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 چکيده

  شهر یکسال زیر فرزند دارای دانشجوی زنان در  همسر  به  عشق و دلبستگی  سبک مطالعه  از هدف

  صورت  به  نمونه  و  اصفهان  شهر  سال  یک  زیر  فرزند  دارای  دانشجوی  زنان  کلیه  شامل  جامعه  .بود  اصفهان

  هازن  بزرگساالن  دلبستگی  آزمون  ها  آزمودنی  از  دلبستگی  سبک  تعیین  جهت  .بود   هدفمند  دسترس  در

  از روایی تعیین  برای  .بود  یافته  ساختار  نیمه  مصاحبه  اطالعات  آوری  جمع روش  .گردید  اخذ  شیور و
  .گردید   سازی  مفهوم  و  کدگذاری  دستی  صورت  به  ها  مصاحبه  .گردید  استفاده  سازی  سویه سه  روش

  یعنی  .نمود  تایید  را  همسر  به  عشق  میزان  بر  دلبستگی  سبک  و  سال  یک  زیر  فرزند  تاثیر  پژوهش  نتایج

  وعلیرغم   بوده  آرمانی  ورزی   عشق  سبک   دارای   آوری   فرزند  از  قبل   غالبا    ایمن  دلبستگی  سبک  داری  زنان

  دو  دلیل  به  ولی  شود  می  کاسته  ایشان  شوق   و  شور  ضلع  میزان  از  نخست  های  ماه  در  فرزند  تولد اینکه
  می  بازگشت  آرمانی عشق به  «آوری  فرزند از  قبل  باال  صمیمیت»  و  «آوری  فرزند  سر بر  توافق» مقوله

  واسطه  به  شوق   و  شور  و  صمیمیت  اضالع  از  یکی  بودن  معیوب   دلیل  به  ناایمن  های  سبک  در  ولی  .کنند

  به  همسر افراطی  توجه»  ،«پروری  فرزند  در  توافق  عدم»  ،«گیرند  می  زیادی  زمان ها بچه»  های  مقوله
  توافق  نداشتن»  ،«گذشته  مشکالت  کشیدن  پیش»  ،«همسر  روحی  وضعیت به  زوج  توجهی بی»  ،«  نوزاد

  دست   به  مقوله  16  بین  در  را  فراوانی  بیشترین  که  «همسران  بین  کالمی  ارتباط  نبود »  و  «آوری  فرزند  در

 .  کند  می  تغییر  عشق  فقدان  یا  ،پوچ  به  ایشان  ورزی  عشق  سبک  اند  داشته  آمده

 .  سال  یک  زیر فرزند  ،فرزند تولد  ،دلبستگی  های  سبک  ،همسر  به عشق  واژگان کليدی:
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 ابطحی فروشانی نفيسه

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

 
   مسئول:نام نویسنده  

 ابطحی فروشانی نفيسه

 

   عاطفی  طالق  بر درمانی  روایت  روش به گروهی آموزش اثربخشی

 اصفهان  شهر  زوجين  زناشویی  روابط  کيفيت بهبود و
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 مقدمه
با عشق و مس  1ازدواج انتخاب یک شریک و  ،وه بر اینالشادی و توسعه روابط خانوادگی است و ع  ،ولیت برای صلحئتعهدی 

به یک زندگی زناشویی موفقیت شخصی است ،ورود  نقطه عطف و  یش از ازدواج  پ  .(1396،  کرایی و کیانی جم  ،)شهبازی  یک 

طور کامل ز ازدواج و همسر آینده خوددارند که بههایی درباره ازدواج وجود دارد و همه افراد انتظارات خاصی افرضتصورات و پیش

دارند بر مبنای نظر می به  .ها و انتظارات آگاه نیستندفرضپیشفلسفه وجودی این   از که افراد از ازدواج  رسد باورها و انتظاراتی 
 .  (2011  ،2پولی)  اشته باشدتواند این باورها و انتظارات واقعیت ندشده به افراد رسیده است و مییک چهارچوب از پیش تعیین

)درویش زاده   شودیاد میآن   از 3عشق عنوان  تحت که  چیزی .است  عاطفی مسائل بررسی  ازدواج  مهم  هایجنبه  از یکی

  ایپایه   عنوانبه  اخیر هایسال در  فقط اما  ،است بوده ممتاز های کهن در بین انواع دیگر روابطز زمانا باآنکه عشق  .(2011 ،پاشا
  هازوج  بین  طوالنی  ارتباط  یادامه برای عشق  با  همراه  عاطفی پیوستگی  که عقیده  این .شودمی گرفته نظر در  همسر  انتخاب برای

 انتخاب  از قبل و خانوادگی( عقلی وضعیت ،بالقوه درآمد ،)خانه  مانند  امتیازاتی گرفتن  نظر در  .دارد  وجود جاهمه  در  کافی است

  .اند مخالف  ،تجاری موضوع  یک شکل  به صمیمی روابط نظر گرفتن در  با  افراد عموم .رسدمی نظر  به روحبی و سرد ،زندگی  شریک

  .داشته باشد   بقاء  عمر  پایان تا  که دهندمی  در تن  ازدواجی  به  دارند  همدیگر  دربار  که ناچیزی  با اطالعات افراد از کمی  تعداد  درواقع
  باید  درنتیجه و  کندنمی پیروی  استدالل  منطق و از که  است ایتجربه  درواقع  عشق و  دانندمی  قلب  به مربوط امور را  ازدواج و  عشق

برابر نمی   ،مازلو  .(1993،  4)هاتفیلد و راپسون بزند پس  را برهان  و دلیل با میل جنسی که یک نیاز فیزیولوژیکی است  عشق را 

برای بیان نیاز  .  (1398  ،؛ترجمه سیدمحدی2013، عشق است )شولتز و شولتز  دانست اما قبول داشت که میل جنسی یک راه 
بدین ترتیب که در سالهای اولیه ازدواج رضایت به نحو چشمگیری    ،نیست  ر رضایت زناشـویی امر ثابتیلبرچ  یهبر طبق نظری

پیدا میکند  با به  پسباالسـت و س نیمهدر سالهای نوجوانی  ،دنیا آمدن فرزند این رضایت افت  زندگی همچنان   های  فرزنـدان و 

و زمانی دوباره رضایت افـزایش م رضایت پایین است  به دور  یابـد کـه همـهی  سطح  زوجین    یهفرزندان خانه را ترك کرده و 

 .  (1394 ،)زارع و صفیاری جعفرآباد اند  میانسالی و پیری خود نزدیک شـده
به این مسئله سبکب نوع ابراز عشا توجه  نگرش و  اهمیت زیادی در روابط زناشویی داردهای  خصوص اینکه  به  .ق در افراد 

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

نظریهیکی از مهم 6لی بعدی  شش  ینظریه  .(1997،  5)یانگ و گلوهوسکی پردازد و تبیین انواع عشق میهایی است که به ترین 
بی تعهد(، عشق بازیگرانه)8لودوس  ،فاقد منطق(،  عشق شهوانی)  7اروس  ورزی:عبارت است از شش سبک عشق و   ، عشق تفننی 

افراطی    ،عشق رمانتیک)  11مانیا ،عشق منطقی و عملی( ،گرایانهعشق واقع)10پراگما ،صمیمانه و متعهد(  ،عشق دوستانه)9استورگ

 .  (2007، 13عشق الهی و بدون خودخواهی( )نتو،  عشق فداکارانه)  12و آگاپه  انحصارطلب(و 

بر وجود تفاهم و تاثیر دلبستگی در روابط زناشویی   انجام گرفته است  پژوهش هایی که در مورد روابط زناشویی همسران 
بز برجسته می کند که دلبستگی  نکته را  رگساالن در زندگی زناشویی بسیار با صحه می گذارد و مجموعه این پژوهش ها این 

به سبک های دلبستگی وجود داشته   ،اهمیت است با توجه  ولی ممکن است تفاوت های بارزی از جهات گوناگون میان همسران 

 .  (1379  ،)مظاهری  باشد
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با آنها در بیشتری از افراد که وی  تعامل است   دلبستگی پیوند عاطفی نسبتا پایداری است که بین کودك و یک یا تعداد 

شود نظریه تحول کودك نیست1980)14بالبی .ایجاد می  نظریه دلبستگی فقط  گستره »بلکه نظریه تحول در    ،( معتقد بود که 
دلبستگی ناایمن اجتنابی  ،اند از: دلبستگی ایمن  یعنی سبک دلبستگی ایجاد شده در دوران کودکی که عبارت .نیز هست  «حیات

نسبی خود را تا دوران بزرگسالی ادامه میدهند و همچنان به مراحل بعدی زندگی تداوم مییابد  و دلبستگی ناایمن دو سو گرا  تداوم 

جایگزین دلبستگی به    ،اما در بزرگسالی ممکن است منبع تغییر یابد و دلبستگی به همسر ،و زندگی فرد را تحت تاثیر قرار میدهد

نقش مهم  یل زمان دارادر طو یمعتقد است که دلبستگ  (2008)  بالبی  .مادر گردد بهداشت روان  یثبات است و    .افراد دارد یدر 
نوع روابط مادر   ،سبکهای دلبستگی به فرزندان منتقل شده و  عملیاتی هستند که از مراقبین  این   -الگوهای  کودك تحت تأثیر 

 .  (2009، 15زیگام  ،هرواس  ،زیوزکو)  دارد الگوها قرار

باشد( بیان کردند که هر  1987هازن و شیور ) به این ترتیب    .یک از سبکهای دلبستگی می تواند با انواع روابط عشقی مرتبط 
بی دلیل نگران طرد شدن نیستند   ،به آسانی رابطه برقرار می کنند ،که افراد دارای سبک دلبستگی ایمن به دیگران اعتماد دارند

دارای سبک دلبستگی اجتنابی هنگام برقراری ارتباط با دیگران افراد   .و از ارتباط خود با دیگران لذت می برند و دارای ثبات هستند

به دیگران نشان نمی دهند ،مضطرب میشوند از انتظار صمیمیت زیاد با همسر با نزدیکان خود میهراسند و کناره   ،تمایلی به اتکاء 

به شریک زندگی خود کامال تکیه  ناایمن( تمایل دارند  -افراد دارای سبک دلبستگی دوسوگرا )مضطرب  .گیر و غیر مسئول هستند
 .  (1392، نوری قاسم آبادی و وکیلی ،)حسین پورلنگرودی در حالیکه مضطرب و نامطمئن هستند ،کنند

تعهد کمتر و میزان  ،( در پژوهشی نشان داند که افرادی که سبک دلبستگی آنها ناایمن اجتنابی بوده2006) 16فریکر و مور 

از رضایت و تعهد یشتری در روابط زناشویی   ،رضایت پایین تری در روابط زناشویی داشتند و بر عکس افراد با سبک دلبستگی ایمن
وان گفت یک سبک دلبستگی خاص می تواند یک سبک عشق ورزی خاصی را به با توجه به این مطالب می ت  .برخوردار میباشند

 .  دنبال داشته باشد

نمی توان تولد فرزندان که خود بخش مهمی از چرخ تحول خانواده است و  اما همه چیز در همین نمی یابد و  جا خاتمه 
نادیده   نقش های زنان شده و تاثیر آن بر عشق به شوهر را  نقشهای   .گرفتباعث افزایش تعداد  در واقع زنان نسبت به مردان از 

فرزندپروری و جمعیت جنسی( دارند به   ،متفاوتی برخوردارند و دید متفاوتی نسبت به ابعاد گوناگون رابطه )از قبیل تقسیم وظایف

پردازند به ارزیابی رابطه می  را آنها تاکید بیشتری بر همچنین ارزیابی زنان از رابطه دقیق تر از مردان است زی  .شکلهای متفاوتی 

بر آن داشته است تا اظهار کنند که به الگوهای رضایت زناشویی مجزا برای مردان و  .رابطه دارند برخی از محققان را  این تفاوتها 
 .  (2004  ،17زنان به دلیل تفاوت در دیدگاهشان نسبت به رابطه نیاز دارند )آیلز

پژوهشی چرخه زندگی خانواده عاملی تاثیر گذار بر ر بر اساس یافته های  بین زوج ها در طی زندگی زناشویی است و  وابط 

( در یک  1382برای نمونه علی نقیان و فرحبخش )  .رضایت زناشویی در مراحل مختلف چرخه زندگی خانواده به یک میزان نیست
میزان رضایت از زندگی در زوجهای   پژوهش بر روی نمونه ای از زوج ها که در مراحل مختلف به سر می بردند مشاهده کردند که

تازه عقد کرده وازدواج کرده باالست و در زوجهایی که دارای فرزند هستند یا فرزندان آنها در مرحله بلوغ هستند مقدار آن کاهش 

باال ا1986)  18همچنین اسکوم و باگیش  .می یابد ست و در ( در پژوهش های خود نشان دادند که رضایت زناشویی در آغاز ازدواج 

در برخی دیگر نیز کاهش رضایت زناشویی را مصادف با دوران    .دوران تولد فرزند و مدرسه کاهش و سپس دوباره افزایش می یابد
 .  بازنشستگی گزارش نمودند

همچنین این تفاوت زمانی که نقش دانشجویی در زنان به میان می آید می تواند نتایج شگفت آوری را در جهت بسط بیشتر  

علی رغم تحقیقات متعددی که درباره تاثیر سبک دلبستگی بر عشق انجام گرفته است اما    .ه دلبستگی به همراه داشته باشدنظری
جای تحقیقات کیفی که از طریق استقرائی مولفه ها و مقوله های سبک دلبستگی و عشق به همسر در زنان دانشجوی دارای فرزند 

نمایند بنابرانادر اس  ،زیر یک سال را بررسی  ب منیا یوجود دلبستگ  نیزوج نیالزمه وجود عشق در ب  نیت    .باشد   یآنها م  نیدر 
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ناهمسازی زناشویی تأثیر می گذارد عو امل شخصی است که بر همسازی و  پژوهش حاضر به  .سبک دلبستگی یکی از  از این رو 

دانشجوی    مطالعه کیفی از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته و روش تحلیل محتوا بر سبک دلبستگی و عشق به همسر در زنان
 . فهان می پردازددارای فرزند زیر یک سال شهر اص

 

 روش تحقيق 

حاضر به روش  ،پژوهش  و  کیفی  نوع تحقیقات  پذیرفت»تحلیل محتوا  از  صورت  کلوس   .«  نظر  از  فرآیند تحلیل محتوا 

تواند به صورت   یخام با توجه به هدف پژوهش که م یداده ها  لیداده ها )تقل لیتقل  ،یداده ها و اعتبار بخش یآورگرد  کریپندورف

جامعه آماری پژوهش   .بود و گزارش  لیتحلو   اظهارات )استنباط(  یینها مفهوم  ،نامربوط باشد(  اتیفقط حذف جزئ  ای یجبر ،یآمار
نظری و هدفمند  میزنان دانشجوی دارای فرزند زیر یک سال شهر اصفهان حاضر شامل کلیه   زنان  باشد که به روش نمونه گیری 

اصفهان   فرزند زیر یک سال در شهر  دارای  دانشجوی  شدمتاهل و  آوری  پرسشاز  ابتدا    در .جمع  نامه دلبستگی آزمودنی ها 

یز سبک بزرگساالن هازن و شیور اخذ گردید تا سبک دلبستگی ایشان مشخص و البته در ادامه در مصاحبه نیمه ساختار یافته ن
جهت تعیین سبک دلبستگی آزمودنی ها از روش سه سویه سازی .  دلبستگی استخراجی از پرسشنامه مجددا  بررسی و تایید گردید

به پژوهش سبک دلبستگی ایشان توسط پرسشنامه دلبستگی »  استفاده گردید به این روش که ابتدا و قبل از ورود آزمودنی ها 

و سپس از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و همچنین مشاهدات مصاحبه کننده سه سویه  بزرگساالن هازن و شیور« سنجیده

 .  مصاحبه وارد مطالعه گردید10ودرنهایت    تعداد مصاحبه ها تا زمان اشباع اطالعاتی ادامه یافت  .سازی تکمیل گردید

 

 نتایج

 . نشان دادهاست 1در نمودار  براساس مصاحبه های انجام شده میزان سبک دلبستگی افراد به صورت توصیفی

 

 
 

 : نمودار درصد فراوانی سبک دلبستگی اعضای نمونه تحقيق 1نمودار 

 
بر عشق به همسرانشان سوال اول:  فرزند زیر یک سال شهر اصفهان  آیا تولد فرزند و سبک دلبستگی زنان دانشجوی دارای 

 تاثیر دارد؟ 
 قطعه کد های عشق بر اساس نظریه مثلث استنبرگ :1جدول

 

 بعدفرزندآوری قبل فرزندآوری آزمودنی

 فقدان عشق عشق پوچ آزمودنی اول 

 رمانتیک آزمودنی دوم
 رفاقتی

 عشق پوچ

 عشق پوچ آزمودنی سوم
 فقدان عشق

 دوست داشتن

ایمن

40%

ادو سو گر

40%

یاجتناب

20%
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 عشق پوچ عشق پوچ آزمودنی چهارم

 فقدان عشق ابلهانه آزمودنی پنجم

 آرمانی یا کامل کامل ای  یآرمان آزمودنی ششم

 رفاقتی کامل ای  یآرمان آزمودنی هفتم

 کامل ای  یآرمان کامل ای  یآرمان آزمودنی هشتم

 کامل ای  یآرمان کامل ای  یآرمان آزمودنی نهم

 ابلهانه ابلهانه آزمودنی دهم
 

دانشجوی دارای فرزند زیر یک سال شهر اصفهان بر عشق به همسرانشان سوال دوم: چگونه تولد فرزند و سبک دلبستگی زنان  
 تاثیر دارد؟ 

 

 زنان دانشجو تیو عشق به همسر به روا یی زناشو ی فرزند بر زندگ ريجدول قطعه تاث: 2جدول
 

 قطعه کد مقوله آزمودنی

 آزمودنی

 اول 

 دالیل کاهش عشق

 شرایط سخت بارداری •

زوجین برای فرزند  عدم امکانات اقتصادی کافی   •

 آوری

عدم توافق در و   پیش کشیدن مشکالت گذشته •

 فرزند پروری

بی توجهی زوج    وکاهش شور و اشتیاق به همسر •

 به وضعیت روحی همسر

 بچه ها زمان زیادی می گیرن •

 نبود صمیمیت بین همسران •

 تاثیر افزایش سن فرزند:دالیل افزایش عشق •

 .دوران بارداری سختی داشتم •

 همسردوری از  •

 خانوادگی اختالفات •

 عدم رابطه گرم و صمیمی •

 عدم همدلی وکمک •

 کاهش انرژی •

 افزایش سن فرزند •

 آزمودنی

 دوم
 

 :دالیل کاهش عشق

 یش کشیدن مشکالت گذشتهپ •

 کاهش شور و اشتیاق به همسر •

 بچه ها زمان زیادی می گیرن •

 :دالیل افزایش عشق

 صمیمیت باال قبل از فرزند آوری •

 درمورد موضوعات گذشتهصحبت   •

نداریم ولی خیلی  • دیگه حاال زیاد با هم رابطه جنسی 

 دوست و صمیمی شدیم

من هم بیشتر وقتم را گذاشتم برای تربیت فرزند و  •

 مطالعه برای بهتر تربیت کردن همین

آزمودنی 

  سوم

 دالیل کاهش عشق

 عدم توافق در فرزند پروری •

به وضعیت روحی همسر •  بی توجهی زوج 

 پیش کشیدن مشکالت گذشته •

 اختالف سنی بین همسران •

بین همسران •  نبود ارتباط کالمی 

 رنیگ یم  یادیبچه ها زمان ز •

 توجه افراطی همسر به نوزاد •

 اختالف در تربیت فرزند •

 عدم هماهنگ بودن در مهمانی ها و برنامه ریزی ها •

 اختالف در اخالق و رفتارهای یکدیگر •

 اختالف سنی •

 وقت کمتربرای همسر •

 خودش بگذره  یاز بچه تونهیآدم نم •
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نزد • استفاده از فرزند به عنوان سپر بال • فرد به خود آدمه در   نیترکیبچه آدم به نظرم 

نظر ف  یچه از نظر احساس  یزندگ و   یکیزیو چه از 

 یارتباط

شده یک سپر در برابر احاسات بدی کال بچه انگار   •

 که در ارتباط با همسرم داشتم

آزمودنی 

 چهارم

 دالیل کاهش عشق

 انرژی زیادی که فرزند پروری دارد •

به وضعیت روحی همسر •  بی توجهی زوج 

بین همسران •  نبود ارتباط کالمی 

همچنان اگه در مورد مسایل زندگی زناشوییم کم  •

ملیکا و اینکه چون برا بذارم علیرضا ربطش میده به 

برا اون انرژی ندارم یا از   ملیکا اینقدر انرژی میذارم 

 این حرفا

 استفاده زیاد همسزر از موبایل •

هرموقع خواستیم گفتگو کنیم از بس مسائل را  •

 میپیچونه و همه را به هم ربط میده

آزمودنی 

 پنجم

 دالیل کاهش عشق

 نبود صمیمیت بین همسران •

 اشتیاق به همسرکاهش شور و  •

بین همسران •  نبود ارتباط کالمی 

 عدم توافق در فرزند آوری •

 ستفاده از فرزند به عنوان سپر بالا •

باشد •  بایدحواسمان به همسرجمع 

به دنیا اومدن فرزند خیلی هم خوب  • رابطه ما قبل از 

 .نبود

به   • من بچه دار شدم تا رابطه مون بهتر بشه و شوهرم 

 دلگرم تر بشهواسطه اون به زندگی  

که    گهید ستین  نمونیب یواقع تیمیخوب صمرابطه  •

 دهم ندار  یبه نظرم چندان ضرورت

 آزمودنی

 ششم
 دالیل افزایش عشق

 توافق دو طرفه برای حضور فرزند •

با توافق هم بچه دار شدیم •  من و همسرم 

هم من و هم همسرم تحصیل را برای رشد فکری  •
انتخاب کرده بودیم و مهارت های همسر داریمون 

 خیلی خوبه

 آزمودنی

 هفتم
 دالیل کاهش عشق

 چه ها زمان زیادی می گیرنب •

 در رابطه عاشقانه نه ولی روابطمون کمرنگ شده •

با   دونفرمون کم شده تمام تایم وقترابطه جنسی و  •

 بچه ها هستیم

آزمودنی 

  هشتم

 دالیل افزایش عشق

 صمیمیت باال قبل از فرزند آوری •

 توافق دو طرفه برای حضور فرزند •

 چون از ابتدا با هم صمیمی بودیم •

چون از ابتدا با هم صمیمی بودیم و توافق برای   •

به همین خاطر مشکل  .دار شدن هم داشتیمبچه

 خاصی برامون پیش نیومد

 آزمودنی

 نهم

 دالیل کاهش عشق

 توجه افراطی همسر به نوزاد •

 تاثیر تجربه فرزند دوم •

 انرژی زیادی که فرزند پروری دارد •

  توقعات بی جا از همسر •

ابراز کردند وگفتند اصال دیگه حواست به من نیست  •

 و تمام توجهت معطوف بچه شده

در مورد فرزند دومم چون قبال تجربه کسب کرده  •

بود که توجهم به هر   باشه سهبودم و حواسم 

ناحق میگم زود  • به شوهرم میگم حتی اگر من دارم 

 کوتاه بیا چون روحیم این جوری هست
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 تولد فرزند به کيستقطعه کد های بيشترین عشق زنان دانشجو بعد از  :3جدول

 

 قطعه کد بیشترین عشق مادر /مقوله آزمودنی

  عشق به فرزند اولآزمودنی 

من چون بارداری خیلی سختی داشتم همه میدونن چقدر روی پسرم 

پدر ومادرمم خیلی ، شوهرمم خب ما تااخرعمرباهم میمیونیم، حساسم
 دوستشون دارم

 عشق به همسر دومآزمودنی 
چون همسرم خیلی کارهایی برام انجام دادند که  .  مادرم وبعد فرزندم.  همسرم

نبوده و محبت هاشون بسیاربرام ارزشمنده  اصال وظیفشون 

 عشق به فرزند سومآزمودنی 

ی پدری هر کسی میره دنبال  در محیط خانواده .ابتدا فرزندم و سپس همسرم
ی ای که به همهقهی این شرایط و عالبا همه  .زندگی و سرنوشت خودش

بچه آدم به    .ی خودش بگذرهتونه از بچهاما آدم نمی  ،بستگان و دوستانم دارم

ترین فرد به خود آدمه در زندگی چه از نظر احساسی و چه از نظرم نزدیک
)سببی( )نسبی( و بعد همسر   . ترینهی آدم نزدیکبچه  .نظر فیزیکی و ارتباطی 

بعد مامانم عشق به همسر چهارم آزمودنی  اول همسرم 

 عشق به همسر پنجمآزمودنی 

این را از این جهت انتخاب کردم  . اول همسرم وبعد فرزندانم وبعد پدر ومادر

که اگر هرسه به من نیاز داشته باشن در یک زمان واحد اول نیاز همسر وبعد  
 فرزندانم وبعد والدینم را رفع کردم

 عشق به همسر ششمآزمودنی 

ی زندگی است و سپس  ی اولیهچون همسر پایه  .سپس فرزندماول همسر  

گیرند که با هم خوب ها هم یاد میآن  .اگر ما با هم خوب باشیم  .فرزندان
 باشند

آزمودنی 

  دهم

 دالیل کاهش عشق

 عدم توافق در فرزند پروری •

 بچه ها زمان زیادی می گیرن •

 فرزند آوریسن پایین در  •

 توقعات بی جا از همسر •

به وضعیت روحی همسر •  بی توجهی زوج 

 عدم توافق در فرزند پروری •

 پیش کشیدن مشکالت گذشته •

به وضعیت روحی همسر •  بی توجهی زوج 

 کاهش شور و اشتیاق به همسر •

یک فرد جدید به زندگی اضافه میشه ودو نگرش   •

عقیده جدید برای تربیت این فرزند هست واختالف 

 ونظر هست

باعث میشه تایم  • درگیر کارهای بچه میشم وهمین 

 .کمتری داشته باشم

من بچم که به دنیا امد چون سنم کم بود وتجربه   •

نداشتم خیلی باهاش درگیر میشدم  ای 

به شدت احساسی هستم واین موضوع  • من یک ادم 
و این از   .نظر زیادی داشته باشیم باعث شده اختالف

 .اول زندگی بوده

دوست دارم مدام    .خیلی زیاد احساس تنهایی میکنم •

 مورد توجه باشم

نظر داریم •  ما خیلی اختالف 

باهاش خوش  • ناراحت هستم  انتظار داره من ازش 

 .رفتاری داشته باشم

بودن با همسرم   • من مدت زیادی هست که اصال از 

 .لذت نمیبرم
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 عشق به فرزند هفتمآزمودنی 

در این مقطع اول بچه هام البته چون تازه زایمان کردم وهورمون هام هنوز 

بود  ولی االن اول بچه هام بعد همسرم  سرجاشون نرفتند وگرنه اول همسرم 
 بعد بابام وبعد مامانم

 عشق به همسر هشتمآزمودنی 
ارزشمندترین دارایی آدم   .اولویت نخست در زندگی من همسرم هستش

 و پس از همسرم هم خانواده برام خیلی مهمه .همسرشه

 عشق به فرزند نهمآزمودنی 
وابستگی ودلبستگیش به من هست وبعد  اول دخترم انتخاب میشه چون تمام  

 همسرم ونهایتا والدینم

 عشق به فرزند دهمآزمودنی 

اول بچه هام چون میزان عشق به بچه بینهایت هست من حاضرم بمیرم ولی  

من شیرینی عشق را با  .  بعدی را نمیدونم.  بچه هام هیچ اذیتی نداشته باشند
 .هستندوالدین وهمسرم هر دو در یک رده . بچه هام چشیدم

 

 نتيجه گيری 
که دانشجو1386)  یدیحم نشان داد  پژوهش خود  با سبکها  انی( در  رضا  ،منیا یدلبستگ  یمتأهل    ییزناشو یتمندیاز 

با سبکها  انیدر دانشجو کهیبرخوردارند در حال  یباالتر رضا  یاجتناب  منیناا یدلبستگ  یمتأهل  به طور  ییزناشو تیو دوسوگرا 

با سبک دلبستگ یمعنادار   یکه افراد دارا کندیم  تیحما یدلبستگ  هیاز گزاره نظر یبه طور کل قاتتحقی  .دبو منیا  یکمتر از افراد 
  ،21تی؛گالو و اسم1991 ،20تزیهورووو  ویبارثولوم  ؛1992،  19رولز و نیلگان ،)سیمپسوندارند یبهتر  ییروابط زناشو منیا یدلبستگ

باالتر  40 انیدر م ییزناشو تیفی( ک1991)  22مثال کوباك و هزن یبرا  .(2001 از   یزوج را مورد مطالعه قرار دادند و سطوح 

  ،( 1991، )کوباك و هزن  زیآم تیحل تعارض موفق  نیشبیپ  نیهمچن منیا  یدلبستگ  .کردند  دایمنفصل پ  منیا  یدر زوجها  تیرضا

 .  (1994،  23و رید  نزیمثبت در ازدواج است )کال  جاناتیو ه  اعتماد ،تعهد  ،روابط مستقل
پژوهش در پاسخ به سوال پژوهش نشان می دهد م   ری فرزند ز  یزنان دارا  یعشق به همسر و نوع عشق ورز زانییافته های 

عشق به همسر   زانیمتفات و م  شانینوع عشق ارسد  یبه نظر م  دکهیاستخراج گرد  افتهیساختار   مهیمصاحبه ن  قیسال از طر  کی

 ی دلبستگ ینوع عشق در سبک ها ریپژوهش به وضوح نشان داده شده است تفاوت تاث  نیآنچه در ا  ینموده است ول  رییتغ  شانیدر ا
پژوهشگر  نیهمچن  .دیآ یبه دست م  یمتفاوت یها  جهیمتفاوت باشد نت یآزمودن  یسبک دلبستگ یکه وقت یمتفاوت است به نحو

تواند در   یهمسرانشان م یزنان بدون در نظر گرفتن سبک دلبستگ یکه سبک دلبستگ دیرس جهینت نیبه ا  لوتیدر مصاحبه پا

به همسر در زنان دارای  بنابراین  . بگذارد  یمنف  ریپژوهش تاث  جهینتمسئله و   قیعم  یدرك هست سبک دلبستگی بر میزان عشق 

تولد فرزند بر عشق زنان داری سبک دلبستگی ایمن به همسرانشان کمترین تاثیر را بر جای نهاده  فرزند زیر یک سال موثر است و
گردید   .است »بچه ها زمان زیادی می گیرند«همچنین مشخص  در فرزند پروری « ،مقوله های  » توجه افراطی    ،» عدم توافق 

به نوزاد « «  ،همسر  به وضعیت روحی همسر  زوج  بی توجهی  بین  ،»  » پیش کشیدن مشکالت گذشته«و» نبود ارتباط کالمی 

باشندهمسران « بیشترین فراوانی را در کاهش عشق زنان دارای فرزند زیر یک سال به همسرانشان  پژوهشگر همچنین   .دارا می 
 . استسران نیز می تواند در این نتایج موثردریافت که سبک دلبستگی هم

 

 
19. Simpson, Rholes & Nelligan  
20. Bartholomew & Horowitz 
21. Gallo & Smith 
22. Kobak & Hazan 
23. Collins & Read  
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 ی و بازگشت به عشق آرمان منیا کاهش عشق به همسر در زنان ندی: فرا 2نمودار 
 

نشان می دهد که میزان عشق در زنان دارای سبک دلبستگی ایمن به دلیل فرزند آوری از سبک عشق ورزی آرمانی  2نمودار 

سن نوزاد و کاهش فشار ناشی از ورود عضو جدید به خانواده مجددا   وضعیت داده ولی با افزایشبه سبک عشق ورزی رفاقتی تغییر  
مشخص گردیده   2-5ولی در سبک های دلبستگی نا ایمن به دالیل متعدد که در نمودار    .به سبک عاشانه آرمانی بازگشت می کنند

 .شق در ایشان کاهش یافته و مشکالت بیشتر می گردداست برخی از اضالع مثلث ناقص بوده که با تولد فرزند میزان ع
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عشق زنان به   زانیتولد فرزند بر م  ریتاث  نهیدر زم یبه زبان فارس  یو نظر  یپژوهش  اتیکمبود ادبازمحدودیت های پژوهش 

میزان سواد روانشناسی موجب گردیده بود که برخی از آزمودنی ها بخواهند خود را  تحصیالت و افزایش   بود همچنین همسرانشان
با روش کمشود  پیشنهاد می. در مقابل پژوهشگر منطقی و ایده ال نشان دهند پژوهش  به وس  یفکی– یموضوع  ابزار جمع   لهیو 

شود   یم شنهادیپ وردیقرار گ لیو تحل هیتجز موجود مورد یآمار  یتا بتوان با روش ها ردیاطالعات استاندارد شده انجام گ  یآور

عشق در   زانیتولد فرزند بر م ریتاث  یرو ،آن و ارزشمندتر شدن  جینتا یریپذ میتعم  تیقابل  یبرا  گرید  یکم  ای  یفیک پژوهشگران

 .  کنند  یتمرکز و بررس نیزوج
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