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به سرطان پسـتان شـهر اصـفهان صـورت گرفـت. مـواد و       مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراك شده با خودکارآمدي در بیماران مبتال 

همبستگی می باشد. جامعه آماري این مطالعه کلیه بیماران مبـتال بـه سـرطان پسـتان مراجعـه کننـده بـه بیمارسـتان سـید الشـهدا شـهر             –روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی 
س انتخاب شدند. براي گرد آوري اطالعات از پرسشنامه هاي حمایت اجتماعی ادراك شـده چنـد بعـدي    نفر به روش نمونه گیري در دستر 117اصفهان بودند که از این تعداد 

(PSSS) )و خودکارآمدي عمومیGSE(  استفاده شد. داده ها بااستفاده از نرم افزارSpss 19      و روش همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفـت. یافتـه هـا: از بـین
) و بین مولفه ادراك حمایـت افـراد   P<0/001اعی ادراك شده بین مولفه ادراك حمایت خانواده با خودکارآمدي رابطه مثبت معناداري در سطح (مولفه هاي حمایت اجتم

).  نتیجـه  P=0/172) وجود داشت. ولی رابطه بین ادراك حمایت دوستان بـا خودکارآمـدي معنـادار نبـود(    P<0/05مهم با خودکارآمدي رابطه مثبت معناداري در سطح (
  ان را افزایش دهد.  گیري: نتیجه این پژوهش نشان می دهد که در افراد مبتال به سرطان پستان، ادراك حمایت خانواده و افراد مهم می تواند خودکارآمدي بیمار

  حمایت اجتماعی ادراك شده، خودکارآمدي عمومی، سرطان پستان کلید واژه:
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Objective: This study examined the relationship between dimensions of perceived social support and self-efficacy in 
patients with breast cancer in Isfahan city. Method: research method of this study was descriptive - correlation. The 
population of this study was all patients with breast cancer referred to Isfahan’s Sayed Shohada Hospital. Of these, 
117 patients were selected by available sampling method. Data was collected by using of multi-dimensional 
Perceived Social Support Scale (PSSS) and General Self-efficacy Questionnaire (GSE). Collected data was analyzed 
with SPSS 19 Statistical software and Pearson’s correlation method. Result: from components of perceived social 
support, there are significantly positive correlation between family support (P < 0/001) and important individual 
support (p < 0/05) with self-efficacy and there are no significant correlation between friends support and self-
efficacy (F=0/172 & p> 0/05). Conclusion: This study suggests that in patients with breast cancer, family and 
important individual support can increase patient’s self-efficacy.  
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