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 چكيده

اده با سرمایه اجتماعی خانو رابطه  مطالعات متعددی  پیرامون سرمایه اجتماعی و ساختار قدرت خانواده انجام شده است، اما پیرامون زمينه:

 مورد مطالعه شهرقدرت ): بررسی رابطه سرمایه اجتماعی خانواده با ساختار هدف شکاف تحقیقاتی وجود دارد.ساختار قدرت 

آباد بود. ساکن در شهر خرم ساله 02-۵3جامعه آماری این پژوهش زنان : پژوهش از نوع همبستگی بود. روشآباد( بود. خرم

رمایه پرسشنامه سای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: ای مرحلهگیری خوشهنفر با روش نمونه 3۹۴تعداد 

 با ها(. تحلیل داده03۹2خانواده مهدوی و صبوری خسرو شاهی ) پرسشنامه ساختار قدرت در ( و03۹۵اونو )غفاری و  اجتماعی

ه اجتماعی با ابعاد : بین ابعاد سرمایهايافتهانجام شد.  متغیره چند رگرسیون تحلیل و متغیره دو همبستگی ضریب آزمون از استفاده

اجتماعی  . همچنین بین سرمایه اجتماعی بیرونی، سرمایه(>P 1۵/1) ساختار قدرت در خانواده رابطه معنادار و مثبت وجود دارد

ی بیرون اجتماعی توان با سرمایه: میگيرینتيجه. (>P 1۵/1دارد ) وجود مثبت و معنادار اجتماعی ارتباطی رابطه درونی و سرمایه

 قدرت: سرمایه اجتماعی، خانواده، ساختار واژه كليدهابینی کرد. ساختار قدرت را پیش
Background: Numerous studies have been conducted on the social capital and structure of family 

power, but there is a study of the relationship between family social capital and the power structure 

of the research gap. Aims: The purpose of this study was to investigate the relationship between 

family social capital and power structure (Khorramabad city). Method: This was a correlational 

study. The statistical population of this study was 17-13 year old women living in Khorramabad city. 

A sample of 384 was selected by stage cluster sampling. The research tools are: Gafari & Awagh 

Social Capital Questionnaire (2006) and Power Structure Questionnaire in Mahdavi and Sabouri 

Family of Khosrow Shahi (2003). Data were analyzed using two-way correlation coefficient and 

multivariate regression analysis. Results: There was a significant and positive relationship between 

dimensions of social capital and dimensions of power structure in the family (P< 0/05). There was 

also a significant positive relationship between external social capital, internal social capital and 

social capital (P< 0/05). Conclusions: can predict the structure of power with external social capital. 

Key Words: Social capital, family, power structure 
 

Corresponding Author:KarimiaraKarim@yahoo.com 
 

                                                           
 ، دهاقان، ایران، گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسالمی. دانشجوی دکتری0

1. Ph.D Student, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran 
 (نویسنده مسئول)رانیامبارکه، . استادیار، گروه مدیریت، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسالمی، 2

2. Assistant Professor, Department of Management, Mobarak Branch, Islamic Azad University, Mobarak, Iran(Corresponding Author) 
 شگاه آزاد اسالمی، دهاقان، ایرانگروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دان ،. استادیار3

3. Assistant Professor, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran 

 1۵/10/22پذیرش نهایی:                                    0۵/00/2۹ دریافت:



 0322آبان( )پاییز، 22، شماره02دوره                                                                                                                        وانشناختی                      مجله علوم ر

 

9329 

 

 مقدمه

 تبع هب و جامعه در که است بشری حیات از الینفک قدرت جزئی

است  مطرح خانواده از جمله اجتماعی ارکان یهمه در آن،

 بین روابط متقابل یهمه در قدرت که آنجا (. از03۹۴ساروخانی، )

 در کارها انجام و هاگیریتصمیم شکل است، جاری و ساری افراد

 تاس مهمی اجتماعی متغیر قدرت،. کندمیمت ثر  خانواده را گروه،

 وممرس روابط حتی و گروه اجتماعی، نهاد، ساختار هر بررسی در که

 ستثنیم این قاعده از نیز خانواده و گیرد قرار توجه مورد باید افراد بین

 یاراده تحمیل امکان را قدرت ،0202وبر (. 03۹2آرا، سامنیست )

 0223 نزپارسو از دیدگاه و کندمی تعریف دیگران رفتار بر فرد یک

 و طلوب،م آنها تصرف که است تسهیالتی به دستیابی امکان قدرت

 خانوادگی، روابط در. است محدود تقاضا به نسبت آنها یعرضه

 مشاهده قابل اعضا عینی راه رفتارهای از که است مفهومی قدرت

 در شوهر زن و قدرت میزان تعیین یعمده شاخص معموالً و است

روسی، گاست ) گیریتصمیم در مشارکت الگوی ،متقابلشان روابط

03۹2.) 

نسبت به زنان به ویژه در محیط خانواده که به  قدرت برتر مردان

های اجتماعی عام و سلطه مردان یا مردساالری انجامیده جزء پدیده

 در خانواده قدرت (. ساختار03۹۵بستان، است )جهانی به شمار آمده 

 ار،خودمخت خواه، برابری یخانواده کنند؛می تقسیم نوع چهار به را

 توزیع از ما برداشت واقع (. در02۱۴بالد، زن ) یسلطهو  مرد یسلطه

 دهد،می ارجاع خانوادگی هاینقش به ساختار را ما زوجین قدرت

 ادگیخانو بر تصمیمات ت ثیرگذاری میزان خانواده در قدرت شاخص

قدرت  دارای دارد دیگری رفتار بر بیشتری کنترل که فردی است.

(. 022۵اسموردا، )دهد می انجام او را گیریتصمیم و است بیشتری

 وجود خانواده مورد در سنتی دیدگاه هنوز که روستایی مناطو در

 و همسر عنوان به را خود سنتی هاینقش کنندمی سعیزنان  دارد،

 ینا که باشند خانواده آورنان عنوان نیز به مردان و کنند حفظ مادر

(. ساختار 2110اریک، شود )می پدرساالری تقویت باعث خود

ه ی و سرمایاجتماع در میان اعضای خانواده به عوامل فرهنگی،قدرت 

 سرمایة فرد هرچه است معتقد (2102بوردیو )اجتماعی بستگی دارد. 

. ودب برختوردار خواهد نیز بیشتری قدرت از باشد، داشته بیشتری

 ینسب اهمیت و مقدار را زمینه یک درون گوناگون عوامل هایجایگاه

 رمایهس این و کندمی تعیین دارند اختیار در عوامل کته این ایسرمایه

 ار دیگران و خود دهتد سرنوشتمتی اجتازه فترد یتک بته که است

 حجم کاهش مجموع یا افزایش وی، اعتقاد دهد قرار کنترل تحت

 در هک داشت خواهد را این قابلیت دارند اختیار در افراد که ایسرمایه

متغیر  (. به03۹2اعزازی، دهتتد ) تغییتتر را تتاآن زمتان جایگتتاه طول

ت. گذار اسریت ثسرمایه اجتماعی بر ساختار قدرت در درون خانواده 

آن  نبود در که را معینی هایهدف به یابی دست و است مولد سرمایه

 جمع یاجتماع سرمایة .کندمی پذیرامکان بود نخواهند یافتنی دست

 مابیشک روابط شبکة بادوامِ حاصلِ که است ایبالقوه یا واقعی منابع

در  ویتعض دیگر، بیان به یا متقابل شناخت و آشنایی شدة نهادینه

 022۹ انینارا(. ولکاك و 0322احمدی،  و حسینیاست ) گروه یک

ماعی تر سرمایه اجتافزایی برای بررسی جامعبا استفاده از دیدگاه هم

 آن را در سه بعد مورد ارزیابی قرار می دهند. این ابعاد عبارتند از: 

 محدود اجتماعی . سرمایه اجتماعی محدود یا درون گروهی: سرمایه0

 کیمت صمیمیت و تشابه بر که دارد اشاره اجتماعی پیوندهای به

ی سرمایهگروهی: . سرمایه اجتماعی اتصال یا برون2؛ .هستند

هی وگروننامتجانستر برت تباطای ارهاتصالی به شبکهاجتماعی ا

. سرمایه اجتماعی ارتباطی: سرمایه اجتماعی ارتباطی به 3ره دارد؛ شاا

طور خاص به پیوندهای اجتماعات و افراد با قدرت رسمی، و به طور 

ها اشاره دارد که در ساختار قدرت، عام به ارتباطات بین افراد و گروه

 (.0320پور، علیکند )ای متفاوتی را اشغال میهموقعیت

ی م که است اساسی اجتماعی نهادهای از یکی به منزلة خانواده

 قدرت هایکشمکش بروز و مهتم ظهور هایعرصه از را آن توان

اقتصتادی،  هتایعرصته در زنتان بیشتتر هرچه حضور. دانست

 روزافتزون برختورداری زمینتة اخیتر، هایدهه در سیاسی و اجتماعی

. است شده موجب را اجتماعی مختلتف سرمایة اشتکال از آنهتا

 هایفرصت بته دسترستی شتکل به چه بیشتر، مندیبهره این ت ثیرات

 تالیم استتقالل آن نتیجة که شغلی، هایموقعیت ارتقای یا شغلی

 رد سنتی فکری ساختارهای دگرگونی بته صورت چته و استت،

 در سنتی ختوردن مناسبات هتم بته ختود، حقتوق و هتانقتش متورد

 به ویژه اعضا بین روابط کلیة معنای به ساختار خانواده، ساختار حوزة

 .(02۹۱بوردیو، است ) شده باعث را شوهر و زن بین مناسبات روابط و

 سرمایة ابعتاد مختلف از جامعته یتک زنتان منتدیبهتره مسلماً،

 عرصه های در زنان بود. حضور نخواهد اندازه یک به اجتماعی

 زنان، درآمد از های خانوادههزینه از بخشی مالی ت مین و اجتماعی

 مختلفی شواهد. است برده باالتر خانواده در را آنها زنیچانه قدرت

 یا اشتغال تحصیالت، چون منابعی داشتن که است آن دهندةنشان
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 انگیخ کار تقسیم در مثبتی اثر تواندمی خانه از خارج در زنان درآمد

 با ایران در(. 02۹۱بوردیو، باشد ) داشته همراه به زنان جایگاه تغییر و

 ،اشتغال عرصة به زنان ورود و کشور جمعیت بودن جوان به توجه

 در (.0323  تیغ،جهان و کریمی)است  افزایش روبه زنان کار نیروی

 اجتماعی، سرمایة متغیرهای که (0320رئیسی ) و عنایت پژوهشی

 و وابستگی زن حقتوق از گتوپاستخ آگتاهی میتزان درآمد، میزان

 در ختانواده در قتدرت توزیتع نحتوة بتا همسرش به پاسخگو عاطفی

 اناطمین وابستتة متغیتر تغییترات ازدرصتد  0/۴3 درصتد 22 ستطو

. اندکرده یینتب ار تحقیو بته طتورکلی واند داشته مثبت و معنادار رابطة

( تحت عنوان 0323زاده و دیگران، زنجانی) یپژوهشهای یافته

نشان داد  زنان علیه خانگی خشونت بر اجتماعی سرمایه ت ثیر بررسی

 معکوس یرابطه زنان علیه خشونت و اجتماعی یکه بین سرمایه

 خشونت بیشتر باشد اجتماعی سرمایه ی چه یعنی هر دارد وجود

 عنوان (، با0321) دییسع و دارد. توسلی وجود زنان به نسبت کمتری

 به اندداده انجام "هاخانواده در ساختار قدرت بر زنان اشتغال ریت ث"

 رزشمندیا به منابع مردان یا زنان دسترسی میزان که رسیدند نتیجه این

نفع  به قدرت هرم گردد موجب تواندمی... و التیتحص اشتغال، مثل

 یابد. تغییر او

( دریافتند، بین 210۵) یاحمدزارعی توپخانه، جان بزرگی و 

عملکرد خانواده )ساختار قدرت مرد مقتدر در خانواده و عملکرد 

کلی خانواده، عواطف و حل مسئله( رابطه مثبت و معناد دار وجود 

 دارد.

 قدرت ساختار برمؤثر  عوامل بررسی هدف ( با0322نژاد )عباد

 به این نتیجه رسید که: عوامل شاغل زنان بر دت کی با خانواده در

 همچنین و شغل و درآمد و دارایی داشتن مانند اجتماعی و اقتصادی

 تایجن. نمایدمی ترمتعادل را خانواده در قدرت ساختار زن تحصیالت

 ه،ماهیان درآمد میزان) یاقتصاد عوامل که داد نشان تحقیو از حاصل

 بر مؤثر عوامل از (کاریاضافه میزان و دارایی تملک انداز،پس میزان

 ار خانواده در قدرت ساختار که باشندمی خانواده در قدرت ساختار

-اضافه میزان و ت ثیر بیشترین اندازپس میزان. نمایندمی تردموکراتیک

 ینهمچن. دارد خانواده در قدرت ساختار بر را ت ثیر کمترین کاری

 نشان خانواده در قدرت ساختار بر اجتماعی عوامل از حاصل نتایج

 و مثبت رابطه خانواده در قدرت ساختار و تحصیالتبین  که داد

چه  هر دیگر عبارت به. دارد وجود ضعیف شدتی با دارمعنی

 ترمشارکتی خانواده در قدرت ساختار شود،می بیشتر تحصیالت

 .گرددمی

های شبکه» هدفدر پژوهشی که با  (،2112) سرینی واسن

های گیریگیری: مشارکت زنان در تصمیماجتماعی و تصمیم

که اشتغال، درآمد، تحصیالت،  به این نتیجه دست یافت،« خانواده

ای( بر مشارکت زن در ای و غیرهستهمذهب و ساختار خانواده )هسته

ای دارد. در مورد ساختار خانواده قابل مالحظه ریها ت ثگیریتصمیم

بر  ی اجتماعیکند که، از آنجایی که شبکهبه این نکته اشاره می

-مای در تصمیهای غیرهستهدارد، زنان خانواده ریگیری ت ثتصمیم

 .ها مشارکت بیشتری دارندگیری

 زندگی جنسی نقش و اقتدار الگوهای (، بر211۹سئول )

 هایخانواده از بسیاری داد که نشان یاکرهمهتاجران  خانوادگی

 و صادیاقت از پیشینة صترف نظتر ملبتورن، و ستیدنی ساکن یاکره

 زنتدگی و پایبندنتد ستنتی هتایایتدئولوژی بته ،شانیاجتماع

 هتوجی و تحکیم قومی اجتماع سوی از اغلب ختانوادگی مردساالر

 زندگی هااز خانواده دیگتر بعضتی دیگتر، طترف از. شودمی

 و زنتان اقتصادی مشارکت دلیل به را مساوات طلب خانوادگی

 وردم در بیشتر کهاند کرده اتخاذ جدید تت ثیر فرهنگ همچنتین

 انجام تحقیقات کلی طور است. به صادق جوان مهاجر هایخانواده

 که سرمایه دهدمی نشان خانواده، در قدرت ساختار مورد در شده

 نوع و خانواده در قدرت ساختار بر توانندمی که ت ثیراتی اجتمتاعی

 بررسی متعددی هایدر پژوهش باشتند داشتته همسران میان روابط

 سرمایة رمتغی چگتونگی ت ثیرگذاری مطالعتة درحتالی کته شده است.

 کمتر شوهر و زن مابین قدرت روابط نوع بر آن انواع و اجتماعی

متورد توجه بوده است. با توجه به معناداری رابطه سرمایه اجتماعی با 

 ارتباط که شدیم بر آن حاضر در پژوهشساختار قدرت در خانواده 

 سنجش مورد خرم آباد مت هل زنان جمعیت در را متغیر دو این بین

 مسه بر زنان اجتماعی هایسرمایه ت ثیر پژوهش این در .دهیم قرار

هدف از . است شدهگرفته  نظر در خانواده در قدرت توزیع از آنها

است، آیا بین سرمایه اجتماعی  سؤالگویی به این پژوهش پاسخ

 خانواده با ساختار قدرت رابطه وجود دارد؟
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 پژوهش مفهومی مدل. 0نمودار

 

 روش

بود. جامعه آماری این پژوهش زنان  پژوهش از نوع همبستگی

 032۵آباد بوده است. طبو سرشماری ساکن در شهر خرم ساله ۵3-02

 3۹۴تعداد این  از است. نفر 3۱222آباد در شهر خرم مت هلزنان  تعداد

وه از طریو شی مت هلبرای حجم نمونه در نظر گرفته شد. زنان  نفر

بتدا ، به این ترتیب که ااندشدهی انتخاب امرحلهی اخوشهگیری نمونه

جامعه آماری مورد نظر به چند منطقه کلی تقسیم شد و سپس از بین 

ز . و در مرحله بعد ااندشدهمناطو چند محله به طور تصادفی انتخاب 

ای منتخب، تعدادی خانوار به طور تصادفی انتخاب شدند. هبین محله

ان گویگر به درب منازل پاسخی پرسشهای مورد نیاز با مراجعهداده

 مالك ورود به پژوهش آوری شد.و با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع

عبارت بود از، رضایت آگاهانه جهت شرکت در پژوهش، داشتن 

از پژوهش نیز عدم تمایل  های خروجسواد خواندن و نوشتن، مالك

به ادامه شرکت در پژوهش بود. به منظور رعایت اصول اخالقی 

های پژوهش پژوهش در مورد محرمانه بودن اطالعات به نمونه

ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی دو داده اطمینان داده شد.

 21نسخه  SPSSافزار با نرم متغیره و تحلیل رگرسیون چند متغیره

 تحلیل شدند.

 ابزار

سؤالی ساختار  3۱پرسشنامه ساختار قدرت در خانواده: پرسشنامه 

قدر در خانواده ساخته شده توسط مهدوی و صبوری خسرو شاهی در 

 سؤال 02خرده مقیاس است،  3( است. این مقیاس دارای 03۹2سال )

وی ها و قلمرحوزه سؤال 0۴ ،02تا  0های ساخت روابط قدرت سؤال

 های اعمال قدرت سؤالشیوه سؤال 01و  2۱تا  03های قدرت، سؤال

بررسی تحلیل اعتبار آزمون اولیه با استفاده از ضرایب  .3۱تا  22های 

پایایی آزمون به روش بازآزمایی  باشد.می 22/1آلفای کرونباخ، 

ی، آبادیزدی و حسینی حسیناست ))پس از یک ماه( به دست آمده 

(. این آزمون توسط مؤلفان مورد بازبینی مجدد قرار گرفت که 03۹2

به دست آمد. پرسشنامه پنج گزینه دارد که نمرات  ۹۱/1ضریب آلفا 

است. در این پرسشنامه، نمرات باالتر گویای قدرت  ۵تا  0به ترتیب از 

تر زن گویای قدرت بیش ترنییپابیشتر مرد در خانواده است و نمرات 

 (.03۹2مهدوی و صبوری خسرو شاهی، است )خانواده  در

(: این پرسشنامه 03۹۵اونو )غفاری و  پرسشنامه سرمایه اجتماعی

( تهیه شده است. که دارای سه 03۹۵توسط غفاری و اونو در سال )

گروهی، سرمایه باشد، سرمایه اجتماعی محدود یا درونمی مؤلفه

 اجتماعی ارتباطی. سرمایه گروهی و سرمایهاجتماعی اتصالی و برون

گروهی است که مقدار درون مؤلفهمربوط به  سؤال 0۴اجتماعی 

مؤلفه مربوط به سؤال  0۴باشد. می 22/1 مؤلفهآلفای کرونباخ در این 

است که مقدار آلفای کرونباخ این  گروهیسرمایه اجتماعی برون

اعی سرمایه اجتم مؤلفهمربوط به  سؤال 00باشد و می 21/1 مؤلفه

غفاری بود ) ۹۵/1 مؤلفهارتباطی است که مقدار آلفای کرونباخ این 

 (.03۹۵و اونو، 

 هايافته
 02 بین سن، لحاظ به حاضر تحقیو در بررسی مورد مت هل زنان

 تعداد میانگین و داشتند سال قرار 3۵ سنی میانگین با سال ۵3 تا

 درصد 0/20 سواد سطو نظر از. بود خانواده هر برای نفر 2/۴ فرزندان

 درصد 0/0۱ فوق دیپلم، درصد 23 دیپلم، درصد ۹/2۴ زیر دیپلم،

 درصد ۴0در حدود . بودند لیسانس و باالتر فوق درصد 0۵ لیسانس،

 زندگی یهاسال تعداد خانه دار بودند. میانگین درصد ۱2شاغل و 

 سال 3۵ آن حداکثر و سال 0 آن حداقل که بودسال  02 مشترك،

 زنان از ۵/۱ که شدمشخص  زوجین، سنی فاصله میانگین براساس. بود

شوهر  مورد درصد ۹/21 در ،اندبوده خود شوهر هم سن بررسی مورد

 بوده خود شوهر از بزرگتر زن موارد درصد ۴/3 در و زن از بزرگتر

 .است
 وادهخان در قدرت گویان به ساختار. توزیع فراوانی و درصد پاسخ0جدول

 درصد فراوانی خانواده در قدرت ساختار
 2/30 021 پایین

 ۹/۴۴ 022 متوسط
 2۴ 22 باال

 011 3۹۴ جمع کل
 

 

 سرمایه اجتماعی: ابعاد

 سرمایه اجتماعی درونی. .0

 سرمایه اجتماعی بیرونی. .2

 سرمایه اجتماعی ارتباطی .3

 برخی متغیرهای اقتصادی و اجتماعی:

 تحصیالت مرد.. 0

 تحصیالت زن. .2

 درآمد مرد.. 3

 درآمد زن.. ۴

 

ساختار 

قدرت در 

 خانواده
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خانواده  در قدرت گویان ساختارپاسخ درصد 2/30، 0در جدول 

خانواده  در قدرت ساختار درصد 2۴متوسط و تنها درصد  ۹/۴۴پایین، 

 باال بودند.

 

 گویان به سرمایه اجتماعی. توزیع فراوانی و درصد پاسخ2جدول

 یرهامتغ
 باال متوسط پایین

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 3/03 ۵0 2/۱1 230 ۵/2۱ 012 سرمایه اجتماعی بیرونی

 2/0۱ ۱۴ 0/۱2 232 2/20 ۹0 سرمایه اجتماعی درونی

 2/02 ۴2 ۴/۱3 2۴3 ۴/2۴ 2۴ سرمایه اجتماعی ارتباطی
 

 

گویان در مورد متغیر سرمایه در مورد دیدگاه پاسخ 2در جدول 

 درصد ۵/2۱اجتماعی چنین بیان شده است: سرمایه اجتماعی بیرونی: 

متوسط و  درصد 2/۱1گویان سرمایه اجتماعی بیرونی پایین، پاسخ

سرمایه اجتماعی بیرونی باال را انتخاب نمودند. سرمایه  درصد 3/03

گویان سرمایه اجتماعی بیرونی پاسخ درصد 2/20اجتماعی درونی: 

سرمایه اجتماعی بیرونی  درصد 2/0۱درصد متوسط و  0/۱1پایین، 

 پاسخ درصد ۴/2۴باال را انتخاب نمودند. سرمایه اجتماعی ارتباطی: 

 2/02درصد متوسط و  ۴/۱3گویان سرمایه اجتماعی بیرونی پایین، 

 3جدول  درصد سرمایه اجتماعی بیرونی باال را انتخاب نمودند.

تار بین ابعاد سرمایه اجتماعی با ابعاد ساخ ضریب همبستگی پیرسون

 درصد 22دهد. به طور کلی با اطمینان را نشان می قدرت در خانواده

ابعاد  با (درونی، بیرونی و ارتباطی) یاجتماع مایهسر متغیر بین ابعاد

 اعمال هایقدرت و شیوه قدرت، قلمرو روابطقدرت )ساختار 

 دار وجود دارد.دار مثبت و معنیقدرت( رابطه معنی
 

 ساختار قدرت در خانوادهابعاد سرمایه اجتماعی با ابعاد  برای پیرسون همبستگی آزمون یجنتا .3جدول

ابعاد متغیر سرمایه 

 اجتماعی

 خانواده در قدرت ابعاد ساختار

 قدرت اعمال هایشیوه قدرت قلمرو و هاحوزه قدرت روابط ساخت

 داریسطو معنی ضریب همبستگی داریسطو معنی ضریب همبستگی داریسطو معنی ضریب همبستگی

 112/1 0۱3/1 11۴/1 0۱1/1 110/1 203/1 سرمایه اجتماعی بیرونی

 110/1 220/1 110/1 0۵۵/1 112/1 0۴0/1 سرمایه اجتماعی درونی

 11۴/1 022/1 110/1 03۹/1 113/1 0۹0/1 سرمایه اجتماعی ارتباطی
 

 

 سرمایه اجتماعی گانهبرای ابعاد سه پیرسون همبستگی آزمون یجنتا .۴جدول

 خانواده در قدرت ساختار

 فراوانی متغیرها
 ضریب همبستگی پیرسون

 داریسطو معنی ضریب همبستگی

 111/1 202/1 3۹۴ سرمایه اجتماعی بیرونی

 113/1 ۱0۱/1 3۹۴ درونی اجتماعی سرمایه

 112/1 ۵20/1 3۹۴ سرمایه اجتماعی ارتباطی
 

 

 در بررسی فرضیه اول )بین سرمایه اجتماعی بیرونی با توزیع

این فرضیه از ضریب  ( درقدرت در خانواده رابطه وجود دارد.

و مقدار  202/1همبستگی پیرسون استفاده شد که میزان همبستگی 

بین سرمایه  درصد 22باشد. بنابراین با اطمینان می 110/1معناداری 

بیرونی با توزیع قدرت در خانواده رابطه وجود دارد. در  اجتماعی

سرمایه اجتماعی درونی با توزیع قدرت در  بررسی فرضیه دوم )بین

این فرضیه از ضریب همبستگی  ( درخانواده رابطه وجود دارد.

و مقدار معناداری  ۱0۱/1پیرسون استفاده شد که میزان همبستگی 

بین سرمایه اجتماعی  درصد 22باشد. بنابراین با اطمینان می 113/1

ه دارد. در بررسی فرضیدرونی با توزیع قدرت در خانواده رابطه وجود 

سوم )بین سرمایه اجتماعی ارتباطی با توزیع قدرت در خانواده رابطه 

این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد  ( دروجود دارد.

باشد. بنابراین می 112/1و مقدار معناداری  ۵20/1که میزان همبستگی 

در  توزیع قدرتبین سرمایه اجتماعی ارتباطی با  درصد 22با اطمینان 

 خانواده رابطه وجود دارد.
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. ضریب همبستگی پیرسون بین درآمد و تحصیالت زوجین با ۵جدول

 ساختار قدرت در خانواده

 سطو معناداری ضریب همبستگی متغیرها

 111/1 -۴22/1 درآمد زنان

 111/1 -33۵/1 شوهر() درآمد مردان

 111/1 -۱2۴/1 تحصیالت زن

 111/1 -332/1 تحصیالت مرد

 

 

 در تقدر ساختار درآمد زنان و بین پیرسون همبستگی ضریب

 توجه با. که است 111/1برابر  معناداری سطوو  1-/۴22 برابر خانواده

 هک می شود ضریب، مشخص بودن منفی و رابطه معناداری سطو به

قدرت زنان در خانواده افزایش پیدا  یابد درآمد زنان افزایش هرچه

 قدرت ارساخت درآمد مردان و بین پیرسون همبستگی ضریب کند.می

 با. که است 32۵/1برابر  معناداری سطو و -1۵2/1 برابر خانواده در

 شودیم ضریب، مشخص بودن منفی و رابطه معناداری سطو به توجه

قدرت زنان در خانواده ( و شوهرمردان )درآمد درآمد  بین که

 زن و التتحصیبین  پیرسون همبستگی ضریب ی وجود ندارد.ارابطه

 111/1برابر  معناداری سطوو  -۱2۴/1 برابر خانواده در قدرت ساختار

 ،ضریب بودن منفی و رابطه معناداری سطو به توجه با. که است

ر قدرت زنان د یابد زن افزایش تحصیالتهرچه  که شودمیمشخص 

ین ب پیرسون همبستگی ضریب خانواده افزایش پیدا می کند.

 سطوو  -332/1 برابر خانواده در قدرت ساختار مرد و تحصیالت

 و رابطه معناداری سطو به توجه با. که است 111/1برابر  معناداری

مرد  تحصیالتهرچه  که می شود ضریب، مشخص بودن منفی

 کند.قدرت زنان در خانواده افزایش پیدا می یابد افزایش

 

 . متغیرهای وارد به معادله رگرسیون چند متغیره به روش قدم به قدم۱جدول

 T SigT ضریب بتا F SigFمقدار  تنظیم شده R R2 R2 متغیر مراحل ورود متغیرها

 111/1 2۹۹/3 ۴31/1 111/1 212/02 022/1 023/1 ۴32/1 سرمایه اجتماعی بیرونی 0

 111/1 21۴/۴ ۵۵2/1 111/1 1۹۹/03 2۴۴/1 2۱0/1 ۵00/1 سرمایه اجتماعی درونی 2

 111/1 ۹02/3 ۴3۹/1 111/1 133/0۵ 3۵۹/1 3۹2/1 ۱0۹/1 سرمایه اجتماعی ارتباطی 3

 

 

نتایج رگرسیون چند متغیره را به شیوه مرحله به مرحله  ۱جدول 

ن دهد. اولیمی ( نشانساختار قدرت در خانوادهوابسته )برای متغیر 

از  درصد 2/۴3بیرونی که  اجتماعی متغیر وارد شده به معادله سرمایه

ه اجتماعی کند. با وارد متغیر سرمایتغییرات متغیر وابسته را تبیین می

رسد. در مرحله سوم سرمایه یم 0/۵0بینی مدل به درونی توان پیش

یرهای متغ اجتماعی ارتباطی وارد معادله شده است. این متغیر به همراه

 توان پیش بینی متغیر وابسته را دارد. درصد ۹/۱0پیشین 

 گيریبحث و نتيجه

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با توزیع قدرت 

شده است.  ( انجامبا ت کید بر سرمایه اجتماعی زنانخانواده )در 

 هاطالعات این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنام

آوری شده است. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل دو متغیره جمع

دهد که بین ابعاد سرمایه اجتماعی با ابعاد ساختار قدرت در نشان می

اطمینان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.  درصد 2۵خانواده در سطو 

اجتماعی درونی و  همچنین بین سرمایه اجتماعی بیرونی، سرمایه

 و معنادار اطمینان رابطه درصد 2۵تماعی ارتباطی در سطو اج سرمایه

(، 211۹ئول )س تحقیو دارد. نتایج این تحقیو با یافته های وجود مثبت

خوانی ( هم0320) رئیسی، و ( و عنایت0323) زاده و دیگران،زنجانی

 وتحقی نظری چارچوب طبو نیز، اجتماعی سرمایة خصوص دارد. در

 افراد هک هاییجایگاه و هافرصت اجتماعی، هایسرمایه که گفت باید

 هک هستنداهدافشان  به رسیدن برای منابعی حکم در واقع در دارند،

 اسبراس. کنند استفاده نیز خانوادگی روابط در آنها از توانندمی

 گسترش و ایجاد با اجتماعى سرمایة پاتنام و بوردیو تئوریک رهیافت

 تقویت باعث اجتماعى روابط هاىشبکه و اجتماعى پیوندهاى

 افزایش دیگر عبارت به. شودمی هاخانواده و افراد میان مشارکت

 تماعىاج روابط هاىشبکه گسترش و اجتماعى پیوندهاى و تعامالت

 و راداف بیشتر هرچه عضویت و مشارکت دیگر سوى از و سو یک از

 ار جامعه در حمایتى هاىپشتوانه اجتماعى، هاىفعالیت در خانواده

 جهت در مؤثر عاملى حمایتى هاىپشتوانه این و شودمى موجب

، زادهعباسشوند )مى تلقى جامعه و خانواده در زنان جایگاه ارتقاى

در نهایت در تحلیل چند متغیره  .(2102بناب، علیزاده اقدم و اسالمی

به  که .دانشدهرگرسیونی به روش گام به گام سه متغیره وارد معادله 

درونی و  اجتماعی بیرونی، سرمایه اجتماعی ترتیب عبارتنداز: سرمایه

 نی توان بیرو اجتماعی باشند که سرمایهارتباطی می اجتماعی سرمایه
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مدل  بر  ییدیت پژوهش این بینی متغیر وابسته را داشته است. نتایجپیش

توزیع قدرت میان  در اجتماعی سرمایه لذا است شده طراحی مفهومی

 سرمایه افزایش در دارد جای پس. دارد بارزی و اساسی نقش زنان

 خانواده و بیرون و خانواده درون ارتباطات قالب در خانواده اجتماعی

 صورت مؤثری هایفعالیت مدنی نهادهای چارچوب در ارتباطی

 زن، یالتتحصهای دیگر این تحقیو این است که بین از یافته .گیرد

 نتایج: دارد وجود ی معنادارارابطه قدرت ساختار با والدین و شوهر

 راد، میزاناف تحصیالتسطو  افزایش با که است این بیانگر پژوهش

 تغییر موجب سواد شود. افزایشمی بیشتر خانواده شدن دموکراتیک

سطو  زایشاف با. گرددمی سنتی رفتار الگوهای به نسبت افراد نگرش

 صیالتتحشود، می بیشتر نیز خانواده در دموکراسی زن، تحصیالت

گرش ن تغییر موجب و دارد اساسی نقشی ارزش با منبع یک عنوان به

 شوهر ن،ز درآمد همچنین بین .گرددمی سنتی الگوهای به نسبت زنان

دارد. با افزایش سطو درآمد  وجود ی معنادارارابطه قدرت ساختار با

 ی اینیافته شود.زنان می ی اعمال قدرتشیوهزنان باعث افزایش 

 واسن، (، سرینی0321) دییسع و توسلیهای تحقیو با یافته پژوهش

 به توجه خوانی دارد. باهم (0322نژاد )، عباد(211۹) ، سئول(2112)

ار ساخت باشد،می حاضر پژوهش نظری چارچوب که منابع ینظریه

 رسدست در منابع ریت ث تحت خانوادگی، زندگی یحوزه در قدرت

 اب که پژوهش این نتایج به باتوجه .باشدزوجین می از یک هر

 هب نیاز است، گرفته صورت نمونه جامعه و جغرافیایی محدویت

 جامعه و جغرافیایی تنوع با کشور سطو در و تروسیع درحوزه پژوهش

 الیع آموزش مراکز جمله از علمی تروسیع حوزه و ترگسترده آماری

 هعرص این پژوهشگران تالش با است بدیهی که شودمی احساس

مطالعات مشابه در مورد گردد، رو پیشنهاد میاز این .گرددمی ممکن

 اقشار مختلف در زندگی و ساختار قدرت خانواده سرمایه اجتماعی

 اجرا گردد. هش حاضرو مقایسه نتایج آن با پژومردم انجام شود 

 منابع
 و ساختار نقش، بر ت کید با: خانواده شناسی جامعه (.03۹2شهال ) اعزازی،

 نشر: تهران. هفتم . چاپمعاصر دوران در خانواده کارکرد

 زنان. مطالعات و روشنگران

درت ق ساختار بر زنان اشتغال ری(. ت ث0321) وحیده سعیدی، و افسانه توسلی،

 .033-0۴2،3( 2) سیاست، و توسعه در زن. ایوانکی شهر در

 یهاسرمایه میزان بررسی " ،(0322) نایساحمدی،  و حسینی، حسین

 گرایش با رابطه آنها و خانواده( اقتصادی و اجتماعی فرهنگی،)

 (،3)۴ ،فرهنگی پژوهی جامعه مجله ." جنسیتی تبعیض به والدین

2۵-۵۴. 

(. 0323ندا ) یزدی،جعفریان و آبادی، ابراهیمصالو هما؛ زاده،زنجانی

در  انزن علیه خانگی خشونت بر اجتماعی سرمایه ت ثیر بررسی

-۴۱ (،2) 2 ،(سابو انسانی توسعه) اجتماعی توسعه فصلنامهمشهد. 

0. 

 در زن جایگاه در پژوهشی خانواده و قدرت (. زن،03۹۴باقر )ساروخانی، 

-۵1(،2)3، مجله زن در توسعه و سیاستخانواده.  در قدرت هرم

22. 

 مقاالت . مجموعهخانواده در سالمند موقعیت. (03۹2)اهلل آرا، عزتسام

 گاهایران، تهران، آسایش در سالمندان المللیبین کنفرانس سالمندی

 .کهریزك معلولین و سالمندان

 اب خانواده در قدرت ساختار برمؤثر  عوامل بررسی(. 0322آذر )نژاد،  عباد
 رشد،ا کارشناسی نامه. پایاناردبیل شهر در شاغل زنان بر ت کید

 علوم دانشکده مرکزی، تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 اجتماعی.

 علولم زنان زندگی کیفیت برمؤثر  عوامل (. بررسی0320خدیجه )پور، علی
 اقتصاد هدانشکد - شیراز نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه. پایانشیراز

 اجتماعی. علوم و

 توزیع بر مؤثر عوامل (. سنجش0320طاهره ) رئیسی، حلیمه و عنایت،

 .0-23(،۴0) 01،سیاست و توسعهخانواده.  در قدرت

(. سرمایه اجتماعی و کیفیت. 03۹۵نازمحمد )غفاری، غالمرضا و اونو، 

 .0۵2-022 (،0)0، مطالعات اجتماعی ایران

 زنان رسمی غیر اشتغال مؤثر عوامل(. 0323الهام ) تیغ،جهان و زهرا کریمی،

 ،02 ،روانشناختی و اجتماعی مطالعات فصلنامه ایران، در جوان

(3)00۵-0۴1. 

شهرستان  هایخانواده در قدرت ساختار بررسی» ،(03۹2) سعیده گروسی،

 .2-2۵ (،2)۱ زنان، مطالعات .«کرمان

(. بررسی 03۹2) بیحبمهدوی، محمدصادق و صبوری خسرو شاهی، 

 .22-۱2، 2، مطالعات زنانقدرت در خانواده.  ساختار توزیع

(. رابطه ساختار قدرت 03۹2فاطمه )آبادی، یزدی، سیدمنور و حسینی حسین

 .0۵2-021، 02 مطالعات جوانان،در خانواده با هوش هیجانی زنان. 
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