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چکیده
این مطالعه به دنبال پاسخ به این سؤال بوده است که عوامل خیانت زناشویی در خانواده ایرانی شامل
چه مواردی است .پژوهش حاضر ،از روش «فراترکیب کیفی» مطالعات پیشین استفاده کرده است .در
این راستا 87 ،مقاله علمی-پژوهشی در ایران که به موضوع خیانت زناشویی پرداختهاند ،شناسایی و
پژوهش نشان داد که عوامل خیانت زناشویی در ایران را میتوان تحت  9مقوله اصلی ،طبقهبندی نمود
که شامل موارد زیر است؛
 -1عوامل اجتماعی؛  -2عوامل روانشناختی؛  -3عوامل فرهنگی؛  -4عوامل خانوادگی؛ -5
عوامل فردی؛  -6عوامل رابطهای؛  -8عوامل اقتصادی؛  -7عوامل رسانهای و  -9عوامل زمینهای.
هریک از این مقولههای اصلی ،به زیرمقولههای مختلفی تقسیم شده است .در این راستا ،عوامل
اجتماعی پدیدآورنده خیانت ،شامل «فرصتهای خیانت»« ،گروههای دوستی» و «شرایط محیطی» بوده
است .عوامل روانشناختی خیانت ،شامل «نوع شخصیت افراد»« ،سبکهای دلبستگی» و «نوع طرحواره
عشق» آنهاست .عوامل فرهنگی نیز به «تغییر ارزشها و باورها» و «نوع تربیت دینی» افراد اشاره داشته
است .عوامل خانوادگی نیز شامل «ازدواج نامناسب»« ،اختالفات خانوادگی» و «نوع پیشینه خانوادگی»
افراد است .همچنین عوامل فردی شامل «نارضایتی جنسی»« ،نارضایتی عاطفی»« ،احساس تنهایی»،
«فقدان دسترسی به همسر»« ،ضعف در کنترل همسر»« ،خشونت خانگی»« ،انتقام از همسر» و «نقش
نفر سوم رابطه» است .عوامل اقتصادی نیز شامل «پایگاه اقتصادی فرد»« ،نقش مشکالت مالی» و
«انگیزه ورود به خیانت به بهانه پیشرفتهای کاری و شغلی» بوده است .عوامل رسانهای نیز به
«تضعیف ارزشهای ایرانی از طریق شبکههای اجتماعی و شبکههای ماهوارهای» و همچنین «تولید
نیازهای جدید توسط رسانهها» تأکید نموده است .در آخر ،عوامل زمینهای نیز شامل نقش «سن» و
«جنسیت» در خیانت بوده است .یافتهها نشان داد که خیانت در بین مردان و در بین جوانان ایرانی،
بیشتر از سایر گروههای اجتماعی رخ داده است.
واژگان کلیدی :خیانت زناشویی ،خیانت جنسی ،خیانت عاطفی ،روابط فرازناشویی ،فراترکیب کیفی.
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 .1دکتری جامعهشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)Sharifisaei@ut.ac.ir .

 .2استاد گروه جامعهشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران.

بررسي مسائل اجتماعي ايران ،دوره دوازدهم ،شماره دوم ،پايیز و زمستان ،0011ص 40-33

تحلیل شدند و تمام یافتههای آنها استخراج و مورد کدگذاری چندمرحلهای قرار گرفتند .نتایج

 90بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دوره  ،9۱شماره  ،۱پاییز و زمستان 9055

مقدمه
تا همین دو دهه گذشته ،به زحمت میشد «خیانت زناشویی» 1را جزو «ده عامل اول» طالق و
فروپاشی خانواده در ایران قلمداد کرد اما دیری نگذشت که با اعالم افزایش طالقها در اواسط
دهه  ،1371بتدریج «خیانت» 2نیز ،خود را به پنج عامل اول جداییها رسانده و اکنون طبق
گزارشهای مختلف ،خیانت زناشویی به یکی از عوامل اصلی طالق در کشور بدل شده است.
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پژوهشهای زیادی مؤید این واقعیت هستند که خیانت و روابط فرازناشویی ،از عمدهترین
دالیل از هم پاشیدگی روابط زناشویی و زمینه اصلی تعارضات و اختالفات زناشویی است
(مدرسی و همکاران .)1393 ،اگر به این تغییرات که بتدریج در سالهای اخیر روی داده است
نظری بیافکنیم ،متوجه این مسئله اجتماعی خواهیم شد .در این میان ،هرچند آمار رسمی در
مورد میزان خیانت ،در ایران منتشر نشده است (آسایش و همکاران1395 ،؛ فیروزجائیان و
قدیری )1396 ،ولی آمارهای غیرمستقیم از دادگاههای خانواده و پژوهشهای مختلف ،خبر از
گسترش وقوع خیانت زناشویی نسبت به سالهای گذشته در جامعه ایرانی دارد 4.گویی واقعهای
مهم در حال رخ دادن است؛ یک چرخش در نسل و روندی که نشانه تغییر در جامعهای است
که هنجارهای تکهمسری ،در آن کمتر از گذشته تأثیرگذار است؛ شرایطی که ارائه تحلیلی
عمیق در این رابطه را ضروری میسازد .با این همه ،خانواده با همه فراز و فرودهایش ،همچنان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Marital Infidelity
 .2مطالعه علمی تمایالت جنسی ( )Sexualityهمیشه با مشکل پیدا کردن «اصطالحات خنثی» ()Neutral Terminology

برای توصیف برخی رفتارهای پنهان مواجه بوده است که گاه موجب شکلگیری تقابلهای اخالقی قوی نسبت به آن شده
است .به همین دلیل ،برخی به جای تعبیر «خیانت» ( )Infidelityاز تعابیری چون «روابط فرازناشویی» ( ExtraMarital

 )Sexبرای این روابط یاد میکنند تا بهزعم خود این واژه را از بار ارزشی« ،خنثی» کنند؛ هرچند جستجوی گسترده
نویسنده در ادبیات علمی انگلیسیزبان (که در منابع کار نیز موجود است) نشان داد که در مقاالت علمی و پایاننامههای
دانشجویی ،از واژه «خیانت» ،بسیار بیشتر از واژه «روابط فرازناشویی» استفاده شده است .به همین دلیل ،نویسنده حاضر نیز
در توصیف این پدیده ،بدون تعلق ارزشی به واژهای خاص ،از همین تعبیر «خیانت» بهره گرفته است.
 .3به نقل از مجید رضازاده ،رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور .سایت خبری تابناک 6 :مهر .1394
 .4اباصلت شادفر؛ رئیس مجتمع قضایی خانواده شهید محالتی اعالم کرد« :خیانت ،در صدر مشکالت زوجهایی
قرار دارد که به این دادگاه خانواده مراجعه میکنند» .سایت خبری فرارو 26 :مرداد .1394
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قلپ تپنده جامعه ایرانی است؛ قلبی که هر از چندگاهی باید از خود پرسید این روزها چگونه
میتپد و بیماریهایش کدام است؟ اکنون بنیانهای «انسجامبخش» در خانواده ایرانی ،نسبت به
گذشته ،با مشکالت پیچیدهتری روبرو شده که یکی از پیامدهای آن در قالب گسترش خیانت و
طالق ،نمایان است .پدیدهای چون خیانت که تا چندی پیش ،امکان وقوعش در سطح گسترده
چندان مهیا نبود حال گویی ،با گسترش شبکههای اجتماعی ،بسترهای آن در جامعه ایرانی امروز
فراهم گردیده است .امروزه خیانت از طریق شبکههای اجتماعی ،از مهمترین بسترهای تغییرات
در این عرصه است (فتحی و همکاران.)1392 ،
در این میان ،رشد و نفوذ فناوریهای جدید در میدان تغییرات اجتماعی ،نقشی مهم را بازی
کردهاند و نظم هنجاری پیشین را به شیوهای حیرتآور به چالش کشیدهاند .از یک سوی،
افزایش تحصیالت در سالهای اخیر و ورود زنان به عرصههای اجتماعی (دانشگاه و کار)،
بتدریج ارتباط زن و مرد را سادهتر کرده است و از سوی دیگر ،فناوریهای ارتباطی جدید
(مانند تلفنهای هوشمند و چتهای مجازی) ،این ارتباط را پنهان نمودهاند .امروزه رابطه با
جنس مخالف (غیر از همسر قانونی) نه صرفاً با دیدارهای حضوری ،بلکه با چترومها و تلفن-
های همراه تداوم مییابند و مدیریت میشوند .فراگیرشدن این امکانات ارتباطی ،تأثیرات مهمی
بر الیههای پنهان شهری داشته است .فناوریهای نوین به «غیبت بدنها» در محافل عمومی
کمک نموده و در پی آن« ،فرصت گمنامی» افراد را در سطح جامعه افزایش داده است
(آزادارمکی و همکاران .)1391 ،امروزه خیابانها ،خلوت اما شبکههای اجتماعی مجازی ،شلوغ
شده است؛ قرارها با جنس مخالف به آنجا منتقل گردیده است که محیطی امن و البته پنهان را
فراهم آورده است که هیچ گشت ارشادی و حتی خانوادهای ،به راحتی یارای مقابله با آن نیست.
شهروندان ایرانی از محدودیتهای فضای عمومی پرهیز میکنند« .فناوری» در این میان نقش
عمدهای را بازی میکند؛ تلفنهای همراه و شبکههای اجتماعی ،ارتباط با جنس مخالف را در
هر جایی ممکن ساخته است .مجازی شدن این ارتباط ،کنترل همسر و خانواده را هم به کلی به
چالش کشیده است .بیاطالعی شریک زندگی ،کنترل او بر همسرش را با مشکالتی جدی
مواجه نموده است؛ به ظاهر ،دربهای خانه بسته است و زوجین ،سرمست از ایجاد امنیت برای
زندگی خود ،به خواب شبانه فرو میروند ،غافل از آنکه یک طرف ماجرا (و گاه هر دو طرف)،
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مشغول ارتباطهای پنهان مجازی با شریک عاطفی و جنسی خویش در بیرون از خانه است؛
ارتباطهایی که با ورود رایانه ،تلفنهای هوشمند و اینترنت پرسرعت به خانهها ،حتی به شکل
تصویری هم صورت میپذیرد؛ تغییراتی که در همین دو دهه پیش ،خیال آن هم خیالی محال
مینمود اما امروزه همین تغییرات فناوری ،مناسبات در حوزه فردی و اجتماعی را به کلی
دگرگون کرده و ما را مجبور به تغییر عینک تحلیل خود نموده است تا جهانی دیگر را در زیر
الیههای پنهان جامعه شهری نظاره کنیم.
اینها همه گویای آن است که امروزه تحوالت مختلفی در جامعه ایرانی ،در حال روی دادن
است .گسترش اینگونه روابط ،از جمله موضوعات حساس و عموماً مغفول در امر سیاست-
گذاری و مطالعات آکادمیک در ایران است .مسئلهای که تا چندی پیش ،آنچنان پنهان مینمود (یا
مینمودیم) که بسیاری گمان میکردند چون آن را نمیبینند پس وجود خارجی هم ندارد ،اما
نتایج تحقیقات جدید ،تنها نوک کوه یخی را نشان میدهند که چشمان بسته در ایران ،سالها از
آن میگریختند .با این همه ،در مطالعات پیشین در جامعه ایرانی در حوزه خیانت زناشویی،
عوامل مختلفی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و هر یک از این پژوهشها از منظری
خاص به خیانت زناشویی پرداختهاند .در این بین ،کمتر مطالعهای را میتوان سراغ گرفت که با
نگاهی جامعنگر و با رصد مطالعات پیشین در ایران ،تصویر نسبتاً کاملی از کلیت عوامل یافت
شده در تحقیقات پیشین در این حوزه را ارائه دهد .این همان رسالتی است که پژوهش حاضر
تالش نموده است که تا حد ممکن به آن پاسخ دهد .در این راستا ،مطالعه حاضر به دنبال پاسخ
به این سؤال بوده است که بر طبق مطالعات پیشین در ایران ،چه عواملی منجر به شکلگیری
خیانت زناشویی در خانوادههای ایرانی شده است؟ و این عوامل را تحت چه مقولهها و
مضامینی میتوان طبقهبندی نمود؟

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
تعبیر شود .فرهنگ دیکشنری آکسفورد ،خیانت زناشویی را «رابطه جنسی» با شخصی غیر از
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همسر قانونی فرد ،به طور پنهانی و بدون اطالع همسر ،تعریف کرده است اما به نظر میرسد که
این تعریف ،امروزه ناقص است و الگوهای مختلف خیانت در جهان کنونی را به طور کامل
پوشش نمیدهد .به همین دلیل در سالهای اخیر ،محققان این حوزه ،تعریف خیانت زناشویی را
به گونهای بسط دادهاند که دربرگیرنده سه حالت مختلف است :الف) خیانت جنسی 1ب) خیانت
عاطفی 2ج) خیانت جنسی-عاطفی (ویکس 3و همکاران2113 ،؛ یِنیسِری2116 ،؛ زوال.)2118 ،4
خیانت زناشویی اگرچه نوعی چندهمسری است اما با «چندهمسری توافقی» متفاوت است.
در چندهمسری توافقی ،زوجین مجازند با اطالع و رضایت شریک زندگی ،ارتباط جنسی یا
عاطفی با دیگران را تجربه کنند« .چندهمسری توافقی» به دو طرف اجازه میدهد آزادانه با
دیگران نیز رابطه داشته باشند .این رابطه میتواند در چارچوب توافق طرفین ،هر نوع رابطهای را
در بر بگیرد؛ از یک رابطه عاشقانه چندطرفه گرفته تا معاوضه همبستر و حتی گونههای دیگر
رابطه «باز» که امروزه در برخی جوامع غربی رواج یافته است .یکی دیگر از خصوصیات
تعیینکننده چندهمسری توافقی ،این است که طرفهای رابطه در مورد حدومرزها با یکدیگر
صحبت و در مورد آن «توافق» میکنند؛ مانند اینکه هر یک تا کجا میتوانند پیش بروند یا با چه
کسی و چگونه .اینها گویای آن است که خیانت زناشویی ،فقط «چندهمسری» نیست؛ بلکه فراتر
از آن« ،چندهمسری پنهان» است .به عبارتی ،خیانت زناشویی با مفهومی به نام «فریب» 5گره
خورده است (شوآنگ .)2113 ،در تمام الگوهای خیانت ،نوعی فریب و پنهانکاری از همسر
اول ،وجود دارد؛ چرا که اگر فریبی نباشد ،اساساً پدیده «چندهمسری» ،به خودی خود الزاماً به
معنای خیانت نیست و حتی در برخی جوامع و فرهنگها ،به عنوان عرف عام ،پذیرفته شده
است .به همین دلیل «چندهمسری پنهان» است که معنای خیانت را به خود میگیرد.
در این میان ،هلن فیشر )2111( 6که از انسانشناسان برجسته در حوزه عشق و خیانت در
جهان است بیان میکند که اغلب مطالعات پیشین در حوزه خیانت زناشویی ،به نوعی از
مشکالت روششناختی رنج میبردهاند؛ چرا که خیانت زناشویی را صرفاً به «خیانت جنسی»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sexual Infidelity
2. Emotional Infidelity
3. Weeks
4. Zola
5. Deception
6. Helen Fisher
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تقلیل دادهاند و لذا در بسیاری تحقیقات ،از مطالعه «خیانتهای عاطفی» که بیشتر کنشی «زنانه»
است پرهیز کردهاند و دقیقاً به همین دلیل ،خیانت را بیشتر امری «مردانه» دانستهاند؛ چرا که
«خیانت جنسی» ،بیشتر ذائقهای مردانه است (همان .)2111 ،در ایران نیز اغلب تحقیقاتی که به
حوزه خیانت زناشویی پرداختهاند ،خیانت را صرفاً به معنای «خیانت جنسی» در نظر گرفتهاند
(ر.ک :کاوه1373 ،؛ سهرابی و رسولی1378 ،؛ علیتبار و همکاران .)1393 ،در برخی دیگر از
تحقیقات ایرانی نیز حتی یک تعریف ساده از «خیانت» آورده نشده است و خواننده نمیداند که
منظور دقیق نویسنده از مفهوم مبهم «خیانت» در نوشتار چیست (بنگرید به :هنروپروان)1393 ،
اینها همه گویای ابهام در حوزه تعریف خیانت در جامعه ایرانی است .با این همه ،تحقیق حاضر
با الهام از دیدگاه فیشر ( )2111به بازتعریف مفهوم خیانت زناشویی پرداخته است و آن را «هر
نوع نقض تعهدات زناشویی در تضاد با انحصار جنسی و یا انحصار عاطفی شریک زندگی» می-
داند و در این راستا و با چندبعدی دیدن معنای «خیانت زناشویی» در قالب دو بُعد اساسی
«خیانت جنسی» و «خیانت عاطفی» ،دامنه مطالعه خود را گسترش داده است تا درک بهتر و
جامعتری نسبت به این پدیده بدست آورد.
«خیانت زناشویی» صرفاً مربوط به کشورهای غربی نیست بلکه پدیدهای کامالً فراگیر در
سراسر جهان است .براساس مطالعهای از  161فرهنگ جهان ،خیانت یکی از اصلیترین عوامل
طالقها و جداییهاست (بتزیگ .)1979 ،1خیانت زناشویی ،عمدهترین دلیل برای مراجعه
زوجین به کلینیکهای مشاوره خانواده است و از قضا یکی از مشکلترین مسائل زناشویی برای
درمانگران خانواده است (گوردون 2و همکاران .)2115 ،برآوردها نشان میدهند که میزان خیانت
زناشویی بین  11تا  81درصد در نوسان است .طبق نتایج تحقیقات معتبر ،حداقل  11درصد
زنان و  25درصد مردان در روابط جنسی خارج از حیطه ازدواج درگیر هستند (بلو و هارتنت،3
 .)2115البته این آمار صرفاً در شرایطی است که همه چیز ،عادی است و مشکلی در زندگی
زناشویی وجود ندارد! چرا که این نرخ در وضعیتی که درگیری عاطفی بین زن و شوهر پدید
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1. Betzig
2. Gordon
3. Blow & Hartnett

عوامل شکلگیری خیانت زناشویی در ایران؛ مطالعه فراترکیب 90

میآید و نارضایتی جنسی و یا عاطفی بین طرفین رخ میدهد ،آمار بیوفایی زوجین به یکدیگر
تا مرز  81درصد نیز افزایش مییابد (همان.)2115 ،
از طرفی ،در گذشته تصور میشد که خیانت زناشویی ناشی از اختاللی (با منشأ نارضایتی
جنسی ،عاطفی و یا نظایر آن) در درون رابطه زوجین است اما نتایج تحقیقات جدیدتر نشان می-
دهد که افراد خوشحال هم خیانت میکنند .نیومن )2117( 1در مطالعه خود بیان میکند که 34
درصد زنان و  56درصد از مردانی که خیانت کرده بودند اعالم کردهاند که در حین تجربه خیانت،
از قضا «ازدواج بسیار سعادتمندانهای» هم داشتهاند (همان)2117 ،؛ گویی نارضایتیهای زندگی نیز
دیگر بهانهای کافی برای ورود به روابط جدید نیست .خیانت ،غالباً تا سالها از شریک زندگی
پنهان میماند و حتی بیش از  61درصد آنها هیچگاه فاش نمیشوند (توئزنارد .)2119 ،2اینها همه
گویای آن است که بسیاری از الگوهای خیانت ،بیآنکه شناسایی شوند تا سالها ادامه مییابند.
میزان خیانت زناشویی در چند دهه اخیر در جهان ،دائماً در حال افزایش بوده است .مطالعه
روندهای مختلف نشان میدهد که آمار خیانت در همین نیم قرن اخیر در آمریکا ،بیش از سه
برابر شده است (کینزی 3و همکاران1953 ،؛ هانت1984 ،4؛ الورنس1979 ،5؛ فیشر1992 ،؛ بلو
و هارتنت .)2115 ،در سالهای اخیر ،فناوریهای نوین ،الگوهای خیانت را نیز تغییر داده است.
امروزه خیانت ،صرفاً رابطه جنسی یا بیرون رفتن با فردی غیر از همسر نیست؛ چرا که سایت-
های دوستیابی آنالین 6قرارهای پنهان با جنس مخالف را به شبکههای مجازی کشانده است.
امروزه یکی از شایعترین راههای خیانت از طریق شبکههای اجتماعی است و دوستیابیهای
آنالین ،رایجترین ابزار خیانت در جهان معاصر است که از آن ،گاه با تعبیر «خیانت آنالین» 8یاد
میشود (میلهام .)2118 ،7با این همه ،مطالعات پیشین نشان داده است که خیانت با متغیرهای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Neumann
2. Touesnard
3. Kinsey
4. Hunt
5. Lawrence
6. Online Dating
 .8البته «خیانت آنالین» ( )Online Infidelityشامل موارد دیگری چون هرزهنگاری اینترنتی ()Internet Pornography

نیز میشود اما در اینجا منظور از خیانت آنالین ،منحصراً رابطه پنهانی (در سطح عاطفی یا جنسی) با جنس مخالف در
قالب شبکههای اجتماعیِ مجازی مبتنی بر نت است.
8. Mileham
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مختلفی چون جنسیت ،مذهب ،وضعیت اقتصادی و نظایر آن رابطه دارد که در ادامه به توضیح
بیشتر آنها میپردازیم.
تقریباً همه آن چیزی که ما در رسانهها درباره خیانت میشنویم ،داستانهایی است درباره
«مردانی» که به همسرانشان خیانت میکنند و نه برعکس (النگلی .)2115 ،1در گذشته تصور می-
شد که خیانت زناشویی ،بیشتر امری مردانه است و این مردان هستند که سهم حداکثری از خیانت
را بر عهده دارند .البته این آمارها یک چیز را به درستی نشان میدهند و آن هم اینکه «خیانت
جنسی» در مردان ،دو تا سه برابر زنان است (فیشر و همکاران)2111 ،؛ چرا که بسیاری از مردها
میتوانند بدون هیچ پیوند عاطفی با زنی غیر از شریک زندگی خود وارد رابطه جنسی شوند اما
کمتر زنی مشتاق به چنین تجربه جنسی صرف و فارغ از محتوای عاطفی است .به همین دلیل،
مشتریان اصلی روسپیان نیز عموماً مردان هستند (ویتی .)2115 ،اینها گویای آن است که مردها
بیشتر تمایل به خیانت از نوع رابطه جنسی 2دارند؛ این در حالی است که زنها بیشتر تمایل به
گذراندن زمان با فردی غیر از همسر و برقراری رابطه عاطفی با او را در سر دارند (همان.)2115 ،
نکته مهم همینجاست که اگر «خیانت زناشویی» را صرفاً به «خیانت جنسی» تقلیل دهیم ،آنگاه
«خیانت عاطفی» که عرصهای بیشتر زنانه است را از نظر دور انداختهایم و مطالعه بخشی از واقعیت
را به حاشیه راندهایم .لذا پژوهشگران در کارهای جدیدتر بتدریج اعالم کردهاند که مطالعات پیشین
در حوزه خیانت زناشویی ،مشکالت روششناختی داشته است؛ چرا که محققان باید دقیقاً
منظورشان از «خیانت زناشویی» را تعریف میکردند (همان .)2111 ،به طور مثال ،برخی محققان،
تخیالت جنسی 3و یا «گفتگوهای» جنسی یا عاطفی در اینترنت و شبکههای اجتماعی نسبت به
افرادی غیر از شریک زندگی را از مصادیق خیانت میدانند و به همین دلیل ،دامنه خیانت را
گسترش میدهند (ویتی )2118 ،4و یا اینکه برخی محققان دیگر بر طبق همان الگوی گذشته،
خیانت زناشویی را صرفاً همان خیانت جنسی تلقی میکنند .به همین دلیل با توجه به اینکه میزان
خیانت «جنسی» در بین مردان ،بیشتر از زنان است لذا خیانت ،امری مردانه تلقی میشود اما در این
میان ،نکتهای که از آن غفلت شده ،این است که خیانت عاطفی ،در بین زنان بسیار بیشتر است
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Longly
2. Sexual Encounter
3. Sexual Fantasies
4. Whitty
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(ویتی .)2115 ،نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که خیانت عاطفی ،حتی میتواند خطرناک-
تر از خیانت جنسی باشد (شاکلفورد و باس .)2112 ،1با این همه ،یافتههای تحقیقات جدیدتر که
خیانت عاطفی را هم در کنار خیانت جنسی به عنوان مصادیق «خیانت زناشویی» قلمداد کردهاند،
در نتایج تحقیق آنها ،تفاوتهای جنسیتی در میزان خیانت دیده نشده است بلکه تفاوتها صرفاً در
«نوع» خیانت بین زنان و مردان بوده است.
در همین راستا براند 2و همکارانش ( )2118با انجام پژوهشی در مورد میزان شیوع خیانت در
زنان و مردان دریافتند که چنانچه تعریف خیانت به «رابطه جنسی» محدود نشود و موارد دیگری
همچون «رابطه عاطفی» را نیز دربر بگیرد ،آنگاه نه تنها میزان خیانت در زنان ،کمتر نیست بلکه
گزارش میزان خیانت در مجموع ،در جنس مؤنث ،گاه حتی باالتر است .در پژوهش آنها و طبق
تعریفشان از خیانت (شامل خیانت جنسی یا خیانت عاطفی) 51 ،درصد از زنان خیانت کرده
بودند؛ در حالی که  39درصد از مردان ،رفتارهای حاکی از خیانت زناشویی نشان داده بودند .این
در شرایطی است که خیانت جنسی صرف در مردان ،بسیار بیشتر بوده است .همچنین یافتههای
آنها نشان داد زنان بعد از خیانت ،بیشتر احتمال دارد که از همسرانشان جدا شوند یا با مرد شرکت
کننده در خیانتشان (مردی که با او ارتباط خارج از چهارچوب داشتهاند) ازدواج کنند و همین
امر ،خطرناک بودن خیانت عاطفی را برای کانون خانواده نشان میدهد اما مردانی که صرفاً خیانت
جنسی میکنند (مثالً با روسپیان) احتمال جدایی از همسر اصلیشان تقریباً اندک است .لذا این
محققان نتیجه گرفتند که پژوهشهایی که در گذشته ،میزان خیانت در مردان را باالتر گزارش
میدادند در تعریف گسترده و قابل قبول از خیانت ،نوعی نقص روششناختی داشتهاند .کاهش
تفاوت بین میزان خیانت در دو جنس در صورتی که تعریف از خیانت زناشویی را وسیعتر در نظر
بگیریم ،در پژوهشهای دیگری هم نشان داده شده است (دریگوتاس 3و همکاران1999 ،؛
ویدرمن .)1998 ،4بنابراین و برخالف تصور اولیه ،نتایج تحقیقات جدیدتر نشان داده است که
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1. Shackelford & Buss
2. Brand
3. Drigotas
4. Wiederman
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مردان و زنان ،تقریباً به میزان برابری دچار خیانت میشوند اما صرفاً نوع و الگوی غالب خیانت در
هر دو جنس ،متفاوت است (آداموپولو.)2113 ،1
اما خیانت ،صرفاً پدیدهای قابل تقلیل به جنسیت افراد نیست بلکه فراتر از آن ،با متغیرهای
دیگری چون مذهب نیز رابطه دارد .مطالعات گذشته در حوزه خیانت ،ارتباط مشخصی بین
گرایشهای مذهبی و احتمال خیانت را متصور نبودند (بلومستین و سوارتز .)1973 ،2گرچه
تحقیقات جدیدتر نشان دادهاند که رابطه مستحکمی بین تعلقات مذهبی فرد و گرایش او به
خیانت وجود دارد .آتکینز و کِسل )2117( 3در مطالعه خود متغیرهایی چون احساس نزدیکی به
خدا ،4مناجات ،نماز و متغیرهای دیگر مذهبی را مورد سنجش و در رابطه با خیانت افراد قرار
دادند و به این نتیجه رسیدند که تعلقات مذهبی ،رابطهای معکوس با احتمال خیانت در افراد
مختلف دارد .دلیل دیگری که آتکینز و کسل مطرح میکنند این است که شرکت در مراسمات
مذهبی ،نهتنها زمان و انرژی فرد را مصروف امور مذهبی میکند بلکه فراتر از آن با یافتن
دوستانی مذهبی در این گروههای اجتماعی ،جهتگیری فکری فرد را نیز تغییر داده و او را از
لذت بردن در امور مادی به سمت لذت بردن از امور معنوی ،سوق میدهد (آتکینز و کسل،
 .)2117بوردت و همکارانش ( )2118نیز در مطالعهای دیگر به نتایج مشابهی دست یافتند .آنها
بیان نمودند که تعلق مذهبی 5،شانس ورود به مسیر خیانت را برای افراد کاهش میدهد .آنها بیان
کردند که بیشترین فراوانی خیانت در افرادی یافت شده است که پایینترین تعلقات مذهبی را
داشتند .با این حال افرادی چون بالو و هارتنت ( )2115با نقد مطالعات پیشین ،دید ما را نسبت
به این پدیده ،کمی عمیقتر کردند .آنها عنوان نمودند که باید بین دو مفهوم «دینداری» 6و
«معنویت» 8تفاوت قائل شد .از نگاه آنها ،دینداری به معنای آن است که یک فرد با یک مذهب
خاص آشنا شود و به «انجام رسومات و شعائر» آن بپردازد؛ در حالی که «معنویت» به معنای
رابطه پایدار و به تعبیری «سفر دائمی» 7فرد با خدای خود اشاره دارد .بعالوه ،معنویت غالباً با
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Adamopoulou
2. Blumstein & Scwartz
3. Atkins & Kessel
4. Nearness to God
5. Religious Affiliation
6. Religiosity
7. Spirituality
8. Ongoing Journey
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مفاهیمی چون «ارزشها و اخالق» گره خورده است اما در وابستگی مذهبی ،ضرورتاً اینگونه
نیست .دینداری باالتر ،الزاماً به معنای معنویت باالتر نیست و ممکن است فرد دیندار ،صرفاً به
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
پایینتر است که هم دینداری و هم معنویت باالتری داشته باشند (بالو و هارتنت.)2115 ،
جنبه دیگر تغییرات خیانت زناشویی در جامعه را باید در وضعیت اقتصادی شهروندان
جستجو نمود .تحقیقات پیشین نشان داده است که وضعیت اقتصادی افراد ،میتواند تا حدی بر
رفتار جنسی و عاطفی آنها اثر بگذارد .نتایج مطالعه تریس و گیسن )2111( 1بیانگر آن است که
اشتغال ،همبستگی مثبتی با خیانت دارد؛ افرادی که شاغل هستند ،بیشتر از بیکاران خیانت
میکنند؛ چرا که شغل ،هم قدرت اقتصادی برای فرد ایجاد میکند و هم فرصتهای ارتباطی
بیشتری برای او فراهم میسازد .البته اگر زن و شوهر ،هر دو بیکار باشند ،احتمال خیانت کاهش
مییابد .خیانت در زمانی افزایش مییابد که یک طرف رابطه شاغل ،و دیگری بیکار باشد (بال و
هارتنت .)2115 ،از طرفی نتایج مطالعات مختلف نشان میدهد که بین سطح درآمد و احتمال
خیانت نیز رابطه محکمی وجود دارد .آتکینز و همکارانش ( )2111بیان کردهاند افرادی که
میانگین درآمدی باالتری دارند ،احتمال بیشتری دارد که به سمت خیانت سوق پیدا کنند .آنها
عنوان میکنند که درآمد بیشتر ،منابع بیشتری را برای فرد ایجاد میکند که با قدرت بیشتری
میتواند وارد فعالیتهای خیانتآمیز شود .البته آنها توضیح میدهند که افزایش احتمال خیانت
صرفاً به خاطر افزایش درآمد نیست بلکه پول ،از طریق ایجاد امکانات بیشتر برای فرد،
فرصتهای مناسبتری برای خیانت ایجاد میکند.
در این میان ،متغیری که بررسی آن در حوزه خیانت ،بسیار دشوار است ،متغیر نقش
«فرصتها» در بروز خیانت است؛ چرا که محققان در این حوزه ،به راحتی نمیتوانند ،فرصتها
را تعریف عملیاتی 2کنند (بال و هارتنت .)2115 ،به عنوان مثال ،فرصت میتواند به تعداد افرادی
اشاره داشته باشد که یک فرد در طول روز با آنها ارتباط و تماس دارد و یا در توصیف افرادی
به کار رود که به دالیل مختلف کاری ،تحصیلی و نظایر آن ،زمان قابل مالحظهای را در بیرون از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Treas & Giesen
2. Operationalize
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منزل و به دور از شریک زندگی خود سپری میکنند (گِمر .)44 :2113 1،محققان بیان کردهاند
که محیط کاری ،بهمثابه یک فرصت بالقوه برای یافتن رابطههای جدید عمل میکند .نتایج
تحقیقات متعدد نشان میدهد که تقریباً نیمی از خیانتهای افراد مختلف با «همکاران» آنها بوده
است؛ چرا که بیشترین زمان فرد به غیر از خانه ،در محیط کار و با همکاران سپری میشود
(همان .)44 :برخی مطالعات دیگر نیز نشان داد که زنان ،بیشتر برای دستیابی به پیشرفتهای
شغلی خویش در محیط کار ،اقدام به خیانت میکنند که این امر میتواند بیشتر با همکاران رده
باالی فرد صورت گیرد تا در قبال آن امتیازهای شغلی برای زن به همراه آورد (بوئکهوت 2و
همکاران .)1999 ،به همین دلیل محققان به این نتیجه رسیدند که فرصتها در محل کار 3به طور
معنیداری ،توزیع خیانت را تفسیر میکنند (لواندوسکی و آکرمان .)2116 ،4همچنین تحقیقات
نشان میدهد زوجینی که به هر دلیل ،به صورت جدا از یکدیگر زندگی میکنند ،فرصتهای
خیانت بیشتری دارند (گمر .)44 :2113 ،مردان و زنان متأهلی که از نظر جغرافیایی ،از
همسرشان دور هستند ،احتمال خیانت در بین آنها افزایش مییابد .این نکته که شریک زندگی
فرد ،در پیرامون او بهطور ثابت حضور نداشته باشد ،میتواند به عنوان یک فرصت برای بروز
خیانت در نظر گرفته شود .البته فاصله جغرافیایی ،مخصوصاً اگر طوالنیتر هم شود ،بدین معنا
خواهد بود که برای زوجین ،نوعی فشار ناشی از فقدان شریک جنسی-عاطفی ایجاد میکند و
همین امر ،با ایجاد اختالل در نظم جنسی و عاطفی فرد ،او را به سمت تأمین نیازهای خود با
فردی دیگر سوق میدهد (همان .)45 :2113 ،با این همه ،در حوزه فرصتها ،برخی تحقیقات
جدیدتر ،دیدگاههای رادیکالتری را ارائه میدهند .به طور مثال ،گالس )2112( 5در پژوهش
خود روابط زوجینی را گزارش نمود که با همسران خود روابط پرنشاطی داشتند اما به محض
یافتن فرصت مناسب ،به خیانت اقدام میکردند و آن را به مثابه تجربهای جذاب برای زندگی
خود میپنداشتند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gemmer
2. Boekhout
3. Workplace
4. Lewandowski & Ackerman
5. Glass
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از سوی دیگر ،نتایج تحقیقات مختلف نشان میدهد که احتمال خیانت در افراد مختلف با
تجربه رابطه جنسی پیش از ازدواج در بین آنها نیز رابطه دارد .لوین )1985( 1نشان داد که
احتمال وقوع خیانت و فراوانی این خیانتها ،همبستگی باالیی با تجربه روابط جنسی پیش از
ازدواج در بین زنان دارد .او بیان کرد که یک زن ،هرچه شریکان جنسی بیشتری را در پیش از
ازدواج تجربه کرده باشد ،احتمال بیشتری دارد که نتواند به تعهدات زناشویی خود پس از
ازدواج وفادار بمانند و وارد روابط خیانتآمیز شوند (به نقل از :گمر .)2113 ،در این میان،
محققان دیگر نیز در مطالعات خود بیان کردند که صرف تجربه رابطه جنسی پیش از ازدواج،
احتمال خیانت در دوران بعد از ازدواج را چندان افزایش نمیدهد؛ بلکه متغیر تعیینکننده در
احتمال خیانت« ،تعداد شریکان جنسی» ،پیش از ازدواج است .در این راستا ،تریس و گیسن
( ،)2111شاخصی ارائه دادهاند و بیان میکنند که به ازای تجربه جنسی با «هر شریک جنسی» در
پیش از ازدواج ،به میزان «یک درصد» احتمال خیانت در بعد از ازدواج بیشتر میشود .بنابراین
در این رویکرد ،اگر یک زن یا مرد ،در پیش از ازدواج تجربه رابطه جنسی با ده نفر را داشته
باشد ،به میزان ده درصد ،احتمال خیانت پس از ازدواج در او بیش از یک فرد معمولی است که
این تجربه را نداشته است .همچنین فورست و تاندفر )1996( 2در مطالعه خود بیان میکنند
افرادی دارای بیشترین تجربه خیانت زناشویی بودند که حداقل چهار شریک جنسی 3را در
روابط پیش از ازدواج خود تجربه کرده بودند.
مطالب باال ،مروری اجمالی بر عوامل تعیینکننده در شکلگیری خیانت زناشویی در
مطالعات خارجی بود اما در پژوهش حاضر قصد بر این است که عوامل تعیینکننده و شناسایی
شده خیانت زناشویی در بستر پژوهشهای ایرانی مورد تحلیل و طبقهبندی قرار بگیرد .حال در
همین راستا و در ادامه سعی میکنیم به واکاوی مطالعات داخلی انجام گرفته در حوزه خیانت
زناشویی در جامعه ایرانی به روشی نظاممند بپردازیم.

روش پژوهش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Levin
2. Forste & Tanfer
3. Sexual partners
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پژوهش حاضر با استفاده از روش «فراترکیب کیفی» 1انجام پذیرفته است .فراترکیب ،روشی
نسبتاً جدید در تحقیقات کیفی است .هدف فراترکیب ،تفسیر یکپارچه و جدیدی از نتایج
یافتههای کیفی در مطالعات پیشین است (والش و دون .)214 :2114 ،2دالیل متعددی برای
استفاده از مطالعات فراترکیب در پژوهشهای کیفی وجود دارد .اولین دلیل ،این است که در
سالهای اخیر ،میزان عالقه و استفاده از تحقیقات کیفی به طور معنیداری افزایش یافته است.
در این راستا فراترکیب با تلفیق نتایج تحقیقات متعدد به محققان برای شناسایی انواع تمها و
مضامین رایج و مقایسه گروههای مفهومی مختلف کمک میکند و باعث ایجاد بینشی جامعتر و
عمیقتر نسبت به موضوع مورد مطالعه میگردد که ممکن است در یک پژوهش واحد حاصل
نشود( .اروین 3و همکاران2111 ،؛ هربر 4و همکاران .)2118 ،با این همه ،فراترکیب را نباید با
برخی از روشهای پژوهشی مرسوم ،یکسان گرفت .به طور مثال ،فراترکیب« ،تحلیل ثانویه»

5

تحقیقات پیشین نیست؛ چرا که تحلیل ثانویه ،تحلیل مجدد «دادههای خام» مطالعات پیشین
است .این در حالی است که در فراترکیب ،به تحلیل «نتایج و یافتههای» مطالعات پیشین پرداخته
میشود (سندولسکی و باروسو .)21 :2118 6،از طرفی ،هرچند روش «فراترکیب» نیز همانند
روش «فراتحلیل» هر دو به تحلیل نتایج و یافتههای مطالعات پیشین میپردازند اما این دو روش
نیز ،یکی نیستند .در فراتحلیل ،با بهرهگیری از روشهای آماری به دنبال «تحلیل کمّی» از
«یافتههای کمّی» هستیم اما در فراترکیب به دنبال «تحلیل کیفی» از «یافتههای کیفی» در مطالعات
پیشین هستیم (سندولسکی و باروسو.)17 :2118 ،

فرایند نمونهگیری
روش نمونهگیری در پژوهش فراترکیب حاضر ،به صورت هدفمند و چهارچوب نمونهگیری آن
براساس «مالکهای ورود» 8و «مالکهای خروج» 7تعیین شده است .مالکهای ورود و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)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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مالکهای خروج ،دو فیلتر مختلف و دو مرحله پیاپی در فرایند نمونهگیری در روش فراترکیب
هستند .فیلتر یا صافی اول ،مالکهای ورود است و فیلتر و صافی دوم ،مالکهای خروج هستند.
براساس این دو مالک ،حجم دقیق نمونهها مشخص شدهاند .در «مالکهای ورود» در پژوهش
حاضر ،به دنبال انتخاب تحقیقات و مطالعاتی بودیم که با هدف پژوهش ما مناسب بودند .لذا در
این مرحله ،هر پژوهشی که با موضوع خیانت زناشویی در کشور انجام گرفته است به فهرست
اولیه نمونهگیری «وارد» گردید .مالک ورود به نمونه ،در این مطالعه شامل موارد زیر بود:
 هر مقاله «علمی-پژوهشی» یا «علمی-ترویجی» در حوزه خیانت زناشویی که به صورت
مقاله کامل چاپ شده و متن کامل آن مقاله در دسترس باشد در فهرست اولیه نمونهگیری
قرار گرفت .در این راستا به دنبال مقاالتی بودیم که فرایند ارزیابی علمی را زیر نظر داوران
متخصص طی کرده باشند تا از این طریق بتوان به نتایج یافتههای آنها اعتماد کرد.
در مرحله دوم از فرایند نمونهگیری« ،مالکهای خروج» از نمونه ،فعال شدند .در این مرحله
به دنبال مالکهایی بودیم که از بین پژوهشهای انتخاب شده در مرحله قبل ،برخی از
پژوهشهای نامناسب با فرایند تحلیل ما ،از فرایند انتخاب در لیست نهایی نمونهها ،حذف
شوند .به عبارتی ،در مالکهای خروج ،به دنبال «حذف» منابع و پژوهشهایی بودیم که در
فهرست اولیه نمونهگیری ،وارد شدهاند اما به دالیل مختلف ،برای تحلیل نهایی پژوهش حاضر
مناسب نبودند .مالکهای خروج در مطالعه حاضر شامل موارد زیر بوده است:
 کتابها؛ به دلیل اینکه معموالً بسیاری از کتابها نتیجه پژوهشهای تجربی نیستند و بیشتر
مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانهایاند.
 پایاننامههای دانشگاهی؛ به دلیل اینکه پایاننامهها عمدتاً چاپ نمیشوند و قابلیت
دسترسیپذیری محدودی دارند.
 مقاالت همایشها و کنفرانسهای داخلی؛ به این دلیل که مقاالت همایشها اغلب دارای
فرایندهای داوری مبهم و در مواردی ضعیف هستند و نمیتوان به نتایج یافتههای آنها اعتماد
کافی نمود.
 پژوهشهایی که فاقد الگوی روششناختی مناسب بودند.
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 مقالههایی که صرفاً در «عنوان» ،با موضوع تحقیق اشتراک لفظی داشتند ولی با آن مرتبط
نبودند؛ مانند مقالههایی در حوزه «خیانت در امانت» و نظایر آن.
در راستای مالکهای ورود و خروج در فرایند نمونهگیری ،لیستی از کلیدواژههای مرتبط با
موضوع تحقیق را در پنج پایگاه اطالعات علمی کشور که در جدول  1مشخصات آنها آمده
است مورد جستجو قرار دادیم که در مجموع  436عنوان از محتواهای مختلف ،با موضوع
خیانت بدست آمد که برحسب سه مرحله غربالگری در سطح بررسی «عنوان»« ،چکیده» و «متن
کامل» مقالهها و ریزش بخشی از حجم نمونه در هر مرحله ،در مجموع  84مقاله ،شایسته
قرارگیری در نمونه نهایی تشخیص داده شدند .سپس «اسامی نویسندگان» و «فهرست منابع»
مقالههای انتخاب شده نیز برای یافتن مقاالت تکمیلی ،مورد واکاوی قرار گرفت که  4مقاله نیز
از این طریق ،یافت شد و به نمونه نهایی ،اضافه گردید که در نهایت  87مقاله برای فرایند تحلیل
در پژوهش حاضر انتخاب شد.
جدول  .1کلیدواژهها و پایگاههای اطالعات علمی جستجو شده در پژوهش حاضر
مفاهیم کلیدی
مورد جستجو

منابع و پایگاههای اطالعات علمی مورد جستجو

خیانت

پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ()www.sid.ir

خیانت جنسی  /خیانت عاطفی

پرتال جامع علوم انسانی ()www.ensani.ir

خیانت زناشویی

پایگاه اطالعات نشریات کشور ()www.magiran.com

روابط فرازناشویی

پایگاه مجالت تخصصی نور ()www.noormags.com

روابط جنسی فرازناشویی

جویشگر علمی فارسی ()www.elmnet.com

روابط خارج زناشویی

بررسی «فهرست منابع» مقاالت منتخب از پایگاههای فوقالذکر

بیوفایی  /بیتعهدی

بررسی «اسامی نویسندگان» مقاالت منتخب از پایگاههای
فوقالذکر
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شناسایی
مراحل غرابلگری
انتخاب شده
حجم منونه هنایی

نمودار  .1خالصه فرایند نمونهگیری در پژوهش حاضر
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روش تجزیه و تحلیل دادهها
در این پژوهش ،فرایند اصلی تجزیه و تحلیل اطالعات استخراج شده از مقالههای مورد مطالعه
و سپس ترکیب آنها با بهرهگیری از تکنیکهای «کُدگذاری» 1انجام گرفته است .کدگذاری ،قلب
فراترکیب و مهمترین مرحله آن است .در این راستا در پژوهش حاضر بر روی اطالعات
استخراج شده از مقاالت ،چند مرحله کدگذاری انجام گرفته است .مرحله اول« ،کدگذاری باز»

2

بود .در جریان کدگذاری باز ،به خرد کردن اطالعات ،تجزیه و تحلیل ،مقایسه ،برچسب زدن و
مقولهسازی دادهها پرداخته میشود (استراوس و کربین .)128-123 :1391 ،کدگذاری باز در
پژوهش حاضر ،فرایندی بود که در آن اطالعات دریافتی به صورت واحدهای معنادار درآمدند و
در شروع فرایند تحلیل از آنها استفاده شد .هدف اصلی کدگذاری باز ،مفهومسازی و برچسب
زدن به دادهها بود .در این مطالعه ،هر جمله خبری در اسناد مورد مطالعه را که نوعی پیام ،خبر یا
نتیجهای را اعالم میکرد که مرتبط با سؤال پژوهش حاضر بود ،یک برچسب یا کد مفهومی به
آن داده شد .واحد تحلیل ،جمله بود و نه پاراگراف .به عبارتی ،کدها در سطح جمالت،
استخراج شدند و هر پاراگراف ،مجموعهای از چندین کد را به خود اختصاص میداد.
بعد از تحلیل یافتههای کیفی مقاالت مورد مطالعه ،در نهایت در مرحله «کدگذاری باز»117 ،
کد مفهومی بدست آمد .سپس در مرحله «کدگذاری محوری» 3،مفاهیم مشابه در کدگذاری
مرحله قبل در یک مفهوم کالنتر طبقهبندی شدند .به عبارتی ،چندین مفهوم اولیه ،در یک مفهوم
کالنتر خالصه گردیدند .در نهایت با ترکیب و ادغام  117کد اولیه در مفاهیم مشترک ،در
مجموع  32مفهوم بدست آمد که این مفاهیم نیز با دستهبندی موضوعی و ادغام آنها در سطحی
باالتر 9 ،مقوله اصلی مشخص شد که بیانکننده عوامل اصلی بروز خیانت زناشویی در خانواده
ایرانی هستند .به عبارتی ،مقولهها یا حیطهها ،از ترکیب کدهای محوری شکل گرفتند.

یافتههای پژوهش
تمام کدها ،مفاهیم و مقولههای استنتاج شده در پژوهش حاضر در قالب جدول  2در این بخش
آورده شده است و سپس در ادامه به توضیح تفصیلی جدول زیر پرداخته میشود:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Coding
2. Open Coding
3. Axial Coding
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جدول  .2فرایند مقولهبندی یافتهها در مطالعه حاضر
مقوله

مفهوم

 .1عوامل روانشناختی

شخصیت

کد اولیه
شخصیت برونگرا؛ خیانت بیشتر  -سطح باالی خودشیفتگی  -عزت نفس باال /
عزت نفس پایین  -اختالل شخصیت مرزی  -روانپریشی باال  -وجدان پایین

سبکهای

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

دلبستگی

دو سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی)

طرحوارههای
عشق

طرحواره عشق ایمن؛ خیانت کمتر  -طرحوارههای عشق ناایمن (مانند طرحواره
عشق غیرجدی و یا طرحواره عشق کنارهگیر)؛ خیانت بیشتر
فرصتهای خیانت در فضاهای عمومی – فرصتهای خیانت در فضاهای آموزشی

 .2عوامل اجتماعی – محیطی

فرصتهای
خیانت

و دانشگاهی – فرصتهای خیانت در فضاهای کاری و شغلی – نقش تکنولوژی-
های مدرن به عنوان فرصتهای جدید ارتباطی با جنس مخالف (تلفنهای هوشمند،
اینترنت ،شبکههای اجتماعی و نظایر آن)

گروههای دوستی

مشاهده سبکهای زندگی لذتطلب  -ترغیب دوستان ناباب  -تداوم معاشرتهای

منحرف

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

شرایط محیطی

 .3عوامل فرهنگی

تغییر ارزشها و
باورها
سبک زندگی
دینی
پایگاه

 .4عوامل اقتصادی

اقتصادی –
طبقاتی

منطقه و محله سکونت  -کنترلهای محیطی پایین در شهرهای بزرگ  -فرصت
گمنامی در کالنشهرها  -کاهش آشنایی محلهای
جهانی شدن و تغییر الگوها و نگرشهای تعامل جنسی در بین جوانان  -گسترش
ارزشهای اخالقی سهلانگارانه و نسبیتاندیش – رشد ارزشهای جنسی سهل-
گیرانهتر؛ احتمال خیانت بیشتر
کاهش میزان دینداری  -تغییر الگوی دینداری (از دینداری مرجعیتگرا به دینداری
فردگرا)  -کمرنگ شدن باورهای مانعساز؛ احتمال خیانت بیشتر
سطح درآمد (درآمد باالتر؛ احتمال خیانت بیشتر & تغییر ناگهانی ثروت مادی
همسر؛ احتمال خیانت بیشتر) – پایگاه شغلی (موقعیت شغلی بهتر؛ احتمال خیانت
بیشتر & نوع شغل و دسترسپذیری به جنس مخالف & داشتن دفتر کار مستقل و
وجود محل و مکانی برای ارتباط بیشتر؛ احتمال خیانت بیشتر)

مشکالت مالی

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

بهانهای برای

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

پیشرفت

بهبود وضعیت شغلی (پیشرفت شغلی)
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مقوله

کد اولیه

مفهوم

قطع شدن رابطه جنسی (به دلیل بارداری همسر و قهر و دعوای طوالنی مدت و نظایر
آن)  -مشکالت جنسی مرد (انزال زودرس و ناتوانی جنسی و تمایل به رابطه جنسی
با خشونت) – کمیت پایین رابطه (به دلیل تولد فرزند ،بیماری همسر ،فضای کوچک
خانه و داشتن فرزند نوجوان ،قهر ،مشاجره و درگیری ،زندگی با خانواده همسر در
یک آپارتمان و امتناع زن)  -کیفیت پایین رابطه (به دلیل همراهی نکردن همسر،
نارضایتی جنسی

سردمزاجی همسر ،شرم داشتن و دید منفی همسر به رابطه ،امتناع همسر از نوع
خاصی از رابطه ،زده شدن از رابطه به دلیل امتناع همسر ،یکنواخت بودن رابطه با
همسر ،نداشتن جذابیت جنسی همسر ،لذت نبردن از رابطه جنسی با همسر ،تحقق
نیافتن انتظارات جنسی ،عالقه نداشتن به همسر و برقراری رابطه صرفاً به عنوان
وظیفه)  -فقدان مهارتهای الزم در رابطه جنسی  -عدم توجه به نیازهای جنسی
شریک زندگی  -جلوگیری از رابطه برای تنبیه جنسی.
فقدان حمایت عاطفی  -بیتوجهی به همسر (گذراندن وقت با دوستان از طریق تلفن،

 .5عوامل رابطهای  -تعاملی

تفریح ،مسافرت و نظایر آن)  -ابراز محبت نکردن و ارضاء نکردن نیازهای عاطفی
همسر  -اختالف در عقاید و باورها و سالیق  -کشاندن مسائل زناشویی به خانوادهها و
فراهم کردن زمینه دخالتهای آنها  -خشونت کالمی و عاطفی از سوی همسر -
بددهنی و غُرزدنهای مداوم و رفتار تحملناپذیر همسر (مشاجره و درگیری و قهر
نارضایتی عاطفی

طوالنی با همسر  -عالقه نداشتن به همسر و دوست نداشتن او(به دلیل ازدواج اجباری
یا اجازه ندادن خانواده به ازدواج با فرد مورد نظر و نظایر آن)  -از بین رفتن عشق و
عالقه و به وجود آمدن دلزدگی زناشویی  -برآورده نشدن انتظارات از ازدواج و داشتن
حس برتری از همسر  -مطرح شدن بحث طالق بهدلیل اختالفات  -رفتارهای
تحقیرآمیز همسر (مقایسه همسر با مردها  /زنهای دیگر و تمسخر او نزد دیگران)

احساس تنهایی
در رابطه
نارضایتی از

حس تنها ماندن  -احساس نادیده گرفته شدن  -احساس طرد  -احساس بی-
ارزش بودن در رابطه
تعارضهای شدید و حل نشدنی -فقدان مهارتهای حل مسأله  -سازگاری پایین

زندگی مشترک

در رابطه با همسر  -ناکامی در ارضای نیازها

فقدان دسترسی

حضور اندک شوهر در منزل  -قهر و ترک طوالنی منزل  -مسافرتها و مأموریت-

به همسر
فقدان کنترلهای
نامحسوس

های طوالنی  -شیفت شب همسر  -محکومیتهای قضایی و زندانی بودن همسر
ضعف نظارت و کنترل بر زندگی توسط همسر  -نادیده گرفتن شواهد اولیه انحراف
(توسط قربانی)  -عدم حساسیت به تغییرات ناگهانی در رفتارهای جنسی و یا
عاطفی همسر
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مقوله

مفهوم
خشونت خانگی
تقابل با همسر

کد اولیه
خشونت کالمی همسر  -خشونت عاطفی همسر  -خشونت فیزیکی همسر -
تهمت ،سوءظن و بدبینی (نسبت به وفاداری همسر)
تهدید به جدایی همسر  -انتقام از خیانت همسر  -جنگ قدرت بین زوجین
اصرار به ادامه رابطه توسط نفر سوم  -پیشنهادهای اغواگرانه از سوی نفر سوم

نقش ضلع سوم

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

در رابطه

روی نقطه ضعف فرد)  -عدم پذیرش پایان رابطه توسط نفر سوم  -درد دل کردن
با نفر سوم و جبران کمبود توجه و محبت

پیشینه خانوادگی
 .6عوامل خانوادگی

فرد
اختالفات

سابقه طالق والدین ،احتمال خیانت بیشتر  -سابقه خیانت یک از والدین ،احتمال
خیانت بیشتر  -زندگی در خانواده پرتنش
اختالف فرهنگی با همسر  -اختالف طبقاتی با همسر

خانوادگی
ازدواج نامناسب

ازدواجهای زودهنگام  -ازدواجهای تحمیلی  -ازدواجهای مصلحتی

تنوعطلبی

حس کنجکاوی  -تأکید زیاد بر لذت جنسی  -هیجانخواهی  -کمبود تعهد

انگیزههای

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

تجربهای

همسر  -فرار از روزمرگی و خستگی از زندگی تکراری
سابقه طالق فرد  -تجربه رابطه جنسی پیش از ازدواج  -تجربه رابطه عاطفی پیش

 .7عوامل فردی

پیشینه فردی

از ازدواج  -تجربه همخانگی پیش از ازدواج (زندگی مشترک بدون ازدواج با جنس
مخالف)  -عشق ناکام گذشته (تجربه شکست عاطفی در زندگی مشترک)  -تالش
برای احیای روابط قبلی

اعتیاد جنسی
سوءمصرف

 .8عوامل رسانهای

تضعیف ارزشها
از طریق رسانه-
های جمعی و
اجتماعی

تمرکز مداوم فرد با مسائل جنسی  -تمایالت جنسی مهار نشده در یک طرف رابطه
 فانتزیهای جنسی انحرافی  -اعتیاد به پورنوگرافیمشروبات الکلی (مصرف مشروبات؛ احتمال خیانت بیشتر)
مواد مخدر (مصرف مواد مخدر؛ احتمال خیانت بیشتر)
مشاهده سبکهای جدید زناشویی در رسانهها  -ایجاد آمادگی ذهنی برای داشتن
رابطه خارج از ازدواج  -مقایسه همسر با زنهایی که در فیلمها نقش شریک جنسی
دارند  -رسانههای جدید و شیوع فرهنگ فساد در جامعه  -فضای مجازی و
مخدوش شدن مرزهای ارتباط با جنس مخالف  -فضای مجازی و تخریب حریم
خصوصی
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مقوله

مفهوم

کد اولیه

تولید نیازهای

تولید فانتزیهای جنسی در رسانه (پورنوگرافی)  -تغییر ذائقه جنسی در گذر زمان

جدید از شبکه-

(از طریق رسانههای جهانی)  -ترویج عشقهای جدید و ناپایدار در رسانهها (عشق

های ماهوارهای و

سیال و  - )...تحریک به رابطه با مردها  /زنهای متعدد

اجتماعی
خیانت در بین سنین جوانتر ،بیشتر است  -اختالف سنی زیاد ،احتمال خیانت را
 .9عوامل زمینهای

سن

افزایش میدهد  -خیانت در  8سال اول ازدواج ،بیشتر است  -هرچه تعداد سال-
های زندگی مشترک بین زوجین بیشتر شود (مدت ازدواج) ،احتمال خیانت کمتر
میشود.

جنسیت

خیانت ،در بین مردان ،فراوانی باالتری نسبت به زنان دارد  -مردان ،بیشتر به خیانت
جنسی گرایش دارند  -زنان ،بیشتر به خیانت عاطفی گرایش دارند.

یافتههای این پژوهش که مبتنی بر نتایج پژوهشهای انجام گرفته در حوزه خیانت زناشویی
در جامعه ایرانی است ،نشان داد که عوامل خیانت زناشویی را میتوان تحت « 9عامل» مختلف
طبقهبندی نمود .هر یک از این عوامل نیز به زیرمقولههای مختلفی قابل تقسیم هستند .اولین
عامل اثرگذار در بروز خیانت زناشویی ،مجموعه عوامل روانشناختی هستند .که خود به سه
مقوله عمده قابل تقسیم است« :شخصیت»« ،سبکهای دلبستگی» و «طرحوارههای عشق» .در این
راستا ،خیانت زناشویی عمدتاً ریشه در افرادی دارد که از ویژگیهایی چون شخصیت برونگرا،
اختالل شخصیت مرزی ،سطح باالی خودشیفتگی ،روانپریشی باال و یا سبکهای دلبستگی
ناایمن و طرحوارههای عشق ناایمن برخوردار هستند .نتایج پژوهشها در این حوزه نشان داده
است که افراد دارای سبکهای دلبستگی ناایمن و یا طرحوارههای عشق ناایمن ،چندان قادر به
ایجاد روابط عمیق و صمیمی با همسر خود نیستند .بنابراین از مناسبات عاطفی ،جنسی و روابط
زناشویی بلندمدت خود نیز رضایت چندانی ندارند و تعارضهای میان فردی باالتری را به
خصوص با همسر خویش تجربه میکنند .همچنین افراد با طرحوارههای عشق ناایمن ،به دلیل
نااطمینانی به روابط بلندمدت ،به روابط جنسی یکشبه و کوتاهمدت یا روابط جنسی بدون عشق
و امثال آن ،بیشتر از مناسبات بلندمدت تمایل پیدا میکنند .چنین وضعیتی ،بهمثابه یک عامل
مؤثر و زمینهساز برای این دسته از افراد در سوق یافتن آنها به سمت خیانت زناشویی عمل می-
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کند .از رویکرد روانشناختی ،خیانت زناشویی آشکارا نوعی بیماری یا اختالل با ریشههای
روانی قلمداد میشود که نیازمند درمان است.
دومین عامل اثرگذار در وقوع خیانت زناشویی در پژوهشهای این حوزه« ،عوامل
اجتماعی–محیطی» هستند .این عوامل به مقولههایی چون «فرصتهای خیانت»« ،شرایط
محیطی» و همچنین «گروههای دوستی منحرف» قابل تقسیم است .در این راستا ،فرصتهای
خیانت به عنوان یکی از شرایط زمینهساز ،از عوامل اصلی تسهیل خیانت زناشویی محسوب می-
شود .فرصتهای خیانت در محیطهای کاری و شغلی (شامل فرصت همکار بودن با جنس
مخالف یا فرصتهای شغلی که الزمه آن ارتباط باال با جنس مخالف است) میتواند شرایط و
بسترهای وقوع خیانت را فراهم نماید .به همین دلیل ،احتمال خیانت زناشویی در شاغلین ،بیشتر
از بیکاران است .همچنین دانشگاهها و سایر محیطهای اجتماعی که به ارتباط نزدیکتر با جنس
مخالف منجر میشود نیز میتواند برای چنین افرادی ،به عنوان موقعیتهای فرصتساز عمل
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
کالنشهرها بیشتر و کنترلهای محیطی و آشنایی محلهای در آنها کمتر است .از سوی دیگر ،نقش
گروههای دوستی منحرف نیز به عنوان یک نقش کلیدی در ترغیب افراد به سمت خیانت
زناشویی مؤثر است .افرادی که در گروههای دوستی خود ،دوستانی دارند که تجربه خیانت
دارند و یا روابط متعدد را تجربه میکنند احتمال بیشتری دارد که خود نیز به این رفتارها کشیده
شوند .در این راستا ،مشاهده سبکهای زندگی لذتطلب و غیرمتعهدانه و همچنین شکلگیری
نوعی رقابت کاذب در گروههای دوستی برای ورود به خیانت زناشویی میتواند به سوق دادن
افراد به خیانت زناشویی مؤثر باشد.
سومین عامل اثرگذار در وقوع خیانت زناشویی« ،عامل فرهنگی» است .این عامل خود را در
تغییر ارزشها و تغییر سبک زندگی دینی نشان میدهد .یافتهها نشان داده است که گسترش
جهانی شدن فرهنگی و فراگیر شدن ارزشهای اخالقی سهلانگارانه و نسبیت اندیش در جامعه
ایرانی ،بتدریج منجر به تغییر نسبی در ارزشهای جنسی و تعهد جنسی در بین نسلهای
جدیدتر شده است .از طرفی ،با کاهش میزان دینداری در بین جوانان و همچنین تغییر الگوی
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دینداری از «دینداری فقهی» (مرجعیتگرا) به «دینداری سکوالر» (فردگرا) در سالهای اخیر،
بتدریج باورهای دینی مانعساز برای پرهیز از خیانت زناشویی نیز در میان جوانان در حال کاهش
است .در شرایط کنونی ،افراد در جریان زندگی روزمره خود ،کمتر از نسلهای پیشین به احکام
دینی (به عنوان فصلالخطاب) رجوع میکنند و عمدتاً به تشخیص فردی خود (و نه دستور
دین) عمل میکنند که این امر منجر به ظهور نوعی دینداری سکوالر و فردگرا در جامعه شده
است؛ یعنی شرایطی که فرد اگرچه خود را دیندار میداند اما به «مرجعیت دینی و احکام فقهی»
ملتزم نیست و در موارد متعدد به تشخیص خود عمل میکند .پیامد این تغییر رویکرد ،تضعیف
کنترلهای دینی در پرهیز از روابط خارج از خانواده و دین است .البته این همه ماجرا نیست؛
چرا که خوانشهایی از دینداری نیز وجود دارد که به افزایش خیانت دامن میزند؛ یعنی
خوانشهایی که چندهمسری را برای مرد مسلمان مجاز میداند .با همین قاعده ،برخی مردان
اقدام به صیغههای موقت پنهانی با زنان مختلف میکنند و به دور از چشم و اطالع همسر اصلی
خود وارد روابط جنسی و حتی عاطفی با برخی زنان دیگر میشوند .این دسته از افراد ،از
دینداری به عنوان توجیهی برای رسیدن به امیال خود بهره میگیرند .با این حال ،یافتهها نشان
داد که فرد هرچه مذهبیتر و مومنتر باشد ،احتمال خیانت در او کمتر است؛ چرا که دغدغههای
مذهبی و معنوی ،با تغییر سبک زندگی ،فرد را از اموری مادی (همچون برقراری روابط متعدد با
جنس مخالف) به سمت امور معنوی و رابطه با خدا سوق میدهد؛ مناسباتی که تنوعطلبی
عاطفی و جنسی را به میزان قابل توجهی در افراد متدین کاهش میدهد.
چهارمین عامل اثرگذار در وقوع خیانت زناشویی« ،عوامل اقتصادی» است .در موارد متعدد
خیانت زناشویی برای مردان ،هزینه مالی دارد و برای زنان ،درآمد به همراه دارد .به همین دلیل،
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که در بین مردان با سطح درآمد باالتر ،احتمال وقوع خیانت
زناشویی بیشتر است و مردان با درآمد پایینتر ،امکان کمتری برای خیانت دارند .همچنین تغییر
ناگهانی ثروت مادی مردان نیز احتمال تغییر رفتار و گرایش به سمت خیانتهای زناشویی را در
آنها افزایش میدهد .از طرفی ،پایگاه و موقعیت شغلی مردان نیز اگر باال باشد ،معموالً احتمال
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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میکند .همچنین نوع شغل و میزان دسترسیپذیری به جنس مخالف نیز از شرایط تسهیلکننده
خیانت در بین مردان و زنان است؛ درصد باالیی از خیانتها از محیطهای شغلی آغاز میشود.
از سوی دیگر ،یافتهها نشان داد که برای زنان (برخالف مردان) ،مشکالت مالی میتواند به
عنوان یک عامل اقتصادی انگیزهبخش برای بروز خیانت عمل کند .خیانت برای کسب درآمد و
یا خیانت بهمثابه ابزاری برای پیشرفت شغلی در میان زنان ،بیشتر از مردان مشاهده شده است.
معموالً خیانت برای بهبود وضعیت شغلی توسط زنان با کارفرمای مرد خود و در محیطهای
کاری انجام میگیرد؛ تا از این طریق ،هم مزایا و جایگاه شغلی فرد ،ارتقاء یابد و هم ثبات و
امنیت شغلی او تضمین گردد.
پنجمین عامل اثرگذار در وقوع خیانت زناشویی« ،عوامل رابطهای-تعاملی» هستند .در این
بین ،شاید مهمترین و پرتأکیدترین عوامل رابطهای که منجر به بروز خیانت میشود ،نارضایتی-
های جنسی و عاطفی است .در این راستا ،بخشی از افرادی که از کمیت یا کیفیت رابطه جنسی
یا عاطفی خود در زندگی زناشویی رضایت نداشته باشند به سمت تأمین نیازهای بر زمین مانده
خویش در روابطی بیرون از خانواده میروند .در این بین ،مردان بیشتر به دنبال خیانت جنسی
هستند و زنان خیانت عاطفی .اینها گویای آن است که نارضایتی از زندگی مشترک و ناکامی در
ارضای نیازها ،از عوامل سوق دهنده به سمت خیانت زناشویی قلمداد میشوند .همچنین فقدان
دسترسی به همسر نیز از عوامل ترغیب افراد به سمت خیانت است .در این راستا مواردی چون
حضور اندک همسر در خانه به دلیل قهر و ترک طوالنی منزل یا مسافرتها و مأموریتهای
طوالنی همسر و امثال آن ،منجر به برهم خوردن نظم جنسی و عاطفی در خانواده میشود که
همین امر میتواند به سوق دادن برخی از زوجین به سمت خیانت زناشویی و تأمین نیازها در
بیرون از خانواده منتهی گردد .از طرفی ،احساس تنهایی عاطفی در رابطه نیز میتواند به خیانت
زناشویی منجر شود .اگر سوژه احساس تنها ماندن یا نادیده گرفته شدن یا بیارزش بودن در
رابطه با همسر داشته باشد ،میتواند به سمت خیانت زناشویی حرکت کند .این امر گاه پس از
وقوع خشونتهای خانگی و یا تنشها و تقابلهای مکرر با همسر رخ میدهند.
ششمین عامل اثرگذار در وقوع خیانت زناشویی« ،عوامل خانوادگی» است .یافتهها نشان داد
که پیشینه خانوادگی فرد در تمایل به سمت خیانت زناشویی مؤثر است .در این راستا ،افرادی که
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فرزندان طالق هستند یا در بین والدین آنها ،سابقه خیانت زناشویی وجود داشته است یا حتی
در خانوادههای با تنشهای باال زندگی میکنند احتمال بیشتری دارد که به سمت تجربه خیانت
زناشویی کشیده شوند .افرادی که در خانواده والدینی خود به دلیل وقوع طالق ،خیانت و یا
تنشهای مداوم بین والدین ،احساس امنیت عاطفی و روانی چندانی نمیکنند احتمال بیشتری
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
ارتباط آنها را بر پایه بیاعتمادی به طرف مقابل شکل میدهد .به همین دلیل ،این افراد ،کمتر
میتوانند به شریک زندگی خود در بلندمدت اعتماد کنند و لذا بیشتر تمایل دارند که به خیانت-
های زناشویی و روابط ناپایدار روی میآورند .همچنین یافتهها نشان داد افرادی که اختالفات
خانوادگی (مانند اختالفات فرهنگی یا طبقاتی) عمده با همسر خود دارند نیز از کاندیداهای
ارتکاب خیانت زناشویی محسوب میشوند .از سوی دیگر ،ازدواجهای نامناسب (مانند
ازدواجهای زودهنگام ،تحمیلی یا مصلحتی) نیز میتواند به منجر به خیانت زناشویی شود.
هفتمین عامل اثرگذار در وقوع خیانت زناشویی« ،عوامل فردی» است .در این راستا ،گرایش
به تنوعطلبی و انگیزههای تجربهای از عوامل فردی مهم در گرایش به سمت خیانت است.
هیجانخواهی و تمایل به تجربه مجدد صمیمیت جنسی یا لذت از تجربه دوباره رابطه عاشقانه
با فردی غیر از همسر میتواند در ایجاد انگیزه برای خیانت زناشویی مؤثر باشد .از طرفی،
پیشینه فردی نیز یکی دیگر از عوامل مهم در این زمینه است .در این رابطه ،سابقه طالق فرد و
تجربه شکست عاطفی او در زندگی مشترک فرد میتواند منجر به افزایش احتمال خیانت در
رابطههای بعدیاش شود .از طرفی ،تجربه رابطه جنسی یا عاطفی متعدد پیش از ازدواج و تنوع-
طلبی در این عرصه در دوران پیش از ازدواج ،منجر به کاهش تعهد فردی در پس از ازدواج
میشود و لذا احتمال خیانت زناشویی توسط فرد را افزایش میدهد؛ این وضعیت ،هم در مورد
مردان و هم زنان صادق است .همچنین اعتیاد جنسی را نیز نباید فراموش کرد .در این راستا،
افرادی که تمایالت جنسی مهار نشده یا فانتزیهای جنسی خاص و سرکوب شده دارند و یا با
مسائل پورنوگرافی درگیر هستند ،از کاندیداهای خیانت زناشویی محسوب میشوند .از طرفی،
یافتهها نشان داده است که سوءمصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر نیز منجر به افزایش
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احتمال خیانت زناشویی میشود .به نظر میرسد که مواد مخدر و مشروبات الکلی با کاهش
احساس تعهد و خویشتنداری در فرد ،زمینه وقوع خیانت زناشویی را در او افزایش میدهند.
هشتمین عامل اثرگذار در وقوع خیانت زناشویی« ،عوامل رسانهای» است .این دسته از
عوامل بهمثابه شرایط زمینهساز و تسهیلکننده عمل میکنند .شبکههای اجتماعی و ماهوارهای از
طریق بازنمایی سبکهای جدید زندگی زناشویی ،نمایش روابط مثلثی یا موازی و عادیسازی
روابط بیرون از خانواده ،منجر به تضعیف ارزشهای مبتنی بر وفاداری در درون خانواده می-
گردند .از طرفی ،این رسانههای اجتماعی با ترویج عشقهای سیال و ناپایدار ،به تغییر ذائقه
جنسی و عاطفی در نسلهای جدید دامن میزنند .همین امر با تغییر ارزشهای فرهنگی جامعه
و تولید نیازهای جدید جنسی و عاطفی ،بتدریج زمینههای ذهنی و فرهنگی را در بخشی از نسل
جدید برای حرکت به سمت روابط خارج از چهارچوب خانواده (همچون روابط فرازناشویی و
خیانت) و تجربه اینگونه روابط فراهم کرده است.
در آخر ،نهمین عامل اثرگذار در وقوع خیانت زناشویی« ،عوامل زمینهای» مانند سن و
جنسیت است .در این راستا ،یافتهها گویای آن است که خیانت زناشویی در بین افراد جوانتر،
بیشتر از افراد در سنین باالتر است .میزان خیانت در  8سال اول ازدواج نیز باالتر است .هرچه
تعداد سالهای زندگی مشترک بین زوجین بیشتر شود ،احتمال خیانت و میزان آن ،کمتر می-
گردد .از طرفی ،اختالف سنی زیاد بین زوجین نیز احتمال خیانت را افزایش میدهد .شاید یکی
از دالیل این امر ،کاهش تفاهم در عرصههای مختلف بین زوجینی باشد که با یکدیگر اختالف
سنی باالیی دارند .همچنین ،خیانت زناشویی در مردان ،بیشتر از زنان است .الگوهای خیانت نیز
برحسب جنسیت ،تا حدی متفاوت است؛ خیانت زناشویی در مردان ،بیشتر با انگیزههای
«جنسی» انجام میگیرد ولی در زنان ،عمدتاً ریشه در انگیزههای «عاطفی» دارد.

نتیجهگیری
خیانت زناشویی در سالهای اخیر ،به یکی از تهدیدات جدی برای خانواده ایرانی بدل شده
است؛ بطوریکه اکنون یکی از عوامل اصلی طالق در کشور به شمار میآید .از طرفی ،خیانت،
پدیدهای است که ریشه در عوامل متعددی دارد .در این بین محققان در حوزههای مختلف در
سالهای اخیر در ایران ،هر یک سعی نمودهاند که از منظر رشته علمی و حوزه تخصصی
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خویش ،خیانت زناشویی را مورد مطالعه قرار داده و مهمترین عوامل پدیدآورنده آن شناسایی و
مورد تحلیل قرار دهند اما با این همه ،همچنان جای یک پژوهش تلفیقی که بتواند به جمعآوری
و طبقهبندی نظاممند مجموعه عوامل پدیدآورنده خیانت زناشویی در کشور بپردازد ،خالی است.
مطالعه حاضر برای پاسخ به این خأل پژوهشی با روش فراترکیب کیفی و با هدف مطالعه و
ارزیابی تحقیقات صورت گرفته در ایران در حوزه خیانت زناشویی انجام شده است .این مطالعه
به دنبال پاسخ به این سؤال بوده است که عوامل و زمینههای پدیدآورنده خیانت زناشویی در
خانواده ایرانی شامل چه مواردی است و این عوامل را تحت چه مفاهیم و مقوالتی میتوان
طبقهبندی نمود؟ در این راستا 87 ،مقاله علمیِ منتخب و مرتبط با حوزه خیانت زناشویی در
ایران مورد مطالعه و تمام یافتههای آنها استخراج و مورد تحلیل و کدگذاری چندمرحلهای قرار
گرفت .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عوامل خیانت زناشویی را میتوان تحت  9مقوله کلی،
طبقهبندی نمود که شامل موارد زیر است؛  -1عوامل اجتماعی  -محیطی؛  -2عوامل روان-
شناختی؛  -3عوامل فرهنگی؛  -4عوامل خانوادگی؛  -5عوامل فردی؛  -6عوامل رابطهای -
تعاملی؛  -8عوامل اقتصادی؛  -7عوامل زمینهای و  -9عوامل رسانهای .هر یک از مقولههای
کالن نیز به زیرمقولههای مختلفی تفکیک شده است .مدل مفهومی استخراج شده از تحقیق که
حاصل تحلیل طبقهبندی شده از نتایج تحقیقات و مطالعات علمی منتخب در حوزه خیانت
زناشویی در جامعه ایرانی است؛ شامل  9مقوله اصلی و  32مقوله فرعی است که در قالب نمودار
 ،2به تصویر کشیده شده است.
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عوامل
خیانت زناشویی

نمودار  .2مدل مفهومی استخراج شده از «عوامل خیانت زناشویی» از یافتههای پژوهش حاضر

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که خیانت زناشویی ،نه صرفاً ریشههای روانشناختی دارد
و نه اجتماعی و نه حتی اقتصادی .به عبارتی خیانت ،پدیدهای «تک عاملی» نیست بلکه
مجموعهای از عوامل مختلف ،میتواند منجر به بروز خیانت زناشویی شوند .با این حال ،برای
بروز خیانت ،الزاماً نیازی به حضور همه این عوامل در کنار یکدیگر نیست بلکه بخشی از این
عوامل یا ترکیبی از آنها نیز میتواند خیانت زناشویی یا حداقل پتانسیل وقوع آن را پدید آورد.
از طرفی ،این یافتهها گویای آن بود که عوامل خیانت زناشویی ،چنان زیاد است که تقریباً می-
توان پتانسیل خیانت را در بخش زیادی از خانوادهها جستجو نمود .در این راستا به نظر میرسد
که نارضایتی جنسی و عاطفی ،از مهمترین عوامل بروز خیانت زناشویی هستند؛ چرا که بیشترین
تأکید در مطالعات پیشین در حوزه خیانت زناشویی بر این دو عامل تمرکز یافته است .با این
حال نکته مهم آن است که اگرچه این دو عامل از بازیگران اصلی هستند اما تنها بازیگران
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موجود نیستند و خیانت زناشویی (اگر پای عوامل دیگر به میان آید) حتی میتواند بدون
نارضایتی جنسی و عاطفی نیز رخ دهد.
از سویی ،حتی نارضایتی جنسی و عاطفی نیز الزاماً منجر به خیانت نمیشود؛ چرا که این دو
عامل ،صرفاً «پتانسیل» وقوع خیانت (نه الزاماً «تحقق» آن) را پدید میآورند .به عبارتی ،برخی از
سوژههایی که خود را قربانی رابطهای میدانند که در آن نه کام جنسی گرفتهاند و نه بهرهای
عاطفی از آن بردهاند به فکر خیانت برای تأمین این خالءها و کمبودها خواهند افتاد اما با این
حال ،همه این افراد نیز در عمل خیانت را تجربه نمیکنند؛ چرا که وقوع عملی خیانت ،نیازمند
تحقق عوامل دیگری هم هست .یکی از این عوامل« ،فرصت خیانت» است .در این راستا ،اگر
فرصتهای خیانت برای فردی که به دنبال آن است فراهم نباشد او حتی اگر بخواهد نیز به
راحتی نمیتواند به امیال خود ،جامه عمل بپوشاند .به همین دلیل ،افرادی که به دنبال خیانت
زناشویی هستند نیازمند فرصتها و شرایط محیطی مناسبی هستند .در این راستا ،فضاهای شغلی
و آموزشی که مرد و زن در کنار یکدیگر هستند به عنوان فرصتهای نوین ارتباط با جنس
مخالف ،به عنوان شرایطی بسترساز برای وقوع خیانت زناشویی عمل میکنند .البته نقش
تکنولوژیهای مدرن به عنوان فرصتهای جدید ارتباطی با جنس مخالف را نیز نباید نادیده
گرفت .امروزه تلفنهای هوشمند و اینترنت پرسرعت که در دسترس میلیونها نفر قرار دارد
موجب شده است که به کمک شبکههای اجتماعی مجازی ،دوستیابیهای آنالین نیز از این
طریق مهیا شود؛ روابطی که گاه منجر به خیانت افراد متأهل نیز میگردد.
از طرفی ،یافته های پژوهش حاضر نشان داد که رویکرد غالب در مطالعه خیانت زناشویی
د ر ایران تا کنون ،بیشتر در سطح فردی و روان شناختی بوده است .اغلب تحقیقات در این
حوزه ،توسط روانشناسان ،روان پزشکان و متخصصان مشاوره انجام گرفته است و طبیعتاً
زمینه ها و عواملی که برای بروز خیانت توسط آنها شناسایی شده است بیشتر با غلبه عوامل
روانشناختی ،فردی و یا رابطهای است که زمینه های خیانت را در سطح فرد و متغیرهای
روانشناختی جستجو می کند و اگر هم به متغیرهای اجتماعی پرداختهاند ،بسیار نحیف و
ضعیف بوده است .نکته مهم در این بین ،خالء تحقیقات جامعه شناختی کافی در این حوزه
است .با مطالعه تحقیقات پیشین در ایران ،بیشتر با پدیده روانشناسی خیانت مواجهایم تا
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جامعه شناسی خیانت .به همین دلیل ،عوامل جامعه شناختی پدیدآورنده خیانت را کمتر میتوان
در مطالعات پیشین در ایران مشاهده نمود .به طور مثال ،رابطه خیانت و قدرت ،رابطه سرمایه
جنسی و خیانت ،تفاوتهای فرهنگی و خیانت ،نقش تحصیالت و خیانت ،الگوهای سبک
زندگی و خیانت ،تغییرات اجتماعی و خیانت ،نقش شبکه های اجتماعی در توسعه خیانت،
رابطه قومیت و خیانت ،شکل گیری فرهنگ خیانت در الیه های پنهان شهری و نظایر آن ،در
مطالعات خیانت در ایران ،جایش تقریباً خالی است.
از سوی دیگر ،تأکید بر مطالعه خیانت در ایران ،بیشتر بر دوگانه «مردان خائن و زنان قربانی»
سوار شده است و از جنبههای دیگر واقعیت ،تا حد زیادی غفلت نموده است .به طور مثال،
محققان در این نوشتار تحقیقات متعددی را از عوامل خیانت مردان در ایران در بین مطالعات
پیشین مشاهده نمودند اما پژوهشهای کمتری در ایران را میتوان سراغ گرفت که به تجربه و
انگیزههای «خیانت زنانه» توجه کرده باشد و مهمتر از آن روایت «مردان قربانی خیانت» را مورد
واکاوی و تحلیل قرار داده باشد .این امر گویای آن است که اگرچه مطالعات خیانت در ایران،
در حال انجام است ولی «سویههای روانشناختی» و مطالعه «خیانت مردانه» سبب گردیده است
که بخش دیگری از خیانت ،عامالن آن و عوامل جامعهشناختی (و نه صرفاً روانشناختی) آن
کمتر مورد توجه پژوهشگران در این حوزه قرار بگیرد؛ خألیی که به نظر میرسد تحقیقات
بعدی باید به آن توجه بیشتری را مبذول نمایند.
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-

صادقی ،زهره ،.صفارینیا ،مجید ،.سهرابی ،فرامرز ،.علیپور ،احمد .)1396( .اثربخشی معنا درمانی
بر کاهش افسردگی زنهای آسیبدیده از عهدشکنی همسران ،فصلنامه روانشناسی کاربردی11 ،
(.332 – 315 :)3

-

عبدالملکی ،مریم ،.اعظم آزاده ،منصوره ،.قاضینژاد ،مریم .)1394( .رابطه استفاده از رسانههای
جهانی و بازاندیشی مدرن با گرایش به روابط فرازناشویی در بین زوجین شهر قروه ،فصلنامه
خانوادهپژوهی.332 – 319 :)43( 11 ،

-

عبدالملکی ،مریم ،.اعظم آزاده ،منصوره .)1393( .بررسی کیفی روابط فرازناشویی ،فصلنامه
مطالعات راهبردی ورزش و جوانان.21 – 1 :)24( 13 ،

-

عبدی ،محمدرضا ،.خوشکنش ،ابوالقاسم ،.پورابراهیم ،تقی ،.محمدی ،روحاهلل .)1391( .بررسی

سبک دلبستگی و رضایت زناشویی افراد متأهل درگیر خیانت اینترنتی ،فصلنامه مطالعات روان-
شناختی.157 – 135 :)3( 7 ،
-

عجم ،علی اکبر .)1395( .تأثیر آموزشهای مستقیم و غیرمستقیم ماهوارهای بر تعارض زناشویی و
نگرش به خیانت زناشویی ،دوفصلنامه مطالعات اسالم و روانشناسی.142 – 121 :)17( 11 ،
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-

علویزاده ،فرانک ،.شاکریان ،عطا .)1395( .درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش عالئم

استرس ،اضطراب و افسردگی زنان دارای تجربه روابط فرازناشویی (عاطفی ،جنسی) ،مجله روان
پرستاری.13 – 7 :)6( 4 ،
-

علیتبار ،سیدهادی ،.پورآوری ،مینو ،.حبیبی عسگرآباد ،مجتبی ،.علیپور ،زینب .)1394( .مقایسه
نگرش به روابط فرازناشویی و جهتگیری مذهبی کاربران و غیرکاربران شبکه اجتماعی فیسبوک،
فصلنامه خانوادهپژوهی.317 – 298 :)43( 11 ،

-

علیتبار ،سیدهادی ،.قنبری ،سعید ،.زادهمحمدی ،علی ،.حبیبی ،مجتبی .)1393( .بررسی رابطه بین
روابط جنسی پیش از ازدواج با نگرش به روابط فرازناشویی ،فصلنامه خانوادهپژوهی:)37( 11 ،
.268 – 255

-

عنایت غالمپور ،منیره ،.عبداهللزاده ،حسن .امیرشاهی ،مهربانو ،.ثناگو ،اکرم .)1396( .ارتباط ویژگی-
های شخصیتی ،الگوهای ناسازگار اولیه ،خوشبینی و بدبینی با توجیه خیانت زناشویی در افراد
متأهل ،فصلنامه روانپرستاری.14 – 7 :)1( 5 ،

-

عنایت ،حلیمه ،.حاجیان ،بهجت .)1394( .عوامل مرتبط با اعتماد به عدم خیانت؛ مورد مطالعه:
مردان و زنان متأهل شهر اصفهان ،جامعهشناسی کاربردی.76 – 69 :)61( 26 ،

-

عیسینژاد ،امید ،.باقری ،آرزو .)1395( .پدیدارشناسی روشهای توجیه خیانت؛ سازوکارهای
رویارویی با ناهماهنگیهای شناختی در روابط فرازناشویی ،مشاوره و رواندرمانی خانواده:)2( 6 ،
.218 – 179

-

فتحی ،منصور ،.فکرآزاد ،حسین ،.غفاری ،غالمرضا ،.بوالهری ،جعفر .)1392( .عوامل زمینهساز بی-
وفایی زناشویی مردان ،فصلنامه رفاه اجتماعی.131 – 119 ،)51( 13 ،

-

فتحی ،منصور ،.پروین ،ستار ،.جوادیان ،سید رضا .)1395( .مقایسه علل بیوفایی مردان و زنان در
روابط زناشویی؛ یک مطالعه کیفی ،مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت.417 – 411 :)4( 5 ،

-

فیروزجائیان ،علی اصغر ،.قدیری ،حسن .)1396( .مطالعه پدیدارشناختی دالئل بیوفائی زناشویی،
مجله مطالعات اجتماعی ایران.144 – 121 :)1( 11 ،

-

قاسمی ،بهزاد ،.رنجبر سودجانی ،یوسف ،.شریفی ،کبیر .)1396( .نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست
عاطفی در گرایش زوجین به روابط فرازناشویی ،فصلنامه رویش روانشناسی.67 – 46 :)1( 6 ،

-

قرهگوزلو ،نادیا ،.مرادحاصلی ،مستانه ،.عطادخت ،اکبر .)1398( .مقایسه اثربخشی زوجدرمانی
شناختی – رفتاری حضوری و مجازی بر اختالل استرس پس از سانحه در روابط فرازناشویی،
فصلنامه پژوهشهای مشاوره.216 – 176 :)65( 18 ،
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-

کرمی ،جهانگیر ،.زکی یی ،علی ،.محمدی ،امید ،.حقشناس ،شریفه .)1394( .نقش عوامل روانی و
اجتماعی در پیشبینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی در زنان متأهل و ارائۀ یک
مدل بر اساس عوامل مرتبط ،فصلنامه مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان.152 – 129 :)3( 13 ،

-

کریمپور وظیفهخورانی ،علیرضا ،.بخشیپور رودسری ،عباس ،.ریحانیمهر ،کیومرث ،.کمالی قاسم-
آبادی ،حسین ،.نوروزی ،حسین ،.عباسی اصل ،مجتبی .)1396( .مقایسه سیستمهای مغزی رفتاری

در زوجین درگیر در خیانت زناشویی و زوجین عادی در شهرهای تبریز ،تهران و کرج ،مجله
تصویر سالمت.113 – 98 :)2( 7 ،
-

کریمی ،جواد ،.سودانی ،منصور ،.مهرابیزاده هنرمند ،مهناز ،.نیسی ،عبدالکاظم .)1393( .بررسی
میزان اثربخشی زوجدرمانی یکپارچهنگر بر کاهش افسردگی ،عالیم استرس پس از سانحه و افزایش
گذشت و روابط صمیمانه پس از خیانت همسر ،پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره:)2( 4 ،
.67 – 51

-

کریمی ،جواد ،.مهرابیزاده هنرمند ،مهناز ،.سودانی ،منصور ،.نیسی ،عبدالکاظم .)1392( .مقایسه
اثربخشی زوجدرمانی هیجانمدار در عالئم افسردگی و تنیدگی پس از سانحه برآمده از روابط
زناشویی زوجین ،مجله روانشناسی بالینی.46 – 35 :)3( 5 ،

-

کمالجو ،علی ،.نریمانی ،محمد ،.عطا دوخت ،اکبر ،.ابوالقاسمی ،عباس .)1395( .پیشبینی روابط
فرازناشویی براساس هوش معنوی ،هوش اخالقی ،رضایت زناشویی و استفاده از شبکههای مجازی
اجتماعی با نقش تعدیلکنندگی جنسیت ،مجله مشاوره و رواندرمانی خانواده.68 – 39 :)2( 6 ،

-

کمالی ،سارا ،.عامری ،فریده ،.خسروی ،زهره ،.رمضانی ،محمدآرش .)1398( .تجربه زیسته زنان از
روابط فرازناشویی همسر؛ یک مطالعه پدیدارشناختی ،فصلنامه خانواده پژوهش.112 – 95 :)53( 14 ،

-

کیانیپور ،عمر ،.محسنزاده ،فرشاد ،.زهراکار ،کیانوش .)1396( .همسنجی اثربخشی طرحواره درمانی
و روایت درمانی هنگام به هم پیوستن هر یک از آنها با برنامه غنیسازی زناشویی بر گرایش به
پیمانشکنی زناشویی و رضایت زناشویی ،فصلنامه مشاوره و رواندرمانی خانواده.54 – 28 :)2( 8 ،

-

مدرسی ،فریبا ،.زاهدیان ،سیدحسین ،.هاشمی محمدآباد ،نذیر .)1393( .میزان سازگاری زناشویی و
کیفیت عشق در متقاضیان طالق دارای سابقه خیانت زناشویی و فاقد سابقه خیانت زناشویی،
فصلنامه ارمغان دانش.77 – 87 :)1( 19 ،

-

مرسلی ،زهرا ،.موتابی ،فرشته ،.صادقی ،منصوره السادات .)1398( .تجربه بخشودگی در زنان دچار
خیانت زناشویی ،مجله علوم روانشناختی.694 – 673 :)81( 18 ،
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-

مصریپور ،شیما ،.اعتمادی ،عذرا ،.احمدی ،سیداحمد ،.جزایری ،رضوان السادات .)1395( .مقایسه
اثربخشی روشهای مشاوره فردی و زوجی بر میل به طالق زوجهای دارای روابط فرازناشویی،
مجله تحقیقات علوم رفتاری.316 – 311 :)3( 14 ،

-

ملک عسگر ،سعاده ،.مظاهری ،محمدعلی ،.فتی ،الدن ،.موتابی ،فرشته ،.حیدری ،محمود.)1399( .
دیدگاه طرحواره درمانگران نسبت به نقش مولفههای طرحوارهای در سببشناسی خیانت زناشویی؛
یک مطالعه کیفی ،فصلنامه خانواده پژوهی.216 – 199 :)62( 16 ،

-

موسوی ،سحر ،.دشت بزرگی ،زهرا .)1398( .تأثیر تصویرسازی ارتباطی بر دیدگاه فهمی و بخشش
در زنان آسیب دیده از بیوفایی زناشویی ،روانشناسی بالینی و شخصیت.218 – 211 :)2( 16 ،

-

مومنی جاوید ،مهرآور ،.شعاع کاظمی ،مهرانگیز .)1391( .تأثیر رواندرمانی زوجینی بر کیفیت
زندگی زوجین آسیب دیده از خیانتهای زناشویی در تهران ،مجله تخصصی پژوهش و سالمت1 ،
(.63 – 54 :)1

-

مومنی جاوید ،مهرآور ،.شعاع کاظمی ،مهرانگیز .)1392( .اثربخشی مداخالت رواندرمانی بر

بخشش خیانت همسر در زنان متأهل شهر تهران در سالهای  ،1391 – 1379فصلنامه پژوهش
اجتماعی.155 – 139 :)17( 6 ،
-

مومنی جاوید ،مهرآور ،.شعاع کاظمی ،مهرانگیز .)1392( .بررسی اثربخشی روان درمانی گروهی با
رویکرد بین فردی بر ترمیم نیازهای زنان آسیب دیده از عهدشکنی شهر تهران ،مطالعات اجتماعی
روانشناختی زنان.184 – 151 :)1( 11 ،

-

مومنی جاوید ،مهرآور ،.شعاع کاظمی ،مهرانگیز ،.پورشهریاری ،مهسیما .)1394( .بررسی تأثیر

مشاوره گروهی با رویکرد بینفردی بر بهبود روابط زناشویی مادران خیانت دیده ،فصلنامه مطالعات
روانشناختی.113 – 78 :)2( 11 ،
-

مومنی ،خدامراد ،.کرمی ،جهانگیر ،.حویزی زادهگان ،ندا .)1396( .رابطه هیجانخواهی ،عاطفه مثبت
و منفی و ناگویی هیجانی با خیانت زناشویی ،مجله سالمت و مراقبت.231 – 221 :)4( 19 ،

-

مهماننوازان ،اشرف .صفارینیا ،مجید .آقایوسفی ،علیرضا ،.حسینیان ،سیمین .)1396( .مقایسه

اثربخشی رواندرمانی شناختی – رفتاری و رواندرمانی آدلری زنان آسیبدیده ،دوفصلنامه پژوهش-
های انتظامی – اجتماعی زنان و خانواده.257 – 235 :)2( 5 ،
-

نژادکریم ،الهه ،.سعیدیفرد ،طاهره ،.وحیدنیا ،نرگس ،.احمدی ،خدابخش .)1395( .نقش روابط
پیش از ازدواج در خیانت زناشویی ،سالمت اجتماعی.316 – 299 :)4( 3 ،
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-

نوایی ،جعفر ،.محمدی آریا ،علیرضا .)1394( .بررسی ارتباط طرحوارههای اولیه ناسازگار با توجیه
روابط فرازناشویی در میان افراد متأهل ،فصلنامه انجمن علمی پرستاری ایران.28 – 17 :)4( 3 ،

-

هادی ،سعیده ،.اسکندری ،حسین ،.سهرابی ،فرامرز ،.معتمدی ،عبداهلل ،.فرخی ،نورعلی.)1395( .
مدل ساختاری پیشبینی تعهد زناشویی براساس سبکهای دلبستگی و متغیرهای میانجی خودکنترلی
و طرحوارههای ناسازگار اولیه ،فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی.61 – 33 :)27( 8 ،

-

هنرپروران ،نازنین .)1393( .بررسی اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد ( )ACTبر بخشش و
سازگاری زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت همسر ،فصلنامه زن و جامعه.151 – 135 :)2( 5 ،

-

هنرپروران ،نازنین .)1396( .اثربخشی رویکرد تلفیقی ایماگوتراپی و رابطه با ابژه بر کنترل عواطف
زوجین خیانتکار ،فصلنامه روشها و مدلهای روانشناختی.27 – 15 :)28( 7 ،

-

یوسفی ،ناصر ،.کریمیپور ،بنتالهدا ،.امانی ،احمد .)1395( .بررسی مدل باورهای مذهبی،

سبکهای حل تعارض و تعهد زناشویی با نگرش نسبت به خیانت زناشویی ،دوفصلنامه مشاوره
کاربردی.64 – 48 :)1( 6 ،

