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ABSTRACT The article is taken from a doctoral dissertation.
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Aim: The aim of present research was making a test of perception of 
lovemaking between single students and survey of psychometric features of this 
tool. Methods: The research method was mixed. For this purpose, first during a 
qualitative study based on data-driven theory using a semi-structured interview 
technique, 32 students (18 girls and 14 boys) were interviewed. The sampling 
method was purposeful and based on theoretical saturation. The text of the 
interviews were identified using MAXQDA10 qualitative data analysis software. 
Students' coding and perception of lovemaking were identified in three categories: 
ethics of logical obedience, emotional self-obsession and immoral self-obsession. 
In the next step, based on the codes obtained from the qualitative part of the 
research, a questionnaire appropriate to the cultural and educational context of 
Iranian society was developed to measure the perception of lovemaking of single 
students and then 560 single students ranging in age from 19 to 33 years. (314 
girls and 246 boys) Bachelor's and Master's degrees from 5 governmental and 
Islamic Azad universities in Tehran (Allameh Tabatabai, Shahid Beheshti, Imam 
Sadegh (AS), Research Sciences and Amirkabir Universities), which are in a 
multi-stage cluster method Were selected and answered the test. Results: The 
results of confirmatory factor analysis showed that the scale of love perception 
contains 18 questions and includes three confirmed categories of ethics of logical 
obedience (questions 1, 2, 3, 4, 5, 6), emotional self-obedience (questions 13, 14, 
15, 16, 17, 18) and immoral self-obsession (questions 7, 8, 9, 10, 11, 12) of 
lovemaking. Model fit indices in confirmatory factor analysis confirmed the 
validity of this scale. Conclusion: Therefore, based on the findings, the students' 
love perception test can be used as a valid and valid tool to measure and evaluate 
the love perception of single Iranian students. 

Keywords: Perception of lovemaking, students, validity, reliability, mixed 
method, confirmatory factor analysis 
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گی  سنجی آزمون  های روان  ساخت و بررسی ویژ
ک عشق  ورزی در دانشجویان مجرد  ادرا
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سراهت آزمرون ادرا  عشرق ورزی در میران دانشرجویان مجررد و بررسری  هردفپژوهش حاضر برا  هدف:
روش پررژوهش آمیخترره بررود. برررای ایررن منظررور ابترردا  رری یررک  روش:آن انجررام شررد.  سررنجی روانهررای   ویژگی

 23سراهت یافتره برا   محور و با بره کرارگیری تکنیرک مصراحبه نیمه  پردازی داده  مطالعه کیفی مبتنی بر نظریه
برود. مرتن گیری هدفمند و برر اسراب اشربای نظرری  پسر(، مصاحبه شد. روش نمونه 14دهتر و  15دانشجو )
ورزی   کدگررذاری و ادرا  عشررق MAXQDA10هررای کیفرری   افررزار تحلیررل داده  ها بررا اسررتفاده از نرم  مصرراحبه

دانشجویان در سه مقوله اهرال  پیرروی منطقری، هرودپیروی عرا فی و هرودپیروی ضرد اهالقری شناسرایی 
متناسرب برا بافرت شد. در مرحله بعد، برر اسراب کردهای بره دسرت آمرده از بخرش کیفری پرژوهش، آزمرونی 

ورزی دانشرجویان مجررد تردوین شرد و سرپر   گیری ادرا  عشرق  فرهنگی تربیتی جامعه ایرانی جهت انردازه
پسررر( مقطرر  کارشناسرری و  346دهتررر و  214سررا  ) 22تررا  17بررا دامنرره سررنی  مجرررددانشررجوی  861تعررداد 

مره  با برائی، شرهید بهشرتی، امرام های عال  دولتری و آزاد شرهر تهرران )دانشرگاه   دانشرگاه 8کارشناسی ارشد 
ای انتخاب شردند، بره ایرن آزمرون   ای چند مرحله  ، علوم تحقیقات و امیرکبیر(، که به شیوه هوشه)ی(صاد 

سرؤا  و  15ورزی حراوی   نتایج تحلیل عاملی تأییدی، نشان داد مقیاب ادرا  عشرق ها: یافتهپاسخ دادند. 
(، هرود پیرروی عرا فی 6، 8، 4، 2، 3، 1روی منطقری )سرؤاالت مشتمل بر سه مقوله تأیید شده اهال  پیر

( از 13، 11، 11، 7، 5، 9( و هررررود پیررررروی ضررررد اهالقرررری )سررررؤاالت 15، 19، 16، 18، 14، 12)سررررؤاالت 
های برازش مد  در تحلیل عاملی تأییردی روایری ایرن مقیراب را مرورد تأییرد قررار   ورزی است. شاهص  عشق
توانررد برره عنرروان ابررزاری   ورزی دانشررجویان می  ها، آزمررون ادرا  عشررق  سرراب یافتررهلررذا بررر ا گیری: نتیجددهداد. 

 ورزی دانشجویان مجرد ایرانی مورد استفاده قرار گیرد  معتبر و روا جهت سنجش و ارزیابی ادرا  عشق

 ورزی، دانشجویان، روایی، پایایی، روش آمیخته، تحلیل عامل تأییدی  ادرا  عشقهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه
کرره معمررواًل شناسرر انروهررای   عشررق در حرروزه علرروم روانرری، یکرری از سررازه ی برره شررمار آمررده 

گسررترده ای از عواطررف و احساسررات انسررانی از احساسررات سرراده   برررای نشرران دادن طیررف 
کرار مری لرین، چران، رود )  لذتجویی تابلبه و توجه بیر قابل توصیف نسبت بره فررد دیگرر بره 

دیرردگاه اریکسررون، عشررق مهمترررین مزیررت انسرران شررناخته شررده و  (. از2631، 7کونررگ و او
، 2نترونوعی ازخودگذشتگی دوجانبه یعنی ادبام شردن فررد در شرخش دیگرر اشراره دارد ) به

ای   ای نیررز، عشررق را نیررازی عرراطفی، لررذتی مثبررت، احساسرری عمیررق، عالقرره  (، عررده2631
کرره برره پررذیرش بی  لطیررف یررا جاذبرره سررت داشررتن یرره فرررد تمرکررز قیررد و شررر، و دو ای شرردید 

کرنره،   هرای برارز دوره جروانی دانسرته  دارد، تعریف و آن را از ویژگری انرد )لروئیکس، سرفجی 
کلیمسرررترا کروسرررتی و  (. برخررری نیرررز مفهررروم عشرررق را صرررراحتًا بررره تمرررایالت 2635، 9شررروارتز، 

هرای جسرمانی و روابرگ جنسری را مهمتررین م لفره در   جنسی نسبت داده و توجره بره ویژگری
(. هاتفیلرد و 2636، 4اند )احمداوبلو و چامورو پرموزیه  تبیین مفهوم عشق بین افراد دانسته

گرمخرررانی، 3220) 1راپسرررون (، عشرررق را بررره عنررروان احسررراس و 3121؛ بررره نقرررل از امرررانی و 
ای شرردید برره چیررزی همررراه بررا ارتبرراطی نزدیرره برره عررواطفی چررون لررذت، نرراراحتی،   عالقرره

یسرررا، 3210) 6کننرررد. اسرررترنبرد  یرررف مررریعصررربانیت، تررررس و حسرررادت تعر ؛ بررره نقرررل از نور
(، نیررز عشررق را ترکیبرری از سرره عنصررر صررمیمیت، میررل 2632، 1المبرررت، دی وال و فیررنچمن
ای انگیزشری داشرته   دانست. در تعریف وی نیز عنصر میل، جنبه  )شور و شوق( و تعهد می

کنش فیزیولوژیه، جذابیت ج نسری، تمایرل جنسری و احساس جذابیت فیزیکی همراه با 
نمایرد )هردایتی دانرا و صرابری،   و اشتاال جنسی مثبرت نسربت بره معشروق را برجسرته مری

                                
1. Lin, JLL., Chan, M., Kwong, K., Au, L. 

2. Neto, F. 
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کرره در انسرران   (. مطهررری، عشررق را حالررت درونرری )روحرری( و روانرری مثبترری مرری3121 دانررد 
کشش انسان به سوی موضروعی   حالتی خوشایند ایجاد می که موجب  کند، حالتی دلرذیر 

کسی می دانرد )مطهرری،   شود. وی، عشق را مافوق محبت و دوست داشتن می  یا چیزی یا 
گسسرررتنی بررا عفررت قلمرررداد نمرروده و معتقررد اسرررت 3121 (؛ و آن را در پیونرردی عمیررق و نا

کنار عفت باشرد. از نظرر وی، جنبره روحری و صرمیمت و   عشق زمانی متولد می که در  شود 
که به وصال دو نفرر  دوستی وافر در این نوع عشق به واسطه در هم آمیختگی با عفت، وقتی 

شررود و ویژگرری دوری از   بینجامررد، منجررر برره تعهررد و وفرراداری دو نفررر نسرربت برره یکرردیگر مرری
کننرده تمرام نیازهرای   شهوت این عشق باعش مری شرود ترا عاشرق و معشروق، خرود را ترنمین 

زهرای خرود جسمی و روحی یکدیگر بدانند و جامعه خارج از این جمع دو نفره را در رفرع نیا
قرآنری در حروزه -(. لذا عشق به عنروان یره ف ریلت اخالقری3112سهیم نکنند )مطهری، 

هرای شخصریتی، معنروی و   یابرد و برر اسراس ویژگری  عاطفی سبه زندگی همسران معنا مری
ترررر و   هرررای ظررراهری و جسرررمانی را تحرررت ترررنایر قررررار داده؛ دلنشرررین  روحرررانی همسرررر، داشرررته

کرررده و مرری  جررذاب کمررال انسرران را برره سرروی عشررق الهرری رهنمررون سررازد توانرر  تررر  د در سرریر 
 .(3121پور،   راد و موسایی  )هوشنگی، امین ناجی، جمشیدی

گررره خرروردگی دوران جرروانی ) هررایی همچررون   سررالگی( بررا ویژگرری 11تررا  31بررا توجرره برره 
کالسرررن، روسرررو و 2635صرررمیمیت و روابرررگ صرررمیمانه )نترررو،  ینولررردز، النررردری،  ؛ بررروراک، ر

( و اتخرراذ مهمترررین تصررمیمات زنرردگی همچررون ازدواج، انتخرراب همسررر و 2637، 7فریبرررد
(، و برا امعران نظرر بره اینکره در ایرران، 2632، 2شال در این دوران )رودباغ، فرناندز و لوینسرون

ایررن دوره مصررادف بررا ورود جوانرران برره دانشررگاه اسررت و ورود برره دانشررگاه بررا بررروز تاییرررات 
که یکی از این اشتباهات مربرو، بره روابرگ نزدیره و  بسیاری در روابگ انسانی، همراه است 

که منجر به شکستن استانداردهای شخصری، اسرتانداردهای  دوطرفه افراد به نحوی است 
گران،     بنردوباری جنسری مری  دیگران، استانداردهای معنروی و بری کسرون، فا شرود )هرول، سا

                                
1. Burack, J. A., Reynolds, A., Landry, O., Klassen, G., Russo, N., & Fryberg, S. 

2. Rodebaugh T.L., Fernandez K.C. & Levinson C.A. 
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یلیررامز و واردیسررکو کررین2631، 7و (، لررذا توجرره برره ایررن 2636، 9؛ مررایرز2631، ؛2؛ سرراریکام و ا
مسررنله و تعیرررین حررردود و اارررور روابرررگ بررین دو جرررنس امرررری حیررراتی در سرررالمت خرررانواده و 

 گردد.  جامعه تلقی می
کیفیت روابگ دختر و پسر برا توجره بره ارزش هرا و باورهرای   با این وصف، تعیین حدود و 

کم بر جامعه اسالمی، از مسائل جامعره و مبرانی تربی ورزی و   تری مرا اسرت. در مرورد عشرقحا
کره دامنره آن از بسرته  چگونگی رابطه با جنس مخالف، دیدگاه گونی  گونا تررین شررایگ   های 

یرچ  باشرد )لری، فلرورز، تراریمن، مره  تا بازترین شرایگ در نوسان است، مطررا مری ، 4کرارتر و ر
ز خانره خرارج شرود؛ (. در ویتنام، دختر حق ندارد بدون همراهری برا یره زن شروهردار ا2631

رود در سرن نوجروانی، قرارهرای عشرقی   اما در جوامع بربی نظیر آمریکا، از دختران انتظار می
یررره،  ؛ بررره نقرررل از میرزایررری و بربمررردی، 2636داشرررته باشرررند )احمرررداوبلو و چرررامورو پرموز

گرچرره امررروزه پدیررده عشررق، روابررگ عاشررقانه، دوسررتی و رابطرره بررا جررنس 3112 (؛ بنررابراین، ا
هررا و هنجارهررای جوامررع بربرری ماررایرتی نرردارد و در آن فرهنررگ در قررالبی   لف بررا ارزشمخررا

عنروان چرارچوبی   فردگرایانه، بدون دخالت مستقیم خانواده و مبتنری برر امیرال شخصری بره
گارسررریا و مردیرررت  بررررای انتخررراب شرررریه زنررردگی تعریرررف مررری س،  ؛ 2632، 1شرررود )فیشرررر، و 

(؛ امررا حساسرریت ایررن موضرروع در جامعرره 2667، 1فررولر؛ 2667، 6هاتفیلررد، راپسررون و مارتررل
کی از مارایرت بررا هنجارهرای اخالقری و تربیتری پذیرفترره   ایرانری و در برین خرانواده کره حرا هررا 

 باشد، نشان از متنار بودن آن از بافت فرهنگی و تربیتی جوامع مختلف است.  شده می

؛ بره نقرل از 3271، 8تسکیگرایی اجتماعی )ویگو  با این توصیف و مبتنی بر سنت سازه
کلرروری،  گفررت مرردل  (، مرری3121پورمحسررنی  ورزی و رفتارهررای جنسرری و   هررای عشررق  ترروان 

                                
1. Hull, D. M., Saxon, T. F., Fagan, M. A., Williams, L. O., & Verdisco, A. E. 

2. Saricam, H., & Akin, A. 

3. Myers, D. G. 
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هررای فرهنگرری، مررذهبی و   هررای موجررود در شناسرره  ابزارهررای الزم برررای بررسرری آن در تفرراوت
یشرره دارد و از قرروانین اجتمرراعی و فرهنگرری هررر جامعرره تبعیررت  گون ر گونررا اجتمرراعی جوامررع 

هررای   (، نیررز نقررش ارزش2637) و همکرراران  (. در ایررن راسررتا، برروراک2632، 7کنررد )کررارول  مرری
لذا، ایرن  آمیز جنسی جوانان آمریکای شمالی نشان دادند.  فرهنگی را در رفتارهای مخاطره

کررره حیررراتی مبتنررری برررر   هرررای عشرررق  مسرررنله )مررردل ورزی و ابرررزار سرررنجش آن( در جامعررره مرررا 
 و دینی دارد بسیار حائز اهمیت است. های اخالقی، فرهنگی  ارزش

که بر روابرگ پریش از ازدواج دخترران و پسرران متمرکرز بروده  برخی پژوهش انرد نشران   هایی 
انرررد بررریش از نیمررری از دخترررران دانشرررجو در تهرررران، پررریش از ازدواج تجربررره معاشررررت و   داده

ا تجربرره درصررد نیررز قبررل از ازدواج تمرراس جنسرری ر 21دوسررتی بررا جررنس مخررالف و حرردود 
درصرد  06ترا  26(. همچنرین، در تهرران برین 3120اند )قادرزاده، محمدی و محمردی،   کرده
گروه سنی   دانش کراظمی  سال )خلپ 31تا  35آموزان  ؛ 3122پرور و رحیمری،   آبرادی فراهرانی، 

درصرررد دانشرررجویان دانشرررگاه صرررنعتی  1/17(؛ 3120بررره نقرررل از قرررادرزاده و همکررراران، 
(، پرریش از 3115درصررد جوانرران شررهر تهررران )ذکررایی،  1/72( و 3111اصررفهان )قاسررمی، 

طور پنهانی و بدون رضایت خرانواده برا جرنس مخرالف خرود ارتبرا، عراطفی و یرا  ازدواج، به
 اند.   رابطه فیزیکی و جنسی داشته

کشررور و مرررتبگ بررا  بررا توجرره برره مرررور شررواهد نظررری و تجربرری موجررود در جامعرره علمرری 
بنردی مسرنله   هرا در صرورت  گرردد ابلرب پرژوهش  ورزی، مشرخش مری  موضوع عشق و عشق

که آن ابزارها نیز منبعرش از همران   خود از تعاریف بربی و از ابزارهای اندازه گیری این مفهوم 
که معیار همره چیرز را انسران، تمرایالت و احساسراتش )از جملره  پشتوانه فکری بربی است 

انرد و عشرق را واجرد انررژی سرشراری   ی( دانسرتههرای جسرمان  جویی و توجره بره ویژگری  لذت
کرره برره واسررطه آن، انسرران  دانسررته انررد   تواننررد برره شررادی و لررذت برسررند، بهررره برررده  هررا مرری  انررد 
کریمرری3121گررر،   ؛ مصررطفائی و پیوسررته3123،  مهررر  عباسرری و خجسررته ،)رجبرری دنیرروی، ، ؛ 

                                
1. Khaerul. U. N. 
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کیانی مقدم،   راه کره3120نجات و  یرف بربری از پدیرده عشرق بره تعر (. این در حالی اسرت 
هرای   هرا و جاذبره  عنوان پذیرش بی قید و شر، و دوست داشرتن یره فررد بره واسرطه ویژگری

کرریم بره  کره قررآن  جسمانی و ظاهری با مبرانی دینری مرا در ت راد آشرکار قررار دارد بره نحروی 
ات از ممنوعیت و حرام بودن ازدواج با برخی افرراد )زنران بیرر عفیرف )مائرده/ ازدواج  (؛1کر 

کردامن برا 223(؛ ازدواج با زن و مررد مشررک )بقرر/32به طمع ار  )نسا / (؛ ازدواج مومنران پا
کرراران )نررور/ کرررده و در روایررات متعرردد نیررز 21(؛ و ازدواج بررا محررارم )نسررا /1زنا ( و  ...( یرراد 

کنررار سررایر م لفرره هررا از جملرره دیانررت، عفررت، اخررالق، عقررل، شرررافت   عنصررر زیبررایی در 
گرامرری اسررالم )ص( فرمودنررد:  خررانوادگی گرفترره شررده برره عنرروان نمونرره پیررامبر  و ... در نظررر 

که برر فرراز مزبلره و مرنجالب روییرده باشرد  سروال شرد   برحذر باشید و بورهیزید از سبزه» ای 
کرره در خررانواده  ای پیررامبر خرردا  سرربزه زار مزبلرره و مررنجالب چیسررت؟ فرمررود: زن زیبررایی 

کرده باشد گفرت مفهروم عشرق   (. از این رو، می22ق:   ه3530املی، )حر ع« پلیدی رشد  توان 
ورزی بین دو جنس مخالف با رعایت شررایگ فروق، در الهیرات بنری دینری و سریره   و عشق

پرردازی شرده   السرالم برا مقولره ازدواج پیونرد خرورده و برر ایرن اسراس مفهروم  اهل بیرت علریهم
که در نگرش بربی، عشق گونهورزی بیشت  است، در حالی  ای انتخاب در آمرده   ر به صورت 

کامروایی جنسری و آسرایش را بره عنروان خواسرته هرای اصرلی طررفین رابطره برجسرته و برا   که 
کرم رنرگ و   ت عیف عنصر تعهد، حتی ازدواج قانونی را بره عنروان ضررورت تحقرق همسرری 

زومررًا (، بنررابراین در فرهنررگ بیررر توحیرردی ل3122در حررال از بررین بررردن اسررت )عالسرروند، 
کررره عشرررق  عشرررق ورزی در یررره جامعررره   ورزی منتهررری بررره ازدواج نخواهرررد برررود در صرررورتی 

توحیدمحور به تبعیت از سایر رفتارهای موحدانه، بسرتری بررای آرامشرگری، تکامرل و قررب 
الهرری از طریررق میثرراق بلرریز بررین زن و مرررد بررر اسرراس عمررل صررالح و مبنررای دسررتیابی برره 

گیررری خررانواده و توسررعه اخررالق و عقایررد و   عینرری و شررکلآرامررش و امنیررت روحرری و فکررری و 
رفتار حسنه و دور شدن ارکان و اع ای آن از اخرالق و عقایرد و رفتارهرای رذیالنره، قلمرداد 

 (.  3127شود )صادقی و پیروزمند،   می
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گرچه برای اندازه  با توجه به موارد پیش ورزی ابزارهرای مختلفری   گیری سازه عشرق  گفت ا
(؛ مقیرراس الگوهررای 3221) 2هنرردریههنرردریه و  7هررای عشررق  نگرررشاس مقیررهمچررون 

(؛ مقیررراس عشرررق پرررر شرررور در روابرررگ صرررمیمی هاتفیلرررد و راپسرررون 3210عشرررق اسرررترنبرد )
کرره برره ترتیررب پررر اسررتناد ترررین ابزارهررا در مطالعررات روانشررناختی مفهرروم 3210) ( وجررود دارد 

گرفترره ورزی برروده   عشررق کاربسررت قرررار  یررابی و مررورد  )عبرردی و و در ایررران نیررز ترجمرره، هنجار
اعتبرررار قابرررل قبرررولی را نشررران داده امرررا برررا توجررره بررره  و( 3121؛ پورمحسرررنی، 3112گلرررزاری، 
کره انتظرار داشرته باشریم   شناسه های فرهنگی تربیتی جامعه ایرانی، جرای تعجرب نیسرت 
هررای مختلررف دارای تفرراوت معنرراداری   نررگورزی در بررین فره  ورزی و ادراک عشررق  عشررق
کانماسرابه عنوان نمونه  باشد. ( در ژاپرن 2667) 9، تانیگوشری، دایبرو و ایشریموریمطالعات 

هرای عشرق   عراملی سربه 0(، در پرتارال مردل 2637) 4(، نترو و ویلکرس2631و نتو و پینترو )
کرررده3221) هنرردریههنرردریه و  کرره البترره ذکررر ایررن   ( را در فرهنررگ جوامررع خررود تنییررد  انررد 

که  ایرن جوامرع برا  تربیتری های جامعوی و بسرترهای فرهنگری    مشخصهنکته ضروری است 
گرچرره عشررقلررذا. هررم یکسرران برروده اسررت هررای زیررر   ورزی مفهررومی جهررانی اسررت و نگرررش  ، ا

گره خوردگی برا ازدواج و البتره برا شردت و ضرعف متفراوت(  بنایی یکسانی به آن )از حیش 
پرررذیری و   رسرررد تجرررارب جامعررره  جوامرررع قابرررل مشررراهده اسرررت، امرررا بررره نظرررر مررریدر تمرررامی 

از ورزی ترنایر بگرذارد.   های فردی عشرق  هنجارپذیری متفاوت توسگ هر یه از افراد بر جنبه
هررای مختلررف   گیررری واحررد در فرهنررگ  رسررد اسررتفاده از ابزارهررای انرردازه  برره نظررر مرری ایررن رو،

گفرت ابزارهرای فروق  میپس  نباشد. منجر به نتایپ مبتنی بر واقعیت بره واسرطه اینکره  تروان 
کره پدیرده ازدواج در آن جوامرع امرری خصوصری  در بسرتر جوامرع مردرن بربری سراخته شرده 

(، تناسبی برا بسرتر اجتمراعی 2631، 1ها به بایت فردی شده )گلیه  شود و ازدواج  تلقی می
که علری گرذار برودن )  ر  فرهنگی جامعه ما  یان، افبرم در حرال  کران ازدواج در 3120شرار کما  )

                                
1 . Love Attitudes Scale Short Form. 
2 . Hendrick, C., & Hendrick, S. S. 

3. Kanemasa, Y. Taniguchi, J. Daibo, I., & Ishimori, M. 
4. Wilks, D. C. 

5. Gelik, K. 
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 شررود،  آن امررری مقرردس و عمرردتًا بررا نظررارت والرردینی و بزرگترهررا و دیگررر عناصررر انجررام مرری
ورزی   سررنجه مناسرربی برررای شناسررایی ادراک عشررق همچنررین ایررن ابزارهررا، نداشررته باشررد.

بره  مناسرب اسرت ترا افرراد مجررد و از طرفری هرا زوجورزی   نبوده و بیشتر برای سرنجش عشرق
کرره اشرراره شررد(، نمرری توانررد برره خرروبی   واسررطه نررا همخرروانی ابررزار بررا بسررتر پررژوهش )آنگونرره 

هرای فرهنگری و تربیتری جامعره ایرانری را مرنعکس نمایرد. بره عنروان نمونره مطالعره   نشانگان
منردی از   بره دلیرل بهرره ورزی  گرایری و عشرق  (، با موضروع معنویرت3120کریمی و همکاران )

 هنردریههرای عشرق هنردریه و   ب و ناهمسران همچرون پرسشرنامه نگررشابزاری نامناس
گرایرری مررورد نقررد جرردی اسررت و لررذا ایررن قبیررل اقرردامات در   بررا موضرروع معنویررت (3221)

توانرد   مری به واسطه ناهمخوانی ابزار با بسرتر پرژوهش های روانشناختی  بندی پژوهش  صورت
 نتایپ را تحت تنایر قرار دهد. 

گرفتره در مطالعرات تجربری داخلری مررتبگ برا   حسب بررسیعالوه بر این،  هرای صرورت 
کنون اقررردام جررردی نظررری و تجربررری در خصررروص انجرررام یررره مطالعررره  موضرروع پرررژوهش ترررا

مند و مبتنی بر بسترهای تاریخی، فرهنگی، تربیتی و تمدنی جامعه ایرانی در موضروع   نظام
گررر  عشررق چرره مطالعرررات انرردکی بررره  ورزی در حیطرره علررروم روانشررناختی صررورت نگرفتررره، ا

کیفررری بررره مطالعررره رابطررره برررا جرررنس مخرررالف پرداختررره ؛ 3121)نیرررازی و پرنیررران،    صرررورت 
کرمرررررانی و 3125، عباسررررری و شرررررمعونی اهررررروازی رجبررررری،؛ 3120قرررررادرزاده و همکررررراران،  ؛ 

کرررررده  هررررای مختلفرررری را در عشررررق  و سرررربه (3127همکرررراران،  امررررا  انررررد،  ورزی شناسررررایی 
ورزی اقردامی   ی پایرا و روا بررای سرنجش موضروع عشرق و عشرقهیچیه برای سراخت ابرزار

گررررفتن   صرررورت نرررداده کررره اشررراره شرررد بررردون در نظرررر  ررری نیرررز آنگونررره  کم  انرررد و در مطالعرررات 
هررای فرهنگرری و تربیترری جامعرره ایرانرری بررا جوامررع بربرری، از ابزارهررای صدراالشرراره   تفرراوت

 استفاده شده است. 
کراربرد ابزارهرای انردازهلذا ضعف مطالعات تجربی در ایرن  گیرری برومی   زمینره از حیرش 

گرفتره بره راحتری مری خروانی   تروان عردم هرم  کاماًل مشهود بوده و در بررسی مطالعرات صرورت 



 377 ............................................. ورزی در دانشجویان مجرد  سنجی آزمون ادرا  عشق های روان  ساهت و بررسی ویژگی

 

گیری با بستر اجتماعی، فرهنگی و تربیتری جامعره ایرانری را ردیرابی نمرود. در   ابزارهای اندازه
فرهنگرری و فرهنررگ تربیترری در ادراک نتیجرره بررا توجرره برره نقررش فرهنررگ و تربیررت، تربیررت 

های آن و داشتن ابرزار متناسرب برا     ورزی و مولفه  ورزی، شناسایی مفهوم ادراک عشق  عشق
از ایررررن ایرانرررری ضررررروری اسررررت.  –واقعیررررت اجتمرررراعی و مررررتن و بطررررن فرهنررررگ اسررررالمی 
ورزی در   هرای روانسرنجی ادراک عشرق  رو،پژوهش حاضرر برا هردف سراخت و بررسری ویژگری

گرفررت و بررا اتخرراذ رویکررردی آمیخترره ابترردا برره شناسررایی برری ن دانشررجویان ایرانرری صررورت 
و سرررس بررا سرراخت ابررزار متناسررب از  ورزی پرداخترره شررد  ادراک دانشررجویان مجرررد از عشررق

کیفی، و به منظور پاسخگویی به سواالت ذیل:   نتایپ تحلیل 
 مجرد چگونه است؟ورزی دانشجویان   ادراک عشق آزمونهای روانسنجی   . ویژگی3
کرررافی برخررروردار   ادراک عشرررق آزمرررون. آیرررا 2 ورزی دانشرررجویان مجررررد از روایررری و پایرررایی 
 است؟

یابی گرفت.    ابزار ساخته شده مورد ارز  های روانسنجی قرار 

 روش
ورزی و وابسرته بره فرهنرگ برودن آن و بره منظرور ارائره   با توجره بره ماهیرت پیچیرده عشرق

کیفررری مبتنررری برررر پدیرررده از روش آمیختررره اسرررتفاده شرررد.  تحلیلررری مناسرررب از ایرررن بخرررش 
کررارگیری تکنیرره مصرراحبه نیمرره سرراخت یافترره و بخررش  7محررور  پررردازی داده  نظریرره و بررا برره 

رری بررا بهررره بنرردی شررد. نظریرره   صررورت پیمایشرریگیررری از روش پررژوهش توصرریفی از نرروع   کم 
که تئوری از اطالعات یرا  زمینه کره اطالعرات در آن   زمینره ای، یه روش استقرایی است  ای 

کررردن داده  شررود. برره عررالوه مفهرروم  وجررود دارد، سرراخته مرری هررا همزمرران بررا   سررازی و عملیرراتی 
ای   در نظریرره زمینرره(. 2660، 2افتررد )نیررومن  هررا اتفرراق مرری  هررا و تحلیررل اولیرره آن  گررردآوری داده

گررردآوری داده مرری ، مشرراهده و اسررناد هررای مختلفرری ماننررد مصرراحبه  ترروان از روش  هنگررام 
                                
1. Grounded Theory. 
2. Neuman, W.L. 
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ینتررراال کررررد )ر یلینین ،نوشرررتاری اسرررتفاده  ای   (، امرررا ارائررره نظریررره زمینررره2635، 7و آسرررتد پرررار
گرررردآوری داده ای اسرررت. بررره همرررین منظرررور در   مصررراحبه-هرررای متنررری  مناسرررب، مسرررتلزم 

گررردآوری داده یافته   پررژوهش حاضررر جهررت  کیفرری از تکنیرره مصرراحبه نیمرره سرراختار هررای 
گردآوری اطالعاتبه  استفاده شد. کیفری برا  منظور  نفرر از دانشرجویان شرامل  12در بخش 

سررال و بررر اسرراس اشررباع نظررری و بررا روش  13تررا  32پسررر در محرردوده سررنی  35دختررر و  31
دقیقرره متایررر برررود.  52تررا  27گیررری هدفمنررد مصررراحبه شررد. مرردت مصرراحبه برررین   نمونرره

کیفی، رعایت دو اصل پرهیز ار آسیب رساندن بره  همچنین با توجه به اینکه در تحقیقات 
گاهانرره آن  شرررکت ، 2هررا برررای ورود برره مصرراحبه شررر، اسررت )فلیرره  کننرردگان و رضررایت آ
کننرردگان مبنرری بررر محرمررانگی اطالعررات و اسررتفاده از   (، اطمینرران الزم را برره شرررکت3121

گونررره کسررری قرررادر بررره شناسرررایی آن  اطالعرررات بررره  کررره  هرررا نباشرررد، داده شرررد و بررره منظرررور   ای 
کرراماًل صررمیمی انجررام شررد. در  اعتمادسررازی، مصرراحبه برره صررورت انفرررادی و در ف ررایی 

کننردگان در ارتبرا، برا هردف و چرایری تحقیرق صرحبت شرد و   مورد اصل دوم نیز برا شررکت
که تمایل و رضایت در پاسخگویی بره سر االت  کسانی  پس از فهم آنان از فرآیند تحقیق، با 

کنررررارهتحقیررررق را داشررررتند، مصرررراحبه صررررورت  گیررررری   گرفررررت. در ایررررن بخررررش نیررررز حررررق 
کننررردگان از پرررژوهش در هرررر زمررران دلخرررواه و همچنرررین محرمانررره مانررردن رشرررته   مشرررارکت

تحصررریلی و دانشرررگاه محرررل تحصررریل، بررره رسرررمیت شرررناخته شرررد. الزم بررره ذکرررر اسرررت از 
کرره در مصرراحبه مشررارکت داشررتند از نظررر جنسرریت، تنرروع در نمونرره هررا وجررود   دانشررجویانی 

کیفرری   افررزار تحلیررل داده  بررا اسررتفاده از نرررم هررا  تن مصرراحبهداشررت. مرر  MAXQDA10هررای 
گرفتنررد کدگررذاری و کلرری ادراک عشررقنهایتررًا و  مررورد تحلیررل قرررار  اخررالق ورزی   سرره مقولرره 

بررررای  شناسرررایی شرررد. خرررود پیرررروی ضرررد اخالقررری، خرررودپیروی عررراطفی و پیرررروی منطقررری
نتررایپ از دو تکنیرره متعررارف و مرسرروم  رسرریدن برره معیررار قابلیررت اعتمرراد تجزیرره و تحلیررل

                                
1. Rintala, M. T., Paarilainen, E., & Asted T-K, P. 
2 . Flaick, o. 
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یابی از دید پاسخگویان و مقایسه هرای تحلیلری اسرتفاده شرد. سررس برر اسراس   کنترل و ارز
کره از  23های مصاحبه یه آزمون   نتایپ حاصل از تحلیل داده م لفره  1س الی ساخته شرد 

 اخالقریخرودپیروی ضرد ، ادراک خرودپیروی عراطفی و ادراک اخالق پیروی منطقیادراک 
ی شناسرر روانتررن از اسرراتید حرروزه  1االت در اختیررار  ورزی تشررکیل شررده بررود. سرر  از عشررق

گرفررت و نهایتررًا   تربیترری و جامعرره یررابیسرر ال  1بررا حررذف شناسرری قرررار  )اعتبررار  در فرآینررد ارز
گرفررت.  سرر ال برررای بررسرری ویژگرری 31بررا  آزمررونی صرروری(،  هررای روانسررنجی مررورد آزمررون قرررار 

مرراه( و 36درگیررری طرروالنی مرردت پژوهشررگر برره موضرروع پررژوهش )قریررب برره شررایان ذکررر اسررت 
کیفری و ای رًا نظرارت متخصصران و اسراتید فعرال  دقت و توجه به اصول علمی مطالعات 
کدگررررذاری  کیفرررری )برررره عنرررروان نمونرررره، همکرررراران پررررژوهش( در فراینررررد  در حرررروزه پررررژوهش 

کی از اشررتراک نسرربی   )کدگررذاری یافررت معررانی و هررای مسررتقل از سرروی محققرران حررا در در
تفسریر مرتن برود( نیرز عررالوه برر افرزودن برر قابلیرت اعتمرراد نترایپ ایرن پرژوهش باعرش اشررتراک 

کردهای   معنایی در نامگذاری م لفره پرذیری در   نظرارت»هرا شرد. بره عنروان نمونره از ترکیرب 
محرروری در انتخرراب  خررانوادهگررری در انتخرراب همسررر؛   مبنررا بررودن واسررطهانتخرراب همسررر؛ 

تشررریفات و اعتقراد برره اجررای حیررا محروری در انتخرراب همسرر برره ویرژه در دختررران،  ؛همسرر
کررردن مسررائل جنسرری قبررل از ازدواج آداب و رسرروم ازدواج؛ کلرری « ....؛  قرربح مطرررا  عامررل 

گرفرت و سرایر عامرل« پیروی منطقی  اخالق» کره   شکل  هرا بره همرین شریوه بره دسرت آمدنرد 
 ارائه شده است.  3نتایپ آن در جدول

کدگرذاران از نسربت  همچنین بره منظرور سرنجش روایری محتروای آزمرون و میرزان توافرق 
یررراب و خبرررره  35از اسرررتفاده شرررد و بررررای ایرررن منظرررور  ،(CVR)روایررری محتررروایی الوشررره  ارز

ییررد نتنظرریم و تای   گویرره 31نهررایی  آزمررونهررای خبرگرران،   پررس از تحلیررل پاسررخو اسررتفاده 
پیررروی منطقرری(،   و برررای عامررل اول )اخررالق 6912برابررر  آزمررون کررل ایررن رقررم برررایکرره گردیررد 

؛ 6921عامررل دوم )خررودپیروی ضررد اخالقرری( و عامررل سرروم )خررودپیروی عرراطفی( برره ترتیررب 
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که از میزان قابل قبول و باالیی برخوردار است 6921؛ 6916  . بود 
ی کم  کلیره دانشرجویان مجررد دانشرگاه در بخش  هرای سرطح شرهر   جامعه آماری شامل 

کره مری 3121-22تهران در سرال تحصریلی  ورزی پاسرخ   ادراک عشرق آزمرونبایسرت بره   برود 
ای اسرتفاده شرد. برر ایرن   ای چندمرحلره  گیرری خوشره  دهند. بررای ایرن منظرور از روش نمونره

گرفترره شررد. شرریوه  اسرراس، دانشررگاه برره عنرروان  واحررد نمونرره گیررری برردین   نمونرره   گیررری در نظررر 
کرره  دانشررگاه )دانشررگاه  1هررای دولترری و آزاد شررهر تهررران   از بررین دانشررگاهابترردا صررورت بررود 

، علروم و تحقیقرات و صرنعتی السرالم  علیره صرادقعالمره طباطبرائی، شرهید بهشرتی، امرام 
هرای   هرای دانشرگاه  طور تصادفی انتخاب و سرس با تهیه فهرستی از دانشرکده امیرکبیر( به

گررروه آموزشرری بهمنتخررب، از هررر دانشررگاه، یرره دانشررکده و از هرر صررورت  ر دانشررکده یرره 
کارشناسری  گرفتن تجرد دانشجویان در مقطع  گردید. در نهایت با در نظر  تصادفی انتخاب 
گرروه آموزشری مطرابق برا چره  کلیره دانشرجویان  گروه آموزشری از برین  کارشناسی ارشد آن  و 

یرررافتی از اداره آمررروزش دانشرررکده تعرررداد متناسرررب دانشرررجو )از ی مجررررد لیسرررت اسرررامی در
پسرر( برا دامنره سرنی  250دختر و  135پاسخگو ) 106انتخاب و تعداد  طریق خوداظهاری(

کره در ایرن بخرش نیرز بره منظرور   نسبت به تکمیل پرسشنامه سال 11تا  32 ها اقدام نمودنرد 
 استفاده شد.  LISRELافزار   های برازش مدل از نرم  تعیین شاخش

 نتایج
کیفی، بر اساس نتایپ  هرا در مرورد ادراک   حاصل از تحلیل محتروای مصراحبهدر بخش 

کرره عبارتنررد از:  مقولرره(، سرره 3ورزی )جرردول   عشررق پیررروی   اخررالق. ادراک 3برره دسررت آمررد 
 .  خودپیروی ضد اخالقی. ادراک 1. ادراک خود پیروی عاطفی؛ 2؛ منطقی
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 استخراج شده ادراک عشق ورزی از دید دانشجویان مجرد های مقوله. 1جدول 
 مقوله مفاهیمبرخی  ها گزارهبرخی 

بررا اطررالع  ارتبررا، بررا جررنس مخررالف در زمینرره همسرررگزینی حتمررًا بایررد
 .باشهها و زیر نظر اونا   خانواده

پررررررذیری در انتخرررررراب   نظررررررارت
 همسر 

قی
منط
ی 
یرو
ق پ
خال
ک ا
ادرا

 

کره درگیرر رابطره برا جرنس مخرالف نمی شرن بره خراطر احسراس   افرادی 
گناه  که آخر و عاقبتی ندارههست و خیانت و   ریسه دوستی قبل از ازدواج .میدونن 

که بگردند و یه دخترر وجیره، عفیرف و م منره  خواستممن از خانواده 
کنن    .را برام انتخاب 

پیونررد عشررق بررا ایمرران، عفررت و 
 پاکدامنی

کرنن هرگرز بره طررف  که دوست نداشته باشه بره خرودش خیانرت  کسی 
 .چه قبل از ازدواج و چه بعد از ازدواج کنه  مقابلش خیانت نمی

عشرررق برررا دوام، متعهدانررره و بررره 
 دور از خیانت

کره به نظر من  ارتبا، با جرنس مخرالف فقرگ زمرانی معنرا و مفهروم داره 
   .باشهقصد ازدواج با حتما 

ا انگیررزه ازدواج و پیونررد عشررق برر
 تشکیل خانواده

هسرت. همرون اولرین ای  به نظر مرن عشرق یره برار اتفراق میفتره و لحظره
 عشق در یه نگاه .عشق، عشق واقعیه

فی
عاط
ی 
یرو
ودپ
ک خ

ادرا
 

کرره  بعررد از مرردتی آشررنایی  دو طرررفمررن در اطررراف خررودم خیلرری دیرردم 
کره بررا همدیگره جرون هرم میردن و حتری  آنچنان با هم صمیمی شردن 

 .تونه توی تصمیم اونا برای ازدواج منعی ایجاد بکنه  خانواده هم نمی

تعصررررربات خرررررانوادگی کررررراهش 
ت برررره روابررررگ فرزنرررردان بررررا نسررررب

 جنس مخالف
کرره   ایررن روزا دیگرره جوون کسرری  هررا خرروب و بررد خودشررون رو مرریفهمن. 

 .واقعًا قصد ازدواج داشته باشه میتونه راحت به طرف مقابلش بگه
در انتخررررررررررراب  خودمحررررررررررروری
 شریه زندگی

که  پرای  همره جروره امروزه دخترا هم میتوننبه نظر من این خیلی خوبه 
که دوستش دارن بایستن  .کسی 

ش فعاالنرررررررره دختررررررررران در کررررررررن
 انتخاب همسر

کره برا ازدواج دسرت و پرای خودشرو ببنرده.  آدم باید خیلی احمق باشه 
 گریزی  مسئولیت .به نظر من ازدواج یعنی محدودیت

قی
خال
د ا
 ض
وی
پیر
ود 
ک خ

ادرا
 

که دست و پرای  )قصرد ازدواج  دم رو نبنردهآبه نظر من عشق و دوستی 
 شتوش نباشه(، موجب رشد آدم میشه. آدم پیشرفتشرو میکنره بره لرذت

 .ون اینکه بخواد متعهد بشه به کسیمیرسه، بد
 عدم تعهد به رابطه

کرره آدم میتونرره چنرردین نرروع عطررر و آدکلررن داشررته باشرره و  همررون طرروری 
کرررره از آدمررررای مختلررررف برررره واسررررطه  کنرررره چرررره عیبرررری داره  اسررررتفاده 

 مختلفشون خوشش بیاد؟های   ویژگی

از  گرایرررری  تنرررروع طلبرررری و لررررذت
 جنس مخالف

کره بره خرودش سرخت بگیررره.  کنره  اصراًل مگره آدم چقردر میخرواد عمرر 
وقتی دو طرف این رابطه رو بوذیرن به راحتری میترونن از هرم جردا بشرن 

   .بدون اینکه از هم ناراحت بشن

در برقراری  و سهولت آزادمنشی
 رابطه و قطع آن
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رری(در  کم  کرره  ،بخررش دوم پررژوهش )رویکرررد   نفررر( از 135درصررد ) 3/10نتررایپ نشرران داد 
نفرررر( پسرررر بودنرررد. در ایرررن میررران بیشرررترین  250درصرررد ) 2/51دخترررر و کننررردگان   شررررکت
سررال،  21تررا  32درصررد( در دامنرره سررنی   2/71نفررر معررادل  523پررژوهش ) کننرردگان  شرررکت
درصررد( در دامنرره  2/1نفررر ) 11سررال و  21تررا  25درصررد( در دامنرره سررنی  2/31نفررر ) 360
کارشناسری  1/71نفر ) 531سال بودند. همچنین تعداد  11تا  22سنی  درصد( در مقطع 
کارشناسری ارشرد و در دانشرگاه 1/20نفر ) 357و  هرای عالمره طباطبرائی   درصد( در مقطع 
صرادق درصرد(، امرام  0/32نفرر معرادل  336درصد(، شرهید بهشرتی ) 2/31نفر معادل  360)

 3/13نفرررر معرررادل  375درصرررد(، علررروم و تحقیقرررات ) 2/31نفرررر معرررادل  11السرررالم )  علیررره
کبیر )  درصد(، مشاول تحصیل بودند.  2/31نفر معادل  11درصد( و صنعتی امیر 

گویره  ، شاخش1ر جدولد کنردگی مربرو، بره  ورزی   عشرق ادراکهرای   هرای مرکرزی و پرا
کمینره و بیشرینه هررر یره از متایرهرای زیرر برره نمرایش داده شرده اسرت. الزم بره ذکررر اسرت  ،

 باشد. می 1و  3ترتیب 

 ورزی  عشق ادراکعوامل های آماری  مشخصه .2جدول
 ماردیا کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین گویه مولفه

 اخالق پیروی ماطقی

3 1.60 3.30 -6.62 -6.13 62/2 

2 2.25 3.32 6.36 -6.21  

1 2.22 3.35 -6.63 -6.12  

5 1.63 3.31 6.62 -6.11  

1 1.65 3.37 -6.67 -6.71  

0 1.62 3.37 -6.62 -6.17  

نمره 
 کل

31.31 0.53 -6.61 -6.70  

 خود پییروی ضد اخالقی

7 2.22 3.31 6.30 -6.12  

1 2.21 3.31 6.55 -6.21  

2 2.22 3.23 6.15 -6.23  

36 2.20 3.31 6.13 -6.16  

33 2.20 3.23 6.10 -6.21  
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 ماردیا کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین گویه مولفه
32 2.20 3.37 6.22 -6.11  

نمره 
 کل

37.71 0.53 6.55 -6.75  

 خودپیروی عاطفی

31 1.11 6.21 -6.00 6.61  
35 1.52 6.21 -6.21 -6.52  

31 1.13 6.20 -6.17 -6.22  

30 1.12 3.66 -6.11 6.65  
37 1.10 6.22 -6.52 -6.23  

31 1.52 3.33 -6.12 -6.73  

نمره 
 کل

23.22 1.61 -6.57 -6.26  

 
 های آماری همچون میرانگین، انحرراف اسرتاندارد، چرولگی اطالعات جدول مشخصه

دهرد.  هرای تشرکیل دهنرده نشران می  ورزی و م لفره  عشرقادراک کشیدگی را بررای عوامرل  و
کرررل   نترررایپ جررردول نشررران مررری بیشرررترین  م لفررره خرررودپیروی عررراطفیدهرررد سررر االت و نمرررره 

  میانگین پاسخ را داشته است.
کلی توصیه می  کجری  برای بررسی نرمال بودن ته متایری یه معیار  که چنانچه  کند 

کشرریدگي در بررازه ) یررع نرمررال برخرروردار نیسررتند )کررولیکن ( نباشررند داده-1،1و  ، 7هررا از توز
کشریدگی هر  مشخش می 1های جدول  اساس داده (. بر2662 کجری و  که شاخش  یچ شود 

هرا را نرمرال یرا تقریرب   تروان آن  ( نیسرت و بنرابراین مری-1،1خارج از برازه ) ،یه از نشانگرها
گرفت. هرای مدلسرازی معرادالت   یکری از مفروضرههمچنین با توجه بره اینکره  نرمال در نظر 

یع چند متایری است کشریدگی چنرد متایرری ماردیرا ، ساختاری نرمال بودن توز از ضریب 
کره مقرادیر بزرگترر از   ( پیشنهاد می2661) 2بنتلر .شد استفادهنیز  بررای ضرریب ماردیرا  1کنرد 

یررع بیررر نرمررال داده (. مقرردار ضررریب ماردیررا برررای 2636 ،3هررا اسررت )برررن  نشرران دهنررده توز
                                
1. Coolican, H. 

2  .Bentler, P. M. 

3. Byrne, B. M. 
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کره نشران مری 62/2های پرژوهش حاضرر برابرر برا   داده دهرد مفروضره نرمرال برودن چنرد   اسرت 
( را مررورد ML)1ترروان روش برررآورد بیشررینه درسررت نمررایی   مرری. بنررابراین متایررره برقرررار اسررت
 استفاده قرار داد. 

گردیررد.  بررر ایررن برررای پاسررخ برره سرروال پررژوهش از مرردل تحلیررل عرراملی تائیرردی اسررتفاده 
آزمرون تحلیرل عراملی برر روی  وگیری  گویه انردازه 31ورزی توسگ   عشق ادراکمدل اساس، 
 ورزی انجام شد.   عشق ادراک

کرره همرره شرراخش رامتر اسررتاندارد شررده در شررکل زیررر نشرران میبرآوردهررای پررا ها از  دهررد 
لحاه آماری معنادار هستند و بارهای عاملی آن در سطح باالیی قرار دارنرد. بررسری نترایپ 

کی از برازش مناسب مدل می شاخش  باشد. های برازش حا

 ورزی است.   عشق ادراک شکل زیر مربو، به مدل نهایی 

 
 ورزی در حالت ضرایب استاندارد شده  عشق ادراکمدل . 1شکل

                                
1. Maximum likelihood. 
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هرای معرادالت   کلری مردل های بررازش ترین شراخش تررین و مترداول در جدول زیر، مهم
کرره در جرردول دیررده آورده شررده اسررت. همان سرراختاری ها  شررود، تمررامی شرراخش می  گونرره 

یافرت  کفایرت آمراری دارنرد. بنرابراین، برا اطمینرران بسریار براالیی می محقرق در مررورد تروان در
کامل دست یافته است. این شاخش  ها به برازش 

 های برازش مهم مدل ترسیمی ای از شاخص گ یده. 3جدول
 برازش قابل قبول مقدار اختصار نام شاخص شاخص

 1کمتر از  1.27 - خی دو بر درجه آزادی های برازش مطلق شاخص
 692بزرگتر از  GFI 6.21 شاخش نیکویی برازش

 های برازش تطبیقی شاخص
شرراخش نیکررویی برررازش اصررالا 

 692بزرگتر از  AGFI 6.21 شده

 692بزرگتر از  CFI 6.20 شاخش برازش تطبیقی

 های برازش مقتصد شاخص
یشرره میررانگین مربعررات خطرررای  ر

 6961کمتر از  RMSEA 6.65 برآورد

 

کلی مدل کلری بررازش   برازش  مطلرق، تطبیقری های معادالت ساختاری با سه شاخش 
مقررردار نسررربی کررره  GFIشررراخش . مقررردار 1شرررود. برابرررر جررردول  و مقتصرررد نشررران داده مررری

یانس یانس وار کووار یررابی می هررا و  گونرره مشررترک از طریررق مرردل ارز  6926کنررد بزرگتررر از  هررا را برره 
برررای  GFI  یررا همرران مقرردار تعرردیل یافترره AGFIشرراخش برازنرردگی دیگررر، اسررت همچنررین 

کرهدرجه آزادی  کراربرد میرانگین مجرذورات بجرای مجمروع مجرذورات در  اسرت  معرادل برا 
کی از  6926باالتر از مقدار این شاخش نیز  و صورت و مخرج است گزارش شرده اسرت و حرا
کای )خی برازش خوبی است. کره آیرا مردل مرورد نظرر نیرز دو(، -آزمون مجذور  ایرن فرضریه را 

آزمایررد.  اسررت یررا خیررر را می هماهنررگ بررا الگرروی همرراشرری بررین متایرهررای مشرراهده شررده
کمیررت خرری دو بسرریار برره حجررم نمونرره وابسرته می-کمیرت خرری دو را -باشررد و نمونرره بررزرد، 

که بتوان آنرا به بلرگ برودن مردل نسربت دارد، افرزایش می متخصصرین  دهرد. بیشتر از آنچه 
ترا  2برای شاخش خی دو نسبتی مناسب و مقادیر نزدیه بره  1تا  3آماری معتقدند مقادیر 
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گررزارش شررده 3112شررود )قاسررمی،   بسرریار خرروب تفسرریر مرری 1 در  1927(. بنررابراین، مقرردار 
کی از وضررعیت قابررل قبررول برررای هررر یرره از  مرردل 5جرردول  برررازش  شرراخشهاسررت.   حررا
قابل قبول بروده و نشرانه برازنردگی مردل اسرت. ایرن شراخش، از  692بزرگتر از ( CFIتطبیقی )

که در آن بین متایرها هیچ رابطرهطریق مقایسه یه مدل به اصطالا مست ای نسربت برا  قل 
گرزارش شرده ایرن شراخش در آزمایرد.  مدل پیشنهادی مرورد نظرر، مقردار بهبرود را می مقردار 

کی از برازنرردگی مرردل اسرت. نهایتررًا  6920جردول فرروق  کره حررا برررازش  شرراخشگررزارش شررده 
که RMSEA) مقتصد هرای خروب  بررای مردل اسرتریشه میانگین مجرذروات تقریبری ( نیز 

کره نشران مری 6965و مقدار آن در جدول فوق  است 6961کمتر یا برابر  دهرد ایرن   گرزارش شرده 
کل قابل قبول بوده و تنیید می  مدل  .گردد  ها در 

گررزارش نگیررری مرردل تحلیررل عرراملی ت  هررای انرردازه  در ادامرره شرراخش ییرردی مرتبرره دوم 
 شود.  می

 ضرایب و معااداری بارهای عاملی مدل تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم. 4جدول
 t sigآماره ی وزن مؤلفه متغیر

 ورزی  عشق ادراک
 6.663 36.51- 2.25- اخالق پیروی منطقی

 6.663 5.31 6.01 خود پیروی ضد اخالقی

 6.663 - 3.66 خود پیروی عاطفی

 
کررره  برمررری 5آنچررره از نترررایپ جررردول عوامرررل هرررر سررره مقیررراس برررار عررراملی  آیرررد ایرررن اسرررت 

درصررررد دارنررررد. همچنررررین عامررررل سررررنتی در رابطرررره  22معنرررراداری در سررررطح اطمینرررران 
 معکوس)منفی( با دو عامل دیگر است.

گررزارش نگیررری مرردل تحلیررل عرراملی ت  هررای انرردازه  در ادامرره  شرراخش ییرردی مرتبرره اول 
 شود.  می
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 ضرایب و معااداری بارهای عاملی مدل تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول 5جدول
 t sigآماره ی استاندارد وزن گویه مؤلفه

 پیروی ماطقی  خالقا

3 6.11 22.13 6.663 

2 6.22 13.15 6.663 

1 6.25 12.31 6.663 

5 6.12 16.51 6.663 

1 6917 16.27 6.663 

0 6912 13.61 6.663 

 پیروی ضد اخالقیخود 

7 6.17 0.01 6.663 

1 6.10 0.11 6.663 

2 6.15 0.66 6.663 

36 6.17 0.05 6.663 

33 6.17 0.25 6.663 

32 6.52 7.65 6.663 

 خودپیروی عاطفی

31 6.52 1.25 6.663 

35 6.57 1.07 6.663 

31 6.50 1.61 6.663 

30 6.52 1.23 6.663 

37 6.51 1.11 6.663 

31 6.11 36.65 6.663 

 

گویرره  مرری بررر 1آنچرره از نتررایپ جرردول کرره همرره  اخررالق  م لفرره هررر سررههررا در   آیررد ایررن اسررت 
بررار عرراملی معنرراداری در  خررودپیروی عرراطفیو  پیررروی منطقرری، خررودپیروی ضررد اخالقرری

گفرت آزمرون ادراک   با توجه به نترایپ جردول فروق مریدرصد دارند.  22سطح اطمینان  تروان 
 ورزی از روایی سازه قابل قبولی برخوردار است.  عشق

کرردن اسرتفاده  کرونبراخ و روش دو نریم  برای پاسخگویی به سوال دوم پرژوهش از آلفرای 
 شد. 
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کرونباس6جدول  . ضریب پایایى با استفاده از آلفای 
 aمقدار  ها  تعداد آیتم تعداد نمونه مقیاا

 23/6 31 106 ورزی(  کل آزمون )ادراک عشق
 12/6 0 106 م لفه اول )اخالق پیروی منطقی(

 11/6 0 106 م لفه دوم )خود پیروی ضد اخالقی(
 17/6 0 106 م لفه سوم )خود پیروی عاطفی(

 
که میزان قابلیت اعتماد )  نشان می 0نتایپ جدول پایایی( آزمرون از طریرق ضرریب دهد 

که نتایپ برای همره م لفره همسانی درونی )آلفای کرل آزمرون،   کرونباخ( سنجیده شده  هرا و 
گویرره 697میررزان آلفررای برریش از  کی از قابلیررت اعتمرراد برره  کرره حررا گررزارش نمرروده  هررای ایررن   را 

 آزمون و ضریب پایایی باالی آزمون است.  

کردن7جدول  . ضریب پایایى با استفاده ازروش دو نیم 

کرونباخ  ضریب آلفای 
 15/6 س ال اول 2 آزمونبخش اول 

 11/6 س ال آخر 2 بخش دوم آزمون
 13/6  همبستگی بین دو بخش

 

مقرررادیر پایرررایی هرررر یررره از بخرررش هرررای آزمرررون و  7همچنرررین برابرررر اطالعرررات جررردول
گفررت آزمررون ادراک   همبسررتگی بررین دو آزمررون در حررد مطلرروبی قرررار دارد. بنررابراین مرری ترروان 

 ورزی از اعتبار الزم برخوردار است.   عشق

 گیریبحث و نتیجه
هررای زیررر بنررایی یکسررانی برره آن در   ورزی مفهررومی جهررانی اسررت و نگرررش  گرچرره عشررقا

هرای فرهنگری مختلرف،   در محریگرسرد   تمامی جوامع قابل مشاهده است، امرا بره نظرر مری
پرذیری و   جامعرهتربیتری، تجرارب گیرد، ضرمن اینکره   های پویشی متفاوتی به خود می  شکل

ورزی ترنایر   هرای فرردی عشرق  برر جنبرهتوانرد   مریهنجارپذیری متفاوت توسگ هر یه از افراد 
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هررای روانسررنجی آزمررون ادراک   از ایررن رو، ایررن پررژوهش برره سرراخت و بررسرری ویژگرری گررذارد.ب
 ورزی با توجه به بافت و فرهنگ جامعه ایرانی پرداخته است.   عشق

کدگذاری مصاحبهنتایپ ح کره عشرق  اصل از  ورزی از   ها با دانشجویان مجرد نشران داد 
پیرروی منطقری، خرود پیرروی ضرد اخالقری و خرودپیروی   ها دارای سه م لفره اخرالق  نگاه آن

ورزی   سررر الی بررره منظرررور سرررنجش ادراک عشرررق 31عررراطفی اسرررت. برررر ایرررن اسررراس آزمرررونی 
گویره و در قالرب طیرف  0شرد. هرر م لفره برا  دانشجویان در هر سه م لفه اشاره شده سراخته

گرفت. در بررسی ویژگی کره   لیکرت مورد سنجش قرار  های روانسنجی آزمون مشخش شرد 
گویه عامرل را  1ها بار عاملی مناسبی دارند. همچنین نتایپ حاصل از تحلیل عاملی   همه 

پیررروی منطقرری؛ ( بررا عنرروان اخررالق 0، 1، 5، 1، 2، 3نشران داد. عامررل اول )شررامل سرر االت 
( با عنوان خود پیرروی ضرد اخالقری و عامرل 32، 33، 36، 2، 1، 7عامل دوم )شامل س االت 

 ( با عنوان خودپیروی عاطفی. 31، 37، 30، 31، 35، 31، 32سوم )شامل س االت 
کررد. بررای نمونره قرادر زاده و همکراران   تروان بره برخری پرژوهش  در این راستا می هرا اشراره 

کرره جوانرران در (، در 3120) پژوهشرری در زمینرره جوانرران و روابررگ پرریش از ازدواج نشرران دادنررد 
گیرنررد.   مررراودات بررا جررنس مخررالف دو سرربه عاشررقانه و مبتنرری بررر فریررب را در پرریش مرری

ویژگی سبه عاشقانه، پیوند بین صمیمت و تمایل جنسی فرد برا شرریه جنسری خرود بره 
که افراد در پی افرادی هرم سرن و سرال و برا روحیرات مشرابه هسرتند ترا بتواننرد  نحوی است 

کنند. سبه مبتنی بر فریب نیرز   عالوه بر رابطه جنسی پیوند عاطفی و محبت آمیز نیز برقرار 
کمترر و رسریدن بره منرافع خراص برا ظراهری عاشرقانه ولری   با ویژگی هایی تنوع بیشتر، تعهرد 

کرمانی و همکاران   فریبکارانه مشخش می (، در مطاله خرود 3127)شود. در پژوهشی دیگر 
که راهبردهرای دخترران در انتخراب همسرر در  با محوریت همسرگزینی دختران نشان دادند 

کررارگزاران   گررذاری مرری  سرره سرربه سررنتی، دوسررتانه و ترکیبرری نشررانه شررود. در سرربه سررنتی، 
 اصلی ازدواج والدین هستند و اولین تماس از ناحیه خانواده پسرر برا خرانواده دخترر برر قررار و
مشخصات پسر خود را ارائه و در صورت موافقت اولیه اولین جلسه مالقات در منرزل دخترر 
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گیرد. در این سبه تمامی مراودات طرفین زوجیت با اطرالع خرانواده و برا ح رور   ترتیب می
آیرد. در سربه   شود. در این سبه معمواًل عشرق بعرد از ازدواج بره وجرود مری  ها انجام می  آن

شروند و بعرد از مردت   انتیه، دختر و پسر بدون اطالع خانواده با هم آشنا مریدوستانه یا روم
هررای   کننررد. از جملرره ویژگرری  هررا را در جریرران قرررار داده و بررا هررم ازدواج مرری  نررامعلومی خررانواده

این سبه ارتبا، جسرمی جنسری قبرل از ازدواج بره واسرطه درگیرری عراطفی شردید برین دو 
گیرنرررد معمرررواًل در   کررره در دسرررته سررربه ترکیبررری قررررار مررریطررررف رابطررره اسرررت. امرررا افررررادی 

کوتاهی با خرانواده  محیگ کار با یکدیگر آشنا شده و در فاصله  هرا   های دانشگاهی و ف ای 
دهنررد و مررراودات بعرردی دختررر و پسررر بررا اطررالع   مطرررا و مراسررم خواسررتگاری را ترتیررب مرری

 .  شود  ها انجام می  ها و البته بدون ح ور آن  خانواده
بررررر اسرررراس نتررررایپ حاصررررل از مصرررراحبه نیمرررره سرررراختار یافترررره در ایررررن پررررژوهش ادراک 

ورزی در سررره م لفررره اخرررالق پیرررروی منطقررری، خرررود پیرررروی عررراطفی و   دانشررجویان از عشرررق
 بندی شدند.  خودپیروی ضد اخالقی دسته

عرررررد اخرررررالق پیرررررروی منطقررررری بررررره نظرررررارت پرررررذیری )انسرررررانی )والررررردینی( و الهررررری(،   ب 
کرره دختررران و محررور  خررانواده ی، تعهررد محرروری طرررفین زوجیررت معطرروف اسررت برره نحرروی 

کره در ایرن سربه دسرته شروند دوسرتی قبرل از ازدواج را پرر خطرر دانسرته و   بنردی مری  پسرانی 
کدامنی را مهمترین م لفه یره زنردگی متعهدانره و پایردار مری داننرد. بررای   ایمان، عفت و پا

در چرارچوب ازدواج و برا هردف تشرکیل خرانواده  این دسته از افرراد رابطره دخترر و پسرر فقرگ
کره پرس از ازدواج برین طررفین شرعله  معنا و مفهوم مری ور شرود   یابرد و افرراد معتقدنرد عشرقی 
کننررده یره رابطرره برا جررنس   مانراتر و متعهدانرره ترر خواهررد برود. ایررن افرراد برره هریچ وجرره شرروع 

فعاالنره بزرگترهرا بره پریش  مخالف نیستند و تمامی تشریفات یه خواستگاری را با ح ور
گفته را در طرف مقابل نبیند به شرکلی   می برند و چنانچه در جلسات اول معیارهای پیش 

کننرررد. حیرررا محررروری  طررررفین   معقرررول و منطقررری از ادامررره رونرررد خواسرررتگاری ممانعرررت مررری
کررردن  زوجیررت برره ویررژه برررای دختررران در ایررن سرربه، پررنررگ اسررت. در ایررن سرربه طرررا 



 212.............................................. ورزی در دانشجویان مجرد  سنجی آزمون ادرا  عشق های روان  ساهت و بررسی ویژگی

 

قبررل از ازدواج برره صررورت واضررح و شررفاف قیرربح و ضررد اخالقرری انگاشررته مسررائل جنسرری 
که به طور اتفراقی شود   می کلبرد، جهان اخالقی یه جهان خودساخته فردی است  از نظر 

مراتبری برا حرکرت فررد از تمرکرز سراده و محردود برر   یابد بلکه از یه الگوی سلسله  تحول نمی
گرراهی نسرربت برره عملکرررد 7ی"خررود" برره افررزایش مراقبررت از اخررالق سیسررتم ، یعنرری افررزایش آ

پایدار جامعه در عوض منافع خودمحورانه و تمایل به حمایت از قوانین برای تحقرق چنرین 
(. لذا چنانچه پیداسرت الگروی اخرالق پیرروی  2662، 2کند )استفنز  هایی، پیروی می  آرمان

کرره در پررس ظررواهر جسررمانی و زیررر پررا  گذاشررتن منطقرری عشررق، حاصررل آن چیررزی اسررت 
کرمرانی و هنجارها و قوانین اجتمراعی قررار دارد.  ایرن یافتره همسرو برا سربه سرنتی پرژوهش 

کرراماًل فعاالنرره 3127همکرراران ) کرره معتقررد بودنررد نظررارت والرردینی در ایررن شرریوه  ( اسررت 
 است. 

هرای درونری   ورزی معتقدنرد عاشرق برا شخصریت و جنبره  برخی در تبیین اینگونه عشق
کنررد و لررذا وجررود معشرروق برررای وی جررایگزین ناپررذیر و بیررر قابررل   ر مرریمعشرروق ارتبررا، برقرررا

(. برره تعبیررر برخرری دیگررر از مفسرررین ایررن نرروع 3121تعررویض اسررت )هوشررنگی و همکرراران، 
که تناسب معنوی پنهانی برا یکردیگر دارنرد و   عشق ورزی ناشی از محبت بین طرفین است 

استناد ایرن دسرته از مفسرران بره روایرت در پی طمع جمال و جاه و مال از یکدیگر نیستند. 
کرم که می )ص(پیامبر ا ، و مرا ا»فرماید:   است  رفن لن نهرا ائتن فن م  عرارن ، فمرا تن  ، ردن ن ن جن نرود  م  ألرواا  ج 

فن  لن نها اختن رن م  کن نا کردام از آن  روا»؛ «تن کره هرر  هرا،   ها همچون سراهیانی هستند فراهم آمده، 
کردام از آن  باشند، با هم الفرت مریکه با هم آشنایی و سازگاری داشته  کره برا   گیرنرد و هرر  هرا 

(.  در ایررن راسررتا، برخرری 3561)نراقرری، « کننررد  هررم ناآشررنا باشررند، بررا هررم اخررتالف پیرردا مرری
که از حالرت   های اخالق  رزی  ان معتقدند عشقشناس روان مدارانه، عشقی پایدار است چرا 

که در عشق جنسی و جسمانی و ارضا ی بریزه جنسی است بره دور بروده و هیجانی صرفی 
کرده و به همین دلیل، عشق پس از مررد معشروق نیرز ادامره  جوهر این نوع عشق، آن را اراده 

                                
1 . System’s Morality. 
2. Stephens, D. G . 
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ای   یابرد. از ایرن منظرر عشرق مسرتقل از جسرم اسرت و جسرم هردف نیسرت بلکره وسریله  می
است برای تجلی. در این عشق، هرچند ظاهر جسمانی شرخش بره طرور نسربی برا معشروق 

کمی دارد اما حتی ضعفب هرای خلقری نیرز از خرود   های جسمانی و فاصرله  ودن وی ارتبا، 
کسررب مرری کنررد )لررین و   داشررتنی مرری  هررا را دوسررت  کننررد و عشررق ایررن ویژگرری  عشررق، ارزش 

 (. 2631همکاران، 
کررراماًل نظرررارت عرررد خرررودپیروی ضرررد اخالقررری  گونررره  ب  گریرررز بررروده و  هرررای   گریرررز و خرررانواده 

کنرد.   باشری را نماینردگی مری  های تصادفی و الگوهرای هرم  دگی و ازدواجنامناسب سبه زن
هرای جنسری عمردتًا زودگرذر   هرا و انگیرزه  ی بروده و برر پایره هیجرانحسرطورزی   این نوع عشق
که در این الگروی عشرق  بنیان می گریرز؛   سرئولیتمگیرنرد افررادی   ورزی قررار مری  شود. افرادی 

کررره بررررای آن  تنررروعبیرررر متعهرررد بررره رابطررره؛ و  و  هرررا عررردم تحدیرررد آزادی فرررردی  طلرررب هسرررتند 
هررای   ویژگرریاز جررنس مخررالف اهمیررت دارد. بنررابراین برررای ایررن دسررته از افررراد  گرایرری  لررذت

ای را شررروع و   رابطرره شررود لررذا برره سررهولت  جررنس مخررالف برجسررته مرری ظرراهری و جسررمانی
کره منجرر کنند. روابگ این افرراد عمردتًا از د  عندالزوم قطع می یرد عمروم مخفری و در مرواردی 

گیرد. این یافتره برا سربه مبتنری   شکل می شهوت و التذاذ جنسیبه ازدواج بشود مبتنی بر 
کرمررانی و 3120بررر فریررب در پررژوهش قررادرزاده و همکرراران ) ( و سرربه دوسررتانه در پررژوهش 

کره پیداسرت د3127همکاران ) کره مبرد  ورزی   ر ایرن نروع عشرق(، همسو است. لذا آنگونه 
آن شهوات بدنی و هدف آن طلرب لرذت حیروانی و ارضرای تمرایالت خرود محرب و خشرن 

شررود. در ایررن عشررق مبنررای عشررق و تمنررای طرررف   اسررت صرررفًا برره التررذاذ جنسرری توجرره مرری
مقابرل فقرگ تمتررع شرهوانی اسررت و ارضرای تمرایالت نفسررانی اسرت. برخرری حکمرا در بیرران 

گذشرت ایرام رو ورزی معتقدند چنی  ویژگی این شیوه عشق ن عشقی با وصرول بره معشروق و 
کینه و نفرت تبدیل می گاهی نیز به  گذاشته و  که چره بسرا معشروق   به سردی  شود تا جایی 

(. بنرابراین در 370: 7، جلرد3213شرود )مالصردرا،   ترین دشمنان او تلقری مری  آدمی، دشمن
کننررده  ورزی، صرررفًا ظرراهر جسررمانی شررخش دیگررر، از نظررر جنسرری  ایررن نرروع عشررق تحریرره 
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که از نظر جنسی مسرتعد اسرت  کنندگی، مسائل جنسی را در شخصی  بوده و این تحریه 
کره   پیشرگی  هرا، عاشرق  گرری  انگیزاند و نتیجه آن عشروه  بر می هرای سرطحی و زودگرذر اسرت 

دانند و لذا این نوع ارتبا، بسریار شرکننده   طرفین رابطه همدیگر را صرفًا شریه جنسی می
ورزی را   هرررای ایرررن نررروع عشرررق  ( نیرررز ویژگررری2667) 7اومن(. بررر2637و ویلکرررس، اسرررت )نترررو 

شردن روابرگ و فردگرایری فزاینرده  فردیگمنامی، رقیق بودن، سادگی برقراری و قطع رابطه، و 
کررده و معتقرد اسرت در معاینره دائمریو ت ام با  ایرن شریوه  و عردم اطمینران در پیونردها ذکرر 
کرره مررا برررای   مرری و پایررداری وجررود نرردارد و هرگونرره رابطررهورزی هیچگونرره پیونررد دائ  عشررق ای 

کره ترا حرد امکران و بره سرادگی برا تاییرر   مدتی آن را ادامه می دهیم، باید بسیار سست باشد 
گرچه افراد در ایرن نروع 3122شرایگ این رابطه قابل فسخ باشد )باومن، (. وی معتقد است ا

امنیرررت، اعتمررراد، تعهرررد و پایرررداری روابرررگ  آورنرررد امرررا  ورزی، آزادی را بررره دسرررت مررری  عشرررق
که از دست خواهند داد )باومن،   م لفه  (. 2667هایی هستند 

عد خودپیروی عاطفی ویژگی عشق که قائرل بره ع  ب   شرق در یره نگراهورزی افرادی است 
کراهش تعصربات خرانوادگی ورزی نظرارت منفعالنره والردین و   هستند. در ایرن مردل عشرق

خودمحروری در انتخراب قبرل از ازدواج موجرب   فرزندان با جرنس مخرالفنسبت به روابگ 
کنش فعاالنه شریه زندگی ترری نسربت   را برای فرزندان به وجود آورده و به ویژه دختران را با 

گذشرته در امرر ازدواج و عشرق  به سال کررده اسرت. عنصرر   هرای  ورزی پریش از ازدواج همرراه 
ورزی پررنرگ بروده و افرراد   از ازدواج در این نوع عشقصمیمیت و لزوم شناخت متقابل قبل 

ازدواج بررر اسرراس نگرنررد و لررذا   مرری مبتنرری بررر تجربیررات مثبررت و منفرری عرراطفی برره ازدواج
گیرد و معمواًل برا حمایرت جردی طررفین ازدواج نیرز   شکل می تمایالت درونی خاص طرفین

اسرت. ایرن یافتره  صورت تو مانازدواج مبتنی بر شهوت و عشق به شود. این نوع   مواجه می
( و سرربه ترکیبرری در پررژوهش 3120بررا سرربه عاشررقانه در پررژوهش قررادرزاده و همکرراران )

کره تکمرر و  2گیردنز( همسو است. در همین راسرتا، 3127کرمانی و همکاران ) معتقرد اسرت 
                                
1  .  Bauman, Z. 

2  .  Giddens, A. 
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کنشررگران اجتمرراعی، موجبررات تاییررر   تعرردد انتخرراب هررا و برراز بررودن جهرران مرردرن برره روی 
گیردنز ایرن دگردیسرری   هرا و آشرنایی  میتشرکل صرمی هرای خصوصری را فرراهم آورده اسرت. 

کرره در چنررین نظررامی   دانررد و بیرران مرری  صررمیمت را ویژگرری نظررام اجتمرراعی مرردرن مرری کنررد 
کره مرری  هرای دوسرتانه و خصوصرری برا افررادی برقرررار مری  ارتبرا، هرا را از میرران   بایسرت آن  شرود 

کرد. در چ گون انتخاب  گونا گستره انتخاب هر فرد بسیار باز و وسریع امکانات  نین نظامی، 
ریرزی و براز اندیشری دائمری دربرراره   و حفرز پیونردهای صرمیمی و نزدیره نیرز مسررتلزم برنامره

گیدنز، در حقیقت روابگ دوستانه و صمیمیت های پایردار جهران   این پیوندهاست. از نظر 
. وی رابطرره نرراب را نرروعی مردرن، برریش از برریش برره صرورت نرروعی رابطرره نرراب در آمرده اسررت

کرره منحصرررًا وابسررته برره احسرراس رضررایت یررا پرراداش   رابطرره اجتمرراعی خررود مرجررع مرری دانررد 
که از خود همان رابطه حاصل می گیردنز معتقرد برود 3122شود )گیردنز،   مشخصی است   .)

هرای مبتنری برر صرمیمیت و اعتمراد   ورزی، افرراد را بره سروی دوسرتی  سرشت این نوع عشرق
 (.3222،گیدنزناشی از خود واگشایی طرفین رابطه سوق داده است )متقابل 

کرره آزمررون  در پاسررخگویی برره سرروال دوم پررژوهش نیررز محاسرربه اعتبررار و روایرری نشرران داد 
کرونبراخ =   ادراک عشق کره آلفرای  کی  237/6ورزی اعتبار و روایی باالیی دارد به نحوی  حرا

گویره مرون اسرت؛ همچنرین، نترایپ تحلیرل عراملی هرای آز  از پایایی باال و همسانی مطلروب 
 ای بودن آن است.   م لفه 1تنییدی بیانگر روایی سازه این آزمون و 

ورزی در ازدواج، تشرررکیل خرررانواده و   لررذا برررا توجرره بررره اهمیررت انکارناپرررذیر ادراک عشررق
کرره بررا   سررالمت تربیترری جامعرره، ضرررورت وجررود ابررزاری بررومی و اسررتاندارد احسرراس مرری شررد 

توان آزمون مرذکور را ابرزاری   ورزی، می  های آزمون ادراک عشق  مشخش شدن عاملتوجه به 
کره مری  روا، معتبر و جامع برای سنجش عشق توانرد در   ورزی در بین افراد مجرد قلمداد نمود 

گیررد و زمینره پرژوهش کشرور قررار  کرردن خرت موجرود در خردمت پژوهشرگران  هرای   جهت پرر 
 های تربیتی فراهم آورد.   ی تربیتی و به منظور ارائه سیاستشناس روانمتعددی را در قلمرو 

هررای تهرران )بره عنروان یرره   برا توجره بره اینکره ایررن پرژوهش برر روی دانشرجویان دانشرگاه



 219 ............................................. ورزی در دانشجویان مجرد  سنجی آزمون ادرا  عشق های روان  ساهت و بررسی ویژگی

 

پررذیری بیشررتر نتررایپ پررژوهش، پیشررنهاد   کالنشررهر مرردرن( انجررام شررده اسررت برررای تعمرریم
 های آن تعیین شود.   های دیگر اجرا و عامل  شود این آزمون در نمونه  می

 منابع
کریم. -  قرآن 
یان، ن - گیررری هویررت مرردرن در دانشررجویان دختررر بررر اسرراس میررزان اسررتفاده از   بینرری شررکل  (. پرریش3120). افشررار

 .323-357(، 3)25، های ارتباطی  فصلنامه پژوهشهای مجازی.   شبکه
ی خرانواده و الگروی ان رباطی والردین برا بحرران همبسرتگ(. بررسری رابطره 3121) .گرمخرانی، م بابرایی . وامرانی، ا -

-116(، 1)5، ی خرانوادهدرمران روانفصرلنامه مشراوره و به جنس مخالف در پسران نوجوان.  پرشورهویت و عشق 
122. 

چراپ سروم،  ،3122، . ترجمره عرفران ارابتیعشرق سریال: در براب ناپایرداری پیونردهای انسرانی(، 2661) .باومن، ز -
 تهران: ققنوس. 

هررای شخصرریتی در   هررای دلبسررتگی و ویژگرری  هررای جنسرریتی در سرربه  (. تفرراوت3121) .کلرروری، ف  پورمحسررنی -
 .37-12(، 3)0. های علوم شناختی و رفتاری  فصلنامه پژوهشورزی دانشجویان.   های عشق  بینی سبه  پیش

حسررینی ه مجمدرضرا . ترجمرتفصرریل وسرائل الشرییعه الرری تحصریل مسرائل الشررریعهه.ق(. 3530) .حرر عراملی، م -
 ، جلد چهاردهم، قم: م سسه آل البیت )علیهم السالم( إلحیا  الترا .3117 جاللی

کرراظمی  خلررپ - (. بررسرری معاشرررت بررا جررنس مخررالف قبررل از 3122) .رحیمرری، ع . وپررور، ش  آبررادی فراهررانی، ف؛ 
 .7-25 (،11)2 ،پژوهی خانوادهفصلنامه ازدواج برسن و تمایل به ازدواج در دانشجویان شهر تهران. 

کید برر روابرگ جنسری آزاد: مطالعره مروردی شرهر تهرران(3115) .ذکایی، م - . تهرران: . بررسی رفتارهای خطرساز با تن
 .سازمان ملی جوانان

های همسررگزینی )سرنتی،   سبه»(، در پژوهشی با عنوان 3125) .شمعونی اهوازی، ش . ورجبی، غ؛ عباسی، ق -
(، 3)3، شناسرری، مشرراوره و بنرری سررازی خررانواده  آسرریب فصررلنامهآزاد و ترکیبرری( و رضررایت زناشرروی در پرسررتاران. 

10-77 . 
هرای   تراز پسران هستند؟ مقایسه سربه گرایانه (. آیا دختران عمل3123). مهر، ر  خجسته . وق رجبی، غ؛ عباسی، -

 .21-360(، 36)2، شناختی  های روان  ها و مدل  فصلنامه روشورزی در میان دانشجویان.   عشق
. تهررران: م سسررات کارکردهررای توحیرردمحوری در ارکرران و روابررگ خررانواده(. 3127) .پیروزمنررد، ع . وصررادقی، ش -

کبیر.   انتشارات امیر 
فصررلنامه هررای شخصرریتی.   ورزی و ویژگرری  هررای عشررق  (. ارتبررا، میرران سرربه3112) .گلررزاری، م . وعبرردی، ا -

 .11-75 (،1)1 ،ی و دینشناس روان
 . چاپ سوم، تهران: نشر هاجر طوسی. زن در اسالم(. 3122) .عالسوند، ف -



 1411پاییز ، 97شماره ، 31جلد ، پژوهشهای مشاوره................................................................................... 215

 

کیفی(. 2662) .فلیه، ا -  تهران: نشر نی.  ،3121، . ترجمه هادی جلیلیدرآمدی بر تحقیق 
کیفرری زمینرره(. جوانرران و روابررگ پرریش از ازدواج. م3120) .محمرردی، او  .قررادرزاده، ا؛ محمرردی، ف - هررا،   طالعرره 

 .7-56، (11)36، راهبرد فرهنگتعامالت و پیامدهای آن. 
شناسی دانشجویان بر مبنای پدیده رابطه دوستانه دختر و پسر، مورد مطالعره دانشرگاه   (. سنخ3111) .قاسمی، و -

 .26-331(، 7)1، مطالعات جوانانصنعتی اصفهان. 
کاشررانی، ز . وکرمررانی، م؛ اصررارپور ماسرروله، ا - کشرراکش فردیررت در 3127) .برررادران  (. همسرررگزینی دختررران جرروان: 

 .  120-161(، 11)35. فصلنامه خانواده پژوهیهای سنتی.   برابر ارزش

کیرررانی مقررردم، ا. ) کریمررری، م؛ دنیررروی، - ورزی و الگررروی  برررا عشرررقگرایی  (. رابطررره معنویرررت3120و؛ راه نجرررات، ا. و 
 .55-12(، 31) 1، فصلنامه پرستار و پزشه در رزمها.  ارتباطی زوج

 نشر مرکز.  ،3122 ،محسن االای، ترجمه پیامدهای مدرنیت(. 3223) .گیدنز، آ -
ورزی برر اسراس دلبسرتگی دانشرجویان متنهرل   به عشرقبینری سر  (. پیش3121) .گر، م  پیوسته . ومصطفائی، ف -

 .33-26(، 2)1، ی شناختپزشک روانی و شناس روانمجله دانشگاه آزاد اسالمی رودهن. 
 . چاپ بیست و هشتم، تهران: انتشارات صدرا.فطرت(. 3121) .مطهری، م -
 انتشارات صدرا.. چاپ بیست و نهم، تهران: اخالق جنسی در اسالم و جهان برب(. 3112) .مطهری، م -
بیرررروت: دار احیرررا  التررررا   الحکمررره المتعالیررره فررری االسرررفار العقلیررره االربعررره،م(.  3213) .مالصررردرا شررریرازی، م -

 العربی.
-311(، 5)36، رفراه اجتمراعی(. رابطه با جنس مخالف و عوامل مرتبگ با آن. 3112) .بربمدی، ه . ومیرزایی، خ -

313. 
 . تهران: انتشارات خاتم االنبیا. 3117، ویرایش: محمدرضا سلیمانی .معراج السعاده(. 3561) .نراقی، م -
هررای بررین دو جررنس )مررورد مطالعرره: دختررران جرروان شررهر   بنرردی دوسررتی  (. سررنخ3121) .پرنیرران، ل . ونیررازی، م -

 .357-301(، 1) 1، زن در توسعه و سیاستکرمانشاه(. 
ورزی   هرررای عشرررق  زناشرررویی برررر اسررراس سررربهبینررری رضرررایت   (. پررریش3121) .صرررابری، ه . وهررردایتی دانرررا، س -

 .133-127(، 56)36، فصلنامه خانواده پژوهی)صمیمیت، میل، تعهد( و اضطراب. 
(. اهمیت و جایگاه عشق برین همسرران 3121) .پور، م  موسایی . وراد، م  ناجی، م؛ جمشیدی  هوشنگی، ا؛ امین -

 .337-351(، 2)7، حدیشدوفصلنامه مطالعات قرآن و ایرانی. -در سبه زندگی اسالمی

- Ahmetoglu, G. Swami, V. & Chamorro-Premuzic, T. (2010). The Relationship 

Between Dimensions of Love, Personality, and Relationship Length. Arch Sex 

Behav.39(5), 1181–1190. 
- Bauman, Z. (2007). Consuming Life. Polity Press.  

- Bentler, P.M. (2005). EQS 6 Structural Equations Program Manual. 

Multivariate Software, Encino. 

http://www.adinehbook.com/gp/product/9643053792/ref=sr_1_1000_8/406-1696046-3651167


 217 .............................................. ورزی در دانشجویان مجرد  سنجی آزمون ادرا  عشق های روان  ساهت و بررسی ویژگی

 

- Burack, J. A., Reynolds, A., Landry, O., Klassen, G., Russo, N., & Fryberg, S. 

(2017). Cultural influences and perspectives on developmental psychopathology: 

Evidence from aboriginal communities in North America. In L. Centifanti, & D. 

Williams (Eds.). Handbook of developmental psychopathology. Cambridge, UK: 

Wiley-Blackwell. 

- Byrne, B. M. (2636). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, 

applications, and programming. Routledge. 
- Coolican, H. (2009). Research methods and statistics in psychology 

.Newyork:Hodder Education. 

- Fisher, M. L., Woth, K., Garcia, J. R., & Meredith, T. (2632). Feelings of regret 

following uncommitted sexual encounters in Canadian university students. 
Culture, Health, and Sexuality, 35 (1), 51– 17. . 

- Fowler, A.C. (2007). Love and marriage.through the lens of sociological 

theories. Journal of the sociology of self-knowledge,5(2),61-72. 

- Gelik, K. (2018). Unmarried women with closed “windows of opportunity”: 

Professional women's reasons for not getting married. Women's Studies 

International Forum. 66 (4), 48–55. 
- Giddens, A. (1992). The transformation of intimacy: Sexuality, love. And 

eroticism in modern societies. Stanford University Press. 
- Hatfield, E, Rapson, R. (1986). The passionat love scale.Handbook of sexuality 

related measures: A Compendium Thousand Oaks.CA:Saga Pablication. 

- Hatfield, E., Rapson, R. L., & Martel, L. D. (2667). Passionate love and sexual 

desire. In S. Kitayama & D. Cohen (Eds.), Handbook of cultural psychology. 

New York: Guilford Press. 760-779. 

- Hendrick, C., & Hendrick, S. S. (1921). Research on love: Does it measure up?. 

Journal of Personality and Social Psychology, 56(1), 784-794. 

- Hull, D. M., Saxon, T. F., Fagan, M. A., Williams, L. O., & Verdisco, A. E. 

(2018). Positive youth development: An experimental trial with unattached 

Adolescents. Journal of Adolescence 67 (3), 85–97.  

- Kanemasa, Y. Taniguchi, J. Daibo, I., & Ishimori, M. (2007). Love styles and 

romantic love experiences in Japan. Social Behavior and personality, 32(2), 265-

281. 

- Khaerul. U. N. (2012). Land, marriage and social exclusion: the case of 

Madurese exile widow. Social and Behavioral Sciences. 65 (3),180–185. 

- Lee, Y. M., Florez, E., Tariman, J., McCarter, S., & Riesche, L. (2631). Factors 

related to sexual behaviors and sexual education programs for Asian-American 

adolescents .Applied Nursing Research, 21(1), 222– 221. . 

- Lin, J. L. L., Chan, M., Kwong, K., & Au, L. (2018). Promoting positive youth 

development for Asian American youth in a Teen Resource Center: Key 



 1411پاییز ، 97شماره ، 31جلد ، پژوهشهای مشاوره................................................................................... 231

 

components, outcomes, and lessons learned. Children and Youth Services Review 

91(3), 413–423.  

- Luyckx, K., Seiffge-Krenke, I., Schwartz, S. J., Crocetti, E. & Klimstra, T.A. 

(2014). Identity configurations across love and work in emerging adults in 

romantic relationships. Journal of Applied Developmental Psychology. 35(1), 

192–203. 

- Myers, D. G. (2010). Social Psychology, Ohio: McGraw-Hill Comp. 

- Neto, F. (2635). Psychometric properties of the Portuguese version of the 

compassionate love for close others and humanity scale among older people. 
Educational Gerontology, 56(6), 511–507. 

- Neto, F. (2015). Revisiting correlates of sociosexuality for men and women: The 

role of love relationships and psychological maladjustment. Personality and 

Individual Differences. 83(5), 106–110. 

- Neto, F., & Pinto, M. C. (2015). Satisfaction with love life across the adult life 

span. Applied Research in Quality of Life, Vol 10(2), 289–304. 
- Neto, F., Wilks, D. C. (2017). Compassionate Love for a Romantic Partner 

Across the Adult Life Span. Europe's Journal of Psychology, Vol. 13(4), 606–

617. 

- Neuman, W.L. (2006) Basic of Social Research; Qualitive and Quantitative 

Approach, Second Edition, London: Allyan & Bacon. 

- Norrisa, J. I., Lambert, N. M., DeWall, C. N., &Fincham, F. D. (2012). Can’t 

buy me love? Anxious attachment and materialistic values. Personality and 

Individual Differences. 53(5), 666-669. 

- Rintala, M. T., Paarilainen, E., & Asted T-K, P. (2014) "Challngea in Combing 

Different Data Sets during Analysis when Using Grounded Theory", Nurser 

Researcher, 21(5), 14-18. 

- Rodebaugh T.L., Fernandez K.C. & Levinson C.A. (2012). Testing the Effects of 

Social Anxiety Disorder on Friendship Quality across Gender and Ethnicity. 

Cognitive Behaviour Therapy, 41(2), 130-139. 

- Saricam, H., & Akin, A. (2013). The Turkish version of the Trait Forgiveness 

Scale: The study of validity and reliability. Journal of Hasan Ali Yücel 

Education Faculty- Hayef, 10(2), 114-128. 
- Stephens, D. G. (2009). A correlational study on parental attachment and moral 

judgment competence of millennial generation college students. (Doctoral 

dissertation, University of Nebraska). 
- Sternberg, R. J. (1986). Atriangular theory of love. Psychological Review, 93(2), 

119-135.  

 
 


