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  مقدمه
ای  جود دارد    اب  انکار نیسمد   بميش از معمواًل ازد اج در هر فرهنگی شناخته شده

کرد. % 26 ازد اج بمه عنموان منبعمی از رضماید از مردم جهان حدا   ی  بار ازد اج خواهند 
کممامی   نارضممایتی پایممان منممدی آغمماز مممی پممذیرد.  مممی شممود، اممما اغلممب بممه عنمموان منبعممی از نا

ها از درماندگی ر انی   حقایق بمد زنمدگی  های رضاید بخش به مصمون ماندن ز ج ازد اج
که .انجامد می کامی، عدم رضاید زناشویی   عمدم ثبمات، عوا مب منفمی بمرای در حالی  نا

کمه رضماید بمرای  ازد اج هما   فرزندانشمان در پمی دارد.  ضمع فیزیکمی   هیجمانی ز ج همایی 
کمتمر بمه جمدایی خمتم ممی هما فمراهم ممی ز ج هما سمطح بماالتری از رضماید    ز ج شمود کننمد 

هممای مهممم اشممویی از شمماخصدر نتیجممه سممازگاری زناشممویی   رضمماید زننممد.  جنسممی دار
گموردنازد اج موفق، بقما   سمالمد خمانواده محسموب ممی (. بما ایمن 2661 1شمود )لیتزینگمر   

که معتبرترین شاخص نارضایتی در ر اب  زناشویی اسد نشمان ممی دهمد حال، آمار طالق 
 هما ز جکه رضاید زناشویی به آسانی  اب  دسمتیابی نیسمد. بلکمه ایجماد آن نیماز بمه تمالش 

کارشناسمممان علممموم ارد. د کمممه بسمممیاری از  بممما ونمممین آممممار بممماالی طمممالق تعجمممب آور نیسمممد 
کمه: ومه شناسم ر ان   اجتمماعی ی شمدیدًا بمه دنبمال جمواب بمرای انمواع مختلمف ایمن سموال 

 (. 2661، 2سازد، باشند)النگ می ویزی ازد اج را پایدار

 اجمازههما   جز 3جنسی بخمش مهممی از ر ابم  صممیمانه اسمد. ارتبماا جنسمیی  هرابط
کنممد. در های  عالیممق   خواسممته ،دهممد تمما همممدیگر را در مممورد نیازهمما مممی جنسممی شممان مطلممع 

هممای  ا عممی از طریممق ارتبمماا  ا ممع انتظممارات افممراد بممرای رفتارهممای جنسممی توسمم  شممری 
گیرد. رابطمه جنسمی، عشمق   ابمراز رابطمه ی جنسمی بمه طمور جنسی مورد بحم   بررسی  رار 

ندی جنسی مردان   به طور غیر مستقیم با رضاید جنسمی زنمان ممرتب  مستقیم با رضایتم
کلممممات بمممرای 3222، 4اسمممد )تمممیم کالمی)اسمممتفاده از  (. ارتبممماا جنسمممی بمممه د  صمممورت 
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کلممات رخ کمه بمد ن اسمتفاده از  دهمد(  ممی فرستادن پيام به همسر(   غیرکالممی )ارتبماطی 
کممه در طممول رابطممه جنسممی بممه  جممود مممی کالمممی همسممر رابطممآیممد. ارتبمماا جاسممد  ی  هنسممی 

همای همسمران از ارتبماا جنسمی د تمایی   رضماید مابتی بما بر نگرایمی همسمران، برداشمد
تموان بمه سمه شمک  مختلمف  ممی ها درباره ارتبماا جنسمی رامندی جنسی آنها دارد. پژ هش

کممرد:  (گفتگممو در حممین 1(گفتگممو دربمماره ارتبمماا جنسممی   2(ارتبمماا سمممبولی ، 3تقسممیم 
کالمی ارتباا این موارد  جود دارند، ابراز محبد   حساسید در برخورد بما  آمیزش. در بعد 

یمممدن   بيمممان  کمممردن، نشمممان دادن عال منمممدی   مهمممر، محبمممد ورز نیازهمممای همسمممر، طلمممب 
کممه ومه شممرایطی بهتمرین تجربممه عاشمقانه را بممرای ممن ایجمماد ممی کنممد   صماد انه عشممق، ایمن 

بمرای همایی    تکنی هما  شمود، در ر شواسته ممیبرای شما، وه ویزی  ا عًا نیاز اسد   خ
کمدام جنبممه عشمق بممازی بمرای ممن یمما همسمرم بيشممترین لمذت را دارد؟. در بعممد های  ممن...، 

کمردن، توجمه متقابم  در شمر ع تمماس نزدیکمی  کشمیدن، لمم   کالمی ارتباا در آغوش  غیر 
تب  هسمتند   های مهمی باشند   با ارتباا جنسی رضاید بخش مرباید همگی سازه ... 

همممما  هم نمممین ارتبممماا جنسمممی رضمممماید بخمممش احسممماس یکمممی شممممدن  ممموی را بمممه ازد اج
 (. 2661، 1افزاید)بر منمی
 های دلبستگی از عوام  مهم در ر ابم  زن   شموهر هسمتند. دلبسمتگی در دورانسب  

گرایش پایدار ی  فرد برای انجام تالش های اسمتوار بمرای جسمتجو   حفم  بزرگسالی عمومًا 
کمه نیمر ی بمالقوه شخصمی بمرای امنیمد نز دیکی   ارتباا با ی  یما ونمد نفمر خماه اسمد، 

 2ی دلبسمتگی توسم  جمان بمالبی(. نظریه3222باشد)تیم، ر ان شناختی یا فیزیکی فرد می
کودکمان بما نخسمتین  3206در دهه  کارش را با تمرکمز ر ی ر ابم  ا لیمه  گسترش یافد. بالبی 

کننممدهپمميش مرا بشممان بممه عنمموان مهممم تممرین کودکممان شممر ع بينممی  ی رشممد شخصممید آینممده 
کودکان توضیحکرد. تقوری دلبستگی بيان می که  دهند ی  پيوند نزدیم ، بما د ام  می کند 

کننمد. نظریمهی  ه   ابسته با مرا ب ا لیه در شر ع لحظات ا لیم ی دلبسمتگی زنمدگی ایجماد 
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نیازهمای بيولموکیکی بمرای بقما از  ( به عنوان سیستم رفتاری بمرای بمرآوردن3202توس  بالبی)
رفتمار دلبسمتگی شمام  اعممال  .هیجانی با مرا بان ا لیه فمرد تعریمف شمدهای  طریق ارتباا

انجممام شممده در جسممتجو بممرای هممدف امنیممد، آرامممش، پممذیرش   حمایممد بممرای فممرد خمماه 
ه   های دلبستگی نتیجه تجارب ا لیه با مادر یا مرا ب ا لیه در رابطه بما درجماسد. سب 

گرمممی، مسممقولید، اعتبممار   مشممارکد   تمماثیر بعممدی آن بممر احسمماس امنیممد فممرد در  میممزان 
های دلبسمتگی بمر اسماس عقایمد مابمد   منفمی در ممورد امنیمد بما ر اب  آتی اسد. سب 

( نظریمه بمالبی را بمه سمه دسمته 3212) 1صمیمید نسبد به خود   دیگران اسمد. اینامور 
کمم گسسممته   پریشممان تقسممیم  کثممر مو عیدایمممن،  کممودک ایمممن در ا احسمماس راحتممی   همما  رد، 

گممر از مرا ممب خممود دارنممد.  ،کننممد   تصممویری مابممد مممی امنیممد کننممده   پاسممخ  حمایممد 
گسسته را در آغموش کودک  که مادر  گیمرد بما حرکمات پمي    تماب   تکمان  ممی گسسته زمانی 

بممی تفمما ت در عواطممف خممود نسممبد بممه مممرا بش  نمایممد   مممی خمموردن سممعی در پممایين آمممدن
کممودک پریشممان در مو عیممد ناآشممنا بممه سممختی تواننممد احسمماس راحتممی   آرامممش  مممی اسممد. 

کتشاف   دسمتکاری ب مردازد   در برابمر تنیمدگی نمی به راحتی کند   هما توانند در محی  به ا
های افمراد در ها نشان دادند تفا ت(. پژ هش2636، 2؛ متیوز3202آسیب پذیر اسد )بالبی، 

کیفیمد ارتباطمات زناشمویی ممرتب  اسمد. خودگزارشی  دلبستگی بزرگسمالی بمه عملکمرد   
کننمد   اعتمماد  می بزرگساالن با سب  دلبستگی ایمن تفسیر مابتی از ر اب  زناشویی بيان

گمممزارش  در رابطمممه   در عشمممق بمممه همسرشمممان دارنمممد.   سمممطح بممماالیی از رضممماید زناشمممویی 
اایمن   اجتنممابی تفسممیر منفممی از ر ابمم  دهنممد. درحالیکممه افممراد بمما سممب  دلبسممتگی نمم مممی

کننمد   دومار  ممی کند   رفتارهای همسرشان را به صورت منفمی برداشمد می زناشویی بيان
گزارش می رن  عاطفی زیادی ازممن  ؛3222دهند)تیم،  می شوند   رضاید زناشویی پایينی 

سماختار ی  هن پای، تقوری دلبستگی را به عنوا3217در سال  4وریزن   شیه(. 2636، 3  اتی 
                          
1. Ainsworth, M. D. S. 
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کمار بردنمد. سمه شمیوه   ر ش ا لیم دلبسمتگی، ایممن، اجتنمابی   ی  هدرک عشق بزرگسالی به 
گممممممر وممممممه مممممممدل سممممممه مقولممممممه اضممممممطرابی/ مقمممممما م، مرکممممممز توجممممممه پممممممژ هش ای  همممممما بممممممود. ا

گرفتممه  کممار  دلبستگی)دلبسممتگی ایمممن، پریشممان   اجتنممابی( توسمم  برخممی از محققممین بممه 
کر3226، 1وریشممممد)برنان   شمممم (. 2661، 3، هالیسممممد   میلممممر3225، 2کزاتریمممم    دیمممموی ، 

کممه شممام  ای  ( مممدل دسممته بنممدی وهممار مقولممه2661هالیسممد   میلممر، ) کردنممد  را پيشممنهاد 
متفمما تی از عقایممد مابممد   منفممی در مممورد خممود   دیگممران اسممد. دلبسممتگی هممای  ترکیب
که در آن افراد راحتی همراه با صمیمید را در ر ابم  نزدیم  خمود دارنمد  :ایمن ویژگی اسد 

شخصممی خممود بمما دیگممران را دارنممد بممد ن اینکممه ارزش آنهمما های    توانممایی نگهممداری پيونممد
کاسمممته شمممود. بنمممابراین عقایممممد مابمممد در ممممورد خمممود   عقایممممد مابمممد در ممممورد دیگممممران، 

گونمممه افمممراد در  لبسمممتگی پریشان)شمممیفته(:کننمممدل دلبسمممتگی ایممممن اسمممد. د تعیمممين ایمممن 
جسممتجوی اعتبممار بخشممیدن بممه ارزش بممی ثبممات خممود از طریممق نزدیکممی شممدید   مفممرا در 
کممه بممه آنهمما نیمماز دارنممد را نبیننممد   دوممار  کممه افممراد صمممیمی  ر ابمم  فممردی هسممتند. هنگممامی 

رد کننمد. اضمطراب شممام  عقایمد منفمی در مممو مممی جمدایی شموند احسمماس اضمطراب شمدید
که پریشان تعریف شده بودنمد بمه عنموان  خود   عقاید مابد در مورد دیگران اسد. افرادی 

کممه احسمماس یافممد عشممق   محبممد دیگممران نمماالیق انممد   اعتقمماد  مممی افممرادی  کننممد بممرای در
گسسممته:  کممه آنهمما را د سممد نخواهنممد داشممد. دلبسممتگی  کممه دیگممران خیلممی خوبنممد  دارنممد 

کممه بممه دلیمم  انتظممارات ب جوینممد.  مممی خممود از صمممیمید بمما دیگممران دوریی  هدبينانممافممرادی 
گممذاری بممرای خممود را دارنممد. عقایممد مابممد در مممورد  کیفیممد بمماالیی از ارزش  گونممه افممراد  ایممن 

دلبسمتگی اسمد. ایمن افمراد  مدل عمدمی  هخود   عقاید منفی در مورد دیگران، نشان دهند
که  می احساس که آنها ارزش د سد داشتن را دارند   دیگران آنها را نخواهنمد پمذیرفدکنند 

کالرک   ش (.2661)هالیسد   میلر،  که اجتنماب بمه طمرزی 3221) 4وریبرننان،  یافتند  (، در
                          
1. Brennan, K. A., & Shaver, P. R. 
2. Kirkpatrick, L. A., & Davis, K. E.  
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کمردن بمه عنموان شمیوهای  منفی   اضطراب بمه شمیوه بمرای ابمراز عال مه در ای  مابمد بما لمم  
یفمن   میدلتونیارتباا هستند. ه که اجتناب به 3225) 1زن، ز یافتند  طرزی منفی با (، در

کممردن، بوسممیدن   نگممه داشممتن  لممذت اعمممال احساسممی پمميش از رابطممه جنسممی مامم  ب مم  
که اضطراب بمه طمرزی مابمد بما لمذت اینگونمه های  دسد همدیگر مرتب  اسد، در حالی 

کمه اجتنماب بما 2661) 2یالت   ممایکوالینکرجاعمال در ارتباا اسد. برینبام،  یافتنمد  (، در
گزارش شمده از ب يمزاری   بمی عال گمی احساسمی در حمین رابطمه جنسمی ممرتب  احساسات 

کمممه احسممماس اطمینمممان  کمممه پاسمممخگویانی  اسمممد. تعمممدادی از تحقیقمممات نشمممان داده انمممد 
داشممتند، میلممی بممرای داشممتن ر ابمم  جنسممی غیممر متعهدانممه ماننممد داشممتن ر ابمم  جنسممی بمما 

در اج ازد شممری  جنسممی)غیر همسممر(، ر ابمم  یمم  شممبه   داشممتن رابطممه جنسممی خممارج از 
کارهمایی بودنمد)برننان،    گمرا بيشمتر مایم  بمه انجمام ونمین  که پاسخگویان اجتنماب  حالی 

 (. 2662، 3  شاوراشاخنر ، 3225زن   همکاران،ی، ه3221ور، ی  برننان   ش 3221همکاران، 
عال ه بر این،  اعدتًا به دلی  نیاز باال به اطمینان خاطر، مورد  بول  ا مع شمدن   ارتبماا 

یاز به تمکین شری  جنسی، دلبستگی اضطرابی بما داشمتن رابطمه جنسمی دا طلبانمه این ن
(، تجربممه اجبممار در 2665، 5ور   ورنممونی، دیمموی ، شمم2662، 4)ایمزيممد   پيمم ال  لممی ناخواسممته

رابطممه جنسممی، حمماملگی ناخواسممته   نارضممایتی از رابطممه جنسممی )دیمموی ، فممالتر، ورنممون   
رابطمممه جنسمممی پمممر خطمممر در ارتبممماا هسمممتند عمممال ه بمممر ایمممن، نتمممای  اینگونمممه  (  2663، 6وریشممم

که برای افراد مضطرب، انگیزش جنسی به شدت توس  نیاز بمه نشان میتحقیقات  دهند 
تواننمد  می شود. افراد مضطرب هم نین می مورد  بول  ا ع شدن   اطمینان خاطر تحری 
وان یم  انگیمزه بمرای رابطمه جنسمی بمه عنم ی درت ی  شری  را در حین انجام عم  جنس

هممما  بداننممد.  مممدرت ممکمممن اسممد بمممرای افمممراد مضممطرب جمممذاب باشمممد بممه دلیممم  اینکمممه آن
                          
1. Hazen, C., Zeifman, D., & Middleton, K. 
2. Brinbam, Gilat & Mycolincker. 
3. Schachner, D. A., & Shaver, P. R. 
4. Impett, E. A., & Peplau, L. A. 
5. Davis, D. Shaver, P. R. Vernon , M. 
6. Davis, D., Follette, W. C., Vernon, M. L., & Shaver, P. R. 
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کنتمرل ممکمن اسمد بمه کمابيش  ابسته هستند. هم نین، تالش همای شمری  دیگمر بمرای 
کممه در حقیقمد گرفتمه شممود  توانممد بممرای  مممی نموعی توجممه   اهمیممد دادن بمه فممرد دیگممر در نظممر 

کممم )دیممموی     ه دلبسمممتگی اضمممطرابی بممماالیی دارنمممد نممموعی عامممم  تقمممویتی باشمممدافمممرادی 
 (.2665همکاران، 

کمه در ر ابم  بمين فمردی یکی دیگر از مت یرهای ر ان 1خود تمایزیافتگی شناختی اسد 
نقممممش مهمممممی دارد   نشممممانگر توانممممایی فممممرد در تفکیمممم  فراینممممدهای عقلممممی از فراینممممدهای 

کمه  ی تجربمهاحساسی، استقالل   صمیمید در ر ا (، 3271، 2)بموئن کنمد ممی بطی اسد 
که فمرد بمد ن غمرق شمدن در جمو  به عبارت دیگر، تمایزیافتگی خود رسیدن به حدی اسد 

کند)اسممممکورن   همممما  عمممماطفی آن مو عید گیممممری  بممممه صممممورت عقالنممممی   مسممممتق  تصمممممیم 
کممنش هیجممانی، مو عیممد مممن،  وهممار مخممود (. بممرای تمایزیممافتگی 3221، 3فرینممدلر لفممه  ا

کممه بممه شممرح زیممر مممی کممنش گسمملش عمماطفی   امتممزاج بمما دیگممران مطممرح شممده اسممد  باشممد:  ا
کننمده گمویی محرکهیجانی بيان  همای محیطمی بمر اسماس پاسمخهمای  ی تمایم  بمه پاسمخ 

کننمممدههیجمممانی ممممیهمممای  هیجمممانی خودکمممار   ط یان ی باشمممد. مو عیمممد ممممن ممممنعک  
کننممده توانممایی پممر وری اندیشمممندانه از اعتقممادات احسمماس یکزمماروگی خممود بمموده   بيممان 

گسملش عمماطفی مممنعک   مممی شخصمی خممود بما  جممود اعمممال فشمار از سمموی دیگمران باشممد. 
کمارگیری دفاعهایی  کننده نگرانی همای  راجع به درگیری عماطفی حم  نشمده بما  المدین   بمه 

کننمده درگیمری عماطفی  ها ممی رفتاری بر ضد این نگرانی باشمد. امتمزاج بما دیگمران ممنعک  
یمما گممرفتن ارزشز یمماد بممه  الممدین،  همما    باورهمما   انتظممارات آنهمما  د بمما افممراد مهممم    ابسممتگی ز

کند)اسممکورن  کممه راجممع بممه درسممتی یمما نادرسممتی ایممن اعتقممادات   باورهمما سمموالی  بممد ن ایممن 
(. بممين تمایزیممافتگی بمما ارتبمماا جنسممی ارتبمماا مابتممی  جممود دارد، افممراد بمما 3221 فرینممدلر، 

فتگی احسماس خموب بمودن، سمازگاری   رضماید از ر ابم  زناشمویی   سطوح باالی تمایزیما

                          
1. self-differentiation 
2. Bowen, M.  
3. Skowron, E. A., & Friedlander, M. L.  
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ازد اج دارند در حالیکه افراد با سطوح پایين تمایزیافتگی، سمطوح بماالیی از رنم  عماطفی   
؛ 3226اضطراب، ناسازگاری   نارضایتی از ازد اج   زنمدگی زناشمویی خواهنمد داشمد)تیم، 

کمه بمي3222(. تیم )2661، 1پيلیگ یافد  بما ارتبماا جنسمی رابطمه خمود ن تمایزیمافتگی (، در
کمممارکرد متعمممادل خمممانواده   جلممموگیری از  مسمممتقیم   معنممماداری دارد. بممما توجمممه بمممه اهمیمممد 
کمه پایمه اسمتحکام  متالشی شدن آن، شناخد عوام  مرتب  با رضاید جنسی   زناشمویی 

کممه رسممد. مممی مممی بخممش زنممدگی خممانوادگی اسممد، ضممروری بممه نظممر بمما تمموان انتظممار داشممد 
افممزایش سممطح رضممایتمندی زناشممویی بسممیاری از مشممکالت ر انممی، عمماطفی   اجتممماعی 

کماهش یابممد. بما توجمه بممه اسمتدالهما  خانواده جکممر شمده   پيشممینه های    در نهایمد جامعممه، 
کممه تمایزیممافتگی    نمموع سممب  دلبسممتگی در ایجمماد آرامممش   بممروز خممود پژ هشممی   اهمیتممی 

د، بنمابراین همدف از انجمام پمژ هش فعلمی بررسمی رابطمه رضاید یا نارضایتی زناشمویی دارنم
با ارتباا جنسی   هم نمین پميش بينمی ارتبماا خود های دلبستگی   تمایزیافتگی سب 

 اسد. خود دلبستگی   تمایزیافتگی های  جنسی با توجه به سب 

 روش پژوهش
ایمن  آمماری ممورد مطالعمه دری  هجامعم .بمودهمبسمتگی  توصیفی   از نوعپژ هش حاضر 

کلی شمام   پمژ هش، نمونمه آمماری های اهواز بود متمه  دانشگاه دانشجویان زنی  هپژ هش 
در این تحقیق با توجه بمه اینکمه  بودند. های اهوازر از دانشجویان زن متمه  دانشگاهنف 226

های اهمممواز  جمممود نداشمممد از ر ش  امکمممان دسترسمممی بمممه آممممار د یمممق دانشمممجویان دانشمممگاه
  تعمممداد نمونممه بممر اسممماس حممدا   نمونممه الزم بمممرای  ترس اسممتفاده شممدگیممری در دسمممنمونممه

گردیممدپممژ هش . شممرا ور د بممه پممژ هش سممابقه حممدا   یمم  سممال هممای همبسممتگی تعیممين 
های  بمممود. پرسشمممنامه در سممماعد ، زنمممدگی بممما همسمممر   دانشمممجو بمممودن،زنمممدگی بممما همسمممر

انمده شمد. سمطح استراحد بمين شمرکنندگان توضمیح شمد   بعمد از تکمیم  بمه محقمق برگرد
                          
1. Pelage, M. 
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کنندگان لیسان ، میانیگن سنی آن  و میانگین سن ازدواج 43/33هما  تحصیالت شرکد 

آوری شده باا رو  همستایگی ریرساون و    های جمعداده باشد. می 22شرکت کنندگان 

   رگرسیون چندمیغیری تحلیل شدند.

 ابزارهای پژوهش
بمرای سمنجش ارتبماا جنسمی از مقیماس ارتبماا جنسمی  :1مقیاس سهبک ارتبهاب جنسهی

یلمم ، سمماخته شممده توسمم   یلمم    بمماسو  22دارای  ایممن مقیمماس، اده شممد( اسممتف3215)2و
ای  گزینمه 7مقیاس در ی  طیف پاسخگویی به این گزارشی اسد. گویه،   به صورت خود

کممامال مخممالف( درجممه بنممدی شممده اسممد. ایممن  کممامال موافممق تمما  ونگی بممرای وگمممقیمماس )از 
کالمممی  سمماخته شممده   در ایممن همما ز جارتبمماا  کالمممی   هممم غیممر  پرسممش نامممه هممم از ارتبمماا 

کالمی جنسی آلفا برای ارتب ضریب استفاده شده اسد جنسی غیمر  برای ارتباا، 21/6اا 
مقیمماس سممب  ارتبمماا (. نمممرات بممرای هممر د  عاممم  3222)تممیم، بممه دسممد آمممد  23/6کالمممی 
کر نبمماخ توسمم  نونممالی مممی یدرجممه بنممد 51تمما  2از  جنسممی  21/6( 3207) 3شممود. آلفممای 

کر نبمماخ،  پممژ هش حاضممر. در (3222ارش شممده اسممد )بممه نقمم  از تممیم، گممز بممه  25/6آلفممای 
)پينممی،  4پرسممش نامممه رضمماید جنسممی پينممیبمما  نامممهایممن پرسممشهمبسممتگی دسممد آمممد. 
  به دسد آمد. 76/6 (3217، 5جرارد   دینی
( 3222) 7این پرسشنامه توس  فمارمن    هنمر  :BSQش 6رفتاریهای  شیوه نظا)پرسشنامه 

بمممما همممما  میممممزان موافقممممد آزمودنی BSQباشممممد. مقیمممماس  مممممی ممممماده 22سمممماخته شممممد   دارای 
در مممورد اینکممه افممراد وممه سممب  دلبسممتگی را ممکممن اسممد در همما  از حالدهایی  مجموعممه

                          
1. Sexual Communicate Style Scale 
2. Wheeless, L. R., Wheeless, V. E., & Baus, R. 
3. noualy.h. 
4. Pinney Sexual Satisfaction Inventory 
5. Pinney, E. M., Gerrard, M., & Denney, N. W. 
6. Behavioral Systems Questionnaire  
7. Furman, W., & Wehner, E. A.  
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کمممار بگیرنمممد نشمممان یکمممی از ی  هدهنمممددهمممد. همممر مممماده نشمممان  ممممی ر ابممم  عاشمممقانه خمممود بمممه 
دلبستگی عاشقانه ایمن، عدم دلبستگی یا دلبسمتگی پریشمان اسمد. فمارمن، های  سب 

کرنبماخ سمه سمب  دلبسمتگی را2662) 1سیمون، شافر   بواوی گمزارش داده  11/6 (، آلفای 
دلبسممتگی عاشممقانه بمما ونممدین مقیمماس های  انممد. در ونممدین مطالعممه رابطممه نمممرات سممب 

کمالینز   یزن   شیله با مقیاس هسنجیده شده اند، از جم ور، مقیاس دلبستگی بزرگسماالن 
 اصمالنی، تشمکر، اممان الهمی، (.2663( رابطه معنی داری داشتند )فارمن    هنر، 3226) 2رید

کر نبمماخ  3123)  سممعادت نکممویی  غمموابش ، 05/6بممرای سممب  دلبسممتگی ایمممن  راآلفممای 
کردنممد 71/6 گسسممته   دلبسممتگی 15/6دلبسممتگی پریشممان   . در پممژ هش حاضممرگممزارش 

کر نبممماخ بمممرای سمممب  دلبسمممتگی ایممممنآ    70/6 ، سمممب  دلبسمممتگی پریشمممان02/6 لفمممای 
 به دسد آمد.  71/6پریشان  سب  دلبستگی

اسکورن   فرینمدلر  3221این پرسشنامه را نخستین بار در سال  پرسشنامه تمایزیافتگی:
کردند 51با  ایمن پرسشمنامه بما مقیماس . (2661 ،3)اسمکورن   اسممیدسوال طراحمی   اجمرا 

باشمد. از  ممی سموال 51درجمه بنمدی شمده اسمد   دارای ای  گزینمه 0لیکرت در ی  طیمف 
گسلش عاطفی، مو عید من   همم آمیختگمی بما دیگمران 5 کنش عاطفی،  خرده مقیاس:  ا

 آلفمای(، ضمرایب 3221ن   فرینمدلر)اسکور (.3221تشکی  شده اسد)اسکورن   فریندلر؛ 
کمممنش هیجمممانی 11/6را  کممم  مقیممماس کر نبممماخ ، خمممرده مقیممماس 15/6، خمممرده مقیممماس  ا

گسمملش عمماطفی11/6مو عیممد مممن بممه دسممد گممزارش  75/6را   امتممزاج بمما دیگممران 12/6، 
کمم  مقیمماس3222. تممیم)آوردنممد کر نبمماخ  کممنش هیجممانی 16/6را ( آلفممای  ، خممرده مقیمماس  ا

گسلش عاطفی16/6، خرده مقیاس مو عید من07/6  15/6را  ج بما دیگمران  امتزا 75/6، 
کممرده اسممد.  کممرد   ضممریب 3111یونسممی)گممزارش  یممابی  ( ایممن پرسشممنامه را در ایممران هنجار

کرد. زارعی، فرحبخش   اسمعیلی) 11/6پایایی را  ( پایایی ایمن پرسشمنامه را 3126گزارش 

                          
1. Furman, W., Simon, V., Shaffer, L., & Bouchey, H. A. 
2. Collins, N. L., & Read, S. J 
3. Skowron, E. A., & Schmitt, T. A.  
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کر نباخ  کردنمد. ر ایمی محتموایی آن از ر ش همسمانی در نمی  17/6با ر ش آلفای  محاسبه 
 (.3111زارش شده اسد)یونسی، گ 11/6

 پژوهش های  یافته

 رهایها در متغ یآزمودن ی  ار، حداقل نمره و حداکثر نمرهین، انحراز معیانگ. می1جدول 

 ر هایمتغ
 یآمار یشاخص ها

کثر نمره حداقل نمره اریمع  انحراز نیانگیم  حدا

 66/15 66/52 03/21 1/322 ارتباا جنسی

 66/11 66/1 00/1 37/27 ایمن

 66/17 66/2 67/36 73/21 گسسته

 66/12 66/1 30/36 15/21 پریشان

 66/261 22/27 11/23 25/312 تمایزیافتگی

 66/02 66/30 61/2 15/52  اکنش هیجانی

 66/21 22/22 50/7 31/55 مو عید من

 66/02 66/30 72/1 60/10 گسلش عاطفی

 17/16 37/22 71/1 10/10 هم آمیختگی
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 ایمن، (سسته، پریشان  و خود تمایزیافتگیش ن سبک دلبستگییب یب همبستگیضرا .2جدول 
 :ا ارتباب جنسی شواکنش هی انی، موقعیه من، (سلش عاطفی، امتزا  :ا دیگران 

 3 2 1 5 1 0 7 1 2 

         3 ارتباا جنسی-3

        3 11/6 دلبستگی ایمن-2
دلبسمممممممممممممممممممتگی -1

 گسسته
57/6- 11/6- 3       

دلبسمممممممممممممممممممتگی -5
      3 73/6 376/6 -10/6 پریشان

     3 -51/6 -15/6 -61/6 16/6 تمایز یافتگی-1

    3 -10/6 11/6 21/6 67/6 -21/6  اکنش هیجانی-0

   3 -11/6 11/6 -21/6 -26/6 /67 27/6 مو عید من-7

  3 -36/6 11/6 -75/6 12/6 12/6 -33/6 -51/6 گسلش عاطفی-1

 3 10/6 -/61 12/6 -02/6 22/6 31/6 -31/6 -21/6 دیگرانامتزاج با -2

 
کمممه در جمممد ل فممموق مالحظمممه مممم هممممان شمممود ضمممریب همبسمممتگی بمممين سمممب   یطمممور 

گسسممته   پریشممان  ی   ك دامنممهیممبمما ارتبمماا جنسممی بمما اسممتفاده از آزمممون  دلبسممتگی ایمممن، 
ضممریب    = r= ،57/6- r= ،10/6-r 11/6 :همما بممه ترتیممب برابممر بمما یآزمودن یرسممون بممرايپ

کنش هیجانی گسملش عماطفی   امتمزاج بما  ،همبستگی بين تمایزیافتگی،  ا مو عید من، 
، =r=، 21/6- r = ،27/6 r=، 51/6- r 16/6دیگمران بما ارتبماا جنسمی بمه ترتیمب برابمر بما: 

21/6- r = 663/6در سطح  یب همبستگیضرا همه. مدبه دسد آP< هستند.  دار یمعن 
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 ها یآزمودن یبراای  :ه روش مرحله ن :ا ارتباب جنسییش بیپ یرهایون متغیر(رس لیج تحلی. نتا3جدول 

یمتغ
الك

ر م
 

 ها شاخص
 

 ریمتغ
 نیش بیپ

همبستگی 
 چند(انه

ضریب 
 تعیین

س ح 
 معناداری

 ونیب ر(رسیضرا

1 2 3 

سی
جن

اا 
ارتب

 

دلبستگی 
 پریشان

10/6 27/6 
72/71 
663/6P< 

131/6-
 

177/1-
t= 

666/6P< 

  

دلبستگی 
 ایمن

12/6 10/6 
61/12 
663/6 P< 

505/6-
 
175/1-

t= 
666/6P< 

222/6
 
125/1t= 
666/6P< 

 

گسلش 
 عاطفی

02/6 12/6 
23/51 
663/6 P< 

110/6-
 
071/1-

t= 
666/6P< 

221/6
 
553/1t= 
666/6P< 

231/6-
 
527/1-

t= 
663/6P< 

 
که در جد ل  گمام نشمان ی  رگرسمیشمود. نتما یمالحظه م 1همانطور  گمام بمه  ون بمه ر ش 

گسلش عاطفی بهترین پميش بمين بمرا های دلبستگی پریشان  سب داد  ارتبماا  یایمن   
R   R2جنسممی هسممتند. 

ان  ارتبمماا یمم% از  ار12 یعنممیاسممد  12/6   02/6ب یممآنهمما بممه ترت 
تبیمممين گسممملش عممماطفی   ایممممن    پریشمممانهمممای دلبسمممتگی سمممب  یله یجنسمممی بمممه  سممم

 شود.می

 گیری بحث و نتیجه
که بين سب  ی معنمادار های دلبستگی   ارتباا جنسی رابطهنتای  پژ هش نشان داد 
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؛ 2635، 2کاپرسموید؛ 2635، 1یو)آنتنما دیگمر همایپمژ هشبا نتمای  ها   جود دارد. این یافته
کمزب 2661، 3آندرس ( 2661کمزبم  )بماتزر   ( همخموانی دارد. 3222 ؛ تمیم،2661، 4؛ باتزر   

یافتنمممد پژ هشمممیدر  دلبسمممتگی اجتنمممابی   ناایمن)اضمممطرابی( های  کمممه افمممراد بممما سمممب  در
کممه سممب  دلبسممتگی ایمممن دارنممد ارتبمماا  کمتممر دارنممد، افممرادی   رضممایدجنسممی   زناشممویی 

گزارش  ارتباا جنسی   کمه  داد نتای  این پمژ هش همم ونمین نشمان کردندزناشویی باالیی 
گفتگمممو پيراممممون رابطمممه جنسمممی راحمممد هسمممتند   از  افمممراد بممما سمممب  دلبسمممتگی ایممممن بممما 

برنمد. ایمن افمراد بما همسرانشمان بمه طمور یمتنوع )فرا انی( رابطه جنسی لذت ممهای  فعالید
کمتممر  هم نمین شمود.همما بيشمتر بمه صمورت متقابم  شممر ع ممیصممیمی رابطمه دارنمد   رابطمه

زناشمویی بماال ارتبماا  جنسمی  رضماید مایلند همسران بی بندوبار داشته باشند. بنمابراین 
گمممزارش داد ر ابممم  جنسمممی3222دهنمممد. تمممیم )گمممزارش ممممی سمممتگی افمممراد بممما سمممب  دلب ( 

کممه باعممم شممان شممک  مممیناایمن)اضممطرابی( حممول فعممال سممازی سیسممتم دلبسممتگی گیممرد 
همما بممرای تایيممد بممه دیگممران  ابسممته باشممند   در مممورد طممرد شممدن   انکممار نگممران شممود آنمممی

کمماهش نمماامنی   ایجمماد صمممیمید بيشممتر  باشممند. ایممن افممراد داشممتن رابطممه جنسممی بممرای 
کارآمممدی بممرای ر ابمم  جنسممی ارائممه مممیدهنممد درحالیکممه همممین افممراگممزارش مممی دهنممد   د نا

گفتگوهمممای جنسمممی شمممان ترسمممند درخواسمممدممممی پذیرفتمممه نشمممود، همسمممر از طمممرف  بمممرای 
کاند م در این افراد با سمطح پمایين پاسمخگویی ارگاسممی  هم نین عقاید منفی نسبد به 

زنمان بما  در شمود. ممی   سطح باالی ترس از شهوت در ر اب  زناشویی با همسرشان را شمام 
سمب  دلبسممتگی ناایمن)مضمطرب( بمما احتممال بيشممتر داشمتن رابطممه جنسمی، میممزان بمماالتر 
کمتر در ا لین ارتباا جنسی   داشتن رابطه جنسی برای تقوید عمزت نفم   خیاند، سن 

گممزارش مممی را شممام  کمتممر   شممود. در نتیجممه رضمماید جنسممی   زناشممویی   رضمماید از رابطممه 
کننممد فممراد بمما سممب  دلبسممتگی اجتنممابی تممالش مممیا کممرد ( بيممان2661) آنممدرس دهنممد. مممی

                          
1. Antonacci, D. 
2. Couperthwaite, Z. M. 
3. Andres, A. N. 
4. Butzer, B., & Campbell, L. 
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بممرای  سیسممتم دلبسممتگی را در د  حمموزه اصمملی در مممورد رابطممه جنسممی غیممر فعممال سممازند: ا الً 
کممردن خممود از فعالیممد درگیممر شممدن در رفتارهممای جنسممی غیممر جممماعی    هممای جنسممیدور 

ی  همنفممی  مموی دربممارهممای مقمماربتی   داشممتن عقایممد کمتممر، داشممتن نگرانممی دربمماره بيممماری
کانممد م تممالش  کممه صمممیمید غیممر در  ثانیمماً  ،کننممد.مممیمزایممای  ر ابمم  جنسممی در جاهممایی 

یادی شمری  جنسمی بمی بنمدوبار باشمند. ایمن  کنند   خواهان تعداد ز ممکن اسد شرکد 
گزارش افراد کمتر   دهند می رضاید جنسی، رضاید زناشویی   رضاید از رابطه 
کمه بمين خودتمایزیمافتگی   ارتبماا جنسمی رابطمه نتای  پژ هش هم نین نشمان  ی داد 

، 2؛ هیموز   همارپر2635، 1کلتما)دیگمر  همایپمژ هشبما نتمای  ها  معنادار  جمود دارد. ایمن یافتمه
گممزارش 2665)3اسممکور ن   دنممدی( همخمموانی دارد. 3222تممیم، ؛ 2661؛ پيلیممگ، 2632 داد ( 
رابطه دارند، ایمن افمراد توانمایی د جنسی   رضایزناشویی  های تمایزیافتگی با ارتباا مولفه

تواننممد در ر ابمم  عمیممق   زناشممویی  مممی رشممد  مممن مسممتق   را در ر ابمم  صمممیمانه دارنممد  
گسمملش عمماطفی بممرای تعممدی  تنش کننممد   از امتممزاج    هممای  آرامممش   راحتممی خممود را حفمم  

کننمممد. ایمممن افمممراد در بعمممد در ن شخصمممیتی بمممه راحتمممی ننمممد توا ممممی در نمممی خمممود اجتنممماب 
کنند   در مو عید مشمک  زای زنمدگی  مادر همای  احساسات شان را از عقالنید شان جدا 

کنش   حم  مو عید باشمند. در بعمد  هما ممی به استفاده از نظام عقالنی خود در وگونگی  ا
کننمد   در عمین  می بين فردی نیز این افراد توانند ر اب  صمیمانه   عمیقی با دیگمران بر مرار 

کنند. زندگیحال استقالل خ شمود نمه توسم  این افراد توس  خودشمان اداره ممی ود را حف  
هیجانات   یا اشخاه دیگر. افراد بما سمطح تممایز بماال در ازد اج، دارای پختگمی هیجمانی 

تواننمد  ممی ند،  ادر به بر راری   ادامه ر ابم  صممیمانه بما یکدیگرنمد  پذیر انعطافهستند، 
در هما  شمود آن(. مجموعمه ایمن عوامم  باعمم ممی2665دی، برند)اسمکور ن   دنماز آن لذت ب

کننممد. تممیم) گممزارش داد بمما بمماال 3222زنممدگی مشممترک خممود احسمماس رضمماید   خشممنودی   )

                          
1. Kaleta, K. 
2. Hughes, A. A., & Harper. J.  
3. Skowron, E.A., & Dendy, A.K 
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هما بمه راحتمی افمزایش  زناشمویی آنجنسمی   رفتن سطح تمایزیمافتگی افمراد، میمزان رضماید 
گمماهی دارمممی نممد    ممادر بممه سممنجش یابممد. افممراد بمما تمایزیممافتگی بمماال بممه هیجانممات خممود آ

یافممد تمایزیممافتگی بمما 2661متفکرانممه مو عیممد هسممتند. پيلیممگ)  ارتبمماا( در پژ هشممی در
کمه ارتبماا بمين تمایزیمافتگی بما مابمد دارد. ایمن یافتمه رابطمه جنسی ی پژ هشمی نشمان داد 

بممرای هممر د  جممن  متفمما ت اسممد   بممه صممورت  ابمم  تمموجهی، رضمماید  رضمماید جنسممی
کم،باال در مردان  جنسی کنش هیجانی  کمم   مو عیمد ممن بماال رابطمه  با  ا گسلش عماطفی 

کم رابطه دارد،   دالیلی متفا تی بمرای ایمن  گسلش عاطفی  که در زنان تنها با  دارد در حالی 
کمه آنهما از لحما  بيولموکیکی   تفا ت جنسممی همای  اممر  جمود دارد یکمی از دالیم  ایمن اسممد 

کممه بممه تفا در برداشممد زنممان   مممردان از ازد اج   هممایی   تاجتممماعی بمما همممدیگر فممرق دارنممد 
گماتمن ممی انتظارات آنهما از ر ابم  زناشمویی منجمر کمه ممرد از 3225)1شمود.  یافمد زممانی  ( در

زناشویی خودش ناراحد اسمد، ا  مشمک  را بمه سمرعد حم  ی  همسقله مشخصی در رابط
کنممارمممی  یر مشممک   ممرارآیممد، زنممان بممرعک ، بممه شممدت تحممد تمماث مممی کنممد   بممه راحتممی بمما آن 
کننمد   بمه راحتمی نممی می تواننمد بما آن مشمک  گیرند   مایلنمد احساسمات خمویش را در نمی 

گسلش عاطفی مانعی برای زنان می کمه بتواننمد بما همسرانشمان کنار بيایند. هم ونین  شود 
گفتگوهایی باز داشته باشند این نشان کنند    کمه ومرا رضماید جنسمی  می صحبد  دهمد 

کمه زنمان بمه زنان بمه طمور مع گسملش عماطفی رابطمه دارد. ایمن احتممال  جمود دارد  نماداری بما 
کمام شموند،  خاطر تحم  بيش از حد بار مسقولید   ناراحتی)غصه( در زنمدگی زناشمویی نا
  بيشتر از مردان نسبد به نارضایتی   ضعف رابطه حساسید نشان دهند،   این الگمو بمه 

کلممی افممراد بمما همما    اسممترسهمما  دهممد بمما تنشآنهمما اجممازه نمممی کننممد. بممه طممور  در ازد اج مقابلممه 
سممطوح بمماال تمایزیممافتگی احسمماس خمموب بممودن، سممازگاری   رضمماید از ر ابمم  زناشممویی   
ازد اج دارند در حالیکه افراد با سطوح پایين تمایزیافتگی، سمطوح بماالیی از رنم  عماطفی   

خواهنممد داشممد)پيلیگ،  اضممطراب، ناسممازگاری   نارضممایتی از ازد اج   زنممدگی زناشممویی
                          
1. Gottman, J. 
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گرفتمار هسمتند   عقم    هی2661 کمتر تمایزیافتمه در دام هیجانمات خمود  جاناتشمان (. افراد 
گیمرد   بمه شمدت بمه دیگمران  ممی شان تحد اختیار دیگران  راردرهم آمیخته اسد، زندگی

داننمد   شمدن بمه دیگمری را عمیقما تهدیمد ممی  ابسته هستند. این افراد صمیمید   نزدی 
پمایين هما  کنند، احترام به خود   صمیمید در آنه همین دلی  از صمیمید اجتناب میب

گهممممانی براسمممماس اسممممد. در موا ممممع بحرانممممی   برخممممورد بمممما مشممممکالت زنممممدگ ی بممممه طممممور نا
زم را دارا نیستند   در نتیجه های المهارت کنند. طبیعتاً گیری میشان تصمیماحساسات

که با متوان پيشمی کرد  کلمی همر ت عدیمده زناشمویی ر  بمه ر  ممیشمکالبينی  شمود. بمه طمور 
انممدازه میممزان تمایزیممافتگی افممراد پممایين باشممد آمممادگی بيشممتری بممرای اضممطراب دارنممد، بممه 

کمممنش عممماطفی یمممدادها   رفتمممار همسرشمممان  ا دهنمممد، یممما هیجمممانی شمممدیدتری نشمممان ممممی رو
رت نیماز بمرای شان برای پيوندهای صمیمانه با شری  خود محد د اسمد   در صموظرفید

شموند   تعارضمات     ارتباا زناشویی دوار امتمزاج یما آمیختگمی عماطفی ممینزدی  شدن 
کمممه هممممه این یمممادی را متحمممم  میفشمممارهای زناشمممویی ز در نارضمممایتی از زنمممدگی هممما  شممموند 

   (.3222)تیم،  تاثیرگذار اسد
که سب  جنسمی  های دلبسمتگی   خودتمایزیمافتگی در ارتبماابا توجه به نقش مهمی 

 هما ز جپيش از ازد اج   مشماوره بما های  دارند بررسی این مت یرهای ر انشناختی در مشاوره
کار بر ر ی آنها می کنند. پيشمنهاد ممی ها ز جتواند به بهبود ارتباا جنسی    شمود در کم  

  وگمممونگی ارتبممماا آنهممما بممما ارتبممماا  هممما ز جهمممای دلبسمممتگی همممای آینمممده سمممب پمممژ هش
گیمممرداز محمممد دید شمممان مممموردجنسمممی  همممای ایمممن پمممژ هش اسمممتفاده از ر ش بررسمممی  مممرار 

 پذیر نبود.گیری در دسترس بود زیرا دسترسی به آمار   لیسد دانشجویان زن امکاننمونه

 منابع
 ( .بررسمی رابطمه سمب 3123امان الهی، ع.، اصالنی، خ.، تشکرف هاجر.، غوابش، سعاد   نکوئی، سممیه .) همای

 .07-10(. 1)36عشق با رضاید زناشویی. مجله مطالعات زنان. دلبستگی عاشقانه   
 ( .3126رحممانی، ا.، صماد ی، ن.، اهلل  لمی، ل.، مر ماتی خمویی، ع.)  ارتبماا رضماید جنسمی   رضماید از زنمدگی
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