
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة زنان پژوهشنامة  ويژه
     155  -      133   صص   ، 1394بهار و تابستان   ،    اول      شمارة   ،    ششم    سال 

  گويي شناختي از آمادگي براي دروغ تحليلي جامعه

  *گيلوايي محدثيحسن 

  **دريا فلسفي

  چكيده
هـا را   زنـان آن ة هـاي روزمـر   كنشاين مقاله درصدد است دريابد كدام موقعيت مرتبط با 

بندي  ها را دسته موقعيتتوان اين  دهد و چگونه مي گويي سوق مي تر به سمت دروغ بيش
در سه نوع موقعيت مورد بحث   بندي براي اين منظور بر مبناي دسته. و از هم متمايز كرد

يـن سـه   يك از ا گويي در هر حي شد تا ميزان تمايل زنان به دروغاچهارچوب نظري طر
دار بـودن،   مبني بر خانه(شان  اجتماعي موقعيتطور كلي و نيز متناسب با   نوع موقعيت به

اين تحقيق با اسـتفاده از  . شود صطور خاص مشخ  به) كارمند بودن، و شاغل آزاد بودن
، از سـه گـروه زنـان    6 ةزن ساكن و شـاغل در منطقـ   280ميان نامه و در  تكنيك پرسش

زنـان   كليطور   نتايج اين تحقيق نشان داد كه به. شاغل آزاد انجام شد دار، كارمند و خانه
روابـط   ةكننـد  تسـهيل  موقعيـت گويند و زنان در  تر از دو گروه ديگر دروغ مي كارمند كم
  .گويند تر دروغ مي ديگر بيش موقعيتنسبت دو به اجتماعي 

  .سيگرمثابة   به ييگو دروغ سالح، مثابة  به ييگو دروغ مفر، مثابة  به ييگو دروغ :ها دواژهيكل
  

 مقدمه. 1

       ً     كسـي عمـال     عالوه بر اين، هر. »حقيقت تلخ است«ايم كه  المثل را شنيده ما اين ضرب ةهم
پرهزينـه بـودن    وايـن تلـخ    چگونـه . گويي گاهي بسيار پرهزينه اسـت  يابد كه راست درمي

دهد؟ اعضاي جامعـه بـا توجـه بـه جايگـاه       گويي سوق مي حقيقت افراد را به سمت دروغ
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محيطـي   و كنند اي كه با ديگران برقرار مي روابط اجتماعي ،اي كه در آن قرار دارند اجتماعي
از ايـن  يك  كنند كه هر را تجربه ميگوناگوني هاي  موقعيتكنند  كه در آن كار يا زندگي مي

گـويي   هاي رايـج دروغ  يكي از اين واكنش. كند هاي متفاوتي را طلب مي ها واكنش موقعيت
مان  رهاند و گاه موانعي كه بر سر راه اهداف زندگي چالشي مي يموقعيتاست كه گاه ما را از 

ا ما، دهد مان را از بحراني معين نجات مييها دارد و گاه روابط اجتماعي و دوستي است برمي
مثــال برخــي از  بــراي ؛مــدهاي اجتمــاعي نــامطلوبي نيــز دارداي عــوارض و پيگــوي دروغ

ميان گويي را از بين رفتن اعتماد اجتماعي  ي دروغپيامدهاترين  نظران يكي از بزرگ صاحب
چـون   ا بوك اعتماد را هـم يسيسيل. دانند حكومت و مردم ميميان ها و مردم يا  افراد، سازمان

  :داند روري مياكسيژن براي حيات اجتماعي ض
درست مانند هوايي كه نفس ؛ بايست حفظ گردد اعتماد كااليي اجتماعي است كه مي

يـك كـل   مثابـة  بيند، اجتماع به  وقتي اعتماد آسيب مي. نوشيم كشيم يا آبي كه مي مي
 پاشـند  يابند و فرومـي  جوامع تزلزل مي ،شود كشد و وقتي اعتماد تخريب مي رنج مي

)Bok, 1999: 26-27.(  

ي شـده اسـت   قـ آور زبـان تل  گويي يكي از آفات بسيار زيـان  در فرهنگ ديني نيز دروغ
 ).17: 1385؛ اسالمي، 86: 1384دستغيب، (

 شـده  مطالعـه  در حكـم نمونـة  انتخاب زنـان  . تمركز اصلي اين مقاله بر روي زنان است
گـويي يـا    لحـاظ دروغ   عبارت ديگر، زنان به  به. ندارد يشناختي خاص مبناي نظري و روش

عايي در بـاب تفـاوت ميـزان و نـوع     دهر نوع ا.           ً                       گويي لزوما  از مردان متفاوت نيستند راست
به هر حال، . باشد متكي هاي مطالعات تجربي بر يافتهبايد زنان و مردان ميان گويي در  دروغ
با توجه به . شودانجام گوناگون هاي  تيدر ميان جمعبايد گويي  شناختي دروغ جامعه ةمطالع
ـ  ،ضـرورت   هاي شخصي انجام گرفته است به كه اين تحقيق با هزينه اين كـوچكي از   ةنمون
نيازمنـد   ،اي از مـردان  انتخاب نمونـه  .ايم را انتخاب كرده ياجتماعي خاص ةت و مقوليجمع
 شـده  مطرح هاي ديگري متناسب با شرايط آنان بود تا بتوانند با موقعيت هاي پرسشحي راط

تـري بـود كـه در مجـال محـدود       نيازمند حجم كار بزرگبنابراين، . ددلي كنن در پرسش هم
  .دانشجويي انجامش دشوار بود ةرسال

  
  مسئلهبيان . 2

مـا  . يابد زيرا در روابط انساني و اجتماعي تحقق مي ،گويي امري اجتماعي است دروغ
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مـا نيـز انـواع      ةدر جامعـ . گـوييم  هميشه با تصور حضور و وجود ديگري دروغ مـي 
هاي  پذيري از دروغ نا كه به بخش اجتناب ه،گويي از تعارفات و مالحظات روزمر دروغ

هايي كه هر روزه با عنـوان مصـلحتي يـا     گرفته تا دروغ اند، خاص ايرانيان تبديل شده
گـوييم   كاران و مشتريان مـي  گان و هم غير از آن به اعضاي خانواده، دوستان، همساي

  .شود مشاهده مي
همـواره   ها و اديان در اغلب فرهنگ گويي دروغ كه با وجود آن دهد ن ميتحقيقات نشا

نتـايج تحقيقـي كـه     .نحو جدي شايع اسـت  بهجوامع انساني همة است، در  نكوهش شده 
 360درصـد از   70دهد كـه   شناسي در ايتاليا انجام شده است نشان مي روان اي هبراي نشري

ده تا پنج كنند روزانه  ار اين نشريه اعتراف ميكننده در مصاحبه با خبرنگ زن و مرد شركت
هـا بـراي جلـوگيري از     درصـد از ايتاليـايي   42بر اساس ايـن نتـايج،   . گويند بار دروغ مي

درصد ديگر نيز براي خير و  21و  شاندرصد براي پنهان نگه داشتن اشتباهات 27اختالف، 
انـد كـه    به دروغ، زناني بودهكنندگان  از اعترافدرصد  3/2. گويند صالح ديگران دروغ مي

دروغ  شـان گفتنـد و مـردان نيـز اغلـب در مـورد مشاغل      در امور مربوط به خانه دروغ مي
  ).1377كتبي، (گويند  مي

خصوصـيات  دربـارة  نظرسـنجي از مـردم تهـران    «در ايران نيز در تحقيقي كه با عنوان 
گـويي در   منفي ايرانيان دروغ هاي تترين خصوصي انجام شده است در مورد مهم »ها ايراني
تـرين صـفت منفـي ايرانيـان را      گويـان مهـم   درصد پاسـخ  12گيرد و  قرار مينخست مقام 
البته اين نظرسنجي به توصـيف آمـاري اكتفـا     ؛)1374، صدا و سيما(اند  گويي دانسته دروغ
نظرسنجي « هاي تحقيق مشابه ديگري با عنوان بر طبق يافته. رود كند و از اين فراتر نمي مي

در  يهمشهرمركز مطالعات و تحقيقات روزنامة از طريق ، كه »دروغ ةاز مردم تهران دربار
گويي انجام شده است،  دروغ ةنظرسنجي تلفني از مردم تهران دربارصورت   به 1386 سال

گوينـد هميشـه    درصد مي 48شود راست نگفت و  در مواردي مي ،درصد افراد 52به باور 
مواقـع مجـاز    برخيگويي كه راست نگفتن را در  نفر پاسخ 625از ميان . گفتبايد راست 

 17گيـري از فتنـه و جنجـال،     درصـد پـيش   21آميز،  درصد دروغ مصلحت 54 اند،  دانسته
 گـويي  درصد كسب منافع شخصي را از مـوارد مجـاز دروغ   8درصد رهايي از گرفتاري و 

وجـود دروغ در جامعـه را    ،درصـد  99، معادل گويان پاسخ تر بيش چنين، هم .اند بيان كرده
درصـد   100تـا   80درصد،  48گويان، معادل  پاسخ تر بيش در نهايت به باور. اند ييد كردهأت

                         ً      هاي اين نوع تحقيقات لزوما  بـه   البته ذكر يافته ؛)1386هاشمي، ( گويند از مردم راست نمي
  .ها نيست نتايج آن صحتاعتبار و تأييد معناي 
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 بسـياري گويي در ايران نيز گسترش  دروغي اين تحقيقات حاكي از آن است كه ها يافته
  :به باور برخي. دارد

اليتجـزاي حيـات    ءدهد و جز ما را تشكيل مي ةآميز بخشي از رفتارهاي روزمر رفتار دروغ
گويند،  دانيم مردم دروغ مي گوييم، همه مي دانيم دروغ مي ما مي ةهم. اجتماعي ما شده است

وفـاق  . گوينـد  دانند كـه همـه دروغ مـي    گوييم و باالخره همه مي دانند ما دروغ مي ميهمه 
  ).1377 ،كتبي( اجتماعي بر اين قرار است

. گويي در ايران كافي نيسـت  ميزان شيوع دروغ بارةهاي موجود براي داوري در البته داده
گام كوچكي در  حقيقو اين تشود بنابراين، الزم است در اين مورد تحقيقات ديگري انجام 

  .تلقي شود اين مسير
  :اند از عبارتهاي اين تحقيق  ترين پرسش برخي از مهم

و  يـابيم گويي دسـت   بندي دروغ توانيم به الگوهايي براي شناسايي و طبقه مي چگونه. 1
   شوند؟ گويي مي منجر به رواج دروغافراد  ها در روابط اجتماعي موقعيتكدام دريابيم كه 

  گويي كمك كرد؟ ها به كاهش دروغ موقعيتگونه  توان با حذف اين آيا مي. 2
هـايي كـه در خـانواده و در     موقعيـت اي كه دارند و  اجتماعي  جايگاهزنان به تناسب . 3

گيرند و به چـه نحـو بـه سـوي      در معرض چه شرايطي قرار مي يندرو همحل كار با آن روب
  شوند؟ گويي كشيده مي  دروغ
  دهد؟  گويي سوق مي ها را به سمت دروغ آن ،زنان ةي در زندگي روزمرچه شرايط. 4
گـويي زنـان    دروغ ةشـيو  بـارة ها به الگـويي در  موقعيتتوان با تفكيك اين  آيا مي. 5

  دست يافت؟ 
جويانـه   منفعـت  ياخيرخواهانه  چقدرشوند زنان دروغ بگويند  هايي كه باعث مي نيت. 6

  دهد؟ معيني رخ مي ها در شرايط است يا به دليل تحت فشار قرار داشتن آن
يـافتن پاسـخي    ،حـال   بـا ايـن  . است كه پيش روي اين مقاله اسـت  هايي پرسشها  اين
  .بسا دور از دسترس باشد ها در كار و اثري مقدماتي چه توجه به آن درخور
  

  اهميت و ضرورت تحقيق .3
مـا نيـز ماننـد     ةگويي در جامع دروغ ةرسد پديد نظر مي  ، بهشدهآمارهاي ذكربا توجه به 

 ،اخالقـي   اي از تباهي در زنجيرهممكن است گويي  دروغ ةپديد. جوامع ديگر رواج دارد
هـاي   اين تبـاهي  .داشته باشدكاري حضور  فريبو  مانند خيانت، دورويي، تهمت، غيبت
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از سوي ديگر، با توجـه  . ندبغرنج اجتماعي ديگراخالقي خود معلول بسياري از شرايط 
سـو، و كـاهش    با ديگر انحرافات اخالقـي از يـك   شو ارتباط  به شيوع نسبي اين پديده

گـويي   دروغ ةهايي دربـار  بستگي اجتماعي، انجام تحقيقات و پژوهش ميزان اعتماد و هم
  .يابد ضرورت مي

كننده و نيـز   هاي تعامل يال انسانواگرايي ام. هاست گي اجتماعي آكنده از تعارض زند
ناپـذيري بـراي تعـارض اجتمـاعي      ساني مواضعشان همواره منابع پايـان  نابرابري و ناهم

جانبه ميسر نيست و افـراد   اجتماعي در تعارضي همه زندگيكه تداوم   جايي از آن. است
هـاي   رزشرفع كنند، پـاي ا  آميز را بخشي از اين روابط تعارض     ً موقتا  كم  ناگزيرند دست

. آيـد  ميـان مـي    هـا بـه   رفـع تعـارض  راسـتاي  عاملي براي حركت در مثابة   اجتماعي به
بخشـي از   ةكننـد  كننـده و هـدايت   طـور نسـبي تنظـيم     كـم بـه   هاي اخالقي دست ارزش
. ينـد ها هـا و سـازمان   انتظارات اجتماعي مـردم، گـروه   ةدهند هاي اجتماعي و شكل كنش

اي مـوارد   آميـز و در پـاره   تعـارض   افزايش روابط اجتمـاعي ها منجر به  فروپاشي ارزش
شـدت   اعتماد و نيز احساس امنيت به. شود منتهي به ايجاد برخي معضالت اجتماعي مي

بنـدي   رو، پـاي   از اين. يابد و نارضايتي از زندگي در جامعه افزايش مي شود ميتضعيف 
نهادهـاي اجتمـاعي، و ديگـر    هاي اجتماعي و توانـايي نيروهـا،    اعضاي جامعه به ارزش

ها موضوعي  تعهد و وفاداري اعضاي جامعه به اين ارزش امكانات اجتماعي براي جلب
هـا و مطالعـات    گي وضعيت آن، نيازمنـد بررسـي  چگونحال تحول است و شناخت  در

  .اي است دوره كم دستساالنه يا 
در بـاب   شـده  آثـار منتشـر  دهـد كـه    در كشـور نشـان مـي   تحقيقاتي بررسي سوابق 

اخـالق يـا    ةانـد و از منظـر فلسـف    بـوده متوقـف  نظري هايي  جنبه در لبغا گويي، دروغ
 تصـوير جـامعي   گـويي  دروغ ةهاي پديد اند و از ويژگي پرداختهشناسي به موضوع  روان

شناسانه به اين پديده  جامعه  گذر اتخاذ رويكرد و علمي از ره  بررسي دقيق. ندا ارائه نداده
حائز اهميـت   ،از لحاظ نظري و هم از لحاظ كاربرديهم  ،د اجتماعي آنو شناخت ابعا

دهنـد، بـه    گويي را تـرجيح مـي   كه افراد در آن دروغ  هايي بررسي علل و موقعيت. است
شـايد اكنـون   . كنـد  بندي انواع آن كمك مـي  اين پديده و طبقه بارةتر ما در شناخت بيش

گويي باشد، اما  گويي در جامعه گزافه دروغكارهايي براي كاهش ميزان  سخن گفتن از راه
در كه توان اميدوار بود كه اين نوع مطالعات آغازگر سلسله تحقيقاتي باشد  كم مي دست

شناختي در باب  پردازي جامعه راهي براي نظريه ةجاي خود بتوانند در آينده، همواركنند
  .گويي باشند هايي نظير دروغ پديده
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  تحقيق هاي پرسش. 4
  :اند از اصلي اين تحقيق عبارت هاي پرسش

  گويند؟ تر دروغ مي هايي بيش زنان در چه موقعيت. 1
شان  گويي و نوع دروغ) دار، كارمند، شغل آزاد خانه(موقعيت شغلي زنان ميان آيا . 2

 داري وجود دارد؟ معنا ةرابط

  
  مروري بر تحقيقات پيشين. 5

مطالعـات و  . گـويي انجـام نشـده اسـت     غدرو ة                       ِ               مطالعات و تحقيقات داخلي  چنداني دربـار 
شناسي انجام  اخالق و روان ةفلسف ةتر در حوز گويي نيز بيش دروغ ةتحقيقات خارجي دربار

نخسـت بـه   . تر ديده شـده اسـت   اين پديده كم ةشناسي دربار شده است و مطالعات جامعه
كنيم تا معرف سوابق مطالعاتي ايـن حـوزه    گويي اشاره مي دروغ ةبرخي از آثار داخلي دربار

كـم بـه دو اثـر اشـاره      اند دسـت  در ميان آثاري كه عالمان دين نوشته. در داخل كشور باشد
گويي از منظر دينـي و بـر حسـب     اثري است كه به دروغ) 1384دستغيب، ( دروغ. شود مي

ناظر به  هللا عبدالحسين دستغيب تعارفات غيرا آيت ،در اين اثر. آيات و روايات پرداخته است
  : گويي دانسته است مردم رواج دارد نوعي دروغميان واقع را نيز كه 
        ً     كـه واقعـا     آورند با اين چه در بين خلق متعارف است در وقتي كه طعامي نزد شخص مي آن

آن را چند اكثر خلق از روي جهالت  هر ؛گويد ميل ندارم دروغي است آشكار ميل دارد مي
اند و بالجمله شكي در دروغ بودن آن نيست و اخبار مـذمت و حرمـت دروغ    سهل دانسته
  ).29: همان( شود شامل آن مي

دروغ عنـوان  بـا  اما اثر مهمـي كـه از منظـر اخـالق اسـالمي نوشـته شـده، اثـري اسـت          
تفصـيل بـه بحـث     بـه اين اثر ). 1385اسالمي، ( آنة رگستبحثي در مفهوم و : آميز مصلحت

هاي مختلف اين مفـاهيم   آميز پرداخته و ابعاد و داللت گويي و دروغ مصلحت دروغ ةدربار
بـاره    مسـلمان در ايـن   كه ميان عالمان مسلمان و غيررا و آراي گوناگوني  بررسي كردهرا 

  .بوده نقد كرده است مطرح
مهدي بازرگان شخصيت ديني ديگري است كه بـا هـدف اصـالح اخالقـي جامعـه      اما 
ي بسـيار  قـ او ضـمن تل . را نوشته اسـت ) 1393( دروغ و نقش آن در دين و دنياي ما كتاب

گـويي ايرانيـان معاصـر ارائـه      راسـت  بـارة اي بسيار منفي در عامي كه از دروغ دارد، ارزيابي
  :كه در مدخل كتاب خويش آورده است چنان؛ كند مي
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  يهـا  و شـامل چهـره   اسـت » نمايش نادرسـت از واقعيـات و مكنونـات   «منظور ما از دروغ 
 و ريـا  ،يگـذار  كاله و فريب تملق، و تظاهر ،يو دوروي يگوي مانند دروغ ،شود مي يگوناگون
دانيم اين خصلت يا  كه مي  ي طور  به آن؛ امثال و ينارواي و نفاق خيانت، و عهد خلف تزوير،

كه اختصاص به مـا ايرانيـان داشـته باشـد، نيسـت و        ،يسادة فرد ياخالق مسئلةسنت يك 
ـ  ،ها دارد ملت يو اجتماع يفرد يشئون زندگ ةها و تأثير در كلي توسعه در همة فرهنگ  يول

شايد بتوانيم بگوييم كه كشور عزيزمان ايران، بيش از ساير جاها و مردم ديگر دنيا درگيـر بـا   
 خواهند مي و انديشند ي        ً       كه غالبا  چنين م  ي طور اگر مسئله يا مصيبت دروغ را، به . باشد آن مي
 يعمـده، يعنـ   يو اسـالم  يملـ  يها از ارزش ييك يگرفته، قصد مبارزه با آن و بازياب  يجد
با چنين گسترش  يا خصيصه يجوي پذيريم كه چاره     ً   قهرا  مي ،را داشته باشيم يو درست يراست

صادقانه  يياب جانبه، ريشه همه يون بررسبد ،كه با دنيا و آخرتمان سر و كار دارد ،يو پيچيدگ
چرا و چگونـه    كه اين به  يرسيدگ ،در هر حال. پذير نخواهد بود پردامنه، امكان يريز و برنامه

         ً                                           اسـت و اصـال  دروغ چيسـت، از كجـا و از چـه چيـز        ها رخنه كرده  انسان يدروغ در زندگ
 يو دينـ  يچه از جهت اجتماع .باشد يا تواند بحث ارزنده و آموزنده گيرد، مي سرچشمه مي

رو شدن با قضايا و  هخرج داد و از روب به   البته تعصب نبايد ؛يو علم يو چه از جهت فرهنگ
 و يخودخـواه  آيد، يحق و حقيقت در كار م يجا كه پا يا انتقادها نبايد باك داشته باشيم؛ آن

و  يراسـت  يدروغ و اولين گام در بازياب يبرانداز يبايد كنار برود؛ اولين شرط برا يبازشعار
  ).1393بازرگان، ( بايد اعتقاد و اطاعت از حق و صداقت باشد  يدرست

بـراي  . دروغ اشـاره كـرد   ةتوان به برخي مقـاالت دربـار   ، ميبدر كنار اين كتچنين  هم
به ماهيت و معنـاي دروغ در ديـد   » چيستي دروغ«با عنوان اي  مقالهنمونه، حسين اترك در 

سنت اسالمي و سنت غربي پرداخته است و شروط واقع شدن دروغ را از ديد انديشـمندان  
ـ  دگاهيكه از د كند يم انياترك ب. است كرده يبررساسالمي   .نـدارد  ياشاعره، دروغ قبح ذات

تر از  لذا هرجا نفع دروغ بيش؛ قبح دروغ به خاطر مضراتي است كه دارد ،طبق اين ديدگاه«
در تحقيقي با عنوان ) 1377(مرتضي كتبي ). 1388اترك، (» جايز استضررش باشد، دروغ 

الگوهايي براي تعريف اين ، »و الگوهاي رفتاري آن در روابط اجتماعي ما “دروغ”جايگاه «
منظور از عامل انساني در نظر . دهد ضعيتي ارائه ميو رفتار با استفاده از عامل انساني و عامل

است و منظور از عامل وضعيتي، در نظر گرفتن ميزان آگاهي  دروغ ةگرفتن گوينده و شنوند
اي بـا   نيـز در مقالـه  ) 1389(شـروين وكيلـي   . شنيدن دروغ است در برابرو واكنش شنونده 

سير تحول مفهـوم دروغ را در ايـران باسـتان بررسـي     » مفهوم دروغ در ايران باستان«عنوان 
دهـد كـه    تشتيان و هخامنشيان نشان مـي وي با بررسي متون قديمي در زمان زر. است كرده 

دروغ در گذشته و فرهنگ و تمدن ايران هم از نظر اخالقي و هم از نظر سياسـي موضـوع   
  .و بسيار به آن پرداخته شده استمهمي بوده 
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. شناختي و فلسفي است دروغ روان ةمطالعات غربي دربار ةرسد رويكرد عمد نظر مي  به
انتخـاب اخالقـي در زنـدگي شخصـي و     : ليا بـوك يسيس«نوان اي با ع فولين وايدر در مقاله

انتخاب اخالقي در زندگي شخصي و عمـومي  : پردازي دروغكتاب مروري دارد بر  » عمومي
وي از قـول بـوك    ،در اين مقاله. سيسيليا بوك كه در مورد دروغ نوشته شده است) 1999(

يند استفاده امان تقويت نشده است از اين فر تا زماني كه خودانديشي كم دستنويسد  مي
داليل ما كه  اين. گو و قرباني دروغ نگاه كنيم كنيم و همواره به دروغ از دو ديدگاه دروغ

بايد خودمان را جاي مخاطب دروغ قـرار  كافي نيست؛  كننده باشد عگويي قان براي دروغ
). 2007 در،يـ وافـولين  (پذير خواهد بود  دروغ توجيه هچگوناو  جايگاهدهيم و ببينيم از 

 ةگرايان در مقابل ديدگاه مطلق» ؟دروغ گفتن براي جهاني بهتر«ديگري با عنوان  ةمارتين در مقال
گـويي را اغلـب بـد     دروغ پيامـد هاي ديگـري كـه    داند و ديدگاه بد مي  ًا كانتي كه دروغ را ذات

اي وجـود داشـته    جز مواردي كـه شـرايط ويـژه    به( اند گويي دانند و موافق اجتناب از دروغ مي
). 2004- 2003 مـارتين، ( كنـد  ليا بوك، ديدگاه تجديدنظرطلبان را مطرح مـي يمثل سيس) باشد

ند كه از آن است؛ هرچ يافتهموازات پسامدرنيسم توسعه  ديدگاه تجديدنظرطلبانه به دروغ به
، بـه  ها روايت جاي ابر بهكنند و  ها وجود حقيقت را رد مي پسامدرنيست. داردبسياري  ةفاصل
ـ   آنارشيسـت ). همـان (هايي از حقيقت و دروغ باور دارنـد   گيري وجود نظام شكل  رايهـا ب

انـد؛ از باورهـاي پوزيتيويسـتي گرفتـه تـا انـواع        خاذ كردهاتهاي گوناگوني   رويكردحقيقت 
هاي حكومـت   كنند كه بايد مردم را از دروغ اين تأكيد ميبر ها  آنارشيست. هاي نسبيت مدل

تر  ها بيش آنارشيست). همان(آگاه كرد تا بتوان تالش براي تغييرات اجتماعي را افزايش داد 
  .كنند ميهاي سيستماتيك اعتراض  دروغبه 

 ييها راه شنهاديپدروغ و  وعيش يكمك كردن به آشكارساز دنظرطلبان،يتجد دبرخور ةشيو
در برابـر   ،يدر مورد مشكالت عمل يچندان يها لي   ً   عمال  بد اما ،فكر كردن به آن است يبرا

 نيا دنظرطلبانهياز مطالعات تجد ياريبس يكل فلسفة. ندارند بدخواهانه و ضرر يب يها دروغ
  ).1993 برگ،ين(باشد  يدر خدمت منافع انسان ديبا ييگو و راست ييگو است كه دروغ

بـا  ) 1993(حقيقـت جاليافتـه   بـا عنـوان    شنيبرگ يكي از فيلسوفاني است كه در كتاب
يكي از اركان مهم زنـدگي اجتمـاعي   در حكم رويكردي تجديدنظرطلبانه به فريب و دروغ 

. گويي را به چالش كشيده است يد بيش از اندازه بر راستاو در اين كتاب تأك. پرداخته است
فريـب  خـود و ديگـران را    دارنـد  شان تمايـل  ها در زندگي روزمره انسان تر به باور او، بيش

ناهنجار بداند، كنشي هنجـار و عـادي    يكه كنش جاي آن  بهوي فريب را  ،از اين نظر. دهند
  ها، تحمل اضطراب، بـه  رو شدن با ترس وي از برخي كاركردهاي فريب مانند روبه. داند مي
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دست آوردن حس كنترل بر ابعاد نامعلوم زندگي در آينده، حفظ رفـاه، حفاظـت از حـريم    
بخشي از هوش نيبرگ فريب را  ،در نهايت. برد خصوصي و كمك پنهاني به ديگران نام مي

جا و هميشه  همههايي از زندگي روزمره به ما نشان داده است كه  او با مثال. داند كاربردي مي
     ِ                        داشـتن  تـوازن بـين حـريم                            ِ    از ديد نيبرگ فريب هنر  نگه. توان يا نبايد حقيقت را گفت نمي

ليا بوك يبيش مقابل موضع سيس  و  كمموضع نيبرگ ). 134 :همان(شخصي و عمومي است 
    ِ              مخـرب  اعتمـاد و     ؛دانـد  مخرب زندگي اجتماعي مـي  گويي را عنصر گيرد كه دروغ قرار مي

روند  آساني بر باد مي اعتماد و سالمت منابع ناپايداري هستند؛ به«از نظر بوك .      ِ     مقابل  سالمت
» توجـه بـه صـداقت شـكوفا كـرد      توان بر بنياد ها را فقط مي آن. آيند دست مي  و سخت به

)Bok, 1999: 249 .(شناسـي   به سوي جامعـه : يك بقچه دروغشناس در كتابش  بارنز جامعه
هنجارهـاي  تـأثيرات  ،  هاي سياسي پردازانه و دروغ هاي جنگ به دروغ) 1994(پردازي  دروغ

گو با مخاطب دروغ، خـودفريبي،   دروغ ةگويي، تأثيرات نوع رابط فرهنگي بر الگوهاي دروغ
  .پردازد گويي و تشخيص دروغ مي فنون دروغ
هاي نظري صرف بـاقي   تر اين آثار در حد تأمالت و بررسي طور كه گفته شد، بيش همان

اي  اند و نه نظريه گويي اتخاذ رويكردهاي ديني، اخالقي و فلسفي به دروغ مانند و حاكي از مي
كننـد و نـه حـاوي     گـويي ارائـه مـي    دروغ ةپذير و قابل سنجش دربار لحاظ تجربي آزمون  به

گـويي   فريـب و دروغ ميان چنين در اغلب اين آثار تمايزي  هم. اند آن ةهاي تجربي دربار داده
انـد و   شـناختي  گـويي تحقيقـات روان   تحقيقات علمي در باب دروغ ةاما عمد، شود ديده نمي

نجش و بررسـي علـل                 ً                   گويي نيز عمـدتا  معطـوف بـه سـ     دروغ ةشناختي دربار تحقيقات روان
ندرت  گويي نيز به دروغ ةشناختي دربار مطالعات جامعه. ساالن اند نه بزرگ گويي كودكان دروغ

الگوهـاي   يـافتن توانـد مـا را بـه     گـويي مـي   شناختي بـه دروغ  رويكرد جامعه. شود يافت مي
ايـن  . نمـون شـود   گـويي ره  گويي و سنجش علـل دروغ  شناسي انواع دروغ گويي، سنخ دروغ

  .گويي است شناختي دروغ تحقيقات جامعه ةحقيق كوششي مقدماتي در حوزت
  

  ارچوب نظريهچ. 6
نوعي كنش اجتمـاعي عقالنـي، ارادي و آگاهانـه اسـت كـه در       «گويي  محدثي دروغ از نظر

» دهد شرايط اجتماعي مختلف و تحت فشارهاي بيروني متفاوت و با نيات گوناگون رخ مي
گويي و ديگـر آفـات    دروغ ميان زييتمعد از كوششي مفصل در وي ب). 84: 1388 ،محدثي(

  :كند گويي را چنين تعريف مي زبان نظير غيبت، مداهنه، بلوف زدن و غيره دروغ
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گـويي در مقابـل    گفتي است كه به قصد آني فريب مخاطب يا عدم پاسخـ   گويي كار دروغ
شود كـه بـاور كـردن     بيان ميوردي معين ايابي گوينده به دست وي و نيز به قصد آتي دست

نظـر از    صـرف  ،مـورد نظـر   ةاما عدم باور گوينده به گفت ،شنونده در تحقق آن فرعي است
  :گويي چند مؤلفه دارد رو، دروغ  از اين. گويي است دروغ ةالزم ،صدق و كذب آن

  ؛)speaker( گوينده. 1
  ؛)addressee( مخاطب. 2
 ؛)speech-act( گفتـ  كار. 3

 ).context( زمينه. 4

وليت و عـدم  ئقصد آني در جهت فريب مخاطـب و يـا در جهـت رفـع مسـ     . 1: دو قصد
  ).همان(وردي معين اي نيل به دستنقصد آ. 2گويي؛  پاسخ

شـناختي در بـاب    اي جامعه كوشد نظريه مي ،گويي محدثي بر مبناي اين تعريف از دروغ
را بر مبناي كاركردي كه براي  گويي هاي دروغ موقعيتوي در كار خود . گويي بپرورد دروغ

  :گو دارند به سه دسته تقسيم كرده است شخص دروغ
  
     مفر      مثابة       به  گويي     دروغ 1.6
گـويي نـوعي مفـر     هـا دروغ  كـه در آن  انـد  هايي موقعيتگويي  هاي دروغ موقعيتاول  ةدست

گـر تحـت فشـار     حاكي از شرايطي است كـه كـنش   موقعيتاين . شود ميتلقي   )گريزگاه(
فشار بـه معنـي هـر    « .گويد مي بيروني قرار گرفته و براي فرار و خالصي از اين فشار دروغ

آور و آزاردهنده  زا و يا وضعيت اجتماعي رنج عاملي است كه آدمي را در نوعي حالت تنش
     ُ               هـاي خ ردتـري بـا     ز بـه دسـته  گويي را ني محدثي انواع اين نوع دروغ). همان(» دهد قرار مي
گـويي   كننـده، دروغ  گرايانه، انكاري، دفاعي، تسهيل گيرانه، توجيه گويي پيش هاي دروغ عنوان

  .كند گيرانه تقسيم مي گويي غافل براي حفظ وجاهت و دروغ
  
           دام و سالح      مثابة            دروغ به 2.6

هاي مولد فشـار قـرار    موقعيتگران در  كنش وقتي چگونهاين گفته شد كه  دربارةجا  تا اين
، گـويي  هاي دروغ دوم موقعيت ةدر دست. گويند گيرند به اجبار يا از روي ناچار دروغ مي مي

كه  گران بدون اين شود، كنش نام برده مي» دام و سالحمثابة   گويي به دروغ«عنوان با كه از آن  
در موقعيت . گويند ميدروغ  شاندر موقعيت فشار قرار داشته باشند، با نيت رسيدن به منافع

در ايـن نـوع از   امـا   ،بلكه بر او تحميل شـده اسـت   ؛استنكرده تعيين هدف را فشار، فرد 
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ريزي  حدي از طراحي و برنامه گويي، هدف از پيش مشخص است و فرد آگاهانه و با دروغ
دسـت آوردن    گـر ممكـن اسـت بـراي بـه      گويي كنش در اين دروغ. در پي كسب آن است

توسـل جويـد و حـق     يا كاري يا تحصيلي يا اجتماعي باالتر به هـر دروغـي   موقعيت مالي
وي ممكن است در مورد واقعـي يـا جعلـي بـودن     . تر از خود را ضايع كند هاي شايسته آدم

دختـري كـه از نظـر     ةدروغ بگويد يا براي ازدواج و جلب نظر خانواد اش مدرك تحصيلي
  .دروغ بگويدمتمول است در مورد وضعيت مالي خود  مالي
به تعاريف مفاهيم نخست تري از اين دروغ ارائه دهد  كه توضيح جامع حدثي براي اينم

ق را بـا الهـام از علـي    ياو مفهوم عال. ارزش و عقالنيت پرداخته است و عالقه، نفع يا سود
گران يا براي  كنش. كند بندي مي ق خودخواهانه و دگرخواهانه دستهيعال ةشريعتي به دو دست

گـويي   محـدثي دروغ . محورشـان  ارزشق يـ يـا بـراي عال   گويند مي ق سودمحور دروغيعال
يعنـي معطـوف بـه سـود و      ،بـه دو نـوع خودخواهانـه    ،طـور عـام    ق را بهيمعطوف به عال

در ادامـه وي بـه توضـيح    . كنـد  تقسيم مي) ارزش انساني(دگرخواهانه يا معطوف به ارزش 
  :ورد پرداخته استامفهوم سود و دست

ورد محقـق  ادست. ايجابي يا سلبي محقق يا نامحقق است» وردادست«ور ما از سود هرگونه منظ
امتيازات مـادي مثـل مـال و مقـام و     . اي از امتيازات مادي و غير مادي است شامل مجموعه
، تأييدنظير تكريم،  (اخالقي ـ   امور اعتباري. 1: شامل موارد زير است مادي نيز امتيازات غير

بسـتگي،   نظير تعلق روانـي، عشـق، دل   (امور عاطفي، احساسي، انگيزشي . 2؛ )منزلتافتخار، 
 امور يادگرفتني. 4؛ )كاري در كاري معين همراهي و  همنظير  (امور عملي  .3؛ )اعالم موافقت

ورد ادسـت ). نظير آموزش در امري معين يا كسب مهـارت در تخصصـي خـاص    (تكويني ـ 
اكنـون موجـود و در    مكانات و امتيازات محتمـل دارد كـه هـم   ها، ا نامحقق اشاره به فرصت

اما مراد از مفهـوم موجـود   ، ها در آينده وجود دارد اما احتمال دسترسي بدان ،دسترس نيست
چه در اختيار ما نيست در اختيار ما قرار گيرد و منظـور مـا از    يعني آن ،»ورد ايجابيادست«در 
  ).115: همان(عامالن است از دست داده نشود چه در اختيار  آنيعني  ،رد سلبياودست

بـا  ، البته با مضيق ساختن اين مفهـوم ، بسط مفهوم سودراستاي توان همين بحث را در  مي
تمركـز   ،مبادله ةدر نظري. تر ساخت پردازان مبادله دنبال كرد و آن را غني استفاده از آراي نظريه

نظـران ايـن    از ديـد صـاحب  . شـود  ها انجام مي افراد و گروهميان بر مبادالت متقابلي است كه 
 مبنـاي مفـاهيمي چـون سـود،     شود، بر ها و افراد انجام مي گروهميان نظريه تمامي مبادالتي كه 

محدثي بـر مبنـاي آراي شـريعتي    . است شدنياين معنا از سود البته نقد. پاداش و هزينه است
خودخواهانـه و مفهـوم ارزش     وم سـود كـنش  مفهـ . شـود  سود و ارزش تمايز قائل مـي ميان 
 جـا بـه ايـن    مفهوم سـود در ايـن  ). 355: همان(دهد  ميفرد را توضيح  ةهاي دگرخواهان كنش
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مادي  هاي خودخواهانه در پي افزايش لذت و منافع مادي يا غير معناست كه افراد هنگام كنش
آيـد كـه    دست مي  زماني بهسود . ميان پاداش و هزينه است تفاوت سود منظر،از اين . ندخود

جـا توضـيح    كه تا به اين ،محدثي با توجه به مفاهيم ارزش و سود .پاداش بيش از هزينه باشد
. استكرده پرداخته  ق و منافع را ساخته ويهاي معطوف به عال دوم دروغ بندي داده شد، دسته

گويي  دروغ. 1بندي خردتري شامل  دسته ،گر دارد ها براي كنش بر مبناي نتايجي كه اين دروغ
  .شود جويانه مطرح مي دروغ وجاهت. 3 و كننده گويي جبران دروغ. 2 ،گرانه تعدي
  
   ) ي      اجتماع       روابط   ف ي   تلط   و   ل ي   تسه    به       معطوف    يي  گو      دروغ (   س ي  گر       مثابة      به      دروغ 3.6

درگير و گران  تر ناظر به شرايط تعامالت در زندگي است كه كنش گويي بيش اين نوع دروغ
ها، شرم حضور، رعايـت انـواع آداب اجتمـاعي و     كه مبتني بر تعارف يطيشرا  اند؛ آن دچار
شـويم؛ در   رو مـي  بـه  روها  با آن مان هما در تجربيات روزمر ةهايي است كه هم صراحتنبود 

هـا و   براي گفتن حقيقت بسته به زمان، مكان، موقعيت نما هايي كه تمايل يا توانايي موقعيت
  .كند اشخاص متفاوت تغيير مي

كـه   ،گويي از مفهوم قلمرو واقعيـت اجتمـاعي   محدثي براي توضيح دادن اين نوع دروغ
ايـن همـان   . كند شوتز استفاده مي )umwelt( مستقيمي از آن داريم، يعني جهان مايي ةتجرب

ثي از مفهوم ددر ادامه، مح. گيرد هاي روزمره در آن شكل مي قلمرويي است كه اغلب دروغ
گـويي اسـتفاده    دروغ ةپديددر شرايط اجتماعي تأثير شوتز براي نشان دادن » زيست جهان«

كه بـر    با فرهنگ، اعتقادات، عرف و اخالقيات حاكم بر آن كه مرتبط استكند؛ شرايطي  مي
هـاي   كه افراد تجربـه  ،لمرو واقعيت اجتماعياين ق. گذارد ميتأثير هاي ما  گيري كنش جهت

نسـبت   بـه درجة نام دارد، از » مايي«گذرانند و روابط  مستقيم و رو در رو را در آن از سر مي
ثي دآيد كه از نظر محـ  در روابط مايي شرايطي پيش مي. بااليي از صميميت برخوردار است

رانه، بلكه براي تلطيف و تسهيل ق ارزشي يا سودمحويافراد نه تحت فشار و نه به خاطر عال
هـا،   دوري از خصـومت علـت  و نيـز بـه    ،شـان  تداوم روابط اجتماعيعلت در روابط و به 

  .گويند مي ها دروغ تفاهم ها، و سوء خوري دل
كند تأييـد اجتمـاعي    يكي از موارد مهمي كه به تداوم اين روابط اجتماعي كمك مي

تـرين   پردازان مبادلـه سـخن بگـوييم، يكـي از قـوي      است يا اگر بخواهيم به زبان نظريه
خـود در   ةرسـد مـردم در زنـدگي روزمـر     بـه نظـر مـي   «. اجتماعي استتأييد ها  پاداش
» برند ز آن در روابط اجتماعي خود لذت ميهستند و ا “واقع شدن مطلوب ”جوي و جست

موقعيتي اجتماعي است كه  ةانتظار دريافت تأييد اجتماعي سازند). 107: 1385اسكيدمور، (
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دهيم  را پاسخ مي شكسي نياز به تأييد زماني كه ما در رابطه با. شود ميگويي  منجر به دروغ
براي ما انجام دهد، شرايطي شـكل   و انتظار داريم ديگري نيز در شرايط مشابه همين كار را

          ِ        ِ          هزينه بودن  برآوردن  انتظـار   كمشايد . شود مي يگويي نامطلوب تلق گيرد كه در آن راست مي
پخت يا چهره  كه ما از دست اين. كند تر مي گويي را ساده              ِ                  تأييد اجتماعي  ديگران شرايط دروغ
مـا بـا آن    ةامـا بـه تـداوم رابطـ     ،زيادي ندارد ةهزين نيا لباس دوستمان تعريف كنيم برايما

بـا  هـا   محدثي از اين نوع دروغ. كند كمك مي، كند كه در ادامه او نيز ما را تأييد مي، شخص
هـاي   دنـده  كند كه مانند گريس يا روغن در ميـان چـرخ   گريس ياد مي ةمثاب  دروغ بهعنوان 

  ).119 :1388 محدثي،(كاهد  مي شهاي  كند و از اصطكاك روابط انساني كار مي
 سـه  ،يثمحد ةينظر يمبنا بر دهند، يم ليتشك راما  يآمار جامعة زنان كه نيا به توجه با

 استمفر  مثابة  به  ييگو  دروغ نخست دستة. شود يم مشاهده زنان انيمدر  ييگو دسته دروغ
كه زنـان   مينيبب ديبانظر  نياز ا. زنند يفشار به آن دست م يها تيموقعفرار از  يزنان برا كه

سالح است  مثابة  به ييگو دروغ مدو ةدست. كنند يم اريبساحساس فشار  ييها تيموقعدر چه 
 سـود  كسـب  يبـرا  ييها تيموقعكه زنان در چه  ميبرس يبند طبقه نيبه ا ديباآن  بارةكه در
 كننـدة  ليتسـه  س،يگـر  مثابـة   بـه  ييگو دروغ يعني م،سو دستة. كنند يم ييگو دروغ به اقدام

 بـا  ييهـا  تيـ موقعكه زنان در چه  ميكن يبررس ديبا زيمورد ن نيدر ا. است يروابط اجتماع
  .نديگو يم دروغها  و كاهش تنش يبهبود روابط اجتماع هدف
  

  روش تحقيق. 7
ـ عل   است كه به بررسي روابـط   يكم قاتيتحق نوع از حاضر قيتحق ميـان  ي بسـتگ  هـم  وي   ّ

بـه ايـن منظـور،    . اسـت  شيمايپشده  تحقيق انتخاب روش. متغيرهاي تحقيق پرداخته است
) گـويي  اصلي دروغ موقعيتمبين سه (پژوهش حاوي سه سري پرسش فرافكن نامة  پرسش

دست آمده از آن طراحي شده   رهاي بهيبراي سه دسته از زنان بر اساس مباحث نظري و متغ
گـويي از طريـق سـه     دروغ موقعيـت عبارت ديگر، براي هر گروه از زنان سه نوع   به. است

) كـاراكتر (  ت گوي زن بـا شخصـي   دلي پاسخ راهي و هم هم. سري پرسش فرافكن تعبيه شد
. شـد تفسير  موقعيتگويي در آن                ِ           تمايل و آمادگي  وي به دروغ ةمنزل  گوي پرسش، به دروغ

 دار نامه بوده است كه براي زن خانـه  هاي فرافكن اين پرسش اي از پرسش پرسش زير نمونه
از دليـل دوري    هـا را بـه   پرسـش  ةبقي(مفر مطرح شده است مثابة   گويي به دروغ موقعيتو 

    ِ                                   فرعي  ذيل هر پرسش بنا بر اين بوده اسـت   هاي پرسشدر قسمت ). ايم ذكر نكردهپرگويي 
  :تري سنجيده شود نحو دقيق گويي به شرايط مجاز دروغ دربارةگو  كه نظر پاسخ
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بـراي هـر   . خـوانم  گويند را مي يي كه افراد در آن دروغ ميها برايتان ليستي از موقعيت
گويي در آن شرايط درسـت اسـت، بسـتگي دارد يـا      كدام بفرماييد كه به نظرتان دروغ

  .هرگز درست نيست
بار ديگر فاميل مرد را  گيرند يك گي مشترك تصميم مي سال زندده زن و شوهري بعد از  .1

كه هنـوز   ها شاغل نبوده، از اين كه در تمام اين سال اينرغم   زن به. به ميهماني دعوت كنند
دهد كه فاميلت  لذا به شوهرش پيشنهاد مي ؛پخت خوبي ندارد ناراحت و نگران است دست

وقتي پدرشوهر و مادرشوهر پير در زمان رفتن به رسـتوران  . را براي شام به رستوران ببريم
گفتيم   :گويد كند و مي دستي مي م، زن پيشاي بخوري جا بمانيم و غذاي ساده گويند همين مي

  .بگذرد  تر خوش بيرون برويم تا تنوعي بشود و همگي هوايي بخوريم تا بيش
  درست است) الف
  )1- 1برو به (بستگي دارد ) ب
  هرگز درست نيست) ج
  اگر بستگي دارد، پس در كدام حالت دروغ بگويد اشكال ندارد؟. 1- 1

  .كنند خاطر نپختن غذاي خوب كمي او را اذيت مي  اگر فاميل شوهرش به) الف
  .اما نه خيلي زياد ،كنند مي يتاگر تا حدي او را اذ) ب
  .اگر خيلي او را اذيت بكنند) ج
  .موارد درست است ةهم) د

گـويي   هاي دروغ موقعيتي بررس درصدد قيتحق نياه، مشاهد و ليتحل واحد نظر از
 بررسـي ي فـرد  سـطح  در رهـا يمتغ و اسـت دار، كارمند و شاغل آزاد  زنان خانهميان در 
 واحـد  ؛ بنابراينشد خواهد ليتحل و فيتوص سطح نيهم در جينتا، رو  از اين. دنشو مي
. نامه اسـت  ها، پرسش و گردآوري داده مشاهده ابزارو  است فرد مشاهده واحد و ليتحل
. است تهران شهر 6 ةمتأهل ساكن و شاغل در منطق زنان شامل قيتحق نياآماري  ةجامع
دار، كارمنـد و شـاغل آزاد، متأهـل، و ديـپلم و ديـپلم بـه        خانه زنان نظرمد  هدف گروه

اين منطقه به . انجام شده است تهراني شهردار 6ة منطق ةمحدود در قيتحق نيا. باالست
كارمند،  زنانانتخاب شده است تا هر سه قشر بسيار مراكز تجاري و دولتي  داشتندليل 

 قيتحقهاي  ها و تحليل داده  آوري داده جمع ةمرحل. دار را پوشش دهد شاغل آزاد و خانه
 ،قيـ تحق نيـ ا در .بـه پايـان رسـيد    1392 تا آخر شهريور و آغاز 1392اواسط مرداد  در

هـا،    سـراي محلـه   بـه مراكـز دولتـي، تجـاري،     مراجعه با ها داده و اطالعاتي آور جمع
 نظـر مـد  ي مكـان  ةمحـدود  درهـاي قرارگرفتـه    خانه وها  هاي ورزشي، آرايشگاه باشگاه
  .است شده استفاده
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 ؛استشده اي انجام   احتمالي خوشه غير ةگيري در مورد زنان كارمند به شيو نمونه ةشيو
است، سـپس بـر   شده تهيه  6منطقة ليستي از مراكز دولتي واقع در  نخستترتيب كه   بدين

گر با مراجعه به آن مراكز اقـدام   پرسش 6 ةمبناي توزيع آن ليست در محالت مختلف منطق
گر به همين شيوه به  در مورد زنان شاغل آزاد نيز پرسش. نامه كرده است به پر كردن پرسش

در . رجـوع كـرده اسـت    6منطقة ها، پاساژها و زنان فروشنده در محالت مختلف  آرايشگاه
گويي بسيار پايين بـود،   جا كه در رجوع به درب منازل ميزان پاسخ از آن ،دار زنان خانهمورد 
هـا،   دار، آرايشـگاه  هاي تجمـع زنـان خانـه    به صورت تعمدي به مكانشد گر ناچار  پرسش

مقتضـي بـه دو عامـل    نمونـة  حجـم  « .رجوع كند 6منطقة ها و سراي محالت  بار، پارك تره
دقت مورد نظر براي نمونه و ميزان تغيير در جمعيت بر حسـب   ةدرج: كليدي بستگي دارد

 آماري خاص ةاگر بخواهيم در جامع). 78: 1383 دواس،(» خصوصيات اصلي مورد مطالعه
  :كند ميبراي انتخاب نمونه از جامعه كوكران فرمول زير را پيشنهاد  ،بررسي كنيم صفتي را

  

  
  )382: 1384پور،  رفيع(

و شود  ميمشخص  qآن با  فقدانو  pآماري با  ةنظر در جامعمد در اين فرمول صفت 
d اين فرمول، هرچه در تحقيق مد نظـر   بر بنا. دقت مورد نظر در تحقيق است ةدهند نشان

چنـين هرچـه    هـم . كـرد تـري را انتخـاب    بـزرگ نمونـة  بايد تعـداد  تري شود،  دقت بيش
تر باشد، اين خصيصه باعث افزايش تعداد  نظر تحقيق بيشمد گوني جامعه در صفت  ناهم

تـرين تنـوع در    كه بيشافتد  ميترتيب، حداكثر نمونه در حالتي اتفاق   بدين. شود مينمونه 
اهـداف چندگانـه و   هـا   پيمـايش چـون غالـب   ). =0.5qو  =5/0p(ها را داشته باشيم  پاسخ

بنابراين بهتر است كـه حجـم نمونـه را بـر حسـب      كنند؛  مي را دنبالگوناگوني متغيرهاي 
كنـيم   مـي بينـي   ترين ناهماهنگي در نمونه را پـيش  متغيري تعيين كنيم كه در آن مورد بيش

 =96/1t، مقـدار  )=6/0d(درصـد   6/0بر اساس اين فرمول و با دقت ). 80: 1383 دواس،(
ـ   )=q   0.5  و   =p 0 / 5(گويـان   و با احتساب حداكثر تفاوت ممكن در پاسخ  266 ةتعـداد نمون

حجـم نمونـه را تـا     ،گيري گر براي افزايش دقت نمونه دست آمده است كه پژوهش  نفر به
كارمنـد،   ةزنان در سه دستميان مساوي                      ًنامه به تعداد تقريبا  پرسش. افزايش داده است 296
شـده   پخـش  نامـة  پرسـش در نهايت، از اين تعداد . دار و شاغل آزاد تقسيم شده است خانه
  .دست آمده است  معتبر بهنامة  پرسش 280زنان، ميان 

d2 

t2 p q 

n=
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 بخـش  در. ارائه شده استاستنباطي آمار  وي فيتوص آمارهاي تحقيق در دو بخش  يافته
. اند شدهها بررسي  تمركز دادههاي  شاخصههاي پاسخ و  توصيفي، بررسي فراواني گروه آمار
 سنجشي برامتغيرها بوده است كه ميان ي بستگ همترين فن بررسي،  استنباطي مهم بخش در

هـاي   دار بودن يا كارمند بودن بـا موقعيـت   شاغل يا خانه ريمتغميان ي بستگ همـ   ي ّل ع روابط
براي انجـام ايـن   . روابط اجتماعي بررسي شده است ةكنند تسهيل و گويي، سالح، مفر دروغ
آزمـون و وارد كـردن    پـيش پـس از گـرفتن   . استفاده شده است spssاز نرم افزار ها،  تحليل
تر از هفت دهـم شـد    آلفاي كرونباخ بيش. ، آلفاي كرونباخ محاسبه شدspssهاي آن در  داده

  .نامه است پايايي پرسش ةدهند كه نشان
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.767 18 

  
  هاي پژوهش يافته. 8

 280 ،در اين تحقيـق . كنيم آماري آغاز مي ةرا با ذكر سيماي نمونهاي پژوهش  توصيف يافته
 3/24، )سـال  35تـا   25بين (گويان جوان  درصد پاسخ 9/57از نظر سني، . شدندزن بررسي 
تا  45(مند  گويان سال درصد پاسخ 9/17، و )سال 45تا  35بين (سال  گويان ميان درصد پاسخ

بعـد  . داشتندگو مدرك كارشناسي           ِ     درصد زنان  پاسخ 40از نظر تحصيالت، . اند بوده) سال 55
ترين درصد  كم. مربوط به زنان داراي مدرك ديپلم است) درصد 32(ترين درصد  از آن بيش

همـة  . شود گويان را شامل مي                                   ً                به مدرك دكترا اختصاص دارد كه حدودا  يك درصد كل پاسخ
  .اند  هلزنان نيز متأ

دار بـودن، در موقعيـت    زنان، فارغ از شاغل آزاد بودن يا كارمنـد يـا خانـه    كليطور   به
دهـد يكـي از    ايـن نشـان مـي   . انـد  گويي را بـروز داده  ترين آمادگي براي دروغ تسهيل بيش

شان است؛ از  ، تالش براي حفظ و بهبود روابط اجتماعيندهايي كه زنان با آن درگير چالش
  . تا روابط دوستانهروابط زناشويي و فاميلي گرفته 

  شده بررسيگويي در بين زنان  ترين نوع دروغ جدول توزيع درصد بيش

  

فروشندهخانه دار كارمند 
242719مفر
92221سالح
675160تسهيل
100100100كل

شغلنوع دروغگويي
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تـر از زنـان    گوينـد بـيش   داري كه در موقعيت مفر دروغ مـي  چنين درصد زنان خانه هم
كـه  فراوانـي  هاي  وليتئدار به دليل مس رسد كه زنان خانه نظر مي  به. دار است كارمند و خانه

استقالل مالي و اعتماد به نداشتن در قبال امور خانه و خانواده و همسرشان دارند و به دليل 
أخـذه،  وگيرند و براي فرار از سرزنش و م هاي فشار قرار مي تر در موقعيت تر، بيش نفس كم

  .زنند گويي مي كاري و دروغ دست به پنهان
تـر از زنـان شـاغل آزاد و زنـان      د كمسالح، زنان كارمنمثابة   گويي به دروغ موقعيتدر 
روابط اجتماعي، زنـان   ةكنند تسهيلمثابة   گويي به دروغ موقعيتدر . گويند دار دروغ مي خانه

زنان، فـارغ از  همة . گويند دار دروغ مي تر از زنان شاغل آزاد يا زنان خانه كارمند اندكي بيش
دار  مفـر زن خانـه   موقعيـت بودن در  دار بودن، شاغل آزاد بودن و كارمند هاي خانه موقعيت

قـرار   موقعيـت زنان وقتي كه در اين همة منظور اين است كه . گويند ترين دروغ را مي بيش
اند و انتخاب ايـن   راهي را بروز داده دلي و هم ترين هم گويي بيش دروغ ةداده شدند، با گزين

زنان، حتي زنـان شـاغل،    ةه همتواند اين باشد ك دليل اين امر مي. اند گزينه را درست دانسته
؛ بنابراين كنند گيرند و همان نقش را در خانواده ايفا مي دار قرار مي زن خانه موقعيتً      در   عمال

دار،  زنان هر سه قشـر خانـه  . شناسند خوبي مي آن را به موقعيتدلي دارند و  با اين نقش هم
دار  نيـز در موقعيـت زن خانـه   سـالح  مثابـة    گويي به دروغ موقعيتكارمند و شاغل آزاد در 

ما اين بوده است كه زنان شـاغل آزاد   ةدر حالي كه تصور اولي ؛گويند ترين دروغ را مي بيش
  .گويي بهره خواهند گرفت تر از اين نوع دروغ براي كسب سود بيش
دار مربـوط بـه    سـالح زنـان خانـه    گويي به مثابـة  دروغ موقعيتبراي  نخستين پرسش

هاي خارج از منـزل يـا    احتمالي آنان به كارهاي منزل و تمايل به انجام فعاليت گيعالق بي
 زنسـالح  مثابـة    گـويي بـه   موقعيـت دروغ براي دوم پرسش . گذراندن اوقات فراغت بود

ش همسـر  اما، داشت ليتما يرفتن به كالس آموزش بهبود كه  يزن طيشرا گر انيب دار خانه
گـويي را   دروغ ةبراي از ميان برداشتن اين مانع، زن گزين. شد آنان ميبه دليل تعصب مانع 

اين باشـد   ةدهند شايد نشان ،اند كه هر سه قشر زنان با اين گويه موافق اين. كرد انتخاب مي
بنابراين، براي نيل به اين هدف، برخي . براي زنان داردبسياري  ةكه حضور اجتماعي جاذب
بـه دروغ  توسـل   همسرشـان را ندارنـد، بـا    هـاي مستقيم بـا نظر  ةاز آنان اگر توانايي مقابل

  .كنند را دنبال مي شاناهداف
تسـهيل زن شـاغل آزاد قـرار داده شـدند،      موقعيتچنين زنان هر سه قشر، وقتي در  هم
گـويي   دروغ(تسهيل مثابة گويي به  هاي ديگر دروغ موقعيتدلي را در قياس با  ترين هم بيش

  .بروز دادند) دار و زن كارمند قعيت زن خانهتسهيل در مومثابة به 
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  گويي زنان در موقعيت تسهيل ترين دروغ توزيع درصد بيش

  
 ياعتمـاد بـه نفـس دادن بـه شـاگرد      هاين موقعيت، بدربارة  ها پرسشمضمون يكي از 

، بدون هخانوادديگر نيز مربوط به كمك كردن به اعضاي پرسش . بوده استمربوط كار  تازه
رسد اعتماد به نفس دادن به ديگران بـراي   نظر مي  جا نيز به در اين. همسر بوده استاطالع 

درامد در مورد دوم، زنان هر سه قشر كمك كردن از . داردبسياري زنان هر سه قشر اهميت 
بينند كه اگر همسرشان با آن مخالفت  دانند و لزومي نمي شان را حق خود مي خود به خانواده
را پـيش   شـان كار ،به دروغ سلدهند با تو بنابراين، ترجيح مي. كار بكشند  نكند، دست از اي

خورد اين بود كه  ها به چشم مي نامه جالبي كه هنگام پر كردن برخي پرسش ةنكت البته ؛ ببرند
درامـد  اين است كه مـردي از  پرسش كردند منظور  به اشتباه فكر مينخست از زنان برخي 

گفتند هرگز درست نيست، اما  كند و مي اش كمك مي خانوادهالع همسرش به طخود بدون ا
كند،  كمك مي اش هالع همسرش به خانوادطخود بدون ادرامد بردند كه زني از  وقتي پي مي

تـر   بـيش  شـان جنس هـم  موقعيـت اين نكته مؤيد آن است كه زنان با . گفتند ايرادي ندارد مي
داننـد بـراي    عيب مي) مرد(و كاري كه براي او  شانجنس هم غير موقعيتكنند تا  دلي مي هم

گرايانـه در زنـان    اين داده حاكي از نوعي گـرايش و اخـالق خـاص   . دانند خود درست مي
  .شودبررسي دوباره در تحقيقات ديگر بايد اين امر البته . است شده بررسي

دروغ  تـر  دار و زنـان شـاغل آزاد كـم    زنـان خانـه   در مقايسـه بـا   كليطور   كارمندان به
  .دهد گويي را نشان مي جدول زير ميزان موافقت زنان با دروغ. گويند مي

  زنانميان گويي در  ترين موافقت با دروغ توزيع درصد بيش

  
دار و زنان شاغل آزاد، به دليل  زنان خانه به نسبتچنين در موقعيت مفر، زنان كارمند  هم

تـر از   رسد آنان كـم  نظر مي  به. گويند تر دروغ مي تر، كم استقالل مالي و اعتماد به نفس بيش

شاغل آزاد خانه دار كارمند 
423435موقعيت زن خانه دار 
6511موقعيت زن كارمند 

526153موقعيت زن شاغل آزاد 
100100100كل

دروغ تسهيل
شغل زنان پاسخگو  

شاغل آزاد كارمندخانه دار
18111544درصد دروغگويي

شغل زنان پاسخگودروغگويي به طور كلي 
مجموع
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درخـور  بازتحقيق، بخـش   هاي پرسشكه در  ترسند و با توجه به اين أخذه ميوسرزنش و م
ميزان خرج و  شاناغلب شد كه مشاهده ها در مورد دخل و خرج زنان بود و هي از دروغجتو

كه زنان كارمند بـه دليـل اسـتقالل     ني است، گفتكنند ميمخارجشان را از شوهرانشان پنهان 
كردن پولي كـه از   هزينه گوي چگونگي  گيرند كه پاسخ تر در اين موقعيت قرار مي كم مالي،

ند كار اوقاتي كه سر رسد زنان كارمند به دليل نظر مي  چنين به هم. گيرند باشند شوهرشان مي
و  انـد  هاي روابط دوستانه، همسايگي يا فـاميلي  دار درگير مسائل و چالش تر از زنان خانه كم

  .گذرانند تري را در اين ارتباطات مي زمان كم
. گوينـد  تر دروغ مـي  كم نسبت بهتسهيل نيز مثابة   گويي به دروغ موقعيتزنان كارمند در 

ترين دروغ را  تسهيل نيز در قياس با زنان كارمند بيش موقعيتدار و شاغل آزاد در  زنان خانه
رسـد زنـان    نظـر مـي    جا نيـز بـه   در اين. گويي وضع مشابهي دارند گويند و از نظر دروغ مي

ر و زنـان شـاغل   دا ، اما زنان خانـه اند تر درگير بهبود يا حفظ روابطشان با ديگران كارمند كم
تر زنان فروشنده بودند، بـه دليـل روابـط چهـره بـه چهـره بـا         كه در اين تحقيق بيش ،آزاد

نسبت زنان  زنان كارمند به. گيرند تسهيل قرار ميمثابة   دروغ به موقعيتتر در  مشتريان، بيش
ب رجـوع  تري قرار دارند و اگر ارتباطي بـا اربـا   در محيط انتزاعي) يا شاغل آزاد(  فروشنده

حفظ رابطه را داشـته   ةتر و محدودتر از آن است كه چندان دغدغ اين ارتباط سطحي ،دارند
كارانشان افزايش                         ً                                         اما زنان فروشنده احتماال  تمايل دارند كه روابطشان با مشتريان يا هم، باشند

 .سازد هاي فوق را منعكس مي جدول زير يافته. يابد و اعتمادي براي خود كسب كنند

  تسهيل موقعيتگويي زنان در  ترين دروغ ع درصد بيشتوزي

  
 

  گيري نتيجه. 9
معنادار وجود  ةگويي در ميان زنان رابط با توجه به آزمون معناداري، بين شغل و ميزان دروغ

  .اصلي تحقيق تأييد شده است ةعبارت ديگر، فرضي  به. دارد

شاغل آزاد خانه دار كارمند 
423435موقعيت زن خانه دار 
6511موقعيت زن كارمند 

526153موقعيت زن شاغل آزاد 
100100100كل

دروغ تسهيل
شغل زنان پاسخگو  
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  زنانميان گويي در  بين شغل و ميزان دروغ ،آزمون في و كرامربا توجه به 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi .244 .002 

Cramer's V .172 .002 
N of Valid Cases 280  

a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

، بـين شـغل و نـوع    اسـت  05/0تـر از   كـم  02/0كه ضريب في و كرامر  با توجه به اين
 گـويي بـه   در بين فرضيات فرعي بين شغل و دروغ. وجود داردرابطة معناداري گويي  دروغ

در زنـان كارمنـد   . معنـاداري وجـود دارد  رابطة روابط اجتماعي نيز  ةكنند مفر و تسهيل ةمثاب 
اين  ،طور كه گفته شد  همان. گويند تر دروغ مي دار و زنان شاغل آزاد كم زنان خانه مقايسه با

تر نگران  زيرا آنان كم ؛به دليل استقالل مالي و اعتماد به نفس اين زنان باشدامر ممكن است 
امـا بـين    ،ندا شان هم خوردن روابط اجتماعي  آميز و به هاي سرزنش موقعيتقرار گرفتن در 
     ً                 معمـوال  چنـين تصـور    . دسـت نيامـد    معناداري بـه  ةسالح رابط ةمثاب  گويي به شغل و دروغ

تـر   سـالح بـيش   بـه مثابـة  گويي  فعاليت اقتصادي، دروغ كليطور   شود كه در بازار و به مي
بـيش از  ) فروشنده(دهد كه زنان شاغل آزاد  جا نشان نمي ها در اين ، اما دادهشود مياستفاده 

  .گويي دارند تمايل به دروغ شده        ِ      گر زنان  بررسيدي
كه به منظور كسب منفعـت و   تر از آن بيش ،شان زنان، فارغ از پايگاه اجتماعي كليطور   به

افتـد يـا در    بـه خطـر مـي    شـان  هـايي كـه روابـط اجتمـاعي     موقعيـت سود دروغ بگويند، در 
زنـان در   تـر  بـيش چنـين   هم. دگوين گيرند دروغ مي هايي كه در معرض فشار قرار مي موقعيت
دهد بـراي زنـان، زنـدگي     اين نشان مي. گويند ترين دروغ را مي دار بيش هاي زن خانه موقعيت

ترين  عبارت ديگر، بيش  به. دارد ترين چالش را دربر چنان بيش خانوادگي و محيط خانواده هم
رخ ، شـود  تلقي مي »مقدس«كه اغلب نهادي  ،، در محيط خانوادهشده گويي زنان بررسي دروغ
هـاي   كـه مربـوط بـه دروغ   را هـايي   موقعيترسد زنان بسياري از  نظر مي  چنين به هم! دهد مي

. كنند ها احساس ناراحتي نمي دانند و از گفتن اين دروغ شود دروغ نمي آميز مي      ً      ظاهرا  مصلحت
اسـت كـه در   هـايي   انـد دروغ  تر از همه ابـراز مخالفـت كـرده    آن بيش بارةدروغي كه زنان در

دهد كه  اين نشان مي. شود هاي مشاغل آزاد و به منظور كسب سود و منفعت گفته مي موقعيت
  .دانند پذير نمي ها را توجيه تري در ميان باشد، زنان اين دروغ هاي مهم وقتي پاي دروغ
   ِ                                                        باز  پژوهش نيز وقتي از زنان پرسيده شد بـدترين دروغـي كـه     هاي پرسشدر پاسخ به 

چه و از چه  اند چنين بدترين دروغي كه شنيده چه و به چه كساني بوده است؟ و هماند  گفته
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تـرين دروغ را بـه همسـر، نـامزد يـا       دار بـيش  زنان خانـه مشخص شد كساني بوده است؟ 
كه (ها  ترين دروغ را به غريبه كه زنان كارمند و فروشنده بيش در حالي ؛گويند مي شان هخانواد

به نوع جه روشن است كه اين يافته با تو. گويند مي) شود مي  شامل كارفرما، مشتري، و غيره
رسد  نظر مي  باز، به هاي پرسشبندي  با توجه به دسته. قابل انتظار است شان روابط اجتماعي

گو باشـند،   پاسخعلت بايد همين   تري در خانه دارند و به وليت بيشئدار چون مس زنان خانه
هاي  زنان هنگامي كه از خاطرات دروغ ويژه به. گيرند گويي قرار مي تر در موقعيت دروغ بيش

خانواده بر روابطشان ناچار  ةگويند اغلب به دليل كنترل بيش از انداز مي شان دوران مجردي
بعد از ازدواج در ارتباط با همسرشان دوباره تكرار شـده   ،مين امراند و ه گويي بوده به دروغ
درخـور  هـاي   كه در ادامه آمده اسـت، زنـان دروغ   ،ها بندي موضوعي دروغ در دسته. است
 دهد مياند كه اين امر نشان  رفت و آمدشان به خانواده يا همسرانشان گفته دربارةرا  جهيتو

كـاري و   با توسل به پنهـان  كوشند مياند و  رنج بودهدر شدن زنان همواره از احساس كنترل 
  .گويي از فشار اين كنترل كم كنند دروغ

 ،و پـس از آن  شان هترين دروغ را به خانواد تسهيل، زنان بيش به مثابةگويي  در دروغ
تـرين دروغ را   مفر، زنان بيش به مثابةگويي  دروغدربارة . گويند به همسر يا نامزدشان مي

نظـر    در واقـع، بـه  . گوينـد  ميشان  هخانوادسپس به همسر يا نامزدشان و در درجة اول 
مفر،  به مثابةروابط اجتماعي و  ةكنند تسهيل به مثابةگويي  تر مخاطبان دروغ رسد بيش مي

تـر افـراد    مخاطبـان بـيش   ،سالح به مثابةگويي  اند، اما در دروغ زن ةافراد نزديك خانواد
شـان   گـويي  زنان با مخاطب دروغ ةقدر رابط  رسد هر نظر مي  به. شوند يغريبه را شامل م

گويي  ، دروغشود ميتر  شود و مخاطب از قلمرو مايي به قلمرو ديگري نزديك دورتر مي
زنـان بـا نزديكانشـان     ةدر واقع، هرچـه تـراكم رابطـ   . دهد تر رخ مي سالح بيش به مثابة
هـاي   موقعيـت گيـرد و   وي زنـان قـرار مـي   تري پيش ر هاي بيش شود، چالش تر مي بيش
  .آيد تري پديد مي گويي بيش دروغ

با اين حال وقتي از آنان . اند دانستهگويي را در جامعه بسيار زياد  زنان رواج دروغ تر بيش
. اند هاي خود را خيلي كم دانسته گويي  گويند، دروغ پرسيده شد كه خود چه ميزان دروغ مي

هاي بسيار  اند، اما خودشان را انسان گو خوانده خود را بسيار دروغ ةجامعدر واقع، زنان افراد 
فاحش بين ارزيابي فرد از ميزان وجـود يـك متغيـر در     ةفاصل. اند گويي معرفي كرده راست

تفاوت فاحش بين فرهنگ آرماني و  ةدهند سطح جامعه و ارزيابي وي از رفتار خويش نشان
نظـر قـرار    مـد فرهنـگ آرمـاني را    شـان در ارزيابي رفتار            ًافراد معموال . استفرهنگ واقعي 

  .تر از سطح آرماني در نظر گرفته نشود دهند رفتارشان چندان پايين زيرا ترجيح مي ؛دهند مي
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تسـهيل   موقعيـت گـويي در   بـراي دروغ  شـده  رسد زنان بررسـي  نظر مي  در مجموع، به
گـويي در موقعيـت مفـر و     براي دروغ ها كه آمادگي آن  در حالي ؛آمادگي بسيار بااليي دارند

گـويي   جايي كه ميزان و نوع دروغ از آن. تر است پايين توجهيشايان نحو   موقعيت سالح به
هايي قرين صـحت                                    ً               نيست و پرسش از خود آنان نيز لزوما  به دريافت پاسخ شدني افراد ثبت

وجود در جامعه را باال گويي م طور كه مالحظه شد، افراد ميزان دروغ زيرا همان(انجامد  نمي
هـاي   رسد استفاده از پرسـش  نظر مي  ، به)اند گويي خود را پايين گزارش كرده و ميزان دروغ

گـويي در   گويي طريق مناسبي براي سنجش ميـزان دروغ  آمادگي براي دروغدربارة فرافكن 
  .كند ميفراهم را جامعه 
ِ    ِ          تجربـي  شـناختي  چون فتح بابي در مطالعات جامعه كه ما به اين مقاله هم نهايي اين ةنكت
كه از تحقيقـي   نه اين نگريم و انتظار داريم در همين حد بدان نگريسته شود؛  گويي مي دروغ

انتظـار رود كـه    ،توجـه درخـور                  ِ هاي زماني و مالي   دانشجويي با محدوديت ةدر مجال رسال
بخـش و   الهـام فقـط  اگر اين تحقيـق  . استاندارد باشد و پيمايشي يتحقيق هاي واجد ويژگي
، مقصـود  شودگويي  دروغ ةهاي نوين و تحقيقات تجربي ديگري دربار پردازي مشوق نظريه
  .حاصل است
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