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چکيده
هدف :هدف پژوهش حاضر رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز ( )1331در زنان و مردان
تهرانی بوده است .روش :روش پژوهش حاضر از نوع زمینهیابی بود .جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از
زنان و مردان شهر تهران که  555زن و مرد به روش خوشهای چندمرحلهای از جامعه آماری انتخاب شدند .ابزار
پژوهش عبارت بود از پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز ( .)1331برای بررسی اعتبار مقیاس از روش بازآزمایی
استفاده شد و جهت بررسی روایی مقیاس از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .نتایج :ضریب همبستگی
پیرسون میان نتایج دو بار اجرای پرسشنامه حاکی از اعتبار باالی پرسشنامه بود و نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان
دهنده برازش خوب مدل در تعیین عاملها به شکل اولیه بیان شده توسط کیز ( )1331بود .همچنین ،نتایج مربوط
به میانگین حاکی از آن بود که میانگین نمرات شکوفایی اجتماعی در زنان ،مردان و کل آزمودنیهای پژوهش
بیشتر از میانگین نمرات سایر عوامل است .نتیجهگیری :براساس نتایج پژوهش ،پرسشنامه بهزیستی اجتماعی
ابزاری روا و معتبر است و در جامعه ایرانی از برازش خوبی برخوردار است.
واژگان کليدی :اعتبار ،بهزیستی اجتماعی ،روایی.

 -1دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
 -2کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول)Tadrisi_56@yahoo.com .
 -3دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
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مقدمه
بررسی ماهیت بهزیستی باید مشتمل بر تقسیم زنددگی بده تکدالیم عمدومی و خصوصدی باشدد،
تمایزی که در نظریه روان شناسی اجتماعی نفوذ دارد .بهزیستی عبدارت اسدت از :حالدت مببدت
جسمانی ،اجتماعی و روانی نه صرفاً عدم وجدود درد ،نداراحتی و نداتوانی .بهزیسدتی مسدتلزم آن
است که نیازها ارضاء شوند و افراد حس هدفمندی داشدته باشدند و احسداس کنندد کده بدادر بده
تحقددا اهددداف فددردی مهددم هسددتند و در جامعدده مشددارکت کننددد .بهزیسددتی از یریددا شددرایط
دربردارنده روابط فردی حمایت کننده ،سالمت مطلوب ،امنیت مدالی و فدردی ،مشداپل پداداش
دهنده و محیط جذاب و سالم ارتقاء پیدا میکند (اداره سالمت انگلستان.)2552 ،
به یورکلی بهزیستی ذهنی 1ارزیابی یک فرد از کیفیت تجربیات ،آگاهیها ،ارتباطها و
سایر مسائل فرهنگی و مرتبط با ارزشمندیهای فرد در حیات اوست (دینر ،ساح ،لوکاس و
اسمیت1333 ،2؛ کیز ،اشموتکین و ریم .)2552 ،3براساس نظریه کیز ( )1331بهزیستی
اجتماعی به شرایط و عملکرد فرد در جامعه اشاره دارد .افراد برخوردار از درجات باالی
بهزیستی اجتماعی معموالً بادر به بربراری روابط با سایرین و حفظ آن روابط هستند (هویی
شان و همکاران .)2551 ،2کیز و همکاران ( ،)2552مک گرگور و لیتل ،)1331( 5ریان و دسی

1

( ،)2551ریم ( ،)1313واترمن )1333( 7و دیگر پژوهشگران ابعاد گوناگونی از احساس ذهنی
بهزیستی را مورد نظر برار دادهاند .کیز ( )1331بهزیستی اجتماعی را به عنوان گزارش شخصی
افراد از کیفیت ارتبایات آنها با دیگران تعریم می کند .از ابتدا نیز بهزیستی اجتماعی به عنوان
ادراک افراد از یکپارچگی آنها با جامعه ،پذیرش دیگران ،پیوستگی با اجتماع و احساس فرد از
1. subjective well-being
2. Diener, Suh, Lucas & Smith
3. Keyes, Shmotkin & Ryff
4. Hoi Shan etal.
5. McGregor & Little
6. Ryan & Deci
7. Waterman
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مشارکت با جامعه تعریم میشد (الرسون .)1331 ،1چنانچه در سال  1321سازمان بهداشت
جهانی ،بهزیستی اجتماعی را یکی از چند متغیر کلی سالمت فرد تعریم کرد.
مدل چندوجهی کیز ( )1331از بهزیستی اجتماعی شامل پنج جنبه میباشد که میزان
کارکرد بهینه افراد را در عملکرد آنها معلوم می کند .پنج بُعد یا جنبه بهزیستی اجتماعی از نظر
کیز ( ،)1331یعنی انسجام ،همبستگی ،پذیرش ،مشارکت و شکوفایی با اندازه های مربوط به
سالمت روان مرتبط هستند .از نظر کیز ( )1331شناخت و پذیرش دیگران ،عنصر پذیرش و
ارزش فرد به عنوان یک شریک اجتماع ،عنصر مشارکت و سرانجام باور به تحول مببت
اجتماعی ،عنصر شکوفایی بهزیستی اجتماعی است .این عناصر میتوانند وحدت اجتماعی،
تشریک مساعی ،پیوند اجتماعی و حس ظرفیت برای رشد مداوم جامعه و میزان راحتی افراد را
در پذیرش دیگران ارزیابی کنند (کیز2552 ،؛ 2553؛ 2552؛ .)2555
پرسشنامه  33گویهای بهزیستی اجتماعی توسط کیز ( )1331بر اساس مدل نظری او از
سازه بهزیستی اجتماعی تهیه شده است .او یی دو مطالعه بر روی دو نمونه  373و  2117نفری
در آمریکا با استفاده از تحلیل عوامل ،مدل  5بُعدی به کار رفته در پرسشنامه خود را از نظر
تجربی مورد تأیید برار داده است .در این مقیاس 1 ،گویه مربوط به عامل مشارکت اجتماعی7 ،
گویه مربوط به عامل انسجام اجتماعی 7 ،گویه مربوط به عامل پذیرش اجتماعی 1 ،گویه
مربوط به عامل همبستگی اجتماعی و  7گویه مربوط به عامل شکوفایی اجتماعی است .کیز
( )1331جهت پاسخگویی از یک مقیاس لیکرت  1تا  5درجهای استفاده کرده است .او جهت
بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرد که ضرایب بابل ببولی نیز به
دست آورد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان دهنده برازش خوب مدل پنج عاملی بوده
است.

1. Larson
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عوامل مؤثر بر سالمت ،هم در درون شخص و هم در بیرون از او برار دارند .این عوامل
بر هم اثر میکنند و از این تعامل ممکن است سالمت ،ارتقاء یا کاهش یابد .از این رو ،سالمت
کل جامعه و افراد را میتوان نتیجه تعامل وراثت ،محیط زیست ،سبک زندگی ،وضعیت
ابتصادی -اجتماعی ،درآمد سرانه و ...دانست .نقش اساسی عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر
سالمت از زمانهای بسیار بدیم شناسایی شده است .در کشور ما با وجود کاستیهای موجود ،به
خصوص در منایا محروم برای سالمت جسمی افراد گامهای مناسبی برداشته شده است؛ اما
فقدان آنچه که در تمام عرصههای کشور محسوس است ،توجه نکردن کافی به ابعاد روانی،
رفتاری و اجتماعی افراد است .این بی توجهی در عصر ارتبایات و جهانیسازی ،موجب آسیب
پذیری افراد در ابعاد روانی ،خودکشی ،فرار از خانه ،اُفت تحصیلی و سایر آسیبهای اجتماعی
میشود و از جمله مواردی است که باید به آنها توجه خاص شود .وابعیت تحوالت اجتماعی
گویایآن استکه چهره بیماریها و اختالالت ،در حال دگرگونی است و پدیده انتقال
اپیدمیولوژیک در حال وبوع است و به سرعت پیش میرود و موجب بیماریها و اختالالت
میشود ،به نحوی که تا سال  2525منشأ بر هم زننده سالمت در کل جهان ،اختالالت و
بیماریهای روانی ،رفتاری و اجتماعی خواهد بود (مرندی .)1315 ،با توجه به مسائل مطرح
شده و نظر به اینکه زندگی کردن در کالن شهری نظیر تهران سبب ایجاد مشکالت فردی،
ابتصادی ،اجتماعی و به تبع آن ایجاد مشکالت در روابط اجتماعی و عملکرد افراد در جامعه
میشود و با توجه به اینکه پرسشنامه بهزیستی اجتماعی تاکنون در زنان و مردان ساکن شهر
تهران اعتباریابی و هنجاریابی نشده است ،پژوهش حاضر درصدد رواسازی و اعتباریابی
پرسشنامه بهزیستی اجتماعی در زنان و مردان ساکن شهر تهران خواهد بود.بنابراین پژوهش
حاضر سعی دارد به این سوال اساسی پاسخ دهد که آیا پرسشنامه بهزیستی اجتماعی ،ابزاری روا
و معتبر است؟
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روش
پژوهش حاضر از نوع زمینهیابی است .جامعه آماری پژوهش عبارت است از:کلیه زنان و مردان
شهر تهران که  555زن و مرد ساکن شهر تهران با روش نمونه گیری تصادفی خوشهای چند
مرحلهای انتخاب شدند؛ به این ترتیب که از منایا  22گانه شهر تهران ،منایا ،7 ،1 ،5 ،3 ،2 ،1
 17 ،11 ،11و ( 11بر پایه پنج بخش پرب ،شرق ،مرکز ،جنوب و شمال) به یور تصادفی
انتخاب و از هر کدام از آنها زنان و مردان به یور تصادفی ساده برگزیده شدند 51/2 .درصد
نمونه را زنان و  21/1درصد را مردان تشکیل میدادند .میانگین سنی مردان پژوهش  23/31سال
با انحراف استاندارد  3/55و دامنه سنی آنان  11-15سال و میانگین و انحراف استاندارد سن
زنان به ترتیب برابر با  35/23و  1/13و دامنه سنی آنان  11-12سال بود .اکبر آزمودنیهای مرد
( 22/1درصد) و زن ( 11/5درصد) پژوهش را افراد دارای مدرک کارشناسی تشکیل میدادند.
همچنین ،آزمودنیهای دانشجو و کارگر به ترتیب حداکبر ( 21/2درصد) و حدابل (1/2
درصد) مردان و آزمودنیهای دانشجو و بیکار به ترتیب حداکبر ( 33/1درصد) و حدابل (5/2
درصد) زنان را به خود اختصاص دادند .به عالوه ،آزمودنیهای مرد ساکن جنوب و مرکز
تهران به ترتیب حداکبر ( 21/1درصد) و حدابل ( 17/7درصد) نمونه و آزمودنیهای زن ساکن
پرب و جنوب تهران به ترتیب حداکبر ( 31/1درصد) و حدابل ( 3/7درصد) نمونه را تشکیل
میدادند.

ابزار پژوهش
پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کيز ( :)8991پرسشنامه بهزیستی اجتماعی  33گویهای توسط کیز
( )1331بر اساس مدل نظری او از سازه بهزیستی اجتماعی یراحی شده است که معموالً به
عنوان مقیاسی عمومی در روان شناسی سالمت اجتماعی جهت تعیین میزان بهزیستی اجتماعی
به کار میرود .گویههای  23 ،22 ،25 ،13 ،11 ،1و  33خرده مقیاس «همبستگی اجتماعی»،
گویههای  11 ،12 ،15 ،3 ،2و  21خرده مقیاس «انسجام اجتماعی» ،گویههای 21 ،21 ،22 ،2 ،3
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و  32خرده مقیاس «مشارکت اجتماعی» ،گویه های  25 ،11 ،17 ،15 ،7 ،5و  35خرده مقیاس
«شکوفایی اجتماعی» و گویه های  27 ،23 ،13 ،12 ،1 ،1و  31خرده مقیاس «پذیرش اجتماعی»
را می سنجند .نمره گذاری گویهها بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجهای به صورت «کامالً
موافا= « ،»5موافا= « ،»2نظری ندارم= « ،»3مخالم=  »2و «کامالً مخالم=  »1انجام میشود.
بنابراین ،حدابل و حداکبر نمره کسب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با  33و  115خواهد
بود .الزم به ذکر است که گویههای ،25 ،22 ،23 ،21 ،13 ،15 ،12 ،12 ،15 ،3 ،7 ،1 ،5 ،2 ،1
 32 ،23 ،27 ،21و  33به صورت معکوس نمره گذاری میشوند.
کیز ( )1331یی دو مطالعه بر روی دو نمونه  373و  2117نفری در آمریکا با استفاده از
تحلیل عوامل ،مدل  5بُعدی به کار رفته در پرسشنامه خود را از نظر تجربی مورد تأیید برار داده
است .او جهت بررسی اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرد که میزان ضرایب
آلفای کرونباخ در مطالعه اول برای ابعاد انسجام اجتماعی ،شکوفایی اجتماعی ،همبستگی
اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و پذیرش اجتماعی به ترتیب برابر با  5/75 ،5/11 ،5/13 ،5/57و
 5/77و در مطالعه دوم به ترتیب برابر با  5/11 ،5/73 ،5/12 ،5/12و  5/21به دست آمد که
ضرایب بابل ببولی است.
حیدری و پنایی ( )1317در ایران پرسشنامه بهزیستی اجتماعی را بر روی  132دانشجوی
دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای استان مرکزی هنجاریابی کردند .نتایج حاصل از پژوهش آنها
نشان داد که اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با  5/13است و نتایج
تحلیل اکتشافی مؤید ساختار پنج عاملی این پرسشنامه با تغییر در برخی گویهها در جامعه
دانشجویی بود.
در مطالعه اول کیز ( )1331نتایج تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از شاخصهایی نظیر
 GFI=5/11 ،2/df=2/51و  AGFI =5/12و در مطالعه دوم با استفاده از شاخصهای
 GFI=5/35 ،2/df=2/57و  AGFI =5/32نشان دهنده برازش خوب مدل پنج عاملی بوده

رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی در زنان و مردان...

121

است .بررسی روایی همزمان این پرسشنامه با مقیاس بیهنجاری 1در مطالعه اول نشان داد که
کلیه ابعاد بهزیستی اجتماعی با مقیاس بیهنجاری رابطه منفی معنی دار دارند و در مطالعه دوم
روایی همزمان پرسشنامه بهزیستی اجتماعی با مقیاس بیبراری 2نشان دهنده رابطه مببت معنیدار
و متوسط ابعاد آن با مقیاس بی براری بود (حیدری و پنایی.)1317 ،

یافتهها
برای بررسی خصوصیات روانسنجی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی انواع مختلفی از اعتبار و
روایی مدنظر برار گرفت .جهت بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوا ،روایی سازه و روایی
عاملی استفاده شد.
روایی محتوا :نوعی روایی است که معموالً برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار
اندازه گیری به کار برده می شود و توسط متخصصان تعیین می شود .به منظور رواسازی مقیاس
بهزیستی اجتماعی ،نخست پرسشنامه مذکور به زبان فارسی ترجمه شده ،سپس ترجمه آن در
اختیار مترجمی که به زبان انگلیسی تسلط کامل داشت ،برار داده شد تا نسبت به معادل بودن
محتوای ترجمه فارسی پرسشنامه با محتوای اصلی آن ایمینان حاصل شود .در مرحله بعد نسخه
اصلی به همراه نسخه ترجمه شده در اختیار هشت نفر از اساتید گروه روانشناسی برار گرفت تا
از جهت روایی محتوا مورد ارزیابی برار گیرد.
روایی سازه :جهت بررسی روایی سازه و میزان انسجام درونی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی
با مؤلفههای آن ،ضرایب همبستگی بین خرده مقیاسها و نمره کل مورد محاسبه برار گرفت که
خالصه نتایج آن در جدول شماره  1ارائه شده است.

1. scale of anomie
2. scale of dysphoria
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جدول  .8ماتریس همبستگی نمره کلی بهزیستی اجتماعی و مؤلفههای آن
متغیر
ضریب
بهزیستی

پیرسون

اجتماعی

سطح معنی
داری

همبستگی

انسجام

مشارکت

شکوفایی

پذیرش

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

5/757

5/151

5/753

5/771

5/737

5/5551

5/5551

5/5551

5/5551

5/5551

همان گونه که در جدول شماره  1مشاهده میشود تمام مؤلفههای بهزیستی اجتماعی با
نمره کلی این مقیاس رابطه معنی دار دارند .در مجموع الگوی ضرایب همبستگی در جدول
شماره  1نشان میدهد که روابط درونی خوبی بین مؤلفهها وجود دارد.
روایی عاملی :نوعی روایی میباشد که از یریا تحلیل عاملی به دست میآید .به منظور
بررسی روایی عاملی و اینکه پرسشنامه بهزیستی اجتماعی در جامعه ایرانی برازش دارد ،از روش
تحلیل عامل تائیدی با استفاده از نرم افزار لیزرل 1/5 1استفاده شد که نتایج حاصل از بررسی
برازندگی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی در جدول شماره  2ارائه گردیده است.
جدول  .2شاخصهای نيکویی برازش الگوی اندازه گيری در کل آزمودنیهای پژوهش
()N=055
شاخصهای نیکویی برازش

عدد به دست آمده

مجذور خی /درجه آزادی ()2/df

2/73

ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب ()RMSEA

5/51

شاخص نیکویی برازش ()GFI

5/11

شاخص تعدیل شده نیکویی برازش ()AGFI

5/13

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

5/31

شاخص برازش رشدی ()IFI

5/31

ریشه مجذورات میانگین بابیمانده ()RMR

5/57
1. LISREL
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همددان یددور کدده در جدددول  2مشدداهده مددیشددود ،مقدددار شدداخص ریشدده خطددای میددانگین
مجذورات تقریب و ریشه مجذورات میانگین بابیمانده 1بین صفر و یک در نوسان هسدتند و هدر
چه مقدار آنها کوچکتر باشد نشان دهنده بدرازش مددل اسدت .زمدانی کده مقددار ایدن آمدارههدا
کوچکتر از  5/51باشد ،مدل از برازش بابل ببدولی برخدوردار مدیباشدد کده بدا توجده بده آنکده
شاخصهای مذکور در این پژوهش به ترتیب برابدر بدا  5/51و  5/57بده دسدت آمدده ،مدیتدوان
گفت که مدل از برازش متوسطی برخوردار است .مقادیر شداخص نیکدویی بدرازش 2و شداخص
تعدیل شده نیکویی برازش3بین صفر و یک در نوسان میباشد .هدر چده مقددار ایدن شداخصهدا
بزرگتر باشد نشان دهنده برازش بهتر مدل است ،زمانی که مقددار ایدن آمدارههدا بزرگتدر از 5/3
باشد ،مدل از برازش بابل ببولی برخوردار میباشد که با توجه به آنکه شاخصهدای مدذکور در
این پژوهش به ترتیب برابر با  5/11و  5/13میباشند ،می توان گفت که مدل از برازش متوسطی
برخوردار است .مقدار شاخص برازش تطبیقی2و شاخص برازش رشدی هم بین صفر و یدک در
نوسان است و هر چه مقدار این شاخصها بزرگتر باشد نشان دهنده برازش بهتدر مددل اسدت .بدا
توجه به اینکه شاخصهای مذکور در ایدن پدژوهش بده ترتیدب برابدر بدا  5/31و  5/31بده دسدت
آمده اند ،نشان دهنده برازش خوب مدل است .نمودار ساختاری تحلیل عامل تائیدی در شکل 1
نمایش داده شده است.
در فرایند بررسی اعتبار پرسشنامه بهزیستی اجتماعی از روش همسانی دروندی و بازآزمدایی
استفاده شد که نتهایآ د در وهدول شهماره  3و  4ارائه رددیهده اسه  .به منوهور بدرسهی
همسانی درونی پدسشنام  ،لفای کدونباخ ب صورت وداران در زناد ،مهدداد و کهش شهدک
کنندراد محاسب شد.

1. Root Mean Square Error of Approximation
2. Goodness of Fit Index
3. Adjusted Goodness of Fit Index
4. Comparative Fit Index
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جهت برآورد اعتبار اولیه پرسشنامه از روش بازآزمایی استفاده شد که پرسشنامه فوق ابتدا
بر روی گروه  35نفری اجرا شد .همچنین پس از گذشت دو هفته ،پرسشنامه مجدداً بر روی
همان  35نفر اجرا شد که جهت محاسبه پایایی آن از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که
خالصه نتایج آن در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .3خالصه نتایج اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمایی
شاخصها
دفعات اجرای پرسشنامه
اجرای 1
اجرای 2

ضریب همبستگی

سطح معنی

پیرسون

داری

5/122

5/5551

همان یور که نتایج جدول  3نشان میدهد ،میزان همبستگی میان نتایج دو بار اجرای
پرسشنامه برابر با  5/122میباشد که نشان دهنده اعتبار رضایتبخش آن است.
جدول  .4ضریب آلفای کرونباخ نمره کلی مقياس بهزیستی اجتماعی و مؤلفههای آن به تفکيک
جنسيت
ضریب آلفای کرونباخ

زنان

مردان

کل

همبستگی اجتماعی

5/751

5/713

5/751

انسجام اجتماعی

5/712

5/777

5/77

مشارکت اجتماعی

5/722

5/721

5/722

شکوفایی اجتماعی

5/73

5/731

5/731

پذیرش اجتماعی

5/727

5/721

5/722

بهزیستی اجتماعی

5/75

5/775

5/711

همان گونه که جدول  2نشان میدهد ،ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه بهزیستی اجتماعی
برای کل آزمودنیها  ،5/711برای زنان  5/75و برای مردان  5/775به دست آمد .همچنین
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براساس جدول شماره  3میتوان بیان کرد ،ضرایب آلفای کرونباخ به دست آمده برای تمام
مؤلفه ها از نظر روانسنجی مطلوب میباشند.
با توجه به تائید مدل پنج عاملی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی و احراز روایی و اعتبار این
پرسشنامه می توان از نتایج آن برای ارزیابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی استفاده کرد .میانگین،
انحراف استاندارد و میانه پرسشنامه بهزیستی اجتماعی در تک تکگویهها وهمچنین در
عاملهای آن در جدول شماره  5و  1ارائه شده است.
جدول  .0شاخصهای توصيفی گویهها در کل آزمودنیهای پژوهش ()N=055
شاخصها
گویه ها

میانگین

انحراف
استاندارد

احساس می کنم به چیزی که آن را جامعه می نامم ،تعلقی ندارم.

3 /1

1/21

دنیا برای من بیش از اندازه پیچیده است.

3/51

1/22

رفتار من بر رفتار سایر افراد جامعه اثر می گذارد.

3/75

5/31

فکر می کنم چیز باارزشی برای ارائه دادن به دنیا دارم.

3/11

1/51

معتقدم که پیشرفت جامعه متوبم شده است.

3/11

1/32

فکر می کنم دیگران پیربابلاعتماد هستند.

2/15

1/13

جامعه برای افرادی مبل من رو به توسعه نیست.

3/22

1/13

معتقدم مردم مهربان هستند.

3/27

1/11

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

3/57

1/53

نمی توانم بفهمم که در دنیا چه میگذرد.

3/23

1/11

احساس میکنم بخش مهمی از جامعهام هستم.

3/27

1/52

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

3/57

1/57

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

3/33

1/12

معتقدم مردم خودمدار هستند.

2/73

1/55

فکر نمی کنم نهادهای اجتماعی نظیر بانون و دولت بتوانند وضع زندگی مرا بهبود ببخشند.

2/33

1/37

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

2/52

1/51

به نظر من جامعه پیوسته در حال رشد است.

3/57

1/13
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فکر می کنم جامعه ما برای همه ،مکان مولّدی است.

3/12

1 /1

احساس میکنم مردم بابل اعتماد نیستند.

2/13

1/17

با سایر افراد جامعهام احساس صمیمیت و نزدیکی می کنم.

3/23

1/52

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

2/12

1/51

من جامعهام را منبع آسایش و راحتی در نظر میگیرم.

2/73

1 /2

فکر میکنم افراد فقط برای خودشان زندگی می کنند.

2/13

1/15

فعالیتهای روزمره من نتیجه ارزشمندی برای جامعه ندارد.

3 /2

1/11

به نظر من چیزی به عنوان پیشرفت اجتماعی وجود ندارد.

3/15

1/15

من وبت و انرژی ارائه هیچ چیزی به جامعهام را ندارم.

3/51

1/11

معتقدم این روزها افراد متقلبتر شدهاند.

2/52

1/11

فکر میکنم کار من ماحصل مهمی برای جامعه دارد.

3/22

1/51

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

2/13

1/13

فکر میکنم دنیا دارد مکان بهتری برای همه میشود.

2/72

1/17

فکر می کنم افراد نگران مشکالت سایرین هستند.

2/72

1/11

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

3/22

1/57

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

2/52

5/33

همان یور که در جدول  5مشاهده می شود ،گویه «فکر میکنم فهمیدن دنیایی که در آن
زندگی میکنم ،ارزشمند است» دارای بیشترین میانگین ( )2/52و گویه «معتقدم این روزها
افراد متقلبتر شدهاند» دارای کمترین میانگین ( )2/52است .همچنین ،گویه «فکر نمیکنم
نهادهای اجتماعی نظیر بانون و دولت بتوانند وضع زندگی مرا بهبود ببخشند» دارای بیشترین
انحراف استاندارد ( )1/37و گویه «رفتار من بر رفتار سایر افراد جامعه اثر می گذارد» دارای
کمترین انحراف استاندارد ( )5/31است.
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جدول  .6شاخصهای توصيفی نمرات پنج عامل بهزیستی اجتماعی در آزمودنیهای پژوهش
()N=055
عاملها

میانگین

انحراف استاندارد

میانه

مشارکت اجتماعی

21/11

2/12

22

پذیرش اجتماعی

13/13

2/23

13

شکوفایی اجتماعی

22/21

5/52

23

انسجام اجتماعی

13/55

3/73

25

همبستگی اجتماعی

21/13

3/11

22

همان یور که در جددول  1مشداهده مدیشدود ،میانده نمدرات شدکوفایی اجتمداعی در کدل
آزمودنیهای پژوهش دارای بیشترین مقدار ( )23و میانه نمدرات پدذیرش اجتمداعی ( )13دارای
کمتددرین مقدددار هسددتند .همچنددین ،میددانگین و انحددراف اسددتاندارد شددکوفایی اجتمدداعی در کددل
آزمددودنیهددای پددژوهش ( 22/21و  )5/52دارای بیشددترین مقدددار و میددانگین پددذیرش اجتمدداعی
( )13/13و انحراف استاندارد همبستگی اجتماعی ( )3/11در کل آزمودنیهدای پدژوهش دارای
کمترین مقدار است.
جهت مقایسه مؤلفه های بهزیستی اجتماعی با توجه به تفکیک جنسیت از تحلیدل واریدانس
یک راهه در متن  MANOVAاستفاده گردید که نتایج حاصل از آن در جددول شدماره  7درج
شده است.
جدول  .7نتایج حاصل از تحليل واریانس یک راهه در متن  MANOVAبر روی مؤلفههای
بهزیستی اجتماعی
متغیر وابسته

میانگین مجذورات

F

sig

اندازه اثر

توان آزمون

مشارکت اجتماعی

5/17

5/551

5/371

5/551

5/55

پذیرش اجتماعی

15/53

5/733

5/33

5/552

5/131

شکوفایی اجتماعی

12/21

3/121

5/571

5/557

5/222

انسجام اجتماعی

23/15

2/33

5/512

5/557

5/251

همبستگی اجتماعی

23/32

1/11

5/135

5/552

5/253

121

فصلنامه اندازه گیری تربیتی شماره  ،81سال پنجم ،زمستان 39

همان یور که جدول شماره  7نشان میدهد بین مؤلفده هدای بهزیسدتی اجتمداعی از لحدا
جنسیت تفاوت معنی داری در سطح  p >5/55بین زنان و مردان وجود ندارد.

بحث و نتيجهگيری
هدف از پژوهش حاضر رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز ( )1331در
زنان و مردان تهرانی بود که بدین منظور  257زن و  223مرد با استفاده از پرسشنامه بهزیستی
اجتماعی کیز ( )1331مورد بررسی برار گرفتند .سپس با استفاده از دادههای جمع آوری شده
از این افراد ،جهت آزمون فرضیه های پژوهش ،تجزیه و تحلیل آماری انجام گرفت.
یکی از اهداف اصلی این پدژوهش پاسدخ بده ایدن سدؤال بدود کده آیدا پرسشدنامه بهزیسدتی
اجتماعی کیز ( )1331در جامعه زنان و مردان تهرانی اعتبار دارد .ضرایب پایایی به دسدت آمدده
با استفاده از روش بازآزمایی در آزمودنیهدای پدژوهش نشدان داد کده پرسشدنامه از اعتبدار الزم
برخوردار است.
یکی دیگر از اهداف اصلی این پژوهش پاسخ به این سؤال بود که آیا پرسشدنامه بهزیسدتی
اجتماعی کیز ( )1331در جامعه زنان و مردان تهرانی روایی دارد .به این منظدور از روش روایدی
صوری ،روایی سازه و روایی عاملی (تحلیل عداملی تأییددی) اسدتفاده شدد .بدرای تعیدین روایدی
صوری پرسشنامه بعد از یافتن مجموعهای از گویهها یا پرسشهای مناسب ،این پرسشدنامه بدرای
هشت استاد صاحبنظر در خصوص این موضوع فرستاده شد و نظر آنها در اصدالح و تکمیدل آن
لحا گردید .همچنین جهت بررسی روایی سدازه و میدزان انسدجام دروندی پرسشدنامه بهزیسدتی
اجتماعی با مؤلفههای آن ،ضرایب همبستگی بین مؤلفهها با نمره کل ،حاکی از این بود که تمدام
مؤلفهها با نمره کل مقیاس رابطه معنی دار داشته و در مجموع نشان دهنده روابط دروندی خدوبی
بین مؤلفهها بود .برای تأیید ساختار عاملی به دست آمده در پرسشدنامه بهزیسدتی اجتمداعی کیدز
( )1331و آزمودن بدرت و معناداری سهم عوامل در اندازه گیدری بهزیسدتی اجتمداعی در کدل
آزمودنیهای پژوهش از تحلیل عداملی تأییددی اسدتفاده شدد کده مقدادیر مجدذور خدی /درجده
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آزادی  ،مقدار شاخص ریشده خطدای میدانگین مجدذورات تقریدب ،شداخص نیکدویی بدرازش و
شاخص تعدیل شده نیکویی برازش نشان دهنده برازش متوسط مدل بود.
با توجه به نتایج به دست آمده در مورد اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز
( )1331که بیانگر اعتبار و روایی باالی این مقیاس جهت تعیین بهزیستی اجتماعی در مردان و
زنان تهرانی است ،میتوان گفت که نتایج به دست آمده از این پژوهش با برخی یافتههای
پژوهشهای ببلی از جمله حیدری و پنایی ( )1317در داخل کشور هماهنگ است .در تبیین
یافته فوق میتوان گفت که مدل چندوجهی کیز ( )1331از بهزیستی اجتماعی شامل پنج جنبه
است که میزان کارکرد بهینه افراد را در عملکرد آنها معلوم میکند .پنج بُعد یا جنبه بهزیستی
اجتماعی از نظرکیز ( ،)1331یعنی انسجام ،همبستگی ،پذیرش ،مشارکت و شکوفایی با
اندازههای مربوط به سالمت روان مرتبط هستند .از نظر کیز ( )1331شناخت و پذیرش دیگران،
عنصر پذیرش و ارزش فرد به عنوان یک شریک اجتماع ،عنصر مشارکت و سرانجام باور به
تحول مببت اجتماعی ،عنصر شکوفایی بهزیستی اجتماعی است .این عناصر می توانند وحدت
اجتماعی ،تشریک مساعی ،پیوند اجتماعی و حس ظرفیت برای رشد مداوم جامعه و میزان
راحتی افراد را در پذیرش دیگران ارزیابی کنند (کیز2552 ،؛ 2553؛ 2552؛ .)2555
یکی دیگر از اهداف این پژوهش پاسخ به این سؤال بدود کده نمدرات اسدتاندارد مشدارکت
اجتماعی ،پذیرش اجتماعی ،شدکوفایی اجتمداعی ،انسدجام اجتمداعی و همبسدتگی اجتمداعی در
جامعدده زنددان و مددردان تهرانددی کدامنددد .جهددت محاسددبه هنجارهددا از میاندده ،میددانگین و انحددراف
استاندارد استفاده شد که یافتههای آن ن شان داد که میانه نمرات مشارکت اجتمداعی ،پدذیرش
اجتماعی ،شکوفایی اجتماعی ،انسجام اجتماعی و همبسدتگی اجتمداعی در کدل آزمدودنیهدا بده
ترتیب برابر با  25 ،23 ،13 ،22و  22میباشد .همچنین ،نتایج مربوط به میانگین حاکی از آن بود
که میانگین نمرات شکوفایی اجتماعی در کل آزمودنیهای پدژوهش بیشدتر از میدانگین نمدرات
سایر عوامل است.
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در تبیین باال بودن میانه و میانگین شکوفایی اجتماعی در نمونه هنجاری شداید بتدوان گفدت
از آنجا که شکوفایی اجتماعی ارزیابی پتانسیل و خط سیر جامعه (کیز )1331 ،و درک افدراد از
این موضوع است که آنها از رشدد اجتمداعی سدود خواهندد بدرد (کیدز و شداپیرو ،)2552 ،افدراد
ساکن تهران تمایل به وجود این وضعیت دارند .به یدور کلدی بدا توجده بده نتدایج ایدن پدژوهش
میتوان نتیجه گرفت که پرسشنامه بهزیستی اجتمداعی کیدز ( )1331بدا توجده بده تحلیدل عداملی
تائیدی انجام شده بر روی  33گویه و به دست آمدن پنج عامدل و تغییدرات بده وجدود آمدده در
برخی از گویهها و ارائه هنجار میتواند در فرهنگ و جامعه ما بابل استفاده باشد.
از جمله محدودیت های این تحقیا می تدوان بده ایدن مدورد اشداره کدرد کده ایدن پدژوهش
بسیاری از متغیرهای مداخلده گدر از جملده ویژگدیهدای شخصدیتی افدراد ،وضدعیت اجتمداعی-
ابتصادی و  ...که میتوانند در نتیجه پژوهش اثرگذار باشند ،را کنترل نکرده است .لذا بدا توجده
به محدودیت های اشاره شده به پژوهشگران آتی پیشنهاد می شود که این موضوع را در زندان و
مردان شاپل در جامعه های مختلم نیز تحقیا کنند .همچنین ،براساس فرهنگ اسالمی و ایرانی
ابدام به ساخت و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی در سنین مختلم شود .با توجه به نقدش
تبلیغات که جایگاه خود را در دنیای امروزی به خوبی نشان داده است و میتواند اذهان مدردم را
به خود جلب کند ،پیشنهاد تبلیغاتی گسدترده در زمینده آشدنایی بدا بهزیسدتی اجتمداعی داده مدی
شود ،اعم از رادیدو ،تلویزیدون ،نشدریات ،کتدب و برگدزاری همدایشهدایی کده بتوانندد مفهدوم
بهزیستی اجتماعی را روشن سازند.
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