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چکیده

Sexul(باشد. فرض شده است که مردان بیشتر از بی وفایی جنسی) میان مردان و زنان میJealousyهاي جنسیت در مورد حسادت (هدف پژوهش حاضر تعیین تفاوت Infidelity(

Emotionl(و زنان از بی وفایی عاطفی Infidelity) بیشتر آشفته (Upsetاند. فرضیات تکاملی بر این هاي جنسیت میان مردان و زنان اشاره داشتهشوند. مطالعات قبلی به تفاوت) می

) در طول تاریخ بشر Parental Investment) متفاوتی است که بر اساس نظریه سرمایه گذاري والدینی (SexualStrategiesها به علت راهبردهاي جنسی (باورند که این تفاوت

،هاي تحقیقبه منظور وارسی سئولباشد. هاي جنسیت میکنند که نظریات شناختی اجتماعی توجیه کننده همه تفاوتیجاد شده است. منتقدان فرضیات تکاملی ادعا میا

نمونه پژوهش .بوده استشهرستان گرگان منابع طبیعیدانشجویان دانشگاه کلیه در برگیرنده،حاضرپژوهش آماريجامعه هایی از دانشجویان استان گلستان برگزیده شدند. نمونه

آزمودنی مورد بررسی 86در این تحقیق تعداد .شدندانتخاب) cluster(به صورت خوشه اي نگرگامنابع طبیعی دانشگاه از بین دانشجویان، کهاین تحقیق شامل مردان و زنان

باشد.سال می30تا 19ها بین اند. میانگین سنی آننفر متأهل) بوده24نفر مجرد و 24زن ( 48نفر متأهل) و 12نفر مجرد و 26مرد (38قرار گرفتند که از این تعداد 

ها شامل: متغیرهاي سن، جنسیت، وضعیت تأهل و تجرد، نمونهجمعیت شناختی هايویژگی) پرسش نامه محقق ساخته در مورد 1قسمت است:دوابزارهاي تحقیق حاضر شامل 

براي .ارائه شده استهابا آنمرتبطهايسؤالو یمنطبق با تحقیقات خارج) سناریوها، که2آن، میزان تحصیالت، مکان زندگی، مشخصات همسر در صورت تأهل. طول مدت

ی، موارد مورد نظر بی وفایی عاطفی و جنسی در هاي خانواده و محیط عمومانطباق آن با شرایط جامعه ایران و رعایت جنبه هاي فرهنگی، با رجوع به مردان و زنان در دادگاه

تحلیل قرار گرفت. خالصه نتایج به موردtها، داده هاي تحقیق بر اساس آزمون دقیق و ترمیم شده است. پس از اجراي ابزارهاي یاد شده در مورد آزمودنیشرایط فرهنگ ایران

اند.بردهتر از بی وفایی جنسی و زنان بیشتر از بی وفایی عاطفی رنج مینشان داده است که در بخشی از سناریوها مردان بیشدست آمده

حسادت؛ بی وفایی جنسی؛ بی وفایی عاطفیکلید واژه ها:

ین یا گاه مفیدترین ارتباطی است که اکثر افراد تجربه ترمهمارتباطات عاشقانه

ترین منبع رنج و اما در عین حال این ارتباطات ممکن است بیشکرده یا خواهند کرد

تواند رنجش زیادي را یمناراحتی و حسادت را براي ما ایجاد کند. یکی از منابعی که 

بعد از آگاه شدن در پی داشته باشد، زمانی است که فرد سرمایه گذاري قابل توجهی 

دهد)، یمرا از نظر زمان و تالش براي حفظ رابطه با کسی (که فرد به او اهمیت 

شخص مورد نظر مرتکب بی وفایی یا در وجه پیچیده تر، خیانت اما ،صرف کرده

)2005فیلیپس،شده است. (

تواند به عنوان یک آسیب مطرح شود و بی وفایی در ارتباطات عاشقانه می

کیملدورف،هاي عاطفی پیچیده باشد (تواند علت بسیاري از واکنشهمچنین می

تواند موجب پریشانی زیادي میبی وفاییبا توجه به احساس رنجش زیاد).2008

ها باقی بماند. بر اساس یک شده و این احساس به طور قابل مالحظه اي براي مدت

زن که ازدواج کرده 1288مرد و 884تعداد 1994بررسی اجتماعی کلی در سال 

از زنان گزارش کردند که در ارتباطات جنسی 11.6از مردان و %22.7بودند %

.)2008کیملدورف،اند (خود قرار گرفتهنوادهخارج از گستره خا

در تحقیقات ،جنسیتهايتفاوترابطه آن بابی وفایی ووبررسی حسادت

هايتفاوت) در رابطه با 2008، اسکوتزول(بررسی قرار گرفته است.بسیاري مورد 

که مردان بیشتر از یجه دست یافتنتاین هزنان و مردان در حسادت و بی وفایی ب

. شوندمیاز بی وفایی عاطفی مردان، آشفتهبیشتروفایی جنسی زنان، و زنانبی

) Phillips,A(فیلیپس)؛2004(Nelson,K,E) نلسونهمچنین افرادي (مانند: 

)؛ 2006) (Edouard,S()، ادورد2005) (Murphy,S,M()؛ مورفی2005(

) کیملدورف2007)؛ (Sirkin,T()؛ سیرکین2007) (Nelson,K,E(اسکوتزول

)Kimeldorf,M,B) (2008؛ کالدول()Caldwell,K) (2008؛ میلر و منر(

)Miller,S,L.& Maner,J,K) (2009 ،نیز به نتایج مشابه آنچه اشاره شد ،(

اند.رسیده

هاي تفاوت جنسیت در حسادت جنسی و عاطفی به طور گسترده اي در پژوهش

طبق این آثار، مردان به احتمال زیادي آثار روانشناسی اخیر گزارش شده است. بر 

نسبت به زنان، بیشتر بر اساس بی وفایی جنسی نسبت به بی وفایی عاطفی همسر 

شوند. به طور مشابه، زنان نسبت به مردان، بیشتر توسط بی وفایی خود، آشفته می

هاي تفاوت جنسیت در حسادت جنسی و عاطفی به شوند. پژوهشعاطفی آشفته می

ده اي در آثار روانشناسی اخیر گزارش شده است. بر طبق این آثار، مردان طور گستر

به احتمال زیادي نسبت به زنان، بیشتر بر اساس بی وفایی جنسی نسبت به بی 

شوند. به طور مشابه، زنان نسبت به مردان، وفایی عاطفی همسر خود، آشفته می

شوند. بیشتر توسط بی وفایی عاطفی آشفته می

تحقیقاتی را هاي جنسیت در حسادتدر مورد تفاوتسان تکاملی زیاديروانشنا

انجام دادند با پرسیدن این سئول که کدام وضعیت بی وفایی (جنسی یا عاطفی) شما 

ها متوجه شدند که تجربه حسادت در زنان و مردان کند، آنرا بیشتر آشفته می

اري میان مردان و زنان نشان هاي آممتفاوت است. در بسیاري از این مطالعات تفاوت

بی وفایی عاطفی را به عنوان آشفتگی بیشتر خود داده شد. زنان تمایل داشتند که

انتخاب کنند و مردان بی وفایی جنسی را برگزیدند. یک رویکرد روش شناسی 

بایست و - متفاوتی در این زمینه مورد استفاده قرار گرفت که شامل سؤاالت گزینه

وع لیکرت بود.سؤاالت مقیاس ن

مسئله مورد بررسی در این مطالعه این بود که آیا زنان و مردان به انواع بی 

دهند. این ارزیابی در مورد بی وفایی تصور شده در سناریوها به طور متفاوتی پاسخ می

بی وفایی عاطفی صورت گرفت. این مطالعه براي پاسخ دادن به وفایی جنسی و

ر حالی که از شرکت کنندگان خواسته شد، سناریوهاي مطالعات قبلی طراحی شد، د

کند انتخاب کنندها را بیشتر آشفته میمورد نظر را تصور کرده و هر کدام که آن

سال بوده 30تا 19محدوده سنی شرکت کنندگان در این مطالعه )2004(نلسون، 

است.

ادت جنسی هاي اخیر درباره حسهاي متعددي در سالبا توجه به وجود پژوهش

با این منطبقدنیا، تحقیقات مرتبط در در ادبیات این موضوععلیرغم تحولو 

، یافته اي در این حوزه مشاهده مادر جامعه ونداشتهموضوع در ایران وجود

، در ایران شناخته آیدمیکه به کار ارزیابی حسادتابزارهاییاز کدامهیچ. شودنمی

، پر کردن این فضاي خالی است. بودهپی آن ره دشده نیست و آنچه که این مطالع

با توجه به تمهیدات یاد شده، تالش پژوهشی حاضر، با توجه به شرایط فرهنگ، 

جنسیت و تأهل و تجرد، این است که واقعاً حسادت جنسی در جامعه ما چگونه است؟ 

توان از بی وفایی عاطفی و جنسی بر حسب جنسیت سخن گفت؟ بنابراین آیا می

سئله تحقیق حاضر این است که آیا مردان بیشتر از بی وفایی جنسی، و زنان بیشتر م

برند.میاز بی وفایی عاطفی رنج

روش

شرکت کنندگان و طرح پژوهش

آماريجامعه باشد. تحقیق حاضر پیرو الگویی از نوع علی مقایسه اي می

دانشگاه رکه داستمردي بودهزن و دانشجویان کلیه در برگیرنده،حاضرپژوهش 

لنمونه پژوهش در این تحقیق شام.اندمشغول به تحصیل بودهگرگان منابع طبیعی 
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گرگان به صورت خوشه منابع طبیعی از بین دانشجویان دانشگاه کهیمردان و زنان

آزمودنی مورد بررسی قرار گرفتند که از 86در این تحقیق تعداد .اندشدهاي انتخاب 

سال 30تا 19ها بین اند. میانگین سنی آننفر زن بوده48مرد و نفر 38این تعداد 

ها درصد آن44هاي مورد بررسی را زنان و درصد آزمودنی56که حدود بوده است

دهند.را مردان تشکیل می
ابزار

جمعیت شناختی هايویژگیدر مورد این پرسشنامه :پرسش نامه محقق ساخته

، جنسیت، وضعیت تأهل و تجرد، طول مدت آن، میزان ها شامل: متغیرهاي سننمونه

تحصیالت، مکان زندگی و مشخصات همسر در صورت تأهل بوده است.

ابزار اصلی مورد استفاده در مورد حسادت سناریوهاي محقق ساخته، : سناریوها 

شده استطراحیهابا آنمرتبطهايسؤالو مبتنی بر تحقیقات خارجی 

)؛ 2006) (Edouard,S)، ادوارد(Murphy,S,M()2005مورفی((

براي ساخت ) ).  2007) (Sirkin,T)؛ سیرکینNelson,K,E) (2007)اسکوتزول(

یابی این ابزارها مراحل ذیل طی شده است.و اعتبار

الف) نخست سناریوهاي خارجی مرتبط با الگوهاي تحقیق ترجمه شده است.

سناریوها، به مصاحبه با نمونه هاي ب) در گام دوم و با تکیه بر جهت گیري

ها هاي عادي(زن و مرد، متأهل و مجرد) و زن و شوهر هاي مراجعه کننده به دادگاه

هاي مرتبط با حسادت در جامعه و ها و موضوعبراي طالق، پرداخته شده تا فرضیه

فرهنگ ما مشخص گردد.

محتواي ج) سپس متناسب با جنبه هاي صوري سناریوهاي غیر ایرانی، ولی با

هایی که دغدغه ذهنی نمونه هاي مورد بررسی ایرانی بوده است، سناریوها موضوع

اند.طراحی شده

د) در گام بعدي، این سناریوها توسط چند تن از اساتید و دانشجویان تحصیالت 

تکمیلی مورد بازبینی و ترمیم قرار گرفتند.

هایی مشابه نمونه هاي ه) سپس سناریوها در مورد یک گروه مقدماتی از نمونه

هاي مرتبط با حسادت( بند ب) به شکل آزمایشی به اجرا اولیه براي بررسی موضوع

اساس ها ارزیابی شود. برها از سناریوها و یا نوع واکنش و نظر آندرآمد. تا فهم آن

شد، به نقد و تصحیح سناریوها مجدداً انجام شد.ها ذکر میمواردي که از سوي آن

شد داراي  بی وفایی جنسی یا عاطفی و) در گام نهایی سناریوهایی که آماده می

شود، که هایی از بی وفایی عاطفی یا جنسی مواجه میها با موقعیتبوده و فرد در آن

هاست و یا فرض ها را تجربه کرده باشد یا در حال تجربه کردن آنممکن است آن

واکنشی خواهد داشت. بنابراین در سناریوها از کند که اگر در آن موقعیت باشد چهمی

هایی قرار بگیرند، چه شود که فرض کنند اگر در چنین موقعیتافراد خواسته می

باید بعد از هر سناریو به ها میواکنشی در شرایط یاد شده خواهند داشت. آن

ر هایی مرتبط با بی وفایی و میزان آن، پاسخ دهند و مشخص کنند که در هسئول

هایی بودند که شوند. این سناریوها داراي عبارتها آشفته میمورد تا چه اندازه آن

اساس الگوي لیکرتی از عدم آشفتگی (صفر) تا آشفتگی خیلی زیاد (هفت) هرکدام بر

الی به شکل جداگانه مبنی بر سنجش حسادت عاطفی قابل پاسخگویی بودند و با سو

رفت.گیا جنسی مورد ارزیابی قرار می

نتایج

نشان 2نتایج مندرج در جدول ارائه شده است.2در جدول tنتایج آزمون 

هاي حسادت در دو گروه یانگینمهاي بدست آمده مربوط به مقایسه tدهد که یم

.V2.2،V3.1،V4.1،V4.2 ،V5.2 ،V6.2  ،V7زنان و مردان در متغیرهاي  2،V7.3،V7.6 در

نمایانگر تفاوت معنادار در دو گروه زنان و مردان و در متغیر مقایسه با مقادیر بحرانی 

،V1.1،V1.2،V2.1،V3.2باشد. البته الزم به ذکر است که متغیرهايیمهاي یاد شده 

V5.1،V6.1،V7.4،v7.5 در مقایسه با مقادیر بحرانی در دو گروه زنان و مردان معنادار

.V3.1،V4.1،V7.1،V7اد شده و متغیرهاي باشد. بنابراین با توجه به نکات یینم 2،

V7.3،V7.6 در مورد اینکه آیا زنان نسبت به مردان از بی وفایی عاطفی همسر خود

،V2.2توان جواب مثبت داد. همچنین با توجه به متغیرهاي  یمشوند یمبیشتر آشفته 

V4.2،V5.2،V6.2،V7. 2،V7.3،V7.6ا مردان نسبت به زنان از بی در مورد اینکه آی

توان جواب مثبت دادیمشوند یموفایی جنسی همسر خود بیشتر آشفته 

1جدول 

tهاي زن و مرد بر اساس آزموننتایج مربوط به مقایسه وضعیت حسادت در آزمودنی

شاخص

متغیر

سطح معناداريدرجه آزاديtآزمون انحراف معیارمیانگین

مردزنمردزن

V1.1حسادت عاطفی
4.985.032.5312.3990.088840.424

V1.2حسادت جنسی
6.296.471.9241.370.512840.268

V2.1حسادت عاطفی
5.445.082.1032.2470.756-840.539

V2.2حسادت جنسی
6.296.631.9011.2171.005840.052

V3.1حسادت عاطفی
6.215.341.572.2572.011-840.019

V3.2حسادت  جنسی
6.176.161.7671.7940.23-840.826

V4.1حسادت عاطفی
5.546.032.0421.4981.269840.025

V4.2حسادت جنسی
6.026.741.940.6852.376840.001

V5.1حسادت عاطفی
6.3561.2961.1621.333-840.433

V5.2حسادت جنسی
6.446.741.5420.6851.203840.031

V6.1حسادت عاطفی
6.1761.5891.1620.561-840.545

V6.2حسادت جنسی
6.136.581.9961.3081.269840.023

V7.1حسادت عاطفی
1.481.870.5050.3434.248840.001

V7. حسادت جنسی2
1.431.840.50.374.414830.001

V7.3حسادت عاطفی
1.621.920.4910.2733.608830.001

V7.4حسادت جنسی
1.911.950.2820.2260.589830.248

v7.5حسادت عاطفی
1.151.210.360.4130.723830.147

V7.6 حسادت جنسی
1.381.950.4910.2267.009830.001
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بحث 

بدون توجه به درصد خاصی از افراد که در ارتباطات خارج از گستره خانواده خود 

هاي بی وفایی همیشه مورد توجه بوده و حتی در سطح رسانه کنند، آسیبشرکت می

هاي عمومی به بحث در آن هاي اینترنتی و کتابها، سایتهاي جمعی چون  فیلم

داخته شده، و به عنوان بیشترین دلیل براي طالق زوجین مطرح شده است پر

مسئله مورد بررسی در این مطالعه این بود که آیا زنان و مردان ).2005کیملدورف، (

دهند. فرض بر به انواع بی وفایی تصور شده در سناریوها به طور متفاوتی پاسخ می

باشند که توسط هاي حسادت متفاوتی میاین بوده  که مردان و زنان داراي مکانیزم

شود، با توجه به اینکه مردان، بیشتر از بی وفایی انواع متفاوت بی وفایی فعال می

گونه که شوند. همانبی وفایی عاطفی همسر خود آشفته میجنسی و زنان بیشتر از

بی شد، نتایج بدست آمده نشان داد  که مردان آشفتگی بیشتري را بهپیش بینی می

وفایی جنسی و زنان آشفتگی بیشتري به بی وفایی عاطفی، در تصور سناریوهاي بی 

بی وفایی عاطفی و وفایی از خود نشان دادند. با توجه به اینکه سناریوها از نظر

ها را میان زنان و مردان مشاهده جنسی از یکدیگر متمایز شدند ما توانستیم تفاوت

زمانی که مردان و زنان توسط بی وفایی مورد تهدید دارد،کنیم. این نتایج بیان می

ها به آن نوع بی وفایی بیشتر پاسخ خواهند داد، که به گیرند هر یک از آنقرار می

اندازد. باید توجه داشت  ها را به خطر میو شایستگی آن)Fitness(طور زیادي لیاقت

دهند بلکه انتخاب نوع خ میکه مردان و زنان آگاهانه به انواع متفاوت بی وفایی پاس

( باشد) میAdaptionها به صورت ناآگاهانه و بر اساس سازگاري (بی وفایی آن

).2005مورفی، 

هاي مطرح شده، استناد نتایج شرکت کنندگان به تصور کردن یکی از محدودیت

باشد، در حالی که شرکت کنندگان ممکن بی وفایی جنسی و عاطفی یا هر دو می

بی وفایی پاسخ دهند. مقیاس معتبري زندگی واقعی خود به طور متفاوتی بهاست در

ها را بررسی کند وجود ندارد سناریوها داستان گونه بوده و ممکن که صحت پاسخ

است در زندگی واقعی به گونه دیگري باشد. فهم تفاوت میان مردان و زنان در مورد 

هاي میان زنان و مردان ت تعارضتواند به جامعه بشري در جهت شناخحسادت، می

کمک کند و از سویی جامعه متخصصین علوم رفتاري را در جهت یاري کردن به 

ها کمک کند. غناي ارتباطات زناشویی و کاستن این تعارضات و توجه به نوع تفاوت

حسادت چه جنسی یا عاطفی، بخشی از مراجعات براي طالق را شکل داده است. 

توانند با داشتن دانش کافی در این باره به زوجین که میبدین خاطر متخصصین 

مشکالتی بر اساس حسادت دارند یاري دهند. همین طور اگر درمانگران بیاموزند که 

تواند بخشودگی مربوط به بی وفایی عاطفی و جنسی را گسترش چه چیزهایی می

دهد.برند یاريگونه مشکالت رنج میتواند به زوجین که از ایندهد، می

با توجه به موارد یاد شده و اینکه پرسشنامه استفاده شده محقق ساخته بوده و 

براي کاربردي بودن آن زمان زیادي صرف شد. این تحقیق توانسته همسو با برخی 

هاي مسئله حسادت و تفاوت) 2004) و (نلسون،2008کیملدورف، ها (پژوهش

جنسیت را در فرهنگ ایرانی  نشان دهد. 
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