
 

 

 

 

 معاونت پژوهشی و فناوری

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  

                     

یافتگی خود در دانشجویان با و بدون عملکرد خانواده اصلی و تمایز

 شکست عاطفی

 مجری طرح :

 دکتر نادر حاجلو

مهری موالییهمکار طرح:   

 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

این طرح با تصویب و حمایت مالی حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه 

 محقق اردبیلی اجرا گردیده است

1395 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عنوان طرح

 عملکرد خانواده اصلی و تمایز یافتگی خود در دانشجویان با و بدون شکست عاطفی

 
 مجری

  نادر حاجلودکتر 

 اصلی همکار

 مهری موالیی

 هاکلید واژه

 عملکرد خانواده اصلی، تمایزیافتگی خود، شکست عاطفی

 : چکیده

ت دون شکسعملکرد خانواده اصلی و تمایز یافتگی خود در دانشجویان با و بمقایسه هدف پژوهش حاضر، 

 تمامی ی آماری پژوهش شاملجامعه قایسه ای )پس رویدادی( است.م -از نوع علّیبود. طرح پژوهش،  عاطفی

فر دانشجوی ن 50شکست عاطفی ) نفر دانشجوی بدون 100که باشد شهر اردبیل میهای دانشجویان دانشگاه

نفر  50نفر دانشجوی دختر،  50نفر دانشجوی با شکست عاطفی ) 100نفر دانشجوی پسر( و  50دختر، 

، شقعاس ضربه مقیآوری اطالعات از . برای جمعشدند گیری هدفمند انتخابی نمونهدانشجوی پسر( به شیوه

ات ، اطالع آوریاستفاده شد. پس از جمع افتگی خودتمایزیو پرسشنامه  پرسشنامه عملکرد خانواده اصلی

. نتایج تحلیل واریانس ، تجزیه و تحلیل شدSPSSافزارها با استفاده از نرمهای به دست آمده از پرسشنامهداده

 لفهزیر مو چهار، در عاطفیکه بین دانشجویان با و بدون شکست ( نشان داد MANOVAچند متغیره )

 داریعنیاوت م، تفعملکرد خانواده اصلیزیر مولفه  ارتباط، آمیزش عاطفی، ایفای نقش، و حل مشکل از هفت

در  اطفیعکست شو بدون  ویان باجتحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین دانشادامه،  وجود دارد. در

وت ، تفاودمتمایزسازی خاز  دیگرانواکنش هیجانی، موقعیت من، جدایی هیجانی، آمیختگی با زیر مولفه 

  دارد.داری وجود معنی

 

 



 أ

 فهرست مطالب

 1 .................................................................................................................................. اول فصل

 1 ........................................................................................... یپژوهش ینهیشیپ و ینظر اتیادب ات،یکل

 2 ............................................................................................................................. مقدمه -1-1

 3 ........................................................................................................................ مساله انیب -1-2

 5 ....................................................................................................... قیتحق ضرورت و تیاهم -1-3

 6 ...............................................................................................................ییجز و کل اهداف -1-4

 6 ............................................................................................................... پژوهش یرهایمتغ -1-6

 6 ........................................................................................................ رهایمتغ یمفهوم فیتعار -1-7

 7 ........................................................................................................ رهایمتغ یاتیعمل فیتعار -1-8

 7 ..................................................................................................................... ینظر اتیادب -1-9

 7 ............................................................................................................ یعاطف شکست -1-9-1

 17 .................................................................................................. یاصل خانواده عملکرد -1-9-2

 18 ................................................................................................. شناختی بوم مدل-1-9-2-1

 21 ........................................................................... خانوادگی فرایندهای و محتوا مدل  -1-9-2-2

 .Error! Bookmark not defined ......................................... خانواده هایسیستم رویکرد-1-9-2-3

 .Error! Bookmark not defined ............................. اجتماعی حمایت هایسیستم رویکرد-1-9-2-4

 .ABCX ................................................... Error! Bookmark not defined دوبل مدل-1-9-2-5

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... الزاروس نظریه-1-9-2-6

 .Error! Bookmark not defined ............................................... زندگی حوادث رویکرد-1-9-2-7

 .Error! Bookmark not defined ........................................... السون ترکیبی مدّور مدل-1-9-2-8

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... یافتگیزیتما -1-9-3

 .Error! Bookmark not defined ................................. بوئن یهینظر در یافتگیزیتما مفهوم-1-9-3-1

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... یافتگیزیتما یهامؤلفه-1-9-4



 ب

 .Error! Bookmark not defined .................................................. یجانیه یریپذواکنش-1-9-4-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ من گاهیجا-1-9-4-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... یعاطف ییجدا-1-9-4-3

 .Error! Bookmark not defined .................................................. گرانید با یختگیآمهم-1-9-4-4

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. یپژوهش نهیشیپ-1-10

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................... دوم فصل

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... پژوهش یهاافتهی و اجرا روش

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. مقدمه -2-1

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... پژوهش طرح -2-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................... یریگنمونه روش و نمونه جامعه، -2-3

 .Error! Bookmark not defined .................................................... اطالعات یآورجمع یابزارها -2-4

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... عشق ضربه پرسشنامه-2-4-1

 .Error! Bookmark not defined .............................................. خود یزسازیمتما پرسشنامه -2-4-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................ خانواده عملکرد پرسشنامه -2-4-3

 .Error! Bookmark not defined .................................................. اطالعات لیتحل و هیتجز روش -2-5

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ یپژوهش یهاافتهی -2-6

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... یفیتوص یهاافتهی -2-6-1

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... یاستنباط یهاافتهی -2-6-2

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................. سوم فصل

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... یریگجهینت و بحث

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... یریگجهینت و بحث -3-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... هش.پژ یهاتیمحدود -3-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. پژوهش یشنهادهایپ -3-3

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................ منابع

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... یفارس منابع



 ج

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. یسیانگل منابع

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................... وستیپ

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. راس عشق ضربه پرسشنامه

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... خانواده عملکرد پرسشنامه

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. یزسازیخودمتما نامهپرسش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د

 

 فهرست جداول

یلی و ت و رشته تحص: آمار توصیفی علکرد خانواده اصلی )با زیرمولفه های آن( به تفکیک جنسی1-2جدول 

شکست 

 67.................................................................................................................................................ی......................عاطف

و  رشته تحصیلی به تفکیک جنسیت وهای آن( آمار توصیفی متمایزسازی خود )بازیرمولفه :2-2جدول 

شکست 

 68.......................................................................................................................................................................عاطفی

 69.........های آن(مؤلفههای عملکرد خانواده اصلی )و : نتایج آزمون باکس برای میانگین نمره3-2جدول

-های همولفه اصلی )و س متغیر  عملکرد خانوادنتایج آزمون لون برای برقراری همگنی واریان :4-2جدول 

 69.............................................................................................................................................................................................آن

ی آن( در هالی )و مؤلفهنتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری عملکرد خانواده اص :5-2جدول 

 70...............................................................................................................................عاطفی دانشجویان با و بدون شکست

انشجویان های آن( در دفهنتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری عملکرد خانواده اصلی)و مؤل :6-2جدول  

  70 ...............................................................................................................................عاطفی..................با و بدون شکست 

ت عاطفی با و بدون شکس های عملکرد خانواده اصلی در دانشجویانمقایسه میانگین نمرات مؤلفه :7-2جدول 

 71 .......................................................................................................................................................................با آزمون شفه

ای ههای متمایزسازی خود )و مؤلفهنتایج آزمون باکس برای میانگین نمره :8-2جدول 

  72.............................آن(

-های )و مولفه قراری همگنی واریانس متغیر متمایزسازی خودنتایج آزمون لون برای بر :9-2جدول 

  72...... ..............................................................................................................................................................................آن(

های آن( در نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری متمایزسازی خود )و مؤلفه :10-2جدول 

 73 ..........................................................................................................................دانشجویان با و بدون شکست عاطفی



 ه

شجویان با های آن( در دانزمون تحلیل واریانس چند متغیری متمایزسازی خود )و مؤلفهنتایج آ :11-2جدول 

 74......................................................................................................................................................اطفیع و بدون شکست

های متمایزسازی خود در دانشجویان با و بدون شکست عاطفی با مقایسه میانگین نمرات مؤلفه :12-2جدول 

 74...........................................................................................................................................................................آزمون شفه



1 

 
 

 

 

 

 فصل اول

ی کلیات، ادبیات نظری و پیشینه

  پژوهشی

 

 

 



2 

 

 

 

 
 مقدمه -1-1
را  شناسان عشقانعشق، از جمله موضوعاتی است که از دیرباز ذهن بشر را متوجه خود ساخته است. رو        

اشپیتز و  دارند.اما در مورد مفهوم عشق و انواع آن، اتفاق نظر ن کنندیک هیجان اساسی و مثبت معرفی می

ن به د که فقدان آشناختی در نظر گرفتنی روان( عشق را به عنوان یکی از نیازهای اولیه1978بالبی )دیچ، 

در  توانا میرهای فقدان و سوگ ترین تجربهشود. یکی از فراگیرترین و سختشناختی منجر میآسیب روان

ه همان بذیر اما کارناپای که در تاریخ ادبیات، آشکار و اناکامی ناشی از فروپاشی روابط عاشقانه دید. مسالهن

ره دارد که های عاطفی، به مواردی اشا(. شکست2011ها گنگ و کم رنگ است )دهقانی، اندازه در پژوهش

 فته باشد. دایی از هم، پایان یای عاطفی بین یک زوج برهم خورده و با جرابطه

های اجتماعی خاص در معرض استرس از سویی دیگر، دانشجویان به دلیل شرایط سنی و موقعیت        

-که بر منابع مقابله فردی و اجتماعی شخص اعمال میهای گوناگون با تاثیر منفی باشند. استرسفراوان می

ایندی بر بهداشت روانی و جسمانی گردند و در درازمدت اثرات ناخوشکنند باعث کاهش مقاومت فرد می

-ها منجر شده، از ایفای نقش مناسب باز میگذارند و در نهایت به پایین آمدن کیفیت زندگی آندانشجو می

با توجه به اهمیت موضوع  و همچنین تاثیر عوامل مختلفی فردی و  .(1390)قمری و خوشنام،  مانند



3 

است تا دو متغیر عملکرد خانواده اصلی و تمایزیافتگی خود را ، این پژوهش بر این عاطفیخانوادگی بر شکست 

 مورد مقایسه قرار دهد.  عاطفیجویان با و بدون شکست در میان دو دسته از دانش

 

 بیان مساله -1-2
 او اجتماعی و فردی سالمت تواندمی که دیگران است با ایویژه روابط درگیر فرد زندگی، از دوره هر در        

 رشد در مهمی زندگی، رویداد شریک (. یافتن1386آسیب کند )موسوی،  دچار را وی یا ارتقا بخشد را

وزارت  هایپژوهش در(. 2008، 1)برک دارد روانی سالمت و بر خودپنداره عمیقی تأثیر که است بزرگسالی

که اخیرا  کردند اظهار 84 سال در درصد 21 و 83 سال در دانشجویان درصد 22 فناوری، و تحقیقات علوم،

تواند در افت تحصیلی نقش داشته اند. چنین شکستی شدیدا میتجربه شکست در روابط عاطفی را داشته

یابد، زیرا با تغییر موقعیت و دوری از خانواده؛ باشد. با ورود به دانشگاه، شکست عاطفی ابعاد جدیدی می

شود اما برخی افراد در با جنس دیگر فراهم می تر شده و از طرفی امکان ارتباطهای عاطفی خاصنیازمندی

-اند؛ در نتیجه دچار مشکالتی میشوند که هنوز رشد اجتماعی الزم را کسب نکردهحالی درگیر این روابط می

( برای اولین بار نشانگان 1999) 2(. راس1383شوند )پورشریفی، پیروی، تارمیان، زرانی، وقار، و جعفری، 

های شدیدی است که پس از ی عشق مجموعه عالئم و نشانهنمود. نشانگان ضربه ی عشق را معرفیضربه

ای( های متعدد )تحصیلی، اجتماعی و حرفهکند، عملکرد فرد را در زمینهفروپاشی یک رابطه رمانتیک بروز می

این  .مانندها باقی میهای غیرانطباقی به دنبال دارد، و مدت زمان زیادی این نشانهکند، واکنشمختل می

(، احساس ناامنی عمیق، احساس 2006، 3فروپاشی، آنقدر قدرتمند است که افسردگی و خشم )اسبارا

و  ن تمرکز، امیدواری، انگیزهپذیری، از دست دادناامیدی، بدبینی، بی قراری، آسیب درماندگی، گناه، هراس،

 اشتهایی یا پرخوری، تغییراتی در میل جنسی،نظمی خواب، بی های جسمانی مثل سردرد و بیانرژی، نشانه

 .(2003، 4کند )دیویس، شاور، ورنونحرکتی تولید می-، کندی کالمیبی حوصلگی و خستگی

                                                           
1. Berk 

2. Rosse 

3. Sbara 

4. Davis, Shaver, & Vernon 
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 شود،رداخته میپمخالف به آن  نسفردی مخصوصا در روابط با جیکی از متغیرهایی که در روابط بین        

ط رواب انایی یک شخص در حفظ فردیت و استقالل خود درتمایزیافتگی خود است. تمایزیافتگی خود تو

. (1988ن، و بوئصمیمانه با دیگران و همچنین بیانگر توانایی در ایجاد تعادل بین عقل و هیجان است )بکر

پذیری واکنش ،فتهیاند نسبت به افراد کمتر متمایزرافرادی که از سطوح باالیی از تمایزیافتگی خود برخوردا

انی ش هیجرپهیجانی کمتری دارند، در روابط خود با دیگران کمتر دچار هم آمیختگی شده، به ندرت از 

 (. 1978کنند و توانایی بیشتری در اتخاذ جایگاه من دارند )بوئن، استفاده می

که سطوح  ( بر این است1988؛ کر و بوئن، 1978در زمینه پیامدهای تمایزیافتگی خود، فرض بوئن )        

روانی و فیزیولوژیکی در ارتباط است و افراد هایی همچون سطوح باالتر عملکرد باالتر تمایزیافتگی خود با پیامد

تمایز یافته، از سالمت روانی بیشتری برخوردارند. شواهد تجربی به طور گسترده از تاثیر سطح تمایز خود بر 

اند و تمایز یافتگی خود را عامل مهمی در به میان آورده ابعاد سالمت روان و نشانگان اختالالت روانی سخن

، 3؛ ویلیامسون، سندیج و لی2006، 2؛ چانگ و گیل2010، 1اند )هوپرو دی پویارتقای سالمت روان دانسته

 (. 5،2000؛ جانسون و بابلتز2004، 4؛ اسکورون، وستر و آزن2005

گیری تمایز خود، خانواده است. خانواده به عنوان نخستین آیندها و عوامل موثر در شکلیکی از پیش        

تواند ترین عامل در فرایند تمایزیافتگی خود است که نحوه تعامالت خانوادگی میپایگاه شخصیت، اساسی

های انجام شده (. پژوهش1988؛ کر و بوئن، 1978مشخص کند که چقدر خود در یک فرد رشد یابد )بوئن، 

دهند خانواده بر سطح تمایز یافتگی خود در فرزندان است. به طور مثال تحقیقات نشان می نیز، حاکی از تاثیر

(، وجود 6،2001که عملکرد خانواده و تغییر در خانواده از جمله طالق والدین )جانسون، تورنگرن و اسمیت

ندپروری که والدین های فرز( و شیوه1997، 7ناردرویه الکل در خانواده )میاختالالت رفتاری و مصرف بی

( تاثیر شگرفی بر سطح تمایز یافتگی فرزندان دارد. با 2006، 8کنند )شوارتز، تیگپن و مونت کومریاتخاذ می

                                                           
1. Hooper, & DePuy 

2. Chung, & Gale 
3. Williamson, Sandage, & Lee 

4. Skowron, Wester, & Azen 

5. Johnson, & Buboltzer 

6. Johnson, Thorngren, & Smith 

7. Maynard 

8. Schwartz, Thigpen, & Montgomery 



5 

توجه به مطالب مطرح شده، بهداشت روانی دانشجویان تنها برای آنان مفید نیست بلکه جامعه نیز از آن سود 

برد و دانشجویان ای باال میفرهنگی جامعه را به طور فزاینده برد. توانمندسازی دانشجویان، سطح فکری ومی

آوری باشند، نسل آتی تر در عرصه دانش و فنهای آتی هرچه توانمندتر و آگاهدهندگان نسلبه عنوان پرورش

های های رفتارها و واکنشکنندهشوند؛ وبا توجه به نقش خانواده به عنوان تعیینمند میاز آن بیشتر بهره

پژوهش سوال اصلی یافتگی خود، کننده تمایزبعدی افراد در زندگی و همچنین با توجه به نقش محافظت

عملکرد خانواده اصلی و تمایز یافتگی خود در دانشجویان با و بدون شکست گونه است که آیا بدین حاضر

 .متفاوت استعاطفی 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -1-3
کنند که از مواجهه با مخاطرات زندگی آسیب افراد زیادی را مشاهده می متخصصان بهداشت روانی،        

دهد که مقابله با آسیب و نیز بهبودی از آسیب دشوار است. اگر آسیب اند  و ادبیات پژوهش نیز نشان میدیده

کند بلکه ها داریم، نه تنها ما را جریحه دار میتوسط افرادی به ما وارد شود که بیشترین نیاز را به آن

کند. از سویی دیگر در طول چند دهه گذشته، عشق رمانتیک به مان با دیگران را نیز خراب میپیوندهای آتی

های گوناگونی در مورد تحول این روابط ایجاد شده است. شناسان تبدیل شده و نظریهموضوع مورد عالقه روان

تواند تواند تجربه کند، اما در عین حال، مییهایی است که انسان معشق  یکی از حیرت انگیزترین هیجان

شود، و در نتیجه از دست دادن موضوع عشق در دوره هایی باشد که تجربه مییکی از دردناکترین هیجان

با توجه به اینکه دانشجویان به  تواند برای افراد اتفاق بیفتد. هایی است که میجوانی یکی از بزرگترین ضربه

از طرفی آیند و م جامعه به شمار مییکی از قشرهای مه ،در  اداره آینده کشور دارنددلیل نقش مهمی که 

های فراوان از جمله دیگر، این گروه به دلیل شرایط سنی و موقعیت اجتماعی خاص در معرض استرس

دی و منفی که بر منابع مقابله فر های گوناگون با تاثیرباشند. استرسبرقراری ارتباط با جنس مخالف می

گردند و در دراز مدت اثرات ناخوشایندی بر کنند باعث کاهش مقاومت فرد میاجتماعی شخص اعمال می

شده، از ها منجر ین آمدن کیفیت زندگی آنگذارند و در نهایت به پایبهداشت روانی و جسمانی دانشجو می

شکست عاطفی و ارائه  بین درلذا پرداختن به عوامل تاثیرگذار و پیش مانند.ایفای نقش مناسب باز می
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تواند به افراد درگیر با این موضوع و شناسایی بهتر هت کاهش عوارض بعد از این اتفاق میراهکارهایی ج

 الگوهای مناسب رفتاری کمک کند.

 اهداف کل و جزیی -1-4

ون شکست هدف کلی پژوهش حاضر بررسی عملکرد خانواده اصلی و تمایزیافتگی خود در دانشجویان با و بد

 عاطفی است.

 همچنین اهداف جزیی این پژوهش عبارت است از:

 مقایسه عملکرد خانواده اصلی در دانشجویان با و بدون شکست عاطفی -1

 مقایسه تمایزیافتگی خود در دانشجویان با و بدون شکست عاطفی -2

 

 هافرضیه -1-5

عنی داری متفاوت  شکست عاطفیدانشجویان با و بدون در  عملکرد خانواده اصلیهای مولفهبین زیر -1

 وجود دارد. 

ری وجوود تفاوت معنی دادانشجویان با و بدون شکست عاطفی در تمایزیافتگی خود های مولفهربین زی -2

 دارد. 

 های پژوهشمتغیر -1-6
 )دانشجویان با و بدون شکست عاطفی( متغیر مستقل: گروه -3

 خود، تمایزیافتگی  متغیر وابسته: عملکرد خانواده اصلی -4

 تعاریف مفهومی متغیرها -1-7
ئم عبارت است از دانشجویانی که حداقل سه ماه از شکست عاطفیشان گذشته و عالشکست عاطفی:         

ها باقی مانده است. شکست در آن  

 شده ایجاد تغییرات با انطباق یا هماهنگی در خانواده توانایی یعنی، خانواده عملکرد  :عملکرد خانواده        

 مرز و حد رعایت انضباطی، الگوهای در موفقیت و اعضا میان همبستگی ها، تعارض کردن حل حیات، طول در
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)پورتس و  است خانواده نظام کل از حفاظت هدف با نهاد این بر حاکم اصول و مقررات اجرای و افراد میان

 (.1390 مآبادی، هاش قنبری و کاهانی مجرد از نقل به ؛1992هاول، 

عنوان توانایی برقراری تعادل بین خودمختاری هیجانی و عقالنی در روابط توصیف به  تمایزیافتگی خود:        

 میشود )متیارد، اندرسونو مارکس1،  2011(.

 تعاریف عملیاتی متغیرها -1-8
ند.کنهای پرسشنامه ضربه عشق کسب میمقیاسای است که دانشجویان در خردهنمرهشکست عاطفی:   

های عملکرد خانواده اصلی کسب مقیاسای که دانشجویان در خردهعبارت است نمره عملکرد خانواده اصلی:

کنند.می  

کنند.کسب می های تمایزیافتگی خودمقیاسای که دانشجویان در خردهعبارت است نمره تمایزیافتگی خود:  

 ادبیات نظری -1-9

 مدی بر عشقآدر -1-9-1

خواهند با موجودی اجتماعی است و بر طبق نظر محققان سه دلیل عمده اینکه چرا مردم میبشر اساسا         

(. درزمینه 2000رقابت اجتماعی، کاهش اضطراب و جستجوی اطالعات )دویر، دیگران باشند، عبارتند از: 

(. اثرات 2000آیزنگ، )ترین عناوین لقب گرفته است روانشناسی نیز عنوان روابط بین فردی یکی از جالب

تواند میزان اهمیت آن را در زندگی انسان نشان دهد. رضایت در کار، بازی، و حتی روابط بین فردی می

 و عشقمان دارد.  هازندگی خانوادگی بستگی زیادی به کیفیت دوستی

 اغلب مردم، داشتن دوست خوب و یک زندگی( دریافتند که 2008) 2، پلیمر، اوبرین، لیهاتفیلد        

کنند و نیز هنگامی که پرسیده شد، چه چیز زندگی شما تر از داشتن ایمنی مالی قلمداد میخانوادگی را مهم

ها نشان دهندگان عاشق بودن را ذکر کردند. عالوه بر این اکثر پژوهشکند؟ تقریبا همه پاسخرا معنادار می

فردی بر ترده و متفاوت آن، اثرات روابط بینفردی برای ما خوبند و از میان اثرات گسدهند که روابط بینمی

 ترند. شدهروی شادی و سالمتی )جسمی و روانی( شناخته

 عشق تعاریف -1-9-2

                                                           
1. Meteyard, Andersen, & Marx 

2.  Hatfeild, Pillemer, Obrien, & Lee 
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(. رادو 1383 عشق در لغت به معنای شیفتگی، دلدادگی، دلبستگی و دوستی مفرط است )کاکیا،        

( عشق را واکنش هیجانی مستمر نسبت به یک منبع لذت معلوم تعریف کرده است. طبق این تعریف 1975)

انواع عشق از جمله: جنسی، پدرو مادری، فرزندی، برادروار، اتکایی و خودشیفته و همچنین عشق برای گروه، 

ق شدن است. رشد تمایالت جنسی و مکتب و مملکت وجود دارد. آرزوی وصال شی محبوب از مشخصات عاش

و رشد توانایی دوست داشتن تاثیر متقابل بر یکدیگر دارند. وقتی کسی با حداقل ترس و تعارض قادر به دادن 

توان گفت که ظرفیت برقراری روابط صمیمانه با دیگران را دارد. وقتی هم درگیر گرفتن محبت است، می

(. عاشق 1376بط بین زن و مرد است )به نقل از پورافکاری، صمیمیت مشخص است، که از صفات ویژه روا

شدن یا بودن به معنای احساس جنسی به همسر، لذت بردن خیلی زیاد و یا دوست داشتن خیلی زیاد است. 

شود، اغلب امکان دارد پاسخی شدید، وقتی به جنس مخالف به عنوان یار وفادار و رمانتیک پاسخ داده می

(. 1384 برهمند، کیامرثی،لقاسمی، اشود )ابوسوزناک احساس شود که به آن عشق گفته میناگهانی، و کامال 

همچنین متخصصان علوم انسانی در تعریف عشق به صورتی که مورد قبول همگان باشد، توافق ندارند. اما 

کل ترین شگردد و در کاملدانند که به یک شی )معشوق( معطوف میبرخی عشق را یک حالت عاطفی می

 شود: خود با عالئم زیر مشخص می

 با آرزوی تملک معشوق و همانندسازی با او .1

 با حساسیت و محبت نسبت به معشوق .2

 با اشتیاق به محافظت از معشوق و خشنودی و رضایت خاطر او .3

 .با تمایالت جنسی نسبت به معشوق که ممکن است جنبه تعالی و تصعیدی به خود بگیرد .4

 صورت کمال مطلوببا تصور کردن معشوق به  .5

 با آروزی این که شخص نیز در مقابل، مورد محبت معشوق قرار گیرد.  .6

 با احساس لذت و خشنودی از بودن در کنار معشوق .7

 (.1380با احساس عاطفی شدید در زمان یادآوری و تجدید خاطره معشوق )بیابانگرد،  .8

 روانشناسی عشق -1-9-3
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، روانشناسان رغبت شدیدی برای تحقیق درباره عشق از خود نشان دادند. اما با توجه به 1950از دهه         

پردازان فقط تنی چند از نظریهاهمیت عشق از نظر فرهنگی، هنوز درباره آن آثار کمی نوشته شده است. 

ها برنامه این نظریه ای عمومی توضیح دهند و تنها تعداد کمی ازتالش کردند تا عشق را درمتن نظریه

کنند. اما در مورد روانشناسان عشق را یک هیجان مثبت و اساسی تعریف میند. دتحقیقاتی جالبی را اجرا کر

های عاشق از دستگاه ایمنی بسیار به نظر روانشناسان، انسانمفهوم عشق و انواع آن اتفاق نظر وجود ندارد. 

کنند و نسبت به شوند، بیشتر احساس شادی میتر مریض میفعال برخوردارند و نسبت به افراد عادی کم

(. 1386دهد )محمودی، زندگی نیز امیدواری بیشتری دارند و در واقع عشق به انسان بهانه زنده بودن می

اند: شهوت، مجذوبیت، و تعلق. هر کدام از این مراحل به روانشناسان برای عشق سه مرحله پیشنهاد نموده

 شوند. ها  و مواد شیمیایی  خاصی ایجاد میندلیل وجود هورمو

های جنسی : این اولین مرحل عشق بوده و در هر دو جنس زن و مرد به دلیل وجود هورمون. شهوت1مرحله 

 آید.استروژن و تستسترون پدید می

نیز بر تواند به دیگران فکر کند. دانشمندان . مجذوبیت: هنگامی که فرد عاشق شود، به سختی می2مرحله 

 باشند: آدرنالین، دوپامین، و سروتونین. این باورند که سه انتقال دهنده عصبی اصلی در این مرحله دخیل می

زا و افزایش سطح های استرسمندی به یک فرد باعث فعال شدن واکنشهآدرنالین: مراحل ابتدایی عالق        

شود که کند و باعث میای در فرد ایجاد مییر فریبندهگردد. این فرایند تاثآدرنالین و کورتیزول در خون می

 تر بتپد و دهان خشک شود.بدن عرق کند، قلب سریع

دوپامین: یک زوج تازه ازدواج کرده تحت معاینه مغزی قرار گرفتند و مشخص گردید که میزان سطح         

ست. این هورمون از طریق رهاسازی ها باالدر آن ،رودی عصبی به شمار میدهندهدوپامین که نوعی انتقال

گردد. این دقیقا همان تاثیری است که بعد از حس شدیدی از لذت، باعث تحریک میل و رغبت در شخص می

آید. نتایج آزمایشات دال بر وجود مقدار قابل توجهی از دوپامین در اغلب مصرف کوکائین در مغز بوجود می

، حواس متمرکز و لذتی مطبوع در ژی، کاهش نیاز به خواب و غذاانر باشد و نتایج آن، افزایشزوجین می

 کوچکترین جزئیات رابطه است. 
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-شود که فرد به شخص مورد عالقهها است که کاهش آن باعث میترین هورمونسروتونین: یکی از مهم        

 اش فکر کند.

-ها به اندازهدار شدن و پرورش آنبچه کند برایتعلق: ضمانتی است که زوجین را متعهد می. 3مرحله         

کنند که دو هورمون اصلی در رابطه با ایجاد حس تعلق ای که در کنار هم زندگی کنند. دانشمندان تصور می

 (.1384؛ ترجمه موحد، 1938 )چاپمن، ”و وازوپرسینتوسین اکسی“دخیل هستند

داند، او معتقد است که میمیت در مقابل انزوا میاریکسون مرحله جوانی و اوان بزرگسالی را مرحله ص        

کنیم. نیرومندی گیریم و با دیگران روابط صمیمی برقرار میدر این دوره نوعی کار خالق را بر عهده می

آید. اریکسون عشق را شود، عشق است که از صمیمیت پدید میبنیادی که در این مرحله از رشد ظاهر می

دو جانبه یعنی ادغام شدن فرد در شخص دیگر  دانست.  او عشق را از خودگذشتگیترین مزیت انسان میمهم

های صحیح در (. متاسفانه فقر فرهنگی و نبود آموزش1385؛ ترجمه گنجی، 2001کند )زندن، توصیف می

خصوص عشق موجب شده است که در جوامع غیر متحول، عشق را مترادف با روابط جنسی تلقی و در آن 

ها به باید در نظر داشت که حتی روابط جنسی نیز در شرایط عدم برقراری تفاهم بین اندیشهخالصه کند. 

های متفاوت زیبایی و با که با جاذبه تواند بهداشت روانی طرفین را تهدید کند و افرادیرسد و میکمال نمی

، ترجمه 1934توانند در عشق به جنس مخالف نیز به کمال برسند )وارن، کلیت آن بیگانه باشند، هرگز نمی

 (. 1378قراچه داغی، 

 ورزیها به عشقنیاز انسان -1-9-4

ش خاص معتقد باشند. اما آنان ها ظاهرا قادرند که به دانش تنها بودن به عنوان یک چالبیشتر انسان        

گزینند. انسان بنا به طبیعیت خویش موجودی اجتماعی است. ی دایمی برنمیمرحلهتنهایی را به عنوان یک 

تواند به طور ارادی با سایرین درگیر برد که قادر است در تنهایی خویش، احساس راحتی کند و میاو پی می

سازد رود و آنان را به خود نزدیک میه به سوی دیگران میاز این رو انسان با کوششی آگاهانشود. 

کند، و به (. فروید سالمت روانشناختی را به طور خالصه توانایی عشق ورزیدن تعریف می1386)فضایلی،

ی اعتقاد مازلو، نیاز به عشق ورزیدن نه تنها پاسخی به یک نقص نیست، بلکه فرایندی است که به وسیله
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شود. از نظر اریکسون، نیاز به عشق ورزیدن و به دست خودشکوفایی برانگیخته می کننده های ایجادتکانه

 (. 1384پذیری با فرد دیگر ارضا کرد )آسوده، ی صمیمی و تعلقتوان در یک رابطهآوردن آن را می

دارد. هدف ی فرد دیگری بودن وجود بشر در کانون وجودش آرزوش صمیمیت  و مورد محبت و عالقه        

ازدواج رفع این نیاز به مهر و صمیمیت است. در واقع ترس از تنهایی  و فقدان عشق، در اکثر ما آنقدر بزرگ 

مان و ایم تا حتی از خود واقعیی این هراس شویم، در این صورت آمادهاست که این امکان وجود دارد تا برده

کنیم، اما پی . مهم نیست که تا چه حد آن را انکار میهر چیزی که با نیازهایمان سرو کار دارد، جدا شویم

هستیم. به سوی والدین، هنگامی که کودک ای از زندگی به سوی دیگران در حرکت بریم که در هر مرحلهمی

هستیم، به سوی همساالن در نوجوانی، در جوانی به سوی جفت خویش، در بزرگسالی به جوامع مناسب 

ام مرگ، ما به دیگران نیازمندیم، اما نیاز داریم که به دیگران عشق ورزیده و خویش و در کهنسالی تا هنگ

دیگران به ما عشق بورزند،  شکی نیست که بدون دیگران ما نیز، چون نوزاد، تنها رها شده و از رشد و توسعه 

 (. 1384، ترجمه موحد، 1938گزینیم )چاپمن، بازمانده و دیوانگی و حتی مرگ را بر می

 کننده عشقهای تبییننظریه -1-9-5

 نظریه مثلث عشق استرنبرگ -1-9-5-1

های پیشین، در تفسیر و ارزیابی نظریه استرنبرگ باید عنوان کرد، این نظریه برخالف بسیاری از نظریه        

الیه ببینیم ای چند کند تا عشق را به عنوان پدیدهدارد، بنابراین به ما کمک میبیشتر از دو نوع عشق بیان می

گیری از این نظریه برای تجزیه و تحلیل یک رابطه و به دست آوردن ی یکتا. همچنین بهرهتا یک پدیده

 دهد:ها میسر است، به طوری که پیشنهادهای عملی معینی میهای فرضی میان زوجها و تفاوتشباهت

ابطه عاشقانه هر شریک بداند چه گیری میزان هر سه جزء در یک رنخست این امکان هست تا توسط اندازه

ها الزم باشد )دویر، کند شاید تغییر یا توافقی در آناین نظریه دقیقا به اجزایی اشاره میجایگاهی دارد. دوم، 

این نظریه را مطرح کرد: بر طبق این نظریه، عشق دارای سه بعد است:  1986(. استرنبرگ در سال 2000

 . گیری با تعهدتعلق، هوس و تصمیم
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دهند. تعلق: مستلزم ارتباط و درک متقابل است. در این ارتباط به رفاه و آسایش یکدیگر اهمیت می        

گذارند. اعتماد راسخ دارند به این که در هنگام ها احترام میهای همدیگر را درک کرده و به آناحساس

 ذت ببرند. توانند روی یکدیگر حساب کنند و از معاشرت همدیگر لنیازمندی می

هوس: این بعد با معاشقه و برانگیختگی جنسی در روابط عاشقانه همراه است که شامل نیاز جنسی و         

 گری و عزت نفس نیز ممکن است در این امر دخالت داشته باشد. سلطه

به گیری و تعهد است. در این بعد گیری و تعهد: جنبه شناختی مدل مثلث عشق، تصمیمتصمیم        

رسد، جهت فعال نگه داشتن عشق برای مدت طوالنی شود و به نظر میشناخت اولیه عشاق اهمیت داده می

ها و اشکال مختلف با سایر ابعاد ترکیب شوند و توانند به صورتنیاز به تعهد است. هر یک از این سه بعد می

تانه که خیلی شبیه به عشق است، شود که ما بتوانیم بین دوست داشتن و ارتباط دوسهمین امر باعث می

 تواند به اشکال زیر بروز کند:تفاوت قایل شویم. عشق حقیقی می

ها ها و رفاقتی دوستیاین این مرجله به وسیله ، یعنی صمیمیت بدون تعهد یا تعلق.دوست داشتن -1

 گیرد. شکل می

فرد که از همان ابتدا بر ای است میان دو شیفتگی رابطه هوس بدون تعلق یا تعهد.شیفتگی، یعنی  -2

 شود.اساس ارضای نیازهای جنسی بنا نهاده می

گیری بدون تعلق یا بدون هوس. این نوع رابطه نه تنها پوچ است، بلکه عشق پوچ، یعنی تعهد، تصمیم -3

شود که زندگی مشترکشان صرفا به عشق هم نیست. این نوع رابطه معموال بین دو نفر باعث می

 یابد. ها دوام میهی داشته باشند و یا صرفا به خاطر وجود بچهخاطر این که سرپنا

ای است که در آن هیچکدام از عشق رمانتیک، یعنی هوس و تعلق بدون تعهد. عشق رمانتیک رابطه -4

دو بر این امر  خواهند یا قادر نیستند که نسبت به یکدیگر تعهد داشته باشند هردو طرف نمی

شان به طور ناگهانی قطع شود اما در صورت ادامه داشتن، آن را آگاهاند که ممکن است رابطه

 شمارند. غنیمت می
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، یعنی تعلق و تعهد بدون هوس. عشق همسری حکایت از زوجی دارد که برای 1عشق همسری -5

 کنند. سالیان زیاد در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی می

ما کمال مطلوب بوده و در ادبیات و  عشق کامل، یعنی تعلق، هوس و تعهد. عشق کامل در فرهنگ -6

وقتی که بین دو نفر این نوع عشق در حد بسیار باال وجود داشته هنر ما از آن تجلیل شده است. 

طور هم ادام یابد، باید انتظار داشته باشیم که این دو نفر زندگی طوالنی و سعادتمندی باشد و همین

 در کنار هم داشته باشند. 

 ابین به عشقرویکرد ر -1-9-5-2

ترین و بامعناترین عواطف و احساسات است و موقعیت ممتازی را در هنر و عشق عموما ژرف گویداو می        

گردد. ها به خود اختصاص داده است. و دست کم توسط گروه زیادی از مردم تجربه میتمام دورانادبیات 

سازد، عشق و دوست داشتن خاطر نشان می ”دوست داشتن و عشق ورزیدن“رابین در کتابش تحت عنوان 

هردو احساسات غیرملموس افکار و کند. هایی هستند که فرد در رابطه با شخص دیگر اتخاذ میهردو نگرش

گیری عشق توسط رابین صورت گرفت. او اولین اقدام در زمینه اندازههای رفتاری در درون فرد است. زمینه

گیری کند و در تالش برای تفکیک این دو بود که مقیاسی برای دازهسعی کرد دوست داشتن و عشق را ان

دوست داشتن، بامحبت و احترام همراه بوده و عشق شامل سه عشق و مقیاسی برای دوست داشتن ارایه نمود. 

 باشد:زیرمولفه می

 نیازها.دلبستگی: نیاز قوی برای حضور فیزیکی و حمایت از معشوق و اشتیاق به برآورده شدن آن  -

 توجه: احساس مرتبط نسبت به معشوق که در اشتیاق به کمک و حمایت آنها آشکار شده است.  -

رابین دریافت با توجه درجوی از اعتماد. صمیمیت: اشتیاق برای تماس مطمئن و نزدیک با معشوق  -

ارند دها به یکدیگر، تقاوت زیادی میان مرد و زن در عشقی که اظهار میبه چگونگی احساس زوج

ها را دوست داشتند، متمایل به دوست داشتن مردها بیش از آنچه مردها آن ها نیست، فقط زن

 کند: بنابراین رابین در زمینه عشق خصایص زیر را فهرست بندی میبودند. 

 شود.الف( نوعی فرایند است که با واکنش هیجانی مشخص می

                                                           
1. Companionate love 
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 هیجانی دائمی و مستمر هستند. ب( واکنشی

 های هیجانی به یک منبع لذت معطوف است. همواره واکنشج( 

 د( منبع لذت مترادف با معشوق است که فرد عاشق تمایل به وصال آن را دارد. 

-توان گفت که عشق انواع گوناگون دارد و تنها عشق جنسی را شامل نمیبنابر تعریف رابین، می        

شود و فرد آن را به وحتی عشق به خود را نیز شامل میشق به پدر و مادر، عشق به فرزند شود بلکه ع

 (. 1383کند )به نقل از صدقی طاهری، عنوان منبع وصال تعریف می

 

 رویکرد لی به عشق -1-9-5-3

تری از های ارزشی اجتناب کرده و تنوع وسیعاز قضاوت(، 1973های عشق لی )رویکرد رنگ        

به عنوان یک جامعه شناس براساس مطالعات در ایاالت متحده، کانادا  کند. اوهای عشق را بیان مینگرش

کنند که ها هم احتماال به این فکر میسازد نه تنها افراد، بلکه طبقات و فرهنگوبریتانیا، خاطر نشان می

بر طبق  ها ناکافی و یا شاید حتی هذیانی باشند.است و دیگر سبک ”عشق حقیقی“یک سبک از عشق، 

سه سبک اولیه شامل اروس)عشق شناسی لی، سه سبک اولیه عشق و سه سبک ثانویه وجود دارند. سنخ

است. هر  و استورگ)عشق دوستانه یا همدالنه(رمانتیکی یا شهوانی(، لودوس)عشق تفننی یا دمدمی(، 

-شق تملگمانیا )عهای ثانویه را شکل دهند. شوند تا سبکها باهم تلفیق و ترکیب میدوتا از این سبک

عملی( تلفیق لودوس پراگما )عشق منطفی یا حسابگرانه یا گرایانه یا وابسته( تلفیق اروس و لودوس است. 

و استورگ است و آگاپه )عشق فارغ از خود، ایثارگرانه یا نوع دوستانه( تلفیقی از استورگ و اروس است. 

ال متفاوتی از عناصر تشکیل دهنده های کامهای جدید ویژگیاین سبکنکته الزم به ذکر این است که 

توانند به شکل مختلطی نیز تلفیق و ترکیب شوند که واجد های اولیه میخود دارند. در مقابل سبک

های تعامل و های عاشق سبککه زوجلی معتقد است های عناصر تشکیل دهنده نیز هستند. ویژگی

ها آشکارا مهربان و احساساتی بوده دارد برخی از زوجوی باور گذاری هیجانی بسیار متفاوتی دارند. سرمایه

-تر به نظر میای دیگر رسمی و با فاصلهگذرانند، در حالی که عدهو تمام وقت آزاد خود را با یکدیگر می

همچنین، لی اعتقاد دارد که مردان و زنان از لحاظ سبک عشق تفاوت دارند. بدین ترتیب که رسند. 
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مردان بیش از “اروس و لودوس گرایش داشته که این امر با این تصور قالبی که مردان بیش از زنان به 

زنان به طور متوسط به سبک پراگماتیک استورگ هماهنگی دارند. ” زنان دارای سابقه جنسی هستند

گرایش دارند و در عین حال بیشتر به سمت عشق مانیا نیز تمایل دارند و اینکه زنان در مسایل احساسی 

مدلی لی بر پایه تحقیقات وسیع و تجزیه  با تصور رایج مغایرت دارند. و حسابگرتر از مردان هستندردتر س

( 1992کرامر )های کیفی از مصاحبه با افراد مختلف در دامنه سنی گسترده شکل گرفته است. و تحلیل

ها عنوان کرد آیتمهای عشق لی برای گروهی از دانشجویان ارائه نمود، او نامه بر مبنای سبکیک پرسش

بندی شوند: رضایت از رابطه، رضایت باز بودن رابطه، توانند به طور معناداری به چهار گروه طبقهمی

عشق رمانتیک )اروس(، –اهمیت رابطه، صمیمیت جسمانی. نمرات در این چهار عامل با پنج سبک عشق 

گرایانه )مانیا(، عشق همدالنه )استورگ(، عشق عملی )پراگما( و عشق تفننی )لودوس( عشق تملک

برای مثال صمیمیت جسمانی با اروس همبستگی مثبت داشت اما با استورگ همبستگی داشتند. 

همبستگی منفی نشان داد. بنابراین عوامل رضایت از رابطه، باز بودن رابطه، اهمیت رابطه، و صمیمیت 

توان در مورد این نظریه . آنچه میهای عشق استفاده شودتوانست برای تفاوت گذاری سبکمیجسمانی 

بیان داشت این است که اگر چه طبقات اختصاصی ارایه شده توسط لی ذهنی هستند ولی در عین حال 

ورد توان آن را به عنوان مدرک کافی در مهای انجام گرفته، تایید شده است. میچون بر اساس پژوهش

 نکته در نظر در نظر گرفت که چرا واژه عشق برای افراد مختلف، معانی مختلف دارد. 

 به عشق زوبینرویکرد  -1-9-5-4

دانشجو  200شناسانی است که به بررسی عشق پرداخته است، او از زوبین یکی از نخستین روان        

خود را توصیف کنند. او دریافت که خواست با پاسخ دادن به جمالت یک پرسش نامه گسترده، تجربه 

 تجربه عشق ظاهرا دربردارنده چهار ویژگی اصلی است:

ها خطور دانند. در هنگام تنهایی، نخستین فکر که به ذهن آنافراد عاشق خود را نیازمند یکدیگر می -1

 کند، یافتن طرف مقابل است. می

 ل به انجام کاری برای یکدیگر.کنند،  یعنی میها عالقمندی و دغدغه خاطر را تجربه میآن -2
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توانند با امنیت مطالب خود را به یکدیگر ها معتقدند که میکنند، آنها احساس اعتماد میآن -3

 بگویند. 

 این اعتماد ظاهرا به خوبی ایجاد شده است، چرا که افراد عاشق تحمل خطاهای طرف مقابل را دارند.  -4

ها زمان بیشتری به کنند، نسبت به سایر زوجق توصیف میرابین دریافت کسانی که خود را عاش        

دهند: ابراز محبت کالمی و را اینگونه نشان میکنند. افراد عاشق، عشق خود چشمان یکدیگر نگاه می

جسمانی، تبادل پاداش و انجام کارهایی برای یکدیگر، حمایت عاطفی و اخالقی از یکدیگر، صبور و شکیبا 

ای کمتر خوشایند یکدیگر. افراد عاشق نسبت به افراد غیر عاشق، احساس شادی، بودن نسبت به رفتاره

 (. 1383کنند )به نقل از صدقی طارمی، آرمیدگی بیشتری از بودن در کنار شریک خود می  ،امنیت

 نظریه رولومی به عشق-1-9-5-5

کس به توانمندی آن دست داند که هر پرداز عشق، عشق را فرایندی میرولومی به عنوان نظریه        

یابد. وی اعتقاد دارد اگر فردی بتواند تمایل به دریافت و ارایه محبت را از خود نشان دهد، این فرد نمی

ای فعاالنه در کند تا به گونهظرفیت برقراری روابط صمیمانه با دیگران را دارد، بنابراین همواره تالش می

رولومی اعتقاد دارد، عشق همواره فرایندی رسش یافته کند.  زمینه تحول و شادمانی معشوق خود اقدام

کند در عین شود. در این دریافت فعاالنه شخص تالش میاست که تحت عنوان دریافت فعاالنه مطرح می

ورزی را هم به خود و هم ورزد، دیگران نیز به وی عشق بورزند و اجازه عشقحال که به دیگران عشق می

بنابراین، دریافت فعاالنه و کیفیت عشق نشان دهنده آگاهی عمیق از روابط صمیمی دهد. به دیگران می

و حتی عشق برای ای دقیق آگاهی عمیق از عشق به دیگری تواند به گونهبین فردی است که شخص می

های روابط جنسی خود را نشان دهد. نظریه رولومی در زمینه جنسی و عشق جالب توجه است. وی ارزش

های ارضای جنسی تجربه شفقت ش خویشتن شناسی معطوف دانسته و اعتقاد دارد که در لحظهبه گستر

تواند موجبات افزایش جسارت طلبی و اعتماد به نفس را فراهم سازد. و مهربانی افزایش یافته و حتی می

بط جنسی و تواند عشق را تقویت کرده و به صورتی سالم تعادل روااز این رو، روابط جنسی با معشوق می

عشق را دید. در نهایت، رولومی اعتقاد دارد که کیفیت صمیمیت در روابط عشقی حایز اهمیت بوده و 
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ای بین این دو فرایند وجود کنندهتواند کیفیت صمیمت را افزایش دهد و نقش تشدیدروابط جنسی می

 (. 1376دارد )به نقل از پورافکاری، 

 عشق در زمینهنظریه آنتی مارن -1-9-5-6

نه تنها یک آید که بین دو فرد در یک تعامل، وی اعتقاد دارد که تفاهم متقابل زمانی پیش می        

پس از برقراری این ارتباط درونی و ارتباط ظاهری بلکه یک ارتباط درونی و احساسی برقرار شود. 

مارن اعتقاد دارد که  توان به سطوح باالتر تفاهم و یا فهم شخص مخاطب دست یافت. آنتیاحساسی می

در دنیای امروزی افراد نادان بیشمارند و این افراد توانایی برقراری رابطه قلبی و درونی را ندارند. آنتی 

ترین افراد کسانی ای با شکوه و رنگارنگ است و نادانمارن در این باره معتقد است که زندگی مانند سفره

سپارند )به نقل ه علت شناخت نادرست از گرسنگی جان مینشینند ولی بهستند که بر سر یک سفره می

 (. 1383از صدقی طارمی، 

 

 عملکرد خانواده اصلی -1-9-2

و رویکردهای نظری به . در فهم رویکردهای مختلف دارای اهمیت بوده است 1از گذشته شناخت از بافت        

(. امروز اعتقاد بر ایون 2000، 2)فیلیپ و بوربولز ای برای روشن ساختن این موضوع، تالش کردندطور گسترده

است که عالوه بر مطالعه عناصر، مطالعه روابط متقابل عناصر هم الزم است. در این دیود، بایود هور جوزء را بور 

هوای سوایر های هر فردی در محیط، بسته بوه کونش، کنشکرد. بنابراین اش با سایر اجزاء تعریفحسب رابطه

هوای درونوی شمار است. فراینودهای علی بیمحیط است، طوری که عمل فرد برآیند مارپیچافراد و اعضای آن 

هایی کامال درونی نیست. بلکه تحت تاثیر عوامل بیرونی است کوه متقوابال بور یکودیگر اثور دارنود. افراد، پدیده

ذاکر،  ه است. ثناییدهد، خانوادسیستمی که بیش از همه بر فرد محیط است و رفتارهای او را هر آن شکل می

موجوودی کوه  "د:نوکن( خانواده را به عنوان یک سیستم این طور تعریف موی1387)عالقبند، فالحتی، هومن 

طوور کوه ایون تعریوف هموان "شود.کند و با انحراف برای حفظ تعادل خود، فعال میاجزاء آن با هم تغییر می

                                                           
1. Context 

2. Phillips, & Burbules 
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ت از رفتار سایر اعضواء خوانواده و در ثوانی خوانواده هوم دهد، اوال رفتار اعضای یک خانواده تابعی اسنشان می

ای است که تعادل سیسوتم همانند هر سیستمی متمایل به تعادل است. لذا رفتار اعضای آن در مجموع به گونه

 شود.حفظ می

 پردازیم. های مرتبط میدر ادامه به بررسی رویکرد

 مدل بوم شناختی-1-9-2-1

(،  در جهت درک رشد و رفتار آدمی در بافت اجتماعی و محیطوی کوه در آن قورار 1979) 1برنرفنبرون        

شود. بوم شناختی نیز شناخته می "مدل بوم شناختی رشد کودک"دهد. این مدل با نام دارد، مدلی را ارائه می

موی و تغییورات در سراسر زندگی بوین رشود آد 2رشد و رفتار آدمی به بررسی علمی از انطباق تدریجی متقابل

پردازد. این فرایند به وسیله روابط بوین می ،کندای که شخص در آن زندگی میواسطههای بیهای بافتویژگی

برنور) فونآورد. بور طبوق مودل ابتودایی بورونهای بزرگتری را بوجود میها تحت تاثیر قرار گرفته و بافتبافت

باشود کوه عوالوه بور اینکوه بور یط شامل چهار الیه مویمح  نیز نشان داده شده است، 1( که در شکل 1979

 ها شامل: گذارند بر شخص هم موثرند. این الیههمدیگر اثر می

 3سیستم کوچك

و بورادر تشوکیل  گیرد که از کودک، والدین و خواهری کودک کم توان را در برمیاین سیستم؛ خانواده         

عضوای امربووط بوه  دارند.  بنابراین چگونگی عملکرد خانواده با متغیرهاییافته است و بر یکدیگر تأثیر متقابل 

شخیص کوم تووانی تهای مربوط به ناتوانی از قبیل نوع، شدت و زمان ژگیتوان گفت ویآن در ارتباط است. می

 ه عوامولتووان بوشوند. از جمله دیگر متغیرهای مؤثر مویبه عنوان نخستین متغیرهای تأثیرگذار محسوب می

هوا رادران آنمربوط به کودک کم توان و خواهران و برادرانش اشاره کرد. سن و شخصیت کودکان و خواهران و ب

 صیت، وضعیتکنند.  عوامل مربوط به والدین مانند: سن، شخدر چگونگی عملکرد خانواده نقش بزرگی ایفا می

 گذارد.ده اثر میمالی، شغلی، سطح تحصیالت و وضع سالمتی والدین بر نوع واکنش خانوا

 4سیستم میانی

                                                           
1. Bronfenbrenner 

2. Progressive Mutual Accommodation 

3. Microsystem 

4. Mesosystem 
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یوانی مگیورد. سیسوتم سیستم کوچک خانواده تحت تأثیر سیستم میانی که آن را احاطه کرده است قرار موی 

ز جملوه ی گسوترده )اشوود کوه خوانواده در آن شورکت فعاالنوه دارد ماننود؛ خوانوادههایی را شامل میمحیط

 ان و دوستان.پدربزرگ و مادربزرگ کودک(، همسایگان، همکار

 

 1سیستم برونی

ملوه؛ هوای اجتمواعی از جسیستم میانی خود تحت نفوذ سیستم برونی قرار دارد. این سیسوتم شوامل محویط 

ریوق طهوای گروهوی از شوود. رسوانههای آموزشی و خدمات رفاهی و اجتماعی میهای گروهی، سیستمرسانه

هوای نگورش هوا بوهکوه رسوانهگذارنود. هنگوامیفراوانی میتوان بر خانواده تأثیر نمایش و توصیف کودکان کم

 نند.کماع کمکی نمیتوان با اجتپردازند، به پیوند فرد کممی توانخود نسبت به افراد کمآمیز ای و ترحمکلیشه

 2سیستم بزرگ

دهوای نها هوای نهفتوه درهوا، باورهوا و ارزشسیستم بزرگ در آخرین مرحله قرار دارد. این سیستم به نگورش

 گوذارد.موی کند که بر نوع عملکرد خانواده کودک کم توان تأثیر فراوانویاجتماعی یک جامعه خاص اشاره می

ت ی مثبت نسبهاهای انسان دوستانه تأکید داشته باشد، نتیجه آن به احتمال زیاد نگرشاگر فرهنگی بر ارزش

کوم تووانی  هوای افوراد در برابورنگی واکونشبه افراد کم توان است. عقاید گروه خاص نژادی خانواده در چگوو

سویاری از بکنود بور توان در آن زندگی میای که خانواده کودک کمدخالت دارد. موقعیت کلی اقتصادی جامعه

-د، خوط مشویگذارد. در کشورهایی که از نظر اقتصادی وضع بهتری دارنهای سازگاری خانواده تأثیر میشیوه

 منابع مؤثر خواهد بود.های سیاسی در چگونگی توزیع 

 

                                                           
1. Excosystem 
2. Macrosystem 
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( 2 شوکل) هوای مودل جدیوداو بعدا پنجمین بعد را به مدل اضافه کرد که شامل عنصور زموان اسوت. ویژگوی

 عبارتند از:

 کودک در مرکز مدل قرار دارد. -1

یرد و هوم پوذتاثیر میکند هم دارد که کودک در بافتی که در آن اوقاتش را سپری میمدل اظهار می -2

 گذارد.تاثیر می

و بوه  کنودباشد زیرا بیشوترین زموان را در آن صورف مویاش میخانواد ،ترین بافت برای کودکمهم -3

گسوترده،  های مهوم دیگور شوامل: خوانوادههمین لحاظ بیشترین تاثیر عاطفی را بر کودک دارد. البته بافت

هوا و بخانوههوا، کتاهای یادگیری مثول همسوایهو دیگر موقعیتهای آموزشی و مراقبتی اولیه، سالمت برنامه

 باشند.های بازی میزمین

 گردد.تعیین می ،کندها سپری میرشد کودک بوسیله تجربیات کودک که در این بافت -4

)بورای مثوال در خوانواده یوا  بوردهایی که کودک در آنجا به سر مویتعداد و کیفیت روابط بین بافت -5

 )مثال آیا معلمان و والدین با همدیگر رابطه دارند؟( مفاهیم مهمی برای رشدش دارددبستانی( پیش

 

 

 سیستم کوچك 

 سیستم میانی

 سیستم برونی

 سیستم بزرگ

 (1979)برنر فنشناختی برونمدل اولیه بوم  -1شکل

کودک، والدین، خواهران و 

 برادران

 خانواده گسترده، همسایگان، همکاران و دوستان

خدمات های آموزشی و های گروهی، سیستمرسانه

 رفاهی(

 جامعه، نهادهای اجتماعی، گروههای نژادی 
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موثال ) دگذار باشوتواند بر شدت رشد کودک تاثیرهای دیگری که کودک در آنها قرار ندارد میمحیط -6

 مکان کار والدین و یا قوانین جامعه(.   

 

 

 (2004برنر)فنشناختی برونمدل جدید بوم -2شکل 

 

در  و نمادهوا، گیرد و به طور فعالی بین اشخاص، اهدافدر واقع کودک میان تعامالت پیچیده افزایشی قرار می

 .(2004برنر، فن)برون باشدواسطه میمحیط بی

 مدل محتوا و فرایندهای خانوادگی-1-9-2-2

اصور مختلفوی گیرد که شوامل عن( خانواده را به عنوان سیستمی پویا در بافتی ویژه در نظر می2005) سامانی

ز اانواده را خو ،ای خاص تشکیل شده است که ایون رابطوهباشد. کوچکترین واحد خانواده از دو فرد با رابطهمی

 کند.ها جدا میدیگر سیستم

سه بعد اسوت  خانواده، خانواده  را به عنوان سیستمی که دارای( برطبق مدل فرایند و محتوای 2005سامانی )

 نماید:معرفی می

 فرایند خانواده -1

آموزش 

 ومراقبت اوليه

 خانواده

 سالمت

 محیط های

 یادگیری دیگر
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 محتوای خانواده -2

 1زمینه اجتماعی خانواده -3

دهنوده شوامل اندهند. این اعموال سوازمهایی دارد که خانواده را سازمان میفرایند خانواده اشاره به عمل

ان مثوال مهوارتبه عنووباشد )های جدید و تطابق با شرایط جدید مینیاز توانایی خانواده برای سازگار شدن با

 باشند(.از فرایند خانواده می یهایگیری، حل مسئله و ... نمونههای ارتباطی، تصمیم

غیواب  ذهنی و فیزیکی(، شوغل، درآمود، حضوور واره به سطح کیفی سالمت خانواده )محتوای خانواده اش

ر ت.. دارد. بیشویالت، محل اقامت، سن، جنسیت، نژاد، ملیت، تعداد اعضای خانواده و .افراد خانواده، سطح تحص

نووان مثوال عپوذیر باشوند. بوه تواننود ثابوت یوا تغییرباشند. این عوامل مویاین عناصر، عناصر دموگرافیک می

قابول  انوی(جنسیت و نژاد غیر قابل تغییر و عناصری همچون درآمد، سطح تحصیالت و سالمت )فیزیکوی و رو

 باشند.تغییر می

 رد.زمینه اجتماعی نیز به نظام اعتقادی و ارزشی که خانواده در آن قرار گرفته است اشاره دا

ینوه و شود دو ویژگی محتوای خانواده یکوی وابسوتگی بوه زممشاهده می 3طور که در شکل شماره همان

 باشد.پذیری میدیگری سطح تغییر

تفاوت باشود تواند مسطوح مهم محتوای خانواده دارد که در جوامع مختلف میوابستگی به زمینه اشاره به 

 باشود کوه ایون ممکون اسوت درمثال: سطح تحصیالت یک فاکتور مهم بورای انتخواب همسور در ایوران موی)

 .(های دیگر متفاوت باشدکشور

باشند غییر میر قابل تها مثل جنسیت و نژاد پایا و غیدارد که برخی فاکتورپذیری نیز بیان میسطح تغییر

 توانند تغییر کنند.اما برخی دیگر مثل درآمد و تحصیالت می

 

 محتوای خانواده

 

 

                                                           
1. Social Context 

 وابستگی به زمینه سطح تغییر پذیری
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Comparison of Original family function and differentiation of self 

in students with and without love trauma 

 

Dr. Nader Hajloo 

Abstaract:  

The aim of current research was to compare original family function and differentiation of self 

in students with or without love trauma. The current study design is an Ex post facto research. 

The population of current study include all Ardebil university students which one-hundred 

students without love trauma (50 female, 50 male) and one-hundred students with love trauma 

(50 female, 50 male) were selected by purposive sampling method. For collecting the data, 

love trauma scale, original family function and self-differentiation quesionnares were utilized. 

After gathering, the data were analyzed with SPSS. The results of multivariate analysis of 

variance (MANOVA) showed that among seven subscales of original family function, there 

are significant differences between communication, emotional association, performance of a 

role, and problem solving. Also the results of multivariate analysis of variance (MANOVA) 

showed that there are significant differences between emotional reactivity, i-position, 

emotional cut off, and fusion with others in students with and without love trauma. 

 

Key words:  

Original family function, differentiation of self, love trauma 

 

 

 

  

  
 

 



24 

 

 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

 

Final Report of Research Project 

 
Comparison of Original family function and 

differentiation of self in students with and without love 

trauma 

 

 

Researcher 

  Nader Hajloo 
 

 

Coworker: Mehri Mowlaie 

 

Department of Psychology 

 
Faculty of Educational Sciences and Psychology 

This Research Project Has Been Financially Supported by the Office of 

Vice Chancellor for Research 



25 

 

Date: 2016 
 


