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خالصه 
جنسي سالم در زنان نقش مهمي در احساس سالمتي و باال بردن عملكرد  :مقدمه

نگرش، اميال و درك شريك جنسي در ارتباطات جنسي . كيفيت زندگي آنان دارد
ي مهم با توجه به نظريه. هايي از دلبستگي با والدين به شمار آيندتوانند شاخهمي

از اين نظريه را در دلبستگي بالبي و دسترسي اندك به مطالعاتي كه فرضيات مشتق 
ي مشكالت جنسي آزمون كنند، پژوهش حاضر با هدف تعيين ارتباط سبك زمينه

  .دلبستگي بالغين به والدين با عملكرد جنسي زنان انجام شد
 15-44زن متاهل  161بر 1388ي توصيفي همبستگي در سال اين مطالعه: كارروش

و مطب متخصص زنان ) عج(ن قائم ساله كه به روش آسان از درمانگاه زنان بيمارستا
ي سبك دلبستگي بالغين به نامهها با پرسشداده. شهر مشهد انتخاب شدند، انجام شد

افزار آوري و با نرموالدين در دوران كودكي و شاخص عملكرد جنسي زنان، جمع
SPSS  درصد با استفاده از آزمون آماري رگرسيون خطي  95با ضريب اطمينان

  .تحليل شد

هاي عملكرد جنسي به جز رطوبت جنسي ارتباطي مثبت و تمام حيطه :هافتهيا
هاي عملكرد جنسي به دار با سبك دلبستگي ايمن به مادر داشته و تمام حيطهمعني

دار با سبك دلبستگي سرد به پدر دارد دردي جنسي، ارتباطي منفي و معنيجز بي
)05/0P<.(  

ودلبستگي نا ايمن سرد با پدر در زمان دلبستگي ايمن به مادر  :گيرينتيجه
ي بالبي مبني بر اين جنسي بزرگسالي اهميت ويژه دارد و نظريه كودكي، در عملكرد

 .شودكه دلبستگي در كودكي بر روابط بزرگسالي فرد در آينده موثر است، تاييد مي

  عملكرد، دلبستگي، سردايمن، جنسي،  :هاي كليديواژه
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نوشتپي
  .انجام شده و با منافع نويسندگان ارتباطي نداشته استعلوم پزشكي مشهد  گاهدانشمعاونت پژوهشي و با حمايت مالي ي پژوهشي اين مطالعه پس از تاييد كميته

   .آيدي دكتر مارلين اسنو، قدرداني به عمل ميهمكاري صميمانهاز 
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Surveying the relationship between adult attachment style to parents with 

 female sexual function 
Abstract 

 Introduction: Normal female sexual function has an 
important role in feeling  healthy and increasing quality of 
their life.  Attitudes, tendencies and understanding of 
sexual partner in sexual relationship, can be accounted as 
some branches of attachment to parents. In spite of 
importance of  Bowlby’s , ther are few theory about 
attachment  studies that tested hypothesis derived from this 
theory about sexual problems, this research is accomplished 
to determine the relationship between adult attachment 
style to parents with female sexual function. 
 Materials and Methods: This research is a kind of 
descriptive-correlational study. 161 married women, 
between 15-44 years were selected  by conveaient sampling 
from Ghaem Hospital, obstetricians offices, in Mashhad. 
Data were collected by questionnaires of adult scale of 
parental attachment during their childhood, and female 
sexual function index. Data were analyzed by SPSS using 
liner regression; confidence interval was considered 95%. 
 Results: The entire domain of sexual function except 
sexual lubrication were related to secure attachment style to 
mother and all domains of sexual function except sexual 
painless was negatively related to distant attachment style 
to father (P<0.05) 
 Conclusion: Maternal secure attachment and paternal 
insecure distant attachment play important role in 
adulthood sexual function which is in agreement to 
Bowlby's findings. 
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  مقدمه
نقش مهمي در احساس سالمتي  ،عملكرد جنسي سالم در زنان

اختالل در سيستم  ).1(و باال بردن كيفيت زندگي آنان دارد 
تواند موجب جنسي منبع اصلي تعارضات ارتباطي است كه مي

و افزايش نگراني زوجين نسبت به  ترديد در مورد عشق و عالقه
ممكن است موجب طالق و جدايي  و )2( پايداري ارتباط شده
باال ، شيوع مشكالت جنسي در زنان  .)3(زن و شوهرگردد 

دريافتند آمريكا  يت متحدهاياال و همكاران در 1يومنال .است
  درصد مردان مبتال به اختالل جنسي 31درصد زنان و  43

چاپ چهارم  يبر اساس متن بازنگري شده. )4(باشند مي 
 ي، يك چرخه2تشخيصي و آماري اختالالت رواني يكتابچه

ميل، برانگيختگي، اوج لذت  يپاسخ جنسي شامل چهار مرحله
عوامل مختلفي در تعيين رفتارها و . )5(باشد و فرونشيني، مي

د نظير محيط، عوامل هورموني، نتمايالت جنسي نقش دار
شناسي، فرهنگي، روابط فرد با فيزيولوژي، روانتشريحي، 

  و ) 4-7(ديگران، تجارب رشدي در طول دوران زندگي 
عوامل  ،چنين عواملي چون طول مدت و كيفيت رابطههم

هاي فردي كه از روابط دوران كودكي در ارتباط با نقشرواني
هاي تطابق با گيرد و به طور كلي روشوالدي منشا مي
هاي شخصي و تنش ،استفاده از دارو ها وارياحساسات، بيم
. )7،8(توانند پاسخ جنسي را تحت تاثير قرار دهند هيجانات مي

  اميال و درك شريك جنسي در ارتباطات جنسي نگرش،
  ).9( با والدين به شمار آيند 3هايي از دلبستگيتواند شاخهمي 
المت چون ساند كه دلبستگي با عواملي هممطالعات نشان داده 

رضايت  ،)12(كيفيت روابط بين فردي  ،)11( ، تنش)10(روان 
ل مختلف جنسي در ارتباط است يو نيز مسا) 13( زناشويي

است كه توجه  ها باعث شدهو اين يافته) 12،16-14(
 .ل جنسي افزايش يابديپژوهشگران به نقش دلبستگي در مسا

با عنوان دلبستگي  1969در سال  4دلبستگي توسط بالبي ينظريه
و  5ه شد و با انجام مطالعاتي توسط اينزورثيو جدايي ارا

                                                 
1Laumann 
2Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th ed. 
Text Revision  
3Attachment 
4John Bowlby 
5Mary Ainsworth 

بر اساس نظريات بالبي . )12(برداري شد همكارانش قابل بهره
دلبستگي به معناي پيوند عاطفي است كه در كودكي، بين 

گيرد و بر رشد اصلي وي شكل مي يدهندهكودك و مراقبت
 .)17(كودك دركل زندگي موثر است اجتماعي و احساس 

  ها را به عنوان موجوداتي اجتماعي دلبستگي انسان ينظريه
ها را دارند تا نگرد كه ظرفيت برقراري ارتباط با ساير انسانمي

نوزادان به طور ژنتيكي در حدود شش ). 18(بتوانند زنده بمانند 
يند نماتا دوازده ماهگي شروع به تشكيل پيوند دلبستگي مي

كودك يك ساله  23با مطالعه بر روي  اينزورث .)19(
 7، ناايمن اجتنابي6الگوهاي دلبستگي را به انواع دلبستگي ايمن

پژوهشگران در مطالعات . بندي كردطبقه 8و ناايمن دوسوگرا
به عنوان  .)18(بندي افزودند بعدي، طبقات ديگري به اين دسته

به اطالعاتي راجع به  و همكارانش، جهت دستيابي 9مثال اسنو
الگوي ارتباطي بالغين با پدر و مادر در زمان كودكي، 
تحقيقاتي انجام داده و در نهايت مبادرت به ساخت ابزاري 
نمودند كه در آن پنج نوع سبك دلبستگي با پدر و مادر 

شود و شامل انواع ايمن، والديني، وابسته، توضيح داده مي
بالبي معتقد است دلبستگي در  .)20(باشند هراسان، و سرد مي

بزرگسالي فرد انتقال  يوالد و كودك به رابطه عاشقانه يرابطه
تواند بر رفتار، هيجانات و شناخت، در هر زماني از يابد و ميمي

   .زندگي تاثير بگذارد
دلبستگي ايمن، عملكرد و شايستگي را در روابط بين فردي 

تماعي و گسترش كند و موجب ارتقاي رفتار اجتسهيل مي
افراد با دلبستگي ايمن، سطح  .)18(شود مقاومت رواني مي

تري از تعارضات باالتري از اعتماد و رضايت و سطح پايين
دارند، در حالي كه افراد با دلبستگي دوسوگرا با عدم تعادل در 
احساسات و تعارضات باالتر و افراد با دلبستگي اجتنابي با 

شوند تعارضات بيشتر مشخص ميرضايت و صميميت كمتر و 
سبك دلبستگي  كه نشان داد 10برنبيوم يهاي مطالعهيافته. )11(

داري با كاهش در رضايت، صميميت، دوسوگرا به طور معني
لذت و برانگيختگي جنسي ارتباط داشته و سبك دلبستگي 
                                                 
6Secure Attachment 
7Insecure Attachment Avoidant 
8Insecure Attachment Ambivalent 
9Snow 
10Birnbaum 
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. )21(اجتنابي، فقط با كاهش صميميت جنسي در ارتباط است 
و همكاران بر روي نوجوانان مشخص  1سييتر ينتايج مطالعه

سبك دلبستگي با انگيزش جنسي و هيجانات تجربه  كه نمود
شده در طي فعاليت جنسي مرتبط است و افراد ايمن با احتمال 

برند و افراد دوسوگرا و جنسي لذت مي يبيشتري از رابطه
هيجانات گرم و صميمانه در طي  ياجتنابي كمتر قادر به تجربه

و همكاران دريافتند كه  2دمپستر. )22(باشند ت جنسي ميفعالي
 يهراسان و سرد با مادر و دلبستگي وابسته يدلبستگي وابسته

والديني هراسان و سرد با پدر به طور مثبت و سبك دلبستگي 
فعاليت جنسي ناخواسته  به طورمنفي با ايمن به پدر و مادر

گفت كه  اطمينان ابتوان با اين حال نمي. )12(ارتباط دارند 
ها دلبستگي آن ل، ناشي از كيفيتيتوانايي افراد در حل مسا

است و هميشه دلبستگي ايمن ضمانتي براي سالمت رواني 
نيويورك، دريافت  اي طولي دردر مطالعه 3كوپر. )23(نيست 

توان از دلبستگي ايمن در نوجواني براي پيشگويي كه نمي
ناايمن  مورد دو نوع دلبستگي انگيزش جنسي استفاده كرد و در

پيشگويي تنها براي بيزاري جنسي موثق  ،اضطرابي و اجتنابي
زندگي و  با توجه به اهميت عملكرد جنسي در .)15(است  بوده
و تاثيرپذيري  دلبستگي بالبي و اينزورث در اين زمينه ينظريه

 و عملكرد جنسي از عوامل متعددي چون فرهنگ و مذهب
هاي مشتق از به مقاالتي كه فرضيه دسترسي محدود پژوهشگر
محقق بر آن شد تا پژوهشي را با ، اين نظريه را آزمون كنند

هدف تعيين ارتباط سبك دلبستگي بالغين به والدين با ميزان 
زنان بيمارستان  درمانگاهكننده به عملكرد جنسي زنان مراجعه

زنان در شهر مشهد هاي بيماري ينو مطب متخصص) عج(قائم 
  .انجام دهد 1388در سال 
  كارروش

گيري نمونه اين مطالعه از نوع همبستگي دو متغيره است كه با
  زن متاهل در سن باروري، مراجعه 161 روي به روش آسان بر

و مطب ) عج(كننده به درمانگاه زنان بيمارستان قائم 
انجام  1388زنان در شهر مشهد در سال هاي بيماري ينمتخصص

ايراني، دارا بودن مليت معيارهاي ورود به مطالعه شامل . شد
                                                 
1 Tracy 
2Dempster  
3Cooper  

 پاسخگويي ، تاهل، سواد خواندن و نوشتن در حدمذهب اسالم
 و شاخص عملكرد جنسي ينامهواالت مربوط به پرسشئسبه 

بيماري و  چنين عدمهمماه از تاريخ ازدواج،  6گذشت حداقل 
بر هاي موثر يا مصرف داروشرايط رواني و جسمي خاص 

  .مواد، بود مصرففعاليت جنسي در زوجين و عدم سوء
  :از ندابزار مورد استفاده عبارت بود

 نامهاين پرسش :ي مشخصات فردي و زناشويينامهپرسش-
، مامايي شناختيجمعيتچهار بخش مشخصات فردي و شامل 

كه  است و ازدواج، روابط جنسي و زناشويي و نقش زنانگي
 r=9/0 روش بازآزمايي با ي آن بايپاياا و محتوروايي به روش 

  .تاييدگرديد
نامه اين پرسش :شاخص عملكرد جنسي زنان ينامهپرسش-

، تحريك رواني -2 ،ميل -1 مستقل يحوزه 6 با والئس 19شامل 
 -6و مندي رضايت -5، )اوج لذت( ارگاسم -4، رطوبت - 3

عملكرد كل  چنينهم .باشدميجنسي  روابط در درد احساس
 و اروايي به روش محتو .كنداي دريافت مينيز نمرهجنسي 

  .شد تاييد >01/0P و r=85/0 پايايي به روش بازآزمايي با
الگوي  ،اين مقياس :تعيين سبك دلبستگي بالغين ينامهپرسش-

 سال با پدر و مادر تجربه 14ي كه بالغين در سنين زير يارتباط

اين  .سنجدمي پدر و مادر بخش دو در والئس 84 با را اندكرده
را  پنج نوع سبك ايمن، هراسان، وابسته، والديني و سرد مقياس

استفاده از اين ابزار  مجوز. كنددر افراد بزرگسال مشخص مي
و پس از ترجمه و  )20(كسب ، از طراح اصلي آن خانم اسنو

فارسي، روايي آن به  ر متخصص زبان انگليسي وظويرايش با ن
 يكرونباخ با نمره يبه روش آلفاآن و پايايي  اشكل محتو

 .ها تاييد شدآزموندر هر يك از خرده ≤70/0

-DASS ينامهگر از پرسشجهت كنترل متغيرهاي مداخله

 ينامه، پرسش)، افسردگي و اضطرابتنشين همزمان يتع( 214
نگرش جنسي  ينامهرضايت زناشويي اصالح شده و پرسش

 و امحتوآن با روش روايي استفاده شد كه پژوهشگرساخته 
  .تاييد شد >01/0P و r=1به روش آزمون مجدد با آن پايايي 

 ياري محرمانههدبه واحدهاي پژوهش در مورد اهداف، نگ
صورت كلي و مختار بودن به ه اطالعات ب يهيها، اراپاسخ

                                                 
4Depression Anxiety Stress Scale-21 
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پس توضيح داده شد و  انصراف در هر مرحله از تحقيق
 انفرادي از محيطي خلوت و به طور كتبي، درازكسب رضايت 
  .هاي مربوطه را تكميل نمايندنامهشد پرسشآنان خواسته مي
شد سبك دلبستگي، به افراد تاكيد مي ينامهدر مورد پرسش

وجه احساس فعلي  يچه به ،واالتئكه هنگام پاسخگويي به س
 يجهت اطمينان ازحصول اين نحوه. در نظر نگيرند خود را

من به نيازهاي مادرم بيشتر از «وال مهم مانند ئدهي، دو سسخپا
از  و يدهپژوهش پرس از واحد» دادمنيازهاي خودم اهميت مي

  .توضيح دهد واالت،ئاين س يشد دربارهوي خواسته مي
ضميمه به  كار در مورد شاخص عملكرد جنسي، ابتدا دستور

نامه حاوي تعريف تعدادي واژه مانند فعاليت جنسي و پرسش
با دقت آن را مطالعه  كه شدداده ميپاسخگو  بههيجان جنسي 

جهت اطمينان از فهم . واالت پاسخ دهدئو سپس به سنمايد 
  سبك دلبستگي عمل  ينامهپرسش مانند ،واالتئصحيح س

تفاده با اس SPSSافزار نرم تجزيه و تحليل آماري با.گرديدمي
  .انجام شد 05/0داري از آزمون رگرسيون خطي در سطح معني

  نتايج
و  6/28 شان به ترتيبو همسران كنندگانميانگين سن شركت

ماه و ميانگين  7/105سال، ميانگين طول مدت ازدواج  28/33
نوع  از بيشترين سبك دلبستگي به مادر .بود 9/0تعداد فرزندان 

  ).2و  1نمودار ( بود )%6/28( وابسته نوع از پدر به و %)3/50( ايمن
 

 
هاي دلبستگي با مادر درفراواني سبك - 1نمودار   

زنان مورد مطالعه   
هاي آماري نتايج تحليل واريانس و شاخص يبر پايه 

هاي آن به جز رطوبت عملكرد جنسي و تمام حيطه، رگرسيون
 دار با سبك دلبستگي ايمن وجنسي ارتباطي مثبت و معني

عدم  به جز ارتباطي منفي با سبك دلبستگي سرد به مادر
   .روابط جنسي دارد ناراحتي در و احساس درد

  

  
هاي دلبستگي با پدر در زنان مورد مطالعهفراواني سبك - 2نمودار   

  
 )1 جدول( داراين ارتباط منفي معني ،رطوبت جنسي مورد در
 احساس دردعدم  هاي آن به جزعملكرد جنسي و تمام حيطهو 
با سبك  دارارتباطي منفي و معني ،روابط جنسي ناراحتي در و

  .)2جدول (دارد به پدر  دلبستگي سرد
  گيريبحث و نتيجه

هاي آن به جز ها نشان داد كه عملكرد جنسي و حيطهيافته
دار با سبك دلبستگي رطوبت جنسي ارتباطي مثبت و معني

لكرد جنسي به جز عدم هاي عمايمن به مادر دارد و تمام حيطه
ارتباطي منفي با سبك دلبستگي  ،روابط جنسي احساس درد در

رطوبت  مورد كه البته اين ارتباط فقط در سرد به مادر دارد
  .شد دارمعني ،جنسي
 ،سي و همكاران بر روي نوجوانان نيويوركييتر يمطالعه

 هاي جنسي بيشتريميل و قابليت ،بيانگر اين بود كه افراد ايمن
برند داشته و بيشتر از افراد ديگر از فعاليت جنسي لذت مي

شان داد كه زنان با دلبستگي ايمن ن دمپستر در آمريكا. )22(
شوند و كمتر بر خالف ميل خود درگير فعاليت جنسي مي

   .)12(دارند  1كمتر نسبت به فعاليت جنسي نگرش عملكردي
 كه طولي كوپر در مورد نوجوانان مشخص نمود يمطالعه

دختران با سبك دلبستگي ايمن با احتمال بيشتر از فعاليت 
جنسي براي ابراز صميميت نسبت به شريك جنسي خود و
                                                 

هاي جنسي مانند خودارضايي و استفاده از نگرشي كه بر اساس آن فرد به فعاليت١
 .آالت مصنوعي معتقد است

0
10
20
30
40
50
60

ايمن وابسته والديني هراسان سرد

0
5

10
15
20
25
30
35

ايمن وابسته والديني هراسان سرد



351 Fundamentals of Mental Health, 13(4), Winter 2012  ارتباط سبك دلبستگي بالغين به والدين بررسي                                    

 

هاي آن با سبك دلبستگي به مادرخالصه تحليل واريانس و مدل رگرسيون ضريب همبستگي عملكرد جنسي و حيطه - 1جدول   
 سبك دلبستگي به مادر ايمن وابسته والديني هراسان سرد  

p F t B t B t B t B t B  حيطه هاي جنسي 
001/0<  24/6  30/1- 03/1- 28/1- 71/0- 69/0- 46/0- 02/0- 01/0- 14/3**   عملكرد جنسي 05/2
001/0<  21/5  49/0- 11/0- 51/2-** 39/0- 25/0 04/0 31/1 19/0 41/2** ميل جنسي 44/0
02/0  56/2  71/0- 46/0- 08/0 03/0 96/0- 52/0- 39/0 16/0 00/2*  هيجان جنسي 07/1

005/0  53/3  22/2-* 39/1- 62/0 27/0 20/0 10/0 35/2-* 96/0- 79/0  رطوبت جنسي 92/0
001/0  57/4  70/0- 33/0- 59/1- 53/0- 53/0- 21/0- 27/0 08/0 80/2**  اوج لذت جنسي 10/1
009/0  22/3  74/0- 35/0- 23/0- 08/0- 22/1- 49/0- 36/0- 11/0- 59/2**  رضايت جنسي 02/1

  عدم احساس درد  83/0 *11/2  30/0 95/0 -20/0 -51/0 -81/0 *-40/2 -33/0 68/0  45/4  001/0
 روابط جنسي در

05/0*P<   
01/0**P<  

  

هاي آن با سبك دلبستگي به پدرخالصه تحليل واريانس و مدل رگرسيون ضريب همبستگي عملكرد جنسي و حيطه - 2جدول   
 سبك دلبستگي به پدر ايمن وابسته والديني هراسان سرد 

p F  t B t B t B t B t B  جنسي حيطه هاي 

001/0< 6/7 64/3-** 05/2- 34/0- 18/0- 23/1- 72/0- 03/0- 01/0- 53/1 98/0  عملكرد جنسي
001/0 48/4 21/2-* 38/0- 04/1- 16/0- 38/0 06/0 16/0 02/0 49/1 28/0  ميل جنسي
002/0 10/4 65/3-** 67/1- 59/0 26/0 29/0- 14/0- 36/0- 14/0- 01/0 06/0  هيجان جنسي
02/0 02/2 36/2-* 08/1- 45/1 64/0 40/1- 67/0- 29/1- 50/0- 65/0 34/0  رطوبت جنسي
001/0< 59/7 52/2-* 84/0- 77/1- 56/0- 55/1- 54/0- 72/1 48/0 65/1 62/0  اوج لذت جنسي
001/0< 66/5 05/3-** 02/1- 06/0 02/0 83/1- 64/0- 10/0 02/0 32/1 50/0  رضايت جنسي

  عدم احساس درد 65/0 61/1 -10/0 -36/0 -12/0 -32/0 -34/0 -01/1 -65/0 -83/1 39/3 006/0
 در روابط جنسي 

*P< 05/0  
**P< 01/0  

 ،كنند كه البته اين ارتباطبردن لذت جنسي استفاده مي باال
بين نتايج پژوهش حاضر و هر چند . )15(نبود دار معني

آماري،  يگيري، جامعهمطالعات فوق به دليل روش نمونه
گانه بندي متفاوت سههاي مختلف و استفاده از تقسيمفرهنگ
؛ هايي وجود داردهاي دلبستگي تفاوتسبك يگانهو پنج

دلبستگي ايمن دختران به مادر ، هااين تفاوت از صرف نظر
هاي دلبستگي به مادر كودكي بيش از ديگر انواع سبكدر 

 هاي جنسي بزرگسالي فرد موثر است ودربر روابط و قابليت
واقع تاثير مثبت دلبستگي ايمن به مادر بيش از تاثيرات سوء 

 افراد با .كندهاي ناايمن به مادر، در بزرگسالي بروز ميسبك
 و باارزش افرادي ديگران نظر از را دلبستگي ايمن خود

 باالتري داشته، اجتماعي هايدانند، مهارتداشتني ميدوست
نتيجه  در و ديگران دارند با خود روابط از مثبتي انتظارات

   .)24( شان بيشتراستاحساس رضايت

 .بگذارد تواند برعملكرد جنسي آنان تاثيراين خصوصيات مي
 دار نشدن ارتباط رطوبت جنسي با سبك دلبستگي ايمنمعني

دار ميان رطوبت جنسي و به مادر و ارتباط منفي و معني
دار هاي وابسته و سرد به مادر و نيز ارتباط منفي و معنيسبك

با سبك دلبستگي هراسان  روابط جنسي عدم احساس درد در
هاي فيزيكي تواند بيانگر اين باشد كه جنبهمي به مادر

 كه از تاثيرات مثبت سبك عملكرد جنسي بيش از آن
هاي ناايمن دلبستگي ايمن تاثير بگيرند از اثرات منفي سبك

  .شوندمتاثر مي
پژوهش با  هاي عملكرد جنسي واحدهاي موردبين حيطه

 دار وجودسبك دلبستگي سرد به پدر ارتباط منفي و معني
سبك دلبستگي هراسان و سرد  ،دمپستر يدر مطالعه .داشت

ر با فعاليت جنسي دابا پدر و مادر ارتباطي مثبت و معني
  .)05/0P<) (12( داردناخواسته 
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دلبستگي ناايمن  كه و همكارانش در لندن دريافتند 16باتزر 
دوسوگرا و اجتنابي با كاهش رضايت جنسي و رضايت 

برنبيوم  يدر مطالعه. )001/0P<) (25(زناشويي همراه است 
ها همسر درصد آن 8/69زن كه  96و همكاران بر روي 

 تر،افراد دوسوگرا، رضايت جنسي پايينرسمي داشتند، 
تري را در برانگيختگي و لذت جنسي كمتر و صميميت پايين

و سبك  )>001/0P(كردند حين فعاليت جنسي تجربه مي
هاي عملكرد اي معكوس با تمام جنبهدلبستگي اجتنابي رابطه

 رضايت، برانگيختگي، اوج لذت و صميميت حين( جنسي
داشت كه تنها در مورد صميميت حين ) فعاليت جنسي
 جايي از آن. )05/0P<) (21(دار شد معني ،فعاليت جنسي

 هكه فعاليت جنسي ناخواسته با افزايش مشكالت جنسي همرا
هاي مهم زندگي جنسي است است و رضايت يكي از قسمت

هاي دهد؛ يافتهكه عملكرد جنسي را تحت تاثير قرار مي
هاي توانند به طور غير مستقيم يافتهپستر و باترز ميمطالعه دم
  .)12،25( حاضر را پشتيباني نمايد يمطالعه

شود كه نياز عاطفي سبك دلبستگي سرد زماني ايجاد مي
  سعي ااين كودكان شديد. شودكودك ناديده گرفته مي

كنند مستقل شوند و از نظر عاطفي نسبت به ديگران سرد مي 
اين سرد شدن احساسي بر روابط جنسي افراد   .)26(شوند مي
تواند موثر بوده و منجر به پايين آمدن كيفيت عملكرد مي نيز

فرويد كه يكي از افراد  يبا توجه به نظريه. شودجنسي مي
بالبي است، زماني كه دختربچه  يگيري نظريهشكل مهم در

سالگي، توجهات پدرش را به خود بپذيرد و غرور  5در 
آورد، شروع به تخيالتي ه دست بودن خود را دوباره بمونث 

اين موقعيت كه برابر با . كنددر مورد خود و پدرش مي
  الكترا ناميده ياحساسات اديپي در پسران است، عقده

هاي عشقي را چون احساسات اديپي تجربهشود و هممي 
از نظريات فرويد چنين   .)27(دهد تحت تاثير قرار مي

 ،شود كه اگر دختربچه از پدر خود نااميد شوداستنباط مي
وضعيت به وجودآمده منطبق با تعريف سبك دلبستگي سرد 

  در نتيجه،هاي عشقي و به پدر خواهد بود كه تجربه
  . گيرندهاي جنسي شديدا تحت تاثير قرار ميتجربه 

                                                 
16Butzer  

حاضر به جز ارتباط منفي رطوبت  ياساس نتايج مطالعه بر
هاي عملكرد حيطه گي وابسته به مادر،جنسي با سبك دلبست
هاي دلبستگي وابسته و سبك داري باجنسي ارتباط معني

گر چه ارتباط ميان ا. ندمادر نشان نداد و به پدر والديني
هاي وابسته و والديني در هاي عملكرد جنسي و سبكحيطه

ها ها مثبت و در بعضي منفي بود كه تفسير يافتهبعضي حيطه
كلي  ياما ارتباط منفي حيطه ،نمايدمواجه ميرا با مشكل 

هاي وابسته و والديني به پدر و مادر  عملكرد جنسي با سبك
الگوي  يدلبستگي والديني را نوع ،بالبي .قابل بحث است

عمدي و  هآورد كه والدين گادلبستگي معكوس به شمار مي
  براي او ايفاي نقش  ،گاه غير عمدي در جايگاه كودك

شود كه كودك احساس نياز به و اين باعث ميكنند مي
از اظهارات وي  .)28(دلبستگي را در خود سركوب كند 

تواند شود كه دلبستگي والديني نميچنين استنباط مي
 برخي ازپژوهشگران، يبه عقيده. دلبستگي ايمن قلمداد شود

به ديگران  ناهنجار ياصلي دلبستگي وابسته، اتكا يمشخصه
زنان با شخصيت كه اند العات نشان دادهبرخي مط .است

م افسردگي بوده يعال برداري وفرمان يوابسته داراي روحيه
  . )17(احساسات هيجاني كمتري برخوردارند  از و

 سال بندي اسنوكه درتقسيم هاي وابسته و والديني درسبك
ولي  اندبندي شدهعنوان ايمن دستهبه مطرح شد، 2005

براي . بالبي براي آن وجود ندارد يتوضيح چنداني در نظريه
با حجم  ترهاي گستردهبه پژوهش نياز تر،اظهار نظر دقيق

  .باشدمي بيشتر ينمونه
هاي اين پژوهش شامل عدم بررسي تاثير نقش محدوديت
   .ها و وراثت بر عملكرد جنسي بودهورمون

ها قابليت تعميم يافته خروج نمونه، و معيارهاي متعدد ورود
تعيين سبك  ينامهپرسش. دهدحدي كاهش مي تا را

گرديد و مطلوب دلبستگي براي اولين بار در ايران اجرا مي
شود اما با توجه به مراحل طوالني اين  هنجارآن بودكه 

  .بسنده شد اروند، به روايي محتو
ه ب كودكي، به پدر در دلبستگي سرد دلبستگي ايمن به مادر و

بزرگسالي  جنسي مثبت و منفي زنان در ترتيب با عملكرد
دلبستگي كه دهد اين ارتباط نشان مي .ارتباط مستقيم دارند
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ايمن دختر به مادر بيش از دلبستگي ناايمن وي و دلبستگي 
 بر عملكرد ناايمن دختر به پدر بيش از دلبستگي ايمن وي،

  .بزرگسالي موثر است در اوجنسي 
بالبي را در مورد تاثير روابط  ينظريه ،مطالعهنتايج اين 

هاي اجتماعي و ها و قابليتكودك با والدين بر مهارت

جنسي تاييد  عملكرد يزمينه عاطفي وي در بزرگسالي در
 شاهدي و-پژوهش موردكه شود مي پيشنهاد. كندمي

انواع دلبستگي به  ي بايهاتشكيل گروه با نگرآينده ترجيحا
جنسي  عملكرد ينحوهو ارتباط آن با مادر  و تفكيك پدر

  .انجام شوددر ايشان 
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