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Abstrac

This research was designed to construct and normalize 
the Love Story Scale (LSS), and to study its relation 

to marital satisfaction. The statistical sample which 
comprised of 403 couples (primary and preparatory 
school students’ parents) of the City of Tabriz, Iran, 
was chosen through random multistage clustering. This 
research started with a 200 item questionnaire and was 
preformed in two stages. In the pilot stage with a sample 
of 38 couples, content validity and reliability coefficients 
(test-r etest and internal consistency) were assessed. Then 
two 100 item questionnaires were finalized for men and 
women. In the final stage, the Hadson Marital Satisfaction 
Scale (2000) and the LSS were completed by 403 couples. 
The reliability of LSS was assessed through Alpha 
Cronbach internal consistency coefficients, its validity was 
assessed through criterion and construct validity through 
exploratory factor analysis and group differences. Results 
indicated that: the LSS has acceptable psychometric 
properties. There is a consistency among couples love 
stories, lower similarity in couples love story profiles, in 
creases their marital  unsatisfaction. There is a significant 
positive relationship among more prosacially and equal 
roles love stories and marital satisfaction, and this case 
is negative about less prosacially and more manipulative 
and non equal roles love stories. There is significant 
difference among men and women in 24 love stories and 
roles. There is a significant difference among means of 
love stories of either men or women. Generally, the results 
were consistent with previous research. Considering 
foundations and limitations, LSS is a reliable Scale for 
use in counseling centers and in researches.
Keywords: Love Story Scale, reliability, validity, marital 
satisfaction.

چكيده
قصة  مقياس  هنجاريابي  و  ساخت  پژوهش،  اين  اصلى  هدف 
عشق (LSS) و بررسى رابطة آن با رضايت زناشويى بود. نمونه 
آمارى شامل 403 زوج از ميان والدين دانش آموزان دبستاني 
و پيش دبستانى شهرستان تبريز، به روش نمونه  گيري تصادفي 
خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شد. پژوهش با يك پرسشنامه 
مرحلة  در  گرفت.  انجام  مرحله  دو  در  و  آغاز  گويه اى   200
و  محتوايي  روايي  زوجى،   38 نمونة  يك  با  مقدماتي  مطالعة 
همساني دروني به روش ضريب آلفاى كرونباخ و پايايى زماني 
مقياس بررسي شد و پرسشنامة 100 سؤالي در دو فرم زنان و 
مردان تنظيم گرديد. در مرحلة نهايي، پس از اجراى مقياس 
زوج،  و  LSSروى 403   (1379) هادسون  زناشويى  رضايت 
به  آن  روايي  و  كرونباخ  آلفاى  ضريب  روش  به   LSS پايايي
و  اكتشافى  عاملي  تحليل  شيوة  دو  به  سازه  و  مالكي  روش 
تفاوت هاي گروهي بررسي شد. در نهايت، اين نتايج به دست 
آمد: مقياس قصة عشق از ويژگى هاى روانسنجى قابل قبولى 
برخوردار است. بين قصه هاي زوج همساني وجود دارد و هرچه 
تشابه نيمرخ قصه هاي زوج كمتر باشد، عدم  رضايت آنها بيشتر 
خواهد بود. عمومًا، رابطة مثبت معني داري بين قصه هاي گروه 
در  رابطه  اين  آمد.  دست  به  زناشويي  رضايت   و  جامعه پسند 
مورد قصه هاي گروه سلطه جو منفي بود. در 24 قصه  و نقش 
بين ميانگين دو گروه زنان و مردان تفاوت معني داري وجود 
تفاوت  گروه  دو  هر  در  نقش ها  و  قصه ها  ميانگين  بين  دارد. 
معني دار ديده شد. به طوركلى، يافته هاى به دست آمده با نتايج 
پژوهش هاى پيشين همخوانى دارد. با در نظر گرفتن يافته ها و 
محدويت ها، مي توان «LSS» را در كارهاى پژوهشى و مراكز 
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1-Eros
2-Ludus
3-Storg
4-Pragma
5-Mania
6-Agape
7-Passionate Love

8-Comparative Love
9-A Triangular Theory of Love
10-Consummative Love
11-Love as a Story
12-Complementary
13-Partner

مقدمه
در باب عشق و جذب عشاق به يكديگر نظريه هاى بسيارى ارائه شده 
قائل  تفاوت  عشق  ورزيدن  و  دوست  داشتن  بين   (1973) روبين  است. 
شده و عشق را تركيبى از سه مؤلفة دلبستگى، صميميت و توجه مى داند 
 (1973) لى  مى كند.  احساس  ديگرى  به  نسبت  خود  درون  در  فرد  كه 
مدل چرخه اى عشق را معرفى مى كند كه در آن فقط سه رنگ زرد، قرمز 
و آبى وجود دارد و در نتيجه سه سبك نخستين عشق نيز وجود دارد: 
يا  بازى  عنوان  به  (عشق  لودوس2  آرمانى)،  فرد  يك  به  (عشق  اروس1 
عشق تفننى)، استورگ3 (عشق دوستانه). تركيب اين سه سبك نخستين، 
سبك هاى متعدد عشق را به وجود مى آورند كه برخى از آنها ويژگى هاى 
كامال متفاوتى از عناصر سازندة خود دارند. اين سبك ها عبارتند از عشق 
عملگرايانه4 (تركيبى از لودوس و استورگ)، عشق شيدايى5 (تركيبى از 
لودوس و اروس)، عشق وظيفه  شناختى6 (تركيبى از لودوس و استورگ). 
هاتفيلد و والستر (1978) نيز عشق را به دو نوع اصلى تقسيم نموده است: 
عشق شهوانى7 و عشق مصاحبتى8. به اعتقاد وى بهترين شكل عشق 
تركيبى از اين دو نوع است. آرون و آرون (1986) با ارائة نظرية عشق به 
مثابه راهى براى بسط و گسترش خود، بيان مى كنند كه اشخاص جذب 
كسانى مى شوند كه فرصتى براى بسط و گسترش آنها به شمار آيند و 
استرنبرگ  مى آيد.  حساب  به  پيش شرط  يك  رابطه  اين  براى  مشابهت 
سه  از  تركيبى  را  عشق   ، عشق9  وجهي  سه  نظرية  ارائة  با  نيز   (1986)
سه  اين  مختلف  تركيب  كه  مى داند  تعهد  و  شهوت  صميميت،  عنصر 
عنصر انواع مختلف عشق را بوجود مى آورد و وقتى همة عناصر به طور 
متوازن حضور داشته باشند، كامل ترين نوع عشق، يعنى عشق تمام عيار 
زوج  دو  مثلث هاى  چقدر  هر  نظريه،  اين  در  مى آيد.  وجود  به  كامل10  و 
بيشتر شبيه به هم باشند، سطح رضايت مندى بيشترى را در روابطشان 
تجربه خواهند نمود. كسيدى و شاور (1989) نيز معتقدند كه  عشق به 
يك فرد بزرگسال مى تواند ادامة فرايند دلبستگى تلقى شود. آنان عشق 

را به عنوان يكپارچگى سه نظام رفتارى بر پاية زيستى، يعنى دلبستگى، 
مراقبت و تمايالت جنسى مفهوم سازى مى كنند. هر يك از اين سه مورد، 
همان  اين  و  دارد  را  خودش  مجزاى  عملكردهاى  و  رفتارها  مجموعه 

چيزى است كه احتماال دليل انواع مختلف عشق محسوب مى شود.
ارائه  عشق  از  مختلفي  تعاريف  عشق،  درباره  شده  مطرح  هاى  نظريه 
يك  هيچ   ولي  مي كنند،  تقسيم بندي  مختلف  انواع  به  را  آن  و  مي كنند 
به اين سؤالها پاسخي نمي دهند كه: چرا افراد عاشق شخص بخصوصي 
مي شوند و نه عاشق كس ديگر؟ و چرا انتخاب هاي افراد غالبا مشابه هم 
هستند، هرچند ممكن است تمامي آنها با شكست مواجه شده باشند؟... 
. استرنبرگ (1994) در پاسخ به اين سؤالها و نيز در انتقاد از نظريه سه 
وجهي خود و ساير رويكردها، نظريه «عشق به مثابه يك داستان11» را 
ارائه نموده است. اين ديدگاه مبتني بر اين فرض است كه آدميان گرايش 
دارند عاشق كساني شوند كه قصه هايشان با هم يكي يا مشابه است. وى 
اذعان مي دارد كه اين نظريه و هيچ نظرية ديگري در باب عشق كامل 
نظرية  هر  از  بيش  شايد  داستان  يك  مثابه  به  عشق  نظرية  اما  نيست، 
ديگري بتواند توضيح دهد كه چرا انتخاب هاي افراد با يكديگر متفاوتند، 
ولي انتخاب هاي يك فرد معموال مشابه همديگرند. چرا رابطة دو شريكي 
سالها  مي نمايد،  تحمل  غيرقابل  و  زجرآور  دردناك،  سايرين  نظر  از  كه 
ادامه مي يابد و هر دو شريك از آن راضي هستند، در حالي كه رابطة دو 
شريكي كه به ظاهر توام با سعادت و سالمت است و نمونة يك رابطة 
آرمانى و كامل به شمار مي آيد، تداوم ندارد و سرانجام از هم جدا مي شوند 

و هر يك به دنبال شخص مناسب خويش مي رود.
هشت  كه  مي كند  عنوان  را  قصه  نوع   25  (2001  ،1994) استرنبرگ 
نوع آن داراي نقش هاي مكمل12  هستند. عناوين اين قصه ها همراه با 
جدول،  اين  در  است.  آمده  جدول 1  در  مورد  هر  در  مختصر  توضيحى 
همسر معادل شريك13 در نظر گرفته شده و به معناى كسى است كه 

فرد با وى رابطة عشقى ـ عاطفى دارد.

توصيف محور كلى قصه و نقش عنوان قصه ها و نقش ها

عشق يعنى گذشتن از خود و فداكارى به نفع همسر يا خواسته هاى او Sacrifice ايثار 1
قدرت، موضوع كليدى و اصلى رابطه است. Government حكومت

چگونگى رابطه توسط يك فرد تعيين مى شود و او سعى در كنترل همه جانبة همسر ش دارد.2 Governor حاكم (نقش)

فرد خواسته يا ناخواسته اجازه مى دهد همسرش رابطه و حتى خود  او را كنترل نمايد. Governed رعيت (نقش)

نظارت و آگاهى از شريك و رابطه در هر شرايط، موضوع محورى عشق است. Police پليس

3
عشق به مانند آن است كه فرد برگه اى را پيش روى همسرش قرار مى دهد و او را متعهد مى سازد كه تابع 

قوانين خاصى باشد، فرد به خود حق مى دهد از همه چيز همسرش آگاه باشد. Officer پليس (نقش)

فرد نياز به همسرى دارد كه دائما او را تحت نظر و كنترل خود داشته باشد و از تمام مسائل او آگاه باشد. Suspect مظنون (نقش)

جدول 1 - انواع قصه هاى عشق و نقش هاى آن

ساخت و هنجاريابى مقياس قصة عشق و بررسى رابطة آن با رضايت  زناشويى
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عشق صورت زشتى دارد و تماما حول رابطه جنسى و مسائل جنسى است. Pornography پورنوگرافي

فرد نيازمند رابطه و همسرى است كه به او به چشم يك شئ جنسى نگاه شود و اجازه مى دهد با او رابطة جنسى 4
حتى آزارنده، تحقيركننده و زشتى داشته باشد. Object مفعول (نقش)

فرد با همسر خود رابطة زشت و تحقير كننده و آزارنده اى دارد و همسرش را به چشم يك شئ مى بيند. Subject فاعل (نقش)

رابطه زمانى جالب و مهيج و ادامه دار است كه ترس، وحشت و نگرانى جزئى از رابطه باشد. Horror وحشت

فرد، همسرش را دچار ترس و وحشت مى كند.5 Terrorize وحشت افكن (نقش)

فرد از طرف همسرش دچار وحشت، ترس و نگرانى مى شود. Victim قربانى (نقش)

احساس اينكه همسر، فردى است غيرقابل پيش بينى و غيرقابل درك، با رفتارهايى عجيب و خيلى متفاوت.  Science
-fiction علمى – تخيلى 6

همسر به چشم جزئى از يك مجموعه انگاشته مى شود تا آن را كامل كند، اجزائ بيشتر نشان دهندة جذابيت و 
تكامل بيشتر مجموعه است. Collection مجموعه دارى 7

عشق به همسر به خاطر جذابيت هاى فيزيكى وى، اهميت داشتن آراستگى و زييايى ظاهرى و هميشگى همسر. Art هنر 8

هستة اصلى توجه همسران معطوف به خانه و امور مربوط به آن، چون رسيدگى، مراقبت و نگهدارى از آن، است. Home خانه و خانواده 9

طرز فكر نجات و كمك، موضوع محورى عشق است. Recovery بهبودي

فرد شرايط سختى داشته و يا دارد و براى سپرى كردن آن به كمك همسرش نيازمند است.10 Recoverer درحال بهبودى 
(نقش)

همسِر فرد، كسى است كه شرايط سخت و دشوارى داشته و يا دارد و اينك به كمك او نيازمند است، خود وى 
نيز به اين كمك كردن احتياج دارد. Codependent هم اعتياد (نقش)

عشق به عنوان چيزى مقدس نگريسته مى شود، مجموعه احساسات و افكارى كه از طريق مذهب القاء مى شود و 
يا به فرد در جهت رسيدن به تقدس كمك مى كند. Religion مذهب 11

عشق به چشم يك بازى رقابتى ديده مى شود، همسران بيشتر رقيب هم هستند تا شريك و همسر هم. Game بازى 12

عشق يعنى سفر كردن كه مى تواند عينى يا روانى باشد، فرايند تغيير و تحول و رشد مداوم. Travel سفر 13

عشق همان چيزى است كه همسران خود آن را به وجود مى آورند، مى توانند خود آن را شكل داده و به هر 
صورتى كه بخواهند درآورند. Sewing بافندگى 14

رابطه نيازمند توجه و مراقبت دائمى و همه جانبه همسران است تا رشد نموده و پربار شود. Garden باغ و باغچه 15

رابطه، مبتنى بر جايگاه و موقعيت اقتصادى همسران است، دارايى اهميت دارد و اشخاص، همسرشان را به چشم 
شركاى تجارى مى بينند. Business تجارت 16

دلبستگى اضطرابِى قوى، رفتار توام با توجه و مراقبت نسبت به همسر و تجربة اضطراب شديد در صورت از 
دست دادن وى. Addiction اعتياد 17

تصور نجات فرد توسط يك منجى آرمانى و يافتن او و در نهايت ازدواج با وى و داشتن زندگى سرشار از عشق و 
شادى هميشگى پس از ازدواج. Fantasy خيال 18

حفظ و نگهدارى تمام رويدادها و جزئيات يك رابطه به صورت روانى ـ ذهنى يا فيزيكى ـ عينى. History تاريخ 19

عشق مثل پديده هاى طبيعى، صورت منطقى و عينى دارد؛ مى تواند ارزيابى، تجزيه و تحليل و درك شود. Science علم 20

پروانه عالئي و دكتر ابوالفضل كرمي
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انجام كارها بر اساس يك روش معين، رعايت دستورالعمل مشخص و از پيش تعيين شده منجر به افزايش 
موفقيت در رابطه و كاهش شكست مى شود. Cookbook آشپزى 21

عشق مجموعه اى از مشاجرات و نبردهاى تكرارى و نابود كننده است و همين موجب دوام رابطه مى شود. War جنگ 22

عشق به مانند يك نمايشنامه با متن، نقش ها و پرده هاى مشخص و قابل پيش بينى است. Theatre تئاتر

فرد در روابط خود بر اساس يك نمايشنامة از پيش نوشته شده همراه با جزئيات آن رفتار مى كند، كارگردان و 23
بازيگر اين نمايش خود فرد است. Actor هنرپيشه (نقش)

فرد درگير رابطه اى مى شود كه جزئى از نمايشنامة خود نوشتة همسرش است، نه شريك واقعى وى. Fan هوادار (نقش)

عشق به چشم موضوع خنده نگريسته مى شود و رابطه شكل عجيبى دارد و توام با خنده و شوخى افراطى است. Humor طنز

فرد درگير رابطه اى است كه همسرش اغلب مسائل را با شوخى و خنده برگذار مى كند.24 Audience تماشاچى (نقش)

فرد با موضوعات و مسائل زندگى با شوخى و خندة بيش از حد روبرو مى شود. Comedian كمدين (نقش)

محور و موضوع عشق پيچيدگى است، رابطه سرشار از رمز و راز است كه بايد كشف شود. Mystery معما
فرد و رابطه اش همراه با پيچيدگى و ابهام است و معموال اجازه نمى دهد همسرش به آسانى او را بشناسد.25 Mystery figure چهره معمايى (نقش)

فرد سعى در شناخت همسر و كشف ابهامات رابطه و رموز آن دارد. Sleuth كارآگاه (نقش)

 (برگرفته از مقالة استرنبرگ و همكاران،2001 و كتاب قصة عشق استرنبرگ،4991) 

1-Anxious-Ambivalent Attachment Style
2-Romantic Love
3-Automatic Thoughts

4-Inadequate
5-Similarity
6-Complementarily

در باب قصه ها چند موضوع كليدي و قابل توجه وجود دارد (استرنبرگ، 
بيانگر  عشق،  قصه هاي  عناوين  فهرست  اول،   :(2001، بارنز  و  حجت 
ولي  باشد،  مي تواند  عشق  كه  آنچه  از  است  مفاهيمي  وسيع  گسترة 
محدود به آنها نيست. هر كس هر قصه اي كه داشته باشد آن را خودش 
نوع  اگر  حتي  باشد،  متفاوت  سايرين  قصة  با  است  ممكن  و  مي نويسد 
قصه يكي باشد. از طرفي برخي قصه ها، همچون قصة باغ در قياس با 
برخي قصه هاي ديگر معمول تر و رايج تر هستند. دوم، هر داستاني الگوي 
خاصي از افكار و رفتار را دارد؛ براي مثال، كسي كه قصة عشق او قصة 
بازي است نسبت به كسي كه قصة عشق او قصة مذهب است، رفتار 
متفاوتي خواهد داشت. سوم، بين ديدگاه قصة عشق و ساير ديدگاه هاي 
موجود در زمينة عشق همپوشي ذاتي وجود دارد. براي مثال، قصة عشق 
بازي با سبك عشق لودوس لي (1977) سازگاري و همخواني دارد. به 
نظر مي رسد كه قصة مذهب به سبك دلبستگي مضطرب ـ دوسوگرا1 
(شاور، هازن و برادشاو،1988 ) مشابه است. قصة خيال مشابه مفاهيم 
نوعي عشق رمانتيك2 است و غيره. تفاوت در اين است كه ديدگاه عشق 
به مثابه يك داستان سعي در درك و دستيابي به غناي داستان دارد كه 
ساختارهاي  نظريه ها،  درحالي كه ساير  ساختار روابط را شكل مي دهد، 
نظرية  مي پندارند.  عاشقانه  روابط  به  نگريستن  براي  راهي  را  مختلف 
عشق به مثابة يك داستان بر بافتار داستان تأكيد مي كند. چهارم، همان 
تفحص  و  بررسي  مورد  شناختي  ديدگاه  در  خودآيند3»  كه «افكار  طور 
عشق  از  خاصي  قصة  داشتن  اليس،1973)،  (بك،1976؛  مي گيرند  قرار 
نيز مي تواند منجر به تعريف ما از چيستي روابط عاشقانه شود. در نتيجه، 

قصه ها قابل توجه هستند. شايد ما از ديدگاه و طرز فكرمان نسبت به 
عشق آگاه نباشيم و ندانيم كه چه قصه اي داريم، ولي آنها را به عنوان 
ويژگي هاي درست و واقعي از چيزي كه عشق هست يا بايد باشد تلقي 
بكنيم. اگر كسي نتواند خود را با روابطي كه دارد منطبق سازد، احساس 
نابسندگي 4مي كند و نيز اگر كسي ديدگاه خاصي از عشق داشته باشد، 
ولي نتواند آن را تحقق ببخشد، باز هم دچار نابسندگي خواهد شد. پنجم، 
دنبال  به  دارند. ما  مكمل  نقش هاي  خود  درون  در  عشق  داستان هاي 
كساني هستيم كه قصة آنها كمابيش با قصة ما سازگار باشد، ولي كامًال 
مثل ما نباشد و بتواند نقش مكمل ما را در آن قصه ايفا كند. بنابراين، 
و  هستند  آنها  مشابه  سطوح  برخي  در  كه  هستند  كساني  پي  در  مردم 
از  هيچ  يك  نظر،  نقطه  اين  از  مي كنند.  فرق  آنها  با  سطوح  برخي  در 
و  (كرچ كوف  بودن6  مكمل  و   (1971 (بيرنه،  بودن5  مشابه  نظريه هاي 
داويس، 1962) در خصوص عشق درست نيستند. بلكه آنچه كه ما در 
پي آن هستيم به سطح خود ما بستگي دارد. ششم، هر يك از داستان ها 
مزايا و معايب سازگارانه اي دارند. ممكن است يك داستان خاص با ابعاد 
محيط اجتماعي معيني سازگاري نسبتًا زيادي داشته باشد. هفتم، برخي 
از داستان ها موفقيت بالقوة بيشتري نسبت به ساير داستان ها دارند. به 
عنوان مثال، برخي داستان ها زودگذر هستند و دوام چنداني ندارند ولي 
هم  داستان ها  هشتم،  هستند.  هميشگي  و  مادام العمر  داستان ها  برخي 
علت هستند و هم معلول و همواره با زندگي ما در تعاملند. داستان هايي 
كه ما با خود وارد روابطمان مي كنيم، موجب مي شوند تا مسائل خاصي 
را باور كنيم و حتي به شيوة بخصوصي رفتار كنيم و در عين حال رشد 

ساخت و هنجاريابى مقياس قصة عشق و بررسى رابطة آن با رضايت  زناشويى
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داده  شكل  را  ما  روابط  و  داستان ها  ديگران،  با  ما  تعامالت  و  شخصي 
درهم  زندگيمان  پود  و  تار  با  ما  داستان هاي  مي كند.  تعديل  و  تغيير  و 

تنيده اند.
 استرنبرگ، حجت و بارنز (2001)  105 دانشجوي دانشگاه ييل (55 زن 
و 50 مرد با ميانگين سني 19 سال و تجربة دست كم يك رابطة صميمانه 
در گذشته و يا حال) را مورد مطالعه قرار دادند. ابزارهاي مورد استفاده 
شامل پرسشنامة جمعيت شناختي و پرسشنامه اصلي مقياس قصة عشق 
بود كه قبال توسط استرنبرگ (1996) تدوين شده بود و در آن براي هر 
آزمودني ها از يك (حداكثر مخالفت)  گنجانده شده بود،  قصه ده سؤال 
تا نه (حداكثر موافقت) به آن نمره مي دادند، نمرة پنج حد وسط بود. در 
بررسي روايي دروني آزمون اين نتايج به دست آمد: پايايي و همبستگي 
دروني 25 مقياس (قصه ها) و زير مقياس هاي آن (نقش ها، نمر ه گذارى 
جداگانه داشته اند، در نتيجه، عنوان زير مقياس به آنها تعلق گرفته است) 
محاسبه شد. دامنة پايايي براي 25 مقياس با ميانگين 0/86 بين 0/68 
(قصة پليس) و 0/93 (قصة اعتياد) به دست آمد. دامنة پايايي 41 مقياس 
و زير مقياس با ميانگين 0/83 بين 0/63 ( نقش پليس) و 0/93 (قصة 
اعتياد) به دست آمد. انجام تحليل عوامل بر روي نمره هاى قصه ها هفت 
عامل به دست داد. عامل اول شامل قصه هاي وحشت، علمي ـ تخيلي، 
معما، تئاتر، جنگ و حكومت و مجموعه داري بود و قصه هايي به شمار 
مي آمدند كه كمتر مقبوليت اجتماعي داشتند، در آن نقشها يكسان نبودند، 
به اين معنى كه نقش همسران از هم جدا و حالت مكمليت داشت تا 
مشابهت و يا سهم همسران در رابطه برابر نبوده و يكى بيش از ديگرى 
بافندگي،  قصه هاي  شامل  دوم  عامل  بود.  رابطه  چگونگى  تعيين كنندة 
سفر و باغ بود كه قصه هاي اجتماع  پسند محسوب مي شدند، نقشهاي 
مساعي  تشريك  هم  با  همسران  و  بود  برابر  قصه ها  اين  در  همسران 
تشكيل  تجارت  و  بازي  علم،  آشپزي،  قصه هاي  از  سوم  عامل  داشتند. 
يافته بود و روابط در آنها سرد و قالبي بود. عامل چهارم شامل قصه هاي 
بهبودي، تاريخ و اعتياد بود كه در آنها تأكيد قوي بر نقش گذشته بود 
عامل  كنند.  فرار  خود  ناشاد  و  دردناك  گذشتة  از  تا  داشتند  نياز  افراد  و 
پنجم شامل قصه هاي خيال، هنر و مذهب بود كه بر آرمانى سازي تأكيد 
مي شد. عامل ششم شامل قصه هاي طنز، پورنوگرافى، و هنر بود كه بر 
تصورات بصري تاكيد مي شد و در آن يكي براي ديگري كاري را انجام 
يكي  آن  در  كه  بود  ايثار  و  پليس  قصه هاي  شامل  هفتم  عامل  مي داد. 

مرئوس و ديگري رئيس بود. 
در پژوهش ديگري، استرنبرگ، حجت و بارنز (2001) 43 زوج دانشجوى 
دورة كارشناسى با ميانگين سني 20 سال را مورد مطالعه قرار دادند كه 
رابطة آنها حداقل يك سال دوام داشت. ميانگين تعداد روابط صميمانة 
قصة  مقياس  از  بهره گيري  با  آنان  بود.  آزمودني ها 3/53  گزارشى  خود 
سنجش  جهت  محقق ساخته  ماده اي   14 مقياس  و  ماده  با 200  عشق 
اين  به   ،(1995، بارنز  و  (استرنبرگ  صميمانه  رابطة  از  زوجين  رضايت 
نتايج دست يافتند: دامنة همساني دروني 33 زيرمقياس [مجموع 8 قصه 
با نقش هاى جداگانه (16 نقش) و 17 قصة بدون نقش مجزا، 33 زير 
(نقش   0/42 بين   0/76 ميانگين  با  مى داد]  تشكيل  را  آزمون  مقياس 
چهرة معمايي) و 0/93 (قصة علمي ـ تخيلي) به دست آمد. قصه هاي 
زنان و مردان فقط در 5 مورد تفاوت معني دار داشت. نمره هاى مردان 
در قصه هاي هنر، پورنوگرافى، علمي ـ تخيلي و ايثار باالتر از زنان بود و 
نمره زنان در قصة سفر باالتر بود. بين قصه هاي تجارت، مجموعه دارى، 

معما  (كمدين)،  طنز  وحشت افكن)،  و  (قرباني  وحشت  حكومت،  بازي، 
تخيلي،  ـ  علمي  (هم اعتياد)،  بهبودي  (پليس)،  پليسي  معمايي)،  (چهرة 
تئاتر (هنرپيشه و هوادار) و رضايت رابطة منفي معني دار به دست آمد. 
هيچ يك از قصه ها با رضايت  از ارتباط، رابطة مثبت معني دار نداشت؛ به 
عبارتى، خود قصه ها به تنهايى با رضايت زناشويى رابطة مثبت ندارند، 
ولى وقتى زوج هردو همان قصه را دارند، به دليل مشابهت قصه هايشان 

رضايت آنان از روابطشان بيشتر خواهد بود. 
مراجعه كننده  نفر  ده  روي  بر  موردى  مطالعة  يك  در   (1383) عابدي 
با  رابطه  در  آنان  اصلي  شكايت  كه  اصفهان  دانشگاه  مشاوره  مركز  به 
عشق بوده و چهار نفر به صورت زوجى و شش نفر به صورت انفرادى 
مراجعه كرده بودند، كار درماني و مشاوره اي را بر مبناي نظرية عشق 
جلسه  هشت  مراجعه كنندگان  همه  مورد  انجام داد. در  داستان  مثابه  به 
مشاوره انجام شد. نتايج پژوهش، حاكي از تاثير نسبي اين نوع مداخله در 
سالم سازي رفتارهاي عاشقانه دانشجويان است. از شش نفر مراجعه كنندة 
انفرادى، سه نفر مبتال به عشق از نوع عشق شيدايى بودند كه به نوعى، 
دو  خلقى  اختالل  به  مبتال  نفر  دو  نفر،  سه  اين  از  است.  روانى  بيمارى 
قطبى1 و يك نفر هم مشكوك به اين اختالل بود. از سه نفر ديگر، يك 
نفر توسط فردى كه اختالل مرزى2 داشت، مورد توجه قرار گرفته بود 
و به هيچ عنوان نمى توانست خود را از دام او برهاند و در فكر رهايى از 
اين دام بود و دو نفر ديگر نيز به عشق از نوع عمل گرايانه مبتال بودند 
رها  آنها  توسط  كه  بودند  خود  معشوق  به  رسيدن  صدد  در  نوعى  به  و 
اختالل  عالئم  از  رهايى  نشانه  مراجعه كننده  زوج  چهار  در  بودند.  شده 
خلقى وجود داشت، رابطه به صورت عاطفى و پرخاشگرانه ادامه مى يافت 
نتايج  نداشت.  وجود  رابطه  قطع  امكان  رابطه،  ادامة  در  شك  ضمن  و 
مشاوره بر اساس نظرية عشق به مثابه يك داستان، حاكى از اين بود 
كه در پايان جلسات، بصيرت بيشترى در همة افراد ايجاد شده بود. از 
آنجا كه به عنوان بخشى از درمان، افرادى كه مبتال به اختالل خلقى 
بودند، براى دارو درمانى ارجاع شدند، كنترل بيشترى بر رفتارها حاصل 
شد. آنچه بيش از همه كمك كننده بود، داستان هاى 25 گانة استرنبرگ 
بود كه مسير زندگى هر يك را تعيين مى كرد. اگر چه در هيچ مورد قطع 
همة  در  تقريبا  سالم تر  رفتارهاى  ولى  نداد،  رخ  كامل  طور  به  وابستگى 
افراد ايجاد شد. ضمن اينكه رفتارهاى بسيار افراطى كنترل شده بود و 

تفكر در مورد شيوة صحيح ادامه رابطه افزايش يافته بود.
از محدود تحقيقات انجام شده، مي توان كارآمدي و اعتبار نظريه و تائيد 
فرض هاي آن را پذيرفت. اما تقريبًا تمامي اين پژوهش ها در جامعه اي 
متفاوت با شرايط و بافت فرهنگي و اجتماعي متفاوت انجام گرفته است، 
حال آنكه قصه  بشدت تحت تاثير فرهنگ و آداب و رسوم و باورهاي 
انسان هاست (استرنبرگ ،2001،1996،1994). به نظر مي رسد با عنايت 
نظرية  اساس  بر  بيشتر  پژوهش هاي  انجام   (1383) عابدي  تحقيق  به 
«عشق به مثابه يك داستان» مفيد و سودمند باشد. به ويژه، با در نظر 
گرفتن اين واقعيت كه ازدواج خوب، اساس تشكيل يك خانوادة سالم 
است و سهم به سزايي در بهداشت رواني افراد دارد. به طوريكه مهمترين 
عامل پيش بيني كنندة بهداشت رواني افراد متأهل روابط با همسر است 
كثيري  گروه  مراجعة  علت  ديگر،  سوي  از   .(1991 السول،  و  (السول 
مشكالت  و  ازدواج  با  رابطه  در  نوعي  به  مشاوره،  مراكز  به  مراجعان  از 
زناشويي است، به طوريكه بيش از 40 درصد مراجعان بهداشت روانى به 
نحوى مشكالت زناشويى دارند (دنوان، 2003). در ميان انبوه مراجعان 

پروانه عالئي و دكتر ابوالفضل كرمي
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كار  مشاوران،  و  مراجعان  زماني  محدوديت  مشاوره اي،  كمك  خواستار 
از  استفاده  مي سازد.  محدود  را  عمل  وسعت  و  نموده  دشوار  را  مشاوره 
صرفه  به  مقرون  زماني  لحاظ  از  آنكه  بر  عالوه  سنجي،  خود  ابزارهاي 
برخوردار  مناسب  درمان  از  را  مراجعان  از  گسترده اى  طيف  و  است 
از  مكفي  نسبتًا  و  صحيح  شناخت  به  دستيابي  در  را  مشاور  مى نمايد، 
مراجع ياري مي رساند، به ويژه زماني كه آزمون مورد استفاده مبتني بر 
ويژگي هاي همان جامعه اي باشد كه مراجعين به مراكز مشاورة خانوداه و 
ازدواج متعلق به آن هستند. بنابراين، پژوهش حاضر براي دست يابي به 
هدف عمدة «ساخت و هنجاريابى مقياس قصه عشق1 و تعيين رابطة آن 
با رضايت زناشويى همسران» بر پاية نظرية جديد «عشق به مثابه يك 
داستان» انجام گرفت. با توجه به محدوديت پيشينة پژوهشي، محقق به 
طرح سؤاالت پژوهشي اكتفا نموده است: آيا مقياس قصه عشق از روايي 
و پايايي قابل قبول برخوردار است؟ مقياس قصة عشق از چه عواملي 
ساخته شده است؟ آيا قصه هاي همسران با هم همسان هستد؟ بيشترين 

سطح رضايت زناشويي در كدام قصه ها است؟ آيا ميان قصه هاي زنان و 
مردان تفاوت معني داري وجود دارد؟ كدام قصه ها در ميان زنان رايجتر 

هستند؟ كدام قصه ها در ميان مردان رايجتر هستند؟

روش 
پژوهش  پژوهش-جامعة  اجراي  روش  و  نمونه  آمارى،  جامعه 
حداقل شش سال سابقة  تبريز بودند كه  شهرستان  زوجين  شامل همة 
زندگي مشترك داشته و يكي از فرزندان آنان در يكي از مدارس ابتدايي 
و پيش دبستانى در سال تحصيلي 85-84 مشغول به تحصيل بودند. الزم 
دردسترس  والد  دو  هر  آنكه  بر  عالوه  پرسشنامه ها،  تكميل  جهت  بود 
باشند.  برخوردار  نيز  نوشتن  و  خواندن  سواد  حداقل  از  باشند،  پژوهشگر 
 403 والدين  مرحله اي  چند  خوشه اي  نمونه گيري  روش  از  استفاده  با 
مختلف  مناطق  از  پيش دبستانى  و  دبستان  دوم  و  اول  پاية  دانش آموز 

آموزش و پرورش انتخاب شدند.

زناشويي12  رضايت  شاخص  و  عشق  قصة  مقياس  شامل  پژوهشي  ابزار 
(هادسون 1992؛ ثنايى، 1379) بود كه از طريق فرزندان براي والدين 
(از هر پرسشنامه دوسري و هر سرى داخل پاكت مجزا و در كل، 1200 
پاسخ نامة 403  دوتايى،  ارسالي  مجموعة  ششصد  از  شد.  ارسال  پاكت) 

زوج وارد پژوهش شد. 

ابزار سنجش
شاخص رضايت  زناشويي (هادسون 1992؛ ثنايى، 1379) يك ابزار 25 
دامنه  يا  و  شدت  ميزان،  اندازه گيري  براي  كه  است  خودسنجي  سؤالي 
مشكالت زن يا شوهر در رابطة زناشويي تدوين شده است. نمره  باالتر 
در اين مقياسها نشان  دهندة شدت و يا دامنة بيشتر مشكالت است. اين 
شاخص داراي دو نقطة برش 30 (نمره كمتر از 30 نشانة عدم مشكالت 
و  زياد  مشكالت  نشانة  از 70  بيشتر  (نمره  و 70  مالحظه)  قابل  باليني 
احتمال وجود خشونت) است (ثنايي، 1379). در مرحلة مقدماتى پژوهش 
حاضر روايى3 و پايايى4 شاخص رضايت زناشويى با نمونة 38 زوجى مورد 
بررسى قرار گرفت. پايايي شاخص به روش ضريب آلفاى كرونباخ براي 
گروه 38 زوجي مردان و زنان به ترتيب برابر با 0/88 و 0/91 است كه 
متشكل  گروهي  در  و  دارد  سؤالها  قبول  قابل  دروني  همساني  از  نشان 
همبستگي 0/70  ضريب  با  مجدد)،  آزمون  در  زوج  (افت 8  زوج  از 30 
و 0/87 (p< 01/0) به ترتيب براي مردان و زنان به روش بازآزمايي5 

دوهفته اي از پايايى زماني قابل قبولى برخوردار است. روايي اين شاخص 
با پرسشنامة رضايت زناشويي انريچ6 به روش روايي سازه ـ همبستگي 
همگرا ـ در يك نمونة 38 زوجي براي مردان و زنان به ترتيب برابر با 
انريچ،  پرسشنامة  (عالئي،1384).  است   (p  0</01)  -0/72 و   -0/67
يك ابزار خودسنجى رضايت زناشويى است كه شامل 14 خرده مقياس 
است و در سه فرم مختلف 115، 125 و 47 سوالى وجود دارد و بر خالف 
شاخص هادسون، نمره هاى باالتر پرسشنامة انريچ نشان دهندة رضايت 
بيشتر زوجين  از روابطشان است (ثنايى، 1379). در اين پژوهش، براى 
بررسى روايى شاخص رضايت زناشويي از فرم كوتاه 47 سؤالى استفاده 
شده كه در پژوهش مهدويان (1376) پايايى آن به روش بازآزمايى براى 
گروه مردان 0/93 ، براى گروه زنان 0/94، و براى گروه مردان و زنان 
ضريب  نيز،  سليمانيان (1373)  پژوهش  در  است.  آمده  دست  به   0/94

آلفاى كرونباخ آن 0/95 به دست آمده است. 
اساس  بر  كه  است  آزموني  عشق  قصة  مقياس   - عشق  قصة  مقياس 
قصة  شناخت  و  سنجش  براي  و  داستان»  يك  مثابه  به  نظرية «عشق 
عشق زوجين در دو فرم مردان و زنان و در نهايت، پيش بينى رضايت 
تدوين  زوج  عشق  نيمرخ  تشابه  اساس  بر  صميمانه اشان  روابط  از  آنان 
شده است. هر فرم اين مقياس دربرگيرندة 25 نوع قصه است و در هشت 
قصه نقش هاى مكمل وجود داردكه با احتساب نقش هاي مكمل هر فرم 
اين مقياس سي و سه قصه و نقش را مي سنجد. هر قصه شامل 4 گويه 

جدول 2 -  توصيف ويژگي هاي جمعيت شناختي 403 زوج نمونه پژوهش
تحصيالت زنانتحصيالت مردانتعداد فرزندانمدت ازدواجسن زنانسن مردانمتغير
39/1132/3312/28ميانگين

5/004/744/10انحراف معيار

393212ميانه
ديپلمديپلم2 فرزند37328نما

زير متوسطهزير متوسطه1 فرزند36236كوچكترين
كارشناسي ارشد و باالتركارشناسي ارشد و باالتر5 فرزند534627بزرگترين

393388398399393391داده هاي معتبر

1-Love Story Scale
2-Index of Martial Satisfaction (IMS), Hadson
3-validity

4-reliability
5-test - retest 
6-ENRICH

ساخت و هنجاريابى مقياس قصة عشق و بررسى رابطة آن با رضايت  زناشويى
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1-Profile
2-Content Validity

3-Face Validity
4-Logical Validity

است و در قصه هاي نقش دار، براي هر نقش 2 گويه لحاظ شده است و 
در كل تعداد گويه هاي هر فرم به 100 مورد مي رسد كه نظر پاسخگو را 
در هر مورد مي پرسد و از آزمودني مي خواهد بر حسب درجه موافقت خود 
با آن گويه، براساس مقياس ليكرت، از 1 تا 7 به آن نمره بدهد. نمرة 1 
نشانة مخالفت كامل و نمرة 7 نشان دهندة موافقت كامل پاسخگو با آن 
گويه است، نمرة 4 گزينه وسط و به معناي نه موافق و نه مخالف است. 
پس از جمع نمره گويه هاي مربوط به هر قصه و نقش، در نهايت براي 
نيمرخ1 عشق  ترسيم  آزمودني سي و سه نمره به دست مي آيد. در  هر 
آزمودني از ميانگين نمره  قصه ها و نقش ها استفاده مي شود. قصه و يا 
قصه هاي  يا  و  قصه  برخوردارند،  باالتري  برافراشتگي  از  كه  قصه هايي 
غالب فرد محسوب مي شوند. براي مقايسة نيمرخ عشق زوجين، نمودار 
زن و مرد به همان شيوة فردي بر روي يك نمودار رسم مي شود، با اين 
تفاوت كه در نمودار مربوط به زن، در مورد هشت قصه اي كه نقش هاي 
مكمل دارند، نمره نقش هاي متقابل هر قصه باهم تعويض مي شود. براي 
مثال، نمرة حاكم زن زير نمرة رعيت مرد قرار مي گيرد و نمرة رعيت زن 
زير نمرة حاكم مرد جاي مي گيرد. فرض بر آنست كه نقش ها مكمل هم 
هستند و زماني زوجين از رابطة خود رضايت بيشتري خواهند داشت كه 
نقش  مرد و زن در يك قصه مكمل هم باشند. در مقايسة نيمرخ زوج، 
هر چه مجذور اختالف نيمرخ هاي قصة عشق زوج (D2) كمتر باشد به 
دارد.  باهم  بيشتري  تشابه  زوجين  عشق  قصه هاي  كه  است  آن  معناي 

انجام  مرحله  دو  در  پژوهش  عشق  قصة  مقياس  ساخت  و  تهيه  براي 
گرفت:

زمينة  در  دسترس  در  و  موجود  منابع  تمام  مطالعة  با  مقدماتي:  مرحلة 
پرسشنامة  از  بهره گيري  نيز  و  داستان»  يك  مثابه  به  «عشق  نظرية 
و  تنظيم  ماده   200 با  پرسشنامة اي   ،(2001) استرنبرگ  استفادة  مورد 
براي بررسي روايي محتوايي2 آن به دو شيوة صوري3 و منطقي4 به 40 
دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره ارسال شد كه در آن براي هر قصه 
هشت گويه و هر نقش چهار گويه منظور شده بود و قبل از هر مورد، 
توضيحي مختصر دربارة آن قصه يا نقش آورده شده بود. تمامي گويه ها 
بجر دو مورد 75٪ توافق كارشناسان را به دست آورد. با استفاده از روش 
كمترين ميانگين، دو گويه از هر قصه و يك گويه از هر نقش حذف شد 
و تعداد گويه ها به 150 مورد كاهش يافت. پايايي آزمون 150 ماده اي 
ساخته شده به دو روش بازآزمايي (جهت بررسي پايايى زماني آزمون) 
آزمون)  دروني  همساني  برآورد  (جهت  كرونباخ  آلفاى  ضريب  روش  و 
بررسي شد. جدول  3 مقادير ضريب آلفاي كرونباخ قصه ها و نقش ها را 
با استفاده از همبستگي هر سؤال با قصه يا نقش مربوطه قبل و بعد از 
حذف سؤال در يك نمونة 38 زوجي نشان مي دهد. همچنين، اين جدول 
مقادير ضريب همبستگي به روش بازآزمايي را براي گروه مردان و زنان 

در يگ گروه 30 زوجي به فاصلة زماني پانزده روز نشان مي دهد.

جدول 3 - ضريب آلفاي كرونباخ و ضريب همبستگي بازآزمايي قصه ها و نقش ها

زنانمردانزنانمردانزنانمردانشاخص ها

ضريب نام قصه
همبستگي

ضريب 
همبستگي

تعداد سؤاالت 
قبل از حذف

ضريب آلفاي 
كرونباخ 

ضريب آلفاي 
كرونباخ 

تعداد سؤاالت 
بعد از حذف

ضريب آلفاي 
كرونباخ 

ضريب آلفاي 
كرونباخ 

0/4860/740/7340/810/70**0/58**ايثار
0/6930/240/6020/670/61**0/38*حاكم (نقش)
0/6330/760/4720/740/63**0/27رعيت (نقش)
30/700/6120/680/55 0/82**0/80**پليس (نقش)
0/6330/580/4920/540/53**0/74**مظنون (نقش)
0/7530/720/6820/800/78** 0/84**مفعول (نقش)
0/5830/650/5920/720/61**0/55**فاعل (نقش)

0/6030/740/7420/750/88**0/68**وحشت افكن (نقش)
0/7430/730/5320/830/54**0/64**قربانى (نقش)
0/7560/680/8440/730/90**0/66**علمى – تخيلى
0/4760/700/6240/820/77**0/36مجموعه دارى

0/6760/890/8440/880/83**0/84**هنر
0/7560/640/7340/790/77**0/88**خانه و خانواده

0/7030/710/7520/850/83** 0/74**درحال بهبودى (نقش)
0/4930/470/5720/610/75**0/51**هم اعتياد (نقش)

0/8060/690/8640/750/88**0/78**مذهب

پروانه عالئي و دكتر ابوالفضل كرمي
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از  مردان  و  زنان  كه  اين  و  فرهنگ  از  قصه ها  پذيري  تأثير  به  توجه  با 
مسائل اجتماعي ـ فرهنگي به طور يكسان تاثير نمي پذيرند ( استرنبرگ، 
1994، 1996، 2001 )، روايي پاسخنامه هاي دو گروه به طور جداگانه 
بود.  معني دار  همبستگي  ضريب  مردان 29  گروه  مورد  در  شد.  بررسي 
خانواده  و  خانه  قصة  به  متعلق  ضريب  مقدار  بيشترين  تعداد،  اين  از 
(r=0/88)، و كمترين مقدار مربوط به نقش حاكم (r=0/38) بود. چهار 
قصة مجموعه داري، رعيت، سفر و جنگ در سطح 0/05 معني دار نبود. 
ميانگين 33 ضريب همبستگي به دست آمده براي گروه مردان برابر با 
0/61 بود. در مورد گروه زنان تمام ضرايب همبستگي در سطح 0/01 و 
0/05 معني دار بود. بيشترين و كمترين ضريب به ترتيب مربوط به قصة 
اعتياد (r=0/86) و نقش كارآگاه (r=0/40) بود. ميانگين كلي براي اين 
براي  آزمون  كلي  ضريب  همچنين  آمد.  دست  به   0/64 با  برابر  گروه 
زنان  و  مردان  گروه  براي  بازآزمايي  روش  به  نقش ها  و  قصه ها  تمامي 
آمد  دست  به   (p<0/001)  r=0/997 و   r=0/992 با  برابر  ترتيب  به 
كه نشان از پايايى زماني عالي آزمون دارد. در بررسي همساني دروني 
سؤال  هر  (همبستگي  كرونباخ  آلفاي  ضريب  روش  از  آزمون  سؤاالت 
با قصه يا نقش مربوطه) استفاده شد. در اين مرحله، عالوه بر بررسي 
همساني دروني سؤاالت، از مقدار ضريب آلفاى كرونباخ و همبستگي هر 
سؤال با قصه يا نقش مربوطه براي كاهش تعداد گويه ها استفاده شد. به 
اين ترتيب از هر قصه، دو گويه و از هر نقش، يك گويه حذف شد. پس 
براي  كرونباخ  آلفاى  ضريب  مقدار  كمترين  اضافي،  گويه هاي  حذف  از 
مربوط به قصة باغ و باغچه (a =0/43 ) و نقش  گروه مردان و زنان 
كارآگاه (a =0/51 ) بود و بيشترين مقدار آن براي گروه مردان و زنان به 
ترتيب مربوط به قصة هنر (a =0/88 ) و قصة علمي ـ تخيلي (0/90= 
a)  به دست آمد. در پايان مرحلة مقدماتي، پرسشنامة مقياس قصة عشق 
سؤال  در 78  كه  جداگانه  فرم  دو  در  مردان  و  زنان  براي  گويه  با 100 
مشترك بودند، تهيه و آمادة اجرا بر روي نمونة 403 زوجي (806 فرد، 

والدين دانش آموزان پيش دبستانى، اول و دوم دبستانى) شد.
(LSS) نمونه اي از مواد مقياس قصة عشق

1. معتقدم ركن اصلي يك ازدواج تشابهات مذهبي است (فرم زنان، قصة 
مذهب).  2. زندگي بدون حضور همسرم برايم غيرقابل تصور است (فرم 

زنان، قصة اعتياد).
3. معتقدم ازدواج خوب مراحلي دارد كه براي رسيدن به آن، بايد اين 

مراحل را به ترتيب طي كرد (فرم زنان، قصة آشپزى).
4. به نظر من مهمترين مالك انتخاب همسر جذابيت جسماني و زيبايي 

ظاهري است (فرم زنان، قصة هنر). 
5. معتقدم كساني كه ازدواج موفقي دارند، به رابطة خود از بعد منطقي 

نگاه مي كنند، نه از بعد عاطفي (فرم زنان، قصة علم).
6. معتقدم با نگاه به اوضاع خانة يك زوج مي توان به كيفيت رابطة آنها 

پي برد (فرم زنان، قصة خانه و خانواده).
7. برايم مهم است كه در زندگى مشترك، فرد تصميم گيرنده، من باشم 

(مشترك در فرم مردان و زنان، قصة حكومت، نقش حاكم). 
8. اغلب براي برآوردن نياز هاي همسرم از آسايش خودم دست مي كشم 

(فرم مردان، قصة ايثار).
9. به نظر من در عمل دعوا بهتر از گفتگوي آرام نتيجه مي دهد (فرم 

مردان، قصة جنگ).
10. قبول دارم كه بيشتر اوقات براي دوري از مشكالت موجود در زندگي 
ام، به شوخي و خنده رو مي آورم (فرم مردان، قصة طنز، نقش كمدين). 
11. به نظر من مراسم سالگرد ازدواج بسيار مهم است، زيرا زوجين را به 

ياد گذشتة مشتركشان مي اندازد (فرم مردان، قصة تاريخ).
و  عقل  از  استفاده  زناشويي  اختالفات  راه حل  بهترين  من  نظر  به   .12

منطق است (فرم مردان، قصة علم).
بايد  اول  هستند،  هم  با  ازدواج  خواهان  كه  فردي  دو  من  نظر  به   .13

مسائل مالي آن را در نظر بگيرند (فرم مردان، قصة تجارت). 

0/7360/800/8240/800/79**0/58**بازى
0/6760/500/5440/660/52**0/19سفر

0/4760/660/7740/660/75**0/66**بافندگى
0/5260/450/8040/430/84**0/50**باغ و باغچه
0/5860/680/8440/690/85**0/76**تجارت
0/8660/880/8740/870/89**0/69**اعتياد
0/6460/470/7840/540/77**0/47**خيال
0/6360/410/6540/610/65**0/56**تاريخ
0/6560/520/5840/710/64**0/64**علم

0/7260/630/8640/690/88**0/70**آشپزى
0/6360/740/8840/720/88**0/32جنگ

0/5730/300/5320/440/60**0/56**هنرپيشه (نقش)
0/8230/850/8920/850/85**0/51**هوادار (نقش)

0/5230/360/4620/520/61**0/51**تماشاچى (نقش)
0/8330/710/7620/710/73**0/56**كمدين (نقش)

0/4530/490/6820/570/57*0/72**چهره معمايى (نقش)
0/4030/820/4120/870/51*0/84**كارآگاه (نقش)

*P<0.05;**P<0.01
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يافته ها
در مرحلة نهايي، مقياس قصة عشق و شاخص رضايت زناشويي (هادسون، 
1992) به طور همزمان بر روي 403 زوج اجرا شد. مشخصات آماري نمره 
هاى گروه زنان در شاخص هادسون برابر با SD=16/10 ،M=19/60 و 
براي گروه مردان برابر با  SD=15/45 ،M=17/93، و در گروه مردان 
و زنان  SD=28/64 ،M=37/53 به دست آمد. ميانگين نمره هاى دو 
گروه در قصه هاي مختلف مقياس قصة عشق در جدول 5 آمده است. از 
سه روش روايي محتوايي، مالكي1 و سازه2 براي بررسي روايي مقياس 
قصة عشق استفاده شد. در روش روايي مالكي با توجه به فرض اصلي 
نظريه كه مي گويد زوجين با نيمرخ مشابه قصة عشق، رضايت زناشويي 
بيشتري را تجربه مي كنند، همبستگي بين مجموع مجذور تفاضل نمره 
مجموع  و  پيش بيني)  متغير   ،  d2) متناظر  قصه هاي  در  همسران  هاى 
نمره هاى همسران در شاخص رضايت زناشويي هادسون (متغير مالك) 
محاسبه شد. ضريب همبستگي به دست آمده برابر با r=0/33 در سطح 
معني داري a <0/001 به دست آمد كه نشان مي دهد با كاهش تشابه 

نيمرخ زوج مشكالت همسران بيشتر شده و شدت مي يابد.
و  گروهي3  تفاوت هاي  شيوة  دو  از  مقياس  سازه  روايي  محاسبه  براى 
با  گروهي  تفاوت هاي  شيوة  در  شد.  استفاده  اكتشافى4  عاملي  تحليل 
گروه  دو  به  همسران  هادسون،  شاخص  در   30 برش  نقطة  از  استفاده 
راضي (مجموع نمره هاى زوجى كمتر از 30) و ناراضي (مجموع نمره 
هاى زوجى باالتر از 30) تقسيم شدند. نتايج آزمون t گروه هاي مستقل 
با مقدار( t400=6/68,p<0/001 ) تفاوت معني داري را بين گروه راضي 
به  توجه  با  عاملي،  تحليل  شيوة  در  همچنين،  داد.  نشان  ناراضي  و 
هر  سؤاالت  خوب  دروني  همساني  و  قصه ها  و  نقش ها  بين  همبستگي 
قصه و نقش و كل مقياس، و نيز مقدار  KMO=0/835، و معني داري 
آزمون كرويت بارتلت5 (0/0000)، سى و سه نقش و قصة مقياس براي 

عاملي  تحليل  روش  تفسير  قابل  و  كمتر  عاملي  گروه هاي  به  دستيابي 
اكتشافي، رويكرد تحليل مولفه اصلى (جزء به جزء)6 انجام گرفت. نتايج 

تحليل عاملي نمره هاى 806 فرد (403 زوج) به شرح زير است: 
الف ـ واريانس كل و اشتراك قصه ها و نقش ها در كل آزمون محاسبه 
ترتيب  به  ديگر  قصه هاي  با  اشتراك  ميزان  كمترين  و  بيشترين  شد، 
مربوط به نقش كارآگاه (0/68) و نقش مظنون (0/35) بود كه نشان از 

همپوشي اجزاي آزمون دارد.
ب ـ در نتيجة تحليل مقدماتي 33 قصه و نقش، نه ارزش ويژة بيش 
از يك به دست آمد كه در مجموع 55/63٪ تفاوت هاي فردي را تعيين 
مي كند. همبستگي بين تمامي قصه ها و نقش ها نشان دهندة آن است كه 

همة آنها موضوع واحد يعني قصه هاي مختلف عشق را مي سنجد.
ج ـ نه عامل به دست آمده به شيوة چرخش واريماكس7، 10 بار چرخش 
بنابراين،  نيامد.  دست  به  تفسير  قابل  و  معني دار  نتايج  ولي  شد،  داده 
كاهش  نيز  و  تفسير  قابل  و  ساده تر  كمتر،  عامل هاي  به  دستيابي  براي 
متضاد،  و  مشترك  گرو هاي  حذف  و   0/3 زير  به  منفي  عاملي  بارهاي 
تعداد عامل ها كاسته شد و در نهايت با تعداد 5 گروه عاملي در هشت بار 

چرخش، نتيجة مطلوب و قابل تفسير به دست آمد، (جدول 4).
د ـ براي تلخيص گروه هاي عاملي، تمامي بارهاي عاملي غيرمعني دار 
(كمتر از 0/3) حذف شدند. همچنين، براي تعيين گروه قصه هايي كه در 
دو گروه بارعاملي معني دار داشتند (نقش هاي مفعول، هنرپيشه، كمدين 
از  جنگ)  و  آشپزي  باغ،  بافندگي،  خانه،  قصه هاي  و  معمايي،  چهرة  و 
مقدار بار عاملي و همبستگي آن با ساير قصه هاي هر گروه استفاده شد. 
به اين ترتيب كه بار عاملي آن در هر گروه كه بيشتر بود در آن گروه 
جاي مي گرفت. در مورد قصة خانه و خانواده (بار عاملي يكسان در هر دو 
گروه) با توجه به همبستگي مثبت معني دار با تمام قصه هاي گروه عاملي 

يك در آن گروه جاي گرفت.
جدول 4 -  نتايج تحليل اكتشافى مقياس قصة عشق

ـ ميانگين گروهي باالتر از ساير گروه ها
(P<0/05 0/01 و)ـ همبستگي مثبت و معني دار همة اجزاء با همديگر

(P<0/ 165  ،r=0/030) ـ  همبستگي منفي و معني دار همة آنها با مقياس هادسون (رابطة مستقيم با رضايت زناشويي)، بجز قصة خانه
ـ روابط همراه با تشريك مساعي همسران و برخورداري از مقبوليت اجتماعي

گروه عاملي 1: قصه هاي جامعه پسند

ـ شامل قصه هاي ايثار، سفر، باغ و باغچه، اعتياد، خيال، تاريخ، مظنون
ـ وجود مشاركت و توجه برابر ، بجر ايثار و مظنون

ـ تعيين و تعريف كيفيت و چارچوب روابط توسط همسران
زير گروه عاملي اول از گروه 1

ـ شامل قصه هاي خانه و خانواده، مذهب، علم، آشپزي
ـ وجود مشاركت و توجه برابر همسران به رابطه، در قياس با گروه اول انعطاف كمتري دارند 

ـ استفادة زوج از شرايط و اصول از پيش تعيين شدة بيروني براي پيشبرد رابطه و تعيين چارچوب آن، كمتر بودن پويايي روابط
زير گروه عاملي دوم از گروه 1

ـ ميانگين گروهي پائين تر از ساير گروه ها
(P<0/01) ـ همبستگي مثبت و معني دار همة اجزاء با همديگر

(P<0/075 ،r=0/063) ـ همبستگي مثبت و معني دار همة آنها با مقياس هادسون (رابطة معكوس با رضايت زناشويي)، بجز نقش هم اعتياد
ـ محوريت سلطه، قدرت، كنترل و بهره كشي از شريك و رابطه، نابرابري نقش ها و برخورداري كمتر از مقبوليت اجتماعي

گروه عاملي 2:  قصه هاي 
سلطه جويي

1-criterion validity
2-construct validity
3-differences between grope
4-exploratory factorial analysis

5-Bartlett
6-principle component analysis (PC)
7-varimax rotation
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در بررسي پايايي مقياس ساخته شده، از روش بازآزمايي و روش ضريب 
آلفاى كرونباخ از طريق همبستگي هر سؤال با قصه و نقش مربوطه و نيز 
از طريق همبستگي ميان سؤال هاي هر قصه و نقش استفاده شد، (جدول 
5). ميانگين اين ضريب براي گروه مردان و زنان به ترتيب برابر با 0/89 
و 0/90 بود. كمترين و بيشترين مقدار آن براي گروه مردان متعلق به 
نقش چهرة معمايي (0/83) و قصة اعتياد (0/95)؛ و در گروه زنان مربوط 
به قصه هاي خانه و خانواده و علم (0/85) و نقش مفعول (0/96) بود. 
همچنين، ضريب آلفاي كلي مقياس براي مردان برابر با 0/93 و زنان 

برابر با 0/96 به دست آمد.  
در بررسي همساني قصه هاي مردان و زنان از آزمون t گروه هاي وابسته 
استفاده شد. بنا به پيش بيني نظريه (استرنبرگ،1994)، نبايد بين نيمرخ 
مقدار  باشد.  داشته  وجود  معني داري  تفاوت  زنان  و  مردان  قصه هاي 
(t32=1,073 , p<0,29) تفاوت معني داري را بين نيمرخ مردان و زنان 
نشان نداد (هر نيمرخ شامل نمره هاى 33 قصه و نقش است). از طرفي 
همبستگي بين نيمرخ دو گروه (p 0</001 ،r=0/98) حاكي از آنست 
كه بر اساس فرض نظريه (استرنبرگ،1994)، افراد تمايل دارند با كساني 

رابطه داشته باشند كه نيمرخ عشق آنها مشابه آنان باشد.
نتايج بررسي رابطة بين قصه ها و رضايت زناشويي در جدول 5 نشان داده 
شده است. در گروه زنان، 10 مورد همبستگي مثبت و معني دار با شاخص 
هادسون (رابطة معكوس با رضايت زناشويي) و 9 مورد همبستگي منفي 

ـ تخيلي، درحال بهبودي، هم اعتياد، تجارت، هنرپيشه ـ شامل قصه هاي پليس، علمي 
ـ رابطه براساس بهره برداري از رابطه و شريك

ـ سوء استفاده از شريك، بجز قصة تجارت كه روابط سرد و قالبي است
زير گروه عاملي اول از گروه 2

ـ شامل قصه هاي حاكم، وحشت افكن، مجموعه داري، چهرة معمايي
ـ برجستگي قدرت و تسلط بر شريك 

ـ شخص مى خواهد شريكش همة انتظارات او را برآورده سازد
زير گروه عاملي دوم از گروه 2

ـ شامل قصه هاي مفعول، فاعل، هنر
(P<0/01) ـ همبستگي مثبت و معني دار همة اجزاء با همديگر

ـ اهميت لذت جسمي يا جنسي، تاكيد بر تصورات بصري و تبديل شخص به شيء
گروه عاملي 3: قصه هاي لذت جويي

ـ شامل قصه هاي بازي، بافندگي، هوادار، تماشاچي
(P<0/01) ـ همبستگي مثبت و معني دار همة اجزاء با همديگر

ـ روابط سطحي، ديد سرگرمي و تفريحي به رابطه، فاصلة عاطفي بين همسران
گروه عاملي 4: قصه هاي سرگرمي

ـ شامل قصه هاي رعيت، قرباني، جنگ، كمدين، كارآكاه
(P<0/05 0/01و) ـ همبستگي مثبت و معني دار همة اجزاء با همديگر

ـ نابرابري نقش ها، محوريت تبعيت، تسليم و قدرت (مكمل گروه 2)
گروه عاملي 5: 

قصه هاي سلطه پذيري

و معني دار با شاخص هادسون (رابطة مستقيم با رضايت زناشويي) وجود 
پيش بيني كنندة  بهترين  و  ضريب  بزرگترين  تخيلي  ـ  علمي   قصة  دارد. 
رضايت زناشويي است (r=0/45 و p<0/01) و قصة بافندگي بيشترين 
رابطة مثبت با رضايت زناشويي را دارد (r=-0/36 وp<0/01) در گروه 
مردان، 11 مورد همبستگي مثبت و معني دار با شاخص هادسون (رابطة 
معني دار  و  منفي  همبستگي  مورد   11 و  زناشويي)  رضايت  با  معكوس 
دارد.  وجود  زناشويي)  رضايت  با  مستقيم  (رابطة  هادسون  شاخص  با 
قصة مجموعه داري بزرگترين ضريب و بهترين پيش بيني كنندة رضايت 
زناشويي است (r=0/50 و p<0/01) و قصة اعتياد بيشترين رابطة مثبت 

(p<0/01 و r=-0/46) با رضايت زناشويي را دارد
نتايج آزمون t گروه هاي وابسته بين ميانگين 24 مورد از قصه ها و نقش ها 
تفاوت معني داري بين مردان و زنان نشان داد (جدول 5). در قصه هاي 
علمى - تخيلى، پليس (نقش)، درحال بهبودى (نقش)، هم اعتياد (نقش)، 
بازى، بافندگى، باغ و باغچه، اعتياد، تاريخ، علم، آشپزى، هنرپيشه (نقش)، 
هوادار (نقش)، تماشاچى (نقش) تفاوت ميانگين به نفع گروه زنان بيشتر 
است. در قصه هاي ايثار، حاكم (نقش)، مظنون (نقش)، مفعول (نقش)، 
هنر، خانه و خانواده، سفر، جنگ، كمدين (نقش)، كارآگاه (نقش) گروه 

مردان نسبت به گروه زنان ميانگين بيشتري دارند.
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(df=402) گروه هاى وابسته t جدول 5 - همبستگي بين سؤاالت، نتايج آزمون همبستگي قصه ها و رضايت زناشويي و آزمون
ميانگينمقايسة ميانگين قصه هاي دو گروههمبستگي بين قصه ها و رضايت زناشوييضريب همبستگي ميان سؤاالت

زنانمردانمقدار df=402 ،tزنانمردانزنانمردانقصه يا نقش
65/75** 4/96 * 0/13-** 0/29-0/910/87ايثار
2/882/65* 2/59 ** 0/16** 0/920/900/37حاكم
1/442/953/08- ** 0/27- 0/03-0/850/91رعيت
3/353/54* 2/21- ** 0/19** 0/900/920/15پليس
4/113/88** 0/022/64- 0/880/880/03مظنون
3/122/62** 5/17 0/01- 0/940/960/03مفعول
1/802/752/90-** 0/17** 0/930/890/15فاعل

1/171/871/95-** 0/13** 0/930/890/23وحشت افكن
0/031/451/691/60* 0/10-0/870/90قربانى

2/893/26** 5/09-** 0/45** 0/49-0/930/94علمى – تخيلى
1/131/911/97-** 0/21** 0/890/880/50مجموعه دار

3/843/04** 11/44** 0/09* 0/900/900/05هنر
4/324/16* 0/002/48* 0/880/850/06خانه و خانواده
3/784/15** 3/60-** 0/29 * 0/940/940/09درحال بهبودى
3/663/86* 2/32-0/04* 0/910/92/08هم اعتياد
0/375/575/59-0/06-** 0/25-0/920/91مذهب
2/473/41** 12/90-0/08** 0/910/910/21بازى
5/645/38** 5/42** 0/13-** 0/24-0/850/87سفر

4/174/4** 3/61-** 0/36-** 0/21-0/860/89بافندگى
5/736/16** 10/35-** 0/24-** 0/17-0/890/89باغ و باغچه
0/051/063/413/34** 0/890/900/19تجارت
4/965/51** 7/23-** 0/31- ** 0/46-0/950/92اعتياد
0/524/064/03** 0/15-** 0/24-0/890/88خيال
5/115/42** 5/31-** 0/27-** 0/25-0/890/91تاريخ
5/275/40* 2/39-0/05- 0/09-0/840/85علم

4/875/42** 8/73-**0/21-* 0/12-0/870/88آشپزى
2/552/40** 2/85** 0/20* 0/840/860/12جنگ

2/813/38** 5/80-** 0/26** 0/910/920/23هنرپيشه
3/593/95** 3/88-0/01 0/890/940/05هوادار

3/013/51** 5/98-0/06 0/860/890/06تماشاچى
4/933/93** 0/0111/45-** 0/21-0/910/90كمدين

1/322/061/99** 0/21 ** 0/830/880/37چهره معمايى
2/452/24** 0/063/38-0/07 0/860/90كارآگاه

*p<0.05;**<0.01

پروانه عالئي و دكتر ابوالفضل كرمي



48

انجام تحليل واريانس يك طرفه در هر دو گروه مردان و زنان تفاوت معني داري را بين سي و سه ميانگين نشان داد (جدول 6). اولويت هاي اول تا 
سوم بر اساس مقادير ميانگين ها به ترتيب براي گروه زنان عبارتند از قصه هاي باغ و باغچه، ايثار و مذهب؛ و براي گروه مردان عبارتند از ايثار، باغ 

و باغچه، و سفر.

بررسى و تفسير نتايج
در اين مطالعه، مقياس قصة عشق بر اساس نظرية جديد "عشق به مثابه 
يك داستان" به منظور سنجش قصة عشق فرد و يا زوج و نيز مقايسة 
نيمرخ عشق زوجين جهت پيش بيني رضايت زناشويي ساخته شد. روايي 
و پايايي اين مقياس به روش هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت. همان 
طور كه نتايج روايي مالكي نشان مي دهد، مطابق با پيش بيني نظريه و 
پژوهش هاى پيشين (استرنبرگ و حجت 1996، به نقل از بهرامى 1382؛ 
استرنبرگ، حجت و بارنز 2001)، هرچه تشابه نيمرخ عشق زوجين كمتر 
باشد، رضايت زناشويى آنان كمتر شده و مشكالت زناشويي و شدت آن 
افزايش مي يابد. بطوركلي، مي توان گفت كه اگرچه داشتن داستان هاي 
تشابه  ولي  نمي كند،  تضمين  را  آنها  رضايت  زوجين،  مشترك  يا  مشابه 
همچنين،  است.  همراه  زناشويي  رضايت   عدم  با  عشق  نيمرخ  در  پائين 
نتايج تحقيق نشان مي دهد كه تفاوت معني داري ميان نيمرخ عشق زوج 
و  ندارد  وجود  زوج)  فرد  هر  براى  نقش  و  قصه   33 هاى  نمره  (شامل 
همبستگي ميان نيمرخ عشق زوج خيلى باال است. مطابق با فرض نظريه 
و نتايج تحقيقات انجام شدة قبلى (استرنبرگ، حجت و بارنز 2001) در 
مورد همساني نيمرخ عشق زوج، افراد مايل به برقراري و ادامة رابطه با 
كساني را دارند كه داستان عشقي مشابه يا يكساني با آنان داشته باشند. 
نتيجة بررسي رابطه بين نوع قصه ها و رضايت زناشويي نشان مي دهد 
و  تاريخ  خيال،  اعتياد،  باغچه،  و  بافندگي، باغ  سفر،  ايثار،  قصه هاي  كه 
آشپزي هم در گروه مردان و هم در گروه زنان رابطة مثبت با رضايت 
زناشويي دارد، در حالي كه اين رابطه در قصه هاي حاكم، پليس، فاعل، 
چهرة  و  هنرپيشه  جنگ،  مجموعه داري،  تخيلي،  ـ  علمي  وحشت افكن، 
معمايي براي هر دو گروه منفي است. اگرچه ممكن است اين قصه ها 
به تنهايى با رضايت زناشويى رابطة منفى داشته  باشند، ولى زمانى كه 
زوج هر دو همين قصه ها را دارند، به دليل تشابه قصه هايشان، از روابط 
خود راضى بوده و آن را ادامه خواهند داد. براى مثال، حتى اگر هردوى 
آنها قصة پر تنش و پر نبرد قصة جنگ را داشته باشد كه از ديد ديگران 
ادامة اين رابطه تقريبا غيرممكن است، زوج با رضايت به رابطة خود ادامه 
خواهند داد. به دليل تفاوت هاى فرهنگى كه خود نظريه پرداز (استرنبرگ، 
1994، 1996، 2001) نيز، تاثير آن را بر قصه ها اذعان مى دارد و تفاوت 
در نمونه هاى پژوهشى، بين نتيجة رابطة مثبت رضايت  و قصه ها در اين 
مطالعه و پژوهش هاى قبلى ناهمسويى ديده مى شود، نتايج پژوهش هاي 

جدول 6 - نتايج تحليل واريانس يك  طرفه براى مقايسه نمره هاى مردان و زنان در قصه ها و نقش ها
سطح معني داريمقدار F ميانگين مجذوراتدرجات آزاديمجموع مجذورات

622366/373219448/95153/010/000بين گروهي
168633/481326612/71درون گروهيگروه زنان

790999/8513298واريانس كل
585670/303218302/21440/480/000بين گروهي

168553/081326612/71درون گروهيگروه مردان
754223/3813298واريانس كل

بين  را  معني داري  مثبت  رابطة   (2001) بارنز  و  حجت  استرنبرگ، 
 24 مورد  در  بود.  نداده  نشان  قصه ها  از  هيچ يك  و  زناشويي  رضايت 
در  همچنين،  مي دهد.  نشان  وضوح  به  را  خود  جنسي  تفاوت هاي  قصه 
ديده  معني داري  تفاوت  نقش ها  و  قصه ها  ميانگين  بين  گروه  هر  درون 
اهميت  داراي  قصه ها  زنان،  و  مردان  نظر  از  كه  معني  اين  به  مي شود، 
يكساني نيستند؛ ولي قصه هاي گروه جامعه پسند اولويت هاي اول هر دو 
گروه بشمار مي آيند كه با تعريف قصه ها هماهنگ است. وجود تفاوت 
آنها  اولويت بندي  نيز  و  قصه ها  مورد  در  جنسي  تفاوت هاي  نتيجة  در 
1995؛  لينچ  و  (استرنبرگ  قبلي  پژوهش هاي  با  مردان  و  زنان  ديد  از 
استرنبرگ و حجت، 1996، به نقل از بهرامى، 1382؛ استرنبرگ، حجت 
و بارنز 2001) و با در نظر گرفتن تفاوت هاي فرهنگي جامعة پژوهشي 
و تاثيرپذيري قصه ها از فرهنگ و البته محدوديت هاى پژوهشى، قابل 
توجه و در عين حال قابل تفسير بوده و پژوهش هاى بيشترى را با رفع 

محدوديت هاى پژوهش فعلى مى طلبد.
اين مطالعه نقاط ضعف خود را دارد: اول تعداد كم نمونة پژوهشي با توجه 
به تنوع قصه ها و درنتيجه عدم امكان طبقه بندى گروه ها و نيز محدود 
شدن آن به زوجين شهر تبريز با طول مدت ازدواج حداقل شش سال 
و داشتن حداقل يك كودك دبستاني و پيش دبستانى؛ دوم، پاسخگويي 
امكان  نتيجه  در  ليكرت،  مقياس  اساس  بر  عشق  قصة  آزمون  به  افراد 
دارد پاسخ هاي آزمودني ها بيشتر نشانگر نگرش آنان به قصه ها باشد تا 
اين كه واقعا خود قصه ها را داشته باشند؛ سوم، محدوديت زماني و در 
نتيجه اجراي همزمان مقياس قصة عشق و شاخص هادسون، در حالي 
كه هدف نهايي از ساخت مقياس قصة عشق، پيش بيني رضايت زناشويي 
زوج بر اساس تشابه نيمرخ آنها پيش از ازدواج است؛ چهارم، تعداد كم 
گويه هاي هر قصه، بويژه د رمورد نقش ها كه براى هر يك فقط دو گويه 
در نظر گرفته شده است؛ پنجم و شايد مهمترين مورد، محدود ساختن 
نوع قصه هاي مقياس قصة عشق به قصه هاي توصيف شدة نظريه پرداز 
آن بدون در نظر گفتن امكان وجود قصه هاي متفاوت در فرهنگ خاص 

آزمودنى ها.
را  آن  مي توان  عشق،  قصة  مقياس  محدوديت هاي  گرفتن  نظر  در  با 
در مراكز مشاورة خانواده و ازدواج جهت مشاورة زوج و ازدواج و حتي 
خودشناسي مراجعان در زمينة روايت هاي زندگي بويژه قصه هاي عشق 
بكار برد. همچنين، از آنجا كه نتيجة اين مطالعه نيز، مفروضه هاي اين 
نظريه را تائيد مي كند، به مشاوران و روانشناسان پيشنهاد مي شود با در 

ساخت و هنجاريابى مقياس قصة عشق و بررسى رابطة آن با رضايت  زناشويى
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نظر گرفتن تحقيق عابدي (1383) از اين نظريه در جريان مشاوره استفاده 
به عمل آورند، همچنين راه براي پژوهشگران عالقمند به پژوهش در 
گروه هاي  در  نظريه  فرض هاي  مجدد  آزمون  به  تا  است  باز  زمينه  اين 

مختلف و رفع محدوديت هاي فعلي مقياس ساخته شده بپردازند.
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