
 1999  سمنیو و  کل یپ  SAS یاجتماع  یسازگار  استاندارد  پرسشنامه

 

  1999توسط پی کل و ویسمن در سال    که سوال بوده    54پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی دارای  

روان درمانی بیماران افسرده  هدف از این پرسشنامه ارزیابی درمانی دارویی و    یم شده است وطراحی و تنظ

  شامل اس روابط بین فردی را در نقشهای مختلف که  و همچنین این پرسشنامه مقیطراحی و تنظیم شده است  

 شش حوزه دهد  می نشان را مجزا بعد  دو آزمون ساختارمی کند.   ارزیابی عملكرد و ،رضایت، اختالف احساسات

 نقش( با متناسب ها) نقش حوزه از کدام هر که برای سازگاری از بعد  پنج و کاری، خانوادگی( :مانند  نقشی)

 شدند.  انتخاب

+    ل یتحل  و  ر یتفس+    ی گذار  نمره   وه یش +    ی تخصص  سواالت  یدارا   کامل   صورت  به   پرسشنامه   ن یا  ضمن  در

 . باشد  یم  منابع+   ییایپا و  ییروا

 

 ز سواالت:قسمتی ا

 

    □ هستم    بازنشسته من. 3       □کارمند)باحقوق( هستم     من.  2       □هستم    دار خانه خانم . من1

      □ هستم    آموز دانش من.  4

 □هستم    بیكار . 5   

 كنيد؟  می كار هفته در ساعت 15 از بيشتر دستمزد گرفتن براي معمول طور به شما آيا -

 □ بله    . 2       □ . خیر  1  

 ايد؟  كرده  كار ساعت چند گذشته هفته دو در دستمزد گرفتن براي شما آيا -

   □ بله   . 2        □ . خیر  1  

 .بزنيد( عالمت را ايد بوده  چگونه اخير دوهفته در شما دهد می نشان بهتر كه هايی )پاسخ   -



 داديد؟  دست از را كاري روز چند اخير دوهفته در شما. 1

 از را اوقات از . نیمی 3     □ام        داده دست از را روز . یك2  □ندادم     دست از را روزی . هیچ1          

 □ام   داده دست

 □ام   داده کارانجام را روز یك حداقل ولی ام داده دست از را اوقات از نیمی از . بیشتر4          

 □ بودم   مرخصی در را اخیر دوهفته . همه 6             □نكردم     کار را روزی هیچ . من5          

                (.برويد 7 سوال به نكرديد كار را اخير هفته دو در شما اگر)  • 

 ايد؟  بوده  كارتان انجام  به اخيرقادر دوهفته در شما آيا. 2

 برخی با ولی دادم انجام خوبی به را کارم من. 2     □ ام   داده انجام خوب خیلی را کارم . من1          

 □کوچك    خطاهای

 □نكردم     کار خوبی به اوقات از نیمی حدودا و بگیرم کمك کار برای که  داشتم نیاز من.  3          

 کفیت با را کارم اوقات همه من. 5          □دادم    انجام بدی کیفیت با را کارم اکثراوقات من.  4          

   □دادم     انجام بدی

 ================================================================================= 

 

 از هركدام يا همسرتان درباره  اي نگرانی دليلی هيچ  بدون اخير هفته دو طول در شما آيا. 51

 كنيد؟  نمی زندگی هم با هم اگر حتی ايد داشته فرزندانتان

      □بودم    نگران اوقات از نیكی حدودا. 3     □بودم   نگران دوبار یا یك. 2    □   نبودم  نگران هرگز . من1

     □بودم        نگران همیشه. 5    □        بودم  نگران اوقات اکثر. 4

     □      نیستند  حیات قید  در فرزند  یا همسر :ناپذیر کابرد.  6

 

 زمانی هر در را فرزندانتان يا همسر روي كه ايد  كرده  احساس اخير هفته دو طول در شما آيا. 52

 ايد؟  انداخته زمين



     □       انداختم زمین را آنها روی که نكردم احساس اصال . من1

     □       انداختم  زمین را آنها روی که نكردم اجساس معموال . من2

      □          انداختم زمین را آنها روی که کردم احساس  من اوقات از نیمی . حدودا3

      □          انداختم زمین را آنها روی که کردم احساس  اوقات اکثر . من4  

      □          اند  انداخته زمین را من روی  آنها که مطمئنم . من5  

 

 .دهيد پاسخ  54 سوال به همه لطفا -مالی

 خانواده  يا خود مالی نيازهاي ساختن آورده  بر  براي كافی پول اخير هفته دو طول در شما آيا. 54

 ايد؟  داشته تان

      □      داشتم احتیاجات برای کافی پول . من1

      □          داشتم کافی پول کوچكی مشكالت وجود با معموال من. 2

      □      نگرفتم قرض پول ولی نداشتم کافی پول من اوقات از نیمی . حدودا3

     □          کنم  قرض دیگران از که ام بوده مجبور و نداشتم کافی پول معموال . من4

    □       داشتم بزرگی مالی مشكالت . من5


