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Abstract 
The aim of this study was to investigate the relationship between social support 
and social resilience of women affected by floods in Delgan. The statistical 
population of the study was all urban and rural women over 15 years old 
affected by the flood of 2020 in Delgan city, whose number was estimated at 
34,280 people. The statistical sample of the research was 256 women and the 
sampling was done by simple random sampling. Data collection tools included 
a Perceived Social Support Questionnaire and the Connor and Davidson 
Resilience Scale. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and 
path analysis method in AMOS software. The results showed that there was a 
direct relationship between family support and resilience. There was also an 
inverse relationship between friends support with resilience (Positive 
acceptance of change and safe relationships and Spiritual Influences) and 
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Significant others' support with resilience (Personal competence, Self-Control 
and spiritual influences) of women affected by flood. On the other hand, there 
was a direct relationship between the Significant Others' support and resilience 
(Positive acceptance of change and safe). Overall, the results showed a positive 

relationship between social support and resilience of flood-affected women. 
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Extended Abstract 
In the list of the most common natural disasters, flood is in the first place. 
Disasters do not affect men and women in the same way, and in the meantime, 
they have a more significant impact on women. False assumptions and 
prejudices, as well as ignorance, lead women to face a host of discriminatory 
and exploitative situations in post-disaster situations. The fact is that the 
consequences of natural disasters cannot be prevented entirely, so the capacity 
of people to live and resist these disasters must be improved. The new 
approach to reducing the effects of natural disasters is to make people resilient 
to natural disasters. Resilience is a concept that describes how people cope 
with unexpected situations and means stubbornness in the face of stress, the 
ability to return to normal functioning after a stressful event, and surviving 
and trying through adverse conditions. Flood resilience has mainly measured 
with the concept of physically, environmentally and spatial resilience and with 
a geographical approach, little research has looked at resilience in its social 
context studied people affected by natural hazards and disasters such as floods. 
The previous study in the situation of natural disasters in Iran, such as flood, 
shows that residents of flooded areas do not have the necessary resilience to 
floods and need social support from family, friends and others. Social support 
from family, friends and important others plays a prominent role in 
strengthening and expanding people's resilience in the face of natural hazards 
and disasters such as a flood. Given that little research has studied the effects 
of social support on women's social resilience in the face of the flood, 
therefore, this study intends to investigate the relationship between social 
support from family, friends and others with social resilience of women 
affected by flood in Delgan county. Specifically, the main issue of the study 
is what effect does social support from family, friends and others have on the 
social resilience of women affected by the flood in Delgan county in Sistan 
and Baluchestan province? 
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The study is descriptive-correlational research. The statistical population of 
the study was all urban and rural women over 15 years old affected by the 
flood in 2020 in Delgan city, whose number was estimated at 34,280 people. 
The sample includes 256 women aged 15 years and above affected by flood 
in Delgan county were selected by random sampling method. In order to data 
collection, Connor and Davidson Resilience Scale and Perceived Social 
Support Questionnaire were used. 
The results showed that among the three components of social support, the 
highest mean was allocated to the support from others, and the lowest mean 
was assigned to the component of friends' support. Also, the compound mean 
and standard deviation of the total perceived social support score were 3.95 
and 0.29, respectively. Among the five components of resilience, the highest 
mean was assigned to spiritual influences (M = 3.13, SD = 0.49), and the 
lowest mean given to trust in one's instincts (SD = 0.68, SD = 2.08) M); also 
the average mean and standard deviation of the total resilience score are equal 
to 2.52 and 0.43, respectively. The correlation matrix of the research variables 
showed that the correlation of the predictor and criterion variables was 
significant in most cases (P <0.01). On the other hand, considering that if the 
correlation between predictor variables is less than 0.8, it is a sign of multiple 
lacks of overlap between variables. The results of examining the correlation 
between the predictor variables also show that there is no multiple overlaps 
between the variables.  
The results of Bootstrap ML path analysis show the direct effects of family 
support on the personal competence (P <0.01, γ = 0.89); on trust in one's 
instincts (P <0.01, γ = 0.43); on positive acceptance of change and secure 
relationship (P <0.01, γ = 0.49); on control (P <0.01, γ = 0.9) and on spiritual 
influences (P = 0.01, γ = 0.77) were direct and significant. Therefore, the more 
support from family, the greater the personal competence, trust in one's 
instincts, positive acceptance of change and secure relationship, control and 
spiritual influences, and vice versa. Friends 'support had a reverse and 
significant effect on positive acceptance of change and secure relationship, (P 
<0.01, γ = -0.26) and spiritual influences (P = 0.01, γ = -0.16). means, the 
more the support from friends in the women of Delgan, the less positive 
acceptance of change and secure relationship and spiritual influences will be, 
and vice versa. The support from others on the personal competence (P <0.01, 
γ = 0.75) on control (P <0.01, γ = -0.6) and on spiritual influences (P <0.01, γ 
= -0.38), had an inverse effect and the effect of support from others on the 
positive acceptance of change and secure relationship (P <0.01, γ = 0.27) was 
direct and significant, that is, the more the support from others in the women 
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of Delgan, the less personal competence, control and spiritual influences in 
them, but the more positive acceptance of change and secure relationships in 
them, will and vice versa.  
Explaining the results, it can be said that social support, especially family 
support, makes women feel less frustrated, stressed and indecisive in critical 
and stressful situations, and ultimately their social resilience will be increased. 
Social resilience as a resource for combating problems and issues reduces 
negative emotions and increases mental health. On the other hand, if women 
do not have family support, their insecurity, anxiety, mental and physical 
worries will increase and eventually, their resilience will decrease. Thus, it 
can be stated that, despite the difficult environmental conditions that flood-
affected women face with them, it is possible to take steps to strengthen 
resilience in these people by providing appropriate social support, finally, it 
can be expected that Increase adaptation and coping with the situation. 
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 لیاز س دهید بیسالِ آس 15 يباال ییو روستا يزنان شهر یپژوهش، تمام يانجام شده است. جامعه آمار

ستان دلگان بود که تعداد آن 1399سال  شهر شد. برا 34280ها در  پژوهش  يمارنمونه آ ينفر برآورد 
صادف 256 صورت ت شدند. ابزار جمع ینفر به  شامل مقداده يآورساده انتخاب   یاجتماع تیحما اسیها 

و  رسونیپ یهمبستگ بیها با استفاده از ضربود. داده دسونیویکونور و د آوريتاب اسیادراك شده و مق
 نینشــان داد که ب جی. نتاگرفتقرار  لیو تحل هیمورد تجز موسینرم افزار ا طیدر مح ریمســ لیروش تحل

 منی(روابط ا آوريتابدوستان با  تیحما نیوجود دارد. همچن میرابطه مستق آوريتابخانواده با  تیحما
شا آوريتاببا  گرانید تی) و حمايمعنو راتیو تأث سيمعنو راتیکنترل و تأث ،يفرد یستگی(  لی) زنان 
ـــو دهید ـــتق )منی(روابط ا آوريتاببا  گرانیت دیحما نیب گرید يرابطه معکوس دارد. از س  میرابطه مس

از  دهید بیزنان آس آوريتاببا  یاجتماع تینشان دهنده رابطه مثبت حما جیمشاهده شد. در مجموع نتا
  بود.   لیس
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 واژگان کلیدي
 لیزنــان، س ،یتاب آوري اجتماع ،یاجتماع تیحما

 ئلهمقدمه و بیان مس
دارد. آمارها نشان قرار  نخست ردهدر  لی، سیعیطب ات و بالیايخطر نیترعیدر فهرست شا

درصد از مخاطرات طبیعی در دنیا مربوط به سیل بوده که موجب کشته شدن  47دهد که می
). در 2014و همکاران،  1ریساپ گوهامیلیارد نفر شده است ( 3/2هزار نفر و آسیب دیدن  157

درصد  96ه طوري که ها تحت تاثیر سیل قرار گرفته است. باین میان، قاره آسیا بیش از سایر قاره
). 2015و همکاران،  2مرگ و میرهاي ناشی از مخاطرة سیل مربوط به قاره آسیاست (مایوسا

 ستانیاستان س). 1393خیز است (صادقلو و سجادي قیداري، ایران نیز از جمله کشورهاي سیل
دو دهه در  رانیا زیخلیس يهاخشک، از جمله استانگرم و  يآب و هوا رغمعلیو بلوچستان، 

استان نشان  نیدر ا هرخ داد يهاالبی. مرور س)1396(رضایی و همکاران،  گذشته بوده است
 نیدر ا بیمه لیس کی م،یسال و ن کیهر  نیانگی، به طور م1398تا سال  1386دهد از سال یم

 هاياز شهرستان یکیبه بار آورده است. ي ادیز یمالی و جان يهارخ داده، که خسارت استان
و  ستانینقطه س نیترشهرستان کم ارتفاع نیاستان، شهرستان دلگان است. ا نیا ریخلیس

هاي در استان شهمجوار يهانشهرستا يهایرا از بارندگ يریرپذیتاث نیشتریبلوچستان بوده و ب
سیستان و بلوچستان آب در استان  عیو در واقع کانون تجم شتهداو کرمان  و بلوچستان ستانیس

استان سیستان در  وقفهکه بدون  ییها، بارش1399 نیفرورد لیو اوا 1398اواخر اسفند است. در 
شهرستان شد.  نیدر ا لیباعث وقوع س ،گرفتدلگان صورت و بلوچستان و به ویژه شهرستان 

شهرستان  نیا يروستا 77 داشت و در مجموع یرساختیو ز يماد ادیز اریخسارات بس لیس نیا
  ).1399و بلوچستان،  ستانیس يقرار داد (پورتال استاندار ریرا تحت تاث

                                                                                                                   
1  Guha-Sapir 
2  Masuya 
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اي که تا کنون در مطالعات مربوط به بالیاي طبیعی مانند سیل کمتر به آن توجه شده نکته
و در  دهدیمنقرار  ریتحت تأثهاي یکسان به شیوهزنان و مردان را این است که بالیاي طبیعی، 

نمی و کودکان بر زنان يشتریب اتریتأثاین میان،  ). 2010، 1گذارند (داسگوبتا و همکارا
شود که می نیمنجر به اها یناآگاههمچنین و  هاپیش داوريمفروضات نادرست، تعصبات و 

روبرو  يو استثمار زیآمضیتبع يهاتیموقع زا یپس از فاجعه با انبوه يهاتیزنان در موقع
فاجعه  کیها در زمان وقوع گذارد که آنمی ریتأث ید بر نقشافرا تی). جنس2009 ،2شوند (مهتا
 ردیمورد توجه قرار گآن و پاسخ به  بالیاي طبیعی کاهشزمینه در  دیبا تی، جنسنیدارند. بنابرا

 ). 2009 ،4؛ آلستون 2011 ،3و همکاران نسونی(پارک
نمود، بالیایی طبیعی جلوگیري توان به طور کامل از پیامدهاي واقعیت آن است که نمی

باید ظرفیت و  ،دارند. بنابراین ناپذیربینیکه برخی از این بالیاي طبیعی اشکال بزرگ و پیشچرا
 شهیهم هاانسان، توان افراد را براي زندگی و مقاومت در برابر این بالیا بهبود بخشید. با این حال

محققان همواره در  از این روي، .ستندیو کنار آمدن با عواقب آن ن ش بالیاي طبیعیریآماده پذ
یکی از  اند.هاي ناشی از بالیاي طبیعی بودههایی براي کاهش زیانتالش براي یافتن راه

افراد در برابر این حوادث طبیعی  5آوري تابافزایش  رویکردهاي کاهش تاثیرات بالیاي طبیعی، 
هنگام و پس از وقوع بالیاي توان مطمئن بود که ساکنین یک منطقه در میاست. در این صورت 

وري و کیفیت زندگی و بدون کمک طبیعی، بدون متحمل شدن خسارات ویرانگر، کم شدن بهره
 ).2010، 6از طرف جوامع خارجی، قادر به پایداري در برابر حوادث و بالیاي طبیعی باشند (زو

توجه  موردبیشتر  آوريتاببه علت افزایش مخاطرات طبیعی، مفهوم  ،ي اخیرهادر سال
دهد چگونه افراد با است که توضیح میی مفهوم آوريتاب). 2013، 7(پالت است قرارگرفته

                                                                                                                   
1  Dasgupta, Siriner & Partha 
2  Mehta 
3  Parkinson, Lancaster & Stewart 
4  Alston 
5  Resiliency 
6  Zhou 
7  Platt 
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و کارکرد به معناي توانایی برگشت به حالت  آوريتابد. آینغیرمنتظره کنار می ییهاموقعیت
 و تالش ماندن و زنده) 1393پس از رویدادي مخاطره آمیز (مهمان نوازان و همکاران، عادي 

بررسی تحقیقات مرتبط با این  ).1389(اکبري و همکاران،  کردن در طی شرایط ناگوار است
 فضایی، مکانی، آوريتاب مفهوم با عمدتا با سیل مواجهه در آوريتابحوزه نشان از این دارد که 

 ؛1399اسدافروز و همکاران، ( است شده سنجیده جغرافیایی رویکردي با و محیطی و کالبدي
؛ نظري و 1397؛ میرزاعلی و همکاران، 1398؛ غضنفرپور و همکاران، 1398بهرامی و همکاران، 

 در آن را و نگریسته آن اجتماعی مفهوم در را آوريتاب اندکی هايپژوهش و )1398همکاران، 
 مورد سیل همچون طبیعی بالیاي و مخاطرات از دیده آسیب افراد مورد و در اجتماعی زمینه

 است. رویکرد آوريتاب به مفهومی رویکردهاي از یکی اجتماعی آوريتاب. اندداده قرار مطالعه
 مفید مثبت شکلیبراي تغییر  جامعه یک واکنش چگونگی درك براي آوريتاب به اجتماعی

 به عنوان تغییر جاي در نظر گرفتن به و بوده ناپذیراجتناب تغییر که پذیردمی است. این رویکرد
 اشاصلی و بازگشت به حالت  احیا براي جامعه که گیردمیعاملی در نظر  را آن فشار، عامل یک

 .)2014 ،1براون(دارد.  به آن نیاز
بررسی وضعیت حوادث و بالیاي طبیعی در ایران همچون سیل نشان از این دارد که ساکنان 

الزم را نداشته و نیازمند حمایت  آوريتابمناطق سیل زده و به خصوص زنان، در برابر سیل 
اجتماعی از جانب خانواده، دوستان و دیگران هستند. عالوه بر این، ضعف مدیریتی موجب شده 
است که زمان بازگشت به شرایط اولیه طوالنی و موجب نارضایتی افراد شود. بررسی مطالعات 

یکی از بحث انگیزترین  آوريتابدهد که میدر برابر بالیاي طبیعی نشان  آوريتابمرتبط با 
متخصص در گذاران  استیدانشمندان و س). به همین جهت، 2006، 2موارد بوده است (مانینا

 شیافزا آوريتابه موضوع گذشته توجه خود را ب دو دهه در طول ،فاجعهحوزة جامعه شناسی 
  اند.داده

                                                                                                                   
1 Brown 
2 Manyena 
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اجتماعی  آوريتاب يهامدل برخی از میان در مشترك مفهوم عنوان به حمایت اجتماعی
 نقش مهم دیگران و دوستان خانواده، جانب از اجتماعی حمایت. است قرارگرفته مورد توجه

؛ 1399(صفورائی و صفورائی؛  افراد جامعه دارد آوريتاب گسترش و تقویت در ايبرجسته
؛ 1390؛ آزادي و آزاد، 1395 ،راجعیان و گودرزي ؛1396 ،پاك نهاد و مداحی؛ 1396آزادي، 

حمایت اجتماعی کمکی است که فرد از جانب خانواده، دوستان و  ).1390خباز و همکاران، 
اي کند و به عنوان نیرومندترین نیروي مقابلهمیدیگران مهم در شرایط دشوار زندگی دریافت 

براي رویارویی موفقیت آمیز و آسان افراد در شرایط پرمخاطره و تنش زا شناخته شده است 
هایی که رابطه حمایت اجتماعی وجود پژوهش رغمعلی). 1396شیدي و منصوري راد، (هارون ر

 آوريتابتحقیقات اندکی به رابطه حمایت اجتماعی و  ؛اندرا مورد بررسی قرار داده آوريتابو 
 رابطه دارد قصد حاضر پژوهش ،بنابرایناند.در مخاطرات طبیعی و به خصوص سیل پرداخته

 آسیب زنان اجتماعی آوريتاب با و دیگران مهم را دوستان خانواده، جانب از اجتماعی حمایت
 .نماید در شهرستان دلگان استان سیستان و بلوچستان بررسی سیل از دیده

 پژوهش تجربی پیشینه
ی در اجتماعی و حمایت اجتماعی و همچنین رابطه این دو متغیر تحقیقات آوريتابدر زمینه 

) 1399شود. احمدي و محرابی (میها اشاره آن که در ذیل به گرفته استداخل و خارج صورت 
بر رشد پس از سانحه  آوريتابدر پژوهش خود نشان دادند که اثر مستقیم حمایت اجتماعی و 

نقش موثري در رشد پس از سانحه  آوريتابتقویت حمایت اجتماعی و  ،معنادار است، بنابراین
) 1399و توانمند سازي زنان مواجه شده با تروما دارد. نتایج پژوهش عبداللهی و همکاران (

زده پس از وقوع سیل افزایش یافته است، به این نشان داد که حمایت اجتماعی از افراد سیل
زدگان نسبت به یکدیگر صورت که پس از وقوع سیل، ابراز همدردي، توجه، محبت و عالقه سیل

) در پژوهش خود نشان دادند 1398افزایش پیدا کرده است. ابوالقاسم فیروزکوهی و همکاران (
اي مسئله محور و هیجان که حمایت اجتماعی ادراك شده بر افسردگی از طریق راهبردهاي مقابله

اي هیجان مقابله ردهايگري نسبی راهبمحور اثر غیرمستقیم داشته است و مدل مفروض میانجی
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ها برازش له محور در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراك شده با افسردگی، با دادهمحور و مسئ
و  آوريتاب) نشان داد که 1396هارون رشیدي و منصوري راد ( هاي تحقیقمطلوب دارد. یافته

) 1396. قره باغی (مادران کودکان استثنایی رابطه دارد شناختیروانحمایت اجتماعی با درماندگی 
 شناختیروان بهزیستی اجتماعی با حمایت و آوريتاب بین که داد نشاندر پژوهش خود 

خود به این  پژوهش) در 1396آزادي ( دارد. وجود معناداري و مثبت همبستگی دانشجویان،
کنندة معناداري بینیجانب خانواده و دوستان، پیش حمایت اجتماعی ازکه نتیجه دست یافت 

) نشان داد که حمایت اجتماعی 1396است. نتایج پژوهش پاك نهاد و مداحی ( آوريتاببراي 
ها را پیش بینی آن آوريتابتواند واریانس میدانشجویان رابطه معنادار داشته و  آوريتاببا 

 در آوريتابتقویت  به این نتیجه رسیدند که ) در پژوهش خود 1395فدوي و آوندي ( نماید.
 معتاد که همسرانشان به و دهند ادامه زندگی مشترك به ترراحتشود باعث می معتادان زنان

آوري و نشان داد که میزان تاب )1395کریمی و همکاران (پژوهش  نتایج .کنند ،کمک هستند
. بودتر از نوجوانان عادي داري پایینطور معنیهاي حمایت اجتماعی نوجوانان بزهکار بهمؤلفه

هاي و سبک آوريتابخود نشان دادند که بین تحقیق ) نیز در 1393علی اکبري و همکاران (
دانشجویان را با توجه به سبک  آوريتابتوان میدلبستگی اجتنابی رابطه معناداري وجود دارد و 

 آوريتابپذیري و پیوستگی در خانواده، در بینی کرد. انطباقها پیشآن دلبستگی اجتنابی
و احساس غم غربت دانشجویان رابطه معنادار وجود  آوريتابدانشجویان موثر نبوده و بین 

) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که رضایت زناشویی، حمایت 1393دارد. خردسود (
 همسران افراد غیر معتاد بیشتر از همسران افراد معتاد است. آوري، دراجتماعی ادراك شده و تاب

) نیز نشان داد که هرچه شبکه حمایت اجتماعی فرد بهتر و 1390نتایج پژوهش آزادي و آزاد (
 باالتري دارند.  آوريتابتر باشد، افراد گسترده

 آوريتاب و یاجتماع یتحما خود نشان دادند کهمطالعه ) در 2019( 1ي و همکارانکاتابا
ن اند و باعث استرس درك شده و سالمت روا میانجیعمل کرده و  يامقابله یرهايبه عنوان متغ

                                                                                                                   
1 Catabay et al 
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) نشان داد، افرادي که در 2019و همکاران ( 1بیستریکینتایج پژوهش . شوندمیکاهش استرس 
تري پایین آوريتابمناطق در معرض سیل قرار دارند و  منابع حمایت اجتماعی کمتر و در نتیجه 

) 2019و همکاران ( 2ماسوندارند، در برابر سیل آسیب پذیرتر و نیازمند مداخله بیشتري هستند. 
خود نشان دادند حمایت اجتماعی ادارك شده از جانب خانواده، دوستان و دیگران تحقیق در 

و  3احمد. اجتماعی، تاثیر مثبتی بر سالمت روان افراد سیل زده دارد آوريتابمهم، با میانجی 
افراد  ،لیمانند س ییایقرار گرفتن در معرض بال) در پژوهش خود بیان کردند، 2018همکاران (
. کندمیو اضطراب  یافسردگ، مانند اختالل استرس پس از سانحه شناختیروان یشانیرا مستعد پر

. عوامل بالقوه در مقاومت در برابر فاجعه باشد زا یکتواند یمیحمایت اجتماعی ادراك شده 
را کاهش پس از سیل  یافسردگو دیگران مهم، دوستان ، خانوادهجانب از  تیحما يسطح باال

که حمایت و نشان دادند خود مطالعه ) نیز در 2018( 4مک کالینز و همکارانو بالعکس.  دهدمی
عث با آوريتابحمایت اجتماعی و همچنین  د.افسردگی ارتباط دار کاهشسپاس اجتماعی با 

) نشان داد که میزان 2016و همکاران ( 5شود. نتایج پژوهش دايمیرضایت از زندگی  افزایش
شیوع اختالل پس از سیل ممکن است براي مدت طوالنی بر سالمت روان افراد آسیب دیده 

یري بر کاهش این اختالل تواند به طور چشمگمیتاثیر بگذارد. حمایت اجتماعی ادارك شده 
) نشان داد که 2015و همکاران (  6مرزوکیتحقیق نتایج  تاثیر گذشته و آن را بهبود ببخشد.

همبستگی معناداري بین حمایت اجتماعی ادراك شده از جانب خانواده، دوستان و دیگران مهم 
و همکاران  7نیلسانگوآنکنتایج پژوهش  با کیفیت زندگی افراد آسیب دیده از سیل وجود دارد.

) نشان داد که در میان زنان باردارِ متاثر از سیل، حمایت اجتماعی ادراك شده از جانب 2014(
ها هنگام تولد وزن بیشتري داشته باشد. آن خانواده، دوستان و دیگران مهم باعث شده که نوزاد

                                                                                                                   
1  Bistricky 
2  Masson 
3  Ahmad 
4  McCanlies et al 
5 Dai 
6 Marzuki 
7  Sanguanklin 
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زاي حوادث استرسراي زنان بارداري که شده بسطح باالي حمایت اجتماعی ادراك ،بنابراین
 شود. میکنند، یک محافظت کننده قوي محسوب میپس از سیل را تجربه 

هایی در خصوص رابطه حمایت دهد که اگرچه پژوهشمیهاي پیشین نشان مرور پژوهش
هاي اندکی رابطه این دو متغیر را انجام شده است، اما پژوهش آوريتاباجتماعی ادراك شده و 

براین، در خصوص اند. عالوهیاي طبیعی مانند سیل مورد بررسی قرار دادهدر مخاطرات و بال
شود. میس پژوهشی احسا خألزنان در سیل نیز  آوريتابرابطۀ حمایت اجتماعی ادراك شده و 

 مطالعاتی و پژوهشی را پّر نماید.  خألپژوهش حاضر قصد دارد تا حدودي این 

 مبانی نظري
 يسازگار ییتوانا ای ندیفرااي آن را مختلفی تعریف شده است. عدههاي تبه صور آوريتاب
 ایها بیدر برابر آس يداریتنها پا آوريتاب دانند و معتقدندمیکننده دیتهد طیبا شرا زیآمتیموفق
بلکه شرکت فعال  ست،یخطرناك ن طیبا شرا ییارویدر رو یانفعال یکننده و حالت دیتهد طیشرا

ها، یروبرو شدن با سخت تیظرف آوريتابخود است. در واقع،  یرامونیپ طیو سازنده در مح
 ).1395 ،یاالسالم خیو ش مایتر شدن هنگام تجربه مشکالت است (راهپيقو یها و حتآن غلبه بر
زا یا ود تجارب آسیبدانند که در آن افراد با وجمیرا یک فرایند پویا  آوريتاباي دیگر، عده

اي دیگر، ). عده2006و همکاران،  1دهند (کمپلمیگاري مثبتی از خود نشان بار، سازمصیبت
اي پایدار در نظر را پاسخ به یک واقعه خاص و بعضی دیگر آن را یک سبک مقابله آوريتاب
 ). 2008و همکاران،  2گیرند (الموندمی

اي در حوزه هایی است که جایگاه ویژهاز جمله سازه آوريتاب) 2007به نظر بندورا (
ظرفیت افراد براي سالم ماندن و مقاومت و  آوريتابیافته است.  شناختیروانهاي پژوهش

آید، بلکه میتحمل در شرایط سخت و پرخطر است که فرد نه تنها بر آن شرایط دشوار فائق 
شود، مگر اینکه فرایند خود به خود ایجاد نمی گردد. اینمیتر نیز طی آن و با وجود آن، قوي

                                                                                                                   
1  Campbell 
2  Lamond 
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فرد در موقعیت دشوار و ناخوشایندي قرار گیرد تا براي رهایی از آن یا صدمه پذیري کمتر، 
کار گیرد که کننده در درون و بیرون خود بهبراي بهره گیري از عوامل محافظت حداکثر تالش را

همچنین به معناي  آوريتاب). 1396و مداحی،  نهاد همواره به صورت بالقوه وجود دارد، (پاك
توانایی و تعامل مثبت و موفقیت آمیز با محیط است که نقش بسیار مهمی را در رویارویی با 

نوعی مکانیسم  آوريتاب). 2018و برنز،  1تهدیدهاي زندگی و اثرات نامطلوب آن دارد (ماستن
گیري از عوامل گوناگون فردي و اجتماعی هکند که سبب بهرمیسازگاري مثبت را در فرد ایجاد 

شود میسبب  آوريتابشود. میبه عنوان عوامل محافظتی در کاهش عوامل خطر آفرین در فرد 
افراد در شرایط دشوار، از ظرفیت موجود خود در دستیابی به موفقیت و گذر از سختی و رشد 

به عنوان فرصتی براي توانمند کردن ها زندگی فردي استفاده کنند و از این مشکالت و آزمون
) 2007( 2هاگن). مگوایر و2020ها سربلند بیرون آیند (کریمی و کریمی، آن خود بهره گرفته و از

که  يداریپابه عنوان  آوريتابکنند: الف) میرا به سه دسته تقسیم  آوريتاب يهادکریرو
 افتهیگسترش  یکیاز مطالعات اکولوژ این تعریفکند.می فیبازگشت به حالت قبل تعر ییتوانا

منتقل  يگریبه حالت د نکهیقبل از ا ستمیس کیکه  یاختالل زانیرا به صورت م آوريتابو 
 کیشده  ياست که زمان سپر ياری: معیابیبازبه عنوان  آوريتاب. ب) کندمی یشود بررس

جامعه در جهت  تیفر: ظگذاربه عنوان  آوريتاب.ج) کندمی يریگاندازه یابیباز يجامعه را  برا
حالت به  رییتغ يتواند به معنامیبازگشت ساده به حالت قبل،  يبه جا و است راتییواکنش به تغ

و انطباق  يبه سازگار شتریب گریتر است، به عبارت دداریموجود پا طیباشد که در مح دیجد
هاي مخاطره آمیز و بالیاي طبیعی قعیتزنان بیشتر در مو آوريتابپردازد. میجوامع با حوادث 

 ند.رتریپذ بیاز دو نظر نسبت به مردان آس یعیطب يایزنان در حوادث و بالدهد. میخود را نشان 
به  ی نداشتندسترس لیدل و سالمت زنان به بهداشت تیوضع ی،عیدر حوادث طب نکهیاول ا
 فیاز وظایکی  نکهیدوم ا است.مناسب در معرض مخاطره  هیآب سالم و تغذ ،یبهداشت لیوسا

از بحران  یزنان تمام اندوه ناش ی،بحران طیدر شرا. خانواده است ياعضا یانسجام عاطفزنان، 

                                                                                                                   
1  Masten 
2  Maguire & Hagen 
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. کنندیرا تجربه و تحمل م يادیز یمشکالت روح لیدل نیو به هم زندیریرا در خود فرو م
خانواده  نایبرخورد کرده و بن یمنطق وهیها به شدر مواجهه با بحران توانندمیآور بهتر زنان تاب

تواند نقش میهاي اجتماعی از جانب خانواده، دوستان و دیگران مهم . حمایترا حفظ کنند
). حمایت 2011مکاران، زنان در بالیاي طبیعی داشته باشد (خباز و ه آوريتابمهمی در 
ي خانواده، دوستان و عنوان میزان برخورداري از محبت، همراهی و توجه اعضااجتماعی به

) در بررسی حمایت 2000). بارنا و همکاران (1385دیگران مهم تعریف شده است (علیپور، 
حمایت اجتماعی دریافت شده: منظور همان میزان .1اجتماعی دو مفهوم مطرح شده است: 

هاي آشکار همچون کمک و مساعدت عینی از سوي خانواده و برخورداري فرد از حمایت
گیري تعداد حامیان و میزان دسترسی و برخورداري فرد توان آن را با اندازهمیاست که دوستان 

حمایت اجتماعی درك شده، که منظور ادراك قابلیت .2از انواع حمایت اجتماعی تعیین کرد. 
دسترسی است. به عبارت دیگر، احساس پذیرش در یک گروه، یک احساس پایدار از تعامل دو 

افتد. برخی صاحب نظران، حمایت اجتماعی را میره زمانی ویژه اتفاق طرف که در یک دو
پردازان حمایت اجتماعی دانند. نظریهمیی از ادراك فرد واقعیتی اجتماعی و برخی دیگر آن را ناش

ادراك شده بر این امر اذعان دارند که تمام روابطی که فرد با دیگران دارد، حمایت اجتماعی 
ها را به آن ه بیان دیگر روابط، منبع حمایت اجتماعی نیستند، مگر آنکه فردشود. بمحسوب نمی

). 1393عنوان منبعی در دسترس یا مناسب براي رفع نیاز خود ادراك کند (لکزایی و همکاران، 
بنابراین، نه خود حمایت اجتماعی، بلکه ادراك فرد از حمایت اجتماعی اهمیت دارد. جنبه ذهنی 

ندگی باشد تواند کمک روانی موثري براي رویارویی با فشارها و مسائل زمیحمایت اجتماعی 
هاي زندگی را داشته و سازد تا توانایی رویارویی با مشکالت روزمره و بحرانمیو فرد را قادر 

ها را سپري کند. حمایت اجتماعی تاثیر رویدادهاي استرس زا را تعدیل کرده و به آن به خوبی
هاي افراد گیواقع یکی از ویژ). در 1393انجامد (وثوقی و همکاران، میتجربۀ عواطف مثبت 

هاي حمایت زا، برخورداري از حمایت اجتماعی است. سیستمآور در برابر رویدادهاي تنشتاب
هاي حمایت اجتماعی، توانند اثرات منفی تنش بر افراد را تعدیل کنند. منابع و شیوهمیاجتماعی 

مایت اجتماعی متعدد و بسته به شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي هر جامعه متفاوت است. ح
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صرفا میزان برخورداري از محبت، همراهی و توجه اعضاي خانواده، دوستان و دیگران مهم و 
ها مهم است. حمایت اجتماعی، ادراك یا ها نیست، بلکه کیفیت این رابطهتعداد این رابطه

ند، براي او کنمیاي است از اینکه دیگران تا چه اندازه فرد را دوست دارند، از او مراقبت تجربه
آورند (ثناگوي میحرمت و ارزش قائل اند و او را بخشی از یک شبکه اجتماعی فعال به شمار 

). کسب حمایت اجتماعی از طریق ایجاد روابط نزدیک با خانواده، 1395محرر و همکاران، 
هرام ها و فشارهاي زندگی شده (زارع بدوستان و دیگران مهم، سبب سازگاري بهتر افراد با تنش

). حمایت اجتماعی به عنوان 1393دهد (امیري، میها را افزایش آن آوريتاب) و 1393آبادي، 
کند. حمایت اجتماعی به فرد امنیت میهاي زندگی در دنیاي پیچیده عمل سپري در برابر آشفتگی

بر این، شود. عالوه میافراد در مواقع بحرانی  آوريتابدهد و موجب افزایش میو اعتماد 
تواند شرایط بازگشت فرد به زندگی معمولی را نیز فراهم سازد (قمري و میحمایت اجتماعی 

 ).  1393همکاران، 
رابطه  آوريتابدهد که میان حمایت اجتماعی با میهاي انجام شده نشان نتایج پژوهش

؛ کهکی و 1398؛ اسکندري و همکاران، 1399وجود داشته است (سعادت طلب و جعفري، 
ثیر حمایت اجتماعی أتدر رابطه با مدل نظري  دو). 1390؛ قاسمی و آریاپوران، 1395همکاران، 

ثیر کلی حمایت أثیر مستقیم یا تأ، مطرح شده است: مدل تبحرانیافراد در مواقع  آوريتاببر 
ثیر مستقیم أمطابق مدل ت گیر حمایت اجتماعی.ضربه ۀفرضی ثیر غیرمستقیم یاأی و مدل تاجتماع

است. حمایت اجتماعی،  مفید آوريتاببرخورداري از حمایت اجتماعی براي ، حمایت اجتماعی
که  شود هاي روانی باشد یا نه، باعث میو فشار ضطرابثیر اأصرف نظر از این که فرد تحت ت

در   افراد آوريتاباجتماعی براي  ثیر سودمند حمایتأاز تجارب منفی زندگی پرهیز کند. ت او
(سبزي و همکاران،  است ي پرتنش یا آرام و کم استرس، یکسان و مشابههاشرایط و موقعیت

مفید  براي افرادي حمایت اجتماعی صرفاً ، گیري ضربهثیر غیرمستقیم یا فرضیهأمدل تدر  ).1391
ر است که تحت فشار روانی و استرس قرار دارند. در این حال، حمایت اجتماعی همانند ثؤو م

 زاحوادث استرس تعدیل آثار منفی باعث مقابل ضربات ناشی از استرس، عمل کرده و سپري در
، هداوند و همکاران، 1397(سهرابی و همکاران،  دهدمیافراد را افزایش  آوريتاب شود ومی
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د احساس شود که فرمیمنابعی اطالق می). بر اساس این مدل، حمایت اجتماعی به تما1396
هاي اجتماعی ارتباطات وي حضور دارد. دو نوع حمایت یا در شبکه کند برایش فراهم استمی

خود جلب کرده است، حمایت عاطفی  اجتماعی که در حین/ پس از سیل بیشترین توجه را به
). حمایت اجتماعی عاطفی به 2011؛ توتئیس، 2010و حمایت کاربردي است(گاتلیب و برگن، 

هاي کند. مصداقمینمایش عشق و همدلی و تعاون اشاره دارد و به افراد حس ارزشمندي القا 
حبت و همدلی در مثبت و صبازخوردهاي این نوع از حمایت اجتماعی شامل دادن و گرفتن 

خصوص یک دغدغه مشترك است. از سوي دیگر، حمایت اجتماعی کاربردي، پیشنهاد و یا 
 ). 2001ها و مشکالت فرد است (بک، کمک و همیاري در قبال مسئولیت

 هاي پژوهشفرضیه
و حمایت اجتماعی بیان شد، پژوهش حاضر  آوريتابهاي با توجه به آنچه که در بخش نظریه

 هاي زیر است: رسی فرضیهدر پی بر
زنان آسیب دیده از سیل  آوريتابحمایت اجتماعی ادراك شده از جانب خانواده با تمامی ابعاد  

 رابطه مستقیم و معنادار دارد. 
زنان آسیب دیده از سیل  آوريتابحمایت اجتماعی ادراك شده از جانب دوستان با تمامی ابعاد  

 رابطه مستقیم و معنادار دارد. 
زنان آسیب دیده  آوريتابحمایت اجتماعی ادارك شده از جانب دیگران مهم با تمامی ابعاد  

 رابطه مستقیم و معنادار دارد.
 

 روش پژوهش
، حاضر پژوهش يجامعه آمارهمبستگی است. -پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع توصیفی

در شهرستان دلگان  1399سال  لِیاز س دهید بیسالِ آس 15 يباال ییو روستا يزنان شهرمیتما
بر اساس فرمول کوکران، . )1398(درگاه ملی آمار،  نفر برآورد شد 34280ها آن بود که تعداد



 

ـدهحمایت اجتماعی با تابرابطه   ...آوري اجتماعی زنــان آســیب دـی
 

19

نفر محاسبه شد، با توجه به شرایط خاص مناطق سیل زده و شیوع  400حجم نمونه در حدود 
ساده  یصورت تصادف به يریگنمونهپرسشنامه تکمیل و برگردانده شد.  256در نهایت  کرونا،

کرد میسال زندگی  15و به هر چادر اسکان اضطراري که حداقل یک زن باالي صورت گرفته 
کونور و دیوید سون  آوريتابپرسشنامه ها از به منظور جمع آوري دادهشد. یک پرسشنامه داده

 ) استفاده شد. 1988شده زیمت و همکاران ( ادراك اجتماعی و پرسشنامه حمایت
 سون دیویکونور و درا اي گویه 25این مقیاس  ن:کونور و دیویدسو آوريتابمقیاس ف) ال

فرد را  آوريتاباین مقیاس میزان . اندکرده اجتماعی تهیه آوريتاببه منظور سنجش ) 2003(
مقیاس تصور از  زیردر پنج  همیشه درست تا کامالً نادرستاي در قالب طیف پنج گزینه

، پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن، تحمل عاطفه منفیو اعتماد به غرایز فردي ، شایستگی فردي
ضریب پایایی آن را با استفاده از روش کونور و دیویدسون  کند.میارزیابی  تأثیرات معنوي، کنترل

) هنجاریابی 1384در ایران محمدي (را این مقیاس ند. گزارش کرد 89/0آلفاي کرونباخ 
 ه اند.گزارش کرد 93/0 آن را پایایی) 1386و همکاران (سامانی  .استکرده
را زیمت و همکاران  اي گویه 12این مقیاس  : شده اداراك اجتماعی حمایت ب) مقیاس 

خانواده، دوستان و  سه منبع از فرد شده ادراك اجتماعی به منظور سنجش حمایت) 1988(
میزان حمایت اجتماعی ادراك شدة فرد از سه منبع ذکر و اند کردهتهیه  دیگران مهم در زندگی

سنجد. می موافقم کامالً تا مخالفم اي، از کامالدرجه 5 بر اساس نمره گذاري طیف لیکرتشده را 
 مقیاس را زیمت این پایایی و آید. رواییمینمره کل مقیاس از جمع نمرات سواالت به دست 

ها، ضریب آلفاي کرونباخ این آن بر اساس پژوهشند. اگزارش کرده مطلوب حد در همکاران و
این مقیاس  ) در مطالعه خود پایایی1395علیپور و همکاران (گزارش شده است.  91/0مقیاس 

و  خانواده اجتماعی دوستان، حمایت بعد سه و شده ادراك اجتماعی حمایت کلی نمره براي را
) 1388محاسبه کردند. سلیمی و همکاران ( 90/0و  90/0، 89/0، 94/0  ترتیب به دیگران مهم

نیز اعتبار آن را به روش آلفاي کرونباخ براي هر یک از ابعاد خانواده، دوستان و دیگران مهم به 
) در بررسی 2008مطالعه براور و همکاران ( دست آوردند.به 82/0و  86/0، 86/0ترتیب 
حمایت اجتماعی ادراك شده با استفاده از تحلیل عاملی تاییدي هاي روان سنجی مقیاس ویژگی
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ها نشان داد که ساختار سه عاملی خانواده، دوستان و دیگران مهم برازش قابل قبولی با داده
) نیز نتایج روش آماري تحلیل عاملی به طور تجربی 1395داشت. در مطالعه شکري و همکاران (
ادراك شده را تایید کرد. در مطالعه حاضر، ضرایب همسانی روایی سازه مقیاس حمایت اجتماعی 

به دست  85/0و  86/0، 91/0هاي خانواده، دوستان و دیگران مهم به ترتیب درونی زیر مقیاس
هاي پژوهش از از نرم افزار ایموس و براي بررسی فرضیه هاداده لیتحل و تجزیهآمد. براي 

 ده شده است.همبستگی پیرسون و روش تحلیل مسیر استفا
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 . مدل تحلیل پژوهش1شکل 
 
 

 تصور از شایستگی

فردي اعتماد به غرایز  

 کنترل

پذیرش مثبت تغییر و 
 روابط ایمن

 تأثیرات معنوي

 حمایت خانواده

 حمایت دیگران

 حمایت دوستان
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 هاي پژوهشیافته
اي نمونه آماري مورد مطالعه از نظر سطح تحصیالت، وضعیت اشتغال، وضعیت هاي زمینهویژگی

 ) بیان شده است. 1تاهل، سن و محل سکونت در جدول (
 ايهاي زمینه. توصیف ویژگی1جدول 

 درصد فراوانی ابعاد متغیر
 8/32 84 بی سواد تحصیالت

 5/26 68 ابتدایی
 8/16 43 راهنمایی
 9/12 33 متوسطه

 7/4 12 دانشگاهی
 3/6 16 بی پاسخ

 10 26 شاغل وضعیت اشتغال
 24 62 محصل
 5/58 149 خانه دار

 5/7 19 سایر
 57 146 داراي همسر وضعیت تاهل

 7 18 بیوه
 1 2 مطلقه
 35 90 مجرد

 48 123 سال15-34 سن
 33 84 سال 59-35
 19 49 سال به باال 60

 70 179 روستا سکونتمحل 
 30 77 مناطق شهري

 
 یمورد بررس نیبشیپ ریادراك شده به عنوان متغ یاجتماع تیحما ریمتغدر این پژوهش 

دوستان و اجتماعی  تیخانواده، حمااجتماعی  تیحما فۀسه مول يداراکه  ه استقرار گرفت
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 ،لفهمؤسه  نیا نیاز ب از آن است که یحاک) 2( جدول جینتا مهم است. گرانیداجتماعی  تیحما
اجتماعی  تیلفه حماؤبه م نیانگیم نیو کمترمهم  گرانیداجتماعی  تیبه حما نیانگیم نیشتریب

 یاجتماع تیکل حما ةنمر اریمرکب و انحراف مع نیانگیم نیاختصاص دارد، همچن دوستان
 .است 29/0و  95/3برابر با  بیبه ترت زیادراك شده ن

 هاي توصیفی متغیر حمایت اجتماعی ادراك شده در افراد نمونه.آماره2جدول 

بیشترین  کجی کشیدگی
 مقدار

کمترین 
 مقدار

انحراف 
 استاندارد

 متغیر تعداد میانگین

 حمایت اجتماعی خانواده 256 19/4 361/0 25/3 5 18/0 3/0

 حمایت اجتماعی دوستان 256 40/3 285/0 5/2 4 -07/1 09/1

حمایت اجتماعی دیگران  256 26/4 368/0 25/3 5 -84/0 77/1
 مهم

حمایت اجتماعی ادراك  256 95/3 29/0 3 50/4 -02/1 09/2
 شده

پنج  يدارااین متغیر  .قرار گرفت یمالك مورد بررس ریبه عنوان متغنیز  آوريتاب ریمتغ
کنترل  من،یو روابط ا رییمثبت تغ رشی، پذيفرد زیاعتماد به غرا ،يفرد یستگی: تصور از شاهلفؤم

ها به لفهؤم نیا بمرک نیانگیکه م استاز آن  یحاک 3جدول  جی. نتااست يمعنو راتیو تاث
 نیانگیم نیشتریب ،لفهؤم 5 نیا نیاز ب ،نیبنابرااست.  13/3و  49/2،  87/2،  08/2،  55/2 بیترت

 يفرد زیاعتماد به غرالفه ؤه مب نیانگیم نیو کمتر (SD  13/3=M,=49/0) يمعنو راتیبه  تاث
(68/0=,SD  08/2=M)   کل  ةنمر اریمرکب و انحراف مع نیانگیم نیهمچن رد.اختصاص دا

 است. 43/0و  52/2برابر با  بیبه ترت زین آوريتاب
 در افراد نمونه آوريتابهاي توصیفی متغیر . آماره3جدول 

بیشترین  کجی کشیدگی
 مقدار

کمترین 
 مقدار

انحراف 
استاندارد

 متغیر تعداد میانگین

 فردي تصور از شایستگی 256 55/2 48/0 75/1 75/3 53/0 -1/1

 فردي غرایز به اعتماد 256 08/2 68/0 86/0 57/3 05/0 -47/1
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 پذیرش مثبت تغییر و روابط 256 87/2 42/0 20/2 6/3 13/0 -33/1
 ایمن

 کنترل 256 49/2 68/0 33/1 4 92/0 -44/0
 معنوي تاثیرات 256 13/3 49/0 2 4 22/0 09/0

 آوريتاب 256 52/2 43/0 88/1 64/3 33/0 -12/1

 
 ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش  

ها محاسبه گردید. آن به منظور ارائۀ تصویري واضح از ارتباط بین متغیرها، ضرایب همبستگی بین
در ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش در کل نمونه را نشان  شدهانجامنتایج تحلیل  4جدول 

  دهد.یم
 ماتریس همبستگی بین متغیرهاي پژوهش در کل نمونه 4جدول 

8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها
حمایت اجتماعی .1

 خانواده
1        

حمایت اجتماعی .2
 دوستان

* *44/01       

حمایت اجتماعی .3
 دیگران مهم

* *66/0* *62/01      

تصور از .4 
 فردي شایستگی

* *4/0 08/0- *14/0-1     

 غرایز به اعتماد.5 
 فردي

* *43/0* *22/0* *33/0 * *38/0 1    

پذیرش مثبت .6 
 ایمن تغییر و روابط

* *56/0*14/0 * *46/0 * *37/0 * *72/01   

* کنترل.7 *50/003/0- 000/0 * *85/0 * *28/0* *37/01  
* معنوي تاثیرات.8 *45/007/0- * *04/0 * *62/0 * *32/0* *40/0* *66/0 1
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رد معنادار موا شتریو مالك در ب نیبشیپ يرهایمتغ یکه همبستگ دهدمینشان  4 جدول جینتا
 8/0از  نیبشیپ يرهایمتغ نیب یاگر همبستگ نکهیبا توجه به ا یز طرف. ا)>01/0P( بوده است
 نیب یهمبستگ یبررس جینتا، رهاستیمتغ نیچندگانه ب یهمپوشنداشتن  ينشانه ،کمتر باشد

 .رهاستیمتغ نیچندگانه ب یهمپوشنداشتن  ينشان دهنده زیبا هم ن نیبشیپ يرهایمتغ

 هاي برازش مدل رزیابی شاخصا
هاي برازش کل مدل این است که مشخص شود تا چه اندازه کل مدل با داده ارزیابیهدف از 

گیرد. میهاي برازندگی صورت تجربی مورد استفاده سازگاري دارد. این کار بر اساس شاخص
نسبت مجذور کاي به درجه آزادي به حجم نمونه بسیار وابسته است و نمونه بزرگ کمیت خی 

آل آن است که دهد. ایدهمیا به غلط بودن مدل نسبت داد، افزایش دو را بیش از آنچه بتوان آن ر
باشد یا مقدار خی دو تقسیم بر درجه آزادي  05/0مقدار خی دو داراي سطح معناداري بیشتر از 

، مقدار خی 2). با توجه به مقدار گزارش شده براي آن در جدول 1387باشد (هومن،  3تا  1بین 
ي بود که نشان دهنده 02/1یگر، مقدار خی دو تقسیم بر درجه آزادي دو معنادار بود. از طرف د

نفر است، از  200برازش مناسب مدل است، اما با توجه به اینکه حجم نمونۀ این تحقیق بیش از 
) 1GFIهاي دیگر براي مناسب بودن برازش مدل استفاده شد. معیارهاي نیکویی برازش (شاخص

ها و اي از مقدار نسبی واریانس) نشان دهندة اندازهAGFI 2نیکویی برازش ( شدهلیتعدو 
کند. هر دوي این معیارها بین صفر تا یک متغیرند که هرچه میهاست که مدل تبیین کوواریانس

هاي مشاهده شده بیشتر است. مقادیر تر باشند، نیکویی برازش مدل با دادهبه عدد یک نزدیک
GFI  وAGFI  هستند؛ بودند که تایید کنندة نتایج آزمون خی دو  9/0از در مدل نهایی باالتر

تر باشد، مدل ) هر چه به صفر نزدیک3RMRهمچنین ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده (
کاهش یافت  14/0به  53/2مذکور برازش بهتري دارد. پس از اصالح مدل مقدار این شاخص از 

                                                                                                                   
1 Goodness of Fit Index(GFI)           
2 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)  
3 Root Mean Residual RMR)           
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هاست؛ براي بررسی اینکه ن مناسب کوواریانسکه نشان دهندة مناسب بودن مدل نهایی و تبیی
هاي اي از دادههاي ممکن از نظر تبیین مجموعهخصوص در مقایسه با سایر مدلهیک مدل ب

)، 1NFIهاي هنجار شده برازندگی(کند، از شاخصمیمشاهده شده تا چه حد خوب عمل 
گویند، شاخص مییز ن 3) که به آن شاخص توکرلوئیسNNFI 2شاخص هنجار نشده برازندگی(

شود. به اعتقاد گفن و می) استفاده 4CFI) و شاخص برازندگی تطبیقی(IFIبرازندگی فزاینده (
دو شاخص دوم حاکی از  9/0دو شاخص اول و باالي  8/0) مقادیر باالي 2000( 5همکاران

نه برازش بسیار مناسب مدل نهایی است. در نهایت براي بررسی اینکه مدل مورد نظر چگو
کند، از شاخص بسیار توانمند ریشه دوم میانگین میجویی را با هم ترکیب برازندگی و صرفه

و  05/0هاي خوب ) استفاده شد، این شاخص براي مدل6RMSEAمربعات خطاي برآورد (
)، 1387یا بیشتر باشد، برازش ضعیفی دارد (هومن،  1/0کمتر است، مدلی که در آن این شاخص 

 هاشاخصبود، بنابراین همگی این  01/0مقدار این شاخص نیز براي مدل اصالح شدة نهایی 
)، برازندگی بسیار مناسبی 2اصالح (شکل نشان دادند که مدل مورد نظر در این تحقیق پس از 

 رقابلیغ، قبل از اصالح مدل در سطح هاشاخصدر صورتی که این  پیدا کرده است. هادادهبا 
 قبولی قرار داشتند. 

 هاي برازندگی در مدل اصالح شده.ضرایب شاخص5جدول 
 تفسیر قبولدامنه قابل مقدار هاي برازششاخص مدل
 مدل

شده اصالح
 نهایی

χ2 098/4  )4/0=P( P  برازش مطلوب 05/0بیشتر از 
ـــیم  بر درجــه  χ2تقس

 آزادي
 برازش مطلوب 3تا  1بین  02/1= 098/4÷4

GFI  996/0  برازش مطلوب 90/0بیشتر از 

                                                                                                                   
1 Normed Fit Index (NFI)   
2 Non-Normed Fit Index (NNFI) 
3 Tucker-Lewis Index (TLI) 
4 Comparative Fit Index (CFI) 
5  Gefen et al. 
6 Root Mean Square Error of Approximation(RMSEA) 
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AGFI 96/0  برازش مطلوب 90/0بیشتر از 
RMR 14/0 برازش مطلوب نزدیک به صفر 

NFI  997/0  مطلوببرازش  90/0بیشتر از 

TLI  999/0  برازش مطلوب 90/0بیشتر از 
IFI  1  برازش مطلوب 90/0بیشتر از 

CFI   1  برازش مطلوب 90/0بیشتر از 
RMSEA 01/0  برازش مطلوب 05/0کمتر از 

نمایی با براي بررسی فرضیات پژوهش از تحلیل مسیر در ایموس به روش حداکثر بزرگ
استفاده شد. جدول زیر نتایج اثرات مستقیم متغیرها بر یکدیگر را پس  1روش خودگردان سازي

حمایت دهد اثرات مستقیم می) نشان 6دهد. نتایج جدول (میاز اصالح نهایی مدل نشان 
حمایت اجتماعی خانواده ؛ )=P،89/0γ>01/0فردي ( تصور از شایستگیبر اجتماعی خانواده 

پذیرش مثبت تغییر بر حمایت اجتماعی خانواده ؛ )=P،43/0γ>01/0فردي ( غرایز به اعتمادبر 
) و =P،9/0γ>01/0کنترل (بر)؛ حمایت اجتماعی خانواده =P،49/0γ>01/0ایمن ( و روابط

مستقیم و معنادار بود.   )=P،77/0γ>01/0معنوي فردي ( تاثیراتبر حمایت اجتماعی خانواده 
 زنان شهر دلگان بیشتر شود، تصور از شایستگیهر چقدر حمایت اجتماعی خانواده در بنابراین 

 معنوي نیز در ایمن، کنترل و تاثیرات فردي، پذیرش مثبت تغییر و روابط غرایز به فردي، اعتماد
 . )6ها بیشتر خواهد شد و بالعکس (جدول آن

 

 

 

                                                                                                                   
1 Bootstrap ML  
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استاندارد و شده در حالت الح. اثرات مستقیم متغیرحمایت خانواده بر متغیر وابسته در مدل اص6جدول 
 استانداردغیر

   مسیر

 ضرایب به از

 غیراستاندارد
 ضرایب

 استاندارد
خطاي 
 استاندارد

کران 
 پایین

کران 
 باال

سطح 
 معناداري

حمایت 
اجتماعی 
 خانواده

تصور از شایستگی 
 فردي

اعتماد به غرایز 
 فردي

(تحمل عاطفه 
 منفی)

38/2 89/0 16/0 89/0 78/0 004/0 

41/1 43/0 19/0 43/0 35/0 004/0 

پذیرش مثبت 
تغییر و روابط 

 ایمن

72/0 49/0 09/0 49/0 4/0 004/0 

 004/0 78/0 89/0 09/0 9/0 27/1 کنترل

 004/0 66/0 77/0 05/0 77/0 52/0 تاثیرات معنوي

فردي،  با توجه به اینکه مسیر متغیر حمایت اجتماعی دوستان بر متغیرهاي تصور از شایستگی
به دلیل پایین بودن ضرایب رگرسیون در حین اصالح از مدل فردي و کنترل  غرایز به اعتماد

پذیرش مثبت بر  حمایت اجتماعی دوستان توان نتیجه گرفت کهمی ،حذف شده بودند، بنابراین
معنوي  تاثیراتبر  حمایت اجتماعی دوستانو  )=P،26/0- γ>01/0ایمن ( تغییر و روابط

)01/0<P،16/0- γ= (یعنی هر چقدر حمایت اجتماعی دوستان عکوس و معنادار داشت، اثر م
معنوي  ایمن و  تاثیرات در زنان سیل زده شهر دلگان بیشتر شود، پذیرش مثبت تغییر و روابط

 ). 7کمتر خواهد شد و بالعکس (جدول 
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استاندارد و شده در حالت الح. اثرات مستقیم متغیرحمایت دوستان بر متغیر وابسته در مدل اص7جدول 
 استانداردغیر

   مسیر

 ضرایب به از

 غیراستاندارد
 ضرایب

 استاندارد
خطاي 
 استاندارد

کران 
 پایین

کران 
 باال

سطح 
 معناداري

حمایت 
اجتماعی 
 دوستان

تصور از شایستگی 
 فردي

0 0 0 - - - 

اعتماد به غرایز 
 فردي

(تحمل عاطفه 
 منفی)

0 0 0 - - - 

پذیرش مثبت 
روابط تغییر و 
 ایمن

48/0- 26/0- 09/0 34/0- 17/0- 004/0 

 - - - 0 0 0 کنترل

 004/0 -08/0 -23/0 05/0 -16/0 -13/0 تاثیرات معنوي

 )=P،75/0- γ>01/0فردي ( تصور از شایستگیمهم بر  حمایت اجتماعی دیگران همچنین
مهم  اجتماعی دیگرانو حمایت  )=P،6/0- γ>01/0کنترل (بر  حمایت اجتماعی دیگران مهمو 
مهم بر  حمایت اجتماعی دیگراناثر معکوس و اثر  )=P،38/0- γ>01/0معنوي ( تاثیراتبر 

یعنی هر چقدر مستقیم و معنادار بود. ) =P،27/0 γ>01/0ایمن ( تغییر و روابط مثبتپذیرش 
کنترل  فردي و حمایت اجتماعی دیگران مهم در زنان شهر دلگان بیشتر شود، تصور از شایستگی

ها بیشتر خواهد آن ایمن در ها کمتر، ولی  پذیرش مثبت تغییر و روابطآن معنوي در و تاثیرات
 غرایز به شد و بالعکس؛ با توجه به اینکه مسیر حمایت اجتماعی دیگران مهم بر متغیر اعتماد

 ،بنابراینبه دلیل پایین بودن ضرایب رگرسیون در حین اصالح از مدل حذف شده بودند، فردي 
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تأثیري  فردي غرایز به حمایت اجتماعی دیگران مهم بر متغیر اعتمادتوان نتیجه گرفت که می
  ).8ندارد (جدول

شده در حالت استاندارد و الح. اثرات مستقیم متغیرحمایت دیگران بر متغیر وابسته در مدل اص8جدول 
 استانداردغیر

 مسیر                          

 ضرایب به از

 غیراستاندارد
 ضرایب

 استاندارد
 خطاي استاندارد

 کران پایین

 کران باال

 سطح معناداري

حمایت 
اجتماعی 
دیگران 
 مهم

تصور از شایستگی 
 فردي

96/1- 75/0- 15/0 86/0- 63/0- 004/0 

اعتماد به غرایز 
 فردي

(تحمل عاطفه 
 منفی)

0 0 0 - - - 

پذیرش مثبت تغییر 
 و روابط ایمن

38/0 27/0 08/0 15/0 38/0 004/0 

 004/0 -46/0 -75/0 -83/0 -6/0 -83/0 کنترل

 004/0 -27/0 -47/0 -25/0 -38/0 -25/0 تاثیرات معنوي
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شده نهایی به همراه ضرایب استاندارد مسیرها. مدل اصالح2شکل   

 

 
شده نهایی به همراه ضرایب غیراستاندارد مسیرها. مدل اصالح3شکل   
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 نتیجه گیريبحث و 
زنان آسیب دیده از سیل شهرستان  آوريتابنتایج پژوهش نشان داد میان حمایت اجتماعی و 

دلگان رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد، یعنی هرچه حمایت اجتماعی زنان آسیب دیده از سیل 
اي اسکندري و هها با نتایج پژوهشها نیز باالتر خواهد رفت. این یافتهآن آوريتابباالتر رود، 
)، خباز و همکاران 1390)، قاسمی و آریا پوران (1395)، کهکی و همکاران (1398همکاران (

) همسوست 2018)، وو و همکاران (2018)، کانگ و همکاران (2018)، چانگ و یارنال (1390(
ده لفه حمایت اجتماعی خانواپژوهش حاضر است. همچنین بین دو مؤکه نشان دهنده اعتبار نتایج 

لفه سوم یعنی حمایت اجتماعی ما ارتباط مؤرابطه وجود دارد، ا آوريتابو دیگران مهم، با 
توان گفت که بافت اجتماعی میهاي این بخش معنادار نشد. در تبیین یافته آوريتابدوستان با 

ه در خانواد ،اي و بعضا به شکل خانواده گسترده است، بنابرایندر شهرستان دلگان قومی، قبیله
کند. میها جاي دارد و فشار هنجاري شدیدي بر اعضاي خود اعمال آن کانون ساختار اجتماعی

آمیز و بالیاي طبیعی، خانواده، اعضاي خود را مورد حمایت بدیهی است که در شرایط مخاطره
مداد و هاي اکه در ساعات و روزهاي اولیه پس از سیل، گروهدهد. عالوه بر این، از آنجامی قرار

ی بودند که به یهاهاي مردم نهاد نخستین افراد و گروهنجات، بسیجیان، ارتشیان و سایر انجمن
ها را مورد حمایت اجتماعی خود قرار دادند، آن کمک سیل زدگان به خصوص زنان شتافتند و

ها تخود را در این شرایط سخت مدیون آن حمای آوريتابزنان مورد مطالعه نیز بخش زیادي از 
زنان، خود را به صورت  آوريتابدانستند. به همین جهت نقش حمایت دیگران مهم در می

اي نشان داده است. نتایج پژوهش حاضر با این دیدگاه همسوست که حمایت اجتماعی برجسته
) اذعان کردند که 1981است. باررا و همکاران ( آوريتابهاي بینی کنندهترین پیشیکی از قوي

دهند شامل راهنمایی و میحمایت اجتماعی که دوستان و خانواده و دیگران مهم ارائه  انواع
بازخورد (اندرز و آموزش)، حمایت غیر مستقیم (اعتماد و صمیمیت)، تعامالت اجتماعی مثبت 
(گذران وقت با دوستان و خانواده)، و مساعدت عینی و مشخص (سرپناه و پول) است (سعادت 

). نظریه پردازان این حوزه بر این باورند که تمام روابطی که فرد با دیگران 1399طلب و جعفري، 
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ها را به عنوان یک منبع آن شود، مگر اینکه فرددارد، حمایت اجتماعی ادراك شده محسوب نمی
اگرچه حلقه  ،در دسترس و مناسب براي رفع نیازهایش ارزیابی کند. در پژوهش حاضر نیز

قوه در جامعه مورد مطالعه وجود داشته و یکی از منابع حمایت اجتماعی دوستان به صورت بال
آمیز سیل، افراد آن را یک منبع در دسترس و مناسب شود، اما در شرایط مخاطرهمیدر نظر گرفته 

تواند میاي که فرد د و بنابراین از دایره حمایت اجتماعینگیربراي رفع نیازهایشان در نظر نمی
 شود. میکند، حذف بر آن تکیه 

زنان سیل زده مثبت  آوريتابدر این پژوهش رابطه حمایت اجتماعی از جانب خانواده با 
، آید. در واقعمیو معنادار بود. در زمان سیل، خانواده اولین گروهی است که به کمک اعضایش 

دهنده براي رویارویی با مشکالت ناشی از سیل و کننده جسمی و روحیهخانواده نقش مراقبت
نتایج پژوهش در خصوص رابطه حمایت اجتماعی کند. میبرگشت به زندگی عادي را ایفا 

پاك نهاد )، 1396هاي آزادي (آوري اجتماعی زنان سیل دیده در راستاي پژوهشخانواده با تاب
)، 1390)، خباز و همکاران (1390زاد (، آزادي و آ)1395راجعیان و گودرزي (، )1396و مداحی (

هاي خود در پژوهشنیز  هاآن .بود) 2018) و ژائو و همکاران (2018مک کالینز و همکاران (
رابطه معنی داري وجود دارد. یکی از  آوريتابحمایت اجتماعی خانواده با نشان دادند بین 

این یافته پژوهش هماهنگ است.  گیر یا سپر باهاي حمایت اجتماعی، یعنی مدل اثرضربهمدل
اساس این مدل، حمایت اجتماعی از جانب خانواده و دیگران مهم، از افراد در برابر تجارب بر

آمیز حمایت کرده و مانع از وارد شدن هاي پرتنش و مخاطرهناخوشایند ناشی از موقعیت
ی از سیل، باعث کاهش گیر کردن فشارهاي ناششود. ضربهمیها آن فشارهاي روحی و روانی به

شود. همچنین حمایت میافراد  آوريتاباثرات منفی سیل بر فرد شده و در نتیجه سبب افزایش 
دهد. در این میافراد را افزایش  آوريتاباجتماعی از طریق بهبود و ترغیب رفتارهاي سالم، 

خاص (مانند هاي شخصیتی مدل حضور عوامل موقعیتی (مانند حمایت اجتماعی) یا ویژگی
هاي مخاطره آمیز تواند منجر به کاهش اثرات منفی ناشی از موقعیتمیاجتماعی بودن فرد) 

هاي حمایت اجتماعی که به وسیله ). یکی دیگر از مدل1397همچون سیل شود (نامدار و نوري، 
. بر اساس آوري زنان بعد از بروز بحران سیل را تبیین نمود، مدل اثر اصلی استتوان تابمیآن 
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 در ثبات و خود ارزشی حس و مثبت تجارب کردن فراهم طریق از اجتماعی این مدل، حمایت
در این مدل فرض بر این است که فقدان  .براي فرد دارد اثر سودمندي فرد، اجتماعی زندگی

حمایت اجتماعی از جانب خانواده و  شود.میافراد  آوريتابحمایت اجتماعی، باعث کاهش 
آوري هاي مثبت براي افراد شده و از این طریق با تابمهم باعث به وجود آمدن حمایت دیگران

 در ثبات پذیري، بینیپیش احساس تأثیر مثبت، دلیل به اجتماعی کند. حمایتمیرابطه برقرار 
(فوالدوند و همکاران،  گذاردمی اثر فرد آوريتاب  بر خویشتن ارزش ترفیع و زندگی موقعیت

و دیگران مهم حمایتی از سوي خانواده خود  اي کهزنان سیل دیده توان گفتمی ،بنابراین ).1388
اند و توانسته هاند، توانایی و ظرفیت بیشتري در برابر شرایط ناشی از وقوع سیل داشتدریافت کرده

 وفق دهند. ناشی از سیل خود را با تغییرات محیطی 
در ابعاد  آوريتابهاي مطالعه حاضر همچنین نشان داد که حمایت اجتماعی دوستان بر یافته

هاي یافتهدار ندارند. این نتیجه با ایز فردي زنان سیل دیده اثر معناشایستگی فردي، اعتماد به غر
جود رابطه معنادار ووري آتاب متغیر حمایت دوستان بابین نشان داد ) که 1396آزادي (پژوهش 

دوستان، میزان اجتماعی از جانب حمایت  بیان کرده بودکه  )1395مجدنیا (دارد و نتایج پژوهش 
در پژوهش حاضر حمایت اجتماعی دوستان هماهنگ نیست. ، ددهیمافزایش را افراد  آوريتاب

بر بعد روابط ایمن و تأثیرات معنوي اثر معکوس داشت. به این معنا که هرچه میزان حمایت 
شود، از میزان روابط ایمن و تأثیرات معنوي میتماعی از جانب دوستان زنان آسیب دیده بیشتر اج

گیر حمایت ) در مدل ضربه2004( 1شود. بینایت و بندورامیآنان کاسته  آوريتاببه عنوان ابعاد 
هاي تتواند استرس افراد در موقعیمیکنند که حمایت اجتماعی میاجتماعی ادراك شده بیان 

اشاره ها به نکته مهمیآن یک ضربه گیر عمل کند،مانند پرتنش و مخاطره آمیز را کاهش داده و 
هاي هاي کنار آمدن افراد با موقعیتتواند ظرفیتمیحمایت اجتماعی افراطی نیز «کنند: می

ر ). ب82: 1388ند و همکاران، (فوالدو »اطره آمیز همچون سیل را کاهش دهدپرتنش و مخ
هاي پژوهش حاضر در خصوص رابطه حمایت اجتماعی از جانب دوستان با اساس، یافتهاین

                                                                                                                   
1 Benight & Bandura 
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توان اینگونه نتیجه گرفت که می) هماهنگ است و 2004، با نظریه بینایت و بندورا (آوريتاب
در بعد  آوريتابحمایت بیش از حد دوستان از زنان آسیب دیده شهر دلگان باعث کاهش 

معنوي شده است. حمایت اجتماعی از جانب دوستان به خصوص زمانی که روابط کنترل و 
زنان سیل زده در بعد کنترل و  آوريتابتواند مانعی بر سر راه میشکل افراطی به خود بگیرد، 

 تاثیرات معنوي محسوب شود. 
یعنی  آوريتاباز دیگر نتایج پژوهش این بود که حمایت اجتماعی دیگران مهم بر سه بعد 

هاي فردي، روابط ایمن و تأثیرات معنوي زنان سیل دیده اثر معکوس و معنی دار و بر شایستگی
هاي پژوهش روابط ایمن اثر مستقیم و معنا داري دارد. نتایج پژوهش در این خصوص با یافته

ن که بیها نیز بیان کرده بودند آن همسو بود.) 1395) و مجدنیا (1395راجعیان و گودرزي (
در مورد نقش حمایت  .دار وجود داردتاب آوري رابطه مستقیم و معنی ادیگران بحمایت 

توان به نقش نیروهاي امدادي و هالل احمر اشاره کرد که جزء نخستین میاجتماعی دیگران مهم 
هایی بودند که به یاري سیل زدگان شتافتند. این نیروها در توزیع وسایل و اقالم امدادي گروه
یه همچون چادر، ملزومات پزشکی و بهداشتی و خوراکی در ساعات و روزهاي اولیه پس از اول

تبیین احتمالی در این جاري شدن سیل نقش مهمی در حمایت اجتماعی از قربانیان سیل داشتند. 
رابطه این است که حمایت اجتماعی ممکن است به عنوان سپري در برابر فشارهاي روانی عمل 

تواند هنگام فشار روانی به شبکه اجتماعی میاد دانش و اطمینان از اینکه شخص کرده و با ایج
خود را افزایش داده و شرایط را  آوريتابدهد تا میدیگران مهم پناه ببرد، این امکان را به فرد 

 ).1396براي بازگشت به حالت معمولی فراهم نماید (هیرادآسا و ابوالعمالی، 
متغیرهاي وسیله بهفردي و کنترل  که متغیر تصور از شایستگی نشان داد ضرایب تعیین

متغیر حمایت وسیله بهفردي فقط  غرایز به حمایت اجتماعی خانواده و دیگران مهم؛ متغیر اعتماد
به معنوي  ایمن و همچنین متغیر تاثیرات اجتماعی خانواده؛ متغیر پذیرش مثبت تغییر و روابط

) 1396عی خانواده، دوستان و دیگران مهم قابل تبیین بود. آزادي (متغیرهاي حمایت اجتماوسیله 
عی خانواده و دوستان قادر به نیز در پژوهشی به این نتیجه رسیده بود که ابعاد حمایت اجتما

نشـان ) 1396پژوهش پاك نهاد و مداحی ( نتـایج همچنـین هستند. آوريتاببینی متغیر پیش
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را در  آوريتابتواند میاز جانب خانواده، دوستان و دیگران مهم داد کـه حمایـت اجتمـاعی 
نشان ) نیز 1395راجعیان و گودرزي (تحلیل رگرسیون  نتایج آزمون. بینی کننددانشجویان پیش

بینی تاب قادر به پیشاز جانب خانواده، دوستان و دیگران مهم، که حمایت اجتماعی  ه بودداد
توان گفت حمایت اجتماعی به ویژه حمایت اجتماعی میتبیین نتایج  در آوري در بین افراد است.

احساس ناکامی، شود زنان سیل زده در شرایط بحرانی و فشار زا، میخانواده و دیگران مهم باعث 
. یابدمی افزایش هاآن اجتماعیمیزان تاب آوري  ،مقابلبالتکلیفی کمتري داشته باشند و در ، تنش
هاي سبب کاهش هیجان ،به عنوان منبعی براي مبارزه با مشکالت و مسائلعی اجتما آوريتاب

دریافت  ده و دیگران مهمخانوااجتماعی از جانب زنان حمایت  شود. درصورتی کهمی زنانمنفی 
و در  یافتهها افزایش آن هاي روحی و جسمی دراطمینان و اضطراب و نگرانینداشتن ، نکنند

بیان کرد، با وجود شرایط  توانمیشود. بدین ترتیب، میکاسته  هاآن آوريتاب از میزان نهایت 
هاي توان با فراهم کردن حمایتمیمواجه هستند،  سخت محیطی که زنان سیل دیده با آن

تقویت میزان تاب آوري  در جهتاز جانب خانواده، دوستان و دیگران مهم، اجتماعی مناسب 
برداشت و در نهایت، انتظار موثر  هاییگام خصوص زنان متاثر از سیلافراد سیل زده و بهدر 

 افزایش یابد. با شرایط پیش آمده هاآن که توان سازگاري و کنار آمدن داشت
 پیشنهادها

اتخاذ و کاربست رویکرد جنسیتی به بالیاي طبیعی در سطح سیاست گذاران، مسئوالن  -
 و کارشناسان

ماعی از جانب دیگران مهم نقش د مطالعه، حمایت اجتاینکه در جامعه مور رغمعلی -
زنان سیل زده داشت، ذکر این نکته مهم است که در  آوريتابدر افزایش  زیادي

توانند به نمی دهیدبیزنان آساي دارند، ند دلگان که ساختار قومی و قیبلهجوامعی مان
گران الزم است در کنار اعزام امداد ،نیاز امدادگران مرد کمک بخواهند. بنابرا یراحت

زده اعزام شوند. حضور زن امدادگر  لیبه مناطق س زیاز زنان امدادگر ن ییهامرد، گروه
ها در آن به یعاطف و یاجتماع يهاتیارتباط بهتر با زنان مصدوم و حما جادیدر ا
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یشنهاد پ ،. از این روياست ترسخت، موثر يبه آن فضا ترعیبازگرداندن آرامش سر
هاي زنان مددکار مردم نهاد (دیگران مهم) با گیري سازمانشکل گردد در خصوصمی

 هدف حمایت اجتماعی از زنان در بالیاي طبیعی، حمایت الزم صورت گیرد. 

محدود است و زنان به  اریبس یدر امداد رسان یدولت يدولت و نهادها یتیجنس یآگاه -
 فاوتاز ت یو دولت درک شوندیم يبندو همسان طبقه دستکی یتیموجود يمثابه

 ل،یپس از س هیاول يگردد در روزهامی شنهادیمشکالت زنان اقشار مختلف ندارد. لذا پ
 یگردد تا خدمات، امداد و کمک رسان لیزده تشک لیاز زنان س یو پرونده کامل لیپروفا

این نقش حمایتی را  .شود ها انجامآن خاص تیها با دقت و متناسب با وضعآن به
هاي تخصصی به افراد آسیب دیده از هاي مردم نهاد (دیگران مهم) که مشاورهسازمان

 توانند به خوبی انجام دهند.میدهند، میسیل 
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 منابع
). 1398. (دیام ،يشکر و نیحس ار،یمسعود؛ پورشهر ،یفیفرزانه؛ شر ،یروزکوهیابوالقاسم ف
 يراهبردها يگربا نقش واسطه مانیپس از زا یادراك شده و افسردگ یاجتماع تیحما

 .86-57)، 3(17 ،زنان یروان شناخت یمطالعات اجتماع. يامقابله
با رشد پس  يآورو تاب یاجتماع تی). رابطه حما1399. (ی، حسینعلیمحرابي، زینب و احمد

 ،یروانشناس نینو يهادهیفصلنامه امقابله با استرس.  يهاسبک يااز سانحه: نقش واسطه
5)9(،1- 13. 

آوري ). تاب1399سید امیر. ( ،منصوري و محمدرضا ،مثنوي؛ حشمت اله ،متدین ؛آیدا ،اسدافروز
در شهر شیراز با رویکرد منظر، تئوري  1398محیطی در برابر مخاطرات سیالب فروردین 

  .75-55)، 1(7، مخاطرات محیطیمدیریت  ،DPSIR ها و مدلسیستم
 يآورتاب ینیبشی). پ1398. (ی، ناهیداکرممرضیه و  ي،موسو ؛وبیا ی،جاللالهام؛  ي،اسکندر
و  يخودکارآمد يگریانجیبا م یو سبک دلبستگ یاجتماع تیبراساس حما شناختیروان

 .30-17 ،)2(5 ،مثبت یپژوهش نامه روانشناس. یمعنا در زندگ
هاي دلبستگی و بررسی رابطه بین سبک). 1389(صدراله.  ،خسروي و طیبه ،وفائی ؛زهرا ،اکبري

 .17 -12،)2( 3 ،طب جانبازهمسران جانبازان.  آوريتابمیزان 
 يکارکنان شهردار یبا عملکرد شغل یو تعهد سازمان يآور. رابطه تاب)1393ي، نرگس. (ریام 

 .32-1 ،)7(2 ،نینو يشهر تیریمد. رازیش
 یو سالمت روان يآورتاب ی،اجتماع یترابطه حما یبررس). 1390( ین.حس ،آزادو سارا  ي،آزاد

 .58-48، )4( 3 ،طب جانباز یالم،شهر ا يهادانشگاه یثارگرشاهد و ا یاندانشجو
 آوريتابهاي دلبستگی با ي حمایت اجتماعی و سبکبررسی رابطه). 1396آزادي، فاطمه. (

پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی  زنان سرپرست خانوار،
 مرودشت، ایران. واحد
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 تفکر و شهري هايرودخانه). 1398. (اهللاحشمت متدین، آیدا و شمی،هاآل فرشاد؛ بهرامی،
 ،منظر علمی مجلهکن،  رودخانۀ آورتاب ریزيبرنامه سیل، آشوب برابر در آوريتاب
11)47 ،(60-73.  

 با اجتماعی حمایت و اجتماعی رشد رابطه).1396پاك نهاد، زهرا و ابراهیم مداحی، محمد. (

 .49-66 )،27(7،اجتماعیروانشناسیيهاپژوهش .در دانشجویان آوريتاب
 یبررس). 1395ثناگوي محرر، غالمرضا؛ نجابت بنجار، الهه؛ میر، فرخنده و حیدري، حمیده. (

سوء مصرف  يافراد دارا یو اختالالت روان یبه زندگ دیبا ام یاجتماع تیحما نیرابطه ب
، دومین کنفرانس شهرستان زاهدان یستیسازمان بهز یمواد مخدر مراجعه کننده به مراکز درمان

 ملی چارسوي علوم انسانی، شیراز.
 همایش، دانش آموزان آوريتابو  یاجتماع تیرابطه حما). 1388حسینی، سعیده السادات. (

 کرمانشاه. ،شناختیروانسالمت 

با  آوريتابجمع گرایی، حمایت اجتماعی و -رابطه فردگرایی). 1395حیدري، سمانه. (
ارشد، دانشکده نامه کارشناسی. پایاندیده شهرستان گیالن غربافکارخودکشی در زنان سوگ

 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مالیر، ایران.
هاي ). رابطه حمایت اجتماعی و سبک1390و ناصري، محمد. ( خباز، محمود؛ بهجتی، زهرا

 .123-108)، 20(5 فصلنامه روانشناسی کاربردي،در پسران نوجوان.  آوريتابمقابله، با 
و رضایت زناشویی در  آوريتابمقایسه حمایت اجتماعی ادراك شده، ). 1393خردسود، مینا. (

روانشناسی  دانشکده ارشد،کارشناسی نامهپایان ،همسران افراد معتاد و غیرمعتاد در شهر کرمان
 مرودشت، ایران. واحد اسالمی، آزاد دانشگاه تربیتی، و علوم

 در بین آوريتابو  رابطه بین حمایت اجتماعی). 1395راجعیان، محمد و گودرزي، ناصر. (
 .73-37)، 3(1 فصلنامه مددکاري اجتماعی، .ال به سرطانبیماران مبت

 نیدر رابطه ب يمعنو تیهو يا). نقش واسطه1395. (ی، راضیهاالسالم خیش ، سمیرا؛مایراه پ 
 .62-47 ،)1(11 ، معاصر، یروانشناس. يآورو همساالن با تاب نیبه والد یدلبستگ
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 لی). تحل1396محسن. (ی، بستانغالمرضا و  ،انیزیعزمهدي؛  ،مقدم ياژدر ؛محسن یی،رضا 
در استان  البیجهت اعالم هشدار وقوع س متریلیم 20از  شیب يهامنشاء بارش دیهمد
 .62-47 ،)14(6 ،یعیطب طیمخاطرات محو بلوچستان.  ستانیس

و تعارض  یاجتماع تیحما ،یتیشخص يهایژگی). رابطه و1393. (ي، مهديزارع بهرام آباد 
 .22-1 ،)17(5 ،یفرهنگ مشاوره و روان درمانمعلمان.  یعاطف لیخانواده با تحل-متقابل کار

، سالمت روانی و آوريتاب) 1386سامانی، سیامک؛ جوکار، بهرام و صحراگرد، نرگس. (
 .295-290)،3(13، مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینیرضایتمندي از زندگی، 

ي کنترل ). رابطه1391مدي، هادي؛ رفیعی، حسن و علی پور، فردین. (سبزي، محمد؛ معت
در برابر سومصرف مواد در پسران داراي پدر  آوريتاباجتماعی و حمایت اجتماعی با 

 .228-207)، 50(13، فصلنامه رفاه اجتماعیمعتاد، 
 انیدر رابطه م ينقش نشاط معنو لی). تحل1399. (یمصطف ي،جعفر و تیآ ،سعادت طلب 

 يماریب يریگکارکنان در برابر همه آوريتاببا  یاجتماع تیو حما یاجتماع يهاهیسرما
 ،شناختیروانفصلنامه پژوهش در سالمت . یاجتماع يدر دوران فاصله گذار 19 دیکوو
14)1(، 115-129. 

: یدر زندگ ینترنتی). ارتباطات ا1388روشنک. (، پور کین هرام وب ،جوکار ی، عظیمه؛میسل 
مطالعات . نترنتیدر استفاده از ا ییو احساس تنها یاجتماع تینقش ادراك حما یبررس
 .102-81 ،)3(5 ،شناختیروان

بینی آمادگی ). پیش1397اعظمی، یوسف. ( و سهرابی، فرامرز؛ مام شریفی، پیمان؛ رافضی، زهره 
رنجورخویی و به اعتیاد بر اساس سالمت روان، حمایت اجتماعی و ابعاد شخصیتی روان 

 .66 -58،)6(6 ،يروان پرستار توافق پذیري.
در  لیمخاطره س تیریمد ي). راهبردها1393حمداهللا. ( ي،داریق یسجاسطاهره و  ،صادقلو 

. )انیرام يقره چا زیحوضه آبر يمطالعه مورد(  SWOC-TOPSISبا مدل  ییمناطق روستا
 .128-105 ،)4(3 ،یطیو مخاطرات مح ایجغراف
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و  یاجتماع تی). رابطه حما1399. (ي، محمد مهديزیپار یصفورائ و مهیسل ي،زیپار ییصفورا 
 یروانشناس يهاپژوهش. ییکرونا مارانیدر ب یبه زندگ دیام يابا نقش واسطه آوريتاب
 .102-75 ،)1(3 ،یاسالم

 البیس یاجتماع يامدهای). پ1399( ، مهرداد.نوابخشاصغر و  ي،محمداعظم؛  ی،بروجن یعبداله
 .76-61 ،)35(9 ی،طیو مطالعات مح ایجغراف. یبر رفاه اجتماع دیخوزستان با تاک

بدن در افراد سالم:  یایمن يهابا شاخص ی). ارتباط حمایت اجتماع1385احمد. (، پوریعل 
 .139-134 ،)2(12 ،رانیا ینیبال یو روانشناس یمجله روانپزشک .یمدل تأثیرکل یبررس

یاسر.  ،صباحی گراغانی و مجتبی ،سلیمانی دامنه ؛مرضیه ،صداقت کیش ؛حسین ،غضنفرپور
). سنجش واکنش مدیران شهري در رویارویی با مخاطره محیطی سیل با تأکید بر 1398(

 .127-107)، 1(9، جغرافیا و پایداري محیط)، آوري (مطالعه موردي: شهر جیرفتتاب
 آوريتابمایت اجتماعی ادراك شده و میزان مقایسه دلبستگی، ح). 1395فدوي آوندي، زهرا. (

علوم انسانی، دانشگاه دانشکده ، ارشدکارشناسینامه پایان بین همسران افراد معتاد و غیرمعتاد.
 ایران. آزاد اسالمی، واحدشاهرود،

اثر حمایت ). 1388. (علی اکبر ،سنگريو  مهرناز ،شهرآراي ؛فرزاد ،اله ولی ؛خدیجه ،فوالدوند
. جسمانی -لی بر سالمت روانییو خودکارآمدي تحص یلیاسترس تحص اجتماعی،

 .94-81)، 2(4، روانشناسی معاصر
). رابطه حمایت اجتماعی و تجانس فرهنگی با 1390قاسمی، علیرضا و آریان پور، سعید. (

 .150-125)، 1(5، هاي جامعه شناختیمجله پژوهشدانشجویان.  آوريتابسالمت روان و 

آوري در رابطه شده و تابگري حمایت اجتماعی ادراكنقش میانجی). 1396قره باغی، فاطمه. (
نامه پایان .دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز شناختیروانبین استرس تحصیلی و بهزیستی 

 ایران.، دانشگاه تبریز،  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، ارشدکارشناسی
). بررسی دلزدگی زناشویی با 1393نی، سیمن دخت و ماللو، منیژه. (قمري، محمد؛ رضاخا

 فصلنامه مشاوره و روان درمانی،گیري زندگی. حمایت اجتماعی ادراك شده و جهت
3)11،(45- 64. 
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و  آوريتابمقایسه ). 1395. (نادرن، کریمیاف ویوس، حبیبی؛ محمود ،خباز ؛یوسف ،کریمی
فصلنامه روانشناسی . نوجوانان عادي شهر تهران حمایت اجتماعی در نوجوانان بزهکار و

 .15-2)، 40(12، تربیتی
سیده  ،حسینی سرحدي ؛فرشته ،مباشري ؛رقیه ،نوري پورلیاولی ؛سحر ،محسنی ؛فاطمه ،کهکی

بینی شاجتماعی ادراك شده و خو حمایت ).1395( اکرم. ،ثناگوو  لیال ،میرشکاري ؛فاطمه
-24)، 3(5، نسیم تندرستی آوري بیماران قلبی و افراد سالم شهر زاهدان.بینی تابدر پیش

14. 
). 1393هاجر. (ی، سنچولي نورمریم؛  ي،خمر ي، فاطمه؛بامارعلی؛  ي،منصورحسین؛  یی،لکزا 

کننده به مراجعه یابتید مارانیدر ب آوريتابشده با درك یاجتماع تیرابطه حما یبررس
 .24-16 ،)4(2 ،ابتید يفصلنامه پرستاراصغر (ع) زاهدان.  یعل ابتید کینیکل

در رابطه بین حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی  آوريتاباي نقش واسطه). 1395مجدنیا، شیما. (
ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه نامه کارشناسیپایان کاري کارکنان.

 مرودشت، ایران.آزاداسالمی، واحد 
حرمت خود روزنبرگ.  اسیاعتماد مق تیاعتبار و قابل یمقدمات ی). بررس1384نوراله. (ي، محمد 

 .62-55، )4(1 ،یرانی: روانشناسان ایتحول یروانشناس
بومی از دیدگاه دانشجویان بومی و غیر ). کیفیت زندگی دانشگاهی1395مهدي، رضا. (

 .53-49)، 2(9فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران،  هاي دولتی شهر تهران،دانشگاه
 ری). تأث1393. (ي، علی اصغرباریکاکوجوو  ي، مهنازدهکرد ياکبر یعل ؛اشرف ،مهمان نوازان 
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 .204-173 ،)4(12 ،زنان یروان شناخت
در همسران افراد  آوريتابمقایسه رابطه سرسختی و حمایت اجتماعی با ). 1394میر، الهه. (

ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، نامه کارشناسیپایان وابسته و غیروابسته به مواد.
 ایران. دانشگاه سیستان و بلوچستان،
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 .50 -31،)1( 6،مخاطرات محیطی

 راتیتأث ی). بررس1392. (ی، احسانلیخل یرحمان و محمد صادق دیس ي،مهدو ؛منصور ی،وثوق 
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  .263-235 ،)2(4 ،رانیا یمسائل اجتماع

). رابطه حمایت اجتماعی ادارك شده و 1396هارون رشیدي، همایون و منصوري راد، واحد. (
  تعلیم و تربیت استثنایی،با درماندگی روان شناختی مادران کودکان استثنایی.  آوريتاب
17)3،(15- 22. 

 ریتأث ی). بررس1396بهجت. ( ی،زدخواستحسینعلی و ی ی،کوشک یمهراب ؛غزل ،هداوند اول 
زنان.  ییزناشو تیو رضا یاجتماع تیحما ،يبر سالمت روان، همسرآزار تیعامل قوم
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 تهران: سمت.. مدل یابی معادالت ساختاري با کاربرد نرم افزار لیرزل). 1387هومن، حیدرعلی. (

بینی امید بر اساس خالقیت هیجانی و ). پیش1396هیرادآسا، ماهرخ و ابوالمعالی، خدیجه. (
)، 10(2، ي نوین در علوم رفتاريها. پیشرفتحمایت اجتماعی ادراك شده در دانشجویان
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