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مقاله پژوهشی

چکیده
مقدمه :نوعدوستی یک ویژگی مهم و کاربردی مخصوصا ً در مواقعی است که بالیای طبیعی
به وقوع میپیوندد .این پژوهش با هدف تعیین ارائه مدل پیشبینی رفتارهای یاریرسان بر
اساس متغیرهای ادراک خطر ،خودکارآمدی و حل مسأله اجتماعی با توجه به متغیر میانجی
هوش اجتماعی انجام شد.
رو  :طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیهی
اف راد کمک رسان در سیل سال  1398خوزستان بود .به منظور تعیین حجم نمونه ،از فرمول
کوکران بر مبنای جامعه غیر تعریف شده استفاده شد و  387نفر به روش نمونهگیری خوشه-
ای انتخاب شدند .براین مبنا شهر خوزستان به  5منطقه جغرافیایی شامل شمال ،جنوب ،
شرق ،غرب و مرکز تقسیم شد .سپس از هر منطقه یک منطقه سیل زده به صورت تصادفی
انتخاب شدند و در هر منطقه ،دو کمپ اسکان سیلزدگان انتخاب و به آن مراجعه شد و به
صورت تصادفی آزمودنیهای غیر آسیب دیده که به منظور کمک رسانی به این مراکز مراجعه
نمودهاند ،انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهه ا شامل پرسشنامههای رفتار یاریرسانی
درخشنده نیا و نوری ( ،)1384ادراک خطر بینتین ( ،)1993خودکارآمدی شرر ( ، )1982
حلمسأله اجتماعی دزوریال و همکاران ( )2002و هوش اجتماعی ترمسو ( )2001بود.
یافتهها :نتایج حاصل از ضرایب غیر مستقیم در تحلیل مسیر نشران داد کره هروش اجتمراعی نمری-
تواند ،نقش میانجیگر را در رابطه بین سه متغیر ادراک خطر ،خودکارآمردی و حرل مسر له اجتمراعی
با رفتارهای یاری رسانی ایفا نماید ( )p> 0/05و تنها ضررایب مسرتقیم ادراک خطرر ،خودکارآمردی و
حل مس له اجتماعی با رفتارهای یاری رسانی مورد تأیید قرار گرفت (.)P<0/05
نتیجه گیری :با توجه به اهمیت نقش رفتارهای یاریرسان پرداختن به عوامل تأثیر گذار بر
این رفتارها بسیار مهم و حیاتی است.
کلمات کلیدی :رفتار یاریرسان ،ادراک خطر ،خودکارآمدی ،حل مسأله اجتماعی  ،هوش
اجتماعی

* این مقاله مستخرج از طرح پژوهشي با عنوان ارائه مدل پیش بیني رفتار های یاری رسان بر اساس متغیر های ادراک خحر ،خودکارآمدی و حل
مسئله اجتماعي با توجه به متغیر های میانجي مسئولیت پذیری و هو اجتماعي مي باشد.
 .1استاد ،گروه روانشناسي ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
*نویسنده مسول h_zare@pnu.ac.ir
 . 2استادیار ،گروه روانشناسي ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

19

...  خودکارآمدی و حل مسئله اجتماعی بر رفتارهای یاری رسان با توجه به،بررسی تأثیر ادراک خطر

Investigating the effect of risk perception, self-efficacy and
social problem solving on helpful behaviors according to the
mediating role of social intelligence
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Abstract
Introduction: Altruism is an important and practical feature,
especially in cases of natural disasters. This study aimed to
determine the model for predicting supportive behaviors based on
the variables of risk perception, self-efficacy, and social problem
solving concerning the mediating variable of social intelligence.
Method: The design of the present study was a descriptivecorrelational study and the statistical population of the study
included all contributors in the flood of 1398 in Khuzestan. To
determine the sample size, Cochran's formula based on an
undefined population was used and 387 people were selected by
cluster sampling. Based on this, the city of Khuzestan was divided
into 5 geographical regions including north, south, east, west, and
center. Then, a flooded area was randomly selected from each
area, and in each area, two flood camps were selected and referred
to it, and non-damaged subjects who had referred to these centers
to help were randomly selected. Data collection tools included the
Derakhshandeh Nia and Nouri Helping Behavior Questionnaire
(2005), Bean Perception (1993), Scherer Self-Efficacy (1982),
Dezorella et al.'s (2002) Social Problem Solving, and Tremso
(2001) Social Intelligence. To test the research hypotheses, the
statistical method of path analysis was used with the help of SP SS
and AMOS software version 22.
Results: The results of indirect coefficients in path analysis
showed that social intelligence cannot play a mediating role in the
relationship between the three variables of risk perception, selfefficacy, and social problem solving with helping behaviors, and
only direct risk perception coefficients are self-efficacy. And social
problem solving with supportive behaviors was approved.
Conclusion: Considering the importance of the role of helpful
behaviors, addressing the factors affecting these behaviors is very
important and vital
Keywords: Helping Behavior, Risk Perception, Self-Efficacy,
Social Problem Solving, social intelligence
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مقدمه
بالیای طبیعي نوعي از حوادثند که در اثر پدیدههای طبیعي یا فعالیتهای انساني ایجاد ميشوند و
ميتوانند آسی های اقتصادی ،از بین رفتن نیروی انساني و اختالا روانشناختي قابل تووجهي
مثل استرس پس از سانحه ،سوگهای حل نشده و غیره ایجاد نمایند .تصمیما مربوط به کمک
رساني در یک بالی طبیعي باید خیلي زود انجام پذیرد .یکي از مهم ترین ایون تصومیما وجوود
رفتارهای یاری رسان به مردم مناطق مختلف درگیر در بالی طبیعوي اسوت .در ایوران در هنگوام
وقوع یک بالی طبیعي وجود این رفتارهای هم از جان دولت و هم بوا مشوارکت موردم صوور
ميگیرد (معینیان ،رحیمي ،احمدی و پیوندی .) 1398 ،مردمي که نوعدوستي و ایثارگری دارنود ،در
مواقع بروز حوادث طبیعي نقش م همي در کمک به مردم مناطق آسوی دیوده ایفوا مي کننود .در
نوعدوستي فرد لزوما به دنبال کس منافع نیست ،هرچند که بدست آوردن این منافع امکان پذیر
است(سیپوسوا  ،1گرونیسن  ،2هلمینگ  ،3توماسلو  4و کوارپنتر  .) 2021 ،5یواری رسواني یکوي از انوواع
رفتارهای محلو اجتماعي است که انگیزههای نوع دوستانه و کمک به دیگران در آن بسیار قوی
است (سجادی نژاد و کهن .) 1390 ،با آموز رفتارهای یاری رسان از کودکي ميتووان بوه افوراد
کمک کرد تا در موقعیتهای اضحراری بهترین انتخوا را داشوته باشوند .ایون آموز هوا باعو
ميشود وقتي ما دیگران را درمانده و نیازمند مي بینیم بخشي از وجودموان بوا آنهوا همودلي کنود
(سیپوسوا و همکاران .) 2021 ،در شرای بحراني مثل وقوع سیل و زلزله این احساس همدلي در موا
بیشتر شده و سعي مي کنیم رفتارهای همنوع خواهانهای از خود نشان دهیم .کمک بوه هوم نووع
ميتواند تحت تاثیر عواملي مثل مسولیت پذیری ،هو اجتماعي و حول مسواله اجتمواعي باشود.
افراد مسولیت پذیر قادرند وظایفي را که به عهده شان قرار ميدهند ،به درستي ایفا کنند .آنها خود
را مسئول بهبود اوضاع و شرای ميدانند (بیرهوف ،ترجمه صدقي نژاد .) 1392 ،سجادیان و رضایي
( ) 1394بیان کردند افراد یاری رسان در خیراندیشي و نیوک خوواهي ،رعایوت قووانین و مقوررا
اخالقي ،مسئولیت فردی و اجتماعي توجه نسبت به عدالت ،کنترل دروني خود ،توجه به مراقبت از
خود و نیز سخاو و بزرگواری در مقایسه با دیگران امتیاز بیشتری کس کردند .همچنوین ،افوراد
یاری رسان در مقابله با یک گروه کنترل مت شکل از کساني کوه بوالقوه یواری دهنوده نبودنود ،در
معیارهای مسئولیت اجتماعي و همدلي عاطفي ،کنترل دروني و نگر به عدالت نمرهی بیشتری
به دست آوردند .موقعیتهای پرخحر از عوامل مهم تاثیر گذار بور رفتارهوای یواری رسوان اسوت.
ادارک خحر بر قضاو شناختي و رفتارهای تصمیم گیری اثر ميگوذارد (اا  6و وانوگ  .) 2015 ،7در
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مقایسه با موقعیتهای عادی رفتار فرد در موقعیت هایي که از لحاط رواني و رفتاری بور انگیختوه
ميشود ،خیلي متفاو است .مثال در موقعیتهای پر استرس که ادارک خحر نشان دهنده احتمال
آسی برای خود فرد زیاد است ،احتمال انجام رفتارهای یواری رسوان تحوت تواثیر قورار ميگیورد
(فیشر  1و همکاران .) 2011 ،شن تو  ،2ما  3و گو  ) 2018( 4بیان کردند در موقعیت هایي کوه احتموال
خحر زیاد برآورده مي شود احتمال رفتارهای یاری رسان کمتر از موقعیت هایي اسوت کوه احتموال
خحر کمتر برآورده ميشود .البته لرنر ( ) 2011بیان کرد عواملي مثل موقعیت محیحي که فورد در
آن قرار دارد نیز مانند عوامل دروني در این رفتارهای نقش دارد.
از سوی دیگر یکي از مهار های بسیار مهم در به دست آوردن رفتوار یواری رسوان ،احسواس
توانایي و مهار در انجام خدما نوعدوستانه است (بهفروز .) 1396 ،همه افراد در مسیر زندگي بوا
رویدادهای بحراني یا حتي حوادث طبیعي برخورد کنند .همه آنها ممکن است تشخیص بدهند که
یک موقعیت بحراني است و حتي عالقه به یاری دادن داشته باشند اما آنچه مهم است ،باور آنهوا
به داشتن احساس توانمندی در مواجهه با این موقعیت هاست .نوع برخورد انسانها با این موانع و
مشکال به ویژگیهای شخصیتي آنها مثل خودکارآمدی بواز مويگوردد .باورهوا ،دنیوای افوراد را
سازمان ميدهد و به تجربیاتشان معنا مي دهند .بندورا معتقد است خودکارآمودی عواملي مهوم در
احساس کفایت و شایستگي انسان است .انجام وظایف از سوی افراد مختلف با مهار های مشوابه
در موقعیتهای گوناگون به صور ضعیف ،متوس و یا قوی یا توس یک فرد در شرای متفواو
به باورهای خودکارآمدی آنان بستگي دارد (دوان  ،5مارتین  6و روهسنو  .) 2008 ،7به هموین دلیول
احساس خودکارآمدی ،افراد را یاری ميدهد تا با استفاده از مهار های ازم ،در برخورد بوا موانوع،
عملکرد محلوبي داشته باشند .عملکرد موثر هم به داشتن مهار ها و هم به باور در توانایي انجوام
مهارتها نیازمنود اسوت ( .سویف ) 1398 ،از دیودگاه شوناختي باورهوا نقوش تعیوین کننودهای در
خودکارآمدی فرد دارند .به همین دلیل باورهای کارآمدی در آسی شناسي رواني و اجتماعي نقش
مهمي دارد .هرچقدر فرد در زندگي خود موفقیت بیشتری کسو کنود ،خودکارآمودی او افوزایش
ميیابد و هرچقدر شکست بیشتری تجربه کند ،خودکارآمدی او کواهش ميیابود (لووو و چوویي ،8
.) 2013
هو اجتماعي از چندین مولفه شناختي ،هیجاني و رفتاری تشکیل شده است که بر احساس
توانمندی فرد در عملکرد موثر در موقعیتهای اجتماعي اثر گذار اسوت .هوو اجتمواعي توانوایي
1. Fischer
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استفاده از مهار های اجتماعي در اجرای تکالیف اجتماعي یا فهم فرد از نقش خود در رواب با
دیگران است .در واقع هو اجتماعي یعني شناخت درسوت و آگواهي از موقعیتهوای اجتمواعي،
مدیریت هیجان در این موقعیتها و تنظیم رفتار مناس با آن موقعیوت اسوت (لفتوین  1و بواری ،2
 .) 2016هو اجتماعي شامل آگاهي از رفتارهای مناس در یک موقعیوت اسوترس زا و از سووی
دیگر توانایي فرد برای انتخا رفتارهای مناس برای رویارویي با آن موقعیت و غافل گیور نشودن
برای رفتار مناس در موقیعتهای اجتماعي است (دلیس  ،3نوواک 4 ،کواک  5و اوسه .)2011 ،6
افراد با هو اجتماعي باا توانایي به کارگیری مهار های ارتباطي بوا دیگوران و همودلي بوا
آنها را دارند .هرچه فردی هو اجتماعي بیشتری داشته باشد ،احساس خودکارآمدی بیشتری دارد
(رضایي و خلیلزاده .) 1388 ،افراد با هو اجتماعي قادر به تولید رفتارهای کافي برای بوه دسوت
آرودن و رسیدن به اهداف اجتماعي خا خود هستند .بنابراین تلفیق دانش و توانایيهای علمي و
تجربي و توانایيهای اجتماعي مي تواند در دستیابي افراد به اهدافشوان مووثر باشود (خوالق خوواه،
نجفي و حسیني .) 1398 ،هو اجتماعي جدیدترین تحول در زمینوه فهوم ارتبواط بوین تعقول و
احساسا است .این که بتوان نگاه واقع بینانهای نسبت به ماهیت انسان داشت ،نشان ميدهد که
انسان نه منحق صرف است و نه عاطفه صرف بلکه ترکیبي از هر دو است (فرانکوسکي .) 2006 ،7
افرادی که هو اجتما عي باایي دارند در موقعیتهای حساس و بحراني احساس کارآمدی بااتر
دارند چون تعادل بین احساس و تعقل را پیدا مي کنند .این توانایي فرد را قادر به سازگاری و چالش
در زندگي مي کند .از جان دیگر هو اجتماعي را ميتوان قابلیت بواای درک ،ارزیوابي و بیوان
دقیق عواطف ،بکارگیری عواطف برای تصمیم گیری ،درک عواطوف ودانوش عواطفي ،و تنظویم
عواطف جهت افزایش رشد عاطفي و فکری تعریف کرد (یوسف و احمد  .)2007 ،8هو اجتمواعي
با داشتن مولفه هایي مثل دیدگاه گیری ميتواند موقعیتهای بحراني ميتواند باع بهبوود حول
مساله اجتماعي در مناطق بحراني شود (قیم.) 1399 ،
حل مسئله اجتماعي نوعي سازه شناختي رفتاری اسوت کوه شوامل جهوت گیوری مسوئله و
سبکهای حل مسئله است .منظور از جهت گیری مسئله ،ارزیابيها ،احساسا و باورهای عمومي
فرد در مورد توانمندیا جهت مواجهه با موقعیتهای استرس زا است که ميتواند به دو صور
جهتیابي مثبت مسئله  9و جهتیابي منفي مساله  10باشد (قبادی ،حبیبي کلیبر ،فرید و مصر آبادی ،
1. Loftin
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 .)1400حل مسئلة اجتماعي ،یک راهبرد کلي است که افوراد بوه وسویله آن بورای موقعیتهوای
چالش برانگیز راه حلهای مقابله ای مؤثر پیدا مي کنند .حل مسئلة اجوتماعي برای سازگاری روان
شناختي بسیار اهمیت دارد .وقتي توانایي حل مسئله اجتماعي پایین باشد ،فرد دچار اختالاتي مثل
اضحرا و افسردگي ميشود و اگر زیاد باشد باع افزایش احساس خودکارآمدی ميشود (چنوگ 1
و همکاران .) 2020 ،که این خود باع افزایش توانوایي فورد در حول مسواله اجتمواعي ميشوود.
بنابراین حل مسئله اجتماعي ميتواند به عنوان شاخصي از کفایت فوردی و نشوانهای از کیفیوت
زندگي و سالمت رواني در تعامال بین فردی مورد توجه قورار گیورد و از سووی دیگور افوزایش
توانایي حل مسئله اجتماعي ،راهبورد مقابلوهای مهموي اسوت کوه ميتوانود فورد را قوادر سوازد،
موقعیتهای مشکلآفرین روزمره و تأثیر هیجاني آنها را بووه خوبي کنترل کند و از ایون طریوق
تنیدگي روانشناختي را کاهش دهووود ،بوه حوداقل رسواند و یوا پیشووگیری نمایووود (رحمتوي،
هوشمندی ،موسوی انزهایي و دهاقین .)1399 ،حل مسئله ی اجتماعي فراینودی اسوت شوناختي
رفتاری که به وسیله ی آن فرد مي کوشد راه حل مناسبي را برای یک موقعیت استرس زا پیدا کند.
حل مساله اجتماعي یک فرایند چند بعدی تعاملي است که از دو مؤلفه اصلي نسبتا مستقل تشکیل
شده که عبارتند از :الف)جهت گیری مشکل و ) شیوههای های حل مساله .جهت گیری نسبت
به مساله ،یک فرای ند انگیزشي است که در سح خودآگاه فرد را برای حول مسواله اسوترس زا بور
ميانگیزاند و توانایيهای فرد را برای مقابله موثر با مشکل که شناخت مشکل و حل موفقیت آمیز
آن را در بر ميگیرد ،بر مي انگیزاند .افرادی که توانایي حل مساله اجتماعي باایي دارند ،معتقدنود
ميتوان ند مسایل اجتماعي مثل بي سازماني اجتماعي و هرج و مرجها را تغییر دهند .با توجه به این
که در شرای بحراني مثل بالیای طبیعي بي سازماني زیاد به چشم ميخورد ،تواناییي حل مسواله
اجتماعي باا مي تواند یک عامل تاثیر گذار بر فرایند مدیریت و یاری رساني باشود (زانوگ  ،2وو  3و
اسالینگ  .) 2020 ،4در موقعیتهای بحراني این توانمندی ميتواند باع بهبود عملکرد افراد گردد
زیرا فرد قادر است ارزیابي درستي از موقعیتهای بحراني کند .حول مسواله اجتمواعي بوه عنووان
شاخصي از کارآمدی فردی مي تواند نشان دهنده کیفیت زندگي در تعامال بین فردی باشد .حل
مسالهی اجتماعي ،یکي از عوامل مهم و تعیین کنندهی روان رنجوری است ،محالعا انجام شوده
در این حوزه ،اغل متغیر حل مسالهی اجتماعي را در ارتباط با اختاللهای محور یوکDSM- ،
 Vمورد بررسي قرار داده اند .از سوی دیگر شواهد نشان موي دهود کوه تغییرپوذیری سوح رفتوار
ا جتماعي افراد ميتواند با میزان ادراک خحر  5آنها ارتباط داشته باشد .پدیده ادراک خحر یک پدیده
تفسیری و انتخابي است .البته انتخابي بودن لزوما به معنای خود آگاه و هشویارانه بوودن نیسوت،
1. Chang
2. Zhang
3. Wu
4. Slensnick
5. risk perception
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یعني ممکن است پیش از آنکه هر فرد به تفسیر دریافتهای خود بپردازد ،به گونهای ناخودآگواه و
بر پایه عقاید و نگر های قبلي ،انتخا خود را انجام دهد (بشرپور ،جعفرتبار ،نریمواني و مسواح،
 .) 1392پایه و اساس ادارک خحر نیز به نحوه پرداز سه جنبه زیر مرتب است ) 1 :عامول ارز :
اشاره به بار تشویقي و تنبیهي هر رفتار دارد ) 2 .عامل زمان که اشاره به زمان ارائه یک پوادا یوا
تنبیه بعد از انتخا رفتارهای گوناگون دارد و  ) 3عامل احتماا که اشاره به قحعیوت یوا عودم -
قحعیت همراهي رفتار انتخا شده با درجاتي از پادا و تنبیه دارد (بشرپور.) 1394 ،
امروزه نقش نیروهای داوطلبي در امدادرساني به آسی دیدگان بالیای طبیعي بیش از پویش
مشخص و مورد تأکید قرار گرفته است .بر این اساس ،بخشي از تال سازمانهای امدادرساني به
شناسایي ،جذ و آموز نیروهای داوطل امداد و نجا معحوف شده است .آن چه در این زمینه
حائز اهمیت است ،شناسایي عواملي است که احتمال گرایش افراد را به نهادهای داوطلبانه خدما
امدادی بیشتر مي کند؛ این امر به مسئوان ذیرب در جهت شناسایي ،گوزینش و گموار هرچوه
بهتر و دقیقتر نیروهای داوطل کمک مي کنود .رفتارهوای یواری رسواني از جملوه ویژگويهوای
نیروهای امدادی و داوطل است که کمتر به آن پرداخته شده است .اگر چه از اواس دهوه 1960
محالعا و بررسيهای گستردهای در مورد یاریرساني و بيتفاوتي در رواب اجتماعي انجام شوده،
اما انجام چنین محالعاتي در ایران چندان مورد توجه نبوده و اطالعا چنداني در رابحه با این سازه
در ایران وجود ندارد .لذا با توجه به خالء پژوهشي موجود و با توجه به اهمیت این رفتار در هنگام
بروز بالیای طبیعي ،پژوهشي که بتواند به یک مدل پیشبیني کننده رفتارهوای یواریرسوان بور
مبنای ویژگي های فردی امدادگران و داوطلبین ارائه دهد انجام نگرفته است لوذا هودف از اجورای
پژوهش حاضر پیشبیني رفتارهای یاری رسان براساس متغیرهای ادراکخحر ،خود کارآمدی و حل
مسأله اجتماعي با توجه به نقش میانجيگر هو اجتماعي است.
روش
طرح پژوهش حاضر توصیفي از نوع همبستگي ميباشد .که متغیرها مرتب با شوکلگیری یواری
رساني در قال یک مدل مفهومي با رو معادا ساختاری مورد بررسي قرار ميگیرد .جامعوهی
آماری پژوهش شامل افراد کمک رسان در سیل سال  1398خوزسوتان بوود .رو و طورح نمونوه
گیری به صور خوشهای چند مرحلهای است .شهر خوزستان به  5منحقه جغرافیایي شامل شمال ،
جنو  ،شرق ،غر و مرکز تقسیم شدد .سپس از هر منحقه یوک منحقوه سویل زده بوه صوور
تصادفي انتخا شد و در هر منحقه ،دو کمپ اسکان سیل زدگان به صور تصادفي انتخا و به
آن مراجعه شد .تعداد نمونه پژوهش حاضر بر اساس فرمول محاسبه حجم نمونه جامعه غیر تعریف
شده کوکران 384 ،نفر محاسبه شد که جهت جلووگیری از ریوز حجوم نمونوه  400پرسشونامه
توزیع و درنهایت  387پرسشنامه تکمیل شده وارد فرای ند تحلیل شد .مالکهای ورود به پوژوهش
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شامل :دامنه سني بین  20تا  60سال برای زنان و مردان ،دارا بودن حداقل سواد خواندن و نوشتن
و تمایل و رضایت آگاهانه به شرکت در طرح پژوهش بود .همچنین مالکهای خروج شامل :ابتال
به یکي از یبماریهای شدید جسماني و یا ناراحتي شدی د رواني متواثر از شورای محیحوي و عودم
تمایل به ادامه همکاری بود.
ابزارهای پژوهش
الف) پرسشنامه رفتار یاری رسانی  :1در این پژوهش به منظور ارزیابي رفتوار یواری رسواني
آزمودنيها و با مرور پیشینه پژوهشي یک پرسش نامه کاغذ -مدادی رفتار یاری رساني کوه توسو
درخشنده نیا و نوری ( ) 1384تدوین شده است ،مورد استفاده قرار گرفت .این پرسشنامه شامل 38
سوال بود و در هر سوال به رفتارهای عیني و عملوي از یواری رسواني در زنودگي روزموره و یوا در
شرای بحراني اشاره شده است .پاسخ دهي به پرسش نامه رفتار یاری رساني به صور بلي ،خیور
و تا حدودی بود .پاسخ بله نمره ( ،)2تا حدی ( ) 1و پاسخ خیر نمره ( ) 0تعلق ميگیرد .نموره هور
سوال از ( ) 0تا ( ) 2قابل تغییر است .حداقل نمره که از ایون پرسوش ناموه کسو ميشوود ( ) 0و
حداکثر ( ) 76است .مجموع نمره این پرسش نامه نشان دهنده نموره فورد در رفتوار یواری رسواني
است .این محققین ،ضری روایي همزموان ایون پرسشونامه را  0/331گوزار کردنود .همچنوین
پایایي این ابزار را به شیوه آلفای کرونباخ  0/814 2گزار کردند.
ب) پرسشنامه ادراک ریسک بینتیین  :)1993 ( 3ایون آزموون دارای هفوت گویوه
مي باشد که بهصور مقیاس لیکور از کوامالً مووافقم (نموره  ) 1توا کوامالً مخوالفم (نموره )5
نمرهگوذاری ميشوود .ضوری پایوایي ایون پرسشوونامه به وسویله آلفوای کرونبواخ برابور بووا 0/89
محاسبهشده است .زارع و عر شیباني ( ) 1390ضری روایوي محتووایي ایون پرسشونامه را تائیود
کردهاند .ناظمي و صفارینیا ( ) 1394ضری آلفوای محاسبهشوده بورای ایون پرسشونامه را 0/71
گزار نمودند.
پرشسنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعي ( :) SPSI-Rفرم کوتاه پرسشنامه تجدیدنظر
شده حل مسئله اجتماعي (SPSI-R؛ دزوریال و همکاران ،)2003 ،یک ابزار خود گزارشي از نووع
لیکر و دارای  25سوال بوده که پن خرده مقیاس خرده مقیاس مي باشد که دو مقیواس جهوت
گیری مثبت به مسئله( ) PPOو حل مسئله منحقي ( ) RPSبه عنوان خرده مقیاس حل مسئله
سازنده ،در نظر گرفته ميشوند و به صور مثبت نیز نمره گذاری ميشوند .اما دیگر مقیاسها که
شامل سبک تکانشوي /بوي احتیواط( ،)ICSسوبک اجتنوابي( ) ASو جهوت گیوری منفوي بوه
مسئله(  ) NPOهستند ،خرده مقیاسهای حل مسئله ناکارآمد را تشکیل ميدهند ،که به صوور
1. helping behavior questioner
2. Kronbukh alpha
3. ben ten Risk Perception Questionnaire
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منفي(معکوس) نیز نمره گذاری مي شوند.بنابراین بر اساس این ابزار توانایي حل مسوئله اجتمواعي
«خو » توس نمرا باا در  RPS ،PPOو نمرا پایین در  ICS ،NPOو  ASمشوخص
ميشود درحالیکه توانایي حل مسئله اجتماعي «ضعیف» توس نمرا پایین در  PPOو  RPSو
نمرا باا در  ICS ،NPOو  ASمشخص ميشود .پایایي آزمون مجدد برای ایون پرسشونامه
بین 0/68تا  0/91و ضری آلفای ان بین  0/69تا  0/95گزار شده اسوت (دزوریوال و همکواران،
 .) 2003روایي سازه این پرسشنامه نیز با استفاده از تحلیل عاملي اکتشافي و همبسوتگي بوا دیگور
مقیاسهای حل مسئله و سازههای روانشناختي همپو  ،مورد تایید قرار گرفته اسوت (دزوریوال و
همکاران .) 2004 ،در ایران مخبری ،درتاج و دره کردی ( ،)1389ضری آلفای  0/85را بورای پون
عامل سنجیده شده و ضری پایایي بازآزمایي  0/88را برای پرسشنامه حل مسئله اجتماعي کوتواه
شده بدست آوردند .همچنین در این تحقیق بررسي ساختار عاملي بیانگر وجود پون عامول اشواره
شده در باا مي باشد .همه تحلیلهای روایي SPSI ،را به عنوان یک مقیاس حل مسئله اجتماعي
تایید کرده است(به نقل از مخبری و همکاران.)1390 ،
3
2
ج) مقیاس هوش اجتماعی ترومسو  :1این پرسشنامه توس سیلورا  ،مارتین یوسون و
داهل  ) 2001( 4تهیه شده است ،که سه حوزه هو اجتماعي یعني پورداز اطالعوا اجتمواعي،
مهار های اجتماعي و آگاهي اجتماعي را ميسنجد .این پرسشنامه از  21گویه تشکیل شده اسوت
و در این پرسشنامه از پاسخ دهندگان خواسته ميشود تا عقاید خودشان دربارۀ هر گویه را بور روی
یک مقیاس  7درجهای مشخص کنند .در سؤاا  16 ،15 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1و  19برای گزینه
کامالً مخالفم ،مخالفم ،تاحدودی مخالفم ،نظری ندارم ،تاحدودی موافقم ،موافقم و کامالً موافقم
به ترتی نمرههای  1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7منظور شده است و بقیه گویهها به صور بر عکس نمره
گذاری ميشود .به این ترتی حداقل نمره کل گویههای این ابوزار برابور  21و حوداکثر نموره آن
برابر  147ميباشد .در پژوهش رضایي ضری پایایي آلفای کرانباخ برای کل مقیاس  0/75و برای
خردهمقیاس پرداز اط العا اجتماعي ،مهارتهای اجتماعي و آگاهي اجتماعي بوه ترتیو برابور
 0/66 ،0/73و  0/64به دست آمد .همچنین ضری پایایي بازآزموایي بورای کول مقیواس  0/81و
برای خرده مقیاسهای پرداز اطالعا اجتماعي ،مهارتهای اجتماعي و آگاهي اجتماعي به ترتی
برابر  0/86 ،0/76و  0/66بود.

1. T romso
2. Silvera
3. Martinssen
4. Dahl
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یافتهها
نتای بررسي ویژگيهای جمعیتشناختي نشان داد که  61درصد ( 236نفر) افراد شورکتکننده در
پژوهش را مردان و  39درصد ( 151نفر) را زنان تشکیل دادهاند .میانگین و انحراف استاندارد سون
امدادگران و داوطلبین به ترتی برابر با  40/38و 12/20مويباشود .از نظور وضوعیت تحصویال ،
 36%/4افراد شرکت کننده دیپلم و پایینتر %40/3 ،دارای تحصیال کارداني و کارشناسي و %23/3
دارای تحصیال تکمیلي ميباشند.
جدول  .1دادههای توصیفی
نرمالیتی

انحراف

متغیر

کمینه

بیشینه

میانگین

ادراک ریسک
خودکارآمدی
حل مسئله
اجتماعي
هو اجتماعي
یاری رساني

9
19

34
75

21/345
48/946

4/539
9/513

45

111

75/466

11/082

0/046

54
17

112
60

81/515
40/024

11/637
7/224

0/039
0/45

درجه

معنی

آزادی

داری
0/041
0/093

استاندارد

آماره
0/049
0/043

371
371
371

0/067

371
371

0/200
0/078

اجتماعي و81/515

دادههای توصیفي نشان دهنده این است که بیشترین میانگین برای هو
و کمترین برای ادراک ریسک  21/345ميباشد.
مدل پیشبیني رفتارهای یاری رسان بر اساس متغیرهای ادراک خحور ،خودکارآمودی و حول
مسئله اجتماعي با توجه به متغیرهای میانجي هو اجتماعي از براز محلوبي برخوردار است.
برای بررسي نقش میانجي هو اجتماعي در رابحه متغیرهای ادراک خحور ،خودکارآمودی و
حل مسئله اجتماعي با رفتارهای یاری رسان بر از رو مسیر استفاده شده است .مدل پیشونهادی
براز شده در شکل  3- 4نشان داده شده است .در این مدل ضرای رگرسیوني در باای پیکانها
و مقادیر خحا با نماد  eآورده شده است.
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شکل  . 1مدل اولیه ترسیم شده برازش شده

با توجه به شکل شماره  3- 4و مدل ساختاری پیشنهادی براز شده بیان ميشود که ضرای
رگرسیون میزان تاثیر خشونت خانوادگي بر راهبردهای منفي تنظیم هیجان  ،0/69تواثیر خشوونت
خانوادگي بر رفتارهای خود آسی رسان  0/27و تاثیر راهبردهای منفي تنظیم هیجان بر رفتارهای
خود آسی رسان  0/31است (.)p<0/01
جدول  .2ضرایب کل ،مستقیم و غیر مستقیم استاندارد شده
مسیرهای رگرسیونی
حل مسئله اجتماعي  »-هو

اجتماعي
اجتماعي

خودکارآمدی  »-یاری رساني
ادراک ریسک  »-هو

اجتماعي

ادراک ریسک  »-یاری رساني
هو

مستقیم

مستقیم

0/132

0/126

---

0/132

0/126

0/006

0/161

0/161

---

0/161

0/154

0/007

0/119

0/119

---

0/117

0/112

0/005

0/044

0/044

---

اثر کل

حل مسئله اجتماعي  »-یاری رساني
خودکارآمدی  »-هو

اثر

اثر غیر

اجتماعي  »-یاری رساني
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با توجه به جدول  10- 4ضری اثر غیر مستقیم حل مسئله اجتماعي  »-یاری رساني ،0/006
خودکارآمدی  »-یاری رساني  0/007و ادراک ریسک  »-یاری رساني  0/005برآورد گردیود .لویکن
جهت بررسي براز مدل و تایید نقش متغیر میانجي در ادامه به بررسي نیکویي بوراز مودل و
بو استراپ مسیر غیر مستقیم خشونت خانوادگي بر رفتارهای خود آسوی رسوان پرداختوه شوده
است.
جدول .3شاخصهای نیکویی برازش مدل ترسیمی نهایی
شاخص برازندگی

GFI

AGFI

TLI

IFI

NFI

CFI

RMSEA

مدل پیشنهادی

0/996

0/979

0/932

0/982

0/925

0/979

0/028

با توجه به جدول  11- 4تمام شاخصهای براز محلوق و نسوبي در سوح بسویار خوو و
نزدیک و بااتر از  0/90قرار گرفته است .همچنین شاخص بوراز محلوق  RMSEAبرابور بوا
 0/028است .بنابراین مدل مورد براز از براز خووبي برخووردار اسوت .همچنوین مقودار کوای
اسکوئر به دست آمده برای این مدل برابر با  1/284است کوه در سوح  P>0/01معنوادار بووده
است .در جدول  12- 4به بررسي نتوای حاصول از روابو واسوحههای بوا اسوتفاده از رو بوو
استراپ  1پرداخته شد.
جدول  .4بوت استراپ مسیر واسطهای اعتبار برند
مسیر
حل مسئله اجتماعي  »-یا ری رساني
خودکارآمدی  »-یاری رساني
ادراک ریسک  »-یاری رساني

بوت

خطای

حد

حد

معنی

استراپ

استاندارد

پایین

باال

داری

0/006
0/007
0/005

0/008
0/009
0/008

- 0/003
- 0/006
- 0/010

0/014
0/019
0/030

0/424
0/407
0/429

با توجه به جدول  11- 4فاصلههای اطمینان برای مسیر حل مسئله اجتماعي  »-یاری رساني
از  - 0/003تا  ،0/014خودکارآمدی  »-یاری رساني از  - 0/006تا  0/019و ادراک ریسک  »-یواری
رساني  - 0/010و  0/030است که حاکي از قرار گرفتن صفر در این فاصله است .ایون نتیجوه بوه
تایید مسیر غیر مستقیم مسئولیت پذیری اجتماعي در رابحه حل مسئله اجتماعي ،خودکارآمودی و
ادراک ریسک با یاری رساني نمي انجامد(.) p> 0/05

1. Bootstrap
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بحث و نتیجهگیری
مدل پیشبیني رفتارهای یاری رسان بر اساس متغیرهای ادراک خحر ،خودکارآمدی و حل مسوئله
اجتماعي با توجه به متغیرهای میانجي هو اجتماعي از براز محلوبي برخووردار اسوت .نتوای
حاصل از ضرای غیر مستقیم در تحلیل مسیر نشان داد که هوو اجتمواعي نموي توانود نقوش
میانجي گر را در رابحه بین سه متغیر ادراک خحر ،خودکارآمدی و حل مسئله اجتماعي با رفتارهای
یاری رساني ایفا نماید ( ) p> 0/05و تنها ضرای مستقیم ادراک خحر ،خودکارآمدی و حل مسئله
اجتماعي با رفتارهای یاری رساني مورد تایید قرار گرفت (.)P<0/05
رفتارهای یاری رسان تحت تاثیر عوامل مختلفي قرار دارد که از آن جملوه ميتووان بوه ادراک
خحر اشاره کرد .ادراک خحر یعني قضاو ذهني که انسانها در مورد ویژگيها و شد خحر دارند
و مفهوم مهمي در مبح خحرپذیری است .قضاو های ما در مورد خحرها ،یا پیش بینوي میوزان
آن تحت تاثیر عوامل بیروني و دروني است .یک عامل مهم این است که با یک خحر چقدر آشونا
هستیم .اگر فکر کنیم که یک موقعیت خحرناک را به خوبي ميشناسیم چون تا اکنون چندین بار
با آن مواجه شده ایم ،میزان خحر را پایین تر ارزیابي مي کنیم و برعکس (روزنبلوم ،شاهار ،الهرار و
دنینو  .) 2008 ،1منظور از ادراک خحر در بالیای طبیعي ،قدر شناسایي ،چگونگي اجتنا  ،مواجه و
پاسخ به خحرها در زمان وقوع بال است .افرادی که مثال در سازمانهای یاری رسان مثول صولی
سرخ هستند ،به دلیل مواجه مکرر با خحرا  ،قدر خحر را پایین تر ارزیابي مي کنند و همین بوه
آنها در حفظ خونسردی و توانایي بیشتر برای ادارک خحر کمک مي کند .از سوی دیگر ادراک خحر
باا مي تواند باع کاهش احساس کارآمدی در فرد شود یعني افراد در موقعیتهای مختلوف اگور
ادراک بواایي از خحور داشوته باشوند ،عملکورد ضوعیف توری خواهنود داشوت .چوون اعتقوادا
خودکار آمدی ممکن است بر اساس برخي از عوامل مانند ارزیابي توانایيهای کنوني ،سوختي درک
شده فعالیت ،میزان تال مورد نیاز ،میوزان حمایوت دریوافتي ،دسوتاوردهای گذشوته و الگوهوای
موفقیت یا شکست تغییر کند (کربالیي و کرمي .) 1398 ،با وجود این افراد دارای ادارک خحر باا
اگر هو اجتماعي خوبي داشته باشند که بتوانند عملکرد محلو را در موقعیتهای اجتماعي بوه
خوبي پیشبیني کنند ،عملکرد محلو تری دارند تا زماني که آنها قادر به پیشبینوي موقعیوت و
عملکردهای مناس نباشند یا خحر را بیش از حد برآورد کنند .افراد دارای هو هیجاني پوایین از
سازگاری پاییني برخودارند ،زیرا هو هیجاني با به کارگیری مهار های ارتباطي مثل همدلي بوه
بهبود رواب فرد و سازمان دهي محیحي مي پردازند .هوو اجتمواعي در تعامول بوا حول مسواله
اجتماعي و ادارک خحر باع بهبود توانایيهای فرد در موقعیتهای بحرانوي ميشووند .هور نووع
هوشي قادر به ایجاد سازگاری با محوی اسوت و هوو اجتمواعي توانوایي سوازگاری بوا محوی
اجتماعي را ایجاد ميکند.
1. Rosenbloom, Shahar, Elharar & Danino

31

بررسی تأثیر ادراک خطر ،خودکارآمدی و حل مسئله اجتماعی بر رفتارهای یاری رسان با توجه به ...

از سوی دیگر ،حل مسئلة اجتماعي ،یک راهبرد کلي اسوت کوه افوراد بوه واسوحة آن بورای
موقعیتهای چالش برانگیز پاسخهای مقابله ای کارآمد پیدا مي کنند .حل مسئلة اجوتماعي بورای
سازگاری روان شناختي و اجتماعي بسیار مهم است ،زیرا در گسترۀ موقعیتهای تنشزا ،بر کارکرد
انحباقي و عملکرد سازگارانهای تأثیر ميگذارد .حل مسأله اجتماعي فرایندی شوناختي ،هیجواني و
رفتاری است که شخص قصد دارد برای مشکالتي که در زندگي روزمره با آن مواجه ميشود ،راه -
حلهای موثر یا سازگارانه کشف مي کند .طبق این تعریوف حول مسواله یوک فعالیوت هوشومند،
عقالني و هدفمند است .توانایي حل مسأله با احساس شایسوتگي اجتمواعي ،سوالمت عموومي و
همین طور با انحباق پذیری ،سازگاری و حل مشکال اسوترسزا (کوه رابحوه قووی بوا عملکورد
شخصي و ا جتماعي دارد) ارتباط دارد.
هو اجتماعي و حل مساله اجتماعي باا بوا افوزایش خودکارآمودی ميتوانود باعو بهبوود
عملکرد فرد در موقعیتهای پرخحر شود .خودکارآمدی باا ميتواند در کاهش ادراک خحر نقوش
داشته باشد .در کل وجود متغیرهایي مثل احساس توانمندی ميتواند تحت تاثیر هوو اجتمواعي
فرد بر رفتارهای یاری رسان و کیفیت آن اثرگذار باشد .برای بهبود رفتارهای یاری رسوان پیشونهاد
مي شود که مهار هایي که باع افزایش عملکورد افوراد در موقعیتهوای پرخحور ميشوود ،بوه
گروههای یاری رسان آموز داده شود.
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