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پیشبینی باورهای وسواسی زوجین براساس خودشیفتگی و دلبستگی
ریحانه شریفی پیشه ،*1عاطفه میرزایی

جاهد2

چکیده
مقدمه :اختالل وسواسی جبری مرتبط با روابط یک شکلی از اختالل وسواسی-اجباری است که بر روابط صمیمی متمرکز
است .چنین وسواسهایی میتواند بسیار ناراحت کننده و ناتوانکننده باشد و تاثیرات منفی بر عملکرد در روابط ایجاد میکند.
هدف پژوهش حاضر پیشبینی باورهای وسواسی زوجین براساس خودشیفتگی و سبکهای دلبستگی بود.
روش پژوهش :روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمام ساکنان شهر کرج در تابستان 1397
بود 250 .نفر از ساکنان شهر کرج به روش نمونه برداری در دسترس از مراکز تفریحی ،فرهنگی و هنری انتخاب شدند و به
مقیاس تجربه روابط نزدیک ،پرسشنامه شخصیت خودشیفته ،پرسشنامه باورهای وسواسی رابطه و پرسشنامه نشانههای
باورهای وسواسی مرتبط با همسر پاسخ دادند .دادههای پژوهش با استفاده همبستگی پیرسون و روش رگرسیون همزمان
تحلیل شدند.
یافتهها :دلبستگی اجتنابی به صورت مثبت و معنادار باورهای وسواسی رابطه را پیشبینی میکند (.)P=0/000 ،β=0/313
دلبستگی اضطرابی به صورت مثبت و معنادار باورهای مرتبط با همسر را پیشبینی میکند ( .)P=0/009 ،β=0/165اجتنابی
به صورت مثبت و معنادار باورهای مرتبط با همسر را پیشبینی میکند (.)P=0/000 ،β=0/572
نتیجهگیری :نظریه دلبستگی الگویی روانشناختی است که سعی در توصیف پویاییهای بلندمدت و کوتاه مدت بینفردی در
انسانها دارد.
کلیدواژهها :باورهای وسواسی" خودشیفتگی" دلبستگی
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مقدمه:
وسواس 1یک اختالل بسیار ناتوانساز است که مشکالت متعددی را برای بیماران ایجاد میکند و بهصورت گروه مختلفی از
نشانهها تظاهر میکند .این اختالل شامل افکار مزاحم ،آداب وسواسی ،اشتغالهای ذهنی و وسواسهای عملی است و نیازمند
درمان مادامالعمر است ( .)2 ,1شواهد نشان میدهند که اختالل وسواس ،اختاللی توارثپذیر است و فرآیندهای نوروبیولوژیکی
و همچنین فرآیندهای روانشناختی در پاتوفیزیولوژی آن نقش دارند ( .)4 ,3نقش و تأثیر محیط خانواده در ایجاد و تشدید
اختاللهای روانی به خصوص اختالل وسواس مورد تأیید قرار گرفته است (.)5
باورهای وسواسی در روابط زوجین یک شکلی از اختالل وسواسی-اجباری است که بر روابط صمیمی متمرکز است و
وسواسهای تردیدگونه و اشتغالهای فکری در این زمینه را در بردارد (- )6باورهایی از این قبیل که آیا رابطه و ازدواج آنها به
درستی پیش میرود و یا آیا همسرشان به آنها عالقهای دارد؟ یا باورهایی با هدف وارسی و اطمینانجویی از احساسات
خودشان .چنین وسواسهایی میتواند بسیار ناراحت کننده و ناتوانکننده باشد ،و تاثیرات منفی بر عملکرد به ویژه عملکرد
جنسی در روابط ایجاد میکند .در چنین شرایط این افراد مغلوب شک و تردید میشوند و به واسطه خلق منفی و اضطرابی که
تجربه میکنند در هم میشکنند ( .)7این باورها زمانیکه زوجین احساسات منفی ،تنش و پریشانی و کسالت را تجربه میکنند
خود را نمایان میسازند که رفتارهای دلبستگی و نزدیکیجویی را در مواردی فعال میکنند (.)6
سبکهای دلبستگی 2از منابع درونفردی هستند که می توانند سطوح تنش و ناتوانی را در شرایط ناگوار تعدیل کنند و
اثرات منفی تنش را کمرنگتر جلوه دهند .بنا بر نتایج پژوهشها ،سبکهای دلبستگی اهمیت پیشبینیکننده زیادی در
بهداشت روانی دارد .بر اساس نظریات بالبی ،د لبستگی به معنای پیوند عاطفی است که در کودکی ،بین کودک و مراقب اصلی
وی شکل می گیرد و بر رشد اجتماعی و احساس کودک درکل زندگی موثر است .روابط دلبستگی ،نقش بسیار مهمی در
احساس امنیت افراد دارند .یکی از اصول پایهای دلبستگی این است که روابط دلبستگی اولیه بر طول زندگی فرد موثر است.
بالبی اظهار داشت که پیوند والد-کودک ،بافت غیر قابل جایگزینی را برای رشد هیجانی فراهم مینماید .به نظر وی اکثر
مشکالت دوران کودکی و بزرگسالی منتج از تجربیات واقعی دوران کودکی است ( .)8دلبستگی ناایمن ممکن است مانع از
انطباقپذیری فرد با چالشهای مرتبط با خود شود به واسطه فعال کردن راهبردهای ناسازگارانه تنظیم آشفتگی و تشدید
اضطراب و پاسخهای بی اثر شود ( .)9دوران و همکاران ( )10پیشنهاد کردند ممکن است آسیبپذیریهای فردی نظیر سبک-
های دلبستگی ناایمن در سببشناسی و تشدید وسواسها نقش داشته باشند.
اجتناب از تعهد و به طور اساسیتر خودشیفتگی 3ممکن است متغیر مرتبط دیگری با باورهای وسواسی زوجین باشد (,9
 .)11خودشیفتگی ،باعث مشکالت ارتباطی مختلف و کاهش احساسهای مثبت زوجین نسبت به یکدیگر میشود (.)12
خودشیفتگی نوعی توجه متمرکز بهخود توصیف شده است ( .)13طبق متن راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی
انجمن روانپزشکی آمریکا  ،2013اختالل شخصیت خودشیفته الگوی فراگیر بزرگمنشی در عالم خیال یا رفتار ،نیاز به
تحسین و فقدان همدلی است که در اوایل بزرگسالی شروع میشود .در این اختالل احساسهای مداوم شرم یا تحقیر و انتقاد از
خود همراه با آن ،ممکن است با کنارهگیری اجتماعی ،خلق افسرده و اختالل افسردگی مداوم یا اختالل افسردگی اساسی
مرتبط باشد ( .)14هوران و همکاران ( )15در پژوهش خود دریافتند شخصیت خودشیفته با تحقیر ،انتقاد ،عدم همکاری و
حالت دفاعی در زوجها مرتبط است .در پژوهش اینانسسی ،النگ و برکزکی ( )16فریبگر با گرمی ،صمیمیت ،قابلیت اعتماد،
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سازگاری و وفاداری در روابط عاشقانه همبستگی منفی داشت .گویرتز-میدان ( )17دریافتند که انگیزه شرکای خودشیفته از
برقراری رابطه جنسی با همسرانشان خود تصدیقی است .در پژوهش بوتا و همکاران ( )18شرکای سلطهگر بیشتر از شرکای
فرمانبر از جذابیت جنسی خود رضایت داشتند و نگرانی کمتری را تجربه میکردند.
خانواده مهمترین واحد جامعه است .ازدواج به این دلیل که ساختار اولیه را برای ایجاد یک رابطه خانوادگی و پرورش نسل
آینده فراهم میکند ،به عنوان مهمترین و اساسیترین رابطه انسانی توصیف شده است ( .)19دستیابی به یک جامعه امن نیاز
به خانوادهای سالم دارد و خانواده سالم را در صورتی میتوان بهدست آورد که اعضای آن از سالمت روانی برخوردار باشند و
ارتباط مطلوبی با یکدیگر برقرار کنند .بنابراین ،اگر اعضای خانواده و روابط آنها سالم و استوار باشد ،اثرات مثبتی بر جامعه
خواهد داشت .مهمترین مسئله در ازدواج و تشکیل خانواده آرامش است که توسط افراد بهدست میآید ( .)20الزمه تقویت
زندگی خانوادگی ،ثبات و دوام آن و نوع نگرش و طرز تعامل زوجها با یکدیگر است و مطالعه روابط زوجها به روشن شدن
چهارچوبهای ساختاری که رابطه زوجها در آن شکل میگیرد کمک میکند ( .)21برای بسیاری از افراد ،یک ازدواج با رضایت
و سعادت آغاز میشود ،اما به تدریج به سمت سرازیری میلغزد و حتی عاملی برای دلهره و پریشانی میشود .بیشتر افراد در
دورهای از زندگی خود ازدواج میکنند ،اما تقریباً دو سوم ازدواجهای اول به جدایی یا طالق پایان مییابد ( .)22داشتن
ازدواجی موفق و پایدار مرهون عوامل متعددی است که مهمترین آنها افکار و احساسات و باورهای مرتبط با روابط است که
در بطن عوامل شخصیتی تحقق مییابد و همگی این مسائل بر اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر میافزاید .از این رو هدف
پژوهش حاضر پاسخگویی به این سوال بود که آیا خودشیفتگی و سبکهای دلبستگی باورهای وسواسی زوجین در روابط
زناشویی را پیشبینی میکنند؟
روش پژوهش:
روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمام ساکنان شهر کرج در تابستان  1397بود .از آنجا که
برای انجام پژوهشهای رگرسیون حجم نمونه حداقل  200نفر تعیین شده است ( )23و با در نظر گرفتن احتمال ریزش نمونه
 250نفر از ساکنان شهر کرج به روش نمونهبرداری در دسترس از مراکز تفریحی ،فرهنگی و هنری انتخاب شدند.
مقیاس تجربه روابط نزدیک .1مقیاس تجربه روابط نزدیک برنان و همکاران ( )23شامل  36عبارت  2خردهمقیاس سبک
دلبستگی اضطرابی (شماره سوالهای زوج) و اجتنابی (شماره سوالهای فرد) را در یک طیف لیکرت از کامالً مخالف=  1تا
کامالً موافق=  7مورد ارزیابی قرار میدهد .شماره سوالهای  35 ،33 ،31 ،29 ،27 ،25 ،22 ،19 ،15 ،3بهصورت معکوس
نمرهگذاری میشوند .برنان و همکاران ( )23ضرایب آلفای کرونباخ را برای خردهمقیاسهای اضطرابی و اجتنابی  0/91و 0/94
و همبستگی این ابزار را با مقیاسهای خودگزارشی بیزاری از لمس 2و هیجانهای پس از زایمان 3رضایت بخش گزارش کردند.
سیبلی ،فیشر و لیو )2005( 4همبستگی خردهمقیاسهای اضطرابی ( )r=0/60و اجتنابی ( )r=0/62این ابزار را با خردهمقیاس-
های پرسشنامه روابط 5بارسولومیو و هوروویتز 1991 6مثبت گزارش کردند.
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پرسشنامه شخصیت خودشیفته .1پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز و همکاران ( )24شامل  16گویه و فاقد زیرمقیاس
است و خودشیفتگی را بر اساس رویکرد تک بُعدی ارزیابی میکند .پرسشنامه متشکل از جفت گویههایی است که پاسخدهنده
باید یکی از آنها را گزینه الف= 1و گزینه ب= 0انتخاب نماید .آمز و همکاران ( )24برای این ابزار ضرایب بازآزمایی در طول 5
هفته توسط سازندگان اصلی آزمون  0/85و روایی همگرای این ابزار را با محاسبه ضریب همبستگی بین نمرههای این
پرسشنامه و نمرههای حاصل از شاخصهای برونگرایی و گشودگی نسبت به تجربه مقیاس  5عامل بزرگ شخصیت کاستا و
مککرا 1992 2برای برونگرایی  0/32و برای گشودگی نسبت به تجربه  0/41گزارش کردند .محمدزاده ( )25ضریب آلفای
کرونباخ  ،0/79ضریب همبستگی بین این پرسشنامه و مقیاس خودشیفتگی پرسشنامه شخصیت چندمحوری بالینی

میلون32-

میلون  1987را برابر با  0/77گزارش کرد.
پرسشنامه باورهای وسواسی رابطه .4پرسشنامه باورهای وسواسی رابطه دوران و همکاران ( )26شامل  12گویه  3خرده
مقیاس عشق همسر (شماره سوالهای  ،)4 ،3 ،2 ،1درستی رابطه ( )8 ،7 ،6 ،5و عشقورزی همسر ( )12 ،11 ،10 ،9را در
یک طیف لیکرت از اصالً= ،0تا زیاد= 4مورد ارزیابی قرار میدهد .دوران و همکاران ( )26برای این ابزار ضریب آلفای کرونباخ
 0/93و همبستگی معنادار این ابزار را با پرسشنامه نشانههای باورهای وسواسی مرتبط با همسر ،پرسشنامه اختالل وسواسی
جبری ،پرسشنامه باورهای وسواسی و مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس به عنوان شاخصی از روایی همگرای این ابزار
گزارش کردند .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای این ابزار  0/82به دست آمد.
پرسشنامه نشانههای باورهای وسواسی مرتبط با همسر .5پرسشنامه نشانههای باورهای وسواسی مرتبط با همسر دوران و
همکاران ( )27شامل  24گویه  6خرده مقیاس ظاهر (شماره سوالهای  ،)4 .3 ،2 ،1اجتماع پذیری ( ،)8 ،7 ،6 ،5اخالق (،9
 ،)12 ،11 ،10ثبات هیجانی ( ،)16 ،15 ،14 ،13هوش ( )20 ،19 ،18 ،17و شایستگی ( )24 ،23 ،22 ،21را در یک طیف
لیکرت از اصالً= ،0تا زیاد= 4مورد ارزیابی قرار میدهد .دوران و همکاران ( )27برای این ابزار ضریب آلفای کرونباخ  0/93و
همبستگی معنادار این ابزار را با پرسشنامه اختالل وسواسی جبری ،پرسشنامه باورهای وسواسی و مقیاس افسردگی ،اضطراب
و استرس به عنوان شاخصی از روایی همگرای این ابزار گزارش کردند .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای این ابزار
 0/85به دست آمد.
پس از مراجعه به پارکها و بیان اهداف پژوهش و ارائه دستورالعملهای بهصورت یکسان در خصوص چگونگی تکمیل
پرسشنامهها و اعالم رضایت شرکتکنندهها به صورت فردی و شفاهی و در صورت اینکه با اعضای خانواده یا دوستان خود در
پارک حضور یافته بودند ،به دور از اعضای خانواده و دوستان پرسشنامهها را تکمیل کردند .پرسشنامهها در پاکتهایی به
شرکتکنندهها تحویل و در همان پاکتها بازپس گرفته میشد .در پژوهش حاضر مالحظات اخالقی شامل تضمین حریم
خصوصی مربوط به ناشناس ماندن و رازداری نیز رعایت شد .دادههای پژوهش با استفاده همبستگی پیرسون و روش رگرسیون
همزمان تحلیل شدند.
یافتهها:
در پژوهش حاضر میانگین سنی شرکتکنندهها  30/53سال و انحراف استاندارد آن  6/92بود .جنسیت  149نفر (59/6
درصد) مؤنث و  101نفر ( 40/4درصد) مذکر بود.
1

. Narcissistic Personality Inventory
. Costa & McCrae
3
). Millon clinical multiaxial inventory-II (MCMI-II
4
. Relationship Obsessive–Compulsive Inventory
5
. Partner-Related Obsessive–Compulsive Symptoms Inventory
2
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جدول  . 1توصیف متغیرهای پژوهش براساس میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی و ضریب تحمل و
تورم واریانس
Table 1. Description of research variables based on mean, standard deviation, skewness
and kurtosis, tolerance coefficient and variance inflation
تورم
ضریب
چولگی کشیدگی
انحراف
میانگین
متغیرها
تحمل

واریانس

استاندارد
دلبستگی اضطرابی

67/66

9/41

-0/10

1/29

0/983

1/018

دلبستگی اجتنابی

73/98

11/43

-1/70

2/46

0/981

1/019

خودشیفتگی

23/44

3/58

0/218

-0/605

0/965

1/036

باورهای وسواسی رابطه

41/78

8/52

-1/04

1/18

-

-

باورهای وسواسی مرتبط با

80/25

16/24

-1/53

2/39

-

-

همسر
جدول  .2ماتریس متغیرهای پژوهش
Table 2. Matrix of research variables

دلبستگی اضطرابی

دلبستگی اجتنابی

 .4باورهای وسواسی رابطه

-0/064 0/288** -0/001

خودشیفتگی

 .3خودشیفتگی

-0/076

-0/113

رابطه

 .2دلبستگی اجتنابی

0/053

-

مرتبط با همسر
باورهای وسواسی

 .1دلبستگی اضطرابی

-

باورهای وسواسی

متغیرهای پژوهش

-

 .5باورهای وسواسی مرتبط با همسر *0/556** -0/130 0/571** 0/148

-

**P>0/01 ،*P>0/05

جدول  2نشان می دهد دلبستگی اضطرابی با باورهای وسواسی مرتبط با همسر همبستگی معنادار داشت (،r=0/148
 .)P=0/037دلبستگی اجتنابی با باورهای وسواسی رابطه همبستگی معنادار داشت ( .)P=0/000 ،r=0/288دلبستگی اجتنابی
با باورهای وسواسی مرتبط با همسر همبستگی معنادار داشت ( .)P=0/000 ،r=0/571باورهای وسواسی رابطه با باورهای
وسواسی مرتبط با همسر همبستگی معنادار داشت (.)P=0/000 ،r=0/556
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جدول  .3پیشبینی باورهای وسواسی مرتبط با همسر براساس سبکهای دلبستگی و خودشیفتگی

برآورد
ضرایب رگرسیون

استاندارد شده
خطای استاندارد

ضرایب رگرسیون

همبستگی تعدیل
مجذور ضریب
شده
همبستگی
سطح معناداری

مجذور ضریب

دوربین واتسون

Table 3. Predicting relationship obsessive beliefs based on attachment styles and
narcissism
متغیرها

گام اول
دلبستگی اضطرابی

0/040

0/070

0/042

0/564

دلبستگی اجتنابی

0/238

0/055

0/315

0/000
0/090 0/101

F=9/391 ،P=0/000
گام دوم
دلبستگی اضطرابی

0/038

0/071

0/040

0/590

دلبستگی اجتنابی

0/238

0/056

0/313

0/000

خودشیفتگی

0/875 -0/014 0/183 -0/033
F=6/236 ،P=0/000

0/101

1/656 0/085

جدول  3نشان میدهد دلبستگی اجتنابی به صورت مثبت و معنادار باورهای وسواسی رابطه را پیشبینی میکنند
(.)P=0/001 ،β=0/313
جدول  .4پیشبینی باورهای وسواسی مرتبط با همسر براساس سبکهای دلبستگی و خودشیفتگی

برآورد
ضرایب رگرسیون

استاندارد شده
خطای استاندارد

ضرایب رگرسیون

همبستگی تعدیل
مجذور ضریب
شده
همبستگی
سطح معناداری

دلبستگی اضطرابی

0/294

0/106

0/171

0/006

دلبستگی اجتنابی

0/788

0/084

0/577

0/000

مجذور ضریب

گام اول

دوربین واتسون

Table 4. Predicting partner obsessive beliefs based on attachment styles and narcissism
متغیرها
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0/361

F=47/450 ،P=0/000

0/353

گام دوم
دلبستگی اضطرابی

0/285

0/107

0/165

0/009

دلبستگی اجتنابی

0/781

0/085

0/572

0/000

خودشیفتگی

0/515 -0/041 0/278 -0/181
F=31/667 ،P=0/000

1/368 0/351 0/363

جدول  3نشان میدهد دلبستگی اضطرابی و اجتنابی به صورت مثبت و معنادار باورهای وسواسی مرتبط با همسر را پیش-
بینی میکنند ( P=0/009 ،β=0/165و .)P=0/000 ،β=0/572
بحث و نتیجهگیری:
هدف پژوهش حاضر پیشبینی باورهای وسواسی زوجین براساس خودشیفتگی و سبکهای دلبستگی بود .نتایج پژوهش حاضر
نشان داد دلبستگی اضطرابی با باورهای وسواسی مرتبط با همسر ،دلبستگی اجتنابی با باورهای وسواسی و دلبستگی اجتنابی
با باورهای وسواسی مرتبط با همسر همبستگی معنادار داشتند .دلبستگی اضطرابی و اجتنابی به صورت مثبت و معنادار
باورهای وسواسی رابطه و باورهای مرتبط با همسر را پیشبینی میکنند.
در تبیین یافتههای حاصل از پژوهش حاضر میتوان گفت نظریه دلبستگی به ماهیت رابطهای اشاره میکند که میان کودک و
مراقب اولیهاش شکل میگیرد و ا همیتی که این رابطه برای ایجاد شخصیت و دیدگاه فرد نسبت به دنیا دارد .بر اساس این
نظریه ،در خالل تکرار تجربیات وابسته به نمایه دلبستگی ،کودک بازنمایی ذهنی یا به عبارتی «مدلهای کارکردی درونی»،
نسبت به خود و دیگران را به وجود میآورد .هنگامی که یک بار این مدلها شکل بگیرد ،اگر سیستم دلبستگی فعال شود ،این
مدلها نیز فعال خواهند شد و رفتار فرد را هدایت خواهند کرد (.)28
سبکهای دلبستگی به عنوان سازه ای رشدی و تحولی که نمودهای خود را در سطح رفتار و عملکرد در افراد به جای می-
گذارد ،مطرح است .سبک دلبستگی افراد از مهمترین عوامل موثر در تعامالت بین فردی آنها است .دلبستگی از دو منظر،
یکی میزان ارزشی بیشتری که فرد برای خود قائل است اما در مورد افراد دیگر ،ارزشمندی به انتظاری که فرد از در دسترس
بودن و حمایتگر بودن دیگران دارد وابسته است .مطالعات نشان دادهاند که الگوی دلبستگی افراد ،پیش بین مطمئنی برای
تبیین تفاوت های آنان در ابعاد روانشناختی ،وابستگیهای اجتماعی ،شناخت اجتماعی ،میزان کنترل بر استرسها و
هیجانات ،واکنش به جداییها ،کارآمدی در روابط میان فردی و طرحواره افراد نسبت به خود و دیگران است ( .)29چنانچه
افرادی نتوانند رابطه دلبستگی ایمن را با یک بزرگسال برقرار کنند ،معموالً در بزرگسالی ،در برقراری رابطه سالم با همتاها،
اعضای خانواده و سایرین دچار مشکل شده ،در معرض مشکالت بسیاری قرار میگیرند .دلبستگی مکانیسمی است که در طی
تکامل برای حفاظت از نوزاد انسان به وجود آمده است تا احتمال بقای او و رسیدنش به سن بزرگسالی و انتقال ژنهایش به
نسل بعدی را افزایش دهد ( .)30روابط دلبستگی گسترش تواناییهای مقابله با استرس و موقعیتهای جدید را در فرد تسهیل
میکند (.)31

پیشبینی باورهای وسواسی زوجین براساس خودشیفتگی و دلبستگی

الگوهای مؤثر درونی زمانی فعال میشوند که افراد احساس خطر و تهدید کنند .طرحوارههای افراد با سبک دلبستگی اضطرابی
آنها را نسبت به تهدید هوشیارتر میسازد درحالیکه افراد اجتنابی طرحوارههایی مبتنی بر جنگ و گریز و بهویژه گریز دارند و
به تهدید ادراکشده سریعتر پاسخ میدهند ( .)32سبکهای دلبستگی ناایمن بزرگساالن بهویژه سبک دلبستگی اضطرابی،
تجارب درونی نامطلوبی نظیر عاطفه منفی و افکار و خاطرات ناخوشایند را برمیانگیزد (.)33
در یک جمعبندی میتوان گفت زوجین با دلبستگی ناایمن اضطرابی ،به پیامدهای منفی تجارب خود با دیدگاهی فاجعه نگرانه
پاسخ میدهند به طوری که پیامدهای منفی تجارب خود را اغراق آمیز میکنند؛ به نشخوار فکری در مورد آن میپردازند و به
فعالسازی راهبردهای ذهنی مرتبط با ترس دلبستگی مانند ترس از رها شدن به دلیل بد بودن میپردازند .عالوه براین نه تنها
در مقابله کارآمد با تجارب چالش انگیز مرتبط با حوزههای حساس مربوط به خود اختالل ایجاد میکنند ،این راهبردهای
مقابلهای ،ممکن است آنها را نسبت به وسواسهای مرتبط با روابط آسیبپذیر کند .ادراک ناشایستگیها مرتبط با روابط (به
عنوان مثال بازخورد خفیف منفی در رابطه با ظرفیت حفظ روابط صمیمانه درازمدت) منجر به افزایش باورهای وسواسی
زوجین به طور عمده در میان افراد با دلبستگی اضطرابی و خود ارزشی مشروط در رابطهشان میشود .در زوجین با سبک
دلبستگی اجتنابی تمرکز بر پیامدهای منفی اجتماعی ،هیجانی ،و اقتصادی انحالل روابط ممکن است ترسهای مرتبط با
تصمیمات اشتباه در روابط زناشویی را تشدید کنند و تفاسیر اغراق آمیز و فاجعه آمیزی از شکها و تردیدها در روابطشان
خواهند داشت به طوریکه به کل در رابطه خود حالت اجتنابی به خود میگیرند (.)9
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