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 چکیده 
: حمایت اجتماعی همساالن از جمله مباحث مهم  ر  حمهزآ وممهز  ر رم ر   ا مت       مقدمه

 نجی ر  شنامه حمایت اجتمماعی همسماالن   های  رانرژرهش حاض  با هدف ب   ی شاخص
 (، انجام گ فت 3891) ر  یدانه ر هل 

گیم ی   ر  نمهنمه  ومهز رخت  ربی  تانی بهر که بمه رانش 055 حج  نمهنه این رژرهش روش:
ای از بین مدا س ررلتی رر آ ررم مته طه شمه  تهم ان انتبما     ای چند م حله تصارفی خهشه

شدند ر به ر  شنامه را خ رارند  بم ای ب   می رایمایی ر  شمنامه از ضم یا ولرمای ک رنبما         
 ر ا ترارآ شد  نتایج نشان رار که ر  شنامه از همسمانی ر رنمی بابمب ببمهلی ب خمه را  ا مت      

همچنمین بم ای تییمین     ا مت   99/5تا  98/5 های ون بینض ایا ولرای ک رنبا  ر  زی  مقیاس
  رایی عامب، از تحلیب عاملی اکتشافی ر تأییدی ا ترارآ شد   

همای الملی، عم رآ بم  عاممب کلمی        : نتایج تحلیب عاملی اکتشافی بما  ر  مللرمه  گیرینتیجه
 (حمایت، م اببت، کمک، اط عما  ر بمازخه ر  ) عامب 0ر  شنامه حمایت اجتماعی همساالن ، 

تایید ک ر  نتمایج تحلیمب عماملی       ا ب ای ر  شنامه حمایت اجتماعی همساالن ر  یدانه ر هل 
-ها را ر ر کلیمه شماخص  تأییدی ملید این ا ت که  اختا  ر  شنامه ب از  بابب ببهلی با رارآ

تحلیمب عماملی تق یبماش مشمابه تحقیقما        همای کند  یافتمه های نیکهیی ب از  مدل  ا تأیید می
 گ فته ر  ف هنگ اللی ر ض ایا رایایی ر  رایی نیز به نتایج تحقیقا  ریشین نزریک بمهر   انجام 
 نجی مطله ، این ر  شنامه ابمزا  منا مبی بم ای تییمین     با تهجه به خصهلیا   ران بناب این

 ربی  تانی ا ت ومهزان حمایت اجتماعی همساالن از ریدگاآ رانش
 : حمایت اجتماعی همساالن، حمایت، م اببت، کمک، اط عا  ، بازخه رکلمات کلیدی

 
 

 
                                                 

  ای ان م کزی، ته ان راحد ا  می وزار رانشگاآ ت بیتی  رانشنا ی رکت ی رانشجهی  3

  ای ان ته ان، خها زمی، رانشگاآ ت بیتی، شنا ی  ران ا تار  2

 Kadivar220@yahoo.com: مسئهل نهیسندآ* 

 م کزی ته ان راحد ا  می وزار رانشگاآ رانشیا   1



 هلروپرسیدانوهمساالناجتماعیحمایتپرسشنامهسنجیروانهایشاخص

04 

 

 

Psychometric Indicators of Social Support Questionnaire 
for Peers Procidano and Heller  

 
Marzieh Aghamirli

1 
 

Parvin Kadivar
2 *

 
Susan EmamiPour 

3 
 

 

Abstract 
Introduction: Peer social support is one of the important topics in the 
field of education. The present study was conducted to evaluate the 
psychometric indices of Procidano and Heller,s peer support 
questionnaire. 
Method: The sample size of this study was 500 female high school 
students who were selected by cluster sampling method from public 
secondary high schools of Tehran respond to the questionnaire. The 
results of exploratory factor analysis by main components method, in 
addition to the general factor of peer social support questionnaire, 
confirmed 5 factors (support, care, assistance, information and 
feedback) for the procidano and Heller peer social 
support.questionnaire. Cronbach's alpha coefficient was used to 
assess the reliability of the questionnaire. The results showed that the 
questionnaire had acceptable internal consistency and Cronbach's 
alpha coefficients were below 0.87 to 0.88. 
Conclusion: However, to determine the validity of the factor, a 
confirmatory factor analysis was used which the results of 
confirmatory factor analysis confirm that the structure of the 
questionnaire has an acceptable fit with the data and confirms all the 
indicators of goodness of fit of the model. Factor analysis findings 
were almost similar to that of the original culture, and the reliability 
and validity coefficients were close to the results of previous research. 
Therefore, considering the desirable psychometric properties of this 
questionnaire, this tool was a suitable tool for determining the social 
support peers, From the point of view of high school students. 
Keywords: peer social support, support, caring, assistance, 
information and feedback 
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 مقدمه
 هیای  حیزه   سیایر  و تربییت  و تعلییم  در اساسیی  و مهم متغیری همساالن اجتماعی حمایت
 نقی   تبییین  و متغییر  این ارهیابی برای مناسب ابزار ارائۀ و معرفی. آید می شمار به مربزط
 رفتارهیای  و تحصیلی درگیری، بهزیستی، رفتاری، عاطفی گزناگزن های همینه در آن حیاتی

 حماییت ، (9112) 1همییاران  و وانیدرکیین  هیای یافتیه  اسیا   بیر . اسیت  ضروری ناساهگار
 مفهیز  . شیزد  می تلقی فرد ناساهگاری یا و ساهگاری کنندۀ تعیین عامل ترینمهم 9اجتماعی
 اسیت  دیگیران  بیا  او روابی   و محیی   اه فیرد  شیناتتی  ارهییابی  معنای به اجتماعی حمایت

 همیۀ  کیه  دارنید  تأکیید  امیر  این بر اجتماعی حمایت پرداهان نظریه اکبته(. 1221، 3استریت)
 آن فیرد  آنییه  مگیر  شیزد   نمیی  محسیز   اجتماعی حمایت، دارد دیگران با فرد که روابطی
 و ابزطیاکبی ) کنید  ادراک تزد نیاه رفع برای مناسب یا دستر  در منبعی عنزانِ به را رواب 

 (.1321، همیاران
 ایین  در. انید  کرد  تعریف مدکی قاکب در را اجتماعی حمایت، (9119) 4دیمری و ماکیی

، (حاکیت ) وضیعیت ، جهیت : اسیت  شید   گرفتیه  نظیر  در اجتماعی حمایت برای بعد پنج مدل
 گرفته و داد  که است حمایتی معنای به، جهت. 5ارتباطی شبیۀ و محتزی، ارهیابی/ تزصیف

( حاکت) وضعیت تزد  اه شد  دریافت حمایت یا دیگر شخص به فرد سزی اه حمایت، شزدمی
/ تزصییف  دارد  دسترسیی  چیزی چه به شخص اینیه معنای به حمایت بزدن دستر  در به

 اجتمیاعی  حماییت  تزصییف ، سیاد   طیزر بیه  ییا  فیرد  اجتماعی حمایت اه ارهیابی به، ارهیابی
-می اشار  1ارهیابانه و اطالعاتی، ابزاری، عاطفی نزعِ چهار به نیز آن محتزای و شد   ادراک

 شیامل  را مراقبیت  و عشی  ، همدردی، صمیمانه ارتباط مانند مزاردی 1عاطفی حمایت. شزد
، شزدمی اطالق شزدمی انجا  حمایت آن وسیلۀبه که ابزارهایی به 8ابزاری حمایت. شزدمی

 معنیای  بیه  2ارهیابانه حمایت. پزل یا تدمات، شد  صرف همان، کنند کمك رفتارهای مانند
. است آن بهبزد برای پیشنهاد ارائۀ همچنین و رفتار بر ارهشی باهتزردهای، پسخزراند ایجاد

 اه بیرای  فرد به که شزدمی گفته هاییآگاهی و راهنمایی، تزصیه به نیز 11اطالعاتی حمایت
 ارتبیاطی  شبیۀ، تاردی اجتماعی حمایت مدل در بُعد آترین. شزدمی داد  مشیل رفتن بین

 حمایت فرد اه ارتباطی شبیۀ یك عنزانبه که هستند اعضایی یا منابع آن اه منظزر که است

                                                 
1. van der Laken, P. A.et al   

2. Social support 

3. Street, V 
4. Malecki, C. K., & Demaray, M. K. 

5. direction, disposition, description / evaluation, content & network 

6. emotional, instrumental, informational & appraisal 
7. emotional support 

8. instrumental support 

9. appraisal support 
10. informational support 
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 ماننید  کننید  میی  فیراهم  را حماییت  کیه  شزندمی گزناگزنی افراد شامل شبیه این. کنندمی
، عیاطفی ) اجتمیاعی  حماییت  انیزاع  مدرسه  و، نزدیك دوستان، هاهمیالسی، معلم، واکدین
 مستقیمی تأثیر و شد  دریافت ارتباطی هایشبیه طری  اه که( ارهیابی و اطالعاتی، ابزاری

 (.9119، دیمری و ماکیی) دارد افراد ذهنی بهزیستی و روان سالمت بر
 مشیابهی  تقریبیا   سینی  شیرای   دارای کیه  است افرادی اه مرکب همساالن ارتباطی شبیۀ

 در هییادی  بسییار  نفیزذ  تیانزاد   اه پی   شیبیه  ایین ، گذارنید می هم بر هیادی تأثیر و هستند
 سیر  پشیت  نییز  را تانزاد  که رسدمی حدی به آن تأثیرگذاری و نفزذ گا  و دارد فرد شخصیت

 و دارد غیررسمی حاکت که آیدمی شمار به نخستین های گرو  جزء ارتباطی شبیۀ این. گذاردمی
 شیبیه  کشی   و جذبه و دوستی. است عاطفی آن مناسبات و صمیمی آن اعضای میان رواب 

 به نسبت متفاوتی هاینگرش و هاارهش، هافعاکیت که رسدمی حدی به گا  همساالن ارتباطی
 فرهنی   تیرد   گییری شیل باعث امر این و کند می ایجاد اعضا میان در را ساالن بزرگ دنیای
 در تغیییر  بیرای  را فیرد  ییك  همساالن فشار(. 1324، نیا رحیمی) شزدمی ها آن بین در تاصی
 تأثیر تحت همساالن شبیۀ هنجارهای با مطابقت منظزربه روابط  و رفتار، هاارهش، ها نگرش

 (.9119، 1چان  و چز) دهدمی قرار
 شیبیه  اه روشینی  تزصییف  اسیت  گرفتیه  صیزرت  نزجزانان بارۀ در که تحقیقاتی اکثر در 

-هیم ، هاهمیالسی، هستند کال  یك در که را هایی گرو  اغلب و است نشد  ارائه همساالن

 هیای  گیا   رشید  روانشناسیی . کننید می تلقی همساالن شبیه عنزانبه را هاهمسایه یا هااتاقی
 داد تشیخیص  هیم  اه را همسیاالن  و دوسیتان  بتیزان  که هایی روش با آشنایی برای را بزرگی

 میان رواب  که است این، است شد  قائل دو این بین که تمایزاتی ترین مهم اه ییی و برداشته
 باهم و بزد  متفاوت وابستگی و ساتتار، محتزیات نظیر کیفی سطزح اهنظر همساالن و دوستان

 اسیت  برتزردار باالتری کیفیت سطزح اه دوستان به نسبت همساالن میان رواب  و دارند فرق
 (.9112، 9کیاروچی و دن، میاکزو)

 امییان  نییز  و بیزدن  ارهشمند و محبز  و پذیرش، تعل  ذهنی احسا  اجتماعی حمایت 
-می دوستان طری  اه اجتماعی حمایت. است شد   تعریف اضطراری وضعیت در کمك دریافت

. باشد وی در انطباقی رفتارهای اه بسیاری محرک و داد  یاری بیشتر ساهگاری در را فرد تزاند
 باعیث  بزرگسیاالن  دیگیر  بیا  بعیدی  ارتباطات و همساالن ارتباطی شبیۀ با اجتماعی تعامالت
، تبرییزی ، محتشیمی ، فیرد  علییزاد  ) شیزد می ها آن در تطاب  و ساهگاری هایمهارت افزای 
 کسانی یا و باشند داشته عضزیت همساالن هایشبیه در نتزانند که نزجزانانی بنابراین  (1325

 پی  در امیان امر این که، شزندمی محرو  اجتماعی فراگیری اه اند شد  طرد شبیه آن اه که

                                                 
1. Cho, Y., & Chung, O. B 
2. Maiuolo, M., Deane, F. P., & Ciarrochi, J 
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 بزهیاری و اجتماعی روی کج به آنان آوردن روی امیان و کاه  را بهنجار هندگی یك گرفتن
 (.9112، 1واکسانن کاکینن، سیراکز، سزاالینن) دهدمی افزای  را

 بیروه  در را نزجزانیان  اکگزهای رفتار که است هایینظریه اه ییی، مشاهد  را  اه یادگیری
-برمی تزد برای ما جزانان امروه  که اکگزهایی. کندمی تبیین ساهگارانه یا بزهیارانه رفتارهای

 و ها ارهش با کامال  ها آن رفتار که هستند اکگزهایی، کنندمی پیروی ها آن رفتارهای اه و گزینند
 ارهشی نظا  با ناهمگزن اکگزهای مشاهد  و پیروی بنابراین، ندارد انطباق اجتماعی هنجارهای

 دهند ارائه، جامعه ارهشی نظا  با منطب  اکگزهای وآمیز  انحراف رفتار مانند پیامدهایی، جامعه
 حاکی در این  (1325، کدیزر) بزد تزاهد رفتاری مناسب اکگزهای اتذ و نزجزانان مناسب رفتار
 ادبییات . اسیت  پذیرفتیه  صیزرت  همساالن اجتماعی حمایت پیرامزن اندکی مطاکعات که است

 گیذاری  اشیتراک  همینیه  همسیاالن  اجتمیاعی  حماییت  که است آن اه حاکی همساالن حمایت
 (.9118، 9همیاران و میلر) است همساالن بین در حسیهم و ییدیگر اه حمایت، اطالعات

، فیلییس  ، وکی   اجتماعی حمایت پرسشنامه :همساالن اجتماعی حمایت مزجزد ابزارهای
 اجتمیاعی  حماییت  اه، (1221) 4کز  تعریف اسا  بر، (1281) 3استزارت و ویلیامز و تامسسزن

 اعضیای  تزجیه  و مسیاعدت ، محبیت  اه برتیزرداری  میزان را اجتماعی حمایت که است استزار
 (.1321 همیار و هاد  حسین. )است کرد  تعریف افراد سایر و دوستان، تانزاد 

 پرسشنامه این، (1228) 5فارکی و هیمت، داکم، هیمت اجتماعی حمایت چندبعدی پرسشنامه
 و شییری  نییز  اییران  در، اسیت  شید   ساتته شد  ادراک اجتماعی حمایت گیری انداه  منظزر به

 هیا داد  بیا  قبزکی قابل براهش مقیا  این عاملی سه ساتتار که دادند نشان( 1325) همیاران
، 85/1 ترتییب  به مهم دیگران و دوستان، تانزاد  گانه سه ابعاد کرونباخ آکفای آهمزن با و دارد
 اعتبار ای مطاکعه طی( 1324) همیاران و یخچاکی حاجی، مرادی همچنین. است 82/1 و 84/1

 (.1321 مداحی و نهادپاک) کردند گزارش 54/1 آکفا ضریب با را پرسشنامه
 تهییه ( 9114) اکییزت  و دیمیری ، ماکیی تزس  1نزجزان و کزدک اجتماعی حمایت مقیا 

 ضرایب. اندکرد  یابی اعتبار ایران برای را مقیا  این( 1382) ابزطاکبی و تامسان. است شد  
 هیا مقییا   تیرد   اه ییك  هیر  در حماییت  اهمیت و میزان بخ  برای ترتیب به آمد دستبه

 سیایر  و  889/1 هاهمیالسی  21/1 نزدیك دوست  811/1 معلم  828/1 واکدین: اه اندعبارت
 (.1321 همیاران و ابزطاکبی) است شد  گزارش 294/1 مدرسه افراد

                                                 
1. Savolainen, I., Sirola, A., Kaakinen, M., & Oksanen, A 

2. Miller, J. J.et al 
3. Vaux, A., Phillips, J., Holly, L., Thomson, B., Williams, D., & Stewart, D. 

4. Cobb.S 

5. Zimet, Dahlem, Zimet & Farley 
6. Child and Adolescent Social Support Scale 
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، میاکیی  پرسشینامه  اه اقتبیا   بیا ( 1321) سیزاری  تزس  که اجتماعی حمایت پرسشنامه
 حماییت  بیرای ، 81/1 هیا  میاد   کل کرونباخ آکفای پایایی. شد استفاد ( 9111) اکیزت و دمارای

 اجتمییاعی حمایییت بییرای و 12/1 اسییاتید اجتمییاعی حمایییت بییرای، 88/1 واکییدین اجتمییاعی
 ایین  هیای  میاد   نمیزدن  همبسیته  طریی   اه پرسشنامه روایی. آمد دست به 12/1 ها همیالسی
 و ویلییامز ، تامسیزن ، هلی، فیلیس ، واک  اجتماعی حمایت نامه پرس  های ماد  با پرسشنامه
 شید  معنیادار = p 119/1 سطح در که آمد دست به 35/1 آن مقدار و محاسبه( 1281) استزارت

 (.1321، فرهادی و سزاری)
 معرفی و ارائه مطاکعه این هدف، مزجزد نظری مبانی اسا  بر شد داد  تزضیح آنچه بنابر

-دان  در آن سنجیروان ویژگی با همرا  هلر و پرسیدانز همساالن اجتماعی حمایت پرسشنامه

 پرسشینامه  دربیار   پژوهشی سؤال، منظزر همین به. است تهران شهر دبیرستانی دتتر آمزهان
 اجتمیاعی  حماییت  پرسشینامه  آییا : شیزد میی  مطیرح  هییر  شرح به همساالن اجتماعی حمایت

 حماییت  پرسشینامه  آییا  دارد؟ رواییی  تهیران  شهر متزسطه دتتر آمزهاندان  برای همساالن
 است؟ برتزردار اله  روایی و پایایی اه همساالن اجتماعی

 

 روش
 انآمیزه  دانی   شیامل  پیژوه   آماری جامعه. است اعتبارسنجی نزع اه تزصیفی پژوه  طرح
 . است 21-28 سال در تهران شهر دو  دور  متزسطه دتتر

  تزجه با. است شد  انجا  مزرگان جدول اه استفاد  با نمزنه حجم برآورد :نمزنه حجم برآورد
 سیزال  91 بیه  نظیر  و( 1321، قاسیمی  و 1384، هیزمن   1324، وگیارینز  گامسیت ، مییره ) بیه 

 . کردند تیمیل را پرسشنامه گروهی صزرت به دبیرستانی دتتر 511 پرسشنامه
 صیزرت  بیدین  است  ایمرحله چند ای تزشه تصادفی گیرینمزنه شیز  :گیری نمزنه روش

 تصیادفی  طیزر  بیه ، (15، 1، 4، 5، 11 مناط ) منطقه 5، تهران گانه 91 مناط  بین اه ابتدا که
 11 مجمزع در یعنی متزسطه دو  دور  دتترانه دبیرستان 9 منطقه هر اه سس . شدند انتخا 

 گروهیی  صیزرت  بیه  ها پرسشنامه و انتخا  تجربی رشته یاهدهم پایه و شد  گزین  دبیرستان
 پاسیخگزیی  عید   علت به پرسشنامه 35 بررسی مزرد نمزنه 535 بین اه. شد آوری جمع و اجرا

 .شدند تارج تحلیل دور اه کامل
، (1283) هلیر  و پرسییدانز  همسیاالن  اجتمیاعی  حماییت  فارسیی  پرسشنامه :پژوه  ابزار

 کمك، (سزال 4) مراقبت، (سزال 5 با) حمایت های مزکفه شامل مؤکفه 5 با سؤاکی 91 پرسشنامه
 بیر  پرسشینامه  ایین  گیذاری نمر  نحز . است( سزال 4) 1باهتزرد و( سزال 4) ارتباط، (سزال 4)

                                                 
1. support, caring, assistance, information, feedback 
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 مزاف  5، مزاف  حدی تا 4، مخاکف 3، مخاکف حدی تا 9، مخاکف کامال  1 کییرت طیف اسا 
 اسیت  دهنیدگان  پاسخ اهنظر بیشتر اجتماعی حمایت نشانه باال نمرۀ. باشدمی مزاف  کامال  1 و
 (.1221، استریت)

 درونیی  همیاهنگی  اه 21/1 تا 84/1 آکفای ضریب با همساالن اجتماعی حمایت پرسشنامه
 این نمرات. است برتزردار تزبی همزمان روایی اه پرسشنامه این. است برتزردار ای اکعاد  فزق

 بیین  همبسیتگی  ضیرایب . دارد همبسیتگی  اجتماعی کارآمدی و روانی درماندگی با پرسشنامه
 اشیخا   بین وابستگی و کاکیفرنیا سنج شخصیت پرسشنامه با پرسشنامه این اه حاصل نمرات
، 1کزپر و کزپز است قرارگرفته تأیید مزرد مقیا  این مالکی روایی و ساه  روایی. بزد دارمعنی

 و روایی به اذعان و مراجعه بار 18111 بر  باکغ پرسشنامه این به میرر مراجعه علیرغم(. 9111)
 عاملی تحلیل، رفت آن ذکر که داتلی و تارجی بررسی مزرد منابع بین در پرسشنامه این اعتبار

 سینجی  روان ویژگی آوردن دست به ضرورت و نشد مشاهد  هایافته بین در تاییدی و اکتشافی
 عامیل  تحلییل  نتایج ادامه در گردید مبرهن پی  اه بی  همساالن اجتماعی حمایت پرسشنامه
 .شد آورد  ابزار این تاییدی و اکتشافی

 

 هایافته

 روایی

 اه مقییا   ایین  در مزجیزد  هیای ساه  اکتشاف منظزر به ابتدا :اکتشافی عامل تحلیل (الف

 -میایر  -کیایزر  طریی   اه عیاملی  تحلییل  قابلییت  نخسیت . شد استفاد  اکتشافی عامل تحلیل
 بییانگر ( 812/1) اوکییین  -میایر  -کیایزر  مقدار. شد بررسی 3بارتلت کرویت مقیا  و 9اوکیین
 111/1، 128/9111) بارتلیت  کروییت  آهمیزن  و است عاملی تحلیل انجا  برای هاداد  کفایت

>p) ،عامیل  بنیابراین  و نیست صفر جامعه در هاداد  همبستگی ماتری  که دهدمی نشان نیز 
 حماییت  سیؤال  91 روی بر واریمی  روش با اصلی های مؤکفه تحلیل. است تزجیه قابل یابی

، هیا عامیل  تیرین مناسیب  تعییین  بیرای . شد انجا ، (1283) هلر و پرسیدانز همساالن اجتماعی
 هیای ارهش، 4کتیل  دامنیه  شییب  نمزدار به تزجه با نهایتا  و شد انجا  آهمایشی چرت  چندین

 روش بیا ( 1) جیدول  در ذکرشید   هیای عامیل ، عامیل  هیر  شید   تبیین واریان  درصد و 5ویژ 
 عامیل  پینج ، 1 شیمار   جدول اسا  بر. شدند استخراج واریمی  چرت  و 1اصلی های مؤکفه
 .است شد  داد  نشان 1 شمار  جدول در که بزدند یك اه باالتر ویژ  ارهش دارای اوکیه

                                                 
1. Lopez, & Cooper 

2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure  
3. Bartlett's Test of Sphericity  

4. Scree Plot 

5. Eigrn values 
6. Principal Component Analysis 
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 بعد، هلر و پرسیدانو همساالن اجتماعی حمایت پرسشنامه عامل 5 آماری هایمشخصه. 1 جدول

 اصلی های مؤلفه روش به واریمکس چرخش از
 آماری هایشاخص   

 فرضی عوامل
 ویژه ارزش

 کنندگی تبیین درصد

 واریانس

 واریانس تجمعی درصد

 شده تبیین

 314/19 314/19 413/9 حمایت

 111/94 111/11 341/9 مراقبت

 555/35 484/11 921/9 کمك

 311/45 811/2 211/1 ارتباط

 153/51 929/1 958/1 باهتزرد

 
. کننید می تبیین را واریان  درصد 15/51 مطاکعه مزرد عامل پنج، 1 جدول نتایج اسا  بر

 9 شمار  جدول در که آمد دست به صزرت این به چرت  اه بعد استخراجی سزاالت و ماتری 
 .است شد  داد  نشان
 

 مفروض عوامل و الت سوا( عاملی بار) همبستگی جدول. 2 جدول

 شماره
 مولفه

 سواالت
 بازخورد ارتباط کمک مراقبت حمایت

     111/1 .کنند می اتالقی حمایت من اه نیاه  حد در دوستانم 1
     132/1 .اند آماد  من مشیالت حل به کمك برای دوستانم 19
     519/1 .دارند تزجه من شخصی نیاههای به دوستانم 11
     511/1 .بزدند دیگری جزر دوستانم کاش 91
     441/1 .کنممی حسا  دوستانم عاطفی حمایت روی من 5

8 
 بدون، برو  سراغ  به تزانم می، ناراحتی صزرت در که دار  دوستی

 .شز  پشیمان تزد کار بعداهاین که این
 112/1    

    188/1  .کنم دل درد ها آن با که دار  دوست چند 13
    518/1  .گزییم می ییدیگر به پرد  بی چیز همه دربار  را تزد نظر دوستانم و من 2
    458/1  .کنند می روبرا  مرا اوضاع و فیرند تزش من دوستان 14

11 
 آنان مشیالت حل برای من که کنند می احسا  دوستانم من نظر به

 .هستم تزبی یاور
  111/1   

   123/1   .آیند می من سراغ به باشند داشته نیاه عاطفی حمایت به دوستانم اگر 11
   114/1   دانند می تزد همد  مرا دوستانم 11
   589/1   .رسد می نظر  به دوستانم به کمك دربار  تزبی افیار 12
  113/1    .اند نزدیك تزد دوستان به من اه بیشتر مرد  اکثر 9

18 
 دوستی هیچ با من رابطه دوستانشان با مرد  سایر رابطه مقایسه در

 .نیست صمیمی
   133/1  

  192/1    .هستم حاشیه در کنم می احسا ، دوستانم جمع در 1
  511/1    .شز  می ناراحتی احسا  دچار، گزیم می دوستان به را تزد راه وقتی 15
 144/1     .است مشترک دوستانم عالئ  با من عالئ  اه بسیاری 4
 519/1     .برند می کذت من نظرات و افیار شنیدن اه دوستانم 3

1 
 به، اند ناراحت من دست اه دوستانم اه نفر چند یا یك کنم احسا  اگر

 .آور  نمی تزد روی
    532/1 
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( تحت پزش  عامیل حماییت   91، 19، 11، 5، 1های ) ( سزال9بر اسا  جدول شمار  )
، 11، 11هیای )  سزال، تحت پزش  عامل مراقبت، (14، 13، 2، 8های ) گیرد. سؤالقرار می

( تحیت پزشی  عامیل    18، 15، 1، 9های ) سزال، هم تحت پزش  عامل کمك، (112، 11
قیرار گرفتنید و بیر اسیا      ، تحیت پزشی  عامیل بیاهتزرد    ، (1، 4، 3هیای )  ارتباط و سزال

 گذاری شدند. محتزای سؤال نا 

منظزر تائید ساتتار عاملی پرسشنامه حماییت اجتمیاعی    به: تحلیل عاملی تاییدی (ب

( اسیتفاد   91نسیخه   9)با استفاد  اه ایمز  1تأییدیاه تحلیل عامل ، همساالن پرسیدانز و هلر
آن است که هر عاملی با هیرمجمزعه تاصی اه متغیرها ارتباط ، فرض اساسی محق  شد. پی 

تحلیل اکتشافی انجیا  داد   ، های مدل قبل اه انجا  تحقی دارد و محق  در مزرد تعداد عامل
هیای  ذکر است که مفروضیه    است. قابلشد ( گزارش3آمد  در جدول ) دست است  که نتایج به

اله  برای اجرای تحلیل عامل تأییدی مزرد بررسی قرار گرفت و نتایج حیاکی اه رعاییت ایین    
 ها است. مفروضه

 
های برازش تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه حمایت اجتماعی همساالن . شاخص3جدول 

 پرسیدانو و هلر

 توضیحات شاخص
 مقادیر

 قبول قابل

 آمده دست بهمقدار 

 بعد از اصالح مدل

  
  ⁄  114/9 3کمتر اه  کای اسیزئر نسبی 

AESMR 145/1 18/1کمتر اه  ریشه میانگین تزان دو  تطای تقریب 
IFG 24/1 2/1بیشتر اه  شاتص نییزیی براهش 
IFG  85/1 2/1بیشتر اه  شاتص نییزیی براهش نر  شد 
IFG 29/1 2/1بیشتر اه  ایشاتص براهش مقایسه 
GFG 29/1 2/1بیشتر اه  شاتص براهش افزایشی 
ILG 21/1 5/1بیشتر اه  کزیز -شاتص تاکر 

 
آمار  مجیذور تیی اسیت. ایین آمیار  مییزان تفیاوت میاتری          ، ی براهشترین آمار مهم
گیرد. این آمار  به حجیم نمزنیه بسییار حسیا  بیزد  و      شد  و برآوردشد  را انداه  می مشاهد 
 3که حاصل اه  شزد. درصزرتیی آهادی تقسیم میبر درجه، های با حجم باالدر نمزنه بنابراین

  مقدار، دهد( نشان می3شزد. نتایج جدول ) مناسب قلمداد می، تر باشدکم
شد   محاسبه ⁄  

ی مییانگین تیزان دو  تطیای تقرییب     اسیت. همچنیین ریشیه    3تیر اه  باشد که کیم ی 11/9

(AESMR باید کمتر اه )اسیت. در   145/1شد  این مقیدار برابیر    باشد که در مدل ارائه 1/1

                                                 
1. Confirmative factor analysis  
2. Amos 
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باشد که در  2/1تر اه نیز باید بی  GFGو  IFG,ILG, IFG ,IFG هایضمن مقدار شاتص
شید  در   مدل ارائه، هاشد  است. بر اسا  این شاتص مدل تحت بررسی باالتر اه میزان تعیین

دهد که ماعی همساالن پرسیدانز و هلر نشان میساتتار مینزن پرسشنامه حمایت اجت 1شیل 
 اند.  شد  شد  و پنهان مشخص در آن متغیرهای مشاهد 

 

 
 

 ساختار مکنون پرسشنامه حمایت اجتماعی همساالن پرسیدانو و هلر. 1شکل 
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گیری پرسشنامه حمایت اجتماعی همساالن پرسیدانو و هلر در  . پارامترهای مدل اندازه4جدول 

 عاملی تأییدیتحلیل 

 مؤلفه سؤال
 رگرسیونی وزن

 غیراستاندارد

 رگرسیونی وزن

 استاندارد
Z P-eulav 

 111/1 512/1 حمایت 5
 

 
91 424/1 144/1 558/8 111/1> 
11 131/1 213/1 113/11 111/1> 
19 155/1 111/1 491/11 111/1> 
1 541/1 843/1 319/2 111/1> 
 111/1 118/1 مراقبت 14

 
 

2 455/1 112/1 449/8 111/1> 
13 144/1 144/1 919/11 111/1> 
8 531/1 225/1 395/2 111/1> 
 111/1 439/1 کمك 12

 
 

11 114/1 193/1 118/1 111/1> 
11 194/1 193/1 528/1 111/1> 
11 588/1 415/1 588/1 111/1> 
 111/1 411/1 ارتباط 15

 
 

1 491/1 851/1 312/1 111/1> 

18 125/1 421/1 948/1 111/1> 

19 491/1 883/1 188/1 111/1> 
 111/1 181/1 باهتزرد 1

 
 

3 149/1- 551/1- 351/4- 111/1> 

4 123/1- 114/1- 948/5- 111/1> 

 

ضییرایب ، ( برتییی پارامترهییا شییامل ضییرایب رگرسیییزنی غیراسییتاندارد 4در جییدول )

شید  اسیت. ایین     گیزارش ، Zارهش ، شید  تطای معیار بیرآورد  ، رگرسیزنی استانداردشد 
هییا در هیر هیییر مقییا  مناسییب    پارامترهیا اشیار  بییه ایین مزضییزع دارد کیه آیییا سیزال     

دهد که کلیه بارهای عاملی سیزا  نشان می Zاند یا تیر؟ در این جدول ارهش  شد  انتخا 
  هماهنی ، آیدبرمی 4گزنه که اه جدول  دار است. همان( معنی>p 111/1الت در سطح )

، شد  و مؤید براهندگی و مناسب بزدن مدل است گزارش 1و شیل 3با مدل که در جدول 
شییزند. مقییادیر پییارامتر هییا مناسییب تشییخیص داد  میییگیییری سییاه پارامترهییای انییداه 
-دهند  قدرت بار عاملی هر سؤال بر عامل مختلف است و نشان میی  استانداردشد  نشان

کند. هرچقدر ایین بیار عیاملی    ن  مؤکفه را تبیین میدهد که هر سؤال چه میزان اه واریا
وارییان   ، کند و درمجمزع این بارهای عاملیواریان  بهتری را تبیین می، تر باشد بزرگ

معنیاداری ایین سیهم را     21/1بیاالتر اه   Zدهند. مقیادیر  کل هر هیر مقیا  را نشان می
دار اسیت. ایین ضیرایب     ی( معنی >p 111/1دهد. کلیه مزارد ذکرشد  در سطح )نشان می

درواقع معیار قدرت همبستگی تطی و واریان  تبیین شید  اسیت. در ایین جیدول کلییه      
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ایین  ، شید  اسیت. درمجمیزع    های پرسشنامه آمد  و به تفییك هر مؤکفه مشیخص  سزال
نتایج تبیین این مزضزع است که پرسشنامه با تزان نسبتا  باالیی اه عهد  ارهیابی حمایت 

آید و کلیه پارامترهای اله  را برای مناسب و تیز  بیزدن ییك     االن برمیاجتماعی همس
 باشد.ابزار دارا می

، آوردن پایایی پرسشنامه حمایت اجتماعی همساالن پرسیدانز و هلر دست بهبرای  پایایی:

شید    ( گیزارش 5اه روش آکفای کرونباخ استفاد  شد. نتایج محاسبه ضریب پاییایی در جیدول )  
 است.
 

 ، . ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه حمایت اجتماعی همساالن پرسیدانو و هلر5جدول 

 در پژوهش حاضر
 ضریب پایایی )آلفای کرونباخ( تعداد سؤال هامقیاس
 812/1 5 حمایت
 812/1 4 مراقبت
 819/1 4 کمك
 811/1 4 ارتباط
 812/1 3 باهتزرد

 881/1 91 کل

p> 111/1** 
 

 
دهید کیه پرسشینامه حماییت اجتمیاعی      ( نشیان میی  5پایایی جدول )های ضرایب شاتص

قبیزل و کیافی برتیزردار اسیت و ضیرایب       اه پاییایی قابیل  ، (1283همساالن پرسیدانز و هلر )
 قابل قیا  است.، (1221، و استریت 1283آمد  با نتایج )پرسیدانز و هلر  دست به

 
 گیری بحث و نتیجه

حماییت  ، نشیان میی دهید    ادراک شد  اجتماعی پیشینه پژوه  در همینه نق  حمایت
شیناتتی و ارتبیاط    بهزیسیتی روان ، اجتماعی عالو  بر نقشی که در پیشرفت تحصییلی 

ای بیرونیی بیرای    یك منبع مقابله عنزان بهتزاند  می، مناسب و ساهگاری اجتماعی دارد
داشیتن  . بیا  (1321ی عمل کند )شییری و همییاران   شناتت روانهای  بسیاری اه آسیب

، حاضیر )حماییت   پرسشینامه هیای   حمایت اجتمیاعی همسیاالن مطیاب  تیرد  مقییا      
تزانید اه کمیك همسیاالن     مراقبت و کمك( فرد در صزرت نیاه می، اصالعات، باهتزرد

تیزد پشیتزانه   ، اه سیزی همسیاالن   برتزردار شزد  ارتباط مناسیب و دریافیت بیاهتزرد   
بزد. با تزجه به اهمیت مزضزع حماییت  با مشیالت تزاهد  دیگری برای مقابله مناسب

سینجی پرسشینامه    هیای روان بررسی ویژگی، هدف پژوه  حاضر، اجتماعی همساالن
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آمزهان در جامعیه ایرانیی بیزد  اسیت. نتیایج تحلییل       حمایت اجتماعی همساالن دان 
مقیاسی ، عاملی با استفاد  اه روش تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که این پرسشنامه

درصید وارییان  سیاه  حماییت      15/51دی است و پینج عامیل ایین پرسشینامه     چندبع
تشیابه عزامیل   ، کنند. اه نظیر مطاکعیات بیین فرهنگیی    اجتماعی همساالن را تبیین می

( تقریبیا هیم در تعیداد و هیم در     1283پرسیدانز و هلیر ) ، هایشد  با پژوه  استخراج
بیانگر روایی سیاه  مناسیب   ، یهای براهش تحلیل عاملی تأییدترتیب و نیز در شاتص

 این پرسشنامه است.
اه روش ضیریب همسیانی    هیا ضیریب پاییایی مزکفیه    منظزر تعیین مطلزبیت شیاتص  به

اسیت کیه    812/1تا  812/1های مقیا  بین  درونی استفاد  شد. ضرایب پایایی برای مؤکفه
در آن سیاتته  شد  در فرهن  دیگری که آهمیزن   ضرایب مطلزبی است و به مطاکعات انجا 

 شد  نزدیك است.
( کیه بیرای تائیید عیاملی ایین ابیزار در سیایر کشیزرها         1283همسز با پرسییدانز و هلیر )  

روش تحلییل عیاملی تأیییدی بیرای ارهشییابی رواییی سیاه         ، در پژوه  حاضیر ، گرفته انجا 
بیا   آمزهان دتتر ایرانی بیار رفتیه اسیت.  پرسشنامه حمایت اجتماعی همساالن در نمزنه دان 

( 1283تزان نتیجه گرفت که همسز بیا نتیایج پرسییدانز و همییاران )    ها میتزجه به این یافته
ترین تغییر و بدون حذف سؤال ساتتار تزد اند و پرسشنامه با کم شد  های مناسب انتخا  سزال

، های فرهنگی سبب نشد  پرسشنامه حمایت اجتماعی همساالنبنابراین تفاوت، کندرا حفظ می
تیزان  متفاوت ارهیابی شزد. در یك اظهارنظر کلی می، هبان مقایسه با یادگیرندگان انگلیسی در

، پایایی و روایی مناسب این پرسشنامه، سنجیهای رواناظهار داشت با تزجه به بررسی ویژگی
ین ا، آورد  بنابراینشرای  استفاد  محققان را اه این ابزار فراهم می، کزتا  بزدن و سهزکت اجرا

در جامعیه  ، دهید تیزبی مزردسینج  قیرار میی     پرسشنامه که حمایت اجتماعی همساالن را به
هیای   تزانید در مزقعییت  آمزه دبیرستانی ایرانی پایایی و روایی مناسبی دارد و میدتتران دان 

شناسیی  های متعددی در قلمرو روانتربیتی و پژوهشی مزرداستفاد  قرار گیرد و همینه پژوه 
 راهم آورد.تربیتی ف

 
 تشکر و قدردانی

همچنیین اه کارکنیان   ، در اینجا جا دارد اه معاونت پژوه  شهر تهیران و کارکنیان آن حیزه    
که ما را در انجا  این مطاکعیه ییاری رسیاندند     15، 11، 5، 4، 1های مناط   دبیرستان، ادارات

 تشیر نماییم.
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