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Objectives The goal of the study is to compare the social capitals of two groups of families (families with 
and without the elderly).
But some scholars of social sciences have introduced family life as the ashlar of social capital and have 
stated that the root of today’s social chaos is the lack or absence of it.
So family as an independent capital has a close relationship with other important capitals in the society. 
Therefore, reinforcing and consolidating family and bringing ethics back to family and its members are 
the responsibilities of public that may promote the important social capitals.
Methods & Materials The current study has been done on the authentic statistical society consisting of 
384 people from families of four-fold areas of Qom using the survey method, questionnaire technique, 
and cluster and accidental samples. So, with regards to social and conventional criteria, the city was di-
vided into 5 regions, and then one street was chosen randomly in each of those regions. Then according 
to the population in each region, 100 respondents were randomly selected from one or two blocks in each 
region for this study. A total of 97% of the respondents were male, and 8% were female. Half (50%) of the 
respondents were in the age group of 26 to 55 years, 33% were aged 36 to 45 years, and the other 17% 
were over 45 years of age.
Results We found that there was no meaningful difference between intra-familial cognitive social capital 
between two groups with or without the elderly. However, there was a significant difference between 
the groups with respect to capital and external cognitive structural social. No significant difference was 
observed between the two groups with respect to the basic variables such as gender, education, age, the 
number of children, and occupation.
Conclusion Based on the obtained results, it can be said that the presence of elderly in the family in-
creases family social capital and decreases major moral issues in the society.
Governments, supporting the elderly and their needs, including health care and pharmaceutical costs, 
economic supports, etc., provide conditions for the elderly to accompany their children and increase 
family social capital.
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T
Extended Abstract

1. Objectives

he aim of this study was to compare 
the family social capital between two 
family groups (families with elderly 
and families without elderly). In the 
literature of social capital, there is 

not enough emphasis on the role of families in build-
ing social capital, but there is an overemphasis on the 
degree of participation of individuals in voluntary as-
sociations. But family life has been introduced as the 
cornerstone of social capital by some social scientists 
[1]. Putnam believes that the family is the most basic 
form of social capital. [2]. The root of some of the 
social disorganization in today’s society is the lack of 
this basic form. Therefore, strengthening and consoli-
dating the family, bringing back the morality to the 
family, and promoting the bond between family mem-
bers promote the important social capitals. In fact, so-
cial capital within the family is the strong and positive 
relationship between parents and children that can be 
measured in terms of interest and the degree of inti-
macy between parents and children [4].

2. Methods and Materials

The current study conducted on authorized statisti-
cal samples, using the Cochran’s formula, with the 
size of 384 people among all 18 and older citizens 
from the families of the district 4 of Qom Province 
which stated to be 889583 on the census of 2011 by 
the Statistics Center of Iran. The method used for 
surveying is a questionnaire that was approved in the 
ethical committee of the Payame Noor University, 
Faculty of Social Sciences. The processes of making 
a questionnaire were completed in such a way that all 
the items were created in accordance with the Cole-
man’s theoretical framework in social family capital 
in the internal and external dimensions and also in the 
structural and cognitive dimensions. In this case, the 
groups or clusters were first sampled, and the elements 
were selected from each selected cluster. Then, a ran-
dom sampling method was used in such a way that 
the city was first divided into three regions based on 
customary and social criteria. Then in the next step, a 
street was selected randomly from any of the districts, 
and finally, 100 respondents were randomly studied 
from one or two blocks in the selected areas, given the 
similarity of the population size of each region. The 
theoretical framework used in this research is based 
on the Coleman theoretical framework. Coleman, in 

particular, deals with social capital of the family [4]. 
In this study, Cronbach’s alpha coefficient was used 
to measure the reliability of the applied spectrum in 
two stages of pre-test and post-test (final test). For data 
analysis, SPSS software was used. In this research, 
observation unit was the individual, and the analy-
sis unit was “family.” A total of 91% of respondents 
were male, and 8% of them were female respondents. 
About half of the respondents were in the age range of 
26 to 35 years, 33% were in the age range of 36 to 45 
years, and the remaining 17% were in the age range of 
45 years and higher. Among all the respondents, 3% of 
the respondents had step-children while 97% reported 
that they do not have any step-children.

3. Results

The findings on the measurement of intra-family struc-
tural social capital indicate that both types of families 
have mostly a modest amount of social capital within 
the family according to the above terms. However, the 
condition of the elderly household has been slightly bet-
ter in the high social capital group. The statistical in-
dicators show that the families that have an elderly at 
home have, to some extent, a better status in the social 
capital structure of the family. Findings on the measure-
ment of social capital status of the outside-of-family 
structure suggest that 52% of the households with el-
derly and 77% of the households without elderly have 
a modest amount of social capital on outside-of-family 
structure but in the category of high social capital.

Again, the families with elderly have a better rank 
in such a way that 44% of the families with elderly 
and 12% of the families without elderly have a high 
outside-of-family structure social capital. Moreover, 
4% of families with elderly and 2% families without 
elderly have a low rating in the status of the above-
mentioned variable. Inferential findings of the study 
showed no significant difference between two types 
of families in the above-mentioned variable. In other 
words, though a slight difference was observed in the 
interest of families with and without elderly. So, ac-
cordingly, the above hypothesis suggesting a signifi-
cant difference in social cognitive capital among the 
families with and without elderly will not be supported. 
Analytical findings in the test of the difference between 
the structural social capital of the family, depending on 
whether or not the elderly variable is present, showed 
that this difference is in favor of the first group, i.e. 
families with elderly. Therefore, the above hypothesis 
suggesting a significant difference in the social capi-
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tal structure of the family is supported among families 
with and without elderly. Research findings showed 
that there was a significant difference between two 
groups of families with and without elderly in terms of 
outside-of-family cognitive social capital. According 
to this, it can be said that the amount of outside-of-
family cognitive social capital is different depending 
on whether or not the elderly is present and one of a 
variety of families with or without elderly has more so-
cial capital. Given the four differences in score in favor 
of families with elderly, the above finding confirms the 
research hypothesis. The results of the hypothesis test 
of the difference between outside-of-family structural 
social capital depending on whether or not the elderly 
is present showed that there is a significant difference 
between the two groups of families. Also, by referring 
to the statistical indicators presented in the previous 
section, it should be mentioned that the difference in 
the amount of outside-of-family structural social capi-
tal in families without the elderly is about 5 scores 
more than that of families with the elderly. The above 
result confirms that there is a significant difference in 
the outside-of-family structural social capital of the 
two types of families.

4. Conclusion

The results of this study showed that the presence of 
the elderly in the families of Qom has an effect on the 
relationship of family with relatives and even neigh-
bors, including the trust and communication with each 
other. Therefore, Qom’s children enjoy positive and 
strong interactions with trust, intimacy, and parental 
support, in addition to having a higher social capital. 
It is suggested that the government establishes grounds 
and provides conditions for the elderly’s presence 
alongside the children to increase family social capi-
tal and reduce the crisis. They support the elderly by 
meeting their needs including health care and pharma-
ceutical costs, economic support, and social contribu-
tions. Also, since many researchers have no access to 
information and statistics in this area, the government, 
policymakers, and social planners should provide these 
conditions for their work by providing researchers with 
the necessary statistics and information.
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اهداف هدف از این پژوهش مقایسه سرمایه اجتماعی خانوادگی بین دو گروه خانواده است: خانواده های دارای سالمند و بدون سالمند. 
برخی از اندیشمندان علوم اجتماعی زندگی خانوادگی را سنگ بنای سرمایه اجتماعی می دانند که ریشه برخی از نابسامانی های اجتماعی 
امروز جامعه در نبود یا کمبود آن است. از همین رو، تقویت و تحکیم خانواده، بازگشت اخالق به درون خانواده و ارتقای پیوند بین اعضای 

آن باعث ارتقای سرمایه های مهم جامعه می شود.

مواد و روش ها پژوهش حاضر روی نمونه های معتبر جامعه آماری به حجم 384 نفر از خانواده های مناطق چهارگانه شهر قم و با روش 
پیمایش، فن پرسش نامه و روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی انجام شد. ابتدا براساس مالک های عرفی و اجتماعی، شهر به سه منطقه 
تقسیم شد و در مرحله بعد از هر منطقه یک خیابان به صورت تصادفی انتخاب شد. در نهایت، با توجه به تشابه حدودی اندازه جمعیت 
هر منطقه، از یک یا دو بلوک در مناطق انتخاب شده، روی 100 پاسخ گو به صورت تصادفی مطالعه شد. 92 درصد پاسخ گویان مرد و 

8 درصدشان زن بودند. 50 درصد از پاسخ گویان 26تا 35ساله و 33درصد 36تا 45 ساله و 17درصد باقی مانده 45سال و بیشتر بودند.

یافته ها نتایج حاکی از این است که بین سرمایه اجتماعی شناختی درون خانوادگی در دو گروه خانواده های دارای سالمند و بدون 
سالمند تفاوت معناداری وجود ندارد. اما بین سرمایه اجتماعی ساختاری درونی و بیرونی و شناختی بیرونی خانواده دو گروه 
تفاوت معناداری دیده می شود. با لحاظ متغیرهای زمینه ای مانند جنسیت، تحصیالت، سن، تعداد فرزندان و اشتغال نیز بین دو 

گروه خانواده ها، تفاوت معناداری به وجود نیامد. 

نتیجه گیری حضور سالمند در خانواده باعث افزایش سرمایه اجتماعی خانوادگی و به تبع آن کاهش مسائل عدیده اخالقی جامعه خواهد 
شد. دولت ها باید با حمایت از سالمندان و برطرف کردن نیازهای آن ها اعّم از خدمات درمانی و هزینه های دارویی، حمایت های اقتصادی و 

غیره، شرایط را برای حضور سالمند در کنار فرزندان و افزایش سرمایه اجتماعی خانوادگی فراهم کنند.

کلیدواژه ها: 
سرمایه اجتماعی 

خانوادگی، سرمایه 
شناختی، سرمایه 

ساختاری، سالمندی

تاریخ دریافت: 18 شهریور 1396
تاریخ پذیرش: 10 دی 1396

مقدمه

بی تردید، خانواده از مهم ترین نهادهای اجتماعی و از میراث های 
ملی و اسالمی ماست که وظیفه داریم ضمن سالم نگهداشتن آن، 
برای افزایش توانمندی ها و کارکردهایش درون جامعه بکوشیم. با 
وجود تغییرات فراوان که در این عرصه رخ داده، به ویژه تغییراتی 
که بر اثر مدرنیته ایجاد شده است، هنوز هم خانواده در تشکیل 
شخصیت نسل بعد تأثیر عمیق و بی رقیبی دارد. اکثر تحقیقات 
حکایت از آن دارد که نحوه تعامل و ارتباطات بین اعضای خانواده، 
تأثیر عمیقی بر سرنوشت جامعه در سال های بعد از آن می گذارد.

مشارکت در نهادهای مدنی از جمله موضوعاتی است که در 
علوم اجتماعی با نام سرمایه اجتماعی شناخته می شود. سرمایه 
اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان 

منبعی با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل 
موجب تحقق اهداف اعضا می شود. سرمایه اجتماعی از میزان 
ارتباط، اعتماد متقابل و همبستگی افراد به یکدیگر در جامعه 
اجتماعی دو جزء مهم  بزرگ پدید می آید. سرمایه  یا  کوچک 
دارد: اعتماد و پیوند. هرچه این همبستگی و اعتماد بیشتر باشد، 
دلبستگی، دلسوزی، گذشت و اعتماد بین هم نوعان، همشهریان، 
همکاران سازمانی یا اعضای خانواده بیشتر خواهد شد. این سرمایه 
در توفیق جوامعی که از آن بهره مندند، مؤثرتر از سرمایه های 

اقتصادی، طبیعی و انسانی است.

فیزیکی  سرمایه  از  مهم تری  نقش  اجتماعی  سرمایه  امروزه 
و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می کند. در غیاب سرمایه 
اجتماعی سرمایه های دیگر اثربخشی خود را از دست می دهند. 
بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی 

1- گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور مرکز پرند، پرند، ایران.

مقایسۀ سرمایه اجتماعی خانواده های دارای سالمند و بدون سالمند قم
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و اقتصادی ناهموار و دشوار می شود. اگرچه در ادبیات سرمایه 
اجتماعی، بر نقش خانواده ها در ساخت سرمایه اجتماعی تأکید 
مشارکت  میزان  بر  بیش ازحد  آن  جای  به  و  نمی شود  کافی 
برخی  تأکید می شود؛  داوطلبانه  انجمن های  در  و حضور  افراد 
از اندیشمندان علوم اجتماعی زندگی خانوادگی را سنگ بنای 
سرمایه اجتماعی معرفی کرده اند ]1[. از جمله پوتنام1 معتقد است 
خانواده اساسی ترین شکل سرمایه اجتماعی است ]2[. بوردیو2 
خانواده را اساسی ترین شکل انتقال سرمایه اجتماعی می داند و 
همین طور فوکویاما3 معتقد است خانواده ها منابع مهم سرمایه 
افراد  بین  ویژگی ها می تواند  این  اجتماعی در همه جا هستند. 
خانواده، سازمان، جامعه یا ملت و بین افراد ملل مختلف جهان 

ارتباط برقرار کند.

خانواده به مثابه مجموعه ای از سرمایه اجتماعی انباشته شده، 
بازتولیدشده و توزیع شده است که در آن اعضا مانند بازیگران مهم 
در تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی نقش دارند و والدین در این 
رویکرد ظرفیت عظیمی را برای توسعه و تحقق اهداف جامعه در 
دسترس قرار می دهند. سرمایه اجتماعی خانواده سرمایه مستقلی 
است که ارتباط تنگاتنگی با دیگر سرمایه های مهم جامعه دارد؛ 
از این رو تقویت و تحکیم خانواده و بازگشت اخالق به آن وظیفه 
همگان است که باعث ارتقای سرمایه های مهم جامعه می شود. 
بر اساس اسنادی که مسئوالن جامعه منتشر کرده اند و نتایج 
تحقیقات اعالم شده، خانواده دستخوش بحران هایی شده است. 
برای مثال طالق به بیشترین نرخ خود در سال های اخیر رسیده 
و ستیزه ها در روابط خانوادگی بین والدین و فرزندان اوج گرفته 
است. ما قصد داریم با بررسی مقایسه ای بین دو گروه، معین کنیم 
که حضور سالمند می تواند به افزایش سرمایه اجتماعی منجر شود 
یا نه و آیا این سرمایه اجتماعی در کاهش مسائل عدیده اخالقی 
که پیش تر ذکر شد، مؤثر است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، در 

این تحقیق به مقایسۀ بین دو گروه اقدام شد.

رایج ترین کارکردی که به سرمایه اجتماعی منسوب می شود، 
از  این است که سرمایه اجتماعی سرچشمه منافعی است که 
طریق شبکه ها که به مراتب فراتر از خانواده خود کودک است، 
عاید می شوند. این تعریف به تعریف بوردیو که پشتیبانی والدین از 
پرورش فرزندان را یکی از سرچشمه های سرمایه فرهنگی می داند، 
بسیار نزدیک است. سرمایه اجتماعی در بحث شغل یابی و تحرک 
اجتماعی از طریق نردبان شغلی و موفقیت در کسب وکار، مکرراً 
مطرح می شود ]3[. سرمایه اجتماعی خانوادگی، شکل مهمی از 
سرمایه اجتماعی خانواده است که به ترتیب از کمیت و کیفیت 
روابط بین والدین و فرزندان ایجاد می شود. از نظر کلمن4 سرمایه 

1. Putnam
2. Bourdieu
3. Fukuyama
4.Coleman

اگر  و  بچه ها  و  والدین  بین  روابط  از  خانواده  درون  اجتماعی 
خانواده شامل اعضای دیگری باشد، برقرار می شود. میزان سرمایه 
اجتماعی موجود در خانواده هم به حضور والدین در خانه و هم به 
میزان توجه آن ها به فرزندان بستگی دارد. البته، حتی اگر والدین 
و  فرزندان  بین  قوی  رابطه  ولی  باشند،  داشته  در خانه حضور 
والدین برقرار نباشد، باز هم خانواده فاقد سرمایه اجتماعی خواهد 
بود. در واقع، سرمایه اجتماعی درون خانواده همان روابط قوی و 
مثبت بین والدین و فرزندان است که می توان بر حسب میزان 
عالقه و میزان صمیمیت بین والدین و فرزندان سنجیده شود. در 
این میان ویژگی های ساختاری خانواده، به طور گسترده ای سرمایه 
اجتماعی خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد، زیرا باعث می شود 
فرصت کنش متقابل بین افراد )بین والدین و فرزندان( ایجاد شود 
و فراوانی و دوام برخی از کنش ها شکل گیرد ]4[. جنبه ساختاری 
تعداد  خانواده،  اندازه  خانه،  در  والدین  حضور  شامل  خانواده 
فرزندان، جنس، فاصله خواهر و برادر و شرایط تربیتی می شود. 
خانواده های دو والدینی امکان بیشتری برای حمایت اجتماعی، 
کنترل اجتماعی، ایجاد آگاهی در فرزندان خود دارند، همچنین 

دسترسی بیشتری به منابع بیرون از خانه خواهند داشت.

از نظر کلمن، غیبت والدین کمبودی ساختاری در سرمایه 
اجتماعی خانواده است و برجسته ترین مصداق آن خانواده های 
تک سرپرست است. البته خانواده هسته ای که در آن یک نفر یا هر 
دو بیرون از خانه کار می کنند نیز می تواند به لحاظ ساختاری ناقص 
باشد. همچنین تعداد فرزندان می تواند شاخص تعیین کننده ای در 
میزان وقت و انرژی ای باشد که والدین به فرزندان خود اختصاص 
می دهند. فاصله بین بچه ها نیز این استدالل را تأیید می کند. 
کلمن بر اهمیت سرمایه اجتماعی بیرونی خانواده تأکید می کند 
و آن را مربوط به شبکه خانواده در اجتماع و رابطه آن با دیگر 
نهادهای اجتماع و اعضای جامعه از قبیل سازمان های اجتماعی، 

دوستان و همسایگان و غیره می داند. 

سرمایه اجتماعی خانواده را می توان در جامعه دربرگیرنده روابط 
اجتماعی که میان پدر و مادر در فروبستگی ای که به کمک این 
ساختار روابط به وجود می آید و همچنین در شبکه ارتباطات پدر 
و مادر با نهادهای جامعه یافت. کلمن سرمایه اجتماعی موجود 
در خانواده را به این دلیل مهم می داند که روابط حاکم بر جامعه 
بر رفتار والدین تأثیرگذار است. همچنین میزان ارتباط والدین با 
نهادهای موجود در جامعه باعث می شود سرمایه اجتماعی درون 
جامعه نیز در آفرینش سرمایه انسانی تأثیر بگذارد. با گسترش 
دامنه تعامالت و ارتباط با شبکه های اجتماعی )دوستان، آشنایان، 
همسایگان، نهادها و سازمان ها( به تدریج احتمال عضویت فرد در 
این شبکه ها افزایش می یابد و از آنجایی که هر شبکه مجموعه ای 
از منابع بالقوه را به همراه می آورد، فراوانی و شدت پیوندهای 

شبکه ای بالقوه سرمایه اجتماعی را افزایش می دهد ]5[.

کهن سالی و مشکالت آن زاییده تمدن صنعتی است که در 
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تمام جوامع توسعه یافته و پیشرفته، روزگار کهن سالی را به صورت 
بدترین بخش زندگی انسان درآورده است. همین روزگار تیره و 
توأم با ادبار، سال ها بیش سیمون دوبووار، نویسنده پرآوازه فرانسه 
را به نوشتن کتاب دوجلدی با عنوان »کهن سالی« تشویق کرد. 
نگاه دوبووار به پدیده کهن سالی اگرچه جهان شمول و واقع گرایانه 
برای  نوظهور  مشکالت  و  مسائل  دربرگیرنده  نمی تواند  است، 
کهن ساالن و جوامعی سنتی مانند جامعه ما باشد؛ اما در اثر او 
وجهی مشترک برای پیران سراسر جهان می توان یافت و آن این 
است که بشر هرچه بیشتر صنعتی تر، توسعه یافته تر و پیشرفته تر 
می شود، به همان میزان از توجه اش به احوال کهن ساالن کاسته 
حتی  و  کم جمعیت  شهرهای  و  روستاها  در  هرچند  می شود. 
شهرهای بزرگی که فرهنگ ملی در مقابل عادات و رسوم مهاجم 
وابسته ننشسته است، کهن ساالن هنوز عزیزند. پیران نه تنها در 
خانه و در بین خویشاوندان خویش گرامی هستند، بلکه جامعه نیز 
حرمت آن ها را نگه می دارد. کهن ساالن در جامعه ایرانی همواره 

برکت، ِخرد و عقل پخته جامعه تلقی می شوند.

با مرور سوابق تحقیقات پیشین درباره سالمندان، مشخص است 
اغلب آن ها بیشتر به تبعیض ها و محرومیت هایی که در جامعه و 
خانواده بر سالمندان تحمیل می شود متمرکز شده اند. آن ها در 
بسیاری از تحقیقات، به وضعیت سالمت روحی و روانی، انزوا و 
تنهایی و همچنین از نظر پزشکی و درمانی سالمندان به عنوان 
یک مسئله اجتماعی پرداخته اند، ولی در این تحقیق عالوه بر ذکر 
این مسائل، بر جنبه های مثبت نقش آفرینی حضور سالمندان از 
جمله نقش بهره مندی از تجربه و تقویت روابط عاطفی و احساسی 
بین اعضای خانواده نیز تمرکز شده است. این پژوهش سعی دارد 
با ارائه راهکارهای ایجابی از ظرفیت این گروه اجتماعی به ارتقای 
سرمایه های اجتماعی و فرهنگی جامعه کمک کند. در خصوص 
پیشینه تحقیق منبع مستقلی در این موضوع یافت نشد. اما از 
منابع غیرمستقل که مرتبط با این تحقیق هستند و از نظر محتوا 
نزدیک  بسیار  اجتماعی خانوادگی  تحقیق سرمایه  به محتوای 

هستند، منابعی وجود دارد که به آن ها اشاره شده است. 

جدیدترین تحقیق در زمینه سرمایه اجتماعی خانوادگی را سید 
مهدی اعتمادی فرد و همکارانش انجام داده اند. او در تحقیقی با 
عنوان »تأثیر سرمایه اجتماعی خانوادگی بر انحرافات اجتماعی« 
که در سال 1394 انجام داده است، سازوکارهای اجتماعی مربوط 
به بعد خانوادگی سرمایه اجتماعی و میزان تأثیر آن بر میزان 
انحرافات اجتماعی موجود در جامعه را بررسی کرده است. روش 
تحقیق او تحلیل ثانویه است. او از داده های پیمایش ملی با 16 
هزار نمونه که در سال 1389 انجام شده، استفاده کرده و این 
داده ها را با اطالعات ثبت شده در آمارهای ثبت شده در خصوص 
انحرافات از نهادهای رسمی وزارت کشور شورای عالی انقالب 
فرهنگی و معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه و نیروی 
انتظامی مقایسه کرده است. نتیجه پژوهش حاکی از معناداری 
تأثیر سرمایه اجتماعی خانوادگی بر میزان کلی انحرافات اجتماعی 

در استان های کشور است.

در  شهرودی  نژاد  قربان  یدالله  و  کوتنایی  غالمی  کوروش 
تحقیقی با عنوان »بررسی سرمایه اجتماعی خانواده بر اعتیاد 
جوانان قائم شهر« در سال 1393، رابطه سرمایه اجتماعی خانواده 
و اعتیاد به مواد مخدر را بررسی کردند. روش تحقیق پیمایش 
است و 400 نفر از جوانان شهر به صورت تصادفی انتخاب شدند. 
یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی 
دارد.  وجود  معناداری  رابطه  مخدر  مواد  به  اعتیاد  و  خانواده 
بیشترین قدرت تبیین کنندگی به یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی 

خانوادگی یعنی بعد شناختی درون خانوادگی مربوط است.

اجتماعی  سرمایه  می رسد  نظر  به  تحقیق:  اصلی  فرضیه 
سالمند  بدون  و  سالمند  دارای  خانواده های  بین  در  خانوادگی 

متفاوت است. 

فرضیه های فرعی شامل پنج فرضیه می شود: 1. به نظر می رسد 
خانواده های  بین  درون خانوادگی  شناختی  اجتماعی  سرمایه 
دارای سالمند و بدون سالمند متفاوت است؛ 2. به نظر می رسد 
خانواده های  بین  خانوادگی  درون  ساختاری  اجتماعی  سرمایه 
دارای سالمند و بدون سالمند متفاوت است؛ 3. به نظر می رسد 
خانواده های  بین  برون خانوادگی  شناختی  اجتماعی  سرمایه 
دارای سالمند و بدون سالمند متفاوت است؛ 4. به نظر می رسد 
سرمایه اجتماعی ساختاری برون خانوادگی بین خانواده های دارای 
سالمند و بدون سالمند متفاوت است؛ 5. به نظر می رسد بین 
انواع سرمایه اجتماعی )شناختی/ساختاری( بر حسب متغیرهای 
نظیر جنسیت، گروه های سنی، تحصیالت،  جمعیت شناختی 
تعداد فرزندان، وضعیت اشتغال همسر و پایگاه اقتصادی رابطه 

معناداری وجود دارد.

یا  بپردازد که حضور  این مسئله  به  این پژوهش سعی دارد 
بر  می تواند  حد  چه  تا  خانواده  درون  سالمند  نداشتن  حضور 
افزایش سرمایه اجتماعی خانوادگی و به تبع آن کاهش مسائل 
تحقیق  این  اصلی  هدف  بگذارد.  تأثیر  جامعه  اخالقی  عدیده 
شناخت و مقایسه سرمایه اجتماعی خانوادگی و ابعاد آن بین دو 

گروه خانواده های دارای سالمند و بدون سالمند است.

روش مطالعه

روش استفاده شده در این پژوهش »پیمایش« است. از آنجا 
که این پژوهش به صورت پیمایشی انجام می شود، مناسب ترین 
فن، مصاحبه با استفاده از ابزار پرسش نامه است. پژوهش حاضر 
از منظری کار توصیفی از نوع مقایسه ای است و باید دو نمونه 
مجزا از خانواده ها بررسی شوند. در این پژوهش براى اندازه گیری 
متغیرها و گردآورى اطالعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده 
شد. مراحل انجام ایجاد پرسش نامه به این نحو تکمیل شد که 
ابتدا گویه هایی طبق چارچوب نظری کلمن در سرمایه اجتماعی 
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خانوادگی در ابعاد درونی و بیرونی و همین طور در بعد ساختاری 
و شناختی ساخته شد. این گویه ها به همراه چارچوب نظری به 
سه تن از استادانی که قباًل سابقه کار بر روی سرمایه اجتماعی 
خانوادگی داشتند از طریق ایمیل ارسال شد. هر سه پس از بازبینی 
گویه ها پیشنهاد ها و اصالحاتی را در زمینه سؤاالت ارائه کردند. 
این اصالحات اعمال و پرسش نامه نهایی آماده شد. پرسش نامه 
پرسش های  است:  شده  تشکیل  قسمت  دو  از  محقق ساخته 
جمعیت شناختی از قبیل سن، جنسیت، درآمد و پرسش های 
نگرشی و رفتارى. در واقع نظرخواهی از استادان محترم صرفًا در 
خصوص پرسش های نگرشی و رفتاری انجام شد. هیئت داوران در 
مورخ 96/02/27 در محل مرکز پرند دانشگاه پیام نور این تحقیق 

را ارزیابی کردند و نمره 17/25 از 18 ثبت شد.

جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی شهروندان 18 سال و بیشتر 
از آن در خانوارهای شهر قم هستند که بر اساس سرشماری سال 
1390 مرکز آمار ایران 889583 ذکر شده است. دلیل انتخاب 
شهر قم برای جامعه آماری، این است که نگارنده خود از شهروندان 
قمی است و برحسب عالقه مندی شخصی و همچنین به دلیل 
داشتن دسترسی راحت تر و شناخت مناسب تر از بافت شهری، 
از شیوه نمونه گیری  این پژوهش  انتخاب کرد. در  این شهر را 
خوشه ای  نمونه گیری  شد.  استفاده  ساده  تصادفی  و  خوشه ای 
زمانی به کار می رود که فهرستی از همه اعضای جمعیت وجود 
نداشته باشد. در این مواقع ابتدا از گروه ها یا خوشه ها نمونه گیری 
می شود و سپس از هریک از خوشه های انتخاب شده، عنصرها 
استفاده  تصادفی  نمونه گیری  از  سپس   .]6[ می شوند  انتخاب 
می شود که این نمونه گیری مبنا و معیاری است که بر اساس آن 
درباره همه روش های دیگر قضاوت می شود. در این پژوهش، با 
استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 384 نفر محاسبه شد ]7[.

این پژوهش با توجه به تعداد مناطق موجود در شهر قم که 
چهار منطقه است، انجام شد. این مناطق با توجه به مالک های 
عرفی، اجتماعی و اقتصادی در سه طبقه پایین شهر، متوسط و 
باالی شهر دسته بندی  شدند. در مرحله بعد، از هر منطقه خیابانی 
به صورت تصادفی ساده )قرعه کشی( انتخاب شد و درنهایت، با 
توجه به تشابه حدودی اندازه جمعیت هر منطقه، از یک یا دو 
بلوک در مناطق انتخاب شده، 100 پاسخ گو به صورت تصادفی 
تحت مطالعه قرار گرفتند. چهار منطقه قم برای کار انتخاب شد 
و در هر منطقه 100 پرسش نامه توزیع و پاسخ داده شد که 400 
پرسش نامه را دربرمی گرفت؛ البته در خصوص اینکه این دو گروه 
تقریبًا تعداد برابر داشته باشند، یعنی حدود 200 نفر از هر گروه، 
در جمع آوری پرسش نامه ها ابتدا سؤال شد سالمند دارند یا خیر. 
بعد از اینکه نمونه های بدون سالمند به حدود 200 نفر پاسخ گو 
رسید، در ادامه تنها سرپرست خانوارهایی که اعالم می کردند 
سالمند در منزل حضور دارد، پرسش نامه را کامل می کردند. در 
این پژوهش واحد مشاهده فرد و واحد تحلیل »خانواده« است؛ 
اطالعات از افراد به دست می آید و درنهایت به عموم شهروندان 

قمی تعمیم داده می شود.

نظر  اساس  بر  تحقیق  این  در  استفاده شده  نظری  چارچوب 
کلمن است. کلمن به طور خاص به سرمایه اجتماعی خانواده، 
می پردازد. رواج و اصالح سرمایه اجتماعی خانواده و بررسی تجربی 
و عملیاتی این مفهوم اولین بار در نظریات او شکل گرفت. کلمن 
خانواده را کالف قدیمی سرمایه اجتماعی می دانست و اصلی ترین 
تعریف او بر حسب اهمیت آن برای رشد شناختی فرزندان است؛ 
هنجارها، شبکه های اجتماعی و روابط بین بزرگساالن و کودکان 
است.  ارزشمند  کودکان  اجتماعی  و  شناختی  رشد  برای  که 
سرمایه اجتماعی هم در خانواده و هم در خارج از خانواده و در 

داخل اجتماع وجود دارد ]8[.

بعد  دو  در  را  خانواده  اجتماعی  کلمن سرمایه  ترتیب  بدین 
درونی و بیرونی در نظر می گیرد. سرمایه اجتماعی درونی خانواده 
را روابطی می داند که بین بچه ها و والدین آن ها برقرار است و آن 
را با چند عامل مرتبط می داند که عبارتند از: حضور والدین در 
خانه، تعداد فرزندان، ترکیب اعضای متفاوت والدین و رابطه قوی 
بین والدین و فرزندان. وقتی رابطه والدین با فرزند قوی باشد، 
والدین می توانند عالقه، احساس و تعهدشان را به فرزند منتقل 
کنند. در واقع این رابطه مثبت و قوی به حدی در اجتماعی شدن 
کودک مؤثر است که او اهداف والدین را درونی می کند. از همین 
رو کلمن رابطه قوی بین والدین و فرزند را سرمایه اجتماعی بسیار 
مهمی برای رشد کودک می داند. از نظر کلمن، سرمایه اجتماعی 
درونی خانواده، همان روابط متقابل مثبت و قوی بین والدین و 
فرزندان است، زیرا حتی اگر والدین در خانه حضور داشته باشند، 
ولی رابطه قوی بین فرزندان و والدین وجود نداشته باشد، باز هم 
فاقد سرمایه اجتماعی خانواده است. در عین حال غیبت والدین را 
کمبودی ساختاری در خانواده می داند که باعث کاهش تعامالت 
می شود و مهم ترین نقش خود را در بعد سرمایه اجتماعی بیرونی 
خانواده نشان می دهد، زیرا باعث کاهش ارتباطات با دوستان، 

آشنایان، همسایگان و مدرسه فرزندان می شود ]9[.

کلمن، سرمایه اجتماعی بیرونی خانواده را نیز مهم می داند و 
آن را شامل شبکه روابط اجتماعی خانواده در اجتماع و روابط 
با خویشان، دوستان و غیره و نیز رابطه با نهادها و مشارکت در 
آن ها می داند. بدیهی است نهاد خانواده مانند مجموعه ای بسته 
عمل نمی کند و نمی تواند بدون تأثیر از منابع و نهادهای اجتماعی 
اطراف خود باشد. بدین ترتیب، خانواده پس از تأثیر گرفتن از 
نهادهای مختلف اجتماعی و افرادی که با آن ها در ارتباط است، 
این تأثیرات را به درون خانواده می برد و فرزندان را نیز متأثر 
خواهد کرد ]8[. نظرات دیگر اندیشمندان این حوزه بر مبنای 
نظریه کلمن و در راستای گسترش و تعمق آن هست. بدین 
ترتیب، در این پژوهش بر اساس نظریه کلمن به مفهوم سرمایه 

اجتماعی خانواده را بررسی می کنیم. 

و  درون  بعد  دو  در  را  خانواده  اجتماعی  سرمایه  کلمن 
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قالب  در  ابعاد  این  از  نظر می گیرد. هر یک  برون خانوادگی در 
دو مؤلفه ساختاری و شناختی تعریف می شوند؛ یعنی دو مؤلفه 
سرمایه اجتماعی شناختی درون خانواده، برون خانواده و دو مؤلفه 
در  که  برون خانواده  درون خانواده،  ساختاری  اجتماعی  سرمایه 

اینجا تعاریف عملیاتی شرح داده می شود.

درونی  ساختاری  اجتماعی  سرمایه  عملیاتی  تعریف  برای 
خانواده این مؤلفه با 14 گویه سنجیده می شود که عبارتنداز: 
1. اعضای خانواده ما روزانه زمان زیادی را صرف تماشای فیلم 
و سریال های تلویزیون می کنند؛ 2. در خانواده ما از بین نظرات 
موجود، همیشه نظری که درست تر است، انتخاب می شود؛ 3. 
فرزندانم به حرف های من گوش نمی کنند؛ 4. فرزندانم وقتی به 
خانه می آیند، فقط با گوشی و کامپیوتر مشغول هستند و بازی 
می کنند؛ 5. فرزندانم درباره مشکالت و مسائل جاری زندگی خود 
با من صبحت نمی کنند؛ 6. فرزندانم به ندرت با یکدیگر سازش 
دارند؛ 7. روابط بسیار صمیمانه ای با همسرم دارم؛ 8. در خانواده 
ما افراد به راحتی نیازهایشان را با یکدیگر در میان می گذارند؛ 9. 
فرزندانم برای نظرات من ارزش و احترامی قائل نیستند؛ 10. من و 
همسرم با مشارکت و توافق یکدیگر پول و درآمد خانواده را خرج 
می کنیم؛ 11. در خانه ما همه برای انجام کارهای روزمره خانه 
باهم همکاری می کنند؛ 12. فرزندانم رابطه بسیار خوبی با والدین 
من دارند؛ 13. هنگامی که مشکلی برایم پیش بیاید، می توانم روی 
کمک اقوامم حساب کنم؛ 14. دوست ندارم زودبه زود به دیدار 

اقوام و فامیل برویم.

برای تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی شناختی درونی خانواده 
این مؤلفه از 12 گویه استفاده شد که عبارتند از: 1. از مشکالت 
اعضای خانواده به خوبی اطالع دارم؛ 2. در خانواده ما هر کس 
نظری داشته باشد، به راحتی می تواند حرفش را بزند؛ 3. اگر زمانی 
مشکلی داشته باشم، اعضای خانواده ام به من کمک خواهند کرد؛ 
4. در خانواده فرزندانم با من احساس نزدیکی می کنند؛ 5. درباره 
مشکالتم می توانم به راحتی با والدینم صحبت  کنم؛ 6. اعضای 
خانواده ما کاماًل به هم اعتماد دارند؛ 7. اعضای خانواده ما در 
برآورده کردن خواسته های یکدیگر مصمم هستند؛ 8. اگر چند 
روز در مسافرت باشم، همسرم برای من دلتنگ می شود؛ 9. من 
به پدر و مادرم اعتماد کامل دارم؛ 10. اگر مسئله ای برایم پیش 
بیاید، به راحتی می توانم با همسرم درباره آن صحبت کنم؛ 11. 
سعی می کنم برای مشکالت فرزندانم راه حل های مختلفی بیابم؛ 
12. در خانواده ما نظرات عضو بزرگ تر ارجحیت دارد و بیشتر 

گوش داده می شود.

بیرونی  ساختاری  اجتماعی  سرمایه  عملیاتی  تعریف  برای 
خانواده این مؤلفه با 8 گویه سنجیده شد که عبارتند از: 1. با اقوام 
مادری رفت  وآمد خیلی زیادی داریم؛ 2. اقوام و فامیل چندان به 
ما سر نمی زنند؛ 3. در عزاداری ها، جشن ها یا مراسم مذهبی دیگر 
زیاد شرکت می کنیم؛ 4. ما با دوستان خانوادگی زیادی رفت وآمد 

اقوام و خویشاوندان  بیشتر  داریم؛ 5. در مناسبت های مختلف 
در منزل ما جمع می شوند؛ 6. در عید نوروز بیشتر اقوام ابتدا 
به خانه ما می آیند، بعد به منزل دیگران می روند؛ 7. هر وقت 
همسایه هایمان را می بینم، باهم احوال پرسی می کنیم؛ 8. زمان 

زیادی را با دوستانم می گذرانم.

خانواده  درون  ساختاری  اجتماعی  سرمایه  عملیاتی  تعریف 
این مؤلفه با 11 گویه سنجیده شد که عبارتند از: 1. به داشتن 
فامیل هایی که االن داریم، افتخار می کنیم؛ 2. فکر می کنیم همه 
اقوام و خویشاوندان ما قابل اعتماد هستند؛ 3. همسایه های ما 
احترام ویژه ای برای خانواده ما قائل هستند؛ 4. همه خویشاوندان 
و اقوام خانواده ما را قابل اعتماد می دانند؛ 5. اقوام ما برای حل 
مشکالت یکدیگر همکاری و همفکری خوبی دارند؛ 6. به دوستان 
دوستان  از  بسیاری  والدین   .7 ندارم؛  زیادی  اعتماد  فرزندانم 
فرزندانم را نمی شناسم؛ 8. فکر می کنم در مقایسه با دیگران من 
دوستان بسیار کمی دارم؛ 9. در مقایسه با دیگران، ما قوم وخویش 
بسیار خوبی داریم؛ 10. در زمان سختی های خانواده ما، هیچ وقت 
اقوام و فامیل، کمکی به ما نکرده اند؛11. ترجیح می دهم با اقوام و 

فامیل زیاد صمیمی نشوم.

طیف های  اعتمادپذیری  سنجش  برای  مطالعه،  این  در 
به کاررفته، از ضریب آلفای کرونباخ در دو مرحله پیش آزمون و 
پس آزمون )آزمون نهایی( استفاده شد. این روش برای محاسبه 
را  اندازه گیری که خصیصه های مختلف  ابزار  هماهنگی درونی 
اندازه گیری می کند، به کار می رود. طبق قاعده تجربی، آلفای 
کرونباخ باید حداقل 0/7 یا بزرگ تر باشد تا مقیاس مدنظر پایایی 
داشته باشد. برای اطمینان از روایی محتوی سؤاالت و گویه های 
مورد سنجش برای مفاهیم استفاده شده تحقیق، پرسش نامه اولیه 
در جمعیت پژوهش آزموده شد تا نواقص احتمالی پرسش نامه که 
می توانست از نامفهوم بودن سؤاالت، ترتیب نامناسب سؤاالت و 
طوالنی بودن پرسش نامه و غیره باشد، برطرف شود. همچنین از 
کارشناسان و محققان خواسته شد مشکالت احتمالی پرسش نامه 
را در مقابل هر گویه و سؤال متذکر شوند. گویه هایی که برای 
سنجش متغیرها ساخته شده بود، به دلیل نظر کارشناسان و 
استادان تجدید نظر کلی شد و پرسش نامه اولیه پس از حذف و 

اصالح سؤاالت و گویه ها، نهایی شد.

پژوهش  شاخص های  از  هریک  برای  کرونباخ  آلفای  میزان 
محاسبه شد و با توجه به اینکه همه این ضرایب در آزمون نهایی 
بزرگ تر از 0/7 هستند، پذیرفته شده بود و این موضوع نشان دهنده 
همبستگی درونی بین متغیرها برای سنجش مفاهیم مدنظر است 
]10[. بدین ترتیب می توان گفت تحقیق قابلیت اعتماد و پایایی 
الزم را دارد. پس از تکمیل پرسش نامه، پرسش نامه ها کدگذاری 
شدند. سطح سنجش متغیرها )اسمی، ترتیبی، فاصله ای یا نسبی( 
مشخص شد. به متغیرهایی که سطح سنجش اسمی یا ترتیبی 
کدگذاری  از  پس  دادیم.  قراردادی  به صورت  کدهایی  دارند، 
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روی  محاسبات  عملیات  و  شدند  نرم افزار  وارد  کدها  سؤاالت، 
آن ها انجام شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده 
شد. در بخش یافته های توصیفی آماره های توصیفی، آماره هایی 
چون کمترین میزان، بیشترین میزان، میانگین، واریانس، انحراف 
معیار به کار رفته اند و در بخش یافته های تبیینی آماره هایی چون 
مقایسه میانگین دو گروه مستقل، آزمون همبستگی پیرسون و 

تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. 

یافته ها 

بخش نخست، شامل تحلیل توصیفی اطالعات گردآوری شده 
در خصوص موضوع تحقیق است که در آن، یافته ها درباره گویه ها 
و متغیرهای تحقیق مربوط به متغیرها، توصیف می شوند. در ادامه 
این قسمت  در  است.  بررسی شده  پژوهش  تحلیلی  یافته های 
با توجه به تبدیل شاخص های پژوهش به مقیاس نسبی، با در 
نظر داشتن دیگر پیش فرض های آماری، با استفاده از آزمون های 
مربوطه، به ارزیابی مقایسه ای وضعیت سرمایه اجتماعی درون و 

برون خانوادگی متغیر وابسته تحقیق پرداخته خواهد شد.

برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی شناختی درون خانوادگی 
از 12 گویه استفاده شد که پاسخ ها به هر یک از سؤال ها گزارش 
شد )جدول شماره 1(. در ادامه، پس از تجمیع و ترکیب پاسخ ها، 
شاخص وضعیت متغیر سرمایه اجتماعی شناختی درون خانوادگی 
گزارش  شد  سالمند  بدون  و  سالمند  دارای  خانواده های  بین 
)جدول شماره 2(. یافته های تحقیق در رابطه با سنجش میزان 
سرمایه اجتماعی شناختی درون خانوادگی نشان می دهد بر اساس 
دسته بندی این جدول، بیشتر پاسخ گویان سرمایه اجتماعی شناختی 
درون خانوادگی باالیی دارند، به صورتی که می توان گفت 92 درصد 
خانواده های دارای سالمند و 87  درصد خانواده های بدون سالمند 

سرمایه اجتماعی شناختی درون خانوادگی مطلوبی داشته اند.

ساختاری  اجتماعی  سرمایه  سنجش  زمینه  در  یافته ها 
مذکور  گویه های  برحسب  که  است  آن  بیانگر  درون خانوادگی 
میزان  عمدتًا  خانواده  نوع  دو  هر  پیش گفته،  دسته بندی  و 
متوسطی از سرمایه اجتماعی ساختاری درون خانوادگی داشتند؛ 
خانواده های  وضعیت  زیاد،  اجتماعی  سرمایه  گروه  در  اگرچه 
دارای سالمند کمی بهتر بوده است. شاخص های آماری نشان 
می دهد خانواده هایی که در حال حاضر در منزل خود سالمند 
داشته اند، اندکی وضعیت بهتری در سرمایه اجتماعی ساختاری 

درون خانوادگی داشته اند.

اجتماعی  سرمایه  سنجش  با  رابطه  در  تحقیق  یافته های 
سرپرستان  62درصد  می دهد  نشان  خانوادگی  برون  شناختی 
درصد  و 87  داشته اند  سالمند  خود  منزل  در  که  بررسی شده 
سرپرستانی که سالمند نداشته اند، مقادیر متوسطی از سرمایه 
اجتماعی شناختی برون خانوادگی داشته اند. این تفاوت درصد در 
بازه سرمایه اجتماعی حد باال به نفع خانواده های دارای سالمند 

است؛ به صورتی که از بین خانواده های بررسی شده، 36 درصد 
خانواده های دارای سالمند و 12 درصد خانواده های بدون سالمند 

سرمایه اجتماعی باال داشتند.

مشاهده وضعیت کلی دو گروه برحسب میانگین نشان می دهد 
خانواده های دارای سالمند نمره میانگین بیشتری دارند. به بیان 
دیگر، برحسب بازه صفر تا صد، میانگین خانواده هایی که گفته 
بودند در منزل خود سالمند دارند، سه نمره بیشتر از خانواده های 
بدون سالمند بود. یافته های تحقیق در رابطه با سنجش وضعیت 
از آن دارد  سرمایه اجتماعی ساختاری برون خانوادگی، حکایت 
که 52 درصد خانوارهای دارای سالمند و 77 درصد خانوارهای 
ساختاری  اجتماعی  سرمایه  از  متوسطی  میزان  سالمند  بدون 
برون خانوادگی داشتند؛ اما در دسته سرمایه اجتماعی باال، باز هم 
خانواده های دارای سالمند رتبه بهتری کسب کردند. بدین صورت 
که 44 درصد خانواده های دارای سالمند و 12درصد خانواده های 
بدون سالمند سرمایه اجتماعی ساختاری برون خانوادگی باالیی 
داشتند. همچنین، 4 درصد خانواده های دارای سالمند و 2 درصد 
خانواده های بدون سالمند رتبه پایینی در وضعیت متغیر مذکور 
داشتند. درمجموع، وجود میانگین 61 درصد برای شاخص سرمایه 
اجتماعی ساختاری برون خانوادگی خانواده های دارای سالمند و 
از  نشان  سالمند  بدون  خانواده های  برای  درصد   57 میانگین 
وضعیت بهتر خانواده های دارای سالمند دارد که البته برای بررسی 

معنادار بودن آن از آزمون های آماری مناسب استفاده شد. 

یافته های استنباطی تحقیق در رابطه با آزمون تفاوت سرمایه 
یا نداشتن  اجتماعی شناختی درون خانوادگی برحسب داشتن 
متغیر سالمند نشان می دهد تفاوت معناداری بین دو نوع خانواده 
بیان دیگر،  به  )جدول شماره 3(.  ندارد  در متغیر مذکور وجود 
اگرچه اندکی تفاوت در میانگین به نفع خانواده های بدون سالمند 
مشاهده شد، با توجه به سطح معناداری آزمون که بیشتر از حد 
قابل قبول )وجود میزان خطای بیش از 0/05( است، نمی توان 
گفت خانوارهایی که سالمند داشته اند، در مقایسه با خانوارهای 
بدون سالمند سرمایه اجتماعی درون خانوادگی کمتر یا بیشتری 
دارند. بر این اساس، فرضیه مذکور مبنی بر وجود تفاوت معنادار 
در سرمایه اجتماعی شناختی درون خانوادگی بین خانواده های 

دارای سالمند و بدون سالمند تأیید نمی شود.

یافته های تحلیلی در آزمون تفاوت سرمایه اجتماعی ساختاری 
درون خانوادگی برحسب داشتن یا نداشتن متغیر سالمند نشان 
سطح  در   ،)Sig.<0/05( معناداری  سطح  به  توجه  با  می دهد 
اطمینان 95 درصد می توان گفت تفاوت معناداری بین دو نوع 
خانواده در متغیر مذکور وجود دارد و می توان نتیجه مشاهده  شده 
در گروه را به جامعه آماری تعمیم داد )جدول شماره 4(. به بیان 
دیگر، این تفاوت به نفع گروه اول یعنی خانواده های دارای سالمند 
است؛ بنابراین، فرضیه مذکور مبنی بر وجود تفاوت معنادار در 
خانواده های  بین  درون خانوادگی  ساختاری  اجتماعی  سرمایه 
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جدول 1. توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب سؤاالت سرمایه اجتماعی شناختی درون خانوادگی

بی پاسخکامالً مخالفممخالفمبینابینموافقمکامالً موافقمنوع خانوادهگویه ها

از مشکالت اعضای خانواده 
به خوبی اطالع دارم.

01/217/436/544/91/2دارای سالمند

63/718/635/441/60بدون سالمند

در خانواده ما هر کس نظری 
داشته باشد، به راحتی می تواند 

حرفش را بزند.

1/22/418/634/743/10دارای سالمند

04/318/640/438/50بدون سالمند

اگر زمانی مشکلی داشته باشم 
اعضای خانواده ام به من کمک 

خواهند کرد.

1/23/611/429/354/50دارای سالمند

1/23/719/926/748/40بدون سالمند

در خانواده، فرزندانم با من 
احساس نزدیکی می کنند.

01/87/234/755/70دارای سالمند

62/58/134/853/46بدون سالمند

درباره مشکالتم می توانم 
به راحتی با والدینم صحبت 

 کنم.

66/631/732/323/40دارای سالمند

1/23/742/925/526/16بدون سالمند

اعضای خانواده ما کاماًل به هم 
اعتماد دارند.

04/210/834/750/30دارای سالمند

63/110/631/7540بدون سالمند

اعضای خانواده ما در 
برآورده کردن خواسته های 

یکدیگر مصمم هستند.

1/222/235/940/199/46دارای سالمند

1/23/11837/939/80بدون سالمند

اگرچند روز در مسافرت باشم، 
همسرم برای من دلتنگ 

می شود.

1/21/87/820/468/90دارای سالمند

62/55/623/667/70بدون سالمند

من به پدر و مادرم اعتماد 
کامل دارم.

01/87/225/165/90دارای سالمند

1/23/16/217/4720بدون سالمند

اگر مسئله ای برایم پیش بیاید، 
به راحتی می توانم با همسرم 

درباره آن صحبت کنم.

1/21/822/835/938/30دارای سالمند

02/520/531/1460بدون سالمند

سعی می کنم برای مشکالت 
فرزندانم راه حل های مختلفی 

بیابم.

009/635/353/91/2دارای سالمند

669/330/458/46بدون سالمند

دارای سالمند و بدون سالمند تأیید می شود.

با توجه به  یافته های تحقیق نشان می دهد به لحاظ آماری 
سطح معناداری )Sig.<0/05( و مشاهده میزان خطای کمتر از 
از خانواده های دارای  حد مجاز، تفاوت معناداری بین دو گروه 
سالمند و بدون سالمند برحسب متغیر سرمایه اجتماعی شناختی 
برون خانوادگی وجود دارد )جدول شماره 5(. بر این اساس، می توان 
گفت میزان سرمایه اجتماعی شناختی برون خانوادگی برحسب 
داشتن یا نداشتن سالمند متفاوت است و یکی از انواع خانواده های 
دارا یا بدون سالمند، سرمایه اجتماعی شناختی بیشتری دارند. با 
توجه به مشاهده چهار نمره اختالف به نفع خانواده های دارای 

سالمند، یافته مذکور داللت بر تأیید فرضیه تحقیق دارد.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه تفاوت سرمایه اجتماعی ساختاری 
برون خانوادگی برحسب داشتن یا نداشتن سالمند نشان می دهد 
بین دو گروه از خانواده ها تفاوت معناداری وجود دارد )جدول شماره 
 ،)Sig.<0/05( به بیان دیگر، با توجه به مشاهده سطح معناداری .)6
می توان گفت مقدار آزمون، مطمئن و قابل تعمیم است. همچنین 
باید  قبل،  بخش  در  ارائه شده  آماری  شاخص های  به  مراجعه  با 
گفت تفاوت در میزان سرمایه اجتماعی ساختاری برون خانوادگی 
خانواده های بدون سالمند، حدود پنج نمره بیشتر از خانواده های 
در  معنادار  تفاوت  وجود  مؤید  نتیجه،  این  است.  سالمند  دارای 
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سرمایه اجتماعی ساختاری برون خانوادگی دو نوع خانواده است.

بحث

هدف اصلی این تحقیق این است که با بررسی مقایسه ای بین 
دو گروه ازخانواده ها، نشان دهیم آیا حضور سالمند درون خانواده 
می تواند باعث افزایش سرمایه اجتماعی خانوادگی شود یا خیر. 
از آن است که بین سرمایه اجتماعی شناختی  یافته ها حاکی 
درون خانوادگی، بین دو گروه خانواده های دارای سالمند و بدون 
سالمند تفاوت معناداری وجود ندارد؛ ولی بین سرمایه اجتماعی 
ساختاری درونی و بیرونی و شناختی بیرونی خانواده دو گروه 

تفاوتی معنادار دیده می شود.

یافته های تحقیق در خصوص آزمون تفاوت سرمایه اجتماعی 
سالمند  نداشتن  یا  داشتن  برحسب  درون خانوادگی  شناختی 
خصوص  در  خانواده  نوع  دو  بین  معناداری  تفاوت  داد  نشان 

حضور سالمند وجود ندارد. به بیان دیگر، اگرچه اندکی تفاوت 
در میانگین به نفع خانواده های بدون سالمند مشاهده  شد، با 
توجه به سطح معناداری، نمی توان گفت خانوارهایی که سالمند 
داشتند در مقایسه با خانوارهای بدون سالمند، سرمایه اجتماعی 
درون خانوادگی کمتر یا بیشتری داشتند. بر این اساس، فرضیه 
شناختی  اجتماعی  سرمایه  در  معنادار  تفاوت  وجود  بر  مبنی 
درون خانوادگی بین خانواده های دارای سالمند و بدون سالمند 
 ،]11[ تأیید نشد. همچنین در پژوهش های فاضل و همکاران 
غالمی و قربان نژاد ]12[، نوابخش و واحدی ]12[ تا حدودی به 

نتیجه مذکور اشاره شده است .

یافته های تحلیلی در آزمون تفاوت سرمایه اجتماعی ساختاری 
نشان  سالمند  نداشتن  یا  داشتن  برحسب  خانوادگی  درون 
داد فرضیه مبنی بر وجود تفاوت معنادار در سرمایه اجتماعی 
ساختاری درون خانوادگی بین خانواده های دارای سالمند و بدون 

جدول 2. وضعیت متغیر سرمایه اجتماعی شناختی درون خانوادگی در بین پاسخ گویان

درصدفراوانینوع خانوادهسرمایه اجتماعی شناختی درون خانوادگی

پایین
00دارای سالمند

10/6بدون سالمند

متوسط
137/8دارای سالمند

2012/2بدون سالمند

باال
15492/2دارای سالمند

14087بدون سالمند

شاخص های آماری

حداقل: 36 ؛ حداکثر100دارای سالمند
میانگین: 81/6؛ انحراف معیار11/7

حداقل: 13/6؛ حداکثر100بدون سالمند
میانگین: 81/3؛ انحراف معیار14

جدول 3. نتیجه آزمون فرضیه تفاوت سرمایه اجتماعی شناختی درون خانوادگی برحسب داشتن یا نداشتن سالمند

شاخص آماری
نتیجهسطح معناداریمقدار آزمون Tفرضیه

عدم تأیید فرضیه0/1740/862تفاوت سرمایه اجتماعی شناختی درون خانوادگی برحسب داشتن یا نداشتن سالمند

جدول4. نتیجه آزمون فرضیه تفاوت سرمایه اجتماعی ساختاری درون خانوادگی برحسب داشتن یا نداشتن سالمند

شاخص آماری
نتیجهسطح معناداریمقدار آزمون Tفرضیه

تأیید فرضیه2/640/01تفاوت سرمایه اجتماعی ساختاری درون خانوادگی برحسب داشتن یا نداشتن سالمند
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به  نیز  واحدی  و  نوابخش  پژوهش   در  می شود.  تأیید  سالمند 
اهمیت سرمایه اجتماعی درون خانواده پرداخته شد که بیشترین 
قدرت تعیین کننده در ناهنجاری های رفتاری را دارد، اما در این 
پژوهش با تمرکز روی خانواده های سالمند و بدون سالمند به بعد 

ساختاری درون خانواده پرداخته شد.

یافته های تحلیلی در آزمون تفاوت سرمایه اجتماعی شناختی 
برون خانوادگی برحسب داشتن یا نداشتن سالمند متفاوت است 
و یکی از انواع خانواده های دارا یا بدون سالمند سرمایه اجتماعی 
شناختی بیشتری دارند. چهار نمره اختالف به نفع خانواده های 
نظر  دارد. طبق  تحقیق داللت  فرضیه  تأیید  بر  سالمند  دارای 
کلمن، سرمایه اجتماعی بیرون خانواده مربوط به شبکه خانواده 
در اجتماع و رابطه آن با دیگر نهادها و اعضای اجتماع است. او 
همچنین اهمیت آن را در فروبستگی بین نسلی می داند که با این 
ساختار روابط ایجاد می شود و این فروبستگی بین نسلی، سرمایه 
مهم والدین برای رشد شناختی فرزندان محسوب می شود. نتایج 
حاصل از آزمون فرضیه تفاوت سرمایه اجتماعی ساختاری برون 
خانوادگی برحسب داشتن یا نداشتن سالمند نشان داد بین دو 
گروه از خانواده ها تفاوت معناداری وجود دارد. این نتیجه، مؤید 
وجود تفاوت معنادار در سرمایه اجتماعی ساختاری برون خانوادگی 

دو نوع خانواده مذکور است.

حضور سالمند یا نبود سالمند چه تأثیراتی بر سرمایه اجتماعی 
خانوادگی دارد؟ به اعتقاد کلمن، سرمایه اجتماعی درون خانواده 
زمانی وجود دارد که والدین وقتشان را با فرزندانشان می گذرانند. 
به  هسته ای  خانواده های  تبدیل  علت  به  حدودی  تا  امروزه 
به عنوان  باعث شده است حضور سالمند  خانواده های گسترده 
عنصر مهم اجتماعی در خانواده ها کمرنگ باشد. پیشرفت سبک 
تحصیالت  سطح  افزایش  مدرنیته،  سوی  به  گرایش  زندگی، 
فرزندان، اشتغال اعضای خانواده و ایجاد زندگی ماشینی باعث 
جایگاه  شود.  دگرگون  خانواده  در  سالمند  جایگاه  است  شده 
سالمند به عنوان فرد با تجربه و ریش سفید، در گذشته به رونق 

سرمایه اجتماعی خانوادگی کمک زیادی می کرد؛ اما امروزه این 
نقش از سبک زندگی مدرن انسان ها جدا و زندگی و مشارکت دو 

نسل متفاوت در کنار هم تا حدی غیرممکن شده است. 

یکی از یافته های پیش بینی نشدنی در این تحقیق، این است 
تفاوت  درون خانوادگی  شناختی  اجتماعی  سرمایه  بعد  در  که 
معناداری بین گروه های سنی مختلف مشاهده نشد. به بیان دیگر، 
خانواده های دارای سالمند جدای از اینکه سن پاسخ گو چقدر بوده 
است، تفاوتی در میزان سرمایه اجتماعی شناختی درون خانوادگی 
نداشته اند، اما بین خانواده های بدون سالمند هر چه گروه سنی 
درون  شناختی  اجتماعی  سرمایه  می شود،  بیشتر  پاسخ گویان 
خانوادگی نیز افزایش می یابد و این تفاوت معنادار نیز بوده است. 
دلیل این موضوع می تواند این باشد که با توجه به افزایش سن 

پاسخ گویان به مرور زمان بر تجربه آن ها افزوده شده است .

نتیجه گیری نهایی

در این پژوهش به دنبال مقایسه و بررسی این مسئله بودیم که 
حضور یا نبود سالمند تا چه میزان بر افزایش سرمایه اجتماعی 
خانوادگی و کاهش مسائل عدیده اخالقی جامعه تأثیر دارد. نتایج 
و یافته های این پژوهش نشان داد حضور سالمند در خانواده های 
و  خویشاوندان  اقوام،  با  خانواده  ارتباط  در  زیادی  حد  تا  قمی 
حتی همسایگان و همفکری، اعتماد و مشارکت با آن ها تأثیر 
داشتن  بر  عالوه  این  ارتباط  در  قمی  فرزندان  بنابراین  دارد. 
سرمایه اجتماعی بیشتر از تعامالت مثبت و قوی همراه با اعتماد، 

صمیمیت و حمایت از سوی والدین نیز بهره مند می شوند.

در میان تحقیقات فراوانی که در اکثر دانشگاه ها انجام شده و 
می شود، انجام تحقیقی که به موضوع سالمندان می پردازد، یکی 
از نقاط قوت این تحقیق است. از نقاط ضعف این تحقیق می توان 
به این موضوع اشاره کرد که هدف این تحقیق مقایسه سرمایه 
اجتماعی خانوادگی بین دو گروه خانواده است؛ گروهی که در 
میانشان سالمند حضور دارد و گروهی که در میانشان سالمند 

جدول 5. نتیجه آزمون فرضیه تفاوت سرمایه اجتماعی شناختی برون خانوادگی برحسب داشتن یا نداشتن سالمند

شاخص آماری
نتیجهسطح معناداریمقدار آزمون Tفرضیه

تفاوت سرمایه اجتماعی شناخت بیرون خانوادگی برحسب داشتن یا 
عدم تأیید فرضیه3/490/001نداشتن سالمند

جدول 6. نتیجه آزمون فرضیه تفاوت سرمایه اجتماعی ساختاری برون خانوادگی برحسب داشتن یا نداشتن سالمند

شاخص آماری
نتیجهسطح معناداریمقدار آزمون Tفرضیه

تأیید فرضیه3/060/002تفاوت سرمایه اجتماعی ساختار بیرون خانوادگی برحسب داشتن یا نداشتن سالمند
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حضور ندارد. بدیهی است پیداکردن و مقایسه دو گروه از نظر 
همسانی که صرفًا در حضور و نبود سالمند متفاوت باشند، بسیار 
مشکل و تقریبًا غیرممکن است، زیرا اکثر خانواده ها به غیر از 

حضور و نبود سالمند تفاوت های بسیار دارند. 

پیشنهاد می شود دولت ها با حمایت از سالمندان و رفع نیازهای 
آن ها اعّم از خدمات درمانی و هزینه های دارویی، حمایت های 
اقتصادی، ایجاد زمینه ها و فراهم کردن شرایط برای رفع اوقات 
فراغت سالمندان و مشارکت های اجتماعی، شرایط را برای حضور 
سالمند در کنار فرزندان و افزایش سرمایه اجتماعی خانوادگی و 
کاهش بحران ها فراهم کنند.  از آنجایی که بسیاری از پژوهشگران 
به اطالعات و آمار در این زمینه دسترسی ندارند، پیشنهاد می شود 
اختیار  در  با  اجتماعی  برنامه ریزان  و  سیاست گذاران  دولت ها، 
قراردادن آمار و اطالعات الزم به پژوهشگران، این شرایط را برای 
کار آن ها فراهم کنند. نتایج اولیه این تحقیق در بعد شناختی 
سرمایه اجتماعی تأیید نشد؛ این موضوع می تواند تحقیقی در 
ادامه این پژوهش باشد و به این موضوع بپردازد که چرا با وجود 
اینکه حضور سالمند در ابعاد دیگر تحقیق باعث افزایش سرمایه 
اجتماعی خانوادگی می شود، در این مورد به خصوص کاهش نشان 

می دهد. 

تشکر و قدردانی

از  سرکار خانم دکتر صداقت زادگان و سرکار خانم دکتر دانش، 
این  تهیه  در  دلسوزانه شان  رهنمودهای  و  دلیل سعه صدر  به 
تحقیق تشکر و قدردانی می کنم. این مقاله از پایان نامه حسین 

باقری گرفته شده است.

»شهناز صداقت زادگان و همکاران. مقایسۀ سرمایه اجتماعی خانواده های دارای سالمند و بدون سالمند قم«
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