
 

 

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


 

 

 

 بین نگرش های عشق با دلزدگی زناشویی دانشجویان زن متأهلبررسی رابطه 

  

 

  ماسوله زاده عبدالهی فاطمه

  ایران تنکابن، اسالمی،  آزاد دانشگاه تنکابن، واحد روانشناسی، گروه
  dinaabdolahizadeh@gmail.com 

 

 
   چکیده 

، اجرا گردید.  تعیین رابطه بین نگرش های عشق با دلزدگی زناشویی دانشجویان زن متأهلپژوهش حاضر با هدف 

کلیه دانشجویان زن متأهل دانشگاه آزاد رشت جامعه آماری پژوهش شامل و  همبستگی  -توصیفی روش پژوهش 

ند. ابزار انتخاب شدنمونه آماری  نفر به عنوان 300به روش تصادفی خوشه ای بود.  93-94در سال تحصیلی 

 پرسشنامهو ( 1986) هندریک فرم کوتاه - مقیاس نگرش های عشقاستفاده شده در پژوهش عبارت بودند از: 

بین . ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد(. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از  1996زناشویی پاینز) دلزدگی

ا،مانیا و آگاپه( بجز عشق لودوس با دلزدگی زناشویی رابطه منفی و معنادار نگرش های عشق )اروس، استورگ،پراگم

 وجود دارد .
 

 ، دانشجویاندلزدگی زناشویی، نگرش های عشق   واژگان كلیدی:
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 مقدمه 

 دهند می نشان افراد زدواجا شود. با می انسانی قلمداد هر زندگی برای مهم رویداد ترین پراسترس و انگیزترین هیجان عنوان به ازدواج

 تکامل انسان و آرامش به رسیدن های نیاز پیش از یکی رضایتمند زندگی اند. داشتن جلو گذاشته به قدمی خود رشد فرایند در که

ادامه (.  ولی عوامل مختلفی می تواند زندگی زناشویی را تحت تاثیر قرار داده و مشکالتی را در 1395است )عباسی اسفجیر و همکاران، 

 می محو کامل طور به گاهی کرده و تر کمرنگ را زوجین بین عالقه و عشق زمان مرور به این عوامل که از زندگی به وجود آورد. یکی

 دلزدگی کند، می فراهم را آنها رسمی طالق و عاطفی( )طالق تفاوتی و بی سرد روابطی ادامۀ روانی، و روحی مشکالت موجبات و کند

 ( Pines, 2007) است زناشویی

 رابطه این وارد داشته اند، خود ذهن در از پیش که خاصی، توقعات و انتظارات با گذارند می زناشویی زندگی عرصۀ به پا افراد زمانیکه

 نهایت در و دلخوری و سرخوردگی احساس نوعی دچار تدریج به است دیگر واقعیت چیزی میشوند متوجه که زمانی اما می گردند؛

 میگیرند فاصله یکدیگر از زوجها مرحله این طول در واقع در(. 1392میشوند)اسدی، فتح آبادی، شریفی،  خود زناشویی رابطۀ دلزدگی از

 (. Mazzarantani, 2011) یابد می افزایش بهتر، زندگی شریک یک با بودن یا و جدایی و طالق افکار و

نکه با یک موضوعی )مثل عشق و کار( به شدت درگیر شده باشد. اگر هیچ فرد دلزده نمی شود مگر ای 2003) Pines, Nunesبر طبق نظر

 کاری برای متوقف کردن این فرایند صورت نگیرد،امور از بد به بدتر پیش خواهند رفت. دوره های نارضایتی که زمانی برای افراد رخ می داد

د تیدیل می شوند و فرد احساس می کند که از لحاظ دیگر مکررا اتفاق می افتند و آن احساسات خفیف نارضایتی به یک خشم شدی

 جسمی و عاطفی فرسوده شده است

ز با توجه به این امر که  هر رابطه زناشویی با عشق و عالقه شروع می شود، بنابراین نگرش افراد و تعریف هر فرد از عشق می تواند در برو

 اع و انو عشق مفهوم مورد در اما کنند، می معرفی مثبت و اساسی یجانه یک ا ر عشق دلزدگی زناشویی تاثیر گذار باشد. روانشناسان

گونه شناسی سبکهای عشق ورزی یافت می شود. این سبکهای   Lee (1998)در تحقیق  (.1388 )مشاک، ندارد وجود نظر اتفاق آن

ابط را مورد تایید و تاکید قرار می دهند، عشق ورزی برخی از عواملی را به وسیله نمونه هایی نشان می دهند که این عوامل موفقیت رو

درست همانطور که طرز برخوردها و ویژگیهایی که افراد بوسیله آنها در یک رابطه عاشقانه وارد می کنند برای ایجاد و تکوین پیوند امری 

یی و کیفیت زندگی داشته باشد بنیادی هستند. پژوهشگران عنوان داشته اند عشق و عشق ورزیدن می تواند اثرات مهمی بر روابط زناشو

(Neto, Pinto, 2015  .) معلمان رابطه  سبک های عشق ورزی با دلزدگی زناشویی( نشان دادند که 1395) قربانی نژاد و شمس آبادی

با مانیا و آگاپه(  پراگما، استورگ، لودوس، رابطه بین سبک های عشق ورزی)اروس،( 1392در پژوهش شاهرخی آزاد ) وجود دارد و 

ارتباط منفی و معناداری بین سبک مورد بررسی قرار گرفت و بیان کرد که دلزدگی زناشویی در دانشجویان متأهل زن و مرد دانشگاه تهران 

های عشق ورزی) اروس ، استورگ و آگاپه( و دلزدگی زناشویی وجود دارد اما بین سبک های عشق ورزی) لودوس ، پراگما و مانیا( و 

 . رابطه ی معناداری نشان داده نشد دلزدگی زناشویی

با توجه به کمبود پیشینه های تحقیقاتی از یک سو و  اهمیت تحکیم بنیان خانواده  و ارتقاء کیفیت زندگی زناشویی از سوی دیگر ، 

 . ، طراحی و اجرا گردیدتعیین رابطه بین نگرش های عشق با دلزدگی زناشویی دانشجویان زن متأهلپژوهش حاضر با هدف 
 

 روش تحقیق 

 روش پقژوهش   ، اجقرا گردیقد.   تعیین رابطه بین نگرش های عشقق بقا دلزدگقی زناشقویی دانشقجویان زن متأهقل      پژوهش حاضر با هدف 

با توجقه  بود.  93-94کلیه دانشجویان زن متأهل دانشگاه آزاد رشت در سال تحصیلی جامعه آماری پژوهش شامل و  همبستگی  -توصیفی

به روش تصقادفی خوشقه   به عنوان نمونه پژوهش نفر  317 کالس درس 40هفته و از بین  3در فاصله زمانی ی پیش بین تعداد متغیرهابه 

پرسشنامه به دلیل مخدوش بودن و عدم همکاری آزمودنی هقا کنقار گذاشقته     17نفر بود که  317ند. تعداد این دانشجویان انتخاب شدای 

 ونه نهایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار استفاده شده در پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه به عنوان نم 300 شد در نهایت 

نقوع   6زیر مقیاس است یا به عبارت دیگر  6و  که دارای  عبارتی است 24این آزمون یک ابزار   :فرم کوتاه - مقیاس نگرش های عشقالف: 

)عشقق   عملی (، مانیقا  –)عشق منطقی  )عشق دوستانه(، پراگما ه(، استورگ)عشق بازی گون )عشق شهوانی( ، لودوس  سبک عشقی: اروس

عبارت اختصاص یافته است میزان موافقت یقا مخالفقت بقا هقر یقک از       4به هر زیر مقیاس  و )عشق نوعدوستانه (  ملکی/ وابسته(، و آگاپه

در این آزمون هر زیر مقیاس به . شده است خالفم( مشخص در یک مقیاس لیکرت پنج درجه ای )از کامال موافقم تا کامال م  عبارات آزمون
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به منظور تهیه و هنجاریابی فقرم کوتقاه   . طور مجزا نمره گذاری می شود )هر آزمودنی در هر یک از زیر مقیاس ها امتیازی کسب می کند.(

نشگاه تگزاس اجرا شده است. شقش زیقر   نفری از دانشجویان روان شناسی دا 847و  834این آزمون بر روی دو نمونۀ مقیاس نگرش عشق،

گقزارش شقده اسقت.     88/0تا  75/0فرم کوتاه مقیاس نگرش عشق از همسانی درونی مطلوبی برخوردارند و ضریب آلفای آنها بین مقیاس، 

 ه است. بود 82/0تا  70/0هفته ای برای زیرمقیاس های مختلف بین  7همچنین پایایی حاصل از روش بازآزمایی نیز در یک فاصلۀ 

 زوجقین  بقین  زناشقویی در  دلزدگقی  درجه ی اندازه گیری برای که است خودسنجی ابزار یک : (CBMزناشویی) دلزدگی پرسشنامهب: 

 اصلی جزء سه شامل که دارد مورد21 پرسشنامه ابداع گردید. این Pines (1996)زناشویی توسط دلزدگی است. پرسشنامه گردیده طراحی

 دام در ناامیقدی،  (احسقاس افسقردگی،   عقاطفی  افتقادن  پقا  خواب)از اختالالت داشتن و سستی خستگی، اساحس )خستگی جسمی مثالً

 هفقت  مقیقاس  یقک  روی مقوارد  این همسر( می باشد. تمام به و خشم سرخوردگی بی ارزشی، احساس ( مثل روانی افتادن پا از افتادن)و

می  زیاد تجربه ی معرف7 سطح و نظر مورد عبارت تجربه ی عدم معرف1 طحس .می شوند داده پاسخ  7تا همیشه =  1از هرگز=  امتیازی

 در متغیرهقا  بقین  درونی همسانی یک دارای آن که داد نشان( CBM اعتبار) ضریب (. ارزیابی1381؛ ترجمه ی شاداب،1996باشد)پاینز،

برای یک  76/0ماهه،  یک دوره یک برای 89/0 بازآزمون – آزمون اطمینان ضریب (. Pines, Nunes, 2003) است 0/ 90و 84/0 دامنه ی

 93/0تا  91/0بین  شد، که سنجیده آلفا ثابت ضریب با ها آزمودنی اغلب برای درونی تداوم بود برای دوره چهارماهه 66/0دوره دو ماهه، و 

( آلفقای کرونبقاخ و   1387نعقیم ) و  86/0( الفقا کرونبقاخ ایقن پرسشقنامه را     1384(. در ایران نیز نویدی )1381بود )پاینز ترجمه شاداب، 

 محاسبه نموده است 82/0و  85/0تصنیف به ترتیب 

 

   یافته ها

 ارایه شده است. 1نتایج بررسی مشخصه های آمار توصیفی متغیرها در جدول شماره 

 

 : مشخصه های آمار توصیفی1جدول شماره 

 انحراف استاندارد میانگین مولفه

زناشوئی دلزدگی  170.27 5721.9  

 2.371 11.25 اروس

 2.444 11.40 لودوس

 2.300 11.26 استورگ

 2.488 11.28 پراگما

 2.431 11.32 مانیا

 2.421 11.37 آگاپه

 

است ودر بین متغیرهای پیش بینی  957/21با انحراف استاندارد  27/170چنانکه در جدول مالحظه می گردد میانگین دلزدگی زناشوئی

وکمترین میانگین مربوط به متغیر اروس با  444/2با انحراف  40/11با میانگین  لودوسانگین مربوط به متغیر کننده نیز بیشترین می

به منظور آزمون فرضیه پژوهش ابتدا نتایج ضریب همبستگی بین متغیرهای مختلف پژوهش در  است. 371/2با انحراف  25/11میانگین 

 نمایش داده شده است. 2جدول 

 

 نگرشهای ومتغیرهای پیش بینی كننده دلزدگی زناشوییمبستگی متغیر : ضریب ه2جدول 

 r p متغیر

 000/0 **-224/0 اروس

 004/0 **152/0 لودوس

 001/0 **-185/0 استورگ

 007/0 *-141/0 پراگما

 030/0 **-109/0 مانیا

 010/0 **-135/0 آگاپه
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بین استورگ و و (p  ،224/0- = r=  000/0ضریب همبستگی محاسبه شده بین اروس  و دلزدگی زناشویی ) 2های جدول براساس داده

بین مولفه آگاپه  و و  (p  ،109/0- = r=  030/0) بین مولفه مانیا  و دلزدگی زناشوییو  ( p  ،185/0- = r=  001/0) دلزدگی زناشویی

،  p=  007/0بین پراگما  و دلزدگی زناشویی)دارای رابطه منفی معنادار و  01/0سطح  در(  p  ،135/0- = r=  010/0دلزدگی زناشویی)

141/0- = r افزایش  پراگماو آگاپه  ، مانیا،  استورگ، به عبارت دیگر هر چقدر اروس وجود دارد رابطه منفی و معنی دار   05/0( در سطح

،  p=  004/0بین لودوس  و دلزدگی زناشویی ) ستگی محاسبه شده ضریب همب ولی بر اساس کاهش می یابد یابد دلزدگی زناشویی

154/0= r افزایش یابد دلزدگی  رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد به عبارت دیگر هر چقدر لودوسبین این دو متغیر  01/0( در سطح

 می یابد.  نیز افزایش زناشویی

  گیریبحث و نتیجه

های عشق )اروس، استورگ،پراگما،مانیا و آگاپه( بجز عشق لودوس با دلزدگی زناشویی رابطه منفی و  که بین نگرش نتایج تحقیق نشان داد

بررسی میزان عشق و نحوة ترکیب آن در زوجهایی است که با هدف   (1385)فرح بخش و شفیع آبادی  در پژوهش  معنادار وجود دارد .

نتایج نشان داد که بین میزان عشق ورزی در مراحل مختلف زندگی  ام گرفت،، انجکه در مراحل مختلف زندگی زناشویی به سر می برند

زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد. به عالوه بین جنسیت آزمودنیها و مراحل تحول زندگی زناشویی در عشق ورزی تعامل وجود دارد. 

 دارد. همچنین مشاهده گردید بین میزان عشق ورزی زن و شوهر همبستگی معنادار وجود 

در تبیین نتایج بدست آمده باید گفت بین نگرش عشق اروس، با دلزدگی زناشویی رابطه منفی و معنادار وجود دارد، به عبارتی هر چه 

مقدار عشق اروس بیشتر باشد ، دلزدگی زناشویی کاهش می یابد، دلیل این مساله را می توان اینگونه بیان کرد که این افراد از ارتباط 

جنسی خوبی با معشوق و محبوب خود دارند، همدیگر را درک می کنند و به لحاظ زیبایی و خوش تیپی دارای ویژگی های ایده جسمی و 

آل هستند. بین عشق لودوس  با دلزدگی زناشویی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. افراد برخودار این عشق معتقدند که اگر شریک 

عبارت دیگر رابطه ای که با عشاق  دیگر داشته اند آگاه شود، سبب افزایش دلزدگی زناشویی می شود.  زندگیشان از گذشته آنها و یا به

همه افراد در ابتدای ازدواج معتقد هستند که عشق پشتوانه زندگی مشترک است آنها خواهد بود اما متأسفانه گاهی اوقات مسائلی در کار 

دگی مشترک شوند. چون عشق به تنهایی اغلب ضعیف تراز آن است که بتواند در برابر وجود دارد که می توانند باعث پاشیده شدن زن

نیروهای مخرب و نتایج حاصل از آن یعنی رنجش، عصبانیت و دلخوری دوام بیاورد. برای تحکیم روابط زناشویی و جلوگیری از گسستن 

رگ، با دلزدگی زناشویی رابطه منفی و معنادار وجود دارد، بین نگرش های عشق استوپیوندهای زندگی، عواملی بیش از عشق الزم است.

افراد برخوردار از این عشق معتقدند که عشقشان بهترین نوع عشق است که بر اثر یک دوستی دراز مدت پدید آمده و با گذشت زمان 

ان بسیار پایین می باشد. از سوی دیگر تبدیل به عشق شده است، از این رو از رابطه عاشقانه خود رضایت بیشتری دارند و دلزدگی در آن

بین نگرش های عشق پراگما با دلزدگی زناشویی رابطه منفی و معنادار وجود دارد، در توجیه این نتیجه بدست آمده باید گفت که افراد 

اشد ، و تاثیر زیادی بر همه برخودار از این عشق معتقدند که عامل مهم در انتخاب شریک خود این است که او می تواند پدر یا مادر خوبی ب

غیر  توقعات آشفته زناشویی تعامالت دلیلی جنبه های زندگی اش داشته باشد. این تاثیر بر خانواده، شغل و سایر مسائل زندگی می باشد،

 بازتاب را افراد فعلی ارتباط مسولیت پذیری دارند و مشکالت خود درباره بلکه دیگران مورد در صرفا نه شوهر و زن که است ای بینانه واقع

نگرش های عشق مانیا با دلزدگی ، از این رو دلزدگی زناشویی کمتری را تجربه می کنند. همچنین میداند آنها اصلی خانواده مسائل

اگر زناشویی رابطه منفی و معنادار وجود دارد، افراد برخودار از این عشق معتقدند که شریک زندگیشان به آنها توجه زیادی می کند و 

 شریک زندگیشان با فرد دیگری در ارتباط باشد دست به کارهای احمقانه می زنند و نمی توانند آرام باشند. با توجه به نتایج باید گفت که

افراد برخودار از عشق مانیا برای جلب توجه شریک زندگیشان دست به هر کاری می زنند، همچنین بین نگرش عشق آگاپه  با دلزدگی 

بطه منفی و معنادار وجود دارد،افراد برخوردار از این عشق ترجیح می دهند که خودشان رنج بکشند، شادی شریک زندگیشان را زناشویی را

در مجموع باید گفت که  بر شادی خود مقدم می دانند، آنها اغلب از خواسته های خود صرفه نظر می کنند و هر چیزی را تحمل می کنند.

آید. از سوی دیگر وجود تعارضات و دلزدگی، بر کارآمدی عشق وجود داشته باشد، تعارضات بوجود نمیچنانچه رفتارهای حاکی از 

اجتماعی تأثیر می گذارد که تعیین کننده ورود افراد به سایر روابط است و این مسأله خود باعث بوجود آمدن رفتارها و افکار غیر منطقی 

ند با روش های صحیح ارتباط برقرار کند نه تنها ارتباط مؤثری با هم خواهند داشت بلکه می شود بنابراین باید گفت که اگر زوجی بتوا

 یابد. دلزدگی آنان کاهش می
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