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Objectives Love Trauma Syndrome (LTC) is common among college students which can lead to psycho-
logical and educational problems. The current study aims to assess the role of personality traits, early 
maladaptive schemas and spiritual health in predicting LTC in college students.
Methods This is a descriptive/correlational study. Participants were 500 students of universities in Teh-
ran, Iran suffering from LTC who were selected using a cluster random sampling method. They com-
pleted the Love Trauma Inventory, HEXACO Personality Inventory, Young Schema Questionnaire- Short 
Form, and Spirituality Index of Well-Being. Data analysis was performed using the Structural Equation 
Modeling (SEM) in LISREL software. 
Results The SEM results showed the good fit of the study model (Root Mean Square Error of Approxima-
tion= 0.043). Personality traits, early maladaptive schemes, and spiritual health could predict LTC. Extra-
version, emotionality, honesty-humility, self-sacrifice, abandonment, and life schema were the strongest 
predictors.
Conclusion Personality traits, early maladaptive schemes, and spiritual health can predict LTC.
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Extended Abstract

1. Introduction

he need to love and be loved is one of 
the fundamental human needs through 
their life. Love trauma is one of the 
most common and considerable rea-
sons for grief and loss experiences [1]. 

It is a common stressor among college students [4]. 
Personality traits are effective factors in the intensity 
of reaction to love trauma. Engle et al. [5] stated that 
personality traits are influential factors in romantic re-
lationships. Personality traits are important in forming 

and maintaining an intimate relationship, especially 
in choosing a spouse and love failure. Another effec-
tive factor in development of Love Trauma Syndrome 
(LTS) is the early maladaptive schemas. Studies have 
shown that early maladaptive schemas are significant-
ly related to intimacy and compatibility in romantic 
relationships [9]. 

Spiritual health is an important factor in improve-
ment of interpersonal issues including LTC [10]. Stud-
ies on the role of personality traits, early maladaptive 
schemas and spiritual health in prediction of LTC 
have shown that they have a relationship with LTC 
and can predict it [14]. Due to the shortcomings of 
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previous studies in examining the casual relations of 
these variables, this study aims to assess the relation-
ship of early maladaptive schemas, personality traits 
and spiritual health with LTC. 

2. Materials and Methods

This is a descriptive/correlational study using a 
causal model. Study population consists of all college 
students in Tehran, Iran with experienced love trauma. 
Of these, 500 eligible students (325 were female and 
175 were male) with a Love Trauma Inventory (LTI) 
score <20 were selected using a cluster random sam-
pling method. For data analysis, the Structural Equa-
tion Modeling (SEM) in LISREL software was used.

3. Results

The Man±SD age of participants was 23.15±4.52 
years. The Root Mean Square Error of Approxima-
tion (RMSEA) value was obtained 0.043 indicating 
the good fit of the study model. The results of other 
goodness of fit indexes, which were acceptable, are 
presented in Table 1. The SEM was used to evaluate 
the relationship of LTC with personality traits, early 
maladaptive schemas and spiritual health. The SEM 
model and path coefficients (t values) are shown in 
Figures 1 and 2.

The correlation value between early maladaptive 
schemas and LTC was 0.78, indicating an optimal ef-
fect. The t value was 8.32 which is greater than criti-
cal value at an error level of 0.05 (1.96), indicating 
that the correlation was significant. Therefore, there 
was a significant positive relationship between early 
maladaptive schemas and LTC. The correlation value 
between personality traits and LTC was -0.74 indicat-
ing an optimal effect. The t value was -8.56, which 
was greater than 1.96; indicating that the correlation 
was significant. Therefore, personality traits had a 
significant negative relationship with LTC. The cor-

relation value between spiritual health and LTC was 
-0.77, indicating an optimal effect. The t value was 
-8.93 which was >1.96. Therefore, spiritual health had 
a significant negative relationship with LTC.

4. Discussion and Conclusion

The purpose of study was to predict LTC among 
male/female college students based on their person-
ality traits, early maladaptive schemas and spiritual 
health. The results revealed that the proposed study 
had good fit, and personality traits, early maladaptive 
schemas and spiritual health could predict LTC. And 
also variables including extraversion, emotionality, 
honesty-humility, self-sacrifice, abandonment, and life 
scheme were the strongest predictors of the intensity 
of LTC. It can be concluded that individuals with low 
honesty-humility and extroversion and high excite-
ment traits, individuals with abandonment, emotional 
deprivation, strict standards, failure, and enmeshment/
undeveloped self schemas, and individuals with low 
spiritual health are more vulnerable to LTC.
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Table 1. Goodness of fitness indexes in structural model 

Index RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI

Accepted <0.1 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 0-1

Calculated 0.043 0.91 0.92 0.95 0.94 0.97

GFI= Goodness of fit index; AGFI= Adjusted goodness of fit index; NFI= Normed fix index; NNFI= Non-normed fit index; IFI= 
Incremental fix index.
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Figure 1. Results of structural equation model confirmation

df=623, P=0.0000, RAMSE=0.043, χ2=1690.24
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Figure 2. T-value statistics Results of structural equation model confirmation

df=623, P=0.0000, RAMSE=0.043, χ2=1690.24

Love 
troma 

syndrome

Early 
maladaptive 

schemas

Personality 
traits

Spiritual 
wellnaess in 
prediction

Etemadnia M, et al. Love Trauma Syndrome, Personality Traits, Early Maladaptive Schemas, and Spiritual Health. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2021; 27(2):318-335.Etemadnia M, et al. Love Trauma Syndrome, Personality Traits, Early Maladaptive Schemas, and Spiritual Health. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2021; 27(2):318-335.



322

Autumn 2021, Volume 27, Number 3
Iranian Journal of

PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY

ty of Humanities, Islamic Azad University, Tonekabon 
Branch, Tonekabon.

Authors contributions

All authors contributed equally in conducting this 
study.

Conflicts of interest

The authors declare no conflict of interest.

Etemadnia M, et al. Love Trauma Syndrome, Personality Traits, Early Maladaptive Schemas, and Spiritual Health. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2021; 27(2):318-335.



323

پاییز 1400 . دوره 27 . شماره 3 مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

* نویسنده مسئول:
دکترشهره شیرودی

نشانی: تنکابن، دانشگاه آزاد اسالمی،واحد تنکابن، دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی.
تلفن: 54271105 (11) 98+

sh.ghorbanshiroudi@toniau.ac.ir :پست الکترونیکی

اهداف ضربه عشقی پدیده ای رایج در دانشجویان است که باعث مسائل تحصیلی و روان شناختی می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش 
ویژگی های شخصیتی، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی معنوی در پیش بینی نشانگان ضربه عشقی انجام شد.

مواد و روش ها پژوهش حاضراز نوع همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادالت ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان 
دانشگاه های شهر تهران اعم از دولتی، آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی بود که در سال تحصیلی 1396-1397 مشغول به تحصیل بوده و دارای تجربه 
شکست عشقی بودند. 500 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسش نامه های ضربه عشق (SIWB)، شخصیت هگزاکو 
(HEXACO)، طرحواره یانگ (YSQ-SF) و بهزیستی معنوی (LTI) پاسخ دادند. تجزیه و  تحلیل داده ها با روش مدل یابي معادالت ساختاري و با 

استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد.
یافته ها یافته های مدل معادالت ساختاری نشان داد که شاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب برابر 0/043 است و مدل از برازندگي خوبي 

برخوردار است. 
نتیجه گیری مدل پیشنهادی مربوط به عوامل پیش بینی کننده نشانگان ضربه عشقی برازنده داده هاست و ویژگی های شخصیتی، طرحواره های 
ناسازگار اولیه و بهزیستی معنوی، نشانگان ضربه عشقی را پیش بینی می کنند. متغیرهای برون گرایی، هیجان پذیری، تواضع / صداقت، ایثار، 

رهاشدگی / بی ثباتی و نقشه زندگی بهترین پیش بینی کننده های شدت نشانگان ضربه عشقی هستند.

کلیدواژه ها: 
نشانگان ضربه عشقی، 

بهزیستی معنوی، 
ویژگی های شخصیتی، 

طرحواره های ناسازگار اولیه

تاریخ دریافت: 08 آبان 1398
تاریخ پذیرش: 13 مهر 1399 

تاریخ انتشار: 09 مهر 1400

1. گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی،  واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسالمی، تنکابن، ایران.

، شهنام ابوالقاسمی1  ، جواد خلعتبری1  ، *شهره شیرودی1  مرضیه اعتمادنیا1 

مقدمه

نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن یکی از اساسی ترین 
و  ازشایع ترین  یکی  و  است  زندگی  طول  در  انسان  نیازهاي 
از  ناشی  ناکامی  در  نیز  و سوگ  فقدان  تجربه های  عمیق ترین 
فروپاشی روابط عاشقانه تجربه می شود ]1[. شکست یا خاتمه 
روابط عاشقانه در سنین نوجوانی و جوانی و خصوصاً در سنین 
دانشگاهی پدیده اي غیرمعمول نیست ]2[. شکست رابطه یکی از 
معمول ترین منابع استرس زا براي دانشجویان معرفی شده است. 
با ورود به دانشگاه، روابط عاطفی ابعاد جدیدي می یابد، زیرا با 
تغییر موقعیت و دوري از خانواده، نیازمندي های عاطفی خاص تر 
شده و از طرفی امکان ارتباط با جنس دیگر فراهم می شود ]3[. 
این روابط گاهی با آسیب هایی همراه است. آسیب های ناشی از 
ارتباطات عاطفی داراي ابعاد شناختی، هیجانی، جسمی، فردي 

و اجتماعی است ]4[. نتایج یک پژوهش نشان داد که دختران 
همچون  ناسازگارانه  واکنش های  عشقی،  شکست  نشانگان  با 
باورها،  تغییر  چانه زنی،  غیرسازشی،  تصمیم گیری  گم گشتگی، 

تحریفات شناختی و نشخوار فکری از خود نشان دادند ]5[.

ویژگی اساسی سندرم ضربه عشقی ایجاد عالئم پس از تجربه 
یک ضربه شخصی است. بیماران در ابتدا ضربه عشق را به عنوان 
شوک تجربه می کنند. آنچه به احساس شوک کمک می کند این 
است که ضربه عشق باعث می شود انتظارات مطلوب شخص از 
رابطه و امنیت در رابطه نقض شود. ضربه عشق به عنوان یک 
استرس شدید تجربه می شود و به نوعی آسیب زاست ]6[. یکی 
از عواملی که بر شدت واکنش به ضربه عشقی1 تأثیرگذار است 

1. Love trauma

مقاله پژوهشی

تدوین مدلی برای پیش بینی نشانگان ضربه عشقی در دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی، 
طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی معنوی
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بیان می کنند  اینگل و همکاران  ویژگی های شخصیتی2 است. 
که عوامل شخصیتی یکی از عوامل تأثیرگذار در روابط عاشقانه 
هستند ]7[. ویژگی های شخصیتی در شکل گیری و حفظ رابطه 
صمیمی، به ویژه در انتخاب همسر و شکست روابط عاطفی مهم 
هستند. پژوهش فهیمی و همکاران ]8[ نشان داد بین ویژگی های 
شخصیتی هگزاکو3، افراد دچار شکست عاطفی با نشانگان بالینی 
و افراد دچار شکست عاطفی، اما بدون نشانگان بالینی در 5 عامل 
با وجدان بودن  تواضع، برون گرایی، هیجان پذیری، سازگاری و 
تفاوت معناداری دارند و دو عامل تواضع و هیجان پذیری نیز در 
افراد دچار شکست عاطفی با نشانگان بالینی باالتر از افراد بدون 
نشانگان بالینی است. همچنین یوسفی، ادهمیان و عبد المحمدی 
]7[ نشان دادند که از میان پنج عامل بزرگ شخصیتی، صفات 
شخصیتی روان رنجوری و با وجدان بودن توانستند نشانگان ضربه 

عشقی را پیش بینی کنند. 

یکی دیگر از عواملی که به نظر می رسد در بروز نشانگان ضربه 
است.  اولیه4  ناسازگار  طرحواره های  باشد،  داشته  نقش  عشقی 
مطابق نظر یانگ ]9[ طرحواره های ناسازگار اولیه، به خاطر تجارب 
منفي دوران کودکي ایجاد می شود که بر شیوه تفکر، احساس 
و رفتار فرد در روابط صمیمانه بعدي و سایر جنبه های زندگي 
تأثیرمي گذارد. طرحواره های ناسازگار اولیه حاصل برآورده نشدن 
نیازهاي اساسی در محیط های اولیه کودک در ارتباط با پدر و 
مادر است و این الگوهاي ارتباطی بر روابط صمیمی بعدي افراد 
تأثیر می گذارند. بنابراین انتظار می رود افرادي که پس از پایان 
پذیرفتن رابطه اي صمیمی و عاشقانه با گذشت ماه ها همچنان از 
نشانگان بالینی مانند افسردگی و اضطراب رنج می برند، با افرادي 
کمتري سپري  مشکالت  با  و  زمان  در  را  تجربه اي  چنین  که 
کرده اند، تفاوت هایی داشته باشند. شناسایی عوامل دخیل در این 
این مشکالت و هم در پیش گیري  بروز  امر هم در پیش بینی 
و درمان راه گشاست ]10[. طرحواره هایی که در کنار آمدن با 
رویدادهاي اوایل زندگی به کار رفته اند، در برخورد با رویدادهاي 
هستند.  ناسازگارانه  اوقات  بعضی  در  و  ناکارآمد  زندگی  بعدي 
بنابراین ممکن است بر روابط بعدي در زندگی اثر بگذارند و از 
توانایی فرد براي احساس رضایت در روابط عاشقانه جلوگیري 
کنند. پژوهش های چندي به بررسی رابطه میان طرحواره های 
در  و سازگاري  استحکام  نزدیکی،  با صمیمیت،  اولیه  ناسازگار 
روابط عشقی پرداخته اند و نشان داده اند طرحواره های ناسازگار 
اولیه با صمیمیت و سازگاري در روابط عاشقانه و زناشویی رابطه 
دارند. مک درموت در پژوهش خود نشان داد که طرحواره های 
و  استحقاق  هیجانی،  محرومیت  بد رفتاری،   / بی اعتمادی 
خودانضباطی ناکافی رابطه معناداری با کاهش رضایت از روابط 

2. Personality traits
3. HEXACO
4. Early maladaptive Schemas

عاشقانه دارند ]11[. یافته های پژوهش اکبری و همکاران ]10[ 
نشان داد که میان طرحواره های ناسازگاز اولیه دانشجویان دارای 
شکست عشقی با و بدون نشانگان بالینی تفاوت وجود دارد و 
دارای  بالینی،  نشانگان  با  عشقی  شکست  دارای  دانشجویان 
طرحواره های ناسازگار اولیه فعال تری هستند. همچنین از روی 
بالینی در  اولیه می توان شدت نشانگان  ناسازگار  طرحواره های 

شکست عشقی را پیش بینی کرد. 

از  / دینداری  از سویی دیگر به نظر می رسد مقابله معنویت 
عوامل مهمی است که می تواند در بهبود آسیب های بین فردی 
همچون ضربه عشقی نقش داشته باشد ]12[. معنویت به عنوان 
یک ظرفیت مثبت درکیفیت زندگي مد نظر قرارگرفته است. با 
مطرح شدن معنویت به عنوان بعد چهارم سالمت انسان و تعریف 
سازمان جهاني بهداشت از سالمتي به بهزیستي کامل زیستي، 
رواني، اجتماعي و معنوي و نه تنها فقدان بیماري، توجه به بعد 
معنوي و رشد آن در انسان به صورتي روز افزون توجه روان شناسان 
و متخصصان بهداشت رواني را به خود جلب کرده است ]12[. 
روابط ما با دیگران و تجربیاتی که با یکدیگر در آن سهیم می شویم 
یکی از اصول معنویت و سالمت معنوی است ]13[. معنویت، تأثیر 

بسزایی بر سالمت و بهزیستی افراد دارد ]14[.

شخصیتی،  ویژگی های  نقش  درباره  انجام شده  پژوهش های 
طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی معنوی5 در پیش بینی 
نشانگان ضربه عشقی نشان داده اند طرحواره های ناسازگار اولیه، 
صفات شخصیت و بهزیستی معنوی با نشانگان ضربه عشق ارتباط 
دارند و می توانند آن را پیش بینی کنند ]15[. برخی مطالعات 
نشان داده اند که بین ویژگی های شخصیتی با شکست عاطفی 
به  وسیله  رابطه معناداری وجود دارد و حتی شکست عاطفی 
نتایج  تبیین است ]16[.  قابل  از ویژگی های شخصیتی  برخی 
با هدف بررسي نقش صفات شخصیت در  مطالعه دیگری که 
پیش بیني نشانگان ضربه عشق انجام شد، نشان داد که صفات 
نشانگان  می توانند  بودن  وجدان  با  و  روان رنجوري  شخصیتي 
ضربه عشق را در دانشجویان پیش بیني کنند ]17[. کاراتزیاس 
و همکاران رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه را با شکل های 
شایع آسیب شناسی در نمونه ای از زنان با سابقه آسیب بین فردی 
مطالعه کردند ]18[. همچنین مشخص شد بازماندگان آسیب 
بین فردی در مقایسه با گروه کنترل، از 15 طرحواره، نمرات باالیی 
در طرحواره های ناسازگار اولیه نشان دادند ]19[. نتایج تحلیل 
رگرسیون در مطالعه گایینی و روستایی نشان داد که معنای 
زندگی قادر به پیش بینی نشانه های افسردگی افراد دارای شکست 
عاطفی بود. مداخالت انجام گرفته به روش معنادرمانی نشان داده 
است که تمامی افرادی که تحت مداخله معنادرمانی قرار گرفته 
بودند بهبود قابل مالحظه ای در عالئم سندرم ضربه عشق نشان 
دادند ]20[. نتایج پژوهش دهقانی، عاطف وحید و غرایی نیز 

5. Spiritual health
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نشان داد تمام افرادی که درمان کوتاه مدت تنظیم کننده اضطراب 
را به اتمام رساندند، در عالئم خود از جمله افسردگی و عملکرد کلی 

بهبود معنی داری نشان دادند ]6[.

با توجه به اهمیت آشنایی و رابطه عاطفی با جنس مخالف در 
اوایل بزرگسالی به عنوان مقدمه آغاز زندگی مشترک و با در نظر 
گرفتن این موضوع که گاهی این روابط تحت تأثیر طرحواره های 
دوران کودکی قرار گرفته 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. با استناد به 
مبانی نظری و یافته های پژوهشی که ذکر شد، و با توجه به نقص 
رابطه  متغیرها،  این  علّی  روابط  بررسی  در  پیشین  پژوهش های 
بهزیستی  و  اولیه  ناسازگار  طرحواره های  شخصیتی،  ویژگی های 
معنوی با نشانگان ضربه عشق در قالب یک مدل علی مورد بررسی 
قرار گرفت. بنابراین سؤال اصلی پژوهش حاضر این بود که آیا مدل 
پیشنهادی مربوط به عوامل پیش بینی کننده نشانگان ضربه عشقی 

برازنده داده هاست؟

روش 

پژوهش حاضر توصیفی و روش پژوهش، همبستگی است که در 
آن روابط بین متغیرها در قالب مدل علّی مورد بررسی قرار گرفت. 
دانشگاه های شهر  دانشجویان  کلیه  پژوهش، شامل  آماری  جامعه 
بود که در سال  نور و غیرانتفاعی  پیام  آزاد،  از دولتی،  اعم  تهران 
تجربه  دارای  و  بوده  تحصیل  به  مشغول  تحصیلی 1397-1396 
شکست عاطفی بوده  اند. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای 
انجام گرفت. بدین صورت که ابتدا دانشگاه های شهر تهران را برحسب 
منطقه جغرافیایی به پنج طبقه شمال، جنوب، مرکز، شرق و غرب 
تقسیم کردیم و سپس با بهره گیری از نمونه گیری تصادفی ساده، از 
هر منطقه چند دانشگاه انتخاب شد. از دانشگاه های شمال شهر تهران 
280 نفر، غرب 120 نفر، شرق 50 نفر، جنوب 150 نفر و مرکز تهران 
212 نفرانتخاب شدند. سپس از هر دانشگاه چند دانشکده انتخاب 
و با مراجعه به دفتر آموزش هر دانشکده و بر اساس لیستی که در 
انتخاب  اختیار پژوهشگر قرار داده شد، به طور تصادفی کالس ها 

شدند و پرسش نامه ضربه عشق بر روی آنان اجرا شد. 

در سال هاي اخیر، روش نسبت آزمودني به پارامترهاي برآورد شده 
در بین پژوهشگران با رویکرد الگویابی مورد استفاده قرار گرفته است. 
بر اساس این روش نسبت 5:1 آزمودني ها به پارامترهاي برآورد شده، 
نمونه مناسب و نسبت  نمونه کوچک، نسبت 10:1 حجم  حجم 
20:1 حجم نمونه مطلوب را به وجود مي آورد. برخی از پژوهشگران 
نسبت 15 آزمودني به ازاي هر متغیر مشاهده شده و برخی دیگر 

نسبت 10 تا 20 آزمودني به ازاي هر متغیر مشاهده شده را توصیه 
مي کنند ]21[. بنابراین در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن تعداد 
20 آزمودنی به ازای هر پارامتر، حجم نمونه 480 نفر برآورد شد 
و با در نظر گرفتن احتمال ریزش نمونه 812 نفر انتخاب شدند 
که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 516 نفر دختر و 
296 نفر پسر بودند و در مرحله بعد دانشجویانی که بر اساس نمره 
برش 20 از پرسش نامه 10 سؤالی نشانگان ضربه عشق راس6 دارای 
نشانه های ضربه عشق بودند، انتخاب شدند. درنهایت500 نفر وارد 
فرایند پژوهش شدند (n=500) که از این تعداد 325 نفر دختر و 

175 نفر پسر بودند.

این افراد مقیاس شخصیت هگزاکو، نسخه کوتاه مقیاس طرحواره 
یانگ و پرسش نامه بهزیستی معنوی را تکمیل کردند.

مالک های ورود به پژوهش حاضر عبارت بودند از: حداقل 3 ماه 
از تجربه شکست عاطفی شرکت کنندگان گذشته باشد، در رابطه 
عاطفی جدیدی قرار نداشته باشند، شکست عاطفی آن ها ناشی از 
طالق و پایان رابطه زناشویی نباشد، دامنه سنی 18 تا 28 سال 
داشته باشند، سوء مصرف الکل و دارو و مواد نداشته باشند. مالک های 
خروج از پژوهش عبارت بودند از: قرار گرفتن در رابطه عاطفی جدید، 
شکست عاطفی ناشی از طالق، مصرف مواد مخدر و الکل، نمره 
پایین تر از 20 از پرسش نامه نشانگان ضربه عشق رأس به منظور 
رعایت مالحظات اخالقی در اجرای مطالعه، تکمیل پرسش نامه ها 
بی نام و با کدگذاری انجام شد و محرمانه بودن 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 عشق7

برای سنجش شدت ضربه عشق  به وسیله راس  این مقیاس   
تهیه شد و از ده ماده 4 گزینه 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 1 و 
2 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. بعد از امتیازدهی، جمع 
نمره ها به عنوان وضعیتی از نشانگان ضربه در نظر گرفته می شود. 
معنای  به  وضعیت  این  باشد   30 تا   20 بین  آزمودنی  نمره  اگر 
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 ]22[. ضریب همسانی درونی این پرسش نامه در نمونه ای 
از دانشجویان ایرانی 0/81 و ضریب اعتبار آن با روش بازآزمایی به 

فاصله یک هفته 0/83 به دست آمده است ]6[. 

6. Rosse
7. Love Trauma Inventory (LTI)
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مقیاس شخصیت هگزاکو8

 این مقیاس توسط لی و اشتون9 در سال 2004 ساخته شده و 
دارای 100 سؤال است 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 
فروتنی 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 ]23[. 
در ایران پایایی این پرسش نامه بین 0/85 تا 0/93 و با استفاده از 
چرخش واریماکس، عامل مربوطه را در محدوده 0/69 تا 0/98 و 

اعتبار پرسش نامه را بین 0/42 تا 0/79 به دست آمد ]8[. 

نسخه کوتاه مقیاس طرحواره یانگ10

 این مقیاس که بر پایه مشاهدات تجربه شده توسط متخصصان 
بالینی ساخته شده است، 75 گویه دارد که 15 طرحواره ناسازگار 
اولیه را ارزیابی می کند. این 15 طرحواره در پنج حوزه بریدگی 
و طرد، خودگردانی و عملکرد مختل، محدویت های مختل، دیگر 
جهت مندی و گوش به زنگی بیش از حد / بازداری قرار می گیرند 
]10[. والر11 همسانی درونی مقیاس را 0/96 گزارش داد. به عالوه 
همسانی درونی برای تمامی خرده مقیاس ها باالتر 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-

0/62 و ثبات درونی آن 0/94 به دست آمد ]10[.

پرسش نامه بهزیستی معنوی12

 این پرسش نامه توسط دالمن و همکاران ]24[ ساخته شد 
و حاوي 12 سؤال است شامل که دو زیر مقیاس خودکارآمدي 
و نقشه زندگی است. زیرمقیاس خودکارآمدی سؤاالت 1 تا 6 
و زیرمقیاس نقشه زندگی سؤاالت 7 تا 11 را شامل می شود. 
نمره گذاری این پرسش نامه بر روی یک مقیاس 5درجه ای لیکرت 
انجام می شود. به  طوری که از کاماًل مخالفم (نمره 1) تا کاماًل 
موافقم (نمره 5) متغیر است. این پرسش نامه فاقد نمره گذاری 
به  خود  پژوهش  در   ]25[ همکاران  و  فري  است.  معکوس 
بررسی مشخصات روان سنجی این پرسش نامه پرداختند و برای 
بررسی پایایی این پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده 
کردند. ضریب آلفاي کرونباخ براي مقیاس خودکارآمدی 0/86 
بود. در روش بازآزمایی، ضریب بازآمایی به دست آمده برای این 

8. HEXACO-PI-R
9. Lee & Ashton
10. Young Schema Questionnaire-Short Form (YSQ-SF)
11. Waller
12. Spirituality Index of Well-Being (SIWB)

خرده مقیاس 0/77 بود و برای نقشه زندگی ضریب آلفای کرونباخ 
0/89 و ضریب بازآزمایی 0/86 به دست آمد. آن ها ضریب پایایی 
آلفای کرونباخ کلی این مقیاس را 0/91 گزارش کردند. همچنین 
این آزمون روایی هم گرایی قابل قبولی با آزمون های بهزیستی 
معنوی و کیفیت زندگی دارد. برای مثال میزان همبستگی این 
سالمت  مقیاس  با   ،0/42 زونگ  افسردگی  مقیاس  با  مقیاس 
عمومی 0/64 و مقیاس بهزیستی معنوی 0/62به دست آمد ]16[.

یافته ها

شکست  اظهار  با  مشارکت کننده   500 حاضر  پژوهش  در 
عشقی شرکت کرده بودند که میانگین سنی آ ن ها ±15/23 52/4 
بود. در ادامه یافته های توصیفی و استنباطی بررسی می شوند. 
داده های جدول شماره 1 گویای این است باالترین میانگین متغیر 
طرحواره های ناسازگار مربوط به مؤلفه معیارهای سخت گیرانه، 
کمترین میانگین متغیر طرحواره های ناسازگار مربوط به مؤلفه 
ویژگی های  متغیر  میانگین  باالترین  بی کفایتی،   / وابستگی 
شخصیتی مربوط به مؤلفه با وجدان بودن، کمترین میانگین متغیر 
ویژگی های شخصیتی مربوط به مؤلفه تواضع، باالترین میانگین 
متغیر بهزیستی معنوی مربوط به مؤلفه نقشه زندگی، کمترین 

میانگین متغیر بهزیستی معنوی به مؤلفه خود کارآمدی است.

شخصیتی،  ویژگی های  متغیرهای  توزیع  بودن  نرمال 
طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی معنوی با شدت نشانگان 
ضربه عشقی با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف بررسی 
شده است. مطابق یافته های آزمون کولموگروف اسمیرنف برای 
همه متغیرها مورد مطالعه بیشتر از 0/05 است. بنابراین نتیجه 
درنتیجه  و  نیست  معنی دار  متغیرها  از  هیچ یک  برای  آزمون 
توزیع همه متغیرها نرمال است. بنابراین می توان از آزمون های 

پارامتریک برای آزمودن فرضیه های پژوهش استفاده کرد.

مدل معادالت ساختاري براي سنجش روابط بین ویژگی های 
با  معنوی  بهزیستی  و  اولیه  ناسازگار  شخصیتی، طرحواره های 
استفاده شده است. مدل فرضیه  نشانگان ضربه عشقی  شدت 
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 که شاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب برابر 0/043 
است، مدل از برازندگي خوبي برخوردار است. سایر شاخص هاي 
نیکوئي برازش نیز در بازه مورد قبول قرار گرفته اند که در جدول 

شماره 2 آمده است.

بر اساس تصویرهای شماره 1 و 2 قدرت رابطه میان متغیر 
طرحواره های ناسازگار اولیه با نشانگان ضربه عشقی برابر 0/78 
محاسبه شده است که نشان می دهد تأثیر مطلوب است. آماره 
مقدار  از  بزرگ تر  که  است  آمده  دست  به  نیز 8/32  آزمون   t
بحرانی t در سطح خطای 0/05، یعنی 1/96 بوده و نشان مي دهد 
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همبستگي مشاهده شده معنادار است. بنابراین بین طرحواره های 
ناسازگار اولیه و نشانگان ضربه عشقی رابطه مثبت و معناداری 
وجود دارد. بر اساس تصویرهای شماره 1 و 2 قدرت رابطه میان 
متغیر ویژگی های شخصیتی با نشانگان ضربه عشقی برابر 0/74- 
محاسبه شده است که نشان می دهد تأثیر مطلوب است. آماره 
t آزمون نیز 8/56 - به دست آمده است که بزرگ تر از مقدار 
بحرانی t در سطح خطای 0/05 یعنی 1/96 بوده و نشان مي دهد 
همبستگي مشاهده شده معنادار است. بنابراین بین ویژگی های 

شخصیتی و نشانگان ضربه عشقی رابطه منفی و معناداری وجود 
دارد. بر اساس تصویرهای شماره 1 و 2 قدرت رابطه میان متغیر 
بهزیستی معنوی با نشانگان ضربه عشقی برابر 0/77- محاسبه 
شده است که نشان می دهد تأثیر مطلوب است. آماره t آزمون 
نیز 8/93 - به دست آمده است که بزرگ تر از مقدار بحرانی t در 
سطح خطای 0/05 یعنی 1/96 بوده و نشان مي دهد همبستگي 
و  معنوی  بهزیستی  بین  بنابراین  است.  معنادار  مشاهده شده 

نشانگان ضربه عشقی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

(n=005) جدول 1. میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه

میانگین± انحراف معیارمتغیرها

14/07±885/6محرومیت هیجانی

12/89±507/5رهاشدگی

13/12±477/6بی اعتمادیبدرفتاری

10/40±227/5انزوای اجتماعی بیگانگی

13/01±56/5 نقض و شرم

11/07±345/6 شکست

9/81±638/5 وابستگی / بی کفایتی

11/20±745/5آسیب پذیری به ضرر با خطر

11±541/4گرفتار

12/94±562/5اطاعت

18/02±840/5 ایثار

13/53±627/6بازداری هیجانی

18/56±121/7 معیارهای سخت گیرانه

11/10±637/4استحقاق

12/97±549/5خویشتن داری ناکافی

45/59±297/17 تواضع

55/11±235/9هیجان پذیری

51/77±651/10 برون گرایی

52/58±413/7سازگار بودن

53/35±569/7با وجدان بودن

51/77±272/8 گشودگی به تجربه

18/69±905/3خود کارآمدی

18/81±887/3نقشه زندگی

15/90±90/15شدت نشانگان ضربه عشقی
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تصویر 1. نتایج تأیید مدل معادالت ساختاری
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تصویر 2. آماره t-value نتایج تأیید مدل معادالت ساختاری
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بحث 

نشانگان  پیش بینی  برای  مدلی  ارائه  حاضر  پژوهش  هدف 
ضربه عشقی در دانشجویان دختر و پسر بر اساس ویژگی های 
شخصیتی، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی معنوی بود. 
یافته های پژوهشی مربوط به بررسی این هدف، بیانگر این است که 
مدل پیشنهادی مربوط به عوامل پیش بینی کننده نشانگان ضربه 
عشقی برازنده داده هاست و ویژگی های شخصیتی، طرحواره های 
را  عشقی  ضربه  نشانگان  معنوی،  بهزیستی  و  اولیه  ناسازگار 
هیجان پذیری،  برون گرایی،  متغیرهای  و  می کنند  پیش بینی 
تواضع / صداقت، ایثار، رهاشدگی/ بی ثباتی و نقشه زندگی بهترین 

پیش بینی کننده های شدت نشانگان ضربه عشقی هستند.

هیجان پذیری  برون گرایی،  داد  نشان  حاضر  پژوهش  نتیجه 
پیش بینی  را  عشقی  نشانگان ضربه  / صداقت شدت  تواضع  و 
می کنند. لطفی و سعادتی شامیر ]16[ نیز در مطالعه خود نشان 
دادند بین ویژگی های برون گرایی / درون گرایی با شکست  عاطفی 
رابطه منفی  و معناداری وجود دارد. در تبیین این یافته می توان 
قاطع  صمیمیت،  همچون  ویژگی هایی  با  برون گرا  افراد  گفت 
مردم آمیزی،  مثبت،  هیجانات  و  هیجان خواهانه  فعالیت  بودن، 
اعتمادبه نفس و ابراز هیجانات و احساسات شناخته می شوند. این 
مجموعه ویژگی ها بر جذابیت فرد می افزاید و در صورت تجربه 
رابطه عاطفی و عاشقانه، کمتر با شکست و آسیب مواجه می شوند. 
چنین افرادی اگر هم در رابطه ای منجر به شکست قرار گیرند، 
می توانند با تکیه بر سرمایه های روان شناختی و نقاط قوت، هرگونه 
تنش و آسیب را حل و فصل کنند. ویژگی شخصیتی برون گرایی 
موجب می شود فرد روابط بین فردی محکم تری با دیگران ایجاد 
کند. عالوه بر این، افراد برون گرا غالباً سطوح باالیی از صمیمیت، 
را تجربه می کنند و در  نزدیک  ثبات و رضایتمندی در روابط 
باعث  ویژگی  این  دارند.  بیشتری  امنیت  احساس  محیط خود 
می شود تا این افراد در جست وجوی روابط گرم و صمیمانه باشند 
و سبک دلبستگی ایمن و ارتباط نزدیک را تجربه کنند. این افراد 
بیشتر از اینکه به شریک رابطه خود وابسته شوند، دلبستگی به 
او را در رابطه تجربه می کنند و کمتر دچار شکست در رابطه 
می شوند. از سویی دیگر، افراد با برون گرایی باال، پرجرئت، فعال، 
سخنگو و اجتماعی هستند. در برون گرایی میل به جمع گرایی 
و هیجانات مثبت وجود دارد و این افراد روابط با کیفیت باال را 
تجربه می کنند. بنابراین می توان گفت حتی در صورت جدایی 

در عشق رمانتیک، این افراد می توانند پیامدهای منفی ناشی از 
جدایی را کنترل کنند ]16[.

پیرامون رابطه منفی تواضع / صداقت با نشانگان ضربه عشقی 
 ]8[ همکاران  و  فهیمی  پژوهش  با  یافته  این  گفت  می توان 
همسوست که نشان دادند عامل تواضع / صداقت در افراد دچار 
شکست عاطفی با نشانگان بالینی باالتر از افراد بدون نشانگان 
بالینی است. تواضع / صداقت، عاملی است که با صداقت، بی طرفی، 
خلوص، فروتنی و نبودن حرص و طمع در ساختار شخصیت 
منصف،  صادق،  چون  اصطالحاتی  با  عامل  این  است.  مرتبط 
فروتن، و بی ادعا مشخص شده است و از نظر محتوایي صفاتي 
چون راستگویي و انصاف (که نشانه صداقت است) و صفاتي چـون 
فقدان خودنمایی و فقدان حرص (که نشانه فروتني است) را شامل 
می شود. در تبیین این یافته می توان گفت تواضع / صداقت حاکي 
با دیگران است. در  براي همکاري سالم  اراده در فرد  از وجود 
صورتي که فرصت بهره کشي، سوءاستفاده و لطمه زدن به دیگران 
وجود داشته باشد. افرادي با نمره باال در این فاکتور شخصیتي با 
اینکه براي خود حق پیشرفت و رشد جایگاه اجتماعي را محفوظ 
می دانند، اما از رفتارهاي دغل کارانه به قصد بهره کشي از دیگران 
پرهیز می کنند. در مقابل افرادي که در فاکتور تواضع / صداقت 
نمره پایین می گیرند به رفتارهایي از قبیل بهره کشي از دیگران، 
دغل کاري و فریب در جهت منافع شخصي، انگیزه باال براي کسب 

ثروت و تمایل باال براي قانون شکني مبتال هستند ]22[.

نتیجه پژوهش حاضر نشان داد طرحواره های ایثار و رهاشدگی 
/ بی ثباتی شدت نشانگان ضربه عشقی را پیش بینی می کنند. این 
یافته با نتایج پژوهش کاراتزیاس و همکاران ]18[ همسوست. 
طرحواره های ناسازگار اولیه به  عنوان باورهای بنیادین و زیربنایی، 
نقش مهمی در تعبیر و تفسیر رویدادهای زندگی هر فرد دارند، 
به عبارت دیگر افراد دنیا به تجارب زندگی خودشان از چشم انداز 
این  در  قرار گرفته  طرحواره های  به  نگاهی  می نگرند.  طرحواره  
حوزه می تواند تبیین های سودمندی را ممکن کند. حوزه دیگر 
ایثار مشخص  و  اطاعت  اصلی  دو طرحواره  با  که  جهت مندی 
می شود بازتابی از یک منبع کنترل بیرونی در فرد دچار نشانگان 
ضربه عشق است. ممکن است این دو طرحواره با نادیده انگاری 
نیازهای هیجانی فرد و تمرکز بر کسب رضایت دیگران فرد را 
دچار مشکل کنند. به ویژه اینکه یکی از تبعات مهم طرحواره ایثار 
این است که فرد سعی می کند تا به هر صورت و شکل رابطه را 

جدول 2. شاخص هاي نیکویي برازش مدل ساختاري

RMSEAGFIAGFINFINNFIIFIشاخص برازندگي

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

0/0430/910/920/950/940/97مقادیر محاسبه شده

مرضیه اعتمادنیا و همکاران. تدوین مدلی برای پیش بینی نشانگان ضربه عشقی در دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی معنوی



331

پاییز 1400 . دوره 27 . شماره 3 مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

تداوم دهد. از طرفی افرادی که طرحواره رهاشدگی / بی ثباتی 
فعالی دارند اعتقاد دارند روابطشان با افراد مهم زندگی ثبات ندارد 
و مورد طرد قرار می گیرند. این الگوی هیجانی و شناختی ناکارآمد 
زیربنای اختالالتی همچون اضطـراب، افسـردگی، و سایر نشانگان 
ضربه عشقی قرار می گیرد. از این رو، به نظر می رسد با کاهش 
متغیر ایثار، متغیر شدت نشانگان ضربه عشقی افزایش و با افزایش 
متغیر رهاشدگی / بی ثباتی، متغیر شدت نشانگان ضربه عشقی 

افزایش پیدا کند. 

پیرامون رابطه بین عوامل معنوی و سالمت مذهبی با طالق 
عاطفی می توان به پژوهش های کریمی پورزارع و همکاران ]26[ 
و فوجی و نادری ]27[ اشاره کرد که به نوعی نتیجه مطالعه 
حاضر را تأیید می کنند. همچنین در مطالعه حاضر بین هر دو 
مؤلفه بهزیستی معنوی (نقشه زندگی و خودکارآمدی) با نشانگان 
تبیین  در  شد.  یافت  معناداری  و  منفی  رابطه  عشقی،  ضربه 
این یافته می توان گفت درک ما از معنویت در زمینه وضعیت 
سالمتی مطلوب و بهزیستی به صورت نقشه زندگی متجانس و 
معنادار و عقاید خودکارآمدی عملکردی مفهوم پردازی می شود 
که به طور همزمان عامل شخصی را برمی انگیزد. عقاید عامل، 
که  دارد  اشاره  فعال  عنوان عضوی  به  فرد  دیدگاه شخصی  به 
دوره زندگی خودش را به واسطه انتخاب ها و اعمالی که اتخاذ 
می کند و فرصت ها و محدودیت هایی را برایش ایجاد می کند، 
می سازد ]28[. نقـشه زنـدگی، روشی براي بودن و تجربه کردن 
است که با آگـاهی یـافتن از یـک بُعـد غیرمـادي بـه وجـود 
می آیـد و ارزش های قابل تشخیص، آن را معین می  کند. نقشه 
زندگی نوعی جهان بینی نسبت به زندگی است که در آن فرد 
که  می کند  تصور  زندگی  اداره  و  درک  قابلیت  دارای  را  خود 
می تواند هر آنچه که می خواهد در کنترل گیرد. نقشه زندگی 
و  مثبتی  خودارزیابی  ذهنی،  بهزیستی  و  معنویت  بین  واسط 
از زندگی و رابطه است. معنویت خود یک سپر  رضایت مندی 
حفاظتی قوي در پیش گیري از تنش های روانی است و عامـل 
حیـات بخش بشـر در دنیـاي پـرتنش امروزي است و به عنوان 
یک منبع اجتماعي و روان شناختي در مقابله با استرس ظاهر 
می شود. از سویی دیگر خودکارآمدي، تخمین کلي فرد از توانایي 
خود براي تأثیر گذاشتن بر عملکردهاي ضروري در دست یابي 
به شرایط است ]29[. در نظریه باندورا منظور از خودکارآمدي 
شخصي احساس های شایستگي، کفایت و قابلیت در کنار آمدن 
با زندگي است. همچنین باندورا خودکارآمدي را میزان ادراک ما 
از درجه کنترلي که بر زندگي مان داریم و توانایي های یک فرد 
براي سازمان دهي کردن و عملي کردن مسیرهاي عملي موردنیاز 
در مدیریت شرایط آینده تعریف می کند. به نظر باندورا سطح 
انگیزش، شرایط عاطفي و عملکردهاي اشخاص براساس آنچه که 
آنان باور دارند، شکل می گیرد تا بر اساس آنچه واقعاً درست است. 
سازه خودکارآمدي در باورهاي افراد در مورد قابلیت هاي خودشان 
براي اعمال کنترل، به سطح عملکردشان و به رویدادهایي که 

زندگي آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد، مربوط است. بنابراین افراد 
با برخورداری از خودکارآمدی باال می توانند سطح عملکرد خود را 
در روابط بین فردی کنترل و تنظیم کنند و در صورت مواجهه با 
نشانگان ضربه عشقی نیز عملکرد آن ها تحت تأثیر هیجانات منفی 

و آسیب قرار نم  گیرد.

نتیجه گیری

در یک چشم انداز جامع از نتایج پژوهش حاضر می توان این گونه 
جمع بندی کرد که افراد با ویژگی های شخصیتی تواضع / صداقت 
با طرحواره های  افراد  باال  هیجان پذیری  و  پایین  برون گرایی  و 
رهاشدگی، محرومیت هیجانی، معیارهای سخت گیرانه، شکست و 
خود تحول نایافته / گرفتاری و همچنین افراد با بهزیستی معنوی 
پایین نسبت به نشانگان ضربه عشقی آسیب پذیرترند. این یافته 
همسو با مبانی نظری مطرح شده در مدل دالمن و همکاران ]24[ 
بوده است که پیرامون بهزیستی معنوی و با معرفی دو مؤلفه نقشه 
زندگی و خودکارآمدی مطرح شد و از متغیر بهزیستی معنوی 
حمایت می کند. نتایج مطالعه حاضر همچنین از مدل راس ]20[ 
که پیرامون نشانگان ضربه عشق مطرح شد و مدل طرحواره یانگ 

]9[ حمایت می کند.

این مطالعه با محدودیت هایی همراه بود به عنوان مثال ضرورت 
دانشجویان  فقط  که  شد  باعث  آزمودنی ها  بودن  دسترس  در 
دانشگاه های شهر تهران مورد مطالعه قرار بگیرند. بنابراین تعمیم 
نتایج حاصل به سایر شهرها بهتر است با احتیاط صورت گیرد. از 
طرفی با توجه به اینکه محرومیت هیجانی نشانگان ضربه عشقی 
را پیش بینی می کند و این طرحواره در حوزه طرد و بریدگی 
ایجاد  جهت  در  الزم  آموزش های  می شود  پیشنهاد  دارد،  قرار 
این  شود.  ارائه  دیگران  با  رضایت بخش  و  ایمن  دلبستگی های 
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.
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