
 

 

 پرسشنامه سرمایه اجتماعی )دالویز(
 

ص زمان یه شده است. لذا با تخصیته سرمایه اجتماعی یجهت بررس یپژوهش یر در راستایپرسشنامه ز

 د.یل و به پژوهشگر عودت دهیق آنرا تکمیارزشمندتان به طور دق

 یبه اهداف پژوهش به صورت کل یابیشده و صرفاً جهت دست ین اطالعات کامالً محرمانه تلقیذکر است ا انیشا 

 شود.یم یمانه شما سپاسگزاریصم یش از همکاریشاپیمورد استفاده قرار خواهد گرفت. پ

 

 یواالت عمومس
 گیری به سواالت پاسخ دهیداطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت 

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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      د؟ینک یم امنیتا در جامعه احساس یآ 1
      د؟یت داریرضامسائلی را با دیگران در میان بگذارید از این کار اگر قرار باشد  2
      د؟ یانداخته اند،برداشته ا یان عمومکم یکگران دریه  دکرا  یا تا به حال آشغالیآ 3
      د؟یبه خودتان است موافق کمکقت یگران در حقیبه د کمکه کن نظر یا با ایآ 4
      د؟یرده اک کمکخود، داوطلبانه  یموجود در محل زندگ یمحل ینون به گروههاکا تایآ 5
      د؟ینک یت میابان احساس امنیقدم زدن در خ یشدن هوا، برا یکا بعد از تاریآ 6
      رد؟کشتر مردم اعتماد یتوان به ب یه مکد یا معتقدیآ 7



 

 

ردن، آنها را به کتلفن  یا برایخانه شماخراب شود، آ یجلو یسکن یه ماشک یدر صورت 8

 د؟ینک یداخل خانه خود دعوت م
     

      د؟یریبگ کمکد از دوست خود یتوان یا میاز آیدرصورت ن 9
      رود؟ یبه شمار م یزندگ یامن و مطمئن برا یانکشما، م یا محل زندگیآ 10
ا از ید، آیرون برویاز خانه ب یمدت زمان ید براید و مجبورینک یمراقبت م کیودکاگر از  11

 د؟یریگ یم کمکگان خود یهمسا
     

      د؟یدار و مالقات داشته ایگان خود دیاز همسا یکیا در طول هفته گذشته حداقل با یآ 12
ونت خود کمحل س یماه گذشته، در مراسمات، جشن ها و جلسات انجمن ها6ا در طول یآ 13

 د؟یرده اکت کشر
     

و....( به صورت  ی،هنری،فرهنگیرامون خود)ورزشیپ یمحل یا سازمان هایا در باشگاهها یآ 14

 د؟یت داریفعال عضو
     

      د؟ینک یم یخود همانند بودن در خانه تان، احساس راحت یا از حضور در جامعه محلیآ 15

      د؟یبا دوستان خود داشته ا یدر طول هفته گذشته ،چقدر تماس تلفن 16
      د؟یرده اکبرقرار  یالمکروز گذشته، با چه تعداد از افراد ارتباط  یدر ط 17
      د؟ینکل یمنزل و با دوستان خود مرون از یا نهار را بید شام یم داریا آخر هفته تصمیآ 18
      د؟یبه مسافرت برو یمدت یان، برایا آشنایدار خانواده، اقوام و ید ید برایا حاضریآ 19
ان خود را یخواهد دوستان و آشنا یا دلتان مید، آیرو یرون مید بیخر یه براک یهنگام 20

 د؟ینیهم در آنجا بب
     

 یجا مکتان را از  یدر مورد مسائل زندگ یریم گیتم یاز برایمورد ند اطالعات یدان یا میآ 21

 د؟ییسب نماکد یتوان
     

      د؟یرده اکادت یمارتان عیگان بیاز همسا یکیماه گذشته، از  6ا در طول یآ 22
، یر سازمان ها و موسسات محلیا سایاز باشگاهها، انجمن ها  یکیت یریا در اداره و مدیآ 23

 د؟ینقش دار
     

، یحالت اورژانس یکمقابله با  یبرا یمحل یاقدام جمع یکسال گذشته، در  3ا در طول یآ 24

 د؟یرده اکت کشر
     

 یارکپروژه  یکا یدر محله خود و  کپروژه مشتر یکسال گذشته، در  3ا در طول یآ 25

 د؟یت داشته اک، مشار یجمع
     

ت کخود مشار ید، در موسسات محلیجد یخدمات و برنامه ها ینون در سازماندهکا تایآ 26

 د؟یداشته ا
     

      د؟ینکان ید آزادانه آن را بیتوان یا میر افراد مخالف باشد، آیدگاه سایدگاه شما با دیاگر د 27



 

 

 یکردن کدا یا به دنبال پید، آینکدا یپ یریگان خود مناقشه و درگیاز همسا یکیاگر با  28

 د؟یرو یلتان مکحل مش یبرا یانجیفرد م
     

      ند؟ ک یونت شما بهتر مکرا در محل س یمختلف، زندگ یا وجود افراد با فرهنگ هایآ 29
      د؟یبر ی، لذت میمختلف زندگ یها کسب یان افراد دارایدر م یا از زندگیآ 30

 

 معرفی پرسشنامه:

پرسشنامه به  نی( استفاده شد. ا1384) زیدالو یاجتماع هیاز پرسشنامه سرما یاجتماع هیسرما رییگبرای اندازه

 شده است.  یابیهنجار انیدر دانشجو یاجتماع هیمنظور سنجش سرما

و  یمشارکت در اجتماع محل ،ی)اعتماد، مشارکت گروه اسیمقخرده  4سؤال و دارای  30پرسشنامه حاوی  نیا

است و نمره  کرتیپنج درجه ای ل فیگذاری آن بر اساس طد و روش نمرهباشی( میهای اجتماعروابط در شبکه

گزارش کرده  85/0پرسشنامه را  نیا ییایپا زانی( م 1384)  زیدالو یقیباشد. در تحقیم 108آزمون  نیکل ا

 به دست آمد. 87/0آلفای کرونباخ  خسروشاهی قیاست و  براساس تحق
 

 پرسشنامه دالویز سنجش ابعاد

 شماره پرسش در پرسشنامه ابعاد ردیف
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 29-30-3-19-21-27-28 مشارکت گروهی 2

 1-2-6-7-8-10-15 ت و اعتمادیاحساس امن 3

 16-17-18-9-11-12-20-22 یهای اجتماعروابط در شبکه 4
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