
 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

   نیاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا

 

 ای فرم دو گزینه  (SS-Aپرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس )

 
 

  ی ها  هسوال دو گزین   23باشد که قسمت اول داری    ز سواالت میقسمت اپرسشنامه حمایت اجتماعی دارای دو  

که بر اساس طیف لیکرت ) از کامال  شد  ینه ای می باسوال چهار گز  23م  و قسمت دوباشد    ه و خیر ( می ) بل

  تامپسون، ویلیامز و استوارت ، فیلیپس، هالی،  که توسط واکس  امال موافقم ( نمره گذاری شده است  مخالفم تا ک

 ، دوستان و سایرین ( می باشد خته شده است و دارای سه مولفه ای ) خانواده ی و ساطراح 1986در سال  

 

 

 م دو گزینه ای: قسمتی از سواالت فر
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 1 گذارند.دوستانم به من احترام می   

 2 دهند.ام خیلی مرا مورد مراقبت قرار میخانواده  

 3 دیگران برای من اهمیتی قائل نیستند.  

 4 ام برای من حرمت زیادی قائل هستند.اعضای خانواده  

 5 هستم. من خیلی محبوب   

 6 توانم به دوستانم اتکا کنم. من می   

 7 ام هستم. من خیلی مورد تحسین خانواده  



 8 کنند . دیگران به من اعتنا می   

 9 ورزند.ام صمیمانه به من عشق میافراد خانواده  

 10 اعتنا هستند.دوستانم نسبت به پیشرفت و سعادت من بی  
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 20 من خواهان تعلق و دلبستگی به دیگران هستم.   

 21 کنند.اگر فردا بمیرم افراد کمی برایم احساس تأثر ودلتنگی می   

 22 ام نزدیک وصمیمی نیستم.کنم که با اعضای خانوادهاحساس می  

 23 خوریم. من و دوستانم در روزهای سخت و دشوار زندگی به درد یکدیگر می  

 

 

 گزین های: قسمتی از سواالت فرم چهار 

 

فم 
خا

الً م
ام

ک
 

فم
خال

م
قم  

واف
م

قم  
واف

الً م
ام

ک
 

ف  سواالت 
دی

ر
 

 1 گذارند.دوستانم به من احترام می     

 2 دهند.ام خیلی مرا مورد مراقبت قرار میخانواده    

 3 دیگران برای من اهمیتی قائل نیستند.    

 4 ام برای من حرمت زیادی قائل هستند.اعضای خانواده    

 5 من خیلی محبوب هستم.     

 6 توانم به دوستانم اتکا کنم. من می     

 7 هستم. ام من خیلی مورد تحسین خانواده    

 8 کنند . دیگران به من اعتنا می     

 9 ورزند.ام صمیمانه به من عشق میافراد خانواده    

 10 اعتنا هستند.دوستانم نسبت به پیشرفت و سعادت من بی    
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 20 من خواهان تعلق و دلبستگی به دیگران هستم.     

 21 کنند.اگر فردا بمیرم افراد کمی برایم احساس تأثر ودلتنگی می     



 22 نزدیک وصمیمی نیستم.ام کنم که با اعضای خانوادهاحساس می    

 23 خوریم. من و دوستانم در روزهای سخت و دشوار زندگی به درد یکدیگر می    
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