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  چکیده
 رفتارهاي بینی پیش مدل ارائه این پژوهش با هدف تعیین :مقدمه
 مسئله حل و خودکارآمدي ادراك خطر، متغیرهاي اساس بر رسان یاري

 :روش .انجام گردید پذیري مسئولیت میانجی متغیر به توجه با اجتماعی
طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماري پژوهش 

به منظور . خوزستان بود 1398در سیل سال  رسان کمکافراد  ي شامل کلیه
کوکران بر مبناي جامعه غیر تعریف شده  فرمولتعیین حجم نمونه، از 

این  بر. اي انتخاب شدندگیري خوشهنفر به روش نمونه 387استفاده شد و 
منطقه جغرافیایی شامل شمال، جنوب، شرق،  5مبنا شهر خوزستان به 

به صورت  زده سیلسپس از هر منطقه یک منطقه . سیم شدتق غرب و مرکز
زدگان انتخاب تصادفی انتخاب شدند و در هر منطقه، دو کمپ اسکان سیل

که  دیده آسیبهاي غیر  و به آن مراجعه شد و به صورت تصادفی آزمودنی
ابزار . شدنداند، انتخاب ی به این مراکز مراجعه نمودهرسان کمکبه منظور 

نیا و رسانی درخشنده هاي رفتار یاريپرسشنامه  ها شامل ادهگردآوري د
، )1982(شرر  خودکارآمدي ،)1993(تین ، ادراك خطر بین)1384( نوري

گاف  پذیريمسئولیت و) 2002( و همکاران الیدزور یحل مسئله اجتماع
پژوهش از روش آماري تحلیل  هاي فرضیهبه منظور آزمون . بود) 1984(

. استفاده شد 22نسخه   AMOSو  SPSSافزار نرمو دمسیر به کمک 
 پذیري مسئولیت نشان داد که ضرایب غیرمستقیم نتایج تحلیل مسیر: ها یافته

مسئله اجتماعی و خودکارآمدي با تواند در رابطه بین متغیرهاي حل می
گري ایفا نماید رسان امدادگران سیل خوزستان نقش میانجیرفتار یاري

)05/0<P (گري را پذیري نتوانسته است نقش میانجیمسئولیت که درحالی
 رسان امدادگران ایفا نمایدادراك ریسک با رفتار یاريدر رابطه بین 

)05/0>P(.  
 

 حل مسئلهادراك خطر، خودکارآمدي،  رسان،رفتار یاري :واژگان کلیدي
  .پذیرياجتماعی، مسئولیت

 

Abstract 
Objective: The purpose of this study was to determine the 
predictive model of helping behaviors based on the variables 
of risk perception, self-efficacy and social problem solving 
with regard to the mediator variable of responsibility. The 
present study was a descriptive study of the type of correlation 
and the research population consisted of all aid agencies in the 
province of Khuzestan in 2018. In order to determine the 
sample size, Cochran formula based on non-defined 
population was used and 387 people were selected by cluster 
sampling method. In this regard, Khuzestan was divided into 
two geographic areas including north, south, east, west and 
central. In each region, a flooded area was selected randomly 
and in each region, two flood relief camps were selected and 
referred to it and randomly selected subjects who referred to 
these centers were selected. Data collection tools included the 
Derakhshandeh Nia's helping behavior questionnaires (2005), 
Benten risk perception questionnaire (1993), Sherer self-
efficacy (1982), Dezurilla et al.'s social problem solving 
(2002) and Gough's responsibility (1984). In order to test the 
hypothesis, the statistical method of path analysis was used 
with SPSS and AMOS-22 software. The results of path 
analysis of indirect coefficients showed that responsibility can 
play mediator role in relation between social variables solving 
and self-efficacy with the helping behavior of flood aid 
workers in Khuzestan (p<0/05) while responsibility has not 
been able to play mediator role in relation between risk 
perception and helping behavior (p>0/05). 
 

Keywords: Helping behavior, risk perception, self-efficacy, 
social problem, responsibility. 

  

  

 Corresponding Author: Hosein Zare*                                                                             زارع حسین :ولئمس سندهینو*
Email: h_zare@pnu.ac.ir 

  

123  



  
 ...و خودکارآمدي خطر،ادراك غیرهايمت اساس بر رسانیاري هايرفتار بینیپیش مدل ارائه :قربانی ساراو زارع  حسین

  
 

  مقدمه
اخیر، کشور ما شاهد تغییرات اجتماعی،   ر دههد

که با  بودهفراوانی فرهنگی، سیاسی و اقتصادي 
در  تغییر مناسبات در جامعه و ها ارزشتغییر 

تفاوتی در  تمایل به بی. جامعه همراه است
طی  یکی از این تغییرات است کهشهرهاي بزرگ 

ها و  آن شهروندان کمتر تمایل دارند در گرفتاري
جوادیان، (باشند  1رسانیاريمشکالت دیگران 

 رفتارهاي ). 1392راهب، قاسمی و رهگذر، 
در  که اي داوطلبانه هاي فعالیت عنوان به رسانیاري

 سود دیگر گروهی یا فرد به دارند آن افراد قصد
رف یا برخی از مشکالت دیگران را برط برسانند،

، 2بارتال، دیکیتی و ماسون( شود می کنند، توصیف
دیگر ویژگی داراي سه رسان  یاريافراد ). 2011

رسانی یا یک نوع  احساس یاري) 1 :نیز هستند
ادراك دیگران یعنی  )2 توجه به نیازهاي دیگران،

جاي دیگران بگذارند و  که خود را به توانایی این
احتمال وقتی فقط رسانی حتی  احساس یاري) 3

کانگ، (دهد که کمک خواهی دروغین است می
مطالعات  1960از اواسط دهه . )2018شن و هان، 

رسانی و  اي در مورد یاري هاي گسترده و بررسی
شده، اما انجام   تفاوتی در روابط اجتماعی انجام بی

توجه نبوده  در ایران چندان مورد چنین مطالعاتی
ن سازه در ایران و اطالعات چندانی در رابطه با ای

کالنتري، ادیبی، ربانی و احمدي، ( وجود ندارد
1386.(  

 هاي مهارت ازجمله 3حل مسئله اجتماعی
در سازگاري ایفا  مؤثرياجتماعی است که نقش 

                                                             
1. Helping Behavior 
2. Benami Bartal, Decety, & Mason 
3. Social Problem-Solving 

 يیندافر به رهشاا جتماعیا مسئله حل. نمایدمی
 يها روش تا کنند یم سعی ادفرا آن، در که دارد

 مسائل با ییرویارو جهت را يمؤثر اي مقابله
 آن با دخو همرروز ندگیز در که ییزاسسترا

بیرامی، (بندند رکا به و دهکر کشف ،اند مواجه
 مسئله). 1397هاشمی، میرمحمودنسب و کلیایی، 

که فرد هدفی دارد اما فاقد  آید میزمانی به وجود 
پاسخ  حل راه. راه روشن دسترسی به آن است

ه قابلیت است ک مسئلهناشی از فرایند حل 
را  آفرین مشکلدر موقعیت خاص  کارگیري به

 حلدرواقع ). 1391بیانی، رنجبر و بیانی، (دارد 
 تکالیف با تعامل مؤثر نوعی ،جتماعیا مسئله

 تیرصو در تنها دفر و ستا محیطی يپویا
 ندابتو که دشو تنظیمدخو محیط با تواند می

 مانیز زهبا یک در را محیط از حاصل تطالعاا
نموده و تحلیل  آمیزي موفقیت طور به ،مشخص

فرایند ). 1397، و همکاران بیرامی(سازد یکپارچه 
، گیدفسرا در مهم میانجی یک عنوان بهحل مسئله 

شده و منجر به سازگاري شناخته  اضطراب
بیانی و همکاران، (گردد افراد می 4اجتماعی

1391.(  
این  یدر طهاي مختلف روانشناسی دیدگاه

. اند رفتار آدمی را تبیین کنندکرده ها سعیسال
اجتماعی  -نظریه شناختیها یکی از این دیدگاه

 ترینیکی از اصلی 6است که خودکارآمدي 5بندروا
این  بر اساس). 1396 سیف،(هاي آن است سازه

 ها موجوداتی فعال در نظر گرفتهرویکرد، انسان
                                                             
4. Social Adjustment 
5. Bandura 
6. Self-Efficacy 
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دهی و تنظیم رفتار شوند که قادر به خودنظممی
هستند، نه موجودات منفعلی که نیروهاي  خود

هاي درونی کنترل کنند ي محیطی یا تکانهناشناخته
منظور از ). 1397و اکبري،  متقی، رضایی(

خودکارآمدي احساس شایستگی و قابلیت در کنار 
آمدن با زندگی است که برآورده کردن و حفظ 

شود و  معیارهاي عملکرد، باعث افزایش آن می
رآوردن و حفظ این معیارها، آن را ناکامی در ب
ترجمه سیدمحمدي،   شولتز،(دهد  کاهش می

باورهاي خودکارآمدي محور اصلی انگیزه  ).1396
مندي شوند و به میزان بهره انسان محسوب می

در  را ها آنافرادي از این باورها، احتمال موفقیت 
چاري، خواجه و حسین(برد  انجام کارها باال می

اند که باورهاي  ان نشان دادهمحقق). 1390
خودکارآمدي و پیامدهاي رفتاري، همبستگی 

بینی  باالیی با همدیگر دارند و خودکارآمدي پیش
کننده بسیار مهمی براي رفتارهاي اجتماعی است 

 ).2013، 1لوو و چویی(

دهد که تغییرپذیري سطح شواهد نشان می
تواند با میزان ادراك رفتار اجتماعی افراد می

. ارتباط داشته باشد ها آن وسیله بهرفتاري  2خطرات
پدیده ادراك نیز یک پدیده تفسیري و انتخابی 

 خودآگاهبه معناي  لزوماًالبته انتخابی بودن . است
بودن نیست، یعنی ممکن است پیش از آنکه هر 

 اي گونه بههاي خود بپردازد، فرد به تفسیر دریافت
هاي قبلی، رشناخودآگاه و بر پایه عقاید و نگ

 جعفرتبار، بشرپور،( گزینش خود را انجام دهد
 ادراكپایه و اساس ). 1392مساح،  و نریمانی

                                                             
1. Loo & Choy 
2. Risk Perception 

خطر نیز به نحوه پردازش سه جنبه زیر مرتبط 
اشاره به بار تشویقی و : عامل ارزش) 1: است

عامل زمان اشاره به زمان ) 2. تنبیهی هر رفتار دارد
انتخاب رفتارهاي  ارائه یک پاداش یا تنبیه پس از

عامل احتماالت اشاره به ) 3مختلف دارد و 
همراهی رفتار انتخاب شده  عدم قطعیتقطعیت یا 

). 1394بشرپور، (با درجاتی از پاداش و تنبیه دارد 
در ) 2012( 3فیهري و باکر گروندال -هوسکر
اي با عنوان شخصیت و ادراك خطر مطالعه

در  دریافتند که صفت شخصیت ثبات هیجانی
رنجورخویی و خوشایندي با ادراك برابر روان

  .خطر همبستگی مثبت دارد
مهم  يهااز ارزش یکی 4پذیريمسئولیت

 از دوران کودکیآن  که پذیرشاست  یاجتماع
حسینی قمی، ( شودمی یو درونگیرد شکل می

و پذیرش کار انجام شده  پذیري مسئولیت. )1391
 م مهم وکی از مفاهی؛ یتوسط فرد یا سازمان

 استکلیدي در فرهنگ کشورهاي توسعه یافته 
 ؛ لحاظمسئولیت. )2014، 5برکلمن و ریدوس(

ف عام به عر در و دادن پاسخ لغوي، توانایی
ز ا منظور. است مؤثر و بگیري مناسمفهوم تصمیم

است که فرد در چارچوب  آنگیري تصمیم
رود، هنجارهاي اجتماعی و انتظاراتی که از او می

ه انتخاب بزند که سبب ایجاد روابط دست ب
، ترجمه کلمز و بین(موفقیت شود  و انسانی مثبت

پذیري در یک ئولیتمس). 1395، پور علی
پذیري مسئولیت حوزهکلی به دو  بندي تقسیم

. شودپذیري اجتماعی تقسیم میفردي و مسئولیت
                                                             
3. Fyhri & Backer-Grondahl 
4. Responsibility 
5- Berkelman & Le Duc 
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ست که فرد ا پذیري فردي به این معنامسئولیت
و موقعیتی که در آن قرار  خود را نسبت به خود

 دیگران مسئول بداندي همچنین نیازها و گرفته
پذیري مسئولیت). 2015، 1مرگلر، اسپنسر و پاتون(

اجتماعی نیز بیانگر احساس عملی است که افراد 
هاي خود به طور آگاهانه در چارچوب نقش

نسبت به امور گوناگون اجتماعی، سیاسی، 
صادقیان و (دهند می اقتصادي و غیره از خود بروز

یکی از اصول اساسی  این سازه ).1392علمی، 
است یعنی فرد باید خود را  رسانییاريبراي 

ولیت کند تا نسبت به سئمسئول بداند و احساس م
سازي بنابراین درونی؛ تفاوت نباشددیگران بی

پذیري، باعث تمایل به ولیتئهرچه بیشتر مس
موجب افزایش شود و کاهش آن می رسانییاري

  ).2012، 2لیندزي و ارنسون( گرددتفاوتی میبی
رسان ريدر رفتار یا مؤثردر رابطه با عوامل 

براي  ،هاي اندکی صورت گرفته استپژوهش
 پژوهش معادالت ساختاري سازي مدلمثال نتایج 
از اثر  )1397(نادي و سجادیان  ،بابا صفري

ادالنه ، باورهاي عها نگرشبر  دوستی نوعمستقیم 
جهانی و رفتارهاي اجتماعی مطلوب و اثر 

بر باورهاي عادالنه عمومی،  دوستی نوع غیرمستقیم
ناعادالنه جهانی و رفتارهاي اجتماعی مطلوب 

نیز  دوستانه نوعهاي ارزش همچنین .حمایت کرد
هاي همدالنه و داراي رابطه مثبت با نگرانی

نیز  هاي همدالنهو نگرانی دوستانه نوعهاي ارزش
رسان داراي رابطه مثبت و معنادار با رفتار یاري

صفات توافقدریافت که ) 1388(شریفی  .بودند
پذیري، باوجدان بودن و برونگرایی همراه با عامل 

سرمایه اجتماعی  و هوش هیجانی مدیریت فشار
بینی افراد را پیش دوستی نوعتوانند گرایش به می
در  رسانیاريبا توجه به اهمیت رفتارهاي . کند

پژوهش حاضر سعی بر آن است تا با بررسی 
 حل مسئلهمتغیرهاي ادراك خطر، خودکارآمدي و 

 پذیري مسئولیتاجتماعی با توجه به متغیر میانجی 
رسانی افراد در بینی رفتارهاي یاريبه پیش
مدل پژوهش . بحرانی پرداخته شود هاي موقعیت

  :حاضر در ذیل نمایش داده شده است
  

  
و حل مسئله اجتماعی  خودکارآمديادراك خطر،  متغیرهايبر اساس  رسان یاري رفتارهاي بینی پیشمدل مفهومی  .1 شکل

 پذیري مسئولیتتغیر میانجی با توجه به م

1. Mergler, Spencer & Patton 2. Lindzey & Aronson 
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 روش

 استنوع مطالعه توصیفی از نوع همبستگی 
رسانی گیري یاري با شکلکه متغیرها مرتبط 

مورد بررسی    در قالب یک مدل مفهومی
آماري پژوهش   جامعه. قرار گرفته است

در سیل سال  رسان کمکي افراد  شامل کلیه
روش و طرح . استخوزستان  1398
شهر . اي استبه صورت خوشه برداري نمونه

منطقه جغرافیایی شامل  5خوزستان به 
تقسیم  رکزشمال، جنوب، شرق، غرب و م

 زده سیلسپس از هر منطقه یک منطقه . شد
به صورت تصادفی انتخاب شدند و در هر 

زدگان انتخاب منطقه، دو کمپ اسکان سیل
و به آن مراجعه شد و به صورت تصادفی 

که به منظور  دیده آسیبهاي غیر  آزمودنی
اند، ی به این مراکز مراجعه نمودهرسان کمک

مونه پژوهش تعداد ن. شدندانتخاب می
حاضر بر اساس فرمول محاسبه حجم نمونه 

نفر  384 نراکوک شده فیتعرجامعه غیر 
جهت جلوگیري از ریزش  کهمحاسبه شد 

پرسشنامه توزیع و  400حجم نمونه 
پرسشنامه تکمیل شده وارد  387درنهایت 

هاي ورود به مالك. فرایند تحلیل شد
 60تا  20دامنه سنی بین : پژوهش شامل

دارا بودن حداقل  ،راي زنان و مردانسال ب
تمایل و رضایت و  سواد خواندن و نوشتن

. استآگاهانه به شرکت در طرح پژوهش 
ابتال به : هاي خروج شاملمالك همچنین

شدید جسمانی و یا  هاي بیماريیکی از 
از شرایط  متأثرناراحتی شدید روانی 

محیطی و عدم تمایل به ادامه همکاري 
ها از روش ه و تحلیل دادهجهت تجزی. است

تحلیل مسیر در معادالت ساختاري استفاده 
هاي  ي تحلیل الزم به ذکر است که کلیه. شد

آماري  هايافزار نرمآماري با استفاده 
AMOS  وSPSS  انجام شد 22نسخه.  

پرسشنامه  :1رسانیپرسشنامه رفتار یاري
رسانی توسط درخشنده نیا و رفتار یاري

. تدوین شده است) 1384(نوري در سال 
بوده و در هر  سؤال 38این پرسشنامه شامل 

به رفتارهاي عینی و عملی از  سؤال
ی در زندگی روزمره و یا در رسان یاري

دهی پاسخ. شرایط بحرانی اشاره شده است
ی به صورت رسان یاريرفتار  نامه پرسشبه 

پاسخ بله نمره . بلی، خیر و تا حدودي بود
 تا حدوديو پاسخ ) 0(مره ، پاسخ خیر ن)2(

حداقل نمره که از . گیرد میتعلق ) 1(نمره 
و حداکثر ) 0( شود میکسب  نامه پرسشاین 

 نامه پرسشمجموع نمره این . است) 76(
ی رسان یارينمره فرد در رفتار  دهنده نشان
مهرابی، درخشنده نیا، مولوي و نوري  .است

این  زمان هم، ضریب روایی )1385(
 81/0و آلفاي کرونباخ  33/0را پرسشنامه 

  .گزارش کردند
این  :2تینپرسشنامه ادراك ریسک بین

توسط بین تین  1993مقیاس در سال 
که  استداراي هفت گویه  طراحی شد و

                                                             
1. Helping Behavior Questioner 
2. Benten Risk Perception Questionnaire 
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موافقم  کامالًمقیاس لیکرت از  صورت به
) 5نمره (مخالفم  کامالًتا ) 1نمره (

ضریب پایایی این . شود یمي گذار نمره
آلفاي کرونباخ برابر با  لهیوس به پرسشنامه

زارع و عرب . است شده محاسبه 89/0
ضریب روایی محتوایی این ) 1390(شیبانی 

ناظمی و صفري  .اند کرده دیتائپرسشنامه را 
براي  شده محاسبهضریب آلفاي ) 1394(نیا 

  .گزارش نمودند 71/0پرسشنامه را  نیا
 اسیمق: 1مقیاس خودکارآمدي شرر

ي شرر و همکاران دارا یعموم يخودکارآمد
 گذاري نمرهشیوه . عبارت است 17

پرسشنامه خودکارآمدي عمومی به این 
صورت است که به هر ماده از یک تا پنج 

= موافقم کامالًتا  1= مخالفم کامالً(امتیاز 
 2وودروف و کاشمن. گیرد میتعلق ) 5
در بررسی مقیاس خودکارآمدي ) 1993(

ایی و اعتبار این عمومی شرر و همکاران رو
جهت مطالعه روایی . کردند تأییدمقیاس را 

مالکی، همبستگی درونی این مقیاس با 
. مقیاس منبع کنترل راتر محاسبه شد

همبستگی جزئی مقیاس خودکارآمدي 
درونی  مهار گذاريعمومی شرر و مسند 

که در این محاسبه پیشرفت ( - 33/0راتر 
 و همبستگی بین) تحصیلی مهارشده است

که در  است 34/0مذکور برابر با  هاي مقیاس
همبستگی . است دار معنی 01/0سطح 

در مطالعه شرر و  ها مقیاسپیرسون بین این 

                                                             
1. Sherer Self-Efficacy Scales 
2. Woodruff & Cashman 

به دست  - 28/0برابر با ) 1928(همکاران 
  .آمده است
کوتاه  فرم: 3یحل مسئله اجتماع پرسشنامه

شده حل مسئله  دنظریپرسشنامه تجد
از نوع  یابزار خود گزارش کی یاجتماع

بوده که پنج خرده  سؤال 25 يو دارا کرتیل
که توسط  استخرده مقیاس  اسیمق

طراحی شد که  )2002( و همکاران 4الیدزور
 مثبت به مسئله يریگجهت اسیمق دو

)PPO (یو حل مسئله منطق )RPS ( به
در ، حل مسئله سازنده اسیعنوان خرده مق

 زیشوند و به صورت مثبت نینظر گرفته م
ها که اسیمق گریاما د؛ شوندیم گذاري نمره

 ،)ICS( اطیاحتیب /یشامل سبک تکانش
به  یمنف يریگو جهت) AS(ی سبک اجتناب

 يهااسیخرده مق که ستنده) NPO( مسئله
 و دهندیم لیحل مسئله ناکارآمد را تشک

 .شوندیم يگذارنمره وارونه صورت به
 نیپرسشنامه ب نیا يآزمون مجدد برا ییایپا

تا  69/0 نیب آلفا بیو ضر 91/0تا  68/0
و  الیدزور(شده است  گزارش 95/0

 نیسازه ا ییروا). 2002همکاران، 
 یعامل لیبا استفاده از تحل زیپرسشنامه ن

 يهااسیمق گریبا د یو همبستگ یاکتشاف
 شناختی روان يهاو سازه حل مسئله

چانگ و  ،الیدزور(شده است  تأییدهمپوش، 
درتاج  ،يمخبرعادل  رانیدر ا). 2000، 5سانا

 را 85/0 يآلفا بی، ضر)1390( يو دره کرد
                                                             
3. Social Problem Solving Questionnaire 
4. D'zurilla 
5. Chang & Sanna 
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 بیشده و ضر دهیپنج عامل سنج يبرا
پرسشنامه  يرا برا 88/0یی بازآزما ییایپا

 به دستکوتاه شده  یحل مسئله اجتماع
 یبررس قیتحق نیدر ا نیهمچن. آوردند

وجود پنج عامل اشاره  انگریب یساختار عامل
 ،ییروا هاي تحلیلهمه . استشده در باال 

SPSI  حل مسئله  اسیمق کیرا به عنوان
  .کرده است تأیید یاجتماع

 اسیمق نیا :1پذیريپرسشنامه مسئولیت
در  گرید اسیمق 14بار همراه با  نیاول

توسط  »2ایفرنیکال شناختی روانپرسشنامه «
سنجش  اسیمق .دیمطرح گرد) 1984( 3گاف

 به پاسخ ت واس سؤالی 42 يریپذتیمسئول
به . شود می يگذار نمره 1و  0 صورت به آن

در صورت موافق  یکه آزمودن یمعن نیا
 کیبودن با هر عبارت در مقابل آن عالمت ت

و در صورت مخالفت با هر عبارت در مقابل 
 بیضرا .دهدیآن عالمت ضربدر قرار م

از  پذیري مسئولیتبخش  اسیمق ییایپا
ونباخ در کر يو آلفا فیروش تنص قیطر

) 1390(ی و روشن یتیعنا ،يرگپژوهش عس
 یو در بررس 81/0و  70/0برابر با  بیبه ترت

 قیاز طر رانیآزمون در ا نیا ییایپا ،يگرید
در . تبوده اس 81/0 بازآزماییروش 

 نیاعتبار ا بیضر) 1379(یی پژوهش رضا
  .است 56/0برابر با  اسیمق
  

  ها یافته
                                                             
1. Responsibility Questionnaire 
2. California Psychological Questionnaire 
3. Gough 

 شناختی یتجمعهاي نتایج بررسی ویژگی
افراد ) نفر 236(درصد  61نشان داد که 

 39در پژوهش را مردان و  کننده شرکت
. اندرا زنان تشکیل داده) نفر 151(درصد 

سن امدادگران  میانگین و انحراف استاندارد
 و 38/40و داوطلبین به ترتیب برابر با 

تحصیالت، از نظر وضعیت . است 20/12
، تر پایین کننده دیپلم وافراد شرکت 4/36%
داراي تحصیالت کاردانی و  3/40%

داراي تحصیالت  %3/23 کارشناسی و
براي بررسی نقش میانجی . باشندتکمیلی می

پذیري در رابطه متغیرهاي ادراك مسئولیت
خطر، خودکارآمدي و حل مسئله اجتماعی 

بر از روش تحلیل  رسان یاريبا رفتارهاي 
مدل پیشنهادي . مسیر استفاده شده است

 شده کهنشان داده  1 برازش شده در شکل
در این مدل ضرایب رگرسیونی در باالي 

آورده شده  eها و مقادیر خطا با نماد   پیکان
 ضرایب 1با توجه به شکل شماره . است

، ادراك ریسکمستقیم  استاندارد
مسئله اجتماعی و  خودکارآمدي، حل

رسان به ي به رفتاري یاريپذیرمسئولیت
 14/0و  10/0، 14/0، 11/0ترتیب برابر با 

ادراك همچنین ضرایب مستقیم . است
اجتماعی  مسئله، خودکارآمدي، حل ریسک

و  15/0، 8/0برابر با پذیري به مسئولیت
ضرایب اثر کل، در ادامه . است 21/0

استاندارد شده در  غیرمستقیممستقیم و 
  .شده استآورده  1جدول 
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  مدل پیشنهادي ترسیم شده برازش شده در حالت ضرایب استاندارد .1شکل 

  
  استاندارد شده غیرمستقیمضرایب کل، مستقیم و . 1جدول 
 ستقیمماثر غیر اثر مستقیم اثر کل  مسیرهاي رگرسیونی

  ---   206/0  206/0  پذیريمسئولیت» -حل مسئله اجتماعی 
  029/0  103/0  132/0  یرسان یاري» -حل مسئله اجتماعی 

  ---   152/0  152/0  پذیريمسئولیت »-خودکارآمدي
  021/0  140/0  161/0  یرسان یاري» -خودکارآمدي

  ---   080/0  080/0  پذیريمسئولیت» - ادراك ریسک
  011/0  106/0  117/0  یرسان یاري» - ادراك ریسک

  ---   139/0  139/0  یرسان یاري» - پذیري مسئولیت

  
نشان ضرایب غیرمستقیم در  1نتایج جدول 

ضریب اثر غیرمستقیم حل مسئله سهم که  داد
» -، خودکارآمدي029/0ی رسان یاري» -اجتماعی 

ی رسان یاري» -و ادراك ریسک 021/0ی رسان یاري

جهت تعیین کفایت برازش لیکن . برآورد گردید
از نقش متغیر میانجی  تأییدو  الگوي پیشنهادي

 استفاده شد ستراپو بوت ا هاي برازششاخص
  .شده است ارائه 2 شماره جدول آن درنتایج  که
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 هاي نیکویی برازش مدل ترسیمی نهاییشاخص .2جدول 

 GFI AGFI TLI IFI NFI CFI RMSEA شاخص برازندگی

 028/0 984/0 940/0 986/0 948/0 979/0  996/0 مدل پیشنهادي

  
 مام ت 2شماره با توجه به جدول 

ش مطلق و نسبی در سطح هاي برازشاخص
قرار  90/0بسیار خوب و نزدیک و باالتر از 

همچنین شاخص برازش مطلق . گرفته است
RMSEA  همچنین مقدار . است 028/0برابر با

کاي اسکوئر به دست آمده براي این مدل برابر 
 P>05/0است که در سطح  853/3با 
توان گفت میبنابراین ؛ معنادار بوده استغیر
از برازش خوبی برخوردار  یشنهاديدل پمکه 

نیز به  3در جدول شماره  همچنین .است
 با هايواسطه روابط از حاصل بررسی نتایج

پرداخته شد که  استراپ بوت روش از استفاده
مسیر حل  براي اطمینان هايبا توجه به فاصله

تا  009/0ی از رسان یاري» - مسئله اجتماعی 
رسانی از يیار» - و مسیر خودکارآمدي 052/0
 قرار از حاکی است که 043/0تا  005/0

این نتیجه به  .فاصله است این صفر در نگرفتن
پذیري مسیر غیرمستقیم مسئولیت تأیید

اجتماعی در رابطه حل مسئله اجتماعی و 
 05/0(انجامد ی میرسان یاريخودکارآمدي با 

p> .( ولی این میزان در مسیر ادراك ریسک و
وجه به متغیر میانجی رسانی با تیاري

 026/0تا  - 001/0اجتماعی از  پذیري مسئولیت
لذا نقش میانجی در مسیر ادراك ریسک  ،است
گردد نمی تأییدی امدادگران رسان یاريبر 

)05/0 p>.(  
  رسانیاري هاي فعالیتاي به متغیر بوت استراپ مسیرهاي واسطه. 3جدول 

  يدار معنی  حد باال  نحد پایی  خطاي استاندارد  بوت استراپ  مسیر

  012/0  052/0  009/0  036/0  029/0  یرسان یاري» -حل مسئله اجتماعی 

  017/0  043/0  005/0  046/0  021/0  یرسان یاري» - خودکارآمدي

  13/0  026/0  -001/0  089/0  011/0  یرسان یاري» -ادراك ریسک

  
  و بحثگیري نتیجه

  بینی رفتارهاي هدف پژوهش حاضر پیش
ر اساس متغیرهاي ادراك خطر، رسان بیاري

خودکارآمدي و حل مسئله اجتماعی با توجه 
نتایج . بود پذیري مسئولیتمیانجی  به متغیر

 حاصل از ضرایب غیرمستقیم نشان داد که

تواند در رابطه بین می پذیري مسئولیت
مسئله اجتماعی و خودکار آمدي متغیرهاي حل 

نماید  نقش میانجی گر ایفا رسان یاريبه رفتار 
)05/0<P (پذیري مسئولیت که درحالی

گري را در رابطه نتوانسته است نقش میانجی
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رسان ایفا ادراك ریسک با رفتار یاريبین 
اگرچه پژوهشی که منطبق با مطالعه . نماید

حاضر باشد یافت نشد اما نتایج پژوهش حاضر 
، نادي )1397(با نتایج بابا صفري و همکاران 

همسو ) 1388(و شریفی  )1392(و سجادیان 
  .است

اي در تبیین احتمالی نقش واسطه
اجتماعی  مسئلهپذیري بر رابطه حل مسئولیت
   زده امداد گران مناطق سیل رسان یاريو رفتار 

 ترین مهمیکی از  مسئلهتوان گفته که حل می
کند فرایندهاي تفکر است که به افراد کمک می

هاي با مشکالت و چالش مؤثريتا مقابله 
کلینکه، ترجمه محمد (زندگی داشته باشد 

اجتماعی فرایندي  مسئلهحل ). 1398خانی، 
رفتاري است که شخص قصد دارد - شناختی

براي مشکالتی که در زندگی روزمره با آن 
یا سازگارانه  مؤثرهاي حلشود، راهمواجه می
یک  مسئلهطبق این تعریف حل . کندکشف می

. هدفمند استفعالیت هوشمند، عقالنی و 
با شایستگی اجتماعی،  مسئلهتوانایی حل 

با سازگاري و حل  طور همینبهداشت روانی و 
که رابطه قوي با عملکرد (زا مشکالت استرس

دزوریال (رابطه دارد ) شخصی و اجتماعی دارد
نظر  بر اساسهمچنین ). 2002و همکاران، 

نوعی  دوستانه نوعرفتارهاي ) 1989( 1برکویتز
است که مبتنی بر شناخت  پذیري مسئولیت

منافع خودشان را در  تنها نهشهروندان . است
گیرند، بلکه از عضویت در اجتماع نظر می

نقش تعیین شده را  هرکدامو  اندآگاه تر وسیع

                                                             
1. Berkowitz 

نقش ). 1394یزدان پناه و حکمت، ( پذیرندمی
مفهومی کلیدي است که فرد و ساختار 

با گرفتن . ندک میاجتماعی را با یکدیگر مرتبط 
نقش و ایفاي آن در شبکه اجتماعی هم 
رضایت فرد و هم رضایت دیگران حاصل 

که این مهم در پرتو رفتار مسئوالنه  شود می
توان گفت که بنابراین می؛ شود میحاصل 

پذیري بیشتري دارند، در افرادي که مسئولیت
اجتماعی توانایی بیشتري دارند و  مسئلهحل 

    پیدا  زا استرسواقع مدیریت بهتري در م
  .کنندمی

اي در تبیین احتمالی نقش واسطه
پذیري بر رابطه خودکارآمدي و رفتار مسئولیت

توان می زده سیلامداد گران مناطق  رسان یاري
هاي خودکارآمدي، حوزه گفته که یکی از حوزه

بعد اجتماعی . و جنبه اجتماعی است
در  دفر هاي توانمنديشامل  يمدرآکادخو
 سحساا ،جتماعیا هاي چالش با ردوبرخ
اداره  ناییاتوو  نهمساال با بطدر روا ناییاتو
شمسی (ست ا ديفر بین هاي ناسازگاري دنکر

خودکارآمدي در میزان ). 1395و امیریان زاده، 
استقامت، جدیت و پشتکار فرد در نیل به 
 اهداف مورد انتظار در برخورد یا موانع، اثر 

در مواجه با رویدادهاي  افراد کارآمد. گذاردمی
دشوار اجتماعی، استقامت، جدیت و پشتکار 

دهند و از منابع مختلف زیادي به خرج می
گیرند فردي و محیطی بازخوردهاي مثبت می

که آن بازخوردها به نوبه خود به عنوان 
یا قدرت دهنده به خودکارآمدي  کننده تقویت

 ،فکورحاجی یارقوانلو، اکبري و (کنند عمل می
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هاي صورت از طرف دیگر بررسی). 1395
و رفتار  پذیري مسئولیتگرفته بر وجه اشتراك 

و نوع هنجار وجود دنشان داد که  رسان یاري
رسانی منجر یاريدارد که به ایجاد روحیه 

در برخی حوادث : هنجار تعامل) الف: شود می
بینی بازگشت منصفانه امداد  مردم به دلیل پیش

ر آتیه به یاري دیگران و کمک به خودشان د
کردن  کنند که کمک گمان می ها آن. شتابند می

ممکن است سود مادي در پی نداشته باشد، اما 
تواند به تأیید گروهی یا دریافت پاداش  می

هنجار مسئولیت ) ب. اجتماعی منجر شود
ها نه به دلیل  بیشتر اوقات انسان: اجتماعی

د مبناي وجو احتساب سود بازگشتی، که بر
بخش اجتماعی، به  هنجارهاي مسئولیت

در برخی تحقیقات . کنند دیگران کمک می
ها پرسیده شد که چرا به یاري  وقتی از سوژه

گفتند فقط کاري را  ها آناند،  مصدومان شتافته
. اند اند که درست تشخیص داده انجام داده

معتقدند کمکشان را هنجارهاي  ها آنبیشتر 
 در قبال دیگران دارند،و مسئولیتی که  اجتماعی

ین نوع رفتار را که مطابق لیکن ا. کند تأیید می
هاي اجتماعی نیست و نسبتاً از طریق  ایدئال
قرار  تأثیرپذیر تحت  بینی هاي پیش پاداش

شود انه تلقی میپذیر گیرد رفتار مسئولیت نمی
به تواند نتایج که این امر می) 1396 ،صاحبی(

یانجی گر آمده در رابطه نقش م دست
در رابطه با خودکارآمدي و  پذیري مسئولیت

 ازجمله. را توجیه نماید رسان یاريرفتار 
هاي پژوهش حاضر آن است که این محدودیت

پژوهش بر امدادگران سیل خوزستان انجام 
ها در آن گرفت که از تمامی اقوام و فرهنگ

اند و الزم است تا در تعمیم این شرکت داشته
قومیت یا فرهنگ خاص جانب نتایج به یک 

شود که پیشنهاد می. احتیاط رعایت شود
جمعیت حالل احمر و اداره کل  مسئولین

ها با در نظر گرفتن نتایج استان مدیریت بحران
 ها ویژگی تأثیر آمده در پژوهش، به دست
امدادگران و داوطلبین را  شناختی روانفردي و 

نجات امداد و  هاي فعالیتدر  لفعا کترمشابر 
  .در نظر بگیرند

  
  منابع

 ع.م ،نادي ؛ا ،سجادیان ؛ر ،بابا صفري - 
الگوي تحلیل مسیر روابط بین «). 1397(

و باورها با رفتار  ها نگرش، دوستی نوع
. »اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان دختر

  .22-11): 48( 6 عیانشناسی اجتمارو

الگوي روابط «). 1394( بشرپور، س - 
ي انحرافی شخصیت، ها گیویژساختاري 

ادراك خطر و انگیزش درمان در افراد وابسته 

اعتیاد . »نقش میانجی ادراك خطر: به مواد
  .118 -  99 ،35، پژوهی

 ؛م نریمانی، ؛ر.ع جعفرتبار، ؛س بشرپور، - 
 و خطر ادراك نقش« ).1392( ا مساح،

 افراد درمان انگیزش بینی پیش در خودتأملی
- 21): 1(14، بخشی توان لهمج. »مواد به وابسته

29.  
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). 1391( م؛ بیانی، ع رنجبر، ؛ا.ع بیانی، - 
 اجتماعی مسئله حل توانایی بین رابطه بررسی«
. »دانشجویان در اجتماعی هراس و افسردگی با

 22، مازندران پزشکی علوم دانشگاه مجله
)94 :(91 -98.  

 ؛م.م میرنسب، ؛ت هاشمی، ؛م بیرامی، - 
 حل آموزش اثربخشی« ).1397( ل کلیایی،
 اجتماعی کفایت هاي مؤلفه بر اجتماعی مسئله
 دوفصلنامه. »قلدري قربانی آموزان دانش

  .74- 53 :)1(7 ،اجتماعی شناخت

 م رهگذر، ؛و قاسمی، ؛غ راهب، ؛ر جوادیان، - 
 مطلوب اجتماعی رفتارهاي سنجش«). 1392(

 مؤثر شخصیتی عوامل و اصفهان شهر جوانان
 ،شهري ریزي برنامه و پژوهش مهفصلنا. »آن بر
4)14 (83 -102.  

پذیري مسئولیت«). 1391. (حسینی قمی، ط - 
، رشد آموزش مشاور مدرسه. »در دانش آموزان

30 :16 – 19.  

بررسی « ).1390( م ،چاريحسین ؛ل ،خواجه - 
ـ  رابطه اضطراب اجتماعی و جو روانی

اجتماعی کالس با خودکارآمدي تحصیلی در 
شناسی روان. »زان دوره راهنماییآمو دانش

  .153 – 131): 20( 7، تربیتی

رابطه بین ). 1378( رضایی، پ - 
و خشنودي شغلی با انگیزه  پذیري مسئولیت

پیشرفت و سالمت روانی در مربیان تربیتی زن 
دانشگاه شهید چمران اهواز، . شهرستان اهواز

  .کارشناسی ارشد نامه پایان

). 1390( خ ،نی؛ اعراب شیباارع، حز - 
 هاي سبکبررسی اعتبار و روایی پرسشنامه «

دو . »در دانشجویان ایرانی گیري تصمیم
): 28( 2، شناختی روان هاي پژوهشفصلنامه 

112.  

پرورشی،  یروانشناس ).1396( ا.، عسیف - 
ویرایش ( .روانشناسی یادگیري و آموزش

  .انتشارات آگاه: تهران ).پنجم

ررسی عوامل ب). 1388( ر ،شریفی - 
در جوانان  دوستی نوع - کننده همدلی  بینی پیش

به نیکوکاري به  ها آنو آزمون میزان گرایش 
منظور دستیابی به مدل معرف شخصیت مثبت 

دکتراي نامه  پایان. )دوست نوع(اجتماعی 
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی تخصصی 

  .دانشگاه عالمه طباطبائی

هاي  نظریه). 1396( ، اسشولتز ، دي؛شولتز - 
: ترجمه یحیی سید محمدي، تهران .شخصیت

  .انتشارات ویرایش

 لتیفض پذیري مسئولیت). 1396( صاحبی، ع - 
  .انتشارات سایه سخن: تهران. گمشده

بررسی «). 1392( م ،علمی ؛خ ،صادقیان - 
رضایت اجتماعی با مسئولیت اجتماعی   رابطه

لعات مطا. »شیر هاي عجب دبیران دبیرستان
  .38- 21 :)19(6 ،شناسی جامعه

؛ عسگري، م؛ ص.عسگري، پ؛ عنایتی، م - 
، پذیري مسئولیت رابطه« ).1390( روشنی، خ

 .»D با تیپ خواهی هیجانو  پذیري ریسک
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17 - 24.  

 ح ار،ییحاج فکور ؛ي، حاکبر ؛ر ،قوانلو - 
و  يخودکارآمد نیب رابطه یبررس« ).1395(

معلمان مقطع متوسطه اول  پذیري مسئولیت
 المللی بینکنفرانس  نی، اول»شهر آزادشهر

و  یتیدر حوزه علوم ترب نینو هاي پژوهش
قم،  ران،یا یو مطالعات اجتماع یروانشناس

  .کنفرانس یدائم رخانهیدب

 احمدي، ؛ر ربانی، ؛م ادیبی، ؛ص کالنتري، - 
 دوستی نوع و تفاوتی بی بررسی«). 1386( س
. »آن بر مؤثر عوامل و ایران شهري جامعه در

  .36 -  27 ،22، دانشور رفتار
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 شهرامترجمه . يماریب د ودر ،يریپ فقدان،
  .رسانه تخصصی: تهران ،یمحمدخان
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پذیري اجتماعی  عوامل مؤثر بر مسئولیت
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