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  چكيده
هر هدف از اين بررسي شناخت . پردازدميعشق و شخصيت  ةحاضر به بررسي رابط ةمقال
عشــق  يهــاكردن مسئله از آزمــون ســبك يعمليات ي. برااستآن مهار بيشتر عشق و چه 
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مقاله ارتباط عشق و شخصيت  ةفرضي شد.آنها بررسي  ةو با طرح همبستگي اسپيرمن رابط
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  مقدمه

در ، بــه ويــژه شــناختيروانباشد. امــا تحقيقــات يجذاب م ياكثر افراد موضوع يعشق برا
قبــل و  ةچــه در دو ســه دهــاگر موضوع نبوده است.متناسب با جذابيت اين ، ي قبلهادهه

از محققــان  يبرخ ،به اين موضوع شده است يخوب اخير توجه نسبتاً يهادر سال مخصوصاً
، استرنبرگ يمانند اريك فروم، جان ل ياند كه از افرادعشق پرداخته بنديطبقهبه تعريف و 

آن است كه نسبت به اهميت موضــوع، تحقيقــات  جالب توجهتوان نام برد. اما مي تفيلدهاو
كتــاب  ةگرفتــه اســت. اســترنبرگ در مقدمــنعلت شناسي اين پديده صورت دربارة زيادي 
امــا هنــوز بــه علــت عشــق ، عشــق را كشــف كــردم يمن اجزا: گويديم هاي عشقداستان

ازم. البتــه را شروع كردم تا بــه ايــن مســئله مهــم بپــرد ياام و لذا تحقيقات گستردهنپرداخته
هــر فــرد  يهاطرح واره يو بررس يبا رويكرد شناخت هاي عشقداستاناسترنبرگ در كتاب 

دانــد كــه ينــاقص مــ ياما آن را تحقيق، پردازديدر قالب يك داستان به علت عاشق شدن م
پاســخ  يجوواز پژوهشگران ديگر نيــز در جســت يآن جبران شود. بسيارهاي كاستيبايد 

وابســته  يو ژنتيكــ يآيا اين به مسائل ارثــ ؟شونديعاشق م هايچرا بعض هك نداسؤالهمين 
آيــا ســطح عــزت نفــس  دارد؟ تــأثيردر عاشق شدن و سبك عشق  ياست؟ آيا سبك تربيت

 ةديگر اين است كــه رابطــمهم در اين ميان مسئله ؟ واقع شود مؤثرتواند در سبك عشق يم
؟ آيــا اندحيث سالمت روان دچار مشــكل ازعاشق  عشق با سالمت روان چيست؟ آيا افراد

مشــابه در  يت پژوهشسؤاالاز يد؟ بسيارداررابطه وجود  2يذهن يبين انواع عشق و بهزيست
 يهــايپرسش آخر اينكه آيا عشق با ويژگ ست كه بايد به آنها پاسخ داده شود، وهاين ميان 
داشــته  تــأثيرك عشــق تواند در سبيم يرابطه دارد يا خير؟ آيا اختالالت شخصيت يشخصيت
در تحقيــق حاضــر  ؛ البتــهتواند پرده از اسرار عشق بــردارديها مپاسخ به اين پرسش ؟باشد

با شخصــيت را بــه دو مرتبط هاي پرسش اصوالً. شودكيد ميأشخصيت و عشق ت ةبيشتر بر رابط
مثــل  نامــهسبك عشق را با يك پرسش ةابتدا به صورت عادي رابط. توان پيگيري كردصورت مي

هــاي ســبك ةديگر آن است كــه رابطــ ةشيو .يمكننامه شخصيت كتل يا پنج عاملي بررسي پرسش
نماينــد شخصــيت را ارزيــابي مــي ةشناســانآســيبشخصيت كه ابعاد  ةنامعشق را با يك پرسش

ي قرار گيرد. لــذا بــرا يارزيابدر كانون آن نيز  يوجود آسيب روان يم تا در صورتكنمقايسه 
در تحقيــق  . به همين دليلي شده استكامل به اين پرسش تحقيق حاضر طراح يگويپاسخ
  .شده استاستفاده  MMPI و NEO از هر دو روش و از دو تست حاضر
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؛ و مشــاوره زده شــد فكر نخستين آن در اتاق درمان يهاو جوانه ،ضرورت اين تحقيق
 ياز آن بــرا يند كــه رهــايشويم يهايخواسته يا ناخواسته درگير چنين عالقه يزيرا بسيار
را بــه خــود و  يســنگين يهــااز اوقــات آســيب يميسور نيســت و در بســيار يآنها به آسان

 ةو از ادامــه گير روابط عاشقانه شدي كه درنمايند. چه بسيار دانشجويانيشان وارد مخانواده
انــد و شــدههــل كــه در دام عشــق گرفتــار أو چه بسيار زنان و مردان مت اندتحصيل بازمانده

لذا اين افــراد اگــر متوجــه شــوند كــه ي شده است. آنها دچار آسيب جد يخانوادگ يزندگ
 يخالص شدن از آن يا از بين بردن آثار تخريبــ يپاتولوژيك است برا ةآنها يك رابطة رابط

  و طالب درمان خواهند بود.كنند مياز آن به مراكز مشاوره مراجعه  يناش يهاشكست
 يهاو مهارت يارتباط يهابهداشت روان، آموزش مهارت يهاآموزش اين اطالعات در

از  ،تواند مفيد باشد. اگر دانشجويان يك دانشگاه در بدو ورود بــه دانشــگاهينيز م يامقابله
 يدارنــد شناســاي يكه زمينه مشــكالت ارتبــاط يهايو شخصيت ي،بندطبقه يحيث شخصيت

و صــحيح بــه آنهــا داده شــود و  مؤثر يفردبينارتباط  يالزم برا يهاسپس آموزش ،شوند
از مشــكالت ايــن  يبســيار، ي گوشزد گرددآموزش يهاآنها در اين دوره يمشكالت احتمال

از اين دســت را  يهاآموزش يبسيارتحقيقات كه چنانهدف مرتفع خواهد شد.  يهاگروه
پــردازد. يعشــق و شخصــيت مــ يهــاسبك ةتحقيق حاضر تنها به رابط البته 3دانند.يمفيد م

  .آشكار گرددبودن آن ضرورياين مسئله و  ةموارد باال تنها به اين دليل ذكر شد تا گستر

  عشق يهابه پژوهش يرويكرد تاريخ

گــذار را بــا نظــم ثراعشق بهتر است ديدگاه برخــي از دانشــمندان  ةآشكار شدن پديد يبرا
ميان تحقيقات آنها به مفهــوم عشــق و علــل  عشق و هم در ةبياوريم تا هم به پيشين يتاريخ

 آن اشاره كرده باشيم.پيدايي 

  رابين

ترين و با معناترين احساسات به شمار ) با وجود اينكه عشق جز عميق1970رابين (به گفتة 
ســاخت بــا دو  ياند. او مقياسبه آن نكرده يهيچ توجه عمالً يشناسان اجتماعروان ،روديم

عامل پيونــد شــامل . در مورد عشق يو ديگر در مورد پيوند و ارتباط ييك :گيرينوع اندازه
عشــق شــامل عــواملي مثــل ي اســت و دوست احترام و ديدگاه خوب، مثل جذابيت، يموارد
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اظهار عالقه و ميــل او،  در برابرو مسئوليت  يبه معشوق، اظهار انحصارطلب ياظهار وابستگ
خورد. عشق يبه چشم نم ييا جذابيت جنس يسدر ميان اين عوامل، عامل جن. به بودن با او

  توصيف شده است. يو هيجان ي، شناختيبه عنوان يك نگرش به همراه عناصر رفتار
عشق بــه  يتجرب يگيراندازه يسرسختانه برا يهااز تالش يالبته كار رابين به عنوان يك

به عشق رمانتيــك متمركــز شــده اســت و  يعشق شهوان يجاه تحقيقات او ب. روديشمار م
حكايت از آن دارد كه اين تحقيق از ايــن حيــث بــا تحقيقــات  يتمركز بر حالت غير جنس

 4كنوني مغايرت دارد.

  رابرت استرنبرگ

كه تمام اوصاف عشق را  يعشق ييعنـ  عشق كامل ةتجرب ي) گفت كه برا1988استرنبرگ (
  .صميميت، تعهد و شهوت؛ يعني باشد مؤلفهسه  يعشق بايد داراـ در بر داشته باشد 

و اشــتراك احساســات اســت.  ياست و شامل احساس نزديكــ يجزء عاطف» صميميت«
عاشــق « ةو احساس شاعران يو شامل جاذبه جنس يانگيزش يجزئ» و شهوت هيجان ،شور«

كــه از دهــد خبــر مياست و از نيــت شــخص  يو بازتاب يشناخت جزء» تعهد«است. » بودن
  5حكايت دارد.ايدار پ ةرابط

از عشــق شــكل  يبه هم بخورد مفهوم جديــداين سه عامل او معتقد بود كه اگر تعادل 
يگــر فقــط نســبت بــه فــرد د يگيرد كه با مفهوم عشق كامل تفاوت دارد. مثال اگــر فــرديم

به وجود خواهــد آمــد و  يدوست ةاينجا بين دو نفر تنها رابط، احساس صميميت داشته باشد
ان و هيجــ ،گيــرد. اگــر شــوريشكل مــ يباشد، عشق خيابان و شهوت هيجان ،شوراگر تنها 
در آن صورت شاهد عشق رمانتيك هســتيم و اگــر  ،و صميميت باشد و تعهد نباشد شهوت

در آن صــورت عشــق مشــفقانه ، و شور و هيجان ضعيف باشدصميميت و تعهد باال  ةرابط
  است.شكل گرفته 

  اريك فروم

امــا اند. ي نوشــتهدر باب عشق مطالب يشناساست كه در روان يكسان اريك فروم جزء اولين
از انتقــادات  ييكــ يپژوهشــ ةنبودن و نداشتن پشــتوان ياهميت و شهرت او، علمبا وجود 

او  يهــاتوان ديدگاهينم يشناسدليل جايگاه و شهرت فروم در روانه بالبته وارد بر اوست. 
  6.ناديده انگاشت را كامالً
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  يجان ل

اين بود كه مردم چگونه عشق را بــا همــه  يدر پ يتحقيقاتاجراي با  1970 ةن لي در دهجا
داشت بــا ايــن كــار از جريــان عشــق در غــرب  كنند. او قصديكه دارد تجربه م يهايگونه
 يهــا، از رنــگياعشق را به رنگ تشبيه كرد. طيف گسترده يهاكند. لي سبك يزدايافسانه
اولــي  يهــااز تركيــب رنــگ يثــانو يهادهند، رنگا تشكيل ميثانوي ر يهاتا رنگ ياصل

عشق به دو طيف اولــي و ثــانوي . شود. شبيه به همين مسئله در عشق نيز هستيتشكيل م
  از: اندي عشق اولي عبارتهاسبك. شوديتقسيم م

  ؛شديد جذابيت بدني و عاطفي عشق پرشور:ـ 
  ن؛نمايش عشق را بازي كرد :عشق نمايشيـ 
  ي.بر دوست ي: عشق مبتندوستانه عشقـ 

كه از تركيب اين سه عشق اولي تشكيل شده است به سه نــوع تقســيم  يثانو يهاعشق
  :شوندمي

ايــن افــراد . ي و سبك عشق دوستانه استاز سبك عشق نمايش يتركيب :عشق منطقي. 1
را كه يك ازدواج خوب به آن احتياج دارد  يمثل اينكه صفات؛ دهنديمعقول انجام م يارزياب

 .معشوق خود را مطابق معيارهايشان كنند ويمطالبه م
اســت و  يعشق پرشور و سبك عشق نمايشــ تركيبي از سبك :وسواسي ةعشق وابست. 2

 ت.پرشور اس يمستلزم انحصار، وسواس، اضطراب و رفتارها
توانند بــه يناايمن هستند و ماين عشق است. آنها اغلب مضطرب يا  ةبيم يمسائل جنس
دهنــد و به درمان پاسخ مــي يبه خوب يحسود باشند. عاشقان وابسته وسواسيصورت افراط

 كنند.يپيدا م ياغلب از اين سبك رهاي
 يوســواس و ســير ،حســادت ،كشــيدن يســخت ي،وسواســ ةهاي عشق وابستاز ويژگي

دهنــد. يبه روابطشــان مــ يزيادين دارند و اهميت يآنها اغلب عزت نفس پا ي است.ناپذير
احســاس  ،كننــدياســتفاده مــ يو صفات تفضيل يآنها در رابطه با معشوقشان از صفات ملك

پيدا  ياتفاق يامعشوقشان را اغلب به شيوه نكنند كه آنها به معشوقشان احتياج دارند. آنايم
نوجــواني و  در ي عشق است كــه معمــوالًهاين سبكتركنند. اين سبك از عشق از رايجيم

ي هــاتــوان گفــت معــادل همــان عشــقمي اوايل بزرگسالي بيشترين بسامد را دارد و تقريباً
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مدارس و در كل سطح جامعه شاهد آن هستيم  ،هاآتشين دوران جواني است كه در دانشگاه
ي ديگــر هــالــذا نبايــد بــا ســبك .حاضر نيز عمدتا به همين نوع از عشق نظــر دارد ةو مقال
  ط شود.ها خلدوستي

باشــد كــه ياز سبك عشق پرشور و سبك عشق دوســتانه مــ يتركيب ه:عشق ايثارگران. 3
كرد كــه ايــن نــوع عشــق بــا  يياد آور يو البته شديد است. ل يبشر دوستانه، رفاقت معموالً
بــا ؛ ي بسيار نادر اســتدرجوامع سكوالر امروز غرب اما، ي هم آهنگ استمسيح يايدئولوژ

 د.در جوامع ديگر يافت شووجود اين ممكن است 
، يار خود است. عشــاق ايثــارگر، اغلــبو محاصره كردن تمام ع ي، قربانايثارگرانهعشق 
. عاشقان ايثارگر، معشوقشان را به عنوان قــديس مشــاهده و آرزو دارند يمعنوهاي گرايش

سند كه توانند به اين احساس بريكنند كه در خدمتشان باشند. عاشقان ايثارگر سرانجام ميم
  7آن است. يسوء استفاده شده است. حالت پيشرفته عشق ايثارگرانه در بخشندگآنان از 

 سوزان هندريك و كاليد هندريك

كوشــيدند ) بــا ســاختن مقيــاس نگــرش ســنج عشــق 1990و  1986هندريك و هندريك (
مقيــاس آنهــا بــه طــور گســترده در از كننــد.  عمليــاتيگفته عشق  ةمفاهيمي را كه لي دربار
مقياس خــود انجــام  يبرا ياگسترده ياما آنها هيچ توجيه نظرشد؛ تحقيقات عشق استفاده 

جان لي به سامان رسيده اســت ظرية نكه بيشتر اين كار، بر اساس شدند متذكر ندادند. آنان 
به يك تحقيق علمــي خود آنها يك مقياس ايجاد كنند. آنها معتقدند كارشان  تا اينكه مستقالً

  رد.دانياز و جامع 
بــا  مــثالً؛ كنديطور كه روابط تحول پيدا مهمان، ي عشق ممكن است تغيير كندهاسبك

عشــق  يهــاسبك يعشق از سبك عشق پرشور به سو يهانزديك شدن به آخر عمر سبك
  8.كنديحركت م يدوستانه و منطق

  عشق يهانظريه

/ شــناختيروان«، بــه دو عنــوان »توضــيح عشــق يرابــ يهــايمــدل«هندريك در ذيل عنوان 
گرايانه در بــدن، هيجــان و ي طبيعتكند. رويكردهاياشاره م» ي/ طبيعيزيست«و » ياجتماع

. در يبــه عنــوان تكامــل مــرتبط بــا مســائل جنســ؛ بــه ويــژه داردما ريشــه  يميراث تكامل
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، تعامــل، ياجتمــاع يهــامانند شناخت، انگيزه ي، مفاهيمشناختيروان ياجتماع يرويكردها
 .مختلف عشق وجود دارد يهايبندارتباط و طبقه

» مشــفقانه يعشــق شــهوان«را شــامل رويكــرد » ي/ طبيعــيزيست« يهندريك، رويكردها
» تحــول عشــق ةنظريــ«زان و شــيور) و هــا و... و ي(بــالب» يدلبســتگ يفرايندها« (هاتفيلد)،

را شــامل » ي/ اجتمــاعشــناختيروان« ي) و رويكردهــايطبيعــ يزيســت يبنــد(ديدگاه طبقه
 داند.ميعشق  يهاخود، مثلث عشق و سبك ةتوسع ،يرويكرد الگوي

: يكــي كنــديعشق را به سه دسته تقسيم مــهاي نظريه ،اما آرون بدون هر گونه تفصيلي
از  يعبارت است از بخشــت؛ ديگري پيروان فرويد اس يبراساس ديدگاها يروان تحليلگر

 يهــاثر از مــدلأمت؛ سوم هرلد كلي و جان تيبوت يهابر اساس ديدگاه ييادگير يهانظريه
 اند.طرح كرده كه آرون و آرون گسترش خود

 .بريمميها را با رويكرد آرون پيش تئوري

 يگرروان تحليل يهانظريه.الف

تكــرار  يفــرد بــرا. نــدكنيكيد مأناهشيار ت يهابر انگيزه يبه صورت سنتپردازان نظريهاين 
كه صــفات ايــدآلش را دارد(گمــان يــا  يخواهد با فرديبا والدينش م يروابط دوران كودك

ديــد، منجــر بــه يــك  كند) ارتباط بر قرار نمايد. بعد از اينكه معشــوق را واقعــاًيم يفرافكن
 .شوديم ياحتمال يرهاي

 ياجتماع ييادگير يهاب. نظريه

و  يباشــد كــه كلــيوابستگي متقابــل مــنظرية در مورد عشق،  ياجتماع ييادگير يهانظريه
ارتباط با يك دوســت يــا در  يجذابيت براالگو . در اين پديد آوردند 1978تيبوت در سال 

شود كه در اين موقعيت افراد يــك يتوصيف ميبه عنوان موقعيت نهايت عشق به اين دوست
 ين عمــل در ارتبــاط بــا انتظــارات ارتبــاطاي. كننديدريافت م را به عنوان پيامد مثبته رابط
شود كه در يدرك م ي. در ابعاد ديگر اين مدل، عشق، به عنوان اشاره به موقعيتاست ياپايه

) يعالقــه بــه خود(فــور يهاكه از رفتار بر اساس پايه يانگيزش يآن موقعيت يك دگرگون
شــود كــه ايــن توجــه يتوجه گسترده تبــديل مــ يهاگرفته و به رفتار بر اساس بنياننشئت 

 يبيرونــ يبــرا يشود. بنابراين، عشق، مستلزم آمــادگيو ارتباط نيز م گسترده شامل دوست
 .باشديفايده رساندن به ديگران م يبرا يفداكار يو حت يساز
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  خود ةتوسع ةج. نظري

 يكند كه مردم براياين گونه فرض مالگو اين . استكرده آرون ارائه را خود  ةتوسعالگوي 
 يها و هويتييها، توانامانند ديدگاه يشامل متغيرهاي، خود ةانگيزه دارند. توسع، خود ةتوسع

تحقق اين امر انجام  يكه برا يهاياز شيوه ي. يكشودقرار داده مي »خود«است كه در اختيار 
، يزيرا در ايــن روابــط هــر فــرد، ديگــران (يعنــ؛ است» روابط نزديك«استفاده از ، دهنديم

درك » خــود«از ايــن  يجزئــ، طور كه هستي آنها و هويتشان) را تا حدييها، توانااهديدگ
، ي اســت كــه در آنشود كه عشق توصــيف مــوقعيتيدر مورد عشق گفته مبه ويژه كند. يم

ت ئنش يبالقوه را كه در دسترس است و از ارتباط با فرد ديگر ةاز توسع يعاشق سطح باالي
 ةباال باشد، تجربــ يبالقوه ادراك شده خيل ةتوسعه يا توسع ةانداز كند. اگري، ادراك مگرفته

  9.)شوديجديد م ةكه فرد وارد يك رابط يشود. (مثل هنگاميعشق شديدتر م

  روش تحقيق

با توجه به شرايط و اهداف تحقيق روش تحقيق انتخابي روش همبســتگي انتخــاب شــد و 
 ايو براي تحليل داده از برنامه رايانه اسپيرمن ياز ضريب همبستگ يمحاسبه همبستگ يبرا

SPSS .استفاده شد  
و  يدانشــگاه عالمــه طباطبــائ يشناســروان ةما تمام دانشــجويان دانشــكد يآمار ةجامع

به صورت تصــادفي افراد هستند كه از ميان آنها  يعلوم حديث شهر ر ةدانشجويان دانشكد
صحيح اجرا و بــه  ةآزمون به شيو 140 ها به اجرا درآمد. از اين ميانو آزمونشدند انتخاب 

ها از ي تست عشق بسياري از آزمودنيهاسفانه به دليل حساسيت گزينهأسرانجام رسيد و مت
  .كردندامتناع پاسخ به آن 

  ر پژوهشابزا

هــا عبــارت بودنــد از ايــن پرسشــنامه. شداين تحقيق از سه پرسشنامه استفاده  ياجرا يبرا
و  ،يمــهفتاد و يك آيت MMPIي شخصيت ة)، پرسشناميآيتم NEO )60 يشخصيت ةپرسشنام
اين سه پرسشنامه به اين جهــت انتخــاب شــد   LAS.عشق يهاسنج سبكنگرش ةپرسشنام

از معتبرتــرين يكــي عشــق  يارزيــاب يبــرا ييعنــهســتند، ها در نــوع خــود كه اوالً بهترين
ــدريك اســت يهــاســبك ةهــا پرسشــنامپرسشــنامه ــورد شخصــي ،عشــق هن ت و و در م
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 يتوضيحات مبسوط ،برخوردارند. در ذيل يادو تست نخست از جايگاه ويژه يشناسآسيب
  هر كدام خواهد آمد. يبرا

   NEOنامهپرسش

را كه هر عامل شش صفت در زيــر مجموعــه خــود  ياين پرسشنامه پنج عامل مهم شخصيت
  كند.يم يصفت را بازشناس يدر مجموع سو  يدارد ارزياب

 ،گشــودگي بــه تجربــه ي،گرايــ، بــرونرنجــوريروان: ند ازابزرگ عبارتاين پنج عامل 
  10گرايي.ورزي و وجدانتوافق

  NEO-FFIآزمون 

 دنــدكراي نيز تدوين عالوه بر آزمون كامل، آزمون خالصه شده )1992( يكاستا و مك گر
 يتر از تست شخصيت خودشــان اســت. ايــن كــار بــرابيشتر و بهينه ةاستفاد يكه در راستا

نياز داريم مفيد است.  يكه اطالعات كل يزمان يندارند يا برا يكه وقت زياد يهاييآزمودن
ســنجد. ميرا  يآيتم دارد و پنج صــفت اصــل 60ناميدند. اين تست  NEO-FFI اين تست را

هــر عامــل  يهفده سال داشته باشند. در اين فرم برا ياين تست بايد افراد باال ياجرا يبرا
نمــره  4تــا  0كند از يكه دريافت م يده است و هر آيتم بر حسب پاسخش يآيتم طراح 12

بــه ترتيــب عوامــل  79/0و  79/0، 80/0، 75/0، 83/0پايــايي شده اســت. ضــريب  يگذار
C,A,O,E,N 11.دست آمده استه ب  

    ١٢MMPIپرسشنامه

كــه  يمــك كينلــ يو چــارنل يتــاوهااســتارك 1943نخستين بار در ســال را  MMPI آزمون
 يطراحــ يتشخيص يهايارزياب يبرا ،دانشگاه مينوسوتا مشغول كار بودند يهادربيمارستان

. يو اعتبــار يبــالين يهــايويژگــكنــد: مي يرا بررســ ينامه دو نوع ويژگكردند. اين پرسش
 يهــاامــا مقيــاس، ددهــيقرار م يبررسدر كانون فرد را  ياختالالت بالين يبالين يهامقياس
  د.كنيم يرا ارزياب يآزمودن يهااعتبار پاسخ ي،اعتبار

 ي، مردانگياجتماع ي، انحراف رواني، هيستري، افسردگيخود بيمارپندار :مقياس باليني
  13.ياجتماع ي، اسكيزوفرنيا، هيپو مانيا، درونگراييپارانويا، ضعف روان ي،ـ زنانگ
ممكن است. ايــن  يو هم به صورت گروه يهم به صورت انفراد MMPI تست ياجرا
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كــه . است MMPI گران سرشناسي از پژوهشباچر يك. استمطلب را به نقل از باچر آورده 
كــه در  يها كتاب و مقاله در نشريات معتبر نوشته است. اكثر كســانهفتاد تا كنون ده ةاز ده

 وداده نســبت باچر از مطالب خود را به تحقيقات  يبسيار، اندمورد اين آزمون تحقيق كرده
  14اند.را مرجع قرار دادهاو تحقيقات 

   LASپرسشنامه

اين پرسشنامه شش نوع سبك ارتباط عاشــقانه را  ،استهندريك ساخته را  LAS ةپرسشنام
در مــورد  يسنج است و حتنامه آن است كه نگرشپرسشاين  يهااز قوت كند.مي يارزياب
ت. هندريك اين شش ســبك را از ساند نيز قابل اجراكه هرگز رابطه عاشقانه نداشته يكسان
به اين شــش ســازه  يدستياب يبرا يمستقلنظري وام گرفت و خود آنها هيچ تالش  يجان ل

  نمودند. يطراح يل يخود را با تكيه بر كارها ةنامپرسشو . انجام ندادند

    ياعتبار و رواي

اين تست صورت گرفته است و استقبال روز افــزون از  يدر اعتبار و رواي يتحقيقات زياد
تســت  يروايــ ي) در تحقيق2004از اين مطلب است. كنماسا( يدر سرتاسر دنيا نيز حاكآن 
  را در ژاپن نشان داده است. يل

كه در رابطه بــا عشــق  يديگر يهارا با تست LAS ارتباط بين يهندريك نيز در تحقيق
  15د.اآنها را مورد تاييد قرار د يانهست مورد سنجش قرار داد و همس

  ـ روش تجزيه و تحليل ٦ـ  ٣

  :نوع مقايسه در نظر گرفته شده استها دو مقايسه اين تست يبرا
 8و  NEOگانــه شخصــيتي بين انــواع ســبك عشــق و عوامــل پــنجهمبستگ ي. بررس1

  پيرسون استفاده شد. يكه از همبستگ MMPI ياختالل بالين
انواع سبك عشــق در زنــان و مــردان هاي نمرهمقايسه ميانگين  يمستقل برا t. آزمون 2
  كنيم.هاي معنادار را استخراج ميبا استفاده از اين آزمون تفاوت ميانگين است.

  تحقيق يهايافته

  عشق مردان و زنان يهاسبك ةمقايس

كــه دهــد تحقيق حاضر نشان مــي ؟آيا الگوي عشق زنانه و مردانه باهم تفاوت دارند يا خير
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هم تفاوت دارند و در هر  عشق نمايشي و عشق ايثارگرانه با ةمؤلفمردان و زنان تنها در دو 
عشق بــين زنــان و مــردان از  يهاسبك ةمقايس يبرادارند. دو عشق مردان ميانگين باالتري 

   .مستقل استفاده شد t آزمون
 t، 231/2 ةرنم، نشان داده شده است 2طور كه در جدول همان، ينمايش در سبك عشق

اخــتالف بــين دو  .معنادار است 05/0است كه در سطح  023/0مشاهد شده  يآلفا. باشديم
  است. 67/0و انحراف استاندارد ميانگين  45/1ميانگين 

 029/0مشاهده شــده  يآلفا. است 22/2دست آمده ه ، بt رةدر سبك عشق ايثارگرانه نم
و انحــراف اســتاندارد  39/2دو ميانگين  اختالف بين. ار استمعناد 05/0است كه در سطح 

  است. 7/1ميانگين  يخطا
و ايثارگرانــه، ميــانگين مــردان بــه صــورت  ينمايشــ يپس در هر دو سبك عشــق يعنــ

  .استي باالتر از زنان معنادار
 يهااما معموالً انگيزه، كند كه معشوقش را دوست دارديفرد وانمود م يدر عشق نمايش

رســيدن  ياين افــراد بــرا يگاه يدر كار است و حت ييا مال يجنس يهامانند انگيزه يديگر
به اهداف خود با چندين معشوقه يا معشوق ارتباط دارند و در صورت لزوم اين ارتباطــات 

  دارند.ينگه م يرا مخف
  و سبك عشق ايثارگرانه) يعشق مردان و زنان (سبك عشق نمايش يهاسبك ي: مقايسه آمار1جدول 

  ميانگين خطاي استاندارد  انحراف استاندار  ميانگين  دتعدا  جنس  متغير

  سبك عشق نمايشي
  مرد
  زن

38  
88  

2895/20  
8295/18   

05718/3  
63008/3  

496/0  
387/0  

  سبك عشق ايثارگرانه
  مرد
  زن

41  
91  

6829/25  
2857/23  

5966/5  
0264/6  

87404/0  
63174/0  

  عشق مردان و زنان يهاسبك ة: مقايس2جدول
  )αمعنادار( انحراف استاندارد خظاي ميانگين t  جنس  متغير

  مرد  سبك عشق نمايشي
  زن 

168/2  
321/2  

67338/0  
62905/0  

032/0  
023/0  

  مرد  سبك عشق ايثارگرانه
  زن 

161/2  
223/2  

10928/1  
07844/1  

033/0  
029/0  

  

را دارد تحليل  تريدوگانه خود كه در دل خود چندين فرضيه جزئ يهابر اساس فرضيه
  كنيميرا مطرح م يشود. ابتدا دو فرضيه كلمي

  د؛ي وجود دارهمبستگ ةبين عشق و شخصيت رابط :اول ةفرضي
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  وجود دارد. يعشق و عوامل شخصيت رابطه همبستگ يهابين سبك :دوم ةفرضي
شش سبك عشق با عوامل و اختالالت شخصيت كه در تحقيق حاضر  يفرض همبستگ

  شود.يتقسيم م تركوچك ةبه دوازده فرضي ،است استفاده شده MMPI و NEO از دو تست
بــين  كه طرح شد اين بود كه آيا اساســاً يو مهم يپرسش كل، نخستين كه بيان شدچنان

ترين پرسش تحقيق حاضر اســت كــه يعشق و شخصيت رابطه وجود دارد؟ اين پرسش كل
صــورت  spss كه با نــرم افــزار يپاسخ آن در مورد تست شخصيت نئو مثبت است. تحقيقات

) (LASعشــق يكلــ ةو نمــر (NEO) شخصــيت يكل ةمثبت بين نمر يهمبستگبيانگر گرفته 
  است. معنادار) 0/  01 يبا ضريب خطا( 0/ 320آنها با  يباشد. همبستگمي

يافت نشد و تنها يــك  يمعنادار يهمبستگ LAS يبا نمره كل MMPI يالبته بين نمره كل
  بدست آمد كه معنادار نيست. 0/ 144 يهمبستگ

 NEOيكه آزمون شخصــيتكنيم مي يقبل از گزارش تحقيقات و جداول مربوط، يادآور
هــا ذكــر شــده اســت و جــدول ياين پنج عامل در باال. شوديتشكيل م ياز پنج عامل اصل

كنــد كــه در يمــبحــث از هشت اخــتالل  سؤالي 71شده  ةدر آزمون خالص MMPIآزمون 
  جدول به آن اشاره شده است.دومين 

 و NEO پرشــور بــا سبك عشق ةگيرد رابطيقرار م يكه مورد ارزياب يهمبستگنخستين 
MMPI شــديد  يو عــاطف يايــن ســبك از عشــق، جــذابيت بــدن ي. (بارزترين ويژگــاست

  .باشد)يم
 ةو عشــق پرشــور رابطــ يگرايــتنها بين وجدان ) نشان داده شده است كه3در (جدول 

مشاهده  يمعنادار ةوجود دارد. و در بقيه جداول نمر 01/0 يبا ضريب خطا 258/0معنادار 
  شود.ينم

  عشق نةهاي ششگاو سبك NEO: همبستگي بين تست شخصيت 3جدول 
  وجدان گرايي  توافق گرايي  برون گرايي  گشودگي به تجربه  روان رنجوري  متغير

  258/0   04/0  115/0   020/0  -  057/0  سبك عشق پرشور
 003/0 =α  

  - 186/0  037/0  87/0  047/0  سبك عشق نمايشي
04/0 =α  121/0  

  α  035/0 -  226/0= 021/0- 021/0  سبك عشق دوستي
012/0 =α  117/0 -  289/0  

001/0 =α  

  247/0  148/0  038/0  037/0  سبك عشق منطقي
005/0 =α  

246/0  
005/0 =α  
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  سبك عشق
  وابسته وسواسي

0329/0  
003/0 =α  165/0 -  153/0  

209/0 -  
003/0 =α  

006/0 -  
  

  سبك عشق ايثارگرانه
215/0  
000/0  092/0 -  56/0  59/0-  147/0 -  

  هاي ششگانه و دو سبك از سبك MMPIهمبستگي بين تست شخصيت :4جدول 

  Hs  متغير
  (هيپوكندريا)

D  
 (افسردگي)

Hy  
  (هيستريا)

Pd  
 (ضداجتماعي)

Pa  
 (پارانوئيا)

Pt  
(سايكاستني)

Sc  
(اسكيزوفرنيا)

Ma  
 (مانيا،شيدايي)

سبك عشق وابسته 
  244/0  039/0  179/0  165/0  وسواسي 

007/0 =α  
292/0  

001/0 =α  
426/0  

000/0 =α  
381/0  

000/0 =α  
350/0  

000/0 =α  
سبك عشق 
  196/0  174/0  098/0  046/0  077/0  108/0  ايثارگرانه 

033/0 =α  
196/0  

033/0 =α  
236/0  

003/0 =α  
  

 NEOبــا عوامــل  ينمايشــ ســبك عشــق ةرابطــشــود، مي يكه ارزياب يهمبستگدومين 
  باشد).يمآن اين سبك از عشق، نمايش  ياشد. (بارزترين ويژگبمي

 186/0معنــادار  ةشود و اين رابطيك همبستگي معنادار نشان داده ميتنها  در اين بخش
ي افــراد ييعنــ است؛ يو سبك عشق نمايش يگرايبين عامل توافق 05/0 يـ با ضريب خطا

مشــكل ، در دراز مــدت مخصوصــاً، به ويــژه ي توافقدر ويژگ، كه اين سبك عشق را دارند
  دارد.حكايت ـ از اين مسئله  186/0و رابطه  دارند

  يبين تست شخصيت و سبك عشق نمايش ي): جدول همبستگ3(جدول 
. ســتا NEO دوســتانه بــا ســبك عشــق ةرابطــشــود يم يكه ارزيــاب يسومين همبستگ

  .باشد)عشق، دوستانه بودن آن مياين سبك از  ي(بارزترين ويژگ
بــا  يآن است كه ســبك عشــق دوســتانه در ســه ويژگــ 3توجه در جدولدر خور  ةنكت

ـــ بــين 210/0معنادار اما معكوس  ةمورد آن رابط. نخستين ي داردعوامل شخصيت همبستگ
 226/0معنــادار  ةد دوم رابطــو مور است 01/0در سطح  يرنجوراين سبك از عشق با روان

آنها حائز اهميــت  يكه هر دو باشديم 05/0در سطح  يگرايبين اين سبك از عشق با برون
و ســبك عشــق دوســتانه  يگرايــبــين وجــداناســت، كه مثبت  ياما سومين همبستگ. است

را در  يجالب يهاحرفه رابطهر سه و اين  است 01/0در سطح  289/0اين رابطه ، باشديم
  صل پنجم به آنها اشاره خواهد شد.دل خود دارند كه در ف
 MMPI و NEO بــا يمنطقــ سبك عشــق ةرابطشود، مي يكه ارزياب يچهارمين همبستگ

  ).باشديدر آن م يعاقالنه و منطق ياين سبك از عشق ارزياب ي. (بارزترين ويژگاست
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و  يگرايــتوافــقو  يمثبــت بــين عشــق منطقــ ي) دو همبســتگ3بــا توجــه بــه جــدول (
ي و همبســتگ 01/0در سطح  246/0 يگرايتوافق يهمبستگ. يت استرؤقابل  يگرايوجدان
  باشد.يم 01/0در سطح  247/0 يگرايوجدان

 MMPI و NEO با يوسواس ةوابست سبك عشق ةرابط، يمورد ارزياب يپنجمين همبستگ 
انحصــار ، ي آنهــايويژگــگويند كــه از ي. (اين سبك از عشق را عشق رمانتيك نيز ماست
 ي) دو همبســتگ3با توجه به جدول ( .پرشور است) ي، وسواس، اضطراب، و رفتارهايطلب

 ةانداز. شوديديده م يگرايو توافق يرنجورروانو  يوسواس ةبين عشق وابست يمثبت و منف
 392/0 يرنجــورروانو عامــل  يوسواســ ةعشق وابست ةرابط: قرار استاين از  هااين رابطه

ي و عامــل وسواســ ةعشــق وابســت يهمبســتگ ةباشــد و رابطــيمــ 01/0 يدر ســطح خطــا
باشــد. يم 05/0 يـ در سطح معنادار 209/0برابر با ، معكوس استاي رابطهكه يگرايتوافق

عزيمــت ايــن  ةنقطو  سؤالو اين همان دارد  يباالي يفراوان شناسانهآسيبدر سطح صفات 
  دارد. يهمخوان يلينو با شواهد با رساله بود

ك از اخــتالالت يــاز نكات جالب توجه اين است كه چهار سبك نخست عشق بــا هيچ
 يعشــق يعنــ يهانشان ندادند و تنها دو سبك از سبك يهمبستگ MMPIموجود در تست 
از  ي) بــا برخــAgape) و ســبك عشــق ايثارگرانــه (Mania( يوسواســ ةسبك عشق وابســت

  شود:ميبه جزئيات آنها اشاره اكنون دهد كه ينشان م يهمبستگ MMPIاختالالت 
  .است 01/0و در سطح  350/0 يوسواس ة(مانيا) و عشق وابست بين يهمبستگ ةرابط
  .است 01/0و در سطح  381/0وسواسي  ة(اسكيزوفرنيا) و عشق وابست همبستگي بين ةرابط
 01/0و در ســطح  426/0وسواســي  ة(سايكاستني) و عشق وابســت همبستگي بين ةرابط

  باشد.مي
  .است 01/0و در سطح  292/0 يوسواس ةبين (پارانوئيا) و عشق وابست يهمبستگ ةرابط
  .است 01/0و در سطح  244/0وسواسي  ة(سايكوپات) و عشق وابست همبستگي بين ةرابط

 ةرضــيشــود و فيپاسخ داده م يتا حدود زياد ،رساله ياصل يهااز پرسش يدر واقع يك
  به آنها خواهيم پرداخت. شاء اللّهكه ان گردديمربوط اثبات م

باشــد يمــ NEO ايثارگرانــه بــا ســبك عشــق ةرابطــ، يمــورد ارزيــاب يپنجمين همبستگ
  .)اين عشق ايثارگرانه بودن آن است ي(بارزترين ويژگ
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 215/0 ةرابطــ ايثارگرانــهو عشــق  يرنجــورشويم كه بين روانيمتوجه م )3(از جدول 
  برقرار است.

  4جدول  شناسانهآسيبو در سطح 
  باشد.يم 01/0در سطح  236/0مانيا و عشق ايثارگرانه  بين يهمبستگ ةرابط
  است. 05/0در سطح  196/0اسكيزوفرنيا و عشق ايثارگرانه  بين يهمبستگ ةرابط
  است. 05/0در سطح  196/0و عشق ايثارگرانه  يسايكاستن بين يهمبستگ ةرابط

  گيريث و نتيجهبح

بين عشــق و شخصــيت رابطــه وجــود  اولين پرسش اين بود كه آيا اساساً، كه بيان شدچنان
 يكلــ ة) و نمــرNEOشخصــيت ( يكل ةمثبت بين نمر يهمبستگبيانگر دارد؟ تحقيق حاضر 

  است.) LASعشق (
شــبيه  يهــادر حــوزه ها تحقيق دقيقاًدارد، ده يهمخوان ياين تحقيق با تحقيقات بسيار

» عشــق يهــاقصــه«دارد. نشــان عشــق  يشخصيت يهااين رساله انجام شده است كه از پايه
كــه در چرا؛ اين رســاله نيســت ةارتباط با يافتيب ،ها تحقيق اوستاسترنبرگ كه حاصل سال

يك فرد  يهاهيچگاه قصه. دند بسيار شبيه هم بودكريكه افراد انتخاب م يهايآنجا نيز قصه
كه ـ و اگر قصه  دارد هماهنگ نيست يينيپا يكه گشودگ يباال با فرد ةه تجربب يبا گشودگ

عشــق آنهــا ، شبيه به هــم نباشــدـ  افراد است يهاو روان بنه يمنظور همان ساختار شناخت
عشــق آنهــا  يهامانند كه قصهيپايدار م يمدت يبرا يهايزود خواهد گسست و عشقبسيار 

  شبيه به يكديگر باشد.
شخصــيت و عشــق  ةدرك رابط يتواند برايو عشق نيز م يدلبستگ ةبين رابطتحقيقات 

 ياســت كــه بعضــ يسبك شخصيت تا بزرگ سال يرسان باشد. علت آن نيز ثبات نسبييار
بــه اثبــات  يآن را تــا بزرگســال ي) ثبــات نســب1987زان و شــيور (هــاتحقيقات مثل تحقيق

در نظــر  ياز دلبســتگ يشــكلبايــد يــك را زان معتقدند كه عشق رمانتها اند. شيور ورسانده
آنهــا را تحــت  يدوران بزرگســال يهــايدلبستگ ،كودكان ةاولي هاييدلبستگ يگرفت. الگو

بــه ، ننــدبما يبــاق 17و مستقل 16يكه عاطف يمثال كودكان در صورت يبرا. دهديقرار م تأثير
تبــديل  يبه بزرگســاالنكنند. اين كودكان يايمن پيدا م ياحتمال زياد به مادران خود دلبستگ

كــه بــه آنهــا عالقــه  يتوانند به كسانييابند و ميشوند كه با احساس صميميت آرامش ميم
  18.كننددارند، اعتماد و تكيه 
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تفيلــد و ها آزمايش قرار گرفتــه اســت ودر كانون مختلف  يهاالبته اين مسئله به شكل
، ي دارنــدمتعــدد يهاكنندهتعيينعشق  يهاطرحواره ،گوينديم يا) در مقاله2000راپسون (
ي ارتبــاط با تجارب اوليه كودك، اندي گفتهپردازان دلبستگكه نظريه ، چنانيزياد ةاما تا انداز

  ند.اثابت نسبتاً ،روايناز ؛ دارند
رابطــه مســتقيم عشــق و شخصــيت مــورد  ييعنــ؛ تحقيقات مستقل نيز بسيار انجام شد

 يهــاسبكLAS او با استفاده از .يآرنولد مارجرتحقيق مانند ؛ آنها قرار گرفته است يارزياب
  است.كرده ها و شخصيت رابطه برقرار بين اين سبكو  يعشق خود را ارزياب

شــود. امــا يشدن مــتن مــ يتحقيقات در اين زمينه بسيار است كه ذكر آنها باعث طوالن
عشق و  گيريدر شكل گيريم آن است كه اگر شخصيتيكه از اثبات اين فرضيه م يانتيجه
انــد؛ گذارند نيز حائز اهميتيماثر كه بر شخصيت  يتمام متغيرهاي، دارد تأثيرآن  يهاسبك

مســتقيم يــا غيــر مســتقيم محــيط  تأثيراست و بخش ديگر يو ارث ياز آنها ژنتيك يلذا بخش
 مهــارت مقابلــه بــا، به خصــوص يارتباط يهاآموزش مهارت يبه همين دليل برا. باشديم

  توجه كرد. يشخصيت يهامؤلفهبايد به آن، عشق و درمان 

  با شخصيت ١٩سبك عشق پرشور ةرابط

 ةو در رابطــ پــردازدهــاي عشــق مــيكه به ســبكاست هاي ششگانه از فرضيهاين اولين فرضيه 
بارزترين ويژگي اين سبك از عشق، جذابيت بدني و عاطفي شــديد .(NEO پرشور با سبك عشق

  .سبك عشق پرشور رابطه معنادار وجود داردو  20گرايياينجا فقط بين وجداندر ). باشدمي
، ، قابــل اعتمــادظممــنماننــد  يصــفات، ي با دقت نظر كنــيمگراينوجدا يهامؤلفهاگر به 

) را در ذيل اين 21شناس، دقيق، تميز، برانگيخته و پراستقامتكوش، خود تنظيم، وقتسخت
ديگر افراد با اين سبك عشق از روابط خود بسيار رضايت  ياين عامل خواهيم ديد. از سوي

  آنها مثبت و پر حرارت است. يدارند و فرايند عاطف
باال است نشان گر آن اســت كــه  ياين سبك از عشق با وجدان گراي ياز اينكه همبستگ

بــااليي دارنــد كــه در ادبيــات اســترنبرگ بــا  يافراد با عشق پرشور استعداد مسئوليت پذير
ي بســيار ازدواج مخصوصــا در فرهنــگ ايرانــ يوم تعهد از آن يــاد شــده بــود لــذا بــرامفه

كند به همين دليــل در صــورت نيــاز يموجود، بيان عليت نم يند. البته اين همبستگامناسب
  د.شو يبايد به صورت خاص بررس



٧٠     ١٣٨٩، سال سوم، شماره سوم، پاييز  

  با شخصيت يسبك عشق نمايش ةرابط

كــه يكــي از  22ي استگرايا توافقسبك عشق نمايشي ب ةدر پاسخ به يكي از فرضيات رابط
ايــن ســبك از عشــق، نمــايش عشــق  يباشد (بارزترين ويژگميهاي بزرگ شخصيت عامل
 ياين فرد در صفات ييعن ؛وجود دارد يمنف يهمبستگ ةدر اين بخش بين آن دو رابط .)است
، بــا يحــس همكــار يدارا ،قابل اعتمــاد بــودن ،خوش خلق بودن ،خوش قلب بودن مانند

دهــد فــرد يكه به خود اجــازه مــند. چرااضعيف 23باور و مصمم بودن، خوشبودنگذشت 
ديگر را فريب دهد و صادقانه با او برخورد نكند و در نهايت اين فرد در رابطــه بــا پــارتنر 

 يكند و دائم در تالش است كه با افراد جديديخود فكر ميجنس يخود به نيازها(شريك) 
  24.مانديم يجايگزين مخف يين رابطه از نگاه پارتنرهارابطه برقرار كند و هميشه ا

  سبك عشق دوستانه با شخصيت  ةرابط

. (بــارزترين اســت NEOسبك عشق دوستانه با ةرابط، يمورد ارزياب يهاديگر از رابطه ييك
  ).باشدعشق، دوستانه بودن آن مياين سبك از  يويژگ

با تســت شخصــيت  يسه ويژگتوجه آن است كه سبك عشق دوستانه در ة در خور نكت
ــا  يمعنــادار منفــ ةمــورد آن رابطــ. نخســتين ي داردهمبســتگ بــين ايــن ســبك از عشــق ب

 .ي و سبك عشــق دوســتانهگرايي مثبت بين برونهمبستگ، . و مورد دوماست يرنجورروان
مثبت سبك عشق دوستانه بــا  يو شخصيت، همبستگ يآخرين رابطه بين سبك عشق دوست

  ) است.يپذيريت(مسئوليگرايوجدان
كــه ســبك عشــق  يافــراد .گيــريميم ياگر اين سه يافته را كنار هم بگذاريم نتايج بهتر

، يگرايــي، بروناز ثبات هيجاناست دارند كه عبارت  يدوستانه دارند چند خصلت شخصيت
 يصفاتيعني رنجور نيست واندارد و ر ييم فرد ثبات هيجانيگويم ي. وقتيپذيرمسئوليتو 

ايــن . كمتــر اســتاو در  25كفايت و ترسو بــودن يب، نامطمئن، يهيجان ي،مثل نگران، عصب
كــه  يشويم افراديدر تعارض است و لذا از همين يافته متوجه م يصفات با بهداشت روان

  برخوردار هستند.  ياز بهداشت روان باالي، ادرند روابط دوستانه داشته باشندق
شــويم يمتوجه م يگرايي وجدانانه و عامل شخصيتبين سبك عشق دوست ياز همبستگ

در قبــال دوســتان خــود  با احســاس مســئوليت بــاال مخصوصــاً يافراد كه اين افراد معموالً
توانــد در يمــ بــه تجربــه يين بــودن گشــودگيو پا يگراياين خصلت در كنار برون هستند.
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فرد مقابــل نيــز از همــين اگر سبك عشق ، به ويژه بخش باشدياستمرار روابط دوستانه يار
  سنخ باشد.

ي بــه تجــارب اعالقه يست كه فرد خيلين باشد به اين معنايبه تجربه پا يگشودگ يوقت
گــرا ندارد. اين افــراد چــون بــرون يباالي يطلبتنوع ييابلذا در مسائل دوستجديد ندارد و

اگــر رو، ؛ از اينشوديعميق نم يروابط آنها خيل رابطه دارند و معموالً يهستند با افراد زياد
  عميق شكل خواهد گرفت. يدوستآيد، فراهم  يدوستياب يشرايط عموم

  با شخصيت يسبك عشق منطق ةرابط

 يو دو عامل شخصــيت يمثبت بين سبك عشق منطق يتوجه، همبستگة در خور نكتنخستين 
 يمنطقــ ياين سبك از عشق ارزياب يباشد. (بارزترين ويژگيم يگرايو وجدان يتوافق گراي

از  يدنيا اين سبك از عواطف در نــوع يهااز فرهنگ ي.) در فرهنگ ما و بسياراستدر آن 
 يشــريك زنــدگ يرا بــرا يوجود دارد كه فرد مشخصات و شــرايط يسنت يهايخواستگار

بــر  يكند. چنين افراديخود مشخص و بر اساس اين مشخصات فرد مورد نظر را انتخاب م
ي بــاالي يپــذيرو حــس مســئوليت يگراياساس اين تحقيق از توافق باال و همچنين وجدان

  انتخاب عاقالنه است.، نوعي در واقع اين سبك از عشقند. برخوردار

  باشخصيت  يرابطه سبك عشق وابسته وسواس

باشــد. مــي NEO بــا يوسواســ ةرابطه سبك عشق وابست، يمورد ارزياب يِترين همبستگمهم
، يطلبهــاي آن انحصــاركــه از ويژگــيگوينــد يين سبك از عشق را عشق رمانتيك نيز مــ(ا

  .ي پرشور است)وسواس، اضطراب، و رفتارها

  يرنجورروانمثبت با  يالف. همبستگ

مثــل نگــران،  يصــفات يرنجورانــه يعنــي با صــفات روانوسواس ةافراد با سبك عشق وابست
اين تحقيق شبيه  26.مثبت دارند يهمبستگ بودنترسوكفايت و ي، نامطمئن، بيهيجان ي،عصب
) بــه يوسواســ ةعشق وابست(افراد عاشق . ه كنماسا در ژاپن انجام داده استاست ك يتحقيق

 ياز لــاو دهنــد. نشــان مــي يهمبســتگ 29يو دشمن 28حسادت 27،شدت با صفات اضطراب
شــق شــدن و بــه عا ياحساس نياز شــديد يوسواس ةكند كه عاشقان وابستينقل م )1988(

  30نشان دادن حسادت شديد نسبت به معشوق دارند.
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 مــثالً. شــوديمشــاهده مــ يرنجــورنرواييــد أت يبــرا يدر تحقيق آرنولــد نيــز شــواهد
و  33ياجتنــاب 32مهاد،  ي، افسردگ31) با تحقيرmania( يوسواس ةمثبت عشق وابست يهمبستگ

   34اضطراب نشان داده است.

  يگرايب. همبستگي منفي با توافق

 ةچراكــه عاشــق وابســت؛ ي ســخت اســتامــر كمــ يدر ابتــدا يمنفــ يپذيرش اين همبستگ
رود يپــيش مــ يتا حد بيمار شدن و خودكش يدر مسير رسيدن به معشوقش گاه يوسواس

 يين است. علت اين امر آن است كه با توجه به همبســتگياش پايگرايي توافقچگونه ويژگ
از صــفات بيمارگونــه، در واقــع  يرنجورانه، و بعضسبك از عشق با صفات روان مثبت اين

بــه  يفــرار از اضــطراب درونــ يدارد كه فرد بــرا يوابستگ ةاو در قبال معشوق جنب يتابيب
بــرد. بــه هــر حــال ياو باشد، پناه م يتواند موضوع دلبستگيكند كه ميكه گمان م ياچهره

.. هم در سطح مشــاهدات احساس حسادت او، و عدم تحمل ديدن معشوقش با ديگران، و.
 انــد. معمــوالًقابل مشاهده است و هم برخي محققان مانند كنماسا آن را نشــان داده يمعمول

مشــتمل  يگرايكه توافقدر حالي، اين افراد پيوسته نگران از دست دادن معشوق خود هستند
، بــا گذشــت، يحس همكــار يقابل اعتماد، دارا ،خوش خلق ،مانند خوش قلب يبر صفات

شــديد  يهادر حالتبه ويژه  يباشد كه عاشق وابسته وسواسيخوش باور و مصمم بودن م
بــاال  يهــا) بــا يافتــه1988( ي)، لــ2004)، كنماسا (1995از آنها دور است. تحقيق آرنولد (

  هستند.همسو 

  سبك عشق ايثارگرانه با شخصيت ةرابط

 باشــديمــ NEO ) بــاAgapeسبك عشق ايثارگرانــه ( ةرابط، يمورد ارزياب يِآخرين همبستگ
دهــد بــين يهــا نشــان مــيافتــه. بــودن آن اســت) ايثارگرانــهاين عشــق،  ي(بارزترين ويژگ

  مثبت معنادار وجود دارد. يهمبستگ ةو عشق ايثارگرانه رابط يرنجورروان
كــه  يافراد ييعندارد؛ حكايت  ياضطراب يهازيرساخت ياز نوع ياين همبستگ احتماالً

رنجورانــه دارنــد كــه ايــن روانهــاي گرايشكنند يبه طور كامل خود را وقف كس ديگر م
  خود را نشان داده است.  يمسئله در تحقيقات متعدد

، يرا بين سبك عشق ايثارگرانــه و دشــمن يمشابه ي) نيز همبستگ2004تحقيق كنماسا (
او دربــارة ديگــر از تحقيــق  يكنماسا مشــابه بخشــ ةيافت. دهديحسادت و اضطراب نشان م
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 ةكنماسا در هر دو سبك عشق ايثارگرانه و وابســت ييعن؛ ي استوسواس ةسبك عشق وابست
  را يافته است. ياين سه همبستگ يوسواس

ايثارگرانــه  بين عزت نفس و سبك عشق )1994ماالنداين و ديويس ( يدر تحقيق ديگر
  دارند. يينيپااين افراد عزت نفس  ياند. يعنمعكوس يافته ةرابط

اخــتالل  يمنفــ يهــاياز ويژگــ ي) نيز بين سبك عشق ايثارگرانه و بعضــ1995آرنولد (
 ده اســت.كــررا برقــرار  معنــاداريمثبت  يو... همبستگ 36و اجبار 35يشخصيت مثل وابستگ

  نمايد.يييد مأكه اين اطالعات را تباره هست  ي نيز در اينتحقيقات ديگر
معشوق خود نمايد، حاضــر اســت  يخود را فدا ييدارا عاشق ايثارگر حاضر است تمام

كنتــرل از نبــودن افــراط و .  كنــد و...تمام يا اكثر اوقات خود را مصــروف معشــوق خــود 
  است.شاخص آن  يهامؤلفه
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