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 70/70/7931:بیتصو خیتار               02/72/7931:  افتیدر خیتار  

 (SCQ-AS)آموزان نوجوان سرمایه اجتماعی برای دانش نامهپرسش اعتباریابیو  ترجمه

 

، علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانهیئت عضو  و شناسیاستادیار جامعه) مهدی قادری

 نویسنده مسئول(   

 m_ghaderi@pnu.ac.ir 

 (، اصفهان،ایرانه اصفهاندانشگا شناسی،دکتری جامعه) خالد توکلی

kh.tavakoli@gmail.com 

 (شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانت علمی گروه زبانئشناسی و عضو هیزبان استادیار) بهزاد احمدی

bahmadi33@gmail.com 

  چکیده

 سامهپر اش»ایاای  سخا ه را  ا  و پاعتباا  ترجمه و تعیین  هدف از پژوهش حاضر

پیمایش و از سوع  ، وش پژوهش .بود (SCQ-AS) «آموزان سوجوانداسش رمایه اجتماع  

ی شارر  اق  هااآموزان دبیر اتانشامل کلیه داسش مطالعه مو د. جامعه آما ی مقطع  بود

 اس  بار ا ااس است اا،،  مادسررای مادا س خوشاهگیاری بودسد. ابتدا بر ا اس سموسه

 043 پخار و063)آماوز داساش 033حجم سموسه مشتمل برتصادر   یختماتیک گیری وسهسم

 از طریق توارق مت صصان، و اعتباا   ااز  سامهپر شاعتبا  محتوی  دختر( است ا، شدسد.

پایاای   تعیین شد. معادلات  اختا ی ازی مدلتأییدی مبتن  بر  عامل  تحلیلاز طریق  آن

ها با ا تفاد  داد  بر    شد.  کروسباخ آلفای ضریب طریق از ی س سامهپر ش د وس  ثبات و

ستاای  تحلیال عاامل   تحلیل شدسد. LISREL8.8ار ا  سرم و  SPSSار ا سرم 01و ژن  از

.  ا تأییاد کارد سامهپر ش عامل  4 اختا    ازی معادلات  اختا ی،مبتن  بر مدل تأییدی

شااخص بارازش »و  19/3برابار باا  (NFI)ست بو -بنتلر« شاخص برازش سرم شد »مقادیر 

 یشاه دوم »مقادا  . سشان از بارازش مطلاو، مادل داشاتند، 19/3( برابر با CFI« )تطبیق 

 کاهی جااازآنآماد و  د تبه 309/3برابر با  (RMSEA)« و دآمیاسگین مربعات خطای بر

از  وایا   ااز  راو   سامهپر اشا تدلال کرد کاه توان م ا ت،  36/3این مقدا  کمتر از 

 مطلوب  برخو دا  ا ت.
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 منا ب زان سوجوانوآم رمایه اجتماع  د  میان داسشگیری اسداز برای  سامهپر شاین 

مطالعاات مارتبب باا  ارمایه  ژ یوبهمطالعات اپیدمیولوژیک د   یریکا گبهقابلیت و  ا ت

سوجاوان  ا ماوزان آداسشمیاان هاای  الامت اجتماع  و اثرات آن بر عوامل خطر یا مؤلفه

 دا ا ت.

 .تماع ج رمایه اتحلیل عامل  تأییدی، اعتبا ، پایای ،  :هاکلیدواژه

 مقدمه. 1

-کاسون توجه سرریاهد  دو دهه اخیر   د  یک  ا ت که مفاهیم ازجملهاجتماع   رمایه 

شنا ا  جامعههای م تلف پژوهش  بود  ا ت. این مفروم اماروز  د  ادبیاات حوز  پردازان

ای  ا به خود اختصاص داد  و باعث تحریک ر ایناد  ادبیاات ک  و  لامت جایگا  ویژ پ ش

 االامت، د   را اار جوامااو د  طااول دو دهااه گسشااته شااد  ا اات  یا شااتهانیمتحقیقاا  

گاسا ی رراینادهای مرام بار د  مو د اثر ا ، سگرش  سو  رمایه اجتماع (. 3300، 0)کاکرهام

هاای م تلاف د  زمینه مترد جامعه برای ایجاد ا تقاء  لاتعاملات اسخاس ، همکا ی و عملک

  اصال وامالع   ازکای عنوانباهکاه از آن  طاو یهب ،(3303، 3)ا یکخون ا ت کرد رراهم 

؛ 0111، 6و ا امیت پرتار و 9، لاا نر4، کِنادی0 )کااوا  شاودم یاد  سی   لامت کنند نییتع

 اارمایه  .)3331 و 3336، 00ا پیاااسوک؛ 3339 ،03و هاااتل  1، ها رااام9، مااک کیناا ی1لواید اا

 لامت  ارراد  ،کنترل غیر  م های شیو اقدامات جمع  و  اِعمال تواسد از طریقاجتماع  م 

                                                 
1. Cockerham  

2. Eriksson 

3. Kawachi 

4.Kennedy 

5. Lochner 

6. Prothrow-Smith 

7. De Silva 

8  . McKenzie 

9. Harpham  

10. Huttly 

11. Carpiano 
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 شاد بااوجود  (.3303،  4رریاراو 0ساوا گا ،3، کاامسوس0تحت تأثیر قرا  دهد )باو خ   ا

های  الش نیترممریک  از  ،م تلف پژوهش  هایر ایند  ادبیات  رمایه اجتماع  د  حوز 

به بر     رمایه اجتماع  د  میان سخل سوجاوان و اثارات  سکردنتوجه، این زمینه مطرح د 

، و دیگاران 9، رریارا1، لااموسیر6، پاایوا، اولیاو ا ریلاو9پایوا)ا ت  هاآنآن بر  لامت د  میان 

سخال سوجاوان مطارح ا ات، عوامال هنگام  که بحث د  مو د  ارمایه اجتمااع  (. 3304

اهمیات  هاامحلاه شارایب زسادگ  د  مدا س ووضعیت خاسوادگ ،  محیب: ازجملهم تلف  

جایگاا  خاصا   دا ای  1«مد  ه رمایه اجتماع  »، میان این عواملد   کنند.ای پیدا م ویژ 

تواسد که م ا ت آموزان و مدا س گسا ی بین ش ص  میان داسش رمایه» منرو  از آنا ت. 

-(. ایان  ارمایه3300، 00و کیلا  03لی، پا  ا00، توب 03رو ا)د «مثبت باشد ستای  کنند رراهم

معماول باه  وابطا  اشاا    طو بهاجتماع  باشد، اما  پیوسدهایها ممکن ا ت شامل گسا ی

، 04، باراودتهورماان داراو ،ن و کا کنان مد  اه دا ساد )دا د که والدین و کودکان با معلما

 (. 3309، 09پا  یل و کا ن

ها و مدا س ا ت پیوسدهای بین والدین، بچه» همچنین به معنای تماع  مد  ه رمایه اج

  بارای  اازگا ی اجتمااع  داشاته یهاکه پشتیبان پیشررت تحصیل  هختند و بایخت  دلالت

                                                 
1. Borges 

2. Campos  

3. Vargas 

4. Ferreira 

5. Paiva 

6. Oliveira Filho 

7. Lamounier 

8  . Ferreira 

9. School social capital 

10. Dufur 

11. Toby  

12. Parcel 

13. Kelly 

14. Braudt 

15. Karen  
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زیتاو داراو  و کا سال ،(. پا  ایل900، ص. 3303، 0زیتاوو کا سال 3، داراو 0باشند )پا  ایل

گسا ی د  ماو د کودکاان و سوجواساان د  دو زمیناه یعنا  یه( د  این تعریف بر  رما3303)

بر این باو ساد کاه  هاآن. کنند، تأکید دا سدم اد  و مد  ه که ارراد جوان د  آن زسدگ  خاسو

یاادگیری و ستاای  وضاعیت ای د  د  این دو زمینه سقش عمد  کردن یا سکردنگسا ی  رمایه

گاسا  ا ات. ایاد  به سوجاواس  تأثیر کودک  استقال که اغلب د  مراحل کنداجتماع  ایفاء م 

 خااسواد  هاای جداگاساه، مناابو ساشا  از مد  اه ورعالیات یجابهاین ا ت که  هاآناصل  

 تری باشند.دا ای اثرات تعامل  مفیدند با همدیگر تواسم 

 شاد  ا ائاههای م تلف  برای ا زیاب   رمایه اجتماع  د  میان کودکان و سوجواسان شیو 

(  ه ج ء از  رمایه اجتماع  که د  زسدگ   وزمر  با کودکان 0111) 4مو واز دیدگا  ا ت. 

( ا تقلال و کنتارل 3( احخاس تعلق؛ 0: شامل موا د زیر هختند و سوجواسان د  ا تباط هختند

شااخص مرام    ازیکا عنوانباهاحخاس تعلق به مد  اه  د واقوهای اجتماع . ( شبکه0و 

بالقو  حت  ممکان ا ات از  صو تبه اثرات آن که ا ت شد گررتهع  د  سرر  رمایه اجتما

 عوامل  اختا ی همچون سوع مد  ه، اسداز  کلاس و یا شیو  آماوزش معلماان بیشاتر باشاد

  اد کاه عاوامل  هماسناد باه سرار ما  ،(. بنابراین3303، 9و گوسل 1، دوسوان6، آ ایا 9ر)کیج

د  امو  مشترک د  مد  اه باعاث  هاآن دیگر و مشا کتآموزان به یکس دیک  عاطف  داسش

 (.3330، 03و  اینرا ت 1مآموزان د  مد  ه شود )بلوتر داسشهمبختگ  بیش

                                                 
1. Parcel 

2  . Dufur 

3. Cornell Zito 

4. Morrow 

5. Kidger 

6. Araya  

7  . Donovan 

8. Gunnell 

9. Blum  

10. Rinehart 
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) ارمایه  شکال م تلف  رمایه اجتمااع های موجود بیاسگر این هختند که همه اَپژوهش

د   هااآناز  هرکادامو باود  د  ا تبااط  گریهمادد  خاسه، مد  ه و محله( ممکن ا ت باا 

، مِااییر و رو ؛  اند3300، 0، هو والاد  و  یلخاترومبر یخت  ررزسد  ریم باشند )ا یکخون

سامناد: ما « دکنند یتشادمناابو »( ایان مناابو  ا 3330) 4و دارو  0(.  پا  یل3336، 3کامسیبل

ها  همچنین د   ایر حوز ختند )مثال  رمایه مال  خاسواد (کودکاس  که د  یک زمینه ممتاز ه

خواهناد داشات.  مایه اجتماع  مد  ه( شرایب مخااعدتری)مثال  رمایه اسخاس  خاسواد ،  ر

 های اجتماع  د ا ت که باعث تشدید سابرابری شد گررتهد  سرر   خمیمکاس عنوانبهاین اثر 

اثر »، همچنان ممکن ا ت وجودنیباا .شودتند  ت  و پیشررت تحصیل  جواسان م  وضعیت

به این معنا  کاه شارایب مطلاو، د  یاک زمیناه پسیر باشد؛ امکان کنند  خنثیا  «گرتعدیل

 )هماسند مد  ه( باعث جبران شرایب سامطلو، د  جای دیگر )هماسند خاسواد ( شود.

 ،9تبادیل شاود )تخااس  سی  شکال  رمایهتواسد به  ایر اَ رمایه اجتماع  د  مد  ه م  

و  6ناسد. د  این زمیناه هورمااتهکنند  یاراثرات تعدیلمطالعات شواهدی برای برخ   (.3303

دا ای کیفیات بالاا ممکان ا ات جاایگ ین  بارای  ( معتقد هختند که مدا س3339ِ) 1رو دا

،  ارمایه ماال  د  خااسواد  وجودنیبااد. نپایین والدین د  مدا س باش  بختگدلمشا کت و 

تعویض باشد. د  همین  ا تا ستای  مطالعه  قابلشکال  رمایه غیرکن ا ت با  ایر اَتقریباً مم

( سشان داد که کاهش  رمایه مال  باه زوال  ارمایه اجتمااع  د  3339) 9وسدویتر و لندرو د

 اسجامد. خاسه و مد  ه م 

                                                 
1. Eriksson, Hochwalder, Sellstrom 

2. Sanderfur, Meier, Campbell 

3  . Parcel 

4  . Dufur 

5. Tsang 

6. Hoffmann 

7. Dufur 

8. Vandewater & Landford 



 پانزدهمني دانشگاه فردوسي مشهد                     سال مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انسا                          11

 

د  ایان حاوز ،  شد اسجامتحقیقات بیشتر این ا ت که  دهند سشانمرو  مطالعات پیشین 

مد  اه و اثارات آن بار پیشاررت تحصایل  و محایب  به بر     وابب  رمایه اجتماع  د 

این حوز  باه بر  ا  پژوهشگران  شاهد این هختیم که اخیراً اسد. ازگا ی اجتماع  پرداخته

 مشکلات  رتا ی، ب هکا ی و مصارف ماواد(ماسند و اثرات آن بر  لامت )  رمایه اجتماع 

هاای سموساه، 0 شاما   د  جادول .اسادتوجه سشان داد  سی آموزان و داسش د  میان سوجواسان

هاای  الامت  رمایه اجتماع  مد  ه و شاخصم تلف  از تحقیقات خا ج  که به بر    

این مطالعات، تصویر سخابتاً واضاح  د باا    آو د  شد  ا ت. ،اسدد  بین سوجواسان پرداخته

-داساش وابب بین  رمایه اجتماع  د  مدا س و ستای  آن بر وضعیت  الامت  و تند  ات  

یکا  از  ،کند( ا تدلال م 3339) 0که لئوسا د طو همان، وجودنیباادهند. آموزان  ا سشان م 

مخائل د  این زمینه این ا ت که کودکان و سوجواسان د  مطالعات سرری و تجربا   نیترمرم

 وانعنبهاسد. از دیدگا  وی کودکان و سوجواسان معمولاً  رمایه اجتماع  مو د غفلت واقو شد 

تو ااب  شااد ا ائهکااه هنجا هااا و د ااتو ات  اسدشااد گررتهیاس  منفعاال د  سراار گوپا اا 

کنند.  رمایه اجتماع  د  بین ارراد متنفس همچون والدین و معلمان  ا د وس  م   الانب  گ

 عنوانباهمشتق از  رمایه اجتماع  والدین و یا  3«محصول ررع »سوع   عنوانبهجوان اغلب 

 طو باهتواسند آن  ا د  اختیاا  داشاته باشاند. دین ررض شد  ا ت که کودکان م دا ای  وال

 مشرود ا ت. سی  (0199) 0های بین سخل  کلمنمثال، این قضیه د  مفروم همبختگ 

-اب ا های منا ب همارا  باا  انجه سبودهای دیگر د  این زمینه، کا ت  نیترمرم ازجمله

ای از جتماع  د  میان سخل سوجوان ا ات. ب اش عماد های دقیق با هدف ا زیاب   رمایه ا

د  این حوز  بیاسگر این ا ت که آن د ته از مطالعات  کاه حتا   شد اسجامتحقیقات تجرب  

ماو د ا زیااب    الانب  گ سامهپر شاسد، با ا تفاد  از د  میان جواسان و سوجوان اسجام شد 

-یاس برای  نجش  رمایه اجتماع  طراح  شاد مق 00د  آمریکا  کهیطو بهاسد. قرا  گررته

                                                 
1. Leonard 

2. By-product 

3. Coleman 
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اساد تو اعه یارتاه  االانب  گگیری  رمایه اجتماع  د  میان برای اسداز  هاآناسد که همگ  

-(. د  ایران سی  اغلب پاژوهش3300، دیگرانو  4، امراتاسگا0، میلفوست3، اوتر0، دس زاد )امین

اساد کاه هاای طراحا  شاد هاای و  انجهد  این حوز  با ا تفاد  از مقیااس شد اسجامهای 

 با ارراد دا ای  نین بالا هختند.متنا ب 

ها به بر    اثرات  رمایه اجتماع  و پیشررت تحصیل  د  میان همچنین، اغلب پژوهش

؛ 0013؛ قماری، 0091تبا  و ویخ ، ؛ سازک0013،  مؤمناسد )کیامرث  و آموزان پرداختهداسش

 0013؛ برراما  و مرادوی، 3303؛ حقیقتیان، 0091؛ محبوب ، 0091؛ کاظم ، 0091میمندی، 

(. مرو  مطالعات تجرب  حاک  از این ا ت که تنرا یک اب ا  متنا ب بارای مطالعاه  ارمایه 

ا ت. هدف از این اب ا  که پایای  و  وای   شد  طراحآموزان ایراس  اجتماع  د  میان داسش

ا ت، ا زیاب   رمایه اجتماع  و اثرات آن  دشد ییتأ( بر    و 0010آن تو ب ررخ علای  )

ساه وضاعیت  الامت و  ،آماوزان باود  ا اتبر می ان یادگیری زبان اسگلیخ  د  میان داسش

. 3 ؛. باو هاای تحصایل  والادین0د  بعاد ا ات:  رسد ید برگ سامهپر شاین تند  ت  آسان. 

 ؛. اطمینان اجتمااع 9 ؛تماع . ح  تعلق اج4 ؛. پیگیری تحصیل  ماد 0 ؛ا تباطات اجتماع 

-. شرکت د  رعالیت1 ؛. اطمینان  ازماس 9 ؛. صمیمیت بین سخل 1 ؛. شرکت د  اجتماعات6

 .. صمیمیت خاسوادگ 03 و های مسهب 

د  این حاوز  مطالعاات   شد  طراحهای اب ا ها و مقیاس هایو عیبها سقصبا توجه به 

و  ها اؤالای ارراد دا ای  نین پایین، حجام بالاای بر ها ؤالها و )ماسند: عدم تطابق  نجه

  ابیااعتبا (،  اخت، ترجمه و ها، و ابعاد زیاد برخ  از مقیاسهاسامهپر شهای اغلب گویه

هدف از پژوهش حاضار، ترجماه، تعیاین اب ا های مفید و دا ای حجم کوتا  ضرو ت دا د. 

ا ات کاه تو اب  9«آموزان سوجاوانداسش رمایه اجتماع   سامهپر ش»اعتبا  و می ان پایای  

                                                 
1. Denny  

2. Utter 

3. Milfont  

4. Ameratunga 

5. Social Capital Questionnaire for Adolescent Students (SCQ-AS) 
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( برای بر    اثرات  رمایه اجتماع  بر وضعیت  لامت و تند  ات  3304و دیگران ) پایوا

 ا ت.  شد  طراحان سوجوان د  برزیل آموزداسشد  میان 

 شاد  دییاتأتو ب طراحان آن بر  ا  و یادشد   سامهپر شاصل   سخ ه پایای  و  وای 

ایاران اسجاام  د  تااکنون آن پایاای  و اعتبا یااب  (. اما ترجماه،3304ان، )پایوا و دیگر ا ت

 اختن ایان ابا ا  و بناا باه قابلیت ا تفاد  و کا بردی منرو بهسسسیررته ا ت. بر این ا اس، 

های اصل ، عدم مطابقت و : تغییر معاس  و الفاظ هنگام ترجمه و برگردان واژ ازجملهدلایل  

هاای آن باا ا اتفاد  از ، تأیید مجدد  از مدسرربا جامعه  هااسیخرد  مقز اعتبا  لازم برخ  ا

آموزان ایراس  ضرو ت دا د. همچنین، تعیین پاپاای   وش  وای   از  تأییدی د  میان داسش

-  با تکرا سوعبه  ا ت که  نج وانهای مرم ررضاب ا ، سی  یک  دیگر از مل ومات و پیش

های م تلف ا تباط دا د، ول  ضرو ی ا ت که با تغییار ایب و زمانها د  شرپسیربودن پا  

آزمون شود. این موا د باعث خواهد شاد کاه  سامهپر شجامعه، پایای  زماس  و ثبات د وس  

ی و ا تفاد  از این اب ا  د  تحقیقات مرتبب با موضوعات  رمایه اجتماع  د  میاان ریکا گبه

تعیاین  د صاددران مریا شود. بر این ا اس، ایان پاژوهش آموزان سوجوان د  جامعه ایداسش

آموزان سوجوان ایراس   رمایه اجتماع  د  بین داسش سامهپر ش وای  و پایای  سخ ه را    

 سامهپر اشترین پر ش پژوهش حاضر این ا ت که آیا ترجمه را    ، اصل بنابراینا ت. 

 ای  و پایای  منا ب  برخو دا  ا ت یا خیر؟آموزان سوجوان ایراس  از  ود  بین داسشیادشد  
 

های سلامت در بین در مورد سرمایه اجتماعی مدرسه و شاخص شدهانجامای از مطالعات مونهن -1 جدول

 نوجوانان

 مؤلفان نوع تحقیق
 شاخص رفتار جوانان/ رفتار سالم

 )نتایج(

های سرمایه اجتماعی شاخص

 مدرسه

 طول 
 کولا و   و ایکل 

(3330) 
 کمتر ارخردگ 

حمایت اجتماع  )از طرف 

 والدین، معلمان و دو تان(

 مقطع 
دیگران  الملا آ و و 

(3339) 
 د  مد  هرر ودگ  کا ی کمتر ا

حمایت اجتماع  )از طرف 

 والدین، معلمان و دو تان(
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 1ادامه جدول 

 مؤلفان نوع تحقیق
شاخص رفتار جوانان/ رفتار سالم 

 )نتایج(

جتماعی های سرمایه اشاخص

 مدرسه

 (3331میدوز ) طول 
تر ب هکا ی د  پخران، سرخ پایین

 کاهش ارخردگ  د  میان دختران

حمایت اجتماع  )از طرف 

 والدین و معلمان(

 طول 
 هَگلاسد و لیدبیتر

(3334) 
 مشکلات  رتا ی کمتر

تراکم  رتا های حام  اجتماع 

 د  کلاس

 مقطع 
   اجرز و  ز

(3333) 

برداشت  کمتر،  رتا های پرخطر 

 علائم ارخردگ  کمتر

تعلق به مد  ه )قواسین عادلاسه 

 د  مد  ه،  ضایت از مد  ه(

 طول 
 دیگراندو سبوش و 

(3330) 

تر ب هکا ی، مصرف کمتر سرخ پایین

 دخاسیات

تعلق به مد  ه )قواسین عادلاسه 

 د  مد  ه،  ضایت از مد  ه(

 مقطع 
 ایت و ریت پاتریک 

(3336) 
 تر ب هکا یسرخ پایین

تعلق به مد  ه )قواسین عادلاسه 

 د  مد  ه،  ضایت از مد  ه(

 مقطع 
 الم  و کیوی 

 (3336) و ُی
 تر ب هکا یسرخ پایین

کودک، حمایت - وابب والدین

والدین، کنترل معلم، اعتماد بین 

 رردی

 مقطع 
بوث و دیگران 

(3339) 

 رتا های پرخطر برداشت  کمتر )به 

  کشیدن،مصرف عنوان مثال  یگا

الکل(، ب هکا ی   ت کمتر ) ماسند 

 مبا ز  و حمل ا لحه(

احترام، ا تباط شرایب مد  ه )

با همخالان، مداخله، سرم 

 (مد  ه

 مقطع 
لن ی و دیگران 

(3303) 
 رضای دموکراتیک مد  ه می ان بیشتر د گیری مدس  د  اجتماع

 مقطع 
مو گان و هَگلاسد 

(3331) 

تر، علائم  لامت خوداظرا ی بر

 رتا های پرخطر ارخردگ  کمتر، 

 برداشت  کمتر

 احخاس تعلق به مد  ه

 مقطع 
 دیگران پینیلا و 

(3333) 
 مصرف کمتر  یگا 

های عدم مصرف  یگا   یا ت

 د  مد  ه

های داد  مقطع 

 منابو مختقل

ویرتاسین و دیگران 

(3331) 
 مصرف کمتر  یگا 

های سقش  معلمان به عنوان مدل

 عدم مصرف  یگا برای 
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 1ادامه جدول 

 مؤلفان نوع تحقیق
شاخص رفتار جوانان/ رفتار سالم 

 )نتایج(
 های سرمایه اجتماعی مدرسهشاخص

 طول 
هند  ون و 

 (3339) دیگران
 مصرف کمتر  یگا 

د  مد  ه،  آموز وابب معلم و داسش

 تمرک  مد  ه بر مراقبت و جامعیت

 (3330تاکاکو ا )  مقطع 

ر  یگا  و مصرف کمت

 مشروبات

شواهد غیرکار  د  مو د 

 مصرف  یگا 

 رمایه اجتماع  شناخت   طح 

رردی )اعتماد(،  رمایه اجتماع  

 طح  بارت  )اعتماد متراکم  طح 

 مد  ه(

 مقطع 
 دیگرانبیخت و 

(3331) 

و  کاهش خطر ابتلاء به الکل

 مواد م د 

ررهن  مد  ه )پشتیباس  و کنترل 

 آموزان(داسش

  مقطع
ل  و دیگران لاس 

(3330) 

کاهش خطر اقدام به خودکش ، 

 به ویژ  د  میان دختران

اعتمادبودن و  ودمندی دیگران قابل

 د  مد  ه

-داد  مقطع 

های منابو 

 مختقل

دارو  و همکا ان 

(3339) 

 ازگا ی اجتماع  )مشکلات 

  رتا ی کمتر(

مشا کت والدین د  مشاو   مد  ه، 

، شرکت د  شرکت د  طراح  برسامه

تصمیمات  یا  ، و داوطلب  برای 

 های مدیر(برسامه رو  برسامه )پا  

-داد  مقطع 

های منابو 

 مختقل

الوواسینو و 

 (3300دیگران )

تن  علائم ارخردگ  و  وان

 کمتر

های معلم از عدالت برداشت

ای(، به  رپر ت )عدالت  ابطه

عنوان مثال،  رمایه اجتماع  

 علم(های معمودی )واکنش

-داد  مقطع 

های منابو 

 مختقل

ویرتاسین و 

 (3331دیگران )

شناخت  علائم جخم  و  وان

 کمتر

اد اکات معلم از وضعیت تیم ، به 

عنوان مثال  رمایه اجتماع  ارق  

 های معلم()واکنش

 11-16، صص. 3300، 9و واهترا 4، کیویماک 0، اکخاسن3، ا و ت 0مأخس: ویرتاسین

                                                 
1. Virtanen 

2. Ervasti 

3. Oksane 

4. Kivimaki 

5. Vahtera 
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 قیقتح مبانی نظری. 2

، گاردد برما( 0911مطالعات  رمایه اجتماع  و  لامت اغلاب باه کاا  امیال دو کایم )

معکو   با سارخ خودکشا  د  جواماو  طو بهکه وی سشان داد همبختگ  اجتماع    هنگام

، محققان به مطالعه  رمایه اجتمااع  و ا تبااط آن باا ابعااد م تلفا  پ  آن ازا تباط دا د. 

(، 3336، 4و گرد اام 0لیند تروم، کاوا  ، 3، میلرو0و  واس  )ا لامهمچون:  لامت ری یک  

( و همچنین مطالعه  رمایه اجتماع  د  3333، 9بر     رمایه اجتماع  د   طح رردی ) ز

 ،؛ کاااوا  0111کاااوا   و همکااا ان،  ؛0111، 6اسااد )ویلکنخاان ااطح جمعاا  پرداختااه

پردازان متعددی د  مو د  ارمایه اجتمااع  یهسرر (.3333، 1؛ پاتنام3339، 9و کیم 1 ابراماسین

پردازاس  که بیشترین ا تباط با یهسرراسد. د  اینجا آ اء آن د ته از پردازی کرد و  لامت سرریه

 . گیردقرا  م موضوع پژوهش حاضر  ا دا سد، مو د بحث و بر    

 داسدبالفعل  م  یا و بالقو   منابو اسباشت حاصل اجتماع   ا  رمایه( 0196)یر بو دیو پ 

 که ا ت اررادی بین د  شد ینهسراد یشوبکم  وابب از بادوام شبکه یک مالکیت به مربوط که

بو دیاو،  ارمایه  ازسرر (.349، ص. 0196، 03شود )بو دیو م ایجاد گرو  یک د  عضویت با

هاای های از منابو بالقو  و بالفعل هخاتند کاه از طریاق عضاویت د  شابکاجتماع  مجموعه

 مخاائلتواسند بخی  شاوسد.  ارمایه اجتمااع  د   ابطاه باا م  ها ازماناجتماع  عاملان و 

گاسا ان تلاش برای تحریاک و بخای   یا ات منرو به لامت، اغلب به معنای اقدام جامعه 

                                                 
1. Islam  
2. Merlo 

3. Lindstrom 

4. Gerdtham 

5. Rose 

6. Wilkinson 

7. Subramanian  

8. Kim 

9. Putnam 

10. Bourdieu 
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هاای اجتمااع  خاص، هماسناد تو اعه زیر ااختهدف ت صیص منابو برای یک  منرو به

 (. 93-90 ، ص.3331، 0 ت )آبلدهند   لامت اا تقاء

  ا ات. اجتمااع یهاد  شابکهسرفتاه منابو   رمایه اجتماع  معتقد به هنیزم د  3نیلسان 

منابو سرفته د  یاک  ااختا  اجتمااع  هخاتند کاه  »بنابراین از دیدگا  وی  رمایه اجتماع  

(. لاین 31. ، ص3330)لاین، « شوسدبود  و د  جرت اقدامات هدرمند تجری  م  د ترسقابل

وی ا تباطاات  ازسرارشاود. کند  رمایه اجتماع  باعث تقویت  لامت  واس  م ا تدلال م 

ش ص  مرم به   امیت  عنوانبهکه رردی یناکنند. اجتماع  هویت و تش ص  ا تقویت م 

عضوی از یک گارو  اجتمااع  کاه مناارو و مناابو مشاترک  دا ساد،  مثابهبهشناخته شود و 

کند، بلکه تأیید همگاس ، ررصت  بارای حمایت عاطف  برایش تأمین م  تنراسه شنا ای  شود،

هاا بارای حفال  الامت آو د. این تقویاتادعا د  مو د منابو خاص   ا برای ررد رراهم م 

لاین د یارات تأییاد و کخاب اعتباا   ازسراراساد. بودن د  مو د منابو، ضرو ی واس  و مُحِق

ها محاررات و باه حفال به ررد، وی  ا د  برابر تنش سف ع ت تواسد با اعطایاجتماع  م 

ترتیب زمینه ا تقای  لامت  واس  و  ضایت از زسدگ   ا رراهم بدینتعادل وی کمک کند و 

 (.3330کند )لین، 

های  اازمان اجتمااع ، هماسناد اعتمااد، ویژگ » ابرت پاتنام،  رمایه اجتماع  اشا   به 

تواسد کاا ای  جامعاه  ا که از طریق تخریل اعمال هماهن  شد  م ها دا د هنجا ها و شبکه

بر ا اس دیدگا  پاتنام  رمایه اجتمااع  و  الامت  (. 061 ، ص.0110)پاتنام، « ب شندبربود 

د    ا ماادی هاایکماک یاگوساهبه اجتماع  یهاشبکه .0به  را  دلیل با هم ا تباط دا سد: 

 و  لامت  معیا های ،هاشبکه  .3شوسد؛م  اضطرا، بب کاهش  دهند که مقرا   ارراد اختیا 

  ا تاریمنا اب برداشات  خادمات تواسندم  برتر، هایشبکه. 0کنند؛ م  تقویت  ا برداشت

                                                 
1. Abel 

2  . N. Lin 
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شاود  م بادن درااع   یخاتم شدن تررعال  بب اجتماع  رعالیت و تکامل. 4کنند و  تقاضا

 (.01 ، ص.3333)پاتنام، 

های مرتبب باا  الامت عمادتاً بار مایه اجتماع  تاکنون، پژوهشاز زمان و ود مفروم  ر

وجاود،  یانا باا  اسجام پسیررتاه ا ات. اجتماع( از  رمایه 0119ی پاتنام ) ازمفروما اس 

ی  ارمایه  اازمفروما ات. اخیاراً  قرا گررتاه ازی د   لامت مو د سقد کا برد این مفروم

 رمایه اجتماع  د  گفتماان  الامت عماوم   های مرم از د ت  رتهی جنبه وبهاجتماع  

هاای منابو د  د ترس حاصال از عضاویت د  شابکه» عنوانبهیژ  ررم  رمایه اجتماع  وبه

-( مطرح گردید  و سی  سرریه مبتن  بر شبکه اجتماع  پ 0111که تو ب سان لین )« اجتماع 

اجتماع  و  الامت باود  ا ات تبیین  رمایه  منرو بها ت. این تغییر  ارتهیرییتغیر بو دیو، 

 (. 0010)توکل و ساصری  اد، 

 رات، متفکاران دیگاری د  زمیناه  ارمایه  هااآنپردازاس  که د  رو  ذکر به غیر سرریه 

(  ارمایه 0111) 3و کاپلاان 0اساد. د  ایان  ا اتا، لیان اجتماع  و  لامت به مطالعه پرداخته

د که همبختگ  اجتماع ، تعراد اجتمااع ، و اساجتماع   ا سوع  اسباشت  رمایه معرر  کرد 

( 3333آو د. از دیادگا   ز )و  الامت   ا د  اراراد باه وجاود ما  سف ع تیجه سوع  د ست

هاای  ارمایه آیاد و شابکه رمایه اجتماع  تنرا به و یله عضویت د  سرادها به د ات ما 

ی د  ا تقااء خاص د  رراهم آو دن حمایات عااطف  و  واسا  سقاش ماؤثر طو بهاجتماع  

-( بر این باو  ا ات کاه عاوامل  هماسناد: با 0111) 0 لامت  واس  ارراد دا سد. ویلکنخون

ها که ساش  از عوامل اجتماع  هختند،  لامت ارراد  ا احترام ها و ب ها،  رخو دگ عدالت 

زا س( معتقدسد که  رمایه اجتماع  عوامل ا تر3334اسدازسد. ها رام و همکا ان )به خطر م 

-کنند، همچنین  ارمایه اجتمااع  ما  ا د  زسدگ  کاهش داد  و خطر این عوامل  ا کم م 

 منف  زسدگ  هماسند از د ت دادن شغل  ا د  زسدگ  کاهش دهد. حوادثتواسد 

                                                 
1. Lynch   

2. Kaplan 

3. Wilkinson 
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کناد کاه از طریاق آن  ارمایه ای  ا شنا اای  ما گاساههای د یخاممکاس( 3300) 0 اس 

هاا از کااهش م بر  لامت تأثیر داشته باشد. این مکاسیخاممختقی صو تبهتواسد اجتماع  م 

یااب  د ات منرو باهمحو  یری هنجا ها و  رتا های  لامتکا گبها ترس و اس وا گررته تا 

دهاد کاه  ، شواهد سشان م طو کلبهشوسد. بیشتر به اطلاعات و امکاسات  لامت  ا شامل م 

سراری مناارو  ازلحااظاء  لامت بازی کند.  رمایه اجتماع  ممکن ا ت سقش مرم  د  ا تق

 رمایه اجتمااع  . پسیر ا ت: الف رمایه اجتماع  برای  لامت ارراد از  ندین طریق امکان

، 0و بارگمن 3شود که پیامد آن بربود  لامت ا ت )کاوا  باعث استشا  ر ایند  اطلاعات  م 

،  ارمایه اجتمااع  قااد  باه حمایت  واس  اراراد منرو به. (؛  ،3336، 4؛ مک کین ی3333

های ا ت که اغلب به  مت کااهش ا اترس و برباود  الامت متمایال ا ات ایجاد ررصت

   یا ا  بیشاتر ده اازمان رمایه اجتماع  اغلب به ایجاد . (؛ ج3330)کاوا   و برکمن، 

یل دا د که ممکن ا ت ستای  آن ت صیص منابو بیشتر  لامت بارای یاک منطقاه باشاد. تما

یجاه برباود  الامت د ستهای برداشت  و  لامت بیشتر باعث بربود د تر   به مراقبتمنابو 

مطالعه  ویکردهاای توان ادعا کرد که د  مجموع، م  (.3333خواهد شد )کاوا   و برگمن، 

بیااسگر ایان ا ات کاه  ارمایه اجتمااع  سقاش کلیادی د    رمایه اجتماع  د  با، سرری

 کند. م تند  ت  و  لامت  ارراد ایفاء 

 روش تحقیق. 3

 هادف با که ا ت اعتبا  نج  سوع از شناخت  وش ایمطالعه حاضر پژوهش

 «آماوزان سوجاوان ارمایه اجتمااع  داساش سامهپر ش» را    سخ ه اعتبا یاب  و ترجمه

 بادین باود،  یمحتاوا  وای     بر ،د  این پژوهش مدسرر  ؤال ترینمرم ا ت. شد اسجام

 ؟خیار یاا کنادگیاری ما اسداز   ا مفروم  رمایه اجتماع  واقعاً سامهپر ش نآیا ای که منرو 

                                                 
1. Song 

2. Kawachi 

3  . Berkman 

4. McKenzie 



 11                               ... یبرا ياجتماع هینامه سرماپرسش يابیترجمه و اعتبار                    اولشمارة 

 

تو اب  سامهپر اشبارای  شاد گررته سرار د  عاامل  4 ااختا   آیا که ررضیه این همچنین،

 آیاابالااخر    ؟ساه یا شودم  تأیید 0«تأییدی عامل  تحلیل»  وشآن بر ا اس  اصل  طراحان

   ؟خواهد گررت قرا  ونآزم آن  مو د 3« وای   از »

 آما  از .بود ا تنباط  و توصیف  آما  شامل این پژوهش د  مو دا تفاد  آما ی های وش

 د  .شاد ا اتفاد  سمودا هاا تر یم و پراکندگ  و مرک ی هایشاخص محا به برای توصیف 

 بودنسرمال  ندمتغیری، و متغیریتک سرمال بودن هایآزمون از ا تفاد  با ابتدا ا تنباط  آما 

 معادلاات  اازیمادل» مبتنا  بار تأییادی عاامل  تحلیال  وش از .شاد بر  ا  داد  توزیو

 تأیید  وایا  ،گریدعبا تبه و سامهپر ش هایخرد  مقیاس تأیید و بر    برای 0« اختا ی

 تعیاین طریق از سی  سامهپر ش )ثبات( د وس  همخاس  شد. ا تفاد  سامهپر ش )عامل (  ازة

 اسجام شد. آلفای کروسباخ ضریب

اب ا  اصل  این پژوهش، مقیاس  ندبعادی  ارمایه اجتمااع  باود کاه تو اب )پاایوا و 

 شاد  طراحا« آماوزان سوجاوان رمایه اجتماع  داساش»گیری ( برای اسداز 3304همکا ان، 

گویاه ا ات کاه د  قالاب  راا  خارد  مقیااس باه شاکل زیار  03ا ت. این اب ا  شاامل 

صامیمیت د  »بعاد . 3؛  اؤال  راا  شاامل 4«اسخجام د  مد  ه»بعد . 0 : تا شد  طراح

بعاد . 4 و  اؤالدو  شاامل 6«اسخجام اجتمااع  د  محلاه»بعد . 0؛  ؤال ه  شامل 9«مدا س

مقیااس  برحخب سی   ؤالات یگسا سمر . شیو   ؤال ه  شامل 1«اعتماد د  مدا س و محله»

 ا ت.  د شاسجامای )کم، متو ب و زیاد( سمر  0

                                                 
1. Confirmatory Factor Analysis 

2. Construct validity 

3. Structural equation modeling 

4. School cohesion 

5. School friendships 

6. Neighborhood social cohesion 

7. Trust: school/neighborhood 
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 0«ترجماه بااز -ترجماه» وش  از ترجماه، صاحت و حاضار سامهپر ش از ا تفاد  برای

 شاد ترجمه سامهپر اش  اس  شاد، را    برگرداساد  به اسگلیخ  سخ ه ابتدا شد. ا تفاد 

با مقایخه دو متن  تید سرا شد. اسگلیخ  برگرداسد  به زبان، دو به مخلب یک مت صص تو ب

 اسجاام لازم از ترجمه را    به اسگلیخ ( اصلاحات آمد د تبهاسگلیخ  )متن اصل  و متن 

شاد.  وایا   تریاه« آماوزان سوجاوانداسش رمایه اجتماع   سامهپر ش»را     سرای  ررم و

 شنا   تأیید شد. شته جامعه سررانصاحبسفر از  9آن سی  تو ب  3صو ی

های شارر آموزان مقطو دبیر تان د  دبیر تانژوهش شامل کلیه داسشاین پجامعه آما ی 

-اسد. شایو  سموساهمشغول به تحصیل بود  0019-0016 ق  بود  ا ت که د   ال تحصیل  

 ینای  نادگیاری خوشاهبود. ابتدا بر ا اس سموسه یا ندمرحلهگیری گیری بر ا اس سموسه

گیاری تصاادر  بار ا ااس سموساه ، اس  شادسد.سموساه پاژوهش است اا،  عنوانبهمد  ه 

 جمعیت سموسه است ا، شدسد. عنوانبهدختر( 043پخر و 063آموز )داسش 033 یختماتیک 

 تحقیقهای یافته. 4

آموزان  ا برحخب مد  ه محل تحصیل و جنخایت توزیو رراواس  داسش 3جدول شما   

رارد جمعیات سموساه کاه   033دهد. طبق اطلاعات جدول ماسکو  از مجماوع آسان سشان م 

د صاد(  ا  1/46سفار ) 043د صاد(  ا پخاران و  0/90سفار )  063 ،اسدشد واقو مو دمطالعه

 9دبیر اتان پخاراسه و  9،  بر   مو ددبیر تان  03اسد. همچنین از میان دختران تشکیل داد 

ها  ا با ج ئیات موسهاز س هرکدامکه می ان رراواس   اسدشد واقو مطالعه مو ددبیر تان دختران 

 توان د  جدول مشاهد  کرد.تر  ا م دقیق

 

 

 

                                                 
1. Translation-back Translation 

2. Face Validity 
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 مدرسه و جنس برحسبآموزان توزیع فراوانی مطلق و نسبی دانش -2جدول 

 جنس مدرسه
فراوانی 

 مطلق

فراوانی 

 نسبی

فراوانی تجمعی 

 مطلق

فراوانی 

 تجمعی نسبی

 1/06 93 پخراسه رجر

063 0/90 

 03 03 پخراسه (کا  و داسش )پرورخو  حخاب 

 03 03 پخراسه آوین شرید 

 0/9 39 پخراسه آزادگان

 0/9 39 پخراسه شرید برشت 

هدختراس طالقاس   43 0/00 

043 1/46 

 0/00 43 دختراسه ا تاد شیرازی

 1/6 33 دختراسه 3کوثر 

هدختراس شاهد هوشمند  33 1/6 

هدختراس سموسه ال هرا  33 1/6 

 033 033 033 033 --- کل

 

 تحلیال یاا  ااختا ی معادلاات مادل  وش بر  ا   وایا   ااز  )عاامل ( از منرو به

 با متغیرهای مکنون و تحلیل عامل  ا تفاد  شد.  ندمتغیری

« آماوزان سوجاوانداسش  رمایه اجتماع  مدا س سامهپر ش»های با توجه به اینکه عامل 

هاای گویاه کاه  یجااآنا ات و از  دشاد ییتأو اکتشااف  سامهپر اشقبلاً تو ب طراحاان 

و تأییاد  وایا   بااز ترجماهمراحل مقدمات  یعنا  ترجماه و  حاضر پ  از ط  سامهپر ش

 منرو باه، تغییار یاا حاسف سشادسد، صو ی تو ب مت صصان اسگلیخ  و را    محتوای  و

ا ت باا ا اتفاد  از  آموزان ایراس  کار بر    و تأیید  وای   از  این اب ا  د  جامعه داسش

ایان  یهاااسیخارد  مق تأیید بر    و تأییدی مبتن  بر معادلات  اختا ی، بهتحلیل عامل  

  اب ا  با کلیت آن پرداخت.
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 شاخص بدی بارازش عنوانبهمقدا  کای ا کوئر  ستای  تحلیل عامل  بیاسگر این ا ت که

اما با توجه  ،معنادا  ا ت هر ندا ت که  شد محا به 03/69برابر با  ،49برای د جه آزادی 

 033بودن این مقدا  به حجم سموسه و با توجه به حجم سموسه بالا د  ایان مطالعاه )حخاسبه 

 .ا ت شد  ا تفاد های برازش برای تحلیل از  ایر شاخص سفر(

توان ا تدلال کارد (، م 0به جدول شما   سگا  کنیدهای برازش )با بر     ایر شاخص 

به د جه آزادی  سخبت مجسو  کایزیرا ؛ برخو دا  ا ت از برازش کاملگیری سداز که مدل ا

از وضعیت مطلوب   ،ا ت 0با توجه به اینکه این مقدا  کمتر از آمد که  د تبه 43/0برابر با 

  «3شاد اصلاحشاخص سیکوی  بارازش »و  «0شاخص سیکوی  برازش»مقادیر برخو دا  ا ت. 

 -تااکر« 0بارازش غیار سارم شاخص»بودسد. همچنین، مقادیر  41/3و  16/3 با برابربه ترتیب 

شااخص »و  19/3بوسات برابار باا  -بنتلار« 4شاد شاخص برازش سارم»، 19/3لوی  برابر با 

بودسد که سشان از برازش مطلاو، مادل  13/3، همگ  بالاتر از 19/3برابر با « 9برازش تطبیق 

 باه د ات 309/3با برابر « 6و دآین مربعات خطای بر یشه دوم میاسگ»مقدا   تید سرادا سد. 

هاای کاه داد ا تدلال کارد توان  نین م ا ت،  36/3این مقدا  کمتر از  کهی جاازآنآمد و 

داد  و مادل از بارازش قارا   تیاحما ماو دگیری  ا تا حد زیادی مدل اسداز  شد یگردآو 

 منا ب  برخو دا  ا ت. 

                                                 
1. GFI 

2. AGFI 

3. NNFI 

4. NFI 

5. CFI 

6. RMSEA 
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 ها(ßبا مقادیر ضرایب استاندارد ) یریگزهاندامدل  -1شکل 

 

  گیریاندازه مدل برازش با مرتبط هایشاخص -3 جدول

 تفسیر میزان شاخص

 =0/000 طح  د  کامل برازش 03/69 )سمای د  ت  )سخبت مجسو  کای

 ------------- 48 (dfد جه آزادی )

 (3عال  )کمتر از  برازش df/2x 43/0 به د جه آزادی سخبت مجسو  کای

 (13/3بیش  ملاک(عال   برازش 19/3 ( (NNFIغیرسرم ) برازش )شاخص لوئی  –تاکر 

 (13/3بیش  ملاک(عال   برازش 19/3 ( (NFIشد  )سرم برازش بوست )شاخص – بنتلر

 (36/3)کمتر یا مخاوی  عال  برازش 309/3 (RMSEAمجسو ات ) میاسگین خطای  یشه

 (13/3بیش  )ملاک عال   برازش 16/3 (GFIوی  برزاش )سیک شاخص

 (13/3بیش  )ملاک عال   برازش 14/3 (AGFI) شاخص سیکوی  برازش اصلاح شد 

 (13/3بیش  )ملاک عال   برازش 19/3 (CFIشاخص برازش تطبیق  )
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. ا تفاد  شد ی و باز آزما  د وس  سامه، از دو  وش همخاسپر ش ی ایپا  منرو  بر  به

شد  کروسباخ محا به یآلفا بیملاحره کرد، ضرا توان م 4که د  جدول شما    یطو همان

 انیم  د وس یدا ید  حد بالا و پا  هرکدام از ابعاد مو د بر   هایهیگو ی ایسشان داد که پا

کروسبااخ  یآلفاا بیبرخو دا  ا ت )ضارا  قابل قبول تیهرکدام از ابعاد از وضع های هیگو

 هیسامه  ارماپر اش»کال  یآلفاا بیضار ن،یبه د ت آمد(. همچنا 13/3اد بالاتر از ابع هیکل

ابا ا   نیاا ی پاپاا تیااز مطلوب بود که حاک  199/3برابر با « آموزان سوجوانداسش  اجتماع

 ا ت.
 

 آموزان نوجوانسرمایه اجتماعی مدارس برای دانش نامهپرسشضرایب پایایی  -4جدول 

 لآلفای ک
آلفای 

 اخکرونب
 ردیف گویه ابعاد

199/3 

104/3 
اسخجام د  

 مد  ه

 0 آموزان با هم متحد هختند.د  این مد  ه داسش

احخاس تعلقم به این مد  ه طو ی ا ت که اسگا  مال 

 خودم ا ت.
3 

 0 .کنمم د  این مد  ه احخاس امنیت )آ امش( 

 4 والدین من با معلماسم هماهنگ  رکری دا سد.

103/3 
صمیمیت د  

 مد  ه

ان د  این مد  ه با هم اوقات خوش   ا به آموزداسش

 برسد. ر م 
9 

 6 کنم.من د  مد  ه به دو تاسم اعتماد م 

تواسم از دو تاسم د خوا ت کمک من د  مد  ه م 

 کنم.
1 

933/3 
اسخجام اجتماع  

 د  محله

 9 من به همخایگاسم اعتماد دا م.

 1  وی کمک همخایگاسم حخا، کنم تواسممن م 

119/3 
اعتماد د  مد  ه/ 

 محله

معلمان مد  ه ما دلخوز هختند و از ما حمایت 

 .کنندم 
03 

 00 کنند. ا تفاد   وءکنند از من همخایگان من تلاش م 

 03 ا تفاد  کنند. کنند از من  وءهایم  ع  م همکلا  
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 گیرینتیجهبحث و . 5

آماوزان و میت و جایگا  مد  ه د  تعیین وضعیت  الامت و تند  ات  داساشسرر به اه

پژوهشا  موضاوعات تارین مرامامروز   رمایه اجتماع  د  مدا س باه یکا  از سوجواسان، 

بر برباود اثرات بالقو   رمایه اجتماع   اگر ه .(3300و همکا ان، ویرتینن ) ا ت شد لیتبد

 شد اسجام ( اما مطالعات03304)پایوا و همکا ان،  ا ت  شدررتهیپس لامت  و تند  ت  ارراد 

آن بار  الامت   ا اثارات  لیوتحلهیتج کا گررتن  وش منا ب  برای بهد  این زمینه قابلیت 

 سامهپر ش» اعتبا یاب هدف از پژوهش حاضر ترجمه و  (.3300زاد ، )امین اسدتاکنون سداشته

سوجواساان د  اغلاب اوقاات د   کاه  یجااآنبود. از  «آموزان سوجوان رمایه اجتماع  داسش

های مرباوط باه تنریماات مد  اه، محلاه و خااسواد  د گیار هخاتند، طراحا  ایان رعالیت

 ها متمرک  بود  ا ت.بر  وابب مرتبب با این مکان سامهپر ش

از این پژوهش سشان داد که هماهنگ  د وس  برای هار یاک از خارد  آمد  د تبهستای  

د وسا   ثباات و برخو دا  ا ت.  وای مچنین مقیاس کل  از وضعیت مطلوب  ها و همقیاس

د   شاد محا به)ضریب آلفای کال  ستای  مطالعه اصل  آن با ستای  س دیک  و سامهپر شاین 

 طو به ، بیاسگر این ا ت که ررایند ترجمه اب ا  حاضرد صد بود( 10/3مطالعه اصل  برابر با 

از یاک طارف،  کهیطو بها ت،  قابلیت ررم مطلوب  برخو دا از ا ت و  شد اسجام منا ب

-گویه دیگر، طرف از و سبود  ا ا   مواجه ابرام با  ؤالات ی  بهگوپا   یان هنگامگوپا  

-اسد. ایان ما بود  حخاس ریغ ررهنگ  و مخائل قوم  به سخبت مقیاس، این هایعامل ها و

ستاای  تحلیال  .شاود گررته سرر د  اب ا  این برای   و منا بویژگ  متمای یک عنوانبه تواسد

همخاو باا ستاای  پاژوهش پاایوا و سی    ازی معادلات  اختا یبر ا اس مدل عامل  تأییدی

)اسخجام د  مد  ه، صمیمیت د  مد  اه،  سامهپر ش(  اختا   را  عامل  3304همکا ان )

از  کیا یها کاهیطو به ا تأیید کرد،  (هاعتماد د  مد  ه و محلاسخجام اجتماع  د  محله، 

هاا از دیاد ، محتاوی گویاهگریدعبا تباهحسف سشادسد.   بر   مو د سامهپر شهای گویه

  ا تباط داشتند. هاگویه یک از های مربوط به هرها با عاملآزمودس 
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 ؛تا و کو پسیرررم، م تصر  ؤالات .0همچون: های منا ب اب ا  حاضر ویژگ با توجه به 

، د  مد  اه و صامیمیت )ماسند: اسخجام  رمایه اجتماع  کنند نییتعابعاد مرم و  بر کیدتأ .3

 ایان های اؤالا  اسطبا .0و ( ه و اعتماد د  محیب مدا س و محلاهمحل اسخجام اجتماع  د 

 پایاا و  وا اب ا ی عنوانبه تواسدم  آن را    سخ ه آموز،بر سخل سوجوان و داسش سامهپر ش

  اهنماای یاک تبدیل باه ا تعداد سامهپر ش کا  گررته شود. اینهآموزان ایراس  بداسش برای

آموزان سوجوان  ا دا ا ت و بارای اسجاام  لامت د  میان داسشح ا زیاب   ط برای  ا عمل 

اثارات آن بار بر  ا  اجتمااع  و  مطالعات مرتبب با  رمایه ژ یوبهمطالعات اپیدمیولوژیک 

 ای برخو دا  ا ت.  آموزان سوجوان از اهمیت ویژ های  لامت بین داسشیا مؤلفهعوامل خطر 

 باا و ا ت معتبر و پایا ایسامهپر ش ،سامهپر شکه این ا تدلال کرد  توانم  ، طو کلبه

 ارمایه اجتمااع  د   باه مرباوط تحقیقاات د  آن از تاوانم  پژوهش حاضر ستای  به توجه

 د  مطالعاات کاه شاودما  پیشنراد ،آنهای  رو کا ت  منرو بهکرد.  مدا س از آن ا تفاد 

تر د  های گخترد ن د  میان سموسهآن تو ب  ایر محققا اعتبا  بر    و ی وا از ،ترتکمیل 

 اسجام شود.  سی  م تلف کشو  سقاط
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 پیوست

 تعالیسمهب

 آموز گرامی دانش

جای  کاه دقات سامه حاضر حاوی  ؤالات مرتبب با یک کا  پژوهش  ا ت. از آنپر ش

 ود د  پا   به  ؤالات آن باعث اسجام هر  ه برتر این پژوهش خواهد شد، استرا  ما  شما

که با دقت به  ؤالات مطرح شد  پا   دهید. پیشااپیش از همکاا ی شاما سرایات تشاکر و 

  ساس  ا دا م.
 

 سؤالات:

 □( دختر3           □( پخر0. جنخیت:    0

   □( علوم تجرب  0         □ یاض  (3       □( علوم اسخاس 0.  شته تحصیل : 3

 □ای(رن  و حرره9          □(کا  و داسش4

            □( پیش داسشگاه 0               □(  وم 3            □( دوم 0.  ال تحصیل :  0

    □( دیسلم4       □(  اهنمای 0      □( ابتدای 3       □( ب   واد0. تحصیلات پد : 4

 □( رو  لیخاس  و بالاتر1    □( لیخاس 6     □ ( رو  دیسلم9

     □( دیسلم4       □(  اهنمای 0     □(  ابتدای 3      □( ب   واد0. تحصیلات ماد : 0

 □( رو  لیخاس  و بالاتر1    □( لیخاس 6      □( رو  دیسلم9

  □( شغل آزاد0            □(  شغل دولت 3            □( بیکا  0. وضعیت اشتغال پد :  9

 □( بازسشخته4

 □آزاد  ( شغل0          □( شغل دولت 3           □دا  ( خاسه0. وضعیت اشتغال ماد : 6

         □( بازسشته4

 . تعداد ارراد خاسوا : ..........1

 . معدل  ال گسشته: .............  9
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 . سام دبیر تان محل تحصیل: ......................1

 

 اً سرر خود  ا د  مو د هر کدام از  ؤالات زیر بیان دا ید.لطف   

 ردیف سؤال کم متوسط زیاد

 0 آموزان با هم متحد هختند.د  این مد  ه داسش   

 3 احخاس تعلقم به این مد  ه طو ی ا ت که اسگا  مال خودم ا ت.   

 0 کنم.د  این مد  ه احخاس امنیت )آ امش( م    

 4 معلماسم هماهنگ  رکری دا سد.والدین من با    

 9 برسد.آموزان د  این مد  ه با هم اوقات خوش   ا به  ر م داسش   

 6 کنم.من د  مد  ه به دو تاسم اعتماد م    

 1 تواسم از دو تاسم د خوا ت کمک کنم.من د  مد  ه م    

 9 من به همخایگاسم اعتماد دا م.   

 1 خایگاسم حخا، کنمتواسم  وی کمک هممن م    

 03 کنند.معلمان مد  ه ما دلخوز هختند و از ما حمایت م    

 00 کنند از من  وء ا تفاد  کنند.همخایگان من تلاش م    

 03 کنند از من  وء ا تفاد  کنند.هایم  ع  م همکلا     

 

 

 

 


