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Abstract 
The purpose of this study was to identify the 
behavioral experiences and psychological coping of 
women who were victims of an extramarital affair. 
The method of the study was applied and qualitative 
phenomenological. The population of this study 
included women who were victims of marital 
infidelity in Tehran in 2016. The sampling was 
purposefully continued until saturation and finally 18 
female victims were selected and participants were 
interviewed in depth. Colaizzi content analysis method 
was used to analyze the data. The data analysis 
resulted in the identification of 2 main themes, 8 
subthemes, and 38 basic concepts. The main themes of 
coping and adaptive behavioral responses include 1) 
relying on hobbies and favorite activities, 2) adapting 
to spouse, 3) seeking treatment and counseling, 4) 
companionship, 5) trying to change existing 
conditions, and 6) worship and praying. The main 
themes of maladaptive behaviors and responses 
include: 1) confrontations and maladaptive behavioral 
responses that focus on self and 2) confrontations and 
maladaptive behavioral responses that focus on 
spouse. Overall, the results of this study showed that 
the experiences of women who were victims of marital 
infidelity have behavioral consequences and hard and 
sometimes growth-oriented coping. 
Keywords: Behavioral Explaining, Copings, Women, 
Marital Infidelity. 

 دهیچک

 یها و مقابله یتجارب رفتار ییپژوهش با هدف شناسا نیا
انجام شده است. روش  ییفرازناشو ۀرابط یزنان قربان یشناخت روان

 ۀاست. جامع یدارشناسیپد یفیو از نوع ک یپژوهش حاضر کاربرد
شهر تهران در سال  ییزناشو انتیخ یپژوهش شامل زنان قربان یآمار

انجام گرفت و تا مرز اشباع  هدفمندصورت  به یریگ است. نمونه 1395
کنندگان  و با شرکت افتیادامه  یزن قربان 18انتخاب  تیو درنها
ها از  داده لیو تحل هیمنظور تجز صورت گرفت. به قیعم یها مصاحبه

مضمون  2 ییاستفاده شد که به شناسا یزیمضمون کال لیروش تحل
 یاصل مون. مضدیانجام هیمفهوم اول 38و  یمضمون فرع 8 ،یاصل

. تمسک به 1اند از:  سازگارانه عبارت یرفتار یها ها و واکنش مقابله
. 3با همسر،  ی. سازگار2مورد عالقه،  یها تیو فعال یسرگرم
موجود،  طیشرا ریی. تغ5. مصاحبت، 4گرفتن از درمان و مشاوره،  کمک

 یرفتار یها ها و واکنش مقابله ی. عبادت و مناجات. مضمون اصل6
 ۀناسازگاران یرفتار یها ها و واکنش . مقابله1شامل  رانهاسازگان

 ۀناسازگاران یرفتار یها ها و واکنش . مقابله2معطوف به خود و 
پژوهش نشان داد  نیا جی. درمجموع نتاشود یمعطوف به همسر م

و  یرفتار یامدهایپ یدارا ییزناشو انتیخ یزنان قربان ۀتجرب
 است.  شدمحورعضاً رسخت و ناگوار و ب یا مقابله
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 مقدمه
برای درمانگران خانواده مهم  یا دهیها و پد برای زوج کننده نگرانامری  2ییفرازناشویا رابطۀ  1خیانت زناشویی

(. خیانت یا عهدشکنی 2016؛ گیتار و همکاران، 2015؛ شانین، 2001؛ براون، 2017)باتابیال،  خانواده است
که ویژگی اصلی آن  داند یمجنسی با فردی غیر از همسر - ناشویی را نوعی رابطۀ جنسی، عاطفی یا عاطفیز

( خیانت را حتی شامل فکرکردن به نفر سوم خارج از رابطۀ 2020(. هیتر )2001)براون،  استبودن آن  رازگونه
در زمینۀ بحران  متأسفانه. ستین و به نظر او خیانت فقط به معنای خیانت عاطفی و جنسی داند یمزناشویی 

( که شاید ترس از 2004روابط فرازناشویی و مسائل مربوطه هیچ آمار واقعی در دست نیست )فان و لیو، 
ی گوناگون تحقیق و ها روشی افراد، یکی از عوامل آن باشد. عوامل دیگری مثل کار محافظهیی و آبرو یب

. براساس یکی از گذارد یمدر برآورد دقیق آمار خیانت اثر ی و نحوۀ اجرای تحقیق ریگ اندازهابزارهای 
فراتحلیلی در زمینۀ خیانت جنسی پرداخته  صورت بهمطالعه  50که به بررسی  شده انجاممعتبرترین مطالعات 

(. 2015)لدبتر،  اند مشغولی جنسی خارج از ازدواج ها تیفعالدرصد از زنان در  24درصد از مردان و  34است، 
(. مطابق گزارش سازمان بهداشت 2017)میالر،  ندشو یمیشتر از زنان مرتکب خیانت زناشویی مردان ب
( شمار مردانی که درگیر خیانت هستند، بیشتر از زنان ذکر شده است )کبریبوا و دیزیمیری، 2015) 3جهانی
درصد زنان در  15تا  11درصد مردان و  25تا  22 تقریباًهای انتخابی وسیع  در مطالعات اخیر با نمونه(. 2015
جنسی  ۀشان رابط زناشویی ۀبار خارج از چارچوب رابط آمریکا گزارش دادند که حداقل یک ۀمتحد ایاالت
در (. 2018هریس، ند )آور می روی جنسی نامشروع ۀمردان دو برابر زنان به رابط ترتیب بدین اند و داشته

ۀ رواج دهند نشان دیآ یبرمآنچه از تحقیقات علمی جامعۀ ایران درصد شیوع این مسئله مشخص نیست، ولی 
 (.1394، ایآر یمحمد)نوابی و  استخیانت زناشویی و افزایش آمار آن 

و  دانند یم مؤثردرمورد علل خیانت تحقیقات زیادی انجام شده که عوامل مختلفی را در این زمینه 
( در 2020یف، استوارت و هاوکینس )اف (.1396تنها به یک عامل اشاره کرد )آسایش،  توان ینمبنابراین 

، 5ی جنسیطلب تنوعی زناشویی نشان دادند ها انتیخی نیب شیپو  4ی جنسیها نگرشمطالعۀ رابطۀ بین 
از علل  8و خودتنظیمی ضعیف 7، نداشتن پایبندی مذهبی و معنوی، دلبستگی ناایمن6کم نفس عزت

. شود یمنجر ماختالل در رفتار و هیجانات افراد  بهلل ی زناشویی در بسیاری از زوجین است و این عها انتیخ
و سرخوردگی را علت اصلی خیانت زناشویی عنوان  9ی زناشوییزدگ دل، ها پژوهشدر یکی دیگر از جدیدترین 

                                                 
1. infidelity 

2. extramarital relationship 

3. World Health Organization (WHO) 
4. sexual attitudes 

5. sexual diversity 

6. low self-esteem 

7. insecure attachment 

8. low self-regulation 

9. marital boredom 
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( نیز پژوهشی با عنوان مقابله با 2020(. شروت و ویگل )2020و وارال،  موراس ید)ولنتو،  اند کردهعنوان 
انجام دادند. نتایج نشان داد یکی از دالیلی که زوجین  نفس عزت گر لیتعدیی با نقش ی زناشوها یشکن مانیپ

مستقیمی بر کاهش  ریتأث. همچنین خیانت زناشویی استاندک  نفس عزتبه زندگی تعهد ندارند، داشتن 
 افراد دارد.  نفس عزت
 آورد یم وجود به نیرفتاری و هیجانی زوج هایکارکردر د اختالالت متعددی شف و افشای خیانت،ک

 نیتر یعاطفو  نیزتریبرانگ چالش( خیانت را یکی از 2020(. بهومیک )2009، کوم، اشنایدر و گوردونوب)
، کنند یممراجعه  مشاورهدلیل خیانت به مراکز  . وقتی زن و شوهر بهداند یممسائل برای درمان زوج 

ی، خانوادگی، رفتاری و ساختاری ا رابطهطفی، ی عاها یریدرگشده و  دچار مشکلشدت  آنان به نفس اعتمادبه
ها حاکی از آن است که پس از افشای خیانت همسر،  همچنین نتایج پژوهش(. 1396زیادی دارند )آسایش، 

 بانیگر به ها با مسائلی نظیر بحران زناشویی، تضعیف عملکرد در نقش والدینی و مشکالت شغلی دست خانواده
دیدن  سیبسردرگمی، آ (،1396؛ آسایش، 2005وین، ل) ییجو انتقامو گناه اس احس. (2017)باتیبال،  هستند
به خودکشی  م، اقدال همسروشتم، قت بر(، ض2008ائل شخصی و جنسی )استفانو و اوال، نفس در مس عزت

معنوی  و فردی، اجتماعی (، فروپاشی هویت2019؛ یوآن و ویزر، 2003، شاکلفورد کیو، باس و شکلفورد)
بروز  همچنین موجبخیانت زناشویی  خیانت زناشویی است. بخر( از پیامدهای م2003، کریونو  کوین)

( در تحقیقی کیفی به این 1396آسایش )(. 2018اوکی، د )شو احساس تردید، و تخریب باورهای ارتباطی می
 تنفر، احساسرد. نتیجه رسید که خیانت زناشویی آثار عاطفی و هیجانی مختلف و بعضاً مشابهی در قربانیان دا

 کرختی احساس و اضطراب و ترس احساس هیجانی، آشفتگی پذیری، آسیب احساس قلب، قساوت و یسنگدل احساس
ی ناشی از خیانت ها بیآسنیز نشان دادند  ها پژوهشسایر  است. زناشویی عهدشکنی آثار جمله از سردی و

)گوردون و میتچل،  دانجام یم نفس مادبهاعتی پریشانی، سرزنش خود، خشم و کاهش ها واکنش بهزناشویی 
دلیل داشتن نشخوار فکری، به جدایی و  از خیانت زناشویی به دهید بیآس(. همچنین همسران 2020
( و در زمینۀ عملکرد اجتماعی احساس 2020)داراب، بهرامی و اعتمادی،  کنند یماز همسر اقدام  گرفتن فاصله

خیانت  بار انیپیامدهای ز ،ها پژوهش مطابق گفت توان یمی طورکل به(. 2020ناامنی دارند )تیم و هرتلین، 
 زوجین درمان مناسبی دریافت کنند نکهی، مگر اادامه یابدبرای مدت طوالنی و شاید برای همیشه  تواند یم
شده است تا تحقیقات به بررسی ابعاد مختلف روابط  (. این موضوع سبب2014، جوریچ و مونگ، ویفر نیج)

، ینسکیگارب)د نبپردازی سازگار ها مقابله ۀ، عوامل مؤثر بر آن و ارائکیفی و عمیق صورت به شوییفرازنا
ی ها واکنشاذعان داشت که  توان یم ها پژوهش(. در نگاه انتقادی به این 2020یکولوا و اولسون، گالدستون، ن

 خصوص بهی شناخت روانی ها مقابلهی ریکارگ بهرفتاری زنان قربانی خیانت کمتر مورد پژوهش بوده و به نحوۀ 
 در زنان قربانی خیانت زناشویی اشاره نشده است.

 ه هنگامیا ب نرآفریافش یدادهایواکنش به رو هنگامدر ه افراد ک هستند هاییرفتار یا مقابله یها سبک
ن به ی زوجیا مقابلهی ها سبک(. 2011)کیلوک، نیک و کارول،  رندیگ یشدید در پیش م یها جانیتجربۀ ه

ی شخصیتی افراد وابسته است )فایف، ویکس ها یژگیوشدن خیانت و  رابطۀ زناشویی پیشین، چگونگی نمایان
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 نعلت شوک ناشی از ای به ،شوند یمسر مه یشکن مانیزنانی که قربانی پ رسد ینظر م به(. 2008و گامبسیا، 
و  کنند میناکارآمد استفاده  یا قابلهم یها از سبک یشتربدهند. درنتیجه  ، کنترل خود را از دست میانربح

، اعتماد خود را به شریک دهید بی. زنان آس(1397)توالیی، فالح، عشقی و افشانی،  دارند یسازگاری کم
. چنین دانند یو شریک زندگی را برای پاسخگویی به نیازهای خود در دسترس نم دهند یخیانتکار از دست م

ایجاد مشکل در  سببادامه یابد و شاید برای همیشه  النیدت طوبرای م تواند یپیامدهای نامطلوبی م
 (.2020ی، و رجب یالله ، امانالنیدهقانی، اصد )عاطفی شو التمباد یریشریک زندگی و ازسرگ ودنخشب

ی ا مقابله. منابع ندیآ یم حساب بهی ارزشی، منابع خوبی برای مقابله ها نظامباورهای مذهبی و معنوی و دیگر 
و ابعاد شناختی و نگرشی مقابله را در مواجهه با  ردیگ یمبعد انگیزشی مدنظر قرار  عنوان بهمعنوی مذهبی و 

ی ارزشی همسران ها ستمیس(. معنویت و 1394و عابدینی،  فرد یاریخدا) دهد یمقرار  الشعاع تحتبحران 
یجان و عقاید مذهبی عاملی ( و مدیریت ه2013منظور حفظ ازدواج )نایدو،  عاملی برای مبارزه به دهید بیآس

(. عالوه بر این، یکی از عوامل بسیار مهم در مسائل انسانی و 2006، نیهوم ونگبرای سازگاری است )
 توان یمختلف م یها با بررسی فرهنگ(. 2015های اجتماعی، نقش فرهنگ است )مونچ،  یدهپدواکنش به 

ی ها حوزهی در آثار متفاوت جهیای متفاوت و درنتمعن تواند یدر هر فرهنگی م خارج زناشویی ۀدریافت رابط
  .(1396)آسایش،  داشته باشد تنی عاطفی، شناختی، معنوی، رفتاری، ارتباطی و روان

این پدیده بر بهداشت  زیآم فاجعه راتیتأثو ماهیت پیچیدۀ خیانت و همچنین  شده گفتهبه مطالب  با توجه
. از سوی دیگر، شود یمبررسی عمیق این پدیده بیشتر احساس روان زنان قربانی خیانت زناشویی، نیاز به 

، شده گفتهدلیل مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه، بسیاری از همسران با وجود عوارض  به
ی رفتاری ها تیفعالشده، دار خدشهی گذشته و روابط زناشویی ها بیآسو با وجود  مانند یمدر روابط مشترک 

 سبب دیگر چند عامل بسیار مهم، رابطۀ فرازناشویی. عالوه بر اهمیت و آثار ندده یمز مختلفی برو
زمینۀ ها در  زوج ادراک عمیقی ازپژوهشگران درصدد بودند با انجام پژوهشی تحقیق حاضر شد.  یریگ شکل
تا  ،دست آورند به ها آنی ها مقابلهی رفتاری و ها واکنشرابطۀ فرازناشویی و آثار آن بر قربانیان و کشف  ۀفاجع

ی در ا مشاورهی برای تشخیص بهتر و نیز راهنمایی و تدوین مداخالت ا نهیزمبتوانند  ها افتهبا استفاده از این ی
تواند تا حدودی متفاوت  ای می ، در هر جامعهرابطۀ فرازناشوییاز سوی دیگر آسیبی مثل  آینده فراهم آورند.

های فرهنگی، انسانی و  چنین آسیبی با توجه به ویژگیتجارب م است رو الز این از .سایر جوامع باشد با
شرایط خاص فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در ایران، مطالعه دربارۀ این  .شود واکاویاجتماعی آن جامعه 
در  انیقربانی ها مقابله. مطالعۀ عمیق کیفی دربارۀ ارتباط با خیانت زناشویی و سازد یمموضوع را ضروری 

نوآوری پژوهش بنابراین ی به آن پرداخته است؛ ا مطالعهکه کمتر  است یامرن در بستر فرهنگ بومی برابر آ
کردن عوامل مرتبط با تجارب  ی حائز اهمیت است. مشخصشناخت روشحاضر از سه جنبۀ نظری، کاربردی و 

. کند یمی در ادامه فراهم ی آزمایشها پژوهشزمینه را برای  ها آنی، و تبیین شناخت روانی ها مقابلهرفتاری و 
ی زناشویی و کاهش آمار ها یآشفتگی دیگر، افزایش آمار طالق در ایران، مداخالت پیشگیرانه برای از سو

خیانت زناشویی یکی از علل طالق است، شناخت عمیق این موضوع  از آنجا کهو  دساز یمطالق را ضروری 
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در بحث  هت،به همین ج. ندک یمرمان کمک شایانی درمانگران برای د به متخصصان حوزۀ خانواده و زوج
مند  بهرهژوهش از نتایج این پ توانند یزیستی و دادگستری و سازمان ورزش و جوانان مهسازمان ب ،آموزش

از نتایج و رهنمودهای این پژوهش  توانند یها و مؤسسات آموزش عالی م دانشگاه ،ها پژوهش ۀ. در زمینشوند
، تحقیق حاضر با استفاده یشناخت روشافزون بر این، به لحاظ . شوند مند تایج پایاتر بهرهمنظور دستیابی به ن به

پژوهش حاضر از یک  ترتیب . بدینپردازد یماز روش کیفی به کشف تجارب زنان قربانی در یک بستر بومی 
ین را نشان سالمت روابط زوج های افزایش و از سوی دیگر راه کند یمسو کمبودهای این حیطه را جبران 

رابطۀ و ورود به دنیای پدیدارشناسی زنان قربانی در این پژوهش با انجام یک مطالعۀ کیفی  دهد. می
رابطۀ زنان قربانی  یها مقابلهرفتاری و  یها واکنشتجارب و »که  دهیم پاسخ می به این مسئلهفرازناشویی، 
 . «چگونه استهمسر فرازناشویی 

 پژوهش روش
های مهم در  پدیدارشناسی یکی از روش. انجام شد 2یدارشناسیپدو با روش  1ردی کیفیاین پژوهش با رویک

توان آن را بررسی جهان زندگی یا مطالعۀ تجربۀ زیسته تعریف کرد. در  پژوهش کیفی است که می
معانی  کند کنیم؛ زیرا پدیدارشناسی تالش می شود توجه می توسط فرد زیسته می آنچهبه  اساساًپدیدارشناسی، 

نیری، رهنورد و نوری سعید،  دهقانسیگارودی، امامی ، نمایان کند )شود یمکه در زندگی تجربه  طور آنرا 
تجارب زیستۀ زنان قربانی خیانت زناشویی، روش پدیدارشناسی اتخاذ شد  درکبه همین دلیل برای . (1391
 اللاز خ ها دهیها و توصیف دقیق پد بخشیدن به آن تشریح ساختار یا ماهیت تجارب زندگی و معنی که به

 شدۀ انسانی از طریق تجربهی ها دهیپدساختار اصلی هدف این روش، فهم  .پردازد یتجارب زندگی روزمره م
، یارمحمدیان، انصاریاست ) کنندگان مشارکتدید  ۀتجزیه توضیحات شفاهی تجربیات از زاویو  تحلیل

 (. 1386یوسفی و یمانی، 
 تهران در سال استان شمیراناتشهرستان  روابط فرازناشوییحاضر را زنان قربانی  پژوهش ۀ آماریجامع

و  شمیرانات از سازمان بهزیستی نامه ی. پس از گرفتن مجوزهای الزم، دریافت معرفدهند میتشکیل  1395
خاب انت 3هدفمند یریگ مورد نظر از طریق روش نمونه یها مسئوالن مراکز کاهش طالق، نمونههماهنگی با 

که  استهای معینی  گزینش واحدهای مورد مطالعه با توجه به مالک منزلۀ بهگیری هدفمند  نمونهند. شد
( از نوع یراحتمالیهدفمند )غ یریگ نمونه (. در این تحقیق، از1391شود )هومن،  توسط پژوهشگر تعیین می

 کی ۀمانند داشتن تجرب یک خاصضرورت دارد افراد براساس مال یمالک یریگ نمونه دراستفاده شد.  یمالک
 انتیخ ۀتجرب یدارا یکنندگان همگ شرکت زیپژوهش ن نیا در(. 1399)بازرگان،  شوندخاص انتخاب  ۀدیپد

ی ورود ها مالکگان در پژوهش، کنند شرکترساندن ناهمگنی  حداقل برای به همسر بودند. یاز سو ییزناشو

                                                 
1. qualitative research 
2. phenomenology research 

3. purposive sampling 
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. 3. جنسیت زن، 2. تمایل به همکاری در پژوهش، 1ز: عبارت بودند ا ها مالکدرنظر گرفته شد که این 
. داشتن تجربۀ خیانت زناشویی. 5. نداشتن سابقۀ بیماری جسمانی و روانی مزمن، 4سکونت در شهر تهران، 

ها رویکردی در پژوهش  شباع دادهانتخاب شدند. ا نفر 18 تاًینهاو  ادامه یافت نظریحجم نمونه تا اشباع 
که دادۀ بیشتری که سبب توسعه،  دهد یاست و زمانی رخ م یریگ ایت نمونهکیفی برای تعیین کف

 (. 2015)برنز و گروف،  ، به پژوهش وارد نشودشودشدن به مفاهیم موجود  اضافه ترشدن یا بزرگ
استفاده شد و محور ساخته  محقق 1ۀافتیساختار مهیمصاحبۀ ن ها از داده منظور گردآوری هب این پژوهش،در 

نوع  اینبود.  رابطۀ فرازناشوییقربانیان  یها مقابلهرفتاری و  یها کشف واکنش ،مصاحبه یها لاصلی سؤا
روش  ۀجامع است که بر پای ۀنوع خاصی از مصاحب شهرت دارد،پدیدارشناسی نیز  مصاحبۀمصاحبه که به 

صورت  ه بهعمیق و ژرفی است ک ۀمصاحبالعات، منبع اصلی اط ،نظری پدیدارشناسی قرار دارد و در آن
سؤاالت اصلی مصاحبه . (1386، و همکارانی انصار) ردیگ یمانجام  شونده مشارکتی بین پژوهشگر و مصاحبه

تا  تهیه شدتوسط محققان ساخته و در این زمینه  و آگاه به موضوع متخصص باتجربه چهاربراساس نظر 
مورد نظر  سؤاالت کار گرفته شد. ن بهروایی توسط متخصصا دییتأکافی باشد و پس از  2دارای روایی محتوایی

ی زنان قربانی را بررسی کرد تا از ها مقابلهی رفتاری و ها واکنشتجارب، آثار و  میرمستقیغمستقیم و  طور به
کنندگان درمورد رعایت اصول  قبل از انجام مصاحبه، به شرکتمسیر و جهت الگو مشخص شود.  ها آنطریق 

حق انصراف از مصاحبه  دربارۀها  ده شد و پس از کسب رضایتشان، به آندا الزمقی پژوهش توضیحات الاخ
همچنین درمورد ضبط مصاحبه از  د.بودن مشخصات در کل فرایند پژوهش اطمینان داده ش و محرمانه

 . کنندگان اجازه گرفته شد شرکت
رهایی از خود نشان چه رفتا همسر در برابر رابطۀ فرازناشویی»که شد ها با این سؤال کلی آغاز  مصاحبه

 اند از:  ها عبارت دیگری طرح شد که برخی از آن سؤاالتدر ادامه  .«دادید
 شما گذاشت؟ یرفتارها یرو یچه اثرات رابطۀ فرازناشویی

 د؟یبا همسرتان انجام داد ییچه رفتارها ،دیاتفاق شد نیمتوجه ا یوقت

 د؟یداشتبا فرزندانتان  ییچه رفتارها ،دیاتفاق شد نیمتوجه ا یوقت
 و راهکارهایی برای مراقبت از خودتان انجام دادید؟ ها مقابلهدر برابر رابطۀ فرازناشویی همسر، چه 

بعدی هدایت  سؤاالتبه شده  ارائه یها و براساس پاسخ دادند یمپاسخ  سؤاالتبه  کنندگان شرکت
ته شد. شایان ذکر است که روی کاغذ نوش دقت بهها  های بعدی، مصاحبه سپس برای انجام تحلیل .ندشد یم

گذاری شدند.  گان شمارهکنند شرکت ها قول نقلها، در گزارش  ماندن مشخصات آزمودنی برای محفوظ
 به طول انجامید. کنندگان مشارکتدقیقه متناسب با روایات، میزان تحمل و عالقۀ  60تا  40بین  ها مصاحبه

 در تحلیل پرکاربرد های رویه از یکی که شد تفادهاس 3کالیزی روش از ها داده تحلیل و تجزیه منظور به

                                                 
1. semi-structured interview 

2. content validity 

3. colaizzi method 
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 جمالت استخراج مصاحبه، انجام از پس روش، این طبق(. 1392 محمدپور،) است پدیدارشناسی تحقیقات
 بندی دسته ،(بندی فرمول) شده استخراج جمالت به خاص مفاهیم دادن مطالعه، مورد پدیدۀ دربارۀ مهم

 پدیدۀ نهایی توصیف ها، آن ترکیب و ها ایده مقایسۀ و اصلی مطالب به رجوع آمده، دست به مشترک مفاهیم
 انجام نتایج معتبرسازی راستای در کنندگان مشارکت به ها پدیده توصیف بازگردانی درنهایت و مطالعه مورد

 .گرفت
، 2یپذیر ، انتقال1های پژوهش، از چهار معیار قضاوت شامل اعتبار منظور بررسی اعتبار و صحت داده به

( پیشنهاد شده استفاده شد. برای تضمین 1994که توسط گوبا و لینکن ) 4و تأییدپذیری 3پذیری اطمینان
های پژوهش وجود داشت. از نظرات استادان در ارتباط با روند انجام  اعتبار، درگیری مداوم با موضوع و داده

ها از نظارت همکاران متخصص  دادهپذیری  ها استفاده شد. برای بررسی اطمینان ها و تحلیل آن مصاحبه
ها به همکاران ارائه شد. برای رسیدن به اصل  تر کدگذاری ها برای بررسی دقیق استفاده شد و متن مصاحبه

تأمین  ، برای. افزون بر اینکردیمپذیری، از زنان در سطوح مختلف شغلی، اجتماعی و فرهنگی استفاده  انتقال
های خود را تا حد امکان در کار دخالت ندهند و با  ها و سوگیری اوتتأییدپذیری سعی شد پژوهشگران قض

این  تعمیمبه قابلیت  ،های حاصل و حفظ مستندات در تمام مراحل پژوهش ثبت همۀ مراحل انجام کار و داده
 نند.کپژوهش کمک 

 ها یافته
 آمده است. 1در جدول  ها شناختی آن نفر از زنان قربانی بودند و اطالعات جمعیت 18پژوهش حاضر  ۀنمون

سال در پژوهش حاضر شرکت  22-64سنی  ۀزن در باز 18شود،  مشاهده می 1طور که در جدول  همان
سنی  ۀدرصد( در باز 33نفر ) 6سال،  20-29سنی  ۀدرصد( در باز 22نفر ) 4کننده،  شرکت 18کردند. از بین 

به باال قرار  50سنی  ۀدرصد( در باز 17ر )نف 3سال و  40-49سنی  ۀدرصد( در باز 28نفر ) 5سال،  39-30
های  تجارب رفتاری و مقابله 2سال بود. در جدول  16/38 کنندگان همچنین میانگین سنی شرکت .داشتند

 شناختی زنان قربانی روابط فرازناشویی همسر ارائه شده است. روان

 کنندگان . مشخصات جمعیت شناختی شرکت1جدول 

 تعداد فرزند مدت ازدواج غلش تحصیالت سن کننده شرکت
 2 40 معلم بازنشسته دیپلم فوق 64 1
 2 10 دار خانه لیسانس 38 2
 - 5 کارمند لیسانس 32 3
 2 13 دار خانه دیپلم 32 4

                                                 
1. credibility 

2. transferability 

3. dependability 

4. confirmability 
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 کنندگان . مشخصات جمعیت شناختی شرکت1جدول  ادامه

 تعداد فرزند مدت ازدواج شغل تحصیالت سن کننده شرکت
 2 19 کارمند لیسانس 45 5
 - 7 دار خانه لیسانس فوق 27 6
 2 28 دار خانه دیپلم 50 7
 - 7 دار خانه لیسانس 36 8
 - 3 کارمند بهزیستی لیسانس فوق 44 9
 - 1 منشی لیسانس 34 10
 2 28 معلم دیپلم فوق 50 11
 - 3 خانه دارد دیپلم فوق 25 12
 2 10 کارمند لیسانس 40 13
 - 1 دار خانه لیسانس 22 14
 - 3 دانشجو دیپلم فوق 24 15
 2 15 فروشنده لیسانس 49 16
 - 3 دار خانه دانشجوی دکتری 35 17
 1 19 آزاد دیپلم 40 18

 های زنان قربانی روابط فرازناشویی . تجارب رفتاری و مقابله2 جدول
 فراوانی کدها زیرطبقات طبقات

 و ها مقابله
 های واکنش

 رفتاری
 ناسازگارانه

های رفتاری  و واکنشها  مقابله
 ناسازگارانه معطوف به خود

 6 شوک
 3 انکار

 1 خیالی بی
 3 خودزنی و خودکشی

 5 گریه و زاری

های رفتاری  ها و واکنش مقابله
 ناسازگارانه معطوف به همسر

 5 همسرآزاری
 4 جنسی ۀاجتناب از رابط

 2 زدن طعنه
 2 گیری بهانه

 3 تهدید همسر
 3 کنترلگری بر همسر

 6 قهرکردن
 2 انتقام

 3 همسر ۀشکایت به خانواد
 4 وارسی همسر

 و ها مقابله
 های واکنش

 رفتاری
 سازگارانه

های  تمسک به سرگرمی و فعالیت
 مورد عالقه

 1 سرگرم کار
 2 های ورزشی انجام فعالیت
 2 های هنری انجام فعالیت
 2 بیهای اد انجام فعالیت

 3 مطالعه
 2 خرید

 2 ندز قدم
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 های زنان قربانی روابط فرازناشویی . تجارب رفتاری و مقابله2 جدولادامه 

 فراوانی کدها زیرطبقات طبقات

ها و  مقابله
 یها واکنش
 یرفتار

 سازگارانه

 سازگاری با همسر

 2 خودآرایی
 2 جنسی ۀرابطبرقراری 
 1 گری اخذهؤم پرهیز از

 2 گذشت
 2 به همسر چسبندگی

 1 مراقبت از همسر

 درمان و مشاورهگرفتن از  کمک
 3 دارودرمانی

 3 شناس و مشاور به روان مراجعه

 مصاحبت

 9 با یک همدم احبتمص
 8 با خدا مصاحبت
 6 با همسر مصاحبت
 2 با رقیب مصاحبت

 تغییر شرایط موجود
 1 مکان نقل

 2 شرایط کاری همسر تغییراقدام برای 

 عبادت و مناجات
 3 از خدا استمداددعا و 

 5 ادای مناسک دینی

های رفتاری و  ها درخصوص واکنش لیل دادهشود، تجزیه و تح مالحظه می 2طور که در جدول  همان
منجر مفهوم اولیه  38مضمون فرعی و  8مضمون اصلی،  2های زنان قربانی خیانت زناشویی، به تولید  مقابله

های مورد عالقه،  : تمسک به سرگرمی و فعالیتاند از عبارت های رفتاری سازگارانه . مضمون واکنششد
د و عبادت و مناجات. ، مصاحبت، اقدام به تغییر شرایط موجوان و مشاورهاستمداد به درمسازگاری با همسر، 

های  ها و واکنش مقابلهو  های رفتاری معطوف به خود : واکنشاند از نیز عبارت های رفتاری ناسازگارانه واکنش
 در ادامه به معرفی بیشتر مضامین اصلی پرداخته شده است. رفتاری معطوف به همسر.

 های رفتاری ناسازگارانه کنشها و وا مقابله
صورت  فرازناشویی همسر به رابطۀهایی است که قربانیان  های رفتاری ناسازگارانه واکنش منظور از واکنش

 ۀهای رفتاری ناسازگاران ها و واکنش ند. این موارد شامل مقابلهاهزا از خود بروز داد هیجانی و حتی آسیب
که در ادامه توضیح داده  است معطوف به همسر ۀی رفتاری ناسازگارانها ها و واکنش معطوف به خود و مقابله

 شده است.

 معطوف به خود ۀهای رفتاری ناسازگاران ها و واکنش مقابله
فردی مختلفی  های منفی رفتاری درون برخی از قربانیان خیانت زناشویی پس از کشف خیانت دچار واکنش

ها بود. در این زمینه دو  این واکنش ۀخودزنی و خودکشی از جمل خیالی، گریه، شدند. شوک روانی، انکار، بی
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 کنندگان عنوان کردند: نفر از شرکت
تونستم سرپا وایسم و نشستم. شروع کردم به گریه، خیلی گریه  لرزید، نمی خیلی شوکه بودم. دستم می»
 (6 ۀکنند شرکت) «.کردم
باز کردم  وال حرکت بودیم. در ماشین ردر ح ماشینتوی  ،خوامش و دوسش دارم وقتی بهم گفت می»

 (9 ۀکنند )شرکت «.نزدیک بود چپ کنیم .خیلی بد نگه داشت وبندازم که ماشین ر وکه خودم

 معطوف به همسر ۀهای رفتاری ناسازگاران ها و واکنش مقابله
وف به که برخی معط دست زدندهای رفتاری مختلفی  تعدادی از زنان قربانی خیانت زناشویی به واکنش

گری بر همسر،  جنسی با همسر، طعنه، تهدید همسر، کنترل ۀاز رابط اجتنابهمسرآزاری،  :جمله از ،همسر بود
کنندگان عنوان  در این زمینه دو نفر از شرکتهمسر و وارسی همسر.  ۀقهرکردن، انتقام، شکایت به خانواد

 کردند:
وآمدها و  ش انکار کنم. بعدش رفت هم همکرد می سعیکردن این قضیه بسیار برایم سخت بود.  قبول»

 (10 ۀکنند )شرکت« خواستم انتقام بگیرم. کردم. می گوشی همسرم رو چک می
آد  خوشم نمی .بینم و حسی ندارم بهش ن میوخاطر مسائل جنسی هم بیاد سراغم مثل حیو حتی اگر به»
 (18 ۀکنند )شرکت «.ن باشیمودقیقه حیو 20گم بذار  و می

 های رفتاری سازگارانه واکنش ها و مقابله
از طریق آن  ،هایی است که قربانیان رابطۀ فرازناشویی همسر های رفتاری سازگارانه واکنش منظور از واکنش

ند. این موارد هد برگرداندن، بهبود حال خود یا بهبود رابطه با همسر انجام می برای کنارآمدن با آسیب، روی
استمداد به درمان و  ،رفتار سازگارانه با همسر ،های مورد عالقه فعالیت: تمسک به سرگرمی و اند از عبارت
 اقدام به تغییر شرایط موجود و عبادت و مناجات. ،مصاحبت ،مشاوره

 های مورد عالقه سرگرمی و فعالیتتمسک به 
مفید و خیانت زناشویی شروع به انجام اعمالی کردند که احساسات  یاز افشا بعدکنندگان  تعدادی از شرکت

ها به  ارزشمندی را در خود ایجاد کنند، یا با موضوع کنار بیایند و از درد موضوع روی برگردانند. برخی از آن
کنندگان  در این زمینه دو نفر از شرکتن پرداختند. دز های ورزشی، هنری، ادبی، مطالعه، خرید و قدم فعالیت

  عنوان کردند:
نه وها از خ خیلی وقت . نویسم... می ور مکنم، بیشتر خاطرات می گم، موسیقی کار هایی شعر می یه وقت»

 (15 ۀکنند )شرکت «ه.شبزنم تا حالم عوض  بیرون می
 (14 ۀکنند شرکت) «.دادم گوش می موسیقی یا شدم م و آروم مینوشت می متنعکس  روی»
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 رفتار سازگارانه با همسر
پذیری  کردند نسبت به شریک خود انعطاف سعی می نقربانیاها نشان داد برخی از  تجزیه و تحلیل مصاحبه

پرهیز جنسی،  ۀنشان دهند تا او را برای خود نگه دارند. درمجموع این مضمون شامل خودآرایی، برقراری رابط
علل سازگاری خود  ،به همسر و مراقبت و پرستاری از همسر. زنان قربانی گیدنگری، گذشت، چسب اخذهؤم از

خاطر رقابت با رقیب یا حفظ آبرو  خاطر فرزندان و سازگاری به فرار از تنهایی، سازگاری بهخاطر  را سازگاری به
 کنندگان عنوان کردند: دو نفر از شرکت ،در این زمینهدانستند.  می

 هکردم تا نر جنسی برقرار می ۀرابط هاشپوشیدم. با های مختلف می رفتم آرایشگاه، لباس هر روز می»
 (9 ۀکنند )شرکت «ه.حس کن وکردم کنارش باشم تا بودن من میپیش اون. همیشه سعی 

نه خالی وو باید صبور بود، نباید ش هتوی زندگی مشکل وجود دار .نموخوام توی زندگی تنها بم نمی»
ماشین  ،رانندگی یاد بگیرم خوام میجزم کنم.  وعزمم ر ،مو جمع کنم مد که باید انرژیاو. به نظرم  کرد...

 (17 ۀکنند )شرکت «.تر باشم تر و قوی مستقل کنم.وآمد  رفتداشته باشم و 

 درمان و مشاوره گرفتن از کمک
مراجعه به درمانگر و مشاور تا حدی مشکل خود را حل کنند.  باند ا هدکرکنندگان تالش  بعضی از شرکت

 :گفتندکنندگان  رکتدر این زمینه دو نفر از شند. ا هپزشک مراجعه کرد برخی دیگر برای گرفتن دارو به روان
ساخت و بدتر شدم. از مشاور کمک گرفتم.  پزشک بهم دارو داد. داروها به من نمی رفتم پیش دکتر روان»

 (10 ۀکنند )شرکت «.هم رفتم که خیلی کمکم کرد TAهای  کرد. حتی کالس نوشتن وقایع آرومم می
. ولی می هراهکار درستی ارائه نکن شدم، هرچند که روانی می ۀتخلی .من خیلی به مشاوره عقیده دارم»

 (1 ۀکنند )شرکت «ه.کمکم کن هتون می هکه تخصص دار ینم یکود

 مصاحبت
با رقیب خود از جمله دیگر  صحبتصحبت و همراهی با یک همدم و دوست، با خدا، مشاور، همسر و 

او و برخی نیز برای حل  ها به آرامش زنان قربانی خیانت زناشویی بود که برخی از آن ۀرفتارهای سازگاران
 کنندگان عنوان کردند: در این زمینه دو نفر از شرکتشد.  مشکل انجام می

کردم. حتی با اون طرف هم صحبت  . خیلی تالش میهنکن وبا همسرم صحبت کردم که این کار ر»
 (15 ۀکنند )شرکت «.دوست دارم و رهاش کن وکردم و گفتم شوهرم ر

به من بده  وخوای شماره حسابت پول می .شوهر من بردار سر . گفتم دست ازن زنه تماس گرفتماومن با »
 (18 ۀکنند )شرکت «.بریزم به حسابت

 اقدام به تغییر شرایط موجود
های مفید زنان قربانی برای تغییر شرایط بود.  تالش جملهکردن و تغییر شرایط کاری همسر نیز از  مکان نقل
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 ندگان عنوان کردند:کن در این زمینه دو نفر از شرکت
 (15 ۀکنند )شرکت «.زندگی بودم ۀجدید برای ادام ۀنوجمع کردم و دنبال خ ونه رووسایل خ»

 (8 ۀکنند )شرکت «.کاریش رو عوض کنه و عوض کرد شیفتبه همسرم گفتم »

 عبادت و مناجات
از خدا  کمکدعا و طلب  کنندگان در بعد اعمال دینی و مذهبی رفتارهای سازگارانه داشتند. تعدادی از شرکت

 کنندگان عنوان کردند: در این زمینه دو نفر از شرکتها بود.  این واکنش ۀو ادای مناسک دینی از جمل
 ۀکنند )شرکت «ه.سمت گناه نر و به بشههای شوهرم باز  . چشمهبر بیرونکنم اون زن از زندگیم  دعا می»

7) 
 (3 ۀکنند )شرکت «.تفاوت شده قدر بی . گفتم چهزندگی این نبود توبا خدا صحبت کردم که حق من »

 گیری بحث و نتیجه
، بلکه حکایت از شود میپاشیدن زندگی خانوادگی  تنها موجب آشفتگی و ازهم روابط فرازناشویی نه

های رفتاری و  در خصوص واکنشهای پژوهش حاضر  های رفتاری متفاوتی دارد. چنان که یافته واکنش
منجر مفهوم اولیه  38مضمون فرعی و  8مضمون اصلی،  2نی خیانت زناشویی، به تولید های زنان قربا مقابله

های مورد عالقه، سازگاری با  های رفتاری سازگارانه شامل تمسک به سرگرمی و فعالیت . مضمون واکنششد
های  شد و عبادت و مناجات است. واکن، مصاحبت، تغییر شرایط موجودرمان و مشاوره گرفتن از کمکهمسر، 

های رفتاری معطوف به  ها و واکنش مقابلهو  های رفتاری معطوف به خود شامل واکنشنیز رفتاری ناسازگارانه 
 .شود میهمسر 

های رفتاری  ها و واکنش های رفتاری ناسازگارانه، مقابله یکی از واکنش ،ها نشان داد که یافته طور همان
 های عادتعلت  ( توجه معطوف به خود به1996لز و متیوز )معطوف به خود است. براساس مدل و ۀناسازگاران

پردازشی ناسازگارانه است و باید با تمریناتی تمرکز بر خود کاهش داده شود و کنترل منعطف پردازش، 
افتد،  ( معتقد است وقتی رویدادی ناگوار برای فردی اتفاق می1998(. السترمن )2007افزایش یابد )ولز، 

شود.  میتبدیل های رفتاری نامناسب  ی که به خود دارد، به احساسات منفی و واکنشاحساس خوب و معقول
منجر خیالی، خودزنی و خودکشی و گریه و زاری  در پژوهش حاضر توجه معطوف به خود به شوک، انکار، بی

رقناد پژوهش صمدی کاشان، پوبودند که بیشترین فراوانی را داشتند.  هایی واکنششد. شوک و گریه و زاری 
ای دردناک و پیچیده دانستند که مشکالت متعددی از قبیل شوک، در  ( خیانت را پدیده1398زارچی ) و زمانی

خیانت عالئم  ان( بیان کردند قربانی2007. همچنین برند، مارکی، میلز و هودگز )دیده به دنبال دارد فرد خیانت
 نفس دارند.  استرس پس از ضربه مانند شوک، سردرگمی و کاهش اعتمادبه

های قربانیان خیانت زناشویی  معطوف به همسر از دیگر واکنش ۀهای رفتاری ناسازگاران ها و واکنش مقابله
دارای بیشترین فراوانی  نیز قهرکردن و همسرآزاری شاملمعطوف به همسر  ۀهای ناسازگاران بود. واکنش
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صورت عملی یا  ونه رفتاری است که بهشامل هرگ وهای خانگی  بودند. همسرآزاری یکی از انواع خشونت
تواند زندگی زوجین را از  (. همسرآزاری می2010گیرد )اندرسون و لیت،  کالمی، توسط همسر صورت می

فردی و آشفتگی  نفس و اختالل در روابط بین زوایای مختلف تحت تأثیر قرار دهد، از جمله: کاهش اعتمادبه
ای اجتنابی  الوه بر همسرآزاری، گاهی قربانیان از سبک مقابله(. ع2009رقوان،  و در زنان )آلن، سوآن

کند از  فرد تالش می ،ای اجتنابی در سبک مقابله دند.کرجنسی استفاده  ۀهمچون قهرکردن و اجتناب از رابط
( عنوان کرد پس از 2011(. همچنین هرتلین )2007گمیک، -زا فاصله بگیرد )اسکینر و زیمرمن عامل استرس

زا  واکنش طبیعی به حوادث آسیب ،کند و این دیده از همسر از ارتباط با او اجتناب می انت، فرد آسیبافشای خی
 است.

این واکنش با  های رفتاری سازگارانه بود. های مورد عالقه از جمله واکنش تمسک به سرگرمی و فعالیت
تصور این است که پیوند  ه،نظریبراساس این تبیین است.  ( قابل1966)هیرشی  1کنترل اجتماعی ۀنظری

دهد. این پیوند چهار عنصر دارد: پیوستگی، التزام، مشغولیت و اعتقاد  اجتماعی، شخص را با جامعه ارتباط می
اشخاص به مرسوم دهد که تعلقات  بنابراین رفتارهای انحرافی زمانی رخ می ؛(1390نژاد،  )فیوضات و حسینی

یکی از عناصر  ترتیب بدینای تفریحی( ضعیف شود یا از بین برود. ه جامعه )برای مثال تحصیالت و فعالیت
ممکن  فردی ،های مرسوم است. به قول هیرشی مشارکت در فعالیت ،تعلق به جامعه تقویتکلیدی برای 

است به حدی مشغول انجام کارهای مرسوم باشد که فرصتی برای انجام رفتارهای انحرافی پیدا نکند. بنا بر 
نیا و  ورزش است )علیوردی و ها شامل تماشای فیلم، تفریحات، کار ( این فعالیت1966هیرشی ) ۀگفت

 و شدن با کار ( به این نتیجه رسیدند که سرگرم1394) ها، فرحبخش و اسمعیلی (. امینی1395علیمردانی، 
 ست.مدیریت هیجانات منفی در مقابل خیانت زناشویی ا برایورزش از جمله راهکارهای مورد استفاده 

قربانیان خیانت زناشویی بود.  شده توسط پژوهش حاضر، سازگاری با همسر نیز از موارد مطرح در
در شرایط بحرانی از آن  ،های مختلفی که دارند شود که افراد براساس ظرفیت سازگاری به اعمالی اطالق می

ای انحراف توجه  مقابله یک سبک ،(. سازگاری با شرایط1395، و روئیز کسادو ،کنند )سادوک استفاده می
گفته بخش  کردن یک فعالیت لذت زا با جایگزین استرس یکنارآمدن با موقعیت برایاست که به تالش فرد 

جایگاه بخشش در »( در پژوهشی با عنوان 1389نیا ) پور و شفیعی (. زندی1397، و همکاران)توالیی  شود می
را امری مهم در جهت بخشش فرد خطاکار دانستند. در  ، فرایند سازگاری«فرایند سازگاری با خیانت همسر

دست آمد که افراد قربانی خیانت زناشویی جهت تغییر  ( نیز این نتیجه به1397) همکارانپژوهش توالیی و 
و با تأمین نیازهای همسر و فرزندان سعی در کاهش فشار روانی  ندنک میتوجه، به ظاهر و اندام خود رسیدگی 

 ند. رری داه و سازگاشدوارد
داشتن همدم به نیاز ( 1989طبق نظر لیگراند )های رفتاری سازگارانه بود.  مصاحبت یکی دیگر از واکنش

شیورانی، آزادفالح، مرادی و  پذیرش سازد. تواند سوگ ناشی از این واقعه را برای فرد قابل و حامی می

                                                 
1. social control theory 



 ...و  یتجارب رفتار نییتب                                                                                                                           264

و رنجی را که متحمل شده است روایت کند ( عنوان کردند قربانی خیانت تمایل دارد تا درد 1395اسکندری )
و دیگران را در آن سهیم کند. همچنین فرد در فرایند رنجش، به بیان این احساسات برای دوستان و 

ها، فرحبخش و  امینی مطالعۀهای این پژوهش با  (. یافته1395پردازند )درختکار و آهنگرانی،  همکاران می
 .استعنوان مدیریت هیجانات منفی درنظر گرفتند، همسو  کردن را به ( که صحبت1394) اسمعیلی

بود. از آنجا که قرن  کنندگان مشارکتاستمداد به درمان و مشاوره یکی دیگر از رفتارهای سازگارانه 
های زندگی امروزی است. افراد  ای یکی از ضرورت حاضر، قرن استرس و فشار روانی است، خدمات مشاوره

کنند و بنابراین بیشتر در معرض آسیب  دگی روزمره، استرس مضاعفی را تحمل میدلیل درگیربودن با زن به
ای و برای قشرهای  ای در چنین جامعه خدمات مشاوره ۀارائ ،(. بر این اساس1382قرار دارند )احمدی، 

شدن نگاه و  دلیل عوض مجدد به ۀگشودگی به مشاوره و مراجعاعتقاد داشتند مختلف ضرورت دارد. همچنین 
(. درمانگر با بررسی و کاوش 1386رازدار بودن مشاور است )احمدی،  و کسب آرامش، توجه به نیازهای آنان

کند و با  های کالمی و غیرکالمی مراجع توجه می های موجود در داستان ترین نکته شفاهی و همدالنه به تلخ
ود فرد درک کند و درمان صورت گیرد تر و فراتر از توصیفات خ های مراجع را عمیق تواند تجربه این کار می

رسانی به افراد درگیر  جانبه و آموزش و یاری های همه طورکلی حمایت به(. 2007)گرینبرگ، الیوت و پاس، 
تری را در زندگی خود تعریف کنند و انرژی خود را صرف  کند تا اهداف عالی خیانت به آنان کمک می

و درنتیجه از وضعیت روانی  کنندهای هنری و اجتماعی  الیتکار، ورزش، فع مانندهایی هدفمند  فعالیت
 (.1398)صمدی کاشان، پورقناد و زمانی زارچی،  اجتماعی بهتری برخوردار شوند

مکان و اقدام برای تغییر شرایط کاری  تغییر شرایط موجود از دیگر واکنش رفتاری بود که قربانیان با نقل
کاهش آسیب و  برایهایی  دو طرف و فعالیت ۀمشارکت فعاالن ،ای همسر نشان دادند. در این سبک مقابله

 ( سبک اعتباربخشی را2000(. گاتمن و لوینسون )1397، و همکاران گیرد )توالیی میانجام بهبود رابطه 
زوجین به دنبال مشارکت با هم و حل تعارض هستند و با توجه به مسئله بهترین  ،که در آن معرفی کردند

( راهبردهای 2012و کیم ) شوتز، گیرند. در همین راستا پژوهش کروگر، ریبنر، واسترلینگ تصمیم را می
اعتمادسازی  برایریزی  حل تعارض و برنامهمنظور  بهای مشارکتی مانند تعویض مکان خانه و شغل را  مقابله

 اند. دهکرو فرایند بخشش تأیید 
 یدهد مذهب منبع می نشانناجات بود. تحقیقات های رفتاری سازگارانه، عبادت و م یکی دیگر از واکنش

ای فعال  برای تفسیر رویداد فشارزا یا یک مهارت مقابله یعنوان عامل تواند به عاطفی است و انجام عبادات می
( این یافته را 2005(. آنو و واسکونسلس )2009های فشارزا عمل کند )باکوم، اشنایدر و گوردون،  با محرک
عنوان یک کارکرد محافظتی و سازگارانه  به ،ای مذهبی و دلبستگی به خدا هکارهای مقابلهکه را ندتأیید کرد

ای نشان دادند  ( در مقاله2016زاده، رحیمی و یوسفی ) کند. فاتحی زا عمل می برای فرد در برابر حوادث آسیب
هایی نظیر  فعالیت و کند میدیده را در مقابل عهدشکنی و نتایج آن مقاوم  همسر آسیب ،باورهای معنوی

شوند. مرسلی، موتابی و  ایجاد امید و کاهش تنش می موجبعبادت خداوند و حضور در مراسم مذهبی 
( نیز نشان دادند باورهای دینی و مذهبی راهی برای بخشودگی در زنان قربانی خیانت 1397صادقی )
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معنویت و نوع  ۀبسته به درجهای معنوی قربانیان خیانت زناشویی  بنابراین واکنش هستند؛زناشویی 
عنوان یک راهبرد تشخیصی برای  ها متفاوت خواهد بود و توجه به بعد معنوی به گیری مذهبی آن جهت

 (.1397و دالور،  بجستانی تواند ایفای نقش کند )آسایش، فرحبخش، سلیمی قربانیان خیانت زناشویی می
یانت زناشویی، دارای پیامدهای هیجانی سخت و قربانیان خ ۀدرمجموع نتایج این پژوهش نشان داد تجرب

های منفی  واکنش های رفتاری سازگارانه و واکنشناگوار و بعضاً رشدمحوری است که در دو محور اصلی 
های رفتاری مهم قربانیان خیانت مورد  حاضر سعی شد مجموعۀ واکنش ۀدر مقال بندی شد. سازگارانه دسته

که اینشناسان، متخصصان سالمت روان مدنظر قرار گیرد. با  ند توسط روانتوا بررسی و بحث واقع شود که می
. اول آنکه این شدهایی نیز مواجه  ، با محدودیتبوداین پژوهش از لحاظ زیربنای نظری دارای نوآوری 

توان درخصوص  بنابراین نمی ؛پژوهش درخصوص قربانیان زن خیانت زناشویی شهر تهران صورت گرفت
فشاربودن  با توجه به تحت که ه سایر مناطق و شهرها اظهارنظر کرد. محدودیت دوم این استتعمیم نتایج ب

های زنان قربانی  شد. در پژوهش حاضر واکنش رفتاری و مقابله قربانیان، کاهش انگیزه در همکاری دیده می
شناختی  ای روانه واکنش ،های بعدی شود در پژوهش پیشنهاد می بنابراین شد؛رابطۀ فرازناشویی مطالعه 
های  پیش از طالق برای زوج ۀ. همچنین با توجه به اهمیت مشاورمطالعه شودمردان قربانی این پدیده 

ای در قالب  شود مسئوالن کالن سازمان بهزیستی و دیگر مراکز مشاوره ، پیشنهاد میرابطۀ فرازناشوییقربانی 
ای، از این پژوهش  های مشاوره داخالتی و برنامههای م تدوین پروتکل برایهای توانمندسازی مشاوران  طرح

و در  آشنا کنندهای قربانیان  ها و مقابله آسیب آن با الگوی پس را مشاوران کنند،کار استفاده  ۀعنوان زمین به
. امید است این مقاله رهیافتی ببینندآموزش جهت تشخیص مناسب و استفاده از آن در مراکز کاهش طالق 

 مشاوران، کادر درمانی و مسئوالن بهداشت روانی باشد.سازی  برای آگاه

 منابع
آسسیب و اثربخشسی آن بسر انصسراف از طسالق، رضسایت        پسس  ۀ(. تدوین الگوی چندبعدی مشاور1396ح. ) آسایش، م.

 .شناسسی  علوم تربیتسی و روان  ۀدانشکد .دکتری ۀرسال .وفایی همسر بی ۀهای با سابق زناشویی و سالمت روان زوج
 ی. یه عالمه طباطبادانشگا

هسای   (. شناسایی و تبیسین تجسارب و واکسنش   1397و دالور، ع. ) ،سلیمی بجستانی، ح. ،فرحبخش، ک. .،آسایش، م. ح
-73، (12)6 .اسالمی زنسان و خسانواده   ۀنامپژوهش .پدیدارشناسی ۀمعنوی زنان قربانی خیانت زناشویی: یک مطالع

53. 
-10)3، دفاعی زنسان -مطالعات فرهنگی ۀفصلنام .ای ها به خدمات مشاوره واده(. بررسی نیازهای خان1386احمدی، خ. )

11)، 91-68. 
، هللدانشسگاه علسوم پزشسکی بقیسه ا     .(. بررسی عوامل مؤثر بر کاهش و افسزایش سسازگاری زوجسین   1382احمدی، خ. )

 .82-85 .مرکز تحقیقات علوم رفتاری، پژوهش .طب رزمی ۀپژوهشکد
شناسسسی تحقیسسق کیفسسی:  (. روش1391سسسعید، س. ) نسسوری ، ورهنسسورد، ز. ،نیسسری، ن. هقسساند ،سسسیگارودی، ع.امسسامی 



 ...و  یتجارب رفتار نییتب                                                                                                                           266

 . 56-63، (2)68. نگر پرستاری و مامایی جامع ۀمجلپدیدارشناسی. 
 .(. تفحص کیفی در واکنش همسران بسه افشسای خیانست زناشسویی    1394و اسمعیلی، م. ) ،فرحبخش، ک. ،ها، آ. امینی

 .72-92، (3)5 .انی خانوادهدرم مشاوره و روان ۀفصلنام
پردازی  مقدمات روش تحقیق کیفی: راه و روش نظریه(. 1386یوسفی، ع.، و یمانی، ن. ) ،یارمحمدیان، م. ،انصاری، م.

اصفهان: نشر دانشسگاه علسوم پزشسکی و خسدمات بهداشستی درمسانی اسستان         .در علوم انسانی و بهداشت و درمان
 اصفهان.
 :. تهسران های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهسای متسداول در علسوم رفتساری     ای بر روش همقدم(. 1399بازرگان، ع. )

 .دیدار
دیده از عهدشسکنی همسسر:    ای زنان آسیب های مقابله (. سبک1397و افشانی، ع. ) ،عشقی، ر. ،ح. فالح، م. ،توالیی، م.

 .66-81، (4)19 .شناسی کاربردی دانش و پژوهش در روان ۀمجلکیفی.  ۀیک مطالع
-درمانی با تأکید بر رویکردهای نوین درمان شناختی ها و اصول خانواده نظریه(. 1394و عابدینی، ی. ) ،فرد، م. خدایاری

 تهران: دانشگاه تهران. .مذهبی-رفتاری و معنوی
زنسان   (. تأثیر آموزش بخشایش در میزان احترام به همسر و رضسایت زناشسویی در  1395و آهنگرانی، م. ) ،درختکار، ع.

 .30-38، (1)22 .شناسی بالینی ایران پزشکی و روان روان ۀمجل .دچار مشکالت زناشویی
 .هسای اسسالمی   (. جایگاه بخشش در فرایند سازگاری بسا خیانست همسسر و اندیشسه    1389نیا، ا. ) پور، ط. و شفیعی زندی

 .101-124، (3)1 .درمانی فرهنگ مشاوره و روان ۀفصلنام
مهدی گنجسی. تهسران:    ۀ. ترجمپزشکی کاپالن و سادوک روان ۀخالص(. 1395، پ. )و روئیز ،.سادوک، و ،سادوک، ب.
  .ساالوان
 ۀ(. درمان اختالل استرس پس از ضربه در زنان با تجرب1395و اسکندری، ح. ) ،مرادی، ع. ،آزادفالح، پ. ،شیورانی، م.

 .16-85، (25)7 .شناسی بالینی مطالعات روان ۀفصلنام .خیانت همسر
هسا، عوامسل و    (. خیانت زناشسویی: کاوشسی در دیسدگاه   1398ص. ) و زمانی زارچی، م. ،پورقناد، م. ،صمدی کاشان، س.

 .165-177، (4)8 .شناسی رویش روان ۀفصلنام .پیامدها
 .تهران: پژواک .انحرافات اجتماعی(. 1390نژاد، م. ) و حسینی ،فیوضات، ا.

هسای روزمسره در بررسسی رفتارهسای انحرافسی       فعالیت ۀ(. کاربست تجربی نظری1395و علیمردانی، م. ) ،نیا، ا. علیوردی
 .1-24 ،(67)28 .شناسی کاربردی جامعه ۀمجل .دانشجویان

 شناسان. . تهران: جامعه1 روش تحقیق کیفی ضد روش(. 1392محمدپور، ا. )
علسسوم  ۀمجلسس .خیانسست زناشسویی بخشسسودگی در زنسان دچسسار   ۀ(. تجربسس1397و صسادقی، م. )  ،موتسسابی، ف. ،مرسسلی، ز. 

 .683-694، (70)17 .شناختی روان
ناسازگار با توجیه روابسط فرازناشسویی در میسان     ۀهای اولی (. بررسی ارتباط طرحواره1394آریا، ع. ) و محمدی ،نوابی، ج.

 .18-27، (4)3 .انجمن علمی پرستاری ایران ۀفصلنام .افراد متأهل
 . تهران: سمت.ی پژوهش کیفیراهنمای عمل(. 1391ع. ) هومن، ح.
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