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محراب بشیرپور ، 1دکتر عبداهلل شفیعآبادی 2و دکتر فريده دوکانهای فرد
چکیده
پژوهش حاضر با هدف طراحی و تعیین ويژگیهای
روانسنجی مقیاس گرايش به خیانت زناشويی متناسب
با معیارهای فرهنگی بومی انجام شده است .در تحقیق
حاضر از روش پژوهش کیفی -کمی استفاده شده است.
با توجه به جامعه آماری ،در اين پژوهش از سه نوع
روش نمونهگیری (نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای
به روش تصادفی) در بخش مصاحبه با زوجین( 2۸نفر)،
(نمونهگیری هدفمند) در بخش مصاحبه با متخصصان
( 14نفر) و نمونهگیری خوشهای در بخش بررسی
ويژگیهای روانسجی( 52۸نفر از دبیران) استفاده شد.
بر اساس مفاهیم و مقوالت بدست آمده از مصاحبهها
سه عامل فردی ،زناشويی و اجتماعی از عوامل گرايش
افراد به خیانت زناشويی هستند .بر اساس مصاحبههای
صورت گرفته مقیاس اولیه گرايش به خیانت زناشويی
با  79سوال تدوين شد .پس از بررسی روايی صوری و
محتوا ،تعداد سواالت به  69عبارت رسید .سپس مقیاس
بدست آمده بر روی  51نفر از دبیران متوسطه دوره اول
اجرا شد و در بررسی آلفای کرونباخ ،تعداد  11سوال
که باعث پايین بودن پايايی مقیاس بودند ،حذف شدند
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Abstract
The present study was performed with the
aim of designing and determining the
psychometric properties of the scale of
marital
infidelity
proportional
to
indigenous cultural criteria. In this
research, qualitative-quantitative research
method has been used. According to the
statistical population, three types of
sampling method (multi-stage cluster
sampling by random method) in the
interview with couples (28 people),
(targeted sampling) in the interview with
experts (14 peoples) and cluster sampling
were used in the review of the features of
lavage (528 teachers). According to the
finding obtained from the interviews, three
factors of individual, marital and social
factors are the factors of people's tendency
towards marital infidelity. According to
interviews, the initial scale of the marital
infidelity tendency was formulated with 79
questions. After reviewing the face value
and content, the number of questions
reached 69 sentences. Then, the obtained
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و  5۸سوال باقی مانده بر روی  52۸نفر از دبیران
متوسطه دوره اول تبريز اجرا شد و پس از تحلیل عاملی
اکتشافی 13 ،سوال ديگر حذف شد .نتايج نشان داد که
در مقیاس مذکور ،سه عامل فردی ،خانوادگی و
اجتماعی وجود دارد .محاسبه ضريب آلفای کرونباخ،
مويد همسانی درونی باالی پرسشنامه( )۰/9بود .يافتهها
حاکی از آن است که پرسشنامه مذکور با عنوان گرايش
به خیانت زناشويی با  45عبارت و وجود ويژگیهايی
نظیر طراحی ابزار براساس درک مفهوم گرايش به
خیانت از ديدگاه متخصصان حوزه خانواده و دبیران
مقطع متوسطه دوره اول تبريز مبتنی بر تجارب آنان،
تبیین کلیه اشکال خیانت زناشويی ،نمرهگذاری ساده،
پايايی و روايی مناسب ابزاری مناسب جهت بررسی
گرايش به خیانت زناشويی میباشد.
واژههای کلیدی :روانسنجی -مقیاس– خیانت زناشويی

scale was performed on 51 high school
principals in the first period. In the
Cronbach's alpha, 11 questions that
resulted in low reliability of the scale were
eliminated and 58 remaining questions
were performed on 528 secondary school
teachers in Tabriz. After the exploratory
factor analysis, 6 other questions were
deleted. The results showed that there are
three personal, familial and social factors
on the scale. Calculation of Cronbach's
alpha coefficient was the basis for the
internal consistency of the questionnaire
(0.9). The findings indicate that the
questionnaire with the title of tendency to
marital infidelity with 45 phrases and the
existence of features such as tool design
based on understanding the concept of
tendency to betray from the viewpoint of
family specialists and secondary school
teachers of Tabriz-based period their
experiences, the explanation of all forms of
marital betrayal, simple scoring, reliability,
and validity are appropriate tools for
examining the tendency towards marital
infidelity.
Key words: Psychometric-Scale - Marital
Infidelity

مقدمه
خانواده از ابتدای تاريخ تاکنون در بین تمامی جوامع بشری به عنوان اصلیترين نهاد اجتماعی،
زيربنای جوامع و منشأ فرهنگها ،تمدنها و تاريخ بشر بوده است (صادقی و عرفانمنش .)2۰14 ،جامعه
در صورتی سالم خواهد بود که از خانواده سالم برخوردار باشد؛ به طوری که يکی از عوامل سعادت يا
سقوط جامعه را میتوان در چگونگی خانوادهها ديد (مهدوی .)2۰13 ،پیمان ازدواج يک مقوله انسانی
خاص است و از آنجا که انسان موجود ثابتی نیست ،اصوالً مقولههای انسانی ،در قالب تعريف ثابت
نمیگنجد .پس از ازدواج ،بیشتر افراد از خود و همسرشان انتظار دارند که در طول ازدواجشان از نظر
جنسی و عاطفی وفادار بمانند .عالوه بر اين بیشتر مردم ،روابط جنسی خارج از چهارچوب زناشويی
را به عنوان يک رفتار اشتباه محکوم میکنند و وفاداری زناشويی را امری مهم میدانند .شواهدی
وجود دارد که افراد ،روابط جنسی خارج از زناشويی را غالباً به عنوان يکی از داليل مشکلهای ازدواج،
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استفاده از درمانهای زناشويی ،جدا شدن و طالق مطرح میکنند (امیر حاتمی .)1392 ،درباره يکی
از عواملی که سالمت خانواده را با چالش مواجه میکند ،تحت عنوان کلی خیانت زناشويی بحث
میشودکه مهمترين عامل تهديدکننده عملکرد ،ثبات و تداوم روابط زناشويی است (مارک ،جانسون
و میهاوسن.)2۰11 ،1
خیانت از جمله مواردی است که زوجدرمانگران به صورت منظم در فعالیتهای بالینی خود با آن
روبرو میشوند (کرمی ،زکیيی ،محمدی و حقشناس .)1394 ،خیانت زناشويی همانند مسايل ديگر
مربوط به ازدواج يکی از مسايل اجتماعی بسیار مهم و بحرانی جامعه است و به هر گونه روابط جنسی
يا عاطفی فراتر از چهارچوب روابط متعهدانه بین دو همسر اطالق میگردد (دکاستر و بوفیل و
همکاران .)2۰16 ،براساس گفته ريد ،)2۰14( 2خیانت زناشويی میتواند يکی از داليل اولیه طالق
باشد .براساس گفته آلن و آتکینز ،2۰12(3نقل از شهابینژاد ،علیان و هاشمی گلپايگانی )2۰16 ،نیز
خیانت زناشويی احتمال طالق را دو برابر میکند .خیانت زناشويی براساس يک تعريف کلی ،نقض
تعهد رابطه دونفره است که به شکلگیری درجاتی از صمیمیت عاطفی و فیزيکی با فردی خارج از
اين رابطه منجر میشود (کرمی و همکاران )1394 ،و از منظری ديگر به چهار نوع بی وفايی جنسی،
بی وفايی عاطفی ،بی وفايی ترکیبی (عاطفی و جنسی) و بی وفايی مجازی (شامل رابطه جنسی
تلفنی ،گفتگوهای جنسی و مشاهده فیلمهای پورنو) تقسیم میشود (رستگار .)1392 ،متخصصان
بالینی گزارش میدهند که در فرد آسیبديده از خیانت زناشويی ،عواطف شديد اغلب بین احساس
خشم نسبت به همسر احساسات درونی شرم ،افسردگی ،درماندگی و طرد در نوسان است (رحیمی،
 .)1392همچنین میتوان به واکنشهايی نظیر پرخاشگری و انتقام نسبت به فرد عهدشکن ،بیرمقی،
بیحوصلگی ،بیارادگی ،احساس قربانی شدن و رهاشدگی (براون ،)2۰۰1 ،1احساس شوک ،ناباوری
و انکار ،ضرب و شتم و قتل همسر و يا خودکشی (فینچمن و می ) 2۰16 ،2بعد از افشای خیانت
اشاره کرد.
از طرفی خیانت زناشويی دربرگیرنده يک سری عناصر رفتاری مانند نیازهای نامناسب هیجانی و
جنسی ،فرصتطلبی ،بیمسئولیتی و فريبکاری عمدی است که پذيرش آن برای افراد درگیر ،راحت
نیست (بشرپور .)1391 ،شیوع خیانت زناشويی از پژوهشی به پژوهش ديگر و در کشورهای مختلف
متفاوت است که شايد پنهانکاری ،رازداری ،ترس از بیآبرويی و محافظهکاری افراد در حسن پاسخ
به سواالت از عوامل اين اختالفات باشد (رحیمی .)1392 ،در حقیقت ممکن است برخی از افراد،
1
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خیانت زناشويی را به عنوان يک رابطه فرازناشويی در نظر بگیرند در حالیکه برخی از افراد ديگر
اينگونه نباشند (شهابینژاد و همکاران .)2۰16 ،براساس تحقیق اولسون )2۰۰4( 3نزديک  2۰درصد
از زنان و  4۰درصد از مردان به همسر خود خیانت میکنند .در مجموع  4۰درصد از زنان و  44درصد
از مردان طالق گرفته اظهار داشتهاند که بیش از يک بار از چهارچوب زندگی زناشويی در طول زندگی
خود تخطی کردهاند (باووکوم ،اشنايدر و گوردون.)2۰۰9 ،4
براساس نتايج چندين مطالعه ،خیانت زناشويی در مردان رايجتر از زنان میباشد (پترسون و
هايد 5،2۰1۰و مانچ و راب .)2۰12 ،6استفانو و اوال )2۰12( 7نشان دادند که  21درصد مردان و 11
درصد زنان آمريکا حداقل يک بار در طول زندگی زناشويی خود مرتکب خیانت زناشويی شدهاند .يکی
از واکنشهای رايج در زوجهای خیانتکار تقاضای طالق متقابل است .از سوی ديگر خیانت به همسر،
به نوعی خیانت به فرزندان نیز میباشد .وقتی خیانت در خانوادهای رخ میدهد ،فرزندان از چالشهای
بین والدين خود متاثر خواهند شد (شهابینژاد و همکاران .)2۰16 ،اگرچه تک همسری و رابطه
جنسی انحصاری به عنوان هنجارهای فرهنگی برای اکثريت عظیمی از جوانان و زوجهای متاهل
عنوان میشوند ،شیوع خیانت زناشويی گسترده میباشد (تريز و گییسن .)2۰۰۰ ،۸برخی عوامل
زمینهساز خیانت مردان عبارت است از :مشکالت جنسی و عاطفی در روابط زناشويی ،تنوع طلبی و
هیجان خواهی ،اثبات مردانگی و احساس جوانی ،بی ضرر دانستن روابط خارج از ازدواج برای روابط
زناشويی ،تجارب رابطه با جنس مخالف قبل از ازدواج ،اعتمادبه نفس کم ،داشتن شغلی که امکان
تعامل و ارتباط بیشتر با جنس مخالف را فراهم میکند ،سوء استفاده از امکان تعدد زوجات و ازدواج
موقت برای مردان ،نگرشهای سهلگیرانه و مجاز جامعه درباره خیانت مردان ،تأثیر دوستان و
ماهواره و فیلمهای پورنو و نقش تسهیلگری اينترنت و تلفن همراه در ايجاد فرصت
تعامل با جنس مخالف (فتحی ،فکرآزاد ،غفاری و بوالهری.)1391 ،
يک بررسی قوم نگاری در  16جامعه مختلف نشان داد که خیانت شايعترين علت انحالل ازدواج
بود .فراتحلیلی از  5۰مطالعه مختلف نشان داد که  34درصد از مردان و  24درصد از زنان در
2
فعالیتهای جنسی خارج از ازدواج مشغولاند (لدبتر .)2۰15 ،1نتايج تحقیقات راسل و کلیتون
( )2۰14نشان داد که استفاده از تويتر میتواند در نهايت پايههای خیانت را محکمتر کرده و نقطه
شروعی برای آن باشد .تحقیقات تجربی نشان دادهاند میزان روابط خارج از ازدواج در افراد با باورهای
مذهبی کمتر است (آماتو و راگرز1997 ،3؛ تريس و گیسن 2۰۰۰ ،؛ آتکینز و همکاران.)2۰۰1 ،4

2. Russell & Clayton
4. Atkins and et al
6. Katu
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10. Drigotas, Safstrom & Gentilia
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يافتهها نشان میدهد مردان بیش از زنان ،درگیر روابط خارج از ازدواج میشوند (بريس ،اداير و
مانک2۰14 ،5؛ کاتو2۰14 ،6؛ تريس و گیسن 2۰۰۰ ،؛ آتکینز و ديگران2۰۰1 ،؛ دراکرمن.)2۰۰7 ،7
تاکنون داليل زيادی برای خیانت زناشويی در تحقیقات گوناگون ذکر شده است .تحقیقات قبلی
نشان دادهاند افرادی که تجربه طالق والدين ،روابط زناشويی قبلی ،روابط جنسی قبل از ازدواج ،رابطه
جنسی برای اولین بار در سنین نوجوانی ،و نگرش مثبت به روابط فرازناشويی و روابط جنسی را دارند
ممکن است بیشتر مرتکب خیانت زناشويی شوند (مانچ و راب .)2۰12 ،مدلهای مختلفی نظیر مدل
ارتباط ،مدل معاشقه (شفیلد ،)2۰۰۸ ،مدل رهايی از ابهام و مدل آشفتگی برآمده (آلدر )2۰۰5 ،۸به
تبیین عوامل مربوط به ازدواج ،طالق و خیانت زناشويی پرداختهاند .مدل برانگیختگی هفتساله
زناشويی سندرم ،نظريه ،عقیده و اصطالحی در روانشناسی رابطه است که میگويد پس از حدود کم
و بیش هفت سال اشتیاق جنسی و احساس رضايت رابطه زناشويی به تدريج کاسته میگردد .اين
نظريه از گرايش به پیمانشکنی و خیانت زناشويی در حدود سال هفتم ازدواج سخن میگويد .اين
موضوع روانشناسی همچنین تمايل فرد متأهل به ارزيابی مجدد در ارتباط زناشويیش را بازگو میکند.
احساس آزردگی ،عدم تمايل به حل مشکالت ،ناامیدی از حل مشکالت ،افسردگی ،احساس پوچی و
بیمعنايی و احساس نداشتن حامی عاطفی از جمله نشانههای عاطفی افراد دلزده جنسی است .در
کشورهايی که ازدواج مجدد مرسوم است ،برخی از مردان پس از گذشت مدتی از زندگی زناشويی،
تمايل به ازدواج دوم و يا سوم پیدا میکنند (وندی .)2۰13 ،9دريگوتا ،سافستروم و جنتیلیا)1999( 1۰
در پژوهشی تحت عنوان ارزيابی مدلی از پیشبینی خیانت عواملی همچون رضايت هیجانی ،تغییر
در هنجارها ،نگرشها و زمینههای اجتماعی را از داليل خیانت در ازدواج بیان کردهاند.
براوو و المپکین )2۰12( 1در مدلی که برای بررسی خیانت زناشويی ارايه دادند ،نیازهای برآورده
نشده ،نقص در پاسخهای همدالنه و خستگی را به عنوان برخی از علل اصلی گرايش به خیانت
زناشويی ذکر کردند .در پژوهشی که ويلسون ،متینگلی ،کالرک ،ويدلر و بکیوت )2۰11(2تحت عنوان
بررسی نگرش به خیانت و توسعه مقیاس ادراک از خیانت که بر روی  336نفر از دانشجويان در حال
تحصیل رشته روانشناسی دانشگاه ساينت لوئیس 3انجام دادند ،نتايج تحلیل عاملی نشانگر وجود سه
عامل رفتارهای(مبهم ،فريبنده و واضح) برای خیانت بود .پژوهشی تحت عنوان مدل ساختاری پیش-
بینی تعهد زناشويی بر اساس سبکهای دلبستگی و متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرحوارههای
ناسازگار اولیه (در افراد دارای روابط فرازناشويی عاطفی) که توسط هادی ،اسکندری ،سهرابی،
معتمدی و فرخی ( )1395بر روی افرادی که مرتکب خیانت شدهاند ،انجام شد .نتايج اين پژوهش
نشان داد که اثر مستقیم خودکنترلی و طرحوارههای ناسازگار ،پذيرشجويی و محرومیت هیجانی بر
تعهد زناشويی معنادار بود .پژوهش ديگری تحت عنوان پیشبینی خیانت زناشويی براساس کیفیت
1

Bravo, I. M., & White Lumpkin, P.
Wilsonk, K., Mattingly, B. A., Clark, E. M., Weidler, D. J & Bequette, A. W.
3
Saint Louis University
2
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زندگی زناشويی و پنج عامل بزرگ شخصیتی توسط عزتی و کاکابراتی ( )1395بر روی  7۰زن و 4۰
مرد انجام شد .نتايج اين پژوهش نشان داد که بین پنج عامل بزرگ شخصیتی و کیفیت زندگی رابطه
وجود دارد.
مولفههای فرهنگی و اجتماعی را میتوان از جمله عوامل کالن تاثیرگذار در ارتکاب خیانت
زناشويی دانست .نگرشهايی که از طريق جامعه ،دوستان ،آشنايان ،همساالن و والدين کسب میشوند
تاثیر زيادی در بروز رفتار خیانت زناشويی دارند .زمانی که دوستان و آشنايان بدون احساس گناه و
به راحتی وارد روابط خارج از چهارچوب زندگی زناشويی میشوند و در مورد آن صحبت میکنند،
ممکن است که نزديکان آنها نیز با الگوگیری و کمرنگ شدن تدريجی باورهای مانعساز رفتار خیانت،
دست به اين رفتار بزنند (کرمی و همکاران .)1394 ،مرور ادبیات موجود نشان میدهد که خیانت
زناشويی به مشکل اساسی بسیاری از زوجها در سرتاسر دنیا تبديل شده است .با اين حال آمار دقیقی
از میزان خیانت زناشويی در ايران گزارش نشده است .وجود نداشتن آمار دقیق در اين زمینه به اين
علت نیست که اين کشور از پديده خیانت متاثر نمیگردد ،بلکه شايد به علت عدم توجه کافی به اين
پديده مهم اجتماعی باشد .اختصاص خبرهای گوناگون در ژورنالهای متعدد به پديده خیانت زناشويی،
افزايش تماس با برنامههای صدای مشاور ،افزايش روزانه زوج مراجعه کننده به دادگاه خانواده به دلیل
خیانت ،و با در نظر گرفتن خیانت به عنوان يکی از علل اصلی طالق و يا قتلهای ناموسی همگی
نشانگر اين حقیقت تلخ است که اين معضل اجتماعی به صورت مخفیانه در جامعه ما رايج است و
پايه و اساس بسیاری از تنشها و خسارات جبرانناپذير است که روابط خانوادگی را هدف قرار میدهد
(شهابینژاد و همکاران.)2۰16 ،
از سوی ديگر بسیاری از زنان به علت محبت مادری خود در مقابل تمام مشکالت ايستادگی
میکنند و در برخی موارد به علت مشکالت اجتماعی و اقتصادی و مسايل فرهنگی ،زندگی زناشويی
خود را حتی با وجود مشخص شدن خیانت همسر ادامه میدهند .به هر حال اين نوع از زندگی
زناشويی ممکن است به فرزندان آسیب جدی وارد کند ،چون ممکن است زنان قادر به فراموش کردن
مشکل خیانت همسرشان نباشند و بنابراين سالمت جسمانی و روانی فرزندان خود را کامال به خطر
بیاندازند .کودکانی که در خانوادههای آسیبديده رشد میکنند به علت تاثیرات منفی تجارب اولیه
زندگی خود ،احتماال در نوجوانی به جنس مخالف خود اعتماد نداشته باشند .با توجه به موارد مطرح
شده و گستردگی علل و عوامل گرايش به خیانت زناشويی پژوهش بر روی اين مساله مهم و تدوين
مقیاسی تحت عنوان عوامل موثر بر گرايش به خیانت زناشويی ضروری به نظر میرسد.
روش پژوهش
اين پژوهش به روش طرح تحقیق آمیخته اکتشافی(کیفی-کمی) و در دو مرحله انجام شد.
مرحله اول :اين مرحله از پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از نظريه برخواسته از دادهها و در پنج
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گام انجام گرفت .در گام اول ،با مرور ادبیات پژوهش ،سواالت مصاحبه نیمهساختاريافته در زمینه
گرايش به خیانت زناشويی تدوين شد و در جلساتی مورد بحث پژوهشگران و اساتید و صاحبنظران
حوزه مشاوره قرار گرفت تا صحت محتوا و کفايت آنها بررسی شود و در مورد محتوای مصاحبه و
سوالهای آن اجماع نظر حاصل گردد .در گام دوم ،جلسات مصاحبه با زوجین انجام شد تا علل
گرايش به خیانت زناشويی از ديد آنها مشخص گردد و در گام سوم جلسات مصاحبه با متخصصان و
مشاوران و روانشناسان فعال در زمینه خیانت زناشويی و خانواده انجام گرفت تا علل گرايش به
خیانت زناشويی از ديد آنها نیز مشخص گردد .سعی بر اين يود تا جلسات مصاحبه تا حد اشباع مقوله
افزايش يابد .تمام مکالمهها دقیقا يادداشت و سپس متنها تجزيه و تحلیل شد .برای بررسی محتوای
مصاحبههای انجام شده ،مفهومسازی و استخراج مقولهها از روش سیستماتیک استفاده شد .در اين
روش از طريق کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزينشی استفاده شد .در گام چهارم،
پژوهشهای انجام شده در زمینه علل خیانت زناشويی مورد بررسی قرار گرفت و مقولههای مرتبط
استخراج شد .در گام پنجم ،پژوهش به شیوه سهسويهسازی (مثلثسازی) چندسويهگر انجام شد.
مثلثسازی بر اساس مقولههای مستخرج از مصاحبه با متخصصان خانواده ،مقولههای مستخرج از
مصاحبه با زوجها و مقولههای مستخرج از پژوهشهای انجام شده در زمینه علل گرايش به خیانت
زناشويی صورت پذيرفت.
مرحله دوم :اين مرحله از پژوهش به روش کمی و به شیوه توصیفی -پیمايشی انجام شد .در اين
مرحله برای برازش مقیاس تدوين شده ،پرسشنامهای مبتنی بر ابعاد و مولفههای بدست آمده ،در
مورد علل گرايش به خیانت زناشويی ساخته شد و به صورت میدانی جهت برازش مورد بررسی قرار
گرفت .برای تجزيه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS21استفاده شد .برای پژوهش حاضر سه جامعه
آماری قابل تعريف است .1 .در بخش مصاحبه با زوجین ،جامعه آماری شامل کلیه دبیران مدارس
متوسطه دولتی و غیردولتی شهر تبريز ( 13247نفر) به همراه همسرانشان در سال  96-95بود.2 .
در بخش مصاحبه با متخصصان و مشاوران ،جامعه آماری شامل کلیه متخصصان و مشاوران فعال در
زمینه خیانت زناشويی و خانواده که دارای مدرک دکتری در يکی از گرايشهای مشاوره و روانشناسی
در سال  96-95که حداقل  5سال سابقه تجربه درمان در زمینه خانواده و خیانت را دارند ،بود .3 .در
مرحله سوم پژوهش ،جامعه آماری را کلیه دبیران مدارس متوسطه دولتی و غیر دولتی شهر تبريز
( 13247نفر)در سال  96-95تشکیل دادند.
با توجه به جامعه آماری ،در اين پژوهش از سه نوع روش نمونهگیری استفاده شد .روش اول:
نمونهگیری در بخش مصاحبه با زوجین بصورت خوشهای چندمرحلهای به روش تصادفی و از روی
لیست دبیران حاضر به همکاری انتخاب شد .به اين صورت که از میان پنج ناحیه آموزش و پرورش
شهر تبريز به صورت تصادفی از هر ناحیه يک دبیرستان دوره دوم دخترانه و يک دبیرستان دوره دوم
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پسرانه و در مجموع  1۰دبیرستان انتخاب شد .سپس با دبیران اين دبیرستانها تماس گرفته شد و
از دبیران حاضر به همکاری به صورت تصادفی مصاحبه نیمه ساختار يافته انجام شد.
روش دوم :نمونهگیری در بخش مصاحبه با متخصصان به صورت هدفمند انجام شد .روش سوم:
نمونهگیری در مرحله سوم و در بخش برازش مدل ،به صورت خوشهای چندمرحلهای انجام شد .به
اين صورت که از میان پنج ناحیه آموزش و پرورش شهرستان تبريز ،به صورت تصادفی از هر ناحیه
چهار دبیرستان دوره دوم دخترانه و چهار دبیرستان دوره دوم پسرانه و در مجموع چهل مدرسه
انتخاب و در نهايت  52۸نفر از دبیران اين مدارس به عنوان نمونه انتخاب شد و پرسشنامه تدوين
شده در بین آنها توزيع گشت .برای تحلیل دادههای کیفی حاصل از مصاحبه از روش کدگذاری باز،
محوری و گزينشی استفاده شد .برای تجزيه و تحلیل دادههای کمی از روش تحلیل عاملی اکتشافی
استفاده شد.
يافتهها
برای تحلیل دادههای کیفی براساس مصاحبههای صورت گرفته و با استفاده از کدگذاری باز،
کدگذاری محوری و کدگذاری گزينشی ،مقیاس اولیه گرايش به خیانت زناشويی با  79سوال تدوين
شد .پس از بررسی روايی صوری و محتوا ،تعداد سواالت به  69عبارت رسید .سپس مقیاس بدست
آمده بر روی  51نفر از دبیران متوسطه دوره اول اجرا شد و در بررسی آلفای کرونباخ ،تعداد 11
سوال که باعث پايین بودن پايايی مقیاس بودند ،حذف شدند و  5۸سوال باقی مانده بر روی  52۸نفر
از دبیران متوسطه دوره اول تبريز اجرا شد و پس از بررسی مجدد آلفای کرونباخ( 6سوال) و تحلیل
عاملی اکتشافی 7 ،سوال ديگر حذف شد .نتايج نشان داد که مقیاس شامل  45عبارت و  3عامل
(خانوادگی ،فردی و اجتماعی) میباشد .محاسبه ضريب آلفای کرونباخ ،مويد همسانی درونی باالی
پرسشنامه( )۰/9بود.
جدول :1آمار توصیفی عاملهای بدست آمده از تحقیق

متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خانوادگی
اجتماعی
فردی
کل

22
۸
15
45

566/97
23/۰6
23/۸6
9۰/۰6

2/53
5/3۸
6/59
22/۰6
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براساس جدول  1تعداد آيتمهای مربوط به عامل خانوادگی  22مورد و تعداد آيتمهای مربوط به
عامل اجتماعی  ۸مورد و تعداد آيتمهای مربوط به عامل فردی  15مورد و کل آيتمها  52مورد
میباشد .میانگین و انحراف معیار عامل خانوادگی به ترتیب برابر  566/97و  2/53و میانگین و انحراف
معیار عامل اجتماعی به ترتیب برابر  5/3۸ ،23/۰6و میانگین و انحراف معیار عامل فردی به ترتیب
برابر  6/59 ،23/۸6میباشد.
جدول  :2آزمون کفايت نمونهگیری کیزر-میر-اولکین وکرويت بارتلت

آزمون کفايت نمونهگیری کیزر -ير-اولکین
Approx. Chi-Square
آزمون کرويت بارتلت

۰/۸۰1
12797/۰22

Df

1326

sig.

۰/۰۰۰

با توجه به اينکه مقدار آماره  KMOمقیاس گرايش به خیانت زناشوووويی  ۰/۸۰1اسوووت ،پس
اجرای تحلیل عاملی ب سیار منا سب میبا شد و همچنین طبق آزمون کرويت بارتلت 1چون مقدار آن
( )Sig.= ۰/۰۰۰در جدول کوچکتر از  ۰/۰5ا ست بنابراين فرض صفر يعنی همانی بودن ماتريس
همبسووتگی رد میگردد .بنابراين نتیجه ،هر دو شوواخص حاکی از مناسووب بودن انجام تحلیل عاملی
برای دادههای تحقیق است.
جدول :3کل واريانس تبیین شده (شناخت سهم هر عامل در تبیین مجموع واريانس تمامی گويهها)
عوامل

مقادير ويژه اولیه

کل

1
2
3
4
5
6

1۰/۸۰4
3/569
2/7۰7
2/1۰6
1/9۰۸
1/769

مجموع مجذورات بارهای عاملی
استخراج شده

درصد از
واريانس

درصد
تجمعی
از
واريانس

2۰/776
6/۸63
5/2۰6
4/۰49
3/67۰
3/4۰1

2۰/776
27/639
32/۸45
36/۸94
4۰/564
43/965

کل

2۰/776
27/639
32/۸45

درصد از
واريانس

2۰/776
6/۸63
5/2۰6

درصد
تجمعی از
واريانس
1۰/۸۰4
3/569
2/7۰7

مجموع
مجذورات بارهای
عاملی چرخش
يافته
کل

1۰/۰75
5/647
3/79۸

Bartlett’s Test of Sphericity

1
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7
۸
9
1۰
11
12
13
14
15
16
17
1۸
19
2۰
21
22
23
24
25
26
27
2۸
29
3۰
31
32
33
34
35
36
37
3۸
39
4۰
41
42
43

1/652
1/462
1/442
1/34۰
1/267
1/22۸
1/16۸
1/146
1/۰12
1/۰۰2
۰/912
۰/9۰9
۰/۸21
۰/7۸7
۰/771
۰/755
۰/745
۰/69۸
۰/672
۰/644
۰/621
۰/5۸7
۰/542
۰/523
۰/517
۰/5۰4
۰/461
۰/443
۰/42۸
۰/3۸4
۰/379
۰/345
۰/331
۰/2۸3
۰/275
۰/269
۰/245

3/177
2/۸12
2/772
2/577
2/437
2/361
2/245
2/2۰4
1/947
1/926
1/753
1/74۸
1/57۸
1/513
1/4۸2
1/453
1/434
1/342
1/293
1/239
1/195
1/129
1/۰42
1/۰۰6
۰/994
۰/969
۰/۸۸7
۰/۸52
۰/۸23
۰/73۸
۰/729
۰/663
۰/636
۰/544
۰/52۸
۰/517
۰/471

47/141
49/953
52/726
55/3۰3
57/74۰
6۰/1۰۰
62/346
64/55۰
66/496
6۸/423
7۰/176
71/924
73/5۰3
75/۰16
76/49۸
77/95۰
79/3۸4
۸۰/726
۸2/۰19
۸3/257
۸4/452
۸5/5۸1
۸6/623
۸7/629
۸۸/622
۸9/591
9۰/479
91/331
92/154
92/۸92
93/621
94/2۸4
94/921
95/464
95/993
96/5۰9
96/9۸1
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45
46
47
4۸
49
5۰
51
52

۰/244
۰/211
۰/2۰1
۰/192
۰/1۸3
۰/16۰
۰/13۸
۰/123
۰/11۸

۰/469
۰/4۰7
۰/3۸6
۰/369
۰/352
۰/3۰۸
۰/266
۰/237
۰/226

97/449
97/۸56
9۸/242
9۸/611
9۸/963
99/271
99/536
99/774
1۰۰/۰۰۰

ستون اول تعداد عوامل اولیه را در اولین مرحله تحلیل عاملی نشان میدهد .تعداد عاملها 52
مورد میباشد که پس از استخراج ،تنها  3عامل باقی مانده است .ستون دوم که مقادير ويژه اولیه
میباشد ،مقدار ويژه ،درصد از واريانس و درصد تجمعی از واريانس را برای هر کدام از عاملها نشان
میدهد .ستون سوم مجموع مجذورات بارهای عاملی استخراج شده را نشان میدهد .ستون چهارم
مربوط به مجموع مجذورات بارهای عاملی چرخشيافته است .مقادير اين بخش ،توزيع واريانس را
بعد از چرخش عاملها نشان میدهند .ستون کل ،به مقدار ويژه عاملها (واريانس مجموعه متغیرهای
مشاهده شده) اشاره دارد .مقادير ويژه عاملها بايد بیشتر از يک باشد.

جدول  :4ماتريس همبستگی مولفهها و سواالت

مؤلفه
1
احساس می کنم تحمل اخالق و رفتار همسرم برای من سخت است.

۰/۸47

از نظر ارضای نیازهای عاطفی با همسرم مشکل دارم.

۰/۸33

احساس میکنم همسرم مشکل عاطفی و روحی دارد.

۰/79۸

احساس می کنم از نظر فرهنگی با همسرم تفاوت زيادی دارم.

۰/729

همسرم مرا بیشتر اوقات مرا سرزنش می کند.

۰/723

احساس می کنم ازدواج من اجباری و زوهنگام بود.

۰/699

به نظرم تفاوت سنی من با همسرم مناسب نیست.

۰/664

همسرم طوری با من رفتار می کند که گويی پدر يا مادرم است.

۰/663

صمیمیت و لذت دوران اولیه زندگی را نمیتوانم با همسرم دوباره تجربه کنم.

۰/661

2

3

4۸
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من و همسرم تفاوت شخصیتی زيادی باهم داريم.

۰/657

در خانواده مبداء من سابقه خیانت و طالق وجود دارد.

۰/657

در خانواده من آسايش و آرامش وجود ندارد.

۰/655

به هنگام رابطه با همسرم احساس امنیت ندارم.

۰/6۰2

همسرم نسبت به من شکاک است.

۰/574

ظاهر همسرم مثل گذشته برايم جذاب نیست.

۰/541

از ارضای نیازهای جنسی خود در خانواده رضايت دارم.

۰/5۰5

احساس می کنم زندگی با همسرم برايم يکنواخت شده است.

۰/464

همسرم از مشکل يا بیماری جسمی رنج میبرد.

۰/452

انتظارات من از همسرم برآورده نمی شود.

۰/411

روزانه بیش از دو ساعت در کنار همسرم هستم و با او صحبت می کنم.

۰/399

همسرم به کار و ماديات اهمیت زيادی می دهد.

۰/356

همسرم رفتار تحکم آمیزی با من دارد.

۰/3۰5

۰/312

تجربه تماشای فیلمهای مبتذل را دارم.

۰/73۰

به اينترنت ،تلگرام و يا اينستاگرام و ساير شبکه های مجازی اعتیاد دارم.

۰/67۰

به خودارضايی اعتیاد داشتم يا دارم.

۰/6۰2

احساس میکنم در ارتباط با افراد ،خیلی زود به آنها وابسته می شوم.

۰/5۸7

ارتباط اينترنتی جنسی و عاطفی را تجربه کرده ام.

۰/564

دوستان من با افراد غیرهمجنس ديگری غیر از همسر خود ارتباط دارند.

۰/563

اکثر انسانها اگر فرصتی برايشان مهیا شود و شرايط ايمن باشد ،به همسر خود
خیانت می کنند.

۰/5۰1

به کسی که دوست پسر يا دوست دختر دارد ،حسادت میکنم.

۰/444

دروغ گفتن به همسرم يرايم راحت است.

۰/315

۰/421

به اعتقاد من اکثر انسانها هوسران هستند.

۰/399

غذا را با ولع زيادی(با اشتیاق و تندتند خوردن) میخورم.

۰/379

قبل از ازدواج ،با جنس مخالف رابطه داشتم.

۰/352

توانايی کنترل وسوسه های خود را دارم.

۰/346

وقتی هیجان زده می شوم نمیتوانم رفتار خودم را کنترل کنم.

۰/344

به تماشای سريالهای شبکه های ماهواره ای فارسی وان ،جم تی وی و ساير
شبکه ها عالقه دارم.

۰/315
۰/674

تجربه مصرف دارو يا الکل را به طور متناوب دارم.
در محل کارم با جنس مخالف روابط کاری دارم.

۰/635

همسرم به دوستان و خانواده پدری خود خیلی توجه دارد.

۰/573

شرايط جامعه و محیط روزبروز افراد را بیشتر از نظر جنسی تحريک می کند.
دوستانم میگويند که من تنوعطلب هستم.
می توانم هنجارهای قانونی و اجتماعی را(چراغ راهنما و  ) ...زير پا بگذارم.

۰/3۰2
۰/334

۰/5۰2
۰/461
۰/45۸
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ويژگیهای روانسنجی مقیاس گرايش به خیانت زناشويی
نگرشهای سهلگیرانه جامعه در مورد خیانت مردان و زنان خوب است.

۰/3۸۸

۰/3۰۸

۰/341

احساس می کنم تمام فعالیتهای افراد جامعه معطوف نیاز جنسی خود میباشد.

جدول  4ماتريس همبستگی بین گويهها و عاملها را بعد از چرخش نشان میدهد که در آن،
مقدار همبستگی بین -1و  +1نوسان دارد .در اين جدول ،براساس بزرگترين بار عاملی تک تک
گويهها ،به دستهبندی آنها با توجه به میزان همبستگی با يکديگر پرداخته میشود .دستهبندی
متغیرها(آيتمها) در عاملها نیز معموال براساس اولین متغیر از عاملها و معنای ضمنی آن انجام
میگیرد .اگر بعضی از آيتمها هیچگونه بار معنیداری روی هیچ کدام از عاملها نداشته باشند ،از
مدل و تحلیل حذف میشوند .در اينجا ايتمهای  9 ،21 ،2۰ ،37 ،47 ،46و  1از تحلیل و مدل حذف
میشوند و جمعا  45سوال باقی میماند .در مقیاس نهايی ،نمرهگذاری سواالت  2۰ ،19 ،16و  35به
صورت معکوس میباشد.
برای بررسی پايايی پرسشنامه از روش های آلفای کرونباخ و روش دو نیمه کردن استفاده شد
که در ادامه به آنها پرداخته می شود.
جدول  :5ضرايب آلفای کرونباخ پرسشنامه گرايش به خیانت و خرده آزمون های آن

ضرايب آلفا

تعداد سوال اولیه

تعداد سوال نهايی

آلفای اولیه

آلفای نهايی

خانوادگی
اجتماعی
فردی

29
19
21

22
۸
15

۰/79
۰/57
۰/71

۰/92
۰/6۸
۰/79

کل

69

45

۰/۸۰3

۰/9۰9

در جدول  5ضرايب آلفای به دست آمده برای مقیاس گرايش به خیانت و خرده آزمونهای آن
قبل و بعد از حذف سواالت نامناسب گزارش شده است .در اينجا الزم است ذکر شودکه عالوه بر 11
سوالی که بر اساس نامناسب بودن خصوصیات روانسنجی حذف شدند 13 ،سوال نیز به دلیل قرار
نگرفتن در ساختار عاملی کنار گذاشته شدهاند که در بحث تحلیل عاملی به آن پرداخته شد .بنابراين
در مواردی که عنوان" نهايی" ذکر شده منظور پرسشنامه  45سوالی است .ضريب آلفای کرونباخ به
دست آمده اولیه برابر با  ۰/۸بود که بعد از حذف  24سوال نامناسب مقدار آن به  ۰/9افزايش يافت.
جدول  :6ضريب اعتبار بر اساس روش تنصیف(دونیمه سازی)

ضرايب
تنصیف

تعداد سوال اولیه در هر
نیمه

تعداد سوال نهايی در هر
نیمه

ضريب اعتبار
اولیه

ضريب اعتبار
نهايی

نیمه اول
نیمه دوم
کل

35
34
69

23
22
45

۰/7۸
۰/69
۰/۸۰1

۰/۸9
۰/۸6
۰ /9

فصلنامه علمی  -پژوهشی روان سنجی ،دوره ششم ،شماره  ،24بهار 1397

5۰

جدول  6ضريب پايايی حاصل از تنصیف (دونیمه سازی) مقیاس را نشان میدهد .در اين جدول
مقادير آن برای قبل و بعد از حذف سواالت نامناسب گزارش شده است .با دقت در اين جدول مشاهده
میکنیم که ضريب تنصیف اولیه با  69سوال  ۰/۸۰1بوده که بعد از حذف سواالت نامناسب مقدار
آن به  ۰/9افزايش يافته است.
برای بررسی روايی پرسشنامه از روش بررسی روايی سازه ،و از مقیاس نگرش به خیانت مايک
واتلی ( )2۰۰6استفاده گرديد که نتايج نشان داد که بین مقیاس گرايش به خیانت زناشويی و مقیاس
نگرش به خیانت مايک واتلی ( )2۰۰6همبستگی معنادار وجود دارد .از اين رو روايی سازه پرسشنامه
نیز مورد تأيید قرار گرفت.
جدول  :7رابطه مقیاس گرايش به خیانت زناشويی و نگرش به خیانت واتلی ()2۰۰6

متغیر

نگرش به خیانت واتلی

گرايش به خیانت زناشويی

نگرش به خیانت واتلی
گرايش به خیانت زناشويی

1
**۰/71

۰/71
1

**همبستگی در سطح  ۰/۰1معنادار است

نتايج جدول نشان میدهد که بین مقیاس گرايش به خیانت زناشويی و نگرش به خیانت واتلی
( )2۰۰6همبستگی معنادار وجود دارد .از اينرو روايی سازه پرسشنامه هم مورد قرار گرفت .مقیاس
نهايی گرايش به خیانت زناشويی در پیوست ارائه شده است.
بحث و نتیجهگیری
در اين پژوهش پس از بررسی پژوهشهای صورت گرفته در مورد خیانت زناشويی ،مصاحبه
نیمهساختار يافتهای تدوين و بر روی متخصصان حوزه روانشناسی و مشاوره خانواده و دبیران زن و
مرد اجرا شد .بر اساس کدگذاری اطالعات بدست آمده از مصاحبه پرسشنامه گرايش به خیانت تدوين
شد و بر روی  52۸نفر از دبیران اجرا و پس تحلیل عاملی اکتشافی  45سوال نهايی برای مقیاس
باقی ماند .يافتههای پژوهش حاضر نشان داد که مقیاس گرايش به خیانت زناشويی از روايی و پايايی
قابل قبولی برخوردار است .در بررسی پايايی پژوهش از روش آلفای کرونباخ و روش تصنیف (دو
نیمهسازی) استفاده شد .در محاسبه آلفای کرونباخ در دو مرحله میزان آن از  ۰/۸۰3به ۰/9۰9
افزايش يافت و در محاسبه روش تصنیف ،میزان پايايی نیمه اول از  ۰/7۸به  ۰/۸9و نیمه دوم مقیاس
از  ۰/69به  ۰/۸6رسید .در بررسی روايی سازه ،از مقیاس نگرش به خیانت مايک واتلی ()2۰۰6
استفاده گرديد که نتايج نشان داد که بین مقیاس گرايش به خیانت زناشويی و مقیاس نگرش به
خیانت مايک واتلی ( )2۰۰6همبستگی معنادار وجود دارد .از اين رو روايی سازه پرسشنامه نیز مورد
تأيید قرار گرفت .نتايج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که مقیاس گرايش به خیانت زناشويی دارای
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سه عامل خانوادگی با  22سوال (،12 ،17 ،32 ،5 ،4۸ ،3۸ ،31 ،۸ ،15 ،54 ،49 ،3۰ ،6 ،53 ،11
 ،)2۸ ،13 ،4 ،14 ،33 ،24 ،52فردی با  15سوال(،1۰ ،16 ،34 ،22 ،5۰ ،42 ،23 ،35 ،45 ،44
 )43 ،25 ،19 ،7 ،4۰و اجتماعی با  ۸سوال( )56 ،2 ،55 ،5۸ ،51 ،36 ،26 ،27میباشد .پس از
تحلیل عاملی اکتشافی و چرخش عوامل ،سواالت  9 ،21 ،2۰ ،37 ،47 ،46و  1از مقیاس حذف شدند
و جمعا  45سوال باقی ماند .در مقیاس نهايی ،نمرهگذاری سواالت  2۰ ،19 ،16و  35به صورت
معکوس میباشد .در پژوهشی که ويلسون ،متینگلی ،کالرک ،ويدلر و بکیوت )2۰11(1تحت عنوان
بررسی نگرش به خیانت و ساخت مقیاس ادراک از خیانت که بر روی  336نفر از دانشجويان در حال
تحصیل رشته روانشناسی دانشگاه ساينت لوئیس 2انجام دادند ،نتايج تحلیل عاملی نشانگر وجود سه
عامل رفتارهای (مبهم ،فريبنده و واضح) برای خیانت بود که اين عوامل شامل رفتارهای مربوط به
خانواده ،شخص و جامعه بود .به طور کلی نتايج مطالعه نشان داد که پرسشنامه طراحی شده دارای
ويژگیهای روانسنجی مطلوبی میباشد و از استحکام و اعتبار الزم جهت سنجش گرايش به خیانت
زناشويی برخوردار است .از سوی ديگر اين پرسشنامه قابلیت بکارگیری توسط پژوهشگران مختلف
در سطح کشور را دارا میباشد .پیشنهاد میشود اين پرسشنامه در فرهنگها و گروههای مختلف
جامعه روانسنجی شده و به کار گرفته شود .کمبودآمار و منابع مطالعاتی فارسی و پژوهشهای
داخلی در خصوص خیانت زناشويی و همکاری نکردن برخی از مسئوالن مدارس ،به دلیل حساسیت
زياد موضوع و همچنین نگرانی مراجعهکنندگان از افشای هويت و اطالعات شخصی از محدوديتهای
پژوهش بود.
منابع

 امیرحاتمی ،روشنک .)1392( .مقايسه ويژگیهای شخصیت ،فرايند و محتوای خانواده و
سازگاری در مردان خیانتکار و غیرخیانتکار .پاياننامه کارشناسی ارشد ،رشته روانشناسی،
دانشگاه آزاد مرودشت.
 بشرپور ،سجاد .)1391( .اثربخشی درمان پردازش شناختی بر بهبود عاليم پسآسیبی ،کیفیت
زندگی ،عزت نفس و رضايت زناشويی زنان مواجه شده با خیانت زناشويی .فصلنامه مشاوره و
رواندرمانی ،سال دوم ،شماره (2پیاپی .193-2۰۸ ،)5

 پلوسو ،پاول .ر .)2۰۰۸( .پیمانشکنی :مداخالت درمانی برای بحرانهای زناشويی(ترجمه
پريوش وکیلی و احمد خالقی لکموج .)1395 ،چاپ دوم ،تهران :نشر ارجمند.
 حبیبی ،آرش .)1395( .آموزش کاربردی لیزرل .ويرايش پنجم ،تهران :نشر جهاد دانشگاهی.
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 خدمتگذار ،حسین ،بوالهری ،جعفر و کرملو ،سمیرا .)1394( .بیوفايی همسران :روشهای
پیشگیری و رويارويی با بیوفايی .چاپ سوم ،تهران :قطره.
 خوارزمی ،سودابه .)139۰( .بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی با گرايش به روابط خارج از
ازدواج در بین زنان شاغل شهر بندر عباس .پاياننامه کارشناسی ارشد ،رشته مشاوره و
راهنمايی ،دانشگاه هرمزگان.

 رحیمی ،اکرم .)1392( .بررسی آسیب شناسی تعاملی رابطه زوجین قبل و بعد از عهدشکنی
شوهران در بین زنان آسیبديده شهر اصفهان .پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی
 ،واحد علوم و تحقیقات اصفهان.
 رستگار ،کوروش .)1392( .هوسهای سرخ :روانشناسی زيبايی ،هوس و خیانت .نشر اينترنتی.

 شویردل ،م .)13۸3( .بررسی عواملی که موجب گرايش زنان و موردان متأهول بوه روابط
نامشروع جنسی میشود .پايان نامةکارشناسی ارشد موشاوره ،دانوشگاه آزاد اسالمی ،واحد
رودهن.
 عزتی ،نسیم و کاکابراتی ،کیوان .)1395( .پیشبینی خیانت زناشويی براساس کیفیت زندگی
زناشويی و پنج عامل بزرگ شخصیتی .ماهنامه پژوهش ملل ،دوره اول ،شماره .9
 فتحی ،منصور ،فکر آزاد ،حسین ،غفاری ،غالمرضا و بوالهری ،جعفر .)1391( .عوامل زمینهساز
بیوفايی زناشويی زنان .فصلنامه علمی -پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال سیزدهم ،شماره ،51
صص .131-1۰9
 کرمی ،جهانگیر ،زکیيی ،علی ،محمدی ،امید و حقشناس ،شريفه .)1394( .نقش عوامل روانی
و اجتماعی در پیشبینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشويی در زنان متاهل و ارايه
يک مدل براساس عوامل مرتبط .مطالعات اجتماعی -روانشناختی زنان ،سال  ،13شماره ،3
صص .129-152
 مشکوتی ،امیرحسین .)1394( .کاربرد مدلهای آماری در ارزيابی تغییر اقلیم و آثار آن .تهران:
انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی.
 هادی ،سعیده؛ اسکندری ،حسین؛ سهرابی ،فرامرز؛ معتمدی ،عبداهلل؛ فرخی ،نورعلی.)1395( .
مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشويی بر اساس سبک های دلبستگی و متغیرهای میانجی
خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار اولیه (در افراد دارای روابط فرازناشويی عاطفی) .مجله
فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،زمستان  - 1395شماره  2۸علمی-پژوهشی  2۸(/ISCصفحه
 -از  33تا .)6۰
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