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ARTICLE INFO ABSTRACT 
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Research Article 

 

Numerous studies have been conducted on the relationship between social capital 

and its role on marital satisfaction in Iran. And each has its strengths and 

weaknesses. And they have had various results in the field of the impact of social 

capital on marital satisfaction. And re-conducting research with the survey method in 

this area may lead to many different complexities.Therefore, the purpose of this 

study is to find a meta-analysis method to analyze the results of studies on social 

capital and marital satisfaction and to explain how successful the studies have been 

in this fieldFor this purpose, 10 studies conducted between 2009-2019 on the 

relationship between social capital and marital adjustment that have been published 

in reputable quarterly journals were reviewed. Selected surveys have been conducted 

in different statistical societies according to reliable criteria. The statistical 

population includes 10 articles related to social capital relationship and marital 

satisfaction and purposeful samples have been selected.in the next step, the effect 

size factor and the moderating role of social capital dimensions have been evaluated 

and analyzed using cma2 software.The results of the present study showed that the 

size of the effect or coefficient of impact of social capital on marital satisfaction is 

equal to 0.478. Overall, the results of the study showed that men's social capital has a 

higher and greater impact on marital satisfaction than women. 
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شاده   نقش آن بر رضاای  زناشاویی در ایاران ان اام    و  سرمایة اجتماعی ةرابط ةزمین های متعددی در پژوهش
 ةدوباار  دادن ان اام  .اناد  اجتماعی بر رضای  زناشاویی داشاته   ةتأثیر سرمای ةزمین نتایج متنوعی نیز در و اس 

هاد  پاژوهش    ،رو  ایان  د. ازشاو های مختلفی من ر  تحقیق با روش پیمایش در این حوزه شاید به پیچیدگی
سارمایة   در زمیناة گرفتاه   صاورت منظور ترکیب و تحلیل نتایج مطالعات  به تحلیلفراکارگیری روش  حاضر به
موفاق   راهشده تا چاه حاد در ایان     که مطالعات ان ام موضوعو نیز تبیین این  بودو رضای  زناشویی  اجتماعی
و  ة اجتماعیسرمایارتباط میان  بارةدر 1398 تا 1388 های شده بین سال پژوهش ان ام دَهاند. بدین منظور  بوده

جها  بررسای انتخااد شادند.      ،اناد  هاای معتبار علمای باه چااد رسایده       که در فصلنامه ،سازگاری زناشویی
اناد   های پایا به ان ام رسایده  حسب سن ه های منتخب به روش پیمایش در جوامع آماری متفاوت و بر پژوهش
 هاا باه   و نموناه  باود زان رضای  زناشویی و می سرمایة اجتماعی ةمرتبط با رابط ةمقال دَه آماری شامل ةو جامع

باا   سارمایة اجتمااعی  کنندگی ابعاد  اثر و نقش تعدیل ةند. در گام بعدی ضریب اندازشدصورت هدفمند انتخاد 
اثر یا ضریب تاأثیر   ةآمده از تحقیق حاضر نشان داد انداز دس  . نتایج بهشدارزیابی  CMA2افزار  استفاده از نرم

. اسا  اس ؛ که بنا بر نظام تفسیری کوهن در حد بااییی   0.478ای  زناشویی برابر با اجتماعی بر رض ةسرمای
 همچنین این ضریب برای مردان بایتر از زنان ارزیابی شد.

 کلیدواژه:
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  سرمایة اجتماعی،
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 مسئلهمقدمه و بیان 
 سوی بهبرای توسعه و بهبود و حرک   دباینسلی که  ؛نسل آینده هستند تولیدکنندگانو  1سرمایه انسانی ترین مهمجوان های  زوج

از حداقل رضای  در امور زناشویی  مندی بهرهاین سالم  نیز  ةیزمبرخوردار باشند.  کافی رشد جامعه از سالم  جسمانی و روانی
ویژه روابط  هیک جامعه در گرو داشتن رضای  کامل از زندگی و سطح باییی از کیفی  آن و بسالم  اجتماعی  . بنابرایناس 

 ی  زندگیفیش سطح کیدر کشور افزا یشهر ةتوسع یها برنامه ةهمهد  اس   گفتنی .اس  زناشویی سالم میان زوجین
 یاز راهکارها یکیافته اس . ای ی ژهیگاه ویجا یشهر یها برنامه همةگذشته در  یها ن موضوع در دههیشهروندان اس . ا

همچنین داشتن فرهنگ باییی از مشارک   .افراد اس  2سرمایة اجتماعیش سطح یشهروندان افزا ی  زندگیفیش سطح کیافزا
برخورداری از ، به بیان بهتر .هستند اجتماعیة در افزایش سرمای مهمعوامل  ءجز یپذیر جمعة اجتماعی و روحی ةجانب همه

 مشترک اختالفات درون خانواده را کم ی  زن و مرد از زندگیرضاآل در زندگی زناشویی و  ت و روحیات مناسب و ایدهاخالقیا
با سالم   وضعی این  کند. می محکمو بنیان خانواده را  آورد یفرزندان به وجود م یرا برا یط مناسب و سالمیکند و مح می

رضای  بنابراین  های سالم باشد.   اجتماعی برخوردار اس  که اساس آن خانوادهاز سالمای  جامعه .اجتماعی نیز ارتباط دارد
میزان  جمله ازاطالع از عوامل این رضای ،  ،. به همین عل ای بسیار مهم و اساسی در پایداری خانواده اس  مقوله 3زناشویی

 اجتماعی و فرهنگی ضروری و یزم ریزی نامهبر گونه هربرای  ،و دانستن نوع ارتباط آن با رضای  زناشویی سرمایة اجتماعی
 ةدر خانواده زمینه و شرایط ای اد شبک سرمایة اجتماعیکه  اند دادهخود نشان  های پژوهششناسان نیز در  از جامعه یبرخ .اس 

 .Lin et al)د کروانی جامعه را درگیر خواهد سازد که در صورت کاهش آن مشکالت فرا می حمای  برای اعضای خانواده را مهیا

و بررسی اثر  4فراتحلیل ةویژبا نگاه  زناشویی و رضای اجتماعی  ةسرمای ةرابط تحقیق درصدد بررسی ینامحققان در  .(2001
 .بودندترکیبی  منفرد و

ند اجتماعی هستی اتموجود ذاتاً ها انسان (.Lin et al. 2001)فراوانی دارد  در خانواده پیامدهای مثب  سرمایة اجتماعیوجود 
 5پی تحقق روابط اجتماعیدر زندگی در  ها آنبرند و شادکامی و خرسندی  می تولد تا هنگام مرگ را در اجتماع به سر زمانکه از 
رفتار در جمع، آداد  ةشیولباس پوشیدن،  ةشیو مثالً .بلکه منوط به اجتماع اس  ؛نیس  فردی یامر 6شدن یاجتماع س .ها آن

اس . رضای  از ه شد پذیر جامعهآمده و بر این اساس  به دنیااس  که فرد در آن ای  فته از جامعهگر  ئو ... همگی نش ،معاشرت
و  سرمایة اجتماعیاین دو متغیر ) ةرابط .شود می تعامل فرد با اجتماع حاصل ةنتی  در 7اجتماعی ةیک پدید منزلة بهزندگی 

ابعاد و عناصر و  اند کردهمدت ثاب   همیناما تحقیقات در  . اس گرفته قرار توجه موردرضای  زناشویی( مدت اندکی اس  که 
های  ، عمل متقابل، عضوی  در ان من10اجتماعی اعتماد ،9اجتماعی انس ام ،8اجتماعی مانند مشارک  ا سرمایة اجتماعی

و  12مدرنیته و 11شهرنشینیایران به  ةجامعبا رضای  از زندگی خانوادگی و زناشویی رابطه دارد. از سوی دیگر گرایش  ا داوطلبانه
نتایج  اس .فتن میزان اختالفات زناشویی شده و آگاه شدن زنان از حقوق خود باعث گسترده شدن طالق و بای ر 13فردگرایی

و در  کرده پیداتا حدود زیادی کاهش  ها خانوادهدرون  سرمایة اجتماعیاخیر  های سالدهند در  می چندین پژوهش در ایران نشان
 .(15: 1386 اس  )شکربیگی افزایش یافتهعاطفی و طالق رسمی عوض طالق 

                                           
1. human capital 

2. social capital 

3. marital satisfaction 

4. meta-analysis 

5. community relations 

6. socialize 

7. social phenomenon 

8. social participation  

9. social solidarity 

10. social trust 

11. urbanization 

12. modernity 

13. individualism 
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و آن را ویژگی عمل د شو می که موجب همکاری متقابل بین افراد نامد میرا یک هن ار اجتماعی  سرمایة اجتماعیفوکویاما 
 .(10: 1387همکاران )اولیا و  داند می متقابل بین دو دوس 

 ان امو میزان رضای  و سازگاری زناشویی  سرمایة اجتماعی ةرابط ةدر حوز متنوعی های پژوهش ،که گفته شد طور همان
 ،پژوهش حاضرهد  از بنابراین  .افزاید می کارهای  به روش پیمایش در این حوزه به پیچیدگی اتیتحقیقچنین  تکرارو اس   شده
و رضای   سرمایة اجتماعی ةتبیین رابط ،شده هگرفتکار نظری به مفاهیمشناسی و  مفهوم های مؤلفه بندی دستهو  فراتحلیلروش  هب

 .اس  از زندگی زناشویی
جه  نیل به تصویری  ،منس م فراتحلیل دادن گستردگی و پراکندگی مطالعات در این حوزه و رواج رویکردهای متعدد ان ام

علمی در این های  چه از یافتهیکپار اندازی چشم ةارائپژوهش و  ةحوزهای  از وضع موجود و رسیدن به نقایص و کاستی تر جامع
 فراتحلیل ةهد  اصلی ارائ شدند. وتحلیل ت زیه 90و  80 ةده ةگرفت . در این مقاله مطالعات صورتکند میرا ای اد  ،حوزه

اثر  ةاز این قبیل که انداز سؤایتیو پی بردن به پاسخ بود  و رضای  زناشویی سرمایة اجتماعیارتباط میان  ةحیط های پژوهش
مطالعات چقدر  همةاثر ترکیبی  ةبر رضای  از زناشویی چقدر اس ؟ انداز سرمایة اجتماعید هر یک از مطالعات در خصوص منفر

مطالعات یکسان  ةهماثر در  ةانداز و رضای  زناشویی همگن هستند یا خیر؟ سرمایة اجتماعیاثر در مطالعات های  اس ؟ آیا اندازه
 را تبیین کرد؟ ها تفاوتاین  توان میتفاوت بودن چگونه فرض شده اس  یا متفاوت؟ در صورت م

 پیشینة موضوع

 سرمایة اجتماعی

حمای  اعضا  .شود می اجتماعی من رهای  اجتماعی بر اساس اعتماد متقابل و هن ارهای مشترک به ای اد شبکه های گروهوجود 
اجتماعی برای هر یک  ةذخیر دش  مقابل دریاف  خواهد طر دیگر با اعتماد به اینکه در آینده پاسخ مستحق این حمای  از از یک

 دهد می را شکل سرمایة اجتماعی( ها شبکه)میان افراد( و در جامعه )میان  ها شبکهآورد که انباش  آن در  می از اعضا به وجود
 .(1386وهمکاران ، )الوانی

کلمن بر  .(1377 کلمن) یابد میتماعی نمود اجتماعی یک عامل درونی اس  که در روابط اج ةیسرما اس  که بر آن 1کلمن
 ةسرمای کرد اعالم و تأکید 2اجتماعی های آسیباجتماعی در جلوگیری از  ةسرمایتولید  مهم یکی از منابع مثابة بهنقش خانواده 

سرمایة ز نی 3بوردیو پیر (.1384 محمدیدارد )اجتماعی جامعه وجود  و سازماناجتماعی منبعی اس  که در روابط خانوادگی 
از طریق  شده نهادینه تقریباًمستحکم از روابط ای  تملک شبکه ةداند که نتی  ای می از منابع بالفعل و بالقوهای  را م موعه اجتماعی

 های موفقی و  کند می عمل 4فرهنگی بازتولیدابزار  همچون سرمایة اجتماعی که اس  بر آناو  .آشنایی و شناخ  متقابل اس 
 .دهد می ر را توضیحآموزشی نابراب

چیز ارزشمندی برای  کند می داند و فکر می مشارک  اجتماعی باوری اس  که بر اساس آن فرد خود را عضو حیاتی اجتماع
شرک   ای هم موعدر مشارک  را آلن بیرو سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن یا  .(11 ا 9 :2004عرضه به دنیا دارد )کییز 

 .(257: 1366تعریف کرد )بیرو دن رکو با آن همکاری 
از دیدگاه  .(257: 1366بیرو اجتماعی ) های گروهیعنی ارزیابی فرد از کیفی  روابط خود در جامعه و  5انس ام اجتماعی

عمل و تعهد )عمل مشارک (  منزلة  به( و مشارک  دنکرحال  یا وضع )امر شرک   منزلة بهباید بین مشارک   شناسی جامعه
و در معنای دوم  دهد می مشارک  در معنای اول از تعلق به گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر ئل شد.تفاوت قا

 .(32: 1382دارد )توسلی  شده ان امرساند و نگاهی به فعالی  اجتماعی  می شرک  فعاینه در گروه را

                                           
1. Coleman 

2. social harm 

3. Bourdieu 

4. cultural reproduction 

5. social solidarity 
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 زناشویی ةو رابط سرمایة اجتماعی

مکانی اس  که فرد  ترین اصلی وخانواده اولین  .دانند می سرمایة اجتماعیعامل  ترین مهمرا علوم اجتماعی خانواده  پردازان نظریه
که اس   بر آن(. کلمن 19: 1390آورد )روحانی  می به شمار سرمایة اجتماعیمنبع  ترین مهمفوکویاما خانواده را  .شود می وارد آن
مشترک  های فعالی روابط و از انبوهی  ةحوز و ساختاری شامل دامنه ةیسرما .و شناختی یساختار :دارد ءاجتماعی دو جز ةیسرما
اس  که مردم کاری ساختاری  ءجز .گیرد می در بررا اعتماد مشترک  و متقابل عمل و حمایتی تصورات شناختی ءجز یول .اس 
ی از بعدی دیگر نیز شامل اجتماع ةیسرما (.475: 1377 کلمن) دارنداس  که مردم  احساسیشناختی  ءجز ؛ امادهند میان ام 

شود  می ها آناز حمای  اجتماعی  ونیز همدردی و ،،چه در خانواده و چه بیرون از آن دور  چهنزدیک و چه اعتماد به دیگران
 (.120: 1387 ورپ شارع)

 .(38: 1393 کارانو همزاده  دارد )قلی وجود 2و ثانویه 1اولیه های گروه  منبع ارزشمندی اس  که درون روابط سرمایة اجتماعی
تأثیر  سرمایة اجتماعی .باییی دارند از فشارهای روحی نیز بیشتر در امان هستند سرمایة اجتماعیمردان و زنانی که  همچنین

در امور منزل نیز  ها گیری تصمیمدر  مشارک عدم  (.170: 1390همکاران و  توکلدارد )ها  جوانب زندگی خانوادههمة مستقیم بر 
سعادت انسان به شاید بتوان گف   (.173: 1391 نژاد سامانی وگن ی دهد ) میی را افزایش زناشوی ت و اختالفاتمشکال ةزمین

 کاظمی شعاع) مفهومی از زندگی وجود نخواهد داش  واقع درصورت فقدان این تعامالت  در .اس تباط با دیگران نحوی در گرو ار
1389 :58.) 

عاطفی و روانی قرار  حمای  موردرا دیگر  یک دبایو مرد در خانواده  زن اس . همی ااین موضوع از جهات مختلف دارای 
 بهطالق را  سران ام و از دس  خواهند دادزندگی را  های انگیزه افرادو  یابد میکاهش  ها آنت ارتباط بین غیر این صور در دهند.
. ماند که بسیاری از زوجین در امر طالق قانونی نیز مردد هستندناگفته ن البته .دکررامش انتخاد خواهند آرسیدن به  حل راه منزلة
اصلی گرایش به  عامل و مواردی از این قبیل ،مالی های حمای از دس  دادن  ترس ترس از آبرو، ،فرزندان ةآیندگاه ترس از  زیرا

یر یک سقف ارتباط چندان زندگی مشترک ز وجود با ینزوج و خواهد بود ،3  عنوان طالق عاطفیتح ،نوع دیگری از طالق
 نشان وضوح به را سرمایة اجتماعیاهمی  این مفاهیم  بهتوجه  د داش  و از هم فاصله خواهند گرف .گرمی با هم نخواهن

 White)د شوسبب ای اد محرکی برای تصمیم به جدایی  تواند میفقدان یا کاهش احساس رضایتمندی زناشویی  واقع در .دهد می

et al. 2008). فرزندان  و صمیمی  زن و شوهر هشاس  و کاه درون خانوادهمؤثر های  از سرمایه یکی سرمایة اجتماعی ینابرابن
 .دکربا مشکل مواجه خواهد  قطعاً را های آینده انتقال فرهنگی به نسل

 تحقیق  روش

 فراتحلیل. اس  شده ان ام گذشته درتحقیقاتی اس  که  فراتحلیل وتحلیل ت زیهواحد  .اس  فراتحلیلپژوهش حاضر از نوع 
 دَهخصوصی که در  پیشین. در این تحقیق رویکردها و عوامل به های پژوهشاز ای  پژوهش روی م موعهیا  هاس  تحلیلتحلیل 

ی از تحقیقات در قالب مفاهیم کمّای  تودههای  محقق با ثب  یافته در این روش واقع در شد. مرور وجود داش پژوهش متعدد 
آماری های  را با استفاده از روشای  نتایج جدید و همبسته و (1384سازد )دیور  می آماری آمادههای  ای استفاده از روشرا بر ها آن

سرمایة . بودو میزان رضای  زناشویی بین زوجین  سرمایة اجتماعیموضوع تحقیق حاضر بررسی ارتباط میان  .کند می استخراج
 همةآماری پژوهش حاضر مشتمل بر  ةجامع بود. شده مطالعات ان ام در متغیر وابسته متغیر مستقل و رضای  زناشویی اجتماعی
جامع  پرتال .1 شامل: شد؛متنوع گردآوری  های پایگاهاز  بود. اطالعات 1397 تا 1388 های سالدر  گرفته صورت های پژوهش

م الت  یگاهپا .4 ؛(Magiranکشور )ات نشریات اطالع بانک .3 ؛(SID) یدانشگاهاطالعات علمی جهاد  یگاهپا .2 ؛علوم انسانی
معیار اصلی انتخاد محقق در این پژوهش مواردی چون داشتن ضریب همبستگی پیرسون و مشخص  .(Noormags) یتخصص

                                           
1. primary groups 

2. secondary groups 

3. emotional divorce 
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ها، جامعه آماری، سال انتشار(، و اطالعات متغیرهای  بودن ح م نمونه و مواردی دیگر مانند اطالعات عمومی )نام نویسنده
 ی اس . پژوهش

هم چنین در این تحقیق شیوة نمونه گیری و روش تحقیق هر یک از این مطالعات ثب  و سپس در مرحلة بعدی وارد 
مثابة یک تکنیک آماری برای تعیین،  گش  و در آخر، از روش نوین فراتحلیل به  شد و اندازه اثر محاسبه 2CMAافزار  نرم
 های پژوهش مرتبط با ابعاد سرمایة اجتماعی ، استفاده گردید. بندی یافته دن و جمعآوری، ترکیب ت زیه تحلیل و خالصه نمو جمع

 مقاالت های یافته
اول که  ةمقالدر  .دندشارزیابی و مطالعات تکراری با موضوع غیر مرتبط حذ   مقاله دَهحدود  آمده عمل بهجوی و در جس 

و رضایتمندی از زندگی زناشویی از منظر اجتماعی  یة اجتماعیسرمامیان  ةبررسی رابط هد  با شمحمدتقی ایمان و همکاران
 ،و مقاله شده  گرفتهبهره  و زنان خانواده ،اجتماعی، رضایتمندی زناشویی، شهر محل سکون  ةسرمای های کلیدواژهاز  اند دادهان ام 
رضای  زناشویی و  های شاخص ةمقایساس بر اس تحقیق پاسخ داده و سؤایتبه  ،موجود های دادهبا استفاده از  ،بای کیفیتی با

 .شده اس  ارائهدر دو بخش آمار توصیفی و استنباطی  فویدشهرو  آباد ن فدو شهر  متأهلاجتماعی در میان زنان  ةسرمای
ایش با افز و یابد میفرزندان میزان رضای  زناشویی کاهش  تعداداس  که با افزایش مدت ازدواج و  آنی تحقیق حاکی از ها یافته
اجتماعی بر رضای  از  ةسرمای تأثیردوم به بررسی  ةمقالدر . دکن می پیدا اجتماعی میزان رضایتمندی زنان نیز افزایش ةسرمای

 ها کلیدواژه ین اس  کهااول  مقالةبا  این مقاله مشترکیکی از نقاط  خته شده اس .پردامشهد  آزادزندگی دانش ویان دانشگاه 
سوم  در مقالة .اجتماعی و میزان رضایتمندی زناشویی رابطه وجود دارد ةسرمایبین  هحقیق نشان دادتاین نتایج  اند. مشابه
بین  هپژوهش نشان داد یجنتا .بررسی شده اس و رضای  زناشویی در زوجین شهر کرمان  سرمایة اجتماعی ةرابط شناختی جامعه

 گروهی ساختاری، برون و گروهی درون ،و فراگروهی شناختیگروهی  برون و گروهی درون ةسرمایرضای  زناشویی و متغیرهای 
 ،چهارم مقالة . نتایجوجود داردداری  امعن ةرابطمد همسر آو در سن رضای  از زندگی، احساس فرد در روابط قدرت خانواده، منزل 

با  اس  کهن آ اکی ازح ،(«زوجین شهرستان دلفان :موردی ةمطالع)اجتماعی و رضای  از زندگی  ةسرمای ةرابط»با عنوان 
 مقالة نتایج مثب  وجود دارد. ةرابطاجتماعی و رضای  از زندگی زوجین شهرستان دلفان  ةسرمایدرصد بین  99اطمینان بایی 

 نآبیانگر  آن را ان ام داده، حقیقیان ، که«اجتماعی بر کیفی  زندگی زنان اصفهان ةسرمای تأثیربررسی » تح  عنوان ،پن م
 ،ششم ةمطالع در معنادار وجود دارد. ةرابطاجتماعی و آگاهی اجتماعی  مشارک  و یفی  زندگی و اعتماد اجتماعیاس  که بین ک

زناشویی تعیین عوامل اجتماعی فرهنگی مرتبط با میزان رضای  از زندگی »تح  عنوان اند،  ان ام دادهفاطمه و طاهری  که بنی
مطالعه  ینا .شده اس  بررسیو ساختار قدرت در خانواده  داری دینتح  عنوان  متغیرهای جدیدی، «آذرشهر متأهلدر میان زنان 
که میزان  هآمد به دس این نتایج از این بررسی  .رود میشمار ه که یکی از نقاط قوت آن باس  برخوردار  توجهی قابلاز نوآوری 

در  و تحصیالت زنان متفاوت اس . ،ی خانوادهاجتماع ا اقتصادی یگاهپا رضای  زناشویی بر اساس ساختار قدرت در خانواده،
دارای نقاط قوت و یک  هربررسی شده و اجتماعی از ابعاد متعدد اجتماعی  ةسرمایزناشویی و  رضایتمندی ةرابطبعدی نیز  مقایت

 خود هستند.ویژة نقاط ضعف 
تماعی سه مقاله در استان اصفهان و اج ةسرمایدر مورد  شده انتخاد ةمقال دَهاز بین  این اس  که خصوصیات کلی مقایت

 فراتحلیلمربوط به  نتایج مطالعات و اطالعاتخالصة  ،طی روند تحقیق ،نیز .اس شده مابقی در شهرهای مختلف ایران ان ام 
 یات مطالعات آورده شده اس .ئجزهمة  1ره اشم نمونه در جدول های پژوهشروی 

 روش انتخاب حجم نمونه

دوم از روش تصادفی  ةمطالعدر  ،و تصادفی ای سهمیه گیری نمونهاز در مطالعة نخس   ندشد وتحلیل زیهت که  ای مطالعهاز ده 
چهارم و هفتم از روش  ةمطالعدر  ،ای چندمرحله ای خوشه گیری نمونهسوم و پنج و شش از روش در مطالعة  ،شده بندی طبقه

 گیری نمونه های روشبه ترتیب از دَهم و نهم  ةمطالع و در ،در دسترس گیری نمونههشتم از روش  ةمطالعدر  ،تصادفی ساده
 .شده اس استفاده  ای خوشهکوکران و تصادفی 
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 و رضای  زناشویی سرمایة اجتماعی ةرابط ةزمین درمنتخب داخلی  های پژوهشمختصات . 1جدول 

 نام محقق
سال 

 تحقیق
 گرید علمی

روش 

 تحقیق
 آماریجامعة 

حجم 

 نمونه
 گیری نمونهشیوة 

ضریب 

 (rهمبستگی )

 1391 ایمان و همکاران
 ا علمی
 پژوهشی

 پیمایشی
زنان متأهل همة 

شهر دو ساکن 
 آباد اصفهان ن ف

 083/0 ای و تصادفی سهمیه 757

 1389 نوغانی و همکاران
ا  علمی
 پژوهشی

 پیمایشی
دانش ویان همة 

مشغول تحصیل در 
 دانشگاه آزاد مشهد

 297/0 ای طبقه  تصادفی 425

دی و مقصو
 همکاران

1390 
ا  علمی
 پژوهشی

 پیمایشی
زنان و مردان متأهل 

 سال 45تا  18
 52/0 ای ای چندمرحله خوشه 382

 1396 رستمی و همکاران
ا  علمی
 پژوهشی

 پیمایشی
زوجین شهرستان همة 

 دلفان
 879/0 تصادفی ساده 254

 1392 حقیقیان
علوم نشریة 

 اجتماعی
 519/0 ای گیری خوشه نهنمو 510 ساله 20زنان همة  پیمایشی

و  فاطمه نبی
 ریطاه
 

1388 
ا  علمی
 پژوهشی

 پیمایشی
 15زنان متأهل بایی 

 سال
 349/0 ای ای چندمرحله خوشه زن 354

 و لک آخوندی
 

1398 
ا  علمی
 پژوهشی

 پیمایشی
های ساکن  خانواده

 شهر بیرجند
 59/0 تصادفی ساده نفر 386

 1397 اکبری و همکاران
ا  علمی
 پژوهشی

 توصیفی
زوجین  ةهم
کننده به مراکز  مراجعه

 درمانی شهر رش 
 نفر 165

گیری در  نمونه
 دسترس

314/0 

و  گن ی
 نژاد سامانی
 

1390 
ا  علمی
 پژوهشی

ا  پیمایشی
 مقطعی

 

زنان متأهل نقاط همة 
 شهری کاشان

 60/0 گیری کوکران نمونه نفر 381

 و راد امیری
 

 پیمایشی پژوهشی 1397
ل بانوان متأههمة 

 شهر آستارا
 233/0 ای تصادفی خوشه 373

 نمونه های پژوهشروی  فراتحلیلاطالعات مربوط به خالصة  .2 جدول

 Z-Value P-Value حد باال حد پایین اثراندازة  نام محقق و سال ردیف
 0.022 2.284 0.153 0.012 0.83 (1391همکاران )ایمان و  1
 0.000 6.291 0.381 0.208 0.297 (1389همکاران )و نوغانی  2
 0.000 11.220 0.590 0.443 0.520 (1390همکاران )مقصودی و  3
 0.000 21.726 0.904 0.848 0.879 (1396همکاران ) و رستمی 4
 0.000 12.946 0.580 0.453 0.519 (1392) یقیانحق 5
 0.000 6.825 0.437 0.254 0.349 (1388) یطاهرو بنی فاطمه  6
 0.000 13.262 0.651 0.521 0.59 (1398)لک و آخوندی  7
 0.000 4.136 0.445 0.169 0.314 (1397همکاران )و اکبری  8
 0.000 13.476 0.661 0.532 0.60 (1390نژاد ) گن ی و سامانی 9
 0.000 4.566 0.327 0.135 0.233 (1397راد )امیدی و  10

 0.000 29.187 0.458 0.408 0.433 - اثر ترکیبی ثاب  11
 0.000 4.858 0.623 0.301 0.478 - اثر ترکیبی تصادفی 12
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 ی تحقیقها یافته

همگن بودن تحقیقات  یعنی ژوهشی،این روش پ های فرض پیش ترین مهمبه بررسی  دبای فراتحلیلدر گام اول مطالعات مبتنی بر 
 .خ رداپ ،گرفته و بررسی خطای انتشار ورتص

 شده مانجاهمگنی مطالعات  ةمفروض یبررس

استفاده  Q بررسی این مفروضه آزمون منظور بهکه اس  مطالعات  1همگنی آزمون فراتحلیلیکی از مفروضات اولیه و مهم 
 آورده شده اس . 3حاصل از ارزیابی و بررسی این آزمون در جدول  یجنتا .شود می

 Qنتایج حاصل از آزمون . 3جدول 

 شاخص آماری
 مقدار آزمون

(Q) 

 آزادیدرجة 

(df) 

 معناداریسطح 

(p-value) 
(I

2
) I-squared 

 753/97 000/0 9 476/400 نتایج

 
ه رد و فرض شد مبنی بر همگن بودن مطالعات ان ام 0فرض  ،درصد 99، با اطمینان Qحاصل از آزمون با توجه به نتایج 

اثر اندازة وجود ناهمگنی در  دةدهن نشان Qبه عبارت دیگر معنادار بودن شاخص  .شود میتأیید ها  ناهمگونی میان پژوهش
توان این  ،اثراندازة با افزایش  بوده نتی تا اثر حساساندازة اما از آن ا که این شاخص به افزایش تعداد اس . اولیه  های پژوهش

دارای  Iضریب م ذور  .دشو می استفادهشاخصی دیگر اس  که با این هد   Iم ذور  .رود میآزمون برای رد همگنی بای 
 100هر قدر مقدار این ضریب به  .دهد میدرصد نشان  صورت بهمیزان ناهمگنی را  واقع دراس  و درصد  100تا  0قداری از م

 Iدر این قسم  از م ذور  آمده دس  به. نتایج اس اولیه  های پژوهشاثر اندازة ناهمگنی بیشتر  دهندة تر باشد نشان درصد نزدیک
با  ها آنبه همین دلیل، تلفیق  .مربوط اس  ها آندرصد از تغییرات کل مطالعه به ناهمگنی  98 حدودبیانگر این مطلب اس  که 

این آزمون به ما  واقع در. کردترکیب نتایج استفاده  هد  بااز مدل آثار رندومی )تصادفی( باید مدل آثار ثاب  موجه نیس  و 
های مطالعات متفاوت اس  و در این موقعی   ت به جه  ویژگیشد و رضای  زناشویی به سرمایة اجتماعیبین  ةرابطگوید  می

 بهره جس . ها تفاوتواریانس و محل این کردن باید از متغیرهای تعدیلگر برای مشخص 

 انتشار تورش() یخطامفروضة  یبررس

و انواع نشده  دچا شده و داز انتشار تحقیقات چا که اس خطای انتشار  ةمفروض فراتحلیلیکی دیگر از مفروضات مهم و اصلی 
دسترسی محقق به  عدم شود می فراتحلیلی ها یافتهاعتبار نتایج و شدن که سبب مخدوش  وانعینمونه م از .شود ناشی میخطاها 
بررسی این  هد  باقسم   ینا در .شده اس ان ام  بررسی موردزمانی خاصی در مورد موضوع ة مطالعاتی اس  که در فاصلة هم

 اس .شده از خطا استفاده  یمنا Nو  ،همبستگی بگ و مزومدار روش ،گراِقیفی و روش رگرسیونی مفروضه از نمودار 

 بررسی خطای نشر قیفی نمودار

صورت تقریبی  آمده از نمودار قیفی به  دس  قیفی اس . نتایج به نمودار های متداول با هد  بررسی خطای انتشار یکی از روش
توان قضاوت صریحی کرد و باید برای این هد  از  در این زمینه نمی اما شده اس . ان ام کنندة تقارن نسبی مطالعات تداعی
این روش  در کرد. ( استفادهیمن از خطاا N همبستگی بگ و مزومدار، آزمون ،گراِروش رگرسیونی مربوطه )های آماری  آزمون
 ر عدم تقارن نمودار قیفی و سوگیری انتشار اس .یانگب بیانگر متقارن بودن نمودار و عدم سوگیری نشر و فرض خال  0 فرض

                                           
1. homogeneity test 
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 ی بگ و مزومدارا رتبههمبستگی  یجنتا

 .کند می را مشخصآثار اثر استاندارد و واریانس این اندازة  ین( بتاوکندال)ای  رتبه یهمبستگ 1آزمون همبستگی بگ و مزومدار
 0انحرا  از  و دق  اس  و اثراندازة ر عدم رابطه بین ب دیل  0آن مقدار  در ین صورت اس  کهدو تفسیر این ضریب ب شرح

 یخطا تر اثر بزرگاندازة رود در ارتباط با  می انتظار نشر باشد،عدم تقارن ناشی از سوگیری  اگر .اس حاکی از وجود رابطه 
آورده  4ر در جدول بررسی سوگیری نش منظور بهنتایج حاصل از روش همبستگی بگ و مزومدار  .شوداستاندارد بیشتر مشاهده 

 شده اس .

 نتایج حاصل از روش همبستگی بگ و مزومدار .4 جدول

 (p-value)داری  معناسطح  z-value (tauمقدار ضریب کندال ) شاخص آماری
 162/0 983/0 244/0 نتایج

 

 توان می( p=  162/0ی )شده اس  که با توجه به مقدار معنادار 244/0، مقدار تائوکندال بی برابر با 4طبق اطالعات جدول 
عدم مبنی بر متقارن بودن نمودار قیفی و  0این رابطه معنادار نیس  و فرض  ،اثر و دق  رابطه وجود دارداندازة اگرچه بین  گف 

 .شود تأیید میسوگیری انتشار 

 2گرحاصل از رگرسیون خطی اِ یجنتا

ستاندارد کوچک و در تحقیقات بزرگ اثر استاندارد بزرگ مشاهده رود در تحقیقات کوچک اثر ا می در نبود سوگیری انتشار انتظار
برش خط رگرسیونی با سطح  اگر .اس که برشی از خط رگرسیون اصلی کند  می مورد حال  خط رگرسیونی را ای اد ینا .شود

رگرسیون خطی و ارزیابی  وتحلیل ت زیهاز  آمده دس  به یجنتا آن ممکن اس  سوگیری نشر باشد. عل  مورد انتظار متفاوت باشد،
 آورده شده اس . 5بررسی سوگیری نشر در جدول  هد  گر بااِ

 گرنتایج حاصل از بررسی روش رگرسیون خطی اِ. 5جدول 

 (p-value) سطح معناداری se t-valueخطای استاندارد  Bبرش  شاخص آماری

 70753/1 43186/10 81271/17 نتی ه
p-value 

(1-tailed) 
p-value 

(2-tailed) 
 6305/0 12611/0 

 

و  81271/17از آن اس  که برش برابر اس  با  حاکی سرمایة اجتماعینتایج جدول رگرسیون خطی )اِگر( مربوط به مطالعات 
 0این امر حاکی از آن اس  که فرض  .T= 70753/1( 12611/0و  6305/0) pدرصد برابر اس  با مقدار  95اطمینان فاصلة 

 .شود تأیید میی انتشار مبنی بر عدم سوگیر

                                           
1. bag and mesmerizing correlation 

2. solidarity if 
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 دوال و توئیدی ارزشبر اصالح و .6 جدول

 حد پایین حد باال 
برآورد 

 ای نقطه
 حد پایین حد باال

برآورد 

 ای نقطه

مطالعات 

 کاربردی
 

 شده مقدار مشاهده  43333/0 40768/0 45829/0 47775/0 30068/0 62299/0 47635/400

 کنندگی مقدار تعدیل 0 43333/0 40768/0 45829/0 47775/0 30068/0 62299/0 47635/400

 Q ضریب اثرات تصادفی اثرات ثابت

ای لحاظ نشده اس . عالوه بر این، بر اساس مدل اثرات  شده هیچ تحقیق گم 1با توجه به روش اصالح و برازش دوال و توئیدی
اس .و با استفاده  40768/0، 45829/0یافته برابر با  های ترکیب درصد برای پژوهش 95ای، و فاصلة اطمینان  ، برآورد نقطه2ثاب 

اس . از آن ا که رویة اصالح و برازش مطالعات  433/0ای، و فاصلة اطمینان منتسب برابر با  از رویة اصالح و برازش، برآورد نقطه
پردازد و نیز با  الصة اندازة اثر میکند و بعد از آن به محاسبة خ وتحلیل وارد می ها را به ت زیه گیرد و آن یمشده را در نظر  گم

ای  ، برآورد نقطه3شده منظور و لحاظ شده اس ، نتایج یکسان شده اس . بر اساس مدل اثر تصادفی تحقیق گم 0عنای  به اینکه 
ة اصالح گیری از روی اس . با بهره 477/0( 30068/0، 62299/0یافته برابر با ) درصد برای تحقیقات ترکیب 95و فاصلة اطمینان 

 اس . (30068/0، 62299/0) 477/0 ای و فاصلة اطمینان منتسب نیز برابر با و برازش، برآورد نقطه

N از خطا ایمن 

را که  0فرضیة یعنی تعداد مطالعات مؤید  ،(0شده )با میانگین اثر برابر با  تعداد مطالعات گم  4ایمن از خطایِ روزنتال Nآزمون 
. کند می، پیشنهاد دهد میو نتی ه را تغییر دهد  مید و از لحاظ آماری یک اثر کلی غیر معنادار به دس  باید به تحلیل افزوده شون

 .اس  7جدول ش به شرح رو  این از آمده دس  بهنتایج 

 ایمن از خطا Nمحاسبات شمارة  .7 جدول

 مقدار شاخص

 58986/30 شده برای مطالعات مشاهده Zمقدار 
 00000/0 شده مشاهدهبرای مطالعات  Pمقدار 

 05000/0 آلفا
 2 مانده باقی

Z 959/1 برای آلفا 
 10 شده تعداد مطالعات مشاهده

 2426 رساند. را به آلفا می Pکه مقدار ای  شده تعداد مطالعات گم

 
تا مقدار شود سی دیگر بررمطالعة  2426تعداد ید با که آن اس ید ؤاز خطا م یمنا Nضریب ة از محاسب آمده دس  بههای  آماره

p تا در نتایج نهایی محاسبات و شود ان ام دیگر  ةمطالع 2426ین مفهوم که باید دب .نکندت اوز  0.05شده از  ترکیب ةدوسوی
 2426 .اس از این تحقیقات  آمده دس  بهصح  و دق  بایی نتایج  دهندة و این نتی ه نشاندهد نها خطایی رخ  وتحلیل ت زیه

 .اس  توجهی قابلمناسب و  مقدار صله از خطامورد مطالعه فا

 اثراندازة  یبضر

ترکیب  منظور بهاز مدل اثر تصادفی باید اس  که  آمده دس  بهاین نتی ه  فراتحلیلبا عنای  به اینکه بعد از بررسی مفروضات 
 ل تصادفی آورده شده اس .در مد شدهاثر مطالعات اندازة گزارش  8در جدول  ،شوداثر استفاده اندازة نتایج جه  گزارش 

                                           
1. corretion and fitting duval and tweedies 

2. fixed effect 

3. random effect 

4. rosenthal error 
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 با رضای  زناشویی سرمایة اجتماعیبین  ةاثر مطالعات رابطاندازة  .8 جدول

 z-value p-value حد باال حد پایین (rاثر )اندازة  تعداد مطالعات 

با  سرمایة اجتماعیبین  ةرابط
 رضای  زناشویی

10 478/0 301/0 623/0 858/4 000/0 

 
)اثرات ترکیبی تصادفی( بر رضای   سرمایة اجتماعیاثر  ةکه میانگین اندازاس  از این ی حاکی آمارشدة  ان اممحاسبات 
سرمایة  تأثیرباید گف   اس اطمینان محدودة برآوردشده در اندازة از آن ا که  و اس  478/0مورد تحقیق برابر با نمونة زناشویی در 
( بر مبنای معیار کوهن حکای  از 478/0) آمده دس  بهای  اس  برآورد نقطه یشود. گفتن تأیید میبر میزان رضای  زناشویی  اجتماعی

 .شودان رضای  زناشویی مؤثر واقع تواند بر میز در سطح باییی می سرمایة اجتماعیدر نتی ه  اثر در حد زیاد و بای دارد.
کردن جه  مشخص  در این امر اس  که تالش بر فراتحلیلتصدیق  از ناهمگونی مطالعات و آمده دس  بهبا توجه به نتایج 

از آن رو که  اما .رداخ پبین مطالعات  1بدین طریق بتوان به تعیین واریانس تا گرفته شوداین ناهمگنی از متغیر تعدیلگر بهره 
اندازة  اد که سبب ایپژوهش های  آن دسته از ویژگی شود فقطمیردازند، تالش پ اثر نمیاندازة نوین فقط به تعیین  های فراتحلیل
 ود.ش  گرفتهدر نظر  اس  2متغیر تعدیلگرة هایی که عامل متغیر جنسی  به مثاب ویژگی هم چنین اثر بزرگ و

 متغیر جنس کنندگی تعدیلنقش  یبررس

یک مدل اثرات ثاب  و تصادفی رابطة بین سرمایة اجتماعی و رضای  زناشویی را به تفک 3های اثر ترکیبی اندازه 9های جدول  یافته
و بین مردان اندازة اثر با مدل تصادفی  433/0آمده، بین زنان اندازة اثر در مدل تصادفی  دس  توجه به نتایج به با دهد. جنس نشان می

گونه  توان این اس . بنابراین، می 452/0هر دو دسته مردان و زنان برابر با محاسبه شده اس . به بیان دیگر اندازة اثر در  507/0
 تشریح کرد که سرمایة اجتماعی مردان نسب  به زنان در میزان رضای  زناشویی تأثیر بایتر و بیشتری دارد.تحلیل و 

 و رضای  زناشویی به تفکیک جنس سرمایة اجتماعی ةهای اثر ترکیبی مربوط به رابط نتایج اندازه. 9جدول 

 مدل اثرات تصادفی مدل اثرات ثابت تعداد اندازه

 z-value p-value ترکیبیاندازة  z-value p-value کیبیتراندازة  اثر جنس

 000/0 628/4 423/0 000/0 013/18 0436 4 زنان

 001/0 216/3 507/0 000/0 966/22 431/0 6 مردان
 000/0 616/5 452/0 000/0 187/29 433/0 10 کل

 بحث و نتیجه
 اس به وجود آمده ی ایرانی ها خانوادهاجتماعی  ةسرمایدر ای  گسترده تحویت 4امروزه با تشدید جریان ت ددگرایی ،به طور کلی

 انس ام مانند مشارک  اجتماعی، ا سرمایة اجتماعیدر ابعاد متعدد موضوع حاضر این پژوهش  در (.132: 1386کی ارم)آزاد
  نقش خانواده در کسب همین جه به .اس اجتماعی  ةسرمای مهمعوامل از  یکی خانواده .شدبررسی و تحلیل ا  ... و ،اجتماعی
اجتماعی با  ةسرمای ةرابط تاکنون .اس قابل بحث  5اجتماعی بر روابط زناشویی ةسرمایمتقابل ثیر أتثر و ؤیار ماجتماعی بس ةسرمای

 و درنتایج مشابه  اما .اس  گرفته قرارهای مختلف تحقیقی  و طرحمحققان بسیاری از  توجه موردمفاهیم متعدد مربوط به خانواده 
هایی چون اثر  فراتحلیلرا برای تدوین  ینهزم از این مطالعات آمده دس  بهی معقول و نامعقول ها یافته برخی موارد متناقض و

 خطای انتشار تحلیلی و ارزیابی ناهمگونی ورویکرد  به مفروضات ایننوین و آگاهی با یک رویکرد  که اس کرده حاضر ای اد 
بر میزان  سرمایة اجتماعیتأثیرات به بررسی  تحقیق حاضردر  ینبنابرا .دهد می به دس یج جانبه از نتا مطالعات درکی همه

                                           
1. variance 

2. modifier variable 

3. combined effect 

4. modernism 

5. marital relations 
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ة شد تحقیق گردآوریدَه اول و در تحلیل مفروضات  ةمرحل در .شدرداخته پ فراتحلیلروش با  رضای  و سازگاری زناشویی
اثر اندازة فرض ناهمگنی  وه را رد شد ان ام مبنی بر همگن بودن مطالعات 0یة فرض درصد 99 یناناطم با Qآزمون  ،مربوطه

این مورد ضرورت توجه به متغیر تعدیلگر را  و رضای  زناشویی متغیر بود. سرمایة اجتماعیمیان  ةرابط .کردیید أها را ت ژوهشپ
ودن نمودار قیفی و مبنی بر متقارن ب 0یة فرض بود کهموضوع خطای انتشار نیز نمایانگر این  ةمفروضبررسی  اس .کرده تر  ررنگپ

دیگر ان ام  ةمطالع 2426باید حاکی از این مطلب بود که نیز از خطا  یمنا Nضریب ة محاسب .شود أیید میت عدم سوگیری نشر
از این  آمده دس  بهناشی از دق  و صح  بایی اطالعات موضوع این  ها خطایی رخ دهد. وتحلیل ت زیه تا در نتایج نهاییشود 

 در 0.507 اس ؛مدل تصادفی نسب  به زنان  اثر بیشتر مردان درة ی قابل توجه تحقیق حاضر اندازها یافتهدیگر  از س .ها پژوهش
دیگر تح  ای  در یافته بایتری در افزایش و کاهش رضای  زناشویی دارد. تأثیرمردان  سرمایة اجتماعیبه عبارتی  .0.433مقابل 
اس  و با عنای  به این نشده لحاظ ای  شده حاضر هیچ تحقیق گمپژوهش در  «برازش و روش اصالح دوال و توئیدی»عنوان 
 95اطمینان فاصلة و ای  فی برآورد نقطهاساس مدل اثرات تصاد بردیگر،  عبارته ب اس .شده یکسان  هانتایج برآوردموضوع 

 بر بوده اس . 0.477با ح و برازش برابر اصالرویة  استفاده از با و 0.30068،0.62299با ابر یافته بر ات ترکیبدرصد برای تحقیق
 با و 0.40768،0.45829با یافته برابر  درصد برای تحقیقات ترکیب 0.95اطمینان ة و فاصلای  نقطه برآورد اساس مدل اثرات ثاب 

میزان رضای   افزایش اس  که بهاجتماعی عاملی  ةسرمای کلی طور  به .اس  0.433اصالح و برازش برابر با رویة گیری از  بهره
در نبود سرمایة  .شود میهای متعدد روحی و روانی و حتی خانوادگی  تدریج موجب بحران هو فقدان آن ب کند کمک میزناشویی 
با تداوم این ارتباطات سرد در  و و روابط غیرصمیمی خواهد داد اعتمادی بیمتقابل صمیمی جای خود را به  احساساتاجتماعی، 

از بعدی دیگر  همچنین .رخ دهدی و طالق ممکن اس  با گذر زمان جدای وزندگی را از دس  خواهند داد  های هانگیزخانواده افراد 
عاملی مهم برای  1وجود این نوع سرمایه در ساختارهای اجتماعی و اس روابط اجتماعی  ةکنند تسهیلاجتماعی  ةسرمای

اثر متعدد  یها و هن ارها بر ارزشتأثیر  باسرمایة اجتماعی اس . عی تر اعتماد اجتما مهماز آن های اجتماعی و انس ام و  مشارک 
های گوناگون  قواعد راهنمای عمل در موقعی مثابة  بههمواره  سرمایة اجتماعی گذارد. می و جمعی افراد مثبتی روی رفتار فردی

 .شود میاجتماعی ای اد  ةسرماید از نیرومن یشکل وجود دارد،مؤثر هن اری  وقتی اس  کهبر آن کلمن  .کند میعمل اجتماعی 
و زمانی که فرد از خانواده وارد جامعه  یه و ثانویه وجود دارداول های گروهاجتماعی منبعی ارزشمند اس  که درون روابط  ةیسرما
 ،ظیفهان ام و حس ،یهمکار ،2هایی چون حس تعاون ارزش و شود میرو  اجتماعی روبه ةسرمایبا ابعاد بزرگ و متعدد شود  می

من ر بیان فوکویاما این عوامل به روابط سالم در خانواده  به کند. می را کسب های مختلف مهارت و ،ها یزهانگ احترام متقابل،
ویژه در  هب سرمایة اجتماعیی پژوهش، ها یافتهتوجه به با  .کند میسالم ای اد ای  افراد نیز جامعهة و روابط سالم و آگاهانشود  می

در این پیشنهادهایی  ینبنابرا .در جه  افزایش آن همواره کوشیدباید فراوانی در میزان رضای  زناشویی دارد که  تأثیرمردان 
 :شود میارائه  زمینه
 ؛در جه  افزایش سطح مشارک  اجتماعیمسئوین هایی از طر   برنامهارائة  *
 ؛اقتصادی و ،یاجتماع ،ینگفره موانع سیاسی،همة های اجتماعی و رفع  شاقدام برای تسهیلگری کن *
 ؛مدنی فعال و سازندهجامعة تقوی   *
 ؛حمای  نهادهای مدنی و رفاهی از افراد *
 ؛تقوی  پیوندها و تعامالت اجتماعی در سطوح خرد و کالن اعم از روابط فردی و نهادی *
و  ضعیف اعتماد اجتماعی را فراهمهای ت ی اجتماعی که زمینهیاعتنا و بی یدلزدگ و ناامیدی گونه هرجلوگیری از بروز  *

 .کند میها تقوی   جنبههمة اعتماد و رضای  خانوادگی را در 

                                           
1. social structure 

2. cooperative 
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 منابع
 .سم  ،تهران ،ایرانیة خانواد شناسی جامعه .(1386) یتق ارمکی،آزاد
 ها، مندی زناشویی زوجسازی بر افزایش رضایت آموزان برای غنی دانش تأثیر» (.1387) یبهرامفاطمه  ؛زاده یفاتحمریم ؛ نرگس اولیا،
 .30ا  9 ص ،1 ش ،4 د ،دانشگاه الزهراشناسی  علوم تربیتی و روانة دانشکدة فصلنام ،«های نوین تربیتی یشهاند
تخصصی علوم اجتماعی ة فصلنام ،«اجتماعی و رضایتمندی زناشویی ةسرمایمیان  ةرابطبررسی » .(1391) ییجمالوزهرا  ؛یادعلی ایمان،

 .12ا  9ص  ،17ش  ،6 س ،واحد شوشتر ا المیاس آزاددانشگاه 
علوم مدیری   ،«مدیری  دانش سازمانیة در توسع سرمایة اجتماعینقش » (.1386) یفراح ؛ محمدمهدیناطقتهمینه  ؛مهدی یدس الوانی،

 .70ا  35ص ، 5 ش ،ایران
 .27ص  ،147 ش ،تدبیر ،«اصل محوری توسعه ،اجتماعی ةسرمای» (.1390) یروانیشرضا  علی ؛مهدی یدس الوانی،

 ةسرمایهای  بر نظریه تأکیدجدید با  کالسیک و در نظریات سرمایة اجتماعیمفهوم » (.1384) یموسومرضیه  ؛عباس غالم وسلی،ت
 .32ا  26 ش ،علوم اجتماعی ،«اجتماعی

 رشد. دانش ،تهران ،و علمی پژوهش در علوم اجتماعی و انسانیمبانی نظری  .(1380 و 1384) یعل دیور،
 .46ا  7ص ، 59 ش ،20 د ،راهبرد ،«اجتماعی ةسرمایبنای  سنگ خانواده،سرمایة » (.1390حسن ) روحانی،

 .ایران شناسی جامعهعلمی و مستقل نشریة  ی سا ،«ایرانیة خانواد سرمایة اجتماعی شناختی جامعهمطالعة . »(1386) یهعال شکربیگی،
 .152ا  92ص ، 3 ش ،ایران شناسی جامعهن من اة م ل، «اجتماعی و پیامدهای آن ةسرمایفرسایش » (.1387محمود ) پور، شارع
 .70ا  57ص  ،1 ش ،8 س ،زنان مطالعات ،«بررسی پیوند الگوهای ارتباطی با خشنودی زناشویی» (.1389) یزمهرانگ کاظمی، شعاع
و  دانش ،«متأهلجتماعی بر رضای  زناشویی دانش ویان ا ةسرمای های مؤلفهنقش » (.1393) اردستانی یلیاناسماع زهره ؛آذر زاده، قلی

 .46 ا 37 ص، 15ش  ،شناسی کاربردی پژوهش در روان
 .نی ،تهران ،منوچهر صبوریة ترجم ،اجتماعیة بنیادهای نظری (.1377) یمزج کلمن،
 ش ،8 د ،العات فرهنگی و ارتباطاتمط ،«فرهنگ مشارک  و رضای  زناشویی در بین زنان» (.1391) نژاد یسامانمحمدجواد  ؛محمد گن ی،
 .200ا  171 ص ،26

اجتماعی و رضای  زناشویی در بین زوجین شهر  ةسرمای ةرابط شناختی جامعهبررسی » (.1390توکل ) ؛ محمدیدفرمعسعید  ؛سوده مقصودی،
 .1 ش ،5 د، مطالعات اجتماعی ایران ،«کرمان
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