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 چکیده 

 ریی مسائل در جهان در حال تغ نیتراز مهم یکیها استحکام خانواده یامروزه تلاش برا

 نی . ثب ا  ب ا استیکردن نیسقف زندگ کی ری. مراد از خانواده مستحکم صرفاً در زاست

. حال اگر خ انواده ودشیمنحل م نکایا ای ماندیم یازدواج سالم باق ایمسئلا اشاره دارد کا آ

را یک فضای اجتماعی در نظر بگیریم کا موقعیت اف راد ددر ای ن تحقی و زوج ین  در آن 

عن وان ی ک ه ای س رمایا را ب اشود و کارکردبرحسب حجم و نوع سرمایا آنان مشخص 

کند در نظر بگیریم، پس در ای ن رابطا اجتماعی کا با دارنده خود قدر  و منزلت اعطا می

های فرهنگ ی و برآنیم تا با بررسی این مسئلا بپردازیم کا مکانیسم ت ثثیر س رمایاپژوهش 

 ضر بررس ی هدف از پژوهش حا اقتصادی زوجین بر میزان استحکام خانواده چگونا است؟

اس تحکام خ انواده در ش هر  زانیبر م نیزوج یاقتصاد -یفرهنگ یهاایسرما ریتثث سمیمکان

پژوهش ساختار قدر  در خانواده و نوع  نیشده در ارفتاگدرنظر یهاسمیسنقر است. مکان

ها بر استحکام خ انواده و آنیاز طر یو اقتصاد یفرهنگ یهاایاست کا سرما نیروابط زوج

مرب و  ب ا های در تدوین چارچوب نظری این پژوهش، ترکیبی از نظری ا. گذارندیم ریتثث

مرب و  ب ا های تار ق در ، نظری امربو  با مکانیس م س اخهای خانوادۀ مستحکم، نظریا
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روش اقتصادی بوردیو اس تااده ش ده اس ت. -مکانیسم نوع روابط و نظریا سرمایا فرهنگی

و  افت ایها با استااده از اب زار پرسش ناما س اختبوده و داده یشیمایو پ یمطالعا حاضر کم

و با اس تااده  ندشهر سنقر بود یخانوارها همۀ یشده است. جامعا آمار یاستاندارد گردآور

ی اطبق ا یریگنار محاس با ش ده اس ت. روش نمون ا 373از فرمول کوکران، حجم نمونا 

ه ا در ای ن ش هر از لح ات اس تحکام دهد کا بیش تر خانوادهیج پژوهش نشان می. نتااست

هستند. از لحات مکانیسم ساختار ق در ، های نسبتاٌ متوازن و منسجم خانواده جزو خانواده

و از لح ات ن وع رابط ا  دارای میزان مشارکت کم در درون خ انواده هس تند بیشتر زوجین

. براس ا  نت ایج تحقی و، س رمایا ان ددموکراتیکبیشترین درصد زوجین دارای رابطا نیما

اقتصادی بر استحکام خانواده تثثیر مستقیم ندارد، ولی سرمایا فرهنگی هم با شکل مستقیم 

 گذارد.خانواده تثثیر می و هم از طریو مکانیسم بر استحکام

 ط.ساختار قدر ، نوع رواب ،یاقتصاد ایسرما ،یفرهنگ ایاستحکام، سرما: هاکلیدواژه

 . مقدمه 1

ت رین مس ائل در جه ان در ح ال تغیی ر ها یکی از مهمامروزه تلاش برای استحکام خانواده

ها، وظ ایف آن نقش دهندهاست. تعادل و استحکام خانواده مستلزم آن است کا اعضای تشکیل

ه ا و انتظ ارا ، در  بودن نق شو کارکردهای خود را کا شامل ارضای نیازهای اعضا، روشن

 ؛ 4371روح گروهی حاکم بر خانواده است، با طور صحیح و کامل انج ام دهن د داس ماعیلی، 

پس صرفاً در زیر یک سقف زندگی کردن نشانا استحکام و ثبا  خانواده نیست. همسرانی ک ا 

ها کامل اً قط ش ش ده ی ا ب دون می ل و کا ارتبا  بین آنکنند، درحالیزیر یک سقف زندگی می

رضایت است و از هرگونا حمایت احساسی هم محروم هس تند، نم اد ی ک خ انواده توخ الی 

ای کا در آن میان زن و شوهر ان س و الا ت نباش د، ک انونی شک، کانون خانوادههستند. بدون

ان کا نخستین آثار سوء خود را بر سلامت روانی و جس مانی اعض اء است همچون جهنم سوز

  .  4331پژوه، گذارد دباباقی می
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های اجتماعی، خانواده نقش و اهمیتی خ ا  و بس زا دارد. در بین تمامی نهادها و سازمان

با اند، همۀ مصلحان، حتی رؤیاگرایان و آنان کا تمامی آنان کا در باب سازمان جامعا اندیشیده

درس تی ان د. ب اناکجاآباد روی کردند، بر خانواده و اهمیت حیاتی آن برای جامعا تثکید ورزیده

ه ایی س الم برخ وردار نباش د. ب از تواند ادعای سلامت کند؛ اگر از خانوادهای نمیهیچ جامعا

اش د های اجتماعی نیست کا فارغ از تثثیر خانواده پدید آم ده بیک از آسیبهیچ شبها، هیچبی

ت وان خ انواده س الم را بهت رین بس تر رش  د  . در ی ک کل ام، می44،  . 4371دس اروخانی، 

ه ا و ت رین عام ل انتق ال ارزشاجتماعی و س لامت جس م و روان و مهم-های فرهنگیسرمایا

های اجتماعی و ارتقای امنیت هر جامعا دانست ترین عامل کاهش آسیبپرورش عاطای و مهم

ت رین عام ل در تحق و ای ن آث ار س از، مهمدهنده و فرهنگعنصری پرورشعنوان و زوجین با

 ؛ بن ابراین نظ ر ب ا اینک ا زن و ش وهر معم ار نظ ام 33،  . 4373پور، شگرف هستند درفیش

بسزایی بر سلامت فردی، رضایت آنان از زن دگی و ها تثثیر خانواده هستند، چگونگی ارتبا  آن

  .4331ان دارد داشنیویند، ها با فرزندانششیوه برخورد آن

ها شروع خوبی دارن د، ام ا رغم اینکا بیشتر ازدواجبرانگیز است. باازدواج، یک نهاد چالش

رس د ک ا ش ادی، ثب ا  و رض ایت از ها از رابطا خود راضی نیستند. با نظر میدرنهایت زوج

شان را با عشو شروع ها زندگی مشترک، زوج4ازدواج با خود زوج بستگی دارد. با اعتقاد گلاسر

بازد. با گذشت زمان زن دگی تدریج رنگ میکنند کا صمیمیت اولیا باکنند، ولی مشاهده میمی

ش ود، ام ا اکیری ت ب ا زن دگی مشترکش ان ب ا آهنگ ی برخی از زوجین با جدایی کش یده می

ری، دهند و برای تحمل این زندگی با مش روبا  الکل ی، پرخ وآور اداما مییکنواخت و ملال

  .1111آورند دگلاسر، استااده از مواد مخدر یا ارتباطا  نامشروع روی می

ه ا و مش کلا  درون ی های بسیاری دچ ار تنشگزاف نیست کا گاتا شود امروزه خانواده

خ اطر و گاهی نیز با شودها و مشکلا  درون خانواده گاهی با طلاق منجر میهستند. این تنش

                                                      
1. Glasser 
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دهد. خانواده چ ا زم انی ک ا ب ا میا بحران با حیا  خویش اداما هایی یک خانواده بمصلحت

ها و اختلافا  است، ب رای اعض ای آن و چا زمانی کا دچار انواع بحران شودطلاق متلاشی می

هایی اع م از مش کلا  روان ی و کن د. هزین اهای فراوانی را ایج اد میخانواده و جامعا هزینا

ها ک ا ب ا طل اق های اقتصادی. درواقش، برخی از ازدواجهزیناهای اجتماعی و اخلاقی تا آسیب

ش وند ک ا فاق د عش و، مص احبت و دوس تی های توخالی تبدیل مییابند، با ازدواجپایان نمی

کنن د روند و زم ان را س پری میهستند و همسران فقط با جریان زندگی خانوادگی با پیش می

   .131،  . 4333، 1و کید4داستیل

داشتن بنایی با سستی و ناپایداری، آن هم با هر قیمتِ ممکن ام در خانواده، نگاپس استحک

ه ا ی ا نیست. قرارگرفتن اعضای خانواده زیر یک سقف با قیمت ظلم و تعرض با یک ی از آن

م ورد از خطاه ای پوشی بیها یا توصیا و ساارش با گذشت و چشمانگاشتن حقوق آننادیده

منظور جلوگیری از طلاق و جدایی، هرگز با معنای ثب ا  عدالتی بادیگری و پذیرش ظلم و بی

یقین، سرپابودن خ انواده ب ا تحک م و ظل م انس انی و و استواری کانون خانواده نیست؛ زیرا با

تحمل و بردباری دیگ ری از س ر ناچ اری و ت ر  از فروپاش ی خ انواده، اس تحکامی در پ ی 

ش ک ثب ا  اس ت و بیبماند، از درون پوس یده و بی نخواهد داشت و اگر درظاهر پایدار باقی

  .  4331های خانواده سالم و بانشا  را داشتا باشد دنوری، تواند ویژگینمی

ت رین انسانی با همسر و اعض ای خ انواده، مهم سازی فضای خانواده و برقراری رابطاسالم

بط ا برق رار کن د، بتوان د عامل حاظ سلامت و شادابی آن است. هرکس نیاز دارد با دیگ ران را

صادقانا رفتار کند و رفتاری صادقانا از طرف مقابل خود مش اهده کن د. ول ی قب ل از هرگون ا 

خواهد زندگی بانشا  و باطراوتی داش تا باش د، عملی با علم و آگاهی نیاز دارد. اگر انسان می

د با چا سلاحی پ یش باید بداند برای رسیدن با چنین هدفی چا چیزهایی مورد نیاز است و بای

  .  4331پژوه، برود دبا

                                                      
1. Steel 

2. Kidd 
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بنابراین امروزه برای واکاوی و تبیین مشکلا  و مسائل خانواده ناچاریم این علل و عوام ل 

شد  از دنی ای ها و سبک زندگی جدید بنگریم. خانواده، امروزه بارا براسا  فرهنگ و ارزش

ها و س بک زن دگی بس یار خود ارزشجدید متثثر است. اقتصاد، تکنولوژی و فرهنگ مدرن با 

ت وان کا دیگ ر هرگ ز نمیطوریاند؛ بامتااو  از فرهنگ و سبک زندگی سنتی با همراه آورده

 با سبک زندگی و هنجارهای سنتی، خانواده امروزی را سامان داد و با نظم و ثبا  رساند.

های اس تان نمحدوده جغرافیایی این پژوهش، شهرس تان س نقر وکلی ایی یک ی از شهرس تا

 431134نا ر و تع داد خ انوار  13434کرمانشاه در غرب ایران است. ش هر س نقر ب ا جمعی ت 

های اخیر داشتا اس ت، ای ن خانوار، با تبش تغییراتی کا خانواده در سطح جهان و ایران در سال

شهر نیز با نسبت وسعت و جمعیتش بس یار تغییرپ ذیر ب وده اس ت. براس ا  آم ار و ش واهد 

مورد با ثبت رسیده اس ت ک ا عل ت  133، 4313، آمار طلاق در این شهرستان در سال موجود

م ورد ب وده  1531،  ای ن آم ار 4311اول آن اعتیاد و علت دوم آن خیانت بوده است. در س ال 

است کا علت اول آن خیانت و علت دوم آن اعتیاد ثبت شده است. نکتا حائز اهمی ت در ای ن 

ر شهرستان است. با گاتا کارشناسان خانواده، تا چند سال اخی ر عل ت آمار، تغییر علت طلاق د

ک ا در س ال درخواست طلاق یکی از علل اعتیاد، بیکاری، فقر و بیماری ب وده اس ت؛ درح الی

رتبا اول علل طلاق را ب ا خ ود اختص ا   4311خیانت رتبا دوم علل طلاق و در سال  4313

 داده است. 

 ش ود،خانوادگی کا باعث فروپاشی استحکام نه اد خ انواده میهای ترین آسیبیکی از مهم

توان استحکام و ثبا  خانواده طلاق است، اما در جامعا ایران با تکیا بر میزان طلاق قانونی نمی

تر ام ا شویم، در کنار آن آماری بزرگقانونی مواجا می را سنجید. در ایران اگر با آمارهای طلاق

ه ای ق انونی را عاطای اختص ا  دارد. ش اید دو براب ر آم ار طلاق هایکشف ناشده با طلاق

                                                      
 . سایت استانداری کرمانشاه4

 . دادگستری سنقر1
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ه ای های خ اموش و خانوادههای عاطای اختص ا  ده یم؛ یعن ی ب ا زن دگیبتوانیم با طلاق

کنند، ولی هیچگاه تقاضای طلاق ق انونی توخالی کا زن و مرد در کنار هم با سردی زندگی می

  .31،  . 4333کنند دبخارایی، نمی

گر خانواده را یک فضای اجتماعی در نظر بگیریم کا موقعیت اف راد ددر ای ن تحقی و حال ا

ه ای س رمایا را ش ود و کارکردزوجین  در آن برحسب حجم و نوع س رمایا آن ان مش خص 

کن د در نظ ر بگی ریم، عنوان یک رابطا اجتماعی کا با دارنده خود قدر  و منزلت اعط ا میبا

های فرهنگ ی و مکانیسم تثثیر سرمایا»بررسی این مسئلا بپردازد کا کوشد تا با مقالا حاضر می

 «اقتصادی زوجین بر میزان استحکام خانوادگی چگونا است؟

 . مبانی نظری تحقیق2

 . پیشینۀ تحقیق1. 2
فرهنگی زنان بر نوع اقتصادی و  بررسی تثثیر سرمایا»   در تحقیقی با عنوان  4311رضایید

در بازده  45/1نشان داد کا میانگین نوع روابط همسران « نشان در خانوادهها با همسراروابط آن

درص  د از اف  راد نمون  ا ن  وع رواب  ط ب  ین همس  ران در خ  انواده  1/31اس  ت. همچن  ین  3-4

درص د رواب ط ب ا ص ور   1/11دموکراتی ک و در درص د رواب ط نیم ا 1/35دموکراتیک، در 

ا فرهنگی رابطا میبت و معناداری با نوع رواب ط غیردموکراتیک است. سرمایا اقتصادی و سرمای

همسران در خانواده داشتا اس ت. همچن ین متغیره ای س رمایا اقتص ادی و س رمایا فرهنگ ی 

درص د از  37عنوان عوامل مؤثر بر نوع رواب ط همس ران، در کن ار ه م در م دل رگرس یون با

 واریانس متغیر وابستا را تبیین کردند. 

مقایس ا وض عیت »  در پژوهشی با عنوان 4314شهیاد و اخوان راد د امامی،احمدی، دوازده

با مقایسا وض عیت اس تحکام در ای ن دو « های نظامی و غیرنظامیاستحکام خانواده در خانواده

طور ب اهای نظامی نتایج نشان داد کا رضایت زناشویی در خانواده ها پرداختند.گروه از خانواده

ه ای و تع ارض زناش ویی و خط ر طل اق در خانوادههای غیرنظامی از خانوادهمعناداری بیشتر 
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خاطر نوع شغلشان های نظامی باکا خانوادهرغم اینباهای غیرنظامی بود. کمتر از خانوادهنظامی 

ه ای ، وضعیت استحکام خانواده در ای ن گ روه بهت ر از خانوادههای بیشتری قرار دارنداستر 

ب رای های نظ امی نتیجا تلاش فردی و سازمانی در خانواده دهندهاین امر نشانغیرنظامی است. 

 .  استها بخشی خانوادهاستحکام

  نوع تعاملا  زوجین در محیط زندگی را بررسی کرد و ب ا ای ن نتیج ا 1113د 4گیلپاتریک

یا خوشبختی مستقیم با احسا  بدبختی  رسید کا نوع تعاملا  زوجین در محیط زندگی رابطا

، زوجینی کا رواب ط ع اطای عمی و، منطق ی، دوس تانا و ص میمی را معمول طوربارد. ها داآن

اندیش، شاد و با احس ا  خوش بختی ، افرادی موفو، با اعتماد با ناس بالا، میبتکنندتجربا می

هستند. برعکس، زوجینی کا روابط عاطای مناسب با هم ندارند، اف رادی من زوی، ب دخلو، ب ا 

پایین در جامعا، ناموفو، هم واره م ثیو  و همیش ا ب ا احس ا  منا ی سطح سازگاری بسیار 

ها را بهبود دهد و دوستی، اعتماد و حمای ت را در تواند رابطابدبختی هستند. ارتبا  خوب می

و  اعتم ادیکند و بیها را تضعیف پیوندتوانند بین زوجین افزایش دهد. ارتباطا  نامؤثر نیز می

 نار  را با وجود آورد.

بین زوج ین پرداختن د. ی ارتباطی   با مقایسا الگوها4133  و فیتز پاتریک د4113د 1گاتمن

ها با استااده از ابزار پرسشناما و مشاهده با وجود دو نوع الگ وی ارتب اطی کل ی در ازدواج آن

ه ای ، زوجهای س نتیزوجیت باثبا  شامل زوج ثبا .پی بردند: زوجیت باثبا  و زوجیت بی

نی ز ش امل ثب ا  . زوجیت بیشودگزین  میددوری های اجتنابیی دآندروژن  و زوجدوجنسیت

شود. گاتمن دریاف ت ک ا در ه ر س ا الگ وی های آزاد و مستقل میناسازگار و زوجهای زوج

زوجیت باثبا  نسبت تبادل کلامی میبت با منای در جریان حل تع ارض پ نج ب ا ی ک اس ت؛ 

تقریباً ی ک ب ا ی ک اس ت؛ درنتیج ا ثبا  الگوی زوجیت بیکا این نسبت در هر دو -درحالی

 .کنندخاصی تبعیت میهای رفتاری ثبا  هر دو از الگوثبا  و بیروابط زناشویی با

                                                      
1. Gillpatrick 

2. Gottman 
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 . چارچوب نظری تحقیق2. 2

ها اس تااده ش ده اس ت. شده در این تحقیو، از سا دستا از نظریابرای بررسی مسئلا مطرح

شود ددی دگاه گ اتمن، دی دگاه های مستحکم مطرح میحوزه خانوادههای مربو  با ابتدا نظریا

-های فرهنگ یمربو  با س رمایا هایفیلیپ مک گراو، دیدگاه دیوید. اچ. السون . سپس نظریا

مربو  با مکانیسم  هایشود و درنهایت با نظریایر بوردیو  توضیح داده میاقتصادی دنظریا پی

کا شامل مکانیسم ساختار قدر  ددیدگاه بوئرمن، شود ره میاقتصادی اشا-های فرهنگیسرمایا

نظریا مبادلا، تئوری منابش  و مکانیسم نوع روابط زوجین دنظریا ارنست برگس، دیدگاه آنتونی 

 .شودگیدنز  می

 های مربوط به خانواده مستحکمدیدگاه -الف

 دیدگاه گاتمن  -1

ده د، ب روز رفتاره ای طلاق سوق م یهای پریشان را با سوی از مشخصا  ثابتی کا زوج

ن امیم   م یمکاشاا  یوحناها را سواران آخرالزمان داشاره با کتاب منای خاصی است کا ما آن

بودن قسمتی از ناسازگاری زناشویی است، این پیشگوهای خا   . هرچند منای4111دگاتمن، 

ر انتق اد، تحقی ر، حال ت های وقوع پایان یک رابطا هستند. ای ن چه ار س وار ک ادهندهاحتمال

 . زمانی کا هر چه ار 53،  . 1143گرفتن همسر  هستند دوالش، تدافعی و کارشکنی دنادیده

بینی کنیم؛ توانیم طلاق بین زوجین را پیشسوارکار در طی یک مشاجره وجود داشتا باشند، می

  و ک اهش 4111؛ کری ر و گ اتمن، 4111حتی اگر زوجین تازه ازدواج کرده باش ند دگ اتمن، 

، 1، کری ر و سوانس ون4کنیم دگاتمن، کنبینی میکیایت زناشویی را در صور  عدم طلاق پیش

ای هستند. هنگامی ک ا برحس ب ع اد  های خطر برای هر رابطادرستی نشاناها با . این4113

 شوند.در طی مشاجره استااده شوند، باعث فرسایش ازدواج و ایجاد خصومت می

                                                      
1. Coan 

2. Swanson 
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اوگرپ مکدیدگاه فیلی -2
1

 

ک ا هری ک از اعض ای آن ب ا نوب ا خ ود مانن د  داندمیای را موفو خانواده گراوفیلپ مک

کنن د و از ه ا و استعدادهایش ان اس تااده می، مهار هادرخشند. همگی از موهبتای میستاره

ها سرشار از امید، شور و ش وق و ان رژی اس ت. آناند. زندگی وضعیت و موقعیت خود راضی

ش دن ب ا اف رادی ند و هرچا را کا ب رای تب دیلاا در خانواده، مورد علاقا، محبت و احترامهآن

م ک گ راو ب رای  ورن د.آهس تند، ب ا دس ت م ی توانمند، سالم، و متکی با نا س نیازمن د آن

نظ ر او هم ین دان د. ب ا شدن یک خانواده با خانواده موفو و سالم، پنج عامل را مؤثر میتبدیل

 کنندبیشتر رهنمون می د کا خانواده را با سمت شادی، رضایتمندی، عشو و علاقاعوامل هستن

 : . این عوامل شامل موارد زیر است51،  . 4333دمک گراو، 

 ایجاد یک نظام خانوادگی مبتنی بر محبت و پذیرش؛  -

 ؛آهنگ مشخصی داشتا باشد باید زندگی خانوادگی -

 ؛رقرار کنیدهایی را در خانواده برسوم و سنت -

 در روابط خود نقشی فعال داشتا باشید. ؛ -

 ؛ها را یاد بگیریدچگونگی مقابلا با بحران -

دیدگاه دیوید. اچ. السون -3
2

 

  مدل خود را درمورد خانواده براس ا  تئ وری سیس تمی مط رح ک رد. م دل 1111السوند

ویی: یکپ ارچگی، ه ای خ انوادگی و زناش السون متمرکز است بر سا بع د مرک زی از سیس تم

های متوازن خ انوادگی پذیری و ارتبا . فرضیا اصلی مدل اولسون این است کا سیستمانعطاف

 . 411،  . 1111تر و کاراتر هستند دالسون، های نامتوازن عملیو زوجی در مقایسا با سیستم

عری ف ت« پیوند عاطای کا اعضای خانواده ب ا یک دیگر دارن د»صور  یکپارچگی خانوادگی با

توانن د در تش خیص و شود. در درون مدل، بعضی از مااهیم ی ا متغیره ای خ ا  ک ا م یمی

                                                      
1. Mc Graw 

2. Olson 
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ند از: پیوند عاطای، حدود، اتحاد، اگیری ابعاد یکپارچگی خانوادگی استااده شوند، عبار اندازه

ها و تاریح. تمرکز ساخت یکپارچگی ای ن اس ت مندیگیری علاقازمان، فضا، دوستان، تصمیم

کنن د های خانوادگی جدایی اعضایشان را در برابر باهم بودنش ان مت وازن م یطور سیستمکا چ

 . چهار سطح از یکپارچگی شامل این مورد است: رها دخیلی پایین ، 415،  . 1111دالسون، 

ه ای مت وازن جدا دپایین تا متوسط ، متصل دمتوسط ت ا بال ا  و گرفت ار دخیل ی بال ا . سیس تم

زندگی کاراتر هستند. سطوح غایی یا  های جدا و متصل  در چرخاویی دگوناخانوادگی و زناش

رسند. بس یاری آفرین با نظر میمد  مشکلنامتوازن دآزاد و گرفتار  عموماً برای روابط طولانی

روند، اغلب در یکی از دو حد غایی یا نامتوازن هس تند. ها کا با درمان میها و خانوادهاز زوج

های دارای سطوح بسیار بالای پیوستگی دگرفتار  و سطوح بس یار السون، خانوادهبراسا  مدل 

  .417،  . 1111کنن د دالس ون، پایین پیوستگی دآزاد  ب ا س مت مش کلا  س وق پی دا م ی

است. ما اهیم « ها و قوانین رابطامقدار تغییر در رهبری، روابط نقش»پذیری خانوادگی انعطاف

ه ا و ق وانین گو، رواب ط نق شوهای گاتدادن ، شیوهکردن، انضبا ویژه شامل رهبری دکنترل

ه ا ثب ا  را در براب ر تغیی ر پذیری بر این است کا چگونا سیستمرابطا هستند. تمرکز انعطاف

پذیری ش امل م وارد زی ر اس ت: خش ک دبس یار پ ایین ، کنند. چهار سطح انعطافمتوازن می

ذیر دمتوسط تا بالا  و متزلزل دبسیار بال ا . براس ا  م دل پقانونمند دپایین تا متوسط ، انعطاف

پذیری دخشک  برای افراد پذیری دمتزلزل  و سطوح پایین انعطافالسون، سطوح بالای انعطاف

شوند. از طرف دیگ ر، رواب ط دارای ساز میمد  مشکلها در طولانیو گسترش روابط خانواده

ه ا کارآم دتر هس تند. پذیر  برای خ انوادهو انعطاف پذیری دقانونمندسطوح متعادل از انعطاف

ه ا روند؛ بنابراین زوجبودن میبودن یا متزلزلهای نامتوازن با سمت خشکها و ازدواجخانواده

ه ا و ها هم با ثبا  و هم با تغییر نیاز دارند و توانایی تغیی ر در زم ان مناس ب، زوجو خانواده

-417، ص ص. 1111کن د دالس ون، های غیرکارآمد متمایز میدههای کارآمد را از خانواخانواده

شود. ارتب ا  کننده در نظر گرفتا می . ارتبا ، سومین بعد در مدل السون ، یک بعد تسهیل411

ش ود. ارتب ا  خ انوادگی و برای تسهیل حرکت در دو بعد دیگر ضروری در نظ ر گرفت ا م ی
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ه ای ه ای ش نیداری، مه ار ه در زمین ۀ مه ار عنوان یک گروزوجی با تمرکز بر خانواده با

گی ری کردن، خودافشایی، وضوح، استمرار پیگیری و همچن ین احت رام و توج ا ان دازهصحبت

ک ا رون د؛ درح الیهای متوازن با طرف داشتن ارتباطا  خیلی خوب پیش میشود. سیستممی

، ص ص. 1111الس ون، رون د دهای نامتوازن با طرف داشتن ارتباطا  ضعیف پیش م یسیستم

411-451  .  
 سطوح زوجین و انسجام خانواده -1جدول 

 (141، ص. 2222)السون، 

 گرفتار )نامتوازن( متصل )متوازن( جدا )متوازن( رها )نامتوازن( ابعاد

با هم  -جدایی

 بودن
 جدایی بالا

جدایی بیشتر از با هم 

 بودن

با هم بودن بیشتر از 

 جدایی
 با هم بودن خیلی بالا

 اول ما تر از من ما بیش من بیشتر از ما اول من ما-توازن من

 نزدیکی خیلی بالا نزدیکی متوسط تا زیاد نزدیکی کم تا متوسط  نزدیکی پایین نزدیکی

 وفاداری بالا وفاداری درخور توجا وفاداری کم فقدان وفاداری وفاداری

 اشترا  اساسی اشترا  بیشتر از جدایی جدایی بیشتر از اشترا  جدایی اساسی های مشتر فعالیت

 وابستگی بالا وابستگی بیشتر از استقلال استقلال بیشتر از وابستگی استقلال بالا وابستگی-استقلال

 

 1یر بوردیونظریه پی -ب

توان د شود کا ف رد میسرمایا در نظر بوردیو با هر نوع قابلیت، مهار  و توانایی اطلاق می

تسابی یا اکتسابی با آن دست یابد و از آن در روابطش با س ایر اف راد ی ا صور  اندر جامعا با

توان د اقتص ادی دث رو  ، اجتم اعی ها برای پیشبرد موقعیت خود بهره ببرد. س رمایا میگروه

شده  و  دمجموعا روابط و پیوندهای قابل استااده ، فرهنگی دتحصیلا ، دانش و فرهنگ کسب

ک ا  کند . بوردیو مشخص می415،  . 4331زما  باشد دفکوهی، حتی نمادین دپرستیژ و کاری

اقتص ادی و  وسیلۀ دو اصل و قاعدۀ متم ایز مت داخل یعن ی س رمایافضای جایگاه اجتماعی با

                                                      
1. Bourdieu 
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ه ا شود. درواقش، موقعیت افراد برحسب حجم و نوع سرمایا آنفرهنگی سامان داده می سرمایا

دبوردیو،  کنددر خانواده و سپس در جامعا مشخص میشود و جایگاه آنان را ابتدا مشخص می

4331.  

منظ ور ارائ ا ی ک ترکیب انواع سرمایا دالبتا فقط اقتصادی و فرهنگی  در ن زد بوردی و ب ا

شود. اعضای هر طبقا در هر میدان، جایگاهی مخصو  بندی اجتماعی استااده میالگوی طبقا

 ا تعیین شده است. با خود دارند کا براسا  ترکیب انواع سرمای

 -1میزان س رمایا دک م/ زی اد ،  -4تحلیل سرمایا در نزد هر طبقا با سا وجا مرتبط است: 

نس لی/ اف زایش بع د زم انی س رمایا دک اهش ب ین -3ساختار سرمایا داقتصادی/ فرهنگ ی  و 

در  هایی ک ا . بوردیو براسا  ترکیب س رمایا4337زاده، نسلی  دبوردیو، با نقل از رضویبین

و ب ا توج ا ب ا  کن داختیار افراد است، سا قشر بالا، متوسط و پ ایین را از یک دیگر متم ایز می

های اقتصادی و فرهنگی، طبقا  بالا، متوسط و پایین را با نحو درونی براس ا  تاکیک سرمایا

کن د. بوردی و طبق ا  مختل ف تقس یم میهای اقتصادی و فرهنگی با پارهتوزیش نابرابر سرمایا

ت ر باش ند، هرچا افراد از نظر سرمایا اقتصادی و س رمایا فرهنگ ی ب ا ه م نزدی ک»گوید: می

فض ای مش تر  فرهنگ ی و اقتص ادی زمین ا را ب رای ها وجود دارد. اشتراکا  بیشتری بین آن

ک ا  اندعاملان اجتماعی تا با آنجا با یکدیگر دارای مش ترکا کند. تعامل بهتر و بیشتر آماده می

بستگی با این دارد ک ا هایشان دستگاه دوبعدی با یکدیگر نزدیک باشند و میزان تااو  در این

  . 33،  . 4334دبوردیو، « در این دستگاه چقدر از هم فاصلا داشتا باشند

 های تأثیرگذار بر استحکام خانوادهمرتبط با مکانیسم هاینظریه -ج

 ساختار قدرت در خانواده  -الف

 دیدگاه بوئرمن  -1

بوئرمن در بررسی الگوهای ساخت قدر  در خانواده با سا سطح توج ا ک رده اس ت ک ا 

 : اند ازعبار 
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کن د ک ا ب ا رواب ط ب ین زن در یک سطح ساخت قدر  بین زن و ش وهر را مط رح می -

ص ور  توان د ب اوشوهر در حد تعیین و گرفتن تصمیما  اشاره دارد. در این سطح روابط می

 با شکلی برابرانا برقرار باشد؛  سلطا زن یا شوهر یا

 در سطح دوم با الگوهای نقش والدین توجا کرده است؛  -

های تربیت فرزندان را مطرح کرده است ک ا ای ن س اخت از ی ک در سطح سوم، ساخت -

طیف تشکیل شده است کا در یک سر آن سلطا کامل والدین و در طرف دیگر طی ف نظ ار  

 دارد.  حداقلی آنان بر فرزندان قرار

 نظریه مبادله -2

شناسی است. این نظریا بر ق در  زناش ویی های مهم در جامعانظریا مبادلا یکی از دیدگاه

متمرکز شده است. براسا  این نظریا، سا عنصر هنجارهای اجتم اعی، من ابش و من افش توزی ش 

یاس ت م رد در کا هنجارهایی می ل ر کندکند. عنصر اول بیان میقدر  یک رابطا را تعیین می

خانا و برخورداری از سن و پول بیشتر و تحصیلا  بالاتر و ش غل بهت ر در مقایس ا ب ا زن ان، 

موجب افزایش قدر  مردان شده است. عنصر دوم، منابش است. هری ک از دو ش ریک زن دگی 

کا منابش بیشتری میل پول، دانش یا ظاهر فیزیکی بهتر در اختیار داشتا باش ند، ق در  بیش تری 

رند. عنصر سوم، منافش است؛ یعنی هرکدام از زوجین کا منافش کمتری از این رابطا با دس ت دا

  4313، با نقل از زارعی، 1111آورد، قدر  بیشتری خواهد داشت دتیلور، 

روابط بین زن و شوهر هم ی ک ن وع مبادل ا محس وب »بدین ترتیب، از دیدگاه این نظریا 

عنوان پاداش و هزین ا ها را باشود. اگر حقوق متقابل آنیشود کا از ابتدای زندگی شروع ممی

یابد. از طرف دیگر، عدم برابری هزین ا ها بر مدار مبادلا متقابل جریان میتلقی کنیم، زندگی آن

گ ردد و درنهای ت، عدالتی و ن ابرابری در مبادل ا میو پاداش برای زوجین منجر با احسا  بی

  .  15-11، صص. 4375دجلیلیان، « شودجین میمنجر با گسست روابط متقابل زو
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 4تئوری منابع -3

گی ری ب ا این دیدگاه بیانگر آن است کا در روابط زن و شوهر، ت وازن ق در  در تص میم

ترین منابش را در اختی ار دارد؛ ب ا عب ار  عبارتی بااهمیتترین یا باطرف فردی است کا بزرگ

  در خانواده برحسب منابعی است ک ا هری ک از زن و دیگر، بنیاد این نظریا برای توزیش قدر

طور خا ، توانایی کس ب درآم د، اند. این منابش ارزشمند باشوهر در ازدواج با خانواده آورده

تحصیلا ، اعتبار شغلی و قدر  مالی است کا هریک از زن و شوهر با می زان برخ ورداری از 

  .  311،  . 4171ستد دریترز، گیری در خانواده هاین منابش دارای قدر  تصمیم

 نوع روابط زوجین -ب

 )اثرات متعامل( 1نظریه ارنست برگس -1

های ارتبا  افراد در خ انواده، پذیرد و با راهنظام میعنوان گروه یا پارهخانواده را با، برگس

کنش متقابل می ان اعض ا و نح وه تعامل ا  آن توج ا دارد. در ای ن دی دگاه اعض ای خ انواده 

های حال و آینده خویش ایا ای نق ش م ؤثر ران فعالی هستند کا در تعیین و تغییر برناماکنشگ

شود و اعض ا از دارند. اهداف خانواده توسط گروه با توجا با نقش و مسئولیت اعضا تعیین می

طریو تااهم و وحد  عمل درصدد هستند با اه داف مش تر  نای ل آین د. در ش بکا رواب ط 

ای غیرمج از شود و انتقال قدر  میان اعضا پدیدهاعضا مجاز شمرده میخانوادگی، رشد فردی 

ها و تعاملاتی کا ب ا یک دیگر دارن د، جایگ اه خ ود را شود. افراد طی کنش و واکنشتلقی نمی

دهند. نظریا اثرا  متعامل با بررسی روابط و نحوه تعاملا  اعض ای خ انواده در س ا شکل می

پردازد. با توجا با نحوه تعامل ا  اعض ای خ انواده میمیت میوگو و ابزار صبعد قدر ، گات

ت وان انتظ ار وج ود خ انواده ب ا گو و ابزار ص میمیت میودهمسران  در سا بعد قدر ، گات

مآبان ا را داش ت درض ایی، س ویا و قیمروابط دوسویا و دموکراتیک یا خانواده با رواب ط ی ک

4311.  

                                                      
1. Resource Theory 

2. Burgess 
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 4دیدگاه آنتونی گیدنز -2

دان د و معتق د اس ت می« جامع ا م دنی»درستی خانواده را یکی از نهادهای اصلی باگیدنز 

ای در چن ین خ انواده. ه ای مس تحکم اس تای مستحکم، داشتن خانوادهبرقراری جامعا لازما

گی رد ک ا سنتی نیست و براسا  تساوی بین دو جنس شکل میخانواده  با دنیای کنونی مشابا

دگی دنز،  ی قانونی و اخلاقی برای خانواده نیرومند امروزی بنا ک ردتوان براسا  آن چارچوبمی

4331 .  ،413.  

ه ا ت رین آنه ای بزرگ ی در خ انواده روی داده اس ت ک ا مهمگی دنز، دگرگونی با عقیده

ه ای زن و ش وهری، موقعی تِ در ند از: ارزشمنددانستن دتکریم فرزندان ، تحول نقشاعبار 

دموکراس ی ع اطای در »ه ا ب ا م ردان و درنهای ت، ظه ور ق در  آن ناحال تغییر زنان و مواز

 . از نگ اه 417،  . 4333کا در آن تس اوی، ارتب ا  و اعتم اد وج ود دارد دکس ل، « خانواده

ای است کا در آن تس اوی زن و م رد، ارتب ا  ص حیح، مستحکم مدرن خانواده گیدنز، خانواده

  .4331آمیز  جریان دارد دگیدنز، تیک دغیرخشونتدموکرا اعتماد و اتخاذ تصمیم با شیوه

تواند تلایق ی از چارچوب نظری میند، مطرح شد ینظر یکا در مبان هایییاتوجا با نظربا 

گ رو و درمورد خانواده مستحکم اس ت ک ا گ اتمن، م ک ها. بخش اول نظریاچند نظریا باشد

ها و خصوصیا  خ انواده مس تحکم یژگیاند. برای دستیابی با واولسون درمورد آن بحث کرده

و دیدگاه افرادی همچون گاتمن و مک گرو پرداختا شده اس ت. گ اتمن در  هابا بررسی نظریا

گ رفتن دیدگاهش با چهار سوارکار مخرب دانتقاد، تحقیر، حالت ت دافعی و کارش کنی دنادی ده

بخ ش و ای ازدواج زی انه ا را ب رکن د و آنهمسر   و متارکا عاطای در بین زوجین اشاره می

شدن ی ک خ انواده ب ا خ انواده داند. او برای تبدیلهای وقوع پایان یک رابطا میدهندهاحتمال

ه ای آگ اهی ی ا عش و، تک ریم هایی همچون علاقا و تحسین، نقش اموفو و راضی با ویژگی

 کند. کشمکش، ما بودن و... در بین زوجین اشاره می

                                                      
1. Giddens 
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خانواده با خانواده موفو و سالم، پنج عامل شامل ایجاد ی ک شدن یک گرو برای تبدیلمک

نظام خانوادگی مبتنی بر محبت و پذیرش، زندگی خانوادگی همراه با آهن گ مش خص، ایج اد 

دان د. ه ا را م ؤثر م یرسوم و سنت در خانواده، داشتن نقش فعال در روابط و مقابلا با بح ران

های طبیع ی تنه ا است و مشاهده عملکرد خانوادهتعریف خانواده نمونا یا حتی طبیعی مشکل 

اجتماعی و پرورشی ممکن است؛ بنابراین در بیشتر نظریا  و مطالع ا  -های فرهنگیدر زمینا

پذیری، ح ل برای معرفی خانواده مستحکم با خصوصیا  مشترکی همچون ارتباطا ، انعطاف

های مناسب، تحمل فشارها نبخش با یکدیگر در زماگذرانی لذ تعارض، احسا  تعهد، وقت

ها، رابطا جنسی، خانواده و دوستان و مدیریت مالی اشاره شده است؛ بر همین اسا ، و بحران

ه ای در تحقیو حاضر برای سنجش استحکام از مدل السون ک ا ب ر س ا بع د مه م از سیس تم

ا س طوح ک ا ب ش ود پذیری و یکپ ارچگی  اس تااده میخانوادگی و زناشویی دارتبا ، انعطاف

 کند.های متوازن و نامتوازن اشاره میانسجام زوجین و خانواده

توانن د ب ر موقعی ت و جایگ اه های فرهنگی و اقتصادی ازجملا عواملی است کا میسرمایا

پردازان مهم کا در این زمینا بحث کرده است، بوردیو اس ت. افراد تثثیر بگذارند. یکی از نظریا

وس یلا ه و موقعیت افراد ابتدا در خانواده و س پس در جامع ا ب اکند جایگابوردیو مشخص می

ه ای اقتص ادی و میزان، ساختار و بعد زمانی، دو اصل و قاعده متمایز مت داخل یعن ی س رمایا

شود و هرچا افراد از نظر سرمایا اقتصادی و س رمایا فرهنگ ی ب ا ه م فرهنگی سامان داده می

ها وجود دارد و این فض ای مش تر  زمین ا را ب رای ن آنتر باشند، اشتراکا  بیشتری بینزدیک

پذیری و یکپ ارچگی کند کا همین امر باعث ایجاد ارتبا ، انعطافتعامل بهتر و بیشتر آماده می

طور غیرمستقیم شود. در این پژوهش سرمایا فرهنگی و سرمایا اقتصادی بابهتر بین زوجین می

 گذارد. تثثیر می و از طریو مکانیسم بر استحکام خانواده

گ ذارد: سرمایا فرهنگی در سا بعد از طریو ن وع رواب ط زوج ین ب ر اس تحکام ت ثثیر م ی

یافتا کا با میزان مص رف کند، عینیتهای هنری و ذوقی افراد اشاره مییافتا کا با مهار تجسم

ب ا م دار   شده کاکالاهای فرهنگی و تملک کالاهای فرهنگی در نزد افراد اشاره دارد و نهادی
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تحصیلی فرد و والدین فرد اشاره دارد. همچنین سرمایا اقتصادی از طریو ساختار نظام ق در  

توان گات نوسان سرمایا فرهنگ ی در ب ین در خانواده بر استحکام تثثیرگذار است؛ بنابراین می

ط درون تواند بر نحوه تعاملا  اعضای خانواده دهمسران  تثثیر بگذارد. گیدنز رواب زوجین می

داند کا در آن تساوی زن و مرد، ارتبا  ص حیح، اعتم اد ای میمستحکم مدرن را رابطا خانواده

توان گات طب و آمیز  جریان دارد؛ بنابراین میدموکراتیک دغیرخشونت و اتخاذ تصمیم با شیوه

نظریا برگس کا با بررس ی رواب ط و نح وه تعامل ا  اعض ای خ انواده در س ا بع د ق در ، 

پ ردازد، خ انواده منس جم و مت وازن دارای رواب ط دوس ویا و گو و ابزار صمیمیت م یوگات

 مآبانا هستند. سویا و قیمدموکراتیک و خانواده نامنسجم و نامتوازن دارای روابط یک

تواند بر نوع ساختار ق در  ب ین زن و هر چا سرمایا اقتصادی زوجین در نوسان باشد، می

راسا  نظریا مبادلا جورج هومنز و پیتر بلو و نظریا منابش بلاد و ولف، شوهر تثثیر بگذارد کا ب

کنن د و ای ن سا عنصر هنجارهای اجتماعی، منابش و منافش، توزیش قدر  یک رابطا را تعیین می

گیری با ط رف ف ردی اس ت ک ا کا در روابط زن و شوهر، توازن قدر  تصمیمکند بیانگر می

ترین منابش را در اختیار دارد. بنیاد این نظریا برای توزیش قدر  میتعبارتی بااهترین یا بابزرگ

در خانواده برحس ب من ابعی اس ت ک ا هری ک از زن و ش وهر در زم ان ازدواج ب ا خ انواده 

پ ذیری در می ان زوج ین را توانن د می زان انعط افها میاین من ابش و داش تا رواند؛ ازاینآورده

طلب و یک رویکرد دموکراتی ک ب رای ذیر با رهبری تساویپمشخص کنند، یک رابطا انعطاف

ت وان ها آزاد هستند و تقسیم نقش وجود دارد؛ بنابراین میشود، بحثگیری توصیف میتصمیم

گات طبو دیدگاه بوئرمن کا توزیش قدر  در خانواده را با ش کل س لطا زن، س لطا ش وهر و 

زیش قدر  با شکل برابرانا مشخصا خ انواده شکل برابرانا تقسیم کرده است، خانواده دارای تو

 های متوازن و منسجم است. پذیر است کا از نظر السون رویکرد خانوادهانعطاف

 4ش کل توان با ص ور  میشده های مطرحمدل ماهومی این پژوهش را با توجا با دیدگاه

 ترسیم کرد.
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 مدل مفهومی پژوهش  -1شکل 

 

 ند از: ااین الگو عبار های پژوهش حاضر براسا  فرضیا

زوجین از طریو نوع ساختار قدر  در خانواده ب ر های اقتصادی سرمایا رسدبا نظر می -4

 گذارد.میزان ثبا  و استحکام خانواده تثثیر می

نوع روابط زوجین بر می زان ثب ا  های فرهنگی زوجین از طریو سرمایا رسدبا نظر می -1

 ذارد.گو استحکام خانواده تثثیر می

 . روش تحقیق3

و  1یافت اس اخت ها ب ا اس تااده از اب زار پرسش نامااست. داده 4روش انجام تحقیو پیمایش

استاندارد گردآوری شده است. جامعا آماری این تحقیو زوجین شهر س نقر بودن د ک ا مط ابو 

                                                      
1. Survey 

2. Structured Questionnaire 



 03...                   اقتصادی زوجين بر -های فرهنگيمایهتأثير سر بررسي مكانيسم                  اولشمارة 

  

نمون ا، نظور تعیین حجم ماند. باخانوار بوده 43113آخرین سرشماری ناو  و مسکن برابر با 

ترین روش استااده از فرمول کوکران اس ت؛ بن ابراین حج م نمون ا ب ا توج ا ب ا فرم ول ساده

نار بود کا براسا  سهم جمعیت هر منطق ا تع داد نمون ا من اطو تعی ین ش د؛  373ذکرشده، 

حج م نمون ا  ،هابودن احتمالی برخی از پرسشنامابنابراین برای جلوگیری از مخدوش یا ناقص

بن دی متناس ب اس تااده ش د ک ا گیری طبقادر این پژوهش از روش نموناات شد. نار لح 111

ناما از اعتب ار بردن با اعتبار پرس شهمچنین برای پی های احتمالی است.گیریخود جزو نمونا

استااده شد. برای سنجش اینکا آی ا س ؤالا  دارای پای ایی هس تند، از آزم ون آلا ای  4صوری

 ارائا شده است. 1نتایج در جدول  کرونباخ استااده شد کا

 های تحقیق . یافته4

از کنیم. پ س در این قسمت با نتایج پژوهش در دو بخش توصیای و اس تنباطی اش اره م ی

بیش ترین  ش ده،آم اری بررسی د در نموناششده، مشخص آوریهای جمشتجزیا و تحلیل داده

س ال  31میان بیشترین سن پاس خگویان بودند و در این  11تا  15گروه سنی پاسخگویان گروه 

دادن د، در کن ار درص د را تش کیل می 3/31سال بود. بیشتر پاسخگویان کا  11و کمترین سن 

های سنقر دارای دو فرزند بودن د درصد از خانواده 3/51کردند. همسر و فرزندانشان زندگی می

د ک ا بیش تر پاس خگویان ده کا نشان از بعد خانوار ک م در ای ن ش هر دارد. نت ایج نش ان می

تحصیلاتی در سطح فوق دیپلم و لیسانس داشتند. از نظر قومیت بیش ترین درص د پاس خگویان 

مذهب بودند. نتایج مرب و  ب ا درصد از پاسخگویان شیعا 3/13کرد زبان بودند. از نظر مذهب 

ۀ تحقی و توان با این شکل ارائا کرد. درمجموع، پرسش ناموضعیت اقتصادی پاسخگویان را می

محل ا در  1محلا در مناطو پ ایین ش هر،  1محلا در شهر سنقر تکمیل شد کا  3منطقا و  1در 

محل ا در من اطو بال ای ش هر ق رار  1محلا در مناطو متوس ط و  1مناطو متوسط رو با پایین، 

داشتند. نتایج حاکی از این است کا بیشتر پاسخگویان در وضعیت اقتصادی متوس ط ب ا پ ایین 

                                                      
1. Face Validity 
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درصد از پاسخگویان دارای مسکن شخصی بودن د و  3/33از نظر نحوه مالکیت مسکن،  بودند.

 درصد از پاسخگویان شاغل بودند.  1/53از نظر وضعیت اشتغال 

 
 های تحقیقمیزان پایایی شاخص -2جدول 

 ضریب آلفا نام متغیرها

 74/1 سرمایا فرهنگی

 31/1 سرمایا اقتصادی

 33/1 ساختار قدر 

 11/1 ط زوجیننوع رواب

 11/1 استحکام

 33/1 رابطا دموکراتیک

 73/1 مشارکت

 37/1 هاتوزیش نقش

 

م بیش تر ده د از لح ات اس تحکاآمده از توصیف متغیره ای اص لی نش ان میدستنتایج با

دارای س طح اس تحکام متوس ط ب ا پ ایین هس تند. در ای ن پ ژوهش  ش دههای بررسیخانواده

پژوهش با چه ار بع د تاکی ک ش د: رض ایت، ارتباط ا ، تع ارض، استحکام خانواده در این 

تحریف آرمانی کا زوجین سنقر در هر چهار بعد استحکام در سطح پایین قرار دارند. از لح ات 

نوع رابطا بیشترین سطح رابطا در بین زوجین این شهر در سطح متوسط با پ ایین اس ت. ن وع 

گو، اب راز محب ت، و اعم ال ق در . ون گا ترابطا زوجین براسا  سا بعد سنجیده شد: میزا

گو در سطح متوسط با پایین، در بع د اب راز محب ت در س طح وبیشتر پاسخگویان در بعد گات

پایین و در بعد اعمال قدر  در سطح پایین قرار دارند. وضعیت ساختار قدر  در بین زوجین 

ت کا بیشتر زوجین سنقر دارای سنقر در سطح پایین قرار دارد. این نتیجا حاکی از این نکتا اس

قدر  مشارکتی کم در خانواده خود هستند و قدر  مستقلانا یکی از زوجین کا در این م ورد 

ه ای مختل ف در ب ین گیری در حوزهمردان است، در بین زوجین این شهر وجود دارد. تصمیم
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ص ور  ده ب ازوجین در سطح متوسط با پایین قرار دارد؛ یعنی زوجین کمت ر در ام ور خ انوا

گیرن د. تقس یم ک ار در تنهایی میکنند و درواقش بیشتر تصمیما  را باگیری میمشتر  تصمیم

بین زوجین در سطح پایین قرار دارد؛ یعنی کاره ای من زل و مراقب ت از فرزن دان ک ا دو بع د 

 سنجش تقسیم کار بودند، با عهده یکی از زوجین قرار دارد کا در این پژوهش، زنان است.

وضعیت سرمایا فرهنگی زوجین در این شهر در سطح متوسط با پایین ق رار دارد و می زان 

سرمایا فرهنگی در سا بعد عینی، متجسد و نهادی، در بین زوجین شهر سنقر ه ر س ا بع د در 

سطح متوسط با پایین قرار دارد. وضعیت سرمایا اقتصادی زوجین شهر سنقر در سطح متوس ط 

با تکیا بر بعد زمانی د کاهش بین نسلی/ افزایش بین نسلی ، در هر دو بع د با پایین قرار دارد. 

سرمایا اقتصادی، پاسخگویان در سطح متوسط با پایین قرار دارند؛ یعنی بین س رمایا اقتص ادی 

 فرد و سرمایا اقتصادی والدین فرد اختلاف معناداری وجود ندارد.

 هاآزمون فرضیه

 فرضیه اول 

های اقتص ادی زوج ین از ه در تحقیو با این صور  بود ک ا س رمایاشدفرضیا اول مطرح

گ ذارد. ب رای طریو نوع ساختار قدر  در خانواده بر میزان ثبا  و استحکام خ انوده ت ثثیر می

 -4آزمون این فرضیا با استااده از رگرسیون خطی و آزمون همبس تگی، س ا ن وع رابط ا ب ین 

س رمایا  -3س اختار ق در  و اس تحکام خ انواده و  -1سرمایا اقتصادی و استحکام خ انواده، 

ه ای همبس تگی آمده از آزموندستشود. براسا  نتایج بااقتصادی وساختار قدر  بررسی می

ص ور  های رگرسیونی، معناداری رابطا بین سرمایا اقتص ادی و اس تحکام خ انواده ب او مدل

ا اقتصادی رابطا معناداری ب ا اس تحکام توان گات سرمایعبارتی میباشود؛ مستقیم پذیرفتا نمی

مستقیم باعث افزایش استحکام خانواده صور  خانواده ندارد؛ یعنی افزایش سرمایا اقتصادی با

 آمده با نظریا بوردیو همخوانی ندارد. دستشود؛ بنابراین  نتیجۀ بانمی
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 معناداری مدل خطی -3جدول

p-value (sig) مدل درجه آزادی طامیانگین مربعات خ آماره فیشر 

415/1 334/1 

 رگرسیون 4 311/753

 خطا 313 331/311

 کل 311 -

 

دهد کا ساختار قدر  بر استحکام خانواده اثر مستقیم و معن اداری نشان می 1نتایج جدول 

گی ری و باش د؛ یعن ی ح وزه تص میم تردارد؛ یعنی هرچا قلمرو قدر  در بین زوجین پررنگ

و همس ران در مس ائل درون خ انواده ب ا تعام ل ص حیح و ت ر باش د ارکتیها مش تقسیم نقش

ه ا اف زایش گو تصمیما  مشتر  را بگیرند، با همان میزان ثبا  و استحکام خانواده آنوگات

 یابدومی
 

 تأثیر ساختار قدرت بر استحکام خانواده -4جدول 

 متغیر قدرت ساختار

 ضریب تعیین معناداری برآورد ضرایب ضرایب
ضریب تعیین 

 یافتاتعدیل
 استحکام خانواده

 
134/37 111/1 

133/1 137/1 

 
711/1 11/11 

 

همچنین سرمایا اقتصادی تثثیر مستقیم و میبتی بر ساختار قدر  دارد؛ یعنی مطابو با نظریا 

یا و من ابش اقتص ادی مبادلا جورج هومنز، زمانی کا هریک از دو شریک زندگی با لحات س رما

جایگاه بالاتری را نسبت با دیگری اش غال کن د، متناس ب ب ا آن س رمایا و من ابش اقتص ادی از 

شوند، اما هرچا جایگ اه اقتص ادی تری در حوزه زندگی زناشویی برخوردار میقدر  مطلوب

 خواهد شد.ها کاستا افراد در زندگی زناشویی تنزل پیدا کند، با همان میزان نیز از قدر  آن
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 تأثیر وضعیت سرمایه اقتصادی بر ساختار قدرت -5جدول 

 متغیر سرمایه اقتصادی

 ضریب تعیین تعدیل یافته ضریب تعیین معناداری برآورد ضرایب ضرایب

 ساختار قدرت


 
333/51 111/1 

451/1 113/1 

 
113/3 114/1 

 

 فرضیه دوم

ن وع رواب ط های فرهنگی زوجین از طری و است کا سرمایا بر این فرضیا دوم پژهش مبنی

برای آزمون این فرضیا با اس تااده از  گذارد. زوجین بر میزان ثبا  و استحکام خانواده تثثیر می

سرمایا فرهنگی و استحکام خ انواده  -4رگرسیون خطی و آزمون همبستگی سا نوع رابطا بین 

سرمایا فرهنگی و نوع رواب ط زوج ین بررس ی  -3خانواده  نوع روابط زوجین و استحکام -1

های رگرسیونی، معن اداری های همبستگی و مدلآمده از آزموندستشود. بر اسا  نتایج بامی

صور  مستقیم و ه م از طری و مکانیس م رابطا بین سرمایا فرهنگی و استحکام خانواده هم با

بین سرمایا فرهنگی و استحکام خانواده مط ابو نظ ر شود؛ بنابراین رابطا نوع روابط پذیرفتا می

 شود.بوردیو تثیید می

، نوع روابط زوجین بر استحکام خانواده اث ر مس تقیم و معن اداری دارد؛ 7طبو نتایج جدول 

یعنی هرچا زوجین با لحات نوع رابطا در س طح دموکراتی ک ق رار بگیرن د، ب ا هم ان می زان 

تواند تثییدی بر نظری ا یابد. نتیجا حاصل از این فرضیا میش میاستحکام خانواده آنان نیز افزای

اثرا  متعامل برگس باشد کا خانواده منسجم و نامنسجم را براسا  رواب ط و نح وه تعامل ا  

 کند.بینی میاعضای خانوادهدهمسران  پیش
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 تأثیر وضعیت سرمایه فرهنگی بر استحکام خانواده -6جدول 

 متغیر سرمایه فرهنگی

 ضریب تعیین معناداری برآورد ضرایب رایبض
ضریب تعیین 

 یافتهتعدیل
 استحکام خانواده



 
553/411 111/1 

414/1 131/1 

 
411/41 111/1 

 

 تأثیر نوع روابط زوجین بر استحکام خانواده -7جدول 

 متغیر نوع روابط

 ضریب تعیین معناداری برآورد ضرایب ضرایب
یب تعیین ضر

 یافتهتعدیل
 استحکام خانواده

 
171/13 111/1 

355/1 731/1 

 
151/4 111/1 

 

 تأثیر سرمایه فرهنگی بر نوع روابط زوجین -1جدول 

 متغیر سرمایه فرهنگی

 ضریب تعیین معناداری برآورد ضرایب ضرایب
ضریب تعیین 

 یافتهتعدیل
 نوع روابط

 
331/73 111/1 

111/1 133/1 

 
714/3 111/1 

 

توان گات کا سرمایا فرهنگی از لحات آماری بر نوع روابط زوجین اث ر با توجا با نتایج می

توان گات هرچا سرمایا فرهنگی زوجین بیشتر باشد، بر عبارتی میمستقیم و معناداری دارد؛ با

 .دهدو رابطا موکراتیک را در بین زوجین افزایش می ذاردذگها تثثیر مینوع روابط آن
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 گیری. نتیجه5

ش ود. ت ر  از م رگ خ انواده در عنوان رکن اصلی نظام اجتماعی محسوب م یخانواده با

س رعت در ح ال اف زایش اس ت و بق ای های اخیر بادوران آشاتگی اجتماعی و همچنین دها

ها و دنی ای اط راف های اخیر، خانواده . در دها4117واقعی خانواده مورد سؤال است دکونتز، 

ه ایی را در  کن یم ک ا طور چشمگیری تغییر کرده است. ای ن مه م اس ت ک ا چالشها باآن

تواند خ انواده ها کا میهای برخورد خانواده با این چالشها با آن مواجا هستند و نحوهخانواده

ها  ؛ درنتیجا همواره خود را ب ا ای ن پرس ش1143 شدن و کامیابی کند دوالش،را قادر با موفو

های فرهنگ ی و بینیم: وضعیت استحکام خانواده ب ا چ ا ص ور  اس ت؟ و س رمایامواجا می

 گذارند؟هایی بر استحکام خانواده تثثیر میاقتصادی زوجین با چا مکانیسم

ها کام خانوادهدهد کا بیشترین سطح استحدرمورد وضعیت استحکام خانواده نتایج نشان می

در شهر سنقر در سطح جدا قرار دارد. در این سطح مقداری جدایی عاطای وجود دارد، ام ا ب ا 

ت ر اس ت، ام ا زم ان ب ا ه م ب ودن، ک ا زم ان ج دایی مه مشد  سیستم آزاد نیست. درحالی

ه ا و عل ائو های مشتر  و حمایت زناشویی وجود دارد. در ای ن س طح، فعالی تگیریتصمیم

ها در ای ن جدا اما تعدادی هم مشتر  هستند؛ بنابراین طبو دیدگاه السون، بیشتر خانواده عموماً

هایی کا در سطح رها ق رار های متوازن و منسجم هستند، ولی درصد خانوادهشهر جزو خانواده

 دارند نیز درخور توجا است. 

با دو بخش تقس یم های تثثیرگذار بر استحکام خانواده است کا بحث دوم درمورد مکانیسم

 شود: ساختار قدر  و نوع روابط زوجین. می

نظریا منابش، مبادلا و نظریا بوئرمن با قدر  مشارکتی خانواده و توازن قدر  بین زوج ین 

اند. از نگ اه گی ری س نجیدهاند و ساختار قدر  را براسا  تقسیم کار و قدر  تصمیمپرداختا

ت ش  غلی و دارای  ی و تمل  ک شخص  ی ب  ر ق  در  نظری  ا من  ابش، اش  تغال، تحص  یلا ، منزل  

توانن  د می  زان ها میگی  ری زوج  ین تثثیرگ  ذار اس  ت؛ بن  ابراین ای  ن من  ابش و داش  تاتص  میم
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طل ب پذیر با رهبری تساویپذیری در میان زوجین را مشخص کنند. یک رابطا انعطافانعطاف

اد هس تند و تقس یم ه ا آزشود. بحثگیری توصیف میو یک رویکرد دموکراتیک برای تصمیم

آیند. های متوازن و منسجم با حساب میها جزو خانوادهنقش وجود دارد؛ بنابراین این خانواده

سطح ساختار قدر  در بین زوجین سنقر در سطح پایین قرار دارد. ای ن نتیج ا ح اکی از ای ن 

د هس تند نکتا است کا بیشتر زوجین این شهر دارای قدر  مشارکتی کم در درون خانواده خو

 و قدر  مستقلانا یکی از زوجین کا در این پژوهش مردان است، مشهود است. 

های مختلف در بین زوجین در سطح متوسط با پایین و تقس یم ک ار گیری در حوزهتصمیم

در بین زوجین در سطح پایین ق رار دارد و کاره ای من زل و مراقب ت از فرزن دان ک ا دو بع د 

عهده یکی از زوج ین اس ت ک ا در ای ن پ ژوهش زن ان هس تند؛  سنجش تقسیم کار بودند، با

پ ذیری در ب ین زوج ین ش هر س نقر در س طح توان نتیجا گرفت کا سطح انعطافبنابراین می

خشک در جایی وج ود دارد ک ا ف رد، مس ئول و بس یار  خشک دبسیار پایین  قرار دارد. رابطا

اند، وجود یی کا توسط رهبر تحمیل شدههاهای محدود با بیشتر تصمیمکننده است. بحثکنترل

کنند؛ بن ابراین ت ثثیر س اختار ق در  ب ر اند و قوانین تغییر نمیها اکیداً تعریف شدهدارد. نقش

استحکام خانواده طبو نتایج با دست آمده از نحوۀ توزیش قدر  بین زوج ین در ای ن ش هر ب ا 

 همخوانی دارد. هانظریا

ین زوجین مربو  است کا نظری ا اث را  متعام ل و نظری ا بحث مربو  با نوع روابط در ب

ای ان د. گی دنز رواب ط درون خ انواده مس تحکم م درن را رابط اگیدنز درمورد آن بح ث کرده

داند. همچنین نظریا اثرا  متعامل با بررسی رواب ط و نح وه آمیز  میدموکراتیک دغیرخشونت

پردازد و با توجا با و و ابزار صمیمیت میگوتعاملا  اعضای خانواده در سا بعد، قدر ، گات

س ویا این سا بعد، انتظار وجود خانواده با روابط دوسویا و دموکراتیک یا خانواده با روابط یک

های منسجم و متوازن دارای روابط دوس ویا و دموکراتی ک مآبانا را دارد؛ بنابراین خانوادهو قیم

ک ا رون د؛ درح الیارتباط ا  خ وب پ یش میهای متوازن ب ا ط رف داش تن هستند. خانواده

رون د. براس ا  نت ایج، س طح های نامتوازن با طرف داشتن ارتباطا  ضعیف پ یش میخانواده
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رابطا در بین زوجین این شهر متوسط با پ ایین اس ت ک ا نش ان از رابط ا تقریب اً دموکراتی ک 

ای منسجم و متوازن است؛ هآمیز  در بین زوجین این شهر دارد کا ویژگی خانوادهدغیرخشونت

آمده، با نظریا ب رگس و دستبنابراین تثثیر نوع روابط زوجین بر استحکام خانواده طبو نتایج با

 گیدنز همخوانی دارد.

ها ب ر های فرهنگی و اقتصادی زوجین است کا از طریو مکانیسمبحث آخر درمورد سرمایا

هنگی و اقتصادی ازجملا ع واملی هس تند ک ا های فرگذارند. سرمایااستحکام خانواده تثثیر می

پردازان مهم ک ا در ای ن زمین ا توانند بر موقعیت و جایگاه افراد تثثیر بگذارند. یکی از نظریامی

کن د جایگ اه و موقعی ت اف راد ابت دا در بحث کرده است، بوردیو است. بوردیو مش خص م ی

زم انی و دو اص ل و قاع ده متم ایز وسیلا می زان، س اختار، بع د خانواده و سپس در جامعا با

شود و هرچا افراد از نظر س رمایا های اقتصادی و فرهنگی سامان داده میمتداخل یعنی سرمایا

ه ا وج ود دارد و تر باشند، اشتراکا  بیشتری بین آناقتصادی و سرمایا فرهنگی با هم نزدیک

کند کا هم ین ام ر باع ث ایج اد این فضای مشتر  زمینا را برای تعامل بهتر و بیشتر آماده می

شود. همان ط ور ک ا از نت ایج تحلی ل پذیری و یکپارچگی بهتر بین زوجین میارتبا ، انعطاف

رگرسیونی برآمد، متغیرهای سرمایا اقتصادی و فرهنگی درخص و  ت ثثیر مس تقیم ب ر می زان 

 بینی کنند.انند پیشتواستحکام خانواده با طور کلی درصد کمی از تغییرا  متغییر وابستا را می

ب ا  یران یطور ح تم مس ائل خ انواده ام روز اگات با توانیپژوهش م جیطبو نتا ان،یدر پا

روست ک ا اروب یامروز با مسائل خاص یرانیمتااو  است. خانواده ا اریبس شیمسائل ده سال پ

ب دون  ده،اها را تاکنون تجربا نکرده است. اگر چا هرگونا بحث درباره مس ائل خ انوآن شتریب

از مش کلا  ام روز و  یااش تباه اس ت و قس مت عم ده یو اقتص اد یدرنظرگرفتن مسائل مال

 نی ا ت وانینم  شایهم ،افتی یدشوار اقتصاد طیدر شرا توانیها را مخانواده ندهیآ یهاچالش

را  یران یموضوع را سر لوحا هما مشکلا  خانواده در نظر گرفت. مسئلا اس تحکام خ انواده ا

 تی تقو یبرا بنابراین ؛دیسنج ،کا دارد یاآشاتا باًیخا  و تقر یفرهنگ تیبا توجا با هو دیبا

 یهان ایاس ت ت ا زم گریک دی یه اازیهمسران پاسخ با ن فیوظا نیتراستحکام خانواده از مهم
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