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*مولف مسئول:
گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران،
ایران

واژههای کلیدی :ازدواج ،سبکهای دلبستگی ،عشق ،هوش هیجانی

92-83

rhamidipour@yahoo.com
تاریخ وصول92/11/52 :
تاریخ تایید92/15/52 :

Fundamentals of Mental Health, 19(3-Special Issue), May-Jun 2017

داورنیا و همکاران

سبکهای دلبستگی و عشق در زوجین

مقدمه

از این رو میتو ان گفت یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر

ازدواج یکی از بنیادهای جهانشمول است و هیچ بنیانی

سبک عشقورزی افراد ،سبکهای دلبستگی است .مفهوم

این چنین صمیمانه زندگی بشر را تحت تأثیر قرار نداده است

دلبستگی و تعلق بهطور اساسی توسط بالبی مطرح شد .او

( .)1یکی از مهم ترین عنصرها در استحکام روابط زناشویی

عنوان کرد که تجربه صمیمانه دوران کودکی به شکلگیری

به یاد داشتن همیشگی عشق است .روانشناسان ،عشق را یک

طرحواره در افراد منجر می شود و این طرحوارهها بهعنوان

هیجان اساسی و مثبت معرفی میکنند ،اما در مورد مفهوم

مدلهای خ الل شناختی در مورد روابط صمیمانه نامگذاری

عشق و انواع آن اتفاق نظر وجود ندارد .به اعتقاد مازلو نیاز

کرد ..بالبی معتقد بود که دلبستگی به منزله پیوند عاطفی

به عشق ورزیدن نه تنها پاسخی به یک نقص نیست ،بلکه

است که از گهواره تا گور ادامه پیدا میکند .دلبستگی در

فرآیندی است که به وسیله تکانههای ایجادکننده

روش تعامل زوجین با یکدیگر نقش مهمی ایفا میکند،

خودشکوفایی برانگیخته میشود ( .)5اصغری و رفیعی نیا نیز

برای مثال دل بستگی در تنظیم عواطف ،حمایت ،صمیمیت و

عشق را بهعنوان یکی از نیازهای اولیه روانشناختی در نظر

حسادت نقش ایفا می کند و از طرف دیگر دلبستگی در

گرفتند که فقدان آن منجر به آسیب روانشناختی میشود

زمینه های بسیاری ازجمله تعارض ،ارتباط و رابطه جنسی نیز

(.)3

نقش دارد (  .)8تحقیقات انجامشده در مورد دل بستگی
1

1

استرنبرگ ( )4معتقد است عشق از سه مؤلفه «صمیمیت »،

نشاندهنده تأثیر تجارب اولیه دلبستگی بر ارتباطات آینده

«میل یا شور« ،»1تصمیم/تعهد »1تشکیل میگردد .ارونسون

شخص ،افزون بر راهبردهای تنظیم هیجانها در بزرگسالی

( )2نیز اذعان میدارد که صمیمیت به احساس نزدیکی و

است (.)9

پیوستگی با معشوق اشاره دارد .اشتیاق به جنبههای گرم یک

یکی دیگر از عوامل مهم در استحکام روابط زوجین هوش

رابطه اطالق میشود ،یعنی هیجانی که نسبت به یار خود

هیجانی آنها هست و ازآنجاکه عشقورزی ،هیجان

احساس میکنید ،به انضمام کشش و جاذبه جنسی .تعهد

محسوب میشود میتوان گفت هوش هیجانی بر سبک

متشکل از دو تصمیم است .تصمیم کوتاهمدت در جهت

عشقورزی تأثیرگذار باشد .از دیدگاه بار -آن هوش هیجانی

عشق ورزی با یار خود و تصمیم بلندمدت برای حفظ و

دستهای از مهارت ها ،استعدادها و تواناییهای غیر شناختی را

نگهداری آن عشق و باقی ماندن با یار تا مرگ شما را از هم

شامل است که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشارها و

جدا کند.

اقتضائات محیطی افزایش میدهد ( .)1۵هوش هیجانی

زن و شوهری که یکدیگر را دوست دارند به حضور هم

عبارت است از توانایی ادراک عواطف ،جهت دستیابی به

وابستهتر میشوند؛ به طوریکه نیاز دوست داشتن همسر به

عواطفی سازنده که به کمک آنها بتوان به ارزیابی افکار،

عنوان نیاز کلی به عشق کاهش مییابد و نیاز به عشق به

فهم عواطف و دانش عاطفی خودپرداخت و با استفاده از آ ن

شریک زندگی در لحظات نومیدی و بیعدالتی از سوی

بتوان موجبات پرورش احساسات و رشد هوشی خود را

یکدیگر افزایش مییابد و تأل م را تحملپذیر میسازد (.)6

فراهم ساخت )11(.افراد دارای هوش هیجانی باال از

یکی از عوامل مهم در استحکام روابط زوجین سبک

خودکنترلی و خود انگیزی باالیی برخوردارند .در پژوهشی
1

دلبستگی آنها هست .آنچه زوجین از خانواده اصلی شان

زیدنر و کالودا ( )15رابطه بین هوش هیجانی و عشق را

میآورند و نحوهای که خانوادههایشان را ترک میکنند

موردبررسی قراردادند و نتایج این بررسی نشان داد که بین

بخش مهمی از فرآیند انتخاب همسر و ازدواج آنها را

این دو متغیر رابطه وجود دارد .بکندام ( )13به رابطه بین

شکل میدهد ( .)7

هوش هیجانی و کیفیت دل بستگی را موردمطالعه قرارداد.
کسانی که نمره هوش هیجانی باالیی کسب کردند و
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سبک های تنظیم هیجان سازگارانه داشتند ،در روابط بین

نمرهگذاری در مقیاس لیکرت از هرگز (نمره صفر) تا تقریب اً

فردی از همدلی برخوردار بوده و آشفتگی ناچیزی در آن ها

همیشه (نمره چهار) صورت میگیرد .هازن و شیور پایایی باز

دیده میشد ،دارای سبک دلبستگی ایمن بودند .در مقابل،

آزمایی کل این پرسشنامه را  ۵/81و پایایی با آلفای کرونباخ

کسانی که دارای سبک دلبستگی ناایمن بودند ،نمره هوش

را  ۵/87به دست آوردند .کولینز و رید هم پایایی باالیی با

هیجانی پایینی داشته و از سبکهای تنظیم هیجانی

آلفای کرونباخ  ۵/79در مورد این ابزار به دست آوردند.

ناسازگارانه برخوردار بوده و دچار ذهنی آشفته همراه با

پایایی آلفای کرونباخ این ابزار برای کل آزمون ،سبک

ناتوانی هیجانی و بهره کمی از همدلی بودند.

دوسوگرا ،اجتنابی و ایمن به ترتیب  ۵/72و  ۵/81 ،۵/83و

با توجه به اهمیت هوش هیجانی و سبکهای دلبستگی در

 ۵/77به دست آمد که پایایی مطلوبی را نشان میدهد (.)14

فرایند زندگی افراد و اهمیت عشق در بنیان خانواده و

ب  -پرسشنامه هوش هیجانی شوت :این میان یک آزمون 33

پایداری آن ،پژوهشگر درصدد است به بررسی ارتباط هوش

سؤالی است که بهوسیله شوت و همکاران ( )1998بر اساس

هیجانی و سبک های دلبستگی با انواع مختلف عشق در

مدل نظری هوش هیجانی سالوی و مایر ساخته شده است.

زوجین بپردازد.

سؤال های آزمون سه مؤلفه از سازه هوش هیجانی شامل

روش کار

تنظیم هیجانها ،بهرهوری از هیجانها و ارزیابی هیجانها را

مطالعه پژوهش حاضر ،کاربردی طرح پژوهشی از نوع

در مقیاس  2درجهای لیکرت از نمره یک (کامالً مخالف)

همبستگی هست .جامعه آماری متشکل زوجین مراجعهکننده

تا نمره پنج (کامالً موافق) را میسنجد .ودر تحقیقی روی

به مرکز مشاوره بینش نوین بهمنظور شرکت در کارگاههای

نوجوانان  13تا  12سال پایایی کلی ،α=۵/66 ،α=۵/84

آموزشی بود که به صورت نمونه در دسترس  2۵زوج

 α=۵/22را نشان داد (.)1۵

انتخاب شدند .برای تحلیل دادهها از تحلیل همبستگی

ج  -پرسشنامه عشق مثلثی استرنبرگ :این پرسشنامه توسط

پیرسون و استفاده شد.

رابرت استرنبرگ تهیهشده است .این پرسشنامه دارای 42

ابزار پژوهش

سؤال هست که شامل سه جزء صمیمیت ،هیجان و تعهد

الف  -پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال :این مقیاس با

میباشد .استرنبرگ 1997 ،آلفای کرونباخ این آزمون را

استفاده از مواد آزمون دلبستگی هازن و شیور)1987( 1

 ۵/9۵ذکر کرده است .در پژوهشی توسط ملیحه محمودی

ساخته و در مورد دانشجویان دانشگاه تهران هنجاریابی شده

قهساره آلفای کرونباخ این آزمون  ۵/97به دست آمد (.)4

است ( .)14این ابزار بر پایه این مفروضه است که دل بستگی

نتايج

یک خصیصه شخصیتی پایدار است و به میزان قابلتوجهی

یافتههای مطالعه حاضر در جداول  1تا  3قابل مشاهده هستند.

روابط عاطفی را در بزرگسالی تعیین میکند .مقیاس

جدول  -۱آزمون همبستگی پیرسون بین هوش هیجانی و

دلبستگی شامل  12گویه است که به هریک از  3سبک

مؤلفههای آن با انواع عشق استرنبرگ

دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا 2 ،گویه تعلق میگیرد.

متغیر

متغیرآماره

خوشبینی/تنظیم
هیجان
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صمیمیت میل جنسی

تعهد

ضریب

**۵/318

**۵/593

**۵/364

همبستگی
ضریب تعیین

۵/1۵1

۵/۵86

۵/135

معناداری

۵/۵۵5

۵/۵۵2

۵/۵۵۵
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ارزیابی از
هیجانات

مهارت اجتماعی

کاربرد هیجانات

هوش هیجانی

ضریب

۵/119

۵/۵39

۵/۵81

همبستگی
ضریب تعیین

۵/۵14

۵/۵۵5

۵/۵۵7

معناداری

۵/566

۵/715

۵/446

ضریب

*۵/554

*۵/513

**۵/367

همبستگی
ضریب تعیین

۵/۵22

۵/۵42

۵/132

معناداری

۵/۵36

۵/۵42

۵/۵۵۵

ضریب

۵/128

۵/۵38

**۵/573

همبستی
ضریب تعیین

۵/۵52

۵/۵۵1

۵/۵72

معناداری

۵/14۵

۵/752

۵/۵1۵

ضریب

*۵/564

۵/197

**۵/353

همبستگی
ضریب تعیین

۵/۵7۵

۵/۵39

۵/1۵4

۵/۵13

۵/۵64

۵/۵۵5

سطح
معناداری

مطابق با جدول  1نتایج نشان میدهد بین هوش هیجانی با

صمیمت ،میل جنسی و تعهد و بین عامل کاربرد هیجانات با
تعهد همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد.

مؤلفه صمیمیت و تعهد همبستگی مثبت و معنادار وجود
دارد .از بین خرده مقیاسهای هوش هیجانی نیز بین عامل
خوشبینی /تنظیم هیجان و مهارت اجتماعی با میزان

جدول  - ۲آزمون همبستگی پیرسون بین ابعاد دلبستگی با ابعاد عشق استرنبرگ
متغ

متغیر

ير

آماره

دلبستگی اجتنابی

دلبستگی ایمن

دلبستگی دوسوگرا

صمیمیت

میل جنسی

تعهد

ضریب همبستگی

-۵/۵22

۵/۵76

-۵/۵۵3

ضریب تعیین

۵/۵۵3

۵/۵۵6

۵/۵۵۵

معناداری

۵/615

۵/477

۵/979

ضریب همبستگی

۵/۵39

۵/۵21

۵/۵91

ضریب تعیین

۵/۵۵5

۵/۵۵3

۵/۵۵8

معناداری

۵/717

۵/636

۵/394

ضریب همبستگی

-۵/174

۵/۵34

-۵/۵88

ضریب تعیین

۵/۵3۵

۵//۵۵1

۵/۵۵8

معناداری

۵/1۵3

۵/749

۵/4۵8

با توجه به جدول  5تحلیل همبستگی پیرسون نشان میدهد
بین ه یچیک از سبکهای دلبستگی و ابعاد سهگانه عشق
استرنبرگ رابطه معنی داری وجود ندارد.
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جدول  - ۳آزمون همبستگی پیروسن بین سن و مدت ازدواج با ابعاد عشق استرنبرگ
متغیر

سن

مدت
ازدواج

متغیر

صمیمیت

میل جنسی

تعهد

ضریب همبستگی

-۵/127

-۵/559

*-۵/523

ضریب تعیین

۵/۵52

۵/۵25

۵/۵67

معناداری

۵/195

۵/۵23

۵/۵35

ضریب همبستگی

**-۵/557

**-۵/326

-۵/143

ضریب تعیین

۵/۵25

۵/157

۵/۵5۵

معناداری

۵/۵۵9

۵/۵۵1

۵/18۵

آماره

کنند و هیجاناتشان را بهتر تنظیم کنند ( .)15تعدادی از
با توجه به جدول  3تحلیل پیرسون نشان میدهد بین سن با

مطالعات اخیر از این ادعا که هوش هیجانی میتواند در

تعهد و بین مدت ازدواج با صمیمیت و میل جنسی همبستگی

رابطه زوجها حائز اهمیت باشد ،حمایت میکنند .در ()17

معنادار مثبت وجود دارد.

مطالعهای گزارش گردید زوجهایی که نمره باال در هوش

بحث

هیجانی گرفتند درجه باالیی از شادی را در مقایسه با

ازدواج قراردادی است رسمی برای پذیرش یک تعهد

زوج هایی که امتیاز کمی در هوش هیجانی گرفتند در

متقابل به منظور تشکیل زندگی خانوادگی ،تا طرفین ازدواج

روابطشان نشان میدهند .فرض میشود که افراد باهوش

در سایه آن ،در خط مسیر معین و شناخته شدهای از زندگی

هیجانی باال بهتر قادرند ارتباط برقرار کرده و تعارضاتشان را

قرار گیرند .این قرارداد با رضایت و خواسته زن و شوهر و

بهصورت مؤثرتری حل کنند .معتقدند که هوش هیجانی یا

بر مبنای آزادی کامل دو طرف منعقد میگردد و در پرتو

الاقل برخی از جنبههای آن ظرفیت غنیسازی یک ازدواج

آن روابطی بس نزدیک بین آن دو پدید میآید (.)12

توأم با سازگاری و رضایت مطلوب و باثبات رادار است.

نتایج این مطالعه نشان داد بین هوش هیجانی با مؤلفه

آنها بر این باورند که تو انایی درک و پذیرش افکار،

صمیمیت و تعهد از ابعاد سهگانه عشق استرنبرگ رابطه

احساس ها و عواطف یکدیگر در زندگی زناشویی،

معنادار وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد بین عامل

بااحساس رضایتمندی بیشتری همراه است و افرادی که از

خوشبینی/تنظیم هیجان و مهارت اجتماعی با میزان

سطوح هوش هیجانی باالتری برخوردارند در مقایسه با افراد

صمیمت ،شور جنسی و تعهد و بین عامل کاربرد هیجانات

باهوش هیجانی پایین رضایتمندی زناشویی بیشتری را تجربه

با تعهد رابطهای معنادار وجود دارد .این نتایج با مطالعات

میکنند .برادبوری و همکاران ( ، )18شواهدی ارائه میدهد

دیگری که در متغیرهای مشابه انجامشده مطابقت دارد.

که احساسها عامل بسیار مهمی برای بررسی تنوع در

صمیمیت بسیار زیادی که دو نفر را به هم نزدیک میکند

کیفیت زناشویی است و بیان میکند که احساسهای مثبت و

اغلب زمینهای را برای شور جنسی به وجود میآورد (.)16

منفی به طور مستقیم باکیفیت زناشویی بیشتر و کمتر رابطه

بنابراین ادعا شده است که زوجهایی که از هوش هیجانی

دارد (.)19

باالتری برخوردارند ،میتوانند به طور مؤثری ارتباط برقرار

همچنین نتایج نشان داد بین سن با تعهد و بین مدت ازدواج با

کرده و احتماالً تعارضات خود را به شکل مؤثرتری حل

صمیمیت و شور جنسی رابطه معنادار مثبت وجود دارد
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( .)5۵در تائید بیشتر این یافته تحقیق استرنبرگ بیان میکند

شود .استر نبرگ همچنین معتقد است بعد شور و اشتیاق به

دو جزء دیگر یعنی شور و اشتیاق و تعهد درگذر زمان و از

مرورزمان در یک رابطه رو به کاهش میگذارد .در تحقیقی
1

جزء اصلی صمیمیت نشاءت میگیرد .بدین ترتیب وقتی

که احمت اوقلو ،سوامی و قامور -پری موزیک ( )51بر

عامل صمیمت با افزایش سن کاهش مییابد ،عامل تعهد هم

روی رابطه بین ابعاد عشق ،شخصیت و طول مدت رابطه

که تحت تأثیر صمیمیت است ،کاهش یابد .همچنین نتایج

انجام دادند ،یافته ها حاکی از آن بود که بین سن و صمیمیت

نشان دادند که با افزایش سن و سال های تأهل سطح نمرات

رابطه منفی  ،بین سن و شور و اشتیاق رابطه منفی و بین سن و

عشق همگی کاهش مییابد ،البته استرنبرگ در فرضیات

تعهد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

خود بیان می کند که سه بعد عشق باگذشت زمان و در سیر

نتیجه گیری

یک رابطه دستخوش تغییرات کمی و کیفی میشوند (،)4

با توجه به نتایج این مطالعه میتوان گفت که بین جنسیت و

بهعنوانمثال صمیمیت در روابط میتواند به دو شکل یکی

صمیمیت رابطه مثبت ،بین اشتیاق و جنسیت رابطه منفی

آشکار و دیگری پنهان وجود داشته باشد که باگذشت زمان

معنادار و بین جنسیت و تعهد رابطه منفی وجود دارد.

تظاهر صمیمیت آشکار کم می شود ولی نوع پنهان صمیمیت

همین طور بین طول مدت رابطه و صمیمیت رابطه مثبت ،بین

به رشد خود ادامه میدهد .بنابراین از دید ناظر بیرونی ممکن

طول مدت رابطه و اشتیاق شور رابطه منفی و بین طول مدت

است به اشتباه صمیمیت در رابطه کمتر از حد واقعی برآورده

رابطه و تعهد رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
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