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  چكيده

تحليل «پژوهش حاضر با هدف بررسي ساختار و مفهوم دلتنگي عاشقانه با استفاده از روش 
هاي  خصيصه) سال 33تا  18( اي از جوانان ابتدا نمونه. ستهاي ايراني انجام شده ا در زوج »اوليه

سپس نمونة ديگري ). مرحله اول(مربوط به احساس دلتنگي عاشقانه را آزادانه فهرست كردند 
دهي  هاي فهرست شده در مرحله اول را از نظر مركزيت نمره خصيصه) سال 33تا  18(از جوانان 

دلتنگي  »الگوي اولية«ت خصيصه برتر از نظر مركزيت با استفاده از بيس). مرحله دوم(كردند 
دور از «هاي  عاشقانه بدست آمد كه براي پاسخگويي در اختيار دو گروه ديگر از زوج

نتايج حاصل از ). مرحله سوم(گذاشته شد ) سال 33تا  18( »در كنار يكديگر« و »يكديگر
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 »الگوي اولية«ه عامل را براي هاي مرحله سوم پژوهش س تحليل عاملي اكتشافي بر روي داده

تفكر و تصويرسازي ، اشتياق به ارتباط و نزديكي: دلتنگي عاشقانه مشخص كرد كه عبارتند از
 tبا آزمون آماري  »نزديك«و  »دور«هاي  مقايسه دو گروه زوج. احساس غم و جداييو  ذهني

شقانه، تفاوت معناداري مستقل نشان داد كه اين دو گروه در هر سه عامل و نمره كل دلتنگي عا
بدست آمده براي دلتنگي  »الگوي اولية«هاي روانسنجي مربوط به  با محاسبه ويژگي. دارند

براي سنجش ميزان دلتنگي در  »دلتنگي عاشقانه«الي ؤعاشقانه در اين پژوهش، مقياس بيست س
  ). α ،65/102=M ،82/22 = SD= 921/0ال، ؤس 20( دوران دوري از يار ارائه شد

  

  .دلتنگي عاشقانه، رابطه از راه دور، تحليل اوليه: كليدي واژگان
  

  مقدمه

ها را به ناچار از يكديگر  آيد كه زوج وجود ميه همواره در طول زندگي زناشويي شرايطي ب
توانند بسيار ساده و روزمره مانند جدايي براي رفتن به سر كار يا  اين شرايط مي. سازد دور مي

ا خاص و طوالني مدت مانند جدايي براي سفرهاي شغلي، سفرهاي سفرهاي تفريحي و ي
در ) ترك ناخواسته يكديگر(چنين رويدادهاي ناخوشايندي . تحصيلي يا اعزام به جنگ باشد

اند؛ سفرهاي اجباري شغلي و يا جدايي ناخواسته سربازان جنگي از  تمام اعصار وجود داشته
اما يكي از . شود ها محسوب مي ناشويي آناي براي روابط ز همسرانشان همواره دغدغه

ها براي مدت طوالني و به   افتد، جدايي انتخابي زوج هايي كه در دنياي امروز اتفاق مي پديده
امروزه با پيشرفت علم و تكنولوژي، احتمال . منظور رسيدن به اهداف شغلي و يا تحصيلي است

را در دو موقعيت جغرافيايي متفاوت بيابند  اي خود هاي حرفه آل ها، ايده رود كه زوج بيشتري مي
اي، به ناچار به جدايي فيزيكي تن داده و در حين حفظ رابطه،  هاي چنين رابطه و غافل از سختي

ها به داليلي مجبور  اي كه در آن زوج  چنين رابطه. اي از يار خود جدا زندگي كنند  براي برهه
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كنند با  توانند هرگاه اراده مي ز يكديگر بوده و نميبه زندگي در دو موقعيت جغرافيايي به دور ا

  . نام گرفته است » 1رابطه از راه دور«يكديگر ديدار كنند 
توان احساس  ها را مي بر زوج “رابطه از راه دور”ثيرات أترين ت ترين و پر اهميت از اساسي

و  3لي(اه است ها در كنار يكديگر در لحظه دلخو دانست كه ناشي از عدم حضور آن 2دلتنگي
شود، به  ياد مي 4جا از آن با اصطالح دلتنگي عاشقانه اين احساس كه در اين). 2008همكاران، 

روابط از ”با توجه به متداول شدن . شناسي ناديده گرفته شده است طور وسيعي در ادبيات روان
ينگونه روابط هاي عاشق، تحقيقات بسياري بر روي ا و افزايش ميزان جدايي بين زوج “راه دور

ات تاكنون بر عواملي اين تحقيق. ها صورت گرفته است در جهت خدمت به تسهيل و تقويت آن
 2005، 6؛ ميتزنر و لين2007، 5اسَتفورد و مروال( »رابطه از راه دور«هاي مثبت و منفي نظير؛ پيامد

، )وغيره 2002 ، 7رودس(ها  ثيرات مدت زمان جدايي و فاصله جغرافيايي بين زوجأ، ت)و غيره
 “رابطه از راه دور”، تداوم )2004، 8زالشتاين(هاي دوري و نزديكي  تأثيرات متقابل دوره

و همكاران،  10استفورد(ها نزد يكديگر  ، پيامدهاي بازگشت زوج)1997و همكاران،  9ليدون(
هاي  ت، تفاو)1988، 11هالت و استون( »رابطه از راه دور«، راهكارهاي مورد استفاده در )2006

اند اما از اين ميان تنها  و غيره متمركز بوده) 1994،  12هگلسون( »روابط از راه دور«جنسيتي در 
  .به بررسي دلتنگي عاشقانه پرداخته است) 2008(تحقيق لي و همكاران 
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جهت بررسي مفهوم  »1تحليل اوليه«در تحقيق خود از روش ) 2008(لي و همكاران 

مقياسي براي سنجش  را به عنوان بدست آمده »2الگوي اوليه«موده و دلتنگي عاشقانه استفاده ن
ن و سپس از اين مقياس جهت بررسي رابطه ميان ميزا. كار بستنده ها ب ميزان دلتنگي در زوج

اي نظير احساس تنهايي، سبك دلبستگي و ميزان تعهد  هاي وابستهرنحوه تجربه دلتنگي با متغي
بيني كننده براي ميزان  ن، سبك دلبستگي را به عنوان بهترين پيشاستفاده نمودند كه از اين ميا

هاي حاصل از سنجش ميزان دلتنگي در  عالوه بر اين مقايسه داده. دلتنگي معرفي كردند
به طور معناداري  »روابط از راه دور«نشان داد كه ميزان دلتنگي در  »نزديك«و  »دور«هاي  زوج

  .است »روابط رو در رو«بيشتر از 
تواند در توضيح  شود مي شناخت عواملي كه موجب برانگيختگي احساسات عاشقانه مي

اي از رفتارهاي  زندگي روزمره افراد شامل زنجيره) 1975( 3دلتنگي مفيد باشد؛ در نظر مندلر
شوند و در واقع تسهيل يا وقفه در انجام  هايي است كه در آن درگير مي مرتبط به هم يا فعاليت

بنابراين طبق اين نظريه از . شود هاست كه منجر به بر انگيخته شدن احساسات مي اين فعاليت
هاي روزمره شريك  آنجا كه افراد در يك رابطه عاشقانه به ميزان زيادي يار خود را در فعاليت

كند، تجربه دلتنگي را  كنند و دوري جغرافيايي به ناچار در اين زنجيرة رفتاري وقفه ايجاد مي مي
 .شي از تغيير در اين زنجيره دانستتوان نا
  

  هاي نظري موجود و تجربه دلتنگي عاشقانه چهارچوب

مستقيم به به طور مستقيم و يا غير 4هاي زيادي در زمينه روابط صميمانه با وجود اين كه نظريه
هاي دلتنگي  لفهؤها تعريف مشخصي از م كنند، ليكن هيچ يك از آن تجربه دلتنگي اشاره مي

 »5دلبستگي«براي مثال تجربه دلتنگي عاشقانه به وضوح در ادبيات مربوط به . اند ردهارائه نك
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و همكاران،  1آينسورت(خورد  ها به جدايي به چشم مي كودكان و بزرگساالن و پاسخ آن

 3در ابتدا براي توجيه روابط عاطفي بين كودكان و مراقبين 2اگرچه نظريه دلبستگي). 1978
زِ گهواره تا «معتقد بود كه دلبستگي جزء مهمي از زندگي افراد  4بالبيها شكل گرفت اما  آن

در واقع در نظر بالبي جدايي از ). 2000، 5؛ به نقل از فرالي و شاور1994، 129. ص(است  »گور
هازان و (»  8اجتنابي«و » 7دوسوگرا -مضطرب «، »6ايمن«يار، بسته به سبك دلبستگيِ فرد يعني؛ 

از آن جا كه تجربه دلتنگي . گذارد ثير ميأهاي رفتاري و رواني او ت اكنشبر و) 1987 ،9و شاور
با فرد مورد نظر از طريق به ياد آوردن اوست،  10احتماالً به عنوان راهي براي نزديكي شناختي

افرادي كه سبك دلبستگي مضطرب دارند گرايش بيشتري به دلتنگي براي يار خود نشان 
ها زياد است  بك دلبستگي اجتنابي كه تمايل به استقالل در آناز طرفي افراد با س. دهند مي

كنند تا هرگونه پريشاني ناشي از جدايي  شوند چرا كه تالش مي كمتر براي يار خود دلتنگ مي
همچنين نشان ) 2008(لي و همكاران  نتايج تحقيق). 2008لي و همكاران، (را سركوب كنند 

هاي عاطفي  كند و با خصيصه ت عاطفي ايجاد ميداد سبك دلبستگي مضطرب در فرد تاثيرا
هاي رفتاري ناشي  تجربه دلتنگي رابطه مثبت دارد در حالي كه دلبستگي اجتنابي بر روي واكنش

با وجود اين . هاي رفتاري تجربه دلتنگي رابطه منفي دارد گذار است و با خصيصهاز جدايي تأثير
آيد، در تحقيق لي و همكاران  وجود ميه يمي بكه دلتنگي در اثر جدايي از افراد نزديك و صم

اين يافته اظهار . همبستگي كمي ميان دلتنگي و سبك دلبستگي گزارش شده است) 2008(
گذار باشد، أثيردارد كه اگرچه سطح اضطراب و اجتناب فرد ممكن است در تجربه دلتنگي ت مي
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دلتنگي ) 2008(ي و همكاران در واقع ل. ليكن دلتنگي صرفاً واكنشي به اضطراب جدايي نيست

گيرد  دانند كه براي ايجاد ثبات و كنترل محيطي در فرد شكل مي را فرايندي مشابه دلبستگي مي
و صرفاً واكنشي به جدايي از منبع دلبستگي نيست، چرا كه فرد ممكن است براي هر چيز 

با ميزان و ساختاري البته ) غذاي مورد عالقه خود، حيوان خانگي، دوستان و غيره(ديگري نيز 
   .متفاوت دلتنگ شود

تواند توضيحي  نيز مي) 1993، 3راسبالت و بونك( »2گذاري سرمايه«در نظريه  1مفهوم تعهد
ميزان تعهد فرد در ) 1993(در نظر راسبالت و بونك . توضيحي براي ساختار دلتنگي داشته باشد

) ها ها و بدي ود تمام خوبياحساس دلبستگي به يار و تمايل به ماندن با او با وج(يك رابطه 
و  4بانتهام(او در اين رابطه است  »گذاري سرمايه«و  »وابستگي«، »رضايتمندي«ناشي از ميزان 

 »5وابستگي متقابل«از نظريه  »وابستگي«و  »رضايتمندي«در اين جا مفاهيم ). 2003همكاران، 
نشأت  »وابستگي«و  »منديرضايت«در اين نظريه . وام گرفته شده است) 1959، 6تيباوت و كلي(

ناشي از ارزيابي  »رضايتمندي«در واقع . گرفته از كيفيت دستاوردهاي افراد در يك رابطه است
از عدم وجود چنين دستاوردهايي در رابطه  »وابستگي«خوب و مثبت از اين دستاوردها است و 

توان انتظار  غرافيايي ميبنابراين در مسئله جدايي ج. گردد ناشي مي) ها جايگزين(با افراد ديگر 
داشت كه افراد متعهدتر براي يار خود بيشتر دلتنگ شوند چرا كه از يك طرف منبع مهم 

اند و از طرفي ديگر  ارضاي نيازهاي خود را كه جايگزيني براي آن وجود ندارد، از دست داده
شتر احساس از دست اند با دوري از يار خود بي گذاري بيشتري كرده از آنجا كه در رابطه سرمايه

يد رابطه ميان ميزان همسو با اين نظريه با تأي) 2008( هاي لي و همكاران يافته. كنند دادن مي
. بين فردي باشد كن است بازتابي از ميزان وابستگيدهد كه دلتنگي مم دلتنگي و تعهد نشان مي
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در هنگام دوري هرچقدر كه افراد براي ارضاي نيازهاي خود بيشتر به يكديگر تكيه كنند، 

گذاري و نقش  ازطرفي براساس نظريه سرمايه. كنند احساس دلتنگي شديدتري را تجربه مي
چرا كه . را تقويت كند »رابطه از راه دور«تواند  تعهد در بقاي رابطه، تجربه احساس دلتنگي مي

صرف ها براي تجديد ديدار زمان، هزينه و انرژي بيشتري  در پاسخ به احساس دلتنگي، زوج
عالوه بر اين مرور خاطرات و . كند كنند كه به حفظ رابطه و افزايش تعهد طرفين كمك مي مي

   .ها بيانجامد تواند به تقويت رابطه آن پردازي درباره يكديگر در زمان دلتنگي، مي خيال
انگيزه دروني در افراد وجود ) 1997، 2آرون و آرون( »1گسترش خود«مطابق با نظريه 

و  3هاي خود از طريق افزودن دانش، تجربه، هويت ها را به سمت گسترش توانايي دارد كه آن
تواند در  از اين ديدگاه ايجاد يك رابطه از دو راه مي. دهد ديگر منابع فردي شان سوق مي

ثر باشد؛ يكي با استفاده از شرايطي كه طرفين براي رشد يكديگر ؤم »گسترش خود«فرايند 
يار بر  »خود«فرد با  »5خود«، »تلفيق«در فرايند . »4تلفيق«از طريق فرايند  كنند و ديگري ايجاد مي

كنند و از اين طريق زوجين بيشتر به منابع دروني يكديگر  بر هم منطبق گرديده و همپوشاني مي
و  6لواندوسكي(كند  را تسهيل مي »گسترش خود«دسترسي خواهند داشت كه اين امر پديده 

به ويژه از طريق (بيشتري را  »گسترش«اين هرگاه افراد در يك رابطه بنابر). 2006همكاران، 
كند  ها دلتنگي بيشتري را ايجاد مي تجربه كنند، فاصله و دوري ميان آن) در يكديگر» تلفيق«

، به طور موقت، از دست در هنگام دوريرا  »خود«چرا كه افراد در اين حالت بخش بيشتري از 
  .دهند مي
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تواند بر نحوه تجربه دلتنگي  راد به يك رابطه موفق و كارآمد نيز مياف »1نگرش ضمني«

و  »3رشد«سازد؛ نگرش  را مطرح مي »نگرش ضمني«دو نوع ) 1998( 2ني. گذار باشدأثيرها ت آن
، باور فرد به اين است كه رابطة موفق با غلبه بر موانع و »رشد«در نگرش . »4تقدير«نگرش 

، با اولين »تقدير«در حالي كه افراد با نگرش . شود ميافزايش تدريجي صميميت حاصل 
اين دسته از . دكنن شوند و آن را رها مي هاي عدم موفقيت در رابطه، به سادگي تسليم مي نشانه

ها دارند و به طور ضمني معتقدند كه  تري نسبت به عشق و انسان منعطفافراد ديدگاه غير
، به »رشد«توان انتظار داشت كه افرادي با نگرش  گاه ميبر طبق اين ديد. ناپذيرندها تغيير انسان

كنند كه در جريان طبيعي يك رابطه  دلتنگي به عنوان موقعيتي عادي و يا حتي مثبت نگاه مي
هاي مثبت و  منجر به پررنگ شدن خصيصه »رشد«در اين صورت نگرش . اتفاق افتاده است

، با »تقدير«رود كه افراد با نگرش  ظار مياز طرفي انت. شود پيش برنده دلتنگي در افراد مي
عالقه شوند در حالي كه افراد معتقد به  جدايي از يار خود نسبت به آينده رابطه نگران و يا بي

 .نگرش رشد، براي ديدار مجدد يار خود تالش كرده و در اين باره احساس شور و هيجان دارند

درك فرد از جدا بودن از ديگران، (ايي توان به تنه از مفاهيم مشابه با سازه دلتنگي مي
، 6؛ به نقل از لوانا و الولُر1982 5ِپـپال و پرلمن) (ها پذيري از حضور فيزيكي آنأثيربدون ت

؛ 7رز - كوبلر) (واكنش احساسي فرد به از دست دادن و مرگ يك عزيز(و سوگ ) 2008
اگرچه . اند رسي قرار گرفتهشناسي مورد بر اشاره كرد كه هر دو بسيار در ادبيات روان) 1997

هايي با يكديگرداشته باشند  توانند همپوشاني احساس دلتنگي، احساس تنهايي و تجربه سوگ مي
ها در  براي آنبدست آمده  هاي اما با توجه به تعاريف اين سه مفهوم و مقايسه خصيصه

                                                 
1. implicit theory 

2. Knee 
3. growth 
4. destiny 
5. Peplau & Perlman 
6. Luanaigh & Lawlor 
7. Kübler-Ross 
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؛ بورنت و 1982و همكاران،  1؛ هورويتز2008به ترتيب؛ لي و همكاران، (تحقيقات پيشين 

  .مي توان اين سه مفهوم را كامالً از يكديگر متمايز دانست) 1994، 2همكاران
احساس دلتنگي را با  “تحليل اوليه”پژوهش حاضر كوشيده است تا با استفاده از روش 

اميد . هاي مربوط به آن تعريف كرده و ابزاري براي سنجش آن فراهم آورد كمك خصيصه
ق بتوان از طريق شناخت ابعاد دلتنگي زمينه مناسبي را براي حفظ و است تا با كمك اين تحقي

هايي كه از يكديگر دور هستند فراهم ساخت و همچنين به  تقويت روابط عاشقانة زوج
كنند كمك نمود تا با مقوله دلتنگي و اهميت آن در  ها فعاليت مي مشاوريني كه در حوزه زوج

  .دها بيشتر آشنا شون زندگي اينگونه زوج
 

  روش

اين پژوهش شامل سه مرحله است كه در آن براي بررسي مفهوم و ساختار دلتنگي عاشقانه از 
 »تحليل اوليه«در ادامه توضيح مختصري در زمينه روش  .ه استاستفاده شد »تحليل اوليه«روش 

  .آمده است
 هاي رايج ولي نه لزوماً  روشي است كه خصيصه »تحليل اوليه«: »تحليل اوليه« روش

بدست آمده از اين روش، در  »3الگوي اوليه«سازد و  ضروري را در مورد يك سازه مشخص مي
اين ). 1973 ،4روش( اي در هم ريخته از عناصر مرتبط با آن سازه خواهد بود در واقع مجموعه

گردد روش  واقعيت كه افراد، در درك و ارزيابي عواطف با يكديگر متفاوت هستند موجب مي
به عنوان جايگزيني براي ديدگاه كالسيك كه در آن هر سـازه داراي ليست  »تحليل اوليه«

تحليل «با استفـاده از يك . هاي الزم و كافي است، در نظر گرفته شود مشخصي از خصيصه
اين . ها در بين تعداد زيادي از افراد مشتـرك هستنـد توان دريافت كه كدام خصيصه مي »اوليه

                                                 
1. Horowitz 
2. Burnett 
3. prototype 
4. Rosch 
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آن سازه خواهند شد  »الگوي اولية«اليي برخوردارند تشكيل دهندة ها كه از اشتراك با خصيصه

ها و  ها را با يكديگر مقايسه كرد و قضاوت توان افراد و گروه مي »الگوي اوليه«كه توسط اين 
 .هاي مربوط را انجام داد بيني پيش

در اولين . بر روي يك سازه رواني شامل حداقل دو تحقيق است »تحليل اوليه«اجراي 
حقيق شركت كنندگان يك سري خصيصة مرتبط با سازه مورد نظر را طي يك پروسة آزادانه، ت

هاي  خصيصه ه ديگر از شركت كنندگان به ميزان الگو بودنسپس يك نمون. كنند فهرست مي
دهد تا  دهند، كه اين مسئله به محقق امكان مي فهرست شده در تحقيق اول را نمره مي

بعد از مشخص . بندي كند ها دسته ورت تابعي از مركزيت آنهاي مذكور را به ص خصيصه
 20معموالً ( »الگوي اوليه«مركزي، محققين نوعاً محتواي هاي مركزي و غير كردن خصيصه

 . كنند ابي ميرا طي تحقيقات بعدي اعتباري) زيتخصيصه برتر از نظر مرك

اهيم مربوط به روابط به بررسي مف »تحليل اوليه«تحقيقات بسياري با استفاده از روش 
فر براي اولين بار در زمينه . اند الهام گرفته) 1988( 1اند، كه عمدتاً از تحقيق فر عاشقانه پرداخته

از . براي تحقيق در مورد عشق و تعهد استفاده كرد »تحليل اوليه«روابط عاشقانه از روش 
اند  بررسي قرار گرفته هايي كه با الگو برداري از اين روش توسط محققين ديگر مورد سازه

هسه (، كيفيت رابطه )1996، 3آرون و وِست بِي(، عشق )1993، 2شارپستين(توان حسادت  مي
كرنز و (، بخشش ) 2002، 6فراي و شاور(، احترام )2001، 5؛ هسه بروك و آرون1997، 4برَوك

  . نام برد را) 2008لي و همكاران، (و دلتنگي ) 2007، 8؛ فريزِن و فلچر2004، 7و فينچام

                                                 
1. Fehr 
2. Sharpsteen 
3. Aron & Westbay 
4. Hassebrauk 
5. Hassebrauk & Aron 
6. Frei & Shaver 
7. Kerns & Fincham 
8. Friesen & Fletcher 
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در تحقيق حاضر، به عنوان يكي از اولين تحقيقات تجربي براي  »تحليل اوليه«استفاده از 

اي  هاي عاشق، روشي مناسب است چراكه اين مفهوم زير شاخه بررسي پديده دلتنگي در زوج
ها و  آوري دامنه وسيعي از احساسات، شناخت امكان جمع »تحليل اوليه« از عواطف است و

سازد كه مجموعاً در برگيرنده تجربه دلتنگي فرد به هنگام دوري از يار  ايي را فراهم ميرفتاره
  .است

  

  جامعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش

جامعه جوانان شهر تهران ) در اين پژوهش دو جامعه آماري مورد استفاده قرار گرفت؛ الف
. م و يك بخش از مرحله سوم تحقيق، براي اجراي مرحله اول و دو)سال 33تا  18دامنه سني (

در دو شهر يا دو (كه دور از هم ) سال 33تا  18دامنه سني (هاي جوان ايراني  جامعه زوج) ب
  ). 1جدول (كنند، براي اجراي بخش دوم از مرحله سوم تحقيق  زندگي مي) كشور مختلف

  

  اطالعات مربوط به نمونه هاي پژوهش .1جدول 
مرحله 
  تحقيق

  نمونه  توضيح
تعداد 
  نهايي

ميانگين 
  سني

  اول
هاي مربوط به سازه دلتنگي  بدست آوردن فهرست ابتدايي خصيصه

  عاشقانه
  75/25  99  اول

  دوم
ها در تعريف سازه  بدست آوردن مركزيت هر يك از خصيصه

  دلتنگي عاشقانه
  39/26  97  دوم

  بدست آمده براي دلتنگي عاشقانه “الگوي اوليه”اعتبار يابي   سوم
  07/27  46  سوم

  34/26  47  چهارم
  

به صورت تصادفي از ميان جواناني كه در ) اول و دوم و سوم(ها  بخشي از اين نمونه
تهران  6واقع در منطقه  »شناختي آوين مركز مشاوره و خدمات روان«هاي خودشناسي در  كالس

اي  يري شبكهگ با استفاده از نمونه) نمونه چهارم(شركت داشتند انتخاب شدند و بخش ديگر 
  . دعوت به همكاري شدند
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ها، تعيين ضرايب  ها از آمار توصيفي و همچنين آزمون مقايسه ميانگين براي تحليل داده

  .استفاده شد) آلفاي كرونباخ(همبستگي، تحليل عاملي و همساني دروني 
  

  ها يافته

حقيق، بيست براساس نتايج حاصل از مرحله اول و دوم ت: دلتنگي عاشقانه »الگوي اوليه«
دلتنگي عاشقانه انتخاب شد كه در جدول  »الگوي اوليه«خصيصه برتر از نظر مركزيت به عنوان 

هاي بدست آمده از پاسخ شركت كنندگان نمونه سوم و چهارم به  بر روي داده. آمده است 2
ا طي ه ها تا چه ميزان بيانگر تجربه آن بر اين اساس كه هر يك از خصيصه( »الگوي اوليه«اين 

 93هاي اصلي براي كل  لفهؤتحليل عاملي اكتشافي با روش تحليل م) شبانه روز گذشته است
ها  الؤدر تحليل چرخش نيافته، بار عاملي اكثر س. شركت كننده نمونه سوم و چهارم اجرا شد

بود و آزمون  822/0ها  بدست آمده براي اين داده KMO(روي يك عامل كلي قرار گرفت 
تعداد سه عامل براي استخراج  1با استفاده از نمودار سنگريزه). معنادار شد > 001/0pبارتلت در 
نتايج بدست آمده از تحليل عاملي با استفاده از چرخش واريمكس و تعيين سه . پيشنهاد شد

 اشتياق بهسه عامل بدست آمده عبارتند از . آورده شده است 2عامل براي استخراج در جدول 
 53/60و احساس غم و جدايي كه بعد از چرخش  هنيذتفكر و تصويرسازي  ،ارتباط و نزديكي

  . كنند درصد از واريانس كل را تبيين مي
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. scree plot 
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  دلتنگي عاشقانه» الگوي اوليه«نتايج تحليل عاملي  .2جدول 

عامل عامل  عامل اول  هاي احساس دلتنگي عاشقانه خصيصه  
   812/0 .را لمس كنم و در آغوش بگيرم خواهم او مي 1
   791/0 .منك نسبت به او احساس اشتياق مي 2
   780/0 )از طريق نوشتن يا تلفن. (به نحوي با او تماس بگيرمخواهم  مي 3
   743/0 .با او باشمخواهم  مي 4
   719/0 .منك به او فكر مي 5
   668/0 .مهستبراي ديدن او هيجان زده  6
   649/0 .با او شادي كنم و خوش بگذرانمخواهم  مي 7
   580/0 .منك نسبت به او احساس عشق مي 8
   503/0 .زمان هر چه زودتر سپري شود هدخوا دلم مي 9

   320/0* .مهستمنتظر او  10
  791/0  .افتم ها مي به ياد گذشته/ منك خاطرات گذشته را مرور مي 11
  745/0  .منك خود را با او تصور مي 12
  730/0  )آوري خاطرات گذشته احساس شاديبا به ياد. (مراحساس نوستالژيك دا 13
  653/0  .منك اندازد نگاه مي به آنچه كه مرا به ياد او مي 14
  615/0  كند يا نه؟ انديشم كه آيا او به من فكر مي به اين مي 15
  601/0  .شم كه او در حال انجام چه كاري استاندي با خود مي 16
 874/0   .كنم احساس تنهايي مي 17
 781/0   .كنم احساس دوري و جدايي مي 18
 777/0   .هستمغمگين  19
 566/0  0.553 .كنم جاي خالي او را احساس مي 20

  

، عامل يهنذتفكر و تصويرسازي : ، عامل دومارتباط و نزديكي اشتياق به: عامل اول -
  احساس غم و جدايي: سوم

  .اند حذف شده 5/0كليه بارهاي عاملي كمتر از  -
  5/0تنها بار عاملي كمتر از *=  -

دو گروه مستقل براي دو  tآزمون  ،بر ميزان دلتنگي »رابطه از راه دور«ثير أبراي بررسي ت
دهد كه  ن مينشا) 3جدول (نتايج بدست آمده . اجرا شد »نزديك«و  »دور«هاي  گروه زوج

بيني، اين دو گروه در هر سه عامل و همچنين در نمره كل دلتنگي با يكديگر  مطابق با پيش
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احساس غم (شود بيشترين تفاوت مربوط به عامل سوم  همان طور كه مشاهده مي. تفاوت دارند

معنادار  > 01/0pنمره كل دلتنگي در ).  > 001/0p(است كه بسيار معنادار است ) و جدايي
ر  د) اشتياق به ارتباط و نزديكي و تفكر و تصويرسازي ذهني(بوده و دو عامل اول و دوم 

01/0p < دار هستند معني .  
  

براي مقايسه ميانگين  tهاي شركت كننده با استفاده از آزمون  نتايج حاصل از مقايسه دو دسته از زوج .3جدول 

  .دو گروه مستقل

 عامل گروه تعداد ميانگين داردانحراف استان  tآزمون   سطح معناداري

066/0 856/1  
 هم در كنار 46 605/5 234/1

 اشتياق به ارتباط و نزديكي
 دور از هم 47 017/6 868/0

058/0 922/1  
 هم در كنار 46 091/4 703/1

 تفكر و تصويرسازي ذهني
 دور از هم 47 725/4 476/1

000/0 720/3  
 هم در كنار 46 935/3 598/1

  س غم و جدايياحسا
 دور از هم 47 074/5 348/1

008/0  722/2  
 هم در كنار 46 441/5 972/0

  كل نمره دلتنگي
 دور از هم 47 817/4 222/1

  .ها در نظر گرفته نشد مستقل دودامنه يكساني واريانس t در آزمون -      
  

اري بين دو گروه زن در اين تحقيق در هيچ يك از عوامل و نمره كل دلتنگي تفاوت معناد
همچنين با استفاده از روش همبستگي پيرسون رابطه ميان نمره كل دلتنگي با . و مرد مشاهده نشد

مدت زمان رابطه از راه دور و فاصله از آخرين بار ديدار بررسي شد كه هيچ يك از اين روابط 
رابطه غير خطي نيز ميان با رسم نمودار پراكندگي و محاسبه ضريب ايتا هيچگونه . دار نبود معني

  . اين متغييرها مشاهده نشد
توان  در مورد يك سازه را نمي »تحليل اوليه«بدست آمده از  »الگوي اوليه«باوجود اين كه 

اي را با استفاده از  به عنوان مقياسي براي سنجش آن در نظر گرفت بلكه بهتر است تا پرسشنامه
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ه پرسشنامه در فرصت اين پژوهش نبود و لي و هاي آن تهيه كرد، از آنجا كه تهي خصيصه

بدست آمده را به عنوان مقياس سنجش دلتنگي در دوران  »الگوي اوليه«همكاران نيز در نهايت 
سنجي اين الگو  هاي روان معرفي كردند، مناسب است كه ويژگي) MISS( 1دوري بين فردي

گذاري شده و  نام »دلتنگي عاشقانه« اين فرم. براي استفاده از آن در تحقيقات بعدي آورده شود
  .آمده است 4اطالعات مربوط به آن در جدول 

  

  »دلتنگي عاشقانه«هاي روان سنجي مقياس  ويژگي .4جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  آلفاي كرونباخ  الؤتعداد س

20  921/0  65/102  82/22  
  

يست خصيصه افزوده شد در انتهاي ب »براي او دلتنگ بودم«براي بررسي روايي سازه گزينه 
دلتنگي و گزينه آخر به روش همبستگي  »الگوي اوليه«و رابطه ميان نمره كل بدست آمده از 

از . معنادار است > 001/0pرا نشان داد كه در  783/0نتايج، همبستگي . پيرسون محاسبه شد
دو گروه هاي  طرفي اجراي تحليل عاملي و همچنين معنادار شدن تفاوت ميان ميانگين نمره

. ييدي بر روايي سازة آن در نظر گرفتأتوان ت در اين مقياس را مي »نزديك«و  »دور«هاي  زوج
ال استفاده شد ؤعالوه بر اين براي بررسي همساني دروني از محاسبه ضريب آلفا با حذف هر س

توان  الي منجر به افزايش ضريب آلفاي مقياس نشد ميؤاز آنجا كه حذف هيچ س). 5جدول (
الزم به ذكر است كه اين فرم . فت كه اين مقياس از همساني دروني بااليي برخوردار استگ

نيست بلكه به طور كلي براي  »روابط از راه دور«تنها براي سنجش دلتنگي عاشقانه در 
  .هاي عاشق قابل استفاده است گيري ميزان دلتنگي در زوج اندازه

  
  
  
  

                                                 
1. missing during interpersonal separation scale 
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  الؤبا حذف هر س “دلتنگي عاشقانه”بررسي همساني دروني مقياس  .5جدول 

  

  گيري نتيجه

را كه احساسي است ناشي از دوري  »دلتنگي عاشقانه«توان  با استفاده از نتايج پژوهش حاضر مي
ط و نزديكي با يار، تفكر و عريف كرد كه عبارتند از؛ تمايل به ارتبالفه اصلي تؤاز يار، با سه م

  خصيصه دلتنگي  عامل

آلفاي كرونباخ
  

ف س
با حذ

ؤ
ال در كل

آلفاي كرونباخ  هر عامل  
  

آلفاي كرونباخ
  

ف س
با حذ

ؤ
ال در هر عامل

  

اشتياق به ارتباط و نزديكي
  

  916/0 .را لمس كنم و در آغوش بگيرم خواهم او مي

883
/0

  

863/0  
  858/0  914/0 .منك نسبت به او احساس اشتياق مي

  865/0  916/0 .به نحوي با او تماس بگيرمخواهم  مي
  868/0  916/0 .با او باشمخواهم  مي

  863/0  914/0 .منك به او فكر مي
  871/0  916/0 .مهستبراي ديدن او هيجان زده 

  879/0  919/0 .با او شادي كنم و خوش بگذرانمخواهم  مي
  875/0  919/0 .منك مي نسبت به او احساس عشق

  882/0  918/0 .زمان هر چه زودتر سپري شود هدخوا دلم مي
  896/0  921/0 .مهستمنتظر او 

تفكر و تصويرسازي 
ذهني

  

  917/0 .به ياد گذشته ها مي افتم/ منك خاطرات گذشته را مرور مي

855
/0

  

821/0  
  810/0  914/0 .منك خود را با او تصور مي

  834/0  918/0 .مرلژيك دااحساس نوستا
  830/0  915/0 .منك اندازد نگاه مي به آنچه كه مرا به ياد او مي

  840/0  917/0 كند يا نه؟ انديشم كه آيا او به من فكر مي به اين مي
  846/0  917/0 .انديشم كه او در حال انجام چه كاري است با خود مي

س غم و 
احسا

جدايي
  

  919/0 .كنم احساس تنهايي مي

851
/0

  

789/0  
  769/0  914/0 .كنم احساس دوري و جدايي مي

  816/0  919/0 .هستمغمگين 
  858/0  914/0 .كنم جاي خالي او را احساس مي
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و  »دور«هاي  با مقايسه دو گروه از زوج. سازي ذهني درباره او و احساس غم و جداييتصوير

اين . مشاهده شد كه تفاوت ميان اين دو گروه در زمينه ميزان دلتنگي معنادار است» نزديك«
دلتنگي «ز يار بر دلتنگي و از طرف ديگر روايي سازه مقياس ثير جدايي اأتفاوت از طرفي ت

باال بودن تفاوت دو گروه در عامل . كند د ميأييت) هاي گروهي با نشان دادن تفاوت(را  »عاشقانه
هايي كه  دهد زوج سوم يعني احساس غم و جدايي امري در خور توجه است چرا كه نشان مي

كنند  و عامل ديگر از عوامل دلتنگي را تا حدي تجربه ميكنند نيز د در كنار يكديگر زندگي مي
  .هاي با فاصله جغرافيايي است اما عامل سوم مختص به زوج

هاي پژوهش لي و همكاران و پژوهش حاضر مشاهده  هايي ميان يافته در عين حال تفاوت
گري يافت وجود دارد كه در دي »الگوي اوليه«هايي در هر دو  شود، به اين معني كه خصيصه مي

. هاي فرهنگي ميان جوامع دو پژوهش باشد تواند نشان دهنده تفاوت شود كه اين مطلب مي نمي
ياپردازي ؤدرباره او ر«، »كنم درباره او با ديگران صحبت مي« ،»كنم فكر مي«هاي؛  خصيصه

پژوهش اند ولي در  در تحقيق لي آمده» كنم درباره آينده فكر مي«و  »نياز جنسي دارم«، »كنم مي
با او خواهم  مي«، »مهستبراي ديدن او هيجان زده «هاي؛  شوند و خصيصه حاضر مشاهده نمي

زمان هر چه  هدخوا دلم مي«، »منك نسبت به او احساس عشق مي«، »شادي كنم و خوش بگذرانم
جاي خالي او را احساس «و  »كنم احساس تنهايي مي«، »مهستمنتظر او «، »زودتر سپري شود

اند ولي در تحقيق لي و همكاران وجود  بالعكس در پژوهش حاضر بدست آمده »كنم مي
هاي جدا  ها كه در تحقيق لي و همكاران به عنوان خصيصه همچنين بعضي از خصيصه. ندارند

ها در مرحله دوم تحقيق  اند، در تحقيق حاضر به دليل باال بودن ضريب همبستگي آن مطرح شده
خواهم از طريق تلفن يا نوشتن با او در تماس  مي«: كه عبارتند از) 1فيلد(در يكديگر ادغام شدند 

آورد  به آنچه كه او را به يادم مي«يكي شد و ) =840/0r( »خواهم با او صحبت كنم مي«با  »باشم
هاي  يكي ديگر از تفاوت. يكي شد) =815/0r( »كنم هاي او نگاه مي به عكس«با  »كنم نگاه مي

بدست  »الگوي اوليه«در تحقيق لي . ليل عاملي در اين دو پژوهش استدست آمده نتيجه تحه ب
                                                 
1. Field 
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 45/1آمده تك عاملي معرفي شد در حالي كه در تحقيق حاضر سه عامل با ارزش ويژه بيشتر از 

  .استخراج شد
ييدي است بر تمايز أدر پژوهش حاضر در واقع ت »كنم احساس تنهايي مي«وجود خصيصه 

گفته شد كه احساس تنهايي همان احساس . ها در حين همپوشاني آندو سازه دلتنگي و تنهايي 
از روي اين . ها است پذيري از حضور فيزيكي آنأثيرفرد از جدا بودن از ديگران، بدون ت

موجود در احساس دلتنگي، در واقع احساس تنهايي دروني  توان گفت كه تنهايي تعريف مي
ها   اند و آن ها در كنار يگديگر بوده زوج است كه زمانينيست بلكه ناشي از تنها شدن نسبت به 

  . كنند لزوماً تنهايي فراگير را تجربه نمي
هاي مورد استفاده نتايج  توان گفت كه با توجه به نمونه هاي اين تحقيق مي از محدوديت

از ها بيشتر  از طرفي تعداد زنان در تمام نمونه. براي تعميم به كل جوانان ايراني محدوديت دارد
همچنين از آنجا كه بيشتر افراد مرحله اول و دوم تحقيق با دلتنگي عاشقانه ناشي از . مردان است

 »روابط از راه دور«هايي از دلتنگي عاشقانه در  دوري جغرافيايي ناآشنا بودند ممكن است جنبه
از مقياس توان  البته اين مسئله از جهتي مثبت است چرا كه مي(مورد بررسي قرار نگرفته باشد 

  ). ها استفاده كرد بدست آمده در مورد تمامي زوج
آوري  بخشي را دنبال كنند؛ جمعتوانند مسيرهاي ثمر هاي آينده در اين قلمرو مي پژوهش

هايي كه دور از يكديگر زندگي  از زوج) مرحله اول و دوم(هاي دلتنگي عاشقانه  خصيصه
را آشكار نمايد، ترسيم  »روابط از راه دور«نه در تواند ابعاد ديگري از دلتنگي عاشقا مي كنند مي

ثير گذر زمان بر نحوه و أنمودار روزانه دلتنگي با استفاده از روش تحقيق طولي براي بررسي ت
هاي بيشتر  خره بررسيبسيار مفيد خواهد بود و باأل »روابط از راه دور«ميزان تجربه دلتنگي در 

ه دلتنگي عاشقانه و تهيه پرسشنامه دلتنگي منطبق با ثير سبك دلبستگي بر تجربأجهت تعيين ت
  . سبك دلبستگي افراد بسيار روشن كننده خواهد بود

  
  



  
   109                                                ها بررسي ساختار و مفهوم دلتنگي عاشقانه در زوج                       

 

 التينمنابع 
Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of 

attachment: A psychological study of the Strange Situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 
Aron, A., & Westbay, L. (1996). Dimensions of the prototype of love. Journal of 

Personality and Social Psychology, 70, 535–551. 
Aron, A., & Aron, E. N. (1997). Self-expansion motivation and including other in the 

self. In S. Duck (Ed.), Handbook of personal relationships: Theory, research and 
interventions (2nd ed., pp. 251–270). London: Wiley. 

Banthama J. H., Celuchb K. G., Kasouf C. J. (2003). A perspective of partnerships based 
on interdependence and dialectical theory. Journal of Business Research, 56, 265– 
274. 

Bowlby, J. (1994). The making and breaking of affectional bonds. New York: Routledge. 
(Original work published 1979). 

Burnett, P., Middleton, W., Raphael, B., Dunne, M., Moylan, A., & Martinek, N. (1994). 
Concepts of normal bereavement. Journal of Traumatic Stress, 7, 123-128. 

Fehr, B. (1988). Prototype analysis of the concepts of love and commitment. Journal of 
Personality and Social Psychology, 55, 557–579. 

Field, A. P. (2005). Exploratory Factor Analysis. In A. P. Field (Ed.), Discovering 
statistics using SPSS (2nd ed., pp. 619-680). London: Sage. 

Fraley R. C. & Shaver P. R. (2000). Adult Romantic Attachment: Theoretical 
Developments, Emerging Controversies, and Unanswered Questions, Review of 
General Psychology, 4, 132-154.  

Frei, J. R., & Shaver, P. R. (2002). Respect in close relationships: Prototype definition, 
self-report assessment, and initial correlates. Personal Relationships, 9, 121–139. 

Friesen, M. D., & Fletcher, G. J. O. (2007). Exploring the lay representation of 
forgiveness: Convergent and discriminate validity. Personal Relationships, 14, 209–
223. 

Hassebrauck, M. (1997). Cognitions of relationship quality: A prototype analysis of their 
structure and consequences. Personal Relationships, 4, 163–185. 

Hassebrauck, M., & Aron, A. (2001). A prototype matching model of relationship 
quality. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 1111–1122. 

Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. 
Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511-524. 

Helgeson, V. S. (1994). Long-distance romantic relationships: Sex differences in 
adjustment and breakup. Personality and Social Psychology Bulletin, 20, 254-265. 

Holt, P. A., & Stone, G. L. (1988). Needs, coping strategies, and coping outcomes 
associated with long distance relationships. Journal of College Student Development, 
29, 136–141. 

Horowitz, L. M., French, R. D., & Anderson, C. A. (1982). The prototype of a lonely 
person. In L. A. Peplau & D. Perlman (Eds.), Loneliness: A sourcebook of current 
theory, research and therapy (pp. 183–205). New York: Wiley. 



 
  90 پاييز، سال اول، چهارم شناسي باليني شماره فصلنامه مطالعات روان                                    110

 
Kearns J. N. & Fincham F. D. (2004). A Prototype Analysis of Forgiveness. Personality 

and Social Psychology Bulletin, 30, 838-855. 
Knee, C. R. (1998). Implicit theories of relationships: Assessment and prediction of 

romantic relationship initiation, coping, and longevity. Journal of Personality and 
Social Psychology, 74, 360-370. 

Kübler-Ross, E. (1997). On death and dying. New York: Scribner. 
Le, B., Loving, T. J., Lewandowski, JR. G. W., Feinberg, E. G., Johnson, K. C., 

Fiorentino, R. & Ing, J. (2008). Missing a romantic partner: A prototype analysis, 
Personal Relationships, 15, 511–532. 

Lewandowski, G. W. J., Aron, A., Bassis, S., & Kunak, J. (2006). Losing a self-
expanding relationship: Implications for the self-concept. Personal Relationships, 
13,317–331. 

Luanaigh, C. O. & Lawlor, B. A. (2008). Loneliness and the health of older people. 
International Journal of Geriatric Psychiatry, 23, 1213–1221. 

Lydon, J., Pierce, T., & O’Regan, S. (1997). Coping with moral commitment to long-
distance dating relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 104-
113. 

Mandler, G. (1975). Mind and emotion. New York: Wiley.  
Mietzner, S., & Lin, L-W. (2005). Would you do it again? Relationship skills gained in a 

long-distance relationship. College Student Journal, 39, 192-200. 
Peplau L. & Perlman D. (1982). Perspectives on loneliness. In Loneliness: A Sourcebook 

of Current Theory, Research and Therapy. Peplau L.A., Perlman D. (Eds.). Wiley-
Interscience: New York. 

Rhodes, A. R. (2002). Long-Distance Relationships in Dual-Career Commuter Couples: 
A Review of Counseling Issues. The Family Journal, 10, 398-404.  

Rosch, E. H. (1973). Natural categories. Cognitive Psychology, 4, 328–350. 
Rusbult, C. E., & Buunk, B. P. (1993). Commitment processes in close relationships: An 

interdependence analysis. Journal of Social and Personal Relationships, 10,175–204. 
Sahlstein, E. M. (2004). Relating at a distance: Negotiating being together and being 

apart in long-distance relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 21, 
689-710. 

Sharpsteen, D. J. (1993). Romantic jealousy as an emotion concept: A prototype analysis. 
Journal of Social and Personal Relationships, 10, 69–82. 

Stafford L. & Merolla A. J. (2007). Idealization, reunions, and stability in long-distance 
dating relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 24(1), 37–54. 

Stafford L., Merolla A. J., & Castle J. D. (2006). When long-distance dating partners 
become geographically close. Journal of Social and Personal Relationships, 23(6), 
901–919. 

Thibaut, J. W., & Kelley, H. H. (1959). The social psychology of groups. New York: 
Wiley. 


