 د.نكن فکر

سیکل،  ساله  37فاطمه    خانهمتأهل  دارمی  ، 
  آور عذاب هام این زندگی  بچه   خاطر  بهبیشتر  »  گوید:

نه دل موندن،   راه برگشت دارمنه کنم، رو تحمل می 
برم کجا  بشم  جدا  ندارم  ،  اگه  زیادی  پیدا  سواد  کار 

و مستقل بشم، از طرفی کسی رو ندارم حمایتم    کنم
 کنه«
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معرفتی شامل تعارضات  معرفتی،  تعارضات   :
دین  مفاهیم از  شخصی  گرایش  ،  تعبیر  کاهش 

این  .  است،  رواج هنجارهای ممنوع در جامعه،  مذهبی
مقوله شامل مقوالت سطح اول چون تعبیر شخصی  

عبادات   و  دینی  مناسک  به  عمل  و  دین  .  استاز 
مصاحبه از  بعضی  اینکه  از  علیرغم  یکی  کنندگان 

عوامل ناسازگاری زناشویی و تمایل به روابط خارج از  
خانواده  پایبندی  عدم  را،  ارزش ازدواج  به  های  ها 

و یا وجود تفاوت  نظام  مذهبی  ارزشی شدید در  های 
می  دین  از  شخصی  تعبیر  و  با  باورها  اما  دانستند، 

کردار و  گفتار  در  با    تناقض  که  دادند  نشان  خود 
راهمصلحت  فردی  رابطه  گرایی  توجیه  فرا  های 

 اند.یی را برای خودشان سهل کرده زناشو

خانهمتأهل،  ساله  35سارا   »دیگوی مدار  ،  من  : 
می وقت  اول  همیشه  رو  و  .  خونمنمازم  دعا  خوندن 

به نظر من  .  کنمقرآن رو حتی تو محل کارم ترک نمی 
دو منو    اصال    کار   این  خدا  نداره،  ربطی  هم  به 

محبتی همسرم چقدر  ه از دست بی دونی م   بخشهمی
سختی کشیدم« در اینجا بحث فهم نادرست از دین  

گناه مطرح بود نه استراتژی توجیه    و اعتقاد به خدا و 
با  مصاحبه فرد  معرفتی،  تعارضات  بحث  در  شونده. 

  نوعی توجیه کرده سوءاستفاده از دین رفتار خود را به 
 است.

جامعه  جنسی،  فقدان  جنسی  پذیری  رضایت 
جنبه از  است.  یکی  زناشویی  رضایت  از  مهم  های 

درون   رفتارهای  از  که  است  خوشایندی  احساس 
می  حاصل  فردی  بین  تعامالت  یا  نقش  فردی  و  گردد 

بنیادین    عنوان به مهمی   و  اصلی  عوامل  از  یکی 
رضایت  روابط  دارد  رابطه  از  سالم رضایت  و  مندانه 

افزایش  ج شوهر،  و  زن  نشاط  در  بسزایی  تأثیر  نسی 
محبت  و  عاطفی  مرد  روابط  گری  حمایت  حس  آمیز، 

دارد   را  خود  همسر  با  زن  همراهی  و  زن  به  نسبت 
 .(13۹7  ی و همکاران،جشوقان )

شاغل    ۲۹مهتاب   دیپلم،  متأهل،    : دیگوی مساله، 
به » هم  همسرم  زناشویی  مسائل  تو  بداخالقی  جز 

باهم ماه  و غالبا   بود  نداشتیم  خیلی ضعیف  ارتباط  ها 
رسید اگر هم داشتیم فقط نیازهای اون به نتیجه می 

هیچ  من،  م نه  ابراز  نمی وقت  کمی  حبت  اگه  کرد 
 « شد معموال  خیلی کوتاه بود.مون خوب می رابطه

چون:    که: نفس به  اعتمادعدم    شامل مفاهیمی 
شخصی کارهای  انجام  در  اختیار  عیب عدم    جویی ، 

منفی    ، خودانگاره ترس از طرد شدن،  مرد از ظاهر زن
 .است به خودنسبت 

که  سطح  خودانگارهو    نفسعزت   زنانی  در  شان 
بی  و  تحقیر  مورد  دائما   و  دارد  قرار  توجهی  پایینی 

می  قرار  خود  می همسران  تالش  از    اتکنند  گیرند، 
دهند   نشان  رفتارهایشان    نفسشان عزت طریق 

این دسته    لذاباالست و در این زمینه مشکلی ندارند.  
دنبال   به  اشخاص  سیستم    هاییرابطهاز  از  خارج 

 ای برای اثبات خود بیابند.زمینهردند تا گخانواده می 

متأهل  ۲7سمیه    آرایشگر  ساله،  دیپلم،   ،
  واقعا  »دیگه قدرت تحمل همسرم رو ندارم  گوید: می

نه   شدم  نه    شرایط خسته  دارم  برگشت 
شد  نفسیاعتمادبه  جدا  بشه  زندگی    که  یک  و 

 مستقل بدون دردسر درست کنم«

ارزش  اجتماعیتغییر  که  های  زمانی  های  ارزش : 
آنی،   تمتع  طلبی،  لذت  بر  جامعه  یک  اساسی 

ماده مصلحت  سودگرایی،  فردی،  و  گرایی  گرایی 
انسان  و  باشند  استوار  تمتع  ابزارگرایی  به  صرفا   ها 

نظر   در  را  خویشتن  مصالح  فقط  و  بیندیشند  فردی 
همه و  ملموس  آورند  و  مادی  امور  چارچوب  در  چیز 

ا نیز  انسانی  ارتباطات  شود،  شرایط  خالصه  این  ز 
گیرند، تأثیر پذیرفته و صرفا  در راه التذاذ آنی قرار می 

پذیر و شکننده  این نوع روابط بسیار سست و آسیب
به  و  شد  آن خواهد  روی  محض  دیگری  مصلحت  که 

رابطه  دیگر  عوامل  یا  زمان  مرور  اثر  بر  یا  از  نماید  ها 
 شکنند.های مختلف می درون تهی شده و به بهانه 

ارشد، شاغل،  3۹هانیه  دانشجوی    ساله، متأهل، 
اگه  »  : دیگویم سخته  کمی  ایرانه  اینجا  چون 

گیر   مردم  زیاد  بود  خارجی  و  دادی نم کشورهای  ن 
نمی جلب  بد  توجه  اصال   رابطه  داشتن  امروز  کرد 

 شده دیگه«.نیست جامعه عوض 
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مفاهیم  عمل به مناسک دینی  شامل  به  :  اعتقاد 
وقت اول  نماز  و  ،  خواندن  اعتقاد  ارزش  به  تعهد 

آسیب  بروز  از  و  است  دینی  اجتماعی  باورهای  های 
جامعه   در  می   ازجمله شایع  ممانعت  کند  عهدشکنی 

 . (1381  و همکاران،مالزاده )

  : دیگوی م، شاغل متأهلدیپلم، ساله،  ۲۹مهتاب  
و  نماز  قویه  خیلی  اعتقاداتم  هر  خوندن    »من  قرآن 

نمی  ترک  اما  روزم  وجدان    اآلنشه،  عذاب  احساس 
 کشم«.می از خدا خجالت  دارم،

فراغت  اوقات  اوقات  افزایش  شامل  :  فراغت 
دوره مفاهیم   در  دوستانهشرکت  سفرهای  ،  های 

و   دوستان داخلی  با  با .  است  خارجی    گذر   امروزه 
  حجم   شدن  محدود   و ای  هسته  به   گسترده   از   خانواده

به زنان  زندگی    خانواده،  سبک  داشتن  مدرن  خاطر 
دیگر مثل گذشته درگیر رفع نیازهای زندگی نیستند، 
فراغت   اوقات  نیستند  شاغل  که  زنانی  خصوصا  
مشکل   دچار  زمان  مدیریت  در  و  داشته  بیشتری 

به و  ندارند  فراغت  مفهوم  از  درستی  درک  و    شده 
اوقات   کردن  پر  برای  صحیح  آموزش  نداشتن  خاطر 

اجتم انحرافات  درگیر  خود  بیکاری  و  اعی  تنهایی 
 شوند. می

خانه متأهل،  ساله  30آیناز    دیپلم  ،  :  دیگوی م دار، 
زن  روزها  مثل  »این  دیگه  میارن،  زیاد  وقت  خیلی  ها 

وقتی زنی شاغل نباشه از صبح تا شب  نیست،  قدیما  
یا تو گوشی  و خرید کنه  بیرون بگرده  باید  یا خوابه یا  

 «. وقتشو بگذرونه

مداخلهمقوله شرایط  با  مرتبط  رایط شگر  های 
که شرایط عِلی را تخفیف    هستند  ییهاآنگر  مداخله

و تشدید  یا  تغییر   و  نحوی  به    استراوس )دهند  یمیا 
از    درواقع   (13۹3  ین، کورب  و برخاسته  شرایط  این 

الزم    واحوال اوضاع  که  هستند  اتفاقی  و  نامنتظره 
 ها پاسخ داده شود؛ مانند: است با عمل/ تعامل به آن 

مفاهیم    فردگرایی شامل  مد  که  از  در  پیروی 
تجربه  پسر،  دوست داشتن   در  ناکامی  احساس 

به  ،  عشق فانتزیعشق تمایل  از  عده .  است،  های  ای 
رابطه   به  تمایل  علت  زناشو زنان،  عدم  فرا  در  را  یی 

عشق  و  تجربه  ناکامی  احساس  و  جوانی  دوره  های 
و  ماندگعقب احساس   عشق  کسب  در  ی  بدشانسی 

و   خود  انتخاب  فانتزی  نوعبه در  شکست  ی 
و  می عشق  بدون  ازدواج  جبران  برای  لذا  دانستند. 

د هیجانات  و  و  عالقه  درک  خواهان  گذشته،  وران 
 تجربه آن هستند. 

شاغل   متأهلساله    48رؤیا    ارشد،    کارشناسی 
و  : دیگویم دنده  یه  خیلی  دارم  .  لجبازم  »من  دوست 

می  که  رو  یه    دست  بهخوام  هرچی    خألهایی بیارم 
رو  کنی همیشه اذیتم م  دنیای جوونی  دوست دارم  ه، 

 « خوب تجربه کنم و یعنی حقمه که ازش لذت ببرم

جنسیتی  مفاهیمی  دوسویگی  شامل    مثل، 
جنسیت از  دنیای  ،  نارضایتی  در  زن  بودن  بازیچه 

چشم امروز از    پوشی،  ،  مردان  عهدشکنیجامعه 
 باشند. می  نداشتن حق انتخاب در زندگی

پزشک  53روشنک،    متأهل،    :دیگوی م   ساله، 
زن  چرا  جنسیه،  تبعیض  قانون  هرچی  به  ها  »لعنت 

یا   انتخاب  حق  ولی    کاری   هر باید  باشند،  نداشته  رو 
یکی   خب  براشون،  بازه  فضا  بکنند  غلطی  هر  مردها 

تونم از زندگی لذت  یه زن چقدر می   عنوانبه بگه من  
 .اسیر که به دنیا نیومدم«. ببرم

شامل  :  فرودستی زن در کسب درآمد  محور  این 
چون مف به    اهیمی  نسبت  کمتر  حقوق  دریافت 

نبودن،  مردان سوءنیت  بیمه  زنان   و  استخدام    در 
ارتقای  .  است شغل،  نوع  لحاظ  از  کار  بازار  در  زنان 

پایین  شرایط  با  کار  از  حاصل  درآمد  و  تری شغلی 
روبه  مردان  به  شواهد  نسبت  هستند.  رو 

فرصت نشان  و  شغلی  محدودیت  کمتر  دهنده  های 
 برای زنان است.ارتقای شغلی  

خانه   35سارا    ابتدایی،  متأهل،    دار ساله، 
م کاش کار بهتری داشتم  نک»همش آرزو می   :دیگویم

باشم نداشته  ارتباط  مردها  با  سواد  ،  تا  حیف  اما 
ندا هرزیادی  به  تن  مجبورم  که    رم،  کاری  بدم.  کاری 

نه بیمه داره، نه سختی کار، تازه حقوقش خیلی کمتر  
 مردهاست« از 
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زناشویی  رابطه  پایین  یک  کیفیت  پایداری   ،
رابطه تنها نشانی از یک رابطه عاشقانه نیست بلکه  
و   صمیمی  رابطه  ایجاد  در  مهم  و  اصلی  عامل 

یکی از وظایف بسیار  بخش و ماندگار است.  رضایت 
رابط  چگونگی شوهرو   زنمهم   عاطفیبرقراری  با    ه 

است  کهزوج  همدیگر  همیشه ی  برای  دارند    کنار   بنا 
باید   کنند،  زندگی  را  هم  همدیگر  مشترک  عالئق 

 گذاری نمایند. ه خود سرمایهشناخته و برای رابط

فوق   45فهیمه،    شاغل،  متأهل،  دیپلم  ساله، 
رفتار  »  گوید: می عاشقانه  خیلی  اول  روزهای  همسرم 
کم،  کردمی بهم    کماما  زیاد  دیگه  شدم  عادی  براش 

اون همش  داد دیگه براش جذاب نبودم ی اهمیت نم
ایراد   با  ی م ازم  منو  مقایسه  هازن گرفت  دیگه  ی 

 « کردمی

مفاهیمی  ،  قوانین طالق  شامل  مقوله    مثل این 
مرد طالق  مطلقه   منفي نگاه  ،  حق  زنان  به  و    جامعه 

مطلقه  حمایت  عدم  زنان  از   ازجمله.  است  قانونی 
عدم  زنان،  زندگی  چارچوب  در  مهم  حمایت  مسائل 

زنان   زیرا  است،  مطلقه  زنان  از  صورت  قانونی  در 
همسر از  بی با  ،  جدایی  کنار  مشکالت  در  شماری 

عدمعدم  اجتماعی،  خانوادهحمایت  و    حمایت 
 گیرند.های مختلف قرار می سوءاستفاده 

حال   3۲محدثه    در  خانه   ساله،  دار  جدایی، 
هم    ن م»  گوید:می بدرد  اصال   همسرم  ،  خوریمنمی و 

کردم  خیلی   طالق    امزندگی سعی  چون  نخوره  هم  به 
بدی می ،  تو ایران خیلی سخته زن نگاه  به  کنن،  همه 

درآمدی خیلی   ندارم   هم  تازه  بچرخونم،  رو    زندگی 
نمی  اما  کنم  زندگی  جنجال  بدون  کردم  ، شهتالش 

 « ای هم مگه دارن؟جز تحمل کردن راه دیگه ها به زن 

شاملتفاوتی همسربی   نیز  مقوله  این  مفاهیم   ،  
تفاوتی نسبت  ، بی با زن در امور زندگی  عدم مشورت 

عدم  ،  عدم هماهنگی در تربیت فرزندانبه وجود زن،  
و  مهمانی  در  زن  گاهی  .  است  سفرها   همراهی 

یا  بی  شدن  گرفته  نادیده  احساس  از  زنان  وفایی 
بهبی  نسبت  همسر  و   تفاوتی  آنان    مسائل   وضعیت 

می   زندگی دوست  ناشی  که  دارند  نیاز  زنان  شود. 

ش گیرندداشته  قرار  قدردانی  و  تحسین  مورد  و  .  وند 
می  سعی  که  ابتدا  بفهمانند  همسرشان  به  کنند 

دا وجود  آن شته  مشکلی  چیزی  کرده  و  ناراحت  را  ها 
  غیرمستقیم   اشارات   این  متوجه   شوهر   اما است؛  

ونمی  می بی   خود   همسر  به  شود  یا اعتنایی    کند، 
زن    جدی   را  اوهای  گالیه دلسردی  باعث  و  نگرفته 

عاطفی  می به دنبال جبران کمبودهای  زنان  شود، لذا 
به روی  همسر  ازدواج  چارچوب  از  خارج  آورده    روابط 

از   ناشي  کمبودهای  برای  جبرانی  را  رفتار  این  و 
 دانند. مهری همسر می بی 

شاغل  ۲7سمیه    دیپلم،  متأهل،    : دیگوی م  ساله، 
بهش  » خیلی  داشتیم  دوست  همو  عاشقانه  اوایل 

می  خونواده کردم  محبت  محبت  کمبود  جبران  ش  اتا 
نیست،  بشه عاطفی  و  گرم  زیاد  اون  بهم  ،  اما  اصال  

نمی  و  توجه  باهاش  تفاوتهبی   کال  کنه  وقتی   ،
می حرف عاشقانه  می های  خواِب  زنم  اون  بینم 

 .«خوابه

  که شامل مفاهیم:  عدم آگاهی در انتخاب همسر 
ویژگی  به  ظاهریتوجه  تحمیلی،  های    ازدواج ،  ازدواج 

 . است به روش سنتی

خانه   ۲8فرزانه   دیپلم،  متأهل،    :دیگوی م   دارساله 
نمی » به تنها چیزی که فکر  روزها  کردم شناخت  اون 

بود  و متقابل  درک  و  همین تفاهم  رو  شوهرم  طوری  ، 
پسندیدم.   می الکی  می همش  ازدواج  و  گفتم  کنم 

خونه  يدغدغه  ندارم  ي مشکالت  رو  اما  ،  پدری 
خونه  شد  يمتأسفانه  بدتر  خیلی  جز  ،  شوهر  راهی 

 «. تحمل ندارم

 های مرتبط با شرایط عِلی مقوله 
یا    علی  از  سازسبب شرایط  دسته  آن  معموال    ،

وقایع  و  بر  رویدادها  که  می اند  اثر  گذارند پدیده 
 . (13۹3و کوربین،  استراوس)

ي فرا  شرایط علی تأثیرگذار بر رابطه 
 زناشویی زنان:  

 

http://wikifeqh.ir/زن
http://wikifeqh.ir/شوهر
http://wikifeqh.ir/زوج
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همسرانتقام   از  مفاهیمی  جویی  شامل    مثل : 
همسر خیانت  رابطه ،  تالفی  از  زن  پشیمانی   يعدم 

 . استیی فرا زناشو 

خانهمتأهل  ساله،  37فاطمه،    سیکل،  دار  ، 
  با   همسرم  رسیدمی   گوشم   به  کمکم »   :دیگویم

بود    ارتباط   مختلف   های خانم سخت  برام  خیلی  داره 
این  بی که  اون  کنم  تالش  اون همه  باشه    زمانی   تعهد 

  برای   من   که  کرد می   هزینهها  زن و    دخترها  برای
اوایل می   کار  همسایه  يخونه   هامبچه   خرجی   کردم. 

  همسرم   جز  کسی   با   اینکه   کردن   فکر  حتی   برام 
اما  گناه  ترینبزرگ   بشم  صحبتهم   دیدم   وقتی   بود 

  خودم   برای   خواستم  منم  کنهمی   کاری   هر  داره  اون
 باشم«.

عاطفی  عدم ارضاء نیازهای عاطفی،   میزان تعامل 
طریق   از  دوستی  و  رفاقت  نیاز  ارضاء  با  زوجین  میان 

فعالیت  مشترک  انجام  در    رینظهای  همراهی 
و    تفریحات و سپری کردن اوقات صمیمانه با یکدیگر

زن   میان  گفتگو  همسر،  به  عاشقانه  احساسات  ابراز 
می  صورت  شوهر  حس  و  موجب  امر  این  که  گیرد 

می  طرفین  رابطه  در  صمیمیت  و  لذا  نزدیکی  شود. 
روابط،   سردی  باعث  عاطفی  نیازهای  ارضاء  عدم 

بیماری  به  ابتال  روحی،  افسردگی،  و  جسمی  های 
ندگی  انگیزگی و همچنین تهدیدی برای ز ناامیدی و بی 

 زناشویی خواهد شد.

شاغل    48رؤیا   ارشد،  کارشناسی    : دیگویمساله 
و    سرکار  رهی م  که   صبح  از   مقصره  خیلی   همسرم »

  ايدیگه   نیازهای   ما  پول   جزبه   کنهنمی   فکر  ه گردی برم
  تحملش   که  دارم   عاطفی   کمبودهای   خیلی   من   داریم 

 بودم«  شدهگم آرامش دنبال   فقط من  برام، سخته

مفاهیم:  طلبی جنسیتنوع   و    شامل  ماجراجویی 
مختلف،  کنجکاوی افراد  با  رابطه  تجربه  به  ،  میل 

همسر کنار  تنوع  بدون  کیفیت  ،  زندگی  افزایش 
توان گفت در بعضی موارد نیز  می .  ها استجایگزین 

علت  عشق    به  كردن  تجربه  به  هنیاز  و  و  زیاد  یجان 
 ي رابطه جنسی جدید است. تجربه میل به 

 

شاغل  ساله  ۲7ه  سمی  دیپلم،  متأهل،  :  دیگوی م، 
می » فکر  رو  اوایل  دلم  دوستم  با  کردن  صحبت  کردم 

می  از  آروم  خیلی  دیدم  رابطه  تو  بعدش  اما  کنه، 
لذت  و  آرامش  زندگی  بهم  اون  بودم.  عقب  هاش 

نمی می فکر  خودکشی  به  دیگه  بدون  ده  واقعا   کنم 
 است«.  هدف و مسخره ام بی وجود دوستم زندگی 

عدم    : شامل مفاهیمعدم مهارت و دانش جنسی 
زناشویی،   مسائل  بودن  تابو  جنسی،  دانش  و  مهارت 

جنسی   کاذب  جنس    ودانش  و  خود  به  دانش  نبود 
جنسی   هویت  نشدن  کامل  و  )باتلر،  است  مخالف 

۲013 .) 

  : دیگوی م  شاغل،  سیکل،  متأهل،  ساله  3۲ملیحه   
متوجه    ماهی  چند» که  بود  ،  شدم  یمباردار نگذشته 

قدر بزرگ نشده بودم که بتونم مادر بشم،    هنوز اون 
نداشتم.   اون  قبل  جنسی  رابطه  از  حتی  درکی 

دونستم یه زن هم حق داره تو رابطه با همسرش  نمی 
 لذت ببره«. 

همسر  حضور  مثل :  عدم  مفاهیمی    شامل 
مردشيفتي   شغل  شغلی مأموریت ،  بودن  مکرر    های 

بنا به دالیل    همسر   از دوری  .  است  زندانی بودن مرد و  
 . است مأموریت کاری، 

شاغل  ۲7سمیه    دیپلم،  متأهل،    : دیگوی م  ساله، 
نیست رو  هفته  روزهای  نصف  در  ،  »همسرم  دائم 

بهسفره کنه  خاطر   ،  حمل  چوب  مجبوره  من  ،  کارش 
تا   صبح  از  دارم  شب   کار شب  دوست  ولی  ها  کنه 

  م همش با گوشی،  ترسممن از تنهایی می ،  کنارم باشه
 «تا خوابم ببره کنممی بازی 

مفاهیمی  :  تسلط گفتمان رضایت جنسی  شامل 
ازدواج   مثل در  جنسی  رابطه  اهمیت  و    اهمیت 

رابطه در  جنسی  اگر  .  است  رضایت  جنسی  رضایت 
نگردد حاصل  همسران  از  یکی  برای  دالیلی  ،  به 

منبع مهمی برای ناسازگاری و احساس عدم  ،  تواندمی
گردد  آشکارسازو    خوشبختی  از  و    ی ناتوانی  خشم 

دو   هر  یا  یک  سکوت   نفرنفرت  کردن،  قهر    ی هابه 
اما   مؤدب  و  آرام  ظاهری  دادن  نشان  یا  و  طوالنی 

  ها ست ینیفم. بر اساس نظریه  شودباطن پرتنش می 
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رابطه اهمیت دارد   دو طرفرضایت جنسی برای هر 
شود  و تبلور این بحث در تصویری آرمانی خالصه می 

ازدواج  رضایت   که  جنسی  مشارکت  نوعی  بخش  را 
و    لذا  دانندیم ازدواج  از  هدف  سر  بر  بحث  اینجا  در 

در   که  است  جنسی  رضایت  جهت  در  آن  اهمیت 
 است. شدهمطرح قالب گفتمان 

دیپلم  27  هراحل  متأهل،    : دیگویم  شاغل،  ساله 
کنم اصال  توجهی  »همیشه خودم رو براش جذاب می

اما دست  ،  بهم توجه کنیمیگم من نیاز دارم  ،  کنهنمی 
نیست هرچقدر  .  خودش  سرده،  رابطه  تو  خیلی 

.  تونه منو تو رابطه به لذت برسونهکنه نمی تالش می 
گفت   اما  پزشک  پیش  بریم  گفتم  بهش  بار  من  چند 

 «. تواناییم همینه که هست

در زندگی مشترک، به لحاظ  نگرش مردساالرانه:  
سلیقه  جدید،  مناسبات  و  روابط  های  پیدایش 

قرار   یکدیگر  با  تقابل  در  شوهر  و  زن  شخصی 
موقعیتگیرد.  می در  زنان  پایینی  وقتی  دست  های 

بگیرند   خود قرار  موقعیت  از  صحیحی  درک    به 
و انتخاب  نمی   جهیدرنت  نرسیده  را  درستی  راه  توانند 

های بحرانی  آنان در موقعیت   نمایند و یا حتی واکنش 
نمی  صورت  صحیحی  شکل  به    بنابراین پذیرد،  نیز 

حق   نداشتن  و  زندگی  در  زنان  حق  به  توجه  عدم 
تصمیم در  از  گیریانتخاب  خانوادگی  و  فردی  های 

تأثیرات   که  است  مردساالری  فرهنگ  تأثیرات  دیگر 
خانواده   فروپاشی  و  زوجین  روابط  در  مخربی  بسیار 

 خواهد گذاشت. 

  : دیگوی مساله، متأهل، سیکل، شاغل    32ملیحه،  
خونواده مرد» تو  تصمیم ها  همسرم  هستن،  ي  گیرنده 

زن  به  اصال   برسه  چه  ندارن  دادن  نظر  اجازه  ها 
خاطرمخالفت،   ازدواج    به  جلوی  نداشتم  اجازه  این 

 رو بگیرم«. برادرش زن مجددش با 

 ها( کنشی ها )هم تعامل 
کنش   و  عامدا راهبردها  حل  نههای  برای  که  ای 

می  صورت  زمینه  درواقعگیرد  مسئله  ای، شرایط 
یندها و تعامالتی در  فراگر و عِلی بستر ایجاد  مداخله

عبارت  که    (13۹3و کوربین،    استراوس)خانواده است  
 از:  است

در    زندگیتردید  مثل :  ادامه  مفاهیمی  شامل 
،  پشیمانی از تولد فرزند،  دلسردی زن از ادامه زندگی

پشیمانی از انتخاب  زودهنگام،  عدم رضایت از ازدواج  
 . است همسر

ابتدایی  47  ،صنم  جدایی، ،  ساله    دار خانهدر حال 
نمی   : دیگویم بده»همسرم  مهریه    فقط منم  ،  تونه 

  ، منم کنهرو قبول نمی  هابچه اون آقا  ، خوامطالق می 
بچه وابسته به  زندگی  هام  ادامه  به  میل  طرفی  از  ام 

 نه دل موندن دارم نه پای رفتن«. ندارم، 

بدن:    مثل مدیریت  مفاهیمی  شامل  مقوله  این 
جراحی  به  زیباییتمایل  رژیم  ،  های  و  وزن  کنترل 

خود ،  غذایی آراستن  به  جامعه.  است  تمایل  ی  در 
خرید  گرای  مصرف به  عمدتا   جسمی  نیازهای  فردگرا، 

بدن  اما  است،  وابسته  خدمات  ارائه  و  باید  کاال  ها 
قیافه داشتن  کنند.  بازاریابی  برای  خودشان  خوب  ی 

و   الزم  خوب  زندگی  سبک  و  مناسب  شغل  یافتن 
 ضروری است. 

کارشناس  3۲محدثه    جدایی،  حال  در    ی، ساله 
نمی   يخونه   تو»  : دیگویم آرزوهام    بهتونستم  پدری 

جراحی برسم،   داشتم  دوست  اما    زیبایی  خیلی  کنم 
بود ساده  کارمند  یه  داشتم  ،  پدرم  دوست  همیشه 

بخرم.   مارک  لباس  خودم  برای  برم،  خارجی  سفرهای 
به آرزوهام    نتونستم  ي همسرم همتو خونه   متأسفانه

 .برسم«

پیروی  مفاهیم این مقوله شامل:  میل به مصرف:   
مد نمایش ،  از  به  به  ،  خود  تمایل  پوشی  شیک تمایل 

مصرف است به  تمایل  یا  مصرف  به  میل  گرایی،  . 
رفتارهای   از  بسیاری  جامعه  در  که  است  هنگامی 

می انجام  ظاهر  اساس  بر  اعمال  شوافراد  هسته  و  د 
ها در  ها و هویت های فرهنگی، ایده اجتماعی و ارزش 

می  تعریف  مصرف  با  همان رابطه  که  شود.  گونه 
سوسیالی می فمینیسم  بیان  نظام  ست  کند، 

نه سرمایه غربی  زنان  داری  جیب  کردن  خالی  به  تنها 
بالقوه می استعدادهای  و  قدرت  بلکه  آنپردازد،  ها  ی 
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می آن را  و  می زداید  بیگانه  خود  به  نسبت  را  کند  ها 
 .  (138۹,  یی ذکا )

:  دیگوی م  دارخانه ،  دیپلم،  متأهل،  ساله  30آیناز   
کنم اه من خیلی ولخرجم هم» دوست دارم خرید    ش 

برم  تیپخوش   و پیش  مد  با  وقتی    .باشم، 
م برام    رو کارها    این  پسرمدوست  یگه  د   دهی انجام 

، کنهخرید حال آدمو خوب می   کال  شم،  ملکه زمین می
انتخاب   خاطر   به برای  خاصی  مالک  از  مهم   این  تر 

 «.نداشتم  مادیات

زناشو  فرا  رابطه  مفاهیم  یی:  توجیه  شامل  که 
مرد دانستن  ازدواج،  مقصر  از  بعد  زندگی  ،  روزمرگی 

همسر  مثل  به  مقابله نسبت  بی ،  با  زوجین  تفاوتی 
هم راهاست  به  از  یکی  افراد  .  که  آن  هایی  طریق  از 

رابطه   با  مرتبط  شناختی  زناشوناهماهنگی  را  فرا  یی 
می  که  کاهش  است  سازوکاری  یافتن  دهند، 

 عهدشکنی را برای خودشان مجاز نمایند.

  : دیگوی م دار  ساله، متأهل، ابتدایی، خانه   35سارا  
فرقی  » برام  دیگه  که  کردم  گیر  مشکالت  تو  قدر  اون 

چه   دارم  رابطه  کنمی منداره  عواقب  میشه  و  چی  ام 
مقوله از علی    ن یا  .«من هم حق زندگی خوب رو دارم

واکنش   و  کنش  همان  سازی  توجیه  استراتژی  به 
 تغییر یافت.

 پیامدها 
  خود   خاص  یهای دگیچیپ  انسان  یرفتارهابسیاری از   

.  ستینفهم  قابل   خود   خاص  ط یشرا   در جز    که   دارد   را
ا  شناخت پژوهش  نیدر  کهنهیزمو    بستر  ،   ای 

  ن یا   که   ی ریتأث  و   رندیگی م  صورت   آن   در ها  کنش 
مبه  افراد   اعمال   بر  نهیزم با یجا    یریکارگبه  گذارد، 

امکانیانیبن  هینظر  روش   که   ییامدهایپ  ییشناسا  ، 
فراهم   دنبال   به   را  ی گرید   ی امدهایپ  زین  خود    دارند، 

 ینیبش ی پ  قابل   آغاز  در   که  ییامدهایپ.  شودیم
پیامدهای  گردندی م  آشکار  زمان  ی ط   در  و   نبودند  .

کار  استراتژی به  زنان    شدهگرفتههای  توسط 
کننده در این پژوهش که منجر به رابطه فرا  مشارکت 

 ، شامل: شودی مزناشویی و تغییر الگوی خانواده، 

مفاهیمی  :  عادی شدن رابطه فرا زناشویی شامل 
ارت  مثل استرسبتداوم  بدون  رابطه،  اط  شدن  ،  عادی 

 . است امش نداشته در زندگیجبران آر 

  دارمی گوید: ساله، متأهل، ابتدایی، خانه   35سارا  
اولین » وقتی  گناه    آدم  ولی    سختِ خیلی    کنمی مبار 

شه، وقتی یه بار  عادی می   گِ ید وقتی تکرار پیدا کنه 
فکر   عواقبش  و  انتها  به  دیگه  کنی  شروع  رو  رابطه 

کنی منم اونقدر درگیرش شده بودم که به چیزی  نمی 
 کردم«. جز اون فکر نمی 

ا  یاریبسنقض رابطه متعهدانه،    بر  افراد    ن ی از 
دادن    باورند ادامه  جنسکه  عاطف   یروابط    ی و 

تک به وفاداری  همسرصورت  همسر  یو  یبه    ک ، 
قد  دهیعق و  بعضی  گاه و    است  ی می نابخردانه  در  ی 

موارد علت روابط خارج از تعهد، میل به تجربه رابطه  
و   زیاد  عشق  شور  و  هیجان  ممنوع،  و  جدید  جنسی 

 طلبی نوین است. تنوع

شاغل   53روشنک   متأهل،  پزشک،    ساله، 
کم ارتباطم با اون آقا خیلی نزدیک شد  کم » : دیگویم

سال   چند  کوچکحدودا   خیلی  ازم  اما  بود  تر 
مرد  مثل  رو  می احساساتم  باتجربه  بهم  های  فهمید 

می  توجه  تا  خیلی  که  شبا  بودم    روقت ی د کرد  مطب 
خوردیم  دیدم اومده دنبالم بیرون منتظره شام می می

 رفت خونه و...«و می 

بنیان خانواده  پایه گسست  شدن  سست  های  ، 
افزایش   و  زوجین  روابط  صمیمیت  و  عاطفی 

ختالفات و تعامالت منفی منجر به سرد شدن روابط  ا
گسست پیمان خانوادگی شده و    جهیدرنتزناشویی و  

خواهد   رسمی  و  عاطفی  طالق  موجب  زمان  طول  در 
 شد.

و    32کارشناسی،،پریسا  شاغل  حال ساله،    در 
تو  »  :دیگوی مجدایی   رو  دوستم  و  من  همسرم  وقتی 

به   چاقو  با  و  بیاره  طاقت  نتونست  دیگه  دید  خونه 
من   و  کرد  فرار  فرد  اون  کرد،  حمله  هردومون  سمت 
کمی زخمی شدم بعدش تقاضای طالق داد به همین  

 ام از هم پاشید«.ی زندگراحتی 
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و  ای:  هسته   مقوله  محورها  شناخت  از  پس 
دمقوله زنان  تفسیر  از  اساسی  فرا  های  رابطه  ر 

هسته عنوان  زناشویی، مقوله  عشق سیال  »ای تحت 
صمیمیت دگردیسی  روابط    «یا  برقراری  همان 

)روابط   امروزی  زناشوغیرمتعارف  با  فرا  که  است  یی( 
یافته به  مصاحبه  آمدهدست به های  توجه  از  از  ها 

مدل   در  صمیمیت  دگردیسی  واژه  گیدنز  نظریه 
شد  استفاده  تحقیق  نمو   نظری  در  مدل  که  دار 

داده نشان  پژوهش  مدل  پارادیمی  این  است.  شده 
ها )فرایندها( و  پارادایمی از سه مؤلفه شرایط، تعامل

صمیمی  یل تشکپیامدها   روابط  امروزه  است.  شده 
بر  یش ب و  گرفته  فاصله  بلندمدت  تعهدات  از  ازپیش 

یابد،  گیرد و دوام می مبنای مذاکره و تفاهم شکل می
رای طوربه کیفیت  در  که  رابطه،    هرلحظه بطه  از 

و مبادله گذاشته   و مباحثه  به مذاکره  توسط طرفین 
زنان  می و  می   خصوصبه شود  قربانی  سعی  کنند 

نمی  معین  پیش  از  فرا  روابط    درواقع شوند.  تعهدات 

به زناشو امروزه  مسئلهیی  برای  عنوان  اساسی  ای 
بازاندیشی زنان نسبت به موقعیت و جایگاه خود در  

 یت یافته است. جامعه اهم

مصاحبه  متأسفانه متن  از  شده  آنچه  دریافت  ها 
و   تعهدی  بی  زناشویی    ومرجهرج نوعی  روابط  در 

چشم   به  بومی  ی م امروزی  فرهنگ  با  شاید  که  خورد 
سوغات   ولی  باشد  داشته  تفاوت  ما  مذهبی  و 
الگوی   و  آمده  غرب  از  که  است  امروزی  ارتباطات 

 ه است. بسیاری از خانواده در سبک زندگی شد

ارشد،  ساله،    3۹  هانیه    شاغل، کارشناسی 
فرا زناشویی(  )  شاید تو کشور ما این روابط »  : دیگویم

به   آزاد  انسانی  هر  دارم  اعتقاد  من  ولی  باشه  زشت 
دنیا میاد و حق داره آزاد زندگی کنه یه زن محکوم به  

نیست   اولش  لذت    زور  به انتخاب  و  کنه  تحمل 
 . «زندگی رو از دست بده
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 شرایط زمینه ای:
یرشد روابط   اجتماع

دم رضایت زن به  ع
 جدایی

 تعارضات معرفتی
س دم اعتماد به نف  ع

های تغییر ارزش
ی  اجتماع

ی  عمل به مناسک دین
ش اوقات فراغت  افزای

 شرایط علی:

قام جویی  بی جنسیتنوع-انت عدم مهارت -طل
ش جنسی تسلط  -عدم حضور همسر-ودان

ی  نگرش مردساالرانه-گفتمان رضایت جنس

 مداخله گر:شرایط 
 فردگرایی

ی  دوسویگی حنسیت
فرودستی زن در کسب 

د  درام
ق  قوانین طال

 بی تفاوتی همسر
عدم آگاهی در انتخاب 

 همسر
 

 

 ها و استراتژی ها:تعامل
تردید در ادامه زندگی، مدیریت بدن و تمایل به 

شویی -مصرف گرایی  توجیه رابطه فرازنا

 پیامد ها:
نه و  ینقض رابطه متعهدا  عادی شدن فرا زناشوی

ی دگی زناشوی ست زن  گس

مقوله هسته: عشق سیال یا 
 رابطه فرازناشویی 

 ای رابطه فرا زناشویی مدل نظریه زمینه  1  نمودار 
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 گیرییجهبحث و نت 5
جامعه بررسی  منظور  به  مطالعه  شناختی  این 

در  زمینه زنان  ذهنی  بستر  و  روابط  گشکلها  فرا  یری 
آن زناشو با  یی  خانواده،  ساختار  فروپاشی  دالیل  و  ها 

تا    ین صورت گرفتشهر قزو نفر از زنان    17مشارکت  
زمینه علی،  عوامل  از  مفهومی  الگوی  یک  ارائه  ای به 

مداخله هستهو  پدیده  و  در    ایگر  مؤثر  پیامدهای  و 
و   کیفی  رویکرد  از  همین منظور  به  بپردازیم.  این امر 
موضوع   این  بررسی  به  تئوری  گراندد  استراتژی 

 پرداخته شد. 

جهانی   پدیده  با  از  همراه  زنان  گسست  و  شدن 
پیوند سنتی و با رشد و گسترش تفکر نوین و آگاهی  

آن  خود  عمومی،  نگرش  بازاندیشی  حال  در  دائما   ها 
با  ن زیرا  هستند،  خود  بیرون  و  درون  دنیای  به  سبت 

ارزش با  تغییر  زنان  نوین،  فردگرایی  افزایش  و  ها 
نفسی فراتر از گذشته، در تالش برای اثبات  اعتمادبه 

می  خود  آن هویت  یعنی  دریافتهباشند،  که  ها  اند 
زن  نگرش  به  نسبت  وسنتی  ها  پیداکرده    آنان   تغییر 

درگیردیگر   گذشته  به  اجتماعی  فشار   نسبت  های 
آن  دنباشنمی  درگذشته  نارضایتی  زیرا  مقابل  در  ها 

قانون  در زناشویی،  و  مردان  حقوق  طرفدار    های 
آوردند  را باال می   شانمقابله با نارضایتی شوهر، تحمل

خویش   فرزندان  و  زندگی  امور  وقف  را  خودشان  و 
امروزه  کردند،  می و  به  توجه    بااما  آگاهی  افزایش 

  در اند،  های مختلف کسب کرده که از رسانه ی  اطالعات
حضوری و  پررنگ  جامعه  تغییر    داشته  درصدد 

برآمدهتابو  گذشته  افزایش  اند،  های  با  همچنین 
مجازی،   روابط  ارتباطات  مانند  نامتعارف  روابط 

و در فضای اینترنت  دهد  نشان می ...  جنسی مجازی 
ابی  های جنسی، شتدر رفتار  افرادکه روند بازاندیشی  

امل  وعیکی از  عنوان  به   ی گاه   کهگرفته است    ی بسیار
علل  اساسی   سایر  کنار  میان  در  اختالف  بروز  در 

شدن بنیان زندگی مشترک و گرایش    زوجین، سست
خانوادهبه   چارچوب  از  خارج  زوجین    روابط  میان  در 

است.   نیز  تأثیرگذار  قزوینی  زنان  زنان  دیگر  مانند 
دگرگونی عمیقی در نوع نگرش  ، دچار  امروزی جامعه

 اند.خود به زندگی زناشویی شده 

چون    مختلفی،  دالیل  به  امروزی  زنان  درواقع 
به   نسبت  فراغت  اوقات  افزایش  خواهی،  هیجان 
نکردن   توجه  همسر،  با  روابط  شدن  سرد  گذشته، 
و   همسر  با  کالمی  مهارت  عدم  خود،  ظاهر  به  مردان 

عزت  که  زمانی  یا  و  جنسی  و    نفس مشکالت 
دائما   خودانگاره و  داشته  قرار  پایینی  سطح  در  شان 

ب و  تحقیر  بگیرند،    توجهی ی مورد  قرار  خود  همسران 
می  دهند تالش  نشان  رفتارهایشان  طریق  از  تا    کنند 

مشکلی  عزت   که زمینه  این  در  و  باالست  نفسشان 
آوردن   دست  به  برای  راهی  دنبال  به  پس  ندارند، 

ازدست اعتمادبه  یا نفس  و  تخلیه    رفته  و  خود  اثبات 
می  مدرن  باشند.  روانی  و  نوسازی  با  حاضر  عصر  در 

روابط   و  خانواده  حوزه  در  جامعه،  بیشتر  شدن 
داده است  جنسی، نیز تغییرات شگرفی رخ  - عاطفی 

زمینه نقش که  و  روابط  در  برای ایجاد اختالل  هاي  ای 
به  است،  شده  ارزش طوریخانواده  سمت  که  به  ها 

گرایی  دگرایی، ارضای شخصی و لذت گرایی، فر مصرف
می  پیدا  در  سوق  هنوز  که  است  حالی  در  این  کنند؛ 

خانواده  باور بعضی  جامعه  ها  بر  حاکم  مردساالر  های 
های  داند، زیرا نگرش ایرانی، اقتدار را طبیعت مرد می

های ایرانی بر اساس تحمل و تبعیت  فرهنگی خانواده 
درخواست  از  شوهر  زنان  گرفته  شکل   پدر   - های 

بی  جوامع  است.  زنان  به  نسبت  نیز  ایرانی  زن  تردید 
ها به دور است،  دیگر، از جایگاه واقعی خود فرسنگ

درباره   و مشورت همسرش  بدون نظرخواهی  زن  زیرا 
تصمیم توانایی  خانوادگی  در  مسائل  این  ندارد،  گیری 

آموزه  که  است  تحواّلت  حالی  با  مردساالرانه  های 
امروز مردان  ایجادشده  یعنی  ندارد؛  سنخیت  ی 

اند اما  همچنان روحیه مردساالرانه خود را حفظ کرده 
  محبوب یران ا)زنان دیگر حاضر به پذیرش آن نیستند  

 .  (1385,  ی مختار و

های پیشین هریک از  های برخی از پژوهش یافته 
یافتهجنبه با  است.  ای  همسو  حاضر  پژوهش  های 

از یافته پژوهش یکی  و  زرند )و   (۲017 ،یزرند)  های  ی 
در    (13۹6  همکاران، تغییر  و  زنان  نوین  دستاوردهای 

مقوالت  نقش  سایر  کنار  در  که  است  جنسیتی  های 
ای پایدار و خودخواسته گردد و  تواند موجد رابطهمی
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را قطع نماید که این پژوهش نیز    فعلی  رابطه اجباری
می  تأیید  را  افزا آن  با  امروزه  همچنین،  یش  کند. 

محوري که در بطن تفکر مدرن وجود  فردگرایی و لذت 
مي ،  دارد باور  اين  به  را  هر  افراد  از  پيش  که  رساند 

مهم  و  نيازها  چيز  رفع  و  انسان  خود  چيز،  هر  از  و  تر 
تعهد زناشویی  که این مسئله    هاي اوست جلب لذت

بي  امري  به  ميرا  کاهش  از  حاصل  دیگر  یکی  دهد، 
پژوهش  یافته فردگراهای  شدن    ییحاضر،  حاکم  و 

به   میل  و  افراد  خودخواهانه  و  گرا  ذهنیت  نگرش 
با    است که  جنسی  ی طلبو تنوع   گرایی جسمانیلذت

  مقدم   یقرائ (،  13۹6)  یر یقد   و  ان یروزجائیف   هاییافته
)۲013)   یانتظار(،  13۹3) فتحی  و  فتح)(،  ۲013(،  ی 

)   (13۹3  همکاران، شیردل  دارد.  (  1385و  مطابقت 
  آنچه   نگرش دوسویگی جنسیتی، بر اساس  همچنین

فم استدالل  مطرح  ینیسمدر  نیز  زنانلیبرال  ی  شده، 
تر نسبت به مردان  و قدرتي پايين   پايگاه اجتماعي که  

درنت و  برخوردارند،    جه یدارند  كمتري  امكانات  در  از 
پايين  حقیقت موقعيت  ارزاين  از  شتر،  زدايي 

هایی است كه با زن بودن همراه است و يا به  ويژگي 
مي  داشته  منتسب  موجبشود  آن  یا    که  نارضایتی 

آرامش   قوانین طالق خواهد شد لذا  عدم  به  توجه    با 
حمایت قانونی از زنان مطلقه، فرودستی آنان  و عدم 

مردان،   نسبت  به  درآمد  کسب  که  در  شده  موجب 
زنان از  اجتماعی  ،  تعدادی  امتیاز  نوعی  را  تأهل 

کرده   به  محسوب  خانوادگی  زندگی  پوشش  در  و 
میخواسته عمل  جامه  خود  در  های  زیرا  پوشانند، 

بی  مشکالت  با  همسر  از  جدایی  در صورت    شماری 
عدم  عدم کنار  و  اجتماعی  خانواده  حمایت  حمایت 

 . رو خواهند شدروبه

بسیاری از زنان در پیمان ازدواج، رابطه  همچنین   
را یک وظیفه می  یک حس متقابل،  جنسی  نه  دانند 

دلیل   این  بهبه  جنسی  روابط  در  از  سردی  خصوص 
مردان اخالقی  ،  سوی  پایبندی  در  سردی  موجب 

با می رابطه    ینکها  شود.  به  تمایل  بر  تصور  عموما  
، لذا با توجه  خارج از ازدواج برای مردان بیشتر است

اخیر   تحقیقات  به  وبه به  هشتاد  دهه  اواخر  از  یژه 
محققانی   توسط  زناشویی  فرا  روابط  زمینه  در  بعد 

 ( شیردل  دیگران (،  1385مانند  و  ،  (1387)  خدمتگذار 
( همکاران  و  سیاه  هرندی  1388شاه  بازرگان  و   )

که  1387) داد  نشان  عاطفی  (  مسائل  به  توجه  عدم 
ی فرا  رشد و تمایل به تجربه   منجر بهو نیازهای زنان،  

زنان   در  عوامل  دیگر  یکی.  است  شدهزناشویی   از 
زنان،   آگاهی  نوین    های یآورفن   گرییلتسهرشد 

نیاز است از  یکی  امروزه  اساس.  تعامل های  انسان  ی 
انسان  تمام  و  است  دیگران  با  ارتباط  دنبال  و  به  ها 

را   خوشی  لحظات  که  هستند  کسانی    باهم یافتن 
  ای از افراد با وجود ازدواج و از دست سپری کنند، عده 

عشق   تجربه  به  خود  زناشویی  رابطه  جذابیت  دادن 
می  فکر  عاشقانهجدیدی  لحظات  تمام  در  و  ای  کنند 

دارند فرد موردنظر را جایگزین کرده    که با همسر خود
درگیر  جدیدی  اشخاص  با  خود  متقابل  کنش  در  و 

حجم  شوند.  می با  امروزی  انسان  دیگر،  سویی  از 
شده   مواجه  زندگی  سبک  در  تغییرات  از    که انبوهی 

فرهنگی،   و  اجتماعی  روابط  فزاینده  رشد  اثر  در 
ارزش تغییر  و  اجتماعی  در    یهاناهنجاری  اجتماعی، 

پخانواده بین   گسترش  به    است  یداکردهها  منجر  و 
 کاهش تعامالت مثبت بین زوجین شده است. 

هر  ی  در جوامع فردگرای امروزکه  ین ابا توجه به  
جایگزین   را  خود  فردی  رفتاری  معیارهای  فردی 

جمعی   رفتاری  مفهوم    جهیدرنتکرده  معیارهای 
شده است. یل مندی به یک مفهوم نسبی تبد رضایت 

تغییر، هم   همچنین حال  در  جوامع  نوسازی  با  زمان 
مصرف  ی هاارزش سمت  به  به    یی گرااساسی  میل  و 

می  داده  سوق  زمینهمصرف  و  در  شود  اختالل  های 
ها  و ارزش   یداکرده ها در خانواده رشد پروابط و نقش 

لذت  و  شخصی  ارضای  و  فردگرایی  سمت    یی گرابه 
می  تغشوند.  کشیده  با  واکنش  و  کنش  این   ییردر 

بدن،  سب مدیریت  به  اقدام  با  زنان  زندگی،  ک 
وسیلهبه کسب  عنوان  و  خود  هویت  تأیید  برای  ای 

جلب  دنبال  به  جدید  نمایش  هویت  به  و  توجه 
 های خود نسبت به دیگران هستند.گذاشتن تفاوت

زنان با تالش برای تغییر باور و تفسیر خود  یجه،  درنت 
فرصت  از  استفاده  و  زناشویی  دنیای  به  ایی  هنسبت 

می  زندگی  در  خود  حق  فرا  که  رابطه  انتخاب  با  دانند 
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جلوه   عادی  و  مشکالت  توجیه  در  سعی  زناشویی 
دادن این رابطه دارند. درواقع کسانی که درگیر رابطه  

می  زناشویی  و  ،  شوندفرا  خود  رفتار  توجیه  جهت 
ی از راهبردهای توجیهی  از گستره ،  ادامه دادن رابطه ا

آن  از  مسکه  سلب  می ؤها  بهره  کند  از  گیرند  ولیت  و 
توجیه استحقاق،  کنندهتعدادی  نظیر  نگرشی  های 

آس عدم  و  می   رسانییب بازتعریف  با .  کننداستفاده 
پی در  حاضر  پژوهش  اینکه  به  نظری    بررسی  توجه 

در پرتو  شناختی دگردیسی نهاد خانواده، علل جامعه
زناشویی  فرا  یافتهکه    است  روابط  های  در 

م پژوهش  به های  مقوله  این  به  صراحت  ختلف 
ن درمجموع  بود.  نشده  حاضر  تپرداخته  پژوهش  ایج 

می  زناننشان  زناشویی  فرا  روابط  که  ای  پدیده ،  دهد 
تنها   آن  بروز  در  که  است  چندعلتی  و  پیچیده  بسیار 

نمی  خرد  و  فردی  عوامل  سطوح  به  و  کرد  اکتفا  وان  ت
شکل  در  اجتماعی  تأثیرگذار  مختلف  پدیده  این  گیری 

به   نسبت  خود  نگرش  تغییر  با  زنان  امروزه  است. 
به  اجتماعی  پایگاه  آوردن  دست  به  و    ی نوع گذشته 

دست  جدیدی  اجتماعی  با    اندیافتهارتقای  که 
در تعارض است چارچوب سنتی گذشته  و  ، تعهدات 

ارزشدرنت تغییر  پی  در  نگرش یجه  و  ها،  یت  درنها ها 

اخالقی    یج ضوابطتدربهدگرگونی انتظارات و توقعات  
و    رنگکم سردرگمی  و  آنومی  دچار  جامعه  و  شده 

)فای پاشازهم شد  خواهد  خانواده  ساختار  و    1یدگی 
جهان ۲0۲0همکاران،   همکاران،    2؛  مارک ۲017و  و    3؛ 

؛  ۲0۲1،  4رستمی مال خلیفه و سرشار   ؛۲011همکاران،  
 (.۲01۹و همکاران،  5؛ گردون ۲01۲لین، 

 ی منابع مال 
 حمایت مالی نداشته است.این مقاله 

 سندگان ینو سهم
 است.  یگی ب ی اول زهرا آقاجان سندهی نو

نو   سندهی نو و  حس  سنده یمسئول  ابوالحسن    نیدوم 
 است.  یی تنها

 است. یس ی سوم افسانه ادر سندهی نو

 تعارض منافع
 باشند.نویسندگان دارای تعارض منافع نمی 

 تقدیر و تشکر 
ا   ندال یما  سندگانی نو در  کنندگان  شرکت  همه    ن یاز 

 مطالعه تشکر کنند.

 

 منابع
.  (13۹0.  ) نی.کورب ام تی جولو    ل ، املنس استراوس، آ

ا1۹۹0) تحق(،  روش  نظریفیک  یقصول    یه : 
ش  هاویه ر   یانهیزم بهایوه و  ترجمه:    یوک . 

علوم   ی محمد پژوهشگاه  و    ی انسان تهران: 
 .یمطالعات فرهنگ

  یکرد (. رو 1385)  ریمم  ی،و مختار  لیل، جمحبوبایران 
در    یزندگ   یانجر جوانان  ازدواج  مطالعه  در 

 .116- 81(, 14) 57، عیتجم. یرانا

 
1 Fye 
2 Jahan 
3 Mark 

(. روش تحقيق آميخته:  1387)  باس ع  ،هرندي  بازرگان
مديريت.   مطالعات  براي  برتر  رويكردي 

 .36- 1۹(,  81) ۲1  ،دانش مديريت

پریسا؛ و  سمه    یاری،پورشهر  بهدوست،  یما 
  ی الگوها  یسه(. مقا1400)  ینیان، سیمینحس

ه  یهاسبک  ی،ارتباط م  یجانابراز    یزان و 
.  یو عاد   یده د یانت زنان خ  ین در ب  یمیتصم

علم جامعه  یپژوهش - یفصلنامه  و   ،زن 
1۲(45) ، 1-14. 

4 Rostami Male Khalifeh & Sarshar 
5 Gordon 
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حسالمرضاغ  ، بخشج تا رضا،  محمد  محمد  و    ینی، 
مریم  م تحل13۹۹)یرزایی،    یادبنداده   یل(. 

.  ییزناشو   یانت خ  یریگشکل   یندفرآ
)علم  یشناسجامعه  یهاپژوهش  - یمعاصر 

 .7۲-51 ،(17)۹ ،(یپژوهش 

جشوقانی ر شجاعی  ،  یحانه،    احمدی،   ،یآبادعلون  . 
جاحمدید  س ر زایری.  السادات ،    و   ضوان 

عیاعتماد واکاو13۹7)  ذرا ،    یی معنا  ی (. 
در روابط    یمجاز  ی برآمده از فضا  یهابیآس

اصفهان.    ین زوج  ینب شهر  فصلنامه  در 
روانشناس در  پژوهش  و  ،  یکاربرد  یدانش 

1۹(3 ,)6۲-78. 

سمیرا   کرملو،  جعفر،  بوالهری،  خدمتگذار،حسین؛ 
وفایی  1387) های  (.بی  همسران:روش 

وفایی،تهران:   بی  با  رویارویی  و  پیشگیری 
 نشر قطره 

ر یآبادخرم  سپهراضیه،  شی،  زهره،  صالح املو،  ی،  ، 
جواد ا یگدلیبو    فدردی،  هللا  ،  (.  13۹7)یمان 
ساختار روابط    جراییا   یکارکردها   یمدل  و 

زناشو  بررس  یی فرا  م  ی با    یانجی نقش 
روان .  یخودکنترل شناختي، مجله    شناسي 

6(1)  ,41-50. 

(. جوانان، بدن و فرهنگ  138۹)  عیدس حمد، مذکایی
تحقتناسب.   ،  یرانا   یفرهنگ  یقاتفصلنامه 

1(1  ,)117-141. 

ارحمانی مرقات عظم،  عییخو  ی ،  السادات،  ،  فت 
نیصادق  قل  و  رجس ،  لی هللا  (.  13۹0)  یال، 

رضا   ی جنس   یترضا  رتباطا زندگ   یت و    ی از 
(,  70)۲4،  یرانا   ی پرستار  یه نشر.  ییزناشو

8۲-۹0. 

مزرندی هاشمرجان،  سفریان ،  علی،  یانپور،  ک  و   ید 
اجتماع 13۹6)  مسعود  برساخت  و  زنان    ی (. 

  مورد مطالعه: شهر اصفهان.   یی؛تعهد زناشو
علم فرهنگ  یپژوهش   ی فصلنامه  ،  راهبرد 

10(38 ,)1۲7-163. 

احم  یاسمن ،  سرمدی خ  دی و  (.  1400)  دابخش نوده، 
آس خ  ی ناش  یهاب یانواع    یی ناشوز   یانتاز 

زوج فرهنگ.  یندر  و    یتیترب  ی فصلنامه  زنان 
 .67-47(,  54)16، خانواده

  سیامک  ی،و محب  فاطمه ،ی، بهراممرضیه، شاه سیاه
بررس1388) و    یجنس   یت رضا   یرابطه  ی (. 

زناشو  شهرضا    ین زوج  یی تعهد  شهرستان 
روان.  1387 بهداشت  اصول  ,  43،  یمجله 

۲33-۲38 . 

س  سیدعلی هادیتبار،  میپورآور،  ید  حبینو،    یبی ، 
م عل  جتبیعسگرآباد،  محمد  ز   یو    ینب پور، 

مقا 13۹4) فرا    یسه(.  روابط  به  نگرش 
جهت   ییزناشو و    یمذهب  یریگو  کاربران 

اجتماع   یرکاربرانغ .  بوکیسف  ی شبکه 
 .313- ۲۹8(,  3)11، یخانواده پژوه

عوامل گرا1385)  لیحه ، مشیردل  و مردان    یش (.  زنان 
فصلنامه    .یبه رابطه نامشروع جنس  أهلمت

 .148- 133(,  ۲۲) 6، یرفاه اجتماع

،  یزارچ   یو زمان   حدثه، پورقناد، محرکاشان، س   صمدی
خ13۹8)   ادق ص  حمدم :  ییزناشو   یانت (. 

د   ی کاوش پهادگاه یدر  و  عوامل  .  یامدها، 
(,  4)8،  یشناسروان   یشرو  یعلم  یهنشر

165-176. 

پینوروز  غفوریان قنبرریسا،  ب یآبادهاشم   ی،  هرام  ، 
حسن   علی ح یآبادو  (.  13۹6)  سین، 

رو   یدرمانگروه   یاثربخش   ییسه مقا   یکرد با 
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معنو  ی وجود و  عزت   اعتماد،  بر  یو  نفس 
مطلقه.   زنان  علماضطراب    ی فصلنامه 

 .۹۹-8۲(, 47)1۲، مشاوره یهاپژوهش 

مفتحی ح نصور،  آزاد،  فکر  غفار  سین،  ،  یبوالهر  یو 
شناسا13۹3)  عفرج زم  یی (.   سازینهعوامل 

رفاه مردان.    یی زناشو   وفایی ی ب فصلنامه 
 .131- 10۹(,  51)13،  یاجتماع

عفیروزجائیان اصغر،  قد  لی  )   ،یریو  (.  13۹6حسن 
پد بيدال  یدارشناختیمطالعه    ی وفائ ی ل 

اجتماع  يه مجل.  ییزناشو ،  یرانا   یمطالعات 
11 (1 ,)1۲0-144. 

هللا ا  ،مقدم  یقرائ شوکران  (.  15  ریت  ،13۹3)  مان 
.  رنایا  ی . خبرگزارییو روابط فرا زناشو  انتیخ

 . 81۲۲714۲د خبر  ک

  و   یی وفای ب   یشناسروان(.  1383)   دیسع  کاوه،
 .  شهیاند   یهنرسرا  انتشارات:  تهران.  انتیخ

جکرمی زک هانگیر،  علی،   ی،  ایمحمد  یی،  و  مید  ، 
شحق عوامل  13۹4)  ریفهشناس،  نقش   .)
اجتماع   ی روان پ  ی و  به    بینییش در  نگرش 

زناشو چهارچوب  از  خارج  زنان    ییروابط  در 
ارائ و  عوامل    یک  ۀ متأهل  اساس  بر  مدل 

اجتماعمرتبط.    یشناختروان   ی مطالعات 
 .153- 1۲۹(,  3)13، زنان

نريمانيلیع  ،جوکمال  عطادوختحمدم  ، ،    و   کبر ا  ، ، 
عوالقاسمیاب پ13۹5)  باس ،    ی نیبش ی(. 

زناشو فرا  معنو  یی روابط  هوش  اساس    ی، بر 

اخالق استفاده    ییزناشو   یترضا   ی،هوش  و 
شبکه نقش    یاجتماع  یمجاز  یهااز  با 

و  .  یتجنس  یکنندگلیتعد مشاوره 
 .67-3۹(، ۲)6خانواده،  ی درمانروان

عامري،  سارا،  كمالي و    زهره   خسروي،   ،هفرید ، 
ربه زيسته  تج(.  13۹7) محمد آرش،  رمضاني

زناشو  فرا  روابط  از  يک    یی زنان  همسر: 
پديدارشناختي.   خانواده  مطالعه  فصلنامه 

 .11۲- ۹5، یپژوه

جمالزاده م واد،  منصور،  ج حمود،  اي،  اژه  و    واد ، 
ع سبكهاي  1381)   لیرضاكيامنش،   .)

فرزندان   در  زناشويي  سازگاري  و  روياروگري 
 .۲75-۲55(،  3) 6،  مجله روانشناسيشاهد.  

سیالل ،نعمتی سبزکار،  موسو  هیل،  ،  قهفرخیی و 
تاث13۹۹)  زالهغیدس   ی توانمندساز  یر(. 

باورها  ی اخالق زندگ  ی اخالق  ی و  سبک    ی در 
مخانواده  کاهش  بر    یدگی آزارد  یزانها 

آمو  یجانیه   ی هاپژوهش زان.  دانش 
 .118- 103(، ۲) 3، در جهان اسالم یریت مد

ههراتی حر ادی،  ن یری،  اسفند  جال،  ، مقدمیاری و 
و    ییشناسا(.  13۹۹)  لیرضاع مؤثر  عوامل 

پیشنهادی الگو  ین تدو رفتار    یبرا   ی 
از    ی زیربرنامه استفاده  در  کاربران  نشده 

کتابخانه  خدمات  و    :یدانشگاه   یهامنابع 
کتابدار.  یبیترک  یامطالعه و    یپژوهشنامه 

  .10۲-80(، 1) 10،  یرساناطالع

 

 Allen, E. S., Atkins, D. C., Baucom, D. H., 

Snyder, D. K., Gordon, K. C., & 
Glass, S. P. (2005). Intrapersonal, 
interpersonal, and contextual 

factors in engaging in and 
responding to extramarital 
involvement. Clinical Psychology: 
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