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Abstract 
Introduction: Extramarital affairs are one of the most important threats 
to the stability and continuity of marriage and one of the most severe 
causes of marital disputes. Divorce is another critical issue that affects 
and damages the functioning of the family. Accordingly, this study aims 
to understand extramarital relationships in women and seek effective 
causes of it.
Methods: This is a qualitative study using the qualitative content analy-
sis method. Based on theoretical saturation criteria, thirty-four women 
participated in this study. A semi-structured interview method was used 
to collect information.
Results: After analyzing the content of the information obtained from 
the interviews, the themes of disruption in love and feeling of belong-
ing to the spouse, lack of alignment and companionship, low quality of 
sexual intercourse, and dysfunctional relationships were identified as 
the main themes.
Conclusions: The occurrence of extramarital affairs in women is not 
a one-dimensional phenomenon but the result of the several factors' 
interaction, plus the role of interpersonal factors is fundamental. Due 
to the nature of these factors, paying attention and providing the neces-
sary training to couples in this field can play a decisive role in reducing 
extramarital affairs.
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چکیده

مقدمه: روابط فرازناشویی، یکی از مهمترین تهدیدات برای ثبات و تداوم زندگی مشترک 
و از عمده ترین دالیل بروز اختالفات زناشویی است. طالق یکی از بحرانی ترین مساله هایی 
است که عملکرد خانواده را دچار تنش و آسیب می کند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر 

شناخت روابط فرازناشویی در زنان و جستجوی زمینه های موثر بر آن بود.
روش: این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شده است. 
برای  کردند.  شرکت  مطالعه  این  در  زن  چهار  و  سی  تعداد  نظری،  اشباع  معیار  اساس  بر 

گردآوری اطالعات از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد.
نتایج: با تحلیل محتوای اطالعات حاصل از مصاحبه ها، مضامین خلل در عشق و احساس 
تعلق خاطر به همسر، ناهمسویی و ناهمراهی یکدیگر، کیفیت پایین رابطه جنسی و روابط 

ناکارآمد به عنوان مضامین اصلی شناسایی شدند. 
بحثونتیجهگیری: بروز روابط فرازناشویی در زنان، یک پدیده یک بعدی نیست 
بلکه حاصل تعامل عوامل متعددی است و در این بین نقش عوامل بین فردی، بسیار پر رنگ 
و اساسی است. با توجه به ماهیت این عوامل، توجه و عرضه آموزش های الزم به زوجین در 

این زمینه می تواند نقش تعیین کننده ای در کاهش روابط فرازناشویی داشته باشد.

روابط فرازناشویی زنان با تاکید بر عوامل بین فردی
معصومه مایلی: دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی، گروه مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران. 

mayeli_m20@yahoo.com

allahyari@atu.ac.ir .طلعت اله یاری*: دانشیار،گروه مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران
karami@atu.ac.ir .محمد تقی کرمی: دانشیار، گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران

sohrabi@atu.ac.ir .فرامرز سهرابی: استاد، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران

نحوه استناد به مقاله:
معصومه مایلی، طلعت اله یاری، محمد تقی کرمی و فرامرز سهرابی. روابط فرازناشویی زنان با تاکید بر 

عوامل بین فردی. فصلنامه مددکاری اجتماعی، 1399؛ 9 )4(: 50-61

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

oc
ia

lw
or

km
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             2 / 12

http://socialworkmag.ir/article-1-640-en.html


فصلنامه مددکاری اجتماعی52

ردار  فاا داوش ی  داک را باکفد را عشامز رف  فادی

مقدمه

روابط فرازناشــویی یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده ثبات، عملکرد و تداوم روابط زناشــویی بوده و به معنی برقراری 
صمیمیت جســمی يا عاطفی با فردی خارج از رابطه و یکی از آســیب هایی است که مددکاران اجتماعی، به طور گسترده ای 
در جریــان فرایندهای ارتباطی با افراد جامعه هدف خود با آن روبرو می شــوند. روابط فرازناشــویی معموال با دو شــاخص 
که می تواند به طور همزمان یا به تنهایی وجود داشــته باشــند، شناسایی می گردد، اول شــاخص عاطفی که شامل ابراز عالقه 
به فردی غیر از همســر اســت و دوم شــاخص جسمانی که شــامل رابطه جنسی با فردی غیر از شــریک زندگی است. اين 
عمل از نظر متخصصین حوزه های علوم انســانی، یک حادثه آســیبزا و چالش برانگیز در رابطه زناشــویی است که ساختار 
خانواده را دچار تنش می کند، احساس تعلق زناشــویی را تهديد کرده و یک عامل پیش  بین مهم برای بروز خشــونت به شمار 
می رود و آسیب های روانی و اجتماعی فراوانی برای فرد، خانواده و جامعه ایجاد می کند. تعیین شیوع و عرضه آمار در مورد 
روابط فرازناشــویی دشوار اســت، زیرا که یکی از ویژگی های روابط فرازناشویی، پنهانی بودن آن است، با این حال بر اساس 
پژوهش های انجام شــده، آمارهای موجود بیانگر آن  است که روابط فرازناشــویی در حال افزایش است. در مورد آمار بروز 
روابط فرازناشــویی در ایران، متاســفانه هیچ آمار واقعی در  دســت نیســت با این حال برخی مطالعات و پژوهش های انجام 
شده از سوی سازمان های مختلف و پژوهشگران، به طور ضمنی به این موضوع اشاره کرده اند. به عنوان مثال بیشترین آمـــار 
قتـل های خانوادگی که سی درصد است، به زنانی مربوط است که به دلیل رابطه نامشروع و سـوظن، توسط همسران خود به 
قتل رسیده اند. از سوی دیگـــر، بیست و دو درصد از قتـل های خـانوادگی مربوط به قتل مردان توسط همسرانشان است که 
در چهل درصد، زنان با همدستی معـــشوق خود، شوهرانشان را به قتل رسانده اند.]1[ در پژوهشی دیگری که در شهر البرز 
انجام شــد، نشــان داد، حدود سی و سه درصد از هشتصد و شــصت زن، به همسرشان خیانت می کردند که حدود بیست و 

چهار درصد از آنان از این عمل احساس شرمساری نمی کردند.]2[
دیدگاهسیستمی: بر اساس دیدگاه سیستمی، روابط فرازناشویی به علت تضعیف روابط عاطفی و احساسی زوجین به وجود 
 می آید. و هر دو نفر، مسوول ایجاد این وضعیت هستند. لذا فرد قربانی نیز تا حدوی مسوول خیانت همسر خود نیز شمرده می شود. 
دیدگاهغیرسیســتمی:در دیدگاه غیر سیستمی همســران افرادی که روابط فرازناشویی داشته اند  هیچ نقشی در روابط 
فرازناشویی همسرشان ندارند. اما همسران آن ها به منظور توجیه روابط نامشروعشان به گونه ای با آنان رفتار می کنند تا آن ها را 

وادار سازندکه در ازدواج نقش بسیار منفی ایفا کنند.)مومنی جاوید و شعاع کاظمی1389(
نظریهکنترل: به اعتقاد گلســر زوجین زندگی مشترکشــان را با عشق شروع می کنند اما به مرور صمیمیت اولیه کم رنگتر 
می شود. زندگی برخی از زوج ها بعد از مدتی به جدایی کشیده می شود، اما بسیاری از زوجین به زندگی مشترکشان با آهنگی 
یکنواخت و مالل آور ادامه می دهند و ممکن اســت برای تحمل این زندگی به پرخوری، مواد مخدر یا روابط فرازناشــویی، 
روی آورند.گلسر مهمترین انگیزه زن و مرد متاهلی که به سوی روابط فرازناشویی کشیده می شود، را تجربه مجدد صمیمیت 
می داند. جذابیت روابط فرازناشویی بدین دلیل است که هیچ یک از طرفین، عیب جویی، سرزنش، شکوه و تهدید نمی کنند. 
نظریــهنقــصیاکمبود: از دیدگاه نظریه نقص یــا کمبود، زمانی که روابط در برخی موارد بــا کمبود و نقص، مانند 

نارضایتی زناشویی، ارضا نشدن نیازهای عاطفی و جنسی همراه باشد، ممکن است به روابط فرازناشویی منجر شود. 
نظریهگسترشخود: طبق این نظریه گسترش خود یا رشد و شکوفایی شخصی، یک انگیزه مهم در روابط رمانتیک است. 
به اعتقاد آرون و نورمن، مدل گسترش خود، بر این نکته مبتنی است که افراد جهت تحقق خود، به برقراری روابط صمیمی و نزدیک 
می پردازند. یکپارچگی و ادغام افکار، ویژگی های شخصیتی و مهارت های فرد با همسرش، منجر به رشد و گسترش خود می شود 
که با رضایتمندی از رابطه و تعهد زناشویی همبستگی مثبت دارد. به عبارت دیگر در صورتی که فردی باور داشته باشد، رابطه 
 فعلی در آینده از پتانسیل تحول وگسترش خود، برخوردار است، احتمال روابط فرازناشویی در وی بسیار کمتر می شود و بالعکس.

نظریهرفتارطراحیشده:بر اساس این نظریه، نگرش و هنجارهای اجتماعی و کنترل رفتاری ادراک شده، تمایالت 
و رفتار را پیش بینی می کند. به طور کلی، نگرش و هنجارهای اجتماعی نقش موثری در شــکل گیری رفتارها دارند. بنابراین 

نوع نگرش فرد به رابطه فرازناشویی ، معنی دارترین پیش بینی کننده روابط فرازناشویی  است.
نظریههمسانهمسری: نیز استحکام ازدواج را ناشی از وجود ویژگی های همسان میان زن و شوهر می داند. همسانی 
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 متتاک 1399، ددره 9، وماره 4، پفاپی 5334

ملصشمه ما لی د همکاراک

میان دو فرد، نه تنها آنان را به ســوی یکدیگر 
جذب می کند، پیوند آن ها را اســتوار می سازد 
و برعکس، ناهمسانی میان زوجین سرچشمه 
 کشــمکش ها و تنش های خانوادگی اســت.

نظریهبرساختگرایی: در این دیدگاه، 
واقعیــت، حاصــل فراگردهــای اجتماعــی 
مســتمر بین افراد اســت. بر اســاس رویکرد 
برســاخت گرایی زوجیــن در فراینــد ازدواج 
و زندگی مشــترک بر اســاس پنداشتی که از 
تعهد در این رابطه دارند و تفسیری که در هر 
موقعیت از آن به عمل می آورند، حفظ و بقا، یا 
از هم گسیختگی آن را تعیین می کنند. بر اساس 
این رویکرد، افراد باید آن دســته از شیوه های 
درک جهــان از جمله درک خودشــان را که 
بدیهی تلقی می کنند، به دیــده انتقاد ببنگرند 
و بپذیرند که انســان در جهان مدرن به عنوان 
کنشــگری فعال با توجه به تجربه زیسته خود 
در حال بر ســاختن و باز تولید جهان پیرامون 
خود اســت. این نگاه، به پژوهشــگر کمک 
می کند تا با بررســی دیدگاه ها و تجارب زیسته 
زوجیــن بــه درک تعهــد زناشــویی از منظر 

کنشگران اجتماعی دست یابد.
نظریــهکنشمتقابــلنمادین: دلیل 
اهمیــت این نظریه، تمرکز خاص این رویکرد 
بر معانی ذهنی و نیز نقش روابط اجتماعی در 
شکل گیری پدیده هاست. بر اساس این نظریه 
افراد بر اســاس فرایندهای معنی سازی که از 
طریق کنش متقابــل اجتماعی و در ارتباط با 
افراد، اشــیا و روابط اجتماعی شکل می گیرد، 
تاکید زیــادی دارد و معتقد اســت ارتباط با 
خانــواده، دوســتان، جامعه موجب می شــود 
افراد یک معنای شخصی در خصوص مسایل 
مختلف از جمله زندگی زناشــویی به دســت 
آورنــد. این رویکرد در بررســی نگرش افراد 
و نیز باور آنــان، از اهمیت خاصی برخوردار 
اســت و درک ابعاد و معنایی که یک فرد در 
خصوص روابط زناشویی خود دارد، در درک 
و فهم رفتار و کنش های او موثر اســت و پایه 

مناسبی برای مطالعه فراهم می آورد.

 شــکل گیری مفهوم بین االذهانی و بازنمایی پدیده روابط فرازناشویی، 
یکی دیگر از نشــانه های افزایش روابط فرازناشــویی در جامعه اســت. 
اشاره به افزایش آمار فرازناشویی از نظر روانشناسان و مشاوران خانواده، 
جامعه شناســان و مددکاران اجتماعی، در مطالعات و مشاهدات میدانی 
و افزایش آســیب های اجتماعی مرتبط با موضوع روابط فرازناشــویی و 
انتشــار مطالب علمی و پژوهشی در نشریات و رســانه های اجتماعی و 
فراوانی قابل توجه آثار سینمایی با تم روابط فرازناشویی نشان می دهد که 

شیوع روابط فرازناشویی در خانواده های ایرانی بیشتر از گذشته است. 
از طرفی مشاهده میدانی در جریان مصاحبه های مددکاری اجتماعی با 
زوجین متقاضی طالق، نشان دهنده فراوانی قابل توجه دادخواست های 
طالق به علت روابط فرازناشــویی اســت، به طوری که مصاحبه ها نشان 
مــی داد حدود شــصت درصد از این دادخواســت ها مربــوط به روابط 
فرازناشویی است. نارضایتی از زندگی مشترک یکی از مهمترین عوامل 
برقراری روابط فرازناشــویی از ســوی زنان است به طوری که تنها سی و 
هشــت درصد از زنانی کــه اقدام به رابطه فرازناشــویی کرده بودند، از 
زندگی مشــترک رضایت داشــتند و پنجاه و دو درصد رضایت پایینی را 
گزارش نمودند.]3[ به نظر می رســد، انگیــزه اغلب زنان، تامین نیازهای 
عاطفی و احساســی باشد]4[ و در مقایســه با مردان، دالیل پیچیده تری 
بــرای روابط فرازناشــویی دارند]5[ و به دلیل ایجاد وابســتگی عاطفی و 
روانی، بســیاری از زنان، قطع رابطه فرازناشــویی خود را بســیار دشوار 
تلقی می کنند. روابط فرازناشویی به دلیل ماهیت خود جنبه های مختلف 
زندگــی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن اســت باعث آســیب 
روانی شدیدی در فرد خاطی، همسر و فرزندان شود. افسردگی، اختالل 
اســترس پس از سانحه، از دست دادن اعتماد به نفس، تضعیف عملکرد 
در نقش های والدینی و مشــکالت شغلی، آســیب به خود و دیگری از 
جمله این عواقب هســتند. این نوع روابط آسیب های اجتماعی به همراه 
دارد و به عنوان یک مشــکل اجتماعی رو به رشــد، کانون خانواده ها را 
از هم می پاشــد و بر کارکرد افراد خانواده تاثیرات منفی خواهد داشت. 
از آن جایی که خانواده، یکی از مهمترین حلقه ها در زنجیره مســاله های 
اجتماعی، به ویژه مساله هایی مانند روابط فرازناشویی، طالق و والدگری 
است، و با آسیب های متعددی روبروست بنابراین از مهمترین حوزه های 
ورود و فعالیــت مددکاری اجتماعی محســوب می شــود لذا شــناخت 
عوامل زمینه ســاز روابط فرازناشویی در جامعه و انجام مداخالت روانی 
و اجتماعی به منظور کاهش عوامل خطر، می تواند به کاهش آســیب ها 
و پیامدهــای این روابط بینجامد و در نتیجه ســالمت روانی و اجتماعی 
خانواده ها و جامعه را ارتقا دهد. در این راستا مقاله حاضر بر آن است تا 
با واکاوی روابط و تعامالت زوجین، به بررســی عوامل زمینه ساز روابط 

فرازناشویی در زنان، بپردازد. 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی54

ردار  فاا داوش ی  داک را باکفد را عشامز رف  فادی

روش

درایــن تحقیق کیفـــی، از روش تحلیل تماتیک یا موضوعی بــرای تحلیل داده های 
گـــردآوری شـده، اسـتفاده شـده است. جامعه آماری پژوهش، را زنان مراجعه کننده 
به کلینیک های مددکاری اجتماعی و مراکز مشــاوره شهرســتان اسالمشهر که تجربه 
روابط فرازناشویی داشــته و تمایل به همکاری درمانی داشتند، تشکیل داده اند. برای 
انتخــاب نمونه ها ابتــدا از نمونه گیری هدفمند و ســپس نمونه گیری نظری اســتفاده 
شــد. داده ها در خصــوص موضوع مورد مطالعه، پس از مصاحبه با ســی و چهار زن 
مشــارکت کننده، به اشباع رسید. برای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد از اقداماتی مانند 
مشارکت مداوم با فضای پژوهش، پیاده سازی سریع مصاحبه ها و نسخه نویسی از آن ها 
اســتفاده شد و از تکنیک کنترل یا اعتباریابی توســط اعضا بازبینی مصاحبه ها و تایید 
صحت متون پیاده شــده و کدهای استخراج شده توسط مشارکت کنندگان و تکنیک 
ممیزی یا اســتفاده از نظر متخصصان در حوزه تحلیل محتوای کیفی و نظارت آنان بر 
مراحل مختلف کدگذاری، مفهوم ســازی و استخراج مقوالت استفاده شد. مصاحبه 
با شــرکت کنندگان به صورت مراجعه حضوری بــه کلینیک ها و در فضایی صمیمی و 
آرامش بخــش برگزار گردید. قبل از مصاحبه، اهداف پژوهــش برای هر یک از افراد 
شــرکت کننده، تشــریح شــد. با تاکید بر رعایت اصل رازداری حرفه ای و استفاده از 
اسامی مستعار یا مخفف، اجازه ضبط مصاحبه ها و یادداشت برداری در طول مصاحبه 
اخذ شد و به هر یک از شرکت کنندگان توضیح داده شد که می توانند در صورت عدم 
تمایل به پاسخگویی به سواالت از جواب دادن به آن امتناع کنند و یا حتی در صورت 
نیاز، به مصاحبه خاتمه دهند. در مجموع سی و چهار مصاحبه، انجام شد هر مصاحبه 
بین چهل دقیقه الی یک ساعت به طول انجامید و پس از هر مصاحبه، تجزیه و تحلیل 

با استفاده از روش کدگذاری انجام شد.
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 ورد مطالعهنمونه م های جمعیت شناختیویژگی( 1جدول)
 زانیم کد

 التیتحص
 شغل

 زن
سن  سن 

 ازدواج
طول 
  ازدواج

شغل 
 همسر

تعداد 
 فرزندان

 2 کارمند 11 20 31 دارخانه دیپلم 1
 1 آزاد 8 28 36 کارمند ارشدکارشناسی 2
 1 آزاد 7 16 23 آرایشگر سیکل 3
 0 آزاد 25 15 40 دارخانه کاردانی 4
 1 کارگر 4 21 25 دارخانه دیپلم 5
 0 کارمند 5 28 33 دارخانه کارشناسی 6
 1 مزدروز 8 18 26 دارخانه دیپلم 7
 2 کارگر 21 17 38 دارخانه دبیرستان 8
 2 کارگر 10 21 31 دارخانه دبیرستان 9

 1 کارمند 16 28 42 ماما کارشناسی 10
 1 آزاد 6 22 28 کارمند کارشناسی 11
 0 کارگر 4 19 23 منشی کاردانی 12
 0 بیکار 1 21 22 دارخانه دیپلم 13
 1 کارگر 4 25 29 دارخانه دیپلم 14
 2 کارگر 8 28 36 دارخانه سیکل 15
 2 آزاد 22 14 38 دارخانه سیکل 16
 1 روزمزد 9 17 26 آرایشگر دیپلم 17
 2 مهندس 12 18 30 دارخانه دیپلم 18
 0 آزاد 1 21 22 دارخانه دبیرستان 19
 2 آزاد 15 20 35 دارخانه کارشناسی 20
 1 دارمغازه 8 29 37 کارمند کارشناسی 21
 2 کارگر 9 30 39 دارخانه سیکل 22
 3 کارگر 21 22 43 دارخانه دبیرستان 23
 1 مدیر  6 23 29 دارخانه دیپلم 24
 0 بیکار 8 25 33 معلم کاردانی 25
 2 آزاد 22 27 49 دارخانه دیپلم 26
 4 مهندس 18 24 42 دارخانه کارشناسی 27
 1 آزاد 5 13 24 دارخانه دبیرستان 28
 0 کارمند 4 18 22 بهیار دیپلم 29
 1 کارگر  6 27 33 دارخانه دیپلم 30
 2 معلم 6 22 28 دارخانه دیپلم ردی 31
 1 کارگر 19 17 36 دارخانه سیکل 32
 1 کارگر 4 33 37 کارمند کاردانی 33
 2 معلم 11 16 27 دارخانه کاردانی 34

دست آمده از ها و مفاهیم به( مقوله2جدول)
 هامصاحبه

-دست آمده(ه)مفاهیم ب1اصلی/// مضامین تعیین کنندهزمینه 
 ...---دست آمده(ه)مفاهیم ب2مضامین تعیین کننده --

 عشق در گذار بین فردی )تعامالت زوجین(/// خللعوامل تاثیر
 و احساس نداشتن عالقهخاطر به همسر) و احساس تعلق

 نکردن دریافتتعهد همسر،  مورد در ، تردیدنکردن صمیمت
تفاوتی همسر، سر و احساس بیتوجه کافی از طرف هم

غیرکالمی محبت،  و کالمی نکردن ابرازرفتارهای طرد کننده، 
 احساس امنیت عاطفیمراقبت از طرف همسر،  نکردن دریافت

 ---نیازهای عاطفی نشدن تامینو  نداشتن و احساسی
 افکار، در همسویینایکدیگر) ردنکن و همراهی همسویینا

، نداشتن مشارکت و نکردن همراهیتمایالت، و  عالیقباورها، 
با همسر،  همراهی از نبردن متقابل، لذت نشدن درکاحساس 

کیفیت پایین رابطه  ---نبود نقاط اشتراک با همسر(
نیازهای جنسی،  نشدن راوردهبنامطلوب،  جنسی )رابطهجنسی

تجربه لذت جنسی، نداشتن روابط جنسی سرد و یکنواخت، 
 از نیازهای جنسی زوج ناآگاهیهای جنسی، تغییر ارزش

زوجه، سرد مزاجی زوج، نداشتن جذابیت جنسی، ضعف در 
های زناشویی، زود انزالی، خود محوری مرد در رابطه و مهارت
ها و نیازهای جنسی زن، اجبار به به خواسته نکردن توجه

-روابط جنسی نامتعارف، توسل به خشونت در روابط زناشویی(
جنس مخالف،  یزهاایاز ن یآگاهنامد)آروابط ناکار --

بر آن،  دنیو تدوام بخش تیمیصم جادیا یهامهارت اموختنین
 ینبود درک متقابل، سرد مانه،یو صم یکاف ینداشتن گفتگو

گفت  ای نکردن گفت و شنودبه زور و خشونت،  توسل ،یعاطف
 ،یاحترامیمد، بآناکار یارتباط یناکارآمد، الگوها یهاو شنود

، کردن سهیمقا گر،یها از همدخواسته نکردن انتظارات و انیب
 انتقام از همسر(

 عومل بین فردی )تعامالت زوجین(
 

( مدل مفهومی تحقیق نگارندگان1نمودار)  

 همسویی و همراهینا روابط ناکارامد
یکدیگر نکردن  

 
پذیری رابطهشکست در رشد و پویایی رابطه و آسیب  

 

ن رابطه کیفیت پایی
 جنسی

 

خلل در عشق و احساس 
 تعلق خاطر به همسر

 

یافته ها

در نمونه پژوهش حاضر، میانگین ســنی زنان شرکت کننده در مصاحبه سی و دو و هفده صدم سال و میانگین سنی مردان 
سی و شش و بیست و نه صدم سال است. در دو مورد، سن زن بیشتر از مرد بود. میانگین اختالف سنی در زوجین چهار و 
بیست و نه صدم سال بود. از نظر وضعیت اشتغال، هفتاد و سه و پنجاه و دو صدم درصد زنان خانه دار، بیست و سه و پنجاه 
و دو صدم درصد شــاغل و دو و نود و چهار صدم درصد دانشــجو بودند، میانگین سن زنان در هنگام ازدواج بیست و یک 
و هفت دهم ســال بود. مدرک تحصیلی هفده و شــش دهم درصد زنان کارشناســی، چهارده و هفتاد و شش صدم درصد 
کاردانی،سی و هشت و بیست و سه صدم درصد دیپلم و سی و دو و سی و پنج صدم درصد دیپلم بود. میانگین طول مدت 

ازدواج زوجین، ده و بیست و شش صدم سال بود.
گاهی از نیازهای جنس مخالف، یادنگرفتن مهارت های  روابــطناکارآمد:زیر مجموعه های این مقوله عبارتنــد از: ناآ
ایجاد صمیمیت و تدوام بخشــیدن به آن، نداشــتن گفتگوی کافی و صمیمانه، نبود درک متقابل، سردی عاطفی، توسل به 
زور و خشــونت، نداشتن گفت و شنود یا گفت و شنود های ناکارآمد، الگوهای ارتباطی ناکارآمد، بی احترامی، بیان نکردن 

انتظارات و خواسته ها از یکدیگر، روابط سطحی و مقایسه کردن.
نداشــتن گفت و شــنود یا گفت و شــنود های ناکارآمد یکی از مهمترین اشــکال روابط ناکارآمد است. گفتگو مهمترین 
مهــارت در تحکیم بنیان و ایجاد فضای گرم درخانواده ها و فرصتی اســت تا افراد عالیق، صمیمیت و کدورت های خود را 
ابراز و مانع ایجاد فاصله عاطفی بین زوجین شــود. با توجه به اینکه بیشــترین زمان مشــترک زوجین صرف گفت و شنود با 
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 متتاک 1399، ددره 9، وماره 4، پفاپی 5534

ملصشمه ما لی د همکاراک

هم می شــود، بنابراین کیفیت و کمیت گفتگو، نقش مهمی در شــکلگیری تعامالت زوجین دارد. در ارتباط کالمی، نحوه 
صحبت، لحن کالم، کلمات به کار گرفته شده، موضوع، وقت و مکان صحبت برای طرفین، دارای اهمیت است. در کنار 
ارتبــاط کالمی، ارتباط غیرکالمی ماننــد حاالت چهره ای و بدنی نیز نقش مهمی در کیفیــت روابط زوجین دارد و بهتر از 
کلمات، نفرت، عصبانیت و اضطراب را انتقال می دهد .شرکت کننده شماره دو:“من اوایل عادت داشتم درباره همه چی با 
شوهرم حرف بزنم وقتی با خوشحالی و شوق و ذوق یا با ناراحتی باهاش حرف می زدم اون هیچ عکس العملی نشون نمی داد 
انــگار نــه انگار یا با موبایلش بازی می کرد یا اخم می کرد یا با اطــراف ور می رفت. کم کم دیدم حرف زدن باهاش بی فایده 

است. حرف مشترکمون در حد سالم علیک شد.” 
بی احترامی به همسر، یکی دیگر از مهمترین ارتباطات ناکارآمد بین زوجین است که به شدت کیفیت روابط زوجین را پایین 
می آورد، احترام به همســر یک اصل مشــترک در تمامی روابط موفق و پایداراست و بی احترامی به همسر، اثرات مخربی در 
دراز مدت در روابط زوجین ایجاد می کند، بدگویی، توهین و تحقیر از مصادیق بی احترامی به همسر می باشد. که ضمن لطمه 
زدن به اعتماد به نفس طرف مقابل، موجب فاصله گرفتن زوجین از یکدیگر و دلزدگی عاطفی همسر می شود. شرکت کننده 
شــماره چهارده:“تو زندگی هیچ وقت از رابطه مون خوشــحال نبودم شوهرم مدام منو تحقیر می کرد. من بر عکس شوهرم و 
خانواده اش، پوســتم تیره اســت همش به من می گفت مادرت تو رو به من انداخــت و... اصال عادت کرده هر روز چند تا 
تیکه حواله من و خانوادم کنه... نمی دونید چه زجری می کشــم وقتی به پدرم که تازه فوت کرده فحش می ده چقدر ازش 

متنفر می شم.” 
گاهی شوهران از شرایط روحی و روانی زنان از مهمترین  ناآشــنایی با نیازهای جنس مخالف و نداشــتن درک متقابل و ناآ
عواملی است که روی کیفیت روابط زوجین اثرات منفی خواهد داشت. شرکت کننده شماره نوزده “آدمی که اولین سالگرد 
عقد رو فراموش می کنه جز بی عالقگی و بی اهمیتی به تو چیو می خواد نشــون بده.” ضعف در مهارت همدلی و احســاس 
مورد بی توجهی قرار گرفتن، سبب دلزدگی زناشویی و ایجاد شکاف عمیق عاطفی بین زوجین می شود .شرکت کننده شماره 
بیســت:“من به خاطر مشــکالتی که از قبل داشــتم منظورم از بچگیه اضطراب شــدید و حمله پانیک بهم دست می داد اما 
شــوهرم نه تنها درکم نمی کرد همیشه به خاطر مشکالتم و بیماریم مسخرم می کرد احساس می کردم هیچ ارزشی براش ندارم. 
اعتماد به نفســمو کامل از دســت داده بودم از بس منو بی ارزش و بی عرضه می دید... کم کم ازش فاصله گرفتم با چند نفر 

تو فضای مجازی دوست شدم.” 
گاهی برخی از زوجین، به دلیل تســلط نداشتن بر مهارت حل مساله در چرخه معیوب لجبازی، انتقام و جبران های افراطی 
گرفتار شده و برای برتری جویی و حفظ نقش های خود اشتباهاتی اساسی و مخرب انجام می دهند که به اعتماد آنان ضربه وارد 
می کند. شرکت کننده شماره سی ویک:“همسر من آدم مذهبیه من فقط از روی لجبازی برای این که لجش رو دربیارم بهش 
 خیانت کردم. همونجورکه شوهرم باعث عصبانیتم می شد و خردم می کرد باید خرد می شد و من این خرد شدنو باید می دیدم.”

مصاحبه ها نشــان داد برقراری رابطه فرازناشــویی، در مواردی ناشی از حس انتقام زنان بود و برخی از زنان بر خالف میـــل 
باطنی خود، به همسر خود خیانت کرده بودند تا او را در موقعیت خود قرار دهند و به او نشان دهند، حس مورد خیانت قرار 
گـــرفتن چقـــدر دردناک و غیرقابل تحمل است و یا چون از طرف همسر مورد خیانت قرار گرفته اند خودشان هم به نوعی 
می توانند و مجاز به مقابله به مثل هســتند و به نوعی بعد از خیانت همســر، به خود مجوز می دهند همسرشــان را در شــرایط 

مشابهی قرار دهند. 
شــرکت کننده شــماره دوازده:“اولین بار وقتی به طور اتفاقی گوشی همسرم رو نگاه می کردم فهمیدم همسرم به من خیانت 
کرده و با چند نفر رابطه داره خیلی متعجب شــدم چون من از همه لحاظ از همســرم ســر بودم، همیشه فکر می کردم و فکر 
می کنم من از ســرش زیادیم... وقتی بهش گفتم گردن نگرفت اما من اطمینان داشــتم که این کار رو کرده بعد از اون فقط 

به انتقام فکر می کردم چون اون به من خیانت کرده بود یه جورایی به خودم حق می دادم من هم تعهدم رو زیر پا بزارم.” 
وجود رفتارهای طرد کننده در همسر، یکی از مواردی بود که در برخی از مصاحبه ها به عنوان عاملی برای دلزدگی عاطفی و 
برقراری ارتباط فرازناشویی از سوی سوژه ها، عنوان گردید. شرکت کننده شماره نه:“من به خاطر کارایی که می کرد عصبی بودم، 
کتکم می زد، بهم محبت نمی کرد... منوجلوی همه خرد می کرد... ازش متنفر بودم، بهترین راه واسه انتقام از مردای مثل اون 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی56

ردار  فاا داوش ی  داک را باکفد را عشامز رف  فادی

 خیانته، می دونستم چقدر براش مهم بود که کسی حتی به من نگاه هم نکنه.”
کنترل شدن از سوی همسر و متهم شدن به خیانت از طرف همسر، یکی 
از رفتارهای طرد کننده در همســر می باشد که می تواند زمینه ساز روابط 
فرازناشــویی همسر گردد. شرکت کننده شماره بیست و هشت:“شوهرم 
خیلی بدبینه، اوایل اجازه نمی داد گوشــی بخرم با کلی ترفند یه گوشی 
ساده گرفتم، گوشیمو چک می کرد. حتی به تلفن من با خانوادم حساس 
بود. همش فکر می کرد من با مردای دیگه رابطه دارم... نمی ذاشت تنها 
بــرم خرید یا تنها خونه مادرم برم... یه تهمتی می زد که حتــــی فکرش 
هم به ذهنــــم خطور نکرده بود، خیلی از دســتش عصبانی می شدم و 
ازش فاصله می گرفتم شــوهرم هر روز فحش ناموســی می داد، بدترین 

حرف ممکن چیه؟ همونو می گفت...” 
ناهمســوییوهمراهنبــودنزوجینبــایکدیگر:وجود 
توافق و بینش مشترک، سبب کاهش منازعات و در نتیجه افزایش جاذبه 
بین همسران، پایداری ازدواج و توانایی در حل و رفع منازعات می باشد. 
به عبارت دیگر، همسانی، همســویی و هماهنگی، موفقیت زناشویی را 
بیشتر می کند و ناهمسانی، ناسازگاری و ناخشنودی را در پی دارد. وجود 
عالیق و تجربیات مشــترک در یک رابطه و ادراک آن از ســوی طرفین 
مانند نیروی جاذبه ای افراد را به ســوی هم سوق می دهد و جاذبه ارتباط 
را افزایش می دهد. همچنین زوجینی که در رابطه با اهداف زندگیشــان 
دوســتان مشترک، اعتقادات مشــابه و... یکدیگر را تایید می کنند و در 
مورد عقاید کلیدی، شــباهت کافی با یکدیگر دارند، می توانند از بروز 
اختالف نظرهای جدی در مورد موضوعات، جان ســالم به در برند. با 
وجود آن که زن و شــوهر شــخصیت های جداگانه ای هستند و هر یک 
عالیق خاصی دارند، با این حال برای آن که به هم نزدیکتر باشند احتیاج 
به آن دارند که سرگرمی ها یا تفریحات مشترکی داشته باشند و ساعاتی را 
در کنار هم به آن مشغول باشند. شرکت کننده شماره بیست و یک:“من 
و شوهرم خیلی با هم فرق داریم، دنیای ما اصال مثل هم نیست من آدم 
پر شروشور و شیطونیم، دوســت داشتم اونم مثل من باشه، اهل تفریح، 
گشت و گذار و لذت بردن از زندگی باشه و نیازهای منو برآورد کند... 
من اهل کوهنوردی و ســفرم اما شــوهرم اصال تو این وادیا نیست خیلی 
آدم آروم و غیراجتماعی و گوشــه گیری هســت فقط دنبال کار کردنه. 

صبح می ره شب می یاد همین. هر روز تکرار می شه.” 
خلــلدرعشــقواحســاستعلــقخاطــربههمســر:
شــرکت کننده شماره بیســت و هشت:“همســرم در ابراز احساسات و 
محبت کردن خیلی ضعیفه اصال بلد نیست محبت کنه، یه جمله محبت 
آمیز بهم نمی گه در حالی  که من از هر چی که فکرشو کنی ازش سرترم، 
چه ظاهر،چه خانواده، چه تحصیالت و... وقتی زن و شوهرای دیگه رو 
می بینم که توخیابون با هم راه می رن به هم ابراز عالقه و عشــق می کنن، 

عذاب می کشم.” 

دریافت نکردن احســاس همراهی همســر 
و نداشــتن احســاس امنیت در رابطه یکی از 
زمینه هــای خلل در عشــق و احســاس تعلق 
همسر و احساس ارزشمندی در رابطه می باشد 
و از آن جــا که یکی از اساســی ترین نیازهای 
زنان در روابط صمیمی با همسرشــان داشتن 
احســاس امنیت است، نداشــتن حس امنیت 
می تواند موجب احســاس ارزشــمند نبودن و 
در نتیجه نارضایتی از زندگی مشــترک شود. 
امنیت احساســی و عاطفی موجب می شــود 
احساس عمیق و درونی در مورد این که رابطه 
زناشــویی، رابطه ای محکم و اســتوار و قابل 
اتکا است، به افراد دست دهد و موجب شود 
همسرشــان را در عشق و عالقه جدی و ثابت 
قدم و متعهد احســاس کننــد. اطمینان یافتن 
زنان از عشــق، تعهد و پایبندی همســر، یکی 
از موثرترین روش های تولید احســاس امنیت 

روانی در آنان است.
شــرکت کننده شــماره هفده:“ســر زایمان 
دختــرم گفتن کــه وضع بچــه طوریه که باید 
سزارین بشه خیلی حالم بد بود، چشمم به در 
موند که شــوهرم بیاد اما ســه روز بعد از تولد 
بچم که مطمئن شــد بچه ســالمه سرو کلش 
پیدا شد، بدون اینکه حال من رو بپرسه. خیلی 
درد می کشــیدم خیلی... مــن رو تو بدترین 

شرایط تنها گذاشت.” 
کیفیتپایینرابطهجنســی:فعالیت 
و میل جنســی بخش جدایــی ناپذیر ازدواج 
اســت. رضایت جنســی، رضایت زوجین از 
زندگی مشــترک را تحت تاثیــر قرار می دهد. 
به عنوان وضعیتی تعریف  رضایتمندی جنسی 
شــده که در آن همســران با تمایالت جنسی 
و کمیت و کیفیت جنســی یکدیگر ســازگار 

شده باشند. 
شــرکت کننده شــماره یک:“خــب من با 
عشق و عالقه با همســرم ازدواج کرده بودم. 
مــن بــرای خاطــر اون هــر کاری می کردم، 
چون عاشــقش بــودم، خیلی چیــزا رو مهم 
نمی دونســتم، یکیــش رابطه جنســی بود... 
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 متتاک 1399، ددره 9، وماره 4، پفاپی 5734

ملصشمه ما لی د همکاراک

هــر موقع خــودش الزم داشــت می ومد، هر 
جوری که خودش می خواســت... من الکی 
می گفتم خوبه، راضی شــدم که بی خیال شه 
اما دیگه حتی نمی تونســتم نقــش بازی کنم 
وقتی می ومد سمتم بدم می ومد.” یکی دیگر 
از مشــکالت بزرگی که زوجیــن با آن روبرو 

هستند مشــکل مهارت اندک در رابطه جنسی است و از آن جا که هیچ 
آموزش جنســی به افراد داده نمی شود بسیاری از افراد ناگزیر از مراجعه 
بــه آموزش های غیرمعتبرمی شــوند که گاهی باعث ایجــاد تصورات و 
توقعاتی در افراد می شــود که لزوما صحیح و مطابق با واقعیات نیست و 
می تواند زمینه ساز نامیدی جنسی افراد شده و موجب احساس نارضایتی 
آنان از رابطه شود. همین مساله باعث احساس خشم و دوری زوجین از 
یکدیگر می شــود که تبعات زیادی را برای آنان در برخواهد داشت که 
از آن جمله برقراری روابط فرازناشویی برای تصور تجربه لذتی است که 

تاکنون تجربه نکرده اند. 
شرکت کننده شماره نه:“من هیچ لذتی از رابطه زناشویی نمی بردم، هر 
موقع شــوهرم باهام رابطه برقرار می کرد حس بدی پیدا می کردم ولی بـــا 
ایـن وجـود نیـاز شوهرم رو برطرف می کردم، رابطش بدون رضایت من، 
بدون آمادگی و آرامش من بود چون فقـط اون ارضـا می شد، ازش متنفر 
می شــدم هر وقت نیاز داشــت به من محبت می کــرد، این یعنی می تونه 
محبــت کنه اما چون لجبازه، نمی کنه. از این حس متنفرم، حس می کنم 

به من تجاوز شده.”
تفاوت در تمایالت جنســی زن و شوهر، یکی دیگر از مواردی بود که 
زنان در مصاحبه به آن اشاره کردند. که نشان می دهد میل جنسی باالی 
زوجه در مقابل میل جنسی پایین همسر و برطرف نشدن نیازهای جنسی 
در گرایش آنان به روابط فرازناشــویی موثر بوده اســت. شــرکت کننده 
شــماره بیســت و چهار: “من آدم خیلی گرمی هســتم. اما شوهرم آدم 
سردیه، فکر کنم سردمزاجه، فقط یک یا دو بار در هفته رابطه داریم اونم 

من باید برم جلو. من نمی تونم به این رابطه کم راضی بشم.”
روابط نامتعارف، توسل به خشــونت، خواسته های نامعقول و توقعات 
آسیب رسان یکی دیگر از مفاهیم به دست آمده در مصاحبه ها می باشد، 
شرکت کننده شماره سی:“شوهرم خیلی تو رابطه اذیتم می کرد )با گریه( 
تو رابطه یه حرفایی می زد که حالم ازش بهم می خورد... تو رابطه اســم 

خواهرم، اسم خالم، زنای همسایه رو می آورد.”
در مجمــوع می توان نتیجــه گرفت عوامل بین فــردی نحوه تعامالت 
زوجین، با شــکوفایی احساسات و عواطف در بین زوجین موجب رشد 
و پویایی در رابطه می شــوند اما بی توجــه به این عوامل می تواند منجر به 
شکست در رشد و پویایی رابطه زناشویی شود و موجب افزایش نارضایتی 
و روابط فرازناشــویی گردد. می توان گفت بروز روابط فرازناشــویی در 
زنان یک اتفاق آنی نیســت بلکه فرایندی است که در طول زمان شکل 
می گیرد. در طول زندگی مشــترک، هسته اساسی زندگی زناشویی، یعنی 
محبت و عشــق ورزی از همــان اوایل زندگی یا شــکل نگرفته یا از آن 
مراقبت نشــده اســت تا جایی که زنان با خلل در عشق و احساس تعلق 
خاطر به همســر مواجه شــد ه و  پاسخ نگفتن به نیاز به عشق و محبت را 
در دوره هایی از زندگی مشترک، تجربه کرده اند. ناهمسویی و همراهی 
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 ورد مطالعهنمونه م های جمعیت شناختیویژگی( 1جدول)
 زانیم کد

 التیتحص
 شغل

 زن
سن  سن 

 ازدواج
طول 
  ازدواج

شغل 
 همسر

تعداد 
 فرزندان

 2 کارمند 11 20 31 دارخانه دیپلم 1
 1 آزاد 8 28 36 کارمند ارشدکارشناسی 2
 1 آزاد 7 16 23 آرایشگر سیکل 3
 0 آزاد 25 15 40 دارخانه کاردانی 4
 1 کارگر 4 21 25 دارخانه دیپلم 5
 0 کارمند 5 28 33 دارخانه کارشناسی 6
 1 مزدروز 8 18 26 دارخانه دیپلم 7
 2 کارگر 21 17 38 دارخانه دبیرستان 8
 2 کارگر 10 21 31 دارخانه دبیرستان 9

 1 کارمند 16 28 42 ماما کارشناسی 10
 1 آزاد 6 22 28 کارمند کارشناسی 11
 0 کارگر 4 19 23 منشی کاردانی 12
 0 بیکار 1 21 22 دارخانه دیپلم 13
 1 کارگر 4 25 29 دارخانه دیپلم 14
 2 کارگر 8 28 36 دارخانه سیکل 15
 2 آزاد 22 14 38 دارخانه سیکل 16
 1 روزمزد 9 17 26 آرایشگر دیپلم 17
 2 مهندس 12 18 30 دارخانه دیپلم 18
 0 آزاد 1 21 22 دارخانه دبیرستان 19
 2 آزاد 15 20 35 دارخانه کارشناسی 20
 1 دارمغازه 8 29 37 کارمند کارشناسی 21
 2 کارگر 9 30 39 دارخانه سیکل 22
 3 کارگر 21 22 43 دارخانه دبیرستان 23
 1 مدیر  6 23 29 دارخانه دیپلم 24
 0 بیکار 8 25 33 معلم کاردانی 25
 2 آزاد 22 27 49 دارخانه دیپلم 26
 4 مهندس 18 24 42 دارخانه کارشناسی 27
 1 آزاد 5 13 24 دارخانه دبیرستان 28
 0 کارمند 4 18 22 بهیار دیپلم 29
 1 کارگر  6 27 33 دارخانه دیپلم 30
 2 معلم 6 22 28 دارخانه دیپلم ردی 31
 1 کارگر 19 17 36 دارخانه سیکل 32
 1 کارگر 4 33 37 کارمند کاردانی 33
 2 معلم 11 16 27 دارخانه کاردانی 34

دست آمده از ها و مفاهیم به( مقوله2جدول)
 هامصاحبه

-دست آمده(ه)مفاهیم ب1اصلی/// مضامین تعیین کنندهزمینه 
 ...---دست آمده(ه)مفاهیم ب2مضامین تعیین کننده --

 عشق در گذار بین فردی )تعامالت زوجین(/// خللعوامل تاثیر
 و احساس نداشتن عالقهخاطر به همسر) و احساس تعلق

 نکردن دریافتتعهد همسر،  مورد در ، تردیدنکردن صمیمت
تفاوتی همسر، سر و احساس بیتوجه کافی از طرف هم

غیرکالمی محبت،  و کالمی نکردن ابرازرفتارهای طرد کننده، 
 احساس امنیت عاطفیمراقبت از طرف همسر،  نکردن دریافت

 ---نیازهای عاطفی نشدن تامینو  نداشتن و احساسی
 افکار، در همسویینایکدیگر) ردنکن و همراهی همسویینا

، نداشتن مشارکت و نکردن همراهیتمایالت، و  عالیقباورها، 
با همسر،  همراهی از نبردن متقابل، لذت نشدن درکاحساس 

کیفیت پایین رابطه  ---نبود نقاط اشتراک با همسر(
نیازهای جنسی،  نشدن راوردهبنامطلوب،  جنسی )رابطهجنسی

تجربه لذت جنسی، نداشتن روابط جنسی سرد و یکنواخت، 
 از نیازهای جنسی زوج ناآگاهیهای جنسی، تغییر ارزش

زوجه، سرد مزاجی زوج، نداشتن جذابیت جنسی، ضعف در 
های زناشویی، زود انزالی، خود محوری مرد در رابطه و مهارت
ها و نیازهای جنسی زن، اجبار به به خواسته نکردن توجه

-روابط جنسی نامتعارف، توسل به خشونت در روابط زناشویی(
جنس مخالف،  یزهاایاز ن یآگاهنامد)آروابط ناکار --

بر آن،  دنیو تدوام بخش تیمیصم جادیا یهامهارت اموختنین
 ینبود درک متقابل، سرد مانه،یو صم یکاف ینداشتن گفتگو

گفت  ای نکردن گفت و شنودبه زور و خشونت،  توسل ،یعاطف
 ،یاحترامیمد، بآناکار یارتباط یناکارآمد، الگوها یهاو شنود

، کردن سهیمقا گر،یها از همدخواسته نکردن انتظارات و انیب
 انتقام از همسر(

 عومل بین فردی )تعامالت زوجین(
 

( مدل مفهومی تحقیق نگارندگان1نمودار)  

 همسویی و همراهینا روابط ناکارامد
یکدیگر نکردن  

 
پذیری رابطهشکست در رشد و پویایی رابطه و آسیب  

 

ن رابطه کیفیت پایی
 جنسی

 

خلل در عشق و احساس 
 تعلق خاطر به همسر

 

 
 
 
 

1 
 

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

 ورد مطالعهنمونه م های جمعیت شناختیویژگی( 1جدول)
 زانیم کد

 التیتحص
 شغل

 زن
سن  سن 

 ازدواج
طول 
  ازدواج

شغل 
 همسر

تعداد 
 فرزندان

 2 کارمند 11 20 31 دارخانه دیپلم 1
 1 آزاد 8 28 36 کارمند ارشدکارشناسی 2
 1 آزاد 7 16 23 آرایشگر سیکل 3
 0 آزاد 25 15 40 دارخانه کاردانی 4
 1 کارگر 4 21 25 دارخانه دیپلم 5
 0 کارمند 5 28 33 دارخانه کارشناسی 6
 1 مزدروز 8 18 26 دارخانه دیپلم 7
 2 کارگر 21 17 38 دارخانه دبیرستان 8
 2 کارگر 10 21 31 دارخانه دبیرستان 9

 1 کارمند 16 28 42 ماما کارشناسی 10
 1 آزاد 6 22 28 کارمند کارشناسی 11
 0 کارگر 4 19 23 منشی کاردانی 12
 0 بیکار 1 21 22 دارخانه دیپلم 13
 1 کارگر 4 25 29 دارخانه دیپلم 14
 2 کارگر 8 28 36 دارخانه سیکل 15
 2 آزاد 22 14 38 دارخانه سیکل 16
 1 روزمزد 9 17 26 آرایشگر دیپلم 17
 2 مهندس 12 18 30 دارخانه دیپلم 18
 0 آزاد 1 21 22 دارخانه دبیرستان 19
 2 آزاد 15 20 35 دارخانه کارشناسی 20
 1 دارمغازه 8 29 37 کارمند کارشناسی 21
 2 کارگر 9 30 39 دارخانه سیکل 22
 3 کارگر 21 22 43 دارخانه دبیرستان 23
 1 مدیر  6 23 29 دارخانه دیپلم 24
 0 بیکار 8 25 33 معلم کاردانی 25
 2 آزاد 22 27 49 دارخانه دیپلم 26
 4 مهندس 18 24 42 دارخانه کارشناسی 27
 1 آزاد 5 13 24 دارخانه دبیرستان 28
 0 کارمند 4 18 22 بهیار دیپلم 29
 1 کارگر  6 27 33 دارخانه دیپلم 30
 2 معلم 6 22 28 دارخانه دیپلم ردی 31
 1 کارگر 19 17 36 دارخانه سیکل 32
 1 کارگر 4 33 37 کارمند کاردانی 33
 2 معلم 11 16 27 دارخانه کاردانی 34

دست آمده از ها و مفاهیم به( مقوله2جدول)
 هامصاحبه

-دست آمده(ه)مفاهیم ب1اصلی/// مضامین تعیین کنندهزمینه 
 ...---دست آمده(ه)مفاهیم ب2مضامین تعیین کننده --

 عشق در گذار بین فردی )تعامالت زوجین(/// خللعوامل تاثیر
 و احساس نداشتن عالقهخاطر به همسر) و احساس تعلق

 نکردن دریافتتعهد همسر،  مورد در ، تردیدنکردن صمیمت
تفاوتی همسر، سر و احساس بیتوجه کافی از طرف هم

غیرکالمی محبت،  و کالمی نکردن ابرازرفتارهای طرد کننده، 
 احساس امنیت عاطفیمراقبت از طرف همسر،  نکردن دریافت

 ---نیازهای عاطفی نشدن تامینو  نداشتن و احساسی
 افکار، در همسویینایکدیگر) ردنکن و همراهی همسویینا

، نداشتن مشارکت و نکردن همراهیتمایالت، و  عالیقباورها، 
با همسر،  همراهی از نبردن متقابل، لذت نشدن درکاحساس 

کیفیت پایین رابطه  ---نبود نقاط اشتراک با همسر(
نیازهای جنسی،  نشدن راوردهبنامطلوب،  جنسی )رابطهجنسی

تجربه لذت جنسی، نداشتن روابط جنسی سرد و یکنواخت، 
 از نیازهای جنسی زوج ناآگاهیهای جنسی، تغییر ارزش

زوجه، سرد مزاجی زوج، نداشتن جذابیت جنسی، ضعف در 
های زناشویی، زود انزالی، خود محوری مرد در رابطه و مهارت
ها و نیازهای جنسی زن، اجبار به به خواسته نکردن توجه

-روابط جنسی نامتعارف، توسل به خشونت در روابط زناشویی(
جنس مخالف،  یزهاایاز ن یآگاهنامد)آروابط ناکار --

بر آن،  دنیو تدوام بخش تیمیصم جادیا یهامهارت اموختنین
 ینبود درک متقابل، سرد مانه،یو صم یکاف ینداشتن گفتگو

گفت  ای نکردن گفت و شنودبه زور و خشونت،  توسل ،یعاطف
 ،یاحترامیمد، بآناکار یارتباط یناکارآمد، الگوها یهاو شنود

، کردن سهیمقا گر،یها از همدخواسته نکردن انتظارات و انیب
 انتقام از همسر(

 عومل بین فردی )تعامالت زوجین(
 

( مدل مفهومی تحقیق نگارندگان1نمودار)  

 همسویی و همراهینا روابط ناکارامد
یکدیگر نکردن  

 
پذیری رابطهشکست در رشد و پویایی رابطه و آسیب  

 

ن رابطه کیفیت پایی
 جنسی

 

خلل در عشق و احساس 
 تعلق خاطر به همسر
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فصلنامه مددکاری اجتماعی58

ردار  فاا داوش ی  داک را باکفد را عشامز رف  فادی

نکردن یکدیگــر، نپرداختن به تفریحات زوجی مشــترک و نگذراندن 
زمان کافی با هم باعث شــده شــکاف های زندگی عمیقتر شود. ارتباط 
ناکارآمدی که در آن توهین، تحقیر، استفاده از تهدید، گفتگو نکردن، 
کیفیت پایین روابط زناشویی، ناآشنایی و پاسخ نگفتن به نیازهای جنس 
مخالف موج می زند، به دلیل محدود کردن مسیر استفاده از استراتژی های 
حل تعارض، حل مساله و مقابله با استرس به عنوان یک ابزار کارآمد که 

می توانســت به کمک زوجین بیاید به ابزاری 
دردسرساز تبدیل شــده و تعامل این زمینه ها، 
موجب دلزدگی عاطفی و شکست در رشد و 

پویایی رابطه شده است.

بحث و نتیجه گیری

 یافته های پژوهش حاضر نشــان داد بیشــترین میزان روابط فرازناشویی زنان، با میزان چهل و چهار و یازده صدم درصد در 
سنین سی ویک تا چهل سال به وقوع پیوسته است. بیشترین فراوانی از نظر طول مدت ازدواج، با میزان سی و هشت وبیست 
و سه صدم درصد متعلق به زوجینی است که شش الی ده سال زندگی مشترک داشته اند. این یافته، با یافته لیو که نشان داد 
روابط فرازناشویی در سال هفتم ازدواج به اوج خود می رسد]6[ و پژوهش فتحی و همکاران که حاکی از فراوانی بیشتر این 
آمار در طول ده ســال اول زندگی مشــترک است، همخوانی دارد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که هفتاد و سه و پنجاه 
و دو صدم درصد زنان خانه دار و فاقد شــغل بودند. این یافته بـــا نتایج پژوهش، آتکینز و همکاران که براســاس آن، میزان 
وقوع روابط فرازناشــویی در بین زوجینی که تنها یکی از آن ها شــاغل است، بیش از زوجینی است که هر دوی آن ها شاغل 
هســتند]7[ همخوانی دارد. در پژوهش حاضر هفتاد و نه و بیســت و دو صدم درصد از زوجین دارای فرزند بودند. این یافته 
نشــان داد که بر خالف نظر پژوهشــگرانی مانند لیو که داشتن فرزند را عاملی برای افزایش تعهد زوجین به یکدیگر و نوعی 

سرمایه گذاری برای والدین می داند، داشتن فرزند، در عمل نتوانسته است مانع از ورود زنان به روابط فرازناشویی گردد.
بررســی روایات زنان در این پژوهش نشــان داد خلل در عشــق و احساس تعلق خاطر به همســر، یکی از مضامین به دست 
آمــده از مصاحبه هــا و در بردارنده مفاهیمی مانند بی عالقگی و احســاس دوری، دریافت توجه ناکافی از طرف همســر و 
احســاس بی تفاوتی همسر، ترک همسر در ســختی ها، تردید در مورد تعهد همسر، دریافت نکردن مراقبت از جانب همسر، 
احســاس امنیت عاطفی و احساسی نداشتن می باشــد. همان گونه که یک ازدواج خوب می تواند بهترین وسیله تامین نیاز به 
عشــق و تعلق خاطر باشــد، خلل در مسیر دســتیابی به آن، موجب احساس ناکامی در فرد می شــود. ابراز احساسات نقش 
مهمی در شکل گیری عالقه و احساس تعلق خاطر زوجین به یکدیگر دارد به طوری که در افرادی که رضایتمندی بیشتری از 
زندگی مشترکشــان دارند، میزان ابراز احساسات بیشتر است و اشتراک گذاری افکار و ایده ها باعث پویایی رابطه و افزایش 
رضایتمندی رابطه شده و در نقطه مقابل، بی توجهی زوجین به یکدیگراست که مانع دستیابی به یکی از منابع رضایتمندی و 
صمیمیت در ازدواج می شود. صمیمیت یکی از نیازهای انسانی و یک فرایند تعاملی، پویا و ترکیبی است که ابعاد گوناگونی 
دارد. صمیمیت عاطفی از طریق در میان گذاشــتن و ســهیم شــدن زوجین در کلیه احساســات اعم از احساسات مثبت و 
احساسات منفی با همسرشکل می گیرد. نیاز به صمیمیت روان شناختی که از طریق ارتباط برقرار کردن و پیوند فرد از طریق 
افشای مطالب مهم در مورد خود حقیقیش، نقش مهمی در شکلگیری عالقه و احساس تعلق خاطر زوجین به یکدیگر دارد. 
دریافت توجه ناکافی و دریافت نکردن مراقبت از طرف همســر، مانع جدی در دســتیابی به احساس تعلق خاطر بین زوجین 
است که می تواند به گسست عاطفی و دلزدگی عاطفی زوجین منجر شود. تامین نیازهای عاطفی و روانی یکی از مهمترین 
اهداف زنان از ازدواج می باشــد. در حالی که ارضای نیازهای عاطفی زنان، موجب می شــود زنان نیز سرمایه گذاری عاطفی 
بیشتری برای زندگی زناشویی خود داشته باشند، ناتوانایی مردان برای ارضا این نیازها می تواند احساس محرومیت زیادی را در 
زنان به دنبال داشته باشد و این احساس را در آنان به وجود  آورد که همسرش، از پس تامین این نیازها بر نمی آید و وی را از این 
نظر تنها گذاشــته است. این احساس می تواند نقطه شروع جستجوی روابط فرازناشویی شود. گلسر، تجربه مجدد صمیمیت 
فردی و جنســی را مهمترین انگیزه زن و مرد متاهلی می داند که به ســوی روابط نامشــروع کشــیده می شود. نتایج پژوهش 
لین فلندر و زوولنســکی نشــان داد که نود درصد افراد برآورده نشدن نیازهای عاطفی را، علت رابطه فرازناشویی خود عنوان 
کرده اند.]8[ ضعف در مهارت های ارتباطی و ارتباطات ناکارآمد، یکی دیگر از مقوله های اصلی شناسایی شده در مصاحبه ها 
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 متتاک 1399، ددره 9، وماره 4، پفاپی 5934

ملصشمه ما لی د همکاراک

بود، ارتباطات مناســب و کارآمــد، منجر به 
صمیمیت روان شناختی و رضایتمندی زوجین 
می گردد. روابط فرازناشویی، به ویژه در زنان، 
بیــش از هر موضوعــی، بازتاب مشــکالت 
ارتباطی زوجین اســت. در اکثر اوقات افراد 
به این دلیل که رابطه با همسرشان، رابطه موثر 
و سالمی نیست، رابطه با شخص سوم را آغاز 
می کنند. گفتوشنود موثر، رابطه شفاف و بیان 
مســتقیم خواســته ها و انتظارات، همراهی و 
مشارکت در تصمیمگیری ها، سعی در تمرکز 
بر عالیق همسو، نشانگر یک الگوی ارتباطی 
سالم است و برعکس ضعف در مهارت های 
گفتگو، مذاکره، برقــراری روابط صمیمانه، 
حل مســاله، باعث بروز مشکالت متعدد بین 
زوجیــن و گسســت عاطفی زوجین اســت. 
همدلی، ارتباط موثر و مهارت حل مســاله از 
مهمتریــن مهارت هــای مورد نیــاز برای حل 
اختالفــات و تعارضــات زناشــویی اســت. 
زوجین با توســل بــه مهارت هــای ارتباطی و 
ایجــاد ارتبــاط کارآمــد، می توانند بــا وجود 
تفاوت هــای فــردی، در زمینه هــای مختلف 
به توافق الزم دســت یابند. اما تسلط نداشتن 
بر این مهارت هــا، تعارضات و نارضایتی های 
بسیاری برای زوجین ایجاد می کند که به مرور 
زمان منجر به گسســت عاطفــی بین زوجین 
می شــود. وجود تعارضات زناشــویی متعدد 
و احســاس نارضایتمنــدی در کنار یکدیگر، 
از عوامل اصلی برای کشــانده شــدن زنان به 
روابط فرازناشویی می باشد. گسست عاطفی، 
می تواند منجر به بــروز روابط جدید و تمایل 
به پر کردن خال های عاطفی توســط دیگران 
شود، کاهش تاب آوری زوجین در برخورد با 
مشکالت و اختالفات معمول، از دیگر اثرات 
این گسســت عاطفــی اســت. پژوهش های 
متعددی همســو با این یافته اســت. یافته های 
پژوهــش رامیرز، نشــان دهنده آن اســت که 
ارتباط کارآمد و رفتارهــای نگهدارنده رابطه 
در افراد، نقش تعیین کننده ای در تعهد زوجین 
دارد.]9[ طبق نتایج فونگ، ونگ و تام نیز بین 

 روابط فرازناشویی و تعارضات زناشویی، رابطه معناداری وجود دارد.]10[
 همچنین یافته های پژوهش اسماعیل پور و همکاران نشان داد که آموزش 
مهارت های ارتباطی سازنده نقش مهمی در رضایت زناشویی و کاهش 
آسیب های نارضایتی آنان از زندگی مشترک دارد.]11[ در مجموع می توان 
گفت بســیاری از جنبه های رابطه زوجین می تواند رضایت کلی آنان از 
ازدواج را متاثر ســازد و از این طریق منجر به کاهش بی تعهدی در آنان 
شود که از جمله می توان به مواردی مانند تسلط بر برقراری ارتباط موثر، 
تعامالت مثبت با همسر، مدیریت تعارضات، مهارت حل مساله و داشتن 
مهارت های الزم برای ایجاد صمیمیت و تداوم آن، اشاره کرد و برعکس 
ضعف در این مهارت ها با افزایش نارضایتی بین زوجین می تواند زمینه ساز 
روابط فرازناشــویی گردد.]12[ این یافته ها با نتایچ پژوهش های گریف، 
هیلدگراد و مالرب که نشان دادند زوجینی که درباره عقاید خود نسبت 
به هم، عقاید نسبت به روابط زناشویی و عقاید نسبت به اهداف زندگی 
صحبت می کنند و در این گفتگو توجه خود را نسبت به نیازها، عالیق و 
عقاید دیگری نشان می دهند، ازدواج پایدارتری خواهند داشت]13[ و با 
پژوهش پتی که نشــان داد آموزش مهارت های ارتباطی، در بهبود روابط 
زناشــویی و افزایش رضایتمندی زوجین تاثیرگذار اســت،]14[ همســو 
است. ناهمسویی و همراهی نکردن زوجین با یکدیگر، از دیگر مضامین 
استخراج شده از مصاحبه ها و دربردارنده مفاهیمی مانند ناهمسویی در 
افکار، باورها، عالیق و تمایالت، همراهی نکردن و مشارکت نداشتن در 
زمینه های مختلف و لذت نبردن از همراهی با همسر، می باشد. در تبیین 
این موضوع می توان گفت در حالی که ازدواج های پایدار با همسویی در 
افــکار، باورها و نگرش ها، مشــورت و همفکری و تصمیمگیری مبتنی 
بر اشــتراک گذاری افکار و ایده ها همراه است و باعث پویایی رابطه و 
افزایش رضایتمندی در رابطه زوجین می شــوند و از این طریق، احتمال 
بروز روابط فرازناشویی را کاهش می یابد، ناهمسویی در افکار، عالیق و 
اولویت های زندگی، می تواند در ایجاد صمیمیت الزم بین زوجین فاصله 
ایجاد کند و زمینه ســاز درک نکــردن متقابل و جدایی زوجین گردد، با 
نظریه همسان همســری همسو می باشد. این یافته ها با پژوهش لپویر، که 
نشان داد همســـانی در ویژگـــی ها و خصوصیات فردی و اجتماعی در 
زوجین، منجر به افزایش رضـــایت و تداوم رابطه می شود،نیز همخوانی 

دارد.]15[
مضمون مشکالت جنسی و نارضایتی زناشویی، یکی دیگر از مضامین 
به دســت آمده از مصاحبه ها می باشــد که شــامل مفاهیمی مانند رابطه 
جنســی نامطلوب، ارضا نشــدن نیازهای جنســی، روابط جنسی سرد و 
گاهی از  یکنواخت، لذت جنســی نبردن، تغییر ارزش های جنســی، ناآ
نیازهای جنســی زن، ســرد مزاجی زوج، نداشتن جذابیت جنسی زوج، 
زود انزالی، خود محوری مرد در رابطه و بی توجه به خواسته ها و نیازهای 
جنســی زن، اجبار به روابط جنســی نامتعارف و توســل به خشونت در 
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ردار  فاا داوش ی  داک را باکفد را عشامز رف  فادی

رابطه می باشد. بر اســاس نظر پاسخگویان، نارضایتی از روابط جنسی، 
یکی از مهمترین عوامل گرایش به روابط فرازناشویی محسوب می شود. 
رضایتمندی جنسی به وســیله احساس رضایت از کیفیت تعامل جنسی 
و فقدان یک کژکارکردی جنســی توصیف شــده اســت،]16[ کیفیت 
زندگی جنســی از سوی متخصصان و بســیاری از زوجین، از مولفه ای 
همبســته با کیفیت روابط صمیمانه است]17[ بنابراین رضایت جنسی و 
رضایت از رابطه زناشویی با هم همبستگی دارند و صمیمیت جسمانی، 
متغیری مهم در رضایت جنسی محسوب می شود. احســـاس ناکـامی، 
سرخوردگی و ناایمنی ناشی از فقدان رضایت جنسی، می تواند سـالمت 
روان شناختی همســـران را با خطر روبرو کند.]18[ زوج های بـا رضـایت 
زناشـــویی ادراک شــده باال، توافق زیادی با یکدیگــر دارند، از نوع و 
سطح روابطشـان، نـوع و کیفیـت گذران اوقات فراغت، رضایت دارند 
و مـــدیریت خـوبی در زمینـه وقـت و مســـایل مـالی خودشـان اعمال 
می کنند.]19[ لوین معتقد اســت زنان صمیمیت جنســی را پیش زمینه 
تعامالت جنســی می دانند، درحالی که مردان انتظــار دارند از تعامالت 
جنســی به صمیمیت جنسی دســت یابند. در رابطه جنسی دوطرفه نیاز 
مبرمی به مشــارکت دو جانبه  وجود دارد. اگر در چنین روابطی همیشه 
یــک فرد پیش قدم شــود و فرد دیگر صرفا برای رضایــت او وارد رابطه 
شــود و عالیق و خواســته های خود را زیر پا گذارد، به مرور زمان نقش 
فرد منفعل و بی ثبات و شکننده خواهد شد. در این تحلیل با تغییر یافتن 
میزان صمیمیت و احترام و عاطفه بین آن ها در طول زمان، میل جنســی 
متفاوتــی را تجربه خواهند کــرد]20[ یافته های این پژوهش، همســو با 
کرمن2006  پژوهش های ویتســون]21[ گالس، مگان، لواندوسکی و آ
و یافته های پژوهش زمینه یابی ترز و جیســن]22[ می باشــد. الزم به ذکر 
اســت نیاز جنســی، به ویژه برای زنان، نیازی ترکیبی است و دارای ابعاد 
متعددی از جمله بعد جســمی، بعد روان شناختی)نیاز به آرامش، تعلق، 
دلبستگی، اقتدار(، بعد انســانی)نیاز به احترام و...( می باشد که حفظ 
این ابعاد، نقش مهمی در کیفیت زندگی زناشویی زوجین دارد. رضـایت 
جنسی به خصوص در اوایل زندگی زناشویی، چارچوبی را برای زوجین 
ایجاد می کند کـــه در آن می توانند عشــق، صمیمیت، لذت و محبت را 
به بهترین شــکل ممکن تجربه کنند. پژوهش ها نشـــان داده است که 
رضایت جنسی، باعث افزایش صمیمیت بین زوج ها، افزایش رضـــایت 
آن ها از یکـــدیگر و در نتیجه افزایش سالمت روان آن ها می شود.]23[ 
رابطه جنسی، می تواند منعکس کننده رضایت زوجین از سایر جنبه های 
زندگی مشترک باشد و آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. احسـاس ناکـامی، 
سرخوردگی و ناایمنی ناشی از فقدان رضایت جنسی، می تواند سـالمت 

روان شناختی همسـران را با خطر روبرو کند و 
زمینه ساز روابط فرازناشویی گردد.

در  پژوهــش  ایــن  محدودیتهــا: 
سال1398 اجرا شده اســت. با توجه به اینکه 
نمونه گیــری  از روش  پژوهــش حاضــر  در 
هدفمند استفاده شده اســت و افراد نمونه از 
میــان مراجعین بــه کلینیک هــای مددکاری 
اجتماعی و مراکز مشــاوره انتخاب شــده اند 
بنابراین امــکان تعمیم یافتن پژوهش به جامعه 
بزرگتر کاهش می یابد. ســعی شده با استفاده 
از ظرفیت تمــام مراکز موجود و افزایش تنوع 
در انتخــاب نمونه ها، بــه نمونه های معرفتری 
دست یافت. پیشنهاد می شود در پژوهش های 
آتــی از روش نمونه گیری تصادفی اســتفاده 
گــردد تا بتــوان به درک بهتــر و جامعتری از 
تجربه زیســته این افراد و عوامل شکل دهنده 

و تاثیرگذار بر پدیده، دست یافت.
زوجین  گاهــی  آ پیشــنهادها:-افزایش 
و حساسزایی آنان نســبت به عوامل زمینه ساز 
گاهی زوجین  روابط فرازناشــویی و افزایش آ
درباره پیامدهای آن بر فرد، خانواده و جامعه 
با برگزاری کارگاه های آموزشــی در ســطوح 
مختلــف جامعــه توســط مراکز آموزشــی، 
فرهنگی، اجتماعی و سازمان های مردم نهاد.

-برپایــی کارگاه هــای آموزشــی، جهــت 
آشــنایی زوجین با نیازهــای عاطفی و روانی 
جنس مخالف. -اســتفاده از توان و پتانسیل 
رسانه های جمعی برای فرهنگسازی و آموزش 
شیوه صحیح مدیریت رابطه. -آموزش تربیت 
جنســی هدفمند در ســطوح مختلف جامعه 
توســط مراکز آموزشــی، فرهنگی، اجتماعی 
و ســازمان های مردم نهــاد، با توجــه به تابو 
بودن مسایل جنســی در ایران و کتمان شدن 
مسایل جنسی در خانواده ها که موجب ایجاد 
چالش های جدی و عمیق در زندگی زناشویی 

زوجین می شود. 
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