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خالصه
آسيبي آيندهاي رشد و تكامل پسبررسي پيش ،هدف پژوهش حاضر :مقدمه

عاشقانه و  يهاي اسناد شكست رابطهلفهواز طريق م) عاشقانه يشكست رابطه(
  . هاي شخصيتي در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز بودسنخ

دانشجو  214، همبستگي از نوع تحليل رگرسيون يمطالعهدر اين : كارروش
 1389عاشقانه را در فروردين  يكه شكست در رابطه) پسر 54دختر و  160(

 گيري گلوله برفي انتخاب و با استفاده از اند از طريق نمونهتجربه كرده
انه و عاشق يآسيبي، اسناد شكست رابطههاي رشد و تكامل پسنامهپرسش
افزار ها از طريق نرمداده. شخصيتي فرم كوتاه نئو بررسي شدند ينامهپرسش
SPSS هاي ضريب همبستگي پيرسون و و با استفاده از آزمون 16ي نسخه

  .شدندتحليل رگرسيون چندمتغيري تحليل 
 درصـد  22 مشـخص نمـود كـه   نتـايج تحليـل رگرسـيون چنـدمتغيري      :هـا يافته

هاي شخصـيتي  سنخ(بين آسيبي توسط متغيرهاي پيشپس واريانس رشد و تكامل
شـود و در ميـان ايـن متغيرهـاي     تبيـين مـي  ) عاشـقانه  يو اسنادهاي شكست رابطه

آسـيبي  گرايي، وجداني بودن و اسناد شخصي، رشد و تكامل پـس برون ،بينپيش
  .كنندبيني ميرا پيش
 وجب پختگي وگرايي، وجداني بودن و اسناد شخصي مبرون: گيرينتيجه

 .شوندمي ،رشد و تكامل فرد بعد از قطع رابطه
  

 عشق ،هاي شخصيتيسنخ ،آسيبي، رابطهپس :هاي كليديواژه

  
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  :نوشتپي
 و بدون حمايت 89- 223- 39خانواده و با تاييد معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز با كد  يكارشناسي ارشد مشاوره ينامهاين مطالعه برگرفته از پايان

  . نهاد خاصي انجام شده و با منافع نويسندگان ارتباطي نداشته است مالي
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Original Article 

 An investigation precedents posttraumatic growth (breakup romantic 
relationship) in the students 

Abstract 
 Introduction: The purpose of present study was to 
investigate precedents of posttraumatic growth 
(following breakup in romantic relations) through 
assessment of attribution styles and personality types in 
Shahid Chamran University students of Ahwaz. 
 Materials and Methods: In this correlational study, 214 
students (160 female and 54 male) who have 
experienced breakup romantic relationship during April 
2010 were selected using snowball sampling method. 
The instruments which were used included the 
Posttraumatic Growth Inventory (PTGI), breakup 
romantic attribution and Short form of NEO Personality 
Traits Inventory (NEO-FFI). Simple correlation 
coefficient and multiple regression analysis were used 
to analysis data, applying SPSS version 16.  
 Results: Based on the result of multiple regression 
analysis, 22% variance of posttraumatic growth is 
explained by predictor variables (personality types and 
breakup romantic relationship attribution). Among the 
predictor variables, extroversion, consciousness and 
personal attribution can predict post traumatic growth.  
Conclusion: Extroversion, consciousness personality 
types and personal attribution results in individual 
growth and developments after breakup a romantic 
relationship. 
 
Keywords: Personality types, Posttraumatic, 
Relationship, Romance  
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  مقدمه
 گذشته از هاازدواج گيريشكل روند به گذرا نگاهي
 درصد ايراني يجامعه در كه اين وجود با دهدمي نشان تاكنون
 هگرفت انجام سنتي صورت به گذشته در هاازدواج از زيادي
 هايعرصه در جنس دو گامبهگام حضور امروزه ،است

 فرهنگ تغيير آن تبع به و بيشتر برخورد موجب مختلف،
 داشتن آرزوي چه اگر ديگر، عبارت به .تاس شده ازدواج

 نيافته كاهش هاسال طول در پايدار نسبتا و شاد ازدواجي
 آن از دارييمعن طور به دوستي و آشنايي فرهنگ است،
 شواهد .)1( است شده متفاوت بوده گذشته در كه چه

 به نسبت باالتري سنين در مردان و زنان كه است اين بيانگر
 انداختن خيرات به در تمايل اين كه كنندمي ازدواج قبل

 از خارج يرابطه يك افزايش موجب است ممكن ازدواج
 يك انتخاب جهت فرصتي هاآن براي و شود ١زناشويي
 اگر نزديك روابط اين اما )1( كند فراهم العمرمادام شريك

 و هستند مردم بيشتر براي رضايت و شادي اصلي منابع چه
 ممكن نيز مواردي در شوند،مي منجر ازدواج به مواردي در

 .شوند منحل نهايت در و باشند نداشته را الزم پايداري است
 عنوان به اغلب دانشجويان بين در زناشويي از قبل روابط
 به موجب كه شودمي نگريسته خطا و آزمون هايتجربه
 .شد خواهد فرد يآينده براي مهمي تجارب آوردن دست
 ديدگاه دو زناشويي از قبل هايشكست گونه اين مورد در

 هاييدشواري را هاشكست اين برخي :دارد وجود عمده
 هاآن برخي و كند غلبه آن به است نيازمند فرد كه دانندمي
  تلقي شخصي تغيير و رشد يبالقوه هايدهنده سازمان را
 بعد درماندگيي حوزه در شده انجام مطالعات .)2( كنندمي
، رابطه شكست كه ستا ايني دهندهنشان، شكست از

 ،)3( گناه و غم سردرگمي، احساس نظير منفي پيامدهاي
 درماندگيو  )4( افسردگي و صدمه نااميدي، احساس
   .دارد دنبال به را )5( عاطفي
 )شكست از بعد منفي پيامدهاي( زمينه اين در تحقيقات چند هر
 رابطه شكست پيامدهاي يحوزه در هابررسي از ايعمده سهم
 كه نيست ايجنبه تنها اما ،است داده اختصاص خود به را

                                                 
1Extra Marital 

 بر محققان از تعدادي .است شده جلب آن به محققان توجه
 باورها ارد،مو اغلب در زندگي دشوار حوادث كه باورند اين
 هاينظريه .)6( دهندمي تغيير را افراد ارزشي سيستم و

 توانندمي مردم كه كنندمي پيشنهاد نيز آسيبيپس تكامل
 بحران مدت طول در را شانزندگي تغييرات بزرگترين

 شده گزارش هايتكامل انواع نتريمعمول .كنند ايجاد
 افزايش( خود ادراك در مثبت تغييرات از عبارتند

 ،)بيشتر نزديكي احساس( فردي بين روابط ،)خوداتكايي
   ).7( )زندگي هاياولويت در تغيير( زندگي يفلسفه

 يرابطه شكست بودن زاآسيب مورد در شده هيارا شواهد
 دادن دست از كه كرد دعاا )5( ٢سيمپسون كه اين و عاشقانه
 كه است تجاربي زاترينآسيب و ترينكنندهناراحت ،شريك

 ستا اين بيانگر آيد، وجود به زندگي در فرد براي تواندمي
 عنوان به( عاشقانه يرابطه شكست از پس تكامل كه

 3آدري و جوينر ).8( است پذيرامكان )زاآسيب رويدادي
  عاشقانهي رابطه شكست از منفيي تجربه حتي معتقدند

 را آن و گيرندمي درس روابط اين از كه افرادي براي تواندمي
 كنندمي قلمداد شخصي تكامل و رشد براي فرصتي عنوان به

 معتقد ٤هبرت، رابطه همين در ).9به نقل از ( باشد مثبت
 به موجب كه باال درماندگي سطوح و منفي ساتاحسا است
 چنينهم شودمي هاشكست پي در درماندگي آمدن وجود
 فرد شخصي رشد باعث كه كند عمل ايگونه به تواندمي

  .)2( شود خوردهشكست
 براي مثبتي پيامدهاي تواندمي رابطه شكست كه امكان اين
 ييدات مورد قبلي تحقيقات توسط باشد داشته دنبال به فرد
 از مفيد ثيراتات اين از برخي .)8،10( است گرفته قرار

 نكاتي گرفتن ياد از است عبارت عاشقانه روابط شكست
 افزايش و بيشتر استقالل احساس آينده، روابط براي سودمند

 ).10( عاطفي بلوغ و خودآگاهي

 رابطه شكست مفيد ثيراتات پيامدهاي پيرامون ايمطالعه
 هايگيژوي ،شكست دليل مورد در اسنادها كه داد نشان

 چهار شكست يآغازكننده وضعيت و جنسيت شخصيتي،
                                                 
2Simpson  
3Joyner and Udry 
4Hebert 
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 افراد تكامل و رشد موجب تواندمي كه است ايعمده عامل
 در كه ييمتغيرها جمله از .شود رابطه فروپاشي از بعد

 توجه مورد رابطه شكست از پس تكامل مورد در تحقيقات
 .است رابطه پايان به راجع يلع اسنادهاي ،است گرفته قرار

 ثيرگذارترينات جمله از رابطه شكست دليل مورد در اسنادها
 اين .است اتفاق اين به افراد پاسخ چگونگي بر عوامل
 پي در كه هاييالئوس به فرد تا كنندمي كمك اسنادها
 نظير يهايسؤال دهد، پاسخ آيدمي وجود به رابطه شكست

 ايمطالعه .)11( بود مقصر كسي چه افتاد، اتفاقي چه كه اين
 در شكست از پس تكامل توانندمي اسنادها كه داد نشان
 ديگر يمطالعه در .)8( كنند بينيپيش را عاشقانه يرابطه
 از پس تكامل بينپيش محيطي اسنادهاي كه شد داده نشان

   .)11( است عاشقانه يرابطه شكست
 اطالعات توانندمي نيز شخصيتي عوامل اسنادها، بر عالوه
 زاتنش حوادث از افراد بهبود چگونگي به راجع مهمي
 گرايي،برون دريافتند محققان ،رابطه همين در .كنند فراهم

 بعد بيشتر تكامل و رشد با توافق و بودن وجداني ،گشودگي
 چگونگي در عوامل اين .دارند ارتباط زاآسيب حوادث از

 يرابطه شكست مثل تنشيپر وقايع از فرد گزارش و تعريف
 مورد در ايمطالعه .)7( دارند كنندهتعيين نقش عاشقانه،
 مثل عصبي ميعال وجود كه داد نشان رابطه انحالل

 هايبينپيش جدايي، وقوع از قبل اضطراب و افسردگي
 ديگري پژوهش .)12( هستند انحالل از بعد بيشتر درماندگي

 از پس تكامل با توافق شخصيتي ويژگي كه داد نشان
 هاآن چنينهم .دارد ارتباط عاشقانه يرابطه شكست
 درماندگي احتماال تعصبي در باال ينمره با افراد دريافتند
 كمتر و دهندمي نشان خود از رابطه شكست پي در بيشتري
 تجربه را رابطه شكست پي در تكامل و رشد هستند قادر
   .)11( كنند
 در تاكنون ،ي حاضرنويسندگان مطالعه اطالع اساس بر

 شكست پي در مفيد و مثبت تغييرات كه ايمطالعه ايران
 توجه با اين، بر بنا .است نگرفته انجام كند بررسي را رابطه

 گسترش ،كشور دانشگاهي جمعيت روزافزون افزايش به
 افزايش آن تبع به و مخالف جنس دو افراد ارتباطات

 نيز و ازدواج وقوع از قبل روابط اين احتمالي هايشكست
 وقوع كشور از خارج در پيشين تحقيقات كه اين به نظر با

 ييدات را روابط گونه اين شكست از بعد مثبت تغييرات
 ممكن هاآن تقويت و تغييرات اين بيشتر شناخت ،اندكرده
 به كمك شكست، از ناشي هايآسيب كاهش موجب است
 به ،خوردهشكست فردي رفته دست از نفس عزت بهبود
 به و روابط گونه اين مورد در بيشتر آگاهي آمدن وجود
 و بهتر انتخاب قدرت گيريشكل هاآگاهي اين واسطه
 رشد امكان اگر ،چنينهم .شود آينده در افراد براي تردقيق
 و شناسانروان باشد، داشته وجود رابطه شكست از بعد

 ايجاد براي راهي عنوان به امكان اين از توانندمي مشاوران
 لذا، .)2( كنند استفاده خوردهشكست مراجع يك در اميد
 اسنادهاي آيا كه است شده مطرح الئوس اين مطالعه اين در
 )ارتباطي و ديگران محيطي، شخصي،( رابطه شكست از بعد
 گرايي،برون عصبيت، بودن، وجداني( شخصيتي هايسنخ و

 از پس تكامل بينپيش )پذيريتوافق و تجربه به گشودگي
  هستند؟ دانشجويان در رابطه شكست
  كارروش
 است چندمتغيري رگرسيون نوع از همبستگيي مطالعه اين
 علي متغير سوي از مالك متغير يك بينيپيش آن هدف كه

 تمام شامل پژوهش اين آماري يجامعه. است بينپيش
 كارشناسي و كارشناسي يدوره مجرد پسر و دختر دانشجويان

 در را عاشقانه يرابطه در شكست بار يك حداقل كهبود  ارشد
 روش ،نمونه انتخاب براي .اندكرده تجربه گذشته سال دو

 اين از .شد استفاده 1برفي گلوله نوع از احتمالي غير گيرينمونه
 دهندگانپاسخ كه شودمي استفاده زماني ،گيرينمونه روش
 شناسايي 2ارجاعي يشبكه يك طريق از و نيستند شناسايي قابل
 افرادي از نفر چند ابتدا ،روش اين از استفاده با .)13( شوندمي
 اساس بر اندكرده تجربه را عاشقانه يرابطه در شكست كه

 حضرتي دخترانه دانشجويي هايخوابگاه در خودشان تمايل
  پايه، علوم هايدانشكده و نخلي پسرانه و) س( معصومه
ي دانشكده  اجتماعي، علوم و اقتصاد  ، دامپزشكي ، مهندسي

                                                 
1Snowball 
2Referral Network 
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دانشگاه شهيد  انساني علوم و ادبيات و الهيات  تربيتي، علوم
 صورت به و محققان توسط 1389 سال بهار درچمران اهواز 

 تا شد خواسته هاآن از سپس شده، شناسايي اوليهي مصاحبه
 اند،كرده تجربه را شكست اين كه ديگري دوستان يا افراد

با  )پسر 54 و دختر 160( نفر 214 ،نهايت در .كنند معرفي
 به و شدند شناسايي، عاشقانه يرابطه در شكستي تجربه
 شكست اسناد مقياس ،آسيبيپس تكامل و رشدي نامهپرسش
 به نئو كوتاه فرم شخصيتي ينامهپرسش و عاشقانه يرابطه

 و نامذكر  بدونيعني  اخالقي ليمسا رعايت با و فردي صورت
 پاسخ، اطالعاتمحرمانه ماندن  به اطمينان با و خانوادگي نام

   .دادند
  ابزار پژوهش

 نامهپرسش اين :1آسيبيپس تكامل و رشد ينامهپرسش -الف
 ميزان گيرياندازه هدف با ٢هونكال و تدسچي توسط

 و شد تدوين زاآسيب رويداد از بعد شخصي دستاوردهاي
، )ماده 7( 3ديگران به مربوط مقياسخرده 5 و پرسش 21 داراي
 درك ،)ماده 4( 5شخصي قدرت ،)ماده 5( 4جديد هايفرصت
 هر .است )ماده 2( 7معنوي تغيير و )ماده 3( 6زندگي ارزش
 بحران پي در را تغيير اين من( صفر از گزينه 5 داراي پرسش
 پي در زيادي ميزان به را تغيير اين من( 4 تا )امنكرده تجربه
 را آسيبيپس مثبت تغيير سه و )7( است )امكرده تجربه بحران
 خود ادراك در تغييرات - 1 :از عبارتند كه گيردمي اندازه

  و شخصي قدرت هايمقياسخرده يماده 9 مجموع(
 از ماده 7( ديگران با روابط تغييرات -2 ).جديد هايفرصت
 يفلسفه در تغييرات -3 و )ديگران با ارتباط مقياسخرده

 و معنوي تغيير هايمقياسخرده يماده 5 مجموع( زندگي
 كرونباخ آلفاي ضريب ايمطالعه در ).زندگي ارزش درك
 با ارتباط هايمقياسخرده براي ،90/0 نامهپرسش كل براي

 ،72/0 شخصي قدرت ،84/0 جديد هايفرصت ،85/0 ديگران
 ضرايب و 67/0 زندگي ارزش درك و 85/0 معنوي تغيير

                                                 
1Posttraumatic Growth Inventory 
2Tedeschi and Calhoun  
3Relating to Other  
4New Possibilities 
5Strength Personal 
6Appreciation of Life 
7Spiritual Change 

 ،71/0 نامهپرسش كل براي )ماه 2 يفاصله به( بازآزمايي پايايي
 و جديد هايفرصت ديگران، با ارتباط مقياسخرده سه براي
 درك و 37/0 شخصي قدرت ،71/0 تا 65/0 از معنوي تغيير
  .)7( است شده گزارش 47/0 زندگي ارزش

-پرسش اين )كرونباخ آلفاي( پايايي ضرايب مطالعه، اين در

 و 89/0 پسران در و 75/0 دختران در ،87/0 نمونه كل در نامه
 )زندگي ارزش درك( 40/0 از نمونه كل در هامقياسخرده در
 از دختران براي ،)شخصي قدرت و جديد هايفرصت( 73/0 تا

 و جديد هايفرصت( 78/0 تا )زندگي ارزش درك( 55/0
 )زندگي ارزش درك ( 51/0 از پسران براي و )شخصي قدرت

 با( بازآزمايي پايايي ضريب و )ديگران با ارتباط( 69/0 تا
 به )>001/0P( 63/0 نفر 50 روي بر )ماه 2 زمانيي فاصله
  .آمد دست

 آسيبيپسرشد و تكامل  ينامهپرسش زمانهم روايي ضريب
 نمونه كل در )14( 8شتن به مرتبط تكامل مقياس كوتاه فرم و

مقياسخرده در و 54/0 پسران در و 73/0 دختران در ،71/0
 40/0 بين نيز آسيبيپس تكامل و رشد ينامهپرسش هاي

 قدرت و جديد هايفرصت( 60/0 تا )زندگي ارزش درك(
 P>001/0 سطح در همگي كه اندآمده دست به )شخصي
 درك( 47/0 بين دختران در ضرايب اين .هستند دارمعني
 بين پسران در و )جديد هايفرصت( 62/0 تا )زندگي ارزش

 به )جديد هايفرصت( 62/0 تا )زندگي ارزش درك( 07/0
 ارزش درك هايمقياسخرده از غير كه است آمده دست

 P>001/0 سطح در ضرايب اين همگي معنوي تغيير و زندگي
   .هستند دارمعني
اين  اصلي فرم :9عاشقانه يرابطه شكست اسناد مقياس -ب

 خواهدمي كنندگانشركت از و است ماده 40 داراي مقياس
 شانعاشقانه يرابطه آخرين شكست و كاهش ممكن داليلكه 
- ماده 10 مقياسخرده چهار شامل نامهپرسش اين .كنند بيان را

 حساسيت عدم من، خلق مثل( شخصي :از عبارتند كه است اي
 ارتباطي ،)شريكم حساسيت عدم شريكم، خلق( ديگري ،)من

 تنش( محيطي و )ارتباطي مشكالت ارزشي، هايتعارض(
                                                 
8Stress Related Growth Scale 
9Romantic  Relationship Breakup Attribution Measure 
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 5 داراي پرسش هر ).زدند هم بر را مانرابطه ما دوستان كاري،
 دليل زيادي ميزان به( 4 تا )نبود اين اصال دليل( صفر از گزينه
 كاهش مورد 36 به را هاماده تعداد ١بوك .)11( است )بود اين

 به مقياسخرده هر ينمره حداكثر و حداقل كه داد كاهش
-نشان ،مقياسخرده هر در باال هاينمره .است 36و  صفر ترتيب

 به را عواملي يا عامل ،كنندگانشركت كه است اين يدهنده
 يباضر او .اندداده تشخيص رابطه شكست يعمده دليل عنوان
 70/0 از ايماده 9 مقياسخرده چهار براي كرونباخ آلفاي

 شخصي( 72/0 از را مردان براي ،)ارتباطي( 77/0 تا )محيطي(
 )محيطي( 68/0 از زنان براي و )ارتباطي( 77/0 تا )محيطي و
 پژوهش در ).8( داد گزارش )ارتباطي و ديگري( 77/0 تا

 اين اليئوس 36 فرم كرونباخ آلفاي پايايي ضريب حاضر،
 ،69/0 شخصي مقياسخرده در و نمونه كل در نامهپرسش
 اين. است 68/0 محيطي و 75/0 ارتباطي ،67/0 ديگري
 ،63/0 شخصي مقياسخرده در دختر دانشجويان در ضرايب
 دانشجويان در و 62/0 محيطي و 73/0 ارتباطي ،75/0 ديگري

 78/0 ارتباطي ،76/0 ديگري ،80/0 شخصي مقياسخرده در پسر
  .آمدند دست به 76/0 محيطي و

 در نامهپرسشاين  :٢نئو كوتاه فرم شخصيتي ينامهپرسش -ج
 و است شده تدوين  3كاستا و كريمك توسط 1992 سال در

 بودن، باز( شخصيتي بزرگ بعد پنج و بوده پرسش 60 شامل
 گيرياندازه را )بودن وجداني و توافق گرايي،برون عصبيت،

 12 داراي نامهپرسش هايمقياسخرده از يك هر .كندمي
 ليكرتي صورت به هاپرسش از يك هر به پاسخ و است پرسش

 هر ينمره .باشدمي )موافق كامال( 4 تا )مخالف كامال( صفر از
 .)15به نقل از ( آيدمي دست به پرسش 12 جمع از مقياسخرده
 هايمقياسخرده براي كرونباخ آلفاي ضرايب ايمطالعه در

 66/0 توافق ،66/0 بودن باز ،65/0 گراييبرون ،83/0 عصبيت
 پژوهش در .)16( است شده گزارش ،83/0 را بودن وجداني و

 هايسنخ براي نمونه كل در كرونباخ آلفاي ضرايب حاضر،
                                                 
1Buck 
2Five Factor Personality Inventory NEOPI-FF-Short Form 
3McCrae and Coasta 

 ،79/0رنجورخوييروان ،80/0 بودن وجداني شخصيتي
   .آمد دست به 34/0 بازبودن و 55/0 توافق ،67/0گراييبرون
 و ميانگين مانند توصيفي آمار از ابتدا مطالعه اين در

 ضريب از شده مطرح والئس بررسي براي و معيار انحراف
، ورود روش به چندمتغيري رگرسيون و يرسونپ همبستگي

در نظر گرفته شد  )P>05/0( دارييمعن سطح. استفاده شد
   .رفت كار به تحليل براي SPSSافزار نرم 16ي نسخه و

  نتايج
 شكست داراي كنندگانشركت سن ميانگين، مطالعه اين در  

كننده، نفر شركت 214از كل . سال بود 50/22±50/2 رابطه
 داراي نفر 54 و كارشناسي تحصيلي مدرك داراي نفر 160

 يك داراي نفر 171. بودند ارشد كارشناسي تحصيلي مدرك
 و شكست سه نفر 8، شكست دو داراي نفر 30 رابطه، شكست

 نفر 113. ي عاشقانه بودندرابطهدر  شكست چهار داراي رنف 3
 مخالف جنس با ديگريي رابطه در اكنون هم افراد اين از

، نفر 101. )نبودند ديگريي رابطه درنفر ديگر  101(بودند 
  ،نفر 90بودند در حالي كه در مورد  شكستگر آغاز

ي كنندهشركت 23 وبوده است  شكست آغازگر شانشريك
 .بودند رابطهي كنندهمنحل توافقي صورت بهديگر 

 

 پس تكامل و رشد متغيرهاي معيار انحراف و ميانگين - 1 جدول
 و عاشقانه يرابطه شكست اسنادهاي و شخصيتي هايسنخ ي،بآسي

 يرابطه شكست اسنادهاي و شخصيتي هايسنخ همبستگي ضرايب
در دانشجويان آسيبيپس تكامل و رشد متغير با عاشقانه  

                     
 متغير

شاخص     
r P معيار انحراف ميانگين  

16/51بيآسيپس تكامل و رشد  43/12    
شكستاسناد
 يرابطه

عاشقانه

32/6 شخصي  35/5  09/0  077/0  
76/9 ديگري  78/6  06/0  161/0  
23/12 ارتباطي  99/6  09/0  096/0  
23/11 محيطي  91/5  07/0  144/0  

هايسنخ
شخصيتي

02/24 عصبيت  96/8  15/0-  010/0 < 
47/28گراييبرون  11/6  36/0  001/0 < 

40/28 بازبودن  57/4  08/0  112/0  
11/28 توافق  39/5  12/0  033/0 < 
بودن وجداني  83/30  99/6  35/0  001/0 < 

  

 نمونه كل ميانگين دهد،مي نشان 1 جدول كه طور همان 
 .است 16/51±43/12 آسيبيپس تكامل و رشد متغير در
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 اسناد، عاشقانهي رابطه شكست اسنادهاي بين در چنينهم
 اسنادها بين در را نمره) 23/12(ميانگين  باالترين ارتباطي

، شخصيتي هايسنخ بين در و است داده اختصاص خود به
 بودن وجداني سنخ و) 02/24( ميانگين كمترين داراي عصبيت

 شخصيتي سنخ باالخره و) 83/30( ميانگين بيشترين ارايد
 چنينهم .است) 08/0( معيار انحراف كمترين داراي بازبودن

 و رابطه شكست اسنادهاي بين كه ستا آن از حاكي هايافته
 دارييمعني رابطه دانشجويان در شكست از بعد تكامل و رشد
 گرايي،برون عصبيت، شخصيتي هايسنخ بين اما، ندارد وجود
 شكست از بعد تكامل و رشد متغير با بودن وجداني و توافق
، )>010/0P<(، )001/0P( ترتيب به عاشقانه يرابطه

)033/0P<( و )001/0P<( در دارد وجود داريمعن يرابطه ،
 بعد تكامل و رشد متغير و بودن باز شخصيتي سنخ بينحالي كه 

داري ديده ي معنيچنين رابطه، عاشقانه يرابطه شكست از
  .)P=112/0( شودنمي

  

 بينيپيش يمعادله استاندارد غير و استاندارد ضرايب - 2 جدول
  آسيبيپس تكامل و رشد

P t β B متغير 

 و رشد متغير
 آسيب پس تكامل

  

112/0 59/1 48/13 - مبدا از عرض
04/0 09/2 15/0 35/0  شخصي

070/0 82/1 15/0 25/0-   ديگري
239/0 18/1 10/0 18/0   ارتباطي
591/0 53/0   محيطي 085/0 10/0
263/0 12/1 08/0 11/0   عصبيت
001/0 50/3 26/0   گراييبرون 53/0
816/0 23/0- 01/0- 04/0-   نبازبود
739/0 33/0 02/0   توافق 05/0
001/0 09/4 13/0 53/0  بودن وجداني

22/0=2R ،47/0=R 

001/0<P ،58/6)=9،204(F 

 اساس بر ،دهدمي نشان 2 جدول مندرجات كه طور همان
 از استفاده با و متغيريچند رگرسيون تحليل از حاصل نتايج
 خطي تركيب براي متغيريچند همبستگي ضريب ورود، روش

 و محيطي و ارتباطي ،)شريك( ديگري شخصي، اسنادهاي
 و توافق بازبودن، گرايي،برون عصبيت، شخصيتي هايسنخ

 عاشقانه يرابطه شكست از بعد تكامل و رشد با بودن وجداني
 سطح در كه است 22/0 آن تعيين ضريب و 47/0 برابر
001/0<P به تعيين ضريب به توجه با بنابراين .باشدمي داريمعن 
 واريانسدرصد  22 حدود كه شودمي مشخص آمده، دست
 اسناد بينپيش متغيرهاي توسط آسيبيپس تكامل و رشد متغير

 شخصيتي هايسنخ و )شخصي( عاشقانه يرابطه شكست
 نشان هايافته اين .شوندمي تبيين )بودن وجداني و گراييبرون(

 سه رگرسيون يمعادله به شده داده متغيرهاي بين از دهدمي
 هايسنخ و )>t ،15/0=β ،04/0P=09/2( شخصي اسناد متغير

 و )>t ،26/0=β ،001/0P=50/3( گراييبرون شخصيتي
 تكامل و رشد )>t ،13/0=β ،001/0P=09/4( بودن وجداني

 هر كه معنا ينه اب .كنندمي بينيپيش را رابطه شكست از بعد
 افزايش افراد بودن وجداني و گراييبرون شخصي، اسناد چقدر
 يعاشقانه يرابطه شكست از بعد تكامل و رشد ميزان بر يابد
   .شودمي افزوده هاآن

 بحث 
 بين ايرابطه هيچ كه داد نشان پژوهش هاييافته از يكي

 آسيبيپس تكامل و رشد و رابطه شكست از بعد اسنادهاي
 نتايج با يافته اين .ندارد وجود )عاشقانهي رابطه شكست(

 اسنادهاي بين دادند نشان كه ١فرازير و تاشيرو تحقيق
 آسيبيپس تكامل و رشد با ارتباطي و ديگري شخصي،

 كوب هاييافته با و )11( سوهم ندارد وجود ايرابطه
  ).8( باشدمي ناهماهنگ

 متغير با عصبيت، شخصيتي سنخ بين كه داد نشان نتايج
 به )عاشقانه يرابطه شكست( آسيبيپس تكامل و رشد

 تحقيق نتايج با يافته اين .دارد وجود رابطه ،منفي صورت
 تحقيق دو چنينهم .)7( باشدمي سوهم كاستا و كريمك
 وتنش  با عصبيت شخصيتي ويژگي كه دندهمي نشان ديگر

 ،11( دارد رابطه ،مثبت صورت به آسيبيپس درماندگي
 ميعال وجود كه است داده نشان نيز يديگر يمطالعه .)17

 و درماندگي بينپيش ،اضطراب و افسردگي مانند عصبيت
                                                 
1Tashiro and Frazier  
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 تكامل و رشد مانع كه است رابطه شكست از بعد بيشتر تنش
 رابطه، همين در .)12( باشدمي رابطه شكست از بعد فرد

 جزه ب ندداد نشان خود پژوهش در نيز هونكال و تدسچي
 با نئو ينامهپرسش هايسنخ تمام ،عصبيت شخصيتي سنخ
 .)7( است همراه زاآسيب حادثه از بعد بيشتر تكامل و رشد
 افراد كه كرد بيان چنين توانمي يافته اين نهايي تبيين در

 خشم، نظير مييعال دچار شكست از بعد، ويژگي اين داراي
 ترس، اضطراب، و هستند كالفگي و گناه احساس

 خود به را افراد اين كه فكري هايدرگيري و پرخاشگري
 بعد سودمند و مثبت نكاتي تجربه از مانع كندمي مشغول

 رابطه پايان، نتيجه در .شودمي هاآن براي رابطه شكست از
 نخواهد دنبال به را هانشانه افزايش جز پيامدي هاآن براي
 وجداني شخصيتي سنخ بين داد نشاني ديگر يافته .داشت
 )عاشقانهي رابطه شكست( آسيبيپس تكامل و رشد و بودن
- يافته با كه اين بر عالوه يافته اين .دارد وجود مثبت يرابطه

 اعتقاد اين بر ييديات )7( است سوهم هونكال و تدسچيي 
 ويژگي اين داراي افراد كه است 1هوبارد و واتسون

- آسيب حوادث با ثرومي مقابله حدودي تا قادرند شخصيتي

 و تاشيرو نتايج با مقابل در اما باشند داشته زندگي زاي
 افراد رسدمي نظر به .)11به نقل از ( است ناهماهنگ فرازير

 دليل به نيز و هستند پيشرفت به مايل كه اين دليل به وجداني
 چنينهم و دارند خود هايبرنامه در كه خاصي ترتيب و نظم

 خود مشكالت و ليمسا هستند قادر، بهتر پذيريمسئوليت
   .كنند حل را آن با همراه مشكالت و رابطه شكست نظير
 آسيبيپس تكامل و رشد و پذيريتوافق شخصيتي سنخ بين

 با يافته اين .شد ديده مثبت رابطه )عاشقانهي رابطه شكست(
 سوهم )7( هونكال و تدسچي و )11( فرازير و تاشيرو هاي يافته
 پذيريتوافق شخصيتي سنخ داراي افراد معتقدند محققان .است

 باشند، شينلند و خونگرم دارند تمايل كه دليل اين به
ي رابطه در شكست از بعد كه دارد وجود بيشتري احتمال
 خانوادگي و دوستي روابط در را مهمي تغييرات، عاشقانه
 2اسميت و گو فينچ،- شكسپير ).11(نمايند  ايجاد خود

                                                 
1Watson and Hubbard 
2Shakespeare-Finch, Gow and Smith 

 بيشتري احتمال، افراد اين هايويژگي دليل به معتقدند
 .يابند دست رشد بهزا استرس حوادث پي در كه دارد وجود
 و صبور پذيرا،، افراد از گروه اين كه اين دليل به چنين،هم

 همدردي كه دارد وجود احتمال اين هستند اعتمادكننده
ه اين طريق، ب وپذيرفته  را رابطه در شكست از بعد ديگران
   ).18( كنند تجربه را بيشتري رشد آن دنبال به و كمتر فشار
 آسيبيپس تكامل و رشد و گراييبرون شخصيتي سنخ بين

 كه شد مشاهده مثبتي رابطه نيز )عاشقانهي رابطه شكست(
 و كريمك و )7( هونكال و تدسچي تحقيقات نتايج با

 باورند اين بر هونكال و تدسچي .استسان يك )7( كاستا
 ونموده  تحمل را هامحرك توانندمي بهتر گرابرون افراد كه
 نيز بيشتري احتمال و كنند استفاده اجتماعي هايحمايت از

 و جمع به منديعالقه دليل به افراد اين كه دارد وجود
 را شكست از ناشي فشارهاي بتوانند زودتر انزوا از دوري
ا تقريبي جامعه در ،موارد اين بر عالوه ).7( دهند كاهش
 و يكديگر با افراد گفتگوي بيرون، دنياي با ارتباط ما سنتي
 هايحمايت طوركلي به و اطرافيان جانب از همدلي به تمايل

 شكست از ناشي منفي عواطف كاهش موجب اجتماعي
  براي فرصتي هاآن به وشده  افراد از گروه اين براي
   .دهدمي شانتجارب از گيريبهره
 ويژگي تنها بودن باز شخصيتي ويژگي پژوهش اين در

 شكست از بعد تكامل و رشد با ايرابطه كه است شخصيتي
 و تدسچي و سوهم فرازير و تاشيرو تحقيقاتبا  كه ندارد،
 معتقدند كاستا و كريمك .)7،11( نيست سوهم هونكال
 كنجكاوي در پايداري فردي هايتفاوت كه دليل اين به

 وجود مختلف هايفرهنگ در شناختيزيبايي حس و ذهني
 است ممكن هافرهنگ برخي در بودن باز ويژگي ندارد
بيان  توانمي گونه اين چنينهم ).19( باشد نداشته معنايي

 و رشد و شخصيتي سنخ اين بين رابطه وجود عدم كهكرد 
 دليل به تواندمي عاشقانهي رابطه شكست از بعد تكامل
 .باشد ماي جامعه بر حاكم مذهبي و فرهنگي خاص شرايط
 اخالقيات و هاارزش در آزادي به تمايل با معموال باز افراد

 اين اما شوندمي شناخته متنوع هايتجربه به تمايل و
 است ممكن ماي جامعه نظير مذهبي جوامع در تمايالت
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 خصوصيت اين با فردي نتيجه در و نشود واقع قبول مورد
 تجارب از رودمي انتظار، باز فرد يك از كه گونه آن نتواند
 درس باشد ديگر افراد تجارب از بيش شايد حتي كه خود
 بررسي و تجربه در را او جامعه ديگر، عبارت به .بگيرد
 يك در ها،اين بر عالوه .كندمي محدود تجارب اين كامل
 مشاهده نئو ينامهپرسش سنجيروان هايجنبه مورد در بررسي

 ايرانيي نمونه در عوامل ساير با مقايسه در عامل اين كه شد
   ).20( نيست برخوردار قبولي قابل دروني ثبات از

 هايسنخ بين از كه داد نشان تحقيق اصلي والئسي نتيجه
 اسنادهاي بين از و گراييبرون و بودنوجداني، شخصيتي

  ،شخصي اسناد فقط، عاشقانه يرابطه شكست از بعد
 شكست( شكست آسيبيپس تكامل و رشد هايبينپيش
 احتمالكه  داد نشان يافته اين .هستند )عاشقانهي رابطه

 كه وجداني شخصيتي ويژگي با افرادكه  دارد وجود بيشتري
  استفاده، رابطه پايان دليل مورد در شخصي اسنادهاي از
 و تدسچي .كنند پيدا رشد، رابطه شكست اين از كنندمي
ي گونه به بودن وجداني باالي سطوح معتقدند هونكال
 است مرتبط زاآسيب حوادث از مثبتي تجربه با دارييمعن

 باالي سطوحكه  معتقدند محققان از تعدادي چنينهم ).7(
 زايآسيب حوادث از مثبت عيني ادراك با بودن وجداني
 وجداني افراد گفت توانمي و )18( است ارتباط در زندگي

 شخصي زندگي و كارها در كه مسئوليتي احساس دليل به
 شكست در خود مسئوليت كه دارد احتمال بيشتر دارند
 در هاآن كه مسئوليتي احساس پي در .بپذيرند را رابطه
 تالش خود بهبود براي دارند، شانرابطه شكست مقابل

 دست بهبودي به زودتر نتيجه در دهند،مي نشان بيشتري
 افراد چنينهم .گيرندمي درس خود شكست از و پيداكرده

 شخصي اسنادهاي از شانطهراب شكست دنبال به كه گرابرون
 و رشد زودتر كنندمي استفاده رابطه شكست علت براي

 از كه افرادي دندهمي نشان هايافته برخي .يابندمي تكامل
  استفاده رابطه پايان براي دروني يا و شخصي اسنادهاي

 ).8،21( كنندمي تجربه نيز را بيشتري مثبت اتاحساس كنندمي
 مقياس معتقدند نيز همكاران و فينچ- شكسپير چنين،هم

 مثبت ثيراتات يبستههم ترينمهم ،نئو ينامهپرسش گراييبرون

 گراييبرون افراد بنابراين ).18( باشد مي زااسترس حوادث
 فشار احساس دليل به كنندمي استفاده اسنادها نوع اين از كه

 از ترسريع و بهتر توانندمي شانبيروني ارتباطات نيز و كمتر
   .يابند دست، رشد به آن پي در و بهبودي به ديگران

 دليل به كه ستا اينحاضر  پژوهشي عمده محدوديت
ي رابطه شكست داراي دانشجوياني جامعه بودن پنهان

 از .نشد ميسر تصادفي گيرينمونه از استفاده امكانعاشقانه، 
 دو حداكثر گذشت پژوهش در شركت شرط ديگر، سوي
 در شركت براي جامعه از بخشي و بود رابطه پايان از سال
 تعميم داليل اين به بنابراين .داشتند محدوديت پژوهش اين

  .گيرد صورت احتياط با بايد نتايج
 شودمي پيشنهاد، حاضر پژوهش هاييافته اساس بر

 ويژگي داراي افراد با كار براي پژوهش نتايج از مشاوران
 و درماندگي احساسكاهش  منظور به عصبيت شخصيتي
 خودآگاهي افزايش و شكست از بعد هاآن بر وارد فشارهاي

  هدف با و كنند استفاده افراد از گروه اين در رشد و
 در هاآن به كمك و هاشكست اين از افراد رشتبي گيريبهره

 هاآن به آينده در مشترك زندگي تعارضات با سازگاري
 شانرابطه پاشيدگيازهم موجب كه داليلي از تا شود كمك
 را شكست به منجر عوامل بتوانند وده ش آگاه است گرديده

 به نظر با چنين،هم .دهند تشخيص و كرده شناسايي خوبي به
 فردش تن يا و تكامل و رشد بر اطرافيان هايحمايت ثيرات

   منابع عنوان به دوستان و خانواده نقش رابطه، شكست از بعد
- مي تكامل و رشد ياش تني تجربه در فرد حمايتي مهم

 حوزه اين در پژوهش به مندعالقه محققان توجه مورد تواند
 قصد كه افرادي شودمي پيشنهاد چنين،هم .گيرد قرار

 و مذهبي عوامل نقش به دارند زمينه اين در پژوهش
  .باشند داشته ايويژه توجه پديده اين در ثروم فرهنگي
  گيرينتيجه
 كه مهمي يلع عوامل يافتن درخورده شكست افراد اگر

 يك دچار دننشو موفق است شده شانرابطه شكست موجب
 از مانع است ممكن كه شوندمي 1حذف خطاهاي سري

                                                 
1Errors of Omission 
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 كه افرادي ديگر، عبارت به .شود شكست از هاآن يادگيري
 شانقبلي يرابطه شكست بر اثرگذار عوامل از كاملي آگاهي
 .كنندمي تكرار خود آينده روابط در را هااشتباه همان ندارند

 خود اطراف در را افرادي همواره است ممكن علت همين به
  تكرار شانروابط در را خود گذشته هاياشتباه كه ببينيم

 مختلف شخصيتي هايويژگي با افراد چنينهم .كنندمي 
 .كنندمي تجربه شكست دنبال به را متفاوتي پيامدهاي
 راجع مهمي اطالعات توانندمي نيز شخصيتي عوامل بنابراين

 .كنند فراهم زاآسيب حوادث از افراد بهبود چگونگي به
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