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 چکیده 

روابط یک:  مقدمه با  از  اختالل وسواسی جبری مرتبط  متمرکز    صمیمی  روابط  بر  که  است  اجباری-وسواسی  اختالل  شکلی 

کند.  می   ایجاد  روابط  عملکرد در  بر  منفی  تاثیرات  و  باشد  کنندهناتوان  و  نندهک  ناراحت  بسیار  تواندمی   هاییوسواس  است. چنین

  های دلبستگی بود.بینی باورهای وسواسی زوجین براساس خودشیفتگی و سبکهدف پژوهش حاضر پیش

 1397جامعه آماری شامل تمام ساکنان شهر کرج در تابستان  روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و  روش پژوهش:  

از ساکنان شهر کرج به روش نمونه  250.  بود به  نفر  انتخاب شدند و  از مراکز تفریحی، فرهنگی و هنری  برداری در دسترس 

نزدیک روابط  تجربه  خودشیفتهمقیاس  شخصیت  پرسشنامه  رابطه،  ،  وسواسی  باورهای  نشانهو    پرسشنامه  های  پرسشنامه 

همسر با  مرتبط  وسواسی  دادند.پ   باورهای  همزمان  پژوههای  هداد  اسخ  رگرسیون  روش  و  پیرسون  همبستگی  استفاده  با  ش 

 تحلیل شدند.  

 (.β  ،000/0=P=313/0)کند  بینی میدلبستگی اجتنابی به صورت مثبت و معنادار باورهای وسواسی رابطه را پیش  ها:یافته

اجتنابی    (.β  ،009/0=P=0/ 165)کند  بینی میدلبستگی اضطرابی به صورت مثبت و معنادار باورهای مرتبط با همسر را پیش

 (. β ،000/0=P=572/0)کند بینی میبه صورت مثبت و معنادار باورهای مرتبط با همسر را پیش

فردی در  های بلندمدت و کوتاه مدت بینشناختی است که سعی در توصیف پویایینظریه دلبستگی الگویی روان  گیری:نتیجه

 ها دارد.  انسان

 دلبستگی "خودشیفتگی  "وسواسیباورهای  ها:کلیدواژه

   12/5/1399تاریخ پذیرش نهایی:                   1398/ 11/ 11تاریخ دریافت:  
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 بینی باورهای وسواسی زوجین براساس خودشیفتگی و دلبستگیپیش

 : مقدمه

از کند و به ست که مشکالت متعددی را برای بیماران ایجاد می ساز ایک اختالل بسیار ناتوان  1وسواس  صورت گروه مختلفی 

های عملی است و نیازمند  های ذهنی و وسواس ، آداب وسواسی، اشتغال ختالل شامل افکار مزاحمکند. این اها تظاهر مینشانه

فرآیندهای نوروبیولوژیکی   و  پذیر استدهند که اختالل وسواس، اختاللی توارثشواهد نشان می   .(2,  1)  العمر استدرمان مادام

  تشدید   و  خانواده در ایجاد  محیط  تأثیر  و  نقش.  (4,  3)دارند    نقش  آن  پاتوفیزیولوژی  شناختی درو همچنین فرآیندهای روان

 .  (5)گرفته است وسواس مورد تأیید قرار  اختالل خصوص به روانی هایاختالل

وسواسی روابط    باورهای  یکدر  ازشکل  زوجین  و   استمتمرکز    صمیمی  روابط  بر  که  است  اجباری-وسواسی  اختالل  ی 

ها به  باورهایی از این قبیل که آیا رابطه و ازدواج آن-  (6)های فکری در این زمینه را در بردارد های تردیدگونه و اشتغالوسواس

می پیش  آندرستی  به  همسرشان  آیا  یا  و  عالقهرود  اطمینانها  و  وارسی  هدف  با  باورهایی  یا  دارد؟  احساسات ای  از  جویی 

به ویژه عملکرد  عم  بر  منفی  تاثیرات  و  باشد،  کنندهناتوان  و  کننده  ناراحت  بسیار  تواندمی   هاییوسواس  . چنینخودشان لکرد 

شوند و به واسطه خلق منفی و اضطرابی که کند. در چنین شرایط این افراد مغلوب شک و تردید میمی  ایجاد  روابط  جنسی در

کنند  که زوجین احساسات منفی، تنش و پریشانی و کسالت را تجربه می این باورها زمانی . (7)   شکنندکنند در هم میتجربه می

 .  (6) کنند جویی را در مواردی فعال می سازند که رفتارهای دلبستگی و نزدیکیخود را نمایان می

ناگوار تعدیل کنند و  فردی هستند که می از منابع درون  2های دلبستگی سبک را در شرایط  ناتوانی  توانند سطوح تنش و 

کم را  تنش  منفی  پژوهش رنگاثرات  نتایج  بر  بنا  دهند.  جلوه  سبکتر  پیشها،  اهمیت  دلبستگی  در    ه کنندبینیهای  زیادی 

لبستگی به معنای پیوند عاطفی است که در کودکی، بین کودک و مراقب اصلی  بهداشت روانی دارد. بر اساس نظریات بالبی، د

می شکل  در  وی  مهمی  بسیار  نقش  دلبستگی،  روابط  است.  موثر  زندگی  درکل  کودک  احساس  و  اجتماعی  رشد  بر  و  گیرد 

زندگی فرد موثر است.   ای دلبستگی این است که روابط دلبستگی اولیه بر طولاحساس امنیت افراد دارند. یکی از اصول پایه

والد  پیوند  که  داشت  اظهار  می-بالبی  فراهم  هیجانی  رشد  برای  را  جایگزینی  قابل  غیر  بافت  اکثر  کودک،  وی  نظر  به  نماید. 

است   واقعی دوران کودکی  تجربیات  از  منتج  بزرگسالی  و  ناایمن  .(8)مشکالت دوران کودکی    ز ا   مانع  است  ممکن  دلبستگی 

فرد انطباق  واسطه  شود  خود  با   مرتبط  هایچالش  با  پذیری  ناسازگارانه  کردن  فعال  به  تشدید  تنظیم  راهبردهای  و    آشفتگی 

-های فردی نظیر سبکپذیریپیشنهاد کردند ممکن است آسیب  (10)دوران و همکاران    .(9) شود    اثر  بی  هایپاسخ  و  اضطراب

 ها نقش داشته باشند.  شناسی و تشدید وسواسهای دلبستگی ناایمن در سبب

,  9)اورهای وسواسی زوجین باشد  ممکن است متغیر مرتبط دیگری با ب  3خودشیفتگیتر  اجتناب از تعهد و به طور اساسی 

احساس.  (11 کاهش  و  مختلف  ارتباطی  مشکالت  باعث  میخودشیفتگی،  یکدیگر  به  نسبت  زوجین  مثبت  .  (12)  شودهای 

اختالل.  ( 13)خود توصیف شده است  متمرکز بهخودشیفتگی نوعی توجه   آماری  راهنمای تشخیصی و    های روانیطبق متن 

روان  آمریکا  انجمن  بزرگ2013پزشکی  فراگیر  الگوی  خودشیفته  شخصیت  اختالل  به  ،  نیاز  رفتار،  یا  خیال  عالم  در  منشی 

حقیر و انتقاد از  های مداوم شرم یا ت. در این اختالل احساس شودالی شروع میوایل بزرگسدلی است که در اتحسین و فقدان هم

کناره با  است  ممکن  آن،  با  همراه  اساسی خود  افسردگی  اختالل  یا  مداوم  افسردگی  اختالل  و  افسرده  خلق  اجتماعی،  گیری 

پژوهش خود دریافتند    (15)هوران و همکاران  .  ( 14)مرتبط باشد   انتقاد، عدم همکاری و  خودشیفته  شخصیت  در  با تحقیر، 

  صمیمیت، قابلیت اعتماد،   گرمی،   با  فریبگر  (16)ها مرتبط است. در پژوهش اینانسسی، النگ و برکزکی  حالت دفاعی در زوج

 
1. obsession  
2. attachment 
3. narcissism 
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دریافتند که انگیزه شرکای خودشیفته از   (17)میدان  -عاشقانه همبستگی منفی داشت. گویرتز  روابط  در  سازگاری و وفاداری

گر بیشتر از شرکای شرکای سلطه  (18)  و همکاران  برقراری رابطه جنسی با همسرانشان خود تصدیقی است. در پژوهش بوتا

 د. کردنفرمانبر از جذابیت جنسی خود رضایت داشتند و نگرانی کمتری را تجربه می

به این دلیل که ساختار.  است  جامعه  واحد  ترینمهم  خانواده را  ازدواج    نسل  پرورش  و   خانوادگی  رابطه  یک  ایجاد  برای   اولیه 

  نیاز  امن   جامعه  یک  هب  دستیابی .  (19)توصیف شده است    انسانی  رابطه  تریناساسی  و  ترینمهم  عنوان  به  کند،می  آینده فراهم

  و  روانی برخوردار باشند  سالمت  از  آن  اعضای  که  آورد  دستبه  توانمی  را در صورتی  سالم  خانواده   و   سالم دارد  ایخانواده  به

جامعه    بر  مثبتی  اثرات  سالم و استوار باشد،  هاآن  روابط  و  خانواده  اعضای  اگر  بنابراین،  برقرار کنند.  یکدیگر  با  ارتباط مطلوبی

تقویت .  (20)  آیدمی  دست به  افراد  توسط  که  است  آرامش  تشکیل خانواده  و  ازدواج  در  مسئله  ترینمهم.  داشت  واهدخ الزمه 

ثبات و دوام آن و نوع نگرش و طرز تعامل زوج روابط زوجزندگی خانوادگی،  یکدیگر است و مطالعه  با  به روشن شدن  ها  ها 

  تیازدواج با رضا کیاز افراد،  یاریبس یبرا. (21)کند گیرد کمک میها در آن شکل میزوج های ساختاری که رابطهچهارچوب

در افراد    شتری. بشودی میشان یدلهره و پری برای  عامل   یلغزد و حتیم  یریزبه سمت سرا   جیشود، اما به تدریو سعادت آغاز م 

م   یزندگاز    ایدوره ازدواج  تقریخود  اما  ازدواج  باًیکنند،  سوم  جدا  یهادو  به    داشتن .  (22)  ابدیمی   انیپا   طالق   ای   ییاول 

افکار و احساسات و باورهای مرتبط با روابط است که    هاآن  ترینمهم  که  است  متعددی  مرهون عوامل  موفق و پایدار  ازدواجی

تحقق می عوامل شخصیتی  بطن  و  در  این مسائلیابد  پژوهش حاضر می  همگی  اهمیت و ضرورت  رو هدف  بر  این  از  افزاید. 

پاسخ حاضر  بودپژوهش  سوال  این  به  آیا    گویی  سبککه  و  روابط خودشیفتگی  در  زوجین  وسواسی  باورهای  دلبستگی  های 

 کنند؟ بینی میزناشویی را پیش

 : روش پژوهش

از نوع همبستگی و   از آنجا که    1397جامعه آماری شامل تمام ساکنان شهر کرج در تابستان  روش پژوهش توصیفی و  بود. 

و با در نظر گرفتن احتمال ریزش نمونه   ( 23)  نفر تعیین شده است  200های رگرسیون حجم نمونه حداقل  برای انجام پژوهش

 برداری در دسترس از مراکز تفریحی، فرهنگی و هنری انتخاب شدند. نفر از ساکنان شهر کرج به روش نمونه 250

مقیاس سبک  خرده   2عبارت    36شامل    (23)مقیاس تجربه روابط نزدیک برنان و همکاران  .  1مقیاس تجربه روابط نزدیک

اضطرابی )شماره سوال  اجتنابی )شماره سوالدلبستگی  مخالف=  های زوج( و  از کامالً  لیکرت  را در یک طیف  تا    1های فرد( 

موافق=   ار  7کامالً  صورت معکوس به  35،  33،  31،  29،  27،  25،  22،  19،  15،  3های  دهد. شماره سوالزیابی قرار میمورد 

 94/0و    91/0های اضطرابی و اجتنابی  مقیاسضرایب آلفای کرونباخ را برای خرده  (23)  شوند. برنان و همکارانگذاری مینمره

رضایت بخش گزارش کردند.    3های پس از زایمان و هیجان  2های خودگزارشی بیزاری از لمس و همبستگی این ابزار را با مقیاس

-مقیاس( این ابزار را با خردهr=62/0( و اجتنابی )r=60/0های اضطرابی )مقیاس( همبستگی خرده2005)  4سیبلی، فیشر و لیو 

 مثبت گزارش کردند.  1991 6بارسولومیو و هوروویتز 5های پرسشنامه روابط

 
1. Experiences in Close Relationships Scale 
2. touch aversion 
3. postcoital emotions 
4. Sibley, C. G., Fischer, R., & Liu, J. H.  
5. Relationship Questionnaire  
6. Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. 
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فاقد زیرمقیاس    گویه و  16شامل    (24)و همکاران    آمز  پرسشنامه شخصیت خودشیفته.  1پرسشنامه شخصیت خودشیفته

  دهنده پاسخاست که    هاییگویهمتشکل از جفت  . پرسشنامه  کند میعدی ارزیابی  بُ  و خودشیفتگی را بر اساس رویکرد تک   است

 5بازآزمایی در طول    برای این ابزار ضرایب  (24)  د. آمز و همکارانانتخاب نمای  0و گزینه ب=  1گزینه الف=را    هاآن باید یکی از  

آزمون   اصلی  سازندگان  توسط  راروایی    و  0/ 85هفته  ابزار  این  بین    با  همگرای  همبستگی  ضریب  این  نمرهمحاسبه  های 

کاستا و    عامل بزرگ شخصیت  5مقیاس   تجربه  و گشودگی نسبت به  گراییبرون  هایشاخصحاصل از    هاینمرهپرسشنامه و  

ضریب آلفای    (25)گزارش کردند. محمدزاده    41/0  تجربهو برای گشودگی نسبت به    32/0گرایی  برونبرای    9921  2کرامک

 23-مقیاس خودشیفتگی پرسشنامه شخصیت چندمحوری بالینی میلونو پرسشنامه ، ضریب همبستگی بین این 79/0کرونباخ 

 گزارش کرد.  77/0برابر با را  1987میلون 

خرده    3  گویه  12شامل    (26)رابطه دوران و همکاران    وسواسی  باورهای  پرسشنامه  .4پرسشنامه باورهای وسواسی رابطه

( را در 12،  11،  10،  9ورزی همسر )( و عشق8،  7،  6،  5(، درستی رابطه )4،  3،  2،  1های  مقیاس عشق همسر )شماره سوال

برای این ابزار ضریب آلفای کرونباخ   (26)دوران و همکاران    دهد.مورد ارزیابی قرار می  4، تا زیاد=0لیکرت از اصالً=یک طیف  

پرسشنامه اختالل وسواسی همسر،    با  مرتبط  وسواسی  باورهای  هاینشانه  پرسشنامهو همبستگی معنادار این ابزار را با    93/0

ابزار  این  همگرای  روایی  از  شاخصی  عنوان  به  استرس  و  اضطراب  افسردگی،  مقیاس  و  وسواسی  باورهای  پرسشنامه  جبری، 

 به دست آمد.   82/0گزارش کردند. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای این ابزار 

دوران و  های باورهای وسواسی مرتبط با همسر پرسشنامه نشانه  .5همسر   های باورهای وسواسی مرتبط باپرسشنامه نشانه

،  9(، اخالق )8،  7،  6،  5(، اجتماع پذیری )4.  3،  2،  1های  خرده مقیاس ظاهر )شماره سوال  6  گویه  24شامل    (27)همکاران  

( را در یک طیف 24،  23،  22،  21( و شایستگی )20،  19،  18،  17ش )(، هو16،  15،  14،  13(، ثبات هیجانی )12،  11،  10

از اصالً= ارزیابی قرار می  4، تا زیاد=0لیکرت  ابزار ضریب آلفای کرونباخ    (27)دوران و همکاران    دهد. مورد  این  و    93/0برای 

الل وسواسی جبری، پرسشنامه باورهای وسواسی و مقیاس افسردگی، اضطراب پرسشنامه اختهمبستگی معنادار این ابزار را با  

به عنوان شاخصی از روایی همگرای این ابزار گزارش کردند. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای این ابزار   و استرس

 به دست آمد.   85/0

پارک به  مراجعه  از  دستپس  ارائه  و  پژوهش  اهداف  بیان  و  بههورالعملها  تکمیل  صورای  چگونگی  خصوص  در  یکسان  ت 

صورت فردی و شفاهی و در صورت اینکه با اعضای خانواده یا دوستان خود در ها بهکنندهها و اعالم رضایت شرکتپرسشنامه

پرسش دوستان  و  خانواده  اعضای  از  دور  به  بودند،  یافته  پرسشنامهنامهپارک حضور  کردند.  تکمیل  را  دها  پاکت ها  به  هار  یی 

پاکت کنندهتشرک همان  در  و  تحویل  میها  گرفته  بازپس  حریم ها  تضمین  شامل  اخالقی  مالحظات  حاضر  پژوهش  در  شد. 

های پژوهش با استفاده همبستگی پیرسون و روش رگرسیون داده   خصوصی مربوط به ناشناس ماندن و رازداری نیز رعایت شد.

 همزمان تحلیل شدند.  

 :هایافته

حادر   میانگپژوهش  شرکتضر  سنی  آن    53/30ها  کنندهین  استاندارد  انحراف  و  جنسیت    92/6سال  )  149بود.   6/59نفر 

 درصد( مذکر بود.   4/40نفر )  101درصد( مؤنث و 

 
1. Narcissistic Personality Inventory 
2. Costa & McCrae 
3. Millon clinical multiaxial inventory-II (MCMI-II) 
4. Relationship Obsessive–Compulsive Inventory 
5. Partner-Related Obsessive–Compulsive Symptoms Inventory 
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. توصیف متغیرهای پژوهش براساس میانگین، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی و ضریب تحمل و 1جدول  

 تورم واریانس 

Table 1. Description of research variables based on mean, standard deviation, skewness 

and kurtosis, tolerance coefficient and variance inflation 
انحراف  میانگین  متغیرها 

 استاندارد

ضریب   کشیدگی چولگی 

 تحمل

تورم  

 واریانس 

 018/1 983/0 29/1 -10/0 41/9 66/67 دلبستگی اضطرابی

 019/1 981/0 46/2 -70/1 43/11 98/73 تنابیگی اجدلبست

 036/1 965/0 -605/0 218/0 58/3 44/23 خودشیفتگی 

 - - 18/1 -04/1 52/8 78/41 باورهای وسواسی رابطه

 با  مرتبط  وسواسی  باورهای

 همسر 

25/80 24/16 53/1- 39/2 - - 

 . ماتریس متغیرهای پژوهش2جدول  

Table 2. Matrix of research variables 
 متغیرهای پژوهش

ی
راب

ضط
ی ا

تگ
س

دلب
 

ی
ناب

جت
ی ا

تگ
س

دلب
 

ی 
تگ

یف
دش

خو
ی  

اس
سو

ی و
ها

ور
با

طه
راب

 

ی 
اس

سو
ی و

ها
ور

با

سر 
هم

با 
ط 

تب
مر

 

     - . دلبستگی اضطرابی 1

    - 053/0 . دلبستگی اجتنابی2

   - -113/0 -076/0 . خودشیفتگی3

  - -064/0 288/0** -001/0 . باورهای وسواسی رابطه4

 - 556/0** -130/0 571/0** 148/0* همسر  با  مرتبط   وسواسی . باورهای5

05/0>P* ،10/0>P* * 

می   2جدول   )نشان  داشت  معنادار  همبستگی  همسر  با  مرتبط  وسواسی  باورهای  با  اضطرابی  دلبستگی  ،  r=148/0دهد 

037/0=P  .)  همبستگی معنادار  رابطهبا باورهای وسواسی    اجتنابی دلبستگی  ( 288/0داشت=r  ،000/0=P  دلبستگی .)اجتنابی  

وسواسی   باورهای  همسربا  با  )  مرتبط  داشت  معنادار  رابطه(.  r  ،000/0=P=571/0همبستگی  وسواسی  باورهای    باورهای  با 

 (.r ،000/0=P=556/0همبستگی معنادار داشت ) مرتبط با همسروسواسی 

 

 



 بینی باورهای وسواسی زوجین براساس خودشیفتگی و دلبستگیپیش

 

 

 

 های دلبستگی و خودشیفتگی بکاس سبراسهمسر    با   مرتبط   وسواسی  بینی باورهای پیش  .3جدول  

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

narcissism 
 متغیرها 

ن
یو

س
گر

ب ر
رای

ض
 

د 
دار

تان
اس

ی 
طا

خ

رد
آو

بر
 

ن 
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س
گر

ب ر
رای

ض

ده
 ش

رد
دا

تان
اس

ی  
دار

نا
مع

ح 
سط

ب  
ری

ض
ور 

جذ
م

ی
تگ

س
مب

ه
ب  

ری
ض

ور 
جذ

م

ل
دی

تع
ی 

تگ
س

مب
ه

  

ده
ش

 

ن 
سو

وات
ن 

ربی
دو

 

        گام اول 

042/0 070/0 040/0 دلبستگی اضطرابی  564/0    

315/0 055/0 238/0 دلبستگی اجتنابی  000/0    

000/0=P  ،391/9=F 110/0  090/0  

        گام دوم 

    590/0 040/0 071/0 038/0 دلبستگی اضطرابی

    000/0 313/0 056/0 238/0 دلبستگی اجتنابی

    875/0 -014/0 183/0 -033/0 خودشیفتگی 

000/0=P  ،236/6 =F  101/0  085/0  656/1 

 

می  3جدول   باورهای  نشان  معنادار  و  مثبت  صورت  به  اجتنابی  دلبستگی  رابطهدهد  پیش  وسواسی  می را  کنند  بینی 

(313/0=β ،001/0=P  .) 

 

 های دلبستگی و خودشیفتگی سبکهمسر براساس    با   مرتبط   وسواسی  بینی باورهای پیش   .4جدول  

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

ن
یو

رس
رگ
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دی

تع
ی 

تگ
س

مب
ه

ده
ش

 

ن  
ربی

دو
س

وات
ن 

و
 

        گام اول 

171/0 106/0 294/0 دلبستگی اضطرابی  006/0    

577/0 084/0 788/0 دلبستگی اجتنابی  000/0    
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000/0=P  ،450/47=F 361/0  353/0  

        گام دوم 

    009/0 165/0 107/0 285/0 دلبستگی اضطرابی

    000/0 572/0 085/0 781/0 دلبستگی اجتنابی

    515/0 -041/0 278/0 -181/0 گی خودشیفت

000/0=P  ،667 /31=F  363/0  351/0  368/1 

 

-را پیش  مرتبط با همسر  وسواسی  دهد دلبستگی اضطرابی و اجتنابی به صورت مثبت و معنادار باورهاینشان می  3جدول  

 (.  β ،000/0=P=572/0و  β ،009/0=P=165/0)د نکنبینی می 

 

 : گیریبحث و نتیجه

نتایج پژوهش حاضر   های دلبستگی بود.بینی باورهای وسواسی زوجین براساس خودشیفتگی و سبکپیش  ضرحاهدف پژوهش  

  اجتنابی دلبستگی    و با باورهای وسواسی    اجتنابیدلبستگی  ،  دلبستگی اضطرابی با باورهای وسواسی مرتبط با همسرنشان داد  

وسواسی   باورهای  همسربا  با  داشت  مرتبط  معنادار  معنادار  .  ندهمبستگی  و  مثبت  صورت  به  اجتنابی  و  اضطرابی  دلبستگی 

 کنند.  بینی می باورهای وسواسی رابطه و باورهای مرتبط با همسر را پیش

کند که میان کودک و  ای اشاره مینظریه دلبستگی به ماهیت رابطه توان گفت  های حاصل از پژوهش حاضر میدر تبیین یافته

اولیه  این  ا  گیرد و اش شکل میمراقب  همیتی که این رابطه برای ایجاد شخصیت و دیدگاه فرد نسبت به دنیا دارد. بر اساس 

های کارکردی درونی«،  نظریه، در خالل تکرار تجربیات وابسته به نمایه دلبستگی، کودک بازنمایی ذهنی یا به عبارتی »مدل

ها شکل بگیرد، اگر سیستم دلبستگی فعال شود، این  دلآورد. هنگامی که یک بار این منسبت به خود و دیگران را به وجود می

 .(28) ها نیز فعال خواهند شد و رفتار فرد را هدایت خواهند کردمدل

افراد به جای میای دلبستگی به عنوان سازههسبک -ای رشدی و تحولی که نمودهای خود را در سطح رفتار و عملکرد در 

از مهم افراد  از دو منظر،  ترین عوامل موثر در تعامالت بین فردی آنگذارد، مطرح است. سبک دلبستگی  ها است. دلبستگی 

اما در مورد افراد دیگر، ارزشمندی به انتظاری که فرد از در دسترس   ستیکی میزان ارزشی بیشتری که فرد برای خود قائل ا

افراد، پیش بین مطمئنی برای بودن و حمایتگر بودن دیگران دارد وابسته است. مطالعات نشان داده الگوی دلبستگی  اند که 

روان ابعاد  در  آنان  های  تفاوت  وابستگیتبیین  مشناختی،  اجتماعی،  شناخت  اجتماعی،  استرسیزهای  بر  کنترل  و  ان  ها 

چه چنان .  (29)افراد نسبت به خود و دیگران است  ها، کارآمدی در روابط میان فردی و طرحواره  هیجانات، واکنش به جدایی

افرادی نتوانند رابطه دلبستگی ایمن را با یک بزرگسال برقرار کنند، معموالً در بزرگسالی، در برقراری رابطه سالم با همتاها،  

ی دلبستگی مکانیسمی است که در ط.  گیرنداعضای خانواده و سایرین دچار مشکل شده، در معرض مشکالت بسیاری قرار می 

هایش به تکامل برای حفاظت از نوزاد انسان به وجود آمده است تا احتمال بقای او و رسیدنش به سن بزرگسالی و انتقال ژن

تسهیل   رد فهای جدید را در  های مقابله با استرس و موقعیتروابط دلبستگی گسترش توانایی.  (30)نسل بعدی را افزایش دهد  

 .  (31) کند می



 بینی باورهای وسواسی زوجین براساس خودشیفتگی و دلبستگیپیش

های افراد با سبک دلبستگی اضطرابی  وارهشوند که افراد احساس خطر و تهدید کنند. طرحالگوهای مؤثر درونی زمانی فعال می

ویژه گریز دارند و  هایی مبتنی بر جنگ و گریز و بهوارهکه افراد اجتنابی طرحسازد درحالینسبت به تهدید هوشیارتر می راها آن

ادراک تهدید  پاسخ میشده سریعبه  بهسبک.  (32)دهند  تر  بزرگساالن  ناایمن  دلبستگی  اضطرابی، های  دلبستگی  ویژه سبک 

 .  (33)انگیزد تجارب درونی نامطلوبی نظیر عاطفه منفی و افکار و خاطرات ناخوشایند را برمی

تجارب خود با دیدگاهی فاجعه نگرانه   منفی  پیامدهای  به زوجین با دلبستگی ناایمن اضطرابی، توان گفت بندی می در یک جمع

  هپردازند و بکنند؛ به نشخوار فکری در مورد آن می های منفی تجارب خود را اغراق آمیز میمد دهند به طوری که پیاپاسخ می

عالوه براین نه تنها    پردازند.بد بودن می   دلیل   به  شدن  رها  از  ترس  سازی راهبردهای ذهنی مرتبط با ترس دلبستگی مانندفعال

حوزه با  مرتبط  انگیز  چالش  تجارب  با  کارآمد  مقابله  ایجاد میحسهای  در  اختالل  خود  به  مربوط  راهبردهای    ، کننداس  این 

  به )  ها مرتبط با روابطادراک ناشایستگی.  کند  پذیرآسیب  روابط  مرتبط با  هایوسواس  به  ها را نسبتآن  است  ممکن  ،ایمقابله

وسواسی    شافزای  به  منجر(  درازمدت  صمیمانه  روابط  حفظ  ظرفیت  با  رابطه  در  منفی  خفیف  بازخورد  مثال  عنوان باورهای 

با   میان   در   عمده   طور  به  زوجین رابطه  و   اضطرابی  دلبستگی   افراد  ارزشی مشروط در  با سبک .  شودشان می خود  در زوجین 

اجتنابی   ترسدلبستگی  است  ممکن  روابط  انحالل  اقتصادی  و  هیجانی،  اجتماعی،  منفی  پیامدهای  بر  با تمرکز  مرتبط  های 

زناش روابط  اشتباه در  از شکویتصمیمات  آمیزی  آمیز و فاجعه  اغراق  تفاسیر  را تشدید کنند و  روابطی  شان ها و تردیدها در 

 . (9)گیرند که به کل در رابطه خود حالت اجتنابی به خود میخواهند داشت به طوری

 : محدودیت پژوهش

برداری در دسترس و توان به نمونهپژوهش حاضر میهای هایی دارد که از جمله محدودیتهر پژوهشی در بطن خود محدودیت

 برداری تصادفی استفاده شود.  های نمونههای آتی از روششود در پژوهش ن جهت پیشنهاد مییغیرتصادفی اشاره کرد. از ا

 : کاربرد پژوهش

می  پیشنهاد  زوجین  وسواسی  باورهای  کاهش  راستای  در  حاضر  پژوهش  از  حاصل  نتایج  بر  براساس  مبتنی  درمان  از  شود 

 های دلبستگی زوجین استفاده شود. دلبستگی برای ترمیم سبک
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