
                        

مروری بر نظریات، عوامل و                        

 های خیانت زناشوییپیامد

 

                               

                                                                        

 صفورا کیوانلو

 بالینی، روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجوی                           

 ایران اردبیل، اردبیلی، محقق دانشگاه

                                                              

Skeyvanlo1@gmail.com   

                              

                                                                      

 ومه احمدیمعص

 روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجوی                               

 ایران اردبیل، اردبیلی، محقق دانشگاه بالینی،

                                                       

Masumehahmadi72@gmail.com                              

 

 چکیده 

 شوک، قبیل از متعددی مشکالت و است پیچیده و دردناک ایپدیده خیانت

 فرد در مخدوش                نفس عزت و افسردگی خشم، سردرگمی،

 به خیانت اهمیت داشتن نظر در با. دارد دنبال به را دیده خیانت

 مختلف ابعاد بررسی تحقیق این تدوین از هدف زا،آسیب رویدادی عنوان

 تحقیق این در رفته کار به روش. است همسران وفایی بی و خیانت

 از استفاده با ایکتابخانه روش به اطالعات و است تحلیلی-توصیفی

 و تهیه اینترنت و پیشین تحقیقات ها،مقاله ها،مانندکتاب ابزارهایی

 پرداختهزناشویی  خیانت شناسی مفهوم به ابتدا در .است شده تدوین

 یپیامدهاو  عوامل، پیشایندها نظری، هایدیدگاه آن دنبال به و شده

 و مفاهیم اساس بر. قرارگرفت واکاوی و تحلیل مورد آن بر موثر

 اشکال دارای زناشویی خیانت تحقیق، این در شده مطرح هایدیدگاه

 ناشی تواندمی و بوده مجازی و جنسی عاطفی، خیانت جمله از مختلفی

 شناختی زیست یا و روانشناختی یا اجتماعی های انگیزه و علل از

 در متعددی پیامدهای تواندمی زناشویی خیانت پدیده همچنین. باشد

 ضمن درپایان،. باشد داشته دنبال به عملکردی و اجتماعی فردی، سطوح

. گردید ارائه درمان و پیشگیری جهت راهکارهایی گیری،نتیجه و بحث



 و مشاوران دهندهیاری و راهنما تواندمی تحقیق این از برآمده نتایج

 به تا باشد جامعه سالمت کاراناندر دست و خانواده حوزه متخصصان

 .بشتابند جامعه پذیرآسیب اقشار یاری

 .کلید واژگان: نظریات، عوامل، پیامد، خیانت زناشویی

 

 مقدمه

با توجه به اهمیت حفظ کانون خانواده و شناسایی عوامل مخرب آن، 

کند، د میاین نهاد مقدس را تهدییکی از عواملی که در سال های اخیر 

 و عوامل شناسایی برای علمی هایبررسیهای زناشویی است. موضوع خیانت

 جامعه، در آن پیامدهای و زناشویی خیانت با مرتبط های متغیر

 عوامل و علل خصوص در مختلف، کشورهای در. ناپذیراست اجتناب ضرورتی

 تحقیقات آن پیشگیری و درمان های روش و خیانت آورنده وجود به

 نداشتن دسترسی و زیاد حساسیت دلیل به که درحالی شده است؛ مختلفی

 عامالن، به قوانین و جامعه شدید واکنش نیز و افراد به آسان

 شك بی. است ناکافی و اندک بسیار ایران در زمینه دراین تحقیقات

 و پیشگیری برای ریزیبرنامه و مشکل این هایریشه بررسی و شناخت

 سطح ارتقای راستای در را جامعه آن، ساززمینه عوامل رفع و کاهش

 هدف رو، این از. سازد می رهنمون اجتماعی تعادل و نظم حفظ سالمت،

 .است زناشویی خیانت پدیده مختلف ابعاد در کاوشی حاضر پژوهش

 1زناشویی خیانت مفهوم

 بودن انحصاری بر مبنی قرارداد شکستن وفایی وبه معنای بی خیانت

 یك درون هم با که است شده گرفته نظر در نفر دو میان جنسی روابط

و برقراری هر گونه ارتباط  اندکرده ازدواج و عقد متعهد رابطه

عاطفی و جنسی با فرد دیگری خارج از تعهد مزبور 

 تعریف این اخیر، هایسال در حال، این با (.Treas&Giesen،2000باشد)می

 شامل را رفتارها از وسیعی گستره تا است یافته بسط ایاندازه تا

 فرد دو که است این میشود، مسئله بیشتر پیچیدگی موجب آنچه. شود

 تلقی خیانت آنچه از متفاوتی نظرات است ممکن رابطه یك درون مختلف

 خیانت تعریف برخی، برای. باشند داشته دهدمی شکل را خیانت و میشود

 درگیر خود همسر از غیر به فردی با که گیردمی بر در را افرادی

 سایبری روابط نظیر رفتارهایی نیز افراد برخی. هستند جنسی رابطه

 مختلف درجات گرافی، پورنو تماشائی(، مجازی فضای طریق از روابط)

 در خیانت را هادست داشتننگه و بوسیدن نظیر جسمانی و عاطفی نزدیکی

 رسان آسیب عامل را دیگر فردی با عاطفی نزدیکی حتی و گیرندمی نظر

 رفتارهایی همه به خیانت کلی، طور به. دانندمی اصلی رابطه به

 (.Lusterman،2012) شکندمی را نفر دو بین منعقد پیمان که دارد اشاره

(2009،Brown )جنسی، درگیری نوعی را زناشویی عهدشکنی یا خیانت 

 از که کندمی تعریف همسر از غیر فردی با جنسی-عاطفی یا عاطفی،
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 .است آن بودن محرمانه آن اصلی ویژگی و شودمی پنهان همسر

(1982،Pittman )برای توانمی که تعریفی کلی طور به که است معتقد 

 مفهوم از زوجین که است برداشتی اساس بر برد بکار زناشویی خیانت

 در تنها نه هیجانی و جسمانی هایخیانت. دارند زناشویی پیمان

 در بلکه هستند، متفاوت هم از سازندمی مشخص را آنها که هاییجنبه

 .باشندمی متمایز هم از گذارندمی اصلی رابطه بر که هم اثراتی

 خیانت شیوع

 متأهل اشخاص درصد و ندارد وجود زمینه این در مشخصی آمار ایران در

 است ممکن گسترده اختالفات این برای توضیح یك. است متفاوت عهدشکن

 حیدری،) باشد سؤاالت به پاسخ حین در دهندگان پاسخ کاریمحافظه

 به توجه با خیانت آمار صورت هر در. (13۸۸ اعتمادی، و زاده فاتحی

 هایپیشینه در که خصوصا  . است کننده نگران امری آن منفی تأثیرات

 داده پیوند روانشناختی سالمت کاهش با خیانت خیانت، حوزه با مرتبط

 زمینه در تأثیرگذار عاملی عنوان به نیز و (Jackman،2015)استشده

 از اطالع این، بر عالوه.  است گردیده شناسایی مقاربتی هایبیماری

 خودکشی جسمانی، تعرض جمله از منفی هایواکنش تواندمی همسر خیانت

آمارها . (2010)کیقبادی و همکاران ،باشد داشته پی در را قتل حتی یا

دهند که موضوع خیانت مختص به طبقه خاصی از و تحقیقات نشان می

، بلکه همه افراد متاهل در معرض آن قرار دارند. افراد جامعه نیست

 میان چیزی زناشویی خیانت در درگیر افراد درصد المللی بین سطح در

 تحلیلی فرا در واقع،(  Hertlein etal,2014) است شده برآورد 7۰ ٪ تا 15

 زنان ٪ 24 و مردان ٪ 34 داد نشان شد انجامLauman(2013  ) توسط که

 تقریبا   اخیر پژوهشهای در. بودند زناشویی فرا جنسی روابط در درگیر

 یکبار حداقل که اندداده نشان زنان از% 11-15از مردان و  32-25%

 & Whisman،2008 )اندشده زناشویی حیطه از خارج جنسی رابطه درگیر

Snyde) زوج، یک زوج )چیزی 7/2. در پژوهشی دیگر در آمریکا، از هر

وفایی و خیانت میلیون زوج(، از شریک زندگی خود بی 20حدود

 (.Atkins etal،2004اند)دیده

 انواع خیانت

 رایج به اینجا در که دارد وجود زناشویی خیانت از مختلفی های گونه

 خیانت انواع بندی،تقسیم این در. شد خواهد اشاره بندی تقسیم ترین

 :است دو هر از ترکیبی و عاطفی ،(جنسی) جسمانی شامل

 مردم اکثریت نظر با مطابق ،(جسمانی) خیانت: 1جنسی یا جسمانی خیانت

زمینه  این در. دارد اشاره سوم شخصی با جنسی رابطه به

(1984،Thompson )رابطه در درگیری: "است کرده تعریف چنین را خیانت 

 صاحب از برخی ".همسر رضایت یا آگاهی بدون ازدواج از خارج جنسی

 رابطه" نظیر دیگری اصطالحات با را خیانت واژه پژوهشگران و نظران

 زندگی از خارج جنسی آمیزش یا زناشویی زندگی از خارج جنسی
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 است ممکن نیز جنسی آمیزش جز رفتارهایی. اندکرده جایگزین" زناشویی

 به جنسی تعامالت یا و نوازش بوسیدن، نظیر شوند تلقی جسمانی خیانت

 (.Yareb etal، 2007) جنسی آمیزش از غیر

 هایمؤلفه با آنکه جای به هیجانی خیانت: 1هیجانی یا عاطفی خیانت

 میان که شودمی تعریف هیجانی تماس و نزدیکی توسط شود مشخص جسمانی

 خیانت( Collins،2009)شودمی گذاشته اشتراک به آنها همسران جز نفر دو

 را توجه و زمان عشق، نظیر منابعی فردی که دهدمی رخ زمانی عاطفی

 جوانب (.Shackelford & buss،2012)کندمی خویش همسر جز دیگری فرد وقف

 دیگری نوع هر و همراهی تفاهم، مشارکت،: از عبارتاند عاطفی نزدیکی

 از فراگیرتر عاطفی خیانت ظاهرا   (.Glass & Wright،2005)نزدیك رابطه از

 و شوهران 44 ٪ که کندمی گزارش گالس مثال، برای. است جسمانی خیانت

 درگیری خویش خیانت در که اندداشته بیان وی مطالعه در همسران 57%

 جنسی رابطه وی با آنکه بدون اندداشته دیگری شخصی با شدیدی عاطفی

 صاحب خیانت در مردان از بیش زنان اینکه، بر مضافا  . باشند داشته

 پیوند وضوح به هیجانی نزدیکی آنکه حال.هستند هیجانی هایمؤلفه

 (.Glass،2013)است خیانت حفظ برای قدرتمندی

 نوظهور ایپدیده مجازی؛ فضای در خیانت

 از دیگری نوع شد، اشاره آن به باال در که خیانت انواع بر عالوه

. شودمی نامیده مجازی خیانت که است شده نمایان جدید عصر در خیانت

 جنسی رفتارهای شامل است ممکن گرچه اینترنتی، یا مجازی های خیانت

 از که چرا دارند؛ بیشتری اشتراکات هیجانی خیانت با اما باشند هم

 یا جسمانی جذابیت روی بر ارزیابی جای به هیجانی پیوند طریق

 را مدلی(. کوپرCooper،2009)شوندمی مشخص جسمانی و جنسی هایویژگی

 مشخص را اینترنتی ازخیانت انحصاری جنبه سه که است کرده ایجاد

 دسترسی به پذیری دسترسی. گمنامی و توانمندی پذیری، دسترسی: میکند

 برای را احتمال بیشترین که افرادی.میکند اشاره اینترنت به فرد

 دسترسی آسانی به که هستند افرادی دارند، آنالین خیانت به ارتکاب

 به توانمندی،. دارند اینترنت به

 باور این بر کوپر. دارد اشاره اینترنتی خیانت در شدن درگیر هزینه

 با. کندمی کار تقاضا و عرضه مفهوم مبنای بر توانمندی اصل که است

 بیشماری تعداد از تواندمی مجازی فضای کاربر یك ناچیزی بسیار قیمت

 عالوه، به. کند ارضا را متعددی جنسی نیازهای و کرده دیدن سایت

 کنندمی راحتی احساسی جنسی محصوالت مستقیم خرید از که افرادی

. کنند دانلود سرعت به خود خانه حریم در را مشابه اطالعات توانندمی

 را آن فرد که هویتی نوع هر ترویج برای توانایی به گمنامی آخر، در

 به ارتکاب واقعی دنیای در. دارد اشاره مجازی فضای در دارد، دوست

 وی بتواند شناخته، را فرد دیگری شخصی که است آن معنای به خیانت

 اما کند ارزیابی و قضاوت را وی بتواند بالقوه طور به و ببیند را
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 را خود نظر مد هویت راحتی به توانندمی کاربران مجازی فضای در

 .دهند ترویج

 های نظری خیانتدیدگاه

 روانشناختی دالیل (Fisher etal،2009)به عقیده  دیدگاه انسان شناختی:-1

 بخواهند که ممکن است افراد برخی. دارد وجود خیانت برای متعدد

 بیشتری توجه کرده، را جدی مشکل یك کنند، تکمیل را زناشویی رابطه

 رابطه در هیجانی بیشتری تجربه یا بگیرند انتقام کنند، کسب

 خیانت برای همکاران و فیشر تحقیق اساس بر اما. کنند کسب زناشویی

 یکی. داریم مغزی سیستم دو ما. وجود دارد نیز شناختی زیست جنبه یك

 سائق کامال   دیگری و است مرتبط رمانتیك عشق و دلبستگی با آنها از

 این و نیستند متصل خوب مغزی سیستم این دو اوقات گاهی. است جنسی

 توجه بدون را جنسی سائق و کنند خیانت میسازد قادر را افراد امر

 .کنند دلبستگی شان ارضا جنبه به

 را شده طراحی رفتار نظریه( Ajzen،1997) نظریه رفتار طراحی شده :-2

 نظریه، این اساس بر. برد کار به زناشویی فرا رفتار توجیه برای

 را تمایالت شده، ادراک رفتاری کنترل و اجتماعی هنجارهای و نگرش

 را رفتار شده، ادراک رفتاری کنترل و تمایالت و میکند پیشبینی

 سطوح و مساعد اجتماعی هنجارهای و نگرش کلی، بهطور. میکند بینیپیش

 بیشتربرای احتمال و تمایالت به شده، ادراک رفتاری کنترل باالتر

 گه دریافتند(Bank&Backer،1998) همچنین،. شد خواهد منجر رفتار وقوع

 کننده پیشبینی دارترین معنی زناشویی فرا جنسی رابطه به فرد نگرش

 ممکن افراد اجتماعی هنجارهای به توجه با. است زناشویی فرا روابط

 آنها اگر که صورت بدین شوند آماده زناشویی فرا رابطه برای است

 زناشویی فرا رابطه درگیر هم دیگر افراد از زیادی تعداد که بدانند

 .یابدمی افزایش نیز آنان در رفتار این وقوع احتمال هستند،

 هنجارهای و نگرش بین شده، طراحی رفتار نظریه اساس بر بنابراین

 .است برقرار نیرومندی رابطه زناشویی فرا تمایالت با اجتماعی

 برای را افراد تمایل( Festinger،1987: )نظریه ناهماهنگی شناختی-3

 بین این اگردر. میکند مطرح رفتارها و نگرشها میان هماهنگی جستجوی

 رفتار با تا میکند تغییر اغلب نگرشها باشد، داشته وجود ناهماهنگی

. کند حفظ را زناشویی فرا رفتار میتواند ناهماهنگی. باشد همسانتر

 روابط در درگیر همسر وقتی که است ذکر به الزم امر، این توجیه در

 رابطه یا زناشویی فرا رابطه شریك و میشود برانگیخته زناشویی فرا

 به مثبت نگرشهای میکند، درک خود همسر از مثبتتر را زناشویی فرا

 (.Alen etal،2005)دهدمی گسترش را زناشویی فرا رفتار

 این اساس بر :زناشویی فرا رابطه در سیستمی غیر و سیستمی دیدگاه-4

 به. است همسران بین جانبه دو و آمیزمخاطره عملی خیانت دیدگاه،

 احیای خاطر به برخوردارند ضعیف احساسی رابطه از که زوجینی عبارتی

 بحرانی نتیجه در و میکنند بازی وارد را سومی نفر شان مشترک زندگی

 دو هر سیستمی، تئوری نظر از. میآورند وجود به خود زندگی در را



 نه خورده فریب همسر لذا. هستند وضعیت این ایجاد مسئول( زوج )نفر

 خود همسر خیانت مسئول حدی تا بلکه میگیرد، قرار خیانت مورد تنها

 فریب همسران سیستمی، غیر دیدگاه براساس ولی. میشود شمرده نیز

 همسران توسط شده ریزی پی روانشناختی توطئه یك قربانی اغلب خورده،

 آنها نامشروعشان روابط توجیه منظور به آنها همسران و هستند خود

 مؤمنی)کنند ایفا منفی بسیار نقش ازدواج در که میکنند وادار را

 (.1389کاظمی ، شعاع و جاوید

 شد، ابداع (Fairburn ،1997)توسط که نظریه این :نظریه رابطه با محبوب-5

 اساس بر را روابطش ناهشیار طور به فرد که میکند توصیف را روشی

 خاصی انتظارات فرد اولیه تجارب عبارتی، به. میدهد شکل قبلی تجارب

 مهم افراد با روابطش در آینده در شخص که میآورد وجود به را

 زوج رویکرد در مطلب، این تایید در. است آن جستجوی در اشزندگی

 در زوجین که دهدمی رخ هنگامی زناشویی تعارضات مدار هیجان درمانی

. ورزندمی قصور یکدیگر (رضایت و ایمنی امنیت،)دلبستگی نیازهای رفع

 بر در زوجین قصور نمایانگر زناشویی روابط آشفتگی عبارتی، به

)سهرابی و است ایمن دلبستگی سبك از برخوردار رابطه یك قراری

 (.1387رسولی،

 طبیعی جنسی میل داشتن که میگوید فروید نظریه :مدل فرویدی خیانت -6

 کالسیك جلوه یك خیانت که است گفته عباراتش در فروید. است انسانی و

. میشود کننده خیانت روان شکافتگی موجب که است متناقض امیال از

 است، سوپرایگو دیده خیانت همسر. میشود عینی بخش سه در شکاف این

 .است ایگو کننده خیانت و است نهاد معشوق

 بر افراد که است این بر فرض نظریه این در: اجتماعی تبادل نظریه -7

 ادامه آن به و داده تشکیل را خود روابط مثل به مقابله اساس

 که باشد راهی تنها خیانت است ممکن زناشویی فرا روابط در و دهندمی

 این. بازگرداند نابرابر رابطه به را برابری آن با بتواند همسر یك

 سود کمتر زناشویی رابطه یك در که افرادی که میکند بینی پیش نظریه

 مزایای دارای زناشویی رابطه در که کسانی با مقایسه در میکنند،

 روابط درگیر بیشتری احتمال با دارند، برابر سود یا هستند بیشتری

 .شوندمی زناشویی فرا

 باورهای شکل به اولیه مراقب با کودک رابطه: دلبستگی سبک نظریه -8

 در مسئله وهمین بنددمی نقش ذهنش در دیگران و خود مورد در کودک

 اگر مثال  . میکند هدایت دیگران با را فرد رابطه زندگی مراحل سایر

 دوست زیاد احتمال به کند دریافت حمایت خود اولیه مراقب از کودک

 دیگران با ایمنی شکل به نتیجه در. میشود درونی او در بودن داشتنی

 و اعتماد قابل افراد عنوان به را دیگران و میکند برقرار رابطه

 دوران دلبستگی سبك که موضوع این به توجه با و میبیند داشتنی دوست

 میدهد، نشان را خود افراد بزرگسالی عاشقانه روابط در کودکی

 به نسبت بزرگسالی در کردند تجربه را ناایمن دلبستگی که کودکانی

 هایسبك .دانندمی اعتماد قابل غیر را آنها و دارند منفی دید مردم



 بر بعدها میشود پدیدار کودک رشد روند در ابتدا در که دلبستگی

 (.1395)حسینی،گذاردمی اثر افراد گری مراقبت و طلبی مراقبت سیستم

 عشق با را مشترکشان زندگی هازوج گالسر، اعتقاد بهنظریه کنترل:  -9

 رنگ تدریج به اولیه صمیمیت که کنندمی مشاهده ولی کنندمی شروع

 کشیده جدایی به هازوج از بسیاری زندگی زمان گذشت با. بازدمی

 آورمالل و یکنواخت آهنگی با مشترکشان زندگی به اکثریت اما شود؛می

 یا مخدر مواد پرخوری، به زندگی این تحمل برای و دهندمی ادامه

 متأهلی مرد و زن انگیزه ترینمهم. آورندمی روی نامشروع ارتباطات

 و فردی صمیمیت مجدد تجربه شوند،می کشیده نامشروع روابط سوی به که

. یابندنمی مشترکشان زندگی در را آن دیگر که چیزی. است جنسی

 از یک هیچ که است دلیل بدین نامشروع روابط جذابیت بنابراین

 در اگر آنکه حال. کنندنمی تهدید و شکوه سرزنش، جویی،عیب طرفین،

 روابط گونهاین نباشد، مخرب عادات دیگر و هاسرزنش زناشویی روابط

 بر مبتنی رفتارهای زوجین اصلی مشکل. شودنمی شروع ابتدا از اصال  

 و عشق به نیاز نتوانند آنها شودمی باعث تنها نه که است گریکنترل

 دچار نیز نیازها سایر ارضای در بلکه کنند، تأمین را خاطرشان تعلق

 .شوندمی مشکل

 استوار مفهوم این بر کمبود یا نقص نظریهنقص یا کمبود:  نظریه -10

 مواجه نقصان و کمبود با موارد برخی در ایرابطه که زمانی: است

 … و جنسی نیازهای ارضای عدم رابطه، از کم مندیرضایت مانند باشد

 خارج روابط محققان اعتقاد به. شودمی خیانت و شکنیپیمان به منجر

 مثبتی دستاوردهای ایجاد جهت الزم پتانسیل از زناشویی یحیطه از

 فرد فعلی رابطه که است برخوردار خودیابی و فردی تحول و رشد نظیر

 «خود گسترش» و «نیاز ارضای» نظریه. نیست آنها سازیفراهم به قادر

 .هستند «کمبود یا نقص» ینظریه بر مبتنی خیانت یزمینه در

 روابط به مربوط انگیزشی هایسازه محققانها: نظریه ارضای نیاز -11

 افزایش را خیانت به نسبت افراد پذیریآسیب احتمال که مابین، فی

 و درایگوتاس اعتقاد به. اندداده قرار توجه مورد کمتر دهد،می

 جنسی نیاز بر عالوه را نیاز چهار ارضای امکان روابط راسبالت،

 روابط و امنیت رفاقت، صمیمیت، شامل نیازها این. کندمی فراهم

 به اعتماد احساس خودافشاگری، مستلزم صمیمیمت، نیاز. است عاطفی

 رفاقت نیاز ارضای. است یکدیگر عواطف و رازها از بودن مطلع و همسر

 تفریحات در همراهی: نظیر مشترک هایفعالیت انجام طریق از دوستی، و

 امر این که گیردمی صورت یکدیگر اتفاق به فراغت اوقات کردن سپری و

 کردن اتکا قابلیت. شودمی طرفین در صمیمیت و نزدیکی حس ایجاد موجب

 بینیپیش قابلیت و رابطه غنای و محتوا به افزودن منظور به همسر به

 این عبارتی به. شودمی امنیت به نیاز ارضای به منجر همسر، رفتار

 را زندگی و کرد حساب آن روی توانمی که ایرابطه داشتن با نیاز،

 هیجانی، – عاطفی نیازهای ارضای در. است مرتبط ساخت، بخشآرام

 عبارتی به. دارد اهمیت همسر با عاطفی پیوند به نسبت فرد احساس

 توجه مورد نیز را همسر احساسات و عواطف خود، احساسات بر عالوه فرد

 نیاز، پنج این زناشویی، روابط در معموال   رسدمی نظر به .دهدمی قرار



 مشکالتی بروز به منجر امر این که شوندنمی برآورده مطلوبی شکل به

 که معنا این به. شودمی همسر به پایبندی عدم نظیر زوجین روابط در

 جهت فرد احتماال   کند، ارضا را خاصی نیاز نتواند ایرابطه اگر

 که است این محتمل تبیین یک. شودمی خیانت مرتکب آن، کردن برآورده

 گیریشکل به نهایت در و شودمی مثبت هایاحساس ایجاد سبب نیاز ارضای

 موجب نیاز، ارضای عدم برعکس و گرددمی منجر بهینه و مطلوب روابط

 همسر به وفاییبی احتمال و شده بیزارکننده و نامطلوب روابط ایجاد

 .دهدمی افزایش را

 عاشقانه و رمانتیک روابط در که مهمی انگیزه: خود گسترش نظریه -12

 به. باشدمی شخصی شکوفایی و رشد یا خود گسترش است، توجه درخور

 که است مبتنی نکته این بر خود گسترش مدل نورمن، و آرون اعتقاد

. پردازندمی نزدیک و صمیمی روابط برقراری به خود، تحقق جهت افراد

 افزایش به منجر تدابیر، و هاتوانایی ها،مهارت جدید، بینش کسب

 شکوفایی و رشد هایراه از یکی. شودمی خود ارتقای و خودکارآمدی

 به پرداختن. است هافعالیت و تجارب کسب در همسر با اشتراک شخصی،

. شوندمی خود گسترش و رشد به منجر خالقانه، و جدید هایفعالیت

 مثبت همبستگی و کسالت احساس و یکنواختی با منفی همبستگی نوآوری،

 این مستلزم شخصی رشد یا خود گسترش فرایند. دارد رابطه کیفیت با

 این به کند، تلقی خود از بخشی عنوان به را همسرش فرد که است

 عبارت به. شودمی محو و رنگکم دیگری و خود میان فرق و تمایز ترتیب

 با فرد هایمهارت و شخصیتی هایویژگی افکار، ادغام و یکپارچگی دیگر

 رابطه، از مندیرضایت با خود گسترش. شودمی خود رشد به منجر همسرش،

 شکوفایی و رشد امکان ای،رابطه که صورتی در. دارد مثبت همبستگی

 را خود نیاز این که شودمی ترغیب فرد نکند، فراهم زوجین برای شخصی

 برآورده دیگر نفر با رابطه برقراری نظیر دیگر منابع طریق از

 از بخشی را همسرش تواندنمی که کند احساس فردی اگر همچنین. سازد

 پذیرترآسیب همسر به پایبندی عدم به نسبت احتماال   نماید، خود وجود

 اندرسیده نتیجه این به خود، گسترش موضوع بررسی در محققان. شودمی

 با خود، گسترش ایجاد در زناشویی رابطه توانمندی و قابلیت که

 فردی که صورتی در دیگر عبارت به. است مرتبط همسر به نسبت وفاداری

 آینده در خود گسترش و تحول پتانسیل از او فعلی رابطه دارد باور

 برعکس. است ناچیز بسیار همسرش به وفاییبی احتمال است، برخوردار

 و هاقابلیت گسترش در او فعلی رابطه باشد معتقد فردی اگر

 منظور به احتماال   باشد، برخوردار اندکی قابلیت از هایش،توانایی

 همکاران، و محمدپور)کندمی برقرار جدیدی روابط امر، این جبران

1390.) 

طبق این دیدگاه، رسانه گرایش دارد که از واقعیات نظریه کاشت:  -13

هایی یکسان و مورد وفاق همگانی ایجاد کند و در اجتماعی، روایت

پذیر ها، فرهنگتواند مخاطبان خود را سازگار با این روایتنهایت می

شود. ای در بیننده میسازی نگرش رسانهند. کاشت موجب پذیرش و درونیک

ثابت وجود دارد  هایی که در آنها، یک عنصرتوان به سریالدر واقع می

 (.Shrum،2017)وفاییبه نام بی



 خیانت کننده بینی پیش عوامل و علل

 نیز خیانت و است عللی و ساز زمینه عوامل دارای پدیدهای، هر بروز

 بروز در مختلف عوامل به بخش این در. نیست مستثنی قاعده این از

این علل شامل موارد زیر  (Poloso،2007) دیدگاه از. پردازیممی خیانت

 می باشد:

 حاصل نامشروع روابط از بسیاری رسدمی نظر بهزناشویی:  بست بن. 1

 نوع از این آغاز از پیش چنانکه. باشد تغییر و رشد در زوج شکست

 در. دارد وجود زوج بین رکود و خشکی از ای پیشرونده احساس روابط

 میکنند، مکالمات شدن رانده و ارتباط عدم احساس زوجین حالت، این

 در زوجین است ممکن و نیست اجرا قابل راهحلها نمیرسد، جایی به

 .باشند دلمرده واقعا   ازدواج در عاطفی اکسیژن فقدان نتیجه

 که هستند نفر دو مشترک زندگی ظاهر ورای در: عاطفی بنای زیر .2

 و ناامیدی تله در آنان از یکی اما کنند زندگی تر کامل میخواهند

 محتوایی بی این از طرفین از یکی اگر حتی. است افتاده معنایی بی

 اغلب. کرد خواهد سرایت هم مقابل طرف به مرور به باشد، آگاه

) شدن طرد نوعی احساس میکنند شروع را نامشروعی رابطه که همسرانی

 اعمالشان، درونی توجیه و داشته را همسر جانب از (بدرفتاری یا

 .است بودن جانب به حق نوعی بازنمایی

 میشود نامشروع رابطه وارد که فردی اغلب: شورش عنوان به خیانت .3

 رویارویی در موقتی تالشهای است ممکن زن یا مرد. میکند تسلط احساس

 همسر. میرسد پایان به زود تالشها این اما باشد داشته همسر با

 و میکند نشدن دیده و ارزشی بی و آسیبپذیری احساس دیده خیانت

 طرف به آسیب برای تنها نه خشمگینانه تالش نوعی نامشروع رابطه

  .است ارتباط در بیشتر قدرت آوردن دست به برای بلکه مقابل،

Snaider(2011 )بندی تفسیم دسته 4 به را خیانت بروز در ساز سبب عوامل 

 عوامل دیده، آسیب فرد به مربوط عوامل: از عبارتاند که کردند

 عوامل و رابطه به مربوط عوامل شکن،پیمان فرد به مربوط

 (.1395)قهاری،بیرونی

 بیماری به ابتال شامل عوامل این :دیده آسیب فرد به مربوط عوامل. 1

 سکته، قلبی، ناراحتی فلج، مثل شدید جسمی بیمارهای پزشکی، روان

 برخی (وابسته و پارانوئید اختالل) شخصیتی اختالالت و ایدز سرطان،

 جنسی مشکالت (خوشیفتگی کنترل، جویی، سلطه) مانند شخصیتی ویژگیهای

 باورهای زناشویی مهارتهای فقدان مردان، در جنسی ناتوانی ویژه به

 بودن عقیم و نازایی همسر، به نسبت نامناسب رفتارهای منفی،

 .باشدمی

 از عبارتند عوامل این عمده: شکنپیمان فرد به مربوط عوامل .2

 مشکالت( خودشیفته اجتماعی، ضد نمایشی، شخصیت) شخصیتی های خصیصه

 جنسی، های بیماری اعتیاد، (تکانه کنترل در ناتوانی) روانپزشکی

 عدم فرازناشویی، روابط برای مستعد شغلی محیط باال، درآمد اعتیاد،



 مرد مانند) فرهنگی باورهای پایین، اخالقی سطح تعهدات، به پایبندی

 مشکالت مذهبی، متفاوت باورهای(باشد ارتباط زن در چند با دارد حق

 .والدین از گیری الگو و نقش به مربوط

 بر اختالف روانی، و تحصیلی و رفتاری و مالی مشکل :بیرونی عوامل. 3

 طوالنی، کار ساعات و راه دوری و کار محیط مشکل فرزند، تربیت سر

 بیرونی عوامل جمله از اجتماعی ناسالم شبکههای همسر، از بودن دور

 موازین و اصول گذاشتن پا زیر سمت به را فرد میتوانند که هستند

 .دهد سوق عهدشکنی و اخالقی

 تفاوتهای عاطفی، صمیمت فقدان: زناشویی رابطه به مربوط عوامل. 4

 در نشده های حلکشمکش جنسی، جذابیت عدم زوجین، مذهبی و فرهنگی

 برون چه و خانوادگی درون چه حریم، و مرز به مربوط مشکالت گذشته،

 فرزندان به والدین از یکی حد از بیش )نزدیکی سازی مثلث خانوادگی،

 چگونگی خانواده، درون در یارکشی و(دیگر والد نگهداشتن دور و

 و باورها روزانه، مشکالت عاطفی، طالق زوج، توسط هیجانات ابراز

 تنوع مشترک، زندگی از خستگی ناباروری، جنسی، مشکالت ها، طرحواره

 برون )زوجین از یکی دفاعی رفتار اجتماعی، و مالی ارتقای طلبی،

 آزردگی، و خشم( عهدشکنی شکل به کنترل همسر، به نسبت خشم ریزی

 از همگی تقلید و مقایسه و ناخواسته ازدواج به بخشیدن پایان

 به زوجین گرایش برای محرک عاملی نقش در میتوانند که هستند عواملی

 .شوند ظاهر فرازناشویی روابط

 در زناشویی فرا رفتار با مرتبط متغیرهای (Olson etal، 2009) عقیده به

 منعکس را واقعیت این و اند یافته سازمان زیر مقوله 6 راستای

 . است فرایند یك زناشویی فرا روابط در شدن درگیر که میکنند

 ایجاد از قبل شودمی فرض که هستند عواملی :ساز زمینه عوامل-1

 زناشویی فرا رابطه وقوع احتمال و دارند وجود زناشویی فرا رابطه

 در درگیر شریك در عوامل این از برخی. دهندمی کاهش یا افزایش را

 جنسیت مثل تغییر قابل غیر هایویژگی شامل زناشویی فرا رابطه

 (پردازندمی زناشویی فرا رفتار به زنان از بیش مردان)

 هایزوج) سن و ( است خطر معرض در بیشتر آمریکایی و آفریقایی)نژاد

 ثباتی بی مثل تغییر قابل هایویژگی و (خطرند معرض در بیشتر جوان

 .است کم مذهبی هایگرایش و خواهیهیجان جنسی،

 رابطه یك سمت به پیشرفت تواندمی عوامل از تنوعی: گرایش عوامل -2

 درگیر شریك در گرایش عوامل. کند ممانعت یا تشویق را زناشویی فرا

 در عوامل این. است رابطه(تعارض از اجتناب) همسر در و (خطر انکار)

 .است گیریکناره و خشم شامل زناشویی رابطه

 به پرداختن در که است انداز راه عوامل شامل :کننده تسریع عوامل-3

 درگیر شریك در کننده تسریع عوامل. دارند نقش زناشویی فرا رابطه

. است عقلی توجیه و زدایی بازداری ازدواج، برای سوگرایی دو شامل

 ازدواج خاتمه به تهدید درمان، از امتناع شامل همسر در عوامل این

 مثالی. است عاطفی فاصله یا تعارض افزایش شامل زناشویی رابطه در و



 آل ایده فرصت و دیگران پیشنهاد شامل کننده تسریع بافتی عوامل از

 .است

 از نوعی زناشویی فرا رابطه شروع از بعد:  نگهدارنده عوامل-4

 خاتمه آن به یا کند حفظ را زناشویی فرا رابطه میتواند عوامل

 هیجان نفس، به اعتماد افزایش درگیر همسر در روابط حفظ علل. بدهد

 با مواجهه برای میلی بی درگیر، غیر همسر در و کم گناه احساس و

 ناراحتی افزایش شامل زناشویی فرا رابطه در عوامل این. است شریك

 زناشویی فرا رابطه نگهدارنده بافتی عوامل از مثالی. است تعارض با

 .است همساالن حمایتی محیط

 فرا رابطه کشف احتمال که هستند عواملیا: شاف و کشف عوامل-5

 همسر در افشا عامل. دهدمی کاهش یا افزایش یا همسر توسط زناشویی

 در عوامل این. است تغییر قصد و کشف از ترس گناه، احساس درگیر

 تغییر زناشویی رابطه در و اجتناب کاهش آمادگی، افزایش شامل همسر

 افشا بافتی عوامل از مثالی. است پیامد ببینی پیش یا ناراحتی در

 .است دیگران توسط افشا تهدید شامل کشف یا

 فرا رابطه پیامدهای و افراد بر که هستند عواملی: پاسخ عوامل-6

 شریك در پاسخ عوامل. گذاردمی تأثیر درگیر طرفین برای زناشویی

 ناراحتی تحمل وعدم زناشویی رابطه در گذاریسرمایه کاهش شامل درگیر

 و بخشش به اعتقاد شامل درگیر غیر همسر در عوامل این و است همسر

 و تعارض داشتن نگه محدود شامل زناشویی رابطه در و عاطفی تنظیم

 فرا رابطه به پاسخ بافتی علل. است عاطفی بیانگری در بهبود

)جاوید نیا، است اجتماعی حمایت و دیگران با مناسب مرزهای زناشویی

1393  .) 

 4 در زناشویی فرا به روابط به گرایش علل دیگر بندی تقسیم یك در

 :شامل که میگیرد قرار دسته

 پژوهش نتیجه: زوجین میان صمیمیت عدم و عاطفی روابط از نارضایتی-1

(2010، Flender )گزارش کننده شرکت افراد ٪ 9۰ مجموع از که داد نشان 

 به را آنها زناشویی رابطه در عاطفی نیازهای نشدن برآورده دادند

 .اندندانسته مهم حد این به تا را جنسی انگیزه و داده سوق خیانت

 برخیRubinstein & Ivanir (2012 ) عقیده به :جنسی رابطه از نارضایتی -2

 را خود جنسی نیاز عمر پایان تا نیستند حاضر مردان و زنان از

 عملی های راه و خود نیاز بیان و کردن اعتراض از و کنند سرکوب

 نیاز میشود، ایجاد مناسبی زمینه که هنگامی و میکنند پرهیز درمان

 .کنندمی جبران نامشروع رابطه قراری بر با را خود شده سرکوب

 روابط نمیتواند مدت طوالنی در انسان معتقدند عدهای: طلبی تنوع -3

 یك همسر به وفاداری و دهد ادامه همسری تك شکل به را خود جنسی

 به منجر موارد برخی در که چیزی بنابراین. است ناعادالنه عقیده

 به میل و زیاد عشق و شور تجربه به نیاز میشود زناشویی فرا رابطه

 (.1391)شیردل ، است ممنوع و جدید جنسی رابطه یك کردن تجربه



 در خیانت قربانی زوج اوقات گاهی: وفا بی همسر از جویی انتقام -4

 آموزهها از برخی همچنین،).  13۸7 کاوه( میآید بر جویی انتقام صدد

 شکل به فرد واکنش در است ممکن فرد کودکی دوران یادگیریهای و

 خیانت برابر در اند آموخته برخی. باشد داشته تأثیر جویی انتقام

 با را خود رفتار و کنند مثل به مقابله دیگر منفی رفتار هر یا

 نادری و جاوید مؤمنی)نمایند توجیه تراشی دلیل دفاعی مکانیزم نوعی

 (.1392 نوبندگانی،

 زناشویی خیانت کننده مستعد عوامل

 سه در میتوان( Alen etal،2009) گفته با مطابق را کننده مستعد عوامل

 به ادامه در. قرارداد فردی درون و فردی بین شناختی، جمعیت دسته

 .شد خواهد پرداخته عامل دسته سه این از یك هر کاملتر توصیف

 شناختی جمعیت عوامل

(2011،Blow & Harnett) مطالعات گرچه که دریافتند خویش مروری مطالعه در 

 خیانت مسئله پیرامون شناختی جمعیت هایپیشبین بررسی قصد به زیادی

 در نامنسجم و ناکامل تصویری پژوهشی ادبیات لیکن گرفتهاند، صورت

 شناختی جمعیت عامل متداولترین از جنسیت. میدهد ارائه باب این

 از بیش مردان که کردهاند گزارش پیشین مطالعات. است مطالعه مورد

 نشان اخیر پژوهشهای بیشتر اینحال، با . شوندمی خیانت درگیر زنان

 به تخطیهایی در و است شدن باریك حال در جنسیتی شکاف که میدهند

 به زنان برای (بوسیدن و هیجانی تماس ظیر)ن جنسی روابط از غیر

 (.etal Mark،2011)است شده گزارش خیانت فعل مردان اندازه همان

. است گرفته قرار بررسی مورد که است دیگری متغیر رابطه وضعیت

 خیانت معنادار کننده بینی پیش متغیر، این پژوهشها در اگرچه

 به نسبت متأهل زنان لکن است، نشده عنوان مردان برای زناشویی

 با هستند، آشنایی مرحله در یا همباشی نظیر روابطی درگیر که زنانی

 احتماال   که میشود فرض چنین. میشوند فعل این درگیر کمتری احتمال

 محافظت مزیتی و طلبدمی را تعهد از باالتری سطح ازدواج زنان، برای

 عنوان به نیز دینداری( . Preveti & Amato، 2008)آوردمی فراهم را کننده

 شده شناسایی زناشویی خیانت برای همبسته یا کننده ببینی بیش یك

 میکنند انکار را مذهبی دلبستگی هرگونه که افرادی میان در. است

 (.et al Mattingly،2010)است شده گزارش بیشتر خیانت

  فردی بین عوامل

 رضایتمندی یا برابری به مربوط که عواملی ویژه به فردی، بین عوامل

 به منجر و گرفته قرار بررسی مورد مطالعات از ای پاره در هستند

 مطالعات از برخی (.Whisman, Gordon & Chatav، 2010)اندشده مختلفی نتایج

 در درگیری با قویا   زناشویی رضایت عدم یا کمبود که دادهاند نشان

 مطالعه یك(. Treas & Giesen، 2000) دارد رابطه زناشویی فرا رفتارهای

 سال 17 طول در را زناشویی شادکامی و زناشویی فرا جنسی رابطه که

 پیامد هم و علت هم خیانت که دریافت بود داده قرار بررسی مورد



 مشاهدات زناشویی، رضایت عدم بر عالوه. است زناشویی ناسازگاری

 اثر دیگر همسر بر است ممکن همسر خیانت که اندداده نشان بالینی

 از برخی(. Lasterman،2010)شود خیانت مرتکب تالفی قصد به وی و گذاشته

 با رابطه، در برابری اندک مقدار که اند دریافته نیز مطالعات

 وجود هم دیگری مطالعات بااینحال،. دارد رابطه زناشویی خیانت

 یا رضایت با ازدواج از خارج روابط میان معناداری رابطه که دارند

 که مینماید بدیهی ترتیب بدین. اندنکرده پیدا زناشویی سازگاری

 هر یا آنها علل زناشویی، مشکالت پیامد میتوانند زناشویی خیانتهای

 (.Mark et al، 2011) باشد دو

 فردی درون عوامل

 کمبود یا زناشویی تعارض دلیل به زناشویی خیانت که هنگامی

 نتیجه در امر این است ممکن باشد، نشده ایجاد زناشویی رضایتمندی

 هاارزش این دوی هر برای اینحال، با. باشد دادهرخ موقعیتی هایارزش

 ساختار روانی، ساختارهای با خود خودی به که داشت انتظار توانمی

 Vistman زمینه این در. باشند داشته رابطه افراد شخصی امیال و جنسی

etal (2012 )و جنس دو هر در باال رنجورخویی روان که اندداده نشان 

 همچنین. هستند زناشویی خیانت های پیشبین مردان، در باال نفس عزت

 دارد رابطه زناشویی خیانت با شخصیتی صفات که است شده داده نشان

 کننده مستعد عامل یك نقش در تواندمی رنجورخویی روان که نحوی به

، 2003)دهدمی افزایش را خیانت در شدن درگیر احتمال که شود ظاهر

Shakelford .)نفس عزت دهدمی نشان تحقیقات نتایج مطلب، این تأیید در 

 (.Bank،1980) است بیشتر شوندمی خیانت به مرتکب که مردانی میان در

 

 

 خیانت پیامدهای

 :باشد زیر عوامل برگیرنده در تواندمی زوجین برای خیانت پیامدهای

 -3 بخش لذت فعالیتهای شدن متوقف -2 روزانه عملکرد در اختالل -1

 انزوای -5 شخصی عملکرد کاهش -4 زناشویی روابط در فردی بین مشکالت

 -9 باورها تغییر -۸ خشونت-7 سانحه از پس استرس اختالل -6 اجتماعی

 منفی هایهیجان – 1۰ دیده خیانت زوج نفس عزت گرفتن قرار تأثیر تحت

 - 11 ناامنی تنفر، حسادت، تحقیر، خشم، خجالت، شرم، مانند

 گیری تصمیم- 13 زندگی طبیعی روال شدن مختل - 12 ناکارآمد رفتارهای

 ویژه به رضایت و رهایی احساس - 15 افسردگی - 14 جدایی برای عجوالنه

 خالصی تیر عهدشکنی و خیانت و داشتند تنش پر زندگی که هاییزوج برای

 (.Brown، 1991)است بوده تعارض پر و آشفته زندگی به

 هاخانواده و هازوج بر توجهی قابل تأثیر خیانت اثرات کلی، طور به

 خانوادگی روابط نیز و طرف هردو روابط در تواندمی آن اثرات. دارد

، 2007)باشد داشته جریان زوجین از یکی اجتماعی حمایتی شبکه و



Subotnik & Harris .)احساس میشود خیانت مرتکب آنها همسر که افرادی 

 پیدا خشم خویش همسر به نسبت و شدهاند واقع ظلم مورد میکنند

. شوند خشم دچار دالیلی به نیز خویش به نسبت است ممکن آنها. میکنند

 احساس بر میتواند نیز رویدادها این از شرم و زدگی خجالت احساس

 را خویش همسر به اعتماد است ممکن زوجین و بیفزاید ناراحتی و خشم

 احساس است ممکن آنها حال عین در(. Vaughan، 2009) بدهند دست از

 در نیز همسر برای بودن اهمیت بی احساس و نفس عزت و هویت فقدان

 است شده واقع خیانت مورد که همسری(. Spring،2004) .آید وجود به آنان

 به و کند جو و پرس خویش همسر هایفعالیت مورد در دائم است ممکن

 گذران و مالقات حال در مخفیانه طور به وی که کند شك وی های گفته

 همسر تالش و مداوم هایگری پرسش دلیل به. است ثالث شخص با اوقات

 بگیرد، شکل باطل دور نوعی است ممکن خویش، رفتار توجیه برای درگیر

 از است ممکن زناشویی فرا روابط در درگیر همسر که ترتیب بدین

 احساس دهد گزارش خود همسر به خویش هایفعالیت مورد در دائما   اینکه

 ممکن است شده رافع خیانت مورد که همسری دیگر سوی در و کند فشار

 این. دهد قرار قضاوت مورد مرتبا   را مقابل طرف فعالیتهای است

 تعادل بر و شده زوج برای بیشتر مشکالت به منجر تواندمی فرایند

 سومی شخص با رابطه در که شخصی برای بگذارد تأثیر رابطه درون قدرت

 از و گناه احساس جمله از منفی روانشناختی تأثیرات نیز است درگیر

 باید که کند احساس است ممکن شخص این. دارد وجود نفس عزت دادن دست

 ،2009)کند محافظت خیانت با مرتبط هایآسیب برابر در خویش همسر از

Vaughan.) 

 وجود توانندمی بالقوه های ترس برخی زوج دو هر برای خیانت در

 که دهدمی قرار موقعیتی در را زوج خیانت شدن برمال. باشند داشته

 ای پاره با باید بگیرند خود رابطه روی بر کردن کار به تصمیم اگر

 جسمانی عوارضی است ممکن خیانت آخر، در. شوند مواجه بغرنج مسائل

 با مقابله از خستگی و قراری بی حاد، استرس. باشد داشته همراه به

 برای روان و جسم سالمت با مرتبط مشکالت به منجر است ممکن موارد این

 این بر مبنی ای بالقوه تهدید استرس، بر افرون. شود طرف دو هر

 اصلی رابطه به را مقاریتی های بیماری درگیر همسر که دارد وجود

 مشکالت به توانندمی ایدز نظیر هابیماری از برخی. باشد کرده وارد

 خانواده و زوجین از یك هر زندگی بر و شوند منجر العمر مادام

 (.Piercy et al،2011) بگذارند ناپذیری جبران اثر هایشان

 گیری جهنتی و بحث

. گرفت قرار بررسی مورد زناشویی خیانت مختلف ابعاد تحقیق این در

 رسد؛نظرمی به فردی ایپدیده اول نگاه در همسر به خیانت و وفایی بی

 خانواده نهاد که آن سوء پیامدهای و ناگوار عواقب به توجه با اما

 و اختالل دچار را جامعه امنیت و سالمت نیز و فرزندان تربیت و

 و پنهان اجتماعی هایآسیب از را معضل این باید کند،می آشفتگی

 منزله به ما کشور در دقیق آمار نداشتن. آوریم شمار به جدی بسیار

 این به ما توجهی بی بلکه نیست؛ اجتماعی مشکل و معضل این نبود

 درجراید، زیادی مطالب درج همچنین،. دهدمی نشان را اجتماعی آسیب



 هایدادگاه به زناشویی وفایی بی با درگیر مراجعان آمار افزایش

 موضوع با سریالها و فیلمها تعداد افزایش مشاوره، مراکز و خانواده

 از یکی مثابه به موضوع این دانستن همچنین، و زناشویی وفایی بی

 که است تلخ واقعیت این مبین خانوادگی، قتلهای و طالق اصلی دالیل

 .دارد رواج ما جامعه در پنهان صورت به اجتماعی معضل این

 این. کندمی کمك زناشویی انحالل به بالقوه طور به زناشویی خیانت

 روی زوجی روابط در که است رویدادهایی ترین زاآسیب از یکی پدیده

 از نظر صرف اتفاق این. کشدمی چالش به را خانواده ثبات و دهدمی

 تفاوتی چندان. است عاشقانه روابط برای بزرگی تهدید روابط، وضعیت

 در افراد ازدواج؛ یا باشند دوستانه روابط در افراد که کندنمی

 جدایی به اقدام زیاد احتمال به خود، شریك وفایی بی کشف صورت

 و مذموم عمل افراد بیشتر نظر از خیانت اینکه وجود با. کنندمی

 طیف .شودمی مشاهده مختلف هایفرهنگ در اما گردد،می تلقی ناپسندی

 پنهانی رابطه به نسبت مدت بلند و مدت کوتاه هایپاسخ از وسیعی

 طالق و تعارض زناشویی، آشفتگی افزایش با پنهانی رابطه. دارد وجود

 از خیانت اثر در روابط همه که نیست معنی این به البته. است همراه

 مشکالت همچون دالیلی بر بنا که هستند همسران از بسیاری. روندمی بین

 به مشکالت وجود با... و اجتماعی برچسب فرزندان، حضانت اقتصادی،

 وفایی بی اثرات که است حالی در این و دهندمی ادامه مشترک زندگی

 شدن محرز از پس افراد اکثریت حال، این با. برجاست پا کماکان

 زمینه، این در. دهندمی خاتمه زناشویی زندگی به همسرشان خیانت

 رابطه، ساختن دگرگون و انحالل در خیانت تأثیر که داشت توجه باید

 .دارد بستگی فرهنگ و قدرت جنسیت، مانند عواملی به

 افراد به رسانییاری و آموزش و جانبه همه هایحمایت کلی، طور به

 خود درزندگی را تریعالی اهداف تا کندمی کمك آنان به خیانت درگیر

 ورزش، کار، چون هدفمند هاییفعالیت صرف را خود انرژی و کنند تعریف

 از نتیجه در و نمایند هافعالیت سایر و اجتماعی و هنری هایفعالیت

 این مطالب است امید. شوند برخوردار بهتری اجتماعی روانی وضعیت

 و مشاوران دهندهیاری و راهنما زناشویی، خیانت پیرامون تحقیق

 و جامعه پذیرآسیب اقشار یاری به تا باشد خانواده حوزه متخصصان

 ارتقاء جهت در مناسب هایآموزش با و بشتابند خیانت درگیر افراد

 وفاییبی از حاصل دشوار شرایط با مقابله برای آنها روانی سالمت

 از پیشگیری درجهت چند راهکارهایی پایان، در. بردارند گام همسر

 :گرددمی مطرح زمینه این در الزم هایآموزش ارائه و خیانت

 هايمهارت ارتقاي راستاي در آموزشي هاي كارگاه برگزاري -1

 با سازنده و مفید تعامل برقراري هايشیوه جنسي، مسائل همسرداري،

 چگونگي و یكدیگر نیازهاي دربارة آگاهي افزایش و مخالف جنس

 ها؛آن به مناسب پاسخدهي

 الزم هايآگاهي دادن و ازدواج از قبل هايمشاوره به هازوج الزام -2

 اجباري؛ هاي ازدواج پیامدهاي درخصوص هاخانواده به



 جنس نیازهاي با هاآن آشنایي و نوجواني سنین از افراد آموزش -3

 در آمادگي ایجاد و سالم تعامالت برقراري هايشیوه همچنین و مخالف

 برگزاري طریق از سالم ازدواج و مناسب همسرگزیني براي جوانان

 وسیما؛صدا ویژه به جمعي ارتباط هايرسانه و آموزشي هايكارگاه

 وفایي بي هاي پیامد و عواقب دربارة ها زوج آگاهي افزایش -4

 هايرسانه طریق از جامعه امنیت و سالمت و خانواده اعضاي بر زناشویي

 جمعي؛ ارتباط وسایل و گروهي

 خارج روابط در درگیر افراد به درمانی و ایمشاوره خدمات ارائه -5

 و کاهش جهت در تالش و هاآن خانواده اعضای سایر همچنین و ازدواج از

 شکل وفایی بی اثر بر که... و رفتاری عاطفی، روانی، مشکالت رفع

 .است گرفته

های سنی، جنسی و وهای گرریزی برای افزایش سواد رسانهبرنامه -6

 (.1396تحصیلی مختلف)افشانی و همکاران،

 منابع

های . نقش شبکه(1396)افشانی، سید علیرضا؛ مداحی،جواد؛ کریمی، یزدان 

امنیت اجتماعی مجازی در روابط فرازناشویی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات 

 .135-158، 5اجتماعی، شماره 

 ترجمه. زناشویی های بحران برای درمانی مداخالت (.2۰۰7) پاول پلوسو،

 .ارجمند انتشارات: تهران (.1392 ) خالقی احمد و وکیلی پریوش

 رضایت میزان و شخصیت ویژگی بین رابطه بررسی (.1392) نفیسه نیا، جاوید

 شهرستان مشاوره مراکز به کننده مراجعه متعهد غیر زنان در زناشویی

 .طباطبایی عالمه دانشگاه. ارشد کارشناسی نامه پایان. گرمسار

 تعهد و زناشویی صمیمت با ای مقابله سبك رابطه(. 1390) مریم حسینی،

 عالمه دانشگاه. ارشد کارشناسی نامه پایان. ایالم شهر فرهنگیان در زناشویی

 .طباطبایی

 و دلبستگی سبك بین رابطه بررسی (.13۸7 ) فاطمه رسولی، و فرامرز سهرابی،

 با مبارزه مراکز در شده بازداشت زنان بین در زناشویی فرا جنسی روابط

 .133-143(،14) 4 پژوهی، خانواده فصلنامه. تهران شهر اجتماعی مفاسد
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 ای، مشاوره عملی راهبردهای بر تاکید: روابط بهبود و زناشویی خیانت

 .نور آوای: تهران
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