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Abstract
Introduction: Love trauma syndrome can be associated with many anxieties and negative side 
effects and attachment styles and emotion regulation can play a role. The aim of this study was to 
investigate the mediating role of emotion regulation in the relationship between attachment styles and 
love trauma syndrome.
Methods: The present study was descriptive-correlational and structural equation modeling. The 
statistical population of the present study included male and female students of Shiraz universities 
in 1399. By available sampling method, 341 people (222 females and 119 males) were selected 
to participate in this study. Data collection tools included the Behavioral Emotion Regulation 
Questionnaire, Love trauma syndrome, and Adult Attachment Questionnaire. To analyze the data, the 
path analysis method was used using AMOS software version 19.
Results: The results showed that emotion regulation had a mediating role in the relationship between 
attachment styles and love trauma syndrome (P<0.05). According to the fit indices, the conceptual 
model had a good fit.
Conclusions: Based on this, experts can help people with love trauma syndrome to overcome possible 
psychological trauma by modifying their attachment styles and emotion regulation strategies.
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چکیده
مقدمــه: نشــانگان ضربــه عشــق مــی توانــد بــا پریشــانی و عــوارض منفــی متعــددی همــراه باشــد و ســبکهای دلبســتگی و تنظیــم 
هیجــان در بــروز آن مــی تواننــد نقــش داشــته باشــند. پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی نقــش واســطه ای تنظیــم هیجــان در رابطــه 

ســبک هــای دلبســتگی و نشــانگان ضربــه عشــق انجــام شــد. 
روش کار: مطالعــه حاضــر، توصیفی-همبســتگی بــود. جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر شــامل دانشــجویان دانشــگاههای شــهر شــیراز در 
ســال 1399 بــود کــه بــا روش نمونــه گیــری در دســترس تعــداد 341 نفــر )222 زن و 119 مــرد( انتخــاب شــدند. ابــزار گــردآوری داده هــا 
شــامل پرسشــنامه تنظیــم رفتــاری هیجــان، پرسشــنامه نشــانگان ضربــه عشــق و پرسشــنامه دلبســتگی بزرگســاالن بــود. بــرای تحلیــل 

داده هــا از روش تحلیــل مســیر بــا بهــره گیــری از نــرم افــزار ایمــوس نســخه 19 اســتفاده شــد.
یافتــه هــا: نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه تنظیــم هیجــان در رابطــه بیــن ســبک هــای دلبســتگی و نشــانگان ضربــه عشــق دارای نقش 

میانجــی بــود )P> 0/05(. طبــق شــاخص هــای بــرازش، مــدل مفهومــی از بــرازش مناســبی برخــوردار بود.
ــا اصــالح ســبک هــای دلبســتگی و  ــا نشــانگان ضربــه عشــق ب نتیجــه گیــری: بــر ایــن اســاس متخصصــان میتواننــد، در افــراد ب

ــاری برســانند. ــی ی ــی احتمال ــر آســیب هــای روان ــه ب ــم هیجــان آنهــا در غلب راهبردهــای تنظی
کلیدواژه ها: سبک های دلبستگی، تنظیم هیجان، ضربه عشق.

مقدمه
ــای دلبســتگی دانســت )1( و در  ــوه ه ــوان از جل ــی ت عشــق را م
واقــع، در امتــداد تحــول دلبســتگی مراحــل اولیــه دوران کودکــی، 
ــرای  ــراد ب ــدار اف ــل پای ــورت تمای ــه ص ــال ب ــتگی بزرگس دلبس
ــی  ــداد معین ــا تع ــک ی ــا ی ــاس ب ــاورت و تم ــظ مج ــاد و حف ایج
ــات  ــد امکان ــن دلبســتگی مــی توان ــراد ظاهــر مــی شــود. ای از اف
ــم  ــرد فراه ــی ف ــمی و روان ــت جس ــش و امنی ــرای آرام ــی ب ذهن
ســازد )2(. ا از دســت دادن رابطــه صمیمــی ممکــن اســت باعــث 
ــط  ــی، رواب ــه لحــاظ روان ــردی شــود. ب ــی شــدید در هــر ف ناراحت
بســیار صمیمــی و پایــدار بــه ویــژه روابــط عاشــقانه بــرای افــراد، 

ــقانه  ــط عاش ــرای رواب ــی ب ــن جایگزین ــم اســت و یافت بســیار مه
ــاال، کار  ــی ب ــت عاطف ــد و صمیم ــل تعه ــه دلی ــه ب ــت رفت از دس
بســیار ســختی اســت )3(. افــرادی کــه شکســت عاطفــی را تجربــه 
ــی را همچــون افســردگی، غــم،  ــد نشــانه هــای مختلف ــی کنن م
احســاس تنهایــی، ناامیــدی و اضطــراب بــروز مــی دهنــد کــه پس 
از مدتــی بعــد از انحــالل رابطــه عاشــقانه ظاهــر مــی شــود و ایــن 
مســئله مــی توانــد باعــث اختــالل در عملکــرد فــرد در بســیاری از 
ــی  ــردی، اجتماعــی، تحصیل ــه خانوادگــی، ف ــاد زندگــی از جمل ابع
و شــغلی و واکنشــهای ناســازگارانه شــود )4(. از ویژگیهــای 
 )love trauma syndrome( اساســی نشــانگان ضربــه عشــق
بــروز                                            نشــانه هــا پــس از 
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ــط عاشــقانه شــامل  ــه در رواب ــه عشــق اســت. ضرب ــه ضرب تجرب
چنــد مرحلــه اســت کــه شــباهت زیــادي بــه مراحــل ســوگ دارد. 
ــار شــریک عشــقی خــود،  ــر رفت ــا تغیی ــه ب ــدا در مواجه ــراد ابت اف
ــا  ــه ترتیــب ب ــه مــی کننــد و در مراحــل بعــدي ب شــوك را تجرب
انــکار، خشــم شــدید و غمگینــی و ناامیــدي روبــه رو مــی شــوند 
)5(. آنچــه کــه منجــر بــه احســاس شــوك مــی شــود ایــن اســت 
کــه ضربــه عشــق، انتظــارات فــرد مــورد نظــر را از رابطــه و پیــش 
ــه  ــد و در نتیج ــی کن ــض م ــاط، نق ــت در ارتب ــای امنی ــرض ه ف
ضربــه عشــق بــه عنــوان استرســی شــدید و آســیبزا تجربــه مــی 
شــود. احســاس شــوکه شــدن اغلــب بــا احساســات منفــی دیگــر از 
جملــه وحشــت، تــرس و درماندگــی همــراه اســت. بــه ایــن معنــا 
کــه فــرد پریشــانی قابــل توجــه عاطفــی، روانــی و یــا جســمانی را 
پــس از ایــن ضربــه تجربــه مــی کنــد )3،4(. همچنیــن نشــانگان 
ضربــه عشــق بــا برانگیختگــی، اضطــراب، اجتنــاب از رویدادهــای 
ــی و  ــت عاطف ــودکار شکس ــادآوري خ ــق، ی ــه عش ــادآور ضرب ی

ــی همــراه اســت )3(.  ــی هیجان کرخت
دلبســتگی، رابطــه ای نســبتاً پایــدار و عاطفــی بیــن مــادر و 
کــودك اســت و طبــق پاســخگویی مــادر، انــواع ســبکهاي 
دلبســتگي در کــودك شــکل مــی گیــرد )7(. شــیوه هــاي تنظیــم 
عواطــف و برقــراري ارتبــاط بــا دیگــران در افــراد متفــاوت 
ــه تبییــن ایــن تفاوتهــاي فــردي در  ــة دلبســتگي ب اســت و نظری
کــودکان و بزرگســاالن مــی پــردازد )8(. بالبــي مدعــي شــد کــه 
ــار دلبســتگي کــودك  ــه نشــانه هــاي رفت ــن ب پاســخگویي والدی
ــي  ــاي اســترس زا، پایگاه ــا در موقعیته ــودن آنه و در دســترس ب
ــر  ــه ب ــراي کــودك فراهــم مــي ســازد ک ــن )base secure( ب ام
ــود )8(.  ــي ش ــازماندهي م ــط س ــارات وي از محی ــاس آن انتظ اس
 ،)secure( ســبک هــای دلبســتگی شــامل دلبســتگي ایمــن
اجتنابــي )avoidant( و دوســوگرا اســت. ایــن ســبک هــا تعییــن                                             
مــي کننــد کــه آیــا خــود )self( ارزش عشــق و محبــت دارد یا خیر. 
کــودکان ایمــن بــه دســترس پذیــري مــادر بیشــتر اعتمــاد دارنــد و 
بیــش از کــودکان ناایمــن از وي بــه عنــوان پایــگاه امــن اســتفاده                                                                                               
ــاه  ــي کوت ــس از جدای ــادر پ ــت م ــگام بازگش ــد )9(. هن ــي کنن م
مــدت، کــودکان ایمــن بــا وي بــه ســهولت تمــاس و تعامــل برقرار                                                                                                  
ــدن  ــاب ورزی ــا گسســتن و اجتن ــی ب ــودکان اجتناب ــد، ک ــي کنن م
ــای  ــوگرا رفتاره ــودکان دوس ــد، و ک ــی دهن ــان م ــش نش واکن
ــوان اســتدالل  ــن مــی ت ــد )10(. بنابرای ــروز مــی دهن متناقــض ب
ــد پیــش بیــن  ــراد مــی توان کــرد کــه ســبکهای دلبســتگی در اف
تجــارب عاطفــی، عشــق و شــدت ضربــه عشــق در آنهــا باشــد و 
بــه نظــر مــی رســد کــه تنظیــم هیجــان در ایــن بیــن مــی توانــد 

دارای نقــش واســطه ای باشــد؛ چــرا کــه یافتــه برخــی از مطالعــات 
گویــای نقــش مؤثــر ســبکهای دلبســتگی در فراینــد شــکل گیــری 

ــم هیجــان هســتند )12،11(.  تنظی
منــدی و همــکاران )5( در مطالعــه خــود نشــان دادنــد کــه افــراد با 
دلبســتگی ایمــن نســبت بــه افــراد بــا ســبک ناایمــن دلبســتگی از 
روابــط عاشــقانه پایدارتــر خبــر میدهنــد و در صــورت بــروز مشــکل 
ــند.  ــم بخش ــود را ترمی ــه خ ــد رابط ــر میتوانن ــان بهت در روابطش
برادفــورد  و همــکاران )6( در مطالعــه خــود نشــان دادنــد کــه افــراد 
بــا ســبک دلبســتگی ایمــن از کیفیــت روابــط رومانتیــک بهتــر و 
رضایــت بخــش تــر خبــر میدهنــد. دانــالپ و همــکاران )7( نیــز در 
مطالعهــای نشــان دادنــد کــه افــراد بــا ســبک دلبســتگی ناایمــن 
ــکالت  ــک مش ــط رومانتی ــراری رواب ــوگرا در برق ــی و دوس اجتناب
بیشــتری را تجربــه مــی کننــد و نــه تنهــا در طــول رابطــه بــا تنش 
بیشــتری مواجهــه هســتند بلکــه در صــورت شکســت رابطــه نیــز 
تجــارب عاطفــی زیــادی را گــزارش مــی دهنــد و فراینــد بهبــودی 
آنهــا و رهایــی از آن رابطــه نیــز برایشــان بیشــتر طــول مــی کشــد.
ــي، فهــم و اصــالح  ــت نظــارت، ارزیاب ــه ظرفی ــم هیجــان ب تنظی
ــراي عملکــرد بهنجــار  ــه شــیوهاي کــه ب ــي ب واکنشــهاي هیجان
در  را  فراینــدي  ماهیتــاَ  و   )16( دارد  اشــاره  اســت،  ســودمند 
ــه  ــواه ب ــان را خ ــراد هیجانهایش ــق آن اف ــه از طری ــرد ک برمیگی
صــورت هشــیار یــا ناهشــیار بــه وســیله اصــالح تجــارب یــا تغییــر 
ــه و  ــد )15(. مقابل ــم مــي کنن ــده هیجــان تنظی ــت فراخوانن موقعی
ســازگاری بــا هیجانــات نقــش عمدهــای در تنظیــم هیجانــی ایفــا 
ــازگاری و  ــن س ــن )17( ای ــه الزوروس و فالکم ــد، چنانک ــی کن م
مقابلــه را تــالش هــای مــداوم شــناختی و رفتــاری بــرای مدیریــت 
تقاضاهــای درونــی و یــا بیرونــی میداننــد بــه هنگامــی کــه فــرد 
بــا موقعیتهایــی مواجهــه مــی شــود کــه فراتــر از منابــع شــخص 
ارزیابــی مــی شــوند. برخــی دیگــر نیــز ســازگاری بــا هیجانــات را 
تــالش هــای آگاهانــه و ارادی بــرای تنظیــم هیجانــات در پاســخ 
ــم  ــن در تنظی ــد )18(. بنابرای ــی دانن ــترس زا م ــوادث اس ــه ح ب
هیجانــات فرایندهــای شــناختی و رفتــاری هــر دو نقــش مهمــی 
در مقابلــه بــا حــوادث اســترس زا دارنــد )19(. بــه همیــن ترتیــب 
شناســایی فرآیندهــای رفتــاری کــه باعــث محافظــت یــا آســیب 
پذیــری کمتــر افــراد نســبت بــه اثــرات وقایــع اســترس زای زندگی          
مــی شــود، بــرای ایجــاد و توســعه برنامــه هــای مداخالتی مناســب 
بــرای افــراد دارای مشــکالت عاطفــی مهــم اســت چــرا کــه اتخــاذ 
راهبردهــای رفتــاری موثــر تنظیــم هیجــان، یکــی از اساســی ترین                                                                                             
جنبــه هــای ســازگاری فــردی در مواجهــه بــا رویدادهــای منفــی 
ــری راهبردهــای  ــی در بکارگی زندگــی قلمــداد مــی شــود و ناتوان
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ــی  ــیب روان ــی و آس ــات منف ــدید هیجان ــا تش ــب ب ــاری مناس رفت
ــی،  ــواس پرت ــکی )20( ح ــج و گارنفس ــت )19(. کری ــط اس مرتب
کنــاره گیــری، مواجــه فعاالنــه، جســتجوی حمایــت جویــی 
ــم  ــاری تنظی ــای رفت ــوان راهبرده ــه عن ــن را ب ــده گرفت و نادی
ــری را  ــاره گی ــی و کن ــد و حــواس پرت ــی کنن ــی م هیجــان معرف
از راهبردهــای ناســازگارانه تنظیــم رفتــاری هیجــان و مابقــی را از 
راهبردهــای ســازگارانه مــی داننــد. یافتــه برخــی مطالعــات نشــان 
ــط  ــداوم رواب ــر تنظیــم هیجــان در شــکل گیــری و ت ــده تأثی دهن
بیــن فــردی از جملــه روابــط رومانتیــک و واکنــش افــراد نســبت 
ــر  و  ــتند )14-16(. فیش ــط هس ــوع از رواب ــن ن ــتگی ای ــه گسس ب
همــکاران )15( در مطالعــه ای بــه بررســی اثــرات سیســتم پــاداش 
مغــزی بــر تجــارب افــراد در روابــط رومانتیــک پرداختنــد و نشــان 
دادنــد کــه در افــرادی کــه سیســتم پــاداش مغــزی دچــار نقــص 
ــه  ــد زمین ــی توان ــی م ــات منف ــاد هیجان ــا ایج ــد، ب ــرد باش عملک
شکســت عاطفــی را فراهــم آورد و برخــورداری فــرد از راهبردهــای 
ســازش یافتــه تنظیــم هیجــان مــی توانــد تــا حــد زیــادی از بــروز 
ــکاران  ــژاد و هم ــی ن ــد. کرم ــی پیشــگیری کن ــن تجــارب منف ای
ــر  در مطالعهــای بــه بررســی اثربخشــی رویکــرد هیجــان مــدار ب
ــت  ــار شکس ــر دچ ــجویان دخت ــان دانش ــناختی هیج ــم ش تنظی
عاطفــی پرداختنــد. جامعــه آمــاری شــامل کلیــه دانشــجویان دختــر 
مبتــال بــه شکســت عاطفــی دانشــگاههای شــهر اهــواز در ســال 
ــی 8  ــی را ط ــه درمان ــش، مداخل ــروه آزمای ــراد گ ــود. اف 94-93 ب
جلســه 60 دقیقــه ای بــه  صــورت فــردی و 2 بــار در هفتــه دریافت 
ــه  ــدار در مرحل ــه هــا نشــان داد رویکــرد هیجــان م ــد. یافت نمودن
ــری موجــب اســتفاده بیشــتر از راهبردهــای  ــون و پیگی ــس آزم پ

ــا  مثبــت شــناختی تنظیــم هیجــان گــروه آزمایــش در مقایســه ب
گــروه گــواه و کاهــش شــدت شکســت عاطفــی شــده اســت )16(.

نشــانگان ضربــه عشــق شــیوع باالیــی در بیــن افــراد بــه 
خصــوص دانشــجویان دارد. دانشــجویان بــه خصوص در بــدو ورود 
ــر و  ــه دخت ــط ک ــن در محیطــی مختل ــرار گرفت ــه دانشــگاه و ق ب
پســر بــا هــم آمــوزش مــی بیننــد و همچنیــن بــه اقتضــای ســن 
خــود بیــش از هــر گروهــی در معــرض تجربــه روابــط عاشــقانه و 
همچنیــن نشــانگان ضربــه عشــق قــرار دارنــد. ایــن در حالی اســت 
کــه نشــانگان ضربــه عشــق بــه دلیــل ایجــاد بــار عاطفــی منفــی 
و شــدید بــا پیامدهــای منفــی روانــی و عاطفــی متعــددی همــراه 
ــد تمــام ابعــاد زندگــی فــردی و اجتماعــی و  اســت کــه مــی توان
ــی و  ــردی، اجتماع ــی، ف ــرد روان ــجویان عملک ــه در دانش از جمل
تحصیلــی را در جهــت ســیر نزولــی متاثــر ســازد. بنابرایــن انجــام 
تحقیقــات بــرای شناســایی عوامــل مؤثــر در افزایــش احتمــال بروز 
و تشــدید نشــانگان ضربــه عشــق حائــز اهمیــت اســت. بــه نظــر                                                                                                    
می رســد ســبک هــای دلبســتگی و فراینــد تنظیم هیجــان از جمله 
متغیرهایــی باشــند کــه مــی تواننــد روابــط عاشــقانه و نشــانگان 
ضربــه عشــق را تحــت تاثیــر قــرار دهنــد چــرا کــه ســبک هــای 
دلبســتگی و فراینــد تنظیــم هیجــان از جملــه متغیرهــای اساســی و 
بنیادیــن در حفــظ ثبــات و تعــادل روان هســتند. در واقــع مــی توان 
چنیــن اســتدالل کــرد کــه ســبک هــای دلبســتگی از طریــق متاثر 
ــد پیشــبین نشــانگان  ــم هیجــان مــی توانن ــد تنظی ســاختن فراین
ــه  ــه حاضــر ب ــن اســاس، مطالع ــر همی ــه عشــق باشــند و ب ضرب
بررســی نقــش واســطه ای تنظیــم هیجــان در رابطــه ســبک هــای 
دلبســتگی و نشــانگان ضربــه عشــق در دانشــجویان مــی پــردازد.

 

شکل 1. مدل مفهومی تنظیم هیجان در رابطه بین سبکهای دلبستگی و نشانگان ضربه عشق
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روش کار
ایــن مطالعــه از نظــر هــدف کاربــردي و از نظــر روش گــردآوري 
ــش  ــاری پژوه ــه آم ــت.  جامع ــتگی اس ــا توصیفی-همبس دادهه
حاضر شــامل دانشــجویان دختر و پســر دانشــگاههای شــهر شــیراز 
)دانشــگاه آزاد، دولتــی، پیــام نــور و غیرانتفاعــی( در ســال 1399 بــا 
تعــداد تقریبــی 53 هــزار نفــر بــود کــه بــا روش نمونــه گیــری در 
دســترس تعــداد 341 نفــر بــرای شــرکت در ایــن مطالعــه انتخــاب 
شــدند. پرسشــنامه هــا بــه صــورت آنالیــن طراحی شــده و ســپس 
ــترس  ــازی در دس ــای مج ــق فض ــا از طری ــنامه ه ــک پرسش لین
دانشــجویان بــرای تکمیل قــرار گرفــت و در توضیحات پرسشــنامه 
ذکــر شــد کــه فقــط دانشــجویان واجــد شــرایط بــه پرسشــنامه هــا 
پاســخ دهنــد. معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل داشــتن تجربــه 
ــل داشــتن  ــرد(، تمای ــر اســاس گــزارش خــود ف ــه عشــق )ب ضرب
ــل ســن 18  ــودن و حداق ــرکت در پژوهــش، دانشــجو ب ــرای ش ب
ــودن  ــر 55 ســال. معیارهــای خــروج شــامل مخــدوش ب و حداکث
اطالعــات و عــدم تمایــل بــرای ادامــه همــکاری بــود. طبــق نظــر 
ــه 20  ــم نمون ــل حج ــاختاری حداق ــادالت س ــن )21( در مع کالی
نمونــه بــرای هــر عامــل الزم اســت. بــا توجــه بــه تعــداد عامــل 
ــه عشــق = 1عامــل،  پرسشــنامه هــای پژوهــش )نشــانگان ضرب
ــل(  ــتگی= 3 عام ــبکهای دلبس ــل، س ــان= 5 عام ــم هیج تنظی
حداقــل حجــم نمونــه معــادل 180 نفــر بــرآورد شــد کــه در نهایــت 
ــم  ــل حج ــه حداق ــر، ب ــج معتبرت ــه نتای ــتیابی ب ــرای دس ــرای ب ب

نمونــه اکتفــاء نشــد و ایــن تعــداد بــه 341 نفــر افزایــش یافــت.
از ابزار زیر برای اندازه گیری متغیرها استفاده شد:

 Behavioral Emotion( پرسشــنامه تنظیــم رفتــاری هیجــان
ســوالی  پرسشــنامه 20  ایــن   :)Regulation Questionnaire

توســط کریــج و گارنفســکی در ســال 2019 طراحــی شــده اســت 
ــاس  ــرده مقی ــان از 5 خ ــاری هیج ــم رفت ــنامه تنظی )20(. پرسش
ــت و  ــم اس ــامل 4 آیت ــدام ش ــر ک ــه ه ــت ک ــده اس ــکیل ش تش
پاســخها از 1 )تقریبــاً هرگــز( تــا 5 )تقریبــاً همیشــه( متغیــر 
اســت. مجمــوع نمــره هــر خــرده مقیــاس از 4 تــا 20 و نمــره کل 
پرسشــنامه از 20 تــا 100 متغیــر اســت. خــرده مقیــاس هــای ایــن 
پرسشــنامه عبارتنــد از: حــواس پرتــی )distraction(، کنــاره گیری 
 ،)Actively Approaching( )Withdrawal(، مواجــه فعاالنــه 
ــده  ــی )Seeking social support( و نادی ــتجوی حمایتجوی جس
گرفتــن )Ignoring(. همچنیــن ایــن پرسشــنامه از دو خــرده 
مقیــاس کلــی تنظیــم هیجــان ســازگارانه )شــامل حــواس پرتــی 
و کنــاره گیــری( و تنظیــم هیجــان ناســازگارانه )مواجــه فعاالنــه، 
ــده  ــکیل ش ــن( تش ــده گرفت ــی و نادی ــت جوی ــتجوی حمای جس
اســت. پرسشــنامه تنظیــم رفتــاری هیجــان در پژوهــش کرایــج و 

گارنفســکی )2019( بــر روی نمونــه 457 نفــره اجــرا شــد و ضریب 
آلفــای در خــرده مقیاســها در بــازه 0/86 تــا 0/93 بــه دســت آمــد. 
همچنیــن پایایــی ایــن آزمــون در طــول زمــان و اجــرای مجــدد 
نمایانگــر پایایــی آن بــود. خــرده مقیــاس هــای پرسشــنامه 
تنظیــم رفتــاری هیجــان دارای همبســتگی معنــادار بــا پرسشــنامه 
 Hospital Anxiety and( بیمارســتان  افســردگی  اضطــراب 
ــان  ــی همزم ــر روای ــن بیانگ ــه ای ــد ک Depression Scale( بودن

ــی پرسشــنامه  ــی و پایای ــود. در مطالعــه حاضــر بررســی روای آن ب
تنظیــم رفتــاری هیجــان بــر روی گــروه دانشــجویان مــورد مطالعه 
نشــان داد کــه ضریــب آلفــای کرونبــاخ خــرده مقیــاس هــا از 0/77 
تــا 0/91 متغیــر اســت کــه نشــان دهنــده همســانی درونــی ابــزار 
ــرای  ــه اج ــه هفت ــد از س ــنامه بع ــی پرسش ــب بازآزمای ــود. ضری ب
ــی  ــج بررســی روای ــود. نتای ــر 0/88 ب مجــدد در بیــن 44 نفــر براب
محتــوا نشــان داد کــه بــراي تمامــي پرسشــهاي پرسشــنامه نمــره 
نســبت روایــي محتــوا )CVR( باالتــر از نمــره مــورد قبــول 0/62 
ــر از نمــره  ــز باالت و متوســط شــاخص روایــي محتــوي )CVI( نی
مــورد قبــول 0/79 بــود. همچنیــن جهــت بررســی روایــی همگــرا 
ــن  ــرات ای ــتگی نم ــان، همبس ــاری هیج ــم رفت ــنامه تنظی پرسش
 Cognitive( پرسشــنامه بــا پرسشــنامه تنظیــم شــناختی هیجــان
بررســی شــد کــه   )Emotion Regulation Questionnaire

نشــان دهنــده همبســتگی معنــادار متوســط بیــن خــرده مقیــاس 
ــود.  ــن پرسشــنامه ب ــود و روایــی همزمــان ای ــزار ب هــای دو اب

 :)Love trauma syndrome( پرسشــنامه نشــانگان ضربــه عشــق
ــدت  ــنجش ش ــرای س ــط راس  )1999( ب ــنامه توس ــن پرسش ای
ــه عشــق تهیــه شــد و شــامل 10 مــاده 4 گزینــه ای اســت  ضرب
ــی،  ــمانی، هیجان ــفتگی جس ــزان آش ــی از می ــی کل ــک ارزیاب و ی
ــی آورد.  ــم م ــق فراه ــه عش ــی از ضرب ــاری ناش ــناختی و رفت ش
طیــف نمــرات هــر گویــه از 1 تــا 4 مــی باشــد )3(. حداقــل نمــره 
ــره  ــب نم ــت و کس ــر آن 40 اس ــنامه 10 و حداکث ــن پرسش در ای
باالتــر نشــان دهنــده شــدت ضربــه عشــق بیشــتر اســت. نقطــه 
ــرش آن 20 در نظــر گرفتــه شــده اســت و اگــر نمــره بیــن 20  ب
ــه معنــای تجربــه جــدی نشــانگان ضربــه عشــق  ــا 30 باشــد ب ت
اســت. نمــره بیــن 10 تــا 19 نیــز نشــان دهنــده ایــن اســت کــه 
نشــانگان ضربــه عشــق وجــود دارد امــا در حــد قابــل تحمــل تری 
اســت و نمــره بیــن0 تــا 9 نشــانگر وجــود ضربه عشــق در ســطحی 
ــه طــور جــدی  ــل تحمــل و کنتــرل شــدنی اســت و ب کامــاًل قاب
عملکــرد را مختــل نمــی کنــد. راس در بررســی خــود ضریــب آلفــا 
ایــن پرسشــنامه را 0/81 و روایــی صــوری و محتوایــی آن را نیــز 
تاییــد نمــود. در مطالعــه ای در ایــران، ضریــب اعتبــار آن بــا روش 
بازآزمایــی بــا فاصلــه یــک هفتــه 0/83 بــه دســت آمــده اســت و 
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همچنیــن ســاختار تــک عاملــی آن نیــز بــا تحلیــل عاملــی مــورد 
ــی ســازه آن اســت )22(. در  ــرار گرفــت کــه بیانگــر روای ــد ق تایی
مطالعــه حاضــر، ضریــب آلفــا پرسشــنامه نشــانگان ضربــه عشــق 

0/83محاســبه شــد.
 Adult Attachment( بزرگســاالن  دلبســتگی  پرسشــنامه 
ــازان در  ــیور و ه ــط ش ــنامه توس ــن پرسش Questionnaire(: ای

ــی  ــت ارزیاب ــاده جه ــده و دارای 21 م ــی ش ــال 1987 طراح س
دلبســتگی بزرگســاالن اســت. پرسشــنامه دلبســتگی بزرگســاالن 
ــن  ــن، ناایم ــتگي ایم ــبک دلبس ــاس س ــرده مقی ــه خ دارای س
ــب دارای 8، 6  ــه ترتی ــه ب ــت ک ــوگرا اس ــن دوس ــي و ناایم اجتناب
و 7 ســوال هســتند. نمــره گــذاری بــه صــورت لیکرتــی و از 1 تــا 
ــاد=5( مــی  ــی زی ــاد=4، خیل 5 )هیــچ=1، کــم=2، متوســط=3، زی
ــاندهنده  ــاس نش ــرده مقی ــر خ ــتر در ه ــره بیش ــب نم ــد. کس باش
شــدت بیشــتر آن ســبک دلبســتگی اســت. شــیور و هــازان )23( 
پایایــي بازآزمایــي کل ایــن پرسشــنامه را 0/81 و پایایــي بــا آلفــای 
ــای  ــا در بررســی ه ــد. آنه ــه دســت آوردن ــاخ آن را 0/78 ب کرونب
خــود بــرای ارزیابــی روایــی ســازه ایــن پرسشــنامه، بــا اســتفاده از 
تحلیــل عاملــی ســاختار ســه مولفهــای پرسشــنامه را مــورد تاییــد 
قــرار دادنــد. همچنیــن بررســي روایــي همزمــان ایــن پرسشــنامه 
ــران بیانگــر رابطــه 0/80 مثبــت  در یــک جمعیــت دانشــجو در ای
و معنــي دار بــود و بررســی پایایــي بــا آلفــای کرونبــاخ بــراي بــه 
ترتیــب بــرای ســبک دلبســتگي ایمــن، ناایمــن اجتنابــي و ناایمــن 
دوســوگرا 0/77، 0/83 و 0/81 گــزارش شــد و روایــی محتوایــی و 
صــوری پرسشــنامه نیــز مــورد بررســی و تاییــد قــرار گرفــت )24(. 
در مطالعــه حاضــر، آلفــای کرونبــاخ بــراي ســبک دلبســتگي ایمن، 
ناایمــن اجتنابــي و ناایمــن دوســوگرا 0/74، 0/76 و 0/82 گــزارش 

شــد.
ــدا  ــه در ابت ــود ک ــن صــورت ب ــه ای ــه ب ــن مطالع ــد اجــرای ای رون

ــرای کســب مجــوز اخــالق در پژوهــش دانشــگاه آزاد اســالمی  ب
ــد IR.IAU.SHIRAZ.REC.1399.040 و  ــا ک ــیراز ب ــد ش واح
همچنیــن مذاکــره بــا مســئولین دانشــگاه بــرای کســب موافقــت و 
همــکاری اقــدام شــد. پــس از تهیــه شــماره تمــاس دانشــجویان از 
طریــق گروههــای تدریــس آنالیــن دانشــگاهها، لینک پرسشــنامه 
بــه صــورت آنالیــن از طریــق شــبکه هــای اجتماعــی واتســاپ و 
تلگــرام در اختیــار دانشــجویان قــرار گرفــت و از آنهــا خواســته شــد 
ــتن  ــه داش ــه از جمل ــه مطالع ــای ورود ب ــه معیاره ــه ب ــا توج ــا ب ت
ــرکت در  ــه ش ــل ب ــورت تمای ــقی و در ص ــت عش ــه شکس تجرب
مطالعــه، بــه تکمیــل پرسشــنامه هــا اقــدام نماینــد. همچنیــن بــر 
ــراد شــرکت  ــردی اف ــدن مشــخصات و اطالعــات ف ــه مان محرمان
کننــده و اختیــاری بــودن شــرکت در مطالعــه تأکید شــد. اطالعاتی 
از قبیــل هــدف پژوهشــی، معیارهــای ورود بــه مطالعــه، اختیــاری 
بــودن شــرکت در مطالعــه و محرمانــه مانــدن مشــخصات فــردی 
شــرکت کننــدگان، در بخــش ابتدایــی پرسشــنامه و در توضیحــات 
لینــک آن در اختیــار افــراد شــرکت کننــده قــرار گرفــت. در نهایــت 
در فاصلــه زمانــی چهــار مــاه پرسشــنامه هــا تکمیــل شــدند و داده 

341 پرسشــنامه وارد فراینــد تجزیــه و تحلیــل شــد.
در پژوهــش حاضــر، بــرای تحلیــل داده هــا از روش هــای ضریــب 
همبســتگی پیرســون، آزمــون Z، آزمــون کلموگــروف اســمیرنوف 
و تحلیــل مســیر بــا بهرهگیــری از نــرم افــزار ایمــوس نســخه 19 

اســتفاده شــد. 

یافته ها
ــات  ــد. اطالع ــام ش ــجو انج ــر روی 341 دانش ــر ب ــه حاض مطالع
جمعیــت شــناختی آنهــا شــامل ســن، جنــس و وضعیــت تاهــل در 

ــزارش شــده اســت. )جــدول 1( گ

جدول 1. اطالعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان در پژوهش

تعداد )درصد(طبقهمتغیر

سن
25-18
35-26
45-36
55-46

)55(188
)31(107
)10(34
)4(12

زنجنسیت
مرد

)65(222
)35(119

وضعیت تاهل 
متاهل
مجرد

بدون پاسخ

)5/39(135
)5/52(179

)8(27

وضعیت تحصیلی
دانشجوی فوق دیپلم
دانشجوی لیسانس

دانشجوی فوق لیسانس
دانشجو دکتری

)17(60
)49(168
)26(90
)8(23
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نتایــج مربــوط بــه ماتریــس همبســتگی متغیرهــای ضربــه عشــق، 
ــان داده  ــدول 2( نش ــان در )ج ــم هیج ــتگی و تنظی ــبک دلبس س

شــده اســت.

 جدول 2: ماتریس همبستگی ضربه عشق، سبک دلبستگی و تنظیم هیجان

123456متغیرها

11- دلبستگی ایمن
1**0/24-2- دلبستگی اجتنابی 
1**0/30**0/41-3-دلبستگی دوسوگرا

1**0/16-0/09-**40/29- تنظیم هیجان سازگارانه
1**0/45-**0/25**0/27**0/14-5- تنظیم هیجان ناسازگارانه

1**0/12**0/23-**0/100/080/28-6- ضربه عشق

ــد،  ــی ده ــان م ــدول 2( نش ــدرج در )ج ــج من ــه نتای ــور ک همانط
ــم  ــوگرا )0/28( و تنظی ــن دلبســتگی دوس ــب همبســتگی بی ضری
ــان  ــاری هیج ــم رفت ــازگارانه )0/23( و تنظی ــان س ــاری هیج رفت
ناســازگارانه )0/12( بــا ضربــه عشــق در ســطح 0/01 معنــادار بــود. 
جهــت آزمــودن الگــوی پیشــنهادی نقــش میانجــی تنظیــم 
ــه  هیجــان در رابطــه بیــن ســبکهای دلبســتگی و نشــانگان ضرب
ــی معــادالت ســاختاری اســتفاده شــد و در  عشــق از روش الگویاب
ابتــدا بــه بررســی مفروضــه هــای آن پرداختــه شــد. جهت بررســی 

ــج  ــد و نتای ــبه ش ــا محاس ــرات Z متغیره ــرت، نم ــای پ داده ه
ــر  ــار باالت ــی دارای انحــراف معی ــرات 6 آزمودن ــه نم نشــان داد ک
یــا پاییــن تــر از میانگیــن اســت و بنابرایــن در تحلیــل فرضیــه هــا 
ایــن افــراد حــذف شــدند. جهــت بررســی نرمــال بــودن متغیرهــا از 
آزمــون کلموگــروف اســمیرنوف اســتفاده شــد کــه نتایــج گویــای 
نرمــال بــودن متغیرهــای مطالعــه بــود )P<0/05(. بــرازش الگــوی 
ــر اســاس شــاخص هــای برازندگــی در  ــا داده هــا ب پیشــنهادی ب

)جــدول3( گــزارش شــده اســت. 
جدول 3: شاخص های برازش مدل نقش واسطه ای تنظیم رفتاری هیجان در رابطه بین سبکهای دلبستگی و نشانگان ضربه عشق

X2dfPX2/dfRMSEAGFIAGFICFITLIIFINFI

0/012/740/0070/900/900/930/990/890/96>38/4114شاخص محاسبه شده
0/90<0/90<0/90<0/90<0/90<0/90<0/05<3<0/01<شاخص قابل قبول

بــا توجــه بــه اطالعــات مربــوط بــه )جــدول 3(، مقــدار نســبت خی 
دو بــر درجــه آزادی برابــر 2/74 بــود کــه بــا توجــه بــه اینکــه کمتر 
از 3 مــی باشــد، مــی تــوان گفــت کــه داده هــای بــه دســت آمــده 
بــا الگــوی فرضــی مطابقــت دارنــد. همچنیــن بــا توجــه بــه ســایر 
ــوان گفــت الگــو  ــی برازندگــی الگــو مــی ت شــاخص هــای ارزیاب
از بــرازش خوبــی برخــوردار اســت. )شــکل 1( مســیرهای مربــوط 
بــه مــدل فرضــی نقــش واســطه ای تنظیــم رفتــاری هیجــان در 

رابطــه بیــن ســبک هــای دلبســتگی و نشــانگان ضربــه عشــق را 
نشــان مــی دهــد. در ایــن مــدل اولیــه، بــه دلیــل اینکــه برخــی 
ضرایــب مســیر معنــادار نشــدند، ایــن مســیرها بــه منظــور بــرازش 
بهتــر مــدل بــا داده هــا حــذف شــدند. )شــکل 2(، مســیرهای مدل 
فرضــی نقــش واســطهای تنظیــم رفتــاری هیجــان در رابطــه بیــن 
ســبکهای دلبســتگی و نشــانگان ضربــه عشــق را بعــد از اصــالح 

نشــان مــی دهــد.

شکل 2. مدل نهایی نقش واسطه ای تنظیم هیجان در رابطه بین سبک های دلبستگی و نشانگان ضربه عشق
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جدول 4: ضرایب استاندارد و غیراستاندارد مسیرهای مستقیم مدل فرضی نقش واسطه ای تنظیم هیجان در رابطه بین سبک های دلبستگی بر ضربه عشق

Bβpمسیرها

0/520/310/000اثر مستقیم دلبستگی ایمن بر راهبرد سازگارانه تنظیم هیجان 
0/110/039-0/19-اثر مستقیم دلبستگی ایمن بر راهبرد ناسازگارانه تنظیم هیجان

0/0590/259-0/068-اثر مستقیم دلبستگی ایمن بر ضربه عشق
0/120/022-0/25-اثر مستقیم دلبستگی اجتنابی بر راهبرد سازگارانه تنظیم هیجان
0/360/240/000اثر مستقیم دلبستگی اجتنابی بر راهبرد ناسازگارانه تنظیم هیجان
0/230/190/000اثر مستقیم دلبستگی دوسوگرا بر راهبرد ناسازگارانه تنظیم هیجان
0/310/000-0/42-اثر مستقیم دلبستگی دوسوگرا بر راهبرد سازگارانه تنظیم هیجان

0/210/160/002اثر مستقیم دلبستگی دوسوگرا بر ضربه عشق 
0/110/039-0/16-اثر مستقیم راهبرد سازگارانه تنظیم هیجان بر ضربه عشق 

0/0740/0650/198اثر مستقیم دلبستگی اجتنابی بر ضربه عشق
0/120/090/048اثر مستقیم راهبرد ناسازگارانه تنظیم هیجان بر ضربه عشق

0/2060/1530/003اثر غیرمستقیم دلبستگی اجتنابی بر ضربه عشق 
0/1720/1280/007اثر غیرمستقیم دلبستگی دوسوگرا بر ضربه عشق 

0/1910/1440/005اثر غیرمستقیم دلبستگی ایمن بر ضربه عشق

ــتقیم و  ــیرهای مس ــه مس ــدول 4(، هم ــزارش )ج ــاس گ ــر اس ب
غیرمســتقیم بجــز اثــر مســتقیم دلبســتگی ایمــن بــر ضربه عشــق 
ــه عشــق در ســطح  ــر ضرب ــی ب ــر مســتقیم دلبســتگی اجتناب و اث
معنــاداري حداقــل 0/05 معنــادار هســتند. همچنیــن ارزیابــی اثرات 
ــه  ــان داد ک ــتراپ نش ــوت اس ــتفاده از روش ب ــا اس ــتقیم ب غیرمس
ــا توجــه بــه  اثــرات ســبک هــای دلبســتگی بــر ضربــه عشــق، ب
اینکــه حــد بــاال و حــد پاییــن در آنهــا صفــر را در بــر نمیگیرنــد 
)صفــر درون ایــن فاصلــه اطمینــان قــرار نمــی گیــرد(، بــه واســطه 

تنظیــم هیجــان میانجیگــری مــی شــوند. 

بحث 
ــم  ــطه ای تنظی ــش واس ــی نق ــدف بررس ــا ه ــر ب ــه حاض مطالع
هیجــان در رابطــه بیــن ســبک هــای دلبســتگی و نشــانگان ضربه 
عشــق انجــام شــد. نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه ســبک هــای 
دلبســتگی ایمــن بــا نشــانگان ضربــه عشــق دارای رابطــه منفــی و 
ســبک هــای دلبســتگی اجتنابــی و دوســوگرا بــا نشــانگان ضربــه 
عشــق دارای رابطــه مثبــت معنــادار بودنــد. ایــن یافتــه بــا نتایــج 
ــر ســبکهای دلبســتگی در  ــر تاثی ــی ب ــی )7-5( مبن ــات قبل مطالع
شــکل گیــری و دوام روابــط عاشــقانه و واکنــش افــراد نســبت بــه 
ــکاران )5( در  ــدی و هم ــوع همســو اســت. من ــن ن گسســتگی ای
مطالعــه خــود نشــان دادنــد کــه افــراد بــا دلبســتگی ایمــن نســبت 
بــه افــراد بــا ســبک ناایمــن دلبســتگی از روابــط عاشــقانه پایدارتــر 
خبــر مــی دهنــد و در صــورت بــروز مشــکل در روابطشــان بهتــر 

مــی تواننــد رابطــه خــود را ترمیــم بخشــند. برادفــورد و همــکاران 
)6( در مطالعــه خــود نشــان دادنــد کــه افــراد بــا ســبک دلبســتگی 
ــر  ــر و رضایــت بخــش ت ــط رومانتیــک بهت ایمــن از کیفیــت رواب
خبــر مــی دهنــد. دانــالپ و همــکاران )7( نیــز در مطالعه ای نشــان 
دادنــد کــه افــراد بــا ســبک دلبســتگی ناایمــن اجتنابــی و دوســوگرا 
ــه         ــتری را تجرب ــکالت بیش ــک مش ــط رومانتی ــراری رواب در برق
مــی کننــد و نــه تنهــا در طــول رابطــه بــا تنــش بیشــتری مواجهــه 
هســتند بلکــه در صــورت شکســت رابطــه نیــز تجــارب عاطفــی 
زیــادی را گــزارش مــی دهنــد و فراینــد بهبــودی آنهــا و رهایــی از 

آن رابطــه نیــز برایشــان بیشــتر طــول مــی کشــد.
محققــان ثبــات نســبی ســبک هــای دلبســتگی را تــا بزرگســالی 
بــه اثبــات رســاندهاند. آنهــا معتقدنــد کــه عشــق رمانتیــک را بایــد 
شــکلی از دلبســتگی در نظــر گرفــت چــرا کــه الگــوی دلبســتگی 
ــا  ــالی آنه ــای دوران بزرگس ــتگی ه ــودکان، دلبس ــه ک ــای اولی ه
ــه از  ــی ک ــودکان در صورت ــد. ک ــی ده ــرار م ــر ق ــت تأثی را تح
ــود  ــادر خ ــه م ــن ب ــوزانه و مطمئ ــت دلس ــت مراقب ــق دریاف طری
دلبســتگی ایمــن پیــدا مــی کننــد، معمــواًلً بــه بزرگســاالنی تبدیل                                                                                                           
ــد و  ــی یابن ــش م ــت آرام ــاس صمیمی ــا احس ــه ب ــوند ک ــی ش م
میتواننــد بــه کســانی کــه بــه آنهــا عالقــه دارنــد، اعتمــاد و تکیــه 
ــب  ــا مراق ــان ب ــن تجاربش ــن اولی ــراد ایم ــن اف ــد )5(. بنابرای کنن
ــه ای  ــس زمین ــرد پ ــه ف ــارب اولی ــوده و تج ــدار ب ــن و پای مطمئ
بــرای احســاس ایمنــی فــرد در آینــده خواهــد بــود. افــراد با ســبک 
ــی  ــتند، بدیه ــد هس ــران متعه ــه دیگ ــبت ب ــن نس ــتگی ایم دلبس
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اســت ایــن تعهــد در رابطــه صمیمانــه بــا همســر نیــز تــداوم مییابد 
ــی شــدة  ــا حــس درون ــن ب ــن ســبک دلبســتگی ایم )6(. همچنی
خــود ارزشــمندي، راحتــی و صمیمیــت در ارتبــاط نزدیــک همــراه 
اســت کــه تمــام ایــن مــوارد میتوانــد ضامــن یــک رابطه دو ســویه 
ســالم و مــداوم باشــد کــه فــرد در آن رابطــه کمتــر احســاس عــدم 
اطمینــان از طــرف مقابــل و تــداوم رابطــه دارد و بنابرایــن انــرژی 
طرفیــن بیشــتر در جهــت بهبــود و رضایتبخــش بــودن رابطــه قرار 
میگیــرد تــا تــالش بــرای بــه اطمینــان رســیدن و ایــن بــه معنــای 
ــال  ــت  و احتم ــن اس ــت طرفی ــه و رضای ــش در رابط ــود آرام وج
ــن  ــه طرفی ــه ای ک ــه رابط ــبت ب ــه ای نس ــن رابط ــت چنی شکس
دائمــاً درگیــر کســب اعتمــاد از یکدیگــر هســتند بــه مراتــب کمتــر 
اســت و اگــر هــم طرفیــن مجبــور بــه جــدا شــدن از هــم باشــند، 
دالیلــی منطقــی و موجــه بــرای ایــن جدایــی دارنــد کــه میتوانــد تا 
حــد زیــادی در تســکین درد آنهــا مؤثــر باشــد و التیام آن را تســریع 
ــبک  ــا س ــراد ب ــن، اف ــته ناایم ــاي دلبس ــان گروهه ــد. در می کن
ــی  ــاتی منف ــا احساس ــواًل ب ــی معم دلبســتگی دوســوگرا و اضطراب
همــراه بــا اضطــراب و تــرس از طــرد شــدن از طــرف مقابــل رنــج 
میبرنــد کــه نمــود بیرونــی آن میتوانــد بــه صــورت کنتــرل کــردن 
ــش  ــل و محــدود ســاختن وی و در نتیجــه ایجــاد تن طــرف مقاب
ــه  در رابطــه ظاهــر شــود )8(. هچنیــن ســبک ناایمــن اجتنابــی ب
دلیــل انتظــارات و توقعــات منفی کــه از دیگــران دارنــد، از برقراري 
رابطــة نزدیــک اجتنــاب مــی کننــد، کمتــر به طــرف مقابــل اعتماد 
ــک نمــی شــوند و از گفتگــوي صمیمــی و  ــه وی نزدی ــرده و ب ک
عمیــق گریزاننــد کــه خــود بــا احساســات منفــی از جملــه احســاس 
تنهایــی و ناامیــدی همــراه اســت )9(. ایــن الگوهــای هیجانــی و 
ــه  ــد ب ــن دلبســتگی میتوان ــی ناشــی از ســبک ناایم ــاری منف رفت
معنــای وابســتگی عمیــق افــراد ایــن افــراد بــه طــرف مقابــل خــود 
در رابطــه باشــد کــه از یــک ســو احتمــال بــروز مشــکل در رابطــه 
و از هــم گســیختن رابطــه را افزایــش مــی دهــد و از ســوی دیگــر 
جدایــی رابطــه را میتوانــد بــرای آنهــا بــه مراتــب دشــوار ســازد چرا 
کــه آنهــا بــه آن رابطــه و طــرف مقابــل خــود بــه شــدت وابســته 
شــده انــد و پــاره شــدن ایــن پیونــد مــی توانــد آنهــا را در معــرض 

نشــانگان ضربــه عشــق قــرار دهــد )7(.
نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه راهبــرد ســازگارانه تنظیــم رفتــاری 
هیجــان بــا نشــانگان ضربــه عشــق دارای رابطــه منفــی معنــادار 
ــر  ــر تأثی ــی ب ــی مبن ــات قبل ــج مطالع ــا نتای ــه ب ــن یافت ــت. ای اس
تنظیــم هیجــان در شــکل گیــری و تــداوم روابــط بیــن فــردی از 
جملــه روابــط رومانتیــک و واکنــش افــراد نســبت بــه گسســتگی 
ایــن نــوع از روابــط )14،16( همســو اســت. همچنیــن نتایج نشــان 

داد کــه تنظیــم هیجــان در رابطــه ســبک دلبســتگی و نشــانگان 
ــکاران  ــر و هم ــت. فیش ــی اس ــش میانج ــق دارای نق ــه عش ضرب
ــزی  ــاداش مغ ــرات سیســتم پ ــه بررســی اث ــه ای ب )15( در مطالع
بــر تجــارب افــراد در روابــط رومانتیــک پرداختنــد و نشــان دادنــد 
کــه در افــرادی کــه سیســتم پــاداش مغــزی دچــار نقــص عملکــرد 
ــت  ــه شکس ــد زمین ــی توان ــی م ــات منف ــاد هیجان ــا ایج ــد، ب باش
عاطفــی را فراهــم آورد و برخــورداری فــرد از راهبردهــای ســازش 
ــروز ایــن  ــادی از ب ــا حــد زی ــد ت ــه تنظیــم هیجــان مــی توان یافت
ــک  ــور )14( در ی ــی و نیکپ ــد. رجب ــی پیشــگیری کن تجــارب منف
ــان و  ــم هیج ــوزش تنظی ــی آم ــه اثربخش ــه مقایس ــش ب پژوه
تحلیــل روابــط متقابــل بــر مشــکالت ناشــی از شکســت عاطفی در 
دانشــجویان پرداختنــد و نشــان دادنــد کــه آمــوزش تنظیــم هیجان 
در دانشــجویان بــا کمــک بــه آنهــا بــرای بکارگیــری راهبردهــای 
تنظیــم هیجــان انطباقــی تــر، بــه کاهش بیشــتر مشــکالت ناشــی 
از شکســت عاطفــی کمــک مــی کنــد. دهقانــی فــرد و خســروپور 
ــه  ــت رابط ــن کیفی ــتگی بی ــی همبس ــه بررس ــه ب ــک مطالع در ی
والد-فرزنــد، تنظیــم هیجــان و نشــانگان ضربــه عشــق پرداختنــد و 
بــه ایــن یافتــه دســت پیــدا کردنــد کــه در افــرادی کــه از کیفیــت 
مثبــت رابطــه والد-فرزنــد خبــر مــی دهنــد، در یــک رابطــه عاطفی 
نســبت بــه افــراد بــا کیفیــت منفــی رابطــه والد-فرزنــد بــه احتمال 
کمتــر دچــار تجربــه نشــانگان ضربــه عشــق مــی شــوند و تنظیــم 
ــه طــوری  ــی در ایــن بیــن دارای نقــش میانجــی اســت، ب هیجان
کــه کیفیــت مثبــت رابطــه والد-فرزنــد بــا تاثیــر بــر روی تقویــت 
راهبردهــای تنظیــم هیجــان مــی توانــد احتمــال بــروز نشــانگان 

ضربــه عشــق را کاهــش دهــد )25(.
تنظیــم هیجــان انطباقــي بــه افــراد اجــازه مــي دهــد بــا کنتــرل 
و تنظیــم بــار هیجانــات و عواطــف منفــی و پریشــان کننــده کــه 
ــل  ــتند، تحم ــازنده هس ــی و س ــی منطق ــده عمل ــواًل بازدارن معم
شــرایط بحرانــی و حــاد درمانــده کننــده بــرای فــرد آســان شــود. 
توانایــي تنظیــم هیجانــي بــه افــراد در برقــراری روابــط بیــن فردي 
ســالم و بکارگیــری راهبردهایــی جهــت حفــظ و تــداوم آن کمــک 
مــی کنــد و در صــورت بــروز شــرایط بهــم زننــده رابطــه و از هــم 
گسســتگی روابــط نیــز بــه فــرد بــرای غلبــه ســریعتر و بهتــر بــر 
هیجانــات منفــی و ایجــاد ثبــات هیجانــی در خــود و بازگشــت بــه 
شــرایط باثبــات قبلــی کمــک مــی کنــد. اگــر هیجانــات متناســب 
بــا موقعیــت و شــرایط باشــند باعــث واکنــش مثبــت و در غیــر این 
صــورت باعــث واکنــش منفــي مــی شــوند بنابرایــن زمانــي کــه 
هیجانــات شــدید یــا طوالنــی مــی شــوند یــا بــا شــرایط ســازگار 
ــواع  ــا ضــروری اســت و ان ــردن آنه ــم ک ــه تنظی ــاز ب ــتند، نی نیس
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راهبردهــای شــناختی و رفتــاری تنظیــم هیجــان در مقابله ســازنده 
ــی ناشــی از شکســت عشــقی در  ــا پیامدهــای عاطفــي و هیجان ب
طــي دوران نوجوانــي و جوانــی کمــک کننــده هســتند. دلبســتگي 
ایمــن بــه پــدر و مــادر، فضایــي مطمئــن همــراه بــا امنیــت را براي 
ــد  ــردازد و بتوان ــل بپ ــه تعام ــه در آن ب ــد ک ــي کن ــاد م ــرد ایج ف
ــش  ــر تن ــای پ ــت ه ــترس زا و موقعی ــرایط اس ــا ش ــه ب در مواجه
ــا  ــد و ب ــتفاده کن ــد اس ــه ای کارآم ــای مقابل ــي از راهبرده زندگ
مدیریــت بهتــر شــرایط از تشــدید بحــران و پیامدهــای نامطلــوب 
ــاد  ــای ایج ــی گوی ــش زای ــای تن ــت ه ــن موقعی ــد. چنی آن بکاه
شــرایطی هســتند کــه مــی تواننــد فــرد را مســتعد بــروز هیجانــات 
ــه  ــت غلب ــب جه ــای مناس ــری راهبرده ــازند و بکارگی ــی س منف
ــروز شــرایطی غیرقابــل کنتــرل  ــد از ب ــات منفــی مــی توان هیجان
ــی  ــع ســبک هــای دلبســتگی پیــش بین ــد. در واق پیشــگیری کن
ــر  ــراد ب ــم هیجــان هســتند. اف ــد راهبردهــای تنظی ــده نیرومن کنن
ــی را  ــا نگارههــای دلبســتگی، انتظارات اســاس تجــارب عاطفــی ب
از تعامــل خــود بــا آنهــا شــکل مــی دهنــد و ایــن انتظــارات را بــه 
صــورت بازنمایــی هــای ذهنــی از خــود و دیگــران درونــی ســازي                                                        
ــگاره هــای  ــا ن ــه ب ــرم و صمیمان ــاط گ ــن ارتب ــد. بنابرای ــی کنن م
ــت از  ــی مثب ــی ذهن ــر و بازنمای ــاد تصوی ــل ایج ــتگی عام دلبس
خــود و دیگــران مــی شــود و اطرافیــان بــه صــورت افــرادي قابــل 
اعتمــاد و حامــی، ادراك مــی شــوند کــه هنــگام نیــاز و دشــواري 
در دســترس و پاســخگو هســتند. از ایــن رو هنــگام تهدیــد و بــروز 
ــراد را  ــتگی اف ــام دلبس ــی، نظ ــت عاطف ــد شکس ــکالتی مانن مش
بــه ســمت موضــوع دلبســتگی هدایــت مــی کنــد تــا بــا دریافــت 
حمایــت از نــگاره هــای دلبســتگی، تــوان تنظیــم هیجانــات منفــی 
و اســتفاده از راهبردهــای موثرتــر افزایــش یابــد و بدیــن طریــق بــا 
کاهــش درد روانــی ناشــی از آن رویــداد منفــی، احتمــال نشــانگان 

ضربــه عشــق نیــز در فــرد کاهــش مــی یابــد.

نتیجه گیری
بــر اســاس نتایــج پژوهــش، ســبک دلبســتگی ایمــن بــا نشــانگان 
ضربــه عشــق دارای رابطــه منفــی و ســبکهای دلبســتگی اجتنابــی 
و دوســوگرا بــا نشــانگان ضربــه عشــق دارای رابطــه مثبــت معنادار 
ــم  ــازگارانه تنظی ــرد س ــان داد راهب ــج نش ــن نتای ــد.. همچنی بودن
رفتــاری هیجــان بــا نشــانگان ضربــه عشــق دارای رابطــه منفــی 
ــبک دلبســتگی و  ــه س ــان در رابط ــم هیج ــادار اســت و تنظی معن
ــه  ــش میانجــی اســت. در زمین ــه عشــق دارای نق نشــانگان ضرب
ــان  ــق، متخصص ــه عش ــانگان ضرب ــار نش ــراد دچ ــه اف ــک ب کم
حــوزه ســالمت مــی تواننــد بــا توجــه بــه نتایــج ایــن مطالعــه بــا 
ــن  ــور و همچنی ــتگی مح ــالت دلبس ــری مداخ ــی و بکارگی طراح
ــراد را در  ــن اف ــان ای ــاری هیج ــم رفت ــای تنظی ــوزش راهبرده آم
غلبــه بــر آســیب هــای روانــی احتمالــی و درمــان نشــانگان ضربــه 

عشــق یــاری برســانند.
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