
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

                       ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                           

         The 6th National Congress on Family Pathology               

 
488

 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 تمايزيافتگي هايمولفه اساسورزي برهاي عشقسبك بينيپيش

 
 ∗آباديدكتر بهرامعلي قنبري هاشم

 **سونه قناعت باجگيراني

 

،  حاالتتلفي از احساسات،  به انواع مخ  ت و   هاي شخصي اس   احساس محبت قوي و دلبستگي     ،عشق:  مقدمه و هدف  
تحليلگران زيادي به موضوع عشق      ).  1980كريستلر،  (شود   اطالق مي  فردي  جاذبه ميان  و، اعم از لذت       هانگرش

 .، جان لي، اريك فروم، هنريك و يكي از مهمترين اين نظريه پردازان اشتنبرگ است              هاتفيلدپرداختند مانند رابين،    
 و  1997استنبرگ،(صميميت، شور و شوق، تصميم و تعهد         :  كندعرفي مي سه جزء عشق را م     )  1997(اشتنبرگ  

 فقدان:.1:  كندبر اين اساس اشتنبرگ انواع عشق را به هشت دسته تقسيم مي            ).  1385شفيع آبادي و فرحبخش     

ابعاد عشق .  كامل عشق.8كور   عشق.7  عشق عاطفي  .6رمانتيك   عشق.5توخالي   عشق.4شيدايي  .3دوستي  .2عشق  
رهاي متفاوتي در ارتباط است، از جمله رضايتمندي زناشويي، عاطفه مثبت و منفي، رضايت از زندگي، كه                   با متغي 

فردي،  در سطح درون   .تمايزيافتگي يكي از اجزاي اصلي نظريه بوئن است         .  يكي از اين عوامل تمايزيافتگي است      
كنند و به   ود را از تفكرشان تفكيك نمي     دهد كه اشخاص احساسات خ     آميختگِي، زماني رخ مي   نايافتگي يا هم  تمايز

هاي عشق  سبك بيني هدف پژوهش حاضر پيش     ).2001جلسو و فريتز،     (  شوندجاي آن در احساسات غرق مي       
 .تمايزيافتگي بود هايمولفه اساس ورزي بر

ي به   ا شهر مشهد بود كه از اين ميان نمونه          11جامعه آماري در اين تحقيق زنان و مردان متاهل ناحيه              :  روش
 . نفر به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و روش تحقيق از نوع زمينه يابي بود120حجم

 ابزارهاي پژوهش

 عشق يبرا اشترنبرگ گانه سه اسيمق -DSL( 2  (تمايزيافتگي نامه پرسش -1

ت، هوس و تعهد را      نتايج نشان داد كه متغير  پيش بين تمايزيافتگي مي تواند متغيرهاي مالك صميمي               :  نتايج
خرده مقياس واكنش هيجاني تمايز يافتگي، خرده مقياس صميميت، هوس و             پيش بيني كنند، به اين صورت كه       

خرده مقياس هم آميختگي تمايز يافتگي، خرده مقياس هوس را به          .  صورت معكوس پيش بيني مي كند    تعهد را به   
. صورت مستقيم پيش بيني مي كند   رده مقياس  تعهد را به   من تمايز يافتگي، خ  صورت معكوس و خرده مقياس جايگاه      

به .  همچنين خرده مقياس گسلش عاطفي تمايز يافتگي، خرده مقياس تعهد را به صورت معكوس پيش بيني مي كند              
  درصد از تغييرات 36 به صورت تركيبيمي توانند   پيش بين خرده مقياس هاي تمايز يافتگيمتغيرهايطوركلي 

را خرده مقياس تعهد    درصد از تغييرات      41خرده مقياس هوس و      درصد از تغييرات      30ميميت،خرده مقياس ص 
  .دنتبيين كن

 
∗
      ghanbarih@um.ac.irدكتري استاد گروه روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد               

**
 كارشناسي ارشد روانشناسي باليني دانشگاه عالمه طباطبايي تهران     
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همچنين بين سن آزمودني ها و نمره آنها در خرده مقياس آميختگي تمايزيافتگي ارتباط معناداري در جهت                       
ي هوس و تعهد اشترنبرگ، ارتباط        ها و نمره آنها در خرده مقياس ها       مستقيم وجود دارد و بين سن آزمودني         

 .معناداري در جهت معكوس وجود دارد

 شد كه نتايج    تمايزيافتگي انجام  هايمولفه اساس ورزي بر هاي عشق سبك بينيپژوهش حاضر با هدف پيش    :  بحث
 .بيني كردهاي عشق را پيشتوان سبكهاي تمايزيافتگي ميداد از طريق مولفهنشان
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