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  چکيده
از آن ارائه نشــده اســت.  یقیش اســت که آمار دقیو در حال افزا یاز طالق قانون پیشم گاک ی يادهیپد یطالق عاطف

س یرات طالق عاطفییدر تغ یتوجه به نقش تعامالت اجتماع سویی. از داردت ین توجه به آن اهمیبنابرا ست ار میب هم ا
ست. در ایقات نادیدر تحقاین نقش که  شده ا شبکهیده گرفته  با  یطفعان در طالق یزوج یاجتماع يهان مقاله، نقش 

شبکه در ید در تحلیجد يافزارو نرم یفیروش ک س نن متأهالمیال  شهد برر ست. نتاش یشهر م شان میده ا دهد یج ن
ضایک از زوجیت هریمیصم ی،رات طالق عاطفییثر در تغؤن عامل میترن و مهمیشتریب خود  یشبکه اجتماع ين با اع

  ند.کجاد یت با همسر را ایمیاست که کاهش صم

  ی.اجتماع يهات، شبکهیمی، صمیطالق عاطف ها:هکلیدواژ
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  لهئان مسيب. ۱
) 1992( دانبارم. ییگویم یاجتماع ۀرد که به آن رابطیگیصورت م ییها در فضاانسان یتعامالت اجتماع

ان تویت کند. میریتواند مدیک شخص معموالً میاست که  ین روابطیانگیحد م 150معتقد است عدد 
 ة، خانواديقو يوندهایدر رأس هرم، پ .)1ک هرم نشـــان داد (نمودار ی همثابرا به دانبارح عدد یتشـــر

و  تســوات(م یکه هر روز با آنها کنش متقابل دار یکســانیعنی  قرار دارند؛ ن دوســتانیک و بهترینزد
ساو،  سمت پا . هر)120 ، ص2011کوزنت شتراك اطالعات  یعاطف يم، محتوایروین هرم مییچه به  و ا

  ابد.ییش میافزا ،تیکاهش و کم ،روابط
  (همان). هرم دانبار .1نمودار 

  
  
  
  
  
  
  

رســند که با هم یجه مین نتیها به اپرشــمار، انســان يهاقات و مشــاورهیمعموالً در طول تحق
ه هنگامی کگر را در تعامل با هم برطرف ســازند. تا یکدی يازهایتوانند نیدارند و م یاشــتراکات

ــان در کنار یزوج ــان را رفع میگر نیکدین حس کنند وجودش ــایازش ت کامل دارند، اما یکند رض
ـــا ـــود که اختالل در رفع نین تعامل، هنگامی آغاز میاز ا یتینارض ا برآوردگی انتظارات، یاز یش

شاهده و حس م شکین معموالً به امیشود. زوجیم آنچه  دهند، امایم یل زندگید تعامالت گرم، ت
با شــور و حرارتی ویژه  یدر آغاز زندگ ین اســت که روابط عاطفیشــود ایده میت دیدر واقع

س ست؛ اما پس از مدتیوجود دارد و ب ا ی نیاز طرف یکیو غفلت  یبه علت ناآگاه یار هم مؤثر ا
ضعیج که ایتدرکنند و بهیهر دو، عواطف فروکش م شدین و سرد یشود، زندگید میت ت  يبه 

شافد. چنانیگرایم شماري از طبقات اجتماع یکه در مطالعات اکت شده ایمختلف ب یبا زنان پر ن 
ست، گاه سد که زوجیم یین حالت به جایا یا ستند ولیر ین زیر سقف فقط کنار هم ه ا ب یک 

شرینم یهم زندگ سات و عواطف،  سا مل گر را تحیکدیستند، بلکه یگر نیکدیک یکنند. در اح
شانمی ست. ایشتر خنثا یب کنند و تعامالت سرد ا ضعیا  ند. اغلب یگویم» یطالق عاطف«ت را ین و

 اند کهبندي کردههاي آن، طالق را در شش مرحله تقسیمپردازان در حوزة خانواده و آسیبنظریه
ستین و می ست و از زمانی آغاز میتوان گفت مهمطالق عاطفی نخ شود که بانو و ترین مرحله ا



   ۲۷ليل شبكهافزار تحهمگني، صميميت و طالق عاطفي با استفاده از نرم

شروع به جدایی  صله گرفتن از یکدیگر میشوهر  ). در واقع 471، ص 2005کنند (کاکس، و فا
شاهده م شمۀ انواع دیشود که طالق عاطفیم سرچ ست. ی،  با کلمات » یطالق عاطف«گر طالق ا

ــت» یخانوادة توخال«چون  يگرید ، یی(بخارا» خاموش یزندگ«) و 260، ص 1388د، یل و کی(اس
) از ازدواجی که در شرایط 1977( اولسونر این باره شده است. د يگذارز نامی) ن43، ص 1386

با عنوان  عاطفی قرار دارد  تاده«طالق  پااف عاطفیاد می» ازدواج از  ند. طالق    باوناز نظر  یک
ــات و عالقه به یکدیگر آغاز می«) با 1960( ــاس ــتیز و کاهش تدریجی احس گردد، بدون اینکه س

ــد ــته باش ــکاري وجود داش ــم آش ــ يا، رابطهیطالق عاطف». تخاص کند که در آن یف میرا توص
در خلوت قادر به تحمل  یرسند، ولیبه نظر م یمی، خوب و صمیاجتماع يهاطیهمسران در مح

شده توسط مرکز آمار آمار ارائه بر اساس). 111، ص 1385و همکاران،  يزیستند (تبریگر نیکدی
و به رشد بوده و همچنان ادامه دارد. ر 88تا  84شده در کشور از سال ثبت يهاران، آمار طالقیا

نامۀ ) در پایان1386( یاحیررود. یشـــمار مران جزو مســـائل حاد بهیدر ا ییاختالفات زناشـــو
، از 85تا  65هاي ن طالق در کل کشـور بین سـالیانگیکند که مان مییکارشـناسـی ارشـد خود ب

شده  يبندرتبه یزندگ يرزاداد فشایده است. طالق جزو ده رویدرصد رس 4/11درصد به  3/10
ست (ت شلوغ يها). پرونده1386، يرگریا خانواده،  يهادادگاه یمتفاوت و پرشمار متعدد طالق، 

ـــاورة خانواده ب يهاکینیندة مراکز و کلیش فزایافزا و  یا عاطفیش طالق پنهان یانگر افزایمش
دهندة فروپاشی خانواده در ایران است. مصاحبه با چند مشاور و مددکار در شهر کلی نشانطوربه

 یدهد که در روز از هر پنج پرونده مشاوره، دو مورد مربوط به اختالفات خانوادگیمشهد نشان م
  است.

ـــت ـــل يوجوبا توجه به جس انجام گرفت،  یو خارج یهاي داخلکه در پژوهش یمفص
صــورت گرفته اســت و هاي عاطفی طالقبارة در یار اندکیبســ يکارهاایران  توان گفت دریم

صورت ک ص یشتر به علل اجتماعیو ب یفیاغلب آثار به  شخ شبکۀ اند و اثآن پرداخته یتیو  ر 
ــت. دریناد یافراد بر طالق عاطف یروابط اجتماع ــده اس ن یواقع هدف محقق در ا ده گرفته ش

ــ ــف یپژوهش، بررس ــبکۀ اجتماعیفرا و کش در خانواده  یافراد و طالق عاطف یندهاي میان ش
ست و ا شبکۀ اجتماعیا سران چگونه با تأث ینکه   یاطفبه طالق ع يندین فرایرپذیري از چنیهم

شهد، تنها پایانیانجامد. دربارة ایم شهر م سئله در  شدِ  نامۀن م سی ار شنا با )، 1389( ساالرکار
سرگز يهایژگین ویرابطۀ ب«عنوان  ضا ینیشبکۀ هم شهد یت از زندگیبا ر شهر م انجام » مردان در 
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ست. بنابرا سخ ین مقاله در پین در ایگرفته ا ستیبه ا ییگوپا سش بنیادین ه شبکۀ ین پر م که 
ماع نه میزوج یاجت عاطفین چگو ند بر تغییرات طالق  ـــگر یتوا باشــــد؟ پژوهش با  مؤثر 
ــت ــل در آثار داخل يوجوجس ــادق، تنها به یمفص ــائ یچهار اثر (ص ؛ 1392پور، و ملکی یفس

، یفیک يها) با روش1389؛ ســاالر، 1390گران، یو د ي؛ مقصــود1391گران، یو د یشــهرســتان
ست یمایو پ یشیآزما شبکه یافت که به نوعیش د انند م ییهادهیرا با پد یاجتماع يهارابطه 

  اند.کرده یبررس ییت روابط زناشویفیک
یاندر  ؛ 2006گران، ی؛ ونگ و د2012، یی(از جمله، رجوپژوهشـــگران گوناگون  ،یآثار خارج م

 يدر کشـــورها )1991و کونتز،  یانســـکی؛ مار2001، ی؛ فلمل2003ن، ی؛ کالم2004گران، یدمور و دیو
 یبا طالق عاطف یرا به نوع یاجتماع ۀانه، اثر شـــبکیس، آلمان، هلند و غرب میکا، ســـوئی، امریرومان

 آنها ۀاســـت، با مطالعنیامده  ی، عنوان طالق عاطفهاپژوهشن ین ایهرچند در عناواند. دهکر یبررســـ
ــورها رثاآ ۀمطالع .افتیدر آنها  یطالق عاطفمباحثی نزدیک به توان یم ــان داد که در کش  يمختلف نش

  يس از واکاوپپژوهشگر . ستا شده یابیشهیو ر یگر معرفید يهابا نام یطالق عاطف ةدیافته پدیتوسعه
شده رثاآ شبکه، متغیه تحلی، با روش و نظریاد شده و از منابع غنیرها و مفاهیل  شنا  آثار، به  نیا یم آن آ

ر اشـــکاالت وارد بر آثاالبته برده اســـت.  یفراوان يهادتر بهرهیبه اطالعات جدیافتن منظور دســـترس 
  شرح است:دین شده بانجام
  ؛خود را داردویژة ت مشکالک یکه هر ند،ادهانجام ش یشیمایا پی یفیآثار به روش ک. بیشتر 1
 يهاریف متغیکامل و توصــ ۀدر ســطح شــبک ند،ال شــبکه انجام شــدهیکه به روش تحل ییکارها .2
شدهیه به روش تحلیو آزمون فرض یعلّ ۀی. فرضنداشبکه شبکه انجام ن  spssافزار بلکه در حد نرم ند،ال 
  ن:ی. بنابراندابوده

ستی، روش تحلروپژوهش پیشل در یروش تحل .1 ست که هم روش ا شبکه ا  نیه. ایهم نظر ،ل 
 ؛جامع است ین نظر روشیاست و از ا یفیو هم ک یروش هم کمّ

اد افرث تنوع ی، از حفراوان يریمهاجرپذ سبب، شهر مشهد است که به این پژوهش يآمار ۀجامع .2
 ؛ز هستیاز کل کشور ن یمعرف ۀنمون يرابسیتوان گفت تا حد یاز تهران قرار دارد و مپس 
شبکه ین تحقیمورد مطالعه در ا ۀشبک .3 ست که  5/1ق،  شبکهدرجه ا شی با چنین  کنون تااي پژوه
کل ن شیبه ا يجو مفصل و مداوم، هنوز به اثروز محقق با جستیا نیران انجام نشده است و در دنیدر ا

 ؛استلذا مقاله از این حیث نوآورانه ه است. نکرد برخورد
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زنان و شـــوهران در از ها داده يآورن اســـت. جمعیشـــامل زوج يآمار ۀجامع پژوهشن یدر ا .4
ست؛ار یها بسخانواده مردان قط فا یگر که فقط زنان یقات دین نظر نمونه، نسبت به تحقیاما از ا دشوار ا
 ؛معرف و جامع است ياکنند، نمونهیم یرا بررس

شبکه یبا روش تحل یموضوع طالق عاطف نیی، در تبپژوهشن یدر اپژوهشگر  .5 ست شیوکل  ده ا
 ؛ه استشدران انجام نیدر ا ين کاریکنون چنکه تا
ضح فراینما .6 شبکه با طالق عاطفمیا ۀند رابطیش وا شبا نرم یفیطور ک به ین  ز یبکه نافزار خاص 

  ن مقاله است.یگر ایت دیمز

  يو نظر يمفهوم يمبان. ۲
ــنجش طالق عاطف ين پژوهش برایدر ا ــده  نیدفراخانوادة  يهاقوتاز الگوي  یس ــتفاده ش اس

ست. در بحث از و سه وهیخانواده در میان نظر یفرهنگ يساختار يهایژگیا  در یژگیپردازان، 
ست که عبارتن و خانوادهیزوج يبرا یت زندگیفیخانواده در درك ک يهاهمۀ نظام اند ها مؤثر ا

ــهیارتباط. ا و يریپذاز: انســجام، انعطاف وي گانۀ الگم با ابعاد شــشیگانه رابطۀ مســتقن ابعاد س
ـــون و دفرا(خانواده دارند  يهاقوت یالمللنیب ـــجام یدر ا ).44، ص 2011ن، یاولس ن الگو، انس

شخص با دیعاطف یکیخانواده، نزد ست که  ضایاي ا ساس م يگر اع سجام یخانواده اح کند. ان
ـــامل هم تعهد و هم، زمانِ  ـــت. تعهد  يهابخش با هم بودن در الگوي قوتلذتش خانواده اس

عهد به ت ياست. گذران وقت با هم به معنا يو وفادار ینسبت به خانواده شامل صداقت، وابستگ
د مشترك و لذت بردن از مشارکت یها، احساسات و عقاتیت زمان فعالیفیاز ک یتوجهزان قابلیم
(اولسون » گر استیبا شخص د یعاطف یکیاحساس نزد انسجام،). «45گران است (همان، ص ید

پذیر فین توصــی). چهار ســطح از انســجام در روابط خانواده و زوج85، ص 2011ن، یو دفرا
ست: رها، متصل، منسجم و گرفتار.  سیار پاا سیایده مینام» رها«ن انسجام، ییحد ب ر شود و حد ب

به  اند وساز شدهاند که روابط، مشکلمناسب یزمان ين دو سطح برایاگرچه ا». گرفتار«آن  يباال
ل ها در طونیظاهراً پرکارکردتر» منسجم«و » متصل«انسجامِ  یانیاند، دو سطح مدهید رسیحد شد

ــتند؛ ز یدورة زندگ کنند. هر دو نوع یت میو با هم بودن، توازن را رعا یین در جدایرا زوجیهس
سجم به صل و من سرابطۀ مت انگر یب 1جدول  شوند.یم يبندخانواده متوازن طبقه يهاستمیمنزلۀ 

  ).87است (همان، ص  یسطوح چهارگانۀ انسجام عاطف
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  ن و انسجام خانوادهیسطوح زوج .1 جدول
  گرفتار (نامتوازن)  منسجم (متوازن)  متصل (متوازن)  رها (نامتوازن)  هایژگیو

  باال بسیارهم بودن  با  ییشتر از جدایهم بودن ب با  هم بودن شتر از بایب ییجدا  باال ییجدا  هم بودن با –ییجدا
  اول ما  شتر از منیما ب  شتر از مایمن ب  اول من  ما -توازن من 

  باال بسیار یکینزد  ادیمتوسط تا ز یکینزد  کم تا متوسط یکینزد  نییپا یکینزد  یکینزد
  باال يوفادار  توجه درخور يوفادار  کم يوفادار  يفقدان وفادار  يوفادار

  یاشتراك اساس  ییشتر از جدایاشتراك ب  شتر از اشتراكیب ییجدا  یاساس ییجدا  مشترك يهاتیفعال
  باال یوابستگ  اللشتر از استقیب یوابستگ  یشتر از وابستگیاستقالل ب  استقالل باال  یوابستگ -استقالل 

  ).88 ، ص2011ن، یولسون و دفرا(ا
 2اند که در جدول گرفته مورد اســـتفاده قرار انهیات ســـطح خرد و می، دو دســـته نظريدر بخش نظر

  اند.شده یوار معرفخالصه
  اتینظر یمعرف .2جدول 

 يبندسطح اتینام نظر صاحبنظران یاصل يرهایمتغ کاربرد در رساله

، یتشابه، همگن  
  مشترك  يهاتیفعال

 ۀت، فاصلیمیصم
   ییایجغراف

  

  
راجرز و 

  کر یشوم

  
  تشابه یکینزد

  

  
  خرد سطح اتینظر

  

سن، مدت ازدواج و   
تعداد فرزندان، 

  ییت زناشویمیصم
  

  
  اولسون

  
   ییت زناشویرضا

    
  

ت، طالق، یمیصم
  مشترك يهاتیفعال

  
  

  اولسون

  
  

ت یمیصم
  ییزناشو

  
  انهیم ات سطحینظر

  )Proximity( يکينزد ةينظر. ۱-۲

ــح یکی ــلۀ جغرافی یکین عوامل جذب، نزدیترن و مهمیتراز واض ــت. گاه  ییایا فاص اندك اس
ن در ســتیم. زیکوشــیبه او م یکیزیک شــدن فیدر نزدم، یرا بشــناســ یشــود اگر کســیگفته م
شانه يا کار کردن در کنار فردیو  یخانۀ کس یگیهمسا ا را کم مت کردن، کمیشانۀ او فعالبهو 

 فاصله جغرافیایی

 تشابه 

 صمیمیت

 همگنی

   شتركمهاي فعالیت
 با اعضاي شبکه

 فرزندانشمار  سن مدت ازدواج

 صمیمت با همسر

 همسر صمیمت با هشبک يصمیمت با اعضا

هاي فعالیت
 مشترك

صمیمیت 
 طالق با همسر
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ـــبتاً نامطلوب او را ناددارد که با او با حالتی مطلوبیبر آن م ده یتر برخورد کنیم و عادات نس
ـــتر او یرش بیبگیریم خود را آمادة پذ ـــگران علوم ارتباطات  یدة برخیم. به عقیکنش از پژوهش

ه ک يگریۀ دیاســت. نظر» دهیتوجه گز«، با عنوان »ینش ادراکیگز«از ین خود بخشــیا یانســان
که شــود؛ چرایش دوســت داشــتن میموجب افزا» یکینزد«ن باور اســت که یمطرح شــده بر ا

باط يهافرصـــت ند. ییش میبر اثر آن افزا یارت ندازه یبر ا ماسو  تابزاب که هر ا ند  قاد ن اعت
ـــد، به همان میافراد ب یکیزیف یکینزد ـــتر باش ـــتر با یش گر یکدیزان آنان اوقات فراغت را بیش

ــتریگر اعتماد بیکدیخواهند گذراند و به  ــوار يش ــت و به هنگام دش ــتریها، بيخواهند داش  ش
 یجهات منف يگاه دارا» یکینزد«د توجه داشت که ین همه بایگر خواهند بود. با ایکدیمددکار 
شتر موقع يهاو جنبه ست. عوامل مزبور هرچند در بی سها میتیمعکوس ا سا  جاذبه یتوانند ا

شند، م شمنید يهاتیتوانند در موقعیبا شوند. زمانیگر موجب د سیار  شکالت ی  که یها و م
 گونه نگرشچیاند و هيدر تراز مســـاو یگاه اجتماعیگرند و از نظر پایکدی» یکینزد«افراد در 

جذب  يرگیک به دیکرد کدام ینیبشیســهولت پتوان بهیگر ندارند، نمیکدینســبت به  یمنف
  ).238، ص 1384، یشوند یا نه (فرهنگیگر دوست میکدیشود و آیا با یم

  )Similarityتشابه ( ةينظر. ۲-۲

ساس نظر بر شابه مچقدر مشخص هر  ة، در محدودکریشومو  راجرزک از یکالس ايهیا شخاص یت ان ا
مشــاهده خواهد شــد.  یارتباط یزان اثربخشــیوجود داشــته باشــد، به همان م یر در فراگرد ارتباطیدرگ
  سد:ینوین میچن بارهنیدر ا دریهاشناس نامدار، سنده و روانینو

اشد، بکسان یآنان با ما  يهام که باورها و نگرشیشتر دوست داریرا ب یم که اشخاصیدهین نشان میما چن
(همان، ما را داشته باشد  يهام که همان باورها و نگرشیخواهیم از او میرا دوست داشت یما کس یو وقت
  ).244ص 

و  یماعگاه اجتی، مذهب، سن، پایاجتماع -يدن، سطح اقتصادیت، طرز لباس پوشین، شخصیعالوه بر ا
ان آنبارة دارد که دریو ما را بر آن مگذارد میگران اثر یمشابه آنها در احساسات ما نسبت به د يزهایچ

 يوا آنان را به سیو شویم میگران جذب ید يبه سو یم. ما در صورتیمتفاوت داشته باش ییهاقضاوت
شان م که یکنیخود جذب م شابهاتمیان ما و ای صورت یت شد و در نقطه مقابل، ما در  شته با  یوجود دا

وجود داشــته  ییهاتفاوت نمانایم بود که میزان خواهیم داشــت و از آنان گریگران را دوســت نخواهید
  همان).د (یآید میبا تفاوت پد يدور ،با تشابه یکیباشد. نزد

۳۲     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

  ييت زناشويرضا ةينظر. ۳-۲

شـناسـان و دانشـمندان در طول زمان در میان جامعه ییزناشـو یت از زندگیت رضـایۀ وضـعینظر
ـــکل  v يخانواده، نظریۀ تئور ـــکل را ارائه م uا یش ن نظریه معتقدند که یدهد. پردازندگان ایش

ــا ــویرض ــکل  یدر طول مدت زندگ ییت زناش ــر به ش ــت  یعنیرود؛ یش میپ uا ی vبا همس نخس
ضا ست؛ ز ییت در حد باالیر صت کافیرا زوجیا سپس با  يبرا ین وقت و فر با هم بودن دارند. 

سرانجام با خروج آنها از منزل شود و یت کمتر میجه رضایورود فرزندان مشکالت افزوده و در نت
ـــا يپدر ـــترین وقت بیرا زوجیرود؛ زیت باال میرض از  یکیگر توجه کنند. یکدیدارند که به  يش

سترده ست که تین مطالعات حمایترگ شی ا شده، پژوه سونکننده از نظریۀ یاد  و همکارانش در اول
شر کرده 1983سال  ست. مراحل ش دینما 2ج این پژوهش در نمودار یاند. نتامنت شده ا چرخۀ «اده 
ستفادة » یخانوادگ یزندگ سونمورد ا شمندان د اول ن ی. زوج1اند از: گر عبارتیو همکارانش و دان

سه،  ي. دارا2بدون فرزند،  سن قبل از مدر سه،  ي. دارا3فرزندان با  سن مدر  ي. دارا4فرزندان در 
(بدون » یبا خانۀ خال«ن ی. زوج6، »دم بخت و درحال ازدواج«فرزندان  ي. دارا5فرزندان نوجوان، 

  ).13، ص 2001لر، ی. زوجین بازنشسته (م7فرزندان در خانه)، 
  ت در طول زمانیرضا ةدهندگراف نشان .2نمودار 

  
  
  
  
  
  

  تيميصم ةينظر. ۴-۲

شریمیصم سات و فراهم  کیت به معناي  سا ست، که رفته یت عاطفیآوردن حماشدن در اح ه رفتا
ق یت عمیمیشـــود، صـــمیکند و هنگامی که رابطه پخته میرشـــد م یکینزد یوقتابد. ییش میافزا

 يار کم است. مردم به فضایک هستند، بسیبا هم شر يزیکه در هر چ ینیگردد. احتماالً شمار زوجیم
ص صو صمیگر نزدیک نفر دیاز جهان که در آن به  يااز دارند؛ تکهین یخ شوند؛ اما در رابطۀ   یمیک 

سب اعتماد به  يها براحوزهشتر یپخته، ب ست. افراد با باز کردن، با ک شراکت باز ا گر و یکدیبحث و 
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سازند (اولسون ت بیمیاز صم يقو يوندیبا پ یتوانند ساختمانیگر، میکدیر شدن نسبت به یپذبیآس
و  یکیزیف یکین واژه عموماً نزدیزننده است. اک مفهوم گولیت یمی). صم253، ص 2011ن، یو دفرا

و  یکیت، نزدیمیشــتر از آن اســت. صــمیار بیکند، اما واقعاً بســیرا به ذهن متبادر م یالت جنســیاتم
سات گرم سا ص یاح شخ ست که ما با افرادي م فراد با ا یشرفت از زندگیدرحال پ يندیم؛ فرایدار یا

صمید شماري دارد. زندگی بدون  صر پر ست و عنا ستهیت با دیمیگر ا سرد و متروكگران، خ   کننده، 
ــم ــت. اگرچه ص ــتر ما وقتی متأهل میت به روابط ازدواج محدود نمیمیاس ــود، بیش ــویش م، در یش

 ازدواج يک پاداش و منفعت برایت یمیم. صــمیت و به دنبال حفظ آن هســتیمیوجوي صــمجســت
سر برا يهاتیفعال ی). انجام برخ257آید (همان، ص شمار میبه شترك با هم صم يم میت را یزنان، 

مت یشــتر بروز دهند، به صــمید و احســاســات خود را بیکه عقایصــورتهد و مردان دردیش میافزا
  ).258ص  افت (همان،یبا همسر دست خواهند  يشتریب

صادقانه برا ضروریت، واقعیمیصم يارتباط  صم يت  ست.  ست: عاطفیمیا شامل چند بعد ا ، یت 
را یز ؛ستادشوار ش از چند نفر یبا ب یمی. داشتن و حفظ روابط صمیو جنس یحی، تفري، فکریاجتماع

مانه یصم یاتیاست که در آن، ما تجرب يا، رابطهیمیصم ۀشود. رابطیت در طول زمان مصرف میمیصم
ش يدر چند بعد در طول زمان با افراد شته با شان م ةدربارها پژوهشم. یدا سران ن  یهین بدیدهد ایهم

ابعاد باشــد. به  ۀدر هم یمیات صــمیتجربدار از برخورتواند در طول زمان، ینم ياچ رابطهیاســت که ه
افراد  ۀمد هیتوانید، اما نمیها خوشحال کنزمان یافراد را برخ ید بعضیتوانیشما م« نکلنیآبراهام لقول 

 یمین صــمیروابط عاشــقانه اســت. زوجبارة ن ســخن مطمئناً دریا». دیها خوشــحال کنرا در همه زمان
شند  ست قادر با سي، فکریعاطف(متعدد  يهارا با روشگر یکدیممکن ا ض )ی، جن ما ا ،دارند هانگ یرا

. ن رابطه خواهند داشتی، خارج از ايگریت دیمیصم يازهایت را با نین رضایشتریهر دو نفر احتماالً ب
 ۀت را در همیمیتواند صــمیزناکارانه م يزبارا عشــقیز ؛ســتیها نن حوزهیا جزو یت جنســیمیصــم
ستانیاما هر دو نفر م ؛رابطه خراب کندن یگر اید يهاحوزه شند که  یتوانند دو شته با ا در یا در کار یدا
اهم تواند فریکنند که همسر نمیزها را فراهم میچ یخاص هستند و برخ بسیار، یگر زندگید يهاحوزه

شادیها مین دوستی. اکندیا نمی کند ضافه يهر همسر يتواند به  ت در زوج مثب ییروین به نیو بنابرا، ا
و حســادت را کاهش دهد  یمدت احســاســات ناامنیکه در طوالننیرویی  ؛ل شــودیازدواج تبد ۀا رابطی

تهیه  چیانر ۀنامزوج با استفاده از پرسش 50000از پژوهشی که گران در یو د اولسون ).259(همان، ص 
ن نمره را یترالات بیمیو صم یکی، نزدییت زناشویثر بر رضاؤپنج عنصر ممیان افتند که از یدرشده بود 

۳۴     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

از پرورش  ي. آزادشودمین، متفاوت ین باالتر زوجیت در سنیمیصم). 260(همان، ص  نداکسب کرده
ه علت ب یت جنسیمیصم .کندید باز میجد یو جنس یت عاطفیمیصم ين، راه را براین سنیفرزند در ا

سالمت شکالت  سن یم شد. وقتیدر  ست متفاوت با   شوندیر میگر پیکدین با یزوج ین باالتر ممکن ا
  باشد. يقو بسیارممکن است  یت عاطفیمیصم

سخ سر در  ییگوسطوح مورد انتظار پا شبکه اجتماعیاز هم ست. انتظارات ما از  یک  متفاوت ا
مورد  ییوگدر کارکرد روابط نقش، پاسخ لزیمو  کالركان گاه کم و گاه بسیار باالست. یهمتا یبرخ

س و یکشــند (ریر میبه تصــو 3م، در نمودار یکه با آنها در ارتباط هســت يانتظار را بر اســاس افراد
  ).217، ص 2008همکاران، 

  
  

  یک شبکه اجتماعیدر  ییگوسطوح پاسخ .3نمودار 
  ).217، ص 2008س و همکاران، ی(ر

  
  
  

ت از رابطه را نشان یت و رضایمیصم میان ۀک، رابطیمربوط به روابط نزدنظریات و هم ها پژوهشهم 
سان ویژهبهدهند. یم شایشتر درگیکه بیک ستگییر خوداف ش همتقابل ب ی، اعتماد و واب سر شوند، یان مهم

ر، روابط گید سويدارد. از  يشتریاز رابطه دارند و روابطشان با همسرشان طول عمر ب يشتریت بیرضا
سطوح پا صمییبا  صمی. بنابرادارندتر عیسرتمام براي ا يشتریاحتمال ب ،تیمین  ت در رابطه، یمین خلق 

ط ن روابیت در ایرضــا ینیبشیمهم در پ یثر اســت، نقشــؤک میبه همان اندازه که در حفظ روابط نزد
  ).344 ، ص2008ماشک و شرمن، د (دار

  تحقيق يچارچوب نظر. ۳
ا فاصـــله ی یکین عوامل جذب، نزدیترن و مهمیتراز واضـــح یکی، یکیۀ نزدینظر بر اســـاس

 لموتیوو  انگیهاي ). بر اســاس پژوهش239، ص 1384، یک اســت (فرهنگینزد ییایجغراف
ر گیکدیافراد به  یجه گرفت که هر چه محل زندگیتوان نتی) م104، ص 1380(ساوج و وارد، 

ـــد، امکان فراوانکینزد باش باط افزا یتر  بد. در اش مییارت ـــکونت، ییا ز ا یکینجا منطقۀ س
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گوید تحرك و می میدورکمســـتقل در نظر گرفته شـــده اســـت. درخور توجه اینکه  يرهایمتغ
ر شتر و تراکم کمتر دیب یتواند موجب پراکندگیخود م يهاافراد از خانواده ییایجغراف ییجدا

را یابد؛ زیکاهش  یگر شود و بدین ترتیب عاطفیکدیت همسران با یمیجه صمیخانواده، و در نت
که  ياســت؛ طور یفرهنگخود صــاحب خرده يبرا یهر قشــر خاصــ ن اســت کهیفرض بر ا«

گر یدکیجذب  يبرا يشـتریل بیکنند و تمایگر را بهتر درك میکدیفرهنگ ک خردهی ياعضـا
). از 240، ص 1384، ی(فرهنگ» زان هستندیگر گریفرهنگ دخرده يدارند و در مقابل از اعضا

کند و یم يرویگر خانوادة خود پید يو اعضا ل دارد و از مادریسویی مرد به خانوادة خود تما
ـــ ـــرش تطابق ندارد و  يالت و افکار ویاز خانواده با تما يروین پیموارد ا ياریدر بس و همس

 ن کاهشیت میان زوجیمیکم صــمب کمین ترتیشــود؛ به این او و همســرش میموجب تنش ب
 دارد و اگر یة خود وابستگز به خانوادیگر زن نیدهد. از سوي دیرخ م ییابد و طالق عاطفمی

شد و حتیاش ببا خانواده يروابط و تعامالت و سرش با سرش یشتر از تعامالتش با هم  از هم
ر کند، و انتظاراتی نابجا از همسر خود یخود را درگ يرفع مشکالت خانوادة و يبخواهد تا برا

ستگ سبب واب شد و ا یبه  شته با شین انتظارات مطابق میفراوان به خانواده دا سر نبا ند، ل هم
سر و ساس دور يهم صله با او م ياح صمین ترتیکند و به ایو فا د یابت آنها کاهش مییمیب 

عاطفنهیو زم که د. همانیآیفراهم م یهاي طالق  نه  نانگو ته تامسو  یکیز پدگف ند، دو  دة یا
بد ثار ت کان، جزو آ قل م هاجرت و ن تار و نگرش جمعیم به فردگرایگرال رف نه  نه یا اســـت ا

انه از ســوي خانواده چنان افزایش یگراجمع يفشــارها یگاه یعنی)؛ 81، ص 1390، یی(بخارا
که می بد  هاجرت و دورین یاز زوج یکییا خانواده و م به ترك  نان  يا هر دو نفر مجبور  از آ

ست  یشود. این در حالیم شراا شد که هریکه اگر   نین با خانوادة طرفیک از زوجیط چنان با
ن در خانواده، یشود. بنابرایشتر میز بیت او با همسرش نیمیکند، صم يشتریب یکیزداحساس ن

ة خود. ا با خانوادیشتر باشد ید انتخاب کنند که انسجام آنها با همسرشان بین بایک از زوجیهر
باال باشد که شخص  يبه حد يت کنند؛ اگر انسجام در خانوادة پدرید تعادل را رعایواقع بادر

صله بگ سهمتوان ازیرد، میاز همسر خود فا  یاي زمانرا در دوره يو یتدریجی زندگ یختگیگ
  .کرد ینیبشیپ

ــاس نظر ــانیبر اس گاه یگر بوده، از نظر پایکدی» یکینزد«که افراد در  ی، زمانیات ارتباطات انس
ساو یاجتماع شند جذب  يدر تراز م ن جذب ی) و ا242، ص 1384 ،یشوند (فرهنگیگر میکدیبا

۳۶     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

 يهاافراد در شـــبکه یگاه اجتماعین پایشـــبکه گردد. بنابرا يجاد تراکم اعضـــایتواند موجب ایم
  نظر محقق قرار خواهد گرفت.ز مدین نیزوج

ستفاده از تحلیابرآنیم تا ن مقاله یدر ا شخص ین روابط را با ا شبکه م ستانه کگونه . همانمینکل    یبا
  ده است:کر) اشاره 2001(

ل شبکه یو تحل يتمرکز در مطالعات شهر یاساس يهااز کانون یکیموجود در شهرها، » جماعات« ۀمطالع
اش هن و رابطیشیپ یشهر در مقابل اشکال اجتماع ۀسین مطالعات، مقایا يهان جنبهیتراز مهم یکیاست. 

ـتا يهابا جماعت ـنت ییروسـ ــت. تحل یو سـ ــر اس ـبکیمعاص  ۀمطالع ين روش برایبهتر ،یاجتماع ۀل شـ
ضور و غجماعت ست. با آزمون ح شبکه میاب روابط، تحلیها  يتوانند آزمون کنند که تا چه حدیلگران 
  ).16، ص 2001، ی(باستانست یروابطشان چ ياند و محتواها پراکنده شدهجماعت

ا بودن در تعامل و ارتباط آنه یاجتماع ۀشیکنند و ریم یزندگ یاجتماعبه طور ها است که انسان یهیبد
 يهایژگیوضــوح قابل مشــاهده اســت که اشــخاص با وبه، میدقت کن یاما اگر کم ؛گر اســتیکدیبا 

، یشــناختمتداول جامعههاي پژوهشبرخالف پژوهش، ن یگران دارند. در ایمختلف، روابط متفاوت با د
ضوع یعنی ؛دشوید میکتأ یده طالق عاطفیگر و اثر آن بر پدیکدیبر روابط افراد با  ن (روابط) کال یمو

 يهال شــبکه و دادهید بر روش تحلی، تأکپژوهشن یثر اســت. در اؤن) میانه (روابط زوجیبر موضــوع م
  است. يارابطه

  . روش تحقيق۴
و  یفیاز نوع ک یل شبکه است که روشی، روش تحلروپژوهش پیشاساس موضوع و اهداف، روش  بر

ــت و البته در ا یهم کم ــان دادن کاربرد نرم یفید بر بخش کیاله تأکمقن یاس ــبکه در تو نش ن ییبافزار ش
ضوعات جامعه سمو ست که برا یشنا ست يا ست. بنابرایبار در انینخ شده ا فت توان گین میران انجام 

در  دیجد یروش گیريکاربهو  یدرصدد بررسپژوهشگر را یز ؛است یاز نوع اکتشافپژوهش ن یهدف ا
 ،یشیمایپهاي پژوهشمعمول در  يهابرخالف روش یکلطورل شبکه بهیاست. تحل یمطالعات اجتماع

ص يهایژگید بر ویتأک يبه جا سازمانافراد در گروه ياصهیخ ز متمرک يارابطه يهایژگیها، بر وها و 
شاهدیشود. ایم سیانه و کالن میسطح م يبه الگوها ،يروابط فرد ةن روش از م شبکه،ید. در تحلر   ل 

شگر س پژوه صد برر شز ینجا نیمختلف را دارد. در ا يهادهیساختار روابط و اثر آن بر پد یق  گرپژوه
ت روابط یفیآنان و اثر آن بر ک یو دوست یخانوادگ يهان با شبکهیروابط زوج یچگونگ یدرصدد بررس

ــت. داده ید بر طالق عاطفین با تأکین زوجایم ــهد از طر ق درین تحقیا يهااس ــهر مش ــطح ش ق دو یس
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سش سش ۀنامپر سران و پر صم ۀنامهم ستان  ضا یمیدو ستان  ةخانواد يو اع سران در زم  1392هم
ست. جامعشده  يآورجمع سال  يهاآن خانواده يآمار ۀا شهد در  شهر م و حجم نمونه  1392متأهل 

شبک 181 ةرندیگره، دربرگ 699شامل  شبک 395، یدوست ۀگره از  گره  60ن و یزوج یوادگخان ۀگره از 
ست که رویشامل زوج شک 1200هم  ين متأهل ا د یهم همسران باازآنجاکه  اند.ل دادهیلبه (رابطه) را ت

سش ضایل میها را تکمنامهپر صم يکردند و هم اع ستان   يریگن، انجام نمونهیزوج یمیخانواده و دو
سیز ؛ده بودیفایب یاحتمال سش ياریرا ب سخها نامهاز پر شگر ن یماند. بنابرایم پا سراغ یناگزپژوه ر بود 

الزم  یگاه«نشــان دهند.  يل به همکاریخانواده و دوســتان آنها تما ياعضــا ۀبرود که هم ییهاخانواده
ساس آگاه شود نمونه را بریم صرهایخود از جمع یا ق خود و به طور یت تحقیت، ماهیجمع يت، عن

 )417 ، ص1392، ی(ب» دیمطالعه انتخاب کن يهاو هدف یشـخصـ يهاقضـاوت بر اسـاسخالصـه، 
  د. کرهدفمند استفاده  يریگاز نمونهباید ن یبنابرا

که قرار  ییاست که در آن واحدها یراحتمالیغ يریگنمونه یهدفمند (قضاوت عجوالنه)، نوع يریگنمونه
 ،است ترو معرفک از واحدها سودمندتر ینکه کدامیاة قضاوت محقق دربار ۀیپا است مشاهده شوند بر

  شوند (همان).یانتخاب م
ست که ف شده ایگر تعریکدی ازهمسران  یفاصله گرفتن از انسجام عاطفق، ین تحقیدر ا یطالق عاطف

ستگ بخش باشامل تعهد و زمانِ لذت صداقت، واب شامل  سبت به خانواده  ست. تعهد ن و  یهم بودن ا
ـــت. گذران وقت با هم يوفادار ها، تیت زمان فعالیفیاز ک یزان قابل توجهیم تعهد به يبه معنا ،اس

).  45، ص 2011ن، ی(اولسون و دفراگران است ید مشترك و لذت بردن از مشارکت دیاحساسات و عقا
ــنجش ا ــش از یبیو ترک کرتیلف یه در طیگو 21ق ین مفهوم از طریس ــتاندارد يهانامهپرس ــداس  ةش

ضا شویر شو يمهریاس بی)، مق1989( چیانر ییت زنا ضای) و مق2007( لیهو  سریک ییزنا ت یاس ر
  ) انجام شد.1997( دریاشنا ةشدبازبینی ییزناشو

  هاي پژوهشافتهي. ۵
ست بودهیکدیبا  %7گانه و حدود یگر بیکدیازدواج با پیش ن، یزوج %37حدود   %23ش از یاند. بگر دو

ند. ابودهشتر یبیا فرزند  3داراي ه یدو فرزند و بقداراي  %20، فرزند کیداراي  %30ن بدون فرزند، یزوج
شناآنان  60% شتندبا یکدیگر  یقبل ییآ شنا 2ماه تا  6ن یه بیماه و بق 6کمتر از  %17 ؛ندا  یقبل ییسال آ

 15تا  10ن یب %10ســال،  10تا  5ن یب %20ســال،  5نمونه، کمتر از  %23ش از یداشــتند. مدت ازدواج ب
ست. م 20ش از یب %27سال و حدود  20تا  15ن یب %20سال،  سنیانگیسال ا ، 30ر یزافراد  %30 ین 

۳۸     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

ن یزوج %27حدود  یسن ۀسال است. فاصل 35تا  30ه یسال  به باال و بق 40و  40تا  35ن یب %27حدود 
. در استشتر یسال و ب 6آنان  %20سال و  6تا  4ن یب %13ش از یسال، ب 4تا  2ن یب %30سال،  2کمتر از 

ص شاهده م 3که در جدول گونه همان، یف طالق عاطفیتو صد فراوانیشتریشود، بیم ست ین در  ۀدر د
بســیار باال و  یطالق عاطف ،درصــد جامعه 40و قرار دارد درصــد)  60هم  ين (روییپابســیار ن و ییپا

  دارند. ییباال
  نین زوجایمدر  ین نمرات طالق عاطفیانگیم یع فراوانیتوز .3جدول 

  یدرصد تجمع  درصد معتبر  یدرصد فراوان  یفراوان  هانهیگز  نمرات
  30  30  30  9  نییپا بسیار  70,87 -80

  60  30  30  9  نییپا  61,75 -70,87
  86,7  26,7  26,7  8  باال  52,62 -61,75
  100  13,3  13,3  4  باال بسیار  43,5 -52,62

  -  100  100  30  جمع

ر یتغما چندیرابطه میان دو  يل آماریبه روش متعارف آن، تحل یل در مطالعۀ تجربینوع غالب تحل
ست،یا چند متغیل رابطه میان دو یوة متعارف، تحلی). در واقع در ش56، ص 1390، یاست (چلب  ر ا

شبکه با نرمین مقاله تحلیاما در ا ست که عمدتاً تحلل به روش  شده ا شبکه انجام  ل یافزار خاص 
ست. پس بایک یا چند کنشگر در یرابطه میان دو  شبکه ا و د توجه کرد که مفهوم رابطه با دیا چند 

شت متفاوت به کار م شت ریرود. در روش متعارف، مفهوم رابطه بیبردا ضیشتر با بردا به کار  یا
همراه است؛ اما در  yر یبا پنج واحد کاهش در متغ xر یش در متغیشود؛ مثالً دو واحد افزایگرفته م

 ي). سه روش برا57است (همان، ص  ياختارشتر ناظر به برداشت سیل شبکه، مفهوم رابطه بیتحل
ضوع ت مویط و ماهیل شبکه وجود دارد که با توجه به شرایدر تحل یاضیطور رها به ف دادهیتوص

اند از: فرض گراف، ها عبارتن روشیتر باشد. اها مناسبن روشیاز ا یکیها، ممکن است و داده
ــنجگروه ــت، یس ــرمن و فاوس ــگر از نظریۀ گراف ی). در ا69، ص 1994، و جبر (واس نجا پژوهش

ط نشان دادن کنشگران و رواب يبرا ياهیپا یمنزلۀ روشتواند بهیاستفاده کرده است. فرض گراف م
شود. ا ستفاده  ساس مفاهیا شمار نظریۀ ین روش، ا ست که از اواخر دهۀ  گرافم پر  يبرا 1940ا

ستفاده شده است. ا یاجتماع يهامطالعۀ شبکه ران ارجاع به کنشگ يپذیر برافهم یه، روشن مقولیا
تواند در یم در هر سه روش است. نظریۀ گراف میآورد و کامالً هماهنگ با مفاهیو روابط فراهم م

شبکه شود ین ياچند رابطه يهاسطح  ستفاده  از  یکیل یگراف به چند دل). نظریۀ 71(همان، ص ز ا
  بکه است:ش يهال دادهیف و تحلین ابزار در توصیترمهم
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را  يمتعدد یاجتماع يســـاختار يهایژگیتواند ویم اســـت که میاز مفاه يارهیدا ةکنندفراهم .1
  ؛ندهی کو معناد يگذارنام

شگر ار یم را در اختیاز مفاه يام، مجموعهیمفاه ةرین دایا. 2 دهد محقق یگذارد که اجازه میمپژوه
دهد که یمه را ارائ یاضیر یاتید و عملی، عقانظریهن یا بپردازد.ها یژگین ویق به ایطور کامالً دقبتواند به

م یرة مفاهین دایشود. سرانجام، با دادن ا يریگن و اندازهییتوانند تعیم مین مفاهیاز ا ياریتوسط آنها، بس
ــیات ریو عمل ــانهگراف هادربارةاثبات تئورم یی، نظریۀ گراف به محقق توانایاض ــاخت يهاها و نش ار س
ضیگر رید يهاشاخههمانند دهد. یرا م یاجتماع را  نظریاتدهد یگراف به محققان اجازه م ي، تئوریا

به  یتماعســـتم اجیاز ســـ الگوییگراف نظریۀ نها، یرند. عالوه بر ایبگ پذیرآزمون یجیاثبات کنند و نتا
  ).93همان، ص (ن آنهاست میادهد که شامل کنشگران و روابط یمپژوهشگران 

ست که یر نگید یفیک يهامانند روش یفیل شبکه از نوع کین مقاله، تحلیگفتنی است که در ا
ــش يمحقق به جا ــاحبه پرس ــان دادن یا ابزار دینامه از مص ــتفاده کند، بلکه تفاوت در نش گر اس

ض ست که در فرا یاتیساختار روابط و آزمون فر صد قبلیا ساخ یند کار بدون ق شگر در  تار پژوه
ــازدر مدلروابط  ــکار م يس ــود. گرافیآش ــان یها رابطۀ میان متغش ــح نش ــکل واض رها را به ش

ــینظریۀ گراف ا یژگیدهند. ومی ــت که در بس ــع يارین اس توان چند یت گراف میموارد از وض
نۀ یشــیپ ات وین بخش با اســتفاده از نظریات در ای، فرضــیفید کرد. طبق روش کییه را تأیفرضــ

اند دست آمدهد به یات و اطالعات جدیند کار، فرضیاند، اما در فراشده یطراح یکلطورق بهیتحق
وان تیها مآنها در نظر نگرفته اسـت. تنها با دقت در گراف يبرا يا عددیکه پژوهشـگر پرسـش 

ض شرید کرد. در اییه را تأیفر ضیح و تحلینجا به ت ساس گرافیات تحقیل فر پردازیم. ا میهق بر ا
شان داد، بنابرایدر هر گراف منکه یبا توجه به ا شبین در تحلیتوان روابط مختلف را ن که، هم ل 

د ییه را با چند گراف تأیک فرضــیگوناگون نشــان داد، و هم  يهاک رابطه را به شــکلیتوان یم
ــان دادن تفاوت میان گراف ين برایکرد. بنابرا ــهولت کار و نش ــانس دهنده ها، نوع رابطه که نش

  .پژوهشگر خواهد بوده است، مالك یفرض

  تيميو صم يگاه شغلي، پاين همگنمياروابط . ۱-۵
صمیز 1گراف  ستان  شبکۀ دو شگر) و حم يهابه نام ینیزوج یمیر مربوط به  ضیندا (پژوه ا در

 یرة آبیدرضــا، با عنوان مهندس با دای(مهندس) اســت. ندا با عنوان پژوهشــگر، و همســرش حم

۴۰     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

ستان حم ست. دو شده ا شان داده  سرش با عناوین ستان ندا و هم ضا، مهندس و دو شغل یدر ن 
شدهیشان نمایها سر یاند. پیکان میان ندا و حمش داده  شانگر رابطۀ میان آنها و ضخامت  درضا ن
شانیپ صمیدهندة مکان ن ست. بنابرایت بیمیزان  سر پیکان ب یین در جایشتر ا ضخامت  شتر یکه 

ه که در گونت کمتر است. همانیمینشانگر صمشتر، و ضخامت کم یت بیمیدهندة صماست، نشان
صم 1-4گراف  ستان  شبکۀ دو ست، اندازة  شخص ا ضا یحم یمیم ست. بر  8ندا  يو برا 7در ا

ساس نظر شبکه بزرگیا شبکه، هر چه اندازة  شبکه بات  شد، تنوع   ین همگنیشتر، و بنابرایتر با
دوستان  یگاه شغلی، پایدر ارتباطات انسان یکیۀ تشابه و نزدینجا بر اساس نظریکمتر است. در ا

ع در شود که تنویجاد کند. مشاهده میو تشابه ا یگو همگنتواند میان آنها با فرد پاسخین میزوج
ترند. در کینزد يدرضا به ویدوستان حم یشغل يهاگاهیدرضاست و پایشتر از حمیدوستان ندا ب

اس احســ يشــتریب یک هســتند همگنیاو نزد به یکه از نظر شــغل یدرضــا با دوســتانیجه حمینت
میان افراد  تیمیشتر باشد، صمیشبکه ب يبا اعضا یات شبکه، هرچه همگنیکند. بر اساس نظریم
ر میان اند، دکیبه هم نزد یکه از نظر شغل یشتر است. در گراف مشخص شده است که دوستانیب

ستان حم ضا همدیدو سند و با هم ارتباط یگر را میدر ست دیحالدارند، درشنا گر یکه با دو دو
گر یکدیبا  يشتریکه تشابه ب یۀ شباهت، دوستانینظر بر اساسندارند. در واقع  یدرضا ارتباطیحم

صمیشتر تمایدارند، ب ستان حمیمیل به  شکیت دارند. در میان دو سته ت شدیدرضا دو د ست. ل  ه ا
 شبکه، گروه بودن يشماري از اعضا گونه که در گراف مشخص است، تراکم باال میانالبته همان

صم شان میت بیمیآن اعضا و  شکیدهد. در ایشتر آنان را با هم ن ده شلینجا در میان دو خوشۀ ت
ت یمیمگر صیک دسته تراکم باال نشانگر انسجام است و در دستۀ دیدرضا، در ین دوستان حمیب

 یبا هم دارند ول ییه انسجام باالطور جداگانن دو خوشه به یمیان اعضا علت انسجام است. بنابرا
شهیب ضعن خو ست؛ زیها رابطه  صمیف ا ستان ندا یمیرا نه تراکم وجود دارد و نه  ت. در میان دو
که شب يت میان اعضایمیاز سه خوشه، صم یکیاند که در ل شدهیز سه خوشۀ جدا از هم تشکین

 يهااز دسـته يانسـجام آن دسـته با هم و دور يبرا یز علتیت نیمیبا هم باالتر اسـت. پس صـم
و  شــتریتنوع، ب یعنی، یشــغل یشــود که پراکندگیگر اســت. در میان دوســتان ندا مشــاهده مید

ــت؛ بنابرایهمگن ــت؛ چنانین تراکم نی، کمتر اس ــتان وز کمتر اس اط دو با هم ارتببهدو يکه دوس
ساس ضخ يادارند و میان آنها رابطه ست که ندا بین نیامت پیکان انیست. البته بر ا ا ز مشخص ا

  .دارند يبا و يشتریب یکه تشابه شغل یدوستان
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  تیمیگاه و صمی، پاین اندازه، همگنمیا ۀرابط .1گراف                 

  
  

 ةچه انداز ه هرشود کید مییه تأین فرضیگرش. پس ایکند تا با دوستان دیاحساس م يشتریت بیمیصم
ــبکه بزرگ ــد، تراکم ش ــامیاتر باش ــت ين اعض ــبکه کمتر اس ــتر ویب یرا تنوع و ناهمگنیز ؛ش تعداد  ش

  تر است. شیشبکه با هم ب يت اعضایمیتراکم باالتر باشد، صم یوجود دارد. وقت يشتریب يهاخوشه

  تيميا تنوع و صمي يگاه، همگنين پايروابط ب. ۲-۵

و  ،ترشـیها بشـتر باشـد تعداد خوشـهیمشـخص اسـت که هرچه تنوع شـبکه ب یخوبز بهین 2در گراف 
ن ی. اشبکه آمده است يالت اعضایاساس تحص بر ین گراف تنوع و ناهمگنیت کمتر است. در ایمیصم

  دهد.یرا نشان م یکیتشابه و نزدنظریۀ  یخوبز بهیگراف ن
  

  
  

  ه، همگنی و صمیمیت. رابطۀ میان پایگا2گراف                            

  
  

  و شناخت از همسر يين مدت آشناميا ةرابط. ۳-۵

  دهد. یدو زوج نشان م يرها را برایاست که رابطه متغه در نظر گرفته شدهین فرضید اییتأ يبرا 3 گراف
  

  . رابطۀ میان مدت آشنایی قبل ازدواج و آگاهی3گراف 
  و شناخت نسبت به همسر (کم)

   

۴۲     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

ساس گراف  بر شنا پیش ازن یزوج یوقت، 3ا شند ییازدواج با هم آ شته با سبت بشان شناخت ،ندا ه ن
ت شتر باشد شناخیقبل ازدواج با همسر ب ییچه آشنا که هریدرحال ؛و کم است یگر در حد رسمیکدی

  شتر است. یز بین ينسبت به و یگاهآو 

  مشترک  يزندگت با همسر در يميازدواج با صمپيش از از همسر  ين آگاهميا ةرابط. ۴-۵

 شود.ید مییتأ ٤ز با گراف یه نین فرضیا
  
  

  اد)یت با همسر (زیمینسبت به همسر و صم یآگاه میان ۀرابط .٤گراف   

  
  
  
 يرشــتیب یگر آگاهیکدیازدواج نســبت به  پیش ازن یزوج یدهند وقتینشــان م 4که گراف گونه همان

  است.شتر یت آنها با هم بیمیاز ازدواج صم، پس داشته باشند

  شبکه يت با اعضايميشبکه و صم يمشترک با اعضا يهاتين فعالميا ةرابط. ۵-۵

ر شتیشان بشبکه يمشترك افراد با اعضا يهاتیچه فعال ) هر2011( اولسونت یمیصم ۀیاساس نظر بر
صم شد،  ست، بیز يهاکه در گرافگونه ابد. همانییش میز افزایت با آنها نیمیبا شخص ا ن و یترشیر م

شترك حمین فعالیکمتر ضایت م ضا با اع ستاش مربوط به مادر و برادر کوچکخانواده يدر و  ترش ا
شتر یخانواده ب ين اعضامیاتش در یمیصم ،با مادر خود دارد يشتریمشترك ب يهاتیهمان اندازه که فعال
  د.شوید مییأه تیفرضگونه بدین. استتش با برادر یمیزان صمین میطور کمترنیبا مادر است و هم

  خانواده يگو با اعضات پاسخیمیصم .٦گراف            خانواده يگو با اعضامشترك پاسخ يهاتیفعال .5گراف       
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 ت با همسريميخانواده و صم يمت با اعضاين صمميا ةرابط. ۶-۵

شد که هر چه فعالپیش شخص  ضا يهاتیتر م شترك با اع صمیشبکه ب يم شد،  شتر یآنها با ت بیمیشتر با
صمیم سر بزرگیمیشود، و  شدت طالق عاطفین متغیترت با هم ست؛ ز یر اثرگذار بر  ساسیا ن یا را بر ا

ا یو » شودیت با همسر کمتر میمیاد باشد، به همان نسبت صمیشبکه ز يت با اعضایمیصم یوقت«ه، یفرض
  کند.ید مییه را تأین فرضیا 7با همسرش احساس کند. گراف  يت کمتریمیممکن است طرف مقابل صم یحت

  )نید و نسریمجت با همسر یمیشبکه و صم يت با اعضایمین صممیا ۀرابط. ٧ گراف

  
  
  
  
  
  
  
  
شاهده م 8و  7 يهاگونه که در گرافهمان صمیشود، میم سریمیزان  ضایت ن خانوادة خود  ين با اع

ر کمتهم د یمجتش با یمیصم زانیکه میصورتدر است؛اش با خانواده د، همسرشیصمیمیت مجشتر از یب
زان یم يبر رو ،خود ۀشــبک يت فرد با اعضــایمیزان صــمیماینکه جه ینت .با اوســت دیصــمیمیت مجاز 

  نند.کید مییه را تأین فرضیب این ترتیز به همین ریز گراف .ر داردیهمسرش تأث ش باتیمیصم
  )نید و نسریمجت با همسر (یمیشبکه و صم يت با اعضایمین صممیا ۀرابط .٨گراف 

  
  
  
  
  
  
  

۴۴     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

  يمت با همسر و طالق عاطفين صمة ميارابط. ۷-۵

بسیار  هاآن یو طالق عاطف 8/4 شت جواد با همسریمیزان صمیه و جواد است. میمربوط به سم 9گراف 
ست )73(کم  صمیمهمچنین  .ا ست )63(کم آنها  یطالق عاطفمیزان و  5/4با جواد سمیه  تیمیزان   .ا

  کمتر است. یطالق عاطفرود، مت باال یزان صمیشود هرچه میمشاهده مکه گونه پس همان
  کم) ی(طالق عاطف یت با همسر و طالق عاطفیمین صممیا ۀرابط .٩ گراف

  
  
  
  
  
ست. میمربوط به ندا و حم 10 گراف ضا صمیدر ضایحم تیمیزان   )58(کم او  یو طالق عاطف 8/4 در
ن ین در ایاست. بنابرا )40(اد یزاو  یو طالق عاطف 2/4درضا یبا حمندا  تیمیزان صمیمهمچنین  .است

 .رودمیباالتر  یطالق عاطفشود، میمت کمتر یزان صمیچه م زوج هم هر
  اال)ی ی(طالق عاطف یت با همسر و طالق عاطفیمین صممیا ۀرابط. 10گراف 

  
  
  
  

 ت با همسريمين و صمين سن زوجميا ةرابط. ۸-۵

 شانمتیقرار دارند صم یسالانین مین در سنیزوج یوقتکه د ندهینشان مرا ه ین فرضیر ایچهار گراف ز
  با هم در حد متوسط است.

  ت کم)یمیصم ،یسالانیت با هم (سن میمین و صمیسن زوج. 11گراف 

  
  
  
  

  مت در حد باالست.ین قرار دارند، در هر دو مورد صمیین باال و پایدر سن ینیزوج یاتفاقاً وقت
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  ت باال)یمیصم ،ت با هم (سن باالیمیو صم نیسن زوج .12گراف 

  
  
  
  
  

  ت باال)یمیصم ،ت با هم (سن کمیمین و صمیسن زوج .13گراف 

  
  
  
  
  

  ت باال)یمیصم ،ت با هم (سن کمیمین و صمیسن زوج .14گراف 

  
  
  
  
  

ـــاس نظرر مداخلهین دو متغیدر میان ا يریجه گرفت متغیتوان نتینجا میاز ا ـــت. بر اس ۀ یگر اس
شوت یرضا سون ییزنا ل کرد که احتماالً فرزندان موجب یه را تحلین فرضیتوان ا) می2011( اول

شوند و وقتیشوند که زوجیم شند؛ زیکدی يبرا ین از هم دور  شته با سنیگر ندا ۀ یلن اویرا در 
ــم يازدواج که فرزند ــن ییت باالیمیندارند ص  یکه با فرزندان زندگ یانین میبا هم دارند و در س

ه فرزندان ن باال کید. همچنین در سنیآین مییت پایمیو گرفتار مشکالت آنان هستند، صمکنند یم
صم يبرا يشترین وقت بیشوند، زوجین جدا میکنند و از والدازدواج می ال ت بایمیهم دارند و 

ن با یجت زویمین بر صمیشود که شمار فرزندان و سن زوجید مییز تأیه نین فرضیرود. پس ایم
  .مؤثر استگر یکدی

۴۶     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

 يفرزندان و طالق عاطف شمارن مدت ازدواج، ميا ةرابط. ۹-۵

نزلۀ ماست. مدت ازدواج به یش طالق عاطفیدر افزا يثرؤر میکه ذکر شد، تعداد فرزندان متغگونه همان
  دارند. يکمتر یطالق عاطف ،بدون فرزند يهان در سالیدهد که زوجیگر نشان مر مداخلهیمتغ

  ین تعداد فرزندان، مدت ازدواج و طالق عاطفمیا ۀرابط .15گراف 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ین تعداد فرزندان، مدت ازدواج و طالق عاطفمیا ۀرابط .16گراف 
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  خانواده ةن با شبکيزوج ييايجغراف ين پراکندگميا ةرابط. ۱۰-۵

تر، شـــیها) بخانواده یها (محل زندگخانواده ۀشـــبک ییایجغراف یچه پراکندگ ، هریکینزد ۀیطبق نظر
  کند. ید میین را تأیا 17شتر است. گراف ین بیت زوجیمیصم

  با همسرت یمیها و صمخانواده ییایجغراف یرابطه پراکندگ .17گراف 

  
  
  
  
  
  
  
  

  يگيربحث و نتيجه. ۶
ـــتق ییرهایافت که در میان متغیتوان دریها مل دادهیج تحلیبه نتا یاجمال یبا نگاه  م بریکه اثر مس

از نصــف  یکم یعنی) را دارد؛ 53/0ن اثر (یشــتریت با همســر بیمیزان صــمیدارند، م یطالق عاطف
ـــت. در واقع ا ـــان میباالتر اس  یکاهش طالق عاطف يبرا یم راهیدهد که اگر بخواهین نتیجه نش

سین راه ایم، بهتریابیب ستین است که  ه شود. ت میان همسران در پیش گرفتیمیبراي افزایش صم یا
ت یمیماز به صیکند، مردان نسبت به زنان نان مییت بیمیۀ صمیکه نظرست. چنانیکار، دشوار ن نیا
زن با  تیمیات مشاهده شد صمیدر آزمون فرض ین علت باشد که وقتید به همیدارند. شا يشتریب

کند. یم يت کمتریمیاحساس صم ياش باالست، این نتیجه به دست آمد که همسرش با وخانواده
 يهاتیکنند که فعالیم يشـتریت بیمیح دادیم که مردان هنگامی احسـاس صـمیه توضـینظر در آن

ن ی. به هميکار يهاا مشــورتیمشــترك با همســر خود انجام دهند؛ کارهایی مانند درس خواندن 
ض شد که هر چه فعالیعلت هم در آزمون فر شاهده  شترك با خانواده ب يهاتیات م شود، یم شتر 

صمیشتر، و بنابرایها بت فرد با آنیمیصم سرش با او کمتر میمین  ) و احتمال -72/0شود (یت هم
) 2004( پینا) و 1391( یشهرستانقات یج تحقیجه با نتاین نتیرود. ایباالتر م یش طالق عاطفیافزا

شترك با خانواده به طور غ يهاتیدارد. فعال یهمخوان ستقیم صمیرم سطۀ  سر ت با همیمیم و با وا

۴۸     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

صم یعنیاثر دارد؛  یطالق عاطفبر  -38/0 ضایمیهر چه  سجام در میان اع خانواده  يت یا همان ان
شد، طالق عاطفیب ست. یشد یشتر با صم پینادتر ا ست که  سر از چند طریمیمعتقد ا ق یت با هم

راکم شبکه ت يشبکه. و یپوشان، تراکم شبکۀ مشترك و همیقابل حصول است: تراکم شبکه شخص
ص ها را ن گروهیا بیدرون  يکه همکار ییها و باورهاهنجارها، ارزش يدارا يهاشبکه«را،  یشخ

ز ی). تراکم شــبکۀ مشــترك ن41، ص 2001، یلیبه نقل از کوت و ه 2004پ، ی(نا» کنندیل میتســه
 د. بر اساسیآیدست مبه  یق همگنیرساند که از طریشبکه را م يمیان اعضا یهمان انسجام درون

شابه نینظر شانهمز یۀ ت ضایآیهنگامی پدید م یپو ساس نزد يد که اع با هم  يترشیب یکیشبکه اح
ار یها بسد و نگرشیها، عقادر ارزش یجه گرفت که همگنیتوان نتینجا مین از ایداشته باشند. بنابرا

  ر دهد.ییت همسران را تغیمیتواند صمیرا می، درآمد و... است؛ زی، شغلیلیمؤثرتر از تشابه تحص
شترك با خانواده به اندازة  يهاتیفعال صمیدارد؛ ز یاثر معکوس بر طالق عاطف -51/0م ت یمیرا 

دســـت آمده، اثر ن پژوهش به یگونه که در اشـــود. همانیشـــتر میمشـــترك ب يهاتیبا انجام فعال
ت فراوان برخوردار اســت و به میزان یت با همســر از اهمیمیمشــترك با خانواده بر صــم يهاتیفعال
ــم -78/0 ــر اثر معکوس دارد. بنابرایمیبر ص ــترك فرد به جا يهاتین، هر چه فعالیت با همس  يمش

سر بیا ضاینکه با هم ستان و اع شد، با دو صمیگران بیخانواده و د يشتر با ساس  شد، اح ت یمیشتر با
سجام ب29/0( صم-25/0با آنها ( يشتری) و ان ساس  سر ( يت کمتریمی) و اح ) به دنبال -98/0با هم

مشـــترك با  يهاتیفعال یدارد. وقت ی) همخوان2011( اولســـونق یج تحقیز با نتایجه نین نتیادارد. 
ت با یمی). هر چه صم-98/0ابد (ییش میت فرد با شبکه نیز افزایمیابد، صمیخانواده افزایش  ياعضا
ضا سجام با خانواده بیخانواده ب ياع شد، ان سجام با ی). افزا29/0شود (یشتر میشتر با خانواده، ش ان
صمیش میت با خانواده را افزایمیصم سر را کاهش میمیدهد و این خود  ) و -98/0دهد (یت با هم
 يا اعضامیزان تعامالت فرد ب یت، وقتیمیۀ صمیشود. بر اساس نظریشتر میب یجه طالق عاطفیدر نت

ن در ی) و بنابرا16/0دهد (بتا یبا آنها انجام م يشـــتریمشـــترك ب يهاتیاش باال باشـــد، فعالخانواده
صم ساس  ساس نم يازیکند، نمی يشتریت بیمیخانوادة خود اح سرش اح جه ین نتیکند و ایبه هم

 یزندگ یراحتن بهیابد. بنابرایت کاهش یمیگر دور شــوند و صــمیکدین از یشــود زوجیموجب م
  .انجامدیم یبه گسستگ یش طالق عاطفیآنان با افزا ییزناشو
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