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 مقدمه

و پیوند فرد  هانسلعه و واحد اولیه در تعامالت انسانی است که امكان تكرار جزء جام تریناساسیخانواده 

سالمت خانواده  درگرودستیابی به جامعه سالم،  بنابراین (0218، )امورو کندمیفراهم  تربزرگرا به جامعه 

ب با مطلو هایرابطهو تحقق خانواده سالم مشروط به برخورداری افراد آن از سالمت روانی و داشتن 

عوامل متعددی ممكن است این رابطه را دچار تعارض و به دنبال اما ؛ ( 0211بیتر و بیرد،  ) استیكدیگر 

به دلزدگی زناشویی  توانمیزندگی زناشویی  تهدیدکنندهعوامل  ازجمله، تهدید کندآن رابطه زوجین را 

 با یكدیگردر برقراری ارتباط  هازوج کهوقتی(، 1528 مهر، فتحی و هاشمی صدری دمیرچی،) کرداشاره 

 شودمی؛ در این صورت صمیمیت و تعهد متقابل گسسته و دلزدگی زناشویی ایجاد خورندمیشكست 

از توقعات غیرمنطقی و  ایمجموعه(. 1521پناهی، جمارانی، عنایت پور شهربابكی و رستمی، )

نسبت به هم و نیازهای یكدیگر، بیان  هازوجبودن  توجهبیو  دقتبی، هاهیجان، گذار از بینانهغیرواقع

 شودمیدلزدگی زناشویی  بروز باعث زندگی هاینشیبنكردن احساسات و نیازها به یكدیگر و فراز و 

کند که دارای سه مرحله تعریف می دلبستگی عاطفی دلزدگـی را فقـدان(1225)کـایزر  (.1521فتوحی،)

شود که فـرد دلزده نسـبت رخوردگی از روابط را شامل میسـرخوردگی و ناامیدی؛ این مرحله س .1 است:

حس مابین ناامیدی، دلزدگی، خشم و تنفر؛ این . 0کند،بـه همسـرش در سكوت کامل نشخوار فكری می

دلسردی و  .5 ،شودمیممكن  سختیبهاز خطاهای همسر  پوشیچشممرحله با حس تنفر همراه است و 

نقل از ) استجسمی مشخصه آخرین مرحله از فرآیند دلزدگی زناشویی  عاطفی و گیریفاصلهتفاوتی؛ - بی

یک حالت دردناك فرسودگی زناشویی  دلزدگی درواقع(. 1528 مهر، فتحی و هاشمی صدری دمیرچی،

به  شانرابطهزوج،  هایتالشتمام  رغمعلیکه  کندمیجسمی، عاطفی و روانی است و هنگامی بروز 

. در افتدمیناگهانی اتفاق  ندرتبهامری تدریجی است و  خواهد داد، این پدیدهمعنا نداده و ن شانزندگی

)ون پلت،  آیدمیو همراه با آن فرسودگی کلی به وجود  رودمیتحلیل  تدریجبهحقیقت، عشق و صمیمیت 

 (1523 به نقل از قنبری، اسماعیلی،تقی پور و خلقی، 0220

صدری ؛ 1225کایزر، ) استش تدریجی دلبستگی عاطفی دلزدگی زناشویی کاهکه بیان شد  طورهمان

دلزدگی زوجین نقش داشته  احتمال دارد در یكی از عواملی که ( بنابراین1528 ،و همكاراندمیرچی 

یكی از عوامل  عنوانبهرا دلبستگی  هایسبک(  0215) استولماچرتولر و  ؛دلبستگی است هایسبکباشد، 

پیوند هیجانی پایدار  لبستگی. دبرشمردند گذاردمی تأثیرزناشویی شخصی که بر همسازی و ناهمسازی 

را حفظ کرده و  مجاورت به انگاره دلبستگی کوشدمییكی از طرفین  کهطوریبهبین دو فرد است، 

 هاییاحساسشخص  کههنگامیرفتار دلبستگی .عمل کند تا مطمئن شود که ارتباط ادامه دارد ایگونهبه

یا نزدیک ماندن به شخصِ آشنا،  وجوجسترا به  و فرد شودمیو بیماری دارد، فعال  نظیر ترس، غمگینی

دلبستگی بر این نكته تأکید شده که روابط اولیۀ دوران (. در نظریه 0212 ،)زیمرمن و بیكر سازدمیوادار 

 دهیزمانساو بر دیدگاه فرد در مورد خود، دیگران و روش  دهندمیدلبستگی را شكل  هایسبککودکی، 

در  ناایمنتجارب دلبستگی  درواقع (0215 مارگانسكا، گاالگر و میراندا،) گذارندمی تأثیرروابط بین فردی، 

سه ( 0212 و پپنی، مینیاتی، کالری) دارد سالیبزرگ دوره هایآسیبدر  کنندهتعییندوره کودکی نقش 



 خانواده درمانی کاربردی | اسعدی و همکاران     |با نقش ...    در افراد متأهل:  یدلبستگ یهابر اساس سبک ییزناشو یمدل دلزدگ نیتدو   002

 

نیز مورد  سالیبزرگکه در  است دهشتوصیفکودکی  در 5دوسو گرا و 0، اجتنابی1ایمن سبک دلبستگی

است. افراد دارای سبک دلبستگی ایمن در برقراری روابط صمیمی راحت هستند، به  قرارگرفته تائید

و از دیگران توقعات و  خوددارند، تصویری مثبت از دهندمیدریافت حمایت از سوی دیگران تمایل نشان 

 سوءظنهیجانی سرد و دارای  ازلحاظاجتنابی خود را  انتظارات مثبت دارند. افراد دارای سبک دلبستگی

دیگران خیلی با  کههنگامیو  یابندمیه دیگران را برای خود مشكل  اعتماد و اتكا هاآن. شوندمیتلقی 

افرادی  عنوانبه. افراد دارای سبک دلبستگی دوسوگرا خود را کنندمیاحساس نگرانی  صمیمی شوند هاآن

و از این  گیرندمیهستند، در نظر  نفساعتمادبهب دیگران درك نشده و دارای کمبود از جان درستیبهکه 

 کنندمیواقعی دوست نداشته باشند، احساس نگرانی  طوربهرا ترك کرده یا  هاآنامر که دیگران 

تحصیلی  یاولیهبین تجارب منفی  یرابطهتحولی نیز  شناسیآسیبمطالعات مبتنی بر  (0225 مارکوس،)

 هایشبكهو  شناختیروانو خانوادگی و مشكالت افراد بزرگسال در انجام تكالیف تحولی و مشكالت 

به نقل از زارع سلطانی و  0215 یانگ،کالسكو و ویشار،) دهندمیقرار  تأکیدمعیوب زناشویی را مورد 

 دلبستگی سبک با پژوهش خود نشان دادند،افراد ( در0212) ملتزاما التجلت و اندرا  ؛(1523 قمری،

 نشان را اطمینان و تعهد رضایت، از پایینی سطح خود سالیبزرگ روابط دوسوگرا( در و اجتنابی) ناایمن

 .دهندمی

اشاره کرد،مفهوم  تمایزیافتگیبه  توانمیزوجین دارد  روابط در مؤثری عواملی که نقش از دیگر 

 منظوربهاست که ( 1282) بوونخانواده موری  هاینظاممفاهیم نظریه  تریناساسیاز  تمایزیافتگی خود

زیادی بر نحوه تفكر،  تأثیراجتماعی  هایگروهو دیگر  هاخانواده ،رودمیکار  تبیین عملكرد خانواده به

و  کنندمیاحساس و رفتار افراد دارند. محیط و خانواده سطح تمایزیافتگی خود فرد را در کودکی تعیین 

در روابط زناشویی  ازجملهاجتماعی و آینده فرد و  وزندگیخود فرد بر محیط  متقاباًل سطح تمایزیافتگی

بررسی کرد:  توانمیمایزیافتگی را در دو سطح (. ت1522وی تأثیرگذار است )یوسفی، قربانی و عزیزی، 

و سطح بین  دارد تفكرات از احساسات تفكیک درونی برای ظرفیت نوعیبهکه اشاره فردی  -سطح درون

(. 0210 ساندج، کرابتری و شوئیر،) کندمی اشاره خانواده بافت الل درونه توانایی حفظ استقه بک فردی

آن  یكسریک پیوستار در نظر گرفته شود در  صورتبهیند است که اگر فرایک  تمایزیافتگیمفهوم 

یزیافتگی (. مفهوم تما1580 ،و همكاران گالدینگ ترجمه بهاری) است و در سر دیگر امتزاج خودمختاری

استقالل از دیگران اشاره  حالدرعینبه توانایی تجربه صمیمیت با دیگران و ماندن در جو عاطفی خود و 

( و در اصطالح پلی است که فهم وابستگی 1520 ، به نقل از آریا منش، فالح و زارعی،0222 کلور،) دارد

(. 1522یونسی، ازخوش و عسگری  ،امیر جان، آبادیعلیسلطانی ) سازدمیمتقابل در روابط را میسر 

تا  شودمییک فرآیند و مسیر زندگی، در نظر گرفته  عنوانبهتفكیک خویشتن در معنای بوئنی آن، بیشتر 

 گلدنبرگ،) استکه هدف اساسی آن، توازن میان احساس و شناخت  یک حالت وجودی یا بودن صرف

 پذیریواکنش 1 :گذاردمی تأثیرگی فرد نظری حداقل چهار عامل بر سطح تمایزیافت ازلحاظ(. 1520

                                                           
1. secure 

2. avoidant 

3. ambivalence 
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گسلش  0 ؛برند و تفرد شخصی را در خود فرو می کنندمیزمانی که هیجانات بر افكار غلبه  :1هیجانی

فیزیكی یا روانی از  ازلحاظ نشدهحلهای هیجانی  زمانی که اعضای خانواده به دلیل دلبستگی: 0عاطفی

ادغام عملكردهای فكری و هیجانی چنانكه فرد حس و  :5زاجهمجوشی یا امت :5 جویندمییكدیگر دوری 

که  ایگونهبهاتخاذ موضع و صحبت کردن فرد  :0نوضع م :0 نداردحال روشنی نسبت به خود یا دیگران 

ات ازنظردیگران را به ابر ترتیباینبهابراز کند و  النهشخصی و مسئو ایشیوهاحساسات و افكارش را به 

دلبستگی و  هایسبککه بیان شد  طورهمان ؛(1523عارفی،رحیمی و اسمعیلی،) نمایدخود تشویق 

 این است که شودمیسؤالی که در اینجا مطرح  اماروابط زوجی است  در تأثیرگذار از عوامل تمایزیافتگی

بتوانند تبیین  ایواسطه هایمدل رسدمیبه نظر ؟ گذارندمیاثر  دلزدگی زناشوییعوامل چگونه بر این 

 زیر انجام شد: هایفرضیهبررسی  باهدف حاضر . لذا پژوهشناسبی برای این فرآیند، فراهم آورندم

ایمن، اجتنابی،دو سوگرا( با دلزدگی زناشویی رابطه مستقیم وجود ) دلبستگی هایسبکبین  .1

 دارد.

 گریواسطهایمن، اجتنابی، دو سوگرا( با دلزدگی زناشویی با ) دلبستگی هایسبکبین  .0

 وجود دارد غیرمستقیم رابطه یافتگیتمایز

 

 پژوهش روش

شامل تمام زنان  آماریجامعه و طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود،  یکاربرد هدف ازنظر ژوهشپ

 روانشناسی و مشاوره در سطح شهر تهران هایکلینیکبه  کنندهمراجعهساله  53-02بین  متأهلو مردان 

 نفر 121 زن، نفر 082) نفر 082در دسترس تعداد  گیرینمونه از روشبود که با استفاده  1522در سال 

. گذشتن حداقل 1ورود به پژوهش شامل موارد زیر بود: معیارهایانتخاب شدند.  آمارینمونه  عنوانبه (مرد

. رضایت آگاهانه جهت شرکت در پژوهش. معیار 5سال،  53 تا 12 بین. سن 0مشترك، زندگی سه سال از

 بود.  هاپرسشنامهامل عدم تكمیل یا تكمیل ناقص خروج نیز ش

 پژوهشابزار 

است که برای  خود سنجیمقیاس فرسودگی زناشویی )دلزدگی( یک ابزار  .5.مقیاس دلزدگي زناشویي1

طراحی گردیده است این پرسشنامه توسط پاینز  هازوجدرجه دلزدگی زناشویی در بین  گیریاندازه

مثل احساس خستگی، ) جسمیجزء اصلی خستگی  5 وماده است  01ل شام گردید که( ابداع 1221)

در دام افتادن( و از پا  ،ناامیدی سستی و داشتن اختالالت خواب( از پا افتادن عاطفی )احساس افسردگی،

و خم به همسر(است. تمام این موارد روی یک مقیاس  سرخوردگی،ارزشیبیافتادن روانی )مثل احساس 

معرف تجربه زیاد  2و سطح  موردنظرمعرف عدم تجربه عبارت  1. سطح شوندمیداده هفت امتیازی پاسخ 

 متغیرهانشان داد که ان دارای یک همسانی درونی بین  CBMارزیابی ضریب اعتبار  است. موردنظرعبارت 

                                                           
1. Emotional reactivity 

2. Emotional cutoff 

3. Fusion 

4. I-position 

5. Couple Burnout Measurement 
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د ارتباطی مثبت به تائی هایویژگیمنفی با  هایهمبستگی وسیلهبهاست. روایی  22/2و  80/2در دامنه 

رسیده است مانند نظر مثبت در مورد ارتباط،کیفیت مكالمه،احساس امنیت،خود شكوفایی،احساس 

 شدهترجمه هاینسخه،  هاآنهدفمندی، کشش و جاذبه عاطفی نسبت به همسر و کیفیت رابطه جنسی 

CBM فنالند  ال،پرتغ اسپانیا، مكزیک، مجارستان، موفقیت امیزی در مطالعات بین فرهنگی در نروژ، طوربه

باز  –( ضریب اطمینان آزمون 0221 ،و الئس و الئس 0225پاینز و نانز،است ) شدهاستفادهو اسرائیل 

برای دوره چهارماهه بود همسانی  11/2و  دوماههبرای دوره  21/2، ماههیکبرای یک دوره  82/2آزمون 

، 1221پاینز ) بود 25/2تا  21/2با ضریب ثابت آلفا سنجیده شد که بین  هاآزمودنیدرونی برای اغلب 

نفر نمونه،  002( آلفا کرونباخ این پرسشنامه را در مورد 1580(. در ایران نیز نویدی )1581ترجمه شاداب،

. در این پژوهش آلفای کرونباخ برای 81/2کرد که عبارت است از  گیریاندازهمعلم  102پرستار و  102

 آمد. به دست 20/2این آزمون 

سؤال  05با  1توسط اسكورن و فریدلندر 1228این پرسشنامه در سال ه تمایزیافتگي. . پرسشنام2

. تمرکز اصلی آن بر روابط مهم رودمیافراد به کار  متمایزسازیسنجش سطح خود  منظوربهساخته و 

در  (. این پرسشنامه0225، 0است )اسكورون و اسمیت هاآنزندگی و ارتباطات جاری افراد با خانواده اصلی 

هیجانی،  پذیریواکنششده است و از چهار خرده مقیاس بندیای درجهیک طیف لیكرت شش گزینه

(، ضریب 0225است. اسكورون و اسمیت ) شدهتشكیلآمیختگی با دیگران و هم گریز هیجانیجایگاه من، 

و اعتبار آن از طریق ( این پرسشنامه را هنجاریابی 1583برآورد کردند و یونسی ) 20/2اعتبار کل آزمون را 

، 22/2پذیری هیجانی های واکنشو خرده مقیاس 83/2باز آزمایی و آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

برآورد کرد. روایی آزمون نیز از  23/2آمیختگی با دیگران و هم 13/2، گریز هیجانی 12/2جایگاه من 

است که  آمدهدستبهویژه باالتر از یک طریق تحلیل عاملی موردبررسی قرارگرفته و چهار عامل باارزش 

 05کرده است. نمره کل این پرسشنامه از حاصل جمع نمرات واریانس را تبیین می 12/32درمجموع 

دلبستگی در پژوهش حاضر با روش آلفای  هایمقیاسآید. پایایی زیر سؤال پرسشنامه به دست می

گاه من، گریز عاطفی و هم آمیختگی با دیگران به پذیری عاطفی جایواکنش هایمقیاسکرونباخ برای زیر 

 است. آمدهدستبه 20/2و  28/2، 22/2، 21/2ترتیب 

( 1222توسط کولینز و رید در سال ) این مقیاس .3ساالن. مقیاس تجدیدنظر شده دلبستگي بزرگ3

دهی شكلهای ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه از مهارت خودارزیابیساخته شد. این مقیاس شامل 

که از طریق  باشدمیسؤال  18های دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر روابط دلبستگی نسبت به چهره

با خصوصیات مطابقت  وجههیچبهاز نوع لیكرت است که از؛  ایدرجه 3روی یک مقیاس  گذاریعالمت

. با تحلیل شودمی ، سنجیدهگرددمی(، تشكیل 3( تا کامالً با خصوصیات من تطابق دارد: )1ندارد: )

اند از: زیر مقیاس عبارت 5است،  شدهمشخصماده است  1زیر مقیاس که هر مقیاس شامل  5عوامل،

شوند به این صورت متكی می هاآنو به  کنندمیبه دیگران اعتماد  هاآزمودنی(: میزانی راكِ D) 0وابستگی

                                                           
1. Friedlander 

2. Smith 

3. Revised Adult Attachment Scale 

4. Dependency 
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(: میزان آسایش در رابطه با C) 1نزدیک بودن ند.کمی گیریاندازهاند، دسترسیکه آیا در مواقع لزوم قابل

سنجد (: ترس از داشتن رابطه را میA) 0اضطراب کند.می گیریاندازهصمیمیت و نزدیكی هیجانی را 

( بر 1582، به نقل از پاکدامن،1222(. کولینز و رید )1582)مالینكرودت وهمكاران، به نقل از پاکدامن،

مه دلبستگی بزرگسال هازان و شیور در مورد سه سبک اصلی دلبستگی که در پرسشنا هاییتوصیفپایه 

 –( با دلبستگی اضطرابیA. زیر مقیاس اضطراب )انددیده را تداركوجود داشت مواد پرسشنامه خود 

ایمن  هایتوصیف است که اساسا دوقطبی( یک بعد Cدوسوگرا مطابقت دارد و زیر مقیاس نزدیک بودن )

( در تطابق با دلبستگی C( بنابراین نزدیک بودن )1221نی ونولر، ی)ف دهدمیبل هم قرار را در مقا اجتنابی

تقریباً عكس دلبستگی اجتنابی قرار دارد. پایایی و  توانمی( را Dو زیر مقیاس وابستگی ) باشدمیایمن 

نزدیک بودن،  های( نشان دادند که زیر مقیاس1582، به نقل از پاکدامن، )1222اعتبار: کولینز ورید 

ماه پایدار ماندند و در مورد قابلیت اعتماد  8ماه و حتی در طول  0وابستگی و اضطراب در فاصله زمانی 

زیر نشان دادند: سبک  صورتبهنفری  185میزان آلفای کرونباخ را برای هر زیرمقیاس در یک نمونه 

. ضریب اعتبار زیر 83/2اضطرابی و سبک دلبستگی  28/2، سبک دلبستگی اجتنابی 81/2ایمن،  دلبستگی

ایمن، اجتنابی و  هایمقیاسدلبستگی در پژوهش حاضر با روش آلفای کرونباخ برای زیر  هایمقیاس

 است. آمدهدستبه 80/2و  20/2، 28/2اضطرابی به ترتیب 

 حقیقت اجرا، مراحل و هدف از کنندگانشرکت.رعایت شد و اخالقی اصول کلیه مقاله این در روش اجرا.

 تمایل، صورت در و کردند حاصل اطمینان خود اطالعات بودن محرمانه از هاآن شدند، همچنین مطلع

اطالعات و جهت بررسی مدل پیشنهادی  وتحلیلتجزیهخواهد بود. برای  هاآن دسترس در تحقیق نتایج

ات اولیه در مورد دستیابی به اطالع منظور وبهشد.  استفاده AMOS و SPSS افزارهاینرمپژوهش، از 

نظیر میانگین، انحراف معیار و همچنین ماتریس  آماری هایشاخصشده،  گیریاندازهمتغیرهای 

همبستگی محاسبه شد. برای بررسی ارتباطات موجود در مدل پیشنهادی نیز از روش تحلیل معادالت 

برازش مدل چندین تعیین  منظوربه،  AMOS افزارنرمساختاری استفاده گردید. همچنین به کمک 

 است. قرارگرفته مورداستفادهشاخص برازش 

 

 اهیافته

نفر  082از  توصیفی هایشاخص است، در بخش شده ارائهتوصیفی و استنباطی  آمار دو بخش نتایج در

نفر  130 وسال  53تا  52( درصد 23/58) نفر 181سال،  52 تا 03درصد(  38/02) نفر 100موردمطالعه 

نفر مرد بودند  121 ونفر زن  082از افراد موردمطالعه داشتند، همچنین  سال سن 53االی ( بدرصد 1/51)

 دارای تحصیالت لیسانس و باالتر بودند. کنندگانشرکت 11/21 و

 

 

 

                                                           
1. Closeness 

2. Anxiety 



 خانواده درمانی کاربردی | اسعدی و همکاران     |با نقش ...    در افراد متأهل:  یدلبستگ یهابر اساس سبک ییزناشو یمدل دلزدگ نیتدو   031

 

 متغیرهای پژوهشتوصیف  .1جدول 

انحراف  میانگین مؤلفه متغیر

 استاندارد

 کشیدگي چولگي

 -01/2 11/2 20/0 33/12 ایمن دلبستگي

 08/2 -05/2 02/0 12 اجتنابی

 32/2 13/2 20/5 80/18 دوسوگرا

 32/2 -02/2 21/2 82/58 عاطفی پذیریواکنش تمایزیافتگي

 22/2 -21/2 25/2 30/02 جایگاه من

 33/2 -00/2 28/11 51/00 گریز عاطفی

 02/2 -02/2 22/2 00/50 هم آمیختگی با دیگران

 38/2 51/2 13/12 12/22 ... دلزدگي زناشویي

 

دلبستگی دارای بیشترین میانگین  هایمؤلفهمیانگین سبک اجتنابی در بین  دهدمیجدول فوق نشان 

تمایزیافتگی نیز گریز عاطفی بیشترین میانگین را دارد دلزدگی زناشویی نیز دارای  هایمؤلفهاست. در بین 

اند تفاده از تحلیل مسیر مورد آزمون قرارگرفتههای پژوهش با اسفرضیه در ادامه .باشدمی 12/22میانگین 

نرمال بودن را  فرضپیششده است. قبل از بررسی فرضیات ها ارائهو نتایج و تحلیل نتایج آزمون فرضیه

 -آزمون کلموگروف معموالًباال  هایحجمدر  هادادهاست: برای بررسی نرمال بودن  قرارگرفته موردبررسی

که  و از چولگی و کشیدگی استفاده شد. چولگی و کشیدگی نشان داد ندکمیاسمیرنف دقیق عمل ن

 متغیرها نرمال هستند.

 

 پژوهش یپرسشنامهی هادادهوبارتلت برای  KMOآزمون . 2جدول 

 آزمون هاپرسشنامه

 KMO 82/2آزمون  دلبستگي

 222/11023 خی دو یآماره

 222/2 سطح معناداری

 KMO 85/2آزمون  تمایزیافتگي

 22/02102 خی دو یآماره 

 222/2 سطح معناداری 

 KMO 80/2آزمون  دلزدگي

 31/18802 خی دو یآماره 

 222/2 سطح معناداری 

 KMO 82/2آزمون  

 22/10183 خی دو یآماره خودتنظیمي

 222/2 سطح معناداری 
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مونه برای انجام تحلیل کافی ،تعداد نباشدمیبیشتر  1/2برای هر چهار پرسشنامه از  KMOچون مقدار 

این است که  یدهندهنشانکمتر است.این مطلب  23/2.همچنین سطح معناداری آزمون بارتلت از باشدمی

 وجود دارد. هادادههمبستگی کافی در میان  دیگرعبارتبهیک ماتریس اتحاد نیست.  هادادهماتریس 

 
 أهلمتمدل مفهومي در زنان و مردان  نمودار .1 نمودار

 
 نتایج تحلیل مسیر. 3 جدول

ضریب مسیر  تي یآماره سطح معناداری

 استاندارد

 

 سبک ایمن  تمایزیافتگی 23/2 28/1 02/2

 سبک اجتنابی  تمایزیافتگی -11/2 -02/0 21/2

 سبک دوسوگرا  تمایزیافتگی 222/2 -21/2 22/2

 تمایزیافتگی  زناشویی دلزدگی -31/2 -22/13 000/0

 

منفی و  یرابطهبا دلزدگی زناشویی  تمایزیافتگیکه بین  دهدمیجدول فوق نشان  هایمعناداریح سط 

دلبستگی نیز با تمایزیافتگی رابطه برقرار است، بنابراین  هایسبکمعناداری برقرار است و چون بین 

 البته تمایزیافتگیدارد  گریواسطهدلبستگی با دلزدگی زناشویی نقش  هایسبک یرابطهتمایزیافتگی در 

معناداری  یرابطهدارد زیرا با دو سبک دیگر  گریواسطهسبک اجتنابی با دلزدگی نقش  یرابطهتنها برای 
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در این مرحله برای حصول اطمینان از برازش کلی مدل  :کنیممیرا حساب  غیرمستقیمندارد. حال اثرات 

( 0برازش مدل محاسبه شد. نتایج تحلیل در جدول )های مهم ارزیابی ها، برخی شاخصگیری بر دادهاندازه

 است. شده ارائه

 

 مدل های برازششاخص .4 جدول

 آمدهدستبهمقدار  قبولقابلمقادیر  توضیحات شاخص

χ2/df 81/0 <3 کای اسكوئر نسبی 

RMR 235/2 <2.1 ماندهباقیمیانگین توان دوم  یریشه 
GFI  21/2 >2/2 نیكویی برازششاخص 

NFI 20/2 >2/2 شدهشاخص برازش نُرم 

CFI  21/2 >2/2 ایمقایسهشاخص برازش 

IFI 20/2 >2/2 افزایشی شاخص برازش 

TLI 12/2 >3/2 لویز -شاخص تاکر 

 

 شدهمشاهدهاتریس ـموت اـتفان زـمی این آماره، تـسای ـخورمجذرهماازش،آبررهماآمهمترین 

 حجم با ینمونههادرینابنابروتـسا سحسار نمونه بسیام بهحجرهماآینا .گیردمیازه نده را اشدآوردبرو

گونه . همانشودمی مناسب قلمداد،کمتر باشد 3 ازهـتیکروـصدر و شودمی تقسیمآزادیجهدر بر،باال

 کمتراست. 3که از عدد  باشدمی 81/0 شدهمحاسبهشود مقدار ( مشاهده می0) جدولکه در 

  شاخص دیگرRMR باشد از  ترنزدیککمتر باشد و هرچه به عدد صفر  1 عددی از که بایست باشدمی

 قبولقابلاست که مناسب و  235/2در اینجا  آمدهدستبهبرازش بهتری برخوردار خواهد بود مقدار 

 .باشدمی

  شاخصGIF  برازش  باشد ازبیشتر  2/2)ارزیابی مقدار نسبی واریانس و کواریانس ( که هرچه از

 .باشدمی قبولقابلاست که  21/2( برابر 5در جدول ) آمدهدستبه.مقدار خوبی برخوردار است

  شاخصNFI برازش خوبی برخوردار  باشد ازبیشتر  2/2شده( که هرچه از )شاخص برازش نُرم

 .باشدمی قبولقابلاست که  20/2( برابر 5در جدول ) آمدهدستبهاست.مقدار 

  شاخصCFI ( که هرایمقایسهشاخص برازش ) برازش خوبی برخوردار  باشد ازبیشتر  2/2چه از

 .باشدمی قبولقابلاست که  21/2( برابر 5در جدول ) آمدهدستبهاست.مقدار 

  شاخصIFI (که هرچه از  شاخص برازش )برازش خوبی برخوردار  باشد ازبیشتر  2/2افزایشی

 .باشدمی قبولقابلاست که  20/2( برابر 5در جدول ) آمدهدستبهاست.مقدار 

برازش خوبی برخوردار است.مقدار  باشد ازبیشتر  3/2لویز( که هرچه از  -)شاخص تاکر TLIشاخص 

 شودمی تائیدبنابراین مدل مفهومی  ؛باشدمی قبولقابلاست که  12/2( برابر 5در جدول ) آمدهدستبه
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 گیریبحث و نتیجه

 گریواسطههای دلبستگی با سبک سبر اساهدف از این پژوهش، تدوین مدل دلزدگی زناشویی 

و دلزدگی  تمایزیافتگیبود بر طبق مدل مفهومی پژوهش بین  متأهلتمایزیافتگی در زنان و مردان 

های ساداتی و همكاران این یافته با نتایج پژوهش که ؛زناشویی رابطه منفی و معنادار وجود داشت

 هایافتهباشد. در تبیین همسو می (0215ان )(، بیادسی و همكار1520(، طالبی و غباری بناب )1525)

ها و شود انباشته شدن سرخوردگیعنوان کرد که یكی از عواملی که باعث دلزدگی زناشویی می توانمی

 یافتگیزیافراد با تما(. 1520ترجمه شاداب،  1221؛ پاینز، 0220های زندگی روزمره است )ون بلت، تنش

هستند. نسبت خود  احساس و فكر نیب یتعادل کاف یدارند و قادر به برقرار یبهتر یجانیه یباال، خودآگاه

 تیاحساساتشان از واقع نیب توانندی، مدهندیواکنش نشان م شانیجانیه تیبر اساس موقع هاآن نكهیبه ا

 شوداین فرآیند باعث میکنند.  یریگمیتصممنطقی قائل شده و در مورد رفتارشان بر اساس تفكر  زیتما

بیشتری از خود نشان  شناختیروانهای روزمره را بهتر مدیریت کنند و سازگاری استرس این افراد بتوانند

که  زیدر مقابل افراد نامتما شودیمشخص م نییتوسط سطوح اضطراب پا افتهیزیروابط تمااز طرفی، . دهند

دارند و مشكل یفرد نیتعامالت ب در طول تشانیماندن در فرد یاز خود ندارند، در باق یاشدهفیتعر تیهو

را  یتربیش ن، اضطراب مزمکندیخانواده حرکت م یهمراه با موج عاطف ،یفرد نیدر نقش معما و مسائل ب

و  یروان یهاو نشانه دهندیرا از خود بروز م یشتربی یزا، ناکارآمداسترس طیو تحت شرا کنندمیتجربه 

 در ، کنندمیرا تجربه  ...الكلیسم و ، اضطراب،کردن یجسمانمانند خلق افسرده،  یشتریب یكیولوژیزیف

 «خود کاذب»دارد و فاقد  یترمحكم ی، خود واقعرادارند یافتگیزیاز تما ییکه سطح باال یافراد، واقع

 یریگمیبه تصم لیهستند که تما یدارند کسان یترنییپا یافتگیزیکه سطح تما یافراددر مقابل، هستند. 

 هیکنند. نظر یریگمیتصم یه تفكر و اطالعات واقعوبر اساس ق نكهیا یجاخوددارند، به اتحساسبر اساس ا

با  یفرد یعنیاسترس درك شده و ناکارآمد در نظر گرفته است  یبرا یانجیعنوان مرا به یافتگیزین تمائبو

از  یح کمترسط جهیاز استرس را کنترل کند و درنت یسطوح باالتر تواندیباال بهتر م یافتگیزیتما

 یشتریباال، احتمال ب یافتگیزیبا سطح تما یافراد. همچنین، کندیم زا را تجربهاسترس یهایناکارآمد

،در بررسی مدل مفهومی پژوهش نشان داده با استرس استفاده کند یسازنده سازگار یهااز روش که دارد

/اجتنابی( رابطه منفی دارد و از طرفی های دلبستگی ناایمن )دوسوگربا سبک شد که تمایزیافتگی در رابطه

دارد و در ارتباط بین سبک دلبستگی اجتنابی نقش  دارمعنیایمن رابطه مثبت و با سبک دلبستگی نا

 یعاطف ازنظر افتهیزیافراد کمتر تماعنوان کرد که  توانمیمیانجی دارد. در تبیین این یافته پژوهش ، 

خود را  یکه مواضع شخص رادارند ییتوانا نیا افته،یزیتما شتریفراد با کهیدرحال .هستند گرانیوابسته به د

از انتظارات  یرویبه پ ازشانیقادرند تا به افكار و احساساتشان خارج از ن نی. همچنرندیکارگدر روابط به

رفتار و احساسات و  تیتا در روابطش، مالك سازدیباال فرد را قادر م یافتگیزیتوجه کنند. تما گرانید

کودکان دلبسته ناایمن در از سوی دیگر،  (.0210ال، هرا حفظ کند )پلگ و ر اشیدرون یریگجهت

 شوندیناامید م یراحت، بهکنندمی؛ یعنی هیجان محور عمل شوندیمواجهه با مشكالت، سریعاً برانگیخته م

مواجهه رد، روش بالبی معتقد است که سبک دلبستگی ف و قادر به کمک گرفتن از مراقب خود نیستند.

 تنیدگی زاکه نظام دلبستگی تحت شرایط  دهدیشكل م تنیدگی زا یهاو همسازی وی را باتجربه سازی
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تعامل متقابل و رابطه عاطفی بین مادر و نوزاد، به روابط اجتماعی گفت،  توانمی طورکلیبه. شودفعال می

های گونگی اجتماعی شدن و کسب مهارتکودك در آینده شكل داده و نحوه برخورد مادر با کودك در چ

 اجتنابی، دلبستگی ها حاکی از آن است که سبک. همچنین پژوهشگذاردمی تأثیراجتماعی فرزند 

 دوسوگرا و ایمن دلبستگی هایسبک دارای افراد که شكلی به. است زناشویی سازگاری کننده بینیپیش

 سبک دارای زنهای و دهندمی نشان خود از زناشویی روابط در اجتنابی سبک از بیشتری سازگاری

 نیز زناشویی . در نظام(0212 آتیک، و )اوزمن کنندمی تجربه را زناشویی از نارضایتی اجتنابی، دلبستگی

 و شودبیشتر می هازوج برای نیز هاتعارض با مناسب احتمال سازگاری باشد باال هازوج تمایزیافتگی وقتی

 زوجهای با استفاده مقابل، سمت در یابد،می کاهش آمیختگی درنهایت و هیجانی هایواکنش اضطراب،

 تعادل زدن هم بر به ،«و فردیت بودن هم با»تعارض  وقوع هنگام به اجتناب، از پایین تمایزیافتگی

ها به این امر اشاره دارند که اگر شیوه پژوهششود. می منجر دلزدگی به درازمدت در و انجامدمی

پرورش  «دلبسته ایمن» صورتبهی باشد که فرزندش را صورتبهمادر درچند ماه اول زندگی فرزندپروری 

مانند ناسازگاری زناشویی، طالق، برقراری ارتباط با  سالیبزرگدهد، بسیاری از مشكالتی که افراد در 

ند، دارای افرادی که از سبک دلبستگی ایمن برخوردار. نخواهند داشت رادیگران، عقب افتادگی تحصیلی 

در زندگی  مؤثرهای گیریها پرداخته و به تصمیمتوانند به مدیریت هیجانمی هوش هیجانی باالیی بوده و

 عنوانبهاثربخش داشته باشند. برعكس، دلبستگی ناایمن  طوربهها را دست زده و توان مقابله با تنیدگی

ای ارزیابی منفی در راهبردهای مقابلهیک عامل خطرساز بنیادین درنظر گرفته شده است که منجر به 

را  این امكان فرد به که است دلبستگی سبک این گفت، توانمیپایان  ، درشودکمتر مفید و سازنده می

تعهد  و صمیمیت و اعتماد سالمی را تجربه کند و شناختی به رشد و اجتماعی لحاظ عاطفی، از که دهدمی

 عاطفی نظمی به خود و داده شكل را خود به مثبت نگرش و شمندیارز حس به و بگیرد یاد را تعامالت در

 زندگی، جوانب تمام بر تأثیرگذار در افراد گرفته شكل دلبستگی سبک بنابراین ؛کند پیدا دست هیجانی و

هست. از  نیز ازدواج در زوجین ارتباطی نظام نقطه شروع و بود خواهد سالیبزرگ عاشقانه روابط ازجمله

به موارد زیر اشاره کرد: از آنجا که پژوهش حاضر رابطه ای بود در  توانمیحاضر  پژوهش محدودیت های

 که گردید گردآوری دهی گزارش خود هایمقیاس طریق از تنها ناتوان بود، متغیرهابین  روابط علی ترسیم

تعمیم پذیری  توانددر دسترس می گیرینمونهکند همچنین استفاده از  تهدید را درونی روایی دتوانمی

 آتی پژوهش های در شودمیپژوهش پیشنهاد  محددیت های نتایج را با محدودیت روبرو کند. در راستای

 اطالعات تا گیرد صورت زمانی دورۀ یک در متغیرها گیریاندازه آزمایشی، طرح های از استفاده ضمن

 را هاآزمودنی تأثیر دتوانمی جهت ارزیابی ای چندگانه های شیوه کارگیری آید، به دست به دقیقتری

 آمدهدستبههمچنین با توجه به نتایج  ؛تصادفی استفاده شود گیرینمونهدهد در صوورت امكان از  کاهش

جهت افزایش  هدفمندی مداخالت خود، برنامه های گردد مشاوران و روانشناسان در پیشنهاد می

 ر دهند.برای کاهش دلزدگی زناشویی را مد نظر قرا تمایزیافتگی

 

 موازین اخالقي

 در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. 
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 1 3 0 5 0 1 است که بیش از حد عاطفی هستم . این من درباره مردم نظر     (1

 1 3 0 5 0 1  . است دشوار دارند اهمیت برایم که افرادی به احساسات ابراز     (0

 1 3 0 5 0 1    . کنم می خودداری ام خانواده به احساساتم بروز از غالبا     (5

 1 3 0 5 0 1 . مانم می آرام ، زا استرس شرایط تحت حتی من     (0

 1 3 0 5 0 1 ار یا وظیفه بزرگ به تشویق زیادی از جانب دیگران نیاز دارم برای شروع یک ک معموال     (3

 1 3 0 5 0 1  گیرممی کناره او از مدتی ، کند ناامید خودش از مرا ، است نزدیک من به که کسی اگر     (1

 1 3 0 5 0 1 م دهنمی دست از را "هستم کسی چه" که این معنای ، بیفتد زندگیم در که اتفاقی هر     (2

 1 3 0 5 0 1 .کنم رفتار دارند، من از والدینم که انتظاراتی مطابق خواهم می     (8

 1 3 0 5 0 1 . نبودم( احساساتی)عاطفی قدر این کاش     (2

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/44047/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1397-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-35
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/44047/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1397-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-35
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 1 3 0 5 0 1 (معموال برای خوشحال کردن دیگران رفتارم را به آسانی تغییر می دهم.12

 1 3 0 5 0 1 ی چیزها احساسات واقعی خود را برایشان بیان کنم ندارند (دوستانم تحمل این مورد بعض11

 1 3 0 5 0 1 (وقتی یكی از دوستانم از من انتقاد می کند، چند روز رنجیده خاطر می شوم.10

 1 3 0 5 0 1 (گاهی احساساتم وضع مرا بهم می زند و تفكراتم دچار مشكل می شود .15

توانم افكارم را درباره موضوع مورد بحث از احساساتم  (هنگام بحث با هر شخصی می10

 نسبت به آن شخص جدا کنم .

1 0 5 0 3 1 

 1 3 0 5 0 1 (غالبا وقتی اشخاص به من خیلی نزدیک می شوند،احساس ناراحتی می کنم.13

 1 3 0 5 0 1 (احساس می کنم حقیقتا به تایید تمام اشخاص زندگیم نیازمندم .11

 1 3 0 5 0 1 نم که احساساتم دائم در نوسان است .(گاهی می بی12

 1 3 0 5 0 1 (به خاطر چیزهایی که نمی توانم آن ها را تغییر دهم ، آشفته می شوم .18

 1 3 0 5 0 1 (نگرانم که مبادا استقالل خود را در روابط صمیمانه از دست بدهم .12

 1 3 0 5 0 1 (بیش از حد نسبت به انتقاد حساسم .02

 1 3 0 5 0 1 (سعی می کنم مطابق انتظارات والدینم زندگی کنم .01

 1 3 0 5 0 1 (من نسبتا خودم را قبول دارم .00

 1 3 0 5 0 1 (غالبا احساس می کنم دوستانم بیش از اندازه از من توقع دارند .05

 1 3 0 5 0 1 (اغلب به خاطر خوشحال کردن دیگران با آن ها موافقت می کنم .00

 1 3 0 5 0 1 (اگر با دوستم بحثی داشته باشم ، تمام طول روز به آن فكر می کنم.03

 1 3 0 5 0 1 بگویم . "نه"(حتی اگر فشار دیگران باشم، می توانم به آن ها 01

 1 3 0 5 0 1 (وقتی روابطم با یک نفر خیلی شدید می شود، احساس می کنم باید از آن بگریزم .02

 1 3 0 5 0 1 ث با والدین و خواهر و برادر)هایم( به من احساس بدی می دهد.(هنوز جرِ و بح08

 1 3 0 5 0 1 (اگر کسی از دست من آزرده شود، نمی توانم به آسانی از کنارآن بگذرم.02

(وقتی کاری انجام می دهم که فكر می کنم درست است، کمتر نگران تایید دیگران 52

 هستم.

1 0 5 0 3 1 

 1 3 0 5 0 1 حمایت عاطفی هرگز فكر رو آوردن به اعضای خانواده ام را نمی کنم. (برای کسب51

 1 3 0 5 0 1 کنم امنی می(غالبا وقتی دیگران برای کمک در تصمیم گیری کنارم نباشند، احساس نا 50

 1 3 0 5 0 1 (خیلی نگران آزرده شدن توسط دیگران هستم .55

 1 3 0 5 0 1 دیگران بستگی دارد . (اعتماد به نفس من خیلی به نظر50

 1 3 0 5 0 1 (وقتی با دوستانم هستم، احساس خفگی می کنم .53

 1 3 0 5 0 1 (هنگام تصمیم گیری، کمتر نگران نظر دیگران هستم .51

 1 3 0 5 0 1 (غالبا مطمئن نیستم چه اثری روی دیگران داشته ام .52

 1 3 0 5 0 1 درباره آن وضع را بد تر می کند . (وقتی کاری خراب می شود، معموال صحبت58

 1 3 0 5 0 1 (همه چیز روی من بیش از دیگران اثر می گذارد .52

 1 3 0 5 0 1 (معموال صرف نظر از حرف دیگران کاری را می کنم که فكر می کنم درست است.02

 1 3 0 5 0 1 هد شد .(اگر دوستانم فضایی را که نیازدارم به من بدهند، روابط ما بهتر خوا01

 1 3 0 5 0 1 (غالبا در شرایط استرس ، تعادل خود را حفظ می کنم .00

 1 3 0 5 0 1 (گاهی بعد از بحث با دوستانم می خواهم استفراغ کنم .05

*** 

 دلزدگي زناشویيمقیاس 

ف
دی

ر
 

یكبار طی مدتی  هرگز عبارات

 طوالنی

 همیشه غالباً  معموالً گاهی بندرت

 2 1 3 0 5 0 1 خستگی 1

 2 1 3 0 5 0 1 افسردگی 0

 2 1 3 0 5 0 1 روز خوبی داشتن 5

 2 1 3 0 5 0 1 از نظر جسمانی از پا افتادن 0
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*** 

 های دلبستگيپرسشنامه سبک

ف
ردی

 

 سوال

کامال
 مخالفم

ی مخالفم 
تا حدود

ق 
ف نه مواف

نه مخال
 

ق 
ی مواف

تاحدود
 

ق
کامال مواف

 
 3 0 5 0 1 است آسان برایم دیگران با ارتباط ایجاد 1

 3 0 5 0 1 باشم وابسته دیگران به که دهم می اجازه خودم به مشكل 0

 3 0 5 0 1 باشد نداشته دوستم واقعا مقابل طرف که نگرانم اغلب روابطم در 5

 3 0 5 0 1 ندارند ارتباط به تمایل من اندازه به گرانید شوم، نزدیک دیگران به دارم دوست من که آنقدر 0

 3 0 5 0 1 باشم متكی دیگران به دارم دوست 3

 3 0 5 0 1 شوم نمی ناراحت شود نزدیک من به کسی اینكه از 1

 3 0 5 0 1 نیستند دسترس در هیچگاه دارم احتیاج دیگران به وقتی کنم می فكر 2

 3 0 5 0 1 نیستم راحت باشم نزدیک مردم به اینكه از 8

 3 0 5 0 1 دهد ادامه من با را ارتباطش نخواهد مقابلم طرف که نگرانم اغلب روابطم در 2

 من درباره را احساس همان آنها که ترسم یم دهم، می نشان دیگران به را احساساتم وقتی 12

 باشند نداشته

1 0 5 0 3 

 3 0 5 0 1 دارد توجه من به واقعا مقابل طرف آیا پرسم می خود از اغلب ارتباطاتم در 11

 3 0 5 0 1 کنم برقرار نزدیک دوستانه روابط دیگران با متوانمی راحتی به 10

 3 0 5 0 1 شوم می یعصب ،شودمی صمیمی من با خیلی کسی وقتی 15

 3 0 5 0 1 بود خواهند دسترس در آنها باشم، اشتهد نیاز دیگران به که وقتی دانم می 10

 3 0 5 0 1 بزنند صدمه من به ترسم می اما شوم نزدیک مردم به خواهد می دلم 13

 3 0 5 0 1 کند اعتماد کامال دیگران به آدم که است مشكل که کنم می فكر 11

 3 0 5 0 1 کنم می راحتی ساحسا من که بشوند حدی آن از تر صمیمی من با خواهند می مردم اغلب 12

 3 0 5 0 1 باشند دسترس در نیاز هنگام به که کنم تكیه افرادی به بتوانم که نیستم مطمئن 18

 2 1 3 0 5 0 1 از نظر عاطفی از پا افتادن 3

 2 1 3 0 5 0 1 خوشحال بودن 1

 2 1 3 0 5 0 1 شدن، درد کردن همه بدن "تهی و خالی" 2

 2 1 3 0 5 0 1 صبر لبریز شدن کاسه 8

 2 1 3 0 5 0 1 ناراحتی 2

 2 1 3 0 5 0 1 شدن بیماری مستعد و تباهی و خستگی 12

 2 1 3 0 5 0 1 به دام افتادن 11

 2 1 3 0 5 0 1 بی ارزش بودن 10

بی چیز بودن، چیزی برای بخشیدن  15

 نداشتن

1 0 5 0 3 1 2 

 2 1 3 0 5 0 1 گرفتار مشكل شدن 10

ه همسر احساس خشم و سرخوردگی دربار 13

 کردن

1 0 5 0 3 1 2 

 2 1 3 0 5 0 1 ضعف و اختالالت خواب 11

 2 1 3 0 5 0 1 ناامیدی 12

 2 1 3 0 5 0 1 طرد شدن از طرف همسر 18

 2 1 3 0 5 0 1 خوش بین بودن 12

 2 1 3 0 5 0 1 پر انرژی بودن 02
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Providing a Model for Marital Burnout based on 

attachment styles in married people: Differentiation with 

mediating role 

 

 
Mehran. Asadi 1, Taghi. Pourebrahim* 2, Noorali. Farrokhi3  & Mahdi. Davaee4  

 

Abstract 
Aim: The aim of this study was to develop a model of marital boredom based on 

attachment styles in married people: with a mediating role of differentiation. 

Methods: In terms of the applied purpose of the research, the research design 

was descriptive and the type of correlation was modeling. The statistical 

population of the present study included all young married men and women 

between the ages of 20-35 who referred to psychology and counseling clinics in 

Tehran using the sampling method available to 480 people (289 females, 191 

males) as a sample were chosen. Data were collected using the Pinner Marital 

Boredom Scale (1996), the Scorne and Friedlander (1998) Differentiation 

Questionnaire, and the Collins and Reed Adult Attachment Style Questionnaire 

(1990). Results: The results showed that there was a significant negative 

relationship between marital differentiation and boredom, Also, differentiation 

has a negative relationship with insecure attachment styles (ambiguous  / 

avoidant) and on the other hand has a positive and significant relationship with 

insecure attachment style and has a mediating role in the relationship between 

avoidant attachment style and marital boredom (P<0.05). Conclusion: 

According to the relationship between attachment styles and marital heartbreak, 

and also regarding the mediating role of differentiation in the relationship 

between attachment styles and marital heartbreak, it is concluded that paying 

attention to these two variables in premarital and couple interventions by family 

counselors and psychologists is effective in preventing couple relationship 

damage. 

 

Keywords: Marital Burnout, attachment styles, Differentiation 
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