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رابطه خیانت زناشویی و سبک های عشق ورزی با رضایت جنسی زوجین از
یکدیگر
جمهری*2

چکیده
هدف:هدف این پژوهش ،تعیین رابطه خیانت زناشویی و سبک های عشق ورزی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر
بود.
روش :روش این پژوهش توصیفی از نوع ،همبستگی بود .جامعه پژوهش کلیه زوج هایی که در طی دوران
زناشویی(حداقل دو سال از ازدواجشان گذشته است) ،حدقل یک بار تجربه خیانت (به صورت رابطه مجازی،پیامک یا
تماس تلفنی و رابطه جنسی) درزندگی زناشویی داشته اند ،و برای حل مشکالت خود به مراکز مشاوره بهزیستی شهر
تهران مراجعه کرده اند ،بودند .با توجه به جدول کرجسی مورگان تعداد نمونه مورد نظر  350زوج بود .که به صورت
خوشه ای تصادفی در مراکز مشاوره بهزیستی شهر تهران ،انتخاب شدند و به پرسشنامه های رضایت جنسی هادسون و
مقیاس سبک های عشق ورزی استرنبرگ پاسخ دادند .در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در بخش
آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .دادهها در این تحقیق وارد رایانه و از طریق نرم افزار آماری
 SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :نتایج نشان داد که بین خیانت زناشویی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر رابطه معنیداری وجودنخواهد
داشت  .ولی ،با افزایش سبک های عشق ورزی(صمیمیت ،هیجان و تعهد) ،رضایت جنسی زوجین از یکدیگر افزایش
یافت و بالعکس.
نتیجه گیری :بین عشق و تداوم رابطه ی عاشقانه ،رابطه ی مثبت و معنی داری وجود داشت و هر چه قدر عشق و
عالقه بین زوجین بیشتر می شد  ،آنان از تعهد و رضایتمندی بیشتری برخوردار خواهند بود.
کلیدواژه ها :خیانت زناشویی ،رضایت جنسی و سبک های عشق ورزی
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مقدمه
خیانت زناشویی 1موضوعی است که زوج درمانگران به صورت منظم در کارهای بالینی شان با آن مواجه می شوند و می
تواند تجربه ای گیج کننده و دردناک برای همه ی کسانی باشد که با آن درگیرند ،افزون بر این ،خیانت یکی از دالیل
عمده ی طالق و از هم پاشیدن ازدواج است (اسچیکلفورد ،2گوتز 3و بیسر.)2014 ،4
عموم مردم اذعان دارند که هر چند عشق رومانتیک می تواند کشش متقابل شدیدی بین زن و مرد جوان به وجود آورد،
ولی این عشق معموالً از عمر چندانی برخوردار نیست و زمانی که شور اولیه آن از بین برود می توان انتظار داشت که
رابطه ی زناشویی نیز که بر اساس چنین عشقی استوار گردیده است ،متزلزل شده و از هم بپاشد( عسگری ،پاشاوآذر
کیش .)1390،،خیانت ،عبور فرد از مرز رابطهی زناشویی با برقراری صمیمیت فیزیکی یا عاطفی فرد با فردی خارج از
حیطه زناشویی است .خیانت شامل برقراری ارتباط جنسی یک فرد متأهل با جنس مخالف ،خارج از چارچوب خانواده (غیر
از همسر) است (رفیعی ،حاتمی و فروغی.)1390 ،
از آن جایی که ،فعالیت جنسی و جنسیت ،بخش مهمی از زندگی زناشویی است .تحقیقات متعددی که در مورد عوامل
مرتبط با خیانت زناشویی انجام گرفته است ،نشان می دهد که مسایل جنسی از لحاظ اهمیت در ردیف مسایل درجه اول
زوجین قرار دارد( دانکامب  ،1983 ،5کراوفورد و پاپ ،2003 ،6برادبری و کارنی  2004 ،7به نقل از دیویس و شاور
.)2006،8
نارضایتی از رابطه ی جنسی ،می تواند به مشکالت عمیق در روابط زوجین و ایجاد تنفر از همسر ،دلخوری ،حسادت،
رقابت ،حس انتقام گیری احساس تحقیر ،احساس عدم اعتماد به نفس و نظایر آنها منجر شود .این مسایل توسط تنش ها
و اختالفات ،تقویت شده یا در قالب آنها تجلی و بروز می یابد و به تدریج شکاف بین همسران را عمیق تر می سازد
(کریستوفر و اسپر .)2000 ،9رضایت جنسی تنها لذت جسمانی نیست و شامل کلیه احساسات باقی مانده پس از جنبه
های مثبت و منفی ارتباط جنسی می شود (مکانیل ،2006 ،10به نقل از شاه سیاه و همکاران.)1389 ،
بارینتوس )2006( 11معتقد است که از میزان رضایت جنسی زوجین می توان ،به عنوان وسیله ی اندازه گیری تعامالت
آنان استفاده نمود .بسیاری از مطالعات نشان می دهد که زوجها بالقوه و پنهانی تعارضاتی پیرامون مسایل جنسی دارند اما
آن را بعنوان یک راز تلقی کرده و از بیان آن اجتناب می نمایند (اسپوتن ،1996 ،12الرسون ،1998 ،13سیمون،
گاگنون ،200014متز 2005 ،به نقل از کرو .)2007 ،15همچنین سبک های عشق ورزی هر یک از زوجین از عوامل موثر
و مهم در مبحث کیفیت زندگی زناشویی زوجین می باشد .عشق و محبت عامل پیوند دهنده ی زن و شوهر و موجب
حفظ ثبات آنها می شود .از آن گذشته ،عشق و محبت از کیفیتی برخوردار است که می تواند بسیاری از تنش های میان
زوجها را محو کرده ،برخود محوری ها سرپوش بگذارد .البته عشق تنها برای تداوم مناسب زناشویی و احساس
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روش شناسی
روش این پژوهش توصیفی از نوع ،همبستگی بود .جامعه آماری کلیه زوج هایی که در طی دوران زناشویی(حداقل دو
سال از ازدواجشان گذشته است) ،حدقل یک بار تجربه خیانت (به صورت رابطه مجازی،پیامک یا تماس تلفنی و رابطه
جنسی) درزندگی زناشویی داشته اند ،و برای حل مشکالت خود به مراکز مشاوره بهزیستی شهر تهران مراجعه کرده اند،
بودند .براساس آمار به دست آمده در سال  ،97-96حدود 3850زوج با مشخصات موردنظر ،به این مراکز مراجعه کرده
بودند .با توجه به جدول کرجسی مورگان تعداد نمونه مورد نیاز  350زوج بود که به صورت خوشه ای تصادفی در مراکز
مشاوره بهزیستی شهر تهران ،انتخاب شده اند و به پرسشنامه های رضایت جنسی هادسون و مقیاس سبک های عشق
ورزی استرنبرگ پاسخ دادند .در این تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی به منظور تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد.
در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از
آزمون همبستگی پیرسون با استفاده از نسخه  spss 23استفاده شد.
استرنبرگ در سال  1997برای سنجش عشق مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ(STLS) ،را ساخت(استرنبرگ )1997،این
پرسشنامه دارای  45عبارت است که فرد باید به هر عبارت از  1تا  9نمره بدهد15 .سوال اول مربوط به صمیمیت و 15
سوال دوم مربوط به هوس و  15سوال سوم مربوط به تعهد میباشد .برای نمره گذاری می بایست نمرات هریک از
گروهها جمع شوند .در زیر هنجار مربوط به نمره گذاری این پرسشنامه مشاهده می گردد .این هنجار دارای  5سطح می
باشد .کامالً پایینتر از میانگین ،تاحدی پایین میانگین ،در حد میانگین(متوسط) ،تاحدی باالی میانگین ،کامال باالتر از
میانگین .استرنبرگ( ،)1997برای محاسبه پایایی این مقیاس از روش ضریب همسانی دورنی استفاده کرد .نتایج نشان
داد که ضریب آلفای کرونباخ برای مولفه صمیمیت برابر با  ،0/91عشق ،0/94 ،و تعهد ،0/94و ضریب آلفای کرونباخ
کلی پرسش نامه برابر با  0/97بود .همچنین برای محاسبه روایی این پرسشنامه از روایی همزمان استفاده نمود .به این
منظور استرنبرگ از مقیاس عشق رابین استفاده نمود .مقیاس عشق رابین دارای دو مولفه دوست داشتن و عشق بود که
همبستگی این دو مقیاس به ترتیب با مولفه صمیمیت  0/61و  ،0/70با مولفه هوس  0/59و  ،0/82و با مولفه تعهد 0/56
و  0/71بدست آمد.روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است .حفاظی و همکاران( )1385در
پژوهش خود برای بررسی روایی محتوایی این پرسشنامه سواالت را در اختیار متخصصین روانپزشک ،روانشناس بالینی ،و
اساتید زبان انگلیسی قرار دادند که از نظر همه متخصصن مربوطه مورد تایید قرار گرفت .سپس برای پایایی ،از روش
بازآزمایی استفاده کردند .جهت اینکار 30 ،نفر به عنوان نمونه انتخاب شد و دوبار با فاصله زمانی یک ماه آزمون بر روی
آنها اجرا گردید .ضرایب آلفای کرونباخ برای مولفه های صمیمیت  ،0/90هوس  ،0/93و تعهد  0/80به دست آمد.
پرسشنامه رضایت جنسی در سال  1992توسط هادسون برای ارزیابی سطوح رضایت زوجین ساخته شد .این
پرسشنامه دارای  25سؤال است که آزمودنی باید میزان توافق خود را با هر یک از گویه ها با انتخاب یک مقیاس
هفت درجه ای از" همیشه "تا"هرگز "انتخاب کند.شیوه نمره گذاری پرسشنامه رضایت جنسی هادسون به صورت
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رضایتمندی کافی نیست(ویتسون .)2014،کارشناسان ایرانی معتقدند 50 ،تا  60درصد طالقهای صورت گرفته به علت
مشکالت و اختالالت جنسی است( فروتن .)1386 ،به نظر می رسد بسیاری از زوج های ایرانی از نارضامندی جنسی رنج
می برند اما از مطرح نمودن و صحبت کردن درباره ی آن احساس شرم و گناه مینمایند و از تاثیرآن بر عدم رضایت
زناشویی و در نتیجه عدم رضامندی از زندگی خود غافلند(.هنرپروران و همکاران.)1389 ،در این تحقیق ،محقق بر آن
است تا به این سوال پاسخ دهد که آیا بین خیانت زناشویی و سبک های عشق ورزی با رضایت جنسی زوجین از
یکدیگر ،رابطه وجود دارد؟

رابطه خیانت زناشویی و سبک های عشق ورزی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر

یافته ها
از مجموع نمونههای این پژوهش 63/7 ،درصد را زنان ( 223نفر) و  36/3درصد ( 127نفر) را مردان تشکیل میدهند.از
مجموع نمونههای این پژوهش،سن  9/1درصد بین کمتر از  20سال و  70/3درصد بین  20-30سال و  16/00درصد
دارای سن  31تا  40سال و  4/6درصد باالتر از  40سال میباشند .که توزیع سنین  20تا  30سال دارای بیشترین درصد
فراوانی و باالتر از  40سال دارای کمترین توزیع فراوانی در بین آزمودنیها می باشد.از مجموع نمونههای این پژوهش،
 32درصد زوجین تجربه خیانت زناشویی بصورت رابطه مجازی 52/6 ،درصد پیامک یا تماس تلفنی و  15/4درصد رابطه
جنسی را داشتند که بیشترین درصد خیانت بصورت پیامک یا تماس تلفنی و کمترین درصد رابطه جنسی در زوجین بوده
است.
در این بخش با توجه به داده های به دست آمده و با استفاده از آزمونهای آماری به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته
میشود.
فرضیه فرعی اول :بین خیانت زناشویی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر رابطه وجود دارد.

متغیرها
ضریب همبستگی کرامر
ضریب همبستگی فی

جدول :1تحلیل آماری فرضیه چهارم پژوهش
مقدار ضریب همبستگی
(برای رابطه خیانت زناشویی با رضایت
جنسی)
0/250
0/353

میزان
()α
0/05
0/05

خطا

سطح معنی داری
0/651
0/651

برای آزمون این فرضیه رابطه خیانت زناشویی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر از ضریب همبستگی فی و کرامر
استفاده شده است ،نتایج بدست آمده نشان میدهد :چون مقدار سطح معنیداری برای رابطه خیانت زناشویی با رضایت
جنسی زوجین از یکدیگر ( )sig =0/651بزرگتر از  0/05سطح خطا میباشد) ،(sig >0.05بنابراین فرض( H0مبنی بر
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لیکرت  7درجهای از  1تا  7است که برای پاسخ" هرگز "نمره ،1خیلی به ندرت" نمره،2اوقات بسیار کم نمره  ،3گاهی
اوقات نمره  "،4غالباً "نمره  "،5اکثر اوقات نمره "،6همیشه "نمره  .7سؤاالت شماره 1-2-3-7-9-12-16-11-19-
 21-22-24به صورت معکوس نمره گذاری می شوند .هر فرد با جمع همه گویه ها و سپس تفریق آن با تعداد گویه
های تکمیل شده توسط فرد و سپس ضرب این رقم در  100و سپس باتقسیم بر تعداد گویه های تکمیل شده ضربدر 6
بدست می آید .با انجام این کار نمرهای بین  0تا  100بدست می آید .نمرات باالتر نشان دهنده رضایت جنسی شخص
پاسخ دهنده از همسرش خواهد بود و برعکس.دو نمره برش برای این اندازه گیری وجود دارد .نمرات زیر نقطه 30
نشاندهنده ی عدم مشکل بالینی قابل توجه است .نمرات باالتر از  30احتمال یک مشکل بالینی قابل توجه را نشان می
دهد .نمره برش دوم  70است ،نمرات باالی این نقطه تقریباً همیشه نشان می دهد که فرد در حال تجربه استرس شدید
یا قابلیت آشکار شدن است به طوری که برخی از انواع خشونت می تواند مالحظه شود یا برای مقابله با مشکالت استفاده
شوداین پرسشنامه ،توسط پوراکبر( )2010به اجرای طرح مجدد به فاصله  15روز برای بررسی وضعیت هنجاری مقیاس
انجام شد .نتایج اجرای آزمون و اجرای مجدد آن بوسیله ی آزمون همبستگی مورد تحلیل واقع شد .نتایج این آزمون
نشانگر میزان همبستگی  0/96در سطح معناداری 0/01شده است .همچنین برای بررسی دقیقتر اعتبار بدست آمده از
روش دو نیمه کردن آزمون  0/88شده است.ضریب گاتمن محاسبه شده نیز 0/80است .درتحقیق حاضر ،برای تعیین
پایایی پرسشنامه ی رضایت جنسی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاد ه می شود.
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عدم رابطه بین متغیرها) تایید و فرضیه (H1بیانگر رابطه بین متغیرها) رد میشود و بنابراین با  %95اطمینان میتوان
نتیجه گرفت که بین خیانت زناشویی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر رابطه معنیداری وجود ندارد.
فرضیه فرعی دوم :بین سبک های عشق ورزی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر در شهرتهران رابطه وجود دارد.
جدول :2تحلیل آماری فرضیه دوم پژوهش

صمیمیت با رضایت جنسی

**

0/640

0/05

هیجان با رضایت جنسی

**0/594

0/05

تعهد با رضایت جنسی

**

0/05

0/503

0/000
0/000
0/000

**:

در سطح  0/01معنادار است.
* :در سطح  0/05معنادار است.
برای آزمون این فرضیه (رابطه سبک های عشق ورزی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر) از ضریب همبستگی
اسپیرمن استفاده شده است ،نتایج بدست آمده نشان میدهد :چون مقدار سطح معنیداری برای رابطه سبک صمیمیت با
رضایت جنسی زوجین از یکدیگر ( sig =0/000و  ،)r=0/640سبک هیجان با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر
( sig =0/000و  )r=0/594و سبک تعهد با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر ( sig =0/000و  )r=0/503کوچکتر از
 0/05سطح خطا میباشد) ،(sig <0.05بنابراین فرض( H0مبنی بر عدم رابطه بین متغیرها) رد و فرضیه (H1بیانگر
رابطه بین متغیرها) تایید میشود و از آنجاییکه ضریب همبستگی محاسبه شده برای رابطه سبک های عشق
ورزی(صمیمیت ،هیجان و تعهد) با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر مثبت میباشد بنابراین با  %95اطمینان میتوان
نتیجه گرفت که بین سبک های عشق ورزی(صمیمیت ،هیجان و تعهد) با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر رابطه مثبتو
معنیداری وجود دارد .یعنی با افزایش سبک های عشق ورزی(صمیمیت ،هیجان و تعهد) ،رضایت جنسی زوجین از
یکدیگر افزایش مییابد و بالعکس.
بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان داده است که بین خیانت زناشویی و سبک های عشق ورزی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر ،رابطه
معناداری وجوددارد .این نتیجه با نتایج تحقیقات شیردل( ،)1394صادق مهدوی و نسیمی ( ،)1394سفیری ( )1394و
مدرسی ،زاهدیان و هاشمی محمد آباد ( ،)1393کاوه ( ،)1393سانگ ( ،) 2015گالس )2014( 1و فونگ ،2ونگ 3و تام4
( )2014همخوانی دارد .امروزه مشخص شده است که در روابط سالم وشیرین زوجین ،روابط جنسی در مراتب پایین تر از
م سایل عاطفی قرار می گیرد .بارها در حوادث غیر قابل پیش بینی که در زندگی های متعدد رخ داده،و یکی از طرفین
قابلیت جنسی خود را از دست داده ،تا که وقتی مهر و محبت و صمیمیت پابرجا باشد ،می توانند در کنار هم شاد باشند و
دور از هر نوع خیانتی به زندگی در کنار هم ادا مه دهند و برعکس آن هم صادق است یعنی مشخص شده در زندگی
هایی که روابط جنسی برقرار است ولی صمیمیت و تعهد وجود ندارد ،خیانت های پنهان شکل گرفته است .می توان این
گونه استنباط کرد که بین عشق و تداوم رابطه ی عاشقانه ،رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد و هر چه قدر عشق و
عالقه بین زوجین بیشتر باشد ،آنان از تعهد و رضایتمندی بیشتری برخوردار خواهند بود(سفیری .)1394،عشق و رضایت
جنسی و ابعاد مختلف آن به جهت تاثیری که بر بهداشت روانی افراد دارد ،از اهمیت زیادی برخوردار اند .رضایت جنسی
از مهمترین شاخص های رضایت از زندگی همسران و برخورداری از سطوح باالی آن عاملی مؤثر در عملکرد بهتر
1

- Glass
- Fung
3
- Wong
4
- Tam
2

145

Downloaded from iase-jrn.ir at 4:08 +0430 on Saturday September 19th 2020

متغیرها

ضریب همبستگی اسپیرمن میزان خطا (( Sig )αسطح معنی داری)

رابطه خیانت زناشویی و سبک های عشق ورزی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر
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خانواده است(گالس.)2014،1نتایج نشان داده است که بین خیانت زناشویی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر رابطه
معنیداری وجود ندارد .این نتیجه با نتایج تحقیقات شیردل( ،)1394صادق مهدوی و نسیمی ( ،)1394سفیری ( )1394و
مدرسی ،زاهدیان و هاشمی محمد آباد ( )1393همخوانی دارد.ازدواج ،نوعی پیوند اجتماعی صمیمانه و عمیق میان زن و
شوهر است که با انگیزه های متفاوتی مانند تامین آرامش و آسایش ،تامین نیازهای جنسی ،بقای نسل ،تکمیل و تکامل
فردی و اجتماعی ،سالمت و امنیت فردی و اجتماعی و تامین نیازهای روانی -اجتماعی صورت می گیرد و می تواند
سالمت جسمانی ،روانی و شادمانی را برای زوجین به ارمغان آورد که در این صورت زوجین احساسی مطلوبی از ازدواج
خود خواهند  .در عین حال مشخص شده است که در روابط سالم وشیرین زوجین ،روابط جنسی در مراتب پایین تر از
مسایل عاطفی قرار می گیرد .بارها در حوادث غیر قابل پیش بینی که در زندگی های متعدد رخ داده،و یکی از طرفین
قابلیت جنسی خود را از دست داده ،تا که وقتی مهر و محبت و صمیمیت پابرجا باشد ،می توانند در کنار هم شاد باشند و
دور از هر نوع خیانتی به زندگی در کنار هم ادامه دهند و برعکس آن هم صادق است یعنی مشخص شده در زندگی
هایی که روابط جنسی برقرار است ولی صمیمیت و تعهد وجود ندارد ،خیانت های پنهان شکل گرفته است .می توان این
گونه استنباط کرد که بین عشق و تداوم رابطه ی عاشقانه ،رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد و هر چه قدر عشق و
عالقه بین زوجین بیشتر باشد ،آنان از تعهد و رضایتمندی بیشتری برخوردار خواهند بود(سفیری.)1394،
می توان این گونه استنباط کرد که عدم ارضای نیازهای جنسی زوجین به بدنه ی خانواده لطمه وارد می کند اما همواره
پیش بینی کننده خیانت های زناشویی نخواهد بود.بین سبک های عشق ورزی(صمیمیت ،هیجان و تعهد) با رضایت
جنسی زوجین از یکدیگر رابطه مثبتو معنیداری وجود دارد .یعنی با افزایش سبک های عشق ورزی(صمیمیت ،هیجان
و تعهد) ،رضایت جنسی زوجین از یکدیگر افزایش مییابد و بالعکس .این نتیجه با نتایج تحقیقات کاوه ( ،)1393سانگ
( ،) 2015گالس )2014( 2و فونگ ،3ونگ 4و تام )2014( 5همخوانی دارد.ازدواج را می توان یکی از مهم ترین تصمیم
گیری ها در زندگی هر فرد دانست و رضایتمندی از ازدواج یکی از اصلی ترین عوامل تعیین کننده ی کیفیت زندگی
زوجین می باشد ویکی ازمهم ترین عوامل تعیین کننده ها رضایتمندی از رابطه جنسی زوجین ،می تواند باشد .باال بودن
سطح رضایتمندی جنسی زوجین باعث می شود که افرادعواطف و احساسات مثبت و عمیق تری را تجربه کنند و از
سالمت عمومی باالتری برخوردار گردند .اسپریچر در مطالعه ی خود نشان داد که باالبودن سطح رضایتمندی جنسی در
زوجین منجر به افزایش عشق و عالقه نسبت به همسر می گردد(سانگ.) 2015،
عشق و رضایت جنسی و ابعاد مختلف آن به جهت تاثیری که بر بهداشت روانی افراد دارد ،از اهمیت زیادی برخوردار اند.
رضایت جنسی از مهمترین شاخص های رضایت از زندگی همسران و برخورداری از سطوح باالی آن عاملی مؤثر در
عملکرد بهتر خانواده است(گالس..)2014،6این مطالعات نشان داده است که وجود رابطه ی جنسی مطلوب به نحوی که
بتواند باعث تامین رضایت طرفین شود نقشی بسیار مهم و اساسی در پایداری کانون خانواده دارد .رضایت جنسی ،در
حوزه های خانواده و مسا یل زناشویی ،اهمیت ویژه ای دارد .احساس ناکامی سرخوردگی و عدم ایمنی ناشی از فقدان
رضایت جنسی ،می تواند سالمت روان شناختی همسران ر ابا خطر مواجه کند(ویتسون.)2014،با توجه با اهمیت سبک
های عشق ورزی ،پیشنهاد می شود در مشاوره های پیش از ازدواج ،مقیاس عشق استرنبرگ ،از زوجین گرفته شود تا
ازاین لحاظ با یکدیگر قیاس شوند.پیشنهاد می شود.
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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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