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چكيده

گيدنز در مدرنيته متاخر مورد بررسي و ارزيـابي قـرار   »رابطه ناب«در اين مقاله مفهوم 

شود و مياي برابر است كه براي نفس رابطه برقرار از نگاه او رابطه ناب، رابطه. گرفته است

ه از نظر او هر چه جامعـ . استاي خارج از نفس ارتباط آزادمعيار و ضابطهاز قيد هر گونه

يابد روابط شخصي افراد بـه سـمت ايـن نـوع رابطـه حركـت       پساسنتي توسعه بيشتري مي

تخصصي و -هاي ادارايدواندن مدرنيته و گسترش نظامهمگام با گسترش و ريشه. كندمي

در زنـدگي مـردم، و بـا تغييـرات     ) گرايانه كنشگرانيا وجه تأمل(فراگيري روند بازانديشي 

هـاي زنـدگي، روابـط شخصـي نيـز تغييـر       ي و اجتماعي و سبكمداوم ساختارهاي اقتصاد

نشـيند و محـور روابـط    كند و صميميت و رضايت عاطفي به جاي عوامـل بيرونـي مـي   مي

هـاي تخصصـي و اعتمـاد متقابـل بـين شخصـي بـا        شود، اعتماد انتزاعي وابسته به نظاممي

در اين بررسي . گرددمحوريت صميميت جايگزين قواعد از پيش تعيين شده و جاافتاده مي

هـاي جنسـيتي، شـيوه    هـاي نگـرش  مفهوم رابطه نـاب در موقعيـت ازدواج و بـا شـاخص    

سنجيده شده ) اجتماعي-اقتصادي (همسرگزيني، كارهاي خانه، صميميت و عوامل بيروني 

اعتماد بنيادين، اعتماد انتزاعي، اعتماد متقابل : متغيرهاي مستقل اين بررسي عبارتند از. است

متغيرهاي جنس، سن، تحصيالت و پايگاه . اي و احساس امنيتن شخصي، مصرف رسانهبي

در ايـن پـژوهش از روش   . اي ايـن تحقيـق هسـتند   اجتماعي، متغيرهـاي زمينـه  -اقتصادي

سالِ شاغل و متاهل جامعه آماري ايـن  35تا 18پيمايش استفاده شده است و جوانان مابين 

درصـد از پاسـخگويان در طبقـه    4/2كـه حـدود  ه به اينبا توج. دهندتحقيق را تشكيل مي
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انـد،  متغير اصلي ايـن پـژوهش قـرار گرفتـه    »زياد«درصد نيز در طبقه 5/41و »خيلي زياد«

توان گفت كه در ايران شاهد تغيير محسوس روابط شخصـي و افـزايش اهميـت رابطـة     مي

.ناب هستيم

اعتماد ،اد انتزاعي، اعتماد متقابل بين شخصيرابطه ناب، مدرنيته متاخر، اعتم:هاكليدواژه

.بنيادين

مقدمه

هاي اجتماعي، اقتصـادي، سياسـي رخ داده در جوامـع، شـيوه     تحوالت تاريخي و دگرگوني

شناسـان در بررسـي ايـن    جامعه. زيست و زندگي مردمان را دچار تغييرات فراگيري كرده است

بـه عنـوان   . انـد سازي كـرده ها مفهومو براي آنتغييرات به علل و پيامدهاي متنوعي توجه كرده 

تـوان از نظريـه اجتمـاع مكـانيكي و جامعـه      شناسـي مـي  گزاران جامعهنمونه در ميان آراء بنيان

) 1385(آنتـوني گيـدنز   . ارگانيكي دوركيم، و نظريه گزلشـافت و گمينشـافت تـونيس نـام بـرد     

اخيـر بعـد از صـنعتي شـدن، بـه      شناس شهير انگليسي نيز در بررسي تحوالت سه قـرن جامعه

پردازد و چند دهه اخير را به دليل گسترش توصيف و تبيين تحوالت دنياي مدرن و مدرنيته مي

او بـا بيـان عناصـر و    . نهـد هاي تخصصي و بازانديشي، مدرنيته متاخر نـام مـي  روز افزون نظام

از نگـاه او مدرنيتـه و   . كنـد هاي مدرنيته، پيامدهايي را براي فرآيندهاي مـدرن ذكـر مـي   ويژگي

هاي جهاني فقط مربوط بـه تغييـرات بـزرگ در نهادهـاي بـزرگ نيسـت، بلكـه ايـن         دگرگوني

تجـدد بـه طـرز    مدنيـاي  «گيـرد و  مـي عواطف و زندگي خصوصي افراد را نيز در بـر  ،تغييرات

اي كـه امـروزه بـا    حـوزه ] و....[كنـد عميقي در قلب هويت و احساسات شخصي نيز نفـوذ مـي  

هايي براي ابراز صميميت و بيان خويشتن كنيم، فرصتمياز آن ياد "روابط شخصي"طالح اص

: 1385گيدنز، (» .سنتي وجود نداردنهد كه در بافت اجتماعي بسياري از جوامعميدر اختيار ما 

، و شكل جديدي از روابط شخصي و "تغيير شكل صميميت"از نگاه او مدرنيته موجبات . )30

در حوزه زندگي شخصي، هـر چـه جامعـه    «گويد؛ ميكه نحويفراهم آورده است، بهدوستي را 

رابطـه نـاب در روابـط    را آنتوان يابد، حركت به سوي آنچه كه ميميپساسنتي توسعه بيشتري 
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او رابطـه  . )189: 1382گيـدنز،  (» گيـرد مـي جنسي، زناشويي و خانواده ناميد، سرعت بيشتري 

داند كه منحصرا وابسته به احساس رضـايت  جتماعيِ برابر و خودمرجع ميناب را نوعي رابطه ا

از نظـر  ). 325: 1385گيـدنز،  (شود مييا پاداش مشخصي است كه از خود همان رابطه حاصل 

ها يا جوامعي كه در كشـورهاي  ملت–گيدنز واحد تحليلِ مدرنيته يا زندگي جديد ديگر دولت

از اين رو طبق نظـر او بايـد شـاهد تغييـرات در     . جهان استشناسيم نيست، بلكه كلميرايج 

.ايمدر ايران هم باشيم، كه در اين پژوهش به بررسي آن پرداخته»روابط شخصي«

با اين همه موضوع اين تحقيق تمام قلمرو جامعه ايران نيست بلكه شهر تهران است كه بنـا  

. يته و امواج زندگي امروزي قـرار دارد بر فرض تحقيق بيش از ساير نقاط ايران در معرض مدرن

انـد،  با بررسي روابط شخصي جوانان شهر تهران كه بيشتر در معرض تغييـرات اجتمـاعي بـوده   

گيدنز در مدرنيته متاخر براي مطالعه تغييـرات روابـط   »رابطه ناب«شود كارايي مفهوم ميسعي 

. شخصي در ايران مورد ارزيابي قرار گيرد

هـا و  گيـري سـازمان  ، شـكل شهرنشـيني فراواني از جمله افزايش تغييرات شهر تهران شاهد 

مطبوعـات، راديـو و   (وسـايل ارتبـاط جمعـي    افـزايش هاي تخصصي، نهادهاي آموزشـي، نظام

خصوصـا  (، افزايش سواد و تحصيالت جوانان )موبايل و اينترنت(و وسايل ارتباطي ) تلويزيون

ها و تعامالت اجتماعي جوانـان، بـاال   افزايش ارتباطه،كردافزايش تعداد افراد تحصيل،)دختران

جوانـان و گسـترش   تغييـر سـبك زنـدگي   رفتن سن ازدواج و افزايش درصد و ميـزان طـالق،  

جوانان به عنوان افرادي كـه بـه واسـطه اطالعـات و     . جمعيت جوانان تحصيل كرده بوده است

ا با فراينـدهاي مدرنيتـه و جهـاني    شان بيشترين مواجهه رها و سبك زندگيارتباطات و مهارت

تـر نسـبت بـه افـراد     هاي غيرسـنتي گرفته داراي نگرششدن دارند، طبق اكثر تحقيقات صورت

دهند ها به روشني نشان مي، اين پژوهش)1382هاي ايرانيان، ها و نگرشارزش(تر هستند مسن

زيني دارد كه با نسل نسل جديد سامان جديدي براي زندگي خانوادگي و ازدواج و همسرگ«كه 

آيـا بـا توجـه بـه     : سئوال اين جستار اين است). 123: 1386آزاد ارمكي، (» قديم متفاوت است

توان روابـط شخصـي را   تغييرات اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي رخ داده در جامعه، مي

بر اساس مفهوم رابطه ناب گيدنز رديابي، شناسايي، تبيين و تحليل كرد؟
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نظريچارچوب 

دانـد كـه از   هايي از زندگي يا سازمان اجتماعي مربوط مـي آنتوني گيدنز مدرنيته را به شيوه

يـدا  قرن هفدهم به بعد در ميان مردم اروپا تجربه شده و به تدريج نفوذي كم و بـيش جهـاني پ  

در اصل و اسـاس نـوعي نظـم اجتمـاعيِ نـوين پـس از       را آنو ،)4: 1384گيدنز، (كرده است 

او دوره مـدرن را شـامل دو   . )40: 1385گيـدنز،  (دانـد  مـي هاي سنتي پيشامدرن و نظامجوامع 

ـ تر و جهـاني ايداند كه در مدرنيته متاخر پيامدهاي مدرنيته ريشهي اوليه و متاخر ميدوره ر از ت

»بازانديشي اجتمـاعي «و » زداييسنت«، »شدنجهاني«مدرنيته متĤخر با فرايندهاي . نداپيش شده

دهـد كـه بـا درجـه     بازانديشانه نيز نام مـي /گيدنر عصر جديد را مدرنيته بازتابي.مبسته استه

شود چراكه شرايط زندگي در جوامع جديد بـه نحـو   بااليي از بازانديشي اجتماعي توصيف مي

اي هـا بـه نحـو فزاينـده    هـاي آن هاي خود افراد است، و متقابال، كنشاي محصول كنشفزاينده

ايـن  . انـد هايي اسـت كـه خـود خلـق كـرده     ديريت يا چالش با خطرات و فرصتمعطوف به م

هاي رفتار و سلوك از پيش تعيـين شـده، عـادتي و سـنتي سـاخته     كه با مدلشرايط بيشتر از آن

. شودايجاد مي»اطالعات«شده باشد، به طور روز افزون با 

نهادهاي اجتمـاعي مـدرن را   دهد كههايي را تشخيص ميانقطاعگيدنز، در بحث از مدرنيته

نهادهاي مدرن او براي تبيين شتاب تغييرات و وسعت جهاني.سازدميهاي سنتي جدا از سامان

هـاي  مكانيسـم «، »جدايي زمان و مكـان «: كندميبه سه مؤلفه مهم اشاره هاو ماهيت اين انقطاع

ادهاي مدرن و هم بـه خصـلت   هم به ماهيت پوياي نهها اين مؤلفه. »بازانديشي«و » ازجاكندگي

.استبط ترمهاجهان شمول آن

»تهـي شـدن مكـان   «و » تهـي شـدن زمـان   «ايي زمان و مكان را با دو مفهوم گيدنز ابتدا جد

از ديد او در جوامع پيشامدرن هميشه زمان با مكـان در ارتبـاط بـود و تعيـين     . دهدتوضيح مي

گيـري مسـتقلي پيـدا    يكي زمـان معيـار انـدازه   دقيق زمان ناممكن بود، اما با اختراع ساعت مكان

ان، تهي شدن مكـان هـم رخ   در پي تهي شدن زم. شودكند و پيوند زمان با مكان گسسته ميمي

در جوامع سـنتي مكـان   . توان فهميدرا بر حسب جدايي مكان از محل مي»مكان تهي«. دهدمي

دايش مدرنيته آرام آرام ارتباط افراد با با پي. يابدبيشتر با تصور جايگاه و حضور فيزيكي معنا مي
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تقويـت  "غايـب "دهد و روابط ميان ديگـرانِ  مييكديگر مستقل از محل و حضور فيزيكي رخ 

از اين رو مكان بيش از پيش از محل جدا شد و ديگـران از جهـت محلـي از موقعيـت     . شدمي

.نداهارتباط چهره به چهره دور شد

كـنش  هاي محليِ همروابط اجتماعي از محيط»كنده شدن««»ياز جا كندگ«بنا به تعريف او 

: 1384گيـدنز،  (» مكاني است-هاي نامحدود زمانيو تجديد ساختار اين محيط در راستاي پهنه

كننـده دارنـد،   درن نقـش تعيـين  دو نوع مكانيسم از جاكننده در تغيير نهادهاي اجتماعي م). 26

هـاي  نظـام «هـا را  كـه در مجمـوع آن  » هاي تخصصـي منظا«و ديگري » هاي نماديننشانه«يكي 

هاي انجام كار فنـي يـا داراي مهـارت    هاي تخصصي نظاممنظور گيدنز از نظام. نامدمي»انتزاعي

هـاي مـادي و اجتمـاعي زنـدگي كنـوني مـا را       هاي وسيعي از محـيط تخصصي است كه حوزه

هـاي نمـادين   هـاي تخصصـي و نشـانه   ماز نگاه گيدنز نظا). 33: 1384گيدنز، (دهند ميسازمان 

-ي چشـم »هـا تضمين«سازند و با فراهم كردن ط جدا ميهاي محيروابط اجتماعي را از فوريت

: 1384گيـدنز،  (دهـد  دار، عمل ازجاكنندگي را انجام مـي مكانيِ فاصله-ها در پهنه زمانيداشت

35.(

از ديـدگاه او بازانديشـي   . سومين ويژگي پويايي مدرنيته، تخصيص بازانديشانه دانش اسـت 

منـد  توليـد دانـشِ نظـام   «گويد؛ كه مينحويشود، بهدر دوره مدرن وارد مبناي بازتوليد نظام مي

شود و زندگي اجتمـاعي  ناپذير بازتوليد نظام تبديل ميدرباره زندگي اجتماعي، به بخش جدايي

نظـر وي در شـرايط مدرنيتـه بـا     از). 64: 1384گيـدنز،  (» سازدميهاي سنت رها را از قطعيت

هاي انتزاعي و بازانديشـي، اعتمـاد از جايگـاه مهـم و     مكاني، نظام-گيري زمانيتوجه به فاصله

هـاي مـدرن و پيشـامدرن،    او ضمن تحليل الگوي اعتماد در فرهنـگ . اي برخوردار استبنيادي

ح اعتمـاد و روابـط   در سـط . كنـد اعتماد را در سه سطح بنيادي، شخصي و انتزاعي بررسي مـي 

هـاي جهـاني   ميان گـرايش «كند شخصي به بحث دوستي در دوره مدرن اشاره دارد و تاكيد مي

وجـود دارد و  ) و نيز ديالكتيكي(ام، پيوند مستقيم مدرنيت و آنچه تبديل شكل صميميت ناميده

). 136: 1384گيدنز، (» توان تحليل كردميهاي اعتماد تبديل شكل صميميت را طبق مكانيسم
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گيدنز اعتماد را به عنوان اطمينان به اعتمادپذيري يك شخص يا نظام، با توجه به يك رشته 

كند، در آنجا كه اين اطمينان نشانگر ايمان به صداقت يـا  پيامدها يا رويدادهاي معين تعريف مي

ه او از نگـا ). 42: 1384گيـدنز،  (باشـد  ) دانش فني(عشق به ديگري و يا صحت اصول انتزاعي 

زيرا اعتماد به كساني كـه حضـور دارنـد و تمـام     . اعتماد به غيبت در زمان و مكان ارتباط دارد

كـه عملكردهـايش شـناخته و    هايشان در معرض ديد است و همچنين اعتماد به نظـامي  فعاليت

همچنين از نگاه گيدنز اعتماد با مفهوم زمان و مكـان  . فهميده شده است، معنا و ضرورتي ندارد

. دهـد آينده نيز مربوط است و همين ويژگي است كه اين مفهوم را با دنياي مدرن ارتباط مـي و

زيرا اعتماد يعني ضـمان و  هاي سازماندهي زمان آينده هستند،از نظر او اعتماد و ريسك، شيوه

. تعهد دادن به شخص، گروه، يا نظام در طول زمان آينده

را »اعتماد بنيادين«او از اين منظر . شناختي نيز هستاز نظر گيدنز اعتماد داراي وجهي روان

كه اعتماد به دنياي عيني و ملموس و همچنين اعتماد بـه هميشـگي بـودن ديگـران اسـت و از      

اعتماد). 323: 1385گيدنز، (دهد گيرد، شرح ميميتجربيات نخستين مراحل كودكي سرچشمه 

تباط با خطرهـاي احتمـالي يـا واقعـيِ ناشـي از      اي حمايتي، شخص را در اربنيادين همانند پيله

دهد و نوعي احساس تداوم و نظـم در رويـدادها، حتـي    هاي متقابل ياري ميها و واكنشكنش

هايي كه به طور مستقيم در حوزه ادراك شخص قرار ندارند يـا امنيـت وجـودي را در فـرد     آن

).323: 1385گيدنز، (كند ميايجاد 

هاي پيشامدرن و مـدرن متفـاوت   هاي اعتماد و مخاطره را در فرهنگها و محيطگيدنز زمينه

هاي چهره به چهره و مبتنـي  هاي ماقبل مدرن بر پايه پايبندياز نظر وي اعتماد در نظام. داندمي

هـاي پيشـامدرن را اهميـت شـديد     اعتماد در فرهنـگ او زمينه عمومي . است» حضوريهم«بر 

ها را نظـام خويشـاوندي،   اساس چهار محيط اعتماد در آن سامانداند و بر ايناعتماد محلي مي

به باور گيدنز در شـرايط مـدرن زمينـه و    . كندبيني مذهبي و سنت بيان مياجتماع محلي، جهان

هـاي  فعاليت«كند؛ او تĤكيد مي. اندهاي اعتماد مذكور يا از بين رفته و يا بسيار تحليل رفتهمحيط

ي اما در اين شرايط، تاثير سه نيـروي بـزرگ و پويـا   . انديت و زمينهبشري همچنان داراي موقع

، برخـي  »بازانديشي نهادي«و » هاي ازجاكندگيمكانيسم«، »جدايي زمان و مكان«مدرنيت، يعني 
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گيـدنز،  (» .سـازد هاي محلي مجزا ميهاي بنيادي روابط اعتمادآميز را از صفات محيطاز صورت

هـر چنـد روابـط خـانوادگي بـه ويـژه در قالـب خـانواده         «اه وي، ، بنابراين از نگ)129: 1384

اي، براي اكثريت مردم هنوز اهميت دارد، اما ديگر خانواده حـامالن پيونـدهاي اجتمـاعيِ    هسته

بـا توجـه بـه    ). 129همـان،  (» .آينـد مكـاني بـه شـمار نمـي    -يافته در پهنه زمـاني بسيار سازمان

مكاني، اولويت مكان از بين رفته است و مكان -زمانيگيري هاي ازجاكندگي و فاصلهمكانيسم

شود، ديگر بـه  ها ساخته مييافته است، زيرا ساختارهايي كه مكان به وسيله آنخصلتي توهمي 

). 129همان، (شوند اي محلي سازمان داده نميگونه

او . گيرداز اين جهت گيدنز مبناي ديگري را براي روابط اعتماد در شرايط مدرن در نظر مي

دانـد، و از  هاي انتزاعيِ از جاكنده ميدر اين شرايط را روابط اعتماد مبتني بر نظامزمينه عمومي 

اول؛ روابط شخصي دوستي يـا صـميميت جنسـي بـه عنـوان      «برد؛ سه محيط اعتمادآميز نام مي

بـط در  هـاي انتزاعـي بـه عنـوان وسـيله تثبيـت روا      وسيله تثبيت پيوندهاي اجتماعي، دوم؛ نظام

گرايانـه بـه عنـوان    مكاني و سوم؛ انديشه ضدواقعي و آينده-هاي نامشخص زمانيراستاي پهنه

هاي بدون روابط وجه اعتماد در اين شرايط پايبندي). 123همان، (» شيوه ارتباط گذشته و حال

وع هاي تخصصي كه در مجمهاي نمادين يا نظامچهره به چهره است كه به رشد اعتقاد به نشانه

در ضمن از نگاه گيـدنز اعتمـاد   ). 95همان، (شوند شوند، مربوط ميهاي انتزاعي ناميده مينظام

هاي تخصصي داراي چنان اهميت و ضرورتي است كـه ماهيـت نهادهـاي مـدرن را بـه      به نظام

. داندها عميقاً وابسته ميهاي اعتماد به اين نظاممكانيسم

جتماعي وابسته به مكان، پيونـدهاي خويشـاوندي، روابـط    روابط ااز ديدگاه گيدنزبنابراين 

و روابط جنسي، از عناصـري هسـتند كـه بايـد تـاثير      ) دوستي(شخصي صميمانه ميان همگنان 

هـاي سـنتي و   هاي اعتماد در فرهنـگ با توجه به بحث زمينه. مدرنيته را بر هر كدام بررسي كرد

مكـان، ازجاكنـدگي و گسـترش    -زمـان گيـري ها در شرايط مدرن به واسـطه فاصـله  تحليل آن

يافته است و روابط اجتماعي طور كه بيان گرديد، مكان خصلتي مجازيهاي انتزاعي، هماننظام

گيـر در  هت پيونـد جـاي  در واقع از ج«. اندو پيوندهاي اجتماعي از وابستگي به مكان رها شده

. )140: 1384گيدنز، (» نابود شده است»اجتماع«مكان بيشتر 
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كه انـواع  اين«به باور گيدنز، در دوران جديد پيوندهاي خويشاوندي نيز تحليل رفته است و 

انـد،  هاي جوامع مـدرن نيرومنـد بـاقي مانـده    خاصي از پيوندهاي خانوادگي در برخي از محيط

تواند به معناي اين باشد كه خويشاوندي هنوز همان نقشي را كه زمـاني در تنظـيم زنـدگي    نمي

مكـان و پيونـدهاي خويشـاوندي    ).140همان، (» .كندكرد ايفا ميكثريت مردم بازي ميروزانه ا

توانند به ميـزان گذشـته زمينـه اعتمـاد و روابـط     اند ديگر نميدر شرايط مدرنيته تحليل رفتهكه

هـاي دوسـتي در شـرايط مـدرن     ضمن تاكيد بر تغييرات ويژگيگيدنز. صميمانه را فراهم كنند

هـاي پيشـامدرن، اعتمـاد بنيـادي در روابـط اعتمـادآميز شخصـي در        در محيط«كند تصريح مي

گرچه هر يك از اين پيونـدهاي اجتمـاعي   . ها جاي دارداجتماع، پيوندهاي خانوادگي و دوستي

ي صميميت عاطفي باشـد، ايـن صـميميت شـرط بقـاي اعتمـاد شخصـي        تواند در برگيرندهمي

هـاي  غيـر رسـمي صـداقت و شـرافت چهـارچوب     پيوندهاي شخصي نهادمند و اصول . نيست

كـه در مدرنيتـه وضـعيت اعتمـاد از     در حالي). 142: 1384گيدنز، (» .سازنداعتماد را فراهم مي

اعتمـاد در يـك   «شـود و  وابستگي به مكان و روابط خويشاوندي رها و منوط به صميميت مـي 

و مستلزم باز بـودن  »نندكار ك«شود كه طرفين بايد روي آن سطح شخصي، تبديل به طرحي مي

.فرد به روي ديگران است

آن را بلكه بايـد  با اصول ثابت هنجاربخش در اختيار داشت، اعتماد را توان يامروز ديگر نم

عالقه خاص ما به . صدر استجلب كرد و وسيله اين كار، نشان دادن محبت و سعه به زحمت 

اين روابط . است، بيانگر همين پديده استبه همان معنايي كه امروزه مورد نظر»روابط«داشتن 

شده نيسـت بلكـه بايـد    همان پيوندهاي مبتني بر اعتمادند، جايي كه اعتماد امري از پيش تعيين

و 144همـان،  (» اسـت "خودواگشـايي "روي آن كار كرد و اين كار به معنـاي فراگـرد متقابـل    

145.(

پيونـدهاي  «و » اجتمـاع محلـي  «ز بدين شكل به تدريج مبناي اعتماد در روابـط شخصـي، ا  

شود كه طـرفين  دهد، و امري ميتغيير جهت مي» خودواگشايي«و » صميميت«به » خويشاوندي

هـاي مـدرنِ   از اين جهت گيدنز گـذار بـه صـورت   . بايد براي به دست آوردن آن تالش نمايند

دهـد و  مـي پيونـد "آميـز فرديـت محبـت  "گيري عشق رمانتيك يا آغوشانه را با شكلروابط هم
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145همـان،  (دانـد  هاي اعتماد شخصـي در هـم تنيـده مـي    مجموعه عشق رمانتيك را با پويايي

روابط هماغوشي بيش از پيش مستلزم كشف متقابل اسـت كـه طـي    «كند وي تأكيد مي). 146و

آن، فراگرد تحقق نفس عاشق به همان اندازه صميميت روز افزون با معشوق بخشـي از تجربـه   

سان، اعتماد شخصي بايد از طريق خودكـاوي برقـرار گـردد؛    بدين. دهدرا تشكيل مياين رابطه 

شـود كـه ارتبـاط مسـتقيم بـا بازانديشـي       بنابراين، كشف خود هر شخص تبديل به طرحي مي

بدين صورت، روابط شخصي و اعتماد درون اين روابط در دوران ). 146همان، (» مدرنيت دارد

كشـش  «كند و يند خودواگشايي با اعتماد بنيادين ارتباط پيدا ميمدرن به واسطه صميميت و فرا

به سوي تحقق نفس مبتني بر اعتماد بنيادي است و اين اعتماد تنها با بـاز بـودن خـود بـه روي     

). 148همان، (» هاي شخصي برقرار گرددتواند در زمينهديگران مي

اصـول غيرشخصـي در زنـدگي    هاي انتزاعـي و اعتمـاد بـه    گيدنز با توجه به گسترش نظام

اند، اجتماعي و اين واقعيت كه روابط غيرشخصي بيش از پيش روابط شخصي را به تحليل برده

مكاني، بخش مهمـي  -گيري زمانيمعتقد است روابط شخصي نيز  مانند نهادهاي فراگير فاصله

هاي اجتماعي و زندگي شخصي و پيوند) 143همان، (اند هاي اجتماعي مدرنيته شدهاز موقعيت

تغييـر شـكل   «آن «). 144همـان،  (انـد  هـم تنيـده  هـاي انتزاعـي عميقـا در    رترين نظـام در فراگي

هـاي  اي دارد كـه مكانيسـم  گيـري ام، بستگي به همان فاصلهكه من از آن سخن گفته»صميميت

ـ هـا، بـه ارمغـان مـي    شده الزمه اين محـيط هاي اعتماد دگرگونازجاكننده در كنار محيط . دآورن

براي مثال، با پـول  . هاي آشكار متنوعي كنش متقابل دارندهاي انتزاعي به شيوهصميميت و نظام

ايـن خـدمات جهـان    شناسي را خريد و با استفاده از راهنمـايي توان خدمات تخصصي روانمي

). 170همان، (» صميمانه و غيرشخصي دروني را براي خود كشف كرد

هـاي  تغيير شكل صميميت با بحث هويت شخصي و شـيوه از نگاه گيدنز روابط شخصي و 

گيـدنز،  (انـد  زندگي نيز ارتباط دارد و رابطه ناب و هويت شخصي به شدت با هـم در آميختـه  

هـاي سـنتي تـابعي از جنسـيت، تبـار، پايگـاه       از نظر او هويت شخصي در فرهنگ). 22: 1385

توانسته وضعيتي منفعالنه داشته و نميها اجتماعي و ديگر صفاتي بوده است كه فرد در برابر آن

ران امـا در دو . دسـت آوردن هويـت خـويش ايفـا نمايـد     است به صورت فعال نقشي براي بـه 
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هـا  در آن»خـود «تـري كـه   هاي نهادين وسيعد زمينهرا همانن»خود«بايد مفهوم «مدرنيته متاخر، 

. )1385:18يدنز، گ(» بازانديشانه ساخت و پرداخت/يابد به نحوي بازتابيتحقق مي

تحقق نفس و ساختن خود كه در بندهاي قبلي به آن اشاره شد، فرايندي است بدين ترتيب

دهـي بـه هويـت در دوران مـدرن مربـوط      كه از سويي با بازانديشي و از سوي ديگر بـا شـكل  

ساخت خود به عنوان يك طرح بازانديشانه بخشي اساسي از بازانديشـي مـدرنيت را   «. شودمي

كننـد و پـيش   هاي انتزاعي فراهم ميهايي كه نظامها و گزينهفرد مدرن بايد از ميان راه. سازدمي

). 148: 1384گيدنز، (» نهند، هويتش را پيدا كندرويش مي

»رابطه ناب«ر شكل صميميت و ظهور تغيي

1»عشـق شـهواني  «پردازد كه آغاز آن به روندي مي،»تغيير شكل صميميت«گيدنز در كتاب 

رابطـه  «رسـد و بـه   در روابط شخصي مـي 3»عشق توامان«و 2»عشق رمانتيك«است و سپس به 

او در . دانـد متفاوت مـي »عشق رمانتيك«گيدنز عشق شهواني را از مفهوم . ختم مي شود4»ناب

انگـارد، عشـق رمانتيــك را از   اي كــم و بـيش جهـاني مــي  كـه عشــق شـهواني را پديـده   حـالي 

: 1992گيـدنز،  (است ظهور كرده19و 18ند كه در اروپاي قرن هاي دااختصاصات فرهنگي مي

كننده يك ارتباط كلي بين عشق و وابستگي جنسي است، از ديدگاه او، عشق شهواني، بيان). 38

اين عشـق درگيـري عـاطفيِ    . گرددو با اضطراري كه از زندگي روزمره جدا است، مشخص مي

مكن است يك يـا هـر دو طـرف رابطـه را از وظـايف      فراگير و نيرومندي با ديگري است كه م

عشق شـهواني فـرد را از زنـدگي ايـن     «). 37و38: 1992گيدنز،(شان غافل كندمعمولي روزمره

هاي راديكالي همچون قرباني كردن را هم براي در نظر گرفتن گزينهاندازد و آمادگيجهاني مي

ني بـراي نظـم جامعـه و انجـام وظـايف      به همين علت، عشق شهوا) 38همان، (» كندايجاد مي

ها اين نوع عشق به نـدرت بـه عنـوان پايـه كـافي يـا       در همه فرهنگ. اجتماعي خطرناك است

1 -Passionate love
2 -Romantic love
3- Confluent love
4- Pure relationship
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شـود  شود و معموال نوعي سركشي محسوب مـي ضروري براي يك ازدواج مطلوب پذيرفته مي

). 38همان، (

به جاي منطق (دوطرفه گيدنز عشق رمانتيك را طليعه شكل گرفتن ازدواج بر مبناي گرايش

گويد گفتن كند و ميو آن را روايتي از درون يك زندگي شخصي معرفي مي. داندمي) اقتصادي

او شـروع عشـق   . داستان يكي از معاني رمانس است و اينك اين داستان شخصـي شـده اسـت   

دانـد و معتقـد اسـت اسـت نـوع عشـق       زمـان مـي  رمانتيك را كم و بيش با پيدايش رمـان هـم  

بـه اعتقـاد گيـدنز    ). 39همـان،  (عشق ناب را گسـترش داده اسـت   » بازانديشي«دالحدوث جدي

هاي عشق رمانتيك براي اولين بار عشق و آزادي را با هم مـرتبط سـاخت و پيونـدي بـين     ايده

وي عشق رمانتيك را با عقالنيـت نيـز   ). 39همان، (آزادي و متحقق كردن خود بر قرار ساخت 

گيـدنز، قبـل از   ). 41همان، (بيند اي براي كنترل آينده ميآن را مسير بالقوهداند و در ارتباط مي

و »عشق توامـان «دهد به نام عيت ديگري را شرح ميرسيدن به رابطه ناب در دوران جديد وض

. دانداين نوع عشق را در برابر عشق رمانتيك فعال و مشروط مي

پـردازد كـه   ه توضيح مفهوم رابطه ناب مـي گيدنز پس از توضيح دو نوع عشق مزبور نهايتا ب

همـان رابطـه و فـارغ از    ) نفـس (اي بـراي خـود   او عشـق نـاب را رابطـه   . اي برابر استرابطه

بـه  ). 58همـان،  (دانـد  دو طـرف رابطـه مـي   هاي بيروني و فقط براي رضايت عاطفي وابستگي

نـاب وابسـته بـه    خالف پيوندهاي شخصي يا خصوصي در جامعه سـنتي، رابطـه  بر «كه نحوي

نمايد كـه گـويي در فضـا شـناور     زندگي اجتماعي و اقتصادي نيست و چنان مييرونيعوامل ب

او توضيح مي دهد كه ازدواج ها در دوران ماقبل مدرن بيشـتر بـه   ). 1385:131گيدنز، (»است

پيونـد  ر مالحظـات اقتصـادي قـرار داشـتند،    وسيله والدين ترتيب داده مي شدند و تحـت تـاثي  

آور و زن خانه دار شـگل مـي گرفـت،   هاي تقسيم كار داخليِ شوهر نان ويي در چاچوبزناش

گرديدنـد،  تعيين شده و جـا افتـاده تنظـيم مـي    روابط بر پايه قواعد و الزام هاي بيرونيِ از پيش

گـردد و  ت ساخته شده توسط طرفين تنظيم مـي ، رابطه ناب به واسطه عشق و صميميحاليكهدر

گويد كه گـويي رابطـه در فضـا شـناور     رو، او ميوابسته نيست، از اينون از رابطهبه عوامل بير

اي خـارج از  از نگاه او اعتماد در رابطه ناب نيز از قيد هر گونه معيـار بيرونـي و ضـابطه   .است
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همـان،  () خويشاوندي، وظيفه اجتماعي يا تكـاليف سـنتي  معيارهاي(شود نفس ارتباط آزاد مي

ارتباط ناب منوط به اعتماد متقابل است و اعتماد متقابـل نيـز بـه نوبـه خـود      «او به اعتقاد. )22

بـراي ايجـاد اعتمـاد، شـخص     ]كه[....ا صميميت و خودماني شدن استتوام باي نزديك رابطه

بايد هم به ديگري اعتماد كند و هم خودش دست كم در محدوده رابطه مورد نظر قابل اعتمـاد  

هـا نهفتـه   و صميميت و خودماني شدن را در ذات اشكال نـوين دوسـتي  ا. )140همان، (» باشد

پذير است كـه از نظـر   گيري صميميت تنها در ميان افرادي امكانكند شكلداند و تصريح ميمي

هويت شخصي به نوعي احساس امنيت دست يافته باشند، و از اين بابت است كه گيدنز طـرح  

راه آيـا همـه چيـز روبـه    «داند كـه بـا پرسـش    ه ناب مير رابطدبازانديشي خود را محور مهمي 

از نظر او خودآزماييِ مرتبط با رابطـه نـاب آشـكارا و عميقـاً بـا طـرح       . شودمطرح مي»است؟

ابطـه نـاب، فقـط    در ر«و )133همـان،  (ايم مرتبط اسـت  اي كه از خود ترسيم كردهبازانديشانه

تا آن ديگري، در واكنش به ايـن  »اسدوجود ديگري را به رسميت بشن«كافي نيست كه شخص 

موضوع مهم اين اسـت كـه بـر    بلكه . تر احساس كندرفتار هويت شخص خويشتن را مستحكم

ينـدهاي بـه هـم پيوسـته خودكـاوي و      آگفته هويت شخصي از خـالل فر هاي پيشاساس نكته

»تعهـد ««نز همچنين از نگـاه گيـد  .)142همان، (» يابدگري با طرف مقابل استحكام ميخودماني

تعهد در بافت كلي رابطه نـاب، بـه طـور    ... هاي ناب نقشي مركزي بر عهده دارددر زمينه رابطه

هاي شخصـيِ نزديـك   مدرن تداوم ارتباطپيشاكلي جانشين همان لنگرهايي است كه در جوامع 

. )135همان، (» ندكرا تضمين مي

هابندي و فرضيهجمع

گيدنز بيان شد، يكي از پيامدهاي مدرنيتـه تغييـر شـكل    طور كه در مرور فشرده آرايهمان

هـاي جهـاني مـدرنيت و تغييـر     گيدنز ميان گـرايش . است» رابطه ناب«گيري صميميت و شكل

را صـميميت تغيير شكلگويدبيند؛ و ميمي) و نيز ديالكتيكي(شكل صميميت پيوندي مستقيم 

نـابراين در دوران مـدرن و زنـدگي امـروزي     ب.ميتوان تحليل كردهاي اعتمادبر مبناي مكانيسم

هـاي  هـاي ازجاكنـدگي و در نتيجـه گسـترش نظـام     شدن زمان و مكان و مكانيسمهمراه با تهي
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هاي محلي و روابط خويشاوندي وابستگي به اجتماعهاي اجتماعي ازانتزاعي، پيوندها و ارتباط

اجتماع (و وابسته به اين منابع شده رها شده است، و اعتماد شخصي ديگر چيزي از پيش تعيين

نيست؛ بلكه تبديل به طرحي شده است كه طرفين بايـد روي آن  ) محلي و روابط خويشاوندي

از ايـن بابـت اعتمـاد متقابـل بـين      . كار كنند و اين به معناي فراگرد متقابل خودواگشايي است

انتخابي با رابطه مبتني بـر  شخصي از خويشاوندان و آشنايان و افراد وابسته به مكان، به دوستانِ 

صميميت انتقال يافته است و الگوي روابط تغيير كرده و وابسته به اعتمـاد بنيـادين يـا نگـرش     

اين نوع اعتماد مبنـا و اسـاس   . بينانه و مثبت نسبت به خود، زندگي و ديگران شده استخوش

. اعتمادهاي ديگر و احساس امنيت نيز است

هـاي فراوانـي كـه    نش و اطالعات تخصصي و فني، انتخـاب هاي تخصصي از طريق دانظام

انـد و در  هـاي سـنتي را سسـت نمـوده    اند، اعتبار باورها و دستورالعملبراي افراد فراهم آورده

ها و تنظـيم روابـط افـراد بـه دسـت      اي را براي سامان بخشيدن به كنشمقابل دانش بازانديشانه

متحقـق  از خود و در راه هدايت و خود با پرسش دائمي كه پروژه بازانديشانهاند؛ به نحويداده

هاي تخصصـي و اعتمـاد   اي به نظاماين پروژه به طور فزايندهكند،ساختن خويشتن حركت مي

هـاي انتزاعـي و   هاي زنـدگي و گسـترش نظـام   در نتيجه با نو شدن شيوه.انتزاعي وابسته است

هاي اجتماعي مبتني بر اجتماع وندها و ارتباطاعتماد، اطمينان و احساس امنيت حاصل از آن، پي

گيرد كـه محـور و اسـاس    ها و روابطي شكل ميرنگ و دوستيمحلي و روابط خويشاوندي كم

. شودآن صميميت و رضايت عاطفي مي

بدين ترتيب با توجه به چارچوب و مفاهيم نظري ذكرشده، چهار فرضيه اوليه ايـن تحقيـق   

: بندي كردتتوان صوررا به شكل زير مي

. رابطه مستقيم دارد» اعتماد بنيادين«با » رابطه ناب«•

. رابطه دارد» اعتماد متقابل بين شخصي«با » رابطه ناب«•

. رابطه مستقيم دارد» اعتماد انتزاعي«با » رابطه ناب«•

. رابطه مستقيم دارد» امنيت وجودي«با » رابطه ناب«•
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هاي ارتباطي با افـزايش اطالعـات   واسطه رسانههاي تخصصي و بازانديشي به همچنين نظام

انبـوه  «گويـد  گيـدنز مـي  . كنندها موجبات بازانديشي و بازنگري دائمي افراد را فراهم ميو داده

هاي تلويزيوني و راديويي بـه  هاي راهنما و همچنين برنامهاز مقاالت تخصصي و كتابعظيمي

كه درباره روابط خصوصـي و شخصـي افـراد    هايي هستند طور مداوم ناقل اطالعات و پژوهش

هاي خود را به طور بازتابي در معـرض بازسـازي يـا تغييـر و     هستند و موضوع بحث و فحص

تـوانيم  لذا بر فرضـيات ديگـري نيـز مـي    ). 135: 1385گيدنز، (» هاي ماهوي قرار ميدهندتبديل

.تاكيد كنيم

.اي رابطه مستقيم داردرابطه ناب با مصرف رسانه

توانـد شـيوه زنـدگي    هاي بيشتري دارد و ميديد گيدنز، در شرايط مدرن، هر فرد انتخاباز 

هايي كه مدرنيتـه بـه وجـود آورده    خود را انتخاب نمايد و اين امكان بيشتر به واسطه دگرگوني

انتخـاب شـيوه زنـدگي و    «بـه بـاور او،   . است، نه به واسطه موقعيت و پايگاه افـراد فراهم شده

دهنـده  هاي اجتماعي يا از عناصر تشكيلي زندگي دقيقا در بطن زندگي روزمره عاملريزبرنامه

كنـد بـه   كـه بـه افـراد كمـك مـي     هاي نهـاديني اسـت   آن زندگي نيست بلكه مرتبط با موقعيت

دهند چرا در اوضاع و احـوال  اين يكي از داليلي است كه نشان مي. هاي خود شكل دهندكنش

ريزي زندگي تاثيراتي كم و بيش عـام دارد و چنـدان   زندگي و برنامهتجدد كنوني انتخاب شيوه

گيـدنز،  (» هـا نـدارد  هاي ويژه آنها و محدوديتهاي اجتماعي افراد يا گروهارتباطي با موقعيت

ي خاصي از زندگي انتخـاب  بنابراين رابطه ناب كه به عنوان يكي از عناصر شيوه). 126، 1385

. اجتماعي نيست-پايگاه اقتصاديشود چندان وابسته بهمي

. اجتماعي فرد وابسته نيست-رابطه ناب به پايگاه اقتصادي

شـان  كه جوانان و افراد داراي تحصيالت بيشتر بـه دليـل ارتباطـات و اطالعـات    نظر به اين

بـا توجـه بـه    همچنينتخصصي و بازانديشانه آن دارند،هايمواجهه بيشتري با مدرنيته و نظام

هـاي  تـر داراي نگـرش  دهد جوانان نسـبت بـه افـراد مسـن    ه اكثر تحقيقات قبلي نشان ميكاين

ه سـن و  ، در اين تحقيـق نيـز رابطـ   )1382هاي ايرانيان،ها و نگرشارزش(هستند تري غيرسنتي
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بررسي شده و رابطه مستقيم سن و تحصيالت با رابطـه  »رابطه ناب«تحصيالت با متغير وابسته 

. ضيه مطرح گشته استناب به عنوان فر

. رابطه ناب با سن رابطه مستقيم دارد

.رابطه ناب با تحصيالت رابطه مستقيم دارد

پيشينه تحقيق

هاي اعتمادهاي سه گانه و احسـاس امنيـت وجـودي    اهيم مدرنيته متأخر گيدنز، مفهوماز مف

ر به آنها اشاره مي كه در زيجش و ارزيابي قرار گرفته است،اين نظريه در چند تحقيق مورد سن

گيـدنز را در جامعـه ايـران بسـنجد،     "رابطـه نـاب  "اما تحقيقي كه بطور مشخص مفهوم .گردد

مفهـوم رابطـه نـاب    مقاله خارجي كه بطـور مشـخص   يكهمچنين به . مشاهده نگرديده است

.شوداند اشاره ميگيدنز را سنجيده

مطالعه تطبيقي اعتمـاد اجتمـاعي در   «ان ن نامه دوره دكترا خود با عنودر پايا) 1382(كمالي 

، مفاهيم اعتماد هاي سه گانـه  »)با تاكيد بر سازمان هاي تخصصي(دو حوزه فرهنگ و سياست 

گيدنز؛ اعتماد انتزاعي، اعتماد بنيادين و اعتماد متقابل بين شخصي و همچنين احساس امنيت را 

در ايـن تحقيـق متغيـر اعتمـاد     . استسنجش و ارزيابي قرار داده در كنار متغيرهاي ديگر مورد

همچنـين  ). 341همان، (متقابل بين شخصي با دو معرف امانت و صميميت سنجيده شده است 

اعتماد بنيادين با سه معرف اعتماد به خود، اعتماد بـه زنـدگي و اعتمـاد بـه ديگـران، و اعتمـاد       

نين احساس امنيت بـا  انتزاعي به سازمانهاي تخصصي با دو معرف كارآمدي و استمرار، و همچ

).     305همان، (اند اسي و جاني مورد سنجش قرار گرفتهچهار معرف اقتصادي، اجتماعي، سي

زنـان و بـاز تعريـف هويـت     «ان نامه دوره دكترا خود بـا عنـوان   در پاي) 1382(رفعت جاه 

ت گيـدنز  ايشـان از نظـرا  . ، به بررسي باز انديشي هويت زنان در تهران پرداخته است»اجتماعي

مفهوم اعتماد بنيادين بـا توجـه بـه    . به عنوان يكي از منابع چارچوب نظري استفاده نموده است

آراي گيدنز به عنوان متغير مستقل و يكي از عوامل مؤثر بر هويت شخصي از متغير هاي مـورد  

).  135: 1382رفعت جاه، (بررسي پژوهش فوق بوده است 
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صميميت به عنوان يك پديـده دو لبـه؟   «با عنوان له اي در مقا) 2002(2و سيمونز1آگروس

دنز و اثرات مثبت و منفـي  ، با تحقيقي تجربي مفهوم رابطه ناب گي»يك آزمون تجربي از گيدنز

در اين تحقيق، محقيقن فوق، مفهوم رابطه ناب را بـه عنـوان متغيـر مسـتقل بـا      . سنجندآنرا مي

.اندو رفتارهاي سنتي سنجيدههاي سنتياستفاده از شاخصهاي صميميت، نگرش

روش پژوهش

هاي اين تحقيق از طريق روش پيمايشي و با اسـتفاده از تكنيـك پرسشـنامه گـردآوري     داده

ش افـراد شـاغلِ داراي   جامعـه آمـاري پـژوه   . شده است و واحد تحليل اين تحقيق فرد اسـت 

بنـابر  . باشـند تهـران مـي  گانه شهر 22كن در مناطق و ساسال35تا 18ما بين ) نمتاهال(همسر 

نفر در تهران شـاغل هسـتند و از ايـن    2649940حدود 1385سرشماري نفوس و مسكن سال 

نفـر مـابين   1261492نفر متاهل ميباشند، از تعداد كل شاغلين حـدود  1871390تعداد شاغلين 

35-18نفر مـابين  890867سال سن دارند، همچنين از تعداد كل شاغلين متاهل حدود 18-35

بـراي در ايـن تحقيـق   . هستند، كه اين تعداد جامعه آماري اين تحقيق را تشـكيل ميدهنـد  سال 

استفاده شـده  كوكرانگيرينمونهمعادلهازآماريجامعهداشتناختياردربانمونهحجمتعيين

و واريـانس  % 95درصد و سطح اطمينان % 5حجم نمونه با در نظر گرفتن احتمال خطاي است،

عدم وجود صفت در جامعه با استفاده از اين % 50وجود صفت و % 50امعه به نسبت صفات ج

.نفر گرديده است384تعداد حجم نمونه در حدود فرمول محاسبه و 

هاي ناب قبل از هر چيز در قلمـرو ازدواج و رفاقـت و   توجه به اينكه در نظر گيدنز رابطهبا

در ايـن پـژوهش نيـز بـه منظـور      ، )142، 1385، گيدنز(آيند يد ميهاي بسيار نزديك پددوستي

برداشت يكسان از موقعيت رابطه، مفهـوم رابطـه نـاب تنهـا در بـين افـراد داراي همسـر و در        

همچنين با توجه به تعريف و مفهوم رابطه . موقعيت رابطه ازدواج سنجيده و بررسي شده است

اصلي آن اسـت، افـراد شـاغلِ داراي    ناب كه برابري و وابسته نبودن به عوامل بيروني از عناصر 

1- Neil Gross
2- Solon Simmons
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هاي تخصصي در نظريـه  كه نظامدر ضمن نظر به اين. انددرآمد براي جامعه آماري انتخاب شده

هـاي دولتـي و خصوصـي،    اي برخوردارند، فقط شاغلين سـازمان مدرنيته گيدنز از جايگاه ويژه

گيري در اين تحقيق تركيبي از روش نمونهاز اين رو،اند،براي جامعه آماري در نظر گرفته شده

به همين دليـل روشـن اسـت كـه     (1است) احتمالي(و تصادفي ) غير احتمالي(اي روش سهميه

).نتايج اين تحقيق قابليت تعميم به تمام جوانان شاغل را ندارد

متغير هاي پژوهش

جـنس،  سـن، ايمتغيرهاي زمينه: ق عبارتند ازمتغيرهاي مستقل اين تحقيمتغيرهاي مستقل؛ 

سواد، نوع شغل و همچنين پايگاه اقتصادي و اجتماعي پاسخگو كه از تركيب متغيرهـاي ميـزان   

مفاهيم. خانه مسكوني ساخته شده استتحصيالت، نوع شغل، ميزان درآمد و وضعيت مالكيت

احسـاس امنيـت،   و همچنـين اعتماد بنيادين، اعتمـاد انتزاعـي و اعتمـاد متقابـل بـين شخصـي       

هاي مستقل اين تحقيق محسـوب  نيز جزء متغير) داخلي(اي اي و مصرف رسانههدسترسي رسان

. شوندمي

رابطه ناب با ابعاد انتخابي بودن، برابرانه و غيرسنتي بودن، صـميمانه بـودن و   متغير وابسته؛ 

.، متغير اصلي و وابسته اين تحقيق است)اقتصادي و اجتماعي(فارغ از عوامل بيروني بودن 

نوع سازمان دولتي و خصوصي انتخاب شده در اين تحقيق به صورت غير احتمالي است، و از بين سازمان و ادارات -1

گانه آن در ابتدا انتخاب شده اند، سپس از بين آنها يك اداره به 22شهر تهران، شهرداري و ادارات تابعه مناطق دولتي

همچنين از بين . صورت احتمالي انتخاب شده و از بين كارمندان آنها نيز به صورت احتمالي پاسخ گويان انتخاب شده اند

اي مهندسين مشاور و شركتهاي خدمات توريستي در ابتدا انتخاب سازمانها و شركتهاي خصوصي، آموزشگاهها، شركته

شده اند، سپس از بين شركتهاي منهدسين مشاور بنا بر ليست اسامي اين شركتها گرفته شده از جامعه مهندسين مشاور 

بنا بر همچنين از بين آموزشگاهها و شركتهاي خدمات توريستي. ايران، يك شركت به صورت احتمالي انتخاب شده است

اسامي آنها در كتاب اول، دو شركت به صورت احتمالي انتخاب شده است، و از بين ليست كارمندان آنها پاسخ گويان به 

.          صورت احتمالي انتخاب شده است
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ااهيم و سنجش متغيرهتعريف مف

رابطـه  ).2، 1992گيـدنز،  (» ي برابـر اسـت  ي عاطفي و جنسرابطه ناب، رابطه«رابطه ناب؛ 

نوعي رابطه اجتماعيِ خود مرجع كه منحصـرا وابسـته بـه احسـاس رضـايت يـا پـاداش        «ناب 

با توجه بـه  ). 325، 1385گيدنز، (است » شودمشخصي است كه از خود همان رابطه حاصل مي

هـاي انتخـابي بـودن،    بـا مؤلفـه  اين متغيـر رابطه ناب در تحقيق حاضرتعريف و ابعاد مفهومي

) اقتصـادي و اجتمـاعي  (غيرسنتي بودن، صميمانه بودن و فارغ از عوامل بيروني بودن برابرانه و 

با تعريف ميزان آزادانـه و انتخـابي بـودن شـيوه     شيوه همسرگزينيشاخص . ساخته شده است

كـه  تنهـا هنگـامي  «. سنجدانتخاب همسر توسط فرد، وجه انتخابي بودن مفهوم رابطه ناب را مي

تـوانيم از  ميت به طرزي كم و بيش آزادانه انتخاب شده باشند مـا مـي  پيوندهاي دوستي و صمي

، 1385گيـدنز، (» كه امروزه در زبان مردم عادي جا افتاده اسـت، يـاد كنـيم   ، به مفهومي "رابطه"

و غيرسنتي مفهـوم رابطـه نـاب    شاخصي براي سنجش بعد برابرانههاي جنسيتينگرش). 129

گيـري  يان نسبت به زنان و مردان در حق تحصيل، تصـميم ميزان نگرش برابرانه پاسخگو.است

در خانه، اشتغال، تامين مخارج خانه و حق طالق با طيفي پنج قسمتي از كامال موافق تـا كـامال   

نيـز  كارهـاي خانـه   همچنين براي سنجش بعد مذكور از شاخص . مخالف سنجيده شده است

وظـايف  (وظايف و كارهاي خـانگي انجام استفاده شده است، كه از طريق آن رفتار برابرانه در

ها، خريـد روزمـره خانـه و امـور تعميـرات و      ها و لباسآشپزي، نظافت خانه، شستشوي ظرف

اند بررسـي  كه در زندگي روزمره بر پايه نوعي تقسيم كار جنسيتي شكل گرفته)تاسيسات خانه

:1385گيـدنز، (» اب اسـت ذير ارتباط نناپتقاضاي صميميت جزء تفكيك«كه از آنجا.شده است

هايي است كه شرط اصلي ثبات عقيـده  ها و خصوصيترابطه ناب متمركز بر صميميت«، و )22

، شـاخص )1385:137گيـدنز،  (» رددگـ پايا و دراز مدت هر يـك از دو طـرف محسـوب مـي    

مؤلفـه  . براي سنجش بعد صميمانه رابطه ناب، در بين پاسخگويان سنجيده شده استصميميت

گونه تعريف شده است؛ احسـاس نزديكـي و خودمـاني بـودن بـا طـرف مقابـل،        اينتصميمي

گري و احساس نزديكي، و سهيم بودن در احساسـات و تجربيـات مشـترك از طريـق     خودماني
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قسـمتي از  به صورت طيفي پـنج هشت معرف مؤلفه صميميت با . فراگرد متقابلِ خودواگشايي

بـر خـالف پيونـدهاي    «گويـد  گيـدنز مـي  همچنين . تخيلي زياد تا خيلي كم سنجيده شده اس

شخصي يا خصوصي در جامعه سنتي، رابطه ناب وابسته به عوامل بيروني زنـدگي اجتمـاعي و   

ازدواج بـيش از پـيش بـه    ..... نمايد كه گويي در فضا شـناور اسـت  اقتصادي نيست و چنان مي

رضـايت عـاطفي خاصـي    اي درآمده است كه دليل پيدايش و ادامـه آن احسـاس  صورت رابطه

).131: 1385گيـدنز،  (» شودزيستي و ارتباط نزديك با همسر مطلوب حاصل مياست كه از هم

با دو معرف ميزان مالك بودن عشـق و  ) اقتصادي و اجتماعي(عوامل بيروني شاخصاز اينرو 

دوست داشتن در انتخاب همسر، و همچنين ميـزان مـوثر بـودن احسـاس عاشـقانه و رضـايت       

اعتبار اقتصادي، اعتبار (طفي در دوام زندگي مشترك در نسبت با عوامل اقتصادي و اجتماعي عا

به صورت طيفـي پـنج قسـمتي سـنجيده شـده      ...) اجتماعي، نظر والدين، تقيد ديني، زيبايي و 

. است

اعتماد به دنياي عينـي و ملمـوس و همچنـين اعتمـاد بـه هميشـگي بـودن        اعتماد بنيادين؛ 

اعتمـاد  ). 323: 1385گيدنز، (گيرد ز تجربيات نخستين مراحل كودكي سرچشمه ميديگران كه ا

هاي مختلف زنـدگي و  بنيادين با سه معرف اعتماد به خود، اعتماد به زندگي و رضايت از زمينه

اعتماد به خود؛ اطمينان خاطر از رفتار خـود كـه فـردي قابـل     . موفقيت خود ارزيابي شده است

بيني و بـاور  اعتماد به زندگي؛ خوش. ايجاد ارتباط با ديگران مشكلي ندارداعتماد است و براي

ميـزان رضـايت فـرد از    . به تداوم زندگي و عدم نگراني و دلهره از بابت رخ دادن وقايع ناگوار

و كمـالي،  135: 1382جـاه،  رفعت(هاي مختلف زندگي و تصور از ميزان موفقيت خودش زمينه

1383 :305.(

ها با توجه به موضوع تحقيـق  ها و تخصصدر اين تحقيق اعتماد به سازمانزاعي؛اعتماد انت

هـاي تخصصـي اقتصـادي، بهداشـتي، آموزشـي،      ي، نظـام به صـورت كلـي و در هفـت گويـه    

قسمتي از خيلي زياد تا خيلي كـم مـورد   رساني، نظم و قضايي با استفاده از يك طيف پنجاطالع

. بررسي قرار گرفته است
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بـا توجـه بـه مفهـوم و     . ايمان به صداقت و يا عشـق ديگـري  متقابل بين شخصي؛ اعتماد

ويژگي اعتماد متقابل بين شخصي در دوران مدرن، اعتماد با معرف امـين بـودن و صـميميت و    

ها و همسـر بـا   ي اعتماد به دوستان و آشنايان، اقوام و خويشان، همكاران، همسايهدر پنج گويه

صـميميت؛  . قسمتي از خيلي زياد تا خيلـي كـم سـنجيده شـده اسـت     استفاده از يك طيف پنج

امانت؛ باور بـه تعهـد متقابـل افـراد و نظـم و      . احساس رابطه نزديك و خودماني با افراد ديگر

).305: 1383كمالي، (استمرار در عملكرد آنان نسبت به خود 

ست بلكه احساس نـاامني  اعتمادي نياعتماد، بينقطه مقابل،نظر گيدنزبنابراحساس امنيت؛ 

اش همـان  مايـه ترين معناي آن، حالتي ذهني اسـت كـه جـان   نقطه مقابل اعتماد به عميق«. است

در اين مطالعه احساس امنيـت در چهـار   ). 1384:119،گيدنز(» هراس وجودي استنگراني يا 

ز يـك طيـف   بعد امنيت اجتماعي، امنيت اقتصادي، امنيت سياسي و امنيت جاني و با اسـتفاده ا 

).305: 1383كمالي، (قسمتي مورد بررسي قرار گرفته است پنج

اعتبار و پايايي

اي در ايـن تحقيـق و بـراي    به منظور بررسي همسازي دروني مفاهيم و متغيرهاي چندگويه

نفر در آن شـركت  30ي مقدماتي كه اطمينان يافتن از پايايي سئواالت پرسشنامه، در يك مطالعه

دهد كه نتايج به دست آمده نشان مي. ش ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده استداشتند از رو

. سنجش اين مفاهيم از پايايي به معني ثبات و تكرارپذيري سنجش برخوردار است

ميزان پايايي متغيرهاي تحقيق-1جدول 

متغيرها
ضريب آلفاي 

كرونباخ

71/0هاي جنسيتينگرش

61/0اعتماد بنيادين

متقابل بين اعتماد

شخصي
80/0

77/0اعتماد انتزاعي

80/0صميميت
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65/0خود مختاري

60/0عوامل بيروني

هاي پژوهشيافته

هاي فردي پاسخگويانويژگي

كـه ويژگيهـاي   پاسخگو مورد بررسي قرار گرفته اسـت، 384هاي در اين تحقيق، پرسشنامه

.فردي پاسخگويان در جدول زير خالصه شده است

هاي فرديتوزيع پاسخ گويان بر حسب هر يك از ويژگي-2ول جد

درآمدسوادسنجنسيت
پايگاه اقتصادي 

و اجتماعي
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توصيف متغيرهاي مستقل تحقيق

رين بيشـت 4و 8/3هـاي  اعتماد به خود پاسخگويان با دو پرسش و ميـانگين اعتماد بنيادين؛ 

داراي 3/3اعتماد به زندگي پاسخگويان با يك سئوال و ميانگين ميزانِ از سه معرف فوق است،

در حد ميـزان  3/3احساس موفقيت پاسخگويان با ميانگين . كمترين مقدار اين سه معرف است

با ميانگين » رضايت از تحصيالت«هاي زندگي، در ميان اجزاء زمينه. اعتماد به زندگي قرار دارد

بيشـترين ميـزان   1/4بـا ميـانگين   » رضايت از زنـدگي خـانوادگي  «داراي كمترين ميزان و 9/2

7/3در كل ميانگين اعتمـاد بنيـادين پاسـخگويان حـدود     . رضايت از زندگي پاسخگويان است

.است

اعتماد متقابل بين شخصي با دو معـرف صـميميت و تعهـد، و    اعتماد متقابل بين شخصي؛ 

ها در هر دو معرف داراي كمترين ميزان است، و بـا  گويه همسايه. پنج گويه سنجيده شده است
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ه اعتماد بين شخصي در دنياي مدرن از وابستگي به مكان خـارج شـده اسـت    اين نظر گيدنز ك

دهنـده ايـن   گويه همسر نيز در هر دو معرف داراي بيشترين ميزان است و نشان. هماهنگ است

اعتمـاد بـه دوسـتان و    . اي در جامعه استاست كه روابط خانوادگي كماكان داراي جايگاه ويژه

اي از رشـد روابـط   تواند نشـانه اد به خويشاوندان و اقوام است و ميآشنايان تقريبا برابر با اعتم

همچنـين ميـانگين دو بعـد    . قابل اعتماد بيرون از روابط خويشاوندي در جوامـع مـدرن باشـد   

. صميميت و تعهد در پاسخگويان تقريبا برابر است

ام تخصصـي  هـا بـه عنـوان نظـ    بيشترين ميزان اعتماد پاسخگويان به بانـك اعتماد انتزاعي؛ 

ها، راديو و تلويزيـون و مطبوعـات   اقتصادي است و كمترين ميزان اعتماد پاسخگويان به دادگاه

پاسخ گويـان بـه پلـيس راهنمـايي و راننـدگي،      . رساني استهاي قضايي و اطالعبه عنوان نظام

در . اندكي بيش از نصف اعتماد دارند7/2ها و خدمات روانشناسي با ميانگين حدود بيمارستان

. كمتر از نصف يا پنجاه درصد است45/2مجموع اعتماد انتزاعي پاسخگويان با ميانگين 

3بيشترين ميزان احساس امنيت مربـوط بـه بعـد اجتمـاعي و بـا ميـانگين       احساس امنيت؛ 

به احساس امنيت در حوزه سياسي مربـوط  6/1كمترين ميزان احساس امنيت با ميانگين . است

.است2نگين احساس امنيت پاسخ گويان زير پنجاه درصد و در حدود در مجموع ميا. است

كننـد، در  صد درصد پاسخگويان از راديو و يـا تلويزيـون اسـتفاده مـي    اي؛ دسترسي رسانه

درصـد از  17درصد از كتب غيردرسـي و  24درصد از آنان از روزنامه و مجالت، 11كه حالي

. دسترسي به آن هستندكنند و يا فاقد اينترنت يا استفاده نمي

دقيقـه در  144اي پاسـخگويان بـا ميـانگين    بيشترين ميزان مصرف رسانهاي؛ مصرف رسانه

دقيقـه در روز  5/28اي آنان بـا  روز مربوط به راديو و تلويزيون، و كمترين ميزان مصرف رسانه

. مربوط به كتب غيردرسي است

توصيف متغير وابسته تحقيق

آمـده  3در جـدول  متغير رابطـه نـاب  هاي سازنده ر يك از شاخصهتوزيع پاسخگويان در

.است
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فقط در گويه خريد مايحتاج روزانه پاسخگويان رفتاري برابرانـه  ،كارهاي خانهدر شاخص

رفتـاري بسـيار   3/1در دو رفتار آشپزي و امور تاسيسـات خانـه بـا ميـانگين حـدود      . اندداشته

درصـد  93، در مجموع در اين شاخص رفتار حدود جنسيتي در پاسخگويان مشاهده شده است

درصد برابرانه، و رفتار هيچ درصدي از پاسخگويان 7پاسخگويان خيلي كم و كم غيرجنسيتي، 

.خيلي زياد و زياد غيرجنسيتي بوده است

ها با انتخاب شخصـي پاسـخگويان و   ، حدود پنجاه درصد از ازدواجهاي همسرگزينيشيوه

هـا در  حـدود هجـده درصـد از ازدواج   . اي نهايي شدن صورت گرفته استتوافق با خانواده بر

هـا بـدون   حدود بيست و دو درصد از ازدواج. حوزه روابط خويشاوندي صورت پذيرفته است

صورت معرفي از طرف خانواده و يا دوستان به صورت خواستگاري انتخاب شخصي اوليه و به

ها با انتخاب شخصـي و  درصد از ازدواج11فقط حدود . و با رضايت فرد صورت گرفته است

.نهايي شدن بدون خانواده صورت گرفته است

نزديك به هفتـاد درصـد   . پاسخگويان با شش گويه سنجيده شده استهاي جنسيتينگرش

اند، و ميـانگين ايـن گويـه از    پاسخگويان با داشتن حق طالق زنان كامال موافق و يا موافق بوده

كه زنان هم بايـد مثـل مـردان در تـامين     در مقابل اين. است9/3در حدود ها بيشتر وهمه گويه

هـاي جنسـيتي   هـاي نگـرش  كمتـرين ميـزان از گويـه   3مخارج خانواده سهيم باشند با ميانگين 

درصد پاسخگويان خيلـي  54در مجموع در اين شاخص نگرش حدود . پاسخگويان بوده است

رصد متوسط و نگرش شش درصد خيلي كم و كم د40زياد و زياد غيرجنسيتي، نگرش حدود 

.غيرجنسيتي بوده است

در انتخاب همسر و دوام زندگيِ پاسـخگويان  ) اجتماعي-اقتصادي(عوامل بيروني اهميت

عامل . نسبت به عامل رضايت عاطفي و عشق و دوست داشتن، با دو سئوال سنجيده شده است

اد و زياد در دوام زندگي مشـترك مـوثر و   درصد از پاسخگويان خيلي زي97رضايت عاطفي را 

همچنـين  . انددرصد از پاسخگويان خيلي زياد و زياد موثر دانسته63عامل امكانات اقتصادي را 

درصد از پاسخگويان خيلي زيـاد و زيـاد بـه عنـوان مـالك      86عامل عشق و دوست داشتن را 

از پاسخگويان خيلي زياد و زيـاد  درصد 78عامل اعتبار اجتماعي را . اندانتخاب همسر برگزيده
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اعتبار اقتصادي به عنوان مالك انتخاب همسـر فقـط   . اندبه عنوان مالك انتخاب همسر برگزيده

توان گفت در مجموع مي. درصد از پاسخگويان خيلي زياد و زياد انتخاب شده است15توسط 

ست و به چند عامـل  كه از نظر پاسخگويان مالك ازدواج و دوام زندگي، موضوعي چندبعدي ا

درصـد  40درصد پاسخگويان خيلي زياد و زياد، بـراي  5/58عوامل بيروني براي . وابسته است

.ها خيلي كم و كم اهميت نداشته استدرصد آن5/1متوسط و براي 

. پاسخگويان در روابط با همسرشان با هشت سـئوال سـنجيده شـده اسـت    ميزان صميميت

اند با همسرشان به ميزان خيلي زياد و زياد احسـاس  براز كردهدرصد از پاسخگويان ا93حدود 

انـد در حـين   درصد از پاسخگويان گفتـه 12همچنين حدود . كنندنزديكي و خودماني بودن مي

91در مجمـوع حـدود   . شـود گفتگوهاي شخصي با همسرشان خيلي زياد و زياد دعوايشان مي

.اندا خيلي زياد و زياد بيان كردهدرصد از پاسخگويان ميزان صميميت با همسرشان ر

متغير اصلي و محوري اين تحقيق است كه نمره هر پاسخگو در پـنج طبقـه از   »رابطه ناب«

درصـد از پاسـخگويان در طبقـه    46حـدود  . بنـدي گرديـده اسـت   خيلي زياد تا خيلي كم رتبه

زيـاد را دريافـت   درصد از پاسخگويان رتبه خيلي4/2اند، و فقط متوسط اين طيف قرار گرفته

.اند و در عين حال هيچ پاسخگويي در رتبه خيلي كم قرار نگرفته استداشته

هاي رابطه نابتوزيع پاسخگويان بر اساس درصد در هر يك از شاخص-3جدول 

نمانيانگيمكميليخكممتوسطاديزاديزيليخشرح
انحراف 

استاندارد

---54321وزن طيف

006/68/506/4263/1260/0جنسيتيرفتارهاي غير

نگرش هاي غير 

جنسيتي
9/169/36401/31/36/3390/0

9/353/458/180017/4472/0صميميت

5/19/56405/1058/3455/0اهميت نداشتن عوامل 
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بيروني

4/25/413/468/903/3363/0رابطه ناب

ايا متغيرهاي زمينهغير وابسته ببررسي رابطه مت

كه در ادامه به .اي آمده استبرحسب متغييرهاي زمينهميانگين متغير رابطه ناب 4در جدول

.شودبررسي آنها پرداخته مي

ايميانگين متغير رابطه ناب بر حسب متغيرهاي زمينه-4جدول 
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ها و آزمون تي ميزان متغير رابطه ناب در بـين دو جـنس   با استفاده از روش مقايسه ميانگين

تـوان گفـت كـه    درصد اطمينـان مـي  99با 01/0با توجه به سطح معناداري .بررسي شده است

. شده بين دو جنس معنادار استتفاوت ميانگين مشاهده

تتفاوت ميانگين رابطه ناب با جنسي-5جدول 

TSigتفاوت ميانگينانحراف استانداردميانگينرابطه ناب بر حسب جنس
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46/356/0زن
395/094/40.000

07/365/0مرد

اجتمـاعي -اقتصـادي ، سـواد، درآمـد و پايگـاه    همچنين رابطه متغيـر رابطـه نـاب بـا سـن     

بيان شـده  6ماره ، كه نتايج آن در جدول شپاسخگويان با همبستگي پيرسون بررسي شده است

در نتيجـه  . بين رابطه ناب و متغير سن رابطه معناداري وجـود نـدارد  بر اساس اين نتايج. است

با توجه به سـطح  .شودفرضيه وجود رابطه بين متغير سن و رابطه ناب در اين تحقيق تاييد نمي

يم و معنـادار  ابطـه مسـتق  در صد اطمينان بين رابطه ناب و متغيـر سـواد ر  99با 01/0معناداري 

و تحصـيالت تاييـد   »رابطـه نـاب  «گفت فرضيه وجود رابطه بـين متغيـر   توان ميوجود دارد و

بـين  وجود ندارد درحاليكهدرآمد و رابطه نابرابطه معناداري بين دو متغيرهمچنين .گرددمي

ن معنا كـه  بدي. اجتماعي رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد-رابطه ناب و متغير پايگاه اقتصادي

بـا توجـه بـه    .يابـد اجتماعي ميزان رابطه نـاب افـزايش مـي   -با باال رفتن طبقه پايگاه اقتصادي

تـوان  با توجه به اين نتيجه مي. ميزان همبستگي در حد ضعيفي است) 16/0(ضريب همبستگي 

اجتمـاعي در حـد   -و پايگـاه اقتصـادي  »رابطه نـاب «فرضيه عدم وجود رابطه بين متغير گفت 

.گردديفي تاييد ميضع

ايآزمون همبستگي پيرسون بين رابطه ناب و متغيرهاي زمينه-6جدول 

اجتماعي- پايگاه اقتصادي درآمدتحصيالتسنمتغير

16/0-271/0095/0-114/0رابطه ناب

152/0000/0196/0026/0معني داري

گي بين متغيرهاي مستقل و وابستهروابط همبست

، اعتمـاد متقابـل بـين شخصـي، اعتمـاد انتزاعـي،       رابطه ناب با اعتمـاد بنيـادين  رابطه متغير 

و در پاسخگويان با همبستگي پيرسون بررسي شـده اسـت   اي احساس امنيت و مصرف رسانه

دو متغيـر ايـن جـدول رابطـه معنـاداري بـين     بر اساس نتايج.نمايش داده شده است7جدول 

.وجـود نـدارد  ) چارچوب نظري تحقيقبر پايه(انتظار قبلي عليرغماعتماد بنيادين و رابطه ناب 
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بر اساس .گرددمتغير رد مياين دوتوان گفت فرضيه وجود رابطه بينبا توجه به اين نتيجه مي

و اعتماد متقابـل بـين شخصـي وجـود     »رابطه ناب«متغير رابطه معناداري بيناين جدولنتايج

بـا  . گـردد ن گفت فرضيه وجود رابطه بين اين دو متغير تاييد نمـي توابا توجه به اين نتيجه مي. ندارد

هاي اعتماد متقابـل بـين شخصـي مشـخص شـده اسـت،       بررسي رابطه بين متغير رابطه ناب با گويه

هـاي در حـد متوسـطي وجـود دارد و     متغير رابطه ناب رابطه معكوس و معناداري با گويه همسـايه 

همچنـين بـا   . گويه همسر در حد ضعيفي نمايـان شـده اسـت   همچنين رابطه مستقيم و معناداري با

متغير رابطه نـاب بـا اعتمـاد انتزاعـي رابطـه      بين . داري نداردهاي دوستان و خويشان رابطه معناگويه

معكوس و معناداري وجود دارد بدين معنا كه با باال رفتن اعتماد انتزاعي ميـزان رابطـه نـاب كـاهش     

و »رابطـه نـاب  «يه وجود رابطه مستقيم بـين متغيـر   توان گفت فرضيجه ميبا توجه به اين نت.يابدمي

و بررسي رابطه بين متغيـر رابطـه نـاب و اجـزاي اعتمـاد      9بنا بر جدول .گردداعتماد انتزاعي رد مي

ها و پليس راهنمايي همبسـتگي معكـوس   هاي دادگاهانتزاعي مشخص شده است رابطه ناب با گويه

. ها فاقد رابطه معنادار اسـت ي گويهو با بقيه. عات رابطه مستقيم و معناداري استو معنادار و با مطبو

بنابراين فرضيه وجود رابطه مستقيم بين متغير رابطه ناب و اعتماد انتزاعي در گويـه مطبوعـات تاييـد    

ه همچنين بين رابطه ناب و متغير احساس امنيـت رابطـ  . شودها رد ميهاي پليس و دادگاهو در گويه

بدين معنا كه با باال رفتن احساس امنيت ميزان رابطه نـاب كـاهش   . معكوس و معناداري وجود دارد

و "رابطـه نـاب  "توان گفت فرضيه وجود رابطه مستقيم بـين متغيـر   با توجه به اين نتيجه مي.يابدمي

طـه مسـتقيم   اي رابدر ضمن بين رابطه ناب و متغير مصرف رسانه. گردداعتماد احساس امنيت رد مي

اي ميزان رابطـه نـاب افـزايش    بدين معنا كه با باال رفتن ميزان مصرف رسانه. و معناداري وجود دارد

و "رابطـه نـاب  "توان گفت فرضيه وجود رابطه مستقيم بـين متغيـر   با توجه به اين نتيجه مي.يابدمي

.گردداي تاييد ميمصرف رسانه

طه ناب و متغيرهاي مستقلآزمون همبستگي پيرسون بين راب-7جدول 

ايمصرف رسانهاحساس امنيتاعتماد متقابل بين شخصياعتماد انتزاعياعتماد بنيادينمتغير

215/0-367/0-095/0-117/0214/0رابطه ناب

114/0017/0236/0000/0000/0معني داري
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متقابل بين شخصيآزمون همبستگي پيرسون بين رابطه ناب و اجزاي اعتماد -8جدول 

همسرهاهمسايههمكارانخويشاندوستان

142/0-303/0-109/0-036/0054/0رابطه ناب

508/0319/0045/0000/0008/0معني داري

آزمون همبستگي پيرسون بين رابطه ناب و اجزاي اعتماد انتزاعي-9جدول 

دانشگاهبيمارستانبانكها
خدمات 

روانشناسي
مطبوعات

راديو و 

تلويزيون

پليس 

راهنمايي
دادگاهها

رابطه 

ناب

113/0

-
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گيريبندي و نتيجهجمع

عي، فرهنگـي،  اين تحقيق در پي پاسخ به اين پرسش است كه آيا با توجه به تغييرات اجتما

» رابطه نـاب «توان روابط شخصي را بر اساس مفهوم سياسي و اقتصادي رخ داده در جامعه، مي

هاي سازنده متغير دست آمده از مؤلفهگيدنز رديابي، شناسايي و تحليل كرد؟ با توجه به نتايج به

: توان گفت، و نتايج متغيرهاي ديگر، مي»رابطه ناب«

اند بيش از دو برابـر  كه با انتخاب شخصي همسر خود را انتخاب كردهكه درصد افراديدر حالي

تـوان گفـت امـر    بنابراين مـي . افراد ديگر است، اما ازدواج، كماكان امري خانوادگي است نه شخصي

اين انتخابي بودن با متغيـر سـن و تحصـيالت رابطـه     (همسرگزيني به صورت تلفيقي، انتخاب افراد 

كـه پيونـدهاي   تنهـا هنگـامي  «نظر بـه اينكـه، از نگـاه گيـدنز،     . روداده پيش ميو توافق با خانو) دارد

، بـه  »رابطـه «تـوانيم از  دوستي و صميميت به طرزي كم و بيش آزادانه انتخاب شـده باشـند مـا مـي    

، ميتوان با توجه به انتخابي تر بـودن  »كه امروزه در زبان مردم عادي جا افتاده است، ياد كنيممفهومي 

.پاسخ گويان، گرايشي به سمت شكل گيري رابطه با مفهوم مذكور را مشاهده كردروابط
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از نظر پاسخگويان در كنار دوست داشـتن و رضـايت عـاطفي، عوامـل بيرونـي نيـز داراي       

اهميت هستند و مالك ازدواج و دوام زندگي، موضوعي چندبعدي اسـت كـه بـه چنـد عامـل      

ر بخش نظري بيان شد از نگاه گيدنز رابطه ناب وابسته طور كه دكه هماندر حالي. وابسته است

. نمايد كه در فضا شناور استبه عوامل بيروني نيست و چنان مي

درصد از پاسخگويان ميزان صميميت با همسرشان را خيلي زيـاد و  91كه حدود نظر به اين

حتي اگـر  (االيي است ها داراي اهميت بتوان گفت صميميت براي اكثر آناند، ميزياد بيان كرده

اي از صـميميت روابطشـان نباشـد،    شده توسط پاسخگويان، گزارش واقعيميزان صميميت بيان

گيدنز صميميت و خودماني شـدن را  ). ها از صميميت در رابطه خواهد بوددهنده توقع آننشان

ال جديـد  يـان بـه اشـك   داند، از اين رو روابط پاسخ گوها نهفته ميدر ذات اشكال نوين دوستي

. تر مي باشددوستي ها شبيه

تـوان  پاسـخگويان، مـي  با توجه به درصدهاي نگرش جنسيتي و كارهـاي خـانگي  همچنين

گفت كه الگوهاي رفتاري و انتظارات جنسيتي كه طبق آن زنان وظايفي و مردان وظايفي دارند، 

ميانگين نمره كارهـاي  ها ثابت باقي مانده است و از اين رو هاي غيرجنسيتي آنرغم نگرشعلي

اي را بين نگرش هاي جنسيتي است، كه فاصلهخانگي پاسخگويان كمتر از ميانگين نمره نگرش

بنابراين با توجه به اينكه برابري در محوريت مفهـوم رابطـه نـاب گيـدنز     . دهدو رفتار نشان مي

امـا رفتـار آنهـا    قرار دارد، ميتوان گفت با اينكه نگرش پاسخ گويان كـم و بـيش برابرنـه اسـت     

بـط پاسـخگويان بـا    تبعيت مي كند و از ايـن وجهـه روا  ) نابرابر (كماكان از الگوهاي جنسيتي 

كه ميزان صـميمت پاسـخگويان بسـيار بـاال     از اين رو با توجه به اين. اي داردرابطه ناب فاصله

عوامـل  هـاي غيرجنسـيتي و   ولي درصد انجام برابر كارهاي خانه بسيار پايين و درصـد نگـرش  

از پاسـخگويان را بـه عشـق    غيربيروني متوسط و به باال است، روابـط شخصـي حـدود نيمـي     

كه در آن عشق و صميميت وجود دارد اما روابط در قالب تقسيم كـار جنسـيتي مـرد    (رمانتيك 

و تركيبي بين عشـق رمانتيـك و   ) دار بر پايه نوعي نابرابري شكل گرفته استآور و زن خانهنان

.كندب شبيه ميرابطه نا
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در بحث مدرنيته و تغيير شكل صميميت، گيدنز بيشتر نوعي روند، جهـت  با توجه به اينكه، 

معتقد نيست كه تمام روابط در دنياي مـدرن بـه   وكندو حركت به سوي رابطه ناب را بيان مي

ار هـاي پايـد  ها، روابـط دوسـتانه و صـميميت   در حقيقت، ازدواج«. آيدشكل رابطه ناب در مي

بنابراين نظر ). 129، 1385گيدنز، (» آيندامروزه بيش از پيش به صورت نوعي رابطه ناب در مي

درصد به ميـزان زيـاد از   5/41درصد از پاسخگويان به ميزان خيلي زياد و 4/2كه حدود به اين

توان نوعي حركـت بـه سـمت تـرويج بيشـتر رابطـه نـاب را        اند، مياين متغير را دريافت كرده

. اهده نمودمش

كه متغير رابطـه  كه متغير رابطه ناب با متغير جنسيت رابطه دارد، و نظر به اينبا توجه به اين

ناب به صورت تركيبي ساخته شده است، اين پرسش مطرح است كه كدام بعد در ايـن تفـاوت   

تغيـر  هـاي سـازنده م  موثر بوده است؟ براي پاسخ به اين پرسش ميانگين ميزان هر يك از مؤلفه

با توجه به نتايج حاصله، عامل موثر در . رابطه ناب در زنان و مردان پاسخگو مقايسه شده است

بـا  . هاي جنسـيتي اسـت  باالتر بودن ميانگين ميزان متغير رابطه ناب زنان از مردان، متغير نگرش

هاي جنسيتي مشخص شده است كه زنان در تمامي هاي سازنده شاخص نگرشبررسي پرسش

با وارد كردن متغير تحصيالت مشخص شـده اسـت   . ا از مردان ميانگين نمره باالتري دارندهآن

تـوان  مـي . هـاي جنسـيتي زنـان مـوثر اسـت     ميزان تحصيالت در افزايش ميزان شاخص نگرش

روندهاي اجتماعي مختلف موثر در حضور زنان در جامعه، افزايش تحصيالت و حضـور زنـان   

مـثال در ايـن   (ها و انتظار از موقعيت و منزلت زنـان در جامعـه   اشتها، و تغيير برددر دانشگاه

درصد پاسخگويان با اين نظر كه خوشـبختي زنـان در گـروه داشـتن فرزنـد      57تحقيق بيش از 

همراه با افـزايش اطالعـات و ارتباطـات را از عوامـل     ) انداست كامال مخالف و يا مخالف بوده

. ها نسبت به مردان دانستهاي جنسيتي آنوثر بر تغيير نگرشبازنگرانه و بازانديشانه زنان و م

هـا معتقدنـد،   يبعضـ «هاي جنسـيتي، زنـان در پرسـش    هاي مربوط به نگرشاز ميان پرسش

اينظر چقدر موافق نيشما با ا» .باشندميمخارج خانواده سهنيمثل مردان در تامديهم باانزن«

در ايـن  . هاي ديگر اين شـاخص هسـتند  به پرسشداراي كمترين نمره نسبت» د؟يمخالف هست

هاي ديگـر ايـن شـاخص كـه     مورد الزم به ذكر اين نكته است كه اين پرسش بر خالف پرسش
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گيـرد، ايـن وظيفـه بـا     اي را براي زنـان در نظـر مـي   دربرگيرنده حقي براي زنان هست، وظيفه

ته مذكور بيانگر اين موضـوع  شايد نك. از زنان متفاوت است) سنتي(انتظارات معمول و متداول 

مثـل حـق   (دسـت آوردن حقـوق جديـد    رغم قبول داشتن و تالش براي بـه باشد كه زنان علي

طالق، پرسش ديگر اين شاخص كه درصد بيشتري از زنان نسبت به ايـن پرسـش خواهـان آن    

دليل بعضـي هنجارهـا و انتظـارات جنسـيتي و يـا شـايد       در شرايط اجتماعي جديد، به) هستند

اين نكته از اين جهـت مهـم   . رايط نا مطمئن اقتصادي در پذيرفتن وظايف جديد مردد هستندش

اين -بدون تعهد حقي هم وجود ندارد«است كه هسته محوري مفهوم رابطه ناب برابري است، 

؛ )434: 1383كسـل،  (» اصل مقدماتي دموكراسي سياسي در حيطه روابط ناب نيز مصـداق دارد 

اي از امتيازهـا و  منزله توصيف كنش متقابـل، بلكـه بايـد بـه منزلـه خوشـه      صميميت را نه به «

).434همان، (» كنندها درك كرد كه دستور كار فعاليت عملي را تعريف ميمسئوليت

. اي ديگري است كه داراي رابطه معناداري با متغير رابطه نـاب اسـت  تحصيالت متغير زمينه

هاي غيرجنسيتي در افـراد،  يانگين ميزان بعد نگرشافزايش سواد و تحصيالت موجب افزايش م

تـر  كارهاي خانه، افزايش ميزان صميميت، تا حدي كاهش عوامل بيرونـي و همچنـين انتخـابي   

كه نقش اعتبـار اقتصـادي بـه عنـوان     در بعد عوامل بيروني در حالي. شودگزيني ميشدن همسر

كـرده بـاالتر بـوده    در افـراد تحصـيل  يك مالك ازدواج پايين بوده است، نقش اعتبار اجتمـاعي 

هـاي تحصـيلي و افـزايش ارتباطـات و     افزايش تحصيالت از طريـق حضـور در محـيط   . است

هـاي محلـي و افـزايش    هـاي خـارج از روابـط خويشـاوندي و روابـط متـاثر از مكـان       دوستي

همچنـين تحصـيالت و دانـشِ   . تر را شـكل داده اسـت  هاي انتخابيهاي فردي، ازدواجانتخاب

. دهدشده امكان بازنگري و بازانديشي بيشتري را به زندگي افراد تحصيل كرده ميآموخته

بـر خـالف   . طور كه بيان شد، ميزان اعتماد انتزاعي از سـطح پـاييني برخـوردار اسـت    همان

انتظار برحسب چارچوب نظري، رابطه ناب با اعتمـاد انتزاعـي در ايـن تحقيـق رابطـه مسـتقيم       

البتـه الزم  . تغير مذكور در اين تحقيق با اعتماد انتزاعي رابطه معكوس معنادار داردندارد، بلكه م

ها داراي رابطه معكوس معنـادار و  به ذكر است اين متغير با پليس راهنمايي و رانندگي و دادگاه

در بحـث  . هـا معنـادار نيسـت   با مطبوعات رابطه مستقيم معنادار دارد و ارتباطش با ساير گويـه 
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هـاي تخصصـي از مبـاني اعتمـاد در مدرنيتـه و سـازنده       هاي ازجاكنـده و نظـام  مكانيسمگيدنز

شوند، اما بداليلي كه خارج از بررسي ايـن تحقيـق اسـت، بنـا بـر      احساس امنيت محسوب مي

چنـان  هاي انتزاعي در جامعـه مـا نـه آن   نتايج اين بررسي، ظاهراً ابعاد نهادي مدرنيته و مكانيسم

ميزان احساس امنيت پاسـخگويان نيـز از   . هستند و نه ايجادكننده احساس امنيتسازنده اعتماد 

سطح بسيار پاييني برخوردار است و بر خالف انتظار، احساس امنيت با متغير رابطه ناب رابطـه  

هـاي انتزاعـي شـرط    اعتماد بـه نظـام  «كند اين در حالي است كه گيدنز تاكيد مي. مستقيم ندارد

هاي گسترده امنيت در زندگي روزانه است كـه  حوزهمكاني و عملكرد بهينة-گيري زمانيفاصله

البته شايد بـه دليـل شـرايط سياسـي و     (» .كنندنهادهاي مدرن در مقايسه با جهان سنتي ارايه مي

كه تحقيق در آن انجـام شـده اسـت، ميـزان اعتمـاد و      ) 1388(اجتماعي ناشي از انتخابات سال 

.) و بدون ارتباط با متغير اين تحقيق استامنيت در اين سطح پايين

طـور  هاي جنسيتي بـه با بررسي تفاوت ميانگين متغير اعتماد انتزاعي بر حسب متغير نگرش

هـاي جنسـيتي كـاهش    كامال معناداري ميزان اعتماد انتزاعي پاسخگويان با افزايش ميزان نگرش

انـد داراي  تـري بـوده  مـدرن تر يـا  تييابد، بدين معنا كه هر چه افراد داراي نگرش غيرجنسيمي

ها، پليس راهنمايي و رانندگي، هاي دادگاهرابطه مذكور با گويه. تري هستنداعتماد انتزاعي پايين

هـاي مـدرن از يـك    اي بـين نگـرش  و راديو و تلويزيون كامال معنادار است، و در اينجا فاصـله 

. شوددر طرف ديگر ديده ميهاي انتزاعي حمايتگر و سازنده اعتماد طرف و نظام

هاي تخصصي در جامعه ايجادكننده حس اعتماد، امنيت و حمايتگر كه ابعاد نهادي و نظامنظر به اين

افراد نيستند، و احساس امنيت پاييني در افراد وجود دارد و از آنجاكه رابطه ناب از ديد گيـدنز عليـرغم   

هاي تخصصي قضـايي و  ده است، ضعف اعتماد به نظامسويه مثبت و برابرانه آن موقعيتي دولبه و شكنن

. و همچنين اقتصادي، خود از عوامل بازدارنده و پيشگيرانه به سوي اين موقعيت استانتظامي 

تر و زنان داراي ميـزان بيشـتري از متغيـر رابطـه     كردهتر، تحصيلكه افراد جوانرغم اينعلي

يشتر به واسطه عوامل بازنگرانه و بازانديشـانه جريـان   رسد اين ميزان باند و به نظر ميناب بوده

متغير رابطه ناب با مهمترين عامـل در بازانديشـي زنـدگي شخصـي از نگـاه      شان باشد، زندگي

رابطـه  ) هاي متغير اعتماد انتزاعي در اين تحقيقيكي از گويه(گيدنز، يعني خدمات روانشناسي 
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اي داراي رابطه مسـتقيم و معنـاداري بـا    رف رسانهكه هم مطبوعات و هم مصنظر به اين. ندارد

هـا و رفتارهـاي افـراد را    رسد نقش بازانديشـانه در نگـرش  اند، به نظر ميمتغير رابطه ناب بوده

اي بـر عهـده دارد تـا عامـل     بيشتر ارتباطات و اطالعات به واسطه مطبوعات و مصـرف رسـانه  

.  ناسيتر دانش بازانديشانه، مثل خدمات روانشايريشه

. گيرنـد شـكل مـي  ) فرد و خانواده(صورت توافقي ها بيشتر بهطور كه بيان شد ازدواجهمان

هـاي تخصصـي در بـين پاسـخگويان از     اين يافته در كنار واقعيت سطح پايين اعتماد بـه نظـام  

) در اينجـا خـانواده  (اهميتي زيادي برخوردار و نشانگر اين است كـه احتمـاال نهادهـاي سـنتي     

رغم انتظـار از بحـث نظـري،    هاي بيشتري را بر عهده دارند، و حل مشكالت علين نقشكماكا

. شودنظامهاي تخصصي توسط خانواده حل ميجاي به

ميـزان پـايين   . متغير اعتماد متقابل بين شخصي با پنج گويه از متغيرهاي مستقل اين تحقيق اسـت 

اي از توان در تهران زاويـه مي. از اجتماع محلي استدهنده تغيير مبناي اعتماد اعتماد به همسايه نشان

همچنين اعتماد به دوستان و آشـنايان بـه   . مدرنيته را با كاهش اعتماد در اجتماع محلي مشاهده نمود

تـوان گفـت اعتمـاد    در نتيجـه مـي  . مقدار بسيار اندكي كمتر از اعتماد به خويشاوندان و اقوام اسـت 

از وابستگي به مكان و روابط خويشـاوندي بـه   خويشاوندي ندارد و همانند جوامع سنتي فقط مبناي 

در اين تحقيق كه اعتمـاد بـا دو بعـد صـميميت و تعهـد      .سمت روابط دوستانه حركت نموده است

. با ميانگين ميزان بعـد تعهـد دارد  ساخته شده است، ميانگين ميزان بعد صميميت تفاوت بسيار كمي 

جايگاه خود را در روابط بين فـردي پيـدا كـرده اسـت و احتمـاال      توان گفت صميميتدر نتيجه مي

ايـن  . ديگر اعتماد مبناي از پيش تنظيم شده در قالب روابط اجتماع محلي و روابط خانوادگي نـدارد 

هـا رابطـه   كه با اعتماد به همسـايه متغير با متغير رابطه ناب داراي رابطه معناداري نبوده است، درحالي

با اعتماد به همسـر نيـز   . ملموسي دارد كه در قالب بحث مذكور داراي توجيه استمعكوس معنادار 

در . اما عدم رابطه معنادار با اعتماد به آشنايان احتماال داليل ديگري داشته باشـد . رابطه معناداري دارد

د، شايد بـه  رغم انتظار اعتماد بنيادين با رابطه ناب داراي هيچ نوع رابطه معناداري نبواين تحقيق علي

.اندكه همه پاسخگويان شاغل بودهدليل اين
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هـاي  هـا و نظـام  رسـد در جامعـه مـا بـا گسـترش نهادهـا و سـازمان       هر چند كه به نظر مي

تخصصي، و افزايش ارتباطات و اطالعات موجبات ازجاكندگي زمـان و مكـان فـراهم شـده و     

واسطه است و بازانديشي بهاجتماع محلي و همچنين روابط خويشاوندي تا حدي ضعيف شده 

تحصيالت و موج اطالعات و ارتباطـات و مواجهـه بيشـتر نسـل جـوان بـا دنيـاي مـدرن، در         

هاي زندگي افراد موثرتر است و به اين صـورت سـنت و تنظـيم    ها و نگرشدهي به شيوهشكل

هـاي تخصصـي و انتزاعـي بـه عنـوان      روابط بر مبناي آن ضعيف شده است، با اين همـه نظـام  

كـه  كما اين. امنيت و روابط اجتماعي، هنوز داراي جايگاه مناسبي نيستند،دهندگان اعتمادسامان

اي بيشترين تاثير مثبت را در ميزان رابطه ناب و اعتماد انتزاعي سن، تحصيالت و مصرف رسانه

. اندو احساس امنيت نيز بيشترين تاثير منفي را داشته
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