
 

 

 (و بولن کسیاونپرسشنامه سرمایه اجتماعی )
 

تهیه شده است. لذا با تخصیص زمان  سرمایه اجتماعیجهت بررسی راستای پژوهشی ر در پرسشنامه زی

 ارزشمندتان به طور دقیق آنرا تکمیل و به پژوهشگر عودت دهید. 

شایان ذکر است این اطالعات کامالً محرمانه تلقی شده و صرفاً جهت دستیابی به اهداف پژوهش به صورت کلی 

 شود.ری میمورد استفاده قرار خواهد گرفت. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما سپاسگزا

 

 واالت عمومیس

 اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید

 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

 

 سواالت تخصصی :

ف
ردی

 

 سواالت

ی کم
خیل

 

کم
ی 
تاحدود

 

زیاد
ی زیاد 

خیل
 

      آیا در جامعه احساس ارزشمندبودن می کنید؟ 1

      خود،رضایت دارید؟اگر قرار باشد فردا بمیرید، آیا از زندگی گذشته  2

      آیا تا به حال آشغالی را که  دیگران دریک مکان عمومی انداخته اند،برداشته اید؟  3

      آیا با این نظر که کمک به دیگران در حقیقت کمک به خودتان است موافقید؟ 4

      اید؟آیا تاکنون به گروههای محلی موجود در محل زندگی خود، داوطلبانه کمک کرده  5

      آیا بعد از تاریک شدن هوا، برای قدم زدن در خیابان احساس امنیت می کنید؟ 6



 

 

      آیا معتقدید که می توان به بیشتر مردم اعتماد کرد؟ 7

در صورتی که ماشین کسی جلوی خانه شماخراب شود، آیا برای تلفن کردن، آنها را به  8

 داخل خانه خود دعوت می کنید؟
     

      درصورت نیاز آیا می توانید از دوست خود کمک بگیرید؟ 9

      آیا محل زندگی شما، مکانی امن و مطمئن برای زندگی به شمار می رود؟ 10

اگر از کودکی مراقبت می کنید و مجبورید برای مدت زمانی از خانه بیرون بروید، آیا از  11

 همسایگان خود کمک می گیرید؟
     

      در طول هفته گذشته حداقل با یکی از همسایگان خود دیدار و مالقات داشته اید؟ آیا 12

ماه گذشته، در مراسمات، جشن ها و جلسات انجمن های محل سکونت 6آیا در طول  13

 خود شرکت کرده اید؟
     

صورت آیا در باشگاهها یا سازمان های محلی پیرامون خود)ورزشی،فرهنگی،هنری و....( به  14

 فعال عضویت دارید؟
     

      آیا از حضور در جامعه محلی خود همانند بودن در خانه تان، احساس راحتی می کنید؟ 15

      در طول هفته گذشته ،چقدر تماس تلفنی با دوستان خود داشته اید؟ 16

      در طی روز گذشته، با چه تعداد از افراد ارتباط کالمی برقرار کرده اید؟ 17

      آیا آخر هفته تصمیم دارید شام یا نهار را بیرون از منزل و با دوستان خود میل کنید؟ 18

      آیا حاضرید برای دیدار خانواده، اقوام و یا آشنایان، برای مدتی به مسافرت بروید؟ 19

خود را هنگامی که برای خرید بیرون می روید، آیا دلتان می خواهد دوستان و آشنایان  20

 هم در آنجا ببینید؟
     

آیا می دانید اطالعات مورد نیاز برای تمیم گیری در مورد مسائل زندگی تان را از کجا  21

 می توانید کسب نمایید؟
     

      ماه گذشته، از یکی از همسایگان بیمارتان عیادت کرده اید؟ 6آیا در طول  22

باشگاهها، انجمن ها یا سایر سازمان ها و موسسات محلی، آیا در اداره و مدیریت یکی از  23

 نقش دارید؟
     

سال گذشته، در یک اقدام جمعی محلی برای مقابله با یک حالت اورژانسی،  3آیا در طول  24

 شرکت کرده اید؟
     

سال گذشته، در یک پروژه مشترک در محله خود و یا یک پروژه کاری  3آیا در طول  25

 مشارکت داشته اید؟جمعی ، 
     

آیا تاکنون در سازماندهی خدمات و برنامه های جدید، در موسسات محلی خود مشارکت  26

 داشته اید؟
     



 

 

      اگر دیدگاه شما با دیدگاه سایر افراد مخالف باشد، آیا می توانید آزادانه آن را بیان کنید؟ 27

درگیری پیدا کنید، آیا به دنبال پیدا کردن یک اگر با یکی از همسایگان خود مناقشه و  28

 فرد میانجی برای حل مشکلتان می روید؟
     

      آیا وجود افراد با فرهنگ های مختلف، زندگی را در محل سکونت شما بهتر می کند؟  29

      آیا از زندگی در میان افراد دارای سبک های مختلف زندگی، لذت می برید؟ 30

شما اگر یک غریبه و یا فَردی متفاوت با شما و همسایگانتان به محله شما بیاید، به نظر  31

 همسایگانتان وی را خواهند پذیرفت؟
     

      آیا خود را بخشی از جامعه جغرافیایی محلی که در آن کار می کنید می دانید؟ 32

      هستند؟آیا همکارانتان عالوه بر همکاربودن، با شما دوست و رفیق هم  33

      آیا احساس می کنید که بخشی از یک تیم کاری در محل کارتان هستید؟ 34

      آیا کاری را که الزم است انجام دهید،حتی اگر کسی هم از شما نخواهد، انجام می دهید؟ 35

آیا در طی هفته گذشته و در محل کارتان، به همکارانتان در کاری که حتی فکر می  36

 شرح وظایف شما هم نبوده است، کمک کرده اید؟ کنیددر
     

 

 معرفی پرسشنامه:

 ان در و تهیه استرالیا ولز نیوساوت ایالت برای  ای نامه پرسش بولن و اونیکس اجتماعی، سرمایه ارزیابی منظور به

 عبارت که اند، کرده استخراج دیگران، از مجزا فرد، هر برای را اجتماعی سرمایه دهنده تشکیل بنیادین عامل 8

 : از اند

 محلی  اجتماع در مشارکت -1

 اجتماع، متن در فعالیت -2

 امنیت و اعتماد احساس -3

  همسایگی ارتباطات -4

 لفامی و دوستان با رابطه و مراودات -5

 تنوع با کردن مدارا -6

 زندگی ارزش -7

 کاری پیوند و روابط -8
 



 

 

 سنجش ابعاد پرسشنامه اونیکس و بولن

 شماره پرسش در پرسشنامه ابعاد ردیف

 5-13-14-23-24-25-26 مشارکت در جامعه محلی 1

 3-19-21-27-28-35-36 عاملیت اجتماعی یا پیش نگری و پیش قدمی در زمینه اجتماعی 2

 6-7-8-10-15 احساس امنیت و اعتماد 3

 9-11-12-20-22 تعامالت با همسایگان 4

 16-17-18 دوستانتعامالت با خانواده و  5

 29-30 تحمل تنوع 6

 1-2 ارزش زندگی 7

 32-33-34 تعامالت شغلی 8

 

 

 اعتبار و روایی:

« کسیاون یاجتماع هیپرسشنامه سرما ینسخه فارس ییایپا ییروا»ای با عنوان ( مقاله1395افتخاریان و همکاران )

 آن نیز تایید شده است. گزارش شده است و روایی 913/0اند. آلفای کرونباخ ارائه کرده

 

 منابع:

پرسشنامه  ینسخه فارس ییایپا ییوطن. . روا ییسام*، رباب صحاف، رضا فدا مایش ،یکلد رضایعل ان،یرضا افتخار

 .189-174در سالمندان. سالمند .  کسیاون یاجتماع هیسرما

 
Onyx, J., & Bullen, P. (2000). Measuring social capital in five communities. The 

Journal of Applied Behavioural Science,V.36,N.1: 23-42. 

 
 


