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Abstract
The present study aims at a comparison 
between the initial maladaptive schemas, 
feeling loneliness and types of love in 
married male students of university and 
seminary schools in Qom province. The 
study is of descriptive-survey type and 
the statistical population consisted of 100 
seminary students in high levels in al-
Hadi school. Similarly, the population 
included 1645 married male students in 
Faculty of Humanities in Islamic Azad 
University of Pardisan. The statistical 
sample of the study based on the Cochran 
formula for determining sample size 
consisted of 80 seminary students and 312 
university students. The sampling method 
was available sampling one. The tool 
for gathering data included Sternberg's 
Triangular Love Scale )1994(; Russell, 
Peplau and Cutrona Loneliness Scale 
)1980(; and Young’s Early Maladaptive 

چكیده
هدف ای���ن پژوه���ش، مقایس���ۀ روان بنه های 
ناسازگار اولیه، احس���اس تنهایی و انواع عشق 
در م���ردان متأه���ل طلبه و دانش���جوی اس���تان 
ق���م اس���ت. ای���ن پ  ژوه���ش، از ن���وع توصیفی _ 
پیمایشی است. از میان طالب متأهل مشغول 
ب���ه تحصیل در س���طوح عالی و خارج مدرس���ه 
علمی���ه الهادی اس���تان قم به تع���داد 100 نفر و 
همچنین دانشجویان متأهل مرد در دانشکده 
علوم انس���انی دانش���گاه آزاد )واحد پردیسان( 
ب���ه تع���داد 1645، ب���ر اس���اس فرم���ول تعیی���ن 
كوكران، ط���الب 80 نفر و دانش���جویان  حج���م 
312 نفر به عنوان نمونه در دس���ترس انتخاب 
كوتاه پرس���ش نامه  ش���دند. ابزار پژوهش، فرم 
روان بنه های ناسازگار اولیه یانگ، پرسش نامه 
عشق مثلثی اس���تنبرگ و پرسش نامه احساس 
تنهای���ی ب���ود. جه���ت تجزیه وتحلی���ل داده ها 
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مقدمه
پیوستار زندگی روانی آدمی، دگرگونی ها و عوامل تأثیرگذار در آن مسئله ای است كه مدت هاست 
كنجکاو آدمی را به خود مش���غول س���اخته اس���ت. یکی از این عوامل مؤثر، روان بنه ها و  ذهن 
به ویژه روان بنه های ناسازگار اولیه است. بررسی های پژوهشگر در جلسات مشاوره با زوجینی 
كه برای حل اختالفات خود مراجعه كرده بودند، نشان می دهد كه روان بنه های ناسازگار اولیه 
پ�یش بین�ی كنن�دۀ ناس����ازگاری بین فردی و تبیین كنندۀ بسیاری از اختالالت روانی و شخصیتی 
می باش���ند و آس���یب پذیری خاصی را ب�رای ان�واع آش�فتگی ه�ای روان ش���ناختی ایجاد می كنند. 
ع���الوه  ب���ر  این، عامل مه���م و مکانیزم تأثیرگ���ذاری آن در زندگی، دوران تحصیل در دانش���گاه 
یا حوزه نیز، زمانی اس���ت كه زندگی فرد تغییر می كند. بس���یاری از طالب یا دانش���جویان ش���اید 
كه از اعضای خانواده و حمایت اجتماعی و عاطفی آنها دور می شوند.  برای نخستین بار است 
مش���اهدات عینی پژوهش���گر نش���ان می دهد، ع���ده ای چون خانه و دوس���تان نزدی���ک را ترک 
كرده اند. از سوی دیگر،  كرده اند، حالت هایی از احساس شک، سردرگمی و اضطراب را تجربه 
كه عشق به عنوان یک پدیدۀ روانی مهم، پیش بینی كنندۀ  مطالعات بسیاری نش���ان داده اند 

شادكامی، رضایت و هیجان های مثبت است )رفیعی نیا و اصغری، 1386(.

Schemas Questionnaire )1995(. For 
statistical analysis of the data, the 
parameters and methods of descriptive 
and inferential statistics were used. The 
findings showed that there is a meaningful 
difference in early maladaptive schemas 
between married male students in seminary 
and university; the university students 
had a higher mean in early maladaptive 
schemas.

Keywords: early maladaptive schemas, 
feeling loneliness, types of love, seminary 
students, university students.  

از آم���ار توصیف���ی و آم���ار اس���تنباطی اس���تفاده 
ك���ه  داد  نش���ان  پژوه���ش  یافته ه���ای  ش���د. 
دانش���جویان از لح���اظ روان بنه های ناس���ازگار 
كلی میانگین بیش���تری نسبت به  اولیه به طور 
طالب داش���تند. همچنین ای���ن گروه، از لحاظ 
احس���اس تنهای���ی و بعد ش���وق در می���ان ابعاد 
سه گانه عش���ق، میانگین بیش���تری نسبت به 

طالب داشتند.

كلیدواژه ه���ا: روان بنه ه���ای ناس���ازگار اولی���ه، 
ط���الب،  عش���ق،  ان���واع  تنهای���ی،  احس���اس 

دانشجویان.
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ای���ن نس���بت ها ب���ر اهمیت موض���وع این تحقیق و مقایس���ۀ متغیره���ای آن در بی���ن دو گروه 
گروه های جمعیتی  كه طالب و دانشجویان، دو قشر بسیار مهم از  انتخاب شده می افزاید؛ چرا 
كردن  گرفته ش���ده، برای ب���ارور  ك���ه باید در آینده ب���ا آموزش های علم���ی و تربیتی فرا  هس���تند 
ذهن های سرآمد و خالق در سطح جامعه تالش نمایند و آسیب های زندگی روانی آحاد جامعه 
را تقلیل دهند. اهمیت این نوع از تحقیقات، پژوهش���گران را به بررس���ی متغیرهای دیگری در 
كی از تفاوت معناداری بین جامعۀ  كه نتایج آنها حا گروه یادش���ده س���وق داده اس���ت  میان دو 
آماری این پژوهش بوده اس���ت. برای مثال، رسولی و سلطانی )1391( در پژوهش خود نشان 
داده ان���د جهت گیری مذهبی طالب باالتر از دانش���جویان اس���ت. آنها همچنی���ن ثابت كرده اند 
عم���ل به باورهای دینی در میان طالب به طور معناداری بیش���تر از عم���ل به باورهای دینی در 
دانشجویان است. براین اساس، انسان متدین نه تنها در ساحت های اعتقادی، بلکه در تمام 
كارآمدی دین  ساحت های روان شناختی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی از 
كه زی طلبگی  كرد  تأثیر پذیرفته اس���ت )رهنمایی، 1388(. در این راس���تا می توان چنین ادعا 
و فض���ای آموزش���ی و تربیت���ی متفاوت آنها، موجب می ش���ود نوع���ی تغییر در نظ���ام زندگی و در 
نتیجه، ش���اخص های روانی افراد چون متغیرهای پژوهش حاضر ایجاد ش���ود. براین اساس، 
مطالعه و مقایسۀ روان بنه های ناسازگار اولیه، احساس تنهایی و انواع عشق در میان طالب و 

دانشجویان، الزم و ضروری است.
كلی به عنوان س���اختار، قالب یا الگو تعریف می ش���ود.  واژۀ »روان بن���ه«1 یا »اس���کیما« به طور 
كه محتوای آن را آموزه های ف���رد در طول زمان  روان بنه ش���امل یک بس���ته حافظه ای اس���ت 
ش���کل می دهن���د. باید توجه داش���ت كه در روند پدیدآی���ی روان بنه ها عوامل���ی مثل بنیادهای 
زیس���تی فرد و عوام���ل مربوط به محیط تربیتی او مثل محیط خان���واده، فرهنگ، تجارب وی 
در فراین���د رش���د، رخدادهای ب���زرگ و... تأثیر می گذارن���د. به نظر اندیش���مندان در این زمینه، 
این بس���ته حافظه ای مث���ل یک فیلتر بزرگ و پیچیده بر س���ر راه اطالع���ات ورودی به حافظه 
كرده و با س���رند، دس���ته بندی و س���ازمان دهی،  و همچنین اطالعات موجود در حافظه، عمل 

شکل گیری معانی جدید را در ذهن ممکن می سازد )یانگ، 2011(.
یان���گ معتقد اس���ت: روان بنه های ناس���ازگار اولیه قدیمی تری���ن مؤلفه های ش���ناختی و باورها و 
احساسات غیرشرطی درباره خودمان هستند و از تعامل خلق و خوی فطری كودک با تجارب ناكارآمد 
1. Schema
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او با والدین، خواهر و برادرها و همساالن در طی سال های اولیه زندگی به وجود می آید )یانگ، 2011(.
كه در  روان بنه های ناس���ازگار اولیه الگوهای هیجانی و ش���ناختی خود آسیب رسانی هستند 
ابتدای رشد و تحول در ذهن جای گرفته اند و در سیر زندگی تکرار می شوند )یانگ و همکاران، 
كه به تدریج در ذهن او جای  كودک هس���تند  گفت وگوی والدین با  2003(. روان بنه ها حاصل 
كارآمد زندگی وی را زیر سیطرۀ خود گرفته اند.  كنون به گونه ای نظام مند، اما نا گرفته اند و هم ا
روان بنه های ناسازگار به عنوان زیرساخت های شناختی منجر به تشکیل باورهای غیرمنطقی 

و دارای مؤلفه های شناختی، عاطفی و رفتاری هستند )یانگ، 2003(.
از نظر یانگ )2011(، خصوصیات روان بنه های ناسازگار، عبارت اند از:

_ باورها و احساس های غیرشرطی، دربارۀ خودمان هستند و در اثر ارتباط با محیط ایجاد شده اند.
_ خودتداوم بخش1 هستند و بنابراین در برابر تغییر مقاومت می كنند.

كارآمد باشند. _ طبق تعریف، باید به صورت مکرر و به میزان زیادی، نا
_ معمواًل توسط رویدادهایی در محیط فعال می شوند كه به روان بنه های خاصی مربوط می باشند.

_ نسبت به مفروضه های زیربنایی، رابطۀ نزدیک تری با سطوح باالی عاطفه دارند.
كارآمد او ب���ا والدین، خواه���ر و برادرها و  _ از تعام���ل سرش���ت فط���ری كودک، ب���ا تجربه ه���ای نا

همساالن، در طی سال های اولیۀ زندگی، به وجود می آیند )یانگ، 2011(.

حوزه های روان بنه های ناسازگار اولیه
كودک  كه  روان بنه های ناسازگار اولیه در رابطه با پنج تکلیف تحولی اساسی به وجود می آیند 
گذارد. چنانچه هر  برای رش���د س���الم باید این تکالیف را در رابطه با والدین و محیط پشت سر 
ك���دام از این تکالیف انجام نش���ود، ف���رد در عملکردش در یک یا چند ح���وزه از این طرح وراه ها 
مشکل پیدا می كند. به طور كلی می توان بر طبق پنج نیاز هیجانی ارضاءنشده هجده روان بنه 

ناسازگار اولیه را در پنج حوزه قرار دارد )هوفارت و همکاران، 2005(.

- حوزۀ اول: بریدگی2 و طرد3
ك���ه روان بنه هایش���ان در ای���ن ح���وزه ق���رار دارد، نمی توانن���د دلبس���تگی های ایم���ن و  بیماران���ی 

1. Self-Perptuating
2. Disconnection
3. Rejection
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رضایت بخشی با دیگران برقرار كنند. چنین افرادی معتقدند: نیاز آنها به ثبات، امنیت، محبت، 
عش���ق و تعلق خاطر ب���رآورده نخواهد ش���د. خانواده های اصل���ی معمواًل بی ثابت )رها ش���دگی / 
بی ثباتی(، بدرفتار )بی اعتمادی / بدرفتاری( سرد و بی عاطفه )محرومیت هیجانی(، طردكننده 

)نقص/ شرم( یا منزوی )انزوای اجتماعی / بیگانگی(1 هستند )راجیکور و برگ، 2006(.

- حوزۀ دوم: خودگردانی و عملكرد مختل2
انتظاراتی كه فرد از خود و محیط دارد با توانایی های محسوس او برای جدایی، بقاء و عملکرد 

كارها تداخل می كنند )كاستیل و همکاران، 2007(. مستقل یا انجام موفقیت آمیز 

- حوزۀ سوم: محدودیت های مختل3
نقص در محدودیت های درونی، احس���اس مس���ئولیت در قبال دیگران یا جهت گیری نس���بت به 
اهداف بلندمدت زندگی. این روان بنه ها منجر به بروز مشکالتی در رابطه با رعایت حقوق دیگران، 

همکاری با دیگران، تعهد یا هدف گزینی و رسیدن به اهداف واقع بینانه می شود )همان(.

- حوزۀ چهارم: دیگر جهت مندی4
تمرك���ز افراطی بر تمایالت، احساس���ات و پاس���خ های دیگ���ران به گونه ای ك���ه نیازهای خود فرد 
كار برای دریافت عش���ق و پذیرش، ت���داوم ارتباط ب���ا دیگران یا  گرفته می ش���ود. ای���ن  نادی���ده 
اجتناب از انتقام و تالفی صورت می گیرد. در این روان بنه ها، فرد معمواًل هیجانات و تمایالت 

گاه است )هریسس و سرتین، 2002(.  طبیعی خود را واپس می زند و نسبت به آنها ناآ

گوش به زنگی بیش از حد و بازداری5 - حوزۀ پنجم: 
كید افراطی بر واپس زنی احساسات، تکانه ها و انتخاب های خودانگیخته فرد یا برآورده ساختن  تأ
قواعد و انتظارات انعطاف ناپذیر و درونی ش���ده دربارۀ عملکرد و رفتار اخالقی كه اغلب منجر به از 
بین رفتن خوشحالی، ابراز عقیده، آرامش خاطر، روابط نزدیک و سالمتی می شود )تاک، 2006(.
كه از زمان فالسفه مورد بحث بوده، احساس  یکی دیگر از سازه های پیچیده روان شناختی 

1. Alination
2. Impaired Autonomy and Performance
3. Impaired Limits
4. Other – Directedness
5. Overvigilance/Inhibition
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كناره گیری داوطلبانه  تنهایی است. در آن زمان احساس تنهایی یک مفهوم مثبت به معنای 
ف���رد از درگیری های روزمره زندگی برای رس���یدن به هدف های باالت���ر )مانند تعمق و ارتباط با 
خداوند( تلقی می ش���ود . اما امروزه در متون روان ش���ناختی به احساس تنهایی مثبت پرداخته 
ک یا  ك���ه در آن فرد فق���دان روابط با دیگ���ران را ادرا نمی ش���ود، بلک���ه حالتی در نظ���ر می گیرند 
تجربه می كند و ش���امل عناصر اصلی و مهمی مانند احساس نامطلوب فقدان یا از دست دادن 
كیفی روابط  همدم، جنبه های ناخوش���ایند و منفی روابط از دست رفته و از دست دادن سطح 

با دیگری است )رحیم زاده و دیگران، 1390(.
روان شناسان تعاریف مختلفی از احساس تنهایی ارائه كرده اند. از جمله اینکه احساس تنهایی:

_ حاصل محروم ماندن از نیازهای اساسی بشر به صمیمت است )گردونی، 1389(.
ك���ه پیامده���ای آسیب شناس���ی و روانی  _ تجرب���ه عاطف���ی دردن���اک ت���رس آور ع���ام و خطیری 

گسترده ای دارد )مشایخ، 1382(.
_ ی���ک احس���اس ذهنی غمگی���ن، ناش���ی از نارضایتی از تج���ارب اجتماعی اس���ت )یانگ بیلد، 

بلسکی، 1999، به نقل از: مشایخ، 1382(.
كرده  كه عماًل كسب  _ ناهمخوانی بین س���طح تماس اجتماعی مطلوب فرد با س���طحی اس���ت 

است )پیالو، 1982، به نقل از: مشایخ، 1382(.

خصوصیات افراد دارای احساس تنهایی
كه افراد دارای احساس تنهایی دارای خصوصیاتی هستند  بررس���ی های موجود نشان داده اند 
ك���ه از آن جمل���ه می توان ب���ه رضایت و ش���ادكامی ان���دک، عزت نفس پایی���ن، ازخودبیگانگی، 
احس���اس خجالت، دلتنگی، احس���اس خ���أل، كمی جاذبه، خ���ودداری از ارتباط���ات اجتماعی، 
دوس���تان اندک، بدبینی، ناتوانی در ابراز خود، دیگر گریزی و درون گرایی اش���اره كرد. بر اساس 
تحقیقات، احس���اس تنهایی با اختالالتی مانند افسردگی، عزت نفس پایین، افکار خودكشی، 
گوش���ه گیری اجتماعی، فعالیت جس���مانی محدود، فقدان س���المت  رضای���ت پایین از زندگی و 

ذهنی و بدبینی مرتبط است )نوری ثمرین و نرگسی، 1392(.
متغیر دیگر این پژوهش، انواع عشق است. »عشق« در لغت ریشه در »َعِشَق« دارد. در عربی 
كه  گیاهی است  )الِعشق( أي: اإلفراُط ف اَلَحّبه )الفّیومی، 1425(. مراد از این واژه در فارسی، 
ب���ه آن پیچ���ک می گویند كه به هر چیز برس���د دور آن می پیچد. وقتی چنین حالتی در انس���ان 
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ج  كه برخالف محبت عادی انس���ان را از حالت عادی خار هم پیدا می ش���ود، اثرش این اس���ت 
ک را از او می گیرد و توجه را منحصر به همان معش���وق می كند )منصور  می كن���د، خ���واب و خورا
نژاد، 1381، ص28(. واژۀ عش���ق در قرآن ذكر نشده اس���ت، اما از واژه های ذكر شده واژۀ حب 
گر عشق به محبت شدید معنا شود، چنین معنایی در آیۀ 165 سورۀ  كه ا و مش���تقات آن اس���ت 
مباركه بقره، منعکس ش���ده اس���ت. تا قبل از ظهور علم روان شناس���ی، عش���ق در شاخه فلسفه 
و عرفان تعریف می ش���د و معمواًل فالس���فه و عرفا، عش���ق را در دو س���طح پس���ت و عالی در نظر 
می گرفته اند و عناوینی همانند عشق حقیقی و مجازی، آسمانی و زمینی، ممدوح و مذموم به 

كار می بردند )پاتو، 1381(.
ب���ا ظهور روان شناس���ی، عش���ق وارد موضوع���ات قابل بحث در روان شناس���ی ش���د )هاتفیلد 
كه به این زمینه عالقه نشان داد،  ورپیسون2010(. در روان شناسی، اولین دیدگاه نظریه پرداز 
روان تحلیل گ���ری بود. درحالی كه این دیدگاه و دیدگاه های روان شناس���ی بالینی به طور مرتب 
كنکاش قرار می داده اند، روان شناس���ی اجتماعی تجربی برای  مس���ئلۀ عشق را مورد بررس���ی و 
مدت زمان طوالنی در به كارگیری موضوع عش���ق به عنوان یکی از موضوع های مهم و اساس���ی 

كرده است )پاتو، 1381(. كوتاهی  خود 
روان شناس���ان، عش���ق را احساس���ی مثبت معرفی می كنند، اما در میان آنها، در مورد مفهوم 
عش���ق و انواع آن اتفاق نظر وجود ندارد. اریک فروم كه به پدر عش���ق معروف اس���ت، عش���ق را 
پاس���خی به مسئله وجودی انسان می داند. او در تعریف عش���ق می گوید: »عشق عبارت  است 
از: رغب���ت ج���دی به زندگی و پ���رورش آنچه بدان مهر می ورزیم. دلس���وزی و توجه، احس���اس 
مسئولیت، احترام و شناخت با هم مرتبط هستند و جوانب مختلف عشق را می سازند«. فروم، 
عش���ق را رهای���ی از جدایی و تنهایی تعریف می كند و شکس���ت در رس���یدن به ای���ن غایت را به 

دیوانگی رسیدن می نامد )فروم، 1387(.
گ���ون همچون دیدگاه مبادله اجتماعی  گونا در فاصلۀ س���ال های 1970_1997 دیدگاه هایی 
كی، تحولی _ اجتماعی، انگیزشی، روانی، سبک های عشق ورزی لی و  به عشق، دیدگاه اشترا
نظریۀ س���ه وجهی عشق مطرح شده است. این رویکردها به دو صورت به عشق نگریسته اند، 

یا به صورت ساختاری و یا به صورت فرایندی )بورگس،2004(.
در نظریه های س���اختاری به عناصر یا ابعاد عش���ق توجه می ش���ود و در نظریه های فرایندی به 
فرایند عشق توجه می شود. شناخته شده ترین نظریۀ ساختاری كه یکی از مهم ترین نظریه هاست، 



228                                                                                                                                                      / سال چهارم، شماره اول، پیاپی 9، بهار و تابستان 1397

نظریۀ مثلثی عشق استرنبرگ است كه به ما فرصت بررسی احساس های افراد عاشق در جنبه های 
مختلف عشق را می دهد. مطابق با این نظریه، عشق از سه عنصر ساخته شده است. صمیمیت، 
تعهد، اشتیاق )همان(. صمیمیت عاملی هیجانی است كه به جنبۀ عاطفی از عشق اشاره دارد و 
در آن فرد سرمایه گذاری های عاطفی را با شریک خود به میان می گذارد. با وجود این مؤلفه، افراد 
عاشق با یکدیگر ارتباط عاطفی، حمایت عاطفی، درک دوجانبه و خودافشاگری دارند. تعهد كه 

عنصر شناختی عشق است، شامل تعهد كوتاه مدت و بلندمدت در روابط عاشقانه می باشد.
اش���تیاق كه عامل انگیزش است، اشاره به احساسات، میل جنسی، داستان های عاشقانه، 
گس���ترش روابط به وجود م���ی آورد. با توجه به عامل  كه انگیزه را برای  جذابی���ت فیزیکی دارد 
اشتیاق، فرد یک شریک را به دیگران ترجیح می دهد. این امر خود نشان دهندۀ ارتباط اشتیاق 
با دلبستگی است كه فرد عاشق دلبستگی به یک معشوق را به دیگران ترجیح می دهد و آن را 
با دیگری جایگزین نمی كند. س���رانجام اینکه افراد عاشق هنگام جدایی از معشوق به صورت 

عاطفی احساس اضطراب می كنند )استرنبرگ، 1991(.
از نحوۀ تركیب سه ُبعد عشق با یکدیگر، هشت حالت از عشق به وجود می آید كه عبارت اند از:
_ فقدان عشق: زمانی است كه ابعاد سه گانۀ عشق در روابط افراد بسیار كم رنگ است یا اصاًل 

كه افراد در ارتباط با یکدیگر دارند. وجود ندارد؛ مثل بسیاری از روابط رسمی 
كه فقط عام���ل صمیمیت وجود داش���ته باش���د و از دو ُبعد دیگر  _ مه���ر و عالق���ه: زمانی اس���ت 
خبری نیس���ت یا كم رنگ اس���ت. در این حالت احساس دل س���وزی، رفاقت، گرمی، نزدیکی و 
دیگر هیجانات مثبت وجود دارد، اما احساس شوریدگی، شهوانی بودن و تعهد وجود ندارد.

_ دل باختگی: در این وضعیت یا در این نوع عش���ق ُبعد ش���وریدگی بر روابط افراد یا احس���اس 
كم اس���ت. یک حالت ش���دید ش���یدایی اس���ت كه در آن فرد به  یک فرد نس���بت به فرد دیگر حا
ش���دت و افراط���ی مجذوب دیگری ش���ده، درحالی كه خب���ری از تعهد و صمیمی���ت وجود ندارد 
و وس���واس گونه از او ف���رد ایدئال���ی می س���ازد، در این نوع عش���ق درجه باالی���ی از برانگیختگی 
فیزیولوژی و روانی وجود دارد. این نوع عشق با وصول به معشوق به شدت پایان می پذیرد و 

ممکن است به تنفر تبدیل شود.
_ عش���ق تهی: در این نوع عش���ق فقط ُبعد تعهد وجود دارد و س���ایر ابعاد وجود ندارد یا بس���یار 
ك���ه در آن انس���ان ها دارای رابط���ۀ عاطفی  كم رن���گ اس���ت. این ن���وع عش���ق در روابط پای���دار 
كرده اند و یا به  كه به همدیگر عادت  طوالنی مدت متقابل هس���تند و یا آن قدر با ه���م مانده اند 
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علت ترس از بی پناهی و بی كسی، به وجود می آید )همان(.
_ عش���ق آرمان���ی: ای���ن نوع عش���ق تركیبی از صمیمیت و ش���وریدگی اس���ت. عش���ق بر اس���اس 
جذابیت فیزیکی و عاطفی اس���ت. نوعی احس���اس قرابت، نزدیکی و پیوند بین دو زوج است. 
در این نوع عشق اعتماد بسیار باالیی نسبت به همسر وجود دارد، به لحاظ عاطفی به شدت 
به او نزدیک اس���ت. در این حالت، خودافش���ایی بس���یار باالست، ش���خص بدون ترس از طرد 
كه افکار و احساسات خود را  شدن، عقاید و افکار خود را با همسرش در میان می گذارد و زمانی 
برای طرف مقابل ابراز می دارد، حالت شوریدگی را در اوج خود تجربه می كند. درعین حال، به 
دلیل نداشتن بینش و تعهد، امکان تداوم این عشق اندک است و درصورتی كه رابطه به علت 

نیازهای زوجین تداوم یابد به مروز زمان تعهد در روابط آنها به وجود آید.
_ عشق رفاقتی: این نوع عشق تركیبی از صمیمیت و تعهد است. یک رابطۀ دوستانه پایدار، 
كه همراه با مقدار زیادی صمیمیت اس���ت. در این نوع عش���ق، تصمیم  بلندمدت و متعهدانه 
كه همس���رش را دوست داش���ته و به باقی ماندن با او متعهد  باشد. این نوع عشق  بر آن اس���ت 
كم رنگ است و  كه رفتار جنس���ی در آن نیست یا خیلی  همراه با بهترین روابط دوس���تانه است 
كه به درازا بکشد و  رفتار عطوفت ورزانه در آن دیده نمی ش���ود. بس���یاری از عش���ق های آرمانی 
كه سال ها با  پایدار شود، تبدیل به عشق رفاقت آمیز خواهد شد. این نوع عشق بین دو همکار 

كه دارای فرزندانی هستند، مشاهده می شود. كرده اند یا بین یک زوج  كار  همدیگر 
_ عش���ق ابلهانه: این نوع عش���ق تركیبی از ش���وریدگی و تعهد است. آنها صرفًا بر اساس حالت 
ش���وریدگی نس���بت به هم متعهد هس���تند و رابطۀ عاطفی عمیق با همدیگ���ر دارند. این حالت 

كه زود فروكش می كند )استرنبرگ، 1987(. گردبادی از هیجانات است 
اس���ترنبرگ می گوی���د: اف���راد در این حالت در نگاه اول عاش���ق یکدیگر می ش���وند و خیلی زود 
ب���دون آنکه همدیگر را بشناس���ند به داش���تن یک رابط���ۀ طوالنی متعهد می گردند. این عش���ق 

خیلی شدید و وسواس گونه است.
كامل: این عش���ق تركیبی از س���ه حالت صمیمیت، ش���وریدگی و تعهد اس���ت. در این  _ عش���ق 
حالت، فرد همسر خود را به عنوان یک انسان دوست دارد و به او احترام می گذارد، به او متعهد 
اس���ت و از طریق برقراری ارتباط درس���ت با او احس���اس نزدیکی می كند و با او رفتار دوس���تانه، 
رفاقت آمیز، محبت آمیز و مراقبت آمیز دارد. روابط جنسی همراه با تعهد به وفاداری و اوج لذت 

گناه تجربه می شود )همان(. بدون احساس 
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با توجه به مطالب ذكر شده و نظر به تأثیر عمیق و قدرتمند متغیرهای این پژوهش، در رشد 
یا عدم رشد هیجانی و اجتماعی، بهداشت روانی، رضایت از زندگی زناشویی و شادكامی افراد، 
این پژوهش به دنبال مقایس���ه روان بنه های ناسازگار اولیه، احساس تنهایی و انواع عشق در 
میان طالب و دانش���جویان اس���ت. پژوهشگر به دنبال بررسی این فرضیه است كه بین مردان 
متأهل طلبه و دانش���جو از نظر روان بنه های ناس���ازگار اولیه، احس���اس تنهایی و انواع عش���ق، 

اختالف معناداری وجود دارد.

روش پژوهش
ب���ا توجه ب���ه اینکه پژوه���ش حاضر به توصیف ش���رایط موج���ود خواهد پرداخت، پ���س از نوع 
كه به مقایسه روان بنه های ناسازگار اولیه، احساس تنهایی  تحقیقات توصیفی است و از آنجا
و انواع عش���ق در مردان متأهل طلبه و دانش���جوی اس���تان قم می پردازد، ب���ا توجه به ماهیت 
كاربردی اس���ت. همچنین از لح���اظ روش پژوهش، یک تحقیق با  موضوع و هدف، تحقیقی 

روش پیمایشی _ زمینه ای محسوب می شود.
جامع���ۀ آم���اری پژوهش ش���امل طالب س���طوح عالی و خارج مدرس���ه علمیه اله���ادی )طرح 
كه تعداد آنان 100 نفر می باش���د و همچنین دانش���جویان متأهل مرد  هدایت تحصیلی طالب( 
كه تعداد آن 1645 نفر اس���ت. نمونۀ آماری  دانش���کدۀ علوم انس���انی دانش���گاه آزاد پردیس���ان 
كوك���ران طالب 80 نفر و دانش���جویان 312 نفر در نظر  پژوه���ش بر اس���اس فرمول تعیین حجم 

گرفته شد. روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری در دسترس بود.

ابزار پژوهش
الف. مطالعات كتابخانه ای: در این قسمت جهت گردآوری اطالعات، در زمینۀ مبانی نظری و 

ادبیات پژوهش از منابع كتابخانه ای، مقاالت و كتاب های مورد نیاز استفاده شده است.
ب. تحقیق���ات میدان���ی: در این قس���مت برای جم���ع آوری داده ها و اطالعات از پرس���ش نامه 
اس���تفاده شده اس���ت. در این پژوهش، با توجه به اطالعات جمعیت شناختی به دست  آمده از 

سه پرسش نامه به شرح ذیل استفاده شده است:
كوت���اه(: ای���ن  1. پرس���ش نامۀ روان بنه ه���ای ناس���ازگار اولی���ه یان���گ )YSQ-SF- ف���رم 
پرس���ش نامه دارای 75 ماده اس���ت و بر اس���اس یافته های اس���میت )1995(، پانزده روان بنه 
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ناسازگار اولیه را ارزیابی می كند. این روان بنه ها عبارت اند از: محرومیت هیجانی، رهاشدگی، 
بی اعتمادی/ بدرفتاری، انزوای اجتماعی، نقص/ شرم، وابستگی/ بی كفایتی، آسیب پذیری 
كاری، ب���ازداری عاطفی، معیارهای  گرفتار، اطاعت، فدا نس���بت به ضرر، خ���ود تحول نیافته و 
كافی، شکست )اندوز و حمیدپور، 1384(. نامربوط، استحقاق/ بزرگ منشی، خودكنترلی نا

كه ب���ا توجه به  كرونباخ پرس���ش نامه  پژوهش 0/893 به دس���ت  آمده اس���ت  می���زان آلف���ای 
باالتر بودن آن از مقدار 0/7، نش���ان دهندۀ آن اس���ت كه پرسش نامه  پژوهش از اعتبار مناسبی 

برخوردار است.
2. پرسش نامۀ احساس تنهایی: پرسش نامۀ احساس تنهایی توسط راسل و پیلوا و كورتونا1 
در س���ال 1980 س���اخته شد. این پرس���ش نامه شامل 20 س���ؤال و به صورت چهار گزینه ای، 10 
جملۀ منفی و 10 جملۀ مثبت اس���ت. در این پرس���ش نامه هرگز امتیاز )1(، به ندرت امتیاز )2(، 
گاهی امتیاز )3( و همیش���ه امتیاز )4( دارد، ولی امتیاز س���ؤاالت 20، 19، 16، 15، 10، 9، 6، 5، 
1 برعکس اس���ت؛ یعنی هرگز )4(، به ندرت )3(، گاهی )2( و همیش���ه امتیاز )1( را دارد. دامنۀ 
كثر 80 اس���ت. بنابراین میانگین نمره، 50 اس���ت. نمرۀ باالتر از  نمره ه���ا بی���ن حداقل 20 و حدا
میانگین بیانگر شدت بیشتر تنهایی است. اعتبار این آزمون در نسخه تجدیدنظرشده، %78 
گزارش شده  گزارش ش���د. اعتبار آزمون به روش بازآزمایی توسط راسل، پیلوا و فرگوسن، %89 
اس���ت. این مقیاس توسط ش���کركن و میردریکوند ترجمه و پس از اجرای مقدماتی و اصالحات 

گرفته شد )نادری، حق شناس، 1388(. كار  به 
كی از آن است كه مقدار آنها باالی  كرونباخ پرس���ش نامه های اس���تفاده شده حا میزان آلفای 

كه از اعتبار مناسبی برخوردار هستند. 0/7 می باشد و نشان دهندۀ آن است 
كه این  3. پرس���ش نامۀ عشق مثلثی اس���ترنبرگ: این پرسش نامه دارای س���ه عنصر است 
عناصر عبارت اند از: صمیمیت، تعهد، شور یا شوق )شدت(. این مقیاس در سال 1994 توسط 
اس���ترنبرگ ساخته شده است )كرمی، 1387(. هر بخش این پرسش نامه، 15 جمله را پوشش 
كه حاوی 15 جمله اس���ت ب���ه عنصر صمیمیت می پ���ردازد و بخش دوم  می ده���د. بخش اول 
كه حاوی 15 جمله اس���ت به بررسی ش���ور و شوق )شدت( و بخش آخر هم به تعهد فرد نسبت 
به عش���ق مربوط می گردد. این آزمون در س���ال 1383 به فارس���ی ترجمه ش���ده اس���ت )گنجی، 
1390(. در پژوهش ه���ای صورت گرفت���ه در ای���ران و خارج، روایی و اعتبار پرس���ش نامه عش���ق 
1. Russell, Curtona & Peplau
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كمتر از 70% نبوده اس���ت )گنج���ی، 1390(. همچنین آلفای  مثلثی اس���ترنبرگ در هیچ موردی 
كه اعتبار و روایی  كه بدین معنا است  گروه زنان 96% است  گروه مردان 93% و برای  كلی برای 

كاماًل مورد تأیید و مثبت است )كرمی، 1387(. آزمون 
كه ابتدا جهت ورود به  روش اج���را و جمع آوری داده ها در این پژوهش، ب���ه این صورت بود 
كردن  گرفته شد. پس از مشخص  كز علمی تعیین ش���ده، معرفی نامه ای از طرف دانش���گاه  مرا
اف���راد مورد نظر از نظر س���ن و تعیین تعداد آزمودنی ها، مجری پژوه���ش در محل حضور یافت 
گرفت؛ همچنین  و ب���ا ارائه توضیح مختصری دربارۀ پژوهش، پرس���ش نامه در اختیار آنها قرار 
درصورتی كه در حین انجام آزمون، س���ؤالی برای هر یک از آزمودنی ها ایجاد می ش���د، آزمون گر 

به آن پاسخ می داد.
جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از آمار توصیفی و اس���تنباطی اس���تفاده شده است. 
در بخش توصیفی از ش���اخص های آم���اری نظیر فراوانی، میانگین، انح���راف معیار، جداول و 
نموداره���ای آماری و در بخش آمار اس���تنباطی از آزمون تی مس���تقل در نرم افزار spss اس���تفاده 

شده است.

یافته های پژوهش
در این پژوهش، به توصیف نمونۀ آماری و داده های حاصل از اجرای متغیر پژوهش پرداخته 
كه با شاخص های توصیفی )جداول توزیع فراوانی، درصد( داده ها و  شده است. بدین صورت 

گزارش شده است. خصوصیات جمعیت شناختی آزمودنی ها، خالصه، تفسیر و 

توصیف ویژگی های جمعیت شناختی
در ای���ن بخ���ش اطالعات مربوط به س���ن آزمودنی های نمونه مورد بررس���ی در قالب جداول به 

صورت فراوانی، درصد و نمودار ارائه شده است.
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جدول 1. توزیع فراوانی و شاخص های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب سن

   شاخص

سن
درصدفراوانی

8521.7كمتر از 25 سال

2510326.3 تا 30 سال

3014938.0 تا 35 سال

5514.0باالی 35 سال

392100كل

كه بیش���تر افراد مورد بررسی یعنی 38 درصد، 30 تا  كی از آن اس���ت  نتایج جدول و نمودار حا
35 سال و 14 درصد از آنها باالی 35 سال می باشد.

نمودار 1. توزیع فراوانی و شاخص های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب سن
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بررسی فرضیه های پژوهش
فرضی���ه اول: روان بنه ه���ای ناس���ازگار اولی���ه در م���ردان متأهل طلبه و دانش���جوی اس���تان قم 

متفاوت است.
فرضی���ه صفر: بی���ن روان بنه های ناس���ازگار اولیه در مردان متأهل طلبه و دانش���جوی اس���تان 

تفاوت معناداری وجود ندارد.
فرضی���ه ی���ک: بی���ن روان بنه های ناس���ازگار اولیه در مردان متأهل طلبه و دانش���جوی اس���تان 

تفاوت معناداری وجود دارد.
با توجه به یافته های جدول 2، میانگین و انحراف اس���تاندارد روان بنه های ناس���ازگار اولیه 
دانش���جویان به ترتی���ب 3/08، 0/46 و میانگین و انحراف اس���تاندارد روان بنه های ناس���ازگار 

اولیه طالب به ترتیب 2/84 و 0/30 است.

 جدول 2. داده های توصیفی نمرات روان بنه های ناسازگار اولیه 
به تفکیک مردان متأهل طلبه و دانشجو

خطای استانداردانحراف استانداردمیانگینتعدادشاخص

 محرومیت
هیجانی

3123.280/640/03دانشجو

803.060/690/07طلبه

رهاشدگی
3122.910/710/04دانشجو

802.590/860/09طلبه

بی اعتمادی
3123.030/710/04دانشجو

802.370/820/09طلبه

 انزوای
اجتماعی

3123.110/770/04دانشجو

802.370/680/07طلبه

نقص/ شرم
3123.220/710/04دانشجو

803.530/880/09طلبه

 وابستگی/
بی كفایتی

3123.070/700/03دانشجو

803.360/860/09طلبه
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آسیب پذیری
3123.190/670/03دانشجو

802.780/490/05طلبه

 خود
تحول نیافته

3123.070/710/04دانشجو

802.440/590/06طلبه

اطاعت
3123.130/760/04دانشجو

803.310/510/05طلبه

كاری فدا
3123.110/620/03دانشجو

803.100/610/06طلبه

بازداری عاطفی
3122.970/700/03دانشجو

802.990/750/08طلبه

 معیارهای
نامربوط

3122.850/950/05دانشجو

802.730/830/09طلبه

استحقاق
3123.060/810/04دانشجو

802.750/560/06طلبه

 خودكنترلی
كافی نا

3122.710/980/05دانشجو

802.610/780/08طلبه

شکست
3123.500/550/03دانشجو

802.650/660/07طلبه

كل
3123.080/460/02دانشجو

802.840/300/03طلبه

با توجه به آزمون لوین، جدول 3 برای بررس���ی فرض برابری واریانس ها، س���طح معناداری 
روان بنه ه���ای ناس���ازگار اولیه به تفکیک مردان متأهل طلبه و دانش���جو با مق���دار )6/431( و  
 H1 مبنی بر براب���ری واریانس ها رد می ش���ود و فرض H0 اس���ت. در نتیج���ه، ف���رض )p <0/05(
مبنی بر عدم برابری واریانس ها تأیید می ش���ود. لذا اطالعات به دس���ت  آمده در مورد مقایس���ه 
میانگین روان بنه های ناس���ازگار اولیه به تفکیک مردان متأهل طلبه و غیرطلبه مورد بررس���ی 
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ق���رار می گیرد. با توجه به اینکه مقدار t محاس���به ش���ده )5/540( با س���طح معناداری )0/000( 
كوچک تر است و همچنین حد باال و حد پایین هر دو مثبت  می باشد، از سطح خطای )0/05( 
گروه مردان متأهل طلبه و دانش���جو  كه تفاوت میانگین دو  گرفته می ش���ود  می باش���د، نتیجه 
در م���ورد روان بنه ه���ای ناس���ازگار اولیه معنادار بوده و تس���اوی میانگین دو جامعه رد می ش���ود 
گف���ت كه بین میانگین روان بنه های ناس���ازگار اولیه در بین م���ردان متأهل طلبه و  و می ت���وان 

دانشجو، اختالف معناداری وجود دارد.

گروه های مستقل روان بنه های ناسازگار  جدول 3. آزمون t برای مقایسه میانگین ها برای 
اولیه به تفکیک مردان متأهل

گروه های مستقلآزمون لوین آزمون مقایسه میانگین ها برای 

Fسطح 
 درجۀTمعناداری

آزادی
 سطح

معناداری
فاصله اطمینان 95 درصد

حد باالحد پایین

 محرومیت
هیجانی

واریانس برابر
0/1150/734

2.6703900/0080/050/38

2.559116.5590/0120/040/39واریانس نابرابر

رهاشدگی
واریانس برابر

11.5130/001
3.3753900/0010/130/49

3.000107.6940/0030/100/52واریانس نابرابر

بی اعتمادی
واریانس برابر

3.8940/049
7.1423900/0000/470/84

6.601111.9900/0000/460/86واریانس نابرابر

 انزوای
اجتماعی

واریانس برابر
0/9010/343

7.7493900/0000/540/92

8.365136.3900/0000/560/90واریانس نابرابر

نقص/ شرم
واریانس برابر

14.2890/000
-3.2513900/001-0/49-0/12

0/09-0/51-2.866106.8010/005-واریانس نابرابر

 وابستگی/
بی كفایتی

واریانس برابر
17.1100/000

-3.1323900/002-0/47-0/10

0/08-0/49-2.769107.1090/007-واریانس نابرابر

آسیب پذیری
واریانس برابر

6.6260/010
5.0953900/0000/250/56

6.100162.8560/0000/270/54واریانس نابرابر

 خود
تحول نیافته

واریانس برابر
0/9890/321

7.2813900/0000/460/80

8.091142.7180/0000/470/78واریانس نابرابر
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اطاعت
واریانس برابر

15.2620/000
-2.0803900/038-0/36-0/01

0/04-0/32-2.614179.6790/010-واریانس نابرابر

كاری فدا
واریانس برابر

0/1470/701
0/0513900/960-0/140/15

0/140/15-0/051124.8450/959واریانس نابرابر

 بازداری
عاطفی

واریانس برابر
1.2170/271

-0/1683900/867-0/190/16

0/190/16-0/161116.6990/872-واریانس نابرابر

 معیارهای
نامربوط

واریانس برابر
3.5590/060

1.0853900/278-0/100/35

0/080/34-1.178137.5510/241واریانس نابرابر

استحقاق
واریانس برابر

5.4950/020
3.1723900/0020/110/49

3.923173.7510/0000/150/46واریانس نابرابر

 خودكنترلی
كافی نا

واریانس برابر
8.3530/004

0/8743900/383-0/130/33

0/100/30-1.005151.0770/317واریانس نابرابر

شکست
واریانس برابر

0/0150/902
11.6903900/0000/700/98

10.498108.7550/0000/681.00واریانس نابرابر

كل
واریانس برابر

6.4310/012
4.3013900/0000/120/34

5.540189.7870/0000/150/32واریانس نابرابر

فرضیه دوم: احساس تنهایی در مردان متأهل طلبه و دانشجوی استان قم متفاوت است.
فرضی���ه صف���ر: بین احس���اس تنهای���ی در م���ردان متأهل طلبه و دانش���جوی اس���تان تفاوت 

معناداری وجود ندارد.
فرضی���ه ی���ک: بین احس���اس تنهای���ی در مردان متأه���ل طلبه و دانش���جوی اس���تان تفاوت 

معناداری وجود دارد.
با توجه به یافته های جدول 4، میانگین و انحراف استاندارد احساس تنهایی دانشجویان 
به ترتیب )2/73(، )0/42( و میانگین و انحراف اس���تاندارد احساس تنهایی طالب به ترتیب 

2/59 و 0/36 می باشد.
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 جدول 4. داده های توصیفی نمرات احساس تنهایی به تفکیک 
مردان متأهل طلبه و دانشجو

خطای استانداردانحراف استانداردمیانگینتعدادشاخص

 احساس
تنهایی

3122.730/420/02دانشجو

802.590/360/04طلبه

ب���ا توجه به آزمون لوین، جدول 5 برای بررس���ی فرض برابری واریانس ها س���طح معناداری 
احس���اس تنهایی به تفکیک مردان متأهل طلبه و دانشجو با مقدار 1/497 و  p <0/05 است. 
در نتیجه، فرض H0 مبنی بر برابری واریانس ها )H0( تأیید می ش���ود و فرض H1 مبنی بر عدم 
براب���ری واریانس ه���ا رد می ش���ود. لذا اطالعات س���طر اول در مورد مقایس���ه میانگین احس���اس 
تنهایی به تفکیک مردان متأهل طلبه و دانش���جو مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به اینکه 
مقدار t محاسبه شده )2/783( با سطح معناداری )0/006( می باشد، از سطح خطای )0/05( 
كوچک تر اس���ت و همچنین حد باال و حد پایین هر دو مثبت می باش���د، نتیجه گرفته می ش���ود 
گروه مردان متأهل طلبه و دانش���جو در مورد احس���اس تنهایی معنادار  ك���ه تفاوت میانگین دو 
گفت: بین میانگین احساس تنهایی  بوده و تساوی میانگین دو جامعه رد می شود و می توان 

در بین مردان متأهل طلبه و دانشجو، اختالف معناداری وجود دارد.

گروه های مستقل احساس تنهایی به  جدول 5. آزمون t برای مقایسه میانگین ها برای 
تفکیک مردان متأهل طلبه و دانشجو

گروه های مستقلآزمون لوین آزمون مقایسه میانگین ها برای 

Fسطح 
 درجهTمعناداری

آزادی
 سطح

 معناداری
))دو دامنه

فاصله اطمینان 95 درصد

حد باالحد پایین

 احساس
تنهایی

واریانس برابر
1.4970/222

2.7833900/0060/040/24

3.060140.3350/0030/050/23واریانس نابرابر

فرضیۀ سوم: انواع عشق در مردان متأهل طلبه و دانشجوی استان قم متفاوت است.
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فرضیه صفر: بین انواع عش���ق در مردان متأهل طلبه و دانش���جوی استان تفاوت معناداری 
وجود ندارد.

فرضیه یک: بین انواع عش���ق در مردان متأهل طلبه و دانش���جوی استان تفاوت معناداری 
وجود دارد.

با توجه به یافته های جدول 6، میانگین و انحراف استاندارد انواع عشق دانشجویان به ترتیب 
3/17، 0/46 و میانگین انحراف استاندارد انواع عشق طالب به ترتیب 3/06 و 0/40 می باشد.

جدول 6. داده های توصیفی نمرات انواع عشق به تفکیک مردان متأهل طلبه و دانشجو

 انحرافمیانگینتعدادشاخص
استاندارد

 خطای
استاندارد

صمیمت
3123.110/640/03دانشجو

803.220/560/06طلبه

شوق
3123.340/570/03دانشجو

802.660/400/04طلبه

تعهد
3123.070/630/03دانشجو

803.290/980/11طلبه

كل
3123.170/460/02دانشجو

803.060/400/04طلبه

ب���ا توجه به آزمون لوین، جدول 7 برای بررس���ی فرض برابری واریانس ها س���طح معناداری 
ان���واع عش���ق به تفکیک م���ردان متأهل طلبه و دانش���جو با مقدار )0/053( و  p <0/05 اس���ت. 
در نتیج���ه، ف���رض H0 مبنی بر براب���ری واریانس ها )H0( تأیید می ش���ود و ف���رض H1 مبنی بر 
ع���دم برابری واریانس ها رد می ش���ود. لذا اطالعات س���طر اول در مورد مقایس���ۀ میانگین انواع 
عش���ق به تفکیک مردان متأهل طلبه و دانش���جو مورد بررس���ی قرار می گیرد. با توجه به اینکه 
مقدار t محاسبه شده )2/031( با سطح معناداری )0/043( می باشد، از سطح خطای )0/05( 
كوچک تر اس���ت و همچنین حد باال و حد پایین هر دو مثبت می باش���د، نتیجه گرفته می ش���ود 
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كه تفاوت میانگین دو گروه مردان متأهل طلبه و دانش���جو در مورد انواع عش���ق معنادار بوده و 
تساوی میانگین دو جامعه رد می شود و می توان گفت: بین میانگین انواع عشق در بین مردان 
متأهل طلبه و دانش���جو اختالف معناداری وجود دارد. همچنین در ابعاد شوق تفاوت معنادار 

می باشد، ولی در ُبعد صمیمت و تعهد بین دانشجویان و طالب تفاوت معنادار نمی باشد.

گروه های مستقل انواع عشق به تفکیک  جدول 7. آزمون t برای مقایسه میانگین ها برای 
مردان متأهل طلبه و دانشجو

گروه های مستقلآزمون لوین آزمون مقایسه میانگین ها برای 

F
 سطح

معناداری
Tدرجۀ آزادی

 سطح
معناداری

فاصله اطمینان %95

حد باالحد پایین

صمیمت

 واریانس
برابر

0/1550/694
-1.3773900/1690/26-0/04

 واریانس
نابرابر

-1.491136.9790/1380/03-0/25

شوق

 واریانس
برابر

7.7750/006
10.0173900/0000/810/54

 واریانس
نابرابر

12.291170.9430/0000/780/57

تعهد

 واریانس
برابر

38.880/000
-2.4603900/014-0/04-0/40

 واریانس
نابرابر

-1.91996.5950/0580/007-0/45

كل

 واریانس
برابر

0/0530/819
2.0313900/0430/220/003

 واریانس
نابرابر

2.221139.1130/0280/210/01
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بحث و نتیجه گیری
فرضی���ه اول: روان بنه ه���ای ناس���ازگار اولی���ه در م���ردان متأهل طلبه و دانش���جوی اس���تان قم 

متفاوت است.
ك���ه در روان بنه های ناس���ازگار اولیه بین م���ردان متأهل  كی از آن اس���ت  نتای���ج پژوه���ش حا
طلبه و دانش���جو اختالف معناداری وجود دارد و دانش���جویان از لحاظ روان بنه های ناس���ازگار 
اولیه میانگین بیش���تری نسبت به طالب داشتند. از سوی دیگر، در بررسی ابعاد روان بنه های 
كه دانش���جویان از لحاظ ابعاد محرومیت هیجانی،  ناس���ازگار اولیه نتایج پژوهش نش���ان داد 
رهاش���دگی، بی اعتم���ادی/ بدرفتاری، انزوای اجتماعی، آس���یب پذیری نس���بت به ضرر، خود 
گرفتار، اس���تحقاق/ بزرگ منشی و شکست، میانگین بیشتری نسبت به طالب  تحول نیافته و 
داش���تند. اما طالب در س���ه ُبعد نقص/ شرم، وابستگی/ بی كفایتی و اطاعت میانگین بیشتری 
كاری، بازداری  كافی، فدا نسبت به دانشجویان داش���تند، ولی تفاوتی بین ابعاد خودكنترلی نا
عاطفی، معیارهای نامربوط، در بین طالب و دانش���جویان وجود نداشت. در ادامه به توضیح 

اجمالی برخی از این ابعاد می پردازیم.

1. محرومیت هیجانی1
كافی از جانب دیگران ارضاء  انتظار اینکه تمایالت و نیازهای فرد به حمایت عاطفی به اندازۀ 

كه عبارت اند از: نمی شوند. سه نوع محرومیت مهم وجود دارد 
الف. محرومیت از محبت:2 فقدان توجه، عطوفت یا همراهی؛

ب. محرومیت از همدلی:3 درک نش���دن، به حرف دل فرد گوش ندادن، عدم خودافش���ایی یا 
در میان نگذاشتن احساسات با دیگران؛

ج. محرومی���ت از حمای���ت:4 نداش���تن منبع ق���درت، جهت دهی یا راهنمایی نش���دن از س���وی 
دیگران )اسکین، 2007(.

1. Emotional Deprivation
2. Deprivation of Nurturance
3. Deprivation of Empathy
4. Deprivation of Protection
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2. رهاشدگی / بی ثباتی1
بی ثباتی یا بی اعتمادی نس���بت به دریافت محبت و برقراری ارتب���اط با اطرافیان، به طوری كه فرد 
احساس می كند افراد مهم زندگی اش، نمی توانند حمایت عاطفی و تشویق الزم را به او بدهند. فردی 
كه چنین روان بنه ای در ذهنش ش���کل گرفته باشد، معتقد اس���ت هر لحظه امکان دارد افراد مهم 
زندگی اش بمیرند یا اینکه او را رها كنند و به فرد دیگری عالقه مند شوند )یانگ و همکاران، 2008(.

3. بی اعتمادی / بدرفتاری2
انتظار اینکه دیگران به انس���ان ضربه می زنند، بدرفتارند، انس���ان را سرافکنده می كنند، دروغ 
می گویند و دغل كار و س���ودجو هس���تند. چنین انتظاری باعث می شود فرد وقایع پیرامون را به 

كند )اسکین، 2007(. ک  گونه ای خاص ادرا

4. انزوای اجتماعی / بیگانگی3
كرده و با دیگران متفاوت اس���ت یا اینکه به جامعه  كناره گیری  احس���اس اینکه، فرد از جه���ان 
گ���روه خاصی تعلق خاطر ندارد. ای���ن روان بنه معمواًل از طریق تجارب اولیه كودكی به وجود  و 
می آید كه در آن كودک می بیند او یا خانواده اش با دیگران تفاوت زیاد دارند )اسکین، 2007(.

5. آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری4
ت���رس افراط���ی از اینک���ه فاجع���ه نزدیک اس���ت و هر لحظ���ه وق���وع آن وج���ود دارد و اینکه فرد 

كند. نمی تواند از آن جلوگیری 

گرفتار5 6. خود تحول نیافته / 
فرد در این روان بنه ارتباط عاطفی شدید و نزدیکی بیش از حد به یکی یا چند نفر از افراد مهم 
زندگی خود )اغلب والدین( به قیمت از دست دادن فردیت یا رشد اجتماعی طبیعی اش دارد. 
كه هیچ یک از این افراد، بدون حمایت دیگری، قادر به ادامۀ زندگی  غالبًا اعتقاد بر این است 

نبوده یا نمی توانند شاد باشند )آمانجی و همکاران، 2006(.

1. Abandon
2. Mistrust/Abuse
3. Social Isolation/Alienation
4. Vulnerability to Harm of Illness
5. Enmeshment / Undeveloped Self
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7. استحقاق / بزرگ منشی1
گردن باالتر است.  كه چنین روان بنه ای دارد، معتقد است: نسبت به دیگران یک سر و  فردی 
حق���وق ویژه ای برای خودش قائل اس���ت و تعهدی نس���بت ب���ه رعایت اص���ول روابط متقابل 
كنترل نمایند، تمركز  كنند و یا دیگران را  ندارد. چنین افرادی برای اینکه بتوانند كسب قدرت 
افراطی بر برتری جویی )برای مثال موفق ترین، بااس���تعدادترین و ثروتمندترین ش���دن( دارند 

)والر و همکاران، 2001(.

8. شكست2
باور به اینکه فرد شکست خورده است یا در آینده شکست خواهد خورد و اینکه شکست برای 
او اجتناب ناپذیر اس���ت. فرد در مقایسه با همس���االنش در حوزه های پیشرفت )مثل تحصیل، 

شغل، ورزش و...( غالبًا احساس بی كفایتی می كند )راجیکور و همکاران، 2006(.

9. نقص / شرم3
كم رویی، مقایسه های  این روان بنه، حساس���یت بیش از حد نسبت به انتقاد، طرد، سرزنش، 
نابجا، احس���اس ناامن���ی در حضور دیگران و حس ش���رمندگی در ارتباط ب���ا عیب و نقص های 

درونی را دربر می گیرد )یانگ و همکاران، 2008(.

10. وابستگی / بی كفایتی4
كمک قابل مالحظۀ دیگران، در  اعتقاد به اینکه فرد نمی تواند مسئولیت های روزمره را بدون 

حد قابل قبولی انجام دهد )همان(.

11. اطاعت5
گذاری افراطی كنترل خود به دیگران، این كار معمواًل برای اجتناب  احساس اجبار نسبت به وا

از خشم، محرومیت، یا انتقام صورت می گیرد. دو نوع از مهم ترین اطاعت ها عبارت اند از:
الف. اطاعت از نیازها: واپس زنی تمایالت، تصمیمات و ترجیحات شخصی؛

1. Entitlement / Grandiosity
2. Failure
3. Defectiveness / Shame
4. Dependence / Incompetence
5. Subjugation
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ب. اطاعت ازهیجان ها: واپس زنی هیجانات شخصی به ویژه خشم )ریچاردسون، 2005(.
كه  در تبیین این یافته می توان گفت: مطابق نظریۀ میدانی لوین، رفتار به واس���طۀ میدانی 
در آن وجود دارد، ش���کل می گیرد. همچنین بر اس���اس نظریۀ یادگیری اجتماعی بندورا طالب 
بیش���تر در معرض مش���اهده و الگوبرداری از رفتاره���ای مذهبی قرار دارن���د. همچنین می توان 
گف���ت: باورها و اعتقادات فرد، رفتار فرد را می س���ازند و به عل���ت اینکه طالب در حال آموزش و 

پژوهش درباره دین هستند، باورهای دینی بیشتر و قوی تری برای رفتار دینی خود دارند.
یافته های این پژوهش با نتایج تحقیق رس���ولی و س���لطانی )1391( همس���و اس���ت. آنها در 
پژوهش خود نش���ان داده اند، عمل به باورهای دینی در میان طالب به طور معناداری بیش���تر 
از عم���ل ب���ه باورهای دینی در دانش���جویان اس���ت. این محققی���ن در تبیین یافت���ه خود اظهار 
داشته اند چون طالب بیشتر در معرض مشاهده و الگوبرداری از رفتارهای مذهبی قرار دارند و 
كه معتقد اس���ت: باورها و اعتقادات فرد، رفتار فرد را می س���ازد  همچنین با توجه به نظر الیس 
به علت اینکه طالب در حال آموزش و پژوهش درباره دین هس���تند، باورهای دینی بیش���تر و 

قوی تری برای اعمال و رفتار دینی دارند.
فرضیۀ دوم: احساس تنهایی در مردان متأهل طلبه و دانشجوی استان قم متفاوت است.
كه در احساس تنهایی بین مردان متأهل طلبه و دانشجو،  كی از آن است  نتایج پژوهش حا
اختالف معناداری وجود دارد و دانشجویان از لحاظ احساس تنهایی میانگین بیشتری نسبت 
كه افراد مذهبی  كرده و بیان می كند  كامر )2005(، به پژوهش هایی استناد  به طالب داشتند. 
كمتر به بدبینی، افس���ردگی و  ك���رده و  كمتر احس���اس تنهایی  در مقایس���ه ب���ا افراد غیرمذهبی، 
اضط���راب دچار می ش���وند. هوروویت���ز و همکاران���ش )1982(، جون���ز و همکاران���ش )1981( و 
اس���تفان و همکارانش )1988( در طی مطالعات خود بر رابطۀ میان مش���اركت مذهبی ضعیف 
كی  و احس���اس تنهایی اش���اره كرده اند و از س���وی دیگر، در ارتباط با س���المت روان، یافته ها حا
كه افراد تنها، دس���ته وس���یعی از احساس���ات منفی )مانند بی ارزش بودن، مطرود  از آن اس���ت 
كه  گفت  ش���دن و احس���اس ناخواس���ته بودن( را تجربه می كنند. در تبیین این یافته می توان 
گوار زندگی  مذهب به ایجاد نگرش مثبت به دنیا منجر می شود و فرد را در مقابل رویدادهای نا
مانن���د فقدان ها یا بیماری ها یاری می رس���اند. مذهب به زندگی فرد معنا و هدف می بخش���د و 
داش���تن معنا و هدف در زندگی، نشان دهندۀ سالمت روان است و به افزایش توانایی های فرد 
كارها منجر می ش���ود. مذهب باعث ایجاد امید در فرد ش���ده و ای���ن امر به نوبۀ خود  در انج���ام 
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انگیزه و انرژی فرد را تقویت می كند و او را به بهتر ش���دن اوضاع امیدوار می كند. مذهب باعث 
برخورداری فرد از حمایت اجتماعی می ش���ود و این امر به س���بب ارتباط فرد با جامعه مذهبی، 

روحانیون و خداوند ایجاد می شود.
س���ازمان های مذهب���ی غالبًا فعالیت های خاص را در جهت تقوی���ت تعامل و روابط مثبت میان 
اعضای جامعه سازمان دهی  می كنند و پیوند بین افراد را تقویت می كنند. دین با ارائه تبیین های 
معنوی در پاس���خ به مسائل غایی بشر، نظامی عقیدتی را بنیان می نهد كه به واسطۀ آن مؤمنان 
را ب���ا یکدیگر پیوند می دهد: عقیده به نظام معنای���ی و فکری واحد، مؤمنان را به كلیتی یکپارچه 
بدل می سازد. دین چهرۀ جهان را در نزد فرد دیندار دگرگون می سازد و طرز تلقی او را از خود، خلقت 
و رویداده���ای پیرامون تغییر می دهد، فرد دیندار خود را تحت حمایت و لطف همه جانبۀ خداوند 
می بین���د و بدین ترتیب احس���اس آرام���ش و لذت معنوی عمیقی به وی دس���ت می دهد. الوین در 
تبیین رابطۀ دینداری و سالمت روان اظهار می كند كه مذهب، ارتباط دائمی انسان با خالق هستی 
و اعتقاد به حضور دائمی او در لحظه های حساس بوده، تأثیر بسزایی در ایجاد بهداشت روانی سالم 
و درمان بیماری های جسمی و روحی دارد. هوروویتز و همکارانش )1982( و استفان و همکارانش 
)1988( در مطالعات خود بر رابطۀ میان مشاركت مذهبی ضعیف و احساس تنهایی اشاره كرده اند. 
دین، كاركردها و مناسک جمعی آن، كه به انسجام گروهی منجر شده و پیوندها، روابط شبکه ای 
و همبس���تگی اجتماعی را تقویت می كند، با برانگیختن احس���اس خوشبختی و اطمینان در میان 
معتقدان و مؤمنان، افکار منفی را دور كرده و به تقویت حس شادی و رستگاری كمک می كند و از 
جانبی دین و دینداری رابطۀ انسان با خود، خداوند، دیگران و جهان هستی را تبیین كرده و مانع 
بیگانگی و انزوای اجتماعی اعضاء و عناصر جامعه شده و به تنزل احساس تنهایی نیز می انجامد.
رسولی و سلطانی )1391( در پژوهش خود نشان داده اند جهت گیری مذهبی طالب باالتر از 
كرده اند عمل به باورهای دینی در میان طالب به طور  دانشجویان است. آنها همچنین ثابت 
معناداری بیشتر از عمل به باورهای دینی در دانشجویان است. این محققین در تبیین یافته 
خود اظهار داش���ته اند چون طالب بیشتر در معرض مشاهده و الگوبرداری از رفتارهای مذهبی 
كه معتقد اس���ت باورها و اعتقادات فرد، رفتار فرد  ق���رار دارند و همچنین با توجه به نظر الیس 
را می سازد به علت اینکه طالب در حال آموزش و پژوهش دربارۀ دین هستند، باورهای دینی 

بیشتر و قوی تری برای اعمال و رفتار دینی دارند.
فرضیه سوم: انواع عشق در مردان متأهل طلبه و دانشجوی استان قم متفاوت است.
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كی از آن است كه در ُبعد شوق، بین مردان متأهل طلبه و دانشجو اختالف  نتایج پژوهش حا
معناداری وجود دارد و دانش���جویان از لحاظ انواع عش���ق و ش���وق میانگین بیش���تری نس���بت 
ب���ه طالب داش���تند. ولی در دو ُبعد صمیمت و تعهد بین دانش���جویان و ط���الب تفاوت معنادار 
نمی باش���د. نتایج پژوهش با مطالعات )كرمی، 1387( همسو می باشد. در تبیین نتایج حاضر 
كه  كرد، وی عقیده دارد  می توان به مبانی نظری مؤلفه های عش���ق استرنبرگ )1986( اشاره 
این اجزا در همه روابط عاش���قانه به طور مس���اوی قرار ندارند، برخی ابعاد ممکن است پررنگ 
و برخی كم رنگ تر باش���د، برخی سریع به وجود می آیند و سریع كم رنگ می شوند و برخی دیگر 
كاهش  كند به وجود می آیند و پایدارتر هس���تند. مثاًل ش���وریدگی س���ریع به وجود می آید و سریع 
می یاب���د و كم رنگ می ش���ود. تعهد به تدریج به وجود می آید و ثاب���ت باقی می ماند. صمیمیت 
آهس���ته رش���د می كند و ب���رای مدتی ثابت باقی می مان���د. به عقیدۀ او موفقیت در عش���ق ورزی 
بس���تگی به توانایی ما در تغییر هماهنگ اجزا دارد. اما در تبیین اینکه میانگین ش���ور و ش���وق 
عش���ق دانش���جویان باالتر از میانگین مؤلفه ش���ور و شوق عشق طالب اس���ت می توان گفت كه 
كنش فیزیولوژی، جذابیت  دانش���جویان بیش���تر از طالب احس���اس جذابیت فیزیکی همراه با 
جنسی و اشتغال ذهنی مثبت نسبت به معشوق دارند. از سوی دیگر، احساس محبت و اظهار 
آن، عالقه، مراقبت، مس���ئولیت، همدلی و غمخواری نس���بت به همس���ر در هر دو جامعه دیده 
گرمی، محبت،  كه صمیمیت جنبۀ هیجانی و عاطفی دارد و نوعی احس���اس  می ش���ود. از آنجا
نزدیکی، مرتبط بودن و در قید و بند طرف مقابل بودن در فرد ایجاد می كند این ُبعد در طالب 
كم است، قابل پیش بینی است. از سوی  كشور ما حا كه در  و دانشجویان با توجه به فرهنگی 
دیگر، تعهد در بین طالب و دانش���جویان تفاوت قابل مالحظه ای نداش���ت و می توان گفت كه 
كه فقط با یک نفر باش���ند و شریک دیگری  هر دو جامعه مورد پژوهش متعهد به این هس���تند 

برای خود انتخاب نکنند و این ارتباط را مهم تر از ارتباط با هر فرد دیگری تلقی می كنند.
عالوه  بر این، در تبیین این تفاوت ها، می توان به نقش محیط و بسترهای فرهنگی، انتظارات 

كرد. گروه در آن قرار دارند نیز، توجه  جامعه، محتوا و رویکرد آموزشی كه هر یک از این دو 
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی ارائه می گردد:

كارگاه های  كه ای���ن  گ���ردد؛ چرا  ب���رای زوجی���ن و فرزن���دان آنه���ا برنامه هایی آموزش���ی برگزار 
آموزش���ی، می تواند ضمن آش���نا س���اختن خانواده ها با ش���یوه های مختلف فرزندپ���روری و آثار 
ك���رده و نیز موجب  و پیامده���ای آن، از ش���کل گیری روان بنه ه���ای ناس���ازگار اولیه پیش���گیری 
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شکل دهی جهت گیری مذهبی درونی در زوجین و فرزندان آنها شود.
گاه س���ازی بیشتر آنان  با توجه به نقش مؤلفه های عش���ق در طالب و دانش���جویان متأهل، آ

گیرد تا زوجین به اهمیت و نقش مؤلفه های عشق پی ببرند. باید در اولویت قرار 
گذار از ازدواج س���نتی به غیرس���نتی، بی توجهی به فرهنگ اسالمی و عدم  با توجه به مرحلۀ 
گاهی روابط با اش���تباهاتی همراه اس���ت. اطالع رس���انی و بیان اهمیت مشاوره  گاهی جوانان،  آ

قبل از ازدواج و نقش آن برای والدین و جوانان ضروری است.
از آنجایی ك���ه مؤلفه های عش���ق، تحت تأثیر آموزش و تجربه نس���بتًا قاب���ل تغییرند، آموزش 
مس���تمر و فراهم س���ازی زمینه ه���ای الزم ب���رای تجرب���ه عش���ق پای���دار، احس���اس تنهای���ی در 

گیرد. موقعیت های آزمایشی و واقعی طالب و دانشجویان باید در اولویت قرار 
پیشنهاد می شود این تحقیق در بین زنان نیز انجام شود و نتایج با هم مقایسه شود.

پیش���نهاد می شود بررس���ی تطبیقی مقایسه روان بنه های ناس���ازگار، احساس تنهایی و انواع 
كشورهای خارجی انجام شود. عشق در مردان متأهل طلبه و دانشجوی استان قم و 

پیش���نهاد می ش���ود برای درصد اطمینان بیش���تر به همراه پرس���ش نامه، از س���ایر روش های 
جمع آوری اطالعات نظیر مصاحبه و مشاهده استفاده شود.

منابع
كرمی، تهران، روان سنجی.   استرنبرگ، رابرت جی )1387(، مقیاس قصه عشق، ترجمۀ ابوالفضل 
افروز، غالمعلی )1378(، مباحثی در روان شناسی و تربیت كودكان و نوجوانان، تهران، انجمن اولیا ومربیان.  
كمرویی، مشهد، آستان قدس رضوی.   امیدوار، احمد )1389(، روان شناسی 
اندوز، زهرا و حس���ن حمیدپور )1384( بررس���ی رابطۀ بین طرح واره های ناس���ازگار اولیه، س���بک دلبس���تگی و   

كنگره سراسری آسیب شناسی در ایران، تهران. رضایت زناشویی در زوجین، خالصه مقاالت دومین 
پاتو، مژگان )1381(، بررس���ی رابطۀ میان خودپنداره و نگرش های دانشجویان متأهل دوره های تحصیالت   

كارشناسی ارشد، تهران،  تکمیلی دانش���گاه تربیت مدرس نسبت به عشق در زندگی زناش���ویی خود، پایان نامۀ 
دانشگاه تربیت مدرس.

پاپالیا، دایان ای و س���الی وندكاس ُالدز، روت داس���کین فلدمن )1391(، روان شناس���ی رش���د و تحول انسان،   
ترجمۀ داوود عرب قهستانی و همکاران، تهران، رشد.

كارایی یک مقیاس برای س���نجش احساس تنهایی    حس���ین چاری، مس���عود و محمد خیر )1381(، »بررس���ی 
در دانش آم���وزان راهنمای���ی«، مجل���ۀ عل���وم انس���انی و اجتماعی دانش���گاه ش���یراز، دورۀ نوزدهم،  ش���مارۀ 37، 

ص46_59.



248                                                                                                                                                      / سال چهارم، شماره اول، پیاپی 9، بهار و تابستان 1397

رفیعی نیا، پروین و آرزو اصغری )1386(، »رابطۀ بین انواع عشق و بهزیستی ذهنی در دانشجویان متأهل«،   
خانواده پژوهی، دورۀ سوم، شمارۀ 9، ص491_ 505 

رحی���م زاده، سوس���ن و حمیدرض���ا پوراعتم���اد، علی عس���گری، محمدرضا حج���ت )1390(، »مبان���ی مفهومی   
كیفی«، روان شناسی تحولی، دورۀ اول، شمارۀ 30، ص123_142. احساس تنهایی: یک مطالعه 

رس���ولی، رویا و س���میه س���لطانی گرد فرامرز )1391(، »مقایس���ه و بررس���ی رابطۀ جهت گیری مذهبی و عمل به   
باوره���ای دین���ی ب���ا س���ازگاری زناش���ویی در ط���الب و دانش���جویان«، خانواده پژوهی، دورۀ هش���تم، ش���مارۀ 4، 

ص427_439.
رضای���ی، علی محم���د و مری���م صفایی، فاطم���ه سادات هاش���می )1392(، »ویژگی های روان س���نجی مقیاس   

احساس تنهایی دانشجویان SLFS«، روان شناسی بالینی، دورۀ پنجم، شمارۀ 3، ص27_41.
رهنمائی، س���یداحمد )1388(، »پایه های روان ش���ناختی تربیت دینی«، اس���الم و پژوهش های تربیتی، دورۀ   

اول، شمارۀ 17، ص109_138.
كریمی، تهران، ارسباران.   شولتز، دوان )1396(، نظریه های شخصیت، ترجمۀ یوسف 
كارشناس���ی ارشد    صبور، احمد )1392(، رابطۀ اعتیاد به اینترنت با احس���اس تنهایی و افس���ردگی، پایان نامۀ 

تکنولوژی آموزشی، تهران، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب.
صدیق محم���دی، محمد و سیدحس���ین س���راج زاده )1390(، »مقایس���ۀ تجرب���ی دینداری از نظ���ر روحانیون و   

دانشگاهیان«، تحقیقات فرهنگی ایران، شمارۀ 4، ص25_54.
طهرانی، مریم و معصومه اس���ماعیلی، علی فتحی آش���تیانی )1393(، »بررس���ی رابطۀ شیوه های فرزندپروری   

ک ش���ده با طرح واره های ناس���ازگار اولیه و جهت گیری مذهبی«، روان شناس���ی دین، سال هفتم، شمارۀ 3،  ادرا
ص93_108.

كیومرث و عبداهلل ش���فیع آبادی )1396(، »ابعاد عش���ق ورزی بر اس���اس نظریۀ س���ه ُبعدی عشق    فرح بخش، 
گ���روه زوج های در مرحل���ۀ نامزدی، عق���د، ازدواج و دارای فرزن���د«، دانش و پژوهش در روان شناس���ی  در چه���ار 

كاربردی، شمارۀ 30، ص1_20.
فروم، اریک )1387(، هنر عشق ورزیدن، ترجمۀ پوری سلطانی، تهران، مروارید.  
فیشر، هلن )1388(، چرا عاشق می شویم؟ ترجمۀ آیدا ابو نصر، شیراز، نوید.  
قربانی، مریم )1387(، مقایسۀ درون گرایی، احساس تنهایی در دانشجویان وابسته و غیروابسته به پیامک   

كارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه الزهرا. در دانشگاه های شهر تهران، پایان نامۀ 
قیصریان اسحاق، جواد و محمد زاهدی مازندرانی، مصطفی مهرآیین، امیر ملکی )1396(، »مطالعه عشق از   

منظر روان شناسی، جامعه شناسی، فلسفه و زبان شناسی، ارائۀ یک نظریۀ تركیبی«، پژوهش های روان شناسی 
اجتماعی،شمارۀ 28، ص55_82.

كاظم زاده، محمد )1391(، بررس���ی ویژگی های روان س���نجی مقیاس احساس تنهایی و رابطۀ آن با كم رویی   
كارشناس���ی ارش���د، تهران،  دانش آموزان دختر و پس���ر مقطع متوس���طه ش���هر دره ش���هر اس���تان ایالم، پایان نامۀ 

دانشگاه آزاد واحد تهران مركز.



249مقایسۀ روان بنه های ناسازگار اولیه، احساس تنهایی و انواع عشق در مردان متأهل طلبه و دانشجوی استان قم                                                                                                                                                      / سال چهارم، شماره اول، پیاپی 9، بهار و تابستان 1397

كجباف، محمدباقر )1391(، روان شناسی رفتار جنسی؛ نظریه ها و دیدگاه ها، تهران، روان.  
گردونی، احس���ان )1389(، رابطۀ مهارت های اجتماعی با احس���اس تنهایی دانش آموزان دخترانه و پس���رانه   

كارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب. مدارس منطقه هشت تهران، پایان نامۀ 
گروهی    مش���ایخ، مریم و احمد برجعلی )1382(. »بررسی رابطۀ احساس تنهایی با نوع استفاده از اینترنت در 

از دانش آموزان دبیرستانی«، تازه های علوم شناختی،شمارۀ 3، ص1_16.
مغربی الفیومی، احمد بن محمد بن علی )1425ق(، المصباح المنیر، قم، دارالهجره.  
محققی، حسین و حسین اسکندری، علی دالور، احمد برجعلی )1390(، تدوین برنامۀ آموزشی توانمندسازی   

زوجین بر اس���اس نظریۀ عش���ق اس���ترنبرگ و تأثیر آن بر كاهش تعارض زناشویی و افزایش رضایتمندی زوجین 
ناخرسند شهر همدان، رسالۀ دكتری، تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی.

محمدی مج���د، داریو و مس���عود گلچین، سیدحس���ین س���راج زاده )1385(، بررس���ی عوام���ل اجتماعی مؤثر بر   
كارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت معلم. احساس تنهایی، پایان نامۀ 

منصورنژاد، محمد )1381(، عشق زمینی، تهران، اندیشه جوان.  
منطقی، مرتضی )1390(، بهداشت روانی در عشق شورانگیز، تهران، بعثت.  
میرمحمد صادقی، مهدی )1388(، آموزش پیش از ازدواج، اصفهان، پیغام دانش.  
نادری، فرح و فریبا حق ش���ناس )1388(، »رابطۀ تکانش���گری و احس���اس تنهایی با میزان اس���تفاده از تلفن   

همراه در دانشجویان«، یافته های نو در روان شناسی، شمارۀ 12، ص111_121.
نوری ثمری، ش���هرام و فریده نرگس���ی )1392(، »رابطۀ ابعاد الکسی تیمیا با احساس تنهایی و مقایسۀ آنها در   

دانشجویان دختر و پسر«، جنتاشاپیر، شمارۀ 3، ص183_192.
نزهت، بهمن و علیرضا مظفری، س���میه جبارپور )1397(، »س���یر و تطور نظریۀ »عش���ق« در آرا و اندیشه های   

عرفانی  _ فلسفی روزبهان و ابن دّباغ«، متن پژوهیادبی، 76، ص7_32.
گنار )1390(، زمینۀ روان شناسی اتکینسون    نولن هوكس���ما، سوزان و باربارا فردریکسون، جفریو الفتس، ویلم 

گنجی، تهران، ساوالن. و هیلگارد، ترجمۀ مهدی 
یانگ، جفری )1395(، ش���ناخت درمانی اختالالت ش���خصیت، رویکرد طرح واره محور، ترجمۀ علی صاحبی   

گه. و حسن حمیدپور. تهران، آ
  Amanjee, B. A. E, Crous, F, Crafford, A )2006(, Towards validating a framework of aptive 
schemata for entrepreneurial success, SA Journal of Industrial Psychology, 32)3(, p. 26-34.
  Andersson, L )1998(, Loneliness research and interventions: a review of the literature, Aging & 
Mental Health, 2)4(, p. 264-274.
  Aron, A, Aron, E. N, Tudor, M, & Nelson, G )1991(, Close relationships as including other in 
the self, Journal of personality and social psychology, 60)2(, p. 241.
  Brewer, M. B, Hewstone, M. E )2004(, Self and social identity, Blackwell publishing.
  Burgess, M. F )2004(, Romantic love and relationship satisfaction: The roles of attachment, 



250                                                                                                                                                      / سال چهارم، شماره اول، پیاپی 9، بهار و تابستان 1397

caregiving and sexuality.
  Castille, K, Prout, M, Marczyk, G, Shmidheiser, M )2007(, The early maladaptive schemas of 
self-mutilators: Implications for therapy, Journal of Cognitive Psychotherapy, 21)1(, p. 58.
  Clark, A. J )2010(, Forgiveness: a neurological model, Medical hypotheses, 65)4(, p. 649-654.
  Cockram, D. M, Drummond, P. D, & Lee, C. W )2010(, Role and treatment of early maladaptive 
schemas in Vietnam veterans with PTSD, Clinical Psychology & Psychotherapy: An International 
Journal of Theory & Practice, 17)3(, p. 165-182.
  Crane, R. M )2005(, Social distance and loneliness as they relate to headphones used with 
portable audio technology )Doctoral dissertation, Humboldt State University(.
  Ehrenberg, M. F, Cox, D. N, & Koopman, R. F, )1991(, The relationship between self-efficacy 
and depression in adolescents, Adolescence, 26 )102(, p. 361.
  Fontaine, R. G, Yang, C, Burks, V. S, Dodge, K. A, Price, J. M, Pettit, G. S, & Bates, J. E )2009(, 
Loneliness as a partial mediator of the relation between low social preference in childhood and anxious/
depressed symptoms in adolescence, Development and psychopathology, 21)2(, p. 479-491.
  Freeman, N )1998(, Constructive thinking and early maladaptive schemas as predictors of 
interpersonal adjustment and marital satisfaction )Doctoral dissertation, Rosemead School of 
Psychology, Biola University(.
  Galanaki, E. P, & Vassilopoulou, H. D )2007(, Teachers and children’s loneliness: A review of the 
literature and educational implications, European Journal of Psychology of Education, 22)4(, p. 455.
  Gao, G )2001(, Intimacy, passion, and commitment in Chinese and US American romantic 
relationships, International Journal of Intercultural Relations, 25)3(, p. 329-342.
  Goossens, L, Lasgaard, M, Luyckx, K, Vanhalst, J, Mathias, S, & Masy, E )2009(, Loneliness 
and solitude in adolescence: A confirmatory factor analysis of alternative models. Personality and 
Individual Differences, 47)8(, p. 890-894.
  Gurman, A. S, Lebow, J. L, Snyder, D. K )2015(, Clinical handbook of couple therapy, Guilford 
Publications.
  Harris, A. E, Curtin, L )2002(, Parental perceptions, early maladaptive schemas, and depressive 
symptoms in young adults, Cognitive Therapy and Research, 26)3(, p. 405-416.
  Hatfield, E, Rapson, R. L )2010(, The neuropsychology of passionate love, Psychology of 
Relationships, Nova Science Publishers.
  Heinrich, L. M, Gullone, E )2006(, The clinical significance of loneliness: A literature review, 
Clinical psychology review, 26)6(, p. 695-718.



251مقایسۀ روان بنه های ناسازگار اولیه، احساس تنهایی و انواع عشق در مردان متأهل طلبه و دانشجوی استان قم                                                                                                                                                      / سال چهارم، شماره اول، پیاپی 9، بهار و تابستان 1397

  Hendrick, C, Hendrick, S, )1986(, A theory and method of love, Journal of personality and social 
psychology, 50)2(, p. 392.
  Hoffart, A, Sexton, H, Hedley, L. M, Wang, C. E, Holthe, H, Haugum, J. A, Holte, A )2005(, 
The structure of maladaptive schemas: A confirmatory factor analysis and a psychometric 
evaluation of factor-derived scales, Cognitive Therapy and Research, 29)6(, p. 627-644.
  Horowitz, L. M, French, R. D. S, Anderson, C. A, )1982(, The prototype of a lonely person, 
Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy, p. 183-205.
  Houghton, S, Hattie, J, Carroll, A, Wood, L, Baffour, B )2016(, It hurts to be lonely! Loneliness 
and positive mental wellbeing in Australian rural and urban adolescents, Journal of Psychologists 
and Counsellors in Schools, 26)1(, p. 52-67.
  James, I. A, )2014(, Schema therapy: the next generation, but should it carry a health warning? 
Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 29)4(, p. 401-407.
  Junttila, N )2010(, Social competence and loneliness during the school years-Issues in 
assessment, interrelations and intergenerational transmission.
  Leahy, R. L, Tirch, D, Napolitano, L. A )2015(, Emotion regulation in psychotherapy: A 
practitioner’s guide, Guilford Press.
  Milsom, J, Beech, A. R, Webster, S. D, )2003(, Emotional loneliness in sexual murderers: A 
qualitative analysis. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 15)4(, p. 285-296.
  Olson, D, DeFrain, J, Skogrand, L )2010(, Marriages and families: Intimacy, diversity, and 
strengths, McGraw Hill.
  Rijkeboer, M. M, van den Bergh, H )2006(, Multiple group confirmatory factor analysis of 
the Young Schema-Questionnaire in a Dutch clinical versus non-clinical population, Cognitive 
Therapy and Research, 30)3(, p. 263-278.
  Rosse, R. B )2007(, The love trauma syndrome: free yourself from the pain of a broken heart, Da 
Capo Lifelong Books.
  Russell, D, Peplau, L. A, Perlman, D )1982(, Loneliness: A sourcebook of current theory, 
research, and therapy.
  Sternberg, R. J )1986(, A triangular theory of love, Psychological review, 93)2(, p. 119.
  Skeen, M. )2007(. Schema-focused analysis of Philip care. Maugham W. Human bondage. 
California, San Francisco: The Wright Institute, 105, 48-95.
  Tolk, L. S )2006(, Integrating the Enneagram and Schema Therapy: Bringing the soul into 
psychotherapy.



252                                                                                                                                                      / سال چهارم، شماره اول، پیاپی 9، بهار و تابستان 1397

  Waller, G, Meyer, C, Ohanian, V )2001(, Psychometric properties of the long and short versions 
of the Young Schema Questionnaire: Core beliefs among bulimic and comparison women, 
Cognitive Therapy and Research, 25)2(, p. 137-147.
  Weiss, R. S )1973(, Loneliness: The experience of emotional and social isolation.
  Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. )2003(. Schema therapy: A practitioner's guide. 
Guilford Press.
  Young, J. E. )2008(. Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach, 
Rev. Professional Resource Press/Professional Resource Exchange.
  Young, J. E. )2011(. Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach, 
Rev. Professional Resource Press/Professional Resource Exchange.
  Young, J. E, Klosko, J. S, Weishaar, M. E )2013(, Schema therapy: A practitioner's guide, 
Guilford Press.


