
ابزار های حمایت اجتماعی 

سیما سیف اله زاده : ارائه دهنده •

ترم اول ارشد پرستاری : دانشجوی •

دکتر مطلبی : راهنما استاد •



ارزیابی حمایت اجتماعی وکس

این ابزاراندازه و مقداردسترس بودن و کافی بودن و میزان تعلق و بهم•

.پیوستگی اجتماعی را اندازه گیری می کند 

قه این پرسشنامه نشان می دهد که یک فرد تا چه حد باور دارد که مورد عال•

. و احترام فامیل و دوستان و دیگران است



پرسشنامه حمایت اجتماعی وکس 

ساختار نظری این پرسشنامه بر پایه تعریف کوب از حمایت •

.اجتماعی استوار است 

کوب حمایت اجتماعی را میزان برخورداری از محبت و مساعدت و •

.توجه اعضای خانواده ،دوستان و سایر افراد تعریف کرده است 



پرسشنامه حمایت اجتماعی وکس 

ماده است که دارای سه حیطه خانواده و دوستان و 23این مقیاس دارای •

.سایرین را در برمی گیرد 

ماده و 7ماده و خرده مقیاس دوستان دارای 8خرده مقیاس خانواده دارای 

.ماده است8خرده مقیاس سایرین دارای 

.است 1و 0سیستم نمره گذاری این پرسشنامه 



خیر بلی پرسشنامه واکس ،فیلیپس شماره

.دوستانم به من احترام می گذارند 1

.خانواده ام مرا مورد مراقبت بسیار قرار می دهد 2

.دیگران برای من اهمیتی قائل نیستند 3

.خانواده ام برای من حرمت فراوانی قائل هستند 4

.من خیلی محبوب هستم 5

.من میتوانم به دوستانم تکیه کنم 6

.کامال مورد تحسین خانواده ام هستم 7

.دیگران به من اعتنا می کنند 8

.خانواده ام صمیمانه به من عشق می ورزد 9

.دارنددوستانم نسبت به سعادت و موفقیت من اعتنایی ن 10

.اعضاء خانواده ام به من متکی هستند 11

.من از اعتماد زیادی برخوردار هستم 12



.من نمی توانم به حمایت و مساعدت افراد خانواده ام متکی باشم 13

.مردم مرا تحسین و ستایش می کنند 14

.من احساس می کنم به دوستانم عالقه زیادی دارم 15

.دوستانم هوای مرا دارند 16

.دیگران برای من ارزش قائل هستند 17

.خانواده ام واقعاً به من احترام می گذارد . 18

.رابطه من با دوستانم برایم خیلی مهم است 19

.من خواهان دلبستگی به دیگران هستم 20

.اگر فردا بمیرم، افراد کمی برای من احساس دلتنگی می کنند 21

.احساس میکنم با اعضای خانواده ام صمیمی نیستم 22

من و دوستانم در روزهای دشوار و سختی به درد همدیگر می خوریم  23



حمایت اجتماعی و اضطراب در سالمندان شهرهمدان 

مطالعه ای مقطعی که به روش توصیفی 1391راشدی و همکاران در سال •

. دادند سالمند در شهر همدان انجام 380تحلیلی بین 

ندگی از زضایت ، رجتماعی فیلیپساحمایت ي طریق پرسشنامههااز ها داده•

.شدآوري لوئیس جمعژوزف و گی دفسرو اکامی دشا،ینر دا



س پایایی پرسشنامه حمایت اجتماعی وک

100در روی 1370این پرسشنامه توسط ابراهیمی و همکاران در سال پایایی 

دانش اموز اجرا شده و پایایی آزمون در نمونه دانشجویی در کل 200دانشجوو 

.بود% 90مقیاس 

محاسبه شده آلفای کرونباخ ضریب 1390پژوهش خباز و همکاران در سال در 

بدست آموده است % 74برای این پرسشنامه 



روایی پرسشنامه حمایت اجتماعی وکس

ریب ـبه ضـق محاسـطریدراین پژوهش ازاعیـجتمات ـحمایس یی مقیاروا•

ي مولفه هاو اعی ــجتمات ــل حمایــکه رــین نمــبن وــتگی پیرســهمبس

.به دست آمد سایرین  اده و خانون، ستادو

ا مولفه  ـجتماعی باکل  حمایت ه همبستگی نمراي بره مدآست دبه یب ارـض•

، و سایرین برابر با  0/79اـر بـبابراده انوـخ، 0/77دوستان برابر با 

.ست ا0/82



ایج ت ن
عی که نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد که بیشترین حمایت اجتما•

. سالمندان دریافت کرده اند حمایت خانواده است 

.با افزایش حمایت اجتماعی میزان اضطراب کاهش می یابد •



پرسشنامه حمایت اجتماعی دوک 



دوکپرسشنامه 

ز پرسشنامه چند بعدی است و در واقع درک ایک پرسشنامه دوک •

.مقدار و نوع حمایت اجتماعی افراد را اندازه گیری می کند 



پرسشنامه دوک 

.  توسط دوك ساخته شده است1984پرسشنامه حمایت اجتماعی دوك در سال •

درجه اي، 3داراي مقیاس 1سؤال می باشد که سؤال 11پرسشنامه داراي این •

درجه اي 5داراي مقیاس 10-5درجه اي، سؤال هاي 7داراي مقیاس 4-2سواالت 

5داراي مقیاس 11هیچ گاه، اغلب اوقات، به ندرت، بعضی اوقات و همیشه و سوال 

.  درجه اي کامالً ناراضی تا کامالً راضی می باشد



حمایت اجتماعی دوکپرسشنامه 
یاباشیدتهوابستوانیدمیاست،راهساعتیک(شمامنزلتا)آنهافاصلهکهمنطقهاینساکنافرادازنفرچندبهکنیدمیفکر-1

.نیاوریدحساببهرافامیلافرادباشید؟داشتهآنهابهنسبتبودننزدیکخیلیاحساس
نفر2ازبیش1نفر2تاکسهیچ

آنهایاایدرفتهاآنهدیدنبهشمامثالبرای.ایدگذراندهکند،نمیزندگیشماباکهشخصیبارامدتیبارچندگذشته،هفتهطولدر-2
اید؟بودهباهممنزلازبیروندریاواندآمدهشمادیدنبه

بیشتریابار6بار5بار4بار3بار2بار1گاههیچ

باشندگرفتهماستشماباآنهاخواه)ایدکردهصحبتتلفنیسایرینیاوابستگاندوستان،ازبرخیبابارچندگذشته،هفتهطولدر-3
(باشیدکردهبرقرارتماسآنهاباشمایا

بیشتریابار6بار5بار4بار3بار2بار1گاههیچ

شرکتتید،هسوابستهآنبهکههاییگروهسایریامذهبیمراسمباشگاهی،هاینشستدربارچندتقریباگذشته،هفتهطولدر-4
اید؟نموده

یابیشتربار6بار5بار4بار3بار2بار1گاههیچ

کنند؟میدرکراشما(هستندمهمشمانظرازکهافرادی)دوستانتانوخانوادهکنیدمیفکرآیا-5
همیشهاوقاتخیلیاوقاتبعضیندرتبهگاههیچ



هستید؟مهم(مهمافراد)دوستانتانوخانوادهبرایکنیدمیاحساسآیا-6
همیشهاوقاتخیلیاوقاتبعضیندرتبهگاههیچ

میگذرد؟چهدوستانتانیاخانوادهمیاندرکهدانیدمیآیا-7
همیشهاوقاتخیلیاوقاتبعضیندرتبهگاههیچ

میدهند؟گوششمابهکنیدمیاحساسدوستانتان،وخانوادهباصحبتهنگامآیا-8
همیشهاوقاتخیلیاوقاتبعضیندرتبهگاههیچ

دارید؟دوستانتانیاوخانوادهدرمعیننقشیککنیدمیاحساسآیا-9
همیشهاوقاتخیلیاوقاتبعضیندرتبهگاههیچ

کنید؟تصحبدوستانتانیاخانوادهافرادازبرخیحداقلباخودمشکلترینعمیقمورددرتوانیدمیشماآیا-10
همیشهاوقاتخیلیاوقاتبعضیندرتبهگاههیچ

هستید؟راضیدارید؟دوستانتانیاخانوادهباکهروابطیانواعازحدچهتا-11
کامال راضیبسیار راضیتاحدودی ناراضیبسیار ناراضی کامال ناراضی



ارتباط حمایت اجتماعی با روحیه سالمندان شهر 
مشهد

در مقاله پژوهشی خود دررابطه با ارتباط 1391ظریف نژاد و همکاران در سال •

.حمایت اجتماعی با روحیه سالمندان شهر مشهدانجام دادند 

.سالمند به صورت تصادفی انجام شد 350این مطالعه مقطعی روی •

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه فردی ،مقیاس حمایت اجتماعی دوک ومقیاس •

.   روحیه مرکز سالمند شناسی فیالدرفیال بودند 



روایی و پایایی

%  0.87(1387)پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ توسط حسینی بادنجانی ضریب 

.باشدمی پرسشنامه که نشانگر ثبات درونی قابل قبول این محاسبه شد، 

و سی ربررد علمی موت هیأتن از10رختیاادر ها اربزار دادن اقربا رروایی ،عتبااهش نیز وپژین درا•

.گرفت ار تأیید قر



نتایج 

وانی و نتایج این مقاله نشان داد که حمایت اجتماعی یک مولفه تاثیر گذار بر سالمت ر•

روحیه سالمندان می تواند منبعی ارزان قیمت و به عنوان یک سرمایه اجتماعی در 

. راستای پویایی و کیفیت زندگی سالمندان مورد توجه قرارگیرد 



پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک 



لمندان بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سالمت روان در سا

سالمندان شهر پژوهشی دررابطه حمایت اجتماعی و سالمت روان در 1393نبوی و همکاران در سال 

. بجنورد به صورت توصیفی و تحلیلی انجام داده اند 

ابزارهای جمع آوری اطالعات در این مطالعه پرسشنامه متغیر جمعیت شناسی ،پرسشنامه حمایت 

اجتماعی نوربک و پرسشنامه سالمت روان بود 



روایی و پایایی 

ن مورد جلیلیان و همکاراسالمندان ایران توسط روایی و پایایی این پرسشنامه در بین •

و /. 973تا/.844به روش همسانی درونی بین آن بررسی قرار گرفته و ضریب پایایی 

.  گزارش شده است/.624تا/.222روایی ان به روش روایی مالکی همزمان بین 



پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک 

:گذاری روش نمره •

.  گزینه ای این پرسشنامه عبارت از بله، خیر و نمی دانم است•

+  1مساوی 20و 19، 16، 4، 3نمی دانم همیشه برابر با صفر، در سواالت نمره •

دامنه نمره کل سواالت بین . است+ 1است و برای بقیه سواالت نمره پاسخ بله مساوی 

.باشدمی 20تا 0



حمایت اجتماعی نوربک پرسشنامه

عبارات

له
ب

یر
خ

نم
 دا

ی
نم

.خانواده ام در حد نیازم از من حمایت اخالقی می کنند( 1

.نظرات خوبی درباره خدمت به خانواده یا بهره مندی از آن ها به ذهنم می رسد( 2

.اکثر مردم بیشتر از من به خانواده خود نزدیک اند( 3

.وقتی راز خود را به نزدیک ترین اعضای خانواده ام می گویم، احساس می کنم آرامش آن ها را به هم می زنم( 4

.اعضای خانواده ام از شنیدن افکار و نظرات من لذت می برند( 5

.بسیاری از عالئق من با عالئق اعضای خانواده ام مشترک است( 6

.بعضی از اعضای خانواده ام در صورت برخورد با مشکل یا نیاز به نظر خواهی به سراغ من می آیند( 7

.من برای حمایت عاطفی روی خانواده ام حساب می کنم( 8

ار خود که در صورت ناراحتی، می توانم به سراغش بروم، بدون این که بعدا از این کیکی از اعضای خانواده من کسی است( 9
.پشیمان شوم

.من و اعضای خانواده ام نظر خود را درباره همه چیز بی پرده به یکدیگر می گوییم ( 10



نمی خیربله.خانواده ام به نیازهای شخصی من توجه دارند( 11
دانم 

.اعضای خانواده ام برای دریافت کمک به سراغ من می آیند( 12

.اعضای خانواده ام برای کمک به حل مشکالت من آماده اند( 13

.با چند نفر از اعضای خانواده ام می توانم درد دل کنم( 14

.اعضای خانواده من خوش فکرند و اوضاع مرا روبراه می کنند( 15

.وقتی راز خود را به نزدیک ترین اعضای خانواده ام می گویم،ناراحت می شوم( 16

.اعضای خانواده ام مرا همدم خود می دانند( 17

.فکر می کنم نظرخانواده ام این است که من برای حل مشکالت آنان یاور خوبی هستم( 18

.یسترابطه من با هیچ یک از اعضای خانواده ام به اندازه رابطه سایر مردم با اعضا خانواده شان صمیمی ن( 19

.کاش اعضای خانواده ام جور دیگری بودند(20



ایج  ت ن
یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین حمایت اجتماعی و عملکرد اجتماعی سالمت روان در •

ا، با افزایش عملکرد اجتماعی، افراد در قالب ارزش ه. سالمندان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد

هنجارها و پیوندهای اجتماعی موجود در تعامالت اجتماعی، قابلیت های خود را افزایش داده و ضمن

.شوندمی برخوردار به دست آوردن امکان کنترل زندگی خود، از حمایت های اجتماعی 



با تشکر از توجه شما 


