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      دٍستاًن تِ هي احتشام هی گزاسًذ.  .1

      خاًَادُ ام هشا هَسد هشاقثت تسیاس قشاس هی دٌّذ.  .2

      دیگشاى تشای هي اّویتی قائل ًیستٌذ.  .3
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      هي هیتَاًن تِ دٍستاًن تکیِ کٌن .6

      کاهال هَسد تحسیي خاًَادُ ام ّستن. .7

      دیگشاى تِ هي اعتٌا هی کٌٌذ.  .8

      خاًَادُ ام صویواًِ تِ هي عطق هی ٍسصًذ.  .9

      دٍستاًن ًسثت تِ سعادت ٍ هَفقیت هي اعتٌایی ًذاسًذ. .10
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هي ًوی تَاًن تِ حوایت ٍ هساعذت افشاد خاًَادُ ام هتکی  .13
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      هشدم هشا تحسیي ٍ ستایص هی کٌٌذ.  .14

      هي احساس هی کٌن تِ دٍستاًن عالقِ صیادی داسم. .15

      دٍستاًن َّای هشا داسًذ.  .16

      دیگشاى تشای هي اسصش قائل ّستٌذ.  .17

      خاًَادُ ام ٍاقعاً تِ هي احتشام هی گزاسًذ. .18

      ساتطِ هي تا دٍستاًن تشاین خیلی هْن است.  .19

      هي خَاّاى دلثستگی تِ دیگشاى ّستن.  .20

      اگش فشدا تویشم، افشاد کوی تشای هي احساس دلتٌگی هی کٌٌذ. .21

      احساس هیکٌن تا اعضای خاًَادُ ام صویوی ًیستن. .22
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تش هثٌای  1986پشسطٌاهِ حوایت اجتواعی ایي پشسطٌاهِ تَسط ٍاکس، فیلیپس، ّالی، تاهپسَى، ٍیلیاهض ٍ استَاست، دس سال 

تعشیف کَب اص حوایت اجتواعی ساختِ ضذ. تٌا تِ تعشیف کَب، حوایت اجتواعی تِ هیضاى تشخَسداسی اص هحثت، هساعذت ٍ تَجِ 

( دس پژٍّص پایاى ًاهِ 1371هادُ است. اتشاّیوی قَام) 23اضاسُ داسد. ایي پشسطٌاهِ داسای اعضای خاًَادُ، دٍستاى ٍ سایش افشاد 

س اًجام ضذُ، سیستن ًوشُ گزاسی ایي پشسطٌاهِ سا تِ صفش ٍ یک تغییش دادُ ٍ دلیل ایي کاس سا استفادُ دالٍای خَد کِ تِ ساٌّوایی 

  ).1387، اص آلفای کشًٍثاخ رکش کشدُ است)ّوتی ساد ٍ سپاُ هٌصَس

 روایی و پایایی پرسشنامه حمایت اجتماعی 

داًص آهَص اجشا ضذ. پایایی آصهَى دس ًوًَِ داًطجَیی دس  211داًطجَ ٍ  111( تش سٍی 1371ایي آصهَى دس هطالعِ اتشاّیوی قَام)

تَد. ضِ  1/81ٍ دس آصهَى هجذد دس داًص آهَصاى پس اص ضص ّفتِ  1/71ٍ دس ًوًَِ داًص آهَصی  1/91کل هقیاس 

هحاسثِ  1/66ًفشی اص داًطجَیاى داًطگاُ عالهِ طثاطثایی  311(ضشایة پایایی دسًٍی ایي آصهَى سا دس یک گشٍُ 1389تخص)

تِ دست آهذ)خثاص ٍ ّوکاساى،  1/74( ضشیة آلفای هحاسثِ ضذُ تشای ایي پشسطٌاهِ 1391کشد. دس پژٍّص خثاص ٍ ّوکاساى)

1391.) 

پایاى ًاهِ  .(. تشسسی ساتطِ حوایت اجتواعی تا فشسَدگی تحصیلی دس داًطجَیاى داًطگاُ پیام ًَس اتشک1393َُصّشُ)هٌثع :تشاتی،  

 کاسضٌاسی، داًطگاُ پیام ًَس ٍاحذ اتشکَُ

 


