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 غفاریان 1

 زنانگری رضایت جنسی  یی با میانجیزناشو  یزندگ  تیفی با ک  ی جنس  انتیبه خ  گرایشرابطه  

 

 5، جعفر طالبیان شریف4، داود راضی رودی3، الناز فروغی 2، عاطفه ایزدی1*حمیده غفاریان روح پرور

 

 چکیده 

ارتباط آن با متغیرهای مختلف، به بررسی روابط متغیرهای گرایش به    مقدمه: با توجه به اهمیت کیفیت زندگی زناشویی و 

  انتیبه خ گرایش رابطه  یبررسپژوهش حاضر  شود. هدف خیانت جنسی، کیفیت زندگی زناشویی و رضایت جنسی پرداخته می

 رضایت جنسی زنان بود.گری یی با میانجیزناشو یزندگ  تیفیبا ک یجنس

از نوع همبستگی است.    :پژوهش  روش جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهل شهر مشهد بود. برای این پژوهش توصیفی و 

نفر بر اساس روش نمونه گیری دردسترس از میان جامعه آماری انتخاب شد که   200ای به حجم سهولت در نمونه گیری نمونه

و مقیاس گرایش به    و همکاران  یباسب  ییزناشو  تیفیک  اسیمقدسون، هاریسون و کروسکاپ،  پرسشنامه رضایت جنسی ها   به

های آمار توصیفی مانند میانگین و واریانس و  های این پژوهش از شاخصخیانت زناشویی به انجام رسید. به منظور توصیف داده

 تحلیل مسیر استفاده شد. های آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون و برای تحلیل از شاخص 

به خیانت جنسی با کیفیت زندگی زناشویی و رضایت جنسی زنان رابطه منفی نتایج پژوهش نشان داد که بین گرایش    ها:یافته

و معنادار وجود دارد و بین رضایت جنسی زنان با کیفیت زندگی زناشویی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان  

 (.P<05/0) ای در رابطه گرایش به خیانت جنسی با کیفیت زندگی زناشویی زنان داردگرانهرضایت جنسی نقش میانجیداد که  
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 زنانگری رضایت جنسی یی با میانجیزناشو یزندگ تیف یبا ک یجنس انت یبه خ  گرایشرابطه  

این پژوهش نشان داد که رضایت جنسی نقش مهمی را در ارتباط بین کیفیت زندگی زناشویی و گرایش به خیانت  گیری:  نتیجه

های پیشگیرانه در دستور کار متخصصان بالینی و مشاوران خانواده  ن برنامهکند که الزم است در جهت تدویجنسی زنان ایفا می

 قرار گیرد.

 ی  جنس انتیبه خ  گرایش  یی،زناشو یزندگ تیفیک  ی،جنس تیارض :کلیدواژه ها

 

 مقدمه: 

خانواده به عنوان کوچک ترین جزء جامعه بشری مورد توجه تمامی مشاوران، روانپزشکان و روانشناسان قرار دارد. برخی معتقدند  

از مهمترین سازهکه ریشه تمامی مشکالت روانی در   ها،  های تعیین کننده سالمت خانواده خانواده قرار دارد، به عبارتی یکی 

مطالعه  موضوع زناشویی، رضایت و آن چون سازگاری مشابه هایزناشویی و سازه  (. کیفیت1باشد ) کیفیت زناشویی زوجین می

کیفیت زناشویی را لزوما مخالف اختالف زناشویی ندانسته، آن را  (  2)  1بسیاری از پژوهشگران حوزه خانواده است. فینچام و بیچ 

منفی(   هایتعارضات، نگرش منفی )شامل مثبت( و ابعاد زناشویی مثبت )شامل شادکامی و تعامالت مفهومی متشکل از ابعاد

ارتباط زوجین  گوناگون ابعاد شامل و مفهومی چندبعدی زناشویی، کیفیت لذا دارد؛ وجود روابط بین زوجین در هم با که دانندمی

  2فینچام و برادبری نظر (. طبق2رود )تعهد است و از عوامل ازدواج موفق به شمار می و انسجام شادمانی، چون سازگاری، رضایت،

  کُل و اسپانیرزندگی است.   زایتنش های مقابله آنها در موقعیت هایشیوه و شوهر و زن چگونگی تعامل تابع زناشویی کیفیت

( بیان کردند کیفیت زناشویی یک  4)  3(. تروکسل 3کیفیت زناشویی را به عنوان موفقیت و عملکرد یک ازدواج توصیف کرده اند )

افراد در خالل زمان تغییر می روابط میان  زیرا ماهیت و کیفیت  پویا است  عوامل  مفهوم  امکان شناسایی  این مطلب  یابد که 

 نماید. تأثیرگذار بر کیفیت یک رابطه را فراهم می

(. یک مسأله خاص در هر رابطه  5باشد )ی می یکی از عوامل مختل کننده کیفیت زندگی زناشویی، گرایش به خیانت زناشوی

ترین  خیانت زناشویی عمده(.  3صمیمی عبارت است از واکنش منفی به جذب شدن واقعی یا خیالی شریک زندگی به فردی دیگر )

مریکا  درصد از افرادی که در آ 40آورد. همچنین حدود  های مشاوره خانواده میدلیلی است که زوجین را برای طالق به کلینیک

 (. 6اند )اند که در طول زندگی زناشویی حداقل یک بار درگیر روابط خارج از حیطه زناشویی شدهاند، گزارش کردهطالق گرفته

کنند که همسرانی که به  درمانگران گزارش میتواند پیامدهای هیجانی شدیدی در زوجین ایجاد کند. روانمی 4خیانت زناشویی 

کنند  لب احساساتی مانند خشم، عزت نفس پایین، پایمال شدن، افسردگی و درماندگی را تجربه میها خیانت شده است، اغ آن

 . )7و همسران عهدشکن نیز با احساساتی نظری شرم، احساس گناه، تردید، عصبانیت و ناامیدی دست به گریبان هستند )

 
1 Fincham & Beach 

2 Bradbury 

3 Troxel 

1 Infidelity 

یی با  زناشو یزندگ تیفیبا ک یجنس انتیبه خ گرایشرابطه غفاریان روج پرور ح، ایزدی ع، فروغی ا، راضی رودی ا، طالبیان شریف ج. : استناد

 176-186(: 3)11؛ 1400بهداشت، ، خانواده و گری رضایت جنسی زنانمیانجی
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 غفاریان 3

از   -عاطفی یا عاطفی   -نوعی درگیری جنسی  (، 8براساس نظریه واگهان )  یا عهدشکنی زناشویی   تخیان جنسی با فردی غیر 

باشد. عهدشکنی زناشویی یا روابط نامشروع  شود و یکی از دالیل رایج برای پایان دادن به ازدواج میهمسر است که از او پنهان می

هایی شبیه شود. این نوع روابط باعث بروز نشانهطرف می  خارج از حیطه زناشویی همیشه موجب ضربه شدید احساسی به هر دو

ناامیدی، عدم اعتماد به نفس، از دست دادن  هایی مانند: افسردگی، خشم،  چنین احساسبه اختالل استرس پس از ضربه و هم

دهد و  از دست می(. او اعتماد و حس تعلق خاطر خود را  9)  شودهویت و احساس بی ارزشی در فرد مورد خیانت واقع شده می

های شخصی و جنسی آسیبی است که بر عزت نفس و قابلیت  ،ترین نتیجه منفیکند. مهمتمایل زیادی به ترک همسرش پیدا می

آید و در این  شود. تجربه افسردگی و اضطراب به دنبال اولین افشاسازی در هر دو نفر به وجود میهمسر خیانت دیده وارد می

که این امر باعث بروز احساس ضمن این  ،بینندآسیب شدیدتری می   ،اندتری به همسر خود داشتهاد بیشمیان، کسانی که اعتم

 (.10) شودافسردگی و عذاب وجدان در همسر عهدشکن نیز میتردید، 

در رابطه   ( نشان داد رضایت جنسی و رضایت زناشویی برای زن و مرد هم در ازدواج دائم و هم 11)  1مطالعه استفنسون و مستون 

هایی جداگانه بترتیب  ( نیز در پژوهش13زاده و امیریان زاده )( و امیریان12)  2به هم مربوط است، همچنین لیتزرینگ و گوردون

تأیید کرده را  عاطفی  رابطه صمیمیت جنسی و صمیمیت  نیز  و  زناشویی  رضایت  و  رضایت جنسی  بررسیرابطه  اما  های  اند، 

نتوانست اطالعات مفیدی ارائه دهد، چون رضایت جنسی و کیفیت ارتباط ممکن است همزمان بر هم اثر بگذارند.  بینانه  پیش

ی براساس نظریه مسترز و جانسون  جنسی  مندت  رضای.  (5رابطه رضایت جنسی و رضایت زناشویی در زنان بیشتر از مردان است )

روابط    .باشد د  فری  جنسه  رابط  با ط  مرتبی  منفت و  مثبد  ابعاز  اد  فری  ذهنی  ارزیابز  اه  برآمده  کی  عاطف خ  پاسک  یز  ات  عبارتس(  14)

ها و احساسات  ورزی باشد؛ بدین معنی که قلبکننده خواهد بود که توأم با عشقجنسی تنها هنگامی به معنای واقعی کلمه اغناء

بلکه تنها به دنبال رضایت جنسی هستند.   خود را با هم سهیم شوند. اغلب مردم به دنبال تجارب جنسی اغناء کننده نیستند،

توان به اغنای جنسی دست یافت. رضایت و احساس  ورزی و نفوذ اجرای عمل جنسی، نمی های عشقتنها با اصالح و بهبود روش

 (. 15پذیر است )ای احساس و عاطفی میان دو انسان امکاناغنای درونی، تنها با بهبود و اصالح رابطه

ت و اهمیت کیفیت زندگی زناشویی و لزوم بررسی متغیرهای مرتبط با آن و نیز با توجه به نبود پژوهشی  با توجه به حساسی

به خیانت جنسی   گرایشآیا رضایت جنسی نقش میانجی گرایانه در رابطه هدف پژوهش این است منسجم در خصوص موضوع، 

 با کیفیت زندگی زناشویی دارد؟ 

 : روش پژوهش

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان متاهل شهر مشهد بود.  .  تحقیق حاضر به لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی است

نفر    200ای به حجم  ه، برای سهولت در نمونه گیری نمونبا توجه به وسیع بودن جامعه آماری و عدم دسترسی به فهرستی از آن 

در این مطالعه از ابزارهای زیر استفاده   بر اساس روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه، از میان جامعه آماری انتخاب شد.

 شد: 

  17تدوین شده است که حاوی    3این مقیاس توسط هادسون، هاریسون و کروسکاپ :  (ISS)پرسشنامه رضایت جنسی  

= همیشه( درجه بندی 5= بیشتر اوقات و  4= گاهی اوقات،  3=بندرت،  2= هرگز،  1ای لیکرت )درجه  5سؤال بوده و با مقیاس  

 
1 Stephenson & Meston 

2 Litzinger S, Gordon 

3- Hudson, Harrison & Crosscup 
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 زنانگری رضایت جنسی یی با میانجیزناشو یزندگ تیف یبا ک یجنس انت یبه خ  گرایشرابطه  

ارزیابی می را در دو بعد رضایت فیزیکی و رضایت جنسی  رفتارها و  شده و رضایت جنسی  نماید. بعد رضایت فیزیکی شامل 

عد هیجانی در برگیرنده صمیمیت و کیفیت روابط جنسی است. هادسون معتقد است که این مقیاس، رضایت  تمایالت جنسی و ب

 92/0سنجد. ثبات درونی این آزمون از ضرایب آلفای کرونباخ  های جنسی میجنسی را از طریق درجه، شدت و وسعت در مؤلفه

گیری  هایی دارد که به منظور اندازهباط معناداری با مقیاسها بیانگر آن است که این پرسشنامه ارتگزارش شده است. پژوهش 

(.  16گزارش شده است )  66/0اند. ضریب همبستگی این مقیاس با پرسشنامه رضایت زناشویی  های مشابه طراحی شدهسازه

ای هریک از ابعاد رضایت  و بر  94/0درباره پایایی و اعتبار الزم به ذکر است که مقدار آلفا برای کل مقیاس رضایت جنسی برابر با  

های رفتار جنسی، تمایالت جنسی،  و برای خرده مقیاس   90/0و    88/0جنسی فیزیکی و رضایت جنسی هیجانی به ترتیب برابر با  

برآورد شده است. ضریب پایایی نیز با    74/0و  87/0،  78/0،  84/0صمیمیت جنسی و کیفیت روابط جنسی به ترتیب برابر با  

از روش د   92/0و ضریب اصالح شده اسپیرمن براون برابر با    85/0ونیمه کردن برای مقیاس رضایت جنسی برابر با  استفاده 

 (. 17محاسبه شده است )

 3ستنسنیو کر  2، الرسن1کران  ، یشده توسط باسب  دنظری فرم تجد  :(RDASو همکاران )  یباسب  ییزناشو  تیفی ک  اسیمق

خرده    3و    هیگو  14پرسشنامه از    نیرود. ا  ی بکار م  ییروابط زناشو  تیفیک  زانیدر ساخته شده است که به منظور سنجش م

را نشان   ییزناشو  تیفیشده است که در مجموع نمره ک  لیسوال( تشک   3)  مسوال( و انسجا  5)  تیسوال(، رضا  6توافق )  اسیمق

 باالتر است.  ییشوزنا تیفیدهند و نمرات باال نشان دهنده ک یم

پایایی    باشد.  ی ( م5=    میو توافق دائم دار  0=    میاختالف دار  شهی)هم  ینقطه ا  6  کرتیل  فیپرسشنامه بصورت ط   یگذار  نمره

( برای سه خرده مقیاس توافق، رضایت، انسجام به 2005پرسشنامه به شیوه آلفای کرونباخ در مطالعه هولیست، کودی و میلر )

 گزارش شده است. 90/0و  80/0، 79/0ترتیب از 

  14ونه برای  (، ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف پرسشنامه کیفیت زناشویی در کل نم1394)   زاده   فاتحی  پناهی و در پژوهش  

( که حاکی از همگونی و همسانی  70ماده و عامل های چهارگانه استخراج شده، به تفکیک جنس رضایت بخش و باال بوده )باالی  

است. این همبستگی ها از نظر آماری معنادار    71/0تا    49/0ماده های پرسشنامه هستند. همبستگی خرده مقیاس ها با هم بین 

پرسشنامه ی کیفیت زناشویی در ارتباط با مفاهیم مبتنی بر سازه های از قبیل رضایت زناشویی،    (. رواییP>001/0هستند )

همبستگی زوجین و توافق زوجین آزمون شد. جدول زیر ضرایب روایی، معنادار بین عامل های پرسشنامه ی کیفیت زناشویی با  

 (.18) (P<0001/0طح معناداری بوده است )پرسشنامه های مالک را نشان می دهد. که در همه آن ها رابطه در س

( ترجمه 1389این پرسشنامه توسط مارک واتلی تهیه شده است و توسط عبداله زاده )  مقیاس گرایش به خیانت زناشویی:

دارای   مقیاس  است.  )  12شده  مخالف  بسیار  از  گانه  است که هر سؤال در طیف هفت  )1عبارت  موافق  بسیار  تا  است.  7(   )

ها شامل جمالتی راجع به احساسات منفی و مثبت پرسشنامه خواهان واکنش و نظر صادقانه آزمودنی به جمالت است. عبارت

دهد. هدف از این سنجش، شناخت نسبت به مقوله خیانت است که آزمودنی بنا به احساس خود به جمالت نمره یک تا هفت می

وط به خیانت زناشویی است. در واقع پرسشنامه خیانت، مقدار تمایل و میزان نوع احساسات و تفکر افراد نسبت به مسائل مرب

نفر از زنان و مردان   383سنجد. آلفای کرونباخ این مقیاس در بین  پذیرندگی یا ردکنندگی خیانت را از منظر افراد مختلف می

 (. 19) بدست آمده است 84/0مجرد و متأهل ساکن شهرهای علی آباد و بهشهر که بصورت تصادفی انتخاب شدند 

 

 
2-keran 

3-Lursen 

4-Krisstansen 
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 غفاریان 5

 

 : های پژوهشیافته

یافته های توصیفی پژوهش آورده شده   1در جدول  شود.ها پرداخته میدر این قسمت به بررسی توصیفی و استنباطی داده 

 است.

 های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش : یافته1جدول 

Table 1: Descriptive findings related to research variables 
 

 کشیدگی چولگی  انحراف استاندارد میانگین  متغیر 

 47/0 55/0 23/1 74/13 گرایش به خیانت جنسی 

 -84/0 90/0 67/2 17/168 رضایت جنسی

 -13/0 -55/0 73/1 01/63 کیفیت زندگی زناشویی

 

به    زندگی زناشوییدهد که میانگین متغیرهای گرایش به خیانت جنسی، رضایت جنسی و کیفیت  نشان می  1نتایج جدول  

برابر   می  01/63و    17/168،  74/13ترتیب  نشان  فوق  نتایج جدول  نرمال  است. همچنین  حاضر  پژوهش  های  داده  که  دهد 

 باشند. می

 

 : ضرایب همبستگی پیرسون مربوط به متغیرهای پژوهش 2جدول

Table 2: Pearson correlation coefficients related to research variables 
 

 کیفیت زندگی زناشویی متغیر 

 -56/0** گرایش به خیانت جنسی 

 

دهد که بین گرایش به خیانت جنسی با کیفیت زندگی زناشویی زنان رابطه منفی معنادار وجود  نشان می   2نتایج جدول  

فرضیه فرعی اول این پژوهش مبنی بر اینکه بین گرایش به خیانت جنسی با کیفیت زندگی زناشویی  (. از این رو،  P<05/0دارد )

 شود.زنان رابطه وجود دارد، تایید می

 

 : ضرایب همبستگی پیرسون مربوط به متغیرهای پژوهش 3جدول 

Table 3: Pearson correlation coefficients related to research variables 
 

 ضایت جنسیر متغیر 

 -60/0** گرایش به خیانت جنسی 
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 زنانگری رضایت جنسی یی با میانجیزناشو یزندگ تیف یبا ک یجنس انت یبه خ  گرایشرابطه  

(. P<0/ 05دهد که بین گرایش خیانت جنسی با رضایت جنسی زنان رابطه منفی معنادار وجود دارد )نشان می  3نتایج جدول  

دارد،  از این رو، فرضیه فرعی دوم این پژوهش مبنی بر اینکه بین گرایش به خیانت جنسی با رضایت جنسی زنان رابطه وجود  

 شود. تایید می

 

 : ضرایب همبستگی پیرسون مربوط به متغیرهای پژوهش 4جدول 

Table 4: Pearson correlation coefficients related to research variables 
 

 کیفیت زندگی زناشویی متغیر 

 51/0** رضایت جنسی

 

جدول   می  4نتایج  با  نشان  زنان  جنسی  رضایت  بین  که  زناشویی  دهد  زندگی  دارد  کیفیت  وجود  معنادار  مثبت  رابطه 

(05/0>P  از این رو، فرضیه فرعی سوم این پژوهش مبنی بر اینکه بین رضایت جنسی با .)  زنان رابطه کیفیت زندگی زناشویی

 شود.وجود دارد، تایید می

 

 یابی معادالت ساختاری مربوط به فرض اصلی پژوهش ارائه شده است.  در شکل زیر نتایح حاصل از مدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زندگی    .1شکل  با کیفیت  به خیانت جنسی  رابطه گرایش  در  رضایت جنسی  میانجیگرانه  نقش  به  مربوط  برازش شده  مدل 

 زناشویی زنان 

 

باشد.  دهد که رضایت جنسی میانجی رابطه گرایش به خیانت جنسی با کیفیت زندگی زناشویی زنان میشکل فوق نشان می

(، نیکویی  IFI(، برازش افزایشی ) RFI(، برازش نسبی )NFIازش هنجاری )(، برCFI(، برازش تطبیقی )2χدو )های خیشاخص

به نقش میانجیگرانه رضایت جنسی  شده مربوط( برای مدل برازشRMSEA( و قریب ریشة میانگین مجذورات )GFIبرازش )

بر اساس منابع موجود بود.    001/0و    0  ،1  ،1  ،1  ،1  ،1(  P= 1در رابطه گرایش به خیانت با کیفیت کیفیت زندگی زناشویی )

باشند و شاخص قریب ریشه میانگین مجذورات   90/0تر از  های برازش بزرگ( بهتر است شاخص1391)میرز، گامست و گارینو،  

توان استنباط کرد که مدل برازش شده از برازش کاملی برخوردار  می برازش هایشاخص به توجه رو، باباشد. از این  08/0کمتر از  

 است. 

**27/0 
**59/0- 

گرایش به خیانت 

 جنسی

 رضایت جنسی

کیفیت زندگی 

 -40/0** زناشویی
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 غفاریان 7

(  P  ،40/0-=β  ،73/5 -=t<05/0بینی کننده کیفیت زندگی زناشویی )داری پیشطور منفی و معنیبه خیانت جنسی به  گرایش

هستند    زندگی زناشوییکننده کیفیت  بینیباشند. رضایت جنسی نیز پیش( میP  ،59/0-=β  ،26/10-=t<05/0و رضایت جنسی )

(05/0>P  ،27/0=β  ،80/2=3از اینرو می .)40/0  زندگی زناشوییه اثر مستقیم گرایش به خیانت جنسی بر کیفیت  توان گفت ک  ،

باشد. از سوی می  27/0  زندگی زناشوییو همچنین رضایت جنسی بر کیفیت    -59/0گرایش به خیانت جنسی بر رضایت جنسی  

-P  ،56/3<05/0)  -16/0برابر  دیگر اثر غیرمستقیم گرایش به خیانت جنسی بر کیفیت زندگی زناشویی از طریق رضایت جنسی  

=t ای در رابطه گرایش به خیانت  باشد. از اینرو، فرض اصلی این پژوهش مبنی بر اینکه رضایت جنسی نقش میانجیگرانه( می

 شود. جنسی با کیفیت زندگی زناشویی زنان دارد، تایید می

 

 : گیریبحث و نتیجه

به خیانت جنسی با کیفیت زندگی زناشویی و رضایت جنسی زنان رابطه منفی و  در این پژوهش نشان داده شد که بین گرایش 

معنادار وجود دارد و بین رضایت جنسی زنان با کیفیت زندگی زناشویی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان  

این فرضیه  .ی زناشویی زنان داردای در رابطه گرایش به خیانت جنسی با کیفیت زندگ گرانهرضایت جنسی نقش میانجیداد که 

 ( و همسو هم جهت بوده است.21(، اویوو )20) 1(، بروان و اریک19رجبیون ) (،5با نتیجه پژوهش قاسمی ، رنجبر و شریفی )

های  ترین جنبهترین و پیچیدهر است که یکی از مهمای برخوردا در تبیین این یافته، توجه به سالمت روانی زنان از اهمیت ویژه

شان است. در واقع زنان برخوردار از سالمت کامل جنسی، روانی و عاطفی،  سالمت آنان، امور جنسی، جنسیت و میل جنسی

صمیمیت و های مستحکم زندگی خانوادگی سالم و توأم با سعادت هستند. سرکوب نیازهای طبیعی آنان، آثار نامطلوبی در  پایه

تواند تأثیر بسزایی در نحوه کارکرد و  نشاط اعضای خانواده بر جای خواهد گذاشت و داشتن روحیه امید، سرزندگی و شادابی می

(. عوامل متعددی در رضایت از زندگی در زنان  22ها داشته و به نوبه خود موجبات شادی نسل بعد را فراهم کند )فعالیت آن

دهد،  ( نشان می23)  2ترین این عوامل، روابط جنسی سالم و خوشایند است. همانطور که پژوهش رافیمنقش دارد، که یکی از مه

با همسرانشان میبی آنها  روابط  بروز مشکالتی در  باعث   ، زنان  به صورت  توجهی به مسئله رضایت جنسی در  غالبا  گردد که 

کند. در حقیقت اعتماد به نفس، ناکامی و عدم ایمنی، بروز میگیری، احساس تحقیر و عدم  دلخوری، حسادت، رقابت، حس انتقام

مندی یا عدم رضایت جنسی به عنوان یک دلیل پنهان برای رابطه بهتر یا کشمکش و تعارض بین همسران مطرح است. رضایت

رابطه جنسی به عنوان    تواند با رضایت کلی از زندگی رابطه داشته باشد، زیرا انسان بههمچنین رضایت زناشویی در زندگی، می

  مارکس کند و  یک وسیله ارتباط و راهی برای ابراز انواع متفاوتی از هیجانات مانند: صمیمیت، عشق، خشم و پرخاشگری توجه می 

و رابطه فرد با دیگران نگرش سیستمی دارد. از این دیدگاه یک فـرد مـتأهل دارای   همسرش  به فرد، رابطه فرد با  نسبت  (1989)

  کـه دربرگیرنده بعد درونی   اسـت  فرد  است. اولین زاویه، خوددرونی  بیرونی  شامل زاویه درونی، زوایه همسری و زاویه   زوایه  سه 

گیرد.  می  فـردشکل  های گـوناگون اسـت کـه به وسیله پیشینه طوالنی از تمامی تجربیات زنـدگیها و انرژی ها، انگیزهفرد وتالش

شود و از او مراقبت  کند، با او هماهنگ میهـمسر تـوجه می   به  به طور مداوم  که  خود  از   بخش  با همسر است. آن زوایه دوم رابطه  

 (. 24د )کنمـی

 
1-Brown, G. & Erik 
2- Roffi   
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 زنانگری رضایت جنسی یی با میانجیزناشو یزندگ تیف یبا ک یجنس انت یبه خ  گرایشرابطه  

از فاکتورهای مؤثر در ایجاد رضایت مندی زناشویی ایجاد صمیمیت در بین زوجین است که در واقع زوجین در محیط  یکی 

تری نیز دارند و جذابیت این ارتباط در طی زمان باقی خواهد ماند. برای ایجاد و بقای  بخشرضایتصمیمانه و شاد، روابط جنسی  

ای برخوردار است که عدم این فضای صمیمی، سرزندگی و شادابی زوجین را از این رابطه صمیمانه، رابطه جنسی از اهمیت ویژه

یابی جنسی و افزایش سطح لذت گذشت زمان این صمیمیت و کام  برد و بر کیفیت ازدواج اثر منفی خواهد گذاشت و بابین می

بریدگی تمایالت در رفتارهای  و رضایت حاصل از آن در بین زوجین است که عامل اصلی در جلوگیری از گسیختگی و عنان

اند که بین  ودهها نیز مؤید این بجنسی آنان و جستجوی ارضای جنسی در روابط غیر زناشویی و خارج خانوادگی است و پژوهش

داری وجود دارد. در واقع رابطه جنسی، دلبستگی بین زوجین صمیمیت در روابط جنسی با کیفیت زندگی زناشویی ارتباط معنی

ها، ارتباط جنسی زمانی  کند، چرا که این دو متغیر با یکدیگر ارتباط دو سویه دارند و برای بسیاری از زوجرا نسبت به هم زیاد می

شان را پاسخ گویند و در  تری را با یکدیگر برقرار کنند و نیازهای دلبستگیتر و ظریففتد که قادر باشند ارتباط لطیفااتفاق می

های عاشقانه بین زوجین است. پیوندهای عاشقانه، صمیمیت و رضایت از رابطه جنسی عوامل واقع روابط جنسی، جزئی از ارتباط 

بینیم که بین میزان صمیمیت و همدلی همسران با های انجام شده دیگر نیز میررسیکلیدی در دلبستگی زوجین هستند. در ب

تر و احساس شادکامی، ارتباط وجود دارد و روابط جنسی و ابراز محبت، سازگاری زناشویی را باال  ارضای جنسی بهتر و کامل

 (. 25برد )می

ن مسائل زندگی زناشویی محسوب شده است و به عنوان فشارسنج تریبا توجه به اینکه رابطه جنسی از لحاظ اهمیت در ردیف مهم

های دیگر رابطه باشد، لذا مقیاس خوبی از سالمتی کننده رضایت زوج از جنبه تواند منعکسکند، میهیجانی در روابط عمل می

ن از همدیگر است که این  دهنده بخشی از ادراک زوجیتواند باشد. در واقع روابط جنسی شکلو تندرستی کلی روابط زوجین می

شوند، ارتباط مثبت دارد و به منزله مینیاتور روابط دیگر زوجین است و چنانچه  ادراکات با رفتارهایی که موجب تداوم ازدواج می

پژوهش نشان داد، هر چه روابط زناشویی افراد از کارآمدی بیشتری برخوردار باشد و صمیمیت زناشویی بیشتری را تجربه نمایند،  

میزان گرایش افراد به خیانت زناشویی کمتر بوده و در این میان نقش مهم رضایت جنسی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و 

گانه مثلث عشق استرنبرگ شامل صمیمیت، تعهد و جاذبه جنسی است. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد  موید رابطه سه

بر متغیرهای  نواده، آموزشهای خاشود، در جهت کاهش آسیبمی با تمرکز  ازدواج،  ابتدای  از  روانشناختی ویژه زوجین  های 

 پژوهش ارائه گردد. 

 های پژوهشمحدودیت

کاهد، لذا پیشنهاد  های این پژوهش، تحقیق بر روی زنان متاهل بود که این از تعمیم نتایج به سایر افراد جامعه میاز محدودیت

آوری تر و بر روی هر دو جنس انجام گردد. محدودیت دیگر پژوهش، جمعبه بررسی جامعه وسیعهای آتی،  شود در پژوهشمی

ها و اطالعات از طریق خودگزارش دهی و پرسشنامه انجام پذیرفت که این شیوه همیشه تحت تاثیر عوامل متعدد تاثیرگذار داده

ها همچون شود از سایر ابزار گردآوری دادهلذا پیشنهاد می  باشد، پسند میهای جامعهدهندگان به ارائه پاسخمثل گرایش پاسخ

 مصاحبه استفاده گردد. 

 پژوهش کاربرد

باشد تا  با توجه به نتایج پژوهش، کاربرد آن برای زوجین جوان، در مشاوره پیش از ازدواج و ابتدای زندگی زناشویی آنها می

 های خانواده به حداقل برسد. آسیب
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 غفاریان 9

 اخالقی اتظمالح

جهت  به پژوهش  اطالعات ماندن محرمانه خصوص در آنها  به دهیاطمینان و ها کنندهشرکت آگاهانه رضایت کسب از بعد

 .شدند  پژوهش وارد کنندگانشرکت اخالقی رعایت مالحظات 

 منافع  تضاد

 .دارندمی اعالم را منافع تضاد عدم صورت بدین  نویسندگان
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