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عوامل مرتبط با اعتماد به عدم خيانت همسر مورد مطالعه :مردان و زنان متأهل شهر اصفهان


حليمه عنايت ،دانشيار ،بخش جامعهشناسي دانشگاه شيراز ،ايران

بهجت حاجيان ،دانشجوي كارشناسي ارشد ،جامعهشناسي دانشگاه شيراز ،ايران
چكيده
هدف پژوهش حاضر ،شناسايي عوامل مرتبط با ميزان اعتماد به عدم خيانت همسر در ميان خانوادههاي شهر اصفهان است .چارچوب نظري
پژوهش برگرفته از نظريه گيدنز است .متغيرهاي مستقل مورد بررسي عبارتند از زيبايي همسر ،مدت ازدواج ،شيوه آشنايي ،تفاوت سني زوج
و ميزان رضايت زناشويي .به اين منظور نمونه اي با حجم  166زن و مرد متأهل در شهر اصفهان كه حداقل يك سال از ازدواج آنها گذشته
بود ،با استفاده از روش تصادفي طبقهاي انتخاب شدند .اطالعات مورد نياز با تكنيك پيمايش و ابززار پرسشزنامه جمز آوري گرديزد .نتزاي
پژوهش نشان داد كه متغيرهاي زيبايي همسر و رضايت زناشويي داراي رابطه معنادار و مثبت با متغير وابسته هستند .در نتاي حاصل از تحليل
رگرسيون گام به گام نيز ابتدا "رضايت زناشويي" و سپس "همسر زيبا" 11 ،درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين نمودهاند.
کليدواژهها :اعتماد ،خيانت ،رضايت زناشويي ،زيبايي همسر ،اصفهان
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مقدمه و بيان مسأله

فرزندان و در جامعه به صورت گستردهتر است .اعتمزاد ميزان

نهاد خانواده در واق  ،كوچكترين ولي از بنياديترين پايههاي

زوج ها ،نه تنها بر حف و بقاي خانواده ،آرامزش زن و مزرد و

جامعه محسوب ميشود كه در حفز سزالمت روحزي افزراد

فرزندان آنها ،بلكه بر كل جامعه نيز تأثيرگذار است.

جامعه كاركرد بزرگي را ايفا ميكند .از جملزه اهزداف اصزلي

ازدواج تنها شكل پيوند مورد تأييزد جامعزه بزراي حفز

ازدواج ،رسيدن به سكون و آرامش است و هنگامي كزه زن و

وحدت خانواده ،براي دادن تعيين و تشخيص قابل طبقهبنزدي

مرد نسبت به يكزديگر اعتمزاد داشزته باشزند ،ايزن سزكون و

به افراد اجتماع و براي ت مين اداره و اشتغال اموال آنان است

آرامش بيشتر و پايدارتر خواهد بود .خانواده به عنوان يكزي از

(دانينو .)31 :4969 ،انگيزه انسان براي ازدواج ،ضمن رف تنهايي

نهادهاي اجتماعي مهم در جامعه اساساً كانون كمك ،تسكين،

و نياز به استقالل ،برآورده شدن نيازهزاي عزاطفي ،جنسزي و

التيام و شفابخشي است .كانوني است كه بايد فشارهاي رواني

بقززاي نسززل اسززت .همچنززين دوام ازدواج مسززتلزم عشززق و

دهززد و راه رشززد و

احساسات مثبت زوجين نسبت بزه يكزديگر اسزت (حيزدري و

شكوفايي آن ها را هموار كنزد .اگزر خزانواده محزيط سزالم و

همكزاران .)411 :4961 ،جامعه با رسميت بخشزيدن بزه شزكل و

سازنده اي براي اع زاي خزود باشزد و نيازهزاي جسزماني و

ماهيت ازدواج ،ديدگاه روشزني را دربزاره جزنس و تمزايالت

رواني آن ها را برآورده كند ،كمتر ممكزن اسزت بزه نهادهزاي

جنسي ابراز ميكند (برنزاردز )11 :4966 ،و جامعهاي كه به طزور

درماني خارج از خانواده احتياج پيدا كنند (ثنايي4905 ،؛ به نقل از

قانوني زندگي عشقي و جنسي اع ايش را انتظام نبخشزد ،در

نيكويي و صي .)01 :4961 ،

راه نابودي قدم برميدارد.

وارد شزده بززر اع زاي خززود را تخفيز

از ديدگاه براون ،)1664( 4اعتماد يكزي از مطلزوبتزرين

از ديدگاه گيدنز ،1در دوران مدرنيتزه ،مزا شزاهد "تحزول

كيفيتها در هر رابطه نزديك و صميمي است و اغلب در كنار

رابطه نزديك" هستيم و با از بين رفتن حمايتهزاي خزارجي

تعهد و عشق به عنوان هسته مركزي يك رابطه ايدهآل در نظر

سنتي مجبوريم كه در خصوص روابط نزديك و صميمي خود

گرفته مي شود (زارعي و همكزاران .)59 :4936 ،در واقز يكزي از

بر مبناي اعتماد به مذاكره بپزردازيم .آن چزه كزه اكنزون مزورد

اصول اوليه زندگي اجتماعي ،داشتن اعتماد به يكديگر است و

تقاضا واق شده است عبارت است از اخالقزي كزردن مجزدد

اگر افراد در جامعه نسبت به يكديگر اعتماد و اطمينان نداشته

زندگي اجتماعي در جامعزه مزدرن براسزا

ارزش محزوري

باشند ،تداوم زندگي در چنين جامعزه اي دشزوار خواهزد بزود

اعتماد (تونكيس .)416-456 :4960 ،9اعتماد را ميتوان بزه عنزوان

(باستاني و ديگران.)11 :4960 ،

نهاد خانواده را مي توان اولين نهادي دانسزت كزه فرآينزد
شكل گيري شخيصت و جامعه پذيري افراد به عنزوان اع زاي
جامعه در آن صورت ميپذيرد بنابراين بسيار روشن است كزه
ايجزاد حززس اعتمززاد اوليزه در افززراد ،در دوران كززودكي و در
ف اي خانواده شكل مي پذيرد و طي رشد كودك و تربيزت و
جامعه پذيري وي ،ايزن احسزا  ،رشزد و گسزترش بيشزتري
خواهد يافت .لذا وجود اعتماد درون خانواده و بزين دو ركزن
اصلي آن يعني زن و شوهر ،زمينهساز گسترش ايزن حزس در

باور يزك نفزر در تعريز

صزداقت شزخص ديگزر دانسزت

(گيورتز )19 :1661 ،1كه به عنوان عامل تعيينكننده مهمزي بزراي
صميميت است و به شدت با عشق و خود افشايي همراه است
و با تعهد افزايش مييابد .اعتماد نقش مهمي در توسعه رابطزه
دارد كه در آن افراد را قادر ميسازد كه كمتر حسابگرانه باشند
و به جاي آن ،بزر نتزاي دراز مزدت تمركزز كننزد .همچنزين
موجب توسعه پزيشبينزيپزذيري مزي شزود كزه كزاركردي از
سازگاري با رفتار شريك است (گيورتز.)11: 1661 ،
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وجود اعتماد درون خانواده و بين دو ركن اصلي آن يعني

هدف اصلي در پژوهش حاضر ،شناسايي عوامل مرتبط با

زن و شوهر ،زمينه ساز گسترش ايزن حزس در فرزنزدان و در

اعتماد به عدم خيانت همسر است .اهداف جزئي پژوهش نيزز

جامعه بزه صزورت گسزتردهتزر اسزت .در خزانوادههزايي كزه

عبارتند از:

بياعتمادي يا عدم وفاداري يكزي از زوج هزا ديزده مزيشزود
ممكن است در نهايت كار به جدايي و طالق يزا قتزل منتهزي
نشود ولي خانواده آرامش خود را از دست داده و جاي امن و
آسايش براي زوج و بزراي فرزنزدان نخواهزد بزود (سزفيري و

ميرزامحمدي .)416 :4965 ،كزاهش و نزابودي اعتمزاد در روابزط
نزديك و خصوصا´ در خانواده ،عالوه بر اين كه تداوم رابطزه

شناسايي عوامل اجتماعي مرتبط با اعتماد به عدم خيانت
همسر
شناسايي عوامل فرهنگي مرتبط با اعتماد به عدم خيانزت
همسر
شناسايي عامل روانشناختي مزرتبط بزا اعتمزاد بزه عزدم
خيانت همسر

زوجين را دچار تزلزل ميكند ،صميميت را كزاهش مزيدهزد،
نگراني و تنش روحي ايجاد ميكند ،احسا

امنيت نسبت بزه

مروري بر آثار ديگران

همسزر را خدشزهدار مزيكنزد ،پيامزدهاي مخربزي نيزز بززراي

آزاد ارمكي و كمالي ( )4969در پژوهشي بزين  6160نفزر در

فرزندان ،اطرافيزان و حتزي جامعزه دارد .از ديزدگاه كزوردوا،

سطح شهرهاي  16استان ،به اين نتيجه دست يافتند كه ميززان

" فقدان اعتماد ممكن است با تمايل يك شخص براي شركت

اعتماد به همسر (خزانواده) در سزطح بسزيار بزاال ،اعتمزاد بزه

در رفتار بين شخصي آسيب پذير تداخل داشته باشد ،در نتيجزه

خويشاوندان و دوستان و آشنايان (ديگران نزديك) در سزطح

فرصت را براي رويدادهاي صميمي و براي توسزعه احسزا

باال و اعتماد به همسايگان ،هم محلهايها ،همايل و طايفهايها

امنيت صزميمي محزدود مزيكنزد" (ويليزامز .)10: 1641 ،4هزي

و هم شهري ها (ديگزران دور) در سزطح بسزيار پزايين اسزت.

جامعززهاي نمززيتوانززد ادعززاي سززالمت كنززد ،چنانچززه از

همچنين در مراتب باالي اعتماد (زياد و خيلي زياد) در مزورد

خانواده هايي سالم برخوردار نباشد و هي يك از آسزيبهزاي

تمام انواع اعتماد ،سهم مردان ( ) 95⁄4اندكي بيشتر از سزهم

اجتماعي نيست كه فارغ از تزأثير خزانواده پديزد آمزده باشزد

زنان ( ) 99⁄4است .نتاي پژوهش سفيري و ميزرزا محمزدي

تحقيقزات انجزام شزده در

( )4965در بين  166زن در سه منطقه شهر تهزران ،نشزان داد

چند دهه اخير مشخص شده است كه درمزان افزراد مبزتال بزه

كه ميزان اعتماد به همسر بيشتزر از حزد متوسزط مزيباشزد.

بيماري رواني ،جز با درمزان روابزط معيزوب خزانواده ايشزان

 59⁄6افراد ،اعتماد زياد و  10⁄1افراد ،اعتماد كمي به همسر

امكانپذير نيست (ميربها و محسني.)141 :4936،

خود داشتند .همچنين بين متغيرهاي پيشينه خانوادگي ،اعتمزاد

(ساروخاني .)44 :4903 ،لذا بر اسا

با توجه به اهميت اعتماد بينفردي به خصوص در زمينزه

بنيادين ،نوع دوستان همسر ،زيبايي همسر ،اقتدار در خزانواده،

روابط جنسي و خيانت به همسر و تأثير باالي آن بر سزالمت

شيوه گزينش همسر ،ميزان پايبندي بزه تعهزدات و انتظزارات،

خانواده و در نتيجه كزل جامعزه ،پزژوهش حاضزر بزه دنبزال

معاشرتپذيري ،مجابسازي ،احسا

تعلق ،ميزان دلبسزتگي

شناخت عوامل مرتبط با اعتماد بين زن و شوهر به عنزوان دو

همسر نسبت به خانواده ،فداكاري ،نظزم و پزيشبينزيپزذيري

ركززن اصززلين خززانواده در شززهر اصززفهان بززه عنززوان يكززي از

رفتار همسر ،همه جانبه بودن روابط ،تقسيم كار خانگي ،ميزان

بزرگترين و مدرنترين شهرهاي كشور است.

شناخت همسر و مدت زمان تعامل روزانه با ميزان اعتمزاد بزه
همسر ،رابطه وجود دارد .پژوهش باستاني و همكاران ()4960
Williams
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افراد ،اعتمزادي در حزد متوسزط ، 14⁄9 ،اعتمزاد بزاال و 15

داشتند .نتاي تحقيزق كرانزي و راترمونزد )1644( 5بزا هزدف

اعتماد پايين دارند .همچنين افراد متأهل نسبت به غيرمتأهل و

بررسي تنظيم اتوماتيك اعتماد بين فردي به عنوان يك پاسزخ

افراد شاغل نسبت به غيرشاغل ،اعتماد بينشخصي بزيشتزري

انطباقي به چالش هاي ارتباط كه طي سه آزمايش اجرا گرديد،

دارند ،درحالي كه جنسيت ،سن ،پايگاه اقتصادي و اجتمزاعي،

نشان داد كه شركتكنندگان در شرايط استر

ارتبزاط ،رفتزار

در تعيين متغيزر وابسزته سزهمي نداشزتند .پزژوهش آقاجزاني

اعتماد باالتري در بازي اعتماد نمايش دادند ،يافتهها همچنزين

( )4936در ميان دانشجويان دانشگاه اصفهان" ،با حجم نمونه

نشان داد كه اعتماد بينفردي ،موقعيتي است و به طور خودكار

 901نفر نشزان داد كزه بزين سزرمايه فرهنگزي افزراد ،اعتمزاد

با خواستهها و چالشهاي رابطه هماهن

است.

بنيادين ،نوع تعامل افراد (روابزط اههزاري و ابزرازي) ،منزاف ،
احسا

نياز ،منش و هاهر افراد ،تجربه قبلي با جنس مخال ،

تجربه شكست قبلي در رابطه بزا جزنس مخزال

و همچنزين

درآمد خانواده با اعتماد بينشخصي رابطه وجود دارد.

ادبيات نظري تحقيق
زيمل 0معتقد است كه بدون وجود اعتماد در بين افراد جامعه،
آن جامعه فرو ميپاشد چرا كه بسياري از روابط ميان آدميان ،بر

در مطالعات خارجي نيز پژوهشي كه دوهرتزي و رايزدر

4

عدم قطعيت بين آنها اسزتوار اسزت .بزه بزاور وي ،تعزامالت

( ،)4303در بين  60زوج به تازگي ازدواج كزرده در كمتزر از

انساني ،بيش از داليل عقالني و مالحظات شخصزي ،ازطريزق

يك سال (بهطور متوسط  1-0ماه) اجرا كردند ،نشزان داد كزه

اعتماد استمرار مييابد (منصوريان و قدرتي .)436 :4936 ،به زبزان

شوهران با اعتماد دروني نسبت به شوهران با اعتماد بيروني و

پارسونزي ،0مي توان گفت كه خانواده ،خرده نظامي از جامعزه

همچنين زنان با اعتمزاد درونزي پزايين در وضزعيت درگيزري

است كه از طريزق آن ،انسزان ويژگزي واقعزي اعتمزاد را فزرا

در

مززيگيززرد .مززا بززه دليززل ارزشهززا و هنجارهززاي مشززترك،

مطاله خود عواملي چزون بررسزي زمزاني ،بيمزاري و حادثزه،

محدوديتهاي اعتماد را مي دانيم امزا خزرده سيسزتمي كزه از

مرگ ،تغييزر محزل زنزدگي ،تغييزر موقعيزت اجتمزاعي فزرد،

طريق آن فرا مي گيريم كه چگونه و به چه كسي اعتماد كنزيم،

شكست شخصي ،دگرگونيهاي زماني و اعتياد به مواد مخزدر

خانواده است .بنابراين هدف اعتماد ،ايجاد ثبات در شرايط در

را با اعتماد به همسزر مزرتبط دانسزتند (سزفيري و ميرزامحمزدي،

حال تغيير در اجتماع جامعزهاي اسزت (جزاالوا .)406 :1669 ،از

 .)490 :4965هريس و همكاران )1666( 1در پژوهشي كيفزي و

ديدگاه گيدنز ( ،)33 :4966قابليت اعتماد بزر دو نزوع اسزت:

با ابزار مصاحبه نيمه ساختارمند ،با تمركز بر نقشي كه دوستي،

يكي ميان افرادي است كه خوب همديگر را ميشناسند و بزر

اعتمزاد ،و عشزق در ازدواج  15زوج التينزي ( 56نفزر) بزازي

مبناي آشنايي طوالني برقرار ميشود ،افرادي كه صالحيتهاي

مي كنند ،دريافتند كه دوستي ،اعتماد و عشق به عنزوان اجززاي

الزم را براي قبل اعتماد بودن در نظزر همزديگر را بزه اثبزات

بنيادين ازدواج مستحكم التيني هستند .شركت كنندگان در اين

رساندهاند .ديگري ،قابليزت اعتمزاد بزر مبنزاي مكانيسزمهزاي

مطالعه بر نقش استفاده از ارتباطات براي ايجاد و حف اعتماد

ازجاكننده است .اعتماد به اشخاص به پايبنديهاي چهرهداري

عشزق را

نياز دارد كه طي آن ،نشانههاي صداقت ديگران (در چارچوب

به عنوان يك نتيجه طبيعي توسزعه دوسزتي و اعتمزاد در نظزر

حوزههاي معين كنش) جسزتجو مزيشزود (گيزدنز- 465 :4966 ،

زناشويي ،اههاركننزده1تزر بودنزد .اسزپيرين  9و اسزپيرن

و احترام در ازدواج به شدت تأكيد كردند و احسا

 .)461در برخوردهاي چهرهدار ،حف اعتماد بنيادي ازطريق رد
1

Doherty & Ryder
Assertive behavior
3
Spring & Spring
4
Harris et al.
2

5

Koranyi & Rothermund
6
Simmel
7
Parsons
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و بدل كردن نگاه ،حالزت بزدني ،ادا و عزرفهزاي گفتگزوي

(زتومكا .)45 :4330 ،از نظزر فوكويامزا ،0اعتمزاد وقتزي حاصزل

متعارف تحقق مي يابزد (گيزدنز .)446 :4966 ،گيزدنز بزا تفزاوت

مي شود كه افراد داراي هنجارهاي مشزترك صزداقت و رفتزار

گذاشتن بين آنچه كزه «اعتمزاد منفعزل "4و "اعتمزاد فعزال"1

متقابل باشند و بنزابراين بتواننزد بزا يكزديگر همكزاري كننزد

مينامد ،گذار از جامعه سنتي به مدرن را همراه با تغيير اعتماد

(تونكيس" .)465 :4960 ،خزانواده" ،از ديزدگاه وي ،يزك شزكل

منفعل به فعال مي بيند .اعتماد فعال ،سيستمي است كزه در آن

آشكار جامعه اخالقي است كه روابط اعتماد را ايجاد ميكنزد

افراد به طور مداوم بايد بر گرفتن اعتماد از فرد ديگر كار كنند

(گيدنز.)1644 ،

اوفه ،اعتماد اجتماعي را جزز منزاب بزا ارزش اخالقزي و

(گيدنز.)9 :1665 ،

اينگلهارت ،9رضايت از زندگي ،خوشزبختي ،اعتمزاد بزه

فرهنگي جامعه دانسته است و معتقد اسزت اعتمزاد بزه شزيوه

يكديگر و اين كه شخص از دگرگونيهاي بنيزادين اجتمزاعي

غيررسمي ،ايجاد هماهنگي اجتماعي را امكانپزذير مزيسزازد

حمايت كند يا از جامعه كنوني خزود ،همزه را در يزك دسزته

(اديبي و همكزاران .)469 :4963 ،اعتماد به معناي بزاور بزه عملزي

فرهنگي ميداند كه ارتباط تنگاتنگي با تداوم يا فقدان نهادهاي

است كه از ديگران انتظار مزيرود .ايزن بزاور بزر مبنزاي ايزن

دموكراتيك براي مدتي طوالني در يك جامعه دارد (اينگلهارت،

احتمال است كه گروه هاي به خصوصي از ديگران كارهاي به

 .)10- 10: 4909پاتنام 1بين دو نوع "اعتماد صميمانه" و "اعتماد

خصوصي را انجام ميدهند يا از انجام كارهاي بزه خصوصزي

"اعتمززاد اجتمززاعي" تفززاوت قائززل اسززت .اعتمززاد صززميمانه

پرهيز مي كنند ،كه در هر صورت بر رفاه ديگران يا بر رفاه يك

(شخصي) يعني اعتمادي كه بين آشنايان نزديك وجزود دارد،

جم اثر ميگذارد .ولي ماهيت باورها بزه گونزهاي اسزت كزه

اما در جوام مدرن كه روابط پيچيدهتر و گستردهتر مزيشزود،

مي تواند اشتباه باشد و معموالً كسي كه اعتماد ميورزد از اين

باي د اين اعتماد شخصزي بزه اعتمزاد اجتمزاعي تبزديل گزردد

خطزر آگزاه اسززت (اوفزه .)141 :4961 ،شززرايطي كزه اعتمززاد را

(انصاري و عطايي.)410- 410 :4934 ،

امكان پذير ميسازد به بهترين وجه در حوزههاي نسبتاً محدود

از نظر جانسون ،5اعتماد ،جنبهاي از روابزط اسزت كزه بزه

فعاليت ها و تعامالت اجتماعي از قبيل خانواده يزا گزروههزاي

صورت مداوم در حال تغيير و تحول اسزت (گالبزي و همكزاران،

خويشاوندان وجود دارد كه تعامالت اجتماعي آنها بر مبنزاي

 .)10- 10 :4936وي اعتقاد دارد كه در يك رابطة مبتني بر اعتماد

معيارهاي ازلزي تنظزيم مزيشزوند (اوفزه .)111 :4961 ،كلمزن،6

بين دو يزا چنزد نفزر ،عناصزري وجزود دارنزد كزه عبارتنزد از

چگونگي روابط ميزان افزراد خزانواده را بزه عنزوان "سزرمايه

صراحت و باز بودن ،سهيم كردن ،پذيرش ،حمايت ،تمزايالت

اجتماعي داخل خانه" مي داند و سزرمايه اجتمزاعي را منبعزي

همكاريجويانه ،روابط مبتني بر اعتماد ،اعتماد كزردن و قابزل
0

اعتماد بودن (گالبي و همكاران .)10-10 :4936 ،از ديدگاه زتومكا ،

بالقوه براي افراد خانواده در به دست آوردن منافعشان ميداند.
وي همچنين اشكال سرمايه اجتماعي را شامل روابزط اقتزدار،

زتومكا ،0براي گردآوري اعتماد نسبت به از بين بردنش ،زمزان

اعتماد و هنجارهزا دانسزته اسزت (كلمزن .)153 :4900 ،يكزي از

بيشتري نياز است ،معموالً بياعتمادي بسيار سري تزر متولزد

مواردي كه اهميت قابليت اعتماد را به عنوان شكلي از سرمايه

مي شود ،در حالي كه براي خالص شدن از بياعتمادي نياز به

اجتماعي نشان ميدهد نظام اعتماد متقابل است .مثال افراطزي

مدت زمان طوالني ،گاهي اوقزات بزه انزدازه يزك نسزل دارد

چنين نظامي ،زوجي هستند كه هر يك از آنها اعتماد زيزادي

1

passive trust
Active trust
3
Inglehart
4
Putnam
5
Johnson
6
Sztompka
2

به ديگري دارد ،خواه عاشق يكديگر باشند ،خواه نباشند .براي
هر دو اين رابطه ارزش روانزي فزوقالعزادهاي دارد .هزر يزك
Fukuyama
Coleman

7
8
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ميتواند به ديگري اعتماد كند ،ميتواند ترديزدهاي درونزي را

مي كند كه يك تجزيه و تحليل كامالً عقالني از اعتماد نه تنهزا

آشكار سازد ،ميتواند كامالً بزا ديگزري رك و راسزت باشزد،

بر انتظارات منطقي اعتماد كننده بستگي دارد ،بلكه همچنين به

را مطرح كند -و همه اينها را بزدون

تعهدات و نظم فرد مورد اعتماد نيز بسزتگي دارد .رايز تزرين

از سواستفاده ديگري از اعتمزاد او انجزام دهزد( .كلمزن،

روش بززراي ايززن كززه كسززي بتوانززد از تعهززدات كسززاني كززه

 .)103-106: 4900شخصي كه عميقاً عاشق ديگري است (يعني

دوستشان دارد يا خيرخواهشان است مطمئن شود ،اين اسزت

منززاف زيززادي از ايززن رابطززه دارد) گززاهي بززراي معشززوق

كه به انگيزه ها ساختار دهد تا با تعهد دلخزواه مطابقزت كنزد.

"هركاري" ميكند .براي فرد اعتماد كننده عقالني خواهد بزود

شما با اطمينان مي توانيد به من اعتمزاد كنيزد اگزر بدانيزد كزه

كه چنين كند اگر با اين كار بتواند امين را وادار بكند كزه "بزه

عالقه من ،من را وادار خواهد كرد كه با انتظارات شما زندگي

او نياز داشته باشد ،همان گونه كه خودش به امزين نيزاز دارد".

كنم .اعتماد شما ،انتظار شما است كه مناف من ،مناف شزما را

يعني مجموعه اي از انتظارات از جانب او براي ادامه عملكزرد

لحاظ كند (هاردين.)0: 1661 ،

ميتواند مسائل حسا
تر

ايجاد كند (در اين حالت نه با ايجزاد تعهزداتي كزه بزر عهزده

با توجه به ق يه موفقيت هومنز ،9اگر كنشي خاص ،مثالً

ديگري است ،بلكه با نف رساندن يزك طزرف بزه ديگزري).

اعتماد به ديگري ،سودمندتر باشد و فزرد در قبزال اعتمزادش

موفقيززت در بززرآوردن چنززين انتظززاراتي ،راه جلززوگيري از

پاداش بيشتري را دريافت كند ،ميزان اعتمادش بزه او افززايش

كناره گيري ديگري از اين رابطه اسزت (كلمزن.)109-4900:101 ،

خواهززد يافززت (اسززكيدمور .)39 :4901 ،وي بززر اسززا

ق ززيه

وي تأكيد مي كند كه به دليل غلبه جنبههاي عزاطفي بزر رفتزار

پرخاشگري -تأييد ،بيان ميكند كه اگر كنشگر ،اعتماد متقابزل

همسران ،داشتن ديزد حسابرسزي و عقالنيزت بزراي بررسزي

مورد انتظزار را دريافزت كنزد خشزنود خواهزد شزد و رفتزار

موضوع اعتماد و به خصوص اعتماد به همسر كفايت نميكند.

تأييدكنندهاي بروز ميدهد و يا برعكس (اسزكيدمور.)30 :4901 ،

(سفيري و ميرزامحمدي.)499 :4965 ،

بالو 1با تمايز قائل شدن بين مبادله اقتصادي و مبادله اجتماعي،

به نظر لومان )4303( 4اعتماد نگرشي است كه نه عيني و
نه ذهني است ،قابل انتقال به ديگر اشيا و يا ديگر افرادي كه
اعتماد مي كنند ،نيست .اين نوع نگرش يا احسا

اعتماد را تنها حاصل مبادله اجتماعي مزيدانزد .بزه نظزر او در
مبادله اجتماعي ،شخص بزه ديگزري لطفزي مزيكنزد و توقز

تنها تحزت

بازگشت آن را در آينده دارد ،اما ماهيت دقيق آن از اول تصريح

تأثير ذهن افراد است .اعتماد بايد آموختزه شزود و قسزمتي از

نميشود .از اين رو تعهدات موجود در مبادله اجتماعي ،واضح

اجتماعي شدن است .اجتمزاعي شزدن بزه خزودي خزود ر

و آشكار نيست و به همين علت فرد براي سزرمايهگزذاري در

نميدهد اما دو مورد از مهمترين نهادهاي پشت آن ،خانواده و

مبادله اجتماعي ،نيازمند اعتماد است (منصزوريان و قزدرتي:4936 ،

مدرسه هستند .بزه گفتزه لومزان چگزونگي يزادگيري اعتمزاد،

 .)430او معتقد است كه مبادله اجتماعي موجب اعتماد ميشود

بخشي از فرآيند اجتماعي شدن در خانواده است (جاالوا:1669 ،

و اعتماد پايه هاي دوستي را محكم مي كند و در نتيجه انسجام

 .)406از ديدگاه وي ،اعتماد يك اصطالح دقيق نيست ،با ايزن

را به وجود ميآورد (سفيري و ميرزامحمدي .)491-499 :4965 ،راتر

حال مترادفات بسيار نزديكي دارد :تحمل ،رضايت ،پزذيرش،

( )4300اعتماد را به عنوان "اميد ايجاد شده در يزك فزرد يزا

اطمينززان ،وفززاداري ،آشززنايي ،دلبسززتگي ،اميززد ،انسززجام يززا

گروه كه قول ،وعده ،گفته شزفاهي يزا كتبزي ديگزر افزراد يزا

همبستگي اجتماعي ،همبستههاي عيني هستند (لومان.)0 :1661 ،

گروهها مي تواند قابل اتكا باشد" ،تعري

هاردين 1به عقالنيت در رابطه اعتمادآميز معتقد است و اشزاره
Luhmann
Hardin

1
2

مزيكنزد .وي بيزان

ميكند كه كنش متقابل ما با ديگران در طول زمان و مشاهدات
Homans
Blau

3
4
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ما از رفتار آنها ،اين كه مردم به طور كلي چگونه به ديگزران

با توجه به متغير اعتماد به همسر و ابعاد آن ،چارچوب نظزري

اعتماد مي كنند را شكل ميدهد (آدامزز )9 :1666 ،4و معتقد است

تحقيق ،بر اسا

نظريزه گيزدنز اسزت .گيزدنز بزا رويكزردي

كه اعتماد ،اين امكان را به مردم ميدهد كه انتظار داشته باشند

تلفيقي خرد و كالن به اعتماد ميپردازد و ريشه شزكلگيزري

ارتباطات فردي ديگران بتواند قابل اتكا باشزد (مسزتينو :1641 ،1

اعتماد را در دوران كودكي ميداند .در سطح خرد كزه مزدنظر

 .)4چلبي نيز معتقد است كه وابسزتگي عزاطفي ،توليزد تعهزد

است ،وي در بحث از اعتماد به ارتباط نزاب اشزاره مزيكنزد.

مي كند و تعهد و عالقه اجتمزاعي نيزز عناصزر تشزكيلدهنزده

شرايطي كه اعتماد را امكانپذير مي سازد به بهتزرين وجزه در

هنجارهاي اجتمزاعي و اخالقزي هسزتند .پزس بزدون نزوعي

حوزههاي نسبتاً محدود فعاليتها و تعامالت اجتماعي از قبيل

وابستگي عاطفي ،نظم هنجزاري غيزرممكن اسزت .پايزه نظزم

خانواده يا گزروههزاي خويشزاوندان وجزود دارد (اوفزه :4961 ،9

تعلق به جمز  ،اعتمزاد

 .)111از ديدگاه وي ،ارتباط ناب منوط به اعتماد متقابل اسزت

اجتماعي متقابل ،دوستي متقابل كزه از مشخصزههزاي اصزلي

و اعتماد متقابل نيز به نوبه خود رابطهاي نزديك با صميميت و

همبستگي اجتماعي انزد ،همگزي ريشزه در وابسزتگي عزاطفي

خودمززاني شززدن دارد .پيونززدهاي شخصززي در ارتبززاط نززاب،

دارند .وابستگي عاطفي يكي از اركزان اصزلي اجتمزاع اسزت

مستلزم انواع جديدي از اعتماد است كه از خالل صميميت و

(چلبي )464: 4905 ،و تعامالت اههاري يا روابط گرم در انتقزال

خودماني شدن با ديگري پديد مي آيد .نكته مهم در ساختن و

نقش كليدي دارند زيرا حامزل عواطز  ،صزميميت،

پرداختن اعتماد در رابطههاي ناب آن است كه هر كزس بايزد

دوسززتي و اعتمززاد هسززتند (باسززتاني و همكززاران .)16 :4960 ،وي

شخصيت ديگري را به رسميت بشناسد و قادر باشد بزه طزور

( )409: 4905در اشزاره بززه آثززار كزاركردي روابززط گفتمززاني

منظم بع ي پاسخ هاي مطلوب را از گفتار و رفتار او اسزتنباط

اخالقي كه به تعميم اعتماد متقابل كمك ميكند ،بيان ميكنزد

كند .مهم اين است كه شخص بتواند بر آنچه طرف مقابزل او

كه با افزايش اين روابط گفتماني ،ميزان تعهد ،تقويت ميشود

ميگويد يا انجام ميدهزد تكيزه كنزد (گيزدنز.)416-414 :4960 ،

و در ضمن بسط اين روابط در جامعه كمك مينمايد تا تعهد،

ارتباط ناب به طور كلي دو نفره است ولي آثزار و عزوارو و

تعميم پذير شود و در ساير حوزههاي كنش نفزوذ نمايزد .ايزن

تأثيرات آن لزوماّ به حوزه زندگي آن دو نفر محدود نميمانزد.

افزايش ميتواند تا حدي موجب افزايش تعلق عاطفي به جم

ايزن روابزط قبززل از هزر چيززز در قلمزرو ازدواج و رفاقززت و

شود و اين تعلق تعميمپذير گردد .به عبارت ديگر اين روابط،

دوستي هاي بسيار نزديك پديد ميآيند .وي ،روابط بين پدر و

كمك مي نمايد تا وابستگي عاطفي كنشگران اجتماعي نسزبت

مادر و فرزندان و همچنين روابط خويشاوندي گسزتردهتزر را

به جامعه و اع اي آن تعميم يافتزه و انتزاعزي شزود .افززايش

در حوزه خاص رابطه ناب نميداند ولي بيان ميكنزد كزه هزر

مزبور همچنين مي تواند به تعميم اعتماد متقابل و روابط آن به

كدام از آن ها تحت تأثير عوامل ديگري هم قرار ميگيرند كزه

ساير حوزههاي كنش اجتماعي كمك نمايد.

ميتوانند مولد رابطه ناب باشند (گيدنز.)411-419:4960 ،

هنجاري جامعه عاطفه است .احسا

عواط

ارتباط هاي ناب مانند بسياري ديگر از وجزوه دوره اخيزر

چارچوب نظري
در پژوهش حاضر ،اعتماد در سطح خرد و بين فزردي مزدنظر
است .در بخش ادبيات نظري تحقيق به نظرياتي كه در زمينزه
اعتماد بينشخصي و در خانواده مطرح شده بودند اشاره شزد.
Adams
Mosteanu

تجدد ،شمشيري دو لبه است .اين گونه ارتباطها فرصتي براي
توسزززعه اعتمزززاد مبتنزززي بزززر تعهزززدهاي ارادي و تشزززديد
صميميتهاي خصوصي فراهم ميآورد .اين نوع اعتمادها هزر
كجا كه نسبتاً صادقانه و ايمنزي بخزش باشزند ،از نظزر روانزي

1
2

Offe

3
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ثبات آفرين خواهند بود .زيرا در عمل ارتباطهاي محكمي بين

در بين  146زن و  436مرد متأهل كزه حزداقل يزك سزال از

اعتماد اساسي و افراد مورد اطمينان بزه وجزود مزيآورنزد .در

مدت ازدواج آنها گذشته بود ،توزي گرديد .شيوه نمونهگيري

غياب هرگونه ضابطه اخالقي بروني ،رابطه ناب به عنوان منب

نيز تصادفي طبقهاي است و بر اين اسا

امنيت در لحظه هزاي سرنوشزت سزاز و ديگزر وضزعيتهزاي

داراي  41منطقه است ،متناسب با جمعيت خانوارهايي كزه در

اضطراري زندگي ،آسيب پذير خواهد بزود (گيزدنز.)101 :4960 ،

هر منطقه سكونت دارند ،اقدام به جمز آوري اطالعزات شزد.

رابطه

جهت تعيين روايي پرسشنامه از روايي صوري و نظر اسزتادان

لذا از نظر گيدنز ،كش

عامدانه بودن عملي مانند كش

كزه شزهر اصزفهان

همسززر بززا ديگززري ممكززن اسززت هشززداردهنده و بنززابراين

جامعهشناسي و براي پايزايي نيزز از تكنيزك آلفزاي كرونبزا

تشن آفرين باشد و طبعاً جوّي از بي اعتمادي در زنزدگي فزرد

استفاده گرديد .جدول  4نشاندهنده ميزان پايزايي گويزههزاي

پديد ميآيد و نوعي سو هن دائمي ،ف اي ذهني و فكزري او

متغير "اعتمزاد بزه عزدم خيانزت همسزر" و متغيزر "رضزايت

هم درمورد آينزدهنگزري فزرد

زناشويي" است .متغير اعتماد به عدم خيانت همسر داراي 11

مصداق دارد و هم دربزاره تفهزيم رويزدادهاي جزاري (گيزدنز،

گويه است .همانگونه كه در جزدول نشزان داده شزده اسزت،

.)461: 4960

ميزان پايايي متغيرها در حد قابل قبزول اسزت .پايزايي بسزيار

را متشن ميسازد .اين احسا

به طور كلي گيدنز رضايت عاطفي ،اهميت نفس رابطه و

باالي متغير اعتمزاد بزه عزدم خيانزت همسزر ()Alpha=6/31

تززداوم آن ،تعهززد و صززميميت ،خودمززاني بززودن كززه بخززش

بيانگر تناسب گويههاي طرح شده بزراي سزنجش ايزن متغيزر

برجستهاي از هويت بازتابي شزخص اسزت  ،اعتمزاد متقابزل،

است .نمرات اين گويهها از ( 4بسيار مخزال ) تزا ( 5بسزيار

استحكام هويت شخصي از خزالل فرآينزدهاي خودكزاوي در

موافق) امتداد داشتهاند .متغير "رضايت زناشويي" از  15گويه

امنيت را

تشززكيل شززده اسززت .پايززايي بسززيار بززاالي ايززن متغيززر

ارتباط با بازانديشي مدرنيته ،صداقت و منب احسا
از خصوصيات رابطه ناب در دوران مدرن ميداند.

( )Alpha=6/303نشان مي دهد كه گويههاي طرح شده بزراي
سنجش اين متغير ،مناسب است.

فرضيات تحقيق
بين رضايت زناشويي و اعتماد به همسر رابطه وجود دارد.

جدول  -1ميزان پايايي متغير اعتماد به عدم خيانت همسر ،ابعاد آن و
متغير رضايت زناشويي

بين فاصله سني و اعتماد به همسر رابطه وجود دارد.
بين مدت ازدواج و اعتماد به همسر رابطه وجود دارد.
بين شيوه آشنايي و اعتماد به همسر رابطه وجود دارد.
بين زيبايي همسر و اعتماد به همسر رابطه وجود دارد.
روش تحقيق

متغير

ابعاد متغير

تعداد

مقدار ضريب

گويه

آلفا

اعتماد به عدم خيانت همسر

11

6/31

رضايت زناشويي

15

6/30

متغير شيوه آشنايي به صورت باز مطرح گرديد و سزپس

روش تحقيق اين پژوهش ،پيمايشي است و اطالعزات مزورد

پاسخهاي به دسزت آمزده در دو گزروه "سزنتي" و "مزدرن"

نياز با ابزار پرسشنامه جم آوري شزد .جامعزهآمزاري در ايزن

كدگذاري گرديد .متغير زيبايي همسر داراي دو گويه "زيبا" و

پژوهش ،شهر اصفهان است كه بزر اسزا

سرشزماري سزال

 ،4965داراي  196651خانوار است .حجزم نمونزه 166 ،نفزر
است كه بهوسيله فرمول كوكران به دست آمد و پرسشنامههزا

"معمولي" مطرح گرديد كه بر اسا
همسر خود است.

نظر پاسخگو نسبت بزه

00

عوامل مرتبط با اعتماد به عدم خيانت همسر مورد مطالعه :مردان و زنان متأهل شهر اصفهان

جدول  1نشاندهنده گويههزاي متغيزر "اعتمزاد بزه عزدم

تحقيق از گويههاي مرتبط با اعتماد بزه عزدم خيانزت همسزر

خيانت همسر" است .ايزن متغيزر برگرفتزه از مقياسزي خزود

استفاده شده است.

ساخته توسط سفيري و ميرزامحمدي ( )4969است كه در اين
جدول  -2گويههاي سازنده متغير اعتماد به عدم خيانت همسر
ميانگين از

گويههاي متغير وابسته

5

وقتي همسرم قولي را به من ميدهد ،شك ندارم كه آن را انجام ميدهد.

9/61

همسرم نسبت به من وفادار است.

1/13

همسرم گاهي قولهايي ميدهد كه آنها را فراموش ميكند

1/34

من نميتوانم به قول همسرم اعتماد كنم.

1/49

همسرم به انتظارات من توجه نميكند.

1/99

همسرم نسبت به زندگي احسا
احسا

4/39

تعهد نميكند.

1/15

آرامش ميكنم چون ميدانم همسرم به من وفادار است.

4/30

گاهي نگران اين هستم كه نكند همسرم به من خيانت كند.
وقتي كه در يك مجلس مختلط شركت ميكنيم ،از جانب همسرم خيالم راحت است چون او اجازه نميدهد كه كسي وارد
حريمش شود.
دوست ندارم همسرم در مجالس مختلط شركت كند ،چون ممكن است در اين جور جاها باب ارتباطهاي ناجور براي او
باز شود.

1/13
1/50

وقتي كه همسرم دير به خانه ميآيد ،نگران ميشوم كه نكند پاي زن /مرد ديگري (جنس مخال ) در ميان باشد.

4/01

همسرم به من آرامش ميدهد.

1/14

بيش از آنكه از جانب همس رم خيالم آسوده باشد ،نگران ارتباط او با جنس مخال
احسا

4/0

هستم.

ميكنم كه ديگراني هستند كه همسرم را جادو ميكنند و ميخواهند او را از من بربايند.

شبها كابو

4/33

رابطه همسرم را با ديگري در خواب ميبينم.

4/55

هروقت از ميهماني برميگرديم ،با همسرم دعوايمان ميشود.

4/34

زن يا مرد بودن دوستان همسرم برايم مهم نيست.

1/01

همسرم هميشه حد خود را ميداند و از آن خارج نمي شود ،حتي اگر دوستان او جنس مخال
وقتي كه همسرم بيرون از خانه است ،نگران ارتباط او با جنس مخال

1/60

باشند.

4/06

هستم.

اگر الزم باشد چند روز به مسافرت بروم و همسرم در خانه تنها باشد ،اطمينان دارم كه با زن /مرد ديگري ارتباط برقزرار
نخواهد كرد.
اگر همسرم به طور ناگهاني براي انجام كاري چند روز به مسافرت برود ،نگران ارتباط او با جنس مخال
هر وقت كه با همسرم به بيرون ميرويم ،حو ا

نميشوم.

او به اين طرف و آن طرف است و توجهش به جنس مخال

است

همسرم هرگز به من خيانت نميكند.
اگر تلفن زن
داشته است.

بزند ،گوشي را بردارم و كسي حرف نزند ،احتمال مي دهم جنس مخالفي بوده كه با همسزرم كزار پنهزاني

1/91
1/91
4/0
1/10
4/53
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جدول  9نشاندهنده گويههاي متغير "رضايت زناشويي"
است .اين متغير بر اسا

است (ثنايي.)10-10 :4960 ،

"شاخص رضايت زناشويي" هوسن
جدول  -3گويههاي سازنده متغير رضايت زناشويي

ميانگين از 5

گويههاي متغير رضايت زناشويي
همسر من به قدر كافي محبت دارد.

1/14

همسرم با من بد رفتار ميكند.

4/31

همسرم واقعاً به من اهميت ميدهد.

1/40

اگر قرار باشد دوباره انتخاب كنم ،احسا

ميكنم همسر فعليام را انتخاب نميكنم.

1/94

احسا

ميكنم ميتوانم به همسرم اعتماد كنم.

1/10

احسا

ميكنم رابطه ما در حال از هم پاشيدن است.

4/06

همسرم واقعاً مرا درك نميكند.
احسا

1/40
1/41

ميكنم ما رابطه خوبي داريم.

من و همسرم رابطه خوب و خوشي داريم.

1/4

زندگي مشترك ما كسالتآور است.

1/669

من و همسرم در كنار هم بسيار خوش هستيم.

1/69

همسرم به من اطمينان ندارد.

4/00

رابطه ما بسيار صميمانه است.

1/60

احسا

ميكنم نميتوانم به همسر خود تكيه كنم

4/30

احسا

ميكنم ما عاليق مشترك چنداني نداريم.

1/46

ما اختالف نظرها و بگو مگوهاي خودمان را خيلي خوب به انجام ميرسانيم.

9/65

من و همسرم مسائل مالي را خيلي خوب حل و فصل ميكنيم.

1

احسا

ميكنم هرگز نميبايد با همسرم ازدواج ميكردم.

4/33

من و همسرم خيلي خوب با هم كنار ميآييم.

1/69

رابطه ما خيلي با ثبات است.

1/61

همسرم مايه آرامش واقعي من است.

1/60

احسا

ميكنم همسرم ديگر برايم اهميت ندارد.

4/05

احسا

ميكنم آينده رابطه ما درخشان است.

1/66

احسا

ميكنم رابطه ما ،تهي و بيمحتوا است.

4/66

احسا

ميكنم هي هيجاني در رابطه ما نيست.

1/4

تعريف مفاهيم

است .اعتماد بين شخصي ،شكلي از اعتماد است كه در روابط

اعتماد

چهره به چهره خود را نشان ميدهزد و حزوزهاي از تعزامالت

مور ،اعتماد را قابليت شخص براي اتكا يا اطمينان به صداقت

ميان عشاق ،دوستان ،همكاران و همچنين اعتماد ميان رئيس و

يا صحت اقوال يا رفتار ديگري ميداند (نيازي و فرشادفر:4936 ،

كارمنززد ،سرپرسززت و كززارگر ،معلززم و شززاگرد ،فروشززنده و

 .)451اعتماد به عدم خيانت همسر ،از نوع اعتماد بين شخصي

مشتري ،پزشك و بيمار ،راننده و مسافر و ...را دربر ميگيزرد.

03

عوامل مرتبط با اعتماد به عدم خيانت همسر مورد مطالعه :مردان و زنان متأهل شهر اصفهان

به لحاظ نظري در يك رابطه مبتني بر اعتمزاد حزداقل دو نفزر

جدول  -4توزيع فراواني پاسخگويان برحسب زيبايي همسر

ح ور دارند :اعتمادكننده و فرد مورد اعتماد (امزين) .زتومكزا

تعداد

زيبايي همسر

درصد

معتقد است كزه ح زور همزمزان كنشزگران در يزك مكزان،

زيبا
معمولي
جم

همكاران.)00 :4936 ،

جدول  5نشاندهنده توزي فراواني پاسخگويان برحسب

ويژگي هاي منحصر بفردي را پديد مزيآورد كزه اعتمزاد بزين
شخصي را از ديگر شكل هاي اعتماد متمايز ميكند (شارعپور و

401
110
166

شيوه آشنايي با همسر است .از كل پاسخگويان 61/6 ،درصزد

رضايت زناشويي
رضايت اشاره به ارزيابي فزرد از رابطزه و شزريك درگيزر در
رابطه دارد (شوم و همكاران4360 ،؛ به نقل از مزري فيلزد.)15 :1663 ،

به طور سنتي و  40/1درصد به شيوه مدرن بزا يكزديگر آشزنا
شدهاند.

رضايت زناشويي ميتواند انعكاسي از ميززان شزادي افزراد از

جدول  -5توزيع فراواني پاسخگويان برحسب شيوه آشنايي با همسر

روابط زناشويي و يا تركيبي از خشزنودي بواسزطه بسزياري از

شيوه آشنايي

عوامل مختص رابطه زناشويي باشد .ميتوان رضايت زناشويي
به وجود نميآيد بلكه مستلزم تالش هر دو زوج است (حيزدري

و اقبززال )441 :4936 ،هززاوكينز رضززايت زناشززويي را احسززا
خشنودي ،رضايت و لذت توسط زن و شوهر زماني كه همزه
جنبههاي ازدواج خود را در نظر مزيگيرنزد تعريز

مزيكنزد

(بيرامي و همكاران.)00 :4934 ،

تعداد

مدرن
سنتي
جم

را به عنوان موقعيتي روانشناختي درنظر گرفت كه خودبهخود

03
994
166

درصد
40/1
61/6
466

جدول  ،0نشاندهنده ميزان اعتماد پاسزخگويان بزه عزدم
خيانت همسر بر حسب جنس است .همانگونه كه در جدول
قابل مشاهده است ،اعتماد زنان به عدم خيانت همسرشزان بزه
ترتيب ،درحد زياد ( ،)54متوسط ( ،)11/3بسيار زيزاد ()40/4
كم ( )0/0و بسياركم ( )4/1است .مردان نيز به ترتيب ،درحزد

يافتههاي تحقيق
بر اسا

19/5
50/5
466

يافته هاي كمي در پژوهش حاضزر ،ميزانگين مزدت

ازدواج پاسخگويان  41/9سال و ميانگين فاصله سني نيز 5/1
سال بود.
جدول  1بيزانگر توزيز فراوانزي پاسزخگويان برحسزب
وضعيت زيبايي همسر است 50/5 .درصد پاسخگويان ،همسر
خزود را در حززد معمززولي مززيداننززد و در مرحلززه دوم19/5 ،
درصد ،به زيبايي همسر خود اعتقاد دارند.

زياد ( ،)06بسيار زياد ( ،)13/5متوسط ( )46و كزم ( )6/5بزه
عدم خيانت همسر خود اعتمزاد داشزتهانزد ،دادههزاي جزدول
حاكي از اعتماد بيشتر مردان به عدم خيانت همسرشان اسزت،
زيرا تنها  6/5درصد آنان اعتماد كمي به همسر خود داشتهانزد
درحالي كه اين ميزان براي زنان 3 ،درصد است .درحالت كلي
نيز ميزان اعتماد به ترتيب ،درحزد زيزاد ( ،)55/1بسزيار زيزاد
( ،)19متوسط ( )40/6كم ( )1/1و بسياركم ( )6/6است.

جدول  -6ميزان اعتماد پاسخگويان به عدم خيانت همسر برحسب جنس
اعتماد به عدم خيانت همسر

بسيار کم

کم

متوسط

زياد

بسيار زياد

زن
مرد

4/1
6

0/0
6/5

11/3
46

54
06

40/4
13/5

كل

6/6

1/1

40/6

55/1

19
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جدول  ، 0ميززان رضزايت زناشزويي پاسزخگويان را بزر

داشتهاند .داده هزا حزاكي از ايزن اسزت كزه مزردان بزه ميززان

حسب جنس نشان ميدهزد .بزا توجزه بزه دادههزاي جزدول،

بيشتري از همسرشان رضايت داشتهاند زيرا تنها  1/4درصزد

رضايت زنان از همسرشان بزه ترتيزب ،درحزد زيزاد (،)10/0

آنان رضايت كمي از همسر خود داشتهانزد درحزالي كزه ايزن

بسيار زياد ( ،)94متوسط ( ،)44/3كم ( )5/0و بسياركم ()9/6

ميزان براي زنان  3/5درصد است .درحالزت كلزي نيزز ميززان

است .مردان نيز به ترتيب ،درحزد بسزيار زيزاد ( ،)13/5زيزاد

رضايت زناشويي به ترتيب ،درحد زيزاد ( ،)11/5بسزيار زيزاد

( ،)14/4متوسط ( )0/1و كم ( )1/4از همسزر خزود رضزايت

( ،)93/6متوسط ( )3/6كم ( )1و بسياركم ( )1است.

جدول  -7ميزان رضايت زناشويي پاسخگويان برحسب جنس
رضايت زناشويي

بسيار کم

کم

متوسط

زياد

بسيار زياد

زن

9/6

5/0

44/3

10/0

94

مرد

6

1/4

0/1

14/4

13/5

كل

1

1

3/6

11/5

93/6

براي بررسي فرضيات تحقيق از تكنيك هزاي آمزار اسزتنباطي

مردان ( )6/01نيز در حد باال و معنادار اسزت .ولزي دو متغيزر

استفاده مي گردد .فرضيه اول ،دوم و سوم ،بر وجود رابطه بين

فاصله سني و مدت ازدواج ،با سطح معنيداري غير قابل قبول

ميزان رضايت زناشو يي پاسخگو ،فاصله سني و مزدت ازدواج

و بيشتر از  ،6/65رابطه معناداري با اعتماد به عدم خيانزت بزه

با ميزان اعتماد به عدم خيانت همسر اشاره دارد .با توجزه بزه

همسر ندارند .در نتيجه ميتوان گفزت كزه بزا افززايش ميززان

نتاي حاصل از همبستگي پيرسون كه در جدول شماره  6قابل

رضايت زناشويي در افراد پاسخگو ،اعتماد بيشتري نيز به عدم

مشاهده است ،متغير رضايت زناشويي با سطح معنيداري قابل

خيانت همسر خود دارند .به نظر ميرسد كه زماني كه افراد از

قبول ( )Sig=6/666و ميزان همبستگي كلزي  6/00بزا متغيزر

همسر خود رضايت داشته باشند ،احسا

و نگاه مثبتي نيز به

اعتماد به عدم خيانت همسر داراي رابطه معنادار قوي و مثبت

وي خواهند داشت و درنتيجه كمتر به وي شك خواهند كزرد

است .ميزان همبسزتگي ايزن دو متغيزر بزراي زنزان ( )6/06و

و اعتماد بيشتري به او و عدم خيانت او خواهند داشت.

جدول  -8ميزان همبستگي متغيرهاي رضايت زناشويي ،فاصله سني و مدت ازدواج با متغير وابسته
متغير
رضايت زناشويي

فاصله سني

مدت ازدواج

جنس

ميزان همبستگي

سطح معنيداري

زن

6/06

6/666

مرد

6/01

6/666

كل

6/00

6/666

زن

- 6/44

6/466

مرد

6/65

6/595

كل

- 6/60

6/100

زن

- 6/61

6/049

مرد

6/65

6/510

كل

6/61

6/004
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جدول  3نشاندهنده رابطه بين متغيزر شزيوه آشزنايي بزا

مدرن مانند رابطه دوستي قبل از ازدواج و پسند شوهر و چزه

ميزان اعتماد به عدم خيانت همسر است كه در فرضيه چهزارم

با شيوه هاي سنتي مانند پسند خزانواده و معرفزي سزايرين بزا

مطرح شده است .سطح معنيداري كلي باالتر از  6/65در هزر

يكديگر آشنا شده باشند ،صرف شيوه آشنايي نميتواند ميزان

سه حالت (زن ،مرد و كل) ،نشان ميدهد كه بين شيوه آشنايي

اعتماد به عدم خيانت همسر را تبيزين و پزيشبينزي كنزد .لزذا

و ميزان اعتماد به عدم خيانت همسر رابطزه معنزاداري وجزود

برحسب شيوه آشنايي زوج با يكزديگر نمزيتزوان بزر ميززان

ندارد .بنابراين مي توان گفت كه افراد پاسخگو چه با شيوههاي

اعتماد آنان به عدم خيانت همسرشان ق اوت نمود.

جدول  -9تفاوت ميانگين اعتماد به عدم خيانت همسر بر اساس شيوه آشنايي
جنس
زن
مرد
كل

شيوه آشنايي

فراواني

ميانگين

انحراف معيار

سنتي

404

411/1

19/9

مدرن

93

411/0

99/5

سنتي

406

455/4

40/4

مدرن

96

404/4

40/0

سنتي

994

416/0

14/1

مدرن

03

454/0

16/0

مقدار

T

سطح معنيداري

6/964

6/061

4/013

6/61

6/361

6/910

جدول  46نيز نشاندهنده آزمون تحليل واريانس اعتمزاد

اعتماد همسر خود ميباشد .به نظر ميرسد كه با توجه به اين

زيبايي همسر برحسب جزنس

كه سنجش زيبايي افراد ،نسبي است ،افراد پاسخگو معيارهاي

مي باشد كه در فرضيه پنجم اشاره شده است .با توجه به سطح

متغاوتي را براي بيان زيبايي همسر خود در نظر دارند و با در

معنيداري ( )Sig=6/666ميتوان بر درستي اين رابطزه تأكيزد

نظر گزرفتن هزر دو زيبزايي صزورت و سزيرت در مزورد وي

نمود .داده هاي جدول و ميانگين ها حاكي از آن است كه براي

ق اوت نمودهاند .به عبارت ديگر هرچه افراد بيشتر از بزاطن،

زنان و مردان و به صورت كلي ،به ترتيب افراد زيبزا و سزپس

خلقيات و رفتار همسر خود رضايت داشته باشند ،بيشتر نيز او

معمولي مورد اعتماد همسر خود بوده اند .نكته قابزل اشزاره و

را زيبا ميبينند.

به عدم خيانت همسر بر اسا

مشترك در هر سه حالت اين است كه همسر زيبا بيشتر مزورد
جدول  -11آزمون تحليل واريانس اعتماد به عدم خيانت همسر بر اساس زيبايي همسر
جنس
زن
مرد
كل

فراواني

زيبايي همسر

ميانگين

انحراف معيار

زيبا

03

451/4

14/0

معمولي

414

496/0

10/61

زيبا

465

406/0

40/5

معمولي

65

456/5

40/0

زيبا

401

403

14/9

معمولي

110

401/5

10

مقدار

T

سطح معنيداري

9/09

6/666

6/530

6/666

1/40

6/666
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جدول  ،44با استفاده از مدل رگرسيون چند متغيره و بزه

در مرحله اول ،متغير رضايت زناشويي با همبستگي  6/04بزه

روش گام به گام به تبيين متغير وابسته ميپردازد .براي زنزان،

تنهايي  14درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين ميكنزد .در

متغير رضايت زناشويي به تنهايي  50درصد از تغييرات ميززان

مرحله دوم نيز متغير همسر زيبا وارد مزدل شزده اسزت و بزا

اعتماد به عدم خيانت همسر را تبيين ميكند .ميزان همبستگي

همبستگي  ،6/41ميزان تبيين را به  11درصد افزايش ميدهد.

آن نيز  6/09است .در مرحله دوم نيز همسر زيبا با همبستگي

داده هاي جدول زير حاكي از آن است كزه از بزين متغيرهزاي

 ،6/66ميزان تبيين را به  56درصزد افززايش مزيدهزد .بزراي

مطرح شده در اين پژوهش ،متغير رضايت زناشويي ،بيشترين

مردان ،در مرحله اول متغير رضايت زناشويي وارد مدل شزده

و قوي ترين رابطه را با اعتماد به عزدم خيانزت همسزر دارد و

است و به تنهايي  04درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيزين

نشاندهنده اهميت باالي اين متغير در رابطه زوجين است.

ميكند .ميزان همبستگي آن نيز  6/06است .در حالت كلي نيز
جدول  -11متغيرهاي وارد شده در رگرسيون براي تبيين متغير وابسته برحسب جنس
مراحل
جنس

ورود
متغيرها

زن
مرد
كل

متغيرهاي وارد
مدل شده

R

R2

مقدار

F

سطح
معنيداريF

بتا

T

سطح معنيداري
T

اول

رضايت زناشويي

6/050

6/50

595/5

6/666

6/09

14/1

6/666

دوم

همسر زيبا

6/00

6/56

101/4

6/666

6/66

1/1

6/645

اول

رضايت زناشويي

6/06

6/04

991/3

6/666

6/06

46/1

6/666

اول

رضايت زناشويي

6/01

6/14

494/9

6/666

6/04

46/5

6/666

دوم

همسر زيبا

6/05

6/11

03/4

6/666

6/41

1/4

6/690

خالصه و نتيجه

درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين ميكند .در حالت كلي

مطالعه حاضر ،عوامل مرتبط با ميزان اعتماد بزه عزدم خيانزت

نيز به ترتيب دو متغير رضايت زناشويي و همسزر زيبزا 14 ،و

همسر را در بين زنان و مردان متأهل شهر اصفهان (كه حداقل

 11درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيزين مزيكننزد .متغيزر

يك سال از ازدواج آنها گذشته بود) مورد بررسزي قزرار داده

مشتركي كه در هر سه حالت تبيينكننده ميزان اعتماد به عزدم

نظريه گيدنز بود .بزر

خيانت همسر است ،متغير رضايت زناشويي است كه به عنوان

چارچوب نظري ،پن فرضيه ارائه شزد .روش اجزراي

اولين متغير وارد مدلها شده است و نشاندهنده ارتباط بزاالي

پژوهش ،پيمايش بود و داده ها با ابزار پرسشزنامه جمز آوري

آن با اعتماد به عدم خيانت همسر است .شايد بتوان گفت كزه

شد .نتاي پژوهش نشان مي دهد كه متغيرهاي زيبايي همسر و

رضايت از همسر باعث مي شود كه فرد احسا

و نگاه مثبتي

رضايت زناشويي ،رابطه معنادار و مثبتزي بزا اعتمزاد بزه عزدم

به وي داشته باشد و كمتر به او شك كند و بزياعتمزاد باشزد.

خيانت همسر دارند .در نتاي حاصل از مدل رگرسزيوني نيزز

گيدنز ،رضايت عاطفي را از خصوصيات رابطه ناب ميداند و

براي زنان ،به ترتيب متغير رضايت زناشزويي و سزپس متغيزر

آن را در ارتباط بزا اعتمزاد متقابزل مطزرح مزيكنزد (سزفيري و

همسر زيبا  50و  56درصد متغير اعتماد به عدم خيانت همسر

ميرزامحمدي .)491 :4965 ،متغير زيبايي همسزر كزه در دو مزدل

را تبيين ميكنند .براي مزردان ،متغيزر رضزايت زناشزويي04 ،

زنان و كلي نيز وارد شده است ،داراي رابطه معنزادار و مثبتزي

است .چارچوب نظري تحقيق ،بر اسا
اسا
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با اعتماد به عدم خيانت همسر اسزت .بزه نظزر مزيرسزد كزه

نهاد در دوران كنوني بسيار واضح است .كاهش تعهد اخالقزي

پاسخگويان زيبايي هاهري و باطني همسر را با يكديگر درنظر

زوجين و افزايش بياعتمادي در خانواده كه اكنزون گسزترش

داشته اند .بنابراين زماني كه فرد از همسر خزود و عملكزرد او

بيشتري يافته اسزت ،پيامزدهاي مخربزي در سزطوح فزردي و

در زندگي رضايت دارد ،نگاه مثبتي نيز به وي خواهد داشزت

اجتماعي در بر دارد كه نياز بزه توجزه ،بررسزي و كارگشزايي

و او را زيباتر مي بيند ،درحالي كه عزدم رضزايت از همسزر و

ريشهاي و مؤثر را ميطلبد.

عملكرد وي در زندگي زناشويي مزي توانزد بزا نگزاه فزرد بزه
همسرش در ارتباط باشزد و از نگزاه مثبزت او بزه همسزرش

محدوديتهاي پژوهش

بكاهد (رابطه بين زيبايي و رضايت زناشويي توسط آزمزون T

هر پژوهشزي متناسزب بزا نحزوه اجزراي آن ،بزا مشزكالت و

سنجيده شده است .ميانگين رضايت زناشويي براي همسزران

محدوديت هايي همراه است كه محقق با آن روبزرو مزيشزود.

زيبا  ،466/0باانحراف معيار 45/4و براي همسران معمولي 30

پژوهش حاضر نيز داراي محدوديتها و مشكالتي بود كه بزه

بزا انحززراف معيززار  16/4اسززت .مقزدار  Tنيززز  0/1و سززطح

آن اشاره ميگردد:

معنيداري برابر با  6/666است) .در نتيجه با توجه بزه رابطزه

در زمينه موضوع مورد مطالعه (اعتمزاد بزه عزدم خيانزت

مثبت و معنادار اين دو متغير با متغير وابسته شايد بتوان گفزت

همسر) ،نظريه جامعهشناختي جامعي كه كامالً متناسب با بستر

كه متغير رضايت زناشويي عالوه بر اين كه به صزورت مجززا

اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران باشد ،وجود ندارد و محقزق

با متغير وابسته در ارتباط است ،با تأثير بر افزايش نگاه مثبزت

را در استفاده و انتخاب يزك چزارچوب نظزري دقيزق دچزار

به همسر ،با زيبا دانستن همسزر نيزز در ارتبزاط اسزت .سزاير

مشكل ميكرد.

متغيرهزا از جملزه فاصزله سزني زوج ،مزدت ازدواج و شزيوه
آشنايي ،رابطه معنزاداري بزا اعتمزاد بزه عزدم خيانزت همسزر
نداشتهاند.
گيدنز معتقد است كه دنياي مدرن عالوه بر تفزاوتهزاي
مختلفي كه با دنياي سنتي دارد ،تغيير شكل صميميت را نيز به

طي

استاندارد و جزامعي بزراي سزنجش متغيزر وابسزته

(اعتماد به عدم خيانت همسر) وجود ندارد.
از آن جا كه اكثر مردان متأهل ،شاغل هستند ،دستيابي بزه
نمونه مردان در منازل بسيار مشكل بود.
با توجه بزه حسزا

بزودن موضزوع تحقيزق و ايزن كزه

دنبال دارد و به روابط نزاب نزديزك شزده اسزت كزه نيازمنزد

بسياري از سؤاالت متغير وابسته مربوط به خيانت به همسزر و

اعتماد متقابل و تعهد به نفس رابطه اسزت .غيراخالقزي شزدن

ارتباط با جنس مخال

بزود ،عزدهاي از پاسزخگويان ،چنزين

روابط صميمانه نه تنها ميتواند بزه غيراخالقزي شزدن روابزط

سؤاالتي را مربوط به افراد شكاك و بزدبين مزيدانسزتند و در

فيمابيني به معناي عام بينجامد بلكه سامان اخالقي كالن را نيز

پاسخگويي به آنها محقق را دچار مشكل ميكردند.

ممكن اسزت غيراخالقزي كنزد (ريتززر .)096 :4901 ،اكنزون در

جم آوري اطالعات در منازل بزا توجزه بزه ثابزت بزودن

جامعه ايران نيز نهاد خانواده در حال تغيير از شزكل گسزترده

محل سزكونت و قابليزت شناسزايي آن باعزث مزيشزود كزه

بززه هسززتهاي اسززت ،روابززط خززانوادگي نيززز محززدودتر و

پاسخگويان بزا نگرانزي از شزناخته شزدن و عزدم اعتمزاد بزه

خصوصيتر شده است و با توجه به تغييرات فرهنگي گسترده

پرسشگر ،از دادن اطالعات دقيق به خصوص در زمينه مسائل

در سطح جامعه و نهاد خانواده ،لزوم توجه بزه تغييزرات ايزن

عقيدتي ،خصوصي و خانوادگي امتناع بورزند .لذا جمز آوري
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اطالعات در منازل ،مشكلتر از مكانهاي عمومي است.

و علي هاشمي گيالنزي،

تهران :نشر سفير.
انصززاري ،ا .و عطززايي ،پ« .)4934( .بررسززي ميزززان و تززأثير

پيشنهادات
فرهن سازي در جامعه توسط نهادهاي مربوطه جهت تحكيم

سرمايه اجتماعي ساكنان مجتم هزاي مسزكوني»،

روابط خانوادگي.

فصززلنامه مطالعززات شززهري ،سززال  ،1ش  ،9ص
.449-496

در كنار تحقيقات كمي الزم است كه در تحقيقات كيفي،
تجربه زيسته افرادي كه مورد خيانزت همسزر خزود بزودهانزد

اوفه ،ك« .)4961( .چگونزه مزي تزوان بزه شزهروندان اعتمزاد

مطالعه كردند تا به طور دقيقتري بتوان به نتاي و راهكارهاي

داشززت» ،مجموعززه مقززاالت سززرمايه اجتمززاعي،

مفيدي دست يافت.

اعتماد ،دموكراسي و توسعه ،تهران :نشر شيرازه.

كليه عوامل مرتبط با اعتماد و بزياعتمزادي بزه همسزر و

اينگلهزارت ،ر .)4909( .تحزول فرهنگززي در جامعزه صززنعتي
پيشرفته ،ترجمه :مريم وتر ،تهران :نشر كوير.

نتاي به دست آمده در همه مطالعات كمي و كيفي داخلي بايد
مورد تجزيه و تحليل كارشناسان مربوطه قرار گيرد و در مراكز

باسززتاني،

.؛ كمززالي ،ا .و صززالحي هيكززويي ،م.)4960( .

مربوطه مشاوره هاي خانواده و برنامزه هزاي آموزشزي صزدا و

« سززرمايه اجتمززاعي شززبكه و اعتمززاد متقابززل

سيما ،راهكارهاي مفيدي را در اختيار افراد قرار دهند.

بززينشخصززي» ،مجلززه دانشززكده ادبيززات و علززوم
انساني ،سال  ،40ش  ،04ص .14-64
برناردز ،ج .)4966( .درآمدي به مطالعزات خزانواده ،ترجمزه:

منابع
آزاد ارمكززي ،ت .و كمززالي ،ا« .)4969( .اعتمززاد ،اجتمززاع و

حسين قاضيان ،تهران :نشر ني.

جنسيت؛ بررسي تطبيقي اعتماد متقابزل دربزين دو

تونكيس ،ف .)4960( .اعتمزاد و سزرمايه اجتمزاعي ،ترجمزه:

جنس» ،مجله جامعه شناسي ايزران ،دوره  ،5ش،1

محمدتقي دلفزروز ،تهزران :پژوهشزكده مطالعزات

ص .466-491

اجتماعي و فرهنگي.

آقاجاني ،ع .)4936( .بررسزي جامعزه شزناختي ميززان اعتمزاد
بززين شخصززي و عوامززل مززؤثر بززر آن در ميززان
دانشجويان دانشگاه اصفهان ،پايان نامه كارشناسزي

نظري اجتماعي ،تهران :نشر ني.
حيززدري ،م.؛ مظززاهري ،م .و پوراعتمززاد ،ح« .)4961( .رابطززه

باورهاي ارتباطي مثبت نسبت به همسر» ،فصلنامه

ارشد ،داشگاه اصفهان.
اديبي سده ،م.؛ كتابي ،م.؛ قاسمي ،و .و صادقي ده چشمه،

چلبي ،م .)4905( .جامعه شناسي نظم ،تشريح و تحليزل نظزم

.

خانواده پژوهي ،سال  ،4ش  ،1ص .414-494

(« .)4966سنجش اعتماد اجتماعي و عوامل مزؤثر

حيدري ،ع .و اقبال ،ف« .)4936( .رابطزه دشزواري در تنظزيم

بززر آن در مراكززز شهرسززتانهززاي چهارمحززال و

هيجاني ،سبكهاي دلبستگي وصميميت با رضايت

بختياري» ،جامعه شناسي كاربردي ،سزال  ،14ش1

زناشويي در زوجين صزناي فزوالد شزهر اهزواز»،

( ،)16ص .411-30

يافتههاي نو در روانشناسي ،ش  ،5صزص -491

اسكيدمور ،و .)4901( .تفكر نظري در جامعه شناسي ،ترجمه:
علززي محمززد حاضززري ،سززعيد سززبزيان ،احمززد

.449
دانينو ،آ .)4969( .جامعهشناسي روابط جنسي ،ترجمه :حسزن

عوامل مرتبط با اعتماد به عدم خيانت همسر مورد مطالعه :مردان و زنان متأهل شهر اصفهان

پويان ،تهران :انتشارات تو .

جامعززهمحززور (مززورد مطالعززه :شززهر سززبزوار)»،

ريتزر ،ج .)4901( .نظريزه جامعزهشناسزي در دوران معاصزر،
ترجمه :محسن ثالثي ،تهران :نشر علمي.
زارعززي،
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.؛ فززرحبخش ،اسززماعيلي ،ك .و اسززماعيلي ،م.

جامعه شناسي كاربردي ،سزال  ،16ش ،)91( 1ص
.463-145
ميربها ،م .و محسني،

« .)4936( .مقايسه رضايت خانوادگي

(« .)4936تعيين سهم خود متمايزسزازي ،اعتمزاد،

و سالمت روان زنان شاغل در دو بخش پروازي و

شرم و گناه در پزيش بينزي سزازگاري زناشزويي»،

غيرپروازي شركت هواپيمايي جمهزوري اسزالمي

دانش و پژوهش در روانشناسي كزاربردي ،سزال

ايران (هما)» ،فصلنامه برنامهريزي رفزاه و توسزعه

 ،41ش  ،)15( 9ص .09-54

اجتماعي ،سال  ،9ش ،3ص .115-163

سززاروخاني ،ب .)4903( .جامعززهشناسززي خززانواده ،تهززران:

همسر در بزين زنزان (بزا تأكيزد بزر عوامزل درون

انتشارات سروش.
سفيري . ،و ميرزا محمدي ،م« .)4965( .اعتماد بزه همسزر:

مطالعه موردي شهر تهزران» ،مطالعزات اجتمزاعي
ايران ،دوره  ،4ش ،4ص .415-450

خززانواده) ،پايززاننامززه كارشناسززي ارشززد ،تهززران،
دانشگاه الزهرا.
نيكويي ،م .و صي ،

قدرتي ،ح .)4936( .بررسي تعيين كنندههاي بيننسلي و درون
نسلي اعتماد اجتماعي ،مطالعزه مزوردي شزهرهاي
مشهد و سبزوار ،پايان نامه دكتري ،شيراز ،دانشگاه
شيراز.

« .)4961( .بررسي رابطه دينداري بزا

رضايتمندي زناشزويي» ،تزازههزا و پزژوهشهزاي
مشاوره ،ش ،49ص .04-03
وثززوقي ،م .و آرام ،ه« .)4966( .بررسززي اعتمززاد اجتمززاعي و
عوامززل مززؤثر بززر آن در شززهر خلخززال (اسززتان

كلمن ،ج .)4900( .بنيادهاي نظريه اجتماعي ،ترجمه :منوچهر
صبوري ،تهران :نشر ني.

اردبيل)» ،پژوهشنامه علوم اجتماعي ،سزال  ،9ش
 ،9صص .499-459

گيدنز ،آ .)4966( .پيامدهاي مدرنيته ،ترجمه :محسزن ثالثزي،
تهران :نشر مركز.

ززززز  .)4960( .تجدد و تشخص (جامعه و هويزت شخصزي
در عصر جديد) ،ترجمه :ناصزر موفقيزان ،تهزران:
نشر ني.
گالبززي ،ف.؛ محسززني تبريزززي ،ع .و معيززدفر،

ميرزا محمدي ،م .)4969( .بررسي عوامل مؤثر بر اعتمزاد بزه

.)4936( .

«بررسي اعتماد اجتماعي با نگاه نسلي به جامعزه»،
جامعززهشناسززي كززاربردي ،سززال  ،11ش،)14( 4
ص.14- 06
منصوريان ،م .و قدرتي ،ح« .)4966( .اعتماد اجتماعي و تعيين
كننززدههززاي آن؛ رهيافززت نهززادمحور يززا رهيافززت
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