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 چکیده

خانواده به عنوان اصلی ترین مکان تجمع و انتقال سرمایه اجتماعی در فضای اجتماعی مطرح است. فرد 

را به صورت اکتسابی و انتسابی از خانواده خود کسب کرده و این سرمایه کنشکر انواع متفاوتی از سرمایه ها 

استدالل ها،توانایی های زبانی و آرزوهای  جهت گیری ها، ها  به صورت تجسد یافته در رفتارها، ارزش ها،

 سرمایه آیا که پاسخ به این پرسش است هدف پژوهش حاضر شغلی و... بازنمود اجتماعی پیدا می کند.

جامعه آماری را  سوال؛ این به پاسخ برای یا نه؟  تاثیر دارد جوانان شغلی آرزوهای روی بر خانواده عیاجتما

 می ری شهر شهرستان دانشگاهی دولتی پیش و دبیرستان سوم سال دختر آموزان دانش که در این پژوهش 

 مدارس آموزان دختر نشدا از نفر 022  که بااستفاده از نمونه گیری خوشه ای باشند را انتخاب کردیم

کردیم.و با جمع آوری داده های مورد نیاز به تجزیه و تحلیل آنها پرداختیم که به  انتخاب  را 02 منطقه

نتایج قابل تاملی نیز دست یافتیم. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی 

ود دارد، با توجه به سطح معناداری آن می توان نتیجه گرفت جوانان با آرزوهای شغلی آنها رابطه معنا دار وج

که این رابطه، مستقیم و قوی است. به طوری که با افزایش سرمایه اجتماعی دختران دبیرستانی شهر ری، 

 آرزوهای شغلی آنان هم به همان نسبت تغییر می کند.

 آرزو های شغلی کلیدی: سرمایه اجتماعی، خانواده، وازگان
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 و بیان مسئلهمقدمه 

 های خواسته و ها، انگیزه احساسات، ها، اندیشه تابع آدمی رفتار. است آن ترین ناشناخته و آفرینش گوهر ترین گرامی انسان

 و همکاری مستلزم اجتماعی زندگی .شود می ظاهر گوناگون صور به مختلف های موقعیت در که است فطری عوامل و درونی

 و است شده مختلف های مهارت و ها تخصص توسعه و کار تقسیم به منجر امر  این. است تقابلم نیازهای برآوردن و همیاری

 نهادها، قالب در را انسان یافته سازمان و اجتماعی روابط و است افزوده آن نتایج و آثار و کار  کیفی و کمی پیشرفت بر

عنصر هر سازمانی نیروی انسانی اساسی ترین در واقع  .است داده گسترش تخصصی و وسیع بیش و کم واحدهای و موسسات

پردازان عواملی  عده ای از نظریه .ای ایجاد رضایت کارکنان را شناخت. در هر سازمان باید راه های موثر بررا تشکیل می دهد

ن عوامل ا، تغییر شکل و بهبود شرایط کار را عوامل اساسی ایجاد انگیزه می دانند و تعدادی از دانشمندچون افزایش حقوق

و مایه انگیزش به شمار می  ، نوع مدیریت و توجه به حس احترام و مشورت با کارمندان را پایهدرونی هم چون ماهیت کار

نموده  به نحویکه عوامل  بر اساس مطالعاتی که در این مورد انجام داد این عوامل را به دو دسته تقسیم 1. فردیک هرزبرکآورند

بررسی تاریخچه توسعه و تحول  . مطالعه وبهداشتی به محیط شغل و روابط کارربوط و عوامل ، به محتوای شغل مانگیزشی

انکارناپذیری  جامعه صنعتی نشان می دهد که نیروی انسانی ماهر و تعلیم یافته در تبدیل جامعه سنتی به جامعه صنعتی تاثیر

، مدرسه و محله صورت می گیرد یی همچون خانوادهط پیچیده نهادها، جامعه پذیری در روابداشته است. در جریان زندگی

(   92: 4834، . ) گیدنزخانواده بعنوان کوچکترین واحد اجتماعی اساس تشکیل جامعه و حفظ روابط انسانی را بر عهده دارد.

یت ، ممکن است  هویت موجود را حمانوجوان از والدینش دریافت می کند، بازخوردی که یک ترل هویتبر طبق تئوری کن

کند و یا اینکه آن را به چالش بکشد و این که در مورد عقاید مربوط به شخص در آینده نیز صادق باشد. بنابراین هنگامی که 

، آن دیدگاه های والدین، این مورد آرزوهایشان دریافت می کنند)یعنی اهدف آینده( نوجوان بازخوردی را از والدینشان در

 . در آینده تقویت و یا تضعیف کنند انان را درمورد خودشانپتانسیل را دارد که تصورات نوجو

آنچه که در این پژوهش بعنوان ضرورت تحقیق مطرح می باشد این است که سرمایه اجتماعی خانواده یکی از موضوعات روز   

وهش مطرح جامعه شناسی می باشد که ذهن بسیاری از محققان را به خود مشغول کرده است. یکی از ضرورت های این پژ

. به عبارتی ن و در نهایت به افراد جامعه استکردن اهمیت این سرمایه در نزد افراد و در نتیجه انتقال آن به فرزندان و جوانا

آشنا کردن افراد با این سرمایه به عنوان یکی از منابع مهم در آرزوهای شغلی جوانان می باشد و گوشزد کردن این نکته که هر 

را نباید به نهادهای آموزش ارجاع داده که آنها در اصل مقصر این امر هستند که جوانان نتوانند به شغل  گونه عدم موفقیت

مورد نظر خود برسند بلکه عوامل مهم تری وجود دارد که در نرسیدن به شغل مورد نظر ) آرزوی  شغلی ( و به تبع آن 

 جتماعی درون خانواده ها می باشد.موفقیت شغلی جوانان اثر می گذارد که از جمله آن سرمایه ا

 مبانی نظری

، سرمایه به عنوان کار حجیم یا انباشته تعریف می شود که در مناسبات اجتماعی ایجاد شده و برای در اقتصاد سیاسی مارکس

دریافت  ( 93: 4831.) آلبرو ،ایه را کار انباشته تعریف می کند، بوردیو نیز سرمبیشترسرمایه به کارگرفته می شود انباشت

بوردیو از سرمایه وسیع تر از معنای پول و سرمایه در اقتصاد است سرمایه یک منبع عام است که می تواند شکل پولی و 
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، سرمایه هر منبعی است که در عرصه خاصی نن ملموس و غیرملموس به خود گیرد. بنابراین به نظر بوردیوغیرپولی و همچنی

اگر   (4831884،)بوردیوشارکت و رقابت برسر آن بدست آورد.که سود خاصی را از طریق ماثر بگذارد و به فرد امکان  دهد 

شبکه سرمایه اجتماعی را عبارت از شبکه های اجتماعی که می توانند اطمینان و حس همکاری را در میان  افراد حاضر در

عه مدنی در تشکیل این سرمایه ای  جام، آنچه بیش از پیش اهمیت پیدا می کند نقش نهادههای مورد ایجاد کنند بدانیم

. اگر ما به عنوان عضوی از سازمان مدنی همیشه یکدیگر را مالقات کنیم احساس مسئولیت نسبت به همدیگر در ما پیدا است

. بوردیو سرمایه اجتماعی را یکی از اشکال ده و در نهایت با هم همکاری کنیممی شود و می توانیم به همدیگر اعتماد کر

ایه می داند. سرمایه اجتماعی از تعهدات اجتماعی ساخته شده است و تحت بعضی از شرایط قابل تعدیل به سرمایه  سرم

( بوردیو در تحلیل خود :441:831شود.)فیروز آبادی ی نهادینهفاقتصادی می باشد و یا ممکن است در شکل یک عنوان اشرا

، ؛ همانند  نظریه اقتصادی مارکساشکال دیگر  نابرابری ها تاکید دارد از سرمایه اجتماعی به نقش متقابل طبقه اجتماعی به

. به همین دلیل هم عالقه مند بود که راه هایی که ادی ریشه انواع دیگر سرمایه هاستبوردیو معتقد است که سرمایه اقتص

، پایشگاه خاص و اشرافیت و ... نخبه دانش آموزان قدیمی در مدارس، روابط با ی با وسائل و ابزاری چون خانوادهسرمایه اجتماع

. در مجموع ک منبع جدی ثروت به حساب می آیدباعث نابرابری اجتماعی می شود و یا همبستگی اجتماعی برای بعضی ها ی

بوردیو به تبدیل پذیری اشکال مختلف سرمایه و تقلیل نهایی همه اشکال به سرمایه اقتصادی  تاکید دارد . کنشگران از طریق 

، بازارهای  نه ای راهنمایی های سرمایه گذاریایه اجتماعی می توانند دسترسی مستقیمی به منابع اقتصادی ) وام های یاراسرم

حفاظت شده و ... ( داشته باشند . آنها می توانند سرمایه گذاری فرهنگی خود را از طریق تماس کنشگران و کارشناسان و یا 

رهنگی منسجم ( افزایش دهند و یا به گونه ای دیگر می توانند با موسساتی که اعتبارات با افراد معتبر ) یعنی دارای سرمایه ف

. فوکویاما معتقد است که سرمایه اجتماعی را به وندارزش ) سرمایه فرهنگی نهادینه شده( عرضه می دارند مرتبط می ش

سمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه ای از هنجارها و یا ارزش های غیرر

است در آن سهیم هستند .. فوکویاما ضمن تاکید بر اهمیت خانواده به مثابه شکلی ازسرمایه اجتماعی  و تعاون میانشان مجاز

یر یان سامناسبات خانوادگی به ز بر به جوامعی اشاره دارد که درآن توازنی میان مناسبات غیرخانوادگی وجود نداشته باشد و 

ا زوال . با این حال خانواده نوع مهمی از سرمایه اجتماعی به شمار می آید که از نظر فوکویاممناسبات اجتماعی تاکید می شود

تماعی در آن جامعه موثر بوده است. ( به اشکال گوناگون به کاهش سرمایه اجآن در جامعه آمریکا)خانواده مداری غیراخالقی

، مصرف مواد مخدر و فرزندان نامشروع از یک سو و کاهش مشارکت های مدنی و ود کشی، الکلیسمافزایش جرم و جنایت، خ

. وی صرفا ( می باشد4222)ه زعم فوکویاماکاهش اعتماد از سوی دیگر  نتیجه زوال خانواده و ازنشانه های فروپاشی بزرگ ب

وعه سرمایه انسانی نیست چرا که این سرمایه متعلق زیر مجم سرمایه اجتماعی"عی تاکید دارد: برخصلت جمعی سرمایه اجتما

از نظر کلمن سرمایه اجتماعی نمایانگر منبعی از انتظارات دو طرفه است و بنابراین با شبکه های   ."به گروه هاست نه افراد

ایه اجتماعی از نظر ( سرم84: 4834،ر می گیرد.)فیلدگسترده تر ارتباطات ، اعتماد و ارزش های مشترک ، باالتر از افراد قرا

 ( 88: 4834،معینی)ایه افراد محسوب می شود.ساختاری است که دارایی و سرم -کلمن منبعی اجتماعی 

 و آرزوهای شغلی جوانانخانواده 

ابهام ترین  هرچند تمامی جامعه شناسان براهمیت خانواده در حیات اجتماعی تاکید دارند لیک این مفهوم هنوز هم یکی از پر

با این همه می توان گفت خانواده در زمره عمومی ترین سازمان ها ی اجتماعی است و براساس ازدواج  .است این رشته مفاهیم

. خانواده یا انسداد یافته به چشم می خورد بین دست کم دو جنس مخالف شکل می گیرد و در آن مناسبات خونی واقعی



 

 

اصلی جامعه را  نواده نمادی اجتماعی است چون همانند آینه ای عناصر. بدین قرار خاوال دارای نوعی اشتراک مکانی استمعم

از خانواده به عنوان گروهی  1( رنه کونیگ844: 4811از  نابسامانی های اجتماعی است.)سگالین، در خود دارد و انعکاسی

بر مهمترین خصلت گروه  . به این ترتیب ویارتباط هستند در خاص نام می برد که اعضای آن با احساسات شدید با یکدیگر

به طورکلی می توان گفت درجامعه شناسی  ( 19 :4831)اعزامی،  .خانواده یعنی رویارویی  روابط و صمیمیت تاکید می کند

گروهی ، آن را به صورت ه بر مطلوبیت خانواده تاکید کرده. یکی دیدگاه جامعه شناسی کخانواده هستدو دیدگاه درمورد 

. هر چند که این جامعه شناسان روابط متقابل خانواده را قبول دارند اما با وجود این به نوعی ی گیردخاص و ویژه در نظر م

ا به صورت خانواده را برتر از جامعه و یا در برابر جامعه قرار می دهند و بدون توجه به مشکالت واقعی موجود در خانوده آن ر

، بلکه معتقد ند که بازتاب بل جامعه و خانواده تاکید می کنندارتباط متقا . اما گروه دوم نه تنها برایده آل توصیف می کنند

 -9تولید مثل  -4کارکردهای خانواده : از جمله ( 498: 4812پور،) شارع ی جامعه در خانواده نیز مهم است.ضرشرایط تعا

با دگرگونی ساختاری است که  پایگاه اجتماعی -6عاطفه وهمراهی  -1تنظیم روابط جنسی  -4اجتماعی کردن  -8محافظت 

سی آن از دست رفته یا کاهش یافته)کاهش کارکرد( و برخی دیگر جابه جا شده اند)جابجایی خانواده برخی از کارکردهای اسا

، همچنین د دموکراتیزه شدن سیاسی از یک سو، شهرنشینی و رونبا شروع صنعتی  شدن (. کارکردها، انتقال کارکردها

) سی بر کارکردهای خانواده زده است.دی که منجر به رفتار مصرفی شده از سوی دیگر ضربه اسادگرگونی های اقتصا

به نقل از بارت  4221) پاتنام ،"ه اساسی ترین سرمایه اجتماعی استخانواد"پاتنام معتقد است که  .(984: 4838فربد،

به نقل از  4228) بوردیو ،"ایه اجتماعی می داندخانواده را اصلی ترین مکان تجمع و اتنقال سرم "بوردیو ، ( 419: 9114،

. یر ارزشی خانواده غافل نبوده اندالبته نظریه پردازان سرمایه اجتماعی از احتمال کارکرد منفی و غ . (61: 9114استنلی ،

 عمل می نماید؛ عی موجود در اجتماعبرای مثال فوکویاما معتقد است که در شرایطی خانواده  به عنوان آنتی تز سرمایه اجتما

وفاداری به خانواده و خویشاوندان اصل  ،به این معنا که روابط خانوادگی و خونی بر سایر اشکال تعهدات اجتماعی تقدم دارد

روابط افقی "است و حوزه اعتماد از تعلقات خانوادگی فراتر نمی رود. پاتنام نیز با اتخاذ موضعی مشابه معتقد است که 

به نقل از  4228پاتنام ،) "ی در ایجاد سرمایه اجتماعی دارد تا روابط نیرومند دوستانه  یا خانوادگیاجتماعی تاثیر بیشتر

حرک ( سرمایه خانواده اوال مانند سرمایه انسانی فراهم آوردنده فرصت های تازه در زندگی از طریق ت489: 9111ادواذر،

 عی و تحصیل پیوندها و دستیابی جهت  وصول به اهداف، معیارهای مشارکت جمبخشیدن به پاداش های اجتماعی، تقویت

. ثانیا سرمایه خانواده عنصر مهمی در انباشت و بازتولید سرمایه اجتماعی است و ثالثا اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است

ایه اجتماعی ، اندیشه ورزی در چگونگی سرماعی به عهده می گیرد از این منظرخانواده نقش مهمی در باز توزیع سرمایه اجتم

، ده( می توان گفت نه تنها سرمایه خانوا 44: 4832،شود. )روحانی یک جامعه محدود به ساختارهای اجتماعی مدرن نمی

دیگر  سنگ بنای سرمایه اجتماعی است، بلکه می توان سرمایه خانواده را  سرمایه مستقلی تلقی نمود که ارتباط تنگاتنگی با

، عشق و اخالق به درون خانواده وظیفه ای همگانی یمانلذا تقویت و تحکیم خانواده و بازگشت ا. سرمایه های مهم جامعه دارد

عقیده دارد که آنتونی گیدنز  ( 98: 4821روحانی ،سرمایه های  مهم جامعه خواهد شد.) است که موجب باروری و ارتقای

. به زعم اع پذیری فرزندان در خانواده استنحوه ی اجتم، والدین و فرزندان تاثیر می گذاردیکی از فرایندهایی که بر ارتباط 

ندگی های ، اما تفاوتهای زیادی در مورد ماهیت زرخ می دهد وی اجتماعی شدن قبل از هر چیز در یک زمینه خانوادگی

ن به . منطقه و طبقه اجتماعی خانوادگی که فرد در آن متولد می شود بر الگوهای اجتماعی شدخانوادگی مشاهده می شود
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ادی را به خانواده می گیدنز در نظریات خود در ارتباط با روابط اجتماعی و سرمایه اجتماعی نقش زی. شدت تاثیر می گذارد

در  ، توسط والدین کودک در او به وجود می آید نقش زیادیعتماد بینابین که در دوران کودکی، چنانکه به اعتقاد وی ادهد

طبقات  ،خانواده را مهمترین عامل سرمایه اجتماعی می داند بوردیو (499-484: 4814دنز،ایجاد اعتماد در جامعه دارد.)گی

، این سرمایه را به نسل های بعدی منتقل کرده و سعی در بازتولید ارتباطات وسیع و امکانات فراوان باالی جامعه با داشتن

. صورت می گیرده اجتماعی از طریق جامعه پذیری . بازتولید سرمایوروثی کردن سرمایه اجتماعی دارندروابط اجتماعی و م

رایند بازتولید آن ها کمک می نظام آموزش نیز از طریق تخصیص آموزش هایی با کیفیت بهتر و باالتر در ف

( به عقیده بوردیو جهت گیری های فرهنگی و یا عادات که در مراحل اولیه زندگی به طور ناخودآگاه 4811819،کند.)ریتزر

شود به سختی تغییر می کند و در تحلیل های خود به مفهوم ساختمان ذهنی اشاره می کند که منظور از آن به  آموخته می

 پاتنام . (24: 4831ساختارهای شناختی اطالق می شود که انسان ها از طریق آن جهان اجتماعی برخورد می کنند ) بهبانی،

، به عقیده وی در روابط عمودی  کنشگران در شبکه های می کندوع افقی و عمودی تقسیم شبکه های اجتماعی را به دو ن

ید ، احتمال همکاری های متقابل و تولند در حالی که در شبکه های  افقیسلسله مراتبی به سر برده و با هم ارتباطی ندار

دو نوع شبکه روابط افقی و  . از طرفی در خانواده و در  روابط میان والدین و فرزندان ما شاهدسرمایه اجتماعی نیز وجود دارد

بر اساس ارزش های ، روابط افقی بوده و اعضای خانواده ی  دموکراتیک میان اعضای خانوادهعمودی هستیم . در خانواده ها

 اشتغال برای آمادگی و شغل انتخاب (314: 9111چون  قانونمندی، احترام متقابل، مشارکت و ... عمل می کنند.) هاستن ،

 می مواجه آن با صنعتی جوامع در ویژه به مختلف، جوامع در نوجوانان که است رشد دوران به مربوط تکالیف نمهمتری از یکی

 با نوجوانان  شغلی آرزوهای. است خانواده گذارد می تاثیر شغلی آرزوهای بر که اجتماعی عوامل مهمترین از یکی. شوند

 بر نیرومندی تاثیر خانواده اقتصادی و اجتماعی وضعیت. دارد اثر فرزندان شغلی های موفقیت بر آنان والدین های خواسته

 از است عبارت شغل .گذارد می تاثیر نوجوانان شغلی آرزوهای بر  خود نوبه به هم آن که دارد کار به نسبت والدین انگیزش

 نیاز کارگر و کار به خود حیات تداوم برای  جامعه. باشد می کارگاه یا اداره موسسه یک در هم به شبیه های موقعیت از گروهی

 اختصاص خود به را فرد زندگی از قسمتی کار داشت خواهد وجود نیز آینده در و بوده موجود پیش ها قرن از نیازها این. دارد

 بر خود جامعه در را محوله وظایف از قسمتی باید و است کاری انجام به مجبور کسی هر  نیز بدوی جوامع در حتی دهد می

محیط خارج از  ، در همان سازمان یا دران اثر شغل بر زندگی و کار دیگراناهمیت شغل به میز ( 4818، پژوه) .بگیرد عهده

 ،کارکنان سازمان دارد مشاهده کرد.) دیویس . اهمیت کار را می توان از طریق اثری که بر دیگرسازمان بستگی دارد

و تاثیر فرد در زندگی یا کار با دیگران دارد. اگر برداشت فرد این باشد اهمیت شغل اشاره به میزان اهمیت  (4812نیواستروم،

محمد  که کارش تاثیر مهمی در رفاه و آسایش دیگران دارد احساس با معنا بودن را در وی افزایش می دهد. ) نائلی،

 (4818،علی

 پیشینه تحقیق 

روی موفقیت تحصیلی و شغلی فرزندان  تصادی خانواده بر، اجتماعی و اقیی با عنوان تاثیر سرمایه فرهنگیرساله دانشجو -4

انجام گرفته است. نتایج  بدست آمده در این پژوهش نشان می دهد که  4813در تهران که توسط خانم سمیعی در سال 

تماعی قابلیت ارتباط پذیری پاسخگویان در بعد سرمایه اجتماعی در سطح پایین است. شاغلین پیش از بیکاران از سرمایه اج

. همچنین سرمایه اجتماعی با شغل پدر رابطه است سرمایه اجتماعی بیشتری دارندبرخورداند در خانواده هایی که مادر شاغل 

 -9 (4831 سمیعی،) معناداری ندارد و باالخره اینکه با افزایش سرمایه اجتماعی موقعیت شغلی فرزندان بیشتر می شود.



 

 

 دکترا مقطع نامه پایان خامنه موسوی(  مداس در اجتماعی سرمایه مدنی پیامدهای)  اجتماعی سلوک و اجتماعی سرمایه

 های نگرش و رفتارها بر آن تاثیر و گرفته قرار سنجش مورد متوسطه مدارس سطح در اجتماعی سرمایه تحقیق این در 4838

 هدف.  دهند می تشکیل فوکویاما و پاتنام ، کلمن ، بوردیو را تحقیق نظری چارچوب.  است شده بررسی آموزان دانش مدنی

 های شبکه این رابطه و جمعی فعالیت گروهی و انجمن های عضویت زمینه در  مدارس در موجود های شبکه بررسی تحقیق

 فرهنگی سرمایه تاثیر عنوان با دانشجویی رساله -8 .است آموزان دانش میان در همیاری هنجارهای و  اعتماد انواع با اجتماعی

 4813 سال در سمیعی خانم توسط که تهران در فرزندان شغلی و تحصیلی موفقیت برروی خانواده اقتصادی و اعیاجتم ،

 سرمایه بعد در پاسخگویان پذیری ارتباط قابلیت که دهد می نشان پژوهش این در آمده بدست  نتایج. است گرفته انجام

 لحاظ از مجموع در که است غیررسمی و داوطلبانه های روهگ در پاسخگویان پذیری ارتباط. است پایین سطح در اجتماعی

 از پیش شاغلین و باشد می زنان از بیشتر مردان میان در اجتماعی سرمایه.  دارند قرار پایین سطح در اجتماعی سرمایه

 همچنین.  نددار بیشتری اجتماعی سرمایه است شاغل مادر که هایی خانواده در.  برخورداند اجتماعی سرمایه از بیکاران

 بیشتر فرزندان شغلی موقعیت اجتماعی سرمایه افزایش با اینکه باالخره و ندارد معناداری رابطه پدر شغل با اجتماعی سرمایه

 (4831، سمیعی.)شود می

ختند آنها به این موضوع پردا نده امطالعه ای را هوفر و همکارانش تحت عنوان رشد سرمایه اجتماعی در آمریکا انجام داد -4 

( در مواقع اضطراری از ماعی یعنی دست یابی به کمک زمانی)وقت( و کمک مالی)پولکه آیا دست یابی خانواده به سرمایه اجت

، ارتباط معناداری و دوستان سرمایه گذاری کرده اند خویشاوندان با وقت قبلی و پولی که در گذشته از همان خویشاوندان

سال در شهرهای آمریکا بوده است روش جمع آوری  43حقیق والدین بچه های زیر وجود دارد یا خیر ؟ جامعه آماری ت

اطالعات از طریق پرسش نامه بوده است . مروری بر نتایج تحقیق نشان می دهد که والدینی که قبال در شبکه های دوستانه 

ر سرمایه اجتماعی  بین این دو گروه به . به عبارت دیگدوستان داشتند ثبت نام کرده اند انتظار بالقوه بیشتری برای کمک از

 توسط سرمایه به یابی دست یعنی اند اجتماعی سرمایه رشد در فرایند یک وجود به معتقد محققان اینوجود آمده است 

 سه از پردازد می آن به خود تحقیق در همکارانش و هوفر که مدلی. گذارند می تاثیر گذاری سرمایه بر که هایی کننده تعیین

 دپارتمان استاد برد ویت رابرت -1. اجتماعی سرمایه به دسترسی ،ها گذاری سرمایه ،ها کننده تعیین : است شده تشکیل جزء

 شغلی رضایت بر آن تاثیر و اجتماعی سرمایه خصوص در تحقیقی 9118 سال در جانسون پورگ پیترز دانشگاه ارتباطات

 66 خود آماری جامعه نفر 81111 از و است بوده پیمایشی صورت به حققم این بررسی مورد روش.  اند داده انجام کارمندان

 اتاق در کارمند هر که ای نامه پرسش طراحی با ایشان.  بود کرده انتخاب پایین احتمالی دقت با تصادفی صورت به را نفر

 وابسته  متغییر و اجتماعی هسرمای تحقیق این مستقل متغیر.  کرد می سواالت به پاسخگویی به اقدام ، کار این به مخصوص

 سازی مفهوم کار محل در اجتماعی روابط شبکه با بود گرفته قرار مطالعه مورد تحقیق این در که باشد می شغلی هویت آن

 . گروهی دوستی و  دوستی:  از عبارتند که شده استفاده آن گیری اندازه برای شاخص دو.  بود شده
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سرمایه 

اجتماعی 

 خانوادگی

 

 

 فرضیات تحقیق :   

 .دارد وجود داری معنی رابطه آنها شغلی آرزوهای با جوانان خانوادگی ارتباطات میزان بین رسد می نظر به-1

 .دارد وجود داری معنی رابطه آنها شغلی آرزوهای با جوانان خانوادگی اعتماد میزان بین رسد می نظر به-2

 .دارد وجود داری معنی رابطه آنها شغلی آرزوهای با جوانان خانوادگی مشارکت و همکاری میزان بین رسد می رنظ به-3

 .دارد وجود داری معنی رابطه آنها شغلی آرزوهای با جوانان والدین انتظارات میزان بین رسد می نظر به-4

 .دارد وجود داری معنی وتتفا خانوادگی سرمایه با والدین حیات وضعیت بین رسد می نظر به-5

 .دارد وجود داری معنی رابطه آنها شغلی آرزوهای با جوانان خانوادگی سرمایه شناختی بعد بین رسد می نظر به-6

 .دارد وجود دار معنی رابطه آنها شغلی آرزوهای با جوانان خانوادگی سرمایه ساختاری بعد بین رسد می نظر به-7

 .دارد وجود رابطه جوانان شغلی آرزوهای و پدر التتحصی سطح بین رسد می نظر به-8

 .دارد وجود رابطه جوانان شغلی آرزوهای و  مادر تحصیالت سطح بین رسد می نظر به-9

مفهوم : آرزوهای 

 شغلی

بعد اصلی : رسیدن 

 به شغل

 معرف : شغل

دگیاعتماد خانوا  

 ارتباطات خانوادگی

 همکاری خانوادگی 

 انتظارات والدین

 /طظ

 /طظارات والدین

 بعد شناختی

 بعدساختاری



 

 

 .دارد وجود دار معنی رابطه آنها شغلی آرزوهای با جوانان خانوادگی سرمایه بین رسد می نظر به-11

   

 شناسی روش

 سنجش منظور به اسنادی و ای کتابخانه منابع از ها داده آوری جمع برای و بوده تحلیلی -توصیفی حاضر مقاله تحقیق روش

. است شده استفاده( پرسشنامه) میدانی روش از بررسی، مورد جامعه در جوانان شغلی آرزوهای به نگرش و سرمایه اجتماعی

.  باشد می ری شهر شهرستان دانشگاهی پیش و دبیرستان سوم سال دختر آموزان دانش شامل تحقیق این آماری جمیعت

 کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم(.  فیزیک ریاضی و تجربی علوم ، انسانی علوم های رشته در دولتی های دبیرستان)

 است بوده(  احتمالی غیر)  اتفاقی صورت به گیری نمونه تحقیق این در. است شده برآورد خطا درصد 5 اساس بر که نفر 211

 حاضر پژوهش تحلیل مدل براساس،  خانواده اجتماعی سرمایه: مستقل متغییر:  ها متغییر عملیاتی و نظری تعاریف.

 جهت تواند می شخص که منبعی یا مولد است ثروتی سرمایه .باشد می مستقل متغییر عنوان به خانواده اجتماعی سرمایه

 ، فیزیکی سرمایه:  از عباتند که دارد مختلفی انواع سرمایه(  128: 1388،آلبرو. ) گیرد بکار دیگر اضافی منابع یا درآمد ایجاد

  سرمایه ، سرمایه از منظور پژوهش این در که ، اجتماعی سرمایه و نمادین سرمایه ، فرهنگی سرمایه ، اقتصادی سرمایه

 کلمن.  است اجتماعی سرمایه از منبعی و نوع خانواده اجتماعی سرمایه : خانواده اجتماعی سرمایه .باشد می خانواده اجتماعی

 خانواده اجتماعی سرمایه(  2111رایت،. )  کند می یاد خانواده اجتماعی سرمایه عنوان به والدینشان و جوانان بین رابطه از

 درون اجتماعی سرمایه شناخت به فقط تحقیق این در که باشد می خانواده بیرون و خانواده درون اجتماعی سرمایه شامل

 . شود می تقسیم(  ذهنی)  شناختی و(عینی) ساختاری بعد دو به خانواده درون اجتماعی سرمایه.  پردازیم می انوادهخ

 مفهوم بعد مولفه

 وضعیت حیات والدین

 میزان تحصیالت والدین

 وضعیت اشتغال والدین

وضعیت زندگی )زندگی با کدام 

 یک از اعضای خانواده(

 

 

 ساختاری )عینی(

 

 

 

 

 

 

        یه اجتماعی خانوادگیسرما

  ارتباطات اعضای خانواده

 اعتماد خانوادگی شناختی )ذهنی (

 همکاری و مشارکت خانوادگی

 انتظارات والدین

 



 

 

 می اثر جوانان شغلی آرزوهای بر متعددی عوامل که است نظرشان مورد شغل به جوانان های خواست: شغلی آرزوهای 

 جوانان اطالع و استعداد ، جنسیتی و قالبی های نگرش ، هستند آن در افراد که ای طبقه ، خانواده:  از عبارتند که گذارد

 زمینه این در نظران صاحب و پیشین تحقیقات از پرسشنامه اعتبار از اطمینان منظور به . شغلی های فرصت و شرایط به نسبت

 دهنده نشان کرونباخ آلفای واقع در. است شده استفاده کرونباخ آلفای ضریب از تحقیق پایایی تعیین برای. شد گرفته کمک

 سرمایه اجتماعی خانواده پرسشنامه برای کرونباخ آلفای ضریب تحقیق این در که هاست گویه درونی همسانی و درونی انسجام

 که آمد ستد به 76/1 نیز آرزوی شغلی جوانان سنجش پرسشنامه برای و است مناسبی سطح در و آمده دست به% 93

. شدند تحلیل استنباطی و توصیفی آمار سطح در spss آماری افزار نرم از استفاده با شده آوری جمع های داده. است مطلوب

 استفاده F آزمون و T آزمون و پیرسون همبستگی آزمون از ها داده و ها فرضیه نوع به توجه با ها، داده تحلیل و تجزیه برای

 مراحل در آن پایایی و اعتبار احراز از پس نامه پرسش. است بوده( پژوهشگر ساخت) نامه پرسش حاضر پژوهش در. است شده

 سعی ابتدا منظور، همین به. گرفت قرار استفاده مورد نهایی مرحله در -نیاز مورد های داده آوری جمع برای- تحقیق، مقدماتی

 گویه بهترین انتخاب برای یا و شوند، استخراج پیشین های حقیقت های گویه از یا سنجند می را تغییر متغیر که هایی گویه شد

 متخصصان و استادان به شده تدوین نامه پرسش دیگر بار یک سپس. شود گرفته کمک دیگر اساتید و محققین نظرات از ها

 .شد استفاده پرسشنامه تصحیح برای ها آن نظرات از و شد داده نشان

 تجزیه و تحلیل داده ها

 ارتباطات آنها درصد 64 یعنی پاسخگویان بیشتر کنیم می مشاهد زیر جدول در که طور همان :ارتباطات خانوادگی

 نیز گویان پاسخ از درصد 41باالیی، خانوادگی ارتباط از گویان پاسخ از درصد 42 .اند دانسته متوسط، حد در را خود خانوادگی

 . باشد می 92/42 خانوادگی ارتباطات میانگین همچنین ؛دداشتن قرار پایینی حد خانوادگی ارتباطات از

 ارتباطات خانوادگی توزیع پاسخگویان بر حسب: 1شماره  جدول

 ارتباطات خانوادگی فراوانی درصد

 کم 84 41%

 متوسط 493 64%

 زیاد 83 42%

 جمع 911 411%

 
 توصیف دادهای کمی متغییرارتباطات خانوادگی: 0جدول شماره 

 متغیر تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار واریانس

 ارتباطات خانوادگی 022 66 36 49/29 0/43 37/86

 



 

 

رصد اعتماد خانوادگی خود د 85همان طور که در جدول زیر مشاهده می کنیم بیشتر پاسخگویان یعنی  :اعتماد خانوادگی

 می باشد. 11/38مچنین میانگین اعتماد خانوادگی درصد نیز کم دانسته اند .ه 8درصد در حد متوسط و  63،را زیاد

 اعتماد خانوادگی توزیع پاسخگویان بر حسب :6شماره  جدول

 ارتباطات خانوادگی فراوانی درصد

 کم 10 1%

 متوسط 74 81%

 زیاد 116 13%

 جمع 911 411%

 

 توصیف دادهای کمی متغییراعتماد خانوادگی: 1جدول شماره 

 متغیر تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار واریانس

 اعتماد خانوادگی 022 15 90 65/14 0/89 159/44

 
درصد مشارکت خانوادگی  8/32همان طور که در جدول زیر مشاهد می کنیم بیشتر پاسخگویان یعنی  :مشارکت خانوادگی

 55/10مشارکت خانوادگی  میانگین درصد نیز کم دانسته اند .همچنین 1درصد در حد متوسط و  8/68را  در سطح زیاد، 

 می باشد.

 مشارکت خانوادگی توزیع پاسخگویان بر حسب : 8شماره  جدول

 ارتباطات خانوادگی فراوانی درصد

 کم 494 60/5%

 متوسط 71 1/81%

 زیاد 8 4%

 جمع 911 411%

 
 توصیف دادهای کمی متغییرمشارکت خانوادگی: 3جدول شماره 

 متغیر تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار واریانس

 مشارکت خانوادگی 022 6 29 12/88 0/29 17/97

 

درصد انتظارات  8/32همان طور که در جدول زیر مشاهده می کنیم بیشتر پاسخگویان یعنی  :انتظارات والدین از جوانان

 می باشد .  88/5ن انتظارات والدین درصد زیاد دانسته اند .همچنین میانگی 8/9درصد کم و  62والدین خود را متوسط،

 انتظارات والدین توزیع پاسخگویان بر حسب: 3شماره  جدول

 انتظارات والدین فراوانی درصد



 

 

 کم 61 81%

 متوسط 494 1/61%

 زیاد 42 1/2% 

 جمع 911 411%

 
 توصیف دادهای کمی متغییر انتظارات والدین: 5جدول شماره 

 متغیر تعداد حداقل حداکثر نمیانگی انحراف معیار واریانس

 انتظارات والدین 022 4 15 8/55 0/16 85/26

 

درصد اصال دوست ندارند در آینده  62همان طور که در جدول زیر مشاهده می شود بیشتر پاسخگویان یعنی  :شغل آینده

درصد نیز تا حدودی  49د و درصد تا حدودی به شغل مورد عالقه خود آشنایی دارن 14شغل پدر ومادر خود داشته باشند ،

  دوست دارید در آینده چه شغلی داشته باشید ؟ .ورد عالقه خود را کسب خواهند کردفکر می کنند که در آینده شغل م

توزیع پاسخگویان بر حسب شغل آینده :9شماره جدول   

 جمع خیلی زیاد زیاد تا حدودی اصال شغل آینده

ومادر خورد را (چقدر دوست دارید در آینده شغل پدر 4

 داشته باشید ؟
 911 6 3 43 483 فراوانی

 %411 %8 %4 %94 %62 درصد

 911 96 61 413 6 فراوانی (آیا اصال به شغل مورد عالقه خود آشنایی دارید ؟9

 %411 %48 %81 %14 %8 درصد

(فکر می کنید  چقدر امکان دارد که در آینده در شغل 8

 مورد عالقه خود کار کنید؟
 911 92 19 34 41 وانیفرا

 %411 %1/44 %86 %49 %1/1 درصد

 

 دوست دارید مشاغل آینده خود را مطابق با شغل کدام یک از افراد انتخاب می کنید؟ 

درصد دوست دارند مشاغل آینده  خود را  1/68همان طور که در جدول زیر مشاهده می شود بیشتر پاسخگویان یعنی  

درصد گفته اند شغل  1/6درصد گفته اند شغل را مطابق شغل پدر ، 48ام خود انتخاب کنند و مطابق با شغل دوستان و اقو

 درصد نیز گفته اند مطابق شغل برادر شغل خود را انتخاب خواهند کرد. 4درصد گفته اند شغل خواهر و  48مادر، 

 توزیع پاسخگویان بر حسب  الگوی شغلی: 12شماره  جدول

 الگوی شغلی فراوانی درصد

 پدر 96 48%

 مادر 48 1/6%

 خواهر 96 48%

 برادر 3 4%



 

 

 دوستان و اقوام 491 1/68%

 جمع 911 411%

 

درصد آرزوهای خود را در حد  86همان طور که در جدول زیر مشاهده می کنیم بیشتر پاسخگویان یعنی  آرزوهای شغلی:

 .می باشد09/11انگین آرزوهای شغلی میدرصد نیز کم دانسته اند .همچین  3درصد در حد زیاد ، 68متوسط،

 آرزوهای شغلی توزیع پاسخگویان بر حسب :11شماره  جدول

 آرزوهای شغلی فراوانی درصد

 کم 44 1%

 متوسط 416 18%

 زیاد 11 81%

 بی جواب 41 %5

 جمع 911 411%

 
 توصیف دادهای کمی متغییرآرزوهای شغلی: 10جدول شماره 

 متغیر تعداد حداقل حداکثر نگینمیا انحراف معیار واریانس

 آرزوهای شغلی 200 23 50 41/29 0/36 26/68

  

نتایج  .آنها رابطه معنی داری وجود دارد به نظر می رسد بین میزان ارتباطات خانوادگی جوانان با آرزوهای شغلی :فرضیه اول

رابطه معناداری را نشان می نان با آرزوهای شغلی میزان ارتباطات خانوادگی جوابه دست آمده از انجام پیرسون بین دو متغیر 

که مشاهده می  طور همان .آن مطلوب می باشد 222/2و سطح معناداری 608/2. در این باره ضریب همبستگی برابر با دهد

که هر چه میزان ارتباطات خانوادگی بیشتر باشد  یعنی می توان نتیجه گرفت ،است ومثبت  شود رابطه همبستگی خوب

 وها و توقعات شغلی نیز بیشتر می شود و برعکس.) فرضیه تایید شد(آرز

 میزان ارتباطات خانوادگی جوانان با آرزوهای شغلی آنهانتایج  آزمون همبستگی پیرسون بین : 16شماره جدول 

 شغلیمیزان ارتباطات خانوادگی جوانان/ آرزوهای  آزمون آماری

 

 r = 0/325 ضریب همبستگی پیرسون

 S=0/000 ناداریسطح مع

 022 تعداد معتبر

 



 

 

نتایج به  به نظر می رسد بین میزان اعتماد خانوادگی جوانان با آرزوهای شغلی آنها رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیه دوم:

نشان می را بطه معناداری را  میزان اعتماد خانوادگی جوانان با آرزوهای شغلی آنهادست آمده از انجام پیرسون بین دو متغیر 

که  طور آن مطلوب می باشد .همان 229/2درصد و سطح معناداری 133/2. در این باره ضریب همبستگی برابر با  دهد

میزان اعتماد  میزان یعنی می توان نتیجه گرفت که هر چه ،استدر حد خوب و مثبت  مشاهده می شود رابطه همبستگی 

ن آرزوهای شغلی آنها نیز بیشتر و باالتر خواهد رفت و با کاهش اعتماد خانوادگی جوانان بیشتر باشد و باالتر رود میزا

 ) فرضیه تایید شد(.رزوهای شغلی نیز کاهش خواهد یافتخانوادگی میزان آ

 میزان اعتماد خانوادگی جوانان با آرزوهای شغلی آنها نتایج  آزمون همبستگی پیرسون بین : 11شماره  جدول 

 خانوادگی جوانان/ آرزوهای شغلیمیزان اعتماد  آزمون آماری

 

 r =0/177 ضریب همبستگی پیرسون

 S=0/009 سطح معناداری

 022 تعداد معتبر

 

به نظر می رسد بین میزان همکاری و مشارکت خانوادگی جوانان با آرزوهای شغلی آنها رابطه معنی داری وجود  فرضیه سوم:

 میزان همکاری و مشارکت خانوادگی جوانان با آرزوهای شغلین بین دو متغیر پیرسوآزمون  نتایج به دست آمده از انجام  .دارد

آن مطلوب  222/2درصد و سطح معناداری  093/2. در این باره ضریب همبستگی برابر با  طه معناداری را نشان می دهدابر

میزان  یجه گرفت که هر چهیعنی می توان نت ،استو مثبت  که مشاهده می شود رابطه همبستگی خوب طور می باشد .همان

فرضیه  )قعات  شغلی آنها نیز بیشتر میشود.همکاری و مشارکت خانوادگی جوانان در خانواده بیشتر باشد میزان آرزوها و تو

 تایید شد(

 میزان همکاری و مشارکت خانوادگی جوانان با آرزوهای شغلی آنها نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین :18شماره جدول 

 میزان همکاری و مشارکت خانوادگی جوانان/ آرزوهای شغلی آماریآزمون 

 

 r =0/297 ضریب همبستگی پیرسون

 S=0/000 سطح معناداری

 022 تعداد معتبر

 

نتایج  به نظر می رسد بین میزان انتظارات والدین جوانان با آرزوهای شغلی آنها رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیه چهارم:

رابطه معناداری را نشان  میزان انتظارات والدین جوانان با آرزوهای شغلیپیرسون بین دو متغیر آزمون از انجام به دست آمده 

فرضیه رد  .می باشدنآن مطلوب  292/2درصد و سطح معناداری  -102/2. در این باره ضریب همبستگی برابر با  می دهدن

 شد(



 

 

 

 

 

 میزان انتظارات والدین جوانان با آرزوهای شغلی آنها ن بیننتایج  آزمون همبستگی پیرسو :13شماره جدول 

 انتظارات والدین جوانان/ آرزوهای شغلی آزمون آماری

 

 r = -0/120 ضریب همبستگی پیرسون

 S=0/090 سطح معناداری

 022 تعداد معتبر

 

بررسی های  .داری وجود دارد وادگی تفاوت معنیبه نظر می رسد بین وضعیت حیات والدین با سرمایه خان فرضیه پنجم:

و میانگین  12/163برابر  استسرمایه خانوادگی کسانی که پدرانشان در قید حیات  آماری حاکی از آن است که میانگین 

افته های بدست آمده حاکی از آن ی .گزارش شده است 30/109سرمایه خانوادگی کسانی که پدرانشان در قید حیات نیست  

 . می گردد رد می باشدپس این فرضیه نکه مطلوب  605/2و سطح معنی داری حاصل 13/1ر براب Tاست که آماره

ی وجود ندارد و گرفت بین سرمایه خانوادگی افراد بر حسب وضعیت حیات پدرانشان تفاوت معنادار بنابراین می توان نتیجه

ایه خانوادگی کسانی که مادرانشان در قید سرمبررسی های آماری حاکی از آن است که میانگین همچنین  .تقریبا یکسان است

گزارش شده 82/103و میانگین سرمایه خانوادگی کسانی که مادرانشان در قید حیات نیست ، 20/163برابر  استحیات  

 می باشدنکه مطلوب 630/2و سطح معنی داری حاصل 29/1برابر  Tافته های بدست آمده حاکی از آن است که آمارهی .است

گرفت سرمایه خانوادگی افراد بر حسب وضعیت حیات مادرانشان تفاوت  بنابراین می توان نتیجه .می گردد رد ه پس این فرضی

 ) فرضیه رد شد (ی وجود ندارد و تقریبا یکسان است.معنادار
 وضعیت حیات والدین باسرمایه خانوادگی نتایج آزمون تی دو نمونه مستقل پیرامون :13جدول شماره 

 سرمایه خانوادگی تعداد میانگین انحراف معیار طای معیار میانگینخ آزمون آماری
T=1/16 1/12 15/55 136/10 192 درقید حیات بودن  بله

 پدران
S=0/328 3/19 9/02 129/62 8 خیر 

T=1/09 1/10 15/47 136/02 196 در قد حیات بودن  بله

 خیر S=0/362 3/84 7/68 127/50 4 مادران

 

نظر می رسد بین بعد شناختی سرمایه خانوادگی جوانان با آرزوهای شغلی آنها رابطه معنی داری وجود به  فرضیه ششم:

رابطه  میزان سرمایه خانوادگی جوانان با آرزوهای شغلیپیرسون بین دو متغیر آزمون نتایج به دست آمده از انجام  دارد.



 

 

پس  .آن مطلوب می باشد223/2و سطح معناداری  103/2با   . در این باره ضریب همبستگی برابررا نشان می دهدمعناداری 

می توان نتیجه گرفت که هر چه سرمایه خانوادگی جوانان باالتر رود؛ آرزوهای شغلی آنها نیز باالتر خواهد رفت و برعکس.) 

 فرضیه تایید شد(

 

 

 جوانان با آرزوهای شغلی آنهابعد شناختی سرمایه خانوادگی  نتایج  آزمون همبستگی پیرسون بین :15شماره جدول 

 شغلیمیزان بعد شناختی سرمایه خانوادگی جوانان/ آرزوهای  آزمون آماری

 

 r =0/126 ضریب همبستگی پیرسون

 S=0/007 سطح معناداری

 022 تعداد معتبر

 

 .ده معنی دار وجود دارلی آنها رابطبه نظر می رسد بین بعد ساختاری سرمایه خانوادگی جوانان با آرزوهای شغ :هفتمفرضیه 
رابطه معناداری را  نتایج بدست آمده از انجام پیرسون بین دو متغییر بعد ساختاری سرمایه خانوادگی جوانان با آرزوهای شغلی

 )فرضیه رد شد (آن مطلوب نمی باشد. 461/1و سطح معناداری 153/1 . در این باره ضریب همبستگی برابرنشان نمی دهد

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بعدساختاری سرمایه خانوادگی جوانان با آرزوهای شغلی آنها :19شماره جدول 

 شغلیمیزان بعد ساختاری سرمایه خانوادگی جوانان/ آرزوهای  آزمون آماری

 

 r =0/053 ضریب همبستگی پیرسون

 S=0/461 سطح معناداری

 022 تعداد معتبر

 

نتایج به دست آمده از  طح تحصیالت پدر و آرزوهای شغلی جوانان رابطه وجود دارد.به نظر می رسد بین س :فرضیه هشتم

سطح تحصیالت پدر و آرزوهای شغلی حاکی از آن است که بین این  بین دو متغیرآزمون های کای اسکوالر و وی کرامر  انجام 

کمتر از  پدرانشان تحصیالت پایینی دارند، به طوری که آرزوهای شغلی جوانانی که .معنی داری وجود دارد دو متغیر را بطه

) ست که پدران تحصیل کرده ای دارند.افرادی است که پدارانشان تحصیالت باالتری را دارند و آرزوهای شغلی جوانانی باال

 فرضیه تایید شد (

 توزیع  آرزوهای شغلی جوانان بر حسب سطح تحصیالت پدر :21شماره جدول 



 

 

 سطح تحصیالت پدر بیسواد راهنمایی دیپلم پلمفوق دی لیسانس فوق لیسانس
 آرزوهای شغلی

 کم 8/88% 1 4/44% 1 1 1

 متوسط 11% 6/13% 64/3 % 2/49% %33/3 %33/3

 باال 16/7% 4/44% 8/94% %57/1 %66/7 1/66%

 جمع 111% 111% % 111 111% 111% 111%

 

 
 متغییرهای سطح تحصیالت پدر و آرزوهای شغلی نتایج آزمون کای اسکوالر و وی کرامر بین : 21شماره جدول 

 آزمون آماری شرح تحصیالت پدر / آروزهای شغلی جوانان

 آزمون کای اسکوالر 0/410

 سطح معنا داری 0/000

 آزمون وی کرامر 0/290

 تعداد معتبر 211

 

نتایج به دست آمده از  .ود داردبه نظر می رسد بین سطح تحصیالت مادر  و آرزوهای شغلی جوانان رابطه وج :فرضیه نهم

سطح تحصیالت مادر  و آرزوهای شغلی حاکی از آن است که بین  بین دو متغیرآزمون های کای اسکوالر و وی کرامر  انجام

کمتر  . به طوری که آرزوهای شغلی جوانانی که مادرانشان تحصیالت پایینی دارند،تغیر را بطه معنی داری وجود دارداین دو م

ت که مادارن تحصیل کرده ای و آرزوهای  شغلی جوانانی باالس ادی است که مادرانشان تحصیالت باالتری را دارنداز افر

 (دارند.)فرضیه تایید شد

 توزیع آرزوهای شغلی جوانان بر حسب سطح تحصیالت مادر :22شماره جدول 

 /سطح تحصیالت مادر بیسواد راهنمایی دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس
 آرزوهای شغلی

 کم 41% 1 3/49% 1 1 1

 متوسط 41% 1/66% 8/14% 4/44% 8/88% 8/88%

 باال 91% %33/3 2/81% 6/11% 66/7% 1/66%

 جمع 111% 111% 111% 111% 111% 111%

 

 نتایج آزمون کای اسکوالر و وی کرامر بین متغیرهای  سطح تحصیالت مادر و آرزوهای شغلی :23شماره جدول 
 آزمون آماری صیالت مادر /آروزهای شغلی جوانانسطح تح

 آزمون کای اسکوالر 0/415

 سطح معنا داری 0/000

 آزمون وی کرامر 0/293

 تعداد معتبر 211



 

 

 

نتایج بدست  .به نظر می رسد بین سرمایه خانوادگی جوانان با آرزوهای شغلی آنها رابطه معنی دار وجود دارد :دهمفرضیه 

. در این ا رابطه معناداری را نشان می دهدیرسون بین دو متغییر سرمایه خانوادگی جوانان با آرزوهای شغلی آنهآمده از انجام پ

ابطه . همان طور که مشاهده می شود رآن مطلوب می باشد 117/1معناداری و سطح  127/1باره ضریب همبستگی برابر 

 چه میزان سرمایه خانوادگی بیشتر باشد آرزوها و توقعات ، یعنی می توان نتیجه گرفت که هرهمبستگی خوب و مثبت است

 ) فرضیه تایید شد (شغلی نیز بیشتر می شود و بر عکس.

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سرمایه خانوادگی جوانان با آرزوهای شغلی آنها :24شماره جدول 

 شغلیخانوادگی جوانان/ آرزوهای  سرمایهمیزان  آزمون آماری

 

 r =0/127 مبستگی پیرسونضریب ه

 S=0/007 سطح معناداری

 022 تعداد معتبر

 

 نتیجه گیری:

برای پاسخ به  سوال اصلی این پژوهش این بود که آیا سرمایه اجتماعی خانواده بر روی آرزوهای شغلی جوانان نقش دارد ؟ 

اب کردیم و پس از گردآوری داده های مورد را  انتخ 91نفر از دانش آموزان مدارس منطقه  911این سوال نمونه ای معادل 

د ، سرمایه اجتماعی خانواده بود که نتایج بعمتغییر مستقل در این پژوهش. تحلیل آنها به نتایجی دست یافتیمنیاز و تجزیه و 

درصد  28 ، این گونه می باشد که به لحاظ زندگی با کدام یک از اعضا بیشترین فراوانی باساختاری به تفکیک مولفه های آن

اقوام و سایر در خانواده درصد مربوط به حضور پدر و 4مربوط به حضور پدر و مادر هر دو با هم در خانواده و کمترین فراوانی با 

درصد مربوط به در قید حیات بودن و  23درصد و مادر  26. در مورد وضعیت حیات والدین بیشترین فراوانی پدر می باشد

درصد مربوط  64درصد می باشد . در مورد شغل پدر بیشترین فراوانی با  9درصد و مادر با  4پدر با  کمترین فراوانی مربوط به

درصد مربوط به بازنشسته ها می باشد. همچنین در مورد شغل مادر بیشترین  فراوانی  با  8به شغل آزاد و کمترین فراوانی با 

. نتایج میزان تحصیالت پدر و صد مربوط به مشاغل دولتی می باشدرد 9درصد مربوط به خانه داری و کمترین فراوانی  با  29

درصد و کمترین فراوانی مربوط  به  49درصد و مادر با  43مادر نشان داد که بیشترین فراوانی مربوط به مقطع دیپلم  با 

 درصد برای پدران و برای مادران در مقطع لیسانس می باشد .  8مقطع فوق لیسانس با 

و ون همبستگی پیرسون بین بعد ساختاری سرمایه خانوادگی  جوانان با آرزوهای شغلی نشان می دهد که بین این دنتایج آزم

خود دارای مولفه هایی چون اعتماد، . همانطور که در فصل قبل اشاره شد بعد شناختی بعد رابطه معناداری وجود ندارد

د که نتایج  بدست آمده نشان داد که در میزان ارتباطات  خانوادگی ، انتظارات والدین و همکاری و مشارکت می باشارتباطات

خانوادگی در حد  درصد مربوط به ارتباطات 41درصد و کمترین فراوانی  با  64بیشترین فراوانی مربوط به ارتباطات باال با 

درصد   13ه اعتماد خانوادگی باال با درمورد میزان اعتماد خانوادگی نتایج نشان داد بیشترین فراوانی مربوط بپایین می باشد. 



 

 

نتایج تحقیق در مورد میزان همکاری و درصد  است.  1که در سطح پایین با  و کمترین فراوانی مربوط به اعتماد خانوادگی

 درصد مربوط به همکاری و مشارکت باال و کمترین فراوانی مربوط  1/61مشارکت در خانواده نشان داد که بیشترین فراوانی با 

. و در نهایت نتایج توصیف آماری نشان داد که بیشترین فراوانی درصد می باشد 4پایین با به همکاری و مشارکت خانوادگی  

درصد مربوط به سطح  81درصد مربوط به انتظارات باال و کمترین فراوانی با  1/2درباره میزان  انتظارات والدین از فرزندان با 

 . زندان می باشدظارات والدین از فرپایین انت

. درمورد عالقه به شغل آینده برحسب اولویت بیشترین هش آرزوهای شغلی جوانان بوده استمتغییر وابسته در این پژو 

. درمورد اولویت و کمترین فراوانی مربوط به موزیسین و خانه داری بوده استپزشکی  84فراوانی درمورد اولویت شغل اول 

و بازیگری بوده است همچنین درمورد اولویت  رین فراوانی به خانه داریبوط به معلمی و کمتشغل دوم بیشترین فراوانی مر

. درمورد الگوی شغلی بیشترین فراوانی مربوط به دکتری بوده استشغل سوم بیشترین فراوانی مربوط به معلمی و کمترین 

. همچنین نتایج درصد بوده است 4ا فراوانی بدرصد و کمترین  1/68فراوانی مربوط به الگوی شغلی  دوستان و اقوام با 

درصد که  بی  1درصد مربوط به آرزوهای شغلی و کمترین فراوانی با  18آرزوهای شغلی  نشان  داد که بیشترین فراوانی با 

 . ه اند مربوط به آرزوهای شغلی استجواب بود

ستگی پیرسون بین ارتباطات خانوادگی جوانان با : نتایج آزمون همباین می باشدنتایج حاصل از آزمون فرضیات به شرح  

آرزوهای شغلی آنها رابطه معنا دار وجود دارد با توجه به سطح معناداری آن می توان گفت این رابطه مستقیم و قوی است به 

که بین اعتماد . نتایج نشان می دهد ای شغلی آنها افزایش پیدا می کند، آرزوهافزایش ارتباطات خانوادگی جوانانطوری که با 

خانوادگی جوانان با آرزوهای شغلی آنها رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه طوری است که  با افزایش اعتماد به جوانان 

آرزوهای شغلی آن ها باالمی رود . نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین میزان  همکاری و مشارکت خانوادگی با آرزوهای 

آن ها . نتایج نشان می دهد بین میزان انتظارات والدین از جوانان و آرزوهای شغلی ان می دهدنش شغلی رابطه معناداری را

ی آنها رابطه معناداری وجود همچنین بین بعد شناختی سرمایه خانوادگی جوانان با آرزوهای شغل .رابطه معناداری وجود ندارد

. درمورد ها هم باالتر خواهد رفت و بالعکس؛ آرزوهای شغلی آندمایه خانوادگی جوانان باالتر رو. به طوری که هرچه سردارد

وضعیت حیات والدین با میزان سرمایه خانوادگی رابطه ای وجود ندارد نتایج آزمون  همبستگی پیرسون بین سطح تحصیالت 

طح تحصیالت والدین . به این معنا که با افزایش سن رابطه معناداری را نشان می دهدپدر و مادر با آرزوهای شغلی جوانا

. یعنی وهای شغلی  آنها رابطه وجود دارد. همچنین بین سرمایه خانوادگی جوانان با آرزآرزوهای شغلی شان افزایش می یابد

  شغلی نیز بیشتر می شود و بالعکس. هرچه میزان سرمایه خانوادگی بیشتر باشد آرزوها و توقعات

، جوانان و حتی مسئوالن و معلمان مدرسه اصطالح ناآشنایی بود انش آموزانعی خانواده برای دازآن جا که سرمایه اجتما

، با همکاری دانشجویان در اختیارمسئولین آموزش و پرورش مراکز استان ها گردد این گونه تحقیقات دانشجویی پیشنهاد می

یه اجتماعی خانواده مهیا گردد و ، عوامل تقویت سرماهقرار گیرد تا ضمن باال بردن آگاهی های عمومی جامعه در این زمین

. دیگر این عرصه ها از جمله عرصه شغلی گردد استفاده شایسته ای از سرمایه اجتماعی خانواده برای پیشرفت جوانان در همه

که پیشنهاد می گردد تحقیقی طولی در زمینه سرمایه اجتماعی خانواده و تاثیرات آن انجام گیرد تا بتوان به نحو شایسته 

نده روشن بهره رات مثبت سرمایه اجتماعی را بر جوانان و به طور کلی افراد جامعه به اثبات رساند و از آن برای داشتن آیتاثی

. همچنین پیشنهاد می گردد این گونه تحقیقات میان چندین استان متفاوت انجام پذیرد تا با اطمینان برداری بهینه نمود

 .مورد جامعه بومی به اثبات رساند عه شناسی را دربیشتری  بتوان قدرت تبیین نظریات جام
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