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از  نیزوج یجنس تیبا رضا یعشق ورز یو سبک ها ییزناشو انتیرابطه خ

 گریکدی
 

 1یعیشبنم رف
 *2یفرهاد جمهر

 چکیده

 گریکدیاز  نیزوج یجنس تیبا رضا یعشق ورز یو سبک ها ییزناشو تانیرابطه خهدف این پژوهش، تعیین هدف:

 . بود

کلیه زوج هایی که در طی دوران پژوهش عه جام. بود همبستگی نوع، از توصیفی پژوهش این روش روش:

ذشته است(، حدقل یک بار تجربه خیانت )به صورت رابطه مجازی،پیامک یا یی)حداقل دو سال از ازدواجشان گوشزنا
ه اند، و برای حل مشکالت خود به مراکز مشاوره بهزیستی شهر تماس تلفنی و رابطه جنسی( درزندگی زناشویی داشت

زوج بود. که به صورت  350 نظرتعداد نمونه مورد  . با توجه به جدول کرجسی مورگانبودنداند،  تهران مراجعه کرده
و  نرضایت جنسی هادسوو به پرسشنامه های  خوشه ای تصادفی در مراکز مشاوره بهزیستی شهر تهران، انتخاب شدند

در بخش  نگین و انحراف استاندارد ودر بخش آمار توصیفی از میا مقیاس سبک های عشق ورزی استرنبرگ پاسخ دادند.
ها در این تحقیق وارد رایانه و از طریق نرم افزار آماری داده .استفاده شدآزمون همبستگی پیرسون از اطی بنآمار است

SPSS تحلیل قرار گرفت.تجزیه و  مورد  

اهد نخوداری وجودمعنی بطهرا گریکدیاز  نیزوج یجنس تیبا رضاخیانت زناشویی بین که اد دیج نشان انت ها: یافته

افزایش  گریکدیاز  نیزوج یجنس تیرضا ،ی)صمیمیت، هیجان و تعهد(عشق ورز یسبک هایش ازبا افولی، . داشت 

 .و بالعکس یافت

و هر چه قدر عشق و  داشتداری وجود  یرابطه ی مثبت و معنعشق و تداوم رابطه ی عاشقانه،  نیب نتیجه گیری:

 .وردار خواهند بودخرب شترییب تمندیی، آنان از تعهد و رضای شد م شتریب نیزوج نیعالقه ب

 و سبک های عشق ورزی یجنس تیرضاخیانت زناشویی،  کلیدواژه ها:
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 مقدمه

در کارهای بالینی شان با آن مواجه می شوند و می موضوعی است که زوج درمانگران به صورت منظم  1خیانت زناشویی
ند، افزون بر این، خیانت یکی از دالیل یرگرو دردناک برای همه ی کسانی باشد که با آن دتواند تجربه ای گیج کننده 

 (. 2014، 4و بیسر 3، گوتز2عمده ی طالق و از هم پاشیدن ازدواج است )اسچیکلفورد

رد، رومانتیک می تواند کشش متقابل شدیدی بین زن و مرد جوان به وجود آو قند عشعموم مردم اذعان دارند که هر چ
نیست و زمانی که شور اولیه آن از بین برود می توان انتظار داشت که  اردرولی این عشق معموالً از عمر چندانی برخو

آذر وپاشا ،عسگری )هم بپاشد شقی استوار گردیده است، متزلزل شده و ازرابطه ی زناشویی نیز که بر اساس چنین ع
با فردی خارج از  ردف زناشویی با برقراری صمیمیت فیزیکی یا عاطفی ی، عبور فرد از مرز رابطهخیانت . (1390،کیش،

ت شامل برقراری ارتباط جنسی یک فرد متأهل با جنس مخالف، خارج از چارچوب خانواده )غیر حیطه زناشویی است. خیان
 (.1390، حاتمی و فروغی، رفیعیاز همسر( است )

 عوامل ردوم در که متعددی تحقیقات .است زناشویی زندگی زا مهمی بخش جنسیت، و جنسی ، فعالیتآن جایی کهز ا

 اول درجه مسایل در ردیف اهمیت لحاظ از جنسی مسایل که دهد می نشان است، گرفته انجام خیانت زناشویی با مرتبط

اور از دیویس و شبه نقل  2004، 7برادبری و کارنی  ،2003 ،6کراوفورد و پاپ ،8319، 5دانکامب ) دارد قرار زوجین
8،2006.) 

 حسادت، دلخوری، همسر، از تنفر ایجاد و زوجین روابط در عمیق مشکالت به اندوت می جنسی، ی رابطه از نارضایتی
 ها تنش توسط مسایل این. شود منجر اآنه نظایر و نفس به اعتماد عدم احساس تحقیر، احساس گیری انتقام حس رقابت،

سازد  می تر عمیق را انسرمه بین شکاف تدریج به و یابد می بروز و تجلی آنها قالب در یا شده تقویت و اختالفات،
رضایت جنسی تنها لذت جسمانی نیست و شامل کلیه احساسات باقی مانده پس از جنبه   (.2000، 9اسپر و کریستوفر)

 . (1389به نقل از شاه سیاه و همکاران، ، 2006 ،10مکانیل)می شود  ارتباط جنسی های مثبت و منفی

 تعامالت گیری اندازه ی وسیله عنوان به توان، جنسی زوجین می یتاضمعتقد است که از میزان ر( 2006) 11بارینتوس

 اما دارند جنسی مسایل پیرامون یتعارضات پنهانی و بالقوه هازوج که دهد می نشان مطالعات از بسیاری .نمود استفاده آنان

، سیمون، 1998، 13ن، الرسو1996، 12اسپوتن)نمایند  می اجتناب آن بیان از و کرده راز تلقی یک بعنوان را آن
سبک های عشق ورزی هر یک از زوجین از عوامل موثر  همچنین .(2007، 15کرو به نقل از 2005، متز، 142000گاگنون

عشق و محبت عامل پیوند دهنده ی زن و شوهر و موجب اشویی زوجین می باشد. و مهم در مبحث کیفیت زندگی زن
های میان  ست که می تواند بسیاری از تنشکیفیتی برخوردار ا از تاز آن گذشته، عشق و محب ثبات آنها می شود. حفظ

ویی و احساس ها سرپوش بگذارد. البته عشق تنها برای تداوم مناسب زناش زوجها را محو کرده، برخود محوری

 
1 - Marital Infidelity 
2 - Shackelford 
3 - Besser 
4 - Goetz 
5 Duncombe 
6 Crawford & pop 
7 Bradbury & karney 
8 Davis & Shaver 
9Christofer & Sprecher 
10Mkanyl   
11 Barrientos 
12 Esputen 
13 Larson 
14 Simon &Gagnon 
15 Crowe 
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 علت به گرفته صورت طالقهای درصد 60 تا 50 معتقدند، ایرانی کارشناسان. (2014)ویتسون،رضایتمندی کافی نیست

رنج  جنسی نارضامندی از ایرانی های زوج از بسیاری رسد می نظر به(. 1386فروتن،  )است اختالالت جنسی و تکالشم
 رضایت عدم بر تاثیرآن از و نمایندمی گناه و شرم احساس آن ی ارهدرب کردن صحبت و نمودن مطرح از اما برند می

محقق بر آن  ،در این تحقیق.(1389هنرپروران و همکاران، ).غافلند خود زندگی از رضامندی عدم نتیجه در و زناشویی
از  نیزوج یجنس تیبا رضا یعشق ورز یو سبک ها ییزناشو انتیخآیا بین است تا به این سوال پاسخ دهد که 

 دارد؟ ، رابطه وجودگریکدی
 

 شناسیروش 

داقل دو دوران زناشویی)حی ط کلیه زوج هایی که درجامعه آماری . بود مبستگیاز نوع، ه توصیفی این پژوهشروش 
سال از ازدواجشان گذشته است(، حدقل یک بار تجربه خیانت )به صورت رابطه مجازی،پیامک یا تماس تلفنی و رابطه 

مراجعه کرده اند،  رانشهر ته مراکز مشاوره بهزیستیزناشویی داشته اند، و برای حل مشکالت خود به جنسی( درزندگی 
زوج با مشخصات موردنظر، به این مراکز مراجعه کرده 3850حدود  ،97-96در سال آمده  تدسبه براساس آمار . بودند
که به صورت خوشه ای تصادفی در مراکز  بودوج ز 350با توجه به جدول کرجسی مورگان تعداد نمونه مورد نیاز . بودند

و مقیاس سبک های عشق  نسوادرضایت جنسی هب شده اند و به پرسشنامه های تخاان ،مشاوره بهزیستی شهر تهران
 .ها استفاده شددر این تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی به منظور تجزیه و تحلیل دادهورزی استرنبرگ پاسخ دادند. 

از فرضیه های تحقیق برای آزمون و خش آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی در ب

  .استفاده شدspss  23با استفاده از نسخه رسون یپ آزمون همبستگی

 این (1997)استرنبرگ،ساخت را(STLS) ،گاسترنبر مثلثی عشق مقیاس عشق سنجش برای 1997 سال در استرنبرگ

 15صمیمیت و  به مربوط اول السو15 .بدهد نمره 9 تا 1 از عبارت هر به باید فرد که است عبارت 45 پرسشنامه دارای

 از هریک نمرات می بایست نمره گذاری برای .ل سوم مربوط به تعهد میباشدسوا 15مربوط به هوس و سوال دوم 

می  سطح 5 دارای هنجار این .مشاهده می گردد پرسشنامه این نمره گذاری به مربوط هنجار زیر رد .شوند جمع گروهها

 از باالتر کامال باالی میانگین، تاحدی ،(متوسط)گینمیان حد در میانگین، پایین تاحدی ن،ینگمیا از پایینتر کامالً .باشد

 نشان نتایج .کرد استفاده دورنی همسانی ضریب روش از مقیاس این پایایی محاسبه (، برای1997استرنبرگ) .میانگین

، و ضریب آلفای کرونباخ 94/0تعهد و ،94/0ق، ، عش91/0آلفای کرونباخ برای مولفه صمیمیت برابر با  ضریب که داد
 بود. همچنین برای محاسبه روایی این پرسشنامه از روایی همزمان استفاده نمود. به این 97/0با  لی پرسش نامه برابرک

منظور استرنبرگ از مقیاس عشق رابین استفاده نمود. مقیاس عشق رابین دارای دو مولفه دوست داشتن و عشق بود که 
 56/0، و با مولفه تعهد 82/0و  59/0، با مولفه هوس 70/0و  61/0و مقیاس به ترتیب با مولفه صمیمیت د ینستگی اهمب

( در 1385ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است. حفاظی و همکاران) روایی و پایایی این پرسشنامه دربدست آمد. 71/0و 
وانشناس بالینی، و را در اختیار متخصصین روانپزشک، ر تاالامه سوپژوهش خود برای بررسی روایی محتوایی این پرسشن

ی پایایی، از روش مورد تایید قرار گرفت. سپس برا لیسی قرار دادند که از نظر همه متخصصن مربوطهاساتید زبان انگ
زمون بر روی آ اهی یک منفر به عنوان نمونه انتخاب شد و دوبار با فاصله زمان 30بازآزمایی استفاده کردند. جهت اینکار، 

 .به دست آمد 80/0، و تعهد 93/0، هوس 90/0یمیت ب آلفای کرونباخ برای مولفه های صمآنها اجرا گردید. ضرای
 این .شد ساخته زوجین رضایت سطوح ارزیابی برای هادسون توسط 1992 سال در جنسی رضایت پرسشنامه

 مقیاس یک بانتخا با گویه ها از یک هر با را خود توافق نمیزا باید آزمودنی که تاس سؤال 25 پرسشنامه دارای

 صورت به هادسون جنسی رضایت مهپرسشنا نمره گذاری شیوه.کند انتخاب "هرگز"تا "همیشه" از درجه ای هفت
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 گاهی ،3 نمرهکم  ریابس ،اوقات2نمره" به ندرت ،خیلی1 نمره "هرگز" پاسخ برای که است 7تا  1 از درجهای 7 لیکرت

-19-11-16-12-9-7-3-2-1 شماره سؤاالت .7 نمره "همیشه" ،6نمره اوقات اکثر" ،5 نمره "غالباً" ،4 نمره تاوقا
 گویه تعداد با آن تفریق سپس و ها گویه همه جمع با فرد هر. شوند می گذاری نمره معکوس صورت به 21-22-24

 6 ضربدر شده تکمیل های گویه تعداد بر باتقسیم سپس و 100 در مرق این ضرب سپس و فرد توسط شده تکمیل های

 شخص جنسی رضایت هندهد نشان باالتر نمرات .آید می بدست 100تا  0 بین نمرهای کار این انجام با .آید یم بدست

 30 هطقن زیر دارد. نمرات وجود اندازه گیری این برای برش دو نمره.برعکس و بود خواهد همسرش از دهنده پاسخ

 می نشان را توجه قابل بالینی مشکل یک احتمال 30 از باالتر نمرات .است توجه قابل بالینی کلشمعدم  نشاندهنده ی
 شدید استرس تجربه حال در فرد که دهد می نشان همیشه تقریباً نقطه این باالی نمرات است، 70 دوم برش همرن .دهد

 استفاده مشکالت با مقابله برای یا شود مالحظه تواند می خشونت انواع از برخی که طوری به است شدن آشکار قابلیت یا

 مقیاس هنجاری وضعیت بررسی برای روز 15 فاصله به مجدد طرح به اجرای (2010پوراکبر) توسط ،پرسشنامه اینشود

 آزمون این جیاتن .شد واقع تحلیل مورد همبستگی آزمون ی بوسیله آن مجدد اجرای و اجرای آزمون نتایج .شد انجام

 از آمده بدست اعتبار دقیقتر بررسی برای همچنین .تاس شده01/0 معناداری سطح در 96/0 همبستگی زاننشانگر می

 تعیین برای حاضر، است. درتحقیق 80/0نیز شده محاسبه گاتمن ضریب.است شده 88/0آزمون  کردن نیمه دو روش

 .استفاد ه می شود ونباخرک آلفای روش از نیز جنسی رضایت ی پرسشنامه پایایی

 

 یافته ها
دهند.از ( را مردان تشکیل مینفر 127درصد ) 3/36نفر( و  223) درصد را زنان 7/63 ،های این پژوهشاز مجموع نمونه

درصد  00/16و سال  20-30درصد بین  3/70سال و  20درصد بین کمتر از  1/9 سن،های این پژوهشمجموع نمونه
ل دارای بیشترین درصد سا 30تا  20باشند. که توزیع سنین سال می 40 درصد باالتر از 6/4و  سال 40تا  31دارای سن 
های این پژوهش، ها می باشد.از مجموع نمونهدارای کمترین توزیع فراوانی در بین آزمودنی سال 40االتر از فراوانی و ب

رابطه درصد  4/15و  یا تماس تلفنیدرصد پیامک  6/52یی بصورت رابطه مجازی، شونادرصد زوجین تجربه خیانت ز 32
درصد رابطه جنسی در زوجین بوده  ن درصد خیانت بصورت پیامک یا تماس تلفنی و کمترینجنسی را داشتند که بیشتری

 است.
 های آماری به آزمون فرضیات تحقیق پرداختهاز آزمونه اددر این بخش با توجه به داده های به دست آمده و با استف

 شود.می
 ارد. رابطه وجود د گریدکیاز  نیزوج یجنس تیبا رضا ییزناشو انتیخبین اول:  فرعی  فرضیه

 : تحلیل آماری فرضیه چهارم پژوهش1جدول

 متغیرها
 مقدار ضریب همبستگی

 تیبا رضا ییزناشو انتیخ)برای رابطه 
 ی(جنس

 خطامیزان 
(α) 

 سطح معنی داری

 651/0 05/0 250/0 ضریب همبستگی کرامر

 651/0 05/0 353/0 ضریب همبستگی فی

 
 فی و کرامر ضریب همبستگیاز  گریکدیاز  نیزوج یجنس تیرضا با خیانت زناشوییرابطه  برای آزمون این فرضیه

 تیبا رضا خیانت زناشوییی برای رابطه اردچون مقدار سطح معنی: دهدمی استفاده شده است، نتایج بدست آمده نشان

بر  )مبنی 0Hرضراین ف، بناب(sig >0.05)باشدسطح خطا می 05/0از  تربزرگ (sig= 651/0) گریکدیاز  نیزوج یجنس
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توان اطمینان می %95شود و بنابراین با می رد)بیانگر رابطه بین متغیرها( 1Hو فرضیه  تاییدعدم رابطه بین متغیرها( 
 دارد. نداری وجود معنی رابطه گریکدیاز  نیزوج یجنس تیبا رضاخیانت زناشویی ت که بین رفگ نتیجه

 در شهرتهران رابطه وجود دارد. گریکدیاز  نیزوج یسجن تیبا رضا یعشق ورز یسبک هادوم: بین  فرعی فرضیه
 تحلیل آماری فرضیه دوم پژوهش :2جدول

 سطح معنی داری() Sig ( α) میزان خطا ضریب همبستگی اسپیرمن متغیرها

 000/0 05/0 640/0** یجنس تیبا رضا صمیمیت

 000/0 05/0 594/0** یجنس تیبا رضا هیجان

 000/0 05/0 503/0** ینسج تیبا رضا تعهد
 معنادار است. 01/0: در سطح **     معنادار است. 05/0: در سطح *

 ضریب همبستگیاز  (گریکدیاز  نیزوج یجنس تیابا رض یعشق ورز یسبک ها)رابطه  برای آزمون این فرضیه
با  صمیمیتسبک رای رابطه داری بچون مقدار سطح معنی: دهدمی آمده نشاناستفاده شده است، نتایج بدست  اسپیرمن

 گریکدیاز  نیزوج یجنس تیبا رضا هیجانسبک ، (r=640/0 و sig= 000/0) گریکدیاز  نیزوج یجنس تیرضا

(000/0 =sig 594/0 و=r)  گریکدیاز  نیزوج یجنس تیبا رضا تعهدسبک و (000/0 =sig 503/0 و=r)  کوچکتر از

)بیانگر 1Hدم رابطه بین متغیرها( رد و فرضیه )مبنی بر ع 0Hض، بنابراین فر(sig <0.05)باشدسطح خطا می 50/0
عشق  یسبک هاطه شود و از آنجاییکه ضریب همبستگی محاسبه شده برای رابرابطه بین متغیرها( تایید می

توان اطمینان می %95بنابراین با  باشدیمثبت م گریکدیاز  نیزوج یجنس تیبا رضا ی)صمیمیت، هیجان و تعهد(ورز
و مثبت رابطه گریکدیاز  نیزوج یجنس تیبا رضا ی)صمیمیت، هیجان و تعهد(عشق ورز یسبک هاه گرفت که بین نتیج
از  نیزوج یجنس تیرضا ،ی)صمیمیت، هیجان و تعهد(عشق ورز یها سبکداری وجود دارد. یعنی با افزایش معنی

 و بالعکس. یابدافزایش می گریکدی

 

 بحث و نتیجه گیری
، رابطه گریکدی از  نیزوج یجنس تیبا رضا یعشق ورز یو سبک ها ییزناشو خیانت  ه است که بیننتایج نشان داد

و  (1394) سفیری، (1394صادق مهدوی و نسیمی )، (1394)شیردلتحقیقات این نتیجه با نتایج  وجوددارد. معناداری
 4و تام 3ونگ ،2فونگو  (1420) 1سگال(،  2015، سانگ )(9313) کاوه ،(1393آباد ) مدرسی، زاهدیان و هاشمی محمد

امروزه مشخص شده است که در روابط سالم وشیرین زوجین، روابط جنسی در مراتب پایین تر از ( همخوانی دارد.2014)
اده،و یکی از طرفین سایل عاطفی قرار می گیرد. بارها در حوادث غیر قابل پیش بینی که در زندگی های متعدد رخ دم

تا که وقتی مهر و محبت و صمیمیت پابرجا باشد، می توانند در کنار هم شاد باشند و  ،ا از دست دادهقابلیت جنسی خود ر
مه دهند و برعکس آن هم صادق است یعنی مشخص شده در زندگی دور از هر نوع خیانتی به زندگی در کنار هم ادا

رفته است. می توان این گ پنهان شکل ایهایی که روابط جنسی برقرار است ولی صمیمیت و تعهد وجود ندارد، خیانت ه
 و عشق چه قدر هر و دارد وجود معنی داری و مثبت رابطه ی عاشقانه، رابطه ی و تداوم عشق بین گونه استنباط کرد که

 رضایت و (. عشق1394بود)سفیری، خواهند برخوردار رضایتمندی بیشتری و تعهد از آنان باشد، بیشتر زوجین بین عالقه
 جنسی اند. رضایت زیادی برخوردار اهمیت از دارد، افراد روانی بهداشت بر که تاثیری ه جهتب آن مختلف ابعاد و جنسی

 بهتر عملکرد در مؤثر عاملی آن باالی سطوح از و برخورداری سرانهم زندگی از رضایت شاخص های مهمترین از

 
1 - Glass 
2 - Fung 
3 - Wong 
4 - Tam 
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 رابطه گریکدیاز  نیزوج ینسج تیبا رضاخیانت زناشویی بین نتایج نشان داده است که .(1،1420گالساست) خانواده
و  (1394) سفیری، (1394صادق مهدوی و نسیمی )، (1394شیردل)این نتیجه با نتایج تحقیقات دارد. نداری وجود معنی

 و زن میان عمیق و صمیمانه اجتماعی پیوند نوعی ازدواج،همخوانی دارد. (1393مدرسی، زاهدیان و هاشمی محمد آباد )
 تکامل و تکمیل نسل، بقای نیازهای جنسی، تامین آسایش، و آرامش تامین مانند متفاوتی های زهانگی با است که شوهر

 می تواند و می گیرد صورت اجتماعی- روانی نیازهای تامین و اجتماعی و فردی امنیت و سالمت اجتماعی، و فردی

 ازدواج از مطلوبی احساسی زوجین تورص این در که آورد ارمغان به زوجین برای را شادمانی و روانی جسمانی، سالمت

یین تر از . در عین حال مشخص شده است که در روابط سالم وشیرین زوجین، روابط جنسی در مراتب پاخواهند خود
های متعدد رخ داده،و یکی از طرفین مسایل عاطفی قرار می گیرد. بارها در حوادث غیر قابل پیش بینی که در زندگی 

تا که وقتی مهر و محبت و صمیمیت پابرجا باشد، می توانند در کنار هم شاد باشند و  دست داده، ازقابلیت جنسی خود را 
کنار هم ادامه دهند و برعکس آن هم صادق است یعنی مشخص شده در زندگی دور از هر نوع خیانتی به زندگی در 

می توان این  پنهان شکل گرفته است. یهایی که روابط جنسی برقرار است ولی صمیمیت و تعهد وجود ندارد، خیانت ها
 و عشق چه قدر هر و دارد وجود معنی داری و مثبت رابطه ی عاشقانه، رابطه ی و تداوم عشق بین گونه استنباط کرد که

  .(1394)سفیری،بود خواهند برخوردار رضایتمندی بیشتری و تعهد از آنان باشد، بیشتر زوجین بین عالقه

اما همواره  می کند وارد لطمه خانواده بدنه ی به زوجین جنسی نیازهای ارضای عدم کرد که اطمی توان این گونه استنب
 تیبا رضا ی)صمیمیت، هیجان و تعهد(عشق ورز یسبک هابین هد بود.نخواخیانت های زناشویی پیش بینی کننده 

ی)صمیمیت، هیجان عشق ورز یاسبک هداری وجود دارد. یعنی با افزایش و معنیمثبت رابطه گریکدیاز  نیزوج یجنس
، سانگ (1393) کاوهاین نتیجه با نتایج تحقیقات یابد و بالعکس. افزایش می گریکدیاز  نیزوج یجنس تیرضا ،و تعهد(

 تصمیم ترین مهم از یکی توان می را ازدواج( همخوانی دارد.1420) 5و تام 4ونگ ،3فونگو  (1420) 2گالس(،  2015)

زندگی  کیفیت ی کننده تعیین عوامل ترین اصلی یکی از ازدواج از رضایتمندی و دانست ردف هر زندگی ها در گیری
 بودن باالمی تواند باشد. جنسی زوجین،  رابطه از رضایتمندی ها کننده تعیین ترین عوامل ازمهم یکیو زوجین می باشد

 از و کنند تجربه را ق تریمیع و مثبت احساسات و افرادعواطف که می شود باعث رضایتمندی جنسی زوجین سطح

 در جنسی رضایتمندی سطح باالبودن که نشان داد خود مطالعه ی در اسپریچر .گردند برخوردار باالتری سالمت عمومی

  (. 2015می گردد)سانگ، همسر به نسبت و عالقه عشق افزایش به منجر زوجین

اند.  زیادی برخوردار اهمیت از دارد، افراد روانی تبهداش بر که تاثیری آن به جهت مختلف ابعاد و جنسی رضایت و عشق
 در مؤثر عاملی آن باالی سطوح از و برخورداری همسران زندگی از رضایت های شاخص مهمترین از جنسی رضایت

 که نحوی به مطلوب جنسی ی رابطه وجود که است نشان داده مطالعات .این.(6،1420گالس)است خانواده بهتر عملکرد

 در رضایت جنسی، .دارد خانواده کانون پایداری در اساسی و مهم بسیار شود نقشی طرفین رضایت تامین ثباع بتواند

 فقدان از ناشی ایمنی عدم و ناکامی سرخوردگی احساس .دارد ای ویژه اهمیت ،اشوییزن یل مسا و خانواده های حوزه

با توجه با اهمیت سبک .(2014کند)ویتسون، جهموا خطر ابا ر همسران شناختی روان سالمت واندت می جنسی، رضایت
زوجین گرفته شود تا  های عشق ورزی، پیشنهاد می شود در مشاوره های پیش از ازدواج، مقیاس عشق استرنبرگ، از

 پیشنهاد می شود.با یکدیگر قیاس شوند.لحاظ  ایناز

 
1 - Glass 
2 - Glass 
3 - Fung 
4 - Wong 
5 - Tam 
6 - Glass 
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Abstract 

Purpose: The purpose of this study was to determine the relationship between 

marital infidelity and love styles with sexual satisfaction of couples. 

Method: The method of this study was descriptive-correlational. The research 

population included all couples who have had at least two years of marriage (at 

least two years after their marriage), at least once experienced infidelity (in the 

form of a virtual relationship, texting or phone call and sexual intercourse), and 

to resolve their own problems. Welfare counseling centers in Tehran were 

visited. According to the Krejcie Morgan table, the sample size was 350 couples. 

They were selected by random clustering in Tehran Welfare Counseling Centers 

and answered the Hudson Sexual Satisfaction Questionnaire and the Sternberg 

Love Scale. In descriptive statistics, mean and standard deviation, and inferential 

statistics, Pearson correlation test was used. The data were analyzed by SPSS 

software. 

Results: The results showed that there was no significant relationship between 

marital infidelity and sexual satisfaction of couples. However, as love styles 

increased (intimacy, excitement, and commitment), couples' sexual satisfaction 

increased, and vice versa. 

Conclusion: There was a positive and meaningful relationship between love and 

the continuation of love. The more love and affection between couples, the more 

commitment and satisfaction they would have. 
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