
 

 

 ( 1998  پرسشنامه سالمت اجتماعی )کییز
 

اساس مدل نظری او از سازه بهزیستی اجتماعی    ( بر 1998)   ز ییکگویه ای توسط    33پرسشنامه بهزیستی اجتماعی  

ی سالمت اجتماعی جهت تعیین میزان سالمت  شناس روانبه عنوان مقیاس عمومی در    معموالًطراحی شده است که  

  ( به 1391بهزیستی اجتماعی ابتدا توسط صفاری نیا و تبریزی )   . پرسشنامه رودی مو بهزیستی اجتماعی به کار  

 .فارسی به انگلیسی برگردانده شد  شدهترجمه زبان فارسی ترجمه و سپس نسخه 

انطباق  "خرده مقیاس  5گویه و    33بر  ، مشتمل استدهی  خود گزارش کاغذی و -این پرسشنامه که از نوع مداد 

 باشدی م "پذیرش اجتماعی"و  "شکوفایی اجتماعی"،"مشارکت اجتماعی"،"انسجام اجتماعی"،"اجتماعی

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

اجتماعی: و    سالمت  معتقدند 2004)  رویشاپکیز  اجتماعی  (  ارزکه سالمت  از  ابی،  فرد  شناخت  و  چگونگی  ی 

و گروهای اجتماعی است که وی خود را عضوی    کانی. نزدعملکردش در اجتماع و کیفیت روابطش با افراد دیگر،

  ارضاء کننده یی فرد در تعامل موثر با دیگران و اجتماع به منظور ایجاد روابط  ، تواناعبارت دیگر  . به داند ی م  هاآن از  

 . ی اجتماعی استهانقششخصی و به انجام رساندن 

اجتماعی و توانایی شناخت هر    ، عملکرد اجتماعی  ، عملکردی اجتماعیهامهارت اجتماعی را    سالمت   ( 2004کیز) 

 .اند ( دانسته تمامیت شخص در شبکه اجتماعی او تر ) بزرگ شخص از خود به عنوان عضوی از جامعه 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

از پرسشنامه سالمت اجتماعی کسب  انمره مجموع   میزان بسالمت    دهندهنشانو    د ینمای می است که آزمودنی 

 .هستاجتماعی او 

 مولفه های پرسشنامه : 

 سواالت منبع مولفه

 2.9.110.12.16.21 ( 1998ییز؛)ک ی انسجام اجتماع

 1.11.13.20.22.29.33 ( 1998ییز؛)ک ی انطباق اجتماع

 32.3.4.24.26.28 ( 1998ییز؛)ک ی مشارکت اجتماع

 5.7.15.17.18.25.30 ( 1998ییز؛)ک ی اجتماع  ییشکوفا

 6.8.14.23.27.31 ( 1998ییز؛)ک ی اجتماع  یرشپذ

 



 

 

 پاسخگوی گرامی 

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات  

امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل  .  شده استبرای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم  

گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهید. الزم به ذکر  

است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبالً از  

 همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

 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

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم   دیپلم و پاینتر میزان تحصیالت 

 سال 15بیشتر از   سال 15تا 11  سال 10تا  6  کمترسال و  5 سابقه خدمت

 مرد  زن  جنسیت 

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری(  ایمیل 

 

 سواالت:

این پرسشنامه شامل یک سری گویه های مربوط به نگرش شما به بهزیستی اجتماعی است.برای هر گویه پنج  

بیانگر احساس شما می باشد عالمت بزنید.انتخاب پاسخ برای شما گزینه ممکن وجود دارد.لطفا گزینه ای را که  

 بین گزینه های )کامال موافق،موافق،نظری ندارم،مخالف و کامال مخالف(می باشد.

 لطفا برای هر گویه فقط یک گزینه را انتخاب کنید. 
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      چیزی که آن را جامعه می نامم،تعلقی ندارم.احساس می کنم به  1



 

 

      دنیا برای من بیش از اندازه پیچیده است. 2

      رفتار من بر رفتار سایر افراد جامعه اثر می گذارد. 3

      فکر می کنم چیز با ارزشی برای ارائه دادن به دنیا دارم.  4

      معتقدم که پیشرفت جامعه متوقف شده است.  5

      فکر می کنم دیگران غیر قابل اعتماد هستند.  6

      جامعه برای افرادی مثل من رو به توسعه نیست.  7

      معتقدم مردم مهربان هستند.  8

      دانشمندان تنها کسانی هستند که می توانند چگونگی عملکرد دنیا را درک کنند.  9

      گذردنمی توانم بفهمم که در دنیا چه می  10

      احساس می کنم بخش مهمی از جامعه هستم.  11

      بیشتر فرهنگها آنقدر بیگانه اند که نمی توانم آنها را درک کنم.  12

      معتقدم اگر حرفی برای گفتن داشته باشم،افراد جامعه به من گوش خواهند داد. 13

      معتقدم مردم خودمدار هستند.  14

کنم نهادهای اجتماعی نظیر قانون و دولت بتوانند وضع زندگی مرا بهبود  فکر نمی   15

 ببخشند.

     

      فکر می کنم فهمیدن دنیایی که در آن زندگی می کنم،ارزشمند است. 16

      به نظر من جامعه پیوسته در حال رشد است. 17

      فکر می کنم جامعه ما برای همه،مکان مولدی است. 18

      احساس می کنم مردم قابل اعتماد نیستند.  19

      با سایر افراد جامعه ام احساس صمیمیت و نزدیکی می کنم.  20

      پیش بینی آنچه بعدا در جامعه اتفاق خواهد افتاد،برایم دشوار است. 21

      من جامعه ام را منبع آسایش و راحتی در نظر می گیرم.  22

      افراد فقط برای خودشان زندگی می کنند. فکر می کنم  23

      فعالیت های روزمره من نتیجه ارزشمندی برای جامعه ندارد.  24

      به نظر من چیزی به عنوان پیشرفت اجتماعی وجود ندارد.  25

      من وقت و انرژی ارائه هیچ چیزی به جامعه ام را ندارم.  26

      افراد متقلب تر شده اند. معتقدم این روزها  27

      فکر می کنم کار من ماحصل مهمی برای جامعه دارد.  28

      فکر می کنم اگر حرفی برای گفتن داشته باشم،جامعه آن را جدی نمی گیرد.  29

      فکر می کنم دنیا دارد مکان بهتری برای همه می شود.  30

      مشکالت سایرین هستند. فکر می کنم افراد نگران  31

      احساس می کنم هیچ چیز مهمی برای مشارکت در جامعه ندارم. 32



 

 

      معتقدم سایر افراد جامعه برای من به عنوان یک فرد ارزش قائلند.  33

 

 نمره گذاری پرسشنامه: 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

انطباق  "خرده مقیاس    5گویه و   33بر    ، مشتملدهی است  خود گزارش کاغذی و  -این پرسشنامه که از نوع مداد

اجتماعی"،"اجتماعی اجتماعی"،"انسجام  اجتماعی"،"مشارکت  اجتماعی"و    "شکوفایی  .  باشد ی م   "پذیرش 

پنج  گذارنمره لیکرت  مقیاس  روی  ها  گویه  نظری  "،"4موافق="،"5موافق=  کامالً "ی  ادرجه ی 

به    د یآی می که به دست  انمرهو حداکثر    ، حداقلنی. بنابراشودی مانجام  "1مخالف=  کامالً"و  "2مخالف= "،"3ندارم=

با   برابر  بود  165و    33ترتیب  الزمخواهد  های    .  گویه  که  است  ذکر  به 

معکوس    1،2،5،6،7،9،10،12،14،15،19،21،23،24،25،26،27،29،32،33 صورت  ی  گذارنمره به 

 وندش ی م

 کامال مخالف  مخالف  م بی نظر موافق  کامال موافق  گزینه

 1 2 3 4 5 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر  بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 قضاوت کنید.

  10پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما  توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک  

 کنید   10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر  

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره   1تعداد سواالت پرسشنامه*  

 
 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات  حد پایین نمره 

33 99 165 

 

   خواهد بود.    165و حداکثر     33عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن     33امتیازات خود را از   



 

 

 ضعیف می باشد.هزیستی اجتماعی باشد،  میزان ب  66تا  33در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  

در سطح متوسطی می    بهزیستی اجتماعیباشد،  میزان      99تا     66در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  

 باشد. 

 بسیار خوب می باشد.بهزیستی اجتماعی باشد،  میزان  99در صورتی که نمرات باالی 

 

 پرسشنامه   پایایی  و روایی

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه    :روایی ابزار سنجش

تواند هر پژوهش علمی را بی  های نامناسب و ناکافی می بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری 

 (.  1390ارزش و ناروا سازد )خاکی، 

جهت تعیین روایی محتوایی با استفاده    ( 1391)   ی زیتبرری نیا و  نتایج روایی پرسشنامه در پژوهش صفا  نیهمچن

   یاصلی  هامؤلفه از نظر متخصصان حاکی از روایی محتوایی پرسشنامه و نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل  

pcهمبستگی  "از یک تحت عنوان  تربزرگ طریق چرخش واریماکس موید وجود پنج عامل دارای ارزش ویژه    از

 بوده است.  "و پذیرش اجتماعی "شکوفایی اجتماعی"،"مشارکت اجتماعی"،"انسجام اجتماعی"،"اجتماعی

اند ها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شده منظور از اعتبار )پایایی(، میزان دقت شاخص

روش آلفای کرونباخ، روش  های مختلفی وجود دارد.  برای بررسی همسانی درونی آزمون روش (.  1390)ساروخانی،  

 .ها هستند این روش ریچادسون از جمله  - گوتلن، روش دو نیمه کردن، روش موازی محدود، روش کودر

یی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  ای( پا1391)   یزی تبر در پژوهش صفاری نیا و   

 . استبه دست آمد که میزان رضایت بخشی  0/ 85با  برابر 

 

 الفای کرونباخ  الفای قابل قبول  ها تعداد سوال متغیر 

 85/0 7/0 33 سالمت اجتماعی

 

 

 منابع: 

 . های تحقیق در علوم رفتاریروش ( 1387سرمد، ز.؛ بازرگان، ع. و حجازی، ا. )

 63- 57ص  .روان شناسی اجتماعی و شخصیت  هایآزمون  .  1391،  و تبریزیمجید  صفاری نیا 
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