
     
 973 -712، صص 9911مجلّۀ علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، پایيز و زمستان   

 72/23/9322تاریخ تصویب:                     72/27/9322تاریخ دریافت: 

 
Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) 

 

 مردان و زنان عهدشکنی برمحرومیت اجتماعی  یرتأثشناختی تبیین جامعه 

 استان خراسان رضوی( :موردی ۀ)مطالع

 

 (رانیا دهاقان، ،یدانشگاه آزاد اسلامواحد دهاقان،  ،یشناسجامعه یکترد یدانشجو) یسانیسحر ابو

sahar.abavisani@yahoo.com 

 ، نویسندۀ مسئول(رانیدهاقان، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام واحد دهاقان، ،یشناسجامعه اریاستاد)ی حجاز دناصریس 

hejazinaser@yahoo.com 

 (رانیا، دهاقان ،یدانشگاه آزاد اسلام د دهاقان،واح ،یشناسجامعه اریاستاد) محمدیاصغر سید

asghar.mo.de@gmail.com 

 

 چکیده

اجتماعی  ۀسبب پدیدآمدن فاصل هازندگیشکاف نسلی و گسترش تفاوت سبک  ۀپدید

بسدتر محرومید   هداخانوادهنسدبی موجدود در  هدا محرومی و  اسد  در خانواده شدده

رند،  نارادایتی شد لی و بیکدار   اطفی کموجود روابط ع اجتماعی را ایجاد کرده اس .

گیدر  همگی در شدک   نیازها  فرد  در خانواده نشدنارااو  انتخابی رفتارکردن زوجین

بدا  بدود تحلیلدی -پژوهش حاار که از نوع توصیفی. هستندزنان و مردان عهدشکن سهیم 

ن خراسان محرومی  اجتماعی و ابعاد آن بر عهدشکنی زوجین در استا تأثیرهدف شناخ  

نفدر بدا اسدتفاده از تکنیدک کدوکران و روش  973اسد . حجدم نمونده  انجام شدهراو  

آلفدا  کرونبداو و روایدی آن از تحلید   زاعتبار پرسشنامه ا برا . بودا  سهمیهگیر  نمونه

محرومید  اجتمداعی و ابعداد آن مانندد د بدین آزمون تی نشدان دا عام  استفاده شد. نتایج 

مقدادیر رگرسدیونی  .شد معنادار وجدود دا ۀغیرماد  با عهدشکنی رابط محرومی  ماد  و

کده مت یدر محرومید  از مشدارک  اجتمداعی بدر  بدودسداختار  حداکی ازآن  ۀمدل معادل

روابط اجتماعی  ۀهمچنین محرومی  از شبک(. < p 50/5ش  )ثیر نداأعهدشکنی زوجین ت

D
O

I:
 1

0
.2

2
0
6

7
/s

o
ci

a
l.

2
0

2
1

.7
0

4
2
9

.1
0

3
9

 

شی
وه

 پژ
الۀ

مق
 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 هفدهمعلوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                     سال مجلّۀ                           712

 

می  از اوقدات فراغد  بده میدزان   محرو92/5محرومی  آموزشی به میزان   93/5به میزان 

  محرومید  07/5  محرومید  از درآمدد بده میدزان 77/5  محرومی  فکر  به میزان 77/5

 < 50/5بدود ) مدثثر 75/5محرومی  از پرستیژ اجتماعی بده میدزان و  95/5ش لی به میزان 

p .)محرومی  از اوقدات فراغد  بیشدترین و محرومید  از پرسدتیژ اجتمداعی مجموع  در

 .شتندرا بر عهدشکنی زوجین دا تأثیرین کمتر

 .  عهدشکنیاعتماد ش    درآمد  بیمحرومی  نسبی   :هاکلیدواژه

 مقدمه. 1

ر طی تاریخ د گوناگونی اشکال به همواره که اس  انیانس ۀترین نهاد جامعخانواده بنیاد 

در   عهدده دارده بدر کد مختلفی ها نقش و کارکردها به توجه با نهاد این. اس  تهوجود داش

 چراکه انسان در درون خدانواده متولدد ؛کندتنظیم زندگی اجتماعی انسان نقش مهمی ایفا می

 سدروکار بداآن وارهگیرد و همدو بسیار  از مفاهیم را از خانواده فرامی یابدمی  رشد شودمی

خ  و درواقع سدا گذاردمی یرتأثخانواده در مقیاس وسیع برساخ  ک  جامعه  ساخ  .دارد

خ  خدانواده و نظدام خویشداوند  اسد  در جوامدع ابتددایی تدابعی از سدا ویدژهبده جامعه

اجتماعی به معنی کاهش یا جلدوگیر  از تعاملدات  ی محروم (.77   ص.7975 )ساروخانی 

 (.2   ص. 7930  یو فرخدد  معتمددد   اسددکندر  هدداد معمددولی فددرد و جامعدده نیسدد  )

 منزلد  ها  جامعه مانندد حییید   قددرت پاداش اجتماعی به معنی فقدان نسبی ی محروم

بدا  تواندیمها  مختلف و... اس  که ها و سازمانها  مشارک  در فعالی اجتماعی  فرص 

 هدا تجربده ترینمهم(. 77   ص.7937  الدینجغفار  و تاباشد )محرومی  اقتصاد  همراه 

 یداپ نمود خانواده در شود می محسوب شخصیتشۀ دهندک   شعوام تریناساسی که انسانی

و  هدایشهاند و افکار ظهور اجتماعی  روابط وبرقرار  ومد و آموختن زبان  آداب و رسکنمی

به همین دلی  خانواده تأثیر  ؛شوددهی به شخصی  انسان از خانواده شروع میهمچنین جه 

 .گذاردمیعمده و عمیقی بر دیگر نهادها  اجتماعی 
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ماد  و اجتماعی شرایط این نهاد را در معرض خطر قدرار داده  وجود مشکلات و مسائ 

ها  ایراندی در کندار اعتیداد و طلدات اسد   اپیددمی اس  و آنچه معض  بسیار  از خانواده

آنچده مهدم  .ها به صورت آشکار یا پنهان اسد خیان  یا عهدشکنی زن و شوهر در خانواده

استن از قبح این پدیده همانندد طلدات در امروز و ک ۀدر جامع مواوعفراگیرشدن این   اس 

 . اس محرومی  نسبی بر عهدشکنی  یرتأث ۀکنندنوعی تداعیکه به ها  اخیر اس طی دهه

احساس افراد مبنی بر وجدود اختلداف میدان توقعدات و  عبارت اس  ازمحرومی  نسبی 

نسبی موجدب  محرومی  .دانند با شرایط زندگیکه مردم خود را مستحق آن می ییهاخواسته

محرکدی کلدی برا  اقدام علیه منبدع محرومید   و ناراایتی شودبروز ناراایتی در افراد می

را مندافع  یخود که چهار عامد  کنترلد ۀدر نظری 9(. پارسونز7   ص.7939  سام دلبر ) اس 

گوید وقتی کده در اثدر ت ییدرات   میکنداقتصاد   قدرت  تشویق و وجدان فرد  معرفی می

ها شدوند و احسداس ن ابزار طور  به هم ریخته شود که برخی افراد کمتر برخوردار از آنای

 روازایدن ؛ها  جامعه نخواهندد دانسد خود را مقید به پا  بند  به ارزش کنند محرومی  

پایبندد  بده نبدود  یدنا بده عبدارتی  ؛(7939 ها به وجود خواهد آمد )معیدفر شکاف ارزش

محرومید  اجتمداعی فرایندد   طدورکلیهخانوادگی نمود کندد. بد ۀزمین در تواندیم هاارزش

گسس  و جدایی از شرایط عمومی و خصوصی به عل  محرومی  ماد  و توزیع نامناسدب 

 ۀکده خدانواد دهددیمها نشدان بررسی (.739   ص.7937  7پتریکفیتزاس  )منابع اجتماعی 

شدکاف  ۀپدیدد .پذیر شدده اسد بسیار آسیبایرانی قدیم  ۀبا خانوادمقایسه ایرانی در  امروز

اجتمداعی در خدانواده شدده  ۀها سبب پدیدآمدن فاصلنسلی و گسترش تفاوت سبک زندگی

ها بستر محرومی  اجتمداعی را ایجداد کدرده ها  نسبی موجود در خانوادهو محرومی اس  

 ردن زوجدین رفتدارکرن،  ناراایتی ش لی و بیکار   انتخابیوجود روابط عاطفی کم .اس 

                                                           
1. Parsons 

2. Fitzpatrick 
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گیدر  زندان و مدردان عهدشدکن نیازها  فرد  در خانواده و... همگی در شدک  نشدناراا

 . اندسهیم بوده

بدودن پایتخد  ایدن اسدتان  امام راا )ع( در مشهد مقدس و زیارتی بارگاهرغم وجود به

  هابودن  مهاجرتاحتیین فراوان از شهرها  مختلف  ساعل  وجود زائربهخراسان راو  

هایی که در ها  متعدد  ازدواجها  دائم کار   اسکان خانوادهکار  موق   مهاجرت-فصلی

جمعیتی متشدک  از اندواع   وجود آمده اس ه ها و سیرو سفر و زیارت باین مهاجرت ۀنتیج

قشرها  مختلف با آداب و رسوم متنوع را به وجود آورده اس  که همدین تندوع و اختلداف 

رادایتمند  از فقددان ترین عوام  بروز ناسازگار  زناشدویی  از مهم فرهنگی یکی-قومیتی

که باعث عهدشکنی و خیاند  یکدی از زوجدین یدا  اس درک متقاب  زوجین نبود زندگی و 

 .شودیمهردو 

ن متقاادی طلدات بده اها  اخیر بیشترین عل  مراجعدس  که در سالا عهدشکنی عاملی

در  هداطلات بیشدتر یبداًتقرود اختصاص داده اس  و دادگستر  و اورژانس اجتماعی را به خ

عهدشکنی زوج یا زوجه یا هردو بوده اس . کارشناسان اورژاندس اجتمداعی خراسدان  ۀنتیج

رفدتن شخصدی  و پرسدتیژ تحقیرها  اجحاف یا ازبین  راو  اعتقاد دارند که برخی رفتارها

مدالی باعدث  ها یرشکسدتگومشدکلات اقتصداد  و   حال  ینترسادهراد یا در فاجتماعی ا

  هامهارتاس . با توجه به میزان  کردهو آن را دچار بحران اس  ناراایتی از زندگی شده 

رو داده اس  و زوج یدا زوجدین  عهدشکنیفرد  اجتماعی و نوع تربی  و شخصی  افراد  

ارد گاهی این رابطه چندین سال قدم  د شوند.میخارج از چارچوب خانواده   ارابطهوارد 

  .شودیمخانواده دچار دستخوش و فروپاشی  شود میدرنهای  وقتی رازگونگی آن برملا و 

و  ییدنبدال شناسدابده قیتحق نیا  یاجتماع طیو شرا  یو شخص هیروح ریتوجه به تأث با

چراکده بسدتر  ؛اسد  یعهدشدکن بدهزنان  شیر گراب یاجتماع  یمفهوم محروم  یاهم ریتأث

کندد و  ان یشده خبه عهد بسته شودیمحقارت در فرد سبب   هاقدهع جادیو ا ها یمحروم

بر این اساس پژوهش حاادر در صددد ؛ باشد گرید طیدر شرا ودخ  ازهاین  در صدد اراا
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 یرتدأثاساسی اس  که آیا محرومی  اجتماعی بر عهدشکنی زوجدین  سثالگویی به این پاسخ

محرومی  اجتماعی چگونده اسد ؟ شددت له در ارتباط با مفهوم ئح  مس ۀگذار اس ؟ شیو

 آسیب در چه جهتی اس ؟

 . مبانی نظری تحقیق2

   تحقیق ۀپیشین.  1. 2

از هدا مدنظر قدراردادن آنپژوهش و  کردنغنی منظوربه داخلی و خارجی تحقیقاتمرور 

از تحقیقدات  ییهانموندهدر این قسم   روبه آن توجه شود؛ ازاین دنکات میبتی اس  که بای

 شود.ارائه میی و داخلی خارج

شناختی محرومی  اجتمداعی دختدران بررسی جامعه»( در پژوهشی با عنوان 7937مقدم )

واقعیتی اسد  کده  محرومی  اجتماعی کرده اس بیان « روستایی زاب  و عوام  مرتبط با آن

  پدژوهش هدابیشتر از دیگران درمعرض آن هسدتند. یافتده میزان چشمگیر برخی افراد به 

که بین مت یرها  نگرش سنتی والدین  نابرابر  جنسدیتی  مندابع در دسدترس داد نشان  دممق

معندادار   ۀاجتماعی محیط  تحصیلات و درآمد  با مت یر محرومی  اجتماعی  رابط-اقتصاد 

ن مت یدر یوجود دارد. در این میان  مت یدر نگدرش سدنتی والددین  بیشدترین نقدش را در تبید

کده مت یرهدا  مسدتق   دادکند. نتدایج تحلید  رگرسدیون نشدان می محرومی  اجتماعی ایفا

  .ردنددرصد از واریانس مت یر وابسته را تبیین ک 92واردشده به مدل رگرسیون  

میدزان  ۀرابطد»( پژوهشدی بدا عندوان 7932)و درتداج  الهدیفتح  زه یرده انیرجب   درتاج

« و خیان  زناشدویی در دانشدجویان ها  اجتماعی مجاز  با احساس تنهاییده از شبکهااستف

 دانشگاه پیام نور متأه دانشجویان همۀ آمار   ۀهمبستگی و جامع -روش تحقیق توصیفیبا 

  هیمید  و 9احسداس تنهدایی آشدر  پرسشدنامهدا آنگیر  در پژوهش . ابزار اندازهانجام داد

بدین میدزان   یجنتدابراساس ( بود. 7939) خادمی( و خیان  زناشویی مرامی و 7337) رنشاو

                                                           
1. Asher, Hymel & Renshaw 
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ها  اجتماعی مجاز  با احساس تنهایی اجتمداعی و عداطفی در دانشدجویان استفاده از شبکه

هدا  اجتمداعی مجداز  بدا خیاند  . بین میدزان اسدتفاده از شدبکهردمعنادار وجود ندا ۀرابط

  دار وجود دارد.امعن ۀزناشویی در دانشجویان رابط

ثیرات أشددناختی تددتبیددین جامعدده»عنددوان ( در پژوهشددی بددا 7930) فروزندددهفرهمنددد و 

احسداس بیگدانگی زندان از خدود و از زنددگی ور  بر احسداس محرومید  نسدبی لامردسا

ر  بر احساس محرومی  نسبی  احساس بیگدانگی از لاثیرات مردساأتتلاش کردند « زناشویی

ها  براسداس یافتدهد. نخود و احساس بیگانگی از زندگی زناشویی را در زنان متأه  بسدنج

ر  در خانواده و احسداس محرومید  لادار  میان مت یرها  مردساامعن ۀرابطها  پژوهش آن

ر  در خدانواده و احسداس لادار  میدان مت یرهدا  مردسداامعن ۀ. رابطداردنسبی زنان وجود 

ر  در خدانواده و لادار  میان مت یرهدا  مردسداامعن ۀرابط بیگانگی زنان از خود وجود دارد.

دار  میدان احسداس امعند ۀرابطد گدانگی زندان از زنددگی زناشدویی وجدود دارد.احساس بی

دار  میدان امعند ۀرابطد. محرومی  نسبی و احساس بیگدانگی از خدود در زندان وجدود دارد

 احساس محرومی  نسدبی و احسداس بیگدانگی از زنددگی زناشدویی در زندان وجدود دارد.

ر  و احسداس محرومید  لا  مردسدامت یرهدا  چندگانده براساس تحلی  رگرسیونهمچنین 

درصد از ت ییرات مت یر بیگدانگی از  29درصد از ت ییرات مت یر بیگانگی از خود و  03نسبی 

 .کردند زندگی زناشویی را تبیین

بده بررسدی علد   «عل  خیان  زنان به شدوهران»( در پژوهشی با عنوان 7930) رامشینی

شددن نیازهدا  شخصدی و نو برآورده  اجتماعی خیاند  زندان پرداخد و خانوادگی  فرد 

 پیشگیر  از خیان  زنان ارائه شد. برا راهکارهایی  بررسی شد. درنهای  اجتماعی عاطفی 

-بررسی نقش واسدطه»( در پژوهشی با عنوان 7937)ی زارچ یکمال  و ری  وزآور جمع

زناشدویی ناسازگار  محرومی  عاطفی با رادایتمند   ۀنوازشگر  در ارتباط با طرحوار ا 

 ۀنوازشگر  در ارتباط با طرحدوار ا بررسی نقش واسطه  به «در زنان دانشگاه آزاد شهر یزد

دانشدگاه آزاد  متأه ناسازگار  محرومی  عاطفی با راایتمند  زناشویی در دانشجویان زن 
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ا  معندادار بدا . نتایج نشان داد محرومی  عداطفی و نوازشدگر  هدر دو رابطدهپرداختندیزد 

 ؛بینی معنادار  نیز برا  مت یر راای  زناشویی دارنددو قدرت پیش رندزناشویی دا راای 

مسدتقیم بدا  ا رابطده  معکدوس و نوازشدگر  ا رابطدهبا این تفاوت که محرومی  عاطفی  

 .راای  زناشویی دارند

« ها  جنسیتی در وقوع و شیوع خیان تفاوت»( در پژوهشی با عنوان 7939)باد  آصالح

نفر از دانشجویان به این نتیجه رسید که مردان در مقایسه با زنان  079ا  متشک  از ونهدر نم

وفدایی و خیاند  بده همسدر شوند. زنان بیش از مدردان  پدس از بدیبیشتر مرکب خیان  می

 نبودنو عل  پایبند دهندمیبه زندگی زناشویی قبلی خود خاتمه  منظور ایجاد روابط جدیدبه

 .اس  شنود  و ناراایتی از روابط زناشوییآنان احساس ناخ

  رفتارهدا ۀحاصد  از مشداهد  هداخدود نشدان داد نگدرش قیددر تحق (9597) 9پاند 

فرد در قب  بعد از ازدواج   هابر رفتارها و نگرش کم نیدر سن یزندگ طیعهدشکنانه در مح

 یبه زنددگ  عهد کمترداشته باشند  ت تر پایین . هرچه افراد به ازدواج نگرشگذاردمی ریتأث

 به روابط خارج از ازدواج خواهند داش .  دارند و نگرش میب ییزناشو

از  یزنان و آثدار و عدوارض ناشد یفرودست بارۀدر یفرهنگانیمپژوهشی ( 9595) 7چیروا

انجدام داد. نتدایج نشدان داد و مصر  ونانیلهستان  بل ارستان   لند یتا  در کشورها یفرودست

و  یمل اتیخصوص  ییایج راف  یموقع  یافتگیسطح توسعه رغمبهزنان  یستفرود اول اینکه

بدا وجدود  نکدهیدوم ا. شمول اس و جهان عیشا نسبتاً  جوامع امر نیا یفرهنگ  هایژگیو

کشدورها   نیدزنان در ا یو گستره و آثار و عوارض فرودست وعیو شدت  ش زانیم تفاوت در

 قدرار دارندد.  رتدتدر و پسد ندازل  تهدایامدع در موقعجو نیبا مردان در ا سهیزنان در مقا

  یکشدورها  فرودسدت نیدکه زندان ا ییهاو حوزه هانهیزم نیترعمدهداد نشان  نتایج همچنین

                                                           
1. Pandey 

2. Chirwa 
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کار و ش       یرقاب  و موفق  ها یها و موقعفرص   کنندیرا تجربه م ضیو تبع نابرابر 

 .اس   ریگمیو تصم  اقتصاد  یارث  فعال   یمالک ت یلاتحص

عوامد   نیبد ۀرابطد یبده بررسد یدر پژوهش (9595) گنجیو    خسروانی  دیرهگودرز 

بدا احتمدال  ییزندداشو  تمندیو راددا  یشخصد یبدراساس آزمدون پدنج عدامل یتیشدخص

 یتیشددخص  هداسدبک  افدراد دارا افتنددیدر هداآنپرداختند.  ییزناشو ۀدر رابط یعهدشکن

روابدط  ریددرگ  شدتریبده احتمدال ب ترکم ییگراو وجدان کم  ریافراد با اعتمادپذ  یتکانش

 .شوندمی ییفرازناشو

بده همسدر  اند یو خ ییوفدایاز مدردان پدس از بد شیکه زنان بد اف یدر( 9595) 9گرثر

و علد   دهنددمیخدود خاتمده  یقبلد ییزناشدو یبده زنددگ د یدروابدط جد جادیمنظور ابه

 اس .  ییاز روابط زناشو یتیااو نار  آنان احساس ناخشنود نبودنبندیپا

ندد از  فقددان اترعبا نیزوجد یز جمله عوام  عهدشدکنا داد( نشان 9595) 7تحقیق ولز

  ازهدایارتباطات مربدوط بده ن کیتفک گر یکددیدادن علاقده و مراقبد  از محبد   ازدسد 

 مسددائ   یندداتوان داید مانند درد مدزمن یمسائ  مربوط به سلام  جسم   او رابطه یعاطف

اختلدال  اید  ریادگیددر  ی  نداتوانینگراند اادافه   اادطراب یبهداش  روان شام  افسردگ

الکد  و مشدکلات  اید  قمار  مواد مخددر یجنس ۀبده رابط دادیاعت از جملده اعتیداد  یدوقطب

 .ییزناشو

 تحقیق چارچوب نظری. 2. 2

ه در راه دستیابی افراد بده محرومی  نسبی خود بر این باور اس  که چنانچ ۀدر نظری 9گر

 ۀو نتیجد شدوندمیآنان دچار محرومید  نسدبی   مانعی ایجاد شود هایشانخواستهاهداف و 

بدین ترتیب محرومی  اجتماعی  ؛رساندن به منبع محرومی  اس طبیعی این واعی   آسیب

                                                           
1. Grether 

2. Wells 

3. Gurr 
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( ها شدتهدا) ارزشیها  ها( و تواناییخواسته) ارزشیشده میان انتظارات تفاوت درک ۀنتیج

ارتباط میان محرومید  نسدبی و خشدون   ۀهایی دربارافراد اس . گر در تحلی  خود  گزاره

او را ۀ تدوان ایددبنابراین می ؛سیاسی هم در سطح فرد  و هم در سطح جمعی گنجانده اس 

تعادل و محرومید  ناشدی از آن را بددین فقدان . گر سه الگو  کرد در هر دو سطح ارزیابی

-امدا توانداییاسد  محرومی  نزولی که در آن انتظارات افراد ثاب   -7کند  میصورت بیان 

محرومی  ناشی از بلندپرواز  یعندی در حدالی کده  -9  یابدطور مداوم کاهش میهایشان به

محرومی  صعود  که پس از  -9 و یابدانتظاراتشان افزایش می  ها  افراد ثاب  اس توانایی

کاهش شدت بهیا  ایستندمیها از رشد صعود  بازظارات و تواناییزمان انترشد هم ۀیک دور

د و انتظارات همچنان حالتی صعود  دارند. هرچه محرومی  نسبی ایجادشده براساس نیابمی

 تها شدیدتر باشد  آنگاه ناراایتی شدیدتر و احتمال و شددتفاوت میان انتظارات و توانایی

دارد کده اگدر  پیچیدگی مواوع  اعتقداد کردننمایان  براخشون  هم بیشتر خواهد بود. گر 

ثیرات حقیقی محرومی  نسبی مدنظر قدرار گیدرد  بایدد احتمدال أقرار باشد درک درستی از ت

 ها همچون سطوح شورش شهر  نیز بررسی شود. وجود دیگر پدیده

محرومید   مثلفدۀکشدمکش مددنی را از طریدق دو  ۀمیزان گسدتر کنندۀگر عوام  تعیین

 ۀتبعیض اقتصاد   تبعیض سیاسدی  جددایی بدالقوه  وابسدتگی کشدور بده سدرمای) لندمدتب

مدت )گدرایش ها  آموزشی( و محرومی  کوتاهها  مذهبی و فقدان فرص خارجی  شکاف

مدت در ارزش تجار   تکرار مجدد این گرایش  تورم  نرو رشد تولید ناخالص ملدی  کوتاه

تنها یک محرومی  نسبی نه  این تعریف براساس .کندمشخص می شرایط نامطلوب اقتصاد (

از نوعی تعین مرکب برخوردار اس  کده در قالدب  و اس نیز بلکه چندبعد    بعد  نیس 

زاده و ابراهیمدی  امام جمعه) کندعوام  اقتصاد   سیاسی  فرهنگی و اجتماعی نمود پیدا می

 روانددی-عی  ذهنددیکوشددد ابتدددا بدده چگددونگی ایددن واددگددر  مددی (.99   ص.7930

نمایان  سیاسیو در شک  خشون   شوداز حال  ذهنی خارج   ثیرمت یرها  اجتماعیأتتح 

چگدونگی  -  الدفکدردتدوان بده دو بخدش تقسدیم محرومی  نسدبی را مدی ۀ. نظریشودمی
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چگونگی هویداشددن  -بو  ابع محرومی نیر  محرومی  نسبی در ذهنی  افراد و مگشک 

سدام ) اجتمداعیثیر مت یرهدا  أتر شک  خشون  سیاسی جمعی تح محرومی  ایجادشده د

 (. 397   ص.7939دلیر   

خدود را براسداس ایدن فدرض مقددماتی کده نارادایتی علد  اساسدی سدتیز  ۀگر نظرید

هدا  کدنش دادنانجدام بدرا کندد. ایدن نارادایتی مفدروض شروع مدی  آمیز اس خشون 

محرومید  نسدبی   گدر ۀبده عقیدد. فراد اس ایجاد محرومی  نسبی در ا ۀآمیز نتیجخشون 

ا  که شده بین انتظارها  ارزشی افراد )وسای  و شرایط زندگیتفاوت درک»عبارت اس  از 

-وسای  و شرایطی که فکر می) هاهاس ( و توانایی ارزشی آننآراستی حق افراد معتقدند به

اشداره توانایی ارزشدی بده امدور  «. ها را دارندآناز آوردن و نگهدار  دس کنند استعداد به

   ص.7939سدام دلیدر   ) یافد هدا را نآدر محیط اجتماعی و فیزیکی باید  عمدتاًدارد که 

هایی تحصی  یا حفظ ارزش ۀها شرایطی هستند که شانس تصور  مردم را در زمین(. آن397

ندد و انتظدارات هدا را دارآوردن آندسد کنند که افراد به نحو مشدروعی انتظدار بدهمعین می

 ؛بیننددطور موجهی مسدتحق آن مدیارزشی  کالاها و شرایط زندگی اس  که مردم خود را به

طور ذهندی بدا توجده بده انتظاراتشدان احسداس بنابراین گر معتقد اس  مردم ممکن اس  به

به همین ترتیب کسانی که در  ؛اما یک ناظر عینی آنان را نیازمند قلمداد نکند  محرومی  کنند

اعلدا  فقدر یدا محرومید  مطلدق اسد   آن را  برند که از دید ناظر حددسر میه واعیتی ب

 .(0   ص.7930خزان و وثوقی  ) نکنندناپذیر قلمداد ناعادلانه یا چاره

و ناراایتی محرکی کلدی بدرا   شودمحرومی  نسبی موجب بروز ناراایتی در افراد می

گیدرد اکنش پرخاشجویانه تنها زمانی شدک  مدیاقدام علیه منبع محرومی  اس . گرایش به و

هدا  سیاسدی پدس از شدک  گیدر  ها را تحریک کندد. در خشدون که سرنخی از بیرون آن

محرومی  نسبی و ناراایتی  چنانچه حکام سیاسی از طرف مردم عام  محرومید  شدناخته 

ی و پرخاشگر  منبعدث از سدرخوردگگیرد میخشون  جمعی شک  سیاسی به خود   شوند

   ص.7930  ابراهیمدیامام جمعه زاده و ) شودزدن علیه منبع محرومی  میمعطوف به اربه
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شدن خشون  مت یرها  اجتماعی دیگر  همچون میزان تضمین فرهنگی یدا (. در سیاسی90

موفقی  در گذشدته  میدزان وادوح و  ۀفرهنگی برا  پرخاشگر  آشکار  میزان و درجخرده

هدایی کده خشون   مشروعی  نظام سیاسی و نوع پاسخ ۀکنندوجیهها  نمادین تشیوع جاذبه

ها  نادر مفید اسد   به محرومی  نسبی داده اس  و باور به اینکه خشون  در کسب ارزش

یکدی از  کده دخال  دارند. چگونگی دستیابی به محرومید  نسدبی  وادعیتی ذهندی اسد 

 ۀجملده انتقدادات بده نظرید زاو اسد  انقلداب بدوده  ها هنظدران نظریدصاحب ها همناقش

ها  بررسدی مت یرهدا  رواندی و اجتمداعی شددت و شیوه  . گراس گر « محرومی  نسبی»

روشدنی امدا بده کندد محرومی  نسبی و پتانسدی  خشدون  جمعدی را مشدخص مدی ۀگستر

در نقاط مختلف نظریده بدر این  با وجود  ؛کندچگونگی بررسی محرومی  نسبی را بیان نمی

شدود. کیدد مدیأها  کلان و ساختار  برا  دسترسی به محرومی  نسبی تز شاخصاستفاده ا

پدردازد  پتانسی  خشون  جمعی مدی ۀکننددر بخشی از نظریه که به بررسی عوام  تعیین  گر

هدا  مندد از دادهبدر پیمدایش  اسدتنتاج نظدامیر  مت یرها  روانی را علاوهگها  اندازهروش

عنوان از سطح درآمد نسبی به نتوامیو    ۀداند. به عقیدجمعی می ها  آمار روایی و داده

عنوان شاخصی برا  فروپاشی میزان مهاجرت بهاز نسبی اقتصاد     شاخصی برا  محرومی

عنوان شاخصدی بدرا  محرومید  کومتی بهح ۀها  سرکوبگرانسیاس از ماعات سنتی و تجا

ز انواع محرومید  نسدبی را از آمارهدا  اخی توان بر. همچنین میکردنسبی سیاسی استفاده 

هدا  ندابرابر  در ور  اقتصداد  و سدنجهجمعی مانند سطح مطلق تورم  کاهش نسبی بهره

شدده توزیع زمین یا درآمد استنتاج کرد. براساس تعریف محرومی  نسبی یعنی تفداوت درک

شود آنچه تصور می) هاآنها  ارزشی آنچه باید باشد( و توانایی) افرادمیان انتظارات ارزشی 

 شدود وهدا  جامعده مشدخص منظور دستیابی به محرومی   لازم اس  ابتدا ارزشهس ( به

ارزش  و هدا  جامعدهارزشبین « درک تفاوت»ها  آن رسید. پس از شناخ  سپس به داشته

گر در هیچ جدایی از  این  با وجود ؛توان محرومی  نسبی را شناخ اس  که می مورد انتظار

کندد. هدا  ارزشدی اشداره نمدیخود به مجزابودن بررسی انتظارات ارزشی از تواندایی ۀنظری
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. مدردم ممکدن اسد  کنددمیکیدد أمحرومی  نسبی به برداش  ذهنی از محرومید  تۀ فرای

اما یک نداظر خدارجی آندان را   محرومی  کنند طور ذهنی با توجه به انتظاراتشان احساسبه

که کند تعریف میکالاها و شرایطی صورت بهها  ارزشی را   توانایینیازمند قلمداد نکند. گر

ها را به دسد  توانند آندر صورت دراختیارداشتن ابزارها  اجتماعی می« کنندفکر می»افراد 

هدا  ارزشدی کیدد بدر برداشد  ذهدن بدازیگر از وجدود موقعید أاما ت کنند و حفظ  ندآور

بدرا  دسدتیابی بده   تار  که پیش از این اشاره شدها  ساخ  خود به واقعی شدهدرخواس 

 شود. ها  ارزشی متوس  میتوانایی

ها  ارزشدی و پتانسدی  گر  توانایی ارزشی متشک  از دو مفهوم کلید  موقعی  ۀبه عقید

در حال حاار قادر بده  هاانسانند از چیزهایی که اها  ارزشی عبارتارزشی اس . موقعی 

پتانسدی  ارزشدی پدس از  . همچندینها فدراهم آورده اسد برا  آنیا محیط اس  کسب آن 

ها در آیندده   به توانایی کسب ارزشمتصورشدهتقسیم به دو بخش پتانسی  ارزشی واقعی و 

ها  خدود و ها معتقدند مهارتاشاره دارد. توانایی ارزشی در آینده چیزهایی هستند که انسان

  امکان کسب و حفظ آن را فدراهم خوهندد آورد. وجود دوستان و زمامدارنشان در طی زمان

متصور اسد  کده  او پتانسی  ارزشی ۀاما به عقید  کندگر به پتانسی  ارزشی واقعی اشاره نمی

پتانسدی  ارزشدی  تدأثیرکند. از نظر او موقعی  ارزشدی مدردم تحد رفتار کنونی را تعیین می

هدا  خدود را ارزیدابی مردم توانایی . پتانسی  ارزشی متصور در تعیین اینکه چگونههاس آن

یدک  آمدۀدسد بههدا  ارزشدی . موقعی اس از موقعی  ارزشی کنونی  ترمهمبسیار   کنند

اما اگر تصور شود کده   ها بسیار اندک باشدگروه ممکن اس  با توجه به انتظارات ارزشی آن

ان میدزان انددک هدا  نارادایتی بده همدو جلوه شودمیپتانسی  زیاد اس  محرومی  تصور 

( بدر 7339) گذار  رسبال  و باندک(. مدل سرمایه397   ص.7939سام دلیر   ) بودخواهد 

شددن بدرا  شرایط زوال تمرکدز دارد. تعهدد  میدزان وسوسده ۀفرایند تعهد زناشویی به انداز

افدراد بدرا  ت ییدر تمرکزشدان از کردن بدرا  قدادررا دهد و مندابعی عهدشکنی را کاهش می

افدزایش   کند. این مددلخواهی بلندمدت فراهم میمدت به لذتخواهی کوتاها  لذتپیامده
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کند و بر مبندا  کردن همسران را تبیین میراای  در روابط رمانتیک و رفتارها  ماندن/ترک

 تدأثیرآن  ت ییر در سطوح احساس مسئولی   تصمیم برا  ماندن یا ترک یک رابطه را تحد 

بده  (7930فر )زرندد  و هاشدمیان(. 795   ص.7930فدر  هاشدمیان زرندد  و) دهدقرار می

 انگیزشدیمددت( و یطولدان  سدازگار) شدناختی(  یرواند ی)وابستگ یعناصر عاطف یبررس

هدا نشدان داد کده عنصدر شدناخ  و پدژوهش آننتایج ( پرداختند.  داریبر پا یمبتن میتصم)

و  یزنددگخداص  کیبده شدر یاگرچه احساس وابسدتگ ؛طور خاص برجسته اس ادراک به

  (.799   ص.7930فر  زرند  و هاشمیان) دارد  یارتباط اهم ۀاماد  برا زهیانگ

ها  ناسازگار اولیه نیز از جمله مت یرهایی اس  که هم با سبک دلبستگی ارتباط طرحواره

اثر داشته باشدد. یاند، بدر ایدن بداور اسد  کده  تواندمیدارد و هم بر میزان تعهد زناشویی 

. این سه موقعی  عبدارت اسد  یابندمیو تداوم  گیرندمیها در سه موقعی  شک  طرحواره

تحدولی آن در  ها ریشدهکودکی  خلق و خو  هیجانی و  ۀاز  نیازها  هیجانی  تجارب اولی

تدر قدو  معمولداًگیرند  هایی که زودتر شک  مینهفته اس . طرحواره تجارب ناگوار کودکی

ها  عمیقی هستند کده در دوران مایهها  ناسازگار اولیه  الگوها یا درونارههستند. طرحو نیز

فرد بدا خدودش   ۀو به رابط یابندمیدر بزرگسالی تداوم  گیرند میکودکی یا نوجوانی شک  

هدا در این باورها و طرحدواره. شدت ناکارآمدندو به شوندمیدیگران  دنیا  اطرافش مربوط 

هاد  و ) گذارندمیزیانبار  بر آن  تأثیرو  کنندمیزناشویی نمود پیدا  بزرگسالی و در روابط

 .(97   ص.7930  همکاران

 انیدم یفرهنگد  هداتفاوتوجود  رغمبهشود با توجه به مرور منابع مختلف مشخص می

در اغلدب جوامدع مدذموم و  ییدر روابدط زناشدو ان یخ ای عهدشکنی ۀ  مسئلیجوامع انسان

 هدارا در خانواده ان ینوع خ نیجامعه بستر ا یفعل طیشود. آنچه در شرامی یغیراخلاقی تلق

از   یدمحروم ؛اسد  یاجتمداع  یدمحروم به آن توجده شدده اسد  کرده اس  و کمتر  باز

 نید. ایو خصوصد یعمدوم طیگیر  در شدراقدرت تصمیم   ش   مناسب  رفاه ماد طیشرا

 شددهتحم  عهد بستهو تاب فرد د که نآورمیفرد عهدشکن به وجود   را برا یتیذهن بسترها
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در روابدط   یدمحرومایدن دنبال کاهش را ندارد و به یو خصوص  ا  کاملاً انحصاررابطه و

 ۀدر حدوز انجام شدده اسد  که  یقاتیتاکنون تحق یاجتماع  یمحروم ۀزمین . دراس  دیجد

از  یتیچون ناراا یو اجتماععوام  غیرماد   دلی به امامثثر بوده اس     فقر و عوام  ماد

و قدراردادن افدراد و   ریدگمیقددرت تصدم زانیدم  یو خانوادگ یاجتماع ژیو پرست  یموقع

عهدشکنی  طیشرا  یدر پتانس ییکه نقش بسزا. و.. یاجتماع ۀسیدرمعرض مقا یطیمح طیشرا

کمتدر بررسدی شدده اسد . و عهدشکنی زن و شدوهر  ان یخ طیشرا د ننهاد خانواده دار رد

اسدتان  کید عنوانبه  زنان و مردان در خراسان راو ان یو خ یگسترش عهدشکن همچنین

  یدمواوع حدائز اهم نیا یبررس نیطلبد؛ بنابراشناختی را میتوجه به عوام  جامعه یمذهب

 ژهیدوهب هازوج یاستحکام روابط عاطف برا  ینیگزیازآنجاکه تاکنون کمتر جا . همچنیناس 

  شود.مدل در خانواده احساس می یابه الگو  ازیاس   ن هشد ارائه رانیدر ا

 اند از عبارتتحقیق اصلی و فرعی  ها هفرای

 اصلی ۀفرضی

شناختی محرومی  اجتماعی و ابعاد عهدشکنی در زنان و مردان رابطده بین عوام  جامعه 

 وجود دارد.

 فرعی هایهفرضی

 .و مردان رابطه وجود دارد بین بعد ماد  محرومی  اجتماعی و عهدشکنی زنان -

 .روابط اجتماعی و عهدشکنی زنان و مردان رابطه وجود دارد ۀبین محرومی  از شبک -

 .بین محرومی  از مشارک  اجتماعی و عهدشکنی زنان و مردان رابطه وجود دارد -

 .بین محرومی  آموزشی و عهدشکنی زنان و مردان رابطه وجود دارد -

 .راغ  و عهدشکنی زنان و مردان رابطه وجود داردفبین محرومی  اوقات -
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 پژوهشنظری مدل  -1 شکل

 روش تحقیق. 3

بدا روش  و یکم د کردیبا رو ییگرااثبات میدر پارادا یشناختاز بعد روشپژوهش حاار 

هدا انجدام برا  گردآور  داده هساختمحقق ۀپرسشنامبا براساس پیمایش و    ینییتب-یشیمایپ

دلید  خیاند  در اسدتان آمار  پژوهش زنان و مدردان متقاادی طلدات بده ۀاس . جامعشده 

ۀ نموند  . براساس تکنیدک کدوکرانبودندنفر  97255تعداد به  7937خراسان راو  در سال 
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منظور بده. بدود ا سهمیهگیر  نمونه از نوع گیر و روش نمونهبود نفر   973برابر با  تحقیق

  استفاده شد تعیین حجم نمونه مناسب از فرمول ۀبرآورد حجم نمون
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97255=  N (حجم جامعه) 

32/7=  t (30اطمینان  سطح )درصد 

50/5=  d (اطمینان ۀاشتباه مجاز یا فاصل) 

= p  برآورد نسب  صف  مت یر 

 = q نسب  صف  مت یر نشدنبرآورد 

در این و  در نظر گرف  50/5 با مساو توان آن را می  دسترس نباشد در pچنانچه مقدار 

درنهاید  حجدم نمونده براسداس فرمدول  .رسددحداکیر خدود می بده حال  مقدار واریانس

 .نفر تعیین شد 973برابر با  ذکرشده 

 تعریف عملیاتی متغیرها

در این پژوهش منظور از محرومی  اجتماعی ابعاد ماد  و فرامداد    محرومیت اجتماعی

. مد و پرستیژ اجتمداعی افدرادآز  ش    درند اامحرومی  اس . ابعاد ماد  محرومی  عبارت

ارتباطات افراد   ۀنحو ند ودهمیمد افراد و رفتارهایی که از خود نشان آنوع ش   و مقدار در

بدرا  (. 72   ص.7939)سدام دلیدر    کنددمیزان محرومی  افراد را مشخص می از ا نشانه

ا  گیدر  رتبدهانددازه گویده در سدطحهف  سنجش مت یر بعد ماد  محرومی  اجتماعی از 

 شده اس . قسمتی استفادهپنج یصورت طیفبه

اسد . شده انواع خیان  عملیاتی  و تعهد زناشویی  عهدشکنی زناشوییدر این پژوهش  

عبارت اس  از خیان  عاطفی  جنسی  ترکیبی   شدهها  انجامانواع خیان  مطابق با پژوهش
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عهدشکنی بدا خیاند   تفاوت .گیردمیرادر بردو نوع عهدشکنی اس  و هر دو  که شام  هر

 شدود.می. اسدتفاده ..و سدوررفتار وفدایی در این اس  که در تعریف خیان  کلماتی مانند بی

اسد . قرارداد ازدواج بوده منظور در این پژوهش که خیان  زیرپاگذاشتن یک قرارداد اس  

همچنین قدبح و زشدتی دارد.  تر دقیقجا  خیان  معنی هشکنی بمفهوم عهدشکنی یا پیمان

در رویاروشددن بدا زوجدین  شدودمیخیاند  بسدیار مشدهود اسد  و باعدث  ۀرفتار در کلم

ایجاد حرمتی بیاحساس و  ها را از بین ببردنفس آنعزت «خیان » ۀکلم کاربردنهب خیانتکار 

 ۀاز کلمد   در ایدن پدژوهششددهرو برا  سهول  کدار و بررسدی خیاند  انجدامازاین شود؛

 کردیم. استفاده « عهدشکنی»

اجتماعی عبدارت اسد  از روابط محرومی  از شبکۀ  روابط اجتماعی: ۀمحرومیت از شبک

بدا  کلدامی-همسر از هرگونه ارتبداط تلفندی ۀواسطبه متأه بودن افراد محروممحدودشدن و 

میزان  هایی همچونشاخصاین مت یر با  .هو هر فرد خارج از خانواد همسایه دوس   همکار 

 دوستانو اقوام یا با  در محیط کار فرد ها دوس  تعداد افراد  ها دوستیو عمق صمیمی  

 گویدهشدش بدا  ا درجدهپدنج  در قالب طیف لیکدرت (90   ص.7937الدین  )غفار  و تاج

 .شدبررسی 

هایی را برا  افراد  که بده ها فرص ها و شبکهگروه  های اجتماعیمحرومیت از مشارکت

و مانع تحرک  کنندمیموجود را تقوی  کنند  ولی قشربند  ازپیشها تعلق دارند فراهم میآن

 ۀواسدطا  برا  ایجداد فسداد و تبدانی قددرت بهبه پایههمچنین  .شوندها  محروم میگروه

کنند و ایدن و از مشارک  افراد محروم ممانع  میشوند میها  اجتماعی مسلط تبدی  گروه

شدود )خدزان و به حقوت شدهروند  و خیاند  می نیافتنشارک  سبب دس محرومی  از م

ها  گروهدی هایی مانند حضور فرد در فعالی شاخصاین مت یر با  (.79   ص.7930وثوقی  

-امدور خیریده ۀسسدثافدراد در م ۀنهاد  عضوی  داوطلبانمردم ها انجمنمحلی  شرک  در 

 .شدگویه بررسی پنج در  ا درجهپنج کرتلیطیف  در قالبکردن بطا ..شرک  تعاونی و.
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تواند به درجاتی از شکوفایی دانش و آگاهی نمیبدون داشتن  خانواده  محرومیت آموزشی

سدواد  بلکده ناآگداهی از تنها بدیشود. در شرایط کنونی نهبرسد و زود از درون متلاشی می

تواندد کشدور وجدود دارد  می ترین نقاطها  مجاز  که در دورافتادهصحیح از شبکه ۀاستفاد

   ص.7939)سدام دلیدر   شدود شدن خانواده و خیان  و عهدشکنی زوجدین باعث متلاشی

هدایی کده فدرد دیدده اسد  و میدزان میدزان آمدوزش ها شداخصبا بررسی این مت یر  (.77

مندد  افدراد در ههدا و علاقدمحله  مفیدبودن آمدوزش-مطلوبی  و  از سیستم آموزشی شهر

در  لیکدرت ا درجدهپنجطیف در قالب    و فراگیر  آموزش حتی با پرداخ  هزینه یرگیاد

 .شدگویه بررسی پنج 

دلید  درگیدر در روابدط خدارج از ازدواج بده وجیناز ز برخی فراغت:اوقاتاز محرومیت 

ها  تحمد  محدودی  از بودن در کنار همسر و پایبندد  بده او و نداشتن سرگرمی و تفریح

 از طریددقخدواهی دنبدال اراددا  هیجدانبده رورندد؛ ازایددنحسداس خوشدایند  نداا ازدواج

-از فرصد  نبودنهستند. همچنین برخورداررابطه با افراد دیگر واسطۀ به خدودکردن سرگرم

توانندد ایدن گزینده را برطدرف خواهد شد که میمنجر ها  تفریحی به افتادن در دام کسانی 

مد  در سدطح پدایین هسدتند و بدرا  اسدتفاده از مندابع مداد  مانند آنان که ازنظر درآ؛ کنند

 درتداجدهندد )ها  تفریحی  خود را در اختیار آنان قرار میدیگران در امر دستیابی به فرص 

منظم بدرا   ۀمانند داشتن برنام هاییشاخصبا بررسی این مت یر (. 7   ص.7937  و همکاران

فراغد  بدا اوقدات  گذراندن فراغ  اوقات ن مح  مطلوب برا  گذرا داشتن اوقات فراغ  

 شد.گویه بررسی شش در  لیکرت ا درجهپنجبا بهره گیر  از طیف  همسر یا دوس 

که در جدول اعتبار پرسشنامه از طریق آلفا  کرونباو و تحلی  عام  به دس  آمده اس  

 گزارش شده اس . 7

 

 اجزای آنپژوهش و  ۀنباخ پرسشنامونتایج ضریب آلفای کر -1جدول 

 شدهضریب آلفای محاسبه تعداد گویه زنان و مردان عهدشکن هایمؤلفه

 30/5 7 بعد ماد  محرومی  اجتماعی
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 شدهضریب آلفای محاسبه تعداد گویه زنان و مردان عهدشکن هایمؤلفه

 35/5 2 روابط اجتماعی ۀمحرومی  از شبک

 33/5 0 محرومی  از مشارک  اجتماعی

 73/5 7 محرومی  آموزشی

 79/5 2 محرومی  اوقات فراغ 

 39/5 93 ک  پرسشنامه

 

 های تحقیقفتهیا .4

 تأثیر محرومیت اجتماعی بر عهدشکنی زنان و مردان هایتحلیل عاملی تأییدی مؤلفه. 1. 4

( تدأثیر عوامد )هدا  میزان دق  مت یرها  مربدوط بده هریدک از سدازه گیر برا  اندازه

 در .اسدتفاده شدده اسد  7ید أیت از تحلی  عاملی  محرومی  اجتماعی بر عهدشکنی زوجین

تدأثیر محرومید  اجتمداعی هدا  تایج تحلی  عاملی تأیید  مربوط به هریک از مثلفهادامه  ن

از  مددار در نهداد خدانوادهمددل اخلداتبررسی برازش ک   منظوربهسپس  بررسی شده اس .

 ه شده اس . دوم استفاد ۀتحلی  عاملی مرتب

 تأثیر محرومیت اجتماعی دوم ۀتحلیل عاملی تأییدی مرتب. 2. 4

دوم  ۀهدا  مرتبدهایی اس  که دارا  عام مدل تحلی  لیزرلافزار نرم ها بلی قایکی از 

کده در آن  شدودمیها  عداملی تعریدف عنوان نوعی از مدلبه دوم ۀمرتب هستند. مدل عاملی

تأثیر خود تح   شوندمیگیر  شده اندازهها  مکنون که با استفاده ازمت یرها  مشاهدهعام 

زاده سدیدعباس)در سطح بالاتر قرار دارند  عبارتی مت یر مکنون  اماتر و بهیک مت یر زیربنایی

ایدن کده  اسد مثلفده  پدنج دارا محرومید  اجتمداعی  در تحقیق حاادر(. 03   ص.7937

 دوم در ۀتحلی  عداملی مرتبد بنابراین ؛عنوان نشانگر این سازه عم  کنندبه توانندمیها مثلفه

بررسی شده محرومی  اجتماعی ۀ ساز ها مثلفهی ییر  و نیز رواگهراستا  آزمون مدل انداز

                                                           
1. Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
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را نشدان تدأثیر محرومید  اجتمداعی  ۀدوم برا  ساز ۀتحلی  عاملی مرتب مدل 9 شک اس . 

 .دهدمی

 
 محرومیت اجتماعی ۀدوم برای ساز ۀمرتب عاملی تحلیل خروجی -2 شکل
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مربوط به هر مثلفده در ( هاصشاخ)  بودن بارها  عاملی نشانگرهامناسب 9نتایج شک  

عندوان بودن بار عداملی هدر مثلفده بدهو نیز مناسبمحرومی  اجتماعی فاکتورها   بینیپیش

هدا در . بارها  عداملی و ادرایب تعیدین مثلفدهدهدمیرا نشان محرومی  اجتماعی نشانگر 

محرومی    بیشترین بار عاملی به شودمشاهده میگونه که شده اس . همان گزارش 9جدول 

 .اس مربوط  محرومی  از مشارک  اجتماعی و کمترین آن به آموزشی
 

 محرومیت اجتماعی هایارهای عاملی مؤلفهب -2جدول 
  (T) تیمقدار  2R بارعاملی هاشاخص ردیف

 57/7 %00 77/5 بعد ماد  محرومی  اجتماعی 7

 70/2 %09 79/5 محرومی  از شبکه روابط اجتماعی 9

 99/0 %97 72/5 مشارک  اجتماعی محرومی  از 9

 93/3 %33 33/5 محرومی  آموزشی 7

 7/7 %39 32/5 محرومی  اوقات فراغ  0

 

گزارش شده اسد .  9 شک گیر  مربوط به برازش مدل اندازه ها شاخص 9در جدول 

مدل اخلات مددار در نهداد  ۀمحرومی  اجتماعی با ارائمدل  کلی ها میزان برازششاخص این

 .دهندمیده را نشان خانوا
 

 محرومیت اجتماعی دوم بۀبرازش مدل تحلیل عاملی مرت هایشاخص -3جدول 
 برآورد مشخصه

 77/7 ( df/2x) آزاد  ۀخی به درج نسب  مجذور

 529/5  (RMSEA) جذر برآورد واریانس خطا  تقریب

 37/5  (GFI) شاخص نکویی برازش

 37/5 (AGFI) برازشنکویی  ۀشدشاخص تعدی 

 37/5 ( CFIتطبیقی )شاخص برازندگی 

 39/5 ( NFIبرازندگی ) ۀشدشاخص نرم
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مددار مدل اخلات ۀمحرومی  اجتماعی با ارائ ها  برازش  شاخص9جدول  براساس نتایج

دارا  برازش بسیار شده مدل ارائه که دهدمینشان در نهاد خانواده در استان خراسان راو  

 .اس خوبی 

. براسداس اسد مددنظر پدژوهش  ها مثلفهمقادیر آزمون تی برا   ۀنددربرگیر 7جدول 

آن بدر عهدشدکنی  ۀاظهار کرد که محرومی  اجتماعی و ابعداد چندگاند توانمینتایج جدول 

 ارائه شده اس . 7جدول دارد. شرح مقادیر آزمون در  تأثیرزنان و مردان 

 

 پژوهش هایمؤلفهمقادیر آزمون تی برای  -4 جدول
 معنادایمقدار  آزادی ۀدرج تی آزمونمقدار  متغیر

 557/5 932 33/9 بعد ماد  محرومی  اجتماعی

 557/5 932 09/70 محرومی  شبکه روابط اجتماعی

 557/5 932 27/3 محرومی  مشارک  اجتماعی

 557/5 932 0/77 محرومی  آموزشی

 557/5 932 77/9 محرومی  اوقات فراغ 

 557/5 932 07/0 محرومی  اجتماعی

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه. 5

روابط اجتماعی بر عهدشکنی زوجین  ۀآمده  محرومی  از شبکدس بر اساس اطلاعات به

  عهدشکنی زنان بیشتر شود روابط اجتماعی ۀاز شبکمحرومی   ؛ یعنی هرچهتأثیر میبتی دارد

  برابدر ( ۀنظرید) آدامدز ها ایدن یافتده از پدژوهش بدا نظریده شدود.می و مردان نیز بیشدتر

گدودرز  بوردیو و نارایان همخوانی دارند )  وبر  مارکس  دورکهایم  سیمن  گر  هومنزوبلاو

تأثیر محرومی  از مشارک  اجتمداعی بدر عهدشدکنی زوجدین (. همچنین 9595  و همکاران

 و یبدراز  بوردیو و نارایدان  سیمن  آدامز  گر  رانیسمنمطالعات  ها و با یافته نیس دار امعن

؛ اسد دار امعندآموزشی بر عهدشکنی زندان و مدردان  محرومی  تأثیر تورنز همخوانی دارد.

که بدا  شودمی   عهدشکنی زنان و مردان نیز بیشترشود آموزشی بیشتر محرومی  یعنی هرچه
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  بوردیدو و نارایدان  وبر  مارکس  دورکهایم  رانیسمن  آدامز  پارسونز  گرمطالعات  ها یافته

محرومی  اوقات فراغ  بر عهدشکنی زنان و مدردان  تأثیر تورنز همخوانی دارد. و م برگبلو

نیز بیشدتر    عهدشکنی زوجینشود محرومی  اوقات فراغ  بیشتر؛ یعنی هرچه اس دار نامع

  بوردیو و نارایدان  بلوم برگ  رانیسمن  گر  پارسونات نظریاز پژوهش با  یافته این شود.می

در مدل مثثر اس   77/5از اوقات فراغ  به میزان  محرومی  همخوانی دارد. پتریک و تورنز

گودرز  و و در ک  محرومی  از اوقات فراغ  بیشترین تأثیر را بر عهدشکنی زوجین دارد )

 (.9595؛ ولز  9595  همکاران

زا در یکدی از عوامد  آسدیبگیر  کرد که نتیجه توانمی پژوهش حااربا توجه به نتایج 

کده روابدط طدور بده  ؛تار و ثبات خانواده  مسئلۀ روزافدزون روابدط فرازناشدویی اسدساخ

دلای  طلات  ترینعمدهثبات روابط زناشویی و از  تهدیدها برا  ترینمهمزناشویی یکی از افر

مختلدف بده  هدا فرهن،این پدیده در جوامدع و . شودمیمختلف محسوب  ها فرهن،در 

تعهد  که در رابطۀ خویش بدا یکددیگر  اس  و هر زوج بنا بهاشکال گوناگون تعریف شده 

مختلف  بیشدتر  ها پژوهشهمچنین با توجه به . خود را دارندتعریف    نگرش واندنهادهبنا 

از روابدط نامشدروع را از همسدران خدود  افراد انتظار تک همسر  در روابط جنسی و پرهیز

  امدا انددگرفتهپدیده در نظدر ختلفی برا  این بنابراین پژوهشگران اسامی و تعاریف م ؛دارند

ۀ هر نوع رابطدخیان ( )را  زوجینعهدشکنی  .س هابودن آن  پنهانیهاآن ۀمشترک همۀ جنب

هر ارتباطی با   . درواقعگیرندمیجنسی یا عاطفی مخفیانه و خارج از قواعد زناشویی در نظر 

نیداز  ؛ بنابراینشودمیناشویی محسوب رابطۀ فراز فرد غیر هم جنس که از همسر پنهان شود 

نهاد خانواده بده تدأثیر محرومید  اجتمداعی بدر عهدشدکنی زوجدین  چارچوب اس  که در

 اجتماعی توجه شود. ها آسیب عنوان یکی از محورها  اصلیبه

( خیان )عهدشکنی دلی  که به هاییطلاتنیز در بررسی عل   هاطرحواره به لحاظ نظر  

ۀ رابطد وجودبه  (9595)گودرز  و همکاران  ؛اهمی  ویژه برخوردارند از  گیرندمیصورت 
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 9چداواگنوکس. انددپرداختهبک و نمودها  دلبستگی  ۀوسیلشده بهها  توصیفبین طرحواره

وقتی میزان رادای   ندکمیعنوان یک قاعده  بیان دلبستگی به ۀبا درنظرگرفتن نظری( 9557)

شدوند. مدیوابسدته  القوه کم باشد  افراد بیشتر به ارتباطاتشدانو انتخاب و امکان ب زیاد باشد

بیشدتر   در نتیجه فرد به ادامۀ ارتباط تماید  ؛شودمیتعهد  افزایشافزایش وابستگی موجب 

دگی اس . مشاهدات بدالینی تعهد  عام  اساسی برا  رسیدن به ثبات و موفقی  در زن. دارد

را در تشکی   تحکیم و راای  زناشویی واقعدی تجارب صدها زوج  اهمی  تعهد ۀ و مطالع

. منجر شودبه ناراایتی همسر و طلات   تواندمی تعهد به رابطهفقدان بنابراین  ؛دهندمینشان 

خیاند  . دهنددمیهمسران در ابعاد عاطفی  روانی و جسمانی در برابر خیان  واکنش نشدان 

وابسدته و  افدراد اعضا  خانواده  خاص خود را در میان ها آسیبها و میان همسران مشک 

 مصونی  چندانی در برابر ایدن آسدیب یدا اختلدال هازوجو اغلب  آوردمیسایرین به وجود 

و  شدده اسد خیاند  بده و  آسیب متوجه همسر  اس  که  ترینبیشندارند. در این میان  

و  هرهداق  هاکشدمکشفرزندانی که شاهد  ؛. همچنیناس  کردهکه  خیان   فرد  پس از آن 

خیاند  زا  آفرین و آسدیباز عوارض مشک   وفایی و خیان  هستندپس از بی ها ناآرامی

 .بینندمیصدمه 

زیرا بدا توجده بده عدوارض  ؛و خیان   نوعی اختلال و بیمار  در رفتار اس  عهدشکنی

اد و مشکلات مختلفی را برا  هریدک از افدر هاآسیبنامطلوبی که به همراه دارد   نابهنجار و

شددید زناشدویی  زندگی زنانی کده فشدارها  ۀبا مطالع نیز( 9595) گرثر .کندمی ایجاد دیگر

اختلافدات    به این نتیجه رسید کهاندکردهو تهدید به طلات را تجربه  بدرفتار  مانند خیان  

  ؛اسد رایج در چنین شرایطی پیامدها پاشیدن خانواده یکی از خانوادگی  افسردگی و ازهم

خیان  ( 7930) اص  و رادمسعود  ( و7939) آباد صالحمطالعات  نتایجبا توجه به  راینبناب

 فقدر  در ایدران ایدن می شود؛ بدا وجدود از عل  اصلی تعاراات زناشویی و طلات محسوب

جاویدد  کداظمی و مدثمنی طور کده شدعاعپژوهش در زمینۀ عل  خیان  وجود دارد و همان

                                                           
1. Chavagneux 
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خیاند  و علد  و  ر ما تحقیقات علمی مستدل بسیار  دربدارۀ  در کشوکنندمی ( بیان7935)

کلینیکدی و  عوام  آن صورت نگرفته اس  و آمارهایی که بیان شدده اسد   نتیجدۀ تجدارب

درنتیجدده در ایددن پددژوهش مددا بدده بررسددی  اسدد ؛شناسددان و متخصصددان روان ا مشدداوره

مدار در نهاد مدل اخلات ۀشناختی تأثیر محرومی  اجتماعی بر عهدشکنی زوجین با ارائجامعه

نهداد  ۀخانواده در استان خراسان راو  پرداختیم که از طریق مصاحبه بدا متخصصدان حدوز

نهایی را در میان افراد  ۀپرسشنام شده اس . در این تحقیق خانواده و مشاوران خانواده انجام 

و  بودند شدهاع شده که از دادگستر  به اورژانس اجتماعی بهزیستی ارجمتقاای طلات غربال

کردیم و مدل نهدایی  توزیعثب  شده بود   (عهدشکنی) خیان  هایشانپروندهعل  طلات در 

 را ارائه دادیم.

عهدشدکنی(  ) زوجدین کده یکدی از علد  اصدلی خیاند  دهددمینتایج پدژوهش نشدان 

  که ما در این تحقیق در مت یرهایی در دو بعد ماد  و غیرماد اس اجتماعی  ها محرومی 

 هامحرومی و ح  ساز  در جامعه با فرهن، توانمیمسئله  برا  ح  اینپرداختیم.  هاآنبه 

  گدامی اسلامی-ن جامعه و همچنین ترویج و ایجاد الگو و سبک زندگی ایرانیاتوسط مسئول

نظرگدرفتن شدرایط درن بدا الدازم اسد  مسدئول نتیجده در ؛کاهش خیان  برداشد  در جه 

تدرویج ارزش تعهدمندد  و ها گام بردارندد. خانواده شدن  از متلاشییادشده  برا  جلوگیر

رسدانی عمدومی و اطلاع ا مناسب رسانه ها برنامهبهادادن به حفظ کانون خانواده با ساخ  

عهدشکنی  توجه به ماهی  باشود. ن پیشنهاد میعهدشکنی زوجی زا پیامدها  آسیبدربارۀ 

و نهادها   همسر ر دارد  کاهش آن مستلزم همکار  فرد تأثیر سه مقوله قراکه تح  زوجین

 .اس مسئول در جامعه 
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 نامهکتاب

شناسانه وقدوع انقلداب اسدلامی  بدا (. تحلی  جامعه7930) مام جمعه زاده  س. ج.  و ابراهیمی  ع.ا .7

-مدیوفصدلنامه علها  امام خمیندی )ره(. دتأکید بر نظریۀ محرومی  نسبی تد رابرت گر و اندیشه
 .7-3(  7)79  پژوهشی دانش سیاسی

پور  متدرجم(. تهدران. نشدر )ه. همایون نظریۀ رفاه  سیاس  اجتماعی چیس ؟(. 7937) پتریک  ف. .9

 گام نو.

در   نوازشدگر  نقدش واسدطها ی بررسد(. 7937. )م  یزارچ یکمال . س   ریوز .   م آورجمع .9

در زنان دانشگاه آزاد شهر  ییزناشو  تمندیبا راا یعاطف  یمحروم  ارتباط با طرحواره ناسازگار

 جامعه کرمان یشناس بیو آس یتیترب  علومیروانشناس یپژوهش یعلم شیهما نیزد اولی

شناختی تأثیرات مردسدالار  بدر احسداس محرومید  (. تبیین جامعه7930) خزان  ن.  و وثوقی  م. .7

(  7)7  سدائ  اجتمداعی ایدرانبررسی منسبی و احساس بیگانگی زنان از خود از زندگی زناشویی. 
75-7. 

-(. رابطه میزان استفاده از شبکه7937) اللهی  ف.  و درتاج  ف.ریزه  م.  فتحدرتاج  ف.  رجبیان ده .0

شناسدی فصدلنامۀ روانها  اجتماعی مجاز  با احساس تنهایی و خیان  زناشویی در دانشدجویان. 

 .75-09(  77)79  تربیتی

 . تهران  نشرگیسوم.زنان به شوهران و آثار آن ان یخعل  (. 7930رامشینی  ز. ) .2

راهبدرد (. زندان و برسداخ  اجتمداعی تعهدد زناشدویی. 7932) فر  س. ع.زرند   م.  و هاشدمیان .7

 .77-95(  7)93  فرهن،

فصدلنامه مطالعدات (. سدنجش محرومید  نسدبی در نظریده تددرابرت گدر. 7939)دلیر   ک. سام .3

 .379-393(   7)99  راهبرد 

هدا  شخصدیتی بدا (. بررسدی رابطده بدین ویژگدی7935) اکریان  ع.  فاطمی  ع.  و فرهادیان  م.ش .3

 .7-79(  7)72  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستانراایتمند  زناشویی. 
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