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 گریز از مدار ضعیف زندگی زناشویی

 گیری خیانت کاوشی در معنا و فرایند شکل

 2، مریم بهارلویی1پور مهدی ژیان

 20/29/0933تاريخ پذيرش:   02/02/0931تاريخ دريافت:  

 چکیده 

شناسان بوده است،  فردی همواره مورد توجه روان عنوان رخدادی ناپذیرفتنی در روابط ميان انت که بهخي

شناسان را به خود جلب کرده  منزلۀ مشکلی اجتماعی مطرح گردیده و نظر جامعه اخير به  در چند دهۀ

اس معنایی که گيری خيانت براس است. این پژوهش، با رویکردی کيفی و با هدف مطالعۀ فرایند شکل

بنياد برای گردآوری و تحليل  دیده از آن دارند انجام شده است. در این مطالعه، از نظریۀ داده زنان خيانت

منظور  گيری نظری بوده است. به گيری، هدفمند از نوع نمونه ها استفاده شده است. نحوۀ نمونه داده

یافته صورت گرفت. بعد از انجام  ساختار يمهزن ساکن در شهر اصفهان مصاحبۀ ن 02ها، با  گردآوری داده

اند از: راهيابی نابسامان،  کدگذاری باز، محوری و گزینشی، هشت مقولۀ اصلی به دست آمد که عبارت

نشده، گریز از زندگی، غرقگی در محيط، غرقگی در  های تعاملی، اعتماد آزمون زناشویی ناکارآمد، ترس

« مدار ضعيف زندگی زناشویی»، مقولۀ محوری تحت عنوان ای. در آخر صحنه گذشته و زندگی پشت

گيری  توان ادعا کرد شکل عنوان هستۀ مدل پارادایمی پدیدار گشت. براساس نتایج این مطالعه می به

توانند زن و مرد را  شدن نيروهای جاذب خانواده است به شکلی که این نيروها نمی خيانت حاصل ضعيف

مثابه گریز از مدار ضعيف زندگی  توان به اساس، خيانت را می ارند؛ برایندر مدار زندگی مشترک نگاه د

 زناشویی تعریف کرد.

  بنياد دیده، روابط فرازناشویی، نظریۀ داده خانواده، خيانت، زنان خيانت واژگان کلیدی:

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
 واحد اصفهاناستادیار پژوهش، جهاد دانشگاهی  1
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 مقدمه و بیان مسئله

های مختلف است که در فرهنگترین هنجارهای موجود ترین و مهمتعهد به روابط زناشویی، یکی از رایج

بندند، انتظار تخطی از آن عمدتاً ناپذیرفتنی است. زمانی که زن و مرد با یکدیگر تعهد زندگی مشترک می

دهنده و  دارند به یکدیگر وفادار بمانند. خيانت زناشویی، برای همۀ افراد درگير با آن، رخدادی تکان

آید.  های رایج نزد مشاوران خانواده به شمار می پدیده کننده و دردناک است و یکی از ای گيج تجربه

همسری در روابط جنسی و پرهيز از روابط نامشروع   اند که اکثر افراد، انتظار تک مطالعات متعدد نشان داده

 (.1: 1931را از همسرانشان دارند )سودانی و دیگران، 

خيانت، از طرف مردم ناپذیرفتنی باشد توان یافت که به اندازۀ هيچ رفتار و خطای ارتباطی را نمی

طور پنهانی و هرروزه در اجتماع وجود  بهو (. باوجوداین، خيانت نسبتاً رایج است 963: 0212)مونش، 

هرچند به دالیل مختلف، آمار دقيقی از ميزان وقوع خيانت در کشورهای (. 0: 0212هوف، )ون دارد

بودن این ناهنجاری در کشورهای مختلف است؛ در  از باالمختلف وجود ندارد اما برآورد محققان، حاکی 

درصد زنان متأهل، روابط جنسی فرازناشویی 12تا  12درصد مردان و 02تا  02متحدۀ آمریکا بين  ایاالت

درصد برای 82تا  92درصد برای زنان و 22تا  02(. نرخ خيانت در بریتانيا 963: 0212دارند )مونش، 

درصد زنان متأهل، 12تا  11درصد مردان و 02تا  00(. حدوداً 0219گس، مردان اعالم شده است )في

شده از مرکز بررسی افکار عمومی دانشگاه  آمار گزارش(. 0222اند )آلن و همکاران،  درگير خيانت جنسی

درصد برای زنان است. 02درصد برای مردان و 92دهد که ميزان شيوع خيانت تقریباً  شيکاگو نشان می

تعریف خيانت را فقط به خيانت جنسی محدود نکنيم بيش از این نيز است )گالس و رایت، اگر البته 

 (.1333؛ ویدرمن و هورد، 1330

که رابطۀ جنسی  1خواهی دهند که در قالب هنجارهای دگرجنس های تجربی نشان می آخرین یافته

هوف،  شود )ون تلقی میگيرد، خيانت، تهدید اصلی  همسری در مرکز زندگی شخصی یک زوج قرار می تک

 که باشد باور این بر ها زوج از یکی که افتد می اتفاق زمانی خيانتموجود،  (. طبق تعاریف ازپيش860: 0212

است  شکسته را پيمان این پنهانی طور به دیگر زوج که درصورتی است، اش وفادارانه زناشویی زندگی

در  تغيير همچنين و اجتماعی روابط در دگرگونی به توجه با امروزهاما  (.1939نادری،  جاوید و )مؤمنی

 نامتعارف، و محبت شيفتگی دیگر، فرد با سِرّ و سَر داشتن خاص، طور به جنسی روابط بر عالوه ها، نگرش

 در نيز مجازی فضاهای در ارتباط نامتعارف پورنوگرافی، و از استفاده عادی، دوستی از فراتر عاطفی روابط

تواند اثراتی  (. خيانت می1936 از قاسمی و همکاران، نقل به 6: 0219، )چویک گنجد می تعریف این

شان داشته باشد، به شکلی که براساس تجارب و  صورت فردی و هم در رابطه ها، هم به بر زوج  کننده ویران

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Hetronormative 
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 .(0229، )آماتو و پرویتیپاشيدن ازدواج است  شود خيانت یکی از دالیل عمدۀ طالق و ازهم آمارها ادعا می

شناختی اندکی رغم پيامدهای اجتماعی و اثرات آشکار خيانت بر روابط خانواده و افراد، تحقيقات جامعه به 

(. شاید به این 1388؛ الوسون، 0229؛ دان کومب و همکاران، 0212هوف، زمينه انجام شده است )ون دراین

عنوان بخشی از روابط  دارند و خيانت را بهشناسان اغلب بر روابط آشکار و عمومی تمرکز دليل که جامعه

توان ادعا کرد خيانت عمدتاً از  (. درمجموع، می821: 0212هوف،  اند )ون خصوصی و فردی کمتر مطالعه کرده

( و با هدف فهم علل وقوع خيانت و پيامدهای عاطفی و سالمتی آن 0229شناختی )مورگان،  منظری روان

 (.0212ی رابطه بعد از خيانت انجام شده است )شروت و ویگل، برای شریک زندگی و نحوۀ بازساز

با وجود موانعی که در ارائه و امکان دسترسی به آمار رسمی در خصوص خيانت زناشویی در ایران 

(، شواهد مطالعاتی و 12: 1932وجود دارد )برای فهم برخی از این موانع نک: غفوریان نوروزی و همکاران، 

شهرهایی نظير اصفهان  ویژه کالن سير صعودی روابط فرازناشویی در ایران و به  ۀدهند غيررسمی، نشان

زمينه به معنایی پرداخته است  توان ادعا کرد کمتر تحقيقی دراین است. در حوزۀ مطالعات و پژوهش نيز می

ک و تفسيری رو، ضروری است با نگاهی امي که طرفين رابطه از منظر و نگاه خود به این رخداد دارند؛ ازاین

به این موضوع پرداخته شود. با این دغدغه، نگارندگان، هدف اصلی این پژوهش را مطالعۀ معنا و فرایند 

گيری از  دیده در شهر اصفهان تعریف کردند. در این پژوهش با بهره گيری خيانت نزد زنان خيانت شکل

دیده چه معنایی از خيانت نزد  تروش کيفی تالش شده است به این سؤاالت پاسخ داده شود: زنان خيان

 دیده چگونه است؟ گيری خيانت از نگاه زنان خيانت خود دارند؟ فرایند شکل

 مالحظات مفهومی

پردازان دربارۀ خانواده و زندگی زناشویی ارائه شده است. از نخستين  نظریات مختلفی ازسوی نظریه

اشاره کرد. زیمل در جستاری  1به جورج زیمل توان اند می خصوص داشته شناسانی که تأمالتی دراین جامعه

های  ترین مطالعات و تحليل که آن را مبتنی بر تازه« شناسی خانواده در باب جامعه»تحت عنوان 

توانيم اثبات کنيم که  با توسل به واقعيت می»کند  داند، ادعا می شناسی اجتماعی تاریخ خانواده می روان

رگونه شکل زناشویی مشخص را که توسط سنت و قانون تنظيم شده همسری و یا ه مجبور نيستيم که تک

همسر  که نژاد انسان طبيعتاً تک»دهد  او البته احتمال می«. باشد از یک وضعيت معتبر اوليه استنباط کنيم

بنابراین چندهمسری باید معموالً یک امتياز برای جمع اندکی باشد اما برای اکثریت رد »و « بوده باشد

های  همچنين اثبات شده است که بيشتر حالت»گيرد  و با ذکر مواردی از چندشوهری نتيجه میا«. گردد

«. همسری همراه با تعدد عشاق است تا اینکه شکلی از زندگی زناشویی باشد چندشوهری یک فرم از تک

« همسری است سوی تک تکامل ازدواج از اشکال چندهمسری و چندشوهری به»گيرد  سرانجام، نتيجه می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 George Simmel 
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کاری  (. وی همچنين آرایی درخصوص روابط دارد و در آن به مفاهيم وفاداری و پنهان1989)زیمل، 

توانست برای هر  ناميم، جامعه مطلقاً نمی ای که آن را وفاداری می پرداخته است. ازنظر زیمل بدون پدیده

ای  اری کيفيتی است که رابطهگونه که وجود دارد، وجود داشته باشد. در دیدگاه زیمل وفاد مقطع زمانی، آن

دارد. زیمل همچنين به اهميت   رفتن شرایطی که اساساً آن را ایجاد کرده است زنده نگه می را ورای ازميان

وار برای آشکارکردن  پردازد. وی معتقد است که در مقایسه با گرایش کودک کاری می شناختی پنهان جامعه

ترین دستاوردهای آدمی است. او با اشاره به اینکه  کی از بزرگکردن واقعيت، ی چيز، توانایی پنهان همه

کاری او آسيب  گفتن او یا پنهان رود که با دروغ تر باشد احتمال بيشتری می هرقدر انسان به شخصی نزدیک

خواهيم دربارۀ  طرف روابطی برویم که ریشه در تماميت شخصيت دارد، بيشتر می ببيند و هرچه بيشتر به

کاری یک دغدغۀ اجتماعی کليدی است  گيرد در جوامع مدرن، پنهان دانيم، نتيجه میشخص دیگر ب

 (.1989)کرایب، 

، 9، اولریش بک0، نيکالس لومان1شناسانی همچون آنتونی گيدنز پس از یک وقفۀ طوالنی، جامعه

 پردازی دربارۀ روابط شخصی در عصر مدرن به نظریه 2و زیگمونت باومن 9اليزابت بک گرنسهایم

(، تغيير شکل 1332) 2(، آشوب طبيعی عشق1380) 6پرداختند و آثاری ازقبيل عشق همچون شور

( را خلق کردند. ازنظر آنها حوزۀ 0211) 12( و عشق دورادور0229) 3(، عشق سيال1330) 8صميميت

هایی عميق شده است  طورکلی دستخوش دگرگونی های اخير به روابط شخصی و خانوادگی در دهه

های  های عميق ازنظر آنها پيامد مدرنيت و بنيان (. این دگرگونی119: 1938ده و همکاران، زا )لطفی

شدن، خودبازاندیشی و غيره  زدایی، فردی شدن، سنت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن همچون صنعتی

 (.820: 0212هوف،  ؛ ون101است )همان: 

سانی در جهان کنونی پرداخته و بر این عقيده زیگمونت باومن در عشق سيال به ناپایداری پيوندهای ان

است که در این جهان مدرن، پيوندهای انسانی بسيار شکننده و پيوسته در حال تغييرند. در این وضعيت 

؛ 1989گسست و تمام تعهدات، موقتی و تا اطالع ثانوی است )باومن،  آسانی قابل همۀ تعلقات آدمی به

اند.  راحتی دورانداختنی کنند که به ها احساس می امان، آدم بخشی بی ت(. در جهان فردی192: 1983فکوهی، 

شود تا بتوان  چندان جدی همچون ردایی سبک بر دوش طلب می در این جهان پيوندهای سست، روابط نه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Anthony Giddens 

2 Niklas Luhmann 

3 Ulrich Beck 

4 Elisabeth Beck-Gernsheim 

5 Zygmunt Bauman 

6 Love as Passion 

7 The Normal Chaos of Love 

8 The Transformation of Intimacy 

9 Liquid Love 

10 Distant Love 
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تغيير ماهيت  9به شبکه 9و شریک 0به پيوند 1هرلحظه آن را به کناری انداخت. در این مدرنيتۀ سيال، رابطه

 (.3-18: 1989د )باومن، ده می

را نماد  6«آميخته عشق درهم»به  2«عشق رمانتيک»گيدنز نيز در کتاب تغيير شکل صميميت گذر از 

در غم و شادی، تنگدستی و »داند. ازنظر او عشق رمانتيک که در عبارت معروف  تغيير شکل صميميت می

هم بود تا وقتی مرگ ما را از هم جدا فراوانی، ناخوشی و تندرستی دوستت خواهم داشت و غمخوارت خوا

ای متکی بر برابری، استقالل نسبی، اعتماد و پایبندی و تعهد، در عشق  متبلور است، به رابطه« کند

آميخته تبدیل خواهد شد. این روابط داوطلبانه، موقت و ناب بوده، بر مذاکرۀ هميشگی و رضایتمندی  درهم

شدنشان بيشتر است  اند و درنتيجه احتمال گسسته پذیر و نامطمئن سيبرو، ذاتاً آ اند؛ ازهمين دوطرفه متکی

 (.1989؛ وکيلی، 29: 1988)ابرکرامبی، 

ها و قواعد  اولریش و اليزابت بک نيز در کتاب آشوب طبيعی عشق ضمن اشاره به اینکه سنت

ها  ان از انتخابپای ای بی قدیمی حاکم بر روابط شخصی دیگر کاربردی ندارد و اکنون افراد با سلسله

عادی  از مسائل -مسائل متنوع از ای رویند، درخصوص زندگی زناشویی معتقدند که اکنون مجموعه روبه

 ميان کنند کشاکش است. آنها ادعا می مدرن های زوج روی پيش -پيچيده ژرف و مسائل تا پاافتاده پيش و

به شواهدی همچون رشد آمار مراجعه ماست و برای اثبات این ادعایشان،  زمان اصلی ماجرای جنس، دو

طالق اشاره   های خودیاری زناشویی و افزایش نرخ های خانواده، رونق گروه به مشاوران ازدواج و دادگاه

 (.023-061: 1989کنند )گيدنز،  می

 پیشینۀ تجربی 

است. در  شناختی در موضوع خيانت بسيار ناچيزازاین گفته شد، سهم مطالعات جامعه طور که پيش  همان

ای با   ( مطالعه1939اند. عنایت و حاجيان ) شناختی های داخلی، فقط دو مطالعه واجد رویکرد جامعه پژوهش

« خيانت همسر، مورد مطالعه: مردان و زنان متأهل شهر اصفهان عوامل مرتبط با اعتماد به عدم»عنوان 

زیبایی همسر و رضایت زناشویی، با متغير  اند. نتایج پژوهش آنها نشان داده است که متغيرهای انجام داده

بررسی »ای با عنوان  ( نيز در مطالعه1936وابسته رابطۀ معنادار و مثبت دارند. اجتهادی و واحدی )

شناختی پتانسيل خيانت در روابط زناشویی و عوامل مؤثر بر آن در بين کارمندان ادارات دولتی و  جامعه

را در ميان کارکنان متأهل یازده سازمان خصوصی و دولتی تالش کردند پتانسيل خيانت « خصوصی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Relation 

2 Connection 

3 Partner 

4 Network 

5 Romantic Love 

6 Confluent Love 
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های فردی، کاهش تعهد و افزایش  پيمایش کنند. نتایج این مطالعه حاکی از تأثير آنومی بر سيطرۀ ارزش

 کند. های محيطی و نارضایتی بين زوجين این امکان را فعال می بين، جاذبه پتانسيل خيانت است. دراین

( در تحقيقی 1932شناختی وجود دارد. رفيعی و همکاران ) طالعات با رویکرد رواندرمقابل، طيفی از م

، بر «بستگی در زنان دارای خيانت زناشویی های ناسازگارانۀ اوليه و سبک دل واره رابطۀ بين طرح»با عنوان 

طالق اند که به علت خيانت زناشویی، به مرکز بهزیستی کاهش  زن در شهر تهران انجام داده 80روی 

های چهار  واره بستگی اجتنابی و طرح ها حاکی از آن است که بين سبک دل تهران مراجعه کرده بودند. یافته

طرد، خودگردانی و عملکرد مختل،  -حوزه از ميان پنج حوزۀ مرتبط با نيازهای تحولی کودک )بریدگی

ر وجود دارد. سودانی و همکاران ازحد و بازداری( رابطۀ مثبت و معنادا زنگی بيش به محدودیت مختل، گوش

های ناشی از خيانت  مدار بر کاهش آسيب درمانی هيجان اثربخشی زوج»( در تحقيقی با عنوان 1931)

گيری دردسترس  زوج را با روش مطالعۀ کارآزمایی بالينی با گروه شاهد با استفاده از نمونه 92،«همسر

درمانی، افسردگی و عالئم استرس پس از  است که زوج های پژوهش آنها حاکی از آن انتخاب کردند. یافته

( با 1931شود. نتایج پژوهش بشرپور ) دهد و باعث افزایش بخشودگی و صميميت می سانحه را کاهش می

نفس و رضایت  آسيبی، کيفيت زندگی، عزت اثربخشی درمان پردازش شناختی بر بهبود عالئم پس»عنوان 

درمانی مبتنی بر آسيب ازجمله درمان  لزوم کاربست یک روش روان« تشده با خيان زناشویی زنان مواجه

کند. حبيبی عسگرآباد و حاجی  دیده از خيانت زناشویی را مطرح می پردازش شناختی در کار با زنان آسيب

کننده به دادگاه علل خيانت زناشویی از دیدگاه زوجين مراجعه»( در پژوهش خود با عنوان 1939حيدری )

فردی، روابط همسران و اند که سه عامل مسائل بين به این نتيجه رسيده« یک مطالعۀ کيفی خانواده:

اند. طبق نتایج این مطالعه، در مقابل راهبردهای  ترین علل خيانت از دیدگاه زنان و مردانجامعه، اصلی

ن در مواجهه با ترین راهبرهای مردادیده، اقدام به خشونت و تصميم به جدایی، مهم متنوع زنان خيانت

مقایسۀ خيانت زناشویی و هوش »( تحقيقی با عنوان 1939خيانت همسر است. سواری و همکاران )

اند. نتایج حاصل از آزمون مانوا نشان داده  انجام داده« هيجانی مطلقين و افراد متأهل عادی شهر اهواز

یی و هوش هيجانی، تفاوتی معنادار است که بين مطلقين و افراد متأهل عادی، ازلحاظ ميزان خيانت زناشو

وجود دارد؛ یعنی ميزان خيانت زناشویی در افراد مطلقه در مقایسه با افراد متأهل عادی بيشتر بوده است اما 

 تر از افراد متأهل عادی بوده است. ميزان هوش هيجانی در افراد مطلقه، پایين

های توجيه خيانت:  پدیدارشناسی روش»( با عنوان 1932نژاد و باقری ) های مطالعۀ عيسی یافته

که از مصاحبۀ عميق با هشت « های شناختی در روابط فرا زناشویی سازوکارهای رویارویی با ناهماهنگی

دهد این افراد در جهت پيشبرد فرایند خيانت و کاهش ناهماهنگی  وفا به دست آمده است نشان می مرد بی

کردن نارضایتی زناشویی بهره  ها و بهانه طاف در باورها و نگرششناختی خود، از دو شيوۀ فراگير ایجاد انع

های اجتماعی  رابطۀ ميزان استفاده از شبکه»( با عنوان 1932بردند. نتایج مطالعۀ درتاج و همکاران ) می
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های  دهد که ميان استفاده از شبکه نشان می« مجازی با احساس تنهایی و خيانت زناشویی در دانشجویان

جازی با خيانت زناشویی در دانشجویان، ارتباط معنادار وجود دارد. این در حالی است که این اجتماعی م

 شود. های اجتماعی مجازی با احساس تنهایی تأیيد نمی رابطه، ميان ميزان استفاده از شبکه

ده شناسی اجتماعی و مددکاری اجتماعی نيز مطالعاتی انجام ش ای مانند روان رشته در قلمروهای ميان

با  «وفایی زناشویی ساز بی شناسایی عوامل زمينه»( در پژوهشی با عنوان 1931است؛ برای مثال، فتحی )

وفا به مصاحبۀ عميق پرداخته است.  نفر از زنان بی 96نفر از مردان و  92استفاده از رویکردی کيفی، با 

طلبی و  ذهبی، تنوعمقولۀ مشترک شامل ضعف اعتقادات و باورهای م 3ها  حاصل تحليل مصاحبه

نفس، تجارب رابطه با جنس مخالف در قبل از ازدواج، نارضایتی جنسی  بودن اعتمادبه خواهی، پایين هيجان

و مشکالت عاطفی و رفتاری در روابط زناشویی، مشکالت ازدواج، دشواری طالق و پيامدهای آن، تأثير 

و نقش تسهيلگری تلفن همراه )در ایجاد های مستهجن  های اجتماعی، ماهواره و فيلمدوستان و شبکه

کنندۀ  ساز و تسهيل عنوان عوامل زمينه مقولۀ عمده نيز به 2تعامل با جنس مخالف( است. همچنين 

وفایی مردان شامل تحریف و سوءاستفاده از مذهب، نگرش مثبت به روابط خارج از ازدواج، نوع شغل،  بی

گيرانه و مجاز جامعه  های سهل موقت برای مردان، و نگرشسوءاستفاده از امکان تعدد زوجات و ازدواج 

وفا نيز داشتن محيط متشنج در دوران کودکی و  وفایی مردان به دست آمد. برای زنان بی نسبت به بی

 ساز بوده است. خانوادۀ خاستگاه و پيامدهای مربوط به طالق زمينه

( زندگی زنانی را 0220و همکاران ) 1انوتوان به مواردی اشاره کرد. ک های خارجی هم می در پژوهش 

اند که فشارهای شدید زناشویی مانند خيانت، بدرفتاری و تهدید به طالق را تجربه کرده بودند.  مطالعه کرده

پاشيدن خانواده، یکی از  آنها به این نتيجه دست یافتند که اختالفات شدید خانوادگی، افسردگی و ازهم

رابطۀ جنسی آنالین در »( تحقيقی با عنوان 0228) 0طی است. آلبرایتپيامدهای رایج در چنين شرای

انجام داده است. « آمریکا: جستجوهای جنسی در اینترنت و تأثيرات آن بر وضعيت تأهل و هویت جنسی

درصد از مردان و قریب به 22دهندۀ آمریکایی نشان داده است که  پاسخ 12096نتایج مطالعه بر روی 

اند. زنان در مقایسه با مردان  به شکل آگاهانه محتواهای جنسی را در اینترنت دنبال کردهدرصد از زنان، 92

گرفته بيشتر از افراد  اند و افراد متأهل و طالق از تماشای این محتواها پيامدهای بدتری را تجربه کرده

 اند. ای جدی در اینترنت بوده دنبال ایجاد رابطه مجرد به

داری و خيانت: چگونه شرکت در مراسم مذهبی،  دین»در تحقيقی با عنوان ( 0228) 9و کسل 9اتکينز

کنندۀ  مشارکت 1993که حاصل پيمایش از « کند، اما ایمان و نيایش نه بينی می وفاداری زناشویی را پيش

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Cano 

2 Albright 

3 Atkins 

4 Kessel 
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متأهل است نشان دادند تجربۀ شرکت در مراسم مذهبی با کاهش احتمال خيانت پيوند خورده است. نتایج 

و همکاران  1کند. بریس آنها ارتباط بين کاهش خيانت و دیگر اعتقادات و اعمال مذهبی را رد می مطالعۀ

های  های رابطه: مقایسۀ نقش های دو جنس در واکنش به خيانت تبيين تفاوت»( تحقيقی با عنوان 0219)

اند.  ادهانجام د« های اجتماعی مربوط به حوزۀ جنسی گيری جنسی، جنسيت، باورها، تعلّق و جهت

نفری، 922ای  نویسندگان با تأیيد تفاوت بين زنان و مردان در واکنش به خيانت جنسی و عاطفی در نمونه

های احتمالی مانند باورهای مربوط به  ها تابعی از واسطه اند که آیا این واکنش به این پرسش پاسخ داده

های اجتماعی  گيری سبک تعلّق، جهتفردی،  های جنسيتی، اعتماد بين خيانت، باورهای مربوط به نقش

مربوط به حوزۀ جنسی و فرهنگ اعتقادات ناموسی است یا خير. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که 

 کنند. شده، این تفاوت را تبيين نمی های مطرح کدام از ميانجی هيچ

های  ، مؤلفههای جنسی و عاطفی چگونه جنبه»( در تحقيقی با عنوان 0212و همکارانش ) 0کروگر

ضمن اشاره به « ای هستند بين یگانه که برای رنج موردانتظار پيش آیند درحالی متمایز خيانت به حساب می

اند، بر فقدان  ها به خيانت جنسی و خيانت احساسی پرداخته تعداد زیاد مطالعاتی که به تفاوت واکنش

مطالعۀ خود به ارتباط خيانت جنسی، خيانت اند. آنها در  ها در همپوشی این دو رفتار دست گذاشته یافته

اند.  شان پرداخته از رفتارهای شریک زندگی  کنندگان احساسی و رنج موردانتظار براساس قضاوت مشارکت

عنوان خيانت جنسی و خيانت  کنندگان تا اندازۀ زیادی رفتارهای متفاوتی را به مطابق انتظار، مشارکت

ترتيب رنج  تایج مطالعات قبلی، خيانت احساسی و خيانت جنسی بهکنند. و مؤید ن احساسی قلمداد می

تری  بين قوی بيشتری برای زنان و مردان به همراه دارد. آنها عالوه بر این دریافتند خيانت جنسی پيش

( در تحقيقی با 0212و همکاران ) 9ویسر نسبت به خيانت احساسی برای رنج انتظاری هر دو جنس است.

به این نتایج دست یافتند که بين خيانت و « یابی و تمایل به مشارکت در خيانت زمينهخانوادۀ »عنوان 

ای که فرد در آن متولد شده است، خيانت والدین، درگيری خانواده و اعتقادات خود فرد  های خانواده تجربه

ه: رمزگشایی سر و سِرّ هرروز»( با عنوان 0212کننده رابطه وجود دارد. نتایج پژوهش وان هوف ) خيانت

عنوان شکل  همسری به نيز حاکی از مرکزیت پایدار تک« شناختی نگرش نسبت به خيانت اهميت جامعه

شود و  اساس، خيانت عميقاً خطا )گناه( دانسته می خواه است؛ براین ایدئال رابطه در یک جامعۀ دگرجنس

رابطۀ با رضایت طرفين اما خارج  خواهی که در این مطالعه با آنها مصاحبه شده است، برای زنان دگرجنس

تعابيری از »( در تحقيقی با عنوان 0213) 9ای نيست. ایمی آدام مذاکره همسری نيز جایگزین قابل از تک

فراتر از مصادیق معروف خيانت مثل برقراری « خيانت: مقایسۀ رفتارهای جنسی، عاطفی، سایبری و توهّمی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Brase 

2 Kruger 

3 Weiser 

4 Adam 
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های مستهجن، به  خی مصارف تصویری مثل تماشای فيلمروابط احساسی، جنسی و مجازی و همچنين بر

عنوان برداشتی  ای به های معروف تلویزیونی و رسانه طرفه با شخصيت گونه و یک برقراری روابط توهم

دهد آنها این  کنندگان نشان می آميز پرداخته است. نتایج کاوش اذهان مشارکت جدید از رفتارهای خيانت

 بينند. عنوان مصداقی از خيانت می برخی مصارف محتواهای پورن و به گونه را معادل روابط توهم

 -توان به چند نکته اشاره کرد؛ اول اینکه شدۀ مرتبط با موضوع، می درمجموع و با مرور تحقيقات انجام

شناختی اندک است و  اند و سهم مطالعات جامعه شناختی مطالعات عمدتاً روان -تر اشاره شد طور که پيش همان

اند. برش زمانی موردمطالعه و تمرکز بيشتر مطالعات، پيشاخيانت  ین تعداد هم با رویکرد کمّی انجام شدها

های کاهش آالم( است  )شناسایی علل، جهت توصيۀ اقدامات پيشگيرانه( و پساخيانت )بررسی پيامدها و امکان

ای  عنوان مطالعه پژوهش حاضر به گيری خيانت توجه شده است. از تقاطع این خألها و کمتر به فرایند شکل

 دیده پرداخته است. گيری خيانت از نگاه زنان خيانت شناختی با رویکردی کيفی به معنا و فرایند شکل جامعه

 روش تحقیق

بنياد، گونۀ اشتراوس و کوربين اجرا شناسی نظریۀ داده این پژوهش با رویکردی کيفی و با استفاده از روش

زنی که مورد خيانت  02طالعه، زنان ساکن در شهر اصفهان است که از ميان آنها با شده است. جامعۀ موردم

گيری هدفمند و  ساختاریافته انجام شده است. این افراد برمبنای رویکرد نمونه واقع شده بودند مصاحبه نيمه

موازات  به، های کيفی گردآوری داده در پژوهش  اند. مطابق رویۀ گيری نظری انتخاب شده به شيوۀ نمونه

مصاحبه سازی، کدگذاری و تحليل هر مصاحبه، برای مصاحبۀ بعدی تصميم گرفته شده است. پياده

های  اقتصادی، تحصيالت و سبک -شوندگان برحسب معيارهایی ازقبيل همچون سن، وضعيت اجتماعی

بسته به عالقه و  ها ها ضبط شده است. مصاحبه و با کسب اجازه از آنها، مصاحبه اند زندگی انتخاب شده

 اند. دقيقه به طول انجاميده 32تا  62کنندگان هرکدام بين  های مشارکتکيفيت پاسخ

ای شامل کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شده  مرحله ها، از روش کدگذاری سه در تحليل داده

با دقت کافی مطالعه  سطر چندین مرتبه و جمله و سطربه به صورت که ابتدا هر مصاحبه جمله است؛ بدین

بندی  ها براساس واحدهای معنایی طبقه اند. درواقع، عبارت هایی مجزا تقسيم شده ها به بخش شده و داده

اند. سپس برای هر گزاره یک مفهوم انتخاب شده است که معنای کلی گزاره  ها استخراج شده شده و گزاره

خوانی داشتند و مترادف بودند،  ی که با یکدیگر همگيرد. در مرحلۀ بعد، محققان برای مفاهيم را دربرمی

اند که  رخدادها، وقایع، اشيا و حتی تعامالتی که به لحاظ مفهومی مشابهت داشتند، یک مقوله انتخاب کرده

دقت بررسی  های فرعی به دربرگيرندۀ معنای کلی مفاهيم مشابه و مترادف است. سپس روابط ميان مقوله

های فرعی را پوشش  یک مقولۀ اصلی انتخاب شده است که تمامی مقوله شده و برای هر مصاحبه،

جملۀ هر مصاحبه، استخراج گزاره، انتخاب مفاهيم، انتخاب مقوله  به ترتيب مطالعۀ جمله دهد؛ بنابراین، به می 
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و در انتها انتخاب مقولۀ اصلی صورت گرفته است. در پایان، مقولۀ اصلی هر مصاحبه در جدولی زیر هم 

ها را پوشش  های اصلی مصاحبه قرار گرفته و یک هستۀ مرکزی )پدیده( انتخاب شده است که تمامی مقوله

 های فرعی در ارتباط و پيوند قرار دارد. شده، با سایر مقوله دهد. هستۀ مرکزی انتخاب می 

 ها  کننده در مصاحبه دیدۀ مشارکت  . مشخصات زنان خیانت1جدول شمارۀ 

 ت اشتغالوضعی تحصیالت سن

 نفر( 2ساله )92-02

 نفر( 8ساله )92-92

 نفر( 2ساله )22-92

 2نفر(، کاردانی ) 2نفر(، کارشناسی ) 1کارشناسی ارشد )

 نفر( 3نفر(، دیپلم )

 نفر(، 2شاغل )

 نفر( 12دار ) خانه

پایایی در برای جایگزینی اعتبار و  0که مفهوم پيشنهادی لينکلن و گوبا 1پذیری اعتماد برای دستيابی به 

شده توسط آنها استفاده شده است )نک: محمدپور،  معيارهای مطرح برخی ازهای کمّی است، از  پژوهش

کنندگان خواسته شده است تا  ها، از مشارکت پذیری یافته منظور اطمينان (. نخست به183-189: 1932

ها، از  س جهت باورپذیری یافتهو سپهای کلی مطالعه را ارزیابی کنند و در صورت صحت آن نظر دهند  یافته

پذیری، سعی شده است فرایند  برای معيار انتقالروش کنترل توسط همتایان علمی و خبره استفاده شده است. 

ها ضبط و تایپ گردیده، فهرست  شکلی غنی توصيف شود. برای معيار تأیيدپذیری نيز مصاحبه پژوهش به

ها و  ها تایپ و ذخيره شده است. همچنين نتایج تحليل ليل دادهشوندگان تهيه شده و تمامی فرایند تح مصاحبه

 ها تأیيد شود. های خام مقایسه شده است تا همخوانی نتایج با داده ها، با داده آمده از تحليل داده دست مدل به

کننده، قبل از گفتگو، موضوع و هدف تحقيق با آنها در  به منظور رعایت حریم شخصی زنان مشارکت

ها توسط  شد. مصاحبه شد. بعد از آگاهی از هدف تحقيق و ابراز رضایت، مصاحبه انجام می اشته میميان گذ

هایشان را مطرح کنند. تالش شده است حریم خصوصی  تر ایده نویسندۀ دوم انجام شد تا زنان بتوانند راحت

هرگونه پيامد منفی منظور پيشگيری از  و عقاید شخصی زنان در طرح سؤاالت مورد توجه قرار گيرد. به

ها با نام مستعار کننده در این تحقيق، اسامی مستعار استفاده شده و متن همۀ مصاحبهبرای زنان مشارکت

شده صرفاً در اختيار محققان است و از ذکر هرگونه اطالعات شخصی  ذخيره شده است. اطالعات گردآوری

 شوندگان خوددداری شده است. مصاحبه

 ها یافته

مفهوم شناسایی شده و در مرحلۀ بعد، با  9962درمجموع،  جام کدگذاری باز، محوری و گزینشی،بعد از ان

مقولۀ فرعی به دست آمده است. درنهایت،  62ترکيب مفاهيم مشابه و باالرفتن از نردبان انتزاع، تعداد 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Trystworthiness 

2 Lincoln & Guba 
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د از: راهيابی نابسامان، ان ها عبارت اند. این مقوله مقولۀ اصلی رسيده 8محققان از دل این مقوالت فرعی، به 

نشده، گریز از زندگی، غرقگی در محيط، غرقگی در  های تعاملی، اعتماد آزمون زناشویی ناکارآمد، ترس

عنوان مقوله هستۀ این  به« مدار ضعيف زندگی زناشویی»ای. در پایان، مقولۀ  صحنه گذشته و زندگی پشت

فته شد، در این مطالعه از مدل پارادایمی اشتراوس و تر نيز گ طور که پيش مطالعه پدیدار شده است. همان

ها در قالب  اساس، مقوله عنوان چارچوب کدگذاری و تحليل بهره گرفته شده است؛ براین کوربين به

گر و علّی( و همچنين مقولۀ هسته و راهبردها و  ای، مداخله های اصلی این مدل شامل شرایط )زمينه بخش

 ول زیر، سير انتزاع مقوالت را به تصویر کشيده است.پيامدها ارائه شده است. جد

ها های مستخرج از مصاحبه . مفاهیم و مقوله2جدول شمارۀ   

 مقولۀ اصلی های فرعی مقوله
جایگاه در 

 مدل
 مقولۀ هسته

والدین طالق، بزه والدین، سابقۀ خيانت در خانوادۀ راهيابی، سابقۀ 
تعهدات توسط والدین، دیگرآزاری در خانوادۀ راهيابی، نقض مکرر 

 کودکی ناخوشایند، شخصيت متزلزل والدین

 راهيابی نابسامان
شرایط 

 ای زمينه

 
 
 
 
 
 
 
 

مدار ضعيف 
 زندگی زناشویی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تفاهم، سوءارتباط کالمی،  تفاهم، عدم اعتنایی به یکدیگر، سوء بی
توجه به تعهدات، حس انتقام به همسر، سردی و سکوت در  عدم

 ه، طالق عاطفیرابط

 شرایط علّی زناشویی ناکارآمد

فرودستی در رابطه، ترس از تنهایی، ترس از برقراری روابط مجدد، 
انگاری خود، ازخودگذشتگی  توجه افراطی به دیگری، نادیده

افراطی، خودمقصربينی، احساس تحميل خود به رابطه، احساس 
 شدن ناچاری در رابطه، خودفریبی، احساس تسليم

 

 های تعاملی ستر
شرایط 

 گر مداخله

ازاندازه،  شده، اعتماد بيش بسته، اعتماد تضمين وگوش اعتماد چشم
زودباوری، مطيع همسر بودن، تساهل ارتباطی، قناعت ارتباطی، 

 های همسر ها، اعتماد به توجيه بخشش پيشينی لغزش

 نشده اعتماد آزمون
شرایط 

 گر مداخله

نياز به توجه، احساس نياز به تغيير احساسات همسر، احساس 
شدن، احساس ناکامی، احساس نااميدی،  صحبت، احساس غریبه هم

جویی همسر،  احساس پشيمانی، احساس تعجيل در ازدواج، بهانه
 تراشی همسر، فرار از تحقير اشکال

 راهبردها گریز از زندگی

های دوستی مخرب، هماالن نامناسب، رفاقت افراطی،  حضور در حلقه
 کرد غيرمتعارف در دوستی، روابط دوستی خارج از چارچوب ینههز

 راهبردها غرقگی در محيط

قيدوشرط در دوران مجردی،  بازی، آزادی بی طلبی، هوس تنوع
 داشتن تجارب متنوع و متعدد، بلندپروازی

 راهبردها غرقگی در گذشته

دادن دیگری، سرزنش دیگری،  کاری، ظاهرسازی، مقصرجلوه پنهان
شفافيت،  پوشی، دورویی، صداقت مخدوش در زندگی، عدم لهها

 انکارکردن

زندگی 
 ای صحنه پشت

 پيامدها

 های پژوهش(  )منبع: یافته
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 ای؛ راهیابی نابسامان شرایط زمینه

شان به اجتماع نظير  دیده، شرایط نابسامان راهيابی گيری خيانت از نگاه زنان خيانت ازجمله شرایط شکل

والد ناشی از طالق، تعامل با والد بزهکار )معتاد، الکلی(، تجربۀ زندگی در خانواده با  وادۀ تکباليدن در خان

وفا، مواجهۀ مستمر با پرخاشگری، اذیت و آزار یکی از والدین توسط دیگری، تجربۀ نقض  پدر یا مادر بی

نندگان، فردی که در ک مکرر تعهدات و تعامل با والدین دارای شخصيت متزلزل است. ازنظر این مشارکت

 دیدن مستعدتر است:  کردن و خيانت کند، برای خيانت این شرایط رشد می

ساله بودم که بابام یه زن دیگه گرفت. خيلی به ما و مامانم 9یا  9من خيلی کوچيک بودم، شاید »

تا بچه بودیم، خيلی سختی  کرد. ما سه داد. بيشتر وقتش و پولشو خرج زن دومش می اهميت نمی

قدر هميشه عصبانی و بدبخت بود  کشيدیم؛ نه محبت پدرو داشتيم نه توجه مامانم، مامانم خودش این

 دار(. ساله، دیپلم و خانه02)سارا،  «تونست به ما توجه کنه که نمی

زمينه دارند؛ برای مثال فقر، طالق و پرخاشگری، در  ای دراین کنندگان، تجارب چندگانه بيشتر مشارکت

کنندگان کنش، واکنش و تعاملشان با رخداد خيانت و  تجربه شده است. بسياری از مشارکت مقاطع مختلف

نظر آنها راهيابی سالم و بسامان،  دانند. از نقطه شان می موضوعات مربوط به آن را ناشی از تجربيات راهيابی

ای که فرد در آن  دهکنندگان، شرایط خانوا نقشی کليدی در خوشبختی آتی افراد دارد. از دیدگاه مشارکت

 :کننده دارد گيری آیندۀ افراد نقشی تعيين یابد، و نوع و نحوۀ رفتار، در شکل رشد می

من خيلی بچگی خوبی نداشتم. ما مشکالت مالی نداشتيم به اون صورت ولی پدر و مادرم اصالً باهم »

بودن به  تفاوت لی بیوقت ندیدیم باهم خوب رفتار کنن یا به هم محبت کنن یا خي خوب نبودن، هيچ

رفتيم. معنای کانون خانواده وجود نداشت. وقتی توی  وقت خانوادگی جایی نمی هم، یا دعوا داشتن. هيچ

ترین توجهی  این خانواده بزرگ ميشی ناخودآگاه سمت آدمای اشتباهی جذب ميشی. با کوچيک

 ار(.د ساله، دیپلم و خانه92)ندا،  «کنی ناخواسته زندگی خودتو نابود می

ترین زمينۀ مؤثر بر  عنوان یک مجموعه رویداد، قوی گونه مصادیق و شواهد به راهيابی نابسامان با این

 کنندۀ مدار زندگی زناشویی است. عنوان زمينۀ علّی این مطالعه( و باواسطه تضعيف زناشویی ناکارآمد )به

 شرایط علّی: زناشویی ناکارآمد

گيری یا تشدید مدار ضعيف  ای است که به شکل  ترین زمينه مهم« دزناشویی ناکارآم»ها  براساس یافته

و حتی در درجاتی باالتر « تفاهم سوء»شود. استفاده از تعابيری همچون  زندگی زناشویی منجر می

 ، نشان از ضعف در کارآمدی یک رابطه دارد:«نداشتن درک متقابل»یا « تفاهم عدم»

تونيم همو درک کنيم، نيازهای  فهميم. نمی مدیگه رو نمیمن و شوهرم کالً هيچ کدوممون ه»     

تونم اونو خيلی بفهمم و  کنه. منم نمی فهميم. من هرچی بگم اون یه چيز دیگه برداشت می همو نمی
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ساله، کارشناسی 93)شراره، « هامون مجبوریم بمونيم و جدا نشيم درک کنم ولی از ترس خانواده

 ارشد، شاغل(.

با مصادیقی ازقبيل « ارتباط کالمی سوء»عالقه، به نتایجی رفتاری نظير این نبود تفاهم و 

انجاميده و « مقایسۀ تحقيرکننده»و « کردن سرزنش»، «تمسخر یکدیگر»، «ناسزاگویی»، «شکنی حرمت»

 را برانگيخته است: « حس انتقام»حتی در مواردی 

کرد و  توجهی می به من بی اوایل زندگيمون خوب بودیم ولی هرچی بيشتر گذشت شوهرم بيشتر»

دید. منم بعد از یه مدت سرد شدم و دیگه هيچ توجهی  انگار اصالً دیگه من و کارای من و نمی

رفتيم  رسيدیم. تنها می دیدیم و به کارای خودمون می کردم. هر کدوممون همدیگه رو نمی بهش نمی

قدر بيشتر شد که تنها  این خوردیم. این وضعيت های غذامونم تنها می بيرون. گاهی حتی وعده

ساله، 99)فاطمه، « ای بينمون نبود شدۀ ما طعنه و ناسزا بود. دیگه هيچ عالقه کلمات ردوبدل

 کارشناسی، شاغل(.

« اعتنایی بی»ها در زناشویی ناکارآمد، وارد مرحلۀ   دهد، زوج طور که شواهد این مطالعه نشان می همان

هاست  چهارم از مواجهۀ آدم  ای یی، برخالف همکاری، تضاد و انزوا، گونهاعتنا اند. براساس نظر زیمل بی شده

و حذف عواملی  (. در چنين شرایطی تنهایی در جمع1939اندازد )کوزر،  که طرفين را از رابطه بيرون می

عنوان دو عامل مهم جذب طرفين در مدار زندگی  به« عالقۀ مشترک»و « فهم مشترک»همچون 

 کند. رای گریز هموار میزناشویی، راه را ب

 های تعاملی گر؛ ترس شرایط مداخله

اند حاکی از آن است که  وفایی همسرشان شده کننده در این مطالعه که متحمل بی تجربۀ زنان مشارکت

توجه افراطی به »ای متعادل و همسان را تجربه کنند. یکی از دالیل این نبود تعادل،  اند رابطه نتوانسته

 شود. توجهی به خود و فراموشی خود در رابطه می ازحد باعث بی ن توجه بيشاست. ای« دیگری

 گر است: مقوالت این عامل مداخله ، از دیگر خرده«ازخودگذشتگی افراطی»و « خودمقصربينی»

شدن نيازهای ایشون بود، اصالً به خودم  های زندگيم براساس برآورده ریزی کالً من همۀ برنامه»     

م فقط این برام مهم بود که این آقا چی نياز داره من برطرف کنم. هر کاری تونستم و از داد اهميت نمی

)سيما، « نشناسی بود دستم برميومد براش انجام دادم تنها نشم ولی اصالً قدر ندونست واقعاً آدم نمک

 ساله، کارشناسی، شاغل(.96

واملی ازقبيل وابستگی مالی و ناشی از ع« فرودستی در رابطه»های این مطالعه،  براساس یافته

، زنان «شدن احساس تسليم»و « احساس ناچاری در رابطه»نفس پایين است. در چنين وضعيتی از  اعتمادبه

به رابطه هستند. آنها به دليل موضع « تحميل خود»رغم تجربۀ خيانت ازسوی همسرانشان ناچار به  علی
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ترس »دهند و به اذعان خودشان دليل این انفعالشان  ضعيفشان در رابطه، واکنشی جدی و مؤثر نشان نمی

 است: « ترس از برقراری روابط مجدد»و « از تنهایی

کنم اگر  تونم خودم تنها از پس مشکالت زندگی بربيام. احساس می ترسم، من نمی من از تنهایی می»

ار ندارم که بتونم خرج تونم با یه آدم جدید ارتباط برقرار کنم. حتی من ک از شوهرم جدا بشم دیگه نمی

 دار(. ساله، دیپلم، خانه92)زهرا، « خودمو بدم من مجبورم بمونم

بودنشان در  کردن احساس وابستگی و مطيع توان ادعا کرد به دليل نوع تربيت و رشد این زنان و درونی می

د، باعث ترس از شو  که با عدم استقالل مالی آميخته می سالی هنگامی مقابل مردان، این احساس در بزرگ

دیگر،  عبارت شود؛ به دادن به اشتباهات مکرر می تنهاشدن، ترس از چگونگی مواجهه با عواقب تنهایی و تن

 کنند. تر می هایشان، مدار زندگی زناشویی را ضعيف آنها در بافتاری از زناشویی نامتعادل با ترس

 نشده گر؛ اعتماد آزمون شرایط مداخله

اعتماد »وفایشان شکلی از  آید که ميان آنها و همسران بی گان چنين برمیکنند از تجارب مشارکت

« نشده اعتماد آزمون»جریان داشته است که در این مطالعه « بسته وگوش اعتماد چشم»و « ازاندازه بيش

 وچرا چون شان اعتمادی بی دیده، در زندگی زناشویی گذاری شده است. طبق این مقوله بيشتر افراد خيانت نام

 اند: به همسرشان داشته

ازحد بهش اعتماد داشتم.  رفت و من هميشه خيلی بيش در ماه چند بار سفر مجردی می»    

کردم. اگر تا دیروقت بيرون بود و  کردم. من هميشه حرف شوهرمو باور می وقت بهش شک نمی هيچ

نم توی زندگيش. کردم فقط م کردم کجا بودی. هميشه فکر می اومد من اصالً سؤال نمی دیر می

)بهنوش، « ای باشه تونه با کس دیگه گفتم عاشق منه نمی قدر ساده بودم که پيش خودم می این

 دار(. ساله، کاردانی، خانه92

انگارانه را ناشی از زودباوری، مطيع همسر بودن، تساهل  کنندگان، این اعتماد ناپخته و ساده مشارکت

گرفتن عيوب همسر، اعتماد به توجيحات همسر و بخشش  ادیدهخيالی، قناعت ارتباطی، ن ارتباطی، خوش

 دانند:  ها می پيشينی لغزش

دونستم که توی زندگی باید به هم اعتماد کنيم ولی یادم رفته بود این اعتماد هم باید سقف و  من می»

ه که کن وقت کاری نمی بسته داشته باشم شوهرم هيچ کردم اعتماد چشم حدومرزی داشته باشه. فکر می

)الهام، « کردم. اعتمادم مثل همه چی تو زندگی باید حد و حدود داشته باشه ناراحت بشم ولی اشتباه می

 دار(. ساله، دیپلم، خانه93

نشده با دیگر عامل  آیندی اعتماد آزمون  دهد، هم کنندگان نشان می  طور که اظهارات مشارکت همان

 لی، نقشی مؤثر در ضعف مدار زندگی زناشویی دارد.های تعام گر در این مطالعه یعنی ترس مداخله



 

 

 

 

 

 139 پور، بهارلویی/ گریز از مدار ضعيف زندگی زناشویی: کاوشی در معنا و ...  ژیان

 

 

 راهبردها؛ گریز از زندگی

مقولۀ کلی گریز از زندگی به همراه دو مقولۀ بعدی )غرقگی در محيط و غرقگی در گذشته(، چگونگی 

هایی از تغيير احساسات را در  کنندگان گونه دهد. مشارکت خروج از مدار زندگی زناشویی را توضيح می

صحبت،  نشان تجربه کرده بودند. آنها اذعان داشتند که احساس نياز به توجه، احساس نياز به همهمسرا

شدن، احساس ناکامی، احساس نااميدی، احساس پشيمانی و احساس تعجيل در ازدواج، به  احساس غریبه

  کنند: شدن در روابط نامشروع هدایت می شکل نيرویی، شخص را به محيط فراخانوادگی و وارد

روز  کرده ما طالق عاطفی گرفته بودیم. روزبه دونم وقتی داشته بهم خيانت می قبل از خيانت یا نمی»

زدیم. کالً از ازدواجمون باهم پشيمون شده بودیم. هر سری سر یه بهونۀ کوچيک  کمتر باهم حرف می

کردیم. کنار هم  می گفتيم. همدیگه رو مدام ناراحت گفتيم و به هم بدوبيراه می کلی ایرادای همو می

 دار( ساله، دیپلم، خانه06)ميترا، « نبودیم دیگه

تراشی ازسوی همسر  جویی و اشکال بهانه های رفتاری همچون این تغيير در احساسات با نشانه

 همراه است: 

خوردی، سر هر موضوع کوچيکی  ما هر شب تو خونه دعوا داشتيم، همش بحث و جنگ و اعصاب»    

گفت اشتباه کردم زود ازدواج کردم، از این زندگی نااميدم، بهانه  افتاد. همش به من می ییه دعوا راه م

ام با هم حرف  داد. دیگه این آخریا اصالً در طول روز شاید یه کلمه چيز گير می گرفت به همه می

ساله، کارشناسی، 91)مونا، « خوردی شد جنگ و اعصاب زدیم آخرش می زدیم، چون تا حرف می نمی

 دار(. خانه

کنندگان با قرارگيری در بافتار یک زندگی زناشویی ناکارآمد هر احساس، معنا و  از دیدگاه مشارکت

تواند رخداد خيانت را تسهيل کند.  ای که شخص را به بيرون از مدار زندگی زناشویی دعوت کند می تجربه

وانی در درون خانواده، باعث توجهی به نيازهای عاطفی و ر ها و کمبودهای عاطفی، همچنين بی خأل

 شود شخص برای دریافت توجه و محبت، به بيرون از خانواده پناه ببرد. می

 راهبردها؛ غرقگی در محیط

شان غرقگی همسرشان در محيط بوده است.  های زندگی زناشویی دیده یکی از روال از دیدگاه زنان خيانت

های این  بيرونی زندگی زناشویی است. براساس یافته های منظور از محيط در این مطالعه مدارها و ميدان

 ترین ميدان بيرونی است:  های دوستی و روابط دوستانۀ خارج از چارچوب خانواده، قوی مطالعه، حلقه

جای اینکه بيشتر توجهش به من باشه بيشتر به  شوهر من خيلی اهل دوست و رفيق بود. به»

گفت. هميشه وقتش  خواستن و بهشون نه می زی میدوستاش بود. غيرممکن بود دوستاش ازش چي

ساله، 03)شيرین، « ای نداشت مال دوستاش بود. چند بار رفتم قهر خونۀ پدرم ولی هيچ فایده

 دار(. کاردانی، خانه
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، «هماالن نامناسب»مقوالتی نظير  کنندگان محيط بهنجاری نيست. خرده این ميدان از نگاه مشارکت

ازنظر آنها نشانۀ لغزش، « روابط دوستی خارج از چارچوب»و « ی مخربهای دوست حضور در حلقه»

 خوردن و سوءاستفاده از جانب همسرانشان است: فریب

دختر دوستش که از تهران ميومد باید براش جا و ماشين  شد، دوست خيلی درگير روابط دوستاش می»   

داد.  رفی بزنم، چون اصالً اهميت نمیتونستمم ح کرد. کارایی که مورد پسند من نبود ولی نمی جور می

 ساله، کارشناسی، شاغل(.96)نسترن، « داد کالً هر کاری که خودش دوست داشت انجام می

به « رفاقت افراطی»وفا در یک مدار ضعيف از زندگی زناشویی، در چارچوب  این همسران بی

افرادی که خود درگير خيانت و شوند. رفاقت و دوستی با  مشغول می« کرد غيرمتعارف در دوستی هزینه»

 اند، از مصادیق این رفتار است: روابط غيرمجاز در خارج از خانواده

من از اولم سر دوستای شوهرم باهاش مشکل داشتم. بارها دعوامون شده بود. خيلی به دوستاش »

بود. دوستاش شه ولی بازم مهم ن دید چقدر زندگی ما داره سر اونا خراب می داد. بااینکه می اهميت می

دادن. هر  بودن و خيلی به زندگی و زن و بچه اهميت نمی گذرونی  باز بودن، اهل خوش همشون زن

)نگار، « شه. من خيلی گفتم ولی گوش نکرد رفتن باغ باهم. معلوم بود یه چيزی می هفته آخر هفته می

 دار(. ساله، کاردانی، خانه09

 راهبردها؛ غرقگی در گذشته

گذر به حال تعهدآميز ست. برخی  ، به معنای ماندن در گذشتۀ ماجراجویانه و عدمغرقگی در گذشته

قيدوشرط در دوران  آزادی بی»کنندگان با اشاره به این گذشتۀ همسرشان، تجاربی همچون  مشارکت

، «طلبی تنوع»را موجد روحيات و تمایالتی همچون « داشتن تجارب متعدد و متنوع در گذشته»و « مجردی

توانند متعهد  دیده، این افراد بعد از ازدواج نيز نمی دانند. ازنظر زنان خيانت می« بلندپروازی»و « ازیب هوس»

 طلبی خود هستند: و پایبند باقی بمانند و به دنبال ارضای نياز به تنوع

از  طلبی بوده. معلومه بعد شوهر من وقتی مجرد بوده کلی با دخترای دیگه رابطه داشته و آدم تنوع»    

طلب  کنه دوباره با آدمای مختلف باشه. من اشتباه کردم. اصالً نباید با آدم تنوع ازدواجم هوس می

 دار(. ساله، کاردانی، خانه08)نيلوفر، « تونه پایبند بمونه ازدواج کرد، چون بعد از ازدواجم نمی

ی قول داد اونا مال دونستم شوهرم آدم عياشی بوده و کلی با دخترای دیگه رابطه داشته ول من می»

کنه ولی فقط دو سال دووم آورد. وقتی  وقت اون کارا رو نمی مجردی بوده و بعد از ازدواج دیگه هيچ

دخترای قدیمش باز شد و دوباره همون رفتارا و همون آدم عياش قبلی  حامله شدم روابطش با دوست

 دار(. ساله، کاردانی، خانه98)نرگس، « شد
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مقوله، ماجراجویی جنسی در گذشته و داشتن روابط متعدد با جنس مخالف طبق فضای مفهومی این 

ویژه  شود و به در دوران قبل از ازدواج، راهبردی هميشگی برای گریز از مدار زندگی زناشویی محسوب می

 بودگی این مدار، با شدت و بسامد باالتری رخ خواهد داد.  در وضعيت ضعيف

 ای صحنه پیامد؛ زندگی پشت

ای  صحنه کنند، زندگی پشت اند که اغلب افرادی که خيانت می کنندگان معتقد بوده اتفاق مشارکت به قریب

اش مطرح کرد )گافمن،  در قالب نظریۀ نمایشی 1بار اروینگ گافمن صحنه را نخستين دارند. مفهوم پشت

در جلوی صحنه و صحنه، جایی است که در آن افراد خود را برای کنش متقابل  (. مراد او از پشت1938

ها ندارند اما در زندگی مشترک  صحنه کنند. تماشاچيان عمدتاً راهی به پشت تر آماده می های رسمی محيط

دیده در این مطالعه،  تواند و باید برای زوجين گشوده باشد. زنان خيانت صحنه می براساس این تعریف، پشت

ها برای پوشاندن این جنبه از زندگی،  يوۀ این مردش وفایشان ندارند. صحنۀ زندگی مردان بی راهی به پشت

 است:« انکارکردن»و « ظاهرسازی»، «پوشی هاله»، «کاری پنهان»

کنه، دروغ ميگه.  کردم داره فيلم بازی می کردم. احساس می من اغلب اوقات به رفتارای شوهرم شک می»

کنم.  رد که من بدبينم و اشتباه میک اینایی که ميگه واقعی نيستن ولی هميشه یه جوری منو متقاعد می

رفت ولی وقتی سر کار بود مدام گوشيش مشغول بود.  هميشه وقتی خونه بود اصالً پای گوشيش نمی

 دار(. ساله، دیپلم، خانه96)مهناز،  «کرد یه سمت دیگه گفتم الکی بحث و عوض می ام بهش می وقتی

دارند، جلوی صحنه را  داتشان را مخفی نگه میها و مراو زمان که محتوای فعاليت وفا هم مردان بی 

دادن طرف  مقصرجلوه»توجه آنها برای این مدیریت صحنه،  کنند. شيوۀ قابل  مدیریت می   ای مقتدرانه گونه به

 اوست: « کردن سرزنش»و حتی « مقابل

کردم،  خواهی می کوبيد یه جوری که من اصالً معذرت زدم منو می هر دفعه که باهاش حرف می»    

کرد که تو به من توهين کردی و من از این مردا نيستم ولی همش دروغ بود. خيلی خوب  اصالً قهر می

 دار(. ساله، دیپلم، خانه99)الهه، « بلد بود نقش بازی کنه

وفاست و زن به یک تماشاچی صرف تبدیل  در مدار ضعيف زندگی زناشویی، بازیگر اصلی مرد بی

های تعاملی و  حاصل از زناشویی ناکارآمد و مداخلۀ عواملی ازقبيل ترسشود. جلوی صحنۀ ضعيف  می

گانۀ این مطالعه )گریز از زندگی، غرقگی در گذشته و  گيری از راهبردهای سه نشده با بهره اعتماد آزمون

دیده به آن راهی ندارد.  شود که زن خيانت ای قوی می صحنه گيری پشت غرقگی در محيط( باعث شکل

بينند ولی نه توان اثبات آن را دارند و نه ظاهراً  کاسۀ همسرانشان می ای زیر نيم چه هميشه کاسهزنان اگر

 ميلی به این اثبات. 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Erving Goffman 
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 مقولۀ محوری: مدار ضعیف زندگی زناشویی

توان خيانت را نوعی خروج  دیگر، می عبارت شده، مدار ضعيف زندگی زناشویی است؛ به مقولۀ محوری کشف

دهد که نيروهای  کنندگان در این مطالعه نشان می اشویی دانست. تجربۀ مشترک مشارکتاز مدار زندگی زن

کند، غلبۀ  اند. آنچه خيانت را تسهيل می گریز از خانواده همواره با نيروهای جاذب خانواده در حال منازعه

اصل یک نيروهای جاذب خانواده بر نيروهای گریز از خانواده است. مدار قوی زندگی زناشویی که ح

هایی همچون گریز از زندگی، غرقگی  تواند بر پدیده راهيابی بسامان و طبيعی و زناشویی کارآمد است، می

جای  هایی ازقبيل تعادل در تعامل )به در محيط و غرقگی در گذشته غلبه کند. این مدار قوی البته به مؤلفه

نشده( بستگی دارد و پيامدهایی همچون  نجای اعتماد آزمو های تعاملی( و اعتماد بازاندیشانه )به ترس

کند. ازآنجاکه این پدیده، مقولۀ محوری مدل پارادایمی است، تالش  ای را نيز کنترل می صحنه زندگی پشت

 شده است در شکل زیر روابط عناصر مدل پارادایمی با این مقولۀ هسته روشن گردد.  

 
 زندگی زناشویی مثابه خروج از مدار ضعیف مدل پارادایمی خیانت به

 گیری بحث و نتیجه

همسری که شواهد تجربی متعددی نيز دارد، در مطالعۀ  ترین تهدید هنجار تک عنوان بزرگ  ایدۀ خيانت به

گيری کنکاش شده است. حاصل این کنکاش در قالب مقولۀ محوری  حاضر، از حيث معنا و فرایند شکل

کنندگان  متجلّی است. ادعای برآمده از تجارب مشارکت« مدار ضعيف زندگی زناشویی»این مطالعه با عنوان 

دهد که نيروهای جاذب خانواده  مثابه گریز از مدار زندگی زناشویی هنگامی روی می است که خيانت به آن

 ضعيف شوند و نتوانند زن و مرد را در مدار زندگی مشترک نگاه دارند. 

طورکلی ضعيف  يد؛ آیا مدار زندگی زناشویی بهتر اندیش توان به طرح پرسشی بزرگ اساس، می براین

عنوان یکی از   که خانواده هنوز هم به اند درحالی خصوص مدعی شده است؟ تأمالت نظری دراین

ای عظيم  ترین نهادهای اجتماعی مطرح است اما در حوزۀ عشق و خانواده، دگردیسی ترین و مهم بنيادی
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عنوان یک نهاد در حال  (، به شکلی که ازدواج به026: 1936در حال وقوع است )تریس و همکاران، 

تر شده است )نک: اجتهادی و واحدی،  پذیرتر و نامطمئن تغيير و تحول است و خانوادۀ امروزی آسيب

پذیری از دیدگاه گيدنز، به ماهيت روابط جدید و تأکيد بر شرایطی همچون  (. بخشی از این آسيب1932

ای  گردد. چنين شرایط پيشينی بودن رابطه بازمی در رابطه و داوطلبانهبرابری زوجين، استقالل زوجين 

دهد  شدنش را افزایش می برد و احتمال گسسته ناپذیری و ناپایداری رابطه را باال می بينی احساس پيش

مانند آنتونی گيدنز، اولریش  1زدایی پردازان فرایند سنت (. این نگاه در نظریه29: 1988)نک: ابرکرامبی، 

وضوح  پردازانی دیگر ازقبيل نيکالس لومان و زیگمونت باومن به بک، اليزابت بک گرنسهایم و نظریه

 (.820: 0212پيگيری است )نک: ون هوف،  قابل

با عنایت به تأکيدات نظری و شواهد تجربی، خانواده هميشه )با ابزار نيروهای جاذب خانواده( در موضع 

اند. یکی از  گریز از این مدار بوده است که اکنون قدرت بيشتری گرفتهدفاع در برابر نيروها و امکانات 

مایۀ تعهد است. تعهد، عامل اساسی برای رسيدن به  های دفاعی، زناشویی کارآمد با درون ترین الیه بزرگ

ثبات و موفقيت در زندگی است. مشاهدات بالينی و مطالعۀ صدها زوج، اهميت تعهد را در تشکيل، تحکيم 

به نقل از حبيبی عسگرآباد  1386؛ نيکولز و اورت، 1388دهند )نيکولز،  ایت زناشویی واقعی نشان میو رض

دهد، مدار ضعيف زندگی مشترک  طور که نتایج این مطالعه نشان می (. همان168: 1939حيدری،  و حاجی

است. تحقيقات  عنوان نيروی قوی جاذب خانواده متأثر به شکل یک پدیده مستقيماً از کاهش تعهد به

وفایی و خيانت، با احساس تعهد رابطۀ معکوس دارد )بن فيلد و مک  اند که احتمال بی پيشين نيز نشان داده

 (.111: 1932؛ اجتهادی و واحدی، 0221کيب، 

عنوان راهبرد، و زندگی  در این مطالعه، غرقگی در گذشته، غرقگی در محيط و گریز از زندگی به

های پيرامون خيانت است که به علت ضعف نيروهای جاذب  ن پيامد، کنش و واکنشعنوا ای به صحنه پشت

عنوان دالیل و یا علل  آید. این مقوالت در مطالعات دیگر به و مدار ضعيف زندگی مشترک به وجود می

(. درخصوص شرایط 1939؛ نژادکریم و همکاران، 1931شود )برای مثال نک: فتحی،  خيانت دیده می

ندۀ این مدار ضعيف، بخشی از نتایج این مطالعه همسو با مطالعات پيشين است )نک: اوتوود و وجودآور به

؛ کروگر و 0223؛ اسکات کاکورس، 162: 1939به نقل از حبيبی عسگرآباد و حاجی حيدری،  1332سيفر، 

؛ 1939؛ همچنين نک: عنایت و حاجيان، 130: 1932نژاد و باقری،  به نقل از عيسی 0212همکاران، 

 (. 1932؛ جوادی و زینالی، 1936اجتهادی و واحدی، 

در پایان از همکاری زنانی که مشارکت در این مطالعه را پذیرفتند و باحوصله به گفتگو  قدردانی:

 کنيم. نشستند قدردانی می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Detraditionalization 
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 . تهران: نشر نی.شناسی درآمدی بر جامعه(. 1988ابرکرامبی، نيکوالس ) -

شناختی پتانسيل خيانت در روابط زناشویی و عوامل  (. بررسی جامعه1932دی، گلناز )اجتهادی، مصطفی و واح -

 .122-198: 9، شمارۀ شناسی ایران مجلۀ جامعهمؤثر بر آن در بين کارمندان ادارات دولتی و خصوصی. 

 ترجمه: عرفان ثابتی. تهران: ققنوس. عشق سيال.(. 1989باومن، زیگمونت ) -

آسيبی، کيفيت زندگی، عزتثربخشی درمان پردازش شناختی بر بهبود عالئم پس(. ا1931بشرپور، سجاد ) -

، شمارۀ درمانی خانواده دوفصلنامۀ مشاوره و روانشده با خيانت زناشویی.  نفس و رضایت زناشویی زنان مواجه

0 :028-139. 

له دربارۀ آشوب جهانی عشق؛ هشت مقا(. 1936تریس، جودیت؛ اسکات، ژاکلين و ریچاردز، مارتين ) -

 . ترجمه: محمد معماریان. تهران: نشر ترجمان. شناسی خانواده جامعه

های تربيتی والدین و  (. آمادگی برای خيانت زناشویی: نقش شيوه1932جوادی، سولماز و زینالی، علی ) -

 .299-298: 26، شمارۀ پژوهی فصلنامۀ خانوادهبستگی.  های دل سبک

کننده به (. علل خيانت زناشویی از دیدگاه زوجين مراجعه1939دری، زهرا )حي حبيبی عسگرآباد، مجتبی و حاجی -

 .162-186: 90، شمارۀ پژوهی فصلنامۀ خانوادهدادگاه خانواده: یک مطالعۀ کيفی. 

های اجتماعی مجازی با احساس تنهایی و  (. رابطۀ ميزان استفاده از شبکه1932درتاج، فریبا و همکاران ) -

  .113-192: 92، شمارۀ شناسی تربيتی فصلنامۀ رواننشجویان. خيانت زناشویی در دا

های ناسازگارانۀ اوليه و سبک  واره بين طرح (. رابطۀ1932اکبر ) رفيعی، سحر؛ حاتمی، ابوالفضل و فروغی، علی -

 .01-96: 1، شمارۀ زن و جامعهوابستگی در زنان دارای خيانت زناشویی. 

 9، پژوهش زنانفر.  السادات معينی ترجمه: فرهاد گوشبر و حشمت .نوادهشناسی خا (. جامعه1989زیمل، جورج ) -

(9 :)028-132 . 

(. مقایسۀ خيانت زناشویی و هوش هيجانی مطلقين و افراد متأهل 1939زاده، ميهن )سواری، کریم و طالیی -

 .62-80: 0، شمارۀ شناسی بالينی دستاوردهای روانعادی شهر اهواز. 

های ناشی از خيانت مدار بر کاهش آسيب درمانی هيجان (. اثربخشی زوج1931ران )سودانی، منصور و همکا -

 .028-068: 9، شمارۀ تحقيقات علوم رفتاریهمسر. 

، شناسی کاربردیجامعهخيانت همسر.  (. عوامل مرتبط با اعتماد به عدم1939عنایت، حليمه و حاجيان، بهجت ) -

 .63-86: 62شمارۀ 

های توجيه خيانت: سازوکارهای رویارویی با  (. پدیدارشناسی روش1932، آرزو )نژاد، اميد و باقری عيسی -

 .183-022: 00، شمارۀ درمانی خانواده مجلۀ مشاوره و روانناهماهنگی شناختی در روابط زناشویی. 

 . تهران: فرهنگ جاوید.گفتگوهایی دربارۀ انسان و فرهنگ(. 1983فکوهی، ناصر ) -

. رسالۀ دکترای رشتۀ مددکاری اجتماعی، وفایی زناشویی ساز بی ایی عوامل زمينهشناس(. 1931فتحی، منصور ) -

 بخشی.  دانشگاه علوم بهزیستی و توان
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(. نقش عملکرد جنسی و تجربۀ شکست عاطفی 1936قاسمی، بهزاد؛ رنجبر سودجانی، یوسف و شریفی، کبير ) -

 .96-68: 6( 1، )شناسی رویش رواندر گرایش زوجين به روابط فرازناشویی. 

 پرست. تهران: نشر آگه. . ترجمه: شهناز مسمینظریۀ اجتماعی کالسيک(. 1989کرایب، یان ) -

 . ترجمه: محسن ثالثی. تهران: نشر علمی.شناسی زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه(. 1939کوزر، آلفرد لوئيس ) -

 . تهران: نشر آگه.. ترجمه: مسعود کيانپورنمود خود در زندگی روزمره(. 1938گافمن، اروینگ ) -

 . ترجمه: حسن چاوشيان. تهران: نشر نی.شناسی جامعه(. 1982گيدنز، آنتونی ) -

(. چرخش مضمونی در تبيين روابط زن و مرد در 1938زاده، عباس؛ زاهدی، محمدجواد و گالبی، فاطمه ) لطفی -
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