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 مقدمه  
رای رشد عاطفی بین هایی را بارتباطات صمیمی فرصت

هایی که بسیاری از کند. یکی از چالشدو فرد فراهم می
کاری در رابطه است و رو هستند، فریبها با آن روبهزوج

ترین عمل فریبکارانه بین زوج رویارویی باخیانت است. بزرگ
پیچیدگی ارتباطات صمیمی و اثرات خیانت بر روی آن، 

ان از منظرهای مختلف به ضرورتی را ایجاد کرده که درمانگر
این اثرات توجه کنند. ارتباطات صمیمی و متعهدانه 

عنوان ازدواج یک زن و مرد در نظر گرفته درازمدت صرفاً به
شود و برای روابط دیگر منظری ندارد. زوجی که زندگی می

ای را کنند و با ورود فرزندان خانوادهبا یکدیگر را انتخاب می
گیرند صرفاً با یکدیگر که تصمیم میدهند و زوجی شکل می

زندگی کنند؛ همگی این ارتباطات در قوانین ازدواج تعیین 
ای بین خیانت بخشی از رفتار انسان و پدیده[. 1]شودمی

توان آن را مشاهده کرد. اغلب راحتی نمیفردی است که به
مردم برای داشتن عشق واقعی و روابط متعهد عاشقانه 

های حال در این روابط به خیانتبااین اشتیاق دارند اما
از  ٪21[. مشخص شده است که 2شوند]همسر تهدید می

از زنان در طول زندگی مرتکب خیانت  ٪11مردان و 
[. هنوز آماری درباره میزان شیوع بی3شوند]زناشویی می

وفایی زناشویی در کشور منتشر نشده است، اما بعضی 
اند به عنوان مثال؛ وع کردههایی به این موضتحقیقات اشاره

است به زنانی  ٪3۰های خانوادگی که بیشترین آمار قتل
مربوط است که به دلیل رابطه نامشروع و سوء ظن توسط 

از قتل ٪22اند. از سوی دیگر همسران خود به قتل رسیده
شان های خانوادگی مربوط به قتل مردان توسط همسران

شوق خود همسرانزنان با همدستی مع٪۴۰است که در 
 [. ۴اند]شان را به قتل رسانده

خیانت زناشویی بر اساس تعریف کلی نقص رابطه دونفره 
گیری درجاتی از صمیمیت عاطفی و است که منجر به شکل

[.فرضیه 5شود]فیزیکی با فردی خارج از این رابطه می
های خیانت معتقد است زنان به نشانه 1حساسیت رقابت

تر هستند و تمرکز خود را بیشتر بر اسنسبت به مردان حس
های رقیب خود که در مجاورت همسر است، قرار روی جاذبه

کنند [.افرادی که خیانت همسر خود را درک می6دهند]می
های شدید عاطفی مانند خشم، انزجار، زیاد واکنشاحتمالبه

 [. 7کنند]صدمه دیدن، حسادت و... را تجربه می
رزمینه عوامل مرتبط باخیانت بررسی پیشینه پژوهشد

طورکلی این عوامل در سه دهد که بهزناشویی نشان می
های شخصیتی و های فردی )مانند ویژگیحیطه تفاوت

                                                           
1 Sensitivity theory competition 

ها(، ماهیت رابطه )مانند سطح تعهد و رضایت از نگرش
رابطه(و شرایط محیطی )مانند فرصت خیانت یا جذابیت 

ز امکان تعدد سوءاستفاده ا .شودشخص سوم( گنجانده می
گیرانه و های سهلزوجات و ازدواج موقت برای مردان، نگرش

ی خیانت مردان، تأثیر دوستان و ماهواره مجاز جامعه درباره
گری اینترنت و تلفن های مستهجن و نقش تسهیلو فیلم

-همراه در ایجاد فرصت تعامل با جنس مخالف همگی زمینه

[. بین رضایت ۴،3باشند]ساز و علل خیانت زناشویی می
زناشویی و خیانت رابطه وجود دارد. اولین مرحله در خیانت 

ها، نارضایتی و تعارض است؛ به حدی که امیدی به زوج
دهد اغلب افراد [. اکثر مطالعات نشان می8بهبود نباشد]

کنند. علت خیانت خود را مشکالت زناشویی ذکر می
ی، احتمال مطالعات دیگر نشان دادند کاهش رضایت زناشوی

دهد. متغیر دیگری که ارتکاب خیانت زناشویی را افزایش می
باخیانت ارتباط دارد، رضایت جنسی است. زوجی که رضایت 

کنند این زیاد تمایل پیدا میاحتمالجنسی ندارند، به
ی جنسی خارج از زناشویی جبران رضایت را حداقل با رابطه

اشتن جذابیت [. کمبودهای جنسی و عاطفی یا ند9کنند ]
ی جنسی در همسران، کیفیت کم یا دفعات کم رابطه

جنسی در روابط زناشویی و نداشتن تشابه و تفاهم در 
ی جنسی خارج از ازدواج ساز رابطهازدواج، عوامل زمینه

است؛ شاید درگیری افراد در این رابطه، ابزاری برای 
 [. از عوامل دیگر زمینه ساز1۰بازگرداندن تعادل باشد]

توان به مشکالت مالی و اقتصادی، خیانت زناشویی می
های پر زرق و برق، مجلل و تمایل به داشتن زندگی

های اجتماعی باالتر، تنوع در مدگرایی، دستیابی به موقعیت
های جنسی، شناخت نداشتن کامل به دست آوردن جذابیت

زوجین از نیازهای یکدیگر، نبود ارتباط عاطفی و صمیمانه، 
-های ناهمگون و اجباری، ازدواجمبانی اخالقی، ازدواجضعف 

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 

و  روانی یکی از زوجین و انتقام تالفی جویانه در برابر شک
 [ 11های افراطی و نابجای همسران اشاره کرد]گمان

های شخصیتی ازجمله طیف وسیعی از ویژگی
خواهی با رفتارهای خارج از روابط پریشی و هیجانروان

[. یکی از عواملی که در افراد منجر 12زناشویی رابطه دارد.]
تایی شود صفات تاریک سهبه گرایش افراد به خیانت می

باشد، صفات ستیزی( میاکیاولیسم، جامعه)خودشیفته، م
تایی صفات متمایز، اما مرتبط باشخصیت هستند تاریک سه
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برداری و سردی عاطفی و فقدان که منجر به دستکاری، بهره

دهد که صفات [. تحقیقات نشان می13شوند]همدلی می
بیشتری از خیانت همراه است و به  باتجربهتایی تاریک سه

ه افراد با این صفات دارای  سطوح پایین این دلیل است ک
 [. 1۴تعهد به رابطه می باشند]
دهد که یکی از [ نشان می15] 1پژوهش برور و ابل

ی بیشتری تایی )ماکیاولیسم( رابطهصفات تاریک سه
باخیانت در افراد دارد و افراد گرایش به این صفت نیت 

دهند. بیشتری برای بروز خیانت در خود نشان می
اعتمادی کیاولیسم ویژگی شخصیتی مرتبط با بدبینی، بیما

[. تحقیقات قبلی 16برداری از دیگران است]و تمایل از بهره
دهد که فرد ماکیاولیسم با تعداد زیادی افراد رابطه نشان می

کند و تعهد به رابطه هم در این افراد کم جنسی برقرار می
پذیرتر و [.مردان و زنان ماکیاولیسمی انعطاف17است]
 [.18طلب هستند]فرصت

 ،وفاییی بیبینی کنندهترین عوامل پیشیکی از قوی
از بعد تاریخی خودشیفتگی خودشیفتگی شخصیتی است. 

های قدیمی در روان شناسی است که یکی از مفاهیم و سازه
امروزه در سطح بالینی به عنوان نوعی اختالل و در سطح 

[. 19] ی مطرح استغیر بالینی به عنوان صفت شخصیت
ی جنسی خارج از روابط افراد خودشیفته تمایل به رابطه

گاه احتمال بهزناشویی دارند که این نگرش جنسی گاه
دهد. افزایش خیانت را در افراد خودشیفته بیشتر نشان می

منشی و همچنین باورهایی که احتماال آنها در مورد بزرگ
سوق می دهد که  رهبری خوددارند، آنها را به این سمت

باید روابط جنسی خارج از زناشویی هم با افراد دیگر داشته 
های جنسی زیادی بهره ببرند. افراد باشند و از پیشرفت

منشی و سطوح خودشیفته به دلیل سطوح باالیی از بزرگ
پایین همدلی، در به دست آوردن افرادی که با آنها روابط 

متر پشیمان شوند و کنند، کخارج از زناشویی برقرار می
تر تعهد به یک رابطه درنهایت، خودشیفتگی با سطوح پایین

-همراه است که این باعث گرایش افراد به خیانت می

 [.2۰شود]
نگر نشان داد که همه این یک نظرسنجی بزرگ گذشته

-های همبسته خیانت در یک نقطه معنیها با گزارشویژگی

تایی گرچه با هم [. صفات تاریک سه21دار رابطه دارد]
طور ها به تداخل دارند اما مشخص است همه این ویژگی

مستقل با خیانت ارتباط دارند. تفاوت میان صفات ممکن 
شوند مشخص طور همزمان بررسی میکه به است هنگامی

تایی با کیفیت شود یا وجود داشته باشد. صفات تاریک سه
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ن تعهد و مثال: سطوح پاییعنوان پایین روابط )به 
صمیمیت( و احتمال افزایش گرایش افراد به خیانت همراه 

تایی برداشت افراد از است. عالوه بر این، صفات تاریک سه
مثال: شخصیت  عنواندهد، به یکدیگر را تحت تأثیر قرار می

اعتمادی بیشتری همراه است و ماکیاولیسم با بدبینی و بی
ن صفت تمایل بیشتری دهد افراد گرایش به ایاین نشان می

 [.12دهند]برای خیانت را از خود نشان می
عالوه بر دالیل مذکور، ادبیات موجود در رابطه 

متغیرهای دیگری  ،های ارتکاب به خیانتباانگیزه
ها، طول سن، تحصیالت، وجود فرصتازجملهجنسیت، 

مدترابطه، تاریخچه طالق، مذهبی بودن، رضایت از رابطه و 
های ناسازگار اولیه و طرحوارههای شخصیتی یعوامل و ویژگ

همانطور که  .[23 ،22 ،9 ،3]اندرا در این زمینه مؤثر دانسته
های ناسازگار اولیه در گرایش افراد به اشاره شد،طرحواره

ها اغلب به دوران خیانت زناشویی موثر است. رشد طرحواره
د به [ بعضی از افرا2۴گردد. مطابق نظر یانگ]کودکی بازمی

های ناسازگار خاطر تجارب دوران کودکی منفی، طرحواره
ی تفکر، احساس و کنند که بر شیوهای را ایجاد میاولیه

های ی بعدی و سایر جنبهرفتار آنها در روابط صمیمانه
ها گذارد. یانگ معتقد است که طرحوارهشان تأثیر میزندگی

ان کودکی به دلیل ارضا نشدن نیازهای هیجانی اساسی دور
ها موجب سوگیری دیگر طرحواره عبارتآیند. بهبه وجود می

ها در شوند و این سوگیریدر تفسیرهای ما از رویدادها می
ها، صورت سوءتفاهمشناسی روانی میان فردی بهآسیب
های نادرست، هدف و چشم های تحریف شده، گمانهنگرش
[. 25د]دهنبینانه خود را نشان میهای غیرواقعداشت

های ای رادر بسیاری از زمینهشخصیت، نقش عمدههمچنین 
درمانگران و نیز عموم مردم، عوامل  .کندزندگی ایفا می

شخصیتی را یکی از عوامل سببی اهتمام افراد به خیانت 
[ شخصیت گرایشات و خصوصیات پایداری 26] دانندمی

ی ها در رفتارهای تشابهات و تفاوتاست که تعیین کننده
روانشناخنی )افکار، عواطف و اعمال( است و این گونه 

توان آنها رفتارها در طول زمان تداوم دارند و به راحتی نمی
را تنها پیامد فشارهای اجتماعی و زیستی یک لحظه در نظر 

هایشخصیتی یک [. ازنقطهنظرتحولی،ویژگی27گرفت]
استراتژی تکامل یافته برای حل طیف وسیعی از مشکالت 

 [. 28تماعی هستند]اج
های علمی برای با توجه به اهمیت موضوع و بررسی

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 
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گ جامعه ایرانی و سهولت اجرا و انطباق سواالت با فرهن 
انتخاب گردید. پرسشنامه خیانت اصالح شده )آی، ان، اف، 

، برای خیانت 2۰۰6توسط ینیسری و کوکدمیردر سال 1کیو(
عاطفی و جنسی توسعه داده شد. این پرسشنامه برای 

های التویانی و روسی تعدیل شد. پرسشنامه خیانت در نمونه
 6سشنامه از بخشی توسعه یافت. این پر 1۰۰یک پرسشنامه 

عامل تشکیل شده که عبارتند از؛ مشروعیت، اغوا، 
سازی، جنسیت، زمینه اجتماعی و جست و جوی عادی

 [.29] هیجان
تحلیل عاملی تاییدی به خاطر انعطاف پذیری و توانایی 

ها دارد، روشی که در کمی کردن میزان برازش مدل با داده
ها است. آزمون ایده آل برای آزمون تغییر ناپذیری ساختاری

در واقع این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است 
های پرسشنامه که آیا ساختار عاملی و همسانی درونی سوال

به دست  2خیانت زناشویی که توسط ینیسری و کوکدمیر
شود؟ به آمده است، در نمونه دانشجویان ایرانی تایید می

ی یی سازهعبارت دیگر هدف پژوهش حاضر، تعیین روا
درونی و پایایی پرسشنامه خیانت زناشویی است. در پژوهش 

گیری از روش های همسانی حاضر تالش شد تا با بهره
درونی و تحلیل عاملی تاییدی، ویژگی های روان سنجی 

ای ایرانی بررسی گردد پرسشنامه خیانت زناشویی در نمونه
یار تا در صورت مناسب بودن آن، ابزار کارآمدی در اخت

 متخصصان این حوزه قرار گیرد. 

 روش
 نوع پژوهش

 سنجی است. روان-پژوهش حاضرتوصیفی
  زمودنیآ

این پژوهش شامل جامعه آماری  :جامعه آماریالف( 
که در  بود دانشگاه شهید مدنی آذربایجانکلیه دانشجویان 

در این دانشگاه مشغول به تحصیل  9۴ -93سال تحصیلی 
 بودند. 

با توجه به حجم جامعه که تعداد  ش:ب( نمونه پژوه
 22۰۴نفر و پسران  3966باشد )دختران نفر می 617۰نها آ

نفر  36۰نفر(، با استفاده از جدول مورگان، حجم نمونه 
-منظور احتمال کاهش تعداد پرسشنامه، نمونهبرآورد شد. به

ای گیری تصادفی طبقهنفر به روش نمونه ۴5۰ای به حجم 
های دانشگاه مذکور انتخاب شدند. برای ازبین دانشکده

پاسخگویی به سواالت مطرح شده، روش های آماری 
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همبستگی، تحلیل عوامل و تحلیل واریانس داده ها استفاده 
 شد.

 ابزار پژوهش
پرسشنامه خیانت اصالح  پرسشنامه خیانت زناشویی:

توسط ینیسری و کوکدمیردر 3شده )آی.ان.اف.کیو(
عاطفی و جنسی توسعه داده شد. ، برای خیانت 2۰۰6سال

های التویانی و روسی تعدیل این پرسشنامه برای نمونه
 1۰۰)اقتباس( یافت. پرسشنامه خیانت در یک پرسشنامه 

ها از تحلیل کیفی اقرارات بخشی توسعه یافت. همه بخش
ی یک عمل خیانت، تعیین چاپ شده شخص مرتکب شده

نتخاب شدند. دو شده است. شرکت کنندگان از یک مقیاس ا
نسخه از پرسشنامه آی.ان.اف.کیو آماده شد. اولین نسخه 

عنوان دالیل ممکن برای ارتکاب خیانت یک زن به
ی دوم با عبارت )آی.ان.اف.کیو دابل یو( نام گرفت. نسخه

دالیل ممکن در ارتکاب خیانت برای یک مرد آغاز شد و 
به ترکیب  آی.ان.اف.کیو ام نام گرفت. اصالح این پرسشنامه

آی.ان.اف.کیو دابل یو و آی.ان.اف.کیو ام در یک فرم منجر 
های مرتبط به عنوان منظورپاسخشد و از هر دو جنسیت به

اختیارات خیانت در راستای جنسیت گروه پاسخ دهنده 
)مثال: اختیارات گروه داخلی( و اختیاراتی در راستای 

استفاده  جنسیت گروه شرکا )مثال: اختیارات گروه خارجی(
 [.29شد]

ای در گزینه 5عبارت بسته پاسخ  2۴پرسشنامه دارای 
ها عبارتند از: کامالً موافقم، مقیاس لیکرت است. این گزینه

موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کامالً مخالفم. این پرسشنامه 
عامل تشکیل شده است: )الف( مشروعیت که بر تأثیر  6از 
رسد که طور به نظر میامل اینداللت دارد. این ع "انتقام"

(؛ ۴،3،2،1داند )شریک در رابطه خود را مستحق فریب می
داللت دارد  "نفر سوم")ب( اغوا که به تأثیر وجود 

کند سازی که مفهومی را مشخص می(؛ )ج( عادی8،7،6،5)
که در آن خیانت یک فرایند )عمل( عادی است 

ی جنسی طه(؛ )د( جنسیت که به کیفیت راب12،11،1۰،9)
میان یک شخص و شریک زندگی )زن یا مرد( او معطوف 

های (؛ )ه( زمینه اجتماعی که غرابت16،15،1۴،13است )
هایی که در آن، رابطه با شریک زندگی بنا فرهنگی و دیدگاه

جوی و(؛ )و( جست2۰،19،18،17دهد )یافته را توضیح می
ه وجوی تجربهیجان، مرتبط با فعالیت شخصی در جست

،(؛ آلفای مؤلفه مشروعیت، 2۴،23،22جسمانی و نفسانی )
های اجتماعی و سازی، تمایالت جنسی، زمینهفریب، عادی
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 و همهاران سارا کرجمی                                                                                                                                                                                رواسازی پرسشنامه خیانت زناشدجی

 اوظم ندررستی و همهاران                                   
/.، 7۴/.، 8۰، 83/۰جوی هیجان به ترتیب عبارتند از؛وجست

ها به ی این عاملشدهیفتعرو واریانس  83/۰/.، 73، 8۴/۰
 .93/2، 92/3، 22/8، 28/9، ۴3/9، 33/11ترتیب عبارتند از؛

مقدار ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه در ایران در 
های مشروعیت،فریب، و برای مؤلفه 91/۰پژوهش حاضر 

های اجتماعی و سازی، تمایالت جنسی، زمینهعادی
، 8۰/۰، 51/۰/.، 75/.، 79هیجان به ترتیب،  جویجست
باشد.روایی صوری و ظاهری این پرسشنامه می79/۰، 71/۰

اد راهنما و استاد مشاور و دو تن از اساتید دیگر توسط است
تائید شده است. همچنین روایی همزمان همگرا پرسشنامه 

 صورتبهخیانت زناشویی با پرسشنامه نگرش به خیانت که 
اجرا شد، سنجیده شد و  موردنظرهمزمان با آزمون 

 همبستگی مثبت معنادار بین این دو پرسشنامه یافت شد. 

 ژوهشپ شیوه انجام
پرسشنامه مورد خیانت زناشویی ابتدا به زبان فارسی 
برگردانده شد و سپس از یکی از متخصصان زبان انگلیسی 

های برگردانده شده به زبان فارسی را خواسته شد که گویه
دوباره به زبان انگلیسی برگرداند تا اشتباهات احتمالی در 

ردی های پژوهش که به صورت فترجمه اصالح گردد. داده
ها اجرا شده در بازه زمانی یک ماهه گردآوری روی آزمودنی

شده است. به منظور رعایت اخالق پژوهشی، محرمانه ماندن 
 ها ذکر گردید. ها در باالی پرسشنامهپاسخ

 هاشیوه تحلیل داده
پرسشنامه  5۰ی توزیع شده، پرسشنامه ۴5۰از مجموع 

شدن و یا به دالیلی چون ناقص بودن یا برگشت داده ن
گذاری از تحلیل حذف گردیدند فقدان اعتبار الزم برای نمره

گذاری شدند و با ی معتبر نمرهپرسشنامه ۴۰۰و نهایتاً 
 استفاده از نرم افزار لیزرل، تحلیل انجام شد. 

 نتایج
های به دست هایی که تحلیل روی دادهتعداد آزمودنی 

 236از این تعداد نفر بود که  ۴۰۰آمده از آنها انجام گرفت، 
نفر پسر بودند، میانگین سن برای پسران  16۴نفر دخترو 

و برای  5۴/3و انحراف استاندارد آن برابر با  5۴/23برابر با 
بود. میانگین و  57/3و انحراف استاندارد آن  31/23دختران 

انحراف استاندارد سن برای کل نمونه به ترتیب برابر با 
نفر در مقطع  2۴6از این تعداد  به دست آمد. 56/3و ۴1/23

نفر در مقطع تحصیالت تکمیلی مشغول  15۴کارشناسی و 
نفر متاهل  ۴۴نفر مجرد و  356به تحصیل بودند. همچنین 

های کنندگان دانشکدهبودند. مقادیر فراوانی و درصد شرکت

 درج شده است.1مختلف در جدول 
به  کنندگان پژوهشمیانگین و انحراف استاندارد شرکت

های پرسشنامه خیانت تفکیک زنان و مردان در مؤلفه
 ارائه شده است. 2زناشویی در جدول 

 
 های مختلف دانشگاهدانشکده کنندگانشرکتتوزیع فراوانی  . 1جدول 

 درصد فراوانی دانشکده

 25 1۰۰ روانشناسی

 5/29 118 علوم پایه

 3/1۰ ۴1 فنی

 3/12 ۴9 ادبیات

 6 2۴ کشاورزی

 8/11 ۴7 الهیات

 21 3/5 [IT]فناوری اطالعات 

 1۰۰ ۴۰۰ کل

های کنندگان در مولفه. میانگین و انحراف استاندارد شرکت2جدول 
 پرسشنامه خیانت زناشویی

 
 هامؤلفه

 کل مردان زنان

 میانگین
)انحراف 
 استاندارد(

 میانگین
)انحراف 
 استاندارد(

 میانگین
)انحراف 
 استاندارد(

 ۰8/۴)93/1۰ (21/۴)۰6/12 (81/3)15/1۰ مشروعیت 1

 (92/3)15/11 (1۴/۴)97/11 (66/3)58/1۰ اغوا 2

 (35/3)97/1۰ (۴8/3)۴6/11 (22/3)62/1۰ سازیعادی 3

تمایالت  ۴
 جنسی

۰2/12(۰9/۴) 98/12(9۴/3) ۴2/12(۰5/۴) 

زمینه  5
 اجتماعی

25/12(96/3) 97/12(۴۴/3) 5۴/12(77/3) 

-هیجان 6

 خواهی
36/12(21/۴) 8۴/12(68/3) 56/12(99/3) 

جهت بررسی پایایی از شاخص پایایی ترکیبی استفاده 
آمده است. که مقادیر  1و نمودار  3شد که نتایج در جدول 

برای هر متغیر سازه نشان دهنده پایایی مناسب 7/۰باالتر از 
آن است)همبستگی درونی مدل اندازگیری انعکاسی(. این 

گیری ترکیبی محاسبه نمی های اندازه مقدار برای مدل
 شود.

 Composite Realiablity. بررسی پایایی ترکیبی 3جدول

 شخصیت طرح واره خیانت متغیرمکنون)سازه(

 - 756/۰ 891/۰ پایایی مرکب
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کیفیت مدل ساختاری توسط شاخص افزونگی )سی،  
به آن اشاره  ۴شود،که در جدول محاسبه می 1وی، آر(

بررسی توانایی مدل  گردیده است. هدف این شاخص
بینی کردن به روش چشم پوشی ساختاری در پیش

 باشد.می 2)بلیندفولدینگ(
گیری این ترین معیار اندازهمعروفترین و شناخته شده

است که براساس این مالک مدل باید  Q2توانایی، شاخص 
بینی نشانگرهای متغیر مکنون درون زا انعکاسی را پیش

االی صفر نشان می دهند که مقادیر ب Q2کند. مقادیر 
اند و مدل توانایی پیشمشاهده شده خوب بازسازی شده

بینی دارد. به عبارتی در صورتی که کلیه مقادیر بدست آمده 
توان گفت مدل برای شاخص )سی، وی، آر( مثبت باشد می
 ساختاری از کیفیت مناسبی برخوردار است.

 
 . افزونگی با روایی متقاطع4جدول

 (CVR) Construct Crossvalidated Redundancy 

 
SSO SSE Q² (=1-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
 

خیانت و  به منظور بررسی روایی سازه پرسشنامه علل
همچنین آزمون مدل پیشنهاد شده توسط سازندگان اصلی 
از روش اعتباریابی متقاطع استفاده شد، به این صورت که 

 2۰۰نمونه پژوهش به دو قسمت تقسیم شد ) به دو نمونه 
نفری تقسیم شد( و بر روی نمونه اول تحلیل عاملی 
 اکتشافی و بر روی نمونه دوم تحلیل عاملی تاییدی انجام

 گرفت.
ها با اجرای یک تحلیل عاملی اولیه، مناسب بودن داده

-برای تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. اندازه کایزر
بود که این مقدار نشان داد که  91/۰الکین برابر با -مایر

نمونه حاضر از کفایت و بسندگی مطلوبی برای تحلیل 
چنین، آزمون کرویت بارتلت نیز از لحاظ برخوردار است. هم

(، که این مقدار ≥p ۰۰1/۰؛ 276/3687دار بود)آماری معنی
ها برای استفاده در تحلیل عاملی پشتیبانی از قابلیت داده

 کرد.
در نمونه  خیانتساختار عاملی پرسشنامه برای کشف 

تحلیل ی به روش پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافاول 
استفاده شد. آبلیمینهای اصلیبا استفاده از چرخش مولفه

 6تحلیل عاملی شدند. در کلوارد ( N=2۰۰نمونه آماری)

                                                           
1 CVR 
2 Blindfolding 

مؤلفه  6مؤلفه ارزش ویژه باالتر از یک داشتند. در مجموع 
جدول  کرد. انس کل را تبیین میدرصد از واری 95/51
های مربوط به های استخراج شده را به همراه گویهمولفه5

 دهد.آنها و نیز بارهای عاملی هر یک نشان می
دهد نتایج تحلیل نشان می 5همان طور که جدول 

مولفه پرسشنامه خیانت  6عاملی اکتشافی نشان داد که هر 
 ج شدند.زناشویی با بارهای عاملی باال استخرا

نفر بود تحلیل عاملی  2۰۰در نمونه دوم که شامل 
ارائه  6تاییدی  انجام گرفت. نتایج این تحلیل در جدول 

 شده است.
شود اگرچه شاخص مجذور طور که مشاهده میهمان

که این شاخص در ولی با توجه به این کای معنادار بود،
اغماض شود، قابلمواردی که حجم نمونه باالست معنادار می

جای شاخص مجذور کای به تفسیر هست. در عوض به
شاخص دیگری به نام نسبت مجذور کای بر درجه آزادی 

(/df2Xمی ) پردازند. حاصل تقسیم شاخص مجذور کای بر
که در مقایسه با مقدار  است 75/2درجه آزادی برابر با 

شاخص قابل قبولی است. شاخص ریشه میانگین  3بحرانی 
در این مدل برابر  3مربعات خطای برآورد)آر،ام،اس،ایی،ای(

، ۴است. شاخص برازش هنجار شده)ان،اف،آی( ۰8/۰با 
های ، شاخص5شاخص برازش هنجار نشده)ان،ان،اف،آی(

، شاخص برازش 6ای)سی،اف،آی(برازش مقایسه
و 8، شاخص برازش نسبی)آر،اف،آی(7فزاینده)آی،اف،آی(

به ترتیب برابر با  9شاخص نیکویی برازش)جی،اف،آی(
به دست آمد و با  89/۰و  93/۰، 95/۰، 95/۰، 9۴/۰، 9۴/۰

است،  9/۰ها باالی که مقادیر  اغلب این شاخصتوجه به این
 در نتیجه نشانگر برازش خوب مدل هستند. 

 دهد.یافته نشان میمدل برازش  1شکل 
هر  t، ضرایب استاندارد شده و همچنین مقادیر 7جدول 

های پرسشنامه خیانت یک از نشانگرها را بر روی مولفه
 دهد.زناشویی را نشان می

دهد بارهای نشان می 7طور که جدول شماره همان
های پرسشنامه خیانت زناشویی در عاملی مربوط به سؤال

مربوط به آنها باالست و  tادیر حد مطلوبی هستند و مق
 معنادار هستند.

                                                           
3 RMSEA 
4 NFI 
5 NNFI 
6 CFI 
7 IFI 
8 RFI 
9 GFI 
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 و همهاران سارا کرجمی                                                                                                                                                                                رواسازی پرسشنامه خیانت زناشدجی

 اوظم ندررستی و همهاران                                   

 
 Composite Reliability . بررسی پایایی ترکیبی1نمودار 

  
 ها و بارهای عاملی پرسشنامه خیانت زناشوییهای استخراج شده و گویه. مولفه5جدول 

 بارهای عاملی گویه ها هامولفه

 
 مشروعیت

 88/۰ دهدای که همسر فرد همراهی و صمیمیت نشان نمیبودن در رابطه عاشقانه-1
 86/۰ تفاوت استای که در آن همسر فردبیداشتن رابطه عاشقانه-2
 63/۰ اشتباه بوده است شبا همسر ازدواج فرداین باور که -3
 63/۰ باور به این که رابطه فعلی با همسر، آینده خوبی نخواهد داشت-۴

 
 اغوا

 65/۰ ردی دیگر فریب داده شده استشخص، توسط ف-5
 56/۰ تر از همسر فعلی فردبوده استزیباتر یا شخص دیگر جذاب-6
 66/۰ فرد فرصت خیانت پیدا کرده است-7
 69/۰ فرد تمایل دارد با فرد دیگری رابطه جنسی برقرار کند-8

 
 عادی سازی

 52/۰ باشدورزی و انتقام از همسر میبه دلیل کینه-9
 65/۰ پنداردعمل خیانت را به عنوان یک سرگرمی و بازی می-1۰
 55/۰ فریب دیگران حق طبیعی انسان استتصور که این -11
 ۴7/۰ خیانت در جامعه امروزی رایج شده است-12

 
 تمایالت جنسی

 69/۰ رابطه جنسی با همسر بد و نامناسب است-13
 8۴/۰ ددههمسر فرد میلی به روابط جنسی نشان نمی-1۴
 69/۰ عملکرد جنسی همسر نسبت به قبل کاهش پیدا کرده است-15
 76/۰ روابط جنسی را تحریم کرده استفرد  ای که در آنهمسر داشتن رابطه عاشقانه-16

 
 زمینه اجتماعی

 71/۰ فرد ازدواج زودهنگام داشته است-17
 59/۰ ی بوده استتحمیلفرد ازدواج -18
 58/۰ گیرانه و بسته بزرگ شده استسخت فرد در یک فرهنگ-19
 ۴8/۰ فرد در دوره نوجوانی روابط عاشقانه متعددی داشته است-2۰

 
 هیجان خواهی

 77/۰ طلبی استفرد به دنبال برانگیختگی و هیجان-21
 76/۰ فرد در جستجوی تجارب جدید است-22
 7۴/۰ فرد در جستجوی لذت است-23
 71/۰ بردخود لذت نمیفرد از زندگی کنونی -2۴

 های برازش آزمون مدل پرسشنامه خیانت زناشویی. شاخص6جدول 
 Df 2X sig /df2X RMSEA NFI NNFI CFI IFI RFI GFI شاخص

 89/۰ 93/۰ 95/۰ 95/۰ 9۴/۰ 9۴/۰ ۰8/۰ 75/2 ۰1/۰ 21/652 237 مقدار
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 . مدل برازش یافته پرسشنامه خیانت زناشویی1شکل 

 گیری پرسشنامه خیانت زناشوییدر مدل اندازه t. ضرایب استانداردشده و مقادیر 7جدول 
 tمقادیر  ضرایب استانداردشده شده )سؤاالت(متغیرهای مشاهده هامولفه

 
 مشروعیت

 56/21 89/۰ دهدای که همسر فرد همراهی و صمیمیت نشان نمیدر رابطه عاشقانه بودن-1
 ۴۴/21 89/۰ تفاوت استای که در آن همسر فردبیداشتن رابطه عاشقانه-2
 61/11 56/۰ اشتباه بوده است شبا همسر ازدواج فرداین باور که -3
 33/11 55/۰ واهد داشتباور به این که رابطه فعلی با همسر، آینده خوبی نخ-۴

 
 اغوا

 27/1۴ 68/۰ شخص، توسط فردی دیگر فریب داده شده است-5
 ۰۰/1۴ 67/۰ تر از همسر فعلی فردبوده استزیباتر یا شخص دیگر جذاب-6
 ۴7/1۴ 68/۰ فرد فرصت خیانت پیدا کرده است-7
 6۰/15 72/۰ فرد تمایل دارد با فرد دیگری رابطه جنسی برقرار کند-8

 
 عادی سازی

 31/12 62/۰ باشدورزی و انتقام از همسر میبه دلیل کینه-9
 69/13 68/۰ پنداردعمل خیانت را به عنوان یک سرگرمی و بازی می-1۰
 51/9 5۰/۰ فریب دیگران حق طبیعی انسان استتصور که این -11
 32/7 39/۰ خیانت در جامعه امروزی رایج شده است-12

 
 تمایالت جنسی

 81/13 65/۰ رابطه جنسی با همسر بد و نامناسب است-13
 26/19 83/۰ دهدهمسر فرد میلی به روابط جنسی نشان نمی-1۴
 58/17 78/۰ عملکرد جنسی همسر نسبت به قبل کاهش پیدا کرده است-15
 81/15 72/۰ روابط جنسی را تحریم کرده استفرد  ای که در آنهمسر داشتن رابطه عاشقانه-16

 
 زمینه اجتماعی

 ۰9/13 6۴/۰ فرد ازدواج زودهنگام داشته است-17
 32/1۴ 68/۰ ی بوده استتحمیلفرد ازدواج -18
 ۴۴/12 61/۰ گیرانه و بسته بزرگ شده استفرد در یک فرهنگ سخت-19
 17/1۴ 68/۰ فرد در دوره نوجوانی روابط عاشقانه متعددی داشته است-2۰

 
 هیجان خواهی

 ۴8/17 78/۰ طلبی استدنبال برانگیختگی و هیجان فرد به-21
 38/15 71/۰ فرد در جستجوی تجارب جدید است-22
 59/18 81/۰ فرد در جستجوی لذت است-23
 ۰8/1۴ 66/۰ بردفرد از زندگی کنونی خود لذت نمی-2۴
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 و همهاران سارا کرجمی                                                                                                                                                                                رواسازی پرسشنامه خیانت زناشدجی

 اوظم ندررستی و همهاران                                   
 بحث و نتیجه گیری 

هدف از این تحقیق بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی 
نفر  ۴۰۰ه خیانت زناشویی بود. این مطالعه بر روی پرسشنام

از دانشجویان در شهر تبریز صورت گرفت که از این تعداد 
 نفر پسر بودند.  16۴نفر دختر و  236

هایی که در انتخاب یک ابزار ترین ویژگییکی از مهم
باید مد نظر باشد و توجه به آن مورد تاکید صاحبنظران قرار 

و کیفیت مطلوب نسخه ترجمه شده به  گیرد، آسانی ترجمه
یک زبان ثانویه است. بدین معنی که این طراحان همواره در 

ها، عبارات و جمالت سعی دارند که تا انتخاب و کاربرد واژه
حد ممکن از موارد مبهم، نامانوس، غیرشفاف و دارای معانی 
متعدد پرهیز نموده و بدین وسیله فرایند ترجمه و معادل 

ن ابزار را به یک زبان دیگر تا حدممکن تسهیل سازی مت
[.همچنین، یکی از تعیین کننده ترین مسائل در 3۰نمایند]

ساختن آزمون، روایی آن است که در حالی که پایایی با 
دقت و همسانی آزمون سروکار دارد، روایی، آنچه را که مورد 

 [. 31سنجد]نظر است و آزمون باید به دقت اندازه بگیرد، می
در تحقیق حاضر روایی ظاهری، محتوایی، همگرا و 

ها مورد بررسی قرار گرفت. روایی ظاهری همزمان بودن آیتم
از جهت واضح بودن و ساده و قابل فهم بودن هر یک از 

ها و توضیحات نسخه فارسی پرسشنامه سواالت، پاسخ
خیانت زناشویی و مناسب بودن ترجمه پرسشنامه، مناسب 

برای جامعه ایران، قابل فهم بودن بودن پرسشنامه 
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 

های نسخه روانسنجی آن به نتایج زیر دست یافت. آیتم
قابل فهم بوده و به  فارسی پرسشنامه خیانت واضح و ساده و

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 

یائی پرسشنامه علل تحلیل عاملی مطابق با انتظارات بود. پا
وفایی از طریق دو روش بررسی همسانی درونی و بی

همچنین باز آزمائی مورد بررسی قرار گرفت، نتایج نشان داد 
های پرسشنامه به شیوه آلفای کرونباخ همسانی درونی گویه

سازی، تمایالت های مشروعیت، اغوا، عادیبرای مولفه
ترتیب برابر با خواهی به جنسی، زمینه اجتماعی، هیجان

و برای کل 79/۰، 71/۰، 79/۰، 5۴/۰، 75/۰، 79/۰
به دست آمد. محاسبه پایائی به  91/۰پرسشنامه برابر با 

بود که  r=81/۰شیوه دونیمه کردن برای کل مقیاس برابر با 

در مجموع نشانگر همسانی درونی باال و مطلوب پرسشنامه 
 است. 

 شده همچنین مقادیر شاخص های برازش هنجار
، برازش 2)ان،ان،اف،آی( ، برازش هنجار نشده1)ان،اف،آی(

و ۴)آی،اف،آی( ، برازش فزاینده3)سی،اف،آی( ایمقایسه
به دست آمد که نشان  9/۰، باالی 5)آر،اف،آی( برازش نسبی

 دهنده برازش خوب مدل هستند. 
های تدوین و طراحی ابزارهای روان سنجی که از ویژگی

های یک بودن است، از مزایا و نقطه قوت ها ایجاز و کوتاهآن
های کوتاه آزمون خوب و استاندارد است. بنابراین آزمون

ضمن مقرون به صرفه بودن از لحاظ زمان و انرژی، باعث 
شوند که پاسخ دهندگان دچار خستگی و دل زدگی می

نشوند. براین اساس هدف اساسی این پژوهش بررسی 
رسی پرسشنامه خیانت های روان سنجی نسخه فاویژگی

زناشویی برای استفاده در جمعیت ایرانی و بهره گیری از آن 
ها در بخش تحلیل عاملی در کار بالینی و پژوهشی بود. یافته

ها در نمونه ایرانی نیز، از پرسشنامه نشان داد که داده
کنند. این یافته که در کل با ساختار سه عاملی حمایت می

زندگان اصلی پرسشنامه همسان بود نتایج تحلیل عاملی سا
های تواند باشد که علی رغم تفاوتنشانگر این موضوع می

فرهنگی در زمینه متغیرهای روان شناختی در جوامع 
ها درباره مسائل و موضوعات مرتبط با مختلف، نگرانی

 باشند.خیانت زناشویی همگانی و جهان شمول می
رش شده در یک جمع بندی کلی، ضرایب باالی گزا

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 

ی اصلی با فرهنگ ایرانی به صورت این که انطباق نسخه
ه مطلوب انجام گرفته است.به طور کلی با نتایج به دست آمد

توان به آسانی و کیفیت مطلوب ترجمه، از تحقیق حاضر می
روایی و پایایی مناسب نسخه فارسی پرسشنامه پی برد. 

های تواند در پژوهشبنابراین، ابزار حاصل از این پژوهش می
 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 

هایی شود ابزار حاضر در مورد گروهمحدودیت پیشنهاد می
 اند نیز اعتبار یابی گردد.که مرتکب خیانت زناشویی شده

                                                           
1 NFI 
2 NNFI 
3 CFI 
4 IFI 
5 RFI 
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