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فرزندانهاي اجتماعی شدن سبکبراجتماعی درون خانوادهسرمایه نقش

2هوشنگ ظهیري،1محمد صادق مهدويسید دکتر 

چکیده 
اجتماعی شدن از مفاهیم اصلی جامعه شناسی و از کارکردهاي مهم خانواده می باشد.با تحقق فرایند اجتماعی شدن فرد هویت یا من اجتماعی 

این نظر به اهمیتی که اجتماعی شدن در هویت فردي و اجتماعی نوجوان دارد،محققان همواره سبک هاي اجتماعی کردن نوجوان از می بابد.بنابر
ذا سوي والدین را مورد  مطالعه قرار می دهند.جامعه شناسان بر این باورند که  سرمایه اجتماعی نقش کلیدي در تبیین مسایل اجتماعی دارد.ل

هره گیري از نظریه سرمایه اجتماعی خانواده کلمن و بوردیو در صدد توضیح سبک هاي اجتماعی شدن فرزندان در خانواده می تحقیق حاضر با ب
ز آنها باشد.در این تحقیق سرمایه اجتماعی خانواده به دو بعد ساختاري و شناختی که نشانگر روابط درون گروهی و بین گروهی می باشد،و هر یک ا

درونی وبیرونی عملیاتی شدند. همچنین سرمایه اجتماعی از نظر سرمایه قدیم و جدید نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.نمونه نیز به دو بعد
می باشد.روش تحقیق پیمایشی بوده است.یافته هاي تحقیق حاکی از آن 88-89نفر از نوجوانان مدراس شهر کرج در سال تحصیلی 490تحقیق

والدین با سبک استبدادي رابطه منفی و با سبک دموکراتیک رابطه مثبت دارد.تحلیل سرمایه اجتماعی خانواده از حیث است که سرمایه اجتماعی
قدیم و جدید نیز نشان می دهد ،هرچه سرمایه اجتماعی جدید بیشتر باشد ،خانواده بیشتر تمایل به استفاده از سبک هاي دموکراتیک و آزاد 

قدیم خانواده نیز با سبک استبدادي و فرزند ساالرانه رابطه دارد.  فردگرایانه داشته و سرمایه

سرمایه اجتماعی ،سبک هاي اجتماعی شدن،خانواده و نوجوانان:واژگان کلیدي
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مقدمه 
–فرزندي،خواهر–مادر شروع شده وبه دنبال آن فرد با نظام هاي پدر-فرایند جامعه پذیري غالباً از نظام فرزند

).اجتماعی شدن در روابط پیچیده 228: 1375(چلبی،برادري،مدرسه،گروه هماالن،گروههاي حرفه اي وغیره مواجه می شود
نهادهایی همچون خانواده،مدرسه و رسانه ها صورت می گیرد.این نهادها به عنوان مسیر نخستینی براي نوجوانان همواره باقی 
می ماند.اما بی گمان پیوندهاي درون خانواده منابع اصیلی براي شکل گیري الگوهاي رفتاري نوجوانان است که آنان را در 

). با تحقق فرایند اجتماعی شدن فرد هویت یا 1376یاري از تصمیمات رفتاري و روابط اجتماعی راهنمایی می کند(اعزازي،بس
: 1367من اجتماعی می یابد.همچنین دانستنیها ضروري و پیشین را جهت انجام درست نقشهاي اجتماعی کسب می کنند( بیرو،

اریهاي رفتاري فرزندان اثرات قابل توجهی دارد،نقش کیفیت رفتار والدین بر ). سبک هاي اجتماعی کردن بر بروز ناهنج363
).1984عملکرد تحصیلی،روابط با همساالن و سازگاري در دورة جوانی مشخص شده است(مک کوبی،

اجتماعی شدن جزء مقوله هاي است که برمبناي ارزشهاي جامعه،فرهنگ و طبقه ؛الگو و سبک ویژه اي پیدا می کند.
امل میان والدین و فرزندان با فرزند پروري آنان ارتباط دارد و به دلیل انطباق هاي مداومی که در آن صورت می گیرد پدیده تع

اي پویا می باشد.در نوجوانی شکل و میزان تعامل والدین و فرزندان دستخوش تحول اساسی می شود. والدین به جاي نظارت 
).تغییر الگوي تعامل والدین و 1984یم،آنها را از دور نظارت می کنند(مک کوبی،مستقیم بر فرزندان و واکنش هاي مستق

کودکان عالوه بر تغییرات تحولی کودکان از تغییر در والدین نیز تأثیر می پذیرد.مطالعات نشان می دهد ، رضایت والدین از 
رهنگ و نگرش والدین نسبت به فرزند کار و ازدواج،شرایط تنش زا در زندگی و محل کار و وضعیت اجتماعی،اقتصادي،ف

پروري بر تعامل میان والدین و فرزندان نهایتاً اجتماعی شدن فرزندان تأثیر گذار می باشد.اما در این میان طبقه و قشر اجتماعی 
).1378،گلچین،1992والدین بیشترین اثر گذاري را بر انتخاب سبک هاي اجتماعی شدن نوجوان می گذارد(کلرهالس

وم طبقه اجتماعی چندین دهۀ اصل بنیادین تبیین هاي اجتماعی در سنت تفکر جامعه شناختی بود.هم پویش هاي اجتماعی مفه
و هم هویت اجتماعی اعضاي جوامع مدرن به کمک این مفهوم تحلیل و درك می شد. نظریه هاي اخیرتر درباره طبقه به سمت 

ي سبک زندگی در شکل دادن به هویت شخصی و اجتماعی  روي آورده پذیرش اهمیت فزاینده ي حوزه مصرف و فعالیت ها
).بنابراین مفهوم 1381اند و این امر باعث شکل گیري مفاهیم جدید تحت عنوان سرمایه و سبک زندگی شده است(اباذري:

ی تبدیل شده است.سرمایه در ادبیات جدید جامعه شناسی به یکی از کلیدي ترین مفاهیم در تبین بسیاري از مسائل اجتماع
لذا این پژوهش در صدد است نقش سرمایه اجتماعی خانواده و والدین را در انتخاب سبک هاي اجتماعی کردن نوجوانان 

مورد بررسی قرار دهد.
بیان مسئله

.بررسی مسئله مقاله حاضر بررسی نقش سرمایه هاي اجتماعی خانواده در انتخاب سبک هاي اجتماعی کردن نوجوانان می باشد
ها نشان می دهد والدین بر اساس سرمایه اجتماعی و فرهنگی شان از سبکهاي خاصی جهت اجتماعی کردن نوجوانان  بهره می 

که مبتنی بر تقاضا ها و 4و مسامحه کارانه3،مستبدانه2،سهل گیرانه1برند.از یک دیدگاه والدین به چهار روش یا سبک مقتدرانه
).بررسی و مطالعه اینکه هر یک از سبک هاي مذکور را کدام والدین و با 1991کنند(بامرایند،پاسخ دهی می باشند،عمل می 

چه میزان و نوع از  سرمایه اجتماعی به کار می برند مورد توجه این مطالعه می باشد.زیرا کاربرد هر یک از سبک هاي فوق به 
نشان می دهد که خانواده ایرانی در طی چند دهۀ گذشته از زمینه هاي اجتماعی و فرهنگی خانواده ها  بستگی دارد.مطالعات 

بسیاري جنبه ها از جمله روابط بین اعضاء تغییر کرده است در بعضی از خانواده هاي ایرانی سبک استبداد سنُتی وجود دارد و 
گرایانه نمود پیدا کرده در بخشی دیگر استبداد سنُتی تغییر شکل داده و به صورت پنهان و غیر مستقیم به شکل هاي استدالل

).بررسی تغییر در تعامالت والدین با 1381،مهدوي،1386است.در خانواده هاي هم فرزند ساالري دیده می شود (منادي، 
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51/نقش سرمایه اجتماعی درون خانواده بر سبک هاي اجتماعی شدن فرزندان

نوجوانی «فرزندان به خصوص نوجوانان از منظر سرمایه اجتماعی خانواده هدف اساسی این مطالعه را تشکیل می دهد.زیرا 
ساس زندگی است که موجد بیشترین بحرانها و تعارض هاي با والدین و کارگزارن تعلیم و تربیت ازدوره هاي بسیار ح»

است.در این دوره به دالیل تغییرات زیست شناختی که با بلوغ همراه می باشد،نوجوان صاحب دنیاي ویژه اي می شود.نسبت به 
امر موجب سرکشی و طغیان بر علیه قدرت و ارزشهاي ارزشها،باید و نباید ها و قدرت دچار تردید هاي جدي می شود.همین

).226: 1370جامعه می شود(سگالن،
لذا نحوة برخورد با نوجوان در خانواده بسیار اهمیت می یابد.چرا که هر گونه عدم شناخت دنیاي نوجوان می تواند،پیامدهاي 

این مطالعه در صدد است با مطالعه نقش سرمایه ناگواري براي آینده شخصیتی،تحصیلی و شغلی وي  داشته باشد.از این رو 
والدین در انتخاب سبک هاي اجتماعی شدن نوجوانان ،گامی در جهت شناخت  و تقویت سرمایه اجتماعی که می تواند بر 
سالمت هر اجتماعی تأثیر گذار باشد بردارد.چرا که به تصریح بسیاري از محققان سرمایه اجتماعی در سالهاي اخیر دچار 

).1379رسایش شده است(شارع پور، ف
همچنین با توجه به اینکه جامعه ایران ،جامعه در حال گذار می باشد، این تحقیق بنا دارد سرمایه اجتماعی خانواده را از چشم 

ر انداز سرمایه اجتماعی قدیم و جدید نیز مورد بررسی قرار دهد،تا روشن شود نقش هر کدام از  سرمایه هاي قدیم و جدید د
انتخاب سبک هاي اجتماعی شدن چگونه می باشد.

پیشینه پژوهش 
موضوع اجتماعی شدن از مفاهیم بین رشته ایی می باشد که مورد توجه محققان بسیاري قرار گرفته است.

ده اند.این تعدادي از تحقیقات از منظر پیامدهاي که اجتماعی شدن براي فرد و جامعه دارد،این موضوع را مورد مطالعه قرار دا
).اما ما 1950؛آدرنو؛1384؛ ،1381تحقیقات عموماً از طرف روان شناسان و روانشناسان اجتماعی انجام شده است(لُطف آبادي،

در این مطالعه نیازمند تحقیقاتی هستیم که  به طور مستقیم به تأثیر سرمایه ها به خصوص سرمایه اجتماعی بر انتخاب سبک هاي 
داشته باشند. الزم به ذکر است که تحقیقاتی در صدد تبیین عوامل مؤثر بر چگونگی اجتماعی شدن اجتماعی شدن  تمرکز 

1386؛منادي،1381تمرکز دارند، عموماً بر نقش طبقه،قشر اجتماعی و در ادبیات جدید سرمایه تأکید دارند(مهدوي،
دي در این خصوص نشان می دهد، خانواده هاي ).مطالعه مرتضی منا1952کلرهالس ،؛ 1383و1385وردیو،؛ب1387؛گلچین،

با سرمایه فرهنگی باال(والدین با تحصیالت باال)با سبکی از اجتماعی شدن به نام استبداد غیرمستقیم که بر استدالل و مجاب 
حیط هاي سازي از طریق شستشوي فکري تأکید دارد استفاده می کنند.همچنین در تعدادي از همین نوع خانواده فرزند را در م

). 1386از پیش تعیین شده قرار می دهند که می تواند نوعی استبداد در لباس دوست داشتن یا شکل دموکراتیک باشد(منادي،
مهدوي در تحقیقی به پدیده ایی به نام فرزند ساالري اشاره می کند.وي این نوع از روابط را بیشتر در خانواده هاي با سرمایه باال 

).مسعودگلچین نیز در مطالعه خود،به این نتیجه رسیده که خانواده هایی که از حیث وضع 1381هدوي،و متوسط می بیند(م
اجتماعی شرایط برتري دارند و از نظر فرهنگی در گذران اوقات فراغت خود،داراي الگوهاي متنوع تري هستند و میزان مطالعه 

با فرزندان هستند.همچنین خانواده متعلق به طبقات باال که بیشتر کتاب در آنها بیشتر است،داراي تعامل دوستانه و رابطه ایی 
).مطالعات 1378مطالعه کننده کتاب و کمتر استفاده کننده ازماهواره باشند،راهبرد تربیتی مناسب تري انتخاب می کنند(گلچین،

سبی سرمایه فرهنگی آنها درقیاس با پیر بوردیو نشان می دهد که خانواده ها به تناسبی که سرمایه فرهنگی شان بیشتر و وزن ن
سرمایه بیشتري به امر آموزش و پرورش فرزندان خود تخصیص می دهندسرمایه اقتصادي شان بزرگتر باشد،

).مطالعه کلر هالس و همکارانش در کشور سوئیس نشان می دهد که   هر خانواده اي مبتنی بر زمینه هاي 1383(توسلی،
رش نوجوانانشان داراي استراتژي می باشند.آنان با ترکیب اهداف و تکنیکهاي تربیتی با ساختار اقتصادي و اجتماعی براي پرو

نقشی والدین و نحوة هماهنگی والدین با سایر عوامل اجتماعی کننده، به سه سبک اجتماعی شدن (قانونی،مادرانه و قراردادي ) 
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رند،دست یافتند.به طوري که شیوة قراردادي بیشتر در میان که به شدت با موقعیت اجتماعی و اقتصادي والدین همبستگی دا
والدین داراي تحصیالت حرفه اي و دانشگاهی و شیوة مقرراتی بیشتر در میان کارمندان یا کارگران دیده می شود.درحالی که 

).312: 1992شیوة تربیتی مادرانه با موقعیت اقتصادي اجتماعی رابطه اي منفی دارد(کلر هالس،
پیشینه تحقیق نشان می دهد،تحقیقاتی که درصدد تبیین اجتماعی شدن فرزندان در خانواده هستند،محوري ترین عامل بررسی

تعیین کننده در سبک هاي اجتماعی شدن فرزندان را سرمایه هاي  خانواده می دانند.جمعبندي تحقیقات نشان می دهد در 
ادبیات جدید جامعه شناسی نقش سرمایه ها تبیین کننده هاي مهمی در ادبیات کالسیک جامعه شناسی  نقش طبقه و قشر  و در

انتخاب سبک هاي اجتماعی کردن فرزندان به حساب می آید .  

هدف و سؤال پژوهش
هدف اصلی این پژوهش برررسی نقش سرمایه اجتماعی خانواده در انتخاب سبک هاي اجتماعی کردن فرزندان می باشد.

در صدد است به این سؤال پاسخ دهد که سرمایه اجتماعی خانواده و  والدین چه نقشی در سبک هاي بنابراین این پژوهش 
اجتماعی کردن فرزندان دارد؟
مبانی نظري و مفهومی پژوهش

بررسی پیشینه تحقیق نشان داد که طبقه و قشر در ادبیات کالسیک و سرمایه در ادبیات جدید نقش تعیین کننده اي در انتخاب 
هاي اجتماعی شدن نوجوان دارد.بر این اساس راهنماي نظري و مفهومی این پژوهش نظریه سرمایه اجتماعی بوردیو و سبک 

کُلمن می باشد.لذا ابتدا نظریه سرمایه اجتماعی سپس چارچوب مفهومی سبک هاي اجتماعی شدن فرزندان در خانواده معرفی 
می شوند.

وندهاي مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین فردي ،بین گروهی و تعامالت افراد با گروه سرمایه اجتماعی شبکه اي از روابط و پی
ها،سازمان،نهادهاي اجتماعی است.مضمون سرمایۀ اجتماعی بسیار قدیمی و در آثار جامعه شناسان کالسیک قابل ردیابی می 

د ذهنی یا شناختی آن درسطح خُرد مورد باشد.این مفهوم در بعد عینی و ساختاري در سطح کالن مورد توجه دورکیم،در بع
دردیدگاه مبادله نیز به ویژه،تئوري هومنز نظر وبر و در  بعد ارتباطی آن در سطح شبکۀ روابط موردتوجه زیمل قرارگرفته است.

ین  مبادله در در ارتباط با تحلیل رفتارهاي مبادله اي انسان با عوامل زیستی و روانی از جمله نقش احساس بهرمندي  و لذت طرف
تداوم و استمرار روابط مبادله اي مورد توجه  بوده است.سرمایۀ  اجتماعی در جوامع  سنتی( ما قبل مدرن) بیشتر جنبۀ درون 

می نامند.درجوامع 5گروهی توأم با اعتماد اجتماعی محدود و خاص داشته است که امروزه آن را به نام سرمایۀ اجتماعی قدیم
یگري از سرمایۀ اجتماعی سروکارداریم که بیشتر جنبۀ بین گروهی توأم با اعتماد اجتماعی تعمیم یافته و عام مدرن نیز با نوع د

).199:1385نام می برند(عبدالهی،6دارد که از آن با عنوان سرمایۀ اجتماعی جدید
یو سرمایۀ اجتماعی را از سایر انواع را پیر بوردیو در ادبیات جامعه شناسی مورد توجه قرار داد. بوردمفهوم سرمایه اجتماعی

سرمایه ها ي اقتصادي ،فرهنگی و نمادین متمایز می سازد و براي آن خصلتی تعامالتی قائل است.بوردیو سرمایۀ اجتماعی را 
وان منابعی شبکه نسبتاً با دوامی از روابط کمابیش نهادینه شدة توأم با شناخت و تعهدات از جمله اعتماد متقابل می داند که به عن

). 248: 1986بالفعل یا بالقوه موجبات الزم براي تسهیل کنش هاي فردي و یا جمعی کنش گران را فراهم می سازد(بوردیو،
در تعریف سرمایه اجتماعی مرتبط با خانواده ،به روابط اجتماعی حمایتی که هم درون و هم بیرون خانواده فرد را در 7کلمن

ر درون خانواده ،سرمایه اجتماعی در روابط بین اعضاي خانواده به خصوص بین والدین و فرزندان بر می گیرد،اشاره دارد.د
تجلی پیدا می کند.سرمایه اجتماعی بیرون خانواده به شبکه اجتماعی خانواده در اجتماع و رابطه آن با سایر نهادهاي اجتماعی و 

).1988ه اشاره دارد(کلمن ،اعضاي اجتماع از قبیل مدارس،سازمان ها ي اجتماعی و غیر
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در نظریه کلمن دو عنصر کلیدي سرمایه اجتماعی خانواده،یکی شبکه هاست که یک عنصر عینی می باشد و دیگري هنجارها 
که یک عنصر ذهنی است.وي سه مکانیسم را ذکر کرده که از طریق آن خانواده ها سرمایه اجتماعی را انتقال می دهند:

نی که توسط والدین صرف می شود.از طریق تالش و زما-1
از طریق پیوندهاي مؤثر بین والدین و فرزندان-2
از طریق رهنمون هاي روشن و مفصلی که با رفتارها سروکار دارد و قابل قبول یا غیر قابل قبول به نظر می رسد(رایت و -3

).8: 2001همکارانش ،
می نماید.اول این که تعیین می نماید که والدین چه مقدار از زمان را متغیر سرمایه اجتماعی خانواده چندین معرف را ارزیابی

به صحبت کردن و گذراندن اوقات فراغت با نوجوانان در طول روزهاي هفته صرف می کنند.کلمن استدالل نموده که صرف 
د. خانواده هایی که سرمایه زمان با فرزندان عامل اصلی براي سرمایه گذاري منابعی است که آنها را تحت تأثیر قرار می ده

اجتماعی باالیی دارند هدف از صرف کردن وقت و انرژي براي فرزندانشان،به وجود آوردن افرادي است که از لحاظ 
اجتماعی و از لحاظ روانشناختی سازگار هستند.به نظر کلمن یکی از مکانیسم هایی که در درون خانواده ها براي رسیدن به این 

ده می شود ایجاد و حفظ پیوندهاي عاطفی است که از طریق کنش متقابل حمایتی خانواده پدید می آید.وي اهداف به کار بر
معتقد است پیوند خانوادگی به عنوان یک مجرا عمل می کند که از طریق آن اجتماعی شدن مؤثر اتفاق می افتد.معرف دوم 

ارتند از کارهایی که خانواده با هم انجام می دهند و معرف سرمایه اجتماعی خانواده،وابستگی خانوادگی را می سنجد که عب
سوم نگرش والدین نسبت به بچه ها است،یعنی داشتن والدینی که فکر می کنند بچه ها وظایف خود را به درستی انجام می 

تقد است سرمایه اي دهند.وي شبکه درون خانواده را به وسیله بررسی نسبت والدین به فرزندان اندازه گیري می کند. کلمن مع
که رفتار زیان آور را محدود می کند باید موانعی را براي آنچه به عنوان رفتار قابل قبول یا غیر قابل قبول مالحظه می 

).براي اندازه گیري ارزش هنجاري همکاري درون خانواده،کلمن کیفیت تعامالت والدین و بچه را 9شود،ایجاد کند(همان:
خصی که به وسیله کلمن استفاده می شود فراوانی بحث با والدین در باره موضوعات شخصی می اندازه گیري می کند،شا

). 7: 2000باشد(وینتر،
سرمایه اجتماعی را به دو جزء رفتاري /کنشی وشناختی / ادراکی  تقسیم نمودند. جزءرفتاري / 1998در سال 9وهیکس8باین

می دهند( به عنوان مثال ،مشارکت در گروه ها) وجزء شناختی ادراکی »ام انج« کنشی مربوط به آ ن چیزي است که افراد 
مربوط به آن چیزي است که افراد فکر یا احساس می کنند( به عنوان مثال ،آیا آنها به سایر افراد اعتماد می کنند؟)،این دو 

. )1387علی وردي نیا،(جزءبه ترتیب به سرمایه اجتماعی ساختاري و سرمایه اجتماعی شناختی اشاره می کنند
بطور خالصه،محققان سرمایه اجتماعی خانواده را به چهار دسته سرمایه اجتماعی ساختاري درون و بیرون خانواده وسرمایه 

این تقسیم بندي به نوعی باز گو کننده دسته بندي سرمایه ها خانواده بیرون خانواده تقسیم نموده اند.اجتماعی شناختی درون و
خانواده( بین گروهی) و درون خانواده (درون گروهی) نیز می باشد.به بیرون 

قابل لمس تر مفهوم سرمایه اجتماعی که در به جنبه هاي قابل رؤیت عینی تر و،سرمایه اجتماعی ساختاري درون خانواده-الف 
ینی ،پیوندها و روابط درون روابط غیر رسمی،بادوام وچهره به چهره درون خانواده وجود دارد،اشاره می کند.وسعت وشدت ع

.خانواده را شامل می شود
به روابط عینی وپیوندهاي خارج از خانه افراد در درون اجتماع کلی تر اشاره ،سرمایه اجتماعی ساختاري بیرون خانواده-ب

ظیر رفت و آمد دارد که منابعی را جهت کمک به اعضاي خانواده ایجاد می نماید.شامل  مؤلفه هاي  ارتباطات اجتماعی  ن
خانوادگی،عضویت فرد و والدین در نهادها و انجمن ها و فروبستگی بین نسلی می باشد.
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که به تجلیات انتزاعی تر سرمایۀ اجتماعی ازقبیل ادراکات از حمایت ،بده بستان ،سرمایه اجتماعی شناختی درون خانواده-ج
.کنش هاي متقابل میان مردم را تحت تأثیر قرار می دهند،اعتماد،هنجارها وارزش ها در درون خانواده اشاره دارد،

تجلیات انتزاعی تر سرمایه اجتماعی است یعنی آن چیزي که افراد فکر یا که بهیه اجتماعی شناختی بیرون خانواده،سرما-د
).1387ا،علی وردي نی(احساس می کنند.به عنوان مثال،آیا آنها به سایر افراد اعتماد،همکاري و حمایت می کنند

سبک هاي اجتماعی شدن نوجوانان در خانواده به شیوه هائی اشاره دارد که والدین فرزند نوجوان خود را آگاهانه و یا 
ناآگاهانه با ارزشهاي جامعه آشنا و آنها را وادار به انجام امور می کنند.جامعه شناسان شیوه هاي را که می توان ارزشها و 

فراد دیگر منتقل و آنها را وادار به انجام کاري یا رفتاري کرد،در چهار راهبرد استفاده از منابع زورخواسته هاي خود را به  ا
واجبار،راهبرد کاربرد منابع پاداش،راهبرد کاربرد منابع اطالعاتی،راهبرد کاربرد منابع هنجاري قابل تصور می دانند(ساروخانی 

،1385:39 .(
مالك هایی چون تحمیل نظر و مشورت اضافه کردن را محققین باسته  در عرصه خانواده این شیوه هاي انتقال ارزش و خوا

گونه بندي کرده فردگرایانه و فرزند ساالرانه در پنج سبک استبدادي،دموکراتیک،آزاد غافالنه وبر چهار راهبرد  فوق پذیري 
. اند

سبک استبدادي -
را از فرزندان خود انتظار داشته وافکار،عقاید وخواسته هایشان راعلی رغم میل در این سبک والدین تنها اطاعت و همنوایی 

فرزندان به آنها تحمیل می کنند.در این سبک فرزند ارزشی پائین تر از بزرگساالن  براي والدین دارند.فرزند در تصمیم گیریها 
دن می باشد.فرزند مجبور به اطاعت مو به موي مورد مشورت قرار نمی گیرد.اگر گفت گویی وجود دارد تنها براي دستور دا

دستورات والدین می باشد.والدین معتقدند که وضعیت فعلی و آیندة فرزندش را بهتراز او درك می کند.
سبک دموکراتیک  -

ی سبک دموکراتیک به شیوه اي از اجتماعی کردن نوجوان اشاره دارد؛که در آن فرزند داراي ارزشی برابر بزرگساالن م
باشد.در تصمیم گیریها مورد مشورت قرار می گیرد،والدین مدت زمان مناسبی را به او اختصاص می دهند و فقط گفت تنها 

نیست بلکه شنودي هم وجود دارد.هیچگونه تحمیلی هم  نسبت به فرزند وجود ندارد.
سبک آزادي -

الدین افکار و اندیشه خود را به فرزندان تحمیل نمی سبک آزداي به شیوه اي از اجتماعی کردن نوجوان اشاره دارد،که و
کنند.بلکه آنها را آزاد گذاشته تا کارهائی که قصد انجامش را دارند، انجام دهند. 

سبک آزادي نوع فردگرایانه که در آن والدین زمان کمی را به فرزندان خود -سبک آزادي به دو سبک اجرا می شود.الف
سبک آزادي نوع -ي گفتگو کردن،مذاکره کردن،راهنمایی کردن درخانه وجود دارد.باختصاص می دهند و تا حدود

غافالنه،که در آن والدین اصالّ زمانی را به فرزندان خود اختصاص نداده و فرزندان خود را تقریباً رها کرده اند.در چنین حالتی 
).1385(منادي،ندوالدین به ایفاي نقش هاي پدر و مادري خود درخصوص فرزندان نمی پرداز

سبک فرزند ساالرانه-
سبک فرزند ساالرانه  به شیوه اي از اجتماعی کردن نوجوانان اشاره دارد؛که  فرزند در آن جایگاه واعتباري هم وزن یا باالتر 

امور مختلف از بزرگساالن دارد.دراین سبک فرزندمستقیم یا غیر مستقیم محور و اساس تصمیم گیري ها، فعالیت ها و مجموعۀ 
خانواده قرار می گیرد و همۀ مسائل خانواده ،به طور کلی بر اساس نیازها،خواسته ها واهداف آنان استوار می 

).1381شود(مهدوي،
مباحث نظري در خصوص سرمایه اجتماعی خانواده و سبک هاي اجتماعی شدن را این گونه می توان جمع بندي کرد که 

نظر به دو بعد ساختاري و شناختی است که هر کدام نیز دو بعد درونی و بیرونی دارند.همچنین سرمایه اجتماعی خانواده داراي
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نیز سرمایه اجتماعی خانواده را می توان از منظر سرمایه هاي قدیم و جدیداینکه جامعه ایران ،جامعه اي در حال گذار می باشد،
ستبدادي،دمکراتیک،آزاد فرد گرایانه آزاد غافالنه و فرزند دسته بندي کرد.سبک هاي اجتماعی شدن نیز در پنج سبک ا

به شرح ذیل می باشد.مدل نظري تحقیقساالرانه دسته بندي شده اند.بنابراین  

هاي پژوهشفرضیه
رمایه اجتماعی به شرح این مطالعه با توجه به مبانی و مدل نظري فوق  داراي یک فرضیه اصلی و چند فرضیه فرعی مرتبط با س

زیر می باشد.
فرضیه اصلی-1

با سبک هاي اجتماعی شدن نوجوانان  در خانواده رابطه وجود دارد.خانوادهبین سرمایه اجتماعی 
فرضیه هاي فرعی -2

د.با سبک هاي اجتماعی شدن نوجوانان در خانواده رابطه وجود دارخانوادهبین سرمایه اجتماعی ساختاري درونی -الف
با سبک هاي اجتماعی شدن نوجوانان در خانواده رابطه وجود دارد.خانوادهبین سرمایه اجتماعی ساختاري بیرونی -ب
با سبک هاي اجتماعی شدن نوجوانان در خانواده رابطه وجود دارد.خانواده بین سرمایه اجتماعی شناختی درونی -ج
بک هاي اجتماعی شدن نوجوانان در خانواده رابطه وجود دارد.با سخانوادهبین سرمایه اجتماعی شناختی بیرونی -د
بین سرمایه اجتماعی قدیم والدین با سبک هاي اجتماعی شدن نوجوانان در خانواده رابطه وجود دارد.-ه
بین سرمایه اجتماعی جدید والدین با سبک هاي اجتماعی شدن نوجوانان در خانواده رابطه وجود دارد.-و

تحقیق روش 
روش پیمایش براي بدست آوردن داده هاي منظم وساخت یافته به منظور می باشد.پیمایشی روش روش تحقیق این پژوهش -

هر هاي اجتماعی نظر به این که بخش زیادي از سرمایه).1376ی باشد(دواس،مناسب مهايآزمون فرضیه ها یکی از روش
.به شمار می آیندپژوهشاحد تحلیل این نوجوان ووالدین؛خانواده در والدین تجلی پیدا می کند

االتی در ابزار اصلی سنجش و گرد آوري داده ها در تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته می باشد.پرسشنامه مشتمل بر سؤ
هر یک از ابعاد سرمایه هاي اجتماعی و سبک خصوص سبک هاي اجتماعی شدن و سرمایه هاي اجتماعی خانواده می باشد.

سبک هاي   
اجتماعی    

شدن

شناختی درونی

شناختی بیرونی

ساختاري درونی

ساختاري بیرونی

سرمایه قدیم

سرمایه جدید

ابعاد سرمایه 
هاي 

اجتماعی 
خانواده

استبدادي

دموکراتیک

آزاد فردگرایانه

آزاد غافالنه

فرزند ساالرانه
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سنجش قرار گرفته ،این گویه ها پس از استاندار سازي  با هم ترکیب و شاخص بعد دشدن با چندین گویه مورهاي اجتماعی
تحلیل شده اند.از آ نجا متغیرهااده هاي این پژوهش با ضرایب آماري مناسب با سطوح سنجش.ده استمورد نظر ساخته شد

و سبک هاي اجتماعی شدن بود مناسب ترین ضریب اعی خانوادهي اجتمکه این پژوهش در صدد بررسی روابط بین سرمایه ها
همچنین براي اینکه میزان تأثیر هریک از سرمایه ها و با توجه به سطح سنجش متغییر ها ضریب همبستگی پیرسون انتخاب شد.

ک آماري در چنین عوامل زمینه ایی را در تبیین انتخاب سبک هاي اجتماعی شدن از سوي والدین بدانیم ،مناسب ترین تکین
از آن استفاده به عمل آمد.SPSSمواردي رگرسیون می باشد که به کمک برنامه 

براي سنجش اعتبار گویه ها و سؤاالت پرسشنامه از اعتبار صوري و محتواي استفاده شده است.به ترتیبی که سؤاالت پرسشنامه 
ها از روش علوم تربیتی  قرار گرفته است.براي سنجش پایایی  دادهنفر از استادان جامعه شناسی و10قبل از تکمیل مورد بازبینی 

هاي پیش آزمون انجام شد.در نتیجه این بررسی تعدادي از پایداري درونی استفاده شده است.آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه
. بدست آمد.86اي گویه ها گویه ها به خاطر نداشتن هماهنگی با دیگر گویه ها حذف شدند.مقدار نهایی آلفاي کرونباخ بر

طبقه ایی احتمالی نمونه گیري از شیوة پژوهش در این .مناطق شهري کرج می باشد13-18کلیه نوجوانان پژوهش جامعه آماري
نفر 490ه نیز بر اساس فرمول کوکران حجم نمونشده است.استفاده می باشد،پیمایشیتحقیقاتیکی از روشهاي متداول که 

ازمدارس شهر کرج شامل دبیرستان 1388زمستان اواخر پائیز و اوایل داده هاي این تحقیق،در رآورد شده است.ب
جمع آوري شده است.مدارس راهنمایی سما و خیام شهداي سایپا و،،شهید مطهريمالصدرا،فردا،شهید نوروزي 

یافته ها 
سرمایه یعنی متغیر مستقل ابعاد رائه می شود.در بخش توصیفی ابتدا یافته هاي این پژوهش در دو بخش نتایج توصیفی و تحلیلی ا

در بخش تحلیلی نیز ابتدا نتایج آزمون سبک هاي اجتماعی شدن معرفی می شود.متغیر وابسته یعنی سپساجتماعی خانواده 
ارائه می شود،سپس با شاخص ضریب همبستگی پیرسون که متناسب با  سطح سنجش متغیر مستقل و وابسته است فرضیه ها

بیان خواهد شد.رگرسیونی تحلیل اثر خالص هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی با ضریب 
توصیفی یافته هاي 

خانواده سرمایه اجتماعی-
مبانگین سرمایه اجتماعی درونی خانواده ها یعنی کمی بیش از متوسط می باشد.3,09میانگین شاخص سرمایه اجتماعی والدین 

میانگین سرمایه اجتماعی بیرونی می باشد که نشانگر میزان رو به باال سرمایه در درون خانواده می باشد.3,20و 3,18عدد 
سرمایه اجتماعی والدین با مالك می باشد.2,90و شناختی بیرونی 2,99خانواده به نسبت درونی کمتر می باشد.ساختار بیرونی 

هی وخویشی تأکید دارد بیشتر از سرمایه اجتماعی جدید می باشد که بر درون گروسرمایه قدیم که بیشتر بر ارتباطات 
اگر چه سرمایه اجتماعی می باشد. 3,27و جدید 3,40.میانگین سرمایه قدیم هنجارهاي اعتماد و ارتباط تعمیم یافته تأکید دارد

تی و ساختار درونی می باشند.بدین معنا خانواده داراي شاخص متوسط به باالي می باشد،اما خانواده بیشتر داراي سرمایه شناخ
که نسبت به اجتماع عام ارتباط و اعتماد باالیی ندارند.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

57/نقش سرمایه اجتماعی درون خانواده بر سبک هاي اجتماعی شدن فرزندان

سرمایه اجتماعی خانوادهو میانگیندرصديفراوانی و توزیع )1(جدول  شماره 
ابعاد                              

میزان 
یلی زیادخزیاد متوسطکمخیلی کم 

میانگین

انی
راو

ف

صد
در

نی 
راوا

ف

صد
در

نی 
راوا

ف

صد 
در

نی 
راوا

ف

صد 
در

نی 
راوا

ف

صد 
در

5210,66513,318537,811723,97114,53,18سرمایه ساختاري درونی 
6713,710220,815932,49318,26814,32,99سرمایه ساختاري بیرونی 
479,65711,220842,411222,96813,93,20سرمایه شناختی درونی 
6312,910621,617535,710721,8398,02,90سرمایه شناختی بیرونی 

449,06713,722445,710822,0479,63,09سرمایه کل خانواده 
6112,46914,112327,112625,710120,63,27سرمایه جدید خانواده 

285,75912,520040,89419,210922,23,40ه قدیم خانواده  سرمای
490فراوانی کل خانواده ها  

شدن سبک هاي اجتماعی 
،متوسطکمتر از د مطالعه والدین در حد می باشد. این بدین معنا است که درخانواده هاي مور2,98میانگین سبک استبدادي 

می باشد. این بدین معنا است که درخانواده هاي مورد 3,49می کنند.میانگین سبک دموکراتیک عملسبک استبدادي به 
می باشد.این بدین معنا 3,02در حد زیادي از سبک دموکراتیک استفاده می کنند.میانگین سبک فرزندساالر مطالعه والدین

درخانواده هاي مورد مطالعه والدین در حد متوسط از سبک فرزند ساالر استفاده می کنند.میانگین سبک آزاد غافالنه است که
از این دو سبک استفاده می خانواده هاي مورد مطالعه والدین در حد کمنشان می دهد که در 2,71و آزاد فرد گرایانه 2,62

به فرزندان بی توجه نیستند ولی در عین حال تمام تصمیمات  فرزند خود را نیز به کنند.این امر نشان می دهد که والدین نسبت 
رسمیت نمی شناسند.

میانگین سبک هاي اجتماعی شدن نوجوانان در خانواده درصدي و فروانی و توزیع )2(جدول  شماره
ابعاد          

میزان 

میانگین خیلی زیادزیادمتوسط کمخیلی کم  

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

438,811924,319439,67014,36413,12,98شاخص استبدادي
214,3387,818838,416433,57916,13,49شاخص دمکراتیک
5611,46813,921844,510421,2449,03,02شاخص فرزند ساالر
9419,212826,117836,3459,2459,22,62شاخص آزاد غافاالنه

8316,912224,918638,05210,6479,62,71شاخص آزاد فردگرایانه
490والدینتعداد فراوانی 

تحلیلی یافته هاي 
آزمون فرضیه ها 

از آزمون ید داشت و سطح سنجش متغیرها براي آزمون فرضیه هابا توجه به نوع فرضیه ها که بر رابطه اي بودن متغیر ها تأک
به خاطر ) rضریب همستگی پیرسون (هاي کندال و ضریب همبستگی پیرسون می توانستیم استفاده کنیم.در این پژوهش از 

و دو ستاره ).01صدم(یک در سطحبیانگر معناداريستارهدواستفاده شده است.اینکه شدت تو جهت رابطه را نشان می دهد،
ی باشد..)م05بیانگر معناداري در سطح (

شدت و جهت رابطه و سطح معناد داري به تفکیک ذیل .تحقیق مورد تایید واقع شده استفرعی فرضیهفرضیه اصلی و شش
آمده است. 
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فرضیه اصلی -1
عناداري وجود دارد.رابطه مدر خانوادهنوجوانشدناجتماعی يسبک هاو بین سرمایه اجتماعی والدین

این بدین معنا است که هر چه سرمایه .وجود دارد)-.396رابطه منفی به میزان (سبک استبداديباوالدینسرمایه اجتماعی
اجتماعی والدین بیشتر باشد ،کمتر سبک استبدادي را به کار می برند.سرمایه اجتماعی والدین با سبک دمکراتیک،فرزند 

گرایانه رابطه مثبت و با سبک غافالنه رابطه منفی دارد.ساالرانه  و آزاد فرد
بین سرمایه اجتماعی ساختاري درونی  والدین با سبک هاي اجتماعی شدن نوجوانان در خانواده رابطه وجود دارد.-الف 

این بدین معنا است سرمایه اجتماعی ساختاري درونی با سبک دمکراتیک ،فرزند ساالرانه و آزاد فردگرایانه رابطه مثبت دارد.
که هرچه سرمایه ساختاري درونی والدین یعنی  شدت روابط چهره به چهره بیشتر باشد،خانواده تمایل به بهره مندي از شیوه 

هاي دمکراتیک ،فرزند ساالر و آزاد فردگرایانه را دارند.
ان در خانواده رابطه وجود دارد.بین سرمایه اجتماعی ساختاري بیرونی  والدین با سبک هاي اجتماعی شدن نوجوان-ب

بین سرمایه اجتماعی ساختاري بیرونی با سبک  استبدادي  و غافالنه رابطه منفی و با سبک دمکراتیک،فرزند ساالرانه و  آزاد 
م بیشتر فردگرایانه رابطه مثبت موجود می باشد. این بدین معنا است که هر چه ارتباطات والدین با بیرون از خانواده و اجتماع عا

باشد کمتر از سبک استبدادي و بیشتر از سبک دموکراتیک بهره می برند.
بین سرمایه اجتماعی شناختی درونی  والدین با سبک هاي اجتماعی شدن نوجوانان در خانواده رابطه وجود دارد.-ج

االرانه و آزاد فردگرایانه رابطه مثبت استبدادي و آزاد غافالنه رابطه منفی و با فرزند سبین سرمایه اجتماع شناختی درونی با 
موجود می باشد. بین این شاخص و سبک دموکراتیک رابطه مثبت ضعیفی وجود دارد.

بین سرمایه اجتماعی شناختی بیرونی  والدین با سبک هاي اجتماعی شدن نوجوانان در خانواده رابطه وجود دارد.-د
ادي رابطه منفی و با سبک هاي دموکراتیک و آزاد فردگرایانه رابطه مثبتی بین سرمایه اجتماعی شناختی بیرونی و سبک استبد

وجود دارد.
بین سرمایه اجتماعی قدیم والدین با سبک هاي اجتماعی شدن نوجوانان در خانواده رابطه وجود دارد.-ه

زند ساالرانه و آزاد فردگرایانه بین سرمایه اجتماعی قدیم  والدین با سبک استبدادي رابطه مثبت و با سبک هاي دمکراتیک ،فر
رابطه منفی وجود دارد.

بین سرمایه اجتماعی جدید والدین با سبک هاي اجتماعی شدن نوجوانان در خانواده رابطه وجود دارد.-و
بین سرمایه اجتماعی جدید والدین با سبک  استبدادي  رابطه منفی و با سبک دموکراتیک رابطه مثبت وجود دارد.بین سرمایه

جدید با سبک فرزساالر ،آزاد غافالنه و فردگرایانه رابطه معنی داري دیده نشد.
)rآزمون فرضیه سرمایه اجتماعی خانواده با سبک هاي اجتماعی شدن(ضریب همبستگی پیرسون)3(جدول شماره

ابعاد سرمایه اجتماعی
سبک هاي اجتماعی شدن 

آزاد فردگرایانه غافالنه آزادفرزند ساالرانه دمکراتیک استبدادي 

.**173-.**283.**170-ساختاري درونی 
.**232**-.283.**161.**134**-.156ساختاري بیرونی 
.**146**-.119.**252.*093**-.179شناختی درونی 
.**485--**.230*-.031شناختی بیرونی 

.**177**-.182.***137.**130**-.396سرمایه اجتماعی خانواده
---.**256-.**156.جدیدسرمایه 
**-.116-**-.31**-.201.**103قدیم سرمایه 
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تحلیل رگرسیونی 
تحلیل رگرسیون این امکان را براي محقق فراهم می کند تا تغییرات متغیر وابسته را از طریق متغیرهاي مستقل پیش بینی و سهم 

ستقل را در تبیین متغیر وابسته تعیین کند.هر یک از متغیرهاي م
نوجوان تعریف شده است.بنا براین پنچ سبک مورد تحلیل شدنبا توجه به اینکه از نظر تئوریکی پنج سبک براي اجتماعی

رگرسیونی قرار گرفته اند.
سبک استبدادي -

این بدین معنا سبک استدادي را تبیین می کنند.درصد از واریانس . 157کل سرمایه اجتماعی،دهدنشان میتحلیل رگرسیونی
. کاهش می یابد.396است که با یک واحد افزایش در سرمایه اجتماعی والدین ،سبک استبدادي به میزان 

Reg CofficientsConstantSigFR2R
BetaB1

396.-426,1,66000,91157,396.
که این متغیرها    درصد از نیز  نشان می دهدمایه قدیم و جدید بر سبک استبدادي تحلیل اثر ابعاد سرمایه اجتماعی و سر

معادله سبک اسبتدادي به شکل ذیل می باشد.را توضیح می دهند.استبداديتغییرات سبک 
سبک استبدادي=1,587-.05) سرمایه جدید والدین(-. 03)(سرمایه شناختی بیرونی

. سبک 03.و05واحد سرمایه جدید و سرمایه شناختی بیرونی والدین ن معنا است که با افزایش یکبه ای*تفسیر این معادله
استبدادي کاهش می یابد.

سبک دموکراتیک-
. درصد از واریانس سبک دموکراتیک  را تبیین می کنند.این بدین معنا 067دهد،سرمایه اجتماعی  تحلیل رگرسیونی نشان می

می یابد.افزایش.130زایش در سرمایه اجتماعی والدین ،سبک دموکراتیک به میزان است که با یک واحد اف
Reg CofficientsConstantSigFR2R

BetaB1
130.123.3,11004.11067,130.

درصد .109غیرها   نیز  نشان می دهد که این متدموکراتیکتحلیل اثر ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه قدیم و جدید بر سبک 
به شکل ذیل می باشد.دموکراتیکرا توضیح می دهند.  معادله سبک دموکراتیکاز تغییرات سبک 

دموکراتیک= سبک 4,503+.11) شناختی درونی (+.20)سرمایه جدید والدین(-.232 (سرمایه قدیم والدین)

. 11ه شناختی درونی والدین و سرمایه جدید والدین به ترتیب واحد سرمایبه این معنا است که با افزایش یک تفسیر این معادله
. سبک دموکراتیک افزوده می شود.و به میزان یک واحد که به سرمایه قدیم والدین اضافه می شود ازسبک دموکراتیک  20و 

. کم می شود.232به میزان 
سبک فرزند ساالري -

را تبیین می کنند.این بدین معنا فرزند ساالريدرصد از واریانس سبک .05دهد،سرمایه اجتماعی  تحلیل رگرسیونی نشان می
. افزایش می یابد.137به میزان فرزند ساالري است که با یک واحد افزایش در سرمایه اجتماعی والدین ،سبک 

Reg CofficientsConstantSigFR2R
BetaB1

137.42.2,58002905.137.
. درصد 153نیز  نشان می دهد که این متغیرها   فرزند ساالريبعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه قدیم و جدید بر سبک تحلیل اثر ا

به شکل ذیل می باشد.فرزند ساالري را توضیح می دهند.  معادله سبک از تغییرات سبک فرزند ساالري
فرزند ساالري= سبک2,124.+ 224) ساختاري درونی. + (191)شناختی درونی(-.142 (سرمایه قدیم والدین)
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. و 224به ترتیب ساختاري درونی و شناختی درونی والدین به این معنا است که با افزایش یک واحد سرمایه تفسیر این معادله
فرزندافزوده می شود.و به میزان یک واحد که به سرمایه قدیم والدین اضافه می شود ازسبک فرزند ساالرسبک درصد . 191

. کم می شود.142به میزان ساالري
سبک آزاد غافالنه -

را تبیین می کنند.این بدین معنا آزاد عافالنه. درصد از واریانس سبک 047دهد،سرمایه اجتماعی  تحلیل رگرسیونی نشان می
ی یابد.مکاهش-. 182به میزان آزاد غافالنه است که با یک واحد افزایش در سرمایه اجتماعی والدین ،سبک 

Reg CofficientsConstantSigFR2R
BetaB1

182.-203.2,003000.16047.182.
. درصد از 58نیز  نشان می دهد که این متغیرها   آزاد عافالنهتحلیل اثر ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه قدیم و جدید بر سبک 

به شکل ذیل می باشد.آزاد غافالنه .  معادله سبک را توضیح می دهندآزاد غافالنه تغییرات سبک 
آزاد غافالنه = سبک .609-..220) ساختاري بیرونی(-. 129)ساختاري درونی(-.162 (سرمایه قدیم والدین)

به والدین قدیموالدین و سرمایه و بیرونی درونیساختاريبه این معنا است که با افزایش یک واحد سرمایه تفسیر این معادله
آزاد غافالنه کاهش می یابد.سبک درصد از .162و129،. 220ترتیب 

سبک آزاد فرد گرایانه-
را تبیین می کنند.این بدین آزاد فرد گرایانه. درصد از واریانس سبک 055دهد،سرمایه اجتماعی  تحلیل رگرسیونی نشان می

. افزایش می یابد.177،سبک دموکراتیک به میزان معنا است که با یک واحد افزایش در سرمایه اجتماعی والدین 
Reg CofficientsConstantSigFR2R

BetaB1
177.196.2,104000.15055.177.

. درصد 314تحلیل اثر ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه قدیم و جدید بر سبک دموکراتیک  نیز  نشان می دهد که این متغیرها   
به شکل ذیل می باشد.آزاد فرد گرایانه را توضیح می دهند.  معادله سبک آزاد فردگرایانهسبک از تغییرات 

فردگرایانهآزاد= سبک.893.+ 186) ساختاري بیرونی. + (463)شناختی بیرونی(-.150 ( والدینجدیدسرمایه )

والدین و سرمایه جدید ونی و ساختاري بیرونی بیربه این معنا است که با افزایش یک واحد سرمایه شناختی تفسیر این معادله
افزوده می شود.آزاد فرد گرایانه سبک . 150و . 463،. 186والدین به ترتیب 

تفسیربحث و 
مبتنی بر سرمایه اجتماعی خانواده نشان می دهد،سرمایه اجتماعی نقش تعیین کننده اي در سبک هاي اجتماي شدن تحلیل 

سوي والدین دارد. تعیین نوع سبک از 
در انتخاب سبک هاي اجتماعی کردن نوجوانان مؤثر می باشد.بیشتر ین تأثیر سرمایه اجتماعی در سرمایه اجتماعی والدین -

والدین کمتر از سبک استبدادي انتخاب دو سبک استبدادي و دموکراتیک می باشد.سرمایه اجتماعی هر چه افزایش یابد 
ه با افزایش سرمایه اجتماعی والدین میزان استفاده از سبک دموکراتیک نیز کاهش می استفاده می کنند. ضمن اینک
و افزایش سبک آزاد فردگرایانه نیز نقش مهمی دارد. آزاد غافالنه سبک کاهش انتخاب در یابد.همچنین سرمایه اجتماعی 

بیشتر از سبک هاي دموکراتیک استفاده می کنند.نتایج نشان می دهد با افزایش هر دو بعد سرمایه اجتماعی بیرونی والدین  -
بررسی نتایج سرمایه با لحاظ سرمایه اجتماعی قدیم و جدید نیز نشان گر نتیجه بسیار مهمی می باشد. والدینی که سرمایه -

ید داشته اجتماعی قدیم بیشتري داشته اند،از سبک استبدادي استفاده می کردند.در حالیکه والدینی که سرمایه اجتماعی جد
اند،بیشتر از سبک دموکراتیک و آزاد فرد گرایانه استفاده می کردند.ضمن اینکه بین سرمایه اجتماعی جدید و سبک آزاد 
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61/نقش سرمایه اجتماعی درون خانواده بر سبک هاي اجتماعی شدن فرزندان

غافالنه نیز رابطه دیده می شود. این امر بیانگر این نکته است که با توجه به اینکه جامعه ایران ،جامعه اي در حال گذار می باشد، 
چرا که تنها تحقیقات بیشتر مورد مطالعه قرار داد. را در سرمایه قدیم وجدیدبهتر است رویکرد اجتماعی در بحث از سرمایه 

سرمایه داشتن سرمایه اجتماعی نمی تواند به سالمت و توسعه اجتماع کمک کند،بلکه باید دید کدام نوع سرمایه اجتماعی می 
تواند براي جامعه ما مفید باشد.

می مورد تایید قرار ند را بر نقش طبقه در تعیین فرایند اجتماعی شدن تأکید داشتنتایج  تحقیقاتی که مطالعه این یافته هاي  -
دهد.  

نتایج این مطالعه یافته مهدوي در خصوص سبک جدیدي از اجتماعی شدن که به نام فرزند ساالري می باشد،را بار دیگر -
تأیید کرد. 

یاد داشت ها
- y = a *-+b1 x1+b2 x2…….

مقادیر متغیر مستقل می باشند.xشیب خط یا ضریب رگرسیون می باشدو bعرض از مبدأ و aدر این معادله 

6.New social Capital
7.Coleman
8.Bain
9.Hicks

1.Authoritative
2.Permissive
3.Authoritaran
4.Neglectful
5.Old social Capital
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