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 چکیده

در عصر کنونی، که عصر تکنولوژی و ارتباطات نام دارد، به 

صورت دنبال تحوالتی که در مبانی فکری، فرهنگی و اجتماعی 

و روابط  ، الگوی رفتار جنسی در جوامع تغییر یافتهاست گرفته

. مقاله پیش رو سعی دارد به می باشدفرازناشویی رو به گسترش 

و  ،اجتماعی آسیب یک عنوان به عوامل این پدیده تحلیل

، و نقش دانشگاه فرهنگیان را به پرداخته پیامدهای مخّرب آن

اجتماعی و فرهنگی، در پیشگیری و کنترل  -عنوان یک نهاد علمی

 اطالعات تحلیل روش و توصیفی ،پژوهش شیوهآن تبیین نماید. 

یافته ها نشان میدهد عوامل فردی و شخصیتی، و . باشد می کیفی

عی و فرهنگی بسیاری در شکل گیری این روابط نیز عوامل اجتما

مؤثر است، و دانشگاه فرهنگیان می تواند با سرمایه گذاری در 

برای منابع علمی، و انسانی به منظور آگاهی بخشی تولید جهت 

و  برای مقابله با این آسیب و دادن آموزش های الزمپیشگیری 

  گامی بسیار مؤثر بردارد. ،کنترل انحراف از ارزش های اجتماعی

روابط فرا زناشویی، آسیب اجتماعی، دانشگاه :  واژگان کلیدی

 فرهنگیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
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خانواده مقدس ترین واحد اجتماعی است که در نگاه عقل و شرع، 

 آرامش و سالمت روانو رشد و تکامل،  ی برایکانون و پناهگاهی امن

می شود و حفظ قداست آن بر یکایک افراد، الزم و ضروری  شمردهاعضا 

زندگی مشترک خود را با عشق آغاز  در میان افرادی که است. اما گاهی

را از  که عشق و صمیمیت میان آن ها می دهدکرده اند، حوادثی رخ 

نسبت به  اخالقی را تا مرز جدایی و عدم تعهد انآنبین برده و 

 یکدیگر پیش می برد.

از این حوادث، شکل گیری روابط فرازناشویی است که امروزه به یکی 

عنوان یک آسیب اجتماعی رو به گسترش، کیان خانواده ها را نشانه 

و به نام های  است ، و ساختار و ثبات آن را متزلزل کردهگرفته

گوناگونی از جمله خیانت زناشویی، بی وفایی جنسی، اباحی گری جنسی 

  .و ... شناخته می شود

، در به دنبال پیشرفت و تحولی که در تکنولوژی و ارتباطات بشری

، تغییرات بنیادینی  در مناسبات فردی، هرخ داد دنیای معاصر

و  که ریشه در تفکر مدرنیته ه استاجتماعی و فرهنگی بشر بوجود آمد

 و مذهبی ال. و رویکرد آن موضوعاتی چون گرایش به دارد زندگی ماشینی

آزادی در تمامی زمینه ها، از جمله آزادی  محوری؛ انسانسکوالریسم؛ 

که به دنبال  استو مانند آن  لذت جویی،؛ مبتنی بر فردگرایی جنسی

و ثمره آن  هخود الگوی رفتار جنسی را نیز تحت تأثیر قرار داد

گسترش رو به رشد روابط فرازناشویی، یا خیانت جنسی در میان زوجین 

 .می باشد

برقراری ارتباطات معقول و مشروع ضرورت داشته و از در جهان کنونی 

لوازم الینفک زندگی اجتماعی است، اما آن چه می تواند به این 

مشروعیت لطمه بزند روابط بی ضابطه ای است که می تواند پایه های 

را سست کند، زیرا چنین روابطی ضربه جبران ناپذیری روابط اجتماعی 

، بشارتدینی انسان وارد می کند. ) بر عفت عمومی و زندگی شخصی و

1386 ) 

اکثر روانشناسان و جامعه شناسان، خیانت زناشویی را یک آسیب 

به شمار می آورند  و نوعی اختالل و بیماری در رفتار اجتماعی پرخطر

که در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته و می تواند یک عامل پیش 

 عاملی است که . و نیزبین مهم برای خشونت های زنا شویی و طالق باشد

: مانند ، یا استرس پس از ضربهموجب بروز اختالالت پس از سانحه روانی

آسیب دیدن  هویت، افسردگی، خشم، از دست دادن  عالئم شوک، سردرگمی،

احساس بی عزت نفس و کاهش اعتماد به نفس در مسائل شخصی و جنسی، و 

ارزشی در همسر زخم خورده می شود. عالوه بر آن باعث بروز احساس 

نک: تردید، افسردگی و عذاب وجدان در همسر عهد شکن می شود. ) 

ت و بشار 1390،و همکاران ؛ محسن زاده1387 کاوه،؛ 2008، 1استفانو

،1386 ) 

آسیب اجتماعی هر نوع عمل فردی یا جمعی است که در چارچوب اصول 

اخالقی و قواعد جمعی رسمی، و غیر رسمی جامعه کنش گران قرار نمی 

گیرد و در نتیجه با منع قانونی و یا قبح اخالقی و اجتماعی رو به 

و مطالعه ناهنجاری ها و نابسامانی های اجتماعی . رو می گردد... 

نظیر بیکاری، فقر، اعتیاد، خودکشی، روسپیگری و ... همراه با علل 

و شیوه های پیشگیری و درمان آن ها، و جلوگیری از باز گشت مجدد را 

صدیق در جامعه انسانی، آسیب شناسی اجتماعی گویند. ) نک: 

 ( 1386سروستانی، 

                                                             
1 Stefano 



 کارهای و ساز و ساختارها از ناشی اول درجه در یاجتماع های آسیب

 پیامدهای از برآیندی و جامعه اقتصادی و سیاسی فرهنگی، اجتماعی،

از ویژگی های بارز آسیب های و  ( 1386 محسنی،. ) باشند می ها آن

گیر بودن آن هاست. اما عوامل گوناگونی موجب رشد ااجتماعی، فر

روابط فرازناشویی، اکنون در جامعه  صعودی و افزایش آن ها می شود.

ایرانی  –شده که با فرهنگ اسالمی « ضد فرهنگ » ما تبدیل به پدیده 

به خرده فرهنگی گفته می شود که « ضد فرهنگ » حاکم در تعارض است. 

ارزش ها، هنجارها و شیوه زندگی آن، اساسًا با فرهنگ حاکم در تضاد 

 ( 1381می باشد. ) روح االمینی، 

یق پیش رو سعی دارد به بیان عوامل گوناگون افزایش روابط تحق

و سپس نقش دانشگاه  فرازناشویی در سال های اخیر، در ایران پرداخته

اجتماعی که متصدی طراحی نظام  -فرهنگیان را به عنوان نهاد علمی

مطلوب در مسائل فرهنگی و تربیتی بوده و تربیت نسلی متعهد و اخالق 

آسیب  ن، در پیشگیری، کنترل و درمان ایداردمدار را بر عهده 

 اجتماعی بازگو نماید.

که ارتکاب روابط فرازناشویی  بدان جهت است که و ضرورت تحقیقاهمیت 

پیامدهای بسیار جّدی و مخّربی در سطح جامعه دارد که اگر مورد توجه 

قرار نگیرد جبران آن پیامدها غیر ممکن است؛ مانند افزایش طالق و 

از هم پاشیدن خانواده، خودکشی، قتل، عدم تربیت درست فرزندان در 

 بتی مانند ایدز، و... .مسائل جنسی و اخالقی، شیوع بیماری های مقار

اگر بخواهیم جامعه ای سعادتمند، مبتنی بر اصول عقلی و  بنابراین

اسالمی، در طراز جمهوری اسالمی داشته باشیم، باید سطح سالمت اجتماعی 

رسانده و از شکل گیری و افزایش و فرهنگی جامعه را به حد مطلوبی 

نیاز به بکار  هرگونه آسیب اجتماعی جلوگیری نماییم، و این مهم

بستن تدابیر و اقدامات جّدی دارد که از جمله آن ها، ورود مراکز 

علمی، فرهنگی به این عرصه است. و اهمیت دانشگاه فرهنگیان نیز از 

همین حیث مضاعف است. اول این که هیچ فردی در مقابل مشکالت و آسیب 

ن های اجتماعی، به خودی خود مصونیت ندارد، و عوامل انسانی ای

دانشگاه، به ویژه دانشجو معلمان نیز از این امر مستثنی نیستند. و 

دوم این که، دانشجویان این دانشگاه، به عنوان نیروی آگاه و 

کارآمدی که با طیف وسیعی از مردم جامعه، یعنی کودکان و نوجوانان، 

همی را و نیز خانواده های آنان در ارتباطند نقش الگویی بسیار م

وظیفه ی انتقال ارزش ها، و  علم و دانش،د، و عالوه برایفا می کنن

مبانی اخالقی، و نیز دیدگاه های الزم جهت پایداری سیاسی، فرهنگی و 

 اجتماعی جامعه را از یک نسل به نسل دیگر به دوش می کشند.

دانشگاه فرهنگیان، عالوه بر آن که باید برای تربیت نیروی انسانی 

ز هرگونه مشکالت روحی، روانی و اخالقی به متعهد و اخالق مداری که ا

دور است، تالش کند، ضروری است در جهت پیشگیری، کنترل، و درمان 

اقدامات جّدی آسیب های اجتماعی در سطح جامعه برنامه های مدّون و 

     مبذول دارد.

تحلیلی و روش گردآوری اطالعات،  -در این پژوهش، توصیفی روش تحقیق

  کتابخانه ای و اسنادی و استفاده از منابع اینترنتی است.

یافته های پژوهش نشان می دهد، روابط فرازناشویی بر اثر عوامل 

. عوامل فردی؛ مانند مسائل روان شناختی و ابعاد 1متعددی از جمله 

. عوامل مربوط به ارتباط 2شخصیتی، اعتیاد، عقده های حقارتی و ... 

مسائل جنسی، مسائل عاطفی، عدم زوجین و مسائل زناشویی؛ مانند 

. عوامل اجتماعی و 3سوء رفتار، دوری از هم و ...  رضایت زناشویی،



محیطی؛ مانند گسترش روابط رسانه ای و مجازی، محیط های مختلط و در 

دسترس، مسائل مالی و اقتصادی، مسائل فرهنگی و بسیاری از عوامل 

دیگر شکل گرفته و رشد می کند. و وظیفه دانشگاه فرهنگیان به عنوان 

است که در باره تمامی این عوامل مطالعاتی نهادی علمی، فرهنگی آن 

متقن انجام داده و در تولید و نهادینه کردن قواعد، هنجارها و 

الگوهای فرهنگی و اجتماعی برای رفع ای آسیب اجتماعی پرخطر گامی 

 مؤثر بردارد.

 پیشینه تحقیق

به دلیل تأثیرات منفی و مخّربی که خیانت جنسی بر پایداری روابط و 

راد و جامعه می گذارد، بسیاری از محققان در تالشند تا نشاط اف

در عواملی را که افراد را در معرض خیانت قرار می دهد مشخص کنند. 

صورت  ره علل خیانت و روابط فرازناشوییدر با ، تحقیقاتی کهکشور ما

  متخصصان و مشاوران است. گرفته، بیشتر نتیجه تجربیات کلینیکی

خیانت زناشویی از دیدگاه زوجین مراجعه  علل» به عنوان مثال: 

 نوشته حبیبی عسگرآباد و حاجی حیدری« کننده به دادگاه خانواده

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر روابط فرازناشویی زوجین » ، و (1394)

نوشته صالح « مراجعه کننده به مراکز مشاوره مناطق شهر تهران 

 بررسی» ژوهش خود با عنوان ( نیز در پ 1387. کاوه ) ( 1393 آبادی )

 200، وضعیت «شیوع بی وفایی و خیانت در زوجین شهر تهران  میزان

خانم متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره را مورد مطالعه قرار 

رابطه » ( در پایان نامه خود با عنوان 1390و هم چنین، رضایی ) داد.

ه روابط بین ویژگی های شخصیتی و سبک دلبستگی، با تمایل ب

نفر از کسانی را که به دلیل داشتن  108، «فرازناشویی در زوجین 

روابط فرازناشویی به مراکز مشاوره مراجعه کرده بودند، مورد بررسی 

 قرار داد.

ی دست زده اند؛ و برخی نیز به تحقیقاتی میدانی با روش کمّ      

تأثیرگذار بر بررسی عوامل » ( که به  1393 مانند تحقیق صفایی )

تحقیق آقایی و  ،پرداخته« گرایش زنان متأهل به روابط فرا زناشوئی 

بررسی نقش صمیمیت و رضایت جنسی در گرایش مردان » ( که به  1393) 

و یا شرف الدین و صالحی  پرداخته،« متأهل به روابط فرازناشویی 

 زمینه های روابط فرازناشویی در» در تحقیقی  که ( 1395 زاده )

 را بررسی کرده اند.« ایران؛ مطالعه موردی شهر تهران 

بررسی مطالعات صورت گرفته نشان می دهد تا کنون تحقیقی در زمینه 

تأثیرگذاری و نقش دانشگاه فرهنگیان در کاستن این آسیب اجتماعی 

 انجام نشده است.

 آن عللروابط فرازناشویی و  

زمانی که میان دو نفر پیوند زناشویی برقرار می شود، برای حفظ 

ایت زناشویی، حفظ ایجاد رضتداوم آن عواملی چون تعهد و پایبندی، 

در روابط با افراد و ... ضروری است. اما گاهی  عفت و پاکدامنی

پایه های این پیوند متزلزل شده و یکی از طرفین و یا هر دو، به 

فرازناشویی  هد سومی روی می آورند که به آن رابطایجاد رابطه با فر

 گفته می شود.

 جنبه عاطفی داشته باشد، یعنی یک رابطه فرازناشویی می تواند صرفاً 

با فرد دیگری غیر از همسر خود، رابطه صمیمانه و عاطفی برقرار  شخص

کند. و نیز می تواند یک رابطه جنسی ِصرف باشد، و یا می تواند هر 

و نیز روابط جنسی می تواند صرفا کالمی  ا داشته باشد.دو جنبه ر



باشد، یا روابط فیزکی باشد که شامل روابط دیداری، لمسی و روابط 

 کامالً جنسی است. 

 رخ ها نگرش نیز و اجتماعی روابط در که دگرگونی به توجه با امروزه

 فرد با سرّ  و سر داشتن خاص، طور به جنسی روابط بر عالوه داده،

 های دوستی از فراتر عاطفی روابط متعارف، نا محبت و شیفتگی دیگر،

 ،( انگیز شهوت عکس یا نقاشی نوشته،) پورنوگرافی از استفاده عادی،

. ) گنجد می تعریف این در نیز مجازی فضاهای در نامتعارف ارتباط

 (1396، به نقل از قاسمی و همکاران، 2013 ،1چویک

پژوهشگران، اسامی و تعاریف مختلفی برای این پدیده در نظر گرفته 

 است.  رابطه نهفته پنهانی بودن ی جنبهدر تمامی تعاریف اند. اما 

( چهار عامل جنسی، هیجانی، انگیزه پیشرفت، و  1999) 3و رایت 2گلس

 عاشق شدن را عامل خیانت می دانند.

روبرو است و  که امروزه جامعه ما با آن یکی از مسائل تأثیرگذاری

به اشتباه در باور افراد جاگرفته است، پرداختن به روابط نادرست 

» عاطفی و تعامالت غیر ضروری اجتماعی با جنس مخالف، تحت عنوان 

و عادی جلوه دادن آن است. به طوری که برخی آن را « دوست اجتماعی 

رو به افزایش زنان در  از ضروریات اجتماع کنونی به سبب حضور

اجتماع، و اختالط مردان و زنان در محیط های آموزشی و کاری، و 

  دسترسی آسان به روابط مجازی می دانند. 

عوامل دیگری نیز وجود دارد که ممکن است در جوامع گوناگون به شکلی 

متفاوت در شکل گیری این پدیده مؤثر باشد؛ مانند ازدواج های نا به 

غ نایافتگی فکری و جسمی، تنوع طلبی و ماجراجویی، سوء هنگام، بلو

در  ظن و انتقام، نیاز مالی و اقتصادی، مصرف الکل و اعتیاد و ...

کنار ضعیف بودن درون مایه های دینی و اخالقی، و کنترل های بیرونی 

   .مانند ضعف عملکرد عوامل بازدارنده قانونی و حقوقی

زیستی نشان داده است که احتماالً  دید در حوزه علومحتی مطالعات ج

روابط فرازناشویی از پایه های بیولوژیکی هم ناشی می شود. ) 

 ( 1390رضایی، 

 

 رابطه میان رضایت زناشویی و روابط فرازناشویی

 و آید می بوجود زوجین زندگی طول در که است فرآیندی زناشویی رضایت

 قواعد ایجاد شخصیتی، های ویژگی شناخت ها، سلیقه انطباق آن الزمه

، به نقل 2000، 4گریف. ) است ای مراوده الگوهای گیری شکل و رفتاری

 ( 1392از بیرامی و همکاران، 

 طرفین که است این سالم، زناشویی روابط در رضایتمندی ایجاد الزمه

 قائل ارزش یکدیگر های نیازمندی و ها مندی عالقه خصوصیات، برای

 گیری تصمیم و ها اقدام و عاطفی کالمی، روابط در کنند سعی و شوند

 کنند توجه همسرشان های خواست و نیازها به و افکار و رفتار به ها

 ( 1390،جاوید مؤمنی. ) دهند مناسب پاسخ و
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 می دخیل زناشویی رضایت بروز در را متعددی عوامل(  2007)  پاتریک

 شیوه ازدواج، چگونگی ازدواج، از قبل روابط کیفیت مانند داند؛

 نقل به. ) زناشویی مشکالت با برخورد روش و زوجین شخصیت ارتباطی،

 ) همکاران و زاده میراحمدی چنین هم ،( 1392 همکاران، و بیرامی از

. 1: اند کرده تقسیم اساسی بعد چهار به را رضایتمندی مفهوم(  1382

بیانگر  که است درونی گیریجهت  نوعی)  نگرش. 3 تفاهم؛. 2 جاذبه؛

)  گذاری سرمایه. 4 ؛( کند می تبیین را کرد اوعمل نیت فرد است و

 ،او خوشایندی نیز وبا دیگری  رابطه ساختن بهتر برای فرد هر یعنی

 (.کند می خودداری آن انجام از یا و دهد می انجام را کارهایی

یکی از تئوری های مطرح شده در مورد خیانت جنسی، تئوری سرمایه 

این مدل می گوید: واریانس سطوح  ( است. 1980)  1راسبالتگذاری 

. تعهد تعهد، در تصمیم گیری برای ماندن یا ترک رابطه اثر می گذارد

به این نکته اشاره دارد که افراد پس از رویارویی با مشکالت 

زناشویی، آیا باز هم خواهان تداوم زندگی زناشویی خود هستند یا به 

سه مؤلفه دارد: رضایت، کیفیت جایگزین ها  تعهد آن خاتمه می دهند؟!

و سرمایه گذاری. به اعتقاد راسبالت احتمال ادامه دادن شخص به یک 

رابطه، به این بستگی دارد که آن رابطه چقدر برای او رضایت بخش 

بوده، و جایگزین ها و انتخاب های در دسترس او تا چه حد جذابیت و 

چه میزان برای رابطه اول و دوم کیفیت بیشتری دارند و فرد تا 

 سرمایه گذاری کرده است!

تئوری راسبالت می گوید: وقتی افراد سطح باالتری از رضایت مندی را 

تجربه کنند و بیشتر نیازهایشان برآورده شود، وفادارتر خواهند 

 بود. ) همان (

 خاطر به اغلب یکدیگر به نسبت زوجین خیانت و وفایی بی ترتیب بدین

 ایجاد به منجر که است رضایتمندی عدم و عاطفی نیازهای نشدن برطرف

 انتخاب امکان و باشد باال رضایت میزان که زمانی. هاست آن بین شکاف

 وابستگی افراد باشد، محدود دسترسی، فضای و کم، متنوع های گزینه

 موضوع این و کنند می پیدا خود همسر با ارتباط به نسبت بیشتری

 .شود می ارتباط ادامه به تمایل و بیشتر، تعهد موجب

نشان می دهد میان رضایت زناشویی و تمایل هم مطالعات و بررسی ها 

منفی وجود دارد، بدین صورت که هرچه به روابط فرازناشویی رابطه 

ه روابط فرازناشویی کاهش می رضایت زناشویی افزایش یابد، میل ب

رضایتمندی در کنار یکدیگر از یابد و وجود تعارضات و عدم احساس 

 2008، 2عوامل اصلی برای کشانده شدن به سمت خیانت است. ) نک: نیومن

) 

عوامل گرایش زنان و » ( نیز در پژوهشی با عنوان  1385شیردل ) 

که مردان  ه استنتیجه گرفت« مردان متأهل به رابطه ی نامشروع جنسی 

هم ترین عامل، انگیزه بیشتر از زنان به این رابطه روی آورده و م

هیجانات جنسی، نارضایتی از روابط عاطفی، و عدم توانایی در حل 

 تعارضات زناشویی است.

تأثیر گذار  و خیانت زناشویی یرضایت ناعوامل گوناگونی در ایجاد 

 . عوامل فردی؛1تقسیم کرد:  عمده مورداست که می توان آن را به سه 

، شکل گیری عشقی تازه، ناکامی در عشق مانند تنوع طلبی، اعتیاد

. مسائل مربوط به رابطه همسران؛ مانند عوامل جنسی و 2پیشین و ... 
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جسمی از قبیل ناتوانی جنسی، بیماری، و عوامل عاطفی؛ مانند ازدواج 

اجباری و نامناسب با انگیزه های نادرست، ازدواج نابهنگام یا زود 

. مسائل 3همسر و ترک خانه و ... هنگام، سوء رفتار همسر، عدم حضور 

مربوط به جامعه؛ مانند عوامل محیطی از قبیل وجود مکان های نا 

، و مسائل اقتصادی؛ مانند رشد مناسب برای اختالط و روابط اغواگرانه

 ( 1394درآمد اقتصادی مردان ) نک: حبیبی عسگرآباد و حاجی حیدری، 

ازناشویی پیامدهای دیگری تعارضات زناشویی عالوه بر افزایش روابط فر

، از جمله افزایش ضرب و شتم، خودکشی و قتل ) نیز به دنبال دارد

عالوه بر تأثیر روانی خیانت ) و نیز  (، 2003و همکاران،  1شاکلفورد

 دادن دست از اعتماد، رفتن بین از وفایی، بی گناه، احساس مانند

 بیقراری و رفتن تحلیل استرس، قبیل از دیگری اثرات ،( خشم و هویت

  ( 6919 ،2اسپرینگ. ) کرد خواهد ایجاد مزمن

 بر روابط فرازناشویی تأثیر رسانه ها و شبکه های مجازی

 های شبکه و ارتباطی وسایل رونق و گسترش دلیل به که کنونی عصر در

 به اتصال با نفر میلیاردهاه، شد نامیده ارتباطات عصر اجتماعی،

 ایجاد تغییر شان زندگی در اجتماعی های رسانه و جهانی های شبکه

و تسهیالت چشمگیری را در زمینه های گوناگون برای خود فراهم  کرده

یکی از راه های بهره وری سیاسی و  ،افزون بر آن  اند، کرده

اقتصادی کشورهای استعماری از سایر کشورها، افزایش نفوذ فرهنگی در 

باط جمعی، اعم از آن کشورها از طریق رسانه ها و وسایل ارت

ادیو، تلویزیون، شبکه های ربصری مانند  -مطبوعات، وسایل سمعی

  ماهواره ای، تلفن، و شبکه های مجازی و اینترنتی می باشد.

وسایل ارتباط جمعی در دنیای امروز، عالوه بر انتقال اطالعات و 

میادله افکار، که گامی بلند در راه پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری 

است  دادهجنسی صورت در الگوهای روابط  بزرگ نیز تحوالتی ست، بوده ا

یکی از  نمی توان این تحوالت را مثبت ارزیابی کرد. زیرا که

 در سطح جهانروابط فرازناشویی  آن افزایشمخاطره انگیز  پیامدهای

  است.

شواهد و تحقیقات نشان می دهد هر چه وابستگی و استفاده از شبکه 

های مجازی و اینترنتی افزایش یابد، احساس تنهایی در افراد بیشتر 

شده و روابط اجتماعی عینی و واقعی کم رنگ تر می شود. و این موضوع 

تحت تأثیر قرار داده  و می تواند روابط عاطفی میان زوجین را 

 را افزایش دهد.  خیانت زناشویی

 تأثیر بررسی»  عنوان با تحقیقی در(  1395)  همکاران و روستایی

«  آن بر مؤثر عوامل و زوجین عاطفی خیانت بر نوپدید های رسانه

 میل شود، بیشتر ها رسانه این از استفاده چه هر است داده نشان

 عاطفی خیانت پدیده و یافته کاهش زناشویی رضایت آن تبع به و جنسی

 .شود می بیشتر همسر به

رابطه شبکه هی » ( در تحقیقی با عنوان  2014و همکاران ) 3نورتون

نشان دادند که استفاده « اجتماعی با رعایت کردن مرزهای زناشویی 

از شبکه های اجتماعی با کاهش مرزهای روابط زناشویی همراه بوده 

 است. 
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رابطه میان استفاده » ( نیز در پژوهشی،  1397درتاج و همکاران )  

از شبکه های اجتماعی مجازی با احساس تنهایی و خیانت زناشویی در 

 را به اثبات رساندند.« دانشجویان 

بررسی تأثیر حضور زنان » ( نیز در پژوهشی با عنوان  1395مقدم )

نشان داد « یی زوجین متأهل در شبکه های اجتماعی بر رضایت زناشو

افزایش حضور زمان استفاده از شبکه های اجتماعی باعث کاهش رضایت 

زناشویی در زنان متأهل می شود. هم چنین حضور در شبکه های اجتماعی 

باعث کاهش توانایی زوجین در حّل تعارضات فی ما بین، استفاده از 

 ن می شود. اوقات فراغت، فرزند پروری، و رابطه با دوستان و بستگا

از مهم ترین عوامل گرایش به این شبکه ها در روابط فرازناشویی، 

و وجود فضای باز برای ابراز  سهولت در دستیابی به فرد مورد نظر

، امکان بر هم زدن احساسات عاطفی بدون وجود زمینه های کنترل روابط

رابطه بدون قبول تعهدات اخالقی، مخفی ماندن و فریبکاری، توجیه 

و  ... « ارتباط با دوست اجتماعی » بطه با تغییر نام آن به را

 است.

برخی افراد معتقدند چون ارتباط رو در رویی در این فضا وجود ندارد 

مالقاتی صورت نمی گیرد، بنابراین ارتباط شکل گرفته و احتمااًل هرگز 

 ( 1395خالی از اشکال است. ) نک: اعتصامی پور، 

 و درمانگران نزد روابطی چنین مشکل خاطر به که زوجینی گفته بهاما 

 و عاشقانه روابط همانند نیز روابط این اند، کرده مراجعه مشاوران

. ) است بوده توجه قابل و مهم برایشان واقعیت دنیای در صمیمانه

 ( 2011 ، هاکاتورن از نقل به ؛2005 وایتی، ؛2000 مرکل،

 تأثیر ابعاد شخصیتی بر روابط فرازناشویی

یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده سالمت فرد و موفقیت او  شخصیت

ساختاری » آلپورت شخصیت را این گونه تعریف می کند: در زندگی است. 

پویا درون فرد، متشکل از سیستم های روانی، جسمانی است که رفتار و 

، لتزو شو1به نقل از شولتز«. ) افکار مشخصه او را تعیین می کند 

2005 ) 

مرتبط است و هم به  وراثتی شکل گیری شخصیت هم به عوامل فطری و

عوامل محیطی و اکتسابی. و آن به صورت تعاملی از هر دو جنبه اثر 

  می پذیرد.

گوناگونی ارائه شده است. از  مدل هاینظریات و ابعاد شخصیتدر مورد 

( اشاره  9219)    3کری مکو 2کاستا مدلمشهورترین آن ها می توان به 

عامل دو قطبی  5سلسله مراتبی از صفات شخصیت است که  مدل،کرد. این 

زنمایی می کند؛ مثل برونگرایی در برابر درونگرایی. باگسترده را 

سپس هر عامل در بردارنده ی چند عامل سطحی است، و آن ها نیز به 

 عامل  شخصیت مک کری 5، صفات ویژه ای را در بر می گیرند.  نوبه خود

گشودگی  ،) مقبولیت ( توافق پذیری برونگرایی،و کاستا عبارتند از: 

) روان  4روزگرایی، وظیفه شناسی و نِ ربه پذیری () تجنسبت به تجربه

 .رنجور خویی (
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جرأت طلبی، و پرانرژی  برونگرایی، به معنی تمایل برای مثبت بودن،

گفته می شود. توافق پذیری به تمایل برای گذشت، مهربانی،  بودن

اطالق می شود. تجربه ، همدلی، فرمانبرداری، فداکاری سخاوتمندی

پذیری عبارت است از تمایل به کنجکاوی، خردورزی، انعطاف پذیری، 

، منظم بودنروشنفکری و نوآوری. وظیفه شناسی به معنی تمایل به 

ی، منطق دن، خود نظم بخشی، پیشرفت مداروکارآمدی، قابل اعتماد ب

گرایی و تعمق است. و نروز گرایی عبارت است از تمایل به تجربه 

اضطراب، تنش، خصومت، کمرویی، افسردگی، عزت نفس پایین، و تفکر غیر 

 ( 1390دستجردی و همکاران، ) نک:  منطقی.

 و زناشویی رضایت با عامل شخصیت ذکر شده، 5بررسی ها نشان می دهد 

روان رنجوری سازه ای است . دارند ارتباط خیانت به نگرش نتیجه در

که آمادگی هیجانات منفی و مقابله ضعیف در رویارویی با مشکالت و 

(  1992کنترل ناموفق تکانه ها را ایجاد می کند. ) کاستا و مک کری، 

و  1و فرصت تفکر و درک موقعیت درست را از بین می برد. کارنی

( معتقدند که بعضی تمایالت شخصی مانند بی ثباتی  1997)  2دبوریبرا

هیجانی یا روان رنجور خویی، آسیب پذیری های پایداری را به وجود 

می آورند که بر چگونگی انطباق زوج ها با تجارب فشارآفرین تأثیر 

می گذارد. این انطباق نیز بر رضایت آن ها از روابط زناشویی مؤثر 

 است. 

ثابت شده است، برونگرایی به سرمایه گذاری کمتری در رابطه  نیز و

، لذا افراد برونگرا از آنجا که به دنبال تحرک و هیجان دنیاز دار

هستند، تعهد کمتری نسبت به رابطه ایجاد شده احساس می کنند و 

 (  2005و النگ،  3اورزککشیده می شوند. ) بیشتر به سمت خیانت 

 بررسی»  عنوان با خود پژوهش در نیز(  1390)  همکاران و رازقی

 رضایت بین دادتد نشان«  زناشویی رضایت با شخصیت بزرگ عامل 5 رابطه

 با و مثبت، همبستگی مقبولیت، و شناسی، وظیفه عوامل با زناشویی

    .  دارد وجود منفی همبستگی گرایی، نروز

بررسی آسیب پذیری نسبت به » به  ( 1997و شاکلفورد ) 4باس هم چنین

پرداختند. و نشان « خیانت بر اساس ویژگی های شخصیتی و نوع رابطه 

دادند آسیب پذیری در خیانت به همسر، با خودشیفتگی، احساس وظیفه 

آن ها  .شناسی ) وجدان ( کم، و روان پریشی، هم بستگی باالیی دارد

بات ترین عامل پیش بینی عامل وظیفه شناسی ) وجدانی بودن ( را با ث

 کننده خیانت معرفی کرده اند.

مقایسه سبک های دلبستگی در مردان » ( در  1390اکبری و همکاران ) 

متأهل با روابط فرازناشویی و فاقد روابط فرازناشویی در شهر 

نشان دادند کسانی که سبک دلبستگی ایمن دارند کمتر از « شیراز

 وارد روابط فرازناشویی می شوند.افرادی که سبک اجتنابی دارند 

در ارتباط ایمن، افراد نزدیک شدن به دیگری را آسان می یابند و از 

وابسته شدن و یا طرد شدن هراسی ندارند. در حالی که در ارتباط 

اجتنابی، افراد از نزدیک شدن به یکدیگر خودداری می کنند و برای 

ی ایمن تعهد بیشتری  رابطه رابطه خود کمتر سرمایه گذاری می کنند.

  را به دنبال دارد، و رابطه ی اجتنابی به خیانت نزدیک تر است.

                                                             
1 Karney 
2 Bradbury 
3 Orzek 
4 Buss 



بررسی سبک » ( نیز در پژوهش خود با عنوان  1392عبدی و همکاران ) 

« دلبستگی در رضایت زناشویی افراد متأهل درگیر خیانت اینترنتی 

نشان دادند این خیانت با سبک دلبستگی ایمن، همبستگی منفی، و با 

 سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسو گرا همبستگی مثبت دارد.

رند، دارای ثبات احساسی در واقع افرادی که سبک دلبستگی اجتنابی دا

و میزان رضایت و و توافق پذیری پایین تری دارند کمتری هستند، 

 تعهد آنان عمومًا پایین تر است. 

 تأثیر هوش هیجانی بر روابط فرازناشویی

تاریخچه هوش هیجانی ریشه در هوش اجتماعی دارد که اولین بار     

 در دیگری های پژوهش او از پس و مطرح شد 1920در سال  1ثرندایکتوسط 

بحث  3و جان مایر 2پیتر سالووی 1970. در سال گرفت صورت زمینه این

)  با نفر دو چرا که ندنمود مشخص و علمی هوش هیجانی را مطرح کردند

 در ها موفقیت از متفاوتی درجات به است ممکن یکسان،(  بهره هوش

 .یابند دست زندگی

 از متفاوت که است انسان رفتار از بنیادین عنصر یک هیجانی هوش    

 های مهارت و آن عبارت است از. کند می عمل عقل و شناختی هوش

 قابلیت گروه دو شامل و دنشو می آموخته آسانی به هک پذیری انعطاف

 و خودآگاهی های مهارت ی نتیجه که فردی های قابلیت: است

 ادراک های مهارت بر که اجتماعی های قابلیت و باشد، می خودمدیریتی

 .است متمرکز روابط، مدیریت و

 عبارتند که است مؤلفه 5 دارای هیجانی هوش(  1380)  4گلمن نظر از

. اجتماعی های مهارت و یکدلی، انگیزه، تنظیمی، خود خودآگاهی،: از

 استقالل، مانند اجتماعی رشد های شاخص اجتماعی، های مهارت کمبود

 را مسئولیت احساس و اجتماعی سازگاری روی، میانه نفس، به اعتماد

 بهبود موجب هیجانی هوش واقع در. سازد می اختالل و آشفتگی دچار

 میان افراد می شود. اچتماعی سازش و روابط

مهم ترین توانایی مؤثر در هوش هیجانی، دریافت و تشخیص دقیق عواطف 

است. و زندگی زناشویی نیز که یک بافت سرشار از عاطفه است متأثر 

 با روابط تنظیم امکان ما به هیجانی هوش ترتیب بدیناز آن است. 

 اعتماد جلب و شفاف ارتباطات برقراری ها، آن با همدلی دیگران،

  .سازد می فراهم را خود به دیگران

هوش هیجانی سازه ای بنیادین و اثرگذار بر روند  5آن -از نظر بار

بهبود و تقویت روابط فرازناشویی رضایتمندانه است. زیرا زوج ها با 

کاربرد این مهارت در زندگی مشترک خود می توانند توانایی بیشتری 

ب کنند. ) در تطابق و مقابله با فشارهای روانی زندگی زناشویی کس

 ( 1393به نقل از ساتکین و همکاران،  2000آن،  -بار

او معتقد است که هوش هیجانی قابلیت رشد و ارتقا را دارد و می 

توان با استفاده از آموزش، برنامه ریزی و درمان آن را گسترش داد. 

باالتری دارند دربرخورد افرادی که هوش هیجانی  آن -بار به اعتقاد

 ( 2005محیطی عملکرد موفقیت آمیزتری دارند. ) با فشارهای 

                                                             
1 Thorndike 
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بسیار مهم که هوش هیجانی می تواند آن را دستخوش  یکی از مؤلفه های

( ،  1394تغییرات نماید، رضایت زناشویی است. ) افخمی عقدا، 

مطالعات نشان داده است افرادی که هوش هیجانی باالتری دارند، حمایت 

زندگی رضایت د و این لفراد از اجتماعی بیشتری را کسب می کنن

بیشتری دارند و از آنجا که برای خود احساس ارزشمندی قائلند کمتر 

پژوهش های هم چنین  وارد روابط جنسی پرخطر و فرازناشویی می شوند.

 عامل شخصیت و هوش هیجانی نشان 5 انجام شده در زمینه ی رابطه ی

 و پذیری، تجربه برونگرایی، شخصیتی ابعاد بیندهنده آن است که 

 هوش و نروزگرایی بین و مثبت، همبستگی هیجانی هوش با شناسی وظیفه

 ( 1395رضوانی، )  .وجود دارد منفی همبستگی هیجانی،

 دانشگاه فرهنگیان و نقش آن در کاهش و کنترل روابط زناشویی

دانشگاه به عنوان دومین کانونی که افراد در آن زندگی اجتماعی و 

در کنترل انحراف از  را را تجربه می کنند نقش مهمیجامعه پذیری 

ارزش های اجتماعی و آگاهی بخشیدن، و آموزش مهارت های الزم به 

 دانشجویان ایفا می کند.

دانشگاه فرهنگیان نیز با توجه به این که با پهنه ی وسیعی از 

اقشار مردم، به ویژه کودکان و نوجوانان و خانواده ایشان در 

و کارکرد مهمی در تولید و نهادینه کردن بسیاری از  ارتباط است،

اصول اخالقی، هنجارها و ارزش ها، و فراهم آوردن الگوهای فرهنگی و 

، اجتماعی دارد در عرصه از بین بردن، یا کاهش آسیب های اجتماعی

بدون شک ایجاد جامعه سالم در  .سرآمد دیگر نهادها و سازمان هاست

همراه با اهداف متعالی انسانی است و در  گرو تعلیم و تربیت درست،

در تربیت نسلی  را مهمی نقشاین میان استادان و دانشجو معلمان 

 سعادتمند و دور از هرگونه ناهنجاری اخالقی به دوش می کشند.

عه تدابیر و ومجمبه ، و بازدارنده فعالیت های پیشگیرانه

 ناهنجاری ها در افزایش و ایشکه از پیدگفته می شود عملکردهایی

 :  شوند می تقسیم بخش سه به ها فعالیت. این کند جلوگیری جامعه

 ـ3          ) درمان (ثانوی پیشگیری ـ2          اولیه پیشگیری ـ۱

   ) توان بخشی (ثالث پیشگیری

  اولیه پیشگیری

 و بیماری پیدایش از جلوگیری از عبارتست اولیه پیشگیری از منظور

 به دارد اشاره پیشگیری این. وقوع از قبل واقعه عالج دیگر عبارت به

 هستند ثرؤم بیماری ظهور از جلوگیری در که ابزاری و ها روش کاربرد

 اولیه پیشگیری در مداخله هدف.  کنند می تقویت را مثبت رفتارهای و

 وقوع احتمال که نحوی به است اختالل یا و بیماری شیوع از جلوگیری

 می تحقق زمانی هدف این.  دهد می کاهش خاص زمانی مقطع در را آن

 بیماری شیوع و انتقال ببریم،از بین از را زا سبب عوامل که یابد

 ببریم باال را مقاومت ، دهیم کاهش را زا خطر عوامل ، کنیم جلوگیری

 دهیم افزایش مناسب محیطی شرایط ایجاد طریق از را سالمتی و

 ( . ۱۳۸۲احمدوند،)

 ( درمان) ثانوی پیشگیری 

 یک نشانگان سریع درمان و زودهنگام مداخله از عبارتست پیشگیری این

 کوتاه توسط آن گسترش و شیوع از که هدف این با اختالل یا بیماری

 از کاستن ـ۱:  شامل پیشگیری این در هدف.  شود کاسته آن مدت کردن

 آن رساندن و اختالل ادامه کردن محدود ـ۲( رنج کردن کم) اختالل عالیم

 .  است شیوع میزان کمترین به



  باشد می زودرس درمان و تشخیص با مترداف ثانوی پیشگیری

 ( .۱۳۸۲احمدوند،)

  ثالث پیشگیری

 حاشیه در که جنبی عوارض گسترش از کاستن از عبارتست پیشگیری این 

 به دارد اشاره بخش این.  دارد وجود اصلی اختالل یا و بیماری یک

 مزمن بیماریهای به مبتال که را افرادی که، توانبخشی های فعالیت

 و جسمانی توانایهای حداکثر با که سازد می قادر هستند مدت طوالنی

 مهارتهای آموزش راستا این در.  کنند فعالیت خود اجتماعی و روانی

 ( . ۱۳۸۲ احمدوند،) شود می واقع مفید بسیار اجتماعی و شغلی

 دانشگاه کنیم، تلقی بیماری نوعی را اجتماعی های آسیب اگر

 ها بیماری آن از دوری و  جامعه سالمت و بهداشت  منظور به فرهنگیان

«  یخشی توان»  و«  درمان»  ،« گیری پیش»  ی حوزه سه در  تواند می

 .بود خواهد پیشگیری حوزه در آن اصلی نقش اما باشد، گذار اثر

دانشگاه می باشد عبارت از جمله اقدامات و وظایفی که بر عهده این 

 است از:

تبیین و طراحی نظام فرهنگی و اخالقی مبتنی بر ارزش های واالی  -

 اسالمی

تحلیل و ارزیابی شرایط موجود، و سیاست گذاری فرهنگی مطلوب برای  -

 تولید الگوها و شاخص های اخالقی

تولید منابع علمی و پژوهشی کارآمد جهت آگاهی بخشی به دانشجو  -

 معلمان و اقشار جامعه

 آموزش مالی بیشتر جهت تربیت فکری و تخصیص امکانات و منابع -

معلمانی کارآمد، که نه تنها خود از سالمت روان برخوردار بوده و از 

آسیب های اجتماعی به دورند، بلکه آمادگی الزم را جهت تربیت نسلی 

 و دور از ناشایستگی ها دارا می باشند سعادتمند

دینی و اعتقادی، و پایبندی به آموزه های  بنیهت و پرورش تقوی -

 اخالقی در میان دانشجویان و دانش آموزان 

آشنا کردن دانشجو معلمان با انواع آسیب های اجتماعی و علل شکل  -

 گیری و توسعه آن 

بله با آسیب های برای مقامعلمان  دانشجو بهآموزش مهارت های الزم  -

 فرهنگی  گوناگون اجتماعی و

توسعه مراکز تخصصی و مشاوره ای جهت کنترل و درمان آسیب های  -

 اجتماعی

مداخالت پیشگیرانه و ایجاد نظام مراقبت از سالمت روحی و روانی  -

 دانشجویان

قانون مند کردن مشارکت دانشجو معلمان در برنامه های فرهنگی و  -

 اجتماعی در سطح جامعه

گی مانند پوستر، بروشور، محصوالت صوتی و تولید محصوالت متنوع فرهن -

تصویری و ... برای استفاده دانشجویان و دانش آموزان، و نیز 

 خانواده های ایشان

آموزش مهارت های مشاوره ای و مددکاری اجتماعی جهت مداخله  -

 دانشجو معلمان در کنترل و درمان افراد آسیب دیده



ای باال بردن سطح هوش برنامه های مناسب و اثرگذار بر طراحی  -

 اجتماعی دانشجویان

برگزاری کارگاه آموزشی، سمینار و همایش جهت آشنایی افراد و  -

اقشار گوناگون جامعه با سبک درست زندگی بر مدار ارزش های اسالمی، 

و آگاهی اعضای خانواده از حق و حقوق خویش و یادگیری راه های درست 

 مقابله با نا هنجاری های اخالقی. 

 تقویت و فعال نمودن کانون های فرهنگی، ورزشی و علمی در دانشگاه -

فراهم آوردن زمینه های مناسب برای ازدواج های به هنگام  -

دانشجویان و ایجاد تسهیالت برای آنان، به همراه ارائه مشاوره در 

 جهت انتخاب همسر شایسته

 های آسیب افزایش به منجر که تالش در کاهش مشکالت تحصیلی جوانان، -

با  ،شود میمحیط آموزش  از طرد و الکلیسم، اعتیاد، مانند اجتماعی

 حذف موانع آموزشی و تحصیلی 

طرد از  سرخوردگی وتالش در کاهش مشکالت معیشتی جوانان که منجر به  -

محیط خانواده می شود، با تولید و طراحی منابع علمی برای آموزش 

 حرفه و مهارت مناسب شغلی 

 نتیجه

از آن چه پیداست سیاست ها و اقدامات سازمان های حاکمیتی و 

نیروهای انتظامی در برخورد با آسیب اجتماعی مورد بحث، یعنی روابط 

کارآمد نبوده است و این پدیده ناشایست  میزان کافیفرازناشویی، به 

به شکلی افسار گسیخته در جامعه رو به گسترش است و کیان خانواده، 

ق و دینداری جامعه را نشانه گرفته است. بنابر این باید کار و اخال

تربیت افراد جامعه بوده و بسپاریم که متولی  کسانیرا به نهادها و 

مسئول آموزش باورها و ارزش های اخالقی، فرهنگی و اجتماعی ، و 

نهادینه کردن آن ارزش ها درون این افرادند. و این مهم سرانجام 

با پهنه ی ه میدان آمدن دانشگاه فرهنگیان که نمی گیرد مگر با ب

 شکل اهداف ترین مهم از یکیوسیعی از اقشار جامعه در ارتباط است و 

 فضائل دارای و متعّهد، و مؤمن افرادی تربیت و تأمین  آن گیری

 عالی شورای 6/10/90 مصوبنک: .) است انسانی واالی های ارزش و اخالقی

 ( فرهنگی انقالب

پیشنهاد می شود عالوه بر دانشگاه فرهنگیان، سایر نهادها و 

کارگزاران فرهنگی و حاکمیتی مرتبط وارد عرصه عمل شده و با پرهیز 

نگاهی جّدی و مسئوالنه به موضوع انحرافات جنسی از سطحی نگری، 

هدف پیشگیری و کنترل این آسیب اجتماعی به رفع برخی بیندازند و با 

اجتماعی و فرهنگی که زمینه های لغزش و انحراف  از موانع قانونی،

را در سطح جامعه ایجاد می کند، همت گمارند و در تقویت آموزه های 

، و دینی که جهت پیشگیری از فرو رفتن در وادی انحراف و کجروی

 تشریع شده است بکوشند.  تربیت جنسی و مراقبت های شخصیتی

و مناسبات خود با نهاد  هم چنین نهادهای مسئول، با تقویت روابط

خانواده، تسهیالتی در زمینه ازدواج، و آموزش و افزایش مهارت های 

زندگی و ارتباطی، و ارائه خدمات مشاوره ای فراهم آورند و با دقتی 

ویژه، بر محصوالت رسانه ای و فرهنگی نظارت داشته و برای حّل این 

 معضل، راه های منطقی و کاربردی ارائه دهند.
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The Causes of Increasing meta-marital Relationships and the Role of Farhangian University in 

Reducing It 

Abstract 

In today's age, called the age of technology and communication, the pattern of sexual behavior in changed 

societies and meta-marital relationships is expanding following changes in intellectual, cultural and social 

foundations. The present article attempts to analyze the factors of this phenomenon as a social harm, and its 

destructive consequences, and to explain the role of Farhangian University as a scientific-social and cultural 

institution in its prevention and control. The research method is descriptive and qualitative information analysis 

method. The findings suggest that individual and personality factors, as well as many social and cultural factors, 

are effective in shaping these relationships, and Farhangian University can make a significant impact by 

investing in the production of scientific and human resources and provide the necessary training to deal with this 

damage and to control deviation from social values. 

KEYWORDS: Meta-marital relationships, Social harm, Farhangian University 
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