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 پژوھشگر گرامي،

اي است و حمایت اجتماعي را از سھ منبع خانواده، ماده 12یک ابزار  1شدهمقیاس چندبعدي حمایت اجتماعي ادراک 
زیمت، دالم، زیمت و (سنجد مي) موافقمکامالً ( 7تا ) مخالفم کامالً ( 1اي از اجتماع و دوستان در اندازه ھاي ھفت درجھ

ھاي حمایت و در ھر یک از زیرمقیاس 84و  12حداقل و حداکثر نمرة فرد در کل مقیاس بھ ترتیب ). 1988فارلي، 
شده دھندة حمایت اجتماعي ادراکنمرة باالتر نشان. محاسبھ مي شود 28و  4خانوادگي، اجتماعي و دوستان بھ ترتیب 

ھاي خارجي تأیید شده شده در پژوھشسنجي مقیاس چندبعدي حمایت اجتماعي ادراکھاي روانيویژگ. بیشتر است
؛ دالم، زیمت 2000؛ چو، 2008؛ براور، امسلي، کید، الچنر و سیدات، 1998براي مثال، استنلي، بک و زب، (است 

ھایي از ین مقیاس در نمونھدر بررسي مقدماتي ویژگیھاي روانسنجي ا). 1988؛ زیمت و دیگران، 1991و والکر، 
، ضرایب آلفاي كرونباخ براي کل مقیاس )عمومی 431دانشجو،  311؛  = 742n(دانشجویان و جمعیت عمومي ایراني 

ترتیب و ماده بھ  دوستان  و  اجتماعي  خانوادگي،  اجتماعي  حمایت  زیرمقیاس  سھ   89/0و  83/0، 87/0، 91/0ھاي 
شد و ضرایب ھمساني دروني مقی کرد  شدهاس چندبعدي حمایت اجتماعي ادراکمحاسبھ  تایید  ). 1386بشارت، (را 

در دو نوبت با فاصلھ دو تا چھار ھفتھ ) مرد 63زن،  74(ھاي تعدادي از شرکت کنندگان ضرایب ھمبستگي بین نمره
 r ،78/0=r ،69/0=r=86/0براي کل مقیاس و سھ زیرمقیاس حمایت اجتماعي خانوادگي، اجتماعي و دوستان بھ ترتیب 

معنادار بودند، اعتبار بازآزمایي مقیاس چندبعدي حمایت  >P 001/0این ضرایب کھ در سطح . محاسبھ شد r=75/0و 
مقیاس چندبعدي حمایت  3)افتراقي(و تشخیصي  2روایي ھمگرا). 1386بشارت، (کنند شده را تایید مياجتماعي ادراک
 5، مقیاس ھمدلي عاطفي)1385؛ بشارت، MHI( 4اس سالمت روانيمقیاز طریق اجراي ھمزمان  شدهاجتماعي ادراک

در مورد ) 1988؛ واتسون، کالرک و تلگن، PANAS( 6فھرست عواطف مثبت و منفيو ) 1972مھرابیان و اپستین، (
ضرایب ھمبستگي حمایت اجتماعي . ھاي مختلف از دو گروه دانشجویان و جمعیت عمومي محاسبھ و تأیید شدنمونھ
شناختي ، با درماندگي روان49/0، با عاطفھ مثبت 53/0، با ھمدلي عاطفي 57/0شناختي با بھزیستي روان شدهادراک

نیز با تعیین سھ عامل حمایت  8تاییديو  7نتایج تحلیل عاملي اکتشافي. دست آمدبھ -55/0، و با عاطفھ منفي -51/0
چندبعدي حمایت اجتماعي ادراک شده را مورد تایید قرار اجتماعي خانوادگي، اجتماعي و دوستان، روایي سازة مقیاس 

                                                                                                                                                                                      
1. Multidimensional Scale of Perceived Social Support 
2. convergent 
3. discriminant 
4. Mental Health Inventory 
5. The Emotional Empathy Scale 
6. Positive and Negative Affect Schedule 
7. exploratory factor analysis 
8. confirmatory factor analysis 
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 ).1386بشارت، (داد 

 شدهمقیاس چندبعدي حمایت اجتماعي ادراک

 دھنده گرامي،پاسخ

ھا را با دقت بخوانید و با ھر یک از عبـارت. ھایي مطرح شده استبا سالم و احترام، در این پرسشنامھ عبارت 
از ھمکاري شما . بھ ھمة موارد پاسخ دھید لطفا. د را در مورد آن مشخص کنیدنظر خوھا عالمت زدن یکي از گزینھ

 .صمیمانھ سپاسگزاریم

 

 
كامال 

 مخالفم
 مخالفم

تقریباً 

 مخالفم

نھ 

 / مخالفم

 نھ موافقم

 موافقم
تقریباً 

 موافقم

كامال 

 موافقم

        .کندفرد خاصي در زندگي من وجود دارد کھ موقع نیاز بھ من کمک می. 1

ھایم را با وي ھا و شاديتوانم غمفرد خاصي در زندگي من وجود دارد کھ مي. 2

 .درمیان بگذارم
       

        .کنند بھ من کمک کنندام واقعاً سعي ميخانواده. 3

        .کنمام دریافت ميحمایت و پشتیبانی عاطفي مورد نیازم را از خانواده. 4

زندگي من وجود دارد کھ براي من واقعاً منبع آرامش و آسایش فرد خاصي در . 5

 .است
       

        .کنند بھ من کمک کننددوستانم واقعاً سعي مي. 6

        .توانم روي دوستانم حساب کنموقتي مشکلي پیش آید مي. 7

        .ام صحبت کنمتوانم راجع بھ مشکالتم با خانوادهمي. 8

        .ھا درمیان بگذارمھایم را با آنھا و شاديتوانم غمدارم کھ ميدوستاني . 9

برایش (کند فرد خاصي در زندگي من وجود دارد کھ احساساتم را درک مي. 10

 ).مھم است
       

        .کنندھا بھ من کمک ميگیريخانواده ام در تصمیم. 11

        .صحبت کنمتوانم راجع بھ مشکالتم با دوستانم مي. 12

 گذاريروش نمره

؛ نھ 3= مخالفم ؛ تقریبا2= ؛ مخالفم1= الً مخالفمکام(ھاي ھر ماده نمره ھر زیرمقیاس بر حسب مجموع ارزش گزینھ 
ھا از جمع نمرة تعداد کل ماده. شودمحاسبھ مي) 7= موافقم ؛ کامال6= ؛ موافقم5= موافقم ؛ تقریبا4= نھ موافقم /مخالفم

ھاي متعلق بھ ھر زیرمقیاس بر ھا و مادهزیرمقیاس. آیددست ميشده بھنیز نمرة کل حمایت اجتماعي ادراک) ماده 12(
 :شودحسب جدول زیر مشخص و محاسبھ مي

 
 ماده زیرمقیاس

 10، 5، 2، 1 )افراد مھم(اجتماعی 
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 11، 8، 4، 3 خانوادگی

 12، 9، 7، 6 دوستان

 1-12 )نمره کل(شده حمایت اجتماعي ادراک
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