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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The purpose of this study is to construct and validate a 

love questionnaire based on the views of Iranian-Islamic scientists. 

Materials and Methods: First, a questionnaire with 65 questions 

was created by in-depth study and reviewing the documents of the 
initial form. At this stage, a 65-item questionnaire based on a 

random sample of 40 from the target population, the initial 

reliability of the instrument in each area was assessed by 
calculating Cronbach's alpha. The remaining 56 questions of the 

questionnaire had good internal consistency. Which were lost in 7 

factors, the number of questions according to the factors are: 
insight 11, perfection 9, motivation 5, intimacy 9, lust 8, self-

sacrifice 7 and forgiveness 7 items were compiled. 

Findings: Considering that there is no general agreement about the 

sample size, but according to many researchers, the minimum 
required sample size is 250. Therefore, the final questionnaire in 

the statistical sample (281) was administered by random sampling. 

Out of the total number of statistical samples, 21 questionnaires 
were excluded in the data screening stage and 260 questionnaires 

were included in statistical analysis. 

In confirmatory factor analysis of love questionnaire domains, 

items with a factor load of less than 0.4 in each domain were 
removed. So that 3 questions from the factor of insight, 2 questions 

from the factor of perfection, 1 question from the factor of 

motivation, 1 question from the factor of lust, 1 question from the 
factor of self-sacrifice and 1 question from the factor of 

forgiveness because the factor load is less than 0.4 should be 

removed. To be. In the analysis of classical theory, two questions 
from the factor of insight, one question from the factor of 

perfection, two questions from the factor of intimacy and one 

question from the factor of lust were also omitted. But the 

question-and-answer theory analysis did not eliminate any 
questions. Finally, the number of items in the love questionnaire 

with 7 factors was included in 41 items. 

Conclusion: The results showed that the psychometric properties 
of the final questionnaire were desirable and had a norm. This 

questionnaire can be used to measure love according to the views 

of Iranian-Islamic thinkers. 
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  و همکاران                اتفاقی  سارا  135

 1399، بهار 1، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 دیدگاه اساس بر عشق سنجش و پردازی مفهوم
 اسالمی_ ایرانی دانشمندان

 
 1اتفاقی سارا

 قدس، شهر واحد عمومی، روانشناسی گروه، ارشد یکارشناس
 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 *2جدیدی محسن
 آزاد دانشگاه، قدس شهر واحد، بالینی شناسیروان گروه، دانشیار
 .(مسئول نویسنده) ایران تهران، اسالمی،

 
 3لو تقی صادق

 آزاد دانشگاه، واحد آستارا، بالینی شناسیروان گروه، استادیار
 .ایران آستارا، اسالمی،

 
 چکیده
 بر عشق پرسشنامه اعتباریابی و ساخت پژوهش این از هدفهدف: 
 .است اسالمی-ایرانی دانشمندان دیدگاه اساس

 فرم مستندات بررسی و عمیق مطالعه با نخستمواد و روش ها: 
 پرسشنامه مرحله این در. شد ساخته سؤال 65 با پرسشنامه اولیه

 هدف، جامعه از تایی 40تصادفی نمونه یک پایه بر سؤالی 65
 ارزیابی کرونباخ آلفای محاسبه با حیطه هر در ابزار اولیه پایایی
 محاسبه سؤالی 65 پرسشنامه آلفای ضریب مرحله این در گردید

 اما شدند استخراج تحلیل از و نداشته مناسبی پایایی سؤال 9 و شد
 برخوردار مناسبی درونی همسانی از پرسشنامه سؤاالت 56 باقی

 تفکیک به سواالت تعداد شدند گمجانده عامل 7 در که. بودند
 ،9 صمیمیت ،5محرکه قوه ،9 کمال ،11 بینش: از عبارتند هاعامل
 .شد تدوین گویه 7 بخشش و 7ایثار ،8 هوس

 وجود  نمونه حجم مورد در کلی توافق اینکه به توجه بایافته ها: 
 الزم نمونه حجم حداقل پژوهشگران از بسیاری زعم به ولی ندارد،
 به(  281) آماری نمونه در نهایی پرسشنامه بنابراین. میباشد 250

 نمونه کل تعداد از. گردید اجرا تصادفی گیری نمونه صورت
 کنار هاداده غربالگری مرحله در پرسشنامه 21 تعداد آماری

 .شد آماری وتحلیلتجزیه وارد پرسشنامه 260 و شد گذاشته
 دارای هایگویه عشق پرسشنامه هایحیطه تاییدی عاملی تحلیل در

 که طوری به. گردیدند حذف حیطه هر در 4/0 از کمتر بارعاملی
 قوه عامل از سؤال 1 کمال، عامل ازسؤال 2 بینش، عامل از سؤال 3

 از سؤال 1 و ایثار عامل از سؤال 1 هوس، عامل از سؤال 1 محرکه،
 حذف باید 4/0 از کمتر عاملی بار داشت دلیل به بخشش عامل
 عامل از سوال 2 کالسیک نظریه به مربوط های تحلیل در. شوند
  و صمیمیت عامل از سوال دو کمال، عامل از سوال یک بینش،
 به مربوط های تحلیل اما. شد حذف نیز هوس عامل از سوال یک

 تعداد نهایت در. نشد سوالی هیچ حذف به منجر پاسخ-سوال نظریه
 .شد گنجانده گویه 41 در عامل 7 با عشق پرسشنامه هایگویه

 پرسشنامه سنجیروان هایویژگی داد نشان نتایجنتیجه گیری: 
 این از توانمی. است هنجار دارای و  بوده مطلوب شده تدوین نهایی

-ایرانی اندیشمندان دیدگاه طبق عشق سنجش جهت پرسشنامه
  .کرد استفاده اسالمی

 اسالمی-ایرانی دانشمندان عشق، هنجاریابی،: کلیدواژه
 

 20/01/1399تاریخ دریافت: 
 12/03/1399تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولjadidi.mohsen@gmail.com 

 مقدمه
ها در پی کشف رازی به نام عشق در تالش بوده و جهان قرن

هست. عشق، چنان جزئی الینفک از زندگی در طول زمان، در 
های خاص فرهنگی به اشکال گوناگون های مختلف و گرایشمکان

ترین مسائل بنیادین تصوف و عشق از مهمدر واقع   رخ نموده است
توان بدون آن به حوزه ای که نمیگونهعرفان اسالمی است، به

عرفان و تصوف و مفاهیم اساسی آن وارد شد. در تعریف عشق 
س به اقتضای درک و فهم خود اند و هر کسخنان زیادی بیان کرده

از عشق و عاشقی سخن گفته است. نگاهی به سیر تاریخی عشق 
دهد که گفتمان هژمونیک در مورد عشق، از عشق به امر نشان می

برین و متعالی و تقبیح عشق زمینی تا عشق به انسان انضمامی تحول 
هایی در مورد عشق داشته است. در گفتمان کالسیک نیز تقابل

ی وجود دارد. گروهی عشق زمینی را تقبیح و تجلی هوا و زمین
بینند و گروهی دیگر عشق زمینی را تجلی عشق برین و هوس می
بندی از عشق این بینند؛ اما وجه مشترک هر دو صورتمتعالی می

است که عشق راستین همانا عشق به امر برین و متعالی است. این 
ی دغه و مسئلهپرسش که ذات عشق و عشق اصیل چیست دغ

عرفان، فلسفه و امروزه روانشناسی است. جایگزین شدن کارکرد 
شناختی به معنای گریز جای ذات عشق در گفتارهای روانعشق به
ی ذات گرایانِ نیست. قدر مسلم اینکه مسئلههای ذاتاز تبیین

عنوان حامل یک ی جدی در عشق بوده است و هر متفکر بهدغدغه
عنوان وجه اصیل و ذاتی عشق رساختن تعریفی بهگفتمان سعی در ب

 درخور ادبیات پژوهشهای در عشق نظریة باب درداشته است. 

 عنوان نظران بهنگرفته است. عشق نزد صاحب صورت توجهی

 نگاه . از(1قرار گرفته است ) بحثِ مورد همواره کلی مفهومی

ی  مسأله به پاسخ ترین مهم ورزی عشق روانشناسان، از بسیاری
 عشق تکامل و رشد از مانع ای جامعه اگر است انسان وجودی

 کنه به بردن (. پی2خواهد بود) فنا و نابودی به محکوم شود،

 از دارد. آنچه عمیق تفکری به نیاز آن چیستی و عشق مفهوم

 آن لغوی آید مفهومواژۀ عشق بر می معناشناسی در لغت کتب

 محبت، شدت به و میباشد پیچان گیاه از عشقه به معنای مشتق

-می خود اطالق حد از محبت تجاوز و داشتن دوست در افراط

 افالطون که تعریفی هدف و مقصد عشق را در (3)ی پازوک .شود

 را آن و دریافت میتوان اندداده ارائه عشق سینا از ابوعلی و

 خوبی، و خیر بینش، دانش، جست وجوی شدید :از است عبارت

باشد. عشق و می عنایات بدان وصول و حقیقت و کمال زیبایی،
دوستی همزاد و همراه بشر است. اگر بگوییم تنهاترین انسان هم 

ورزی به کسی یا ایم. عشقبهره از عشق دارد، سخن به گزاف نگفته
ترین نمود زندگی بشری امری، و طلب عشق و دوستی از کسی رایج

ی عشق و است. مطالعات معطوف به انسان ناچار از شناخت پدیده
را نشان سالمت بدانند یا عالمت که آنست، چه ایندوستی ا

 بیماری بدانند. 
پژوهان در بین دانشمندان عشق و دوستی از مباحث مهم اخالق

طور کلی امری مذموم و را بهای آنایرانی اسالمی بوده است. عده
بخش انسان از را رهاییاند و برخی نیز آنغیر اخالقی دانسته

اند. برای مثال گر عیوب نفس خواندهحرص و آز نیز درمان
پندارد و ترین بیماری نفس میزکریای رازی عشق را نخستین و مهم

باشد دارد که عشق نوعی رذیلت و تابع هوی و هوس میبیان می
الدین مولوی عشق را نه تنها بیماری از سوی دیگر محمد جالل (.2)
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دارد که عشق ان میداند و عنورا طبیب و دارو میداند بلکه آننمی
بدیهی است که  (.2توان قرار داد )گر نمیرا در ترازوی عقل سنجش

گیرد و منابع ایجاد وی مبنای شناختی را برای عشق در نظر نمی
 که بود معتقد اوداند؛ ی عشق را مجزا از عقل جزوی میکننده

 متّصل سپس و نزدیک هم به را ذرات و که اجرام است عشق

. همچنین در آثار ابن سینا تا( یب ،یمحمد تق ،یفرجعسازد )می
ترین فیلسوفان جهان اشاره شده است که عنوان یکی از بزرگبه

عبارت نماید و بهعشق نوعی شوق و حرکت قوی در فرد ایجاد می
عشق باور بودن و (. 4باشد )ی محرکه میدیگر همین شوق مبدأ قوه

عنوان بخشد. درنتیجه، انکار عشق بهاحساس وجود را به انسان می
نوعی مهم از احساسات و عواطف، انکار نیروی حیاتی زندگی 
ماست. احساسات، انرژی در حال حرکت است؛ هدایت مسیر 

دهد تا بتواند جایگاه خود را در حرکت احساسات به فرد یاری می
اش دریابد؛ اما به دیگران محتاجیم، ولیهارتباط با نیازهای ا

محتاجیم که دیگران را دوست بداریم و محتاجیم که دیگران 
تردید، بدون این دوست داشتن ما نیز مانند نوزاد دوستمان دارند بی

 (.5)یافتیم کردیم و گسترش میبه حال خود رها شده، رشد نمی
س ناشناخته هاست که بشر در پی فهم این احساباوجوداین مدت

شناخت خود است اما انسان امروزی بیش از هر زمان دیگر در پی
و درک روابط اجتماعی خویش و آگاهی از این احساس است تا 
بتواند با تسلط بر این مفاهیم نظمی درونی به روابط خود ببخشد. 

با عنایت به مهر مانده است. همه راز عشق کماکان سربهبااین
مقاالتی که در باب مفهوم عشق از نظر ها و مطالب، پژوهش

که با توجه به ایناسالمی آورده شده است، -اندیشمندان ایرانی
شناسی موجود بر اکثر مفاهیم سنجشی و نظری عشق در کتب روان

توان دریافت که مطالب می ها و مکاتب غربی است.اساس دیدگاه
موجود در این حوزه عمدتاً به توضیح و شرح مفهوم عشق 

صورت عملیاتی و ی علمی که این مفهوم بهاند و در حوزهپرداخته
سنجشی باز تعریف شده باشد پژوهشی وجود ندارد، لذا بر اساس 
منابع موجود در این زمینه پژوهش حاضر با تکیه بر نظر 

های پردازان در صدد است مؤلفهاندیشمندان مذکور و سایر نظریه
های آماری مناسب مبنای ه از روشعشق را احصاء کرده و با استفاد

همچنین با جستجوی در منابع موجود سنجشی آن را مشخص نماید. 
گیری علمی این سازه بر اساس دیدگاه پردازی و اندازهمفهوم

تواند نقش نشده است، این تحقیق میاسالمی انجام-دانشمندان ایرانی
 .بسزایی در تولید مفهوم جدید در این زمینه ایفا نماید

 طرح کلی پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس هدف در دسته پژوهش های توسعه ای 
قرار می گیرد، چون قصد آن ساخت ابزاری بود که با داشتن 
ویژگی های روان سنجی، انتظار می رود به تولید انبوه برسد و 
مورد استفاده مکرر قرار گیرد. روش مورد استفاده در این پژوهش، 

روش پیمایشی، وضعیت و موقعیتی که پیمایشی می باشد. در 
مربوط به زمان حال است، به دو طریق توصیفی و همبستگی مورد 

 پژوهش قرار می گیرد. 
 جامعه آماری

جامعه مورد پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شهر قدس بود 
مشغول به تحصیل بودند. به واسطه  1398-99که در سال تحصیلی 

رونا دسترسی حضوری به دانشجویان ی شرایط بحرانی ویروس ک
آوری داده ها پرسشنامه ی ساخته پذیر نبود.لذا جهت گردامکان

شده به صورت لینک در دسترس گروه های مختلف دانشجویان 
که در شبکه های اجتماعی مختلف قراد داده شد. در رابطه با 
اهمیت انتخاب دانشجویان میتوان گفت که آینده ی اجتماعی، 

، فرهنگی و سیاسی یک جامعه بستگی به ظرفیت اقتصادی
دانشجویان آن جامعه دارد؛ به همان اندازه ای که دانشجویان یک 
جامعه، ظرفیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را فراگرفته باشند، 
به همان پیمانه توقع یک جامعه مرفه، متکی به خود، تولیدگر و 

جهت جمع آوری داده ها  توانا را در آینده می توانیم داشته باشیم.
از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد. در نمونه گیری 
خوشه ای، واحد اندازه گیری فرد نیست بلکه گروهی از افراد 
هستند که به صورت طبیعی شکل گرفته و گروه خود را تشکیل 

های مورد نیاز پژوهش از بین داده اند. به منظور انتخاب گروه
ه های شبکه اجتماعی تلگرام، واتساپ و سروش متعلق تمامی گرو

مختلف دانشجویان دانشگاه شهر قدس،  99-98به ورودی های 
هفت گروه به صورت تصادفی انتخاب و دانشجویان مورد آزمون 

 قرار گرفتند.
 حجم نمونه

 فاز اول
در ابتدا برای ساخت آزمون عشق درزمینة دیدگاه دانشمندان ایرانی 

ره این سازه مطالعه شد و طبق دیدگاه دانشمندانی اسالمی دربا
همچون روزبهان بقلمی، عبهر العاشقین، مولوی، احمد غزالی، 

صدرالدین ابن عربی، ابن سینا، مالصدرا و خواجه عبداهلل انصاری، 
در نظر گرفته شد. بر این اساس بعد شناختی، فراشناختی، شیرازی 

معرفی شدند. سپس سؤاالتی  های این سازهانگیزشی و رفتاری مؤلفه
ها را تحت پوشش قرار دهد. روش نمره طراحی شد تا این مؤلفه

گذاری پرسشنامه محقق ساخته عشق به صورت لیکرتی شامل پنج 
گزینه ی )کامال موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کامال 

نمره گذاری شده اند. به دلیل  1تا  5مخالفم( می باشد به ترتیب از 
جلوگیری از سوگیری، سوال هایی معکوس شده و نمره گذاری آنها 

 نیز به صورت معکوس صورت گرفت.
شده توسط استاد راهنما مورد در این مرحله سؤاالت طراحی

منظور تعیین روایی محتوا در اختیار ها بهارزیابی قرار گرفت، سؤال
ت تعدادی از متخصصین روانشناسی قرار گرفته و بعد از دریاف

هایی که نقص داشتند مورد نظرات و پیشنهادهای اصالحی، سؤال
های نامناسب حذف و اصالح و بازبینی قرار گرفتند، سؤال

ها شدند. بدین ترتیب فرم اولیه های دیگری جایگزین آنسؤال
نفر از دانشجویان  40سؤال ساخته شد. و بر روی  65پرسشنامه با 

اجرا شد و سپس ضریب آلفای دختر و پسر دانشگاه آزادشهر قدس 
سؤال پایایی مناسبی نداشته و  9سؤالی محاسبه شد و  65پرسشنامه 

سؤاالت پرسشنامه از همسانی  56از تحلیل خارج شدند اما باقی 
درونی مناسبی برخوردارند و در صورت حذف هر سؤال پایایی 
پرسشنامه باالتر نرفته و تفاوت فاحشی در آلفای کرونباخ مشاهده 

مانده جهت اجرا در گروه نمونه اصلی در سؤال باقی 56شود. مین
 نظر گرفته شد.

 فاز دوم
از آن جا که پژوهش انجام شده باید با روش تحلیل عاملی تجزیه 

های معتبر، نمونه ها باید  -و تحلیل می شد، برای دستیابی به عامل 
ران معرف بوده و حجم آنها کافی باشد. با وجود این بین صاحب نظ

در خصوص حجم نمونهی الزم اتفاق نظر وجود ندارد. به نظر 
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( 6نفر است. کامری ) 200( دست کم حجم نمونه 1956گیلفورد )
نفری برای تحلیل عاملی ضعیف،  100معتقد است حجم نمونه ی 

نفری خیلی خوب  500نفری خوب،  300نفری نسبتا مناسب،  200
جدول حجم نمونه ی  نفری عالی است. همچنین بر اساس 1000و 

مورگان و با توجه به هدف پژوهش، حجم افراد جامعه ی بیشتر 
نفری مناسب است.  365از ده هزار نفر نمونه ای برابر یا بیشتر از 

همچنین حجم نمونه ی پیشنهادی برای بکارگیری موثر نظریه ی 
نفر آزمودنی متغیر است  500تا  200کالسیک در دامنه ای بین 

نفر از  281ر این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بین (. لذا د7)
پرسشنامه مناسب تشخیص  260دانشجویان اجرا شد که در نهایت 

 داده شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
د عتمایها انامه توسط آزمودنقبل از شروع به پاسخگویی به پرسش

 نیهاآنها را جلب و سپس با توجه به تمایل و رضایت آزمود
به  چنینپرسشنامه ها برای آنان جهت تکمیل شدن ارسال شد. هم

ه بادن سخ دمنظور کاستن حالت دفاعی و بازداری آزمودنیها در پا
 ادگیسوال ها، مشخصات فردی آنها از قبیل نام و نام خانو
ی غلط درخواست نشد و به آنها گفته شد که هیچ پاسخ صحیح و

ین یشتربکه  نه ای را انتخاب کندوجود ندارد و آزمودنی باید گزی
شان تر نا بهرانطباق را با او دارد و ویژگی رفتاری و شخصیتی او 

 شت ومی دهد. در اجرای پرسشنامه محدودیت زمانی وجود ندا
ویل ا تحرپاسخ دهندگان موظف بودند پس از تکمیل پرسشنامه آن 

 دهند.
حله پرسشنامه در مر 21از تعداد کل نمونه آماری تعداد  

پرسشنامه وارد  260ها کنار گذاشته شد و غربالگری داده
کنندگان نسبت مجرد به وتحلیل آماری شد. در میان شرکتتجزیه

نفر  162کننده، شرکت 260متأهل بیشتر است؛ بر این اساس از 
درصد( را  38نفر ) 98کنندگان را مجرد و درصد( از شرکت 62)

نتایج وضعیت تحصیلی دهد. با توجه به متأهل تشکیل می
کنندگان درصد ( از شرکت 6/34نفر ) 90کنندگان، شرکت

درصد( از  5/36نفر ) 95دانشجوی کارشناسی ارشد ؛ 

درصد(  8/28نفر)  75کنندگان دانشجوی کارشناسی و شرکت
 دیپلم هستند.دانشجوی فوق

 
 هایافته

 روایی پرسشنامه عشق به چه صورت است؟ -1
جهت بررسی روایی پرسشنامه عشق از روش روایی محتوایی و 
صوری، روایی همگرا و همچنین روایی سازه با روش تحلیل عاملی 
اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. روایی محتوایی و 
صوری جهت داشتن روایی محتوایی سؤاالت پرسشنامه سعی شد 

ها و معیارهای گویه های پرسشنامه بر اساس تعاریف، شاخص
ذکرشده در منابع مختلف توسط محققین در هر مؤلفه گنجانده 

دهنده یکی از معیارهای ذکرشده که هرگونه نشانطوریشود به
برای هر نوع عشق به نظر برسد. جهت سنجش روایی صوری پس 
از تهیه پرسشنامه اولیه بعد از یک هفته دوباره پرسشنامه توسط 

بینی و تجدیدنظر قرار گرفت، سپس محقق موردمطالعه، باز
شاور قرار گرفت و شده در اختیار استاد راهنما و مپرسشنامه تهیه

پس از دریافت نکات اصالحی، اصالحات الزم صورت گرفت و 
مجدداً به روئیت استاد راهنما رسید و پس از تائید شدن پرسشنامه 

ن و تن از متخصصی 5توسط استاد راهنما، پرسشنامه در اختیار 
ها نظران روانشناسی قرار گرفت، که بر اساس نظرات آنصاحب

 به دست آمد.  86/0روایی صوری پرسشنامه 
هایی که زیربنای عملکرد در خرده منظور شناسایی و تعیین عاملبه

دهند، از رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی ها را تشکیل میآزمون
(EFAبه روش عامل )( یابی محورهای اصلیPAF)  با چرخش

و تحلیل عاملی  SPSS25( با نرم افزار Varimaxواریماکس )
استفاده گردید. در  AMOS24افزار ( با نرمCFAتاییدی )

تحلیل عاملی اکتشافی برای مشخص کردن کفایت حجم 
( و آزمون کرویت بارتلت استفاده و برای KMOگیری)نمونه

ک کیسر ها از نموداری اسکری کتل و مالتعیین تعداد عامل
 استفاده شد. 

  
 KMOآزمون بارتلت و . 1جدول 

 0/857 1گیریالکین کفایت نمونه -میر -کیسر

 آزمون بارتلت
 10623/808 کای اسکوئر
 1540 درجه آزادی

 001/0 معناداری

_________________________________ 
1 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
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فرض چندگانگی خطی فرض کفایت حجم نمونه و پیشپیش
 200ی بزرگ و معموالً بیش از نیازمند حجم نمونهتحلیلی عاملی 

( را KMOمایر اولکین ) -فرض شاخص کایز نفر است. این پیش
کند. این شاخص عددی بین صفر تا یک است. شاخص حساب می

فرض چندگانگی خطی شاخص تقارن شده برای آزمون پیشارائه
 – Chiصورت مجذور کای )بارتلت است. این شاخص به

squareیا  05/0شود. اگر احتمال این شاخص ( گزارش می
تر باشد )مجذور گای معنادار باشد(، ماتریس همبستگی کوچک
 مناسب

فرض عدم چندگانگی خطی رعایت شده تحلیل عاملی است. و پیش
است.  857/0مایر  -است. بر اساس جدول ذیل مقدار آماره کایز 

چنین آزمون بارتلت به باال است و هم 6/0قبول مقدار مورد قابل
دار بوده بنابراین هردو مفروضه تحلیل عاملی رعایت شده نیز معنی

های استخراجی ترین راه برای مشخص کردن تعداد عاملاست. ساده
هایی که ارزش مالک کیسر است. بر اساس مالک کیسر عامل

قبول در نظر عنوان عاملی قابلها باالتر از یک باشد بهویژه آن
 شده است.شود.  نتایج در جدول ذیل درجیگرفته م

 واریانس تبیین شده. 2جدول 

 مؤلفه
شده چرخش مجموع مجذورات استخراج شدهمجموع مجذورات استخراج ارزش ویژه اولیه

 یافته

درصد  کل
 واریانس

درصد 
درصد  کل تراکمی

 واریانس
درصد 
درصد  کل تراکمی

 واریانس
درصد 
 تراکمی

1 9 / 18 16/404 16/404 9/186 16/404 16/404 6/466 11/546 11/546 
2 4/90 8/754 25/158 4/902 8/754 25/158 5/345 9/544 21/090 
3 4/22 7/541 32/699 4/223 7/541 32/699 4/438 7/924 29/014 
4 3/48 6/226 38/925 3/486 6/226 38/925 3/588 6/407 35/421 
5 2/58 4/611 43/536 2/582 4/611 43/536 3/296 5/886 41/308 
6 2/36 4/219 47/755 2/363 4/219 47/755 3/237 5/780 47/088 
7 2/21 3/960 51/714 2/217 3/960 51/714 2/591 4/627 51/714 
8 1/99 3/558 55/273       
9 1/68 3/007 58/280       
10 1/63 2/927 61/206       
11 1/55 2/770 63/977       
12 1/36 2/442 66/419       
13 1/29 2/316 68/735       
14 1/18 2/122 70/857       
15 1/09 1/954 72/811       
16 1/02 1/831 74/642       
17 ./97 1/747 76/389       
18 ./88 1/587 77/976       
19 ./82 1/464 79/440       
20 ./80 1/431 80/871       
21 ./76 1/361 82/232       
22 ./72 1/296 83/528       
23 ./68 1/231 84/759       
24 ./64 1/149 85/908       
25 ./60 1/076 86/984       
26 ./58 1/043 88/026       
27 ./52 ./938 88/964       
28 ./48 ./871 89/835       
29 ./46 ./821 90/656       
30 ./45 ./810 91/466       
31 ./40 ./725 92/191       
32 ./39 ./712 92/903       
33 ./37 ./673 93/576       
34 ./33 ./602 94/177       
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35 ./32 ./574 94/751       
36 ./31 ./564 95/315       
37 ./27 ./497 95/812       
38 ./24 ./439 96/251       
39 ./22 ./404 96/654       
40 ./21 ./377 97/031       
41 ./19 ./355 97/386       
42 ./17 ./315 97/701       
43 ./16 ./302 98/003       
44 ./15 ./284 98/287       
45 ./13 ./245 98/532       
46 ./12 ./223 98/756       
47 ./12 ./218 98/974       
48 ./10 ./188 99/163       
49 ./08 ./158 99/321       
50 ./08 ./145 99/466       
51 ./07 ./129 99/594       
52 ./06 ./109 99/703       
53 ./05 ./094 99/796       
54 ./04 ./085 99/882       
55 ./04 ./075 99/957       
56 ./02 ./043 100/000       

در ستون اول جدول باال بر اساس مالک کایسر )مقدار الندا( 
که مقدار بوده است. وقتی 1عامل باالتر از  16ارزش ویژه برای 

عنوان یک عامل اصلی در توان بهالندا باالتر از یک باشد آن را می
جدول باال ذکرشده است وقتی برای نظر گرفت. اما همچنان که در 

عامل در نظر گرفته شد سواالتی بر بروی  16این پرسشنامه 
بار عاملی های دیگر همشوند بر روی عاملهای انتهایی بار میعامل

عامل برای این  7زیادی دارند بر همین اساس در نظر گرفتن 
ی اصلی هارسد، بنابراین تعداد عاملتر به نظر میپرسشنامه منطقی

شده برای عامل در نظر گرفته 7عامل است و با  7این پرسشنامه 
توان به یک ساختار ساده مناسب رسید. و بیش از این پرسشنامه می

 کند.درصد از واریانس کل را تبیین می 51
های موجود و انتقادهای وارده بر مالک به خاطر محدودیت

ها اد عاملهای جدیدتری برای مشخص کردن تعدکیسر، روش
ای ریزهها استفاده از نمودار سنگشده است. یکی از این روشارائه

دارند که تعدادی عامل اصلی که است. کتل و جاسپرز بیان می
دار سخره قرار کند در قسمت شیببیشترین واریانس را محاسبه می

کنند های فرعی که واریانس کمتری را محاسبه میگیرند و عاملمی
ها، نقطه شکستگی در عمق، مالک استخراج عاملکمدر قسمت 

نمودار است. بر این اساس در نقطه مربوط به هفتمین عامل است و 
 16شود که نمودار  عامل ها تقریباً یکسان میازآن شیب عاملپس

 دهد.دار نشان میرا در قسمت شیب
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Journal of Islamic Life Style Centeredon Health Volume 4, Issue 1, Spring 2020 

 

 

ملی از ماتریس تر ذکر شد جهت تحلیل عاطور که پیشهمان
خش ( و چرPAFیابی محورهای اصلی )عاملمبستگی به روش ه

 ز آنااکی حواریماکس استفاده شد، با بر اساس جدول باال نتایج 
درصد از  71/51عامل ذکرشده پس از چرخش  7است که 

 54/11کند )عامل اول واریانس کل پرسشنامه عشق را تبیین می
ل ، عامدرصد 92/7درصد، عامل سوم  54/9درصد، عامل دوم 

 78/5درصد، عامل ششم  88/5درصد، عامل پنجم  40/6چهارم 
 7ظر گرفتن درصد(، بر این اساس با در ن 62/4درصد و عامل هفتم 

سب توان به یک ساختار ساده مناعامل برای این پرسشنامه می
 رود.درصد از اطالعات از دست می 49رسید که فقط تقریباً 

 های چرخش یافتهماتریکس عامل

 هاعامل 
1 2 3 4 5 6 7 

1 ./637       
2 ./591       
3 ./763       
4 ./643       
5 ./513       
6 ./780       
7 ./638       
8 ./774       
9 ./637       

10 ./638.       
11 ./763       
12  ./641      
13  ./571      
14  ./602      
15  ./588      
16  ./555      
17  ./607      
18  ./733      
19  ./675      
20  ./754      
21   ./706     
22   ./563     
23   ./724     
24   ./679     
25   ./654     
26    ./520    
27    ./513    
28    ./640    
29    ./751    
30    ./820    
31    ./804    
32    ./651    
33    ./640    
34    ./751    
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35     ./619   
36     ./613   
37     ./632   
38     ./613   
39     ./640   
40     ./751   
41     ./820   
42     ./804   
43      ./607  
44      ./733  
45      ./675  
46      ./640  
47      ./751  
48      ./820  
49      ./804  
50       ./640 
51       ./588 
52       ./555 
53       ./607 
54       ./520 
55       ./513 
56       ./640 
ها برای بررسی ساختار ساده پرسشنامه عشق، گذاری عاملنام

شده با استفاده از روش چرخش واریماکس های استخراجعامل
عنی عامل استخراجی ی 7شده در جدول باال بارهای عاملی داده

دهد. با توجه به ها را نشان میها و سؤالهای بین عاملهمبستگی
ر نظر د  4/0ر این پژوهش اینکه حداقل بار عاملی معنادار د

های شده است. هرکدام از سؤاالت روی یکی از عاملگرفته
می ها بار عاملی کتر و روی بقیه عاملاستخراجی بار عاملی بزرگ

 دارند. 

رح شها به بر اساس جدول باال سؤاالت مربوط به هریک از عامل
 زیر است.

که بیانگر بینش  11تا 1سؤال که شامل سؤاالت  11عامل اول: 
است که  20تا  12سؤال که شامل سؤاالت  9است. عامل دوم: 

 21سؤال که شامل سؤاالت  5بیانگر عامل کمال است. عامل سوم: 
 9است که بیانگر عامل قوه محرکه است.. عامل چهارم:  25تا 

یانگر عامل صمیمیت است که ب 34تا 26سؤال که شامل سؤاالت 
است. که  42تا  35سؤال که شامل سؤاالت  8است.  عامل پنجم: 

 43سؤال که شامل سؤاالت  7بیانگر عامل هوس است عامل ششم: 
سؤال که  7است. که بیانگر عامل ایثار است عامل هفتم:  49تا 

 است که بیانگر عامل بخشش است. 56تا  50شامل سؤاالت 
ایی همگرا همبستگی نمرات حاصل از برای به دست آوردن رو

های سؤالی ارزش 72پرسشنامه عشق با نمرات حاصل از پرسشنامه 
فعال در عمل سلیگمن و همکاران  بررسی شد که نتایج آن نشان 
داد ضریب همبستگی پیرسون بین نمره حاصل از عشق با نمره 

 ,r=0/34های فعال در عمل سلیگمن و همکاران )ارزش

p<0/05دار و دهنده وجود همبستگی معنیه است که نشان( بود
آمده از این دو پرسشنامه است. نتایج در  دستمستقیم بین نمرات به

 شده است.جدول ذیل درج
 

 
 های فعال در عمل سلیگمنماتریس همبستگی پرسشنامه عشق با پرسشنامه ارزش. 3جدول 

تصمیمی کمال بینش   قوه محرکه هوش بخشش ایثار 

های فعالارزش  
0/ 0/174 0/343 0/401 0/253 پیرسون 250 - /0 19 0/270 

داریمعنی  0/003 0/001 0/001 0/041 0/003 0/20 0/001 
        

روایی سازه با روش تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش روایی 
ها و مشخص شدن سؤاالت بعد از استخراج عاملای پرسشنامه سازه

( با استفاده از CFIمربوط به هر عامل تحلیل عاملی تأییدی )

مورد آزمون قرار گرفت. برازش هفت  AMOS24افزار نرم
عنوان متغیرهای آشکار بر روی متغیر مکنون عامل استخراجی به

 عشق مورد برازش قرار گرفت.
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 پرسشنامه عشق های مربوط بهعاملمدل نظری . 1شکل 
 

 های مربوط به پرسشنامه عشقشاخص برازش عامل. 4جدول 

CFI RMSEA DF P CMIN/DF شاخص 
 معیار 1/076 363/ 1460 015/ 9040/

 
 20های از عامل بینش، سؤال 11و  9،10های  طبق شکل باال سؤال

از  37از عامل قوه محرکه، سؤال  23از عامل کمال، سؤال  19و 
به از عامل بخشش  56از عامل ایثار و سؤال   47عامل هوس،سؤال 

وجود باید حذف شوند، بااین 3/0دلیل داشت بار عاملی کمتر از 
 90/0بیشتر از   CFIشنامه عشق دارای پرسهای مربوط به عامل

هست ، این  05/0عامل خالقیت زیر RMSEAهست و شاخص 
ی برازش بسیار مناسب هست و شاخص دهندهنشان

CMIN/DF  دارایP ی عدم دهندهداری نیست که نشانمعنی
در جدول شده است. تفاوت میان مدل مورد انتظار و مدل مشاهده

ک مطلوبیت الزم را نگرفتن ذیل با حذف سواالتی که مال
 های برازش مورد بررسی قرار گرفت.شاخص

 
های مربوط به پرسشنامه عشق بعد شاخص برازش عامل. 5جدول 

 از اصالح
CFI RMSEA DF P CMIN/DF شاخص 

 معیار 0/976 0/375 1012 0/011 0/935
حذف داشتند  3/0بعد از حذف سوا التی که بار عاملی کمتر از 

های برازش مدل بهتر شدند، طبق مندرجات جدول باال  تمامی عامل
  CFIپرسشنامه عشق بعد از اصالح دارای های مربوط به عامل

عامل خالقیت  RMSEAمی باشد و شاخص  90/0بیشتر از 
ش بسیار مناسب می باشد ی برازدهندهباشد ، این نشانمی 05/0زیر

داری نیست که معنی Pدارای  CMIN/DFو شاخص 
شده ی عدم تفاوت میان مدل مورد انتظار و مدل مشاهدهدهندهنشان

های عاملتوان تصمیم گرفت که است. طبق موارد ذکرشده می

پرسشنامه عشق بعد از اصالح دارای برازش مناسبی مربوط به 
 .باشدمی

تأییدی کل پرسشنامه با حذف سواالتی که بار عاملی تحلیل عاملی 
بر روی عامل مربوط به خود داشته در ذیل  3/0کمتر از 

 گیرد. موردبررسی قرار می

 مدل نظری کل پرسشنامه عشق. 2شکل 

 شاخص برازش کل پرسشنامه عشق بعد از اصالح. 6جدول 
CFI RMSEA DF P CMIN/DF شاخص 

 معیار 33/2 0/075 5 0/041 0/935
های مربوط به پرسشنامه عشق که شامل بینش، کمال، تمامی عامل

قوه محرکه، صمیمیت، هوس، ایثار و بخشش دارای مقدار مطلوبی 
طبق ( هستند و 3/0ی عشق )باالتر از از بار عاملی بر مؤلفه

  CFIمندرجات جدول باال پرسشنامه عشق بعد از اصالح دارای 
عامل خالقیت  RMSEAهست و شاخص  90/0بیشتر از 

ی برازش بسیار مناسب هست و دهندههست ، این نشان 05/0زیر
داری نیست که معنی Pدارای  CMIN/DFشاخص 

شده ی عدم تفاوت میان مدل مورد انتظار و مدل مشاهدهدهندهنشان
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توان تصمیم گرفت که پرسشنامه است. طبق موارد ذکرشده می
 .باشددارای برازش مناسبی می عشق

 
 پایایی پرسشنامه عشق به چه صورت است؟

ترین روشی است که شناسی، تحلیل پایایی مهمدر مبحث روش
گیری های یک مقیاس اندازهتوانند به کمک آن ویژگیمحققین می

های متشکله آن را مطالعه نمایند. میزان پایایی یک ابزار و سؤال

هایی که از آن جمله روش آلفای توان با روشگیری را میاندازه
 کرونباخ است برآورد کرد.
ترین و پرکاربردترین روش محاسبه روش آلفای کرونباخ مهم

گیری است. درروش محاسبه ضریب آلفای میزان پایایی ابزار اندازه
کرونباخ ضریب همبستگی و توافق هر سؤال با کل آزمون )و اگر 

باشد با کل خرده مقیاس مربوطه (  آزمون خرده مقیاس داشته
 گردد.محاسبه می

 
 آلفای کرانباخ. 7جدول 

 
میانگین آزمون 
پس از حذف 

 سؤال

واریانس آزمون 
پس از حذف 

 سؤال

همبستگی 
سؤاالت با کل 

 آزمون

آلفای کرانباخ بعد 
 از حذف سؤال

 روابط از همسرم آگاهی مانع شومیم مجبور گاهی 1
 860/. 341/. 221/713 85/7388 شوم. دیگران با خود عشقی

 فراموشی به را گذشته عشقی روابط توانمیم من 2
 861/. 265/. 220/621 84/8955 بسپارم.

از داشتن یک رابطه عشقی موازی با کس دیگری ابایی  3
 859/. 403/. 219/604 85/6269 ندارم.

 857/. 548/. 217.696 85/6716 خیلی دشوار است.پذیرش واقعیت نبودن او برایم  4
 نحوه من برای همسر انتخاب یهامالک از یکی 5

 859/. 427/. 219/889 85/7164 است. بودهام خانواده با او برخورد

 اوالعمل عکس وی انتخاب در من یهامالک از یکی 6
 867/. 044/. 224/577 84/2761 است. بوده من شغل قبال در

ی خانوادگی، تحصیلی، شغلی و ... منجر به هاشباهت 7
 859/. 398/. 217/492 84/9328 .شودیمعاشقانه  روابطبهبود 

ی پیش نرود به خودکشی درستبه امعاشقانهاگر رابطه  8
 859/. 428/. 219/627 85/6940 فکر خواهم کرد.

داشتن رابطه عاطفی سالم موجب رشد و پیشرفت فرد  9
 858/. 421/. 217/288 85/3731 شود.می

 854/. 645/. 211/901 85/4328 شود.هایم میکنار او بودن منجر به شکوفایی به توانایی 10
 857/. 551/. 216/719 85/7090 .رمیپذ یخود را نم یها و ضعف ها یمن ناتوان 11
 دهیچیمسائل پ لیو تحل هیتجز یمن از کوشش برا 12

 858/. 388/. 215/665 85/5075 کنم.یاجتناب م

به من داده نشده که خود را  یدر زندگ یتیمامور چیه 13
 861/. 247/. 221/490 85/2090 کنم. وقف آن

-ینم یاحساس شرمسار میجانهایاز ه کی چیمن از ه 14
 858/. 553/. 220/208 85/8433 کنم .

که  یوقت یکنم حت انیتوانم احساساتم را ب یمن م 15
 856/. 524/. 215/007 85/3358 داشته باشند. یندیناخوشا امدیممکن است آن ها پ

 861/. 273/. 220/869 85/2015 .دورباشمبرایم دشوار است که مدت طوالنی از او  16
 858/. 419/. 215/949 85/2836 کند.کنار او بودن مرا به زندگی امیدوار می 17
هنگامی که او پشتیبان من است نسبت به آینده دید  18

 859/. 365/. 214/497 84/7910 تری دارم.روشن

 857/. 590/. 216/612 85/7463 کند.بودن در کنار او مرا از منفعل بودن دور می 19
 855/. 588/. 212/236 85/2537 .میفهمیمهمدیگر را  واقعاًما  20
به او آسیبی  داندینمآنچه در مورد زندگی من  21
 856/. 552/. 213/502 85/6119 .رساندینم

 861/. 290/. 215/157 84/7388روابط عاشقانه یک دوستی عمیق است نه یک رابطه  22
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 مرموز و ناشناخته.
-چنانچه مشکلی داشته باشیم با یکدیگر مشورت می 23

 863/. 195/. 219/529 84/3731 کنیم.

 855/. 541/. 209/299 85/2761 همیشه می دانیم چه انتظاراتی از یکدیگر داریم. ما 24
 857/. 465/. 212/710 84/8358 با آسانی می توانیم مشترکا تصمیم گیری کنیم. ما 25
در آن م یداشته باش همچنانچه عقیده مخالفی نسبت به  26

 866/. 096/. 222/780 83/9030 کنم.صحبت نمیرابطع 

نیاز به وقت زیادی داریم تا برای اجرای وظایف  ما 27
 857/. 542/. 217/984 85/6642 مسلم خود با یکدیگر هماهنگ شویم.

 871/. 016/. 226/250 83/9254 .دوست دارم احساسات خود را با او در میان بگذارم 28
 858/. 430/. 215/146 85/0672 .دانمیاو را خیلی جذاب م 29
 من یهاآلآیده با زیبایی و ظاهری لحاظ به همسرم 30

 858/. 490/. 218/570 85/6119 است. منطبق

 858/. 419/. 216/306 85/4254 .دارد کمی معایب  اکثر مردم او نسبت به 31
 864/. 176/. 219/279 84/7910 . فریب استدل خیلی او  به نظر من 32
 گرفتهشکلی میان ما االعادهفوقجذابیت جسمانی  33

 861/. 258/. 218/312 84/4776 است.

 859/. 400/. 220/281 85/5373 است. بخشتیرضامعاشقه با وی بسیار  34
-هدیای و جذابیت جسمانی پیتخوشی استانداردهاوی  35

 856/. 556/. 215/432 85/5896 من را دارد. الآ

 864/. 189/. 219/354 85/2985 یی هستم که او دوست دارد.هایژگیوخواهان داشتن  36
 859/. 401/. 219/219 85/1194 .دهمیاو هر کاری را انجام م حفظ سالمتی برای 37
 وی تمایالت وها خواسته فدای را خود امیال حاضرم 38

 860/. 314/. 220/159 85/3657 نمایم.

برای رسیدن او به آرزوهایش حاضرم از آرزوهایم  39
 859/. 400/. 220/069 85/6791 بگذرم.

کشیدن من است ترجیح  زجروی در گروه  شیآسااگر  40
 856/. 541/. 213/795 85/4254 بکشم. زجر دهمیم

 865/. 113/. 223/004 84/7985 یی هستم که او دوست دارد.هایژگیوخواهان داشتن  41
نگاه من به روابط عاشقانه همچون یک بازی است که  42

 857/. 569/. 217/756 85/7985 برنده و بازنده دارد.

هنوز هم وقتی رفتار بد دوستی را که به من ظلم کرده  43
 858/. 473/. 218/753 85/6567 شوم.به خاطرمی آورم بشدت خشمگین می

وقتی دوست یا آشنایی مرا می رنجاند، سعی می کنم از  44
نزدیک نشوم، تا دوباره باعث  نظر عاطفی، دیگر به او

 رنجش من نشود.
85/5299 216/657 ./481 ./857 

دوست دارم کسی که در حق من بدی کرده، همان بال  45
 872/. 243/. 234/261 83/5746 سرش بیاید.

منافع شخصی  نباید صرفا بخاطر حفظ روابط دوستانه، 46
 868/. 036/. 224/614 83/7090 خود را زیر پا بگذاریم.

رفتارهای ناشایست اطرافیان باعث شد که دیگر به  47
 857/. 481/. 216/657 85/5299 کسی اعتماد نداشته باشم.

جدول باال نقش مهمی در اصالح مقدار پایایی دارد. چراکه این 
جدول، مقدار آلفای کل برای این شاخص را، در صورت حذف هر 

دهد. اگر سؤال با مجموعه سؤاالت پرسشنامه سؤال، نشان می
همبستگی معنادار نداشته باشد و یا کم باشد میزان آلفای کرونباخ 

اهد یافت و این نشان در صورت حذف این سؤال افزایش خو
امناسب بوده است و با بقیه سؤاالت دهد که سؤال مذکور نمی

پرسشنامه مطابقت کمتری دارد.. مقدار آلفای کرونباخ در صورت 
یابد و حذف هرکدام از سؤاالت، در تمام سؤاالت افزایش نمی

همبستگی سؤال با کل آزمون در تمام سؤاالت باالست. درنتیجه 
کدامم از سؤاالت الفای کرانباخ کل آزمون عشق  بدونِ حذف هیچ

 است. 86/0
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ی عشق به چه صورت سنجی سؤاالت پرسشنامههای روانویژگی
 است؟ 

منظور ( بهCTTی کالسیک )ها بر اساس نظریهتحلیل سؤال
بررسی سؤاالت پرسشنامه به روش کالسیک، پایایی، ضریب 

عمده نظریه  دو شاخصشود. مقبولیت و ضریب تمیز بررسی می

گیری یعنی ضریب دشواری )ضریب توافق( و کالسیک اندازه
افزار ضریب تشخیص )ضریب تمیز( برای تمامی سؤاالت توسط نرم

SPSS25 شود. شده نتایج در جدول ذیل گزارش میمحاسبه
باشند دارای حد  30/0تا 20/0مقدار ضریب تشخیص که مابین 

 قابل قبولی هستند.
 

 سنجی کالسیکهای روانویژگی. 8جدول 
 ضریب تشخیص ضریب دشواری انحراف معیار سواالت ضریب تشخیص ضریب دشواری انحراف معیار سواالت
q1 0/96 2/82 0/43 q24 2/49 0/60 1/07 
q2 0/99 1/95 0/14 q25 3/76 0/59 0/78 
q3 0/93 3/75 0/55 q26 2/82 0/43 0/96 
q4 0/90 2/75 0/56 q27 3/95 0/44 0/99 
q5 0/93 3/15 0/72 q28 1/75 0/55 0/13 
q6 0/93 2/19 0/54 q29 2/75 0/56 0/90 
q7 0/92 3/78 0/17 q30 3/15 0/72 0/93 
q8 0/98 3/15 0/45 q31 2/19 0/54 0/93 
q9 0/93 2/98 0/65 q32 1/78 0/67 0/52 
q10 1/099 2/67 0/50 q33 3/15 0/45 0/98 
q11 1/03 2/49 0/11 q34 2/98 0/65 0/93 
q12 0/95 3/49 0/56 q35 2/67 0/50 1/099 
q13 0/90 1/99 0/71 q36 2/49 0/41 1/03 
q14 0/99 1/48 0/63 q37 3/49 0/56 0/95 
q15 0/90 4/78 0/75 q38 1/99 0/71 0/90 
q16 2/19 0/54 0/93 q39 2/49 0/60 1/07 
q17 3/78 0/67 0/92 q40 3/76 0/59 0/78 
q18 3/15 0/45 0/98 q41 2/82 0/43 0/96 
q19 2/98 0/65 0/93 q42 1/95 0/44 0/99 
q20 2/67 0/50 1/099 q43 3/75 0/55 0/93 
q21 2/49 0/41 1/03 q44 2/75 0/56 0/90 
q22 1/49 0/56 0/15 q45 3/15 0/72 0/93 
q23 1/99 0/71 0/15 q46 2/19 0/54 0/90 

    q47 3/75 0/55 0/93 
شود ضریب تشخیص تمامی سؤاالت غیر گونه که مالحظه میهمان

 q11ش و دوتا از سؤاالت مربوط به عامل بین q2و  q7از سؤال 
دوتا  q28و  q22 سؤالیکی از سؤاالت مربوط به عامل کمال و 

از  یکی q23سؤال از سؤاالت مربوط به عامل صمیمیت و 
ریب )که به جهت پایین بودن ضسؤاالت مربوط به عامل هوس 

ضریب  مثبت بوده و هیچ از سؤاالت تشخیص از آزمون حذف شد(
گیری نهایی در رابطه با ندارد. تصمیم 2/0تشخیص کمتر از 

ت سؤاال بستگی دارد.ها ی تحلیلماندگاری باقی سؤاالت به ادامه
 مانده بعد از حذف برخی سؤاالت در تحلیل کالسیک بهباقی

شش  تفکیک هر عامل شامل. عامل بینش شش سؤال، عامل کمال
 ؤال،سسؤال، عامل قوه محرکه چهار سؤال، عامل صمیمیت هفت 
شش  عامل هوس شش سؤال، عامل ایثار شش سؤال و عامل بخشش

 مانده است.سؤال باقی 41سؤال درمجموع 

 های نظریه سؤال پاسخ تحلیلها بر اساس مدلدر این بخش، سؤال
های چند ارزشی که شده برای پاسخهای ارائهشوند. از میان مدلمی

( که GRMشود، مدل پاسخ مدرج )ها افزوده میهرساله بر آن
های غیرمستقیم ( است و از نوع مدل2PLبسط مدل دو پارامتری )

 های پاسخ دارایمناسب است که گزینههایی است، برای پاسخ سؤال
با توجه به  GRMلت استفاده از شده هستند. عهای مرتبطبقه

ه توجی های پرسشنامه، قابلاستفاده از طیف لیکرت در گزینه
 است.

GRM ( هر سؤال مقیاسi( با یک پارامتر شیب سؤال )iα و )
شود. تعداد ( توصیف میijβپارامترهای آستانه بین طبقه )

ها است. در رامترهای آستانه نیز یکی کمتر از تعداد گزینهپا
جدول زیر اطالعات مربوط به پارامترهای شیب و آستانه برای هر 

در  Itmبه کمک بسته  GRMشده است. مدل سؤال مشخص
 اجرا شد. RStudioافزار محیط نرم
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 سؤال پاسخسنجی های روانویژگی. 9جدول 
   پارامترهای آستانه  تشخیص 
 Iα 1iβ 2iβ 3iβ 4iβ 
28/3 بسپارم. تدریج کم رنگ به را گذشته عشقی تاثیر روابط توانمیم من .1  76/1  15/0  16/0  76/1-  
15/2 از داشتن یک رابطه عشقی موازی با کس دیگری ابایی ندارم. .2  66/1  78/0  65/0  34/0  
85/3 خیلی دشوار است. پذیرش واقعیت نبودن او برایم .3  05/1  34/1  27/0  67/2  
95/1 است. بودهام خانواده با او برخورد نحوه من برای همسر انتخاب یهامالک از یکی .4  95/0  16/1  15/0-  48/0  
28/2 .شودیمعاشقانه  روابطی خانوادگی، تحصیلی، شغلی و ... منجر به بهبود هاشباهت .5  65/1  31/0  890/-  76/0  
30/2 ی پیش نرود به خودکشی فکر خواهم کرد.درستبه امعاشقانهاگر رابطه  .6  52/0  45/0  95/1  37/0-  
75/2 شود.داشتن رابطه عاطفی سالم موجب رشد و پیشرفت فرد می .7  76/0  34/1  34/1  16/2  
90/2 شود.هایم میکنار او بودن منجر به شکوفایی به توانایی .8  86/0  34/1-  98/1-  67/0  
95/3 .رمیپذ یخود را نم یها و ضعف ها یناتوانمن  .9  33/0-  35/0  16/1  34/2  

78/3 کنم.یاجتناب م دهیچیمسائل پ لیو تحل هیتجز یمن از کوشش برا .10  28/0-  98/1  98/0-  01/2  
24/3 کنم. به من داده نشده که خود را وقف آن یدر زندگ یتیمامور چیه .11  24/0-  15/1  780/-  67/1  
 یندیناخوشا امدیکه ممکن است آن ها پ یوقت یکنم حت انیتوانم احساساتم را ب یمن م .12

24/4 داشته باشند.  56/1-  34/0  48/0-  37/0  

25/3 .دورباشمبرایم دشوار است که مدت طوالنی از او  .13  151/1  16/1  340/-  14/1  
65/0 کند.کنار او بودن مرا به زندگی امیدوار می .14  69/0  38/0  78/0-  34/1  
28/3 تری دارم.هنگامی که او پشتیبان من است نسبت به آینده دید روشن .15  76/1  15/0  16/0  76/1-  
15/2 کند.بودن در کنار او مرا از منفعل بودن دور می .16  66/1  78/0  65/0  34/0  
85/3 روابط عاشقانه یک دوستی عمیق است نه یک رابطه مرموز و ناشناخته. .17  05/1  34/1  27/0  67/2  
95/1 کنیم.مشکلی داشته باشیم با یکدیگر مشورت میچنانچه  .18  95/0  16/1  15/0-  48/0  
30/2 همیشه می دانیم چه انتظاراتی از یکدیگر داریم. ما .19  52/0  45/0  95/1  37/0-  
75/2 با آسانی می توانیم مشترکا تصمیم گیری کنیم. ما .20  76/0  34/1  34/1  16/2  
28/3 کنم.صحبت نمیدر آن رابطه م یداشته باش همچنانچه عقیده مخالفی نسبت به  .21  76/1  15/0  16/0  76/1-  
15/2 نیاز به وقت زیادی داریم تا برای اجرای وظایف مسلم خود با یکدیگر هماهنگ شویم. ما .22  66/1  78/0  65/0  34/0  
85/3 .دوست دارم احساسات خود را با او در میان بگذارم .23  05/1  34/1  27/0  67/2  
95/1 است. منطبق من یهاآلآیده با زیبایی و ظاهری لحاظ به همسرم .24  95/0  16/1  15/0-  48/0  
28/2 .دارد کمی معایب  او نسبت به اکثر مردم .25  65/1  31/0  890/-  76/0  
30/2 . فریب استدل خیلی او  به نظر من .26  52/0  45/0  95/1  37/0-  
75/2 است. گرفتهشکلی میان ما االعادهفوقجذابیت جسمانی  .27  76/0  34/1  34/1  16/2  
90/2 است. بخشتیرضامعاشقه با وی بسیار  .28  86/0  34/1-  98/1-  67/0  
95/3 من را دارد. الآهدیای و جذابیت جسمانی پیتخوشی استانداردهاوی  .29  33/0-  35/0  16/1  34/2  
78/3 یی هستم که او دوست دارد.هایژگیوخواهان داشتن  .30  28/0-  98/1  98/0-  01/2  
24/3 .دهمیاو هر کاری را انجام م حفظ سالمتی برای .31  24/0-  15/1  780/-  67/1  
24/4 نمایم. وی تمایالت وها خواسته فدای را خود امیال حاضرم .32  56/1-  34/0  48/0-  37/0  
25/3 برای رسیدن او به آرزوهایش حاضرم از آرزوهایم بگذرم. .33  151/1  16/1  340/-  14/1  
65/0 بکشم. زجر دهمیمکشیدن من است ترجیح  زجروی در گروه  شیآسااگر  .34  69/0  38/0  78/0-  34/1  
35/2 یابد.تلخی این روز ها با حس آرامش کنار او بودن تسکین می .35  45/0  38/0  86/1  91/0-  
65/3 نگاه من به روابط عاشقانه همچون یک بازی است که برنده و بازنده دارد. .36  48/0-  67/1  75/1  76/0-  
رفتار بد دوستی را که به من ظلم کرده به خاطرمی آورم بشدت خشمگین هنوز هم وقتی  .37
35/2 شوم.می  15/0-  45/1  46/1  18/0-  

نزدیک  وقتی دوست یا آشنایی مرا می رنجاند، سعی می کنم از نظر عاطفی، دیگر به او .38
 نشوم، تا دوباره باعث رنجش من نشود.

26/4  25/1  34/1-  78/0-  98/0  

45/2 در حق من بدی کرده، همان بال سرش بیاید.دوست دارم کسی که  .39  89/0  34/0-  46/1  71/1  
34/4 منافع شخصی خود را زیر پا بگذاریم. نباید صرفا بخاطر حفظ روابط دوستانه، .40  17/1-  34/1  49/0  67/1  
95/3 رفتارهای ناشایست اطرافیان باعث شد که دیگر به کسی اعتماد نداشته باشم .41  33/0-  35/0  16/1  34/2  
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ای گونه که در جدول باال مالحظه شد تمامی سؤاالت دارهمان
ت ؤاالسشیب مثبت و یا قدرت تشخیص باال هستند به این معنا 

ند. های مختلف شاخص عشق هستقادر به تفکیک افراد که در رده
 اشق رون عبنابراین تمامی سؤاالت مالک الزم جهت ماندن در آزم

ابع ین تداشته و در ادامه منحنی ویژگی سؤال و آزمون و همچن
یل تحل آگاهی سؤال و آزمون جهت بررسی باقی موارد مربوط به

 شود.سؤاالت گزارش می
ی در کنار ضریب تشخیص، میزان آگاهی هر سؤال مالک اصل

ی و دیگر خواهد بود. تابع آگاهی سؤال، میزان دقت، آگاه
ه دهد کان میسطح خاصی از توانایی را نش یاطالعات سؤال درباره

طور هباشد. ب 6ای خواهد بود که معادل ی مقدار آن در نقطهبیشینه
د. ی مستقیم دارنظری تابع آگاهی سؤال باقدرت تشخیص رابطه

ت قدر بدین معنی که در هر نقطه از پیوستار توانایی میزان
زه انداهر ده وتشخیص سؤال باال باشد تابع آگاهی در آن باال بو

 . بابود قدرت تشخیص پایین باشد تابع آگاهی نیز پایین خواهد
ضوع ن مومقایسه توابع آگاهی سؤال مناسب و نامناسب متوجه ای

ی ار ولهای نامناسب تقریبًا هموخواهیم شد که تابع آگاهی سؤال
بخش  توجهی است. در اینتابع سؤال مناسب دارای برآمدگی قابل

 شده است.هی آزمون عشق ارائههای آگامنحنی

 تابع آگاهی آزمون. 3شکل 

دهد ن میمشاهده و بررسی منحنی آگاهی آزمون در شکل باال نشا
و سپس در  -2بیشترین آگاهی بخشی این آزمون در سطح توانایی 

ارد. دقرار   4تا  -2تر در فاصله و در حالت کلی  4سطح توانایی 
توان یمکه  بازه به این معناست بیشتر بودن مقدار آگاهی در این

سایر  ه باقایستوانایی افرادی را که در این سطوح قرار دارند در م
راد دیگر، توانایی افعبارتافراد با دقت بیشتری برآورد کرد. به

ری تر با دقت بیشتر و خطای کمتتر در مقایسه با افراد قویضعیف
 شود.گیری میاندازه

 
 ی عشق به چه صورت  است؟  هنجار سؤاالت پرسشنامه

افزار جی متریک سازی پرسشنامه عشق با استفاده از نرمجهت نرم
(Metrikنمرات خام به رتبه ) و  50های درصدی و  با میانگین

های شده است، در جدول زیر رتبهتبدیل 10انحراف معیار 
برای هریک از نمرات خام  tدرصدی و نمره استاندارد توزیع 

که نتایج نشان در پرسشنامه عشق ذکرشده است. چنان دانشجویان
 50درصد نمرات در پایین آن و  50دهد متوسط عملکرد که می

است؛ بنابراین متوسط نمره پرسشنامه  72( نمره t=19/47درصد )
 بوده است.  72عشق در دانشجویان  

 نرم. 10جدول 
 Z T درصدینقاط  فراوانی نمره

46/00 2 1/5 -2/10594 28/94 
52/00 3 3/7 -1/68475 33/15 
53/00 4 4/5 -1/61455 33/85 
56/00 2 6/0 -1/40396 35/96 
60/00 2 9/0 -1/12317 38/77 
61/00 8 10/4 -1/05297 39/47 
62/00 4 11/9 -.98277 40/17 
63/00 2 14/9 -/91257 40/87 
64/00 2 15/7 -/84238 41/58 
65/00 4 16/4 -/77218 42/28 
66/00 4 20/1 -/70198 42/98 
67/00 5 29/1 -/63178 43/68 
68/00 6 35/8 -/56158 44/38 
69/00 9 38/1 -/49139 45/09 
70/00 6 39/6 -/42119 45/79 
71/00 4 43/3 -/35099 46/49 
72/00 4 49/3 -/28079 47/19 

-4 -2 0 2 4
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74/00 10 54/5 -/14040 48/60 
75/00 8 56/0 -/07020 49/30 
76/00 4 60/4 00000 50/00 
78/00 2 64/2 ./14040 51/40 
79/00 12 67/9 ./21059 52/11 
81/00 6 72/4 ./35099 53/51 
82/00 2 74/6 ./42119 54/21 
83/00 2 77/6 ./49139 54/91 
85/00 10 80/6 ./63178 56/32 
86/00 19 82/8 ./70198 57/02 
89/00 3 84/3 ./91257 59/13 
91/00 17 85/8 1/05297 60/53 
92/00 8 87/3 1/12317 61/23 
93/00 4 88/1 1/19337 61/93 
95/00 18 90/3 1/33376 63/34 
97/00 4 91/8 1/47416 64/74 
98/00 3 93/3 1/54435 65/44 
103/00 11 94/0 1/89534 68/95 
106/00 6 95/5 2/10594 71/06 
109/00 5 97/0 2/31653 73/17 
115/00 2 98/5 2/73772 77/38 
117/00 8 100/0 2/87812 78/78 

    260 کل
درصد  50طبق نتایج مندرج در جدول باال متوسط عملکرد که 

است؛ بنابراین  72( آن است. نمره T=49/19نمرات در پایین )
ها نامه عشق افرادی که نمره آناست. در پرسش 72متوسط عشق 

رادارند این افراد شاخص عشق پایینی دارند؛ و  66-46مابین 
ها نسبتًا هست، شاخص عشق در آن 71-67ها افرادی که نمره آن

است، شاخص  72-86ها مابین ی آنضعیف است. افرادی که نمره
ها ی آنها حد متوسط است؛ و افرادی که نمرهعشق در آن

است، عشق در این افراد در حد خوب است. افرادی  87-105مابین
رادارند این افراد شاخص عشق  106-120ها مابینکه نمره آن

 بسیار خوبی دارند.
 

 نتیجه گیری
ترین مسائل بنیادین تصوف و عرفان اسالمی است، عشق از مهم

و مفاهیم توان بدون آن به حوزه عرفان و تصوف ای که نمیگونهبه
 و دارد مهم جایگاهی ادبیات، در اساسی آن وارد شد. عشق

 بهره آن از اثر خلق از ابزارهای یکی عنوان به ادبی متن نویسندۀ

 تفکری به نیاز آن چیستی و عشق مفهوم کنه به بردن میبرد.  پی

اند و هر کس دارد. در تعریف عشق سخنان زیادی بیان کرده عمیق
به اقتضای درک و فهم خود از عشق و عاشقی سخن گفته است. از 
طرفی تعدادی از شاعران و نویسندگان، حکیمان و فیلسوفان نیز 

اند که هرکدام در کلیت دریافت و برداشتی از عشق ارائه کرده
اند. عشق را به تصویر کشیده هایی ازخود و در مقایسه باهم جنبه

پژوهان در بین دانشمندان عشق و دوستی از مباحث مهم اخالق
طور کلی امری مذموم و را بهای آنایرانی اسالمی بوده است. عده

بخش انسان از را رهاییاند و برخی نیز آنغیر اخالقی دانسته
 اند. گر عیوب نفس خواندهحرص و آز نیز درمان

آزمون های انجام شده در فصل چهار بر روی سواالت طبق نتایج 
سوال با هفت عامل مالک  41طراحی شده توسط محقق نهایتا 
ها به شرح ذیل است عامل اول، الزم را گرفتند و نامگذاری عامل

بیانگر بینش عامل دوم، بیانگر کمال عامل سوم، بیانگر قوه محرکه 
یانگر هوس عامل عامل چهارم، بیانگر صمیمیت عامل پنجم، ب

ششم، بیانگر ایثار عامل هفتم، بیانگر بخشش. تعداد اندکی 
پرسشنامه جهت سنجش عشق در ایران ساخته شده است البته الزم 
به ذکر است که پرسشنامه ای که عشق را از دیدگاه دانشمندان 
اسالمی سنجش کند تا کنون ساخته نشده است لذا این پرسشنامه 

بوده و نمونه ای مناسبی جهت مقایسه و نظیر در نوع خود بی
بررسی همسویی وجود ندارد. از جمله پرسشنامه هایی که جهت 
سنجش متغیر عشق ساخته شده میتوان به مقیاس نگرش به عشق 

LAS)های ( اشاره کرد. این آزمون فرم کوتاه شده مقیاس نگرش
توسط هندریک و هندریک  1986عشق است که در سال 

های افراد در مورد عشق ساخته شد. این ابی نگرشمنظور ارزیبه
آیتم دارد و آزمودنی باید مانند نسخه اصلی با در نظر  24آزمون 

که در حال حاضر رابطه گرفتن رابطه کنونی، اخیر )درصورتی
حال که تابهای ندارد، با یک رابطه فرضی، درصورتیعاشقانه

موافقت با مخالفت  ی عاشقانه را تجربه نکرده است( میزانرابطه
خود با هر یک از عبارات آزمون را در یک مقیاس لیکرت 

ای )از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم( مشخص سازد. این درجهپنج
زیر مقیاس شامل: سبک اروس )عشق شهوانی(؛ او  6مقیاس دارای 

دوس )عشق بازی گونه(، استورگ )عشق دوستانه(، پراگما عشق 
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 1399، بهار 1، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

مانیا )عشق ملکی / وابسته( و آگاپه )عشق  عملی(، -)منطقی 
های این آزمون از اعتبار درونی باشد. زیر مقیاسدوستانه( مینوع

 88/0تا  75/0ها بین مطلوبی برخوردارند و ضریب آلفای آن
شده است همچنین پایایی حاصل از روش باز آزمایی نیز در گزارش

 82/0تا  70/0بین  های مختلفای برای زیر مقیاسهفته 7ی فاصله
بوده است. ساختار عامل این پرسشنامه در جامعه ایرانی بررسی و 

(. در این پرسشنامه عامل 8عاملی آن تأییدشده است ) 6ساختار 
های اروس )عشق شهوانی( با عامل هوس پرسشنامه محقق ساخته،  
استورگ )عشق دوستانه(، با عامل بینش پرسشنامه محقق ساخته، 

دوستانه( با عامل ایثار پرسشنامه محقق ساخته نوع آگاپه )عشق
همسو است. اما باتوجه با اینکه پرسشنامه محقق ساخته جهت 
سنجش عشق بر اساس نظریات دانشمندان ایرانی اسالمی است لذا 

ها منطقی است که تعداد عامل های کمی از آن با دیگر پرسشنامه
 تطابق داشته باشد.

گری که جهت سنجش عشق ساخته شده ازجمله پرسشنامه های دی
ی مثلث عشق استرنبرگ است. این پرسشنامه باهدف پرسشنامه

های صمیمیت، هوس بررسی و ارزیابی ساختار عشق بر اساس مؤلفه
 3سؤال و  45شده است. این پرسشنامه دارای و تعهد ساخته

 15باشد که هر مؤلفه شامل ی صمیمیت، هوس و تعهد میمؤلفه
اند . نتایج مطالعاتی که از این پرسشنامه استفاده کردهسؤال است

های عنوان ابزاری روا و پایا در فرهنگدهد این مقیاس بهنشان می
(. پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب 9مختلف کاربرد دارد )

های صمیمیت، لذت و تعهد به ترتیب آلفای کرونباخ برای مؤلفه
(. عامل هوس 10شده است )شگزار 92/0و  88/0، 92/0

ی مثلث عشق استرنبرگ با عامل هوس پرسشنامه محقق پرسشنامه
ی مثلث عشق استرنبرگ با عامل ساخته، عامل صمیمیت پرسشنامه

ی مثلث بخشش پرسشنامه محقق ساخته، عامل تعهد پرسشنامه
عشق استرنبرگ با عامل بینش پرسشنامه محقق ساخته همسو 

 است. 
هایی دیگری که جهت سنجش عشق ساخته شده شنامهاز جمله پرس

( اشاره PLSتوان به پرسشنامه مقیاس عشق آتشین )است می
داشت این پرسشنامه مقیاسی است که ایلیان هاتفیلد و سوزان 

کرده است. ابعاد ( برای سنجش شدت ضربه عشق تهیه11اسپرچر )
مفهوم عشق ها قسمت است که تمام آن 3عشق آتشین شامل حداقل 

اند از: شناخت، هیجانات کنند که عبارتآتشین را تداعی می
( دارای محتوای درونی PLS)احساسات( و رفتاری.  عشق آتشین )

ی (. عامل شناخت پرسشنامه11آلفا است ) 94/0بسیار باالیی با 
عشق آتشین با عامل بینش پرسشنامه محقق ساخته و عامل 

ی عشق آتشین با عامل هوس هیجانات )احساسات( پرسشنامه
های های عاملپرسشنامه محقق ساخته از نظر نظری با مولفه

 پرسشنامه محقق ساخته همسو است.
هایی دیگری که جهت سنجش عشق ساخته شده از جمله پرسشنامه

توان به پرسشنامه عشق اشاره کرد که دارای سه خرده است می
توسط بخشنده و  مقیاس تعهد، صمیمیت و شهوت است این مقیاس

( روایی و پایایی این پرسشنامه را موردمحاسبه 12صالحی نژاد )
= 100و  p<001/0آمده )دستقرار داده است. ضریب روایی به

n ،43/0  =rباشد. قبول آن می( بود که حاکی از اعتبار قابل
همچنین برای پایایی آزمون از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف 

به دست آمد مقیاس صمیمیت. این  63/0، 70/0استفاده که 

ماده  17شده که دارای ( تهیه13پرسشنامه توسط واکر و تامپسون )
شده است. این مقیاس است و برای سنجش مهر و صمیمیت تدوین

شده است و ضریب پایایی این پرسشنامه (  ترجمه13توسط ثنایی )
آورد.  به دست 96/0زوج در اصفهان  100ها را بر اساس داده

ی عشق با عامل هوس پرسشنامه محقق عامل هوس پرسشنامه
ی عشق با عامل بخشش ساخته، عامل صمیمیت پرسشنامه

ی عشق با عامل پرسشنامه محقق ساخته، عامل تعهد پرسشنامه
بینش پرسشنامه محقق ساخته همسو است. با توجه به اینکه 

ی رسشنامهپرسشنامه محقق ساخته  عوامل بیشتری را نسبت به پ
تر نقصکند پس سنجش مربوط به پرسشنامه بیعشق بررسی می

 خواهد بود.
 علوم حوزه در هایی که پژوهش سایر مانند نیز پژوهش این در

داشت، که چند  وجود هایی گیرند، محدودیت می صورت رفتاری
نمونه از آنها را متذکر می شویم: استفاده از ابزارهای خودگزارشی 

نتایج به دست آمده را دچار سوگیری نماید.  به منظور ممکن بود 
کنندگان در مطالعة حاضر به دلیل شیوع ویروس انتخاب  شرکت

ای صورت انالین در گیری تصادفی خوشهکرونا از روش نمونه
کنندگان قرار گرفت؛ چرا که امکان دسترسی به دسترس شرکت

 نمونه گیری تصادفی وجود نداشت.
های دیگر در این زمینه جهت انجام پژوهشدر همین راستا 

شود که: آزمودنی ها به صورت نمونه گیری تصادفی به پیشنهاد می
منظور تعمیم پذیری بهتر نتایج انتخاب شوند، مراکز مختلف 
دانشگاهی جهت مقایسه نتایج با یکدیگر در پژوهش های آتی 

ی و اجرای این آزمون در بین کلینیک های روانشناسلحاظ شود، 
بررسی کار کرد افتراقی این آزمون در بین و  هنجاریابی مجدد آن،

 شود کهدانشجویان سنین مختلف نیز انجام شود همچنین پیشنهاد می
با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشان داد که میزان اعتبار آزمون در 
حد خیلی مناسب است، بنابراین پیشنهاد می شود از این آزمون به 

بزار دقیق در کنار سایر ابزارهای تشخیصی و سنجشی عنوان یک ا
پرسشنامه دارای  برای عشق در هفت بعد ذکر شده استفاده شود و

یک نرم و نمره هنجار شده مناسب  است، توصیه می شود جهت 
سنجش عشق نسبت به جامعه آماری خود از نمرات استاندارد شده 

 بجای نمره خام استفاده شود.
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