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چکیده
با توجه به نقش تعیینکننده اعتماد در سازگاری کودکان و رفتارهای پرخطر ،هدف پژوهش حاضر تعیین
سیر تحولی اعتماد در نمونهای از کودکان ایرانی بود .در مطالعه مقطعی حاضر ،از میان جامعه آماری کلیه
دانشآموزان دبستانی شهر تهران در سال تحصیلی  0۴7 ،5۹90-9۹دانشآموز دبستانی در مقاطع مختلف
تحصیلی اول تا ششم ابتدایی به روش نمونهگیری خوشهای در  ۴منطقه تهران انتخاب شدند .از آزمونهای
اتمام حجت و اعتماد و همچنین از آزمون سنجش خطرپذیری کودکان در موقعیتهای اجتماعی برای بررسی
سیر تحولی اعتماد استفاده گردید .اطالعات گردآوری شده توسط شاخصهای آمار توصیفی و آمار
استنباطی شامل آزمونهای تحلیل واریانس یکراهه و چندراهه مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .یافتهها نشان
داد که با افزایش سن میزان نرخ اعتماد نیز افزایش مییابد ،همچنین نتایج نشان داد که با افزایش سن با افزایش
خطرپذیری روبهرو هستیم ،که نمایانگر ارتباط مثبت بین اعتماد و خطرپذیری در این کودکان میباشد .با
توجه به نتایج پژوهش و مشاهده سیر صعودی میزان اعتماد و خطرپذیری در کودکان ،لزوم توجه هر چه
بیشتر به کودکان بهعنوان جامعه آسیبپذیر در مقابل آسیبهای احتمالی و رفتارهای پرخطر مشخص میشود.
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مقدمه
اعتماد 5یک حالت روانشناختی میباشد که اشاره به شیوه خاصی که فرد باموقعیتهای
اجتماعی مبهم و دارای خطر برخورد میکندتعریفشده است .همیشه خطرپذیری جزئی از
تعاریف اعتماد میباشد ما با هشیاری و آگاهی از خطرات رفتارهایمان دست به اعتماد
میزنیم ،د ر مفهوم بندی شناختی از اعتماد به انتظارات ،اعتقادات و مقاصد که همراه تفکر
میباشند تأکید شده است .البته تأثیرات هیجانی نیز در اعتماد دخیل میباشند تعاریف جامع
از اعتماد هر سه جز شناختی ،هیجانی و رفتاری را مورد تأکید قرار دادهاند ،در اینبین
انتظارت و مقاصد فردی در تعریف اعتماد مورد توجه بسیاری قرارگرفته است کسی که
نسبت به چیزی اعتماد پیدا میکند همیشه با انتظارت ،فرضیات و باورهای درباره احتمال
وقوع نتایج مثبت را دارا هستند (کرامرو لووسکی.)0757 ،0
اعتماد در کودکان از موضوعات موردعالقه پژوهشگران بوده است ،کودکان همیشه به
منابع اطالعاتی روی میآورند تا در مورد تصمیم و یا انتخاب خود بهترین عملکرد را داشته
باشند (میلز )075۹ ،۹کودکان با شک به منابع اطالعاتی میتوانند انتخابهای بهتری داشته
باشند (ماسکارو و اسپربر )0779 ،۴تفاوتهای فردی نقش مهمی در نحوهی ارزیابی صحت
منابع اطالعاتی دارد .تصمیمگیری فردی در مورد صحت اطالعات میتواند تحت تأثیر
روابط بین فردی و یا عوامل بیرونی دیگر باشد .اعتماد به روابط بین فردی و تبادل اطالعاتی
که در این روابط میشود و عوامل مؤثر در این فرایند از موضوعات موردعالقه پژوهشگران
است .کودکان بایستی یاد بگیرند که تا چه اندازه میتوانند به روابط و تصمیمهایشان اعتماد
داشته باشند و اعتماد کردن یا عدم اعتماد درواقع بخشی از ویژگی تطابقی در این سنین
میباشد که برای سازگاری هر چه بیشتر کودکان با دنیای واقعی الزم میباشد (مسیک و
کرامر .)0775،1در این بین یکی از متغیرهایی که از پیامدهای اعتماد و همچنین از عوامل
مهم در نحوه اعتماد افراد تاثیر گذار است ،خطرپذیری 9است .همیشه اعتماد با خطرپذیری
1. trust
2. Kramer and Lewicki
3. Mills
4. Mascaro & Sperber
5. Messickand Kramer
6. risk taking
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همراه بوده و این دو عامل در تعامل با یکدیگر بودهاند حتی از انتخاب مبتنی بر اعتماد بهعنوان
یک نوع رفتار دارای خطرنامبردهاند ،خطرپذیری همیشه بخشی از اعتماد افراد بوده و
تعیینکننده اعتماد یا عدم اعتماد فردی میباشد (کولمن )5997 ،5در جریان اعتماد ،فرد با
اعتماد به پیامدهای منفی و مثبتی که میتواند رخ دهد دست به انتخاب میزند ،درواقع در
جریان اعتماد همیشه مقداری خطرپذیری و آسیبپذیری وجود دارد گرچه با آگاهی بیشتر
به پیامدهای منفی احتمال اعتماد کاهش مییابد اما بعضی از افراد با وجودآگاهی از خطرات
و پیامدهای منفی بازهم به انتخابها ،موقعیتها و افراد اعتماد میکنند که گاهی نیز با
پیامدهای منفی روبهرو میشوند (لویسکی.)0779،0
تمامی مسائل مطرح شده در روند رشد و تحول میتوانند با مسیرهای مختلف و شرایط
متفاوتی روبه رو شوند ،نظریهپردازان این حوزه در مدلهای نظری رشد و تحول اعتماد به
افزایش سن و روابط فردی بهعنوان عامل کلیدی تحول اعتماد اشاره داشتهاند افزایش سن و
روابط میان فردی با فراهم آوردن فرصتهای کسب و تبادل اطالعات بیشتر نقش مهمی در
تحول اعتماد دارد ،اصوالً با افزایش روابط رضایت کننده میزان اعتماد نیز با افزایش روبهرو
میشود .تغییرات در سطوح اعتماد میتواند ناشی از تجربهی پیامدهای منفی و یا مثبت باشد.
در این زمینه بوهنت ،استفن ،هیک و جین رابرت )0771( ۹سه مرحله تحول اعتماد را مشخص
نمودند .در مرحله اول که اعتماد مبتنی بر سود و زیان میباشد انتخابهایمان بر اساس
محاسبه سود و زیان است و بر اساس تحلیلی که از نتایج صورت میگیرد درستی یا نادرستی
اعتماد نیز تعیین میگردد در مرحله دوم اعتماد مبتنی بر شناخت میباشد ،با افزایش تعامالت
اجتماعی انتظارات تعدیل میشوند و محدودههای منطقی و واقعی در روابط مشخص
میگردد و بهنوعی با شناخت بیشتر از محیط و افراد با اعتمادهای صحیحتری روبهرو
میشویم .در مرحله سوم نیز که اعتماد مبتنی بر تشخیص میباشد وقتی اعتماد رخ میدهد
که پیامدهای محتمل را تشخیص داده و درواقع اعتماد شرطی شده مرحله قبلی جای خود را
به اعتماد غیرشرطی میدهد که با ابهام و شک یا قطعیت همراه است در این مرحله ،هیجان
نقش کمتری نسبت به دو مرحله قبلی دارد .هر سه این مراحل تا آخر عمر با همپوشانی پیش
1. Coleman
2. Lewicki
3. Bohnet, Steffen, Heike, Jean-Robert
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میآیند اما نکته مهم این میباشد که مرحله سوم یا همان اعتماد مبتنی بر تشخیص بر دو
مرحله قبلی تسلط پیدا میکند (جونز و گئورگ .)599۱ ،5در رابطه با زیربناهای روان
عصبشناختی اعتماد ،مناطق مغزی که مسئول تصمیمگیری در موقعیتهای اجتماعیمیباشد
مطرحشده است مانند قشر مغزی پیش پیشانی 0که مسئول کنترل و بازداری تکانههای هیجانی
میباشد یا آمیگدال ۹که خطرها و تهدیدات بالقوه را شناسایی میکنند ،انتقالدهنده عصبی
دوپامین ۴که مسئول ایجاد پاداشها و لذتهامیباشد این مناطق مغزی مهمترین مناطقی
میباشند که نقش تعیینکنندگی در تعامالت اجتماعی ،تصمیمگیریهای اجتماعی و مسائل
مربوط به اعتماد را دارند (ریلینگ و سانفی )0755 ،1کسفلد ،هنریچس ،زاک ،فیسباچر و
فهر )0771( 9با دستکاری هورمون اوکسی توسین 0شاهد تفاوت معنادار اعتماد در گروه
آزمایش و کنترل بود اوکسی توسین نقش زیادی در مراقبتهای مادرانه ،پیوندهای اجتماعی
و پیوندهای نزدیک دارد که همگی این عوامل با اعتماد مرتبط میباشند در مطالعات بعدی
مشخص گردید که کاهش اوکسی توسین با افزایش ابهام و مشکالتی در اعتماد همراه
میباشد (بامگارتنر ،هنریچ ،وونالنتن ،فیسباچر و فهر.)077۱ ،۱
مبحث اعتماد در جریان رشد در دوره کودکی به دلیل داشتن نقش محافظتی و یا آسیب
پذیری برای انواع مشکالت اهمیت زیادی دارد ،شناخت عوامل مرتبط ،روند رشدی و
تحولی آن میتواند در طراحی برنامه های آموزشی ،درمانی و پیشگیری نقش محوری داشته
باشد ،همانطور که گفته شد ،اعتماد ازجمله مباحثی میباشد که در دوران کودکی نقش
مهمی در رفتارهای پرخطر و یا رفتارهای مثبت و بدون آسیب کودکان دارد ،در کنار این
عامل ،خطرپذیری بهعنوان عامل پیشبین ابتال به اختالالتی ازجمله اعتیاد و سایر مشکالت
روانشناختی میباشد ،از طرفی نیز به دلیل محدودیت فرهنگی در تعمیم نتایج خارج از
کشور ،و وجود این شکاف پژوهشی که تاکنون سیر تحول اعتماد در نمونه کودکان را
1. Jones,George
2. prefrontal cortex
3. Amygdala
4. Neurotransmitter dopamine
5. Rilling, Sanfey
6. Kosfeld, Heinrichs, Zak, Fischbacher & Fehr
7. Oxytocin
8. Baumgartner, Heinrichs, Vonlanthen, Fischbacher & Fehr
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موردبررسی قرار نداده که میتواند کمک بسیاری در آشنایی هر چه بیشتر این مفاهیم در
این سنین و طراحی مداخلهای پیشگیری و درمانی در این سن باشد ،در این پژوهش بر آن
شدیم تا به بررسی سیر تحولی اعتماد در نمونهای کودکان ایرانی بپردازیم.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از پژوهش های توصیفی -پیمایشی از نوع روش مقطعی بود .جامعه
موردمطالعه این پژوهش کلیه دانشآموزان دبستانی شهر تهران در سال تحصیلی 5۹90-9۹
بودند که با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای  0۴7نفر با لحاظ کردن
مالکهای ورود و خروج شامل رضایت آگاهانه از پژوهش ،عدم مصرف داروهای
روانپزشکی و عدم بیماری جسمانی انتخاب گردیدند بدین منظور چهار منطقه شمال،
جنوب ،شرق و غرب تهران انتخاب شدند و در هر منطقه یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه
پسرانه انتخاب شدند بدین صورت که از  ۱مدرسه مجموع ،آزمودنی های با سنین  0تا 50
سال از بین دختران و پسران واجد مالک های پژوهش انتخاب می شدند .از آزمون سنجش
خطرپذیری کودکان در موقعیتهای اجتماعی برای سنجش اعتماد استفاده گردید دادهها با
استفاده از تحلیل واریانس یکراهه توسط نرم افزار آماری  SPSSنسخه  00مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
آزمون اعتماد :آزمون اعتماد یکی از آزمونهای پرکاربرد حوزه علوم روانشناختی
در زمینه ارزیابی اعتماد میباشد ،این آزمون با طرح موقعیتی که دارای دو پاسخ میباشد که
فرد بایستی بین سود کمتر و قطعی و سود بیشتر و دارای ریسکپذیری باال ،یکی را انتخاب
کند .این آزمون درواقع زیربناهای خطرپذیری و اعتماد فردی را موردسنجش قرار میدهد
(اسچانک ،اسمالدینو و میلر ،)0751 ،5روایی همزمان این آزمون با مقیاس پرسشنامه سنجش
خطرپذیری کودکان در موقعیتهای اجتماعی  7/۱0به دست آمده است ،همچنین آلفای
کرونباخ آن  7/0۴به دست آمد.
آزمون اتمامحجت (اولتیماتیوم) :0این آزمون اولین بار توسط گویته و همکاران
( )59۱0برای ارزیابی تصمیمگیری در مورد انتخاب پول کمتر و یا انتخاب پول بیشتر اما در
1. Schank, Smaldino & Miller
2. ultimatum
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مدتزمان طوالنی همراه شریکی که میتواند منبع ریسک باشد ،ساخته شد و میتواند
توانایی به تأخیر انداختن دریافت پاداش و یا عدم وجود این توانایی را موردبررسی قرار دهد،
این مسئله یک تکلیف بسیار معروف در مطالعات شناخت اجتماعی است و در مطالعات
متعدد عصبشناختی ،فعالیت مراکز مغزی درگیر در تصمیمگیری اجتماعی را در اجرای آن
بهخوبی نشان دادهاند .مطالعات تصویربرداری نشان دادهاند که پیوندگاه قطعههای آهیانه،
گیجگاهی و پسسری نقش مهمی در این تکلیف ایفا میکنند .این ناحیه مربوط به درک
شرایط از نقطهنظر فرد دیگر است (نجاتی .)5۹90 ،امروزه از آزمونهای اعتماد و اتمامحجت
به طورگستردهای برای اندازهگیری گرایشهای اقتصادی طبق زیربنای اعتماد و خطرپذیری
مورد استفاده قرار میگیرد (بچلور ،گرین و میرسون ،)0751 ،5هر دو این آزمونها شواهد
پژوهشی نیرومندی با مطالعات تصویربرداریهای مغزی و روایی همزمان با اکثرآزمونهای
روانشناختی دارند ،همچنین آلفای کرونباخ این آزمون  7/09و روایی بازآزمایی آن نیز
 7/05به دست آمده است (گابای ،رادا ،کمپتون و مهتا .)075۴ ،0روایی همزمان این مقیاس
با آزمون آزمون اعتماد  7/۱5و آلفای کرونباخ آن نیز  7/07محاسبه گردید.
پرسشنامه سنجش خطرپذیری کودکان در موقعیتهای اجتماعی :۹این مقیاس
دارای  55سؤال میباشد که در قالب  ۹خرده مقیاس شامل پایداری درخطرپذیری،
خطرپذیری با همساالن و خطرپذیری ناشی از اهمال و نمره کلی میباشد نمرهگذاری
سؤالهای موقعیت  ،5موقعیت دو ،موقعیت چهار-بخش اول ،سؤالهای دو ،چهار ،شش و
هفت نمرهگذاری معکوس میشوند .هر چه نمره کسبشده کمتر باشد نشانگر خطرپذیری
بیشتر میباشد .نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان داده است که موقعیتهای خطرپذیری
کودکان مطرحشده در سه عامل مجزای پایداری در خطرپذیری ،خطرپذیری با همساالن و
خطرپذیری ناشی از اهمال قرار دارند .همبستگی بین نمره تکالیف طراحیشده و آزمون
ادراک خطر بارت نشانگر ارتباط آزمون طراحیشده با خطرپذیری بود .آلفای کرونباخ هر
سه خرده مقیاس پایداری در خطرپذیری ،خطرپذیری با همساالن ،خطرپذیری ناشی از اهمال
و نمره کلی به ترتیب  7/00، 7/۱5 ،7/09و  7/00به دست آمده است (نجاتی و علی پور،
1. Bechler, Green & Myerson
2. Gabay, Radua, Kempton & Mehta
)3. risk decision making in social situation children (rdmss-c
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زیرچاپ) .آلفای کرونباخ سه خرده مقیاس پایداری در خطرپذیری ،خطرپذیری با همساالن
و خطرپذیری ناشی از اهمال و نمره کلی در پژوهش حاضر به ترتیب  7/۱7 ،7/09 ،7/00و
 7/01به دست آمد.

یافتههای پژوهش
جدول  5شاخصهای توصیفی آزمودنیها را نشان میدهد.
جدول  .۱شاخصهای توصیفی آزمودنیها در آزمون اتمامحجت ،اعتماد و آزمون خطرپذیری
اعتماد

خطرپذیری

اتمامحجت

مقطع

تعداد

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

 0سال

۴7

5/۹7

7/۴9۴

5/7۹

7/51۱

۴۹/77

۹/۱1

 ۱سال

۴7

5/11

7/17۴

5/00

7/۴0۹

۴0/۱1

۴/19

 9سال

۴7

5/۴۹

7/175

5/۹۹

7/۴0۴

۴5/00

1/۹7

 57سال

۴7

5/10

7/179

5/۹1

7/۴۱۹

۴5/01

۴/00

 55سال

۴7

5/9۹

7/۴97

5/91

7/005

۴5/00

1/۹9

 50سال

۴7

5/۱1

7/۹90

0/50

۹/09

۹9/71

1/۴۱

نتایج توصیفی نشان داد که در آزمونهای اتمامحجت و اعتماد به موازات افزایش سن
با افزایش نمرات روبهرو هستیم .همچنین در نمرات آزمون سنجش خطرپذیری کودکان در
موقعیتهای اجتماعی با افزایش سن ،نمرات کاهش پیدا میکنند که نشانگر افزایش
خطرپذیری میباشد .نمودار  5سیر تحول نمرات اعتماد را در گروههای سنی متفاوت نشان
میدهد .همچنان که در نمودار قابل استنباط است با افزایش سن ،نمرات دو آزمون اتمام
حجت و اعتماد به موازات هم افزایش مییابند.
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سیر تحول اعتماد در کودکان
دیکتاتور

اولتیماتیوم
۲.۵
.۲
۱.۵
.۱
۰.۵
.۰

 ۱۲ساله

 ۱۱ساله

 ۱۰ساله

 9ساله

 8ساله

 7ساله

نمودار  .۱سیر تحول نمرات اعتماد در گروههای سنی متفاوت

بهمنظور مقایسه شش گروه آزمودنی در آزمونهای اتمامحجت و اعتماد و مقیاس
خطرپذیری کودکان در موقعیتهای اجتماعی از تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد .که
ابتدا پیش فرض های این آزمون مورد بررسی قرار می گیرد ،در آزمون اعتماد ،اتمامحجت
و خطرپذیری سطوح معنی داری آزمونهای لوین به ترتیب 7/9۴0 ،7/1۴۹و  7 7/۴59و
کالموگرف /اسمیرنف به ترتیب 7/959 ،7/09۴و  7/057بیانگر همسانی واریانس و نرمال
بودن توزیع متغیرها است .همچنین نتیجه آزمون  Mباکس برای آزمون اعتماد ،اتمامحجت
و خطرپذیری به ترتیب  )F0/۹5( ۴9/۴0 ،)F5/15( 90/1۹و  )F5/51( ۹9/۴۱نشان داد که
ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در گروهها همسان است و میتوان از تحلیل واریانس
یک راهه استفاده نمود.
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جدول  .۲نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه گروهها در آزمون اعتماد و سنجش خطرپذیری کودکان
در موقعیتهای اجتماعی
متغیرها

اتمامِحجت

دیکتاتور

خطرپذیری در
موقعیتهای اجتماعی

شاخص

مجموع

درجه

میانگین

آماری

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروهی

9/90

1

5/۹9۴

درونگروهی

10/10

0۹۴

7/00۴

کل

19/۴99

0۹9

بین گروهی

۹0/97

1

0/1۱

درونگروهی

۴۴0/57

0۹۴

5/۱۱

کل

۴۱7/77

0۹9

بین گروهی

۴57/۴۱

1

۱0/79

درونگروهی

1۴۱۹/۴1

0۹۴

0۹/۴۹

کل

1۱9۹/9۹

0۹9

F

معنیداری

1/055

7/775

۴/75

۹/17

7/770

7/771

با توجه به جدول  0مشاهده میشود بین گروهها در آزمونهای اتمامحجت ،اعتماد
وآزمون سنجش خطرپذیری کودکان در موقعیتهای اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد
برای مشخص کردن اینکه کدام گروهها با یکدیگر تفاوت دارند از آزمون تعقیبی توکی
استفاده گردید.
جدول  .۳نتایج آزمون تعقیبی توکی خرده مقیاسهای آزمون سنجش خطرپذیری کودکان در
موقعیتهای اجتماعی در بین شش گروه
متغیر

گروهها

 0سال

 ۱سال

 9سال

 0سال

-

-7/07

-7/۹7

-7/۹0

 ۱سال

7/07

-

-7/57

-7/50

7/00

 9سال

7/۹7

7/57

-

-7/70

-7/90

-7/۱7

7/۹0

7/50

7/70

-

-7/97

-7/00

*7/90

7/00

7/90

7/97

-

-7/50

*5/57

*7/97

7/۱7

7/00

7/50

-

 0سال

-

-7/01

-7/50

-7/00

*-7/۹0

*-7/11

 ۱سال

7/01

-

7/50

7/70

-7/70

-7/۹7

57
اعتماد

سال
55
سال
50
سال

اتمامحجت

57
سال

 55سال

 50سال

*-7/90

*5/57
*-7/97
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7/50

-7/50

-

7/57

-7/07

*-7/۴0

 9سال

7/00

-7/70

7/57

-

-7/57

*-7/۹0

*7/۹0

7/70

7/07

7/57

-

-7/00

*7/11

7/۹7

*7/۴0

*7/۹0

7/00

-

 0سال

-

7/51

5/00

5/01

5/00

*۹/91

 ۱سال

-7/51

-

5/50

5/97

5/90

*۹/۱7

 9سال

-5/00

-5/50

-

7/۴0

7/17

0/90

-5/01

-5/97

-7/۴0

-

7/70

0/07

57
سال
55
سال
50
سال

خطرپذیری در موقعیتهای
اجتماعی

57
سال
55
سال
50
سال

-5/00

-5/90

-7/17

-7/70

-

0/50

*-۹/91

*-۹/۱7

-0/90

-0/07

-0/50

-

*p<۰/۰۰ **, p<۰/۵

نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که کودکان  50و  55سال در آزمونهای
اتمامحجت واعتماد ،تفاوت معناداری با کودکان دیگر ردههای سنی دارند که نشانگر
افزایش میزان اعتماد میباشد ،همچنین در آزمون خطرپذیری در موقعیتهای اجتماعی
کودکان نیز کودکان  50سال تفاوت معناداری با کودکان  0و  ۱سال دارند که نشانگر افزایش
خطرپذیری این کودکان میباشد.
جهت بررسی تفاوت در آزمونهای اتمامحجت ،اعتماد و مقیاس آزمون سنجش
خطرپذیری کودکان در موقعیتهای اجتماعی در بین دختران و پسران از آزمون تحلیل
واریانس چند راهه استفاده گردید؛ دامنه آزمونهای لوین (P>7/71؛ )5 ،۹5(= 7/۱0-7/9۹

 )Fو کالموگرف /اسمیرنف ( )7/۴5 -5/۹9بیانگر همسانی واریانس و نرمال بودن توزیع
متغیرها بود .همچنین نتیجه آزمون  Mباکس (P 7>/75؛  )F )09109،50/۴5( =5/۴5نشان
داد که ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در گروهها همسان است و میتوان از تحلیل
واریانس چند راهه استفاده نمودکه نتایج آن در جدول  ۴ارائه شده است.
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جدول  .۴نتایج تحلیل واریانس چند راهه نیز در تفاوت خرده مقیاسهای آزمون سنجش خطرپذیری
کودکان در موقعیتهای اجتماعی دختران و پسران
پسران
متغیر

دختران

انحراف

میانگین

استاندارد

میانگین

انحراف

F

استاندارد

سطح
معنیداری

اتمامحجت

5/1۹

7/۴9

5/19

7/17

7/51

7/999

اعتماد

5/۴۱

7/17

5/10

5/9۴

7/7۹

7/۱19

خطرپذیری کودکان در
موقعیتهای اجتماعی

۴5/97

1/5۱

۴5/۴0

۴/01

7/7۱

7/009

همانگونه که مشاهده میشود بین دو جنس دختران و پسران تفاوت معناداری در نمرات
آزمونهای این پژوهش وجود ندارد .جهت تعیین ارتباط بین آزمونهای اتمامحجت و
اعتماد که اعتماد را مورد ارزیابی قرار میدهند و آزمون خطرپذیری در موقعیتهای
اجتماعی کودکان ،از همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول  1ارائهشده است.
جدول  .۵نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین آزمونهای اتمامحجت ،اعتماد و خطرپذیری در
موقعیتهای اجتماعی
اتمامحجت

اعتماد

خطرپذیری

اتمامحجت

-

*7/5۹۹

**-7/079

اعتماد

*7/5۹۹

-

7/771

خطرپذیری

**-7/079

7/771

-

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود نمرات اعتماد و اتمامحجت همبستگی مثبت
و معناداری با یکدیگر دارند ،همچنین همبستگی منفی و معناداری بین آزمون اتمامحجت و
خطرپذیری وجود دارد (با توجه به اینکه نمرات باال در آزمون خطرپذیری ،بهصورت
معکوس تفسیر میشوند) نشان داده میشود که ارتباط معناداری با افزایش اعتماد و افزایش
خطرپذیری وجود دارد.

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بهموازات افزایش سن با افزایش میزان اعتماد ،اعتماد به
غریبهها و خطرپذیری کودکان در موقعیتهای اجتماعی روبرو هستیم که همسو با
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پژوهشهای پیشین (دواتر ،سیلسن و اسچرس075۴ ،5؛ اپینگر ،نیستروم و کوهن0750 ،0؛
واترلی075۴ ،۹؛ لویسکی0779 ،؛ جونز و گئورگ )5999 ،مبنی بر تحول و رشد اعتماد
میباشد .از دیگر یافتههای پژوهش افزایش خطرپذیری بهموازات افزایش سن بود که همسو
با یافتههای پیشین (داهل )0755 ،۴میباشد.
اعتماد همیشه با روابطی که موجب میشود باعث تداوم و استحکام جوامع بوده است،
اعتماد با افزایش مشارکت جمعی باعث غنیتر شدن روابط میگردد رشد اعتماد در کودکان
با نتایج تحصیلی رابطه نیرومندی دارد و تأثیر زیادی در بهبودی یا افت وضعیت تحصیلی
کودکان دارد .اعتماد با خطرپذیری که به دنبال خود دارد از مهمترین عوامل افزایش شیوع
با مصرف سیگار (نجاتی و شیری ،)5۹90 ،مشکالت پرخوری و اضافهوزن (صفریزدی و
نجاتی ،)5۹95 ،مصرف مواد (نجاتی و شیری )5۹90 ،انتخاب رفتارها و هدفهای دارای
سوددهی سریع و چشمپوشی از هدفهای دارای سود بیشتر در طوالنیمدت (نجاتی)5۹9۹ ،
کارآفرینی (نجاتی )5۹97 ،میباشد که نشان میدهد میتوان با مدیریت آن از پیامدهای
منفی کاست و به افزایش پیامدهای مثبت پرداخت.
در این رابطه می توان بیان نمود که گرچه در طی دوره کودکی تا نوجوانی با رشد
کرتکس پیشانی و پیش پیشانی همراه هستیم ،اما طبق الگوی عصب زیست شناسی از کودکی
تا نوجوانی ،نوجوانان در مقایسه با کودکان بیشتر تحت تاثیر عملکرد مناطق رسش یافته
لیمیبک 1هستند در واقع در به موازات رشد از کودکی تانوجوانی با رسش زودتر سیستم
لیمبیک نسبت به رشد کمتر پیشانی روبه رو هستیم (هار ،ووس ،گلوور و کاسی،)0770 ،9
خطرپذیری در خالل نوجوانی نسبت به کودکی افزایش می یابد و با سیستم های زیرقشری
شناخته شده ی درگیر در ارزیابی پاداش که با افزایش خطرپذیری همراه است روبه رو
میشود .و نکته قابل توجه ،اینکه این سیستم بسیار زودتر از سیستمهای مسئول کنترل اعمال
شناختی رشد میکنند که مسئول کنترل و تصمیمگیری هستند (گالوان ،هار ،پارا ،پن و
1. De Water, Cillessen & Scheres
2. Eppinger, Nystrom & Cohen
3. Weatherly
4. Dahl
5. Limbac
6. Hare, Voss, Glover & Casey
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ووس .)0779 ،5مطالعات تصویربرداری مغزی نشان داده است که مناطق مغزی مانند ساختار
لیمبیک و مناطق قشر پیش پیشانی نقش زیادی در بازداری ،نوجویی و هیجان خواهی دارند
که همگی این عوامل از زیربناهای اصلی خطرپذیری میباشند هنوز در دوره کودکی به رشد
کاملی دست نیافتهاند و همین عامل دلیلی بر خطرپذیری بیشتر این قشر سنی میباشد
(استینبرگ .)077۱ ،0همین مبنای عصب زیستی در واقع نتایج پژوهش حاضر را تبیین
مینمایند .از طرفی هم میتوان عنوان نمود که به موازات افزایش سن از کودکی افزایش
اعتماد ،به عنوان ابزاری در جهت رشد ،استقالل ،کسب مهارت های بیشتر و موفقیت
تحصیلی است .با توجه به میزان رشد احتمال اعتماد کردن کودکان بایستی آموزشهای الزم
جهت اینکه کودکان یاد بگیرند که در موقعیتهای تازه و یا موقعیتهایی که پتانسیل
خطرات احتمالی را دارند چقدر میتوانند اعتماد و یا بیاعتمادی را از خود نشان دهند .اعتماد
به رفتارها ،اهداف ،تواناییهای خود ،دیگران و یا محیط اطراف میتواند درآن واحد هم
عامل پیشرفت فردی میباشد و متأسفانه هم میتواند عامل شکست و آسیب به فرد باشد .این
موضوع با توجه به خطرات بیشتری که برای کودکان در مورد پدیدههایی مثل مصرف
سیگار ،مواد ،رابطههای جنسی و بزهکاری وجود دارد پر رنگتر میشود و لزوم توجه هر
چه بیشتر را میطلبد (براون ،ساپینزا ،زینگالس .)0757 ،۹اعتماد در نظریه شناختی اجتماعی
نیز مطرح میشود ،شناخت اجتماعی منعکسکننده شیوه ادراک فرد از احساس و تفکر خود
و دیگران است .این سازه شناختی ،انعکاسی ،مشارکتی و دارای کنشهای سازشی است که
در سه مقوله ادراک اجتماعی ،قضاوت اجتماعی و حافظه اجتماعی در حیطههای مختلف
رفتاری انسان موردمطالعه قرار میگیرد .اعتماد تعیینکنندهی شناخت فرد از دنیای اجتماعی
میباشد (سیفارت و چنی )0751 ،۴شناخت اجتماعی تعیینکننده و پیشبینیکنندهی قدرتمند
تعامالت اجتماعی روزمره و دربرگیرنده همه مهارتهای موردنیاز کودک برای درک
تمایل ،احساس و هیجانهای کودکان و بزرگساالن است .شناخت اجتماعی در پدیدههای
گوناگونی مانند اختالالت محور یک ودو (استرا ،)0751 ،1اختالل در کارکردهای شناختی
1. Galvan, Hare, Parra, Penn, Voss
2. Steinberg
3. Baran, Sapienza & Zingales
4. Seyfarth & Cheney
5. Sterea
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و مشکالتی در روابط اجتماعی (کالین ،کاپالن ،گولد ،پینکهام ،پن 5و همکاران)0751 ،
نقش مهمی دارد.
کودکی دورهای است که خود از عوامل خطرساز برای شروع رفتارهای نابهنجار و
پرخطر میباشد (اعظمی ،طالع پسند ،نطیفی ،رحیمیان ،اسحاق5۹91 ،؛ تشکری ،کاظمی،
هاشمی ،)5۹9۴ ،بیشتر افراد اولین تجربه مصرف سیگار ،الکل و مواد اعتیادآور را در دوران
کودکی داشتهاند (گان و اسمیت )0757 ،0تشخیص عوامل موثر و زمینهساز خطرپذیری در
کودکی بایستی اولین قدم در جهت کنترل ،پیشگیری و درمان بسیاری از رفتارهای پرخطر
و اختالالت روانپزشکی ازجمله اعتیاد باشد (پدرسون ،مولینا ،بلندیک و دواندان،)0750 ،۹
ما با افزایش خطرپذیری بهموازات افزایش سن روبهرو هستیم ،خطرپذیری در دوره کودکی
با فرارهای بیشتراز مدرسه ،درگیریهای بیشتر با والدین ،مصرف سیگار و بزهکاری همراه
میباشد (گولو و داو )077۱ ،۴همین خطرپذیری در کودکان بعدها میتواند در نوجوانی
ادامه پیدا کند و تبدیل به اولین علت مرگومیر نوجوانان شود (داهل.)0755 ،
درمطالعات قبلی مشخص گردیده است که به نسبت رشد سنی و با تکامل تواناییهای
استدالل اخالقی و شناختی و همچنین رشد و تکامل قشرهای مختلف مغزی ،احتمال
خطرپذیری کاهش پیدا میکند ،خطرپذیری اگر در سنین پایین تشخیص داده شود میتوان
از آن بهعنوان مالکی جهت پیشآگهی از رفتارهای پرخطر بسیاری مانند رانندگیهای
پرخطر ،اعتیاد ،رفتارهای جنسی پرخطر و بزهکاری استفاده نمود و اقدامات پیشگیری الزم
را لحاظ نمود (مولی ،پارک ،نلسون ،آدامز و اروین.)0779 ،1
پژوهش حاضر اولین بررسی سیر تحولی اعتماد در کودکان ایرانی میباشد امید است
که در پژوهشهای آینده با بررسی سایر عوامل مرتبط با اعتماد و مکانیزم های زیربنایی این
پدیده ،گامی در جهت رشد بهتر کودکان و کاهش آسیب به این جامعه سنی برداشته شود.
پیشنهاد میشود فرایند اعتماد در قالب برنامههای آموزشی و درمانی به کودکان ارائه شود،
مخصوصا کودکانی که مشکالت روانشناختی ،اختالالت بیش فعالی کمبود توجه ،اختالل
1. Kalin, Kaplan, Gould, Pinkham, Penn
2. Gunn & Smith
3. Pedersen, Molina, Belendiuk & Donovan
4. Gullo & Dawe
5. Mulye, Park, Nelson, Adams, Irwin
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سلوک و حتی در محیطهایی که اعتیاد بهوفور مشاهده میشود .همچنین پیشنهاد میشود به
بررسی سیر تحولی اعتماد در محدودههای سنی بزرگتر ،ارتباط این عوامل با رفتارهای
پرخطر ،پیشرفت تحصیلی و اقتصادی موردبررسی قرار گیرد .از محدودیت های پژوهش
حاضر نیز میتوان به محدودیت در استفاده از ابزارهای روانشناختی بیشتر برای بررسی سایر
عوامل مرتبط با تحول اعتماد در کودکان ،استفاده از نمونه های با حجم بزرگتر و بررسی
تاثیر عوامل جمعیت شناختی مانند تحصیالت و عوامل روانشناختی والدین در تحول اعتماد
کودکان اشاره نمود.
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