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چکیده
نشانگان شکست عشقی ،مجموعه عالئمی است که پس از پایانیافتن یک رابطۀ عاطفی در افراد بهوجود
میآیند و عملکرد فرد را در حوزههای مختلف مورد تأثیر منفی خود قرار میدهد .این پژوهش با هدف توصیف
و تبیین واکنشهای عاطفی دختران با نشانگان شکست عشق انجام شد .روش پژوهش کیفی و از نوع کیفی و
پدیدارشناسی بود .جامعه پژوهش را تمام دختران دانشجوی خوابگاهی دانشگاه تهران تشکیل دادند که در سال
 7931تجربۀ شکست عشقی داشتند .با استفاده از نمونهگیری هدفمند ،دختران ساکن یکی از خوابگاههای
دانشجویی دانشگاه تهران انتخاب شدند .نمونهگیری تا رسیدن به اشباع دادهها ادامه یافت و در نهایت  71نفر
انتخاب شدند و از طریق مصاحبههای نیمهساختاریافته مورد مطالعه قرار گرفتند .تحلیل دادهها از طریق روش
کالیزی انجام شد .تحلیل مصاحبهها به تولید دو مضمون اصلی 71 ،مضمون فرعی و  13مفهوم اولیه منجر شد.
مضمون اصلی نخست «واکنشهای عاطفی سازگارانه» بود که مضمونهای فرعی "احساس ارزشمندی ،احساس
رضایت و تنظیم عواطف" را در بر میگرفت .مضمون اصلی دوم «واکنشهای عاطفی ناسازگارانه» بود که
مضمونهای فرعی "احساس شکست ،احساس بیارزشی ،احساس سردرگمی هیجانی ،احساس ترس ،احساس
کمبود و سوگ ،احساس آسیبپذیری ،افسردگی ،احساس خشم ،احساس حسادت ،احساس ماللت ،بیاشتیاقی و
دلزدگی و تنفر" بود .نتایج پژوهش نشان داد که تجربه شکست عشقی ،پیامدهای سخت و ناگوار و بعضاً رشد
محوری دارد که در افراد مختلف متفاوت و بعضاً مشابه است .نتایج پژوهش بهدلیل بومیبودن و استفاده از
رویکردی کیفی ،امکان تعمیمپذیری در جامعه ما را دارد و همچنین زمینهای برای تدوین دستورالعملهای
مداخالتی و بستههای مشاورهای متناسب با این آسیب فراهم میکند.
کلیدواژهها :سندرم ضربه عشق ،جدایی عاطفی ،واکنشهای عاطفی ،دانشجویان با تجربه شکست عشقی ،مطالعه
پدیدارشناسی.
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مقدمه
از دیدگاه نظریۀ اریکسون ،وجه تمایز دوره جوانی با دیگر دورههای سنی از طریق بحران
صمیمیت در برابر انزوا مشخص میشود .افراد در این بازه سنی اغلب بهدنبال ایجاد رابطه با جنس
مخالف هستند (بیرز و سیفگی کرنگی )۰۲1۲ ،1و این روابط برای آنها میتواند منبع مهم هویت،
صمیمیت ،موقعیت اجتماعی و امنیت عاطفی باشد (سیلور .)۰۲12 ،۰گاهی اوقات روابط عاشقانه
بهدالیلی از هم گسسته میشود و پایان رابطه عاشقانه یکی از دردناکترین حوادثی است که افراد
میتوانند در زندگی خود تجربه کنند (تردست .)1232 ،در واقع قطع رابطه عاشقانه ،رخدادی
پرتنش است که به خشم زیاد و احساس ناامنی منجر میشود (رجبی ،جوکار و علیمرادی.)123۱ ،
یافتههای پژوهشی ایستویک ،فینکل ،کریشنامورتی و لوئنستین )۰۲۲۲( 2حاکی است که افراد از
آشفتگی و نابودی رابطۀ عشقی بهعنوان یکی از افسردگیهای پرتکرار و حوادث ناگواری یاد
میکنند که تجربه کردهاند.
نتایج مطالعات در مورد روابط نشان میدهد که شکست در رابطه عاطفی ،پیامدهای منفی مانند
احساس ناراحتی ،افسردگی ،خاطرات منفی و ضربه عاطفی بهدنبال دارد (دل پالسیو گونزالز،
کالرک و سولیوان ۰۲1۱ ،4و پارکس .)۰۲۲۲ ،5رأس )1333( ۲برای اولینبار نشانگان ضربه عشق

۱

را معرفی کرد .شکست عشقی ،مجموعه نشانههایی است که پس از پایان یافتن رابطۀ عاطفی در
افراد به وجود میآید و عملکرد فرد را در حوزههای مختلف همچون تحصیلی ،اجتماعی و شغلی
تحت تأثیر منفی خود قرار میدهد؛ واکنشهای غیرمنطقی به دنبال دارد و مدت زمان زیادی این
نشانهها باقی میماند (رأس .)۰۲۲۱ ،نشانگان ضربه عشق بهعنوان رویدادی همراه با تنش شدید و تا
اندازهای آسیبزا تجربه میشود (فیلد .)۰۲11 ،۲رویداد ضربه عشق ،فشار روانی را برمیانگیزد و
در فرد احساس ناتوانی در کنترل و پیشگیری از رویدادها را ایجاد میکند (اشمیت 3و همکاران،
 .)۰۲۲3در مجموع نشانگان ضربه عشق ،چهار ویژگی کلیدی شامل برانگیختگی ،1۲پرهیز،11
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1. Beyers & Seiffge-Krenke
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3. Eastwick, Finkel, Krishnamurti, & Loewenstein
4. del Palacio-González, Clark and O’Sullivan
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6. Rosse
7. the love trauma syndrome
8. Field
9. Schmitt
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11. Avoidance

نشانههای هیجانی و عاطفی اضطراب مانند احساس نگرانی ،بیقراری و انتظار بدترین رویداد و
حتی در مواردی بیش برانگیختگی ،مشکل در خواب و بیداری همراه است .کرختی هیجانی به
کاهش توانایی بعضی افراد در تجربه آینده احساس عشق پس از رخداد نشانگان ضربه عشق اطالق
میشود (رجبی ،جوکار و علیمرادی.)123۱ ،
نتایج دیگر پژوهشها نیز در تأیید این آثار نشان میدهد که انحالل رابطه عاطفی میتواند نتایج
و پیامدهای متعددی از نظر عاطفی و هیجانی از جمله بروز اختالالت خلقی و نشانههای غم بهدنبال
داشته باشد (سیلور )۰۲12 ،و نقش راهبردهای مقابلهای در کاهش یا افزایش عواطف تجربهشده،
شکلگیری افسردگی و کاهش سالمت روان تأثیرگذار است (گرانفسکی ،کرایج و اسپینهوون،4
 .)۰۲۲۰از نظر لوکویت )۰۲۲۲( 5ضربه در روابط عاشقانه از نظر عاطفی و هیجانی شبیه به سوگ
است و فرد ابتدا در رویارویی با تغییر رفتار معشوق خود ،احساس شوک و بهت را تجربه میکند و
در مراحل بعدی به ترتیب با انکار ،خشم شدید و غمگینی و ناامیدی روبهرو میشود.
یکی از تکالیف مهم پیش رو در جوانی ،برقراری روابط صمیمی پایدار و رضایتبخش است.
یکی از مهمترین دغدغههای دوران جوانی را میتوان یافتن شریک مناسب برای زندگی دانست
که باعث آرامش روحی و جسمی در فرد میشود (برک۰۲۲۱ ،۲؛ ترجمه سیدمحمدی.)1231 ،
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یادآوری خودکار 1و کرختی هیجانی ۰دارد (گیلبرت و سیفر .)۰۲11 ،2این برانگیختگی با

ورود به دانشگاه نیز برای جوانان همراه با تجربههای جدید ارتباط با جنس مخالف اسـت .تغییر
موقعیت و دوری از خانواده بویژه برای دانشجویان ساکن خوابگاه موجب میشود که نیازمندیهای
عاطفی خاصتر شود و احتمال درگیرشدن در روابط عاطفی با جنس مکمل ظهور بیشتری پیدا کند
(گرایلی .)123۲ ،در این میان پژوهشها داللت میکند که تجربه شکست عشقی و از دستدادن
رابطه رمانتیک در دوران دانشجویی پدیده بسیار شایعی است و غالباً به افت عملکرد تحصیلی و
افسردگی منتهی میشود؛ لذا نیازمند توجه روانشناختی ویژه است (دهقانی .)123۲ ،به نظر
بروانستین )۰۲11( ۱با افزایش سن ازدواج و افزایش روابط عاشقانه قبل از آن بین جوانان ،بسیاری

1. Automatic membering
2. Emotional anaesthesia
3. Gilbert & Sifers
4. Garnefski, Kraaij & Spinhoven
5. Luquet
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7. Brownstein
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از آنها فروپاشی روابط عاشقانه را تجربه میکنند .فراوانی مراجعه افراد با شکست عشقی به مراکز
مشاوره در باب این مسئله ،دلیل اهمیت و ضرورت بررسی این موضوع را مشخص میکند
(پولینگ .)۰۲۲۲ ،1در طی شکست روابط رمانتیک ،زنان بیشتر از مردان آسیبپذیر هستند؛ این
عدم توازن باعث میشود در آنان پیامدهای منفی مانند افسردگی و خشم بیشتر باشد .با توجه به
عوارض چند جانبۀ نشانگان ضربه عشق و اینکه بیشترین آسیبدیدگان ،دختر هستند (اکبری
خانجانی ،پورشریفی ،علیلو و عظیمی ،)1231 ،لزوم پرداخت به این موضوع در دختران دانشجوی
با این تجربه بیشتر احساس میشود .از سویی دیگر بیشتر پژوهشها در این حوزه از نگاه پژوهشهای
کمی است و سهم پژوهشهای کیفی بهعنوان روشی که تجربۀ خود افراد را از رخداد نقل میکند،
کمتر است .یکی از پژوهشهای کیفی در این زمینه پژوهش باهنر ،آسایش و قاضینژاد ()123۲
است .آنها در تحقیق خود نشان دادند دختران با تجربه شکست عشقی در حوزه واکنشهای رفتاری
و مقابلهها ،دو واکنش اصلی دارند :مضمون اصلی نخست «واکنشهای رفتاری و مقابلههای
سازگارانه» بود که مضمونهای فرعی حرکت به سوی دیگران ،سازگاری با شرایط ،درخواست
کمک حرفهای ،احتیاط در رفتار ،خودمدیریتی ،اشتغال و فعالیت ،بهرهمندی از مهارت و
واکنشهای معنوی سازگارانه را دربرمیگرفت و مضمون اصلی دوم «واکنشهای رفتاری و
مقابلههای ناسازگارانه» بود که مضمونهای فرعی مقایسهگری ،سرزنشگری ،عدم مراجعه به
متخصص ،بازی نقش ،یادآوری خاطرات ،دوریگزینی ،خودآسیبرسانی ،اهمالکاری و
گالیههای معنوی بود .با توجه به کمبود تحقیقات کیفی در حوزه واکنشهای عاطفی و هیجانی و
وجود واکنشهای گوناگون در قربانیان ،شناخت واکنشهای عاطفی دانشجویان در برخورد با چنین
رویدادی میتواند زمینه توانمندسازی و حفط سالمت روان آنان را ارتقا بخشد؛ لذا بر آن شدیم
تا با استفاده از پژوهش کیفی به شناخت دقیقتری از تجربه زیستۀ عاطفی این گروه از افراد دست
یابیم که قربانی شکست عشقی شدند.
چند عامل بسیار مهم باعث شکلگیری تحقیق شد :اول اینکه براساس نتایج پژوهشها ،میزان
شیوع تجربه شکست عشقی مشهود است بهطوری که در تحقیقات غیربومی بیش از  %۲5جوانان،
شکست عاطفی را تجربه میکنند (گاریمال ،ویر و دال .)۰۲14 ،۰طبق آمار وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری  %۰1دانشجویان نیز اظهار کردند که اخیرا تجربه شکست عاطفی را داشتهاند (پورشریفی،
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علوم با اشاره به مشکالت شایع دوران دانشجویی براساس آمارها یک سوم دانشجویان ایرانی
شکست عشقی را در دوران دانشجویی تجربه میکنند (یعقوبی)123۲ ،؛ لذا بهدلیل گسترش
شکست عشقی ،تمرکز بر تجربههای آسیبدیدگان آن قابل توجیه است .دوم اینکه شکست
عشقی بر افراد تأثیرات زیانباری دارد و موجب تعارضات و گسستگیهای فردی ،اجتماعی و
گاهی خانوادگی و نیز واکنشهای روانشناختی آسیبزایی در آسیبدیدگان میشود .سوم اینکه
شکست عشقی میتواند بهعنوان پدیده خاص فرهنگی دیده شود و وابسته به نوع فرهنگ آثار
متفاوتی داشته باشد .چهارم اینکه بیشترین آسیبدیدگان دختران هستند؛ لذا بررسی دربارۀ دختران
بهعنوان همسران و مادران آینده و اهمیت بازسازی روانی آنان در پرورش نسلهای بعدی قابل
توجیه است .پنجم اینکه پژوهش چندانی در حوزه بررسی کیفی آثار شکستهای عشقی در ایران
انجام نشده است و امکان تعمیم یافتههای خارج از کشور به نمونههای داخلی محدودیت دارد.
ششم اینکه برای تهیۀ بستههای مداخلهای مناسب الزم است به بررسی عمیق تجربه آسیبدیدگان و
نوع واکنشهای عاطفی و دیگر واکنشهای آنها پرداخته شود؛ لذا پژوهشگران در این پژوهش با
مطالعهای کیفی درصدد پاسخگویی به این سؤال هستند که« :واکنشهای عاطفی دختران آسیبدیده
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زرانی ،وقار ،جعفری و طارمیان .)12۲4 ،همچنین طبق اعالم رئیس سابق مرکز مشاوره وزارت

از شکست عشقی چه ویژگیها و کیفیاتی دارد؟».

روش
با توجه به اینکه هدف پژوهش ،درک کیفی واکنشهای عاطفی افراد دچار شکست عشقی از
نظر تجربۀ زیستۀ دختران با شکست عشقی ساکن خوابگاه بود ،ورود به درون جهان زیسته آنها
مستلزم انتخاب رویکرد و روشی است که بتوانند این کار را انجام دهند .یکی از انواع
رویکردهای کیفی ،روش پدیدارشناسی 1است .مطالعۀ پدیدارشناسی ،معنای تجربه زیسته افراد
متعدد از هر مفهوم یا پدیده را مدنظر قرار میدهد (کرسول۰۲۲۱ ،؛ ترجمه دانایی فرد و کاظمی،
 .)123۲پدیدارشناسی از نظر لغوی ،مطالعۀ پدیدهها از هر نوع و توصیف آنها با در نظرگرفتن
چگونگی بروز تجلی آنها ،قبل از هرگونه ارزشگذاری ،تأویل یا قضاوت ارزشی است (امامی
سیگارودی ،دهقان نیری ،رهنورد و نوری .)1231 ،بهمنظور درک تجربه زیستۀ عاطفی دختران
621
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دچار شکست عشقی در این پژوهش روش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی ،انتخاب شد.
نمونه مطالعه این تحقیق از بین دختران دانشجو با تجربۀ شکست عشقی انتخاب شد .بنابراین
جامعه آماری شامل تمام دانشجویان دختر مجرد ساکن خوابگاههای دانشگاههای تهران در نیمسال
دوم تحصیلی  123۲ـ  123۱بود که دچار شکست عشقی شده بودند و حداقل یک ماه و حداکثر
 1۰ماه از زمان قطع روابطشان با فرد مقابل سپری شده بود؛ بین  ۰۲تا  ۰۲سال داشتند و در رابطه
جدیدی با کسی نبودند .افزون بر این تمایل شرکت در پژوهش و عالقهمندی به فهم ماهیت و
معنای تجربۀ خود از دیگر مالکهای ورود به پژوهش بود .همچنین افرادی که علت شکست
عاطفی آنها طالق و پایان یافتن رابطۀ زناشویی بود از نمونه حذف شدند .دیگر مالک خروج از
پژوهش نیز ابتال به بیماریهای روانی ،تحت درمان روانشناختی بودن و مصرف دارو بود.
بهمنظور نمونهگیری از روش نمونهگیری هدفمند 1استفاده شد .نمونهگیری هدفمند به منزلۀ
گزینش واحدهای مورد مطالعه با توجه به مالکهای معینی است که توسط پژوهشگر تعیین میشود
(هومن .)123۲ ،نمونۀ این پژوهش ،از بین دختران ساکن یکی از خوابگاههای دانشجویی دانشگاه
تهران ،که تجربۀ شکست عشقی را در یک سال گذشته داشتند از طریق نصب اعالمیه در
تابلوهای اعالنات خوابگاه انتخاب شدند .از آنجا که در تحقیقات کیفی قاعدۀ کلی این است که
پژوهشگر باید به گردآوری دادهها ادامه دهد تا زمانی که مقولهها اشباع شود ،نمونهگیری تا
رسیدن به اشباع نظری دادهها ادامه یافت؛ یعنی تا زمانی که هیچ دادۀ جدید یا مرتبط به یک
مضمون به دست نیامد .الزم است مقولهها از لحاظ ویژگیها و ابعاد بخوبی پرورش یافته باشد؛
گوناگونیهای آن را به نمایش بگذارد و مناسبات مقولهها بخوبی مشخص ،و اعتبارشان ثابت شده
باشد (استراوس و کوربین133۲ ،۰؛ ترجمه افشار .)123۲ ،پس از بررسی دارابودن شرایط این
پژوهش در نهایت با اشباع دادهها  14نفر انتخاب شدند.
دادههای این پژوهش ،دادههای کیفی ،و بر مصاحبههای نیمهساختاریافته 2مبتنی بود .این
مصاحبهها با سؤاالت باز پاسخ شروع ،و براساس صحبتهای مشارکتکنندگان هدفمند و هدایت
شد .پس از اطمیناندادن به مراجعه کنندگان از محرمانهبودن اطالعات ،اجازه ضبط مصاحبهها از
آنان گرفته شد .در ابتدا ،مصاحبه با یک سؤال کلی که« :تجربه شکست عشقی چه آثاری بر
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1. Purposive sampling
2. Strauss & Corbin
3. Semi-structured

مشارکتکنندگان اجازه میداد به موضوع شکست عشقی خود در این حوزه بهصورتینزدیک
شوند که عالقهمند بودند .در ادامه با توجه به پاسخهای آنان و با درنظرداشتن هدف پژوهش،
سؤاالت جدیدتری مطرح میشد .مصاحبهها بین  45ـ  2۲دقیقه متناسب با روایات ،میزان تحمل و
عالقه مشارکتکنندگان به طول میانجامید .سپس برای تحلیلهای بعدی ،مصاحبهها بدقت روی
کاغذ پیادهسازی شد .مصاحبهها براساس مبانی نظری و هدف پژوهش و با تأیید یک استاد مسلط
بر مبانی پژوهش کیفی در دو محور کلی روانشناختی (شامل بعد رفتاری و معنوی) طراحی شد.
الزم به ذکر است که برای محفوظ ماندن ویژگی آزمودنیها در گزارش نقل قولها از عبارات
(شرکتکننده شماره  ۰ ،1و )...استفاده شد.
بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش کالیزی 1استفاده شد که یکی از روشهای پرکاربرد
تحلیل در تحقیقات پدیدارشناسی توصیفی است (محمدپور .)123۲ ،این روش شامل خواندن
یافتههای مهم هر مصاحبه و هم احساسشدن با افراد مشارکتکننده بهمنظور درک آنها،
استخراج جمالت مهم در رابطه با پدیدۀ مورد مطالعه ،دادن مفاهیم خاص به جمالت استخراج
شده (فرمولبندی) ،دستهبندی مفاهیم مشترک ،رجوع به مطالب اصلی و مقایسۀ افکار و ترکیب

تبیین واکنشهای عاطفی دختران با نشانگان شکست عشثی؛ مطالعهای کیفی

عواطف و احساسات شما داشته است و شما چه واکنشهای عاطفی داشتهاید؟» آغاز میشد که به

آنها ،توصیف نهایی پدیدۀ مورد مطالعه و در نهایت بازگردانی توصیف پدیدهها به
مشارکتکنندگان در راستای معتبرسازی نتایج است.
برای بررسی اعتبار و صحت دادههای پژوهش از چهار معیار قضاوت شامل باورپذیری،۰
انتقالپذیری ،2اطمینان ذیری 4و تصدیقپذیری 5استفاده شد که توسط لینکن و گوبا (،13۲5
 )1334پیشنهاد شده است .برای تضمین باورپذیری ،متن مصاحبه در اختیار همکار پژوهشگر قرار
گرفت تا درستی نتایج اعمال شود و برای افزایش امکان انتقال دادهها سعی شد مشارکتکنندگان
این پژوهش با بیشترین تنوع در ویژگیهای جمعیت شناختی انتخاب شوند .برای رسیدن به اصل
اعتماد و اطمینان ،روش تحلیل کالیزی انتخاب گردید که روش مرسوم و قابلقبولی از سوی
پژوهشگران پژوهشهای پدیدارشناسی است .افزون بر این به منظور تأمین تصدیقپذیری ،سعی شد

1. Colaizzi
2. Credibility
3. Transferability
4. Dependability
5. Confirmability
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پژوهشگران قضاوتها و سوگیریهای خود را تا حد امکان در کار دخالت ندهند.

یافتهها
با  14نفر در این پژوهش مصاحبه شد که اطالعات جمعیتشناختی آنان در جدول شماره 1
ارائه شده است.
جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی مشارکتکنندگان در پژوهش
شناسه

سن

مدت رابطه

مدت جدایی

۱

۶۲

 ۴سال

 ۲ماه

۶

۶۲

 ۱سال

 ۶ماه

۳

۶۴

 ۳سال

 ۲ماه

۴

۶۳

 ۶سال

 ۳ماه

۲

۶۴

 ۴سال

 ۱۶ماه

۲

۶۴

 ۱.۲سال

 ۲ماه

۷

۶۶

 ۱سال

 ۱۶ماه

۸

۶۲

 ۶سال

 ۸ماه

۹

۶۲

 ۱سال

 ۱۱ماه

۱۱

۶۴

 ۶سال

 ۱۱ماه

۱۱

۶۲

 ۲سال

 ۷ماه

۱۶

۶۲

 ۳سال

 ۲ماه

۱۳

۶۴

 ۲سال

 ۸ماه

۱۴

۶۳

 ۴سال

 ۹ماه

براساس دادههای جدول 14 ،دختر در بازه سنی  ۰۲ـ  ۰۲سال در پژوهش شرکت کردند که
میانگین سنی آنها  ۰4/25بود .یافتهها نشان میدهد مشارکتکنندگان واکنشهای عاطفی متفاوتی
نسبت به تجربه شکست عشقی نشان دادند .نتایج تجربه و تحلیل دادهها در جدول شماره  ۰آمده
است.
632

مضمون اصلی

مضمونهای فرعی

احساس ارزشمندی

واکنشهای عاطفی
سازگارانه

احساس رضایت

تنظیم عواطف

احساس شکست

احساس بیارزشی

واکنشهای عاطفی

سردرگمی هیجانی

ناسازگارانه

احساس ترس

احساس فقدان و سوگ

مفاهیم اولیه

فراوانی

احساس بهبودی

1

احساس عزتنفس

9

خویشتن دوستی

2

حس قدرت و استقالل

1

احساس رضایت از خویش

9

رسیدن به آرامش

1

کاهش تنش

9

حس رضایت از زندگی

2

مدیریت احساسات

1

تابآوری

9

تمایزیافتگی عقل و احساس

1

احساس شکست عاطفی

9

احساس شکست غرور

2

سرشکستگی

1

تأسف برای خود

1

احساس بیارزشی

2

حس دوسویهگرایی

8

پریشانی و نابسامانی

2

احساس گیجی

9

احساس عدم تعلق

2

بهتزدگی عاطفی

1

ترس از دست دادن

1

ترس از تنهایی

3

ترس از شروع رابطه جدید

9

حس از دست دادن فرد

2

حس از دست دادن رابطه

7

احساس خأل عاطفی

1

نبود عشق

2

تبیین واکنشهای عاطفی دختران با نشانگان شکست عشثی؛ مطالعهای کیفی

جدول  .2مضمونهای اصلی ،مضمونهای فرعی و مفاهیم اولیه واکنشهای عاطفی شکست عشقی
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ادامه جدول  .2مضمونهای اصلی ،مضمونهای فرعی و مفاهیم اولیه واکنشهای عاطفی شکست عشقی
مضمون اصلی

مضمونهای فرعی
احساس آسیبپذیری

افسردگی

احساس خشم

واکنشهای عاطفی

احساس حسادت

ناسازگارانه
احساس ماللت

بیاشتیاقی

دلزدگی و تنفر

مفاهیم اولیه

فراوانی

آسیب روحی

1

احساس ضعف و ناتوانی

2

حزن و اندوه

71

گریه و زاری

6

سردی هیجانی

2

خشم به خود

1

خشم از معشوق

79

خشم از خدا

1

خشم انفجاری

2

حسادت به هم جنسان خود

2

بیحوصلگی

71

بیحالی

1

خستگی

2

کرختی

9

بیعالقگی

1

بیانگیزگی

9

دلخوشی واهی

2

ناامیدی

1

دلزدگی از خود

1

دلزدگی از فرد مقابل

8

دلزدگی از جنس مخالف

1

همانطور که در جدول  ۰مشاهده میشود ،تجزیه و تحلیل دادهها به تولید دو مضمون اصلی،
 15مضمون فرعی و  43مفهوم اولیه منجرشد .مضمون اصلی نخست «واکنشهای عاطفی سازگارانه»
بود که مضمونهای فرعی "احساس ارزشمندی ،احساس رضایت و تنظیم عواطف" را در
برمیگرفت .مضمون اصلی دوم «واکنشهای عاطفی ناسازگارانه» بود که مضمونهای فرعی
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"احساس شکست ،احساس بیارزشی ،احساس سردرگمی هیجانی ،احساس ترس ،احساس نبود و
سوگ ،احساس آسیبپذیری ،افسردگی ،احساس خشم ،احساس حسادت ،احساس ماللت،

واکنشهای عاطفی سازگارانه
احساس ارزشمندی :یکی از واکنشهای عاطفی سازگارانه افراد ،ارزشمندی بود .این واکنش
شامل احساس بهبودی ،احساس عزتنفس ،خویشتن دوستی و حس قدرت و استقالل بود.
مشارکتکنندگان چنین اذعان کردند که با گذشت زمان و خودکاوی بمرور موفق به تجربه
احساس ارزشمندی شدند .به دو نمونه از گزارش تجربی مشارکتکنندگان در این زمینه اشاره
شده است:
«به مرور با این واقعیت مواجه شدم که واقعاً به درد هم نمیخوردیم و این درک ،حالمو خوب
میکرد» (مشارکتکننده شماره .)2
«بعد از شکست عشقی خودمو باور کردم و نمیدونی چقدر این حس از درون بهم کمک
کرد که کنار بیام» (مشارکتکننده شماره .)1۲
احساس رضایت :تجربه احساس خرسندی از جمله واکنشهای مشارکتکنندگان بود .این
مضمون خود را در قالب احساس رضایت از خویش ،رسیدن به آرامش ،کاهش تنش و حس
رضایت از زندگی نشان داد .برخی مشارکتکنندگان ادعا کردند که بمرور احساسات بهتری را

تبیین واکنشهای عاطفی دختران با نشانگان شکست عشثی؛ مطالعهای کیفی

بیاشتیاقی و دلزدگی و تنفر" بود.

تجربه کردند و تا حدی به تثبیت رسیدند .در زیر به دو نمونه از گزارش تجربی مشارکتکنندگان
در این زمینه اشاره شده است:
«وقتی رابطه رو تو ذهنم برای خودم تموم کردم به آرامش رسیدم» (مشارکتکننده شماره .)5
«االن که دارم به قبل نگاه میکنم ،میبینم چقدرحالم خوب شده» (مشارکتکننده شماره .)3
تنظیم عواطف :یکی از ابعاد واکنشهای سازگارانه عاطفی مشارکتکنندگان ،تنظیم عواطف
بود .مشارکتکنندگان اعتقاد داشتند پس از گذر از این تجربه دریافتند که میتوانند عواطف خود
را مدیریت کنند و آستان تحمل خود را افزایش دهند .در این میان ،تنظیم عواطف ،خود را در
مقولۀ مدیریت احساسات بیشتر نمایان ساخت .در زیر به دو نمونه از گزارش تجربی
مشارکتکنندگان در این زمینه اشاره شده است:
«از بعد از اون یاد گرفتم که احساسمو توی مشکالتی که برام بهوجود میاد کنترل کنم»
(مشارکتکننده شماره .)4
«توی این اتفاق فهمیدم همه مشکالت قابل حله ،فقط باید تحملم رو ببرم باال» (مشارکتکننده
شماره .)۲
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واکنشهای عاطفی ناسازگارانه
احساس شکست :مشارکتکنندگان چنین بیان میکردند که نوعی احساس شکست را تجربه
کرده بودند .این احساس در چهار قلمروی احساس شکست عاطفی ،احساس شکست غرور،
سرشکستگی و تأسف برای خود نمود پیدا کرد .آنها گزارش کردند که احساس بازندهبودن
میکردند و فرد نسبت به خود احساس ناتوانی را تجربه کرده بود .دو نمونه از گزارش تجربی
مشارکتکنندگان:
«اوایل خیلی اذیت شدم؛ چون من باخته بودم و نمیدونستم با زندگی بعد اون چه کارکنم»
(مشارکتکننده شماره .)۲
«حس کردم غرورمو برای یه آدمی گذاشتم که اصالً چیزی از عشق نمیفهمه»
(مشارکتکننده شماره .)11
احساس بیارزشی :برخی از شرکتکنندگان در مصاحبهها از احساس بیارزشی خود صحبت
کردند .در نظر آنان تمام شدن ارتباط با معشوق و رفتن وی به القای احساس بیارزشی در دختران
آسیبدیده از شکست عشقی منجر شده است .دو نمونه از گزارش تجربی مشارکتکنندگان:
«خیلی حس بیارزشی و مفید نبودن داشتم» (مشارکتکننده شماره .)1
«همش با خودم میگفتم اگر براش ارزش داشتم منو اینجوری رها نمیکرد» (مشارکتکننده
شماره .)11
احساس سردرگمی هیجانی :با توجه به بررسیهای این مطالعه مشخص شد که اغلب
مشارکتکنندگان قربانی شکست عشقی ،سردرگمی و شوک هیجانی را در مصاحبه گزارش
کردند .این هیجانات شامل حس دوسویهگرایی ،پریشانی و نابسامانی ،احساس گیجی ،احساس
عدم تعلق و بهتزدگی است .فرد در این واکنشهای هیجانی دچار به همریختگی و آشفتگی
میشود و توانایی درک شرایط را ندارد .دو نمونه از گزارش تجربی مشارکتکنندگان:
«خیلی نسبت به زندگیم گیج شده بودم؛ نمیدونستم کجای دنیام» (مشارکتکننده شماره .)5
«اوایل اینقدر پریشان بودم که همه فکر میکردن دیوونه شدم» (مشارکتکننده شماره .)1۲
احساس ترس :یکی از واکنشهای ناسازگارانۀ عاطفی و هیجانی افراد ،احساس ترس است.
بیشتر دختران قربانی شکست عشقی به احساسات ترس اشاره کردند .این احساسات عمدتاً به ترس
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از دستدادن رابطه ،ترس تنهایی و ترس از رابطه جدید مربوط میشد .مشارکتکنندگان از نوعی
احساس ترس و نگرانی نسبت به اکنون و آینده یاد میکردند و در این باب حس تنهایی بیشتر از

مشارکتکنندگان:
«حس میکردم تنهام و دیگه توی دنیا کسی رو ندارم» (مشارکتکننده شماره .)2
«خیلی میترسم توی رابطه جدیدم باکسی صمیمی بشم» (مشارکتکننده شماره .)12
احساس نبود و سوگ :در مصاحبهها مشخص شد که اغلب مشارکتکنندگان نوعی تجربه
سوگ را پشت سر گذاشته بودند .دختران شرکتکننده در پژوهش این نبود و سوگ را بهصورت
از دستدادن فرد ،از دستدادن رابطه ،احساس خأل عاطفی و نبود عشق را تجربه کرده بودند .بین
مضمونهای شناسایی شده در حیطه سوگ ،احساس خأل بیشترین گزارش را داشت .دو نمونه از
گزارش تجربی مشارکتکنندگان:
«خیلی بهش وابسته شده بودم و وقتی رفت انگار جونم رفته» (مشارکتکننده شماره .)۲
«برام خیلی دردناک بود که خاطرات اون رابطه رو دیگه نمیتونم تکرار کنم» (مشارکتکننده
شماره .)2
احساس آسیبپذیری :برخی از دختران قربانی شکست عشقی ،احساس آسیبپذیری را
گزارش کردند .این احساس ناسازگار شامل آسیب روحی و احساس ضعف و ناتوانی است .دو

تبیین واکنشهای عاطفی دختران با نشانگان شکست عشثی؛ مطالعهای کیفی

دیگر احساسات مربوط به ترس خود را نمایان ساخت .دو نمونه از گزارش تجربی

نمونه از گزارش تجربی مشارکتکنندگان:
«بعد از این اتفاق خیلی از لحاظ روحی آسیب دیدم» (مشارکتکننده شماره .)1
«چون ضربۀ بدی خورده بودم اصالً حس میکنم ناتوانم» (مشارکتکننده شماره .)11
افسردگی :تحلیل مصاحبهها نشان داد که از جمله واکنشهای عاطفی و هیجانی ناسازگار در
خور توجه ،مفهوم افسردگی است .تمام مشارکتکنندگان در مطالعه احساس افسردگی را تجربه
کرده بودند و حزن و اندوه ،گریه و زاری و سردی هیجانی در واکنش ناسازگار افسردگی
استخراج شد .دو نمونه از گزارش تجربی شرکتکنندگان:
«افسردگی خودمو با گریه و زاری نشون میدادم؛ خیلی ناراحت بودم» (مشارکتکننده شماره
.)2
«حس میکنم این غم من باعث سردشدن من به روابط میشه و تا آخر عمر باقی میمونه»
(مشارکتکننده شماره .)5
احساس خشم :مشارکتکنندگان اغلب از احساس خشم بهعنوان یکی از واکنشهای
ناسازگارانۀ عاطفی و هیجانی استفاده میکردند و تقریباً تمام آنها این حس را تجربه کرده بودند.
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این واکنش هم شامل خشم به خود ،هم خشم به معشوق ،هم خشم به خدا و خشم انفجاری بود.
دختران شرکتکننده در پژوهش بیش از همه نسبت به معشوق احساس خشم و پرخاش ،و از
حالتی از خشم فروخورده و نهفته یاد میکردند .دو نمونه از گزارش تجربی شرکتکنندگان:
«هر وقت بهش فکر میکردم یه حالت خشم به هم دست میداد که میخواستم فقط تخلیهش
کنم» (مشارکتکننده شماره .)1۲
«نسبت به خودم ،طرف مقابل ،خدا ،اصالً زمین و زمان خشم داشتم» (مشارکتکننده شماره .)۲
احساس حسادت :این رفتار ناسازگارانه در برخی از دختران با تجربه ضربه عشق دیده شد .آنها
چنین بیان میکردند که پس از از دست رفتن ارتباط عاشقانۀ خود به دوستان و اطرافیان خود
حسادت میورزیدند که در روابط عاطفی بودند و یا حاالت روحی و هیجانی مساعدتری داشتند.
یک نمونه از گزارش تجربی شرکتکنندگان:
«نسبت به دوستام که خیلی شاد و خوشحالبودن خیلی حسادت میکردم» (مشارکتکننده
شماره .)1۰
احساس ماللت :برخی از شرکتکنندگان از تغییر خلق خود بهعنوان حاالت ماللآور و
خستگی صحبت میکردند .آنها گزارش کردند که بیحالی ،خستگی و کرختی نسبت به کارهای
روزمره زیاد ،و نسبت به وظایف زندگی دچار افت شده بودند .دو نمونه از گزارش تجربی
شرکتکنندگان:
«حوصله هیچ کس رو نداشتم؛ فقط میخواستم با خودم تنها باشم» (مشارکتکننده شماره .)1
«یه حس کسلی و کرختی داشتم که دست و دلم به هیچ کاری نمیرفت» (مشارکتکننده
شماره .)۰
بیاشتیاقی :این احساس از بیعالقگی ،بیانگیزگی ،ناامیدی و دلخوشی واهی تشکیل شده
است .دختران آسیبدیده از شکست عشقی از نوعی دلمردگی یاد میکردند و نسبت به زندگی و
روابط بیانگیزه بودند .دو نمونه از گزارش تجربی شرکتکنندگان:
«با این اتفاق حس کردم دنیا برام تموم شده و دیگه زندگیم به روال سابق برنمیگرده»
(مشارکتکننده شماره .)1۲
«چون توی این رابطه خیلی انرژی گذاشته بودم ،تموم که شد منم انگیزمو از دست دادم»
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(مشارکتکننده شماره .)11
دلزدگی و تنفر :از آثار شکست عشقی میتوان به دلزدگی و تنفر نیز اشاره کرد .این دلزدگی و

نشان میدهد .برخی از مشارکتکنندگان در پی این تجربه از خود متنفر شده بودند و برخی دیگر
عالوه بر تنفر از خود ،تنفر نسبت به فرد مقابل را نیز گزارش کردند .همچنین تنفر نسبت به جنس
مخالف نیز با شدت هیجانی بیشتر شناسایی شد .دو نمونه از گزارش تجربی شرکتکنندگان:
«خیلی از خودم نفرت داشتم؛ چون حس میکردم به خاطر رفتارهای خودمه که اون این کار
رو با من کرد» (مشارکتکننده شماره .)3
«توی این مدت عالقم به طرف به نفرت ازش تبدیل شد» (مشارکتکننده شماره .)1
با توجه یافتههای پژوهش پرواضح است که واکنشهای عاطفی افراد با تجربه شکست عشقی
در دو بعد واکنشهای سازگارانه وناسازگارانه قابل تبیین است .در ادامه به بحث بیشتر در این زمینه
پرداخته شده است.

بحث و نتیجهگیری
نتایج این مطالعۀ نشان داد که در برخی از واکنشهای عاطفی قربانیان ضربه عشقی ،مشابهت ،و
در برخی واکنشهای دیگر تفاوت وجود داشت .همانطور که بیان شد ،تجزیه و تحلیل دادهها به

تبیین واکنشهای عاطفی دختران با نشانگان شکست عشثی؛ مطالعهای کیفی

تنفر ،خود را در حیطههای دلزدگی از خود ،دلزدگی از فرد مقابل و دلزدگی از جنس مخالف

تولید دو مضمون اصلی 15 ،مضمون فرعی و  43مفهوم اولیه منجر شد .مضمونهای اصلی شامل
واکنشهای عاطفی سازگارانه و واکنشهای عاطفی ناسازگارانه بود این یافته با یافته آسایش،
فرحبخش ،سلیمی و دالور ( )123۱و باهنر ،آسایش و قاضینژاد ( )123۲همسو بود .آنها در
تحقیقی که دربارۀ زنان قربانی بیوفایی انجام دادند ،نشان دادند که افراد قربانی بیوفایی نیز به
نوعی دچار آسیب عشقی هستند و واکنشهای عاطفی زنان قربانی ترومای بیوفایی در دو بعد
سازگارانه و ناسازگارانه تقسیمبندی میشد .در ادامه به بحث و نتیجهگیری بیشتر پرداخته میشود.
واکنشهای عاطفی سازگارانه
واکنشهای عاطفی سازگارانه افراد آسیبدیده از ضربه عشقی شامل سه مضمون احساس
ارزشمندی ،احساس رضایت و تنظیم عواطف بود .براساس یافتههای پژوهش ،یکی از واکنشهای
عاطفی سازگارانۀ شرکتکنندهها نسبت به شکست عشقی ،احساس ارزشمندی بود .این احساس،
خود را در مضمونهای احساس بهبودی ،احساس عزتنفس ،خویشتن دوستی و حس قدرت و
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استقالل نشان داد .طبق مطالعات لیری و مک دونالد ،)۰۲۲2( 1عزتنفس ،پیشبینیکنندۀ مهمی
برای خودارزیابی و احساسات شخص دربارۀ خود در رویارویی با شکست عشقی است .همچنین
افراد با عزتنفس بیشتر از راهبردهای تأکید بر خود در زمان شکست عشقی استفاده میکردند و بر
دیگر جنبههای وجودی خویش برای حفظ خودارزشمند و احساس شایستگی تأکید میورزند
(والرو مک دونالد .)۰۲1۲ ،۰یافتههای پژوهش نیز مؤید این است که برخی از دختران با نشانگان
ضربۀ عشق در گذر از این اتفاق از تجربۀ احساسات بهتر و حس خودارزشمندی صحبت کردند.
از دیگر موارد واکنشهای عاطفی سازگارانه شرکتکنندگان ،احساس رضایت است .رضایت
با حس صلح و آشتی ،تندرستی و سکون ـ وضعیتی که در آن جستجوگری وجود ندارد ـ در
ارتباط است .براساس دیدگاه شفقت محور پاول گیلبرت ،خرسندی و آرامش تنها به معنای نبود
تهدید یا فعالیت کم در سامانه حفاظت در برابر تهدید نیست ،بلکه به نظر میرسد واکنش و روند
ویژهای است که با تسکین دهندهها در ارتباط است؛ یعنی حس رضایت و خرسندی و تندرستی را
میانجیگری میکند (گیلبرت )۰۲۲3 ،2و افرادی که سامانه تسکین قویتری دارند ،امکان تسکین
خود و رضایت بیشتری را میتوان در آنها پیشبینی کرد؛ همانگونه که در نتایج این پژوهش نیز
مشخص شد ،احساس رضایت ،خوشبختی و خوشی از طریق رویارویی با چالشهای زندگی،
مشکالت و نیازها به دست میآید .در واقع بهزیستی انسان درگروی تعامل و همراهی مقوالت
متضادی چون ،درد و لذت ،بلندپروازی و امیدواری در مقابل رنج و ناامیدی است (عبدالخانی و
معین .)1235 ،در باب این مفهوم با گذشت زمان برخی مشارکتکنندگان پژوهش به این نتیجه
رسیدند که رابطه به پایان رسیده است و بدین ترتیب از مقدار درماندگی اولیه کاسته شد .به عقیده
اوزگل )۰۲۲4( 4نیز با گذشت مدت بیشتری از شکست رابطه ،افراد فشارهای روانی کمتری را
تجربه میکنند .در واقع هدف بهداشت روان و رضایتمندی روانی این است که فرد بتواند به
پختگی عاطفی و اجتماعی برسد؛ از هموابستگی رهانده شود؛ با خود و دنیای پیرامونش سازگار
شود؛ مسئولیت زندگی و رویارویی با مشکالتی را بردوش بکشد که برایش پیش؛ واقعیت زندگی
را بپذیرد و در عین حال رضایتمندی و حال مثبت را تجربه کند (یاوری.)123۲ ،
تنظیم عواطف از جمله واکنشهای عاطفی و هیجانی سازگارانه بود که خود را در سه حیطۀ
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1. Leary & MacDonald
2. Waller & McDonald
3. Gilbert
4. Uzgle

جداییناپذیری با زندگی انسان در ارتباط است .در طول یا پس از تجربه هر رویداد منفی یا پرتنش
زندگی ،شناخت یا فرایندهای شناختی به تنظیم هیجانات افراد یا احساساتشان کمک میکند و
نمیگذارد در شدت این احساسات غرق شوند (گرانفسکی ،کرایج و اسپینهوون .)۰۲۲۰ ،گراس

1

( )۰۲۲1تنظیم هیجان را بهصورت کاربرد راهبردهای خودآگاه و ناخودآگاه برای کاهش ،حفظ یا
افزایش احساسات مثبت یا منفی تعریف کرده است .تحقیقات تفاوت افراد در کاربرد تنظیم
شناختی هیجان و ارتباط آن را با پیامدهای متعدد تنظیم روانی ،مانند تجربه عاطفی ،شناخت و
عملکردهای اجتماعی نشان میدهد (جان ۰و گراس ۰۲۲4 ،به نقل از بالزاروتی ،بیاسونی ،ویالنی و
پراناس .)۰۲14 ،2افرادی که دچار شکست عشقی شده بودند و ظرفیت هیجانی بیشتری داشتند،
قدرت تنظیم بیشتری در هیجانات خود و در نتیجه آسیبپذیری کمتری داشتند.
واکنشهای عاطفی ناسازگارانه
عالوه بر واکنشهای سازگارانه در قربانیان شکست عشقی ،یکی دیگر از مجموعه واکنشهای
آنها شامل واکنشهای ناسازگارانه و بیمارگون بود .مشارکتکنندگان در این مطالعه از تجربه
عواطف و احساسات منفی پس از این تجربه یاد کردند .در این پژوهش این واکنشها شامل

تبیین واکنشهای عاطفی دختران با نشانگان شکست عشثی؛ مطالعهای کیفی

کنترل احساسات ،تابآوری و تمایزیافتگی نشان داد .تنظیم احساسات از طریق شناخت بهطور

احساس شکست ،احساس بیارزشی ،احساس سردرگمی هیجانی ،احساس ترس ،احساس نبود و
سوگ ،احساس آسیبپذیری ،افسردگی ،احساس خشم ،احساس حسادت ،ماللت ،بیاشتیاقی و
دلزدگی و تنفر بود.
احساس شکست با زیرمجموعههای احساس شکست عاطفی ،احساس شکست غرور،
سرشکستگی و تأسف برای خود مشخص میشود .مسائل خودانتقادی و اغلب ریشه در سابقه
سواستفاده ،قلدری ،هیجانات بسیار سرکوب شده ،غفلت و یا نبود محبت ریشه دارد (کافمن

4

 ،13۲3اندریوس ،133۲ 5شور .)133۲ ۲افرادی که تجربه قبلی از این نوع را دارند ،نسبت به
تهدیدات انتقاد یا طردشدن از دنیای خارج ،بسیار حساس هستند و میتوانند بسرعت به
خودتهاجمی روی بیاورند .آنها هم دنیای بیرونی و هم دنیای درونی را دشمنانی درک میکنند که
1. Gross
2. John
3. Balzarotti, Biassoni, Villani & Prunas
4. Kaufman
5. Andrews
6. Schore
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به آسانی تغییر میکنند .همسو با این یافته از دیدگاه نظریۀ درمان متمرکز بر شفقت نیز افراد با
سطوح زیاد شرم و خودانتقادی ممکن است ایجاد احساس رضایت ،امنیت یا مالیمت و گرما را در
روابط خود با دیگران و با خودشان ،بسیار سخت و دشوار بدانند (گیلبرت.)۰۲۲3 ،
احساس بیارزشی از دیگر تجربه عاطفی یاد شده توسط دختران با نشانگان ضربه عشقی بود.
کاپاتر ،اسپتزبرگ و تلیتوچی )۰۲11( 1معتقدند از پیامدهای قطع رابطه عاشقانه ،کاهش عزتنفس
و احساس حقارت است .همچنین نتایج برخی تحقیقات حاکی است که طرد از سوی معشوق با
کاهش عزتنفس ارتباط دارد (آندرسون و ویلسون و اکرت .)۰۲۲5 ،۰این پیامدها با احساس
بیارزشی نزدیک است و میتوان در تبیین آن اینگونه گفت که افرادی که با شکست عشقی
روبهرو میشوند با طرد و رها شدن ،احساس ارزشمندی و عزتنفس خود را تا حدی از دست
میدهند که این میتواند بهدلیل وابستهبودن ادراک خودپنداره نوجوانان و برخی از جوانان و به
ارزشگذاری و تأییدات بیرونی (برک۰۲۲۱ ،؛ ترجمه سیدمحمدی )1231 ،از جمله تأیید از سوی
طرف عشقی مربوط است.
سردرگمی هیجانی نیز از دیگر واکنشهای ناسازگارانۀ عاطفی شرکتکنندگان با تجربه
شکست عشقی است .براساس تجربه شرکتکنندگان این تحقیق ،دوسویهگرایی ،پریشانی و
نابسامانی ،احساس گیجی ،احساس عدم تعلق و بهتزدگی در آنها دیده شد .از نظر روزنر ،پف و
کاتوکوا )۰۲11( 2یکی از عواطف اساسی هنگام از دستدادن فرد مورد عالقه ،غم و ناراحتی و
ترکیب آن با احساساتی همچون عصبانیت است .افرادی که غم طوالنی را تجربه کردهاند در دو
حیطه دچار مشکل میشوند :اول پریشانی ناشی از جدایی و دوم نشانههای هیجانی است .منطبق با
این یافتۀ پریگرسون ،)۰۲۲3( 4نیز در مورد غم مزمن نشانههای هیجانی مانند سردرگمی نقش در
زندگی ،مشکل در پذیرش ضربه ،کاهش عواطف و تحرک در زندگی و احساس پوچی را ذکر
میکند .در این پژوهش نیز برخی از شرکتکنندگان ،فرایند درد هیجانی شکست عشقی را در
مدت زمانی بیش از دیگران تجربه ،و گمگشتگی و نابسامانی هیجانی را گزارش کردند که این
میتواند به دلیل شوک شکست عشقی و یا مزمن شدن درد هیجانی ناشی از شکست عشقی باشد.
براساس یافتههای این مطالعه ،واکنش عاطفی تعدادی از دختران نسبت به تجربه شکست
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تنهایی ،ترس از رابطه جدید نمایان کرد .همانطور که آغاز هر رابطه با حس پذیرش و هیجانهای
مثبتی از قبیل شادی ،سرخوشی ،عشق و لذت همراه است ،پایان آن نیز عموماً با احساس طردشدن
و نبود و هیجانهایی از قبیل ناامیدی و تنهایی همراه است (منطقی .)123۲ ،در این پژوهش نیز
دختران شرکتکننده در مصاحبهها از نوعی احساس ترس در مورد تنهایی و ترس از رابطه جدید
سخن گفتند که این میتواند بیانگر نیاز به تدوام رابطه باشد.
یکی دیگر از موارد مهم در واکنشهای سازگارانه قربانیان شکست عشقی ،احساس نبود و
سوگ بود .بالبی )13۲۲( 1دو مؤلفه اصلی آسیبشناسی سوگواری را تعریف کرد :سوگواری
مزمن و سوگواری هشیار .سوگواری مزمن با واکنش هیجانی غیرمعمول ،شدید و طوالنی مشخص
میشود و در بسیاری از موارد با خشم دیرپا ،سرزنش خود و افسردگی همراه با اضطراب است؛
همانگونه که پارکس نیز ( )۰۲۲۲معتقد است افراد سوگوار چهار دوره کرختی ،اشتیاق
بازگرداندن فرد و تمایل به دائمیبودن کمبود ،از هم پاشیدگی ،سازمان یافتن دوباره و سامان
بخشیدن به زندگی بدون فرد از دست رفته را سپری میکنند .در این باب از نظر پارکس و ویس

۰

( )13۲2نوعی دوسوگرایی در فردی وجود دارد که دچار سوگ شده است :عناصر عشق و نفرت
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عشقی احساس ترس بود .این مؤلفه خود را در مفاهیمی همچون ترس از دستدادن ،ترس از

همزیستی و درگیری مکرری دارد و فرد سوگوار هنوز هم ممکن است به فرد از دست رفته در
حالت نهفته متصل باشد و حس حضور غم در سوگ بارها و بارها میتواند بازگردد .در همین
راستا نتایج پژوهشهای کونور و سوزمن )۰۲12( 2با هدف بررسی حسرت در موقعیتهای کمبود،
سوگ و فروپاشی رمانتیک نشان داد که جدایی و همگرایی در سوگ و فروپاشیهای عاشقانه به
کار میرود.
از دیگر واکنشهای ناسازگارانۀ دختران با شکست عشقی ،احساس آسیبپذیری بود که خود
را در دو حیطۀ آسیب روحی و احساس ضعف و ناتوانی نشان داد .همانطور که رأس ()1333
معتقد بود رویداد ضربه عشق در فرد ،احساس ناتوانی در کنترل و پیشگیری رویدادها را ایجاد
میکند .در این راستا یافتههای مطالعۀ کرمینژاد ( )1234در مورد پریشانی افراد در گذر از
شکست عشقی به احساس خودشکنندگی و ناامنی نسبت به این تجربه اشاره میکند .در این تحقیق
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افرادی که دچار شکست عشقی بودند ،این حس ناامنی و شکنندگی را گزارش کردند .در واقع
افراد دچار شکست عشقی بهدلیل آسیب دریافت شده احتماالً دچار غمگینی و ناتوانی میشوند و
فرد در این حالت به همدلی و حمایت دیگران از جمله خانواده و مشاوره نیاز دارد.
افسردگی یکی دیگر از واکنشهای ناسازگارانه عاطفی بود که در سه حیطه حزن و اندوه ،گریه
و زاری و سردی هیجانی خود را نشان داد .در راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی
( )DSM-5افسردگی وجود غم ،پوچی یا خلق تحریکپذیر ،همراه با تغییرات جسمانی و شناختی
است که بهطور قابل مالحظهای بر توانایی و عملکرد فرد تأثیرمیگذارد (انجمن روانپزشکی
امریکا۰۲12 ،؛ ترجمه سیدمحمدی .)1232 ،غمگینی ،آشکارترین نشانۀ هیجانی افراد مبتال به
افسردگی است (زارع .)1234 ،یافتههای این پژوهش با تحقیقات برکینگ)۰۲1۲( 1؛ روسنر ،پف،
کوتوکوا و هاگل)۰۲14( ۰؛ رجبی ،جوکار و علیمرادی ( )123۲همسو است .مطالعات رولی و
داک )۰۲۲۲( 2و فگاندز )۰۲11( 4در زمینۀ ضربه عشق نشان میدهند که افراد به سازگاری هیجانی
نمیرسند مگر اینکه روش بازنمایی شناختی از دست رفته را تغییر دهند .طبق نظریه شناختی ـ
رفتاری ،مشکالت روانشناختی نظیر افسردگی به این علت است که فرد پاسخی درونی نسبت به
موقعیت زندگی خود میسازد که سازگارانه نیست (یالوم .)13۲2 ،منطق بنیادی این نظریه این
است که معنایی که هر فرد به رویدادها نسبت میدهد ،تعیین میکندکه او چگونه احساس و رفتار
کند.
یکی دیگر از واکنشهای ناسازگارانه ،احساس خشم بود که شامل خشم به خود ،خشم از
معشوق ،خشم از خدا و خشم انفجاری بود .به نظر براون آستین )۰۲11( 5یکی از مشکالت عمدۀ
افراد ،شکست در روابط عشقی و عاطفی است که باعث بروز پیامدهای منفی مانند افسردگی و
خشم میشود .در این دیدگاه معتقدند هیجانات از جمله خشم میتواند کل وجود فرد را تغییر
دهد ،خشم ما را از انرژی الزم برای جنگیدن ،هراساندن مهاجمان و دفاع در برابر خطر برخوردار
میسازد (محمودی .)1235 ،در تحقیق فینکل و لونشتاین )۰۲۲۱( ۲با عنوان پیشبینیکننده تنش و
افسردگی به دنبال فروپاشی روابط عاطفی ،نتایج نشان داد افرادی که شخصیت روان رنجوری
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هنگام فروپاشی بیشتر دچار خشم ،و فشار روانی میشوند .این یافته با نتایج پژوهش لوکویت
( )۰۲۲۲مبنی بر تجربه شوک ،انکار و خشم شدید نسبت به خود و طرف مقابل و همچنین دیگر
عوامل محیطی دیگر پس از شکست عشقی همسوست.
براساس یافتههای این پژوهش ،یکی از واکنشهای ناسازگارانۀ عاطفی نسبت به تجربۀ شکست
عشقی ،احساس حسادت بود .در این مؤلفه حسادت نسبت به همجنسان ،خود را بیشتر نشان میداد.
گورنیه و روسو )12۲4( 1معتقدند حسادت احساس منفی است که با دیدن امتیازی به ما دست
میدهد که نداریم یا آرزو میکنیم فقط ما داشته باشیم؛ به عبارت دیگر حسادت نسبت به کسی
است که دارای برخی چیزها یا ویژگیهای با کیفیت و مطلوب است که شخص ندارد و نمیتواند
به دست آورد .همچنین در تبیین حسادت ،الزاروس )1331( ۰ادعا کرد که مقایسه اجتماعی نه تنها
به پاسخهای رفتاری منجر میشود ،بلکه با احساسات نیز مرتبط است .او حسادت را نمونهای از
احساساتی معرفی میکند که با مقایسه اجتماعی برانگیخته میشود .از نظر او حسادت اغلب
هنگامی رخ میدهدکه دیگران دستاورهای برتر و یا اموال مطلوب را در اختیار دارند .طبق تحقیق
افراسیابی ،سعیدی مدنی و شکوهیفر ( ،)1235که با هدف بررسی فهم و تفسیر دانشجویان از
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داشتند به علت عواطف منفی مانند ترس و خشم ناپایداری هیجانی بیشتری را بروز میدهند و

حسادت و زمینههای شکلگیری آن انجام شد براساس دیدگاه مشارکتکنندگان تحقیق،
زمینههای مختلف اجتماعی در شکلگیری حسادت نقش داشت .از آنجاکه افراد در ضربه عشقی
نوعی محرومیت را تجربه میکنند ،خود را در موقعیت شخصی با فردی مقایسه میکنند که نقطه
مقابل او است؛ خود را مستحق بهرهمندی از امتیازاتی ارزیابی میکنند که از آنها محروم ماندهاند و
دیگران و شرایط اجتماعی را مقصر محرومیت خود میدانند؛ احساس بیعدالتی میکنند و نسبت
به کسانی حسادتشان برانگیخته میشود که از این امتیازات برخوردارند (کلیتون .)۰۲۲۲ ،2براساس
تجربه مشارکتکنندگان این پژوهش نیز احتماالً نابرابری و احساس محرومیت از مهمترین
زمینههای برانگیختن حسادت در آنها بود.
از جمله دیگر واکنشهای ناسازگارانه عاطفی در این پژوهش احساس ماللت بود .در این
پژوهش ،ماللت شامل بیحوصلگی ،بیحالی ،خستگی و کرختی بود .ماللت وضعیتی روحی یا
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روانی است که در زمان نبود فعالیتی خاص برای انجام دادن و یا عدم عالقه به شرایط محیطی و یا
احساس بطالت در روز یا بازهِ زمانی خاصی رخ میدهد (بردسکی .)13۲3 ،1طبق نظریه واقعیت
درمانی بسیاری از افراد دچار شکست عشقی به آسانی دچار نا امیدی ،افسردگی و ماللتخاطر
میشوند که این در نتیجه نشناختن درست نیازهای خود ،عدم تالش مؤثر با توجه به واقعیتهای
دنیای پیرامون برای رفع نیازها و عدم انطباق درست و مؤثر با درد هیجانی خودشان است .در این
حالت زندگی آگاهانه ،پذیرش موقعیت خود ،کسب اطالعات و دستیابی به هویت موفق در
کاهش اثرهای زیانبار روحی ـ روانی و به دنبال آن کنترل درست زندگی نقش مؤثری دارد
(پریمو۰۲12 ،۰؛ به نقل از توسلی ،آقامحمدیان شعرباف ،سپهری شاملو و شهسواری .)123۲ ،در
این پژوهش نیز برخی شرکتکنندگان احساس ماللت را گزارش کردند که میتواند بهدلیل
افسردگی و ناامیدی در آنها باشد.
بیاشتیاقی یکی دیگر از واکنشهای ناسازگارانه عاطفی با زیرمجموعههای بیعالقگی،
بیانگیزگی ،دلخوشی واهی و ناامیدی بود .بیاشتیاقی فرایند شناختی است که در آن افراد،
توجیهاتی را برای رفتارهایی به کار میبرند که استانداردهای موجود را نقض میکند (بندورا،
بارباراتلی ،کاپارا و پاستوریلی .)133۲ ،2مطابق مبانی نظری ،بیاشتیاقی صفت ثابتی نیست؛ بلکه
جهتگیری شناختی نسبت به جهان است که با گذر زمان رشد میکند و تحت تأثیر بافتهای
اجتماعی قرار دارد که شخص عمل میکند (موری .)۰۲۲۲ ،4پژوهشگران نشان دادند که افراد با
بیاشتیاقی زیاد به شرکت در رفتارهای بزهکارانه ،سطح باالتر پرخاشگری و سطوح پایینتر گناه و
گرایش به نفع اجتماعی تمایل بیشتری دارند (بندورا ،بارباراتلی ،کاپارا و پاستوریلی.)133۲ ،
والراند )۰۲1۰( 5الگوی دوگانهای از اشتیاق را ارائه کردهاند که در آن ،اشتیاق اینگونه تعریف
شده است :میل یا خواستهای قوی نسبت به فعالیتی معین که فرد آن را دوست دارد یا حتی به آن
عشق میورزد؛ ارزش زیادی برای آن قائل است و وقت ،اشتیاق و انرژی خود را صرف آن
میکند و نقطه مقابل آن بیاشتیاقی است .طبق این الگو ،دو نوع اشتیاق مطرح است :اشتیاق ارادی
و اشتیاق اجباری یا بیاشتیاقی .تحقیقات نشان داده است که این دو نوع اشتیاق به پیامدهای روانی
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در حالی که اشتیاق اجباری یا بیاشتیاقی ،رابطهای منفی با بهزیستی دارد یا رابطهای ندارد
(بایوگر۰۲11 ،1؛ فیلیپ ،والراند و الویگن .)۰۲۲3 ،۰شکست عاطفی نیز از نظر هیجانی ،بیاشتیاقی
را برای افراد به همراه میآورد که با کاهش سطح بهزیستی افراد همراه است (سیمون و برت،2
 )۰۲1۲که این بیاشتیاقی در شرکتکنندگان پژوهش ،بهزیستی آنها را تهدید میکرد.
دلزدگی و تنفر نیز بهعنوان یکی دیگر از واکنشهای ناسازگارانه عاطفی بیان شد .این حس
شامل دلزدگی از خود ،دلزدگی از طرف مقابل و دلزدگی به جنس مخالف بود .بونکه و شوفلی

4

( )۰۲۲2دلزدگی را حالت خستگی جسمی ،عاطفی و ذهنی تعریف میکنند که در شرایط
درگیری طوالنیمدت همراه با مطالبات عاطفی ایجاد میشود .در این تعریف خستگی عاطفی
شامل احساسات درماندگی ،ناامیدی و فریب و در نتیجه ،خشم است .خستگی روانی به رشد
نگرش منفی نسبت به خود ،کار و زندگی برمیگردد .مبتالیان به دلزدگی احساس میکنند زندگی
آنها تباه شده است و دیگر حوصلهای برای رفع مشکالت بین فردی ندارند و چون زندگی و
روابط مشترک خود را تباه شده میدانند ،اغلب افسرده هستند؛ بنابراین نگاه مثبتی هم به امکان
ایجاد تغییرات در زندگی نخواهند داشت و در موارد شدیدتر و حادتر حتی ممکن است بر اثر
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متفاوتی منجر میشود؛ بویژه نشان داده شده است که اشتیاق ارادی برای بهزیستی فرد مفید است

آشفتگیهای عاطفی به خودکشی اقدام کنند (خواصی .)123۰ ،بنابراین دلزدگی بهدلیل وجود
اشکال در یک یا هر دو نفر نیست .دلزدگی از عشق ،روندی تدریجی است که کمتر و بهطور
ناگهانی بروز میکند .در دلزدگی صمیمیت و عشق رنگ میبازد و خستگی عمومی عارض
میشود (برنشتاین133۲ ،5؛ ترجمه توزندجانی )12۲۲ ،که افراد این پژوهش در پیامد شکست
عشقی خود این موارد را نیز تجربه کردند.
نتایج این پژوهش نشان داد که تجربه شکست عشقی ،پیامدهای سخت و ناگوار و بعضاً رشد
محوری دارد که در دو محور اصلی واکنشهای عاطفی سازگارانه و و واکنشهای عاطفی
ناسازگارانه دستهبندی شد .در تبیین این واکنشها میتوان اینگونه گفت که براساس نظریه
هیجانمدار ،علت بیشتر مشکالت روانی افراد نقض روابط عاطفی و شکلگیری هیجانات منفی در

1. Bauger
2. Philippe, Vallerand, & Lavigne
3. Simon & Barrett
4. Schaufeli, & Buunk
5. Bernstein
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آنها است .هیجان منبع غنی از معنا بهشمار میرود که بازخوردهای قوی و ارزندهای را دربارۀ
چگونگی اثرگذاری محیط به ما ارائه میکند .از طرفی ابرازگری هیجانی از طریق ارتباط با
دیگران به تعامالت اجتماعی ما ساختار میدهد .هیجانات مانند قطبنمای درونی ،ما را به سمت
دنیای پیرامونمان سوق میدهد و اطالعات مهمی دربارۀ اهمیت فردی رویدادها در اختیارمان
میگذارد؛ در نتیجه دسترسی به هیجانهای انطباقی ،که قبالً مهار شده است ،مانند خشم و اندوه
بهطوری که اطالعات مرتبط با این هیجانها درسامانههای فعلی معنایی یکپارچه شود ،یکی از
راهبردهای مهم تغییر است .هیجانات از جمله هیجانات منفی میتواند کل وجود فرد را تغییر دهد.
این نظریه راه رهایی از پیامدهای شکست عشقی را خروج از هیجانات منفی میداند.
بنابراین افراد درگیر شکست عشقی الزم است به سطحی از تنطیم هیجانات برسند و عزتنفس
خود را بازیابند .مهارتهای تنظیم هیجان شامل شناسایی هیجانها و عواطف ،پذیرش و تحمل
هیجان ،افزایش هیجان مثبت و تسلی بخشیدن به خود است؛ لذا برای تنظیم عواطف الزم است از
گنگی هیجانات به آگاهی ،پذیرش و تبدیل آن به عواطف مثبت رسید تا بتوان با اضطرابهای
موقعیت آسیبزا کنار آمد .در این پژوهش نتایج ،نشاندهنده ناتوانی در اجرای این فرایند توسط
بیشتر شرکتکنندگان بود .آنها الزم است به این مرحله برسند که چه دیگران دوستشان داشته ،و یا
نداشته باشند برای اینکه احساس ارزشمندی ،و از ماللت دوری کنند ،رفتاری مثبت ،خوشایند و
مطابق با معیارهای پذیرفته شده از خود نشان دهند .برای احساس ارزشمندی باید یاد بگیرند
هنگامیکه رفتارشان نادرست است ،خود را واقعبینانه ارزیابی کنند و هنگامی که رفتارهایشان
درست است به خود افتخار کنند و عواطف مثبت و مشفقانهای از خود نشان دهند.
ارتباط سالم نوجوانان و جوانان بویژه تعامل سالم دختر و پسر با یکدیگر در جامعۀ اسالمی
ایران از دغدغههای مهم فرهنگ و خانوادههای ایرانی و متصدیان امور فرهنگی است که در پی
آن ،مسئلۀ خانواده و ازدواج نیز همیشه از موضوعات مهم جامعه اسالمی ایران تلقی شده است.
رشد اجتماعی جوانان و نوجوانان جامعه ایرانی در راستای تأمین اهداف ،حقوق و اجرای وظایف
متقابل انسانی آنان است .بهرهگیری درست از امکانات در راستای تعالی شخصیت فردی و
اجتماعی میتواند خود یکی از لوازم سعادتمندی جوانان در جامعه تلقی شود .یکی از نیازهای
اولیۀ هر جوان میل طبیعی به جنس مخالف در راستای ارضای نیازهای روانی و جسمانی است.
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ارضای این نیاز میتواند بنیانهای عشقی اصیل و مقدس را فراهم سازد و یا برعکس ،بنیانهای هر
احساس پاکی را یکتنه تخریب کند؛ موجب ایجاد اختالل روانی ،و احساس گناه و وسواس شود و

روابط دختر و پسر بویژه در آغاز و شکوفایی این نوع نیاز عقالنی به نظر میرسد.
واقعیت این است که برههای از زندگی جوانان آکنده از شور و حرارت مقدس اما ناپایدار و
موقتی است که هرچند گذران است ،قابل اغماض نیست و گاهی موجب شکلگیری روابط
عاطفی یا جنسی نامناسب میشود .با توجه به آسیبهایی که دوستیهای نسنجیده ،نامناسب و بدون
مشاوره علمی و توجه به اصول خانوادگی ایجاد میکند و پیامدهای عاطفی و هیجانی آن ممکن
است در برخی از افراد مدتها و حتی تا بعد از ازدواج هم پایدار و به شکل آتش زیر خاکستر باقی
بماند ،یافتههای این تحقیق میتواند بهعنوان محتوایی بهمنظور تدوین دستورالعمل آموزش
نوجوانان و جوانان مورد استفاده قرار گیرد و همچنین برای ساخت شیوه رواندرمانی و مشاورهای
نیز استفاده شود .از طرفی والدین و خانوادهها و مدارس و دانشگاهها نیز میتوانند از این یافتهها در
جهت توجه به نیازها و آسیبهای ارتباطی دوستی دختر و پسر در تربیت صحیح نواجوانان و جوانان
در عصر امروز بهره بگیرند و در ارائه اهداف پرورشی و تربیتی مناسب به کار گیرند و آگاهی
کافی ارائه کنند .خانوادهها نیز در موارد کنترل نشده و ایجاد شکست عشقی فرزندان خود نیز با
آگاهی از این یافتهها به درک صحیحتر شرایط روانشناختی و عاطفی جوان خود دست پیدا

تبیین واکنشهای عاطفی دختران با نشانگان شکست عشثی؛ مطالعهای کیفی

امیدهای فرد را به ویرانهای بیامید و منزجر از ازدواج تبدیل کند؛ از این دیدگاه نوعی نظارت بر

خواهند کرد .یافتههای این پژوهش برای خود نوجوانان و جوانان درگیر این شکست نیز
کمککننده است تا به درک بهتری از احساسات و هیجانات خود دست یابند .روانشناسان درگیر
این موضوع نیز در جهت آگاهیرسانی و تنطیم هیجانی این نوجوانان و جوانان از این یافتهها
استفاده کنند.
نتایج پژوهش بهدلیل بومیبودن و استفاده از رویکردی کیفی ،امکان تعمیمپذیری در جامعه ما
و ارزش استفاده بیشتری دارد؛ با این حال از محدودیتهای پژوهش میتوان به این موضوع اشاره
کرد که این مطالعه بهصورت هدفمند فقط دربارۀ دختران انجام شده است؛ لذا پیشنهاد میشود در
پژوهشهای آینده ،نمونهای از جامعه پسران با تجربۀ شکست عشقی نیز مورد مطالعه قرار گیرد .این
مطالعه با روش کیفی مورد بررسی قرار گرفته است و جا دارد در دیگر پژوهشها بهمنظور
گردآوری اطالعات بجز روشهای کیفی از رویکردهای کمی ـ کیفی (ترکیبی) استفاده گردد.
پیشنهاد میشود بهمنظور پیشگیری از شدت مشکالت ناشی از شکست عشقی و افزایش عملکرد
افراد با نشانگان ضربه عشق ،الگوها و برنامههایی در زمینۀ آموزش و مشاوره مناسب برای مدیریت
روابط عاطفی و ارتباط با جنس مخالف و استحکامسازی عزتنفس صورت گیرد .از جمله نتایج
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و دستاوردهای این پژوهش ،دستیابی به الگوی آسیبهای عاطفی شکست عشقی و ایجاد زمینهای
برای تدوین دستورالعمل مداخالتی و بستههای مشاورهای متناسب با این آسیبها بود.
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