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Abstract
The objective of this research was to evaluate the
reliability, validity and factor structure of
marital jealousy scale on the use of the social
networking sites (SNS). The research method
was psychoanalysis and statistical population was
the married men\women who employee of
University of Kashan, and that use social network
sites daily, and from them 223 persons were
selected using simple random sampling. The
participants completed the Muise, Christofides,
and Desmarais, SNS Jealousy Scale (2009) and
Farrugia Partner Surveillance Scale (2013). For
the validity of the scale, exploratory factor
analysis methods and convergent validity were
used. Factor analysis of the data showed that the
SNS Jealousy have four factors (including sense
of infidelity, suspicion, tendency in surveillance,
and sense of apprehension) and have a good
convergent validity (p<0/01). Correlation
between tendency in surveillance subscale and
Partner Surveillance Scale indicated an
appropriate convergent validity (r=0/53, p<0/01).
To evaluate the reliability of the scale, internal
consistency was measured by Cronbach’s Alpha
yielding 0.95 which means a highly reliable
scale. Based on findings of the research, it can be
concluded that this scale has a high reliability and
validity, which can assist us in investigating
marital Jealousy on the use of the social
networking sites and it can be employed for
future studies.
Keywords: marital jealousy scale, partner surveillance
scale, social networking sites, exploratory factor
analysis, married staff of University of Kashan
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چکیده
 بررسی رواییی و پاییایی و سیاتاار ایای ی ی ییاس،هدف این پژوهش
.حسادت زناشویی در اسافاده از شبکههای اجاماای یجازی بوده است
 روان سنجی و جایعة آیاری پژوهش از ییردان و زنیان،روش پژوهش
یاأه ی تشکیل شده بود که کاریند دانشگاه کاشان بیوده و بیهصیورت
روزانه از شبکه های اجاماای یجازی اسافاده ییکردند؛ و از بین آنیان
. نفییر بییه شیییوة نمونییهگیییری تدییادای سییاده انانییا شییدند۲۲۲
یشارکتکنندگان در پژوهش ی یاس حسادت زناشویی در شبکههیای
) و نظارت۲۰۰۲(  کاریساوایدز و دیسماریس،اجاماای یجازی یویس
 در این پژوهش برای بررسی.) را تکمیل نمودند۲۰۰۲( بر همسر اارگیا
 از روشهای تح ییل ایای ی اکاشیاای و رواییی همگیرا،روایی ی یاس
 تح یل اای ی یاااهها نشان داد که ی یاس حسادت زناشویی.اسافاده شد
در اسافاده از شبکه های اجاماای یجازی دارای چهار اایل (احسیاس
 گرایش به نظارت و احساس دلهره) است، احساس بدگمانی،بیواایی
و از روایی همگرای یناسبی با ی یاس نظارت بر همسر برتوردار است
 همبساگی به دسیت آییده یییان تیردهی ییاس گیرایش بیه.)p>۰/۰۰(
) نشیان از روایییr=۰/3۲ ؛p>۰/۰۰( نظارت و ی یاس نظارت بر همسر
 برای بررسی پایایی ی یاس از روش همسانی.همگرایی یناسب آن دارد
 نشیاندهنیدة پاییایی۰/۲3  آلفیای.درونی با آلفای کرانباخ اسافاده شد
 بیر اسیاس یااایههیای پیژوهش یییتیوان.قوی این ی یاس در کل بیود
نایجهگیری کرد که این ی یاس دارای روایی و پایایی باالیی است کیه
یی توان آن را برای ارزیابی حسادت زناشویی در اسافاده از شبکههای
.اجاماای یجازی در پژوهشهای آتی یورد اسافاده قرار داد
، ی یاس نظارت بر همسر، ی یاس حسادت زناشویی:واژههای کلیدی
 کارکنیان یاأهیل، تح یل اای ی اکاشیاای،شبکههای اجاماای یجازی
دانشگاه کاشان
m.kiani@kashanu.ac.ir : نویسندة مسؤول.*

97/02/03 :پذیرش
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مقدمه
در طول ساللهال خ یار ،خسافالد خ باه هال ختفاال
مجل نظیر فیسبوک ،1خینسفلگرخم ،2لین دین 3و  ...ندگ و
روخبط خفرخد رخ دچلر تغییر و دگرگون ناود خست .خولین بالر
در سلل  2003میالد به هل ختفال مجل با وتاود
آمدند و در  4فوری  2004میالد به ختفال فیسباوک
تأسیس گردید .خ خین ملن ربد کلربرخن به هل ختفال
مجل حیرت آور بود خست ،ب طاور کا با ناوخن ناونا
به فیسبوک خ  100میلیون کلربر در سلل  ،2002در سالل
 2012تعدخد کلربرخن آن ب نزدیک  2میلیلرد نار رسید خسات
(فناالور فلن ا  .)2012 ،4بااه ختفااال خینساافلگرخم نی از
ب نوخن دوماین باه ختفاال پرکالربر در  2خکفهار 2010
میالد تأسیس بد .تعدخد کلربرخن خینسفلگرخم در آپریل 2012
تنهل  30میلیون نار بود؛ ول در حلل حلضار تعادخد کالربرخن
خین به ختفال نزدیک ب  500میلیون کلربر خست کا 90
درصد کلربرخن آن یر سن  35سلل هسفند (خسایت.)2012 ،5
خساافالد خ بااه هاال ختفااال مجاال در االنوخد ،
چللش هل تدیاد رخ با وتاود آورد خسات .بر ا خ خیان
چللش هل رخ م توخن در مورد گذرخن مالن بال ی ادیگر ،تساهیم
خوقلت فرخغت باین ن و باوهر و گاذخردن وقات بیشافر بارخ
تسفجو خطال لت ،خرتهلط بل دیگرخن و یال تساهیم خطال الت و
تصاالویر دخنساات (هورساات .)2010 ،2هاار چنااد ک ا م للعاالت
مفعدد در خرتهلط بل خسفالد خ به هال ختفاال مجال و
لمل هل روخن بانل ف و ختفاال م ال رضالیت خ نادگ ،
2
کمروی و خ فالدب ناس صورت گرفف خست (وخلنازو  ،7پالرک
و کاا ا 2009 ،9؛ آور 10و ها اااالرخن 2009 ،و گناااازخلس 11و
هناادکوک ،)2011 ،12ول ا در رخب ا باال تااأ یر خساافالد خ خیاان
به هل بر رو روخبط نلبوی پژوهشهل خندک وتود دخرد.
حسلدت 13و نظلرت 14در روخبط نلبوی خ وخمل مهام
تأ یرگذخر در روخبط بین فرد ب حسلب ما آیناد کا تغییار
برخیط خرتهلطالت خ طریاق باه هال ختفاال مجال ،
بررس خین مفغیرهل رخ در بسفر تدید م رح ناود خست.

حسلدت یک حللت هیجلن خست کا مالن با وتاود
م آید ک فرد ب دلیل وتود یک رقیب وخقع یال یالل در
مورد روخب ک برخیش خر باند خست خحسلس ر م کناد
(فلرگیااال ،2013 ،15ص  .)12وخمااال خرتهااالط و صاااالت
بخصیف م توخنند در خیجالد حسالدت در روخباط نلباوی
نقش دخبف بلبند .حسالدت ،خحسالس نل وبالیند و خغلاب
دردنلک خست ک بل خحسلس حقالرت ،صاومت و رنجشا
توصیف م بود ک حلصل خ آگله خ لاذت باردن فارد یال
گروه دیگر خ دخبف هل م لوبشلن خست (ول خد  ،هرختیلن
و خحاد  ،1394 ،ص  .)101در روخبط نلباوی  ،حسالدت
هاد و
خغلب نلب خ نگرخن هاسار خ با وفالی و نقا
پیالن خست ،خفرخد درگیر در خیان خحسالس خغلاب بال مساللل
لطا منا نظیر شم ،خحسلس حقالرت ،نلخمیاد و ادم
خ فالدب ناس موخت هسفند (ففحا و ها الرخن ،1392 ،ص
.)110
12
ملربلل و ها لرخن ( )2012نشلن دخدناد کا خحسالس
بور و شق بیشفر در روخباط نلباوی ما توخناد خحسالس
حسلدت رخ در هر یک خ طرفین تقویت کند؛ ب هالرتدیگار
وتین ک روخبط لبقلن دخرند بیشفر نگرخن خ دسات دخدن
هاسر ود و بیشفر مسفعد برخ خحسلس حسلدت و سوءظن
هسفند .صالت فارد خفارخد نیاز ما توخناد در با لگیار
خحسلس حسلدت نقش دخباف بلباد .بر ا خ خفارخد بارخ
خحسلس حسلدت و تصاور ماوقعیف کا هاسربالن روخباط
معن دخر رخ بل فرد دیگر آغل کند ،مسفعدتر هسافند .سا
خ فالد و زتناس خفرخد نیز م توخند در تجربا حسالدت در
روخبط نلبوی ماث ر بلباد .تالی کا سا خ فاالد و یال
زتنااس پالیین بلباد بیشافر خحفاالل تجربا حسالدت و
سااوءظن وتااود دخرد .وخیات )1921( 17در تعریاف ااود خ
حسلدت مفغیر ازت نااس رخ وخرد ما کناد .خو حسالدت رخ
ب نوخن تا رخت ،خحسلسلت و خ الل پیچید خ برح م دهد
ک ب دنهلل تهدید زتنااس و یال تهدیاد وتاود و کیایات
روخبط فرد ب ل م گیرد.

2. Instagram
4. FUNG Global Retail & Technology
6. Horst
8. Park
10. Orr
12. Hancock
14. Surveillance
16. Marshall

1. Facebook
3. Linkedin
5. Smith
7. Valenzuela
9. Kee
11. Gonzales
13. Jealousy
15. Farrugia
17. White
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باار خساالس دی ادگل ی اوتز 1و بی هااوم )2011( 2س ا نااو
حسلدت وخکنش  ،3خض رخب  4و پیشاگیرخن  5در روخباط وتاود
دخرد .حسلدت وخکنش یک اس خلعاال هیجالن با منظاور
لموش کردن یلنت هاسر خست .در حسلدت وخکنشا فارد
درگیر یلنت وخقع توسط هاسرش خست .حسلدت خض رخب
با وسایلة نگرخنا وسوخسا درباالر خحفااالل یلناات هاساار
بنل ف م بود و خین ب ل خ حسلدت م توخناد تحات تاأ یر
صالت بدبینلن فرد و یل خطال لت فرخهم بد توسط به هل
ختفااال بلبااد .حساالدت پیشااگیرخن  ،نااو نگرخن ا باارخ
ر خست ک روخبط فرد رخ تحت تاأ یر
پیشگیر خ هر نو
قرخر دهد .در خین نو حسلدت فرد هاسرش رخ ماورد نظالرت
قرخر م دهد و تالش م کند روخبط خو رخ تحت کنفارل درآورد.
تالوت حسلدت وخکنش بل حسلدت خض رخب و پیشاگیرخن در
خین خست ک حسلدت وخکنش ب دنهلل یک تهدیاد وخقعا در
روخبط خیجلد م باود ،ولا حسالدت خضا رخب و پیشاگیرخن
م توخند حف ملن کا هایچگونا تهدیاد وخقعا در روخباط
نلبوی وتود ندخرد ختالق بیلففند (یوتز و بی هوم.)2011 ،

خ فااالد در درون روخبااط نلبااوی ماارتهط خساات (دخرول،9
وخلش 10و وخیت .)2011 ،11خفرخد ما ن خست ک خ به هل
ختفال مجال بارخ دیاد بالن هاسربالن و وخرسا خو
خسفالد کنند .پژوهش توکنلگل )2011( 12نشلن دخد ک نظالرت
بر هاسر دومین لمل مفدخول در به ختفال فایسباوک
خست .همچنین ،م للع خ نشلن دخد ک 20درصد دخنشاجویلن
خ به هل ختفال مجل ب ناوخن رخها بارخ وخرسا
کسلن ک بل آنهل روخبط لطا و ختفال معن دخر دخرناد
خسفالد م کنند (بو .)2010 ،13پژوهشهل نشلن دخد خست کا
بین حسالدت و نظالرت نلباوی رخب ا قاو و مسافقیا
برقرخر خست و ب نو حسلدت ما توخناد پایشبینا کنناد
14
نظاالرت در بااه هاال ختفااال مجاال بلبااد (دخرول ،
وخلااش 15و وخی ات2011 ،12؛ مااویس و ها االرخن؛ ملرباالل و
ها لرخن .)2012 ،در بر موخرد چر معیوب خ حسالدت
پدید م آید ک ب دنهلل آن فرد ب صورت مادخوم با نظالرت
بر طرف مقلبلش ما پاردخ د .درنهلیات ،خحسلسالت مناا و
نظلرت بار ط ما توخناد بل اث کالهش ال ارد روخباط

تلکنون خبزخرهل خندک برخ خر یلب حسالدت نلباوی
در به هل ختفال مجل طرخح باد خسات .ی ا خ
مشهورترین خین خبزخرهل سیله نظلرت نلبوی در به هل
ختفال مجل خست ک توسط مویس 2و ها لرخن در سلل
 2009میالد تهی بد خست .خیان سایله بالمل  27گویا
خست و در آن فرد بلید میزخن حسلدت و آبافگ اود رخ در
مورد هر یک خ برخیط خرخلا باد تعیاین کناد .بارخ م الل
"وقف ک هاسرش تصالویر رخ خ اودش بارخ فارد خ
تنس مخللف ک خو نا بنلسد خرسلل نالیاد تال چا میازخن
خحسلس حسلدت و آبافگ م کند"(خبا  .)2011 ،7خک ریات

نلبوی بود و منجر ب پلیلن روخبط لبقلن و خیجالد تانش
در ناادگ گااردد (توساالن2012 ،17؛ خلاینسااون 12و نااولر،19
 2011و فلرگیل.)2013 ،
بل توت ب آنچ گاف بد ،هدف پژوهش ،آن خست ک ب
بررس ویژگ هل روخنسنج سیلهة حسالدت نلباوی در
به هال ختفاال مجال در باین خفارخد مفأهال خیرخنا
بپردخ د .خین م للع ب دنهلل پلسخگوی ب س ساثخل خسلسا
خساات )1( :آی ال س ایله حساالدت نلبااوی در بااه هاال
ختفال مجل برخ سنجش خین سل در وجهل خیرخنا
م بر وردخر خست؟( )2آیل تو یع نااودخر سافون
خ روخی
لمل هل بنلسالی باد در سایلهة حسالدت نلباوی در
وجهاال خیرخن ا نرماالل خساات؟ ( )3آی ال س ایله حساالدت
نلبوی در به هل ختفال مجل بارخ سانجش خیان
م بر وردخر خست؟
سل در وجهل خیرخن خ پلیلی

2. Beukeboom
4. anxious
6. Muise
8. Partner Surveillance Scale
10. Walsh
12. Tokunaga
14. Darvell
16. White
18. Elphinston

1. Utz
3. reactive
5. possessive
7. Eby
9. Darvell
11. White
13. Bowe
15. Walsh
17. Tosun
19. Noller

گوی هل خین سیلهة حسادت اضطرابی رخ پوبش م دهند.
ب منظور بررس روخی هاگرخ خین خبازخر ،خ هاهسافگ
آن بل مقیالس نظالرت بار هاسار 2در باه هال ختفاال
مجل خسفالد بد .نظالرت با صورت مسفقیام بال مهالحث

 / 121دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردي

روش
روش پژوهش ،جامعة آماري و نمونه :این پژوهش خ ناو

ابزار سنجش
پرسشنامة استفاده از شیبکههیاي اجتمیاعی مجیازي :خیان

پژوهش هل کا و کلربرد خست کا تازء پاژوهش هال

پرسشنلم ب منظور بررس میزخن و نحو خسفالد خ به هل

روخن سنج محسوب م بود .تلمع آملر پاژوهش بالمل
کلی خفرخد مفأهل بود ک در دخنشگل کلبلن در سلل تحصیل

ختفال

مجل

توساط پژوهشاگرخن طرخحا باد خسات.

مهناال ساال ت خیاان پرسشاانلم دو پرسشاانلمة "خساافالد خ

 95-92ب طور تالموقت یل پلر وقت مشغول با کالر بودناد.

به هل ختفال

ناون آملر پژوهش  223نار ( 137نار ن مفأهل و  22ناار

خسفالد خ به هل ختفال

مرد مفأهال) خ خفارخد باود کا خبارخ ناودناد ودبالن و
هاسربلن ب صورت رو خن خ به هال ختفاال

مجال

ویژگ هال روخنسانج و تحلیال المل سایله حسالدت

به هل ختفال

نلبوی در به هل ختفال

مجل

5

2

(خلیسون و ها لرخن،

مفوسط چند سل ت در هافا وقات اود رخ در باه هال

خسفالد ما کردناد .خ آنجالی کا هادف پاژوهش ،تعیاین
مجال

(یوتز و بی هوم )2011 ،و میازخن

 )2007بود خست .در خینجل پرساشهالی م ال "با صاورت
ختفال

باود ،حجام ناونا

مجل

4

مجل

م گذرخنید" و یل "چا مادت خسات کا خ
مجل

خسفالد ما کنیاد" م ارح باد

خساات .خیاان پرسشاانلم باا صااورت بسااف پلسااخ بااود و

مفنلسب بل تعدخد ملد هل آ مون و توصی خرخلا باد  ،نهلیاد

مشلرکتکنندگلن بلیاد خ باین گزینا هال ،گزینا مفنلساب رخ

کافر خ  200نار بلبد (مککالم و ها لرخن )1999 ،1کا در

خنفخلب کنند .خین پرسشنلم تنهة تاعیاتبانل ف دخباف و

خیاان پااژوهش حجاام ناون ا  223نااار در نظاار گرففا بااد.

خطال لت در مینة مدت ملن و نحوة خسافالد خ باه هال

همچنین ،بر خسلس نظری کلمر و ل  )1992( 2کالیت خندخ
ناون بیش خ  200نار برخ تحلیل المل در سا

ختفال

سیاهة حسادت زناشویی :7با منظاور خر یالب حسالدت

اوب

قرخر م گیارد و میار  ،گلمسات و گالرینو )2002( 3توصای

مجل

توسط خفرخد مورد م للع ب دست م دهد.

وتین در به هل ختفال

مجل

 ،خ نسخة خصالح بد

ناود خند ک بل توت ب تعدخد ملد هل آ ماون حجام ناونا

مقیالس حساالدت فاایسبااوک( 2مااویس و ها االرخن)2009 ،

بلید تقریهلً برخ خترخ تحلیل لمل د برخبر تعدخد ملد هال

خسفالد بد خست .خین مقیلس دخرخ  27گویا خسات کا خ

آ مون بلبد ک حجم ناون خین پژوهش نیز در س

کالیت

آ مودن هل وخسف م بود پلسخ دهناد کا "تال چا میازخن

منلسب قرخر م گیرد .برخ خنفخلب ناون خ روش ناون گیر

خحفالل دخرد در هر یک خ موخرد م رح بد درگیر باوند؟"

تصلدف سلد خسفالد بد ،ب خین صورت کا خبفادخ فهرسات

مقیلس حسلدت بر خسلس مقیلس لی رت (خ ب هایچوتا تال

کلرمندخن مفأهل دخنشگل باالر گاذخر گردیاد و ساپس بال

هایش ) طرخح بد خست .در خین سیله برخ خر یلب میزخن

خسفالد خ تدول خ دخد تصلدف خ میلن آنلن  520نار خنفخلب

حسلدت وتین نسهت ب ی دیگر در باه هال ختفاال

بدند .خفرخد خنفخلب بد ب خین سثخل پلسخ دخدناد کا "آیال
ب صورت رو خن خ به هل ختفال

مجال

ودبالن و

مجل

نارخت گوی هل بلهم تاع بد و سپس مفوسط آنهال

محلسه م بود .ط برش در خیان پرساشنلما ناار  3یال

هاسربلن خسفالد م کنند؟" مالک قرخر گرففن خفرخد در گرو

س

ناون دخدن پلسخ م هت ب خین سثخل بود .درنهلیات  300ناار

کرخنهلخ خسفالد بد خسات کا در پاژوهش کاول )2010( 9

مفوسط خست .برخ بررس هاسالن درونا خ آلاال
10

11

در ناون قرخر گرففند ک برخ آنلن پرسشانلم خرسالل باد و

برخبر  0/92و در پژوهش یوتز ،ملس لنل و للید ()2015

درمجاااو  223پرسشاانلم بل گشاات دخد بااد و در تحلیال

برخبر  0/93بود خست.

نفلیج دخد هل مورد خسفالد قرخر گرفت.
2. Comrey & Lee
4. SNS Use Scale
6. Ellison
8. Facebook Jealousy scale
10. Muscanell

1. MacCallum et al.
3. Meyers, Gamst & Guarino
5. SNS Intensity Scale
7. Jealousy Scale
9. Cole
11. Khalid
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مقیاس نظارت بر همسر :1خین مقیلس ب منظور بررسا نظالرت
خفرخد بر هاسربلن در به هال ختفاال مجال طرخحا باد
خست .خین سیله ک توسط فلرگیل 2و ها لرخن ( )2013سل ف بد ،
دخرخ  15گوی خست و بر خسلس مقیلس لی رت (خ کلمالً مخللام تال
کلمالً موخفقم) نار گذخر م بود .در خین سایله گویا هالی نظیار
"من ب فعللیت هل هاسارم در محایط هال بار ط خ فاالد دخرم"،
"پروفلیل هاسرم رخ در به هل ختفال مجل وخرس م کنم"
و " خین موضو من رخ نگرخن ما کناد کا هاسارم در باه هال
ختفال مجل یک رخب قدیا دخبف بلبد" خرخلا باد خسات.
هاسلن درون خیان مقیالس در نساخة خولیا (( )a=0/79فلرگیال و
ها االرخن )2013 ،و در خیاان پااژوهش باار خساالس آلااال کرخنهاالخ
( )a=0/24باارآورد گردیااد؛ ک ا نفاالیج نشاالن خ هاساالن درون ا
رضلیتبخش پرسشنلم دخرد.
روش اجرا و تحلیل دادهها
در خین م للع ب منظور آملد سل سیلهة حسالدت نلباوی
در به هل ختفاال مجال بارخ خسافالد در تاعیات

خیرخن  ،خبفدخ خین مقیلس توسط پژوهشگرخن با بالن فلرسا
ترتا بد .سپس نسخة ترتاا باد مجاددخً با خنگلیسا
برگردخند بد و موخرد دم خن هلق تصحی گردید .با منظاور
بررس روخی صور سیله پس خ ت ایل مرخحال ترتاا ،
سیله در خ فیلر چندین نار خ مفخصا روخنبنلسا قارخر
گرفت ک روخی صور سایله رخ ماورد تأییاد قارخر دخدناد.
درنهلیت سیله حسلدت نلبوی ب هارخ مقیلس نظلرت بر
هاسر در بین گرو ناون ب خترخ گذخبف بد .مالن ت ایال
پرسش نلم هل ب صورت مفوسط  10تل  15دقیق در نظر گرفف
بد بود.
یافتهها
در خینجل ،یلفف هل پژوهش در دو بخش روخی و پلیلی خبزخر
بر خسلس سثخل هل پژوهش الص بد خست .ویژگ هال
تاعیتبنل ف خفرخد مورد م للع در تدول  1الص باد
خست.

جدول  .1ویژگیهاي جمعیتشناختی شرکتکنندگان در پژوهش
گرو سن

مدت ملن خ دوخج

میزخن تحصیالت

میزخن خسفالد خ
به ختفال در
هاف

 12تل  24سلل
 59نار
%22/5
کافر خ  5سلل
20
%35/9
دیپلم و فوقدیپلم
 50نار
%22/4
 0تل  2سل ت
 53نار
%23/2

 25تل  35سلل
 23نار
%37/2
 5تل  10سلل
 71نار
%31/2
کلربنلس
 137نار
%21/4
 3تل  5سل ت
 71نار
%31/2

 32تل  40سلل
 44نار
%19/7
 10تل  20سلل
 40نار
%17/9
کلربنلس خربد
 29نار
%13
 2تل  9سل ت
 47نار
%21/1

 41تل  50سلل
 33نار
%14/2
 20سلل و بیشفر
 32نار
14%/3
دکفر
 7نار
%3/1
 10سل ت و بیشفر
 52نار
%23/3

 50سلل و بیشفر
4
%1/2

باارکتکنناادگلن در پااژوهش ااود و هاسرباالن خ
به هل ختفال مجل مخفلا خسفالد م کردند 22 .نار
( 11/7درصد) خ فیسبوک 5 ،نار ( 2/2درصد) خ تاولیفر7 ،
نار ( 3/1درصد) خ لین دین 25 ،نار ( 11/2درصد) خ گوگل
پالس 112 ،نار ( 50/2درصد) خ خینسفلگرخم 199 ،نار (29/2
درصد) خ به هل ختفال محلور خ م ل تلگارخم 5 ،ناار
( 2/2درصد) خ خسنپچت و  11ناار ( 9/4درصاد) خ سالیر
به هال ختفاال مجال خسافالد ما کردناد .خ خفارخد
برکتکنند در پژوهش  72نار ( 34/1درصد) معفقد بودناد

ک ا خساافالد خ بااه هاال ختفااال مجاال ب ا روخبااط
نلبوی بلن آسایب ما ناد و  25/7( 191درصاد) معفقاد
بودند ک بلید قوخنین در بین ن و بوهر در مینة خسافالد خ
به هل ختفال مجل وضع بود.
هل توصیا پژوهش نشلن ما دهاد کا لمال
بل
ب وفلی دخرخ بل ترین میلنگین (  ) X  3 / 12و لمل دلهار
در روخبااط نلبااوی کاامتاارین می النگین (  ) X  1 / 67رخ دخرخ
هال توصایا پاژوهش بارخ
خست .در تادول  2بال
مفغیرهل مخفلف خرخل بد خست.

2. Farrugia

1. Partner Surveillance Scale
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جدول  .2شاخصهاي توصیفی متغیرهاي پژوهش
متغیرهاي پژوهش

میانگین ()M

انحراف استاندارد ()SD

تعداد گویه

ضریب پایایی

حسلدت (نار کل)

2/22

0/24

 27گوی

0/95

ب وفلی

3/12

1/02

 10گوی

0/92

بدگالن

2/22

1/21

 2گوی

0/91

نظلرت

2/30

0/92

 2گوی

0/29

دلهر

1/22

0/73

 5گوی

0/72

مقیلس نظلرت هاسر

2/70

0/20

 15گوی

0/72

ابزار سنجش
ب منظاور پلساخگاوی با ساثخل خول پاژوهش (آیال سایلهة
حسلدت نلباوی در باه هال ختفاال
سنجش خین سل در وجهل خیرخن خ روخی

مجال

بارخ

م بر وردخر

خست؟) ب بررسا روخیا سال و روخیا هاگارخ سایلهة

کولاااوگروف -خسااایرنف ،1هایچیااک خ گویا هاال خنحاارخف
معناالدخر خ تو یااع نرماالل ندخباافند .باال

کالیاات

ناون بردخر کلیر  ،میار و خل این 2برخبار بال  0/94و آ ماون
2

3

کرویت بلرتلت  x =3201/99 ،p>0/001ب دست آمدند ک
نشلندهندة کالیت ناون و ملتریس هاهسفگ منلساب بارخ

حسلدت نلبوی پردخ ف بد .برخ بررس روخیا سال خ
تحلیل لمل خکفشالف ؛ و ساپس با منظاور بررسا روخیا

تحلیل مثلا خصل

هاگرخ  ،خ ضریب هاهسافگ باین خیان سایله بال سایله

خین مدل  4لمل بال توتا با خر شهال ویاژ بال تر خ 1

نظلرت نلبوی خسفالد بد .ب منظور خنجالم تحلیال المل

(تدول  )2و ناودخر خس ر کفل (ب ل  )1خسفخرخج بد.

تحلیل لمل خکفشلف خست .وخمل نهاف در آ مون بال روش
4

5

و چر ش وخریالکس خسفخرخج بد .در

ها گوی هل خ نظر ماروض نرملل بودن ماورد بررسا قارخر
گرففنااد .باار خساالس خطال االت باا دساات آمااد خ آماالر

شکل  .1نمودار اسکرس کتل مؤیفههاي استخراجی سیاهه حسادت زناشویی
2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
4. principal components

1. Kolmogrov-Smirov
3. Bartlett's Test of Sphericity
5. varimax rotation
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جدول  .3ارزشهاي ویژه باالتر از  1و درصد واریانس تبیین شده توسط هر عامل پس از چرخش
مؤیفهها

ارزش ویژه

درصد تبیین واریانس

درصد واریانس تراکمی

1

5/72

21/4

21/4

2

4/20

17/20

39/2

3

3/72

13/93

53/4

4

2/23

10/42

23/20

بل توت ب با ل  1و تادول  ،3درمجااو  4مثلاا خ
سیله خسفخرخج گردید ک هر  4مثلا مقلدیر ویژ بل تر خ 2

خر ش ویژ  5/72و درصاد تهیاین وخریالنس  21/4بیشافرین
مقدخر و لمل چهلرم بل خر ش  2/23و درصد تهیین وخریالنس

دخرخ بودند ک رقام منلساه خسات .درمجااو خیان  4لمال

 10/42کاامتاارین مقاادخر خ وخری النس کاال مفغی ار حساالدت

 23/20درصد وخریلنس کل رخ تهیین ما کنناد .لمال خول بال

نلبوی در فضل مجل

رخ تهیین م کنند.

جدول  .۴ماتریس بارهاي عاملی سیاهه بر روي مؤیفههاي استخراج شده
ردیف سثخلهل
1

لمل 1
ختفال

ملن ک بهینم هاسرم در به

مجل

لمل 2

لمل 3

لمل 4

فرد خ تانس مخاللام رخ 0/74

ک من نا بنلسم ب فهرست دوسفلنش خضلف ناود خست ،خحسلس پریشالن
م کنم.
2

ملن ک بهینم هاسرم وضعیت نلبوی خش رخ ب صاورت صاحی در باه
ختفال

3

مجل

مشخ

0/72

ن رد خست ،خحسلس پریشلن م کنم.
خحسلس یل لطا دخبف

خگر بهینم هاسرم فرد رخ ک پیش خ خین بل خو رخب

0/72

خست در فهرست دوسفلنش قرخر دخد  ،خحسلس تهدید م کنم.
4
5

ختفال

بر فعللیتهل هاسرم در به

مجل

0/72

نظلرت م کنم.

ملن ک بهینم هاسرم پیلم رخ ب صاحة فرد خ تنس مخللف خرسلل ناود

0/22

خست ،خحسلس پریشلن م کنم.
2

در مورد دوسفلن هاسرم در به

7

نا توخنم بل خین موضو کنلر بیلییم ک فرد خ تنس مخللف ،هدی یل پیالم
لص رخ در به

2

ختفال

ختفال

مجل

خگر بهینم هاسرم تصویر خ

مجل

0/74

خ خو سثخل م پرسم.
0/72

برخ هاسرم خرسلل کند.

ودش رخ در صااح خ کا خفارخد خ تانس 0/70

مخللف حضور دخرند ،خرسلل ناود بلبد خحسلس پریشلن م کنم.
9

خگر مفوت بوم هاسرم دسفرس ب باه

ختفاال

مجال

خش رخ محادود 0/22

ناود خست (م الً نلم کلربر و رمز ورود گذخبف بلبد) پریشلن م بوم.
10

خگر هاسرم تصلویر خ

ودش رخ برخ فرد ک قهالً بل خو رخب

خحسلس و 0/77

لطا دخبف خرسلل کند ،خحسلس پریشلن م کنم.
11

دربلر پیلم هل

صوصا کا هاسارم در باه

م کند ،مش وک و بدگالن هسفم.

ختفاال

مجال

خرسالل

0/42
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12

خ خین موضو ک هاسرم یک رخب
مجل

13

لطا و رملنفیک رخ در به

0/71

ختفاال

بل فرد آغل کند ،خحسلس نگرخن م کنم.

خگر هاسرم پیلم رخ خ فرد بل تنس مخللف دریلفت کند ،خحسلس پریشلن

0/20

م کنم.
14

ودش رخ بارخ فارد خ تانس مخاللف کا مان 0/27

خگر هاسرم تصلویر خ

نا بنلسم خرسلل کند ،خحسلس پریشلن م کنم.
15

خ خین

صایا محرملن رخ در به

هاسرم یک رخب

مجال

ختفال

بال

0/21

فرد خیجلد کند ،م ترسم و بدگالنم.
12

خ خین
ختفال

17

خ خین

هاسرم رخب
مجل

صایا بال خفارخد خ تانس مخاللف در باه هال

دخبف بلبد ،نگرخن هسفم.

هاسرم تصلویر خ

پروفلیل و یل در به

ودش رخ ک نلمفنلسب هسفند ب ناوخن تصاویر

0/20

خرسلل کند ،نگرخن هسفم.

12

خ خین

19

درصورت ک ب فعللیتهل هاسرم در به

فرد در به

ختفال

صاحة خو رخ بل بین و بررس
20

0/24

تذب هاسرم بود ،نگرخن هسفم.

مجل

مجل

ختفال

0/73
0/22

مش وک بوم،

وخهم کرد.
مجل

بل هاسرم تلکنون در مورد حضور خو در به هل ختفال

0/22

مجلدل و

بحث دخبف خم.
21
22

ب طور منظم صاح هاسرم رخ در به هل ختفال
خ خین ک هاسرم در به

ختفال

مجل

مجل

چک م کنم.

بال فارد کا قاهالً بال خو رخب ا

0/73
0/71

لطا و خحسلس دخبف خرتهلط برقرخر کند ،نگرخن هسفم.
23

خ هاسرم دربلر فعللیتهلیش در به هال ختفاال

مجال

پارسوتاو

0/72

م کنم.
24

دوسفلن هاسرم رخ در به

ختفال

مجال

0/42

با فهرسات مخالطهین اودم

خضلف م کنم ،تل در صورت حذف خطال لت آنهل توسط هاسرم ،خطال لتشلن
رخ دخبف بلبم.
25

تالش م کنم ،بل خسفالد خ به هل ختفال

مجل

0/20

حس حسلدت هاسرم

رخ تحریک کنم.
22

تالش م کنم ب نلم کلربر و رماز ورود هاسارم با باه هال ختفاال
مجل

27

0/54

و خیایلش دسفرس دخبف بلبم.

در خرتهلط بل خسفالد خ به هل ختفال

مجل

توساط هاسارم خحسالس

0/25

پریشلن و نگرخن م کنم.

باال توت ا ب ا تاادول  ،3س ایلهة حساالدت نلبااوی در
بااه هاال ختفااال

مجاال

دخرخ  27گوی ا و  4لماال

(خحسلس ب وفلی  ،خحسلس بدگالن  ،گرخیش با نظالرت و

خحسلس دلهر ) خست .تدول  4با معرفا هار یاک خ خیان
لملهل پردخ ف خست.
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جدول  .1سؤالهاي مرتبط به  ۴عامل و ویژگیهاي مورد اندازهگیري توسط هر عامل
لمل

ویژگ مورد خندخ گیر

نلم لمل

گوی هل

خول

خحسلس ب وفلی

 10گویااا  ،5 ،3 ،2 ،1 :خین لمل ب بررس خحسلس نگرخن و حسلدت نسهت با هاسار در خرتهالط

دوم

خحسلس بدگالن

سوم

گرخیش ب نظلرت

بل روخبط لرج خ نلبوی م پاردخ د .دروخقاع ناار بال نشالنگر خحسالس

 13 ،10 ،9 ،2 ،7و 14

رخب ا

نگرخن نسهت ب هاسر در خرتهلط بل ناو
به هل ختفال مجل خست.

الطا بال فارد دیگار در

 2گویااا  ،12 ،15 ،12 :خین لمل ب بررس بدگالن نسهت ب هاسر در خرتهلط بل فعللیتهال خو در
فضل به هل ختفال

 12 ،17و 22

مجل

م پردخ د .نار بال در خیان لمال نشالن

م دهد ک فرد نسهت ب برقرخر روخبط محرملن  ،تاذب بادن دیگارخن با
هاسرش و یل خرخلا تصالویر نلمنلساب خ اود توساط هاسارش نگارخن و
بدگالن خست.
 2گوی ا  ،21 ،19 ،2 ،4 :خین لمل ب بررس میزخن دید بلن و نظلرت مخایلن بر فعللیتهال هاسار
در به هل ختفال مجل م پردخ د .نار بل در خین لمال نشالنگر آن
خست ک فرد هاسرش رخ مدخم در به هل ختفال مجل تحت نظر دخرد

 23و 22

و فعللیتهل خو رخ مورد دید بلن قرخر م دهد.
چهلرم خحسلس دلهر

 5گویااا  ،24 ،20 ،11 :خین لمل نشلنگر وتود نگرخن و دلهر نساهت با فعللیاتهال هاسار در
فضل به هل ختفال مجل خست .نار بل در خین لمل نشلن م دهد
ک فرد خ خینک هاسرش خ به هل ختفاال مجال خسافالد ما کناد

 25و 27

دلهر دخرد.

روخی هاگرخ سیله "حسلدت نلبوی در به هال
ختفاااال

مجااال

"خ طریاااق خر یااالب خرتهااالط باااین

رد مقیلسهل خین سیله و "مقیلس نظلرت بار هاسار در

ب وفلی (p>0/01؛  ،)R=0/22بدگالن (p>0/01؛ ،)R=0/32
نظاالرت (p>0/01؛  )R=0/53و دلهاار (p>0/01؛ )R=0/45
خرتهلط معن دخر وتود دخرد .هاهسفگ بین مقیالس نظالرت

به هل ختفال مجل "مورد خر یلب قرخر گرفت .هر دو
خبزخر ب منظور کلربرد در خرتهلط بل به هل ختفال مجل

و نار کل سیله حسلدت نلبوی (p>0/01؛  )R=0/43ک
هاهسفگ نسهفلً قو و معنا دخر خسات .بیشافرین ضاریب

طرخح بد خند .نفالیج مرباوط با ضارخیب هاهسافگ باین

هاهسفگ بین رد مقیلس نظلرت بل مقیلس نظلرت هاسار

رد مقیلسهل خین دو سیله در تدول  2خرخل بد خسات.

(p>0/01؛  )R=0/53بود خست ،چرخ ک تقریهلً هر دو مقیالس

بر خسلس یلفف هل ،میالن مفغیار نظالرت بار هاسار بال مفغیار

سل وخحد رخ خندخ گیر م کنند.

جدول  .6همبستگی بین خردهمقیاسهاي سیاهة حسادت زناشویی و نظارت همسر در شبکههاي اجتماعی مجازي
مفغیرهل
1

ب وفلی

2

بدگالن

3

نظلرت

4

دلهر

5

مقیلس نظلرت بر هاسر

1





2

4

3

5

0/21
0/59
0/42
0/22





0/53
0/53
0/32




0/24
0/53



0/45

-

** p 0 / 01
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در پلسخ ب سثخل خول پژوهش مهن بر خینک آیال سایله
حسلدت نلباوی در باه هال ختفاال

بارخ

مجال

نظلرت بر هاسر دید بد.

م بر وردخر
سنجش خین سل در وجهل خیرخن خ روخی
خست؟ ،درنهلیت یلففا هال پاژوهش بیالن کارد کا سایله
حسلدت نلبوی در به هل ختفاال

مجال

گرخیش با نظالرت خ سایله حسالدت نلباوی و مقیالس
برخ پلسخ ب سثخل دوم پاژوهش مهنا بار "آیال تو یاع
ناودخر سفون لمل هل بنلسلی باد در سایله حسالدت

خ روخیا

نلبوی در وج هل خیرخن نرملل خست؟ خ آ مون بالپیرو-

قلبل قهول بر وردخر خسات .نفالیج تحلیال المل خکفشالف

ویلک خسفالد بد .نفلیج خیان آ ماون نشالن دخد کا در هار

نشلن دخد کا خیان سایله دخرخ  4المل خصال (خحسالس

چهلر لمل بنلسلی بد در سیله حسلدت نلبوی  ،تو یع

ب وفلی  ،خحسلس بدگالن  ،گرخیش با نظالرت و خحسالس

دخد هل بل تو یع نرملل من هق خست و تالوت معنا دخر میالن

دلهر ) خست .نفلیج بررس روخی هاگرخ نیز نشلن دخد ک میلن

تو یع دخد هل در چهلر لمل و تو یع نرملل مشلهد نا باود

خین سیله و مقیلس نظلرت بر هاسر هاهسافگ معنا دخر

(.)p<0/05

1

وتود دخرد ،ب ویژ بیشفرین هاهسافگ میالن ارد مقیالس
جدول  .7آزمون شاپیرو-ویلک بهمنظور بررسی نرمال بودن توزیع هر یک از عاملهاي سیاهه حسادت زناشویی
آماره

درجه آزادي

سطح معنیداري

نا عاملها
ب وفلی

0/99

223

0/15

بدگالن

0/92

223

0/09

نظلرت

0/92

223

0/02

دلهر

0/99

223

0/12

پایایی ابزار
ب منظور پلسخ گاوی با ساثخل ساوم پاژوهش (آیال سایله
حسلدت نلباوی در باه هال ختفاال
سنجش خین سل در وجهل خیرخن خ پلیلی

مجال

بارخ

م بر وردخر

هاسلن درون منلسه بر اوردخر هسافند و در نفیجا خیان
سیله دخرخ پلیلی قلبل قهول خست.
بحث و نتیجهگیری
ربد رو خفزون بهر گیر خ به هال ختفاال

مجال

و

خست؟) خ هاسلن درون خسفالد بد .روش آلاال کرخنهالخ
(ب نوخن ی خ روش هل معفهر بارآورد هاسالن درونا )

دنیل خینفرنت تأ یر گسفرد خ رخ بر ندگ فرد و ختفال
خفرخد گذخبف خست و تغییرخت رخ در سهک ندگ خنسلنهل با

ب منظور بررس هاسلن درون سیله حسلدت نلباوی در

وتود آورد خست .هدف خین پژوهش ،بررسا ویژگا هال

به هل ختفال

مجل

بر خسلس خلگو  4المل ماورد

روخن سنج سیله حسلدت نلبوی در به هل ختفاال

خسفالد قرخر گرفت .یلفف هل نشالن دخد کا در ارد مقیالس
ب وفلی آلال برخبر  ،a=0/92در رد مقیالس بادگالن آلاال

مجاال بااود .حساالدت نلبااوی در بااه هاال ختفااال
مجل ب گون هل مخفلا نظیر نگرخن خ خرتهلطلت الرج

برخبر  ،a=0/91در رد مقیلس نظلرت آلال برخبار  a=0/29و

خ روخبط نلبوی  ،خحسلس بدگالن در خسفالد نلمنلساب خ

در رد مقیلس دلهر آلال برخبر  a=0/72بود.

به هل ختفال

در پلسخ ب سثخل سوم پژوهش مهن بر خینک آیل سایله

مجل

ملنند خرسلل تصلویر نلمنلساب خ

ود ،نظلرت و دید بلن هاسر خ طریق وخرس مادخوم خو و

حسلدت نلباوی در باه هال ختفاال مجال بارخ
م بر وردخر
سنجش خین سل در وجهل خیرخن خ پلیلی

درنهلیت دلهر نلبا خ دسات دخدن هاسار اود رخ نشالن
م دهد .در خیان پاژوهش با منظاور بررسا روخیا سایله

خست؟ ،نفلیج پژوهش نشلن دخد ک هر چهالر مقیالس خصال

حسلدت نلبوی خ تحلیل لمل خکفشلف و بررسا رخب ا

سیله حسلدت نلبوی در به هال ختفاال

مجال

خ

آن بل مقیلس نظلرت بر هاسر در به هل ختفال

مجل

1. Shapiro-wilk
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خسفالد بد .همچنین ب منظور تحلیل هاسلن درون سایله

حسلدت ،س

خ روش آلال کرخنهلخ بهر گرفف بد.

نیز خبلر ناودناد .در پاژوهشهال کاول ( ،)2010یاوتز و

گزخرش پژوهش در سلل  2012در کشور خسافرخلیل نشالن
دخد ک  27درصد خ مردم خین کشاور با خینفرنات دسفرسا

بی هااوم ( ،)2011خباا ( ،)2011کیااو ( )2011ملرباالل و
ها لرخن ( )2012نیز خ سیلهة حسلدت نلبوی بهر گرففا

دخرند و ب طور مفوسط  12/5سل ت در هاف وقت ود رخ در

بد ک نفلیج آن پاژوهشهال بال خلگاو با دسات آماد در

به هل ختفال
ختفال
خ آن به

مجل

ما گذرخنناد .در خسافرخلیل باه

2

پژوهش حلضر ی سلن نیست .چنین تالوت م توخند نلب خ

فیسبوک بل گسفر  95درصد محهوبتارین و پاس
ختفال

خینسفلگرخم بل  31درصد قرخر ما گیارد.

وتود تالوت هل فرهنگ  ،ختفاال

ختفال

و ماذهه در تعریاف

حسلدت نلبوی در ناون هل مورد م للع بود بلبد.

 23درصد خسفرخلیلی هل بعد خ سال ت کالر خ باه هال
مجل

خ فالد ،زتناس ،روخباط نالم ا ن و تعهاد

روخی هاگرخ سیلهة حسلدت نلباوی در باه هال

خسفالد م کنند و  55درصاد خسافرخلیلی هال

ختفال

مجل

باین خیان سایله بال

خ طریق بررس رخب

رو خن بیش خ  5بلر ب خینفرنت رتو م نالیناد .م للعا در

مقیلس نظلرت بر هاسر در به هل ختفال

خیرخن نیز نشلن دخد ک  44درصد خ خفرخد مورد م للع حادخقل
در هاف بیش خ  2سال ت خ باه هال ختفاال مجال

بررس قرخر گرفت .نفلیج نشلنگر رخب معن دخر میلن  4لمل
بل نظلرت در فضل مجل بود (تدول  .)2پژوهشگرخن بیلن

محلور خ م ال

(با ویاژ باه ة

خسفالد م کنند و بعد خ به هل ختفال
تلگرخم بل  29درصد کلربر ،به

ختفال

خینسفلگرخم بل 50/2

درصد بیشفرین محهوبیت رخ دخرخ خست .بل توت ب تغییر سهک
ناادگ باال توسااع و ربااد بااه هاال ختفااال
مفغیرهل مفعدد در ندگ

مجاال

،

ناود خند ک باه هال ختفاال

مجال

مورد

مجل

فیسبوک) ما ن خست فارد رخ در معارح حسالدت هاسار
قرخر دهد و خفزخیش حسلدت نلبوی منجر ب خفزخیش سا
بل تر خ نظلرت در به

ختفال

توساط هاسار وخهاد

نلبوی خفرخد م رح بد خند ک

بد (مویس و ها لرخن .)2009 ،پژوهش ملربلل و ها لرخن

پیش خ خین ب ل دیگر دخبفند .حسلدت نلبوی ی ا خ

نشلن دخد ک بین حسلدت نلبوی و نظلرت بر هاسار 0/40

خین مفغیرهل خست .خ دیادگل خیلیا  )2012( 1تجربا خغلاب

رخب

خفرخد خ حسلدت بلمل :هارخس خ دسات دخدن ،بادگالن یال
شاام ب ا دلی ال ب ا وفاالی و اادم صاادخقت خدرخک بااد ،

ضریب پلیلی سیله حسالدت نلباوی در باه هال
ختفال مجل بر خسلس خلگو چهلر لمل بال خسافالد خ

زتنااس پالیین و غاگینا حلصال خ دسات دخدن ،ادم

آلال کرخنهلخ مورد تحلیل قرخر گرفات کا نفالیج حالک خ

خطاینلن و تنهلی و بل فن فرد مهم ندگ خست.

وتود دخرد و خین رخب

معن دخر خست (.)p>0/01

هاسلن درون منلسب پرسشنلم بود (تدول  .)7همچناین

در خین پژوهش برخ بررس روخی سل خ تحلیل لمل

ضریب آلال کرخنهلخ برخ نار کل حسالدت برخبار a=0/95

خکفشلف خسفالد بد .نفلیج تحلیل لمل خکفشالف نشالن دخد

بود ک در پژوهشهال ماویس و ها الرخن ( ،)2009کاول

ک سیله حسلدت نلبوی خ چهلر لمال خصال خحسالس

( ،)2010یااوتز و بی هااوم ( )2011و ملرباالل و ها االرخن

ب وفالی  ،بادگالن  ،نظالرت و دلهار تشا یل باد خسات

( )2012ضریب آلال کرخنهلخ برخبر  a=0/92برآورد بد بود

(تدول  .)3خین  4لمل درمجااو  23/20درصاد وخریالنس

ک نشلنگر پلیلی منلسب سیله خست.

کل مفغیر حسلدت نلبوی رخ تهیین م ناودناد (تادول .)3
مویس و ها لرخن ( )2009برخ بررس روخی سال سایله

درنهلیت ،در پاژوهش تاالش گردیاد کا ویژگا هال
روخن سنج سیله حسلدت نلبوی در به هل ختفاال

حسلدت نلبوی خ تحلیل لمل خکفشلف خسافالد ناودناد

مجل

نفلیج پژوهش آنلن نشلن دخد ک خیان سایله تنهال دخرخ یاک

میزخن روخی و پلیلی خین مقیالس ماورد تحلیال قارخر گیارد.

لمل بل مقدخر ویژ  12/22خست ک ما توخناد  47درصاد خ

هالن طور ک مشلهد بد خین سیله در ناونا خفارخد مفأهال

وخریلنس کل رخ تهیین کند .هر چند کا خیان پژوهشاگرخن با

خیرخن دخرخ روخی و پلیلی قلبل قهول خسات .بال توتا با

خهایت لملهل دیگار نظیار گارخیش اوم با ساات

نفلیج حلصل خ پژوهش ،ما توخن گات کا سیلهاة حسلدت

2. Cave

در ناون برگرفف خ فرهنا

خیرخنا آ ماون باود و

1. Illig
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م توخند پلسخگاو

مجل

نلبوی در به هل ختفال

.نیل پژوهشگرخن و روخنبنلسلن در مین هل پژوهش بلباد
در نفیج خ خین خبزخر م توخن در رخسفل خر یالب مفغیرهالی
 نظلرت و دلهار خ دسات،  بدگالن، چون خحسلس ب وفلی
.خسفالد کرد

مجل

دخدن هاسر در به هل ختفال

بل توت ب نفلیج حلصل خ پاژوهش ما تاوخن گاات کا
مجال

سیله حسلدت نلباوی در باه هال ختفاال

م توخناد پلساخ گاو نیال پژوهشاگرخن و روخن بنلسالن در
 در نفیج خ خین خبازخر ما تاوخن در.مین هل پژوهش بلبد
،  بادگالن، رخسفل خر یلب مفغیرهلی چون خحسلس ب وفلی
نظلرت و دلهر خ دست دخدن هاسر در به هل ختفاال
 پاژوهش حلضار تنهال بار رو ناونا.مجل خسفالد کارد
وجهل خسفالد کنناد خ باه هال ختفاال مجال در
 بنالبرخین،بلفت فرهنگ بهر کلبلن ب ختارخ در آماد خسات
تعایم نفلیج خیان پاژوهش با سالیر گارو هال و بلفاتهال
 پیشنهلد م باود.فرهنگ و قومیف بل محدودیت هارخ خست
ک خین پژوهش بر رو ناون وسیعتر و در دیگر بلفتهال
.فرهنگ و قومیف نیز خنجلم بود
منابع
 وخمال.)1392( . ج،  غ؛ و باوخلهر،  ح؛ غالر، م؛ ف رآ خد، ففح
:)51( 13 .  فصلنلمة رفل ختفال. نلبوی

مین سل ب وفلی

.137-109
 خ فهالر و روخیا و.)1394( . م،  ؛ و خحااد، خ؛ هرختیلن، ول خد
.سل فلر لمل فرم تجدیدنظر بد مقیلس خساالم حسالدت
:)3( 12 ، فصلنلمة دخنش و پژوهش در روخن بنلسا کالربرد
.112-100
Bowe, G. (2010). Reading romance: The impact
Facebook rituals can have on a romantic
relationship. Journal of Comparative Research in
Anthropology and Sociology, 1(2), 61-77.
Cave, R. (2011). Facebook jealousy: Examining the
effects of Facebook on adult romantic
relationships. Master’s Thesis (Open Access),
Longwood University.
Cole, M. (2010). Jealousy and attachment 2.0: The
role of attachment in the expression and
experience ofjealousy on Facebook. Master’s
Thesis (Open Access), University of Central
Florida.
Comrey, A. L., & Lee, H. B. (1992). A first course in
factor analysis. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Darvell, J., Walsh S. P., White, K. M. (2011)
Facebook Tells Me So: Applying the Theory of
Planned Behavior to Understand PartnerMonitoring Behavior on Facebook. Cyber

129 / ...  روایی و ساختار عاملی مقیاس حسادت زناشویی در استفاده از شبکههاي اجتماعی مجازي،اعتبار
Smith, K. (2016). 37 Instagram Statistics for 2016
Marketing.
Retrieved
Jan17,
2017,
fromhttps://www.brandwatch.com/blog/37instagram-stats-2016/
Tokunaga, R. S. (2011). Social networking site or
social surveillance site? Understanding the use of
interpersonal electronic surveillance in romantic
relationships. Computers in Human Behavior,
27(2), 705-713.
Tosun, L. P. (2012). Motives for Facebook use and
expressing “true self” on the internet. Computers
in Human Behavior, 20(4), 1510-1517.
Utz, S., &Beukeboom, C. J. (2011). The role of social
network sites in romantic relationships: effects on
jealousy and relationship happiness. Journal of
Computer-Mediated Communication 16,511–527.
Utz, S., Muscanell, N., &Khalid, C. (2015). Snapchat
elicits more jealousy than Facebook: A
comparison of snapchat and Facebook use. Cyber
psychology, Behavior, and Social Networking, 18
(3), 141-146.
Valenzuela, S., Park, N., &Kee, K. F. (2009). Is there
social capital in a social network site?: Facebook
use and college students’ life satisfaction, trust,
and participation. Journal of Computer-Mediated
Communication, 14, 875–901.
White, G. L. (1981). Jealousy and partner’s perceived
motives for attraction to a rival. Social Psychology
Quarterly, 44, 24–30.

