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 چکیده

 استانداردسااز  ساخت، منظورحاضر بهپژوهش 

در  4عاااطفی گیر باااج ۀپرسشاانام هنجاريااابی و

آمار   ۀجامع .روابط عاشقانه صورت گرفته است

ها  دانشجويان دانشگاه ۀشامل کلی مورد مطالعه

 96-95شهر تهران است کاه در ساات تحصایلی 

ۀ آمار  جامعمیان از  ند.اهمشغوت به تحصیل بود

ا  گیر  خوشاهنفر بر اساس نمونه 400شده ياد

 ۀانتخاب شدند. بدين صورت که ابتدا از بین کلی

لمای اه جاام  عها  شهر تهران، دانشاگدانشگاه

صورت تصاادفی انتخااب و به 34کاربرد  واحد 

کااالس  10کلیااۀ دانشااجويان  در اياان میااان

صورت تصادفی انتخاب شادند و سا م ماورد به

باا گیر  قرار گرفتناد. افاراد گاروه نموناه نمونه

 پژوهش، مورد ارزياابی قارار ابزارها  استفاده از

 ۀپرسشاانام شااامل پااژوهش ابزارهااا  گرفتنااد.

ا  هنامهپرسشگیر  عاطفی و باج ۀساختمحقق

هاا  داده .اساتعشاق  ۀنشانگان عشاق و ضارب

Abstract 

The objective of the present survey is 

to design, standardize and normalize 

an emotional blackmail inventory. 

The population considered for the 

present study comprises all students 

who had enrolled at universities 

across Tehran in the 2014-2015 

school year. Branch 34 of University 

of Applied Science and Technology 

was chosen at random among 

universities and 10 classrooms were 

selected so that all students in those 

classrooms would be sampled. Then 

by applying methods of research, the 

samples were evaluated. Our 

research tools include a researcher-

made questionnaire for emotional 

blackmail and questionnaires for love 

syndrome and love trauma. The 

research data were analyzed by Loop 

method, confirmatory factor analysis 

(CFA), convergent validity and test-

retest reliability. The statistical 

analyses showed that the researcher's 

hypothesis about the three-factorial 
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 مقدمه

ا  تواند پديدهعشق می رسد.قدرتش از بهشت به جهنم می عشق نیرويی تقدير  است که

لوژيکی ا فیزيويشناسانه، مذهبی، پزشکی، حقوقی شناسانه، فلسفی، زيبايیاخالقی، اجتماعی، روان

 (1997نگ، به نقل از يو کوئینک،کوئینک، ات)تی .استآن جهنم  ،بهشت و فقدان ،باشد. صمیمت

يابد و می ا  با مرگ يا جدايی خاتمهترديد هر رابطه، بیاندعشق و فقدان دو رو  يک سکه

و  عشق، با درک ماهیت و الگ ، انجامد. در واقناپذير فقدان میعشق به رويارويی اجتناب ۀتجرب

عشقی نیز  1ةطور متقابل، درک فقدان يک ابژگردد. اما بهو سوگوار  میسر می فهم دقیق سوگ

ش از ابط پیانعکاسی از کیفیت رو فقدان ۀ، يعنی کیفیت تجربکندآشکار میما  رماهیت عشق را ب

 (2006)پارکیم، .ا  که بايد پرداخته شودفقدان است، فقدان پیامد شاي  عشق است، هزينه

 استته جو  تعلق از ابتدا  حیات در درون آدمی وجود داشوفراق، تنهايی و جست  احساس 

رارت ت که حا  هسبینی و نگرش او دارد و حاکی از آن است که انسان را گمشدهو ريشه در جهان

قرارش به ا آخرين دم حیات در اندرون دت بیها تها و اشکجو  آن از نخستین نفموجست

ش، ه آرامگاهی امن کخاطر برا  يافتن تکیه ۀو اين دغدغ گرايد. اين میل و کششخاموشی نمی

یر  گر شکلترين عامل دسازترين میل و سرنوشتاطمینان و امید را به ارمغان آورد زيربنايی

نهايی و حم ناگوار و تلخ ت کردنجو برا  آرامواين احساس و میل به جست. سالمت انسان است

ندگی زن در آآغازين و پديدار   ۀیشه همراه او بوده و نقطامید در دت آدمی هم راغکردن چروشن

 (1392)به نقل از بهرامی،  .دنیو ، همان احساس تعلق و دلبستگی نوزاد به مادر است

-یدوبارة فرآيند جدايوفصل راخوانی و حلف -توان بازی را میبا توجه به اينکه تجربه هر فقدان

هم و دان منوان يک فقفقدان ناشی از روابط رمانتیک، به عتفرد دانست، در نتیجه پرداختن به 

 (1389 ،دهقانی) .شودمهم تلقی می ا جوانی مسئله ةدر اوايل دورويژه معنادار، به

روش لاو،، تحلیال عاااملی  بار اسااس پاژوهش

 و تجزيااه زمااايیآيیااد ، شااواهد همگاارا و بازأت

، آمااار  هااا تحلیلباار اساااس  شاادند. تحلیاال

پژوهشاگر مبنای بار ساه عااملی باودن  فرضیۀ

شااامل احساااس گیر  عاااطفی نامه باااجپرسااش

تأيیااد تاارس، احساااس تعهااد و احساااس گناااه 

 شودمی

، هنجاريااابی استانداردساااز ،   کلیدددی هایواژه

  عشق ۀنشانگان عشق، ضربعاطفی،  باجگیر 

nature of the emotional blackmail 

questionnaire is confirmed. These 

three factors were finally named fear, 

obligation and guilt 

Keywords: standardization, 

normalization, emotional blackmail, 

love syndrome, love trauma  
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گیر  باجعشق و  ۀضرب ينداها  محدود  بر رو  فرتوان گفت که پژوهشبه طور کلی می

يدگی و داليل احتمالی آن صورت گرفته است. ادبیات پژوهشی سوگ، سوگوار  و داغد عاطفی

در در د به مانوزا عشقی و ارتباط آن با احساس تعلق و دلبستگی ةناشی از فروپاشی ارتباط با يک ابژ

ر   بسیاهیجانی قو ها ها  اضطرابی و اعتراضها  زندگی و ارتباط آن با واکنشنخستین سات

 (1389)دهقانی،  .استمحدود 

ی نجمن ملادر مجلۀ « باجگیر  عاطفی در محیط»بار در مقالۀ  گیر  عاطفی اولیناصطالح باج
فی برا  طگیر  عامطرح شد. در اين مقاله اصطالح باج 1947در سات زنان رئیم دانشگاه آمريکا 

 (1947نا، )بیبردند. کار میبرا  کنترت کالس بهاغلب  معلمانکه استفاده شد توصیف مدلی 

گیر  عاطفی جاز اصطالح با 1970ايستر ويالر، پزشک آرژانتینی، در اوايل دهۀ  افزون بر آن،

آوستین،  و)فل م . با فرزندان متعدد استفاده کردمادران برخی  استراتژ  رفتار برا  توصیف 

1987) 

بارة صورت عامیانه دررا بهگیر  عاطفی درمانگر آمريکايی،اصطالح باجسوزان فوروارد، روان

رس، امل تها  نزديک مطرح کرد. اين نظريه شامل سه عگرانۀ يکی از طرفین رابطهروابط کنترت

کار گرفته شونده بهگر و شخص کنترتتعهد و احساس گناه است که برا  پويايی رابطه بین کنترت

هانه، با رفتارها  خودخواخواهند شوند. شناختن اين مجموعه عوامل برا  افراد  که میمی

 (2014گرانه و نامطلوب مقابله کنند مفید است. )جانسون، کنترت

ط ند روابد مانآيد که روابطی بسیار نزديک دارنوجود میگیر  عاطفی معمواًل بین دو نفر بهباج

را  بوالدين و فرزندان، همسران، خواهران و برادران و دوستان صمیمی. همچنین کودکان 

کنند. یمگیر  عاطفی استفاده طور ويژه از باجخود در سیستم خانواده بهکردن و توسعۀ مطرح

 ( 141: 2002)راپورت، نِیل، 

هايشان را هکنند تا خواستگیران عاطفی از سه عامل ترس، تعهد و احساس گناه استفاده میباج

ها را ترک ناينکه ديگر  آ ها از احساس ترس برا  حصوت اطمینان ازآنبه ديگران تحمیل کنند. 

رف ومت طکند، متهعدکردن ديگر  برا  ماندن در رابطه و ايجاد احساس گناه در صورت مقانمی

  (52: 2004میللر، ) شان.ها  غیرمنطقیمقابل در برابر خواسته

محض آنکه در ست زير سطح درک ما قرار دارد. بهگیر  عاطفی مقوله مهمی است که درباج

 ( به معنا  ترسFOGگردد. مه )آلود میقضاوتمان مبهم و مه ةگیريم، قوگیر  قرار میقلمرو باج

((fearتعهد ،(obligation)  و گناه (guilt) کندمی گیر در ما تقويتسه احساسی که باج ؛است. 

 (1997) فوروارد، 

کنیم که میکنیم. آزرو و گناه زندگی می ها  ترس، تعهدار معینی از احساسما با مقد ۀهم

پاک کنیم.  مان شده استردانیم و عملی را که موجب آزردگیتوانستیم ساعت را به عقب برگمی

خوريم. اين عواطف محور هستی ما در جهان و سف میايم، تأتمام رها کردهبرا  کارهايی که نیمه
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 غلبهتوانند بر ما آيیم که نها کنار میزندگی در کنار ديگران است و در اغلب موارد طور  با آن

کنند و ت میگیرها اين صداها  درونی و يا وجدانمان را بلندتر و تقويبا اين تفاوت که باج کنند؛

ريز  دقیق و قبلی رسد چنین جريانی با برنامهشوند. اگرچه به نظر میمان میموجب ناراحتی

گیران عاطفی کنند. باجيجاد میگیرها مه را بدون هر نوع طراحی آگاهانه اشود، اغلب باجطراحی می

دهیم ها میهايمان به آنترس ةآگاهانه خود را بر اساس اطالعاتی که دربارراهکارها  آگاهانه و نا

گیر  عاطفی اين است که اعتماد  را ها  باجترين جنبه، يکی از دردناککنند و در واق خلق می

ايم و حرف ا از سطحی ناچیز به مقامی باالتر رساندهمان رمبنا  آن رابطهگیر داريم و برکه به باج

 کند.)همان(ايم، نابود میلمان را برايش زدهد

اقبت ه و مرافتد، زمانی که بدون توجنخستین برخورد ما با ترس در دوران طفولیت اتفاق می

ه احساس بحساس درماندگی منجر م به زندگی ادامه دهیم. اين استیتواناطرافیانمان نمی

ها تصور ند. برا  ما انسانيابز آن رهايی نمیاگردد که برخی افراد هرگز شدگی میردط

شود یعث ماين امر با است. ناپذيرماندن از حمايت و عشق کسانی که دوستشان داريم تحملمحروم

 ارما ی آيد که به سادگترين و مؤثرترين احساسات ما درشدن به شکل يکی از قو ترس از طرد

ن ، چون در ايکندمیها  ما را ظاهر ترين ترسروابط صمیمانه بزرگ د.دهمیقرار  انگیرهدف باج

ال ابا  سطح هکنیم. شايد تمام عمرمان را با فعالیتپذير  شديد میمرحله است که احساس آسیب

 الفاصلهبت که همسر و يا يکی از عزيزان اس ،شدگی از جانب نامزدبگذرانیم، اما تنها احساس طرد

 شکند.هم میما را در

له برسیم أدهد به حقیقت اين مسکننده است که اجازه نمیچنان کورشدگی از طردگاهی ترس 

یم اطر تسلزردگی خحلی سالم، با آجا  يافتن راهايم و بهار گرفتهگیر  عاطفی قرکه در دام يک باج

ند پرسمی از خود اند گاهیگیر افتادهالی است که افراد  که در دام باجشويم. اين در حگیر میباج

آمیز  در جعهآيا بدون او زندگی بهتر  نداشتم و يا غیره. ترس موجب بروز افکار وحشتناک و فا

رسی تگیر  مشاهده شده که به دلیل گردد. گاهی در بین مراجعین درگیر در دام باجذهن ما می

 ر مقابلدگیر عاطفی را دارد، يک باجکه فرد نسبت به از دست دادن عزيزش که در واق  نقش 

-اد میجکه برايش اي ا دلیل فشار و ناراحتیشود و رفته رفته بهاو تسلیم می ها تمامی خواسته

رو   کردن برحالت چاره کار اين است که با کارکند. در اين شود در چاهی تاريک سقوط می

رس تید تا شود کار کرد و کوششان مینفر که موجب ناراحتی هردويبخشی از ارتباط میان آن دو 

 گیر را برطرف ساخت.طرف مقابل باج

کنند و حتی برا  تقويت نمايش خود گیرها در آزمودن احساس تعهد هیچ دريغی نمیباج

ها بداند که تا چه اندازه زير دِين تا هدف آن شوندها  اجتماعی و گاهی مذهبی میل به سنتمتوس

توانی کنم و تو کمترين کار  که میمن تمام وقت برا  اين خانواده کار میآنان قرار دارد، مثالً 

دارند، و به دادن و گرفتن قدم برمی ۀگیرها ماورا  رابطباج بکنی، در زمان آمدن من در خانه باشی.
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ه سازد. بسیار  از افراد شان را برآوردفهمانند وظیفه دارد که خواستهطرف مقابلشان می

به نف  همه جز خودشان  زنند کهه دلیل احساس تعهدشان دست به انجام کار  میشده باستثمار

گیرند ياد می گیرها خیلی زودتر از حرمت نفسمان است، باجو وقتی احساس مسؤلیتمان قو  است

دلش را در زندگی توان تعاتعهد احساسی است که به دشوار  می استفاده کنند.که چطور از آن سوء

شود و افراط در آن هايمان میکردن از بار مسئولیتتن آن باعث شانه خالیگرفناديدهحفظ کرد. 

-کند و در ما نارضايتی و آزردگی میناپذير خم میها  اجتنابهايمان را زير بار مسئولیتشانه

 (1997) فوروارد، .آفريند

 بانی راها هم نقش قرآنها تغییر يابد و هريک از دو انسان، غیر معموت نیست که نقش ۀدر رابط

-می ندرت اتفاقبه گیر  بیشتر  بکند، امافر باجگیر را. شايد يکی از دو نباز  کند و هم نقش باج

 اخالقی و ها اگر ارزش توان تقلید کرد.گیر  را به سادگی میطرفه باشد. باجگیر  يکافتد که باج

زنش تی و سرناراح از احساس گناه، ما را دستخوشاجتماعی را زير پا بگذاريم، وجدانمان با استفاده 

ز اجتناب اکند. گناه بخش مهمی از موجوديت انسانی مسئوت و با احساس است. ما برا  خود می

تواند به متأسفانه احساس گناه می کنیم از آزار ديگران اجتناب کنیم.احساس گناه، سعی می

ه ر است به قراک، درست مثل آژير حساس اتومبیلی سادگی رفتارمان با ديگران را به غلط تعبیر کند

 . وقتیودشمی هنگام دزد  به صدا در بیايد، اما با گذشتن هر کامیونی از کنارش، صدا  آن بلند

-صهبلکه غم و غ کنیمتنها احساس گناهی که توصیف شد را تجربه میدهد نهچنین اتفاقی رخ می

ربه از تج ،ر واق د ؛مان نداردص و اصالح رفتار آزاردهندهکه ارتباطی با تشخی گیردفرامیا  ما را 

هايی از سرزنش و نصیب نمانديم. اين احساس گناه ناحق که دارا  اليهاحساس گناهی ناحق بی

ه: من کل است کششود و جريان آن در ما به اين گیر فرستاده میکننده است از سمت باجاتهام فلج

رف طاراحتی نمن مسئولیت کامل را در مورد  شود؛طرف مقابل ناراحت می دهم،کار  را انجام می

و  کنممی س گناهگیرم، چه ارتباطی با من داشته باشد و چه نداشته باشد. احسامقابلم به عهده می

 (1997) فوروارد، . زنم تا حالم را بهتر کنمبرا  جبران آن دست به هرکار  می

شان را بر عهده نوع شکايت و نارضايتی کنند تا مسئولیت هرمی گیرها  عاطفی ما را تشويقباج

دهند تا سازوکار طبیعی احساس گناهی را که در آيد انجام میبگیريم و آنچه از دستشان برمی

ا  گونهآورند، بهحق درشکل احساس گناه ناند و بهريز  کنوجود هرکسی الزامی است، از نو برنامه

گیرها برا  هايی که باجترين روشآور  کنند که ما گناهکاريم. يکی از سري وقفه به ما يادکه بی

دادن همه گیرند، استفاده از سرزنش و نسبتکار میالقا  احساس گناهِ ناحق به قربانی خود به

بیند گرايش که قربانی ناراحتی عزيزش را میها  خود به قربانی است. زمانیمشکالت و ناراحتی

گیر با کمات میل حاضر است توضیح دهد که چرا و چطور طرف را سرزنش کند و باج دارد که خود

مقابلش مسئوت چنین موقعیتی است و خودش مبرا از هر مسئولیتی است. و قربانی برا  نجات از 

از اما احساس آزردگی خاطر و نفرت  ؛شودگیر میناراحتی و احساس گناه خیلی ساده تسلیم باج
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يابند آنچه گیرد، بسیار فرساينده است. اين افراد سرانجام در میقربانی شکل می خود که در وجود

رسید، جز قالبی تو خالی نبوده. حتی اگر احساس نامزد  می ۀبه نظرشان زندگی زناشويی و يا رابط

 و يا از عمل را فراموش کنیمدهد آنگیر اجازه نمیحق باشد، باجگناهی که به ما دست داده است به

بگیريم و رفتارمان را اصالح کنیم. در اين حالت ممکن است ارتباط پابرجا  نادرستمان درس عبرت

 (1997کند.) فوروارد، بماند، اما اعتماد و نزديکی و صمیمیت را نابود می

ه علت بشخص  ،در واق  ،شودگیر  عاطفی نیز يافت میکه در تعريف مفهوم باج طورهمان

هديد تاو را  ر جدايیزند تا در رابطه خطسالم و آرام دست به هرکار  می یارتباطتوانايی در ايجاد نا

ها  ناشی از ورز  و تزلزتها  صحیح عشقدلیل نداشتن مهارتبه  شايدنکند و در اين مسیر 

اطی طلبی افرگیر  عاطفی و مهرباج دچارآگاهانه ايمن، خواه آگاهانه يا ناناگی ها  دلبستسبک

ه و يا اشگرانه را به شکل پرخها  منفی، تلقین احساس گناه و غیر، تهديد، مقايسهو سرزنش شود

 (1997 وارد،)فور .روابط صمیمانه، عاطفی و عاشقانه خود ابراز نمايد رفتن در قعر سکوت درفرو

طور مستقیم يا ديکان ما بهر آن نزثر  از استثمار است که دؤگیر  عاطفی شکل بسیار مباج

شويم. ها انجام ندهیم، تنبیه میا مطابق میل آنرکنند که اگر کار  ما را تهديد میمستقیم غیر

چه اندازه  ها برايمان تادانند که رابطه ما با آنها می، آناست گیران عاطفی دقیقگیر  باجهدف

 (1970)کريستی و گايم، اهمیت دارد. 

ها  يششکلی از گرا ، آن راعاطفیگیر  باجبرا  توضیح شکل استثمارگرانۀ برخی محققان 

 دانند. ماکیاولیستی می

مطرح  16ها  نیکولو ماکیاولی در قرن ماکیاولیسم ويژگی شخصیتی منفی است که در نوشته

 رها  غلطگر  و القا  باوبا اجبار، تهديد، حیله سمها  و  شخص ماکیاولیگرديد. بر اساس نوشته

 (2010يو چان،  )شیوکند. از ديگران سوءاستفاده می

ن را رکیبات آگیر  عاطفی بخوانیم، بايد اين رفتار و تاز آنکه رفتار کسی را باج در ادامه، پیش

 سیم و اين اختالت را تشخیص دهیم.بشنا

 ،شونديده میو عاشقانه د شوند و در روابط فرد که به دنبات هم ايجاد می نشانۀ رفتار شش 

 از:اند عبارت

 حمطرمستقیم صورت غیربه یکه گاه به صورت مستقیم و با صراحت و يا گاه :خواسته. 1 

 شود. می

راز ابابطه  ر ینطرف ی ازصورت صريح از سو  يکبرابر تغییر يا بهحالتی است که در  مقاومت . 2

کردن با کم يامستقیم صورت غیرهدة رنجش شخص مقابل ممکن است بهکه در صورت مشاشود می

 د.اش ايستادگی کنبرا  رسیدن به میل درونی خود در مقابل شريک عاطفی توجه و محبت

 . کندرد مقابل نمیفتالشی برا  درک احساسات  گیر اصالًکه در اين مرحله فرد باج :فشار. 3
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ا را مگیرها ممکن است ما را تهديد به درد و رنج و اندوه کنند و احساس تعهد باج تهدید . 4

 تحريک نمايند. 

 .داردگیر دست از مقاومت برمیفرد در مقابل باج تسلیم .5

  برا  الگويی از ازمینهاست و پیشاش رسیده گیر به خواستهباجدر اين مرحله،  تکرار  .6 

 (1997) فوروارد، .کندمعقوت، فشار، و استثمار آماده میتقاضاها  نا

 دارند.گیر  عاطفی قرار باج ها نشانهاين شش خصوصیت در قلب 

د اين حالت تشخیص دهیم. اگر کسی بخواه عکمگیر  عاطفی را از توانیم به راحتی باجمی

ر بر اصرا طرف مقابل و ها گرفتن اعتراضکند با ناديدهی بنشاند، تالش میحرف خود را به کرس

ولیت بخشی از ئو مس دهداش قرار ها  خود، شرايط را تحت سلطهگیزهبرتر  شخصیت و ان

حساسات ن  و ابا صراحت اختالفاتش را بیا شخصی عاد اختالفات را ن ذيرد. اين در حالی است که 

اش متوجه خواسته در برابرو را و دلیل مقاومت ا کندمیها  طرف مقابلش را درک و نگرانی

 همان().پذيردؤلیت بخشی از اختالفات را میو مس شودمی

 هويتش گردد يا نیاز به تأيیددنبات عشق میتشخیص دهند که کسی بهگیران عاطفی اگر باج

از  پم .اندازنددست آورد، او را به دام مینفم بهخواهد از اين طريق اعتمابهدارد و يا می

ند؛ کند که ممکن است و  را ترک کگیر عاطفی مدام و  را تهديد میباج ،گیر  رابطهشکل

ام با رسد که بايد مدگیر  افتاده است، به اين نتیجه مینین باجترتیب کسی که در دام چبدين

 (2004میللر، ) .نظر غیرمنطقی باشدطرف مقابلش موافقت کند، حتی اگر به

-طرافمان تغییر  را احساس میاکند، در فضا  ا  رخنه میگیر  عاطفی در رابطهوقتی باج

آيد. سرد  میزانه دربه شکل بخشی از زندگی رو رسد و تهديد و فشاربست میکنیم، رابطه به بن

راحل مپذير  خود را از دست بدهیم و نتواتیم در شود انعطافگیرد و باعث میرابطه را دربرمی

م. کنی ورتمان با همديگر مشزانهیات زندگی روئجز بارةدرمان را هدايت کنیم و حساس، زندگی

ی ات منفآنکه احساسوجود اختالفات معمولی بی که میل به سازش در ما وجود دارد، بازمانی

ظار ابل انتطرف مق کنیم. در عین حات ازشويم و غرور و توانمان را احیا میآزارمان دهد، تسلیم می

 (1997فوروارد، ه دهد به میل خودمان رفتار کنیم.)گاه اجازداريم که گه

هايی خواهد که خواستهديگران میگرانه دارد، اغلب چیزهايی را از کسی که رفتارها  کنترت

... وها شايد محبت، احساس امنیت، ارزشمند ، قدردانی، حمايت رسند. آننظر میمعقوت به

ت اين اما مشکل اغلب در چگونگی دريافکنند؛ ها مشکلی ايجاد نمیبخواهند که اين خواسته

ها را است اين خواسته توجهی به احساسات کسانی است که قرارعاطفگی و بیبی ها وخواسته

جانسون، ) کننده همراه است.برآورده سازند که اغلب با مزاحمت و اجبار از جانب شخص دريافت

2014 ) 
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  و س رافرد وابسته از اينکه طرف مقابلش بخواهد زمانی را به خود اختصاص دهد و بدون 

باره جا  اينکه دراست. و بهکند کنار گذاشته شده یکند، دچار احساس ترس شديد شده و تصور م

 (1997فوروارد، .)سازندنهان میپهايشان با کسی حرف بزنند، آن را ترس

، باشد وابسته بسیارشخصی که دوران کودکی سختی را گذرانده است در بزرگسالی ممکن است 

کند سرزنش ن او ممکن است اين فرد را کند. نامزد و يا همسربه همین علت نیز احساس امنیت نمی

يک  ش است و طاقت حتیوار عاشقز از داشتن چنین همسر  که ديوانهو حتی بعضی اوقات نی

ر و تصو شوداز رفتارها  و  خسته میکم ا ندارد، احساس شاد  کند. اما کممدت ردور  کوتاه

 ند فرد هايش برسد و او همانخواهد به همه خواستهساس گناه میکند که نامزد او با القا  احمی

 (1393)شیر ، . گیرش تسلیم استاجعرضه همیشه در برابر نامزد ببی

-می ورترد را شعلهآتش اين افرا ،و در واق  استفايده گیر بیکردن به شخص باجدرک و محبت

یشه يکی رود، يعنی همگیر  عاطفی بر رابطه حاکم شود تعادت قدرت از بین میکه باجزمانی سازد.

ها کنند. آنیمگیر  گیر به آشکارترين شکل ممکن باجرسد. افراد باجاش میاز دو طرف به خواسته

ر دو روند، اما در هو يا در قعر سکوت فرومی نندکیا  ابراز مهايشان را به شکل پرخاشگرانهخواسته

 (1997) فوروارد، شود.مقابل میمستقیماً متوجه شخص  ،کنندصورت خشمی که احساس می

 نندکمیالقا کنندگان ماهر  هستند که احساس گناه شديد  به طرف مقابل سرزنش اين افراد

تواند برآورده سازد و پاسخگو می مقابل اورا فقط شخص شان هسازند که خواستو روشن می

 (1997فوروارد، .)باشد

 زی نیاگیر  عاطفی در مناب  انگلیساشنامه باجو عدم مشاهده پرس با توجه به مطالب ذکر شده

گیر  عااطفی ش بااجسانجا  که به زباان فارسای باشاد، بارا  شدههفقدان چنین ابزار استاندارد

سااز  و پاژوهش حاضار سااخت، استانداردشود. بناابراين هادف اصالی پژوهشاگر در احساس می

 .استريابی پرسشنامه باجگیر  عاطفی هنجا
 

 پژوهش روش

منظور بررسی نوع همبستگی است. بهزمايشی و از آیرها  غپژوهش حاضر از جمله پژوهش

يابی معادالت ساخته از روش مدتۀ باجگیر  عاطفی محققنامسنجی پرسشروانها  ويژگی

که در آن به بررسی روابط درونی بین متغیرها در  )تحلیل عاملی تأيید ( استفاده شدساختار  

زا و برونها  نهانزهۀ ساقالب کشف و تبیین مدت خواهد پرداخت و هدف از آن بررسی رابط

ها    آمار  پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجويان دانشگاهجامعه .موجود در مدت است  زادرون

آمار  ياد  ۀاز جامع مشغوت به تحصیل بودند. 1393-94شهر تهران است که در سات تحصیلی 

ا  انتخاب شدند. بدين صورت که ابتدا از بین کلیه گیر  خوشهنفر بر اساس نمونه 400شده 

، مرکز آموزش عالی آزاد 34 دانشگاه جام  علمی کاربرد  واحد ها  شهر تهران،دانشگاه
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انفورماتیک تهران، مرکز آموزش علمی کاربرد  مخابرات، مرکز آموزش صناي  و معادن ايران و 

د و شدن صورت تصادفی انتخاببهکالس  2هر دانشگاه از مرکز آموزش گروه پزشکی سینا انتخاب و 

  گیر  قرار گرفتند.ها مورد نمونهس م کلیه دانشجويان اين کالس

گیر  عاطفی بر باج ۀنامبا در نظر گرفتن اين موضوع که بخشی از پژوهش حاضر ساخت پرسش

 عادالتونی و مدت مها  همبستگی از نوع رگرسیو تحلیل استاساس روش تحلیل عاملی تأيید  

ن به عنوان گروه انفر از دانشجوي 400در اين پژوهش  ،ها  زياد استساختار  عمدتاً نیازمند نمونه

 .نمونه انتخاب شدند

ها  مربوط به روش تحقیق همبستگی از نوع مدت معادالت دربارة حجم نمونه در پژوهش

دارند که مدت معادالت  نظر بر اين موضوع توافق گیهم اما ؛گوناگون وجود دارد یساختار  نظرات

)تاباچنیک و  .استساختار  شبیه تحلیل عامل از فنون آمار  است که با نمونۀ بزرگ قابل اجرا 

نفر را برا  برازش مدت کافی دانسته است.  200(( حجم حداقل 1983) 2بومسما (.2001، 1فیدت

ده و همچنین لحاظ توان آزمون، شگیر غیرها  اندازهمت ر و توزي اثر مورد انتظا ةبر اساس انداز

کافی باشد، به شرط اينکه اندازه است آزمودنی ممکن  10ازا  هر پارامتر برآورد شده حداقل به

)تاباچنیک و فیدت،  .شده دارا  توزي  نرمات باشندگیر زرگ باشد و متغیرها  اندازهبرآورد اثر ب

، ها  ناقصنامهها و کنار گذاشتن پرسشنامهر  پرسشآو، پم از جم در نهايت (.2001

 .شدندنفر تحلیل  304 ها پرسشنامه

 ،روجرابطه عاطفی و مالک خ ۀسابقداشتن بودن، ها  ورود به پژوهش شامل: دانشجومالک

ت سات و عدم دريافت مداخالت روان زشکی طی يک سا 18سات و زير  45داشتن سن باال  

 گذشته بود. 

 ژوهشپ ابزار

 عشق ۀنامه ضربپرسش (LTI)  ( برا  سنجش شدت ضرب1999مقیاسی است که راس )ۀ 

ا  ماده تشکیل شده است که هر ماده چهار گزينه 10نامه از عشق تهیه کرده است. اين پرسش

ترين گزينه را انتخاب کند. اين عشقی خود مناسب ۀضرب ۀاست و فرد الزم است تا براساس تجرب

 ةکند. نمرمیارائه نامه ارزيابی کلی از میزان آشفتگی جسمی، هیجانی، شناختی و رفتار  پرسش

(. ضريب همسانی 1999)راس،  .شودنامه در نظر گرفته میبرش در اين پرسش ۀعنوان نقطبه 20

است و  81/0جمعیت دانشجويی  نفر  از 48نامه در يک گروه ( اين پرسشضريب آلفادرونی )

 .بدست آمده است 83/0ضريب اعتبار آن در همین گروه با روش بازآزمايی به فاصله يک هفته 

                                                           

1. Tabachnick & Fidell 

2 . Boomsma 
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نامه با استفاده از روش آلفا  (. در پژوهش حاضر نیز اعتبار پرسش1388دهقانی و همکاران، )

 دست آمد. هب 74/0کرونباخ 

 نامه ابتادا به منظور ساخت اين پرساش  ساخته(گیری عاطفی)محققۀ باجنامپرسش

 ۀگیر  عاطفی تدوين شاد. در مرحلاا  بر اساس پیشنه و مبانی نظر  باجگزينه پنج پرسش 72

 ،روايای اصاالحات ۀئانفر از متخصصان قارار گرفات و پام از ارا پنجدر اختیار  هاپرسشبعد اين 

ها  با اساتفاده از نظرياه نامهپرسش صور  و محتوايی آن را تأيید کردند. در راستا  نهايی شدن

؛ بررسای پاياايی 1هاپرساشگیر  موارد زيار انجاام شاده اسات: تجزياه و تحلیال کالسیک اندازه

( 1994؛ نانااالی و برنشااتاين، 1985)همبلتااون و سااوامیناتان،  .3؛ بررساای رواياای آزمااون2آزمااون

نامه مربوط با استفاده از تحلیل عامال تأيیاد  ماورد پرسش نین در اين پژوهش روايی سازههمچ

هاا نامهپرساش ها پرساشها  توصیفی و روانسانجی بررسی قرار گرفته است. در ادامه شاخص

 .ارائه شده است

 

 هایافته

از روش لو، استفاده شد که شامل میزان همبستگی هر گويه  هاپرسشمنظور بررسی تحلیل به

مورد نظر است. در ادامه  ۀازا  حذف گوي نامه بهرسشیز میزان پايايی کل پنامه و نبا کل پرسش

 جدوت پايايی اين متغیر گزارش شده است:

 

 گیری عاطفیباج ۀنامپرسش هایپرسشسنجی های روانشاخص  1جدول

پایایی 

 مقیاس
 گویه

همبستگی 

 گویه

 با کل آزمون

 پایایی با

حذف 

 سؤال

 گویه

همبستگی 

 گویه

 با کل آزمون

 پایایی با

حذف 

 السؤ

ی
طف

عا
ی 

یر
جگ

با
 

=
96
5

/0 

سؤات  964/0 48/0 1سؤات 

37 

69/0 964/0 

سؤات  964/0 50/0 2سؤات 

38 

34/0 965/0 

سؤات  964/0 39/0 3سؤات 

39 

48/0 964/0 

 964/0 49/0سؤات  965/0 52/0 4سؤات 

                                                           

1 . Field testing the items 

2 . Reliability studies 

3 . Validity studies 
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پایایی 

 مقیاس
 گویه

همبستگی 

 گویه

 با کل آزمون

 پایایی با

حذف 

 سؤال

 گویه

همبستگی 

 گویه

 با کل آزمون

 پایایی با

حذف 

 السؤ

40 

سؤات  964/0 39/0 5سؤات 

41 

49/0 964/0 

سؤات  964/0 63/0 6سؤات 

42 

40/0 965/0 

سؤات  965/0 62/0 7سؤات 

43 

52/0 964/0 

سؤات  964/0 34/0 8سؤات 

44 

28/0 964/0 

سؤات  964/0 62/0 9سؤات 

45 

15/0 964/0 

سؤات 

10 

سؤات  964/0 59/0

46 

12/0 964/0 

سؤات 

11 

سؤات  965/0 40/0

47 

21/0 964/0 

سؤات 

12 

سؤات  964/0 43/0

48 

22/0 964/0 

سؤات 

13 

سؤات  964/0 59/0

49 

56/0 964/0 

سؤات 

14 

سؤات  964/0 58/0

50 

49/0 964/0 

سؤات 

15 

سؤات  964/0 51/0

51 

48/0 964/0 

سؤات 

16 

سؤات  964/0 72/0

52 

49/0 964/0 

سؤات 

17 

سؤات  964/0 38/0

53 

49/0 964/0 

سؤات 

18 

سؤات  964/0 65/0

54 

40/0 964/0 
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پایایی 

 مقیاس
 گویه

همبستگی 

 گویه

 با کل آزمون

 پایایی با

حذف 

 سؤال

 گویه

همبستگی 

 گویه

 با کل آزمون

 پایایی با

حذف 

 السؤ

سؤات 

19 

سؤات  964/0 58/0

55 

52/0 964/0 

سؤات 

20 

سؤات  965/0 56/0

56 

28/0 964/0 

سؤات 

21 

سؤات  964/0 43/0

57 

15/0 964/0 

سؤات 

22 

سؤات  964/0 50/0

58 

12/0 964/0 

سؤات 

23 

سؤات  964/0 51/0

59 

21/0 964/0 

سؤات 

24 

سؤات  964/0 47/0

60 

60/0 964/0 

سؤات 

25 

سؤات  964/0 44/0

61 

56/0 964/0 

سؤات 

26 

سؤات  964/0 50/0

62 

63/0 964/0 

سؤات 

27 

سؤات  964/0 39/0

63 

61/0 964/0 

سؤات 

28 

سؤات  964/0 46/0

64 

53/0 964/0 

سؤات 

29 

سؤات  964/0 38/0

65 

53/0 964/0 

سؤات 

30 

 964/0 64/0 66سؤات  964/0 54/0

سؤات 

31 

سؤات  964/0 34/0

67 

63/0 964/0 

سؤات 

32 

 964/0 45/0 68اتسؤ 965/0 18/0

سوات 

33 

سؤات  965/0 10/0

69 

48/0 964/0 
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پایایی 

 مقیاس
 گویه

همبستگی 

 گویه

 با کل آزمون

 پایایی با

حذف 

 سؤال

 گویه

همبستگی 

 گویه

 با کل آزمون

 پایایی با

حذف 

 السؤ

سوات 

34 

سؤات  964/0 34/0

70 

49/0 964/0 

سوات 

35 

سؤات  965/0 17/0

71 

61/0 964/0 

سوات 

36 

 964/0 55/0 72سؤات 964/0 53/0

 

 ةدهندنگزارش شد که نشا 965/0نامه برابر دست آمده، پايايی اين پرسشهبا توجه به نتايج ب

ر ا حذف هبباشد. روش لو، نیز گويا  آن است که ها با يکديگر میهمسانی درونی باال  گويه

گیر  اين هاندازها برا  بنابراين تمامی گويه ؛دهدگويه میزان پايايی افزايش معنادار  نشان نمی

فزار از نرمانظور م دستیابی به روايی سازه از تحلیل عاملی استفاده شد. بدين برا  متغیر مناسبند.

AMOS.استفاده شد 

 
 نشدهتأییدی در حالت ضرایب استاندارد ، مدل تحلیل عاملی1شکل
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 شدهتأییدی در حالت ضرایب استاندارد ، مدل تحلیل عاملی2شکل

 

 

 های برازش تحلیل عاملی تأییدیشاخص  2جدول

 های برازششاخص نام شاخص 

 حد مجاز مقدار 

 

 3از  کمتر  17/2

 RMSEAمیانگین خطا  برآورد( ۀ)ريش1 

 

 

 1/0کمتر از 08/0

CFI 2)9/0باالتر از  97/0 )برازندگی تعديل يافته 

3NFI )9/0باالتر از  90/0 )برازندگی نرم شده 

1GFI )9/0باالتر از  94/0 )نیکويی برازش 

                                                           
1. Root Mean Square Error Approximation 
2. Comparative Fit Index 
3. Normed Fit Index 
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2AGFI)9/0باالتر از  91/0 )نیکويی برازش تعديل شده 

 

جهت تبیین و  الگو در ،در مجموع گفت توان دست آمده از جدوت فوق میهاساس نتايج ببر  

دن بر سه عاملی بو پژوهشگر مبنی فرضتوان گفت برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است و می

 .شودگیر  عاطفی تأيید مینامه باجپرسش

 

 گیری عاطفیهای باجلفهؤ  ضرایب و معناداری م3جدول 

ضریب استاندارد  متغیر پیش بین مقیاس

 نشده

β 
 استانداردشده

 sig آماره معناداری

 001/0 36/20 84/0 00/1 احساس ترس گیر  عاطفیباج

 001/0 37/17 85/0 94/0 احساس تعهد

 001/0 79/17 88/0 39/1 احساس گناه

 

 %95س گناه( با ترس، احساس تعهد و احسابا توجه به نتايج جدوت فوق هر سه مؤلفه )احساس

 گیرند.گیر  عاطفی قرار میاطمینان زير مقیاس باج

ۀ عشق و ضرب ۀنامگیر  عاطفی از دو پرسشمنظور بررسی شواهد همگرا برا  متغیر باجبه

 گزارش شده است. 4استفاده شد. ضرايب همبستگی بین متغیرها در جدوت  نشانگان عشق

 

عشق و  ۀهای ضرییری عاطفی با مقیاسگ  ضرایب همبستگی بین مقیاس باج4 جدول

 نشانگان عشق

 3 2 1 مقیاس

 1 باجگیر  عاطفی -1
  

 1 *53/0 عشق ۀضري -2
 

 1 *65/0 *69/0 نشانگان عشق -3

01/0> * P 

                                                                                                                                              
1. Goodness of Fit Index 
2. Adjusted Goodness of Fit Index 



 
 1398 تابستان، 29 ، شمارةهشتمدورة پژوهشی روان سنجی،  -فصلنامه علمی                          78

 

 گیر  عاطفیاجبو نشانگان عشق و  عشق ۀبین ضرب گفتتوان با توجه به نتايج جدوت فوق می

ان ق و نشانگۀ عشگیر  عاطفی بیانگر ضربباج ۀنامدر پرسشباالتر  ةهمبستگی وجود دارد. نمر

 است. گیر  عاطفی از شواهد همگرا  مطلوبی برخوردارباج ۀنامبنابراين پرسش عشق بیشتر است؛

 با کمک آزمايیگیر  عاطفی از روش بازباج ۀنامآزمايی پرسشمنظور بررسی پايايی بازهايت، بهندر 

شد. برا   پژوهش و دو هفته پم از اجرا  نخست به کار گرفته کنندگان درشرکتنفر از  32

 ت.گزارش شده اس 5نامه، نتايج در جدوت هريک از ابعاد پرسش

 های پژوهشدرونی ابعاد و کل مقیاس شاخص پایایی همسانی  5جدول 

 ضریب بازآزمایی مقیاس/ابعاد

 95/0 احساس ترس

 91/0 احساس تعهد

 90/0 احساس گناه

 96/0 گیر  عاطفیباج

                                 

نامه در کل مقیاس ضرايب پايايی بازآزمايی پرسش ،شودمشاهده می 5گونه که در جدوت همان

 (.α>7/0بخش است )و ابعاد آن رضايت

يک از  تفسیر نتايج هرمنظور در دو گروه زنان و مردان، به zمعیار  ۀ نمراتمحاسب برا 

 گیر  عاطفی، به ترتیب زير محاسبه شد:ها  باجزيرمقیاس

 

 ندر گروه مردان و زناگیری عاطفی مقیاس باج دمیانگین و انحراف استاندار  6جدول 

انحراف  میانگین متغیر گروه

 استاندارد

 مردان

 24 83 احساس ترس

 16 61 احساس تعهد

 18 56 احساس گناه

 53 200 باجگیر  عاطفی
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 زنان

 24 81 ساحساس تر

 17 58 احساس تعهد

 18 50 احساس گناه

 53 189 گیر  عاطفیباج

 

 نتیجه گیری بحث و

همانگونه که نتايج پژوهش نشان داد ساختار سه عاملی باجگیر  عاطفی در اين پژوهش تايید 

 شد. 

ظ رابطه حف توان ثبات عاطفی را دريابد، نمی احاطه ترس، تعهد و گناه( بر زندگیاگر اين مِه )

 کرد.

تحت  اتشان وسازند که با تکرار الگو  سازش با توقعگیرها طرف مقابلشان را متقاعد میباج

ها کار مز نداناها  طرفشان را انعکاسی فشار شديدشان عاليق خود را کنار بگذارند. آنها مخالفت

 ها کنند. در جرياننیت تلقی میدانند، درحالی که خودشان را افراد  با درايت و خوشمی

ر اين شود. دیمخوانده « تعبیر دلخواه»ها / آدم بدها، سیاسی، گذراندن حوادث از صافی آدم خوب

جی که هايش سازش کند، چون نتايگويند که بايد با خواستهگیرها به طرف مقابلشان میروند باج

حقاق ت، پم استها بهترين اسنرساند. نظرات آها را میآيد، پختگی عقايد و نظرات آندست میبه

را  ما –کن ترين روش ممگهگاه با مؤدبانه –دخالت در زندگی اطرافیان را دارند. در عین حات 

 ه نشانهب ما کخوانند. هر نوع مقاومتی از جانخودخواه، ناپخته، نادان، قدرناشناس، و ضعیف می

 .شودیاز خطاهايمان تعبیر مگیرها نماد  به عاليق خودمان باشد، از نظر باج دلبستگی

بودن عاملی دست آمده در اين تحقیق فرضیۀ پژوهشگر مبنی بر سهبر اساس نتايج به

ن شجوياگیر  عاطفی ضربۀ عشق را در دانها  باجشود و مؤلفهساخته تأيید مینامۀ محققپرسش

احساس ترس و احساس گناه بودن ضرايب کند. مثبتبینی میکننده در پژوهش پیششرکت

بودن منفی يابد؛ امادهندة اين است که با افزايش اين عوامل، میزان ضربۀ عشق نیز افزايش مینشان

يافته  يابد. ايناحساس تعهد بیانگر اين است که با افزايش اين عامل میزان ضربۀ عشق کاهش می

 ( است. 2009همسو با پژوهش برونا، الت واگ و آگین )

ها  فرد دربارة توان گفت احساس گناه و ترس به نوعی از نگرانییین اين يافته میدر تب

شده، شايد احساس گناه ها  انجامگیرد. بر اساس پژوهشديگران، خود و رفتارهايشان نشئت می

پذير نیست و سبب استرس، بازدار  و آسیب روانی آسانی اصالحهیجانی نامطلوب باشد که به
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گذارد و مرور زمان بر تمامی رفتارها  فرد تأثیر میوه، احساس گناه به هر دلیلی، بهعالشود. بهمی

ها  تشخیصی افسردگی دارد. شود که هم وشانی شايان توجهی با مالکهايی میباعث بروز نشانه

رسد افراد  که بیشتر از سايرين احساس گناه و ترس دارند، امکان نظر میبر اين اساس، به

تر هايی نظیر شکست در روابط عاطفی و ضربۀ عشقی برا  آنان محتملتن در موقعیتقرارگرف

گونه افراد بیشتر دچار رسد در صورت بروز چنین اتفاقاتی، ايننظر میاست. افزون بر آن، به

 درستی مديريت کنند.شود نتوانند روابطشان را بهنوبۀ خود سبب میشود که بهها  روانی میآسیب

 ست. برديگر باجگیر  عاطفی که در اين پژوهش بررسی شد، احساس تعهد در افراد امؤلفۀ 

ا متر  رحاضر، هر چه احساس تعهد در افراد بیشتر باشد، ضربۀ عشق ک پژوهشها  اساس يافته

ت ب شکسمیلی به تعهد در افراد سبتوان گفت بیتجربه خواهند کرد. در توضیح اين يافته می

ضربۀ  حتماتشود؛ بنابراين، هرچه احساس تعهد در افراد باالتر باشد، امی عاطفی در روابطشان

  شود.عشق در رابطشان کمتر می

 

 منابع فارسی

د، ترجمه سیمن موح. )عشق های واقعی(. 1997تی کويینک، الکم. ات کوئینک، نائومی. )

 (، تهران: بنیاد فرهنگی زندگی.1392

خانواده  وفرآیندهای دلبستگی در زوج درمانی (. 2003جانسون، سوزان ام. ويفن، والر  ا . )

 (. تهران: نشر دانژه.1392) ترجمه دکتر فاطمه بهرامی و همکاران،  .درمانی

کنندة اضطراب بر نشانگان درمانی کوتاه مدت تعدیلکارایی روان(، 1389)  .دهقانی، محمود

هران و تانستیتو روان زشکی روه روانشناسی بالینی. دانشکده نامه دکترا. گپايان .ضربۀ عشق

 .مرکز تحقیقات بهداشت روان

 هران: پیکان.(. ت1392. ) ترجمه منیژه شیخ جواد ، باج گیری عاطفی(. 1997) فوروارد، سوزان. 

: تهران (.1384ترجمه حسن سرايی، . )ون چند متغیری در علوم رفتاریرگرسیکرلینجر، فرد.  

 .سمت
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