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  پتانسيل خيانت بررسي جامعه شناختي
  و عوامل مؤثر بر آن  در روابط زناشويي

 در بين كارمندان ادارات دولتي و خصوصي
 
  گلناز واحدي، مصطفي اجتهادي

  )25/02/96، تاريخ پذيرش 15/07/95(تاريخ دريافت 
  

 چكيده
احتي و نيز تاثير عوامل پژوهش حاضر كوشيده است تا با در نظر گرفتن تاثير عوامل جامعه شن

در روابط  "خيانت"به ويژه تاثير عوامل روان شناسي اجتماعي، به بررسي پتانسيل  –روان شناختي 
: (حجم نمونه هاي خصوصي بپردازد هاي دولتي و سازمان زناشويي در ميان كارمندان متأهل سازمان

و توانايي نهفته در افراد براي  ). بررسي پتانسيل خيانت، بررسي احتمال خيانت، بررسي گرايش252
اقدام به خيانت زناشويي است به اين معني كه افراد چقدر احتمال، گرايش و توانايي دارند كه با 

  فردي غير از شريك زندگيشان به صورت پنهاني وارد رابطه عاطفي و يا جنسي شوند.
اداره خصوصي و يك  6تي،ادره دول 4در اين تحقيق با انجام پيمايش در ميان كارمندان متأهل 

دولتي ميزان پتانسيل خيانت و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن سنجيده شده است.  - بيمارستان آموزشي
عامل آنومي، ارضاء نياز، مقايسه اجتماعي، 5 به اين منظور، پتانسيل خيانت با در نظر گرفتن 

اري شامل رضايت، كيفيت عامل مطرح در مدل سرمايه گذ 4يادگيري اجتماعي، كنترل اجتماعي و 
  شود.  ميجايگزين، سرمايه گذاري در رابطه و تعهد، تبيين 

بر طبق نتايج تحليل چند متغيري سه متغير تعهد زناشويي، كيفيت جايگزين و ارضاء نياز به 
را در تبيين پتانسيل خيانت بيشترين تأثير  0,208و  0,298،  - 0,346ترتيب با ضريب مسير

  اند. داشته
هاي جمعي  ، ارزشها هاي تحقيق ما را به اين سمت سوق داد كه در جريان بحران ارزش يافته

هاي جمعي سيطره خود را از دست بدهد در  شود و آنومي باعث مي شود كه ارزش دچار تزلزل مي
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هاي فردي خود را بر اساس تجربياتش شكل دهد. بسته به نوع  گيرد تا ارزش نتيجه فرد  تصميم مي
هاي فردي بيشتر حاكم شوند،  هاي وي تغيير مي كند. در اين شرايط هرچه ارزش فرد ارزشتجربيات 

رود؛ به دنبال اين كاهش تعهد،  شود و به دنبال آن پتانسيل خيانت باال مي تعهد فرد كمتر مي
د دهند و زمينه براي فر ها و باورها اثر كنترل كنندگي خود را از دست مي ها، سنت ها، ارزش هنجار

هاي جديد و تجربيات جديد برود، تجربياتي كه هيچ تعهدي در پس شود تا به سراغ رفتار فراهم مي
(كيفيت جايگزين) از سويي و عدم ارضاء نياز در  هاي محيطي خود ندارد. در چنين شرايطي جاذبه

سوي هاي عاري از تعهد از  روابط بين زوجين با وجود زمينه اجتماعي فراهم شده جهت تجربه كردن
  نمايد. ديگر، مكانيسم بروز خيانت را قابل تبيين و تفسير مي

پتانسيل خيانت در رابطه زناشويي، احتمال خيانت، گرايش به خيانت، توانايي  مفاهيم كليدي:
   .نهفته براي اقدام به خيانت

  
  مقدمه 

 "اجتماعي واحد"عنوان كوچكترين و با اهميت ترين  مشكالت و معضالتي كه خانواده امروز به 
كم سابقه است؛ چرا كه  - دست كم -روست، در تاريخ جوامع انساني بي سابقه يا  جامعه، با آن روبه

شدند. از اين رو  مي "جامعه پذير"خانواده در گذشته جايي بوده است كه اعضاي جامعه در آن 
آمده است. اما  يگويي به نيازهاي عاطفي افراد را به شمار م براي پاسخ "نهاد"خانواده مهمترين 

  -بر خالف خانواده ديروز  –دهند كه خانواده امروز  هاي علمي نشان مي ها و نيز بررسي مشاهده
و  ها بسيار آسيب پذير است و اين آسيب پذيري در روابط ميان اعضاي خانواده: روابط ميان زن

دان و ... ، بيش از پيش ظهور شوهرها؛ روابط ميان پدر و مادرها (والدين) و فرزندان؛ روابط ميان فرزن
  و بروز پيدا كرده است. 

شوند، تا  ميخانواده امروز مطرح  "فروپاشي"يي كه درباره ها ها و نظريه با وجود همه بحث  
را  - اينجا اعضاي خانواده  – ها كنون هيچ جايگزين ديگري كه به درستي بتواند روابط عاطفي انسان

يي كه ها هد، يافت نشده است. از اين رو  مشكالت و ناهنجاريدر دورن خود جاي داده و سامان د
  درستي و با دقت بررسي شوند. رو ست، بسيار حائز اهميت هستند و بايد به خانواده، امروز با آن روبه

 اي پديدهشناسان با  شناسان و جامعه هاي سال است كه پژوهشگران خانواده و به ويژه روان سال 
، رو در رو هستند و به بررسي گستردگي و ابعاد آن در "خيانت"يا  "زناشويي فرا"تحت عنوان روابط 

هاي اين پديده و نيز عواملي كه  ها همواره كوشش كرده اند تا ريشه پردازند. آن ميجامعه امروز 
ظهور و بروز اين پديده را در جامعه امروز ممكن ساخته است را شناسايي كنند. چرا كه پيامدهاي 

اين پديده در جامعه امروز ابعاد گوناگوني پيدا كرده و به روابط خانوادگي و خانواده، زيان بار 
ي خود ها شناسان، در بررسي شناسان و جامعه هاي جدي وارد ساخته است. از اين رو روان آسيب

اند و حتي  بوده يا يافتن راه حلي براي  اين مسئله يا معضل اجتماعي "درمان"دنبال  همواره به
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اند. از اين رو  را نيز در نظر گرفته و اجرا نموده "باز پروري"هاي گوناگون  ي درماني و دورهها روش
و در  ها دهند رابطه ميان زن و شوهر در خانواده ميي علمي بسياري وجود دارد كه نشان ها يافته

ياري از در بس "خيانت"جامعه امروز بسيار شكننده و آسيب پذير شده است و به تبع آن، پديده 
جوامع توسعه يافته؛ از جمله در كشور اياالت متحده آمريكا و نيز حتي در جوامع درحال توسعه، با 

 41در آمريكا منتشر شد،  2014براي نمونه، طبق آماري كه در سال . شود ميمشاهده  فراواني زياد،
 . 1اند سمي يا عاطفي كرده) اقدام به خيانت جها هر دو زوج يا يكي از آندرصد از زوجين آمريكايي (

 از درصد 20 و متاهل مردان از درصد 25 از ) درگير بودن بيش2001همچنين اتكينز و همكاران (
  كنند. ميخود برآورد  روابط دوره طول ازدواج، در از خارج جنسي رابطه در متاهل زنان

در روابط  "يانتخ"، مسئله هاي فرهنگي كه ميان جوامع انساني وجود دارند علي رقم تفاوت
در كشور ما نيز مذهب و عرف . شود ميزناشويي در اغلب اين جوامع مذموم و غير اخالقي تلقي 

شمارد و نگاه منفي نسبت به اين موضوع دارد. زيرا  پسند ميجامعه اين مسئله (خيانت) را بسيار نا
و به آبرو و حيثيت گردد  در جامعه ما اين مسئله يك امر يا مسئله شخصي يا خصوصي تلقي نمي

كه اين مسئله به لحاظ ديني و قانوني نيز با ممانعت شديد  ضمن اين شود؛ اجتماعي افراد گره زده مي
شود؛  (خيانت) اغلب در خفا و به صورت پنهاني انجام مي "رفتار"رو است. ازاين رو اين  همواره روبه
ث شده است كه آمار و ارقام دقيق و به ويژه در جامعه ايران، باع –كه قبح اين رفتار  ضمن اين

هاي حقوق، روانشناسي  اين در حالي است كه متخصصان حوزهرسمي درباره آن وجود نداشته باشد. 
رشد در حال  به و جامعه شناسي اتفاق نظر دارند كه اين نوع رفتار در جامعه امروز ايران با روندي رو

گون مشاهده شده است. شاهد مثال اين امر ي اجتماعي گوناها گسترش است و تا كنون در گروه
سازمان دفاع از قربانيان خشونت است كه در سال  "روابط فرا زناشويي"پنل در  2اظهارات ليال بهنام

استان كشور  15نتايج تحقيقي كه در  "برگزار شد. ليال بهنام در اين پنل اظهار داشت كه:  1391
 33. قتل مردان از سوي همسرانشان بوده است درصد 67دهد خيانت علت  انجام شده نشان مي

درصد مردان هم با واكنش در برابر خشونت، حمله ناگهاني و تهديد از سوي همسر خود مواجه 
 91از مهمترين علل اصلي طالق درايران در سال " ها: همچنين به نقل از خبرگزاري"اند.  بوده

: 93ها و در سال  عقيدتي و دخالت خانواده: مسايل 92خيانت، اقتصاد و اعتياد زوجين ؛ در سال 
دي  16بارديگر خيانت و عدم رضايت جنسي بوده است، گروه خانواده، (نگارش در سه شنبه، 

 
1https://www.newswire.com/these-cheating-statistics-probably/271424:Associated 
Press,Jornal of Marital and Family Therapy,2014 

،مركز 19/1/1391دكتر ليال بهنام، عضو هيئت مديره سازمان دفاع از قربانيان خشونت دكتراي روانشناسي عمومي، 2
 مشاوره رها
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خيانت به همسر را به عنوان  ،شناسايي داليل طالقي انجام شده جهت ها . در پژوهش 1")1393
؛ محسن زاد و 1393مهر، عباس پور :نموده است (خجسته شناسايي  يكي از علل مؤثر بر اين پديده

در پژوهشي با عنوان بررسي ميزان شيوع بي وفايي و ) 1387(كاوه همچنين  .)1390همكاران: 
هاي متأهل مراجعه كننده به مراكز  نفر خانم 200اي متشكل از  خيانت زوجين شهر تهران با نمونه
داركي دال بر ارتباط برقرار كردن شواهد و م ها درصد خانم 48مشاوره، به اين نتيجه رسيد كه 

درصد از شوهران، رابطه جنسي با  27و ؛ هاي ديگري را مالحظه  كرده بودند همسرشان با خانم
ها فكر برقراري  درصد از خانم 38همچنين . اند فردي از جنس مخالف، غير از همسر را داشته

فكر خيانت به همسرشان را  درصد 13شان خطور كرده و  ارتباطي عاطفي با مردي ديگر به ذهن
درصد اقدام به  2اقدام به برقراري ارتباط عاطفي و  ها درصد خانم 13و از اين تعداد  كرده بودند

  .اند نموده) برقراري ارتباط جنسي(خيانت 
  

  طرح مسئله
در رابطه زناشويي است. اين معضل اكنون در ميان  "خيانت"يكي از معضالت جامعه امروز، 

 ها  و به همايش ها يي را ايجاد كرده است. دامنه اين نگرانيها از اعضاي  جامعه نگرانيبخش وسيعي 
ها و  هاي متعددي پيرامون اين مسئله در دانشگاه هاي نيز كشيده شده است. اخيرا نشست گردهمايي

ي متعدد خود، از ها . صدا و سيما در برنامه2شوند ديگر مراكز علمي و فرهنگي كشور برگزار مي
در ميان  3وگو نمايند. نمايد تا پيرامون اين موضوع بحث و گفت ميكارشناسان حوزه خانواده دعوت 

اين امر، از يك سو، نشان  شود و ميمردم و در كوچه و بازار نيز درباره اين موضوع بسيار سخن گفته 
ز از قبح اين پديده از  فراگير شدن اين پديده دارد و از سوي ديگر، بيانگر آن است كه در جامعه امرو

هاي اخير  هايي از اين دست به شدت كاسته شده است. بازتاب گسترده اين پديده طي دهه و پديده
 4هاي جمعي (سينما و تلويزيون و نشريات)  نيز قابل تامل است. رسانه در

 
1 http://setaresobh.irو http://www.tabnak.ir/fa/news/534919/ 

گانه تهران  22كه توسط سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در مناطق "خانواده پايدار"هاي  سلسله نشست ٢
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ( 1395آذر  22در تاريخ  همايش ملي سبك زندگي و خانواده پايدار، 1395
 تهران).

-2/8اده.  (تاريخ: دوست، مشاور خانو ، برنامه صبحي ديگر، متخصص: دكتر منصوره رحمان1391شبكه آموزش، سال  3
شبكه آموزش،  -2) موضوع:  مسئله خيانت زناشويي و عوامل مؤثر بر اين مسئله 1391سال 9/ 8 - 30/8- 23/8- 9/8

هاي  )، برنامه حريم مهرورزي، موضوع مشكالت متعدد پيرامون مسائل زناشويي (در برنامه1395تاكنون ( 1394سال 
 ي روابط زوجين.سرد  متعدد) از جمله بحث خيانت زناشويي و

)، 1385(سال  داريوش مهرجويي -يسنتور)، 1380(سال  كيومرث پوراحمد -لداشب يهاي سينمايي:  فيلم 4 
 حسين فرح بخش -)، خصوصي1389(سال  مازيار ميري - )، سعادت آباد1384اصغر فرهادي (سال  -چهرشنبه سوري



 1395 ، زمستان4شناسي ايران، دوره هفدهم، شمارة  مجله جامعه

١٠٩ 
 

سيار در مقايسه با ايراني ديروز، ب  –دهند كه امروز خانواده ايراني  هاي موجود نشان مي بررسي
هايي  كنند پرشمارند. آسيب يي كه امروز خانواده ايراني را تهديد ميها آسيب پذير شده است. آسيب

براي نمونه عبارتند از: باال رفتن سن ازدواج؛ رشد بي سابقه نرخ طالق رسمي و جدايي كامل زن و 
؛  1)1390،به ويژه در پنج سال نخست زندگي زناشويي (سازمان ثبت احوال –شوهر از يكديگر 

انجامد اما باعث  هاي عاطفي كه به جدايي زن و شوهر از يكديگر نمي گسترش و رشد نرخ طالق
) ؛ 1386شود (بادران و همكاران،  ها نسبت به يكديگر مي سردي رابطه زن و شوهر و بي تفاوتي آن

ي ميان پديده شكاف نسلي و گسترش و تعميم روز افروزن آن كه سبب پديد آمدن فاصله اجتماع
به ويژه فرار  –گردد؛ پديده فرار فرزندان از خانه و ترك خانواده  ميمادرها ( والدين )  - فرزندان و پدر

 . "خيانت به همسر"يا  "خيانت در روابط زناشويي"دختران و امروز نيز آسيب 

 ها در رابطه زناشويي به معني شكسته شدن عهد و پيماني كه با ازدواج ميان زوج "خيانت"
 "انحصاري"اي كه كامال  طهبرا –آورد  ميعاطفي و جنسي ميان آنان پديد اي  گيرد و رابطه ميشكل 

اش وارد  ها با فردي به غير از شريك زندگي است. بنابراين اگر يكي از زوج 2"خصوصي"و نيز كامال 
بط مهمترين فرض روا. زيرا رابطه جنسي يا حتي رابطه عاطفي شود، مرتكب خيانت شده است

آن است، يعني اعتقاد به اين كه هر دو نفر از نظر مسائل عاطفي و  "منحصر به فرد بودن"عاشقانه 
به نقل از :  2000تريس و جيس، ( به يكديگر متعهد باشند "بايد"جنسي متعهد به يكديگرند يا 

، معموال  ها ها، روابط زناشويي ميان زوج در بسياري يا در اغلب فرهنگ). 14: 1390شعاع كاظمي،
). 218: 2011زارع، (در اين رابطه دارد  "انحصار"حكايت از انتظاري بيان شده يا ضمني ، از نوعي 

نيز  3"بي وفايي"، اصطالح يا كليد واژه "خيانت در رابطه زناشويي" –البته در ادبيات اين موضوع 
اهل، بيرون از رابطه شد. كليد واژه به معناي رفتاري است كه يك فرد مت كارگرفته مي بسيار به

تواند طيفي از رفتارها  مي "بي وفايي"زناشويي خود و همسرش، با شخص ديگري رابطه برقرار كند.
يي كه به يك رابطه جنسي نامشروع بيرون از رابطه زناشويي مشروع و قانوني ها را در برگيرد: رفتار

                                                                                                                                   
 مصطفي–)، عصر يخبندان 1393(سال  رييسيان عليرضا –)، دوران عاشقي1390وي كاج (سال)، برف ر1390(سال 
 ). نمونه مجالت: 1395)، ماه و پلنگ (سال 1386هاي: ميوه ممنوعه (سال  ). سريال1393(سال  كيايي

داشته  "همسرانخيانت "، پرونده اي پيرامو 1391، آبن ماه  60روانشناسي سپيده دانايي، در شماره  -مجله  تخصصي
 است.

ها با گذشت  مورد از آن 19730، 1390طالق ثبت شده در سال  142841بر طبق گزارش ثبت احوال كشور، از  .1
اند  سال از زندگي روي داده 5- 4ها پس از گذشت  از طالق 9339اند و تعداد  كمتر از يك سال از ازدواج به ثبت رسيده

)www.sabteahval.ir.(  
2 . intimate 
3 . unfaithful 
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اطفي بيرون از آن رابطه زناشويي اي ع انجامد، يا رفتارهايي كه تنها به رابطه (خيانت جنسي) مي
و يك سويه يك فرد  "ذهني"اي  شوند و يا حتي رابطه مشروع و قانوني (خيانت عاطفي) كشيده مي

اي واقعي (خيانت ذهني) بينجامند  كه در واقعيت به يك رابطه آن بي –متاهل 
ست از احتمال و يا عبارت ا پتانسيل خيانت در رابطه زناشويي،). 1393؛كاوه،1387(ر.ك.خدمتگزار،

در يك رابطه فرا زناشويي وارد شود؛ به اين معنا كه با  - در شرايطي خاص  - امكان اينكه فردي 
 اش وارد رابطه عاطفي يا جنسي و يا تركيبي از هر دو شود. فردي غير از شريك زندگي

يانت در روابط بر اين پايه، مقاله حاضر بر آن است تا با بررسي عوامل اجتماعي موثر بر بروز خ
در ميان آنان را واكاوي كند و  "پتانسيل خيانت"زناشويي مردان و زنان متاهل شهر تهران، تنها 

بدين ترتيب در  نشان دهد زمينه بروز و گسترش اين پديده كالن شهر تهران به چه ميزان است. 
ايي نهفته در فرد براي تواناين مقاله پتانسيل خيانت در سه بعد احتمال خيانت، گرايش به خيانت و 

در اين ميان يادآوري اين نكته نيز ضروري  گيرد. اقدام به خيانت مورد بررسي و سنجش قرار مي
هاي ديگر اين است كه اين پژوهش به بررسي  است كه وجه تمايز اين پژوهش در مقايسه با پژوهش

اين . اند يده خيانت مواجه نشدهپردازد كه هنوز با پد هايي مي ميزان پتانسيل خيانت در بين خانواده
بدان معناست كه پژوهش حاضر برآن است كه مشخص نمايد، چقدر امكان دارد كه افراد در رابطه 

چرا كه گاه پيش ؟ زناشويي خود خيانت كنند و علل و عوامل اجتماعي موثر  بر اين موضوع كدامند
همه علل و عوامل موثر بر آن در  آيد كه افراد با فراهم آمدن شرايط بيروني خيانت و حضور مي

 تنها يكي از علل مؤثر بر خيانت،گاهي ممكن است كه به هنگام حضور كنند. اما محيط، خيانت نمي
چه كه در اين ميان  شناسي آن از منظر جامعه .فرد عنان خود را از دست بدهد، دست به خيانت بزند

است كه فرد را به سمت اين عمل سوق هايي  هاي اجتماعي و نيز مكانيسم اهميت دارد، زمينه
  .دهد مي

  
 مروري بر پيشينه تجربي 

اند.  ايم از چند حيث مسئله را واكاوي كرده ها دسترسي داشته هايي كه تا كنون به آن پژوهش 
  عبارتند است از: ها اين پژوهش

: نتايج )2010، 1(امرز سامر، واربر و هالفورد "داليل درگير نشدن در خيانت"پژوهشي با عنوان - 
جايگزين (دو عامل تعهد و ترس از مجازات  دهند كه دست آمده در اين پژوهش  نشان مي به

تعهد به سطح رضايت فرد  . در اين ميانتواند مانع ورود فرد به روابط فرا زناشويي شود ، مي)نامطلوب

 
1 Emmers-Sommer,Warber,Halford 
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گزيني  ابل كيفيت جاياز رابطه زناشويي اش و نيز به ميزان سرمايه گذاري وي در اين رابطه و در مق
  كند بستگي دارد. كه در يافت مي

به اين  "خيانت در ميان رانندگان كاميون ") در پژوهشي با عنوان2009(1فونگ، ونگ و تام  - 
نتيجه رسيدند كه بين خيانت مردان و نوع شغل رابطه معناداري وجود ندارد. احتمال خيانت، در 

  ناراضي هستند بيشتر است.ميان مرداني كه از روابط زناشويي خود 
عوامل پيش بيني كننده تمايل خيانت گونه  "با عنوان2005(2مك آليستر، پاچانا وآليس - 

شمارند كه:  عوامل را به اين گونه برمي "ي جنسي فرازناشوييها جوانان  براي درگير شدن در فعاليت
رابطه قبلي و همچنين گو؛ سطح ناكارآمدي تكانشگري؛ سطح رضايت از  تعدد شركاي جنسي پاسخ

. كند گزين، درگيري فرد را در روابط فرا زناشويي ، پيش بيني مي سطح معنادار كيفيت رابطه جاي
دهند كه جنسيت ارزش پيش بيني معناداري براي بروز  تمايل به رابطه  ها همچنين نشان مي آن

  .جنسي فرا زناشويي دارد
در گيري در روابط "خود با عنوان:  ) در پژوهش2001(3بن فيلد و مك كيب همچنين - 

آميز  شركت كننده زن خواستند احتمال انجام رفتارهاي خيانت 112ز  "فرازناشويي در ميان زنان
ماه آينده پيش بيني  6را در ) بوسيدن، برقراري روابط جنسي، قرار مالقات عاشقانه: نظير( خود 

حاكي  ها يافته. دانند ميت كردن آسيب پذير ها چه ميزان خود را در برابر خيان كنند و همچنين آن
از آن بود كه احتمال بي وفايي و خيانت  با احساس تعهد، همبستگي منفي دارد و باحمايت 

  .اجتماعي و عدم رضايت زناشويي همبستگي مثبت داشت
آيا قابليت و آمادگي خيانت توسط  ") در پژوهش خو با عنوان: 2006(4لواندسكي و آكرمن - 
، به اين نتيجه دست يافتند كه "ها يا ارضاي نياز و توسعه خود قابل پيش بيني است؟ مؤلفه
اي قادر به تأمين و ارضاي نياز نباشد و قابليت گسترش و رشد و شكوفايي شخصي  كه رابطه ميهنگا

  .يابد وفايي افزايش مي را نداشته باشد احتمال خيانت و بي
نگرش دانشجويان كالج درباره داليل با بررسي ) در پيمايشي 2007(لي و كاس همچنين  - 

هاي جنسي را به عنوان دليل اوليه خيانت عنوان كرده و  خيانت متوجه شدند اغلب مردان جذابيت
  . اي كه دارند، را به عنوان دليل اوليه خيانت بيان كردند اغلب زنان عدم رضايت از رابطه

موضوعات انجام شده است، كه همگي در حيطه هاي ايراني نيز كارهايي با اين  در ميان پژوهش
  شناسي قرار دارند: روان

 
1 Fung,wong & tam 
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رابطه بين  .2) 1387بررسي ميزان شيوع بي وفايي و خيانت زوجين شهر تهران( كاوه ، .1
هاي ناسازگارانه اوليه و سبك دلبستگي در زنان داراي خيانت زناشويي(سحر رفيعي،  واره طرح

هاي دلبستگي در مردان متاهل با  . مقايسه ي سبك3) 1390،ابوالفضل حاتمي و علي اكبر فروغي
تاثير روان درماني  .4) 1390روابط فرا زناشويي و فاقد روابط فرا زناشويي (اكبري و همكاران،

ي زناشويي در تهران (مهرآور مومني ها زوجيني بر كيفيت زندگي زوجين آسيب ديده از خيانت
  )1390جاويد و مهرانگيز شعاع كاظمي،

در مقايسه با پيشينه تجربي كه در باال به صورت خالصه مطرح شد، وجه افتراق اصلي پژوهش 
وجو كرد: بدين معنا كه در اين پژوهش عالوه  جست "خيانت"حاضر را بايد در حوزه بررسي مسئله 

ي ها بر در نظر گرفتن عوامل فردي كه در حوزه روانشناسي اجتماعي مطرح است، به بررسي متغير
شود. همچنين وجه تمايز ديگر كار در نمونه مورد مطالعه اين پژوهش  ماعي نيز پرداخته مياجت

اند و نه زنان و  هاي مشابه جامعه مورد مطالعه نه دانشجويان است؛ در اين پژوهش بر خالف پژوهش
ادارات  اند، بلكه نمونه مورد مطالعه اين تحقيق كارمندان متأهل در مرداني كه با خيانت مواجه بوده

و سرانجام   - كه با موضوع خيانت درگير هستند يا خير صرف نظر از  اين - دولتي و خصوصي هستند 
هاي مشابه ديگر، در اين است كه در اين پژوهش همزمان، عالوه  تفاوت بعدي اين پژوهش با پژوهش

علل و عوامل  بر بررسي پتانسيل خيانت و اين كه چقدر احتمال دارد افراد دست به خيانت بزنند،
 دهد. مياجتماعي مؤثر بر اين مسئله را نيز مورد بررسي قرار 

 
  بر ادبيات موضوع ي نظريمرور

براي مرور اجمالي ادبيات مبحث خيانت زناشويي، بهتر آن ديديم كه دسته بندي مطالب را بر 
: فرايند پيمان اساس تقسيم بندي كه براي فرايند پيمان شكني ارائه نموده اند ،پيش رو قرار دهيم

گيرد يا به سخني ديگر داراي سه پيش زمينه اصلي است  ميشكني بر سه بستر  تعيين كننده شكل 
  :) 39به نقل از شعاع كاظمي، 2005(بلو و هارتنت، 

محيطي  قبل  -موقعيت خطر در زندگي قبل از ازدواج فرد پيمان شكن (علل اجتماعي .1
  از ازدواج)

 چگونگي رابطه او با همسرش .2
 محيطي بعد از ازدواج) - و افراد خطر آفرين بعد از ازدواج (علل اجتماعي ها موقعيت .3

 
  موقعيت خطر در زندگي قبل از ازدواج فرد پيمان شكن .1

معاشرت نا همگون يا ارتباطات  "ادوين ساترلند با عنوانبر طبق نظريه  يادگيري اجتماعي:
. كند ميبر گرايش به رفتارهاي انحرافي تاكيد ، بر نقش دوستان ناباب و معاشران نامطلوب "افتراقي
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ها و يا دوستان، شمار كساني كه رفتارهاي انحرافي  ساترلند معتقد است اگر در ميان افراد يا گروه
ها  دارند بيش از شمار افرادي باشدكه رفتارهاي بهنجار دارند، زمينه بروز انحرافات اجتماعي در آن

دهد كه   تئوري يادگيري اجتماعي بندورا نشان مي). همچنين 52: 1378رفيع پور،(شود  تر مي بيش
عنوان مدل يا الگو، از آن رفتارها تقليد كرده و آن رفتارها را  به –افراد با مشاهده رفتارهاي انحرافي 

اي از تعامالت اجتماعي با  عنوان نتيجه ها و رفتارها را به ها نگرش انسان. زيرا دهند از خود بروز مي
او . گيرد بندورا معتقد است كه طبيعت انسان بر اثر رابطه ميان افراد شكل مي. گيرند ن، ياد ميديگرا

كند، يادگيري از طريق مشاهده ديگران نسبت به يادگيري شخصي و مستقيم، اهميت  تأكيد مي
ها و بسترهاي خطرآفرين را بايد در  مهمترين زمينه). از اين رو 2007لي و كاس،(بيشتري دارد 

ها و بسترها عبارتند  هاي اجتماعي او جست و جو كرد. اين زمينه رابطه فرد با ديگران و نيز در تجربه
هاي شديد و مدوام پدر و مادر با  هاي خانوادگي، مانند جدايي والدين از يكديگر؛ درگيري بحران: از

اين بدان  و  . . .به ويژه الگوي پدر يا مادر پيمان شكن  - هم و نيز الگوي خيانت در خانواده 
 ها انسان. زيرا روان دهند سالي را شكل مي هاي كودكي و نوجواني، رفتارهاي بزرگ تجربه معناست كه

به ويژه در دوران كودكي بسيار حساس است و از اين رو فرد در اين دوران مستعد است كه 
رفتارهاي مرتبط را هاي موجود در محيط خانوادگي دوران كودكي را به سرعت اخذ كرده و  نشانه

وفا  والدين بي: طي فرايند رشد خود بازتوليد نمايد و سرانجام رفتارهاي مشابهي را از خود بروز دهد
اين كودكان ممكن است . كنند مهر تأييد بر بي وفايي زده و آن را براي فرزندان خود قابل توجيه مي

ل اجتناب كنند و به راحتي با برقراري رابطه در آينده از برقراري روابط صميمانه بر پايه اعتماد متقاب
: 1387خدمتگزار و همكاران،(سطحي با همسر خود يا ديگري به زندگي خود و ديگران صدمه بزنند 

ها پيشرفته و  ها پرشمار و رابطه به ويژه اگر دوستي - دوستي با جنس مخالف  رابطه). 32- 33
) و 40- 39به نقل از شعاع كاظمي،  2005و هارتنت، بلو (بوده باشند  "ناباب و كژرفتار"دوستان نيز 

عنوان  تواند به آورد، مي دست مي ها به دوستيهايي كه فرد، پيش از ازدواج، از اين  در مجموع تجربه
اند،  هاي متعددي كه در اين زمينه انجام شده پژوهش. يكي ديگر از عوامل مؤثر بر خيانت مطرح شود

اند، پس از  از ازدواج رابطه جنسي با جنس مخالف را تجربه كرده دهند، افرادي كه پيش نشان مي
به  2005بلو و هارتنت،(دهند  ازدواج آمادگي بيشتري براي خيانت به همسرشان از خود نشان مي

). از عوامل موثر ديگري كه در تقويت گرايش به  خيانت همسران موثر 43نقل از شعاع كاظمي،
 هاي پيش از ازدواج خود با جنس مخالف است. افزون براين، رابطه پيمان شكني فرد در است، تجربه

هاي اخير نيز  به ويژه در سال –هاي اجتماعي،  ها، اينترنت  و شبكه ها:  ماهواره و فيلم و سريال رسانه
هاي  گونه كه پژوهش اند. به سخني ديگر، آن در تقويت اين گرايش (گرايش به خيانت) سهيم بوده

اند در يادگيرهاي فرد مؤثر باشند: طبق نظر متخصصان آنچه  ها توانسته رسانهدهند،  متعدد نشان مي
 ها ي ماهواره هستند. زيرا اين فيلمها كند، فيلم كه امروز زمينه مقايسه را براي زوجين ما فراهم مي
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و  و به گونه اي غير مستقيم دهند روزانه بخش مهمي از اوقات فراغت مردم را به خود اختصاص مي
. در اين ميان گذارند ها، باورها و . . . تأثير مي اعم از احساسات، نگرش –نا خواسته بر رفتارهاي افراد 

قرار داده و به  "موقعيتي مناسب"ها را در  هاي اجتماعي، كابران اين شبكه گمنام ماندن  در شبكه
ن رابطه برقرار كنند و حتي دهند كه بدون ترس از همسر و دور از چشم او با ديگرا  ميآنان اجازه 

سازد تا احساسات  ميحريم فضاي اينترنتي شخص را قادر . شركت نمايند نيز "ي شهوانيها چت"در 
كند، با افراد غريبه در ميان بگذارد و با ايجاد  صميمانه اي را كه معموال براي افراد خاص بيان مي

 در بي وفايي نسبت به همسر خود شودرابطه اي عاطفي با مخاطب خود، موجب آغاز غوطه ور شدن 
  )44- 43: 1387خدمتگزار و همكاران،(

 
  چگونگي رابطه با همسر .2

افتد، عبارت است  مياز موارد مطرح در چگونگي رابطه با همسر كه در فرايند پيمان شكني مؤثر 
راسبالت به اعتقاد درايگوتاس و ي برآورده نشده در روابط زناشويي. ها از عدم ارضاء نياز يا نياز

اين  نيازها شامل . كند ، رابطه، امكان ارضاء چهار نياز را عالوه بر نياز جنسي فراهم مي)1992(
كه هر يك از  نياز به صميميت عبارت است از اين. صميميت، رفاقت، امنيت و رابطه عاطفي هستند

خود افشاگري  نزد همسر خود، - كه نگران باشند و احساس ناامني بكنند آن بي –زوجين بتوانند 
ارضاء نياز به رفاقت و  كنند و رازها و عواطف خود را براي او بيان كنند و به او اعتماد داشته باشند؛

ي ها كه زوجين هر دو تمايل داشته باشند، از طريق انجام دادن فعاليت دوستي نيز عبارت است از اين
اتفاق يكديگر، حس نزديكي و  همراهي در تفريحات و سپري كردن اوقات فراغت به مشترك، نظير

. در صورتي كه رفتارهاي زن و شوهر براي صميميت به يكديگر را در خود ايجاد و تقويت كنند
يكديگر قابل پيش بيني باشد و هر دو همسر بتوانند به يكديگر اعتماد كنند و يكديگر اتكا داشته 

اي  تي ديگر،  نياز به امنيت در رابطهبه عبارشود.  ها تقويت و افزون مي باشند، احساس امنيت در آن
گيرد طرفين اين رابطه بتوانند به يكديگر اعتماد كنند و يكديگر را حمايت نمايند؛ منظور  شكل مي

از رابطه عاطفي نيز اين است كه زن وشوهر، عالوه بر احساسات و عواطف خود، به احساسات و 
بدين همسرش را درك كند.  ت و عواطفعواطف همسرش  نيز توجه داشته داشته باشد و احساسا

شوند بروز  كه در روابط زناشويي، اين چهار نياز به شكل مطلوبي برآورده نمي ميترتيب، هنگا
اين بدان معناست كه  .گردد مشكالتي در روابط زوجين، نظير عدم پايبندي به همسر مشاهده مي

گويي به آن  رضا كند فرد (احتماال) جهت پاسخاي نتواند نيازي از اين نيازهاي چهارگانه را ا اگر رابطه
ارضاي آن نياز، سبب ايجاد احساس مثبت . اين در حالي است كه شود نياز، مرتكب خيانت مي

گردد. بنابراين عدم ارضاي نياز،  ميگيري روابط مطلوب و بهينه منجر  شود و در نهايت به شكل مي
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دهد  احتمال بي وفايي به همسر را افزايش مي شود و روابط نامطلوب و بيزار كننده را موجب مي
  ).1390:  25- 24به نقل از شعاع كاظمي،: همان منبع(

تواند به خيانت بينجامد  نارضايتي در رابطه زناشويي، نيز خود عامل مهم و مؤثري است كه مي
د زناشويي را بر پايه انطباق ميان وضعيت موجود و وضعيت مور). رضايت 1390(شعاع كاظمي،

است و  "سازي درونيمفهوم"رضايت از رابطه زناشويي، از يك سو ، به معني . كنندانتظار تعريف مي
اين بدان  معنا كه فرد به لحاظ ذهني به چه ميزان  –كند فرد به طور ذهني آن را تجربه مي

با  و  پذيرد ميتحقق  "فرديسازي بينمفهوم"و از سويي ديگر ، از طريق  كند مياحساس رضايت 
به اين معنا كه فرد  به  - شود تعريف مي همخواني و انطباق انتظارات يكي بر انتظارات ديگري 

- رضايت. كند پردازد به چه ميزان احساس رضايت مي مقايسه همسرش با ديگر افراد ميهنگام 

 سبك گيري، درآمد،فراغت، تصميم از اوقات زناشويي ممكن است روي عوامل مختلفي مثل رضايت
از  نقلبوچنن، ويكز، ابيت و سابر؛ به(باشد جنسي تاكيد داشتهبا دوستان و روابطزندگي، ارتباط 

  ). 1384جعفري،
افزون بر اين، مقايسه اجتماعي مهمترين عامل پيدايش احساس نارضايتي از وضع موجود و 

، ني بر اين فرض استمبت وابستگي متقابلبر اين اساس نظريه  ها است. احساس نياز در انسان
شوند كه امكان انتخاب ديگري برايشان  كه هر يك از زوجين با موقعيت جديدي مواجه مي ميهنگا

دهند؟ بر اساس اين  كنند يا به آن خاتمه مي شود، آيا زندگي زناشويي خود را حفظ مي فراهم مي
يكي مقايسه : سنجند مينظريه، افراد نقاط مثبت و منفي رابطه فعلي خود را بر اساس دو معيار 

كردن رابطه زناشويي فعلي با انتظارات و تصورات قبلي خود از ازدواج و دوم مقايسه كردن رابطه 
نتيجه گيري و برداشتي كه . اي كه ممكن است بتواند با  ديگري داشته باشد زناشويي خود با رابطه
به :  2007دوكان و مورگان،(يكي دارد كند، با فرايند خيانت ارتباط بسيار نزد فرد از اين مقايسه مي
  ).1390: 21نقل از شعاع كاظمي،

كند كه مدل سرمايه گذاري مبتني بر نظريه  ميمدلي را مطرح ) 1983(در اين راستا راسبالت  
در اين مدل، تعهد بر مبناي ميزان احساس  شود. وابستگي متقابل و تبادل اجتماعي ناميده مي

گيرد و در نتيجه  و عالقه مندي به حفظ رابطه با وي شكل ميدلبستگي فرد به همسر خود 
تعهد به اين نكته اشاره دارد كه آيا افراد پس از مواجه . آورد وجود مي وابستگي متقابل زوجين را به

شدن با مسائل و مشكالت زناشويي، همچنان خواهان تداوم زندگي زناشويي خود هستند و يا به آن 
و  س مدل سرمايه گذاري، تعهد به سه عامل بستگي دارد: به احساس رضايتبر اسا. دهند خاتمه مي

وابستگي به همسر؛ به كيفيت ارتباط با ديگري يا همسر جديد و به ميزان سرمايه گذاري در رابطه 
كه زوجين انتظارات يكديگر را بر آورده كرده و  ميهنگا فرد با همسرش. اين بدان معناست،

هاي منفي باشد، احساس رضايتمندي بيشتري كرده و در  نها بيش از جنبهي مثبت رابطه آها جنبه
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فرصت با هم : كه زوجين بر منابعي نظير ميهمچنين هنگا. گردند نتيجه از تعهد باالتري برخوردار مي
ي مشترك، سرمايه گذاري بيشتري كنند و كيفيت ها بودن، عواطف و احساسات في مابين و دارايي

پژوهش راسبالت . يابد مييف باشد، احتمال تعهد وفاداري به همسر افزايش رابطه با ديگري ضع
نشان داد زوجيني كه در روابط خود از احساس رضايت و ميزان سرمايه گذاري كافي ) 1983(

بند به روابط  برخوردارند و ارتباط جديد، سطحي و ضعيف است، با احتمال بيشتري متعهد و پاي
حاكي از آن است كه احتمال ) نيز1999(يگر راسبالت و همكاران پژوهش د. شوند زناشويي مي

بخشيدن همسر پيمان شكني كه پيش از وقوع خيانت، از احساس تعهد بااليي برخوردار بوده است، 
دهد كه مؤلفه تعهد بهترين و قدرتمند ترين پيش بيني  اين پژوهش نيز نشان مي. يافت افزايش مي

بطه است و در اين ميان سه عامل احساس رضايت، كيفيت ارتباط كننده استمرار و تداوم يك را
طور عمده نقش ميانجي را ايفا  و ( ميزان) سرمايه گذاري در روابط زناشويي به) با نفر ديگر( جديد 

حكايت از آن دارد كه با كنترل ) همزمان 1991(با اين وجود مطالعه راسبالت و همكاران. كنند مي
احساس رضايت و كيفيت ارتباط با شخص ثالث نيز بر رابطه زوجين مستقيما  متغير تعهد، دو مؤلفه

نظريه تبادل اجتماعي در مدل سرمايه گذاري مبتني بر اين فرض است كه  .تأثيرگذار هستند
محاسن و مزاياي روابط رضايت بخش بيش از معايب و مضرات آن است و همين امر موجب تعهد و 

راين در صورتي كه فرد عهد شكني همسر خود را خطايي بسيار بزرگ بناب. شود پايبندي زوجين مي
زماني كه . دهد محسوب نمايد، شدت آسيب و زيان وارده را با محاسن رابطه مورد مقايسه قرار مي

فرد معايب رابطه را بيش از فوايد آن ارزيابي كند، احتماال سطح رضايت از رابطه و ميزان تعهد به آن 
  )  1390: 23- 22شعاع كاظمي،: 2008ل از گوارو و فاستر باكمننق(يابد  كاهش مي

  
  و افراد خطر آفرين بعد از ازدواج ها موقعيت .3
  توانند براي زمينه سازي خيانت زناشويي خطرآفرين باشند؛  ها و افراد بعد از ازدواج مي موقعيت 

سبت به افرادي كه از افراد داراي درآمد باال، و نيز تحصيالت باال ن پايگاه اقتصادي اجتماعي:
تر قرار دارند احتمال بيشتري دارد كه به همسر خود بي وفا   نظر درآمد و تحصيالت در سطح پايين

  ).39: 1387خدمتگزار و همكاران،( باشند
ي عمومي ها از عومل ديگر در شرايط مؤثر در بعد از ازدواج است؛ نگرش احساس آنومي:

ها از  اين نگرش. گذارند ه در ارتكاب عمل بي وفايي  اثر ميدر يك فرهنگ و جامع) ها هنجار(مردم
تواند متأثر از الگوهاي فرهنگي  ميرفتار والدين . اند طريق والدين، دوستان و همساالن قابل انتقال

آورند  جوامعي كه تغييرات فرهنگي سريع يا الگوهاي فرهنگي متفاوتي دارند، والديني به بار مي. باشد
اي در حال دگرگوني سريع  هنگامي كه جامعه. صي براي تربيت فرزند خود ندارندي خاها كه الگو
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هاي سنتي برايشان كم  معيارها و هنجار. شوند ها دچار نوعي سر در گمي مي است، بسياري از انسان
اند، چنين  هاي جديد و منطبق با واقعيت نيز هنوز جا نيفتاده رسند و ارزش ارزش به نظر مي

شود  هنجاري به وضعيت مغشوشي در جامعه گفته مي در واقع، بي. گويند» هنجاري يب«وضعيتي را 
 .ها دچار سرگشتگي است كه معيارهاي رفتار با يكديگر در ستيزند و فرد براي سازش و پيروي از آن

ها  شود كه رفتار خيانت آميز نسبت به همسر با اين مؤلفه اي ديگر، گفته مي مؤلفه 6در يك الگوي 
) 2،)چه از بعد قانوني و چه از بعد ديني و مذهبي( مشروعيت بخشي به موضوع ) 1: كار دارد سر و

هنجار شدن ) 5هيجان جويي، )4ي جنسي، ها رفع نياز) 3)، يا فريب خوردن(اغواگري و فريب دادن 
) 6)، به دليل فراواني بروز و بي توجهي جهت مقابله و بر خورد با آن( خيانت در اجتماعي خاص

  ي اجتماعي.ها و زمينه ها ساختار
اي، مردان بيشتر در اثر اغواگري و فريب  مؤلفه 6دهد كه طبق اين ديدگاه  ها نشان مي بررسي

هاي  افتند، حال آنكه زنان در اثر ساختارها و زمينه خوردن به دام خيانت نسبت به همسر مي
ماعي كه به اعتقاد زنان بر رابطه هاي بافت اجت ويژگي. ورزند اجتماعي به چنين عملي مبادرت مي

آشنايي با فردي كه درگير  - 2تأثيرات هم ساالن - 1: ها تأثير گذار است، كه عبارتند از نامشروع آن
به نقل از شعاع  2001راتر،(با شخص ديگر در اين رابطه صحبت كردن  - 3رابطه نامشروع است 

ن مجازات تعيين شده است) در جامعه اگر كار خالف (كه حتي در قانون نيز براي آ). 41كاظمي،
وقتي  كنند. شود و مردم به آن عادت مي زياد شود، از حالت نابهنجار درآمده و عادي يا هنجار مي

مردم به يك رفتار خالف عادت كردند و آن رفتار از حالت نابهنجار بيرون آمد و هنجار شد، مردم 
يا » قبح«در آن صورت  دهند. از دست مي» شودرفتار مذكور بايد مجازات «ديگر اين احساس را كه 

گيرد.  گرفت، ديگر نمي ميشود. يعني آن ارزش منفي را كه قبالً  آن كار خالف نيز كم مي» بد بودن«
  ). 51- 48: 1378رفيع پور، (كند  ها تغيير مي يعني ارزش

انت زناشويي : اين نظريه وجهي ديگر از داليلي كه منجر به انحرافي مانند خيكنترل اجتماعي
در هر جامعه ي  .دهد كه اين عوامل شامل كاهش كنترل بيروني و دروني است شود را توضيح مي مي

سالمي كه در آن شرايط آنومي وجود ندارد و لذا احتمال انحرافات علي االصول كم باشد، بايد يك 
الف و انحراف را سيستم كنترل بيروني قوي وجود داشته باشد تا افراد جامعه حتي هوس يك كار خ

اوال ميزان مجازات براي يك كار خالف  :سيستم كنترل بيروني بايد داراي دو كاركرد باشد  .نكنند
بايد بسيار سنگين باشد تا براي شخص خاطي بسيار پرهزينه و پر ضرر تلقي شود و از نظر او دست 

كار خالف يعني حضور ثانياً احتمال كشف  .زدن به آن كار به هيچ وجه مقرون به صرفه نباشد
مثال (طوري كه شخص خاطي بداند كه  سيستماتيك نيروهاي كنترل كننده بايد بسيار زياد باشد، به

 خواهد شد) جريمه سنگين(به احتمال بسيار زياد مجازات ) اگر فالن خيابان يك طرفه را خالف آمد
داراي سيستم كنترل ) ريزمن به قول زيگموند فرويد و ديويد(ها  انسان ).1378، 40- 38رفيع پور،(
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يكي از . دارند ها را از كارهاي نامشروع باز مي عواملي وجود دارند كه انسان. دروني نيز هستند
ها  هاي مذهبي اعضاء يك جامعه قوي باشد، انسان اگر پايبندي. مهمترين اين عوامل مذهب است

ني كنترل خواهند نمود كه اين طور درو كمتر به سوي كارهاي نامشروع خواهند رفت و خود را به
   .قويترين و مؤثرترين نوع كنترل است، آن هم بدون هزينه نيروهاي انتظامي و غيره

ي انحرافي ها بر اساس نظريه كنترل اجتماعي هيرشي، عاملي كه باعث جلوگيري از رفتار
جتماعي داراي به اعتقاد هيرشي، پيوندهاي ا. است "پيوند اجتماعي"شود،  نوجوانان و جوانان مي

ضعف هر يك از اين چهر عنصر در فرد . چهار عنصر اصلي دلبستگي، تعهد، مشغوليت و اعتقاد است
اي ندارند  كساني كه به ديگران دلبستگي و عالقه. تواند منجر به بروز رفتارهاي انحرافي او شود مي

علت بيشتر احتمال دارد  نگران اين نيستند كه روابط  اجتماعي خود را به خطر اندازند و به همين
هاي پيشين  .همان طور كه در قسمت )61- 60:1390شعاع كاظمي،( كه مرتكب رفتار انحرافي شوند

سرمايه گذاري بيشتري كرده باشند، احتمال خيانت در  زناشويي توضيح داديم هر چه افراد در رابطه
و زندگي زناشويي نوعي داشتن دلبستگي نسبت به طرف مقابل . كند ها كاهش پيدا مي ميان آن

هر  .شود كه خود عامل پايين آوردن احتمال خيانت در ميان افراد است سرمايه گذاري محسوب مي
چه ميزان تعهد فرد نسبت به خانواده، شغل، دوستان و غيره كمتر باشد، احتمال ارتكاب رفتار 

  ).61- 60:1390شعاع كاظمي، (انحرافي بيشتر خواهد بود 
هاي زندگي، كار، خانوادگي غيره ندارند و بيكارند، فرصت  مداوم در فعاليت كساني كه مشاركت

از عوامل مطرح در اين مرحله مواردي  ).61- 60: 1390شعاع كاظمي،(بيشتري براي انحراف دارند 
ها و دوري از خانواده، گمنامي و  چون دسترسي آسان به جنس مخالف به جز همسر، مسافرت

خدمتگزار و ( ء مصرف الكل و مواد مخدر و مواردي از اين قبيل باشندزندگي در شهر بزرگ و سو
ها و اصول اخالقي يك گروه نداشته  همچنين اگر فردي اعتقاد قوي به ارزش ).49: 1387 همكاران،

شاه (ها وفادار نباشد، احتمال گرايش وي به رفتار انحرافي بيشتر خواهد بود  باشد يا به اين ارزش
   ) .234: 1388سياه و همكاران،

و به ويژه در  –دهند كه در جوامع فردگراي امروز  هاي موجود نشان مي بدين ترتيب، بررسي
اعتبار  جوامعي كه در شرايط (حاد) آنوميك بسر ميبرند، معيارهاي جمعي رفتارها رفته رفته بي

كند. در  ميگزين معيارهاي رفتاري جمعي  شوند و هرفرد معيارهاي رفتاري فردي خود را جاي مي
اين فضاي اجتماعي هنجارشكنانه، زمينه بروز و نشر هر چه بيشتر رفتارهاي منفعت طلبانه فردي 

رود.  . در اين فضاي اجتماعي، كنترل اجتماعي نيز از دست مي)1949 ،شود (مرتون ميفراهم 
ند و به تبع آن كن تر باشد رفتارهاي هنجارشكنانه بيشتر بروز مي تر و عميق هرچقدر آنومي گسترده

اند رفتارهاي هنجارشكنانه بيشر رواج  در ميان اعضاي جامعه كه اينك از يكديگر بيشتر دور شده
شود و به همين نسبت هم از ميزان كنترل اجتماعي كاسته  ، هنجارشكني فراگيرتر مي يابد مي
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شوند، بنابراين  جا كه معيارهاي رفتار فردي جايگزين معيارهاي رفتار جمعي مي گردد. از آن مي
ها براي درك  دنبال آن انسان گردند و به مفهوم رضايتمندي هم به يك مفهوم نسبي تبديل مي

زنند: مقايسه خود با ديگري و مقايسه همسر خود با شخص  (بهتر) اين مفهوم دست به مقايسه مي
كه فرد براي رابطه تواند جاي همسرش باشد. اين مقايسه و نتايج آن با ميزان اهميتي  ديگري كه مي

با همسر يا رابطه با شخصي غير از همسر قائل است و براين پايه با ميزان سرمايه گذاري كه او مايل 
است براي اين رابطه يا آن رابطه، انجام دهد و همچنين با كيفيتي كه اين رابطه (رابطه با همسر) يا 

آورد، ارتباط و بستگي مستقيم دارد. از  يآن رابطه (رابطه با شخصي غير از همسر) براي او ارمغان م
دهد و  اين رو نتايج مقايسه اجتماعي، ميزان سرمايه گذاري كه فرد براي رابطه با ديگري انجام مي

آورد، بر ميزان رضايت او از رابطه اي كه با همسرش دارد،  دست مي نيز كيفيتي كه از اين رابطه به
نده ميزان تعهد او نسبت به همسرش نيز هست. در اين گذارد و در عين حال تعيين كن تاثير مي

هاي يادگيري اجتماعي او نيز همزمان بر تمايل او به خيانت  ميان پايگاه اجتماعي فرد و نيز قابليت
  ).  1999 ،(دريگوتاس / ساف استروم و جنيتيال  تاثيرگذار هستند

  ارتند از:ي فوق ، فرضيات اين تحقيق عبها در نهايت و با توجه به بحث
 پتانسيل خيانت در مردان بيش از زنان است.  
 پتانسيل خيانت در افراد با درآمد باال بيش از افراد با درآمد پايين است. 
 تر است پتانسيل خيانت در ميان افراد با تحصيالت باال بيش از افراد با سطح آموزش پايين. 
 هنجاري اجتماعي بر پتانسيل خيانت مؤثر است آنومي و بي. 
 ارضاء نياز در روابط زناشويي بر پتانسيل خيانت اثر دارد. 
 ميزان رضايت فرد با پتانسيل خيانت رابطه دارد. 
 مقايسه اجتماعي با پتانسيل خيانت رابطه دارد. 
 تعهد زناشويي با پتانسيل خيانت رابطه دارد. 
 ها با پتانسيل خيانت در ارتباط است گزين كيفيت جاي.. 
 در رابطه با ميزان پتانسيل خيانت رابطه دارد ميزان سرمايه گذاري. 
 وجود كنترل اجتماعي بر پتانسيل خيانت اثر دارد. 
 يادگيري اجتماعي بر ميزان پتانسيل خيانت مؤثر است. 
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  مدل تحليلي تحقيق

  
 روش تحقيق

در تحقيق جاري، از روش پيمايش براي بررسي پتانسيل خيانت در ميان كارمندان ادارات دولتي 
جايي كه موضوع  از آن. داليل انتخاب اين نمونه به اين شرح است: خصوصي استفاده شده استو 

نامه براي  مورد مطالعه در اين پزوهش از حساسيت بااليي برخوردار بوده و امكان پر نمودن پرسش
محققين در هر فضايي ممكن نبود لذا از روش نمونه گيري غير احتمالي هدفمند استفاده شد. 

انتخاب نمونه كارمندان بر اين اساس بود كه كارمندان ساعاتي طوالني را با همكاران و  منطق
ها ازحد مطلوبي برخوردار است. در نتيجه  نمايند و ميزان روابط اجتماعي آن ميمراجعان خود سپري 

از سوي  براي زمينهيابي علل مؤثر بر پتانسيل خيانت گروه كارمندان از تنوع الزم برخوردار بودند. و
ديگر محيط ادارات براي پرسشگر تحقيق امنيت قابل توجهي داشت. به اين ترتيب ادارات و 

گذاشتند وارد نمونه تحقيق  مينامه را در اختيار محقق  هايي كه مجوز پر نمودن پرسش شركت
ندان نامه با كارم پرسش 250به منظور انجام پژوهش به سراغ كارمندان متأهل رفتيم.  تعداد . شدند

  شركت خصوصي پر شد. 6دولتي و - اداره دولتي يك بيمارستان آموزشي 4متأهل در 
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  تعريف متغيرها:
شاخص پتانسيل خيانت با سه بعد احتمال خيانت، گرايش به خيانت، و توانايي  روايي و اعتبار:

مختلفي  هايهر كدام از اين ابعاد از گويه. نهفته براي اقدام به خيانت مورد سنجش قرار گرفت
-آيد و باز با تركيب شاخصهاي اين ابعاد به دست ميها شاخصتشكيل شده است و با تركيب آن

  .شودحاصل مي» پتانسيل خيانت«هاي تمام اين ابعاد 
. براي بررسي اعتبار شاخص پتانسيل خيانت، همبستگي دروني اجزاي آن محاسبه شده است

 هاي ديگر رابطهجود داشته باشند با مجموع گويهها بدون اين كه در جمع شاخص وتمامي گويه
  . دار داشتندمعني
شده است كه بيانگر سطح قابل قبولي از 0,86عالوه، ضريب آلفاي كرونباخ اجزاي شاخص به

  .شاخص است قابليت اطمينان
همچنين براي بررسي اعتبار سازه اين شاخص از روش تحليل عاملي نيز استفاده شده با توجه  
ي متغير مورد نظر،قابل تقليل به تعدادي ها داده 84/0و ميزان آن كه برابر با  KMOيجهبه نت
  .باشد مي 001/0باشد كه سطح معني داري آن كمتر از  ميي زير بنايي و بنيادي ها عامل
  

  هاي تحقيق: يافته
ها درصد از آن 54,8ن و گويان ز درصد از پاسخ 45,2گوي اين پژوهش  نفر پاسخ 252از ميان 
كه به طور كلي تعداد مردان  باشد اين است ميو علت اينكه تعداد مردان بيش از زنان . مرد هستند

ميانگين سني  .متأهل كارمند در اداراتي كه محقق به آنها مراجعه نمود بيش از زنان متأهل بود
درصد، بيشترين  48نس با تحصيالت ليسا سال بوده است و  سطح 35,52پاسخگويان برابر با 

گويان تحصيالت  همچنينن متوسط پاسخ. فراواني را در ميان افراد نمونه به خود اختصاص داده است
شود كه ميان پاسخگويان و  . بر اين اساس مشخص مياند همسر خود را ليسانس گزارش كرده

ميانگين، متوسط بر اساس مقدار شان به لحاظ تحصيالت چندان تفاوتي وجود ندارد.  همسران
  .)1جدول باشد ( ميميليون تومان در ماه  1هزار تا  500گويان در آمدشان بين  پاسخ
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تانسيل خيانت كه از ابعاد احتمال و ظرفيت، گرايش و در اين قسمت به توصيف شاخص كل پ
توانايي نهفته ساخته شده خواهيم پرداخت و عالوه بر آن دو سوالي را كه به صورت موازي احتمال 

 .گو و همسرش را نيز مورد سنجش قراره داده بود را توصيف خواهيم نمود خيانت پاسخ
خيانت در سه بعد احتمال خيانت، گرايش به هاي قبل ذكر شد پتانسيل  طور كه در قسمت همان

خيانت و توانايي نهفته در اقدام به خيانت سنجيده شد؛ همچنين براي سنجش مستقيم خيانت با دو 
كه چقدر ممكن است دست به خيانت بزند را درباره خود و  سوال از پاسخ گو خواستيم تا احتمال اين

  همسرش هر كدام جداگانه به درصد بيان كند. 
ي اين شاخص در ها براي توصيف ميزان پتانسيل خيانت كارمندان در نمونه موردنظر تمام گويه

(اصال) تا  0هاي مركزي و پراكندگي در بازه  محاسبه شده است. بنابراين نتايج شاخص 100تا  0بازه 
  (خيلي خيلي زياد) تفسيرپذير است. 100

فراواني درصد معتبر
جنسيت  

45.2 114  زن

 مرد 138 54.8

هاي سنيگروه    

52,4 128 سال35زير  

39,3 96 35-49  

سال به باال50 20 8,2  

 ميزان تحصيالت  
ديپلم و ديپلمزير 25 10,2  

 فوق ديپلم 23 9,4
 ليسانس 117 48

 فوق ليسانس و باالتر 79 32,4
 ميزان درآمد در ماه  

 هزار تومان 500كمتر از  24 9,9

 ميليون تومان 1هزار تومان تا 500 112 46,1

 ميليون تومان 2تا1 82 33,7

ميليون 2بيش از  25 10,3  
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است، بنابراين  77/29به اين ترتيب، ميانگين ميزان پتانسيل خيانت در نمونه مورد مطالعه 
توان نتيجه گرفت ميزان پتانسيل خيانت كارمندان مورد مطالعه در سطح  خيلي كم قرار دارد.  مي

البته اين نتيجه فقط شامل نمونة مورد مطالعه است و قابل تعميم به جامعه نيست چرا كه هنوز 
گيرد.مقدار  ميمورد آزمون قرار نگرفته است، در بخش نتايج تحليلي اين امر مورد پيگيري قرار 

جا نشان دهنده چولگي راست است به اين معنا كه اكثريت نمونه ميزان  ضريب چولگي در اين
ن توا شده است مي  67/24احتمال خيانتشان از ميانگين كمتر است. با توجه به اين كه ميانه برابر 

و كمتر از آن است و  67/24شان تقريبا  درصد نمونه مورد مطالعه پتانسيل خيانت50نتيجه گرفت 
 باشد. مي 67/24ها باالتر از  درصد آن 50

 0) مشهود است ميانگين شاخص كل پتانسيل خيانت در بازه 1همان طور كه در نمودار شماره (
 31,37و  27,93قيق به ترتيب برابر براي زنان و مردان كارمند در نمونه اين تح 100تا 

در ابعاد اين شاخص از اين قرار است كه، متوسط احتمال خيانت در  همچنين مقدار ميانگين.است
ميانگين گرايش به خيانت در ميان كارمندان زن . باشد مي 28,83و در مردان  22,93زنان برابر با 

سه با ساير ابعاد ميزان گرايش به خيانت در است كه در مقاي 43,93و در ميان كارمندان مرد  41,46
متوسط توانايي نهفته براي اقدام به خيانت در . هر دو جنس از مقدار قابل توجهي بر خوردار است

است كه نشانگر توانايي باالتر مردان براي اقدام به خيانت  19,12و در بين مردان  13,78ميان زنان 
و در ميان  9,42گويان در ميان زنان  يانت از نظر پاسخاز طرفي ميانگين درصد پتانسيل خ. است

گويان گزارش  در مقابل  ميانگين درصد پتانسيل خيانت همسر كه توسط پاسخ. است 17,95مردان 
است به اين معنا كه زنان درصد پتانسيل خيانت  6,33و در ميان مردان  15,96شده در ميان زنان 

 .دانند اند، مي شان گزارش كرده رباره همسرانچه مردان د همسران خود را بيش از آن
 2به جز در بعد احتمال خيانت و (ها، واريانس زنان و مردان  بر اساس آزمون برابري واريانس

ي داري نداشته و فرض تفاوت معن) سنجد گو و همسرش را مي سوال كه درصد پتانسيل خيانت پاسخ
و عدم معناداري تفاوت  Tبه عبارت ديگر با توجه به مقدار آزمون . شود ها پذيرفته مي برابري واريانس

شويم كه تفاوت معناداري بين دو  ميانگين پتانسيل خيانت و ابعاد آن در بين دو جنس، متوجه مي
سوال درصد احتمال  2ال و همچنين جايي كه تفاوت ميانگين بعد احتم اما ازآن. جنس وجود ندارد

چنين تفسير نمود كه  احتمال خيانت  توان اين باشد مي ميگو و همسرش معنادار  خيانت پاسخ
درصد بيشتر از  8,53درصد بيشتر از زنان است و همچنين پتانسيل خيانت مردان   5,62مردان 

پتانسيل تخمين ميزان  ؛ از طرفي)28,33 =، ميانگين مردان22,71  =زنان خواهد بود (ميانگين زنان
گويان مرد است  درصد بيش از پتانسيل خيانت همسران پاسخ 9,63گويان زن  خيانت همسران پاسخ

  . )6,33 =، ميانگين مردان15,96  =(ميانگين زنان
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: ميانگين شاخص پتانسيل خيانت و ابعاد آن به تفكيك جنسيت1نمودار  

 
براي همه ما پيش مي آيد كه گاهي در زندگي كارهايي را  "بر اساس نتايج، در پاسخ به سوال

كنيد چند درصد احتمال دارد  ايم، با اين شرايط فكر مي كه اصال توقع آن را نداشته دهيم انجام مي
عاطفي يا (كه شما دلتان بخواهد يا شرايطي بيايد كه مجبور شويد با كسي غير از همسرتان رابطه 

كه با كسي غير از همسرشان وارد  درصد افراد معتقدند كه احتمال اين 47,2، "برقرار كنيد؟) جنسي
 21,4. درصد مرد هستند 21,8درصدشان زن و  25,4كه از اين مقدار . درصد است ابطه شوند صفرر

تا  40درصد  6,3درصد  40تا  20درصد  5,2درصد ، 20تا  1درصد افراد احتمال خيانت خود  را 
درصد گزارش كرده اند كه از گروه  80درصد بيش از  17,9درصد و  80تا  60درصد  2درصد،  60

گويان با كسي غير از  كه پاسخ به طور كلي احتمال اين .درصد مرد بودند 11,1درصد زن و  6,7آخر 
  .درصد است 13,96همسرشان وارد رابطه شوند به طور متوسط 
گويان احتمال خيانت همسران خود را اين چنين اعالم  بر اساس اطالعات به دست آمده، پاسخ

درصد احتمال  3,2 درصد 20تا  1درصد احتمال  21,5 صد،درصفر درصد افراد احتمال  55: اند كرده
 16درصد و تقريبا  80تا  60درصد احتمال  0,8درصد،  60تا  40احتمال  3,6درصد،  40تا  20

 8,8اند كه از اين مقدار  درصد گزارش كرده 80درصد افراد احتمال خيانت همسرشان را بيش از 
درصد  7,2درصد گزارش كرده و  80سرشان را بيش از درصدشان زناني بودند كه احتمال خيانت هم
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گويان  ميانگين پاسخ. اند درصد عنوان كرده 80مرداني بودند كه احتمال خيانت همسرشان را بيش از 
  .باشد درصد مي 10,62براي پاسخ به اين سوال 

 براي بررسي رابطه ميان دو متغير تحصيالت و پتانسيل خيانت از ضريب همبستگي اسپيرمن
r - 0,03دست آمده منفي است ( استفاده نموديم مقدار ضريب به به معناي اين است كه تغييرات  )،=

افتد، به عبارت ديگر با افزايش تحصيالت فرد به عنوان  صورت معكوس اتفاق مي در هردو متغير به
شاخص مقدار معني داري، در رابطه با هر شاخص و . يابدمتغير مستقل، پتانسيل خيانت كاهش مي

دهد رابطة بين اين متغيرها معني دار نبوده و  است، نشان مي 0,05پتانسيل خيانت بيشتر از مقدار 
البته رابطه تحصيالت . شود جا فرض صفر كه نشانة عدم وجود رابطه است، پذيرفته مي در اين
rگو با درصد پتانسيل خيانت فرد ( پاسخ مثبت است به اين معنا كه هرچه سطح  )0.113 =

از طرف ديگر  .تحصيالت باالتر، درصد پتانسيل خيانت باالتري نيز توسط پاسخگو گزارش شده است
اي منفي و معكوس است به اين  رابطه تحصيالت همسر با شاخص كل پتانسيل خيانت نيز رابطه

r(كند  ترتيب كه با افزايش تحصيالت همسر پتانسيل خيانت فرد كاهش پيدا مي اما از  )0.005- =
تنها نكته مورد توجه در .باشد  مياست اين رابطه معنار ن 0,05داري بيش از  ايي كه سطح معنيآنج

گو اين است كه هرچه تحصيالت  همبستگي ميان ابعاد پتانسيل خيانت و تحصيالت همسر پاسخ
rشود ( همسر پاسخگو بيشتر باشد احتمال خيانت خود فرد بيشتر مي كه اين رابطه در  )0.162=

  .قابل تعميم به جامعه است 0,05ي داري كمتر از سطح معن
گو با پتانسيل خيانت تغييرات در هردو متغير به صورت هم جهت اتفاق  رابطه درآمد پاسخ

هرچند كه . يابدافتد، به عبارت ديگر با افزايش در مقدار درآمد، پتانسيل خيانت نيز افزايش مي مي
r(ت اين همبستگي به مقدار بسيار بسيار كمي اس مقدار معني داري به دست آمده، در ). 0.061 =

دهد رابطة بين  است، نشان مي0,05رابطه با هر شاخص و شاخص پتانسيل خيانت بيشتر از مقدار 
جا فرض صفر كه نشانة عدم وجود رابطه است، پذيرفته  اين متغيرها معني دار نبوده و در اين

با (گو  ير احتمال خيانت و درصد پتانسيل خيانت پاسخالبته الزم به ذكر است كه رابطه متغ. شود مي
گو داراي رابطه اي معنادار است به اين معنا كه با افزايش درامد  با درآمد پاسخ) 0,05خطاي كمتر از 

rكند ( گو، احتمال خيانت افزايش پيدا مي پاسخ گو بيشتر  همچنين هر چه درآمد پاسخ  )،0.16 =
rنيز بيشتر گزارش شده است ( باشد، درصد پتانسيل خيانت او = 0.14 .(  

دست آمده از همبستگي در روابط دو متغيري ميان متغير وابسته و ابعادش با  بر اساس نتايج به
درصد بيشترين ميزان  63ي مستقل، متغير مقايسه اجتماعي با همبستگي ها هر يك از متغير

گزين با همبستگي  ناشويي و كيفيت جايي  تعهد زها و بعد از آن متغير. دهد همبستگي را نشان مي
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  ير وابستهي مستقل و ابعاد  متغها : روابط دو متغيري ميان متغير2جدول 
ابعاد متغير
 وابسته

ارضاء نياز در  آنومي نوع ضريب همبستگي
 روابط زناشويي

رضاي
 ت

مقايسه
 اجتماعي

كيفيت  تعهد زناشويي
گزين جاي  

سرمايه گذاري 
 در رابطه

يادگير
 ي اجتماعي

كنترل 
 اجتماعي

 0,45 0,42 0,44- 0,57 0,55- 0,57 0,39- 0,31- 0,36 ضريب پيرسون احتمال خيانت

 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 مقدار معني داري
 202 136 154 230 224 190 111 220 273 تعداد نمونه

گرايش به
 خيانت

 0,41 0,31 0,33- 0,43 0,56- 0,51 0,37- 0,30- 0,35 ضريب پيرسون

 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 مقدار معني داري
 188 128 141 217 212 178 103 206 221 تعداد نمونه

تواناي نهفته
 براي اقدام به خيانت

 0,43 0,49 0,17- 0,49 0,38- 0,45 0,21- 0,28- 0,27 ضريب پيرسون

0,05 0.001 0.001 مقدار معني داري
1 

0.001 0.001 0.001 0,065 0.001 0.001 

 169 117 116 179 176 153 84 175 184 تعداد نمونه

درصد پتانسيل
گو خيانت پاسخ  

 0,29 0,31 0,29- 0,45 0,41- 0,42 0,32- 0,29- 0,23 ضريب پيرسون

0,00 0.001 0,001 مقدار معني داري
1 

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

 184 128 134 209 203 175 99 202 213 تعداد نمونه

درصد پتانسيل
مسر خيانت ه
گو پاسخ  

 0,11 0,11 0,31- 0,29 0,22- 0,36 0,51- 0,49- 0,17 ضريب پيرسون

0,001. 0.001 0.001 0,009 مقدار معني داري  0.001 0.001 0.001 0,203 0,123 

 187 130 139 214 208 177 101 206 219 تعداد نمونه

شاخص 
 پتانسيل خيانت

 0,52 0,51 0,40- 0,58 0,59- 0,63 0,40- 0,36- 0,40 ضريب پيرسون

 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 مقدار معني داري
 152 108 107 161 159 140 77 159 166 تعداد نمونه



  و عوامل مؤثر بر آن  در روابط زناشويي پتانسيل خيانت بررسي جامعه شناختي
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  رهاي مستقير وابسته بر اساس متغي. تبيين متغ3جدول 

  
  مسير متغيرهاي مستقل بر وابسته. ضرايب 4جدول 

  

هاي  شاخص
 آماري

ضريب
ستگي همب

 چندگانه

ضريب 
 تعيين

ضريب
تعيين 
 خالص

اشتباه معيار 
 برآورد مدل

 مقدار
F 

 معناداري
(Sig) 

 0,000 25,556 14,72770 0.505 0.524 0.721 مقادير

Model 

ضرايبضرايب استاندارد نشده
مقدار  استاندارد شده

 tآزمون 
 

 معناداري
Sig B 

خطاي
 Beta استاندارد

(Constant) 40.6608.258 4.924 0.000 

 0.295 1.050 0.0680.057 0.072 آنومي

 0.339 0.959- 0.044-0.0540.056- پيشامد بحران زا

 0.022 2.303 0.0970.208 0.224 ارضاء نياز در روابط زناشويي

 0.986 0.017- 0.002-0.0020.099- رضايت

 0.046 2.006 0.0580.133 0.117 مقايسه اجتماعي

 0.000 4.447 0.0520.298 0.231 كيفيت جايگزين

- 0.346-0.3200.066- تعهد زناشويي
4.884 

0.000 

- 0.138-0.1550.078- سرمايه گذاري در رابطه
1.999 

0.047 

- 0.112-0.1120.051- كنترل اجتماعي
2.214 

0.028 
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 - 397/0كه تأثير رگرسيوني آنها به ترتيب برابر  دار است.ترتيب بر متغير وابسته  معنيجايگزين به 
 است. 313/0و  263/0، 

  
  بحث و نتيجه گيري

ها در محافل و مجالس مختلف، و مشاهدات آنان در  نقطه آغازين پژوهش حاضر حاصل شنيده
 با موضوعيت عدم وفاداري هاي عمومي سطح شهر تهران بود كه همگي از وجود مسئله اي مكان

براي پي بردن به اين مسئله كه اين فضاي ذهني . كرند افراد در روابط زناشويي حكايت مي) خيانت(
شد كه چقدر در ميان زوجين مسئله بي وفايي و  چقدر بر واقعيت مطابقت دارد بايد بررسي مي

ويي در جامعه ما با مشكالتي جا كه يافتن ميزان واقعي خيانت زناش خيانت مطرح است؟ اما از آن
مانند ترس از آبرو، ترس از مجازات و همچنين ترس از ارائه هر گونه آماري كه معضلي اخالقي را 
گزارش كند، وجود دارد، همه و همه منجر به اين شد كه محققين به اين سمت سوق پيدا كنند كه 

پس از كندوكاوها در  منابع . ددر ميان زوجين متأهل به بررسي ميزان پتانسيل خيانت بپردازن
دست آمده از كار كيفي، در نهايت مسئله پتانسيل خيانت  همتعدد و متنوع و جمع بندي اطالعات ب

آنومي، كنترل اجتماعي، يادگيري اجتماعي، مقايسه اجتماعي، : عامل 9با در نظر گرفتن تأثير 
گزين، سرمايه گذاري در رابطه  جاي رضايت، ارضاء نياز در روابط زناشويي، تعهد زناشويي، كيفيت

  .بررسي شد
اي تحقيق با پتانسيل  بر اساس روابط دو متغيري ميان هر يك از عوامل باال و متغيرهاي زمينه

اين نتايج نشان دهنده فرضيات تأييد شده تحقيق . خيانت و ابعادش نتايج جالب توجهي حاصل شد
ير وابسته، ميانگين احتمال خيانت در ميان مردان و در بررسي رابطه ميان جنسيت و ابعاد متغ. است

درصد  5,62دهد، به اين ترتيب كه احتمال خيانت در ميان مردان  زنان تفاوت معناداري را نشان مي
هاي موجود مبني بر باال  اين مسئله نشان دهنده اين است كه علي رغم نگراني. باشد بيش از زنان مي

. ن، همچنان احتمال خيانت در ميان زنان كمتر از مردان استرفتن ميزان خيانت در ميان زنا
گويان زن و  ها نشان دهنده اين مطلب است كه ميانگين درصد پتانسيل خيانت پاسخ همچنين يافته

درصد  8,53گويان مرد پتانسيل خيانت خود را  مرد تفاوت معني داري دارد، به اين صورت كه پاسخ
وفايي با مجازات شديدي مواجه  از آن جايي كه زنان در صورت بي اند؛ بيش از زنان گزارش نموده

گويان زن جواب حقيقي خود را به اين  شوند، ترس از مجازات مانعي خواهد بود بر اينكه پاسخ مي
  . سوال بدهند

 شود. با توجه به منابع تحقيق متغير درآمد و تحصيالت از عوامل اثر گذار  بر خيانت محسوب مي
اجتماعي، اعم از تحصيالت و درآمد همسو با  - هاي پايگاه اقتصادي از رابطه متغير نتايج حاصل

فرضيه ما تأييد شد  ها بر طبق يافته ؛)39: 1387خدمتگزار و همكاران،(هاي ديگر مطالعات بود  يافته
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اين  .شود ميبه اين ترتيب كه هرچه افراد درآمد باالتري داشته باشند احتمال خيانت آنها نيز بيشتر 
مسئله نشان دهنده اين موضوع خواهد بود كه پتانسيل خيانت و احتمال خيانت در طبقات باالي 

همچنين افراد با درآمد باالتر درصد پتانسيل خيانت خود را باالتر . جامعه بيش از سايرين خواهد بود
له خيانت زناشويي توان اين برداشت را از اين موضوع نمود كه مسئ اند؛ به عبارتي مي گزارش نموده

به دنبال آن افزايش تحصيالت نيز عاملي است كه منجر به . در افراد با درآمد بهتر قبح كمتري دارد
دليل اين امر از نظر محقق اين است كه . شود ميافزايش درصد پتانسيل خيانت و احتمال خيانت 

ي هستند و در نتيجه افراد تحصيل كرده بيشتر در معرض تفكرات جديد پيرامون روابط زناشوي
از طرفي . اند نامه مثل سوال درصد پتانسيل خيانت، پاسخ داده تر به سواالت حساس پرسش راحت

كنند كه اين  ميافراد تحصيل كرده به لحاظ موقعيت، حجم باالتري از روابط اجتماعي را برقرار 
شود كه توانايي شان  يمي جديد، منجر به اين ها گستردگي روابط و همچنين بر خورداري از ارزش

  .براي اقدام به خيانت بيش از سايرين باشد
ها نشان دهنده اين بود كه هر چه ميزان آنومي در جامعه بيشتر باشد و فرد  در ادامه كار يافته

و در ادامه بر طبق  .احساس آنومي بيشتري داشته باشد پتانسيل خيانت وي افزايش خواهد يافت
كيفيت جايگزين وضعيت مطلوبي نداشته باشد پتانسيل خيانت كاهش تئوري سرمايه گذاري اگر 

يابد و اگر فرد در رابطه زناشويي خود سرمايه گذاري بيشتري كرده باشد ميزان پتانسيل خيانت  مي
به دنبال اين جريان با باال تر رفتن تعهد زناشويي فرد ميزان پتانسيل خيانت كم . يابد وي كاهش مي

. الزم به توضيح است كه يابد با كاهش ميزان تعهد  پتانسيل خيانت  افزايش ميو بالعكس . شود مي
سلطه گذشته را ندارند. و  ها شرايط آنوميك شرايطي است كه روابط ديگر مانند قبل نيست و ارزش

كند و به سراغ  ميي جمعي پيروي نها آيد و ديگر از ارزش ميبيرون  ها فرد از يوغ قيد و بند
گيرد به اين صورت خواهد  ميي فردي شكل ها رود. اين كه چطور ارزش ميي خود ي فردها ارزش

شود و فرد آزاد  ي جمعي است كه دچار تزلزل ميها اين ارزش ها بود كه در جريان بحران ارزش
ي فردي خود را بر اساس تجربياتش شكل دهد. بسته به نوع تجربيات فرد ها شود كه ارزش مي

هاي جمعي سيطره خود را از دست  شود كه ارزش كند و آنومي باعث مي ميهاي وي تغيير  ارزش
شود و به دنبال  ميهاي فردي بيشتر حاكم شوند، تعهد فرد كمتر  بدهد. در اين شرايط هرچه ارزش

اثر  ها ها و باور ها، سنت ها، ارزش ، هنجار رود؛ به دنبال اين كاهش تعهد آن پتانسيل خيانت باال مي
شود تا به سراغ رفتارهاي  دهند و زمينه براي فرد فراهم مي ميخود را از دست كنترل كنندگي 

  جديد و تجربيات جدي برود، تجربياتي كه هيچ تعهدي در پس خود ندارد. 



  و عوامل مؤثر بر آن  در روابط زناشويي پتانسيل خيانت بررسي جامعه شناختي
 

١٣٣ 
 

. ي فرد در رابطه زناشويي پتانسيل خيانت افزايش خواهد يافتها از سويي با ارضاء نشدن نياز
زندگي خود رضايت داشته باشد ميزان پتانسيل خيانت وي  چناچه فرد از زندگي زناشويي و در كل

  .يابد كاهش مي
فرضيه ديگر تحقيق حاضر در رابطه با مقايسه اجتماعي است، هر چه افراد مقايسه اجتماعي  

ها  بيشتري انجام دهند و احساس محروميت نسبي بيشتري داشته باشند پتانسيل خيانت در آن
  .افزايش خواد يافت
ي مؤثر بر پتانسيل خيانت است، كه فرضيه ما در رابطه با اين ها اعي از ديگر متغيركنترل اجتم

هرچه افراد كنترل اجتماعي بيشتري را بر خود احساس كنند، ميزان پتانسيل : متغير نيز تأييد گشت
بعد پايبندي مذهبي، پايبندي اخالقي، كنترل  4. كنترل اجتماعي در يابد ها كاهش مي خيانت در آن

سمي و غير رسمي سنجيده شد كه در ميان اين چهار بعد دو متغير پايبندي مذهبي و كنترل غير ر
) بيشترين شدت همبستگي را به صورت 0,50و  0,52رسمي (به ترتيب با مقدار همبستگي 

معكوس نشان دادند. به اين معنا كه هرچه افراد پايبندي مذهبي بيشتري داشته باشند پتانسيل 
يابد و همچنين هر چه كه افراد ميزان كنترل غيررسمي بيشتري را  ميها كاهش خيانت در آن

  يابد. مياحساس كنند پتانسيل خيانت شان كاهش 
از عوامل مؤثر بر ) يادگيري رفتار انحرافي( در نهايت در فرضيات ما عامل يادگيري اجتماعي 

هرچه ميزان يادگيري اجتماعي پتانسيل خيانت در نظر گرفته شد كه اين فرضيه نيز تأييد گشت؛ 
در فرد به صورت مؤثرتري شكل گرفته باشد، ميزان پتانسيل خيانت نيز افزايش ) رفتار انحرافي(

  .يابد مي
ي مستقل باهم بر متغير ها اثر همه متغير) تحليل رگرسيون(بر طبق تحليل چند متغيري 

مهمترين عاملي كه بر پتانسيل خيانت  ها بر اساس يافته. ها با يكديگر مشخص شد نآوابسته و رابطه 
تعهد در روابط  زناشويي از جمله . است تعهد زناشويي كارمندان بيشترين تاثير را دارد، متغير

عواملي است كه بر طبق نظريه سرمايه گذاري بر  خيانت مؤثر است كه ناظر بر وفاداري به همسر در 
ها نشان داد كه متغير يافته. زناشويي است غم و شادي و داشتن احساس مسئوليت نسبت به زندگي

بيشترين تاثير را بر ميزان پتانسيل  - 0,346مذكور، در ميان همه عوامل در تحقيق، با مقدار بتاي 
اين يافته مؤيد اين مطلب است كه چنانچه همه شرايط و عوامل مؤثر بر خيانت در . خيانت دارد

رد را به سمت بي وفايي به شريك زندگي اش سوق زندگي يك فرد وجود داشته باشد كه بتواند ف
 .كند ميدهد با وجود تعهد نسبت به زندگي زناشويي پتانسيل خيانت فرد كاهش پيدا 

اين شاخص شامل ويژگي ظاهري . گزين است دومين متغير اثرگذار پتانسيل خيانت كيفيت جاي
و توانايي وي در ارضاء نياز  گزين، ويژگي اخالقي، موقعيت اقتصادي، موقعيت اجتماعي فرد جاي

توان گفت كه اين متغير نيز به نوعي يك متغيري است كه در سطح رابطه با در واقع مي. است
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دومين متغير  0,298) بتا(كه با مقدار رگرسيون استاندارد . همسر و چگونگي آن مطرح است
مشاهده بهترين : “شود يم تعريف گزين چنين كيفيت جاي. تاثيرگذار بر متغير وابسته تحقيق است

كيفيت جايگزين مبتني است بر اين كه چه ميزان از  هاي در دسترس براي يك رابطه، گزينه
بر  ")359: 1998راسبالت، ( شود برآورده مي) اخيرش(ي مهم فرد به خوبي در بيرون از رابطه ها نياز

به لحاظ ظاهري، اجتماعي، ي بهتر ها اين اساس تحقيق حاضر نشان داد كه هرچه افرادي با موقعيت
اقتصادي و اخالقي در دسترس براي بر طرف كردن نيازهاي فرد باشند پتانسيل خيانت وي افزايش 

كنند امكان اين كه فرد  ميجايي افراد بيشترين زمان خود را در محيط كار سپري  از آن. كند پيدا مي
  .شود جايگزين در ميان همكاران فرد باشد بسيار زياد مي

د اين موضوع صحبت خود كارمندان نيز هست كه در طي پرسشگري با محقق در ميان شاه
بيشتر ساعت روز سر . همكاران ما مشكالت خانوادگي زيادي دارند ":گفتند كه ها مي آن. گذاشتند مي

اين حجم . ماند ميكار و در كنار همكارشان سپري كرده و وقت و انرژي براي همسرشان باقي ن
  ".شود، طبيعي است كه مشكل ساز شود طه كه در طول روز بين همكاران  برقرار ميزيادي از راب

بر اساس مدل نظري تحقيق و انجام تحليل مسير، با توجه به نظريه سرمايه گذاري، متغير تعهد 
كه در . زناشويي تحت تأثير سه متغير كيفيت جايگزين، رضايت و سرمايه گذاري در رابطه است

از دو  - 0,388گزين بر متغير تعهد با ضريب مسير  ير وزن متغير كيفيت جايميان اين سه متغ
ها از كيفيت و مطلوبيت بيشتري بر  چه جايگزين به اين معنا كه چنان. متغير ديگر بيشتر است

دو متغير رضايت و سرمايه گذاري در رابطه به . خوردار باشند ميزان تعهد كاهش پيدا خواهد كرد
 ها تأثير مستقيم بر تعهد دارند كه با افزايش هر دو اين متغير 0,231و  0,273تاي ترتيب با مقدار ب

  .يابد ميزان تعهد نيز افزايش مي
؛يعني )0,714= بتا(همچنين متغير رضايت خود به تنهايي بر سرمايه گذاري در رابطه مؤثر است 

  .كند فزايش پيدا ميهر چه ميزان رضايت فرد بيشتر باشد سرمايه گذاري وي در رابطه نيز ا
بر رضايت  - 0,169و  0,759دو متغير ارضاء نياز و مقايسه اجتماعي هر يك با ضريب مسير 

هرچه ارضاء نياز در روابط زناشويي بهتر صورت گير رضايت فرد بيشتر خواهد شد كه با . مؤثراند
جتماعي و رضايت ميزان در رابطه ميان مقايسه ا. باشد ميتوجه به مقدار بتا اين رابطه، رابطه قوي 

بتا چندان قوي نبوده اما جهت آن بيانگر اين است كه هر چه ميزان مقايسه بيشتري صورت گيرد از 
اي است كه شاخص  متغير آنومي بر اساس مدل نظري متغيري. شود ميزان رضايت فرد كاسته مي

ر باشد از ميزان ارضا نياز به اين ترتيب كه هر چه ميزان آنومي بيشت. كند ارضاء نياز را تبيين مي
كنترل اجتماعي اثر گذار است به اين  بر از سوي ديگر متغير آنومي). - 0,281= بتا(شود كاسته مي
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كنترل اجتماعي نيز بيشتر خواهد ضعف درميزان  ميزان انومي بيشتر باشد، ترتيب كه  هرچه در 
  ).- 0,318= بتا(شد 

ش از اين نيز مشاهده نموديد ميانگين پتانسيل دست آمده همان طور كه پي بر طبق نتايج به
، 25,78در ميان كارمندان ادارات نمونه اين تحقيق در بعد احتمال خيانت 100تا  0خيانت  در بازه 

، در بعد درصد 16,52،در بعد توانايي نهفته براي اقدام به خيانت 42,82در بعد گرايش به خيانت 
و در شاخص  10,62گو  درصد پتانسيل خيانت همسر پاسخ ، در بعد13,96گو  پتانسيل خيانت پاسخ
كه اين ارقام بيانگر ميزان پتانسيل خيانت خيلي كم در ميان . است 29,77كل پتانسيل خيانت 

باشد هر چند كه در بعد گرايش به خيانت تقريبا با حد متوسطي  كارمندان ادارات نمونه تحقيق مي
دهد افراد شايد احتمال و  چرا كه نشان مي. قابل تأمل است رو هستيم كه اين ميزان از گرايش روبه

ها به بي وفايي بيش از توانايي  وفايي داشته باشند اما گرايش آن توانايي خيلي كمي براي اقدام به بي
اي مثل خيانت  اين مسئله خود نشانگر اين است كه قبح مسئله. و احتمال دست زدن به آن است

يي كه ديگر ها ارزش. دهد ها را نشان مي دن است و اين دگرگوني ارزشرنگ ش زناشويي در حال كم
گويي . كند ميفرد را به سازگاري، قناعت و داشتن احساس مسئوليت در قبال اطرافيان دعوت ن

در واقع  .فرهنگ مصرفي و تنوع طلبي ناشي از آن در زندگي زناشويي نيز باز نمود پيدا كرده است
تمايل موجود در افراد به بي وفايي و خيانت مانند انبار باروتي است كه  توان گفت كه گرايش و مي
  تواند با جرقه اي به اتفاقي كه همان وقوع خيانت است منجر شود. مي

اما سوال مهم و  اساسي اين خواهد بود كه چرا افراد با وجود اين تحوالت ارزشي و تنوع طلبي  
 ها پايين است؟ ل خيانت در آنكنند؟ و يا احتما اقدام به بي وفايي نمي

  توان به مسئله نگاه كرد:  براي پاسخ به اين سوال از دو منظر مي
شد كه افرادي  ميگويان به سواالت مرتبط با خيانت بعضا ديده  هاي پاسخ بر اساس پاسخ. 1

سيل شد تا پتان ها خواسته مي اند اما در پاسخ به سوالي كه از آن وفا بوده نسبت به همسرشان بي
تواند  اين موضوع مي. اند خيانت خود را به صورت درصدي تخمين بزنند ميزان آن را صفر اعالم كرده

يي كه انجام داده اند به صورتي نبوده كه رفتار خود را ها حاكي از اين باشد كه ارزيابي افراد از رفتار
  . باشد ل تغيير ارزش افردتواند ناشي از عدم آگاهي و در عين حا ميخيانت آميز تلقي كنند و اين 

متغير  تعهد زناشويي و كنترل اجتماعي  2ها و سواالت  همان طوركه در باال نيز ذكر شد گويه. 2
چنانچه . با باالترين ميزان ضريب تعيين بيشترين سهم را در تبيين پتانسيل خيانت داشته اند

شد كه عامل مهمي كه براي اقدام به بخواهيم عميقا اين آمار و ارقام را بررسي كنيم متوجه خواهيم 
شود ميزان تعهد افراد و كنترل اجتماعي است به اين معنا كه با وجود  ميخيانت مانع محسوب 

بندي دروني افراد به  ي اجتماعي، تزلزل اخالق و دگرگوني ارزشي، پايها شرايط آنوميك، آشفتگي
خصوصا براي (آبرو و مجازات رسمي مسائل اخالقي و مذهبي و همچنين نظارت اطرفيان، ترس از 
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و همچنان كنترل اجتماعي . كاهد ميها براي اقدام به بي وفايي  از احتمال خيانت و توانايي آن) زنان
  .مانع مهمي بر سر راه خيانت زناشويي است

در تحليل چند متغيره بر حسب جنسيت به نتايج قابل تاملي رسيديم كه با ادبيات نظري نيز 
گزين، كنترل اجتماعي، تعهد زناشويي  متغير كيفيت جاي 4در ميان مردان  به ترتيب  .انطباق دارد

و يادگيري اجتماعي مهمترين متغير هاي اثر گذار بر پتانسيل خيانت مردان بود. در حالي كه در 
گزين از عوامل مؤثر  متغير تعهد زناشويي، كنترل اجتماعي و كيفيت جاي 3ميان زنان به ترتيب 

گزين  شد كيفيت جاي دهد همان طور كه تصور مي زنان بود. مقايسه اين دو تحليل نشان مي خيانت
در خيانت مردان از درجه اهميت بسيار بسيار بااليي برخوردار است حال آنكه اين متغير در ميان 

ري زنان سومين متغير مؤثر است و چناچه زنان از تعهد زناشويي كمي برخوردار باشند پتانسيل باالت
  براي بي وفايي خواهند داشت.

همچنين كنترل اجتماعي از عناصر بسيار با اهميت در نوسان پتانسيل خيانت در هر دو جنس 
است، چناچه افراد كنترل غير رسمي كه ناشي از زندگي در ميان ديگران مهم است، را بر خود 

ها به اصول  بندي آن اين پايزنند. افزون بر مياحساس كنند به احتمال خيلي زياد دست به خيانت ن
مذهبي و اخالقي خود مانعي براي وقوع خيانت خواهد بود. به عالوه متغير يادگيري اجتماعي از 
ديگر متغيرهايي است كه در خيانت در ميان مردان اهميت داشته است. كه اين يادگيري از دوران 

  گيرد. كار را در برمي خيانتكودكي و يادگيري از والدين تا يادگيري از دوستان و معاشران 
شود.  اين بدان معناست كه در جامعه امروز ايران تغييراتي در باورها و در رفتارها مشاهده مي

ترين اركان جامعه ايراني و در واقع، واحد بنيادين  خانواده ايراني كه در تاريخ همواره يكي از مهم
روست. افزايش نرخ طالق و فراواني  تاملي روبه آمد، امروز با مشكالتي قابل جامعه ايران به شمار مي

دهند كه رابطه زن و شوهر در خانواده  هاي خانواده، نشان مي پروندهاي مربوط به آن در دادگاه
تواند براي جامعه  و اعضاي آن  ايراني امروز بسيار آسيب پذير شده است و اين آسيب پذيري مي

هاي فردي  رش فردگرايي و تاكيد روز افزون بر ارزشباري سنگين و گاه جبران ناپذير باشد. گست
هاي درسي، در  اند: در كتاب هاي جمعي در ميان اعضاي جامعه شده سبب كمرنگ شدن ارزش
شود كه بهتر،  ها، همواره از فرد خوسته مي و به ويژه در رسانه –هاي كار  مدرسه و دانشگاه و محيط

اند.  ين رو باورهاي فردي رفته رفته جايگزين باورهاي جمعي شدهبرتر و باالتر و... از ديگران باشد. از ا
طور كلي، رفاه اجتماعي با مفهوم درآمد باال و مادي گرايي  از سوي ديگر، مفهوم زندگي مرفه يا به

اند. از اين رو براي مقابله مناسب  هاي انتخاب همسر نيز تغيير كرده هم معنا شده و از اين رو  مالك
  حد چاره انديشي نمود.  يابي كرد و سپس به ها را به دقت ريشه نخست بايد آين آسيبها،  با آسيب
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