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چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطۀ ميان تمایزیافتگي با سبکهاي عشقورزي و
همچنين مقایسه سبکهاي عشقورزي و سطوح تمایزیافتگي زنان و مردان متاهل
شهر مشهد بود.
مشاركت كنندگان در پژوهش حاضر  121نفر از افراد متاهل شهر مشهد كه
به صورت نمونهگيري در دسترس انتخاب شده بودند مورد آزمون قرار گرفتند.
براي سنجش تمایزیافتگي از پرسشنامۀ تمایزیافتگي ()DSLو براي سنجش
سبکهاي عشقورزي از مقياس سه گانه اشترنبرگ استفادهشد .دادههاي جمع آوري
شده با استفاده از نرم افزار  Spssو آزمون معناداري ضریب همبستگي پيرسون
جهت بررسي رابطۀ خردهمقياسهاي تمایزیافتگي با خردهمقياسهاي آزمون
اشترنبرگ و آزمون مقایسۀ دو ميانگين مستقل به منظور مقایسه خردهمقياسهاي
تمایزیافتگي و خردهمقياسهاي آزمون اشترنبرگ درآزمودنيهاي زن و مرد متاهل
شهر مشهد مورد تحليل قرار گرفت .پس از تجزیه و تحليل دادهها نتایج نشان داد
كه ميان خردهمقياسهاي صميميت ،شوریدگي و تعهد اشترنبرگ با خرده
مقياسهاي واكنش هيجاني ،جایگاه من ،گسلش عاطفي و هم آميختگي ارتباط
 -1کارشناسي ارشد روانشناسي بالیني دانشگاه عالمه طباطبايي تهران soneh_ghanaat@hotmail.com
 -2استاد گروه روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد
 -3دانشجو کارشناسي ارشد روانشناسي بالیني دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربت جام
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معكوس معناداري دارد همچنين نتایج این آزمون نشان داد كه بين ميزان گسلش
عاطفي مردان و زنان تفاوت معناداري وجود دارد ،بدین صورت كه آزمودنيهاي
مرد ميزان گسلش عاطفي بيشتري را گزارش نمودهاند .در بقيه خردهمقياسها بين
دو جنس تفاوت معناداري شاهده نشد.
واژگان کلیدی :تمایزیافتگي خود ،سبکهاي عشق ورزي ،واكنش هيجاني ،جایگاه
من ،گسلش عاطفي و هم آميختگي.

مقدمه
انسان مجموعهای از هیجانهاست و عشق هیجاني است مرکب ،بدين معني که مجموعهی
نیازها ،خواستها ،عقدهها ،کمبودها،آمال و آرزوها و بطور کلي نیازهای رواني و اجتماعي در
کنار هم قرار ميگیرند و هیجاني را ميسازند بنام عشق.درباره ماهیت روانشناختي عشق و
ترکیبات آن ديدگاههای گوناگوني ارائه شده است؛ يکي از نظريه پردازان جان لي است .لي

1

( )1793سبك های عشق را به رنگ تشبیه کرد .طیف گستردهای ،از رنگها اصلي تا
رنگهای ثانو  ،رنگهای ثانوی از ترکیب رنگها اولي تشکیل ميشود ،شبیه به همین مسئله
در عشق نیز هست .عشق به دو طیف اولي و ثانوی تقسیم ميشود .سبكهای عشق اولي
عبارتاند از عشق پرشور :جذابیت بدني و عاطفي شديد؛ عشق نمايشي :نمايش عشق را بازی
کردن؛ عشق دوستانه :عشق مبتني بر دوستي.
عشقهای ثانوی که از ترکیب اين سه عشق اولي تشکیل شده است به سه نوع تقسیم
مي شوند .1منطقي :ترکیبي از سبك عشق نمايشي و سبك عشق دوستانه است .اين افراد
ارزيابي معقول انجام ميدهند؛ مثل اينکه صفاتي را که يك ازدواج خوب به آن احتیاج دارد
مطالبه ميکنند و معشوق خود را مطابق معیارهايشان .2 .عشق وابستة وسواسي :ترکیبي از
سبك عشق پرشور و سبك عشق نمايشي است و مستلزم انحصار ،وسواس ،اضطراب و
1. Lee
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رفتارهای پرشور است .مسائل جنسي بیمة اين عشق است .آنها اغلب مضطرب يا ناايمن
هستند و ميتوانند به صورت افراطي حسود باشند .عاشقان وابسته وسواسي به خوبي به درمان
پاسخ ميدهند و اغلب از اين سبك رهايي پیدا ميکنند.3 .عشق ايثارگرانه:ترکیبي از سبك
عشق پرشور و سبك عشق دوستانه ميباشد که معموالً بشر دوستانه ،رفاقتي و البته شديد
است .عشق ايثارگرانه ،قرباني و محاصره کردن تمام عیار خود است (گلزاری.)1337 ،
يکي ديگر از نظريه پردازان اشتنبرگ 1است که نظريه عشق مثلثي را ارائه داد .نظريه مثلثي
عشق موضوع عشق را در روابطه بین فردی توضیح ميدهد .اين نظريه انواع عشق را بر اساس
سه مقیاس مختلف توصیف ميکند :صمیمیت ،شوريدگي و تعهد (اشتنبرگ1731 ،؛ رفیعي و
اصغرینیا .)1331 ،صمیمیت :صمیمیت به احساس نزديکي ،ارتباط و پیوند درروابط دوستانه
اطالق ميشود .صمیمیت جنبه هیجاني و عاطفي دارد و نوعي احساس گرمي ،محبت و نزديکي
در فرد ايجاد ميکند .اشترنبرگ  11مورد را در صمیمت شناسايي کرد :الف) تمايل به آرامش
و آسايش دوست؛ ب)تجربه شادی با دوست؛ پ) توجه زياد به معشوق؛ ج) قادر بودن به
حساب کردن بر روی دوست در زمان نیاز؛ چ)درک متقابل دوست؛ ح) به اشتراک گذاشتن
خود و اموال خود با دوست؛ خ) دريافت حمايت عاطفي از دوست؛ د)حمايت عاطفي کردن
يك دوست؛ ر) ارتباط صمیمي با دوست؛ ز)داشتن دوست يك ارزش در زندگي فرد است.
شوريدگي :اشاره به سايقهايي دارد که منجر به عشق ،جاذبه فیزيکي ،رابطه جنسي و پديدههای
وابسته به آن ميشود .شور شامل منابع انگیزشي و ساير اشکال برانگیختگي است که منجر به
تجربه عشق در يك رابطه عاشقانه ميشود .تصمیم و تعهد :در کوتاه مدت به تصمیم گیری
درباره اينکه يکي را خاصتر از ديگران دوست داشته باشد و در درازمدت به تعهد برای حفظ
اين عشق اطالق ميشود .تصمیم و تعهد لزوما باهم نميآيند ،بهطوری کسي ميتواند تصمیم به
دوست داشتن کسي بگیرد بدون اينکه در درازمدت به عشق متعهد شود و يا ميتوان بدون
اذعان به اينکه فرد را در رابطه دوست دارد ،به رابطه متعهد شود (اشتنبرگ .)1779 ،سه جزء
1. Sternberg
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عشق با يکديگر ارتباط دارند ،به عنوان مثال :صمیمیت بیشتر ممکن است منجر به شوريدگي و
تعهد بیشتر شود ،همچنین فقط تعهد بیشتر ممکن است منجر به صمیمیت بیشتر و يا با احتمال
کمتر منجر به شور بیشتر شود .پس به طور کلي اجزای از هم جدا هستند،اما با يکديگر در
ارتباط هستند .اگر چه تمام سه مولفه بخش مهمي از روابط با محبت هستند اما ممکن است
اهمیت مقیاس مثلثي عشق از يك رابطه به رابطه ديگر يا در طول يك رابطه متفاوت باشد .به-
عالوه انواع مختلف عشق را ميتوان بوسیله ترکیب متفاوت اجزا تولید کرد (اشتنبرگ.)1779 ،
اشتنبرگ( )1731انواع عشق را به هشت دسته تقسیم ميکند:
 .1دوست داشتن :فقط جزء صمیمیت وجود دارد .استنبرگ ميگويد اين مشخصه دوستي
واقعي است که در آن فرد احساس گرما ،پیوند و نزديکي با ديگری ميکند اما شوريدگي و
تعهد بلندمدت وجود ندارد.
 .2عشق احمقانه :اغلب به عنوان عشق در نگاه اول است .ترکیب شور و اشتیاق با تعهد که
صمیمیت در آن نقشي ندارد .عشق احمقانه ممکن است بهطور ناگهاني ناپديد شوند.
 .3عشق خالي :در آن تعهد باقي مانده است ،اما صمیمیت و شور و شوق جان از دست
رفتهاند .هرچندکه در جوامع غربي اين نوع از عشق مختص مراحل پاياني يك رابطه
درنظرگرفته ميشود،درجوامع سنتيتر ممکن است اين اولین مرحله شروع يك رابطه باشد.
 .4عشق رمانتیك :ترکیب اجزاء صمیمیت و شور و اشتیاق.
 .5عشق شراکتي :در آن شور و شوق از رابطه رفتهاند ،اما محبت عمیق و تعهد باقي مانده
است .زماني که زندگي خود را با کسي به اشتراک ميگذاريد بدون هیچ میل جنسي و يا
جسمي.اين نوع عشق بدلیل حضور عنصر تعهد قویتر از دوستي است.
.1عشق کور :ترکیب صرفاً جزء شوريدگي با تعهد که صمیمیت درآن نقشي ندارد.
.9شیدايي :فقط شور و هیجان وجود دارد بدون صمیمیت و تعهد.
.3عشق کامل :رابطهای که در آن هر سه جزء صمیمیت،شورواشتیاق و تعهد به تناسب
وجود دارد و نشاندهنده رابطه ايده آل است که بسیاری از مردم برای رسیدن به آن تالش
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ميکنند اما عده کمي به آن دست مييابند .اشتنبرگ اخطار ميدهد که حفظ عشق کامل
سختتر از رسیدن به آن است .عشق کامل ممکن است دائمي نباشد .برای مثال ،اگر تعهد در
طول زمان از بدهد ،ممکن است به عشق شراکتي تغییر کند (حفاظيطرقبه ،فیروزآبادی و
حقشناس .)1335 ،ابعاد عشق با متغیرهای متفاوتي در ارتباط است از جمله رضايتمندی
زناشويي ،عاطفه مثبت و منفي ،رضايت از زندگي ،سبكهای دلبستگي که يکي از اين عوامل
تمايزيافتگي است.
سنگ بنای نظريه بوئن 1عقیدهی او راجع به نیروهايي است که در درون خانواده جای
دارند و د ر پي وحدت و با هم بودن يا برعکس ،فرديت هستند .به نظر بوئن درجه ظهور
تفکیك خويشتن در هر فرد بیانگر میزان توانايي او برای تمییز فرايند عقلي از فرايند عاطفي
است که وی تجربه ميکند ،يعني درجه توانايي فرد برای اجتناب از تبعیت خودکار رفتار از
احساسات  ،بیانگر میزان تفکیك خويش است (گلدنبرگ ،2117 2به نقل از حسین شاهي
برواتي و همکاران.)1337،
مفهوم تمايزيافتگي مشخص کننده تعادل يا عدم تعادل بین دو نیروی زندگي يا غريزه
است :يکي نیروی باهم بودن و ديگری نیروی فرد بودن و مفهوم بوئن از تمايزيافتگي به رابطه
بین فرد و خانوادهاش اطالق ميشود به عبارت ديگر درجه وابستگي حل نشده يا شده با خانواده
مبدأ (بوئن 1779 ،به نقل از تیتلمن.)1773 ،3
خودمتمايزيافتگي يك ترکیب پیچیدهای از بلوغ عاطفي ،توانايي تفکر منطقي دريك
موقعیت عاطفي ،و توانايي حفظ روابط عاطفي نزديك است (دراک2111،4؛ پارتل هرينگ 5و
الل.)2111 ،1
1. Bowen
2. Goldenberg
3. Titelman
4. Drak
5. Bartle-Haring

. Lal
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هدف اصلي تفکیك خويشتن  ،توازن میان احساسات و شناخت است .تفکیك در معنای
بوئني آن ،بیشتر يك فرايند است تا هدفي دست يافتني(گلدنبرگ 2117،به نقل از حسین شاهي
برواتي و همکاران1337 ،؛ اسکرن 1و دندی .)2114 ،2بوئن ( )1793و کر )1733( 3نتیجه
گرفتند که خودمتمايزسازی عملکرد رواني،پريشاني رواني ،و به ساختارهای خاصتری مانند
استرس ،اضطراب و افسردگي مربوط ميشود .خودمتمايزسازی نشاندهنده توانايي فرد برای
ديدن خودش  ،به عنوان يك فرد جدا از خانوادهاش است همچنین فرض کردند که سطوح
باالتری از تمايزخود با سطوح باالتری از عملکرد کلي ،هم در سطح رواني و هم فیزيولوژيکي
در ارتباط است همچنین بوئن معتقد است سطوح باالتری از تمايز با افزايش توانايي برای روابط
پیچیده عاطفي ،کاهش عالئم استرس ،سطوح پايین استرس ادراک شده ،اضطراب کمتر و
همچنین با انعطاف پذيری فرد در ارتباط است و بسیاری از مطالعات پیشبیني کردهاند که
خودمتمايزسازی با جنبههای مختلف پريشانيهای رواني مانند اضطراب ،افسردگي استرس
رابطه منفي دارد و با سازهای مانند اعتماد به نفس و رشد رواني رابطه مثبت دارد و سطوح باالتر
تمايز با افسردگي و مقاومت رواني کمتر ارتباط دارد (دراک.)2111،
در تحقیق رفیعي نیا و اصغری( )1331که هدف بررسي رابطه عشق رفاقتي و عشق پرشور
با رضايت از زندگي و عاطفه مثبت و منفي بود نتايج نشان داد که را به عشق رفاقتي با رضايت
از زندگي ،مستقیم و معنادار و با عاطفه منفي ،معکوس و معنادار بود ولي عشق پرشور با
هیچکدام از متغیرهای بهزيستي ذهني ارتباط معناداری نداشت.
نادری ،حیدری و حسین زاده مالکي ( )1333تحقیقي با هدف بررسي رابطه دانش و
نگرش جنسي ،مولفههای عشق و رضايت زناشويي با همسرآزاری انجام دادند که نتايج نشان
داد بین دانش و نگرش جنسي ،مؤلفههای عشق و رضايت زناشويي با همسرآزاری هم در مردان
و هم در زنان رابطه منفي وجود دارد و پیشبینيکننده مناسبي برای همسرآزاری هستند.
1. Skowron
2. Dendy
3. Kerr
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فیني 1و نلر )1771( 2تحقیقي با هدف بررسي سبكهای دلبستگي به عنوان يك پیشبیني-
کننده روابط عاشقانه در بزرگسالي انجام دادند و نتايج نشان داد افراد مضطرب دوسوگرا تعهد
کمتری در روابط دارند و سبك دلبستگي به شدت با اشکال مختلف عشق ارتباط دارد.
ديون 3و ديون ( ،1773به نقل از کیم 4و هاتفیلد )2114 ،5بیان کردند که عشق در مردان
پرشورتر از عشق در زنان است و عشق در زنان رفاقتيتر از عشق در مردان است.
در پژوهشي ديگر که توسط هاتفیلد و راپسون ،1773(6به نقل از کیم و هاتفیلد)2114،
انجامشد نتايج نشان داد عشق شراکتي قویترين پیشبینيکننده رضايت از زندگي بود
درحالیکه عشق پرشور،قويترين پیشبیني کننده احساسات مثبت بود.
آوربك ،7کمپ 8و اينگلز )2119( 9در تحقیقي به اين نتیجه رسیدهاند که بین مؤلفههای
عشق (صمیمیت ،شوريدگي و تعهد) با تداوم رابطه عاشقانه رابطه مثبت وجود دارد.
پژوهشي با هدف تعیین سهم خودمتمايزسازی،اعتماد،شرم و گناه در پیشبیني سازگاری
زناشويي اجرا شد.
يافتههای پژوهش نشان داد که خودمتمايزسازی ،اعتماد و شرم با سازگاری زناشويي رابطه
معنادار دارند و قادر به پیشبیني سازگاری زناشويي هستند .اين سه متغیر باهم  35درصد
ازتغییرات زناشويي را تبیین ميکنند(زارعي،فرحبخش و اسماعیلي.)1371،
پژوهشي با هدف بررسي ارتباط بین تمايزخود ورضايت زناشويي درکارکنان دانشگاه
تربیت معلم توسط الکي و ناظری ( )2113انجام شد و نتايج نشان داد ارتباط معني داری بین
تمايز خود ،خرده مقیاسهای آن با رضايت زناشويي وجود دارد.
1. Feeney
2. Noller
3. Dion
4. Kim
5. Hatfield
6. Rapson
7. Overbeak
8. Kemp
9. Engels
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اگر میان تمايزيافتگي و سبكهای عشقورزی رابطه معناداری وجود داشته باشد ،ميتوان با
برنامهريزی در افزايش تمايزيافتگي افراد بنیان خانواده را مستحکمتر و احتمال مشکالت
زناشويي را که درحال افزايش است ،کم کرد؛ زوجین را به هم نزديکتر و صمیمیت،تعهد و
روابط زناشويي را بهبود بخشید.

فرضیههای پژوهش
 -1بین خرده مقیاس صمیمیت و خرده مقیاسهای واکنش هیجاني ،جايگاه من،گسلش
عاطفي و هم آمیختگي رابطه معناداری وجود دارد.
 -2بین خرده مقیاس شوريدگي و خرده مقیاسهای واکنش هیجاني ،جايگاه من،گسلش
عاطفي و هم آمیختگي رابطه معناداری وجوددارد.
 -3بین خرده مقیاس تعهد و خرده مقیاسهای واکنش هیجاني ،جايگاه من،گسلش
عاطفي و هم آمیختگي رابطه معناداری وجوددارد.
 -4بین خرده مقیاسهای واکنش هیجاني ،جايگاه من،گسلش عاطفي و هم آمیختگي در
زنان و مردان تفاوت معناداری وجود دارد.
 -5بین صمیمیت،تعهد و شوريدگي در زنان و مردان تفاوت معناداری وجود دارد.

روش پژوهش
روش تحقیق در اين پژوهش ،توصیفي ،از نوع همبستگي بود .جامعه آماری در اين تحقیق زنان
و مردان متاهل شهر مشهدبودکه از اين میان نمونهای به حجم 121نفر به صورت نمونه گیری در
دسترس انتخاب شدند.
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ابزارهای پژوهش

 -1پرسش نامة تمايزيافتگي ( :)DSLيك پرسش نامة  41سؤالي است که به منظور
سنجش تمايزيافتگي افراد به کار ميرود و از  4خرده مقیاس واکنش پذيری عاطفي ،جايگاه
من ،گريز عاطفي و هم آمیختگي با ديگران تشکیل شده است .ضريب آلفای کرونباخ گزارش
شده توسط اسکورن و فريدلندر برای اين پرسشنامه  1/33است (اسکورون و فريدلندر،
 .)1773پرسشنامه تمايز يافتگي خود در ايران توسط اسکیان( )1334بر روی يك نمونه 21
نفری از دانشآموزان سال اول دبیرستان اجرا شد در اين پژوهش ضريب آلفای کرونباخ 31
 1/بدست آمد .يونسي ( )1335ضرايب پايايي اين پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ 1/35
محاسبه کرد که پايايي باالی اين پرسشنامه را نشان ميدهد .در پژوهش جهانبخشي و کالنتر
کوشه ( )1371پايايي کل آزمون را با روش آلفای کرونباخ  1/17و برای خرده مقیاسهای
واکنش پذيری عاطفي ،جايگاه من ،گريز عاطفي و هم آمیختگي عاطفي با ديگران به ترتیب
 1/95 ،1/11 ،1/14 ،1/93محاسبه گرديد.
 -2مقیاس سه گانه اشترنبرگ برای عشق : 1اين پرسشنامه  45سؤالي سه جزءصمیمیت،
شور واشتیاق وتعهد /تصمیم را هرکدام با  15سؤال مورد سنجش قرار ميدهد .آزمودنيها به
هر سؤال نمرههای بین  1به معنای به هیچ وجه و  7به معنای بسیار زياد ميدهند .نمرات باالتر به
معنای صمیمیت ،شوريدگي و يا تعهد بیشتر ميباشد .قمراني و سادات جعفر طباطبايي()1335
پايايي اين پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ  1/72و برای مؤلفههای صمیمیت
 ،1/37شوريدگي  1/37و تعهد  1/31گزارش کردهاند و ضرايب روايي برای مؤلفههای
صمیمیت ،شوريدگي و تعهد به ترتیب  1/99 ، 1/11و  1/72بدست آوردند.

يافتههای پژوهش
از میان اعضای نمونه؛  34/2درصد مرد و  15/3درصد زن ميباشند.
1. sternberg’s triangular love scale
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در اين مرحله نتايج به دست آمده از مقیاسهای تحقیق مورد تجزيه و تحلیل توصیفي قرار
ميگیرد .جدول  1و  2نتايج تجزيه و تحلیل دادههای حاصل از مقیاس تمايزيافتگي و
اشترنبرگ را در سطح توصیفي نشان ميدهند.
جدول  1شاخصهای توصیفی مربوط به دادههای حاصل از مقیاس تمایزیافتگی
شاخصهای آماری

میانگین

تعداد

انحراف معیار

متغیرها
واکنش هیجاني

121

35/11

7/11

جايگاه من

121

41/23

11/43

گسلش عاطفي

121

42/55

11/43

همآمیختگي

121

33/31

11/21

جدول  2شاخصهای توصیفی مربوط به دادههای حاصل از مقیاس اشترنبرگ
شاخصهای آماری

تعداد

میانگین

انحراف معیار

متغیرها
صمیمیت

121

113/31

19/93

شوريدگي

121

72/11

21/32

تعهد

121

21/32

11/23

جهت بررسي رابطة خردهمقیاسهای تمايزيافتگي با خردهمقیاسهای آزمون اشترنبرگ از
همبستگي پیرسون استفاده شد .جدول  3نتايج حاصل از اين آزمون را ارائه ميدهد.
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جدول  .3همبستگی پیرسون برای رابطه خردهمقیاسهای تمایزیافتگی و خردهمقیاسهای آزمون
اشترنبرگ
ضرایب همبستگی پیرسون
متغیرها

1

2

3

4

5

6

-1واكنش هیجانی

1/00

-2جایگاه من

**0/66

1 /00

-3گسلش عاطفی

**0/76

1/00 **0/56

 -4همآمیختگی

**0/11

**0/11 **0/66

1/00

 -5صمیمیت

**-0/51

**-0/51**-0/44

**-0/55

1/00

 -6هوس

**-0/52

**-0/36**-0/30

**-0/50

**0/10

1/00

 -7تعهد

**-0/56

**-0/50 *-0/20

**-0/45

**0/72

**0/73

7

1/00

** در سطح  1/11درصد معني دار است (دو دامنه) * .در سطح  1/15درصد معني دار است (دودامنه).

همانطور که در جدول  3مشاهده ميشود خرده مقیاس صمیمیت اشترنبرگ با خرده
مقیاسهای واکنش هیجاني ( ،)r=-1/53 ،p=1/111جايگاه من( ،)r = -1/44 ،p=1/111گسلش
عاطفي ( )r=-1/51 ،p =1/111و هم آمیختگي( )r=-1/55 ،p=1/111ارتباط معکوس معنادار
دارد.
بین خردهمقیاس شوريدگي اشترنبرگ با خرده مقیاسهای واکنش هیجاني(،p=1/111
 ،)r=-1/52جايگاه من( ،)r =-1/31،p=1/111گسلش عاطفي( )r=-1/37 ،p =1/111و هم
آمیختگي( ))r = -1/51 ،p =1/111ارتباط معکوس معنادار وجود دارد.
همچنین بین خردهمقیاس تعهد اشترنبرگ با خرده مقیاسهای واکنش هیجاني(،p=1/111
 ،)r=-1/51جايگاهمن( ،)r=-1/21 ،p=1/131گسلش عاطفي( )r =-1/51 ،p =1/111و هم-
آمیختگي ( ))r =-1/45 ،p =1/111ارتباط معکوس معنادار وجود دارد.
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به منظور مقايسه خردهمقیاسهای تمايزيافتگي و خرده مقیاسهای آزمون اشترنبرگ در
آزمودنيهای زن و مرد از آزمون مقايسه دو میانگین مستقل استفاده گرديد .نتايج اين آزمون
نشان داد که بین میزان گسلش عاطفي مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد (،p=1/122
 ،)t =2/32 ، df=113بدين صورت که آزمودنيهای مرد میزان گسلش عاطفي بیشتری را
گزارش نمودهاند .در بقیه خرده مقیاسها بین دو جنس تفاوت معناداری شاهده نشد.

نتیجه گیری
در اين پژوهش هدف بررسي رابطه میان تمايزيافتگي با سبكهای عشقورزی و همچنین
مقايسه سبكهای عشقورزی و سطوح تمايزيافتگي زنان و مردان متاهل شهر مشهد بود.
با توجه به تحلیل دادهها ميتوان نتیجه گرفت که میان خرده مقیاسهای صمیمیت،
شوريدگي و تعهد اشترنبرگ با خرده مقیاسهای واکنش هیجاني ،جايگاه من ،گسلش عاطفي
و هم آمیختگي ارتباط معکوس معنادار وجود دارد .ارتباط معکوس خرده مقیاسهای
صمیمیت ،شوريدگي و تعهد اشترنبرگ با واکنش هیجاني ميتواند به اين دلیل باشد که هرچه
فرد طغیانهای هیجاني و پاسخهای مبتني بر هیجان بیشتری داشتهباشد ايجاد روابط صمیمي با
ديگران ،تجربه شوق و داشتن تعهد در رابطه سختتر است زيرا الزمه داشتن يك رابطه کامل
بردباری و تفکر منطقي در کنار تجارب هیجاني کنترل شده است ،ارتباط معکوس با گسلش
عاطفي ميتواند به دلیل اين باشد که زماني که فرد از ديگران فاصله ميگیرد و در دنیای خود
فرو میرود ويا به عبارتي از ديگران ميبرد،داشتن روابط صمیمي با ديگران و به تبع آن
شوريدگي و تعهد در روابط از بین میرود؛ ارتباط معکوس با جايگاه من ميتواند به دلیل اين
باشد که زماني که فرد بسیار متکي به خود باشد و بسیار به اعتقادات شخصي خود بها دهد
ايجاد روابط صمیمي با ديگران  ،تجربه شور و داشتن تعهد سخت میشود زيرا روابط صمیمي با
ديگران نیازمند گذشت و سهیم کردن ديگران در زندگیمان است و ارتباط معکوس با
آمیختگي با ديگران ميتواند به دلیل اين باشد که زماني که فرد درگیری عاطفي زيادی با
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ديگران داشته باشد و با ديگران آمیخته باشد و تمايزی میان خود با ديگران قائل نباشد نميتوان
صمیمیت ،شور و تعهد پايداری را در روابط تجربه کند .بنابراين در افرادی با تمايزيافتگي پايین
به ندرت سبك عشقورزی آرماني مشاهده ميشود.
نتايج به دست آمده در مقايسه خرده مقیاسها میان زنان و مردان نشان داد مردان گسلش
عاطفي بیشتری را تجربه کردهاند و اين ممکن است ناشي از نحوه تربیت و فرهنگ باشد .از
کودکي به پسران ياد داده ميشود که ناراحتي خود را بروز ندهند ،محکم باشند و صحبت
کردن درباره نگرانيها ضعف آنها محسوب ميشود و اين در کنارگیری مردان در بزرگسالي
بي تاثیر نیست.
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