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پژوهشگر گرامی،
مقياس چندبعدي حمايت اجتماعي ادراکشده 1يک ابزار  12مادهاي است و حمايت اجتماعي را از سه منبع خانواده ،اجتماع و دوستان
در اندازه هاي هفت درجهاي از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 7کامالً موافقم) ميسنجد (زيمت ،دالم ،زيمت و فارلي .)1988 ،حداقل و حداکثر
نمرة فرد در کل مقياس به ترتيب  12و  84و در هر يک از زيرمقياسهاي حمايت خانوادگي ،اجتماعي و دوستان به ترتيب  4و 28
محاسبه مي شود .نمرة باالتر نشاندهندة حمايت اجتماعي ادراکشده بيشتر است .ويژگيهاي روانسنجي مقياس چندبعدي حمايت
اجتماعي ادراکشده در پژوهشهاي خارجي تأييد شده است (براي مثال ،استنلي ،بک و زب1998 ،؛ براور ،امسلي ،کيد ،الچنر و سيدات،
2008؛ چو2000 ،؛ دالم ،زيمت و والکر1991 ،؛ زيمت و ديگران .)1988 ،در بررسي مقدماتي ويژگيهاي روانسنجي اين مقياس در
نمونههايي از دانشجويان و جمعيت عمومي ايراني (n = 742؛  311دانشجو 431 ،عمومي) ،ضرايب آلفاي کرونباخ براي کل مقياس و
مادههاي سه زيرمقياس حمايت اجتماعي خانوادگي ،اجتماعي و دوستان به ترتيب  0/83 ،0/87 ،0/91و  0/89محاسبه شد و ضرايب
همساني دروني مقياس چندبعدي حمايت اجتماعي ادراکشده را تاييد کرد (بشارت .)1386 ،ضرايب همبستگي بين نمرههاي تعدادي از
شرکت کنندگان ( 74زن 63 ،مرد) در دو نوبت با فاصله دو تا چهار هفته براي کل مقياس و سه زيرمقياس حمايت اجتماعي خانوادگي،
اجتماعي و دوستان به ترتيب  r=0/69 ،r=0/78 ،r=0/86و  r=0/75محاسبه شد .اين ضرايب که در سطح  P< 0/001معنادار بودند ،اعتبار
بازآزمايي مقياس چندبعدي حمايت اجتماعي ادراکشده را تاييد ميکنند (بشارت .)1386 ،روايي همگرا 2و تشخيصي (افتراقي) 3مقياس
(مهرابيان و اپستين )1972 ،و فهرست عواطف مثبت و منفيPANAS( 6؛ واتسون ،کالرک و تلگن )1988 ،در مورد نمونههاي مختلف از
دو گروه دانشجويان و جمعيت عمومي محاسبه و تأييد شد .ضرايب همبستگي حمايت اجتماعي ادراکشده با بهزيستي روانشناختي ،0/57
با همدلي عاطفي  ،0/53با عاطفه مثبت  ،0/49با درماندگي روانشناختي  ،-0/51و با عاطفه منفي  -0/55بهدست آمد .نتايج تحليل
عاملي اکتشافي 7و تأييدي 8نيز با تعيين سه عامل حمايت اجتماعي خانوادگي ،اجتماعي و دوستان ،روايي سازة مقياس چندبعدي حمايت
اجتماعي ادراک شده را مورد تاييد قرار داد (بشارت.)1386 ،
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مقياس چندبعدي حمایت اجتماعی ادراکشده
پاسخدهنده گرامی،
با سالم و احترام ،در اين پرسشنامه عبارتهايي مطرح شده است .هر يک از عبارتها را با دقت بخوانيد و با عالمت زدن يکي از
گزينهها نظر خود را در مورد آن مشخص کنيد .لطفا به همة موارد پاسخ دهيد .از همکاري شما صميمانه سپاسگزاريم.

کامال
مخالفم

مخالفم

تقريباً نه مخالفم/
مخالفم نه موافقم

موافقم

تقريباً

کامال

موافقم موافقم

 .1فرد خاصي در زندگي من وجود دارد که موقع نياز به من کمک ميکند.
 .2فرد خاصي در زندگي من وجود دارد که ميتوانم غمها و شاديهايم را با وي درميان بگذارم.
 .3خانوادهام واقعاً سعي ميکنند به من کمک کنند.
 .4حمايت و پشتيباني عاطفي مورد نيازم را از خانوادهام دريافت ميکنم.
 .5فرد خاصي در زندگي من وجود دارد که براي من واقعاً منبع آرامش و آسايش است.
 .6دوستانم واقعاً سعي ميکنند به من کمک کنند.
 .7وقتي مشکلي پيش آيد ميتوانم روي دوستانم حساب کنم.
 .8ميتوانم راجع به مشکالتم با خانوادهام صحبت کنم.
 .9دوستاني دارم که ميتوانم غمها و شاديهايم را با آنها درميان بگذارم.
 .10فرد خاصي در زندگي من وجود دارد که احساساتم را درک ميکند (برايش مهم است).
 .11خانواده ام در تصميمگيريها به من کمک ميکنند.
 .12ميتوانم راجع به مشکالتم با دوستانم صحبت کنم.

روش نمرهگذاري
نمره هر زيرمقياس بر حسب مجموع ارزش گزينههاي هر ماده (کامالً مخالفم= 1؛ مخالفم= 2؛ تقريبا مخالفم= 3؛ نه مخالفم /نه
موافقم= 4؛ تقريبا موافقم= 5؛ موافقم= 6؛ کامال موافقم=  )7محاسبه ميشود .از جمع نمرة تعداد کل مادهها ( 12ماده) نيز نمرة کل
حمايت اجتماعي ادراکشده بهدست ميآيد .زيرمقياسها و مادههاي متعلق به هر زيرمقياس بر حسب جدول زير مشخص و محاسبه
ميشود:

زیرمقياس

اجتماعي (افراد مهم)

10 ،5 ،2 ،1

خانوادگي

11 ،8 ،4 ،3

دوستان

12 ،9 ،7 ،6

حمايت اجتماعي ادراکشده (نمره کل)
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