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خودکارآمدی ،هویت اجتماعي ،تاب آوری با نقش میانجي امید انجام شد.
روش کار :پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،همبستگي با رویكرد مدل
ساختاری بود .از جامعه کارکنان یک شرکت دولتي ،با استفاده از روش تصادفي ساده  303نفر
انتخاب شد و پرسشنامههای پژوهش شامل هویت اجتماعي (جنكینز ،)6009 ،امیدواری (اشنایدر و
همكاران ،)1881 ،مقیاس تابآوری (کانر و دیویدسون ،)6003 ،خودکارآمدی (شرر و
همكاران )1896،و مشارکت اجتماعي (درستكار )1381 ،بود .برای تحلیل دادههای پژوهش از آزمون
همبستگي پیرسون ،آزمون رگرسیون چندمتغیری و جهت برازش مدل اندازه گیری پژوهش از تحلیل
عاملي تاییدی استفاده شد.
نتایج :نتایج نشان داد که امید ،هویت اجتماعي ،تابآوری و خودکارآمدی بر مشارکت اجتماعي
تاثیر مستقیم دارند ( .)p≥0/002همچنین هویت اجتماعي ،تابآوری و خودکارآمدی با نقش
میانجيگری امید بر مشارکت اجتماعي تاثیر دارد (.)p≥0/002
نتیجه گیری :با توجه به اهمیت مشارکت اجتماعي در سازمانها ،ميتوان از نتایج این پژوهش به
منظور پیشبیني و تقویت مشارکت اجتماعي استفاده کرد.
کلمات کلیدی :مشارکت اجتماعي ،خودکارآمدی ،تاب آوری ،هویت اجتماعي ،امید
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مقدمه

عالوه بر آن ،پژوهشها همچنین نشان داده است که برای مشارکت

پایداری ،ثبات و تداوم زندگي بشری در گرو مشارکت و همكاری

اجتماعي ،ظرفیتها و توانایيهایي باید در فرد وجود داشته باشد تا

آنها به منظور دستیابي به زندگي مرفهتر و مطلوبتر است .این در

بتواند تضاد دیدگاهها و عقاید را تحمل کرده و به خوبي بتواند با

حالي است که بسیاری از جامعه شناسان نیز بر این باورند که جامعه

شرایط چالشي اجتماعي خود را انطباق دهد .اصطالحاً به این

پذیری تنها از طریق مشارکت و کنش متقابل صورت ميگیرد.

توانایي ،تاب آوری گفته ميشود ( .)1تاب آوری یک توانمندی

بنابراین ،بدون در نظر گرفتن ماهیت مشارکت اجتماعي و بعد

ذاتي نبوده و قابـل دسـتیابي است و زماني حاصل ميشود که عوامل

اجتماعي انسان ،درک ناقصي از او و توانایيهای او ميتوانیم داشته

حفاظتي مناسب به رغم وجود عوامل خطرزا در زندگي افراد تاب

باشیم .امروزه ،کشورهای پیشرفته دنیا متوجه شدهاند که برای

آور حضور داشته باشند(.)9

دستیابي به توسعه پایدار باید تالش کنند تا نهادهای مدني و

عامل دیگری که پژوهشها به ارتباط تنگاتنگ آن با مشارکت

اجتماعي خود را توسعه داده و زمینههایي نیز برای توسعه مشارکت

اجتماعي تاکید کرده اند ،هویت اجتماعي است .هویت ،بر اساس

اجتماعي مردم در عرصههای مختلف فراهم کنند(.)1

دیدگاه اریكسون ،مقوله ای رواني -اجتماعي است .به این معني که

در پژوهشي تاریخي ،کاتوزیان ویژگي فرهنگي ایرانیان را یک نوع

فرد هویت خود را در تعامل با محیط بیروني به دست ميآورد .به

شخص گرایي ميداند که چندان حاضر به مشارکت اجتماعي و

این ترتیب ،هویت اجتماعي فرد شكل ميگیرد .پژوهشهای

تقسیم قدرت در فعالیتهای جمعي نیستند ( .)6در همین راستا،

گوناگوني نیز به بررسي رابطه هویت اجتماعي و مشارکت اجتماعي

قاضي مرادی یكي از مهمترین ویژگي جامعه ایراني را در

پرداختهاند که حاکي از ارتباط مثبت و معني دار این دو مقوله مي-

خودمداری آنها دانسته است که به موجب آن چندان در

باشند (.)8

فعالیتهای اجتماعي مشارکت فعال و اثربخش ندارند (.)3

دوشادوش تماميعوامل یادشده که ارتباط تنگاتنگي با مشارکت

این وضعیت در حالي است که یكي از مهمترین ره آوردهای توسعه

اجتماعي دارند ،امید نیز نقش بسزایي در این میان ایفا ميکند .امید،

پایدار ،مشارکت اجتماعي ميباشد .از اینرو ،باید برای برون رفت از

فرآیندی است که طي آن افراد اهداف خود را تعیین مي کنند،

این مشكل چاره اندیشي کرد .مروری بر پژوهشهای مربوطه نشان

راهكارهایي برای رسیدن به آن اهداف خلق میكنند وانگیزه الزم

ميدهد که عوامل مختلفي ميتواند در این زمینه نقش آفریني کنند.

برای به اجرا درآوردن این راهكارها را ایجاد کرده و در طول مسیر

یكي از این موارد ،خودکارآمدی استDeci .کارآمدی را در این

حفظ مي کنند ( .)10پژوهش حاضر درصدد است تا از طریق

قالب تعریف کرده و معتقدند که افراد تالش ميکنند عامل رفتار

خودکارآمدی ،تاب آوری و هویت اجتماعي با نقش میانجي گری

خود باشند ،استقالل فردی داشته باشند و در برابر محدودیتها

امید ،میزان موفقیت مشارکت اجتماعي را پیش بیني کند .مدل

مقاومت کنند .دومین حوزه و دیدگاه و شاید رایج ترین حوزه

مفهوميتحقیق به قرار زیر است:

تحقیقات مربوط به خودکارآمدی برگرفته از نظریه یادگیری
اجتماعي(شناخت اجتماعي) است ( .)5خودکارآمدی عبارت است
از انتظار فرد از خود ( .)2در واقع  Banduraمعتقد است که
انتظارات و باورهای مربوط به عاملیت فردی برای رفتار مهم هستند.
توجه به مساله خودکارآمدی از آن جهت حائز اهمیت است که
مطالعات متعددی ارتباط بین احساس خودکارامدی و رفتار را در
حوزه های مختلف به خوبي نشان دادهاند (.)2

شكل  -1مدل مفهوميتحقیق
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آرنوش درستكار و همكاران

روش کار

همكــاران  0/13اثبــات شــده اســت .در ایــن پــژوهش نیــز درســتي

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگي با استفاده از روش الگوی

ابــزار بــا اســتفاده از نظــر متخصصــان تاییــد و قابلیــت اعتمــاد بــا

علي یا معادالت ساختاری ميباشد .هدف از آن بررسي رابطه سازه-

استفاده از آلفای کرونباخ  0/18به دست آمد.

های نهان برونزاد و درونزاد موجود در مدل و در نهایـت تـدارک

-3پرسشنننامه هویننت اجتمنناعی :ایــن پرسشــنامه بــا توجــه بــه

مدلي علي برای پیشبیني مشارکت اجتماعي بود .جامعه آماری ایـن

دو بعــد هویــت فــردی و جمعــي برگرفتــه از

نظریــات جنكینــز1

پژوهش شـامل تمـاميکارکنـان یـک شـرکت دولتـي (از آنجـا کـه

( )16توســـط صـــفارینیـــا و روشـــن ( )13ســـاخته شـــده اســـت.

شرکت مربوطه اجازه انتشار نام و نشان خود را نداده است از بررسي

مشــتمل بــر  60گویــه مــيباشــد کــه  10گویــه آن نشــاندهنــده بعــد

و توضیح جزئیات مربوطه خودداری ميشود) بود کـه بـا اسـتفاده از

فــردی و  10گویــه دیگــر نشــان دهنــده بعــد جمعــي اســت .الزم بــه

روش نمونهگیری تصادفي ساده  302نمونه انتخـاب شـد .بـه منظـور

ذکــر اســت کــه تعــدادی از گویــههــا نیــز بــه صــورت معكــوس

اجرا ،پرسشنامههای پژوهش همزمان به آزمودنيها ارائه شد قبـل از

نمــرهگــذاری مــيشــوند .نشــان مــيدهــد کــه پرسشــنامه هویــت

توزیع پرسشنامهها جهت ترغیب آزمودنيها به پاسخگویي صادقانه،

اجتمـــاعي از درســـتي و قابلیـــت اعتمـــاد قابـــل قبـــولي برخـــوردار

اهداف تحقیق و اهمیـت آن توضـیح داده شـد .معیارهـای ورود بـه

اســت و مـــيتوانــد مـــورد اســتفاده محققـــان و متخصصـــان روان

برای شرکت در پـژوهش عبارتنـد از الـف رضـایت داوطلـب بـرای

شناســي اجتمــاعي و علــوم اجتمــاعي قــرار گیــرد ( .)13در ایــن

مشــارکت در تحقیــق -6داشــتن حــداقل مــدرک دی ـ لم -نداشــتن

پــژوهش نیــز درســتي ابــزار بــا اســتفاده از نظــر متخصصــان تاییــد و

اختالل روان زشكي - -5عدم سوء مصرف مواد

قابلیــت اعتمــاد بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ  0/96بــه دســت

ابزار پزوهش

آمد.

-1پرسشنامه مشارکت اجتماعی :از آنجا که پرسشنامههای

-5پرسشنامه تابآوری :این پرسشنامه  62گویه دارد و کانر و

موجود دربردارنده ابعاد و مولفههای پژوهش حاضر نبود ،پژوهشگر

دیویدسون در سال  6003آن را با مرور منابع پژوهشي 1818- 1881

پرسشنامه محقق ساخته ای در این ارتباط طراحي کرد .بنابراین این

در حوزه تابآوری تهیه کردند ( .)15کانر و دیویدسون ضریب

پرسشنامه توسط محققان همین پژوهش در قالب  60گویه به صورت

آلفای کرونباخ مقیاس تابآوری را  0/98گزارش کردهاند.

لیكرت پنج درجهای ساخته شد .به منظور بررسي درستي پرسشنامه

همچنین ضریب پایای حاصل از روش بازآزمایي در یک فاصله 5

از نظرات  10متخصص استفاده شد؛ ضریب درستي ابزار  0/92به

هفتهای  0/91بوده است .این مقیاس در ایران توسط محمدی

دست آمد که نشان از قابل قبول بودن درستي ابزار است و قابلیت

( )1395هنجاریابي شده است .وی برای تعیین قابلیت اعتماد مقیاس

اعتماد نیز با استفاده از آلفای کرونباخ  0/95بدست آمد.

تابآوری کانر و دیویدسون از روش آلفای کرونباخ بهره گرفته و

-2پرسشنننننامه خودکارآمنننندی :مقیــــاس خودکارآمــــدی

ضریب قابلیت اعتماد  0/98را گزارش کرده است ( .)12پژوهش

عمــوميشــرر و همكــاران در ســال 1896دارای  11عبــارت اســت.

حاضر برای تعیین قابلیت اعتماد این پرسشنامه از روش آلفای

شــرر و همكــاران بــدون مشــخص کــردن عوامــل و عبــارات آنهــا

کرونباخ استفاده شد و میزان قابلیت اعتماد آن با روش مذکور برابر

معتقدنــد کــه ایــن مقیــاس ســه جنبــه از رفتــار شــامل میــل بــه

 0/92بدست آمد.

آغــازگری رفتــار ،میــل بــه گســترش تــالش بــرای کامــل کــردن

-0پرسشنننامه امینند :پرسشــنامه امیــدواری بــود کــه توســط

تكلیــف و متفــاوت در رویــارویي بــا موانــع را انــدازه گیــری مــي-

اشــنایدر در ســال  6000تهیــه شــده اســت دارای  16ســوال بــوده و

کنــد .نمــره گــذاری پرسشــنامه خــود کارآمــدی بــر اســاس یــک

هــدف آن ارزیــابي میــزان امیــد بــه زنــدگي در افــراد مــيباشــد

مقیــاس  2درجــه ای انجــام مــيگیــرد؛ بنــابراین بیشــترین امتیــاز ایــن

(..)10از ایــن عبــارات  5عبــارت بــرای ســنجش تفكــر عــاملي5 ،

پرسشــنامه  92و کمتــرین امتیــاز آن  11مــيباشــد .)11( .شــایان

عبــارت بــرای ســنجش تفكــر راهبــردی 5 ،عبــارت انحرافــي اســت

ذکــر اســت کــه روایــي و پایــایي پرسشــنامه در پــژوهش براتــي
بختیــاری بــه میــزان  0/18و همچنــین در پــژوهش ملــک شــاهي و

Jenkines

1
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 .بنــابراین ایــن پرسشــنامه دو زیــر مقیــاس عامــل و راهبــرد را انــدازه

درســـتي ابـــزار بـــا اســـتفاده از نظـــر متخصصـــان تاییـــد و قابلیـــت

گیــری مــيکنــد ..بــرای مثــال پــژوهش نصــیری و جوکــار قابلیــت

اعتماد با استفاده از آلفای کرونباخ  0/80به دست آمد.

اعتمـــاد را  0/15گـــزارش کردنـــد ( .)12در ایـــن پـــژوهش نیـــز
یافتههای پژوهش
جدول  -1پارامترهای مدل اندازه گیری پژوهش در تحلیل عاملي تأییدی
بار عاملی استاندارد

بارعاملی استاندارد
)(β

متغیر مکنون -نشانگر
تاب آوری -تصور از شایستگي فردی

1

0/139

نشده ()b

خطای استاندارد

نسبت بحرانی

تاب آوری -اعتماد به غرایز

0/151

0/283

0/029

**10/99

تاب آوری -پذیرش مثبت تغییر

0/263

0/150

0/025

**

تاب آوری -کنترل

0/506

0/216

0/039

**

تاب آوری -تاثیرات مثبت

0/191

0/390

0/031

امیدواری-قدرت راهیابي

1

0/106

امیدواری -قدرت اراده

1/162

0/963

مشارکت اجتماعي-مشارکت ناشي از جو سازماني

1

0/210

5/942

5/800

مشارکت اجتماعی -مشارکت ناشی از خودانگیختگی

0/105
5/125

11/26
10/22

**

2/06

**

10/90

**

4/81

جدول( )1بار عاملي استاندارد نشده(،)bبار عاملي استاندارد(،)β

فیدل( 1882به نقل از میرز ،گامست و گوارینو ،)6002 ،بارهای

خطای استاندارد و نسبت بحراني را نشان مي دهد .روابط بین

عاملي پایینتر از  0/36را ضعیف تلقي ميکنند .در مجموع با توجه

عاملها و نشانگر های مربوط به آنها معنادار و در جهت مورد

به شاخصهای برازندگي مدل اندازه گیری و بارهای عاملي

انتظار است .باالترین بار عاملي متعلق به نشانگر مشارکت ناشي از

نشانگرها چنین نتیجه گیری شد که نشانگرهای مدل اندازه گیری از

خودانگیختگي(  )β=0/816مشارکت اجتماعي و پایین ترین بار

توان مطلوب برای اندازه گیری متغیرهای مكنون پژوهش حاضر

عاملي متعلق به نشانگر تاثیرات مثبت ( )β=0/390تاب آوری بود.

برخوردارند .شكل( )1مدل اندازهگیری پژوهش و بارهای عاملي آن

همچنان که مالحظه ميشود ،همه بارهای عاملي باالتر از 0/36

با استفاده از دادههای استاندارد را نشان ميدهد.

است .این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تاباچینک و

شكل  -6مدل اندازه گیری پژوهش و بارهای عاملي آن با استفاده از دادههای استاندارد

آرنوش درستكار و همكاران

 -598ارائه مدل ساختاری مشارکت اجتماعي بر مبنای خودکارآمدی ،هويت اجتماعي و تابآوری بر اساس نقش میانجیگری امید

ارزیابي شاخصهای برازندگي مدل ساختاری نشان داد که مدل با

چنین نتیجه گیری شد که مدل علي مبتني بر تبیین مشارکت

دادههای گردآوری شده برازش مطلوب دارد (،=df32( = 29/21

اجتماعي بر اساس هویت اجتماعي،تاب آوری و خودکارامدی با

 AGFI =0/862 ،GFI =0/820 ،CFI =0/811 ،6)N = 306و

میانجیگری امید با دادههای گردآوری شده برازش قابل قبول دارد.

 .) RMSEA =0/022بدین ترتیب فرضیه اول پژوهش حاضر تایید و

(شكل .)6

جدول -2ضرایب مسیر کل ،مستقیم و غیر مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل پژوهش
مسیرها
ضریب مسیر کل

b

S.E

β

sig

خودکارآمدی مشارکت اجتماعي

0/199

0/058

0/310

0/001

هویت اجتماعي مشارکت اجتماعي

0/151

0/026

0/629

0/009

تاب آوری مشارکت اجتماعي

6/162

0/928

0/688

0/001

خودکارآمدی مشارکت اجتماعي

0/118

0/025

0/182

0/029

هویت اجتماعي مشارکت اجتماعي

0/091

0/021

0/125

0/612

تاب آوری مشارکت اجتماعي

0/111

0/835

0/018

0/988

خودکارآمدی امیدواری

0/026

0/016

0/620

0/001

هویت اجتماعي امیدواری

0/052

0/015

0/621

0/003

تاب آوری امیدواری

1/812

0/512

0/212

0/001

امیدواری مشارکت اجتماعي

1/335

0/936

0/522

0/039

خودکارآمدی مشارکت اجتماعي

0/028

0/052

0/115

0/039

هویت اجتماعي مشارکت اجتماعي

0/020

0/055

0/112

0/050

تاب آوری مشارکت اجتماعی

2/000

1/405

5/285

5/534

ضریب مسیر مستقیم

ضریب مسیر غیر مستقیم

براساس نتایج و یافتهها نتیجه گیری شد که امیدواری به صورت
مثبت و معنادار بر مشارکت اجتماعي اثر دارد.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری به منظور پیش بیني

نتیجه گیری شد که خودکارآمدی به صورت مثبت و معنادار بر مشارکت اجتماعي بر اساس میزان خودکارآمدی ،هویت اجتماعي،
مشارکت اجتماعي اثر دارد.
تاب آوری با نقش میانجي امید بود .اولین نتیجه پژوهش حاکي از
همچنین مشخص شد که هویت اجتماعي به صورت مثبت و معنادار آن بود که مدل ساختاری ارائه شده از برازش قابل قبولي برخوردار
بر مشارکت اجتماعي اثر دارد.
است.

ونیز مشخص شد که تاب آوری به صورت مثبت و معنادار بر همچنین مشخص شد که امید بر مشارکت اجتماعي تاثیر مثبت و
مشارکت اجتماعي اثر دارد.
مستقیم دارد .با مروری بر پژوهشهای انجام شده مشخص ميشود
ونیز نتیجه گیری شد که خودکارآمدی به صورت مثبت و با که این پژوهشها از تاثیر امید بر مشارکت اجتماعي غافل بودهاند و
میانجیگری امیدواری بر مشارکت اجتماعي اثر دارد.
پژوهشهایي که تاکنون به انجام رسیدهاند به بررسي رابطه امید با

همچنین که هویت اجتماعي به صورت مثبت و با میانجیگری مولفههای تحصیلي مانند پیشرفت یا افت تحصیلي پرداختهاند و
امیدواری بر مشارکت اجتماعي اثر دارد.
مساله مشارکت اجتماعي در این پژوهشها به عنوان حلقه مفقوده

ونیز تاب آوری به صورت مثبت و با میانجیگری امیدواری بر ای بوده است .با این اوصاف ،این بخش از یافتههای پژوهش که
مشارکت اجتماعي اثر دارد.
نشان دادهاند امید بر مشارکت اجتماعي تاثیر دارد دربردارنده

بر اساس دادهها و یافتههای پژوهش دیاگرام مدل مفهوميپژوهش به یافتههایي نوآورانه بوده است.
شكل زیر ميباشد:

 -599مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
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ونیز یافتهها نشان داد که تاثیر تاب آوری بر مشارکت اجتماعي معنــي داری داشــته انــد .یافتــههــای ایــن بخــش از پــژوهش از اینــرو
مثبت معنادار است .بنابراین ،ميتوان ادعا کرد که خودکارآمدی بر ميتواند جالب و قابـل اهمیـت باشـد کـه نشـان مـيدهـد کـه بـرای
مشارکت اجتماعي تاثیر مثبت و مستقیم داشته است .شایان ذکر ارتقـــای مشـــارکت اجتمـــاعي بایـــد زمینـــههـــای تـــاب آوری
است که یافتههای به دست آمده از این پژوهش با یافتههای به دست روانشــناختي در افــراد تقویــت شــود و بــدون وجــود چنــین تــاب
آمده از پژوهشهای ( 19 ،11و  )18هماهنگي دارد.

آوری نمــيتــوان از مشــارکت اجتمــاعي ســخني بــه میــان آورد.

تمامي این پژوهش ها ،هر کدام به گونه ای ،بیانگر نقش مثبت و ایــن در حــالي اســت کــه اخیــراً پــژوهشهــای موسســه گــالو
مستقیم خودکارآمدی در مشارکت اجتماعي هستند .در این میان ،نشان داده اسـت کـه ایرانـي هـا ،عصـباني تـرین مـردم دنیـا هسـتند.
برخي از پژوهشها به تاثیر خودکارآمدی در عرصههای آموزشي در چنــین اوضــاعي ،مــيتــوان ادعــا کــرد کــه تــاب آوری اعضــای
پرداختهاند و برخي دیگر نیز مستقیما بر عرصههای اجتماعي متمرکز جامعـــه در ســـطح پـــاییني اســـت و بـــه همـــین دلیـــل ،مشـــارکت
شده اند .به هر حال ،آنچه در این پژوهشهای حائز اهمیت است اجتمــاعي نیــز کــه نیازمنــد بــه تحمــل آراء و عقایــد گونــاگون از
این است که برای ارتقای مشارکت اجتماعي باید فرد خود را فردی دیگران است در سطح پایین و ضعیفي وجود دارد.
کارامد ،توانا و با ظرفیتهای فزاینده ای تعریف کند.

در ادامه نیز چنین نتیجه گیری شد که خودکارآمدی با نقش

همچنـــین یافتـــههـــا نشـــان داد کـــه تـــاثیر هویـــت اجتمـــاعي بـــر

میانجي امید بر مشارکت اجتماعي تاثیر دارد .اگرچه که

مشــارکت اجتمــاعي مثبــت و معنــادار اســت .یافتــههــای بــه دســت

پژوهشهای گوناگوني از جمله پژوهشهای ( 19 ،11و  )18نشان

آمده از ایـن بخـش از پـژوهش نیـز دربردارنـده یافتـههـایي بـدیع و

دادهاند که خودکارآمدی بر مشارکت اجتماعي تاثیر مستقیم و

نوآورانــه اســت .چراکــه پــژوهشهــای انجــام شــده تــاکنون ایــن

مثبت دارد اما تاکنون هیچ پژوهشي بر نقش میانجي گرانه امید

موضوع را بررسي نكـرده ا نـد .ایـن در حـالي اسـت کـه بـا مـروری

تاکید نداشتهاند و در این میان ،این بخش از یافتههای پژوهش نیز

بر پژوهشهای انجام شـده مشـخص مـيشـود کـه ایـن پـژوهشهـا

دربردارنده یافتههایي بدیع و نوآورانه است.

تـــوجهي بـــه تـــاثیر هویـــت اجتمـــاعي بـــر مشـــارکت اجتمـــاعي در نهایــت نشــان داده شــد کــه هویــت اجتمــاعي بــر مشــارکت
نداشتهانـد و پـژوهشهـایي کـه تـاکنون انجـام شـدهانـد بـه بررسـي

اجتمــاعي بــا میــانجي گــری امیــد تــاثیر مثبــت و مســتقیم دارد.

هویـــت اجتمـــاعي بـــا مولفـــههـــای روانشـــناختي و یـــا آموزشـــي همانگونه که پیشتر نیز بیـان شـد یافتـههـای بـه دسـت آمـده از ایـن
پرداختــهانــد و مســاله مشــارکت اجتمــاعي در ایــن پــژوهشهــا بخــش از پــژوهش نیــز دربردارنــده یافتــههــایي بــدیع و نوآورانــه
بررســـي نشـــده اســـت .از دیگـــر ســـو ،اگرچـــه پـــژوهشهـــای اسـت .چراکـه پــژوهشهـای انجــام شـده تـاکنون ایــن تـاثیر و تــاثر
گونــــاگوني بــــه بررســــي مشــــارکت اجتمــــاعي در ســــاختار و را برجســته نكــرده انــد .ایــن در حــالي اســت کــه بــا مــروری بــر
فرهنگــي ایرانــي پرداختــهانــد و اغلــب ایــن پــژوهشهــا نشــان پــژوهشهــای انجــام شــده مشــخص مــيشــود کــه نــه تنهــا ایــن
دادهانــد کــه مشــارکت اجتمــاعي پــایین اســت امــا کمتــر پژوهشــي پژوهشهـا تـوجهي بـه تـاثیر مسـتقیم و مثبـت هویـت اجتمـاعي بـر
متوجـــه ایـــن مســـاله شـــده اســـت کـــه بـــرای ارتقـــای مشـــارکت مشــارکت اجتمــاعي نداشــتهانــد بلكــه تــاثیرات غیــر مســتقیم و بــا
اجتماعي باید روی هویت اجتماعي اعضای جامعه کار کرد.

میــانجي گــری امیــد نیــز نادیــده گرفتــه شــده اســت .عــالوه بــر آن،

یافتــه هــای مربــوط بــه فرضــیه پــنجم نشــان داد کــه تــاب آوری بــه پژوهشهـایي کـه تـاکنون بـه انجـام رسـیدهانـد بـه بررسـي هویـت
صـــورت مثبـــت و معنـــادار بـــر مشـــارکت اجتمـــاعي اثـــر دارد .اجتماعي بـا مولفـههـایي روانشـناختي و یـا آموزشـي پرداختـهانـد و
بنــابراین ،مــيتــوان ادعــا کــرد کــه تــاب آوری بــر مشــارکت مساله مشـارکت اجتمـاعي در ایـن پـژوهشهـا مطـر نشـده اسـت.
اجتماعي تـاثیر مثبـت و مسـتقیم داشـته اسـت .یافتـههـای بـه دسـت از دیگــر ســو ،اگرچــه پــژوهشهــای گونــاگوني بــه بررســي کــم و
آمــده از ایــن بخــش از پــژوهش بــا یافتــههــای بــه دســت آمــده از کیــــف مشــــارکت اجتمــــاعي در ســــاختار و فرهنگــــي ایرانــــي
پـــژوهشهـــای ( 18 ،19 ،11 ،12و  )68همـــاهنگي و همخـــواني پرداختهانـد و اغلـب ایـن پـژوهشهـا نشـان دادهانـد کـه مشـارکت
دارد .در تمــاميایــن پــژوهش هــا ،تــاب آوری تــاثیری مســتقیم و

اجتماعي پـایین اسـت امـا کمتـر پژوهشـي متوجـه ایـن مسـاله شـده

 -055ارائه مدل ساختاری مشارکت اجتماعي بر مبنای خودکارآمدی ،هويت اجتماعي و تابآوری بر اساس نقش میانجیگری امید

آرنوش درستكار و همكاران

اســت کــه بــرای ارتقــای مشــارکت اجتمــاعي بایــد روی هویــت ایــن دیــدگاه چنــان القــا مــيکنــد کــه رفتارهــا یــا عملكــرد یــک
اجتماعي اعضای جامعه کار کرد.

ســازمان برگرفتــه از نظــام فكــری و اندیشــههــای اعضــای آن

همچنــین چنــین نتیجــه گیــری شــد کــه تــاب آوری بــا میــانجي ســازمان اســت و بــرای شــناخت عملكــرد ســازماني و تحلیــل آن
گــری امیــد بــر مشــارکت اجتمــاعي اثــر دارد .بنــابراین ،مــيتــوان بایــد بــه بررســي درک و شــناخت اعضــای ســازمان از پدیــدههــا
ادعــا کــرد کــه تــاب آوری بــا میــانجي گــری نقــش امیــد بــر پرداخت.
مشــارکت اجتمــاعي تــاثیر مثبــت و مســتقیم داشــته اســت .اگرچــه ســومین و آخــرین رویكــرد ،رویكــرد پساســاختارگرایي اســت
کــه پــژوهشهــای ( 19 ،11 ،12و  )18همگــي نشــان دادهانــد کــه کـــه اگرچـــه کـــه ایـــن دیـــدگاه را در ابتـــدا مـــيپـــذیرد کـــه
تـــاب آوری اثـــر مســـتقیميبـــر مشـــارکت اجتمـــاعي دارد امـــا ســـاختارهای کـــالن ســـازماني تعیـــین کننـ ـده رفتـــار و روابـــط
هیچكــدام ایــن اثــر را بــا نقــش میــانجي امیــد بررســي نكــرده انــد .ســازماني هســتند امــا درصــدد ساختارشــكني و تحــول اساســي
بنابراین مـيتـوان ادعـا کـرد کـه یافتـههـای ایـن بخـش از پـژوهش در آن ســاختارها مــيباشــد ( .)61ایــن رویكــرد بیشــتر از الگــوی
نیــز نوآورانــه و بــدیع بــوده و مــيتوانــد دریچــههــای جدیــدی بــه گفتمــان فوکــو نشــات گرفتــه اســت کــه وضــعیت حــاکم بــر
روی پژوهشگران بعدی باز کند.

سـازمانهـا را از خواسـتههـا و منـافع گـروه قـدرت مـيدانـد و بــر

در تحلیــل نظریــههــای ســازماني بــا ســه رویكــرد اساســي مواجــه

ایــن بــاور اســت کــه گــروههــای قــدرت در هــر ســازماني ســعي

مــيشــویم .رویكــرد اول ،رویكــرد ســاختارگرایي اســت کــه

مــيکننــد ســازمان را بــه گونــه ای طرحریــزی کننــد کــه آن را

معتقــد بــه وجــود الگوهــا ،ترتیبــات و ســاختارهای ذهنــي هســتند

بــه ســمت خواســتههــا و مقاصــد خــود حرکــت دهنــد و بنــابراین،

کــه آن ســاختارها بــه رفتارهــا و عملكردهــای اعضــای ســازمان

بایــد ســاختار فكــری و ایــدوئولوایک حــاکم بــر ســازمان را از

جهــت مــيدهــد .بــه عبــارت دیگــر ،در ایــن رویكــرد بیشــتر بــه

بین برد و ساختار شكني شود.

تحلیــلهــای کــالن ســازماني ماننــد فرهنــگ ،ســاختار ،اســتراتژی

رویكــرد اساســي ایــن پــژوهش مبتنــي بــر رویكــرد ســاختارگرایي

یــا تكنولــوای ســازماني روی آورده مــيشــود تــا اینكــه رفتــار یــا

بــود کــه بــر اســاس آن ،امیــد ،هویــت اجتمــاعي ،تــاب آوری و

روابـــط خاصـــي از کارکنـــان مـــورد بررســـي قـــرار بگیـــرد.

خودکارآمــدی بــه عنــوان تعیــین کننــدههــایي درنظــر گرفتــه

آموزههای این رویكرد بـه مـا ایـن دیـدگاه را ارائـه مـيدهـد کـه

شـــدند کـــه بـــه صـــورت بـــالقوه مـــيتوانســـت بـــر مشـــارکت

بــرون دادهــای ســازماني ماننــد مشــارکت اجتمــاعي بــه صــورت

اجتمــاعي تــاثیر داشــته باشــد .یافتــههــای پــژوهش حاضــر تاییــدی

خواســته یــا ناخواســته توســط تعیــین کننــده هــایي ،جهــت داده

بــر ایــن بــود کــه آنچــه تعیــین کننــده مشــارکت اجتمــاعي بــود،

مـــي شـــوند و بـــرای تحلیـــل آن رفتارهـــا بایـــد بـــه بررســـي و

همــان تعیــین کننــدههــای یادشــده بودنــد و بــرخالف ،تصــور

شناســایي تعیــین کننــدههــا پرداخــت .از دیربــاز ایــن رویكــرد

بعضــي از افــراد ،ناکارامــدی ســازمان در مشــارکت اجتمــاعي را

توســط جامعــه شناســاني ماننــد امیــل دورکــیم و اگوســت کنــت

نبایــد در نظــام فكــری افــراد مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار داد.

مورد استفاده قرار گرفته است.

چراکــه ایــن رفتــار توســط مولفــههــا و تعیــین کننــدههــای کــالن

رویكــرد دوم ،رویكــرد فــردی یــا تفســیری اســت کــه نــه تنهــا

ســازماني تعیــین مــيشــوند .دلی ـلن ایــن قضــیه را بایــد در تــاریخ و

وجــود ســاختارهای تعیــین کننــده رفتــار ســازماني را رد مــيکننــد

فرهنگ ایرا نـي مـورد کنكـاش قـرار داد کـه جامعـه ایرانـي یـک

بلكــه معتقدنــد کــه اعضــای ســازمان ،افــرادی بــا اراده و آزاد

جامعــه ســاختاری بــوده اســت کــه عــواملي کــالن بــه صــورت

هســتند و خودشــان مــيتواننــد سرنوشــت زنــدگي حرفــه ای و

گســترده ای بــر رفتــار افــراد حكمرانــي کــردهانــد و بیشــتر از

شخصـي خــود را تعیـین کننــد و نـه اینكــه سـاختارهایي بــر آنهــا

آنكــه فــرد بتوانــد بــر اســاس خواســتههــا و نظــام فكــری خــودش

مســلط باشــد .در ایــن رویكــرد ،ســازمان و رفتارهــای ســازماني

بیاندیشد تحت تـاثیر سـنت هـا ،الگوهـا و قـوانین نانوشـته جامعـه

از دریچــه نگــاه اعضــای ســازمان نگریســته مــيشــود و بــه مســائل

بــوده اســت .بــا ایــن اوصــاف ،یافتــههــای ایــن پــژوهش بیــان

کــالن ســازماني توجــه چنــداني نمــيشــود .در واقــع ،آمــوزههــای

مــيکنــد بــرای بهبــود وضــعیت مشــارکت اجتمــاعي بایــد بــر
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 پیشــنهاد مــيشــود تحقیقــات آزمایشــي.تحقیــق مجــاز نیســت

 خودکارآمــدی،مولفــههــای کــالن تــری ماننــد هویــت اجتمــاعي

الزم اســـت کـــه تـــاثیر علـــي بـــر مشـــارکت اجتمـــاعي مـــورد

.و تاب آوری توجه داشت

 همچنــین پیشــنهاد مــيشــود کــه تحقیقــات.ســنجش قــرار دهــد

از محــدودیتهــای پــژوهش ایــن بــود کــه بــا توجــه بــه اینكــه

طولي به منظـور بررسـي تـاثیر بلنـد مـدت متغیرهـای پـژوهش بـر

 اســتنباط عل ـي و،تحقی ـق فعل ـي بــه صــورت مقطع ـي انجــام شــد

.روی متغیر مالک انجام شود

نقــش بلنــد مــدت متغیرهــای پ ـیش ب ـین در متغی ـر مــالک مــورد
 بنــابراین اســتنباط علــي از یافتــههــای،بررســي قــرار نگرفــت
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Abstract
Introduction: purpose of this study was to present a structural model of
predicting social participation based on self-efficacy, social identity,
resilience with the mediating role of hope.
Methods: The present study was applied in terms of purpose and in terms of
method, in correlation with the structural model approach. 303 people were
selected from the staff of a public corporation using simple random
sampling and Research questionnaires included social identity (Jenkines,
2008), hope (Schneider et al., 1991), resilience scale (Connor & Davidson,
2003), self-efficacy (Scherrer, 1982), and social participation (Dorostkae,
1979). Pearson correlation test, multivariate regression test and confirmatory
factor analysis were used to fit the research measurement model.
Results: The results showed that hope, social identity, resilience and selfefficacy had a direct effect on social participation (p≤0.005). Also, social
identity, resilience, and self-efficacy with the mediating role of hope
influence social participation (p≤0.005).
Conclusion: Given the importance of social participation in organizations,
the results of this study can be used to predict and enhance social
participation.
Key words: Social participation, self-efficacy, resilience, social identity,
hope

