آموزش نرم افزارهای آماری و پژوهشی
آموزش نگارش مقاله ،پایان نامه و رساله
پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته
و ...

خدمت ویژه مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی :محاسبه رایگان آلفای کرونباخ پرسشنامه برای خریداران پرسشنامه
پس از ورود پاسخ ها به فایل اکسل یا  ، SPSSفایل داده ها به همراه پرسشنامه خریداری شده را به ایمیل ما ارسال
نموده تا به طور رایگان آلفای کرونباخ محاسبه شود و نتایج برایتان ارسال شود
سایت
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به نام خدا

پرسشنامه سالمت اجتماعی کییز

پاسخگوی گرامی
با سالم و عرض ادب ،از قبول زحمت تکمیل پرسشنامه از شما بسیار سپاسگزارم
لطفا پاسخ مدنظر خود را با عالمت  یا  مشخص کنید

سؤال

رديف

1

جامعه دائما در حال تغییر است.

2

جامعه مکانی مفید و پربار برای افراد است.

3

پیشرفت اجتماعی مفهومی ندارد.

4

دنیا امروزه مکان بهتری برای زندگی هر فرد است.

5

درک اينکه در دنیا چه چیزی پیش خواهد آمد برايم دشوار است.

6

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

7

پیش بینی آنچه در آينده اتفاق می افتد كار دشواری است.

8
9

من متعلق به مجموعه ای به نام جامعه هستم.
من بخش مهمی از اجتماعم هستم.

11

افراد جامعه برای من به عنوان يک شخص ارزش قائلند.

11

افراد قابل اعتماد هستند.

12
13

به نظر من مردم مهربانند.
اغلب فرهنگ ها آنقدر عجیب و بیگانه هستند كه من از آنها سر در نمی آورم.

14

به نظر من مردم خودمحورند.

15

مردم اين روزها متقلب تر شده اند.

16

من می توانم كارهای ارزشمندی به دنیا عرضه كنم.

17

فقط محققین می توانند آنچه پیرامون دنیای اطرافشان رخ می دهد را درک كنند.

18

فعالیت های روزمره من هیچ نتیجه ارزنده ای برای جامعه ندارد

19

من محصول ارزشندی برای اشتراک در جامعه ندارم.

21

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

كام ً
ال
مخالفم

مخالفم

نظری
ندارم

موافقم

كام ً
ال
موافقم
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توضیحات پرسشنامه
عنوان پرسشنامه :پرسشنامه سالمت اجتماعی کییز
نوع پرسشنامه :استاندارد
تعداد سئواالت 02 :سوال
سوال معکوس :دارد 21 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،7 ،6 ،5 ،3
بعد یا مولفه :دارد( پنج بعد :شکوفايی اجتماعی ،همبستگی اجتماعی  ،انسجام اجتماعی ،پذيرش اجتماعی و مشاركت اجتماعی)
>> مقیاس یا سطح اندازه گیری :لیکِرت  5گزینه ای

پاسخ ها
كد يا نمره
(جهت ورود پاسخ ها به اكسل يا )SPSS

كامالً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

كامالً موافقم

1

2

3

4

5

مولفه های متغیر پرسشنامه سالمت اجتماعی کییز  :شامل سوال استاندارد  :سواالت  1الی پرسشنامه
شکوفایی

شامل  4سوال:

1-4

همبستگی
اجتماعی
اجتماعیاجتماعی
انسجام

شامل  3سوال:
شامل  3سوال:

5-7
8-12

شامل  5سوال:
شامل  5سوال:

11-15
11-02

پذیرش اجتماعی
مشارکت اجتماعی

روش نمره گذاری :اين پرسشنامه دارای  21سوال بوده و هدف آن بررسی میزان سالمت اجتماعی از ابعاد مختلف (سالمت
اجتماعی ،شکوفايی اجتماعی ،همبستگی اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،پذيرش اجتماعی ،مشاركت اجتماعی) است .طیف پاسخگويی
آن از نوع لیکرت بوده ،برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد ،مجموع امتیازات سواالت مربوط به آن بعد را با هم جمع نمايید.
برای بدست آوردن امتیاز كلی پرسشنامه ،مجموع امتیازات همه سواالت را با هم جمع كنید .امتیازات باالتر نشان دهنده سالمت
اجتماعی باالتر خواهد بود و برعکس.
روایی و پایایی :در پايان نامه اهری ( ) 1392روايی سازه و پايايی اين پرسشنامه مورد تايید قرار گرفت و همچنین پايائی
پرسشنامه يا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگیری آلفای كرونباخ  1/81محاسبه شد.
منبع -1 :صبوری ،سعید ،) 1391( ،بررسی میزان سالمت اجتماعی در بین كارمندان آموزش و پرورش منطقه  11شهر تهران.
پايان نامه كارشناسی ،دانشگاه پیام نور تهران.
 -2اهری ،مهدی ،) 1392( ،بررسی میزان سالمت اجتماعی در بین دانشجويان دانشگاه آزاد و پیام نور اهر ،گروه علوم اجتماعی،
دانشگاه پیام نور ،پايان نامه كارشناسی.
"حق انتشار برای مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر مولف پیگرد قانونی دارد".

_________________________________
طراحی ،گردآوری ،ترجمه و ارزیابی اعتبار و پایایی پرسشنامه
در مرکز خدمات آماری و پژوهشی خوارزمی
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