
 

 

  پرسشنامه سالمت اجتماعي صفاري نيا

( بر اساس الگوي سالمت اجتماعي كيز و شاپيرو )  1391پرسشنامه سالمت اجتماعي توسط صفاري نيا ) 

 .( طراحي شده است 2004

اجتماعي،   اجتماعي،  مشاركت اجتماعي،  انسجام بعد  همبستگي 5گویه است .  و  28این پرسشنامه داراي  

 اجتماعي را اندازه مي گيرد. و  پذیرش اجتماعي شکوفایي
 

سازمان جهاني بهداشت : سالمتي را چنين (.  1390سالمتي مفهومي انتزاعي و چند بعدي است )مهري، 

 حالتي از بهزیستي كامل جسماني، رواني و اجتماعي و نه صرفاً فقدان بيماري یا آسيب تتعریف كرده اس

WHO,1948 )    .)بعدي خارج شد و بر پایه سالمت رواني، جسماني   بنابراین مفهوم سالمتي از حالت یك

 به مطالعهمتخصصاني چون جامعه شناسان، مددكاران اجتماعي و روان شناسان  و اجتماعي استقرار یافت كه

روابطي  مفهوم سالمت اجتماعي به عنوان بعد مهمي از سالمت به معناي توانایي برقراري  .آن مي پردازند

سالمت اجتماعي دیگران  مثبت با دیگران است. كساني كه در این زمينه عملکرد خوبي دارند هميشه نگران

سالمت اجتماعي شامل دو بخش عالوه بر این  .هستند و مي توانند با آنها احساس همدردي كنند

 گردد و بر روي مفهوم كه در اغلب موارد نيز تحت عنوان خوشحالي و رضایت معنا مي  بوده "اجتماع+سالمت"

 .مثبت از سالمتي )تندرستي( تأكيد مي كند 

 قلمداد مي شد و با این بطور كالسيك سالمت اجتماعي معادل توليد ناخالص داخلي یا شاخص توسعه انساني 

رواني همواره وجود داشت. -دیدگاه شخصي  برداشت از توسعه خطر نادیده گرفته شدن سالمت اجتماعي از

كه شاخص هاي اقتصادي به تنهایي نمي توانند گویاي سالمت  بنابراین بسياري از متخصصان متوجه شدند

علي رغم دستيابي به بسياري از مطالعات نشان مي دهند كه برخي از كشورها  اجتماعي باشند. همچنين

 .( 1396)افشاني و شيري محمد آباد، برند اقتصادي از مشکالت اجتماعي روز افزون رنج مي شکوفایي

 

 پرسشنامه:نمره گذاری 

در قالب سواالت بسته اي و  پرسشنامه فاصـلهاین  يگير سـطح اندازهگویه است و  28این پرسشنامه داراي  

 ت طراحي شده است و مطابق جدول زیر نمره گذاري مي شود:درجه اي  ليکر 5پاسخ با مقياس  

 کامالً موافق موافق نظری ندارم مخالف کامالً مخالف عنوان

 5 4 3 2 1 نمره

و مطابق جدول  به صورت معکوس  21و  14، 11، 9، 8، 6، 5، 4، 3، 2، 1الزم به ذكر است كه گویه هاي  

 نمره گذاري مي شوند.زیر 



 

 

 کامالً موافق موافق نظری ندارم مخالف مخالفکامالً  عنوان

 1 2 3 4 5 نمره

 

بنابراین، حداقل و حداكثر نمره اي كل نمره ي همه ي عبارات با هم جمع مي شود .  براي بدست آوردن نمره

و براي بدست آوردن نمره ي هر یك از ابعاد  خواهد بود.  140و  28 كه به دست مي آید به ترتيب برابر با 

 نمره عبارات مربوط به آن بعد مطابق جدول ذیل با هم جمع مي گردد. 

 

 پرسشنامه سؤاالت توزيع 2-3جدول 

 شماره سؤال ابعاد

 20و  13، 12، 9 همبستگی اجتماعی

 14و  11، 8، 5، 4، 3، 2، 1 انسجام اجتماعی

 25و  24، 23، 22، 19 مشارکت اجتماعی

 28و  18، 17، 16، 15، 10، 7، 6 شکوفايی اجتماعی

 27و  26، 21 پذيرش اجتماعی

 

 پرسشنامه:پايايی و روايی 

این پرسشنامه استاندارد مي باشد و در پژوهش هاي مختلفي به كار گرفته شده و روایي و پایایي آن مورد 

 تأیيد مي باشد.

( پایایي پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمایي و آلفاي كرونباخ به ترتيب  1391در پژوهش صفاري نيا )  

آمد كه ميزان رضایتبخشي است. همچنين، جهت تعيين روایي سازه پرسشنامه به دست   77/0و  85/0برابر با 

 ل عاملي تأیيدي با استفاده از شاخصهاي تحليل عاملي تأیيدي و اكتشافي استفاده شد كه نتایج تحلي از روش

 هایي نظير

ها  دهنده برازش متوسط مدل در تعيين عاملنشان  

روایي  پژوهش جهت تعييناین ( بود. به عالوه، نتایج  2004به شکل اوليه بيان شده توسط كيز و شاپيرو ) 

یج تحليل عاملي اكتشافي و محتوایي با استفاده از نظر متخصصان حاكي از روایي محتوایي پرسشنامه و نتا



 

 

از طریق چرخش واریماكس مؤیّد وجود پنج عامل داراي ارزش ویژه بزرگتر از  (PC)تحليل مؤلفه هاي اصلي

 «همبستگي اجتماعي »، یك تحت عنوان

 بوده است. «اجتماعي انسجام »و« مشاركت اجتماعي » ،« شکوفایي اجتماعي » و « پذیرش اجتماعي » 

 

 منابع:

 اجتماعي سالمت ارتقاي در اجتماعي سرمایة نقش .( 1396و شيري محمد آباد، حميده .) عليرضا سيدافشاني، 

 1صص چهارم، شمارة هشتم، سال فرهنگي،  مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه زنان پژوهشنامةیزد.  شهر زنان

 . 20الي 

ایرا . ن گزارش تحقيق معاونت علمي (. مميزي روان شناسي سالمت اجتماعي در  1391صفاري نيا، مجيد. ) 

 .و فناوري ریاست جمهوري

 

 بسمه تعالی

 ، با عرض سالم و خسته نباشيد: پاسخگوي گرامي ) مثالً همکار گرامي، معلم، استاد ، دانش آموز، خواهر و ... ( 

تحت  پرسشنامه هاي  ذیل به منظور استفاده از نظرات ارزشمند شما، جهت جمع آوري اطالعات پژوهشي

 / دكتري یا مقاله و ... به منظور تدوین پایان نامه كارشناسي ارشد "عنوان پژوهشتان  را بنویسيد  "عنوان 

تهيه و تنظيم شده اند، با عنایت به اینکه هر گونه نتيجه گيري از این تحقيق وابسته به نحوه ي پاسخگویي 

ساله و رهنمون شدن محقق به سمت یك دقيق شما مي باشد، پاسخهاي صادقانه شما در تبيين علمي م

استنتاج صحيح و منطقي مي تواند مبناي استواري را فراهم سازد . لذا جهت پيشبرد تحقيق خواهشمند است 

مي باشد و اطالعات  علمي ما رادراین تحقيق یاري فرمایيد،الزم به ذكر مي باشد كه این تحقيق یك تحقيق

ن باشيد ئل قرار خواهد گرفت و نيازي به نوشتن نام ندارد . مطمآن به صورت گروهي مورد تجزیه و تحلي

 اطالعات در اختيار هيچ فرد یا گروهي قرار نخواهد گرفت. 

 نام خودتان                                 با تشکر فراوان                                                          

 بنويسید را خود تحصیلی دوره دانشجوی

 



 

 

 اطالعات شما روي نتيجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گيري به سواالت پاسخ دهيد

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

 كارشناسي و باالتر  ليسانس  فوق دیپلم  دیپلم و پاینتر ميزان تحصيالت

سال و  5 سابقه خدمت

 كمتر

 سال 15بيشتر از   سال15تا 11  سال10تا  6 

 مرد  زن جنسيت

 براي اطالع از نتایج تحقيق) اختياري( ایميل

 

این پرسشنامه شامل یك سري گویه هاي مربوط به نگرش شما به سالمت اجتماعي است. براي هر گویه پنج 

 .گزینه ممکن وجود دارد

براي هر گویه فقط یك گزینه را انتخاب لطفاً گزینه اي را كه بيانگر احساس شما مي باشد عالمت بزنيد. لطفاً 
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 .هستند مناسب شغل فاقد تحصيلکرده جوانان از خيلي 1
     

 .باشند مي مشکالت شهرها مهمترین از اقتصادي مشکالت و فقر نظرم به  2
     

 مدرك اخذ و تحصيل براي كسب انگيزه كاهش امروز جامعه اساسي مشکالت از یکي  3

 .است

     

 .است كشور هاي شهر از اصلي بعضي مشکالت از یکي اجتماعي هاي خشونت امروزه  4
     

 .هستند كمتري برخوردار اجتماعي منزلت سطح از متخصصان امروز متاسفانه  5
     

 برخوردار زندگي هاي توسعه مهارت براي الزم كفایت از آموزشي نظام ميکنم احساس  6

 .نميباشد

     

 .كنم برنامه ریزي آسوده خيال با خود آینده سال چند براي توانم مي  7
     

 .نگرانم شوم سنگين هاي هزینه متحمل و شده بيمار روزي اینکه از همواره  8
     

 .ها شایستگي نه شود واگذار مي مناسبات و روابط اساس بر اجتماعي مشاغل بيشتر  9
     

 .ام راضي دهند مي رجوع ارباب به كه اجتماعي خدمات و ها سازمان حمایت از معموال  10
     

 .است كرده پر را زوجين عاطفي فضاي تفاوتي بي و سکوت  11
     



 

 

 .دارم ریزي برنامه خود فراغت اوقات براي من  12
     

 .دانم مي مسئول سرنوشتم را خود ام زندگي در دیگران دانستن مقصر جاي به  13
     

 .برخوردار نيستند خوبي رواني سازگاري شرایط از مردم از خيلي  14
     

 .برخوردارند نسبي عدالت از مردم كنم مي احساس  15
     

 .مي شود رعایت مردم ي همه براي شهروندي حقوق كنم مي فکر  16
     

 .مي كنم امنيت احساس دارم كه اي حرفه و شغلي فعالبت از عمال  17
     

 .دارند افتخار و سربلندي احساس جامعه مردم  18
     

 .آورد ارمغان مي یه من براي را خوشایندي احساس گروه در پذیرش  19
     

 .كنم مي بيني پيش را آینده معموال من  20
     

 .مي كنم پناهي بي احساس معموال نامالیمات و ها خطر برابر در  21
     

 .شوم مي سازمان ارتقاء باعث خویش استعداد و ها توانایي شناخت با  22
     

 .باشم قدم پيش به دیگران كمك و دوستانه نوع هاي فعاليت در كه كنم مي تالش  23
     

 .دارم صميمي روابط نزدیکانم با معموال  24
     

 .الزم برخوردارم پذیرش از اجتماعي هاي موقعيت در كنم مي فکر من  25
     

 .زد كاري هر به دست نباید ها آرزو و اهداف به رسيدن براي من ي عقيده به  26
     

 .گيرد مي قرار پذیرش سایرین مورد من هاي دیدگاه و عقاید كنم مي احساس من  27
     

 یاري در كافي ي اندازهبه  شهري و اجتماعي خدمات موسسات و ها سازمان نظرم به  28

 .هستند موفق مردم به رساندن

     

 

 


