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Abstract 
     The aim of the present study is pre-
paring and investigating the reliability 
and validation of the family social 
support questionnaire in chronic pat-
ients. In order to achieve the aim, a 
questionnaire was developed based on 
literature and existing questionnaires 
in the field of social support. 256 (125
male and 131 female) married cancer 
patients were selected by random clu-
ster sampling method from Imam 
Khomeini Hospital.  
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 مقدمه

هاي فراوان در حوزه حمايت اجتماعي، تعاريف زياد و مبهمي پيشنهاد شده                بر خالف پژوهش  
ي فرداند، حمايت اجتماعي را مكانيزمي از ارتباطات ميان        است، اما تعريفي كه بسياري از آن سود برده         

 حمايت  1كاپالن).  2006دكر،  (كند  ند كه افراد را از تأثيرات تنيدگي منفي محافظت مي          كتعريف مي 
يابد، راهنمايي ارائه   داند كه به واسطه آن مهارت افزايش مي         هايي مي اجتماعي را شامل دلبستگي    

كند كه  چنين فرض مي  او هم .  شودشود و پسخوراند هويت تأييدكننده درباره رفتار انجام مي            مي
كنندگان به  شود تا دريافت  ها فراهم مي  ايت اجتماعي يك درونشد است كه توسط افراد يا گروه           حم

هايي آن:  گيرندتعاريف حمايت اجتماعي به طور كلي در دو طبقه جاي مي          .  اهداف خود نزديك شوند   
اختي هايي كه بر ارزيابي شن    هاي حمايت اجتماعي تأكيد دارند و آن      هاي كاركردي شبكه  كه بر جنبه  

  ).2000؛ نقل از تيلور، 1983، 2ترنر(كنند حمايت تأكيد مي) ادراك(

: كنندها حمايت اجتماعي را به چهار دسته از رفتار يا اعمال اجتماعي اطالق مي              برخي از پژوهش  
هاي شود كه فرد از گذراندن زماني با ديگران در مجموعه              به حمايتي گفته مي     :  تعامل مثبت 

 تحليل  SPSSافزار  ها با استفاده از نرم      پرسشنامه
ها كار رفته شامل تحليل گويه       هاي به  روش.  شد
، روايي محتوا و روايي       )ضريب تميز و روش لوپ      (

محاسبه ضريب آلفاي   (و اعتبار   )  تحليل عاملي (سازه  
در .  بودند)  هاكرونباخ براي كل پرسشنامه و عامل       

 عامل شناسايي شدند كه        4نتايج تحليل عاملي      
، حمايت   )هيجاني(حمايت عاطفي     :  عبارتند از  

اعتبار . ياطالعاتي، جستجوي حمايت و حمايت ابزار   
ن پرسشنامه از طريق محاسبه آلفاي كـرونـباخ          اي
با در نظر گرفتن نتايج اين          .   آمد  بدست 97/0

توان گفت كه اين پرسشنامه از اعتبار و         پژوهش مي 
روايي مناسبي برخوردار است و عوامل بدست آمده         

توانند حمايت اجتماعي خانواده    از تحليل عاملي مي   
 .گيري كنندزه مناسب انداايگونهرا به
 

اعتباريابي، رواسازي، پرسشنامه       :  هاكليدواژه
 حمايت اجتماعي، بيماران مزمن

 

Applied methods were: Item analysis 
(discrimination coefficient, loop me-
thod), content validity and construct 
validity (factor analysis) and relia-
bility of factors and total score. In 
factor analysis 4 factors (Emotional 
support, informational support, sup-
port seeking and instrumental support) 
were extracted. The reliability of the 
questionnaire was 0.97 Considering 
the results of this study, FSSQ has a 
good reliability and validity and 
factors can measure appropriately the 
family social support.  
 
KeyWords: reliability, validation, so-
cial support questionnaire, chronic pa-
tients. 
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تواند به  شود كه مي  به راهنمايي و بازخوردي گفته مي      :  حمايت هيجاني .  كنداجتماعي دريافت مي  

هاي مادي اطالق   به كمك :  حمايت ملموس .   حل براي مشكالت كمك كند      شخص براي يافتن راه   

اين .  به مراقبت، عشق و همدلي ارتباط دارد      :  عاطفه و صميميت  .  شود، مانند بردن فرد به دكتر     مي
كنند؛ اين ارتباطات بين فرد و جامعه           سطح فردي و اجتماعي عمل مي         رفتارهاي اجتماعي در   

، 4و سايم   3كوهن(كنند  هايي را براي تحول حمايت اجتماعي فراهم مي          بزرگتري است كه فرصت    
 ).  2007؛ نقل ازچنتل، روس و ايگلند، 1985

رضايت و  كنيم و احساس     توجه و احترامي كه ما در خالل ارتباطات اجتماعي دريافت مي                
تواند به عنوان يك محافظ در مقابل مشكالت سالمت عمل            شود، مي بهزيستي كه از آن حاصل مي      

زاي زندگي  حمايت اجتماعي به عنوان يك محافظ بر حوادث تنيدگي        ).  1985،  5كوهن و ويلس  (كند  
 كند، چون كيفيت عاطفي آن كه با حس تعلق همراه است، اطالعات مورد نياز را براي                     عمل مي 

). 1993،  6كانلي(كند  شناختي در برابر حوادث زندگي فراهم مي      بار جسمي يا روان   كاهش نتايج زيان  
ارتباطات .  بنابراين، حمايت اجتماعي يك تأثير محافظتي مهم در ارتباط بين بيماري و سالمت است              
ارتباط شود،  نزديك و حمايت اجتماعي كه توسط خانواده، دوستان، همكاران و جامعه فراهم مي                 

مثبتي با بهبود عملكرد در محيط كار، مقابله بهتر با مشكالت زندگي، سازگاري عمومي و بهزيستي                  
 ).2007؛ نقل از چنتل، روس و ايگلند، 1988كوهن، (شناختي دارد جسماني و روان

 خانواده و دوستان، نقش مهمي در دلگرم كردن فرد براي رسيدن به اهداف بهداشتي ايفا                       

توان حمايت اجتماعي را    جا مي در اين .  ترين جزء حمايت اجتماعي است    ها، مهم كمك آن .  كنند مي
كاپالن،   (»هرگونه محركي كه به پيشرفت اهداف فرد حمايت شده، كمك كند           «:  گونه تعريف كرد  اين

 ). 1378؛ كاوياني و همكاران، 1991 ،7؛ نقل از ديمتئو1979

شايد .  كندرايطي حمايت اجتماعي به فرد كمك مي      كامالً روشن  نيست كه چگونه و تحت چه ش         
ها به اوضاعي كه كمتر تهديدكننده تلقي         اوالً، با تبديل موقعيت    :  بتوان گفت كه حمايت اجتماعي     

شود كه تنيدگي،   ، و ثانياً باعث مي    )1985كوهن و ويلس،    (گيرد  شوند، جلوي آثار تنيدگي را مي     مي
مانند عادات نامطلوب بهداشتي يا برانگيختگي          (بدني  آور  هاي زيان كمتر موجب بروز واكنش     
 ).؛ همان منبع9، گور8كاپالن، كسل(گردد ) فيزيولوژيك مزمن و فرساينده

توان به اين نكات نيز اشاره كرد كه در ايران به دليل              با توجه به مسائل مطرح شده در باال، مي          
يربط و نقش مهم و پررنگ خانواده و        سازمان نايافتگي حمايت اجتماعي توسط مؤسسات و نهادهاي ذ        

گيرد و انتظار حمايت به طور عمده از سوي             ها بيشتر از جانب خانواده صورت مي         اقوام، حمايت 
هاي حمايت اجتماعي كمتر به      ها و مقياس  كه اغلب پرسشنامه  به دليل اين  .  شودخانواده مطرح مي  

اند و از نظر فرهنگي با ساختار جامعه         تهنقش خانواده و بيشتر به نقش نهادها و مؤسسات توجه داش           
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اي است كه بر نقش حمايتي خانواده در         ما متفاوت هستند، هدف از اين پژوهش ساخت پرسشنامه         
 .بيماران مزمن تأكيد كند و محتواي آن از نظر فرهنگي با جامعه ايراني مطابقت داشته باشد

 

 روش

 و  11، اعتباريابي 10هاتحليل گويه :  ار گرفته شد  كبه منظور ارزيابي اين مقياس ابتدا سه روش به          
 . 12رواسازي

 

 گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

با روش    .جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه بيماران سرطاني بيمارستان امام خميني است               
از بيماران سرطاني   )   زن 131 مرد و     125( نفري   256اي، يك نمونه     گيري تصادفي خوشه   نمونه

ها با  سپس پرسشنامه .  بيمارستان امام خميني انتخاب و پرسشنامه روي آنان اجرا گرديد             متأهل  
 .شد 13هاي اصلي و چرخش وريمكس، تحليل عاملي، با روش تحليل مؤلفهSPSSافزار استفاده از نرم

 

 ابزار پژوهش

. ستساخته حمايت اجتماعي بيماران مزمن استفاده شده ا         در اين پژوهش از پرسشنامه محقق      
ها اي به گويه  بندي ليكرت و به صورت چهار درجه       گويه است كه در قالب درجه      79پرسشنامه داراي   
سازي براي كمي .  شودچهار درجه، طيف كامالً موافق تا كامالً مخالف را شامل مي          .  شودپاسخ داده مي  

طور جداگانه  مل به هاي هر عا   شود و نمره   ها از چهار تا يك نمره داده مي          بنديها به درجه   پاسخ
 27،  17،  18،  25،  9،  3،  12،  10،  20،  2،  4،  5،  19،  13،  16،  15،  7،  14هاي  گويه.  شودمحاسبه مي 

 هاي، گويه 15 حمايت اطالعاتي  74،  68،  62،  63،  79،  75،  77،  66،  65،  76هاي  ، گويه 14حمايت عاطفي 
 حمايت  47،  50،  70،  49،  56،  57هاي   و گويه  16 جستجوي حمايت  78،  80،  82،  41،  71،  72

ها نيز به طور كلي حمايت اجتماعي را          كنند؛ و در مجموع همه گويه      گيري مي  را اندازه  17ابزاري
 .سنجندمي
 

 هايافته

ضريب .   استفاده شد    ها از دو روش ضريب تميز و روش لوپ         براي تحليل گويه  :  هاتحليل گويه 
راد گوناگون تميز قائل شود و براي بررسي آن          دهد كه آيا گويه توانسته است بين اف        تميز نشان مي  

ها با روش لوپ،    در بررسي گويه  .  الزم است ميزان همبستگي هر گويه با نمره كل آزمون به دست آيد            
 69،  29،  28هاي  دهد كه گويه   نشان مي  1نتايج جدول   .  شودها محاسبه مي  ضريب اعتبار كليه گويه   

ها حذف شدند، كه با حذف آن ميزان آلفا افزايش              گويه  به دليل افزايش ضرايب اعتبار بقيه        83و  
ها در  هاي تحليل گويه  نتايج فعاليت .  ها مناسب بودند كه در محاسبات استفاده شدند       بقيه گويه .  يافت
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 . آمده است1جدول 
 

 هاي پرسشنامهنتايج تحليل گويه: 1جدول 

 حمايت اجتماعي بيماران مزمن

ر د(ها ميزان اعتبار بقيه گويه

 )صورت حذف گويه

ضريب همبستگي هر گويه با جمع 

 )ضريب تميز(هاي ديگر گويه

 شماره گويه

976/0  435/0**  1 
976/0  502/0**  2 
976/0  495/0**  3 
976/0  520/0**  4 
976/0  602/0**  5 
976/0  416/0**  6 
976/0  612/0**  7 
976/0  480/0**  8 
976/0  512/0**  9 
976/0  599/0**  10 
976/0  683/0**  11 
976/0  684/0**  12 
976/0  665/0**  13 
976/0  653/0**  14 
976/0  697/0**  15 
976/0  566/0**  16 
976/0  661/0**  17 
976/0  652/0**  18 
976/0  663/0**  19 
976/0  609/0**  20 
976/0  529/0**  21 
976/0  628/0**  22 
976/0  486/0**  23 
976/0  548/0**  24 
976/0  680/0**  25 
977/0  362/0**  26 
976/0  748/0**  27 
976/0  401/0**  28 
977/0  266/0**  29 
976/0  640/0**  30 
976/0  640/0**  31 
976/0  612/0**  32 
976/0  382/0**  33 
976/0  642/0**  34 
976/0  630/0**  35 
976/0  654/0**  36 
976/0  691/0**  37 
976/0  690/0**  38 
976/0  682/0**  39 
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977/0  345/0**  40 
976/0  574/0**  41 
976/0  495/0**  42 
976/0  614/0**  43 
976/0  758/0**  44 
976/0  751/0**  45 
976/0  737/0**  46 
976/0  750/0**  47 
976/0  436/0**  48 
976/0  681/0**  49 
976/0  693/0**  50 
976/0  559/0**  51 
976/0  565/0**  52 
976/0  648/0**  53 
976/0  617/0**  54 
976/0  634/0**  55 
976/0  661/0**  56 
976/0  658/0**  57 
976/0  441/0**  58 
976/0  591/0**  59 
976/0  467/0**  60 
976/0  657/0**  61 
976/0  680/0**  62 
976/0  671/0**  63 
976/0  597/0**  64 
976/0  536/0**  65 
976/0  658/0**  66 
976/0  431/0**  67 
976/0  702/0**  68 
977/0  346/0**  69 
976/0  664/0**  70 
976/0  635/0**  71 
976/0  637/0**  72 
976/0  547/0**  73 
976/0  620/0**  74 
976/0  689/0**  75 
976/0  639/0**  76 
976/0  701/0**  77 
976/0  614/0**  78 
976/0  746/0**  79 
976/0  627/0**  80 
976/0  472/0**  81 
976/0  594/0**  82 
977/0  308/0**  83 

)                                                                                            01/0( P** 

 

 :1ادامه جدول 

��
/ 
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 اعتبار اين پرسشنامه از طريق محاسبه آلفاي كرونباخ ابتدا براي هر عامل و سپس                  :اعتباريابي
ها و ضريب اعتبار كل پرسشنامه را نشان          ضرايب اعتبار عامل   2جدول  .  كل پرسشنامه محاسبه شد   

 .دهدمي
 
 

ها و كل مقياسضرايب اعتبار عامل: 2جدول   

هاعامل ضرايب آلفا  

95/0 1عامل    

74/0 2عامل    

85/0 3عامل    

87/0 4عامل    

97/0  كل مقياس 

 

چه را   به منظور رواسازي اين پرسشنامه و پاسخ به اين سؤال كه پرسشنامه واقعاً آن                 :رواسازي
. استفاده شد   19 و روايي سازه     18سنجد يا نه، از دو روش روايي محتوا       كه براي آن طرح شده است مي      
بيات نظري و با توجه به انواع و ابعاد حمايت اجتماعي جدول مشخصات              در اعتبار محتوا، بر اساس اد     

 . آمده است3اين اطالعات در جدول . طراحي شد و سؤاالتي به دست آمد
 
 

 جدول مشخصات هدف و محتوا: 3جدول

حمايت دريافت 

 شده

نياز به  جستجوي حمايت

 حمايت

حمايت 

 ادراك شده

 ابعاد نوع حمايت

9 ،10 ،11 ،12 ،
13 ،14 ،15 ،16 ،
17 ،18 ،19 ،20 

26 ،27 ،28 ،29 ،
30 

21 ،22 ،23 ،
24 ،25 

1 ،2 ،3 ،4 ،5
 ،6 ،7 ،8 

 عاطفي

 

40 ،41 ،42 ،43 ،
44 ،45 ،46 ،47 ،
48 ،49 ،50 ،51 ،

52 ،53 

31 ،32 ،33 ،
34 ،35 ،36 ،

37،38 ،39 
 ابزاري 

62 ،63 ،64 ،65 ،
66 ،67 ،68 ،69 ،

70 

71 ،72 ،73 ،74 ،
75 ،76 ،77 ،78 ،
79 ،80 ،81 ،82 ،

83 

 

54 ،55 ،56 ،
57 ،58 ،59 ،

60 ،61 
 اطالعاتي

 

 . سؤال بدست آمد83پس از تحليل محتوا و هدف، 
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دهنده پرسشنامه از چند عامل مهم و        براي مشخص كردن اين مطلب كه مجموعه مواد تشكيل          
لي و چرخش وريمكس    هاي اص معنادار اشباع شده است، تحليل عامل اكتشافي از طريق تحليل مؤلفه          

كه آيا حجم نمونه انتخاب شده براي تحليل عاملي كافي است؟               ابتدا براي بررسي اين    .  انجام شد 
كه مشخص  چنين براي اين  هم.   انجام شد  KMO(20(يرـ الكين   برداري كيزرـ مي  آزمون كفايت نمونه  

.  استفاده شد  21 بارتلت شود همبستگي بين مواد آزمون در جامعه برابر صفر نيست، از آزمون كرويت             
 . آمده است4نتايج در جدول 

 

 
  و KMOهاي مربوط به نتايج اندازه: 4جدول 

 آزمون كرويت بارتلت

 درجه آزادي سطح معناداري
مجذور كاي آزمون 

 كرويت بارتلت
 KMO اندازه 

0001/0>P 2211 849/17018 934/0 

 

 است كه ميزان 921/0 اندازه آن  برابر با       در پژوهش حاضر  .   باشد 6/0 بايد بيشتر از     KMOاندازه  
 .  معنادار استP<0001/0چنين آزمون كرويت بارتلت در سطح قابل قبولي است، هم

 . آمده است1  و شكل 6 و 5هاي اطالعات مربوط به تحليل عاملي در جدول
 
 

مجموع واريانس تبيين شده: 5جدول   

 رات انتقال قبل از چرخشمجموع مجذو مجموع مجذورات انتقال بعد از چرخش

درصد  جمع كل

 واريانس

درصد 

 تراكمي

درصد  جمع كل

 واريانس

درصد 

 تراكمي

 هاعامل

929/10  311/16  311/16  762/28  928/42  928/42  1 
161/7  687/10  999/26  105/4  127/6  055/49  2 
598/4  863/6  862/33  998/1  982/2  037/52  3 
290/4  403/6  265/40  629/1  431/2  468/54  4 
605/3  380/5  646/45  500/1  240/2  707/56  5 
375/3  038/5  683/50  358/1  026/2  733/58  6 
069/3  580/4  263/55  313/1  960/1  694/60  7 
056/3  561/4  824/59  252/1  869/1  563/62  8 
284/2  408/3  232/63  166/1  741/1  303/64  9 
404/1  095/2  327/65  119/1  671/1  974/65  10 
331/1  986/1  314/67  039/1  551/1  525/67  11 
152/1  720/1  033/69  010/1  508/1  033/69  12 

��/ 
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 آزمون اسكري. 1شكل 

 
 بارهاي عاملي پرسشنامه حمايت: 6جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمون اسكري: 1شكل 

 
 

 

 

 بارهاي عاملي پرسشنامه حمايت اجتماعي بيماران مزمن: 6جدول 

 عوامل

4 3 2 1 

 هاگويه

   801/0  .دي است كه مرا بخواهدام فراز اين كه در خانواده اطمينان دارم -14 

   763/0  .رمام را به دست آوكنند تا من موقعيت قبليام تالش ميدانم كه خانواده مي-7 

   750/0 هر شرايطي  ام فردي وجود دارد كه مرا تحت          اطمينان دارم از اين كه در خانواده        -15 
 . پذيرفته است

   749/0  . كافي دارمام احساس امنيت اطمينان دارم در كنار خانواده-16 

   738/0 ي در خانواده   ام اين احساس را در من به وجود آورده است كه فرد باارزش               خانواده -13 
 .هستم

   700/0  .ندام نسبت به وضعيت من نگران هست اطمينان دارم از اين كه خانواده-19 

   697/0  .ام مهم هستمدانم كه براي خانواده مي-5 

   665/0  . من هستندبخشام افرادي وجود دارند كه در هر شرايطي تسلينم در خانوادهدا مي-4 

   654/0  . ام حتي وقتي حال بدي دارم، به من عالقمندنددانم كه خانواده مي-2 

   645/0 كيه ها تدهند تا به آنام افرادي وجود دارند كه به من اين اطمينان را مي در خانواده -20 
 .كنم

   638/0  .ها اعتما كنمام درمن اين احساس را به وجود آورده است كه به آن خانواده-10 

ل 
ام
ع

1
 ح

ي
طف
عا
ت 
اي
م
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   599/0  .اندام براي ايجاد احساس اميد در من تالش كردهام كه خانواده بارها ديده-12 

   578/0  .ورندحال بيا كنند مرا سرام تالش ميدانم كه وقتي ناراحت هستم، خانواده مي-3 

   558/0 ام تغييري ايجاد   ام در روابط عاطفي من با خانواده        اطمينان دارم از اين كه بيماري       -9 
 . نكرده است

   477/0  .مرا تشويق به تحمل كنندام كنم كه الزم است هنگام درمان خانواده احساس مي-25 

   473/0 كنند كه براي ديگران    ار مي اي رفت ام با من به گونه     اطمينان دارم از اين كه خانواده      -18 
 .مهم تلقي شوم

   470/0  .ام شكايتي ندارند، به خاطر بيماريام از من اطمينان دارم كه خانواده-17 

   466/0  .كنندهاي آزاردهنده ديگران، محافظت ميام مرا در مقابل سؤاالت و نگاه خانواده-27 

 

  765/0  .دهدهاي مهم، به من مشورت كافي ميگيري خانواده در مواقع تصميم-76  

  724/0 آيند، اطالعاتي  ام درباره اين كه چگونه بيماران ديگر با اين بيماري كنار مي            خانواده -65  
 . به من داده است

  690/0  .استهاي زيادي كرده ام، كمكام براي كنار آمدن من با بيماري تا به حال، خانواده-66  

  614/0  .دار باشمام خويشتنكند تا در مقابل بيمارياي مرا حمايت ميام به گونه خانواده-77  

  585/0  .كند كه مراعات حال خودم را بكنمام مرا تشويق مي خانواده-75  

  540/0  .ام چگونه رفتار كنمكنند كه با توجه به بيماريام مرا هدايت مي خانواده-79  

  496/0  .كنند كه نبايد شكست بخورمام مرا تشويق مي خانواده-63  

  454/0  .دهد كه نقاط قوتم كدام استام به من نشان مي خانواده-62  

  452/0  . ام حواس مرا منحرف كرده استام، خانواده هر وقت غمگين بوده-68  

  367/0 ام، ها در زمينه بيماريها و نگرانيهش ترسام فردي وجود دارد كه در كا در خانواده -74  
 .مشاركت بيشتري داشته باشد

ل 
ام
ع

2
ي
ات
الع
اط
ت 
اي
حم
 

 

 697/0 اي را هاي سازنده حلهاي ضروري، راه  ام فردي وجود دارد كه در موقعيت       در خانواده  -72   
 .كندبراي اصالح امور ارائه مي

 594/0 پيشنهادات مفيدي براي پيشگيري از اشتباهات      ام فردي وجود دارد كه       در خانواده  -71   
 .احتمالي به من بدهد

 571/0 ام فردي وجود دارد كه غذا را براي من آماده كند، در صورتي كه قادر به                در خانواده  -41   
 .انجام آن نباشم

 550/0  كه  كنيمام به طور مشترك فكر مي      وقتي در موقعيت دشواري قرار دارم، با خانواده         -82   
 .چه بايد كرد

 516/0  .كند تا جايي كه امكان دارد تكاليف مناسبي به من محول كندام تالش مي خانواده-80   
 476/0  .كنندگيرم تأييد ميام مرا در تصميماتي كه مي خانواده-78   

ل 
ام
ع

3
ت
اي
حم
ي 
جو
ست
 ج

 
631/0 ويم، از من   وجود دارد كه اگر راز دلم را به او بگ            ام فردي   خانوادهدر  دانم كه    مي -57    

 .كندانتقاد نمي
529/0  .فهمدام فردي وجود دارد كه مشكالت مرا ميدانم كه در خانواده مي-56    
489/0  .كنند تا ارتباط من با ديگران قطع نشودام تالش مي خانواده-49    
462/0 ام، به من كمك كرده      به بيماري  هاي مناسب با توجه   ام در انتخاب فعاليت    خانواده -70    

 .است
456/0 -ام آن را جبران مي    توانم انجام دهم، خانواده    وقتي در يك موقعيت كار زيادي نمي       -50    

 .كنند
442/0  .كندام مرا حمايت ميام، خانواده در صورت تغيير در شكل زندگي-47    

ل 
ام
ع

4
ي
ار
بز
ت ا

اي
حم
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  از واريانس كل پرسشنامه را تبيين           درصد 69 عامل را شناسايي كرد كه          12پژوهش حاضر    

 عامل قابل تشخيص هستند كه      4با توجه به آزمون اسكري و ميزان واريانس كل تبيين شده            .  كندمي
بنابراين، عواملي كه در نتايج پژوهش ظاهر شد كامالً مطابق          .  كنند درصد از واريانس را تبيين مي      40

 .با جدول مشخصات هدف و محتوا نبود
شامل فراهم آوردن مهر،  عطوفت و توجه نسبت به فرد ديگر            :  حمايت عاطفي   :هالمعرفي عام 

كه احساس كند انسان ارزشمندي است و مورد توجه قرار گرفته است             و قوت قلب دادن به او تا اين        
تواند شامل افرادي شود كه     اين نوع حمايت مي     ).2004؛ نقل از تيلور و همكاران،       1995،  22توتيس(

شود كه  هايي مي به طور طبيعي، شامل كمك     .  ها صحبت كند  واند درباره مشكالت با آن     تفرد مي 
گيرد و شامل ابراز عشق،      توسط خانواده، دوستان، همكاران و همسايگان يا افراد مهم صورت مي              

 ).2004مورنو،  (كند  شود كه احساس بهزيستي عاطفي ايجاد مي         و ارزشمند شمردن مي    ،  عاطفه

كند تا يك موقعيت     دهد كه فردي به فرد ديگري كمك مي          هنگامي رخ مي  :  حمايت اطالعاتي 
رو اي براي روبه  كند كه كدام منابع و راهبردهاي مقابله        زا را بهتر درك كند و مشخص مي         تنيدگي

اين نوع از حمايت شامل راهنمايي مفيد،       ).  همان منبع (تواند مورد نياز باشد     شدن با آن موقعيت مي    
هايي براي مقابله با تغييرات مهم زندگي يا معنا بخشيدن به زندگي و دنيا                 ستورالعملاطالعات يا د  

هنگامي كه افراد به طور واقعي به اعضاي خاصي در             :   جستجوي حمايت  ).  2004مورنو،  (است  

تالش براي فراهم   ؛  كنندزا  تكيه مي    هاي تنيدگي شبكه اجتماعي خود براي كمك در خالل زمان         
كنندگان صورت گيرد، زيرا ممكن است حمايتي كه اعضاي            يد با مداخله دريافت    كردن حمايت با  
 ).2000بولگر، زاكرمن و كسلر،      (كنندگان سازگار نباشد     كنند با نيازهاي دريافت    شبكه فراهم مي  
هاي مالي و ديگر وسايل     هاي ملموس مانند خدمات، كمك    شامل فراهم آوردن كمك   :  حمايت ابزاري 
 هايياين نوع حمايت از كمك    ).  2004؛ نقل از تيلور و همكاران،       1995توتيس،  (است  يا كاالهاي خاص    

مانند پول، فراهم آوردن    (آيند  شود كه در مواقع كمبود منابع مادي و نياز به وجود مي              تشكيل مي 
مراقبت از كودكان، كمك در     (و يا ممكن است شامل حل مشكالت روزانه زندگي باشد            ...)  اقامتگاه،  

 ). 2004مورنو، ...) (، خانه
به .  هاي حمايت اجتماعي هستند كه مستقل از هم هستند         عامل از مؤلفه   4در پژوهش حاضر اين     

 . سنجدهاي پرسشنامه حمايت اجتماعي كلي را ميعالوه كل گويه
 

 بحث

هدف از مطالعه حاضر ساخت، اعتباريابي و رواسازي پرسشنامه حمايت اجتماعي بيماران مزمن               
 گويه است كه به صورت فردي و گروهي قابل           79اين پرسشنامه داراي    .  استفاده در ايران است   براي  

هر چند محدوديت زماني براي پاسخ به آن وجود ندارد، اما زمان الزم براي پاسخگويي به                     .  اجراست
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 هايجهت اعتباريابي و رواسازي آن از روش       .   دقيقه است  30 الي   20 اين پرسشنامه حدود     هايگويه
ها تحليل شدند و ضريب تميز و روش لوپ براي هر گويه                 ابتدا همه گويه  .  مختلفي استفاده شد  

 به دليل نامناسب بودن از پرسشنامه حذف شدند و بقيه             83 و   69،  29،  28هاي  گويه.  محاسبه شد 
هاي روايي محتوا و روايي     در رواسازي از روش   .  ها براي پرسشنامه مناسب تشخيص داده شدند       گويه

با توجه به نتايج    .  سازه استفاده شد كه در روايي سازه از روش تحليل عامل اكتشافي استفاده شد                 
تحليل عاملي، دوازده عامل شناسايي شد كه تنها چهار عامل آن معنادار بودند و از عامل پنجم به                      

اشد، از عامل   ها قابل نامگذاري نبودند؛ و چون تعداد سؤاالت هر عامل بايد بيشتر از شش ب               بعد عامل 
. پنجم به بعد به اين دليل مورد قبول قرار نگرفت كه تعداد سؤاالت هر عامل كمتر از اين مقدار بود                      

نامگذاري .  سنجدتوان گفت كه كل سؤاالت پرسشنامه حمايت اجتماعي كلي را مي             در مجموع مي  
نند پرسشنامه حمايت   عوامل نيز با توجه به ادبيات نظري صورت گرفت و همين طور از ابزارهايي ما                

شوارزر )  BSSS(، مقياس حمايت اجتماعي برلين      )1983(ساراسون و همكاران      )  SSQ(اجتماعي  
 . استفاده شد) 1991(آيمنز ) PFUK(و پرسشنامه حمايت اجتماعي ) 2003(و شولز 

، مقياس  )1983(ساراسون و همكاران     )  SSQ(در اين پژوهش از پرسشنامه حمايت اجتماعي          
) PFUK(و پرسشنامه حمايت اجتماعي     )  2003(شوارزر و شولز    )  BSSS(اجتماعي برلين   حمايت  
ها اين گويه .   گويه است  27پرسشنامه حمايت اجتماعي ساراسون داراي      .  استفاده شد )  1991(آيمنز  

در اولين بخش هر گويه تعداد افراد در دسترس را در مواقع نياز و در                     :  داراي دو بخش هستند    
متفاوت و در بخش دوم هر گويه درجه رضايت فرد را از ادراك حمايت قابل دسترس در                 هاي  موقعيت
اين .   گويه است  52مقياس حمايت اجتماعي برلين داراي       .  كندگيري مي هاي خاص اندازه  موقعيت

گيري ابعاد گوناگون حمايت اجتماعي مانند حمايت ادراك شده، حمايت            پرسشنامه به منظور اندازه   
، نياز به حمايت و جستجوي حمايت طراحي شده است كه بعد شناختي و رفتاري                     دريافت شده 

ابعاد حمايت اجتماعي در اين      .  سنجدزا مي هاي عادي و تنيدگي    حمايت اجتماعي را در موقعيت      
 .تفاوت ايجاد كنند) عاطفي، اطالعاتي و ابزاري(توانند بين انواع حمايت اجتماعي پرسشنامه مي

 خرده  8اين پرسشنامه داراي     .   گويه است   72جتماعي آيمنز نيز داراي       پرسشنامه حمايت ا   
، حمايت خود ارزشمندي و ادراك تقويت،         )هيجاني(حمايت عاطفي   :  مقياس است كه عبارتند از     

ريزي ايمني پيوند زناشويي، آمادگي براي اطالعات و مشاوره، انگيزش در رفتار و كمك در برنامه                   
. ، جبران كمبودهاي ناشي از بيماري و ارتباط اجتنابي به دليل بيماري             گريرفتار، تقويت و ميانجي   

اين پرسشنامه به منظور توصيف رفتار حمايتي براي كنار آمدن با مشكالت بيماري طراحي شده                    
 .    است

توان نتيجه گرفت كه اين پرسشنامه از اعتبار و روايي مناسبي برخوردار است و                 در مجموع، مي  
ري گي مناسب اندازه  ايگونهتواند حمايت اجتماعي خانواده را به      ه از تحليل عاملي مي    عوامل بدست آمد  

���/ 



435 

 
 

 

 

 

طور ها در اين زمينه است و همين       هاي پژوهش حاضر، اولين يافته    بايد يادآوري كرد كه يافته    .  كنند
 .تري بايد در ادامه اين كار انجام شودهاي گستردهدانند پژوهشكه پژوهشگران مي

 
 

 »نامه حمايت اجتماعي خانواده در بيماران مزمنپرسش«

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .ام حقيقتاً مرا دوست دارنددانم كه خانواده مي-1 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .ام حتي وقتي حال بدي دارم، به من عالقمندنددانم كه خانواده مي-2 موافقم

كامالً 
ممخالف  

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .كنند مرا سرحال بياورندام تالش ميدانم كه وقتي ناراحت هستم، خانواده مي-3 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .بخش من هستندام افرادي وجود دارند كه در هر شرايطي تسليدانم در خانواده مي-4 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
وافقمم  

 .ام مهم هستمدانم كه براي خانواده مي-5 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .ام در ارتباط من و همسرم نقشي ندارددانم كه تغييرات جسماني مي-6 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .ام را به دست آورمبليكنند تا من موقعيت قام تالش ميدانم كه خانواده مي-7 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .كنند تا وظايفم را انجام دهمام مرا تشويق ميدانم كه خانواده مي-8 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 نكرده  ام تغييري ايجاد  ام در روابط عاطفي من با خانواده         اطمينان دارم از اين كه بيماري        -9 موافقم
 .است

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .ها اعتماد كنموجود آورده است كه به آنام در من اين احساس را به خانواده-10 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .هاي من در خانواده تفاهم زيادي وجود دارد اطمينان دارم از اين كه درباره نگراني-11 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .اندام براي ايجاد احساس اميد در من تالش كردهام كه خانواده بارها ديده-12 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .وجود آورده است كه فرد باارزشي در خانواده هستمام اين احساس را در من به خانواده-13 موافقم

كامالً 
لفممخا  

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .ام فردي هست كه مرا بخواهد اطمينان دارم از اين كه در خانواده-14 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

ام فردي وجود دارد كه مرا تحت هر شرايطي پذيرفته            اطمينان دارم از اين كه در خانواده        -15 موافقم
 .است

كامالً 
 مخالفم

 كامالً مخالفم
 موافقم

 .ام احساس امنيت كافي دارم اطمينان دارم در كنار خانواده-16 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .ام شكايتي ندارند اطمينان دارم كه خانواده ام از من، به خاطر بيماري-17 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

كنند كه براي ديگران مهم      اي رفتار مي  ام با من به گونه      كه خانواده   اطمينان دارم از اين     -18 موافقم
 .تلقي شوم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .ام نسبت به وضعيت من نگران هستند اطمينان دارم از اين كه خانواده-19 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .ها تكيه كنمدهند تا به آنود دارند كه به من اين اطمينان را ميام افرادي وج در خانواده-20 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .كنم هنگامي كه دلتنگ هستم، به فردي نياز دارم كه روحيه مرا تقويت كند احساس مي-21 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .ردي براي پر كردن اوقات زندگي ام ضروري است احساس مي كنم كه وجود ف-22 موافقم
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كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .ام بايد نياز به من را ابراز كنندكنم كه خانواده احساس مي-23 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .اشدكنم كه همسرم بايد در تحمل اين بيماري با من شريك ب احساس مي-24 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .ام مرا تشويق به تحمل كنندكنم كه الزم است هنگام درمان خانواده احساس مي-25 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .گيرد وقتي حال بدي دارم همسرم مرا در آغوش مي-26 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

قممواف  .هاي آزاردهنده ديگران، محافظت مي كنندام مرا در مقابل سؤاالت و نگاه خانواده-27 

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .سازدبخش ميام را لذتام فردي وجود دارد كه اوقات زندگي در خانواده-28 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

هايم در زماني كه به او نياز   ام فردي وجود داشته باشد كه به حرف       در خانواده  الزم است كه     -29 موافقم
 .دارم گوش دهد

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .ام بايد مرا حمايت كنندام، خانواده در صورت ضرورت تغيير در شكل زندگي-30 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .كنم همسرم بايد از ديگران بخواهد مالحظه مرا بكنندمي احساس -31 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .ام به من توجه كنندهاي دشوار ضروري است كه خانواده در موقعيت-32 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

ه مرا از احساسات ترس، غم يا        ام فردي باشد ك   كنم ضروري است در خانواده      احساس مي  -33 موافقم
 .نوميدي رها سازد

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

كنم الزم است در خانواده افرادي مثل من، فردي وجود داشته باشد كه در زمان                   فكر مي  -34 موافقم
 .نياز بتوان به او تكيه كرد

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

-زم است در خانواده افرادي مثل من، فردي وجود داشته باشد كه در زمان              كنم ال  فكر مي  -35 موافقم

 .هاي بحراني از او كمك خواست
كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 برخي از مواقع الزم است، در خانواده فردي وجود داشته باشد كه بتوان به او اعتماد كرد و                    -36 موافقم
 .درباره مشكالت با او صحبت كرد

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .كنم وجود فردي در خانواده براي ايجاد احساس آرامش در من ضروري باشد فكر مي-37 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .آور استدارد كه برايم رنجام وظايفي را از دوش من برمي خانواده-38 موافقم

كامالً 
 مخالفم

 كامالً مخالفم
 موافقم

ام فردي وجود دارد كه غذا را براي من آماده كند، در صورتي كه قادر به انجام                    در خانواده  -39 موافقم
 .آن نباشم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

ام را انجام دهد، در صورتي كه قادر به           ام فردي وجود دارد كه كارهاي روزانه        در خانواده  -40 موافقم
 .شمانجام آن نبا

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .كنند تا براي خودم كاري انجام دهمام كمك مي وقتي افسرده و نگران هستم، خانواده-41 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .دهندام مرا تسلي مي وقتي افسرده و نگران هستم، خانواده-42 موافقم

كامالً 
 مخالفم

الً كام مخالفم
 موافقم

 .كندهاي بحراني به من كمك ميام فردي وجود دارد كه در زمان در خانواده-43 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .كندهاي ضروري از من مراقبت ميام فردي وجود دارد كه در موقعيت در خانواده-44 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .كندام مرا حمايت ميام، خانواده در صورت تغيير در شكل زندگي-45 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .كنندام به خوبي تأمين ميام، خانوادههاي زندگي را پس از بيماري هزينه-46 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .باط من با ديگران قطع نشودكنند تا ارتام تالش مي خانواده-47 موافقم
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كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .كنندام آن را جبران ميتوانم انجام دهم، خانواده وقتي در يك موقعيت كار زيادي نمي-48 موافقم
 

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .كنندريزي كار مرا سبك ميام با برنامه خانواده-49 موافقم

مالً كا
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .كنند تا تنها نباشمام مرا همراهي ميهاي پزشكي، خانواده به هنگام مالقات-50 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

كنند تا دوباره با افراد رابطه      ام مرا تشويق مي   كنم، خانواده گيري مي  وقتي از ديگران كناره    -51 موافقم
 .ر كنمبرقرا

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

هاي خوبي  حلتواند در مواقع بحراني راه    ام فردي وجود دارد كه مي     دانم كه در خانواده    مي -52 موافقم
 .ارائه كند

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 ضروري اطالعات كافي را     تواند در مواقع  ام فردي وجود دارد كه مي     دانم كه در خانواده    مي -53 موافقم
 .براي من به دست آورد

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .فهمدام فردي وجود دارد كه مشكالت مرا ميدانم كه در خانواده مي-54 موافقم
 

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

- را به او بگويم، از من انتقاد نمي        ام فردي وجود دارد كه اگر راز دلم       دانم كه در خانواده    مي -55 موافقم

 .كند
كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

هاي دشوار قبلي   دهد چگونه در موقعيت   ام به من نشان مي    توانم درك كنم كه خانواده     مي -56 موافقم
 .موفق شدم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .انگيزد كه با وجود بيماري توان انجام كار را دارما برميام مرتوانم درك كنم كه خانواده مي-57 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .كندام اطمينان مرا نسبت به درمان تقويت ميتوانم درك كنم كه خانواده مي-58 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

العمل من آورد كه عكسوجود مين اين احساس را به   ام در م  توانم درك كنم كه خانواده     مي -59 موافقم
 .در قبال بيماري طبيعي است

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 

 .دهد كه نقاط قوتم كدام استام به من نشان مي خانواده-60 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .د شكست بخورمكنند كه نبايام مرا تشويق مي خانواده-61 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

هايي را به من     حلام، راه ام درباره چگونگي مواجهه با مشكالت ناشي از بيماري            خانواده -62 موافقم
 .پيشنهاد كرده است

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

آيند، اطالعاتي به من    ين بيماري كنار مي   ام درباره اين كه چگونه بيماران ديگر با ا          خانواده -63 موافقم
 .داده است

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .هاي زيادي كرده استام، كمكام براي كنار آمدن من با بيماري تا به حال، خانواده-64 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

شود، پس از مدت كوتاهي      صحبت از بيماري من مي     ام كه وقتي در خانواده     اين را فهميده   -65 موافقم
 .اندموضوع را تغيير داده

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .ام، خانواده ام حواس مرا منحرف كرده است هر وقت غمگين بوده-66 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .ام، به من كمك كرده استسب با توجه به بيماريهاي مناام در انتخاب فعاليت خانواده-67 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

ام فردي وجود داردكه پيشنهادات مفيدي براي پيشگيري از اشتباهات احتمالي             در خانواده  -68 موافقم
 .به من بدهد

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

اي را براي   هاي سازنده حلهاي ضروري، راه  اردكه در موقعيت  ام فردي وجود د    در خانواده  -69 موافقم
 .كنداصالح امور ارائه مي

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .كندهاي مهم مرا حمايت ميگيريام فردي وجود داردكه در مواقع تصميم در خانواده-70 موافقم
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كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

ام، ها در زمينه بيماري    ها و نگراني   ام فردي وجود داردكه در كاهش ترس          خانواده  در -71 موافقم
 .مشاركت بيشتري داشته باشد

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .كند كه مراعات حال خودم را بكنمام مرا تشويق مي خانواده-72 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .دهدهاي مهم، به من مشورت كافي ميگيرياده در مواقع تصميم خانو-73 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .دار باشمام خويشتنكند تا در مقابل بيمارياي مرا حمايت ميام به گونه خانواده-74 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .كنندگيرم، تأييد مي كه ميام مرا در تصميماتي خانواده-75 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .ام چگونه رفتار كنمكنند كه با توجه به بيماريام مرا هدايت مي خانواده-76 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

 .ن محول كندكند تا جايي كه امكان دارد تكاليف مناسبي به مام تالش مي خانواده– 77 موافقم

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

بخشي هاي درمان جانشين و امكانات توان       ام براي من اطالعاتي در زمينه روش         خانواده -78 موافقم
 .كنندكسب مي

كامالً 
 مخالفم

كامالً  مخالفم
 موافقم

كنيم كه چه بايد     فكر مي  ام به طور مشترك    وقتي در موقعيت دشواري قرار دارم، با خانواده        -79 موافقم
 .كرد
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