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Psychometric properties of the multidimensional jealousy scale in an iranian 
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 دهچكي

 داشتن عاشقانه، حسادت بعدی چند ماهیت به توجه با. است شده تشکیل مختلفی ابعاد از که است پیچیده ساختاری عاشقانه حسادت زمينه:

له اصلی پژوهش حاضر این است که آیا پرسشنامه حسادت چندبعدی مقیاس مناسبی برای مسأ .است نظر بگیرد مفید در را آن چند بعد مقیاسی که

های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه حسادت یژگیوهدف بررسی  باه حاضر مطالع هدف:ی ایرانی است؟ ادت عاشقانه در نمونهسنجش حس

ای و از نظر از حیث نوع گردآوری اطالعات پیمایشی پرسشنامه ،کاربردی - ز نظر هدف بنیادیا پژوهشاین  روش:. دانجام ش چند بعدی

جامعه آماری  .آید که در قالب یک طرح پژوهشی همبستگی انجام گرفته استسازی به حساب میآزمونشناسی، از جمله مطالعات روش

اند. نمونه در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند تشکیل داده 0797-99شیراز که در سال تحصیلی  پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه

 روش از دانشجویان بهنفر  027اعتبار، ی بیهاپرسشنامهست آمد که به دلیل احتمال وجود نفر بد 791براساس فرمول کوکران  پژوهش حاضر

جهت بررسی پایایی  پاسخ دادند.( 0979دهی حسادت چند بعدی پفیفر و وونگ )دردسترس انتخاب شدند و به مقیاس خودگزارش گیرینمونه

 تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. بررسی ساختار عاملی پرسشنامه از های پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و جهتکل و زیر مقیاس

پرسشنامه حسادت چند بعدی به همراه سه بعد آن )شناختی، هیجانی و رفتاری( از پایایی مطلوبی برخوردار است )ضریب  داد نتایج نشان ها:يافته

نسخه فارسی پرسشنامه  گيری:نتيجه ه برازش مدل قرار گرفتند.ی برازندگی در محدودهاشاخص(. همچنین، 77/1 – 90/1آلفای کرونباخ 

 حسادت چند بعدی ابزار مناسبی برای ارزیابی حسادت عاشقانه در سه بعد )شناختی، هیجانی و رفتاری( در جامعه ایران است.

 روایی.، پایایی، حسادت عاشقانه، حسادت چند بعدی ها:كليد واژه

Background: Romantic jealousy is a complex construct composed of several dimensions. Given the 

multidimensional nature of romantic jealousy, it would be useful to have a measurement scale that would 

take into account its several components. The main issue of the present study is the multidimensional 

jealousy scale a suitable scale for measuring romantic jealousy in the Iranian sample? Aims: This study 

aimed to investigate the psychometric properties of the Persian version of the multidimensional jealousy 

scale. Method: The present study, in terms of basic-applied purpose, is a questionnaire in terms of the type 

of survey data collection and in terms of methodology, is one of the experimental studies that has been done 

in the form of a correlational research. It had a population consisting of all university students studying at 

Shiraz University in the academic year of 2019-2020. The present study sample, based on Cochran's 

formula, consisted of 376 participants, and due to the possibility of invalid questionnaires, 428 students were 

selected by the snowball sampling method. The participants completed the Pfeiffer and Wong 

Multidimensional Jealousy Scale (1989). To substantiate the entire questionnaire reliability and the 

pertaining parameters, Cronbach’s alpha was computed. Results: The results of the multidimensional 

jealousy scale along with its three dimensions (cognitive, emotional and behavioral) have a good reliability 

(Cronbach's alpha coefficient of 0.83 - 0.94). As well as, for vitality and component of multidimensional 

jealousy scale. Conclusions: The Persian version of the multidimensional jealousy scale is a good tool for 

evaluating romantic jealousy in three dimensions (cognitive, emotional and behavioral) in Iranian 

population. Key Words: Multidimensional jealousy, romantic jealousy, reliability, validity. 
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 مقدمه

در طول  یرفتار هایانگیزه نیاز قدرتمندتر یکیحسادت 

در تمام تقریباً است که  همگانی هیجانیاحساس  کی .است یزندگ

، خواهر و برادر، نیکه با والد روابطی، از جمله کیروابط نزد

دهد )تأنی و پانتی، میوجود دارد، رخ  زندگی یکشر و دوستان

ی لنه، ویتورونگل، واندنبوسچ و ؛ د2107؛ شفیعی و اعتمادی، 2101

در  یقابل توجه قاتی، تحقاخیر در طول سه دهه .(2109ایگرمونت، 

 این شتری. بانجام شده استروابط عاشقانه ر حسادت د نهیزم

 0حسادت عاشقانه یامدهایو پ هاکنندهینیبشیپ ها متمرکز برپژوهش

، فکری خوارنشدلبستگی اضطرابی، به عنوان مثال، حسادت با  بودند.

و  یاستفاده کالم و سوء ، نقض تعهد زناشوییاز رابطه یتینارضا

زاده ؛ مهدی2100)الفینستون، فینی و نولر،  بوده است اههمر یجسم

حسادت  نکهیبر ا یمبن یشواهد شیبا افزا .(0799کردی، و دره

د رابطه و مشکالت رابطه دار گیریشکلدر  یعاشقانه نقش اساس

اهمیت ، (2121؛ پانتی، قیناسی و تانی، 2109)رابینسکی، 

مفهوم حسادت عاشقانه که به سنجش  ییابزارها یاعتبارسنج

 یامدهایحسادت عاشقانه پ فینحوه تعر .پردازند، نمایان استمی

وونگ . از نظر پفیفر و سازه دارد نیا یرگیزهدر نحوه اندا یاساس

ا درک است که ب هیواکنش چند ال کیحسادت عاشقانه ( 0979)

 یواکنش عاطف کیمستلزم  حسادتاین . شودیفعال م دیتهد کی

است  یطیاز شرا یاز احساسات نامطلوب ناش یبیرکو ت است دهیچیپ

 .شودیم جادیرابطه عاشقانه ا یبرا دیکه توسط افراد به عنوان تهد

قرار کننده حسادت عاشقانه کیتحر یهاتیموقعدر که  یافراد

رابطه  یک امکان ایآ نکهیدر مورد ایی درگیر فکرها، رندیگیم

 جادیا تواندیم بیکه رق یدیتهد میزانو  ریخ اوجود دارد ی بیرق

 توافق کی محققان حسادت نیدر ب. به طور کلی، شوندی، مکند

از  دهیچیپ یبیوجود دارد که حسادت عاشقانه شامل ترک کلی

رابطه  که یکه توسط کسان شودمی ییو رفتارها فکرها، هاهیجان

دانند، ابراز تهدید شده می یشخص ثالث احتمالتوسط  خود را

 رغمیعل(. 2109؛ بکر و کریپالدی، 2101شود )خلیفیان و باری، می

حسادت عاشقانه، اقدامات معتبر و  یچند بعد تیتوافق در مورد ماه

 وجود دارد.کمتر حسادت عاشقانه مقیاس  در زمینه کاربرد پر

مختلفی را توسعه  هایمقیاسی این ساختار محققان برای ارزیاب

                                                           
1. Romantic Jealousy 

ها به خاطر اینکه براساس مقیاسبا این وجود، این  .اندداده

)هدرید،  ناهمگن هستنداند، شدهبنا  نظریمختلف  هایپیشینه

 نیجنبه از ا کیتنها  ایبعد واحد  کیتنها  هامقیاس یبرخ (.2109

ی حسادت جنس اسی، مانند مقکنندمی یابیرا ارز پیچیده ساختار

حسادت  هایپاسخ اسیمق مورد دیگر، (2111)نانینی و میرس، 

مربوط به که ، گیرندمیدو جنبه را اندازه  نهات (0990)ریچ،  ورزی

از  دیبا هدف محافظت از فرد در برابر تهد ورزیحسادت یرفتارها

 و رابطه عاشقانه است.شخصی نفس عزت بین رفتن

س حسادت چند بعدی را به عنوان ( مقیا0979پفیفر و وونگ )

معیار سنجش حسادت عاشقانه در یک نمونه کانادایی گسترش 

 از انجامس گویه است. پ 20دادند. مقیاس حسادت چند بعدی شامل 

)به عنوان ی شناخت بعد به ترتیبسه عامل  یاکتشاف یعامل لیتحل

شده  دیگری شخص مجذوب است ممکن X که دارم شکمثال، 

 ظاهر یک بودن عالی مورد در X)به عنوان مثال،  هیجانیبعد (، باشد

ی رفتاربعد ( و نظر دهد شما در حضور خاص از جنس مخالف فرد

 از فردی با گفتگو حال در X بینممی که وقت هر)به عنوان مثال، 

گویه  7که هر کدام ( شومبه آنها ملحق می است، مخالف جنس

 یو رفتار یشناخت یهااسیخرده مق. شده است شنهادیپوجود دارد، 

رده و خ( همیشه) 9)هرگز( تا  0، از کرتیل ازیامت 9 اسیدر مق

 بهناراحت( رت اری)بس 9( به خوشحال اری)بس 0از  هیجانی اسیمق

پاسخ، همه موارد  سوگیری دربردن  نی. به منظور از بشودمی یبند

خرده  . میزان همسانی درونیمعکوس شد یشناخت اسیخرده مق

 گزارش کرده اند 72/1باالتر از  ی رابه طور کل اسی، و مقهامقیاس

، نیعالوه بر ا .است برخوردار مناسب آزمون از پایایی باز نیو همچن

 کیدر  توانمیابعاد را  نیاز ا کیکه هر  کردندگزارش  آنها

کرد. به طور خاص،  فیتوصبیمارگونه تا  بهنجاراز حالت  وستاریپ

 یو رفتارها هیجاناز شناخت،  یدرجاتممکن است  بهنجارحسادت 

 بیمارگونهکه حسادت  ی، در حالردیمربوط به حسادت را در بر بگ

 یو رفتارها هیجانی یاز سوءظن و ناراحت ییباال هشامل درج

 (.0979و وونگ،  فریپف) گسترده است کارآگاهانه

( که به بررسی نسخه 2109ی رادوو و هدریچ )در مطالعه

نفری با  911ی سادت چند بعدی در یک نمونهصربستانی مقیاس ح

پرداختند، تحلیل عاملی تأییدی از ساختار سه  07 -01ی سنی بازه

کند و از همسانی بعد حسادت )شناخت، هیجان و رفتار( حمایت می

 درونی باالیی برخوردار بود.
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حسادت  یچند بعد تیمالحظات فوق در مورد ماه یدر راستا

 ترمناسبو  ترجامع یابزار تواندمی یند بعدچ هایمقیاسعاشقانه، 

؛ تورتوریلو و 2101)دیستانو،  باشد دهیچیسازه پ نیا یابیارز یبرا

 هایمقیاساز  یکی مقیاس حسادت چند بعدی. (2109هارت، 

)چین، اتکینسون، راهب، هریس و  حسادت است زمینهمتداول در 

تا  دهدمیازه ، و اج(2107؛ کارلین، کلت و توتردل، 2109ومون، 

سازه  نیکه مشخصه ا ی )هیجانی، فکری و رفتاری(سه بعد اصل

به دلیل فقدان مقیاس معتبر جهت ، نیبنابرا .ی کردریگاندازهرا  است

بررسی  سنجش این سازه چند بعدی در ایران، هدف پژوهش حاضر

 .است یحسادت چند بعد اسیمقهای روانسنجی ویژگی

 روش

از حیث نوع  ،کاربردی - بنیادی ظر هدفنپژوهش حاضر از 

شناسی، ای و از نظر روشپیمایشی پرسشنامه ،گردآوری اطالعات

آید که در قالب یک سازی به حساب میاز جمله مطالعات آزمون

طرح پژوهشی همبستگی انجام گرفته است. در این پژوهش از 

روش همبستگی، مطالعه نیکویی برازش و تحلیل عاملی تأییدی 

 .لعه میزان رابطه و همخوانی بین متغیرها استفاده شده استجهت مطا

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دختر و پسر 

در این دانشگاه  0797-99دانشگاه شیراز که در سال تحصیلی 

اند. از این تعداد براساس مشغول به تحصیل هستند، تشکیل داده

بدست آمد که به دلیل  نفر 791فرمول کوکران حجم نمونه آماری 

 از دانشجویان، بهنفر  091اعتبار، ی بیهاپرسشنامهاحتمال وجود 

دردسترس انتخاب شدند )به دلیل در دسترس  گیرینمونه روش

گیری تصادفی نبود(. روش نبودن تمام دانشجویان امکان انجام نمونه

ی الکترونیکی نسخهگیری به این شکل بود که پس از تهیه نمونه

سشنامه، لینک پرسشنامه از طریق فضای مجازی منتشر شد و به پر

کردند، توصیه یمدانشجویانی که اقدام به پاسخ دادن به پرسشنامه 

از  هادادهآوری شد که لینک پرسشنامه را منتشر کنند. برای جمعیم

 ابزار زیر استفاده شده است.

 ابزار

توسط  : مقیاس حسادت چند بعدی،0مقیاس حسادت چند بعدی

ماده تشکیل شده  20( ساخته شده است و از 0979پفیفر و وونگ )

که شامل سه زیر مقیاس حسادت شناختی، هیجانی و رفتاری است. 

                                                           
1. The Multidimensional Jealousy Scale 

 9ماده تشکیل شده و براساس طیف لیکرت  7هر زیر مقیاس از 

شود. در زیر مقیاس حسادت شناختی یمگذاری ی نمرهادرجه

)همیشه(  9)هرگز( تا  0نی از دهد به چه میزایمآزمودنی پاسخ 

فکرهایی در ارتباط با زوج )پارتنر( خود دارد. در زیر مقیاس 

 هایواکنش تا شودیمخواسته  هایآزمودن از هیجانی حسادت

)بسیار  0های مختلف براساس یتموقع به نسبت را خود هیجانی

مورد ارزیابی قرار دهند. در زیر  )بسیار ناراحت( 9خوشحال( تا 

 اس حسادت رفتاری آزمودنی بر اساس اینکه به چه میزانمقی

( رفتارهایی مانند تماس گرفتن، چک "همیشه" 9تا  "هرگز" 0)

اند. پفیفر دهد، مورد ارزیابی قرار گرفتهیمکردن و... از خود نشان 

( میانگین آلفای کرونباخ سه زیر مقیاس حسادت 0979و وونگ )

 .اندکردهگزارش  90/1شناختی، هیجانی و رفتاری را 

 ایران در بار نخستین برای پرسشنامه این که آنجا روش اجرا: از

 دو همکاری با ابتدا بنابراین شد، استفاده پژوهش این در و

و ترجمه برگردان نیز  شد ترجمه فارسی به انگلیسی زبان متخصص

 شده، ترجمه متن روانشناسی، استاد یک توسط سپسانجام شد، 

نسخه نهایی  .شد رفع آن اشکاالت و گرفت ارقر بررسی مورد

نفر قرار گرفت و در  091پرسشنامه پس از بازنویسی در اختیار 

پرسشنامه به دلیل بی اعتبار بودن از تحلیل کنار گذاشته  22نهایت 

و  SPSS-26افزارهای ی نهایی با استفاده از نرمهادادهشدند. 

LISREL 8.80 .مورد تحلیل قرار گرفتند 

 هاتهياف

 در پژوهش حاضر میانگین و انحراف استاندارد سن شرکت

بوده است. از میان شرکت  09/9و  97/29کنندگان به ترتیب 

نفر در مقطع  209، متأهلنفر  011نفر مجرد و  722کنندگان 

نفر در مقطع  99نفر در مقطع کارشناسی ارشد و  071کارشناسی، 

 (.0دکتری مشغول به تحصیل بودند )جدول 
 

 کنندگان. ویژگی های جمعیت شناختی شرکت0جدول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی ریمتغ

 99 071 209 تحصیالت

 هلأمت مجرد متغیر

 011 722  تأهل
 

 

های توصیفی این پژوهش شامل میانگین و انحراف معیار، یافته

 2به همراه حداقل و حداکثر نمره متغیرهای مورد مطالعه، در جدول 
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ضریب همبستگی مقیاس کل با بعد شناختی،  زارش شده است.گ

بدست  10/1و  02/1، 91/1بعد هیجانی و بعد رفتاری به ترتیب 

برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ آمد. 

 گزارش شده است. 7استفاده شده است و نتایج آن در جدول 
 

 پژوهش متغیرهایداکثر نمره انحراف معیار حداقل نمره، ح . میانگین،2جدول

 حداکثر نمره حداقل نمره انحراف معیار میانگین رهایمتغ

 017 91 71/20 71/97 حسادت چندبعدی

 97 7 02/01 11/29 بعد شناختی

 91 07 19/9 19/09 بعد هیجانی

 91 7 97/9 91/20 بعد رفتاری
 

 

سه بعد پرسشنامه حسادت شده است  گونه که نشان دادههمان

( 77/1( و رفتاری )71/1(، هیجانی )90/1چند بعدی، بعد شناختی )

( از پایایی مطلوبی برخودار 79/1و کل مقیاس حسادت چند بعدی )

برای بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی با  است.

ی برازش هاشاخصاستفاده شد.  LISREL 8.80افزار استفاده از نرم

گزارش شده  0بارهای عاملی در شکل و مقادیر  0مدل در جدول 

ی برازش مدل در هاشاخص 7های جدول است. با توجه به یافته

توان نتیجه گرفت که مدل از یمو  اندگرفتهی مطلوبی قرار محدوده

  برازش مطلوبی برخوردار است.

 . ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه حسادت چند بعدی7جدول
 آلفای کرونباخ کل آلفای کرونباخ سؤالبا حذف  همؤلفآلفای  شماره سؤال مؤلفه

 بعد شناختی

0 97/1 
 
 
 

90/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79/1 
 

2 97/1 
7 97/1 
0 97/1 
9 99/1 

 بعد هیجانی

1 90/1 
 
 
 
 

71/1 

9 97/1 
7 97/1 
9 79/1 

01 77/1 
00 70/1 
02 70/1 

 بعد رفتاری

07 70/1 

 
00 70/1 
09 70/1 
01 70/1 
09 72/1 
07 70/1   
09 77/1   
21 72/1 77/1  
20 71/1   
22 70/1   
27 77/1   
20 70/1   

 
 

 های برازش پرسشنامه حسادت چند بعدی. شاخص0جدول
 مقادیر بدست آمده در این مطالعه مقادیر مطلوب متغیر

χ2/df 7 > 77/2 

RMSEA 17/1 > 19/1 

CFI 9/1≤ 90/1 

IFI 9/1≤ 90/1 

NFI 9/1≤ 92/1 

RFI 9/1≤ 97/1 

GFI 9/1≤ 91/1 
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 . مدل نهایی پرسشنامه حسادت چند بعدی )ضرایب استاندارد گزارش شده است(0شکل

 

 گيریبحث و نتيجه

 روابط در حسادت توانندیم که ییهاپرسشنامه فقدان به توجه با

در  حاضر پژوهش از هدف بسنجند، ایرانی فرهنگ عاشقانه را در

 عاشقانه، ارزیابی در زمینه حسادت ادبیات و تحقیق به کنار کمک

و وونگ،  فریپف)حسادت چند بعدی  مقیاس روانسنجی خصوصیات

 است. (0979

ی پژوهش نشان داد که نسخه فارسی هادادههای آماری یبررس

ند بعدی از پایایی و روایی مطلوبی برخوردار و پرسشنامه حسادت چ

ابزاری مناسب برای ارزیابی ادراک افراد از احساس حسادت است. 

برای بررسی پایایی کل مقیاس حسادت چند بعدی و زیر 

های آن )شناختی، هیجانی و رفتاری( از ضریب آلفای یاسمق

س کل کرونباخ استفاده شد که نشان داد هر سه بعد حسادت و مقیا

از پایایی مطلوبی برخودار است. همچنین برای بررسی روایی این 

ی برازش هاشاخصمقیاس از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که 

ی مناسب تا مطلوبی بودند. این بازهها در مدل و بارهای عاملی گویه

ی پیشین همسو است )پفیفر و وونگ، هاپژوهشهای ها با یافتهیافته

(. در 2109، رادوو و هدریچ؛ 2100نستون و همکاران، ؛ الفی0979

ی نسخه( که اولین بار به بررسی 0979پژوهش پفیفر و وونگ )

کانادایی پرسشنامه حسادت چند بعدی پرداخته بود ضریب همسانی 

و  79/1، هیجانی 92/1درونی ابعاد حسادت را به ترتیب شناختی 
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گر که الفینستون و گزارش کرده است. در پژوهش دی 79/1رفتاری 

ی استرالیایی نمونه( به بررسی این مقیاس در 2100همکاران )

گزارش کردند.  70/1تا  91/1پرداختند، ضریب همسانی درونی را 

( که نسخه صربستانی مقیاس 2109ی رادوو و هدریچ )در مطالعه

نفری مورد بررسی قرار  911ی را در یک نمونه حسادت چند بعدی

عاملی تأییدی از ساختار سه بعد حسادت )شناخت،  دادند، تحلیل

کند و از همسانی درونی باالیی هیجان و رفتار( حمایت می

توان گفت که یمبا توجه به نتایج بدست آمده برخوردار بود. 

مقیاس حسادت چند بعدی یک مقیاس وابسته به فرهنگ نیست و 

 باشد.یمینه همگانی است که البته نیاز به پژوهش بیشتر در این زم

 بزرگ نمونه یک از هنجاری یهاداده ایجاد به آینده مطالعات

 مقایسه به است که ممکن شوند، متمرکز بزرگساالن در بالینی غیر و

مقیاس حسادت چند بعدی )شناختی، هیجانی  ابعاد در فردی نمرات

 و میانگین این، بر عالوه .کند کمک هنجاری مقادیر با و رفتاری(

 نمرات برای را اییسهمقا استانداردهای تواندیم تاندارداس انحراف

کند. البته  فراهم بالینی یهاگروه مطالعات در آمده دست به

مقیاس حسادت  آیا که شود مشخص تا است الزم بیشتر تحقیقات

 تحقیقات خیر. همچنین یا است مناسب اهداف این برای چند بعدی

 یهانمونه در را ند بعدیمقیاس حسادت چ اعتبار تواندیمبیشتر 

 بین تفاوت توانندیم هاپژوهش خاص، طور به. کند بررسی بالینی

 دریافت کردند – حسادت نوع -هذیان  اختالل تشخیص افرادی که

آماری و کسانی که به  و تشخیصی راهنمای دفترچه به توجه با را

 اختالل کنند. زیرا ارزیابی شوند راینماین اختالل تشخیص داده 

 استاندارد معیارهای با تشخیصی گروه تنها -حسادت  نوع - هذیان

DSM-IV-TR شامل اختالل این. است حسادت به مربوط که است 

است  زندگی شریک خیانت هذیان با همراه که است حسادت

 که شودیم اذعان وجود، این با .(2111)انجمن روانشناسی آمریکا، 

 که( درصد 0 تا 0 بین) عیتجم از کمی درصد تحقیق محدود به این

مقیاس چند  مشابه، طور شد. به خواهد هستند، اختالل این به مبتال

 که دارای ییهازوج یا و افراد ارزیابی در تواندیمبعدی حسادت 

نیستند،  درمان دنبال به که افرادی و حسادت به مربوط مشکالتی

ند مقیاس حسادت چ کلی، طور به .(2101کاربردی باشد )سیمن، 

 برای اولیه یک ارزیابی عنوان به که دارد را توانایی این بعدی

سطح  رفتاری و هیجانی شناختی، بعد نظر از که افرادی شناسایی

 این مقیاس همچنین .شود استفاده دهند،یمرا نشان  زیاد حسادت

 اگرچه .باشد مفید پاتولوژیک حسادت تشخیص است در ممکن

 تهدیدات به واکنش در متداول نسبتاً تجربه یک عاشقانه حسادت

 رفتاری و شناختی حسادت اما است، ارزشمند رابطه یک به رقبا

 واقعیت با آنها که وقتی خصوصاً باشد، شناختی آسیب است ممکن

نشوند )جانوسکی، راک، تارستنسن، کالرک و مورای،  توجیه

2121). 

درصد  99توان گفت که یماز محدودیت پژوهش حاضر، 

سال که تعمیم  97/29گان را افراد مجرد با میانگین سنی کنندشرکت

 سازد. محدودیتیمرا دشوار  متأهلکاربرد این مقیاس در افراد 

 در را عاشقانه رابطه زمان در این پژوهش مدت که است این دیگر

 رابطه طول تأثیر تواندیم آینده یها. پژوهشنشده است گرفته نظر

از  .کند ارزیابی راها زوج وابطر در حسادت احساسات تجربه در

ها رخ آن جایی که حسادت عاشقانه با احتمال بیشتری در بین زوج

های آینده مفهوم شود پژوهش(، پیشنهاد می2101دهد )سیمن، می

ها و با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، حسادت عاشقانه را در زوج

در ارتباط با اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار دهند؛ تا بتوان 
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 پيوست

طفاً هر ل .شودمی گفته X فرد به این پرسشنامه این در. کنید فکر اید،داشته ایعاشقانه رابطه یا ایدکرده برقرار رابطه او با که فردی به لطفاً

 باشد. )نسخه فارسی پرسشنامه حسادت چند بعدی(بیان کنید که تا چه میزان برای شما صحیح می عبارت را بخوانید و با استفاده از مقیاس زیر
 

 دارید؟ X را در مورد زیر فکرهای به چه میزان

 عبارات ردیف
 همیشه

0 
2 7 0 9 1 

 هرگز

9 

        .ندیبیم را الفمخ جنس از فردی مخفیانه X که شک دارم 0

        .کنندیمرا تعقیب  Xمخالف  جنس افرادی از است ممکن که هستم نگران 2

        .شده باشد دیگری شخص مجذوب است ممکن X که دارم شک 7

        ی جنسی با جنس مخالف داشته باشد.مخفیانه رابطه است ممکن X که شک دارم 0

        .باشند مندعالقه X به است ممکن مخالف جنس از کنم افرادیمی فکر 9

        .فریب دهد را X که است تالش در مخالف جنس از که فردی هستم نگران 1

        .کندمی برقرار صمیمی رابطه مخالف جنس از با فردی مخفیانه X که کنممی فکر 9

        .است مخالف وار مجذوب جنسبه صورت دیوانه X که شک دارم 7

 
 

 ی زیر چه واکنش هیجانی خواهید داشت؟هاتیموقعدر 

 عبارات ردیف
 بسیار خوشحال

0 
2 7 0 9 1 

 بسیار ناراحت

9 

9 X نظر دهد. شما در حضور خاص از جنس مخالف فرد ظاهر یک بودن عالی مورد در        

01 X دده نشان زیادی هیجان و عالقه مخالف جنس از فردی با گفتگو در.        

00 X زندمی لبخند دوستانه مخالف جنس از فردی به.        

        .شود نزدیک X به کندمی تالش وقت تمام مخالف جنس فردی از 02

07 X زند.الس می مخالف جنس فردی از با        

        .خواستگاری کند X از مخالف جنس از فردی 00

09 X بوسدمی و کندمی لبغ مخالف را جنس از فردی.        

01 X دارد( اداره یا مدرسه در) مخالف جنس فردی از با زیاد بسیار همکاری.        

 
 

 ؟دیدهیمرا انجام  زیر رفتارهای به چه میزان

 عبارات ردیف
 هرگز

0 
2 7 0 9 1 

 همیشه

9 

        .کنممی نگاه Xهای جیب یا کیف کمد، به 09

        .خیر یا دارد حضور آنجا در او اینکه دیدن برای فقط گیرم،می تماس X با نتظرهم غیر به صورت 07

        .کنممی اش سؤالفعلی یا قبلی عاشقانه روابط مورد در Xاز  09

        گویم.دربارة آن فرد می من حرفای بدی دهد، نشان مخالف به فردی از جنس ایعالقه X گاهی اگر 21

        .کنممی سؤال X از اشتلفنی تماس دمور در 20

        .کنممی سؤال X از مکانی که بوده مورد در 22

        .شومبه آنها ملحق می است، مخالف جنس از فردی با گفتگو حال در X بینممی که وقت هر 27

        روم.به صورت غیرمنتظره به دیدن او می است، X با کسی چه اینکه دیدن برای 20

 

 

 

 

 

 


