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 چكيده
و مرد از زندگي مشترك اختالفات ميرضايت زن و درون خانواده را كم و محيط مناسب كند
بر اين اساس، آگاهي از عوامل مؤثر بر رضايت. آورد سالمي را در خانه براي فرزندان به وجود مي

شناختي رابطة هدف اين تحقيق بررسي جامعه. اي برخوردار است زناشويي از اهميت ويژه
و مردان و رضايت زناشويي ميان زنان روش تحقيق. متأهل شهر كرمان است سرماية اجتماعي

و مردان متأهل  و جامعة آماري مورد مطالعه شامل زنان كه45-18پيمايشي  382ساله است
و با استفاده از فرمول تعيين اي چندمرحله گيري خوشه نفر از اين جمعيت به شيوة نمونه اي

و4مة استانداردشدة انريچنا براي سنجش رضايت زناشويي از پرسش. اند حجم نمونه انتخاب شده
و هاي نان اي بر اساس تلفيق نظريه نامة خودساخته براي سنجش سرماية اجتماعي از پرسش لين

و درون گروهي، برون كلمن در شش بعد سرماية درون و فراگروهي ساختاري گروهي، گروهي
و فراگروهي شناختي استفاده شده است برون ون نشان نتايج ضريب همبستگي پيرس. گروهي
و متغيرهاي سرماية درون مي و فراگروهي گروهي، برون دهد كه بين رضايت زناشويي گروهي

و برون شناختي، درون گروهي ساختاري، منزلت فرد در روابط قدرت خانواده، احساس گروهي

 
و عضو گروه.� و مسائل روستايي-شهري مطالعات شناختيجامعه هاي پژوهشياستاديار گروه علوم اجتماعي
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و درآمد همسر رابطة معني همچنين بين رضايت. داري وجود دارد رضايت از زندگي، سن
ميو مردان تفاوت معني زناشويي زنان نتايج تحليل رگرسيون نيز نشان. شود داري مشاهده

و ساير متغيرها چهار متغير سرماية مي دهد كه از ميان ابعاد متغير سرماية اجتماعي
و منزلت فرد در روابط قدرت خانواده مهم گروهي شناختي، برون درون ترين گروهي شناختي
.از يكديگرند هاي رضايت همسران كننده تبيين

و مردان متأهل، كرمان: واژگان كليدي . سرماية اجتماعي، رضايت زناشويي، زنان

 بيان مسئله
و توليدكنندگان نسل آينده ترين سرماية هاي جوان مهم زوج نسلي كه بايد براي. اند هاي انساني

و رواني برخوردار باشد و توسعة جامعه از سالمت جسماني  سالمت نيزالزمة اين. رشد
و اطالع از عوامل اين. برخورداري از حداقل رضايت در امور زناشويي است به اين دليل آگاهي

و دانستن نوع ارتباط آن با رضايت زناشويي براي هر  رضايت، از جمله ميزان سرماية اجتماعي
و ضروري است نوع برنامه و فرهنگي الزم پيامدهاي مثبت افزايش سرماية. ريزي اجتماعي
در.و پيامدهاي منفي ناشي از كاهش آن از سوي پژوهشگران به اثبات رسيده است اجتماعي

و اعتبار جامعه معرفي شده است اين پژوهش عالوه. ها سرماية اجتماعي اساس هويت، شناسايي
و جامعه موجب كاهش تعهد بر اين، ثابت شده كه افزايش سطح بي اعتمادي در خانواده

م و و افزايش آسيباجتماعي، كاهش همكاري مي شاركت اجتماعي . شود هاي اجتماعي
اند كه سرماية اجتماعي در خانواده شناسان نيز در تحقيقات خود نشان داده برخي از جامعه

مي باعث فراهم شود كه در صورت فقدان آن معضالت آوردن شبكة حمايت براي اعضاي خانواده
شد اي گريبان عديده وجود سرماية اجتماعي در خانواده).5: 2007لين،(گير جامعه خواهد

و همسايگان آن و حتي خويشاوندان و والدين ها موجب آرامش در خانه بين زوجين، فرزندان
و سرماية اجتماعي را در سطح جامعه فراهم خواهد كرد مي و زمينة اعتماد مي. شود رسد به نظر

مانند از دست دادن(منفي زندگي خصوص در عرصة خانواده تأثير وقايع سرماية اجتماعي به
مي) شغل و مشكالت طوالني را كاهش و رواني مزمن همچون بيماري(مدت دهد ) هاي جسمي

مي را قابل تحمل مي هاي بسياري پژوهش. انجامد كند كه همة اين عوامل به استحكام خانواده
و 1990فلنري،(اند هاي اجتماعي را بر رضايت زناشويي تصديق كرده تأثير وجود شبكه ؛ كوينه

و كوبين، 2005؛ اوبرادووي، 1986دلونگيس، و ديگران، 1997؛ مككابه، 2001؛ ونوي ؛ هارپر
).2005؛ ابردن، 1990، فالنري، 1997؛ بودنمن، 2000
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البته رابطة اين دو متغير مدت اندكي است كه مورد توجه قرار گرفته، اما تحقيقات در
ك همين مدت ثابت كرده و عضويت در اند ه عناصر سرماية اجتماعي مانند اعتماد، عمل متقابل

و زناشويي رابطه دارند انجمن از سوي ديگر،. هاي داوطلبانه با رضايت از زندگي خانوادگي
و آگاهي زنان از حقوق خود موجب  گرايش جامعة ايران به شهرنشيني، مدرنيته، فردگرايي

و اختالفات زناشويي شده اس نتايج چندين پژوهش در ايران نشان همچنين.تشيوع طالق
و در عوض نرخ دهند كه در سال مي هاي اخير سرماية اجتماعي درون خانواده كاهش يافته

از ). 129:1386و آزاد ارمكي،15: 1386شكربيگي،(شدت افزايش پيدا كرده است طالق به
به سوي ديگر، در سال به. شدت افزايش يافته است هاي گذشته ميزان طالق در استان كرمان

اعالم كرد كه تقريبا89ًطوري كه رئيس مجتمع قضايي خانواده در دادگستري كرمان در سال
مي 100در هر ماه  از خانواده از هم پاشيده و در سال بيش از 1200شود خانواده كانون خود را
ري، اعتياد، عدم در همين گزارش داليل اصلي طالق در استان كرمان بيكا. دهند دست مي

و عدم حمايت والدين از فرزندان ازدواج و صداقت زوجين به يكديگر، دخالت كرده، اعتماد
و ناآگاهي همسران از مهارت و رواني زوجين هاي زندگي زناشويي ذكر شده مشكالت روحي

مي. است و تحصيل شود كه بيشتر اين طالق گفته مي ها بين همسران جوان .شود كرده ديده
سه درصد از متقاضيان طالق در كرمان زوج30رحقيقت،د هاي جواني هستند كه فقط دو يا

3/8مدير ادارة كل ثبت احوال استان كرمان نيز از كاهش. سال از ازدواجشان گذشته است
درصدي طالق نسبت به سال قبل2/27و رشد 1389ماهة اول4درصدي آمار ازدواج طي

ط. خبر داد هر8ي بر اين اساس، فقره ازدواج يك فقره14ماهة نخست سال جاري به ازاي
زوج در هر ماه 350به طور ميانگين89بر اساس اين گزارش، در سال. طالق ثبت شده است

و هرچند كرمان جزء چهار استان براي جدايي به مجتمع قضايي خانوادة كرمان مراجعه كرده اند
طالق در ردة دهم قرار دارد كه اين امر موجب رود، از نظر مذهبي كشور به شمار مي

و نگراني خانواده نواخته و مسئوالن اين خطه شده است شدن زنگ خطر مي. ها كه به نظر رسد
 همسران زيادي هستند كه در اين منطقه از زندگي زناشويي خود رضايت چنداني ندارند

.)1390دادگستري استان كرمان،(
هاي متعددي با موضوع رضايت زناشويي صورت گرفته، اما كه در ايران پژوهشحاليدر

و رضايت زناشويي انجام نشده است بنابراين،. تقريباً هيچ تحقيقي درخصوص سرماية اجتماعي
مي ضرورت تحقيق دربارة سرماية اجتماعي در خانواده به بر اين اساس،. شود خوبي احساس

م و مردان مندي از سرماية تأهل شهر كرمان در بهرهمسئلة پژوهش حاضر اين است كه زنان
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از اجتماعي تا چه حد تفاوت دارند؟ وآيا اين تفاوت سرماية اجتماعي در بهره مندي ايشان
رسد انجام پژوهشي از اين نوع در نهادي چون رضايت زناشويي مؤثر است يا خير؟ به نظر مي

و اساس نگرش فرد در آينده را تشكيل مي .هد ضروري باشدد خانواده كه پايه

 پژوهش اهداف
و ارتباط آن با رضايت زناشويي- شان در شهر بررسي سرماية اجتماعي بين زوجين جوان

 كرمان 
و ابعاد درون- و ساختاري و گروهي، برون سنجش سرماية اجتماعي در ابعاد شناختي گروهي

 فراگروهي
 شهر كرمانهاي تحت مطالعة سنجش ميزان رضايت زناشويي خانواده-
و برخي متغيرهاي زمينه- نظير سن زوجين، شغل،اي بررسي ارتباط بين سرماية اجتماعي

و–پايگاه اقتصادي   ...اجتماعي

 مندي از سرماية اجتماعي ورضايت زناشويي بررسي تفاوت زوجين در بهره-

 سوابق پژوهش
تاكنون مطالعة منسجمي در مورد تأثير سرماية اجتماعي بر رضايت زناشويي در ايران انجام

كه. نشده، اما تحقيقاتي با موضوعات مشابه آن صورت پذيرفته است به طور مثال، ثابت شده
ميحمايت اجتما هم عي كه از عناصر سرماية اجتماعي محسوب شود در رضايت همسران از

و دلونگيس، 1990فلنري،(اند چندين مطالعه نقش اين عامل را تأييدكرده. مؤثر است ؛ كاينه
مك2001وانوياند كوبينز،؛2005اوبرادون،؛ 1986 و ديگران، 1997كابه،؛ ؛ 2000؛ هارپر

 ). 1997بودنمن،
در پژوهشي تأثيرات مثبت حمايت اجتماعي بر رضايت زناشويي در جامعة چين تأييد شد

و مفيدي  و هم بر شوهرانشان تأثير مثبت و مشخص گرديد كه اين نوع حمايت هم بر زنان
يي. دارد و همكارانش به اين نتيجه رسيدند كه رضايت زناشويي در تايوان با نظام1به طوري كه

ها همچنين متوجه شدند كه اين نوع حمايت با سايرآن.و جامعه ارتباط دارد حمايتي خانواده
و رضايت از تحصيالت(هاي رضايت جنبه مانند اقتصاد خانواده، رضايت از مديريت مالي خانواده

 
1 Yi 
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كه كنگ مطالعه در هنگ)85: 2005(1اخيراً هم اليي. رابطه دارد) فرزندان اي را انجام داد
هم نشان مي و هم مردان متأهل از حمايتداد و خانوادگي زنان مي هاي اجتماعي . برند شان نفع

دهد كه تأثير حمايت اجتماعي بر رضايت زناشويي براي زنان پژوهش ديگري نيز نشان مي
از حمايت اجتماعي نفع درواقع، همسران بيشتر از شوهرانشان. بيشتر از شوهرانشان است

و نهايتاً رضايت زنا مي و ديگران،(ند شويي باالتري داشتبردند و).975: 2000بردبري سون
در پژوهشي در تايوان متوجه شدند كه مشاركت اجتماعي نيز نقش مهمي) 2008(همكارانش 
آن در تماس و رضايت زناشويي به 2001پژوهشي نيز در سال. ها دارد هاي روزانة همسران

باد قيود خويشاوندي براي زنان مهمدا همت نان لين در چين انجام شد كه نشان مي و تر است
و ينگ،(دسترسي به سرماية اجتماعي رابطة مثبت دارد  ).20: 2007لين، دن

و حمايت اجتماعي لين به طور كلي، در پژوهش و همكارانش روابط بين رضايت زناشويي
مي همان. در چين تأييد شد ب طور كه انتظار ا رضايت زناشويي رفت، قيود اجتماعي خويشاوندي

و كميت تماس ارتباط داشت كه مهم هاي روزانة افراد بود كه اين تأثير ترين دليل آن نيز تعداد
در اين يافته. داد را افزايش مي و رضايت زناشويي را نان لين و رابطة بين حمايت اجتماعي ها

و تايوان نيز تأييد كرد  و ديگران،(امريكا ).24: 2007لين
و حمايت اجتماعي انجام در ايران نيز پژوهشي به همت سوسن باستاني در مورد خانواده

هاي هاي عاطفي، خدمات، كمك او بر شش بعد حمايت اجتماعي شامل مشورت، كمك. شد
و همنشيني تأكيد كرد و جديد را در شهر. مالي، اطالعات، مصاحبت او طبقة متوسط سنتي

و دريافت  و كمترين تهران مورد بررسي قرار داد كه بيشترين ميزان حمايت مربوط به مصاحبت
راشاين طبقه اغلب اطالعات. آن مربوط به اطالعات است كه ويژگي طبقة متوسط ايراني است

و رسانه از روزنامه مي ها و براي كمك مالي هم بيشتر بانك هاي عمومي و مراكز رسمي گيرد ها
اي در حمايت افراد اوندان نزديك نقش عمدهباستاني پي برد كه خويش. كند را انتخاب مي
ها همگي در پژوهش باستاني خانواده. او خانوادة متوسط ايراني را بررسي كرد. برعهده دارند

زنان بيشتر منبع. هاي دريافتي مهم بود هاي حمايتي داشتند، اما جنسيتي بودن حمايت شبكه
و مردان منبع حمايت حمايت و خدمات زنانه و مالي هاي عاطفي . بودند) مردانه(هاي اطالعاتي

از عنوان ابزار حمايت اجتماعي در ايران عبارت او معتقد است داليل انتخاب خويشان به اند
و محدودتر شدن عرصة عمومي پس از پيروزي انقالب كه باعث شد همه چيز درون تغييرات

 
1 Lai 
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و زيادبودن تعداد خانواده رخ دهد؛ ميزان باالي جمعيت جوان ايران؛ ساخت متفاوت خانواده
و برادران كه باعث مي آن شود حمايت خواهر ).5: 1386باستاني،(هاگرفته شود ها فقط از

 چارچوب نظري
و نظريه پژوهش هر ها و و جهان ارائه شده است  هاي زيادي دربارة رضايت زناشويي در ايران

كر كدام عوامل مؤثر بر اين رضايت را پديده و تحقيق50حدود. انددهاي خاص معرفي مطالعه
و داخلي كه در سال مي هاي اخير انجام شده خارجي كه اند نشان عامل بر رضايتمندي60دهند

: توان به چهار طبقة كلي تقسيم كرد زناشويي زوجين تأثيرگذارند كه اين عوامل را مي
تحصيالت، سن هنگام ازدواج، فاصلة سني زوجين، سطح(شناختي هاي جمعيت ويژگي-1

هر هاي شغلي، شاغل بودن، استرس طبقة اجتماعي هريك از زوجين، مسائل مالي، شاغل بودن
و تأثير آن، تقسيم كار، تفاوت هاي مجدد، هاي بين فرهنگي، ازدواج هاي نژادي، ازدواج دو زوج

و  ...).زندگي مشترك پيش از ازدواج، والد بودن يا نبودن، تعداد فرزندان
و عوامل زمينه-2 عوامل شخصيتي مؤثر مثل نوروزگرايي، تفاوت(اي فردي خصوصيات

و خو،BوAشخصيتي، تيپ  ترجيحات شخصي، خودمختاري،1و تأثير آن، منبع كنترل، خلق
وابستگي، عاليق جنسي، سبك عاطفي هريك از طرفين، نگرش به زندگي، اهداف شخصي، 

ن آرماني وسازي، احساس استقالل، نگرش ....)سبت به جنسيت
و هاي ارتباطي، سبك رفتارهاي تعاملي، مهارت(فرآيندهاي بين فردي-3 هاي حل مسئله

اي، ميزان عشق بين زوجين، كيفيت رابطة جنسي، اهداف مشترك، هاي مقابله تعارض، كوشش
و اعتقادي، سبك دلبستگي زوجين، آداب خانوادگي، همكاري در  توافق در مسائل مذهبي

و مراقبت  ...).از نوزاد، صميميت، تعهد
و استرس-4 هاي مزمن، هاي رواني، بيماري افسردگي مادر، بيماري(هاي زندگي وقايع

فرزند معلول يا مختل از نظر رفتاري، مراقبت از همسر مريض يا معلول، مراقبت از فردي مسن 
هاي زندگي، بچهدر خانواده، بدگماني شوهر، بازنشستگي، انسجام خانوادگي، رضايت در طول 

و پسر  و خوي اولية كودك، دختر بازگشتي به خانه، دورة آشيانة خالي، نازابودن، آبستني، خلق
و الكلي بودن همسر (نوجوان داشتن  ). 186: 1383كيوانلو،)

1 Temperament 
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اگرچه در بررسي رضايت زناشويي درنظرگرفتن همة اين عوامل ضروري است، مطالعة همة
پذير نيست؛ به عالوه، قصد اين تحقيق مطالعة رابطة سرمايةاناين عوامل در يك پژوهش امك

او از بين چهار. استفاده شود1لذا سعي شده از نظرية انريچ. اجتماعي با رضايت زناشويي است
و سوم  و فرآيندهاي بين فردي(عامل فوق بر عوامل دوم تأكيد بيشتري كرده) عوامل فردي

هاي از ديد او تابع عواملي چون تحريف آرماني، ويژگي بدين ترتيب كه رضايت زناشويي. است
و  شخصيتي، نحوة ارتباط، توانايي حل تعارض، مديريت مالي، اوقات فراغت، رابطة زناشويي

و دوستان، نقش و جهت هاي مساوات جنسي، فرزندپروري، خانواده گيري مذهبي طلبانه
.همسران است

سرماية(ددي نيز دربارة متغير مستقل تحقيق شناختي متع از سوي ديگر، نظريات جامعه
در عرصة سرماية اجتماعي) 1982(نظريات نان لين به طور مثال،. ارائه شده است) اجتماعي

طبق نظرية نان لين سرماية اجتماعي ابزاري است. خانواده از شهرت جهاني برخوردار است
و دفاع در برابر از دست دادن احتمالي  او سه نوع نتيجه براي سرماية. منابعبراي تحكيم منابع

و رضايت از زندگي: كند اجتماعي ذكر مي كه. سالمت جسماني، سالمت رواني لين معتقد است
و اعتبار را تقويت مي به روابط اجتماعي هويت از كند، اطمينان فرد از ارزش خود عنوان عضوي

و موجبات حمايت عاطفي يك گروه اجتماعي را افزايش مي و تأييد همگاني فرد را نسبت دهد
و موسوي،(كند به منابع معين فراهم مي ).11: 1384توسلي

به)1986(لين ،2پيوندي: عنوان دواير متحدالمركز كشف كرد سه اليه از قيود اجتماعي را
و اتصالي3آوندي مي.4، هاي متفاوتي از روابط را براي كند كه اين سه اليه شدت نان لين ادعا
ميفرد تع و آشنايان نزديك. كنند ريف و تالشش را صرف خانواده فرد در روابط پيوندي زمان
مي. كند مي و سازمان اش را با گروه دهند كه هويت اجتماعي اين روابط به شخص اجازه هاي ها

و همسايگي هاي بزرگ از حمايت گروهدر روابط آوندي. بيروني نيز حفظ كند تر خويشاوندي
و گروهش برخوردار مي و در روابط اتصالي از مزاياي عضويت در نهادها مند هاي داوطلبانه بهره ود

و الزام شخص هاي روابط بين انسان اليه.گردد مي ها حاكي از درجات متفاوت صميميت، تعهد
هايي را به لحاظ ساختاري براي هاي بيروني قيود اجتماعي فرصت از نظر نان لين اليه. است

ميه ارتقاي اليه و الية روابط. كنند اي دروني ايجاد از ديد او برخورداري از اين سه نوع سرمايه
 
1 Enrich 
2 Bonding 
3 Bridging 
4 Linking 
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و رضايت فرد از زندگي خانوادگي مي اجتماعي به خشنودي و ديگران،(انجامد اش : 2007لين
6.(

به اتمام رساند كه نتايجش را در گزارش ساالنة 2007لين سپس تحقيقي را در سال
و رضايت. امريكا ارائه دادشناسي انجمن جامعه او در آن كنگره به رابطة بين سرماية اجتماعي

و سه اليه روابط بين  و در ارائة فرضياتش بار ديگر بر همان چارچوب نظري زناشويي پرداخت
و ينگ،(ها تأكيد كرد انسان ).24: 2007لين، دن

و شناخ: سرماية اجتماعي دو جزء داردنيز از ديد كلمن سرماية ساختاري.تيساختاري
و فعاليت مي شامل دامنه، حوزه، انبوهي پيوندها شود، ولي جزء شناختي، تصورات هاي مشترك

و اعتماد مشترك را دربرمي كه. گيرد حمايتي، عمل متقابل جزء ساختاري در واقع چيزي است
مي مردم انجام مي نوادهخا. كنند دهند، اما جزء شناختي آن چيزي است كه مردم احساس

و خوشبختي افرادش را با شكل و هم سالمتي و حفظ همزمان هم سرماية اجتماعي دادن
).475: 1377كلمن،(كندمي پيوندهايش با ديگر مردم حفظ

چارچوب نظري پژوهش حاضر تركيبي از نظرية نان لين در مورد نقش سرماية اجتماعي در
و نظرية كلمن و سالمت خانواده از يك سو و خوشبختي ، يعني سرماية اجتماعي ساختاري

در از آنجا كه نان لين يكي از نظريه. دهد شناختي، را مد نظر قرار مي و معاصر پردازان مهم
مي) هاي كوچك گروه(زمينة سرماية اجتماعي در سطح خرد  كه محسوب و نيز از آنجا شود

و چارچوب نظري در پژوه تحقيقات او در همين زمينه به هاي سطح خرد موردشعنوان مرجع
مي استفاده قرار مي به گيرد، محقق سعي عنوان چارچوب كند نظرية سرماية اجتماعي او را

گروهي، درون(او سعي كرده سرماية اجتماعي را در چند بعد. نظري اين تحقيق برگزيند
و فراگروهي برون مي. مورد سنجش قرار دهد) گروهي از محقق در اين تحقيق تالش كند

و شناختي(ركيب اين ابعاد با عناصر سرماية اجتماعيت يك) ساختاري در نظرية جيمز كلمن به
مي. تلفيق نظريه دست يابد به همچنين تالش عنوان شود از اين دو نظريه در طول تحقيق

و جيمز كلمن شش نوع. هدايتگر راه براي ارائة فرضيات استفاده شود با تركيب نظرية نان لين
ميسرماية اج :آيد تماعي به دست

كه: گروهي ساختاري سرماية درون–1 و چهره به چهره به روابط غيررسمي، شديد، بادوام
و روابط درون خانواده را شامل درون خانواده وجود دارد اشاره مي و شدت پيوندها و وسعت كند

هاي ميزان تعامالت بين زوجين، ميزان حضورشان در منزل، اين نوع سرمايه مؤلفه. شود مي
و سرگرمي با يكديگر را دربرميميزان گفتگو  .گيردو تفريح
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و پيوندهاي: گروهي ساختاري سرماية برون-2 اين بعد از سرماية اجتماعي به روابط عيني
و شامل ارتباطات اجتماعي خارج از خانة افراد در درون اجتماع كلي مانند ميزان(تر اشاره دارد

با رفت و ارتباطات و همسايهوآمد خانوادگي، بين نسلي .شودمي)ها اقوام، آشنايان
بستان، شامل آن بعد از سرمايه است كه به حمايت، بده: گروهي شناختي سرماية درون-3

و ارزش و كنش اعتماد، هنجارها هاي متقابل ميان زوجين را تحت هاي درون خانواده اشاره دارد
ا اين سرمايه شامل مؤلفه. دهد تأثير قرار مي نتظارات زوجين از هم، اعتماد به هايي چون سطح

و  و درستكاري در روابط زناشويي و مسئوليت، توافق ارزشي، صداقت هم، همبستگي، تعهد
مي بستان بده و توافق ارزشي با يكديگر .شود ها، نحوة تقسيم كار خانگي

مي: گروهي شناختي سرماية برون-4 به در واقع،. پردازد به بعد ديگري از سرماية اجتماعي
آن(كنند آن چيزي كه افراد فكر يا احساس مي ها به ساير افراد اعتماد به عنوان مثال آيا

و ). كنند؟ مي و دور خارج از خانواده، همكاري اين سرمايه شامل اعتماد به ديگران نزديك
مي حمايت اجتماعي با آن  ). 120:1387پور، شارع(شود ها

ها آن بعد از سرمايه است كه به عضويت فرد در گروهشامل: سرماية فراگروهي ساختاري-5
و فعاليت او را در اين گروه و ميزان مشاركت و داوطلبانه اشاره دارد ها موردو انجمن دولتي

.دهد سنجش قرار مي
و: سرماية فراگروهي شناختي-6 اين بعد از سرماية اجتماعي به اعتماد به مؤسسات

و صنفي مي و به مؤلفهپردا نهادهاي دولتي و مشاغل، هايي چون ميزان اعتماد به گروه زد ها
و سازمان و در نهايت اعتماد به عموم مردم اختصاص دارد نهادهاي رسمي .هاي دولتي

و نان لين در مورد سرماية با توجه به نظريات فوق، پژوهش حاضر تركيبي از نظريات كلمن
و رضايت زناشويي است .اجتماعي خانواده
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 تحليليمدل

 فرضيات تحقيق
مي- و رضايت زناشويي زوجين شهر كرمان همبستگي به نظر رسد بين سرماية اجتماعي

.داري وجود دارد معني
مي- گروهي ساختاري با رضايت زناشويي زوجين شهر كرمان رسد سرماية درون به نظر

.داري دارد همبستگي معني
مي- ساختاري با رضايت زناشويي زوجين شهر كرمان گروهي رسد سرماية برون به نظر

.داري دارد همبستگي معني
مي- گروهي شناختي با رضايت زناشويي زوجين شهر كرمان رسد سرماية درون به نظر

. داري دارد همبستگي معني
مي- شناختي با رضايت زناشويي زوجين شهر كرمان گروهي رسد سرماية برون به نظر

. دارد داري همبستگي معني
مي- رسد سرماية فراگروهي ساختاري با رضايت زناشويي زوجين شهر كرمان همبستگي به نظر

. داري دارد معني
مي- رسد سرماية فراگروهي شناختي با رضايت زناشويي زوجين شهر كرمان همبستگي به نظر

.داري دارد معني
مي- و مردان متأهل شهر كرمان در ميزان به نظر سرماية اجتماعي با هم تفاوت رسد زنان

. دارند



 1390، بهار1ة شمارپنجم، دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

134 

مي- و مردان متأهل شهر كرمان در ميزان رضايت زناشويي با هم تفاوت به نظر رسد زنان
.دارند

مي- و متغيرهاي زمينه به نظر اي همبستگي رسد بين رضايت زناشويي زوجين شهر كرمان
.داري وجود دارد معني

 روش تحقيق
ا هـاي ابتدا مصـاحبه. ين پژوهش از روش پيمايشي استفاده شده استبه منظور بررسي موضوع

هـاي نامه بر اساس نظريه سپس پرسش. اكتشافي از تعدادي از زوجين در شهر كرمان انجام شد
و نتايج مصاحبه و بـا مراجعـه مربوط به موضوع هاي اكتشافي از نمونة مورد مطالعه تهيه گرديد

سـازمان ثبـت احـوال كرمـان جامعـة آمـاري. صورت گرفتآوري اطالعات به درب منازل جمع
نفر اعالم 432000را حدود) زوجين شهر كرمان كه حدود ده سال از ازدواجشان گذشته باشد(

. نفر در نظر گرفته شـده اسـت 382اي معادل گيري حجم نمونه كرده كه بر اساس فرمول نمونه
اي اي چندمرحلـه گيـري خوشـه گفتني است كه براي مشـخص شـدن زوجـين از روش نمونـه

و نامه بدين ترتيب كه براي پركردن پرسش. استفاده شد ها به درب منازل زوجين مراجعـه شـد
و پالك گيري تصادفي از بلوك اطالعات افراد بر اساس نمونه .آوري گرديد ها جمع ها

و تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق  رضايت زناشويي ابزار پژوهش
اين. نامة رضايتمندي زناشويي انريچ استفاده شده است به منظور انجام پژوهش حاضر از پرسش

از پرسش هـاي شخصـيتي، مقياس تشكيل شده كه شامل تحريف آرماني، ويژگـي خرده12نامه
و جنسـي،  حل تعـارض، مـديريت مـالي، اوقـات فراغـت، رابطـة زناشـويي نحوة ارتباط، توانايي

و دوستان، نقـش فرزندپروري، خانو و جهـت هـاي مسـاوات اده گيـري مـذهبي همسـران طلبانـه
و منفـي گزينه نامه به صورت پنج گذاري اين پرسش نمره. شود مي و بـا توجـه بـه بـار مثبـت اي

از گزينه اعتبـار. در نوسـان اسـت كـه نمـرة بـاالتر نشـانة رضـايتمندي بيشـتر اسـت5تا1ها
بـوده كـه اعتبـار79/0بـا ميـانگين) 1989(و دراكمـن نامة انريچ در گـزارش اولسـون پرسش

نامـة انـريچ از آنجا كه اصـل پرسـش. بوده است86/0نامه در فاصلة چهارهفته بازآزمايي پرسش
و موجب خستگي آزمودني115 مي سؤالي است تـري شـامل شد، تصميم گرفته شد فرم كوتاه ها
بو 47 بنـابراين، پـس از انتخـاب،.د انتخاب شـود سؤال كه از همبستگي نسبتاً بااليي برخوردار
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نفره با استفاده از ضريب آلفا محاسـبه40سؤالي بر روي يك گروه47مجدداً ضريب اعتبار فرم
و ضريب اعتبار  .به دست آمد84/0شد

 سرماية اجتماعي
از گيري سرماية اجتماعي با بهره جهت اندازه و كلمـن گيري از تلفيـق مفـاهيم دو نظريـة لـين

اي از نحـوة سـنجش سـرماية اجتمـاعي بـا خالصه. ساخته استفاده شده است نامة محقق پرسش
: استفاده از چندين شاخص در اين بخش آورده شده است

 متغير مستقل
 سرماية اجتماعي

)شناختي(كيفيت روابط افراد)ساختاري(د كميت روابط افرا
 فراگروهي برون گروهي درون گروهي فراگروهي برون گروهي درون گروهي

مدت زمان*
حضور همسران 

 در منزل
با- مدت گفتگو

 هم
تفريح همسران-

 با هم

ميزان*
ارتباطات فرد 

خارج از 
 خانواده

ميزان*
تعامل با 
ها همسايه

ميزان عضويت*
و گروهدر  ها

هاي انجمن
 داوطلبانه

با* تعامل همسران
هم درقالب 

اعتماد،صراحت، 
صداقت، رضايت 
و رابطه  عاطفي
جنسي، تحمل 
انتقاد، توافق 

ارزشي، انتظارات 
متقابل، نحوه 
 تقسيم كار خانگي

حمايت*
 ديگران دور

به* اعتماد
هاي گروه

خويشاوندي 
 نزديك

به* اعتماد
ها همسايه

به اعتماد-
 اصناف

به- اعتماد
 نهادهاي رسمي

به- اعتماد
هاي انجمن

 داوطلبانه
به- اعتماد

 عموم مردم

و پايايي  اعتبار
نفر از زوجين شهر كرمان،40نامه آن را در اختيار در ابتدا براي سنجش ميزان پايايي پرسش

و نزديكي را به نمونة اصلي تحقيق كه به نظر مي دارند، قرار داديم كه رسيد بيشترين شباهت
و وابسته پايايي پس از جمع آوري اطالعات آنان مشخص شد كه در همة متغيرها اعم از مستقل

از(شود بااليي مشاهده مي نمونة پايايي متغيرها در جدول زير %).60آلفاي كرونباخ بيشتر
فا(همچنين ضريب پايايي به روش بازآزمايي. آورده شده است ) هفته3صله اجراي مجدد به

مي% 68 نامه از پايايي بااليي برخوردار توان گفت كه پرسش گزارش گرديده، لذا با اطمينان
هر. است و براي سنجش روايي نيز از ضريب كرويت بارتلت در تحليل عاملي بهره گرفته شد
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از گزينه ها مقياس در مجموع ضرايب براي خرده. داشت حذف گرديد2/0اي كه باري كمتر
مي جدول زير خالصه. باال بود و پايايي متغيرها را نشان .دهد اي از ميزان روايي

و پايايي متغيرها خالصه.1جدول  اي از ميزان اعتبار

 متغيرها
رواييپايايي

ضريب آلفاي
 كرونباخ

 شاخص
KMO 

كرويت
 بارتلت

Sig واريانس 

%000/060 61/069/0266/401 احساس رضايت از زندگي
%000/067 84/088/0186/4538 رضايت زناشويي
%000/057 79/086/030/2088 منزلت خانوادگي

%65/052/0083/82000/053 سرماية درون گروهي ساختاري
%000/08/77 74/091/0435/424 سرماية درون گروهي شناختي
%000/057 91/082/04/1625 سرماية برون گروهي ساختاري
%000/067 81/087/015/2403 سرماية برون گروهي شناختي
%000/053 82/088/0642/1646 سرماية فرا گروهي ساختاري
%000/072 96/088/0154/5047 سرماية فرا گروهي شناختي

ها يافته
و 50 و مردان33ميانگين سن زنان. درصد مرد بودند50درصد از پاسخگويان زن 36سال

آن51به لحاظ وضعيت مسكن. سال بود درصد در منازل30هاي شخصي، ها در خانه درصد
درصد در منازلي غير از موارد فوق زندگي9/3درصد در منازل سازماني،1/3اي، اجاره
زن6/35. كنند مي و درصد درصد9/54. درصد مردان تحصيالتي در حد ديپلم داشتند6/35ان

و درصد خانه5/39از پاسخگويان شاغل،  ميانگين سن ازدواج زنان. درصد نيز بيكار بودند5دار
) درصد2/48(اغلب زنان. سال محاسبه شده است44/25و براي مردان09/21برابر با 

آن1/27.دان خودشان همسرشان را انتخاب كرده و درصد درصد توسط2/16ها توسط والدين
و آشنايان با هم آشنا شده آن6/64در مورد مردان نيز. اند دوستان ها خودشان درصد

و تنها6/15. اند همسرشان را انتخاب كرده و9/8درصد توسط والدين درصد به وسيلة دوستان
تومان 844/452و مردان 593/421نة زنان ميانگين درآمد ساال. اند آشنايان با هم آشنا شده

و) درصد6/20(بندي شغلي بيشترين فراواني مربوط به امور خدماتي در طبقه. بوده است
درصد افراد به پايگاه3/29. بوده است) درصد2(رتبه كمترين فراواني مربوط به مديران عالي

و4/36باال،  در مجموع،. پايين تعلق داشتند درصد به پايگاه3/34درصد به پايگاه متوسط
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در مورد متغير وابستة پژوهش ميانگين رضايت. اند بيشتر افراد در پايگاه متوسط قرار گرفته
مي داده. دست آمد كه در حد متوسطي استبه34/2زناشويي  و ها نشان دهند كه زنان

). درصد8/62(شان دارند شوهران اغلب رضايتي در حد متوسط از اوضاع زندگي زناشويي
ذكر09/2متغير مستقل اصلي تحقيق نيز سرماية اجتماعي خانواده بود كه ميانگينش در حد 

و رضايت. شده، يعني در حد پاييني است ميانگين نمرة افراد در متغير احساس آسودگي خيال
ه در مورد متغير منزلت فرد در روابط قدرت خانواد. يعني در حد متوسط است85/2از زندگي 

ترين متغيرهاي تحقيق يكي از مهم). درصد9/53(بيشتر افراد منزلتي در حد متوسط داشتند
مي سرماية درون و شوهر با يكديگر را و تعامالت زن . سنجيد گروهي شناختي است كه روابط

هاي اعتماد زوجين به هم، صداقت، صميمت، نحوة تقسيم كار اين متغير كه شامل مؤلفه
و  ميخانگي، تعهد و توافق ارزشي در مسئوليت، انتظارات متقابل، فداكاري، انتقادپذيري شد

و با توجه به ميانگين كه  است45/2بين پاسخگويان از آمار چندان بااليي برخوردار نيست
گروهي سرماية درون. توان گفت سرماية اجتماعي خانواده بين زوجين در حد متوسطي است مي

و ساختاري نيز در اين تحقي ق شامل مدت زمان حضور همسران در منزل براي هم، مدت گفتگو
مي مدت زمان تفريح را.شد كردن همسران با يكديگر ذكر11/2آمارها ميانگين اين متغير

گروهي ساختاري بايد گفت كه اين سرمايه دربارة متغير سرماية برون. اند كه كم است كرده
در شامل ميزان تماس و ارتباطات فرد دادن سر، بلندكردن دست تكان(خارج از خانواده مثل ها

و و تلفني ، ميزان حمايت اجتماعي دريافتي از ديگران ...)به نشانة سالم، مكالمة حضوري
و تعامل با همسايه مي نزديك است كه در حد بسيار پاييني37/1ميانگين اين متغير. شود ها

ا متغير ديگر سرماية برون. است و اعتماد به ديگران مانند گروهي شناختي و شامل حمايت ست
و هم حد49/2ميانگين اين متغير. ها است واليتي اقوام دور، دوستان، همكاران است كه در

و ها در مورد سرماية فراگروهي ساختاري، كه ميزان عضويت فرد در گروه داده. متوسط است ها
مي انجمن مي هاي داوطلبانه را م سنجد، نشان است5،16/0تا0يانگين در دامنة نمرة دهد كه

مي بر اساس اين داده. دهد كه حد بسيار كمي را نشان مي توان نتيجه گرفت كه افراد زيادي ها
و داوطلبانه) درصد3/96( و انجمن غيردولتي و در فعاليت اصالً عضو هيچ گروه اي نيستند

م. خاصي مشاركت ندارند و مشاغل، متغير سرماية فراگروهي شناختي يزان اعتماد به اصناف
و سازمان مي اعتماد به نهادهاي رسمي و اعتماد به عموم مردم را ميانگين. سنجيد هاي دولتي

مي89/2عدد5تا0اين متغير نيز روي يك طيف  .دهد كه در حد متوسط است را نشان
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 آزمون فرضيات
و آزمون فرضيات اصلي از آزمون ضريب و مشاهده جهت بررسي همبستگي پيرسون استفاده كرديم

. شد كه كل سرماية اجتماعي خانواده با رضايت زناشويي زوجين همبستگي معناداري دارد
مي درحقيقت، يافته مي هاي تحقيق نشان شود رضايت دهد كه هرچه بر سرماية اجتماعي فرد افزوده

مي زناشويي .كند اش نيز افزايش پيدا
و آزمون ساير پي بررسي به دست آمده در آزمون فرضيات1فرضيات نشان داد كه چون ارزش

و فراگروهي شناختي گروهي شناختي، برون مربوط به متغيرهاي سرماية درون گروهي شناختي
از كوچك و رضايت زناشويي همبستگي معناداري مشاهده05/0تر بوده، بنابراين بين اين متغيرها

ها افزايش يابند، بر رضايت زناشويين داد كه هرچه اين سرمايههاي تحقيق نشا يافته. شده است
و شوهر تعامالت بيشتر يعني اعتماد بيشتر،. شود افراد نيز افزوده مي بدين معني كه هرچه زن

و تحمل انتقاد بيشتري نسبت به هم داشته باشند، اعتماد  صداقت، صميميت، تعهد، همكاري
خ و نزديك ميبيشتري به ديگران دور مي ود پيدا و آن توانند به كمك كنند ها در زمان سختي هاي

و از  و اصوالً به عموم مردم اعتماد كنند اميدوار باشند، از حمايت اجتماعي بيشتري برخوردار باشند
هاي ساختاري بجز سرماية همچنين انواع سرمايه. مند شوند رضايت زناشويي بيشتري نيز بهره

ر در حالي كه ارزش.ضايت زناشويي همبستگي معناداري از خود نشان دادندفراگروهي ساختاري با
از پي در مورد متغير سرماية فراگروهي ساختاري بزرگ و با رضايت زناشويي همبستگي05/0تر بود

و مشاركت فرد در گروه.نشان نداد و انجمن در واقع، عضويت هاي داوطلبانه در رضايت زناشويي ها
هم. نقشي نداشتند با)زوجين با يكديگر(نتايج تحقيق نشان داد كه كميت روابط افراد با ، زوجين

و نزديك خارج از خانه مانند همسايه و افراد غريبه در رضايت زناشويي ديگران دور شان نقش دارد، ها
و انجمن در حالي كه عضويت فرد در گروه به طور. هاي داوطلبانه در رضايت همسران مؤثر نبود ها

خالصه، آزمون فرضيات اين تحقيق نشان داد كه كيفيت روابط زوجين با هم، با اقوام، فاميل، 
آن دوستان، همسايه و عموم مردم در ميزان رضايت زناشويي اين نتيجه در مورد. ها مؤثر است ها

و اقوامشان نيز تكرار شد و. كميت روابط زوجين با يكديگر بدين معني كه هرچه تكرر ديدارها
و تفريحات زوجين با يكديگر بيشتر باشد، رضايت بيشتري نيز قابل مشاهده است بر همين. گفتگوها
و رضايت از همسر همبستگي وجود داشت در واقع،. اساس، بين منزلت فرد در روابط قدرت خانواده

 
1 P- value 
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و و اصوالً جايي كه قدرت بين زن  كساني كه در روابط قدرت در خانه منزلت بيشتري داشتند
. شوهر مساوي تقسيم شده بود، افراد رضايت بيشتري از همسرشان ابراز كردند

و درآمد همسر بـا در مورد متغيرهاي زمينه اي نيز نتايج آزمون پيرسون نشان داد كه سن زوجين
و سـن ازدواج  رضايت زناشويي همبستگي داشت، اما تعـداد فرزنـدان، درآمـد فـرد، سـن ازدواج فـرد

از. ندي زناشويي همبسـتگي معنـاداري از خـود نشـان ندادنـد همسرش با رضايتم احسـاس رضـايت
از داري، كه كوچك زندگي نيز برحسب سطح معني بـود، بـا رضـايت زناشـويي فـرد ارتبـاط05/0تر

و. داشت و اوضـاع سياسـي، فرهنگـي، اقتصـادي يعني هرچه فرد از درآمد، شغل، تحصـيالت خـود
. داشته باشد، رضايت بيشتري از همسرش نشان خواهد داداجتماعي ايران رضايت بيشتري 

و وابسته برحسب ضريب همبستگي پيرسون.2جدول  خالصة همبستگي بين متغيرهاي مستقل

 رضايت زناشويي

ارزش پيضريب پيرسونمتغيرها
52/001/0 سرماية اجتماعي

76/0000/0 گروهي شناختيسرماية درون
20/0000/0 برون گروهي شناختيسرماية

27/0000/0 شناختيسرماية فرا گروهي

24/0000/0 سرماية درون گروهي ساختاري
23/0000/0 سرماية برون گروهي ساختاري
08/009/0 سرماية فرا گروهي ساختاري
44/0000/0 احساس رضايت از زندگي
38/0000/0 منزلت فرد در خانواده

16/002/0 سن
10/006/0 سن ازدواج فرد
26/0-063/0 سن ازدواج همسر
98/0-001/0 تعداد فرزندان

033/066/0 درآمد
36/002/0 درآمد همسر

و نتـايج ها در متغيرهاي دوگزينه به مقايسة ميانگين با استفاده از آزمون تي اي پرداخته شد
و اصـوالً مـردان از نشان داد كه  و مـردان متفـاوت اسـت ميـانگين رضـايت زناشـويي در زنـان

در آزمون ديگري ميانگين نمرة).57/2به86/2(سازگاري بيشتري نسبت به زنان برخوردارند 
و مردان متفاوت نشـان داده شـد  مـردان از سـرماية بـه طـوري كـه. سرماية اجتماعي در زنان
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و اين تفاوت با توجـه بـه نتيجـة)2به14/2(ان برخوردار بودند اجتماعي بيشتري نسبت به زن
و . معنادار است به دست آمده p-value آزمون

و سرماية اجتماعي برحسب جنسيت.3جدول  مقايسة رضايت زناشويي
فراوانيمقدار پيآمارة تيميانگينمتغيرگروه

زن
 رضايت زناشويي

57/2
76/4015/0

191 

 86/2191مرد

زن
 سرماية اجتماعي

2
09/1000/0

191 

 14/2191مرد

اي يكي ديگر از فرضيات تحقيـق بررسي ميزان رضايت زناشويي در طبقات متغيرهاي زمينه
استفاده شد كه ميانگين متغير وابسته را بين طبقـات اف براي بررسي اين فرضيه از آزمون. بود

متغيرهايي كه مورد مقايسه قرار گرفتند عبارت بودنـد. دهدميمتغير مستقل مورد مقايسه قرار 
تحصيالت فرد، تحصيالت همسر، وضع مسكن، وضع فعاليت، افراد همزيسـت، شـغل، پايگـاه: از

و شيوة گزينش همسـر-اقتصادي  بـه عـدم برابـري2ادر آزمـون آنـو1آمـارة لـوين. اجتماعي
از. هـا در برخـي از متغيرهـا رأي داد واريانس و همسرشـان بـه ايـن ترتيـب كسـاني كـه خـود

و تخصصي مشـغول تحصيالت بيشتري برخوردارند، شاغل انـد، پايگـاه اند، به مشاغل علمي، فني
و خودشان همسرشان را انتخاب كرده–اجتماعي  و متوسطي دارند يت اند از رضـا اقتصادي باال

اما تفاوتي در ميانگين نمرة رضايت زناشـويي افـرادي كـه بـا. زناشويي بيشتري برخوردار بودند
و همسرشان زنـدگي مـي  و فرزندان يا اعضاي خانوادة خود همچنـين.كننـد ديـده نشـد شوهر

.اي داشتند مشاهده نگرديد تفاوتي در رضايت افرادي كه خانة شخصي، سازماني يا اجاره

1 Levene 
2 ANOVA 
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اي قايسة ميانگين رضايت زناشويي برحسب متغيرهاي زمينهم.4جدول

 ميانگين فراواني نام مقوله نام متغير
انحراف

 استاندارد
 مقدار اف

سطح
 داري معني

پايگاه
 اجتماعي

45/202/1 131 باال
06/1034/0 33/292/0 139 متوسط

27/21 112 پايين

 وضع مسكن

50/250/2 195 شخصي

09/21/0 1208/202/1اي اجاره
27/202/1 154 سازماني
1524/257/0 ساير موارد

افراد
 همزيست

8157/291/0 فقط با شوهر

86/054/0
1042/284/0 باشوهرو فرزندان
و خانواده زن 50/292/0 243 بازن

990/194/0 باشوهروخانواده شوهر
2332/21 فرزندان با خانواده شوهرو

 تحصيالت

و نوشتن 905/258/0 خواندن

02/202/0

162/294/0 ابتدايي
563/277/0 سيكل
5/202/1 136 ديپلم

602/21/1 فوق ديپلم
886/256/0 ليسانس

1506/31 فوق ليسانس به باال

تحصيالت
 همسر

و نوشتن 920/272/0 خواندن

47/102/0

2035/283/0 ابتدايي
7053/21 سيكل
26/21/1 129 ديپلم

5534/298/0 فوق ديپلم
7869/280/0 ليسانس

و باالتر 1967/282/0 فوق ليسانس

وضع
 فعاليت

42/298/0 210 شاغل
71/1000/0 31/21 151 خانه دار

1940/290/0 بيكار

شيوه
گزينش 
 همسر

366/0 206 انتخاب خود

88/203/0
8830/297/0 انتخاب والدين
5235/298/0 معرفي آشنايان
512/15/0 ساير موارد
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 شغل

و تخصصي 874/273/0 مشاغل علمي

90/1000/0

457/246/0 مديران عالي رتبه اداري
و دفتري 766/274/0 كاركنان اداري
و كاركنان بازرگاني

 فروشندگي
72 25/209/1

7911/21 امور خدماتي
و دامپروري 126/298/0 كشاورزي
و حمل ونقل 2438/296/0 توليد

40/299/0 167 هاي ديگر گروه

 تحليل رگرسيون
نتـايج تحليـل. در پژوهش حاضر از آمارة رگرسيون چندمتغيره به شيوة گام به گام استفاده شد

گروهي شـناختي در مرحلـة اول، سـرماية رگرسيون نشان داد كه متغير سرماية اجتماعي درون
و منزلت فرد در خانواده در مرحلة سوم بـه ترتيـب ميـزان برون گروهي شناختي در مرحلة دوم

و سـاير متغيرهـاي اند وارد معادلة رگرسيوني شده در تبيين متغير وابسته داشتهاهميتي كه  اند
و غير مؤثر تلقي شدند از66/0در مجموع اين متغيرها توانستند. مستقل از معادله خارج درصد

و توضيح دهند   ).R2=66/0(واريانس متغير وابسته را تبيين كنند

 بيني رضايت زناشويي دله براي پيشمتغيرهاي مستقل درون معا.5جدول
معناداريمقدار تيبتابيمتغيرمرحله
67/059/085/15000/0 سرماية درون گروهي شناختي اول
16/021/083/5000/0 سرماية برون گروهي شناختي دوم
17/015/036/4000/0 منزلت در خانواده سوم

=آر(ضريب همبستگي آر(تعيين ضريب81/0) 65/0= ضريب تعيين تعديل شده66/0)= مجذور

سـرمايه درون گروهـي شـناختي) معادلة رگرسيون چندمتغيره(5هاي جدول براساس داده
و21/0بيشترين تاثير را بر رضايت زناشويي دارد، سرمايه درون گروهي بـا بتـاي59/0با بتاي 

ك15/0منزلت در خانواده با بتاي .متري بر رضايت زناشويي دارندتاثير
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 تحليل مسير
و مقدار اثر هـر متغيـر را تعيـين تحليل مسير ابزاري است كه ما را قادر مي سازد ميزان مناسب بودن

و ميـزان اثـر هريـك در تحليـل.كنيم مسير تأثيرگذاري متغيرهاي مستقل بر وابسته در اين تحقيق
.مسير زير آمده است

و غير مستقيم متغيرهاي مستقل بر وابستهتأثيرات.1نمودار  مستقيم

به دهد كه قوي تحليل مسير فوق طبق ميزان بتاي هر متغير نشان مي ترين رابطه مربوط
بر اين اساس. ترين رابطه مربوط به منزلت در خانواده استو ضعيف گروهي شناختي سرماية درون
و گروهي شناختي، برون سرماية درون و منزلت فرد در خانواده هم به طور مستقيم گروهي شناختي

را. گذارند هم غيرمستقيم بر رضايت زناشويي اثر مي نمودار فوق تأثيرات غير مستقيم ساير متغيرها
ن ميبر رضايت زناشويي گروهي شناختي با بتاي هاي باال سرماية درون با توجه به يافته. دهد يز نشان

و رضايت از زندگي24/0گروهي شناختي با بتايو سرماية برون25/0 بر احساس آسودگي خيال
و رضايت از زندگي نيز با بتاي. گذارند فرد تأثير مي بر رضايت15/0احساس آسودگي خيال

سرماية درون گروهي
شناختي

سرماية برون گروهي
شناختي

 منزلت فرد در خانواده

و احساس آسودگي خيال
رضايت از زندگي

رضايت زناشويي

تحصيالت درآمد همسر

شغل

59/0

25/0

24/0

15/0

21/0

15/0

19/0 09/0
13/0
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به از سوي ديگر، سه متغير زمينه. زناشويي مؤثر است و شغل اي يعني درآمد همسر، تحصيالت
مي13/0و19/0،09/0ترتيب با بتاي  منزلت فرد در خانواده. گذارند بر منزلت فرد در خانواده تأثير

. به طور مستقيم در رضايت زناشويي نقش دارند13/0نيز با بتاي 
لي پژوهش نيز هست كه بر اساس آن سرماية تحليل مسير حاضر تأييدكنندة مدل تحلي

و اين رضايت،  و رضايت از زندگي به طور كلي است اجتماعي موجب احساس آسودگي خيال
.شود رضايت زناشويي را باعث مي

 گيري بحثو نتيجه
هايي در سرماية اجتماعي خانوادة ايراني به وجود آمده امروزه با تشديد جريان تجددگرايي، دگرگوني

ها حاكي از تحول گسترده در مورد اين خانواده در ابعاد مختلف سرماية اجتماعي نتايج پژوهش. است
و ازهم آزاد ارمكي،(گسيختگي گروه بزرگ خويشاوندي است از جمله اعتمادي، مشاركتي، حمايتي

1386 :132.(
گ ها تفاوت نسل در برخي از پژوهش و انتظارات، تغيير در نحوة ذران اوقات فراغت از ها در عاليق

و تلويزيون، كاهش  شيوة سنتي به مدرن، افزايش ميزان استفاده از وسائل الكترونيكي مانند اينترنت
و نهايتاً كاستي اعتماد بين اعضا از جمله  زمان با هم بودن اعضاي خانواده، كاهش فضاي صميميت

ا نشانه اين كاستي سرماية اجتماعي.ستهاي كاهش سرماية اجتماعي در خانوادة ايراني ذكر شده
و رضايت زناشويي نيز شده است هاي اخير افزايش نرخ طالق در سال. موجب كاهش سازگاري

استان كرمان از نظر آمار طالق، كه حاكي از فقدان سرماية اجتماعي. گوياي اين واقعيت است
و 100وقوع. هاي كشور قرار دارد زوجين است، در ردة دهم در بين استان مورد 350مورد طالق

مي تقاضا براي جدايي در هر ماه كاستي سرماية اجتماعي در خانواده . دهد هاي اين استان را نشان
رود آسيبي اجتماعي اين موضوع براي استان كرمان كه جزء چهار استان مذهبي كشور به شمار مي

و ارتباط بنابراين، هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان سرماية اجت. شود محسوب مي ماعي بين زوجين
شد آن با رضايت زناشويي و رضايت زناشويي بين زنان. شان در نظر گرفته مقايسة سرماية اجتماعي

وو مردان، همچنين بررسي ارتباط بين متغيرهاي زمينه با رضايت ... اي مانند پايگاه اجتماعي، شغل
نتايج به دست آمده نشان داد كه رابطة. همسران از يكديگر نيز از جملة اهداف ديگر اين پژوهش بود

و رضايت همسران طبق آزمون پيرسون معنادار است كه. بين دو سازة سرماية اجتماعي بدين معنا
و خارج از آن داراي سرماية اجتماعي باالتري بودند رضايتشان از زندگي  هر اندازه افراد در خانواده

و كمتر براي شش. طالق اقدام كرده بودند زناشويي نيز وضعيت بهتري داشت و آزمون بررسي



و رضايت زناشوييشناختي رابطة بررسي جامعه  در زوجين شهر كرمان سرماية اجتماعي

145 

گروهي شناختي، گروهي شناختي، برون فرضية ديگر تحقيق نيز نشان داد كه بين سرماية درون
و رضايت زناشويي همبستگي معناداري مشاهده مي بدين معني كه هرچه. شود فراگروهي شناختي

ص و شوهران تعامالت بيشتر، اعتماد بيشتر، صداقت، و انتقادپذيري زنان و همكاري ميميت، تعهد
و نزديك  بيشتري نسبت به هم داشته باشند؛ همچنين هرچه اعتماد بيشتري نسبت به ديگران دور

و بتوانند به كمك آن خود داشته باشند ها در زمان سختي اميدوار باشند، از حمايت اجتماعي هاي
و( ، يا بتوانند به عموم مردم اعتماد كنند، از بيشتري برخوردار باشند...) مالي، اطالعاتي، عملي

مي تري نيز بهره رضايت زناشويي افزون هاي ساختاري همچنين درخصوص انواع سرمايه. شوند مند
ها بجز سرماية فراگروهي ساختاري با رضايت زناشويي افراد همبستگي معناداري از خود همة سرمايه
زمان بيشتري را صرف گفتگو يا تفريح با يكديگر بدين معني كه هرچه افراد مدت. نشان دادند

و اطرافيان بهتر بود، رضايت بيشتري هم از زندگي مي و ارتباطاتشان با فاميل كردن با يكديگر كردند
و گروه اما ميزان عضويت يا مشاركت افراد در انجمن. داشتند هاي داوطلبانه در رضايتشان نقشي ها

و يافته گ هاي پژوهش نداشت هم. ذشته در اين زمينه تأييد نشدهاي در واقع، كميت روابط افراد با
و نزديك خارج از منزل مانند همسايه)زوجين با يكديگر( در، زوجين با ديگران دور و افراد غريبه ها

مي. رضايت زناشويي افراد نقش داشت . خورد اين نقش درخصوص كيفيت روابط افراد نيز به چشم
و نظريههشاين نتيجه نتايج پژو مي ها . كند هاي پيشين را تأييد

و و فاميل، دوستان در تحليل رگرسيون نيز مشخص شد كه كيفيت روابط زوجين با هم، با اقوام
و همسايه و فاميل، دوستان و عموم مردم با شدت بيشتري از كميت روابط زوجين با هم، با اقوام ها
و عموم مردم در رضايت زناشويي همسايه ميآن ها و مانع طالق يا اختالفشان نتايج.شد ها مؤثر بود

و) موقعيت فرد در روابط قدرت(پژوهش همچنين رابطة معناداري را بين منزلت فرد در خانواده 
به اين ترتيب، كساني كه در خانه منزلت بيشتري داشتند، يا قدرت. او نشان داد رضايت زناشويي

و شوهر مساوي تقسيم شده تر بودند، زيرا احساس برابري شان راضي بود، از زندگي زناشويي بين زن
بر. توانند در تصميمات مهم زندگي نقش بارزي ايفا نمايندو عزت نفس بااليي داشتند كه مي اين امر

و خوشبختي در زندگي زناشويي مي . افزود احساس خشنودي از همسر
و در آزمون ساير فرضيات تحقيق نيز به بررسي ميان و رضايت بين زنان گين سرماية اجتماعي

و مردان  مردان پرداخته شد كه نتايج حاصل از آزمون تي نشان داد ميانگين رضايتمندي در زنان
و اصوالً مردان از رضايت بيشتري در اين زمينه بهره هاي مقايسة ميانگين. مندند متفاوت است

و مردان نيز نشان مي از ها با هم متفاوت دهد كه اين ميانگين سرماية اجتماعي بين زنان و مردان اند
مي پژوهش. سرماية بيشتري نسبت به زنان برخوردارند داد كه مردان رضايت هاي گذشته نيز نشان
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مي. زناشويي باالتري دارند تا زنان دادن به زندگي سامان. برند درحقيقت مردان از ازدواج نفع بيشتري
و اين عامل براي مرد سرمايهمرد توسط زن يكي از عوامل  اي رضايتمندي بيشتر اين جنس است

مي اجتماعي محسوب مي . تواند در زمان سختي يا استرس بر آن سرمايه تكيه كند شود كه هميشه
به هاي گذشته، زنان بيشتر به حمايت همچنين طبق پژوهش اي عنوان سرمايه هاي عاطفي همسر

و در صورتي كه شان در اين زمينه انتظاراتشان برآورده نشود از زندگي زناشويياجتماعي اميدوارند
مي. ناراضي خواهند شد از پژوهش حاضر نيز نشان و هم دهد كه زنان هم از سرماية اجتماعي كمتر

و ميانگين همچنين نتايج آزمون آنوا نابرابري واريانس. تري برخوردارند رضايت زناشويي پايين را ها ها
و وضع مسكن نشان داد در همة متغيرها و همسرشان. بجز افراد همزيست در واقع كساني كه خود

و تخصصي مشغول از تحصيالت بيشتري برخوردارند، شاغل و به پايگاه اند، به مشاغل علمي، فني اند
اجتماعي باال يا متوسط تعلق دارند، در ميانگين رضايت زناشويي نمرة باالتري را به خود–اقتصادي 

ميص دادهاختصا و اختالفات كمتري از خود نشان اما تفاوتي در ميانگين نمرة رضايت. دهند اند
و همسرشان زندگي مي و فرزندان يا اعضاي خانوادة خود . كنند ديده نشد افرادي كه با شوهر

اي داشتند همچنين تفاوتي در ميزان رضايتمندي افرادي كه خانة شخصي، سازماني يا اجاره
.مشاهده نشد

و رضايتش در اين پژوهش رابطه و همسرش اي بين تعداد فرزندان، درآمد فرد، سن ازدواج فرد
او. از زندگي مشترك مشاهده نشد و درآمد همسر فرد با رضايت اما همبستگي معناداري بين سن

ي هايي كه در سنين پايين ازدواج كرده بودند نارضايتي بيشتر در حقيقت در زوج. قابل مشاهده بود
تر شان راضي به همين ترتيب كساني كه درآمد همسرشان باال بود از زندگي زناشويي. ديده شد

.بودند
و تبيين متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل از تحليل در تحقيق حاضر براي پيش بيني

نتايج اين تحليل كه به شيوة گام به گام انجام شد نشان داد كه در رضايت. رگرسيون استفاده شد
از شان متغير سرماية اجتماعي درون زوجين از زندگي و پس گروهي شناختي بيشترين تأثير را دارد

و پيش سرماية برون آن و منزلت در خانواده در تبيين بيني رضايت زناشويي نقش گروهي شناختي
اند، در واقع، اين متغيرها به ترتيب ميزان اهميتي كه در تبيين متغير وابسته داشته. اي دارند عمده

و ساير متغيرهاي مستقل از معادله خارج شدند اين در مجموع،. وارد معادلة رگرسيوني شدند
و توضيح دهند66/0متغيرها توانستند  بنابراين،. درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين كنند

كميت(هاي ساختاري توان نتيجه گرفت كه در رضايت همسران شهر كرمان از يكديگر سرمايه مي
و اين رضايت بيشتر متأثر از متغيرهاي سرمايه) روابط اجتماعي شن چندان نقشي ندارد اختي هاي
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و برون مانند درون و احساس بدين معني كه راضي. گروهي شناختي است گروهي شناختي بودن
و كمك دريافتي از  و ميزان حمايت خوشبختي زوجين بيشتر تحت تأثير تعامالت زوجين با هم

و گروه ديگران است تا ميزان تماس و ارتباطاتشان با افراد و هاي اجتماعي هاي خارج از خانواده
و نهادهاي داوطلبانه ضويت در گروهع هاي گذشته است، زيرا پاتنام اين نكته تأييدي بر نظريه. ها

را).72: 2000(ترين شكل سرماية اجتماعي، خانواده است معتقد است كه مهم بورديو هم خانواده
مي مهم و انتقال سرماية اجتماعي اد).33: 2002(بيند ترين مكان انباشت عا كرد كه فوكوياما نيز

همچنين كلمن بر اين باور. جا منابع مهم سرماية اجتماعي هستند ها به طور آشكاري در همه خانواده
هاي افراد را تسهيل بود كه انواع خاصي از ساختارهاي اجتماعي بيش از سايرين انتخاب كنش

تر، به بياني اصولي.او تمايل داشت كه خانواده را كالف قديمي سرماية اجتماعي تصور كند. كنند مي
و آنچه سازمان اجتماعي بدوي مي مي چارچوب نظري كلمن جايگاهي برتر به خانواده .دهد نامد

مي از يافته توان نتيجه گرفت كه زندگي خانوادگي در شهر سنتي چون كرمان هاي فوق
س. دستخوش تغييرات زيادي از جمله كاهش سرماية اجتماعي شده است اختار اما زندگي در اين

و متفاوت با گذشته، مستلزم روحية اعتماد، حمايت  و عملي(جديد خانواده) عاطفي، اجتماعي، مالي
و صداقت بيشتري است مي. از اعضايش، همكاري، صميميت هر نتايج اين تحقيق نشان دهد كه

معني كه هاي شهر كرمان داراي سرماية اجتماعي بيشتري باشند، به اين اندازه همسران در خانواده
اي از ذخاير ارزشمند مانند اعتماد متقابل، صميميت، احساس عنوان مجموعه سرماية بين فردي به

و  و آرامش، رضايت عاطفي، همكاري در نحوة تقسيم كار در خانه، توافق ارزشي، فداكاري امنيت
و سرماية برون ي چون اعتماد گروهي به صورت منابع انتظارات متقابل براي افراد وجود داشته باشد

و آشنايان، حمايت و وجود شبكه به اقوام، فاميل، دوستان و مالي هاي هاي اجتماعي، عملي
و ارگان و همچنين سرماية فراگروهي شناختي به صورت اعتماد به عموم مردم هاي خويشاوندي

و غيردولتي بيشتر باشد، رضايت زوجين در وضعيت بهتري قرار خواهد گرفت قت در حقي. دولتي
و بين زوجين نيز  و نهادهاي ديگر موجب افزايش روحية اعتماد در خانواده اعتماد به عموم مردم

مي مي و بر رضايتشان از يكديگر .افزايد شود
هاي رضايت زناشويي اشاره شده است كه وقتي تنش بين همسران از سوي ديگر، در نظريه

و خوشبختي زوج ميكاهش يابد، احساس رضامندي، شادماني مي. يابد ين افزايش توان بنابراين،
و آرامش زوجين در خانه ايجاد  و رضايت در پي سازگاري نتيجه گرفت كه احساس خوشبختي

مي. شود مي مي مطالعات متعدد نشان كند، دهد كه رضايت زناشويي به سازگاري كلي فرد كمك
و در روابط يعني همسراني كه از رضايت زناشويي بيشتري برخوردارند، عزت نفس بيشتري دارند
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و. اجتماعي سازگارترند و شامل عواملي مانند ابراز محبت رضايت زناشويي نتيجة فرآيند زناشويي
و حل مسئله است  و چگونگي ارتباط عشق همسران، احترام متقابل، روابط جنسي، تشابه نگرش

ر). 146: 1381مالزاده،( ميافراد با احساس رضايت باال هيجانات مثبت وا تجربه و از حوادث كنند
و وقايع. وقايع پيرامون خود ارزيابي مثبتي دارند در حالي كه افراد با رضايت زناشويي پايين حوادث

مي زندگي را شان را نامطلوب ارزيابي و خشم و بيشتر هيجانات منفي نظير اضطراب، افسردگي كنند
هاي در حال طالق به اين نتيجه رسيدند سي زوجبا برر) 1997(و نولر) 1992(كلي. كنند تجربه مي

و مشكالت عاطفي بروز طالق را افزايش مي و گفتگو، عدم رضايت زناشويي و. دهد كه فقر روابط پت
و همكاران) 1996(همكاران  و ابراز محبت باعث) 2000(و يانگ نيز دريافتند كه روابط جنسي

و در نتيجه باالرفت ميباالرفتن رضايت زناشويي و احساس خوشبختي در افراد . شودن شادكامي
و لوئيس نيز در نظريه و اسپانير شان بيان كردند كه ارتباط مثبت، توافق افراد بر سر مسائل زناشويي

و شادكامي بيشتري در روابط زناشويي خود داشته باشد ابراز محبت باعث مي شود فرد، رضامندي
مينآنچه در روا).95-94: 1387درويزه،( شود، شناسي باعنوان ارتباط مثبت بين همسران شناخته

با سرمايه. شناسي سرماية اجتماعي نام دارد در جامعه و شدت روابطش اي كه فرد به واسطة گستره
مي ديگران به دست مي و . تواند هميشه از بودن آن در آينده اطمينان خاطر داشته باشد آورد

ب درحقيقت كنش و روابط مطلوب پسها اندازي است كه روزي در آينده مفيد فايده ين همسران
و طبق نظريه هاي نان لين اين سرمايه در طوالني مدت موجب رضايت زناشويي افراد خواهد بود

مي. شود مي بدين معني كه هرچه سرماية اجتماعي. كند نتايج پژوهش حاضر نيز اين نكته را تأييد
البته. مند خواهند بود شان نيز بهره بيشتري در زندگي زناشوييبين همسران بيشتر باشد، از رضايت 

گروهي ساختاري چنداني برخوردار همسران زيادي در شهر كرمان وجود داشتند كه از سرماية درون
و تفريح با يكديگر نمي اين موضوع در شهري چون. كردند نبودند، يعني وقت چنداني را صرف گفتگو

ف مي. كننده است رهنگي سنتي دارد، نگرانكرمان، كه همچنان بافت و به نظر رسد تغييرات فرهنگي
و خانواده اجتماعي به ها بيش از ساير نهادها اين تغييرات سرعت در اين شهر در حال گسترش است
و شناخت ويژگي را پذيرفته و وقت كمتري را صرف محبت، گفتگو هاي شخصيتي اعضايشان اند

اس. كنند مي كمت كه گفتگو پيشاين در حالي و به درآمد تفاهم است شدن مشكالت زناشويي را
مي. دنبال دارد و مرد انتظارات معقولي از يكديگر پيدا و به دنبال يك گفتگوي سازنده زن كنند

مي رضايتشان از زندگي با هم افزايش مي و در نهايت احساس خوشبختي فراهم .شود يابد
گروهي گروهي ساختاري به همراه سرماية درونة درونبر اساس نتايج اين پژوهش سرماي

و اطمينان همسران به هم را تضمين مي و سرمايه شناختي كه اعتماد هاي فرهنگي مشابه كند
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و و مرد نيز در رضايت همسران، همچون سطح تحصيالت مشابه و پايگاه اجتماعي يكسان زن طبقه
و خواسته از عاليق، سليقه آن ها، افكار ميهاي و كردن توان انتظار داشت كه با فراهم ان مؤثر است
و در نهايت جدايي ها، ناسازگاري توان از بسياري از نارضايتي عوامل فوق مي ها در شهر ها، اختالفات
.گيري كرد كرمان پيش

 كارها راه
آن-1 و از آنجا كه سرماية اجتماعي در زوجين بيشتر منتج از تعامالت مشاركت هاست تا عضويت

و سازمان مي در نهادها به شود كه قبل از ازدواج مهارت هاي شهري داوطلبانه، پيشنهاد هاي زندگي
.شان رضايت بيشتري داشته باشند همسران آموزش داده شود تا افراد از زندگي زناشويي

در. يكي از متغيرهاي تحقيق، منزلت فرد در روابط قدرت بود-2 حوزة يعني اينكه فرد تا چه حد
و ساختار قدرت نقش دارد مي يافته. قدرت، شيوة اعمال قدرت و تحليل رگرسيون نشان كه ها دهد

و هم زنان تبيين چه. كنندة رضايت زناشويي است منزلت هم در مورد مردان در واقع، اينكه فرد تا
مي حد در اين ساختار احساس قدرت مي بنابراين،. باشد اش تأثيرگذار تواند بر رضايت زناشويي كند،

و بدين ترتيب احساس با ايجاد برابري در روابط قدرت در خانواده مي توان منزلت افراد را باال برد
.رضايتشان را افزايش داد

گروهي آگاه ساختن زوجين از نقش عوامل مؤثر بر رضايت زناشويي بخصوص نقش سرماية درون-3
و برون آنگروهي يعني حمايت اجتماع بين زوجين به. كنندة رضايتشان است ها تعييني اطرافيان از

و و تعهد، اعتماد متقابل طور مثال، آگاهي زوجين از اينكه برابري در تقسيم كار خانگي يا همكاري
و نزديك چگونه مي و نحوة كسب حمايت اجتماعي از ديگران دور تواند در احساس رضايت

مي خوشبختي به شان مؤثر باشد، ون شيوهعنوا تواند و آرامش نهاد خانواده اي مؤثر در حفظ
.هايي چون طالق مورد استفاده قرار گيرد گيري از آسيب پيش

و ساير پژوهش- تأثير پايگاه اقتصادي-4 و تحصيالت در اين پژوهش به اجتماعي، شغل، درآمد ها
مي. اثبات رسيده است جم بنابراين، و توان با باالبردن سطح زندگي افراد، از له افزايش تحصيالت

و اطمينان خيال را برايشان به ارمغان آورد درآمد، بر رضايت زناشويي آن و آسايش خاطر .ها افزود
مي-5 گروهي ساختاري يعني مدت زمان حضور همسران رسد در شهر كرمان سرماية درون به نظر

ن و زمان تفريح كردن همسران با يكديگر يعني روي. سبتاً كم استدر منزل براي هم، مدت گفتگو
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مي. است11/2، ميانگين عدد اين نوع سرماية اجتماعي5تا0يك طيف بين شود زوجين پيشنهاد
و رضايتمندي بيشتري نيز برخوردار شوند . زمان بيشتري را با هم بگذرانند تا از سرماية بيشتر

و خانوادگي زير نظر متخصصان ايجاد مراكز مشاورة روان-6 و مشاورة خانواده روان شناسي شناسي
و نهايتاً آرامش خانواده است گامي مهم جهت سوق و رضايت زناشويي .دادن زوجين به زندگي

درن از آنجا كه سرماية برو-7 و حمايت اجتماعي ديگران نقش مهمي و اعتماد گروهي شناختي
و  نزديك رضايت خاطر تبيين رضايت زناشويي دارد، همچنين حمايت زوجين از ديگران دور

و همسايه خودشان را افزايش مي ها از زوجين نيز دهد، از طرفي حمايت والدين، نزديكان، دوستان
مي براي آن و آرامش فراهم اين، ضرورت دارد كه كارشناسان حوزة كند، بنابر ها آسودگي خيال

. اي داشته باشند خانواده به اين متغير توجه ويژه
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