נשבע לך לא בוגד? 22
אחוז מהנשאלים במחקר
מסקרן שנערך במרכז
האקדמי רופין הודו שהם
בוגדים או שבגדו בעבר
בבני ובנות זוגם • גם
להיסטוריה המשפחתית
יש תפקיד 60% :מהילדים
לאם שניהלה רומן מחוץ
לנישואין ,דיווחו שגם הם
לא ממש היו נאמנים
איתמר אייכנר
נאמנות כמכחן :אהד מכל חמישה ניהל רומן
מחוץ למערכת היחסים ,ורום הכוגדים מכפ 
רים שהם סוחכים היסטוריה משפחתית שכוללת
אמא שלא שמרה אמונים  -כך עולה ממחקר שנ 
ערך כמרכז האקדמי רופין.
עורכי המחקר  -אשר בוצע על ידי  2סטודנטיות
לכלכלה בפיקוח ד״ר גיא ברוקס  -מציינים שישנם
גורמים רבים ומגוונים לבגידה ,ובהם הסביבה הק
רובה של האדם ,בעיות בחיי הנישואים ,משך הזמן
בזוגיות ואהבת סיכונים ,כיום ,בעידן החברתי ,נודעת
לסביבה השפעה רבה על דפוסי ההתנהגות שלנו ואף
על תפיסתנו לגבי תחומים רבים.

במחקר השתתפו כ־ 420נשאלים ,בהם  47%חילו
נים 37% ,מסורתיים 13% ,דתיים ו־ 3%חרדים .מצ
בם המשפחתי של הנשאלים 41.7% :רווקים51.4% ,
נשואים ו־ 6.9%גרושים.
המחקר נערך באמצעות שאלון אנונימי שבו המש
תנה התלוי היה האם הפרט בגד במהלך חייו ,והמשת
נים הבלתי תלויים היו קשורים בעיקר לסביבת הפרט
)כגון :משתנה שבדק בגידות בקרב חבריו ומשפחתו
של הפרט( כמו גם משתנים דמוגרפיים.
במסגרת המחקר  22אחוז מהנשאלים הודו שהם
בוגדים ,או שבגדו בעבר בבני זוגם .עוד עלה כי קיים
קשר מובהק בין הנטייה לבגוד לבין נטייה של האם
לבגוד 60% .מהילדים לאמא בוגדת נמצאו בוגדים
אף הם.

הסיבה לכך נעוצה בעובדה שברוב המקרים האם
הינה הדמות המחנכת העיקרית ,ולכן השפעתה על
התנהגות ילדיה משמעותית יותר .לעומת זאת ,כא
שר האב בוגד ,מרבית הנשאלים טענו כי הם אינם
בוגדים.
עוד נמצא כי קיים קשר בין סביבתו של האדם על
נטייתו לבגוד .אדם אשר חשוף לבגידות בקרב חבריו
או הוריו ,נוטה יותר לבגוד .לעומת זאת ,כאשר ברקע
המשפחתי ההורים אינם בוגדים ,רק  12%מהנשאלים
דיווחו כי בגדו בעבר.
ר״ד ברוקס אמר כי"לסביבה שלנו השפעה מכרעת
על ההחלטה לבגוד בבן הזוג ,במיוחד לסביבה הקרו
בה והמחנכת .המחקר מעורר מחשבה בנושא ההחלטה
לבגוד וההשפעות שמביאות להחלטה הזו".

