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                                                             به نام خدا

 1د ( –مقیاس دوستان )م ح ا  -حمایت اجتماعی پرسشنامه

 2خ ( –مقیاس خانواده )م ح ا  -حمایت اجتماعی پرسشنامه

 پاسخگوی گرامی

 امه از شما بسیار سپاسگزارماز قبول زحمت تکمیل پرسشنبا سالم و عرض ادب، 

 .مشخص کنید یا  لطفا پاسخ مدنظر خود را با عالمت 

PSS-Fr  د ( –)م ح ا 

 عبارات زیر مربوط به تجارب، ادراکها و احساسهایی است که اکثر مردم گه گاه در رابطه با دوستان خود پیدا می کنند.

                                              
1
 . Perceived Social Support – Friend Scale (PSS-Fr) 

 (  حفظ گردید.P. Perceive )حذف گردیده، اما در معادل انگلیسی و اختصار آن کلمه « ادراک شده»در عنوان فارسی ترجمۀ این مقیاس، کلمۀ 
2
 . Perceived Social Support – Family Scale (PSS-Fa) 

 نمی دانم بلی خیر سؤال دیفر

    دوستانم در حد نیازم از من حمایت اخالقی می کنند. 1

    اکثر مردم بیشتر از من به دوستان خود نزدیک اند. 2

    دوستانم از شنیدن افکار و نظرات من لذت می برند. 3

    بسیاری از عالیق من با عالیق دوستانم مشترک است. 4

    من روی حمایت عاطفی دوستانم حساب می کنم. 5

اگر احساس کنم یک یا چندد نفدر از دوسدتانم از دسدت مدن ناراحدت انددی بده روی خدودم  6

 نمی آورم.

   

    در جمع دوستانم احساس می کنم در حاشیه هستم. 7

دوستی دارم که در صورت ناراحتیی می توانم به سراغش برومی بدون این که بعددا  از  8

 این کار خود پشیمان شوم.

   

    وستانم نظر خود را دربارۀ همه چیز بی پرده به یکدیگر می گوییم.من و د 9

    دوستانم به نیازهای شخصی من توجه دارند. 11

    اگر دوستانم به حمایت عاطفی نیاز داشته باشندی به سراغ من می آیند. 11

    دوستانم برای کمک به حل مشکالت من آماده اند. 12
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PSS-Fa خ ( –)م ح ا 

است که اکثر مردم گه گاه در رابطه با خانوادۀ خود پیدا می کنند. برای هر عبارات زیر مربوط به تجارب، ادراکها و احساسهایی 

 عبارت سه پاسخ می تواند وجود داشته باشد

    آنها درد و دل می کنم. چند دوست دارم که با 13

    دوستان من خوش فکر اند و اوضاع مرا روبراه  می کنند. 14

    وقتی راز خود را به دوستان می گویمی دچار احساس ناراحتی می شوم. 15

    دوستانم مرا همدم خود می دانند. 16

    ر خوبی هستم.به نظر من دوستانم احساس می کنند که من برای حل مشکالت آنها یاو 17

    رابطۀ من با هیچ دوستی به اندازه رابطۀ سایر مردم با دوستانشان صمیمی نیست. 18

    افکار خوبی دربارۀ کمک به دوستانم به نظرم می رسد. 19

    کاش دوستانم جور دیگری بودند. 21

 نمی دانم بلی خیر سؤال دیفر

    خانواده ام در حد نیازم از من حمایت اخالقی می کنند. 1

    نم می رسد.نظرات خوبی دربارۀ خدمت به خانواده یا بهره مندی از آنها به ذه 2

    اکثر مردم بیشتر از من به خانوادۀ خود نزدیک اند. 3

وقتی راز خود را به نزدیکترین اعضای خانواده ام می گویمی احساس مدی کدنم آرامدش  4

 آنها را به هم می زنم.

   

    اعضای خانواده ام از شنیدن افکار و نظرات من لذت می برند. 5

    عالیق اعضای خانواده ام مشترک است. بسیاری از عالیق من با 6

بعضی از اعضای خانواده ام در صورت برخورد با مشکل یا نیاز بده نظدر خدواهی بده  7

 سراغ من می آیند.

   

    من برای حمایت عاطفی روی خانواده ام حساب می کنم. 8

اغش یکی از اعضای خانوادۀ من کسی است که در صورت ناراحتیی می توانم بده سدر 9

 برومی بدون این که بعدا  از این کار خود پشیمان شوم.

   

    من و اعضای خانواده ام نظر خود را دربارۀ همه چیز بی پرده به یکدیگر می گوییم.  11
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    خانواده ام به نیازهاي شخصی من توجه دارند.  11

    اعضای خانواده ام برای دریافت کمک عاطفی به سراغ من می آیند. 12

    اعضای خانواده ام برای کمک به حل مشکالت من آماده اند.  13

    با چند نفر از اعضای خانواده ام می توانم درد و دل کنم.  14

    اعضای خانواده ام من خوش فکر اند و اوضاع مرا روبراه می کنند.  15

    .وقتی راز خود را به اعضای خانواده ام می گویمی ناراحت می شوم  16

    اعضای خانواده ام مرا همدم خوبی می دانند.  17

فکر مدی کدنم نظدر خدانواده ام ایدن اسدت کده مدن بدرای حدل مشدکالت آنهدا یداور خدوبی   18

 هستم.

   

رابطۀ من با هیچ یک از اعضای خدانواده ام بده انددازه رابطدۀ سدایر مدردم بدا اعضدای   19

 خانوادۀ شان صمیمی نیست.

   

    ی خانواده ام جور دیگری بودند.کاش اعضا 21
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 توضیحات پرسشنامه
 

 د ( –مقیاس دوستان )م ح ا  -پرسشنامه حمایت اجتماعی عنوان پرسشنامه: 

 خ ( –مقیاس خانواده )م ح ا  -پرسشنامه حمایت اجتماعی                       

 استانداردنوع پرسشنامه: 

 سوال 02تعداد سئواالت: 

            21و 18، 15، 7، 6، 2 د ( –مقیاس دوستان )م ح ا  -پرسشنامه حمایت اجتماعیدارد    :ل معکوسسوا

 21و  19، 16، 4، 3 خ ( –مقیاس خانواده )م ح ا  -پرسشنامه حمایت اجتماعی                           

 نداردبعد یا مولفه:

 یا سطح اندازه گیری: مقیاس << 

 نمی دانم بلی خیر پاسخ ها

 کد یا نمره
 (SPSS)جهت ورود پاسخ ها به اکسل یا 

1 2 1 

 د ( –مقیاس دوستان )م ح ا  -پرسشنامه حمایت اجتماعیتقسیم بندي سواالت << 

 خ ( –مقیاس خانواده )م ح ا  -پرسشنامه حمایت اجتماعی                            

 پرسشنامه02الی  1سواالت  : استاندارد سوال 02شامل  : پرسشنامه مولفه های متغیر

 5مری پروسیدانو و کنیث هلرتهیه کنندگان:  4خ ( –مقیاس خانواده )م ح ا  -حمایت اجتماعی 3د ( –مقیاس دوستان )م ح ا  -حمایت اجتماعی

یناان ارانا    سنوایی بنرای سننج  م    21دو پرسشننام   « خانواده  -حمایت اجتماعی »و « دوستان -حمایت اجتماعی»مقیاسهای 

انسان از حمایت دوستان و خانواده است. تفاوت حمایت اجتماعی دوستان و خانواده در این است که شبک  دوستان انسان از شنبک   

خانوادگی کوتاه مدت تر است و حفظ شبک  دوستان در مقایسه با خانواده ، مستلام کارآیی اجتماعی بیشتری اسنت.این تفناوت تنا    

که آدمها شبک  خانواده را حق طبیعی خود می دانند، حقی که با توید به آنها تعلنق منی گینرد. پرسشنهای      حدی به این علت است

سوایی با توجه به میاان همبستگی هر سوال با کل سواالت انتخناب شنده اسنت. تللینل عناملی       84این اباار سنج  از یک خاان  

 ود را می سنجد.نشان می دهد که هر یک از این اباار ها حیط  مخصوص به خ

 

                                              
3
 . Perceived Social Support – Friend Scale (PSS-Fr) 

 د.(  حفظ گردیP. Perceive حذف گردیده، اما در معادل انگلیسی و اختصار آن کلمه )« ادراک شده»در عنوان فارسی ترجمۀ این مقیاس، کلمۀ 
4
 . Perceived Social Support – Family Scale (PSS-Fa) 

5
 . Mary E.Procidano and Kenneth Heller 



www.Kharazmi-Statistics.ir 

سنال( دانشنجویان دورۀ کارشناسنی روانشناسنی      19نفری )بنا مینانگین سننی     222داده های هنجاری از یک نمونه   : 6هنجارها

 41/13( و  SD=  18/5) 15/15استخراج شده است. میانگین و انلراف استاندارد مقیاس دوسنتان و مقیناس خنانواده بنه ترتین       

(83/4 =SD .است ) 

 

فوق ایعاده ای برخوردارند. داده های مربوط بنه   8از هماهنگی درونی 91/1هر دو مقیاس حمایت اجتماعی با اری  آیفای  : 7اعتبار

 مقیناس »سوال اصلی مقیاسهای قبل از تفکیک حمایت خانواده و حمایت دوسنتان اسنت. آیفنای نهنایی بنرای       21اعتبار مبتنی بر 
 است. 91/1تا  84/1بین « مقیاس حمایت اجتماعی دوستان »و برای  91/1تا  88/1بین « حمایت اجتماعی خانواده

 

 11خوبی برخوردارند. نمرات مقیاسها بنا درمانندگی   11هر دو مقیاس حمایت اجتماعی دوستان و خانواده از روایی همامان  : 9روایی

دت زمنان عونویت فنرد در شنبک      بنا من  « مقیاس حمایت اجتماعی دوسنتان » روانی و کارآمدی اجتماعی همبستگی دارد. نمرات 

بنا حماینت ملسنوس و ننا     « نمرات مقیاس حمایت اجتمناعی خنانواده  »اجتماعی و میاان متقابل بودن رابطه قابل پی  بینی بود. 

و  12ملسوس اعوای خانواده قابل پی  بینی بود. ارای  همبستگی بین نمرات حاصل از این مقیاس ها با شخصیت سنج کاییفرنیا

معنادار بود . تفاوت آزمونهایی که در مقیاسهای حمایت اجتماعی نمرات باال یا پایین داشنته در بنی پنرده      13اشخاص وابستگی بین

متفاوت بود؛ تفاوتی که روایی اباار را برای گروه های شناخته شده تایید می کرد. نمرات گروه هنای نمونن  بنایینی و     14گویی کالمی

 اوت بود.غیر بایینی نیا در هر دو مقیاس متف

 

 است.«نمی دانم»و « خیر»، «بله»گاینه های هر دو مقیاس خانواده و دوستان عبارت از : 15نمره گذاری

 21و 18، 15، 7، 6، 2بنه سنواالت   « خینر »در هر دو مقیاس صفر است. در مقیاس حمایت دوستان نمنرۀ پاسنخ   « نمی دانم»نمرۀ 

« خینر »+ است. در مقیاس حمایت خانواده دوستان نمنرۀ پاسنخ   1مساوی « هبل»+ است. برای بقیه سواالت آن نمرۀ پاسخ 1مساوی 

+ است. دامن  نمنرۀ کنل سنواالت    1مساوی « بله»+ است، و برای بقیه سواالت آن نمرۀ پاسخ 1مساوی  21و  19، 16، 4، 3سواالت 

 شتر از نظر پاسخ دهندگان است.بی است. نمرۀ باال به منای  حمایت اجتماعی 21تا  1هر دو مقیاس خانواده و دوستان بین 

 "دارد. یقانون یگردبدون ذکر مولف پ یبردار یمحفوظ است و هرگونه کپ یخوارزم یو پژوهش یمرکز آمار یحق انتشار برا"

 __________________________________ 
 پرسشنامهارزیابی اعتبار و پایایی طراحی، گردآوری، ترجمه و 

 شی خوارزمیدر مرکز خدمات آماری و پژوه
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6
 .Norms 

7
 . Reliability 

8
 .Internal consistency 

9
 .Validity 

10
 .Concurrent 

11
 .Distress 

12
 .California Peronality Inventory 

13
 .Interpersonal dependency 

14
 .Verbel disclosure 

15
 .Scoring 
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