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شناسيدانش و پژوهش در روان

)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

1385زمستان ـ امسيشمارة 

1ـ 20صص 

 سه بعدي عشق در چهار گروهةورزي براساس نظريابعاد عشق
 و داراي فرزندازدواج، عقد،  نامزديةدر مرحلهاي زوج

2آبادي ـ عبداهللا شفيع1كيومرث فرحبخش

كيدهچ
ــد رواناعشــق يــك فر ــه ين ــورد توجــه  شــناختي اســت كــه در ده ــر م هــاي اخي

 زيـرا يكـي از موضـوعات مـورد توجـه در ازدواج            ،شناسان واقع شده است   روان
در پژوهش خود دريافتنـد كـه عشـق         ) 2002(و اسپرچر   ) 1965(كپهارت  . است

اسـت  اني  از كسـ )1986(اسـترنبرگ  . هاي الزم براي ازدواج است   يكي از مؤلفه  
 براساس يك پـژوهش دريافـت       ي و .پردازي كرده است  كه راجع به عشق نظريه    
، شـوريدگي و  شناختي است كه داراي سه بعـد صـميميت  عشق يك حالت روان  

 در حال تحول اسـت و در هـر   ةزندگي زناشويي يك پديد.  تعهد استـتصميم  
راو شـادماني     رضـايت از زنـدگي زناشـويي         گرانپژوهش. مرحله شرايط خاص دارد   

نشـان  ها  اين پژوهش . اندكردها در مراحل مختلف مقايسه       ر  و ميزان آن   كردهبررسي  
ت و در   سـ  ازدواج باال  ، شادماني و سازگاري زناشويي در ابتداي       كه رضايت  اندداده

،يابـد مجدداً افزايش مـي روند كاهش و بعد از آن  ها به مدرسه مي   دوراني كه بچه  

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهرةـ استاديار گروه مشاور1

 دانشگاه عالمه طباطباييةـ استاد گروه مشاور2
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شناسي دانش و پژوهش در روان�2

ورزي هـا سـير تحـول عشـق     پـژوهش ايـن   در  .  است Uبه شكل   ن  به اين ترتيب سير آ    
 ميـزان عشـق   بررسي اين پژوهش كه از نوع توصيفي است       هدف. بررسي نشده است  

سـر  كه در مراحل مختلف زندگي زناشويي به      است   تركيب آن در زوجهايي      ةو نحو 
 شـهر اصـفهان كـه در        ةاز پـنج منطقـ     زوج   500براي انجام اين پژوهش     .برندمي
 و فرزندپروري قرار داشتند و مايل بـه         ازدواج، عقد، پس از      نامزدي ةهار مرحل چ

ورزي بـه آنـان   صورت دسترس انتخاب شدند و آزمـون عشـق     همكاري بودند به  
ورزي در مراحـل مختلـف زنـدگي         بين ميزان عشـق    داد كه نتايج نشان   . داده شد 

 آزمودنيها و مراحـل   به عالوه بين جنسيت.داري وجود داردازناشويي تفاوت معن  
همچنـين مشـاهده    . ورزي تعامـل وجـود دارد     تحول زنـدگي زناشـويي در عشـق       

. دار وجود دارداورزي زن و شوهر همبستگي معنگرديد بين ميزان عشق
. عشقةگان، ابعاد سهورزي، عشقعشق::::هاهاهاهاكليد واژهكليد واژهكليد واژهكليد واژه

مقدمه
شناسان اجتمـاعي  جه روان  اخير مورد تو   ةشناختي است كه طي سه ده     عشق يك حالت روان   

 تـأثير آن بـر زنـدگي انسـان صـورت گرفتـه              در مورد  علمي   هايپژوهشواقع شده است و     
 آيـا حاضـريد بـا كسـي ازدواج     ،از هزار دانشجوي مجرد سؤال كـرد     ) 1967(كپهارت  . است

65؟ اما عاشـق او نباشـيد      ،كنيد كه تمام خصوصيات مطلوب و مورد نظر شما را داشته باشد           
باشـند   هرگز حاضر به ازدواج با چنين شخصـي نمـي          : درصد زنان گفتند   24 مردان و    درصد

 نـامزد انتخـاب كـرده بودنـد         وقتي همين سؤال را از مردان و زناني كه فردي را بـه عنـوان              
. باشـند  درصد حاضر به ازدواج با چنـين شخصـي نمـي           90 تا   80پرسيدند، دريافتند كه    
 نيز همين سـؤال را از دانشـجويان چنـد كشـور             )1995 و   1994(اسپرچر و همكارانش    
. هـا بـه آن منفـي بـود     درصد برزيلـي   87ها و    درصد آمريكايي  86ديگر پرسيدند، پاسخ    

 مشاهده نمودند از نظـر مـردان و زنـان           يژوهش ديگر پدر  ) 2002(ن  راسپرچر و توروم  
روري  بـراي ازدواج امـري الزم و ضـ    »عشـق « ديگـر    يچيني و آمريكايي و ساير نژادها     

عقيده دارند كه ميزان محبتي كه افـراد در زنـدگي خـود             ) 1993(ماس و اسكوبل    . است
، سازگاري شخصـي و سـالمت جسـمي دارد و         كنند بستگي به رشد اجتماعي    تجربه مي 

ن و كاپلنـد    اوبـر . عشق نقش كاربردي در لذت بردن و رضايت از زندگي زناشويي دارد           
دارنـد كـه وجـود روابـط        اظهار مـي  ) 1982(كاران  ، تراپمن و هم   )1977(، لينچ   )1977(
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���3...   ورزي بر اساس نظرية سه بعدي عشق در ابعاد عشق

. شـود صميمي موجب مقاومـت در برابـر بيماريهـاي جسـمي و اخـتالالت روانـي مـي                
هـاي  شكست در كسب رضايت از روابط عاشقانه با ناراحتي         :گويدمي) 1979(هورويتز  

. گردد رابطه دارد سرپايي بسياري به مراكز درماني ميةعصبي زيادي كه سبب مراجع
و تركيبات آن ديدگاههاي گوناگوني ارائه شده       عشق  شناختي   ماهيت روان  ةدربار

ة ترجمـ  )1978(مزلـو   . دهـد هفت الگوي عشق را شرح مـي      ) 1998( هندريكس   ؛است
تا زماني كه   . عشق حاصل ارضاي نيازهاي متقابل است     كه  عقيده دارد   ) 1375(،  رضواني

 زنـدگي شـيرين   ،ريزنـد ر متقابـل عسـل مـي   طو زندگي مشترك خود بهةها در كاسزوج
ها بـه  عقيده دارد عشق فرايندي است كه خود زوج) 1998 و   2000(گالسر  . خواهد بود 
 رابطه بداننـد و داراي      ةها هر دو خود را متعهد به ادام       تا زماني كه زوج   . دورنآوجود مي 

 عاشقانه ادامه   ةط، راب اندكردهاين اعتقاد باشند كه عشق چيزي است كه خودشان انتخاب           
كـه در ايـن زمينـه    اسـت   از كسـاني   اسـترنبرگ گويدمي) 2001(وروبئي  . خواهد يافت 

اي تهيه كـرد و آن را بـه    پرسشنامه1986او در سال . پردازي و پژوهش كرده استنظريه
، زنـان و  ، فرزنـدان  ، والـدين  ، خـواهران  انگروههاي مختلف با روابط متفاوت مثل برادر      

، احساس و   افرادي كه روابط عاشقانه داشتند داد، او مشاهده كرد نوع واكنش          شوهران و   
مـثالً نـوع   ). 1997،  رايـس ( است   تنگرش افراد در انواع مختلف روابط صميمانه متفاو       

عقايد، احساسات و اشتغاالت ذهني يك مادر نسبت به فرزند يا فرزند نسـبت بـه مـادر                  
ني يك عاشق و معشـوق نسـبت بـه يكـديگر     ، احساس و اشتغاالت ذه  متفاوت از كنش  

شـناختي اسـت    در نهايت تحليل عاملي نتايج نشان داد كه عشق يك حالـت روان            . است
).1997، رايس( تعهد ـ تصميم ،صميميت، شوريدگي: كه داراي سه جزء است

عبارت است از احساس جذابيت فيزيكي همـراه بـا كـنش فيزيولـوژي ،               :  شوريدگي ـ1
 انگيزشـي دارد و     ةاين بعد جنب  .  و اشتغال ذهني مثبت نسبت به معشوق       جذابيت جنسي 

ورزانـه   جنسي عطوفـت   ةميل شديد همراه با برانگيختگي فيزيولوژي توأم با ميل به رابط          
.كنددر فرد ايجاد مي

، ، مسـؤوليت ، مراقبـت ، عالقـه عبارت است از احساس محبت و اظهار آن     :  صميميت ـ2
 هيجـاني و    ة جنبـ  صـميميت . بت به فردي كه او را دوست دارد       همدلي و غمخواري نس   

، مرتبط بودن و در قيد و بند طرف         ، نزديكي ، محبت عاطفي دارد و نوعي احساس گرمي     
.كندمقابل بودن در فرد ايجاد مي
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شناسي دانش و پژوهش در روان�4

شـود كـه فـرد      اي مي هاي خودآگاهانه و غيرخودآگاهانه   شامل تصميم :  تعهد ـ تصميم ـ3
ـ   . كندري اتخاذ و خود را متعهد به حفظ آن مي         براي دوست داشتن ديگ    ةاين حالت جنب
مدت و بلندمدت بـراي دوسـت داشـتن و مراقبـت      تصميم كوتاه  ةشناختي دارد و در بردارند    
، حفـظ و نگهـداري      اين بعد تصميم گـرفتن بـراي تعهـد داشـتن          . متعهدانه از معشوق است   

اين جـزء شـامل     ). 1986،   استرنبرگ ؛1997،  رايس(مدت با او است      طوالني ةمعشوق و رابط  
گيري در اين باره است كه فقط با يك نفر باشد و شريك ديگري براي خود انتخـاب                  تصميم

). 1998،  يانـگ و النـگ    (نكند و اين ارتباط را مهمتر از ارتباط با هر فرد ديگري تلقـي كنـد                 
شدن اسـت و  مدت براي دوست داشتن و عاشق كسي     گيري كوتاه اين بعد شامل تصميم   

).2000دوير، (گيري درازمدت براي تعهد، حفظ و نگهداري عشق است يك تصميم
 روابـط عاشـقانه     ةعقيده دارند كه اين اجزاء در همـ       ) 1985(استرنبرگ و بارنس    

تـر باشـد،    تر و برخي كمرنگ   برخي ابعاد ممكن است پررنگ    . طور مساوي قرار ندارد   به
وجـود  د و برخـي ديگـر كنـد بـه       نشويع كمرنگ مي  آيند و سر  برخي سريع به وجود مي    

ـ يابآيد و سريع كـاهش مـي      وجود مي آيند و پايدارتر هستند، شوريدگي سريع به      مي د و  ن
ماند، صميميت آهسته رشـد  ت ميبآيد و ثاتدريج به وجود ميد، تعهد به نشوكمرنگ مي 

توانايي زي بستگي به  ور او موفقيت در عشق    ةبه عقيد . ماندكند و براي مدتي ثابت مي     مي
.ما در تغيير هماهنگ اجزاء دارد

شود و  طور مساوي جمع مي   ندرت در فردي به   از نظر استرنبرگ سه بعد عشق به      
 تركيب سه بعد عشق     ةاز نحو . ميزان وجود هر يك از ابعاد روابط عاشقانه متفاوت است         

:زاند اآيد كه عبارت حالت يا نوع عشق به وجود مي8با همديگر 
 عشق در روابط افراد بسيار كمرنـگ اسـت          ةگانزماني است كه ابعاد سه    :  فقدان عشق  ـ1

.يا اصالً وجود ندارد، مثل بسياري از روابط رسمي كه افراد مرتبط با همديگر دارند
زماني است كه فقط عامل صميميت وجـود داشـته باشـد و از دو بعـد                 :  مهر و عالقه   ـ2

، ، رفاقـت  در اين حالـت احسـاس دلسـوزي       . كمرنگ است ديگر خبري نيست يا بسيار      
خصـوص   اما احساس شوريدگي بـه     ،، نزديكي و ديگر هيجانات مثبت وجود دارد       گرمي

. تعهد وجود نداردـ و تصميم  بودنشهواني
در اين وضعيت يا در اين نوع عشق بعد شـوريدگي بـر روابـط افـراد يـا                :  دلباختگي ـ3

، يك حالت شديد شيدايي اسـت كـه در          ري حاكم است  احساس يك فرد نسبت به ديگ     
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���5...   ورزي بر اساس نظرية سه بعدي عشق در ابعاد عشق

 و افراطي مجذوب ديگري شده در حالي كه خبري از تعهد و صميميت              تشدن فرد به  آ
سـازد، در ايـن نـوع عشـق     آلـي مـي  گونه از او شخص ايدهواقعي وجود ندارد، وسواس   

ا وصول بـه  اين نوع عشق ب  .  بااليي از برانگيختگي فيزيولوژي و رواني وجود دارد        ةدرج
.پذيرد و ممكن است به تنفر تبديل شودشدت پايان ميمعشوق به

 تعهد وجود دارد و از ساير ابعـاد خبـري   ـدر اين نوع عشق فقط بعد تصميم  :  عشق تهيـ4
ة داراي رابطـ   ها اين نوع عشق در روابط پايدار كه در آن انسـان           .استنيست يا بسيار كمرنگ     

انـد و   اند كه به همديگر عادت كرده     و يا آنقدر با هم مانده     عاطفي طوالني متقابل هستند     
).1987، استرنبرگ(آيد كسي به وجود ميپناهي و بي ترس از بيعلتيا به 

عشـق براسـاس    . اين نوع عشق تركيبي از صميميت و شوريدگي است        :  عشق آرماني  ـ5
 قرابت و پيونـد     ،نوعي احساس نزديكي  ). 2000دوير،  (جذابيت فيزيكي و عاطفي است      

در اين عشق اعتماد بسيار بااليي نسبت به همسـر وجـود دارد و بـه               . بين دو زوج است   
 در اين حالـت خودافشـايي بسـيار باالسـت و     .شدت به او نزديك استلحاظ عاطفي به 

گذارد و ، عقايد و افكار خود را با همسرش در ميان مي        شخص بدون ترس از طرد شدن     
دارد حالـت شـوريدگي را      حساس خود را براي طرف مقابل ابراز مي       زماني كه افكار و ا    

ن بينش و تعهد، امكان تـداوم       نداشتبا اين حال به دليل      . در اوج خود تجربه خواهد كرد     
 ارضـاي نيازهـاي زوجـين تـداوم         علتاين عشق اندك است و در صورتي كه رابطه به           

.يابد به مرور زمان تعهد در روابط آنها به وجود آيد
ة دوسـتان  ةيـك رابطـ   . اين نوع عشق تركيبي از صميميت و تعهد است        :  عشق رفاقتي  ـ6

در ايـن نـوع     . مدت و متعهدانه كه همراه با مقدار زيادي صميميت اسـت          پايدار، طوالني 
عشق تصميم بر آن است كه همسرش را دوست داشته و بـه بـاقي مانـدن بـا او متعهـد                   

ترين روابط دوستانه اسـت كـه رفتـار جنسـي در آن             اين نوع عشق همراه با به     . باشدمي
بسـياري از   . شـود ورزانه در آن ديده نمـي     نيست يا خيلي كمرنگ است و رفتار عطوفت       

آميـز خواهـد     تبديل به عشـق رفاقـت      ،دشوهاي آرماني كه به درازا بكشد و پايدار         عشق
 بين يـك زوج كـه   اند يااين نوع عشق بين دو همكار كه سالها با همديگر كار كرده           . شد

).2000دوير، (گردد داراي فرزنداني هستند مشاهده مي
 آنهـا صـرفاً   . تعهد استـاين نوع عشق تركيبي از شوريدگي و تصميم  :  عشق ابلهانهـ7

 صميميت و عاطفي عميق     ةبراساس حالت شوريدگي نسبت به هم متعهد هستند و رابط         
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شناسي دانش و پژوهش در روان�6

ـ        .با همديگر دارند   كنـد   زود فـروكش مـي      كـه  ات اسـت   اين حالـت گردبـادي از هيجان
گويد در اين حالت افراد در نگاه       استرنبرگ مي ). 2000 دوير،   ؛1988،  1987،  استرنبرگ(

شوند و خيلي زود بدون آنكه همديگر را بشناسند به داشتن يـك        اول عاشق يكديگر مي   
 فـرد  .گونه اسـت اين عشق خيلي شديد و اغلب وسواس    . گردند طوالني متعهد مي   ةرابط
كند به او نزديك شود، او را لمـس         تواند فكر خود را از او رها كند، شديداً آرزو مي          نمي

.دهد دست ميشوريدگيكند و با او در هم آميزد و با اين تخيالت به فرد حالت 
 تصـميم  ـ، شـوريدگي و تعهـد    اين عشق تركيبي از سـه حالـت صـميميت   :  عشق كامل ـ 8

عنـوان يـك انسـان دوسـت دارد و بـه او احتـرام               د را به  همسر خو فرد  در اين حالت    . است
گذارد، به او متعهد است و از طريـق برقـراري ارتبـاط درسـت بـا او احسـاس نزديكـي                      مي
روابـط جنسـي   . آميز خواهـد داشـت  آميز و مراقبتآميز، محبت، رفاقتكند، رفتار دوستانه  مي

، اسـترنبرگ (شـود  ه تجربـه مـي  همراه با تعهد به وفاداري و اوج لـذت بـدون احسـاس گنـا      
.كردشاهده ميم1ةتوان در شكل شمار ابعاد عشق و حاالت آن را ميةخالص). 1987

، اينگـل . هـايي نيـز صـورت گرفتـه اسـت          سه بعد عشق پژوهش    ةراجع به رابط  

126 بين سـه بعـد عشـق و ويژگيهـاي شخصـيتي را در                ةرابط) 2002(، پاتريك   اولسن

نتايج نشان داد بين برونگرايـي      .  زن بررسي كردند   90 مرد و    36،  شناسيدانشجوي روان 

همچنــين بــين خودآگــاهي بــا .  همبســتگي وجــود دارد34/0در مــردان بــا صــميميت 

 همبسـتگي مثبـت   55/0 و 53/0، 59/0ريدگي و تعهد در مردان به ترتيب ، شو صميميت

. ها بسيار كمتر بوده اسـت      زنان اين همبستگي   در حالي كه در   . دار مشاهده گرديد  معناو  

. دار وجـود دارد   ا درصد همبستگي معن   -23/0 زنان و صميميت     رنجوريروانبين ميزان   

)مهر و عالقه(صميميت 

عشق آرمانيآميزعشق رفاقت

)دلباختگي(شوريدگي )ق تهيعش( تعهد ـتصميم  عشق كامل

عشق ابلهانه
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���7...   ورزي بر اساس نظرية سه بعدي عشق در ابعاد عشق

طـور  بـه . دار وجود دارد  ابين خودآگاهي در زنان و سه بعد عشق در آنان هبمستگي معن           

.ز زنان استشق با پنج عامل بزرگ شخصيت در مردان بيشتر اعكلي همبستگي ابعاد 

باشـد و   خانواده يك نظام اجتماعي كوچك است كه همواره در حال تحـول مـي             

 بـا همـديگر،     هـا  روابط زوج  ، در هر مرحله    و كندهاي مختلفي از تحول را طي مي      دوره

هـاي زيـادي   پژوهش. گيردميها و روابط والدين و فرزندان حالت خاصي به خود          نقش

زندگي زناشويي در آغاز ازدواج باال است و در زمـان تولـد              كه رضايت از     اندنشان داده 

، راسـل و  اندرسـون . يابـد يابد و سپس دوباره افزايش مي ميكاهشفرزندان تا بلوغ آنها    

دارنـد شـادماني زناشـويي بـه        اظهار مي ) 1992(، آمولزا و بوت     ، جانسون )1983(چكام  

اسـكوم و  ) 1990( و روويـن  بلسـكي . يابـد  كاهش مـي   ،شودمرور كه روابط قديمي مي    

 نارضايتي زناشويي زماني افزايش     دادند كه نشان  ي خود   هاپژوهشدر  ) 1986(بوگائيس  

يابد كه فرزندان به سن مدرسه رسيده باشند و برخي نيز كاهش رضايت زناشـويي را         مي

.اندمصادف با دوران بازنشستگي گزارش نموده

طور ت و لذت از زندگي زناشويي به     دهد ميزان رضاي  هاي ديگر نشان مي   پژوهش

سـير رضـايت از زنـدگي       . كلي در مراحل مختلف از نظر كميت و كيفيت متفاوت است          

در ) 1990 و 1993(ايالنـت  ووايالنـت و  . كنـد شكل تبعيـت مـي  Uزناشويي از منحني  

داري خـود و  ها نشان دادند كه آنها از دوران قبل از بچه         پژوهش خود با تعدادي از زوج     

هاي مياني زندگي احساس رضـايت بيشـتر    فرزند در مقايسه با دوره     مستقل شدن عد از   ب

در يـك پـژوهش بـر روي        ) 1382(فرحبخش و علينقيـان     . انداز زندگي زناشويي داشته   

كـه  نـد مشـاهده كردنـد       دبرسر مي ها كه در مراحل مختلف زناشويي به      اي از زوج  نمونه

اند باال است   هايي كه تازه عقد و ازدواج كرده      جميزان رضايت از زندگي زناشويي در زو      

 مقـدار  هسـتند  بلـوغ  ةهايي كه داراي فرزند هستند و يا فرزندان آنها در مرحل     و در زوج  

.يابدآن كاهش مي

هاي ديگر سير تحول رضـايت از زنـدگي زناشـويي و            پژوهش و   اهپژوهشاين  

شـق و چگـونگي تركيبـات آن       سـير تحـول ع     امـا ،اندشادماني زناشويي را بررسي كرده    

 آن در   ةگانـ هدف اين پژوهش بررسي وضعيت عشـق و ابعـاد سـه           . بررسي نشده است  

رد يكسان نباشد  مرسد ابعاد عشق در زن و       به نظر مي  . است در ايران    هاچهار گروه زوج  
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شناسي دانش و پژوهش در روان�8

.عالوه حالت آن در زنان و مردان در مراحل مختلف زندگي زناشويي متفـاوت باشـد               به

:اند ازترشود عبا در اين پژوهش دنبال ميسؤاالتي كه

ورزي و ابعاد مختلف آن در مراحل مختلف زندگي زناشويي متفـاوت   آيا ميزان عشق ـ1

است؟

 مختلف زندگي زناشـويي تعامـل       ةورزي در چهار دور    آيا بين جنسيت با ميزان عشق      ـ2

گي زناشـويي در  ورزي در مراحل مختلف زندوجود دارد؟ يا به عبارت ديگر ابعاد عشق      

؟زن و مرد متفاوت است

 آن در زنان و شوهران با همديگر تـا  ةگانورزي و ابعاد سه    همبستگي بين ميزان عشق    ـ3

چه اندازه است؟

پژوهشروش اجراي 
 نامزدي تا فرزنـدداري    ةرداني هستند كه در مرحل    م در اين پژوهش زنان و       ة آماري ة آماري ة آماري ة آماري جامعجامعجامعجامع

ةشوند كه در يكي از چهار مرحلـ       بين كساني انتخاب مي   ها از   يعني نمونه . برندسر مي به

:زير هستند

طـور رسـمي   بـه برند، منظور كساني هستند كه      سر مي  نامزدي به  ةساني كه در مرحل   كـ1

 اما هنـوز مراحـل رسـمي        ،اندطور جدي قرار ازدواج گذاشته    نامزد شده يا با همديگر به     

.اندعقد را طي نكرده

انـد و   عروسـي نكـرده   طـور رسـمي     به يعني   ،برندسر مي عقد به ة كساني كه در مرحل    ـ2

.اند اما قانوناً همسر يكديگر شده،دنبرسر مي پدري خود بهةهنوز در خان

كنند ولي   و در يك خانه به عنوان زن و شوهر زندگي مي           اندي كرده  كساني كه عروس   ـ3

.ندندارفرزند 

.اند فرزندان آنها ازدواج نكردهند وهست كساني كه داراي فرزند در سنين مختلف ـ4

5به اين صورت كه با كمك       . اندها از آزمودنيهاي در دسترس انتخاب شده      نمونه

 زوجي كـه مايـل بـه    500ند تعداد دربسر مي شهري اصفهان بهةدانشجو كه در پنج منطق   

ن  و آزمون سنجش عشـق در اختيـار آنـا       كردندبودند شناسايي   گروههااين  همكاري در   

. آمده است1وضعيت آماري آزمودنيها در جدول . قرار گرفت
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 وضعيت آزمودنيهاي مورد مطالعهـ1جدول 

زنانمردان مراحل مختلف تحول 
سنتعدادسنتعدادزناشويي

12528/2512554/23نامزدي

12539/2612581/23عقد

12518/2812563/26ازدواج بدون فرزند

12527/3812557/35روريدورة فرزندپ

) 1989(گيري در اين پژوهش آزمون تشخيص عشق است كه اسـترنبرگ            ابزار اندازه 
 آن يكـي از ابعـاد عشـق را           سـؤال   سؤال دارد كه هـر پـانزده       45اين آزمون   . ده است كرتهيه  
داد و زمون آن را بـه تعـدادي از آزمودنيهـا    آدست آوردن روايي  استرنبرگ براي به  . سنجدمي

،شـد  سؤال كه مشخصاً به يكي از ابعـاد آزمـون عشـق مربـوط مـي                45از آنها خواست تا به      
 نتـايج  . آزمـون را محاسـبه كـرد   ةپاسخ دهند، سپس همبستگي پاسخ به اين سـؤاالت و نمـر    

 درصد بوده اسـت و همبسـتگي    65 تا   21ها به اين سؤاالت     مقياسنشان داد همبستگي خرده   
). 1997، اسـترنبرگ  (اسـت 90/0ضريب پايايي براي كل آزمـون       . اال بود دروني مقياسها نيز ب   

 خود را در نظـر بگيـرد و         ةگردد شخص مورد عالق   در اين آزمون از آزمودني درخواست مي      
نام او را در قسمت خالي جمله قرار داده و سپس احساس يا نظر شخصي خود را نسبت بـه                    

افـتم  مـي .... ، وقتـي مـن يـاد      عنـوان مثـال   بـه . دبندي شده اظهار نماي   او در يك مقياس درجه    
حاضـرم تمـام   . دور نباشـم ... كنم هيچ وقت ازآرزو مي. افتدكنم قلبم به تپش مي    احساس مي 

آزمودني ميزان موافقت و احساس خود را نسبت به شخصـي كـه             . بريزم... ام را به پاي   هستي
اي از خيلـي زيـاد تـا         چهار درجـه   نام او را در جاي خالي جمله نوشته است در يك مقياس           

ـ     ة خيلي كم نمر   ةبه گزين . زندخيلي كم عالمت مي     چهـار   ة خيلـي زيـاد نمـر      ة يك و به گزين
مندي و عشق بيشتر نسبت به كسـي اسـت    عالقه ة باال در اين آزمون نشان     ةنمر. گيردتعلق مي 

ر آزمـودني در  الزم به توضيح است كه هـ . كه نام او را در قسمت خالي جمالت آورده است      
 كـس   ةنويسد و چنانچه بخواهد دربار     سؤال فقط نام يك نفر را مي       44قسمت خالي هر    

. نفر دوم پاسخ خواهد دادة سؤال را دربار45ديگري آن را كامل كند دوباره هر 
. دست آوردن روايي آزمون از روش روايـي واگـرا اسـتفاده شـده اسـت               براي به 
وع صـميميت ناشـي از عشـق و صـميميت سـاير روابـط               هاي متعدد بين ن   براساس پژوهش 
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شناسي دانش و پژوهش در روان�10

، مـوس و اسـكوبل    (، دوستانه و همكار تفاوت وجود دارد         والد فرزندي  ةانساني از قبيل رابط   
 سـال   24 دانشجوي مجرد كه سـن آنهـا بـاالي           50در پژوهش حاضر ابتدا در اختيار       ) 1993

ن را تكميل كننـد و هـر دفعـه    بود قرار گرفت و از هر يك از آنها خواسته شد سه دفعه آزمو            
 خـود در نظـر   ةعنـوان همسـر آينـد   بار شخصي را كـه بـه    بار دوست و يك   بار مادر، يك  يك

 نمـرات  ةميـزان روايـي آزمـون از طريـق مقايسـ      . اند در جاي خالي سؤال قـرار دهنـد        گرفته
اس اين نوع روايي بـر اسـ      . آيد دوست و همسر آينده به دست مي       ،ها نسبت به مادر   آزمودني

توانـد  مـي محاسـبه شـده و   ها به سه فرد مـورد نظـر   دار در پاسخ آزمودني   اوجود تفاوت معن  
دسـت   خود در اين آزمون بـه ةاي كه فرد براي همسر آينداگر نمره. بيانگر روايي آزمون باشد   

داري با نمرات مادر و دوست متفاوت باشد ايـن آزمـون توانسـته اسـت                اطور معن آورد به مي
اسـهاي  ي آزمودنيها در مق   ةنتايج نشان داد كه نوع پاسخ و نمر       . گيري نمايد را اندازه  عشق   ةساز

:  آمده است2ميانگين نمرات آنها در جدول . مختلف در هر مرحله متفاوت بود

ورزي ميانگين آزمودنيها در پاسخ به آزمون عشقـ2جدول 

در مورد سه فردي كه با آنها ارتباط نزديك دارند

ميانگين نمرة كلتصميم ـ تعهدشوريدگيتصميمي

455240137همسر آينده

30204292دوست

363040106مادر

ـ    شوريدگي و صميميت در مورد همسـر آينـده بـه           ةنمر )>001/0P(داري  اطـور معن
ـ    كل بـه   ةباالتر از دوست و مادر بود و نمر         بـراي همسـر آينـده       )>001/0P(داري  اطـور معن

. گرديد تلقيدر پژوهش حاضر آزمون  اين اين تفاوت روايي.تر از دو گروه ديگر بودباال
 و بـراي    89/0پايايي براي كـل آزمـون بـا اسـتفاده از ضـريب آلفـاي كرونبـاخ                  

 بـراي   66/0شـوريدگي و    بـراي   54/0،   بـراي صـميميت    65/0ها به ترتيب    مقياسخرده
ايـن   نفـر از     30 روي   ر ب د طريق آزمون مجد   پايايي آزمون از  . دست آمد  تعهد به  ـتصميم

هـا در بـين   پس از انتخاب آزمودنيهـا و اجـراي پرسشـنامه     . دست آمد  به 58/0آزمودنيها  
 تجزيـه و تحليـل در   منظـور بـه گـذاري و نمـرات      چهار گروه مورد مطالعه آزمون نمـره      

.درج گرديد05/10SPSSافزار آماري نرم
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پژوهشنتايج 
ورزي و ابعـاد گونـاگون آن در مراحـل           عشـق  معيـار گين و انحراف    هاي آماري ميان  شاخص

اينك بـا  .  آمده است3طور جداگانه در جدول مختلف زندگي زناشويي براي زنان و مردان به      
.پردازيماستفاده از تحليل واريانس دوطرفه به بررسي فرضيات و سؤاالت مورد پژوهش مي

دررزي و ابعاد آنو عشقمعيار ميانگين و انحراف ـ3جدول 

آزمودنيهاي زن و مرد در مراحل مختلف زندگي زناشويي

جمعمردزن متغيرهاي 

وابسته

هاي دوره

انحراف ميانگينازدواج

معيار

انحراف ميانگين

معيار

انحراف ميانگين

معيار

نمرة كل در 

آزمون 

ورزيعشق

نامزدي

عقد

ازدواج

فرزندپروري

154

130

20/130

132

99/14

16/20

9/15

52/18

3/162

18/133

19/133

62/140

7/8

43/22

34/16

39/22

15/158

9/131

69/131

31/136

5/18

32/21

23/18

56/21

نمرة 

صميميت در 

مراحل 

زندگي 

زناشويي

نامزدي

عقد

ازدواج

فرزندپروري

32/57

92/43

7/42

7/42

02/6

97/9

06/9

01/5

07/45

37/44

93/46

5/39

23/4

94/9

7/7

7/6

20/51

15/44

8/44

1/41

43/5

94/7

46/8

25/6

شوريدگي در 

مراحل 

زندگي 

زناشويي

نامزدي

عقد

ازدواج

فرزندپروري

47/56

60/40

82/41

73/41

8/6

26/10

4/8

5/10

53/52

88/43

93/44

75/44

5/4

65/0

68/7

9/7

5/54

2/42

37/43

24/43

11/6

7/8

18/8

5/9

تعهد در 

مراحل 

گي زند

زناشويي

نامزدي

عقد

ازدواج

فرزندپروري

42/47

67/45

65/46

65/46

93/7

25/8

9/6

7/8

43/47

92/43

71/62

37/51

11/6

2/8

74/7

03/8

42/47

8/44

68/54

01/49

05/7

8/9

45/7

28/8
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شناسي دانش و پژوهش در روان�12

ورزي در مراحـل    سؤال اول اين پژوهش آن است كـه آيـا ميـزان و نـوع عشـق                

،  متغيـر وابسـته در دو جـنس        4در جـدول    . وت اسـت  مختلف زنـدگي زناشـويي متفـا      

گروههاي مختلف زناشويي در مراحل مختلف زندگي و تعامل جنسيت و مراحل تحول             

طـور كلـي و ابعـاد       ورزي بـه   بين ميـانگين عشـق     دهد كه نشان مي 4جدول  . آمده است 

ها در مراحل مختلف تحـول زنـدگي زناشـويي تفـاوت            مختلف آن در چهار گروه زوج     

.داري وجود داردامعن

ورزي و ابعاد آن در زن و مرد، ميانگين نمرات عشقةمنظور مقايسبهF آزمون ـ4جدول 

مراحل تحول مختلف زناشويي و تعامل جنسيت و مراحل تحول

متغيرها 

وابسته

درجهMSbMSwمتغيرهاي مستقل

آزادي

معناداريفراواني

جنسيتنمرة كل

دورة تحولي

 تحولي و جنسيتتعامل دورة

68/997

43669

5/3040

88/3011

3

3

56/1

41/72

5/5

07/0

0001/0

001/0

جنيستصميميت

تحوليدورة

تعامل دورة تحولي و جنسيت

47/13

8/1237

63/156

46/771

3

3

173/0

4/159

93/7

67/0

0001/0

002/0

جنسيتشوريدگي

دورة تحولي

تعامل دورة تحولي و جنسيت

43/565

5/9171

56/890

32/831

3

3

78/6

07/110

15/10

009/0

0001/0

001/0

جنسيتتعهد

دورة تحولي

تعامل دورة تحولي و جنسيت

72/131

5/659

75/251

64/791

3

3

65/1

28/8

16/3

199/0

007/0

02/0
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���13...   ورزي بر اساس نظرية سه بعدي عشق در ابعاد عشق

، بـراي   4/154، بـراي صـميميت      4/72ورزي كل آزمون عشـق    رةبراي نم Fمقدار  

ـ         8/28 براي تعهد    07/110شوريدگي   )>001/0P(دار  ا است كه همگي ايـن مقـادير معن

دار ا تحول زندگي زناشويي تفاوت معن     ةبراي آنكه مشخص شود بين كدام مرحل      . هستند

نتايج در جـدول    . وجود دارد آزمون توكي براي مقايسه به صورت دو به دو اجرا گرديد            

. آمده است5ةشمار

ورزي و  شود بـين ميـزان عشـق       مشاهده مي  5جدولگونه كه در سطر اول      همان

داري وجـود دارد و  اهاي ديگر تفاوت معن نامزدي و ساير دوره   ةابعاد مختلف آن در دور    

سطر . گرددداري مشاهده نمي  ا فرزندپروري و ازدواج تفاوت معن     ةفقط بين تعهد در دور    

د و ازدواج تفـاوت      عقـ  ةطـور كلـي در دور     ورزي به دوم بيانگر آن است كه ميزان عشق      

صـميميت و   .  فرزنـدپروري تفـاوت معنـاداري دارد       ةداري ندارد در حالي كه با دور      معنا

 در  ،دهـد  ازدواج و فرزندپروري تفـاوت معنـادار نشـان مـي           ة عقد با دور   ةتعهد در دور  

هاي پس از آن وجود      عقد و دوره   ةحالي كه از نظر شوريدگي تفاوت معناداري بين دور        

.ندارد

ةورزي در چهـار دور     ديگر آن است كه آيا بين جنسـيت بـا ميـزان عشـق              سؤال

ورزي در مختلف زندگي زناشويي تعامل وجود دارد؟ يا بـه عبـارت ديگـر ابعـاد عشـق          

نتايج موجود  . مراحل مختلف زندگي زناشويي با توجه به زن و مرد بودن متفاوت است            

 و ابعـاد  ورزي ميـزان عشـق     تحـول در   ة بين جنسـيت و دور     ،دهد نشان مي  4در جدول   

 براي تعامل جنسـيت و مراحـل تحـول در نمـرة             Fمقدار  . مختلف آن تعامل وجود دارد    

باشد كه براي سـه      مي 16/3 و تعهد    15/10، شوريدگي   93/7، صميميت   5/5ورزيعشق

طـور   هر يك بـه 4 تا 1 نمودارهاي دراين تعامل .  است>0/05Pمورد اول  و براي تعهد  

براساس اين نمودارها بين جنسـيت و مراحـل تحـول در       . ان داده شده است   جداگانه نش 

عالوه بر آن اين نمودارها بيانگر تفـاوت در    . ورزي تعامل وجود دارد   ابعاد مختلف عشق  

 تعامـل جنسـيت و   باشد و از آنجايي كـه ورزي و ابعاد آن بين زن و مرد مي       تحول عشق 

تـوان نتيجـه گرفـت كـه     دار اسـت مـي  معنـا ورزي  ابعـاد عشـق  ةمراحل تحـول در همـ   

نـدگي زناشـويي    ورزي و ابعاد مختلف آن با زن و مرد بودن در مراحل مختلـف ز              عشق

.دارددار اتعامل معن
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���15...   ورزي بر اساس نظرية سه بعدي عشق در ابعاد عشق

ـ تعامل جنيسيت و مراحل تحول خانوادگيـ تعامل جنيسيت و مراحل تحول خانوادگيـ تعامل جنيسيت و مراحل تحول خانوادگيـ تعامل جنيسيت و مراحل تحول خانوادگي1111نمودار نمودار نمودار نمودار ـ تعامل جنسيت و تحول در بعد صميميتـ تعامل جنسيت و تحول در بعد صميميتـ تعامل جنسيت و تحول در بعد صميميتـ تعامل جنسيت و تحول در بعد صميميت2222نمودار نمودار نمودار نمودار 

در بعد شوريدگيدر بعد شوريدگيدر بعد شوريدگيدر بعد شوريدگيـ تعامل جنيسيت و تحول ـ تعامل جنيسيت و تحول ـ تعامل جنيسيت و تحول ـ تعامل جنيسيت و تحول 1111نمودار نمودار نمودار نمودار تعهد  تعهد  تعهد  تعهد  تحول در بعد تحول در بعد تحول در بعد تحول در بعد مراحل مراحل مراحل مراحل ـ تعامل جنسيت و ـ تعامل جنسيت و ـ تعامل جنسيت و ـ تعامل جنسيت و 4444ار ار ار ار نمودنمودنمودنمود

ورزي و ابعـاد آن در زنـان و شـوهران    همبستگي عشقميزان سؤال ديگر بررسي    
.  آمده است6هاي مربوط به اين هدف مطالعه در جدول داده. است

ورزي در ابعاد مختلف آن بين زنان و شوهران عشقترا ضرايب همبستگي نمـ6جدول 

شوهران

نمرة كلتعهدشوريدگيصميميت

29/0**23/007/0**30/0**نمرة كل

30/0**21/0115/0**36/0**صميميت

21/0**20/011/0**17/0**شوريدگي

زنان

09/003/005/008/0تعهد
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شناسي دانش و پژوهش در روان�16

29/0ورزي در زنان و شوهرانشـان       كل عشق  ةگي نمر همبستكه  كنيم  مشاهده مي 
36/0بين صميميت مردان و صميميت زنـان  . دار استمعنا >001/0Pاست كه در سطح    

)01/0P<(  21/0، شوريدگي مردان) 001/0P<(عالوه صميميت در زنـان بـا   باشد به مي
 در مـردان  ورزي كـل عشـق  ة، صميميت زنـان و نمـر   )>001/0P (22/0تعهد در مردان    

17/0شوريدگي زنان بـا ميـزان صـميميت در مـردان            . شود همبستگي مشاهده مي   30/0
)001/0P<(       20/0، شوريدگي در زنان و شوريدگي مـردان) 011/0P<(       و بـا تعهـد در 

 همبستگي وجود دارد بين تعهـد       )>001/0P (21/0ورزي   كل عشق  ة و نمر  11/0مردان  
. دار وجود نداردا مردان همبستگي معنورزي درزنان و ساير ابعاد عشق

گيريبحث و نتيجه
ورزي و ابعاد آن در مراحـل مختلـف          كل عشق  ةدر اين پژوهش مشخص گرديد كه بين نمر       

ورزي در آغـاز ازدواج     به عبارت ديگـر سـير كلـي عشـق         . دار وجود دارد  معناتحول تفاوت   
سـير  . يابـد ازدواج كمي افزايش مي   يابد و مجدداً در سالهاي بعدي       ، سپس كاهش مي   باالست

،)1992(هاي جانسون و همكـاران      ها با يافته  اين يافته . اين تحول در زن و مرد متفاوت است       
گويند شادماني و رضايت زناشويي در آغاز ازدواج باالسـت         كه مي ) 1986(اسكوم و بوكاش    

. يابد، هماهنـگ اسـت     در دوران تولد فرزندان و مدرسه كاهش و سپس دوباره افزايش مي            و
هـاي  دهـد يافتـه  ورزي در مراحل مختلف تحول نشان مي      هاي تعامل جنسيت و عشق    منحني

نشـان  ) 1999، 1993(هاي وايالنـت و وايالنـت كـه در پـژوهش خـود           اين پژوهش با يافته   
همچنـين ميـانگين    . باشـد  هماهنگ مي  ، است Uبه شكل   كه  دادند با منحني زندگي زناشويي    

هـاي علينقيـان    در مراحل مختلف تحول قرار دارند با يافته       كه  ورزي در زوجين    نمرات عشق 
كنيم كـه سـير تحـول     مشاهده مي  4 تا   1در نمودارهاي   . هماهنگ است ) 1382(و فرحبخش   

:كه اين تفاوتها به شرح زير است. استورزي در زنان و مردان با همديگر متفاوت عشق
، زنـدگي زناشـويي را بـا عشـق شـديدتري      ه با زنان   مردان در مقايس   1 مطابق منحني    ـ1

. كنند اما زنان اين عشق را در طول زندگي بيشتر حفظ مي،كنندشروع مي
ةكنند و در مرحلـ    زنان زندگي زناشويي را با صميميت بيشتري شروع مي         2 مطابق نمودار    ـ2

دارنـد و در    از مـي  ازدواج كه هنوز فرزندي ندارند در مقايسه با مردان صميميت كمتـري ابـر             
در حالي كه ميـزان صـميميت مـردان تقريبـاً     . دهند فرزندپروري آن را بيشتر افزايش مي   ةدور

.نيستبه اين شكل  ولي در مردان ،داردUاين منحني در زنان شكل . سير نزولي دارد
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���17...   ورزي بر اساس نظرية سه بعدي عشق در ابعاد عشق

 عقـد بـه بعـد در    ة اما از دور   ، نامزدي باالتر از مردان است     ة شوريدگي زنان در مرحل    ـ3
شكل اين منحنـي در هـيچ يـك از          ) 3نمودار  (قايسه با مردان سير نزولي بيشتري دارد        م

اگرچـه سـطح شـوريدگي در آغـاز         كـه   دهد  ها نشان مي  داده. نيستUبه شكل زوجين  
 اما سطح شوريدگي در مراحـل بعـدي ازدواج در           ،ازدواج در مردان بيشتر از زنان است      

.زنان باالتر از مردان است
و در زنان بعد  ) 4نمودار  (كنند  مرد عشق را با سطح يكساني از تعهد شروع مي          زن و    ـ4

يابد و در مـردان پـس از دوران عقـد تقريبـاً ثابـت      شدت افزايش مياز دوران ازدواج به 
سطح تعهد زنان نسبت به همسر بعـد از ازدواج و تولـد فرزنـد در مقايسـه بـا                    . ماندمي

ورزي در زنـان   عشق كهتوان نتيجه گرفتطور كلي ميبه. يابدشدت افزايش ميمردان به 
.در مقايسه با مردان از ثبات بيشتري برخوردار است

پـردازي  تبيين داليل اين تغييرات و تحوالت پيچيـده اسـت و فقـط در مقـام فرضـيه          
 ما حفظ زندگي زناشويي بـراي زنـان مهمتـر از مـردان اسـت و زن                  ةتوان گفت در جامع   مي

. ببرد مهارت تمام عشق ايجاد شده را در بعد تعهد، صميميت و شوريدگي باالسعي دارد با
 احتمالي را گرفت كه زنان عشق را بهتـر          ةتوان اين نتيج  ها مي طور كلي از اين يافته    به
كننـد و در طـول دوران زنـدگي درصـدد    آميزند و با احتياط بيشتري انتخـاب مـي   با عقل مي  

هـاي   اما به دليل وابسـتگي ،كنندردان با عشق شديدتر شروع ميم.  آن را حفظ كنند     كه ندهست
ورزي بـين عشـق  . دهنـد خارج از خانواده از قبيل كار و شغل به مرور سطح آن را كاهش مي      

ورزي  احسـاس عشـق  يعني هر قدر . دار وجود دارد  معنادر زنان و مردان همبستگي مثبت و        
هـر چنـد    . مسر او افزايش خواهد يافـت     ورزي در ه  در زنان يا مردان افزايش يابد عشق      

 اما حداكثر ضـريب همبسـتگي مشـاهده شـده در ابعـاد              ،دار است اها معن اين همبستگي 
شايد بتوان بـه آسـاني   ). 3جدول   (استورزي بين زنان و مردان در بعد صميميت         عشق

بنـا  . دكـر توجيه  ) 1998 و   2000(و گالسر   ) 1987(اين همبستگي را براساس نظر مزلو       
، محبـت و دوسـتي       صـميميت  .ورزي و صميميت يك امر متقابل است      به نظر آنها عشق   

ايـن اما بـا وجـود  . ورزانه را در ديگران برانگيزدعطوفتتواند رفتار رفتاري است كه مي 
، شايد علت اين ها در اين متغير و متغيرهاي ديگر خيلي زياد نيست         ميزان اين همبستگي  
چنانچـه  . يـك زوج نيسـت    يك امر صد درصد متقابـل بـين         ورزي  امر آن باشد كه عشق    

ورزي يك امر كامالً متقابل بود شـدت ضـرايب همبسـتگي قاعـدتاً بيشـتر از ايـن        عشق
يـك  از سـوي    ورزي در هر بعد آن      توان استدالل كرد كه عشق    از سوي ديگر مي   . شدمي
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شناسي دانش و پژوهش در روان�18

سـت   بلكـه ممكـن ا  ،شـود  همسر در همان بعـد نمـي       از سوي ورزي  زوج موجب عشق  
ورزي گردد، مثالً ابراز شوريدگي در مردان ممكـن         موجب رشد در بعد ديگري از عشق      

د يا ابراز صميميت و تعهد در       شواست موجب رشد احساس صميميت و تعهد در زنان          
توانـد  هـا مـي  هـاي ايـن پـژوهش   يافتـه . رشد تعهد در مردان شود  ساسحزنان موجب ا  

ـ   عشق باشد    ةراهگشاي مطالعات جديد دربار    ، مـداخالت درمـاني      طرحهـاي آزمايشـي    اتا ب
.كردورزي در زندگي زناشويي و كاهش مشكالت آن تدوين مناسب را براي تقويت عشق
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