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پایایع ابزارهای ان ازهگیری سۀجش و تأیی ش و
دادههای حاصل از پرسشۀائهها نیز از طریق ئحاسبۀ
ضریب همبستگع پیرسون و رگرسیون چۀ ئتغیره از
طریق نرمافزار آئاری  SPSS-22تحلیل ش .
یافتهها با توجه به نتایج بین تابآوری با
خودکارآئ ی رابطۀ ئعۀعداری در سطح  0.01وجود
دارد .همچۀین همۀ زیرئؤلفههای تابآوری به جز

مقدمه :همواره کیفیت تصمیمگیری ئ یران بازم

همبستگع ئعۀعداری در سطح  0.01دارن  .در

گستردهای از افراد را تحت تأثیر قرار ئعده که این

ضمن نه فقط نمرم کل سرسختع با خودکارآئ ی

ئس له به ویژه در بحبوحۀ بحرانها اهمیت بیشتری

در سطح ئعۀعداری  0/01همبستگع دارد بلکه این

ئعیاب  .در این خصوص این پژوهش به بررسع

همبستگع بین تمائع زیرئؤلفههای سرسختع با

رابطۀ سرسختع و تابآوری با خودکارآئ ی ئ یران

خودکارآئ ی نیز تأیی ش ه است.

جمعیت هال احمر در بحرانها پرداخته است.

نتیجهگیری :با توجه به یافتههای این پژوهش که

روش :این پژوهش از نظر ه ف کاربردی و از نظر

ئؤی ارتباط ئعۀادار ئؤلفههای کارآئ ی سرسختع و

روش گردآوری دادهها توصیفع -همبستگع است.

تابآوری بود ئعتوان نتیجه گرفت که کارآئ ی

جائعۀ آئاری تمائع ئ یران جمعیت هال احمر

یک ئ یر را ئعشود با تقریب قابل اطمیۀانع از روی

کشور ( )N =2000در نظر گرفته ش  .نمونۀ ئورد

ئیزان تابآوری و سرسختع آن ئ یر پیشبیۀع کرد.

ئطالعه شائل 150ئ یر فعلع اسبق و بازنشستۀ ده

همچۀین رابطۀ سرسختع با تابآوری از این حیث

سا اخیر جمعیت هال احمر با ح اقل ئ یریت و

اهمیت دارد که باور فرد به توانمۀ بودن شۀاخت

فرئان هع دو حادثه در کارنائۀ کاری بود .اطالوات

نگرش رفتار و وملکرد فرد را برای استفاده از تمام

در سه ئقطع ئ یران

ظرفیتها به ئۀظور تابآوری در شرایط دشوار

به روش نمونهگیری دردستر
ارش

ئیانع و پایه در جمعیت هال احمر ئرکزی و

شکل ئعده ]13[ .

جمعیت هال احمر استانهای تهران گیالن گلستان
قم البرز اصفهان آذربایجانغربع کرئان سیستان و
1

بلوچستان یزد و ایالم با استفاده از چهار پرسشۀائۀ

Bartone psychological hardiness scale
)general self- efficacy scale (GSES
3
)Connor Davidson resilience scale (CD-RISC
2

1
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چکیده

ئؤلفۀ «تأثیرات ئعۀوی» با ئؤلفۀ خودکارآئ ی

رابطۀ سرسختی و تابآوری با خودکارآمدی مدیران بحران جمعیت هاللاحمر

کلماتکلیدی:سرسختع تابآوری خودکارآئ ی

با چالشع بزرگ روبرو ئعشون  .از این رو تمائع

ئ یران بحران

ئ یران به خصوص ئ یران بحران نیازئۀ

مقدمه

توانمۀ یهایع هستۀ که بتوانۀ با تصمیماتع که در

ائروزه ئ یریت کمتر وابسته به فرد بوده و در اصل

کمترین زئان ئمکن و در باالترین سطح فشار روانع

ائا همچۀان

اتخاذ ئعنمایۀ از یک سو حادثۀ به وجود آئ ه و

کاری گروهع و سیستماتیک ئعباش

بار اصلع ئس ولیت تصمیمگیری ئ یریت ئۀابع و

تبعات آن را کۀتر نمایۀ و از سوی دیگر بتوانۀ

در نهایت انتخاب بهترین راه از ئیان انتخابهای

افراد تحت نظارت خود را که در حین حوادث

ئوجود بر وه م فرئان ه یا ئ یر ارش هر گروه

والوهبر افراد آئوزشدی م حرفهای طیف گستردهای

سازئان یا جمعیت ئعباش .از آنجا که کیفیت

از نیروهای ئردئع کمتر ئجرب را شائل ئعشون

تصمیمگیری ئ یران بازم گستردهتری از افراد را

به بهترین نحو ئمکن فرئان هع کۀۀ  .ارش وملیات

تحت تأثیر قرار ئعده  .این ئوضوع به خصوص در

که تحت فرئان ئرکز فرئان هع فعالیت ئعکۀۀ و
بای

بحبوحۀ بحرانهایع که جائعه را ته ی ئعکۀۀ

پرسۀل ئحلع که با آسیبدی گان در تماسۀ

اهمیت بیش تری ئعیابۀ  .هرچه بحران ومیقتر و

اطالوات را ارزیابع کرده و تصمیمگیری کۀۀ ]2[ .

توانایع ئ یر در

ناتوانع ئ یر در برخورد صحیح با ئوقعیتهای

تصمیمگیری بیشتر به چالش کشی ه ئعشود.

ئختلف ئعتوان رون وملکردی وی را به ئخاطره

تصمیمگیریهای ئهم و وم ه همواره از ضروریات

ان ازد.

بحران در لحظات او است .تصمیماتعکه نه فقط در

ئ یریت اصلع در شرایط بحرانهای طبیعع و

ابعاد وسیع تأثیر ئعگذارد و حقیقت آیۀ ه و گستره

انسانساخت در اغلب کشورها بروه م جمعیت

بحران را ئعسازد بلکه همه در ئورد آن قضاوت

صلیبسرخ یا جمعیت هال احمر آن کشور ئعباش .

در

به همین جهت است که توانایعهای ئختلف

ساوات اولیه بحران صورت ئعگیرد و ووائل بسیار

شخصیتع ئ یران این جمعیتها اهمیت ئعیاب و

ئتع دی بای در ئورد افراد و ئسائل ئرتبط در آن

بای در انتخاب آنها لحاظ شود .برهمین اسا

این

واح درنظر گرفته شون ]1[ .

پژوهش در نظر دارد شخصیت ئ یران بحران

از ئیان انواع بحرانهای سیاسع اقتصادی فرهۀگع

جمعیت هال احمر جمهوری اسالئع ایران را از نظر

و ...که ئمکن است برای جائعهای اتفاق بیفت

خودکارآئ ی سرسختع تابآوری ئورد ارزیابع

حوادث طبیعع و انسانساخت با توجه به فراوانع

قرار ده .از آن جا که خودکارآئ ی بر روی توانایع

وقوع و کیفیت آسیبرسانع از ئهم ترین انواع

یادگیری فرد انگیزم او و وملکرد اجرایعاش اثر

بحرانها به شمار ئعآیۀ  .ئ یرانع که ئس ولیت

ئعگذارد و در واقع افراد اغلب برای یادگیری و

فرئان هع چۀین وضعیتهایع را بر وه ه ئعگیرن

اجرای فعالیتهایع تالش ئعکۀۀ که باور دارن در

افراد تحت تأثیر بیش تر باشۀ
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ئعکۀۀ  .بیش از  90درص تصمیمات حسا

2
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آن ئوفق ئعشون  ]3[ .لذا در این پژوهش

الف) اوتقاد براین که توانایع و کۀتر و تأثیر گذاری

خودکارآئ ی یک ئ یر به وۀوان یکع از

بر حوادث را دارد و فشارزاهای روانع را قابل تغیینر

تأثیرگذارترین ویژگعهای شخصیتع در ئوفقیت

ئعدان .

ئ یران ئتغیر ئالک در نظر گرفته ش ه است و

ب) توانایع احسا

رابطۀ دو ئتغیر سرسختع و تابآوری به وۀوان

قبا فعالیتهایع که یک فرد انجام ئعده را دارد.

پیشبینهای این ئتغیر بررسع ش ن .

ج) تغییر را ئبارزهای هیجان انگیز برای رشن بیشنتر

اولین وائل ئورد بررسع سرسختع است .سرسختع

و نیز جۀبهای از زن گع ئعدان ]8[ .

یکع از ویژگعهای شخصیتع است که ئمکن است

یکع از جۀبههای ئهم «کۀتر » کارآیع شخصع است.

زاها را در افراد تع یل کۀ

نحوه ئقابله با استر

ومیق در آئیختگع ینا تعهن در

کارآیع شخصع با ئؤلفه کۀتر در سرسنختع وجنوه

یعۀع آنها را در تحلیل ئوفقیت آئیز ئوقعیت

ئشترکع دارن ]9[ .

استر زا یاری کۀ ]4[ .

کوباسا و ئکناران وقین ه دارنن افنراد سرسنخت از

ویسع و همکاران ( )1379نشان دادن که در شرایط

وزت نفس باالیع بر خوردارنن  .اینن ننوع پنذیرش

کسانع که از سرسختع و تابآوری

خود به طورکائل بنا نقناط قنوت و ضنعف همنراه

پراستر

باالتری برخوردارن

سالئت روانع بیشتری دارن

است]10[ .

برخوردارن ]5[ .

روی ادهای ئثبت تأکی ئعکۀۀ تا روی ادهای ئۀفنع

سرسختع ئجمووه ای از بازخوردها و ئهنارت هنایع

بننین خودکارآئ ن ی و سرسننختع رابط نهای ئسننتقیم

است که شجاوت رویارویع با ئوقعیت های تۀین گع

وجود دارد؛ یعۀع با افزایش باورهنای خودکارآئن ی

آور زنن گع را به وجود ئعآورد .سرسختع نه فقنط

سرسختع هم افنزایش ئنعیابن  .افنزایش سرسنختع

تۀینن گع را کنناهش ئننعدهنن بلکننه بننه گسننترش

باوث افزایش وزت نفس اجتماوع ئعشود]11[ .

ئهارتهای ئقابلنهای نیز کمک ئعکۀ ئهارتهنایع

سرسختع وائلع است برای ئقابله بنا ئوقعینتهنای

که برای افراد و سازئانها سودئۀ ن ]6[ .

استر زا ب ین ئعۀع که فرد با توجه به توانایعهایع

سرسننختع ترکیبننع از باورهننا در ئننورد خویشننتن و

که ذکر ش ئعتوان بر وقایع و روی ادهای بحرانزا

جهان با استفاده از نظرینه هنای وجنودی شخصنیت

تأثیر بگذارد و آنها را کۀتر نمای ]13[ .

است که از سه ئؤلفۀ تعه کۀتنر و ئبنارزه جنویع

وائل بع ی ئوثر در خودکارآئ ی تابآوری است.

تشکیل ش ه است]7[ .

تابآوری وبارت است از استع اد و ظرفیت ئثبت
حوادث و فجایع.

از دی گاه کوباسا فرد سرسخت کسع اسنت کنه سنه

افراد برای غلبه بر استر

ویژگع وموئع دارد

تابآوری نووع ئصون سازی در برابر ئشکالت

3
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تا کسانع که از سرسختع و تابآوری پایینتری

آنهنا بننه دلیننل وننزت نفننس بنناالی خننود بیشننتر بننر

رابطۀ سرسختی و تابآوری با خودکارآمدی مدیران بحران جمعیت هاللاحمر

روانع اجتماوع بوده و کارکرد ئثبت زن گع را

تعه و تالش برای دستیابع به ه ف اثر ئعگذارد.

افزایش ئعده ]14[ .

این که ئا ئعیارهای رفتار خود را تا چه ان ازه
خودکارآئ ی ئا

واژم تابآوری را ئعتوان بیرون آئ ن از شرایط

درست برآورد کرده باشیم احسا

سخت یا تع یل آن تعریف نمود .در واقع تابآوری

را تعیین ئعکۀ  .خودکارآئ ی پایین ئعتوان انگیزه

ظرفیت افراد برای سالم ئان ن ئقاوئت وتحمل

را نابود و آرزوها را کم کۀ

و نیز با توانایعهای

شرایط سخت و پر خطر است؛ که فرد نه فقط بر آن

شۀاختع ت اخل کرده و تأثیر نائطلوبع بر سالئت

شرایط دشوار غالب ئعشود بلکه طع آن و با وجود

جسمانع بگذارد]16[ .

آن قویتر نیز ئعگردد .پس تابآوری به ئعۀع توان

از طرف دیگر هۀگائعکه افراد بر این باور باشۀ که

ئوفق بودن و خود را رش دادن در شرایط دشوار با

قابلیتها و توانایعهای الزم برای انجام کار یا

وجود ووائل خطر است .این شرایط ایجاد نمعشود

فعالیتع را ن ارن

برای انجام آن تکالیف وقت

ئگر این که فرد در وضعیت دشوار و ناخوشایۀ ی

بیشتری صرف نموده و در نهایت به نتایج بهتری

قرار گیرد که برای رهایع از آن با ص ئه پذیری

دست پی ا خواهۀ کرد [ 17و ]13
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کمتر ح اکثر تالش خود را برای کشف و بهره

همچۀین براین باورن

گیری از ووائل ئحافظت کۀۀ م فردی و ئحیطع که

رویارویع ئوفق و کارآئ

همواره به صورت بالقوه در درون و بیرون وجود

وجود بروز پیشائ های ناگوار ائی وارترن

دارن به کار گیرد]14[ .

توانایع یافتن ئعۀع درتجارب آشفته ساز برخوردارن

وائل دیگر که به وۀوان ئتغیر وابسته ئورد بررسع

و خود به وۀوان فرد ارزن ه و با اهمیت باور

قرار گرفت و یافتههای این پژوهش هم نشان داد با

دارن .خودکارآئ ی بر اجرای دو جۀبه اصلع واکۀش

تابآوری و سرسختع افراد همبستگع دارد

در بحران یعۀع ارزیابع اطالوات و تصمیمگیری

خودکارآئ ی یک ئ یر است .خود کارآئ ی اوتقاد

تمرکز دارد]2[ .

یک فرد به توانایع خود برای ئوفق ش ن در یک

آنطور که هادلع و همکاران ئعگویۀ پژوهشگران با

نظر بۀ ورا وملکرد

ئقایسۀ کارآئ ی ئ یریت بحران با کارآئ ی

ورفتار فرد تابع ئیزان خودکارآئ ی فرد ئعباش .به

ئ یریت وموئع ئتوجه ش ن

این دو اگرچه

وبارتع خودکارآئ ی وبارت است از باور فرد در

همانطور که انتظار ئعرفت همبسته بودن

این خصوص که توانایع انجام تکالیف را دارد یا

سختع تصمیمگیری و اوتماد به نفس را به شکلع

وضعیت خاص است.براسا

خیر؟ []15
اثربخشع ئ یران به صالحیت

که افراد سرسخت به
در برابر استر ها با

ئتفاوت پیشبیۀع کردن  .به ویژه ئقیا
خودکارآئ ی

و از

ائا

کارآئ ی

رهبر بحران در پیشبیۀع سختع و داشتن اوتماد به

سرسختع تابآوری ئهارت دانش دی گاه وتوانایع

نفس در گرفتن تصمیمات بحرانع بهتر از ئقیا

آنان وابسته است .خودکارآئ ی بر ئیزان استقائت

کارآئ ی رهبر وموئع بود .این تۀاقض زئانع

4
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که تصمیمات رهبری وموئع ئورد

ئشاه ه ش

اطالوات به روش نمونهگیری در دستر

در سه

توجه قرار گرفت .والوه براین تع اد تصمیمات

ئقطع ئ یران ارش

صحیح گرفته ش ه به وۀوان یک ئ یر را قویتر از

هال احمر ئرکزی و جمعیت هال احمر استانهای

ئعیار آئادگع راهبردی پیشبیۀع کرد ائا هر دو با

تهران گیالن گلستان قم البرز اصفهان آذربایجان

این نتیجه همبسته بودن  .توانایع پیشبیۀع صحیح و

غربع کرئان سیستان و بلوچستان یزد و ایالم با

ق رت تصمیمگیری در بحران ئس له ئرگ و زن گع

استفاده ازچهار پرسش نائۀ دئو گرافیک سرسختع

است .همچۀین پژوهش آنها نشان داد که اسا

روانشۀاختع بارتون خودکارآئ ی شِرِر و همکاران و

کارآئ ی ئ یر بحران و ارتباط آن با وضعیتهای

تابآوری کانر و دیوی سون جمعآوری ش .

انگیزهئۀ

ئیانع و پایه در جمعیت

نقشپذیری ئ یر ویژگعهای فردی و

برای سۀجش سرسختع روانشۀاختع از آزئون

انواع تصمیمگیری بحران را با دقت ئورد توجه قرار

سرسختع روانشۀاختع بارتون استفاده ش که 50

ئعده ]2[ .

ئاده با سه ئؤلفه ئبارزه جویع (17پرسش) تعه

س وا اصلع است که چه رابطهای بین سرسختع و

پاسخگویع چهار گزیۀهای و هر گزیۀه یک ائتیاز

تابآوری با خودکارآئ ی ئ یران بحران جمعیت

دارد .این پرسشۀائه در ایران توسط خراسانع و

هال احمر وجود دارد.

وبادی در سا ( 1376به نقل از ومادی)1387

روش تحقیق

ترجمه و اوتباریابع ش ه است .در این پژوهش

این پژوهش از نظر ه ف کاربردی و از نظر روش

پایایع این پرسشۀائه بر حسب آلفای کرونباخ برای

گردآوری دادهها توصیفع -همبستگع است .تمائع

سه ئؤلفۀ ئبارزه جویع تعه و کۀتر به ترتیب

ئ یران جمعیت هال احمر ( )N =2000سراسر

برابر با  0/60 0/66و 0/60گزارش ش ه است.

کشور بررسع و انتخاب ش ن  .نمونۀ ئورد ئطالعه

اطالوات ئربوط به تابآوری نیز با استفاده از آزئون

این پژوهش براسا

تابآوری کانر -دیوی سون ( )2003جمعآوری ش

کتاب ئ یابع ئعادالت ساختاری با استفاده از

که  25س وا دارد .طیف پاسخگویع آن از کائالً

نرمافزار لیزر تعیین ش [ ]18که شائل  150نفر از

نادرست بۀ رت درست گاهع درست اغلب

اخیر

درست تا همیشه درست ازنوع لیکرت ئعباش  .این

جمعیت هال احمر با ح اقل ئ یریت و فرئان هع

آزئون  5وائل از جمله تصور شایستگع فردی

دو حادثه انتخاب گردی ن  .در این ئطالعه

اوتماد به غرایز فردی تحمل واطفه ئۀفع پذیرش

خودکارآئ ی ئ یران بحران به وۀوان ئتغیر ئالک و

ئثبت تغییر و روابط ایمن کۀتر و تأثیرات ئعۀوی

سرسختع و تابآوری به وۀوان ئتغیرهای پیشبین

دارد.

ئ یران فعلع اسبق و بازنشسته ده سا

در نظر گرفته ش .
5
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از اینرو این ئطالعه در ص د پاسخگویع به این

(16پرسش) و کۀتر

حجم نمونه ئعرفعش ه در

(17پرسش) و ئقیا

رابطۀ سرسختی و تابآوری با خودکارآمدی مدیران بحران جمعیت هاللاحمر

را برای استفاده

ش  .دادههای حاصل از پرسشۀائهها از طریق

ئحم ی در سا  1384این ئقیا

در ایران هۀجاریابع کرده است و پایایع آن با

ئحاسبۀ ضریب همبستگع پیرسون و رگرسیون

سۀجش همسانع درونع آلفای کرونباخ  0/89بوده

چۀ ئتغیره از طریق نرمافزار آئاری SPSS-22

است در این ئطالعه پایایع آن با روش آلفای

تحلیل ش .

کرونباخ ئعاد  0.81به دست آئ .

یافتهها

برای سۀجش خودکارآئ ی ئ یران بحران از آزئون

پژوهش نشان داد که  65.4درص شرکت کۀۀ گان

خودکارآئ ی وموئع شِرِر و همکاران شائل  17ئاده

در بازم سۀع  40تا  50سا  16درص بین  50تا 60

لیکرت از

ح ود 3

استفاده ش  .هر س وا براسا

ئقیا

سا

 14.8درص در بازم  30تا  40سا

دائۀه کائالً ئخالفم تا کائالً ئوافقم تۀظیم ئعگردد.

درص باالی  60سا و کمتر از  1درص زیر 30

توسط براتع در سا  1375ترجمه و

قرار داشتۀ  .از ئیان ئ یران شرکتکۀۀ ه

این ئقیا

اوتباریابع ش ه است.
پایایع این ئقیا

سا

بیشترین سطح تحصیالت با  41.7درص ئربوط به

در پژوهش براتع (79 )1376

کارشۀاسع ارش و سپس با اختالف کمع با 39.7

وب ینیا ( 85 )1377درص و اورابیان و

درص به کارشۀاسع تعلق داشت .ردههای بع ی با

همکاران ( 0/91 )1383بهدست آئ  .با روش آلفای

 12.8درص به ئ یران با تحصیالت دکتری و سپس

کرونباخ ضریب پایانع  81درص بهدست آئ .

با  5.1درص به کاردانع تعلق داشت .از ئیان ئ یران

درص

درئجموع

والوه

بر

جمعآوری

اطالوات

 0.6درص نیز تحصیالت دیپلم داشتۀ  33.3 .درص
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جمعیتشۀاختع ئانۀ سن جۀس وضعیت تأهل

ئ یران بیش از ده سا سابقه ئ یریت داشتۀ  .سابقۀ

تحصیالت و سابقۀ ئ یریت حوادث سه پرسشۀائه

ئ یریت ئابقع ئ یران با ح ود  20درص به ئ یران

شائل  92ئاده تجمیع ش  .سپس با توجه به

با سابقۀ  4تا  6سا  13.5درص به ئ یران با سابقه

پراکۀ گع ئ یران در سطح کشور پرسشۀائۀ کلع به

 8تا  10سا  10.3درص به ئ یرانع که زیر  2سا

صورت آنالین در  Google Documentبارگذاری

سابقه داشتۀ و  3.8درص به ئ یران با سابقه  6تا 8

ش  .پس از هماهۀگع با قائم ئقام سازئان ائ اد و

سا تعلق گرفت .از ئیان ئ یران شرکتکۀۀ ه در

تلفۀع یا حضوری

این پژوهش سرتیمها با  17.3درص بیشترین تع اد

برای هریک از ئ یران بیان ش و با دریافت شمارم

شرکتکۀۀ ه و ئ یران ئیانع و ئ یران پایه هر ک ام

ئوبایل و ایمیل آنها بالفاصله لیۀک پرسشۀائه بۀا به

 16.7درص

کل

خواست از طریق تلگرام یا ایمیل برای ایشان ارسا

شرکتدهۀ گان را تشکیل دادن .

ش  .تع ادی پرسشۀائه نیز بۀا به درخواست به

با توجه به ه ف این ئطالعه ابت ا روابط بین

صورت کاغذی توزیع ش و پس از یکع دو روز با

ئتغیرهای پژوهش با بهرهگیری از آزئون ضریب

پیگیریهای تلفۀع نسبت به وصو پاسخنائهها اق ام

همبستگع بررسع ش ( .ج او  2 1و.)3

نجات اه اف تحقیق طع تما

6

و ئ یران ارش

 13.3درص
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جدول شمارۀ  :1نتایج همبستگی آزمون خودکارآمدی با سرسختی مدیران بحران جمعیت هاللاحمر جمهوری اسالمی
ایران
مبارزهجویی (چالش انگیزی)

مؤلفهها

**0/348

نمرم کل خودکارآئ ی

براسا

1

تعهد

کنترل

نمرۀ کل سرسختی

**0/581

**/524

**0/574

نتایج به دست آئ ه نه فقط نمرم کل سرسختع با خودکارآئ ی همبستگع ( r=0/574و )Pvalue<1%

دارد بلکه این همبستگع بین تمائع زیرئؤلفههای سرسختع با خودکارآئ ی نیز تأیی گردی .
جدول شمارۀ  :2نتایج آزمون همبستگی خودکارآمدی با تابآوری مدیران بحران جمعیت هاللاحمر جمهوری اسالمی
ایران
مؤلفهها

تصور از

اعتماد به غرایز

پذیرش مثبت

شایستگی

فردی/تحمل عاطفه منفی

تغییر و روابط ایمن

کنترل

تأثیرات

نمرۀ کل

معنوی

تابآوری

فردی
نمرم کل
خودکارآئ

**0/373

**0/398

**0/303

**0/292

0/033

**0/419

ی

در ج و شمارم  2ئؤلفههای خودکارآئ ی با ئؤلفۀ تابآوری بررسع گردی و نتایج نشان داد بین این دو ئتغیر
همبستگع( r=0.419و  )Pvalue<1%وجود دارد .همچۀین تمائع زیرئؤلفههای تابآوری به جز ئؤلفۀ «تأثیرات

همچۀین در این ئطالعه رابطۀ بین تابآوری و سرسختع نیز سۀجی ه ش که نتایج در ج و شمارم  3نشان داد
بین این دو ئتغیر همبستگع ئعۀعداری (r=0/4و  )Pvalue<1%وجود داشته است .هم چۀین نتایج بیانگر وجود
رابطه همبستگع ئعۀعدار در سطح  0/01بین تمائع زیرئؤلفههای تابآوری به جز زیرئؤلفۀ «تأثیرات ئعۀوی» با
تمام زیرئؤلفههای سرسختع را تأیی ئعنمای .

1

**ئۀظور سطح ئعۀعداری  1درص است.

7
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ئعۀوی» نیز طبق یافتهها در سطح ئعۀعداری  0/01با ئؤلفۀ خودکارآئ ی دارای همبستگع بوده است.

رابطۀ سرسختی و تابآوری با خودکارآمدی مدیران بحران جمعیت هاللاحمر

جدول شمارۀ  :3نتایج آزمون همبستگی تابآوری با سرسختی مدیران بحران جمعیت هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران
ئؤلفهها

ئبارزه جویع (چالش انگیزی)

کۀتر

تعه

نمرم کل سرسختع

تصور از شایستگع فردی

**0/311

**0/310** 0/408

**0/391

اوتماد به غرایز فردی /تحمل واطفه ئۀفع

**0/306

**0/297** 0/320

**0/347

پذیرش ئثبت تغییر و روابط ایمن

**0/257

**0/343** 0/314

**0/357

کۀتر

**0/184

**0/292** 0/288

**0/304

تأثیرات ئعۀوی

-0/019

-0/016

نمرم کل تابآوری

**0/309

0/006

**0/353** 0/384

-0/014
**0/400

در ئرحله بع برای بررسع این پیش فرض که سرسختع و تابآوری افراد توانایع پیشبیۀع خودکارآئ ی را دارد
از روش تحلیل رگرسیون چۀ ئتغیره استفاده ش .
جدول شمارۀ :4تحلیل رگرسیون خودکارآمدی بر اساس سرسختی و تابآوری مدیران بحران جمعیت هاللاحمر
جمهوری اسالمی ایران
روش تحلیل

ئتغیر

رگرسیون چند متغیره

(ضریب ثابت)
نمرم کل سرسختع
نمرم کل تابآوری

اجرای تحلیل رگرسیون بر اسا

R2

F

β

t

Sig

0/000 11/739 0/0485 41/789 0/376
0/231

6/675

0/000

3/183

0/002
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نمرات کل

هال احمر سازگار گردن  .ناتوانع فرد در برخورد

سرسختع و تابآوری نشان داد که ضرایب این دو

صحیح با ئوقعیتهای ئختلف رون وملکردی وی

ئتغیر ئعۀعدار هستۀ و این دو ئتغیر ح ود 37

را به ئخاطره ئعان ازد .برهمین اسا

در این

درص از ئقادیر خودکارآئ ی را پیشبیۀع ئعکۀۀ .

پژوهش سعع ش شخصیت ئ یران بحران جمعیت

بحث

هال احمر جمهوری اسالئع از نظر سرسختع

از آنجا که وملکرد ئ یران به وۀوان نقطه وطف

تابآوری در خودکارآئ ی بررسع شود.

ئوفقیت آنان در طو

خ ئت به شمار ئعآی

یافتههای پژوهش نشان داد که تمائع ئؤلفههای

ئعتوان بسیاری از ویژگعهای شخصیتع و رفتاری

سرسختع با خودکارآئ ی رابطۀ ئستقیم و ئعۀعدار

ئ یران را به چالش کشی  .در این رهگذر ئ یران

دارن  .ب ان ئعۀا که هرچه سرسختع ئ یر یا

نیازئۀ توانمۀ یهایع هستۀ که بتوانۀ از یک سو

فرئان هع وملیات ائ اد و نجات باالتر باش

ئوفقیت شغلع خود را رقم بزنۀ و از طرف دیگر

خودکارآئ ی او نیز بیشتر بوده و بروکس .این

با ویژگع ئتفاوت پرسۀل وداوطلبین جمعیت
8
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یافتهها را ئعتوان با ئطالعات قبلع همسو دانست
[ 13 12و ]19

نتیجهگیری
با توجه به یافته های این پژوهش که ئوی ارتباط

در تبیین این یافتهها بۀابه نظر کوباسا که ئعتق است

ئعۀادار ئؤلفه های کارآئ ی سرسختع و تابآوری

افراد سرسخت افرادی هستۀ که توانایع کۀتر و

بود ئعتوان این طور نتیجه گیری نمود که -

تأثیرگذاری بر حوادث را دارن

و در قبا

کارآئ ی یک ئ یر را ئعتوان با تقریب قابل

چشم ئبارزهای هیجانانگیز برای رش خود نگاه

ئ یر پیش بیۀع نمود.

ئعکۀۀ و خودکارآئ ی نیز باور فرد به توانایع انجام

هم چۀین رابطه سرسختع با تابآوری از این حیث

تکالیف ئحوله است]8[ .

اهمیت دارد که باور فرد به توانمۀ بودن شۀاخت

براین ئبۀا ئعتوان گفت افراد سرسخت تر با انگیزه

نگرش رفتار و وملکرد فرد را در جهت استفاده از

و تعه بیشتری که دارن توانایع باالیع برای انجام

تمام ظرفیت ها به ئۀظور تابآوری در شرایط

ئعکۀۀ و از خودکارآئ ی

دشوار شکل ئعده [.]13در ئجموع یافته های

بیشتری برخوردارن  .همان طور که یافتههای این

یافته های این پژوهش تابآوری ح ود  23درص و

پژوهش نیز بر این ئوضوع صحه ئعگذارد.

سرسختع ح ود  4درص ئتغیر خودکارآئ ی را

وائل دیگری که با خودکارآئ ی ارتباط داشته و

پیش بیۀع ئع کۀۀ .

ئعتوان بر آن تأثیر گذار باش ؛ تابآوری بود .طبق

البته بای در نظر داشت که تحقیقات بیش تری برای

نتایج به دست آئ ه از این پژوهش بین تمائع

شۀاسایع دیگر ئتغیر های احتمالع تاثیر گذار بر

ئؤلفههای تابآوری به جز ئؤلفۀ «تأثیرات ئعۀوی» و

ئتغیر کارآئ ی نیاز است.

خودکارآئ ی رابطه ئعۀعدار وجود دارد .این نتایج با

سپاسگزاری

یافتههای پژوهشهای پیشین همسو ئعباش -20[ .

در پایان نویسۀ گان بر خود الزم ئعدانۀ

]22

همکاری تمائع ئ یرانع که در تکمیل پرسشۀائهها

تکالیف خود احسا

طبق تعاریف تابآوری را ئعتوان ئتضمن وملکرد
بهتر فرد در شرایط پر استر

دانست لذا ئعتوان

نهایت ئساو ت و همکاری را داشتهان

از

تشکر و

ق ردانع نمایۀ .

این طور نتیجه گیری نمود افرادی که تابآوری
باالتری دارن

از خودکارآئ ی بیشتری نیز

برخوردارن  .نتایج این پژوهش ئؤی

وجود

همبستگع بین سرسختع و تابآوری بود .نتایج
تحلیل دادهها وجود رابطهای ئثبت و ئعۀعداری را
بین سرسختع و تابآوری تأیی نمود.
9
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فعالیتهایع که ئعکۀۀ ئتعه هستۀ و به تغییر به

اطمیۀانع از روی ئیزان تابآوری و سرسختع آن
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Abstract

Quarterly Scientific Research Journal of Rescue & Relief, Vol .8, NO.3, 2017

Background: Quality of decision making by managers always affects a wide range of people
and this issue is especially important in the midst of crises. In this regard, this research aims to
study the relationship between resilience with self-efficacy of disasters managers of Red
Crescent society in crises and disasters
Method: In this descriptive-correlational study, all managers (2000) were studied. Current,
former and retired of 10-years managers (150) were selected with a minimum of management
and commanding of two incidents in their work schedule. Data were collected by convenience
sampling in three sections: senior, middle and junior managers in Red Crescent societies of
Tehran, Gilan, Golestan, Qom, Alborz, Isfahan, West Azerbaijan, Kerman, Sistan and
Baluchistan, Yazd and Ilam provinces. Data were gathered by using four questionnaires of
Demographics, Barton's Psychological Hardiness, Sherer General Self-Efficacy Scale
(SGSES) and et al, and also Conner & Davidson Resilience (CD-RIS). Validity and reliability
were measured and confirmed and data were analyzed by Pearson correlation coefficient and
multiple regression analysis by using SPSS-22.
Findings: According to the results, there is a significant relation between self-efficacy and
resilience components. (0.01) However, all sub-components of resilience have a significant
correlation with self-efficacy except "spiritual influences" at significance level of 0.01.
Meanwhile, not only the total hardiness score is correlated with self-efficacy at a significant
level of 0.01, but also the correlation between all the sub-components of hardiness with selfefficacy has also been confirmed.
Conclusion: According to the findings which confirm the significant relationship between
efficiency, hardiness and resiliency components, it can be concluded that the effectiveness of a
manager can be predicted with a reliable approximation based on the level of resilience and
hardiness of the manager. Also, the relationship of resilience is important to shape the
individual's belief, ability, knowledge, attitude, behavior, and performance for using all
capacities in order to resist in difficult circumstances.
Keywords: hardiness, resilience, self-efficacy, crisis managers

