
 (UCLA)1978راسلپرسشنامه احساس تنهایی 

 1388ساخته شد و نادری وحق شناس در سل 1978در سال  و فرگوسن یلواراسل ، پتوسط  ییپرسشنامه احساس تنها

، جهت حل مشکالت نوجوانان  یراه یافتن یپرسشنامه برا ینا سوال می باشد.20آن را بومی ساختند پرسشنامه دارای 

 یشده است و الفا ی( طراحهرگز تا همیشه) یکرتل یا ینهپنج گز یفسواالت پرسشنامه بر اساس ط .طرح شده است

 باشد یم0/89کرونباخ به دست آمده 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :
ز پاسخ معموالً شامل احساس اضطراب ا یناست. ا یصحبتکمبود هم یابه انزوا  یندو عمدتًا ناخوشا یچیدهپ یپاسخ ییتنها

احساس ممکن  ینادامه خواهد داشت. البته ا یندهاست که از گذشته شروع شده و تا به آ یگرانکمبود ارتباط و اشتراک با د

چون عوامل  یحاصل عوامل مختلف تواندیم ییوجود داشته باشد. تنها یزدارد ن را یکه فرد در اطراف خود افراد یاست زمان

 باشد یو احساس یذهن ی،اجتماع

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 .دهند مییی احساس تنها پرسشنامةسوال 20کارکنان به سواالت ای است کهنمره ییاحساس تنهادر این پژوهش منظور 

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت منابع پرسشنامه مولفه های

 20-1 (1978و فرگوسن ) یلواراسل ، پ ییاحساس تنها

 پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک تحقيق 

امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين . دانشگاهی تنظيم شده است

و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده 

 خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.

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

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi6k_qZwIzlAhXI0qQKHbkDAnwQFjABegQIARAC&url=http%3A%2F%2Ffetzer.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimages%2Fstories%2Fpdf%2Fselfmeasures%2FSelf_Measures_for_Love_and_Compassion_Research_LONELINESS_AND_INTERPERSONAL_PROBLEMS.pdf&usg=AOvVaw1HGKrurHLjGFpZ1v50wGA3


سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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 ییاحساس تنها

      آیا احساس می کنید با افراد اطرافتان سازگار هستید ؟ 1

      آیا احساس می کنید رفیق و همدمی ندارید ؟ 2

      آیا احساس می کنید که کسی را ندارید تا به او ، رو بیاورید؟  3

      آیا احساس می کنید که تنها هستید ؟  4

      آیا خود را جزئی از گروه دوستان احساس می کنید ؟  5

      آیا احساس می کنید با افراد اطرافتان مسایل و عالئق مشترک زیادی دارید ؟   6

      آیا احساس می کنید که به هیچ کس نزدیک نیستید ؟   7

      آیا احساس می کنید با افراد اطرافتان عالئق و افکار  مشترکی ندارید ؟  8

      آیا با دیگران راحت می جوشید ؟  9

      آیا خودتان را به مردم نزدیک احساس می کنید ؟  10

      آیا احساس می کنید که کنار گذاشته شده اید ؟  11

      آیا احساس می کنید که روابطتان با دیگران بی معنی است ؟   12

      آیا احساس می کنید که هیچ کس واقعا از شما شناخت درستی ندارد ؟   13

      آیا احساس می کنید که از دیگران منزوی شده اید ؟  14

      آیا احساس می کنید که هر وقت که بخواهید می توانید برای خود هم صحبتی پیدا کنید ؟   15

      آیا احساس می کنید که کسانی هستند که واقعا شما را درک می کنند ؟  16



      آیا احساس کم رویی می کنید ؟  17

      آیا احساس می کنید که اطرافتان پر از آدم است ولی هیچ کس با شما نیست ؟   18

      آیا احساس می کنید که کسانی هستند که بتوانید با آن ها صحبت کنید ؟   19

      آیا احساس می کنید افرادی هستند که به آن ها رو بیاورید ؟   20

 

 پرسشنامه استفاده کرد.به دو طریق می توان از  تحلیل این 

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم افزار اس ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

بته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس پی اس اس کنید. ال

 شروع به وارد کردن داده ها 

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

 باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید . مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما

( کنید. مثال اگر computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

 ایجاد شود. x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمولفه اول 

مه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم به همین ترتیب ه

compute .کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است 

متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  آنالیز  هر  ها را به وجود آورده اید و هممرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  

 بگیرید.

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 ر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده استب

 همیشه اکثر اوقات گاهی اوقات به ندرت هرگز گزینه

 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 بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 کنید.



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

 کنید 10داشته 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 نمراتحد متوسط  حد پایین نمره

20 60 80 

 ضعیف می باشد.یی احساس تنهاباشد،  میزان  60تا 20در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 در سطح متوسطی می باشد.یی احساس تنهاباشد،  میزان 80تا  60در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 خوب می باشد.بسیار یی احساس تنهاباشد،  میزان 80در صورتی که نمرات باالی  -

 پرسشنامه پایایی و روایی

گیرد یعنی  اینکه ابزار قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می

 دهد.گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میاندازه

همبستگی  یواحساس تنها یرابطه تکانشگربین خرده مقیاس های پرسشنامه  (1388نادری وحق شناس)در پژوهش 

 مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

 دامنه شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه همچنین پایائی

 و گیردمی قرار کامل پایائی معنای +( به1یک ) مثبت تا پایداری، عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضریب

شود. آلفای کرونباخ برای می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیکتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر

 باشد. . می/89 برند شرکت یارتقاپرسشنامه 
 

 ضریب آلفای کرونباخ سطح قابل قبول تعداد سوال ها متغیرها

 7/0 20 یتنها احساس
89/0 
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