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 چکيده
یی انجام گرفت. زناشو انتیخ و فرزند-والد نیب رابطه یبررساین پژوهش با هدف 

مقطعی با روش همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل -روش پژوهش توصیفی

تهران بود که به صورت در  4نفر از زنان شاغل در آموزش و پروزش منطقه  011

نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از  011دسترس 

 خیانتو پرسشنامه  (0891) همکاران و نیفا( PCRS) فرزند – والد رابطهپرسشنامه 

استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب  (6112)واتلی مارک زناشویی

با  وییخیانت زناشهمبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین 

 (>p 10/1رابطه مثبت معنادار وجود دارد ) تنفر و گم گشتگی نقش و تعیین هویت

 .معناداری وجود دارد و همچنین بین احساس مثبت و ارتباطات رابطه منفی

 .زنان، فرزند،خیانت زناشویی-والد :يديکل واژگان
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 3 سوري اکرم ، 2 خليلی توران ، 1 حسينی ميرزا حسن

 .ایران-دکتری مشاوره، استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم، قم 0
 .ایران-دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم، قم 6
 .ایران-دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم، قم 1
 

 نام نویسنده مسئول:
 خليلی توران

 فرزند و خيانت زناشویی-بررسی رابطه بين والد
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 مقدمه
 خانواده تداوم و حفظ .ردیگ یم شکل مخالف جنس دو نیب ازدواج اساس بر که است یاجتماع ستمهاییس نیمهمتر زمره در خانواده

 و ها بیآس تحول و رییتغ و یشفادهندگ و امیالت تکامل، و رشد کانون ،یاجتماع واحدی عنوان به خانواده .است خوردار بر ادییز تیاهم از

 خانواده اصول به نسبت شوهر و زن سالم، خانوادة در. باشد یم شیاعضا انیم روابط یپاش فرو بستر هم و ییشکوفا بستر هم که است عوارض

 کنترل بر عالوه اعضاء از یك هر است، برابر و انسانی های ارزش بر مبتنی روابط، .نیست خبری موقت و زودگذر احساسات از و دارند تعهد

 نوادةخا مهم های نشانه از یکی مؤثر ارتباط برقراری توانایی و خوب ارتباط،. دارد را خود درونی قوای پرورش توانایی خویش، امیال و احساسات

 صورت به زناشویی روابط چارچوب از خارج عاطفی ارتباط یا جنسی روابط هرگونه (. 0192 همکاران، و بهاری ترجمة 0گالدینگ) است سالم

 اغلب در وفایی بی خطر(. 0898 ،1 پیتمن)شودمی تعریف 6خیانت واننع به قانوناً شده، محسوب زناشویی زندگی برای تهدیدی مخفیانه،که

 ناراحتی، و درد همه این وجود با. شود می طرفین به احساسی شدید ضربة موجب همیشه ازدواج در وفایی بی وجود. دارد وجود ها ازدواج

 گیشانزند اشتباه بدترین و گیرند می قرار خود احساسات تأثیر تحت راحتی به زنان و مردان کنند؟ می خیانت همسرشان به افرادی هنوز چرا

 زندگی به دادن پایان و گرفتن طالق کند، می اقدام آن به زیاد احتمال به خیانت و وفایی بی دچار زوج که مواردی از یکی. شوند می مرتکب را

 (. 0198 کاوه،)است مشترکشان

 در یدادیور نیچن که یصورت در رایز بود، خواهد زین فرزندان به انتیخ و ییوفایب ،ینوع به همسر به انتیخ و ییوفایب گرید ییسو زا

 ناظر و شاهد که یفرزندان. مانندینم بهرهیب آن از زین فرزندان شود،یم جادیا نیوالد انیم که ییهابیآس و مشکالت دهد رخ خانواده

 از حاصل ندیخوشا چندان نه یروزها و هاساعت ها،لحظه و هستند انتیخ و ییوفایب از پس یهایناآرام و قهرها ها،یریدرگ ها،کشمکش

 اریبس کتهن نیا نیچنهم. نندیبیم صدمه ینوع به زین انتیخ و ییوفایب یزابیآس و نیآفرمشکل عوارض از کنند،یم تجربه را یاواقعه نیچن

 که یامر و نکته هر و بود خواهند زین یکارآمد و موفق سالم، نیوالد کارآمد، و موفق سالم، زوج که داشت نظر در یستیبا را یاساس و مهم

 و ییوفایب. بود خواهد رگذاریتأث زین فرزندان یتیترب و یپرورش امور در باشند، داشته یزیآمتیموفق و سالم روابط همسران شود، نیا از مانع

 ینچار.داشت خواهد همراه به را ییهاینیآفرمشکل زین ینیوالد یهاتیمسئول در کند،یم جادیا همسران انیم را یمخرب یامدهایپ که انتیخ

 تنشکس خشم، شامل همسرش انتیخ به نسبت فرد واکنش که اندکرده انیب انتیخ یمنف یهاواکنش ةدربار ،(6112) 4بلو از نقل به پارناس و

 و نیوالد ها،بچه) فرد روابط ریسا دنید بیآس ،یافسردگ ،یعاطف مشکالت نیهمچن و کردن ترک از ترس نفس، عزّت دنید بیآس اعتماد،

 .است... و شغل دادن دست از( دوستان

 عوقو به ییزناشو طهیح از خارج روابط قیطر از فرد یعاطف ازهایین شدن برطرف خاطر به اغلب که است ای دهیپد ییزناشوخیانت 

 فیعرت رابطه از خارج فردی با یعاطف ای یکیزیف تیمیصم برقراری با ییزناشو رابطه مرز از فرد عبور را انتیخ 2بارتا و تاس گویدر. ونددیپ یم

 ها بیآس دارد، همراه به که ینامطلوب و نابهنجار عوارض به توجه با رایز است، رفتار در مارییب و اختالل ینوع انت،یخ و ییوفا یب. کنند یم

 است فرهن دو رابطه تعهد نقض یزناشوی ، انتیخ یکل تعریف یك براساس.  دینما یم جادیا گرید افراد از كی هر برای را یمختلف مشکالت و

 یهاشم و زاهدیان ،یمدرس)شودی م رابطه این از خارج یفرد با یزیکیف و یعاطف تیمیصم از یدرجات یریگ شکل به منجر که

 ازدواج، یمشکلها دالیل ازی یک عنوان به غالباً را یزناشوی از خارج یعاطف و یجنس روابط افراد، که دارد وجود یشواهد(.  0186محمدآباد،

 بلکه کند،ی م متزلزل را خانواده یها پایه تنها نه ، 2طالق آن یپ در و یزناشوی مشکالت دیگر عبارت به. کنندی م مطرح طالق و شدن جدا

 انت،یخ و یوفایی ب(. 0180 ،یقادر و یریحان یارمحمدیان،)سازدی م مشکل دچار را نیزوج یسازگار و یاجتماع و یعاطف رشد آن از مهمتر

 یم وجود به هنجار از خارج ارتباط یك در که یبیآس. دارد زننده بیآس و زا بیآسی تیماه ،یفطر و یعیطب ریمس از بودن خارج لیدل به

 دگاهید اساس بر( 6117)7مریه اپن اعتقاد به(. 0198)کاوه،گذاردی م یجا بر خانواده و همسران دیگر امور در را خود مخرب راتیتأث آید،

 به یجیدرت شدن لیتبد به دهیدبیآس همسر لیتما و داشته تعارض او با که یوالد به زدن پا پشت و انتیخ به وفا،یب همسر ازین یستمیس

 ساسا بر همسران رفتار آن، در که است یاعرصه ازدواج،. شودیم ییزناشو یزندگ در ییوفایب و یشکنمانیپ موجب کننده، انتیخ فرد والد

 نیوالد یهایفرافکن اساس بر و گذاشته کنار را همسرانشان با نانهیب واقع تعامل نیزوج یعبارت به. است یکودک در نشانیوالد با هاآن تعامل

 یحاک «همسر انتیخ افشاء از پس ،ییزناشو ارتباطات سبك» عنوان با( 6119)9باکمن و گواررو پژوهش .کنندیم برقرار ارتباط گریکدی با خود

                                                           
1-Gelading 
2 -Unfaithfulness 
3-Pittman 
4- Blou 
5-Drigotas & Barta 
6-Divorce 
7-Oppen Heimer 
8-Guerrero & Bachman 
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 و یریگانتقام ارتباط، کاهش به مخرب، ارتباطات بالعکس و یوفادار و رابطه یبازساز به سازنده، ارتباطات انت،یخ وقوع از پس که بود آن از

 کردند، یتلق ینابخشودن یگناه و یمنف اریبس را همسر یشکن عهد که یافراد شد مشخص نیهمچن. شودیم منجر گریکدی از گرفتن فاصله

 یگذارهیسرما و تیرضا احساس. کردیم دشوار اریبس را روابط بهبود مسأله نیا که گرفتند شیپ در را او از گرفتن فاصله و مخرب یارتباط سبك

بر پایه دیدگاه اغلب صاحبنظران عرصه ازدواج،  .است گذارریتأث اریبس همسر انتیخ افشاء از پس ترسازنده روابط جادیا در ،ییزناشو روابط بر

(. چرا که الگوهای ارتباطی ناکارآمد، موجب می شوند که مسائل 6117، 8رابطه همسران مستلزم برقراری ارتباط موثر و کارآمد است)کاراهان

 مختلف، پژوهشهای جینتا اساس بر(. 6117، 01مهم زندگی مشترک، حل نشده باقی بمانند و منبع تعارض تکراری میان همسران شود)ژانگ

 در وجهت فقدان و ییزناشو تیفیک عدمی، تیشخص ویژگیهای به توانی م جمله آن از که دارند نقش ییزناشو انتیخ بروز در متعددی عوامل

ی، جنس تنوع عدم، ای ماهواره های برنامه تماشای ، التیتحص زانیمی، اجتماع -اقتصادی تیوضع، فردی و یتیشخص عواملیی، زناشو روابط

 نشان ،( 6119)  همکاران و  00آلن پژوهش .کرد اشاره فرزندی-و روابط والد ییفرازناشو روابط در مسامحهی، منف عاطفه یرونیب واکنشهای

 آوردن روی باعث معناداری طور به آنها نیب یمنف ارتباطات سطح شیافزا نیهمچن و مرد و زن نیب مثبت ارتباطات سطح کاهش که داد

 خانواده، کارایی گانة سه های سازه در طالق حال در های زوج که داد نشان(  0178)  بهاری پژوهش در .شودی م ازدواج در انتیخ به نیزوج

 خانواده که امر این به توجه با . دارند تری ضعیف عملکرد عادی های زوج به نسبت مشکالت، حل و خانوادگی های نقش عواطف، ابراز یعنی

 و آثار به نظر با است و جامعه سالمت ایجاد برای مناسبی بستر و زمینه و می رود به شمار فردی هر برای ارتباطی نظام ترین مهم و اولین

 به پژوهش این شده، اشاره آن به مختلف های پژوهش نتایج در و دارد خانوادگی زندگی بر در ازدواج خیانت زناشویی که مختلفی پیامدهای

 فرزند و خیانت زناشویی می پردازد.-بین والدرابطه  بررسی

 

 روش
تهران بود که از  4مقطعی با روش همبستگی است. جامعه آماری شامل زنان شاغل در آموزش و پروش منطقه -پژوهش حاضر توصیفی

 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. 011بین آنان 

 

 ابزار پژوهش
 داده ها از پرسشنامه های زیر استفاده شد: به منظور جمع آوری

این پرسشنامه توسط مارک آ. فاین، جی. آر.  (:1893( فاین و همکاران )PCRSفرزند ) –پرسشنامه ارزیابی رابطه والد -1

 رزندان بکارگویه تشکیل شده است که به منظور سنجش کیفیت ارتباط والدین و ف 64ساخته شده است که از  06مورلند، و اندرو اسچووبل

دو فرم دارد که یکی برای سنجش رابطه فرزند با مادر و دیگری برای سنجش رابطه فرزند با پدر است. هر دو فرم برای پدر  PCRS می رود.

نقطه ای می باشد.  7که قابل تغییر است. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت « مادر»و « پدر»و مادر یکسان است، به جز کلمات 

بصورت معکوس نمره گذاری می شوند و سپس نمرات گزینه ها جمع می شوند و بر تعداد گزینه های هر عامل  04و  01، 8یه های شماره گو

فرزندی با ضرایب آلفای  -تقسیم می شود )میانگین هر خرده مقیاس(. نمره کل، مجموع میانگین خرده مقیاس ها است. مقیاس رابطه والد

برای خرده مقیاسهای  84/1)همانندسازی( تا  20/1و ضرایب آلفای  82/1رده مقیاسهای مربوط به پدر و نیز آلفای کلی برای خ 84/1تا  98/1

دانشجو به  640همسانی درونی عالی دارد، این ضرایب آلفا را سازندگان مقیاس با اجرای پرسشنامه بر  82/1مربوط به مادر نیز آلفای کلی 

و برای  81/1( انجام داده است ضرایب پایانی محاسبه شده برای پرسشنامه فرم پدر برابر با 0190که پرهیزگار )دست آورده اند. در پژوهشی 

  (.0197بوده است که نشان دهنده ی همسانی درونی خوبی است)عراقی،  86/1فرم مادر 

 

 مقیاس است. این شده تهیه (6112) واتلی توسط خیانت به نگرش مقیاس(: 2002)13پرسشنامه خيانت زناشویی مارک واتلی -2

 منفی احساسات به راجع جمالتی شامل است. عبارتها عبارت 06 دارای شده یاد شد. مقیاس ترجمه فارسی زبان به (0198عبداله زاده ) توسط

 مقدار خیانت، پرسشنامه واقع می دهد. در هفت تا یك نمره جمالت به خود احساس بنابر آزمودنی که است خیانت مقوله به نسبت مثبت و

 معنی به 06 کمترین و خیانت پذیرنده معنی به 94 امتیاز می سنجد. باالترین متخلف افراد منظر از را ردکنندگی یا پذیرندگی میزان و تمایل

                                                           
9 -Karahan 
10-Zhang 
11- Allen 
12-Fine, Moreland &Schwbel 
13-Mark Watley 
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 گزارش شده است.  روش( مطلوب 0198عبداهلل زاده ) توسط آزمون بدست آمد. روایی 94/1  مقیاس این کرونباخ است. آلفای خیانت ردکننده

 .می گیرد تعلق7) امتیاز( موافق بسیار تا 1) امتیاز( مخالف بسیار از طیف هفتگانه در سؤال هر که بود صورت این به پرسشنامه نمره گذاری

 

 یافته ها
یافته های  0در این قسمت، اطالعات توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش و ضرایب همبستگی بین آنها ارائه شده است. جدول 

 6توصیفی مربوط به میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره های آزمودنی ها در متغیرهای پژوهش را نشان می دهد و جدول 

 ماتریس ضرایب همبستگی را نشان می دهد.

نفر و گم گشتگی نقش ، ت00/11، احساس مثبت 19/21نشان می دهد که میانگین خیانت زناشویی در نمونه پژوهش  0نتایج جدول 

 می باشد. 17/11و ارتباطات  02، تعیین هویت 29/00

 . ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي مورد بررسی در کل نمونه1جدول 

 تعداد               متغیر                                           کمینه                بیشینه              میانگین             انحراف معیار    

 011                       18/2                    19/21                 21                      09خیانت                                         

 011                       01/7                    00/11                 44                       06احساس مثبت                              

 011                        16/1                   29/00                 04                         6          تنفر و گم گشتگی نقش        

 011                       97/1                    11/02                 60                         9تعیین هویت                                

 011                      26/4                     17/61                 68                        06                               ارتباطات     

 

( و >r  10/1 p , 17/1با تنفر و گم گشتگی نقش ) خیانت زناشویینشان می دهد که از بین متغیرهای پژوهش بین  6نتایج جدول 

 47/1( و ارتباطات)>r= 10/1 p , 18/1( رابطه مثبت معنادار وجود دارد و همچنین بین احساس مثبت)>r= 10/1 p , 20/1ت )تعیین هوی

, r= 10/1 p<منفی معناداری با خیانت زناشویی دارد. ( رابطه 

 . ضرایب همبستگی متغيرهاي پژوهش2جدول 

 M               SD                 0             6              1             4             2متغیر                                           

 -                18/2            19/21      .خیانت زناشویی                    0

 -       **-18/1               01/7            00/11.احساس مثبت                           6

 -                    **17/1               16/1             29/00        .تنفر و گم گشتگی نقش       1

 -                                    **20/1              97/1              11/02     .تعیین هویت                        4

 -                                                 **-47/1             26/4              17/61                    .ارتباطات              2
*p<0.05              **p<0.01 
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 بحث و نتيجه گيري
یکی از عوامل اصلی که ارکان خانواده را به تزلزل می کشاند خیانت است شاید در زندگی زناشویی هیچ چیز به اندازه خیانت زناشویی 

احساس بی ارزشی در وجود فردی که در معرض روابط فرازناشویی قرار گرفته است را بیدار نسازد. خیانت زناشویی را عبور از مرز رابطه 

راری صمیمیت فیزیکی یا عاطفی با فردی خارج از رابطه تعریف می کنند. آسیب شناسان اجتماعی معتقدند که در سالهای زناشویی یا برق

 اخیر خیانت زناشویی افزایش یافته است این در حالی است که روابط فرازناشویی ساختار خانواده و در پی آن احساس تعلق زناشویی را تهدید

-و والد خیانت زناشوییفرزند و خیانت زناشویی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین -بررسی بین والد می کند. این پژوهش با هدف

یشتر فرزند ب-رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بدین صورت هر چه نمرات این بعد از والد تنفر و گم گشتگی نقش و تعیین هویت(فرزندی)

د بیشتر است. نظریه یادگیری اجتماعی بیان می کند که رفتار فرزند به پاداش ها، تنبیه ها و الگوهای باشد احتمال خیانت زناشویی در افرا

 رفتاری که والدین ارایه می کنند بستگی دارد و تجربه های اولیه در روابط خانوادگی بر کارکرد روابط بعدی تأثیر می گذارد. بی توجهی و

شان، به سالمت و امنیت محیط روانی و عاطفی کودکان و نوجوانان لطمه می زند و فرزندان را با فقدان ارتباط مناسب والدین با فرزندان

موسوی، مظاهری و  پژوهش (. نتایج6112، 04کمبودهای عاطفی، انگیزشی و مشکالت روانی در زندگی زناشویی رو به رو می سازد )بیرن

تاثیر بسیاری در سازش یافتگی روانشناختی آنها در یزرگسالی دارد. برونسکی و ( حاکی از آن است که رابطه والدین با دختران 0180قنبری)

( معتقدند که افراد فاقد هویت و سردرگم برای تشکیل روابط 6112)07(؛ برزونسکی و کاک 6112و  6111)  02(، برزونسکی0882)02فراری

را با همساالن خود برقرار می کنند و از نظر میزان صمیمیت  دوستانه و حفظ شبکه حمایت اجتماعی با مشکل مواجه اند. آنان روابط ضعیفی

اداری منفی معن وگشودگی در روابط در سطح پایینی قرار دارند و همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین احساس مثبت و ارتباطات رابطه

است باعث عدم خیانت زناشویی شده است. پژوهش آلن  وجود دارد. یعنی هر چه ارتباط و احساس مثبت در روابط با والدین با فرد مثبت بوده 

(، نشان داد که کاهش سطح ارتباطات مثبت بین زن و مرد و همچنین افزایش سطح ارتباطات منفی بین آنها به طور  6119و دیگران ) 

وج های در حال طالق در سازه ( نشان داد که ز0178معناداری باعث روی آوردن زوجین به خیانت در ازدواج می شود. در پژوهش بهاری )

های سه گانة کارایی خانواده، یعنی ابراز عواطف، نقش های خانوادگی و حل مشکالت، نسبت به زوج های عادی عملکرد ضعیف تری دارند. 

(  نشان داده 0194ارتباط و احساس مثبت سازنده نقش اساسی در کارکرد خانوادة سـالم دارد. همچنین نتایج پژوهش احمدی و فاتحی زاده )

که بیش ترین میزان همبستگی بین رابطه سازنده متقابل و رضایتمندی زناشویی در زنان دیده شد به این معنا که در زنان در صورتی که 

ن بر االگوی ارتباطی از نوع رابطه سازنده متقابل باشد، میزان رضایتمندی زناشویی و درنتیجه صمیمیت بین آن ها افزایش می یابد. پژوهشگر

این باورند که ارتباط پی در پـی بـاز و روشـن، یك ویژگی اساسـی خـانوادة سـالم اسـت. پـژوهش هـا نشـان می دهد که میان الگوهای 

(. نتایج 0198ارتباطی سازنده و خشنودی از زندگی زناشویی و در نتیجه سالمت خانواده پیوندی مثبـت و معنـادار وجود دارد )شعاع کاظمی، 

وهش حاضر می تواند در جهت پیشگیری از مشکالت زناشویی مفید باشد. برای مثال می توان برنامه هایی را برای باال یردن سطح آگاهی پژ

فرزندی در آینده زناشویی فرزندان در جهت درمان و -متخصصین بالینی، تربیتی و اجتماعی پایه ریزی کرد تا با آموزش تاثیر روابط والد

گر مشکالت روانشناختی و پیامدهای بلند مدت آن بهره برده شود. تهیه برنامه های آموزشی مهارت های فرزند پروری، برای پیشگیری از دی

پیشگیری از مشکالت بعدی روانشناختی می تواند راهگشا باشد. از محدودیت های پژوهش حاضر این است که نمونه مورد بررسی محدود به 

م نتایج متمرکز و متوجه زنان شد؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که پژوهشگران در آینده نقش این متغیر ها را در زنان بود و تنها قابلیت تعمی

 بین مردان هم بررسی کنند.
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