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Abstract 
Objectives: The present survey research is a sociological study of the relationship 
between different types of capitals and the rate of women’s tendency to divorce  .
Methods: The statistical population consists of married women aged 15-54 in 
Hamedan. The sample size was calculated using Cochran formula on 300 
individuals and stratified sampling method was used to select the samples. The 
theoretical data was collected from books and articles and the practical data was 
collected using a researcher-made questionnaire. Face validity and Cronbach's 
alpha were used to assess the validity and reliability of the questionnaire. Data 
were analyzed using SPSS software in two parts: descriptive statistics and 
inferential statistics. The independent variables of the study included six 
variables of social capital, economic capital, embodied cultural capital, objective 
cultural capital, institutional cultural capital and women's erotic capital. In 
addition, the dependent variable of the research was the rate of women’s 
tendency to divorce  .Results: The results of Pearson correlation coefficients 
showed that there is a significant negative relationship between the six 
independent variables of research and the rate of women's tendency to divorce  .
Conclusion: The results of stepwise multivariate regression test showed that 
three variables of erotic capital, social capital and embodied cultural capital 
predicted and estimated 0.51% of the variance of the dependent variable (married 
women’s tendency to divorce). 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
The high rate of divorce is a serious social 
problem in Iran nowadays. This research 
intends to study the married women’s 
tendency to divorce, disengage and detach 
her marital relations. Finding out factors 
influencing this tendency helps the society 
to prevent the collapse of families as one 
of the most important constituent 
institutions of society. The basic research 
question supposes that there are some 
social factors affecting married women’s 
tendency to divorce. These social factors 
are supposed to include the amounts of 
capitals accessible to women. Women own 
some capitals that determine how they act 
in different domains of their lives, 
including social capital, economic capital, 
embodied cultural capital, objective 
cultural capital, institutional cultural 
capital and erotic capital. The main 
hypothesis of this research states that 
women with high amounts of capitals have 
a low rate of tendency to divorce. It is also 
supposed that changes of these capitals 
influence the married women’s tendency 
to divorce. 

2. methods 
This survey research examines the 
married women’s tendency to divorce. The 
statistical population consists of all 
married women aged 15-54 in Hamedan 
with a sample size of 300 married women. 
The average age of the samples was 34 and 
their tendency to divorce was 17. Date was 
collected using questionnaire. The validity 
and reliability of the questionnaire were 
examined using face validity and 
Cronbach’s alpha. Data were tested by 
Pearson relationships coefficients and a 
multivariable regression.  

3. Results 
 According to the findings, in Hamedan, 
women had 60 percent of tendency to 
divorce (from medium to high). A 
significant relationship was also observed 
between all the research independent 
variables (social, economic, embodied 
cultural, objective cultural, institutional 
cultural and erotic capitals) and the 
dependent variable (married women’s 
tendency to divorce) at the significance 
level of 0.01. Using a multivariable 
stepwise regression, it was found that only 
three independent variables had a 
significant relationship with married 
women’s tendency to divorce, including 
erotic capital, social capital and embodied 
cultural capital. The erotic capital had the 
most significant relationship with the 
married women’s tendency to divorce. 
Afterwards, the two other variables of 
social capital and embodied cultural 
capital had the most significant 
relationship with women’s tendency to 
divorce, respectively. The results obtained 
from the regression model showed that 
variables of erotic capital, social capital 
and embodied cultural capital were able to 
predict and estimate 0.51% of variance of 
the research dependent variable (married 
women’s tendency to divorce). 

4. conclusion 
The findings of this research indicate that 
married women with a high rate of erotic 
capital have a low rate of tendency to 
divorce, i.e., married women who own a 
low rate of erotic capital have a high 
tendency to divorce. Hence, married 
women’s tendency to divorce depends on 
the amounts of their erotic capital.  

Another variable affecting the married 
women’s tendency to divorce is social 
capital, i.e.,married women who own a 
high rate of social capital have a low rate 
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of tendency to divorce. Therefore, women 
with lower social capital show more 
tendency to divorce. 

Embodied cultural capital is another 
factor which has a significant relationship 
with women’s tendency to divorce. The 
more a woman has embodied cultural 
capital, the less she wants to divorce. 
Embodied cultural capital is like a habitus 
a woman gets during her past training and 
nurture as a girl in family when she grows 
by socio-cultural values and norms. These 
values and norms act as embodied cultural 
capital which decrease the married 
women’s tendency to divorce.  

These three factors of erotic capital, 
social capital and embodied cultural 
capital, as a whole, have and important 

role in determining married women’s 
tendency to divorce.  
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 چکیده
 متأهل   زنان  گرایش  میزان  با  سرمایه  انواع  ارتباط  شناختیجامعه  بررسی  تحقیق  این  هدف:  اهداف

  سال   در  همدان  شهر  سال  15-54  متأهل  زنان  را  تحقیق  آماری  جامعه:  مطالعه  روش.  است  طالق  به
  روش.  گردید  محاسبه  نفر  300  کوکران  فرمول  اساس  بر  نمونه  حجم.  دهندمی  تشکیل  1398
  از  اطالعات و هاداده  گردآوری منظوربه و است پیمایشی پژوهش روش. است ایطبقه گیرینمونه

 تعیین  برای  و  صوری  اعتبار  از  پرسشنامه   اعتبار  سنجش  جهت.  است  شده  استفاده  پرسشنامه
 SPSS  افزارنرم  از  استفاده  با  هاداده  تحلیل  و  تجزیه.  است  شده  استفاده  کرونباخ  آلفای  از  آن  پایایی

  شامل   پژوهش  مستقل  متغیرهای.  است  گرفته  صورت  استنباطی  آمار  و  توصیفی  آمار  بخش  دو  در
 فرهنگی  سرمایه  یافته،تجسم  فرهنگی  سرمایه  اقتصادی،  سرمایه  اجتماعی،  سرمایه  متغیر  شش

 گرایش میزان پژوهش وابسته متغیر و زنان جنسی سرمایه و نهادی فرهنگی سرمایه یافته، عینیت
  شش   هر  بین  دهدمی  نشان  پیرسون  همبستگی  ضریب  نتایج:  ها یافته.  است  طالق  به  متأهل  زنان

 متغیرهای.  دارد  وجود  منفی  و  معنادار  یرابطه  طالق  به  زنان  گرایش  میزان  با  پژوهش  مستقل  متغیر
 یافته،  عینیت  فرهنگی  سرمایه  یافته،  تجسم  فرهنگی  سرمایه  اجتماعی،  سرمایه  جنسی،  سرمایه
  دارا   پژوهش  وابسته  متغیر  با   را   تریقوی  رابطه  ترتیب  به  اقتصادی  سرمایه  و  نهادی  فرهنگی  سرمایه

 سه   که  دهدمی  نشان  گام  به  گام  متغیره  چند  رگرسیون  آزمون  نتایج  همچنین:  گیرینتیجه.  باشندمی
  0/51 درمجموع اندتوانسته یافته  تجسم فرهنگی سرمایه و اجتماعی  سرمایه جنسی، سرمایه متغیر
 . کنند برآورد  را( طالق به متأهل زنان گرایش میزان)  وابسته متغیر واریانس از درصد

 کلیدواژه ها: 
 طالق، به متأهل زنان گرایش
  سرمایه اجتماعی، سرمایه

 فرهنگی سرمایه اقتصادی،
 فرهنگی سرمایه یافته،تجسم
 فرهنگی سرمایه یافته، عینیت
 .جنسی سرمایه نهادی،
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 شناختی ارتباط انواع سرمایه با میزان گرایش زنان متأهل به طالق در شهر همدان بررسی جامعه. قدسی  محمدلیع

 مقدمه و بیان مسئله 1
خانواده یک نهاد اجتماعی اولیه و حیاتی است که  

تأم را  جامعه  بقای  و  فرد  فرد  دینمای م  نیسالمت   .
تر از آن به  تنها از نظر جسمی و زیستی، بلکه مهمنه

تأث تحت  نیز  و شخصیتی  عاطفی  خانواده    ریلحاظ 
دهه اجتماعی  تحوالت  دارد.  در    ی هاقرار  گذشته 

نظام  جهانی،  تغییرات،   یهاسطح  با  را  خانواده 
ها و مسائل جدید و متنوعی روبرو ساخته و  چالش 

طی همین مدت خانواده به شکل فزاینده به علل و  
پ و  متعدد  قرار    یادهیچی عوامل  تهدید  معرض  در 

مراحل خود ممکن  گرفته است. نهاد خانواده در طی  
هایی گردد؛ یکی از این  ها و بحران است دچار آسیب 

ها طالق است که به عنوان بحران اجتماعی و  بحران 
می  مطرح  موارد  خانوادگی  از  بسیاری  در  و  شود 

موجب عدم تعادل خانواده گشته، ثبات خانواده را  
تعادل روانی و عاطفی  عدم  هم می شکند و باعث    در

 شود. می خانواده 

هیچ عصری مانند عصر حاضر خطر انحالل کانون  
خانواده و عوارض ناشی از آن را به خود ندیده است.  
قدمت   دهنده  نشان  جهت،  یک  از  موضوع  این 
معضالت مناسبات زن و مرد در قالب خانواده و از  
جهت دیگر، دلیلی است بر اینکه در گذشته خانواده  

در هم    از استحکام بیشتری برخوردار بوده و شرایط 
ریزی و انحالل خانواده فقط در عصر حاضر حاد شده  

 (.10: 1366 1، والچاکاست )

جامعه در  خانواده  تحوالت  ایران    یبررسی سیر 
م دهه  دهد ی نشان  در  دگرگون  یهاکه    ی های اخیر 

آن   تبع  به  و  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
و    ییهای دگرگون  خانواده  به  افراد  نگاه  نوع  در  که 

زناشویی پدید آمده است،    یانتظارات آنها از رابطه
چالش  با  را  خانواده  متفاوت  نهاد  تعارضاتی  و  ها 

ساخته است. از    بانیگربهنسبت به گذشته دست 
و   زناشویی  روابط  سستی  وضعیتی،  چنین  نتایج 

جامعهبه در  طالق  میزان  افزایش  آن  ایران    یتبع 
ست که ضرورت دارد موردتوجه قرار گیرد زیرا طالق  ا

 
1 Walczak 

یک مس عنوان  زم  یه ألبه  تواند  می   ینهیاجتماعی 
در   متفاوت  پیامدهای  و  مسائل  از  بسیاری  بروز 

 سطوح فردی و اجتماعی را فراهم سازد. 

به  طالق  مسامروزه  یک  اجتماعی،    یلهأعنوان 
خانواده  م  یبنیان  تهدید  را  رابطه دینمای ایرانی    ی. 

جامعه هر  در  اساسی  روابط  از  یکی    یازناشویی 
است؛ پیوندی که موجودیت آن به طور دائم توسط  

م  تهدید  جامعه  در  طالق  میزان  .  شودی افزایش 
نسبت   تصاعدی  افزایش  بیانگر  مربوطه  آمارهای 
طالق به ازدواج در جامعه ایران است. کاهش میزان  

ی دیگر،  ازدواج از یکسو و افزایش میزان طالق از سو
مواجه   جدی  مشکلی  با  ایران  در  را  خانواده  نهاد 

نشان  یکسو  از  آمارها  این  است.   یدهنده ساخته 
کاهش میزان ازدواج و از سوی دیگر حاکی از افزایش  
نرخ طالق در کل کشور است. یکی از شهرهایی که  

له طالق به طور جدی نمایان است شهر  أدر آن مس
به  است؛  طبق   یاگونههمدان  در    که  آمار،  آخرین 

سال    3599مقابل   در  گرفته  صورت  ازدواج  مورد 
مورد طالق در شهر همدان ثبت شده    923،  1396

  .(1396احوال شهرستان همدان،  است )سازمان ثبت 
وضعیت افراد در هر جامعه و در هر مقطع زمانی،  

آ  سرمایه  ترکیب  نهاتابع  و  حجم  دیگر  عبارت  به  ؛ 
فرد یک  دسترس  در  های  در  سرمایه  اصلی  عامل   ،

اوست. مفهوم    تعیین موقعیت شخصی و اجتماعی
سرمایه یکی از غنی ترین چهارچوب های تبیینی در  
به   معاصر  اقتصادی  و  شناختی  جامعه  مالحظات 

م مدیآی شمار  اساس  همین  بر  ا  توانی .    ی ده یاز 
پد بهتر  فهم  برای  آن  انباشت  و  و    هاده یسرمایه 

استفاده نمود.   اجتماعی  اگر  مسائل  بوردیو،  نظر  از 
ا  باید  هستیم،  اجتماعی  جهان  فهم  صدد   یده یدر 

تأث و  انباشت  جهان    رات یسرمایه،  به  مجدداً  را  آن 
 (. 241:1986، 2اجتماعی معرفی کنیم )بوردیو 

تا حدود زیادی    یدر چند دهه  ایرانی  اخیر زنان 
مختلف را به    یهادانیها و م امکان تحرک در عرصه 

آورده  گونه دست  به  افزایش    یااند  شاهد  ما  که 
اقتصادی،   های  عرصه  در  آنها  حضور  چشمگیر 

2 Bourdieu 

http://azarsa.tbzmed.ac.ir/site/catalogue/108898
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اجتماعی، فرهنگی و سایر حوزه ها هستیم. نرخ روبه  
عالی، عضویت   ورود دختران به مراکز آموزش  رشد 

در  سیاسی  زنان  احزاب  و  ها  و  -انجمن  اجتماعی 
همچنین ورود آن ها به بازار اشتغال از نکات قابل  

جامعه  در  می توجه  ایران  معاصر  حضور  ی  باشد. 
در   تغییر  به  منجر  ها  عرصه  این  در  زنان  چشمگیر 
در   تغییر  تبع  به  و  است  ها شده  آن  های  سرمایه 

گزینش  و  رفتار  نوع  یافتهسرمایه،  تغییر  آنها    های 
می   زنان  توسط  شده  کسب  های  موقعیت  است. 
تواند تصمیمات آن ها را در برخورد با شرایط گوناگون  
این   از  تاثیر قرار دهد که رابطه زناشویی نیز  تحت 
امر مستثنی نمی باشد؛ به عبارت دیگر، نوع و میزان  
می   دارد،  قرار  زن  یک  اختیار  در  که  هایی  سرمایه 

به منظور تداوم و یا  تواند عامل اصلی در تصمیم او  
پایان بخشیدن به رابطه زناشویی او باشد. به عنوان  
معتقد   گیدنز  اقتصادی،  با سرمایه  ارتباط  در  مثال، 
است هر قدر زنان به لحاظ اقتصادی مستقل تر می  
شوند، ضرورت اقتصادی ازدواج برای آن ها از گذشته  
رفاه   و  ثروت  کلی  سطح  رفتن  باال  شود.  می  کمتر 

و مستقل  بدین مع ای جدا  ناست که داشتن خانه 
و   خرسندی  با  زناشویی  اگر  و  نیست  دشواری  کار 
سعادت همراه نباشد، آسانتر از گذشته می توان آن  

(؛ به عبارت دیگر، میزان  1393:263را رها کرد )گیدنز،
دارایی و سرمایه ی اقتصادی یک زن می تواند عامل  

را از  خروج  یا  ورود  به  او  گرایش  در  بطه  اصلی 
داشتن سرمایه   اختیار  در  باشد. همچنین  زناشویی 
اجتماعی و دامنه ی روابط اجتماعی باالتر، به فرد این  
پس  از  مناسبی  ی  نحوه  به  که  دهد  می  را    امکان 
مشکالت و مدیریت آن ها در زندگی زناشویی برآید.  
یک فرد با یک شبکه ی اجتماعی بزرگتر، نسبت به  

اجتماعی کوچکتر، بیشتر  افرادی بدون یا با شبکه ی 
همین   بر  گیرد.  می  قرار  کنترل  و  مراقبت  تحت 
اساس، زمانی که سرمایه اجتماعی باالیی در جامعه 
وجود دارد و افراد جامعه نسبت به یکدیگر یا نسبت  
به گروه های اجتماعی احساس تعهد می کنند، چون  
نمی خواهند اعتماد خود را در گروه از دست بدهند،  

کمت کرد  گرایش  خواهند  پیدا  طالق  به  ری 
ساروخانی 1393:4۷)محمدی، دیگر،  سوی  از   .)  

در مطالعه ای که در زمینه ی شناخت عوامل   (13۷6)
طالق انجام داد به این نتیجه رسید که با ورود به  
عالی   آموزش  در  استمرار  و  دانشگاهی  تحصیالت 
میزان طالق افزایش می یابد، به طوری که بیشترین  

طالق و    میزان  دکتری  مدارک  دارندگان  بین  در 
کمترین میزان طالق در بین دیپلمه ها مشاهده می  

 (.1395:10فالحی،دلدار و شود ) 

بنابر آنچه بیان شد، پژوهش حاضر تالشی است   
زم جامعه   ینهیدر  انواع    یشناختبررسی  ارتباط 

با   و جنسی(  اقتصادی  فرهنگی،  )اجتماعی،  سرمایه 
ق در شهر همدان. لذا این  میزان گرایش زنان به طال

پژوهش درصدد است به این پرسش اساسی پاسخ  
در دسترس    یه یدهد که چه ارتباطی بین انواع سرما

از   دارد؟  وجود  طالق  به  آنها  گرایش  میزان  و  زنان 
بررسی سهم و اهمیت هر  هدف این پژوهش    رون یا

سرما از  با    هاه ییک  ارتباط  در  آنها  مجموع  سهم  و 
 به طالق در بین زنان متأهل است. میزان گرایش 

 پیشینه پژوهش 2 2
 پیشینه پژوهش داخلی  2.1

 ( همکاران  و  عنوان  1386ریاحی  با  تحقیقی  در   )
جامعه در    یشناخت»تحلیل  طالق  به  گرایش  میزان 

که   رسیدند  نتیجه  این  به  کرمانشاه«  شهرستان 
میزان برآورده نشدن انتظارات همسران از    یرهایمتغ

تصور  میزان  طالق،    یکدیگر،  پیامدهای  از  مثبت 
سنی   تفاوت  زوجین،  زندگی  در  دیگران  دخالت 
زوجین، تفاوت تحصیلی و تفاوت عقاید همسران بر  

 داشته است. ریمیزان گرایش آنها به طالق تأث

 ( عزیزی  و  عنوان  1390موحد  با  تحقیقی  در   )
رابطه و    یمندت یرضا  ی»مطالعه  زنان  جنسی 

را    تعارضات میان همسران« زنان متأهل شهر شیراز 
نشان   پژوهش  این  نتایج  دادند.  قرار  بررسی  مورد 

بین    یرابطه   دهد یم معناداری  و  معکوس 
جنسی زنان و تعارضات میان همسران    یمندت یرضا

رضا چه  هر  که  مفهوم  بدان  دارد؛   یمندت ی وجود 
م افزایش  زنان  تعارضاتابدیی جنسی  زوجین    ، 

 و بالعکس.  ابد یی کاهش م
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 ( و همکاران  پژوهشی تحت  1390مقصودی  در   )
جامعه »بررسی  سرمایه    یشناختعنوان  رابطه 

اجتماعی و رضایت زناشویی در زوجین شهر کرمان«  
سرمایه   متغیرهای  بین  که  رسیدند  نتیجه  این  به 

درون  فراگروهی  یگروه اجتماعی  و  گروهی  برون   ،
و    ی گروه یه اجتماعی درون شناختی و همچنین سرما

زناشویی   رضایت  میزان  با  ساختاری  گروهی  برون 
 زوجین رابطه معناداری وجود دارد. 

 ( همکاران  و  به  1391ایمان  شان  پژوهش  در   )
و   اجتماعی  سرمایه  میان  رابطه  »بررسی 

پرداخته   یمندت یرضا متأهل«  زنان  اند. زناشویی 
رمایه  که بین س  دهد یاین تحقیق نشان م  ی هاافتهی

با   زنان  ازدواج  مدت  طول  و  تحصیالت  اجتماعی، 
معناداری   رابطه  آنان  زناشویی  رضایتمندی  میزان 

 وجود دارد.

( همکاران  و  به  1391اسحاقی  پژوهشی  در   )
»سنجش عوامل اجتماعی مؤثر بر درخواست طالق  

اند. در این مطالعه یک  زنان در شهر تهران« پرداخته 
ضی طالق و یک گروه  نفری از زنان متقا  239گروه  
بررسی    239 مورد  غیرمتقاضی طالق  زنان  از  نفری 

گرفته قرار  ای  نشان    یهاافتهیاند.  مقایسه  تحقیق 
که از نظر مؤلفه های نظم اجتماعی، سرمایه    دهد یم

های زوجین و همسان همسری، بین دو گروه مورد  
مطالعه تفاوت معنادار آماری وجود دارد و این عوامل  

از جمله مولفه های موثر در گرایش زنان    را می توان 
 به طالق محسوب نمود. 

( در تحقیقی با عنوان  1393مختاری و همکاران ) 
به   گرایش  میزان  بر  موثر  اجتماعی  عوامل  »بررسی 
طالق در شهر یاسوج« به این نتیجه رسیدند که بین  
میزان   خویشاوندان،  با  مراوده  میزان  متغیرهای 

همسر، میزان شناخت  رضایت جنسی و عاطفی از  
و   همسر  وفاداری  میزان  ازدواج،  از  قبل  همسر  از 
میزان  متغیر  با  خانواده  در  عاطفی  انرژی  سطح 
وجود   معناداری  و  معکوس  رابطه  به طالق  گرایش 
تحصیلی   تفاوت  متغیرهای  بین  همچنین  دارد. 
طبقاتی   اختالف  و  زوجین  سنی  اختالف  زوجین، 

گر  میزان  متغیر  با  زوجین  طالق  خانواده  به  ایش 
 رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. 

( در پژوهشی  1395جعفری سدهی و همکاران ) 
جامعه »تبیین  عنوان  سبک    ریتأث  یشناختتحت 

زوجین   بین  در  طالق  به  نگرش  بر  زندگی 
کننده به مراکز بهزیستی گیالن« به بررسی  مراجعه

سبک زندگی در ارتباط بین سرمایه   یانقش واسطه
بر  فرهنگی_ پرداختند.  به طالق  نگرش  با  اقتصادی 

سرمایه فرهنگی    ریاین تحقیق، تأث  یهاافته یاساس  
طالق   به  نگرش  بر  اما  معنادار  زندگی  سبک  بر 

تأث نیست.  سبک    ریمعنادار  بر  اقتصادی  سرمایه 
به   را  طالق  به  نگرش  اما  نیست  معنادار  زندگی 

سبک    ری. همچنین تأثدهدی صورت معناداری تغییر م
 زندگی بر نگرش به طالق معنادار است. 

  ( مطالعه1395بادسار  در  منظور    یا(  به  که 
اجتماعی مرتبط با گرایش   »بررسی عوامل فرهنگی_

متأهل   زنان  روی  بر  طالق«  شهر    45- 15به  سال 
بین   که  رسید  نتیجه  این  به  داد  انجام  سردشت 
تعامالت اجتماعی و ارزشی زنان با میزان گرایش به  
دارد   وجود  معناداری  و  مثبت  ی  رابطه  آنها  طالق 
و   استفاده  مورد  های  رسانه  نوع  بین  همچنین 
انتظارات نقش زنان با میزان گرایش به طالق آن ها  

 وجود دارد.  رابطه ی منفی و معناداری 

( رحیمی  و  تحت  1395مدیری  پژوهشی  در   )
به   گرایش  و  زناشویی  نشاط  زنان،  »اشتغال  عنوان 
و   شاغل  تک  های  خانواده  ی  مقایسه  به  طالق« 

اند. آن ها   خانواده های هر دو زوج شاغل پرداخته 
براساس یافته های تحقیق شان بر این نظر هستند  

خانواده را    که نمی توان گفت اشتغال زنان پایداری 
تضعیف می کند، اما اشتغال زنان منابعی را برایشان  
فراهم می کند که از آن می توانند در انحالل زندگی  

 زناشویی ناخوشایند استفاده کنند.

 ( و همکاران  پژوهشی تحت  1395مختاری  در   )
عنوان »رضایت زناشویی زنان و ارتباط آن با سرمایه  

ساله    54- 15نان  فرهنگی زن و شوهر« به مطالعه ز 
که   داد  نشان  تحقیق  نتایج  پرداختند.  یاسوج  شهر 
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بین سرمایه فرهنگی عینیت یافته ی زنان و همچنین  
و   یافته  تجسم  یافته،  عینیت  فرهنگی  سرمایه 
نهادینه شده همسر با رضایت زناشویی زنان رابطه  

 معنادار وجود دارد. 

 پیشینه پژوهش خارجی  2.2
پژوهشی با عنوان »اشتغال ( در  1992)  2و فولر   1ادوارد 

ب  و  تا  یثباتی زن  در  زناشویی«  این    لندیزندگی  به 
نتیجه دست یافتند که اشتغال زنان بر طالق مؤثر  

زندگی    یثباتی است که ب   یاگونهبه   ریتأث  نیاست. ا
 . دهدی زناشویی را افزایش م

  ی ها( با استفاده از داده 199۷)  4و ویلیس   3وایس 
در آمریکا و بر    1986تا    19۷2  ی سری زمانی طی دوره

موضوع   این  بررسی  به  پویا،  الگوی  یک  اساس 
بر   درآمدی  غیرمنتظره  تغییرات  »آیا  که  پرداختند 

تأث طالق  وقوع  آن  گذاردی م  ریاحتمال  خیر«.  ها  یا 
نشان دادند که افزایش درآمد شوهر باثبات کننده  

ب زن  درآمد  افزایش  و  ازدواج    تثبای ازدواج  کننده 
 است.

)  5هایدمن  بر  1998و همکاران  که  تحقیقی  در   )
روی »وضعیت اشتغال و تحصیل زنان و ارتباط آن با  

رابطه  این    یگسست  به  دادند  انجام  زناشویی« 
عامل   زنان  اقتصادی  استقالل  که  رسیدند  نتیجه 
افزایش   را  خانوادگی  گسست  که  است  مهمی 

، اما تحصیالت دانشگاهی و میزان باالی آن  دهدیم
 .دهدی در بین زنان، گسست خانوادگی را کاهش م 

( رضایت مندی جنسی را  2000و همکاران )  6یانگ 
أهل در آمریکا مورد بررسی قرار  زن مت  2500در بین  

م نشان  تحقیق  این  نتایج  که    دهد ی دادند. 
یک    یمندت یرضا مشترک  زندگی  در  زنان  جنسی 

و   است  خانواده  بودن  در شاد  کلیدی  و  مهم  عامل 
جنسی خود با همسرشان راضی    یزنانی که از رابطه

 
1 Edwards 
2 Fuller 
3 Weiss 
4 Willis 
5 Hiedemann 
6 Young 

خود   مشترک  زندگی  از  بیشتری  رضایت  بودند، 
 داشتند.

با عنوان  2004)  8بروئر  الیفو    7فوکما  ( تحقیقی 
»اشتغال و طالق در میان زنان هلندی« انجام دادند.  
اقتصادی   استقالل  که  داد  نشان  تحقیق  این  نتایج 

به بعد به یک عامل اصلی افزایش    1960زنان از دهه  
چند   تحلیل  نتایج  است.  منجر شده  نسبت طالق 
باالی   سطح  که  داد  نشان  تحقیق  این  در  متغیره 

بازار  آمو در  آنها  مشارکت  و  زنان  تحصیلی  زش 
را   زنان  طالق  احتمال  معناداری  طور  به  اشتغال 

 . دهدی افزایش م

( در تحقیقی با عنوان  2004)  10و هوم   9بلوس فلد 
نتیجه   این  به  آمریکا،  در  پیامدهای طالق«  و  »علل 
رسیدند که شبکه تعامالت فرد و نوع الگوی زندگی  

شبک این  سوی  از  شده  طالق  هالقاء  میزان  بر  ها 
تغییر   رگذاریتأث معناداری  صورت  به  را  آن  و  است 
 . دهدیم

های    200۷در سال    ( 2008)  11نانس  زوج  بین  در 
برزیلی پژوهشی با عنوان »مسائل زوجی و رضایت  
مندی زوجی« انجام داد. نتیجه این پژوهش نشان  
داد که بسیاری از مسائل موجود در زندگی مشترک  

تأث  بر رضایت مندی دارد.    ریزوجین  و منفی  مثبت 
رضا  یرابطه و  جمله    یمندت ی جنسی  از  جنسی 

یا    یمندت یمواردی است که به طور مستقیم بر رضا
 .گذاردیم ریزوجین تأث  یمندت یعدم رضا 

 چارچوب نظری پژوهش 3
جامعه بررسی  منظور  به  پژوهش  این    یشناختدر 

ارتباط انواع سرمایه با میزان گرایش زنان متأهل به  
نظر از  نیز    یهاه یطالق  و  بوردیو  سرمایه  اشکال 

 استفاده شده است.  12سرمایه جنسی کاترین حکیم 

7 Fokkema 
8 Liefbroer 
9 Blosfeld 
10 Hom 
11 Nunes 
12 Hakim 
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جهان   فهم  درصدد  اگر  بوردیو  پیر  تعبیر  به 
سرمایه، انباشت آن و    یده یاجتماعی هستیم باید ا 

عی معرفی کنیم  آن را مجدداً به جهان اجتما  راتیتأث
افراد  241:  1986)بوردیو،   موقعیت  بوردیو  نظر  از   .)

برحسب حجم و نوع سرمایه آنها مشخص می شود  
و جایگاه آنها را ابتدا در خانواده و سپس در جامعه 

(. مفهوم »سرمايه«  1380مشخص می سازد )بوردیو،  
اقتصاد   در  سرمايه  پولي  مفهوم  از  بوردیو  نظر  در 

گسترده  عموميت  تر  بسيار  »منابع«  سرمايه  است؛ 
تواند به شكل پولي يا غير پولي  اي است كه مي   يافته

و نيز ملموس يا غير ملموس وجود داشته باشد )مند  
 (. 862 :2010وهمکاران،  1میکرز

که ساختار اجتماعی    کندی ( بیان م1986)  بوردیو
 یاده یچیهر جامعه همانند نوعی فضای اجتماعی پ

  ی هاتیکال متنوع سرمایه، موقعاست که در آن اش
به   یای اجتماع مراتبی    افقی و سلسله   یاگونهرا که 

اشکال   کنند. بوردیو در مقاله تعیین می   را  نداز یمتما
( از سه نوع سرمایه اصلی اقتصادی،  1986سرمایه )

نام می  و فرهنگی  از سایر  اجتماعی  آنها  برای  و  برد 
 شود. ها ارزش بیشتری قائل می سرمایه 

مطالعه   جهت  مناسب  تبیینی  بوردیو  نظریه 
کنش اجتماعی افراد )که در این پژوهش گرایش زنان  

دهد. به    متاهل به طالق است( در اختیـار قرار می
از   متشـکل  نظـامی  انسـانی  جامعه  بوردیو  عقیده 
اجتماعی   مختلف  هـاي  الیـه  و  قشـرها  هـا،  طبقـه 
اجتماعی   هاي  موقعیت  و  پایگاه  همچنین  است. 
موقعیـت   هـر  نیسـت.  یکسـان  و  همانند  کنشگران 
نوع   از  ایجـاد قالـب هـاي رفتـاري معـین  با  اجتماعی 

گفـ سـخن  ي  شـیوه  و  پوشـیدن،  سـلیقه  لبـاس  تن، 
کنش   همچون  اجتماعی  رفتارهاي  کردن،  آرایش 
و   همسـر  بـا  فرد  رابطه  نوع  دیگران،  با  متقابل 
را براي کنشگران خود   ... سبک ویژه اي  و  فرزنـدان 

از نظر بوردیو )همان( سرمایه هرگونه   .پدید می آورد
خاستگاه و سرچشمه در عرصه اجتماعی اسـت کـه  

براي بهره مندي از منافع خاصی که  در توانـایی فرد  

 
1 Mandemakers 
2 Stones 

در این عرصه حاصل می گردد اثر می گذارد. سرمایه  
سرمایه   شود:  می  دیده  صورت  سـه  بـه  اساساً 
و   اموال  شامل  که  مادي(  و  مالی  )دارایی  اقتصادي 
دارایی هايی می گردد که قابلیت تبدیل شدن به پول  

وین  را دارند، سرمایه فرهنگی )کاال، مهارت ها و عنـا
نمـادین کمیـاب( کـه در برگیرنده تحصیالت، کاالهاي  
و   درسـی  غیـر  هـاي  کتـاب  مثـل  فرهنگـی  و  نمادین 
کاالهـاي صـوتی و تصویري است و سرمایه اجتماعی  
)منابعی که به صرف عضویت در گروه به فرد تعلق  
فرد،   اجتماعی  روابط  سطوح  شـامل  کـه  یابد(  می 

بط متقابل با سـایر اعضـاي  میزان اعتماد اجتماعی، روا
، 2خـانواده و گـروه هـاي اجتماعی است )راب استونز 

1387:335 .) 

در   گرفتن  قرار  واسطه  به  فرد  هر  واره  عادت 
انواع سرمایه است   از  که متشکل  اجتمـاعی  میدان 
شکل می گیرد. به بیان بوردیو، عـادت واره حـاکی از  

ع و  معمول  ظاهر  ریخت  یـا  حالـت  ادت  وضـعیت، 
اعتقاد   به  است.  بدن  با  ارتباط  در  خصوصاً  شده 
بوردیو عادت واره هاي فرد تحت تأثیر ساختار ذهنی  
سرمایه   انـواع  داشـتن  اختیـار  در  از  ناشی  )منش( 
فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی شکل می گیرد. افراد  
بر پایه تملک انـواع سـرمایه، عـادت واره هـا و الگوهاي  

بوردیو    براي خود در پیش می گیرند.   رفتاري ویژه اي را 
معتقد است جهان اجتماعی متشکل از میدان های  
)فضاهای اجتماعی( متنوعی می باشد که ارزش هر  
کدام از این فضاها وابسته به نوع سرمایه ای است  
بر   مشتمل  میدان  هر  دارد.  اهمیت  ها  آن  در  که 
موقعیت هایی است که در نسبت با هم و بر اساس  

تعریف  میزان   ها  این موقعیت  دارندگان  سرمایه ی 
یک   در  فرد  موقعیت  دیگر،  عبارت  به  شوند؛  می 
میدان ترجمانی است از میزان و حجم سرمایه او در  
در   فرد  که  هایی  موقعیت  با  متناسب  میدان.  آن 
میدان ها و فضاهای مختلف احراز می نماید عادت  

ع«  یا »طب  3واره او شکل می گیرد. مفهوم عادت واره 
بیشتر جنبه ی ذهنی دارد و با موقعیت کنشگر در  

3 Habitus 
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میدان در رابطه است، به گونه ای که مقام، موقع و  
واره   عادت  با  دارد  عینی  ی  جنبه  بیشتر  که  موضع 
می شود   تکمیل  گیری(  موضع  و  خو  و  خلق  )طبع، 

دیگر85:  1986  )بوردیو، عبارت  به  بیانگر    ،طبع  (؛ 
ها ساختار  نوعی گرایش طبیعی است که به کنش  

باطنی   میل  یا  طبیعی  گرایش  این  اما  دهد،  می 
محصول شرایط و موقعیت های اجتماعی می باشد  

(. مجموعه ی این  1386:11)جمشیدی ها و پرستش، 
طبایع و خلق و خوها، عادت واره یا »منش« فرد را  
بوردیو، »عادت واره« یک   از نظر  شکل می بخشد. 

واره، عملکرد  ساختارِ ساخت دهنده می باشد؛ عادت  
را ایجاد کرده و آن را وحدت می بخشد و اصولی را  
فراهم می کند که انسان ها براساس آن گزینش می  

هایمان  فعالیت  بیشتر  در  واره  عادت  مانند    -کنند. 
خود را    - شیوه غذا خوردن، راه رفتن و صحبت کردن 

انواع  (.  ۷22-۷23و    ۷16:  13۷4نشان می دهد )ریتزر،
که   هایی  سـاز  سرمایه  زمینـه  دارد  اختیـار  در  فرد 

گروه   بین  در  مختلف  اجتماعی  روابـط  گیـري  شـکل 
خـانوادگی   روابـط  گـردد،  مـی  مختلف  اجتماعی  هاي 
فـرد نیـز تحـت تاثیر برخورداري از انواع سرمایه شکل  

گیرد. از   می  زنان  برخورداري  تر،  دقیق  عبارت  به 
ـین زن و  سرمایه اقتصادي )تمکن مالی( نوع رابطه ب

شـوهر را تحـت تأثیر قرار می دهد و الگوهای رفتاری  
شرایط   و  ها  موقعیت  با  مواجهه  در  را  متفاوتی 
از   برخورداري  زمینه  در  شود.  می  منجر  گوناگون 
کاالهـاي   مصـرف  و  )تحصـیالت  فرهنگی  سرمایه 
فرهنگـی(، زنانی کـه از تحصیالت پایین تري برخـوردار  

فرهنگـی کمتـري اسـتفاده مـی  از کاالهـاي    و   هسـتند
با   نیز  متفاوتی  زیباشناسانه  ترجیحـات  نماینـد 
بـاالتري   فرهنگـی  سـرمایه  از  کـه  دارنـد  گروهـی 
برخـوردار هسـتند و چنـین تفاوت هایی در برخورداري  
از سرمایه فرهنگی در بین زنان، روابط زناشویی این  

الگوهای    دو گروه را تحت تاثیر قرار می دهـد، چنانکه 
رفتاری متفاوتی در آن ها به وجود می آورد. همچنین  
روابـط   دامنه  و  اجتماعی  سرمایه  داشتن  اختیار  در 
اجتماعی بـاالتر بـه فـرد ایـن امکـان را می دهد که از  
قدرت و بینش اجتمـاعی و فرهنگـی بـاالتري برخـوردار  
بـوده و بـه نحـوه مناسـبی از پـس مشکالت و مدیریت  

رفتاری  آ الگوهای  و  برآید  زناشویی  زندگی  در  نها 
متفاوتی را نسبت به فردی که از سرمایه اجتماعی  

 پایین تری برخوردار است در پیش گیرد. 

در   فرد  یک  عملکرد  بوردیو،  نظر  از  بنابراین 
توسط   مختلف  های  موقعیت  و  شرایط  با  مواجهه 
حجم و ترکیب سرمایه های در دسترس او تعیین می  

 شود. 

)بر اساس    یی هاهیر اساس این الگو، انواع سرماب
های   میدان  در  فرد  یک  که  آنها(  ترکیب  و  حجم 
مختلف در اختیار دارد، موجدِ گرایش و موضع گیری  
او نسبت به انجام عملی خاص )و در این پژوهش  
گرایش به طالق( می باشد. به طور کلی، سرمایه یک  
و  بوده  بخش  هویت  اصل  یک  آن  میزان  و    فرد 
و   شرایط  در  را  او  های  گیری  موضع  و  گرایشات 
و   نوع  لذا  سازد.  می  متعیّن  مختلف  های  موقعیت 
میزان سرمایه هایی که در اختیار یک زن قرار دارد  
می تواند عامل اصلی در گرایش او به منظور تداوم  

 و یا پایان بخشیدن به رابطه زناشویی خود باشد. 

یه استفاده  در این پژوهش از نوع دیگری از سرما 
که »سرمایه جنسی« نام دارد. بنابر تعریف،    شود یم

سرمایه جنسی ترکیبی از جذابیت های جسمانی و  
اجتماعی است که غالباً در بین زنان بیشتر مشهود  

)حکیم، شش  1391:10است  جنسی  سرمایه   .)
مهارت   یمؤلفه جنسی،  جذابیت    یهازیبایی، 

ش سرزندگی،  در    یهاوه یاجتماعی،  شدن  ظاهر 
حکیم   گیرد.  می  بر  در  را  جنسی  مهارت  و  جامعه 

م جنسی  سرمایه  که  است  درون    تواند ی معتقد 
زنی    یرابطه روند چانه  به شکل ظریفی  زوج،  یک 

قرار    ریجنسی را تحت تأث  - بین شریک های عاطفی
  دهند ی را ترجیح م  یی هاک یدهد؛ چرا که مردان شر

یی دارند. به  که جذاب هستند و سرمایه جنسی باال 
این ترتیب، آن دسته از زنان که برای ظاهر و نمایش  

م  بیشتری  گذاری  سرمایه  و  تالش  در    کنندی خود 
موفق  خود  اجتماعی  و  شخصی  ترند  زندگی 

 (.1391:122)همان،
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پوشش،   نوع  و  چهره  زیبایی  به  دادن  اهمیت 
و خوب   با جنس مخالف  رابطه  برقراری  توانایی در 

روابط   در  جمله  ظاهر شدن  از  دیگران  با  اجتماعی 
عواملی است که نشان از سرمایه جنسی باالی افراد  
دارد و منجر به موفقیت فرد در زندگی زناشویی و  
از   جنسی  نارضایتی  همچنین  گردد.  می  اجتماعی 
و   باشد  به طالق می  افراد  اصلی در گرایش  عوامل 
این در حالی است که به خاطر قبح آن غالباً از سوی  

سرمایه  متقاضی که  زنانی  نمی شود.  بیان  طالق  ان 
جنسی باالیی را دارا می باشند می توانند در زندگی  
زناشویی خود موفق تر عمل کنند و گرایش بیشتری  
کیف   و  کم  لذا  باشند.  داشته  رابطه  این  حفظ  به 
سرمایه جنسی زنان می تواند عاملی موثر در تداوم  

 یا عدم تداوم رابطه زناشویی باشد.

این پژوهش به منظور   آنچه گفته شد در  بنابر 
فرهنگی،   )اقتصادی،  سرمایه  انواع  ارتباط  بررسی 
اجتماعی و جنسی( با میزان گرایش زنان به طالق، از  
اشکال سرمایه بوردیو و سرمایه جنسی کاترین حکیم  

. لذا بر این اساس، حجم و ترکیب  شودی استفاده م
سرما  فرهن  یی هاهیانواع  و  )اجتماعی،  اقتصادی  گی، 

»الگوهای   دارند  اختیار  در  متأهل  زنان  که  جنسی( 
« و »موضع گیری های« آنان را  هاشیرفتاری«، »گرا

خاص   عمل  یک  انجام  عدم  یا  انجام  منظور  به 
 . دینمای )گرایش به طالق( تعیین م

پرسش اصلی و متناظر با چارچوب نظری   بنا به
 اند از: پژوهش عبارت یهاه یپژوهش فرض

اول:فرض زنان    یه  اجتماعی  سرمایه  میزان  بین 
ی منفی  متأهل با میزان گرایش آنها به طالق رابطه 

 معناداری وجود دارد.  و

بین میزان سرمایه فرهنگی تجسم    فرضیه دوم:
یافته زنان متأهل با میزان گرایش آنها به طالق رابطه  

 معناداری وجود دارد. منفی و  ی

رهنگی عینت  بین میزان سرمایه ف  فرضیه سوم: 
طالق   به  آنها  گرایش  میزان  با  متأهل  زنان  یافته 

 معناداری وجود دارد.  منفی و  یرابطه

بین میزان سرمایه فرهنگی نهادی    فرضیه چهارم:
رابطه به طالق  آنها  گرایش  میزان  با  متأهل  ی  زنان 

 معناداری وجود دارد.  منفی و

پنجم:  زنان    فرضیه  اقتصادی  بین میزان سرمایه 
منفی  با میزان گرایش آنها به طالق رابطه ی  متأهل  

 معناداری وجود دارد.  و

ششم: زنان    فرضیه  جنسی  سرمایه  میزان  بین 
منفی    متأهل با میزان گرایش آنها به طالق رابطه ی

 معناداری وجود دارد.  و

 

 روش پژوهش 4
این پژو هش به صورت پیمایش انجام گرفته است.  

زنان متأهل   آماری شامل  سال شهر    15-54جامعه 
سال   سرشماری  بنابر  آنها  تعداد  که  است  همدان 

با    1395 )سازمان    11165۷برابر  باشد  می  نفر 
(. حجم  1398مدیریت و برنامه ریزی استان همدان،  

نفر محاسبه    294نمونه با استفاده از فرمول کوکران  
 . شده است

 𝑛 =
𝑧2𝑝.𝑞

𝑑2
=

1.962×0.26×.۷4
0.052 ≃ 295 

 

شنامه های غیر معتبر نمونه  به منظور حذف پرس 
تا   ها    320ها  آن  بین  از  و  یافت  افزایش    300نفر 

پرسشنامه با روش نمونه گیری طبقه ای به منظور  
برای   گرفت.  قرار  استفاده  مورد  تحلیل  و  تجزیه 
بررسی اعتبار مقیاس های پژوهش از اعتبار صوری  
ابزار   پایایی  تعیین  برای  و  است  شده  استفاده 

یت آلفای کرونباخ استفاده شد که در  پژوهش از ضرا
های    1جدول   داده  است.  آمده  آن  مقادیر  گزارش 

پژوهش با استفاده از آزمون های ضرایب همبستگی  
  spssپیرسون و رگرسیون چند متغیره در نرم افزار  

 مورد بررسی قرار گرفتند.
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 ر آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش مقادی   1  جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعاریف متغیرها و نحوه سنجش   4.1
 آنها 

 میزان گرایش زنان متأهل به طالق  4.1.1
و   تمايل  ميـزان  بیانگر  طالق  به  گرایش  میزان 

روابط    یمندعالقه گسستن  و  شدن  جدا  به  زن 
زناشويي طي مراحل قانوني است. اين مفهوم داراي  
سه بعد شــناختي، عــاطفي و رفتــاري اســت كــه در  
بعــد شــناختي تصورات فرد در مورد طـالق را در بـر  

و در بعـد عاطفي شامل احساسات و عواطف    ردیگیم
بعد   است.  طالق  به  نسبت  فرد  منفي  و  مثبت 

عليه ر  يا  را جهت  فرد  رفتـاري  آمادگي  ميزان  فتاري، 
)یوسفی،   برمـيگيـرد  در  از  1388طالق  نقل  به  ؛ 

به  1393نیا،    ی قادر متاهل  زنان  گرایش  میزان   .)
در   ابعاد مذکور  قالب  در  بر حسب    16طالق  گویه 

 پاسخ پنج گزینه ای سنجیده شد.

 سرمایه اجتماعی   4.1.2
مشارکت اجتماعی  -1سرمایه اجتماعی بنا به سه بعد  

)به معنی سهمی در چیزی داشتن و از آن سود بردن  
آن   با  بنابراین  و  جستن  شرکت  گروهی  در  یا  و 

)مجموعه روابط    یارتباط اجتماع-2همکاری داشتن(  
و مناسباتی که شخص با افراد دیگر در مالقات های  
دوستانه، دید و بازدیدها، داد و ستدها، مبادالت و  

اعتماد اجتماعی )قابلیت    - 3ی کند( و  خدمات برقرار م 
تشخیص برای اتکاء یا اطمینان به صداقت و صحت  

سازی و تعریف شده  م  اقوال و یا رفتار دیگران( مفهو 
)بختیاری،   علیزاده،  1382است  از  نقل  به  :  1388؛ 

سه بعد مذکور در    (.1388و همکاران،    ی؛ افشان 6۷
ای    25قالب   گزینه  پنج  پاسخ  حسب  بر  گویه 

 جیده شد.سن

 سرمایه فرهنگی تجسم یافته 4.1.3
دیرپای   خصایل  به  یافته  تجسم  فرهنگی  سرمایه 

فرهنگی تجسم    هیفکری و جسمی اشاره دارد. سرما
بالقوه  های  توانایی  تدریج  یافته،  به  که  است  ای 
اند  و در او تثبیت گردیده   بخشی از وجود افراد شده 

سرمایه فرهنگی  (.  5:  1390)علی بابایی و باینگانی،  
تجسم یافته در قالب هشت گویه بنا به پاسخ پنج  

 گزینه ای سنجیده شد. 

 سرمایه فرهنگی عینیت یافته 4.1.4
این نوع سرمایه به شکل کاالهای فرهنگی وجود دارد  
قبیل   از  مادی  اشیاء  و  فرهنگی  کاالهای  شامل  و 
رسانه ها، کتاب ها، لغت نامه ها، نقاشی ها و سایر  

و   فرهنگی  می آثار  فرهنگی  شود.  هنری  سرمایه 
ها   رسانه  هم  و  مادی  اشیای  در  هم  یافته  عینیت 
تجلی   آن  نظایر  و  ابزار  و  نقاشی  نوشتار،  نظیر 

 میزان آلفای کرونباخ  متغیرهای پژوهش 

 880/0 میزان گرایش زنان متاهل به طالق

 922/0 سرمایه اجتماعی 

 812/0 سرمایه فرهنگی تجسم یافته 

 0/ ۷43 سرمایه فرهنگی عینیت یافته 

 838/0 سرمایه فرهنگی نهادی 

 ۷94/0 سرمایه اقتصادی

 935/0 سرمایه جنسی 
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یابد؛ لذا می تواند هم به صورت مادی و هم به  می
:  1391صورت نمادی آن را در نظر گرفت )سلطانی،  

و    (.189 گویه  نه  در  یافته  عینیت  فرهنگی  سرمایه 
 .است پنج گزینه ای سنجیده شده طبق پاسخ 

 سرمایه فرهنگی نهادی 4.1.5
مثل   مواردی  نیز  فرهنگی  سرمایه  از  شکل  این 

گیرد که در قالب  های تحصیلی را در بر می صالحیت 
کند و  مدارک و مدارج تحصیلی نمود عینی پیدا می 

ی آنها هم از نظر قانونی و هم از نظر عرفی  به دارنده 
شده تعریف  و  اجتماعی  )نوغانیمی   ارزش  و    دهد 

به  (.  138۷،  همکاران فرهنگی  از سرمایه  این شکل 
آوردن عناوین معتبر  مدد ضوابط اجتماعی و فراهم 
مدارک   مانند  کند؛  می  کسب  موقعیت  افراد  برای 
قابل   سرمایه  این  کار.  حرفه  تصدیق  و  تحصیلی 
شرایط   به  آن  آوردن  دست  به  و  نیست  واگذاری 

(.  7:  1391همکاران،  معینی بستگی دارد )محمدی و  
این سرمایه در قالب پاسخ به چهار پرسش سنجیده  

 . است شده

 سرمایه اقتصادی  4.1.6
دارا  امکانات،  که  هایی تمام  لوازمی  و  منابع   ،

قابلیت مبادله با پول را داشته باشند و ارزش مادی  
شده باشد در زمره    دییآن توسط نهادهای حقوقی تأ 

:  1383ی سرمایه اقتصادی قرار می گیرند )شارع پور،  
گونه 6۷ به  نیز  استونز  است  (.  معتقد  مشابهی  ی 

سرمایه اقتصادی به درآمد پولی، سایر منابع و دارایی  
های مالی اطالق می شود و تظاهر نهادینه اش را می  

؛ به  222:  1998توان در حق مالکیت یافت )استونز،  
آراسته،  نفل   و  سفیری  سرمایه  126:  138۷از   .)

به   پاسخ  طبق  دارایی    8اقتصادی  با  باره  در  گویه 
 . استو کاالیی مورد سنجش قرار گرفته  ی پولی، مال

 سرمایه جنسی  4.1.7
بنابر تعریف، سرمایه جنسی ترکیبی از جذابیت های  
به   تبدیل  را  که فرد  باشد  اجتماعی می  و  جسمانی 

می موفق  همکاران  و  برای    همراهان  را  آنها  و  سازد 
مخالف،   جنس  برای  ویژه  به  شان،  جامعه  اعضای 

(.  10:  1391تبدیل به افرادی جذاب می کند )حکیم،  
این جذابیت ها طیف گسترده ای از مزیت ها را در  
محیط کاری و محیط اجتماعی و به همان شکل در  

می  همراه  به  فرد  برای  شخصی  )همان،  روابط  آورد 
س14:  1391 برای  شش  (.  از  جنسی  سرمایه  نجش 

های   مهارت  جنسی،  جذابیت  زیبایی،  مولفه 
در   شدن  ظاهر  های  شیوه  سرزندگی،  اجتماعی، 
کاترین   توسط  گرفته  بکار  جنسی  مهارت  و  جامعه 

مولفه ها در قالب پاسخ    ن یحکیم استفاده گردید. ا 
 به پنج گزینه سنجیده شد. 

 یافته های پژوهش 5
 یافته های توصیفی پژوهش  5.1

  54تا  15ورد بررسی پژوهش در دامنه سنی  نمونه م
در جدول   آنها  فراوانی  توزیع  نشان    2قرار داشتند. 

 داده شده است. 
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 فروانی پاسخگویان برحسب سن  توزیع فرواوانی و درصد   2  جدول 

 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب سن فراوانی پاسخگویان بر حسب سن  سن پاسخگویان )طبقه بندی شده( 
 درصد  4 12 سال  15-19
 درصد  7/12 38 سال 20-24
 درصد 3/15 46 سال 25-29
 درصد  7/16 50 سال  30-34
 درصد 17 51 سال  35-39
 درصد 14 42 سال 40-44
 درصد  7/12 38 سال 45-49
 درصد  7/7 23 سال  50-54

 درصد  100 300 سال   15-54فروانی پاسخگویان  مجموع 

 

سال و با انحراف استاندارد    35میانگین سنی نمونه  
در    046/9 نمونه  سن  آماری  های  شاخص  است. 

 ترسیم شده است.  3جدول 

 
 پاسخگویان شاخص های آماری سن    3  جدول 

 کشیدگی  چولگی  انحراف استاندارد  مد  میانه  میانگین  بیشترین  کمترین 
16 54 77/34 35 36 046/9 118 ./ 790/0 - 

 

درصد پاسخگویان    35، 4بر اساس داده های جدول  
پایین،   طالق  به  گرایش  میزان  درصد    3/54دارای 

پاسخگویان دارای میزان گرایش به طالق متوسط و  

به    ۷/10 گرایش  میزان  دارای  پاسخگویان  از  درصد 
 طالق باال می باشند.

 
 وزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان گرایش به طالق ت   4  جدول 

میزان گرایش به طالق )طبقه  
 بندی شده( 

فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان 
 گرایش به طالق 

درصد فروانی پاسخگویان بر حسب میزان  
 گرایش به طالق 

 درصد  35 105 پایین
 درصد  3/54 163 متوسط 

 درصد  10/ 7 32 باال
 درصد  100 300 مجموع 

 

متغییر   استاندارد  انحراف  و  واریانس  میانگین، 
ترتیب   به  طالق  به    89،450/9/ 1۷،300/ 16گرایش 

شاخص های آماری آن نشان    5است که در جدول  
 داده شده است. 
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 متغیر میزان گرایش زنان متاهل به طالق شاخص های آماری    5  جدول 

 کشیدگی  چولگی  انحراف استاندارد  واریانس مد  میانه  میانگین  بیشترین  کمترین 
0 64 16/17 16 18 300 /89 450/9 112 /1 572/2 

 

 یافته های استنباطی پژوهش  5.2
با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون  

مستقل پژوهش با    یرهایروابط بین متغ   رهیچند متغ
گرایش زنان متأهل به طالق مورد بررسی قرار گرفته  

 اند.

زنان  سرمایه و میزان گرایش انواع  5.2.1
 به طالق متأهل

بین    ایج نت  6جدول  در   پیرسون  ضرایب همبستگی 
متأهل به طالق  زنان  با میزان گرایش    انواع سرمایه

 است.  شدهترسیم 

 
 ضرایب همبستگی پیرسون بین انواع سرمایه با میزان گرایش زنان به طالق آزمون  6   جدول 

میزان گرایش به زنان 
 به طالق 

سرمایه 
 اجتماعی 

سرمایه 
 فرهنگی

سرمایه فرهنگی 
 عینیت یافته 

سرمایه فرهنگی 
 نهادی

سرمایه 
 اقتصادی 

سرمایه 
 جنسی

 **-688/0 *-127/0 **-160/0 **-397/0 **-427/0 **-490/0  پیرسونضریب 

 0/ 000 028/0 005/0 0/ 000 0/ 000 0/ 000 سطح معناداری

 300 300 300 300 300 300 تعداد

 

با توجه به نتیجه به دست آمده از جدول ماتریس  
و سطح    %99می توان گفت با اطمینان    6همبستگی  

از  خطای   سرمایه  ی  رهایبین میزان متغ  %1کوچکتر 
فرهنگی، سرمایه فرهنگی عینیت    هیسرما   ،اجتماعی

  زنان  فرهنگی نهادی و سرمایه جنسی  ه یسرما یافته،
رابطه طالق  به  آنها  گرایش  میزان  با    متأهل 

ی مذکور با  رهایمتغی  هارابطه   . وجود دارد  ی داریمعن
منفی    به صورتبه طالق    متأهلمیزان گرایش زنان  

بین میزان سرمایه اقتصادی زنان با  همچنین  است.  
و منفی و    به طالق رابطه معنادار  آنها میزان گرایش  

 . وجود دارد %5سطح خطای کوچکتر از در 

 آزمون رگرسیون چند متغیره 5.2.2
در   پژوهش  مستقل  متغیرهای  سهم  تعیین  جهت 
از   طالق  به  متأهل  زنان  گرایش  متغیر  بینی  پیش 

رگرسیون به روش گام به گام استفاده شده  تحلیل  
مستقل  متغیر  پژوهش  رگرسیونی  مدل  در  است. 
سرمایه جنسی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی  

وابسته  افتهیتجسم  متغیر  با  ارتباط  میزان   یدر 
مدل   در  و  بوده  معنادار  طالق  به  زنان  گرایش 

و سه متغیر مستقل سرمایه   اندماندهی رگرسیونی باق
و سرمایه  ا یافته  عینیت  فرهنگی  قتصادی، سرمایه 

فرهنگی نهادی به دلیل معنادار نبودن از مدل حذف  
 .اندده یگرد
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 های مربوط به مدل رگرسیونی متغیرهای پژوهش آماره 7   جدول 

 d یونیرگرس ضرایب مدل 
 اشتباه معیار برآورد  ضریب تبیین تعدیل شده  ضریب تبیین  چندگانه ضریب همبستگی   مدل 

1 688/0a 474 /0 472 /0 6.866 

2 710/0b 505/0 501/0 6.673 
3 718/0c 516/0 511/0 6.611 

a.  هاکنندهپیش بینی ,(ثابت) : سرمایه جنسی   ریمتغ    

b. هاکنندهی ن یبشیپ سرمایه جنسی،  ریمتغ ,(ثابت) : سرمایه اجتماعی   ریمتغ   
c. هاکنندهی ن یبشیپ سرمایه جنسی،  ریمتغ ,(ثابت) : سرمایه اجتماعی،  ریمتغ  افتهیسرمایه فرهنگی تجسم ری متغ   

d. هاکنندهی نیبشیپ  متغیر میزان گرایش زنان متأهل به طالق  :

 

مقدار ضریب همبستگی    7با توجه به نتایج جدول  
(R  برابر با )بین سه    دهدی است که نشان م   0/ ۷18

اجتماعی و    هیمتغیر مستقل )سرمایه جنسی، سرما 
تجسم  فرهنگی  وابسته  افتهیسرمایه  متغیر  با   )

طالق(   به  متأهل  زنان  گرایش  )میزان  پژوهش 
تعیین   ضریب  دارد.  وجود  قوی  همبستگی 

با  adj2 R)  شدهلیتعد برابر  است که نشان    511/0( 

از کل  51  دهد یم به    درصد  تغییرات میزان گرایش 
شهر همدان مرتبط    15-54طالق در بین زنان متأهل  

این معادله است؛    3با   در  متغیر مستقل ذکرشده 
این سه متغیر مستقل بیش از نیمی    گری دعبارتبه

از واریانس متغیر میزان گرایش زنان متأهل به طالق  
 .کنندی )برآورد( م ینیبش یرا پ

 

 نتایج تحلیل واریانس 8   جدول 

ANOVAd 

 سطح معناداری آماره F میانگین مربعات  درجه آزادی مجموع مجذورات  مدل

1 

 12652.423 رگرسیونی
 

1 12652.423 268.392 000 /0a 

 14048.174 باقیمانده
 

298 47.142   

    299 26700.597 کل

2 
 0b/ 000 151,315 6737.818 2 13475.635 رگرسیونی
   44.528 297 13224.961 باقیمانده

    299 26700.597 کل

3 

 0c/ 000 104,991 4588.281 3 13764.844 رگرسیونی

   43.702 296 12935.753 باقیمانده
    299 26700.597 کل

a. سرمایه جنسی  ریمتغ (ثابت) :پیش بینی کننده ها    
b. هاکنندهی نیبشیپ سرمایه اجتماعی  ریمتغ متغیر سرمایه جنسی، ,(ثابت) :  

c. هاکنندهی نیبشیپ ,(ثابت) : متغیر سرمایه جنسی  , سرمایه اجتماعی ری متغ  افتهیسرمایه فرهنگی تجسم ریمتغ ,  

d. متغیر میزان گرایش زنان متأهل به طالق  :متغیر وابسته 
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مقدار    8با توجه به نتایج تحلیل واریانس در جدول 
تر )آنالیز واریانس( در سطح خطای کوچک   Fآزمون  
 % با    1از  اساس    104/ 991برابر  همین  بر  است. 

تحقیق    توانیم رگرسیونی  مدل  که  گرفت  نتیجه 
سرمایه جنسی، سرمایه    - متغیر مستقل    3مرکب از  

و سرما متغیر   -  افتهیتجسم فرهنگی    هیاجتماعی  و 
مدل   طالق(  به  متأهل  زنان  گرایش  )میزان  وابسته 
قادرند   مستقل  متغیرهای  مجموعه  و  بوده  خوبی 

 .تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند

 
 ابسته )میزان گرایش زنان متأهل به طالق( نتایج مربوط به ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیرهای مستقل بر متغیر و 9   جدول 

 a بیضرا

 مدل
 ضرایب استاندارد نشده

ضرایب 
 استانداردشده

T آماره   
سطح 

 معناداری 

ی هم خطیهاآماره  

ضریب 
 رگرسیونی

انحراف  
 معیار

 بتا 
ضریب 
 تحمل

ضریب تورم 
 واریانس

1 
0/ 000 28.600  1.327 35 (ثابت رگرسیونی)    

سرمایه  متغیر 
 جنسی

504/0 -  031/0  688/0 -  16.383 -  000 /0  1 1 

2 

0/ 000 28.685  1.407 40.373 (ثابت رگرسیونی)    
متغیر سرمایه  

 جنسی
432/0 -  034 /0  590/0-  -12.6.2 000 /0  761/0  1.314 

متغیر سرمایه  
 اجتماعی 

127/0 -  030 /0  201/0 -  4.300 -  000 /0  761/0  1.314 

3 

( رگرسیونیثابت  ) 41.890 1.514  27.670 000 /0    
سرمایه   ریمتغ

 جنسی
410/0 -  035/0  560/0 -  11.713-  000 /0  716/0  1.397 

متغیر سرمایه  
-101/0 اجتماعی   031/0  160/0 -  3.261-  001/0  680/0  1.471 

متغیر سرمایه  
افتهیفرهنگی تجسم  

196/0-  076/0  121/0-  2.573 -  011/0  740 /0  1.351 

a. متغیر میزان گرایش زنان متأهل به طالق  :متغیر وابسته 
 

    

 

نتایج جدول   به  توجه  با سطح    توانیم  9با  گفت 
کوچک  از  خطای  تأث%5تر  مستقل    3  ری،  متغیر 

)سرمایه جنسی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی  
معنادار  افتهیتجسم  پژوهش  وابسته  متغیر  بر   )

( به  Betaرگرسیونی ) ری است. با مقایسه ضرایب تأث
که به ترتیب متغیرهای سرمایه    میرسی این نتیجه م 

( و سرمایه  -160/0(، سرمایه اجتماعی ) -560/0جنسی )
تجسم  تأث- 0/ 121)  فتهایفرهنگی  بیشترین  بر    ری(  را 

متغیر وابسته )میزان گرایش زنان متأهل به طالق(  
آمارهداشته به  مربوط  نتایج  همچنین    ی هااند. 

( واریانس  تورم  عامل  و  آن  VIFتولرانس  از  حاکی   )

مستقل  متغیرهای  بین  خطی  هم  میزان  که  است 
ضرایب   استاندارد  خطای  و  بوده  کم  پژوهش 
رگرسیون از تورم باالیی برخوردار نیست؛ به عبارت  

باشد هم    1دیگر هر چقدر میزان تولرانس نزدیک به  
خطی بین متغیرهای مستقل کمتر و هر چه میزان  

باشد هم خطی بین متغیرهای    0تولرانس نزدیک به  
مستقل زیاد است. از سوی دیگر، هر چقدر میزان  

( واریانس  تورم  عدد  VIFعامل  از  باشد  زرگ ب   2(  تر 
متغ بین  هر    یرهایمیزان هم خطی  و  زیاد  مستقل 

عدد   از  کمتر  بین    2چه  خطی  هم  میزان  باشد 
 مستقل کمتر است. یرهایمتغ
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 یریگجهیبحث و نت 6
سرما انواع  فرهنگی،    یی هاه یترکیب  )اجتماعی، 

دارند   اختیار  در  افراد  که  جنسی(  و  اقتصادی 
« یهایریگ« و »موضع هاش ی»الگوهای رفتاری«، »گرا

آنان به منظور انجام یا عدم انجام عملی خاص )در  
این پژوهش گرایش زنان متأهل به طالق( را تعیین  

 .کندیم

م  یهاافتهی نشان  متأهل   دهندی پژوهش    ی زنان 
که از میزان سرمایه جنسی باالیی برخوردارند گرایش  
سرمایه   میزان  کاهش  با  دارند.  طالق  به  کمتری 

میزان   زنان،  افزایش  جنسی  طالق  به  آنها  گرایش 
سرمایه  ابدییم میزان  در  تغییر  که  معنا  این  به   .

جنسی زنان متأهل منجر به تغییر در میزان گرایش  
. این نتیجه در راستای نظریه  گرددی آنها به طالق م

کند »آن دسته از  ی کاترین حکیم است که عنوان م
و   تالش  خود  نمایش  و  ظاهر  برای  که  زنان 

در زندگی شخصی و   کنندی بیشتری م یرگذاهیسرما
 رون ی (. از ا1391:122ترند« )حکیم،اجتماعی خود موفق 

که به ظاهر، نوع پوشش و    یآن دسته از زنان متأهل
رفتار خود اهمیت بیشتری قائل هستند و در تمامی  

که نظر دیگران    کنندی عمل م   یاگونه روابط خود به
جلب  خود  به  را   )... و  دوستان  در    )همسر،  کنند 

زندگی اجتماعی و به خصوص زندگی زناشویی خود  
همانموفق بود.  خواهند  توجه  تر  عدم  که  گونه 

زن زندگی را به کام زوجین تلخ    یمردگظاهر و دل به
، در مقابل آن زیبایی و نشاط و سرزندگی یک  کندیم

م با    تواندی زن  او  رابطه  برقراری  در  مؤثر  عاملی 
که رضایت خاطر از رابطه    یاگونه همسرش باشد به 

همچنین   آورد.  ارمغان  به  زوجین  برای  را  زناشویی 
رضایت از رابطه عاطفی و جنسی با همسر از عوامل  

در حفظ رابطه زناشویی است؛ در    رگذار یاصلی و تأث
مقابل، سرخوردگی زوجین از رابطه جنسی و عاطفی  

فروپاشی زندگی زناشویی را به دنبال داشته    تواند یم
  ی هابه این نتیجه رسید که مؤلفه  توان ی د. لذا مباش

متغیر سرمایه جنسی زنان متأهل )زیبایی، جذابیت  
مهارت  ش  یهاجنسی،  سرزندگی،    یهاوه یاجتماعی، 

مؤثرتر جنسی(  مهارت  و  جامعه  در    ن یظاهر شدن 

عوامل بر کم و کیف رابطه زناشویی آنها بوده و در  
طالق   به  آنها  گرایش  عدم  یا  و    رگذار یتأثگرایش 

؛ بنابراین تقویت این نوع سرمایه در بین زنان  هستند
آنها    تواندیمتأهل م منجر به کاهش میزان گرایش 

 به طالق گردد. 

متأهل  اجتماعی    ی زنان  سرمایه  میزان  از  که 
اعتماد   اجتماعی،  ارتباط  اجتماعی،  )مشارکت 
اجتماعی( باالیی برخوردارند گرایش کمتری به طالق  

هش میزان سرمایه اجتماعی زنان، میزان  دارند. با کا
؛ به این معنا  ابدیی ها به طالق افزایش مگرایش آن 

دامنهکه   و  اجتماعی  سرمایه  داشتن  اختیار   یدر 
که    دهدی روابط اجتماعی باالتر، به فرد این امکان را م 

ها  مشکالت و مدیریت آن   مناسبی از پس   یبه نحوه 
اجتماعی    یا شبکه در زندگی زناشویی برآید. یک زن ب 

اجتماعی    یتر، نسبت به زنان بدون یا با شبکه بزرگ 
قرار کوچک  کنترل  و  مراقبت  تحت  بیشتر  تر، 

. بر همین اساس، زمانی که سرمایه اجتماعی  ردیگیم
باالیی در جامعه وجود دارد و زنان جامعه نسبت به  

گروه  به  نسبت  یا  احساس    یهایکدیگر  اجتماعی 
م چونکنندی تعهد  در    خواهندی نم   ،  را  خود  اعتماد 

گروه از دست بدهند، گرایش کمتری به طالق پیدا  
)ایمان و همکاران،   از  1391خواهند کرد  (. آن دسته 

که از روابط عمومی و اجتماعی باالیی    یزنان متأهل
خود   همسران  با  رابطه  برقراری  در  برخوردارند 

ا  مشکالت زناشویی خود ر   توانندی ترند و بهتر مموفق
  یهاحل و فصل نمایند. عضویت زنان متأهل در گروه 

غ و  رسمی  یک  به  تواندی م  ی ررسمیاجتماعی  عنوان 
و   زناشویی  زندگی  از  رضایت  برای  انگیزه  منبع 
که   چرا  باشد  آنها  برای  شادابی  و  نشاط  احساس 

گروه  این  در  متأهل  زنان  رضایت  عضویت  ها 
داشتن   و  داشت  خواهد  دنبال  به  را  خاطرشان 
برابر   در  را  آنها  اجتماعی،  زندگی  از  خاطر  رضایت 

م  مقاوم  زناشویی  زندگی  از سوی  .  سازدی مشکالت 
زن   یک  در  اجتماعی  اعتماد  میزان  بودن  باال  دیگر 

پایبندی او به ارزش  جامعه و    یهامنجر به افزایش 
ارزش به  پایبندی  آن  تبع  زناشویی    یهابه  زندگی 
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مانعی جدی بر سر   تواندی که این موضوع م گرددیم
 راه گرایش زنان متأهل به طالق باشد. 

متأهل زنان  با  ی همچنین  میزان  از  از  که  الیی 
تجسم  فرهنگی  گرایش    افتهیسرمایه  برخوردارند 

کمتری به طالق دارند. آن دسته از زنان متأهل که  
کمتر یافته  تجسم  فرهنگی  سرمایه    اند یدارای 

به  دارند.  طالق  به  بیشتری  ،  گریدعبارتگرایش 
سرمایه   از  باالیی  میزان  از  متأهل  زنان  برخورداري 

ملی مؤثر در کاهش  عا  تواندی فرهنگی تجسم یافته م
میزان گرایش به طالق در بین آنها باشد. نوع تربیت  
زنان متأهل در زندگی زناشویی آنها مؤثر است. آن  
دسته از زنان متأهل که با معیارهای تربیت سنتی  

اند که باید با لباس  اند و از کودکی آموختهبزرگ شده 
سفید به خانه شوهر بروند و با لباس سفید از آن  

شوند، وقتی در زندگی زناشویی خود با مشکل    خارج
م خواهند    شوندیمواجه  طالق  به  گرایش  کمتر 

با   که  متأهل  زنان  از  دسته  آن  مقابل،  در  داشت. 
پرورش  تربیت عصر مدرن  از    اندافتهیمعیارهای  که 

اصول این نوع تربیت آن است که طالق را    نیترمهم
زناشویی    عنوان یک راه حل برای رهایی از مشکالت به

م با  کندی معرفی  خود  زناشویی  زندگی  در  وقتی   ،
م مواجه  طالق    شوند ی مشکل  به  بیشتری  گرایش 

نتیجه گرفت که میزان    توان ی خواهند داشت. لذا م
سرمایه فرهنگی تجسم یافته زنان متأهل که متناظر  
است   آنها  واره  عادت  عبارتی  به  یا  تربیت  نوع  با 

رایش آنها به طالق  عاملی مؤثر در گرایش یا عدم گ
متأهل   زنان  تربیت  نوع  چه  هر  رو  آن  از  است. 

باشد کمتر گرایش به طالق خواهند داشت   تریسنت
نزدیک   مدرن  تربیت  به  آنها  تربیت  نوع  چه  هر  و 

 باشد گرایش آنها به طالق بیشتر خواهد بود. 

با توجه به نتایج رگرسیون چند متغیره می توان  
مایه جنسی، سرمایه  نتیجه گرفت که سه متغیر سر 

اجتماعی و سرمایه فرهنگی تجسم یافته توانسته اند  
بیش از نیمی از واریانس متغیر میزان گرایش زنان  

( متغیر %51به طالق  بین سه  از  نمایند.  برآورد  را   )
فوق، سرمایه جنسی بیشترین سهم در تعیین میزان  
اهمیت   که  باشد  می  دارا  را  طالق  به  زنان  گرایش 

م به  با  توجه  ارتباط  در  زنان  جنسی  سرمایه  یزان 
سازد.   می  نمایان  را  طالق  به  ها  آن  گرایش  میزان 
فرهنگی   سرمایه  و  اجتماعی  سرمایه  متغیرهای 
دیگری   مستقل  متغیر  دو  ترتیب  به  یافته  تجسم 
هستند که در مدل رگرسیونی دارای ضریب تعیین 
به   زنان  گرایش  میزان  با  ارتباط  در  بیشتر  کنندگی 

 باشند.  طالق می 

که از یافته های این پژوهش می    ی پیشنهادهای
از: عبارتند  کرد  آموزش    -1توان طرح  نهادینه سازی 

های جنسی قبل و بعد از ازدواج به منظور تحکیم  
بنیان خانواده می تواند به شناخت آگاهانه و کسب  

نماید. کمک  افراد  عاطفی  و  جنسی    - 2رضایت 
مس توجه  سرمایؤوافزایش  عنصر  به  جنسی  لین  ه 

زنان و مدیریت صحیح آن با توجه به نقش تعیین  
  - 3کننده ی سرمایه جنسی زنان در زندگی زناشویی. 

افزایش   منظور  به  الزم  نهادهای  تقویت  و  ایجاد 
و از این رو افزایش    مشارکت اجتماعی زنان در جامعه

آنها اجتماعی  تقویت    - 4.سرمایه  جهت  در  تالش 
ن به منظور حفظ  سطح اعتماد اجتماعی در بین زنا 

آن،   تبع  به  و  های جامعه  ارزش  به  ها  آن  پایبندی 
زناشویی. زندگی  های  ارزش  به  ترويــج    -5پایبندی 

به   توجه  و  ازدواج  امر  در  گزيني  همســان  فرهنــگ 
موقعیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جنسی  

 طرف مقابل به هنگام انتخاب همسر.

 ی مال  منابع
 حمایت مالی نداشته است.این مقاله 

 سهم نویسندگان:
م  دیو طرح مطالعه: س  دهیا عل   ی لیرجلیسجاد    ی و 

 ی محمد قدس

 یلیرجلیسجاد م دی: سهاداده   یگردآور

  ی و عل   ی لیرجلیسجاد م  دیها: سداده   ریو تفس  لیتحل
 ی محمد قدس

 ی محمد قدس ی : علینسخه خط  میتنظ

مد  مح  ی و عل  یلیرجلیسجاد م  دی: سنقادانه  ی بازنگر
 یقدس
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 تعارض منافع 
 .باشندنویسندگان دارای تعارض منافع نمی 

 

 منابع
  متفکران بزرگ جامعه شناسی،   .(1387استونز، راب )

انتشارات  :  ترجمه مهرداد میردامادی، تهران
 نشر مرکز.

  اسحاقی، محمد؛ محبی، سیده فاطمه؛ پروین، ستار 
) و   فریبرز  عوامل    . (1391محمدی،  سنجش 

اجتماعی موثر بر درخواست طالق زنان در  
تهران،   و  شهر  توسعه  در  زن  فصلنامه 

 . 124-9۷ (،3) 10، سیاست

عسگر علیرضا؛  فاضل    یافشانی،  عباس؛  ندوشن، 
  . (1388حیدری، محمد )و    هینجم آبادی، سم

جامعه شناسی    اعتماد اجتماعی در شهر یزد، 
 . 57-74،  4،کاربردی

زهرا جمالوی،  یادعلی  تقی؛  محمد  زهری،    و  ایمان، 
بررسی رابطه میان سرمایه    .(1391محسن ) 

زناشویی،   رضایتمندی  و  فصلنامه  اجتماعی 
 . 32-1(، ۷)  10، تخصصی علوم اجتماعی

  ( علی  فرهنگی   .(1395بادسار،  عوامل    - بررسی 
طالق به  گرایش  با  مرتبط  مورد    : اجتماعی 

متاهل   زنان  شهر    45- 15مطالعه  سال 
ارشد، )   سردشت کارشناسی  نامه  پایان 

 . (رشته جامعه شناسی، دانشگاه یاسوج

 ( پیر  و   (.1380بوردیو،  عملی  دالیل  کنش:  نظریه 
عقالنی مردیها،    .انتخاب  :مرتضی  ترجمه 

 تهران: انتشارات نقش و نگار.

حسین مرساء،  آقاجانی  رضا؛  سدهی،    و   جعفری 
)مظا مسعود  امیر  تبیین    .(1395هری، 

بر   زندگی  سبک  تاثیر  شناختی  جامعه 
مراجعه   زوجین  بین  در  طالق  به  نگرش 

گیالن،   بهزیستی  مراکز  به  پژوهش  کننده 
 . ۷6-39(، ۷)  2،  نامه مددکاری اجتماعی

غالمرضا  ها،  )  و  جمشیدی  شهرام    . (1386پرستش، 
دیالکتیک منش و میدان در نظریه عمل پی  
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