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 چكيده

ی جنسی مدآد دارد اما در این ارتباط خودکارتحقیقات نشان داده است که بین سبک دلبستگی و رضایت جنسی رابطه وجوزمينه: 

ا سبک ی جنسی در ارتباط بآمدبنابراین هدف پژوهش بررسی نقش خودکارهدف: گر داشته باشد؟ یتواند نقش میانجمردان معتاد می

افراد  ماریآپژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه  روش:های دلبستگی و رضایت جنسی مردان معتاد شهر کرمانشاه بود. 

فرد انتخاب شد. برای  251مرکز  5گیری در دسترس از ي نمونهمراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر کرمانشاه بود. که با رو

( و 0335(، رضایت جنسی الرسون)0381های دلبستگی بزرگساالن هازن و شیور )های: مقیاسنامهاطالعات از پرسش آوریگرد

ل تحلی همبستگی، آماریی هاها از رويبرای تحلیل داده ها:يافته( استفاده شد. 0339ی جنسی وزیری و لطفی کاشانی )آمدخودکار

عنی های دلبستگی و رضایت جنسی مردان رابطه وجود دارد، به این مرگرسیون همزمان و تحلیل مسیر استفاده و نتایج نشان داد بین سبک

R /15) بینی کننده مثبتکه سبک دلبستگی ایمن پیش 15/1𝑅بینی کننده منفی است )سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی پیشو ( > هم ( >

𝑅−15/1های دلبستگی و رضایت جنسی داشته باشد )تواند نقش میانجی بین سبکی جنسی میآمدچنین خودکار <).                     

                .ی جنسی باال و بک دلبستگی ایمن، رضایت جنسی بهتری را تجربه کنندآمدبدین معنی که افراد با خودکار گيری:نتيجه

 ی جنسی، معتادان آمددلبستگی، رضایت جنسی، خودکار سبک:هاواژه كليد
 

 

Background: Research has shown that there is a relationship between attachment styles and sexual 

satisfaction, but does sexual self-efficacy of addicted men can have to mediate this regard?                       

Aims: Therefore, the purpose of this study was to investigate the role of sexual self-efficacy in the 

relationship between attachment styles and sexual satisfaction of addicted men in Kermanshah. Method: 

The present research was a descriptive correlational study. The statistical population of this study included 

people were referred to addiction treatment centers in Kermanshah. The research sample consisted of 250 

of the five addiction treatment centers who were selected by non-probability sampling method. Adult 

Attachment scale(Hazan & Shaver, 1987),  Larson's Sexual Satisfaction scale (Larson,1995), and Sexual 

Self-efficacy scale(Vaziri et al.,1993) were used for data collection. Results: The data were analyzed using 

statistical methods, including the Pearson correlation coefficient, multivariate regression analysis, and path 

analysis. Conlusions: The results showed that there is a relationship between attachment styles and  Men's 

sexual satisfaction, this means that secure attachment style is a positive predictor (R<0.05) and Insecure-

avoidant attachment style is a negative predictor (R<0.05). Sexual self-efficacy can also act as a mediator 

between attachment styles and sexual satisfaction (-R<0.05). Therefore people that have high's sexual self-

efficacy and secure's attachment style experience better sexual satisfaction. Key words: Attachment 

Styles, Sexual Satisfaction, Sexual Self-efficacy, Addicts 
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 مقدمه

؛ به نقل 0316غریزه جنسی از نیازهای ذاتی انسان است که مزلو )

( این نیاز را در رده نیازهای حیاتی اولیه قرار داده 2111از واندرماسن، 

 فرادا که است انرژی نوعی زناشویی زندگی  در جنسی  است. رابطه

 جودو خود به بین در را صمیمیت و عاطفه و عشو تا انگیزدمی بر را

  سیح است،  جسمی و جنسی که میزانی همان یاورند. این رابطه بهب

 به بتنس فرد ارزیابی در کلیدی عوامل از باشد. بنابراین یکیمی

 فونتس و) شودمی محسوب جنسی رضایت زندگی، کیفیت

 طهراب نوع از فرد خوشایند احساس جنسی رضایت (.2101 ایگلسیس،

 و بخشایش) است طرفه دو لذت ایجاد در وی توانایی و جنسی

 لمسائ با دلبستگی که اندداده نشان مطالعات(. 2101مرتضوی،

 ررفتا سیستم با انسان(. 2111خطیبی،) است ارتباط در جنسی مختلف

 اساحس یک به دستیابی آن، که هدف. شودمی متولد دلبستگی

 ستا دلبستگی تصویر با نزدیک تعامل از واقعی شدگی حمایت

 والد طةراب در دلبستگی است معتقد بالبی(. 2115،  شاور و میکولینسر)

 بر تواندمی و یابدمی انتقال فرد بزرگسالی عاشقانة رابطه به کودک و

 به توانمی ار دلبستگی هایسبک. بگذارد ت ثیر هیجانات فرد رفتار،

 نال، مک ؛2115 سانتروک،) کرد بندیطبقه ناایمن و ایمن سبک دو

 باالتری سطو ،0ایمن دلبستگی با افراد(. 2119،  موره و لواین و پالفای

 با راداف که حالی در دارند، تعارضات از تریپایین سطو و رضایت از

 و االترب تعارضات و احساسات در تعادل عدم با دوسوگرا دلبستگی

 تعارضات و کمتر صمیمیت و رضایت با 2اجتنابی دلبستگی با افراد

 برنبیوم هاییافته(. 2112 کوپر، نزوکولی) شوندمی مشخص بیشتر

 با داریمعنی طور به 9دوسوگرا دلبستگی سبک که داد نشان( 2111)

 تباطار جنسی برانگیختگی و لذت صمیمیت، رضایت، در کاهش

 در جنسی تصمیمی کاهش با فقط اجتنابی، دلبستگی سبک و داشته

 ردملکع با دلبستگی سبک که دادند نشان مطالعات. است ارتباط

 بشارت، ؛2111 لوسیر شیورو براسارد،) دارد رابطه جنسی

 آسیب قشر عنوان به معتادان .(2116 همکاران، و دیوس ؛0981،0930

 یآمدارخودک بر که هستند رو روبه فراوانی مشکالت با جامعه پذیر

                                                           
1. secure attachment style 
2. ambivalence attachment style 

(. 2109 همکاران، و بایلس) گذاردمی نامطلوبی ت ثیر آنها جنسی

 در خود توانایی مورد در فرد هر وربا شامل جنسی یآمدخودکار

 از یارزیاب جنسی، شریک برای بودن مطلوب مؤثر، جنسی عملکرد

 وکاپالن، سادوک) است جنسی رفتار در یآمدخودکار و توانایی

 عملکرد کنندة بینیپیش 1جنسی یآمدخودکار واقع، در(. 2113

 است داده نشان تحقیقات،(. 2109 همکاران، و بایلس)  است جنسی

 باعث و است زندگی در مهمی موضوع جنسی، یآمدکار ادراک که

 و شده منصرف آن ابراز از شرم، احساس دلیل به افراد شودمی

 سازند نمایان روانی مشکالت قالب در را خود جنسی مشکالت

 جنسی، مشکل ارزیابی در (.2115،  گدس مایو و گلدر،)

 متغیر یک نوانع به ،(2113 وکاپالن، سادوک) جنسی یآمدخودکار

 امعهج که ایعمده مشکل .دارد ایتعیین کننده نقش گرانه،میانجی

 جنسی مسائل مورد در کافی اطالعات عدم روست، روبه آن با امروز

 مشکالت ،آموزي و آگاهی عدم دلیل به ایران در موضوع این. است

به با توجه  (.0939 امینی،) آوردمی وجود به هاخانواده برای را زیادی

 های زیر تدوین شدند.مطالعاتی که انجام شد فرضیه

 هافرضيه

بت وجود رابطة مث« رضایت جنسی»و « سبک دلبستگی ایمن»بین   -0

 دارد.

طة منفی راب« رضایت جنسی»و « سبک دلبستگی اجتنابی»بین  -2

 وحود دارد.

طة منفی راب« رضایت جنسی»و « سبک دلبستگی دوسوگرا»بین  -9

 وحود دارد.

طة مثبت راب« ی جنسیآمدخودکار»و « سبک دلبستگی ایمن»بین   -1

 وجود دارد.

رابطة  «ی جنسیآمدخودکار»و « سبک دلبستگی اجتنابی»بین  -5

 منفی وحود دارد.

رابطة  «ی جنسیآمدخودکار»و « سبک دلبستگی دوسوگرا»بین  -6

 منفی وحود دارد.

« نسیی جمدآخودکار»ای از طریو نقش واسطه« سبک دلبستگی» -1

 است. « رضایت جنسی»کنندة پیش بینی

3. avoidant attachment style 
4. Sexual Self-efficacy 
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 روش

های توصیفی )از نوع پژوهش حاضر در حیطة پژوهش

ی گیرد. هدف اصلی دستیابی به رابطة بین متغیرهاهمبستگی( قرار می

الک ی جنسی(، با متغیر مآمدبین )سبک دلبستگی و خودکارپیش

 )رضایت جنسی(.

ترک اعتیاد شهر  پژوهش شامل کلیه مراکز آماریجامعة 

 مکاری داشتند انتخاب شدند ومراکزی که تمایل به هکرمانشاه بود. 

آن مراکز توزیع گردید. از آنجایی  مت هلها در بین مردان نامهپرسش

روز  11پرسش نامه، طی  251که احتمال ریزي وجود داشت، تعداد 

نفر  211های مربوط به گردید. در نهایت داده آوریتوزیع و جمع

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 ابزار

توسط هازن و شیور : (AAS) 0دلبستگی بزرگساالنمقیاس 

، 0ای )از هیچ=درجه 5ماده با طیف  20( تهیه شده و دارای 0381)

( می باشد. این پرسشنامه 5، خیلی زیاد=1، زیاد=9، متوسط=2کم=

های، ادهخرده مقیاس است که عبارتند از: دلبستگی ایمن: م 9دارای 

-21های، . دلبستگی ناایمن اجتنابی: ماده03-01-01-02-1-9-0

-6-3های: .دلبستگی ناایمن دوسوگرا/ اضطرابی: ماده05-09-1-2

. این پرسشنامه توسط بشارت هنجاریابی 5-08-8-20-06-00-01

ای ههای هر یک از سبکشده که ضریب آلفای کرونباخ پرسش

، 11/1گرا به ترتیب عبارت بودند از دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسو

؛ و برای 63/1، 10/1، 11/1؛ برای دانشجویان دختر 12/1، 12/1

بود که نشانة همسانی درونی  12/1، 10/1، 19/1دانشجویان پسر 

 باشد. ضریب درستی بازآزماییمقیاس دلبستگی بزرگساالن می

وبت با نفری در دو ن  91مقیاس دلبستگی بزرگساالن برای یک نمونه 

و  39/1های پسر ؛ آزمودنی32/1 هاهفته برای کل آزمودنی 2فاصله 

بوده است. قابلیت اعتماد محتوایی مقیاس  31/1های دختر آزمودنی

برای سبک  16/1تا  19/1دلبستگی بزرگساالن ضرایب همبستگی از 

برای سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی  16/1تا  61/1دلبستگی ایمن، از 

برای سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا )اضطرابی(  18/1تا  69/1و از 

معنادار بودند. در این  a=1/10محاسبه شد که همگی در سطو 

ای هپژوهش، برای تعیین میزان همسانی درونی پرسشنامه سبک

های آن از روي آلفای کرونباخ استفاده شد دلبستگی و خرده مقیاس

                                                           
1. Adult Attachment Inventory                     

سبک دلبستگی ، 1/11که ضرایب عبارتند از سبک دلبستگی

و سبک دلبستگی 1/18، سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی 1/19ایمن

و سبک 1/18دلبستگی ناایمن اجتنابی  بود.1/11ناایمن اضطرابی

  بود. 1/11دلبستگی ناایمن اضطرابی 

 سؤال 25دارای  :(LSSI) 2پرسشنامة رضایت جنسی الرسون 

بندرت (، 0، پنج گزینه هرگز )نمرهسؤالاست که در پاسخ هر 

( و همیشه )نمره 1(، اکثر اوقات )نمره 9(، گاهی اوقات)نمره 2)نمره

ج نمره یک تا پن سؤال( وجود دارد. با توجه به گزینه انتخابی به هر 5

برابر با رضایت  15-51شود و در رضایت، نمره اختصاص داده می

 برابر با 011برابر با رضایت نسبی و نمره باالتر از  011-16کم، نمره 

رضایت کامل بود. جهت بررسی نیز از طریو ضریب آلفای کرونباخ 

بود. در پژوهش حاضر ضریب آلفای 1/86ارزیابی شد که این ضریب 

   .آمدبدست  11/1کرونباخ محاسبه و 

(: SSI) لطفی کاشانی -ی جنسی وزیریآمدخودکار ةپرسشنام

( بر اساس پرسشنامه 0983توسط وزیری و لطفی کاشانی )

سؤال  01( ساخته شده است. 0339ی عمومی شوارزر)مدآخودکار

این  همسانی درونی گذاری می شود.، نمره9دارد که از صفر تا 

، دو 86/1گیری آلفای کرونباخ پرسشنامه با استفاده از روي اندازه

ه آمدبه دست  80/1و روي گاتمن 80/1براون  -نیمه کردن اسپیرمن

ار ر ایران با استفاده از روي اعتبد مهپرسشناقابلیت اعتماد این  است.

 )وزیری، لطفی قرار گرفته است ت ییدوابسته به محتوا، مورد 

 1/15(. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ0983کاشانی،

 .آمدبدست 

 هاها و يافتهداده

سبک  دهند کهضرایب رگرسیونی متغیرهای پیش بین نشان می

سبک دلبستگی ناایمن  ،t =58/5و   β =96/1دلبستگی ایمن با 

بینی رضایت جنسی را توان پیش t=-95/1و  β=-13/1اجتنابی با 

رضایت  بینیدارند اما سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی توان پیش

است و این بدان معنی  2R=99/1جنسی را ندارد. در این مدل میزان 

 99د تواننی جنسی میآمدهای دلبستگی و خودکاراست که سبک

 بینی کنند. یرات رضایت جنسی را پیشدرصد تغی

های سبکدر ی جنسی آمدخودکار انةگرمیانجینقش برای 

 AMOS-21افزار با نرم تحلیل مسیراز دلبستگی با رضایت جنسی 

2 .Larson Sexual Satisfaction Inventory 
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 ه است. آمد، نمودار مدل پیشنهادی 0. در نمودار استفاده شد

ستگی ی به سبک دلبآمدضریب استاندارد مستقیم مسیر خودکار

ه ی بآمد، است، ضریب استاندارد مستقیم مسیر خودکار9/1ایمن 

، ضریب استاندارد مستقیم -1/1سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی 

، ضریب استاندارد مستقیم مسیر 5/1ی آمدرضایت جنسی به خودکار

، ضریب استاندارد مستقیم 2/1رضایت جنسی به سبک دلبستگی ایمن 

است،  -23/1ن اجتنابی مسیر رضایت جنسی به سبک دلبستگی ناایم

 اما سایر مسیرها اثرات مستقیم معناداری ندارند.

ضریب استاندارد غیر مستقیم مسیر سبک دلبستگی ایمن به 

، ضریب  -103/1ی جنسی آمدرضایت جنسی از طریو خودکار

استاندارد غیر مستقیم مسیر سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی به رضایت 

، ضریب استاندارد غیر -20/1ی ی جنسآمدجنسی از طریو خودکار

مستقیم مسیر سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی به رضایت جنسی از 

 است. -05/1ی جنسی آمدطریو خودکار
 

. ماتريس همبستگی متغيرهای پژوهش1جدول  

 5 1 9 2 0 متغیر ردیف

     0 ی جنسیآمدخودکار 0

    0 20/1** سبک دلبستگی ایمن 2

   0 -25/1** -95/1** اجتنابی سبک دلبستگی  ناایمن 9

  0 92/1** -00/1 -20/1** سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی 1

 0 -05/1* -93/1** 29/1** 69/1** رضایت جنسی 5
 

                              01/0            **05/0*  
 

 تگیهای دلبسرضايت جنسی براساس سبک. خالصۀ نتايج تحليل رگرسيون 2جدول
 B Std Β T P غیرپیش بینمت

 001/0 25/2 39/0 29/0 -22/1 سبک دلبستگی ایمن

 001/0 -32/9 -16/0 26/0 -11/2 دلبستگی ناایمن اجتنابی

 36/0 52/0 029/0 12/0 13/0 سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی
 

 

 
 مدل پيشنهادی پژوهش .1نمودار

 

 گيریبحث و نتيجه
ایت بستگی ناایمن اجتنابی با رضهای دلنتایج نشان داد که سبک

؛ 0988جنسی رابطه منفی معناداری دارند. که با نتایج پژوهش )بشارت

( همخوان 2115؛ و مونتبرسی و همکاران،2119تریسی و همکاران ، 

، ی جنسیپیوندهای عاشقانه، صمیمت و رضایت از رابطه باشد.می

(. 0983ن، عوامل کلیدی در دلبستگی زوجین است)بطالنی و همکارا

های تنظیم هیجانی رشد یافته، با توجه به این که افراد با مهارت

 توانندشان دارند، میتری در روابط نزدیکعملکرد بهتر و سالم

ای با رضایت بیشتر را تجربه کنند. در نتیجه با توجه به اثری که رابطه

ر د ها دارد، هر چه میزان ناایمنی دلبستگیدلبستگی بر تنظیم هیجان

 خودكارآمدی جنسی رضايت جنسی

سبک دلبستگی 

 ايمن

سبک دلبستگی ناايمن 

 اجتنابی

  سبک دلبستگی

 ناايمن اضطرابی

 

2/0 

05/0 

1/0 

3/0 

25/0 

21/0 

22/0 

32/0 

12/0 

01/0 
03/0 
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ر خواهد بود ها کمتافراد بیشتر باشد، توانایی این افراد در تنظیم هیجان

شود. می کنند، کمترو در نتیجه میزان رضایتی که در رابطه تجربه می

( سبک اجتنابی، رابطه با 2111(.از نظر آلن و بوکام )0363بالبی،)

ر کند. که دزوج اصلی را به عنوان یک نزدیکی نامناسب مطرح می

توان گفت که این افراد به علت اضطراب دائمی از طرد این مورد می

شدن دائماً در جهت نزدیکی و وابستگی بیش از حد به طرف دیگر 

یعنی همسري است به این دلیل که در روابط نزدیک و صمیمانه خود 

به طور ناهشیار روابط دوران کودکی با چهره دلبستگی را به خاطر 

موجب بیداری اضطراب ناشی از طرد تجربه شدة آورد و در نتیجه می

شود. این سرد شدن احساسی بر روابط جنسی افراد دورة کودکی می

یجه شود. در نتن رضایت جنسی میآمدبوده و باعث پایین  مؤثرنیز 

تر باشد، تمایلش برای نزدیک شدن به دیگری کمتر هرچه فرد ناایمن

ر رضایت منفی ب تواند اثرمیشود و به این طریو دلبستگی ناایمن می

 جنسی داشته باشد.

 تواند در رابطه بای جنسی میآمدنتایج نشان داد که خودکار   

های دلبستگی و رضایت جنسی نقش میانجی داشته باشد. نظریه سبک

این فرض مبتنی است که باور فرد در مورد  ی، برآمدی خودکار

و  لگوهای فکری، رفتاریهای ویژه بر اتوانایی مقابلة او در موقعیت

وده و گذار بت ثیرهیجانی انسان در سطوح مختلف تجربه شخصی، 

تعیین کنندة آن است که آیا رفتاری شروع خواهد شد یا خیر و اگر 

شروع شد، فرد تا چه اندازه برای انجام آن تالي خواهد کرد. 

ی در آمدی جنسی نوعی خودارزیابی از توانایی و کارآمدخودکار

( به همین دلیل 0983 وزیری و لطفی کاشانی،)جنسی استرفتار 

میزان حرمت خود، بازخورد  مثبت و همدلی همسران با ارضای 

ود و شجنسی بهتر و کامل تر و احساس شادکامی، مرتبط شناخته می

سازي یافتگی زناشویی و رضایت  روابط جنسی و ابراز محبت،

ی، آمددر مورد کار وریابرد. مهم ترین منبع دجنسی را باال می

ای ههای موفو پیشین، که نشانهموفقیت و کارکرد است. تجربه

ند، با نشان کمستقیم در مورد سطو تسلط و شایستگی فرد را فراهم می

 .بنابراین کند.اي را تقویت مییآمدهای او، خودکاردادن توانایی

نسی ی جآمدسبک دلبستگی ناایمن از طریو اثری که بر خودکار

 شود.منجر به کاهش رضایت جنسی می دارد

توان تک جنسیتی بودن نمونه های پژوهش میاز محدودیت     

ا احتیاط ها باید بپژوهش نام برد که برای تعمیم نتایج به سایر جامعه

ی ها و نبود انگیزه کافی آزمودننامهطوالنی بودن پرسش برخورد کرد.

ه تا حدودی از مهار امه کهای پرسشنسؤالها جهت پاسخ دادن به 

ذاشته گ ت ثیرپژوهشگر خارج است و ممکن است بر نتایج پژوهش 

به دلیل اینکه روي پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود،  باشد.

وهش جود ندارد. در این پژگیری علی و معلولی وبنابراین امکان نتیجه

ها صادقانه به نامه استفاده شده که ممکن است آزمودنیاز پرسش

از آنجا که پژوهش حاضر در  نامه پاسخ نداده باشند.شت پرسؤاالس

بر  های آتیشود پژوهشنمونه معتادان مرد انجام گرفت، پیشنهاد می

رها معلولی این متغی روی زنان معتاد  نیز انجام گیرد. به رابطه علی و

های غیر خود و از رويی توجه شود آزمایشهای در قالب طرح

ای هدرمانگران نباید اهمیت توجه به سبک ود.اظهاری استفاده ش

ان شود درمانگران در درمدلبستگی را از نظر دور بدارند. پیشنهاد می

 جه کنند.کنندگان  توهای دلبستگی مراجعهاختالالت جنسی به سبک

است که الگوهای دلبستگی  به طور کلی پژوهش حاضر مؤید آن

وانند به عنوان عوامل تدوسوگرا( می -اجتنابی و مضطربناایمن)

پذیری فرد را در برابر تنیدگی کاهش خطرسازی که آستانه آسیب

-دهند، مورد توجه قرار گیرند. امید است نتایج این پژوهش راهمی

 های بیشتر و توجه جامعه به این موضوع باشد. گشای پژوهش

 منابع
. یجنسی بر خودپنداره جنس آموزياثر بخشی (. 0939) رحبخشف امینی،

ارشد. رشته مشاوره گرایش مدرسه.  کارشناسی  پایان نامه دوره

 دانشگاه رازی کرمانشاه.

(. بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی با 0981) حمد علیبشارت، م   

 .فصلنامه روان درمانی. بین زوجین   نابارور مشکالت زناشویی در

جانی. (. سبک های دلبستگی و نارسایی هی0988) حمد علیبشارت،م

                                69-81، 21، پژوهش های روانشناختی

(. نقش واسطه ای راهبردهای نظم دهی 0930) حمد علیبشارت، م   

های دلبستگی و ناگویی  بین سبک شناختی هیجان در رابطه

 06(، 21) 01، روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی. هیجانی

 رضیه و؛ شاه سیا، ماطمه؛ بهرامی، ف ید احمدی، س؛ احمدعیدهبطالنی، س 

ر مبتنی بر دلبستگی ب  زوج درمانی ت ثیر(. 0983) یامکمحبی، س

سال  مجله اصول بهداشت روانی.رضایت و صمیمیت جنسی. 

02(2 ،)515-136   

چکیده روان پزشکی (. 2111سادوک، ویرجینیا و سادوک، بنیامین )          
(. انتشارات آزاده، 0981اله پور افکاری ) ترجمه نصرت بالینی،

 تهران.                                                            

جنسی بر کیفیت زناشویی زوجین  آموزي ت ثیر(. 0981) رضیهشاه سیاه، م
. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهر اصفهان

 .اصفهان
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(. 0983)ارابهرام غفاری، س رح ولطفی کاشانی،ف؛ هرامش وزیری،  

 .مجله اندیشه و رفتارزناشویی.  ی جنسی و رضایت آمدخودکار
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