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Abstract 
There are many causes for marital infidelity, one of which can be childhood traumas. The 

purpose of this study was to determine the emotional and psychological dimensions of 

childhood trauma in men and women who have marital infidelity. This study was a 

qualitative study using semi-structured in-depth interviews with 12 individuals (7 females 

and 5 males) who have marital infidelity. The participants had referred to the counseling 

centers of Larestan city, Fars province, in 2018 due to marital infidelity. The infidelity lasted 

for at least six months and had been approved by the participants and the counselor. The 

subjects were selected by purposive sampling and the sampling continued until 

participants' responses were saturated. Analysis of the present data from the interviews 

was also conducted using the qualitative theory of the underlying theory. Interview analysis 

results showed that individuals who have marital infidelity had serious emotional and 

psychological damage in their childhood, including deprivation, helplessness, emotional 

breakdown, intergenerational divide, and centralized parenting. The results of this study 

showed that these disorders cause problems for people in childhood and adulthood and 

different fields of life (educational, economic, social, adolescent, occupational, and marital 

life). These findings, as well as their paradigm shift, can be used to identify as well as 

prevent the damage that can potentially lead to infidelity in the family. 
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Introduction 

Infidelity can be defined as any violation of mutual marital obligations in which sexual or 

emotional intimacy, or both, is met outside of marriage and without the consent of the partner 

(Utley, 2017). Infidelity typically causes severe instability in the relationship, leading to a loss of trust 

and increasing conflicts, and undermines a sense of unity and shared identity (Abdulrauf & Gholami, 

2018). Many reasons for infidelity have been mentioned, such as neurosis, the quality of premarital 

sexual partners, attachments, and some problems such as alcohol dependence and drug abuse 

(Logue, 2013). Another factor influencing marital infidelity, which is rarely mentioned in the 

literature, is childhood trauma, especially emotional and psychological abuse. Nearly 3 million 

children in the United States experience some form of abuse each year, mostly by a parent, family 

member, or other adult caregivers Although (van der Kolk, 2005). child abuse is often referred to as 

physical abuse, the American Academy of Pediatrics has recently identified psychological abuse 

as one of the most common forms of child abuse )Hibbard, Barlow & MacMillan, 2012(. Psychological 

and emotional abuse indicates a defect in the attachment relationship between the caregiver and 

the child; Emotional neglect and Verbal abuses result in insecure attachment that may affect the 

intimate relationship in adulthood (Spinazzola, van der Kolk & Ford, 2018). However, a few studies 

investigate the relationship between childhood abuses and marital infidelity in adulthood; and 

little is known about how childhood experiences affect the psychological characteristics that may 

lead to infidelity. Quantitative studies, on the other hand, cannot give deep information about 

childhood abuse in unfaithful individuals, and to better understand, qualitative research is needed 

to explore that from a phenomenological point of view. Therefore, this study was conducted to 

investigate emotional and psychological childhood trauma in men and women who have marital 

infidelity. 

Methodology 

A qualitative study using the grounded theory method was conducted. In grounded theory, a 

theory emerges from the data in a natural setting and finally paradigm model arising from the 

context of data instead of using data to analyze hypotheses arising from the research literature. 

Because childhood abuse involves several dimensions, to investigate the phenomenon in more 

depth, in this study, only two emotional and psychological dimensions of childhood trauma were 

analyzed. A total of 12 men and women who have marital infidelity and were referred to 

counseling centers of Lar City, Fars Province of Iran, in 2018 were selected by purposeful 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10570314.2017.1279744
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/3902/
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/3902/
https://ttu-ir.tdl.org/handle/2346/58567
https://www.healio.com/psychiatry/journals/psycann/2005-5-35-5/%7b3119e
https://pediatrics.aappublications.org/content/130/2/372.short
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jts.22320
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sampling method. Participants had at least school education and good cognitive ability to answer 

the interview questions. Their infidelity included both emotional and sexual infidelity that at least 

6 months prolonged. The participants voluntarily confess their infidelity and the infidelity is 

confirmed by the counselor. A semi-structured interview was conducted to investigate the 

childhood experiences of the participants. Data saturation was reached after 12 interviews (7 men 

and 5 women). The interviews were analyzed by grounded theory using open, axial, and selective 

coding.  

Results  and Discussion  

The analysis of the interviews showed that the childhood trauma in the participants is classified 

into 5 categories: deprivation, helplessness, Family breakdown, intergenerational gap, and 

parental concentration outside the family. The findings showed that, in most participants, there 

was a bad relationship with family members, especially the father. It seems that emotional 

deprivation in childhood led to insecure attachment styles in participants that can affect their 

intimate relationships in adulthood. 

The findings of this study showed that all study participants had experienced some form of 

emotional deprivation in childhood. However, due to the nature of the qualitative studies, it is not 

possible to draw causal conclusions from these findings. No study was found to directly 

investigate the relationship between childhood trauma and the tendency to infidelity in adulthood. 

However, these findings are consistent with previous studies showing that childhood trauma leads 

to negative psychological, behavioral, and social consequences in adulthood (VanMeter, Handley & 

Cicchetti, 2020; Eisner & Malti, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Paradigmatic model 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213419304995
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213419304995
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118963418.childpsy319
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Generally, all the participants reminisced that they had a breakup in the family 

relationship in childhood, so Family breakdown was selected as a central phenomenon in 

the paradigm model (Fig 1). It seems that other childhood inappropriate experiences in 

the participants typically related to the conflict in their families. Parental concentration 

outside the family and parents' lack of attention to family relationships seemed to be the 

cause of Family breakdown. Other phenomena such as deprivation, helplessness, and 

intergenerational gap are considered contextual and intervening conditions in the 

paradigm model. However, due to the proximity of these concepts to each other, it was 

very difficult to fully distinguish them as contextual and intervening conditions. Finally, 

it’s seemed that feelings of failure and helplessness lead to insecure attachment styles 

and some psychological characteristics that could be the cause of infidelity in the 

participants. However, as mentioned, causal inference from the findings is not possible 

due to the qualitative nature of the study. 

Conclusion 

The paradigm model does not mean that the cause of marital infidelity of the participants 

was due to extractive categories such as emotional deprivation, blame, and lack of 

parental intimate relationship, etc, in general, a causal conclusion cannot be drawn from 

a qualitative study. However, it can be said that because these categories were repeated 

in the childhood experiences of all participants, may lead to behaviors in adulthood that 

probably lead to marital infidelity; Therefore, according to the findings, it can be 

concluded that emotional and psychological childhood trauma can lead to behaviors that 

may result in marital infidelity in adulthood. However, more research, especially causal-

comparative studies, is necessary to ensure the causality of these categories.  Also, 

according to the paradigm model and common experiences of the participants, it is 

possible to identify couples at risk of infidelity and take action for the therapeutic 

interventions; or consider these categories in premarital screening to prevent marital 

infidelity. One of the limitations of this study was the limited studies conducted to 

investigate the relationship between childhood trauma and infidelity, which gave little 

evidence to better explain the findings. Social and cultural factors may also have 
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influenced participants' responses which limiting the generalization of findings to other 

communities. 
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 چکیده
ها باشد. تواند یکی از آنهای دوران کودکی میبرشمرد که آسیب یفراوانتوان دالیل برای خیانت زناشویی می

در مردان و زنان دارای  های دوران کودکیشناختی آسیبو روان هیجانیابعاد  آشکار ساختنهدف پژوهش حاضر 

مصاحبه عمیق نیمه  کارگیریبههای کیفی بود که با از نوع پژوهش پژوهشخیانت زناشویی بود. این  پیشینه

 1397خیانت زناشویی انجام شد. این افراد در سال  پیشینهمرد( از افراد دارای  5زن و  7) نفر 12ساختاریافته در 

شاوره شهرستان الرستان، استان فارس، مراجعه کرده بودند، خیانت حداقل به دلیل خیانت زناشویی به مراکز م

گیری هدفمند انتخاب صورت نمونهکنندگان بهشش ماه طول کشیده و به تأیید مراجع و مشاور رسیده بود. شرکت

 کارگیریبها ها بکنندگان به حالت اشباع برسد. دادههای شرکتگیری تا جایی ادامه یافت که پاسخنمونه شدند و

خیانت زناشویی در دوران کودکی  پیشینهای تحلیل شد. نتایج نشان داد که افراد دارای شیوه کیفی نظریه زمینه

نسلی و  میانشناختی همچون محرومیت، درماندگی، گسستگی هیجانی، شکاف های هیجانی و روانخود دچار آسیب

ها مشکالتی را برای ها نشان داد که این آسیبروند مصاحبه تمرکز بیرون از خانواده والدین شده بودند. بررسی

کار  اقتصادی، اجتماعی، نوجوانی، شغل و تحصیلی،) زندگی گوناگونهای ینهزمسالی و در افراد در کودکی و بزرگ

توان جهت ها میآن برآمده ازها و همچنین الگوی پارادایمی این یافته بر پایهآورند. وزندگی زناشویی( به وجود می

در خانواده منجر به خیانت شوند، اقدامات الزم را انجام  تواندمی هایی کهشناسایی و همچنین پیشگیری از آسیب

 داد.

 کودکی، خیانت زناشویی های دورانیبآسی، شناختروان، یهیجان: هاکلیدواژه

 

 درمانی خانوادهمشاوره و روان

 1399(. پاییز و زمستان 30دوره دهم، شماره دوم )پیاپی 
 

 

https://orcid.org/0000-0002-9830-6993
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 مقدمه

از  ناگونیگومتحده وارد اشکال ساالن در ایاالتاز بزرگ درصد 90 ازدواج باال است و ترازدر بیشتر جوامع 

متعهد باقی بمانند. در  دارند که در یک رابطه دوستانه و گرایشها در برخی موارد آن وجودینبااشوند، ازدواج می

به ایجاد احساس  گرایشبه چنین روابطی  یبستگدلوفاداری و  شود ویک رابطه متعهد احساس تعلق ایجاد می

(. روابط متعهد معموالً یک اظهارنظر ضمنی Weeks, Gambescia, & Jenkins, 2003) کندثبات و امنیت را تسهیل می

احساسی به ثبات ارتباط کمک  شرکا است. وفاداری جنسی و میاناحساسی  در مورد وعده وفاداری جنسی و

سرعت توسط اقدامات مخرب، خشن یا تهاجمی تواند بهطه میثبات مطلوب در راب حال امنیت وکند، بااینمی

 یادبن تواندیمکه  هایییباز آسیکی  .(,Echeburúa & Muñoz 2017) شود آشفتهتوسط یک یا هردو زوجین 

 .( & ZareeiMahmoodAbadi, 2020Avani)است  ییفرا زناشورا سست کند، روابط  ادهخانو

زناشویی، یک  یرابطهباشد.  رسانیبآستواند برای ثبات رابطه بسیار یکی از اقداماتی است که می 1خیانت

قرار دارد که خیانت  گوناگونی یهاچالشاز عوامل گوناگون و در معرض  متأثراست که  یچندوجهرابطه 

این اصطالح .)Amani, Khaleghpanah, & Mohamadi, 2020( است هاچالش این زاترینیبآسزناشویی یکی از 

 بیرون ازیا هردو در  هیجانیجنسی یا  آالیشیبیشده است که در آن فعنوان نقض تعهدات ارتباطی تعریبه

 یهماطورمعمول . خیانت به(Utley, 2017) شودشریک زندگی برآورده می خوشنودیبدون  روابط زناشویی و

احساس یکپارچگی  شود وها منجر میافزایش درگیری شود که به از دست دادن اعتماد وبطه میثباتی شدید رابی

افسردگی، خشم،  یدشا. شریک خیانت دیده (Abdulrauf & Gholami, 2018) کندرا تضعیف می 2و هویت مشترک

 3پس از سانحه تنیدگیعالئم اختالل  نفس ودست دادن اعتمادبه نفس پایین، ازعزتجداشدگی،  احساس طرد و

و  5، خشم، خجالت4مانند گناه هیجانیهای تجربه یدشاپیمان وفا یا سستهمچنین شریک بی را تجربه کند.

 .(Negash, Carlson, & Linder, 2018)افسردگی را تجربه کند 

                                                                                                                     
1. betrayal 

2. common identity 

3. post traumatic stress disorder 

4. guilt 

5. shame 

https://psycnet.apa.org/record/2004-95058-000
file:///C:/Users/person1/Downloads/Downloads/238141-Article%20Text-958581-1-10-20161214(3).pdf
https://fcp.uok.ac.ir/article_61732.html
https://fcp.uok.ac.ir/article_61450.html?lang=en
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10570314.2017.1279744
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/3902/
https://psycnet.apa.org/buy/2018-55817-001
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پایین،  نفساعتمادبهفرزندان به همراه داشته باشد. اثراتی مانند  ای در زوجین وتواند اثرات بالقوهخیانت می

 ,Schmidt, Green)که تأثیر منفی بر فرزندان دارد  1طالق سرانجام و ویژه افسردگی، اضطرابسالمت روانی پایین به

& Prouty, 2016).  تعداد شرکای  خیانت، پیشینه، 2مانند روان رنجوری اندشدهبرای خیانت برشمرده  فراوانیدالیل

در خیانت جنسیت نیز مطرح است. تفاوت  .((Logue, 2013 3ناایمن یبستگدلگیری جهت و ازدواج پیش ازجنسی 

گیرند. خیانت قرار می هیجانیجنسیتی به این معنی است که زنان نسبت به مردان بیشتر در معرض اشکال 

نه با های جنسی مردااین انگیزه جنسی در مردان بیشتر از زنان است. عالوه بر گرایشکه در خیانت، نقش درحالی

ها بستگی جنسی آن خوشنودیمردان به  هیجانی خوشنودیکه طوریبه ها رابطه دارد.غفلت در آن نارضایتی و

یراز جنسیت غبه. (Carpenter, 2012)اند شدههای خیانت شناختهبینی کنندهعنوان پیشدارد. متغیرهای فردی نیز به

عوامل دیگر نیز در خیانت دخیل هستند ازجمله: درآمد باال و مذهب. مشخص شد کسانی که پایبند به مذهب 

ین خیانت در همچن. (Fincham & May, 2017) کنندخاصی هستند نسبت به کسانی که پایبند نیستند، کمتر خیانت می

 (.Haseli, Shariati, Nazari, Keramat, & Emamian, 2019)شود افراد با درآمد باال بیشتر دیده می میان

شده است، ها به آن اشارهکمتر در پژوهش تواند موجب خیانت زناشویی شود وی که میاز دیگر عوامل

میلیون کودک در  3. ساالنه نزدیک به استو روانی  هیجانی 4های دوران کودکی خصوصًا سوءاستفادهآسیب

سایر  ضای خانواده یاکنند که عمدتاً توسط یکی از والدین، اعمتحده، برخی از انواع بدرفتاری را تجربه میایاالت

اذیت  عنوان آزار واذیت فرزندان اغلب به اگرچه آزار و. )van der kolk, 2005( شودسال انجام میمراقبان بزرگ

عنوان را به 5شناختیریکایی کودکان اخیراً بدرفتاری روانشده است، آکادمی آمعمدی فیزیکی در نظر گرفته

. سوء (Hibbard, Barlow, & MacMillan, 2012) کودک عنوان کرده است سوءاستفادهشایع  یکی از اشکال

درصد موارد مربوط به بدرفتاری با کودکان را دربر  52الی  36احساسات  نادیده گرفتن و هیجانیرفتارهای 

دهنده نقص در رابطه نشان عاطفی . سوءاستفاده روانی و(Tonmyr, Draca, Crain, & MacMillan, 2011) گیردمی

یا اعمال آشکار  و هیجانیغفلت  کودک از طریق عدم وجود وابستگی احساسی و کننده ومراقبت میان یبستگلد

                                                                                                                     
1. divorce 

2. neurosis 

3. insecure attachment 

4. abuse 

5. psychological 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-6427.12091
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-6427.12091
https://ttu-ir.tdl.org/handle/2346/58567
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0361684311414537
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X16300227
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1743609519311373
https://www.healio.com/psychiatry/journals/psycann/2005-5-35-5/%7b3119e
https://pediatrics.aappublications.org/content/130/2/372.short
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213411002043
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های مانع از توسعه بهنجار ظرفیت شناختی کودک وسوءاستفاده کالمی و احساسی است که باعث اختالالت روان

 (.Spinazzola, van der Kolk, & Ford, 2018) شودمی 1احساسات خودکارآمدی و خودکفایی اساسی مانند

 2توجهیانجام شد مشخص که افزایش میزان بی ی که بر روی جوانانی با تاریخچه سوءاستفاده روانیابامطالعه 

همچنین با عالئمی مانند اضطراب،  و 3ری، مشکالت رفتاری، بزهکافزون کنشیبه کودک با پرخاشگری، 

 ,Bielas, Barra, Skrivanek) نفس پایین ارتباط داردعزت پس از سانحه، خودکشی و تنیدگی اختالل افسردگی،

Aebi, Christoph Steinhausen, Bessler, & Plattne, 2016)جسمی، سوءاستفاده  طور مشابه در مقایسه با جنسی و. به

 گذارد. بدرفتاری روانی وسالی میخصومت در بزرگ رفتاری و روانی تأثیرات بیشتری بر افسردگی، خشم و

شود. الگو ممکن است کودک و والد تعریف می میانعنوان یک الگوی مکرر از تعامالت مخرب به هیجانی

 تحریک 5مواد مخدر و 4کننده، مانند مصرف الکلیا در مواردی توسط یک عامل تقویت اگیر باشد وفر مزمن و

 (.Stob, Slade, Brotnow, Adnopoz, & Woolston, 2019)شود 

 & Feinson) کننداحساس ناخوشایند و یا در معرض خطر بودن را احساس می یهیجانکودکان مبتالبه سوء رفتار 

Hornik-Lurie, 2016) . ها شدید یاخصوص اگر آندار کند، بهها را خدشهآن هیجاناترفتارهای زیر ممکن است 

. عدم پاسخگویی 4. تشویق به رفتارهای نامناسب، 3 اذیت و آزار، .2تسلیم کردن کودک:  .1تکراری باشند.

. قرار گرفتن در 7. خشونت خانگی9و  . نادیده گرفتن8و مادر ناسازگار،  پدر .7، 6. محدودیت6. طرد، 5عاطفی، 

وسیعی از مشکالت روحی و رفتاری غفلت با افزایش خطر طیف  و هیجانیمعرض سوء رفتار جسمی، جنسی، 

 & ,Taillieu, Brownridge, Sareen) ازجمله افسردگی، سوءمصرف الکل، اضطراب و رفتار خودکشی همراه است

Afif, 2016)غفلت شدید هستند، بیشتر از کسانی  عرض سوءاستفاده روانی وهایی که در مدهد آن. شواهد نشان می

 & ,Cecil, Viding, Fearon, Glaser) شوندبه اختالالت روانی دچار می که در معرض خشونت جسمی هستند

McCrory, 2017.) 

                                                                                                                     
1. self-sufficiency 

2. neglect 

3. crime 

4. alcohol consumption 

5. anesthetic substances 

6. limitation 

7. domestic violence 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jts.22320
https://link.springer.com/article/10.1186/s13034-016-0122-7
https://link.springer.com/article/10.1186/s13034-016-0122-7
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15289168.2019.1591887
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S147101531630085X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S147101531630085X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213416301442
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213416301442
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014521341630285X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014521341630285X


 339                                                 ....        های دوران کودکی شناختی آسیبو روان هیجانی بررسی ابعاد

Family Counseling and Psychotherapy, Vol. 10, No. 2 (30), 2021 

Family Counseling and Psychotherapy  

های بسیار محدودی در مورد دهد تاکنون پژوهششده توسط محقق نشان میهای انجاموجود، بررسیینباا

گرفته است. برای مثال، خیانت زناشویی انجام پیشینهو روانی دوران کودکی افراد دارای  هیجانیهای آسیب

ناایمن شود و  یبستگدلبک تواند منجر به سدوران کودکی می هاییبآسهای یک پژوهش نشان داد که یافته

های . یافته(Yumbul, Cavusoglu, & Geyimci, 2010) افزایش دهد یسالبزرگاحتمال خیانت زناشویی را در 

خیانت والدین احتمال انجام رفتارهای پرخطر در  های دوران کودکی و همچنینیبآسپژوهشی دیگر نشان داد 

های ینهزمگذارد و حتی ممکن است در یم یبستگدلدهد، تأثیرات منفی بر سبک یمکودکان را افزایش 

گیرند و به دوران بعدی یمیاد  نیز تأثیر بگذارد، زیرا کودکان این الگوها را هاآنزندگی و روابط آینده  گوناگون

اولیه  1اضطرابی و اجتنابی یبستگدلهای پژوهشی نشان داد که . یافته(borst, 2015)دهند یم یمزندگی خود تعم

بینی کرد یشپاضطرابی خودشیفتگی جنسی را  یبستگدلکند. همچنین یمبینی یشپ احتمال خیانت زناشویی را

(. همچنین پژوهش Warach, Josephs, & Gorman, 2018)باال ببرد  تواند احتمال خیانت رایم نیز که این عامل

رتباط ا یسالبزرگبه خیانت زناشویی در  گرایشجنسی در دوران کودکی با  سوءاستفادهدهد دیگری نشان می

زای والدین و یبآسنتایج پژوهش دیگری نشان داد تجربیات  .(Yumbul, Cavusoglu, & Geyimci, 2010) دارد

الم دارد و بر تنظیم زمینه روابط ناس یبستگدلی هاسبکفرزندان، غفلت و سو استفاده، تأثیر عمیقی در ایجاد 

 .(Dekel, Abrahams, & Andipatin, 2018) گذاردیمیر تأثصمیمی و مشترک آینده فرد 

زاترین آسیب زاترین ویکی از مشکلهای اخیر خیانت تبدیل به خصوص در سالدر جامعه امروزی، به

ها نیز همین مسئله است. خیانت کامالً زندگی زناشویی را بر هم دلیل اکثر طالق تعارضات زناشویی شده است و

ها سلب سالمت روانی را از آن آسایش و آرامش و دهد وهمه اعضای خانواده را تحت تأثیر قرار می زند ومی

های تواند منجر به خیانت زناشویی شود، آسیباشاره کردیم، یکی از دالیلی که می الطور که در باکند. همانمی

و دانش موجود در  اندشدهانجامهای بسیار کمی تاکنون در این زمینه پژوهش وجودینباادوران کودکی است، 

کن است به که مم یشناختروانهای ویژگی یریگبر شکل خصوص نحوه تأثیرگذاری تجربیات دوران کودکی

کمّی  صورتبهدر این زمینه نیز  شدهانجامهای خیانت منجر شوند، اندک است. از سویی دیگر محدود پژوهش

های کیفی است که با نگاهی پدیدارشناسانه به برای درک این موضوع، نیاز به پژوهش کهیدرحال اندشدهانجام

در دوران کودکی بسیار گسترده است، برای بررسی  استفادهسوءابعاد  کهواکاوی این مسئله بپردازند. به دلیل این

                                                                                                                     
1.avoidance 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810017313
https://ir.stthomas.edu/ssw_mstrp/422/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0092623X.2017.1416434
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810017313
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0196772
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ی قرار گرفت. موردبررسهای دوران شناختی آسیبو روان هیجانیتر موضوع، در این پژوهش صرفاً دو بعد یقعم

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ  وجودینباااز نتایج ممکن نبود  یعلهرچند با توجه به ماهیت کیفی پژوهش، استنباط 

خیانت زناشویی چه  پیشینهشناختی دوران کودکی در افراد با و روان هیجانیهای بود که آسیب سؤالین به ا

 بودند؟

 روش

شده است. استفاده 2اینظریه( زمینه) است و جهت اجرای آن از تئوری 1پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی

ای این است ی اصلی نظریه زمینهیفی است. ایدهجهت انجام تحقیق ک هافنای از ای دارای مجموعهنظریه زمینه

کمی انجام تحقیقات های برخاسته از ادبیات پژوهش که در ها جهت آزمون فرضیهداده کارگیریبهجای که به

. (Corbin & Strauss, 2014) شودعنوان داده استفاده میهای کالمی افراد در مورد تجاربشان بهگیرد، از گزارشمی

ی قرار گرفت، چون بررسی موردبررسهای دوران کودکی ی آسیبشناختروانو  هیجانیجهت صرفاً ابعاد ینازا

و  3هاهای دوران کودکی در قالب یک پژوهش امکان نداشت و موجب طوالنی شدن مصاحبههمه جزئیان آسیب

ر که در مقدمه اشاره شد، با توجه به طوبنابراین، همان؛ شدها میدرنتیجه احتماالً از دست رفتن بخشی از داده

ی موردبررستصمیم گرفته شد تا صرفاً این ابعاد ( Wise, 2001)های روانی نسبت به جسمانی اهمیت بیشتر آسیب

 5و انتخابی 4سه مرحله کدگذاری باز، محوری کارگیریبهها با وهش، دادهیت پس از اتمام پژدرنهاقرار گیرد. 

ها این نکته مدنظر بود که این آشنایی قبلی سبب ایجاد آوری و تحلیل دادهدر حین جمعوتحلیل شدند. یهتجز

اطمینان از برای  های صورت گرفته نشود.یا خدشه در تحلیل ها ودهی به دادههای ذهنی و قالبی و جهتمفروضه

رسید. همچنین، مراحل کدگذاری  شوندگانمصاحبههای استخراجی به تأیید چهار نفر از پایایی کدگذاری، مقوله

جامعه آماری  ها اعمال گردید.علمی تأیید شد و نظرات اصالحی آنیئتهبعد از اتمام، توسط سه کارشناس عضو 

به مراکز مشاوره شهرستان  کنندهمراجعهانت زناشویی خی پیشینهپژوهش حاضر عبارت بود از مراجعین دارای 

های کیفی که هدف آن گیری در پژوهشوجود جامعه و نمونه. بااین1397سال  الرستان استان فارس در

                                                                                                                     
1. qualitative studies 

2. underlying theory 

3. interviews 

4. axial 

5. optional 

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=hZ6kBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Corbin,+J.,+%26+Strauss,+A.+(2014).+Basics+of+qualitative+research:+Techniques+and+procedures+for+developing+grounded+theory.+Sage+publications&ots=6jK5MudFU1&sig=Fm7N999Tc4l51MXO5okHt1-hECo#v=onepage&q=Corbin%2C%20J.%2C%20%26%20Strauss%2C%20A.%20(2014).%20Basics%20of%20qualitative%20research%3A%20Techniques%20and%20procedures%20for%20developing%20grounded%20theory.%20Sage%20publications&f=false
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014067360106072X
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گیری با (. نمونه1380هومن،)اندازه تحقیقات کمی اهمیت ندارد تحلیل عمیق موضوع موردبررسی است به

گویی به سؤاالت مصاحبه، داشتن سطح متوسطی از دلیل اینکه برای پاسخشیوه هدفمند انجام شد. به 

کسانی انتخاب  میان صورت هدفمند ازپژوهش به کننده درهای شناختی الزم بود، نمونه شرکتتوانایی

گویی به سؤاالت مصاحبه شدند که دارای حداقل تحصیالت سیکل و توانایی شناختی مناسبی در پاسخ

ماه از این خیانت گذشته  6ین افراد شامل هر دو نوع خیانت عاطفی و جنسی بود که حداقل بودند. خیانت ا

بودند و این مسئله به تأیید مشاور رسیده بود. سعی بر این بود از افرادی  خودآگاهباشد. افراد به خیانت 

-اجتماعی یری شود که از تنوع الزم در متغیرهای مؤثری مانند سن، سطح تحصیالت، وضعیتگنمونه

طی  .(Corbin & Strauss, 2014)تری از موضوع به عمل آید یقعماقتصادی را برخوردار باشند تا تحلیل 

یافته، از این افراد خواسته شد که خاطرات دوران کودکی خود را بازگو نمایند تا ساختارمصاحبه نیمه 

استفاده  «1یریردگ»ها چه مشکالتی داشتند. در طول مصاحبه از شیوه مشخص شود در دوران کودکی آن

روعی برای خاطره دوم باشد( )برای مثال، پایان خاطره اول ش شدهمنتقلشد تا از یک خاطره به خاطره دیگر 

خیانت  پیشینهافراد دارای  نفر از 8از مصاحبه با  و ارتباط حوادث کودکی نیز باهم مشخص شود. پس

نفر دیگر نیز ادامه یافت.  4ها با های افراد به حالت اشباع رسید و برای اطمینان بیشتر مصاحبهپاسخ زناشویی

شود که پاسخی که به وضعیتی گفته می 2آمد. حالت اشباع مرد مصاحبه به عمل 7زن و  5 از درمجموع

کنندگان قبلی به هایی باشد که شرکتدهند مشابه همان پاسخکنندگان جدید به سؤاالت مصاحبه میشرکت

مالک خروج  سال از زندگی مشترک و اند. دیگر مالک ورود گذشت حداقل دوسؤاالت مصاحبه داده

 کنندگانشرکتنفر از  7 از شرکت در پژوهش بود. خوشنودیو عدم داشتن یک اختالل خاص شخصیتی 

 28/4و انحراف معیار آن  27/38در پژوهش  کنندهشرکتمیانگین سن افراد نفر مرد بودند.  5پژوهش زن و 

 کنندگانشرکتنفر از  4بود.  89/7و انحراف معیار آن  74/12ها نیز بود. میانگین طول مدت ازدواج آن

نفر یک  4فرزندی نداشت،  کنندگانشرکتنفر دیپلم بودند. یکی از  6نفر لیسانس و  2م، پژوهش دیپل

 نفر بیش از سه فرزند داشتند. 3فرزند و  3نفر  4، فرزند، یک نفر دو فرزند

                                                                                                                     
1. tracking 

2. saturation 

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=hZ6kBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Corbin,+J.,+%26+Strauss,+A.+(2014).+Basics+of+qualitative+research:+Techniques+and+procedures+for+developing+grounded+theory.+Sage+publications&ots=6jK5MudFU1&sig=Fm7N999Tc4l51MXO5okHt1-hECo#v=onepage&q=Corbin%2C%20J.%2C%20%26%20Strauss%2C%20A.%20(2014).%20Basics%20of%20qualitative%20research%3A%20Techniques%20and%20procedures%20for%20developing%20grounded%20theory.%20Sage%20publications&f=false
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 ابزار

و روانی دوران کودکی مردان  هیجانیهای ها و آگاهی از آسیبآوری دادهدر پژوهش حاضر برای جمع

خیانت زناشویی از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. مصاحبه نیمه ساختاریافته نسبت  پیشینه وزنان دارای

به مصاحبه استاندارد نشده دارای ساختار بیشتر و موضوع محدودتری است و در آن سؤاالت خاصی از تمام 

گر آزاد است که سؤاالت ای بودن مصاحبه، مصاحبهوجود به دلیل محاورهشود. بااینپاسخگویان پرسیده می

(. با در نظر گرفتن هدف 1387 گرد،بیابان) تر جابجا کندها را به شکلی مناسبرا تغییر دهد و با ترتیب آن

زناشویی  خیانت پیشینهشناختی افراد دارای های عاطفی و روانآسیب گوناگونهای جنبه کلی پژوهش و

ای که از دوران کودکی به یادتان ین خاطرهترمهممحوری این بود:  سؤالسؤاالت مصاحبه طراحی شدند. 

سؤال برای انجام مصاحبه انتخاب شد که روایی محتوایی آن توسط سه  7آید چیست. درمجموع می

های نیمه ساختاریافته بود، علمی تأیید شد. به دلیل اینکه مصاحبه حاضر از نوع مصاحبهیئتهکارشناس عضو 

تر شده، سؤاالت پیگیری برای بررسی عمیقگر بعد از هر سؤال با توجه به بافت موضوعات مطرحمصاحبه

 کرد.شناختی دوران کودکی مطرح میها عاطفی و روانآسیب

 اجرا پژوهش ییوهش

کنندگانی که برای سپس مراجعهعمل آمد.  ابتدا با مسئولین مرکز مشاوره برای اجرای پژوهش هماهنگی به

 پیشینهمانند ) آمادگی کرده و همچنین دارای شرایط شرکت در پژوهش بودند شرکت در پژوهش اعالم

 ها خواستهقبلی مصاحبه، از آن مسئولین مرکز مشاوره شناسایی شدند. با تعیین وقت خیانت و غیره( با کمک

های تمام مصاحبهمصاحبه مراجعه کنند.  ای انجامشد که در ساعت و زمان مشخصی به مرکز مشاوره بر

های سپس برای انجام تحلیل صورت صوتی ضبط شدند وکنندگان بهشده با کسب اجازه از شرکتانجام

های مستعار ها از نامها روی کاغذ پیاده شدند. برای محفوظ ماندن مشخصات آزمودنیدقت مصاحبهبعدی به

 برده شد. میانها، بعد از پایان پژوهش از مصاحبه شدهضبطد. همچنین، فایل کنندگان استفاده شبرای شرکت

 

 

https://www.gisoom.com/book/1784369/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-1/
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 هایافته

نسلی و  میان، شکاف هیجانیگسستگی  ،2درماندگی ،1مقوله هسته محرومیت 5ها، در فرآیند کدگذاری مصاحبه

در یک جدول  رکدامهها، آمد که برای درک بهتر نحوه تحلیل داده به دستتمرکز بیرون از خانواده والدین 

 پیشینههای مهمی که افراد دارای شود یکی از مقولهمشاهده می 1که در جدول  طورهمان مجزا گزارش شد.

نشان داد محرومیت شامل  هامصاحبهخیانت زناشویی از دوران کودکی خود عنوان کردند، محرومیت بود. تحلیل 

کرد که یمشد. هنگامی فرد ناکامی را احساس یم میت از پدرو محرو هیجانی، ناکامی از رابطه 3سه مقوله ناکامی

پژوهش شامل حسرت آرزوهای  کنندگانشرکتیر بیفتد. ناکامی در تأخی به نوعبهنرسد یا  یا آرزویش به هدف

 و ناراحتی از مرور خاطرات گذشته بود. رفتهازدستهای یتموقعکودکانه، حسرت 

 .1 جدول

 محرومیت شده از مصاحبه مرتبط باجهای استخرامفاهیم و مقوله

 مقوله هسته مقوله مفاهیم گزاره

 من دوچرخه دوست داشتم ولی مادرم اجازه نداد پدرم برایم دوچرخه بگیرد
حسرت آرزوهای 

 کودکانه

 ناکامی

 

 

 

 

 محرومیت

خاطر بدبین بودنش مرا از مدرسه رفتن محروم کرد و من هنوز  پدرم به

 مانده حسرت درس خواندن به دلم

های حسرت موقعیت

 رفتهازدست

 ام حسرت خوردن بود و اصالً از آن دوران راضی نیستمکل دوران کودکی
ناراحتی از مرور 

 خاطرات گذشته

وقتی دبستان بودم با دوستم خیلی باهم خوب بویم ولی اتفاقی افتاد که ما از هم 

 جدا شدیم

شکست در رابطه 

 دوستی

ناکامی از 

 یرابطه عاطف

خواست مادرم تو خونه من دلم می مادرم که ازدواج کرد ما رو تنها گذاشت و

 باشه
 تک والدی کودک

 

 

محرومیت از 

 پدر

خوردم و مادرم هم نمیتونست غصه من را وقتی پدرم نبود من خیلی غصه می

 برطرف کند

 فقدان عاطفه پدری

 

خاطر کارش مجبور  بهخیلی به پدرم وابسته بودم و دوستش داشتم ولی پدرم 

 کشور برود بیرون ازبود به 

عدم حضور فیزیکی 

 پدر

 از دست دادن پدر نوجوانی پدرم فوت شد و من خیلی تنها شدم در

                                                                                                                     
1. deprivation 

2. helplessness 

3. failure 
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بود  موردنظرش هیجانیدوستی یا  ناکامی از رابطه عاطفی زمانی بود که شخص به هدفی که در رابطه

فرزند  آید کهیمتانش بود. محرومیت از پدر وقتی به وجود دوس در روابط با نرسیده است که شامل شکست

طوالنی محروم باشد و تحلیل  از رابطه صمیمی یا وجود پدر یا حتی وجود فیزیکی والدین در مدت

از تک والدی کودک، فقدان عاطفه پدری، عدم حضور فیزیکی پدر و  ها نشان داد که شامل مفاهیممصاحبه

 پدر بود. دادن دست

 .2 جدول

 شده مرتبط با درماندگیهای استخراجمفاهیم و مقوله

 مقوله هسته مقوله مفاهیم گزاره

حتی فحش  گفت وپدرم خیلی بددهان بود و هر چی از دهنش درمی اومد به من می

 دادمی

اهانت به فرزند از سوی 

 پدر

احساس 

 حقارت

 درماندگی

 داشتم و دارم گرفتند و من احساس کم بینیکم میوالدینم من را دست
کم بینی فرزند از سوی 

 والدین

انگار هیچ ارزشی  احساس کمبود داشتم و ترم وکردم از بقیه خیلی کمحس می

 نداشتم

ارزشی در احساس کم

 برابر دیگران

هیچی  هیچی بلد نیستی و گفتند تومادرم به من می وقتی کاری را بلد نبودم، پدر و

بر نمیای و همچنین در مدرسه معلم خیلی تحقیرم نمیشی و از عهده هیچ کاری 

 کرد و ارزشی برای من قائل نبودمی

تحقیر فرزند از سوی 

 معلم والدین و

های دیگر حساب زد و من را خیلی کمتر از بچهپدرم خیلی به من توسری می

 کردمی

سرخوردگی فرزند از 

 سوی پدر

 ته یا برای چی ناراحتیپرسید چوقتی ناراحت بودم اصالً هیچکی نمی
 توجهی به ناراحتیبی

 کودک
کمبود 

پرندگان سرگرم  من خودم را با حیوانات و کرد ودر خانه کسی به من توجه نمی توجه

 توجه برطرف شود کردم که نیازم به محبت ومی

پناه بردن به حیوانات 

ناشی از عدم توجه از 

 سوی والدین

کرد و دادم منو جلو بقیه سرخورده میفم را انجام نمیکه تکالیمعلم دبستانم وقتی

 رسیوقت آینده خوبی نداری و به هیچ جا نمیگفت هیچبهم می

 سرزنش از سوی معلم

 
 سرزنش

زدند و من خیلی کنایه بهم می دادم والدینم خیلی طعنه ووقتی کار بدی انجام می

 شدم از این رفتارناراحت می

سرزنش فرزند از سوی 

 الدینو

خیانت  پیشینههای مهمی که افراد دارای شود یکی از مقولهمشاهده می 2که در جدول  طورهمان

با افراد  هامصاحبهزناشویی در خاطرات دوران کودکی خود عنوان کرده بودند، درماندگی بود. تحلیل 
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توجه و  کمبود ،1خیانت زناشویی نشان داد درماندگی شامل سه مقوله احساس حقارت پیشینهدارای 

شود و نسبت به یمشد. احساس حقارت، هنگامی است که شخص توسط فرد یا افرادی تحقیر یم 2سرزنش

فرزند از سوی پدر، کم بینی فرزند از  کند. این مقوله شامل مفاهیم اهانت بهیمخود احساس بسیار بدی پیدا 

و سرخوردگی فرزند  و معلم د از سوی والدینی در برابر دیگران، تحقیر فرزنارزشکمسوی والدین، احساس 

 .از سوی پدر بود

مورد  مقوله کمبود توجه، زمانی بود که شخص از طرف اعضای خانواده، اطرافیان یا افراد نزدیک

بردن به  ی کودک و پناههاغصهناراحتی و  توجهی بهیبگرفت که شامل مفاهیم مهری و توجه قرار مییب

وجه از سوی والدین بود. سرزنش، زمانی بود که فرد در برابر خطا یا لغزشی که حیوانات ناشی از عدم ت

شد که این مقوله شامل میبازخواست شنید یا انجام داده است از طرف دیگران سخن توبیخ آمیزی می

تحلیل  برآمده ازمفاهیم سرزنش از سوی معلم و سرزنش فرزند از سوی والدین بود. مقوله هسته سوم 

 است. شدهپرداختهبه آن  3جدول بود که در  هیجانیها، گسستگی مصاحبه

 .3جدول 

 هیجانیشده مرتبط با گسستگی های استخراجمفاهیم و مقوله 

 مقوله هسته مقوله مفاهیم گزاره

همیشه مثل یه دشمن  وقت جوری نبود که اعضای خانواده باهم راحت باشند وهیچ

 کردندبا همدیگر رفتار می

ی دوستی عدم فضا

فقدان همدلی  اعضای خانواده میان

 در خانواده

 

 

 

گسستگی 

 هیجانی

سر موضوعی که پیش اومده  شد که اعضای خانواده باهم بشینیم ووقت نمیهیچ

 باهم حرف بزنیم و اون رو حلش کنیم

نبود فضای گفتگو 

 اعضای خانواده میان

دادند من هم سعی نمیمحبتی نشان  مهر و کردند ووالدینم به من توجه نمی

جنس مخالف( دوست شوم که به من محبت ) خانواده بیرون ازکردم باکسی در می

 کند و من رو دوست داشته باشد

جستجوی محبت در 

 خانواده بیرون از

جایگزینی 

هیجانی 

 دیگران

 دلیلکردند و منو بیبه من حسادت می تر بودندخواهرم که از من بزرگ برادر و

 کردندند و اذیت میزدکتک می
عدم اتحاد  رابطه بد همشیرها

 میان

 همشیرها
هر کدوم کار خودمون رو انجام  خواهر برادرهایم حس خوبی به هم نداشتیم و من و

 برای هم مهم نبودیم دادیم ومی

گسیختگی پیوند ازهم

 همشیرها میان

                                                                                                                     
1. feeling of inferiority 

2. blame 
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پژوهش در خانواده مبدأ و همچنین  انکنندگشرکتشود مشخص شد که مشاهده می 3 طور که در جدولهمان

شامل سه  هیجانینشان داد گسستگی  هامصاحبهبودند. تحلیل  هیجانییا گسستگی  خألدر دوران کودکی دچار 

فقدان همدلی در خانواده،  شد.یماتحاد همشیرها  دیگران و عدم هیجانیمقوله فقدان همدلی در خانواده، جایگزینی 

اعضای خانواده وجود نداشته و  میان آالیشیبیبود که اتحاد و همدلی و  گونهینا گانکنندشرکتطبق مصاحبه با 

ببرند که شامل مفاهیم  میاناز را حل کنند یا  آن کمک هم کردند که باینمسعی  آمده اعضایماگر مشکلی پیش 

دیگران  هیجانیایگزینی اعضای خانواده بود. ج میاناعضای خانواده و نبود فضای گفتگو  میانفضای دوستی  عدم

اعتنا بودند و یب به او کرد و نسبتینمو توجهی را دریافت  زمانی بود که شخص در خانواده یا نزدیکان خود محبت

در بود و شامل مفهوم جستجوی محبت  و توجهخانه و خانواده خود به دنبال محبت  بیرون ازدلیل فرد در  همین به

صمیمیتی وجود  تنهانهخواهر برادرها  میاناد همشیرها، به این معنی بود که در خانواده خانواده بود. عدم اتح بیرون از

 2یختگیگسازهمبد همشیرها و  و تعارض هم وجود داشت که شامل مفاهیم رابطه 1حسادت هاآن میاننداشت بلکه 

خیانت زناشویی به  پیشینهد دارای با افرا هامصاحبهیت، دو مقوله هسته دیگری که از درنها همشیرها بود. میانپیوند 

 است. شدهپرداختهبه آن  4 نسلی و تمرکز بیرون از خانواده والدین بود که در جدول میاندست آمد شامل شکاف 

 .4جدول 

 نسلی و تمرکز بیرون از خانواده میانشده مرتبط با شکاف های استخراجمفاهیم و مقوله 

 مقوله مفاهیم گزاره

 های والدینتضاد باارزش شدرسیدیم و باهم دعوامون میوضوع خاص من و والدینم به توافق نمیوقت سر یه مهیچ
شکاف 

 میان

 نسلی

 اختالف سنی زیاد فرزند با پدر در کنارش معذب بودم کردم وپدرم سنش خیلی زیاد بود و من با او احساس راحتی نمی

تفکراتمان خیلی باهم متفاوت  درک کنند و سواد بودند ونمی تونستن منو بفهمند ووالدینم بی

 بود
 اختالف نگرشی فرزند با والدین

 اعتیاد شدرسید خیلی بداخالق میکه مواد بهش نمیکرد و وقتیپدرم مواد مصرف می

تمرکز 

بیرون 

از 

خانواده 

 والدین

 دداد، حتی اگر حق با من بوحق را به دیگری می گرفت ووقت طرف من را نمیپدرم هیچ
حمایت و پشتیبانی والدین عدم

 از فرزند

دادند و به دعوا و کردند و به ما هم هیچ اهمیتی نمیمادرم باهم دعوا می اکثر اوقات پدرو

 کارهای خودشون مشغول بودند

 هایدرگیری والدین به مشغله

 فردی خود

بودند و اصالً  دنیای خودشون مادرم بلد نبودند که چجوری با ما رفتار کنند و تو پدر و

 اجتماعی نبودند
 اجتماعی نبودن والدین

                                                                                                                     
1. jealousy 

2. disintegration 
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خیانت زناشویی در دوران  پیشینهشود، دو مقوله هسته مهم دیگری که افراد دارای طور که مشاهده میهمان

نسلی  میاننسلی و تمرکز بیرون از خانواده والدین بود. شکاف  میانکودکی خود تجربه کرده بودند، شکاف 

ها و عقیده و تفکرات والدین با فرزندان همخوانی نداشته باشد. والدین با این آید که نگرشزمانی پیش می

این  گونه رفتار کنند.قبول نیست که فرزندانشان اینها قابلخیزند و برای آنرفتار فرزندان به مقابله برمی

ختالف نگرشی فرزند با والدین را ی والدین، اختالف سنی زیاد فرزند با پدر، اهاباارزشمقوله مفاهیم تضاد 

 در برداشت.

آمد. فرزندان نیاز دارند  به دستای بود که در این پژوهش تمرکز بیرون از خانواده والدین آخرین مقوله

اما اگر ؛ موقع پاسخ بدهندها چه مادی و چه معنوی بهکه اعضای خانواده خصوصاً والدین به نیازهای آن

یا  موقع پاسخ ندهند وبه نیازهای فرزندان به یا چیزهای دیگر مشغول باشند، والدین به کارهای خودشان

مقوله شامل  شد. این یگذارنامتمرکز بیرون از خانواده والدین  عنوانبه اولویتشان چیزهای دیگری باشد،

د و اجتماعی ی فردی خوهامشغلهیت و پشتیبانی والدین از فرزند، درگیری والدین به حماعدممفاهیم اعتیاد، 

 نبودن والدین بود.

 گیرینتیجهبحث و 

خیانت زناشویی هر یک به نحوی در  پیشینهها نشان داد که افراد دارای تحلیل مصاحبه برآمده ازهای یافته

را تجربه کرده بودند که در پنج حیطه محرومیت،  گوناگونیشناختی های رواندوران کودکی خود آسیب

پژوهشی  بندی شد.نسلی و تمرکز بیرون از خانواده والدین طبقه میان، شکاف نیهیجادرماندگی، گسستگی 

های دوران کودکی با گرایش به خیانت زناشویی در آسیب میانطور مستقیم به بررسی ارتباط که به

ر این های پژوهش، مقایسه با مطالعات مشابهی که دبپردازد، یافت نشد؛ بنابراین، برای تبیین یافته سالیبزرگ

پژوهشی نشان داد که آزار و اذیت و آسیب رساندن به  شده بود، صورت گرفت. برای مثال، نتایجزمینه انجام

 همراه است 1های تهاجمی و تجاوزهای اولیه با پیامدهای رفتاری مثل رفتار خصمانه، پاسخفرزند در سال

(VanMeter, Handley, & Cicchetti, 2020)ها با نتایج این پژوهش همسو بود. در . در این راستا این یافته

اند یا پژوهشی دیگر مشخص شد کودکانی که شاهد درگیری خانوادگی و رفتارهای ناخوشایند دیگر بوده

                                                                                                                     
1. rape 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213419304995
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و دچار  دیدهآسیب هیجانیشده بودند، ازلحاظ روانی و دیده گرفتهشده و نااعمال توجهیکمها در مورد آن

 (Eisner & Malti, 2015).مشکالتی از قبیل اختالل در عملکردهای عاطفی، اجتماعی و رفتاری بودند

کنندگان پژوهش شامل پنج مقوله اصلی های دوران کودکی شرکتاره شد، آسیبطور که اشهمان

شد. بر نسلی و تمرکز بیرون از خانواده والدین می میان، شکاف هیجانیمحرومیت، درماندگی، گسستگی 

 شده است.نشان داده 1ای طراحی شد که در شکل این اساس مدل پارادایمی

کنندگان در که شرکت هیجانیه از عوامل تأثیرگذار بر گسستگی داد ک نشانها تحلیل روند مصاحبه

کرده بودند، کم بینی فرزند از سوی والدین و تمرکز بیرون از خانواده والدین ها اشارهخاطرات خود به آن

های پزشکی و رفتاری، ضروریات )غذا، سرپناه، توجهی شامل عدم نظارت، آموزش، مراقبتبیبود. 

پژوهشی نشان داد که  .(Pasian, Benitez, & Lacharité, 2020)تناسب با سن کودک است پوشاک و غیره( م

های روانی فرد در طول ارزش دانستن فرزند از سوی والدین با آسیبطرد و نادیده گرفتن و همچنین بی

  (Mcclelland & McKinney, 2016پژوهش )در  ، همچنین(Greene, Haisley, Wallace, & Ford, 2020) زندگی

افسردگی، خیانت توجهی دوران کودکی توسط اطرافیان با اضطراب، مشخص شد که غفلت و بی دیگر

 که با نتایج پژوهش حاضر همسو است. همراه است سالیبزرگزناشویی و اختالالت روانی در دوران 

  

 

 

 

 

 

 

 خیانت زناشویی پیشینههای دوران کودکی افراد دارای الگوی پارادایمی آسیب. 1شکل 

دهد. را از دست مینفس خود مرور اعتمادبهشود بهکودکی که از طرف والدین نادیده گرفته می

رابطه  هانفس پایین افراد با خیانت زناشویی آناعتمادبه میاننشان داد که  (Kern, 2011) های پژوهشیافته

 :گرمداخلهشرایط 

 شکاف بین نسلی

 شرایط علی: فقدان عاطفه پدری

ی فرزند از کم بین

 سوی والدین

تمرکز بیرون از 

 خانواده والدین

 :پدیده محوری

 هیجانیگسستگی 

ای:ینهزمشرایط   

ین عدم فضای دوستی ب

 اعضای خانواده
سرزنش از سوی 

 والدین

 هاشکن

ناکامی، 

 درماندگی

 پیامد

احتمال 

 خیانت

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118963418.childpsy319
file:///C:/Users/person1/Downloads/Downloads/Telegram%20Desktop/Pasian,%20M.S.,%20Benitez,P.,%20&%20Lacharité,C.%20(2020).%20Child%20Neglect%20and%20Poverty:%20A%20Brazilian%20Study.%20Children%20and%20Youth%20Services%20Review,%2018,%20104655
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272735820300799
file:///C:/Users/person1/Downloads/Downloads/McClelland-McKinney2016_Article_DisruptiveBehaviorAndParenting(3).pdf
https://www.sam.edu/academics/counselor-education/piic/journals/2011/documents/7_Infidelity+Among+College+Students_Template.pdf
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رسد عدم اهمیت دادن به فرزند و عدم تمرکز والدین به خانواده طورکلی به نظر میبه .معناداری وجود دارد

کنندگان پژوهش بود که این موضوع در خانواده شرکت هیجانیگیری گسستگی و فرزندان، زیربنای شکل

با  و رابطه هیجانیدر زمینه  صوصاًخزندگی شخصی فرزندان در دوران بعدی و  در فراوانی تأثیر تواندمی

عاطفی خود برقرار کند و  شریک همسر بگذارد و احتمال دارد شخص نتواند رابطه پایدار و عمیقی با

علی از این  گیرینتیجهتوان ، به علت ماهیت پژوهش نمیوجودبااینخیانت در وی به وجود بیاید.  هایزمینه

از این شواهد برای طراحی مطالعات بعدی در این زمینه و مشخص شدن توان ها انجام داد و صرفاً مییافته

 تأثیر علی این عوامل استفاده کرد.

های دیگری بود که نسلی، در اولویت قرار دادن دیگران و فقدان عاطفه پدری، تجربه میانشکاف 

حاضر با  وهشنتایج پژ در تبیین این متغیرها، کنندگان پژوهش در کودکی گزارش کرده بودند.شرکت

نسلی فرزندان و والدین باعث درگیری و  میاننشان داد که شکاف   )Najafiasl, 2015(نتایج، پژوهش 

های نسلی والدین ارزش میانشکاف  )Kim, Cheng, Zarit, & Fingerman, 2015)پژوهش  ،هاآن میان 1تعارض

 والدین تأثیرات منفی بر روی فرزندان خود شودمیباعث  شود و همچنینخانوادگی با خطر مواجه می

تواند والدین و فرزندان می میانهای شکاف  Jellett, Wood, Giallo, & Seymour, 2015))بگذارند، پژوهش 

 ,Goforth)پژوهش  وخانوادگی و درنهایت به مشکالت مربوط به تنظیم هیجان در خانواده  تنیدگیمنجر به 

Pham, & Oka, 2015)   های فرهنگی با مشکالت رفتاری گیرینوجوانان در جهت والدین و میانشکاف

 پژوهش غیرهمسو با پژوهش حاضر یافت نشد. وانان درگیری خانوادگی و افسردگی، همسو است.نوج

جوانان تأثیر جهت گیری متضاد با والدین ممکن است بر عملکرد مطالعات نشان داده که ادراک یک

نفس های درک شده با والدین منجر به کاهش عزتهای متقابل و تفاوتبگذارد و همچنین درگیری

 .(Boele, Van der Graaff, Wied, Van der Valk, Crocetti, & Branje, 2019)شود نوجوانان می

 ,Demidenko)نتایج پژوهش حاضر با نتایج، پژوهش  عامل تأثیرگذار دیگر، فقدان عاطفه پدر بود. 

Manion, & Lee, 2015)  بهتری نسبت به  بستگیدلدهد که پدران الگوهای پدر و فرزندان نشان می بستگیدل

 ,Hadiwijaya, Klimstra, Darling, Vermunt) ، همسو است و با نتایج پژوهشدهندفرزندان خود نشان می

                                                                                                                     
1. disagree 

http://ijss.srbiau.ac.ir/article_7100_1340.html
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-9331-5_7
https://aps.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cp.12047
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022022115585140
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022022115585140
https://link.springer.com/article/10.1007/s10964-019-00993-5
https://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=10621024&AN=102426796&h=wWsKUFUV6cZ3%2bgbnN5HX6yvFWRn6oUzGkBSHugjpoBty0EAE0UUBXPRCb3CBfJq0345KPPM%2f372xS60kGfYM7Q%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d10621024%26AN%3d102426796
https://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=10621024&AN=102426796&h=wWsKUFUV6cZ3%2bgbnN5HX6yvFWRn6oUzGkBSHugjpoBty0EAE0UUBXPRCb3CBfJq0345KPPM%2f372xS60kGfYM7Q%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d10621024%26AN%3d102426796
https://psycnet.apa.org/record/2019-64179-001
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(Branje, & Meeus, 2020 ها در خانواده، تأثیر بسیار ابط عاشقانه و صمیمی والدین و حضور هر دو آنرو

از رابطه فرزندان  خوشنودیشناختی و اجتماعی، شایستگی عاشقانه و مهمی بر کیفیت رابطه، سازگاری روان

روابط که نشان داد عدم  (Lindell, Campione-Barr, & Killoren, 2017) دارد و پژوهش سالیبزرگدر دوران 

، مدت بر سالمت روانی فرزندان داشته باشدتواند تأثیرات طوالنیصمیمی فرزندان با هر دو والد می

ران والدین و فرزندان در دو میانهای توان گفت مشکالت و اختالفطورکلی میبه است. غیرهمسو

به افراد مهم زندگی  اعتمادیبیفرزندان تأثیر گذاشته و ممکن است  هیجانیگیری رشد کودکی در شکل

خیانت زناشویی  گیریشکلپایه  تواندمیاین موضوع نیز  احتماالًمنجر شوند که  سالیبزرگدر دوران 

 علیتواند با استنباط ها، نمییافتهگیری از طور که در باال اشاره شد، این نتیجه، همانوجودبااینبینجامد. 

 این پژوهش است. کنندگانشرکتتکرار این تجربیات در مصاحبه با  بر پایههمراه باشد و فقط یک حدس 

ها اشاره داشتند، عدم کنندگان پژوهش که در دوران کودکی خود به آناز دیگر تجربیات شرکت 

نتایج پژوهش  در تبیین این متغیرها،ز سوی والدین بود. اعضای خانواده و سرزنش فرزند ا میانفضای دوستی 

حمایت والدین و اعضای خانواده از عدم (Mohammadi, Samavi, & Ghazavi, 2016) پژوهشحاضر با نتایج، 

 van der) پژوهش ،در افراد هیجانیشناختی و های روانده با اختاللفرزند و همچنین نبود رابطه سالم در خانوا

Kolk, 2005) هایی از قبیل افسردگی، عدم تجارب بد کودکی و نبود فضای صمیمی در خانواده با اختالل

تجربیات و  )Craig et al., 2020( ، پژوهشنفس پایین، خودکشی و خشونتاعتماد بی فردی، اعتمادبه

 در سالمت و سالمت روانی در دوران بعدی زندگی توجهیقابل هایناهماهنگیدوران کودکی،  هایآسیب

د همشیرها و والدین و همچنین شرایط خصمانه در خانواده روابط بکه نشان داد  (Meyers, 2014)پژوهش  و

پژوهش غیرهمسو با پژوهش حاضر  ، همسو است.این افراد سالیبزرگارزشی در بااحساس ناتوانی و بی

های تواند مشکالتی را در زمینهتوان گفت عدم رابطه مناسب و حمایت از فرزند میبنابراین می؛ یافت نشد

تواند الگو گیری از والدین و نزدیکان برای کودک به وجود بیاورد که یکی از این مشکالت می گوناگون

شود.  سالیبزرگکودکی خود باشد که منجر به عدم ارتباط عاطفی خوب با شریک صمیمی خود در دوره 

 انتقال مشکالت شود، به همین مسئلههای خانوادگی بوئن نیز مطرح مینسلی که در نظریه نظام میانانتقال 

https://psycnet.apa.org/record/2019-64179-001
https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Ffam0000328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4939067/
https://www.healio.com/psychiatry/journals/psycann/2005-5-35-5/%7B3119e8d0-bf35-4e6d-b8f6-aa9f3c6720b0%7D/developmental-trauma-disorder-toward-a-rational-diagnosis-for-children-with-complex-trauma-histories
https://www.healio.com/psychiatry/journals/psycann/2005-5-35-5/%7B3119e8d0-bf35-4e6d-b8f6-aa9f3c6720b0%7D/developmental-trauma-disorder-toward-a-rational-diagnosis-for-children-with-complex-trauma-histories
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213420302787
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1473325014527332
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و تأثیر این مشکالت بر روابط زناشویی آینده اشاره  سالیبزرگدوران کودکی با والدین به دوران  هیجانی

 (.Goldenberg & Goldenberg, 2013)دارد 

نتایج پژوهش حاضر با نتایج، پژوهش بود. عامل و مهم و تأثیرگذار دیگر سرزنش از سوی والدین 

(Mukolo & Heflinger, 2011)  و سرزنش والدین و اطرافیان نسبت به کودک با نگرش  هیجانیسوءاستفاده

 )et al., Serchuk 2021(پژوهش  ،سالیبزرگان منفی، اختالالت روانی، افسردگی و خیانت زناشویی دور

 هیجانی، سرزنش و بدرفتاری باکودکان توسط والدین با افسردگی و کاهش کیفیت زندگی، سوءاستفاده

به  افسردگی، اقدام و رفتاری با شناختیروانهیجانی،  سوءاستفاده )Brassard, Hart, & Glaser, 2020( پژوهش

 هایسبک )di Zarrin & Sanei Taheri, 2020Ab(و پژوهش  مواد مخدر سوءمصرفو  پرواییبیخودکشی، 

؛ همسو استمهم خوشنودی زناشویی در زندگی،  هایعلتزوجین در دوران کودکی یکی از  بستگیدل

که فرزند از طرف مراقبین و افراد مهم خود سرزنش شود احتمال این دارد که توان گفت هنگامیبنابراین می

 باشد. تأثیرگذارود که بر روابط زناشویی آینده وی ناایمن در او ایجاد ش بستگیدلسبک 

شده درماندگی آموختهکنندگان پژوهش به احساس ناکامی و درماندگی خود اشاره داشتند. شرکت

دهند که خودشان در آن هیچ علت است که افراد اتفاقات و پیامدها را به عوامل خارجی نسبت میاینبه

همچنین این افراد پیامدهای عوامل خارجی  ،شودنفس میبه کاهش عزتنقشی نداشته و در طول زمان منجر 

 ,Seligman)بینند رو آن را مداوم و همیشگی میازاین ،توان آن را تغییر دادنمی کهدانند را پایدار می

Abramson, Semmel, & von Baeyer, 1979)  ناکامی یک ادراک است که معموالً باخشم همراه همچنین

ها محروم شده باشند، چنین است. زمانی که یک فرد یا گروهی از یک نتیجه مستحق در رابطه با برخی سطح

کننده و درک و تصوراتی با بیماری روانی و رفتارهای و همچنین با افسردگی، اضطراب، احساسات ناراحت

 .Mishra & Carleton, 2015))راه است کاهش سالمتی هم

 ,Smith, Pettigrew, Pippin, & Bialosiewicz)نتایج پژوهش حاضر با نتایج، پژوهش در تبیین این دو متغیر،

ای فرد شناختی پایهاگر نیازهای روان و شناختی یک متغیر مهم استاز نیازهای اولیه روان خوشنودی  (2012

ناکامی  Smith, Pettigrew, Pippin, & Bialosiewicz, 2012))با افزایش ناکامی در فرد، پژوهش ارضا نشوند 

نشان داد افرادی   (Porjorat, 2016) پژوهش و باعث انحراف فردی و به خطر افتادن سالمت جسمی و روانی

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55480
https://link.springer.com/article/10.1007/s10597-010-9325-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s10597-021-00774-0
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213420302660
https://fcp.uok.ac.ir/article_61742.html?lang=en
https://psycnet.apa.org/record/1979-26218-001
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 خوشنودیشود اند، دچار ناکامی شده و درنتیجه باعث میواره ناسازگار داشتهکه در کودکی طرح

پژوهش غیرهمسو با  یابد، همسو است.ها افزایش میشان کاهش یابد و برعکس خیانت زناشویی آنزناشویی

 پژوهش حاضر یافت نشد.

کنندگان در دوران کودکی ها در این پژوهش نشان داد که تقریباً همه شرکتی روند مصاحبهطورکلبه

رسید سایر تجربیات نامطلوب خانوادگی اشاره داشتند. به نظر می هیجانیخود به روابط گسسته و نامناسب 

گشت. به همین یناخوشایند با افراد مهم زندگی بازم هیجانینوعی به همین روابط کنندگان نیز بهشرکت

خیانت زناشویی در  پیشینهعنوان پدیده محوری در تجربیات کودکی افراد دارای به هیجانیدلیل گسستگی 

ها حاکی از این بود که کم بینی فرزند از سوی وجود، روند داستان مصاحبه(. بااین1شکل نظر گرفته شد )

اعضای خانواده در  میان هیجانیستگی گذار گسوالدین و تمرکز بیرون از خانواده والدین، پایه

عنوان شرایط علی الگوی پارادایمی در نظر گرفته شدند. کنندگان بود. به همین علت این دو مقوله بهشرکت

 میاننسلی، در اولویت قرار دادن دیگران، فقدان عاطفه پدری، عدم فضای دوستی  میانهای شکاف مقوله

 هیجانیگر در ایجاد گسستگی ای و مداخلهعنوان شرایط زمینهین بهاعضای خانواده و سرزنش از سوی والد

اعضای خانواده و ایجاد پیامدهای منفی مانند ناکامی و درماندگی در فرزندان در نظر گرفته شد. هرچند  میان

اد گر در ایجای و مداخلهعنوان شرایط زمینهها بهبه علت نزدیکی این مفاهیم با یکدیگر، تمایز کامل آن

توان این مفاهیم را جدا از هم در نظر گرفت. درنهایت احساس بسیار سخت بود و نمی هیجانیگسستگی 

شد که شناختی در فرد میهای فردی و روانگیری برخی ویژگیناکامی و درماندگی منجر به شکل

نشان  1در شکل  نتایج پژوهش برآمده ازالگوی پارادایمی ها باشد. ساز خیانت در آنتوانست زمینهمی

کنندگان پژوهش ناشی از شده است. این الگو به این معنا نیست که دلیل خیانت زناشویی شرکتداده

طورکلی، است و به غیره، سرزنش و نبود فضای صمیمی و هیجانیهای استخراجی مانند گسستگی مقوله

ها به توان گفت که این مقوله، میوجودگیری علی به عمل آورد. بااینتوان از یک پژوهش کیفی نتیجهنمی

ساز تواند زمینهشوندگان در این پژوهش تکرار شده بود، میدلیل اینکه در تجربیات کودکی تمام مصاحبه

 هر جندتوان گفت می درنهایتشوند. باشد که به خیانت زناشویی منجر می سالیبزرگبروز رفتارهایی در 

است و بیشتر علیت حلقوی در آن  گوناگونیی تحت تأثیر عوامل ای مانند خیانت زناشویپدیده پیچیده
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تواند احتمالی مرتبط با نارضایتی زوجین، می هیجانیهای دخیل است تا یک علیت خطی، اما درک آسیب

 شوند کمک کند.به فهم بهتر علیت حلقوی و شکستن چرخه معیوب رفتارهایی که منجر به خیانت می

شناختی دوران کودکی و روان هیجانیهای توان نتیجه گرفت که آسیبوهش میهای پژبا توجه به یافته

در پی داشته باشد.  سالیبزرگساز رفتارهایی شود که ممکن است خیانت زناشویی افراد را در تواند زمینهمی

قیق علی توان در این مورد با توجه به ماهیت کیفی مطالعه، اظهارنظر دطور که اشاره شد، هرچند نمیهمان

توان به شناسایی عوامل احتمالی مؤثر بر ها میداده درزمینهشده کرد اما با توجه به مدل پارادایمی استخراج

خیانت زناشویی در افراد پرداخت و برای اطمینان از قطعیت این عوامل، تحقیقات کمی بیشتری در این زمینه 

توان به خیانت زناشویی داشتند می پیشینهراد با انجام داد. همچنین با توجه به تجربیات مشترکی که اف

های پیش از ازدواج این موارد را لحاظ شناسایی زوجین در معرض خطر این مسئله اقدام کرد و در مشاوره

های الزم در این زمینه، بتوان از خیانت زناشویی پیشگیری کرد. آسیب زدایی از خاطرات کرد تا با آموزش

تواند در مشاوره پیش از ازدواج ها مییج این پژوهش و درک ارتباط رفتارهای فعلی با آناولیه با توجه به نتا

شود برای راهگشا باشد. به دلیل اینکه بسیاری از این خاطرات با تجربیات دردناک همراه بودند پیشنهاد می

ستفاده کرد، هرچند های موج سوم مانند درمان بخشودگی و شفقت به خود اها از درمانآسیب زدایی از آن

شود مطالعات تجربی تأیید شود و بنابراین پیشنهاد می کارگیریبهها باید ابتدا با اثربخشی این مداخله

 مطالعات آینده به بررسی اثربخشی این دسته از مداخالت بپردازند. 

این زمینه بود که  شده درهای این پژوهش، تعداد کم مطالعات انجاماز محدودیتها. و پیشنهادها محدودیت

داد. به دلیل اینکه ها با مطالعات قبلی میآن ها و مقایسهبه محققین شواهد کمی برای تبیین بهتر داده

های فرهنگی و قومی مرتبط گیری فقط در شهرستان الرستان انجام شد و این شهرستان نیز دارای زمینهنمونه

های افراد به سؤاالت تأثیرگذار باشد؛ تواند بر پاسخی میبا اقوام جنوب کشور است، مسائل فرهنگی و بافت

به دلیل اینکه  شود مطالعات مشابهی در سایر مناطق فرهنگی و جغرافیایی نیز انجام شود.بنابراین پیشنهاد می

 میانشود با انجام مطالعات طولی، ارتباط از مطالعات کیفی ممکن نیست، پیشنهاد می علیگیری نتیجه

قرار  موردبررسیدر این پژوهش با احتمال خیانت زناشویی در زندگی آتی  شدهگزارشکودکی  هایآسیب

ها، های جداگانه در زنان و مردان و مقایسه آنتوانند با انجام تحلیلهای آتی میگیرد. همچنین پژوهش
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قرار دهند.  رسیموردبرخیانت زناشویی  پیشینههای کودکی افراد دارای های جنسیتی را در آسیبتفاوت

های دوران تواند در مشاوره پیش از ازدواج جهت تشخیص آسیبهای این پژوهش می، یافتهطورکلیبه

های گذشته محور کودکی مرتبط با احتمال خیانت زناشویی، در درمان خیانت زناشویی جهت انجام مداخله

کان در معرض آسیب و رفتارهای های دوران کودکی و همچنین در کودو پاالیش روانی و هیجانی آسیب

قرار  مورداستفادهها به خیانت زناشویی در زندگی آینده پرخطر جهت پیشگیری از احتمال تبدیل این آسیب

 گیرد.
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 اخالق پژوهش

در نظر گرفته شناسی و مشاوره ایران های اخالقی سازمان نظام روانشناسی آمریکا و مالکها و ضوابط اخالقی انجمن روانمالک

: اصل رازداری رعایت رسید کنندگانشرکتو به امضاء  نامه آگاهانه کتبی با در نظر گرفتن نکات زیر تدوین گردیدشد. رضایت

نداشته  اجرای پژوهشبه شرکت در روند  گرایشکنندگان در اولویت قرار گیرد، اگر افراد شناختی شرکتشود، سالمت روان

های گانه مصوب کمیته کشوری اخالق در پژوهش 26کدهای  بر پایهاحترام گذاشته شود. همچنین  هاباشند به درخواست آن

)هماهنگی پژوهش با موازین  20ها در جهت پیشرفت دانش بشری(، کد یافته برآمده از)منافع  2و  13علوم پزشکی کدهای 

 دینی و فرهنگی( رعایت شد.

 مشارکت نویسندگان

ی اول، در این مطالعه نویسندهمصوب کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده دانشگاه اردکان بود.  نامهانیپااین مطالعه برگرفته از 

در  نامهانیپااستاد راهنمای ها و نگارش مقاله را به عهده داشت و نویسنده دوم، آوری دادهجمع مبانی نظری، مصاحبه و یآورجمع

 .در استخراج مقاله مشارکت داشت نامهانیپانویسنده سوم نیز استاد مشاور  داشت.مشارکت  هاویرایش مقاله و تحلیل داده

 منابع مالی

 حمایت مالی سازمانی و غیرسازمانی برخوردار نبودند. گونهچیهنویسندگان از 

 هادادهدسترسی به مواد و 

ها را دریافت های دادهتوان برخی از گزارشمیها محرمانه است اما در صورت نیاز با تماس با نویسنده مسئول، اطالعات مصاحبه 

 کرد.

 کنندگانمشارکت خوشنودیاخالقی و  تائید

اطمینان دادند که نتایج تحقیق  هاآنو محققان به  تکمیل و امضا کردندآگاهانه را  رضایتدر پژوهش فرم  کنندگانمشارکت همه 

و  13، 2پزشکی، کدهای  هایپژوهشکد رایج اخالق در  26 ازرسید.  کنندگانشرکتاهداف پژوهش به اطالع محرمانه خواهد بود. 

 رعایت شد. 20

 برای انتشار رضایت

 .کامل دارند رضایتنویسندگان از انتشار این مقاله  

 تصریح درباره تعارض منافع

 ر ندارند.تعارض منافعی با یکدیگ گونهچیهو نویسندگان  فع شخص یا سازمانی منافات ندارداین پژوهش با منا 

 سپاسگزاری

 ، کمال تشکر و قدردانی را دارند.کنندگان در این پژوهشز همه شرکتنویسندگان ا 
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