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Background & Purpose

T

his study aimed to identify family counselors' attitudes towards the
causes of extramarital relationships among couples in Tehran.
According to the studies conducted by the researcher, no research was
found that is exactly similar to the subject of the study, but there were
studies in this field that were done more than a quantitative method and in
field cases other than Tehran. This study is different from other studies in
that it identifies the attitudes of family counselors towards the causes of
extramarital affairs of couples in Tehran.

Method
Method Q has both data collection method (Q sorting) and data analysis
method (Q factor analysis). Having these properties has brought this
method closer to qualitative research methods, but the Q method also has
a quantitative dimension because it uses statistical methods such as factor
analysis and principal component analysis to grouping individuals. This
method has both data collection method (Q sorting) and data analysis
method (Q factor analysis).
What can be stated about the difference between this method and other
conventional methods in the social sciences is that Q methodology, instead
of analyzing variables, analyzes individuals; Hence, it resulted in a kind of
typology (KhoshgoyanFard, 2007).

Result
Using Q methodology and exploring the participants' perspective and
mentality (15 experts in women and family and family counselors), five
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different subjective and thinking patterns about extramarital relationships
among couples in Tehran were identified. These five mental patterns are:
1. Environmentalists; factors including the difficulty of divorce, marriage
schema, giving women a sense of relief, poverty and wealth, and deviant
friends.
2. Family-oriented individuals; factors including the family of origins,
gender, heterogeneity in spouse selection, social media and networks, and
empty nest.
3. Belief-oriented individuals; factors including the age of the betraying
partner, permissiveness attitude of society, taking advantage of the
possibility of polygamy, failure to meet the spouse's emotional needs, and
knowing extramarital affairs as a harmless relationship.
4. Communication-oriented individuals; factors including mixed job
environment, type of job, age of the betraying partner, the transition from
tradition to modernity, and contaminated society.
5. Psych-oriented individuals; factors including mental disorders, knowing
extramarital affairs as a harmless relationship, proving masculinity and a
sense of youthfulness, the family of origins, and poverty and wealth.

Conclusion
Since the family has a vital role in the emergence of these relationships,
it is necessary to formulate appropriate policies for the family. Thus, we
will highlight some of these effective policies in reducing extramarital
relationships.
1. Implementing the project "Every family, a family psychologist."
2. Implementing pre-marital psychological courses for boys and girls who
intend to get married.
3. Increasing media literacy and managing cyberspace and social media by
the government and directing it towards family stability.
4. Developing software for teaching marital issues and sexual health for
couples based on Islamic-Iranian culture.
5. Producing series and movies related to the harms and consequences of
extramarital relationships.
6. "Empty Nest" psychological management: Due to declining population
rates, "population aging" will become one of the social issues in the next
few decades. According to the research findings, one of the influential
factors in the occurrence of extramarital affairs is the house empty of
children, which can occur for two reasons: 1) lack of children 2) adult
children's leaving home.
However, what is meant by the term "empty nest" is the second case,
adult children's leaving home, in which after a period of time from their
lives until the children were at home, the poor communication between the
couple not very obvious and after the children leave home to get married
or study in university, this old wound reappears. Therefore, appropriate
policies should be considered for this type of family and their leisure time
should be managed; Apart from the fact that the culture of joining the ties
of kinship and visiting parents should be revived in Iranian culture. One of
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the appropriate policies that can be considered for these families is the
possibility of continuing their education.
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خانواده ،بهعنوان یک نهاد ارزشمند به جهت کارکردهای بسیار مهمی که دارد در تمامی

نوع مقاله :پژوهشی اصیل

فرهنگ ها موردتوجه قرار گرفته است .پس الزم است هرآنچه را که به ساختار خانواده
آسیب میزند بهدرستی شناخت و در مقام اصالح آن برآمد .پدیده روابط فرا زناشو یی،
بهعنوان یکی از آسیبهای خانواده ،در چند دهه اخیر پیامدهای ناگواری را برای فرد،
خانواده و جامعه به همراه داشته است .افسردگی ،ازبینرفتن اعتماد همسر ،طالق
عاطفی و جدایی از جمله پیامدهای این مسئله است .این پژوهش بر آن است که با

واژگان کلیدی
الگوهای ذهنی ،روش کیو،
فرا زناشویی ،خیانت زناشویی،
خانواده.

بهرهگیری از روش کیو ،به تبیین الگوهای ذهنی مشاوران خانواده نسبت به عوامل پیدایی
مسئله روابط فرا زناشو یی زوجین شهر تهران بپردازد .از آن روی که این روش ،یکی از
روشهای کاربردی در کشف الگوهای ذهنی است از این روش بهره گرفته شدهاست .در
این مطالعه 15 ،مشاور خانواده مشارکت داشتند که در نهایت 5 ،الگوی ذهنی
(محیطگرایان ،خانواده گرایان ،باور گرایان ،ارتباط گرایان و روان گرایان) بهعنوان الگوی
ذهنی در پیدایی این روابط کشف و تبیین گشته است .برای توصیف این  5ذهنیت ،از
 34عامل استخراج شده از پژوهشهای علمی بهره گرفته شده است.
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مقدمه
خانواده بهعنوان یک نهاد مهم اجتماعی از نگاه دین اسالم و نیز علوم اجتماعی دارای اهمیت بسیاری
است .در دین اسالم ،خانواده محبوبترین و عزیزترین نهاد بشری در نزد خدای متعال شمرده میشود
(ساالری فر .)5 :1392 ،این اهمیت و ارزش از آن روی است که کارکردهایی که برای خانواده وجود
دارد را نمیتوان بدیلی برای آن یافت .از جمله این کارکردها میتوان به کارکردهای زیستی  -اجتماعی،
کارکردهای حمایتی و کارکردهای تربیتی و کنترل اشاره کرد( .بستان142-101 :1393 ،؛ بستان1390 ،؛
ابراهیمی پور ،بی تا).
این دست از کارکردها منجر به آن شده است که با وجود تحوالت اساسی دیگر نهادها ،خانواده در
اهداف و کارکردهای خود ثابت بماند و هنوز در جوامع دارای ّ
اهمیت بسیاری باشد(ساالری فر:1392 ،
 .)1از همین روی ،هرآنچه که به ساختار خانواده آسیب وارد کند از سوی عقل و دین مورد توبیخ قرار
گرفته است .یکی از مسائلی که در چند دهه اخیر شاهد افزایش نرخ آن در ایران و جامعه جهانی هستیم،
مسئله ارتباطات خارج از چارچوب عهد ازدواج است که در متون علوم اجتماعی از آن به «روابط فرا
زناشویی»  1و «خیانت زناشویی» 2تعبیرمیشود.
ارتباط فرا زناشویی در اصطالح روانشناسی« ،شامل برقرار کردن ارتباط جنسی یک فرد متأهل عقد
دائم با جنس مخالف ،خارج از محدوده خانواده است»( .کاوه )12 :1383 ،در تعریف دیگری آمده
است که « :یک راز جنسی ،عاشقانه یا درگیری عاطفی که منجر به نقض تعهد رابطه زناشویی است».

(لودودا ،هاویگ و جنیس)106 :2013 ،3

خیانت زناشویی را میتوان یکی از عوامل آسیبزا در ساختار و ثبات خانواده دانست (سهرابی و
همکاران )133 :1387 ،و بهگونهای آن را مهمترین تهدید برای ثبات روابط زناشویی و از عمدهترین
ّ
دالیل طالق در فرهنگهای مختلف به شمار آورد(محسنزاده و همکاران .)12 :1390 ،علت آن است
که بیشتر افراد ،تک همسری در روابط جنسی و پرهیز از روابط نامشروع را از همسران خود انتظار دارند
(حبیبی عسگرآباد و همکاران )167 :1394 ،بهطوریکه در پژوهشی  97درصد از پاسخگویان بیان
داشتهاند که افراد متأهل نباید در روابط نامشروع شرکت نمایند(سودانی و همکاران.)20-1 :1387 ،
به علت آنکه در فرهنگ و جامعه ایرانی ،مسئله روابط فرا زناشویی یک امر ناپسند به شمار میآید،
هنوز هیچ آماری درباره میزان شیوع آن در کشور منتشر نشده است اما میتوان بر اساس برخی از
تحقیقات صورتگرفته ،گمانهزنیهایی در شدت این پدیده یافت .بهعنوانمثال ،بیشترین آمار قتلهای
خانگی که  30درصد است ،به زنانی مرتبط است که به دلیل روابط نامشروع و یا سوءظن ،توسط
همسر خود به قتل رسیدهاند .از سوی دیگر  22درصد از قتلهای خانگی ،مربوط به قتل مردانی است
1. Extramarital Relationship
2. Marital Infidelity
3. Loudova, I., Haviger,J., Janis,K.
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که توسط همسر خود به قتل رسیدهاند که در  40درصد این موارد ،همسر به همدستی معشوق خود،
این کار را انجامداد است(کاوه .)1387 ،بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان بهزیستی در سال
 33 ،1387درصد از مردانی که خیانت ایشان در ازدواج به اثبات رسیدهاست باخشونت ،حمله
ناگهانی و یا تهدید به قتل از سوی همسران خود مواجه شدهاند.
با درک درست آسیبهایی که این مسئله به همراه دارد ،اندیشمندان علومانسانی بر آن شدند که به
بررسی علل این مسئله پرداخته و راهبردهای مقابلهای با این مسئله را تدوینکنند .بررسی علل روانی،
خانوادگی و اجتماعی این موضوع ،مقدمه درمان و تعیین راهبردهایی در این مسئله فرا زناشویی است.
از همین روی پرسش اصلی این پژوهش این هست که «مهمترین علل پیدایی روابط فرا زناشویی
زوجین شهر تهران در نگاه مشاوران خانواده چیست؟» و پرسشهای فرعی آن که ناظر به حوزه خانواده
باشد آن است که «مهم ترین علل پیدایی روابط فرا زناشویی در زوجین شهر تهران چیست؟» و «خط
مشیهای مطلوب در جهت اصالح این روابط ناظر به بهرهگیری از ظرفیت های خانواده چه هست؟»
یکی از روشهای مناسب جهت کشف عقاید افراد در مورد علل پیدایی یک مسئله و یا نگرش ایشان
نسبت به آن ،روش تحلیل کیو است .روششناسی کیو این توان را به پژوهشگر میدهد که در گام نخست
بتواند عقاید و ادراکات ایشان را شناسایی و طبقهبندی کند و در گام دوم ،به دستهبندی ایشان بر اساس
ادراکات ایشان بپردازد .ازاین روی ،خواست این پژوهش است که بااستفاده از روش تحلیل کیو ،نسبت
به مسئله پدیده فرا زناشویی ،الگوهای مختلف تفکر افراد را آشکارکند.

پیشینه پژوهش
الزمه هر پژوهشی آن است که پژوهشهای پیشین بهدرستی بررسی شود و با اتکا بر یافتههای آن
تحقیقات و تجربیات پیشین ،پژوهشی نو صورت بگیرد .باتوجهبه بررسیهای صورتگرفته توسط
ً
محقق ،پژوهشی که عینا مشابه موضوع پژوهش مذکور باشد یافتنشد اما پژوهشهایی در این زمینه
صورتگرفته بود که بیشتر از روش کمی و در موارد میدانیای بهغیراز شهر تهران انجام شده بود .این
پژوهش ازاینجهت که به شناسایی نگرش مشاوران خانواده نسبت به علل پیدایی روابط فرا زناشویی
زوجین شهر تهران میپردازد ،متمایز از دیگر پژوهشها هست.
فتحی و همکاران ( :)1392در این مقاله عوامل زمینهساز بیوفایی زناشویی مردان شناسایی و
تحلیل شده است .سپس بر آن مبنا راهکارها و پیشنهادهای کاربردی در خصوص پیشگیری و کاهش
بی وفایی زناشویی و استحکام نهاد خانواده و نیز کمک به مسئوالن فرهنگی و اجتماعی برای
برنامهریزیهای مناسب ارائه است.
عنایت و بهجت حاجیان ( :)1394در نوشتار عنوان شده پژوهشگران به دنبال شناسایی عوامل
مرتبط با میزان اعتماد به عدم خیانت همسر در میان خانوادههای شهر اصفهان بودهاند .پژوهش نشان
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داد که متغیرهای زیبایی همسر و رضایت زناشویی دارای رابطه معنادار و مثبت با متغیر وابسته (اعتماد
به عدم خیانت) است.
شرفالدین و صالحی زاده ( :)1395این پژوهش باهدف بصیرت زایی و شناخت عمیق مسئله
خیانت در قالب مطالعهای کیفی به جستجوی زمینههای اجتماعی خیانت در جامعه ایران معاصر
پرداختهاست.
حبیبی عسگرآباد و همکاران ( :)1394در این پژوهش به بررسی علل خیانت از دیدگاه زنان و
مردان مراجعهکننده به دادگاه خانواده پرداخته است .نتایج پژوهش نشان داد که سه عامل مسائل
بینفردی ،روابط همسران و جامعه ،اصلیترین علل خیانت از دیدگاه زنان و مردان هستند درحالیکه
هیچ یافتهای مبنیبر تصمیم به جدایی به علت خیانت عاطفی صرف مشاهده نشد.
رضوانیزاده و اسالنی ( :)1395یافتههای این پژوهش نشان میدهد که سبکهای دلبستگی
ناایمن ،عزتنفس آسیبدیده و پائین و همچنین خودشیفتگی از عواملی هستند که میتوانند گرایش افراد
به روابط فرا زناشویی را پیشبینی نمایند.
همان طور که بیان شد نوآوری این پژوهش که در کارهای پژوهشی دیگر یافت نمیشود،بهرهگیری
از روش کیو در جهت تبیین الگوهای ذهنی مشاوران خانواده نسبت به عوامل پیدایی مسئله روابط فرا
زناشویی زوجین شهر تهران است .با بهرهگیری از این روش بهگونهای میتوان به علل پنهانیای
دستیافت که از دید بسیاری از جامعهشناسان و روانشناسان پنهان مانده است .نویسنده در نهایت امر
بر اساس الگوهای ذهنی کشف شده به ارائه خطمشیهای مطلوب در جهت اصالح این پدیده مبادرت
ورزیده است .از همین روی ،میتوان این پژوهش را یک پژوهش نوین و کارآمد بهحساب آورد.

ادبیات پژوهش
خیانت به گونههای مختلفی قابلتصور است ،خیانت فکری و ذهنی ،خیانت با چشم ،حس المسه،
گوش ،زبان و در نهایت خیانت جنسی از موارد خیانت شمرده میشوند که هرکدام میتوانند آسیبهای

مختلفی را بر روابط همسران و زندگی ایشان وارد کنند.کمپل ،1سه نوع خیانت زناشویی را اینگونه بیان

می کند :نوع اول درگیری عاطفی بدون مقاربت جنسی ،نوع دوم داشتن رابطه جنسی بدون درگیری عاطفی
و نوع سوم ترکیبی از دو نوع قبلی که شامل رابطه جنسی و عاطفی است که آسیبزنندهترین نوع به ازدواج
است .خیانت زناشویی امری است که در بسیاری از فرهنگها ،زشت و ناپسند شمرده میشود و
بهگونهای غیرمنطبق با سرشت آفریده شده در مرد و زن دانسته میشود(داودی نژاد.)416: 1391 ،

1. Campbell
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در بررسیهای میدانی صورتگرفته در مراکز مشاوره و نیز دادگاههای خانواده ،علتهای زیر را میتوان
بهعنوان مهمترین ع وامل در خیانت زناشویی زوجین دانست که در سه دسته عوامل فردی ،خانوادگی و اجتماعی
بیان خواهد شد .این عوامل عبارتاند از:
الف) عوامل فردی شامل:

 )1فساد اخالقی همچون نیمفومانیک 1،اعتیاد جنسی( 2،السترمن )47 :1393 ،اثبات جذابیت
(فیشر )89-100 :2007 ،3و عدم تعهد و وفاداری (یوسفی و همکاران)64-47 :1396 ،

 )2اختالالت روانی همچون اختالل شخصیت خودشیفته ،4اختالل شخصیت ضداجتماعی،
اختالالت شخصیت مرزی  ،5سبک دلبستگی ،عزتنفس پائین و اختالالت دوقطبی6

عدم پایبندی مذهبی آتکینز(735-749 :2001 ،7
 )3جنسیت (شیردل)148-133 :1385 ،
 )4سن فرد (فتحی و دیگران)141 :1392 ،
 )5مدتزمان ازدواج (فتحی و دیگران)151 :1392 ،
 )6انتقام از همسر بیوفا (کاوه)35 :1387 ،
 )7بیضرر دانستن روابط خارج از ازدواج برای روابط زناشویی (فتحی و همکاران)149 :1392 ،
 )8اثبات مردانگی و احساس جوانی (فتحی و همکاران)149 :1392،
 )9میل به تنوع و هیجانخواهی (شیردل)133 :1385 ،
ب) عوامل خانوادگی شامل:
 )1عدم تأمین نیازهای عاطفی از سوی همسر (غفوریان نوروزی و دیگران67 :1397 ،؛ مؤمنی جاوید
و همکاران35 :1392،؛ شیردل)148-133 :
 )2عدم رضایت جنسی (شاه سیاه و همکاران238-233 :1387 ،؛ شیردل)136 :1385 ،
 )3شخصیت ناسالم همسر همچون بدبینی و سختگیری همسر (افشاری30 :1398 ،؛ عبدالملکی
و همکاران ،)123 :1393 ،خشونت همسر (عسگرآباد و همکاران ،)174 :1394 ،عدم آراستگی و
نظافت همسر (مجلسی ،1403 ،ج  ،78ص  ،)110اعتیاد همسر (عسگرآباد و همکاران)175 :
 )4خانواده پدری همچون داشتن اعضای خانواده درگیر در روابط فرا زناشویی (فتحی ،)149 :سبک
تربیتی ناایمن (فتحی )149 :1392،نگرش سهلگیرانه در مورد روابط فرا زناشویی در خانواده پدری،

1 .Nymphomaniac
2. Sexual addiction
اعتیاد جنسی عبارت است از نیاز وسواس گونه به درگیر شدن در تجارب جنسی( .دان-دیوید السترمن ،آسیب شناسی وفاداری در زندگی زناشویی،
مترجم :بنفشه فرزین زاد ،سعیده زنوزیان و سارا واجب منفرد ،سوم ،تهران :نشر دانژه) 47 :1393 ،
3 Fisher
4. Narcissistic personality disorder
5. Borderline Personality Disorder
6. Bipolar disorder
7.Atkins, D.C., Baucom, D.H,. Jacobson, N.S.
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ازدواج بدون عالقه ،ازدواج زودهنگام ،اختالف سنی زیاد ،اختالف طبقاتی ،اختالفات فرهنگی
(عبدالملکی و همکاران)123 :1393 ،
 )5آشیانه خالی( 1زهرا کار و همکاران)31 :1394 ،
ج) عوامل اجتماعی روابط فرا زناشویی
ّ
از آن روی که انسان موجودی است اجتماعی ،میتواند نسبت به محیط خود بهگونهای فعال عمل میکند.
این سخن به معنای آن است که میتواند روابط دوسویهای میان خود و محیط داشته باشد .یعنی هم بر
محیط تأثیر گذارد و هم از محیط تأثیر پذیرد .از جمله عوامل اجتماعی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 )1دوستیهای قبل از ازدواج (عسگرآباد و همکاران)175 :1394 ،
 )2فقر و ثروت (عسگرآباد و همکاران174 :1394 ،؛ مؤمنی جاوید و همکاران)56 :1392 ،
 )3جامعه آلوده (عسگرآباد و همکاران)174 :1394 ،
 )4دوستان منحرف (منصور فتحی و همکاران)152 :1392 ،
 )5رسانهها و شبکههای اجتماعی مجازی (امیری و همکاران142-117: 1390 ،؛ عجم:1395 ،
132؛ مکی زاده140-123 :1393 ،؛ افشانی و همکاران)152 :1396 ،
 )6سوءاستفاده از امکان تعدد زوجات و ازدواج موقت برای مردان (فتحی و همکاران)149 :1392 ،
 )7نگرش سهلگیرانه و مجاز جامعه درباره بیوفایی مردان (فتحی و همکاران)149 :1392 ،
 )8دشواری طالق (فتحی و همکاران)150 :1392 ،
 )9فضای شغلی (فتحی152 :1392 ،؛ عسگرآباد و همکاران)174 :1392 ،
لیستی از عوامل پیدایی مسئله فرا زناشویی از طریق پژوهشهای پیشین و نیز تحلیل مضمون حاصل از
مصاحبه با دیگر مشاوران خانواده به دست آمد که این لیست (جدول شماره  )1در اختیار  15نفر از
مشاوران و کارشناسان خانواده جهت استخراج الگوهای ذهنی قرار داده شد.
جدول  .1عوامل پیدایی مسئله فرا زناشویی
1

فساد اخالقی

2

اختالالت روانی

3

عدم پایبندی مذهبی

4

جنسیت

5

سن فرد خیانت کرده

6

مدتزمان ازدواج

7

انتقام از همسر بیوفا

8

بیضرر دانستن روابط

9

اثبات مردانگی و احساس جوانی

10

میل به تنوع و هیجانخواهی

11

عدم تأمین نیازهای عاطفی از سوی همسر

12

عدم رضایت جنسی

13

شخصیت ناسالم همسر (بدبین،خائن ،عدم آراستگی ،اعتیاد همسر ،عدم تأمین نفقه)

 .1یکی از مراحل چرخه زندگی است که با رفتن همه فرزندان خانه (ازدواج) اتفاق میافتد.
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14

خانواده پدری

15

آشیانه خالی

16

دوستیهای قبل از ازدواج

17

فقر و ثروت

18

جامعه آلوده

19

دوستان منحرف

20

رسانهها و شبکههای مجازی

21

سوءاستفاده از امکان تعدد زوجات و ازدواج موقت برای مردان

22

نگرش سهلگیرانه و مجاز جامعه درباره بیوفایی مردان

23

دشواری طالق

24

فضای شغلی مختلط

25

نوع شغل (مرتبط با جنس مخالف)

26

طالق عاطفی

27

دادن حس رهایی به زن

28

عدم همسان همسری

29

عدم تناسب در مسائل جنسی

30

طرحواره ازدواج (ازدواج مانع روابط نیست)

31

عدم سواد زناشویی

32

عدم درک صحیح از خانواده

33

مرد منفعل (بیتفاوت)

34

گذر از سنت به مدرنیته
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روششناسی پژوهش
روش  Qهم دارای شیوه گردآوری داده (مرتبسازی کیو) و هم دارای شیوه تحلیل دادهها (تحلیل
عاملی کیو) است( .شکل شماره  )1آنچه در تفاوت این روش با دیگر روشهای مرسوم در علوم اجتماعی
میتوان بیان داشت آن است که روششناسی کیو ،بهجای آنکه به تحلیل متغیرها بپردازد ،افراد را مورد
تحلیل قرار میدهد؛ از همین روی بهنوعی سنخشناسی دست مییابد( .خوشگویان فرد:1386 ،
.)10خاستگاه روششناسی کیو را باید در منظری سازه گرا 1جستجو کرد این روششناسی با این فرض
بنیان گذاشته شد که نه تنها ادراکات ما از دنیا ،بلکه دنیای واقعی نیز برای هر یک از ما منحصربهفرد

است .حتی این فرض پا را از این نیز فراتر میگذارد و ذهنیت 2را زیربنای واقعیت 3میداند (خوشگویان
فرد .)104 :1386 ،دو ویژگی خاص باعث شده است که از این روش بهره گرفته شود:
 )1کشف ذهنیتهایی که تابهحال ممکن است آشکار نشده باشد.
 )2مشارکتکننده به طور مستقیم به مرتبسازی نمونه کیو اقدام میکند و نقش فعال در سنجش
دارد(خوشگویان فرد.)106 :1386 ،
در این پژوهش نیز از جدول  34عاملی آن بهره گرفته شده است.
1. Constructive
2.Ssubjectivity
3. Reality
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شکل  .1جدول  34عاملی کیو

یافتهها
جهت انجام تحلیل عاملی از ماتریس همبستگی که روشی مرسوم و معمول است ،استفاده شد.

عاملها به روش واریماکس 1که نوعی چرخش متعامد است ،چرخش یافتند .اعداد استخراج شده از
تحلیل عاملی کیو به روش مؤلفههای اصلی هستند2 .

 .1شاخص  KMOو آزمون بارتلت در تحلیل عاملی اکتشافی
پیش از اقدام به استفاده از روش تحلیل عاملی باید از کافی بودن حجم نمونه جهت تحلیل عاملی
اکتشافی اطمینان حاصل شود .حجم نمونه عامل تعیینکنندهای در صحت خوشهبندی عناصر با تکنیک
تحلیل عاملی اکتشافی است .یکی از روشهای بررسی کفایت نمونه جهت تحلیل عاملی محاسبه
شاخص کفایت نمونه است .شاخص کفایت نمونه توسط کایزر ،مایر و اولکین نوآوری شده است و برای
همین آن را با نماد  3KMOنمایش میدهند.این شاخص باید باالی  0/7باشد البته بین  0/5تا  0/7نیز
با احتیاط قابلقبول است.
شاخص  ،KMOدر این آزمون عدد  0/727هست که نشان از آن دارد حداقل همبستگی میان این
نظرات وجود دارد که بتواند چند گروه عاملی را بسازد.
 .2جدول اشتراکات
در جدول اشتراکات (جدول شماره  )4اعدادی که پایینتر از 0/5باشند به دلیل اشتراک کم با سایر
افراد حذف خواهند شد .ولی چون در این تحلیل ،تعداد خبرگان پژوهش کم هست از حذف خبره 4
امتناع میکنیم.

جدول  .۲جدول اشتراکات
1. Varimax
 .2به همین دلیل نرم افزار  SPSSبجای عامل از عبارت  Componentاستفاده کرده است.
3. Kaiser-Mayer-Olkin
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مقدار اولیه

خروجی

مشارکتکننده شماره 1

1

834.

مشارکتکننده شماره 2

۱

.599

مشارکتکننده شماره 3

۱

.595

مشارکتکننده شماره 4

۱

.446

مشارکتکننده شماره 5

۱

.604

مشارکتکننده شماره 6

۱

.808

مشارکتکننده شماره 7

۱

.765

مشارکتکننده شماره 8

۱

.702

مشارکتکننده شماره 9

۱

.821

مشارکتکننده شماره 10

۱

.760

مشارکتکننده شماره 11

۱

.687

مشارکتکننده شماره 12

۱

.702

مشارکتکننده شماره 13

۱

.712

مشارکتکننده شماره 14

۱

.812

مشارکتکننده شماره 15

۱

.795

 .3جدول کل وار یانس تبیینشده
جدول  .3جدول کل واریانس تبیین شده

الگو

جمع کل

درصد واریانس

درصد تجمعی

1

5.200

34.665

34.665

2

1.831

12.204

46.869

3

1.538

10.521

57.120

4

1.059

7.062

64.182

5

1.015

6.767

70.949

6

.942

6.279

77.228

7

.712

4.744

81.971

8

.556

3.706

85.678

9

.505

3.363

89.041

10

.409

2.724

91.765

11

.359

2.395

64.160

12

.299

1.992

96.152

13

.226

1.504

97.656

14

.198

1.317

98.973

15

.154

1.027

100.000
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باتوجهبه اعداد استخراجشده از تحلیل عاملي کیو به روش مؤلفههای اصلي ،یکی از افراد از جدول
اشتراکات حذف میگردد .در این حالت مقدار کل واریانس تبیینشده در جدول کل واریانس تبیین شده
نشان دادهشده است.
ً
جدول کل واریانس تبیین شده نشان میدهد که نرمافزار باتوجهبه دیدگاه افراد نمونه جمعا  5عامل را (که
مقادیر ویژه آنها باالی  1هستند) شناسایي و این  5عامل در حدود  70.949درصد واریانس را تبیین و پوشش
مينماید .در جدول باال بیشترین واریانس تبیین شده مربوط به عامل اول ( )19.887و دوم ()16.717
بوده و بعد از آنها به ترتیب هر یک از عاملهای سوم ،چهارم و پنجم با مقادیر ()11.528( ،)12.545
و ( )10.272در رتبههای بعدی قرار دارند .بهطورکلی در این پژوهش ،واریانس  %70نشاندهنده آن

است که این  5عامل 70 ،درصد از الگوی ذهنی خبرگان را نشان میدهد.
 .4نمودار سنگر یزه

شکل  .۲نمودار سنگریزه

در نمودار سنگریزه (شکل شماره  ،)2عامل شناسایي شده بهوسیله افراد نمونه بهروشنی نشاندادهشده
است .در این نمودار عاملهای با مقدار ویژه باالی یک (باالی خط قرمز) بهعنوان عوامل یا الگوهای ذهنی
اصلی بهروشنی شناسایی شدهاند.
 .5ماتر یس چرخش یافته عاملها
بهطورکلی براي تحقیق حاضر ماتریس چرخش یافته با استفاده از روش واریماکس بکار گرفته شده است
که براي تفسیر و شناسایي عاملها به کار ميرود.
جدول .4ماتریس چرخش یافته
1

2

3

4

5

.305

-.012

.826

.180

-.159

مشارکتکننده شماره 2

.714

.174

-.008

.055

.235

مشارکتکننده شماره 3

.736

.107

.154

.057

.120

مشارکتکننده شماره 1
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مشارکتکننده شماره 4

.533

.254

.163

.126

-.236

مشارکتکننده شماره 5

.254

.622

.312

.065

-.014

مشارکتکننده شماره 6

.586

.073

.398

-.127

.533

مشارکتکننده شماره 7

.077

.854

-.113

.105

.081

مشارکتکننده شماره 8

.303

.689

.034

-.117

-.348

مشارکتکننده شماره 9

.196

-.109

.167

.856

.099

مشارکتکننده شماره 10

.001

.481

.378

.621

-.010

مشارکتکننده شماره 11

.458

.551

.128

.149

.331

مشارکتکننده شماره 12

.441

.395

.121

.546

.197

مشارکتکننده شماره 13

.743

.172

-.040

.359

.002

مشارکتکننده شماره 14

-.059

.144

.821

.198

.272

مشارکتکننده شماره 15

.157

-.042

.026

.150

.863

حال باید دید که آیا بارهای عاملی که در جدول فوق بهصورت رنگی شده نشاندادهشدهاند معنادار است؟
اگر قدر مطلق بار عاملی از

1.96
√n

بزرگتر باشد ،آنگاه آن بار عاملی با اطمینان  95درصد معنی دار است؛ گفتنی

است که مقدار  nبرابر با تعداد مطالعه کیو میباشد در این پژوهش تعداد کارتهای کیو عبارت از  34کارت بود.
1.96

در این مطالعه حاصل کسر  √34برابر با  0/3412است .از آنجایی که بارهای عاملی شناسایی شده برای هر
مشارکتکننده از مقدار فوق بیشتر است ،میتوان گفت که بارهای عاملی رنگیشده با اطمینان  ./.95معنیدار
هستند.
حال باید دید که کدامیک از مشارکتکنندگان باعث ایجاد هر یک از عاملها یا الگوهای ذهنی ،شدهاند.
بهعبارتدیگر نمایندگان الگوهای ذهنی  1تا  4کدامیک از مشارکتکنندگان هستند؟
برای پاسخ به سؤال فوق از جدول ماتریس چرخشنیافتن استفاده میشود .همانطور که در این جدول
ً
مشخص است مشارکتکنندگان دوم ،سوم ،چهارم ،ششم ،یازدهم ،دوازدهم و سیزدهم مشترکا الگوی ذهنی
اول (عامل اول) را شناسایی کردهاند .شایانذکر است همانطور که بر اساس جدول کل واریانس تبیین شده
مشاهده نمودیم این الگوی ذهنی با اختصاص دادن امتیاز ( ،)21/8به خود بیشترین مقدار واریانس را توضیح
ً
میدهد .به همین ترتیب مشارکتکنندگان پنجم ،هفتم ،هشتم ،دهم ،یازدهم و دوازدهم مشترکا الگوی ذهنی
ً
دوم ،مشارکتکنندگان اول ،ششم ،دهم و چهاردهم ،مشترکا الگوی ذهنی سوم ،مشارکتکنندگان نهم ،دهم،
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ً
ً
دوازدهم و سیزدهم مشترکا الگوی ذهنی چهارم و مشارکتکنندگان ششم و پانزدهم مشترکا الگوی ذهنی پنجم
را شناسایی کردهاند.
 .6امتیازهای عاملی
در اینجا به بررسی امتیازهای عاملی میپردازیم ،برای این منظور اطالعات دادههاي اولیه وارد شده
از جدول کیو و همچنین از جدول بارهای عاملی استفادهمیکنیم .برای محاسبه امتیازهای عاملی ابتدا
وزن عاملهای معنیدار را موردبررسی قراردادهایم .براي محاسبه وزن عاملها از فرمول

f
2

1− f

=w

استفاده شده است .در این فرمول  fهمان بار عاملی و  wوزن متناظر با آن است .در مرحله بعد هر یک از وزنها
ضرب در رتبههای اولیه حاصل از نمودار کیو (باتوجهبه طیف مورد بررسی) براي هریک از افراد شده و امتیاز عامل
ها بدست می آید .در این پژوهش تمامی مراحل گفته شده با استفاده از نرمافزار  SPSSطی شدهاست تا امتیازهای
عاملی بدست آیند.
البته الزم به ذکر است که بهمنظور راحتی کار ،ابتدا رتبه هرکدام از عبارات نمونه کارتها برای هر
عامل محاسبه گردید .سپس بر اساس این رتبهها ،تعیینگردید که هرکدام از عبارات در کدام ناحیه از
طیف نمودار کیو قرار میگیرد .باتوجهبه امتیازهای عاملی و مرتبسازی آنها و اختصاص اعدادی بین
 -4و  +4باتوجهبه رتبه امتیازهاي عاملي محاسبهشده است .در مرحله بعد برای شناسایی عبارات هر
یک از عاملها ،آرایههای عاملی بهدستآمده از در طیف نمودار کیو قرار میگیرد تا بهروشنی مشخص
گردد هر عامل داراي چه آرایهای است .در نمودارهایی که در ذیل خواهد آمد ،عبارات هر عامل همراه با
طیف یا میزان اهمیت آنها نشاندادهمیشود .در واقع نمودارهای ذیل نقطه اتصال ماتریس چرخشیافته
و امتیازهای عاملی است تا بدین طریق میزان اهمیت هر عبارت در هر عامل باتوجهبه افراد آن عامل
شناسایي گردد.
 .7نمایش آرایههای عاملی در قالب نمودار کیو
در این قسمت تمام آرایههای عاملی استخراجشده در قالب نمودار کیو و بهصورت جداول ذیل
نشاندادهمیشوند.
جدول  .۵آرایه عاملی اول در قالب نمودار کیو

بیشترین موافقت

بیشترین مخالفت

+4

+3

+۲

+1

0

-1

-۲

-3

-4

23

27

3۱

22

۱5

۱2

7

2۱

۱4

30

۱7

33

۱8

5

۱

۱6

26

25

۱9

3

34

28

8

۱3

20

6

32

29

24

۱۱

4

9

۱0

2
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باتوجهبه ماتریس چرخش یافته مشارکتکنندگان  ،P011 ،P006 ،P004 ،P002 ،P001و
 P012که در شناسایی عامل یا الگوی ذهنی اول مشترک هستند عوامل  17 ،27 ،30 ،23و  19را
بهعنوان مهمترین عوامل شناسایی کردهاند .این به این معنا است که این عبارت بیشترین امتیاز را از نظر
مشارکتکنندگان الگوی ذهنی اول به خود اختصاص دادهاند .همچنین از نظر آنها عوامل ،21 ،25 ،14
 26و  20از کمترین اهمیت برخوردار هستند .به عبارت بهتر این عوامل کمترین امتیاز را به خود

اختصاص دادهاند.
جدول  .۶آرایه عاملی دوم در قالب نمودار کیو

بیشترین موافقت

بیشترین مخالفت

+4

+3

+۲

+1

0

-1

-۲

-3

-4

۱4

28

۱0

6

25

27

۱8

30

3۱

4

20

23

2۱

22

۱3

۱2

5

7

۱5

9

32

34

۱9

2

۱۱

۱7

8

29

۱

33

26

۱6

3

24

باتوجهبه ماتریس چرخش یافته مشارکتکنندگان  P011 ،P010 ، P008 ،P007 ،P005و
 P012که در شناسایی عامل یا الگوی ذهنی دوم مشترک هستند ،عوامل  20 ،28 ،4 ،14و  15را بهعنوان
مهمترین عوامل شناسایی کردهاند؛ همچنین از نظر آنها عوامل  5 ،30 ،7 ،31و  11از کمترین اهمیت
برخوردار هستند.
بیشترین موافقت
+4

جدول  .۷آرایه عاملی سوم در قالب نمودار کیو

+3

+۲

+1

5

2۱

7

4

25

22

۱۱

6

۱3

۱

8

9

27

3

۱8

30

۱5

۱0

2

32

33

20

بیشترین مخالفت

0

-1

-۲

-3

-4

۱2

۱6

۱4

23

26

3۱

24

۱7

28

29

۱9

34

ماتریس چرخشیافته مشارکتکنندگان  P010 ، P006،P001و  P014که در شناسایی عامل یا
الگوی ذهنی سوم مشترک هستند ،عوامل  11 ،21 ،22 ،5و  8را بهعنوان مهمترین عوامل شناسایی
کردهاند؛ همچنین از نظر آنها عوامل  24 ،14 ،17 ،23و  29از کمترین اهمیت برخوردار هستند.
بیشترین موافقت

جدول  .۸آرایه عاملی چهارم در قالب نمودار کیو

بیشترین مخالفت

+4

+3

+۲

+1

0

-1

-۲

-3

-4

24

5

۱6

۱4

27

26

2۱

۱3

8

25

34

۱9

33

9

۱۱

2

۱7

28

۱8

6

4

7

۱0

22

3

۱

۱5

3۱

۱2

23

32

20

30

29
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باتوجهبه ماتریس چرخشیافته مشارکتکنندگان  P012 ،P010 ،P009و  P013که در شناسایی
عامل یا الگوی ذهنی چهارم مشترک هستند ،عوامل  34 ،5 ،25 ،24و  18را بهعنوان مهمترین عوامل
شناساییکردهاند؛ همچنین از نظر آنها عوامل  17 ،13 ،28 ،8و  3از کمترین اهمیت برخوردار هستند.
بیشترین موافقت

جدول  .10آرایه عاملی پنجم در قالب نمودار کیو

بیشترین مخالفت

+4

+3

+۲

+1

0

-1

-۲

-3

-4

2

9

۱2

24

6

28

۱5

۱3

۱۱

8

۱4

4

5

3

3۱

30

23

۱6

۱7

۱8

33

۱

7

26

۱0

2۱

۱9

22

25

20

27

34

29

32

باتوجهبه ماتریس چرخش یافته مشارکتکنندگان  P006و  P015که در شناسایی عامل یا الگوی
ذهنی پنجم مشترک هستند ،عوامل  2،8،9،14و  17را بهعنوان مهمترین عوامل شناسایی
کردهاند؛همچنین از نظر آنها عوامل  23 ،13 ،16 ،11و  10از کمترین اهمیت برخوردار هستند.

جمعبندی یافتههای پژوهش (تحلیل الگوهای ذهنی)
به کمک روششناسی کیو و با بررسی دیدگاهها و ذهنیت مشارکتکنندگان تحقیق ( 15نفر از خبرگان
در عرصه زن و خانواده و نیز مشاوران خانواده) 5 ،الگوی ذهنی و تفکر متفاوت درباره پدیده روابط فرا
زناشویی در زوجین شهر تهران ،شناساییگردید.
الگوی ذهنی  :1محیطگرایان
بر اساس ذهنیت و دیدگاه مشارکتکنندگان این الگوی ذهنی ،عوامل دارای اهمیت بیشتر و کمتر
در پیدایی مسئله روابط فرا زناشویی در زوجین شهر تهران اینگونه بیان شده است :دشواری طالق،
طرحواره ازدواج ،دادن حس رهایی به زن ،فقر و ثروت و در نهایت دوستان منحرف.
بر اساس این الگو ،میتوان نقش محیط را در این الگوی ذهنی دارای اهمیت بیشتر دانست .از
آنسوی که در جامعهای طالق ،یک امر قبیح و ناپسند پنداشته میشود ،شخص نمیتواند بهراحتی برای
جداشدن از همسر خود اقدامی برای طالق بکند از همین روی تن به این نوع از روابط میدهد.
طرحوارههای انسان نیز امری است که توسط جامعه شکل میگیرد و در ذهن شخص ماندگار
میشود .دادن حس رهایی به زن ،فقر و ثروت و نیز دوستان منحرف بهگونهای دارای رنگ اجتماعی شدید
هستند که جزو دستههای عوامل اجتماعی برشمرده میشود.
الگوی ذهنی  :2خانواده گرایان
بر اساس ذهنیت و دیدگاه مشارکتکنندگان این الگوی ذهنی ،عوامل دارای اهمیت بیشتر و کمتر
در پیدایی مسئله روابط فرا زناشویی در زوجین شهر تهران اینگونه بیان شده است :خانواده پدری،
جنسیت ،عدم همسان همسری ،رسانهها و شبکههای مجازی و آشیانه خالی.
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بر اساس این الگو ،میتوان نقش خانواده را در این الگوی ذهنی دارای اهمیت بیشتر دانست .خانواده
پدری ،مکانی است که انسان نخستین تجربیات از زندگی را در آن کسب میکند ،از همین روی این
دست از تجربیات میتواند در شکلدهی به رفتارهای آینده فرد ،نقش مؤثری داشته باشد.
در مورد عامل جنسیت ،یکی از عوامل شکلدهی به هویت جنسی و جنسیتی انسان ،خانواده است.
از همین روی آن چه در هویت مردانه و زنانه از سوی خانواده به فرد القا میشود میتواند در رفتارهای
بهنجار و نابهنجار شخص مؤثر واقع شود.
عدم همسان همسری و آشیانه خالی نیز از جمله عواملی است که در دسته عوامل خانوادگی قرار
میگیرند.
الگوی ذهنی  :3باورگرایان
براساس ذهنیت و دیدگاه مشارکتکنندگان این الگوی ذهنی ،عوامل دارای اهمیت بیشتر و کمتر
در پیدایی مسئله روابط فرا زناشویی در زوجین شهر تهران اینگونه بیان شده است :سن فرد خیانتکننده،
نگرش سهل گیرانه و مجاز جامعه ،سوءاستفاده از امکان تعدد زوجات ،عدم تأمین نیازهای عاطفی از
سوی همسر و بیضرر دانستن روابط.
بر اساس این الگو ،میتوان نقش نگرش و باور را در پیدایی این مسئله دارای اهمیت بسیار دانست.
فرد در سنینی ممکن است این باور را داشتهاست که هنوز از نشاط جوانی خود بهره نگرفته است و یا
باگذشت از عمر خود هنوز برخی از لذتها ،الزمه زندگی بانشاط خود است .از همین روی به این
روابط تن میدهد.
نگرش سهلگیرانه فرد و نیز جامعه ،سوءاستفاده از امکان تعدد زوجات ،باور به اینکه نیازهای
عاطفیاش از سوی همسر تأمین نشده است و در نهایت بیضرر دانستن این نوع از روابط در زندگی
فردی و خانوادگی فرد میتواند از جمله عواملی دانست که در آن نگرش و باورهای فرد دارای اهمیت
بیشتر است.
الگوی ذهنی  :4ارتباطگرایان
بر اساس ذهنیت و دیدگاه مشارکت کنندگان این الگوی ذهنی ،عوامل دارای اهمیت بیشتر و کمتر
در پیدایی مسئله روابط فرا زناشویی در زوجین شهر تهران اینگونه بیان شده است :فضای شغلی مختلط،
نوع شغل ،سن فرد خیانتکننده ،گذر از سنت به مدرنیته و جامعه آلوده .بر اساس این الگو ،میتوان
نقش ارتباط را در پیدایی این مسئله دارای اهمیت بسیار دانست .فضای شغلی ،نوع شغل و جامعه آلوده
ارتباط مستقیمی با روابط یک شخص در بستر جامعه دارد .در برخی از سنین ،ارتباطات انسان گستردهتر
می شود و انسان خواهان ارتباط بیشتری با افراد هست و همین مورد میتواند بهگونهای در ذیل عوامل
ارتباطی دانستهشود .در گذر از سنت به مدرنیته نیز آنچه بیشتر خود را نمایان ساخته است ،افزایش کمیت
و کیفیت ارتباط میان انسانهاست.
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الگوی ذهنی  :5روان گرایان

بر اساس ذهنیت و دیدگاه مشارکتکنندگان این الگوی ذهنی ،عوامل دارای اهمیت بیشتر و کمتر در
پیدایی مسئله روابط فرا زناشویی در زوجین شهر تهران اینگونه بیان شده است :اختالالت روانی،
بی ضرر دانستن روابط ،اثبات مردانگی و احساس جوانی ،خانواده پدری و فقر و ثروت .بر اساس این
الگو ،میتوان نقش روان و شخصیت نابهنجار فرد را در پیدایی این مسئله دارای اهمیت بسیار دانست.
اختالالت روانی ،بیضرر دانستن روابط (در افراد مبتال به شخصیت ضداجتماعی) ،اثبات مردانگی و
احساس جوانی (افراد مبتال به اختالالت شخصیتی همچون ضداجتماعی ،خودشیفتگی و نمایشی)،
خانواده پدری بهعنوان یکی از عوامل شکلدهنده به روان افراد و نیز خانواده بهعنوان یکی از عوامل مؤثر
بر پیدایی اختالالت روانی می تواند عواملی باشد که بر اساس اندیشه خبرگان این الگوی ذهنی،
شکلدهنده این پدیده در زوجین شهر تهران هستند .فقر نیز میتواند زمینهساز پیدایی عقده حقارت شود
و فرد را وارد این نوع از روابط کند.

بحث و نتیجهگیری
به کمک روششناسی کیو و با بررسی دیدگاهها و ذهنیت مشارکتکنندگان تحقیق ( 15نفر از خبرگان
در عرصه زن و خانواده و نیز مشاوران خانواده) 5 ،الگوی ذهنی و تفکر متفاوت درباره پدیده روابط فرا
زناشویی در زوجین شهر تهران ،شناسایی شد .این  5الگوی ذهنی عبارتاند از:
 .1محیطگرایان؛ شامل عوامل :دشواری طالق ،طرحواره ازدواج ،دادن حس رهایی به زن ،فقر و
ثروت و دوستان منحرف.
 .2خانواده گرایان؛ شامل عوامل :خانواده پدری ،جنسیت ،عدم همسان همسری ،رسانههای و
شبکههای مجازی و آشیانه خالی.
 .3باور گرایان؛ شامل عوامل :سن فرد خیانتکننده ،نگرش سهلگیرانه و مجاز جامعه ،سوءاستفاده
از امکان تعدد زوجات ،عدم تأمین نیازهای عاطفی همسر و بیضرر دانستن روابط.
 .4ارتباط گرایان؛ شامل عوامل :فضای شغلی مختلط ،نوع شغل ،سن فرد خیانتکننده ،گذر از
سنت به مدرنیته و جامعه آلوده.
 .5روان گرایان؛ شامل عوامل :اختالالت روانی ،بیضرر دانستن روابط ،اثبات مردانگی و احساس
جوانی ،خانواده پدری و فقر و ثروت.
از آن روی که خانواده نقش مهمی در پیدایی این روابط دارد ،الزم است خطمشیهای مطلوبی را
ناظر به خانواده تدوینکرد .به همین دلیل به برخی از این خطمشیهای مؤثر در کاهش پیدایی روابط فرا
زناشویی اشاره خواهیم کرد:
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 .1اجرای طرح «هر خانواده ،یک روانشناس خانواده»
به همان اندازه که جسم افراد یک خانواده مهم است ،روان ایشان نیز باید موردتوجه قرار بگیرد .این
سیاست در دیگر عوامل خانوادگی و روان افراد نیز میتواند تکرار شود .روانشناس خانواده بهعنوان فردی
آگاه نسبت به یک خانواده ،با آگاهی کامل از روابط افراد خانواده میتواند تعارضات ایشان را بهدرستی
بشناسد و با آگاهیهای چندسالهای که نسبت به یک خانواده به دست میآورد ،میتواند تعارضات و
ارتباطات ایشان را تصحیح نما ید و اگر این ارتباطات قابل تصحیح نباشد ،در امر طالق و جدایی این
زوج تسهیل نماید و از آسیبهای ظاهری و پنهانی این جدایی بکاهد.
 .2اجرای دورههای روانشناختی پیش از ازدواج
یکی از سیاستهای مهم در امر ازدواج میتواند الزامی کردن امر «مشاوره پیش از ازدواج» باشد که
با اجرای این طرح و با بهکارگیری تستهای روانشناختی و نیز مصاحبههای بالینیای که صورت
میگیرد ،میتوان طرحوارههای فرد در مورد ازدواج را تشخیص داده و در جلسات مشاوره فردی و نیز
کارگاههای روانشناختی ،اقدام به درمان این موارد کرد.
 .3افزایش سواد رسانه
یکی از آسیبهای دنیای جدید ،ورود فضای مجازی و شبکههای اجتماعی به بستر خانواده و
تأثیرگذاری آن بر ّ
کمیت و کیفیت اعضای خانواده است .از همین روی الزم است در این حوزه
خطمشیهای مناسبی در نظر گرفته شود .از جمله این خطمشیها میتواند افزایش آگاهی زوجین نسبت
به فضای مجازی و نیز مدیریت حضور در شبکههای اجتماعی باشد .این امر میتواند با برگزاری
دورههای آموزش «سواد رسانه» صورت گیرد.
یکی از معضالت فضای مجازی و شبکههای اجتماعی ،فقدان نرمافزارهای ایرانی در این فضاست
و با بودن برخی از این موارد بهخاطر ضعف های اساسی که در آنها وجود دارد ،کمتر مورد استقبال قرار
میگیرد .در گام نخست الزم است که این نوع از نرمافزارها ساختهشده و در بستر آنها کانالهای تراز
خانواده ایرانی  -اسالمی در جهت اطالعرسانی درست و پوشش اوقات فراغت جامعه فعال و معرفی
گردد .در کنار آن نیز الزم است سایتهای مناسب برای آموزش مسائل زناشویی با رعایت چارچوبهای
شرعی و منطبق بافرهنگ ایرانی  -اسالمی راهاندازی شود.
 .4تولید سریال و فیلمهای مرتبط با پدیده روابط فرا زناشویی
یکی دیگر از مسائلی که باید بدان توجه داشت ،سریالها و فیلمهایی است که بهگونهای به ترویج
این نوع از روابط اقدام میکنند .یکی از راههای مقابله با این موضوع ،تولید فیلمها و سریالهایی است
که بهگونهای بهنقد این نوع از روابط و تبیین پیامدهای آن میپردازد .شاید یکی از بسترهای مناسب آن
سریالها و فیلمهای شبکههای خانگی است.
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به طور خاص ،این روزها نقش سریالهای شبکه نمایش خانگی در سبد مصرف کاالهای فرهنگی
خانواده پررنگتر از قبل شده است .دسترسی آسان به برنامههای ویدئویی و پلتفرمهای جدید و حذف
لوحهای فشرده نیز از جمله دالیل دیگر استقبال از این سریالها شده است .بهویژه که ستارههای سینما
هم پایشان به شبکه نمایش خانگی باز شد و بسیاری از کارگردانهایی که در این حوزه فعالیت میکنند،
با استفاده از این چهرهها راه فروش آثار خود را هموار کردند.
 .5مدیر یت روانی «آشیانه خالی»
به علت کاهش نرخ جمعیت ،در چند دهه آینده جامعه ایرانی ،مسئله «پیری جمعیت» یکی از
مسائل اجتماعی خواهد شد .بر اساس یافتههای پژوهش ،یکی از عوامل مؤثر در پیدایی روابط فرا
زناشویی ،خانه خالی از فرزندان است که این امر میتواند به دو علت )1عدم فرزندآوری  )2ازدواج
فرزندان پدید آید ،اما آنچه که مبین اصطالح «آشیانه خالی» است ،مورد دوم یعنی ازدواج فرزندان است
که زن و مرد پس از گذشت زمانی از زندگیشان تا مادامیکه فرزندان در خانه حضور داشتند ،عدم ارتباط
صحیح میان زن و شوهر به چشم نیاید و پس از آنکه فرزندان به علت ازدواج یا تحصیل خانه را ترک
میکنند ،این زخم کهنه سرباز میکند .از همین روی باید خطمشیهای مناسبی برای این نوع از
خانوادهها در نظر گرفت و بهگونهای اوقات فراغت ایشان را مدیریت کرد؛ جدای از آنکه باید فرهنگ
صلهرحم و نیز دیدار از والدین را در فرهنگ ایرانی زنده کرد .یکی از خطمشیهای مناسبی که میتوان
برای این خانوادهها در نظر گرفت ،امکان ادامه تحصیل این افراد است.
پیشنهاد نویسنده آن است که پژوهشهای دیگری به همین روش در موضوع علل پیدایی روابط فرا
زناشویی در شهرهای دیگر صورت بگیرد .تا بر اساس آنها بتوان خطمشیهای مطلوب آن را ارائه کرد.
پژوهشهای دیگر نیز میتواند به بررسی امکانسنجی و اثربخشی این خطمشیها اقدام کند.
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