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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of couples' social and 

cultural capital on marital happiness. The statistical population included 

married students at Public Universities in Tehran, which 384 students was 

selected for the study. A questionnaire was applied for collecting data from 

the sample. After confirming the reliability (according to views of some 

professors in the field) and validity of questionnaire (Cronbach's alpha  more 

than .7) and information gathering, data was analyzed by SPSS software. The 

findings showed that marital happiness of students was in a satisfied level. 

Also, students' levels of social and cultural capital were more than the middle 

spectrum. There were positive and significant correlations between social 

and cultural capital with the marital happiness of couples, which means that 

with the increase of students' level of the mentioned capitals, students' 

marital happiness increase. Finally, according to the standardized regression 

coefficients, acceptance of differences and tangible capital had the most 

effects on marital happiness. Based on the findings of the study and with 

emphasizing the importance of social and cultural capital, suggestions drawn 

to improve the mentioned capitals. 

Keywords: Marital happiness, social capital, cultural capital, student, 
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 چکیده 
  باخرسررن ی زنایررویی زودی  جان رر و    بررسرری راب ه بی منظور  پژوهش حاضررر به

  پژوهش ازلحاظ ه ف کاربرجی های ادتماعی و فرهنگی ان ام گرجی .  سرررمایه

  . گرجی و از روش تحقیق کمی اسرررتهاج    بوجازنظر راهبرجی پیمایش  و 
های  جان رر ویان متلها و یرراها به تحدرریا جر جان ررگا   دامعه آماری مت رر ا از

عنوان نمونه آماری انتخاب یرر ن  و با  ها بهت  از آن  384جولتی یررهر تهران بوج که 

آوری اطالعات  گیری تدراجفی جر ای  پژوهش م رارکک کرجن . دم اسرتهاج  از نمونه

سرا  نظر برخی اساتی   روایی )بر ا  ی با اسرتهاج  از پرسر رنامه ان ام یر  که پ  از تا 

نظران( و پایایی )بر اسررا  ضررری  آلهای کرونباد(، جر اختیار گرو  ه ف  و صرراح 

افزار ا .پی.ا .ا   های آماری با اسررتهاج  از نرمقرار گرفک و جر مرحله بع ، تحلیا

های پژوهش، خرسرن ی زنایرویی جان ر ویان متلها جر  صرورت گرفک. بر اسرا  یافته

ارج. جیگر یافته توصریهی پژوهش ن ران جاج که پاسرخگویان جر  سر   م لوب قرار ج

متغیرهای مسررتقا مورجم العه )سرررمایه ادتماعی، سرررمایه فرهنگی( نمر  با تر از  

ح  متوسر  کسر  کرجن . نتایح حاصرا از ضرری  همبسرتگی بیانگر ارتبات م بک و  

بوج که بیان    جار بی  سررمایه ادتماعی و سررمایه فرهنگی با خرسرن ی زنایروییمعنی

جارج با افزایش سر   ای  جو سررمایه مه ، میزان خرسرن ی زنایرویی نیز افزایش  می

، بر اسررا  نتایح مربوت به ضرررای  اسررتان ارج رگرسرریون، پ یرش  یکیاب . جرنهامی

را بر خرسررن ی زنایررویی    یرگ اریبی ررتری  تل  یافته  ینیکها و سرررمایه عتهاوت

های  بر اهمیک سرمایه  ی ستخرج از م العه و ضم  تلکهای مجایتن . مبتنی بر یافته

 های ذکری   ارا ه گرجی .ادتماعی و فرهنگی، پی نهاجهایی برای ارتقای سرمایه
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خرسررن ی زنایررویی، سرررمایه ادتماعی، سرررمایه فرهنگی،   های کلیدی:واژه

 زودی ، جان  و
 02/05/01تاریخ پذیرش:   02/05/01تاریخ بازبینی:   30/01/01تاریخ دریافت: 

    ، 1401، پلایی   44، پیلاپی  3، شللملاره  11، سللال  اجتملایی فرهنیی  فصلللنلامله راه رد

 162-138صص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه و بیان مسئله
بایر ،  هر فرج می  تدرمیمات زن گی  تری حسرا   و تری از با اهمیکی ی  ازجواج 

  بخش نتایح م بک سالمک روانی رواب  زنایرویی پای ار، خرسرن  و رضایکای که  گونهبه

جر مقابا، د ایی و طالق زودی ، خ ر  را به همرا  خواه  جایک و  دسمانی و ری  و

زا برای خانواج  اسررک و آ ار و پیام های منهی روانی، دسررمانی،  و ته ی ی آسرری 

 و  زنایررویی  قرآن، زن گی  جی گا  جر .جایررکهمرا  خواه  را بهادتماعی و اقتدرراجی 

روج و جر می یرمار به  آفرینش جر  خ اون   هاین رانه از  زودی   مبنای بر انسران خلقک

یرروج به سررور  مبارکه نسرراز، از پیون  ازجواج که مود  ت رر یا خانواج  می 21آیه 

 وَأَخَ  نَ  بَع ضٍ إِلَ   بَع ضُر ُ    أَف ضَر   وَقَ    تَل خُ ُونَهُ  پیمان مح   یاجیر   اسرک» و وَکَی  َ

های آماری ازجواج و طالق  نگاهی بر جاج  که اسررک  یحالَهلِیظًا«. ای  جر   مِی َاقًا  مِن  ُ  

( ن ران 1400مرکز آمار ایران )یر   توسر   های رسرمی ارا هجر ک رور بر اسرا  جاج 

طالق برابر و تع اج   874792تع اج ازجواج جر ک رررور برابر  1390جه  جر سرررا   می

تعر اج ازجواج و طالق به ترتیر  برابر با   1395مورج بوج  اسرررک. جر سرررا   142841

  183193و   556731ای  تع اج برابر با   1399مورج و جر سرا     181049و   704716

های عنوان ی ی از موضرو جر ک رور به  ازجواج خرسرن  و پای ار  ل ا، موضرو مورج بوج.  

ها و قوانینی جر ای  و سرریاسررکم رح گرجی   اسررک  کلی ی و جارای اولویک ک ررور  
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های کلی دمعیک که جر سریاسرک 4  جربن   ازدملهخدرو  تدروی  گرجی   اسرک  

تح ی  بنیران و پرایر اری خرانواج  برا اصرررالح و ت میرا ابالغ گرجیر ، و  1393سرررا   

 و با تلکی  بر آموزش  یهای عمومی جربار  اصررالک کانون خانواج  و فرزن  پرورآموزش

های  ای بر مبنای فرهنگ و ارزشهای زن گی و ارتباطی و ارا ه خ مات م راور مهارت

قانون برنامه یر ر  توسرعه جولک را  102ی  قرار گرفک. ماج   تلک« مورج ایرانی-یاسرالم

های کلی دمعیک و خانواج  و سرن  دمعیک مدروب بر اسرا  سریاسرکموظ  کرج   

منظور تقویک و تح ی  به رب یجهای ذفرهنگی با هم اری نها انقالبیرررورای عالی  

موزش و م رراور   ، اق ام وآای خانواج  محور و تقویک و تح ی  و تعالی خانواج دامعه

ک  پنح ها قبا، حی  و جسرکنودوانان و دوانان با اولویک خانواج  مسروو نهمسرتمر و  

 هرایویژ  وزارتخرانره، برهرب یهرای ذسرررا  پ  از ازجواج توسررر  همره جسرررتگرا 

وپرورش، بهر ایرررک، جرمران و آموزش پزیررر ی، ورزش و دوانران، سرررازمران آموزش

بهزیستی، مؤسسات آموزیی عمومی و آموزش عالی جولتی و هیرجولتی، سازمان نظام  

 رب « را به عما آورج.یروان ناسی و م اور  و سایر نهاجهای ذ

سرررا   معیرک )مدررروب  قرانون حمرایرک از خرانواج  و دوانی د  35م رابق برا مراج   

هرای علوم، تحقیقرات و فنراوری و بهر ایرررک، جرمران و آموزش  وزارتخرانره»(،  1400

های کلی  جر راسرتای سریاسرک  ان م ل پزیر ی و کلیه مؤسرسرات آموزش عالی ک رور، 

دمعیرک و خرانواج  حر اک ر یرل سرررا  پ  از ابالغ ای  قرانون، دهرک ترویح و آگراهی  

های جوران ازجواج، هنگام، نیاز، آموزش مهارتبهبخ ری نسربک به ودو  م بک ازجواج 

ی جر خرانواج  و کراهش ریررر  دمعیرک جر درامعره، فرزنر ک ی، آ رار منهی  فرزنر  آور

ی ، نهراجینره کرجن هن رارهرای صررریرانرک از تح ی  خرانواج ، ایهرای دنسرررق حرمرک  

های دمعیتی، ضررم  ح ف  های خانواجگی و مقابله با محتوای مغایر سرریاسررکنقش

های آموزیرری، پژوه رری و یکفعالی، اق امات و فرزن  آوری آموزیرری مخال   محتوا

فرهنگی ویژ  جان  ویان و نیروی انسانی آموزیی و اجاری را مبتنی بر نق ه مهن سی 

 36ماج    های سرا نه خوج ان ام جهن «. همننی ، م ابق بافرهنگی ک رور ذیا برنامه

و فنراوری و بهر ایرررک جرمران و آموزش  هرای علوم، تحقیقرات  ای  قرانون ووزارتخرانره

ها نسرربک به تلسرری   فقیه جر جان ررگا یولبا هماهنگی نماین گی   ان موظ پزیرر ی  

ایرانی جر مراکز آموزش عالی اق ام  -مراکز م رراور  مبتنی بر سرربل زن گی اسررالمی 

 «.نماین 

یران و ضررم  گ ی تدررمگ اران و ی ات و تودهات سرریاسررکتلکل ا، با عنایک به 

های  یررمرجن اهمیک ازجواج خرسررن ، مسررتح   و پای ار، ان ام م العات و بررسرریبر
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 ازجواج و بر  یرگ اربررسری و یرناسرایی عواما تل  منظوربهگوناگون، چن دانبه و عمیق 

های ا ربخش ها و م راور هایی را برای ارا ه آموزشج لک  توان خرسرن ی زنایرویی می

توان   . ازدمله عواملی که میبه همرا  جایرته بایر  پای اری و جوام جر ازجواججر دهک 

ز منظر قرآن کری ،  ا  های ادتماعی و فرهنگی اسرک.بایر  سررمایه  یرگ اربر ای  امر تل 

اسک. جر ان ی ه اسالمی    بنای  خانواج  محا آرامش و امنیک اسک و برمبنای محبک  

اسرک و  یر  یرناخته کهو بوجن عاما بسریار مهمی برای ازجواجهای جینی ه و آموز 

یرررناختی،  های روانادتماعی، صرررهات اخالقی و ویژگی جر طبقه  زودی همسرررانی  

محققان  بسرریاری  ی مورج تلکنیز م ه  و جی ، سرر  و سررا    ،های فرهنگیویژگی

 (.1383ک )سا ری فر، قرارگرفته اس

از سررروی جیگر، طی جو جهره اخیر و برا افزایش دمعیرک جان ررر ویی ک رررور، 

های اسررک و جر ای  مسرریر، برگزاری د رر   یافتهیشهای جان رر ویی نیز افزاازجواج

ازجواج جان ر ویی نیز سرب  ترهی  جان ر ویان به ای  امر گرجی   اسرک. جان ر ویان، 

سراز دامعه، به تحدریا ایرتغا  جارن  عنوان سررمایه انسرانی و نیروی کلی ی و آین  به

ه  تحدریا به آرامش روانی و ذهنی نیاز جارن . ل ا،  بهتر ت الی  مو برای ان ام هر چه

خدرو  مسرا ا مرتب  با ازجواج و زن گی م رتر  هر نو  م رغله و جرگیری ذهنی به

توانر  آ رار و پیرامر هرای منهی بر سرررالمرک دسرررمی، روحی و روانی و همننی ، می

هرای  وضرررعیرک تحدررریلی آنران بگر ارج. برا عنرایرک بره ای  مه  و برا تودره بره بررسررری

های ادتماعی و فرهنگی  یر  ، خ  پژوه ری جر زمینه بررسری راب ه بی  سررمایهان ام

یی ی بر ضرورت ان ام چنی  پژوه ی  تل و مهر   یوجبا خرسن ی زنایویی م اه   می

ل ا، با توده به اهمیک ازجواج جان ر ویی و حه  ت اوم و پای اری آن، پژوهش  اسرک. 

سررمایه ادتماعی و سررمایه بی  ه  بوج که آیا  به جنبا  پاسر  به ای  پرسرش اصرلی خوا

 ؟ جاری ودوج جارجراب ه معنیخرسن ی زنایویی جان  ویان متلها    وفرهنگی  

 . اهداف و سؤاالت پژوهش1
  ه ف به   جسررتیابیطور که جر بخش مق مه بیان یرر  ای  پژوهش به جنبا   همان

یان یی جان رر وخرسررن ی زنایرروبا    های ادتماعی و فرهنگیسرررمایهراب ه   محوری

 جه »اسک. جر ای  راستا، سؤا ت زیر را پاس  می  متلها

 از چه س حی از خرسن ی زنایویی برخورجارن ؟  جان  ویان متلها .1

از چه س حی از سرمایه ادتماعی و سرمایه فرهنگی   جان  ویان متلها .2

 برخورجارن ؟
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سررررمایه ادتماعی جان ررر ویان متلها و خرسرررن ی آیا ارتباطی بی   .3

 ای ان ودوج جارج؟زنایویی  

جان ررر ویان مترلها و خرسرررنر ی   فرهنگیسررررمایه  آیا ارتبراطی بی   .4

 ای ان ودوج جارج؟زنایویی  

بر جان ررر ویران مترلهرا    فرهنگیسررررمرایره  سررررمرایره ادتمراعی و    ترل یر .5

 ای ان چگونه اسک؟خرسن ی زنایویی 

 های پژوهش . فرضیه2

 از»  ان عبارتهای اصلی ای  پژوهش  فرضیه

ای ران  خرسرن ی زنایروییو    متلهابی  سررمایه ادتماعی جان ر ویان   •

 جاری ودوج جارج.راب ه معنی

ای ران   خرسرن ی زنایروییو    متلهابی  سررمایه فرهنگی جان ر ویان  •

 جاری ودوج جارج.راب ه معنی

بع (    3ایه فرهنگی )جارای  بع ( و سررم 8هریل از ابعاج سررمایه ادتماعی )جارای 

 جهن .  های فرعی پژوهش را ی ا میفرضیه

 . پیشینه پژوهش 3
جه »  ان ، ن رران میم العاتی که جر حوز  موضرروعی ای  پژوهش صررورت گرفته

همسررانی که جر زن گی م رتر  از سر وح با تری از سررمایه ادتماعی برخورجارن ،  

اسررماعیلیان  &)قلی زاج  کنن   ه میمن ی با تری را نیز ت ربخرسررن ی و رضررایک

بیان ( 1394ندرررتی نژاج و هم اران   به نقا از 2000. رینارجز )(1393ارجسررتانی   

توان  خرسرن ی زنایرویی ای اج تر از سررمایه انسرانی میجارج  سررمایه ادتماعی بیشمی

اسرری جر مان گاری رواب  زن و جه ، صررمیمیک، اهمیک اسررکن . م العات ن رران می

یرروهر جارج و میزان صررمیمیک، جر جسررتیابی به خرسررن ی زنایررویی تل یر بسرریاری 

 .(1395مقت ری    &)آدلی  هی ی  گ ارج  می

جر پژوه ررری بیان جایرررتن ، هرچه میزان اعتماج ( 2009)  1ایرررنلگرو و پی ارت

جه  که فرج از سرررمایه رج با تر بایرر ، ن رران میادتماعی و م ررارکک ادتماعی ف

جر م العه نقش سرررمایه  ( 2014)  2هان ادتماعی بی ررتر و با تری برخورجار اسررک.

 
1 Snelgrove & Pikhart 

2 Han 
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ادتماعی جر خرسررن ی بیان جایررک، بافک ادتماعی همسررایگی برای فه  تهاوت جر 

خرسرن ی فرج از اهمیک بسریاری برخورجار اسرک. جسرتیابی به احسرا  سروجمن ی و 

( 2018و هم اران ) 3زو  رکک جر سر   همسرایگی، بر خرسرن ی تل یر م بک جارج.م را

جاری بر رضررایک و   سرررمایه ادتماعی تل یر م بک و معنیجنای ن رران جاجر م العه

جریرافتنر  کره کیهیرک رواب  (  2019و هم راران )  4لوران خرسرررنر ی از زنر گی جارج.  

خرسررن ی از ازجواج و زن گی م ررتر  بی  زودی  جارای مزایای بسرریاری همنون 

های م بک حا ، سرربلای بیان جایررتن جر م العه(  2020)  5اونا  و اکگون اسررک.

بینی خرسرن ی زنایرویی مسروله همسرران از طریق سرازگاری زنایرویی، سرب  پیش

 یهراه مؤلهرهح رایرک از آن جارج کر  (1399منراجی     &)مهرجنژاج  یررروج. م رالعرات  می

 زنان هستن . یهکاهش خ ونک خانگی عل  یهاکنن    بینییشسرمایه فرهنگی پ 

های ان کی جر حوز  سرمایه جه  که پژوهش، ن ان میم العات پی ی های  یافته

حاکی از آن ها  اسرک. همننی ، یافته گرفتهان امادتماعی و فرهنگی جر میان زودی  

ی که به م العه سررررمایه ادتماعی، سررررمایه فرهنگی و اسرررک که تاکنون پژوه ررر

امر با توده به لزوم که ای  اسرک   ن ر  ان امخرسرن ی زنایرویی جان ر ویان بارجازج، 

های پیش از ازجواج و جر سررر  های پژوه ررری جر م ررراور کارگیری نتایح و یافتهبه

 بر ضرورت ان ام چنی  پژوه ی اسک.  یی یمهر تل جان  ویی، خوج 

  انی و چارچوب نظری . م4
 کیهیروج، متراجف با وکیبه کار م  یوسررر  یبه معنا  کهیهنگامواژ  خرسرررن ی 

خوب اسررک، اما م ررخ    یکه زن گ  یمعن  یاسررک. به ا «یسررتیوبهز  ای  «یزن گ

با  تر و  صررورت م ررخ کلمه به  یخوب اسررک. ا  یجر زن گ  یزیکن  که چه چینم

یری محی ، توانرایی  پر  یسرررکزی یرررامرا  زنر گ  یهراکیرهیک  یبنر طبقره گیری ازبهر 

 ,Veenhoven)گرجج  تعری  می  زین  زنر گی فرجی، سررروجمنر ی زنر گی، و رضرررایرک

عنوان ارزیابی کلی از کیهیک (، خرسررن ی به1966)  6زع  وسررمان و ری  . به2006)

جهن   تل یر م بک جر ن رران  گرجج وت ارب فرجی جر ان ام امور اسرراسرری تعری  می

 اسک.  یطو ن  یجور  زمان

 
3 Zou 

4 Lawrence 
5 Unal & Akgun 

6 Wessman & Ricks 
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جهن   میزان یرراجمانی و خ ررنوجی زن و  خرسررن ی زنایررویی، بیانگر و انع ا 

یرروهر از رواب  زنایررویی اسررک. مههوم خرسررن ی زنایررویی، مههومی چن بع ی و 

چن ودهی اسررک که یرراما ابعاج روانی، اقتدرراجی، ادتماعی، و ادزای معنوی رواب  

وضرعیک راب ه زنایرویی یا راب ه عایرقانه کنونی فرج  بهویی اسرک  ارزیابی کلی  زنایر

  توان  انع اسرری از میزان یرراجی افراج از رواب  بی  زودی  بایرر  ایررار  جارج و می

(Ziaee et al., 2014)  .توان  با خرسرن ی زنایرویی راب ه جایرته  ازدمله عواملی که می

 اسک.   های ادتماعی و فرهنگیبای ، سرمایه

 . سرمایه اجتمایی1-4

  یا بالقو  اسرک که به جایرت  یرب ه  ایاز مناب  بالهعا    یام موعه  یادتماع  هیسررما

 گرو  اسرک لیجر  کیعضروو   یر   از یرناخک متقابانهینهاج  شیبوباجوام از رواب  ک 

 ,Bourdieu)  کن یرا فراه  م یدمع  هیخوج پ رتوانه سررما  یاز اعضرا  لیهر که برای 

های هیررسررمی، هن ارها، تعه ات ای از ارزشسرررمایه ادتماعی به م موعه.  )1986

ها یررروج که اعما  و رفتارهای افراج جر چارچوب آناخالقی، و قواع  عرفی اطالق می

لوری    ی  . به عق(1394بابایرم     &)صرالحی امیری یروج  گیرج و ان ام مییر ا می

(Loury, 1977)  سررررمایه ادتماعی برای توصررری  مناب  افراج )رواب  اعتماج، رواب ،

 اقت ار، و تخدی  هماهنگ حقوق( م رح گرجی   اسک. 

توان جر سررره بعر  سررراختراری، هن راری، و یرررنراختی سررررمرایره ادتمراعی را می

لگوی پیون  میان اعضرای گرو  و نحو  ( بع  سراختاری» ای  بع  بر ا1بن ی کرج» )جسرته

های ای  بع  یراما قواع   اعضرا ایرار  جارج. ازدمله یراخ   یجهگیری و سرازمانیر ا

( بع  هن اری» ای  بع  ایرار  به کیهیک 2ها اسرک. )و نقش، رواب  ادتماعی و یرب ه

عضرا های ای  بع  یراما اعتماج ادتماعی، تعاما اارتبات و تعامالت اعضرا جارج. یراخ 

های م تر  ( بع  یناختی» ایار  بر ارزش3و کیهیک رواب  و پیون  ادتماعی اسک. )

ها، های ای  بع  یرراما ارزشو ویژ  جر بی  اعضررای یل گرو  جارج. ازدمله یرراخ 

بابایررم      &)صررالحی امیری  فرهنگ حاک  بر یررب ه ادتماعی، و هن ارها اسررک 

1394). 

آورج.  حمایک برای اعضای خانواج  را فراه  می خانواج ، یب ه جر ادتماعی ایهسرم

جهر  ترا از آرامش بی رررتری  سررررمرایره ادتمراعی بره اعضرررای خرانواج  ای  ام ران را می

وری بی ررتر از ام انات  برخورجار یررون  و از طریق افزایش جانش، خانواج  را برای بهر 

کراهش  (.  1398)اکبری و هم راران،    سرررازجیپر یر مبرالقو  مودوج جر درامعره ام ران
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های ها و بیماریاعتماجی میان زودی  همرا  اسرررک و تنشسررررمایه ادتماعی با بی

لرل     &)آخونر ی  جهر   روحی و روانی از قبیرا افسررررجگی و اضررر راب را افزایش می

1398). 

 . سرمایه فرهنیی2-4

عنوان جانش  بهاسرک، که آن را  آهازیر  کارهای بورجیو مههوم سررمایه فرهنگی از 

  یتعر  ،ان رامر یم  جارنر   آن  یو ادتمراع   یمرال  مزایرایبره    یرککره جرنهرا  عرالی  یفرهنگ

سرررمایه فرهنگی به معنی ق رت یررناخک و قابلیک اسررتهاج  از . (Light, 2004)رج  ک

جربرگیرن   تمایالت پای ار فرج هسرک کا های فرهنگی توسر  هریل از افراج اسرک و 

 .(1382)ف وهی   گرجج  که جر خال  ادتماعی ی ن جر فرج انبایته می

( سررمایه فرهنگی  1به سره صرورت ودوج جارج» )سررمایه فرهنگی  ، بورجیوزع   به

یروج که میهای سررمایه فرهنگی از ای  حقیقک اسرتنبات  یافته  بی رتر ویژگیت سر 

( 2گیرج. )فرض میجر حالک بنیاجی  خوج، با دسررر  پیون  خورج  و ت سررر  را پیش

سررررمرایره فرهنگی عینیرک یرافتره، جر قرالر  کرا هرای فرهنگی )مراننر  تدررراویر، کتراب، 

  مسرررا را هرا و  هرا و نقر هرای ای  نظریره، ابزار و هیر ( کره رجپرا و تحقق نظریرهنرامرهلغرک

ی اسرک سراز ینیکع   یر لی از ایه فرهنگی نهاجی یر  سررم( 3یاب . )اسرک  ت لی می

(Bourdieu, 1986) .بااسررتع اج، تالش، و ت ربه فرج  یافتهت سرر فرهنگی   سرررمایه

 زمه سررمایه فرهنگی    .روجیروج و جرنتی ه، با مر  جارن   آن از بی  میحاصرا می

یلی و برای کسر  انوا  م ار  تحدر یکنهاجی یر  ، ودوج افراجی مسرتع  و باصرالح

همننی ، ودوج نهاجهای رسررمی که ای  م ار  تحدرریلی را صرراجر و و    جان ررگاهی

 .(1386کارکنان ندرآباجی    &)نیازی رسمیک ببخ  ، اسک 

بر اسرررا  اجبیرات و پی رررینره م رالعراتی صرررورت گرفتره، مر   مههومی پژوهش  

 بای .( می1صورت ی ا )به
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 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 . روش پژوهش 5
یر   بایر  و از روش تحقیق کمی اسرتهاج ای  پژوهش ازلحاظ ه ف کاربرجی می

اسرک. همننی ، پژوهش ازنظر راهبرجی پیمایش، ازنظر میزان کنتر  متغیرها از نو  

هیرآزمرای ررری، و ازنظر زمرانی مق عی بوج. درامعره آمراری پژوهش یرررامرا زودی   

جر سرا  تحدریلی   های جولتی یرهر تهرانحدریا جر جان رگا جان ر وی یراها به ت

  ن ایرکبوج. ازآن اکه آمار م رخدری از تع اج جان ر ویان متلها ودوج  1400-1399

ح   دامعه   کهیل ا، ح   نمونه مناسرر ، با اسررتهاج  از فرمو  کوکران برای هنگام

جان رر و به  384  ، برابر با05/0آماری معلوم نیسررک و با جر نظر گرفت  مق ار خ ای 

 جسک آم .  

گیری های ای  پژوهش، پرس نامه بوج. دهک سن ش و ان از آوری جاج ابزار دم 

آزری  و هم اران اسرتهاج  خرسرن ی زنایرویی، از مقیا  خرسرن ی زنایرویی ناتان ا .

 100تا   10سؤا  جارج و میزان خرسن ی زنایویی را جر طی   10گرجی . ای  مقیا   

ی سررن ش سرررمایه ادتماعی، از مقیا  سرررمایه ادتماعی اونی   و سررن  . برامی

بع » م رارکک جر  8سرؤا  جارج و    36( بهر  گرفته یر . ای  پرسر رنامه 2000بول  )

ادتما ، فعا  بوجن جر ادتما ، احسرا  اعتماج و امنیک، ارتبات با همسرایگان، ارتبات 

رواب  کاری را مورجسررن ش ها، ارزش زن گی و با جوسررتان و خانواج ، پ یرش تهاوت

جه . برای سرررن ش سررررمایه فرهنگی، بر اسرررا  اجبیات نظری و م العات  قرار می

بورجیو،    پی ررری  هم رراران،  2004   یررک،  1986)مرراننرر   و  مخترراری    1395) ،

گویه و جر سرره بع    14ای ت وی  گرجی  و سرررمایه فرهنگی با توده به پرسرر ررنامه

  گیری قرار گرفک. جی یررر   مورجسرررن ش و ان از عینیرک یافتره، ذهنیرک یافتره و نهرا

که جر   ینظراننهر از اسرتاجان و صراح   7یر   توسر  صروری پرسر رنامه ت وی  روایی
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هایی جر حوز  روان ررناسرری و م رراور  و آموزش عالی تخدرر  جایررتن  و پژوهش

و تا ی    یهای مرتب  با موضرو  ای  پژوهش به ان ام رسران   بوجن   مورجبررسرحوز 

آزمون  های مورجاسرررتهراج  جر پژوهش، پیشر گرفک. برای بررسررری پایایی مقیرا قرا

، آلهای کرونباد محاسربه یر . بر یر  یاهای ت مان ام گرفک و بر اسرا  پرسر رنامه

 ,George & Mallery)یررر   توسررر اسرررا  نتایح آلهای کرونباد و معیارهای ارا ه

برای خرسرن ی زنایرویی    های مورجاسرتهاج  برای ان ام پژوهشا ، پایایی مقی)2003

و برای ابعاج سررمایه  91/0تا   76/0، برای ابعاج سررمایه ادتماعی جر طی  86/0برابر 

 .قبو  تا عالی ارزیابی ی از قابابه جسک آم  و ل ا،  83/0تا  79/0فرهنگی جر طی  

از تا ی  روایی و پایایی، با    یافته، پ توسررعهب ی  ترتی ، پرسرر ررنامه ت وی  و 

گیری تدراجفی برای ت میا جر اختیار جان ر ویان یراها به تحدریا اسرتهاج  از نمونه

ها که ت میا پرسر رنامهبا توده به ای   های جولتی یرهر تهران قرار گرفک.جر جان رگا 

ها صرورت گرفک، برای رف  مح وجیک جسرترسری به جر زمان کرونا و تع یلی جان رگا 

ها  صرورت نسرخه ال ترونی ی طراحی گرجی  و با هم اری جان رگا نمونه، پرسر رنامه به

افزار آماری با اسررتهاج  از نرم  ،هاآوری جاج پ  از دم به گرو  نمونه ارسررا  گرجی .  

SPSS    ها به کار  جاج  وتحلیایه، آمارهای توصرریهی و اسررتنباطی برای ت ز23نسررخه

 گرفته ی .  

 هش های پژو. یافته6

 های توصیفییافته.  1-6

از چه سرر حی از   جان رر ویان متلها» ای  بوج که  نخسررک ای  پژوهش  سررؤا 

، میانگی   جسرررک آم  های بهجاج   بر اسرررا خرسرررن ی زنایرررویی برخورجارن ؟«.  

 28/9و انحراف معیار برابر  ( 100)از  34/70خرسرن ی زنایرویی پاسرخگویان برابر با  

توان گهک از سر   متوسر  با تر اسرک، می  میانگی   میزان کهی با توده به ا .اسرک

های آزمون  یافته  بایررر .خرسرررن ی زنایرررویی پاسرررخگویان جر سررر   م لوب می

زنایرویی جان ر ویان بر اسرا  دنسریک  اسرتیوجنک جر خدرو  مقایسره خرسرن ی تی

خرسرن ی زنایرویی زنان بی رتر از مرجان اسرک، هرچن  ای  تهاوت ازنظر    ،ن ران جاج

 .(t= -1.050, sig.= .294)جار نبوج آماری معنی

طرفه برای مقایسره خرسرن ی زنایرویی با توده به های تحلیا واریان  یلیافته

های مختل  زن گی  ویان با سررا های زن گی م ررتر  ن رران جاج که جان رر سررا 
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جار بایرن  و ای  تهاوت معنیم رتر  جارای سر وح متهاوت خرسرن ی زنایرویی می

جار، از آزمون  های معنیمنظور یرهاف نموجن تهاوت. به(F= 2.83, sig.= 024)اسرک 

های  یر   اسرک. بر اسرا  یافته( منع  1ها جر د و  )جان   اسرتهاج  گرجی  و یافته

سرررا  زن گی م رررتر  با    5و  4جار بی  زودی  جارای م  ، تهاوت معنیآجسرررکبه

 4سرا  زن گی م رتر  جارن . برای  اسرا ، گروهی که   4زودینی اسرک که کمتر از  

سرا  از زن گی م رترک ران گ یرته اسرک سر   بی رتری از خرسرن ی زنایرویی را 

 ها گزارش کرجن .  نسبک به جیگر گرو 

 
 دانکن نتایج آزمون   -1جدول 

 متغیر
زن گی  سا  های 

 م تر  

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

  43/66 سا    2 خرسن ی زنایویی

  71/70 سا  و کمتر   1

  11/71 سا    3

 27/73  سا    4

 73/73  سا  و بی تر   5

 
  جان ر ویان متلها   سرؤا  جوم پژوهش سر وح سررمایه ادتماعی و سررمایه فرهنگی

قرار  یبررسرر بُع  مورج 8سرررمایه ادتماعی پاسررخگویان جر    .قرارجاجرا مورج پرسررش  

ان  از» م رارکک جر ادتما  برابر با  گرفک. ح اک ر نمر  مربوت به هریل از ابعاج عبارت

، ارتبات با  20، احسررا  اعتماج و امنیک برابر با  28، فعا  بوجن جر ادتما  برابر با  28

ها برابر ، پ یرش تهاوت12، ارتبات با جوسرتان و خانواج  برابر با  20همسرایگان برابر با  

آم   با  جسرک. مقایسره میانگی  به12، رواب  کاری برابر با  8ارزش زن گی برابر با    ،8با  

جه  که تمامی ابعاج  ح اقا و ح اک ر نمر  قابا کسرر  از هرک ام از ابعاج ن رران می

 (.2سرمایه ادتماعی جر س   م لوب و با تر از متوس  قرار جارج )د و  
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 بعاد سرمایه اجتماعی میانگین و انحراف معیار ا  -2جدول 

 انحراف معیار  میانگی   ابعاج  رجی 

 78/1 84/19 م ارکک جر ادتما   1

 54/1 35/21 فعا  بوجن جر ادتما  2

 45/1 73/15 احسا  اعتماج و امنیک  3

 97/0 11/13 ارتبات با همسایگان  4

و   5 جوستان  با  ارتبات 

 خانواج  

64/10 95/0 

 95/0 13/6 ها پ یرش تهاوت 6

 01/1 42/6 ارزش زن گی  7

 34/1 57/8 رواب  کاری  8

 
قرار گرفک. ح اک ر نمر   یبُع  مورجبررسرر 3سرررمایه فرهنگی پاسررخگویان جر 

، عینیرک یرافتره برابر برا  25ذهنیرک یرافتره برابر برا    انر  از»مربوت بره هریرل از ابعراج عبرارت

آم   هریل از ابعاج با ح اقا و جسرکبه. مقایسره میانگی   15، نهاجی یر   برابر با  30

جه  که هر سره بع  سررمایه فرهنگی جر ح اک ر نمر  قابا کسر  از هریل ن ران می

 (.3، جر س   م لوب قرار جارج )د و   یگرجعبارتس   با تر از متوس  و به

 
 میانگین و انحراف معیار ابعاد سرمایه فرهنگی -3جدول 

 انحراف معیار  میانگی   ابعاج  رجی 

 41/1 17/16 ذهنیک یافته  1

 56/1 41/22 عینیک یافته  2

 51/1 15/11 نهاجی ی    3

 

 های استن اطییافته. 2-6

سررمایه  جارج وآیا ارتباطی بی  منظور پاسر  به سرؤا  سروم پژوهش که بیان میبه

ای رران ودوج جارج؟« از آزمون  ادتماعی جان رر ویان متلها و خرسررن ی زنایررویی 

 دهک بررسری همبسرتگی بی  ابعاج سررمایه ادتماعی و خرسرن ی زنایروییپیرسرون  

راب ه بی  م ارکک جر ادتما ، احسا  اعتماج  جه »  ها ن ان میاستهاج  گرجی . یافته
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و ارزش زن گی با خرسرن ی زنایرویی با احتما   و امنیک، ارتبات با جوسرتان و خانواج  

 99ها با خرسرن ی زنایرویی با احتما  جرصر  اطمینان و راب ه بی  پ یرش تهاوت 95

جر پاسر  به سرؤا  چهارم  جار اسرک. همننی ،صرورت م بک و معنیجرصر  اطمینان به

و جان ررر ویران مترلهرا    فرهنگیسررررمرایره  جارج وآیرا ارتبراطی بی   پژوهش کره بیران می

های مربوت به بررسرری  بر اسررا  یافتهای رران ودوج جارج؟«، خرسررن ی زنایررویی 

همبسرتگی بی  ابعاج سررمایه فرهنگی و خرسرن ی زنایرویی، همبسرتگی بی  تمام ابعاج  

صرورت م بک جرصر  اطمینان به 95سررمایه فرهنگی با خرسرن ی زنایرویی با احتما   

 .(4جار اسک )د و  و معنی

 
 ستگی بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی با خرسندی زناشوییآزمون همب -4جدول 

ضری     متغیر

 همبستگی

معنی -س   

 جاری 

 015/0 132/0 م ارکک جر ادتما   سرمایه اجتمایی 

 279/0 083/0 فعا  بوجن جر ادتما 

 011/0 139/0 احسا  اعتماج و امنیک 

 132/0 093/0 ارتبات با همسایگان 

با   و  ارتبات  جوستان 

 خانواج  
134/0 

012/0 

 008/0 156/0 ها پ یرش تهاوت

 023/0 128/0 ارزش زن گی 

 157/0 025/0 رواب  کاری 

 025/0 103/0 ذهنیک یافته  سرمایه فرهنیی

 019/0 119/0 عینیک یافته 

 036/0 107/0 نهاجی ی   

 
متلها    جان  ویان  فرهنگی سرمایه و  ادتماعی سررمایه  سرؤا  پن   پژوهش، تل یر

مباجرت به ان ام تحلیا را بررسری نموج. ب ی  منظور،   ای ران  زنایرویی خرسرن ی بر

آم   آم ، ب ی  معنی که جسرکبه  523/0رگرسریون گرجی . مق ار ضرری  تعیی  برابر 

جرصرر  تغییرات متغیر وابسررته )خرسررن ی زنایررویی( توسرر  ابعاج سرررمایه  3/52

 (.5یوج )د و   نگی تبیی  میادتماعی و سرمایه فره
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 ضریب تبیین و ضرایب استاندارد برآورد شده -5جدول 

 ضرای  استان ارج  متغیر مستقا ضری  تبیی   متغیر وابسته 

 257/0 م ارکک جر ادتما   523/0 خرسن ی زنایویی

 - فعا  بوجن جر ادتما  

 318/0 احسا  اعتماج و امنیک 

 - همسایگان ارتبات با  

 291/0 ارتبات با جوستان و خانواج  

 344/0 ها پ یرش تهاوت

 227/0 ارزش زن گی 

 - رواب  کاری 

 356/0 ذهنیک یافته 

 387/0 عینیک یافته 

 318/0 نهاجی ی   

 
نتایح مربوت به ضرررای  اسررتان ارج حاکی از آن اسررک که جر میان ابعاج سرررمایه  

( 344/0ها بی تری  تل یر را بر خرسن ی زنایویی جارج )بتا=  پ یرش تهاوتادتماعی،  

و جر میان ابعاج سررمایه فرهنگی، سررمایه عینیک یافته بی رتری  تل یر را بر خرسرن ی  

 (.387/0زنایویی جارج )بتا=  

 گیری نتیجه-7
بخش و پای ار نیسررتن  و  های م ررتر  زنایررویی رضررایکها و زن گیتمام ازجواج

های خرسرن  به های ناخرسرن  مزایای کمتر و معای  بی رتری نسربک به ازجواجاجازجو

زنرایرررویی را میهمرا  می لر ا، خرسرررنر ی جر زنر گی  از مه آورنر .  تری  و توان 

تری  عوامرا برای پرایر اری زنر گی م رررتر  بیران کرج و برا تودره بره ای  مه ،  حیراتی

نایرویی ک  بایر ، احتما  د ایی  بگویی  چناننه میزان خرسرن ی زکه ایرتبا  نیسرک 

و طالق عراطهی و طالق قرانونی افزایش خواهر  یرافرک. ی ی از متغیرهرای اصرررلی ای  

   ای  بوجپژوهش که مورجم العه قرار گرفک، خرسرن ی زنایرویی بوج و سرؤا  م رح 
جان ر ویان از چه سر حی از خرسرن ی زنایرویی برخورجارن ؟ نتایح م العه حاکی از 

 رر ویان متلها جارای سرر   با یی از خرسررن ی زنایررویی هسررتن .  آن بوج که جان

های زن گی م رتر  ن ران جاج که مقایسره خرسرن ی زنایرویی زودی  بر اسرا  سرا 
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های مختل  زن گی م ررتر  جارای سرر وح متهاوت خرسررن ی  جان رر ویان با سررا 

ی  هاگوی  خرسرن ی زنایرویی جر سرا بایرن . ل ا، فرضریه صرهری که میزنایرویی می

یوج. تحلیا جاری با ی  یگر نیسک، رج میمتهاوت زن گی م تر  جارای تهاوت معنی

ها ن رران از آن جارج که زودینی که ح اقا چهار سررا  از زن گی م ررترک رران جاج 

گ یرته اسرک سر   بی رتری از خرسرن ی زنایرویی را نسربک به جیگر زودی  گزارش  

 بای . همسو می(  1994نولر و هم اران ) های پژوهشنتایح ای  م العه با یافته کرجن .

نتایح آزمون همبسرتگی بی  سررمایه ادتماعی با خرسرن ی زنایرویی ن ران جاج»  

هرا، ارتبرات برا  بی  م رررارکرک جر ادتمرا ، احسرررا  اعتمراج و امنیرک، پر یرش تهراوت

جار ودوج جوسرتان و خانواج ، ارزش زن گی با خرسرن ی زنایرویی راب ه م بک و معنی

گوی  بی  سرررمایه ادتماعی )یرراما  صررهری که می هایای  اسررا ، فرضرریهجارج. بر  

م ررارکک جر ادتما ، احسررا  اعتماج و امنیک، ارتبات با جوسررتان و خانواج ، ارزش  

جاری ودوج ن ارج  رج ها( و خرسرررنر ی زنایرررویی راب ره معنیزن گی، پ یرش تهراوت

ادتماعی )یراما فعا  بوجن  گوی  بی  سررمایهصرهری که می  هاییروج. اما، فرضریهمی

جاری جر ادتما ، ارتبات با همسرایگان، رواب  کاری( و خرسرن ی زنایرویی راب ه معنی

به ( 2000یررروج. جر خدرررو  نتایح جیگر م العات، رینارجز )ودوج ن ارج  تا ی  می

( 1393زاج  و هم اران )قلی کرج  اسک.راب ه بی  سرمایه ادتماعی و خرسن ی ایار 

ن جایررتن ، هرچه زودی  جر زن گی م ررتر  خوج از میزان با تری سرررمایه نیز بیا

من ی و خرسرررن ی با تری خواهن  جایرررک. ادتماعی برخورجار بایرررن ، رضرررایک

یرافتره پژوهشهمننی ،  برا  ای  م رالعره  و هم راران )قر   هرایهرای  (، 1394جاهی 

(، و زو و 2013(، گرووی  و گرووی  )2014(، هران )1390مقدررروجی و هم راران )

توان های ای  بخش میطورکلی، بر اسرا  یافتهبایر . بههمسرو می( 2018هم اران )

چنی  برجایرررک کرج که هرچه میزان سررررمایه ادتماعی زودی  بی رررتر بایررر ، از 

آی   میها چنی  برمن  خواهن  ی . از یافتهخرسن ی بی تری جر زن گی م تر  بهر 

ب  افزایش میزان سررررمایه ادتماعی افراج که م رررارکک و هم راری جر ادتمرا  سررر

اسرک. ای  یافته به اهمیک و   یرگ اریروج و ای  امر، بر میزان خرسرن ی زنایرویی تل می

ها گیریمزایای بسیار هم اری و م ارکک جر محی  خانواج  و بی  زودی ، جر تدمی 

 ی زنایرویی را جار ارزش زن گی و خرسرنها راب ه معنیکن . یافتهو جر امور، ایرار  می

تا ی  کرجن . برای  اسررا  چناننه زودی  به ای  باور برسررن  که زن گی ارزیررمن  و 

امی   جر زن گی م رتر ، نا  آم  یشهای پ بامعنا اسرک، جر مقابا م ر الت و ناهمواری

یرون  و با هر چالش و تعارض به ف ر د ایی و از ه  گسرسرت  کانون گرم خانواج  نمی
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کنن  تا با صربر و یر یبایی و همه ری ی  یگر و یا با کمل الش میافتن . بل ه تنمی

ها را پ رررک سرررر بگ ارن  و به خرسرررن ی  گرفت  از فرج م ل  و متخدررر ، چالش

 زنایویی برسن . 

نتایح آزمون همبسرتگی بی  سررمایه فرهنگی و خرسرن ی زنایرویی ن ران جاج» بی  

خرسرن ی زنایرویی راب ه م بک و سررمایه ذهنیک یافته، عینیک یافته، نهاجی یر   با  

گوی  بی  سرررمایه صررهری که می هایجاری ودوج جارج. بر ای  اسررا ، فرضرریهمعنی

فرهنگی )یراما عینیک یافته، ذهنیک یافته، نهاجی یر  ( و خرسرن ی زنایرویی راب ه  

مختراری و   هرای پژوهشیررروج. نترایح م رالعره برا یرافترهجاری ودوج نر ارج  رج میمعنی

توان چنی  بیان جایک، سرمایه فرهنگی قاجر اسک همسو اسک. می(  1395هم اران )

آن،  ی رهانرژی عراطهی مهیر  و م بتی جر تعرامالت بی  همسرررران ای راج کنر  کره جرنت

خرسرن ی زنایرویی حاصرا گرجج. اگر زودی  از محدرو ت و کا های فرهنگی که جر 

ن اعضای خانواج  به بازار های جرسرک زیست  و تعاما صحی  میاحوز  خانواج  و یریو 

یروج، اسرتهاج  کنن   بهتر قاجر خواهن  بوجن یررای  تعارض زا را م یریک  عرضره می

طور نسرربتی از سرر   خرسررن ی با تری  ، جر زن گی م ررتر  بهی هکنن  و جرنت

برخورجار خواهن  یرر . جر مقابا، اگر اسررتهاج  از کا ها و وسررایلی مانن  تله  همرا ، 

طور نامناسررر  و ب ون  های ادتماعی بهوگ ار جر یرررب هنی ، گ رررکتاپ و همنلپ

روج که افراج را به سرررمک فرجگرایی و ریزی و م یریک ان ام یررروج، بی  آن میبرنامه

د ایی از فضرای گرم خانواج  سروق جه ، که ای  امر ناخرسرن ی همسرر را به جنبا   

 خواه  جایک.

هرا  سررررمرایره ادتمراعی، پر یرش تهراوت  هرا بیرانگر آن بوج کره جر میران ابعراجیرافتره

بی رتری  تل یر را بر خرسرن ی زنایرویی جارج و جر میان ابعاج سررمایه فرهنگی، سررمایه 

توان ، میی ترت  ی جارای بی رتری  تل یر بر خرسرن ی زنایرویی اسرک. ب   یافته ینیکع 

و صر     توان هیچ جو انسرانی را یافک که جقیقاًگهک که چناننه زودی  با یرن  که نمی

ان    جرصر  یربیه ی  یگر بایرن  و افراج جارای یررای  ریر  و زیسرک و ت ارب متهاوت

تر خواه  یر  و بهتر با یررای  تعارض و اختالف کنار ها پ یرفتنیآنگا  پ یرش تهاوت

آین  و همی  امر، خرسرررن ی زنایرررویی را افزایش خواه  جاج. زن گی م رررتر  می

سرک که زن و یروهر ب انن  و بیاموزن  تا موقعیک ا ی مسرتلزم ا من یکخرسرن  و رضرا

طرف مقابا را جر  کن  و از نگا  و جرینه جی  همسرررر خوج به زن گی و روی اجهای  

تح ی  خانواج  و »های کلی خانواج ،  سررن  سرریاسررک 5م ابق بن   بنگرن .    آم  یشپ 

جت و ارتقاز سررررمایه ادتماعی آن بر پایه رضرررایک و اندررراف، خ مک و احترام و مو
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ای  هرای آموزیررری، تربیتی و رسرررانرهکرارگیری ی ارارچره ظرفیرکبر بره  یر ا ترلکبر رحمرک

م رح گرجی   اسرک. برای    «یک رور جر دهک تح ی  بنیان خانواج  و رواب  خانواجگ

آن بر خرسرن ی زنایرویی   یرگ اریاهمیک سررمایه ادتماعی و تل  اسرا  و با توده به

های ریزیها و برنامهگرفک  بایسته اسک سیاسککه جر پژوهش حاضر مورج تا ی  قرار 

یروج تا  قرار جهن  و پی رنهاج می  ی های دمعی را مورج تلکجان رگاهی ارزش فعالیک

های جرون هایی فراه  یرروج تا م ررارکک و ا ربخ رری جان رر ویان جر فعالیکزمینه

 ویان، برای ارتقای سررمایه ادتماعی جان ر جان رگاهی و برون جان رگاهی تقویک گرجج.

قرار  یرسرمی جان رگا  مورجبازنگرهای آموزش رسرمی و هیریروج برنامهپی رنهاج می

گیری و حا مسروله م رارکتی جر هایی همنون احترام، هم لی، تدرمی گیرج و مهارت

 های جرو  جان گاهی دای گیرج.سرفدا

  ی  زنایویی تلکبر اسا  نتایح م العه که به اهمیک سرمایه فرهنگی بر خرسن ی 

های مرتب  باهنر ع رق های فرهنگی جر زمینهیروج کتاب و بسرتهجارج، پی رنهاج می

های حا تعارض، ازجواج و زنایرویی موفق به جان ر ویان ورزی ن، ع رق پای ار، مهارت

ای برای زن گی آرام، موفق، یرراج و خرسررن  زودی  فراه  گرجج.  اه ا کنن  تا زمینه

ها و تر عما نموج  و با ان ام آزمونز م رراور  جان ررگا ، فعا یرروج مراکپی ررنهاج می

های معتبر، سر وح سررمایه ادتماعی و فرهنگی جختران و پسرران جان ر وی جر تسرک

  ینی یررررف ازجواج را مورجسرررن ش قرار جهنر  تا بتواننر  جر راسرررتای همسررران گز

ی بعر ی آن بخ ررری ارا ره جهنر  ترا از طالق و پیرامر هراهرای مهیر  و نتی رهراهنمرایی

های کلی خانواج  نیز موضرو  مه  م راور  سرن  سریاسرک 10جر بن    دلوگیری یروج.

ای و آموزش قبا، حی  و پ  از سرامان هی نظام م راور اسرک و  ذکریر  صرورت ب ی 

ت  یا خانواج  و تسهیا جسترسی به آن بر اسا  مبانی اسالمی رررر ایرانی جر دهک 

  نموجن مراکز م رراور  جان ررگا  و نیز اتخاذ برای  اسررا ، فعا .«اسررتح ام خانواج 

من ی ای تخدردری و بهر تمهی ات مناسر  مانن  معرفی جان ر ویان به مراکز م راور 

 گرجج.  های جان  ویی پی نهاج میای ان از تخهی 
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 منابع و مأخذ

 فارسی منابع 

(. نقش سررمایه ادتماعی  1398م ی ی  م. )  &اکبری  ب.  فرگک  آ.  علی خوا    .    -

پژوهش های روان ررناختی  بینی صررمیمیک زنایررویی زودی .  و روان ررناختی جر پیش
 .114-95   ادتماعی

  بر  مبتنی  هایآموزش  ا ربخ رری  بررسرری(.  1395. )ن   مقت ری  &آدلی  هی ی   .    -

سرومی  کنهران  بی  المللی پژوهش های  .  زنایرویی  تعارضرات  کاهش  بر  گاتم   نظریه
 باتومی گردستان.  نوی  جر م یریک، اقتداج و علوم انسانی.

(. بررسری راب ه سررمایه ادتماعی و رضرایک از زن گی  1398لل  ف. )  &آخون ی  م.    -

 .34-1   ادتماعی خراسان  -فدلنامه م العات فرهنگی  زنایویی جر یهر بیردن .  

(. همسرررگزینی جر ان ی رره جینی. م العات راهبرجی زنان،  1383سررا ری فر، م.ر. ) -

 .25یمار   

(. سررن ش سرررمایه ادتماعی جر میان  1394بابایررم   آ. )  &.   صررالحی امیری    -

 .59-47   م یریک فرهنگیجان  ویان.  

 تهران» ن ر نی.  تاری  نظریه های انسان یناسی.(.  1382ف وهی  ن. ) -

(.  1394جرخ رران نیا  ف. )  &قر  جاهی  ش.  مرجی پیرسررل ان  ف.  قاجری  انوی  ر.   -

ایک زنایویی جر میان کارکنان بهزیستی یهر  بررسی راب ه بی  سالمک ادتماعی و رض

 م ه .  جومی  کنهران  بی  المللی روان ناسی، علوم تربیتی و سبل زن گی.کرج.  

(. نقش مولهه های سررمایه ادتماعی  1393اسرماعیلیان ارجسرتانی  ز. )  &قلی زاج   آ.    -

- 37   جانش و پژوهش جر روان رناسری کاربرجیبر رضرایک زنایرویی جان ر ویان متاها.  

46. 

(. رضررایک زنایررویی زنان و ارتبات  1395ح تی نیا  م. )  &مختاری  م.  احم ی   .    -

 .574-555   فدلنامه خانواج  پژوهیآن با سرمایه فرهنگی زن و یوهر.  

(. ارتبات سرررمایه های روان یررناختی و فرهنگی با  1399مناجی  م. )  &مهرجنژاج  ن.    -

م رالعرات زن و  العره» فرهنگیران بهبهران(. خ رررونرک خرانگی جر زنران متراهرا )مورج م ر 
 .213-189   خانواج 

ررسرری دامعه یررناختی راب ه  ب(.  1390توکا  م. )  &مقدرروجی   .  معی فر   .    -

م له م العات ادتمااعی  سررمایه ادتماعی و رضرایک زنایرویی جر زودی  یرهر کرمان.  
 .20-1   ایران
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م العه راب ه بی  سررررمایه  (.  1394یرررریهی  ح. )  &ندررررتی نژاج  ف.  سرررخایی  ا.    -

   فرهنگی  -فدرلنامه م العات توسرعه ادتماعی.  ادتماعی دوانان و میزان یراجکامی آنان

143-167. 

(. تبیی  دامعه یررناختی راب ه سرررمایه  1386کارکنان ندرررآباجی  م. )  &نیازی  م.    -

 .80-55   م العات ملیفرهنگی خانواج  با هویک ادتماعی دوانان.  
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