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The aim of this study was to investigate the effectiveness of attachment-based 

psychoanalytic psychotherapy inimproving insecure attachment and obsessive love in 

women with obsessive love style. The research design was in the framework of a single-

subject experimental design with a single baseline with a follow-up. The statistical 

population of the study included all women referring to medical and counseling centers 

in Mashhad who presented with problems in intimate relationships in 1998-99, that 

were selected by purposive sampling of three women. Materials with a research design 

were measured at the baseline stage using the Frilly et al.'s (2000) Close Relationship 

Experience Questionnaire and the Phalango Love Addiction Questionnaire (2012). 

Then, in the intervention phase, during 50 sessions (two sessions of 45 minutes per 

week), attachment-based psychoanalytic psychotherapy was performed based on the 

model. In this regard, the scores of the variables were measured in the intermediate 

stage, after treatment and two-month follow-up. For data analysis, visual and graphical 

analysis methods as well as calculation of recovery percentage were used. Data analysis 

showed that attachment-based psychoanalytic psychotherapy was affected on 

improvement the anxious insecure attachment and obsessive love style also the results 

showed that attachment-based psychoanalytic psychotherapy had little effect on 

modifying the avoidant insecure attachment style of women. These findings can have 

practical implications in clinical fields and improve obsessive love style and anxious 

attachment in women. 
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 مقاله پژوهشی 
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 ، زنان وسواس گونه

 

 

 

 
 

 

 1400/ 11/ 30دریافت شده: 

 1401/ 01/ 24پذیرفته شده: 

 1401/ 09/ 30 منتشر شده:

و عشق   منیناا  یدلبستگبهبود  در    یبر دلبستگ  یمبتن  یلیتحل  درمانیروان   یاثربخشهدف پژوهش حاضر بررسی  

بود. طرح پژوهش در قالب طرح آزمایشی تک آزمودنی با خط پایه    وسواس گونه زنان با سبک عشق وسواس گونه

به مراکز درمانی و مشاوره مشهد که با    کنندهمراجعهزنان    منفرد با پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه

ب  ی هدفمند سه زن انتخا ریگنمونه روش  مراجعه کردند، بود که به 98-99مشکالتی در روابط صمیمانه در سال 

شدند. مطابق با طرح پژوهشی، مرحله خط پایه با استفاده از پرسشنامه تجربه روابط نزدیک فریلی و همکاران 

جلسه    50ی شد. سپس در مرحله مداخله طی  ریگاندازه(  2012( و پرسشنامه اعتیاد به عشق فاالنگو )2000)

الگویی به مرحله اجرا گذارده شد.    بر اساس  ی تحلیلی مبتنی بر دلبستگیدرمانرواندقیقه(    45ی دو جلسه  اهفته)

ی شد. جهت تحلیل ریگاندازهنمرات متغیرها    دوماهه در این راستا در مرحله میان درمان، پس از درمان و پیگیری  

نشان داد که    ها دادهاز روش تحلیل دیداری و نموداری و نیز محاسبه درصد بهبودی استفاده شد. تحلیل    ها داده

تحلیلی مبتنی بر دلبستگی در اصالح دلبستگی ناایمن اضطرابی و بهبود سبک عشق وسواس گونه درمانی  روان 

ی تحلیلی مبتنی بر دلبستگی  درمانروانگونه تأثیر داشت. همچنین نتایج نشان داد که  زنان با سبک عشق وسواس

ی  ریتأث ی  هاعرصهتلویحات عملی در    هاافتهناچیزی بر اصالح سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی زنان داشت، این 

 داشته باشند و موجب بهبود سبک عشق وسواس گونه و دلبستگی اضطرابی زنان شوند.   توانندیم بالینی 
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 مقدمه 

ی محکم برای شروع و ادامه روابط  اه یپا  عنوان بهعشق مفهومی انتزاعی است و  

زناشویی حائز اهمیت است. عشق و محبت از چنان کیفیتی برخوردار است  

  ها ی خودمحور ی میان زوجین را محو نموده، بر  هاتنش بسیاری از    تواندیمکه  

شامار  و  )کوچار  بگذارد  رمانتیک (.  2015،  1سرپوش  یک    2عشق  بر  اشاره 

ارتباط عمیق دارد ، ارتباطی که شامل احساسات شدید نسبت به فرد دیگر و  

عشق نابالغانه  (.  2018،  3افانینو و پادو صمیمیت هیجانی و جسمانی است )ر

ناسازگارانه   تواندیم و  انطباقی  اجتماعی غیر  ی  هامؤلفه ای را بسازد.  محیط 

ناسازگارانه شامل   عاشقانه  مالکیت رابطه  انحراف 4قدرت،  و  است.     5، ترحم 

مثال عدم اعتماد    عنوانبهیی از قبیل وسواس )  هایژگیوعشق نابالغانه شامل  

احساس نیاز به چسبیدن مداوم به او( ،    جهیدرنتبه وفاداری طرف مقابل و  

تمام    هرلحظهمثال به نوعی که امکان دارد رابطه    عنوانبه عدم اطمینان )  

  (.  2009،  6های مرتبط با این موارد است )اسیودو و آرون ابشود ( و اضطر 

ترکیبی از سبک عشق    8( ، عشق وسواس گونه 1973)    7طبق دیدگاه لی 

ویژگی9پرشور  با  که  است  نمایشی  و  مانیا(  وسواس،  انحصارطلبهای  )  ی، 

عشق وسواس گونه نوعی شود.  ی و ناایمنی مشخص میر یناپذی ری ساضطراب،  

؛ به این طریق که ابتدا آن را به شکل  شودیمفرآیند اعتیادی در نظر گرفته 

نشان  رفتارها عادی  منجر    دهدیمی  احساس نوعبهکه  و  ی  خوشایند  های 

. احساسات خوشایند و تفکرات وسواسی به  شوندیم  10تفکرات وسواس گونه 

ادامه همراهی با معشوق    صورت ذهنی ممکن است تحت عنوان اشتیاق برای

در  گونه  عشق وسواس  (.  11،2016زو، ارون و براون  ، توصیف شوند ) فیشر،

DSM-5  اگرچه  به نشده است،  نظر گرفته  عنوان یک تشخیص خاص در 

  مربوط  اطالعات  یک اختالل روانی مستقل شرح داده شده است، اما  عنوانبه

آمریکا )انجمن  است    کم  هنوز  آن  درمان  به عشق  .  (2013،  12روانشناسی 

یک    عنوانبه تواند  شود که می ، عشق پاتولوژیک نیز نامیده می وسواس گونه

به سمت یک یا    15ازحد و بیش14، فراگیر  13انطباقی   غیر  باعالقهالگوی رفتاری  

     (.2019،  16)سانچز و جان چند شریک عشقی تعریف شود  

هر  و به  افراد با عشق وسواس گونه  تمایل به داشتن رابطه هیجانی دارند  

. تمرکز بر روی  کنندیاز هرگونه جدایی، اضطراب و تنهایی اجتناب م  بهایی

اجتماعی، شغلی، تفریحی،    یهادر جنبه  آسیبمنجر به    تواندیم  17عشق   ابژه 

افراد معموالً  ن  ای  (.2010،  18هیجانی، معنوی و جسمی زندگی فرد شود )چاوز 

شده    19هستند. ابژه عشق  اغلب ایده آل سازی   فاقد مرز بین خود و دیگری

این انتظارات    ینتر. یکی از برجسته رودی م  ایبینانهیرواقع غو از او انتظارات  

 
1 . Kochar & Sharma 

2 . romantic love 

3 . Raffagnino & Puddu 

4 . possession 

5 . perversion 

6  .  Acevedo & Aron 

7 . Lee 

8 . Obsessive Love 

9 . passionate love 

10 . obsessive thinking 

11 . Fisher, Aron & Brown 

12 . American Psychiatric Association 

13 . maladaptive interest 

عاشق شریک وسواسی   یاین است که ابژه عشق بتواند بدون هیچ قید و شرط

) باشد، مطابق آن چیزی که در دوران کود ملودی،  کی فاقد آن بوده است 

    (.1992،    20میلرو میلر 

قرار    ریتأثعشق وسواس گونه را تحت    تواندیمیکی از عوامل درونی که  

وجو و میل شدید ناخودآگاه برای  جست دهد، سبک دلبستگی ناایمن است.  

دوران کودکی، در دلبستگی های مخرب و روابط عاشقانه    یهایافتن فقدان 

افراد با سبک دلبستگی    (.2000،  21)میچلشوند  ی بزرگسالی ظاهر م  زایب آس

اضطرابی تمایل به داشتن روابطی دارند که با شیفتگی، عشق وسواس گونه،  

،  22رید، کالرک، راک و کاونتری وابستگی افراطی و اضطراب توصیف می شود )

این افراد در بزرگسالی نسبت به روابط رمانتیک خود نگران هستند  . (2018

و ترک شدن را از طرف شریک عشقی خود    رها شدنو ترس از دست دادن،  

تواند منجر به ایجاد عشق وسواس گونه در روابط  یمدارند که این وضعیت  

شود؛   اضطرابی   هاپژوهش رمانتیک  دلبستگی  سبک  که  است  داده  نشان 

بینی کننده سبک عشق وسواس گونه باشد )هنری و صارمی،  یش پ  تواندیم

ی زوجین  ورزعشق ی  هاسبک ( در پژوهشی  2018)  23رافانینو و پودو  (.2015

  راتیتأثی مختلف عشق  هاسبک را بررسی کردند و نشان دادند که انواع و  

لودر و  جانسون، متفاوتی بر سطوح کیفیت و طول مدت رابطه دو نفر دارند. 

( در پژوهشی بررسی کردند که چگونه ویژگی های  2020)  24هیل   -زیگلر

بینی کند،   تواند سبک های عشق ورزی را پیش  شخصیتی بیمارگون می 

نتایج نشان داد که هر آسیب شناسی شخصیت با اشکال منحصر به فرد عشق  

( است. سانچز و جان  مرتبط  افراد  بررسی 2019در  به  فراتحلیل  ( در یک 

دگاه های مختلف در مورد درمان عشق وسواس گونه پرداختند و نشان  دی

دادند که راهبردهای درمانی موجود برای عشق وسواس گونه بیشتر از دیدگاه  

 دارویی مورد بحث قرار گرفته است. 

راهبردهای درمانی موجود برای عشق وسواس گونه در حال حاضر، دیدگاه  

  وسواس گونه در مورد درمان عشق یکمشواهد و  اندکرده دارویی را بررسی 

پزشک متون  با مداخالت    ژهیوبه   ،یدر  رابطه  اگرچه    درمانیدر  دارد،  وجود 

به   نیچند است  ممکن  فرضعامل  ا  یطور  باشند.    دیمف  طیشرا  نیدر 

،  شود یذکر م  وسواس گونه  درمان عشق  یعنوان سنگ بنا اغلب به   یدرمانروان 

اثربخش به  یاما  استن  یسبرر  یدرستآن  جان،    شده  و    . (2019)سانچز 

دلبستگیدرمانروان  بر  مبتنی  تحلیلی  روانکاوی  ا شاخه   عنوانبه  25ی  از  ی 

از  26ارتباطی ترکیبی  )بندطبقه،  نظریه دلبستگی  اپیدمیولوژیکی    ازجمله ی 

با هاسبکشناسایی   آشفته(  و  اجتنابی  اضطرابی،  ایمن،  مانند    ی دلبستگی 

14 . pervasive  

15 . excessive 

16  .  Sanches & John 

17 . love object 

18 . Chavez 

19 . idealized 

20 . Mellody, Miller & Miller 

21 . Mitchell 

22 . Read, Clark, Rock & Coventry 

23  .  Raffagnino & Puddu 

24  .  Jonason, Lowder & Zeigler-Hill 

25 . Attachment-based psychoanalytic psychotherapy 

26 . relational psychoanalysis 
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در دنیای درونی فرد و به    ناکارآمدی  های بستگتحلیل و درک اینکه چگونه دل

بازنمایی   مجددا  بزرگسالی،  زندگی  در  آن  )هولمز ی مدنبال  است  ،  1شود، 

  2روابط -درمانی تحلیلی مبتنی بر دلبستگی یک نظریه تعارضروان   (.2015

رنج و  بهاست که درد  نه  را  روانی  از عدم حل  های  ناشی  پیامدهای  عنوان 

پیرامون  تعارضات   تعارضات  از  ناشی  بلکه  غریزی،  تمایالت  ارضا  پیرامون 

رواندرمانی تحلیلی،    . (2017)هولمز،    داند می  3چندان خوب ی نه هایبستگدل

های خودآگاه،  با استفاده از یک مدل نظری بر مبنای درک روابط میان فعالیت 

عه شناخته  ناخودآگاه، درون خود و ارتباط پویای بین فرد، دیگران مهم و جام

مراجع  شود.  می گذشته  تاثیرزندگی  چگونگی  درک  جهت  در  رویکرد  این 

با دیگران دوباره   زامشکل ، اینکه چگونه الگوهای ارتباطی هاآن برحال حاضر 

تکرار   دوباره  هورویتز   4)گابارد پردازد  یمشوند،  ی مو  و  2009،  5و  نظامی   .)

( در پژوهشی اثربخشی طرحواره درمانی و ایماگودرمانی بر  1400همکاران )

عشق وسواس گونه در افراد درگیر طالق عاطفی پرداختند، نتایج نشان داد  

که ایماگودرمانی در متغیر عشق وسواسی اثربخشی بیشتری نسبت به طرح  

در   داشت.  درمانی  ناواره  توسط  که  دیگری  همکاران    6گیل-وارومطالعه  و 

درمانی مبتنی بر دلبستگی بر شفقت  ( به منظور بررسی اثربخشی روان2020)

و کنترل در    7خود  افراد گروه درمانی  نمرات  انجام شد  و سبک دلبستگی 

دهی را مورد بررسی قرار داد. نتایج این پژوهش نشان  ی خودگزارش هامقایس 

ین درمان به طرز معناداری افزایش  داد که شفقت خود افراد پس از دریافت ا

یابد.  ها در ابعاد اضطراب و اجتناب دلبستگی کاهش می یابد و نمرات آن می

 ماهه نیز کماکان صادق بود    6عالوه بر این، این نتایج پس از پیگیری  

رابطه عاشقانه بالغانه محیطی را برای رشد طرفین رابطه فراهم می کند.  

انگیزه ادامه تحصیل تا  فه سالم ، فرد میدر یک رابطه عاشقانه دوطر تواند 

مقاطع باالتر ، درآمدزایی بیشتر و کسب دانش بیشتری را پیدا کند ، و هر  

می طرفین  از  بهزیستی یک  و  نفس  عزت  افزایش  را    8توانند  خوب  روانی 

از طرف دیگر ، عشق نابالغانه میتواند محیط  (.  2010،  9)سوزمن   احساس کنند

ناسازگارانه اجتماعی غیر   و  برای    ای را بسازدانطباقی  و آسیب های زیادی 

طرفین رابطه ایجاد کند. با توجه به اینکه پژوهش های اندکی در جهت درمان  

عشق وسواس گونه انجام شده است و اهمیت این متغیر در روابط عاشقانه به  

به با توجه  اثربخشی روان درمانی تحلیلی مبتنی بر دلبستگی می پردازیم.  

ی مبتنی درمانروان بودن رویکردهای    مؤثرمطالعه و پژوهشی در راستای  اینکه  

بر دلبستگی بر عشق وسواس گونه زنان انجام نشده است و با در نظرگرفتن  

اهمیت پویایی رابطه بین مراجع و درمانگر در فرایندهای روان تحلیلی، این  

ی تحلیلی مبتنی بر دلبستگی در  درمانروان مقاله با هدف بررسی اثربخشی  

 م شد. بهبود دلبستگی ناایمن و عشق وسواس گونه زنان انجا 
 

 
1 . Holmes 

2 . relational-conflict theory 

3 .not-good-enough attachments 

4 . Gabbard 

5 . Horowitz 

6 . Navarro-Gil 

7 . self-compassion 

8 . wellbing 

 روش  

 صورتبه  کنندگانشرکت بود.    10طرح پژوهش از نوع آزمایشی تک آزمودنی 

ی  ا جلسه  50همزمان وارد مرحله خط پایه شدند و بعد وارد مرحله مداخله  

پژوهش   در  اخالق  کمیته  در  پژوهش  این  شدند.  دوماه  از  بعد  پیگیری  با 

اخالق   کد  با  سمنان  پزشکی  علوم  دانشگاه 

IR.SERUMS.REC.1398.313    .شد پژوهش  تصویب  آماری  جامعه 

کلیه با    کنندهمراجعه زنان    شامل  که  مشهد  مشاوره  و  درمانی  مراکز  به 

روش    مراجعه کردند، بود که به  98-99مشکالتی در روابط صمیمانه در سال  

معیارهای ورود شامل: زن بودن،  ی هدفمند سه زن انتخاب شدند.  ریگنمونه 

های  ی از ویژگیستیلچک های عشق وسواس گونه بر اساس  دارا بودن ویژگی 

سال، حداقل    20-45ه اولیه، دامنه سنی بین  عشق وسواس گونه و مصاحب

روان ذهن  و  شناختی  توانایی  دیپلم،  معیار تحصیالت  خروج  شناختی؛  های 

مالک   شامل: به  داشتن  ابتال  سایکوتیک،  اختالالت  تشخیصی    ص ینقاهای 

درمان   در  شرکت  مواد،  مصرف  اختالل  خودکشی،  جدی  افکار  شناختی، 

دیگرشناختروان  دارا   29زنی  اول    کنندهشرکت   بود.  ی  و  مجرد    ی ساله، 

قرار نداشت    باکسیبود. هنگام شرکت در مطالعه، در رابطه    سانسیل  التیتحص

دوم    کنندهشرکت   .سال بود  کیکه داشت،    ایرابطه  ترین طوالنی  نیو همچن

  ترین طوالنیسال که    17بود و    پلمید  التیتحص  دارای  و  متأهل   ساله،  34  زنی

زندگ  شد، می  محسوب  هم  اشرابطه مدت   سر    ی در  به  و  میمشترک  برد 

  ی رابطه بود.  سانسیل التیتحص دارای و   مطلقه ساله،  31 سوم کنندهشرکت 

  ز نی  اشرابطه  ترینطوالنیکه در آن قرار داشت را ترک کرده بود و    ایساله  4

 اشت. سال دوام د10

 

 ابزارهای پژوهش 

تجربه  پرسشنامه شده  نزدیک    بازنگری  -ECR)روابط 

)R11:و   که توسط فریلی، وارن  روابط نزدیک  بازنگری شده تجربه  پرسشنامه

  یری گاندازه   ، برایآیتمی  36یک مقیاس  ساخته شد.    2000در سال    12برینان 

که   است  بزرگساالن  مقیاس  2  بادلبستگی  دلبستگی   آیتمی  18  خرده 

  7بر اساس مقیاس  پرسشنامه  .  سنجدی مرا  و دلبستگی اجتنابی    اضطرابی

را    تکه احساسا  بود  فق(اکامالً مو   =7کامالً مخالف و    =1)لیکرت    یادرجه 

دهنده  . نمرات باالتر نشان کندی نسبت به روابط نزدیک و صمیمی منعکس م

(  2004)  13است. سیلبی و لیو   باالتر  یو یا اجتناب   یاضطرابدلبستگی  میزان  

داشت و  عالی    درونیو همسانی    البا بازآزمون  –پایایی آزمون    نشان دادند که

این مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی دارای یک ساختار دو عاملی روشن  

و    یاضطراب  هاییاس آلفای کرونباخ خرده مق(  2018و همکاران )  14بود. رید 

گزارش کردند. همچنین در ایران شکرکن    95/0  و  94/0  بیترترا به    یاجتناب

9   . Sussman 

10 . single-subject experimental design 

11 . Experience in close relationships–revised questionnaire (ECR-

R) 

12  .  Fraley, Waller & Brennan 

13 . Sibley & Sibley 

14 . Read 
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( پایایی آزمون را با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای  1385و همکاران )

گزارش شد. همچنین برای تعیین    89/0و اجتنابی    86/0مقیاس اضطرابی  

ضریب روایی بین خرده مقیاس اضطرابی این آزمون و بخش اضطرابی آزمون  

درصد و بین خرده مقیاس اجتنابی با بخش اجتنابی   60  تا  40شی ور و هازن  

 درصد همبستگی وجود داشت.    43تا    28آزمون شی ور و هازن  

گونه   خودسنجی وسواس  توسط   :(LASA1)  عشق  پرسشنامه    این 

  که است گویه 25این پرسشنامه شامل  ساخته شد. 2012 در سال 2فاالنگو 

  خود   پرسشنامه  از  خودسنجی  این.  شودمی  داده  پاسخ  خیر  /بلی  صورتبه

  در(.  3،1985اگوستین )  است  شدهگرفته  ملودی  و  کارنرز  سؤالی  40  تشخیصی

 KMOدر بررسی تحلیل عاملی شاخص    (2019)همکاران    و  4کاستا   مطالعه

بود که نشان دهنده کفایت نمونه بود و  تحلیل عاملی اکتشافی نشان   92/0

  آلفای   شاخص  از واریانس را تبیین کرد.    74/0داد که شش عامل پرسشنامه  

دست    به  95/0تا    77/0کرونباخ برای خرده مقیاس ها و نمره کل با دامنه  

 ایرانی  هجامع  در  هنجارشدن  برای  پایلوت  صورتبه   حاضر  مطالعه  در.  آمد

آمد. همچنین روایی با استفاده از تحلیل عاملی   دست  به  72/0  کرونباخ  آلفای

برازش   بیانگر  برازش  نیکویی  قرار گرفت، شاخص های  تایید  مورد  تاییدی 

(  >01/0pمناسب داده ها بود و کلیه بارهای عاملی گزارش شده در سطح )

 معنادار بود. 
 

 روش اجرا 

ی و مشاوره شهر مشهد با  درمانروان کنندگان به مراکز  در ابتدا از بین مراجعه 

های عشق  ی از ویژگیستیلچک نفر از زنان بر اساس    3مشکالت زناشویی،  

کتبی   نامهتیرضاوسواس گونه و مصاحبه اولیه انتخاب شدند. در این مرحله  

ها در  آزمون  جهت شرکت در درمان گرفته شد. سپس اجرای  های آزمودناز  

مرحله خط پایه صورت گرفت، درمان طبق پروتکل درمان تحلیلی مبتنی بر  

بر روی   به  3دلبستگی،  به مدت  آزمودنی  ای دو  هفته )ماه    6طور جداگانه 

مجدد  دقیقه  45جلسه   ارزیابی  درمان،  دوره  اتمام  از  پس  شد.  انجام  ای( 

  درمان صورت گرفت.  ها و سپس مرحله پی گیری دو ماه بعد از پایانآزمون 

درمانگر دانشجوی دکتری روانشناسی، عضو سازمان نظام روانشناسی و دارای  

باشد، همچنین عضو گروه   بهزیستی می  از سازمان  فعالیت  پروانه  و  مجوز 

سال قبل تحت آموزش تئوری، نظارت بالینی و   4  ازفرویدی تهران است که  

 درمان فردی قرار دارد. 

بتنی بر دلبستگی بر اساس پنج مداخله درمانی  ی تحلیلی مدرمانروان 

مداخالت،    شدهی طراح بعضی  رایج  هاشکل است.  و  درمانروان ی  تحلیلی  ی 

ی تحلیلی مبتنی بر دلبستگی هستند. این مداخالت  درمانروان بعضی خاص  

همدالنه همسویی/  مداخالت  از:  ارتباطی 5عبارتند  مداخالت  مداخالت  6،   ،

هال و مالتبی،  )  9یی عاطفی خود افشاو    8استفاده مناسب از تعبیر،  7بازتابی 

از  2014 استفاده  و  بزرگسالی  دلبستگی  سبک  ارزیابی  پژوهش،  این  در   .)

 
1 . Love Addiction Self-Assessment 

2 . Falango 

3 . Augustine 

4 . Costa 

5 . attunement/empathic interventions  

برای درمان عشق وسواس گونه    باهدففرایندهای رویکردهای روان تحلیلی  

سبک  انجام شد.   و  دلبستگی  ناایمن  الگوهای  شناسایی  درمان  کلی  هدف 

ی درمانی ایمن  رابطهدر یک  هاآن 10اصالح  یک عشق وسواس گونه وپاتولوژ

پایدار دلبستگی،هامدل برای ایجاد    اعتمادقابل و   به    کمک  ی کاری درونی 

یکپارچه در  مراجع  توانایی  که   افزایش  هیجانانی  و  احساسات  کردن 

ی تحلیل درمانروان محتوی جلسات  خالصه ای از  .  ازاندازه و شدیدند، بودیشب

 ارائه شده است.   1مبتنی بر دلبستگی در جدول  

 

 

6. relational interventions   

7 .reflective interventions 

8 .appropriate use of interpretation 

9 . affective self-disclosure 

10 . reparating 
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نمودار    صورتبهکه    دیداری  لیتحل  یآمار  هایروش ، از  هاداده   لیتحلمنظوربه

در مراحل مختلف در   آمدهدست به صورت که نمرات  نیبه ا ،گیردمیصورت 

متغ  فرازوفرودو    واردشدهنمودار   مبنا   رینمودار  مورد    یوابسته  در  قضاوت 

  راتییمحاسبه تغ یا که بر  یدرصد بهبود  نییو تع گیردمی قرار  رییتغ زانیم

 AOکه    دیاستفاده گرد  A% = AI – AO/ AO  فرمولاز    یدرصد بهبود

مشکل در جلسه پس از    AI  )خط پایه( و  از درمان  شی مشکل در جلسه پ

های  درصد دادهعالوه بر ترسیم دیداری،  همچنین    .باشدمی  یریگیپ  ایدرمان  

داده  1غیرهمپوش  درصد  همپوش و  پایا2های  تغییر  شاخص  همچنین   ،3  ،

 و درصد بهبودی استفاده شد.   4معناداری بالینی 

 

 نتایج
های زیر سیر تغییر نمرات دلبستگی ناایمن اجتنابی، اضطرابی و  در شکل 

و همچنین    کنندگان از خط پایه تا پیگیریعشق وسواس گونه شرکت 

 شده است. ارائهتحلیل بین موقعیتی  

 

 

 
1. Percentage of Non-Overlapping Data (PND) 

2. Percentage of Overlapping Data (POD) 

 

 سیر تغییر نمرات دلبستگی اجتنابی از ارزیابی خط پایه تا پیگیری  :1شکل 

 

 

3. Reliable Change Index (RCI) 

4. Clinical Significance (CS) 

 (2010؛ چاوز، 2014ی تحلیل مبتنی بر دلبستگی )هال و مالتبی، درمانروان محتوی جلسات خالصه : 1جدول 

 مرحله آغازین

 جلسه(  10-5)

)ماهیت    تحلیلی عشق وسواس گونهشناسایی سبک دلبستگی، سنجش روان  ،  1اجتماعی   -روانی- بررسی تاریخچه زیستی

فرایندهای ناخودآگاه ، توجه به ( و ایجاد مشکل و چگونگی درک مراجع از آن و اینکه چرا اکنون برای کمک آمده است

ی کالمی و ...(، توضیح درباره قوانین  هالغزش، گوش دادن به تغییرات صدا، تناقضات،  ارتباط غیرکالمی فرد)در سنجش  

 درمان  چارچوبو 

گرفته    در نظر  5-10دهد بین  بالینی درمان که رخ می  1و موقعیت   1کته: تعداد جلسات سنجش با توجه به هر مراجعن

 های جدید و درک بیشتر درمانگر از مراجع مورد بازبینی قرارگرفته بود.بندی همواره با وارد شدن داده فرمولشد. 

 Iمرحله میانی 

 جلسه(  25-10)

و همدلی درمانگر با اظهارات کالمی مراجع و   مؤثربر اساس رابطه درمانی    اعتمادقابلو    دارنده نگهایجاد محیطی ایمن،  

، ایجاد ظرفیت 1و انتقال متقابل   1استفاده از مداخالت ارتباطی با توجه به انتقال   یرکالمی،غی عاطفی  هاباحالتهمسویی  

فاده از مداخالت بازتابی در جهت کمک به ذهنی سازی مراجع برای شناسایی هیجانات و عواطف ناخوشایند، است   1تحمل 

توجه به موضوعات و باورهای مرتبط   خودش در بافتار رابطه درمانی و انتقالی با درمانگر، جاناتیهو دیدن احساسات و 

 هانفس، احساس گناه، جدایی و رهاشدگی و پرداختن به آنبا عشق و روابط رمانتیک، عزت

 IIرحله میانی م

 جلسه(  40-25)

و حالت هیجانی بیمار و آمادگی او برای پذیرش    هاتداعی پذیر بر اساس  استفاده از مداخالت تعبیری به نحوی انعطاف

ها و درک  آنبرقراری ارتباط بین تجارب گذشته و کنونی در جهت فهم معنای  ،  های ناخودآگاه تعابیر مربوط به متریال

و توجه به فرایندهای مقاومت، مکانیزم    1کردن   وفصلحلار خودآگاه علتی ناخودآگاه دارد، مواجهه و  اینکه احساس و رفت

و صرفا گاهی در جهت ایجاد همسویی    ندرتبه خودافشایی عاطفی    از مداخلهاستفاده  ،  1ها یزی ربرونهای دفاعی ایگو،  

 هیجانی مراجع باتجربه

 مرحله پایانی

 جلسه(  50-40)

های مراجع نسبت به جدایی با توجه به موضوعات خاتمه اشاره به جلسات پایانی درمان و پرداختن به احساسات و تداعی 

درمان، بررسی و کنکاش درباره موانع تغییر و رسیدن به بعضی اهداف درمانی، اشاره به امکان بازگشت مجدد به درمان  

 دو ماه بعد پی گیری()با فاصله زمانی مشخص 
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 سیر تغییر نمرات دلبستگی ناایمن اضطرابی از ارزیابی خط پایه تا پیگیری :2شکل 

 

 گونه از ارزیابی خط پایه تا پیگیریسیر تغییر نمرات سبک عشق وسواس :3شکل 

-ی دوم در پس کننده تنها شرکت  1شود در شکل  مشاهده می طور که  همان

که این    زمون، کاهش معناداری در سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی نشان دادآ

کننده اول کاهش قابل  شرکت  2تغییر تا زمان پیگیری ثابت نماند. در شکل 

مرحله  مالحظه  در  که  داد  نشان  اضطرابی  ناایمن  دلبستگی  سبک  در  ای 

کاه  شکل  پیگیری  در  همچنین  یافت.  کاهش  شرکت   3ش  اول  کننده 

درصد بهبودی    2معناداری در سبک عشق وسواس گونه داشت. در جدول  

 متغیرهای پژوهش ارائه شده است. 

نتایج درصد بهبودی در مراحل پایان درمان و پیگیری متغیرهای  : 2جدول

 سبک دلبستگی ناایمن و عشق وسواس گونه

 مرحله  هاآزمودنی

ی  دلبستگ

اجتنابی 

 )درصد(

دلبستگی  

اضطرابی 

 )درصد(

سبک عشق  

وسواس گونه  

 )درصد(

 اول
مرحله پایان 

 درمان 
2 /1 33 4 /47 

 73/ 7 43/ 6 9/ 5 پیگیری  

 
1 . Lilliengren 

2  .  Zilcha-Mano., Dolev., Leibovich & Barber 

 دوم 
مرحله پایان 

 درمان 
3 /33 2 /37 6 /17 

 17/ 6 20/ 5 7/ 4 پیگیری  

 سوم 
مرحله پایان 

 درمان 
7 /6 7 /4 3 /6 

 6/ 3 10/ 5 11/ 7 پیگیری  

 

سبک دلبستگی درصد بهبودی  شود،  مشاهده می  2طور که در جدول  همان

توان نتیجه گرفت که کننده پایین بود، میمربوط به هر سه شرکت  اجتنابی

تأثیر ناچیزی در اصالح دلبستگی   درمانی تحلیلی مبتنی بر دلبستگیروان 

ک  گونه داشت. درصد بهبودی سب ناایمن اجتنابی زنان با سبک عشق وسواس

ی اول در  کنندهدلبستگی اضطرابی نیز نشان داد که درصد بهبودی شرکت

بود و این مقدار در ارزیابی پیگیری نیز افزایش معناداری داشت    33آزمون  پس

بود و در    2/37کننده دوم درصد بهبودی  درصد(، همچنین در شرکت  6/43)

درمانی روانتوان گفت که  کاهش یافت. درنتیجه می  5/20مرحله پیگیری به  

تحلیلی مبتنی بر دلبستگی در اصالح دلبستگی ناایمن اضطرابی زنان با سبک  

گونه تأثیر داشت. همچنین با توجه به بهبود معنادار سبک عشق  عشق وسواس

شرکتوسواس پسکنندهگونه  در  اول  )ی  پیگیری    4/47آزمون  و  درصد( 

د که در پیگیری ثابت  بو  6/17آزمون  درصد( و در آزمودنی دوم در پس   7/73)

می  بنابراین  بهماند،  که  گرفت  نتیجه  موفقیت  توان  از  حاکی  کل  طور 

گونه  درمانی تحلیلی مبتنی بر دلبستگی در اصالح سبک عشق وسواس روان 

 زنان بود. 

 بحث و نتیجه گیری 

بررسی   حاضر،  پژوهش  از  بر    یمبتن  یلیتحل  یدرمانروان   یاثربخشهدف 

و عشق وسواس گونه در زنان با سبک عشق    منیناا  یدر دلبستگ  یدلبستگ

 یبر دلبستگ   یمبتن  یلیتحل  یدرمانروان بود. نتایج نشان داد که    وسواس گونه

نتایج به دست    تواندیم باعث کاهش سبک دلبستگی اضطرابی زنان شود. 

با  درمانروان کارایی    نهیدرزمآمده   اضطرابی  دلبستگی  بر  مبتنی  تحلیلی  ی 

)هاپژوهش  اسدی  و  عراقی، حسینایی  لیلینگرین1395ی  و  و همکاران    1( 

 ( همسو بود. 2015)

درمانی تحلیلی مبتنی بر روانافزود که  توانیمپژوهش  افتهدر تبیین ی

با درمانگر و نه فانتزی دلبستگی فرض می بیمار  واقعی  های  کند که رابطه 

میبیمار   تغییر  ایجاد  باعث  او،  مالتبی،  شودرباره  و  )هال   .( 2014ند 

مانو،    -زیلچا)بین بیمار و درمانگراست    مؤثرشامل ارتباط    مؤثری  درمانروان 

لیبوویچ باربر   دولو،  طرز  (.  2018،  2و  به  درمانگر  با  بیمار  درمانی  رابطه 

از طریق    3کنندهتنظیم  دیالکتیکی رابطه  این  که  امنیتی  رهگذر  از  و  است 

تواند بافتاری فراهم آورد  کند، این رابطه می تنظیم هیجان در بیمار ایجاد می

بیمار تجارب    تا  بهفراموش یا    شدهتجزیهبه  یابد.  دست  خود  طورکلی شده 

موجود در این درمان موجب تسهیل    ارتباطی، هیجانی و انعکاسیفرایندهای  

3 . regulating 
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تری در  و ایمن   تری این تجارب شده و منجر به ایجاد خود منسجمیکپارچگ

 (. 2007،  1)والین   شوندبیمار می

ی فعلی هانشانهشناسایی سبک دلبستگی مراجع به درمانگر در درکی از  

کند  بیمار و تاریخچه گذشته و تسهیل درشناسایی اهداف درمانی کمک می

را    اشرابطهفرد خود و یا    کهی هنگام  (. 2014؛ هال و مالتبی،  22010)واچل 

و   ناخوشایند  احساسات  احساس  کنندهناراحت در معرض تهدید تجارب و   ،

های دلبستگی ممکن است رخ بدهند. درمانگر به  کند، انواع مختلفی از سبک 

ایجاد   برای آوردن تمام تجربیاتش به سطح هشیاری بدون  مراجع، فضایی 

و یا تناقض می از  2016،  3تمن و فوناگیب)دهد  هرگونه اختالل  استفاده   .)

دهد که سایر تجارب  در درمان به مراجع این امکان را می   4کارکرد بازتابی 

ی نیبش یپبا توجه به نقش   (.2010شناختی خود را درک کند )هولمز،  روان 

اضطرابی و احساس گناه زیربنایی آن در    ژهیوبهی دلبستگی  هاسبک کننده  

( گونه  وسواس  عشق  گودمن سبک  و  گفت    توانیم  (.2016،  5میکولینسر 

 درمانی تحلیلی مبتنی بر دلبستگی  درروان هامؤلفه بهبودی و روند تغییر این  

و   است  برای کاوش  زمانمدتبسیار تدریجی  و   بیشتری    وفصل حل کردن 

یرات ساختاری برای رسیدن به پایداری نسبی و تغی  ناخودآگاهکردن تعارضات  

. هدف کلی درمان شناسایی الگوهای ناایمن  باشدیمدر نتایج درمانی الزم  

و گونه  وسواس  عشق  پاتولوژیک  سبک  و  یک    هاآن اصالح    دلبستگی  در 

ی کاری درونی پایدار  هامدل برای ایجاد    اعتمادقابل ی درمانی ایمن و  رابطه 

احساسات و   کردنایش توانایی مراجع در یکپارچه  به افز  کمک  دلبستگی،

رسیدن به این اهداف    هرحالبه ازاندازه و شدید هستند بود؛  یشبهیجانانی که  

با توجه به سبک دلبستگی غالب هر مراجع و اهداف درمانی خاص برای هر  

 تواند متفاوت باشد. یمفرد  

داد که   نشان  نتایج   یر دلبستگب  یمبتن   یلیتحل  یدرمانروانهمچنین 

باعث بهبود عشق وسواس گونه زنان شود. این یافته همسو با یافته    تواندیم

( است. در  1400و نظامی و همکاران ) (  2020و همکاران ) لیگ-ناواروهای 

که افزود  توان  می  یافته  این  درمان    تبیین  فرایند  تحلیلی درمانروان در  ی 

وسواسی بودن در عشق ناشی  بینش که مبتنی بر دلبستگی، رسیدن به این

آن تجارب کودکی  درگذشته  از  رشدی  و مشکالت  مسائل  به  پاسخی  و  ها 

 6های ناخودآگاه را دارد، حسی درونیهاست که کارکرد انطباقی با هدفآن

تواند در درک وسواسی می  کند وبرای امکان تغییر و تسلط در فرد ایجاد می

درمان، مراجع گاهی اوقات اجبار  در طول شدن در عشق به فرد کمک کند. 

کند.  ریزی میشود را برون ی ایگو هدایت می هاضعفبه تکراری که توسط  

ریزی  را برون   اشگونه مراجع دوباره داستان روانی عشق وسواس    کهی هنگام

ای که  فرآیند و پروسه کند، توجه به پویایی درگیر در آن بسیار مهم است.  می

در مورد باورهای جایگزین دیگری از عشق و خود  مراجع را وادار به تفکر  

کند، اینکه بتواند صمیمیت و عشق در رابطه را بدون فدا کردن استقالل و  

وظیفه یک  دهد.  عدم دلبستگی اش تجربه کند به او فرصتی برای تغییر می

ی دلبستگی این است که شرایطی فراهم کند که هاسبک درمانگر مرتبط با  

 
1 . Wallin 

2 . Wachtel 

3 . Bateman & Fonagy 

4 . reflective function 

ی فعال درونی از خود و روابطشان را کشف کند  هامدل د  در آن مراجع بتوان

و در حیطه رابطه درمانی به عنوان یک پایگاه ایمن، بتواند به مفاهیم جدید  

ی از روابط را تجربه کند. هدف کلی درمان افراد با عشق  اتازه دست یابد و نوع  

ط  وسواس گونه این هست که از دلبستگی ناایمن به دلبستگی ایمن در رواب

 (. 2018همکاران،    و  8مانو   -زیلچا؛  2019و همکاران،  7گازیلو تحول یابند )

ی این پژوهش می توان به کوچک بودن تعداد نمونه  هات یمحدود  ازجمله

  ها ت یجمعمورد مطالعه و نبود گروه کنترل اشاره کرد که تعمیم نتایج به سایر  

پژوهش ها با  باید با احتیاط صورت گیرد. همچنین عشق وسواس گونه در  

معادل های مختلفی از جمله اعتیاد به عشق، عشق رمانتیک و یا عشق پرشور  

به کار رفته است که ترمینولوژی این واژه را در عملیات جستجو دشوار می 

با توجه به پیشینه پژوهشی محدود در مورد اثربخشی درمان تحلیلی   سازد.

وسواس گونه در بسیاری از درگیری  عشق  متغیر  مبتنی بر دلبستگی و اهمیت  

مدت با حجم نمونه بیشتر  انجام مطالعات موردی بلندمدت و کوتاه  زوجین،

که    دیآیمبه نظر  گردد.  پیشنهاد می روان  بهداشت  بالینگران و متخصصان  به

اثرات آن بر کارکردهای  هاجنبه توجه به   ی و  شناختروان ی ناایمن عشق و 

ق و بررسی بیشتری دارد و این طرح درمانی برای  روابط افراد نیاز به تحقی

ی شده برای  ساز متناسب به سنجش، تشخیص و درمان    در کمکبالینگران  

 باشد.   مؤثر  تواندی ماین سبک عشق  

 منابع 
بر    یگروه یطرحواره درمان ر یتاث(. 1395. )ریجوانش ، یو اسد ی؛عل ،یینایحس ؛ حهیمل ،یعراق

.  طالق شهر گنبد کاووس  یمتقاض  نیزوج  ییزناشو  تیو رضا  یعشق ورز  یسبک ها

 .تهران ،داریو خانواده پا یسبک زندگ یمل شیهما نیدوم

  الق،یی  یجمال و شهن  ،یقیحق  ؛یعل  وسفیخجسته مهر، رضا؛ عطاری،    ن؛یشکر کن، حس

بررس1385)  جهیمن ها  ،یتیشخص   یها  یژگیو  ی(.  ها   ،یاجتماع  یمهارت    ی سبک 

و شکست    تیموفق  یها  ینیب  شیبه عنوان پ  یشناخت  تیجمع  یها  یژگیو و  یدلبستگ

زناشو ها  ییرابطه  زوج  عاد  یمتقاض  یدر  و  اه  یطالق  ترب  واز،در  علوم  و    یتیمجله 
 .30-1(، 1)3، چمران اهواز دیدانشگاه شه یروانشناس

( شهره.  شیرودی،  قربان  محمدرضا؛  زربخش،  حمیدرضا؛  خواه،  وطن  آرزو؛  (.  1400نظامی، 

 اد یبه طرد و اعت  تیبر حساس  یدرمان  ماگویو ا  یطرحواره درمان  کردیرو  یاثر بخش  سهیمقا

.10-0(، 10)28، مجله رازیی. به عشق در طالق عاطف

5  .  Mikulincer & Goodman 

6 . intuitive sense    

7 . Gazzillo 

8 . Zilcha-Mano 
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