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چکیده
تجربه اجتماعی انسان، عمدتاً با حضور در شبکه روابط متقابل اجتماعی شکل می گیرد. 
اين پژوهش با هدف مطالعه کیفیت و چگونگي روابط متقابل دانشجويان در قلمروهاي 
انجام شده است. پژوهش در سطح توصیفی-  تا حیطه هاي عمومي تر  بسیار شخصي 
تمامی  آماری، شامل  پیمايشی صورت گرفته است. جامعه  به کمک فن  و  همبستگی 
با  که  بوده  )2600نفر(  سال 1393  در  گناباد  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  دانشجويان 
کوکران،  نمونه گیري  فرمول  اساس  بر  و  چندمرحله ای  نمونه گیري  شیوه  از  استفاده 
تعداد340 نفر از آنها به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديده اند. ابزار پژوهش، پرسش نامه 
از  است.  شده  تأيید  متخصصین  توسط  آن  صوری  اعتبار  که  است  ساخته ای  محقق 
 %7/5 و  مطلوب  را  خانواده  اعضاي  با  متقابل  روابط   %92/5 پاسخگويان،  کل  مجموع 
بینابین و تنها 0/5% نامطلوب ارزيابی کرده اند. بیشترين مطلوبیت روابط در حوزه های 
صمیمیت، احترام و همدلی، مشارکت، مشاوره و فقدان حسادت در میان شبکه روابط 
خانوادگی و بويژه خانواده مادری و همسايگان و کمترين آن در روابط با همکاران گزارش 
شده است. مقدار آزمون دی سامرز در مورد همبستگي بین متغیرهاي مقطع تحصیالت 
از وجود  و کیفیت رابطه متقابل، 0/446- بوده که در سطح معناداري 0/001 حاکي 
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رابطه معنادار معکوس بین اين دو متغیر است؛ يعنی هرچه سطح تحصیالت کمتر باشد، 
کیفیت روابط متقابل بهتر است و برعکس. مهم ترين و روشن ترين نتیجه پژوهش، اين 
را نشان مي دهد که در میان جامعه آماري مورد بررسی، هم چون ساير گروه ها در ايران، 
خانواده مهمترين سازه اجتماعی تأثیرگذار در شبکه روابط متقابل است. اين امر، بیانگر 
اين است که بیشترين سرمايه اجتماعی در جامعه مورد بررسی، در حوزه خانواده بويژه 
خانواده مادری وجود دارد که بیانگر انسجام معطوف به درون )درون گروهی( است. در 
حالی که کمترين میزان اعتماد و سرمايه اجتماعی، به فضای اشتغال و صحنه عمومی 

جامعه مربوط بوده که در واقع، انسجام معطوف به بیرون )برون گروهی( است.
واژگان کلیدی: شبکه روابط اجتماعی، روابط متقابل، گناباد

مقدمه 
و کمال  به رشد  اجتماعي است که  تعامل  اين  و در  اجتماعي است  انسان موجودي 
ايجاد  را  جامعه  و  گروه  که  است  متقابل  اجتماعی  کنش  يا  تعامل  همین  و  مي رسد 
می کند. پس تعامل، شرط ضروری وجود گروه است. برای تداوم گروه، عنصر عاطفه و 
پیوند نیز به آن اضافه می شود و به همین جهت در تعريف گروه، چنین آمده است که 
»عبارت است از عده ای از افراد دارای تعامل مستمر، با احساس پیوند« )صديق اورعی، 
1392: 25(. تعامل، عمل اجتماعی دو سويه است. عمل اجتماعی، در واقع دارای شش 
حالت است، خنثی و عاطفی. اگر دارای بار عاطفی باشد، عاطفی است و اگر بار عاطفی 
بار عاطفی  نابرابر است. وقتی تعامل،  نداشته باشد، خنثی بوده که خود شامل برابر و 
يا  اشخاص؛  بین  و صمیمی  دوستانه  رابطه  مانند  است،  )گرم(  مثبت  يا  باشد،  داشته 
منفی )سرد( است، مانند رابطه خصمانه بین اشخاص، که اين گرمی و سردی، می تواند 
تعامل را مي توان  از سوی ديگر،  بر روی يک پیوستار قرار  گیرد.  درجه بندی شده و 
تعامل،  بین طرفیِن  بده بستان  بده بستان مي شود.  مبادله ديد که در آن، چیزي  يک 
مي تواند متقارن و برابر باشد، يا نامتقارن و نابرابر. البته میزان نابرابري در مبادله هاي 
نابرابر، متفاوت است. از ترکیب تعامل هاي سرد و گرم با تعامل هاي برابر و نابرابر، حداقل 
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چهار حالت محض قابل تصور است: 1- تعامل سرد برابر 2- تعامل سرد نابرابر 3- تعامل 
گرم برابر 4- تعامل گرم نابرابر. »در زندگي اجتماعي انسان ها، همه اين حاالت ديده 

مي شود« )صديق اورعی، 1392: 22(.
اجتماعی  رابطه  آن  به  که  می گیرد  صورت  فضايی  در  انسان ها،  اجتماعی  تعامالت 
کرد  به خوبی مطرح   )Hill, and Dunbar, 2003, 55) دانبار  و  می گويیم. هیل 
را  اجتماعی  روابط  از  تعدادی  به کاربردن  و  دسته بندی  برای  ذاتی   توانايی  مردم  که 
دارند، اما نه تعداد بی پايان و نامحدود از اين روابط. دانبار معتقد است، عدد 150، حد 
میانگین روابطی است که يک شخص معموالً می تواند مديريت کند. می توان تشريح 
عدد دانبار را به مثابه ی يک هرم نشان داد )نمودار 1(. در رأس هرم، پیوندهای قوی، 
خانواده ی نزديک و بهترين دوستان و کسانی که هر روز با آنها کنش متقابل داريم، قرار 
دارند. دانبار اندازه ی اين گروه را به طور میانگین، هفت گرفت. اين طبقه، دربردارنده ی 
بستگان"  "ساير  دوم،  طبقه ی  می شود.  فرزندان مان  و  خواهر  برادر،  والدين،  همسر، 
)شامل گروهی از دوستان، پسرخاله ها و دخترعمه ها، نامادری و ناپدری و مانند اين ها( 
است. مردمی که لزوماً هر روز با آنها کنش متقابل نداريم، يا در نزديک ترين مرتبه با ما 
قرار ندارند. طبقه ی بعدی، يک "تبار" شامل همکاران، دايره ی وسیع تری از دوستان 
يعنی  است؛  ديگر  مردم  همه ی  شامل  آخر،  طبقه ی  است.  دور  بستگان  و  آشنايان  و 
همان پیوندهای ضعیف ما (Tsvetovat & Kovznetsov, 2011: 120(. دوستان 
فیسبوک و ... نیز در قسمت های خیلی پايین اين هرم قرار می گیرند. هرچه به سمت 
پايین هرم می رويم، محتوای عاطفی و اشتراک اطالعات و روابط، کاهش و کمّیت آن ها 

افزايش می يابد.
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)Hill, and Dunbar, 2003, 55( هرم دانبار )نمودار 1

تعامالت  که  می دهند  تشکیل  کسانی  را  اليه  درونی ترين  شد ،  گفته  که  همان طور 
عاطفی زيادی با انسان دارند. مانند اعضای خانواده، پدر، مادر، خواهر، برادر و در نهايت 
کسی که شديدترين تعامالت عاطفی را با انسان دارد، همسر او است که از اين طريق 
می تواند نیاز اساسی محبت و تعلق را در باالترين درجه برای شخص برآورده نمايد. در 
تعامالت، قلمروهاي شخصي افراد، با يکديگر متفاوت است. اين قلمروها گاهي از روابط 
و  بسیار رسمي، خشک  روابط  از  تا گستره وسیعي  افراد،  با  نزديک  و  بسیار صمیمانه 
ضابطه مند را تشکیل مي دهد. اما مروری بر تحقیقات نشان می دهد که بحث از کیفیت 
روابط متقابل که می تواند سرمنشأ بسیاری از مشکالت کوچک و بزرگ اجتماعی باشد، 
هنوز به صورت جدی و خاص، مورد توجه جامعه شناسان قرار نگرفته است. با اين که 
يکی از مکاتب بزرگ مطرح در جامعه شناسی، مکتب کنش متقابل نمادی است، اما در 

حوزه تجربی، هنوز جای انجام تحقیقات مؤثر، بسیار خالی است. 
روابط  کیفیت  عنوان  با  داد  نشان  اطالعاتی  پايگاه های  و  منابع  در  دقیق  جستجوی 
متقابل، کار زيادی صورت نگرفته است. در زمینه روابط متقابل نیز اکثريت تحقیقات 
صورت گرفته مانند تحقیق )سام آرام و ديگران، 1389(، بسیار کلی است. در حوزه علوم 
اجتماعی و روانشناختی، اين موضوع در شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد 
که بايد با شرايط خاصی انجام شود تا بتوان روابط متقابل را سنجید. از جمله رساله 
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دکتری اسکافی )1393( که نشان داده است، چگونگی و نوع روابط متقابل همسران با 
يکديگر، نوع رابطه يکی از زوجین يا هر دو با خانواده همسر، نوع روابط خانواده های آنان 
با يکديگر و نیز نوع رابطه همسران با دوستان مشترک و غیرمشترک، خود باعث بروز 
ناراحتی های زيادی شده که به طالق عاطفی منجر گرديده است. در برخی تحقیقات 
با اعضای شبکه به صورت بخشی کوچک مورد مطالعه قرار گرفته  ديگر نیز که رابطه 
است، بیانگر اهمیت نوع و کیفیت روابط متقابل در شبکه های اجتماعی است. از طرفی، 
نشان  متفاوت  طبقاتی  پايگاه های  در  مختلف  افراد  با  اکتشافی  مصاحبه های  نتايج 
می دهد که در بسیاری از موارد، نوع و کیفیت روابط آنها با اطرافیان شان، مشکالتی را 
ايجاد کرده است که در ساير موارد، حل کردن آنها امکان پذير نبوده و يا به سختی ممکن 
است. از اين رو، در اين پژوهش تالش شده است که به بررسي نحوه رابطه متقابل افراد 
با يکديگر، در قلمروهاي بسیار شخصي تا حیطه هاي عمومي تر پرداخته شود. در پايان 
نیز قصد محققان اين بوده است تا افراد را از لحاظ کیفیت و چگونگي روابط متقابل آنها 
با يکديگر، براساس متغیرهايي چون تحصیالت و جنسیت، مورد بررسي قرار دهند. به 

بیان ديگر در اين پژوهش،  پاسخ به سؤاالت زير از اهداف محققان بوده است:
1- روابط متقابل افراد با اعضای شبکه اجتماعی چگونه است؟

2- سطح تحصیالت و جنسیت، چه رابطه ای با کیفیت روابط متقابل دارد؟
حدی  تا  که  شده اند  مواجه  اثر  چند  با  تنها  محققین  پیشین،  اثرات  جستجوی  در 
زرينی  و  لطافتی  تحقیق  آنها،  جمله  از  دارند.  حاضر  مقاله  موضوع  با  مستقیم  رابطه 
)1394( که میزان تحقق همدلی را بین مدرس و زبان آموز، مورد سنجش قرار داده 
است و همدلی را عنصر مهمی در روابط متقابل معرفی کرده است. تحقیق شرف الدين، 
از  يکی  به عنوان  "عفاف"  اسالمی  ارزش  بر  تمرکز  با   ،)1393( نوروزی  و  علم الهدی 
نظريه های  و  دينی  آموزه های  در  آن  ابعاد  واکاوی  و  اسالمی  ارزش های  نمودهای 
ارتباطی مربوط به روابط انسانی و واسطه گری رايانه، به کشف چگونگی ارتباط عفیفانه 
در شبکه های اجتماعی پرداخته است. تحقیق احمدی )1388( نیز در بررسی تمايل 
به نوع دوستی در روابط اجتماعی و عوامل آن، به همدلی، مسؤولیت اجتماعی، تحلیل 
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هزينه و پاداش و متغیرهای جمعیتی اشاره نموده است و در آن، در قالب نظريه همدلی 
و مبادله و با تمرکز بر تأثیر موقعیت اجتماعی، به بررسی نوع دوستی پرداخته است. در 
بر  با تأکید  افزايش مشارکت سیاسی  مقاله محمدی و شهیديان )1390(، راهکارهای 
شناسايی روابط میان فردی در شبکه اجتماعی، مورد مطالعه قرار گرفته و اثر شبکه های 
فردی بر مشارکت، مشخص شده است. مقاله ديگری از باقری زنوز و علمی )1388( در 
بحث اعتماد اجتماعی، به عنوان يک آسیب در روابط اجتماعی صورت گرفته که متغیر 

تحصیالت نیز در آن می تواند، عامل مؤثری بر اختالل رابطه در اين زمینه باشد. 

مبانی نظری و طرح تحقیق 
نفوذ،  دوستی،  از  حاکي  می توانند  روابط  میان فردی،  مفهوم  يک  در  رابطه چیست؟ 
عالقه، اطمینان يا برعکس، نپسنديدن، تعارض يا بسیاری چیزهای ديگر باشند. روابط 
باشند  ارزش دار(  يا  )متقارن  دوسويه  يا  جفتی(،  يا  )نامتقارن  يک سويه  می توانند 
)میرمحمدصادقی،1390: 24(. تعامل اجتماعی همراه با تدوام، تبديل به رابطه اجتماعی 
می شود )چلبی، 1386: 252( و رابطه اجتماعی بین افراد و گروه ها، بر اساس هنجارها 
است  ممکن  جامعه شناسان   .)277  :1379 )شايان مهر،  مي شود  ايجاد  قراردادها  يا 
پیرامون تعريف دقیق جامعه، توافقی نداشته باشند، اما پیرامون اين نکات توافق دارند 
که رابطه اجتماعی، يکی از عناصر محوری در قلمرو جامعه شناسی است و ديگر اين که 
ويژگی های روابط اجتماعی می تواند بر رفتار موجوديت های اجتماعی تأثیر گذار باشد 
)چلبی، 1386: 50(. از لحاظ تحلیلی، تعامل بالقوه دارای دو وجه عمده است يکی، وجه 

ابزاری و ديگری، وجه اظهاری )همان: 17(.
در تعامل با وجه صرفاً ابزاری، تعامل با ديگری برای کنشگر، جنبه کاماًل ابزاری دارد. 
اين رابطه خود هدف نیست، بلکه وسیله و محملی برای رد و بدل کردن و يا کسب 
هدفی خاص است. نوعاً اين گونه روابط، سرد و ويژه است و از صمیمیت، مبری است. 
روابط مبادله ای، پیمانی و ... از مصاديق تجربی اين نوع رابطه ها هستند. دغدغه اصلی 
کنشگران در اين رابطه )اعم از فردی و جمعی(، به حداکثر رساندن نفع خويش است. 
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خردورزی و محاسبه، اساس اين نوع رابطه را تشکیل می دهد و رابطه ابزاری چون از 
کمترين پايه عاطفی برخوردار است، به سهولت می تواند "غريبه های" بیشتری را در 
اجتماعی  رابطه  برقراری  باعث  آن می تواند  استواری  و  ابزاری  روابط  برقراری  بر گیرد. 
بین گروهی شود. از طريق روابط ابزاری است که گروه ها و اجتماعات طبیعی به روی 
ضعیف  پیوندهای  نطفه های  ترتیب،  بدين  و  می شوند  باز  بزرگ تر  جامعه  و  يکديگر 
اجتماعی در عرض جوامع بین گروه ها و اجتماعات گوناگون بسته می شود. پیوندهای 
ضعیف، در تحکیم انسجام کلی جامعه نقشی قوی به عهده دارند. به يک معنا، روابط 
باعث  اولیه،  محرک  به صورت  که  هستند  جامعه  چندگانه  شبکه  پیش قراوالن  ابزاری 
افزايش میزان تراکم روابط در شبکه جامعه می شوند. اما آن چه افراد را به يکديگر پیوند 
می دهد و باعث تکرار و دوام شدت تعامالت می گردد، بعد اظهاری تعامل است. بر خالف 
رابطه ابزاری، رابطه اظهاری خود فی نفسه هدف است. نوعاً اين نوع روابط گرم و انتشاری 

است و نوعی صمیمیت، اعتماد و تعهد درآن وجود دارد )همان: 150-149(.
از طريق تعامل اظهاری است که "ما" يا "اجتماع" يا گروه اجتماعی شکل می گیرد. 
سنگ بنای ما يا اجتماع، تعامل است، مشروط بر اين که تعامل، صبغه اظهاری به خود 
بگیرد. در اين نوع روابط، کنشگران )فردی و جمعی( درگیر در رابطه، رفاه حال يکديگر 
را در نظر می گیرند. تعلق عاطفی و معاشرت پذيری، اساس اين نوع رابطه را تشکیل 

می دهد )همان: 250(.
به لحاظ تحلیلی، دو وضعیت کلی را می توان برای بسط روابط اظهاری، ورای گروه های 
اولیه در نظر گرفت. حالت اول اين که، به موازات گسترش روابط ابزاری در جامعه، روابط 
در  رابطه  نوع  دو  اين  اين که  بدون  می يابند،  بسط  اولیه  گروه های  ورای  نیز  اظهاری 
يکديگر ترکیب شوند. در اين صورت، انتظار می رود که گروه های اولیه کوچک، ورای 
را  و خرده فرهنگ های خاص خود  شوند  تشکیل  جامعه  عرض  در  طبیعی  اجتماعات 
به وجود آورند. در اين وضعیت، ضمن اين که انسجام محلی و انسجام اجتماعات طبیعی 
کاهش می يابد، به همان میزان انسجام کلی جامعه تقويت نمی شود. حالت دوم اين که، 
به دنبال گسترش روابط ابزاری، روابط اظهاری )روابط گرم( نیز در ورای گروه های اولیه 



 فصلنامه علمی ترویجی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان/ سال 11/ ش 2/ زمستان 95   14

تعمیم يافته و با روابط ابزاری )روابط سرد( ترکیب شوند. برايند و نتیجه ترکیب روابط 
ابزاری و روابط اظهاری، روابط انجمنی است )همان: 252(. در واقع، در اين مقاله محقق 
يکديگر  با  آنها  دوری  و  نزديکی  درجه  ترتیب  به  افراد،  متقابل  روابط  انواع  بررسی  به 
پرداخته است که به نوبه خود می تواند دربرگیرنده درجه ای از روابط اظهاری و ابزاری 

باشد. 

نظریه صمیمیت1
است.  عاطفی  حمايت  فراهم آوردن  و  احساسات  در  شريک شدن  شامل  صمیمیت، 
صمیمیت معموالً مستلزم سطوح باالی خودافشايی2  است. صمیمیت به تدريج افزايش 
می يابد، وقتی نزديکی3 رشد می کند و وقتی رابطه پخته می شود، صمیمیت نیز عمیق 
می گردد. اما در رابطه ی صمیمی پخته، بیشتر حوزه ها برای بحث و شراکت باز است. با 
بازکردن فضای مشارکت، با کسب اعتماد به يکديگر و آسیب پذيرشدن نسبت به يکديگر، 
افراد می توانند ساختمانی با پیوندی قوی از صمیمیت بسازند. اين متفاوت است با طلب 
.)Olson, Defrain an Skogrand, 2011:  253) کمک، بلکه حمايت از ديگران است

تمايالت  و  فیزيکی  نزديکی  عموماً  واژه  اين  است.  گول زننده  مفهوم  يک  صمیمیت، 
جنسی را به ذهن متبادر می نمايد، اما واقعاً بسیار بیشتر از آن است. صمیمیت، نزديکی 
از  پیشرفت  درحال  فرايندی  داريم.  افراد مشخصی  با  ما  که  است  گرمی  احساسات  و 
با ديگران، زندگی  افراد ديگر است و عناصر متعددی دارد. بدون صمیمیت  با  زندگی 
خسته کننده، سرد و متروک است. صمیمیت به روابط ازدواج محدود نمی شود )همان: 
257(. برای رسیدن به صمیمت باالتر، بايد خودافشايی شخصی بیشتری داشت. ارتباط 
صادقانه برای صمیمت، واقعیتي ضروری است. صمیمیت، شامل چند بعد است: عاطفی، 
اجتماعی، فکری، تفريحی و جنسی. داشتن و حفظ روابط صمیمی با بیش از چند نفر 
رابطه ای  رابطه صمیمی،  زمان مصرف می شود.  در طول  زيرا صمیمیت  است،  سخت 

1. Intimacy
2. Self-disclosure
3. Closeness
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است که در آن، تجربیات صمیمانه ای در چند بعد در طی زمان با افرادی داشته باشیم. 
بیشتر مفاهیم صمیمیت، بر حضور مکرر و شديد عاطفه مثبت، با فقدان نسبی عاطفه 
منفی تمرکز می کند. همانطور که در نمودار 2 مشخص شده است، سطوح مورد انتظار 
پاسخگويی در يک شبکه اجتماعی، متفاوت است. افراد از برخی همتايان انتظارات کم، 

از برخي در سطح متوسط و از برخی، انتظارات پاسخگويی بااليی دارند.

  

  
  

  

  
 همسر/ بچه دوست همسايه بيگانه 

 پايين

 باال

سطح پاسخگويي
 

مورد انتظار
 

نمودار 2( نمونه ای از نمودار گروه های هم پوشان در یک انجمن 

)Reis, Clark & Holmes, 2008: 217(

 )Mashek & sherman, 2008: 344 نقل از Clark & mills, 1993) کالرک و میلز
يا قدرت جمعی می نگرند. در  به اين تفاوت ها به عنوان تنوع در قوت روابط عمومی، 
زبان عامیانه، مردم اغلب از واژه نزديک برای اشاره به اين کیفیت استفاده می کنند. آنها 
در کارکرد روابط نقش، پاسخگويی مورد انتظار را براساس افرادی که با آنها در ارتباط 
.)Reis, Clark & Holmes, 2008: 219) هستیم، در نمودار 3 به تصوير می کشند
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هاي اجتماعيوسعت شبكه  

 باال

 پايين

 سطوح پاسخگويي مورد انتظار

همسر/ بچه

 والدين

 دوستان نزديك

 دوستان سببي

 آشنايان

 بيگانگان

نمودار 3( نمونه ای از نمودار گروه های هم پوشان در یک انجمن

)Reis, Clark & Holmes, 2008: 219( 

بنابراين، براساس نظريات و تعاريف مطرح شده در باب روابط متقابل، کیفیت روابط 
و  احترام و همدلی، مشارکت، مشاوره  اعتماد،  بعد  اين تحقیق شامل 5  را در  متقابل 
خانواده  اعضای  بیان  در  روابط  نوع  اين  ارزيابی  در  و  می دانند  و هم چشمی  حسادت 
خانواده پاسخگويان، کیفیت روابط متقابل را از ديدگاه آنان رتبه بندی کرده اند. يعنی 
ارزيابی کیفیت روابط متقابل در واقع نشان می دهد دانشجويان چه نمره ای از هريک 
از خرده شاخص های پنج گانه ذکر شده در روابط متقابل اعضای خانواده خود با شبکه 
اجتماعی شان به آنها می دهند. بنابراين محققان در اين تحقیق از سه جنبه به بررسی و 
ارزيابی کیفیت روابط متقابل در بین خانواده پاسخگويان با اعضای شبکه اجتماعی شان 
پرداخته اند. ابتدا از 5 بعد که شاخص های کیفیت روابط متقابل را تشکیل داده اند که 
در باال ذکر شد دوم در بین 6 نوع شبکه )خانواده اصلی، خانواده پدری، خانواده مادری، 
همسايگان، دوستان و همکاران( و در چهار جنبه تحصیالت، جنس، وضع تأهل و طبقه 

ذهنی آنان، تفاوت ها را سنجیده اند. نمودار 4 اين امر را به وضوح نشان می دهد. 
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 متقابل كيفيت روابط

 چشميحسادت و هم احترام و همدلي اعتماد مشاركت مشاوره

 مادريخانواده  پدريخانواده  همسايگان اصليخانواده  دوستان همكاران

 قهتصور از طب متغيرهاي تفاوتي

 وضعيت تأهل

 سطح تحصيالت

 جنس

نمودار 4( نمودار تحلیلی- تجربی پژوهش

روش پژوهش
اين پژوهش در سطح توصیفی، همبستگی انجام شده است. جامعه آماری، شامل تمامی 
دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد گناباد در سال 1393 )2600 نفر( می باشد که 
نمونه گیري  روش  از  استفاده  با  ابتدا  چندمرحله ای،  نمونه گیري  شیوه  از  استفاده  با 
طبقه بندي متناسب و بر اساس فرمول نمونه گیري کوکران، تعداد 340  نفر از آنها )170 
نفر زن و 170 نفر مرد( برگزيده شده و سپس در هر طبقه، 85 نفر دانشجوي مجرد 
و 85 نفر دانشجوي متأهل به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار پژوهش، پرسش نامه 
اين  در  است.  بوده   1393 ماه  آذر  و  آبان  پژوهش،  اين  داده هاي  جمع آوری  زمان  و 
پژوهش تالش گرديده  است که با استفاده از پرسش نامه های استاندارد، يک پرسش نامه 
محقق  ساخته ايجاد گردد. عالوه بر آن سعي شده تا از روايي صوري به منظور سنجش 
روايي استفاده شود. در اين روش، گويه هاي الزم جهت سنجش متغیرها )به مدد روش 
از تأيید متخصصین امر در حوزه علوم رفتاري،  نمره گذاری لیکرت( انجام شد و پس 
و  اکتشافی  براساس مصاحبه های  قراردادها،  و  هنجارها  داده شد.  قرار  در پرسش نامه 
پیشینه های تحقیق به دست آمد. با توجه به اين که روابط صمیمانه، داراي ويژگي هايي 
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هم چون اعتماد، احترام و همدلي، مشارکت، مشاوره و فقدان حس حسادت و چشم و 
هم چشمي می باشد، با توجه به تعداد و ابعاد مسأله و بر اساس نمره اکتسابي هر فرد 
در اين گويه ها، در سه طبقه )کیفیت مطلوب، بینابین و نامطلوب( قرار داده  شده است.

فرضیات توصیفی تحقیق
فرضیه اول: همدلي جلوه ای از صمیمیت است.

فرضیه دوم: صمیمیت، مستلزم اعتماد بین اعضای شبکه اجتماعی است.
فرضیه سوم: مشاوره و تبادل تجربیات، در روابط صمیمی امکان پذير است.

فرضیه چهارم: مفهوم صمیمیت، بر حضور مکرر و شديد تمرکز می کند.
فرضیه پنجم: میزان نزديکی به افراد، سطح انتظار پاسخگويی از طرف مقابل برای افراد 

ايجاد می کند. 
است  توصیف  درسطح  بیشتر  حاضر  مقاله  اين که  به  توجه  با  که  است  ذکر  به  الزم 
فرضیات باال نیز درسطح توصیف و طبقه بندی است. در فرضیات توصیفی حتماً نیازی 
نیست که امار استنباطی وجود داشته باشد چون اين متغیرها، همه بیانگر اجزای کیفیت 

روابط متقابل هستند و با وجود اين متغیرها، کیفیت رابطه تغییر می کند.

یافته هاي پژوهش 
یافته های توصیفی

از مجموع کل پاسخگويان که 50% زن و 50% مرد بودند، 38% زير 20 سال، 51% بین 
20-25 سال و 11% باالی 25 سال بودند. میانگین سني افراد 53/24% بود. 25/5% در 
مقطع تحصیلی فوق ديپلم، 62% در مقطع کارشناسی و 12/5% در مقطع کارشناسی 
از طبقه اجتماعي خود، %87  ارشد مشغول به تحصیل بودند. 3% دارای تصور پايین 
دارای تصور متوسط و 10% نیز دارای تصور باال از طبقه اجتماعي خود بودند. 50% افراد 
متأهل و 50% آنها مجرد بودند. 86/7% افراد در شهر و 13/3% افراد در روستا سکونت 
اعضاي  از  بین شش دسته  متقابل(، در  روابط  )کیفیت  وابسته تحقیق  متغیر  داشتند. 
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شبکه اجتماعي سنجش شد.
جدول 1( توزیع پاسخگویان، بر حسب ارزیابی از کیفیت روابط متقابل در شبکه اجتماعی

منشأارزيابی کیفیت رابطه همسايگانهمکاراندوستانخانواده پدریخانواده مادریخانواده 

60%22%80%51/5%65%92/5%مطلوب
25%28%17%44/5%33%7/5%بینابین
12%50%3%4%2%0/5%نامطلوب
100%100%100%100%100%100%جمع کل

جدول 1 نشان می دهد که از مجموع کل پاسخگويان، 92/5% دارای روابط متقابل 
مطلوب با اعضاي خانواده بوده اند که باالترين درصد از نوع روابط مطلوب، در بین شش 
دسته از اعضای شبکه اجتماعی است. پس از آن از مجموع کل پاسخگويان، 80% با 
دوستان و سپس به ترتیب 65% با خانواده مادري، 51/5% با خانواده پدري و 22% با 
همکاران، رابطه مطلوبي دارند. در بین روابط نامطلوب، بیشترين درصد )50%( متعلق 
به همکاران و پس از آن 12% با همسايگان، 4% با خانواده پدری، 3% با دوستان، 2% با 
خانواده مادری و تنها 0/5% متعلق به اعضای خانواده است. به اين ترتیب می توان گفت، 
فرضیه چهارم و پنجم تأيید می گردد که مدعی است صمیمیت، بر حضور مکرر روابط 
متمرکز است و در اينجا کاماًل مشخص است. همان طور که سطح روابط از خانواده به 
سطوح پايین تر و دورتر می رسد، میزان صمیمیت کمتر و درصد کیفیت روابط مطلوب، 
کمتر می شود. در فرضیه پنجم نیز که مدعی است میزان نزديکی به افراد، سطح انتظار 
پاسخگويی را از آنان افزايش می دهد، اين نتیجه، دقیقاً منطبق با اين فرضیه به دست 

آمده است.
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جدول 2( توزیع پاسخگویان، بر حسب ارزیابی از کیفیت اعتماد به اعضاء شبکه روابط اجتماعي

منشأارزيابی کیفیت رابطه همسايگانهمکاراندوستانخانواده پدریخانواده مادریخانواده 

62%20%84%51/5%65%92%مطلوب
25%30%16%45/5%33%7/5%بینابین
13%50%0%4%2%0/5%نامطلوب
100%100%100%100%100%100%جمع کل

جدول 2 نشان مي دهد که متغیر اعتماد به شبکه ارتباطي افراد در جامعه مورد مطالعه، 
بر حسب دسته بندي هاي انجام شده )خانواده، دوستان، خانواده پدري، خانواده مادري، 
همکاران و همسايگان(، تفاوت هاي چشمگیري با يکديگر دارند. بر اين اساس، مشخص 
مي گردد در حالي که در تمامي دسته بندي هاي مذکور، بیش از 50% پاسخگويان از 
و  دوستان  پدري،  خانواده  مادري،  خانواده  خانواده،  اعضاي  به  مطلوب  اعتماد  میزان 
است.  بوده  تنها %20  مورد همکاران،  در  مقدار  اين  اما  بوده اند،  برخوردار  همسايگان 
پاسخگويان، بیشترين میزان اعتماد مطلوب را نسبت به اعضاي خانواده و نامطلوب ترين 
میزان اعتماد را نیز نسبت به همکاران داشته اند. اين نتیجه تأيید کننده فرضیه دوم 
است.  اجتماعی  شبکه  اعضای  بین  اعتماد  مستلزم  صمیمیت،  می کند  بیان  که  است 
افراد  اعتماد  هرجا  که  است  داده  نشان  اعتماد  براساس  متقابل  روابط  کیفیت  درصد 
اعتماد،  براساس  متقابل  روابط  کیفیت  است،  بوده  بیشتر  اجتماعی  شبکه  اعضای  به 

مطلوب تر بوده و اين نشانگر صمیمیت افراد مي باشد.

جدول 3( توزیع پاسخگویان، بر حسب ارزیابی از کیفیت احترام و همدلي

منشأارزيابی کیفیت رابطه همسايگانهمکاراندوستانخانواده پدریخانواده مادریخانواده 

67/5%18%79%52%64%94/5%مطلوب
27/5%34%18%44%34%5/5%بینابین
5%48%3%4%2%0%نامطلوب
100%100%100%100%100%100%جمع کل
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نتايج جدول شماره 3 نشان مي دهد که توزيع پاسخگويان بر حسب متغیر کیفیت احترام 
و همدلي در جامعه مورد مطالعه، بر حسب دسته بندي هاي انجام شده )خانواده، دوستان، 
خانواده پدري، خانواده مادري، همکاران و همسايگان(، تفاوت هاي چشمگیري با يکديگر دارند. 
بر اين اساس، مشخص مي گردد در حالي که در تمامي دسته بندي هاي مذکور، بیش از %50 
پاسخگويان از میزان احترام و همدلي مطلوب به اعضاي خانواده، خانواده مادري، خانواده پدري، 
دوستان و همسايگان برخوردار بوده اند، اما اين مقدار در مورد همکاران، تنها 18% بوده است. 
بیشترين میزان احترام و همدلي مطلوب نسبت به اعضاي خانواده و نامطلوب ترين میزان احترام 
و همدلي نسبت به همکاران بوده است. شايان ذکر است که 67/5% پاسخگويان، از کیفیت 
احترام و همدلي مطلوب با همسايگان خود برخوردارند. اين نتیجه تأيید کننده فرضیه اول است 
که بیان می کند صمیمیت، مستلزم همدلی بین اعضای شبکه اجتماعی است. درصد کیفیت 
روابط متقابل براساس همدلی نشان داده است که هرجا همدلی و صمیمیت افراد با اعضای 

شبکه اجتماعی )و بر عکس( بیشتر بوده است، کیفیت روابط متقابل، مطلوب تر بوده است. 
جدول 4( توزیع پاسخگویان، بر حسب ارزیابی از کیفیت مشارکت در میان اعضاء شبکه

منشأارزيابی کیفیت رابطه همسايگانهمکاراندوستانخانواده پدریخانواده مادریخانواده 

90%24/5%75%50%58%95%مطلوب
9%50%21%25/5%38/5%4/5%بینابین
1%20/5%4%24/5%3/5%0/5%نامطلوب
100%100%100%50%100%95%جمع کل

جدول 4 نشان مي دهد که متغیر کیفیت مشارکت افراد در جامعه مورد مطالعه، بر حسب 
دسته بندي هاي انجام شده )خانواده، دوستان، خانواده پدري، خانواده مادري، همکاران و 
همسايگان(، تفاوت هاي چشمگیري با يکديگر دارند. بر اين اساس، مشخص مي گردد در 
حالي که در تمامي دسته بندي هاي مذکور، بیش از 50% پاسخگويان از میزان مشارکت 
مطلوب نسبت به اعضاي خانواده، خانواده مادري، خانواده پدري، دوستان و همسايگان برخوردار 
بوده اند، اما اين مقدار در مورد همکاران، تنها 24/5% بوده است. بیشترين کیفیت مشارکت 

مطلوب نسبت به اعضاي خانواده و نامطلوب ترين میزان، مربوط به خانواده پدري بوده است.
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جدول 5( توزیع پاسخگویان، بر حسب ارزیابی از کیفیت مشاوره اعضاء با یکدیگر

منشأارزيابی کیفیت رابطه همسايگانهمکاراندوستانخانواده پدریخانواده مادریخانواده 

70%25%90%70%70%98%مطلوب
20%50%5%17/5%28%1/5%بینابین
10%25%5%12/5%2%0/5%نامطلوب
100%100%100%50%100%95%جمع کل

جدول شماره 5 بیانگر اين است که متغیر کیفیت مشاوره اعضاء در شبکه ارتباطي در 
جامعه مورد مطالعه، بر حسب دسته بندي هاي انجام شده )خانواده، دوستان، خانواده 
پدري، خانواده مادري، همکاران و همسايگان(، تفاوت هاي چشمگیري با يکديگر دارند. 
بر اين اساس، مشخص مي گردد در حالي که در تمامي دسته بندي هاي مذکور، بیش 
از 50% پاسخگويان از میزان مشاوره مطلوب با اعضاي خانواده، خانواده مادري، خانواده 
پدري، دوستان و همسايگان برخوردار بوده اند، اما اين مقدار در مورد همکاران، تنها %25 
بوده است. بیشترين میزان مشاوره مطلوب، نسبت به اعضاي خانواده و نامطلوب ترين 
میزان، نسبت به همکاران بوده است، اين نتیجه تأيیدکننده فرضیه سوم است که بیان 
می کند مشاوره و تبادل نظر در روابط صمیمی، امکان پذير است. درصد کیفیت روابط 
متقابل براساس مشاوره نشان داده است که هرجا افراد با اعضای شبکه اجتماعی مشاوره 
بیشتری داشته اند، کیفیت روابط متقابل افراد، مطلوب تر بوده و اين نشانگر صمیمیت 

است.
جدول 6( توزیع پاسخگویان، بر حسب متغیر ارزیابی از کیفیت فقدان حسادت و چشم و هم چشمي

منشأارزيابی کیفیت رابطه همسايگانهمکاراندوستانخانواده پدریخانواده مادریخانواده 

50%20%90%50%60%96%مطلوب
44%80%9%27/5%35%3%بینابین
6%10%1%22/5%5%1%نامطلوب
100%100%100%50%100%95%جمع کل
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جدول 6 نشان مي دهد که متغیر کیفیت فقدان حسادت و چشم و هم چشمي، نسبت 
به شبکه ارتباطي افراد در جامعه مورد مطالعه، بر حسب دسته بندي هاي انجام شده 
)خانواده، دوستان، خانواده پدري، خانواده مادري، همکاران و همسايگان(، تفاوت هاي 
تمامي  اساس، مشخص مي گردد در حالي که در  اين  بر  دارند.  يکديگر  با  چشمگیري 
دسته بندي هاي مذکور، بیش از 50% پاسخگويان از میزان فقدان چشم و هم چشمي 
مطلوب نسبت به اعضاي خانواده، خانواده مادري، خانواده پدري، دوستان و همسايگان 
برخوردار بوده اند، اما اين مقدار در مورد همکاران، تنها 20% بوده است. بیشترين میزان 
میزان،  نامطلوب ترين  و  خانواده  اعضاي  به  نسبت   )%96( هم چشمي  و  چشم  فقدان 

نسبت به همکاران )10%( بوده است.

نتایج آزمون فرضیات
عالوه بر فرضیه های توصیفی که شرح آن گذشت، چهار فرضیه رابطه ای نیز مطرح 
متغیر  با چهار  در شبکه ها،  متقابل  روابط  کیفیت  از  ارزيابی  میان  معنادار  رابطه  شد. 
پیش بین )جنسیت، سطح تحصیلی، تصور از طبقه اجتماعی و وضعیت تأهل( سنجیده 
شد. میان سه متغیر جنسیت، تصور از طبقه و تأهل با متغیر مالک، يعنی کیفیت روابط، 
هیچ رابطه معناداری پیدا نشد. اما میان متغیر سطح تحصیالت و کیفیت روابط متقابل، 

رابطه معنادار وجود داشت.

رابطه بین سطح تحصیالت و ارزیابی کیفیت روابط متقابل 
فرضیه پژوهش مدعي است که سطح تحصیالت بر ارزيابی کیفیت روابط متقابل اثر 
دارد. براي آزمون اين فرضیه با توجه به تعداد گروه ها، از آزمون مقايسه میانگین ها1 

استفاده شد. نتايج اين آزمون به شرح زير است:

1. One.way anova
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جدول 7( نتیجه آزمون مقایسه میانگین ها

سطح معناداری F درجه آزادی مجذور میانگین مجموع مجذورات کیفیت رابطه

0/000 40/343 2 9/571 19/141 واريانس بین گروه ها

197 0/237 46/734 واريانس درون گروه ها

199 65/875 جمع

نتايج مندرج در جدول 7 نشان داد که تفاوت هاي مشاهده شده در میانگین شاخص 
کیفیت و ارزيابی کیفیت روابط متقابل افراد در سطوح تحصیلي مختلف )فوق ديپلم، 

لیسانس، و فوق لیسانس(، قابل تعمیم به جامعه آماري است. 
جدول 8( آزمون مقایسه واریانس کیفیت رابطه متقابل افراد در مقاطع تحصیلي مختلف

درجه آزادی 1 درجه آزادی 2 سطح معناداری اماره لوين

2 197 0/000 197/542

نتايج آزمون لوين1، در جدول 8 حاکي از آن است که واريانس درون گروهي سطوح 
سه گانه تحصیلي، تفاوت معناداري با يکديگر دارد. بنابراين فرضیه پژوهش تأيید گرديد. 
در ادامه ی تأيید فرضیه، برای مقايسه سطح تحصیالت با کیفیت روابط متقابل، از جدول 

تقاطعی استفاده می شود. 
جدول 9( جدول تقاطعی تفاوت بین مقطع تحصیالت با کیفیت روابط متقابل

جمع کیفیت رابطه مقطع 
تحصیالت

نامطلوب بینابین مطلوب
%25/5 %0/0 %0/0 %25/5 فوق ديپلم
%62/0 %0/0 %5/42 %19/5 لیسانس
%12/5 %0/4 %0/2 %6/5 فوق لیسانس 
%100/0 %0/4 %44/5 %51/5 جمع

1. Leven
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جدول 9 نشان می دهد که از مجموع کل پاسخگويان، 6/5% افراد داراي مدرک فوق 
لیسانس داراي کیفیت رابطه مطلوب، 42/5% دارندگان مدرک لیسانس داراي کیفیت 
رابطه بینابین و نهايتاً 25/5% صاحبان مدارک فوق ديپلم داراي کیفیت رابطه مطلوب 

با دوستان، افراد خانواده، بستگان و همکاران بوده اند.
جدول 10( نتایج آزمون دی سامرز

سطح معناداری T خطای استاندارد ارزش

0/000 - 799/6 064/0 - 446/0

0/000 - 799/6 066/0 - 446/0

مقطع  متغیر  دو  بین  همبستگي2  مورد  در  سامرز1  آزمون دی  مقدار   ،10 در جدول 
تحصیالت و کیفیت يا چگونگي رابطه متقابل با دوستان، خانواده، همکاران و بستگان 
برابر با 0/446- بوده که اين مقدار هر چند همبستگي نسبتاً ضعیفي را نشان مي دهد، 
اما در سطح معناداري3 0/001، معنادار بوده و حاکي از وجود رابطه معنادار و معکوس 
متقابل،  روابط  کیفیت  باشد،  کمتر  تحصیالت  هرچه  يعنی  است.  متغیر  دو  اين  بین 

مطلوب تر است و برعکس.
رابطه میان جنسیت و ارزیابی کیفیت روابط متقابل در شبکه روابط اجتماعی

فرضیه ديگری از پژوهش مدعي است که جنسیت بر سطح انتظار پاسخگويی اثر دارد. 
با توجه به سطح سنجش تعداد گروه ها، از آزمون مقايسه میانگین ها با دو گروه مستقل4 

استفاده شده است. نتايج حاصل به شرح زير می باشد:

1. D sumers
2. Correlation
3. Sig.
4. T-test
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جدول 11( مقایسه میانگین شاخص کیفیت رابطه متقابل افراد، در دو گروه زنان و مردان

آماره های گروه ها
انحراف استاندارد از میانگینمیانگینانحراف معیارتعداد نمونهکیفیت رابطه متقابل

170503/050/2050/0مرد

170642/045/2064/0زن

نفر  نفر زن و 170  از 170  جدول 11 نشان می دهد که نمونه مورد بررسی مرکب 
مرد بوده است. همان گونه که مالحظه می شود میانگین شاخص کیفیت روابط متقابل 
در بین مردان، بیشتر از زنان است )حدوداً 0/05(. شاخص انحراف معیار نیز حاکی از 
آن است که پراکندگی شاخص کیفیت رابطه، در دو گروه با هم متفاوت است. )انحراف 
معیار 0/503در برابر 0/642(. مقايسه خطای میانگین نیز حاکی از آن است که مقدار 
اين شاخص در بین مردان کمتر از زنان است )0/050در برابر 0/064(. نتايج فوق نشان  
اين  به  پاسخ  برای  اما  بود.  بررسی  مورد  نمونه  سطح  در  کمی  متغیر  توصیف  دهنده 
سؤال که آيا تفاوت های موجود بین دو گروه زنان و مردان، از حیث میانگین و انحراف 
معیار مشاهده شده، قابلیت تعمیم به جامعه آماری را دارد يا خیر، بايد به نتايج آزمون 

معناداری توجه کرده و آنها را با يکديگر مقايسه کرد.

بحث و نتیجه گیري 
تعامالت اجتماعی از عناصر بنیادين هر جامعه ای محسوب می شود. در واقع روابط و 
پیوندها بخشی از سرمايه اجتماعی بوده که افراد از طريق آنها به منابع و ستانده های 
است  آن  بیانگر  پژوهش  اين  يافته  روشن ترين  و  مهم ترين  می يابند.  دسترسی  گروه 
سازه  مهم ترين  خانواده  ايران،  در  گروه ها  ساير  هم چون  بررسی،  مورد  جامعه  در  که 
اجتماعی تأثیرگذار در شبکه روابط متقابل است. اين امر بیانگر اين است که بیشترين 
سرمايه اجتماعی در جامعه مورد بررسی، در حوزه خانواده )بويژه خانوده مادری( وجود 
و  اعتماد  میزان  کمترين  حالی که  در  است.  درون  به  معطوف  انسجام  بیانگر  که  دارد 
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سرمايه اجتماعی، به فضای اشتغال و صحنه عمومی جامعه مربوط است که در واقع، 
انسجام معطوف به بیرون است. نکته بسیار جالب اين که بر خالف شنیده ها که همیشه 
نشان  روشنی  به  پژوهش  داده های  دارد،  همسايه گری  خرده فرهنگ  زوال  از  حکايت 
می دهد که در تمام حوزه های سنجش کیفیت روابط متقابل، همسايگان اگر از خانواده 
)بويژه خانواده پدری( نزديک تر نباشند، اغلب با آنها برابر بوده، يا فاصله اندکی دارند. 
بر  مطالعه،  مورد  جامعه  در  افراد  ارتباطي  به شبکه  اعتماد  متغیر  که  داد  نشان  نتايج 
انجام شده )خانواده، دوستان، خانواده پدري، خانواده مادري،  حسب دسته بندي هاي 
همکاران و همسايگان( تفاوت هاي چشمگیري با يکديگر دارند. بیشترين میزان اعتماد 
مطلوب را پاسخگويان نسبت به اعضاي خانواده و نامطلوب ترين میزان اعتماد را نیز به 
همکاران داشته اند. اين نتیجه با نظريه صمیمیت به درستی هماهنگ است که معتقد 
است هرچه اليه های ارتباطات درونی شود، میزان صمیمیت بیشتر می شود و چون در 
اين اليه ها، اعتماد بیشتري وجود دارد، خودافشايی نیز بیشتر است و البته نظريه دانبار 

را نیز به خوبی تأيید می کند.
 ويژگی های تعاملی )فراوانی تماس، صمیمیت رابطه( و کارکردی خانواده )حمايت ها( 
باعث می شود اعضای آن رابطه ای گرم و صمیمی با هم داشته باشند. در بین اعضای 
شبکه روابط، افراد با خويشاوندان نزديک و خانواده اصلی خود بیشتر در تعامل و ارتباط 
نزديکان منجر  با  تعامل  ارتباط و  با همکاران خود دارند.  را  ارتباط  هستند و کمترين 
به افزايش اعتماد به ديگران نزديک نیز می شود و افراد با ديگران دور در شبکه مثل 
همسايه و همکار، ارتباط کمتر و اعتماد کمتری دارند. بر اساس يافته های به دست  آمده 
با يافته های پژوهش های پیشین مطابقت دارد.  می توان بیان کرد که پژوهش حاضر 
برای نمونه می توان به باستان اشاره کرد. همان طور که در نظريه صمیمیت بیان شده 
بیشتر  صمیمیت  مي يابد،  افزايش  افراد  فیزيکی  حضور  و  تعامالت  تعداد  وقتی  است، 
می شود و اين به خوبی مؤيد اين نتیجه است که چون ارتباط با همکاران کمتر است، 
همدلی نیز بین آنان کمتر مي باشد. با توجه به نظريه صمیمیت، می توان درک کرد که 
همدلی يکی از مؤلفه های اصلی صمیمیت است. در نظريه صمیمیت، خودافشايی برابر 
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صمیمیت تعريف می شود. چون اعضای خانواده با يکديگر خودافشايی بیشتری دارند، 
در نتیجه اعتماد و همدلی بیشتر داشته و طبیعتاً مشارکت و هم فکری بیشتری نیز با 

هم خواهند داشت.
آزمون فرضیات نشان  دهنده آن است که کیفیت روابط متقابل مردان و زنان تفاوت 
معناداری با يکديگر دارند. میانگین شاخص کیفیت رابطه در بین مردان، بیشتر از زنان 
با طیف وسیع تری  روابط،  تعدد  و  بیرون  با محیط  ارتباط  به دلیل  اغلب  است. مردان 
ارتباط داشته و به همان نسبت، توان سازگای باالتری دارند و آستانه صبر و  افراد  از 
مدارای آنها به هنگام برقراری ارتباط، بیشتر می باشد. اين يافته را نتايج پژوهش باستان 
و صالحی هیکويی )1386( نیز تأيید می کند. جنسیت فی نفسه تفاوت ايجاد نمی کند، 
بلکه فرصت ها و موقعیت هايی که به لحاظ جنسیت در جامعه برای فرد مهیا می شود، 

حائز اهمیت هستند. 
يکی از يافته های ديگر پژوهش اين است که سطح تحصیالت افراد با کیفیت روابط 
باالتر  رابطه معنادار و معکوس دارد. يعنی هر چه سطح تحصیالت  متقابل در شبکه، 
از دو جهت بر شبکه روابط  می رود، کیفیت روابط متقابل کاهش می يابد. تحصیالت 
تأثیر می گذارد، از يک طرف، فاصله نسلی را زياد می کند و از طرف ديگر، امکان ارتباط 
با تعداد افراد بیشتری را برای فرد فراهم می نمايد، به گونه ای که فرد می تواند شبکه 
اضطراری  خانوادگی  روابط  )شبکه  اضطرار  به  اين که  نه  نمايد،  انتخاب  را  خود  روابط 

است( با افراد ارتباط داشته باشد.

پیشنهادهای کاربردی
در اين پژوهش امکان سنجش بسیاری از متغیرهای دخیل در امر کیفیت روابط میسر 
متغیرهای  آن  در  و  شود  انجام  آينده  در  ديگری  تحقیقات  می شود  پیشنهاد  نگرديد. 

تأثیرگذار مورد مطالعه قرار گیرند.
خوشبختانه خانواده هنوز در فرهنگ ما از جايگاه و منزلت بااليی برخوردار است. - 1

کاهش  در  خانواده  راهبردی  نقش  در خصوص  جوان  زوج های  و  والدين  آموزش 
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آسیب های اجتماعی و افزايش اعتماد و سرمايه اجتماعی می تواند مانع کم رنگ 
شدن حضور خانواده در شبکه روابط فرد گردد.

يافته ها نشان داد که فضای کاری و شغلی هنوز نتوانسته است جايگاه مناسب خود - 2
را پیدا کند و افراد روابط ناشی از همکاری را، خودی نمی دانند و کمترين میزان 
اعتماد را به آن دارند. پیشنهاد می شود با اجرای برنامه هايی میزان انعطاف پذيری 
سازمانی را افزايش داده به گونه ای که شکاف میان محیط خانواده و کار روزبه روز 

کمتر شود. 
پاسخگويان گرايش مثبت بیشتری به خانواده مادری در مقايسه با خانواده پدری - 3

داشتند و اين حکايت از عدم تعادل در ارتباطات برون خانوادگی و احتماالً يارکشی 
ارتباط  هرگونه  که  باشند  داشته  توجه  نکته  اين  به  والدين  می شود  توصیه  دارد. 

جهت دار با خويشاوندان وابسته می تواند آرامش و نشاط خانواده را مختل کند.
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