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مقدمه :هدف پژوهش حاضر تعیین تفاوتهای جنسیت در مورد حسادت میاان ماردان و اناان مایباشاد .فار
است که مردان بیشتر اا بیوفایی جنسی ،و انان اا بیوفایی عاطفی بیشتر آشفته میشوند.

شاده

روش :به منظور وارسی سئوالهای تحقیق ،نمونههایی اا دانشجویان و فرهنگیان استان گلساتان برگییاده شادند .جامعاه
آماری پژوهش حاضر ،در برگیرنده کلیه انان و مردان مجرد و متأهلی بود که در شهرساتان گرگاان در فاهاله سانی 19
تا  30سال قرار داشتند .نمونه پژوهش این تحقیق شامل دو گروه بود :مردان و انانی که اا بین دانشجویان مجارد دانشاگاه
گرگان و مردان و انانی که اا بین کارکنان متأهل آمواش و پرورش که متناسب با سن و جنس افراد مجارد باه هاورت
خوشهای انتخاب شدند .در این تحقیق تعداد  200شرکتکننده مورد بررسی قرار گرفتند که اا ایان تعاداد  104مارد(56
نفر مجرد و  48نفر متأهل) و 96ان ( 33نفر مجرد و  63نفر متأهل) باودهاناد .ابیارهاای تحقیاق حاضار شاامل دو قسامت
است )1:پرسشنامه محقق ساخته در ماورد ویژگایهاای جمعیات شاناختی نموناههاا شاامل :متریرهاای سان ،جنسایت،
وضعیت تأهل و تجرد ،طول مدت آن ،مییان تحصیالت ،مکان اندگی ،مشخصات همسار  )2ساناریوها ،کاه منق اق باا
تحقیقات خارجی و سؤالهای مرت ط با آنها ارائه شده است .برای انق اق آن با شرایط جامعاه ایاران و رعایات جن اههاای
فرهنگی ،با رجوع به مردان و انان در دادگاههای خانواده و محیط عمومی ،موارد مورد نظر بایوفاایی عااطفی و جنسای
در شرایط فرهنگ ایران تدقیق و ترمیم شده است.
نتایج :پس اا اجرای ابیارهای یاد شده در مورد شرکتکنندهها ،دادههاای تحقیاق بار اسااس آاماون تحلیال
واریانس چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت .خالهه نتایج به دسات آماده نشاان داده اسات کاه در بخشای اا
سناریوها ،مردان بیشتر اا بیوفایی جنسی و انان بیشتر اا بیوفایی عاطفی رنج میبردهاند.
بحث و نتیجهگیری :در رابقه با بیوفایی جنسی و عاطفی ،تفاوتهای جنسای باین اناان و ماردان وجاود
دارد.
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بیمارگونه در هنگام تشخیص اختالالت روانی چونان دیگر
شاخصها مورد استفاده قرار میگیرد[ ]11و دربرگیرنده
اشتغال ذهنی وسواسگونه ،هذیانی و توهمی مستمر در
مورد بیوفایی همسر ،بدون وجود شواهد قطعی و منطقی
میباشد[.]12
7
از طرف دیگر گودانگو و ساگارین [ ]13در مقاله خود
به یک فرض اشاره دارند ،مبنی بر اینکه مردان از حسادت
جنسی و زنان از حسادت هیجانی یا عاطفی ،8بیشتر آشفته
میشوند .البته برخی از مطالعات قبلی ،این تفاوتهای
جنسیت را میان مردان و زنان به دست آوردهاند .فرضیات
تکاملی این تفاوتها را وابسته به تکامل راهبردهای جنسی
متفاوت میدانستند که مبتنی بر نظریه سرمایهگذاری
والدینی است[ .]14در این الگو فرض بر این است که
حسادت ،یک تجربه عمومی است و روانشناسی تکاملی9
توضیح میدهد که تفاوتهای جنسی در مغز ماندنی بوده و
این تفاوتها در جسم نیز باقی میماند[.]7
نلسون ]14[ 10به نظرگاه باس و دیگران معتقد است.
چرا که آنها بر این باور بودند که بررسی بیوفایی عاطفی و
جنسی براساس تصور سناریوهای متعدد ،اگرچه شباهتی
مطلقی به تجربه آن در زندگی واقعی ندارد ،اما اطالعات
معتبری در مورد نگرش شرکتکنندگان در اینکه کدام
تجربه باعث آشفتگی 11بیشتر آنها میشود فراهم میکند.
تصور بیوفایی همسر ،عالمتی از تهدید خانواده است .حتی
اگر به طور واضح بیوفایی اتفاق نیافتاده باشد ،هرچند این
امر ممکن است ناشی از آسیبشناسی یا ادراک تحریف شده
باشد .اساسیترین فرض این مطالعه بر این است که
رفتارجنسی افراد و پاسخهای آنان (شامل پاسخ مؤثر به
تصورات و سناریوهای تصوری) در رفتار همسرگزینی،12
هنوز هم به تجارب گونههای اولیه انسانها از نظر
روانشناسی تکاملی نزدیک است که در مورد آن توضیح و
بحث زیادی شده است .از سوی دیگر در بررسی
روانشناختی اخیر و در آثار روانشناسی ،از تفاوتهای جنسی
در حسادت ،به طور گستردهای یاد شده است .بر طبق این
آثار ،مردان بیشتر از بیوفایی جنسی همسر خود و زنان
بیشتر از بیوفایی عاطفی همسر خود آشفته میشوند.
تحقیق در مورد موضوع حسادت و بیوفایی با توجه به
تفاوتهای جنسی ،از جمعبندی نتایج مرتبط با تحقیقات

مقدمه
اکثر افرادی که ازدواج میکنند ،انتظار دارند و
میخواهند که وفاداری 1خود را در ارتباط با همسر خویش
حفظ کنند .اما همیشه و هماره این انتظار برآورده نمیشود.
بدینخاطر افرادی وجود دارند که به ارتباطهای خارج از
چارچوب خانواده میاندیشند و یا عمالً روی میآورند .اشاره
شده که در آمریکا  90درصد زنان و مردان ازدواج میکنند،
اما بیش از 50درصد افرادی که ازدواج میکنند ،مرتکب
بیوفایی 2میشوند و یا به ارتباطهای خارج از چارچوب
خانواده روی میآورند[ .]1اگان و آنگوس ]2[ 3بر این باورند
که یکی از علتهای اصلی تقاضای طالق ،بیوفایی است.
بدین خاطر اشاره میشود بسیاری از تعارضاتی که زوجها با
آن مواجه میباشند ،درگیر شدن در مسائلی از این نوع است
که بر زندگی زوجها اثرات زیانبار زیادی بر جای میگذارند.
پژوهشها نشان دادهاند بیوفایی یکی از علل اصلی مراجعه
به زوج درمانگر است[ ]3و بیوفایی جنسی ،تبعات عاطفی و
ارتباطی قابل توجهی برای زوجین به همراه دارد[.]4
همچنین همبستگی چشمگیری بین نارضایتی ارتباطی و
حسادت 4در زوجین وجود دارد[ .]5شایان ذکر اینکه
رابطهی چشمگیر بین بیوفایی و طالق در 63894زوج
محرز شده است[ .]6البته باید توجه داشت که طرح مسأله
حسادت امر تازهای نیست ،بلکه وجود آن با جنبههای مثبت
و منفی در زندگی خانوادگی همراه بوده است .عدهای
معتقدند که حسادت برای هزاران سال وجود داشته ،اما فقط
دو سه دهه است که متخصصان علوم اجتماعی و رفتاری در
مورد آن به طور دقیقتر به پژوهش پرداختهاند .به نظر
میرسد که حسادت از قرن نوزدهم مورد استنتاج قرار
گرفته و از امتیاز مخصوص مردان به یکی از مشکالت زنان،
تغییر یافته است [. ]7
حسادت ،عموماً به عنوان احساسی بنیادین ،بازتابی و
محافظتی تلقی شده است[ ]8و بیانگر بروز نوعی واکنش
هیجانی منفی از سوی فردی است که رابطه عاطفیاش را
در معرض تهدید واقعی یا تصوری از سوی رقیبان میبیند
[ .]9از طرف دیگر حسادت جنسی 5زمانی مطرح میشود
که شریک عاطفی فرد ،رابطه جنسی شهوانی با شخص دیگر
برقرار کند[ .]10متخصصان ،بر این باورند که نباید چنین
حسادتی را با حسادت بیمارگونه ،6مشتبه نمود .حسادت
1صاحب وفا بودن ،صادق بودن
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مختلف حاصل شده است .تبیین این امر توسط دو دسته
نظریهها و دیدگاهها مورد توجه قرار گرفته است .یکی از این
دیدگاهها ،به نظریه تکاملی مربوط میشود و دیگری به
نظریه شناختی -اجتماعی[ .]15بر طبق نظریه تکاملی،
مردان و زنان با مسائل انطباقی متفاوتی در تکاملشان مواجه
میشوند .به همین خاطر تفاوتهای جنسی بدین امر باز
میگردد .از سوی دیگر در طول تاریخ تکاملی بشر ،مردان
به طور مستمر و عودکنندهای با مسائلی مواجه میشدند که
زنها با آن درگیر نبودند .مسائلی مانند تردید در مورد نسب
ژنتیکی فرزند ،که آیا مربوط به خودشان است یا نه؟؛ چیزی
که زنان با آن روبرو نیستند[.]16
بر طبق نظریه تکاملی ،زنان و مردان تفاوتهایی را در
حسادت ،نشان میدهند .در واقع علت این امر آن است که
آنها با چالشهای تولیدمثلی متفاوتی در طول تکامل بشر
مواجه بودهاند .از این دیدگاه تفاوتهای جنسیّت ،یک تمایل
رشدیافته تلّقی میشود[ .]1بر طبق این دیدگاه ،بشر در
طول تاریخ با مسئله انتخاب طبیعی 1مواجه بوده ،که همین
مسئله تفاوتهایی را برای او به وجود آورده است .اجداد
بشر در طول تاریخ ،با تهدید خیانت از سوی همسرشان
مواجه بودند .مردان همواره از اینکه حق پدری 2آنها به
خطر بیافتد نگران بودند ،از اینکه ممکن است فرزندی که
متولّد میشود ،مربوط به خودشان نباشد .از سوی دیگر زنان
از حق مادری 3خود مطمئن بودند [ ]17و تنها از اینکه
همسرشان وارد رابطه عاطفی با زن دیگری شده و حمایت،
توجه و منابع (روانی ،عاطفی ،مادی )...،را از او و فرزندانشان
دریغ کند ،نگران و آشفته میشوند[ .]18نظریه یادگیری-
اجتماعی ،بر این باور است که تفاوتهای جنسیت از طریق
اجتماعیشدن یاد گرفته میشود .مردان و زنان یادگرفتهاند
که در سبکهای پیشبینی شده ،مطابق جنسیت خودشان
پاسخ دهند[ .]1بر طبق این نظریه ،مردان و زنان،
تفاوتهایی را نشان میدهند ،زیرا این تفاوتها با آنچه که از
اجتماع و عقایدی که جامعه در مورد زنان و مردان و در
مورد حسادت و روابط عشقی به دست آمده ،ناشی میشود
[ .]15به رغم اینکه پژوهشهای عدیدهای[ ]21،20،19،22
و نیز مطالعات آزمایشگاهی در حوزهی فیزیولوژی ]،23
 ،[24بر این نظریه صحه گذاشتهاند ،یافتهها در این زمینه
ناهمنوا است .برای مثال ،باس 4و همکاران [ ]23محرز
ساختند مردان در برابر تهدیدشدگی نسبت به بیوفایی

محمدرضا شعیری و همکاران

جنسی حساسیت افزونتری (سطوح باالتری از ضربان قلب،
فشار خون ،هدایت پوست و فعالیت عضالت )5بروز میدهند.
نتایج پژوهش بندیکسن 6و همکاران [ ]20که روی 1074
شرکتکننده نروژی انجام شد ،نه تنها از نظریه تفاوتهای
جنسیتی حمایت کرد ،بلکه نشان داد وضعیت رابطه ،تجارب
خیانت پیشین و دستکاری ترتیب سواالت اثر همسویی بر
تفاوتهای جنسیتی در هر یک از مقیاسها و تفاوتهای
فردی در جهتگیری اجتماعی جنسی یا تعهد رابطه ندارد.
از سوی دیگر ،پژوهش هریس ]25[ 7تفاوتهای
جنسیتی در مبحث حسادت را که از طریق بررسیهای
فیزیولوژیکی بررسی میشوند ،تایید نکرد .در این راستا،
بررسی بسچاندل و ادلود ]26[ 8تفاوتهای جنسیتی در
حسادت را با استفاده از پاسخ پلک زدن شارتل -9یک ابزار
قدرتمند روانفیریولوژیکی مربوط به بازتاب محافظتی10
[ 26و  -]27تایید کرد ،ولی تفاوت چشمگیری در ضربان
قلب و هدایت پوستی بهدست نیامد .همچنین ،کارپنتر11
[ ]28در فراتحلیل خود به این نتیجه رسید که هم زنان و
هم مردان ،بیوفایی جنسی را در مقایسه با بیوفایی
هیجانی بسیار ناراحتکنندهتر ارزیابی میکردند.
از سوی دیگر بررسیهای انجام شده با کمک
تصویربرداری رزونانس مغناطیسی کاربردی ()FMRI12
حاکی از وجود تفاوتهای مغزی چشمگیر در بین دو جنس
هنگام برانگیخته شدن حسادت است .تاکاهاشی 13و
همکاران[ ]29در ژاپن پژوهشی در این راستا انجام دادند و
نشان دادند در شرایط حسادت ،مردها فعالسازی بیشتری
در مناطق دخیل در رفتارهای پرخاشگرانه/جنسی ،همچون
آمیگدال و هیپوتاالموس نشان دادند ،ولی این امر در مورد
زنان صدق نمیکرد.
مسأله بیوفایی و حسادت در فرهنگهای مختلف نیز
مورد آزمون قرار گرفته است .تحقیقات نشان داده است که
در برخی از فرهنگها (آفریقا ،مناطق گرم مدیترانهای ،اروپا
و آسیای غربی ،سراسر اقیانوس آرام ،آمریکای شمالی و
آمریکای جنوبی) بیوفایی ،یکی از موارد طالق زوجین
است ،و طالق در این موارد زمانی صورت میگیرد که مرد،
مرتکب بیوفایی شده باشد[ .]16در هر حال ،حسادت در
5
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جنسیت و شرایط فرهنگی ما در ایران ،چگونه است؟ آیا
میتوان از تمایز حسادت جنسی و عاطفی در زنان و مردان
سخن گفت؟ بنابراین آیا میتوان گفت مردان بیشتر از
بیوفائی جنسی و زنان بیشتر از بیوفائی عاطفی رنج
میبرند؟

فرهنگهای متفاوت به خاطر زمینههای خاص ،دارای
تفاوتهایی است .چرا که محیطهای متفاوت ،میتواند
تأثیرات متنوعی را در رفتار حسادت باقی بگذارد[.]1
تفاوتهای بین فرهنگی در رفتارهای خاصی که حسادت
جنسی را فرا میخواند ،توسط مندس ]15[1و مندس []30
کشف شده است .در فرهنگهای مختلف ،رفتارهای متفاوت
زیادی ممکن است به عنوان عالقه جنسی همسر به شخص
دیگر فهمیده شود؛ مانند عشوهگری ،2رقص و یا
خیالپردازی .فرهنگها همچنین از نظر وابستگی افراد به
یکدیگر متفاوتند .در برخی از فرهنگها ،برخی از رفتارهای
همسر ممکن است مشروع و قانونی تلقی شود ،در حالی که
همان رفتارها در فرهنگی دیگر نامشروع ،و باعث واکنش
حسادت میشود[ .]15گرچه ،اغلب پژوهشهای بینفرهنگی
بر تفاوتهای جنسیتی در حسادت مهر تایید زدهاند ،میزان
تجربهی آشفتگی هنگام رویارویی با بیوفایی عاطفی و
جنسی در فرهنگهای مختلف متفاوت است .زندبرگن و
بروان ]31[ 3به بررسی نقش فرهنگ و جنسیت در حسادت
پرداختند و نشان دادند که جنسیت پیشبین دقیقتری
برای بیوفایی هیجانی قلمداد میشود و فردگرایی و
جمعگرایی پیشبینیکنندههای بهتری برای بیوفایی
جنسی هستند .بنابراین ،میتوان اذعان ساخت که
ارزشهای فرهنگی ممکن است اثرات چشمگیری بر شیوهی
بیان حسادت در روابط عاطفی داشته باشند .بهرغم اینکه
زنان در مقایسه با مردان ،حسادت بیشتری به بیوفایی
هیجانی نشان دادند ،هر دو جنس میزان مشابه حسادت را
نسبت به بیوفایی جنسی نشان دادند .بنابر پژوهشها ،زنان
در مقایسه با مردان بیشتر این انتظار را دارند که بیوفایی
عاطفی ممکن است منتهی به بیوفایی جنسی شود[32 ،31
و .]33
با توجه به تمهیدات یاد شده ،باور ما این است که
حسادت امری عام و در مردان و زنان ،ریشه دارد ،اما نحوه
بروز آن ،با توجه به الگوی فرهنگ عمومی بشر و نیز الگوی
اختصاصی فرهنگها میتواند جلوههای متفاوتی به خود
بگیرد .به گونهای که گاه مردم یکی را حسادت و دیگری را
غیرت میخوانند[.]34
بنابراین وارسی مساله حسادت در زنان و مردان دغدغه
پژوهشهای کنونی روانشناسی ،به ویژه در حوزه
روانشناسی تکاملی بوده است[ .]14بدین خاطر تحقیق
حاضر در جستجوی این امر برآمده که حسادت با توجه به

روش
نوع پژوهش

تحقیق حاضر از نوع علی مقایسهای میباشد.
آزمودنی
الف) جامعه آماری :جامعه آماری پژوهش حاضر ،در

برگیرنده کلیه زنان و مردان مجرد و متأهلی است که در
شهرستان گرگان در فاصله سنی  19تا  30سال قرار
داشتهاند.
ب) نمونه پژوهش :مردان و زنانی که از بین دانشجویان
دانشگاه گرگان به صورت خوشهای مرحلهای انتخاب
شدهاند -.مردان و زنان متأهلی که از بین کارکنان آموزش و
پرورش که دارای دارک تحصیلی فوق دیپلم و باالتر بودهاند،
به صورت خوشهای انتخاب شدهاند.
در این تحقیق تعداد  200شرکتکننده مورد بررسی از
قرار گرفتند که از این تعداد  104نفر مرد و  96زن بودهاند.
ابزارهای پژوهش
ابزارهای تحقیق به شرح ذیل میباشد.
 )1پرسشنامه محققساخته :این پرسشنامه در مورد
ویژگیهای جمعیتشناختی نمونهها شامل :متغیرهای سن،
جنسیت ،وضعیت تأهل و تجرد ،طولمدت آن ،میزان
تحصیالت ،مکان زندگی و مشخصات همسر بوده است.
 )2سناریوها :ابزار اصلی مورد استفاده در مورد
حسادت سناریوهای محقق ساخته ،مبتنی بر تحقیقات
خارجی و سؤالهای مرتبط با آنها ،بوده است [،26 ،23 ،21
.]42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33
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 مراجعهکننده به دادگاهها برای طالق،
پرداخته شده تا زمینهها و موضوعهای مرتبط با حسادت در
جامعه و فرهنگ ما مشخص گردد .ج) سپس متناسب با
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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

محمدرضا شعیری و همکاران

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 (زنان و مردان) اجرا شد و تفاوت های آنها
مورد مقایسه قرار گرفت
شیوه تحلیل دادهها
در این پژوهش ،ابتدا به منظور بررسی متغیرهای
تحقیق در جمعیت نمونه (زنان و مردان) ،از آمار توصیفی
(میانگین و انحراف معیار) استفاده شد .سپس ،برای مقایسه
زنان و مردان در رابطه با سناریوهای حسادت از تحلیل
واریانس چند متغیره استفاده شد.

نتایج
یافتههای توصیفی

جدول ( )1دربرگیرنده یافتههای توصیفی مربوط به
حسادت عاطفی و جنسی به تفکیک جنسیت است.

جدول  . 1شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق در شرکتکنندگان بر حسب جنسیت (زن  ،96مرد  104نفر).
شاخص ها
متغیر

موقعیت

 ( 1-1بیوفایی عاطفی)
در موقعیت و مهمانی خانوادگی
( 2-1بیوفایی جنسی)

( 1-2بیوفایی عاطفی)
در موقعیت مرتبط با محیط کار
( 2-2بیوفایی جنسی)

( 1-3بیوفایی عاطفی)
در موقعیت مربوط به دوران آشنایی قبل از ازدواج یا نامزدی
( 2-3بیوفایی جنسی)

( 1-4بیوفایی عاطفی)
در موقعیتهای مربوط به حضور در بیرون و مجامع عمومی
( 2-4بیوفایی جنسی)
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مرد
زن
کل
مرد
زن
کل
مرد
زن
کل
مرد
زن
کل
مرد
زن
کل
مرد
زن
کل
مرد
زن
کل
مرد
زن
کل

میانگین

انحراف معیار

5/14
5/09
5/12
6/72
6/16
6/45
5/34
5/59
5/46
6/85
6/33
6/60
5/57
6/20
5/87
6/63
6/30
6/48
6/07
5/98
6/02
6/80
6/35
6/56

2/313
2/433
2/365
0/92
1/981
1/603
2/102
2/045
2/074
0/760
1/781
1/371
1/960
1/580
1/811
1/175
1/649
1/428
1/443
1/753
1/596
0/688
1/742
1/325
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( 1-5بیوفایی عاطفی)
در مورد بروز برخی رفتارهای فردی
( 2-5بیوفایی جنسی)

( 1-6بیوفایی عاطفی)
در مورد محدودکردن ارتباط و یا دوری گزیدن
( 2-6بیوفایی جنسی)

همانگونه که در جدول  1نشان دادهشده است ،در
جمعیت زنان ،در موقعیتهای مختلف ،میانگین نمرهی
بیوفایی عاطفی و در جمعیت مردان ،در موقعیتهای
مختلف ،میانگین نمرهی بیوفایی جنسی باالتر است.

6/18
6/47
6/32
6/88
6/52
6/70
6/19
6/34
6/26
6/82
6/41
6/61

مرد
زن
کل
مرد
زن
کل
مرد
زن
کل
مرد
زن
کل

1/156
1/123
1/146
0/856
1/384
1/026
1/144
1/383
1/262
0/822
1/632
1/290

یافتههای استنباطی

نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره مربوط به مقایسه
وضعیت حسادت در شرکتکنندگان زن و مرد و همچنین،
تحلیل واریانس چندمتغیره مربوط به تک تک سناریوهای
حسادت در شرکتکنندگان زن و مرد مورد بررسی قرار
گرفت و در جداول  2و  3ارائه شد.

جدول  .2نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره مربوط به مقایسه وضعیت حسادت در شرکتکنندگان زن و مرد
نام آزمون
اثرپیالیی
المبدای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی

ارزش آماره
0/501
0/499
1/004
1/004

براساس جدول شماره ،2نتایج تحلیل واریانس
چندمتغیری نشان میدهد که بین دو گروه ،حداقل در یکی

F
10/041
10/041
10/041
10/041

سطح معنی داری
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

از متغیرهای وابسته تفاوت معنادار و باالتر از حد شانس و
تصادف وجود دارد.

جدول .3نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره مربوط به تک تک سناریوهای حسادت در شرکتکنندگان زن و مرد
شاخص
منبع تغییرات
1-1در موقعیت مهمانی خانوادگی (بیوفایی عاطفی)
2-1در موقعیت مهمانی خانوادگی (بیوفایی جنسی)
1-2در موقعیت مرتبط با محیط کار (بیوفایی عاطفی)
2-2در موقعیت مرتبط با محیط کار (بیوفایی جنسی)
 1-3در موقعیت مربوط به دوران آشنایی قبل از ازدواج یا نامزدی (بیوفایی
عاطفی)
 2-3در موقعیت مربوط به دوران آشنایی قبل از ازدواج یا نامزدی (بیوفایی
جنسی)
1-4در موقعیتهای مربوط به حضور در بیرون و مجامع عمومی (بیوفایی
عاطفی)
2-4در موقعیتهای مربوط به حضور در بیرون و مجامع عمومی (بیوفایی
جنسی)
1-5در مورد بروز برخی رفتارهای فردی (بیوفایی عاطفی)
2-5در مورد بروز برخی رفتارهای فردی (بیوفایی جنسی)
1-6در مورد محدود کردن ارتباط و یا دوری گزیدن (بیوفایی عاطفی)
2-6در مورد محدود کردن ارتباط و یا دوری گزیدن (بیوفایی جنسی)

مجموع
مجذورات
0/003
12/417
4/961
9/883

درجه
آزادی
1
1
1
1

میانگین
مجذورات
0/003
12/417
4/961
9/883

0/000
5/349
1/191
6/078

19/874

1

19/874

6/188

0/014

5/385

1

5/385

2/265

0/105

0/013

0/301

1

0/301

0/117

0/732

0/001

11/548

1

11/548

6/785

0/010

0/033

3/905
6/406
1/037
8/646

1
1
1
1

3/905
6/406
1/037
8/646

2/992
6/214
0/648
5/284

0/085
0/014
0/422
0/023

0/015
0/031
0/003
0/026

نتایج مندرج در جدول  3نشان میدهد که در
متغیرهای  2-5، 2-4، 1-3 ، 2-2، 2-1و  ،2-6بین
میانگین گروه مردان و زنان ،تفاوت معناداری با توجه به
مقادیر بحرانی ،دیده میشود.
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F

سطح معنی
داری
0/982
0/022
0/277
0/015

مجذور
اتا
0/000
0/026
0/006
0/030
0/030
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یا سئواالت گزینه -بایست 3استفاده کردهاند .مطالعات آینده
نیاز دارند که شرکتکنندگان حداقل انتخاب کنند که کدام
شکل بی وفایی جنسی یا عاطفی را تمایل دارند تجربه کنند.
سپس از پاسخدهندگان باید خواسته شود تا مشخص کنند
به ترتیب چگونه احساس حسادت میکنند ،زمانی که
احساس میکنند قربانی بیوفایی جنسی یا عاطفی
همسرشان واقع شدند .همچنین طراحی ناقص میتواند در
ننایج این مطالعه تأثیر بگذارد .فقدان اعتبار ساختاری در
سئواالت ممکن است به صورت اشتباه از سوی پاسخ
دهندگان تعبیر شود .به عنوان مثال ،شاید به طور کافی به
شرکتکنندگان در مورد اصطالحات وابستگی عاطفی،
ارتباط عاطفی و درگیری عاطفی توضیحی داده نشده ،به
طوری که همه این اصطالحات به ارتباطاتی با شخصی غیر
از همسر از جنس مخالف که میتواند بالقوه عاشق او باشد
نسبت داده میشود .همچنین داشتن ارتباط عاطفی
می تواند با افراد زیادی از قبیل فامیل و همکار صورت بگیرد
که فرد عاشق او نباشد و فقط نوعی حس هم نوع بودن یا
فامیل بودن را در بر داشته باشد که این مورد در سئواالت
به طور واضح مشخص نشده و بسیاری از پاسخ دهندگان را
سردرگم میکند .به عالوه در سئواالت مربوط به بیوفایی
جنسی ،منظور از ارتباط جنسی به طور کامل مشخص نشده
بود و این ممکن است برای افرادی که هنوز ارتباط جنسی
کاملی برقرار نکردند ،مبهم باشد .این مسأله میتواند در
معنادار نبودن برخی متغیرهای تحقیق حاضر ،تأثیر به
سزایی داشته باشد .از زمانی که حسادت جنسی به عنوان
یک مسأله سخت اجتماعی برای کل جهان مطرح شد،
اهمیت مطالعه فرضیات تکاملی بر اساس رفتارهای یادگرفته
شده اجتماعی اهمیت پیدا کرد ،اما در این زمینه توضیح
کافی داده نشده است.
یکی از محدودیتهای مطرح شده ،استناد نتایج
شرکتکنندگان به تصور کردن 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 گونه دیگری باشد[ .]7فهم تفاوت میان مردان و
زنان در مورد حسادت ،میتواند به جامعه بشری در جهت
شناخت تعارضهای میان زنان و مردان کمک کند و از سویی
جامعه متخصصین علوم رفتاری را در جهت یاری کردن به
غنای ارتباطات زناشویی و کاستن این تعارضات و توجه به

بحث و نتیجهگیری
همانگونه که نتایج این پژوهش نشان داد ،بین زنان و
مردان تفاوت معناداری به لحاظ بیوفایی عاطفی و جنسی
وجود دارد .زنان در بیوفایی عاطفی و مردان ،در بیوفایی
جنسی نمره باالتری را نشان دادند.
حسادت به صورتهای متفاوتی توسط محققان مورد
توجه قرار گرفته است .اکثر محققان توافق دارند که
حسادت ،نتیجهای از یک تهدید واقعی یا اسنتباطی توسط
شخص سومی است که ارتباط او و همسر یا نامزدش را مورد
تهدید قرار میدهد [ . ]43مسأله مورد بررسی در این
مطالعه این بود که آیا زنان و مردان به انواع بیوفایی تصور
شده در سناریوها به طور متفاوتی پاسخ میدهند یا نه؟.
یافتههای این مطالعه نشان داده است که همسو با دیگر
یافتهها ،حسادت جنسی بیشتر در مردان وحسادت عاطفی
بیشتر در زنان دیده شده است [.]22 ،21 ،20 ،19
یافتههای بدست آمده با فرضیات تکاملی قابل تبیین
است[ .]44 ،43 ،16 ،15 ،7 ،1فرض بر این است که یک
تمایل رشدیافته باید بدون توجه به موقعیت ارتباطی در
تمام نمونهها ابراز شود ،به همین منظور در هردو گروه
شرکتکننده (زنان و مردان) ،تفاوتهای جنسیت در
حسادت جنسی و عاطفی مورد حمایت قرار گرفت .همانگونه
که گفته شده ،تفاوتهای جنسیت در موضوع حسادت،
امری جهانی میباشد و موقعیت ازدواج یا مجرد بودن
موجب محو شدن تفاوتهای جنسیت نمیشود[ .]16فرض
بر این است که مردان و زنان دارای مکانیزمهای حسادت
متفاوتی میباشند که توسط انواع متفاوت بیوفایی فعال
میشود .نتایج نشان داد که مردان آشفتگی بیشتری را به
بیوفایی جنسی و زنان آشفتگی بیشتری به بیوفایی
عاطفی ،در تصور سناریوهای بیوفایی از خود نشان دادند.
این نتایج بیان میدارد ،زمانی که مردان و زنان توسط
بیوفایی مورد تهدید قرار میگیرند ،هر یک از آنها به آن
نوع بیوفایی بیشتر پاسخ خواهند داد ،که به طور زیادی
لیاقت 1و شایستگی آنها را به خطر میاندازد .البته باید
توجه داشت که که مردان و زنان آگاهانه به انواع متفاوت
بیوفایی پاسخ نمی دهند ،بلکه انتخاب نوع بیوفایی آنها به
صورت ناآگاهانه و بر اساس سازگاری 2میباشد[ .]44این
یافتهها با آنچه که باس و دیگران [ ]23و [ ،]45بدست
آورده اند ،نزدیک بوده است.
مطالعاتی که در مورد حسادت انجام شده و در پژوهش
کنونی از آنها استفاده شده ،فقط از اندازه گیریهای تداومی
Fitness
Adaptation
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، حسادت چه جنسی یا عاطفی.نوع تفاوتها کمک کند
 بدین.]2[ بخشی از مراجعات برای طالق را شکل داده است
خاطر متخصصین میتوانند با داشتن دانش کافی در این
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