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 چکيده

عشق در طی سه دوره زندگی زوجین بود. روش تحقیق در  مقایسه نگرش به  هدف از پژوهش حاضر

ی زوجین بود. که  ی آماری این پژوهش شامل کلیه ای از نوع توصیفی بود. جامعه این پژوهش مقایسه 

عنوان نمونه آمری انتخاب گردید. ابزار  نفربه  384به صورت دردسترس انجام گرفت  گیریروش نمونه 

پرس استفاده  مورد  و هندریکاندازه گیری  به عشق هندریک  نگرش  داده   (1986)  شنامه    به  هابود. 

)میانگین، انحراف    تحلیل قرار گرفت و در دو سطح توصیفی  و  مورد تجزیه  SPSS23افزاری نرم وسیله

استنباطی و  تجزیه (T)آزمون  استاندارد(  گرفت.مورد  قرار  مقیاس    وتحلیل  زیر  که  داد  نشان  نتایج 

ی، افراطی در بین زوجین در طی سه دوره زندگی در شهرستان اصفهان  شهوانی، تفننی، دوستانه، منطق

قدر در بین زوجین در طی سه دوره زندگی در  تفاوت معناداری وجود ندارد فقط در زیر مقیاس گران 

شهرستان اصفهان تفاوت معناداری وجود دارد. زیر مقیاس گرانقدر در زوجینی که در دوره ی اول  

 التر از بقیه ی دوره ها است. هستند با  )نامزدی(  زندگی

 زوجین.  نگرش به عشق، سه دوره زندگی،  واژگان کليدی:
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 رویا دانشمند 

 . ایران دانشگاه آزاد اسالمی، واحد خمینی شهر،  دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره خانواده،

 

  مسئول:نام نویسنده 

 رویا دانشمند 

)نامزدی، عقد و عروسی(   مقایسه نگرش به عشق در طی سه دوره زندگی

 زوجين
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 مقدمه 
تعهدی با عشق و مسئولیت برای صلح، شادی و توسعه روابط خانوادگی است و عالوه بر این، انتخاب یک شریک و    1ازدواج 

)شهبازی، کرا است  و موفقیت شخصی  نقطه عطف  یک  زناشویی،  زندگی  به یک  کیانی جم،ورود  و  ازدواج 1396یی  از  پیش   .)

طور کامل  هایی درباره ازدواج وجود دارد و همه افراد انتظارات خاصی از ازدواج و همسر آینده خوددارند که بهفرضتصورات و پیش

واج دارند بر مبنای  رسد باورها و انتظاراتی که افراد از ازدها و انتظارات آگاه نیستند. به نظر میفرضاز فلسفه وجودی این پیش

 (. 2011، 2پولی   تواند این باورها و انتظارات واقعیت نداشته باشد)شده به افراد رسیده است و مییک چهارچوب از پیش تعیین 

ها  دهد. درواقع بسیاری از زوجسادگی رخ میها در میان بیشتر زوجین بهتفاوتی یک رابطه، پذیرش و تحمل  در مراحل اولیه

ها  کنند، اما پس از گذشت زمان، تمایل به پذیرش، تحمل و سازش با تفاوتعنوان منشأ جذابیتشان یاد میها را بهاین تفاوت

 (. 3،2000رد)کریستنسن و جاکوبسن هایی را در جهت تغییر یکدیگر آغاز خواهند کیابد و باالخره تالشکاهش می

)درویش زاده    شوداز آن یاد می  4های مهم ازدواج بررسی مسائل عاطفی است. چیزی که تحت عنوان عشق یکی از جنبه 

ای عنوان پایه های اخیر بههای کهن در بین انواع دیگر روابط ممتاز بوده است، اما فقط در سال(. باآنکه عشق از زمان2011پاشا،

ها  ی ارتباط طوالنی بین زوجشود. این عقیده که پیوستگی عاطفی همراه با عشق برای ادامهبرای انتخاب همسر در نظر گرفته می

جود دارد. در نظر گرفتن امتیازاتی مانند )خانه، درآمد بالقوه، وضعیت عقلی و خانوادگی( قبل از انتخاب جا وکافی است در همه 

اند.  رسد. عموم افراد با در نظر گرفتن روابط صمیمی به شکل یک موضوع تجاری، مخالفروح به نظر میشریک زندگی، سرد و بی

دهند که تا پایان عمر بقاء داشته همدیگر دارند به ازدواجی تن در می ه ی دربار درواقع تعداد کمی از افراد با اطالعات ناچیزی که

کند و درنتیجه ای است که از منطق و استدالل پیروی نمیدانند و عشق درواقع تجربه باشد. عشق و ازدواج را امور مربوط به قلب می

 (.5،1993باید دلیل و برهان را پس بزند)هاتفیلد

خصوص اینکه  های نگرش و نوع ابراز عشق در افراد اهمیت زیادی در روابط زناشویی دارد. بهسئله سبک با توجه به این م

  کندشود و در زندگی زناشویی افراد نقش مؤثری بازی میهای متفاوت در این زمینه ناشی میهای متفاوت در عشق از نگرشسبک 

پردازد و عبارت است هایی است که به تبیین انواع عشق میرین نظریهتیکی از مهم 7لی  ی شش بعدی(. نظریه6،1997)گلوهوسکی

)عشق 10)عشق بازیگرانه،عشق تفننی و بی تعهد(، استورگ9)عشق شهوانی،فاقد منطق(، لودوس  8ورزی: اروس از شش سبک عشق 

مانتیک، افراطی و انحصارطلب( و  )عشق ر  12گرایانه،عشق منطقی و عملی(، مانیا )عشق واقع11صمیمانه و متعهد(، پراگما  دوستانه،

 (.14،2007عشق الهی و بدون خودخواهی( )نتو  )عشق فداکارانه، 13آگاپه

(.صمیمیت یکی از ویژگی های  16،1986نیز یکی از متغیرهای مهم و موثر در ازدواج میباشد)استرنبرگ   15مولفه های عشق

دیگر در مشارکتی برابر تعریف می شود.درواقع، صمیمیت رابطه زوجین است؛ رابطه ای که با خودافشایی واقعی و درک شخص  

  نزدیکی خود را بیان می کند.. حمایتی است که هرعضو احساس و بیان می کند و راه و روشی که هر زوج وسیله آن  مقدار نزدیکی 

وق می باشد. این  به باور استرنبرگ میل به معنای احساس جذابیت فیزیکی، جذابیت جنسی و اشتغال ذهن مثبت نسبت به معش

 
1. Mrried 
2.Poley 
3.Christensen & Jacobson 
4. Love 
5.Hatfield 
6. Gluhoski 
7. Lee 
8. eros 
9. Idus 
10. storg 
11. Pragma 
12. Mania 
13. Agape 
14. Neto 
15. Love Dimensions 
16. Sternberg 
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بعد جنبه ی انگیزشی دارد و میل شدید همراه با برانگیختگی فیزیولوژی توام با میل رابه جنسی عطوفت ورزانه در فرد ایجاد می 

همچنین از جمله ویژگی های خانواده سالم، احساس تعهد اعضای خانواده در قبال یکدیگر است.تعهد یعنی اینکه اعضای    کند.

 (.17،2011غم و شادی و وقایع خوشایند و ناخوشایند زندگی،نسبت به یکدیگر وفادار بمانند)گوآخانواده، هنگام  

نتایج نشان داد که بین ابعاد عشق در دروان نامزدی، عقد و ازدواج در    (1393هنرپروران و رفاهی)  ،در پژوهش نعیمی نیا

ورزی ( نشان داد که بین میزان عشق 1385آبادی)ش و شفیعبخ داری وجود ندارد. و همچنین نتایج پژوهش فرحمردان تفاوت معنی

افراد بیان ( در پژوهشی گزارش کرد که2009)18ورزی تعامل وجود دارد. و استرادا در مراحل مختلف زندگی زناشویی در عشق

 ود. رکند و رضایت زناشویی باال میکند و عشق رشد پیدا میزمان تغییر میکردند که نوع عشق در طول مدت

)زمان عقد و نامزدی( مبنایی برای روابط بعدی یک زن و شوهر به شمار   چون روابط پیش از ازدواجرسدبنابراین به نظر می

های قبلی برابر نیستند، ضروری کند و نتایج پژوهشزمان ازدواج روابط زوجین تغییر پیدا میبا توجه به اینکه افزایش مدت  رود ومی

تعارض در این دوران ساز  ازدواج و علل زمینه، نامزدی و  و بستر مشکالت یک زوج جوان در دوران آشناییاست به بررسی مبنا  

  )نامزدی،   شده در پژوهش این است که آیا در بین نگرش به عشق در طی سه دوره زندگی زوجینپرداخته شود بنابراین سؤال مطرح 

 عقد و عروسی( تفاوت وجود دارد؟

  

 روش تحقيق 
که روش    ی زوجین بود.ی آماری این پژوهش شامل کلیهجامعهای از نوع توصیفی بود.  روش تحقیق در این پژوهش مقایسه 

به صورت دردسترس انجام گرفت که پرسشنامه های آنالین به صورت دردسترس در بین افراد توزیع گردید و حجم گیرینمونه 

  SPSS23افزاری نرموسیلههابهداده  نفر انتخاب گردید.   384ونه ی نامشخص تعداد  نمونه بر اساس فرمول کوکران بر اساس حجم نم

  و ( مورد تجزیه T)میانگین، انحراف استاندارد( و استنباطی)آزمون  تحلیل قرار خواهد گرفت و در دو سطح توصیفی  و مورد تجزیه

 تحلیل قرار گرفت.

 

 ابزار اندازه گيری

 19نگرش به عشق 

از عشق ساخته شده است و دارای  1986)  20این پرسشنامه توسط هندریک و هندریک  الگوی لی  پایه  بر  سؤال   18( و 

افراطی، گران  6میباشد. پرسشتامه شامل   نمره گذاری پرسشنامه بصورت  قدر میباشد.مولفه شهوانی، تفننی، دوستانه، منطقی، 

»کامالً مخالفم«، »مخالفم«، »مردد«، »موافقم« و »کامالً موافقم« به ترتیب    باشد که برای گزینه های درجه ای می  5طیف لیکرت  

( روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را مناسب ذکر 1986هندریک و هندریک ) شود.در نظر گرفته می  4و    3،  2،  1،  0امتیازات  

/.به 91ت آورد. دراین پژوهش پایایی پرسشنامه  /.به دس 89نگرش های مربوط به عشق را  ( پایایی پرسشنامه1386کرده اند. بیات )

 دست آمد. 

 

 

 

 

 

 

 
17. Goa 
18. Estrada 
19. Scale love Style 
20.Hendric, C. and Hendric 
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 نتایج
 نامه نگرش به عشق زوجين های پرسش های توصيفی نمرات زیر مقياسشاخص

 

 
 عروسی عقد  نامزدی 

 انحراف معیار میانگین  انحراف معیار میانگین  انحراف معیار میانگین 

 15/2 35/12 05/2 41/11 05/2 33/13 شهوانی 

 81/1 81/11 94/1 27/11 93/1 73/12 تفننی

 23/1 3/12 48/1 31/11 5/1 21/13 دوستانه

 33/1 57/12 41/1 55/12 46/1 5/13 منطقی

 53/1 58/12 56/1 62/11 63/1 5/13 افراطی

 82/1 89/11 74/1 15/11 83/1 85/12 قدر گران 

 

 های طول زندگی مشترک. مقایسه واریانس لوین نگرش زوجين در دورهنتایج  
 

 داریسطح معنی درجه آزادی دوم درجه آزادی اول  آماره لوین  

 شهوانی 
 721/0 222 2 181/0 زنان

 844/0 222 2 052/0 مردان 

 تفننی
 609/0 222 2 498/0 زنان

 821/0 222 2 076/0 مردان 

 دوستانه
 291/0 222 2 648/1 زنان

 788/0 222 2 239/0 مردان 

 منطقی
 719/0 222 2 33/0 زنان

 929/0 222 2 001/0 مردان 

 افراطی
 125/0 222 2 924/1 زنان

 762/0 222 2 017/0 مردان 

 گران قدر
 143/0 222 2 076/1 زنان

 655/0 222 2 392/0 مردان 
 

درصد   95ها با اطمینان باشند، فرض برابری واریانسمی 05/0داری که همگی بزرگتر از عدد با توجه به مقادیر سطح معنی

 شود. تایید می
 

 نتایج تحليل واریانس مقایسه نگرش به عشق زوجين بر حسب طول زندگی مشترک. 
 

 منبع تغییرات  
مجموع توان 

 دوم

درجه  

 آزادی 

میانگین  

 توان دوم
آماره  

F 

سطح 

 داریمعنی

ضریب 

 اتا

 شهوانی 

 034/0 006/0 832/7 669/22 1 669/22 شهوانی 

 004/0 65/0 392/0 136/1 2 271/2 شهوانی*دوره زندگی 

    894/2 222 56/642 خطا

 تفننی
 027/0 015/0 061/6 5/12 1 5/12 تفننی

 000/0 859/0 042/0 087/0 2 173/0 تفننی *دوره زندگی 
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    062/2 222 827/457 خطا

 دوستانه

 003/0 388/0 748/0 076/1 1 076/1 دوستانه

 018/0 231/0 995/1 869/2 2 738/5 دوستانه *دوره زندگی 

    438/1 222 187/319 خطا

 منطقی

 002/0 521/0 413/0 642/0 1 642/0 منطقی

 001/0 856/0 156/0 242/0 2 484/0 منطقی *دوره زندگی 

    556/1 222 373/345 خطا

 افراطی

 014/0 087/0 149/3 556/5 1 556/5 افراطی

 004/0 607/0 5/0 882/0 2 764/1 افراطی *دوره زندگی 

    764/1 222 68/391 خطا

 قدر گران 

 002/0 381/0 469/0 076/1 1 076/1 قدر گران 

 027/0 046/0 12/3 149/7 2 298/14 قدر *دوره زندگی گران 

    291/2 222 627/508 خطا

 

شده است. با توجه به مقادیر  های نگرش به عشق زوجین با توجه به فرضیه قرارداده  ، نتیجه مقایسه زیرمقیاسدر جدول

که  (607/0و  856/0، 138/0،  959/0، 676/0های شهوانی، تفننی، دوستانه، منطقی و افراطی ) داری برای زیر مقیاسسطح معنی

های نگرش به  درصد که بین این زیرمقیاس  95توان با اطمینان  توان نتیجه گرفت که میهستند، می  05/0همگی بزرگتر از عدد  

قدر، با  در مورد زیرمقیاس گران  در بین زوجین در طی سه دوره زندگی در شهرستان اصفهان تفاوت معناداری وجود ندارد. عشق  

داری قدر زوجین در سه دوره زندگی مشترک تفاوت معنیزیر مقیاس گرانشود که  نتیجه می  046/0داری  توجه به سطح معنی

انواده با یکدیگر متفاوت است. پس فرضیه تفاوت معنادار بین زن و مورد در سه دوره در یک خزوجین قدردارد. یعنی نگرش گران

 شود. ها رد میقدر تایید و برای دیگر زیرمقیاسی زندگی مشترک، برای زیر مقیاس گران 

 

 نتيجه گيری
ان تفاوت معناداری وجود  نگرش به عشق در بین زوجین در طی سه دوره زندگی در شهرستان اصفهنتایج نشان داده که

هیجانی بیان  -تئوری انتخاب اجتماعیتوان گفتدارد و این تفاوت تنها در بعد گرانقدر مشاهده شده است. درتبیین یافته ها می

های بعدی ازدواج وجود شود و تفاوت نگرش به عشق در سالکند که در مراحل بعدی ازدواج نگرش به عشق صمیمی تر میمی

زیادی، سالبه عقیده  (.21،2001، چارلز،و فینگرمن دارد)لوونگ پژوهشگران  از مقاطع مهم در چرخه زندگی  ی  ازدواج  اول  های 

 (.1392یابد)حاجلو،علیزاده،قطبی و دالور قوام،خانوادگی است که در آن سطح تعارض و اختالفات افزایش می

کند و در بعضی افراد عشق رشد پیدا  راحل زندگی تغییر مینگرش به عشق در ابعادی در طی م، ( بیان کرده2009و استرادا )

یابد و افراد عواملی مانند حفظ عاشقانه، دغدغه کردن یکدیگر و اعتماد  کند و در مراحلی از زندگی نگرش به عشق کاهش میمی

زمان  که نوع عشق در طول مدت  های مهمی از ازدواج خود دانستند و افراد بیان کردند و صیر و احترام به اختالف نظر را از جنبه 

( در تحقیقاتش نشان داد در مردان وزنان  1395کند. همچنین سیاح،کوچک انتظار و حسنی)کند و عشق رشد پیدامیتغییر می

 اختالف معناداری در بین سطح نگرش به عشق شان وجود دارد.  

های  شویی است و با توجه به این مسئله سبکورزی عامل مؤثری بر کیفیت روابط زناهای عشقتوان گفت سبکهمچنین می

های متفاوت در عشق از نگرش خصوص این که سبک نگرش و نوع ابراز عشق در افراد اهمیت زیادی در روابط زناشویی دارد. به

 (.  2015، کند)حسینیشود و در زندگی زناشویی افراد نقش مؤثری بازی میهای متفاوت در این زمینه ناشی می
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هم ترین عوامل در انتخاب زوج، وجود داشتن عنصر نگرش به عشق در زنان و مردان است و نتیجه ی این نگرش یکی از م

شود بنابراین باتوجه به یافته های پژوهش به یافته های پژوهش که نشان داده ابعاد  به عشق باعث موفقیت در زندگی زوجین می

نگرش به توان گفتی دوره ها یکسان است میراطی در بین زوجین در بین همهعشق در ابعاد شهوانی، تفننی، دوستانه، منطقی، اف

 .  عشق در زندگی افراد اهمیت دارد و همهی افراد به دنبال رسیدن به زندگی موفق میباشند

ذشت  کنند ولی پس از گخود را آغاز میزن و مرد با سطح تقریبا یکسانی از نگرش به عشق و تعهد و شورو هیجان، زندگی

توان دالیل مختلفی از قبیل به دنیا آمدن فرزند، تغییرات خلق و خو، مسائل اقتصادی باشد؛  چندسال از زندگی مشترک که می

یابد. بنابراین باتوجه به نتایج به دست  یابد، اما پس از مدتی و با مرور زمان نگرش افزایش مینگرش به عشق به شدت کاهش می

پژوهش در طی سه د افراطی و گران   ی زندگی در بعد شهوانی، ورهآمده در  قدر در نامزدی بیشترین  تفننی، دوستانه، منطقی، 

 میانگین را نسبت به دوره های بعدی زندگی در زوجین داشته است.

توان گفت با توجه به اینکه نگرش نوعی آمادگی ذهنی و عصبی است که در خالل  های مربوط به نگرش عشق میفرضیه 

ها  وارهکننده دارد. نگرش مانند طرحهایی که به موضوع نگرش مربوط است، اثر هدایتاجهه با موضوعات و موقعیتتجربه در مو

بخشند بنابراین  هستند در چارچوب شناختی که فرد درباره موضوعی دارد و به ادراک و پردازش اطالعات سازمان و جهت می

رابرت جی بابیان نظریه مثلثی عشق و سه عنصر تعهد اشتیاق و صمیمیت ش به عشق سنگ بنای اندیشه ماست و استنبرگ و  نگر

های رفتاری هیجانی و انگیزشی و شناختی عشق را بیان نموده است، معتقد است که عشق در نظر هر کس مانند  که درواقع مؤلفه

بندی  ر اساس داستان مقدمه طرح و پایانهای خود را بانگاشتههایشان را و پیشیک داستان است. داستان ما از عشق افراد دریافت

اند بریزند.  در قالب داستانی که از پیش داشتهها را  دهند که بشود آنای سازمان میگونه را به  هایشاندریافتکنند. بنابراین افراد  می

باکسانی  دهد افراد گرایش دارند کهها را تشکیل میهای آنداستانها و تجارب افراد اساسهای شخصیتی عواطف و انگیزهویژگی

از ع کنند. داستانرابطه عاشقانه خود را حفظ کنند که روایت خودشان از عشق را محقق می شق یکدیگر را دفع های ناسازگار 

در نظریه لی مطرح شد او اعتقاد دارد که هر  گانه عشق کهکنند. با توجه به ابعاد ششای ست و متزلزل را بنا میکنند و رابطهمی

دهد. درواقع سبک عشقی که فرد فردی دارای سبک عشقی مسلطی است که در روابط و در نگرش او به عشق خود را نشان می

کند و با توجه به نظریه زینک رابین که  شریک خود و در طول رابطه تغییر میدر رابطه متقابل با سبک عشقی  کند،تجربه می

دلبستگی محبت و تعلق را بیان نمود معتقد بود که عشق یک مفهوم عینی نیست و به عنوان یک نگرش همراه با عناصر رفتاری  

اندازه گیری آن دشوار است. همچنین باید در نظر داشت که در نظریه  از این  شناختی و هیجانی در نظر گرفته شده است. رو 

کرد معتقد بود، و به این نتیجه رسید که عشق  رسی میبرهندریک هندریک که تاریخچه سبک دلبستگی و باور افراد در رابطه را 

. همچنین عشق در افراد مذهبی و معنوی ها به یکدیگر در همه انسانها ارتباط مثبتی داردبا رفتار اجتماعی و نزدیک کردن دل

ها با والدینشان دارد. به عنوان مثال سایرین است و سبک های عشق ورزی در افراد ارتباط مستقیمی با نوع روابط اولیه آن بیشتر

گیری پس در نتیجهاگر فردی در کودکی از والدینش جدا شده باشد، در بزرگسالی در برقراری رابطه با دیگران بی اعتماد می باشد.  

توان گفت در نگرش به عشق در افراد زوجین یا زنان و مردان با توجه به دریافت های شان و پیش انگاشته های شان همچنین می

های شخصیتی که در روابط حال و گذشته به  از همه مهمتر اینکه کدام سبک عشق ورزی باکدام اندیشه و به نیت و چه ویژگی 

اند و دارند تاثیرات زیادی در نگرش  شته داها همچنین تجارب شان  صلی یعنی پدر و مادر و عواطف و انگیزهخصوص در خانواده ا

   خواهد داشت و می گذارد.هابه عشق آن
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