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 چکيده
شهر تهران،  ۀسال29تا1۵اعتماد به جنس مخالف درميان جوانان  ۀپژوهش حاضر درصدد مطالع

های فوق و نيز عوامل مرتبط با  شخصي و عام، شناسایي ميزان هریک از شاخص در دو بُعد بين
، چلبي، گيدنز، کلمن و زتومکا در بحث اعتماد ۀنظریاز هاست. برای چارچوب نظری  آن

ی در سازيبومترکردن نظریه با واقعيت اجتماعي و  نزدیکمنظور  شده است. بهبرداری  بهره
ها با روش  اکتشافي نيز صورت گرفته است. فرضيه ۀیابي از مطالع ترین سطح، فرضيه پایين

شهر تهران، با تعداد  ۀای در سه منطق ای چندمرحله گيری خوشه پيمایش و براساس روش نمونه
 نامه مورد آزمون قرار گرفته است.  پرسش 2۵4
گویان، کمتر از  شخصي به جنس مخالف پاسخ ها بيانگر آن است که ميزان اعتماد کل و بين یافته

متوسط است؛ یعني زنان و مردان قابليت اعتمادپذیری اندکي دارند. اما در بُعد اعتماد عام به 
متغيرهای احساس امنيت، اعتماد  گویان بيش از متوسط است. ميان پاسخ ۀجنس مخالف، نمر

بنيادین، تعامل اظهاری با جنس مخالف، تعهد در رابطه، تعهد دروني و نيز احساس نياز به 
جنس مخالف، با متغير اعتماد به جنس مخالف، رابطه معنادار و مثبت است. از ميان این 

ترس و تهدید و نيز  معنای احساس آرامش، فراغت از در بُعد ذهني )به تيامن احساسمتغيرها، 
در مورد  ترین رابطه با متغير وابسته است. به جنس مخالف( دارای قوی احساس امنيت نسبت

اکتشافي بوده است، یکي از ابعاد آن یعني  ۀهای پيشين فرد که مأخوذ از مطالع متغير تجربه
ارد. سه متغير معنادار و منفي د ۀای، با اعتماد به جنس مخالف رابط قبلي رسانه ۀمتغير تجرب

احساس امنيت، احساس نياز به رابطه با جنس مخالف و تعهد در رابطه با جنس مخالف، وارد 
درصد تغييرات متغير 3۵شده بيش از  عوامل مطرح ۀرگرسيوني شده و درنهایت، مجموع ۀمعادل

 کنند.  وابسته را تبيين مي

سازی،  تماد عام، جوانان، بوميشخصي، اع : اعتماد به جنس مخالف، اعتماد بينیديکل واژگان
 .احساس امنيت
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 مقدمه 
های  است و طي سالترین متغيرها در پيوندها و تعامالت اجتماعي  یکي از مهماجتماعي اعتماد 

بررسي اجمالي شدت مورد توجه اندیشمندان علوم انساني و اجتماعي قرار گرفته است.  اخير، به

از ادبيات  علوم اجتماعي در سطح جهان، حاکي ۀهای معتبر و فعال درزمين مجالت و سایت

)هریس و همکاران،  های مرتبط است اعتماد در علوم اجتماعي و رشته ۀحوزگسترش   به رو

؛ وان د. ریجت، 2007؛ تایلور و همکاران، 2007؛ چارلزلي، 2007؛ برتن و همکاران، 2008

: 2001؛ راس و همکاران، 168-206: 2002؛ بوچان و همکاران، 2002؛ دلهي و نيوتن، 2006

(. در ایران نيز تحقيقات و 1990؛ ميشل، 16۵-194: 1998؛ یاماگيشي و همکاران، ۵91-۵68

ها، حکایت از سير نزولي و  های آن هایي در این حوزه انجام گرفته است که یافته پژوهش

؛ آزاد 1382زاده،  های مختلف جامعه دارد )عباس آمدن ميزان اعتماد درميان اقشار و گروه پایين

 (. 138۵بند،  ؛ پنجه12۵-۵7: 138۵؛ سفيری و ميرزامحمدی، 100-132: 1383ارمکي و کمالي،  

 باشد وتر  ترین مسائل در بحث اعتماد، شعاع اعتماد است که هرچه گسترده یکي از اساسي

نسيت تعلق های مختلف جامعه را فارغ از اینکه به کدام نژاد، قوميت، مذهب یا ج افراد و گروه

راحتي به دیگران و حتي  توانند به مي تر خواهد بود و افراد تر و آرام جامعه امن، دربرگيرد، دارند

-9: 137۵)چلبي،  ای از نقض اعتماد داشته باشند بدون آنکه ترس و واهمه کنند،ها اعتماد  غریبه

اعتماد به فرد  ،خالفم جنس بهاعتماد (. 78-80: 1386؛ زتومکا، 124-7: 1379؛ فوکویاما، 1۵8

مسئله  نیاز وجوه ا يکی ،ستندين فرد با ينسب ای يسبب ۀرابط یاز جنس مخالف که دارا یافراد ای

 یاجامعه ،رانیا ۀجامع چراکه ؛برخوردار است يقابل توجه تياز اهم ي،کنون طیاست که در شرا

 ليسال( تشک29تا1۵ يسن یها)گروه جوانانرا  کشورت يدرصد جمع3۵ به بیجوان است و قر

 جوانان انيچنانچه امروز درم 1.خانواده هستند ليتشک ۀآماد وازدواج  نيدر سن اکثراً ودهند يم

 مشکل رينظ یبا مشکالت متعدد ،کینزد اريبس یاندهیباشد، آنان در آ باال یاعتماديب زانيم

در  یاعتماديب ديلبازتو متعاقباً و مشترک يزندگ يط همسر بهنسبت گمان و ظن همسر، انتخاب

 زانيبودن م نیيپا دیّمؤ ،قاتيتحق يبرخ و یارسانه یهاگزارشمواجه خواهند شد.  ینسل بعد

 : است گریکدی به مخالف جنس دو از افراد اعتماد

                                                           
1. www.golestanre.ir/gallery/abstract/c.doc, viewed on 15.09.2009.   

http://www.golestanre.ir/gallery/abstract/c.doc
http://www.golestanre.ir/gallery/abstract/c.doc%3e%20viewed
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 های اخير، به های تلویزیوني پرمخاطب سال های سينمایي پرفروش و سریال فيلم درميان 

گویي و غيرقابل  وفایي، دروغ ها بي موضوع اصلي آنکه  خوریم برميمتعددی  های نمونه

(، 1383های ساالد فصل ) توان به فيلم عنوان مثال، مي ؛ بهاعتمادبودن افرادی از دو جنس است

پسند و  های عامه ( و... اشاره کرد که ازجمله فيلم1384سوری ) (، چهارشنبه1383نقاب )

 اند؛ های اخير بوده پرفروش سال

 ها و  موسيقيدر  وجم  ایران، همشهری و جام یي مانندها ث روزنامهصفحات حواد در

ها، عدم  گویي ها، دروغ وفایي توان ردپای این بي اخير نيز ميهای   پسند سال های عامه ترانه

 ؛درستکاری و نقض اعتماد را مشاهده کرد

  اعتماد به  نداشتن، یکي از موانع ازدواج جوانان، سازمان ملي جوانان يتحقيقاتدر گزارش

 (. از1381)سازمان ملي جوانان،  استعنوان شده  )ازلحاظ اخالقي و جنسي( جنس مخالف

خيرانداختن ازدواج جوانان، أت در به« نداشتن اعتماد به جنس مخالف» ثيرِأميزان ت ،منظر جوانان

ثير اعتماد به أميزان ت ،معنادارى ۀگون زنان بهقابل توجه است که  بوده است.« زیاد» باالتر از حدِ

)سازمان  اند  بيش از مردان ارزیابى کرده ،خيرافتادن ازدواج هر دو جنسأت  جنس مخالف را در به

 (.133: 1381ملي جوانان، 

فزوني دختران و پسران جوان با یکدیگر، جا دارد ميزان اعتماد به  با توجه به تعامالت روبه

توجه و بررسي دقيق قرار گيرد. ازآنجاکه جنس مخالف و عوامل اجتماعي مرتبط با آن، مورد 

طرف باید در روابط و ارتباطات ميان دو جنس  اعتماد انواع گوناگوني دارد، اعتماد را از یک

طور کلي یکدیگر را  دیگر، باید دید که آیا جوانان به ي( و ازطرفشخصنيب اعتمادبررسي نمود )

 (. بر این اساس، اهدافعام اعتمادیند یا خير )نما دانند و به یکدیگر اعتماد مي قابل اعتماد مي

 تحقيق حاضر در دو بخش قابل طرح است: 

عد بُ ودر د ( درميان جوانان،اعتماد به جنس مخالف) توصيف و شناسایى متغير وابسته. 1

 شخصي؛ یافته( و بين )تعميم عام

 به جنس مخالف. . شناسایي عوامل اجتماعي مرتبط با اعتماد جوانان نسبت2
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 واکاوی ادبيات نظری 
نظران کالسيک  اعتماد به جنس مخالف، یکي از وجوه اعتماد اجتماعي است. صاحب

های ساختي  آورند و متغيرها و ویژگي شمار مي شناسي، اعتماد را از مسائل کالن جامعه به جامعه

ۀ نظم ترین مسئل شمارند. چنانکه آیزنشتات مهم ای را در بروز آن مؤثر مي و کالن جامعه

کند  بستگي اجتماعي قلمداد مي اجتماعي را برای دورکيم و تاحدودی تونيس، اعتماد و هم

شناسان، بيشتر به تحول جوامع از سنتي به مدرن و تأثير  (. این نخستين جامعه12: 137۵)چلبي، 

 اند )ميزتال،  بستگي اجتماعي، نظم و اعتماد توجه داشته های اجتماعي نظير هم آن بر ارزش

شناسان معاصر، پارسونز و  (. از ميان جامعه106-7: 1383؛ آزاد ارمکي و کمالي، 68-۵۵: 1380

شمار  اند. پارسونز اعتماد را از عناصر نظم اجتماعي به نگر نگریسته فوکویاما به اعتماد با دید کالن

قرار عنوان یکي از مقوالت مشروعيت سياسي نظام حکومتي مورد توجه  را به آورد و آن مي

(. فوکویاما نيز با دید اقتصادی، اهميت عنصر اعتماد را در 48۵-7: 1369دهد )توسلي،  مي

حيث بيان  های جوامع را ازاین دهد و تفاوت پيشرفت و توسعۀ اقتصادی مورد بحث قرار مي

 (. 1379دارد )فوکویاما،  مي

)مانند بالو و کلمن(  پردازانِ انتخاب عقالني و مبادله در سطوح ميانه و خُرد، به نظریه

خوریم. آنان تصميم فرد برای اعتمادکردن را در شرایط مبادله، ناشي از منفعت و سود یا  برمي

عنوان  بهنيز  گيدنز .(146-72: 1377دانند )کلمن،  ضرر و زیان احتمالي ناشي از اعتماد مي

ن توجه داشته است، های خود به تقریب سطوح خرد و کال که در تحليل پرداز جهان مدرن نظریه

 ۀدر عرص طور مفصل مطرح نموده است. او معتقد است را در کتب خود به بحث اعتماد

مانند دین، نظام خویشاوندی و... کارکرد کافي  های اعتمادی قدیمي نظام، جهان مدرن ۀپرمخاطر

بنيادین  اعتماد(. در چنين شرایطي، 119-31: 1377)گيدنز،  ندراعتماد ندا ۀبرای ایجاد و توسع

در همين راستا، . (131-41و  63-۵: 1377)گيدنز،  دنک مي ایفانقشي اساسي در ایجاد اعتماد 

اجتماعي  رورتيس»، با ارائۀ نظریۀ شناس معاصر لهستاني پرداز و جامعه نظریه(، 1386زتومکا )

ورد ها و تفسيرهای موجود در م کند تا با رویکردی ترکيبي، بينش تالش مي« فرهنگ اعتماد

 (. 3-4: 1376اعتماد را با یکدیگر ترکيب کند و در قالب چارچوبي منظم ارائه دهد )زتومکا، 

، تعامالت به نظم اجتماعي، اعتماد در بحثشناسي نظم،  پرداز جامعه عنوان نظریه بهنيز  چلبي

 ۀدو عنصر اساسي سازند(. در نظر او، 16-7: 137۵کند )چلبي،  گرم و تعهد متقابل اشاره مي
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لحاظ تحليلي، تعامل بالقوه دارای دو وجه عمده  فرد و تعامل است. به، جامعه در سطح خرد

این دو نوع تعامل از منظر شدن ميان  با تمایزقائلاست: یکي وجه ابزاری و دیگری اظهاری. 

توليد صميميت، تعهد، اعتماد و باالخره هنجار اجتماعي، ، رابطۀ اظهاری با هدف، شيوه و ابزار

روابط گرم در عرض  ،دليل هر که به درصورتي (.2۵1: 137۵چلبي، ) وم نظم اجتماعي استمق

همان نسبت نيز  جامعه به سردی گراید و احساس تعلق کنشگران به جامعه سست شود، به

: 137۵چلبي، ) شوند اعتماد اجتماعي و نظم هنجاری و تعهدات جمعي و عمومي تضعيف مي

(، به آثار سوء 132-131: 137۵ن اختالل هنجاری )چلبي، چلبي در بحثي پيرامو (.1۵7

کند که موجب افت قابل مالحظۀ اعتماد اجتماعي  چندگانگي ساختار نهادهای اجتماعي اشاره مي

شوند و قابليت  گردد. زور و حيله و تزویر، اسباب عمدۀ تأمين منافع فردی مي مي

د. کنشگران اجتماعي در پهنۀ چنين تعامالت دهن پذیری رفتارهای اجتماعي را تقليل مي بيني پيش

(، امنيت یکي از اخيار جمعي 107: 137۵کنند. در نظر او )چلبي،  نمي تيامن احساساجتماعي، 

کند. در بُعد ذهني، مراد از امنيت، احساس  است که جامعه برای شهروندان خود فراهم مي

های دور و  ازسوی محيطآرامش یا عدم احساس تهدید و عدم احساس ترس ناشي از آن 

افزاری  نزدیک فرد است. درصدی از واریانس متغير امنيت در بُعد ذهني، متأثر از محيط نرم

شمار  ، بُعد ذهني مفهوم امنيت بهتيامن احساسرساني و مضامين آن است.  جامعه و نحوۀ اطالع

 خاص است.به موضوع  معنای نداشتن دغدغه نسبت آید و دارای صبغۀ منفي است و به مي

 چارچوب نظری
های نظری موجود در باب اعتماد، در  در مرحلۀ بعد و پس از خوانش و بررسي دقيق دیدگاه

يبومها به یکدیگر و  ترکردن آن منظور نزدیک ها و واقعيات اجتماعي و به چالش ميان نظریه

ميق با سری تحقيقات و مطالعات اکتشافي )شامل مصاحبۀ ع ترین سطح، یک در پایين یساز

تعداد ده نفر دختر و پسر جوان( صورت گرفته است. درنتيجۀ این مطالعات، اوالً واقعيت مسئلۀ 

بودن آن در جامعۀ آماری تأیيد گردیده است؛  مورد بررسي )اعتماد به جنس مخالف( و دغدغه

دی، اعتما های خود به وجود انواع و اقسام بي که جوانان مورد مصاحبه، در صحبت  ای گونه به

کردن درميان دختران و پسران اشاره داشته و بر این  بازی کاری و نقش گویي، پنهان بدبيني، دروغ

فردی دختران  اند. ثانياً آنان این مسئله را صرفاً به سطح خرد و ارتباطات ميان مسئله صحه گذاشته
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اند.  ستهو پسران ارجاع داده و عواملي مانند عدم شناخت از یکدیگر را در آن دخيل دان

ترتيب، ضمن تمرکز بر سطح تحليلي خرد و با اخذ یک متغير جدید از مطالعۀ اکتشافي،  بدین

نمودن آن به چارچوب نظری، مدل مقدماتي تحقيق  و اضافه« های پيشين فرد تجربه»تحت عنوان 

 تکميل شده است. 

ظریۀ کلمن که در باب علت و نحوۀ گزینش متغيرها در چارچوب نظری، در مرحلۀ اول، از ن

برداری شده است. اما  صورت مفصل مطرح نموده، بهره طور ویژه، اعتماد درميان دو جنس را به به

سازگاری الزم با مسائل و  به جوامع غربي است و تاحدودی فاقد ازآنجاکه نظریۀ او مربوط 

تماد نيز تر، از نظریۀ چلبي در مورد اع منظور بررسي دقيق های خاص جامعۀ ماست، به ویژگي

تعامالت اظهاری با جنس مخالف، تعهد در رابطه با جنس مخالف، تعهد دروني و نيز  متغيرهای

اند، در مدل تحقيق گنجانده  که در تحقيقات پيشين نيز مورد آزمون قرار گرفته احساس امنيت

نظم و گيری اعتماد،  بر اهميت تعامالت اظهاری در شکل شده است. با توجه به نظریۀ چلبي مبني

 عنوان متغير ميانجي انتخاب گردیده است.  (، این متغير به2۵0-1: 137۵اخالق اجتماعي )چلبي، 

یۀ گيدنز در باب اعتماد بنيادین که در تحقيقات داخلي، دارای نظردر کنار این دو نظریه، 

 گرفته درنظر اعتماد نيبشيپ یرهاياز متغ يکی عنوان بهبستگي مثبت با اعتماد بوده است،  هم

 ،(236-220: 1386ۀ اعتماد، یعني زتومکا )حوز پردازهینظر قاتيتحق. براساس است شده

اجتماعي( نيز با  -ی اقتصاد گاهیپا و التيتحص زانيم ،ی )شامل سن، جنسانهيزم یرهايمتغ

)اعتماد به جنس  قيتحقۀ وابست ريمتغ قيدق يبررس منظور، بهنيهمچناعتماد رابطه دارند. 

 جنس به اعتماد ،بندی او از انواع اعتماد و طبقه (1386) زتومکایۀ نظربا توجه به ، (مخالف

 يمقدمات مدل ،ترتيب نیبدبررسي شده است.  (افتهیمي)تعم عام و يشخصنيب عددو بُ در مخالف

 .است شده ميترس 1، در نمودار حاضر قيتحق

 ها  فرضيه
شرح ذیل مورد آزمون  ها به های مأخوذ از آن يهشده، فرض ها و متغيرهای معرفي با توجه به نظریه

 گيرند:  قرار مي

 ؛وجود داردمثبت  ۀرابط ،به جنس مخالف اعتماد ميزان ميان اعتماد بنيادین و. 1

مثبت  ۀرابط ،به جنس مخالف اعتمادميزان ميان تعامالت اظهارى با جنس مخالف و . 2
  ؛وجود دارد
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مثبت  ۀرابط ،به جنس مخالف اعتمادميزان و  ميان طول مدت رابطه با جنس مخالف. 3
 ؛وجود دارد

وجود مثبت  ۀرابط ،اعتماد به جنس مخالف ميزان ميان احساس نياز به جنس مخالف و. 4
 ؛دارد

  ؛وجود داردمثبت  ۀرابط ،اعتماد به جنس مخالفميزان ميان احساس امنيت و . ۵
  ؛وجود داردمثبت  ۀرابط ،اعتماد به جنس مخالفميزان ميان تعهد در رابطه و . 6
  ؛وجود داردمثبت  ۀرابط ،اعتماد به جنس مخالف ميزان و يميان تعهد درون. 7
منفي  ۀرابط ،اعتماد به جنس مخالف ميزان وهای پيشين فرد(  متغير اکتشافي )تجربهميان . 8

 ؛وجود دارد
 واجتماعي(  -ی ای )سن، جنس، ميزان تحصيالت و پایگاه اقتصاد متغيرهای زمينهميان . 9
 وجود دارد.مثبت  ۀرابط ،اعتماد به جنس مخالف ميزان

 . مدل مقدماتي تحقيق1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 اعتماد 

 به جنس مخالف

 اعتماد 

 یافته تعميم

متغيرهای 

 ای زمينه

تعهد در رابطه  تعهد دروني

با جنس 

 مخالف

طول مدت 

رابطه با جنس 

 مخالف

احساس نياز به 

رابطه با جنس 

 مخالف

تعامالت 

اظهاری با 

 جنس مخالف

 اعتماد 

 شخصي بين

 س امنيت احسا

 

 اعتماد بنيادین

 متغير اکتشافي: 

های  تجربه

 پيشين فرد 
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 تعریف نظری و عملي متغيرها 
آمده  2و منظور از متغيرهای مستقل، در جدول  1منظور از متغير وابستۀ تحقيق، در جدول 

 است: 

 وابسته و ابعاد آن. تعریف نظری و عملي متغير 1جدول 
 تعداد طيف تعریف عملياتي تعریف نظری متغيرها

اعتماد به 
جنس 
 مخالف

را  توان آن و مي استحالتي ذهني و روحي 
به افراد  نسبت فردظن  صورت حسن به

جنس مخالف خود تعریف کرد که این 
موجب گسترش و تسهيل روابط  ،امر

 شود.  ها مي اجتماعي فرد با آن

ير وابسته و اصلي عنوان متغ به
براساس نظریۀ  ،پژوهش حاضر

به دو زیرشاخه تقسيم زتومکا 
شخصي و  اعتماد بينشود:  مي

 عام.

 گویه 31 ليکرت

 اعتماد عام

های  شامل دسته ،اعتماد ۀترین دایر گسترده
شوند که معتقدیم در  بزرگي از مردم مي

 .ها اشتراک داریم برخي از چيزها با آن
« غایب دیگرانِ»ح اصطال کساني که به

ها نداریم و  مستقيم با آن ۀمواجه ،هستند
عنوان یک جمع  ها را به ن تنها در تخيلمان آ

)مانند هموطنانمان،  ایم واقعي ساخته
اعضای گروه قومي، مذهبي، نژادی، 

 («...مان و جنسي، سني، نسلي و شغلي
  .(79-80: 1386)زتومکا، 

تواند به  طور کلي مي آیا فرد به
 اد جنس مخالف اعتماد کند؟ افر

 

 گویه 4 ليکرت

 اعتماد
 شخصي بين

که حاصل روابط مستقيم و  یاعتماد
 جامعه است. یچهره ميان اعضا به چهره

به اعتماد  مربوط ،محدودترین شعاع اعتماد»
به  مربوط ،سپس وميان اعضای خانواده 

ها  آن ،لحاظ شخصي شود که به افرادی مي
ها رودررو تماس  شناسيم و با آن را مي
)دوستانمان، همسایگانمان،  داریم

)زتومکا، « (...تجاری و یهمکاران، شرکا
1386 :9-78) 

نگرش فرد و مشاهدات او در 
اعتماد در روابط مورد ميزان 

افراد با  ۀچهر به رودررو و چهره
ها و  در موقعيت ،جنس مخالف

 يهای واقعي و زندگ زمينه
، براساس پنج معرف روزمره

کردن،  ت، صراحت، سهيمصداق
جویانه و  تمایالت همکاری

 .اطمينان

 گویه 27 ليکرت
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 . تعریف نظری و عملي متغيرهای مستقل2جدول 
 تعداد طيف تعریف عملياتي تعریف نظری متغيرها

اعتماد 
 بنيادین

اعتماد به دنيای عيني و ملموس و 
بودن دیگران  همچنين اعتماد به هميشگي

ين مراحل کودکي که از تجربيات نخست
 (.322: 1378)گيدنز،  گيرد سرچشمه مي

اعتمادبودن  های قابل با استفاده از معرف
اعتمادبودن نوع بشر ازنظر   جهان و قابل

 .فرد
 ليکرت

 گویه 8
 

تعامالت 
اظهاری با 

 جنس مخالف

 بين دو کنشگر ۀشکلي از تعامل و رابط
که از مالحظات اقتصادی، تفکرات 

دور   ف سودجویانه بهحسابگرانه و اهدا
است و عاطفه عامل اصلي پيوند ميان 

گرم و  ،گونه رابطه افراد است. نوعاً این
 (.2۵0-1: 137۵)چلبي،  انتشاری است

 

داشتن یا نداشتن   : نفسِدعبُ چهارازطریق 
دوستانه با جنس مخالف در گذشته  ۀرابط

، تعداد دوستان جنس مخالف، یا حال
رابطه  ۀنحوان، آنميزان صميميت فرد با 

)مالقات حضوری، تماس تلفني،  با آنان
اینترنتي و نامه( و ميزان رابطه از  ۀرابط

 . هریک از طرق فوق

 ليکرت

 
 سؤال و 3

 گویه 1

طول مدت 
رابطه با 

 جنس مخالف

تر و  هرچه رابطه با اعتمادکننده طوالني»
 ،سودی که امين از آن رابطه توقع دارد

قابل اعتماد  بيشتر باشد، امين بيشتر
 (.171-2: 1378)کلمن،  «خواهد بود

 ۀدر رابط ،گو زماني که فرد پاسخ مدت
نزدیک و صميمانه با فرد یا افرادی از 

 .جنس مخالف بوده است
 سؤال 1 

احساس نياز 
به جنس 
 مخالف

مخالف، به رابطه با جنس افراد نياز شدید 
تنهایي، احساس کمبود عاطفي،  يلدل به

اعتماد که منجر به  ...عدم محبوبيت و
از آنان  بدون شناخت یا آگاهي قبليبعضاً 

 (.169: 1378)کلمن، گردد  مي

در خود نياز به رابطه با  ،فرد به چه ميزان
جنس مخالف خود در ابعاد عاطفي، 

مقایسۀ اجتماعي  جنسي، اقتصادی، و
 ؟کند احساس مي

 گویه 9 ليکرت

احساس 
 امنيت

هوم امنيت احساس امنيت، بُعد ذهني مف
آید که دارای صبغۀ منفي است  شمار مي به

به  معنای نداشتن دغدغه نسبت و به
: 138۵موضوع خاص است )چلبي، 

107.) 

در  امنيتهای احساس  براساس معرف
معنای احساس آرامش،  بُعد ذهني )به

فراغت از ترس و تهدید( و احساس 
 به جنس مخالف. امنيت نسبت

 ليکرت
 گویه 7

 

تعهد در 
ابطه با ر

 جنس مخالف

ویژه  )به احساس تعلق و وظيفه به دیگران
)یا حداقل  دیگران مهم( و وفاداری

ها، اهداف، انتظارات و  اعتماد( به ارزش
 (. 277: 137۵)چلبي، ا ه های آن ظرفيت

فرد به حفظ رابطه با فردی از جنس 
حتي اگر این رابطه  ؛مخالف متعهد باشد

 .دهنده نباشد  برای او پاداش
برش 
 قطبين

 گویه 2

 

 تعهد دروني
در نوعي ضرورت اجتماعي و اخالقي 

)چلبي، ها  افراد، در هنگام انجام فعاليت
137۵ :70 .) 

های پایبندی به قانون و  براساس معرف
 گویه 7 ليکرت .استفاده از موقعيت عدم سوء

های  تجربه
 پيشين فرد

تجربۀ قبلي شخصي )برگرفته از مطالعۀ 
 اکتشافي(

و قطع یک رابطه و عشقي شکست  ۀربتج
 .احساس افسردگي پس از آن

 سؤال 1 

ای )برگرفته از مطالعۀ  تجربۀ قبلي رسانه
 اکتشافي(

ها و  حوادث در روزنامه ۀپيگيری صفح
 .مجالت

 سؤال 1 

متغيرهای 
 ای زمينه

سن، جنس، ميزان تحصيالت و پایگاه 
: 1386اجتماعي )زتومکا،  -اقتصادی 

220-236 ) 

براساس جنسيت، سن، سطح تحصيالت، 
 –وضعيت فعاليت و پایگاه اقتصادی 

 اجتماعي.
 سؤال 7 
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 روش تحقيق
. گيرد مينامه انجام  پرسش تکنيکها ازطریق  گردآوری داده است.این تحقيق از نوع پيمایشي 

جوانان مجرد تحقيق، متشکل از  آماری ۀاست. جامع فرد ،خرد و واحد مشاهده ،سطح تحليل

و حجم نمونه « ای ای چندمرحله خوشه»از نوع گيری  روش نمونه، ساکن شهر تهران سالۀ29تا1۵

منظور انطباق بيشتر بين  دست آمده است. به گوست که ازطریق فرمول کوکران به پاسخ 2۵4شامل 

ترین سطح با استفاده از مطالعۀ اکتشافي  در پایين یسازيبومها و واقعيت اجتماعي،  نظریه

اند. از نتایج  رفته و تعداد ده نفر از جوانان شهر تهران، مورد مصاحبۀ عميق قرار گرفتهصورت گ

 این بخش، در تدوین چارچوب نظری و انتخاب سطح تحليل خرد استفاده گردیده است. 

 های تحقيق یافته
درصد 42نفر از جوانان ساکن شهر تهران انجام گردیده است.  2۵4این مطالعه درميان 

متناسب با سهم ، جنس در حجم نمونه سهم هر دو و درصد مرد هستند۵8زن و  یانگو پاسخ

 آنان،و ميانگين سني قرار دارد ال س 29تا  1۵گویان بين  سن پاسخ آماری است. ۀها در جامع آن

. گویان تحصيالت دانشگاهي دارند درصد پاسخ48تحصيلي، سال است. ازنظر  21حدود 

 درصد از۵۵. تر از دیپلم دارند تحصيالت پایين درصد هم18.۵درصد دیپلمه هستند و 33

، 4و  3اند. جداول  بودهبيکار درصد نيز 9.1 شاغل و درصد26بوده،  درحال تحصيلگویان  پاسخ

 دهد.  صورت تفصيلي نشان مي ای حجم نمونۀ تحقيق را به خصوصيات زمينه

 های فردی جمعيت نمونه  . ویژگي3جدول 

ویژگي
 

 وضعيت فعاليت سطح تحصيالت گروه سني جنسيت

زن
مرد 
 

19

-

15  

24

-

20  

29

-

25  

راهنمایي
دبيرستان 
 

دیپلم
فوق دیپلم 

 

س
ليسان

 

باالتر
 

صل 
مح

 

شاغل
بيکار 
 

صل
شاغل و مح

 

سایر
 

صد
در

 

42.1
 57.9
 38.6
 40.6
 20.9
 

5.2
 13.5
 33.7
 13.1
 

27
 7.5
 55.6
 26.4
 

9.2
 5.6
 3.2
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 ههای اجتماعي جمعيت نمون . ویژگي4جدول 
 

 ویژگي

 جتماعي ا -یپایگاه اقتصاد  منطقۀ محل سکونت

 خيلي باال باال متوسط پایين خيلي پایين 17 6 3

 2.۵ 8.3 31.7 46.3 11.3 28.3 3۵.4 36.2 درصد

تفکيک ابعاد و   به ميزان و مقادیر متغير وابسته، به های توصيفي مربوط همچنين، یافته

 آمده است. ۵جنسيت، در جدول 

 تفکيک ابعاد و جنسيت . ميزان و مقادیر متغير وابسته )اعتماد به جنس مخالف(، به 5جدول 

 متغير
 ميانگين برحسب جنسيت

 یمعنادار سطح یآزاد ۀدرج t مقدار
 جمع کل مرد زن

 0.06۵ 221 -1.8۵۵ 48.۵6 ۵0.69 4۵.۵7 شخصي اعتماد بين

 0.۵19 239 0.64۵ ۵4.8۵ ۵4.16 ۵۵.81 اعتماد عام

 0.063 214 -1.870 48.97 ۵1.09 46 خص اعتماد کلشا

 اند از:  اند. نتایج عبارت های توصيفي برحسب ميانگين مورد تحليل قرار گرفته یافته

است که نشان از اعتماد بيش  ۵4.8۵نمره،  100تا  0. ميانگين اعتماد عام، برروی طيفي از 1

ین تفاوت که ميزان این شاخص، درميان زنان از متوسط افراد نمونه به جنس مخالفشان دارد؛ با ا

یافته، مردان قابل   اندکي بيش از مردان است. این یافته بيانگر آن است که براساس اعتماد تعميم

 شوند تا زنان؛ اعتمادتر تشخيص داده مي

ای  است که نمره 48.۵6نمره،  100تا  0شخصي، برروی طيفي از  . ميانگين اعتماد بين2

شدت کمتر است؛ یعني زنان  به مردان به سط است. در این شاخص، نمرۀ زنان نسبتکمتر از متو

دهند که  های متقابل ترجيح مي به مردان، بسيار کمتر اعتماد دارند و در تعامالت روزانه و کنش

کمتر به افراد جنس مخالفشان اعتماد نموده، کمتر حاضر هستند مردان را در منابع و ذخایر خود 

 ؛ شریک کنند

شخصي به جنس مخالف، شاخص اعتماد کل به جنس  . از ترکيب دو بُعد اعتماد عام و بين3

گویان در این  متغير است. ميانگين نمرۀ پاسخ 100تا  0که از نمرۀ   آید دست مي مخالف به

است؛ یعني جامعۀ آماری، به افراد جنس مخالف خود کمتر از متوسط اعتماد  48.97شاخص 

نين براساس نمرات ميانگين، زنان بسيار کمتر از مردان به جنس مخالف اعتماد نمایند. همچ مي
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تر از متوسط و نمرۀ مردان یک نمره باالتر از متوسط است(.  کنند )نمرۀ زنان چهار نمره پایين مي

 اند.  پس براساس اعتماد کل، مردان کمتر از زنان قابل اعتماد تشخيص داده شده

 انواع اعتماد در زنان و مردان، معنادار نبوده است. درمجموع، تفاوت ميانگين

 ها آزمون فرضيه
دهد که از مجموع نُه فرضيۀ مورد  ها نيز نشان مي بررسي روابط دومتغيره و آزمون آماری فرضيه

 نظر، هشت فرضيه مورد تأیيد قرار گرفته و تنها یک فرضيه از کلمن ابطال شده است.

 دین و اعتماد به جنس مخالففرضيۀ اول: رابطۀ اعتماد بنيا

بستگي متغير اعتماد بنيادین با اعتماد  بستگي پيرسون، هم با استفاده از آزمون ضریب هم

 0.381ترتيب با ضرایب  شخصي، غيرمعنادار است؛ اما با اعتماد عام و شاخص اعتماد کل )به بين

ش اعتماد بنيادین افراد، اعتماد توان انتظار داشت که با افزای ( معنادار است. بنابراین مي0.26۵و 

عام و شاخص اعتماد کل آنان به جنس مخالفشان نيز افزایش داشته باشد. این یافته، با نظریۀ 

بودن  و هميشگيبه دنيای عيني و ملموس بر رابطۀ اعتماد بنيادین )باورداشتن  ( مبني1378گيدنز )

رن و نيز با نتایج تحقيقات در جهان مد نوع بشرو  هستي جهاندیگران( با اعتماد به 

 ( همخواني دارد. 138۵بند ) ( و پنجه1383ميرزامحمدی )

 فرضيۀ دوم: رابطۀ تعامالت اظهاری و اعتماد به جنس مخالف

گویاني دارای تعامل اظهاری با جنس مخالف و آنان که  دهد که ميان پاسخ ها نشان مي داده

شخصي و شاخص اعتماد کل به جنس  ماد بينچنين تعامالتي ندارند، تفاوت معناداری در اعت

مخالف وجود دارد؛ اما این تفاوت در مورد اعتماد عام به جنس مخالف معنادار نيست و ميانگين 

اعتماد عام هر دو گروه، بيش از متوسط است. همچنين آنان که دارای تعامل اظهاری با جنس 

اند؛ اما آنان که چنين تعامالتي  هشخصي درحد متوسط داشت اند، اعتماد بين مخالف خود بوده

تر از متوسط( بوده است. درمجموع، اعتماد کل  اند، اعتمادشان بسيار کمتر )نُه نمره پایين نداشته

اند، یک نمره بيش از متوسط  افرادی که سابقۀ رابطۀ دوستانه با جنس مخالف خود داشته

طور بارزی اعتماد کمتری نيز  اند، به ( است؛ اما افرادی که چنين روابطي را تجربه نکرده۵1.1۵)

است که هشت  42.۵8اند و ميانگين نمرات آنان در این شاخص،  به جنس مخالف خود داشته
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از بر رابطۀ ميان تعامالت اظهاری )که  با نظریۀ چلبي مبني  تر است. این یافته نمره از متوسط پایين

( با اعتماد، همخواني انه به دور استمالحظات اقتصادی، تفکرات حسابگرانه و اهداف سودجوی

( نيز در این مورد نتایج مشابهي 2002( و بوچان و همکاران )1374در تحقيقات اميرکافي ). دارد

 شود.  دیده مي

  فرضيۀ سوم: رابطۀ طول مدت رابطه و اعتماد به جنس مخالف

دارد. بر  0.163بستگي معنادار و با شدت  شخصي هم این متغير، تنها با شاخص اعتماد بين

توان انتظار داشت که با افزایش طول مدت رابطۀ فرد با جنس مخالف خود،  این اساس، مي

 های روزانه( نيز افزایش داشته باشد؛ اما ازآنجاکه شخصي وی )در تعامالت و کنش اعتماد بين

 نیاارد، بستگي معناداری ند گویان هم اعتماد عام و شاخص اعتماد کل برای پاسخ این متغير با

توان  بنابراین نمي .گردديم ابطال مورد نیا در کلمن یۀنظر و نگرفته قرار دیيتأ مورد هيفرض

انتظار داشت که با افزایش طول مدت رابطۀ فرد با جنس مخالف، اعتماد عام و شاخص اعتماد 

 به آنان نيز افزایش داشته باشد. کل نسبت

 به جنس مخالففرضيۀ چهارم: رابطۀ احساس نياز و اعتماد 

( =0.323rای مثبت و قوی ) شخصي به جنس مخالف، رابطه   ميان این متغير و اعتماد بين

معنادار است. همچنين شاخص اعتماد کل به جنس مخالف، با  0.01وجود دارد که در سطح 

درصد داشته است. این 0.0۵متغير احساس نياز به رابطه با جنس مخالف، رابطۀ معنادار در سطح 

توان انتظار  (؛ یعني مي=0.146rگردد ) بطه مثبت است و شدت رابطه نيز متوسط ارزیابي ميرا

شخصي و  داشت که با افزایش نياز فرد به رابطه با جنس مخالف، اعتماد او در تعامالت بين

شاخص اعتماد کل وی به افراد جنس مخالف نيز افزایش داشته باشد. اعتماد عام نيز اگرچه 

في و ضعيف با متغير مورد نظر دارد؛ اما این رابطه معنادار نيست. این یافته با نظریۀ ای من رابطه

دليل احساس کمبود عاطفي، تنهایي،  بر رابطۀ ميان احساس نيار به جنس مخالف )به کلمن مبني

 عدم محبوبيت و...( و اعتماد به او همخواني دارد.

  س مخالففرضيۀ پنجم: رابطۀ احساس امنيت و اعتماد به جن
ميان این متغير با هر دو بُعد و شاخص کلي اعتماد به جنس مخالف، رابطۀ معنادار و مثبت 

(، بسيار =r 0.460( و شاخص اعتماد کل )=0.499rوجود دارد. این رابطه در مورد اعتماد عام )
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(؛ یعني افزایش فراغت از ترس و =r 0.187شخصي قوی است ) قوی و در مورد اعتماد بين

طور خاص، با افزایش  به جنس مخالف به طور عام و احساس امنيت نسبت ید در جامعه بهتهد

عبارتي، با کاهش احساس امنيت افراد،  بسته است و بالعکس. به اعتماد به جنس مخالف هم

توان انتظار داشت که اعتماد آنان نيز به جنس مخالفشان کاهش داشته باشد. این یافته با نظریۀ  مي

آن با اعتماد همخواني دارد. همچنين،   های خاص و رابطۀ بر فراغت ذهني از دغدغه يچلبي مبن

( انجام 1382زاده ) ( و عباس1374در تحقيقات پيشين که توسط محققيني چون اميرکافي )

(، نتایج مشابهي 2001( و راس و همکاران )2002اند و نيز تحقيقات دلهي و نيوتن ) گرفته

 شود. دریافت مي

  ششم: رابطۀ تعهد در رابطه و اعتماد به جنس مخالف فرضيۀ
(، اعتماد عام =0.166rشخصي ) دهد که ميان هر دو بُعد اعتماد بين ها نشان مي داده

(0.160r=( و شاخص کل اعتماد به جنس مخالف )0.201r=با تعهد در رابطه هم ،)  بستگي

توان انتظار داشت که با افزایش  مي( قوی و مثبت وجود دارد. بنابراین 0.0۵معنادار )در سطح 

شخصي و  تعهد در روابط افراد با جنس مخالف، اعتماد به جنس مخالف در دو بُعد عام و بين

بر رابطۀ ميان  شاخص اعتماد کل نيز افزایش داشته باشد. یافتۀ مذکور با نظریۀ چلبي مبني

افراد با اعتماد، همخواني به  احساس تعلق و وظيفه و وابستگي عاطفي و ضرورت اخالقي نسبت

( در این مورد 1383( و ميرزامحمدی )1374دارد. نتایج مشابهي نيز در تحقيقات اميرکافي )

 شود.  مشاهده مي

  فرضيۀ هفتم: رابطۀ تعهد دروني و اعتماد به جنس مخالف

 ( و نيز با اعتماد کل به=0.17۵rمتغير تعهد دروني با متغير اعتماد عام به جنس مخالف )

، دارای رابطۀ معنادار، مثبت و با شدت متوسط است؛ اما رابطۀ آن با (=0.1۵9rجنس مخالف )

توان انتظار داشت که با افزایش تعهد دروني  شخصي، غيرمعنادار است. بنابراین مي اعتماد بين

افراد به قواعد و احکام جامعه، اعتماد عام و اعتماد کل آنان به جنس مخالفشان نيز افزایش 

ایمان قلبي به قواعد نظری بر رابطۀ ميان پایبندی و  اشته باشد. این یافته با نظریۀ چلبي مبنيد

 ( در این مورد همخواني دارد.1374با اعتماد و نيز نتایج تحقيق اميرکافي ) جامعه

 آمده است. 6رابطۀ متغيرهای مستقل با ابعاد و شاخص اعتماد به جنس مخالف، در جدول 



 
 
 
 
 
 

 15، اعتماد به جنس مخالف در ميان جوانان شهر تهران  1391جميلی، باستانی، نصراصفهانی، 
 

 

 رابطۀ متغيرهای مستقل با ابعاد و شاخص اعتماد به جنس مخالف . بررسي6جدول 
 ابعاد متغير وابسته 

  

 متغيرهای مستقل

 اعتماد کل شخصي اعتماد بين اعتماد عام

 ضریب
 سطح

 معناداری
 ضریب

سطح 

 معناداری
 ضریب

سطح 

 معناداری

 0.000 0.26۵** 0.402 -0.0۵7 0.000 0.381** اعتماد بنيادین

 0.813 -0.017 0.170 0.094 0.234 -0.078 ان جنس مخالفتعداد دوست

 0.128 0.10۵ 0.016 0.163* 0.63۵ 0.031 طول مدت رابطه

احساس نياز به رابطه با جنس 

 مخالف
0.042- 0.۵19 **0.323 0.000 *0.146 0.032 

 0.000 0.460** 0.006 0.187** 0.000 0.499** احساس امنيت 

 0.003 0.201** 0.014 0.166* 0.01۵ 0.160* تعهد در رابطه

 0.022 0.1۵9* 0.192 0.089 0.008 0.17۵** تعهد دروني

 های پيشين فرد و اعتماد به جنس مخالف فرضيۀ هشتم: رابطۀ تجربه

های پيشين فرد( نيز باید گفت از ميان  بستگي متغيرهای مطالعۀ اکتشافي )تجربه در باب هم

ای(، تنها، رابطۀ متغير تجربۀ قبلي  و تجربۀ قبلي رسانه این دو متغير )تجربۀ قبلي شخصي

ها و مجالت( با ميزان اعتماد  معنای پيگيری و خواندن صفحات حوادث در روزنامه ای )به رسانه

گونه  که باالبودن ميانگين خواندن این طوری عام به جنس مخالف، معنادار و منفي بوده است؛ به

گویان رابطه دارد. اما رابطۀ متغير تجربۀ  نگين اعتماد عام پاسخای ميا صفحات، با کاهش چندنمره

یک از  (، با هيچشکست و قطع یک رابطه و احساس افسردگي پس از آن ۀتجربقبلي شخصي )

ابعاد و شاخص متغير وابسته معنادار نگردیده است. الزم به ذکر است که متغير مذکور، در 

 افته، قابل تأمل است. جامعۀ ما دارای بار ارزشي است و این ی

 آمده است.  7رابطۀ متغيرهای مذکور، در جدول 



 

 

 

 ای( با ابعاد و شاخص اعتماد به جنس مخالف قبلي رسانه  قبلي شخصي و تجربۀ  . رابطۀ متغيرهای مطالعۀ اکتشافي )تجربۀ7جدول 

 تجربۀ قبلي شخصي )تجربۀ شکست عشقي(  ای تجربۀ قبلي رسانه متغيرها

انحراف  ميانگين ها گروه

 استاندارد

 مقدار
t 

درجۀ 

 آزادی

سطح 

 معناداری

انحراف  ميانگين ها گروه

 استاندارد

 مفدار
t 

درجۀ 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 اعتماد

 شخصي بين

عدم 

 مطالعه

49.۵8 18.46  

0.83 

 

 

201.714 

 

0.43۵ 

 سابقۀ   بدون

 شکست

49.69 20.49  

1.106- 

 

163 

 

0.270 

دارای سابقۀ  22.48 47.41 مطالعه

 شکست

۵3.34 20.90 

عدم  اعتماد عام

 مطالعه

۵9.۵0 20.۵8  

3.932 

 

235.491 

 

0.000 

بدون سابقۀ 

 شکست

۵۵.4۵ 19.4۵  

0.660 

 

17۵ 

 

0.۵10 

دارای سابقۀ  17.17 49.92 مطالعه

 شکست

۵3.42 20.61 

 شاخص

 اعتماد کل

عدم 

 مطالعه

۵0.۵7 17.68  

1.249 

 

 

 

191.960 

 

0.213 

بدون سابقۀ 

 شکست

۵0.34 19.۵۵  

0.640- 

 

1۵9 

 

0.۵23 

 دارای سابقۀ 21.92 47.1۵ مطالعه

 شکست

۵2.44 21.2۵ 
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 ای و اعتماد به جنس مخالف فرضيۀ نهم: رابطۀ متغيرهای زمينه

ای، سن، سطح تحصيالت، وضع فعاليت، منطقۀ محل سکونت و  از ميان متغيرهای زمينه

شخصي؛ سن، سطح  اجتماعي با اعتماد عام؛ منطقۀ محل سکونت با اعتماد بين -پایگاه اقتصادی 

اند و سایر  تحصيالت و منطقه با شاخص اعتماد کل به جنس مخالف، رابطۀ معنادار داشته

 اند.  ای، فاقد رابطۀ معنادار با اعتماد به جنس مخالف بوده متغيرهای زمينه

 تحليل رگرسيون چندگانه و تحليل مسير 
 ريمتغ چهارده نتایج حاصله از تحليل رگرسيون چندگانه نيز بيانگر آن است که از مجموع

تحقيق، سه متغير احساس امنيت، احساس نياز به جنس مخالف و تعهد در رابطه با جنس 

اند.  مخالف، دارای سطح معناداری مطلوب با متغير وابسته بوده و لذا وارد معادلۀ رگرسيوني شده

گزارش شده است؛ یعني  0.3۵9و ضریب تعيين برابر با  0.۵99گي چندگانه بست ضریب هم

به اعتماد به جنس مخالف  درصد واریانس تغييرات مربوط3۵اند بيش از  متغيرهای مذکور توانسته

  )متغير وابسته( را تبيين نمایند.

« منيتاحساس ا»حاضر قابل مشاهده است، متغير  ۀچنانکه در دیاگرام تحليل مسير مطالع

معنادار را با متغير وابسته داشته است. پس از متغير فوق، احساس نياز به جنس  ۀترین رابط قوی

مستقيم با اعتماد به  ۀ، رابط0.182و تعهد در رابطه با ضریب  0.18۵مخالف با ضریب مسير 

صورت  اجتماعي، به –جنس مخالف دارند. متغيرهای اعتماد بنيادین و پایگاه اقتصادی 

مستقيم و ازطریق احساس امنيت، بر اعتماد به جنس مخالف مؤثر هستند. متغيرهای تعامل غير

بار  صورت غيرمستقيم و این  اظهاری با جنس مخالف، سن، جنس و تعهد در رابطه نيز به

توان  ازطریق متغير احساس نياز به جنس مخالف، بر اعتماد به جنس مخالف مؤثر هستند. لذا مي

والً افرادِ با اعتماد بنيادین بيشتر )افرادی که به دنيای عيني و ملموس و به بيان داشت که ا

بودن دیگران اعتماد بيشتری دارند( و دارای پایگاه اقتصادی و اجتماعي باالتر هستند،  هميشگي

احساس امنيت و متعاقباً اعتماد بيشتری نيز به جنس مخالف خود دارند. همچنين افراد با سنين 

تعامل اظهاری با جنس مخالف، نياز بيشتری به برقراری  ۀگویان مرد و افراد با سابق اسخباالتر، پ

اند. درنهایت، متغير  رابطه با جنس مخالف احساس کرده و اعتماد بيشتری نيز به آنان ابراز داشته
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به تعهد در رابطه نيز به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم )ازطریق متغير احساس نياز(، بر اعتماد 

 جنس مخالف مؤثر بوده است.

دهد که اگرچه  آمده، با مدل علّي تحقيق نيز نشان مي دست نمودار تحليل مسير به ۀمقایس

اساسي اعتماد قلمداد شده بود؛ اما نتایج تحليل مسير بيانگر آن  ۀتعامل اظهاری، عنصر و هست

بين اعتماد به  صلي و پيشعنوان متغير ا عنوان متغير واسط، باید به است که احساس امنيت به

زاده  جنس مخالف درنظر گرفته شود. این یافته با نتایج تحقيقات قبلي ازجمله پژوهش عباس

 (. 3( نيز همخواني دارد )نمودار 2002( و دلهي و نيوتن )1382)

 

 . نمودار تحليل مسير عوامل مرتبط با اعتماد به جنس مخالف3نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ری و پيشنهاداتگي بحث، نتيجه
پژوهش حاضر با هدف بررسي اعتماد به جنس مخالف، با اخذ رویکردی ترکيبي از 

ترین  سازی در پایين یابي ازطریق مطالعۀ اکتشافي )بومي شناس و نيز فرضيه پردازان جامعه نظریه

يز سطح( با روش پيمایش درميان جوانان شهر تهران انجام گردیده است. براساس نظریۀ زتومکا ن
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شخصي و اعتماد عام مورد آزمون قرار گرفته است.  شاخص کل اعتماد، در دو بُعد اعتماد بين

شخصي به جنس مخالف  های توصيفي، ميانگين شاخص اعتماد کل و اعتماد بين بنابر داده

گویان کمتر از متوسط، اما ميانگين اعتماد عام آنان به یکدیگر بيش از متوسط است.  درميان پاسخ

اند.  موع زنان و مردان جامعۀ مورد مطالعه، هر دو، قابليت اعتمادپذیری اندکي داشتهدرمج

بررسي روابط دومتغيره حکایت از آن دارد که اعتماد عام، بيشتر با متغيرهای فردی )تعهد در 

همراه اعتماد بنيادین و احساس امنيت؛ و اعتماد  ای به رابطه و تعهد دروني(، متغيرهای زمينه

به رابطه )تعامالت اظهاری با جنس مخالف، طول مدت  خصي بيشتر با متغيرهای مربوطش بين

اند.  همراه احساس امنيت، رابطۀ معنادار و مستقيم داشته رابطه، احساس نياز و تعهد در رابطه( به

شاخص اعتماد کل به جنس مخالف نيز دارای رابطۀ معنادار و مستقيم با ترکيبي از هر دو نوع 

 بوده است.متغير 

مجموعۀ عوامل دهد که  نشان ميهای بخش استنباطي و تحليل چندمتغيره نيز  داده

معنا که  . بدیندنجایگاه مناسبي داشته باش اعتماد به جنس مخالفد در تبيين نتوان ميشده،  مطرح

های ذهني ناشي از تهدیدهای  با افزایش احساس امنيت جوانان و فراغت آنان از دغدغه

یافتن تعهد و  شخصي با جنس مخالف، همچنين با افزایش ویژه در روابط بين و بهاجتماعي 

ویژه با جنس مخالف و باالخره با افزایش نياز جوانان  به های اخالقي در روابط اجتماعي پایبندی

توان انتظار داشت که اعتماد به جنس مخالف نيز افزایش داشته  به برقراری رابطه با یکدیگر، مي

ای رابطۀ معنادار و منفي با  های قبلي شخصي )متغير اکتشافي(، تجربۀ رسانه ر مورد تجربهباشد. د

افزاری  بر نقش عمدۀ محيط نرم این یافته، با نظر چلبي مبني اعتماد به جنس مخالف داشته است.

ها با اعتماد،  گيری احساس امنيت و متعاقباً رابطۀ آن رساني در شکل جامعه و چگونگي اطالع

سازی در کشف سازوکارهای مرتبط با  مخواني دارد؛ لذا یافتۀ مذکور، بيانگر کارایي بوميه

 اعتماد به جنس مخالف نيز بوده است. 

توان بيان داشت که نظریۀ گيدنز در باب اهميت اعتماد بنيادین،  گيری نظری مي عنوان نتيجه به

لف و نيز متغيرهای مورد اشارۀ نظر کلمن در مورد اهميت احساس نياز به رابطه با جنس مخا

عنوان متغير ميانجي(، تعهد در رابطه با جنس مخالف،  چلبي شامل تعامالت اظهاری )البته نه به

تعهد دروني و احساس امنيت، همگي در رابطه با اعتماد به جنس مخالف مورد تأیيد قرار گرفته 

دارای رابطۀ معنادار با متغير  است و تنها، متغير طول مدت رابطه که کلمن مطرح ساخته بود،
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ای مورد اشارۀ زتومکا، سن، سطح  وابسته نبوده است. همچنين از ميان متغيرهای زمينه

 اند. اجتماعي، با اعتماد عام به جنس مخالف رابطۀ معنادار داشته –تحصيالت و پایگاه اقتصادی 

 گردد:  های تحقيق، پيشنهادات زیر ارائه مي براساس یافته

  تغييری  شده ميان متغيرهای مستقل و وابسته، از نوع هم های مشاهده بستگي اکه همازآنج

منظور پرهيز از هرگونه  ي متغيرها سخن گفت، بهعلّتوان بر این اساس، از رابطۀ  است و نمي

کمي   -تر کيفي  های اجتماعي، انجام تحقيقات عميق زدگي در قضاوت علمي برای توصيه شتاب

 گردد؛  و تأخر متغيرها پيشنهاد مي برای تعيين تقدم

   در جامعۀ ما دارای بار ارزشي است و ممکن  عشقي، شکست ۀتجربازآنجاکه متغير

گویان باشد، بررسي کيفي متغير مذکور  است معنادارنبودن آن، ناشي از خودسانسوری پاسخ

 گردد؛  پيشنهاد مي

  های  گذاری ها، سياست نهای مختلف روابط دختران و پسران جوان و افزایش آ گونه

شناسي  رو، نوع نماید؛ ازاین آموزشي و تربيتي متناسب با شرایط جدید اجتماعي را ضروری مي

 گردد؛  ها پيشنهاد مي شناسي آن روابط ميان دو جنس مخالف در جوانان و آسيب

  ویژه در تبيين متغيرهایي که دارای بار ارزشي  لحاظ کارایي مطالعات اکتشافي، به به

ی و تقریب سطوح خرد و کالن، بررسي مسئلۀ تحقيق با رویکرد نظریۀ سازيبومهستند، جهت 

 گردد؛ پيشنهاد مي 1بازکاوی

  و ترس از)فراغت  ياجتماع تيامن احساس ريمتغ سه ر،يمس ليتحل در ازآنجاکه 

 احساس ،(خاص طوربه مخالف جنس بهنسبت تيامن احساس و عام طوربه جامعه در دیتهد

 در تعهد و...( و تيمحبوب عدم ،یيتنها ،يعاطف کمبود احساس ليدل بهبه جنس مخالف ) زاين

 توانيم اند،معنادار داشته ۀرابط مخالف جنس به اعتماد با ميمستق طوربه مخالف، جنس با رابطه

 با ،خانواده و دوستان ۀعرص در جوانان تيمحروم احساس طرف، کی از که گرفت جهينت

 در تعهد کاهش گر،ید ازطرف و دارد ميمستق ۀرابط مخالف جنس به شیگرا و ازين احساس

 يدوگانگ ای بیموضوع فر انگريب ،آن پرخطر یهاتجربه متعاقباً و مخالف جنس با رابطه

 با ،ترافتهی ميتعم يدر سطح . این موضوعنظر و عمل در روابط دختران و پسران است ياجتماع

 یگذار استيس یبرا رو نیازا ؛همسوست زين ياجتماع تيامن احساس کاهش و یاعتماد يب

                                                           
1. Grounded Theory Approach 
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