
 

 

 (2004 پرسشنامه سالمت اجتماعی )کییز

 

زیرمقیاس را مورد بررسی قرار میدهد . توسط آقای  5سوال بوده و  20پرسشنامه سالمت اجتماعی کییز شامل 

ساخته شده است و در چندین دوره مطالعاتی  2004کییز در بنیاد علمی مک آرتور ایاالت متحده آمریکا به سال 

 روایی و پایایی آن مورد آزمون واقع شده است . 

 

 غییر پرسشنامه :تعریف مفهومی مت

پژوهشگران معتقدند سالمتی دارای ابعاد مختلف جسمانی، روانی، هیجانی ، عقالنی، معنوی  و اجتماعی است که 

این مفاهیم ضمن بهره مندی از وجوه مشترک، دارای جنبه های متفاوت نیز بوده و از عوامل متعددی تاثیر می 

 (.2000پذیرند )ویسینگ و فوری،

پژوهشگران تا به حال برداشتی جامع از سالمت روانی را مورد بررسی قرار نداده اند . در دیدگاه  کییز معتقد است

جامع کییز، سالمتی نشان دهنده ادراک ها و ارزیابی های فرد از زندگی خود براساس حالت های عاطفی و کنش 

 وری روان شناختی و اجتماعی در نظرگرفته شده است.

اعی مولفه ای از مفهوم سالمتی می باشد که به معنی توانایی ایفای نقش های اجتماعی از بعد نظری سالمت اجتم

به  2004است.بدون اینکه به طور عینی یا ذهنی قصد آسیب رساندن به دیگری در کار باشد )ریموند و همکاران 

 .1388نقل از باباپور و همکاران 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 سالمت اجتماعی سوال پرسشنامة20 ای است که کارکنان به سواالتنمره سالمت اجتماعی در این پژوهش منظور

 دهند می

 مولفه های پرسشنامه :

 1-4 شکوفایی اجتماعی

 5-7 همبستگی اجتماعی

 8-10 انسجام اجتماعی

 11-15 پذیرش اجتماعی

 16-20 مشارکت اجتماعی

 



 

 

 سواالت عمومی:

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

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم  دیپلم و پاینتر میزان تحصیالت

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11  سال10تا  6  سال و کمتر 5 سابقه خدمت

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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      جامعه دائما در حال تغییر است. 1

      جامعه مکانی پر بار و مفید برای افراد است. 2

      پیشرفت اجتماعی مفهومی ندارد. 3

      امروزه مکان بهتری برای زندگی فرد است.دنیا  4

      درک اینکه در دنیا چه چیزی پیش خواهد آمد برایم دشوار است. 5

      تشکیالت اجتماعی نظیر قانون و دولت در زندگی من بی تاثیر است. 6

      پیش بینی آنچه در آینده اتفاق می افتد کار دشواری است. 7

      مجموعه ای به نام جامعه هستم.من متعلق به  8

      من بخش مهمی از اجتماعم هستم. 9

      افراد جامعه برای من به عنوان یک شحص ارزش قائلند. 10

      افراد قابل اعمتاد هستند. 11

      به نظر من مردم مهربانند. 12

      سر در نمی آورم.اغلب فرهنگ ها آنقدر عجیب و بیگانه هستند که من از آنها  13

      به نظر من مردم خود محورند. 14

      مردم این روزها متقلب تر شده اند. 15



 

 

      من می توانم کار ارزشمندی به دنیا عرضه کنم. 16

      فقط محققین می توانند آنچه پیرامون دنیای اطرافیانش رخ می دهد را درک کنند. 17

      من هیچ نتیجه ارزنده ای برای جامعه ندارد.فعالیت های روزمره  18

      من محصول ارزشمندی برای اشتراک در جامعه ندارم. 19

      من زمان و توان الزم برای ارائه محصولی ارزنده به جامعه را ندارم. 20

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 کامال مخالفم مخالفم تا حدودی موافقم موافقم کامال موافقم 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.

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

 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

20 60 100 

 

  خواهد بود.  100و حداکثر    20عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن  20خود را از  امتیازات 

باشد ، میزان سالمت اجتماعی افراد در حد پایین و ضعیف بوده و  46تا  20الف: چنانچه نمره محاسبه شده بین 

 باید برنامه ریزی اساسی برای آن انجام شود.

باشد ، میزان سالمت اجتماعی افراد در حد متوسط و رو به رشد و  74تا  47به شده بین ب. چنانچه نمره محاس

 باید تقویت شود.



 

 

باشد ، میزان سالمت اجتماعی افراد در حد باال و خوبی بوده و این  100تا  75ج. چنانچه نمره محاسبه شده بین 

 روند باید تداوم یابد.

 

 :پرسشنامه پایایی و روایی

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی 

تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد )خاکی، های نامناسب و ناکافی میاز آن جهت است که اندازه گیری

1390 .) 

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

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

 .ها هستنداین روشریچادسون از جمله -گوتلن، روش دو نیمه کردن، روش موازی محدود، روش کودر

 ( برای بررسی روایی این ابزار از همسانی درونی استفاده نمودند.1388همکاران ) باباپور و 

 

 پایایی:

 % می باشد .78کرونباخ بدست آمده برای کل مقیاس در پژوهش باباپور آلفای 

 الفای کرونباخ الفای قابل قبول هاتعداد سوال متغیر

 78/0 7/0 20 یسالمت اجتماع
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