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وفایی عاطفی و طراحی مقدماتی سناریوهای مربوط به بی
 : بررسی ساختار عاملی و همسانی درونی آنجنسی

 
 و  4، سهیال قمیان 3مقدم علی اصغری، محمد2عامری، زینب عرب 1*رضا شعیریمحمد                                                

 4زادهصالح زهرا

 )نویسنده مسئول( ، تهران، ایران.دانشگاه شاهد دانشیار گروه روانشناسی بالینی،. 1
 ، تهران، ایران.بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهدکارشناسی ارشد روانشناسی . 2
 ، تهران، ایران.استاد گروه روانشناسی بالینی،دانشگاه شاهد. 3
 ، تهران، ایران.دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد. 4

 دهیچک
وفیایی عیاط ی و سنسیی و تنیییخ سیاعتار عیاملی و       هدف پژوهش حاضر طراحیی سیناریوهای مربیوه بی  بیی      مقدمه:

 ای از دانشجویان و کارکنان ایرانی بود.  همسانی درونی آن در نمون 

ای ای چنید مرحلی   گییری عوشی   بیا اسیت اده از رون نمونی     30تیا   19ن ر زن با میانگیخ سینی   96ن ر مرد و  104 روش:
آینید. بیرای سیاع  و    ساعت  و سیناریوها از سملی  ابرارهیای اییخ تحقییق بی  شیمار میی        نام  محققانتخاب شدند. پرسش

ی ای تحقییق ترسمی  شید. در گیام دوم بیا م یاحب       یابی سناریوها، نخس  سیناریوهای عیارسی میرتبا بیا الگوهی     اعتبار
هیای میرتبا بیا حسیاد  در فرهنیا ایرانیی       هیا و موضیو   کننده برای طالق، زمین های مراسن های عادی و نمون نمون 

مشخص شد. در گام بندی با کمک چند تخ از اساتید و دانشجویان تح یال  تکمیلی، سناریوها مورد بیازینی و تیرمی    
هیای  هیای اولیی ، موضیو    های مشاب  بیا نمونی   ند و در نهای  با اسرای آزمایشی در یک گروه مقدماتی از نمون قرار گرفت

 مرتبا با حساد ، مجددا مورد نقد و اصالح قرار گرفتند.  

سناریو ب  دس  آمد ک  در هر سناریو ب  شکل سداگانی ، حسیاد  عیاط ی و سنسیی      7در ایخ تحقیق  نتایج:
آش تگی )ص ر( تا آش تگی عیلیی زییاد )ه ی (،    ر گرف  و بر اساس الگوی لیکرتی از عدممورد سنجش قرا

های تحلیل عامل اکتشافی، دو عامل حساد  سنسی و حساد  عیاط ی را نشیان   گویی بودند. یافت قابل پاسخ
هیای  ی همبسیتگی های تحلیل عیاملی تایییدی حیاکی از برازنیدگی مناسی  اییخ میدل بیود. دامنی          داد و یافت 

متغیر بود ک  همگی مننادار ب  دس  آمد و حاکی از همسانی درونیی مناسی  اییخ     75/0تا  15/0سناریوها از 
 ابرار بود. 

وفایی عیاط ی و سنسیی از سیاعتار عیاملی و همسیانی درونیی مناسیبی        سناریوهای مربوه ب  بی گیری:بحث و نتیجه
تیر بایید   هیای گسیترده  های ایرانی فراه  شیده، امیا پیژوهش   ر نمون برعوردار اس . هرچند زمین  اولی  ب  کارگیری آن د
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 مقدمه  
ای از ی مجموعه، شامل بیان و تجربه1حسادت رمانتیک

رفتارها، هیجانات و افکار در فردی است که با حضور فردی 
اش با فرد مقابل، دچار تهدید کند رابطهسومی احساس می

[ از 3و 2] 2[. مدل نظری گوئررو و اندرسون1شده است ]
های کند که حسادت دارای مولفهیاین دیدگاه حمایت م

شناختی، هیجانی و رفتاری است. از سوی دیگر، طبق نظریه 
[، زنان 4یافته در حسادت]های جنسیتی تکاملتفاوت

ی حسادت هیجانی دارند گرایش بیشتری به تجربه
کنند. درحالیکه مردان بیشتر حسادت جنسی را تجربه می

یامدهای منفی بسیاری ها، گاه حسادت با پمبتنی بر پژوهش
[، 5توان به نشخوار ]مرتبط شده است. از جمله می

[ و  نارضایتی ارتباطی 6ی کالمی و جسمانی ]سوءاستفاده
اند حسادت [ اشاره نمود. نیز برخی محققان نشان داده7]

[. با توجه به شواهد 8اثرات سوئی بر کیفیت ارتباطی دارد ]
در تجارب ارتباطی و روزافزونی که حاکی از نقش حسادت 

گاه مشکالت ارتباطی است، ضرورت ارزیابی آن به چشم 
خاطر نیاز است ابزارهایی در این مورد خورد. بدینمی

 [. 3اعتباریابی گردد تا امکان به کارگیری آنها فراهم گردد]

های فردی در آن دسته گیری تفاوتدر ارتباط با اندازه
سازند چند جریان عال میوفایی که حسادت را فاز ابعاد بی

[ اشاره 9و همکاران ] 3غالب سنجش وجود دارد. پیترزاک
های جنسیتی کنند که شواهد مرتبط با نظریه تفاوتمی

آید. نخست، یافته در حسادت از سه منبع به دست میتکامل
ها باید از بین [ که آزمودنی4] 4روش انتخاب اجباری

ی حسادت دست به انتخاب بزنند. کنندهسناریوهای القا
شناسی انتخاب اجباری با یک یا چند ها در روشآزمودنی

ها خواسته شوند و از آنوفایی فرضی مواجه میسناریوی بی
ای را انتخاب کنند که نشان شود یکی از دو گزینهمی
 -جنسی و هیجانی –وفایی اد بیدهد کدام یک از ابعمی
تری را سازد )حسادت بیشتر آشفته میها را بیشآن

های به دست آمده از طور کلی، یافتهانگیزد(. بهها برمیدرآن
های ی تکاملی مطرح شده در تفاوتها، از فرضیهاین ابزار

[. 13و11،12، 10کند]فردی مربوط به حسادت حمایت می
عات، مربوط به بررسی پاسخ دومین دسته از مطال

شود که طی آن، متغیرهای فیزیولوژیکی فیزیولوژیکی می
هنگام تصور سناریوهای القا کننده حسادت مورد وارسی 

های انجام شده گیرد. اکثریت قریب به اتفاق بررسیقرار می
های جنسی چشمگیر در ی تفاوتبا این روش نیز بر نظریه

                                                           
1 Romantic jealousy  
2 Andersen, P. A. 
3 Pietrzak, R. H. 
4 forced choice 

 [. 14گذارند]حسادت صحه می

است  5های پیوستهگیریسومین روش، استفاده از اندازه
شود. ها ارزیابی میها میزان آزردگی آزمودنیکه طی آن

[ اذعان 15و همکاران ] 6برخی محققان همچون دستنو
های پیوسته در مقایسه با روش انتخاب اند که ابزارساخته

های اکولوژیکی معتبرتری هستند. به زعم اجباری جایگزین
وهشگران نامبرده روش انتخاب اجباری نه تنها نمایانگر پژ

های مرتبط با زندگی واقعی نیست، بلکه گیریتصمیم
ها، ی آنآورد. به عقیدههای جنسی مصنوعی پدید میتفاوت

گیرند که بایستی از بین افراد به ندرت در شرایطی قرار می
 نند. وفایی عاطفی یا جنسی یکی را انتخاب کی بیدو گزینه

های به دست آمده از روش الزم به ذکر است که یافته
های جنسیتی چشمگیر در حسادت پیوسته در مورد تفاوت

تحقیق را  42[ در فراتحلیل خود 16] 7ناهمنوا است. کارپنتر
که از روش پیوسته استفاده کرده بودند بررسی کرد و به این 
 نتیجه رسید که هر دو جنس، بی وفایی جنسی را از

تر درنظر گرفتند. البته در وفایی هیجانی پریشان کنندهبی
این فراتحلیل بررسی نشد که آیا میزان حسادت مردان در 

وفایی جنسی بیشتر بود یا زنان. در فراتحلیل دیگری بی
ی مستقل را بررسی نمونه 47[ 17ساگارین و همکاران ]

در نمودند و تفاوت جنسیتی کم تا متوسطی گزارش نمودند. 
ها خواسته شد تا [ از آزمودنی18] 8پژوهش گرین و سابینی

شان به فرد دیگری عالقمند تصور کنند که شریک عاطفی
وفایی ها خواسته شد تا این بیشده است. سپس، از آن

عاطفی را تصور و میزان آزرده شدن خود را در یک مقیاس 
کی حا 7نمایانگر عدم آزردگی و  1ای نشان بدهند )گزینه 7

درصد زنان  75درصد مردان و  7/56از آزردگی بسیار بود(. 
وفایی جنسی را انتخاب نمودند. در ارتباط با بی 7ی گزینه

را انتخاب  7ی درصد زنان گزینه 1/85درصد مردان و  2/72
[ 18ها گرین و سابینی ]کردند. در تبیین تناقض در یافته

ممکن  اذعان ساختند که عدم تفاوت جنسیتی چشمگیر
 [19باشد ] 9است ناشی از اثر سقف

[ از هر دو 19] 10شایان ذکر اینکه ادلوند و ساگرین
روش انتخاب اجباری و روش پیوسته در پژوهش خود 

های جنسی چشمگیر مهر استفاده نمود و بر وجود تفاوت
[ 12کنایر و باس ]چنین بندیکسن، اوتسنتایید زد. هم

 بو  الفی ند. نسخهچهار نسخه پرسشنامه تدوین نمود

                                                           
5  Continuous measures 
6 DeSteno, D. 
7 Carpenter, C. J. 
8 Green, M. C., and Sabini, J. 
9 Ceiling effect 
10 Edlund, J. E., & Sagarin, B. J. 
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های های انتخاب اجباری نسبت به سناریوشامل پاسخ
وفایی پیش حسادت بود و شامل سواالتی در مورد تجارب بی

شامل  د وج ی سازی( یا پس از سناریو بود. نسخه)فعال
های حسادت بود که های پیوسته نسبت به سناریوپاسخ

سواالت برای ی قبلی دارای ترتیب مشابه مانند دو نسخه
ی انتخاب بود. در این بررسی از چهار سناریو 1دستکاری

[ استفاده گردید که بیشتر 20اجباری باس و همکاران ]
ی متناظر برای چنین از ابزارهای پیوستهمرسوم بودند. هم

های ها نسبت به سناریوهر سناریو استفاده شد. پاسخ
تر دربرابر انتخاب اجباری به صورت صفر )آزرده شدن بیش

وفایی تر دربرابر بیوفایی عاطفی( و یک )آزرده شدن بیشبی
) اصالً(  1های پیوسته نیز از جنسی( کدگذاری گردید. پاسخ

کننده( کدگذاری شد. در نهایت با هر دو )بسیار ناراحت 7تا 
های چشمگیر جنسیتی مهر تایید زده روش بر وجود تفاوت

 شد.
نجی سناریوها بایستی اشاره در ارتباط با ویژگی روانس

نمود که در یک بررسی محرز شد همسانی درونی سناریوها 
قابل قبول است )آلفای کرونباخ سناریوهای حسادت جنسی 

به  80/0و آلفای کرونباخ سناریوهای حسادت عاطفی  72/0
های اصلی هر نسخه یک چنین تحلیل مولفهدست آمد(. هم

درصد  51درصد و  44ساختار تک عاملی نشان داد که 
کرد واریانس حسادت جنسی و عاطفی را تبیین می

وفایی مبتنی بر [ در بررسی دیگری مقیاس بی21و15]
های مطرح شده در سایر مطالعات، تهیه شد و سناریو

وفایی جسمی، نوع بی 3سوال آماده شد که  98مجموعا 
تا  88/0گرفت. ضرایب آلفا بین میعاطفی و اینترنتی را دربر

 [. 22در نوسان بود ] 95/0
های دیگری نیز با استفاده از طیف لیکرت البته مقیاس

اند که در این میان اند که از سناریو استفاده نکردهتهیه شده
 2توان به موارد زیر اشاره نمود. پنس و ارونسونمی

 5[مقیاس حسادت عاشقانه را تدوین کردند که دارای 23]
آمیز، های حسادت، واکنشخرده مقیاس )سطح حسادت

ای با حسادت، اثرات حسادت و دالیل رفتارهای مقابله
 7سوالی دارای طیف لیکرت  8حسادت( است. این مقیاس 

آزمون نیم[ پایایی دو24] 3تایی است. در بررسی مالمد
آمد. مقیاس پاسخ  به دست 87/0و پایایی کل آزمون 84/0

 27خرده مقیاس و  7دارای  4وفایی جنسیهیجانی به بی
و ضریب  85/0چنین ضریب آلفای [. هم25سوال است ]

خرده  7به دست آمد. این  89/0تا  79/0همسانی درونی از 

                                                           
1 Manipulation 
2 Pines, A., & Aronson, E. 
3 Melamed, T. 
4 Emotional Responses to Sexual Infidelity Scale – ERSIS 

کنند. پی فیفر درصد از واریانس را تبیین می 21/57مقیاس 
را ساختند که  6[ مقیاس حسادت چندگانه26] 5و وانگ
 3س دارای تایی بود. این مقیا 7سوال و لیکرت  24شامل 

عامل شناختی، رفتاری و هیجانی است. گرچه در حسادت 
های بهنجار، فرد نمرات متوسطی در هر یک از خرده مقیاس

شناسانه فرد در هر سه گیرد در حالت آسیباین تست می
گیرد. نتایج نشان داد که این خرده مقیاس نمرات باالیی می

ام ضرایب مقیاس از همسانی درونی کافی برخورد است )تم
چنین تست دارای روایی همگرا است(. هم 82/0آلفا باالتر از 

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 

چنین این مقیاس با مقیاس همبستگی منفی داشتند. هم
 اشی حسادت مرتبط بود.گزر-خود

های از سوی دیگر، مطالعات بین فرهنگی نیز یافته
متناقضی به دست داده است. مثالً، پژوهش زندبرگن و 

[ در فرهنگ هیلو نشان داد هر دو جنس، میزان 27] 7بروان
وفایی جنسی نشان دادند. اما مشابه حسادت را نسبت به بی

گ امریکایی در [ گزارش کرد مردها در فرهن16کارپنتر ]
وفایی جنسی های خارج از ایاالت متحده، بیمقایسه با نمونه

و همکاران  8کردند. گریتر ارزیابی میرا پریشان کننده
[ نیز نشان دادند مردان امریکایی در مقایسه با همتایان 28]

تر ارزیابی کنندهوفایی جنسی را ناراحتچینی خود، بی
 کردند.

اهمیت حسادت در کیفیت روابط  بنابراین، با توجه به
های جنسیتی ی تفاوتهای متناقض در زمینهزوجین، یافته

ها ی فرهنگ در یافتهکنندهمربوط به حسادت، نقش تعیین
و نبود ابزار مناسب در  فرهنگ ایرانی الزم است ابزاری 
مناسب با شرایط فرهنگی کشور، تدوین و از لحاظ 

ترتیب، هدف د. بدینهای روانسنجی بررسی شوویژگی
وفایی پژوهش کنونی طراحی سناریوهای مربوط به بی

عاطفی و جنسی و بررسی ساختار عاملی و همسانی درونی 
 بالینی بوده است.  های غیرآن در نمونه

 روش

 نوع پژوهش
 باشد.تحقیق حاضر پیرو الگویی از همبستگی می

 آزمودنی
در  ،حاضرجامعه آماری پژوهش  آماری: جامعهالف( 

برگیرنده کلیه زنان و مردان مجرد و متأهلی است که در 

                                                           
5 Pfeiffer, S. M., & Wong, P. T. P. 
6 Multidimensional Jealousy Scale (MJS 
7 Zandbergen, D. L.; Brown, S. G. 
8 Geary, D. C. 
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سال قرار  30تا  19شهرستان گرگان در فاصله سنی  
 اند.داشته

نمونه پژوهش در این تحقیق شامل  ب( نمونه پژوهش:
 دو گروه است:

از بین دانشجویان دانشگاه گرگان  که( مردان و زنانی 1
 اند.ب شدهای انتخاای مرحلهبه صورت خوشه

از بین کارکنان آموزش و  متأهلی که ( مردان و زنان2
پرورش که دارای مدارک تحصیلی فوق دیپلم و باالتر بوده 

 ای انتخاب شده اند. اند، به صورت خوشه
در این تحقیق تعداد دویست آزمودنی مورد بررسی قرار 

اند. نفر زن بوده 96نفر مرد و  104گرفتند که از این تعداد 
سال بوده است )فراوانی و  30تا  19میانگین سنی آنها بین 

های شرکت کننده در این مطالعه در جدول درصد آزمودنی
 نشان داده شده است( 1

های تحقیق بر حسب . فراوانی و درصد مربوط به آزمودنی 1جدول 
 جنسیت

 درصد فراوانی جنسیت

 52 104 مرد

 48 96 زن

 100 200 کل

درصد  48دهد که نشان می 1در جدول نتایج مندرج 
درصد آنها را مردان  52های مورد بررسی را زنان و آزمودنی

 دهند.تشکیل می

 ابزارهای پژوهش

 باشد.ابزارهای تحقیق به شرح ذیل می

این پرسشنامه در مورد  ساخته:پرسشنامه محقق( 1
های جمعیت شناختی نمونه ها شامل: متغیرهای ویژگی

 بوده است.... وضعیت تأهل و تجرد وسن، جنسیت، 

ابزار اصلی مورد استفاده در مورد ( سناریوها: 2
حسادت سناریوهای محقق ساخته، مبتنی بر تحقیقات 

، 5، 4، 3، 1]خارجی و سؤال های مرتبط با آنها، بوده است 
7 ،10 ،13 ،14،29 ،30 ،31،32 .] 

 شیوه انجام پژوهش

محقق ساخته، طراحی در این پژوهش، ابتدا پرسشنامه 
شد و سپس روی افراد نمونه اجرا شد. برای ساخت و 

الف( نخست  :اعتباریابی این ابزار مراحل ذیل طی شده است
سناریوهای خارجی مرتبط با الگوهای تحقیق ترجمه شده 

های سناریوها، گیریب( در گام دوم و با تکیه بر جهت .است
رد، متاهل و مجرد( و های عادی )زن و مبه مصاحبه با نمونه

ها برای طالق، زن و مردهای مراجعه کننده به دادگاه
های مرتبط با حسادت در ها و موضوعپرداخته شده تا زمینه

ج( سپس متناسب با  .جامعه و فرهنگ ما مشخص گردد
ایرانی، ولی با محتوای های صوری سناریوهای غیرجنبه

د بررسی ایرانی های مورهایی که دغدغه ذهنی نمونهموضوع
د( در گام بعدی، این  .اندبوده است، سناریوها طراحی شده

سناریوها توسط چند تن از اساتید و دانشجویان تحصیالت 
( سپس ـه .تکمیلی مورد بازبینی و ترمیم قرار گرفتند

هایی مشابه ها در مورد یک گروه مقدماتی از نمونهسناریو
های مرتبط با حسادت های اولیه برای بررسی موضوعنمونه

)بند ب(، به شکل آزمایشی به اجرا درآمد، تا فهم آنها از 
سناریوها و یا نوع واکنش و نظر آنها ارزیابی شود. براساس 

شد، نقد و تصحیح سناریوها مواردی که از سوی آنها ذکر می
و در گام نهایی سناریوهایی که آماده می مجدداً انجام شد

نسی یا عاطفی بوده و فرد در آنها با وفایی جشد، دارای بی
شود وفایی عاطفی یا جنسی مواجه میهایی از بیموقعیت

که ممکن است آنها را تجربه کرده باشد یا در حال تجربه 
کند که اگر در آن موقعیت کردن آنها باشد و یا فرض می

باشد چه واکنشی خواهد داشت. بنابراین در سناریوها از 
شود که فرض کنند اگر در چنین موقعیتافراد خواسته می

هایی قرار بگیرند، چه واکنشی در شرایط یاد شده خواهند 
باید بعد از هر سناریو به سئوالهای مرتبط با داشت. آنها می

که در هر  وفایی و میزان آن، پاسخ دهند و مشخص کنندبی
ها هرکدام شوند. سؤالمورد تا چه اندازه آنها آشفته می

الگوی لیکرتی از عدم آشفتگی )صفر( تا آشفتگی براساس 
خیلی زیاد )هفت(، قابل پاسخگویی بودند و در هر سوال به 
شکل جداگانه، سنجش حسادت عاطفی یا جنسی مورد 

پس از آماده سازی این ابزار، روی  .گرفتارزیابی قرار می
جمعیت نمونه اجرا شد و ویژگی های روانسنجی آن مورد 

ناریوهای طراحی شده به تفکیک . ستبررسی قرار گرف
 جنسیت در پیوست ارائه شده است.

 هاشیوه تحلیل داده

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 

و اکتشافی به منظور بررسی روایی سازه مورد عامل تاییدی 
اس. پی. اس. »استفاده قرار گرفت. بدین منظور از نرم افزار 

 استفاده شد.« 8لیزرل »و « 21اس. 
 نتایج

 یافته های توصیفی
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 ها. فراوانی و درصد مقاطع تحصیلی آزمودنی2جدول

 
 درصد

 
 فراوانی

 خصشا           

 
 تحصیل

 
 زیر دیپلم 5 5/2

 دیپلم و فوق دیپلم 47 5/23

 لیسانس 136 68

 فوق لیسانس و باالتر 11 5/5

 نامشخص 1 5/0

 کل 200 100

 
 ها.  فراوانی و درصد مشاغل آزمودنی3جدول 

 فراوانی درصد

 شاخص   

 
 شغل

 دانشجو 86 43

 کارمند 77 5/38

 آزاد 19 5/9

 بیکار 16 8

 نامشخص 2 1

 کل 200 100

 

 ها.  میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی4جدول 

  فرد   همسر فرد

  میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

 زن 95/23 1/4 3/27 7/4

 مرد 5/24 5/3 2/23 2/3

 کل 25/24 8/3 5/25 6/4

قابل مشاهده است،  4تا  2همان گونه که در جداول 
درصد(،  68ها تحصیالت لیسانس دارند )آزمودنیبسیاری از 

درصد( و میانگین سن آنها  5/38اکثر آنها کارمند هستند )
 سال است. 5/25

قابل مشاهده است، بسیاری  5همان گونه که در جدول 
، بیشترین 6تا  1ی سناریوهای ها، در همهاز آزمودنی

وفایی همسر چه به شکل عاطفی آشفتگی را در مقابل بی
)گزینه الف( و چه به شکل جنسی )گزینه ب(، نشان 

 نمره(.  7از  7دهند )نمره می

قابل مشاهده است، به غیر از  6همان گونه که در جدول
ی ها، گزینهسناریوی هفتم، درصد باالیی از آزمودنی 5آیتم 

اند، به های سناریوی هفتم را انتخاب نمودهب مربوط به آیتم
ها، برقراری تمایل یا های آزمودنیغهعبارت دیگر بیشتر دغد

 ی جنسی فرد مورد عالقه با شخص دیگر است.  عالقه
 های سناریوهای یک تا شش. فراوانی و درصد مربوط به انتخاب گزینه5جدول 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم

  الف ب الف ب الف ب الف ب الف ب الف ب

درصد
ی 

فراوان
 

درصد
ی 

فراوان
 

درصد
ی 

فراوان
 

درصد
ی 

فراوان
 

درصد
ی 

فراوان
 

درصد
ی 

فراوان
 

درصد
ی 

فراوان
 

درصد
ی 

فراوان
 

درصد
ی 

فراوان
 

درصد
ی 

فراوان
 

درصد
ی 

فراوان
 

درصد
ی 

فراوان
 

 

5/2 5 5/0 1 5/1 3 5/0 1 2 4 5/1 3 2 4 3 6 3 6 4 8 5/3 7 9 18 0 

- - - - - - - - 5/0 1 5/1 3 1 2 1 2 - - 4 8 5/1 3 4 8 1 

1 2 5/2 5 - - 5/0 1 5/1 3 3 6 5/2 5 5/3 7 1 2 5/3 7 5/0 1 5 10 2 

1 2 5/2 5 5/0 1 2 4 - - 2 14 - - 5 10 5/0 1 8 16 1 2 5 10 3 

- - 3 6 5/1 3 5 10 5/2 5 6 12 5/0 1 5/5 11 1 2 6 12 2 4 6 12 4 

5/2 5 10 20 3 6 12 24 3 6 5/11 22 5/5 11 11 22 5/2 5 5/10 21 5/2 5 14 28 5 

5/6 13 5/18 37 5/6 13 15 30 6 12 14 28 5/7 15 10 20 4 8 5/13 27 4 8 10 20 6 

5/86 173 63 126 87 174 65 130 5/84 169 5/60 121 81 162 61 122 88 176 5/50 101 85 170 47 94 7 

 کل 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100

 
 های سناریو هفتمهای الف و ب شاخص. فراوانی و درصد پاسخ به گزینه6جدول

نوع 
 سناریو

 
 

 شاخص
 سناریو

 

 نامشخص ب الف

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

1/7 65 5/32 135 65 - - 
2/7 84 42 115 5/57 1 5/0 
3/7 58 29 141 5/70 1 5/0 
4/7 21 5/10 178 89 1 5/0 
5/7 168 84 31 5/15 1 5/0 
6/7 62 31 137 5/68 1 5/0 
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 های استنباطی یافته 
دهد که اغلب نشان می 7نتایج مندرج در جدول 

معنادار های مورد بررسی های بین سناریوها در نمونهرابطه
ها مربوط به رابطه میان گزینه باالترین همبستگی باشد.می

 6و  5چنین گزینه ب سناریوی و هم 5و  4ب سناریوی 
باشد. در ادامه به نتایج مرتبط با تحلیل عامل اکتشافی می

 شود.مربوط به سناریوهای شش گانه پرداخته می
عامل  ی این ابزار، نتایج تحلیلبرای بررسی اعتبار سازه

( 10( و تحلیل عامل تاییدی )جدول 9اکتشافی )جدول 
 مورد بررسی قرار گرفت. 

به  81/0(، 8)جدول  KMOچنین نتایج آزمون هم
 باشد. گیری میدست آمد که حاکی از کفایت حجم نمونه

شده دهد که سناریوهای طراحینشان می 9نتایج جدول 
دهد. عامل اول مربوط به دو عامل را مورد سنجش قرار می

های الف سناریوها را در بر حسادت عاطفی است که گزینه
گیرد و عامل دوم مربوط به حسادت جنسی است که می

 گیرد. های ب سناریوها را در بر میگزینه
نشان داده شده است،  10ل گونه که در جدوهمان

های برازندگی مدل، حاکی از برازش مناسب مدل شاخص
، NFIی شاخص باشد. به عنوان مثال، همهشده میارائه

NNFI ،GFI ،AGFI  وCFI  نزدیک به عدد یک قرار دارند که
باشند. حاکی از مناسب بودن مدل دو عاملی سناریوها می

ودار یک قابل مشاهده گونه که در نمعالوه بر این، همان
ی سناریوها نشان است، بارهای عاملی استاندارد شده

دهند که گزینه اول )الف( سناریوی اول و سوم، بیشترین می
بار عاملی فاکتور اول )حسادت عاطفی( را به خود اختصاص 

چنین باشند. هممی 74/0و  71/0اند که به ترتیب داده
رین بار عاملی فاکتور گزینه دوم )ب( سناریوی سوم، بیشت

 (. 67/0دهد )دوم )حسادت جنسی( را نشان می
 

 . همبستگی درونی سناریوها7جدول 

6 5 4 3 2 1   

6.2v 6.1v 5.2v 5.1v 4.2v 4.1v 3.2v 3.1v 2.2v 2.1v 1.2v 1.1v   

26/0** 

000/0 

38/0** 

000/0 

24/0** 

000/0 

39/0** 

000/0 

32/0** 

000/0 

43/0** 

000/0 

15/0* 

036/0 

35/0** 

000/0 

28/0** 

000/0 

61/0** 

000/0 

33/0** 

000/0 
1 1.1v 

1 
44/0** 

000/0 

29/0** 

000/0 

58/0** 

000/0 

30/0** 

000/0 

61/0** 

000/0 

38/0** 

000/0 

42/0** 

000/0 

19/0** 

005/0 

71/0** 

000/0 

28/0** 

000/0 
1  1.2v 

30/0** 
000/0 

39/0** 

000/0 

25/0** 

000/0 

42/0** 

000/0 

29/0** 

000/0 

49/0** 

000/0 

24/0** 

001/0 

45/0** 

000/0 

40/0** 

000/0 
1   2.1v 

2 
65/0** 

000/0 

33/0** 

000/0 

75/0** 

000/0 

32/0** 

000/0 

67/0** 

000/0 

40/0** 

000/0 

49/0** 

000/0 

21/0** 

002/0 
1    2.2v 

09/0 
18/0 

31/0** 

000/0 

23/0** 

001/0 

46/0** 

000/0 

23/0** 

001/0 

42/0** 

000/0 

56/0** 

000/0 
1     3.1v 

3 
37/0** 

000/0 

25/0** 

000/0 

52/0** 

000/0 

24/0** 

001/0 

50/0** 

000/0 

37/0** 

000/0 
1      3.2v 

52/0** 
000/0 

70/0** 

000/0 

46/0** 

000/0 

65/0** 

000/0 

71/0** 

000/0 
1       4.1v 

4 
70/0** 

000/0 

53/0** 

000/0 

76/0** 

000/0 

45/0** 

000/0 
1        4.2v 

37/0** 
000/0 

68/0** 

000/0 

45/0** 

000/0 
1         5.1v 

5 
76/0** 

000/0 

47/0** 

000/0 
1          5.2v 

63/0** 
000/0 

1           6.1v 
6 

1            6.2v 
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 و خی دو KMOنتایج مربوط به آزمون  .8جدول 
 مقادیر 

KMO 81/0 
 671/1 خی دو

df 66 

 00/0 سطح معناداری

 
 . نتایج تحلیل عامل اکتشافی سناریوها9جدول 

  عامل ها 

 آیتم ها  1 2

 71/0 1.1v 

 71/0 1.2v 

 52/0 2.1v 

 73/0 2.2v 

 80/0 3.1v 

 76/0 3.2v 

78/0  4.1v 

89/0  4.2v 

65/0  5.1v 

78/0  5.2v 

88/0  6.1v 

72/0  6.2v 

 

 
 بارهای عاملی استاندارد سناریوها . 1نمودار 

 

 

 های تحلیل عامل تاییدی سناریوها. شاخص10جدول 

شاخص های 
تحلیل عامل 

 تاییدی

 مقادیر شاخص ها 

2X 
Df 
P 

35/412 

55 
00/0 

 

NFI 84/0 

NNFI 83/0 

GFI 74/0 

AGFI 64/0 

CFI 86/0 

RMSEA 18/0 

RFI 81/0 

 گیریبحث و نتیجه
های اخیر و در پی افزایش آمار طالق، نارضایتی در سال

اند که درک ههای زناشویی، پژوهشگران تالش کردو تعارض
روشنی از علل آن به دست بیاورند. بر اساس آماری که 

های مرکز آمار ایران منتشر کرده است، میزان طالق
رو به رشد بوده  1388تا  1384شده در کشور از سال ثبت

است و همچنان در حال افزایش است. این آمار 
ی افزایش ساالنه طالق است که نیازمند توجه دهندهنشان

زناشویی [. در این رابطه، روابط فرا33باشد ]بسیاری می
ترین مسائلی است که زوجین با آن مواجه یکی از بحرانی

های مختلفی داشته تواند صورتاین روابط می شوند.می
ی تواند صرفا جنبهباشد. یک نوع روابط فرازناشویی می

صورت که یکی از زوجین با عاطفی داشته باشد، بدین
ی عاطفی و شخصی به غیر از همسرش یک رابطه

تواند به ای داشته باشد. این روابط عاطفی میصمیمانه
ات و عواطف باشد تا صورت در میان گذاشتن احساس

[. صورت 34شدن را در برگیرد ]رفتارهایی چون عاشق
تواند این باشد که فرد با کسی به غیر از همسرش دیگر می

ی جنسی داشته باشد، رفتارهای جنسی مثل رابطه
[. حسادت 35بوسیدن تا مراقبت جنسی از این مواردند ]

یی زناشوعاطفی و جنسی مفاهیمی مشابه با روابط فرا
[ و بخشی از مراجعات 37و 36عاطفی و جنسی است ]

ترتیب، با توجه [. بدین38برای طالق را شکل داده است ]
به اهمیت آن در روابط زناشویی الزم است مورد توجه، 

 مداقه و ارزیابی قرار گیرد.

گونه که نتایج این مطالعه نشان داد، بر اساس همان
شده مشابه با طراحیتحلیل عامل اکتشافی، سناریوهای 

[ و 35[، دریگوتاس و بارتا ]34پژوهش بلو و هارتنت ]
[ 40پردازان تکاملی ]چنین دیدگاه نظریه[ و هم39] 1ارال

[، از دو بعد 41اجتماعی ] –پردازان یادگیری و نظریه

                                                           
1 Eral, B. 
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حسادت عاطفی و حسادت جنسی تشکیل شده است. نتایج  
به دست آمده از تحلیل عامل تاییدی حاکی از برازش 

 مناسب این مدل بود. 
گونه که نتایج این مطالعه نشان داد، عالوه بر این، همان

وفایی جنسی و در کل جمعیت زنان و مردان، هر دو بی
ساز ها سببیعاطفی، بیشترین میزان پریشانی را در آزمودن

[ همسو 18شود و این با نتایج پژوهش گرین و سابینی ]می
است. در واقع نتایج پژوهش آنها نشان داد که در رابطه با 

درصد زنان  75درصد مردان و  7/56پریشانی عاطفی، 
کنند و در ( را انتخاب می7تا  1)در لیکرت  7ی گزینه

 1/85و درصد مردان  2/72وفایی جنسی، رابطه با بی
( را انتخاب 7تا  1)در لیکرت  7ی درصد زنان گزینه

بودن توان گفت با توجه به باالکنند. به عبارت دیگر میمی
وفایی عاطفی میزان پریشانی زنان و مردان در هر دو نوع بی

[، مشابه با 18ی گرین و سابینی ]و جنسی، نتایج مطالعه
[ 16حلیل کارپنتر]باشد، اما با نتایج فراتپژوهش کنونی می

وفایی وفایی جنسی از بیمبنی بر اینکه در هر دو جنس، بی
باشد. به نظر تر است، ناهمسو میکنندهعاطفی پریشان

رسد یکی از علل مهم به دست آمدن چنین نتایج می
های فرهنگی در دیدگاه گری نقش تفاوتمتناقضی جلوه

باشد. زنان و مردان نسبت به حسادت عاطفی و جنسی می
رسد گونه که نتایج این پژوهش نشان داد به نظر میهمان

در فرهنگ ایرانی، در کل جمعیت زنان و مردان، هر دو 
های زیادی را به همراه حسادت عاطفی و جنسی آشفتگی

 دارند. 
ی عالوه بر این نتایج این مطالعه، همسو با مطالعه

[، نشان داد که سناریوهای 21پاروت و اسمیت ]
شده از همسانی درونی مناسبی برخوردارند که احیطر

 باشد. حاکی از ارتباط مفهومی مناسب میان سناریوها می
شده، استناد نتایج های مطرحیکی از محدودیت

وفایی جنسی و عاطفی یا کردن بیکنندگان به تصورشرکت
کنندگان ممکن است باشد، در حالی که شرکتهر دو می

وفایی پاسخ بی به طور متفاوتی به در زندگی واقعی خود
ها را بررسی کند، دهند. مقیاس معتبری که صحت پاسخ

گونه بوده و ممکن است در وجود ندارد، سناریوها داستان
چنین با [. هم39ی دیگری باشد ]زندگی واقعی به گونه

سنجی این های روانبودن بررسی ویژگیتوجه به مقدماتی
ها و ابزارهای دیگر به نامهپرسشاستفاده از ابزار، عدم

توان منظور بررسی اعتبار همگرا و واگرای سناریوها را می
محدودیت دیگر این مطالعه در نظر گرفت. امید است که با 
توجه به اهمیت ارزیابی حسادت عاطفی و جنسی، 

های بعدی بتوانند سناریوهای طراحی شده را در پژوهش

سادت عاطفی و جنسی، جهت سنجش، ارزیابی و درمان ح
ترین معضالت زندگی زناشویی به عنوان یکی از مهم
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 سناریوهای مربوط به مردان - 1 پیوست
 (: 1وضعیت )

اند، خانواده  شما و خانواده همسرتان حضور دارند، شما مشاهده فرض کنید در یک مهمانی که برخی از اقوام نیز دعوت شده
ای هستند. اکنون بگویید هرکدام از موارد زیر تا چه کنید که همسرتان با پسر عمویش در حال صحبت با یکدیگر در گوشهمی

 حدی شما را آشفته و نگران می کند. 

 الف( تصور اینکه همسرتان به پسرعمویش، وابستگی عاطفی دارد.

0 1 2 3 4 5 6 7 
 خیلی زیاد آشفته و نگران می شوم  هرگز اشفته و نگران نمی شوم

 ب( تصور اینکه همسرتان به پسر عمویش، نوعی عالقه جنسی دارد.

0 1 2 3 4 5 6 7 

 ( :2وضعیت)

کند. یک دارای همکاری از جنس مخالف است و گاه در منزل، از او با شما صحبت میدر محل کارش  تصور کنید که همسرتان
کند. اکنون روید متوجه می شوید که همسرتان کنار میز همکارش ایستاده و با او صحبت میبار که به محل کار همسرتان می

 کند.بگویید که هر کدام از موارد زیر تا چه حد شما را آشفته و نگران می

 ( تصور اینکه همسرتان از لحاظ عاطفی به همکارش، وابسته شده است.1-الف

0 1 2 3 4 5 6 7 

 ( تصور اینکه همسرتان نوعی عالقه جنسی به همکارش دارد.2-الف

0 1 2 3 4 5 6 7 

 ( :3وضعیت)

اید. اکنون تصور کنید تصور کنید که قبل از ازدواج در حال برقراری نوعی رابطه عاطفی و عاشقانه با فردی از جنس مخالف بوده
 کند. های زیر تا چه حد شما را آشفته و نگران میموقعیت

 دارد.مند است و به وی وابستگی عاطفی تان، به فرد دیگری عالقهالف( تصور اینکه فرد مورد عالقه

0 1 2 3 4 5 6 7 
   

 تان، به فرد دیگری نوعی عالقه جنسی دارد.ب( تصور اینکه فرد مورد عالقه
0 1 2 3 4 5 6 7 

 ( :4وضعیت)

اید که پوشیده است. اما اخیراً متوجه شدههای معمولی میشناسید، لباستان درطی مدتی که او را میفرض کنید که همسر 
رود. اکنون بگویید هر کدام از کند، به ویژه وقتی که به جایی رفته و یا از منزل بیرون میوی به ظاهر و لباس خود خیلی توجه می

 کند.  ما را آشفته و نگران میهای زیر تا چه حد شموقعیت

 کند.مند شده است و به همین خاطر به سرو وضعش توجه میتان، به فرد دیگری عالقهالف( تصور اینکه همسر
0 1 2 3 4 5 6 7 
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 کند.تان، نوعی عالقه جنسی به فرد دیگری دارد و به همین خاطر به سرو وضعش توجه میب( تصور اینکه همسر 
0 1 2 3 4 5 6 7 

 ( : 5وضعیت)

اید، در طول این مدت روابط شما با همسرتان معمولی بوده است. اما مدتی است تصور کنید که چند سال است ازدواج کرده
گوید منزل دوستانش بوده است، همچنین بر سر آید و میگیر شده است، دیرتر به خانه میاید که همسرتان بهانهمتوجه شده

کند که او را اید که با فردی از جنس مخالف صحبت میاندازد، اخیراً نیز به طور تصادفی دیدهاه میکوچکترین مسأله دعوا ر
 کند.های زیر شما را بیشتر آشفته میشناسید. اکنون بگویید کدامیک از وضعیتنمی

 مند شده است.الف( تصور اینکه همسرتان به فرد دیگری عالقه
0 1 2 3 4 5 6 7 
   

 اینکه همسرتان به فرد دیگری نوعی عالقه جنسی پیدا کرده است.ب( تصور 
0 1 2 3 4 5 6 7 

 

 ( :6وضعیت)

اید که وی آید. اخیراً احساس کردهتان، در شهر دیگری مشغول تحصیل است و اواخر هفته به نزد شما میتصور کنید همسر
های کند که کارهایش زیاد است و تماسبماند و بهانه میکمتر مایل به رفت وآمد است و بیشتر تمایل دارد در شهر دیگر 

های تلفنی مشکوکی دارد. اکنون بگویید کدام یک از آید ارتباطاش نیز کمتر شده است. حتی زمانی هم که به خانه میتلفنی
 کند.های زیر شما را بیشتر آشفته و نگران میوضعیت

 مند شده است. الف( تصور اینکه همسرتان به فرد دیگری عالقه
0 1 2 3 4 5 6 7 
   

 ب( تصور اینکه همسرتان به فرد دیگری نوعی عالقه جنسی پیدا کرده است.
0 1 2 3 4 5 6 7 

 ( :7وضعیت)

ای داشته باشید. اید یا دوست داشتید با فردی چنین رابطهفرض کنید قبل از ازدواج در حال تجربه یک رابطه عاشقانه بوده
 کند. اینک بگویید کدام یک از موارد زیر در مورد آن شخص بیشتر شما را  نگران می

(1) 
 تان، به فرد دیگری عالقه دارد.الف( تصور اینکه فرد مورد عالقه 
 تان، به داشتن نوعی رابطه جنسی با فرد دیگری تمایل دارد.ب( تصور اینکه فرد مورد عالقه 
 
(2) 
 تان، عاشق فرد دیگری شده است.الف( تصور اینکه فرد مورد عالقه 
 کند با فرد دیگری رابطه جنسی برقرار کند.تان، تالش میب( تصور اینکه فرد مورد عالقه 

(3) 
 تان، فقط نوعی رابطه عاطفی با فرد دیگری دارد.الف( تصور اینکه فرد مورد عالقه 
 تان، فقط عالقه دارد با فرد دیگر رابطه جنسی داشته باشد.ب( تصور اینکه فرد مورد عالقه 
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(4) 
 طه جنسی با وی ندارد.تان در عین اینکه رابطه عاطفی با دیگری دارد، هیچ نوع رابالف( تصور اینکه فرد مورد عالقه 
 مند به رابطه جنسی با وی نیز تان، در عین اینکه رابطه عاطفی با دیگری دارد عالقهب( تصور اینکه فرد مورد عالقه

 باشد.می

(5) 
 تان، در عین اینکه هیچ نوع وابستگی عاطفی به فرد دیگر ندارد، فقط با او رابطه جنسی الف( تصور اینکه فرد مورد عالقه

 دارد.
 تان در عین اینکه هیچ نوع وابستگی عاطفی به فرد دیگر ندارد، فقط یک بار با او رابطه ب( تصور اینکه فرد مورد عالقه

 بینند.جنسی داشته، و دیگر همدیگر را نمی

(6) 
 تان، به فرد دیگر، فقط از لحاظ عاطفی وابسته است.الف( تصور اینکه فرد مورد عالقه 
 تان، با فرد دیگر فقط نوعی رابطه جنسی دارد.که فرد مورد عالقهب( تصور این 
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 سناریوهای مربوط به زنان - 2 پیوست 
 (: 1وضعیت )

اند، خانواده  شما و خانواده همسرتان حضور دارند، شما مشاهده فرض کنید در یک مهمانی که برخی از اقوام نیز دعوت شده
ای هستند. اکنون بگویید هرکدام از موارد زیر تا چه عمویش در حال صحبت با یکدیگر در گوشهدختر کنید که همسرتان با می

 حدی شما را آشفته و نگران می کند. 

 عمویش، وابستگی عاطفی دارد.دختر الف( تصور اینکه همسرتان به 

0 1 2 3 4 5 6 7 
 خیلی زیاد آشفته و نگران می شوم  هرگز اشفته و نگران نمی شوم

 عمویش، نوعی عالقه جنسی دارد. دخترب( تصور اینکه همسرتان به 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 ( :2وضعیت)

کند. یک دارای همکاری از جنس مخالف است و گاه در منزل، از او با شما صحبت می در محل کارش تصور کنید که همسرتان
کند. اکنون روید متوجه می شوید که همسرتان کنار میز همکارش ایستاده و با او صحبت میبار که به محل کار همسرتان می

 کند.بگویید که هر کدام از موارد زیر تا چه حد شما را آشفته و نگران می

 ( تصور اینکه همسرتان از لحاظ عاطفی به همکارش، وابسته شده است.1-الف

0 1 2 3 4 5 6 7 

 ( تصور اینکه همسرتان نوعی عالقه جنسی به همکارش دارد.2-الف

0 1 2 3 4 5 6 7 

 ( :3وضعیت)

اید. اکنون تصور تصور کنید که قبل از ازدواج در حال برقراری نوعی رابطه عاطفی و عاشقانه با فردی از جنس مخالف بوده
 کند. های زیر تا چه حد شما را آشفته و نگران میکنید موقعیت

 ارد.مند است و به وی وابستگی عاطفی دتان، به فرد دیگری عالقهالف( تصور اینکه فرد مورد عالقه

0 1 2 3 4 5 6 7 
   

 تان، به فرد دیگری نوعی عالقه جنسی دارد.ب( تصور اینکه فرد مورد عالقه
0 1 2 3 4 5 6 7 

 ( :4وضعیت)

اید که پوشیده است. اما اخیراً متوجه شدههای معمولی میشناسید، لباستان درطی مدتی که او را میفرض کنید که همسر 
رود. اکنون بگویید هر کدام از کند، به ویژه وقتی که به جایی رفته و یا از منزل بیرون میوی به ظاهر و لباس خود خیلی توجه می

 کند.  ما را آشفته و نگران میهای زیر تا چه حد شموقعیت

 کند.مند شده است و به همین خاطر به سرو وضعش توجه میتان، به فرد دیگری عالقهالف( تصور اینکه همسر
0 1 2 3 4 5 6 7 

 کند.تان، نوعی عالقه جنسی به فرد دیگری دارد و به همین خاطر به سرو وضعش توجه میب( تصور اینکه همسر
0 1 2 3 4 5 6 7 

 ( : 5وضعیت)
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اید، در طول این مدت روابط شما با همسرتان معمولی بوده است. اما مدتی است تصور کنید که چند سال است ازدواج کرده
گوید منزل دوستانش بوده است، همچنین بر سر آید و میگیر شده است، دیرتر به خانه میاید که همسرتان بهانهمتوجه شده

کند که او را اید که با فردی از جنس مخالف صحبت میاندازد، اخیراً نیز به طور تصادفی دیدهه میکوچکترین مسأله دعوا را
 کند.های زیر شما را بیشتر آشفته میشناسید. اکنون بگویید کدامیک از وضعیتنمی

 مند شده است.الف( تصور اینکه همسرتان به فرد دیگری عالقه
0 1 2 3 4 5 6 7 
   

 اینکه همسرتان به فرد دیگری نوعی عالقه جنسی پیدا کرده است.ب( تصور 
0 1 2 3 4 5 6 7 

 

 ( :6وضعیت)

اید که وی آید. اخیراً احساس کردهتان، در شهر دیگری مشغول تحصیل است و اواخر هفته به نزد شما میتصور کنید همسر
های کند که کارهایش زیاد است و تماسبماند و بهانه میکمتر مایل به رفت وآمد است و بیشتر تمایل دارد در شهر دیگر 

های تلفنی مشکوکی دارد. اکنون بگویید کدام یک از آید ارتباطاش نیز کمتر شده است. حتی زمانی هم که به خانه میتلفنی
 کند.های زیر شما را بیشتر آشفته و نگران میوضعیت

 مند شده است. الف( تصور اینکه همسرتان به فرد دیگری عالقه
0 1 2 3 4 5 6 7 
   

 ب( تصور اینکه همسرتان به فرد دیگری نوعی عالقه جنسی پیدا کرده است.
0 1 2 3 4 5 6 7 

 ( :7وضعیت)

ای داشته باشید. اید یا دوست داشتید با فردی چنین رابطهفرض کنید قبل از ازدواج در حال تجربه یک رابطه عاشقانه بوده
 کند. اینک بگویید کدام یک از موارد زیر در مورد آن شخص بیشتر شما را  نگران می

(1) 
 تان، به فرد دیگری عالقه دارد.الف( تصور اینکه فرد مورد عالقه 
 تان، به داشتن نوعی رابطه جنسی با فرد دیگری تمایل دارد.ب( تصور اینکه فرد مورد عالقه 

(2) 
 تان، عاشق فرد دیگری شده است.الف( تصور اینکه فرد مورد عالقه 
 کند با فرد دیگری رابطه جنسی برقرار کند.تان، تالش میب( تصور اینکه فرد مورد عالقه 

(3) 
 تان، فقط نوعی رابطه عاطفی با فرد دیگری دارد.ه فرد مورد عالقهالف( تصور اینک 
 تان، فقط عالقه دارد با فرد دیگر رابطه جنسی داشته باشد.ب( تصور اینکه فرد مورد عالقه 

(4) 
 تان در عین اینکه رابطه عاطفی با دیگری دارد، هیچ نوع رابطه جنسی با وی ندارد.الف( تصور اینکه فرد مورد عالقه 
 مند به رابطه جنسی با وی نیز تان، در عین اینکه رابطه عاطفی با دیگری دارد عالقهب( تصور اینکه فرد مورد عالقه

 باشد.می
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 (5) 
 تان، در عین اینکه هیچ نوع وابستگی عاطفی به فرد دیگر ندارد، فقط با او رابطه جنسی عالقه الف( تصور اینکه فرد مورد

 دارد.
 تان در عین اینکه هیچ نوع وابستگی عاطفی به فرد دیگر ندارد، فقط یک بار با او رابطه ب( تصور اینکه فرد مورد عالقه

 بینند.جنسی داشته، و دیگر همدیگر را نمی
 
(6) 
 )تان، به فرد دیگر، فقط از لحاظ عاطفی وابسته است.تصور اینکه فرد مورد عالقه الف 
 تان، با فرد دیگر فقط نوعی رابطه جنسی دارد.ب( تصور اینکه فرد مورد عالقه 
 


