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Objectives Love trauma is a common phenomenon among university students which causes educational 
and psychological problems in them. This study aimed to determine the role of personality traits, early 
maladaptive schemes, and the quality of attachment relationships in predicting Love Trauma (LT) syn-
drome.
Methods In this correlational study, the statistical population consisted of all patients referring to coun-
seling centers of Iran University of Medical Sciences, Tehran University, and Islamic Azad University of 
Roudehen branch, with a complaint of emotional breakdown. Using purposeful sampling method, a 
total of 200 patients were selected as study samples. They were screened based on the cut-off point of 
Love Trauma Index (LTI). Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling (SEM) method 
in LISREL Software.
Results SEM model showed a root mean square error of 0.047 which indicate good model fit.
Conclusion The provided model for predicting LT syndrome was a good fitting model. Personality traits, 
early maladaptive schemes, and the quality of attachment relationships could predict LT syndrome.
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Extended Abstract

1. Introduction

his research is conducted to determine the 
role of personal factors, initial maladaptive 
schemas, and quality of love relationships 
to predict the signs of emotional failure. 

Our understanding of a happy and healthy adult is an in-
dividual who is capable of loving, in other words, establish-

ing and maintaining long-term relationships [1]. However, 
after emotional failure, every individual experiences the 
symptoms of failure differently. The key dilemma is that a 
failure in a love relationship is associated directly with the 
decreased level of welfare [3], life satisfaction [4], anger 
and grief [5]. 

Researches show that personality traits [1] are among the 
factors influencing love relationships. Personality traits can 
be defined as dimensions of individual differences in the 
form of stable patterns of thinking, emotional, and behav-
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ioral patterns [12]. One of the factors influencing personal-
ity characteristics is the style and quality of attachment [16]. 
Emotional attachment is a deep emotional bond between a 
person and a specific individual in his or her life. These stud-
ies on the role of personality traits, initial maladaptive sche-
mas, and the quality of attachment relationships in predicting 
the emotional failure symptoms indicate that these factors 
are associated with the effects of emotional failure and can 
predict it [11]. It also suggests a relationship between person-
ality traits and attachment styles with emotional failure [23]. 

2. Method

The present study has a correlational design. The statisti-
cal population consisted of all mental patients who were 

referred to counseling centers of Iran University of Medical 
Sciences, Tehran University, and Roudehen Azad Univer-
sity with a complaint of emotional failure. The sampling 
method was purposive and 200 samples with a complaint 
of love failure were recruited. The subjects responded to 
the questionnaires and were screened based on the cut-off 
scores for the emotional failure symptoms on the score 
scale. The obtained data were analyzed using structural 
equation modeling and LISREL software (Figure 1). 

3. Results

The Mean±SD age of the participants was 15.23±4.52 
years. The findings indicate that the highest mean sub-
scale value of early maladaptive schemas are related to 

Mesbahi E, et al. Presenting a Model for Predicting Love Blight Syndrome. IJPCP. 2019; 25(1):42-55.

Table 1. The goodness of fit in the structural model 

Fitness  Indicator RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI

Acceptable values <0.1 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 0-1

Evaluated values 0.047 0.95 0.93 0.96 0.98 0.91

Figure 1. Results of structural equation modeling confirmation
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rigorous/defective and the lowest average relates to de-
pendency/incompetence. Furthermore, the highest mean 
of the subscale of personality characteristics was related 
to excitability and the lowest mean to honesty/modesty. 
Also, the highest mean subscale of attachment relation-
ships is associated with the relations with peers and the 
lowest to peer alienation. 

Based on the findings, the early maladaptive schemas, 
personality traits, and the attachment quality have a signifi-
cant relationship with emotional failure symptoms and the 
structural equation model shows a good fitness with a root 
mean square approximation index of 0.047 (Table 1). This 
means that the proposed model for the predictive elements 
of emotional failure symptoms fits with the inputs and per-
sonality characteristics, initial maladaptive schemas, and 
the quality of attachment relationships could predict the 
emotional failure symptoms. Furthermore, it shows that 
variables of extroversion, excitability, peer trust, sacrifice, 
abandonment/unsustainability, and modesty/honesty are 
the best determinants of emotional failure symptoms.

The results of this study indicate that the variable of emo-
tional failure symptoms increases as the peer trust variable 
decreases. Moreover, self-sacrifice and abandonment/in-
stability schemas predict the severity of emotional failure 
symptoms. Therefore, it seems that a reduction in the vari-
able of self-sacrifice increases the severity of emotional 
failure symptoms while an increase in abandonment/insta-
bility variable increases the severity of emotional failure 
symptoms variable. The results of this study show that the 
variables for extroversion, excitement, and honesty/humil-
ity predict the emotional failure symptoms. With a decrease 
in the extroversion and honesty/humility variables and with 
an increase in the excitability variable, the emotional failure 
symptoms increases.

4. Discussion

With regard to a comprehensive outlook and in response 
to the key question of this research, we can conclude that 
our presented model fits properly so that regarding the re-
lationship between predictive variables and the intensity of 
the emotional failure symptoms, it could predict the crite-
rion variable. Maladaptive schemas such as self-sacrifice, 
abandonment/ instability, emotional deprivation, merit/
manners have the largest share in predicting the criterion 
variable. Among the characteristics of personality; extro-
version, excitability and honesty/modesty; and among the 
relationship qualities; attachment, alienation of peers and 

trust in peers could properly predict the severity of emo-
tional failure symptoms. 
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اهداف ضربه عشقی در دانشجویان پدیده ای رایج است که باعث مسائل تحصیلی و روان شناختی در آن ها می شود. این پژوهش با هدف تعیین 
نقش ویژگی های شخصیتی، طرح واره های ناسازگار اولیه و کیفیت روابط دلبستگی در پیش بینی نشانگان ضربه عشقی انجام شد.

مواد و روش ها روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران، 
دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد رودهن با شکایت تجربه شکست عاطفی بودند. تعداد 200 نفر نمونه با روش هدفمند انتخاب شدند. افراد بر اساس 
نمره برش مقیاس نشانگان ضربه عشق غربالگری شدند و به پرسش نامه های پژوهش پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با روش مدل یابي معادالت 

ساختاري و با نرم افزار لیزرل انجام شد.
یافته ها یافته های مدل معادالت ساختاری نشان داد شاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب برابر 0/047 است و مدل برازندگي خوبي دارد.

نتیجه گیری مدل پیشنهادی مربوط به عوامل پیش بینی کننده نشانگان ضربه عشقی، برازنده داده هاست و ویژگی های شخصیتی، طرح واره های 
ناسازگار اولیه و کیفیت روابط دلبستگی، نشانگان ضربه عشقی را پیش بینی می کنند.

کلیدواژه ها: 
نشانگان ضربه عشقی، 

کیفیت روابط دلبستگی، 
ویژگی های شخصیتی، 

طرح واره های ناسازگار اولیه
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تدوین مدلی برای پیش بینی نشانگان ضربه عشقی در دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی، 
طرح واره های ناسازگار اولیه و کیفیت روابط دلبستگی

، سعیده بزازیان4  ، محمد قمری3  ، * مجتبی امیری مجد2  الهام مصباحی1 

مقدمه

ادراک ما از بزرگسال خرسند و ساختاریافته، فردی است که 
قابلیت عشق ورزیدن و ایجاد و حفظ روابط بلندمدت را داشته 
باشد ]1[. عشق تنها راه حل برای داشتن دنیایی بهتر و عادالنه 
و همچنین راهی برای شادی درونی و صلح و آرامش است و 
ازدست دادن آن از مهم ترین منابع درد و رنج است ]2[. یکی از 
مشکالت عمده افراد، شکست در روابط عشقی و عاطفی است؛ 
به طوری که با کاهش سطح بهزیستی ]3[، سطح پایین رضایت 

زندگی ]4[ و خشم و اندوه ]5[ ارتباط مستقیم دارد.

بعد از شکست عاطفی، افراد یک سری از نشانه های شکست 
عشقی را نشان می دهند. نشانگان ضربه عشقی شامل مجموعه 
نشانه ها و عالئم شدیدی است که پس از مدتی بعد از انحالل 
رابطه عاشقانه ظاهر می شود. این مسئله باعث اختالل در عملکرد 
فرد در بسیاری از حوزه ها از جمله علمی، اجتماعی یا شغلی و 

سپس به واکنش های ناسازگار منجر می شود ]6[. برخی معتقدند 
ویژگی های شخصیتی و تجارب دوران کودکی از قبیل سبک های 
روابط  را در درک  ما  اولیه،  ناسازگار  دلبستگی و طرح واره های 
رمانتیک، کیفیت آن و همبستگی مثبت و منفی آن با سالمت و 

شکست عاطفی یاری می دهد ]7[. 

و  هیجانی  الگوهای  ناسازگار،  طرح واره های  یانگ1  نظر  از 
شناختی خود آسیب رسان در فرد هستند که در ابتدای رشد و 
تحول در ذهن شکل می گیرند و در مسیر زندگی تکرار می شوند 
]8[. طرح واره های ناسازگار اولیه همچنین باورهایی هستند که 
افراد درباره خود، دیگران و محیط دارند و به علت ارضا نشدن 
نیازهای هیجانی اساسی دوران کودکی به وجود می آیند ]9[ و با 

وضعیت سالمت روان رابطه دارند ]10[. 

1. Young
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اینگل2 و همکاران بیان می کنند که عوامل شخصیتی3 یکی 
ویژگی های   .]11[ است  عاشقانه  روابط  در  تأثیرگذار  عوامل  از 
در  فردي  تفاوت های  ابعاد  صورت  به  می توان  را  شخصیتی 
کرد  تعریف  رفتار  و  احساس  تفکر،  پایدار  الگوهاي  قالب 
روش های  در  پیشرفت  و  شخصیت  نظریه های  تحول   .]12[
نافذترین  از  یکی  پیدایش  به  آماري  تحلیل های  و  اندازه گیري 
نظریه های شخصیتی معاصر منجر شد که به الگوي پنج عامل 
بزرگ شخصیت4 معروف شده است ]13[. این الگو پنج عامل 
روان نژندي، برون گرایی، گشودگی، توافق پذیري و وظیفه مداري 
را شامل می شود ]14[ و با طیف وسیعی از پیامدهای مثبت و 
منفی روان شناختی از جمله نتایج درمان، انتخاب شغل، طالق، 

بهزیستی ذهنی و تعارضات بین فردی رابطه دارد ]15[. 

یکی از عوامل مؤثر بر ویژگی های شخصیت، سبک و کیفیت 
دلبستگی است ]16[. دلبستگی عبارت است از: پیوند عاطفی 
عمیق که فرد با افراد خاص در زندگی برقرار می کند؛ طوری که 
باعث می شود وقتی با آن ها تعامل می کند احساس نشاط و شعف 
می کند و هنگام استرس از اینکه آن ها را درکنار خود دارد احساس 
آرامش می کند ]17[. بالبی5 (1982) در نظریه دلبستگی بیان 
می کند که کیفیت دلبستگی از طریق الگوهای شناختی و فعال 
درونی به بروزدادن یا ندادن اختالل های عاطفی هیجانی منجر 

می شود ]18[. 

درواقع سبک های دلبستگی توان پیش بینی تنظیم هیجانی 
را خواهند داشت ]19[ و افزایش توانایي تنظیم هیجاني افراد 
براي رشد سالم روابط بین فردي الزم است. مایر6 و همکاران 
متعدد  جنبه های  روی  پایین  دلبستگی  کیفیت  دادند  نشان 
و  میکولینسر  نظر  اساس  بر   .]20[ دارد  تأثیر  فردی  زندگی 
شیور7 بزرگساالنی که دلبستگي ایمن دارند آن دسته از افرادي 
هستند که به خود و دیگران نگرش مثبت دارند، در ارتباطاتشان 
متعهد هستند و در روابط صمیمانه احساس راحتی می کنند 
]21[. همچنین کیفیت دلبستگی بزرگساالن و تعهد به رابطه 
ازر سازوکارهای همگانی برای تأمین امنیت و حفظ رابطه به 

منظور بقا به شمار می روند ]22[. 

شخصیتی،  ویژگی های  نقش  درباره  انجام شده  پژوهش های 
در  دلبستگی  روابط  کیفیت  و  اولیه  ناسازگار  طرح واره های 
طرح واره های  داده اند  نشان  عشقی  ضربه  نشانگان  پیش بینی 
ناسازگار اولیه، صفات شخصیت و سبک های دلبستگی با نشانگان 
ضربه عشق ارتباط دارند و می توانند آن را پیش بینی کنند ]11[. 

2. Engel
3. Personality factors
4. Five factor model
5. Bowlby
6. Myhr
7. Mikulincer & Shaver

همچنین بین ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با 
شکست عاطفی رابطه وجود دارد ]23[. مطالعه فرخی راد و عارفی 
]24[ و تردست ]25[ نیز نشان داد بین کیفیت های دلبستگی 
در دختران با نشانگان ضربه عشقی رابطه معنی داری وجود دارد. 
اکبری و همکاران نشان دادند میان طرح واره های ناسازگار اولیه 
و الگوهای فرزندپروری دانشجویانی که شکست عشقی خورده اند 
با و بدون نشانگان بالینی تفاوت وجود دارد و می توان از روی 
شدت  اولیه،  خانوادگی  محیط  و  اولیه  ناسازگار  طرح واره های 
با  بالینی را در شکست روابط عاشقانه پیش بینی و  نشانه های 
رویکرد طرح واره درمانی به این افراد کمک کرد ]26[. توب شیف8 
و همکاران نشان دادند بین سبک دلبستگی و مشکالت عاطفی 

رابطه وجود دارد ]27[. 

روالفس9 و همکاران نشان دادند انواع مختلف طرح واره های 
ناسازگار در آسیب های عاطفی درگیرند و درمان مشکالت عاطفی 
روابط  کیفیت  بهبود  قراردادن  به هدف  است  ممکن  نوجوانان 
دلبستگی با همساالن و پدر و مادر و اصالح طرح واره شناختی 
زمینه ای نیاز داشته باشد ]28[. کاراتزیاس10 و همکاران رابطه بین 
طرح واره های ناسازگار اولیه را با شکل های شایع آسیب شناسی در 
نمونه ای از زنان با سابقه آسیب بین فردی مطالعه کردند ]29[. 
گروه  با  مقایسه  در  بین فردی  آسیب  بازماندگان  شد  مشخص 
کنترل، از 15 طرح واره، نمرات باالیی در طرح واره های ناسازگار 
اولیه نشان دادند. همچنین ویژگی های شخصیتی در شکل گیری 
و حفظ رابطه صمیمی، به ویژه در انتخاب همسر و شکست روابط 

عاطفی مهم هستند ]30[. 

با توجه به اهمیت آشنایی و رابطه عاطفی با جنس مخالف 
با  اوایل بزرگسالی به عنوان مقدمه آغاز زندگی مشترک و  در 
تأثیر  تحت  روابط  این  گاهی  که  موضوع  این  درنظرگرفتن 
طرح واره های دوران کودکی قرار می گیرند و شکست عاطفی را به 
دنبال دارند و درنتیجه موجب مشکالت فردی و اجتماعی می شود، 
اهمیت این پژوهش بیش از پیش احساس می شود. بدیهی است 
یافته های این پژوهش می تواند در درک اینکه چگونه جوانان با 
مشکالت مربوط به شکست در رابطه کنار می آیند اثربخش باشد، 
به ویژه برای مشاوران و روان شناسان به منظور کمک به تقویت 
تاب آوری و تحمل جوانان در پاسخ به استرس حاصل از قطع 
رابطه مهم است. از این رو در این پژوهش این سؤال مطرح شده 
است که آیا مدل پیشنهادی مربوط به عوامل پیش بینی کننده 

نشانگان ضربه عشقی، برازنده داده هاست؟

روش

این پژوهش از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن شامل 

8. Taube-Schiff
9. Roelofs
10. Karatzias
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همه مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران، 
دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد رودهن از افراد با تجربه شکست 
عشقی و شکایت از آشفتگی های جسمی، هیجانی، شناختی 
و رفتاری. 200 نفر مشارکت کننده بر اساس روش مطرح شده 
در فرمول تاپانچیک و فیدل11 که برای تعیین حجم نمونه در 
معادالت ساختاری به کار می رود، انتخاب شدند. بر اساس این 
فرمول، حجم نمونه، بزرگ تر یا مساوی با 50 به اضافه 8 ضرب 
در تعداد متغیرهای پیش بین است. به دلیل افزایش تعمیم پذیری 
نتایج پژوهش، حجم نمونه به 200 نفر افزایش پیدا کرد. روش 
نمونه گیری به صورت هدفمند بود و فقط از افراد با شکایت شکست 
عشقی نمونه گیری شد؛ بدین ترتیب که از میان مراجعه کنندگان 
به مراکز مشاوره، افرادی که بر اساس نمره برش مقیاس نشانگان 
ضربه عشقی و سالمت عمومی غربالگری و نمونه گیری شدند و به 
مقیاس های شخصیت، طرح واره و دلبستگی والدین و همساالن 

پاسخ دادند. 

این افراد باید مالک هایی برای ورود به پژوهش می داشتند که 
از تجربه شکست عاطفی آن ها  از: حداقل 3 ماه  عبارت بودند 
باشند،  نداشته  قرار  جدیدی  عاطفی  رابطه  در  باشد،  گذشته 
زناشویی  رابطه  پایان  و  طالق  از  ناشی  آن ها  عاطفی  شکست 
نباشد، دامنه سنی 18 تا 28 سال داشته باشند، سوءمصرف الکل 
و دارو و مواد نداشته باشند، عالئم سایکوتیک و اختالل شخصیت 
نداشته باشند و تحت درمان دارویی نباشند (این موارد بر اساس 
شد).  سنجیده  روان پزشک  تشخیص  به  و  دانشجویي  پرونده 
به منظور رعایت مالحظات اخالقی در اجرای مطالعه، تکمیل 
محرمانه بودن  و  شد  انجام  کدگذاری  با  و  بی نام  پرسش نامه ها 
پاسخ های آزمودنی ها رعایت شد و مشارکت کنندگان با آگاهی 
کامل در مطالعه شرکت کردند. جمع آوری داده ها با استفاده از 

مقیاس های زیر انجام شد.

مقیاس نشانگان ضربه عشق

شدت  سنجش  برای   1999 سال  در  راس  را  مقیاس  این 
ضربه عشقی تهیه کرد و از 10 ماده چهارگزینه ای تشکیل شده 
است. نقطه برش این پرسش نامه 20 در نظر گرفته می شود. در 
نمره گذاری گزینه های هر سؤال، به ترتیب نمره 3 تا صفر گرفته 
می شود، فقط سؤال های یک و دو به صورت معکوس نمره گذاری 
از  امتیازدهی، جمع نمره ها به عنوان وضعیتی  از  می شوند. بعد 
نشانگان ضربه در نظر گرفته می شود. اگر نمره آزمودنی بین 20 تا 
30 باشد، این وضعیت به معنای تجربه جدي نشانگان ضربه عشق 
است و درخواست کمک از افراد حرفه اي و متخصص (مشاور و 
روان شناس یا روان پزشک) پیشنهاد می شود ]6[. ضریب همسانی 
درونی این پرسش نامه 0/81 و ضریب اعتبار آن در ایران با روش 

بازآزمایی به فاصله یک هفته 0/83 به دست آمده است ]26[.

11. Tabachnick & Fidell

مقیاس شخصیت هگزاکو12

این مقیاس را لی و آشتون13 در سال 2004 ساخته اند و صد 
سؤال دارد و شش بُعد صداقت/ تواضع، تهییج پذیری، برون گرایی، 
سازگار بودن، با وجدان بودن و گشودگی به تجربه را شامل می شود. 
نمره گذاری این پرسش نامه به صورت لیکرت است؛ به این صورت 
که دامنه نمرات بین 1 الی 5 از کاماًل مخالفم تا کاماًل موافقم 
است. در مطالعه لی و آشتون آلفای کرونباخ برای تواضع/ صداقت 
0/92، تهییج پذیری 0/90، برون گرایی 0/92، سازگاری 0/89، 
با وجدان بودن 0/89 و گشودگی 0/90 به دست آمد ]31[. در 
از  با استفاده  ایران پایایی این پرسش نامه بین 0/85 تا 93/ و 
چرخش واریماکس عامل مربوطه در محدوده 0/69 تا 0/98 و 

اعتبار پرسش نامه بین 0/42 تا 0/79 به دست آمد ]32[. 

نسخه کوتاه مقیاس طرح واره یانگ14

این مقیاس را که بر پایه مشاهدات تجربه شدهاست متخصصان 
ناسازگار  طرح واره   15 که  دارد  گویه   75 و  ساخته اند  بالینی 
اولیه را ارزیابی می کند. این 15 طرح واره در پنج حوزه بریدگی 
مختل،  محدودیت های  مختل،  عملکرد  و  خودگردانی  طرد،  و 
دیگرجهت مندی و گوش به زنگی بیش از حد/ بازداری قرار می گیرند 
]26[. والر 15همسانی درونی مقیاس را 0/96 گزارش داد. به عالوه 
همسانی درونی برای تمامی خرده مقیاس ها بیشتر از 0/80 بود. 
پایایی بازآزمایی خرده مقیاس ها هم بین 0/5 تا 0/82 به دست 
آمد. در ایران آلفای کرونباخ نسخه فارسی این پرسش نامه 0/90 

تا 0/62 و ثبات درونی آن 0/94 به دست آمد ]26[.

مقیاس دلبستگی والدین و همساالن16

صورت  به   1987 سال  در  آرمسدن17  را  مقیاس  این 
روان شناختی  امنیت  سنجش  به  که  ساخت  خودگزارش دهی 
در نتیجه ارتباط با افرادی معین، می پردازد. در هر بخش از آن 
موادی وجود دارد که دلبستگی در سه زیرمقیاس اعتماد، ارتباط 
رابینسون18  و  گالن  پژوهش  در  می کند.  بررسی  را  بیگانگی  و 
پایایی زیرمقیاس اعتماد به والدین 0/83، ارتباط با والدین 0/79، 
با  ارتباط  با والدین 0/76، اعتماد به همساالن 0/78،  بیگانگی 
همساالن 0/62 و بیگانگی با همساالن 0/66 گزارش شده است 
پژوهشی  در  همکاران  و  محمدآبادی  ناصري  ایران  در   .]33[
مشخصات روان سنجی این پرسش نامه را بررسی کردند ]34[. 

12. HEXACO-PI-R
13. Lee & Ashton
14. Young Schema Questionnaire-Short Form (YSQ-SF)
15. Waller
16. (IPPA-R)
17. Armsden
18. Gullone & Robinson
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آن ها ضریب آلفاي کرونباخ را براي زیرمقیاس اعتماد به والدین 
0/74، ارتباط با والدین0/73 و بیگانگی با والدین 0/69 را گزارش 
کردند و در نسخه همساالن، اعتماد به همساالن 0/78، ارتباط با 

همساالن 0/62 و بیگانگی با همساالن 0/62 بوده است.

یافته ها

در این پژوهش 200 مشارکت کننده با اظهار شکست عاطفی 
 23/15±4/52 آن ها  سنی  میانگین  که  بودند  کرده  شرکت 

بود. در ادامه یافته های توصیفی و استنباطی بررسی می شوند. 
داده های جدول شماره 1 گویای این است که بیشترین میانگین 
زیرمقیاس های طرح واره های ناسازگار اولیه مربوط به معیارهای 
سخت گیرانه/ عیب جویی و کمترین میانگین مربوط به وابستگی/ 
ویژگی های  زیرمقیاس های  میانگین  بیشترین  بود.  بی کفایتی 
شخصیت مربوط به تهییج پذیری و کمترین میانگین مربوط به 
صداقت/ تواضع بود. همچنین بیشترین میانگین زیرمقیاس های 
کیفیت روابط دلبستگی مربوط به ارتباط با همساالن و کمترین 

جدول 1. مشخصه های آماری (میانگین و انحراف معیار) متغیرهای پژوهش

 میانگین±انحراف استانداردزیرمقیاس هامتغیرها

لیه
ر او

زگا
اسا

ی ن
ه ها

وار
رح 

ط

6/91±13/95محرومیت هیجانی
5/53±12/95رهاشدگی/ بی ثباتی

6/41±12/01بی اعتمادی/ بدرفتاری
5/23±10/25انزوای اجتماعی/ بیگانگی

5/58±12/95نقص/ شرم
6/20±10/13شکست

5/60±9/74وابستگی/ بی کفایتی
5/76±11/17آسیب پذیری به ضرر یا بیماری

4/55±10/96خود تحول نایافته/ گرفتاری
5/58±12/89اطاعت
5/89±17/94ایثار

6/54±13/39بازداری هیجانی
6/94±18/58معیارهای سخت گیرانه/ عیب جویی

4/65±11/06استحقاق/ بزرگ منشی
5/57±12/92خویشتن داری/ خودانضباطی ناکافی

تی
صی

شخ
ی 

ی ها
یژگ

و

17/19±46/79صداقت/ تواضع
9/21±55/14تهییج پذیری
10/97±51/87برون گرایی
4/46±52/71سازگاربودن
7/562±53/44با وجدان بودن

7/97±52گشودگی به تجربه

گی
ست

 دلب
بط

 روا
یت

کیف

3/93±18/77اعتماد به والدین
3/94±18/88ارتباط با والدین

4/94±11/17بیگانگی از والدین
4/12±19/07ارتباط با همساالن
3/88±18/87اعتماد به همساالن
4/47±11/16بیگانگی با همساالن

6/42±15/84شدت نشانگان ضربه عشقی

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

الهام مصباحی و همکاران. تدوین مدلی برای پیش بینی نشانگان ضربه عشقی در دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی، طرح واره های ناسازگار اولیه و کیفیت روابط دلبستگی



49

بهار 1398 . دوره 25 . شماره 1 مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

میانگین مربوط به بیگانگی با همساالن بود.

شخصیتی،  ویژگی های  متغیرهای  توزیع  عادی بودن 
طرح واره های ناسازگار اولیه و کیفیت روابط دلبستگی با شدت 
نشانگان ضربه عشقی با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف 
بررسی شده است. مطابق یافته های آزمون کولموگروف اسمیرنف 
برای همه متغیرهای مطالعه شده بیشتر از 0/05 است. بنابراین، 
نتیجه آزمون برای هیچ یک از متغیرها معنی دار نیست و درنتیجه 

توزیع همه متغیرها عادی است؛ بنابراین می توان از آزمون های 
پارامتریک برای آزمودن فرضیه های پژوهش استفاده کرد.

براي سنجش روابط بین ویژگی های شخصیتی، طرح واره های 
ناسازگار اولیه و کیفیت روابط دلبستگی با شدت نشانگان ضربه 
مدل  است.  شده  استفاده  ساختاري  معادالت  مدل  از  عشقی 
فرضیه اصلی در تصویرهای شماره 1 و 2 ارائه شده است. این 
مدل با اقتباس از برون داد نرم افزار لیزرل ترسیم شده است. از آنجا 

جدول 2. شاخص هاي نیکویي برازش مدل ساختاري 

RMSEAGFIAGFINFINNFIIFIشاخص برازندگي

1-0/90>0/9>0/9>0/9>0/1<مقادیر قابل قبول

0/0470/950/930/960/980/91مقادیر محاسبه شده
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که شاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب برابر 0/047 است، 
مدل برازندگي خوبي دارد. سایر شاخص هاي نیکویي برازش نیز 
در بازه قابل قبول قرار گرفته اند که در جدول شماره 2 آمده است.

بر اساس تصویرهای 1 و 2 قدرت رابطه میان طرح واره های 
ناسازگار اولیه با نشانگان ضربه عشقی برابر 0/66 محاسبه شده 
است که نشان می دهد همبستگی مطلوب است. آماره t آزمون 
 t بحرانی مقدار  از  بزرگ تر  که  است  آمده  به دست  نیز 7/36 
مي دهد  نشان  و  است  یعنی 1/96  درصد  در سطح خطای 5 
بنابراین، می توان گفت  همبستگي مشاهده شده معنادار است؛ 
با نشانگان ضربه عشقی رابطه  که طرح واره های ناسازگار اولیه 
معناداری دارد. همچنین بر اساس تصویرهای شماره 1 و 2 قدرت 
رابطه میان ویژگی های شخصیت با نشانگان ضربه عشقی برابر 
0/48 محاسبه شده است که نشان می دهد همبستگی مطلوب 
است. آماره t آزمون نیز 5/29 به دست آمده است که بزرگ تر 
از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5 درصد یعنی 1/96 است 
و نشان مي دهد همبستگي مشاهده شده معنادار است؛ بنابراین، 

می توان گفت ویژگی های شخصیت با نشانگان ضربه عشقی رابطه 
معناداری دارد. 

از طرفی بر اساس تصویرهای شماره 1 و 2 قدرت رابطه میان 
کیفیت دلبستگی با نشانگان ضربه عشقی برابر 0/77 محاسبه 
 t شده است که نشان می دهد همبستگی مطلوب است. آماره
آزمون نیز 8/13 به دست آمده است که بزرگ تر از مقدار بحرانی 
t در سطح خطای 5 درصد یعنی 1/96 است و نشان مي دهد 
بنابراین، می توان گفت  همبستگي مشاهده شده معنادار است؛ 

کیفیت دلبستگی با نشانگان ضربه عشقی رابطه معناداری دارد.

بحث

نشانگان  پیش بینی  برای  مدلی  تدوین  پژوهش  این  هدف 
ویژگی های شخصیتی،  اساس  بر  دانشجویان  در  عشقی  ضربه 
بود. دلبستگی  روابط  کیفیت  و  اولیه  ناسازگار  طرح واره های 

یافته های پژوهشی مربوط به بررسی این هدف بیانگر این است که 
مدل پیشنهادی مربوط به عوامل پیش بینی کننده نشانگان ضربه 
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عشقی، برازنده داده هاست و ویژگی های شخصیتی، طرح واره های 
ناسازگار اولیه و کیفیت روابط دلبستگی، نشانگان ضربه عشقی را 
پیش بینی می کنند و متغیرهای برون گرایی، تهییج پذیری، اعتماد 
به همساالن، ایثار، رهاشدگی/ بی ثباتی و تواضع/ صداقت بهترین 

پیش بینی کننده های شدت نشانگان ضربه عشقی هستند. 

همکاران  و  کاراتزیاس19  پژوهش های  نتیجه  با  یافته  این 
]29[، روالفس20 و همکاران ]28[، میکولینسر و شاور21 ]21[ 
طرح واره های  شخصیتی،  ویژگی های  بنابراین،  است؛  همسو 
ناسازگار اولیه و کیفیت روابط دلبستگی به طور کلی قادر به 
پیش بینی نشانگان ضربه عشقی هستند. این یافته پژوهش با 
نتیجه پژوهش توب شیف22 و همکاران ]27[ که نشان دادند 
دارد،  وجود  رابطه  عاطفی  مشکالت  و  دلبستگی  سبک  بین 
همخوان است. در تبیین این یافته می توان گفت از آنجا که 
رفتارهای  شالوده  دلبستگی  سبک  و  شخصیتی  ویژگی های 
اجتماعی  و  عاطفی  رشد  شالوده  هستند،  انسان ها  از  زیادی 

سالم در دوران بزرگسالی را نیز پی ریزی می کنند. 

درواقع، سبک های دلبستگی و صفات شخصیتی در گرایش های 
شخصی و شکل گیری پدیده عشق نقشی تعیین کننده خواهند 
داشت. همچنین طرح واره های ناسازگار اولیه، به آسیب پذیری فرد 
برای انواع مختلف آشفتگی های روانی و شخصیتی منجر می شود. 
همین امر مانعی برای رضایت از زندگی و رابطه خواهد بود. از آنجا 
که طرح واره های ناسازگار، ناکارآمد هستند، ناخشنودی از روابط را 
در پی دارند و زمینه را برای شکست عاطفی فراهم می کنند. وقتی 
سطوح رضایت بخشی و حمایت اجتماعی کم و مؤلفه اضطراب 
در مقیاس دلبستگی زیاد باشد، اجتناب و عالئم افسردگی نیز 

افزایش می یابند ]16[.

و  احساس کردن  در  رهایی  و  آزادی  عشق،  مفهوم  اساساً 
قائل شدن این آزادی در ابراز احساسات به دیگران است؛ بدین 
معنا که به دیگران اجازه دهیم رشد طبیعی کنند و خود را به 
طور طبیعی ابراز کنند. خود بودن و پذیرفتن دیگران به همان 
شکلی که هستند الزمه عشق است. اشاره ضمنی از این تعریف 
عشق وجود ارتباط واقعی بین افرادی است که یکدیگر را دوست 
دارند. عشق احساس کردن است؛ این احساس کردن زمانی وجود 
دارد که دو نفر حرف می زنند و باهم ارتباط دارند. حال اگر یکی از 
این دو نفر در رابطه، شخصیت ناسازگار و روان رنجور خویی داشته 
باشد، در روابط نزدیک عاطفی در قالب توقعات غیرمنطقی، به 
دنبال ارضای نیازهای غیرواقعی خودش است و زمانی که این 
نیازها ارضا نمی شوند احساس می کند که دوستش ندارند ]29[. 

19. Karatzias
20. Roelofs
21. Mikulincer & Shaver
22. Taube-Schiff

افراد روان رنجور در چنین روابطی سعی در گرفتن چیزی از 
کسی برای پرکردن خأل درونی دارند. روشن است که این روابط 
درنهایت به جدایی منتهی می شود. فقدان و جدایی برای افراد 
ارمغانی جز اضطراب، خشم، افسردگی و عاطفه منفی ندارد ]21[.

نتیجه این پژوهش نشان داد با کاهش متغیر اعتماد به همساالن، 
متغیر شدت نشانگان ضربه عشقی افزایش پیدا می کند. در تبیین 
این یافته می توان گفت که سبک هاي دلبستگي افراد که بیشتر 
ناشي از سبک هاي ارتباطي استفاده شده از سوی مراقبان است، 
به کارگیري راهکارهاي مقابله اي در نوجواني و بزرگسالي را تحت 
تأثیر قرار مي دهد. در شرایط بحراني و مواجهه با مشکالت، عوامل 
و  مقاومت  در  دلبستگي مي تواند  قبیل سبک هاي  از  مختلفي 
مقابله فرد نقش داشته باشند که درنهایت هریک از این سبک ها 
حتي مي توانند به تسلیم شدن در مقابل مشکل یا مبارزه کردن 
با آن و ایستادگي براي ازبین بردن مشکل بینجامد. دلبستگي 
ایمن به پدر و مادر، فضایي مطمئن همراه با امنیت را براي فرد 
ایجاد مي کند که در آن به تعامل بپردازد و بتواند در مواجهه با 
بحران ها و رخدادهاي زندگي از راهبرد کارآمد استفاده کند و 
کنترل بیشتري بر آن موقعیت ها داشته باشد. درواقع سبک های 
دلبستگی توان پیش بینی تنظیم هیجانی را خواهند داشت ]19[.

تنظیم هیجان انطباقي به افراد اجازه مي دهد تحمل وضعیت هاي 
درمانده کننده برای فرد آسان شود. افزایش توانایي تنظیم هیجاني 
افراد براي رشد سالم روابط بین فردي الزم است. هیجانات کیفیت 
زیادی؛ به این صورت که می توانند باعث واکنش مثبت یا منفي 
باعث  باشند  با موقعیت و شرایط  اگر متناسب  افراد شوند.  در 
واکنش مثبت و در غیر این صورت باعث واکنش منفي می شوند 
(3)؛ بنابراین زماني که هیجانات شدید یا طوالني می شوند یا با 
شرایط سازگار نیستند، نیاز به تنظیم کردن آن ها الزم است و توان 
مقابله با رویدادهای مربوط به اختالل هاي عاطفي و رفتاري ناشی 
از شکست عشقی در طي نوجواني و جوانی را فراهم می کنند. از 
سویی دیگر بالبی معتقد است که افراد بر اساس تجارب مکرر و 
روزانه با نگاره های دلبستگی، انتظاراتی را از نحوه تعامل خود با 
آن ها شکل می دهند و به تدریج این انتظارات را به صورت تصاویر 
می کنند  درون سازي  دیگران  و  خود  از  ذهنی  بازنمایی های  و 
]18[. ارتباط گرم و صمیمانه نگاره های دلبستگی و حمایت و 
پاسخگویی آنان عامل ایجاد تصویر و بازنمایی ذهنی مثبت از خود 

و دیگران می شود. 

در این صورت دیگران، از جمله والدین و همساالن به صورت 
افرادي قابل اعتماد و حامی، ادراک می شوند که هنگام نیاز و 
دشواري در دسترس و پاسخگو هستند و در سایه این رابطه، فرد 
خود را ایمن و حمایت شده احساس می کند. هنگام تهدید، نظام 
دلبستگی افراد را به سمت موضوع دلبستگی هدایت می کند تا 
با دریافت حمایت از نگاره های دلبستگی، تاب آوری افزایش یابد 
و از پریشانی و رنج روانی کاسته شود. اعتماد به همساالن نگاره 
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دلبستگی ایمنی را ایجاد می کند باورهای ارتباطی غیرمنطقی، 
اضطراب  باالی  کنترل شدید عاطفی، عواطف منفی و سطوح 
به  اعتماد  می رسد  نظر  به  این رو،  از  ]31[؛  می دهد  کاهش  را 

همساالن شدت نشانگان ضربه عشقی را کاهش دهد.

نتیجه این پژوهش نشان داد طرح واره های ایثار و رهاشدگی/ 
می کنند.  پیش بینی  را  عشقی  ضربه  نشانگان  شدت  بی ثباتی 
طرح واره های ناسازگار اولیه به عنوان باورهای بنیادین و زیربنایی، 
فرد  هر  زندگی  رویدادهای  تفسیر  و  تعبیر  در  مهمی  نقش 
دارند، به عبارت دیگر افراد، دنیا و تجارب زندگی خودشان را از 
چشم انداز طرح واره می نگرند. نگاهی به طرح واره های قرارگرفته 
در این حوزه می تواند تبیین های سودمندی را ممکن کند. حوزه 
دیگرجهت مندی که با دو طرح واره اصلی اطاعت و ایثار مشخص 
می شود، بازتابی از یک منبع کنترل بیرونی در فرد دچار نشانگان 

ضربه عشقی است. 

ممکن است این دو طرح واره با نادیده انگاری نیازهای هیجانی 
فرد و تمرکز بر کسب رضایت دیگران فرد را دچار مشکل کنند. 
به ویژه اینکه یکی از تبعات مهم طرح واره ایثار این است که فرد 
سعی می کند تا به هر صورت و شکل رابطه را تداوم دهد. از طرفی 
افرادی که طرح واره رهاشدگی/ بی ثباتی فعالی دارند، معتقدند 
روابطشان با افراد مهم زندگی ثبات ندارد و طرد می شوند. این 
الگوی هیجانی و شناختی ناکارآمد زیربنای اختالالتی همچون 
اضطـراب، افسـردگی و سایر نشانگان ضربه عشقی است. از این 
رو، به نظر می رسد با کاهش متغیر ایثار، متغیر شدت نشانگان 
بی ثباتی،  رهاشدگی/  متغیر  افزایش  با  و  افزایش  ضربه عشقی 

متغیر شدت نشانگان ضربه عشقی افزایش پیدا کند. 

نتیجه گیری

در چشم اندازی جامع و در پاسخ به پرسش پژوهش می توان 
پژوهش  این  در  ارائه شده  مدل  که  کرد  جمع بندی  این گونه 
متغیرهای  رابطه  قدرت  طوری که  به  دارد؛  خوبی  برازندگی 
پیش بین با شدت نشانگان عشق توانست متغیر مالک را پیش بینی 
کند. طرح واره های ناسازگاری همچون ایثار، رهاشدگی/ بی ثباتی، 
محرومیت هیجانی و استحقاق/ بزرگ منشی بیشترین سهم را در 
پیش بینی متغیر مالک داشتند. از میان ویژگی های شخصیت، 
از میان کیفیت  و  تواضع/ صداقت  تهییج پذیری و  برون گرایی، 
همساالن  به  اعتماد  و  همساالن  با  بیگانگی  دلبستگی،  روابط 

توانستند به خوبی شدت نشانگان عشقی را پیش بینی کنند.

این مطالعه با محدودیت هایی همراه بود؛ برای مثال ضرورت 
مراجعه کنندگان  فقط  شد  باعث  آزمودنی ها  دردسترس بودن 
به مراکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه تهران و 
دانشگاه آزاد رودهن مطالعه شوند و مناطق دیگر از نمونه تحقیق 
خارج شدند؛ بنابراین، تعمیم نتایج حاصل به سایر جوامع بهتر 
است با احتیاط صورت گیرد. با اینکه شکست عشقی مسئله ای 

رایج در میان افراد جوان است، ولی اغلب این افراد برای دریافت 
خدمات تخصصی مشاوره کمتر مراجعه می کنند و این موضوع 
دشواری هایی را در نمونه گیری به همراه داشت. از طرفی باتوجه 
به اینکه محرومیت هیجانی، نشانگان ضربه عشقی را پیش بینی 
می کند و این طرح واره در حوزه طرد و بریدگی قرار دارد، پیشنهاد 
و  ایمن  دلبستگی های  ایجاد  برای  الزم  آموزش های  می شود 
رضایت بخش با دیگران ارائه شود. این آموزش ها می تواند عالوه 
بر اینکه در سطح مدارس و دانشگاه ها ارائه می شود، از والدین و 
به واسطه شناخت شیوه های معیوب فرزندپروری و اصالح آن ها 

شروع شود.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

است.  شده  رعایت  مقاله  این  در  اخالقی  اصول  همه 
شرکت کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش 
روند  جریان  در  شرکت کنندگان  همه  همچنین  شوند.  خارج 

پژوهش بودند. اطالعات آن ها محرمانه نگه داشته شد.
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