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تاریخ پذیرش1398/11/13 :

شماره اف،ه34 -1 :

چکیده
رضایت زناشویی ،مقولهای بسیار مه و اساسی در پایداری خانواده است .افزایش نیرخ بییسیابقه
تالق چندساله اخیر در شهر بیرجند ،نشاندهنده نقاط ضعف درون خانوادهها و تغییرات در سبال
زندگی زناشویی است .هدف این مطالعه پیمایشی ،بررسی رابطهی سیرمایه اجتمیاعی و رضیایت از
زندگی زناشویی زوجین ساکن شهر بیرجند در سیال  1397اسیت و ایین سیؤال در ذهین م،قیق
بهوجود میآید که سرمایههای اجتماعی درونگروهی و برون گروهیی چیه رابطیهای بیا رضیایت از
زندگی زناشویی در شهر بیرجند دارند؟ و متغیرهای زمینهای هرکدام به چیه مییزان بیا رضیایت از
زندگی زناشویی رابطه دارند؟ روش ت،قیق ،پیمایشی ،جامعه آماری ،خانوارهای ساکن شهر بیرجند،
و نمونه ت،قیق با استفاده از فرمول کوکران  386نفر انتخاب شدند .در راسیتای پیشیبرد ت،قییق از
پرسشنامه م،قق ساخته استفادهشده ،و برای ت،لیی دادههیا از آزمیونهیای همبسیتگی مناسیب،
ت،لی رگرسیون چند متغیره و ...در نرمافزار  SPSS 22استفاده شدهاست .یافتهها حاکی از آن است،
که در ازای هر واحد تغییر در سرمایه اجتماعی درونگروهی شناختی ،رضایت زناشویی ،بیه مییزان
 0/47افزایش مییابد و در ازای هر واحد تغییر در سرمایه اجتماعی درونگروهی ساختاری ،رضایت
 .1استادیار جامعهشناسی دانشگاه بیرجند
 .2کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی ،نویسنده مسؤول

akhondi@birjand.ac.ir
fateme.lak1372@gmail.com
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زناشویی به مییزان  0/34افیزایش میییابید .در مجمیو %59 ،،تغیییرات رضیایت زناشیویی توسیو
متغیرهای االی سرمایه اجتماعی درونگروهی ساختاری ،درونگروهیی شیناختی و بیرونگروهیی
ساختاری تعیین میشوند .آزمونهای برازش مدل نیز ،نشان از نیکویی مدل و قاب تعمی بیودن از
نمونه آماری به جامعه آماری را دارند .در نهایت مقدار  Kmo 0/95و مقدار مناسب آزمون بارتلت در
سطح معناداری  0/000نشاندهنده برازش مدل ت،قیق و قابلیت تعمی نمونه آمیاری بیه جمعییت
عاملی ت،قیق است.
واژگان کلیدی :سرمایه اجتماعی ،رضایت از زندگی زناشویی ،اعتماد زناشویی ،تعهد زناشویی

مقدمه و بیان مسأله
خانواده االیترین نهاد اجتماعی است ،که از دید ادیان مختلف بهعنوان نهیادی مهی و غیرقابی
جایگزین تلقی میشود (روحانی .)8 :1390 ،قرآن کری (روم ،)21 :هدف خانواده را تیأمین آرامیش
روحی و جسمانی زوجین از تریق روابو دوستانه و ایثارگرانه مییدانید .بیهتیور تبیعیی ،چنانچیه
خانوادهای سال باشد ،سالمت جامعه نیز تا حدود زیادی تأمین خواهید شید .رضیایت زوجیین کیه
نتیجه آرامش در خانواده است ،عام است،کام و ثبات خانواده بوده و ت،کی خانواده ،مستلزم رابطه
زناشویی سال و پایدار است .خانواده مکانی برای مودت و وحدت زن و شیوهر اسیت و بیرای آنهیا
بهترین فرات را برای این امیمیت و همدلی و از ترفی ،افزایش تعهیدات اخالقیی و جسیمانی و
روانی به وجود میآورد (بنیفاتمه و تاهری تیمورلویی.)8 :1388 ،
وندورف 1رضایتمندی زناشویی را منطبق بودن رفتار زناشویی زوج و تفاه و همدلی آنها با هی ،
رابطه امیمانه منطقی با تفاه و ارضای نیاز مادی و معنوی زن و میرد مییدانید (زار ،و ایفیاری
جعفرآباد .)112 :1394 ،عوام مؤثر بر رضایت زناشویی از منظر برادبری ،2فینچام 3و بیچ 4شیام
رفتارهای تعاملی ،مهارت ارتباتی ،سبال ح مسأله و تعارض ،میزان عشق بین زوج ،کیفیت روابو
1. Vandurf
2. Bradbery
3. Fincham
4. Beach

رابطهی سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی زناشویی در شهر بیرجند | 3

بررسی

جنسی بین زوج ،سبال دلبستگی زوج ،امیمیت ،تعهد ،شناخت ،عاتفه ،الگوهای رفتاری ،حمایت
اجتماعی ،خشونت ،استرسهای زندگی و تغییر منفی رفتار همسر است (اولیاء ،فات،یزاده و بهرامی،
.)11 :1387
نظریه پردازان علوم اجتمیاعی ،خیانواده را سینگ بنیای سیرمایه اجتمیاعی مییداننید و خیانواده،
االیترین شک سرمایه اجتماعی است ،که در بوجود آمدن و ارتقا سرمایه اجتماعی نقیش اساسیی
دارد .فوکویاما ،خانواده را منب مه سیرمایه اجتمیاعی بیه شیمار مییآورد (روحیانی.)19 :1390 ،
سرمایه اجتماعی ،مجموعه مناب با ارزشی است که در ذات روابو اجتماعی گیروههیای نخسیتین و
ثانوی وجود دارد .برخی از این ذخایر ارزشمند شام  :اعتمیاد ،احتیرام ،حفیظ ارزشهیای اخالقیی،
تعاون و همکاری ،مسؤولیتپذیری ،مشارکت و مهارتهای ارتباتی است .از ترفی سرمایه اجتماعی،
افراد خانواده را به آرامش فرا میخواند (قلیزاده و اسماعیلیان اردستانی .)38 :1393 ،ت،ول سرمایه
اجتماعی بین زوجین ایرانی که تأثیر گرفته از جریان نوگرایی است ،بیشتر از هر چیزی در روابو زن
و مرد مشاهده میشود .کاهش سرمایه اجتماعی با بیاعتمادی میان زن و شیوهران همیراه بیوده و
فشارها و بیماریهای روحی و روانی همچون افسیردگی و اضیطراب را افیزایش داده اسیت (توکی ،
معیدفر و مقصودی .)171-170 :1390 ،عدم مشارکت در تصمی گیری در امور منزل نییز ،زمینیه
اختالف زناشویی را ایجاد میکند (گنجی و سیامانینیژاد .)173 :1391 ،ارتبیاط بیین افیراد ،الزمیه
زندگی کردن است و در اورت نبود تعام  ،زندگی پایان مییابد .افراد با کمیال ارتبیاط داشیتن بیا
دیگران ،زنده مانده و به رشد و تعالی میرسند و سعادتمندی آنها با پیوند با دیگران ،معنا میییابید
(شعا ،کاظمی.)58 :1389 ،
این موضو ،به این جهت اهمیت دارد ،که اگر زن و مرد در خانواده مورد حمایت عاتفی و روانیی
همدیگر قرار نگیرند ،اعتماد بین آنها کاهش مییابد ،و فضیای اسیترسزا و متشینجی در خیانواده
حاک میشود که نتیجه بروز ب،رانهای عاتفی ،خشیونت ،افسیردگی ،پریشیانی و اضیطراب آنهیا
است .در این شرایو افراد بهراحتی از ادامه زندگی منصرف و تیالق را بیهعنیوان راه حلیی منطقیی
برمیگزینند .البته کسانی که از ریختن آبروی خویش ترسانند ،یا آینده فرزندانشان برایشان مه تیر
است دچار نو ،دیگری از تالق (عاتفی) میشوند ،که گرچه بهاورت رسمی ثبت نمیگردد ،اما به
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اندازه تالق رسمی تبعات و خساراتی به همراه دارد .در این اورت است که اهمیت وجود سیرمایه
اجتماعی بهعنوان یکی از مه ترین سرمایهها درون خانواده ،بیش از پیش نمایان میشود.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی دفتر آمیار و اتالعیات جمعیتیی ،ثبیت تیالق در اسیتان
خراسان جنوبی از سال  1385تا  1395همواره روند اعودی داشته است ،در اورتیکه در بعضیی
سالها رشد ثبت تالق در استان با سالهای مختلف ،متفاوت بوده است .با بررسیی رونید عمیومی
تالق نیز ،شاهد افزایش این شاخص تی سالهای اخییر از  1/3در سیال  1391بیه  1/6در سیال
 1395بودهای (افری .)11-10 :1396 ،در  %56از تالقهای ثبتشده ،تول زندگی مشترک بین
زوجین کمتر از  5سال بوده است (همان .)17 :تبق گزارش میدیر سیازمان ثبیت احیوال خراسیان
جنوبی  %60تالقها در خراسان جنوبی ،توافقی اسیت .غنییفیر و دیگیران در مقالیهای بیا عنیوان
"بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی و اضطراب در زنان مراجعهکننده به مراکیز بهداشیتی-درمیانی
شهرستان بیرجند" که در سال  1391انجام شد نشان دادند ،بین رضایتمندی زناشویی و اضطراب،
رابطه معناداری وجود دارد و با افزایش در اضطراب زوجین ،رضایت زناشویی آنها کاهش مییابید ،و
افراد با ت،صیالت باالتر از رضایت زناشویی بیشتری برخوردار بودند.
کاهش رضایت زناشویی ،انتقال فرهنگی و ارزشهای خانوادگی را به نس های بعیدی بیا مشیک
روبهرو میکند .علت اهمیت بررسی مب،ث فوق به این جهت اسیت تیا رضیایت زناشیویی و عوامی
اثرگذار آن سنجیده شود ،و مشکالت و تعارض زناشویی به ب،ران تبدی نشده و خانواده را به قهقهرا
نکشاند .عدم بررسی این موضو ،در استان خراسان جنوبی باعث مییگیردد ،کیه راهکارهیای قابی
مالحظهای در خصوص این موضو ،مطرح نشود ،و عواقب ب،رانزاییی را بیرای خیانواده و خصوایا
زوجین به همراه داشته باشد .از ترفی مطالعات انجام گرفته در حوزه نارضایتی از زندگی زناشویی و
ناسازگاری زوجین عادی یا تالق گرفته از بین خانوادههایی انتخابشدهاست ،که در اثر نارضایتی از
زندگی زناشویی به دادگاه خانواده مراجعه کردهاند .دراورتیکه عده زیادی از زوجین ممکن است از
ترس آبرو یا عاقبت خود و فرزندان به دادگاه خانواده جهت گرفتن حق تبیعی خود مراجعه نکنند.
هرچند رضایتمندی زناشویی ،جزو موضوعاتی شناخته میشود که ت،قیقات عمیدهای در خصیوص
آن اورت گرفته است ،امیا نکتیه مهی در بررسیی ت،قییق حاضیر ،ارتبیاط سیرمایه اجتمیاعی بیا
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رضایتمندی زناشویی است ،که تا بهحال بهعنوان یال موضو ،حازز اهمیت با توجه به افزایش تالق
و کاهش رضایتمندی زناشویی در بیرجند ،مورد توجه قرار نگرفته است .در پایان این سؤال در ذهن
م،قق بهوجود میآید که آیا سرمایه اجتماعی رابطهای با رضایت زناشیویی دارد؟ و اگیر رابطیه دارد
نو ،و میزان سرمایه اجتماعی درونگروهی (ساختاری و شناختی) و برونگروهی (سیاختاری) ،هیر
کدام چه رابطهای با رضایت از زندگی زناشویی زوجین شهر بیرجند دارند؟

هدف کلی پژوهش
هدف این ت،قیق پیمایشی ،بررسی رابطهی سرمایههای اجتماعی و رضیایت از زنیدگی زناشیویی
زوجین شهر بیرجند در سال  1397است.

اهداف جزئی
-

شناخت رابطهی سیرمایه اجتمیاعی درونگروهیی شیناختی (اعتمیاد زناشیویی ،تعهید
زناشویی و سالمت روانی زوجین) و رضایت از زندگی زناشویی زوجین شهر بیرجند؛

-

شناخت رابطهی سرمایه اجتماعی درونگروهی ساختاری (امیمیت با همسر ،مشارکت
با همسر) و رضایت از زندگی زناشویی زوجین شهر بیرجند؛

-

شناخت رابطهی سرمایه اجتماعی برونگروهی سیاختاری (روابیو فیرد در شیبکههیای
برونگروهی و حمایت اجتماعی خانواده پدری) و رضیایت از زنیدگی زناشیویی زوجیین
شهر بیرجند؛

-

شناخت رابطهی رضایت از زندگی زناشویی و متغیرهای زمینهای (از جمله :سن ،میزان
ت،صیالت ،نو ،اشتغال ،مدت زمان زندگی مشترک و میزان درآمد ماهیانه).

فرضیههای تحقیق
-

به نظر میرسد بین سرمایه اجتماعی درونگروهی شیناختی (اعتمیاد زناشیویی ،تعهید
زناشویی و سالمت روانی زوجین) و رضایتمندی زناشویی ،رابطه معنادار برقرار است .بیا
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این پیشفرض که هیر چیه سیرمایه اجتمیاعی درونگروهیی شیناختی بیشیتر باشید،
رضایتمندی زناشویی افزایش مییابد.
-

به نظر میرسد بین سرمایه اجتماعی درونگروهی سیاختاری (ایمیمیت بیا همسیر و
مشارکت با همسر) و رضایتمندی زناشویی ،رابطه معنادار برقرار است .با این پیشفرض
که هر چه سرمایه اجتماعی درونگروهی ساختاری بیشتر باشد ،رضایتمندی زناشیویی
افزایش مییابد.

-

به نظر میرسد بین سرمایه اجتماعی برونگروهی ساختاری (روابو زوجین در شیبکه-
های برونگروهی و حمایت اجتماعی خانواده پیدری) و رضیایتمندی زناشیویی ،رابطیه
معنادار برقرار است .با این پیشفرض که هر چه سرمایه اجتماعی برونگروهی ساختاری
بیشتر باشد ،رضایتمندی زناشویی افزایش مییابد.

-

به نظر میرسد بین متغیرهای زمینهای (جنسیت ،سن ،ت،صیالت ،نو ،اشتغال ،مییزان
درآمد ماهیانه خانواده و میدت زمیان زنیدگی مشیترک زوجیین) و رضیایت از زنیدگی
زناشویی رابطه معناداری وجود دارد.

پیشینههای تحقیق
جدول )1پیشینههای تحقیق

عنوان تحقیق

نام محقق و
سال انتشار

نقش واسیطه ایمیمیت
در رابطییه بییین الگوهییای
برزگر و سامانی
ارتباتی و کیفیت زندگی
()1395
زناشییییویی شهرسییییتان
مرودشت

روش تحقیق و خالصه یافتهها
روش ت،قیق :پیمایش ،پرسشنامه
حج ی نمونییه  302:نفییر ( 162زن و  141مییرد) کیفیییت
زندگی زوجین ،ت،یت تیأثیر مسیتقی الگوهیای ارتبیاتی
زوجین از راه واسیطهگیری ایمیمت اسیت و بیا افیزایش
امیمیت در میان زوجین ،تأثیر الگوهای مخرب توقی زن
و مرد بر کیفیت رابطه زناشویی کمتر شده و تأثیر الگوهای
سازنده ارتباط بیشتر میشود و بالعکس.
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روش ت،قیق :پیمایشی ،ابزار ت،قیق :پرسشنامه
حج نمونه  382 :نفر از زوجین شهرکرمان
بررسییی جامعییهشییناختی
توک  ،معییدفر و
 سرمایه اجتماعی با سیالمت روانیی زوجیین همبسیتگیرابطه سرمایه اجتماعی و
مقصییییییییودی
معناداری دارد و هر چیه سیرمایه اجتمیاعی بیاالتر رود،
سالمت روانی در زوجین
()1390
سییالمت روانییی بیشییتر شییده و از میییزان اضییطراب و
شهر کرمان
افسردگی و پرخاشگری زوجین کاسته خواهد شد.
روش ت،قیق :پیمایشی ،نمونهگیری :هدفمند
مقایسه رضایت زناشیویی
بین رضایت زناشویی در مردان پیمانشکن و پایبند بیه
هوش اخالقی و رابطه آن قزوینییییییییی و
تعهد اخالقیی تفیاوت معنیاداری وجیود دارد و رضیایت
با عدم تعهید اخالقیی در دیگران ()1394
زناشویی و هوش اخالقی نقش مهمی در عدم پای بندی
مردان شهر تهران
به تعهد اخالقی مردان دارد.
نمونه آماری 300 :زن ( 150شاغ و  150خانهدار)
مقایسه تعهید زناشیویی،
عسگری ،پاشیا و رضایت از زندگی زنان شاغ از زنان خانیهدار و رضیایت
رضایت جنسی و رضایت
آذرکییییییییییش جنسییی زنییان خانییهدار از زنییان شییاغ بیشییتر اسییت.
از زندگی زنیان شیاغ و
درحالی کیه دو گیروه ازنظیر تعهید زناشیویی تفیاوتی بیا
()1390
خانهدار
یکدیگر ندارند.
تعییین رابطیهی تعهید
شاهسیاه ،بهرامی حج نمونه مقاله مذکور شام  42زوج ( 84نفر) است.
زناشویی و رضایت جنسی
و م،بیییییییییی -بین تعهد زناشویی و رضایت زناشیویی رابطیه مثبیت و
در زوجیین شهرسیتان
معنیداری برقرار است.
()1388
شهرضا
رابطه سیبالهیای عشیق
(امیمت ،لذت و تعهید)
بیییا رضیییایت زناشیییویی مشاک ()1389
دانشییییجویان متأهیییی
دانشگاه آزادشهر اهواز

حجی نمونییه 120 :نفیر دانشییجوی زن و میرد دانشییگاه
آزادشهر
بین عشق و سبالهای آن (امیمت ،لیذت و تعهید) بیا
رضایت زناشویی دانشجویان رابطه مثبیت و معنییداری
وجود دارد؛ با باالرفتن میزان امیمیت و تعهد زناشویی،
رضایت زناشویی نیز به میزان قاب توجهی باال میرود.
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روش ت،قیییق :پیمایشییی (مشییارکت  3648زن خانییه دار
روستایی در  12ایالت).
نتایج رگرسیون سرمایه اجتماعی را بیهعنیوان عنصیر الزم،
برای رضایت زناشویی در جامعه تایید کرد .همه متغیرهای
ارازه شده سرمایه اجتماعی ،به جز اعتمیاد عمیومی ،ت،یت
تاثیر مثبت رشد رضایت زناشویی زنیان خانیه دار هسیتند.
بنابراین سرمایه اجتماعی در تول رشد اقتصادی ،مهمترین
عاملی است که می تواند در افزایش رضایت زنان خانیه دار
موثر باشد.

سیییرمایه اجتمیییاعی در
نواحی روستایی ویتنیام و
رضییایتمندی زنییان خانییه
دار در برخیییورد بیییا آن
(ویتنام)

Thi tuong
& Anh
Quynh
)(2015

نقش اعتمیاد در رضیایت
زناشییویی بییین زوجییین
دارای ییییال شیییغ و دو
شغ در پاکستان

Mohsin, et
)al. (2013

فهییی ی رضیییییایتمندی
زناشویی و تیی زوجیین
در کییارکرد انتظییارات و
روابو آنها در شهر شوت
وست
افسییییردگی ،رضییییایت
زناشییویی و ارتباتییات در
زوجین :بررسی تفاوتهای
جنسییییییتی زوجیییییین
سوزیسی

& Kelley
Burgoon
)(1991

Gabriel,
& Beach
Bodenman
)(2010

(نمونهای از  140زوج 70:زوج دارای یال شیغ و  70زوج
دارای  2شغ ) گروه سنی  25تا  61سال.
ت،لی رگرسییون چندگانیه اعتمیاد در رضیایت زناشیویی
زوجین دارای یال شغ و دو شغ را به ترتیب اثبات کرد.
بین رضایت زناشویی با مقدار ارتباط افراد ،اختالف معنیدار
مثبتی وجود دارد .از ترفی اختالف روابیو افیراد ،رضیایت
زناشییویی را بهتییر از هماننییدی انتظییارات بییین زوجییین،
پیشبینی میکنند؛ اما تفاوت کمی بین انوا ،زوجین درباره
انتظارات روابو نشان دادهشدهاست.
مقالیییه پژوهشیییی ،اختالفیییات در مشیییاهده ارتباتیییات
زناشییویی را در یییال نمونییه از  62زوج سوزیسییی در تییرز
رفتار را نشان داد.
نتایج ت،قییق نشیان داد ،تعیامالت زناشیویی بیه جنسییت،
افسییردگی ،رنییج زناشییویی و زنییدگی بییا شییریال افسییرده
بستگی دارد.

نمونه ت،قیق 247:زن جنوب جاکارتا و  50زن در آسیتانه
تاثیر بخشش ،قیدردانی و
درخواست تالق.
& Yusuf
تداوم زناشویی در رضایت
) Latifa (2017نتیجییه ت،قیییق رابطییه بخشییش و قییدردانی را بییا رضییایت
زناشویی در زنان جنیوب
زناشویی ثابت کرد .اما رابطیه انگییزه خیرخیواهی و تیداوم
جاکارتا
زناشویی ،در رابطه با رضایت زناشویی ثابت نشد.
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نقد و تحلیل پیشینهها
همانتور که در جدول باال مشاهده میشود ،با توجه به مرور پیشینههای رضیایت زناشیویی ،در
تمامی پیشینهها به برخی از ابعاد سرمایه اجتماعی پرداخته شیدهاسیت .ماننید پیژوهش قزوینیی و
دیگران ()1394؛ عسکری ،پاشا و آذرکیش ( )1390و شاهسیاه ،بهرامی و م،بی ( )1388که تنها به
بررسی تعهد اخالقی زوجین پرداختهاند .در پیشینه هیای خیارجی نییز ،ماننید پیشیینه مربیوط بیه
پاکستان که به اعتماد زناشویی ،کلی و بورجون که به روابو زناشیویی و گابریی و بیودنمن کیه بیه
افسردگی و زناشویی پرداختهاند ،تنها بخشی از ابعاد وسی سرمایه اجتماعی را در ارتباط با رضیایت
زناشویی مد نظر قیرار دادهانید .در حیالی کیه در پیژوهش حاضیر ،بیه ابعیاد سیاختاری و شیناختی
درونگروهی و برون گروهی سیرمایه اجتمیاعی شیام (اعتمیاد ،تعهید ،سیالمت روانیی ،مشیارکت،
امیمیت ،روابو در شبکههای برونگروهی و حمایت خانواده پدری از زوجین) پرداخته شدهاست.

مبانی نظری
جیمز کلمن :1سرمایه اجتماعی با کارکردش تعریف میشود .سیرمایه اجتمیاعی شییء واحید
نیست ،بلکه انوا ،چیزهای گوناگونی است که  2ویژگی مشترک دارند :همه آنها شام جنبهای
از یال ساخت اجتماعی هستند و کنشهای معین افرادی را که درون ساختار هسیتند ،تسیهی
میکنند .سرمایه اجتماعی مانند شک های دیگر سرمایه ،مولد است و دستیابی بیه هیدفهیای
معینی را که در اورت عدم وجود آن دستیافتنی نخواهد بود امکانپذیر مییسیازد .کیارکردی
که بهوسیله سرمایه اجتماعی مشخص میشود ،ارزش جنبههیایی از سیاختار اجتمیاعی 2بیرای
کنشگرانی است که بهمنزله مناب کنشگران میتوانند برای ت،قق عالزقشیان از آنهیا اسیتفاده
کنند (کلمن .)465 ،462 :1377 ،کاربرد عمده مفهوم سرمایه اجتماعی به این واقعیت بسیتگی
دارد که سرمایه اجتماعی م،صول فرعی فعالیتهایی است کیه بیرای مقااید دیگیری ایورت
میگیرد (همان .)478 :یکی از مواردی که اهمیت اعتماد را بهعنوان شکلی از سرمایه اجتماعی
1. Games kolman
2. Social structure
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نشان میدهد ،نظام اعتماد متقاب است .مثال افراتی چنین نظامی زوجی هستند که هر یال از
آن ها اعتماد زیادی به دیگری دارد .خواه عاشق یکدیگر باشند ،خواه نباشند ،برای هر دو در این
رابطه ارزش روانی فوقالعادهای دارد .هر یال میتواند به دیگری اتمینان کند ،تردیدهای روانی
را آشکار سازد ،با دیگری رک و راست باشد ،مساز حساس را مطرح کند و همه اینها را بدون
ترس از سوء استفاده دیگری از اعتماد او انجام دهد (همان .)469 :با توجه به نظر جیمز کلمین
در مورد سرمایه اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و تعهد اجتماعی ،بعد شناختی سرمایه اجتمیاعی را
تشکی میدهند .ابعاد تعلقات اجتماعی و تعامالت اجتماعی ،بعد ساختاری را سنجش میکنند.
منظور از بعد شناختی ،وجود میزانی از اعتماد ،تعهد اجتمیاعی و سیایر عناایر چیون ایداقت،
همبستگی درونگروهی ،میزان زمان باه بودن ،انتقادپذیری و  ...است که شام کیفیت روابو
اجتماعی بین همسران است .در حالیکه در بعد سیاختاری ،کمییت روابیو اجتمیاعی و شیبکه
اجتماعی فرد سنجیده می شود ،که عضویت فرد در گروه ،میزان همکیاری ،تنیو ،فعالییتهیای
جمعی ،تعداد افرادی که فرد را میشناسند ،انیوا ،ارتباتیات ،شیعا ،ارتباتیات ،تعیداد و انیدازه
شبکههای اجتماعی فرد ،مورد سنجش قرار میگیرند (شربتیان.)122 :1395 ،
نانلین :1نان لین سرمایه اجتماعی را بهمثابه مناب نهفته در ساختار اجتماعی تعریف میکنید،
که با کنشهای هدفمند قاب دسترسی است .وی مناب نهفته و موقعیتهای شیبکهای را دو عنصیر
مفهومی مه سرمایه اجتماعی قلمداد میکند و برای سیرمایهگیذاری افیراد در روابیو شیبکههیای
اجتماعی سه گونه بازدهی سالمت جسمانی ،سالمت روانی و رضایت از زندگی را مطیرح مییکنید.
لین ،سپس انوا ،سرمایه اجتماعی درونگروهی ،برون گروهی و نهادی را جیایگزین قییود پیونیدی،
آوندی و ه آوندی کرد و به نقش این سرمایهها در سالمت روانی اشاره کرد .لین معتقید اسیت کیه
این سه مفهوم در عدم افسردگی و مبتال شدن به بیماری روانی نقش مهمی دارند .زیرا باعث افزایش
احساس کنترل بر زندگی روزمره میشوند که پیامد آن احساس خوشبختی و آسودگی خیال است.
با توجه به این قیود میتوان نقش سرمایه اجتمیاعی (درونگروهیی ،بیرونگروهیی و نهیادی) را در

1. Lyyn
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سالمت روانی افراد مورد ارزیابی قرارداد .وی معتقد است که این سیه مفهیوم در عیدم افسیردگی و
مبتال نشدن به بیماری روانی نقش مهمی دارند (علیوردینیا ،شار،پور و ورمزیار.)115 :1387 ،
نظریه فوکویاما :1سرمایه اجتماعی نمونه ملموسی از هنجار غیررسمی اسیت ،کیه باعیث تیرویج
همکاری بین دو یا چند فرد میشود .هنجارهای تشکی دهنده سرمایه اجتماعی ،میتوانند از هنجار
روابو متقاب دو دوست تا آموزههای پیچیدهای را در برگیرند ،که بهتور مشروح بیان شدهاند .ایین
هنجارها در روابو بالفع آدمیان و روابو متقاب بالقوه در روابطی که بیا همیه میردم داریی وجیود
دارند .ولی فقو در روابو با دوستانمان از قوه به فع درمیآینید (تیاجبخش .)170 :1384 ،چنیین
نیست که هر مجموعهای از هنجارهایی با مصداق عینی ،به تشکی سرمایه اجتماعی بینجامد؛ ایین
هنجارها باید به [ایجاد و افزایش] همکاری در گروه بینجامند و لذا با فضای سنتی چون درستکاری،
وفای به عهد ،قاب اعتماد بودن در انجام وظیفه ،روابو متقاب و نظایر اینها مرتبواند (همان.)170 :
فرانسیس فوکویاما به ارتباط سرمایه اجتماعی و مشکالت اجتماعی اشاره مستقی داشته و یکیی از
راههای اندازهگیری سرمایه اجتماعی را اسیتفاده از آمارهیای ان،رافیات اجتمیاعی از قبیی جیرم و
جنایت ،فروپاشی خانواده ،خشونتهای خانوادگی مث (همسر آزاری ،کودکآزاری ،سیالمند آزاری،
مصرف مواد مخدر ،ترح دعاوی ،خودکشی و سایر مشکالت اجتماعی) معرفی مییکنید (شیریفیان
ثانی.)16-15 :1380 ،
برادبری ،فینچام و بیچ :در خصوص عوام مؤثر بر رضایتمندی زناشویی برادبری ،فینچام و بیچ
این عوام را به دودسته تقسی کردهاند :الف) فرآیندهای میان فردی که بین زوجین اتفاق میافتد
و شام رفتارهای تعاملی ،مهارتهای ارتباتی ،سیبالهیای حی مسیأله و تعیارض کوشیشهیای
مقابله ای ،میزان عشق میان زوجین ،کیفیت رابطه جنسی ،اهداف مشترک ،توافق در مساز مذهبی
و اعتقادی ،سبال دلبستگی زوجین ،آداب خانوادگی ،همکاری در مراقبت از نوزاد ،امیمیت ،تعهد،
شناخت ،عاتفه ،الگوهای رفتاری ،حمایت اجتماعی ،خشونت ،استرسهای زنیدگی و تغیییر منفیی
رفتار همسر است .ب) م،یطی که زوجین در آن زندگی مییکننید ،یعنیی اوضیا ،و میوقعیتی کیه

1. Fokoyama
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احتماال برای زوجین مه و جالب توجه است .م،یوهای مرتبو با رضایتمندی زناشویی عبارتانید
از )1 :فرزندان  )2تاریخچه زندگی ،ویژگیهای همسر و خانواده االی زوجین  )3فشارهای زنیدگی
انتقالها (مرحله گذر) (اولییا ،فیات،ی زاده و بهرامیی .)11 :1387 ،فنی ( ،)1993عوامی میؤثر در
رضایت زناشویی را به این اورت معرفی کرده است -1 :تعهد مادامالعمر به ازدواج -2 ،وفیاداری بیه
همسر -3 ،ارزشهای اخالقی قوی -4 ،احترام به همسر بهعنوان یال دوست -5 ،تعهد بیه وفیاداری
جنسی -6 ،تمای داشتن به والدی خوب بودن -7 ،اعتقاد به خدا و تعهد مذهبی-8 ،تمای داشیتن
به لذت بخشی و حمایت نسبت به همسر و  -9مصاحبت خوب با همسر و اشیتیاق بیه بخشیودن و
بخشیده شدن (فت،ی ،و دیگران.)64 :1391 ،

چارچوب نظری
مسأله کاهش رضایت زوجین در نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی خانوادهها در شهرستان بیرجنید
تبق نظریه سرمایه اجتماعی کلمن به این اورت مطرح میشود که تغییر در شیوه زنیدگی افیراد،
فقدان مهارتهای ارتباتی و فشارهای زندگی الگوهای رفتاری بین زوجیین شهرسیتان بیرجنید در
فااله گرفتن افراد از یکدیگر نقش مهمی دارد و در کاهش رضایت زناشویی امری مه تلقی شیود.
در این حالت است که افراد تنهایی را به گذراندن اوقات فراغت با یکیدیگر تیرجیح داده و مشیارکت
بین آنها نیز بهشدت کاهش مییابد .کمرنگ شدن ارزشهای اخالقی بین زوجین باعث مییشیود،
افراد تعامالت فکری و احساسی کمی داشته باشند و زمینهساز بروز بسیاری از آسیبهای اجتماعی
و فردی برای زنان و مردان متأه را به همراه داشتهباشد .این در ایورتی اسیت کیه وقتیی روابیو
اجتماعی افراد درون خانواده کاهش مییابد ،وجود برخی تغییرات درونگروهی و برونگروهی ،باعث
کاهش رضایتمندی زناشویی میگردد .وقتی نیازهای زناشویی از جانب همسر بهدرستی تأمین نشود
و زوجین شیوه برقراری ارتباط با یکدیگر را ندانند ،بیاعتمادی جای اعتمیاد را مییگییرد و در ایین
اورت است که تعهد ترف مقاب نیز کمتر میشود و همسر احساس امنیت کمتری نسبت به قب
داشته و مسؤولیتپذیری ،کاهش مییابد .از ترفی روابو رسمی جای روابو غیررسمی و ایمیمانه
در خانواده را گرفته و افراد را هرروزه بیش از قب از یکدیگر دور میکند.
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تبق نظریه سرمایه اجتماعی نان لین نیز کاهش رضایت زناشویی درنتیجه کیاهش حماییت
اجتماعی از سوی خانوادهها و کاهش روابو برون گروهی زوجین به وجود میآیند .اینکیه افیراد
به چه میزان ارتباط اجتماعی دارند و تعداد تماسهای روزانه آنها با ه در شیوه بهتر زنیدگی،
دخی است وگرنه دراورتیکه افراد مورد حمایت یکدیگر واق نشوند ،سرانجام آن چییزی جیز
افسردگی و پریشانی نخواهد بود .در واق اینکه زوجین در تول روز بیا خیانواده همسیر چقیدر
ارتباط دارند ،در میزان رضایت زناشویی آن ها مؤثر است .تماس روزانه با خانواده خود و خانواده
همسر ،حمایت عاتفی آن ها را به همراه خواهد داشت .اما در اورت نبود این ارتباط اجتماعی،
چه از ترف زوجین و چه از ترف خانواده ،بر روی روابو زناشویی اثرگیذار خواهید بیود .اینکیه
تعداد تماسهای اجتماعی فرد با دیگران و تماسهای روزانه چقدر است .اینکه فرد با چند نفیر
تماس دارد؟ اینکه فرد چگونه میتواند روی کمال مالی ،عاتفی ،اتالعاتی و  ...آنهیا در زمیان
سختی حساب کند؟ با توجه به اینکه امروزه روابو اجتماعی خیانوادههیا رو بیه سیردی رفتیه و
دختران و پسران از خانواده خود جدا زندگی میکنند و مستق شدهانید ،بررسیی ایین موضیو،
امری مه برای سنجش رضایت زوجین تلقی میشود .زوجهای راضی ،همواره روابیو همدالنیه
بیشتری دارند .دراورتیکه درک نادرست هیجانات جنسی همسر ،تینش را بیه همیراه خواهید
داشت و باعث افزایش اضطراب و افسردگی خواهدشد .در نتیجه زوجین را منزوی کرده و آنها
بیشتر ترجیح میدهند اوقات فراغت خود را در تنهایی به سر ببرند و سرمایه اجتماعی به شدت
کاهش خواهد یافت .توافق اعضا در ح تعارضات زناشویی نیز سبب مییشیود ،تیا ایمیمیت و
تعام زوجین ،افزایش یابد .اما در اورت وجود تعارض در رابطهها ،ارکان خانواده دچیار تزلیزل
شده و ناخرسندی زناشویی را در اثیر کیاهش تعیامالت و حماییت همسیر و سیرمایه اجتمیاعی
درون گروهی به همراه خواهد داشت .در ت،قیق حاضر با بهرهگیری از نظریات جیمز کلمن ،نان
لین و فوکویاما در بیاب سیرمایه اجتمیاعی و نظرییات برادبیری ،فینچیام ،بییچ و فنی در بیاب
رضایتمندی زناشویی به بررسی تجربی فرضیات ت،قیق ،پرداخته خواهد شد.
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نمودار )1مدل نظری تحقیق

روش پژوهش
روش ت،قیق پیژوهش حاضیر پیمایشیی و جامعیه آمیاری ت،قییق میورد نظیر ،شیام همیه
خانوارهای ساکن شهر بیرجند در سال  1397است ،که حداکثر  10سال از سابقه ازدواج آنهیا
گذشته باشد .تبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال  1395توسو مرکیز آمیار اییران،
تعداد خانوارهای ساکن شهر بیرجند  57745نفر بوده است .حجی نمونیه میا در ایین ت،قییق،
برحسب خطای نمونهگیری در سیطح اتمینیان ( %95نمونیهگییری تصیادفی نظیام منید) و بیا
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استفاده از فرمول کوکران  386نفر ،انتخاب شدهاند .با توجه به تعداد ( )32922نفر جمعییت 2
منطقه شهر بیرجند ،تعداد نمونه آماری موجود در منطقیه دو 220 ،نفیر و بیا توجیه بیه تعیداد
( )24823نفر جمعبت منطقه یال ،در این منطقه 166 ،نفر به اورت روش تصادفی نظیاممنید
انتخاب شدند .بعد از اخذ نمونه نظاممند که توسو بلوکبندیهای موجیود در شیهرداری از دو
منطقه بیرجند انجام شد ،به منازل مسکونی و تجاری انتخابشده تبق نمونهگیری میورد نظیر
به آنها رجو ،و پرسشینامههیا را توزیی و سیپس جمی آوری کیردی  .بیرای ت،لیی دادههیا ،از
آزمونهای همبستگی مناسب ،ت،لی رگرسیون ،ت،لیی عامی ییا آزمیونهیای میرتبو بیا آن
استفاده کردهای .

ابزار پژوهش
در مطالعه پیمایشی حاضر ،ما اتالعاتی را در قالب پرسشینامه م،قیق سیاخته ،از گروهیی از
افراد جم آوری کرده ای  .هدف از تنظی پرسشنامه ،ت،قیق بهوسیله آن تیرح سیؤاالتی اسیت
که بهوسیله آنها معرفهایی سنجیده و سپس بهوسیله این معرفها ،وا ههای گفتارهیای ییال
تئوری بررسی میشوند و هدف ،برگردانیدن وا هها به معرفهای مختلف و باالخره برگردانییدن
معرف ها به سؤاالت است (رفی پور .)209 :1390 ،در متغیرهای مستق  ،پرسشنامه ترکیبیی از
گویه ها به شک تیف لیکرت خواهد بود و برای متغیرهای وابسته نیز ترکیبی از برش قطبین و
تیف لیکرت تراحی شده است .به منظور تعیین اعتبار 1پرسشنامه ،از اعتبیار ایوری اسیتفاده
شده است .بعد از تدوین پرسشنامه و توزی آن به  30نفر از افراد نمونه که به ایورت تصیادفی
انتخاب شده بودند ،به چند نفر از اساتید پرسشنامهها توزیی و نظیر آنهیا را راجی بیه اعتبیار
پرسشنامه جویا شدی  .در  ،pre-testبارگذاری عام ها و گویههای مربوط به متغیرهای ت،قیق
به مقدار قاب توجهی باال بود و همه عوام در سطح باالی  0/7بارگذاری شده بودند .در ت،لی
عام تاییدی نیز ،با توجه به ت،لی مسیر و مطابق با چارچوب نظری وارد شده ،اثر خالص همه
متغیرها قاب اعتماد بود که باعث شد گویهها و سؤاالت مربوط به پرسشنامه همان چییزی کیه
1. Validity
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در ابتدای ت،قیق مورد نظر م،قق بوده است را بسنجند .بهمنظور بررسی پاییایی پرسشینامه از
آلفای کرونباخ استفاده شد .بعد از توزی  30پرسشنامه پیش آزمون مقدار آلفای کرونباخ  0/8و
بعد از توزی پرسشنامه نهایی مقدار آلفای کرونبیاخ  0/9بیه دسیتآمید .مقیدار ضیریب آلفیای
کرونباخ ،برای هر متغیر تبق چارچوب نظری وارد شده همه رق باالی  0/7را نشان داده و این
امر بیانگر آن است که پایایی پرسشنامه به مقدار قاب توجهی باال است.
جدول )2پایایی مدل

ردیف

1

2

3

4

متغیر /مؤلفهها

سرمایه اجتماعی برونگروهی
ساختاری

رابطه زوجین در شبکههای
برونگروهی

تعداد

آلفای

گویهها

کرونباخ

6

حمایت اجتماعی خانوادگی

6

اعتماد زناشویی

4

تعهد زناشویی

3

سالمت روانی زوجین

4

سرمایه اجتماعی

امیمیت با همسر

5

درونگروهی ساختاری

مشارکت با همسر

3

ویژگیهای اخالقی زوجین

9

مهارتهای ارتباتی زوجین

5

کیفیت روابو جنسی زوجین

5

شیوه ح اختالفات زوجین

5

سرمایه اجتماعی
درونگروهی شناختی

رضایت از زندگی زناشویی

0/81

0/77

0/77

0/94
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یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی یک متغیره
(جنسیت ،سن ،شغ  ،ت،صیالت و درآمد) متغیرهای زمینهای هستند که اتالعات توایفی آنهیا
گردآوری شده است .از آن جهت که جامعه آماری ما از بین کسانی انتخاب شیده ،کیه حیداکثر10
سال از سابقه زندگی مشترک آنها گذشته است ،تعداد بیشتر پاسخگویان ،جوان بوده و  %90افیراد
پاسخگو ،بین  18تا  38سال سن داشتهاند و  %45پاسخگویان بین سنین  32تا 39سیال بیودهانید.
پاسخگویان از نظر توزی شغلی در گروههای مختلف شغلی بودند ،که بیشترین توزی مشاغ  ،بیین
مشاغ آزاد و کارمند بیوده اسیت .همچنیین بیشیتر پاسیخگویان (حیدود  )%45آنهیا ،ت،صییالت
کارشناسی داشته و  %46پاسخگویان اذعان کردند ،که کمتر از  2میلیون تومان حقوق میگیرند.
جدول )3توزیع فراوانی شاخصهای متغیر سرمایه اجتماعی درونگروهی ساختاری

متغیر /مؤلفهها /شاخصها
گفتگوی م،بتآمیز با
همسر

سرمایه

امیمیت

حس خوشایندی با

6/5

18/6

74/9

100

1/9

8/0

90/1

100

4/7

9/6

85/7

100

درونگروهی

تفریح با همسر

8/6

24/6

66/8

100

ساختاری

مسافرت با همسر

11/6

30/6

57/8

100

احساس مسئولیت

1/8

7/3

90/9

100

مشارکت یاهمسر

3/9

14/0

82/1

100

مشورت با همسر

7/8

15/0

77/2

100

اجتماعی

با همسر

شناخت همسر

ک

متوسو

زیاد

جم

مشارکت با
همسر

همسر

ارقام موجود در جدول  3نشان میدهد ،که بیشترین دراد افراد نمونه آماری یعنی  %74گفتگوی
م،بتآمیز زیادی با همسرانشان داشته %90 ،نسبت به همسرشیان شیناخت زییادی داشیته%85 ،
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حس خوشایندی نسبت به همسرشان داشتند .در ارتباط با تفریح و مسافرت با همسیر نییز بیشیتر
افراد نمونه آماری به تفریح و مسافرت زیاد با همسر اشارهکردهاند .بیشترین دراد افراد نمونه آماری
یعنی %90احساس مسؤولیت زیادی نسبت به همسرانشان داشته %82 ،در امور خانه باه مشارکت
زیادی داشته و  %77از زوجین باه مشورت زیادی داشتند.
جدول )4توزیع فراوانی شاخصهای متغیر سرمایه اجتماعی درونگروهی شناختی

ک

متوسو

زیاد

جم

متغیر /مؤلفهها /شاخصها
تفاه متقاب با همسر

5/7

22/0

72/3

100

اعتماد

اتمینان متقاب با همسر

4/7

9/6

85/7

100

زناشویی

انتقادپذیری متقاب

9/8

32/2

58

100

عم به قول متقاب

5/7

18/7

75/6

100

وظیفه شناسی

5/2

15/5

79/3

100

وفاداری

3/3

7/3

89/4

100

راستگویی

3/6

10/9

85/5

100

تندی با همسر

16/8

33/7

49/5

100

سرمایه

تعهد

اجتماعی

زناشویی

درونگروهی
شناختی
سالمت
روانی
زوجین

کنترل رفت و آمد توسو
همسر
چال کردن موبای توسو
همسر
کنترل رفت و آمد همسر

10/6

18/6

70/8

100

10/9

14/2

74/9

100

6/9

16/6

76/5

100

ارقام موجود در جدول  4نشان میدهد ،که بیشترین دراد افراد نمونه آمیاری یعنیی  %72دارای
تفاه زیاد با همسر %85 ،اتمینان متقاب زیاد با همسر %58 ،انتقادپذیری متقاب زیاد با همسیر و
 %75عم به قول زیادی با همسرشان داشتهاند .بیشترین دراد افراد نمونه آماری یعنی  %79دارای
وظیفهشناسی زیاد با همسر %89 ،وفاداری زیاد نسبت به همسر و  %85از درجه راستگویی زییادی
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نسبت به همسرشان برخوردار بودند .نیمی از افراد نمونه آماری ،یعنی  %49در ارتباط باهمسرشان با
تندی برخورد میکردند و بقیه افراد نمونه آماری با مالیمت بیشتری با همسرشان رفتار میکردنید.
 %70از افراد نمونه آماری توسو همسرشان مورد کنترل زیادی قرارگرفته و  %74نیز بهاورت مداوم
توسو همسرشان از تریق تلفین همیراه چیال مییشیدند .از ترفیی  %76از زوجیین نییز متقیابال
همسرشان را کنترل میکردند.

یافتههای استنباطی
تحلیلهای دو متغیره
جدول )5ضرایب همبستگی متغیرها

ضریب
متغیرهای مستق و مؤلفههای آن

همبستگی
پیرسون

ضرایب
سطح

رگرسیون

معناداری

استاندارد
شده

سرمایه اجتماعی

اعتماد زناشویی

0/66

0/000

0/35

درونگروهی

پایبندی به تعهدات زناشویی

0/62

0/000

0/18

شناختی

سالمت روانی زوجین

0/61

0/000

0/35

سرمایه اجتماعی

امیمیت با همسر

0/67

0/000

0/50

مشارکت با همسر

0/60

0/000

0/23

0/35

0/000

0/07

0/41

0/001

0/36

درونگروهی
ساختاری
سرمایه اجتماعی

روابو فرد در شبکههای برون

برونگروهی

گروهی

ساختاری

حمایت اجتماعی خانواده پدری

فرضیه  :1به نظر میرسد بین سرمایه اجتماعی درونگروهی شیناختی (اعتمیاد زناشیویی ،تعهید
زناشویی و سالمت روانی زوجیین) و رضیایتمندی زناشیویی ،رابطیه معنیادار برقیرار اسیت .بیا ایین
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پیشفرض که هر چه سرمایه اجتماعی درونگروهی شناختی بیشتر باشید ،رضیایتمندی زناشیویی
افزایش مییابد.
با توجه به ضریب همبستگی پیرسون ،اعتمیاد زناشیویی ،بیه مییزان  0/66و بیا جهیت مثبیت و
بهاورت قوی در سطح معناداری  0/000با متغیر رضایت از زندگی زناشویی رابطه معنادار و مثبتی
دارد .در نتیجه هر چه (تفاه متقاب بین زوجین ،اتمینان متقاب آنها ،درجه انتقادپذیری زوجین
از یکدیگر و عم به قول آنها نسبت به همدیگر) بیشتر باشد ،رضایت زناشویی بیشتری را با توجیه
به ضریب همبستگی  0/66تجربه میکنند .همچنین تعهد زناشویی ،به میزان  0/62و با جهت مثبت
و بهاورت قوی در سطح معناداری  0/000با متغیر رضیایت از زنیدگی زناشیویی رابطیه معنیادار و
مثبتی داردکه نشاندهنده رابطه قوی و مثبت بین آنها است .در نتیجه ،هیر چیه تعهید زناشیویی
باالتر رود ،میزان رضایت زناشویی افزایش مییابد و هر چه تعهد زناشویی کاهش یابد ،میزان رضایت
زناشویی نیز کاهش مییابد .از ترفی سالمت روانی زوجین ،به مییزان  0/61و بیا جهیت مثبیت و
بهاورت قوی در سطح معناداری  0/000با متغیر رضایت از زندگی زناشویی رابطه معنادار و مثبتی
داردکه نشاندهنده رابطه قوی بین آنها است .در نتیجه هرچه زوجین از سیالمت روانیی بیشیتری
برخوردار باشند و دازما یکدیگر را کنترل نکنند ،رضایت زناشویی بیشیتری را بیا توجیه بیه ضیریب
همبستگی  0/61تجربه میکنند .در نتیجه هر چه سرمایه اجتماعی درونگروهی شناختی زوجیین
(اعتماد زناشویی ،تعهد زناشویی و سالمت روانی زوجین) افزایش یابد ،رضایتمندی زناشویی آنها نیز
افزایش مییابد .بنابراین فرضیه  1تأیید میشود.
فرضیه :2به نظر میرسد بین سرمایه اجتماعی درونگروهی سیاختاری (ایمیمیت بیا همسیر و
مشارکت با همسر) و رضایتمندی زناشویی ،رابطه معنادار برقرار است .با این پیشفرض که هر چیه
سرمایه اجتماعی درونگروهی ساختاری بیشتر باشد ،رضایتمندی زناشویی افزایش مییابد.
با توجه به ضریب همبستگی پیرسون ،امیمیت با همسر ،به مییزان  0/67و بیا جهیت مثبیت و
بهاورت قوی در سطح معناداری  0/000با متغیر رضایت از زندگی زناشویی رابطه معنادار و مثبتی
دارد .درواق هر چه امیمیت با همسر باالتر رود ،میزان رضایت زناشویی افزایش مییابد و هر چیه
امیمیت با همسر کاهش یابد میزان رضایت زناشویی نیز ،کاهش میییابید .مییزان بیاالی ضیریب
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همبستگی پیرسون که  0/67است نشان از رابطه قوی بین آنها دارد .از ترفیی هیر چیه شیناخت
زوجین نسبت به یکدیگر بیشتر باشد ،حس خوشایندتری در کنار ه داشته باشند و بیشیتر اوقیات
فراغت خود را ارف یکدیگر کنند ،رضایت زناشوییشان باالتر مییرود .متقیابال هیر چیه گفتگیوی
م،بتآمیز کمتری بین زوجین حاک باشد ،شناخت آنها نسبت به یکیدیگر کی و اوقیات فراغیت
کمتری را باه سپری کنند ،رضایت از زندگی زناشویی کمتری را با توجیه بیه ضیریب همبسیتگی
 0/67تجربه میکنند .مشارکت با همسر نیز ،به میزان  0/60و با جهت مثبت و به مییزان قیوی در
سطح معناداری  0/000با متغیر رضایت از زندگی زناشیویی رابطیه معنیادار و مثبتیی دارد.بیه ایین
اورت که هر چه مشارکت با همسر باالتر رود ،میزان رضایت زناشویی افزایش میییابید و هیر چیه
مشارکت با همسر کاهش یابد ،میزان رضایت زناشویی نیز ،کاهش میییابید .مییزان بیاالی ضیریب
همبستگی پیرسون که  0/60است نشان از رابطه قوی بین آنها دارد .هر چیه زوجیین نسیبت بیه
یکدیگر احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند و در تصمیمات خانوادگی مشارکت بیشتری کنند،
رضایت از زندگی زناشویی بیشتری را با توجه به ضریب همبستگی  0/60تجربه میکنند .در نتیجه
هر چه سرمایه اجتماعی درونگروهی ساختاری زوجین (امیمیت با همسر ،مشیارکت بیا همسیر)
افزایش یابد ،رضایتمندی زناشویی آنها نیز افزایش مییابد .بنابراین فرضیه  2تأیید میشود.
فرضیه :3به نظر میرسد بین سرمایه اجتماعی برونگروهی ساختاری (روابو زوجین در شیبکه-
های برونگروهی و حمایت اجتماعی خانواده پدری) و رضایتمندی زناشویی ،رابطه معنیادار برقیرار
است .با این پیشفرض که هر چه سرمایه اجتماعی برونگروهی ساختاری بیشتر باشد ،رضایتمندی
زناشویی افزایش مییابد.
با توجه به ضریب همبستگی پیرسون ،رابطه زوجین در شبکههای برونگروهی ،به میزان  0/35و
با جهت مثبت و بهاورت نسبتا خیوب در سیطح معنیاداری  0/000بیا متغییر رضیایت از زنیدگی
زناشویی رابطه معنادار و مثبتی دارد .یعنی هر چه رابطه فرد در شبکههای برون گروهی بیاالتر رود،
میزان رضایت زناشویی افزایش مییابد و هر چه رابطه فرد در شبکههای برونگروهی کیاهش یابید،
میزان رضایت زناشویی نیز ،کاهش مییابد .میزان باالی ضریب همبستگی پیرسون که  0/35اسیت
نشان از رابطه قوی بین آنها دارد .رفتوآمد باالی زوجیین بیا فامیی  ،دوسیتان ،خیانواده پیدری و
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خانواده همسر و همچنین تفریح و وقتگذرانی زیاد با خانواده پدری و خانواده همسر ،تأثیر زیادی بر
روی افزایش رضایت زناشویی زوجین دارد .حمایت اجتماعی خانوادگی نییز ،بیه مییزان  0/41و بیا
جهت مثبت و بهاورت قوی در سطح معناداری  0/001با متغیر رضایت از زندگی زناشیویی رابطیه
معنادار و مثبتی دارد .حمایت اجتماعی خانوادگی ،که به دو اورت حمایت عاتفی و حمایت میالی
خانواده پدری و خانواده همسر عنوان شده است ،تأثیر زیادی بر رضایت زناشویی زوجیین دارد .هیر
چه حمایت عاتفی خانواده پدری و خانواده همسر بیشتر باشد و خانوادهها در زمان بیروز سیختی و
مشکالت از نظر عاتفی فرزندانشان را پشتیبانی بیشتری کنند ،رضایت زناشویی زوجین نیز متقابال
افزایش مییابد .ولی هرچه این حمایت عاتفی از جانب دو خانواده کمتر باشید ،تیأثیر معکیوس بیر
رضایت زناشویی دارد .بنابراین فرضیه  3تایید میشود.
جدول )6ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای زمینهای

متغیر

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

سن پاسخگو

-0/15

0/002

سن همسر پاسخگو

-0/18

0/000

مدت زمان زندگی مشترک

-0/16

0/001

جدول )7ضریب همبستگی متغیر شاغل بودن پاسخگو

متغیر

ضریب همبستگی

سطح معناداری

شاغ بودن پاسخگو

0/25

0/003

فرضیه  :4به نظر میرسد بین متغیرهای زمینهای (جنسیت ،سن ،ت،صیالت ،نو ،اشتغال ،میزان
درآمد ماهیانه خانواده و مدت زمان زندگی مشترک زوجین) و رضیایت از زنیدگی زناشیویی رابطیه
معناداری وجود دارد.
با توجه به ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای فوق ،سن به میزان  -0/15و بیا جهیت منفیی و
بهاورت نسبتا خوب در سطح معناداری  0/002با متغیر رضایت از زندگی زناشویی رابطه معنادار و
منفی دارد .درواق با افزایش هر واحد تغییر در متغیر سن ،میزان رضایت زناشویی بیه مییزان 0/15
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کاهش مییابد و هر چه سن کاهش یابد ،میزان رضایت زناشویی نیز ،افزایش مییابد .سن همسر نیز
به میزان  0/18و با جهت منفی و بهاورت نسبتا خوب در سطح معناداری  0/000با متغیر رضایت
از زندگی زناشویی ،رابطه معنادار و منفی دارد .یعنی هر چه سن همسر بیاالتر رود ،مییزان رضیایت
زناشویی کاهش مییابد و هر چه سن همسر کاهش یابد ،میزان رضایت زناشویی افیزایش میییابید.
همچنین مدتزمان زندگی مشترک به میزان  0/16و با جهت منفی و بهایورت ضیعیف در سیطح
معناداری  0/001با رضایت از زندگی زناشویی رابطه معنادار و منفی دارد .یافتههای ت،قییق نشیان
میدهد ،که تفاوت میانگین بین متغیر شغ و رضایت زناشویی با سیطح معنییداری  0/003تازیید
شده و بنابراین تفاوت معنیداری بین میانگین اشتغال و رضایت زناشیویی شیخص پاسیخگو وجیود
دارد .درواق هرچه افراد دارای شغ باشند ،رضایت زناشویی بیشتری داشته و بیکیاری افیراد باعیث
میشود تا از میزان رضایت زناشویی آنها کاسته شود .اما متغیرهای زمینیهای ت،صییالت و درآمید
ماهیانه خانواده در سطح معناداری  0/05معنادار نبوده و با کاهش و یا افزایش مقدار آنها تاثیری در
میزان رضایت زناشویی آنها ندارد .بین متغیرهای زمینهای بررسیشده متغیرهای سن ،سن همسیر،
مدت زمان زندگی مشترک و شغ معنادار هستند.

تحلیل چند متغیره
جدول  )8نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای مستقل سرمایه اجتماعی و متغیر وابسته رضایت زناشویی
مدل

متغیرهای معرفیشده به
مدل

ضریب
تأثیر
استاندارد
شده

ثابت

7

سطح
معناداری

سطح
معناداری
مدل

ضریب
تعیین
رگرسیون

ضریب
تعیین
تعدیل
یافته

0/879

سرمایه اجتماعی برون-
گروهی ساختاری

-0/005

0/907

سرمایه اجتماعی درون-
گروهی شناختی

0/478

0.001

سرمایه اجتماعی درون-
گروهی ساختاری

0/344

0.000

0.000

%59

%58
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جدول  ،8نتایج ضرایب استاندارد متغیرهای مستق را نشان میدهد ،که بیه ازای هیر واحید
تغییر در متغیر سرمایه اجتماعی درون گروهی شناختی به میزان 0/47رضایت زناشویی زوجین
افزایش می یابد .به ازای هر واحد تغییر در متغییر سیرمایه اجتمیاعی درون گروهیی سیاختاری
 0/34رضایت زناشویی افزایش می یابد .درمجمو ،نیز متغیرهای مستق مربوته در مدل با رق
سطح معناداری  0/000معنادار هستند و متغیر رضایت از زندگی زناشویی به میزان  %59توسو
متغیرهای مستق مدل تعیین میشوند ،که رق باالیی را برای تعیین نمونه بیه جامعیه آمیاری
مورد مطالعه ،به نمایش میگذارد.
جدول  ) 9شاخصهای نیکویی برازش مدل
مقدار KMO

آزمون بارتلت-مقدار chi-square

سطح معناداری sig

0/956

4708/656

0/000

جدول  ،9نشان میدهد ،که عام های سنجیده شده در ت،قیق بسیار مناسب هستند .در آزمیون
بارتلت نیز ،مقدار سطح معناداری  0/000نشان دهنده آن است که نتایج ت،لی عاملی را میتوانی
به جمعیت عاملی تعمی دهی .
جدول  )10جدول اشتراکات (استخراج عوامل اولیه)
متغیرها

بار عاملی اولیه

بار عاملی استخراج شده

سرمایه اجتماعی برون گروهی ساختاری

1/000

0/562

سرمایه اجتماعی درون گروهی شناختی

1/000

0/854

سرمایه اجتماعی درون گروهی ساختاری

1/000

0/703

بر اسیاس نتیایج بیه دسیت آمیده در جیدول  0/56 ،10تغیییرات متغییر سیرمایه اجتمیاعی
بیرونگروهیی سییاختاری توسیو عامی هیای ایین پییردازش تبییین میییشیوند 0/85 .تغییییرات
متغیییر سییرمایه اجتمییاعی درونگروهییی شییناختی توسییو عام ی هییای اییین پییردازش تبیییین
میییشییوند و در نهایییت  0/70تغییییرات متغیییر سییرمایه اجتمییاعی درونگروهییی سییاختاری
توسو عام های این پردازش تبیین میشوند.
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جدول  )11کل واریانسهای تبیین شده
ارزشهای اولیه

مؤلفه

عاملهای استخراج شده براساس بار عاملی

ها

ک واریانس

دراد
واریانس

دراد
تجمعی

ک واریانس

1

2/118

70/616

70/616

2/118

2

0/647

21/561

92/177

3

0/235

7/823

100/000

دراد
واریانس

دراد تجمعی

70/616

70/616

بر اساس نتایج جدول  11که متناسب با هر سه متغیر سه عام ایجاد شدهاسیت ،کی وارییانس
متغیرها روی عام اول  ،2/118روی عام دوم  ،21/561و روی عام سیوم  7/823اسیت .دراید
تغییرات متغیرها روی عام اول و دوم و سوم به ترتیب  21/561 ،70/616و  7/823است .در نهایت
عام های متغیرهای دوم و سوم حذف شده و متغیری که بار عاملی باالتری نسبت بیه سیایرین بیا
میزان  70/616داشته ،باقی ماندهاست.
جدول  )12استخراج نهایی عاملها بر اساس چرخش واریماکس

متغیرها

مؤلفه ها
1

سرمایه اجتماعی درونگروهی شناختی

0/924

سرمایه اجتماعی درونگروهی ساختاری

0/838

سرمایه اجتماعی برونگروهی ساختاری

0/750

در نهایت هر سه متغیر موجود در ت،قیق از بیار عیاملی بیاالیی بیر اسیاس چیرخش واریمیاکس
برخوردار میباشند .البته بار عاملی متغیر سرمایه اجتماعی درونگروهیی شیناختی بیا رقی 0/924
نسبت به همه عام ها رق باالتری را نشان میدهد.
-

مقدار دوربین واتسون متغیرهای سرمایه اجتماعی درونگروهیی شیناختی ،درونگروهیی
ساختاری و برون گروهی ساختاری به ترتیب  1/866 ،1/832و 0/731که همگی نزدییال
به  2هستند ،بیانگر آن است ،که بین باقیماندهها همبسیتگی وجیود نداشیته و میدل بیه
درستی انتخاب شدهاست.
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جدول  )13تحلیل مسیر متغیرهای اصلی تحقیق

ردیف

مسیر

اثر مستقی

اثر خالص

1

سرمایه اجتماعی درونگروهی شناختی← رضایت از زندگی
زناشویی

0/47

0/37

2

سرمایه اجتماعی درونگروهی ساختاری← رضایت از
زندگی زناشویی

0/34

0/25

3

سرمایه اجتماعی برونگروهی ساختاری← رضایت از
زندگی زناشویی

0/005

0/001

بر اساس نتایج جدول  13و تفسیر مجذور اثر خالص %13 ،تغییرات متغیر رضایتمندی زناشویی از
تریق متغیر سرمایه اجتماعی درونگروهی شناختی تبیین میشوند .همچنین  %6تغییرات متغییر
رضایتمندی زناشویی از تریق متغیر سرمایه اجتماعی درونگروهی ساختاری تبیین مییشیوند .در
مجمو %20 ،تغییرات متغیر رضایت زناشویی توسو  3متغیر مذکور تبیین میشوند.
جدول  )14تحلیل مسیر متغیرهای زمینهای

ردیف

مسیر

اثر مستقی

اثر خالص

1

جنسیت← رضایت از زندگی زناشویی

0/04

0/03

2

سن← رضایت از زندگی زناشویی

-0/15

0/10

3

شغ ← رضایت از زندگی زناشویی

0/25

0/20

4

ت،صیالت← رضایت از زندگی زناشویی

0/01

0/01

5

مدتزمان زندگی مشترک← رضایت از زندگی
زناشویی

-0/16

0/10

6

درآمد ماهیانه خانواده← رضایت از زندگی زناشویی

0/17

0/17

براساس نتایج جدول  14و تفسیر مجذور اثر خالص %1 ،تغییرات متغیر رضایتمندی زناشیویی از
تریق متغیر سن پاسخگو %4 ،از تریق متغیر شغ پاسخگو %1 ،از تریق متغیر مدت زمان زندگی
مشترک و  %2از تریق متغیر درآمد ماهیانه زوجین تبیین میشوند .در مجمو %8 ،تغییرات متغیر
رضایت زناشویی توسو  3متغیر مذکور تبیین میشوند.
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نمودار )2مدل نهایی تحقیق

نتیجهگیری و پیشنهادها
مسأله مورد بررسی در ت،قیق حاضر ،بررسی جامعه شناختی رابطهی سرمایه اجتماعی و رضایت
زناشویی است .این ت،قیق با هدف شناخت رابطهی سرمایه اجتمیاعی و مییزان رضیایت از زنیدگی
زناشویی شهر بیرجند اورت گرفتهاست .کلمن در باب سرمایه اجتماعی به اهمیت اعتماد زناشویی
بین زوجین تأکید میکند و معتقد است که سرمایه اجتماعی به منظور رسیدن بیه مقااید خیاص
اورت میگیرد که از جمله این مقااد ،اعتماد زوجین است و به این نکته اشاره میکند که کاهش
اعتماد زناشویی در اثر تغییرات اجتماعی و با استفاده از روابو اجتماعی خاص که به منظور رسیدن
به اهداف خاص اورت میگیرد .یافتههای موجود در ت،قیق نیز ،نشان از تأثیر باالی ابعیاد اعتمیاد
زناشویی و تأثیر آن بر ابعیاد مختلیف رضیایت زناشیویی دارد .در ازای هیر واحید تغیییر در اعتمیاد
زناشویی ،رضایت زناشویی به میزان  0/35افزایش مییابد و رابطه جنسی زوجین با کیفیت بهتیری
پیش رفته و در شیوه ح اختالفات زناشویی مؤثرتر و عاقالنهتر رفتار میکنند .این نتیجهگییری بیا
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یافتههای ملکی و نژادسبزی ( ،)1389قلیزاده و اسماعیلیان اردستانی ( )1393و عسیگری ،پاشیا و
آذرکیش ( )1390همخوانی دارد.
در زمینه افزایش تعهد زناشویی نیز ،با افزایش وظیفهشناسی زوجیین ،وفیاداریشیان نسیبت بیه
یکدیگر و اداقت و راستگویی نسبت به ه  ،راحتتر میتوانند اختالفات بین خودشان را ح کرده
و کیفیت رابطهشان را افزایش دهند .نتایج ت،قیق حاضر نیز نشان از آن دارد که متغییر رضیایت از
زندگی زناشویی با ابعاد مختلف مهارت ارتباتی ،کیفیت رابطه جنسی ،ویژگی اخالقی و شیوه حی
اختالف به مقدار  0/18توسو متغیر تعهد زناشویی قاب تبیین است که رق نسبتا خیوبی را نشیان
میدهد .درواق  ،در ازای هر واحد تغییر در تعهد زناشویی ،رضایت از زندگی زناشویی به میزان 0/18
افزایش مییابد که اداقت را نیز افزایش میدهد .این نتیجهگیری با یافتیههیای فت،یی و دیگیران
()1391؛ حفاظی ترقبه ،فیروزآبادی و حقشناس ()1385؛ مشاک ()1389؛ شیاهسییاه ،بهرامیی و
م،بی ()1388؛ قزوینی و دیگران ( )1394و بشارت و رفی زاده ( )1395که معتقد بودند با افزایش
تعهد زناشویی رضایت زناشویی افزایش مییابد ،همخوانی دارد .با افزایش در میزان اداقت در رفتار
و گفتار با همسر ،وفادار بودن به او و عدم خیانت همسر میتوان این اتمینان را حاای نمیود کیه
رضایت زناشویی به میزان  0/18افزایش مییابد.
نانلین نیز جزو نظریهپردازان ب،ث سرمایه اجتماعی درون کانون خانواده است .در زمینه سالمت
روانی زوجین نیز نان لین معتقد است که زوجینی که سیالمت روانیی داشیته و افسیرده نباشیند و
مهربانانه با ه برخورد کنند ،رضایت زناشوییشان افزایش مییابد و حس کنترل بیشتری نسبت به
زندگی شخصی خود دارند .نتیجه ت،قیق حاضر نیز بیانگر آن است که در ازای هر واحید تغیییر در
سالمت روانی زوجین ،به میزان  0/35رضایت زناشویی افزایش یافتهاست .با وجود رفتارهای مالی و
کنترل نکردن همسرو اعتماد به او ،حس عشق و همدردی و حرکات دوستانه بین زوجیین افیزایش
یافته و با انصاف بیشتری با یکدیگر برخورد کرده و دلبستگی بیشتری نسبت به ه دارند .از ترفیی
در زمینههای مختلف احساسات خود را بهتر بروز داده و حس خوشبختی و سعادت بیشتری نسبت
به زوجینی دارند که از سالمت روانی کام برخوردار نیستند .این نتیجهگیری با یافتیههیای توکی ،
معیدفر و مقصودی ()1390؛ شربتیان ()1395؛ حیاجیزاده میمنیدی و دهقیانچنیاری ( )1394و
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شاهی ،غفاری و قاسمی ( )1390که معتقد بودند با افزایش سالمت روانی زوجین ،رضایت زناشیویی
نیز افزایش مییابد ،همخوانی دارد.
یافتهها نشان میدهد در ازای هر واحد تغییر در امیمیت بیا همسیر ،بیه مییزان  0/50رضیایت
زناشویی افزایش یافتهاست .و در ازای هر واحد تغییر در مشارکت با همسر ،به میزان  0/23رضیایت
زناشویی افزایش یافتهاست .که هر دوی این مؤلفهها جیزو متغییر سیرمایه اجتمیاعی درونگروهیی
ساختاری میباشند .این نتیجهگیری با یافتههیای دغاغلیه ،عسیگری و حییدری ()1391؛ برزگیر و
سامانی ()1395؛ مشاک ( )1389و بشارت و رفی زاده ( )1395در زمینه امیمیت با همسر ،یافته-
های گنجی و سامانینژاد ( ،)1391قلیزاده و اسماعیلیان اردستانی ( )1393و شیاکریان ،فیاتمی و
فرهادیان ( )1390در زمینه مشارکت با همسر همخوانی دارد.
روابو زوجین در شبکههای برونگروهی و حمایت خانواده پدری نیز که جزو متغیرهیای سیرمایه
اجتماعی برون گروهی ساختاری بودند نشیان داد ،در ازای هیر واحید تغیییر در روابیو زوجیین در
شبکههای برونگروهی ،به میزان  0/07رضایت زناشویی افزایش یافتهاست .که رق قاب مالحظهای
نیست و میتوان گفت این مؤلفه تأثیرگذار نبودهاست .که با نتایج ملکی و نژادسبزی ( ،)1389قلی-
زاده و اسماعیلیان اردستانی ()1393؛ چراغی و دیگران ( )1394و حبیبی و دیگران ( )1393که به
این نتیجه رسیدند که روابو در شبکههای برونگروهی بر رضایت زناشویی اثرگذار است ،همخیوانی
نداشتهاست .از ترف دیگر ،در ازای هر واحد تغییر در حمایت خانواده پدری ،به میزان  0/36رضایت
زناشویی افزایش یافتهاست .این نتیجهگیری بیا یافتیههیای عسیگری ،پاشیا و آذرکییش ( )1390و
حبیبی و دیگران ( )1393همخوانی داشته است.

پیشنهادهای پژوهشی
-

با توجه به نتایج ت،قیق که حاکی از شدت رابطهی بیشتر سرمایه اجتماعی درونگروهیی
نسبت به برونگروهی است ،پیشنهاد میشود ،به منظور تقویت حس همدردی و خیوش-
خلقی بین زوجین ،مسؤولین مربوته ،برنامههای آموزشی بیشتری را در رسانههیا ،اعی از
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تلویزیون ،رادیو و بیش از همه اینترنت قرار داده ،تا حس همبستگی درونی خانواده و بین
زوجین تقویت گردد.
-

یافتههای ت،قیق نشان میدهد که متغیر ایمیمیت بیا همسیر ،از همیه متغیرهیا تیأثیر
بیشتری بر رضایت زناشویی دارد .بنابراین پیشنهاد میشیود ،بیا توجیه بیه مییزان بیاالی
استفاده زوجین از شبکههای اجتماعی ،تدابیری اندیشیده شود تا مبتنی بر آن در سایتها
و شبکههایی که افراد بیشتر با آنها سروکار دارند ،برنامههیا و م،تواهیای آموزشیی ایجیاد
امیمیت با همسر و تشویق همسران به همنشینی با یکدیگر را تقویت کنند.
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منابع
 -اولیاء ،نرگس؛ فات،یزاده ،مری ؛ بهرامی ،فاتمه (" .)1387تأثیر آموزش برای غنییسیازی بیر

افزایش رضایتمندی زناشویی زوجها ،اندیشههیای نیوین تربیتیی" .فصیلنامه دانشیکده علیوم
تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء ،دوره چهارم ،ش  1و ( 2بهار و تابستان).30-9 :
 برزگر ،اسماعی ؛ سامانی ،سیامال ( " .)1395نقش واسطهای امیمیت در رابطه بین الگوهایارتباتی و کیفیت زندگی زناشویی" .فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه ،سال هفیت  ،ش 2
(تابستان).128-115 :
 -بشارت ،م،مدعلی؛ رفی زاده ،بهار (" .)1395پیشبینی سطوح رضیایت جنسیی و سیازگاری

زناشویی بر اساس متغیرهای شغلی ،تعهد ،امیمیت و دانش و نگرش جنسیی" .روانشناسیی
خانواده ،دوره سوم ،ش ( 1بهار).46-31 :
 بنیفاتمه ،حسین؛ تاهری تیمورلویی ،تاهره (" .)1388تعیین عوامی اجتمیاعی -فرهنگییمرتبو با میزان رضایت از زندگی زناشویی در میان زنان متأه آذرشهر" .جامعهشناسی ،سال
اول ،ش ( 2بهار).29-7 :
 تاجبخش ،کیان ( .)1384سرمایه اجتماعی ،اعتماد ،دموکراسی و توسعه .تهران :شیرازه. توک  ،م،مد؛ معیدفر ،سعید؛ مقصودی ،سوده (" .)1390بررسی جامعهشناختی رابطه سرمایهاجتماعی و سالمت روانی زوجین شهر کرمان" .بررسی مساز اجتماعی ایران ،سال دوم ،ش 5
و ( 6بهار و تابستان).194-170 :
 چراغی ،مونا ،و دیگران (".)1394پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس کیفیت ارتباط همسرانبا دو خانواده االی" .راهبرد فرهنگ ،دوره یال ،ش ( 31پاییز).125-99 :
 حاجیزاده میمندی ،مسعود؛ دهقانچناری ،مری (" .)1394سیبال زنیدگی سیالمتم،یور ورضایتمندی زناشویی بین زنان متأه شهر یزد" .زنان در فرهنیگ و هنیر ،دوره هفیت  ،ش 1
(بهار).76-61 :
 حبیبی ،مجتبی ،و دیگران (" .)1393هنجاریابی و ساختار عاملی مقییاس تیأمالت خیانوادگی ورضایت خانوادگی در خانوادههای ایرانی" .خانوادهپژوهی ،سال ده  ،ش ( 39پاییز).329-313 :
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 حفاظی ترقبه ،میترا؛ فیروزآبادی ،علی؛ حقشناس ،حسن (" .)1385بررسی ارتباط بین اجزاءعشق و رضایتمندی زوجی" .مجله دانشگاه علوم پزشیکی مازنیدران ،دوره شیانزده  ،ش 54
(پاییز).109-99 :
 دغاغله ،فاتمه؛ عسگری ،پرویز؛ حیدری ،علیرضا (" .)1391رابطه بخشودگی ،عشق و ایمیمیتبا رضایت زناشویی" .یافتههای نو در روانشناسی ،سال هفت  ،ش ( 24پاییز).69-57 :

 رفی پور ،فرامرز ( .)1390کنیدوکاوها و پنداشیتههیا ،تکنییالهیای خیاص ت،قییق در علیوماجتماعی .تهران :شرکت سهامی انتشار.
 روحانی ،حسن (" .)1390سرمایه خانواده ،سینگ بنیای سیرمایه اجتمیاعی" .راهبیرد ،سیالنوزده  ،ش ( 59تابستان).46-7 :
 زار ،،بیژن؛ افیاری جعفرآباد ،هاجر (" .)1394مطالعه رابطه عوام مؤثر بر میزان رضیایت اززندگی زناشویی در بین زنان و مردان متأه شهر تهیران" .مطالعیات اجتمیاعی زنیان ،سیال
سیزده  ،ش ( 1بهار).140-111 :
 شاکریان ،عطاء؛ فاتمی ،عادل؛ فرهادیان ،مختار (" .)1390بررسیی رابطیه بیین ویژگییهیایشخصیتی و رضایتمندی زناشیویی" .مجلیه علمیی دانشیگاه علیوم پزشیکی کردسیتان ،دوره
شانزده  ،ش( 1بهار).99-92 :
 شاهسیاه ،مرضیه؛ بهرامی ،فاتمه؛ م،بی ،سیامال (" .)1388بررسی رابطه رضیایت جنسیی وتعهد زناشویی زوجین شهرستان شهرضا" .اایول بهداشیت روانیی ،سیال سیییزده  ،ش ،3
پیاپی ( 43پاییز).238-233 :
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Investigating the Relationship between Social Capital and Marital
Satisfaction in Birjand
Mohammad Bagher Akhondi1, Fatemeh Lak2

Abstract
Marital satisfaction is a very important and fundamental factor for family stability. In
recent years the unprecedented increase in divorce rate in Birjand indicates high
weaknesses of families and changes in marital life style. The purpose of this survey is to
explain the marital satisfaction in of Brigands’ couples in 2018.This article seeks to find a
reason for reducing marital satisfaction in the city of Birjand. The theoretical framework of
this research is based on the theory of social capital by James colman lane and Bradbury
Fincham and phenol. The research method of this study is survey and the statistical
population of this study is households in the city of Birjand. Findings indicate that marital
satisfaction increases by 0/47 for each unit of change in social capital of inter-group and in
exchange for each unit of change in social capital of structural inter-group marital
satisfaction increases by 0/34. In general 59% of marital satisfaction changes are explained
by the main variables of social capital within a structural inter-group and cognitive intergroup. The results of the research is that social capital of inter-group does not have an
important effect on the satisfaction of couples but the changes that have been made within
the structure of the family and between couples are more important. Model fit tests show
that the model is good for this study so this model can be generalized from the sample to
statistical society. Finally the value is 0/95 kmo and the appropriate amount of Bartletts test
at a significant level of 0.000 indicates the fitting of the research model and the ability to
generalize the factorized sample into Research population.
Keywords: social capital, marital satisfaction, marital trust, marital commitment.
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