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 -5استادیار جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر ،خوزستان ،ایران
 -1کارشناس ارشد مطالعات زنان (زن و خانواده) دانشگاه شیراز ،مدرس دانشگاه پیام نور.

چکیده
یکی از پدیدههای نو ،پیچیده و چالش برانگیز کزه در عصزر کنزونی زنز

خطزر اسزت کام

خززانواده و امنیززت جامعززه را بززه صززدا درآورده و نیازمنززد توجززه مسززوولید و اندیشززمندان حززوزه
خانواده میباشد ،معاشرت مردان متأهل با دختران و زنان است .در بزروز ایزد پدیزده اجتمزاعی
عواملی دخیل است که اید مقالزه در پزی کزاوش آنزان برآمزده اسزت .مطالعزه حاضزر بزه روش
پیمایش و با اب ار پرسشنامه در میان  345مرد متأهل شیرازی که بزه شزیوه قهقزهبنزدی سزهمیهای
انتخاب شدند ،انجام گردیده است .اعتهزار پرسشزنامه صزوری و ضزریف آلکزای کرونهزا 39/1
درصد میباشد .دادهها با استکاده از نرم اف ار  SPSS 23در دو سطح توصیف و ت لیل (ضزریف
همهستگی اسپیرمد) مورد واکاوی قرار گرفتند .نتایج گویای آن است که بید می ان دینزداری و
رضایتمندی جنسی با معاشرت مردان متأهل و جنس مخالف رابطه منکی و معنادار وجود دارد و
بید کمهود عاقکی از قرف همسر ،تعارضات زناشویی ،میزل بزه تجربزه بزا افزراد متعزدد ،دیزدن
تصاویر شهوت انگی  ،مشاهده فیلمهای مهتذل ،دیدن روابز جنسزی وحشزیانه و ییربهداشزتی و
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ییرواقعی ،تنوع قلهی جنسی ،ت صیالت ،استکاده از اینترنت ،ماهواره بزا رابطزه مزردان و جزنس
مخالف نی رابطهای مثهت و معنادار وجود دارد.
واژههای کلیدی :بی وفایی ،ارتهاط مردان با جنس مخالف ،اینترنت ،نیاز جنسی ،ان طاط
خانواده.
مقدمه و بیان مسأله
پدیده ازدواج قزادر اسزت بسزیاری از نیزازهزای فزردی و اجتمزاعی زن و مزرد را در قالزف
ارتهاقات جسمانی ،جنسی ،روانی و اجتماعی بزرآورده سزازد .از نگزاه قزرآن کزریم هزدف از
تشزکیل خزانواده تزأمید سزالمت روانزی بزرای زن و شزوهر ،پزدر و مزادر و فرزنزدان اسزت
(خواجهنژادیان .)5 :5535 ،از آنجایی که خانواده رکد اساسی اجتماع بوده همواره مورد توجزه
اندیشمندان اجتمزاعی قزرار گرفتزه اسزت .ایزد نهزاد همچزون سزایر نهادهزای اجتمزاعی تیییزر و
ت ززویتی را تجربززه کززرده اسززت و انقززالبهززای سیاسززی ،صززنعتی و اجتمززاعی آن را در جززاده
نوگرایی قرار داده است .نزوگرایی و جهزانی شزدن بزا ایجزاد فرصزتهزای ارتهزاقی وسزیی بزید
فرهن

ها ،موجف تعامالت وسیی اجتماعی و فرهنگزی بزید جوامزی گونزاگون بزا فرهنز

هزای

متکاوت شدهاند .اید امر موجف گردیده است تا انسانها از نوع و زندگی اعضای جوامی دیگزر
اقالع یابند ،از رفتارها و اندیشههای آنها ایدههای جدید بگیرند و بزه واقزی الگوهزای رفتزاری و
سهکهای زندگی متعدد را در برابر خود مشاهده کنند .وجود سهکهای زنزدگی متعزدد سزهف
شده است تا پدیدههایی جدید که پیشتر مسزألهسزاز نهزودهانزد مطزرگ گردنزد (خواجزهنزوری و
دیور ،)41 :5535 ،یکی از اید پدیدهها ارتهاط مردان متأهل با دختران و زنان مجزرد یزا متأهزل
است ،که گاهاً از آن به "بیوفایی زناشویی "5یاد میکننزد و بزه قزورکلی بزه هزر گونزه روابز
جنسی یا عاقکی فراتر از چهارچوب رواب متعهدانه بید دو همسر اقالق مزیشزود و از منظزری
دیگر به چهار نوع بیوفایی جنسی ،بیوفایی عاقکی ،بیوفایی ترکیهی (عاقکی و جنسی) و بی-
وفایی مجازی (شامل رابطه جنسی تلکنی ،گکتگوهای جنسی و مشاهده فیلمهزای پورنزو) تقسزیم
میشود (کرمی و همکاران .)559 :5534 ،بیوفایی و عدم تعهد به همسر در نگاه اول پدیزدهای
1 Marital infidelity
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فردی به نظر میرسد اما آنچه امروزه رابطه مردان متأهل با دختر و زنان را به مسولهای اجتمزاعی
تهدیل کرده است عواقزف نزاگوار و پیامزدهای سزوسی اسزت کزه متوجزه نهزاد خزانواده ،تربیزت
فرزندان و امنیت جامعه شده است .به عنوان نمونه هم مان با روند اف ایشی معاشرتهای خزارج
از چارچوب ازدواج می ان ناکامی و شکست در ازدواجها سیر سعودی یافتزه اسزت ،بزه قزوری
که در سال  5539نسهت ازدواج به قالق در کشور  1به  5و در تهران  5به  5بزوده اسزت (خلزج
آبادی فراهانی ،)31 :5535 ،بعضی از ازدواجهایی نی که بزه ازاهر بزا هزم زنزدگی مزیکننزد و
ص هتی از قالق و تعارض میانشان نیست ،زندگی چندان سالم ،موفق و باروری ندارند .بعضی
از آنها دچار نوعی قالق عاقکی و ارتهاقی نسهت به هم شدهاند و فقز بزه ازاهر و بزا توجزه بزه
مصل تهایی با هم زندگی میکنند (رفاهی و همکزاران .)519 :5535 ،بزی وفزایی و خیانزت،
چنان چه در خانوادهای روی دهد ،بیش از همه همسری را که مورد بیوفایی واقی شده ،مورد
آسیف قرار خواهد داد و موجف مختل شدن بهداشت روان و از دست دادن تعزادل عزاقکی و
رفتزاری وی خواهزد شزد (شزیردل .)554 :5583 ،همچنزید پیامزدهای عزاقکی شزدیدی نظیزر
پرخاشگری و انتقام نسهت به فرد عهدشکد ،بیرمقی ،بی حوصلگی و ...را در پزی داشزته باشزد
(کرمی و همکاران .)555 :5534 ،در اید میان ،فرزندان نی از آسیف های وارد شده به ساختار
خانواده بی نصیف نخواهند ماند (شیردل،)554 :5583 ،
در بروز چنید مسألهای عوامل متعددی دخیل هستند که از اید میان میتوان به نقزش فضزای
مجازی و رسانهها به قورکلی اشاره نمود در اید باره گیدن بر اید بزاور اسزت کزه ییزر ممکزد
است بتوان نقش عمدهای که رسانههای یربی به قورکلی ،و کشورهای انگلیسی زبان بزه ویزژه،
در تولید و گسترش جهانی رسانه و بالتهی شیوهها و الگوهای متکاوت رفتزار و روابز آزاد و بزاز
دو جنس ،بازی میکنند را انکار کرد .جوامی جهان سوم ،در اینجزا نیز ماننزد سزایر حزوزههزای
تولید بویژه آسیف پذیرند .برخی از رههران جهان سوم مصرانه خواستار کنترل بر تولید و جریان
اقالعات بودهاند به گونهای که برابری بیشتر در رسانههای ارتهاقی ایجاد گردد (گیزدن :5581 ،
 ،)331اما رسانه فق یکی از عوامل موثر اسزت و بررسزیهزای علمزی بیشزتری بزرای شناسزایی
عوامل و متییرهای مرته با اید معضل و پیامدهای آن در جامعه ضروری بزه نظزر مزیرسزد .در
کشورهای مختلف ،در رابطه با اید موضوع پژوهشهایی صورت گرفته است در حزالی کزه در
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ایران به دلیل حساسیت اید موضوع پژوهشها اندک و ناکافی هسزتند .قهزق شزواهد ،قزراید و
آمارهای ییررسمی اید پدیده به صورت نگران کنندهای به یکی از آسیفهای اجتماعی پنهان
جامعه تهدیل شده و علیریم پیامدهای ناگوار فزردی ،خزانوادگی و اجتمزاعی توجزه جزدی از
سوی مسوولید و پژوهشگران به اید آسیف اجتماعی پنهان مهذول نگردیده و ماهیت پنهزان آن
در جامعه به عنوان یک عامل بازدارنده ،مانی شناسایی به موقی آن و انجام مداخالت به هنگزام
حمایتی شده است (فت ی و همکاران .)31 :5531 ،لذا با توجه بزه ایزد مقدمزه ضزرورت انجزام
پژوهش حاضر بیشتر احساس میگردد .از قرفی دیگر ،واکنش جامعه به بیوفایی و عدم تعهزد
مردان و زنان متکاوت است .خیانت و ارتهاط مردان با جنس مخالف پذیرفتنیتر است در حزالی
که مه ث زنان در اید مورد کامالً متکزاوت اسزت و میز ان مجزازاتهزا چزه رسزمی و چزه ییزر
رسمی برای چنید ان رافی برای زنان بیش از مردان است (فت ی و همکاران.)5583 ،
مروری بر پژوهشهای پیشین:
از آنجا که علم خاصیت انهاشتی دارد ،پژوهشهای پیشید در زمینه موضوع مورد نظر مزی-
تواند منهی با ارزشی در هدایت پژوهش و معرفی نظریههایی برای آزمون و تکسیرهای احتمالی
از مشاهدات باشند ،لذا در اید قسمت به بررسی پژوهشهای داخلی و خزارجی انجزام شزده در
اید زمینه پرداخته میشود.

جعکرزاده فدکی و امانی ( )5534در مقالهای با عنزوان "بررسزی رابطزهی عشزق و رضزایت
زناشویی با هرزهنگاری جنسی در دانشجویان متاهل شهرستان بیرجند" که بزر روی  559نکزر از
افراد متأهل دانشگاه بیرجند و با اب ار پرسشنامه انجام داده اند به ایزد نتیجزه مزی رسزند کزه بزید
مذهف ،می ان رضایت زناشویی و هرزه نگاری رابطهای معنادار وجود دارد

کرمی و همکاران ( )5534در نوشتاری با عنوان "نقش عوامل روانی و اجتمزاعی در پزیش-
بینی نگرش به رواب خارج از چهارچوب زناشویی در زنان متأهل و اراسه یزک مزدل بزر اسزاس
عوامل مرته " که با شیوه توصیکی و در بید  199نکر از زنان متاهل کرمانشاهی انجام دادهاند به
اید نتیجه میرسند که بید اضطراب و روانپریشی ،مسزوولیتپزذیری ،قزانونگرایزی و فرهنز
شهروندی و ارتهاط خارج از چهارچوب زناشویی رابطهای معنادار وجود دارد.
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مروتی و همکاران ( )5535در نوشتاری با عنوان "علل و عوامل ان رافات جنسی از دیدگاه
قرآن و روایات" به اید نتیجه میرسند که از جمله اید عوامل میتوان به مواردی همچون عدم
تمکید زناشویی،آزادیهای کاذب و رواب

نادرست پیش از ازدواج اشاره کرد.

کنعانی و همکاران ( )5535در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطة استکاده از اینترنت با نگرش
به دوستی اینترنتی با جنس مخالف" انجام دادهاند .اید نوشتار بزه شزیوه پیمزایش و در بزید 571
نکر انجام شده است و اید نتیجه حاصل میگردد کزه اسزتکاده از اینترنزت در نگزرش مثهزت بزه
دوستی اینترنتی با جنس مخالف تأثیرگذار بوده است.

فت ی و همکاران ( )5531نی مقالهای به نگارش درآوردهاند با عنوان "عوامل زمینهساز بی-
وفایی زناشویی مردان" .اید پژوهش با استکاده از مصاحهه عمیق انجام و اید نتیجه حاصزل مزی-
گردد که برخی عوامل زمینه ساز بیوفایی مردان عهارت است از :مشکالت جنسزی و عزاقکی
در رواب زناشویی ،تنوع قلهی و هیجانخواهی ،اثهات مردانگی و احسزاس جزوانی ،بزیضزرر
دانستد رواب خارج از ازدواج برای رواب زناشویی ،تجارب رابطه بزا جزنس مخزالف قهزل از
ازدواج ،اعتماد به نکس کم ،داشتد شیلی که امکان تعامل و ارتهاط بیشتر با جزنس مخزالف را
فراهم میکند ،سوء استکاده از امکان تعدد زوجات و ازدواج موقت برای مردان ،نگزرشهزای
سهلگیرانه و مجاز جامعه دربارة بیوفایی مردان ،تأثیر دوستان و ماهواره و فیلمهای مسزتهجد
و نقش تسهیلگری اینترنت و تلکد همراه در ایجاد فرصت تعامل با جنس مخالف.

مجد ( )1953در نوشتاری با عنوان "رابطه بید نوع شخصیت و ابعاد عشق با نگرش نسهت بزه
بیوفایی در ازدواج" که بر روی نمونه 139نکری انجام داده اند به اید نتیجه مزیرسزند کزه بزید
نوع شخصیت و ابعاد  8گانه عشق با نگرش نسهت به خیانت زناشویی رابطهای وجود ندارد.

مارید و همکاران )1954( 5مقالهای با عنزوان "خیانزت و نظریزه رفتزارگرایی زوجزید نتزایج
بیش از  3سال ت قیق" انجام دادهاند .نمونه موردی شامل  554زوج امریکایی است که به شزیوه
تصادفی انتخاب گردیدهاند .آنها به اید نتیجزه مزیرسزند کزه در ازدواجهزایی کزه رضزایتمندی
زناشویی و ثهات و است کام کمتر است خیانت و رابطه خارج از چهارچوب زناشویی نیز بیشزتر
خواهد بود.
1 Marin & etal
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نوواک و همکاران )1954( 5در نوشتاری با عنوان "عزدم جزذابیت زوجزید بزه عنزوان پزیش
بینی کننده رواب جنسی خارج از چهارچوب زناشویی در بید  4فرهنز

" .کزه در کشزورهای

چید ،روسیه ،ترکیه ،ایالت کینگدام و ایالت مت ده انجام دادهاند به اید نتیجه میرسند کزه بزید
می ان عشق زوجید ،فقدان جذابیت جنسی به عنوان پیش بینی کنندههایی هستند کزه زوجزید بزه
رواب خارج از چهارچوب زناشویی روی آورند.
پژوهشهای انجام شده در ارتهاط با موضی نوشتار حاضر اکثزرا بزه روابز بزید دو جزنس و
افراد مجرد توجه نموده و به رابطه افراد متاهل با جنس مخالف پژوهشهای بسیار اندکی انجزام
شده است ،شیوه پژوهش آنها توصیکی و مصاحهه عمیق و کمتر پیمایشی هستند و تعداد نمونزه-
های آنها بسیار اندک است که در تعمیمدهی آنها باید جانف احتیزاط رعایزت شزود .جهزت پزر
کردن خالهای موجود در اید باره نوشتار حاضر با شیوه کمی ،که از نظریزات بیشزتری اسزتکاده
می کند ،و همچنید حجم نمونه به نسهت بیشتر برای پایید آوردن ضریف خطا و بای بردن سطح
اقمینان ،انجام میشود.
مبانی نظری پژوهش
آنتونی گیدن در قی دهه  5339نظریزه ای را ترسزیم کزرد کزه بزر تزأثیرات ت زویت عصزر
کنونی بویژه جهانی شزدن 1بزر زنزدگی افزراد تأکیزد داشزت (کنعزانی و همکزاران.)18 :5535 ،
جهانی شدن به عنوان پدیدهای فراگیر و تأثیرگذار ،حاصل موج عظزیم از تیییزرات و ت زویتی
است که ساختارهای سنتی ،بومی و ملی و هویتی تمام جوامی بشری را با چزالش مواجزه سزاخته
است (عنایت و موحد .)534 :5585 ،به نظر میرسد جهانی شدن همواره برای مردم جهان بیم و
امید به ارمیان آورده است .جهانی شده دو رویه دارد؛ رویه سیاه 5آن ،تهدیدی است کزه مزردم
جهان با آن رو به رو هستند و رویه سکید 4آن ،فرصتهایی است که جهانی شدن برای مردم بزه
ارمیان آورده است (مردانی و عنایت .)553 :5535 ،از آنچه بیان شد میتوان نتیجه گرفزت کزه
1 Nowak
2 Globalization
3 Dark side
4 White side
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جهانی شدن یک پدیده گسترده جهانی است که بر تمامی ابعاد زندگی مزردم جهزان از جملزه
رواب بید شخصی نکوذ کزردهانزد .بزه عهزارت دیگزر ،مدرنیتزه در سزایة ایزد ت زویت شزکل
جدیدی از رواب شخصی ،دوستانه و صمیمانه را اراسه کرده است (کنعانی و همکزاران:5535 ،
 .)18اید رواب در دوران سنتی بر اساس ارزشهای خاص آن دوران ،همچون اخالص ،شزرف
و مانند آن استوار بوده است .در فرهن

هزای پیشزامدرن ،میزان خزودیهزا و ییرخزودیهزا یزا

بیگانگان مرز کامالً مشخصی برقرار بود .در اید شرای دوستیها یالهاً نهادمند بود و به عنزوان
وسیلهای برای ایجاد ات ادهای کم وبیش پایدار با دیگران ،ضد گزروههزای بزالقوه دشزمد در
خارج از اجتماع ،در نظر گرفته میشد .دوستیهای نهادمند به مانندِ برادریهای خونی یزا هزم-
رزمی ،صور اساسی رفاقت بوده و بیگمزان در همزة فرهنز

هزا وجزود داشزته اسزت (گیزدن ،

 .)541-545 :5587اما در دوران مابعد سنت ت ت تأثیر فرایند مدرنیته و شکل متأخر آن ت زت
تأثیر ارزش های فراسنتی ،همچون وفاداری و درستی هسزتند .بزه نظزر گیزدن ایزد روابز مابعزد
سنتی یا عشق ناب ،وعده آزادی یا شادکامی انسان را مزیدهزد (دیور و خواجزه نزوری:5535 ،
 .)48گیدن رابطة ناب را نوعی رابطة اجتماعی برابر و خود مرجی میداند که من صرا وابسته به
احساس رضایت یا پاداش مشخصی است که از خود همان رابطه حاصل مزیگزردد .مهمتزرید
دگرگونیهایی که مدرنیته در حوزه رواب دوستانه ایجاد کرد ،دوستی با جنس مخالف بزوده
است .رواب دوستانه با جنس مخالف در جامعة سنتی در قالزف مقولزة همسزرگ ینی و ازدواج
جای داشته است .اما هرچه جامعة پساسنتی توسعة بیشتری مییابد ،حرکت به سوی آنچه مزی-
توان آن را رابطة ناب در رواب دوستانه با جنس مخالف ،زناشویی و خزانواده نامیزد ،سزرعت
بیشتری میگیرد (کنعانی و همکاران.)13-18 :5535 ،

جیمسون 5در اید باره بر اید باور است که نقش رسانههای جمعی مانند رسزانههزای فراملزی،
ماهواره و شهکه جهانی اینترنزت را مهزم و تیثیرگزذار مزیدانزد (جیمسزون ،بزه نقزل از موحزد و
عنایت  )48 :5533در سالهای اخیر به دنهال توسعة فناوریهای حمل و نقل و رسانههای جدید
که گسترش تجارت بیدالمللی و رشزد بازارهزای مزالی جهزان را تسزریی و اشزاعة فرهنگزی را
تسهیل کردهاند و در نتیجه وقایی مستقمتر و سرییتر از گذشته بر ما تأثیر مزیگذارنزد ،بسزتری
1 Jameson
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که رابطة ناب را اف ایش میدهد با جهانیشدن و سیستمهای تخصصی گره خورده است .تیییر
شکل صمیمیت و رابطة ناب ،که ابتدا در کشورهای یربی و پیشرفته به دنهال ت ویت فرهنگی
دهة  5319و پس از آن به قور گستردهای شیوع پیدا کرده بود ،امروزه در اثزر توسزعة وسزایل
ارتهاقی و پیشرفت حاصل از آن ،به امری فرهنگی در سزطح جهزان تهزدیل شزده اسزت (نزش،
.)83 :5588

از دیدگاه گیدن اینترنت یکی از عوامل اصلی فراینزدهای فعلزی جهزانی شزدن و م صزول
دنیای یکپارچه و تقسیم شدهای که تجسم نظزم نزوید جهزانی اسزت در پایزان سزدة بیسزتم ر
نموده است (گیدن  .)184-173 :5583 ،او اینترنت را قلف تپندة انقالب ارتهاقی میدانزد و بزر
اید باور است که دسترسی به اینترنت و شزمار کزاربران آن در سراسزر جهزان سزر بزه آسزمان
ساییده و اید پدیده در حال دگرگون ساختد سیمای زنزدگی روزانزه اسزت و باعزث سزهولت
یافتد جریان اقالعات دربارة مردم و رویدادها تزا امزاکد دوردسزت شزده اسزت ،چراکزه ایزد
امکان را به آدمی میدهد تا با افراد از گوشه و کنار جهان تماس برقرار کند .اید تمزاس یزک
نوع کنش متقابل الکترونیکی است ،اید کنش یالهاً آزادیبخش و توانهخش معرفی مزیشزود،
چون مردم میتوانند هویتهای اینترنتی دلخواه خود را برای خزویش خلزق کننزد و آزادتزر از
جاهای دیگر سخد بگویند .کاربران بینام و نشان اینترنت میتوانند در چترومها و شزهکههزای
مجازی دوستان جدیدی پیدا کننزد ،بزا هزم مالقزات کننزد و دربزارة موضزوعات مزورد عالقزة
خویش به گکت و گو بپردازند .اید تماسهای مجازی گاهی تهدیل به دوستیهزای تمزام عیزار
الکترونیکی میشود ،یا حتی به مالقاتهزای رودررو مزیانجامزد (کنعزانی و همکزاران:5535 ،
 .)75در یک فضای بینام و نشان هر نوع رفتاری از افراد سر میزند .ماهیت گمنام اینترنت می-
تواند سهف شود افراد کارهایی بکنند و چی هایی بگویند که در خارج از آن فضا ،چنزید افعزالی
را مرتکف نمیشوند (بلو .)38 :1999 ،همچنید ورود به ایزد فضزاها مزیتوانزد بزه شزکلگیزری
هویت جهانی کمک کند؛ به اید معنا که افرادی که به شهکههای مجازی وارد میشوند احتمال
بیشتری وجود دارد که آنها احساس همذات پنداری و هویت جهانی داشزته باشزند (نزوریس بزه
نقل از دیور و خواجه نوری .)43 :5535 ،رابرتسون در نظریه خزودش از جهزانی شزدن و تزأثیر
آن بر هویت یاد میکند .وی با تأکید زیاد بر نسهی شدن به عنوان مشخصه جهزانی شزدن ،تزأثیر
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آن را بر فرهن

ها ،ارزشها و نگرشها در اید جهت میداند کزه دیزدگاههزا ثهزات خزود را از

دست میدهند و ن وه مشارکت فرد و جمی دچار دسزتخوش چزالشهزایی مزیشزود .در نتیجزه
هویت و عناصر تشکیل دهنده آن پیچیدهتر میشود و پارادایمهای هزویتی در ارتهزاط بزا عرصزه
جهانی شکل میگیرند (عنایت و موحد .)537 :5585 ،همراه با اید ت ویت هویتی ،ارزشهزا،
نگرشها و رفتارهای ریشه گرفته از سنتها تضعیف شدهاند و معانی اجتماعی جدیزدی ماننزد
دوستی با جنس مخالف در دنیای مجازی شکل گرفته است؛ معانیای کزه از نظزر سزنتهزای
ایرانی در حیطة تابوها قرار داشتند .پژوهشها نشان میدهند که اید تابوشکنیها برای افراد دو
جنس ،سنید مختلف و پایگاههای اقتصادی– اجتماعی متکزاوت ،یکسزان نهزوده اسزت (دیور و
خواجه نوری  .)5535به عنوان نمونه اید تابوشکنی اگر توس مردان انجام گیرد مجزازاتهزای
رسمی و ییررسمی کمتری متوجه آنان خواهد شد.
مدل پژوهش
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فرضیات پژوهش
به نظر میرسد بید سد مردان و برقراری رابطه دوستانه با جزنس مخزالف رابطزه معنزیداری
وجود دارد.
به نظر میرسد بید ت صیالت مردان و برقراری رابطه دوستانه با جنس مخالف رابطه معنزی-
داری وجود دارد.
به نظر میرسد بید می ان دینداری مردان و برقراری رابطه دوستانه بزا جزنس مخزالف رابطزه
وجود دارد..
به نظر میرسد بید پوشش نامناسف زنان و برقراری رابطه دوسزتانه بزا جزنس مخزالف رابطزه
وجود دارد.
به نظر میرسد بید می ان استکاده مردان از اینترنت و برقراری رابطه دوستانه با جنس مخالف
رابطه وجود دارد.
به نظر میرسد بید می ان استکاده مردان از ماهواره و برقراری رابطه دوستانه با جنس مخالف
رابطه وجود دارد.
به نظر میرسد بید کنجکاوی مردان و برقراری رابطه دوستانه با جنس مخالف رابطه وجزود
دارد.
به نظر میرسد بید میل تجربه با افراد متعدد و به برقراری رابطزه دوسزتانه بزا جزنس مخزالف
رابطه وجود دارد.
به نظر میرسد بید تنوع قلهی جنسی مردان و به برقراری رابطزه دوسزتانه بزا جزنس مخزالف
رابطه وجود دارد.
به نظر میرسد بید رضایتمندی جنسی از همسر و مردان به برقراری رابطه دوستانه بزا جزنس
مخالف رابطه وجود دارد.
به نظر میرسد بید کمهودهای عاقکی از قرف همسر و گزرایش مزردان بزه برقزراری رابطزه
دوستانه با جنس مخالف رابطه وجود دارد.
به نظر میرسد بید می ان تعارضات زناشویی و گرایش مردان به برقزراری رابطزه دوسزتانه بزا
جنس مخالف رابطه وجود دارد.
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ابزار و روش پژوهش
5

پژوهش حاضر به روش پژوهش کمّی و پیمایش انجام گرفته است .جامعه آماری بر اساس
موضوع نوشتار شامل مردان متأهل شیرازی سزت کزه تعزداد  345نکزر از آنزان بزر اسزاس شزیوه
نمونهگیری قهقهای چند مرحلهای انتخزاب گردیدنزد .و از ابز ار پرسشزنامه گزرایش بزه روابز
خارج از چهارچوب زندگی زناشویی استکاده شد .اید پرسشنامه در سال  5535در موسسه روان
پویش ساخته شده است .همچنید پرسشنامه دینداری گالک و اسزتارک ،پرسشزنامه تعارضزات
زناشویی براتی و ثنایی در اختیار پاسخگویان قرار گرفت .پس از گردآوری دادهها با استکاده از
نرماف ار  SPSSدر دو سطح توصیکی و استنهاقی به تج یه و ت لیل دادهها پرداختزه شزد .اعتهزار
پرسشنامه اعتهار صوری و برای اقمینان یافتد از پایایی بخزشهزای پرسشزنامه از ضزریف آلکزای
کرونها استکاده میشود که جدول شزماره 5نتیجزه آزمزون پایزایی هزر قیزف بزه روش آلکزای
کرونها را نشان میدهد.
جدول  -1نتیجه آزمون پایایی هر طیف به روش آلفای کرونباخ
تعداد

ضریب آلفای

گویه

کرونباخ

گرایش به رواب خارج از چهارچوب ازدواج

59

9/78

رضایتمندی جنسی

59

9/73

کمهودهای عاقکی از قرف همسر

59

9/83

تعارضات زناشویی

53

79/3

ماجراجویی و کنجکاوی

53

83/34

میل به تجربه رابطه با افراد متعدد

59

81/1

می ان دینداری

59

9/89

شاخص کل تنوع قلهی جنسی

55

89/8

اینترنت

8

39/1

متغیر

1 Survey

 / 531فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال دهم ،شماره چهارم ،پیاپی ( ،)53زمستان 5533

در ارتهاط با مسوله پژوهش دو نوع متییر قابل تمی است:
-5متییر وابسته ،دوستی مردان متأهل با جنس مخالف است .منظزور از دوسزتی گسزترهای از
رواب میان دو جنس مخالف و نام رم است کزه بزا انگیز ههزای گونزاگونی همچزون همزدلی،
دوستی ،دلهستگی ،کنش جنسی و مانند ایدها پا میگیرد (موحد و عهاسی .)77 :5583 ،در ایزد
پژوهش دوستی را با  59گویه و قیف لیکرت (از کامال موافق تا کزامال مخزالف) سزنجیده مزی
شود.
 -1متییرهای مستقل :در اید بخش به تعریف تعدادی از اید متییرها میپردازیم.
 -5-1رضایتمندی جنسی :عهارات رضایت از م هت و ابراز آن ،می ان راحتی هنگام ب زث
از مساسل جنسی ،نگرشها نسهت به رواب جنسی،آمی ش و تصمیمات مربوط به کنترل موالیزد
و احساسات فرد را درباره وفاداری جنسی منعکس میکند (حجزت پنزاه و رنجهزرکهد:5531 ،
.)33

 -1-1می ان دینداری :تعزاریکی کزه از دینزداری ارسزه مزیشزوند چنزدان مزورد توافزق همزه
م ققان نیست .در مجموع تعاریف به دو دسته کزارکردگرا و ذاتزی تقسزیم مزیشزوند .تعریزف
رابرتسون 5ج و تعاریف ذاتی است و ما آن را به عنوان تعریف مورد نظر برگ یدهایم ،فرهنز
دینی را مجموعهای از اعتقادات و نمادها و ارزشهای ناشی از آن در نظر میگیزرد کزه مربزوط
به تمای بید واقعیت تجربی و واقعیت متعالی و فراتجربی است (تامهسزون .)54 :5585،دینزداری
 4بعد اعتقادی ،عاقکی ،پیامدی و مناسکی میباشد (گالک و اسزتارک .)541 :5313 ،1در ایزد
پژوهش برای سنجش دینداری از مدل گالک و استارک استکاده خواهیم کرد .همچنزید بزرای
هر یک از ابعاد دینداری شاخصهایی مشخص خواهد گردید که بزه وسزیله چنزد گویزه مزورد
سنجش واقی خواهد شد .اید متییر نی در سطح فاصلهای است.
 -5-1ساختار قدرت در خانواده :توانایی کنترل بر اعمال سایر افراد علیریم میلشزان اسزت.
معنایی که جامعهشناسان برای تعریف قدرت به کار گرفتهاند برگرفته از اندیشه وبزر اسزت .وبزر
قدرت را رابطهای اجتماعی میداند که فرد در مزوقعیتی اسزت کزه مزیتوانزد خواسزت خزود را
1 Robertson
2 Glock & Stark
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علیریم هر مقاومتی اعمال کند .بر اساس اید تعریف میتوان هسزته اصزلی قزدرت را در "وادار
کردن به رفتار علیریم میل فرد" دیزد ( موحزد و مردانزی .)45 :5583 ،ایزد متییزر نیز در سزطح
فاصلهای است.
 -4-1تعارضات زناشویی :هرگونه کنش متقابل بید زن و شوهر که شزامل اخزتالف عقیزده
بوده ،است.
 -3-1تنوع قلهی جنسی :باوری که برخی افراد معتقدند کزه انسزان در مزدت قزوینی نمزی
تواند رواب جنسی خود را به شکل تک همسری ادامه دهد و وفاداری به همسزر یزک عقیزدة
ییرعادینه و قدیمی است.
 -1-1سد :منظور تعداد سالهایی است که از ل ظه تولد تزا زمزان ت قیزق از عمزر پاسزخگو
میگذرد ،اید متییر در سطح فاصلهای است.
 -7-1ت صیالت :تعداد سالهایی که فرد صرف فراگیری آموزش رسمی کرده است .ایزد
متییر در سطح فاصلهای است.
یافته های پژوهش
یافتههای توصیفی
 39درصد از مردان متأهل اذعان داشتهاند که با دختران 59 ،درصد زنان متأهزل 59 ،درصزد
زنان مطلقه و  59درصد نی با موارد دیگر (بیوه و  ) ...ارتهاط دوستانه دارند .همچنید  79درصزد
بیان میکنند که موضوع گکتگوهایشان با جزنس مخزالف از نزوع مسزاسل جنسزی اسزت (شزامل
قسمتهای مختلزف انزدام ،تمزایالت و عالیزق جنسزی و  13 )....درصزد راجزی بزه مسزاسل روز
(مساسل سیاسی ،اوضاع اجتماعی ،و )....و مابقی نی از حوزه خانوادگی (نوع شیل پزدر و مزادر،
ویژگیهای شخصزیتی ،عالیزق و آرزوهزا و  ).....اسزت 19/3 .درصزد از پاسزخگویان نیز بیزان
میکنند که با زنان و دختران رابطه جنسی برقرار کردهاند 53 .درصد نی اذعان میدارند که قهل
از ازدواج با جزنس مخزالف رابطزة دوسزتانه و عزاقکی و حتزی برخزی رابطزة جنسزی را تجربزه
کردهاند.
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اکثر پاسخگویان  78درصد ااهار میکنند که همسرانشزان از وجزود رابطزهشزان بزا زن و یزا
دختر دیگری مطلی نگردیدهاند و آن هم به دلیل اینکه زمانی که در م ل کار هسزتند بزا جزنس
مخالف در ارتهاطاند و به م ض ورود به من ل ارتهاط موقتا متوقف میگردد .اما  11درصد بیان
کردند که بخاقر چک کردن اتکاقی تلکد همزراهشزان توسز همسزر ،از وجزود ارتهزاط پنهزانی
مطلی گردیدهاند 54 .درصد از پاسخگویان کارمند 55 ،درصد شیل خود را بازاری (فروشنده و
 11/8 ،)...درصد خدماتی ،راننده تاکسی و در مجموع مشایل رده پاسید قید کردهاند.
بیشترید درصد پاسخگویان ( 39درصد) بید  399تا  743ه ار تومان درآمد دارند ،کمتزرید
درصد پاسخگویان تا  143ه ار تومان ،قرار دارند .همچنید  17/3درصد بید  139تزا  433هز ار
تومان و  51/1درصد از افراد  739ه ار تومزان و بزایتر دارای درآمزد هسزتند .بیشزترید درصزد
( 53/7درصد) می ان ت صیالتشزان را دیزپلم و حزداقل آنهزا  3/3نیز ابتزدایی بیزان کزردهانزد.
همچنید  51/3درصد دارای ت صیالت مقطی راهنمایی و دبیرستان 51/7 ،درصزد فزوقدیزپلم و
لیسانس و  3/7درصد آنان فوقلیسانس و دکتری بودهاند.
یافته های استنباطی
دادههای جدول زیر نشان میدهد که ضریف همهسزتگی اسزپیرمد حاصزل از بررسزی رابطزه
میان می ان دینداری و دوستی مردان متأهل با جنس مخالف منکی و معکوس اسزت .بزه عهزارتی
مردانی که دینداری کمتری دارند به احتمال  33درصد تمایل بیشتری به برقراری رابطه دوسزتانه
با زنان و دختران دارند .و مردان دیندارتر به دلیل آموزههایی که مذهف و دید بزرای ممنوعیزت
رابطه آزاد با جنس مخالف در خود دارد و به اید دلیل که اید نوع روابز زمینزه را بزرای بزروز
ناهنجاری اجتماعی فراهم میکند ،تمایل کمتری به رابطه آزاد و ییرضروری با جزنس مخزالف
دارند .رفتارهای مذههی ممکد است از قریق تأکید بر تعهد به خزانواده ،التز ام بزه ارزشهزای
مذههی و م کومیت رواب خارج از ازدواج ،بزر کزاهش رابطزة آزاد بزا جزنس مخزالف تزأثیر
بگذارد :مذهف مانند سدی است که با حمایت از رواب زناشویی ،فرد متیهزل را از خیانزت بزه
همسر و خانواده دور میکند رونالد اینگلهارت نی بر اید باور است کزه دیزد و مزذهف تزاثیری
عمیق و ماندگار در نظام ارزشی جوامی دارد (اینگلهارت و بیکر .)1995 ،نتایج ایزد پزژوهش بزا
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نتایج موحد و عهاسی( )5583و همچنید کنعانی و همکاران ( ،)5535می ایی و بریمدی ()5583
در ارتهاط و همسو ست.
جدول  -2آزمون همبستگی بین میزان دینداری و دوستی مردان متأهل با جنس
مخالف

متغیر وابسته

دوستی مردان متأهل با جنس مخالف

مستقل مستقل

 rپیرسون

Sig

میزان دینداری

-9/973

9/991

بررسی عوامل خانوادگی
در اید نوشتار سه مولکه از مهمترید مولکههای عوامل خانوادگی را مد نظر قرار دادهایم کزه
عهارتند از :رضایتمندی جنسی ،کمهودهای عاقکی از قرف همسر و تعارضات زناشویی.
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد نارضایتی جنسی ،چه به ل اظ کمی و چه کیکی ،در
رواب زناشویی ،کمهودهای عاقکی از قرف همسر و وجود خانوادهای پر تعارض از مقولههای
اصلی و م وری مردان در برقراری رابطزه دوسزتانه بزا زنزان و دختزران م سزوب مزیشزود .بزه
عهارتی از آنجایی که نتایج پژوهش گویای آن اسزت کزه  79درصزد از مزردان بزه گکتگوهزای
جنسی با جنس مخالف مزیپردازنزد ،لزذا ارضزاء نشزدن نیزاز جنسزی در خزانواده ،مزردان را بزه
برقراری رابطهای خارج از چهارچوب خانواده سوق میدهد .شیردل ( )5583بر اید بزاور اسزت
که در رواب ناقص جنسی مرد و زن ،زن و شزوهر هزر دو از رابطزة جنسزی لزذت نمزیبرنزد و
شادابی ،رسیدن هم مان زن و شوهر به ارگاسم ،آرامش و آسودگی هنگام مقاربزت و معاشزقة
قهل از سکس ،سیر ن ولی داشته و در نتیجة اید نارضایتی ،زمینهای برای گرایش آنها به رابطة
نامشروع میشود.

به عالوه مردانی که نیازهای عاقکیشان از سوی همسر تامید نمیگردد و از خانوادههای پزر
تنش م سوب میگردند به سمت زنان و دختران کشیده شده و م هتهزا و نیازهزای گزم شزده
درون خانواده را در بیرون و خارج از چهارچوب شرع و عرف جستجو میکنند.
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جدول  -3آزمون همبستگی بین عوامل خانوادگی با دوستی مردان متأهل و جنس
مخالف
دوستی مردان متأهل با جنس مخالف

متغیر وابسته
متغیرهای مستقل

 rپیرسون

Sig

رضایتمندی جنسی

-/547

9/999

کمبودهای عاطفی از طرف همسر

9/515

9/999

تعارضات زناشویی

9/581

9/999

بررسی ویژگیهای شخصیتی
برخی از افراد به دلیل داشتد ویژگیهای شخصیتی خاص بیشتر از بقیه مستعد تجربزه کزردن
برخی رواب خارج از حوزه خانواده هستند ،به عنوان نمونه مردانی که تمایل بیشتری بزه تجربزه
کردن رابطه با افراد گوناگون دارند ،لذا با وجود متأهل بودن بیشتر بزه سزمت تجربزه ارتهزاط بزا
زنان و دختران را دارند .اما بید ماجراجویی و برقراری رابطه دوستی رابطهای یافت نشد.
جدول  -4آزمون همبستگی بین ویژگی های شخصیتی و دوستی مردان متأهل با
جنس مخالف
متغیر وابسته

دوستی مردان متأهل با جنس مخالف

متغیرهای مستقل

 rپیرسون

Sig

ماجراجویی و کنجکاوی

-9/949

9/513

میل به تجربه رابطه با افراد متعدد

9/935

9/915

بررسی شاخص کل تنوع طلبی جنسی و ابعاد آن
از تجمیی سه بعد دیدن تصاویر شهوتانگی  ،مشاهده فیلمهای مهتذل ،دیدن روابز جنسزی
وحشیانه ،ییر بهداشتی و خالف واقی شاخص کل تنوع قلهی جنسی را در میان مزردان سزنجیده
ایم ،تنوع قلهی جنسی به واقی پدیدهای است که هرگاه عشق در رواب زناشویی کمرن

شزود

ارضاء ناقص جنسی متولد میشود .همانگونه که در جدول زیر مشاهده میگزردد مردهزایی کزه
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تصاویر شهوتانگی بیشتری مشاهده میکنند و شاهد فیلمهای مهتذل و خزالف اخزالق هسزتند،
که رواب جنسی را به صورت ییر واقعی به نمایش مزیگذارنزد ،بزه احتمزال  33درصزد تمایزل
بیشتری به جنس مخالف پیدا خواهند کرد.
از جمله آسیفهایی که تماشاگران برخی فیلمها را تهدید میکند ،ماهیت سانسور نشده اید
برنامهها و ناتوانی افراد در ارزیابی دقیق اقالعاتی است که با آن مواجه میشزوند؛ پزیآمزدهای
منکی دیدن اید برنامهها و م توای جنسی و ییر اخالقی آنهزا ت ریزک جنسزی و تزالش در پزی
ارضای اید نیاز سرکش اسزت .در ایزد فضزای مجزازی ،ایزد احتمزال اسزت کزه افزراد بزه قزور
ناخودآگاه از دادهها و تصویرها تأثیر بپذیرند .از نظر روانشناسی ،ما میتزوانیم م زرکهزایی را
ثهت کنیم که از ادراک آنها آگاه نیستیم .در واقی میتوانیم به نوعی یزادگیری و تأثیرپزذیری از
م رکهای جنسی در فیلمها معتقد باشیم که آگاهانه نیست و افزراد بزدون قصزد و آگزاهی بزه
ثهت آن اقدام میکنند (دهقان سیمکانی ،)11 :5535 ،و نهایتا به شخصیتی تهدیل میشوند که از
ل اظ جنسی تنوع قلف هستند .اید افراد معتقدند که انسان در مدت قوینی نمیتوانزد روابز
جنسی خود را به شکل تک همسری ادامه دهد و وفاداری به همسر یک عقیزدة ییرعادینزه و
قدیمی است .بنابراید میتوان گکت در بعضی موارد ،چی ی که به یک رابطة نامشروع عشزقی
میانجامد ،نیاز به تجربة شور و عشق زیاد و میل به تجربه کردن یزک رابطزة جنسزی جدیزد و
ممنوع میباشد (شیردل.)551-557 :5583 ،
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جدول  -5آزمون همبستگی بین تنوع طلبی جنسی و ابعاد آن و دوستی مردان متأهل
با جنس مخالف
دوستی مردان متأهل با جنس

متغیر وابسته

مخالف

متغیرهای مستقل

 rپیرسون

Sig

دیدن تصاویر شهوتانگیز

9/513

9/999

مشاهده فیلمهای مبتذل و پورنو

9/491

9/999

9/551

9/999

9/581

9/999

دیدن روابط جنسی وحشیانه ،غیر بهداشتی و خالف
واقع
شاخص کل تنوع طلبی جنسی

همانگونه که نتایج بیان میکنند هر چه پاسخگو به می ان بیشتری از ماهواره استکاده کنزد بزه
همان می ان با جنس مخالف بیشتر رابطه دوستانه برقرار خواهد کرد .بزه عهزارتی افزراد از قریزق
مشاهده رفتارهای اجتماعی و الگو قرار دادن آنها بیشتر ت ت تأثیر قرار میگیرند و از رفتارهای
مشاهده شده تقلید میکنند بخصوص زمانی که رفتارهزا و نقزشهزای ایکزا شزده در شزهکههزای
ماهوارهای یا تلوی یونی از سوی کسانی ایکا میشود که همسد و سزال خودشزان باشزد (دیور و
خواجه نوری.)31 :5535 ،
جدول  -6آزمون همبستگی بین استفاده از ماهواره و دوستی مردان متأهل با جنس
مخالف

متغیر وابسته

دوستی مردان متأهل با جنس مخالف

متغیرهای مستقل

 rپیرسون

Sig

استفاده از ماهواره

9/544

9/991
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همانگونه که در جدول  7نی مشاهده میشود .در ایران نیز بزا نکزوذ اینترنزت شزاهد درهزم
شکسته شدن مرزبندیهای سنتی در زمینة دوستی و ارتهاط با جنس مخالف هستیم .با توجه بزه
اینکه قوانید و هنجارهای حاکم بر جامعه بهشدت با رواب بید دو جنس بایخص افراد متأهزل،
به دلیل ل وم متعهد بودن آنها ،مخالف هستند و حتی به عنوان معضل و آسیف اجتماعی بزه آن
مینگرند ،جوانان ایرانی در دوستی با جنس مخالف ،با مشزکالتی مواجزه هسزتند .در سزالهای
اخیر و با گستردهتر شدن نکوذ اینترنت در ایران و دسترسی آسان به آن ،و همچنید تا حزدودی
ناشناخته بودن در آن بیشتر اید رواب پنهانی شکل گرفته است .اینترنتی شدن رواب اجتمزاعی
در جامعة امروز ایران به قرز ناباورانهای بیان کنندة اید واقعیزت اسزت کزه گز

وگکزتهزا و

مراودات دوستانه در دنیای مجازی با تیییرات اجتماعی و سزاختاری در حزال تهزدیل شزدن بزه
فرهنگی پذیرفته شزده اسزت .بزه واسزطة ایزد شزکل جدیزد از ارتهاقزات در جامعزة مزا برخزی
م دودیتهای فرهنگی که در گذشته در خصوص ارتهاط با جزنس مخزالف وجزود داشزته از
بید رفته است و افراد از فرصت و امکان بیشتری برای ارتهاط با یکدیگر برخوردار شدهاند .اید
مسوله به ویژه از قریق اینترنت و با چزت کزردن از قریزق ایمیزل ،شزهکههزای اجتمزاعی ماننزد
فیسهوک یا وبگاههای دوستیابی و  ...عمق بیشتری گرفته اسزت (کنعزانی و همکزاران:5535 ،
.)13
نتایج اید پژوهش نی موید اید مطلف است که هر چه مردان متاهل از فیسهوک ،چت روم،
فیس نما ،وات ساپ،یید ،وایهر و اسکای

و سایتهای ییرمجاز استکاده کنند بیشتر بزه سزمت

جنس مخالف و برقراری رابطه دوستانه و مخکی از چشم همسر تمایل مییابند.
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جدول  -7آزمون همبستگی بین میزان استفاده از اینترنت و دوستی مردان متأهل با
جنس مخالف

دوستی مردان متأهل با جنس مخالف

متغیر وابسته
متغیرهای مستقل

 rپیرسون

Sig

فیسبوک

9/973

9/943

چت روم

9/555

9/991

وبالگ

9/945

9/555

فیس نما

9/117

9/999

تلگرام

-9/911

9/593

وات ساپ

9/131

9/999

الین

9/117

9/999

وایبر و اسکایپ

9/491

9/999

سایتهای غیرمجاز

9/513

9/994

نتایج حاصل بیان میکنند که پوشش زنان و دوستی مردان متأهل با آنزان رابطزه ای معنزادار
وجود ندارد.
جدول  -8آزمون همبستگی بین پوشش و آرایش نامناسب خانم ها و دوستی مردان
متأهل با جنس مخالف

متغیر وابسته

دوستی مردان متأهل با جنس مخالف

متغیرهای مستقل

 rپیرسون

Sig

پوشش و آرایش نامناسب خانمها

-9/915

9/371

ارقام جدول گویای آن است که مردان متأهلی که ت صیالت بیشتری دارند بیش از سایرید
به سمت رابطه دوستی با زنان و دختران میروند .ت صیالت به عنوان عزاملی اسزت کزه موجزف
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میگردد افراد از فناوریهای روز که امکان ارتهاط بیشتر را فراهم می آورد بیشتر استکاده کننزد
و در اید فضا چه بسا به سمت جنس مخالف نی بیشتر گرایش مییابند .به عهارتی افراد ت صزیل
کرده دید لیهرالتری در ارتهاط با برقراری ارتهاط با زنان و دختران دارند.
اما بید سد و برقراری رابطه مردان متأهل با جنس مخالف رابطهای یافت نشد.
جدول  -9آزمون همبستگی بین میزان تحصیالت و سن و دوستی مردان متأهل با
جنس مخالف
متغیر وابسته

دوستی مردان متأهل با جنس مخالف

متغیرهای مستقل

 rپیرسون

Sig

تحصیالت

9/544

9/999

سن

-9/555

9/737

بحث و نتیجهگیری
با توجه به قداست و اهمیت نهاد خانواده در تمامی جوامزی بشزری و لز وم تعهزد و پایهنزدی
زوجید به اید نهاد و با عنایت به عوارض سزوسی کزه عزدم تعهزد و ارتهزاط ناشایسزت خزارج از
چهارچوب زناشویی برای تمامی اعضای جامعه در پی خواهزد داشزت ،ایزد پزژوهش بزا هزدف
بررسی عواملی که موجف میگردد مردان متأهل بزه سزمت رابطزه بزا زنزان و دختزران مجزرد و
متأهل کشیده شوند ،انجام گردید .لذا با روش پیمایش اجتماعی و اب ار پرسشزنامه نظزرات 345
مرد متیهل شیرازی را در اید باره بررسی کردیم.
اید جمعیت نمونه از ل اظ اقالعات جمعیت شناختی بدید گونه است که
بیشترید درصد آنان در رده سنی  53تا  43سال قرار دارند و اکثرا ( 39درصزد) بزید  399تزا
 743ه ار تومان درآمد دارند ،همچنید بیشتر پاسخگویان ( 53/7درصد) می ان ت صزیالتشزان
را دیپلم اعالم کرده اند 79 .درصد از پاسخگویان بیان میکننزد کزه موضزوع گکتگوهایشزان بزا
جنس مخالف از نوع مساسل جنسی ست (شامل قسمتهزای مختلزف انزدام ،تمزایالت و عالیزق
جنسی ،رن

های مورد عالقه در سکس و  13 )....درصد راجی به مساسل روز (مساسل سیاسزی،
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اوضاع اجتماعی ،و )....و مابقی نی از حوزه خزانوادگی (نزوع شزیل پزدر و مزادر ،ویژگزیهزای
شخصیتی ،عالیق و آرزوها و  ).....میباشد 13/3 .درصد از پاسخگویان نی بیان می کنند کزه بزا
زنان و دختران رابطه جنسی برقرار کرده اند 53 .درصزد از آنزان نیز قهزل از ازدواج بزا جزنس
مخالف رابطة دوستانه و عاقکی و حتی برخی رابطة جنسی را تجربه کردهاند.

با توجه به ت لیل هایی که با نرم اف ار  SPSSانجام گرفت نتایج زیر حاصل گردید:
بید دینداری و برقراری ارتهاط با جنس مخالف رابطه ای معنزادار وجزود دارد؛ بزدید معنزی
که هر چه فرد دیندارتر باشد احتمای نگرش منکیتری نسهت به برقراری ارتهاط با جنس مخالف
دارد.
دینداری همواره به من لة سدی دربرابر یری ه مطرگ بوده است؛ به قوری که روستوسزکی

5

از آن به مثابه عامل کنترل یرای یاد میکند .او معتقد است که دینداری ،شروع ارضای یرایز
جنسی را به تعویق میاندازد .نتایج ت قیق وی گویای آن است که در میزان افزرادی کزه نمزرة
دید داری بیش تری دارند ،رواب جنسی زود هنگام کم تر است (زارع شاه آبادی و سزلیمانی،
 .)544 :5535بوردت و همکاران ( )1997نی معتقدند همة گروه هزای مزذههی ،واقعزاً روا بز
نامشروع جنسی را م کوم می کنند .اید امر اشاره می کند که کسزانی کزه وابسزتگی مزذههی
دارند ،به پیام های مذههی مهنی بر م کومیت خیانت زناشزویی و تأکیزد بیشزتر بزر پایهنزدی بزه
تعهدات زناشویی و خانواده توجه میکنند (فت ی و همکاران.)554 :5531 ،

همچنید پاسخگویان ااهار میکنند ،کمهودها و عدم ارضای جنسزی و عزاقکی یزا نداشزتد
جذابیت جنسی در همسران را از دیگر علل خیانت می دانند .کیکیت کم یا دفعات کزم رابطزة
جنسی در رواب زناشویی و نداشتد تشابه و تکاهم در ازدواج و در مجموع عدم ارضاء شدن از
رابطه جنسی با همسر و در مجموع مشکالت جنسی ،عوامل زمینه سزاز رابطزة جنسزی خزارج از
ازدواج است؛ شاید درگیری افراد در اید رابطه ،اب اری برای بازگرداندن تعزادل باشزد (کمپزل
.)1993
اگرچه ایلف مردان مورد مطالعه ،نارضایتی عاقکی زناشویی را به عنوان انگیز ه اصزلی بزی
وفایی خود بیان نمودند ،اما تککیک رضایت جنسزی و عزاقکی از هزم دشزوار اسزت چزرا کزه
1 Rostosky
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رضایت عاقکی در ایلف مواقی ،زمینهساز داشتد رابطه جنسی رضایت بخزش اسزت .از قرفزی
وجود رابطه جنسی رضایت بخش خود تشکی خاقر و رضایت عاقکی را تا حدودی به همزراه
دارد (فت ی و همکاران .)35 :5531 ،بعضی زوجها در اید موارد از روبرو شدن با مشکلی کزه
دارند ،میگری ند و به درمان آن مزیپردازنزد .نهزودن میزل جنسزی ،ناکارآمزدی جنسزی ماننزد
ناتوانی در رواب جنسی مطلوب و زودان الی به قور م مد ،امتناع از عشقبازی و رفتار جنسی،
عدم ت ریکپذیری جنسی ،دیر ارضاء شدن ،عدم توانایی در ااهزار عشزق جسزمی و عزاقکی
مساسلی هستند که بیشتر مطرگ میشوند .در اید موارد زوجید به جای درمان مشکل موجود در
رابطة جنسیشان ،به دلیل ناآگاهی یا احساس شرم و یا دییل دیگر ،مشکل را حل نشزده رهزا
کرده و نیاز خود را با ایجاد رابطزة نامشزروع و خزارج از چهزارچوب خزانواده جهزران مزیکنزد
(شیردل .)551 :5538 ،یافته اید پژوهش با یافتههای نواک و همکزاران ( )1954در یزک راسزتا
قرار میگیرد.
قهق نتایج حاصله ،در افرادی که در شهکههای اجتماعی و در کل اینترنت عضزویت دارنزد،
برقراری ارتهاطهای خارج از چهارچوب زناشویی ب رانیتر است و مطزابق بزا دیزدگاه گیزدن
میتوان گکت که اف ایش کنش متقابل الکترونیکی ارزشها و نگرشهای سنتی در مورد رابطة
بید دو جنس را تیییر داده است .اینترنت ،ویژگیهای خاصزی نظیزر دسترسزی آسزان ،ناشزناس
ماندن مصرفکنندگان و ایجزاد نزوعی فضزای خصوصزی مجزازی دارد کزه مزیتزوان از آن بزه
خلوت اینترنت یاد کرد .وقتزی در قلمرویزی کزه فزرد در آن قزرار دارد ،کزس دیگزری حضزور
نداشته باشد و رفتار او از چشم دیگران مخکی بماند ،آن قلمرو را میتوان خلوت شخصی نامید.
انسان از انجام دادن برخی کارها به قور آشکار و در حضور دیگران پرهی مزی کنزد ،ولزی چزه
بسا به م ض دور شدن از چشم دیگران مرتکف آن شود؛ زیرا اساسا خلوت ،برای انسزانهزایی
که در سطح قابل توجهی از رشد و تربیت قرار نگرفته باشند ،آسیفزا است و یکی از مصزداق-
های بارز اید خلوت آسیفزا ،همید خلوت اینترنت است .اینترنت با توجه به ماهیزت ،م تزوا و
شرای و ویژگیهایی کزه دارد ،زمینزه را بزرای انزواع ان زرافهزای اخالقزی ،از جملزه روابز
نامشروع و ییرمجاز و بی دلیل دو جنس ،آسان میکند (دهقان سیمکانی.)19-15 :5535 ،
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نتایج نشان می دهد که بید تنزوع قلهزی جنسزی و میز ان برقزراری رابطزه بزا زنزان و دختزران
ارتهاقی معنادار وجزود دارد .تنزوع قلهزی جنسزی پدیزدهای اسزت کزه هرگزاه عشزق در روابز
زناشویی کمرن

شود ارضاء ناقص جنسی متولد مزیشزود .گزاهی فزرد بزه دلیزل ایزد کزه در

زندگی واقعی خود به رویاهایش دست نمییابد ،به استکاده از نوشته ،فیلم و تصزاویر مسزتهجد
روی مزیآورد و سزعی مزیکنزد بزا آنهزا کمهودهزایش را جهزران کنزد .عکزس و فیلمهزای
پورنوگرافی به دلیل ماهیت آن معموی رفتارهایی ییرمعمول و در بیشزتر مزوارد نیز رفتارهزای
بیمارگونه را به نمایش میآورند .تماشای اینگونه فیلمها آسیههای جدی متوجه افراد مینمایزد
تا جایی که رواب قهیعی زناشویی ،نقش خود را در زندگی مشترک زوجید از دست میدهد
و زوجید نسهت به یکدیگر نوعی حالت دل دگی پیدا می کنند .به عهارتی افراد بزا دیزدن ایزد
گونه فیلمها از رواب زناشویی پیشید خود فاصله میگیرند و هیجان کاذبی در آنان ایجزاد مزی-
شود که میتواند در درازمدت آنان را دچار بیانگی گی و سردم اجی نسهت به یکدیگر نمایزد
(جعکرزاده فدکی و امانی.)145 :5534 ،

در راستای اید نتایج پیشنهاداتی چند اراسه میگردد:
 -5زوجید باید بدانند که مشکالت مقاربی راه درمان دارد و میتوانند با مشزاوره و درمزان،
اید مشکل را حل کنند.
 -1افراد نیازمند مهارتهای ارتهاقی هستند و یزم است از تکاوتهزای جنسزیتی و روانزی و
نیازهای متکاوت هر دو جنس اقالعات و آموزشهایی کسف کنند تزا عزدم توجزه بزه نیازهزای
عاقکی خانواده را با ب ران مواجه نسازد.
 -5از آنجا که رسانهها و به ویژه اینترنت تاثیر قابل مالحظهای بر گزرایش مزردان بزه روابز
ییر مجاز با زنان و دختران دارند .به نظر میرسد در اید راستا کمک به بای بردن سواد رسانهای
افرد بتواند موثر باشد .منظور از سواد رسانهای آشنایی با انواع رسانه ،تولیزدات آنهزا و تشزخیص
اینکه کدام برنامه و کدام نوع رسانه برای ما مناسف میباشزد ،اسزت .و از اسزتکادههزای نابجزا و
ییرضروری رسانهها بخصوص اینترنت جلوگیری کنیم .قهق شواهد رشد نزرم اف ارهزایی ماننزد
وایهر ،وی چت ،یید ،وات ساپ که به عنوان اپلیکیشد در تلکدهای همزراه اسزتکاده مزیشزود،
فضا را برای ارتهاطهای پنهان و آسانتر با افراد خزارج از چهزارچوب زنزدگی مشزترک فزراهم
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کرده است .با عنایت به اید که پژوهشهای اندکی در ارتهاط با تأثیر اید اپلیکیشدها بزر ت لز ل
خانواده انجام شده است ،لذا پیشنهاد میگردد پژوهشهایی از اید دست بیشتر مورد مداقه قزرار
گیرد.
 -4شناسایی عوامل تعارضزا در بید زوجید و بویژه کمک به آنها جهت بای بزردن توانزایی
حل مسوله در خانواده.
 -3افز ایش آگزاهی زوجزید نسزهت بزه عواقزف و پیامزدهای روابز خزارج از چهزارچوب
زناشویی بر اعضای خانواده و سالمت و امنیت جامعه از قریزق رسزانههزای گروهزی و وسزایل
ارتهاط جمعی.

از آنجایی که حیات یک جامعه بزه دلیزل تضزعیف نهزاد خزانواده ،دچزار ناپایزداری و عزدم
تعادل میشود امید است پژوهش حاضر مقدمهای باشد برای توجه بیشتر به ایزد موضزوع .آگزاه
کردن همه افراد (مسوولید ،خانوادهها ،پژوهشگران ،رسانهها و )....از نتایج اید پژوهش میتواند
توجه افراد را بزه اهمیزت داشزتد کزانون خزانواده گزرم ،شزاداب و سزالم جلزف کنزد .همچنزید
پژوهشهایی از اید دست که رواب مردان متأهل با زنان و دختزران چزه تزأثیر روحزی ز روانزی
میتواند بر روی اید زنان و دختران داشته باشد نی از اهمیت شایانی برخوردار است.
منابع
 -5تامسپون ،کنت و دیگران ( .)5585دید و ساختار اجتماعی .علی بهرامپور ،تهران:
انتشارات امیر کهیر.
 -1حجت پناه ،مینا و زهره رنجهرکهد ( .)5531رابطه رضایت جنسی،رضایت زناشویی و
رضایت زندگی زوجید .چشم انداز امید در روانشناسی کاربردی ،سال اول ،شماره
(5پیاپی (1زمستان .31-15 :5531
 -5جعکرزاده فدکی ،مرتضی و پریسا امانی ( .)5534بررسی رابطهی عشق و رضایت
زناشویی با هرزهنگاری جنسی در دانشجویان متاهل شهرستان بیرجند .مجله اصول
بهداشت روانی ،سال  ،)53( 57شهریور و مهر .1-149 :5534
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 -4خلج آبادی فراهانی ،فریده ( .)5535تأثیر معاشرت با جنس مخالف قهل از ازدواج بر
احتمال قالق در بید افراد ت صیلکرده ی دانشگاهی .مطالعات راههردی زنان ،سال ،53
شماره  ،38زمستان .43-35 :5535
 -3خواجه نژادیان ،علی .تهیید نقش فیسهوک در زندگی زناشویی اعضاء متأهل ایرانی خود
 -1خواجه نوری ،بیژن ( .)5535عوامل موثر بر دوستی دختر و پسر در بید جوانان شهر شیراز
با تأکید بر فرایند جهانی شدن .جامعه شناسی کاربردی ،سال بیست و سوم ،شماره پیاپی
( ،)41شماره دوم ،تابستان .5535
 -7دهقان سیمکانی ،رحیم ( .)5535امپریالیسم رسانه ،چالش ها و بایدهای تربیتی .پژوهش
نامه تربیت تهلییی ،پیش شماره دوم ،سال اول ،زمستان .3-57 :5535
 -8رفاهی ،ژاله  ،م مود گودرزی و مرتضی میرزایی چهارراهی ( .)5535بررسی عوامل
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