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  ي اجتماعی در بین پسران و دختران استان ایالمسرمایه
  با تأکید بیشتر بر دختران  

 یارمحمد قاسمی

  اسحاق قیصریان
  چکیده 

ي اجتماعی در میان دختران و پسران اسـتان ایـالم را مـورد بررسـی     ي حاضر وضعیت سرمایهمقاله
در بـین دو  ) ي اجتمـاعی  سـرمایه (ن صفت شود ابتدا میزان ایدر این راستا، تالش می. دهدقرار می

بـر  . ي دختران مورد بررسی قرار گیرددر میان نمونهرا سپس، عوامل مرتبط با آن ؛ شودجنس تعیین 
این اساس، نظریه محوري مورد استفاده، مبتنی بر آراي پاتنـام  بـوده، و در تکمیـل و تقویـت مـدل      

ي بدین منظور اطالعات مربوطه از یک نمونه. استاستفاده شده ي فوکویاما نظري مربوطه از نظریه
آوري جمـع سال سـن  15الم با داشتن حداقل نفري از  پسران استان ای 188نفري از دختران و  180

مورد ) SEM(معادالت ساختاري ي شده  و از طریق ضریب همبستگی رتبه اي اسپیرمن و الگوساز
ي اجتماعی در بین دختـران بـیش   دهد که سرمایهمیها نشان یافته. تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

چنـین، بـین متغیرهـاي قـانون پـذیري، امنیـت اجتمـاعی  و میـزان اسـتفاده از          هـم . از پسران است
و ي معنـا داري وجـود دارد؛ ولـی بـین تحصـیالت      رابطهي اجتماعی  با سرمایههاي جمعی   رسانه

تـوان گفـت دختـران در    در نتیجـه مـی   .ده اسـت ي معنا داري مشاهده نشرابطهي اجتماعی سرمایه
فرا  ) هاي جدید در مناسبات اجتماعیحاکی از گشایش گفتمان(هاي متنوعیي جدید، دریچهجامعه

 . کنندروي خود تجربه می

پذیري، روابط اجتماعی، امنیت اجتماعی، میـزان اسـتفاده   ي اجتماعی، قانونسرمایه  :واژگان کلیدي
  .هاي جمعیاز رسانه

  قدمهم
د را که پـس  یجد يک جامعهی يریگ بودند که شکل ین کسانیک نخستیشناسان کالس جامعه

ـ آنـان در ا . در حال تحقق بـود، گوشـزد کردنـد    آن ياز رنسانس و تحوالت بعد ، مـورد ن ی
به  يگریپس از د یکیدادند که  هید ارایجد ياز جامعه يا گانه دوگانه و سه  يهایشناس نوع

تطور ذهـن از اگوسـت کنـت، انسـجام      يمراحل سه گانه :به عنوان مثال .بودوسته یوقوع پ

                                       
   گروه علوم اجتماعی دانشگاه ایالم دانشیار  
  مسئول ينویسنده و  دانشجوي دکتري جامعه شناسی  
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از  یو صـنعت  ینظـام  ي، جامعـه سیتونجامعه و اجتماع از  ،میاز دورک یکیو ارگان یکیمکان
  ... .اسپنسر و 

ـ نظر از قبـول   صرف(شناسان  ن جامعهیا یتمام يها شهیقدر مشترك اند  یا رد تفکـر تکـامل  ی
 یکـه روابـط اجتمـاع    يا د بـود؛ جامعـه  یـ جد يبه نام جامعه یتی، واقع)انآن يدر آرا مستتر

و هم  یهم از لحاظ کم )Uphoff,1999(یاجتماع يهیسرما یعنی ؛آن یو شناخت يساختار
  .افته بودی یخاص يد سمت و سویجد يدا کرده  و در جامعهیتطور پ یفیاز نظر ک

به  تر شدن جهان اما با کوچک پا بود؛غرب و اروشناسان  جامعهن یگرچه محور مطالعات ا
) نه به طور کامل و مطلق ،البته(د یجد يگسترش ارتباطات، امواج تحول جامعه يواسطه

 ما هم شده است؛ ياست که وارد جامعه يا د و اکنون چند دههیگر را هم در نوردیجوامع د
آن  يته و ساز و کارهایدرنبا م یزندگ) خصوصاً(الم یو ا) عموماً(ران یما ا یکنون ي جامعهو 

از جمله گروه مختلف  يها، گروهیین فضایدر چن یعتاً زندگیطب. کند ین میرا تجربه و تمر
الم یدر ا زنان يایدن یدگرگون یعنی ن واقعه؛یا .ر خود قرار داده استیرا تحت تأثدختران 

  .دارد ینمود خاص
ن، یشـ یپ یاجتماع يز ساختار اقتصادبا کنده شدن ا المیا يکه جامعه است بالغ بر چند دهه

در حـال  ) خصوصـاً (و دختـران  ) عمومـاً (برد که اقشار گونـاگون آن   یبه سر م یتیدر وضع
 یلیا يا منطبق بر جامعه یاجتماع يهیسرما کی .هستند یاجتماع يهیدو نوع سرما ییجا هجاب

گـر،  یبـه سـخن د  . نین و نویشهرنش يجامعه برگر منطبق ید یاجتماع يهیو سرما ؛یو سنت
از  يگرین ساختار دیگزی، جا)مدرن یاجتماع يهیسرما(مدرن  یاز روابط اجتماع يساختار

  .شده است) یسنت یاجتماع يهیسرما( یروابط اجتماع
جهـان آنـان را    ستیکه ز یالمیدختران ا یاجتماع يهین سؤال مطرح است که سرمایا ،حال

ـ بـر م  یدارد و چـه عـوامل   یتیچه وضـع سه با پسران یدر مقادهد،  یشکل م ـ زان آن ی ن یدر ب
نظران صاحب يکرد با رجوع به آرام یخواه ین سؤال، سعیپاسخ به ا يبرا ؟مؤثرنددختران 
مـرتبط   يها هیضمن مرور نظر ،سپس .میکنرا مشخص  یاجتماع يهیف سرمایتعر یاجتماع
  .میورزن آن مبادرت ییه تبمسأله، ب بامرتبط  ي، با اتکا بر چارچوب نظریاجتماع يهیبا سرما

  
  يسازمفهوم
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شه یم که نه تنها همیشو یف مواجه میاز تعار یف گوناگونیبا ط یاجتماع يهیدر بحث سرما
ـ باعـث گرد  یتین وضعیبلکه اغلب با هم در رقابتند؛ چن ،با هم رفاقت ندارند مـا در   تـا ده ی

، یچلبـ (میباشـ  یاجتمـاع علوم  ين علمایدر ب يا ن مفهوم شاهد مناقشات گستردهیف ایتعر
1384 :4(. و  1فانیهان يلهوسیبه یاجتماع يهیسرما ينهیمقاله در زم نیلاو )به رشته )1916-

ـ بورد ،سپس ).69: 1385، يبه نقل از موسو ؛1998، وولکاك(ر درآمد یتحر ي در سـال   2وی
 :سـت از عبـارت ا  یاجتمـاع  يهیسـرما « :ف کردیتعر ن گونهیرا ا یاجتماع يهیسرما 1977
ـ مف يها تیکه در صورت لزوم، حما یارتباطات اجتماع يهیسرما ـ نما یجـاب مـ  ید را ای . دی
ت یـ ک موقعیـ خواهـد توجـه مـردم را در     یمـ  یکه شخصـ  یزمانغالباً  یاجتماع يهیسرما

  .»دیبه کار آ یاسیس يدر حرفه د مانند پولیو شا است يد، ضروریجلب نما مهم یاجتماع
عبارت است  یاجتماع يهیسرما«ف به مضمون ین تعریکه به اصالح انیضمن ا و بعدهایبورد

نسـبتاً   يشبکه يکه دارا یا گروهی، در دسترس فرد یکیزیر فیا غی یکیزیمجموع منابع ف :از
ــادوام ــات نهاد یب ــنا   یاز ارتباط ــا آش ــده ب ــه ش ــا یین ــتند   يه ــرم هس ــه و محت  »دو جانب

)Bourdieu,1992:119(، اعالم کرد » یسردست يها ادداشتی« سرانجام در مبادرت نمود؛
آشـکار   ییاست و جـا  یاجتماع يها یح دارائیتشر يلهی، تنها وسیاجتماع يهیسرما يواژه

بـه   یمختلفـ  يها بازده) یا فرهنگی ياقتصاد(کسان ی يها هیافراد مختلف با سرما شود که یم
ـ   یگروهـ  يهیسـرما  يریکه منـتج از وسـعت بـه کـارگ     آورند یمدست  ان اسـت  توسـط آن

ـ برگز يهـا  و معـروف انجمـن   معتبـر  يهاان سابق دانشگاهیدانشجو یلیفام يها هیسرما( ده ی
   ).Bourdieu ,1980:2( ...)ت و یاشراف

 يهیـ ن نظریتـر  و منسجمیبورد يهیاند که نظر یمدع یسیانگل شناسان جامعهاز  یگر چه بعض
بـه نظـر    اما )Fine,2000:46-53(است یاجتماع يهین مفهوم سرماییاسانه در تبشن جامعه

   .رسد یمنظر به  يو فرد یمیقد یکم یاجتماع يهیو به سرمای، توجه بورد)31: 1385(3لدیف
. د دارندیتأک یاجتماع يهیسرما يرمادیو غ يکارکرد ماد يگر، روینظران د از صاحب یبرخ
 یتمـاع را شـامل آن دسـته از روابـط اج    یاجتمـاع  يهیسرما )2002(4پکستن موردن یدر ا

  .دیل نمایرا تسه ير مادیا غی يماد يد کاالیتواند تول یداند که م یم
                                       

1 - Hanifan 
2 - Bourdieu 
3 - Field 
1 - Paxton 



4 
 

 يهیدر نظر. و استیگران و بوردیش از دیب یاجتماع يهیمفهوم سرما يدر ارتقا 1ر کلمنیتأث
 ایـن گونـه   را یاجتمـاع  يهیاو سـرما  .دهـد  یل میرا تشک ینظم اجتماع يهیپا ن مفهومیاو ا
 یو مؤسسات اجتمـاع  يشاوندیخوکه همراه ارتباطات  یمنابعوعه مجم« :ف کرده استیتعر

 يبـرا  ن منابعیا. د استیمف ا فرد جوانیبچه  یو ادراک یجامعه است و در گسترش اجتماع
ـ هـا و جوانـان مز   بچـه  یانسـان  يهیسـرما  يو در توسـعه  سـتند نیکسان یافراد مختلف  ت ی

تنها  یاجتماع يهیسرما از نظر او ).Coleman,1994:300(ندآیمیبه حساب  يا العاده فوق
 کلمـن  يگـر، بـرا  ید ياز سـو  ). Coleman,1990:334(در خانواده و جامعه وجود دارد

 سـت، بلکـه  ین ت تنهـا یک موجودیشود و صرفاً  یف میتعر با کاربرد آن یاجتماع يهیسرما
ا آنهـ  يدر همـه : مشـترك دارنـد   يهاست که دو مشخصـه تیاز موجود یمختلف يمجموعه

هستند که  ياعمال افراد يع کنندهیتسر آنها يوجود دارد و همه یاجتماعاز ساختار  يا جنبه
   ).Coleman,1994:302(ندادر داخل ساختار فعال

 چنـین را  یاجتمـاع  يهیسـرما  یاسـ یاز منظـر علـوم س   ییکایمردانشمند آ 2پاتنام يرابرت د
 است؛ یالت اجتماعیه مشخصات تشکاشاره کننده ب یاجتماع يهیسرما« :ف کرده استیتعر

 ،هماهنگ شده يهاتیع فعالیبا تسر توانند یکه م ها ارها و شبکهیچون اعتماد، مع یمشخصات
در سال  یعنی ؛پاتنام سه سال بعد ).Putnam,1993:167 (»جامعه را بهبود بخشند ییکارا

  :ر دادییتغ یر کمیف را با مضمون زین تعریا 1996
ارهـا و  یهـا، مع  شـبکه (اسـت   یاجتماع یمشخصات زندگ یاجتماع يهیمنظور من از سرما«

فعالیـت  ب اهداف مشترك خـود وارد  یتعق يبرا کنندگان شود تا شرکت یکه سبب م) اعتماد
    ).Putnam,1996:56(»شوندمشترك کاراتري 

ـ ی د؛یـ جد يامـا عنصـر   انـد؛  افتهین يرییتغ هیسه عنصر اول ف دوم پاتنامیبا توجه به تعر  یعن
را  یاجتماع يهیسرما يدهیا یاصل يهسته او بعدها .شده استبدان افزوده  کنندگان رکتش

   .ندینش یق ارتباطات به بار میقلمداد کرد که از طر یبا ارزش يها شبکه
 يها داخل شبکهر بر منافع موجود د یاجتماع يهیسرما شبکه، مفهوم لیکرد تحلیدر رو
 ؛Wellman & wortley 1990,؛ Granovetter,1973(د داردیتأک یاجتماع

Burt,1992.(  

                                       
1 - Coleman 
2 - putnam 
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 توسـط افـراد   یدر روابـط اجتمـاع   يگـذار  هیرا شامل سرما یاجتماع يهیسرما) 200( 1نیل
و  ابنـد  ی یدر شـبکه دسترسـ   به منابع انباشته شـده  توانند یم ن روابطیق ایکه از طر داند یم

را  یاجتمـاع  يهیف فوق، سرمایتعاربا توجه به  .آورند یبازده مورد انتظارشان را به دست م
 يهیسـرما : ف کردیتوان تعر ین گونه می، ایو بعد شناخت یدر دو بعد ساختار روابط اجتماع

ر یـ غ يها آن شبکه یو بعد شناخت یرسم يها آن شبکه يبعد ساختار؛ دو بعد دارد یاجتماع
ارکت فرد در ت مشیوضع يرندهیدر برگ یرسم يها چون شبکه ،گرید ياز سو. است یرسم

داللت بر مشارکت فـرد در امـور    یر رسمیغ يها و شبکه است یها و مؤسسات رسم انجمن
 يهـا تـوان شـامل مشـارکت    یرا مـ  یاجتماع يهین رو، سرمایاز ا ارانه دارد؛یو هم يا هیریخ

  .دانست یر رسمیو غ یرسم
  ي تحقیق و پیشینه ن مسألهییتب

او . ابـد ی یمـ  یتجلـ  یلیروابط فام يچهیبتدا، از دردر ا یاجتماع يهیکلمن معتقد است سرما
آغـاز   کـار از روابـط موجـود در زمـان تولـد بچـه       یاجتمـاع  يهیشـروع سـرما  « :دیگو یم
 -از قبیل طـالق  ییندهایاکلمن معتقد است فر ،نیبنابرا  ).Coleman,1991:31(»شود یم

 یاجتمـاع  يهیف سرمایسبب تضع )اند را بر هم زده یکه روابط خانوادگ(یی و مهاجرتجدا
بـر   یر کمـ یتـأث  یسنت يشاوندیکاهش ارتباطات خو« :ده داردیعقکه پاتنام یدر حال. اند شده

رسـد   یبـه نظـر مـ    ).Putnam,2000:278-9(»داشـته اسـت   یاجتماع يهاتیسطح فعال
چه که سه با آنیادر مق یروابط سنت يدر شبکه یاجتماع يهیبرداشت کلمن از استحکام سرما

 کندیم، خاطرنشان )173: 1385(لدین رابطه فیدر ا. تر باشد یورزد، واقع ید میکام بر آن تأپاتن
 ابـد  ییمکاهش  یخانوادگ يها یزان همبستگیفتد، به همان مایشتر اتفاق بیکه هر قدر طالق ب

  .رودیمو به کاهش ر یاجتماع يهیو سرانجام سرما
بوده  شناسان جامعهوجه اغلب مورد ت یتماعاج يهیدر رابطه با سرما زیالت نیر تحصیمتغ

د ییتأ دیقات جدیتحق .اند گذار بوده ریگران تأثیش از دیب ، کلمن و بوردیوانین میدر ا .است
از  .الت رابطه داردیحصل تحصبا ما یبه طور تنگاتنگ یاجتماع يهیسرما کنند که ظاهراً یم

شرفت یو پ یاجتماع يهین سرمایب که به منظور ارتباط 2نقیسکا و ی، توسط دیچهار بررس
  ).Dika & singh,2002(اند دهیها رس مثبت آن یشتر به همبستگیانجام شده، ب یلیتحص

                                       
1 - Line 
2 - Dika and singh 
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فقط  اند؛  افتهین یوالد یاجتماع يهیرا متأثر از سرما یدرس يهاتیموفق ،قاتین تحقیاتر شیب
انجمن خانه و ( یعمااجت يهیبا دو شاخص سرما یلیت تحصین موفقیب یاثر منف قیک تحقی

آثار مثبـت را   دیگر قاتیتحق ؛ ولید کردهییرا تأ) ت فرزندین بر موفقیمدرسه و نظارت والد
 يهیمختلف سرما يها اذعان دارند که ارتباط جنبه نقیکا و سیبه هر حال، د. اند گزارش کرده

  ).1385لد، یف(ابهام است  ي، هنوز در پردهیلیشرفت تحصیبا پ یاجتماع
با   ین همبستگیتر يقو یاجتماع يهیست که سرمایحاک يگرید يهاحال، پژوهش نیبا ا

و استنتون  1باچدورن. شود  یشتر میب افراد یلیتحص يهاش سالیبا افزا همگامآموزش دارد و 
 ییایفرنیتبار کال یکیمکز یرستانیآموزان دب ن دانشیدر ب یت اجتماعیق حمایدرتحق 2ساالزار

باال و  يزهیکه انگ یآموزان ن معنا که دانشیبه ا اند؛ دهیکلمن رس يهیظرد نیمؤ یبه عوامل
 stanton ( اندداشتهشتر یب یاجتماع يهیسرمااند که  بوده یاند، کسان نمرات باال داشته

saluzar and busch,1995:130.(  
استفاده از اما  ؛شود یم یاجتماع يهیر منابع سرماییسبب تغتحرك جغرافیایی  يبه احتمال قو

 يهیسـرما  يهـا  شاخص از یکیرا  یت سازمانیاگر عضو .ر دهدییتواند آن را تغ ینترنت میا
ـ   یگاه م آن ؛میمحسوب کن یاجتماع ـ  یتوان گفـت ب محـل اقامـت و    ییجـا هن تحـرك و جاب
، دهنـد یمـ  رییتغکه محل اقامت خود را  يافراد .وجود دارد یمنف يرابطه یت سازمانیعضو
آن  يرو يگـذار هیمنـد بـه سـرما   هدهند و کمتر عالق یخود را از دست م یاعاجتم يهیسرما

خـاص بـا تحـرك     يا کـه رابطـه  (محل سکونت  ،ن رویاز ا ).Gleaser,2001:12(هستند
معتقـد   3شـر ین مورد فیدر ا. است رگذاریتأث یاجتماع يهیت سرمایبر وضع )دارد یائیجغراف

 یاجتماع يوندهایساختن پ يافراد را برا يها ، فرصتییخاص شهرگرا يها شیاست که گرا
کـه روابـط    یاز نظـر او، در حـال  . گسترش داده است یگیو همسا یفراتر از روابط خانوادگ

را حفظ کرده و گسترش  يشاوندیر خویغ يوندهایها، پ ياما شهر مهم هستند؛ يشاوندیخو
 يشـهر  یور است که زنـدگ ن بایشر بر ایف. مند شوند بهره هادهند تا در مواقع لزوم از آن یم

وجـود   يشاوندین حال، خویکند؛ با ا یق میتشو شاوندانینسبت به خو یتوجه یبه ب افراد را

                                       
1 - Dorn busch 
2 - Stanton-salazar 
3 - fischer 
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ـ کننـد و ا  یدا میاز پین ها که افراد بدان ی، وقتژهیوبه ابد،ییمدارد و تداوم  از یـ ن احسـاس ن ی
  ).143: 1360 ،هرم یو ساع یبه نقل از باستان ؛1982شر، یف(است  یشتر در مواقع بحرانیب

در  1نامـارا املـر و مـک   . رابطه دارد یاجتماع يهیاست که با سرما يگرید يت مؤلفهیجنس
ل اشتغال دارنـد،  یکه به طور تمام وقت به تحص ییدند که زنان دانشجویجه رسیبه نت یبررس

 & Emler(هسـتند  يشـتر یب یدر تمـاس اجتمـاع   کـاران ینسـبت بـه ب   به طور محسـوس 

Namar, 1996.( دهد  ینشان م شان فرزندان يمادران رور اشتغال یتأث یز در بررسیکلمن ن
  ).75: 1385لد، یف(شود یکودکان م یاجتماع يهیسبب کاهش سرما که اشتغال مادران

 یفیضع یچرا که دسترس ف هستند؛یضع شانیها ت همگون و محدود شبکهیفیزنان به علت ک
دارند که به  فرصتکمتر  ریطور زنان مدنیهم ؛)Renzulli,2000(دارند یبه منابع اطالعات

ر یآنـان تـأث   يها شبکه يطهیبر ح خود يبه نوبهکرد یرون یابروند؛  یالملل نیب يها تیمأمور
 يهـا دهد کـه گـروه   ینشان م 2اسبنسن ،ن راستایدر ا ).Calliguiri,1999:163(گذارد یم

 يکمتـر  احتـرام و از  شـوند یم طرد انواده و دوستانخ ياز سو ش از گروه مردانیب دختران
حفظ رابطه با خویشاوندان دور  3به اعتقاد ولمن و ولمن ).Esbensen,1999(برخوردارند

خانواده محور دارند؛ چرا که  يها شبکه معموالًن اساس، زنان یبر ا. ف زنان استیز از وظاین
دور  ها آناز  که را ینشاوندایکنند و حفظ رابطه با خو یفا میر و نگهدار خانواده را اینقش مد

ـ از  ).Wellman & Wellman,1992:358(بر عهده دارند ، هستند شـتر  یزنـان ب  ،یطرف
ـ اول ییسـا یکل، يا هیـ ریخ -یخدمات يها عضو انجمن ـ اء و مربی  یفرهنگـ  يهـا  ان و انجمـن ی

 & Offe(هســتند یاسـ یس يهــا ت در انجمــنیــمنـد بــه فعال هشــوند و مــردان عالقــ یمـ 

Fuchs,2002:229.(   
گان یشـاوندان و همسـا  یخوردگان، خولسـا  یاجتمـاع  يهـا  د که شبکهده ینشان م ها یرسبر
 ).143: 1360 ،بـه نقـل از باسـتانی و سـاعی مهـر      ؛1982فیشـر،  (ردیـ گ یرا در برمـ  يشتریب

اسـت و  یشـتر بـه س  یب يبـا عالقـه   ش سـن یرد کـه افـزا  یگ یجه مینت ن مورد یدر ا 4فارالنگ
ر سـن  یست که متغیحاک 5زریگل يمطالعه ).Farlong,1997:97(دارد یمشارکت همبستگ

                                       
1 - Emler and Mcnamara 
2 - Esbensen 
3- Wellman and Wellman 
4 - Furlong 
5 - Gleaser 
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به صورت  یاجتماع يهیارتباط سن با سرما یدارد و منحن یاجتماع يهیدر سرما ینقش مهم
"U" ه یسـرما  ش سـن یبـا افـزا   یاجتمـاع  يهیسرما یشکل ده يباشد و ابتدا رو یوارونه م
 يهیسـرما  يرو يگـذار  هین سـرما یـ ک انـدازه، ا یـ ش سن از یبا افزا ،سپس .کنند یم يگذار

در ). 164: 1385 ،پـور  و نـاطق  يروزآبادیبه نقل از ف ؛2000زر، یگل(ابد ی یکاهش م یاجتماع
ـ  یم نشان در راجستان  1شنا و اففیکر ي، مطالعهموردن یا ن سـن، جـنس، طـول    یدهد که ب

دار  امعنـ  ي، رابطـه یاجتماع يهیخانواده با سرما ياقامت در روستا، آموزش و اندازه يدوره
   ).Kreashna & uphof,2002:116-121(وجود ندارد

ر یتـأث . اسـت  یل ارتبـاط جمعـ  یوسـا  ، گذارد یاثر م یاجتماع يهیکه بر سرما يگریعامل د
. رسـد  یمتناقض به نظر مـ  يده و در مواردیچیپ یاجتماع يهیبر سرما یارتباط جمع لیوسا

ن یگـر را پـر کننـد و بـد    ید یروابط اجتمـاع  يها جا ن رسانهین است که ایظاهراً انتظار بر ا
 ها و افکار مردم شهیاند يرو ياما با اثرگذار را کاهش دهند؛ یت مناسبات اجتماعیکم قیطر

به  موردن یپاتنام در ا. ش دهندیرا افزا یمناسبات اجتماع ،يدتریاست در اشکال جد ممکن
 یمنفـ  یاجتمـاع  يهیسـرما  ير آن روین رسانه و تأثیاما نگاه او به ا کند؛ یون اشاره میزیتلو

ـ زیتلو یطانیکا را به گردن آثار شیآمر یت اجتماعیمدت فعال گناه کاهش بلند يو .است ون ی
ـ زیبـه تلو  یکند و در مـورد وابسـتگ   یون را لعن میزیاندازد و آشکارا تلو یم  :دیـ گو یون مـ ی
او  ).Putnam,2000:240(ام است که مـن کشـف کـرده    يداریپا يشگویون تنها پیزیتلو«

ون و کاهش اوقات یزید استفاده از تلویش شدی، متوجه افزا2002سپتامبر  11 يپس از حادثه
 یاسیس يهاکه به حرکت نیا يان به جایکائیمرجه گرفت که آیاو نت .شد دوستانمعاشرت با 

  )153: 1385 ،لدیبه نقل از ف ؛2002پاتنام، (اند  خود فرو رفته ي لهیدر پوندند، یبپ یو اجتماع
بر اسـت و   زمان :کمی :دارد یاجتماع يهیبر سرما یل آثار مخربیون به سه دلیزیبه نظر او تلو

کاهد، و درآنان رخـوت   یت مردم را میفعال :دوم شوند؛ ین مینش معاشرت خانه يمردم به جا
ـ زیتلو يهـا  برنامـه  شـتر یب يمحتـوا  :سوم آورد؛ یبه وجود م یحال یو ب و  يضـد شـهر   یونی

شـتر از  یکننـد، ب  یرا معموالً نگـاه مـ   یونیزیکه اخبار تلو یمردم ،ن حالیبا ا. است یمعاشرت
  ).153: 1385لد، یف(اند یگران اجتماعید

ــا ایفوکو ــ یام ــور کل ــه ط ــت و ب ــاور ینترن ــالیجید يفن ــرما یت ــاع يهیرا دشــمن س  یاجتم
 نترنتیز ادهند که هنوز ا ینشان م هایبررس ،ن حالیبا ا ).Fukuyama,1995:25(داند یم

                                       
1 - Krishna and uphoff 
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د یآ یو به نظر م ،مردم مشاهده نشده یاجتماع يهیدال بر صدمه بر سرما ير کامالً مستندیتأث
  ).164: 1385لد، یف(مکمل آن است 

ـ باید با احتیاط نگاه کـرد؛ ز ون یزیپاتنام را هم در مورد تلو يهایابیارز ـ از قب یعـوامل را ی ل ی
   .ده گرفته استیرا ناد یمسکون يمنطقه یالت و حتی، سطح تحصیاجتماع يطبقه

کرد پاتنام یروما،  ییمبنا يهین مقاله نظریآمد، در ا يچه که در مالحظات نظربا توجه به آن
 یطراحـ  يت مدل نظـر یدر نهاده؛ و یاستفاده گرد امایفوکو ي هیل آن از نظریدر تکموده و ب

  :تر اسیشده به صورت ز

 
 

  قیتحق يهاهیفرض
  .گر داردیکدیبا  يدارامعنتفاوت  دختران و پسران  یاجتماع يهین سرمازایم :یکل يهیفرض
  یفرع يهاهیفرض

  . وجود دارد يدارامعن يدختران رابطه یاجتماع يهیالت و سرمایزان تحصین میب .1
  .وجود دارد يدارامعن يدختران رابطه یاجتماع يهیسرما و  يریقانون پذن یب .2
 يدارامعنـ  يرابطه آنان یاجتماع يهیزان سرمایم و یجمع يها ز رسانهزان استفاده ایم نیب .3

  .وجود دارد
-امعن يها رابطهآن یاجتماع يهیسرما دختران در جامعه و  یت اجتماعیاحساس امن نیب .4

   . وجود دارد يدار
گر یکدیبا  يداراتفاوت معنپسران دختران و  یاجتماع يهیسرما يشاخص روابط ساختار .5

  .دارد

  اجتماعي يسرمايه

  تحصيالت

اده از رسانه استف
  ها

  قانون پذيري

  امنيت اجتماعي

 يبعد ساختار

 بعد شناختی
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  قیروش تحق 
ـ انجام آن استان ا يده و محدودهیاجرا گرد یشیمایپ روش ن مطالعه، به یا  .بـوده اسـت  الم ی

سـال   15 يبـاال نفر پسـر   188و نفر دختر  180ه بوده و حجم نمون ل در آن فردیواحد تحل
-اب نمونهند انتخیفرا .اند انتخاب شده متناسب با حجم ياطبقهبا استفاده از روش  و اند؛بوده

  :ها در جدول زیر آمده است
 نمونه دختران نمونه پسران سهم دختران سهم پسران سهم جمعیت ساله و بیشتر 15جمعیت  نام شهرستان

 30 31 27185 28295 4/16 55480 شیروان و چرداول

 25 26 22868 23801 8/13 46669 دهلران

 23 24 20882 21735 6/12 42617 دره شهر

 23 24 21274 22143 8/12 43417 مهران

 80 83 73323 76316 3/44 149639 ایالم

 180 188 165533 172289 100 337822 جمع

  
  مستقل و وابسته يرهایسنجش متغ

  ر وابستهیمتغ
که  گرفته استق حاضر مورد سنجش قرار یر وابسته در تحقیبه عنوان متغ یاجتماع يهیسرما

ت یل فعالیاز قب ییهاآن با معرف يبعد ساختار .است یو شناخت يمتشکل از دو بعد ساختار
، انجمـن خانـه و   يهنـر  ،یفرهنگ ،یعلم يها انجمن :شامل یمؤسسات رسم ها و در انجمن

و  یفرهنگـ  يهـا کانون ؛یاسیس يها تشکل ج؛یبس؛ یانجمن اسالم ؛یصنف يهیاتحاد مدرسه؛
 يهـا  مسـاجد، انجمـن   يامنـا  يهـا أتیـ ت در هیل فعالیاز قب ییهاآن با معرف یبعد شناخت

گان و یان، همسایآشنا ،دوستان ،اقوام ،شانیرابطه با خو ،الحسنه قرض يها صندوق ؛يا هیریخ
  .اند قرار گرفته يریگ مورد اندازه همکاران

 یاسم يا نهیسؤاالت دو گز(ها  نهیدر قالب سؤاالت و گز هان معرفییتعن راستا، پس از یدر ا
ان داده یو بـه پاسـخگو   یابزار مربوطه طراحـ  )يا ، رتبهی، اسميریگ از سطوح اندازه یکیا ی

  .شد
و به صورت  دیت گردیند فوق رعایز فرایمستقل ن يرهایسنجش متغ يبرا :مستقل يرهایمتغ

  .سنجش قرار گرفتندر هر کدام مورد یز
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ده و یـ گرد یطراحـ  ياس واحـد یه است که در مقیگو دهر متشکل از ین متغیا: يریپذ قانون
  .ساخته شد انتوسط محقق
ف سه یو بر اساس ط يا هیگو هفتاس یک مقیر در قالب ین متغیا :یت اجتماعیاحساس امن

  .ده استیه گردیته یقسمت
مورد سنجش قـرار  ) نترنتیون و ایزیتلو(ر در قالب دو معرف ین متغیا :ها استفاده از رسانه

  .گرفته است
  .سنجش قرار گرفته است مورد یبیاس ترتیبر اساس مق :الت یتحص
کرونبـاخ   يآلفا بیز از ضریو ن يصور يق حاضر از اعتباریدر تحق: ابزار 2یائیو پا 1اعتبار

 یائیمربوط به آزمون پاج یاطالعات بهره گرفته شده و نتا يآور ابزار جمع یائین پاییجهت تع
  .ر آورده شده استیها به شرح ز اسیمق

  نامه پرسش يها اسیمق ییایب پایضر
  یینامه نها پرسش  رهایمتغ

  یائیب پایضر  ها هیتعداد گو
  784/0  8  یاجتماع يهیسرما يبعد ساختار
  7995/0  7  یاجتماع يهیسرما یبعد شناخت
  8018/0  10  يریقانون پذ

  734/0  7  یت اجتماعیاحساس امن
  8012/0  2  ها استفاده از رسانه

  ها  افتهی
ن یدر ا. ره استفاده شده است یره و چندمتغیل دو متغیحله و تیاز تجز ن مسألهییتب يدر راستا
-ک منیرمن و آزمون ناپارامتریاسپ يرتبه ا یب همبستگیابتدا با استفاده از ضر ،قسمت

 یبه منظور بررس ،يدر بخش بعد .شده است یره بررسیمتغ در سطح دو هاهیفرض یتنیوا
 یبیبا توجه به ترت .شده است استفاده) SEM( يمعادالت ساختار ياز مدل ساز يمدل نظر

ت یامن ،يریپذ ، قانونالتیمستقل تحص يرهایر وابسته و متغیبودن سطح سنجش متغ
ج آن در ینتا رمن استفاده، ویاسپ يا  رتبه یب همبستگیاز ضر یجمع يو رسانه ها  یاجتماع

                                       
1 - Validity 
2 - Reliability 
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، یاعاجتم يهیر سرمایالت و متغیر تحصیمتغ یدر بررس .آورده شده است ) 1(شماره جدول
به عبارت ) 871/0 يدار اسطح معن(دار نبوده است  ان و معنییپا یب همبستگیزان ضریم
  .ندارد یاجتماع يهیزان سرمایبا  م يدارامعن يالت دختران  رابطهیسطح تحص  ،گرید

 رمن یاسپ يرتبه ا یب همبستگیاز ضر یاجتماع يهیبر سرما يریر قانون پذیبه منظور تأث
ن یا .است 000/0آن  يدار او سطح معن 28/0دست آمده هب بیمقدار ضر .استفاده شده است

ر یمتغ .ابدییمش یز افزاین یاجتماع يهیسرما يریپذش قانونیدهد که با افزایج نشان مینتا
 یجمع يهارسانه استفاده از ریمتغشده،  یر وابسته بررسیر آن بر متغیگر که تأثیمستقل د

 .است 000/0آن  يداراو سطح معن 27/0 یب همبستگیدار ضرها مق است که با ورود داده
 یاجتماع يهیزان سرمای، میجمع يها زان استفاده از رسانهیش میدهد با افزاینشان مجه ینت
  .ابدییمش یز افزاین

   4و  3 ، 2،  1 يه هایر وابسته مربوط به فرضیمستقل و متغ يرهایمتغ یهمبستگ ) 1( جدول
  تهر وابسیمتغ         

  مستقل يرهایمتغ
  یاجتماع يهیسرما

  وجود رابطه یبررس  يدار اسطح معن  یب همبستگیضر
  رابطه وجود ندارد  871/0  -015/0  التیتحص

  رابطه وجود دارد  000/0  28/0  يریقانون پذ
  رابطه وجود دارد  000/0  27/0  یجمع يرسانه ها

  رابطه وجود دارد  000/0  23/0  یت اجتماعیامن
بودن روابط  يانس و رتبهر جیبودن متغ یپنجم با توجه به اسم يهیفرض یبررس يبرا

ج ینتا. استفاده شده است یتنیوا - ک منیاز آزمون ناپارامتر یاجتماع يهیسرما يساختار
تفاوت  یاجتماع يهیسرما ين جنس و روابط ساختاریدهد که اوالً ب یدست آمده نشان م هب

ن و یانگیرا میز ؛ن تفاوت به سود دختران استیا ،بعد ي وجود دارد و در مرحله يدارامعن
  .ن دختران باالتر استیها در بمجموع رتبه

  
  هاي آن وایتنی و آماره -نتایج آزمون من)  2(جدول 

  يداراسطح معن tمقدار   یتنیوا -مقدار من  ها مجموع رتبه  ها  ن رتبهیانگیم  تعداد  جنس
  006/0  -200/3  50/9864  40/27241  32/187  188  مرد
  80/28357  35/189  180  زن



13 
 

   SEM)1( يمعادالت ساختار يالگوساز
 يشناخته شده به نام ها ياز مدل ها يشامل مجموعه ا يمعادالت ساختار يمدل الگوساز

 .است يدییل عامل تأیر پنهان و تحلیل متغیتحل ،انسیل ساختار کواریگوناگون از جمله تحل
ل یف روش تحلیتوص يبرا» 2منباگ و باگ«ن بار توسط یلاو ياانس بریز ساختار کوواریآنال

از  ين مجموعه ایکند روابط ب ین روش تالش میا. است کار گرفته شدههب يدییعوامل تأ
 یقاض( دیان نماینهفته ب يرهایمتغ يدر قالب تعداد محدودتر را مشاهده شده ینیع يرهایمتغ

دهد تا به ین اجازه را میا انبه محقق ياختارمعادالت س يالگوساز ).99: 1374 ،ییطباطبا
ن یبر ا .دنمشاهده شده به طور همزمان بپرداز يرهایمکنون و متغ يرهایمتغ یل علیتحل

طور هر بیپذ مکنون و مشاهده يرهاین متغیشده است ارتباط ب یحاضر سع يمقالهدر  ،اساس
 ییکویو آزمون ن يریگاندازه يلهیوس ياآزمون اعتبار سازه يبرا .گردد یبررس يساختار

مربوط  يار داشتن داده هایزرل و با در اختیبرازش ساختار مورد نظر با استفاده از نرم افزار ل
به نرم   LISRELافزار  ها از نرم پس از انتقال داده. عمل آمدهب يدییل عوامل تأیرها تحلیبه متغ
ت دسهب یمدل ،قیتحق يوب نظرشده در چارچ هیارا يو با توجه به مدل نظر SPSSافزار 

  :است به قرار زیرآمده که شرح  کامل آن 

 

                                       
1 Structural Equations Modelling 

2-Bag and Bagman 
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  ها  برازش مدل با داده ییکوین يارهایمع
اند که با گذشت   متنوع و گوناگون يمعادالت ساختار يهامدل يبرا یبرازندگ يهاشاخص

 يبند طبقه یگوناگون يها وهیش ها بهن شاخصیاما ا ؛اندتوسعه و تکاملدر حال  مدامزمان 
 یرا به مطلق و نسب ها آناست که  1متعلق به مارش و همکاران ها آنن یتر عمده واند  شده
  .اند کرده يبند میتقس

  مطلق يهاشاخص
ر هستند و هر چه به یک متغین صفر و یار بین معیا يهر دو : AGFI3 و  2GFIيهااریمع  .1

 یقاض(شتر استیمشاهده شده ب يهابرازش مدل با داده ییکوین ،تر باشندکیک نزدیعدد 
 .است GFI  ، 98/0مقدار شاخص  ،شده یبر اساس مدل طراح ).103: 1377 ،ییطباطبا
ح یعنوان تصحهب  AGFIاست و مقدار شاخص  یبرازش نسبتاً خوب يمدل دارا ،نیبنابرا

   .است GFI  ، 96/0شاخص  يافتهی
ها و تنها ماندهیمتوسط باق يریگ اندازه ياست برا ياریمع RMRار یمع : RMR4  اریمع   .2

ن شاخص در یمقدار ا .ر استیانس قابل تفسیانس و کوواریوار يدر ارتباط با اندازه
، ک تر باشدیمدل مورد آزمون به صفر نزد يبرا RMRهر چه . است 033/0 حاضر ي مطالعه

از دقت  RMRوان استاندارد شده ، به عنSRMRشاخص . دارد يمدل مورد نظر برازش بهتر
کامل برازش  يبرابر صفر است که مدل به گونه یبرخوردار است و مقدار آن وقت يشتریب
  .بوده است 033/0برابر با  SRMRشده مقدار  یدر مدل طرح .دافته باشی
رود یکار مهمدل ب یکه به منظور برازش کل ییهاگر از آمارهید یکی : 5دویت کیکم .3

دو یر کوچک کیاز برازش بد و مقاد یدو حاکیر بزرگ کیمعموالً مقاد. دو استیکت یکم
د از یدو بایک یو بزرگ یقضاوت در مورد کوچک يبرا .برازش مدل دارد ینشان از خوب

ن منظور از یبد. )125:  1378،یرانیت یسلطان(استفاده نمود   P-Valueو  يآزاد يدرجه
  ؛است  07/1آن در مدل مورد نظر  يشود که ارزش عددیدو استفاده میک یشاخص نسب

                                       
1-Marsh , et al 
2- Goodness of index 

3- Adjusted Goodness of index 

4- Root mean squared residual 
1- Chi – square   
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دو یبراساس ک ،نیبنابرا .است 1هورمن و گارسون يک به گفتهینزد ين عدد تاحدودیا
آزمون  )2( شماره جدول .برخوردار است یتوان گفت مدل از برازش مناسبیدست آمده م هب
 يلهیوس يا سازه شده و اعتبارمشاهده  يها مطرح شده با داده يبرازش ساختار نظر ییکوین

 دهدینشان م) 3584/0(دست آمدههب يداراسطح معن ،در ضمن .دهدیرا نشان م يریگاندازه
ها را نشان از داده یندارد و برازش مناسب يداراها تفاوت معنکه مدل مورد نظر با داده

  .دهد یم
   ینسب يشاخص ها

ا یبرابر    NFIمقدار ) 1980(ت بنتلر و بون :)NFI( یبرازندگ شده شاخص نرم .1
 یبرازندگ يبرا یسه با مدل صفر به عنوان شاخص خوبیرا در مقا 9/0تر از  بزرگ
ن شاخص برابر با یشده مقدار ا یدر مدل طراح. ه کرده اندیتوص ينظر يهامدل
  .بوده است 97/0

  NFIبه شاخص  يادین شاخص شباهت زیا : ) IFI(نده یفزا یشاخص برازندگ .2
باشد که در مدل  90/0د دست کم ین شاخص بای، مقدار اقرارداد يهیبر پا. دارد
  .بوده است 00/1 ن شاخص برابر بایشده مقدار ا یاحطر

                                       
2-Horman and Garson 
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  زرلیمدل ل  یبرازندگ يشاخص ها) 3( شماره جدول

    مدل متغیرهاي پنهان
  مسیر مقادیر استاندارد شده

18/0* γ21 

20/0* γ31 

22/0* γ41  

P-Value  IFI  NFI  SRMR  R.MR  AGFI  GFI  df  X2   مدل متغیرهاي
  15/31  29  98/0  96/0  033/0  033/0  97/0  00/1  3584/0 پنهان

  .رابطه است يمعنادار يدهندهنشان *
   يریگجهینت

 یاجتمـاع  يهیسرما ا یآکه ن سؤال بود یپاسخ دادن به ا يبرا ی، تالشن آمدیش از ایچه پآن
 دست آمده بهج ی؟ نتاان دختران کدام اندیوامل مرتبط با آن در مت دارد و عیبا جنس يرابطه ا
بـه  . به نفـع دختـران اسـت    يدر بعد ساختار یاجتماع يهیت سرمایدهد  که وضعینشان م

 يبـاالتر  یاجتمـاع  يهیسـرما  يدارا نه، نسـبت بـه پسـران   ین زمیدختران در ا ،گریعبارت د
در مـورد دختـران دانشـجو و     )1996( "مـارا  املـر و نا  " يهـا افتـه یجـه بـا   ین نتیا. هستند

ن مورد مسکوت است و یدر ا )1992( "ولمن و ولمن " ياما آرا ؛دارد یهمخوان ردانشجویغ
ن یاز ا  ؛زنان است یف معمولیاز وظا شاوندانین باورند که چون حفظ رابطه با خویآنان بر ا

معطـوف   یاجتماع يهیسرما یتکه به بعد شناخ ياین حوزه از روابط اجتماعیزنان در ا ،رو
پژوهشگران داخل  يهاین رابطه بررسیدر ا .هستند يباالتر یاجتماع يهیسرما ي، دارااست
ن یه ایدر توج .فوق است يافتهید یز مؤین) 1378( یو محسن)  1383( یل کمالیاز قب کشور

ش در یپـ  يدهـه  از چند استان يجامعه ن بحث کرد کهیتوان چن ی، مالمیا يدر جامعه افتهی
کـه در  (چه متأثر از آن ن مناسباتیا. د استیجد یمناسبات اجتماع يک سری يحال تجربه

به  شدن خانواده ی، جهانگریبه عبارت د. باشد یم )اتفاق افتاده است یو جهان یمل يمحدوده
نقاط جهان رخنه کرده و باعث تحول در مناسـبات   یخانواده در اقص يهاخانهکیدرون تار

ـ ب هـا از کـنج خانـه   مختلف يکه آنان را به انحا ي، به نحوده استیزنان گرد یاجتماع رون ی
ـ به فعال يدیجد يها و نهادهاده و در سازمانیکش ـ ا. ت واداشـته اسـت  ی باعـث   ن فرصـت ی

ـ    ژهیوبهتا زنان عموماً و دختران  دهیگرد ـ یبتوانند مناسبات خـود را ب ش در جامعـه  یش از پ
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 يرابطـه  يدارا، معنت استیحائز اهم که در پژوهش حاضر يگرید يجهینت. گسترش دهند
ن یدر بـ ي اجتمـاعی  سرمایهو ) ونیزینترنت و تلویا( یجمع يهازان استفاده از رسانهیمن یب

 )1995(اما یداند و فوکویم یاجتماع يهیون را آفت سرمایزیتلو) 2000(پاتنام. دختران است
ـ از ا . دهـد یرا کـاهش مـ   یاجتمـاع  يهی، سرمانترنتیز معتقد است که این  يجـه ینت ،ن روی

ـ افتـه مؤ ین یاما ا ؛دارد یهمخوان ین دو صاحب نظر جهانیا يپژوهش حاضر با آرا د نظـر  ی
کـه   يدیـ جد يهاتوانند با فرصت یم هان باور است که رسانهیرا او بر ایز ؛ستیلد نیجان ف

در پـژوهش   .به وجود آورند ها آن برانکارن یرا ب يدیجد ی، مناسبات اجتماع کنند یجاد میا
ـ از ي اجتمـاعی  و سـرمایه  یت اجتمـاع یـ ن امنیحاضر ب و  یاجتمـاع  يهیو سـرما  ، سـو کی

ـ   ؛دست آمده اسـت هب  يدارامعن يرابطه  ،گرید ياز سو يریپذ قانون و  التین تحصـ یامـا ب
ـ اخ يافتـه ی. دار نبوده استان رابطه معنیاي اجتماعی سرمایه  و  بـاچ دورنه کـه  چـ ر بـا آن ی

ـ توج. ندارد یاند همخوانبه دست آورده) 2002(نق یس و کاید و )1995(استنتون ساالزار  ه ی
ان یبطور که همان. استدر ساختار خانواده  یدر ارتباط با دگرگون المیا يافته در جامعهین یا

به  شدن خانواده  یجهان يامدهایاز پ يریرپذیبا تأث المیا یمه سنتین يدر جامعه شد، دختران
  ،شـان یخو ،خانواده( یروابط شناختهجوم آورده و ضمن کمرنگ ساختن  یآموزش ينهادها

برقـرار   )شـان یها یهمکالسـ ( یصرفاً توانستند مناسبات خود را با قشر خاصـ  ،)...دوستان و
در  .ستین یمناسبات اجتماع يهمه جانبه يتوسعه يبه معنا لیتحصفرصت  ،در واقع. کنند
ـ  بـا هـم    رهـا یاغلب متغ يرابطه در پژوهش حاضر که نیبا توجه به ا ،وعمجم دار بـوده  امعن
برخـوردار بـوده و از    یمحکمـ  ينظـر  يتوان ادعا کـرد کـه پـژوهش از پشـتوانه    ی، ماست
م بـه  یها قابـل تعمـ  افتهی ،ن رویاز ا . دینمایت می، حماآن بودند ينظر يکه مبنا ییها هینظر

  .است يآمار يجامعه
  

  منابع و مآخذ
  یمنابع فارس)الف

و مهاجرت و استقرار در  یاجتماع يهی، سرما)1386(مهر،  یساع ره یمن ، سوسن ویباستان -
  .1ران، شمارهیا یاسشن جامعهبزرگ در مجله  يشهرها

در سطوح  و جرم یه اجتماعیل رابطه سرمای، تحل)1384(، یمبارکمحمد ، مسعود و یچلب -
 .2ران، دوره ششم شمارهیا یاسشن جامعهخرد و کالن در مجله 
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و  یعلوم اجتماع يهادر پژوهش یل علیه و تحلیکاربرد تجز) 1378( ،فلورا, یرانیت یسلطان - 
  .، تهرانیت دولتیری، مرکز آموزش مديعلوم رفتار

و فـرا   یاجتماع ي هیسرما يریگ ، شکل)1385(پور،  ناطق محمد جواد احمد و يروزآبادیف -
  .28شماره  یل مؤثر بر آن در نامه علوم اجتماعل عوامیتحل

، چـاپ اول ، انتشـارات   یجـالل متقـ   ي، ترجمـه یاجتماع يهی، سرما)1385( ،لد، جانیف -
 .، تهرانین اجتماعیتأم پژوهش یعال  مؤسسه

زرل در علوم یل يهاا مدلیانس یساختار کووار يهامدل، )1374( ،محمود, ییطباطبایقاض-
  . 2سال اول شماره مسلسل , ز یدانشگاه تبر یات و علوم انسانیه دانشکده ادبی، نشرزیتبر. یاجتماع

ات و یـ ه دانشـکده ادب ی، نشر ها آنزرل و ساختار یل يهاروش، )1377(، محمود,  ییطباطبا یقاض -
  .، تبریز 2شماره مسلسل  41سال , ز یدانشگاه تبر یعلوم انسان

با (است یو س در دو حوزه فرهنگ یاعتماد اجتماع یقیمطالعه تطب ،)1383( ،، افسانهیکمال-
ـ پا)  یتخصص يهاد بر سازمانیتأک دانشـکده علـوم    یاسـ شن جامعـه  يان نامـه دوره دکتـر  ی

  .دانشگاه تهران یاجتماع
در  یفرهنگـ  یاجتماع يها و رفتارهاها  نگرش یآگاه یبررس ،)1375( ،، منوچهریمحسن -
  .، تهران، نشر زهدرانیا

ـ  ی، مشارکت اجتماع)1385( ،رطاهریم، يموسو - ، یاجتمـاع  يهیسـرما  يهـا  ک از مؤلفـه ی
  .، تهران 23شماره یفصلنامه رفاه اجتماع
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Social Capital Between Boys and Girls 
With Emphasis on Girls social capital 
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Abstract 
 
The present paper examined the state of social capital among girls and 
boys in Ilam province. Firstly the state of social capital both genders was 
determined. Then, the related factor among female groups were 
examined. Putnam central thesis was considered and refined based on 
Fukuyamas theory. Data from a sample of 180 girls and 188 boys in Ilam 
province, having at least 15 years of age were collected. And the 
spearman correlation analysis and structural equation modeling were 
used. The finding show that social capital among girls is higher than 
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boys. a significant relationship was found among social capital, obeisance 
of low, social security and the use of mass media. But there was no 
significant relationship between social capital and the level of education. 
In conclusion, it can be said that the girls in the new society. Experience 

new values-which support opening a new discourse on social relation. 
Key Words: Social Capital, Obeisance of Law, Social Relation, Social 
Security, the use of Mass Media. 
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