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Abstract 

Purpose: When criteria such as kindness, loyalty, and respect are violated in an intimate 

relationship, it is a form of infidelity that can have a variety of causes. The purpose of this 

study was to determine the behavioral and physical dimensions of childhood trauma in men 

and women who have marital infidelity. 
Method: This study was a qualitative study. A total of 11 participants who have a history of 

marital infidelity (7 women and 5 men) were selected using purposeful samplmig method. 

They were then interviewed using semi-structured interview until participants' responses 

were saturated. Analysis of the interviews was also conducted using grounded theory by 

opening, centeal and selective coding. 

Findings: The results of the interview analysis showed that individuals who have marital 

infidelity suffer from behavioral and physical traumas including: behavioral abuse 

(punishment, parental aggression, forced and behavioral coercion), incorrect parenting 

(extreme affection, parental self-centeredness, lack of supervision and behavioral 

contradiction of parents), malfunctioning family structure (family conflicts, border tensions 

and inequality between children). Moreover, it was demonstrated that the childhood trauma 

result in some problems for these people in various areas of their life in childhood and 

adulthood. Based on these findings, as well as the paradigm model, necessary plans can be 

taken to identify as well as prevent traumas that could potentially lead to marital infidelity. 
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 چکیده
شکني تعهدصميمي نقض شده است، نوعي   ي احترام در رابطهدهد معيارهاي مهرباني، وفاداري و رفتاري که نشان مي : هر هدف

هاي دوران هاي مختلفي داشته باشد. هدف پژوهش حاضر تعيين ابعاد رفتاري و فيزیکي آسيبتواند علتشود که ميمحسوب مي

 تعهد شکني زناشویي بود.   يکودکي در مردان و زنان داراي سابقه

مرد( از   5زن و    7نفر )  11عميق نيمه ساختاریافته در    يي بود که با استفاده از مصاحبههاي کيف : این مطالعه از نوع پژوهشروش

گيري تا جایي ادامه  نمونه  گيري هدفمند انتخاب شدند وصورت نمونهخيانت زناشویي انجام شد. این افراد به  يافراد داراي سابقه

 يکيفي نظریه  يها با استفاده از شيوه هاي حال از مصاحبهداده   کنندگان به حالت اشباع برسد. تحليلهاي شرکتیافت که پاسخ

 اي در سه مرحله کدگذاري باز، محوري و انتخابي انجام شد. زمينه

هاي تعهد شکني زناشویي در دوران کودکي خود دچار آسيب ي ها نشان داد که افراد داراي سابقه: نتایج تحليل مصاحبههایافته 

هاي تربيتي نادرست والدین )محبت رفتاري و فيزیکي شامل: سوء رفتار )تنبيه، تندخویي والدین، بيگاري و اجبار رفتاري(، شيوه 

ات خانوادگي، تنيدگي افراطي، خودمحوري والد، عدم نظارت و تناقض رفتاري والدین(، بدعملکردي ساختار خانواده )تعارض

ها مشکالتي را براي افراد در ها نشان داد که این آسيبمرزها و نابرابري بين فرزندان( شده بودند. همچنين بررسي روند مصاحبه

ها و همچنين الگوي پارادایمي اساس این یافته  به وجود آورده بودند. بر  هاي مختلف زندگي سالي و در زمينهکودکي و بزرگ

طور بالقوه در خانواده ممکن است منجر به خيانت هایي که بهتوان جهت شناسایي و همچنين پيشگيري از آسيبها ميز آنحاصل ا

 شوند، اقدامات الزم را انجام داد.

 تعهد شکني زناشویي هاي دوران کودکي،سوءاستفاده رفتاري، آسيب های کلیدی:واژه 

 

 شناسی بالینی و مشاورههای روانپژوهش 
 دسترسي آزاد  https://tpccp.um.ac.ir مقاله پژوهشي 
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 مقدمه 
افرادي که   است  داده  نشان  به سر ميشواهد  و  در روابط صميمي  استرس  به  از عالئم مربوط  برند، 

تواند در طي فرایند زمان به علت خطرات و  روابط صميمانه مي  وجود، این با .اضطراب کمتري برخوردارند

خيانت  .  (Fincham & May, 2017)  آسيب ببيند 1گویي و خيانت مشکالت گوناگون نظير حسادت، دروغ

هایي از  گویي و خيانت جنسي و عاطفي نمونه دروغ   کند.را به یک رابطه وارد مي  احتماالً بيشترین آسيب

صميمي نقض   يدهد معيارهاي مهرباني، وفاداري و احترام در رابطه اما هر رفتاري که نشان مي  خيانت است؛

مي محسوب  خيانت  نيز  است  مي هنگامي  .(Fincham & May, 2017)  شودشده  خيانت  فردي  بيند،  که 

همچنين خيانت    . (McDaniel, 2017)   اش براي شریکش کمتر اهميت داردو رابطه   کند که او احساس مي

افشاي    . (Johnson & Brubacher, 2016) تبدیل شود  2تواند به انحالل رابطه و نيز افسردگي سرعت ميبه 

هاي  شکني، اینکه آیا فرد اختياري افشا کرده یا شریک مقابل خودش کشف کرده است، با انواع واکنش تعهد 

.  ( Catalina, 2017)  همراه است هاي خودکشيي و ازجمله اندیشه احساسي مانند افزایش اضطراب و افسردگ

و پرخاشگري فيزیکي و همچنين ایجاد عالئم افسردگي در   3اصلي تهدید طالقخيانت همسر یکي از دالیل  

 .(Toplu-Demirtaş & Fincham, 2018)  هنگام رابطه است

ميشکنمانيپ  احتماالً زناشویي،    تواندي  زندگي  از  نارضایتي  اجباري،  ازدواج  مثل  مواردي  معلول 

رفتاريتنوع  مشکالت  آسيب ،  طلبي،  و  شخصيتي  کودکيرواني،  دوران  جسمي  یا  رفتاري  .  باشد  هاي 

فيزیکي، 4سوءاستفاده  رفتارهاي  انواع  شامل  کودک  رفتار   يسوءاستفاده   احساسي،  از  یا  غفلت  جنسي، 

نفس کودک  رشد، بقا، مسئوليت و اعتمادبه   انگاري است که سبب آسيب واقعي یا احتمالي بر سالمت،سهل

ميليون کودک در سراسر جهان هرساله مورد آزار    40باً  . تقری(Debowska & Boduszek, 2017)  شودمي

مي وس  . (Butchart, 2006)  گيرندقرار  اجتماعي  سطح  هر  در  قوميت   وءاستفاده  تمامي  در  و  اقتصادي  ها 

از هر   دهد. نتایج یک پژوهش نشان دادرخ مي  در هر سطح تحصيالتي   ها و همچنين در تمام ادیان وفرهنگ

جنسي  آشنایان قرباني خشونت فيزیکي و  توسط دوستان و   نفر   234سال،    18  ده هزار نفر از نوجوانان زیر

از آن   187بودند.   از آن   101ها توسط اعضاي خانواده و  نفر  بيگانه مورد تجاوزنفر  افراد  قرار  5ها توسط 

کند؛  . کودک در هنگام استرس، راحتي و حمایت را از مراقب خود جستجو مي(Butchart, 2006) گرفتند

 
1. infidelity 

2. depression 
3. divorce 

4. abuse   

5. rape   
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فيزیکيهنگامي و  آزار رفتاري  ا  قرار مي   1که کودکان مورد  است  دلبستگي، گيرند، ممکن  متداول  شکال 

و    (Doyle & Cicchetti, 2017)  هنددالگوهاي غيرطبيعي و واکنش احساسي نسبت به مراقبان خود نشان  

 آن منجر به اختالل دلبستگي جدي شود. از  این ممکن است پس 

دهد که غفلت و سوءاستفاده والدیني  شده است، نشان مي اي از مطالعات که طي دو دهه انجام مجموعه

  گذاردکه در معرض افسردگي یا سوءمصرف مواد هستند بر رشد مغز کودک و مسيرهاي بيولوژیکي اثر مي

(Teicher & Samson, 2016) .   شان حساس هستند.  کودکان به احساسات دیگران، خصوصاً اعضاي خانواده

مدت بر کودکان  نظمي، اثرات مستقيم منفي با پيامدهاي طوالنيهاي خشونت کالمي یا فيزیکي و بي صحنه 

ها با مشکالت سالي خود منتقل کنند. آن احتمال بيشتري دارد که پيامدهاي منفي را به زندگي بزرگدارد و  

هاي اجتماعي، انگيزه تحصيلي و همچنين مشکالت یادگيري و  پنداره، مهارت  مداوم تنظيم هيجاني، خود

 . (Merrick, 2017) جمله رفتار پرخاشگرانه، سوءمصرف مواد و بزهکاري مواجه هستند  سازگاري از

علت  نمي گفت  زناشویي  تعهد توان  باآسيب  صرفاًشکني  است،  کودکي  دوران  وجود    این  هاي 

شد، ممکن است یکي هاي دوران کودکي با تواند ناشي از محروميت هاي رفتاري و عاطفي که ميمحروميت

بررسي تعهد شکني زناشویي باشد.  انجام از دالیل  نشان مي هاي  بسيار محدودي در دهد پژوهش شده  هاي 

گرفته است.  شکني زناشویي انجام ان کودکي افراد داراي سابقه تعهدهاي رفتاري و فيزیکي دورمورد آسيب

ي مشخص شد که غفلت  امطالعه   در ش کمي است.  شده در این زمينه نيز عمدتاً با روهاي انجام اندک پژوهش 

ي سالبزرگخيانت زناشویي در دوران  و    اضطراب، افسردگي  با  توجهي دوران کودکي توسط اطرافيانيبو  

نشان   (. Mcclelland & McKinney, 2016)دارد  ي  معنادار  رابطه  دیگري  که    پژوهش   سوءاستفاده داد 

نسبت  اطرافيان  و  والدین  اختالالت  رفتاري  منفي،  نگرش  با  کودک  دوران   به  زناشویي  خيانت  و    رواني 

 . (Mukolo & Heflinger, 2011) دارد ي معناداري ارتباط سالبزرگ

گيري رفتارهاي منجر به خيانت زناشویي،  هاي دوران کودکي در شکلبا توجه به نقش احتمالي آسيب 

  رسد و با ها، ضروري به نظر ميتر در این زمينه براي مشخص شدن نقش این آسيبهاي بيشانجام پژوهش 

  ،بنابراین  صورت کيفي انجام شود؛ها به توجه به نياز به بررسي عميق موضوع، بهتر است در ابتدا این پژوهش 

با پژوهش  و  این  رفتاري  ابعاد  بررسي  آسيب   هدف  زنان  فيزیکي  و  مردان  در  دوران کودکي  داراي  هاي 

 شکني زناشویي انجام شد. تعهد يسابقه

 

 
1. behavioral and physical harassment   
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 روش

جهت صرفاً ابعاد فيزیکي و رفتاري  این   پژوهش حاضر از نوع مطالعات کيفي است. در این پژوهش، از

هاي دوران کودکي ي قرار گرفت، چون بررسي همه جزئيات آسيب بررس  مورد هاي دوران کودکي  آسيب

نتيجه احتماالً از   ها و درها، کدگذاري طوالني شدن مصاحبه در قالب یک پژوهش امکان نداشت و موجب  

هاي فيزیکي و رفتاري تصميم بنابراین، با توجه به محدود بودن آسيب؛  شد ها ميدست رفتن بخشي از داده 

ابعاد   اتمام مصاحبهبررس  موردگرفته شد تا صرفاً این    يها با استفاده از نظریه ها، داده ي قرار گيرد. پس از 

وتحليل شدند. کدگذاري باز فرآیندي است  یه تجزو سه مرحله کدگذاري باز، محوري و انتخابي    ايينهزم

با آن مفهوم ابعاد آن ها شناسایي و ویژگيکه  و  نوع کدگذاري،  ها کشف ميها در داده ها  این  شوند. در 

ارند، یا از لحاظ معنا به هم  هایي که از لحاظ مفهوم، ماهيت یکسان درویدادها، حوادث، اشياء و عمل/تعامل

گيرند. کدگذاري محوري فرآیند  شود؛ قرار ميتر که »مقوله« ناميده ميهاي انتزاعياند، ذیل مفهوممربوط

گيرد و  هاي فرعي« است که در محور یک مقوله )مقوله هسته( صورت ميها به »مقوله مرتبط کردن مقوله 

کند. هدف از کدگذاري محوري فرآیند از نو  یکدیگر مرتبط مي  ها و ابعاد به ها را در سطح ویژگيمقوله

هایي است که در جریان کدگذاري باز، خرد شده بودند. کدگذاري انتخابي فرآیند  کنار هم گذاشتن داده 

کدگذاري  سازيیکپارچه است.  نظریه  پاالیش   گام  اولين گيرد:مي صورت مرحله پنج طي انتخابي و 

 با اصلي مقوالت بر گرد تکميلي مقوالت دادن ربط  دوم  است. گام  داستان اصلي يرویه  توضيح  متضمن

 رساندن تأیيد به چهارم . گام استیکدیگر   به  مقوالت مرتبط ساختن سوم است. گام پارادایم یک از استفاده 

 گسترش یا بسط اصالح، به نياز که است  مقوالتي آخر، تکميل ست و گام ا هاداده  از استفاده  با روابط آن

رسيد.    شوندگانمصاحبه هاي استخراجي به تأیيد چهار نفر از  براي اطمينان از اعتبار کدگذاري، مقوله   دارند. 

علمي تأیيد شد و نظرات اصالحي يئته همچنين، مراحل کدگذاري بعد از اتمام، توسط سه کارشناس عضو  

ها روند کدگذاري را  بازگردانده شد و آن کنندگان  ها به سه نفر از شرکت داده   همچنين ها اعمال گردید.  آن

 تأیيد کردند. 

 

 نمونه  جامعه و

کننده شکني زناشویي مراجعهتعهدآماري پژوهش حاضر عبارت بود از مراجعين داراي سابقه    يجامعه

شهرستان   مشاوره  مراکز  در   الرستانبه  فارس  با 1397سال    استان  و   این   .  جامعه  در نمونه   وجود  گيري 

تحقيقات کمي اهميت   ياندازه   بررسي است به  هاي کيفي که هدف آن تحليل عميق موضوع مورد پژوهش 
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بر   ، بنابراین  و بيشتر ميدان مطالعه مهم است؛  ندارد  با توجه به مزیت تنوع در نمونه   سعي  گيري در این بود 

 بر اساس هدفمند    ييوه گيري با شنمونه گيري فقط از یک مرکز صورت نگيرد.  هاي کيفي، نمونه پژوهش 

اینکه براي پاسخمالک گویي به سؤاالت مصاحبه، داشتن  هاي ورود و خروج پژوهش انجام شد. به دليل 

بين    صورت هدفمند ازپژوهش به   کننده در شرکت   يهاي شناختي الزم بود، نمونه سطح متوسطي از توانایي

گویي به سؤاالت کساني انتخاب شدند که داراي حداقل تحصيالت سيکل و توانایي شناختي مناسبي در پاسخ

ماه از   6شکني عاطفي و جنسي بود که حداقل  تعهدشکني این افراد شامل هر دو نوع  تعهدمصاحبه بودند.  

تأیيد مشاور رسيده بود. به این دليل بودند و این مسئله به  آگاه   خود این خيانت گذشته باشد. افراد به خيانت  

ها  ها گذشته باشد، چون ممکن بود بعضي از خيانتماه از خيانت آن   6هایي انتخاب شدند که حداقل  نمونه 

شود    هاي هيجاني خيانت نيز تمام هاي هيجاني زودگذر باشد و با رفع این واکنشاز سر تصادف یا واکنش

هاي هيجاني زودگذر در ادامه  واکنش  از   يرغ دهند ممکن است دالیلي  ياما در افرادي که به خيانت ادامه م 

هاي دوران کودکي دارد. سعي بر این بود از افرادي  باشد که ریشه در آسيب   داشته دادن این خيانت نقش  

متغيرگنمونه  تنوع الزم در  از  مانند سن، سطح تحصيالت و يري شود که  مؤثري  -وضعيت اجتماعي  هاي 

نيمه   يطي مصاحبه  .(Strauss, 1998)  تري از موضوع به عمل آیديقعمدار باشند تا تحليل  اقتصادي برخور

این افراد خواسته شد که خاطرات دوران کودکي خود را بازگو نمایند تا مشخص شود در یافته، از  ساختار

استفاده   «يريردگ»   يها را تهدید کرده است. در طول مصاحبه از شيوه ها چه مشکالتي آندوران کودکي آن

دوم    يخاطره   اول شروعي براي   يخاطره )براي مثال، پایان    شده منتقلدیگر    يشد تا از یک خاطره به خاطره 

  ينفر از افراد داراي سابقه   12از مصاحبه با    هم مشخص شود. پس  باشد( و ارتباط حوادث کودکي نيز با

هاي افراد به حالت اشباع رسيد و انجام مصاحبه متوقف شد. حالت  مرد( پاسخ  5زن و    7)  خيانت زناشویي

مشابه    ، دهندبه سؤاالت مصاحبه مي  کنندگان جدیدشود که پاسخي که شرکتاشباع به وضعيتي گفته مي

اند. دیگر مالک ورود به پژوهش  کنندگان قبلي به سؤاالت مصاحبه داده هایي باشد که شرکتهمان پاسخ

)به تشخيص   مالک خروج داشتن یک اختالل خاص شخصيتي  سال از زندگي مشترک و  گذشت حداقل دو

 در پژوهش بود. و مصاحبه با مشاور( و عدم رضایت از شرکت  پزشکروان 

 

 نیمه ساختاریافته  یمصاحبه

هاي فيزیکي و رفتاري دوران کودکي ها و آگاهي از آسيب آوري داده در پژوهش حاضر براي جمع 

نيمه   ينيمه ساختاریافته استفاده شد. مصاحبه  يشکني زناشویي از مصاحبه تعهد يمردان و زنان داراي سابقه 

استاندارد نشده داراي ساختار بيشتر و موضوع محدودتري است و در آن    يساختاریافته نسبت به مصاحبه 
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مي پرسيده  پاسخگویان  تمام  از  خاصي  باسؤاالت  محاوره   این  شود.  دليل  به  مصاحبه،  وجود  بودن  اي 

آن مصاحبه ترتيب  با  و  دهد  تغيير  را  سؤاالت  که  است  آزاد  شکليگر  به  را  کند مناسب   ها  جابجا    تر 

(Biabangard, 2012) .  و پژوهش  کلي  هدف  گرفتن  نظر  در  آسيب جنبه  با  مختلف  و  هاي  رفتاري  هاي 

محوري این بود:   سؤال شکني زناشویي سؤاالت مصاحبه طراحي شدند.  تعهد  يسابقه فيزیکي افراد داراي  

سؤال براي    هفتچيست. درمجموع    ،آیدین خاطره یا خاطرات بدي که از دوران کودکي به یادتان مي ترمهم

علمي تأیيد شد. به دليل  يئت هانجام مصاحبه انتخاب شد که روایي محتوایي آن توسط سه کارشناس عضو  

گر بعد از هر سؤال با توجه به بافت  هاي نيمه ساختاریافته بود، مصاحبهینکه مصاحبه حاضر از نوع مصاحبها

هاي رفتاري و فيزیکي دوران کودکي تر آسيب عميق  شده، سؤاالت پيگيري براي بررسيموضوعات مطرح

صورت صوتي ضبط شدند  کنندگان به شده با کسب اجازه از شرکتهاي انجامتمام مصاحبه کرد.مطرح مي

ها روي کاغذ پياده شدند. براي محفوظ ماندن مشخصات دقت مصاحبههاي بعدي به سپس براي انجام تحليل  و

ها، بعد از  مصاحبه   شده ضبط کنندگان استفاده شد. همچنين، فایل  هاي مستعار براي شرکتها از نام آزمودني

   پایان پژوهش از بين برده شد.

 

 ها یافته

هاي تربيتي نادرست والدین،  ء رفتار، سبکسو  يهسته   يمقوله چهار    ها،فرآیند کدگذاري مصاحبه در  

 ها، هرکدام در یکتحليل داده   يدست آمد که براي درک بهتر نحوه   بدعملکردي ساختار خانواده و انزوا به

به    1  تار بود که در جدولها، سوء رفاول حاصل از تحليل مصاحبه   يهسته   يجدول مجزا گزارش شد. مقوله 

 شده است. پرداخته  آن

 

 سوء رفتار() شده از مصاحبه مرتبط با آسيب رفتاريهاي استخراجمفاهيم و مقوله  :1جدول 
 ها گزاره  مفاهیم  ها مقوله  ی هستهمقوله 

 تنبيه  سوء رفتار 

 تداوم تنبيه 
دادم، والدینم خيلي زیاد با من  که کار بدي انجام ميهر وقتي

 ها دعواشون ادامه داشت.ساعت کردند و تا دعوا مي

تهدید جسماني    تنبيه و

 از سوي معلم 

گفت اگر درست  هميشه مي  کرد وتنبيه مي  معلم اکثراً من را

زنم  را نخواندي یا تکاليفت را انجام ندادي بيشتر کتکت مي

 کنم. و از مدرسه بيرونت مي

فيزیکي از سوي    تنبيه ترم مرا کتک  دادم، برادر بزرگوقتي کار اشتباهي انجام مي
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 زد.مي تر بزرگهمشير 

تندخویي  

 والدین

عدم کنترل تکانه از  

 سوي پدر 

شد، کل  ي غذا عصباني ميها که پدرم سر سفره بعضي وقت

 انداخت. چيز را بيرون ميهمه کرد وسفره را پرت مي

 خشونت مادر
ي  کرد و به همهبا همه دعوا مي  مادرم اکثر اوقات عصبي بود و 

 پرید. اعضاي خانواده مي

 عدم عفت کالم پدر 
آمد هر چيز که از دهانش بيرون مي  پدرم خيلي بد دهان بود و

 زد.گفت و خيلي بدحرف ميبه من مي را

 بيگاري 

کشيدن اجباري   کار

 فرزند از سوي والدین 

پدرم   ولي  مجبورم کرد  من دوست داشتم که درس بخوانم 

که جاي خودش کار کنم و نگذاشت که به مدرسه بروم و  

 ادامه تحصيل بدهم. 

مراقبت اجباري از یکي  

 از اعضاي خانواده

بيمارستان بستري شد،    که شوهر خواهرم مریض شد و دروقتي

من مجبور بودم که ازش مراقبت کنم و اصالً از اون محيط  

 خوشم نميومد و بيزار بودم. 

اجبار 

 رفتاري 

ترغيب به رفتارهاي  

 ناشایست از سوي پدر 

گفت کرد و ميپدرم معتاد بود و ما رو هم به اعتياد دعوت مي

 که بيا با من مواد مصرف کن و مرا همراهي کن.

سوءاستفاده اعتباري از  

 کودک 

خانه به  منو  اوقات  اکثر  بزرگپدرم  فرزندان  یا  فاميل  تر  ي 

 تمجيد کنند.   ها از پدرم تعریف و کنم و آنفرستاد که کار  مي

 

یک جدول  همان در  که  مي  1طور  مقوله مشاهده  از  یکي  سابقه شود  داراي  افراد  که  مهمي    ي هاي 

ها کودکي خود عنوان کرده بودند، سوء رفتار بود. تحليل مصاحبه  دوران  شکني زناشویي در خاطراتتعهد

شد. سوء رفتار بيگاري و اجبار رفتاري مي   تنبيه، تندخویي والدین،  يمقوله نشان داد سوء رفتار شامل چهار  

فيزیکي   و تهدید جسماني از سوي معلم و تنبيه  کنندگان پژوهش شامل مفاهيم تداوم تنبيه، تنبيه در شرکت

  دینهاي تربيتي نادرست وال ها، سبک دوم حاصل از تحليل مصاحبه   مقوله هسته   تر بود. از سوي همشير بزرگ

 شده است.پرداخته  به آن  2بود که در جدول 
 

 هاي تربيتي نادرست والدین( شيوه ) شده مرتبط با آسيب رفتاريهاي استخراج: مفاهيم و مقوله 2 جدول

ی  مقوله 

 هسته
 ها گزاره  مفاهیم  ها مقوله 

هاي  شيوه 

تربيتي نادرست  
 محبت افراطي 

  محبت افراطي به

خاطر تک جنسيتي  

مادرم خيلي منو دوست داشتند و    پدر و   من تک دختر بودم و 

شد که  این موضوع باعث مي  کردندمحبت مي  به من توجه و
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 برادرهایم با من دشمني کنند.  بودن  والدین

 خودمحوري 
ي پدر  ترجيح عالقه

 به فرزند 

من دوست داشتم فوتبال بازي کنم یا به باشگاه بروم ولي پدرم  

 خورد.گفت که تو باید کارکني و این کارها به درد تو نميمي

 عدم نظارت 

 

وآمد با  رفت

 همساالن بزهکار 

که دبستان بودم والدینم اصالً به من توجهي نداشتند و  وقتي

اکثراً مي  من  دوستانم  آنبا  که  وگشتم  مواد  مشروب    ها 

 کردند.مصرف مي

بر   مدیریت  عدم 

منفي   رفتارهاي 

 کودک 

توجهي نداشتند من هم    ام به منچون پدر و مادرم و خانواده 

مي دوستانم  بيرونبا  مي  رفتم  همسایه  و  و  در  مزاحم  رفتيم 

 شکستيم. ها رو ميشدیم یا شيشهمي

تناقض رفتاري  

 والدین

عدم همخواني رفتار  

 و گفتار

در    هایشان با هم تناقض داشت و ها و گفتهپدر و مادرم حرف

 طور بود. هم همينعمل 

 

 ي و اساسي که افراد داراي سابقه   هاي مهمشود یکي از مقولهمشاهده مي  2طور که در جدول  همان

هاي تربيتي نادرست والدین  دوران کودکي خود عنوان کرده بودند، شيوه  شکني زناشویي در خاطراتتعهد

هاي تربيتي نادرست والدین  زناشویي نشان داد سبکشکني  تعهد  يها با افراد داراي سابقهبود. تحليل مصاحبه 

 ي هسته   ينظارت و تناقض رفتاري والدین بود. مقوله   محبت افراطي، خودمحوري، عدم  يشامل چهار مقوله 

 شده است. به آن پرداخته   3ها، بدعملکردي ساختار خانواده بود که در جدول سوم حاصل از تحليل مصاحبه 
 

 بدعملکردي ساختار خانواده() شده مرتبط با آسيب رفتاريهاي استخراجمقوله : مفاهيم و 3 جدول

ی  مقوله 

 هسته
 ها گزاره  مفاهیم  ها مقوله 

بدعملکردي  

ساختار 

 خانواده

تعارضات  

 خانوادگي

خوابي ناشي از  بي

ترس از تعارضات  

 والدین

ترسيدم که  هر لحظه مي  برد ووقت با خيال راحت خوابم نميهيچ

 خوابيد. دعوا بشه تو خونه و اکثر اوقات با ترس ميباز 

 طالق والدین 
ها  هميشه بين آن  و مادرم اصالً با همدیگه سازش نداشتند و  پدر

 درگيري بود و در آخر مجبور شدند از هم طالق بگيرند. 

درگيري فيزیکي و  

 کالمي بين والدین 

خيلي مادرم را کتک  پدرم    و  مادرم دعوا بود  اکثر اوقات بين پدر و

 داد.زد و فحش ميمي

 اختالف بين والدین
و مي  پدر  دعوا  باهم  خيلي  تو  مادرم  اوقات  اکثر  مادرم  و  کردند 

 زد. خونه غر مي
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نابرابري بين  

 فرزندان 

عدم رسيدگي ناشي  

از تعداد زیاد  

 فرزندان 

بودیم و  تا برادر  4تا خواهر و    6تعدادمان خيلي زیاد بود تو خونه. 

 رسيدند. پدر و مادرم اصالً به ما نمي

تساوي در  عدم

 رسيدگي به فرزندان 

ي ما، من دچار افسردگي شدم  که شوهر خواهرم اومد خونهوقتي

و بسيار عصباني و ناراحت بودم که چرا همه دارن به اون اهميت  

 شوم. من دیگه دیده نمي دهند و مي

تبعيض بين فرزندان  

 والدین از سوي 

بچه و  من  بين  ميوالدینم  فرق  دیگر  و  هاي  خواهر  و  گذاشتند 

 برادرهایم را بيشتر دوست داشتند. 

درهم 

تنيدگي  

 مرزها

در اولویت قرار  

دادن دیگران از 

 سوي والدین

داد  هایش براش مهم نبودند و به ما اهميتي نميوقت بچهمادرم هيچ

 بودند. هميشه افراد خارج از خانه براش مهم   و

دخالت دیگران 

ناشي از مرزهاي  

 گسسته

  کردند و ها دیگران بودند که در زندگي ما دخالت مياکثر وقت

 کردند. مادرم با همدیگر دعوا مي ها بود که پدر وبه خاطر آن

ناپذیر بودن  انعطاف

 مرزهاي والدین 

مي چيزي  اگه  من  و  بود  پدرم  حرف  حرف،  اوقات  گفتم  اکثر 

دادند و هميشه حرف و رفتار خودشون رو به من تحميل  نميگوش  

 کردند.مي

 

دوران کودکي    شکني زناشویي در خاطراتتعهد هاي مهم دیگري که افراد داراي سابقه  یکي از مقوله

ها نشان داد بدعملکردي ساختار خود عنوان کرده بودند، بدعملکردي ساختار خانواده بود. تحليل مصاحبه

  ي تنيدگي مرزها بود. مقوله   تعارضات خانوادگي، نابرابري بين فرزندان و در هم  يخانواده شامل سه مقوله 

 شده است. آن پرداخته  به 4 ها، انزوا بود که در جدول هسته چهارم از تحليل مصاحبه 
 

 انزوا( ) شده مرتبط با آسيب رفتاريهاي استخراجمفاهيم و مقوله  :4جدول 

ی  مقوله 

 هسته
 ها گزاره  مفاهیم  ها مقوله 

 انزوا
اضطراب  

 تنهایي 

ترس از رهایي از  

 سوي والدین

ترسيدم که والدینم دیگه  ماندم از این ميکه تنهایي در خانه ميوقتي

هنوزم ترسش تو وجودم هست  گذارند و منو تنها مي  گردند و برنمي

 که کنار هرکسي باشم تنهام بذارند. 

تنهایي کودک در  

 خانه

اوقات   اکثر  بود  مجبور  مادرم  و  داشت  تاالسمي  بيماري  خواهرم 

 خواهرمو ببره بيمارستان انتقال خون و من اکثراً تنها تو خونه بودم. 
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محصور  

شدن  

توسط  

 والدین

مخالفت والدین با  

 همساالن ارتباط با  
 دادندکه با دوستانم بگردم و بازي کنم. مادرم اجازه نمي پدر و

محدود کردن فرزند  

از ارتباط داشتن با  

 اقوام 

و مي  پدر  نگه  خونه  تو  منو  هميشه  بزرگمو  مادرم  پدر  من  داشتند. 

وقت که    خواست برم خونشون ولي هر خيلي دوست داشتم و دلم مي

 دادند.اصالً اجازه نميخواستم برم اونجا مي

 

 نتیجه

هاي دوران کودکي در مردان و زنان داراي  هدف پژوهش حاضر تعيين ابعاد رفتاري و فيزیکي آسيب

  يداد که افراد داراي سابقه   ها نشان هاي حاصل از تحليل مصاحبه یافتهتعهد شکني زناشویي بود.    يسابقه

شناختي مختلفي را تجربه  هاي روان دوران کودکي خود آسيبهر یک به نحوي در    تعهد شکني زناشویي 

هاي تربيتي نادرست والدین  سوء رفتار، بدعملکردي ساختار خانواده، سبک  يکرده بودند که در چهار حيطه

هاي  توان ادعا کرد که علت خيانت، آسيب . البته به دليل کيفي بودن پژوهش نمي ندبندي شد و انزوا طبقه 

کودکي   به دوراني  که  پژوهشي  آسيباست.  بررسي  به  مستقيم  به طور  گرایش  با  کودکي  دوران    هاي 

بپردازد، یافت شکني زناشویي در بزرگ تعهد یافته نشد؛    سالي  تبيين  براي    ي هاي پژوهش، مقایسه بنابراین، 

شخص یک پژوهش م  شده بود، صورت گرفت. براي مثال درزمينه انجام   مطالعات مشابهي که در این   نتایج با

توجهي و سوءاستفاده از سوي والدین  شد کودکاني که در معرض پرخاشگري کالمي و جسمي، غفلت، بي

به   يکننده یا مراقبت با مشکالت رفتاري و عاطفي در سنينخود بودند،    بعدي مواجه بودند   طور معناداري 

.(Flouri, 2017)   کنندگان پژوهش شامل چهار هاي دوران کودکي شرکتشد، آسيب   طور که اشاره همان

شد. بر هاي تربيتي نادرست والدین و انزوا مياصلي سوء رفتار، بدعملکردي ساختار خانواده، سبک يمقوله 

هاي پژوهش نشان داد که  شده است. یافته نشان داده   1طراحي شد که در شکل    اساس مدل پارادایمي   این

از آسيب افراد  تعارضات خانوادگي یکي  است که  و رفتاري دوران کودکي  فيزیکي   ي سابقهداراي  هاي 

ها  نوعي مقوله   ها وجود داشت و بهاین موضوع در اکثر مصاحبه  به دليل اینکه   شکني گزارش کرده بودند.تعهد

ترین رکن  ترین و مهم مقوله محوري در نظر گرفته شد. خانواده از اصلي   عنوانبودند، به   نيز تحت تأثير آن

  يیابند و شخصيت اوليه و پرورش مي  ول در خانواده رشدآید. از این لحاظ که افراد ا حساب ميجامعه به 

ها نشان داد که قرار شوند. در پژوهشي یافته گيرد و بعداً وارد جامعه ميها در محيط خانواده شکل ميآن

پس از    اختالل استرس  تواند منجر بهثباتي خانواده ميبي   گرفتن کودکان در معرض تعارضات خانوادگي یا 

اي که دچار تعارض است، بين زن  خانواده  .(Telman, 2016) متعدد شود اختالل و چندین (PTSD)سانحه 
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ها خيلي کم است، بين والدین و فرزندان نيز روابط خوبي برقرار و شوهر درگيري است و صميميت بين آن 

اند،  شوند، چون هميشه دچار تنش و نگراني و اضطراب بوده ها بزرگ مينيست. افرادي که در این خانواده 

پژوهشي  دیگر زندگي عاطفي و اجتماعي خود نيز وارد کنند. براي مثال  هاي ممکن است این تنش را به جنبه 

تأثيرات   اجتماعي، شناختي، حسي و عاطفي فرزندان  نشان داد که تعارضات و ناسازگاري خانوادگي بر رشد

ها نشان داد که یافته   در پژوهشي دیگر  . (Callaghan & Tottenham, 2016)  گذاردزاي زیادي مي آسيب

آندر خانواده  در  و مشکالت شناختي  فرزندان  پایين  روان  ناسازگار، سالمت  بيشتر  هاي  ميها    شوددیده 

(Sukhodolsky, Smith, McCauley, Ibrahim, & Piasecka, 2016).  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 زناشویي ي تعهدشکني هاي دوران کودکي در افراد داراي سابقه. مدل پارادایمي آسيب1شکل 
 

کنندگان  که شرکت  خانوادگي  ها نشان داد که از عوامل تأثيرگذار بر تعارضاتتحليل روند مصاحبه 

بود. پژوهشي نشان داد    بودند، بيگاري، سوء رفتار و خشونت والدین  کرده ها اشاره آن   خود به  در خاطرات

تواند تا  است که مي   همراه   سالمت جسمي و رواني  يعمده   مشکالت   جسمي از کودکان با  که سوءاستفاده 

. پژوهشي دیگر نشان (Crouch, Strompolis, Radcliff, & Srivastav, 2018)  سالي گسترش یابدبزرگ

عاطفي، جسمي و جنسي( با اضطراب، افسردگي، خودآزاري و اقدام  )  داد که سوء رفتار در دوران کودکي

خشونت    کودکان با  يشواهد نشان داد بين مواجهه .  ( Lereya, 2015)  شي ارتباط معناداري داشتبه خودک 

دارد وجود  معناداري  ارتباط  نوجواني  دوران  در  رفتارهاي ضداجتماعي  و  .  (Cao et al., 2016)  خانگي 

گيري جو ها، زیربناي شکلرسد عدم ارتباط درست والدین با فرزندان و خشونت آن طورکلي به نظر مي به 

 پدیده محوری:

 تعارضات خانوادگي

 ی:رایط علّش

 سوء رفتار

 خشونت والدین

 گر:شرایط مداخله

 نابرابري بين فرزندان

 تناقض رفتاري والدین

 ای:شرایط زمینه

 ،خودخواهي والدین

 ،عدم نظارت والدین

 طرد از سوي خانواده و

 معلم دوستان و

 و تعامالت: هاکنش

 و احساس حقارت

 انزوا

 پیامد نهایی:

 تعهدشکنياحتمال 
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 کنندگان پژوهش بود. یک خانواده متعارض در شرکت 

کنندگان پژوهش در  دیگري بود که شرکت   ينابرابري بين فرزندان و تناقض رفتاري والدین تجربه 

اختالل    با  والدین درستپروري نادهد که بين فرزندها نشان ميوهش پژکودکي گزارش کرده بودند. نتایج  

 ,Hutchison)  کلي کودکان رابطه معناداري وجود دارد  در رشد آموزشي، اجتماعي، عاطفي و عملکرد

Feder, Abar, & Winsler, 2016; Reed, 2016).   پروري مثل )تناقض رزندهاي نادرست فو شيوه   رفتارها

  همراه است   رفتاري و احساسي فرزندان  اختالل در رفتار، مشکالت   رفتاري، بيان عاطفي منفي والدین و ...( با

(Pinquart, 2017). گرا در فرد شود. افراد  تواند منجر به سبک دلبستگي دوسوقضات رفتاري والدین ميتنا

  هاي ناسازگار بيشتري در مورد خود هستندسازه   سبک دلبستگي دوسوگرا، داراي تصویري منفي و روان   با

به  ناسازگارانه   تبع و  رفتارهاي  مي   يآن  نشان  رضایتبيشتري  که  دارد  دهند  پي  در  را  کمتر   زناشویي 

(Afshari, Mootabi, & Panaghi, 2015)جمله    گري افراد از هاي هيجاني و خود سرکوبواره نين طرح چ. هم

  زناشویي شوند   ساز بروز مشکالت و شدت گرفتن تعارضات و مشکالتتوانند زمينه عواملي هستند که مي 

(Sadegh Zamani Zarchi, Samadi Kashan, & Ghasemzadeh, 2019)  توان  طورکلي ميبنابراین، به ؛

هاي ارتباط عاطفي در دوران  گيري پایه فرزند در دوران کودکي، در شکل-گفت مشکالت در روابط والد

ار  ساليبزرگ در  ناایمني  و  دوران کودکي،تأثير گذاشته  مهم  افراد  با  افراد   را  ناایمني  تباط  با  ارتباط  در 

 کند. سالي منتقل ميصميمي در دوران بزرگ

به والدین در دوران کودکي که شرکت  به آن از دیگر تجربيات مربوط  پژوهش  اشاره  کنندگان  ها 

بودند. در اینجا   نظارت والدین و طرد از سوي والدین و دوستان و معلم  داشتند، خودمحوري والدین، عدم 

گيري سبک دلبستگي ناایمن گونه رفتارها از سوي والدین و مراقبان اصلي، اساس شکلتوان گفت این نيز مي

والدین تأثير   يتأثير دارد. نگرش و رفتارهاي خودمحورانه   يسالاست که بر روابط عاطفي فرد در بزرگ

  پروري هاي فرزنددهند شيوه اهد نشان ميدر همين راستا شو   . (Krauss, 2020)  منفي بر رفتار فرزندان دارد 

هاي دلبستگي ناایمن و دوسوگرا با رفتارهاي پرخطر رابطه مستقيم و معناداري  گيرانه و سبکستبدانه و سهل م

یا بي(Javadi, 2016)  دارد نظارتي  بي  تأثيرگذار دیگر،  بتوان مشکل در . عامل  بود. شاید  والدین  تفاوتي 

گيرانه مشاهده کرد. عدم نظارت والدین که  پروري سهلنظارت والدین را به بهترین شکل در سبک فرزند

  ، شود کودک در یادگيري آنچه درست استيرانه نمود یابد باعث مي گپروري سهل   ممکن است در فرزند 

توجهي و عدم نظارت دست آورد. کودکاني که با بي   دچار مشکل شود و نتواند تجربه درست الزم را به 

مي روبرو  ميوالدین  قرار  جنسي  و  جسمي  قرباني  معرض  در  دیگران  از  بيشتر  -Wamser)  گيرندشوند، 

Nanney & Cherry, 2018).  
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شرکت  يتجربه  توسط  که  گزارشدیگري  پژوهش  بود،کنندگان  حتي    شده  و  والدین  توسط  طرد 

بود.   دوستان و ت  معلمان  با مفهوم  نظریه این مسئله مطابق   ,Rogers)  راجرز است  يوجه مثبت مشروط در 

هاي کودک مطابق ميل کنند که رفتاريصرفاً هنگامي به کودک توجه و محبت مي  . بعضي از والدین (1992

توجهي ها نباشد به او بي اشتباهي انجام دهد که مطابق ميل و خواسته آن ها باشد، زماني که او کار و نظر آن 

شود  مثبت مشروط منجر به رشد عاطفي و تجربي نامناسب کودک مي   ي. توجه (Wilkins, 2000)  کنندمي

هاي بين فردي ضعيف و توجه مثبت  ران، مهارتسالي نيز پيامدهاي منفي مانند عدم اعتماد به دیگو در بزرگ

این رفتارها ممکن    يمجموعه  .(Roth, Kanat‐Maymon, & Assor, 2016)  مشروط به اطرافيان در پي دارد 

 است به ناپایداري زندگي زناشویي و در پي آن خيانت بيانجامد. 

کنندگان پژوهش به احساس حقارت و انزوا در دوران کودکي خود اشاره داشتند. رفتارهاي  شرکت

با پيامدهایي از به  تحقير کردن فرزندان توسط والدین  بين رفتن توانایي اعتماد    و عواقب   دیگران   جمله از 

است  دیگر نتيجه (Ross, Kaminski, & Herrington, 2019)  همراه  که   ي.  داد  نشان  دیگري  پژوهش 

طرد، تحقير و رفتار خصمانه باعث دلبستگي ناایمن، اختالل در   کودکي مثل  عاطفي در دوران   يسوءاستفاده 

. افرادي که در دوران کودکي (Black, 2019)  شودتنظيم عاطفي و نگرش منفي نسبت به خود و دیگران مي 

در دوران بعدي احتمال اینکه دچار رفتارهاي ضداجتماعي،   ،گيرندتوجهي و سوءاستفاده قرار ميمورد بي 

انزوا، مشکالت سالمت روان و مصرف مواد شوند افراد  . ( Sheikh, 2018)  بسيار زیاد است   ، تنهایي،  این 

و  دارند  دیگران  از  کردن  مراقبت  توانایي  به   همچنين   کمتر  عالقه   کمتر  ميدیگران  شاملمند  که   شوند 

 . (Malti, 2020) شودکردن دیگران مي روابط و درک  هاي ضعيف همدلي، مدیریتمهارت

کنندگان به جو خانوادگي  ریباً همه شرکتها در این پژوهش نشان داد که تقطورکلي روند مصاحبه به 

رسيد تجربيات هاي زیاد خانوادگي در دوران کودکي خود اشاره داشتند. به نظر مينامناسب و وجود تعارض

شرکت دیگر  به ناخوشایند  نيز  کودکي کنندگان  دوران  در  نامناسب  خانوادگي  روابط  همين  به  نوعي 

عنوان پدیده محوري در تجربيات کودکي افراد داراي  انوادگي به هاي خگردد. به همين دليل، تعارض بازمي

ها حاکي از این  وجود، روند داستان مصاحبه   این   (. با 1شکني زناشویي در نظر گرفته شد )شکل  تعهدسابقه  

کودک در -هاي والدگذار جو خانوادگي نامناسب و تعارضها، پایه بود که سوء رفتار والدین و خشونت آن 

ي الگوي پارادایمي در نظر گرفته شدند.  عنوان شرایط علّکنندگان بود. به همين علت این دو مقوله به شرکت

فرزند  مجموعه طرد  و  نظارت  عدم  رفتاري،  تناقضات  مانند  والدین  نادرست  تربيتي  گذاشتن    رفتارهاي  و 

هاي  ضات خانوادگي و ایجاد پيامد گر در ایجاد تعاراي و مداخله عنوان شرایط زمينهتفاوت بين فرزندان به 
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با   این مفاهيم  نزدیکي  به علت  نظر گرفته شد. هرچند  انزوا و احساس حقارت در فرزندان در  منفي مانند 

تمایز کامل آن به یکدیگر،  بود و  اي و مداخله عنوان شرایط زمينه ها  بسيار سخت  پارادایمي  الگوي  گر در 

انزوا منجر به شکل  نظر گرفت. در هم در    توان این مفاهيم را جدا ازنمي گيري  نهایت احساس حقارت و 

ها باشد. الگوي  ساز خيانت در آن توانست زمينه شد که ميشناختي در فرد ميهاي فردي و روان برخي ویژگي

در شکل   پژوهش  نتایج  از  داده   1پارادایمي حاصل  دليل نشان  که  نيست  معنا  این  به  الگو  این  است.  شده 

زنتعهد مقوله اشویي شرکتشکني  از  ناشي  پژوهش  تعارضات خانوادگي، کنندگان  مانند  استخراجي  هاي 

ي به  گيري علّتوان از یک پژوهش کيفي نتيجه طورکلي، نميرفتارهاي تربيتي نادرست والدین و... باشد و به 

با آورد.  مي  این   عمل  مقوله وجود،  این  که  گفت  کودکيتوان  تجربيات  در  اینکه  دليل  به  تمام   ها 

سالي باشد که ساز بروز رفتارهایي در بزرگ تواند زمينه شوندگان در این پژوهش تکرار شده بود، ميمصاحبه

 شوند. شکني زناشویي منجر مي تعهدبه  

هاي رفتاري و فيزیکي  توان نتيجه گرفت که آسيب هاي پژوهش مي طورکلي با توجه به یافته به   ، بنابراین

مي  کودکي  زميدوران  است  نه تواند  ممکن  که  شود  رفتارهایي  در تعهدساز  را  افراد  زناشویي  شکني 

توان در این مورد با توجه به ماهيت کيفي طور که اشاره شد، هرچند نميسالي در پي داشته باشد. همانبزرگ

با توجه مطالعه، اظهارنظر دقيق علّ وان به  تها مي داده   يزمينه شده در  به مدل پارادایمي استخراج  ي کرد اما 

شکني زناشویي در افراد پرداخت و براي اطمينان از قطعيت این عوامل، تعهدشناسایي عوامل احتمالي مؤثر بر  

با  تحقيقات کمي بيشتري در این زمينه انجام افراد    ي سابقه   داد. همچنين با توجه به تجربيات مشترکي که 

ميتعهد داشتند  زناشویي  معرشکني  در  زوجين  شناسایي  به  در  توان  و  کرد  اقدام  مسئله  این  خطر  ض 

 شکني تعهد هاي الزم در این زمينه، بتوان از  هاي پيش از ازدواج این موارد را لحاظ کرد تا با آموزشمشاوره 

زدایي از خاطرات اوليه با توجه به نتایج این پژوهش و درک ارتباط رفتارهاي  زناشویي پيشگيري کرد. آسيب 

با آن  با تواند در مشها ميفعلي  این خاطرات  از  بسياري  اینکه  دليل  به  باشد.  ازدواج راهگشا  از  پيش  اوره 

بودند پيشنهاد ميتجربيات دردناک همراه  از آن شود براي آسيب ،  از درمانزدایي  هاي موج سوم مانند  ها 

مداخله  این  اثربخشي  هرچند  کرد،  استفاده  خود  به  شفقت  و  بخشودگي  استفاده  درمان  با  ابتدا  باید  از ها 

شده در این زمينه  . تعداد کم مطالعات انجام 1هاي این پژوهش،  مطالعات تجربي تأیيد شود. از محدودیت 

شدت   .2  داد،ها با مطالعات قبلي ميآن  یها و مقایسه بود که به محققين شواهد کمي براي تبيين بهتر داده 

ها را به تفکيک شدت خيانت در افراد ارائه  مقوله خيانت در این پژوهش کنترل نشد و پژوهشگران نتوانستند  

گيري این  زیرا هم ابزار الزم براي سنجش شدت خيانت یافت نشد و هم اینکه محدودیت در نمونه   ،کنند
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نداد محققين  به  را  نمونه 3  ،اجازه  داراي  .  نيز  شهرستان  این  و  شد  انجام  شهرستان الرستان  در  فقط  گيري 

هاي  تواند بر پاسخمسائل فرهنگي و بافتي مي  مرتبط با اقوام جنوب کشور است،هاي فرهنگي و قومي  زمينه

سایر مناطق فرهنگي و جغرافيایي   الزم است مطالعات مشابهي در  ،بنابراین  افراد به سؤاالت تأثيرگذار باشد؛ 

ناشویي افراد  شود در مطالعات آتي ابتدا با یک ابزار محقق ساخته شدت خيانت زنيز انجام شود. پيشنهاد مي

شود آسيب   ،بررسي  واکاوي  به  شودسپس  پرداخته  افراد  در  کودکي  دوران  نوع    ، هاي  است  ممکن  زیرا 

پيشنهاد ميآسيب باشند. همچنين  به شدت خيانت زناشویي متفاوت  بسته   اساس   بر شود مطالعات آینده  ها 

برنامه یافته پژوهش  این  مداخله هاي  اثر  هاي  کاهش  و  دو  هايآسيب اي جهت  کرده  تدوین  کودکي  ران 

 . اثربخشي این دسته از مداخالت را بر کاهش تمایل به خيانت زوجين مورد بررسي قرار دهند
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