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 .1کارشناس ارشد روانشناسی ،گروه روانشناسی دانشگاه شهید مددنی ذررااجادان ،ریرجدا ،اجدران .سندج دنده
م ئدل)
 .2دکتری رخصصدی روان شناسدی ،دانشدیار گدروه روانشناسدی ،دانشدهده ی ومددر ررایتدی و روان شناسدی،
دانشگاه شهید مدنی ذررااجاان ،ریرجا ،اجران.
 .3دکتری رخصصی روان شناسی ،اسدتادجار گدروه روانشناسدی ،دانشدهده ی ومددر ررایتدی و روان شناسدی،
دانشگاه شهید مدنی ذررااجاان ،ریرجا ،اجران.

چکیده
مقدمه :م اله خیانت زناشدجی در جامعه اجران اه وندان جک نگرانی رو اه رشد مطرح است که اا ناپاجدداری در رواادو و
نرخ ااالی طالق همراه است .هدف پژوهش حاضر مطالعه وجژگدیهدای روانسدنای ن دخه رارسدی پرسشدنامه خیاندت
زناشدجی ادد.
روش :پژوهش حاضر از ندع ردصیفی – روانسنای میااشد کده رعدداد  ۴۰۰نفدر از دانشدادجان دانشدگاه شدهید مددنی
ذررااجاان اا استفاده از روش نمدنهگیری رصادری طیقهای انتخاب شدند و مدرد ذزمدن قرار گررتند .دادهها ادا اسدتفاده از
رحمیل واممی راجیدی واکتشاری سرحمیل مدلفههای اصمی اا چرخش وارجماکس) ،رحمیل وارجانس چندد متییدری رااجده و
رحمیل شدند.
نتایج :نتیاه رحمیل ودامل ،اا استفاده از روش هم انی درونی و همچندی اازذزمدا ی ادرای پاجداجی پرسشدنامه
حاضر اناار شد و ارای رواجی از رحمیل واممی را یدی استفاده شدکه جارتهها ایانگر همخددانی و ارریداد دقید
ای مدلفه های اج پرسشنامه ادد. .هم انی درونی گدجههای پرسشنامه اه شیده ذلفای کرونیاخ ارای مدلفههای
مشروویت ،اغدا ،وادی سازی ،رماجالت جن ی ،زمینه اجتماوی ،هیاانخداهی اه ررریب اراار ادا ،۰/7۵ ،۰/7۹
۰/7۹ ،۰/71 ،۰/7۹ ،۰/۵۴و ارای کل پرسشنامه اراار اا  ۰/۹1اه دست ذمد .محاسدیه پاجداجی اده شدیده دو نیمده
کردن ارای کل مقیاس اراار اا  r=۰/۸1اه دست ذمد.
بحث و نتیجهگیری :در مامدع ،نتاجج پژوهش ،اوتیار و رواجی مطمدب ررر رارسی پرسشدنامهی خیاندت زناشددجی را
راجید کرد و ایدانگر اجد اسدت کده پرسشدنامه خیاندت زناشددجی جدک ااداار پاجدا و روا اسدت و مدیرددان از اجد ااداار در
مدقعیتهای ادالینی و پژوهشدی اسدتفاده کدرد .اندااراج پرسشدنامه حاضدر دارای پاجداجی و رواجدی مناسدب ادرای کدارارد
پژوهشگران و متخصصان است.

Vol. 17, No. 1, Serial 32
Spring & Summer
2019
pp.: 237-248

کلیدواژهها :خیانت زناشدجی ،روانسنای ،رحمیل واممی.
*Email: s68.karimi@yahoo.com
اج مقاله ارگررته از پاجان نامه کارشناسی ارشد ندج نده اول است.

237

نشرجه وممی روانشناسی بالینی و شخصیت ،دوره ،17شماره  ،1پیاپی ،32اهار و راا تان  ،13۹۸صص.237-2۴۸:.
Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol.17, No.1, Serial 32, Spring & Summer 2019, pp.:237-248.

مقدمه
ارتباطات صمیمی فرصتهایی را برای رشد عاطفی بین
دو فرد فراهم میکند .یکی از چالشهایی که بسیاری از
زوجها با آن روبهرو هستند ،فریبکاری در رابطه است و
بزرگترین عمل فریبکارانه بین زوج رویارویی باخیانت است.
پیچیدگی ارتباطات صمیمی و اثرات خیانت بر روی آن،
ضرورتی را ایجاد کرده که درمانگران از منظرهای مختلف به
این اثرات توجه کنند .ارتباطات صمیمی و متعهدانه
درازمدت صرفاً بهعنوان ازدواج یک زن و مرد در نظر گرفته
میشود و برای روابط دیگر منظری ندارد .زوجی که زندگی
با یکدیگر را انتخاب میکنند و با ورود فرزندان خانوادهای را
شکل میدهند و زوجی که تصمیم میگیرند صرفاً با یکدیگر
زندگی کنند؛ همگی این ارتباطات در قوانین ازدواج تعیین
میشود[ .]1خیانت بخشی از رفتار انسان و پدیدهای بین
فردی است که بهراحتی نمیتوان آن را مشاهده کرد .اغلب
مردم برای داشتن عشق واقعی و روابط متعهد عاشقانه
اشتیاق دارند اما بااینحال در این روابط به خیانتهای
همسر تهدید میشوند[ .]2مشخص شده است که  ٪21از
مردان و  ٪11از زنان در طول زندگی مرتکب خیانت
زناشویی میشوند[ .]3هنوز آماری درباره میزان شیوع بی
وفایی زناشویی در کشور منتشر نشده است ،اما بعضی
تحقیقات اشارههایی به این موضوع کردهاند به عنوان مثال؛
بیشترین آمار قتلهای خانوادگی که  ٪3۰است به زنانی
مربوط است که به دلیل رابطه نامشروع و سوء ظن توسط
همسران خود به قتل رسیدهاند .از سوی دیگر  ٪22از قتل
های خانوادگی مربوط به قتل مردان توسط همسرانشان
است که در ٪۴۰زنان با همدستی معشوق خود همسران
شان را به قتل رساندهاند[.]۴
خیانت زناشویی بر اساس تعریف کلی نقص رابطه دونفره
است که منجر به شکلگیری درجاتی از صمیمیت عاطفی و
فیزیکی با فردی خارج از این رابطه میشود[.]5فرضیه
حساسیت رقابت 1معتقد است زنان به نشانههای خیانت
نسبت به مردان حساستر هستند و تمرکز خود را بیشتر بر
روی جاذبههای رقیب خود که در مجاورت همسر است ،قرار
میدهند[.]6افرادی که خیانت همسر خود را درک میکنند
بهاحتمالزیاد واکنشهای شدید عاطفی مانند خشم ،انزجار،
صدمه دیدن ،حسادت و ...را تجربه میکنند[.]7
بررسی پیشینه پژوهشدرزمینه عوامل مرتبط باخیانت
زناشویی نشان میدهد که بهطورکلی این عوامل در سه
حیطه تفاوتهای فردی (مانند ویژگیهای شخصیتی و
Sensitivity theory competition

نگرشها) ،ماهیت رابطه (مانند سطح تعهد و رضایت از
رابطه)و شرایط محیطی (مانند فرصت خیانت یا جذابیت
شخص سوم) گنجانده میشود .سوءاستفاده از امکان تعدد
زوجات و ازدواج موقت برای مردان ،نگرشهای سهلگیرانه و
مجاز جامعه دربارهی خیانت مردان ،تأثیر دوستان و ماهواره
و فیلمهای مستهجن و نقش تسهیلگری اینترنت و تلفن
همراه در ایجاد فرصت تعامل با جنس مخالف همگی زمینه-
ساز و علل خیانت زناشویی میباشند[ .]۴،3بین رضایت
زناشویی و خیانت رابطه وجود دارد .اولین مرحله در خیانت
زوجها ،نارضایتی و تعارض است؛ به حدی که امیدی به
بهبود نباشد[ .]8اکثر مطالعات نشان میدهد اغلب افراد
علت خیانت خود را مشکالت زناشویی ذکر میکنند.
مطالعات دیگر نشان دادند کاهش رضایت زناشویی ،احتمال
ارتکاب خیانت زناشویی را افزایش میدهد .متغیر دیگری که
باخیانت ارتباط دارد ،رضایت جنسی است .زوجی که رضایت
جنسی ندارند ،بهاحتمالزیاد تمایل پیدا میکنند این
رضایت را حداقل با رابطهی جنسی خارج از زناشویی جبران
کنند [ .]9کمبودهای جنسی و عاطفی یا نداشتن جذابیت
جنسی در همسران ،کیفیت کم یا دفعات کم رابطهی
جنسی در روابط زناشویی و نداشتن تشابه و تفاهم در
ازدواج ،عوامل زمینهساز رابطهی جنسی خارج از ازدواج
است؛ شاید درگیری افراد در این رابطه ،ابزاری برای
بازگرداندن تعادل باشد[ .]1۰از عوامل دیگر زمینه ساز
خیانت زناشویی میتوان به مشکالت مالی و اقتصادی،
تمایل به داشتن زندگیهای پر زرق و برق ،مجلل و
مدگرایی ،دستیابی به موقعیتهای اجتماعی باالتر ،تنوع در
به دست آوردن جذابیتهای جنسی ،شناخت نداشتن کامل
زوجین از نیازهای یکدیگر ،نبود ارتباط عاطفی و صمیمانه،
ضعف مبانی اخالقی ،ازدواجهای ناهمگون و اجباری ،ازدواج-
های بدون آگاهی و مبتنی بر احساسات ،ارضا نشدن سالم
نیازهای جنسی در نهاد خانواده ،نبود جذابیت در همسران،
انتقام از رفتار خیانتکارانه همسر ،مشکالت شخصیتی یا
روانی یکی از زوجین و انتقام تالفی جویانه در برابر شک و
گمانهای افراطی و نابجای همسران اشاره کرد[]11
طیف وسیعی از ویژگیهای شخصیتی ازجمله
روانپریشی و هیجانخواهی با رفتارهای خارج از روابط
زناشویی رابطه دارد .]12[.یکی از عواملی که در افراد منجر
به گرایش افراد به خیانت میشود صفات تاریک سهتایی
(خودشیفته ،ماکیاولیسم ،جامعهستیزی) میباشد ،صفات
تاریک سهتایی صفات متمایز ،اما مرتبط باشخصیت هستند
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که منجر به دستکاری ،بهرهبرداری و سردی عاطفی و فقدان
همدلی میشوند[ .]13تحقیقات نشان میدهد که صفات
تاریک سهتایی باتجربه بیشتری از خیانت همراه است و به
این دلیل است که افراد با این صفات دارای سطوح پایین
تعهد به رابطه می باشند[.]1۴
پژوهش برور و ابل ]15[ 1نشان میدهد که یکی از
صفات تاریک سهتایی (ماکیاولیسم) رابطهی بیشتری
باخیانت در افراد دارد و افراد گرایش به این صفت نیت
بیشتری برای بروز خیانت در خود نشان میدهند.
ماکیاولیسم ویژگی شخصیتی مرتبط با بدبینی ،بیاعتمادی
و تمایل از بهرهبرداری از دیگران است[ .]16تحقیقات قبلی
نشان میدهد که فرد ماکیاولیسم با تعداد زیادی افراد رابطه
جنسی برقرار میکند و تعهد به رابطه هم در این افراد کم
است[.]17مردان و زنان ماکیاولیسمی انعطافپذیرتر و
فرصتطلب هستند[.]18
یکی از قویترین عوامل پیشبینی کنندهی بیوفایی،
خودشیفتگی شخصیتی است .از بعد تاریخی خودشیفتگی
یکی از مفاهیم و سازههای قدیمی در روان شناسی است که
امروزه در سطح بالینی به عنوان نوعی اختالل و در سطح
غیر بالینی به عنوان صفت شخصیتی مطرح است [.]19
افراد خودشیفته تمایل به رابطهی جنسی خارج از روابط
زناشویی دارند که این نگرش جنسی گاهبهگاه احتمال
افزایش خیانت را در افراد خودشیفته بیشتر نشان میدهد.
همچنین باورهایی که احتماال آنها در مورد بزرگمنشی و
رهبری خوددارند ،آنها را به این سمت سوق می دهد که
باید روابط جنسی خارج از زناشویی هم با افراد دیگر داشته
باشند و از پیشرفتهای جنسی زیادی بهره ببرند .افراد
خودشیفته به دلیل سطوح باالیی از بزرگمنشی و سطوح
پایین همدلی ،در به دست آوردن افرادی که با آنها روابط
خارج از زناشویی برقرار میکنند ،کمتر پشیمان شوند و
درنهایت ،خودشیفتگی با سطوح پایینتر تعهد به یک رابطه
همراه است که این باعث گرایش افراد به خیانت می-
شود[.]2۰
یک نظرسنجی بزرگ گذشتهنگر نشان داد که همه این
ویژگیها با گزارشهای همبسته خیانت در یک نقطه معنی-
دار رابطه دارد[ .]21صفات تاریک سهتایی گرچه با هم
تداخل دارند اما مشخص است همه این ویژگیها به طور
مستقل با خیانت ارتباط دارند .تفاوت میان صفات ممکن
است هنگامیکه به طور همزمان بررسی میشوند مشخص
شود یا وجود داشته باشد .صفات تاریک سهتایی با کیفیت
Brewer&Abell

پایین روابط (به عنوان مثال :سطوح پایین تعهد و
صمیمیت) و احتمال افزایش گرایش افراد به خیانت همراه
است .عالوه بر این ،صفات تاریک سهتایی برداشت افراد از
یکدیگر را تحت تأثیر قرار میدهد ،به عنوان مثال :شخصیت
ماکیاولیسم با بدبینی و بیاعتمادی بیشتری همراه است و
این نشان میدهد افراد گرایش به این صفت تمایل بیشتری
برای خیانت را از خود نشان میدهند[.]12
عالوه بر دالیل مذکور ،ادبیات موجود در رابطه
باانگیزههای ارتکاب به خیانت ،متغیرهای دیگری
ازجملهجنسیت ،سن ،تحصیالت ،وجود فرصتها ،طول
مدترابطه ،تاریخچه طالق ،مذهبی بودن ،رضایت از رابطه و
عوامل و ویژگیهای شخصیتی و طرحوارههای ناسازگار اولیه
را در این زمینه مؤثر دانستهاند[ .]23 ،22 ،9 ،3همانطور که
اشاره شد،طرحوارههای ناسازگار اولیه در گرایش افراد به
خیانت زناشویی موثر است .رشد طرحوارهها اغلب به دوران
کودکی بازمیگردد .مطابق نظر یانگ[ ]2۴بعضی از افراد به
خاطر تجارب دوران کودکی منفی ،طرحوارههای ناسازگار
اولیهای را ایجاد میکنند که بر شیوهی تفکر ،احساس و
رفتار آنها در روابط صمیمانهی بعدی و سایر جنبههای
زندگیشان تأثیر میگذارد .یانگ معتقد است که طرحوارهها
به دلیل ارضا نشدن نیازهای هیجانی اساسی دوران کودکی
به وجود میآیند .بهعبارت دیگر طرحوارهها موجب سوگیری
در تفسیرهای ما از رویدادها میشوند و این سوگیریها در
آسیبشناسی روانی میان فردی بهصورت سوءتفاهمها،
نگرشهای تحریف شده ،گمانههای نادرست ،هدف و چشم
داشتهای غیرواقعبینانه خود را نشان میدهند[.]25
همچنین شخصیت ،نقش عمدهای رادر بسیاری از زمینههای
زندگی ایفا میکند .درمانگران و نیز عموم مردم ،عوامل
شخصیتی را یکی از عوامل سببی اهتمام افراد به خیانت
میدانند [ ]26شخصیت گرایشات و خصوصیات پایداری
است که تعیین کنندهی تشابهات و تفاوتها در رفتارهای
روانشناخنی (افکار ،عواطف و اعمال) است و این گونه
رفتارها در طول زمان تداوم دارند و به راحتی نمیتوان آنها
را تنها پیامد فشارهای اجتماعی و زیستی یک لحظه در نظر
گرفت[ .]27ازنقطهنظرتحولی،ویژگیهایشخصیتی یک
استراتژی تکامل یافته برای حل طیف وسیعی از مشکالت
اجتماعی هستند[.]28
با توجه به اهمیت موضوع و بررسیهای علمی برای
شناسایی عوامل و متغیرهای مربوط به این مشکل ،ضروری
به نظر می رسد از ابزارهای متعددی استفاده شود .به این
منظور پرسشنامه کوتاه خیانت زناشویی به دلیل کوتاه بودن

1

23۹
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همبستگی ،تحلیل عوامل و تحلیل واریانس داده ها استفاده
شد.

و سهولت اجرا و انطباق سواالت با فرهنگ جامعه ایرانی
انتخاب گردید .پرسشنامه خیانت اصالح شده (آی ،ان ،اف،
کیو) 1توسط ینیسری و کوکدمیردر سال ،2۰۰6برای خیانت
عاطفی و جنسی توسعه داده شد .این پرسشنامه برای
نمونههای التویانی و روسی تعدیل شد .پرسشنامه خیانت در
یک پرسشنامه  1۰۰بخشی توسعه یافت .این پرسشنامه از 6
عامل تشکیل شده که عبارتند از؛ مشروعیت ،اغوا،
عادیسازی ،جنسیت ،زمینه اجتماعی و جست و جوی
هیجان [.]29
تحلیل عاملی تاییدی به خاطر انعطاف پذیری و توانایی
که در کمی کردن میزان برازش مدل با دادهها دارد ،روشی
ایده آل برای آزمون تغییر ناپذیری ساختاری آزمونها است.
در واقع این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است
که آیا ساختار عاملی و همسانی درونی سوالهای پرسشنامه
خیانت زناشویی که توسط ینیسری و کوکدمیر 2به دست
آمده است ،در نمونه دانشجویان ایرانی تایید میشود؟ به
عبارت دیگر هدف پژوهش حاضر ،تعیین روایی سازهی
درونی و پایایی پرسشنامه خیانت زناشویی است .در پژوهش
حاضر تالش شد تا با بهرهگیری از روش های همسانی
درونی و تحلیل عاملی تاییدی ،ویژگی های روان سنجی
پرسشنامه خیانت زناشویی در نمونهای ایرانی بررسی گردد
تا در صورت مناسب بودن آن ،ابزار کارآمدی در اختیار
متخصصان این حوزه قرار گیرد.

ابزار پژوهش
پرسشنامه خیانت زناشویی :پرسشنامه خیانت اصالح
شده (آی.ان.اف.کیو)3توسط ینیسری و کوکدمیردر
سال ،2۰۰6برای خیانت عاطفی و جنسی توسعه داده شد.
این پرسشنامه برای نمونههای التویانی و روسی تعدیل
(اقتباس) یافت .پرسشنامه خیانت در یک پرسشنامه 1۰۰
بخشی توسعه یافت .همه بخشها از تحلیل کیفی اقرارات
چاپ شده شخص مرتکب شدهی یک عمل خیانت ،تعیین
شده است .شرکت کنندگان از یک مقیاس انتخاب شدند .دو
نسخه از پرسشنامه آی.ان.اف.کیو آماده شد .اولین نسخه
بهعنوان دالیل ممکن برای ارتکاب خیانت یک زن
(آی.ان.اف.کیو دابل یو) نام گرفت .نسخهی دوم با عبارت
دالیل ممکن در ارتکاب خیانت برای یک مرد آغاز شد و
آی.ان.اف.کیو ام نام گرفت .اصالح این پرسشنامه به ترکیب
آی.ان.اف.کیو دابل یو و آی.ان.اف.کیو ام در یک فرم منجر
شد و از هر دو جنسیت بهمنظورپاسخهای مرتبط به عنوان
اختیارات خیانت در راستای جنسیت گروه پاسخ دهنده
(مثال :اختیارات گروه داخلی) و اختیاراتی در راستای
جنسیت گروه شرکا (مثال :اختیارات گروه خارجی) استفاده
شد[.]29
پرسشنامه دارای  2۴عبارت بسته پاسخ  5گزینهای در
مقیاس لیکرت است .این گزینهها عبارتند از :کامالً موافقم،
موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کامالً مخالفم .این پرسشنامه
از  6عامل تشکیل شده است( :الف) مشروعیت که بر تأثیر
"انتقام" داللت دارد .این عامل اینطور به نظر میرسد که
شریک در رابطه خود را مستحق فریب میداند ()۴،3،2،1؛
(ب) اغوا که به تأثیر وجود "نفر سوم" داللت دارد
()8،7،6،5؛ (ج) عادیسازی که مفهومی را مشخص میکند
که در آن خیانت یک فرایند (عمل) عادی است
()12،11،1۰،9؛ (د) جنسیت که به کیفیت رابطهی جنسی
میان یک شخص و شریک زندگی (زن یا مرد) او معطوف
است ()16،15،1۴،13؛ (ه) زمینه اجتماعی که غرابتهای
فرهنگی و دیدگاههایی که در آن ،رابطه با شریک زندگی بنا
یافته را توضیح میدهد ()2۰،19،18،17؛ (و) جستوجوی
هیجان ،مرتبط با فعالیت شخصی در جستوجوی تجربه
جسمانی و نفسانی ()،2۴،23،22؛ آلفای مؤلفه مشروعیت،
فریب ،عادیسازی ،تمایالت جنسی ،زمینههای اجتماعی و

روش
نوع پژوهش

پژوهش حاضرتوصیفی-روانسنجی است.
آزمودنی

الف) جامعه آماری :جامعه آماری این پژوهش شامل
کلیه دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بود که در
سال تحصیلی  9۴ -93در این دانشگاه مشغول به تحصیل
بودند.
ب) نمونه پژوهش :با توجه به حجم جامعه که تعداد
آنها  617۰نفر میباشد (دختران  3966نفر و پسران 22۰۴
نفر) ،با استفاده از جدول مورگان ،حجم نمونه  36۰نفر
برآورد شد .بهمنظور احتمال کاهش تعداد پرسشنامه ،نمونه-
ای به حجم  ۴5۰نفر به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای
ازبین دانشکدههای دانشگاه مذکور انتخاب شدند .برای
پاسخگویی به سواالت مطرح شده ،روش های آماری
infidelity quessionnaire
Yeniçeri&Kokdemir

1
2

infidelity quessionnaire

2۴۰

3

سارا کرجمی و همهاران

رواسازی پرسشنامه خیانت زناشدجی
اوظم ندررستی و همهاران

مختلف در جدول 1درج شده است.
میانگین و انحراف استاندارد شرکتکنندگان پژوهش به
تفکیک زنان و مردان در مؤلفههای پرسشنامه خیانت
زناشویی در جدول  2ارائه شده است.

جستوجوی هیجان به ترتیب عبارتند از؛،./7۴ ،./8۰، ۰/83
 ۰/83 ،./73 ،۰/8۴و واریانس تعریفشدهی این عاملها به
ترتیب عبارتند از؛.2/93 ،3/92 ،8/22 ،9/28 ،9/۴3 ،11/33
مقدار ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه در ایران در
پژوهش حاضر  ۰/91و برای مؤلفههای مشروعیت،فریب،
عادیسازی ،تمایالت جنسی ،زمینههای اجتماعی و
جستجوی هیجان به ترتیب،۰/8۰ ،۰/51 ،./75 ،./79 ،
۰/79 ،۰/71میباشد.روایی صوری و ظاهری این پرسشنامه
توسط استاد راهنما و استاد مشاور و دو تن از اساتید دیگر
تائید شده است .همچنین روایی همزمان همگرا پرسشنامه
خیانت زناشویی با پرسشنامه نگرش به خیانت که بهصورت
همزمان با آزمون موردنظر اجرا شد ،سنجیده شد و
همبستگی مثبت معنادار بین این دو پرسشنامه یافت شد.

جدول  .1توزیع فراوانی شرکتکنندگان دانشکدههای مختلف دانشگاه

شیوه انجام پژوهش
پرسشنامه مورد خیانت زناشویی ابتدا به زبان فارسی
برگردانده شد و سپس از یکی از متخصصان زبان انگلیسی
خواسته شد که گویههای برگردانده شده به زبان فارسی را
دوباره به زبان انگلیسی برگرداند تا اشتباهات احتمالی در
ترجمه اصالح گردد .دادههای پژوهش که به صورت فردی
روی آزمودنیها اجرا شده در بازه زمانی یک ماهه گردآوری
شده است .به منظور رعایت اخالق پژوهشی ،محرمانه ماندن
پاسخها در باالی پرسشنامهها ذکر گردید.

دانشکده

فراوانی

درصد

روانشناسی
علوم پایه
فنی
ادبیات
کشاورزی

1۰۰
118
۴1
۴9
2۴

25
29/5
1۰/3
12/3
6

الهیات

۴7

11/8

فناوری اطالعات ][IT

21

5/3

کل

۴۰۰

1۰۰

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد شرکتکنندگان در مولفههای
پرسشنامه خیانت زناشویی
زنان

مردان

کل

میانگین
(انحراف
استاندارد)

میانگین
(انحراف
استاندارد)

میانگین
(انحراف
استاندارد)

مشروعیت

)3/81(1۰/15

)۴/21(12/۰6

۴/۰8(1۰/93

اغوا

)3/66(1۰/58

)۴/1۴(11/97

)3/92(11/15

عادیسازی

)3/22(1۰/62

)3/۴8(11/۴6

)3/35(1۰/97

)۴/۰9(12/۰2

)3/9۴(12/98

)۴/۰5(12/۴2

)3/96(12/25

)3/۴۴(12/97

)3/77(12/5۴

)۴/21(12/36

)3/68(12/8۴

)3/99(12/56

مؤلفهها
1
2
3
۴

شیوه تحلیل دادهها
از مجموع  ۴5۰پرسشنامهی توزیع شده 5۰ ،پرسشنامه
به دالیلی چون ناقص بودن یا برگشت داده نشدن و یا
فقدان اعتبار الزم برای نمرهگذاری از تحلیل حذف گردیدند
و نهایتاً  ۴۰۰پرسشنامهی معتبر نمرهگذاری شدند و با
استفاده از نرم افزار لیزرل ،تحلیل انجام شد.

5
6

تمایالت
جنسی
زمینه
اجتماعی
هیجان-
خواهی

جهت بررسی پایایی از شاخص پایایی ترکیبی استفاده
شد که نتایج در جدول  3و نمودار  1آمده است .که مقادیر
باالتر از ۰/7برای هر متغیر سازه نشان دهنده پایایی مناسب
آن است(همبستگی درونی مدل اندازگیری انعکاسی) .این
مقدار برای مدلهای اندازه گیری ترکیبی محاسبه نمی
شود.

نتایج
تعداد آزمودنیهایی که تحلیل روی دادههای به دست
آمده از آنها انجام گرفت ۴۰۰ ،نفر بود که از این تعداد 236
نفر دخترو  16۴نفر پسر بودند ،میانگین سن برای پسران
برابر با  23/5۴و انحراف استاندارد آن برابر با  3/5۴و برای
دختران  23/31و انحراف استاندارد آن  3/57بود .میانگین و
انحراف استاندارد سن برای کل نمونه به ترتیب برابر با
 23/۴1و 3/56به دست آمد .از این تعداد  2۴6نفر در مقطع
کارشناسی و  15۴نفر در مقطع تحصیالت تکمیلی مشغول
به تحصیل بودند .همچنین  356نفر مجرد و  ۴۴نفر متاهل
بودند .مقادیر فراوانی و درصد شرکتکنندگان دانشکدههای

جدول .3بررسی پایایی ترکیبی Composite Realiablity

2۴1

متغیرمکنون(سازه)

خیانت

طرح واره

شخصیت

پایایی مرکب

۰/891

۰/756

-
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مؤلفه ارزش ویژه باالتر از یک داشتند .در مجموع  6مؤلفه
 51/95درصد از واریانس کل را تبیین میکرد .جدول
5مولفههای استخراج شده را به همراه گویههای مربوط به
آنها و نیز بارهای عاملی هر یک نشان میدهد.
همان طور که جدول  5نشان میدهد نتایج تحلیل
عاملی اکتشافی نشان داد که هر  6مولفه پرسشنامه خیانت
زناشویی با بارهای عاملی باال استخراج شدند.
در نمونه دوم که شامل  2۰۰نفر بود تحلیل عاملی
تاییدی انجام گرفت .نتایج این تحلیل در جدول  6ارائه
شده است.
همانطور که مشاهده میشود اگرچه شاخص مجذور
کای معنادار بود ،ولی با توجه به اینکه این شاخص در
مواردی که حجم نمونه باالست معنادار میشود ،قابلاغماض
هست .در عوض بهجای شاخص مجذور کای به تفسیر
شاخص دیگری به نام نسبت مجذور کای بر درجه آزادی
( )X2/dfمیپردازند .حاصل تقسیم شاخص مجذور کای بر
درجه آزادی برابر با  2/75است که در مقایسه با مقدار
بحرانی  3شاخص قابل قبولی است .شاخص ریشه میانگین
مربعات خطای برآورد(آر،ام،اس،ایی،ای) 3در این مدل برابر
با  ۰/۰8است .شاخص برازش هنجار شده(ان،اف،آی)،۴
شاخص برازش هنجار نشده(ان،ان،اف،آی) ،5شاخصهای
برازش
شاخص
مقایسهای(سی،اف،آی)،6
برازش
8
7
فزاینده(آی،اف،آی)  ،شاخص برازش نسبی(آر،اف،آی) و
شاخص نیکویی برازش(جی،اف،آی) 9به ترتیب برابر با
 ۰/93 ،۰/95 ،۰/95 ،۰/9۴ ،۰/9۴و  ۰/89به دست آمد و با
توجه به اینکه مقادیر اغلب این شاخصها باالی  ۰/9است،
در نتیجه نشانگر برازش خوب مدل هستند.
شکل  1مدل برازش یافته نشان میدهد.
جدول  ،7ضرایب استاندارد شده و همچنین مقادیر  tهر
یک از نشانگرها را بر روی مولفههای پرسشنامه خیانت
زناشویی را نشان میدهد.
همانطور که جدول شماره  7نشان میدهد بارهای
عاملی مربوط به سؤالهای پرسشنامه خیانت زناشویی در
حد مطلوبی هستند و مقادیر  tمربوط به آنها باالست و
معنادار هستند.

کیفیت مدل ساختاری توسط شاخص افزونگی (سی،
وی ،آر) 1محاسبه میشود،که در جدول  ۴به آن اشاره
گردیده است .هدف این شاخص بررسی توانایی مدل
ساختاری در پیشبینی کردن به روش چشم پوشی
(بلیندفولدینگ) 2میباشد.
معروفترین و شناخته شدهترین معیار اندازهگیری این
توانایی ،شاخص  Q2است که براساس این مالک مدل باید
نشانگرهای متغیر مکنون درون زا انعکاسی را پیشبینی
کند .مقادیر  Q2باالی صفر نشان می دهند که مقادیر
مشاهده شده خوب بازسازی شدهاند و مدل توانایی پیش
بینی دارد .به عبارتی در صورتی که کلیه مقادیر بدست آمده
برای شاخص (سی ،وی ،آر) مثبت باشد میتوان گفت مدل
ساختاری از کیفیت مناسبی برخوردار است.
جدول .4افزونگی با روایی متقاطع
(Construct Crossvalidated Redundancy)CVR

)Q² (=1-SSE/SSO

SSE

SSO

0/018

2,357.201

2,400.000

خیانت

2,000.000

2,000.000

شخصیت

2,000.000

2,000.000

طرح واره

به منظور بررسی روایی سازه پرسشنامه علل خیانت و
همچنین آزمون مدل پیشنهاد شده توسط سازندگان اصلی
از روش اعتباریابی متقاطع استفاده شد ،به این صورت که
نمونه پژوهش به دو قسمت تقسیم شد ( به دو نمونه 2۰۰
نفری تقسیم شد) و بر روی نمونه اول تحلیل عاملی
اکتشافی و بر روی نمونه دوم تحلیل عاملی تاییدی انجام
گرفت.
با اجرای یک تحلیل عاملی اولیه ،مناسب بودن دادهها
برای تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت .اندازه کایزر-
مایر-الکین برابر با  ۰/91بود که این مقدار نشان داد که
نمونه حاضر از کفایت و بسندگی مطلوبی برای تحلیل
برخوردار است .همچنین ،آزمون کرویت بارتلت نیز از لحاظ
آماری معنیدار بود(3687/276؛  ،) p≤۰/۰۰1که این مقدار
از قابلیت دادهها برای استفاده در تحلیل عاملی پشتیبانی
کرد.
برای کشف ساختار عاملی پرسشنامه خیانت در نمونه
اول پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل
مولفههای اصلیبا استفاده از چرخش آبلیمیناستفاده شد.
نمونه آماری( )N=2۰۰وارد تحلیل عاملی شدند .در کل6
CVR
Blindfolding

3

RMSEA
NFI
5 NNFI
6 CFI
7 IFI
8 RFI
9 GFI
4

1
2
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نمودار  .1بررسی پایایی ترکیبیComposite Reliability

جدول  .5مولفههای استخراج شده و گویهها و بارهای عاملی پرسشنامه خیانت زناشویی
مولفهها

مشروعیت

اغوا

عادی سازی

تمایالت جنسی

زمینه اجتماعی

هیجان خواهی

شاخص
مقدار

Df
237

گویه ها
-1بودن در رابطه عاشقانهای که همسر فرد همراهی و صمیمیت نشان نمیدهد
-2داشتن رابطه عاشقانهای که در آن همسر فردبیتفاوت است
-3این باور که ازدواج فرد با همسرش اشتباه بوده است
-۴باور به این که رابطه فعلی با همسر ،آینده خوبی نخواهد داشت
-5شخص ،توسط فردی دیگر فریب داده شده است
-6شخص دیگر جذابتر یا زیباتر از همسر فعلی فردبوده است
-7فرد فرصت خیانت پیدا کرده است
-8فرد تمایل دارد با فرد دیگری رابطه جنسی برقرار کند
-9به دلیل کینهورزی و انتقام از همسر میباشد
-1۰عمل خیانت را به عنوان یک سرگرمی و بازی میپندارد
-11این تصور که فریب دیگران حق طبیعی انسان است
-12خیانت در جامعه امروزی رایج شده است
-13رابطه جنسی با همسر بد و نامناسب است
-1۴همسر فرد میلی به روابط جنسی نشان نمیدهد
-15عملکرد جنسی همسر نسبت به قبل کاهش پیدا کرده است
-16داشتن رابطه عاشقانهای که در آنهمسر فرد روابط جنسی را تحریم کرده است
-17فرد ازدواج زودهنگام داشته است
-18ازدواج فرد تحمیلی بوده است
-19فرد در یک فرهنگ سختگیرانه و بسته بزرگ شده است
-2۰فرد در دوره نوجوانی روابط عاشقانه متعددی داشته است
-21فرد به دنبال برانگیختگی و هیجانطلبی است
-22فرد در جستجوی تجارب جدید است
-23فرد در جستجوی لذت است
-2۴فرد از زندگی کنونی خود لذت نمیبرد
جدول  .6شاخصهای برازش آزمون مدل پرسشنامه خیانت زناشویی
CFI NNFI NFI RMSEA X2/df
sig
X2
۰/95
۰/9۴ ۰/9۴
۰/۰8
2/75 ۰/۰1 652/21

2۴3

IFI
۰/95

بارهای عاملی
۰/88
۰/86
۰/63
۰/63
۰/65
۰/56
۰/66
۰/69
۰/52
۰/65
۰/55
۰/۴7
۰/69
۰/8۴
۰/69
۰/76
۰/71
۰/59
۰/58
۰/۴8
۰/77
۰/76
۰/7۴
۰/71

RFI
۰/93

GFI
۰/89
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شکل  .1مدل برازش یافته پرسشنامه خیانت زناشویی
جدول  .7ضرایب استانداردشده و مقادیر  tدر مدل اندازهگیری پرسشنامه خیانت زناشویی
مولفهها

مشروعیت

اغوا

عادی سازی

تمایالت جنسی

زمینه اجتماعی

هیجان خواهی

متغیرهای مشاهدهشده (سؤاالت)
-1بودن در رابطه عاشقانهای که همسر فرد همراهی و صمیمیت نشان نمیدهد
-2داشتن رابطه عاشقانهای که در آن همسر فردبیتفاوت است
-3این باور که ازدواج فرد با همسرش اشتباه بوده است
-۴باور به این که رابطه فعلی با همسر ،آینده خوبی نخواهد داشت
-5شخص ،توسط فردی دیگر فریب داده شده است
-6شخص دیگر جذابتر یا زیباتر از همسر فعلی فردبوده است
-7فرد فرصت خیانت پیدا کرده است
-8فرد تمایل دارد با فرد دیگری رابطه جنسی برقرار کند
-9به دلیل کینهورزی و انتقام از همسر میباشد
-1۰عمل خیانت را به عنوان یک سرگرمی و بازی میپندارد
-11این تصور که فریب دیگران حق طبیعی انسان است
-12خیانت در جامعه امروزی رایج شده است
-13رابطه جنسی با همسر بد و نامناسب است
-1۴همسر فرد میلی به روابط جنسی نشان نمیدهد
-15عملکرد جنسی همسر نسبت به قبل کاهش پیدا کرده است
-16داشتن رابطه عاشقانهای که در آنهمسر فرد روابط جنسی را تحریم کرده است
-17فرد ازدواج زودهنگام داشته است
-18ازدواج فرد تحمیلی بوده است
-19فرد در یک فرهنگ سختگیرانه و بسته بزرگ شده است
-2۰فرد در دوره نوجوانی روابط عاشقانه متعددی داشته است
-21فرد به دنبال برانگیختگی و هیجانطلبی است
-22فرد در جستجوی تجارب جدید است
-23فرد در جستجوی لذت است
-2۴فرد از زندگی کنونی خود لذت نمیبرد

2۴۴

ضرایب استانداردشده
۰/89
۰/89
۰/56
۰/55
۰/68
۰/67
۰/68
۰/72
۰/62
۰/68
۰/5۰
۰/39
۰/65
۰/83
۰/78
۰/72
۰/6۴
۰/68
۰/61
۰/68
۰/78
۰/71
۰/81
۰/66

مقادیر t
21/56
21/۴۴
11/61
11/33
1۴/27
1۴/۰۰
1۴/۴7
15/6۰
12/31
13/69
9/51
7/32
13/81
19/26
17/58
15/81
13/۰9
1۴/32
12/۴۴
1۴/17
17/۴8
15/38
18/59
1۴/۰8
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در مجموع نشانگر همسانی درونی باال و مطلوب پرسشنامه
است.
همچنین مقادیر شاخص های برازش هنجار شده
(ان،اف،آی) ،1برازش هنجار نشده (ان،ان،اف،آی) ،2برازش
مقایسهای (سی،اف،آی) ،3برازش فزاینده (آی،اف،آی)۴و
برازش نسبی (آر،اف،آی) ،5باالی  ۰/9به دست آمد که نشان
دهنده برازش خوب مدل هستند.
تدوین و طراحی ابزارهای روان سنجی که از ویژگیهای
آنها ایجاز و کوتاه بودن است ،از مزایا و نقطه قوتهای یک
آزمون خوب و استاندارد است .بنابراین آزمونهای کوتاه
ضمن مقرون به صرفه بودن از لحاظ زمان و انرژی ،باعث
میشوند که پاسخ دهندگان دچار خستگی و دل زدگی
نشوند .براین اساس هدف اساسی این پژوهش بررسی
ویژگیهای روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه خیانت
زناشویی برای استفاده در جمعیت ایرانی و بهره گیری از آن
در کار بالینی و پژوهشی بود .یافتهها در بخش تحلیل عاملی
پرسشنامه نشان داد که دادهها در نمونه ایرانی نیز ،از
ساختار سه عاملی حمایت میکنند .این یافته که در کل با
نتایج تحلیل عاملی سازندگان اصلی پرسشنامه همسان بود
نشانگر این موضوع میتواند باشد که علی رغم تفاوتهای
فرهنگی در زمینه متغیرهای روان شناختی در جوامع
مختلف ،نگرانیها درباره مسائل و موضوعات مرتبط با
خیانت زناشویی همگانی و جهان شمول میباشند.
در یک جمع بندی کلی ،ضرایب باالی گزارش شده
برای پرسش نامه خیانت زناشویی در مورد ظاهر در این
پژوهش و مشابهت آن با ضرایب مولفان مقیاس در فرهنگ
اصلی ،نشانگر ساده و سلیس بودن عبارات آزمون است و
این که انطباق نسخهی اصلی با فرهنگ ایرانی به صورت
مطلوب انجام گرفته است.به طور کلی با نتایج به دست آمده
از تحقیق حاضر میتوان به آسانی و کیفیت مطلوب ترجمه،
روایی و پایایی مناسب نسخه فارسی پرسشنامه پی برد.
بنابراین ،ابزار حاصل از این پژوهش میتواند در پژوهشهای
مربوط به خیانت زناشویی در ایران کاربرد داشته باشد.
در پژوهش حاضر امکان دسترسی به افرادی که مرتکب
خیانت زناشویی شده بودند میسر نشد و بر اساس این
محدودیت پیشنهاد میشود ابزار حاضر در مورد گروههایی
که مرتکب خیانت زناشویی شدهاند نیز اعتبار یابی گردد.

بحث و نتیجه گیری
هدف از این تحقیق بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی
پرسشنامه خیانت زناشویی بود .این مطالعه بر روی  ۴۰۰نفر
از دانشجویان در شهر تبریز صورت گرفت که از این تعداد
 236نفر دختر و  16۴نفر پسر بودند.
یکی از مهمترین ویژگیهایی که در انتخاب یک ابزار
باید مد نظر باشد و توجه به آن مورد تاکید صاحبنظران قرار
گیرد ،آسانی ترجمه و کیفیت مطلوب نسخه ترجمه شده به
یک زبان ثانویه است .بدین معنی که این طراحان همواره در
انتخاب و کاربرد واژهها ،عبارات و جمالت سعی دارند که تا
حد ممکن از موارد مبهم ،نامانوس ،غیرشفاف و دارای معانی
متعدد پرهیز نموده و بدین وسیله فرایند ترجمه و معادل
سازی متن ابزار را به یک زبان دیگر تا حدممکن تسهیل
نمایند[.]3۰همچنین ،یکی از تعیین کننده ترین مسائل در
ساختن آزمون ،روایی آن است که در حالی که پایایی با
دقت و همسانی آزمون سروکار دارد ،روایی ،آنچه را که مورد
نظر است و آزمون باید به دقت اندازه بگیرد ،میسنجد[.]31
در تحقیق حاضر روایی ظاهری ،محتوایی ،همگرا و
همزمان بودن آیتمها مورد بررسی قرار گرفت .روایی ظاهری
از جهت واضح بودن و ساده و قابل فهم بودن هر یک از
سواالت ،پاسخها و توضیحات نسخه فارسی پرسشنامه
خیانت زناشویی و مناسب بودن ترجمه پرسشنامه ،مناسب
بودن پرسشنامه برای جامعه ایران ،قابل فهم بودن
پرسشنامه و مناسب بودن پرسشنامه برای نیاز سنجی
بررسی شد .پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی
تاییدی پرسشنامه خیانت زناشویی و بررسی ویژگی های
روانسنجی آن به نتایج زیر دست یافت .آیتمهای نسخه
فارسی پرسشنامه خیانت واضح و ساده و قابل فهم بوده و به
لحاظ متناسب بودن ترجمه ،مناسب بودن برای جامعه
ایران ،قابل فهم بودن و مناسب بودن برای نیاز سنجی،
مطلوب و قابل قبول بود .همچنین پایایی آزمون نیز مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج بدست آمده از طریق
تحلیل عاملی مطابق با انتظارات بود .پایائی پرسشنامه علل
بیوفایی از طریق دو روش بررسی همسانی درونی و
همچنین باز آزمائی مورد بررسی قرار گرفت ،نتایج نشان داد
همسانی درونی گویههای پرسشنامه به شیوه آلفای کرونباخ
برای مولفههای مشروعیت ،اغوا ،عادیسازی ،تمایالت
جنسی ،زمینه اجتماعی ،هیجانخواهی به ترتیب برابر با
۰/79 ،۰/71 ،۰/79 ،۰/5۴ ،۰/75 ،۰/79و برای کل
پرسشنامه برابر با  ۰/91به دست آمد .محاسبه پایائی به
شیوه دونیمه کردن برای کل مقیاس برابر با  r=۰/81بود که

1

NFI
NNFI
3 CFI
4 IFI
5 RFI
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پیوست
پرسشنامه خیانت زناشویی
کامالً
موافقم

ردیف

سواالت

1
2
3
۴
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
1۴
15

بودن در رابطه عاشقانهای که همسر فرد همراهی و صمیمیت نشان نمیدهد.
داشتن رابطه عاشقانهای که در آن همسر فردبیتفاوت است.
این باور که ازدواج فرد با همسرش اشتباه بوده است.
باور به اینکه رابطه فعلی با همسر ،آینده خوبی نخواهد داشت.
شخص ،توسط فردی دیگر فریب داده شده است.
شخص دیگر جذابتر یا زیباتر از همسر فعلی فردبوده است.
فرد فرصت خیانت پیدا کرده است.
فرد تمایل دارد با فرد دیگری رابطه جنسی برقرار کند.
به دلیل کینهورزی و انتقام از همسر میباشد.
عمل خیانت را بهعنوان یک سرگرمی و بازی میپندارد.
این تصور که فریب دیگران حق طبیعی انسان است.
خیانت در جامعه امروزی رایج شده است.
رابطه جنسی با همسر بد و نامناسب است.
همسر فرد میلی به روابط جنسی نشان نمیدهد.
عملکرد جنسی همسر نسبت به قبل کاهش پیدا کرده است.
داشتن رابطه عاشقانهای که در آن همسر فرد روابط جنسی را تحریم کرده
است.
فرد ازدواج زودهنگام داشته است.
ازدواج فرد تحمیلی بوده است.
فرد در یک فرهنگ سختگیرانه و بسته بزرگ شده است.
فرد در دوره نوجوانی روابط عاشقانه متعددی داشته است.
فرد به دنبال برانگیختگی و هیجانطلبی است.
فرد در جستجوی تجارب جدید است.
فرد در جستجوی لذت است.
فرد از زندگی کنونی خود لذت نمیبرد.

16
17
18
19
2۰
21
22
23
2۴

2۴۸

موافقم

نظری
ندارم

مخالفم

کامالً
مخالفم

