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هدف این پژوهش ،شناسایی جایگاه باور و انگیزه زنان در مدل مفهومی رابطه فرازناشویی
آنان بود.پژوهش با رویکرد کیفی و روش گراندد تئوری انجام شد.تکنیک گردآوری دادهها،
مصاحبه ساخت نیافته و دادههای مورد نیاز از مصاحبه با  17نفر از زنان ساکن شهر قزوین
که تجربه رابطه فرازناشویی داشتند؛ جمعآوری شده است .انتخاب مصاحبهشوندگان با
روش نمونهگیری هدفمند که نیازمند استفاده از نمونهگیری متوالی به نام گلوله برفی است،
انجام شد .در این پژوهش از اعتبار زاو یهبندی استفاده شده است .براساس یافتهها،شرایط
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علی این پژوهش تنوعطلبی جنسی ،عدم مهارت و دانش جنسی و توجیه رابطه فرازناشویی
و عدم حضور همسر شناسایی شدند.پدیده محوری دگردیسی صمیمیت یا عشق متالقی که
در زمینه جایگزینی برای رشد روابط اجتماعی و تغییر ارزشهای اجتماعی ،افزایش اوقات
فراغت و تسهیل گری فنآوریهای نوین پدید آمده است .فردگرایی ،دوسویگی جنسیتی،
بیتفاوتی همسر ،فرودستی زن در کسب درآمد بهعنوان شرایط مداخلهگر و در نهایت
مشخص شد که زنان ،با بهرهگیری از استراتژیهای عمل به رابطه فرازناشویی و به میل به
مصرف ،مدیریت بدن و تردید داشتن در ادامه زندگی پیامدهایی افزایش لذتگرایی و عادی
شدن رابطه فرازناشویی را خلق کردند.
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زمینه و هدف
پژوهشگر به دنبال این است که چگونه و در چه زمینه و شرایط اجتماعی و زندگی زناشویی ،زنان
متأهل شهر قزوین به رابطه فرازناشویی گرایش پیدا کردند.
پژوهش حاضر با هدف شناسایی جایگاه باور و انگیزه زنان در مدل مفهومی رابطه فرا زناشویی آنان
میباشد.

روش
روش پژوهش حاضر کیفی و تکنیک گراندد تئوری انجام گرفت،روش گردآوری دادهها ،مصاحبه
ساخت نیافته و دادههای موردنیاز از مصاحبه با  17نفر از زنان ساکن شهر قزوین که تجربه رابطه فرا زناشویی
داشته یا دارند؛ جمعآوری شده است .انتخاب مصاحبهشوندگان با روش نمونهگیری هدفمند که نیازمند
استفاده از نمونهگیری متوالی به نام گلوله برفی است ،انجام شد .در این پژوهش از اعتبار زاویهبندی استفاده
شده است.

یافتهها
در نتیجه این پژوهش شرایط علی تنوعطلبی جنسی ،عدم مهارت و دانش جنسی و توجیه رابطه فرا
زناشویی و عدم حضور همسر شناسایی شدند .پدیده محوری "دگردیسی صمیمیت "یا "عشق متالقی " در
زمینه جایگزینی برای رشد روابط اجتماعی و تغییر ارزشهای اجتماعی ،افزایش اوقات فراغت و تسهیلگری
فناوریهای نوین پدید آمده است .فردگرایی ،دوسویگی جنسیتی ،بیتفاوتی همسر ،فرودستی زن در کسب
درآمد بهعنوان شرایط مداخلهگر کشف شد و در نهایت مشخص شد که زنان ،با بهرهگیری از استراتژیهای
عمل به رابطه فرا زناشویی و میل به مصرف ،مدیریت بدن و تردید داشتن در ادامه زندگی ،پیامدهای افزایش
لذتگرایی و عادی شدن رابطه فرا زناشویی را خلق کردند.

نتیجهگیری
بر اساس یافتههای بدست آمده در این پژوهش ،به این نتیجه دست یافتیم که همزمان با ظهور تغییرات
نوین در نظام فرهنگی و اجتماعی تمامی جوامع ،تحوالت و دگرگونیهای متعدد و پرسرعتی نیز ،در ارزشها
و باورهای مردم خصوصا زنان ،پیرامون ازدواج و خانواده به وجود آمده است؛ بهطوری که منجر به پدیده
تغییر شکل صمیمیت در الیههای زیرین خانواده شده است.
از یک طرف ،پدیده جهانی شدن و از طرفی دیگر درگیر بودن با وضعیت فردی و پیوند با سنتهای
گذشته زنان را در موقعیت جدیدی قرار داده است؛ همان موقعیتی که گیدنز از آن به "شرایط برابر ساز" نام
میبرد (گیدنز.)2013،
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در این موقعیت زنان به عرصههایی وارد میشوند که پیش از آن امکان حضور در آن را نداشتند .آنها
با وارد شدن به عرصههای جدید ،روابط نوینی در مسیر زندگی روزمره خود ایجاد کردند که این امر در فرایند
هویت جویی آنان بسیار مؤثر عمل کرد.
بهطوریکه امروزه دوشادوش مردان در جامعه مشغول کار و فعالیتهای مختلف هستند و با حضور
اجتماعی پر رنگ در فضای اجتماعی و اقتصادی وارد سپهر عمومی جامعه شده و با گروهها و افراد مختلفی
به صورت روزانه برخورد دارند؛ که این عوامل منجر به تغییر طرحوارههای ذهنی و عاطفی در زنان شده است.
همچنین با افزایش اوقات فراغت زنان ،نسبت به گذشته و دگرگونی ایجاد شده در نظام ارزشها ،همراه
با رشد اندیشه و تفکر نوین و گسترش آگاهیهای عمومی ،ارتقای تحصیالت تخصصی زنان و تغییر
ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ،گسترش وسایل ارتباطی نوین ،آنها دیگر تمامأ درگیر مسئولیتهای
مربوط به خانواده و فرزندان نشده و دائما در حال بازاندیشی نگرش خود نسبت به دنیای بیرون هستند.
امروزه هویت زن ایرانی ،ترکیبی بازاندیشانه از هو یتهای مدرن و سنتی است ،در واقع با ترکیب این
دو هویت ،زنان در پی تعریف هویت اجتماعی جدیدی هستند که با رشد اجتماعی و به نوعی شکلگیری
ّ
فردیت زنانه و استقالل نسبی از مردان همراه است ،بطوریکه آنها از حاشیه به متن کشیده شده و بهنوعی
رشد یافته و شخصیت مستقلی برای خود شکل دادهاند و با کاهش وابستگی به مردان و به زیر سؤال بردن
نقش جنس ّدوم ،گسترش حضور خود را در جامعه امروزی نسبت به گذشته به شدت افزایش دادهاند.
از طرفی با افزایش فردگرایی که در تفکر مدرن وجود دارد ،زنان به این باور رسیدهاند که پیشتر و مهمتر
از هر چیز ،خود آنها و رفع نیازها و جلب لذتهایشان میباشد.
اگرچه با قاطعیت نمیتوان حضور زنان در جامعه را عاملی برای بروز آسیبهای اجتماعی دانست ولی
بهطور کلی،شانس و احتمال حضور دو جنس مخالف در محیطهای اجتماعی نسبت به گذشته بیشتر شده
و افراد در روابط کاری ،خودمانیتر شده و به حریم خصوصی هم پا گذاشتهاند و این وابستگی عاطفی ،نوعی
احساس تعلق ایجاد کرده که توأم با نوعی دوگانگی است .یعنی از طرفی آنها در صورت پشیمانی توان قطع
رابطه را ندارند؛ چون یا از طرف فرد بیگانه مورد تهدید و اخاذی قرار گرفته و مجبور به ادامه رابطه میشوند،
یا از طرف دیگر در برقراری رابطه عاطفی با شخصی بهجز همسرشان ،دائمأ در عذاب و احساس گناه هستند،
که این خود باعث ایجاد مشکالت و اختالفات زناشویی خواهد شد.
مطالعات زیادی در خصوص پدیده فرازناشویی زنان در ایران صورت گرفته اما کمتر به مفهوم
جامعهشناختی پرداخته شده و بیشتر در حوزه روانشناسی و آسیبشناسی مورد پژوهش قرار گرفته است .از
جمله این پژوهشها:
پژوهش قدیری با عنوان"مطالعه پدیدار شناختی فرازناشویی"از مصاحبه عمیق با  36نفر از زنانی که
تجربه رابطه فرازناشویی داشتند و از طریق تکنیک گلوله برفی انتخاب شده و مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند
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انجام گرفته است ،یافتههای پژوهش نشان داد ،که روابط فرازناشویی معلول عوامل متعدد و متکثری است
که تعدادی از این مقولهها :فردگرایی ،تأثیرپذیری از دوستان ،مشکالت اقتصادی ،اعتیاد و رسانهها است
(قدیری.)1396،
عبدالملکی نیز در پژوهش خود با عنوان " رابطه استفاده از رسانههای جهانی و بازاندیشی مدرن با
گرایش به روابط فرازناشویی در بین زوجین شهر قروه بیان کرد ،استفاده از رسانههای جهانی ،بازاندیشی مدرن
و تغییر شکل صمیمیت و رضایت زناشویی در گرایش زوجین به رابطه فرا زناشویی تأثیرگذار است
(عبدالملکی.)1394،

همچنین یافتههای تحقیق آروج و همکاران این تحقیق حاکی از آن است که مردان بیشتر به زنان خیانت
میکنند ،درحالیکه زنان تصور میکنند که خیانت عاطفی بیشتری نسبت به مردان مرتکب میشوند .مردان
خیانت جنسی را درک میکردند و زنان خیانت عاطفی را بهعنوان بدترین نوع خیانت تلقی میکنند(آروج و
همکاران .)2015،1گیل بریور و همکاران نیز در پژوهش خود نشان دادند که صفت تاریک سهگانه :خیانت
خود زنان ،آسیبپذیری درک شده شان به خیانت شریک و انتقام در پاسخ به این خیانت را پیشبینی میکنند
( گیل بریور.)2015،2
زرندی( )1396نیز در پژوهشی عنوان کرد که دستاوردهای نوین زنان و تغییر در نقشهای جنسیتی در
کنار سایر مقوالت میتواند موجد رابطهای پایدار و خودخواسته گردد و رابطه اجباری فعلی را قطع نماید.که
این پژوهش نیز آن را تأیید میکند (زرندی. )1396،

مالحظات اخالقی
در این تحقیق به مسائل اخالقی از جمله تبیین هدف تحقیق برای شرکتکنندگان ،دادن زمان کافی به
هر مصاحبه شونده برای درک و پاسخگویی به سؤاالت تحقیق ،ناشناس بودن ،محرمانه بودن اطالعات،
حفظ حریم خصوصی ،رضایت آگاهانه ،صداقت و درستکاری توجه کامل شد .همچنین اصول اخالقی
مرحله جمعآوری دادهها ،اصول وفاداری و قضاوت مستدل ،اصول اخالقی تحقیق در نظر گرفته شد و در
مرحله تحلیل و تفسیر ،حقوق کلیه ذینفعان این تحقیق رعایت شد.
مطالعه حاضر توسط هیچ موسسهای حمایت نشده است.
حمایت مالی :مطالعه حاضر تحت هیچگونه حمایت مالی انجام نشده است.
سهم نویسندگان :نویسنده مسئول زهرا آقاجانی بیگی بوده و مسئولیت تحقیق و نگارش مقاله را بر عهده
داشته است .نویسنده دوم حسین ابوالحسن تنهایی مسئولیت ویراستاری علمی مقاله را بر عهده داشت.
تضاد منافع :این پژوهش بهطور مستقیم یا غیر مستقیم با منافعی تعارض ندارد.
Urooj et al
Gil Brewer et al
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، محققین از تمامی زنانی که با مشارکت خود در مطالعه ما را در این تحقیق یاری کردند:تشکر و قدردانی
. و همچنین از عزیزانی که در نوشتن این مقاله به من مشاوره و راهنمایی کردند تشکر میکنم.قدردانی میکنند
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