
 

 

(2002دزوریال و همکاران) حل مسئله اجتماعیپرسشنامه   

 

: اندازه گیری مهارت شما در حل مسئله اجتماعی و خرده مقیاس هاس آن )مقیاس جهت گیری مثبت به هدف

(، سبک تکانشی/ بی احتیاط، RPSحل مسئله منطقی )(، NPO(، جهت گیری منفی به مسئله )PPOمسئله )

 سبک اجتنابی( 
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      زمانی که با مسئله ای مواجه می شوم، احساس ترس می کنم 1

      به راه حل های مختلف فکر می کنم 2

      نامطئن هستمزمانی که تصمیم های مهمی می گیرم، عصبی و  3

      زمانی که اولین تالشم با شکست مواجه شود، از کوشش برای حل مسائل دست نمی کشم  4

      اولین فکری که به نظرم می رسد را اجرا می کنم  5

      به اعتقاد من هر مسئله ای قابل حل است 6

      وضعیت را تحلیل می کنم و موانع را شناسایی می کنم 7

      اگر تالش اولم برای حل مسئله با شکست مواجه شود، مایوس می شوم 8

      تا جایی که امکان دارد تالش برای حل مسائل را به بعد موکول می کنم 9

      برای ارزیابی دقیق نتایج کارم، وقت صرف نمی کنم 10

      برای اجتناب از مواجهه با مسائل، از مسیر خود منحرف می شوم 11

      یک مسئله سخت مرا آشفته می سازد 12

      به محض مواجهه با مسائل، دست به کار می شوم 13

      اولین ایده خوبی که به ذهنم خطور می کند، فکرم را به خود مشغول می کند  14

      از تفکر درباره مسائل اجتناب می کنم 15

      ارزیابی می کنم که بعد از تغییر شرایط، چه روحیه ای خواهم داشت  16

      حل مسائل را تا جایی به تعویق می اندازم که دیر نشود 17

      بیشتر وقتم را به اجتناب از حل مسائل می گذرانم 18

      زمانی را برای توجه به اظهار نظرهای موافقان یا مخالفان صرف نمی کنم 19

      ارزیابی می کنم که آیا تا به حال وضعیت بهتر شده است، یا نه 20

      نتایج هر انتخاب را سبک سنگین و مقایسه می کنم 21

      افسرده می شوم و خشکم می زند 22

      بدون تفکر با احساس درونی خود درگیر می شوم 23

      می برمبرای مقایسه انتخاب ها روش منظمی را به کار  24

      هدف را در ذهنم نگه می دارم. 25



 

 

 معرفی ابزار

( طراحی 2002) توسط دزوریال و همکاران حل مسئله اجتماعیپرسشنامه : حل مسئله اجتماعیپرسشنامه 

گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد،   25و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 

(، حل مسئله NPO(، جهت گیری منفی به مسئله )PPOپرسشنامه ابعاد مقیاس جهت گیری مثبت به مسئله )

د سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط (، سبک تکانشی/ بی احتیاط، سبک اجتنابی را مورRPSمنطقی )

 ( اعتباریابی شده است.1389مخبری و همکاران)

 این مقیاس ها در جدول زیر ارائه شده است:

 شماره سواالت خرده مقیاس

 5 ،7 ،14 (PPOمقیاس جهت گیري مثبت به مسئله )

 2 ،4 ،9 ،13 (NPOمقیاس جهت گیري منفی به مسئله )

 2 ،8 ،16 ،20 ،21 ،24 ،25 (RPSمنطقی )مقیاس حل مسئله 

 23، 19، 15، 11، 6 مقیاس سبک تکانشی/ بی احتیاط

 18، 17، 12، 10، 1 مقیاس سبک اجتنابی

 

 شیوه نمره گذاري

ساس طیف پنج گزینه شنامه بر ا س ستفاده در پر شامل: خیلی کم، کم، تا ای لیکرت میطیف مورد ا شد ) با

 زیاد( در جدول زیر نشان داده شده است.ای، زیاد و خیلی اندازه

 

 اي لیکرتبندي سوالهاي پرسشنامه هاي پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجهمقیاس درجه
 خیلی زیاد زیاد متوسط تا حدودی  به هیچ وجه گزینه انتخابی

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 کنید.



 

 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

25 75 125 
 

 باشد،  میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد. 50تا  25در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد،  میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد. 100تا  50در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد،  میزان متغیر  بسیار خوب می باشد. 100در صورتی که نمرات باالی  -

 

 پرسشنامهپایایی و روایی 

ها از برای تعیین پایایی، روشهههای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشههخو نمودن پایایی پرسههشههنامه

سبه هماهنگی درونی ابزار اندازهضریب آلفای کرونباخ  ست. این روش برای محا ستفاده گردیده ا گیری از جمله ا

شنامه س سخ هر کنند بکار میگیری میهایی که ویژگیهای مختلف را اندازهها یا آزمودنپر رود. در اینگونه ابزار، پا

برای محاسبه ضریب »معتقدندکه ( 1387تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران )سوال می

های هر زیرمجموعه سهههواالت پرسهههشهههنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره

 (.169)ص « محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد

 محاسبه شده است. SPSSافزار وسیله نرمهای از طریق فرمول زیر به ضریب پایایی پرسشنامه
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ra= ضریب آلفای کرونباخ 

J = تعداد سواالت آزمون 

2Sj=  واریانس سواالت آزمون 

2s= واریانس کل آزمون 

. گزارش شده /95تا  69/0و ضریب آلفای ان بین  91/0تا  68/0پایایی آزمون مجدد برای این پرسشنامه بین 

(. روایی سازه این پرسشنامه نیز با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و همبستگی 2002است )دزوریال و همکاران، 

(. 2000ایید شده است )دزوریال و همکاران، با دیگر مقیاس های حل مسئله و سازه های روانشناختی همپوش، ت



 

 

سنجیده شده و ضریب پایایی  را برای پنج عامل 85/0(، ضریب آلفای 1389در ایران مخبری، درتاج و دره کردی )

را برای پرسشنامه حل مسئله اجتماعی کوتاه شده بدست آوردند. همچنین در این تحقیق بررسی  88/0بازآزمایی 

را به عنوان یک  SPSIوجود پنج عامل اشاره شده در باال می باشد. همه تحلیل های روایی،  ساختار عاملی بیانگر

 (.1389مقیاس حل مسئله اجتماعی تایید کرده است)مخبری و همکاران، 
 

 هابرآورد روایی پرسشنامه

کند دقیقاً همان چیز را اندازه گیری چیزی را که ادعا میروایی به این مفهوم اشهههاره دارد که وسهههیله اندازه

ای بگیرد یعنی متناسههب با آن باشههد و از مهمترین آن روایی صههوری و محتوایی اسههت و برای اینکه پرسههشههنامه

بانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سواالت آزمون با توجه به م

 گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. 

 ( روایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.1389مخبری و همکاران)

 تعاریف نظري

ختی است که شنا -به حل مسئله در شرایط طبیعی اشاره دارد و به عنوان فرایند رفتاری : حل مسئله اجتماعی

فرد از طریق آن تالش می کند که راه های تطبیقی یا مؤثر رویارویی با موقعیت های پیش آمده زندگی روزمره را 

در جوامع امروز بیش از هر چیز دیگر بر مهارت های اجتماعی تأکید می شود، حل مسئله  .کشف یا تعیین کند

با دیگران برای رسیدن به اهداف خود و حلمسائل پیشینه  یکی از این مهارت ها می باشد، افرادی که در ارتباط

رفتاری جامعه پسند دارند، بعید است به روش های نامعقول روی آورند. توانایی حل مسئله و حل مسئله اجتماعی 

یک مهارت حیاتی در زندگی، در عصر حاضر است. این مهارت در ارتقاء بهداشت روانی مؤثر است، در عین حال 

 .(.1394)زندوانی و همکاران، در حل مسئله اجتماعی با بعضی از مشکالت عاطفی مرتبط استناتوانی 

 

 تعاریف عملیاتی

( سنجید 2002دزوریال و همکاران،  حل مسئله اجتماعیبر اساس پرسشنامه استاندارد : حل مسئله اجتماعی

 می شود.
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