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مقدمه :هدف پژوهش حاضر طراحیی سیناریوهای مربیوه بی بییوفیایی عیاط ی و سنسیی و تنیییخ سیاعتار عیاملی و
همسانی درونی آن در نمون ای از دانشجویان و کارکنان ایرانی بود.
روش 104 :ن ر مرد و  96ن ر زن با میانگیخ سینی  19تیا  30بیا اسیت اده از رون نمونی گییری عوشی ای چنید مرحلی ای
انتخاب شدند .پرسشنام محققساعت و سیناریوها از سملی ابرارهیای اییخ تحقییق بی شیمار مییآینید .بیرای سیاع و
اعتباریابی سناریوها ،نخس سیناریوهای عیارسی میرتبا بیا الگوهیای تحقییق ترسمی شید .در گیام دوم بیا م یاحب ی
نمون های عادی و نمون های مراسن کننده برای طالق ،زمین هیا و موضیو هیای میرتبا بیا حسیاد در فرهنیا ایرانیی
مشخص شد .در گام بندی با کمک چند تخ از اساتید و دانشجویان تح یال تکمیلی ،سناریوها مورد بیازینی و تیرمی
قرار گرفتند و در نهای با اسرای آزمایشی در یک گروه مقدماتی از نمون های مشاب بیا نمونی هیای اولیی  ،موضیو هیای
مرتبا با حساد  ،مجددا مورد نقد و اصالح قرار گرفتند.
نتایج :در ایخ تحقیق  7سناریو ب دس آمد ک در هر سناریو ب شکل سداگانی  ،حسیاد عیاط ی و سنسیی
مورد سنجش قرار گرف و بر اساس الگوی لیکرتی از عدمآش تگی (ص ر) تا آش تگی عیلیی زییاد (ه ی )،
قابل پاسخگویی بودند .یافت های تحلیل عامل اکتشافی ،دو عامل حساد سنسی و حساد عیاط ی را نشیان
داد و یافت های تحلیل عیاملی تایییدی حیاکی از برازنیدگی مناسی اییخ میدل بیود .دامنی ی همبسیتگیهیای
سناریوها از  0/15تا  0/75متغیر بود ک همگی مننادار ب دس آمد و حاکی از همسانی درونیی مناسی اییخ
ابرار بود.
بحث و نتیجهگیری :سناریوهای مربوه ب بیوفایی عیاط ی و سنسیی از سیاعتار عیاملی و همسیانی درونیی مناسیبی
برعوردار اس  .هرچند زمین اولی ب کارگیری آن در نمون های ایرانی فراه شیده ،امیا پیژوهشهیای گسیتردهتیر بایید
امکان ب کارگیری دقیقتر آن را نمایان سازند.
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حسادت صحه میگذارند[.]14
است
سومین روش ،استفاده از اندازهگیریهای
که طی آنها میزان آزردگی آزمودنیها ارزیابی میشود.
برخی محققان همچون دستنو 6و همکاران [ ]15اذعان
ساختهاند که ابزارهای پیوسته در مقایسه با روش انتخاب
اجباری جایگزینهای اکولوژیکی معتبرتری هستند .به زعم
پژوهشگران نامبرده روش انتخاب اجباری نه تنها نمایانگر
تصمیمگیریهای مرتبط با زندگی واقعی نیست ،بلکه
تفاوتهای جنسی مصنوعی پدید میآورد .به عقیدهی آنها،
افراد به ندرت در شرایطی قرار میگیرند که بایستی از بین
دو گزینهی بیوفایی عاطفی یا جنسی یکی را انتخاب کنند.
الزم به ذکر است که یافتههای به دست آمده از روش
پیوسته در مورد تفاوتهای جنسیتی چشمگیر در حسادت
ناهمنوا است .کارپنتر ]16[ 7در فراتحلیل خود  42تحقیق را
که از روش پیوسته استفاده کرده بودند بررسی کرد و به این
نتیجه رسید که هر دو جنس ،بی وفایی جنسی را از
بیوفایی هیجانی پریشان کننده تر درنظر گرفتند .البته در
این فراتحلیل بررسی نشد که آیا میزان حسادت مردان در
بیوفایی جنسی بیشتر بود یا زنان .در فراتحلیل دیگری
ساگارین و همکاران [ 47 ]17نمونهی مستقل را بررسی
نمودند و تفاوت جنسیتی کم تا متوسطی گزارش نمودند .در
پژوهش گرین و سابینی ]18[ 8از آزمودنیها خواسته شد تا
تصور کنند که شریک عاطفیشان به فرد دیگری عالقمند
شده است .سپس ،از آنها خواسته شد تا این بیوفایی
عاطفی را تصور و میزان آزرده شدن خود را در یک مقیاس
 7گزینهای نشان بدهند ( 1نمایانگر عدم آزردگی و  7حاکی
از آزردگی بسیار بود) 56/7 .درصد مردان و  75درصد زنان
گزینهی  7را انتخاب نمودند .در ارتباط با بیوفایی جنسی
 72/2درصد مردان و  85/1درصد زنان گزینهی  7را انتخاب
کردند .در تبیین تناقض در یافتهها گرین و سابینی []18
اذعان ساختند که عدم تفاوت جنسیتی چشمگیر ممکن
است ناشی از اثر سقف 9باشد []19
شایان ذکر اینکه ادلوند و ساگرین ]19[ 10از هر دو
روش انتخاب اجباری و روش پیوسته در پژوهش خود
استفاده نمود و بر وجود تفاوتهای جنسی چشمگیر مهر
تایید زد .همچنین بندیکسن ،اوتسنکنایر و باس []12
چهار نسخه پرسشنامه تدوین نمودند .نسخهی الف و ب

مقدمه
شامل بیان و تجربهی مجموعهای از
حسادت
رفتارها ،هیجانات و افکار در فردی است که با حضور فردی
سومی احساس میکند رابطهاش با فرد مقابل ،دچار تهدید
شده است [ .]1مدل نظری گوئررو و اندرسون2[ 2و  ]3از
این دیدگاه حمایت میکند که حسادت دارای مولفههای
شناختی ،هیجانی و رفتاری است .از سوی دیگر ،طبق نظریه
تفاوتهای جنسیتی تکاملیافته در حسادت[ ،]4زنان
گرایش بیشتری به تجربهی حسادت هیجانی دارند
درحالیکه مردان بیشتر حسادت جنسی را تجربه میکنند.
مبتنی بر پژوهشها ،گاه حسادت با پیامدهای منفی بسیاری
مرتبط شده است .از جمله میتوان به نشخوار [،]5
سوءاستفادهی کالمی و جسمانی [ ]6و نارضایتی ارتباطی
[ ]7اشاره نمود .نیز برخی محققان نشان دادهاند حسادت
اثرات سوئی بر کیفیت ارتباطی دارد [ .]8با توجه به شواهد
روزافزونی که حاکی از نقش حسادت در تجارب ارتباطی و
گاه مشکالت ارتباطی است ،ضرورت ارزیابی آن به چشم
میخورد .بدینخاطر نیاز است ابزارهایی در این مورد
اعتباریابی گردد تا امکان به کارگیری آنها فراهم گردد[.]3
در ارتباط با اندازهگیری تفاوتهای فردی در آن دسته
از ابعاد بیوفایی که حسادت را فعال میسازند چند جریان
غالب سنجش وجود دارد .پیترزاک 3و همکاران [ ]9اشاره
میکنند که شواهد مرتبط با نظریه تفاوتهای جنسیتی
تکاملیافته در حسادت از سه منبع به دست میآید .نخست،
روش انتخاب اجباری ]4[ 4که آزمودنیها باید از بین
سناریوهای القاکنندهی حسادت دست به انتخاب بزنند.
آزمودنیها در روششناسی انتخاب اجباری با یک یا چند
سناریوی بیوفایی فرضی مواجه میشوند و از آنها خواسته
میشود یکی از دو گزینهای را انتخاب کنند که نشان
میدهد کدام یک از ابعاد بیوفایی – جنسی و هیجانی-
آنها را بیشتر آشفته میسازد (حسادت بیشتری را
درآنها برمیانگیزد) .بهطور کلی ،یافتههای به دست آمده از
این ابزارها ،از فرضیهی تکاملی مطرح شده در تفاوتهای
فردی مربوط به حسادت حمایت میکند[11،12 ،10و.]13
دومین دسته از مطالعات ،مربوط به بررسی پاسخ
فیزیولوژیکی میشود که طی آن ،متغیرهای فیزیولوژیکی
هنگام تصور سناریوهای القا کننده حسادت مورد وارسی
قرار میگیرد .اکثریت قریب به اتفاق بررسیهای انجام شده
با این روش نیز بر نظریهی تفاوتهای جنسی چشمگیر در
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محمدرضا شنیری و همکاران

مقیاس  57/21درصد از واریانس را تبیین میکنند .پی فیفر
و وانگ ]26[ 5مقیاس حسادت چندگانه 6را ساختند که
شامل  24سوال و لیکرت  7تایی بود .این مقیاس دارای 3
عامل شناختی ،رفتاری و هیجانی است .گرچه در حسادت
بهنجار ،فرد نمرات متوسطی در هر یک از خرده مقیاسهای
این تست میگیرد در حالت آسیبشناسانه فرد در هر سه
خرده مقیاس نمرات باالیی میگیرد .نتایج نشان داد که این
مقیاس از همسانی درونی کافی برخورد است (تمام ضرایب
آلفا باالتر از  0/82است) .همچنین تست دارای روایی همگرا
و واگرا می باشد .حسادت رفتاری و هیجانی با شادکامی
همبستگی منفی داشت و حسادت شناختی همبستگی
مثبت با عشق داشت و هر سه متغیر با دوست داشتن
همبستگی منفی داشتند .همچنین این مقیاس با مقیاس
خود-گزراشی حسادت مرتبط بود.
از سوی دیگر ،مطالعات بین فرهنگی نیز یافتههای
متناقضی به دست داده است .مثالً ،پژوهش زندبرگن و
بروان ]27[ 7در فرهنگ هیلو نشان داد هر دو جنس ،میزان
مشابه حسادت را نسبت به بیوفایی جنسی نشان دادند .اما
کارپنتر [ ]16گزارش کرد مردها در فرهنگ امریکایی در
مقایسه با نمونههای خارج از ایاالت متحده ،بیوفایی جنسی
را پریشان کنندهتر ارزیابی میکردند .گری 8و همکاران
[ ]28نیز نشان دادند مردان امریکایی در مقایسه با همتایان
چینی خود ،بیوفایی جنسی را ناراحتکنندهتر ارزیابی
کردند.
بنابراین ،با توجه به اهمیت حسادت در کیفیت روابط
زوجین ،یافتههای متناقض در زمینهی تفاوتهای جنسیتی
مربوط به حسادت ،نقش تعیینکنندهی فرهنگ در یافتهها
و نبود ابزار مناسب در فرهنگ ایرانی الزم است ابزاری
مناسب با شرایط فرهنگی کشور ،تدوین و از لحاظ
ویژگیهای روانسنجی بررسی شود .بدینترتیب ،هدف
پژوهش کنونی طراحی سناریوهای مربوط به بیوفایی
عاطفی و جنسی و بررسی ساختار عاملی و همسانی درونی
آن در نمونههای غیربالینی بوده است.
روش

شامل پاسخهای انتخاب اجباری نسبت به سناریوهای
حسادت بود و شامل سواالتی در مورد تجارب بیوفایی پیش
(فعالسازی) یا پس از سناریو بود .نسخهی ج و د شامل
پاسخهای پیوسته نسبت به سناریوهای حسادت بود که
مانند دو نسخهی قبلی دارای ترتیب مشابه سواالت برای
دستکاری 1بود .در این بررسی از چهار سناریوی انتخاب
اجباری باس و همکاران [ ]20استفاده گردید که بیشتر
مرسوم بودند .همچنین از ابزارهای پیوستهی متناظر برای
هر سناریو استفاده شد .پاسخها نسبت به سناریوهای
انتخاب اجباری به صورت صفر (آزرده شدن بیشتر دربرابر
بیوفایی عاطفی) و یک (آزرده شدن بیشتر دربرابر بیوفایی
جنسی) کدگذاری گردید .پاسخهای پیوسته نیز از  ( 1اصالً)
تا ( 7بسیار ناراحتکننده) کدگذاری شد .در نهایت با هر دو
روش بر وجود تفاوتهای چشمگیر جنسیتی مهر تایید زده
شد.
در ارتباط با ویژگی روانسنجی سناریوها بایستی اشاره
نمود که در یک بررسی محرز شد همسانی درونی سناریوها
قابل قبول است (آلفای کرونباخ سناریوهای حسادت جنسی
 0/72و آلفای کرونباخ سناریوهای حسادت عاطفی  0/80به
دست آمد) .همچنین تحلیل مولفههای اصلی هر نسخه یک
ساختار تک عاملی نشان داد که  44درصد و  51درصد
واریانس حسادت جنسی و عاطفی را تبیین میکرد
[15و ]21در بررسی دیگری مقیاس بیوفایی مبتنی بر
سناریوهای مطرح شده در سایر مطالعات ،تهیه شد و
مجموعا  98سوال آماده شد که  3نوع بیوفایی جسمی،
عاطفی و اینترنتی را دربرمیگرفت .ضرایب آلفا بین  0/88تا
 0/95در نوسان بود [.]22
البته مقیاسهای دیگری نیز با استفاده از طیف لیکرت
تهیه شدهاند که از سناریو استفاده نکردهاند که در این میان
می توان به موارد زیر اشاره نمود .پنس و ارونسون2
[]23مقیاس حسادت عاشقانه را تدوین کردند که دارای 5
خرده مقیاس (سطح حسادت ،واکنشهای حسادتآمیز،
رفتارهای مقابلهای با حسادت ،اثرات حسادت و دالیل
حسادت) است .این مقیاس  8سوالی دارای طیف لیکرت 7
تایی است .در بررسی مالمد ]24[ 3پایایی دونیمآزمون
0/84و پایایی کل آزمون  0/87به دست آمد .مقیاس پاسخ
هیجانی به بیوفایی جنسی 4دارای  7خرده مقیاس و 27
سوال است [ .]25همچنین ضریب آلفای  0/85و ضریب
همسانی درونی از  0/79تا  0/89به دست آمد .این  7خرده

برگیرنده کلیه زنان و مردان مجرد و متأهلی است که در
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2
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جامعه و فرهنگ ما مشخص گردد .ج) سپس متناسب با
جنبههای صوری سناریوهای غیرایرانی ،ولی با محتوای
موضوعهایی که دغدغه ذهنی نمونههای مورد بررسی ایرانی
بوده است ،سناریوها طراحی شدهاند .د) در گام بعدی ،این
سناریوها توسط چند تن از اساتید و دانشجویان تحصیالت
تکمیلی مورد بازبینی و ترمیم قرار گرفتند .هـ) سپس
سناریوها در مورد یک گروه مقدماتی از نمونههایی مشابه
نمونههای اولیه برای بررسی موضوعهای مرتبط با حسادت
(بند ب) ،به شکل آزمایشی به اجرا درآمد ،تا فهم آنها از
سناریوها و یا نوع واکنش و نظر آنها ارزیابی شود .براساس
مواردی که از سوی آنها ذکر میشد ،نقد و تصحیح سناریوها
مجدداً انجام شد و در گام نهایی سناریوهایی که آماده می
شد ،دارای بیوفایی جنسی یا عاطفی بوده و فرد در آنها با
موقعیتهایی از بیوفایی عاطفی یا جنسی مواجه میشود
که ممکن است آنها را تجربه کرده باشد یا در حال تجربه
کردن آنها باشد و یا فرض میکند که اگر در آن موقعیت
باشد چه واکنشی خواهد داشت .بنابراین در سناریوها از
افراد خواسته میشود که فرض کنند اگر در چنین موقعیت
هایی قرار بگیرند ،چه واکنشی در شرایط یاد شده خواهند
داشت .آنها میباید بعد از هر سناریو به سئوالهای مرتبط با
بیوفایی و میزان آن ،پاسخ دهند و مشخص کنند که در هر
مورد تا چه اندازه آنها آشفته میشوند .سؤالها هرکدام
براساس الگوی لیکرتی از عدم آشفتگی (صفر) تا آشفتگی
خیلی زیاد (هفت) ،قابل پاسخگویی بودند و در هر سوال به
شکل جداگانه ،سنجش حسادت عاطفی یا جنسی مورد
ارزیابی قرار میگرفت .پس از آماده سازی این ابزار ،روی
جمعیت نمونه اجرا شد و ویژگی های روانسنجی آن مورد
بررسی قرار گرفت .سناریوهای طراحی شده به تفکیک
جنسیت در پیوست ارائه شده است.

شهرستان گرگان در فاصله سنی  19تا  30سال قرار
داشتهاند.
ب) نمونه پژوهش :نمونه پژوهش در این تحقیق شامل
دو گروه است:
 )1مردان و زنانی که از بین دانشجویان دانشگاه گرگان
به صورت خوشهای مرحلهای انتخاب شدهاند.
 )2مردان و زنان متأهلی که از بین کارکنان آموزش و
پرورش که دارای مدارک تحصیلی فوق دیپلم و باالتر بوده
اند ،به صورت خوشهای انتخاب شده اند.
در این تحقیق تعداد دویست آزمودنی مورد بررسی قرار
گرفتند که از این تعداد  104نفر مرد و  96نفر زن بودهاند.
میانگین سنی آنها بین  19تا  30سال بوده است (فراوانی و
درصد آزمودنیهای شرکت کننده در این مطالعه در جدول
 1نشان داده شده است)
جدول  . 1فراوانی و درصد مربوط به آزمودنیهای تحقیق بر حسب
جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

104

52

زن

96

48

کل

200

100

نتایج مندرج در جدول  1نشان میدهد که  48درصد
آزمودنیهای مورد بررسی را زنان و  52درصد آنها را مردان
تشکیل میدهند.
ابزارهای پژوهش
ابزارهای تحقیق به شرح ذیل میباشد.
 )1پرسشنامه محققساخته :این پرسشنامه در مورد
ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه ها شامل :متغیرهای
سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل و تجرد و ...بوده است.
 )2سناریوها :ابزار اصلی مورد استفاده در مورد
حسادت سناریوهای محقق ساخته ،مبتنی بر تحقیقات
خارجی و سؤال های مرتبط با آنها ،بوده است [،5 ،4 ،3 ،1
.]31،32 ،30، 14،29 ،13 ،10 ،7

شیوه تحلیل دادهها
در این پژوهش ،ابتدا به منظور بررسی متغیرهای
تحقیق در جمعیت نمونه ،از آمار توصیفی (فراوانی ،درصد،
میانگین و انحراف معیار) استفاده شد .سپس ،برای بررسی
ویژگی های روانسنجی ابزار طراحی شده ،از همبستگی
پیرسون برای بررسی همبستگی درونی و هم چنین تحلیل
عامل تاییدی و اکتشافی به منظور بررسی روایی سازه مورد
استفاده قرار گرفت .بدین منظور از نرم افزار «اس .پی .اس.
اس »21 .و «لیزرل  »8استفاده شد.
نتایج

شیوه انجام پژوهش
در این پژوهش ،ابتدا پرسشنامه محقق ساخته ،طراحی
شد و سپس روی افراد نمونه اجرا شد .برای ساخت و
اعتباریابی این ابزار مراحل ذیل طی شده است :الف) نخست
سناریوهای خارجی مرتبط با الگوهای تحقیق ترجمه شده
است .ب) در گام دوم و با تکیه بر جهتگیریهای سناریوها،
به مصاحبه با نمونههای عادی (زن و مرد ،متاهل و مجرد) و
زن و مردهای مراجعه کننده به دادگاهها برای طالق،
پرداخته شده تا زمینهها و موضوعهای مرتبط با حسادت در

یافته های توصیفی
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جدول .2فراوانی و درصد مقاطع تحصیلی آزمودنیها

محمدرضا شنیری و همکاران

جدول  .4میانگین و انحراف معیار سن آزمودنیها

شاخص
تحصیل

فراوانی

درصد

5
47
136
11
1
200

2/5
23/5
68
5/5
0/5
100

زیر دیپلم
دیپلم و فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و باالتر
نامشخص
کل

زن
مرد
کل

شاخص
شغل
دانشجو
کارمند
آزاد
بیکار
نامشخص
کل

فراوانی
86
77
19
16
2
200

43
38/5
9/5
8
1
100

انحراف معیار
4/1
3/5
3/8

انحراف معیار
4/7
3/2
4/6

همان گونه که در جداول  2تا  4قابل مشاهده است،
بسیاری از آزمودنیها تحصیالت لیسانس دارند ( 68درصد)،
اکثر آنها کارمند هستند ( 38/5درصد) و میانگین سن آنها
 25/5سال است.
همان گونه که در جدول  5قابل مشاهده است ،بسیاری
از آزمودنیها ،در همهی سناریوهای  1تا  ،6بیشترین
آشفتگی را در مقابل بیوفایی همسر چه به شکل عاطفی
(گزینه الف) و چه به شکل جنسی (گزینه ب) ،نشان
میدهند (نمره  7از  7نمره).
همان گونه که در جدول 6قابل مشاهده است ،به غیر از
آیتم  5سناریوی هفتم ،درصد باالیی از آزمودنیها ،گزینهی
ب مربوط به آیتمهای سناریوی هفتم را انتخاب نمودهاند ،به
عبارت دیگر بیشتر دغدغههای آزمودنیها ،برقراری تمایل یا
عالقهی جنسی فرد مورد عالقه با شخص دیگر است.

جدول  .3فراوانی و درصد مشاغل آزمودنیها
درصد

فرد
میانگین
23/95
24/5
24/25

همسر فرد
میانگین
27/3
23/2
25/5

جدول  .5فراوانی و درصد مربوط به انتخاب گزینههای سناریوهای یک تا شش

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

درصد

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

ب

شاخص
سناریو

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

7/1
7/2
7/3
7/4
7/5
7/6

65
84
58
21
168
62

32/5
42
29
10/5
84
31

135
115
141
178
31
137

65
57/5
70/5
89
15/5
68/5

1
1
1
1
1

0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
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درصد

فراوانی

الف

نامشخص

فراوانی

فراوانی
نوع
سناریو

درصد

فراوانی

جدول .6فراوانی و درصد پاسخ به گزینههای الف و ب شاخصهای سناریو هفتم

فراوانی

درصد

0
1
2
3
4
5
6
7
کل

18
8
10
10
12
28
20
94
200

9
4
5
5
6
14
10
47
100

7
3
1
2
4
5
8
170
200

3/5
1/5
0/5
1
2
2/5
4
85
100

8
8
7
16
12
21
27
101
200

4
4
3/5
8
6
10/5
13/5
50/5
100

6
2
1
2
5
8
176
200

3
1
0/5
1
2/5
4
88
100

6
2
7
10
11
22
20
122
200

3
1
3/5
5
5/5
11
10
61
100

4
2
5
1
11
15
162
200

2
1
2/5
0/5
5/5
7/5
81
100

3
3
6
14
12
22
28
121
200

1/5
1/5
3
2
6
11/5
14
60/5
100

4
1
3
5
6
12
169
200

2
0/5
1/5
2/5
3
6
84/5
100

1
1
4
10
24
30
130
200

0/5
0/5
2
5
12
15
65
100

3
1
3
6
13
174
200

1/5
0/5
1/5
3
6/ 5
87
100

1
5
5
6
20
37
126
200

درصد

الف

الف

الف

فراوانی

اول
الف

الف

الف

ب

ب

درصد

دوم
ب

سوم
ب

چهارم
ب

پنجم
ب

ششم

0/5
2/5
2/5
3
10
18/5
63
100

5
2
2
5
13
173
200

2/5
1
1
2/5
6/ 5
86/5
100

دوف لنام علمی – پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) ،دوره  ،16شماره  ،2پیاپی  ،31پائیر و زمستان  ،1397صص.267-282 :.
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol.16, No.2, Serial 31, Autumn & Winter 2018-2019, pp.:267-282.

یافتههای استنباطی

گزینههای ب سناریوها را در بر میگیرد.
همانگونه که در جدول  10نشان داده شده است،
شاخصهای برازندگی مدل ،حاکی از برازش مناسب مدل
ارائهشده میباشد .به عنوان مثال ،همهی شاخص ،NFI
 AGFI ،GFI ،NNFIو  CFIنزدیک به عدد یک قرار دارند که
حاکی از مناسب بودن مدل دو عاملی سناریوها میباشند.
عالوه بر این ،همانگونه که در نمودار یک قابل مشاهده
است ،بارهای عاملی استاندارد شدهی سناریوها نشان
میدهند که گزینه اول (الف) سناریوی اول و سوم ،بیشترین
بار عاملی فاکتور اول (حسادت عاطفی) را به خود اختصاص
دادهاند که به ترتیب  0/71و  0/74میباشند .همچنین
گزینه دوم (ب) سناریوی سوم ،بیشترین بار عاملی فاکتور
دوم (حسادت جنسی) را نشان میدهد (.)0/67

نتایج مندرج در جدول  7نشان میدهد که اغلب
رابطههای بین سناریوها در نمونههای مورد بررسی معنادار
میباشد .باالترین همبستگیها مربوط به رابطه میان گزینه
ب سناریوی  4و  5و همچنین گزینه ب سناریوی  5و 6
میباشد .در ادامه به نتایج مرتبط با تحلیل عامل اکتشافی
مربوط به سناریوهای شش گانه پرداخته میشود.
برای بررسی اعتبار سازهی این ابزار ،نتایج تحلیل عامل
اکتشافی (جدول  )9و تحلیل عامل تاییدی (جدول )10
مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین نتایج آزمون ( KMOجدول  0/81 ،)8به
دست آمد که حاکی از کفایت حجم نمونهگیری میباشد.
نتایج جدول  9نشان میدهد که سناریوهای طراحیشده
دو عامل را مورد سنجش قرار میدهد .عامل اول مربوط به
حسادت عاطفی است که گزینههای الف سناریوها را در بر
میگیرد و عامل دوم مربوط به حسادت جنسی است که

جدول  .7همبستگی درونی سناریوها
1
v1.1
v1.1
1
v1.2
v2.1
2
v2.2
v3.1
3
v3.2

1

2
v1.2
**
0/33
0/000
1

4

3

5

v2.1
**
0/61
0/000

v2.2
**
0/28
0/000

v3.1
**
0/35
0/000

v3.2
*
0/15
0/036

v4.1
**
0/43
0/000

v4.2
**
0/32
0/000

v5.1
**
0/39
0/000

v5.2
**
0/24
0/000

v6.1
**
0/38
0/000

v6.2
**
0/26
0/000

**

**

**

0/19
0/005

**

0/42
0/000

**

0/38
0/000

**

0/61
0/000

**

0/30
0/000

**

0/58
0/000

**

0/29
0/000

**

0/44
0/000

**

**

**

**

0/49
0/000
**
0/40
0/000

**

0/29
0/000
**
0/67
0/000

**

0/42
0/000
**
0/32
0/000

**

0/25
0/000
**
0/75
0/000

**

0/39
0/000
**
0/33
0/000

**

0/30
0/000
**
0/65
0/000

**

**

**

0/23
0/001

**

0/46
0/000

**

0/23
0/001

**

0/31
0/000

0/09
0/18

**

**

**

**

**

0/28
0/000
1

0/71
0/000
0/40
0/000
1

0/45
0/000
**
0/21
0/002
1

0/24
0/001
**
0/49
0/000
0/56
0/000
1

v4.1

0/42
0/000
0/37
0/000
1

4
v4.2

0/50
0/000
**
0/71
0/000
1

v5.1

0/24
0/001
**
0/65
0/000
**
0/45
0/000
1

5
v5.2
6

6

0/52
0/000
**
0/46
0/000
**
0/76
0/000
**
0/45
0/000
1

v6.1

0/25
0/000
**
0/70
0/000
**
0/53
0/000
**
0/68
0/000
**
0/47
0/000
1

v6.2
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**

0/37
0/000
**
0/52
0/000
**
0/70
0/000
**
0/37
0/000
**
0/76
0/000
**
0/63
0/000
1
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جدول  .8نتایج مربوط به آزمون KMOو خی دو

جدول  .10شاخصهای تحلیل عامل تاییدی سناریوها

مقادیر
0/81
1/671
66
0/00

KMO
خی دو
df
سطح معناداری

مقادیر شاخص ها

شاخص های
تحلیل عامل
تاییدی

جدول  .9نتایج تحلیل عامل اکتشافی سناریوها
عامل ها
آیتم ها 1

2

0/71 v1.1
0/71 v1.2
0/52 v2.1
0/73 v2.2
0/76 v3.2
v4.1
v4.2

0/89

v5.1

0/65

v5.2

0/78

v6.1

0/88

v6.2

0/72

X2
Df
P

412/35
55
0/00

NFI

0/84

NNFI
GFI
AGFI
CFI
RMSEA
RFI

0/83
0/74
0/64
0/86
0/18
0/81

بحث و نتیجهگیری
در سالهای اخیر و در پی افزایش آمار طالق ،نارضایتی
و تعارضهای زناشویی ،پژوهشگران تالش کردهاند که درک
روشنی از علل آن به دست بیاورند .بر اساس آماری که
مرکز آمار ایران منتشر کرده است ،میزان طالقهای
ثبتشده در کشور از سال  1384تا  1388رو به رشد بوده
است و همچنان در حال افزایش است .این آمار
نشاندهنده ی افزایش ساالنه طالق است که نیازمند توجه
بسیاری میباشد [ .]33در این رابطه ،روابط فرازناشویی
یکی از بحرانیترین مسائلی است که زوجین با آن مواجه
میشوند .این روابط میتواند صورتهای مختلفی داشته
باشد .یک نوع روابط فرازناشویی میتواند صرفا جنبهی
عاطفی داشته باشد ،بدینصورت که یکی از زوجین با
شخصی به غیر از همسرش یک رابطهی عاطفی و
صمیمانهای داشته باشد .این روابط عاطفی میتواند به
صورت در میان گذاشتن احساسات و عواطف باشد تا
رفتارهایی چون عاشقشدن را در برگیرد [ .]34صورت
دیگر میتواند این باشد که فرد با کسی به غیر از همسرش
رابطهی جنسی داشته باشد ،رفتارهای جنسی مثل
بوسیدن تا مراقبت جنسی از این مواردند [ .]35حسادت
عاطفی و جنسی مفاهیمی مشابه با روابط فرازناشویی
عاطفی و جنسی است [ 36و ]37و بخشی از مراجعات
برای طالق را شکل داده است [ .]38بدینترتیب ،با توجه
به اهمیت آن در روابط زناشویی الزم است مورد توجه،
مداقه و ارزیابی قرار گیرد.
همانگونه که نتایج این مطالعه نشان داد ،بر اساس
تحلیل عامل اکتشافی ،سناریوهای طراحیشده مشابه با
پژوهش بلو و هارتنت [ ،]34دریگوتاس و بارتا [ ]35و
ارال ]39[ 1و همچنین دیدگاه نظریهپردازان تکاملی []40
و نظریهپردازان یادگیری – اجتماعی [ ،]41از دو بعد
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جهت سنجش ،ارزیابی و درمان حسادت عاطفی و جنسی،
به عنوان یکی از مهمترین معضالت زندگی زناشویی
بهکارگیرند.

حسادت عاطفی و حسادت جنسی تشکیل شده است .نتایج
به دست آمده از تحلیل عامل تاییدی حاکی از برازش
مناسب این مدل بود.
عالوه بر این ،همانگونه که نتایج این مطالعه نشان داد،
در کل جمعیت زنان و مردان ،هر دو بیوفایی جنسی و
عاطفی ،بیشترین میزان پریشانی را در آزمودنیها سببساز
میشود و این با نتایج پژوهش گرین و سابینی [ ]18همسو
است .در واقع نتایج پژوهش آنها نشان داد که در رابطه با
پریشانی عاطفی 56/7 ،درصد مردان و  75درصد زنان
گزینهی ( 7در لیکرت  1تا  )7را انتخاب میکنند و در
رابطه با بیوفایی جنسی 72/2 ،درصد مردان و 85/1
درصد زنان گزینهی ( 7در لیکرت  1تا  )7را انتخاب
میکنند .به عبارت دیگر میتوان گفت با توجه به باالبودن
میزان پریشانی زنان و مردان در هر دو نوع بیوفایی عاطفی
و جنسی ،نتایج مطالعهی گرین و سابینی [ ،]18مشابه با
پژوهش کنونی میباشد ،اما با نتایج فراتحلیل کارپنتر[]16
مبنی بر اینکه در هر دو جنس ،بیوفایی جنسی از بیوفایی
عاطفی پریشانکنندهتر است ،ناهمسو میباشد .به نظر
می رسد یکی از علل مهم به دست آمدن چنین نتایج
متناقضی جلوهگری نقش تفاوتهای فرهنگی در دیدگاه
زنان و مردان نسبت به حسادت عاطفی و جنسی میباشد.
همانگونه که نتایج این پژوهش نشان داد به نظر میرسد
در فرهنگ ایرانی ،در کل جمعیت زنان و مردان ،هر دو
حسادت عاطفی و جنسی آشفتگیهای زیادی را به همراه
دارند.
عالوه بر این نتایج این مطالعه ،همسو با مطالعهی
پاروت و اسمیت [ ،]21نشان داد که سناریوهای
طراحیشده از همسانی درونی مناسبی برخوردارند که
حاکی از ارتباط مفهومی مناسب میان سناریوها میباشد.
یکی از محدودیتهای مطرحشده ،استناد نتایج
شرکتکنندگان به تصورکردن بیوفایی جنسی و عاطفی یا
هر دو میباشد ،در حالی که شرکتکنندگان ممکن است
در زندگی واقعی خود به طور متفاوتی به بیوفایی پاسخ
دهند .مقیاس معتبری که صحت پاسخها را بررسی کند،
وجود ندارد ،سناریوها داستانگونه بوده و ممکن است در
زندگی واقعی به گونهی دیگری باشد [ .]39همچنین با
توجه به مقدماتیبودن بررسی ویژگیهای روانسنجی این
ابزار ،عدماستفاده از پرسشنامهها و ابزارهای دیگر به
منظور بررسی اعتبار همگرا و واگرای سناریوها را میتوان
محدودیت دیگر این مطالعه در نظر گرفت .امید است که با
توجه به اهمیت ارزیابی حسادت عاطفی و جنسی،
پژوهشهای بعدی بتوانند سناریوهای طراحی شده را در
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پیوست  - 1سناریوهای مربوط به مردان
وضعیت (:)1
فرض کنید در یک مهمانی که برخی از اقوام نیز دعوت شده اند ،خانواده شما و خانواده همسرتان حضور دارند ،شما مشاهده
می کنید که همسرتان با پسر عمویش در حال صحبت با یکدیگر در گوشه ای هستند .اکنون بگویید هرکدام از موارد زیر تا چه
حدی شما را آشفته و نگران می کند.
الف) تصور اینکه همسرتان به پسرعمویش ،وابستگی عاطفی دارد.
7 6 5 4 3 2 1
0
خیلی زیاد آشفته و نگران می شوم
هرگز اشفته و نگران نمی شوم
ب) تصور اینکه همسرتان به پسر عمویش ،نوعی عالقه جنسی دارد.
7 6 5 4 3 2 1 0
وضعیت(: )2
تصور کنید که همسرتان در محل کارش دارای همکاری از جنس مخالف است و گاه در منزل ،از او با شما صحبت میکند .یک
بار که به محل کار همسرتان می روید متوجه می شوید که همسرتان کنار میز همکارش ایستاده و با او صحبت میکند .اکنون
بگویید که هر کدام از موارد زیر تا چه حد شما را آشفته و نگران میکند.
الف )1-تصور اینکه همسرتان از لحاظ عاطفی به همکارش ،وابسته شده است.
7 6 5 4 3 2 1 0
الف )2-تصور اینکه همسرتان نوعی عالقه جنسی به همکارش دارد.
7 6 5 4 3 2 1 0
وضعیت(: )3
تصور کنید که قبل از ازدواج در حال برقراری نوعی رابطه عاطفی و عاشقانه با فردی از جنس مخالف بودهاید .اکنون تصور کنید
موقعیتهای زیر تا چه حد شما را آشفته و نگران میکند.

الف) تصور اینکه فرد مورد عالقهتان ،به فرد دیگری عالقهمند است و به وی وابستگی عاطفی دارد.
7 6 5 4 3 2 1 0
ب) تصور اینکه فرد مورد عالقهتان ،به فرد دیگری نوعی عالقه جنسی دارد.
7 6 5 4 3 2 1 0
وضعیت(: )4
فرض کنید که همسرتان درطی مدتی که او را میشناسید ،لباسهای معمولی میپوشیده است .اما اخیراً متوجه شدهاید که
وی به ظاهر و لباس خود خیلی توجه میکند ،به ویژه وقتی که به جایی رفته و یا از منزل بیرون میرود .اکنون بگویید هر کدام از
موقعیتهای زیر تا چه حد شما را آشفته و نگران میکند.
الف) تصور اینکه همسرتان ،به فرد دیگری عالقهمند شده است و به همین خاطر به سرو وضعش توجه میکند.
7 6 5 4 3 2 1 0
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ب) تصور اینکه همسرتان ،نوعی عالقه جنسی به فرد دیگری دارد و به همین خاطر به سرو وضعش توجه میکند.
7 6 5 4 3 2 1 0
وضعیت(: )5
تصور کنید که چند سال است ازدواج کرده اید ،در طول این مدت روابط شما با همسرتان معمولی بوده است .اما مدتی است
متوجه شدهاید که همسرتان بهانهگیر شده است ،دیرتر به خانه میآید و میگوید منزل دوستانش بوده است ،همچنین بر سر
کوچکترین مسأله دعوا راه میاندازد ،اخیراً نیز به طور تصادفی دیدهاید که با فردی از جنس مخالف صحبت میکند که او را
نمیشناسید .اکنون بگویید کدامیک از وضعیتهای زیر شما را بیشتر آشفته میکند.
الف) تصور اینکه همسرتان به فرد دیگری عالقهمند شده است.
7 6 5 4 3 2 1 0
ب) تصور اینکه همسرتان به فرد دیگری نوعی عالقه جنسی پیدا کرده است.
7 6 5 4 3 2 1 0
وضعیت(: )6
تصور کنید همسر تان ،در شهر دیگری مشغول تحصیل است و اواخر هفته به نزد شما میآید .اخیراً احساس کردهاید که وی
کمتر مایل به رفت وآمد است و بیشتر تمایل دارد در شهر دیگر بماند و بهانه میکند که کارهایش زیاد است و تماسهای
تلفنی اش نیز کمتر شده است .حتی زمانی هم که به خانه میآید ارتباطهای تلفنی مشکوکی دارد .اکنون بگویید کدام یک از
وضعیتهای زیر شما را بیشتر آشفته و نگران میکند.
الف) تصور اینکه همسرتان به فرد دیگری عالقهمند شده است.
7 6 5 4 3 2 1 0
ب) تصور اینکه همسرتان به فرد دیگری نوعی عالقه جنسی پیدا کرده است.
7 6 5 4 3 2 1 0
وضعیت(: )7
فرض کنید قبل از ازدواج در حال تجربه یک رابطه عاشقانه بودهاید یا دوست داشتید با فردی چنین رابطهای داشته باشید.
اینک بگویید کدام یک از موارد زیر در مورد آن شخص بیشتر شما را نگران میکند.
()1
 الف) تصور اینکه فرد مورد عالقهتان ،به فرد دیگری عالقه دارد.
 ب) تصور اینکه فرد مورد عالقهتان ،به داشتن نوعی رابطه جنسی با فرد دیگری تمایل دارد.
()2
 الف) تصور اینکه فرد مورد عالقهتان ،عاشق فرد دیگری شده است.
 ب) تصور اینکه فرد مورد عالقهتان ،تالش میکند با فرد دیگری رابطه جنسی برقرار کند.
()3
 الف) تصور اینکه فرد مورد عالقهتان ،فقط نوعی رابطه عاطفی با فرد دیگری دارد.
 ب) تصور اینکه فرد مورد عالقهتان ،فقط عالقه دارد با فرد دیگر رابطه جنسی داشته باشد.
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()4
 الف) تصور اینکه فرد مورد عالقهتان در عین اینکه رابطه عاطفی با دیگری دارد ،هیچ نوع رابطه جنسی با وی ندارد.
 ب) تصور اینکه فرد مورد عالقهتان ،در عین اینکه رابطه عاطفی با دیگری دارد عالقهمند به رابطه جنسی با وی نیز
میباشد.
()5
 الف) تصور اینکه فرد مورد عالقه تان ،در عین اینکه هیچ نوع وابستگی عاطفی به فرد دیگر ندارد ،فقط با او رابطه جنسی
دارد.
 ب) تصور اینکه فرد مورد عالقه تان در عین اینکه هیچ نوع وابستگی عاطفی به فرد دیگر ندارد ،فقط یک بار با او رابطه
جنسی داشته ،و دیگر همدیگر را نمیبینند.
()6
 الف) تصور اینکه فرد مورد عالقهتان ،به فرد دیگر ،فقط از لحاظ عاطفی وابسته است.
 ب) تصور اینکه فرد مورد عالقهتان ،با فرد دیگر فقط نوعی رابطه جنسی دارد.
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پیوست  - 2سناریوهای مربوط به زنان
وضعیت (:)1
فرض کنید در یک مهمانی که برخی از اقوام نیز دعوت شده اند ،خانواده شما و خانواده همسرتان حضور دارند ،شما مشاهده
میکنید که همسرتان با دختر عمویش در حال صحبت با یکدیگر در گوشهای هستند .اکنون بگویید هرکدام از موارد زیر تا چه
حدی شما را آشفته و نگران می کند.
الف) تصور اینکه همسرتان به دختر عمویش ،وابستگی عاطفی دارد.
7 6 5 4 3 2 1
0
خیلی زیاد آشفته و نگران می شوم
هرگز اشفته و نگران نمی شوم
ب) تصور اینکه همسرتان به دختر عمویش ،نوعی عالقه جنسی دارد.
7 6 5 4 3 2 1 0
وضعیت(: )2
تصور کنید که همسرتان در محل کارش دارای همکاری از جنس مخالف است و گاه در منزل ،از او با شما صحبت میکند .یک
بار که به محل کار همسرتان می روید متوجه می شوید که همسرتان کنار میز همکارش ایستاده و با او صحبت میکند .اکنون
بگویید که هر کدام از موارد زیر تا چه حد شما را آشفته و نگران میکند.
الف )1-تصور اینکه همسرتان از لحاظ عاطفی به همکارش ،وابسته شده است.
7 6 5 4 3 2 1 0
الف )2-تصور اینکه همسرتان نوعی عالقه جنسی به همکارش دارد.
7 6 5 4 3 2 1 0
وضعیت(: )3
تصور کنید که قبل از ازدواج در حال برقراری نوعی رابطه عاطفی و عاشقانه با فردی از جنس مخالف بودهاید .اکنون تصور
کنید موقعیتهای زیر تا چه حد شما را آشفته و نگران میکند.
الف) تصور اینکه فرد مورد عالقهتان ،به فرد دیگری عالقهمند است و به وی وابستگی عاطفی دارد.
7 6 5 4 3 2 1 0
ب) تصور اینکه فرد مورد عالقهتان ،به فرد دیگری نوعی عالقه جنسی دارد.
7 6 5 4 3 2 1 0
وضعیت(: )4
فرض کنید که همسرتان درطی مدتی که او را میشناسید ،لباسهای معمولی میپوشیده است .اما اخیراً متوجه شدهاید که
وی به ظاهر و لباس خود خیلی توجه میکند ،به ویژه وقتی که به جایی رفته و یا از منزل بیرون میرود .اکنون بگویید هر کدام از
موقعیتهای زیر تا چه حد شما را آشفته و نگران میکند.
الف) تصور اینکه همسرتان ،به فرد دیگری عالقهمند شده است و به همین خاطر به سرو وضعش توجه میکند.
7 6 5 4 3 2 1 0
ب) تصور اینکه همسرتان ،نوعی عالقه جنسی به فرد دیگری دارد و به همین خاطر به سرو وضعش توجه میکند.
7 6 5 4 3 2 1 0
وضعیت(: )5
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تصور کنید که چند سال است ازدواج کرده اید ،در طول این مدت روابط شما با همسرتان معمولی بوده است .اما مدتی است
متوجه شدهاید که همسرتان بهانهگیر شده است ،دیرتر به خانه میآید و میگوید منزل دوستانش بوده است ،همچنین بر سر
کوچکترین مسأله دعوا راه میاندازد ،اخیراً نیز به طور تصادفی دیدهاید که با فردی از جنس مخالف صحبت میکند که او را
نمیشناسید .اکنون بگویید کدامیک از وضعیتهای زیر شما را بیشتر آشفته میکند.
الف) تصور اینکه همسرتان به فرد دیگری عالقهمند شده است.
7 6 5 4 3 2 1 0
ب) تصور اینکه همسرتان به فرد دیگری نوعی عالقه جنسی پیدا کرده است.
7 6 5 4 3 2 1 0
وضعیت(: )6
تصور کنید همسر تان ،در شهر دیگری مشغول تحصیل است و اواخر هفته به نزد شما میآید .اخیراً احساس کردهاید که وی
کمتر مایل به رفت وآمد است و بیشتر تمایل دارد در شهر دیگر بماند و بهانه میکند که کارهایش زیاد است و تماسهای
تلفنی اش نیز کمتر شده است .حتی زمانی هم که به خانه میآید ارتباطهای تلفنی مشکوکی دارد .اکنون بگویید کدام یک از
وضعیتهای زیر شما را بیشتر آشفته و نگران میکند.
الف) تصور اینکه همسرتان به فرد دیگری عالقهمند شده است.
7 6 5 4 3 2 1 0
ب) تصور اینکه همسرتان به فرد دیگری نوعی عالقه جنسی پیدا کرده است.
7 6 5 4 3 2 1 0
وضعیت(: )7
فرض کنید قبل از ازدواج در حال تجربه یک رابطه عاشقانه بودهاید یا دوست داشتید با فردی چنین رابطهای داشته باشید.
اینک بگویید کدام یک از موارد زیر در مورد آن شخص بیشتر شما را نگران میکند.
()1
 الف) تصور اینکه فرد مورد عالقهتان ،به فرد دیگری عالقه دارد.
 ب) تصور اینکه فرد مورد عالقهتان ،به داشتن نوعی رابطه جنسی با فرد دیگری تمایل دارد.
()2
 الف) تصور اینکه فرد مورد عالقهتان ،عاشق فرد دیگری شده است.
 ب) تصور اینکه فرد مورد عالقهتان ،تالش میکند با فرد دیگری رابطه جنسی برقرار کند.
()3
 الف) تصور اینکه فرد مورد عالقهتان ،فقط نوعی رابطه عاطفی با فرد دیگری دارد.
 ب) تصور اینکه فرد مورد عالقهتان ،فقط عالقه دارد با فرد دیگر رابطه جنسی داشته باشد.
()4
 الف) تصور اینکه فرد مورد عالقهتان در عین اینکه رابطه عاطفی با دیگری دارد ،هیچ نوع رابطه جنسی با وی ندارد.
 ب) تصور اینکه فرد مورد عالقهتان ،در عین اینکه رابطه عاطفی با دیگری دارد عالقهمند به رابطه جنسی با وی نیز
میباشد.
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()5
 الف) تصور اینکه فرد مورد عالقه تان ،در عین اینکه هیچ نوع وابستگی عاطفی به فرد دیگر ندارد ،فقط با او رابطه جنسی
دارد.
 ب) تصور اینکه فرد مورد عالقه تان در عین اینکه هیچ نوع وابستگی عاطفی به فرد دیگر ندارد ،فقط یک بار با او رابطه
جنسی داشته ،و دیگر همدیگر را نمیبینند.
()6
 الف) تصور اینکه فرد مورد عالقهتان ،به فرد دیگر ،فقط از لحاظ عاطفی وابسته است.
 ب) تصور اینکه فرد مورد عالقهتان ،با فرد دیگر فقط نوعی رابطه جنسی دارد.
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