مقالۀ پژوهشی

هیجانگ و تابآوری با راهب دهای حل مستله
و

دانشجویان کارشناسگ رشتههای امدادونجا

امدادسوانح هاللاحی استان ته ان بهعنوان شاغالن
فعمگ یا آیندۀ حوز های بح ان و امدادونجا

بود

است.
رابطۀ هوش هیجانی و تابآوری با
راهبردهای حل مسأله دانشجویان مقطع

روش :تحقیق حاض از نظ هدف ،کارب دی و از
نظ روش توصیفگ ،از نوع هیبستگگ بود است.

کارشناسی رشتههای امدادونجات و

جامعۀ آماری شامل دانشجویان کارشناسگ رشتههای

امدادسوانح هاللاحمر استان تهران

امدادونجا

و امدادسوانح هاللاحی استان ته ان و
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حجم نیونه ب اساس ف مول کوک ان  88نف بود

3

محمدرضا امیریان

 .1نویسندۀ مسؤل :استادیار و عضو هیأت

است که به سه پ سشنامۀ تابآوری کونور و
عمیأگ وأ و

دیویدسون ،هوش هیجانگ ب ادب ی و و یوز و

روانشناسگ ،واحد قم ،دانشگا آزاد اسالمگ ،قم ،ای ان

راهب دهای حل مستله کسیدی و النگ را تدییل

Email:zarghamhajebi@gmail.com
 .2دانشجوی دکت ی روانشناسگ ت بیتگ ،دانشأددۀ عمأو

ک دند .به منظور تحمیل داد ها از آزمون تحمیل

انسانگ ،و و روان شناسگ ت بیتگ ،واحد قم ،دانشگا آزاد

رو سیون دو متغی استفاد شد.

 .3دانشجوی دکت ی روانشناسگ ت بیتگ ،دانشأدد عمأو

تابآوری و راهب دهای حل مستله دانشجویان مورد

انسانگ ،و و روان شناسگ ت بیتگ ،واحد قم ،دانشگا آزاد

پژوهش در سطح مطموب و باالت از میانگین ق ار

اسالمگ ،قم ،ای ان

دارد .هیچنین رابطۀ بین این متغی ها از نظ آماری
دریافت :پذی ش:

معنادار ( )p˂ 0/05بود و هوش هیجانگ و تابآوری

چکیده

توان تبیین تغیی ا

مقدمه :حل مستله از ویژوگهایگ است که ه ف د
در زندوگ ف دی و شغمگ با آن روبهرو مگشود .از
جیمه حوز هایگ که اف اد شاغل در آن با مسائل
پیچید ای دست به و یبان بود و اشتغال در آنها
نیازمند راهب دهای حل مستله مناسب است حوزۀ
مدی یت بح ان و امدادونجا

و به تبع آن رشتههای

تحصیمگ م تبط از قبیل امدادونجا

و امدادسوانح

است .هدف از تحقیق حاض ب رسگ رابطۀ هوش

راهب دهای حل مستله را داشتند.

بحث و نتیجهگیری :ب اساس نتایج پژوهش ،حفظ
وضع موجود و البته تالش هیهجانبۀ م اکز آموزشگ
سازمان هاللاحی

و سای

اروانهای م تبط با

مدی یت بح ان در خصوص ارتقای ویژوگهای
م بوط به عوامل انسانگ ب ای مدی یت ه چه بهت
بح انها و حوادث پیشنهاد مگشود.
کلماتکلیدی:

هوش

هیجانگ،

راهب دهای حل مستله ،امدادونجا

تابآوری،

وامدادسوانح.
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اسالمگ ،قم ،ای ان

یافتهها :ب اساس یافتهها ،سطح هوش هیجانگ،

رابطۀ هوش هیجانگ و تابآوری با راهب دهای حل مستله دانشجویان

هوش شناختگ اف اد عاممگ بود که باعث تفاو

مقدمه
حل مستله ،ف ایند تعامل موفقیتآمیز با وقایعگ است

عیمد د اف اد در زندوگ روزم

که اغمب به طور روزم نبود و واهگ پیش آمد و

قمیداد مگشد.

توان تغیی محیط را دارد.

و زندوگ ح فهای

[]5

با م ور زمان ،بُعد تاز ای از هوش مورد توجه ق ار

[]1

حل مستله به منظور ب ط فک دن مسائل زندوگ و

و فت که به نا هوش هیجانگ 3شه

ح فهای از اهییت باالیگ ب خوردار است و ب ای ه

طور کمگ بیان مفهو هوش هیجانگ به دهۀ 1920

ف دی الز است که بتواند مسائل م بوط به خود را

ب مگو دد ،زمانگ که ث اندایک ]7[ 4ب ای اولین بار

با راهب دی منظم و دقیقگ حل نیاید.

یافت .به

هوش را در سه بُعد هوش انتزاعگ ،5هوش

[]2

اف اد مختمف از راهب دهای مختمفگ به منظور حل

و هوش اجتیاعگ 7مط ح ک د .بعد از آن ،استین
9

8

[]8

مسائل خود استفاد مگکنند و موضعوی ی و

و سالوی و می

موفقیت ه ف د در مقابل مسائل مختمف متفاو

مفهومگ آن اعیال ک دند.

است [ ]3که در این زمینه ،دانش ما در خصوص

هوش هیجانگ ،توانایگ ادارۀ مطموب خمقوخو و

عوامل مؤث در انتخاب این راهب دها ناقص است و

وضعیت روانگ و کنت ل است سها و عاممگ است که

دقیقگ در زمینۀ عوامل مؤث در

به هنگا ناکامگ در دستیابگ به هدف در شخص

نیازمند اطالعا

[ ]9تغیی و تحوالتگ را در تع یف
[]10

راهب دهای حل مستله هستیم.

ایجاد انگیز مگکند.

انسان تحت تتثی تحول شناختگ 1خود است که از

اُبویل و هیداران 10در مطالعۀ ف اتحمیمگ خود رابطۀ

پیش از تولد ش وع شد و در طول زندوگ تحول

بین هوش شناختگ و هوش هیجانگ را ب اب با 31

مگیابد.

[]11

صد وزارش ک د است که این آمار نشان از آن

[]4
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این تحول شناختگ تا حدودی در تعیین روند زندوگ

دارد که بین هوش هیجانگ و هوش شناختگ رابطۀ

و عیمد د ف د در زندوگ تتثی دارد و انسان در

قوی و تنگاتنگگ وجود ندارد و میزان هیبستگگ بین

بسیاری از مواقع موفقیتها و شدستهای خود را

این دو متغی در سطح متوسط و کم است .این یافته

به آن نسبت مگدهد که از آن تحت عنوان هوش

نشان از آن دارد که هیبستگگ بین هوش شناختگ با

ب د مگشود .هوش شناختگ به

متغی ی خاص ،الزاماً به معنگ رابطۀ هوش هیجانگ با

مجیوعهای از ویژوگها اطالق مگشود که قابل

آن متغی نیست که اغمب تصور مگشد که هوش در

مشاهد نیستند .هیچنین از توانایگ پ داختن به امور

آن تتثی وذار باشد .بدین منظور یدگ از اهداف

شناختگ 2نا

انتزاعگ و حل مستله و بخصوص توانایگ یادوی ی
3.

در بین دانشجویان ،تحت عنوان هوش شناختگ نا
ب د مگشود.

[]6

cognitive development
IQ cognitiveintelligence/ intelligence quotient

2

1.
2.

emotional intelligence
Thorndike
5
-abstract intelligence
6
-mechanical intelligence
7social intelligence
8Steiner
9
- Salovey & Mayer
 10O'Boyle et al
4-
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تحقیق حاض  ،ب رسگ رابطۀ بین هوش هیجانگ با
راهب دهای حل مستله دانشجویان است.

عالو ب این ،ش ایط خاص کشور به ویژ شه
ته ان که در کی بند زلزلهخیز واقع شد و تهدیدا

[]12

از سوی دیگ  ،به زعم آلسان و هیداران،]13[ 1

جدّی طبیعگ و غی طبیعگ دارند ،نیازمند سازمانها و

منفگ رویارویگ با

وجود

تابآوری 2ف ایند غمبه ب تتثی ا
خط
تج بیا

و مسائل مختمف ،مقابمۀ موفقیتآمیز با

سازوکارهای آمادوگ ویژ هستند و ض ور

منابع انسانگ و تیمهای کارآمد و توانیند از نظ

ناووار و دوری از مسی های م تبط با این

توانایگ حل مستله در آنها نیود بیشت ی داشته و در

خط هاست .الزمۀ کمیدی تابآوری ،وجود عوامل

این زمینه باید اف اد توانیندی را ت بیت و در اختیار

خط و م اقبت است که منج به نتیجۀ مثبت شد یا

داشته باشند .از سوی دیگ  ،ب وز حوادثگ مانند

نتایج منفگ را کاهش مگدهد.

ریزش ساختیان پالسدو ،ف وریختن معادن ،آمار

[]14

تابآوری ،او چه به ب رسگ رویارویگ جوانان با
خط ا

تصادفا

زیاد و غی متعارف رانندوگ و آمار باالی

مگپ دازد ،اما تی کز بیشت ی روی توان

م گومی و نقص عضو ب اث این سوانح هزینۀ

دارد.

بسیاری را به خانواد ها و اجتیاع تحییل مگکند که

ویژوگهای ف دی و منابع محیط اجتیاعگ ،باعث

در این خصوص نیازمند اف ادی توانیند در زمینۀ

منفگ است س و افزایش نتایج

حل مستله و مدی یت مسائل پیشآمد هستیم که

مثبت مگشوند [ ]15که مگتواند روی راهب دهای

بدین منظور اولین قد در این حوز  ،اطالع از

حل مستله اف اد در موقعیتها و مشاغل مختمف

عوامل م تبط و مؤث روی راهب دهای حل مستله

تتثی اتگ داشته باشد.

دانشجویان این حوز مگباشد .جستجوها در این

اف اد و بهبود سالمت در ب اب

تعادل در تتثی ا

مشاغمگ مانند امدادونجا

خط ا

حوز هایگ هستند که به دلیل ماهیت شغمگ

هیجانگ و تابآوری با راهب دهای حل مستله در بین

موقعیتهای بیشت ی از نظ رویارویگ با مسائل و

دانشجویان مطالعۀ خاصگ صور

نگ فته است و

ش ایط خاص دارند که این مهم ،الز مگنیاید که

چند مورد پژوهشگ که در خصوص تابآوری و

اف اد شاغل در این حوز از توان باالیگ در ب خورد

هوش هیجانگ به این ش ح مگباشد.

با مسائل و هیچنین استفاد از راهب دهای حل مستله
مناسب ب خوردار باشند و هیچنین دانشجویان و
اف ادی که قصد پیوستن به این مشاغل را دارند
نیازمند ب نامهریزی و اتخاذ تدابی ی در خصوص
بهبود راهب دهای حل مستله خود هستند.

Olsson et al
resilience

12-
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و امدادسوانح از جیمه

زمینه نشان داد که تاکنون در زمینۀ رابطۀ هوش

رابطۀ هوش هیجانگ و تابآوری با راهب دهای حل مستله دانشجویان

جدول شیارۀ :1
نام

عنوان تحقیق

غالمگ ()1394

مقایسۀ اث بخشگ آموزش تابآوری پن و تابآوری تمفیقگ ب تنظیم شناختگ هیجان و
کاهش مشدال

زه ا ولیان ()1393
()1394

حد

هیجانگ دانشجویان

ب رسگ مقایسۀ هوش معنوی و تابآوری در دانش آموزان تیزهوش و عادی
ب رسگ رابطۀ بین هوش هیجانگ دانشجویان و سازواری اجتیاعگ آنها با محیط دانشگا

ایزدی طامه و

مقایسۀ تتثی آموزش صب و حل مستله ب کاهش پ خاشگ ی و انتخاب راهب دهای مقابمهای

دیگ ان ()1389

دانشجویان دانشگا عمو انتظامگ

جوادی و دیگ ان

میزان کاربست راهب دهای حل مستله در مطالعه دانشجویان دانشدد های مختمف دانشگا

()1388

عمو پزشدگ اصفهان

لذا تحقیق حاض
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درصدد ب رسگ رابطۀ هوش

داد های مورد نیاز به منظور پاسخگویگ به اهداف

هیجانگ و تابآوری با راهب دهای حل مستله در بین

تحقیق نیز توسط پ سشنامههای زی و دآوری شدند:

دانشجویان مقطع کارشناسگ رشتههای امدادونجا

الف) تابآوری کونور و دیویدسون؛ ب) هوش

و امدادسوانح هاللاحی استان ته ان بود است تا

هیجانگ ب ادب ی وو یوز؛ ج) راهب دهای حل مستله

بتواند کیدگ به اهییت موضوع داشته باشد .شایان

کسیدی و النگ.

ذک است که تعدادی از این دانشجویان در حال

پ سشنامۀ تابآوری کونور و دیویدسون ،ابزاری 25

حاض در پستهای امدادی در اروانهای مختمف

سؤالگ در طیف لید

پنجوزینهای (کامالً نادرست

مشغول خدمترسانگ هستند.

تا هییشه درست) است .این پ سشنامه پنج مؤلفه

روش تحقیق

تصور شایستگگ ف دی ،اعتیاد به غ ایز ف دی،

تحقیق حاض از نظ هدف کارب دی و از نظ روش

تحیل عاطفۀ منفگ ،پذی ش مثبت تغیی و روابط

توصیفگ از نوع هیبستگگ است که به رابطۀ بین

ایین ،کنت ل و تتثی ا

معنوی دارد .حداقل نی ۀ

هوش هیجانگ و تابآوری با راهب دهای حل مستله

اکتسابگ در این پ سشنامه صف و حداکث  100است.

دانشجویان پ داخته است .جامعۀ آماری تحقیق نیز

ه چه امتیاز کسبشد از این پ سشنامه بیشت باشد

شامل کمیه دانشجویان مقطع کارشناسگ رشتههای

نشان از میزان تابآوری بیشت ف د آزمودنگ است.

وامدادسوانح هاللاحی استان ته ان

نقطۀ ب ش این پ سشنامه  50است .هیسانگ درونگ

( 114نف ) است که از این بین 88 ،نف به روش

این پ سشنامه توسط سازند ابزار از ط یق ض یب

نیونهوی ی تصادفگ ساد و به کیک ف مول کوک ان

آلفای ک ونباخ در دامنهای از  0/76تا  0/90و ض یب

به عنوان نیونه تحقیق انتخاب شدند.

پایایگ بازآزمایگ این پ سشنامه نیز  0/81به دست

امدادونجا

آمد است .این پ سشنامه در ای ان توسط محیدی
4
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( ،)1384مورد هنجاریابگ ق ار و فت و هیسانگ

آلفای ک ونباخ این مؤلفهها را بیش از  0/70وزارش

درونگ آن به کیک آزمون آلفای ک ونباخ 0/89

ک د است.

وزارش شد.

در آخ  ،داد های به دست آمد از پ سشنامه تحقیق

پ سشنامۀ هوشهیجانگ ب ادب ی و و یوز 28 ،سؤال

توسط آمار توصیفگ و استنباطگ و در محیط ن افزار

شش وزینهای (ه وز تا هییشه) دارد که چهار مؤلفه

 SPSSنسخۀ  21تحمیل و وزارش تحقیق تدوین

خودآواهگ ،خود مدی یتگ ،آواهگ اجتیاعگ و

شد.

مدی یت روابط را ب رسگ مگکند .شیوۀ نی وذاری

یافتهها

این پ سشنامه با استفاد از مقیاس  6نقطهای از  1تا

نتایج توصیفگ تحقیق نشان داد که  13/6درصد

 6انجا مگشود .جیع نی اتگ که آزمودنگ در ه

دانشجویان مورد مطالعه تحقیق دخت و  86/6درصد

یک از سواال

کسب مگکند نی ۀ کل آزمون را

نیز دانشجویان پس

بود اند 43/2 .درصد از

تشدیل مگدهد .در این پ سشنامه نی ۀ باالت از 80

دانشجویان ،دانشجوی رشته امدادنجا

نشان از هوش هیجانگ باال و نی ۀ پایینت از 60

درصد دانشجوی رشتۀ مدی یت امدادوسوانح بود اند

نشان از هوش هیجانگ پایین دارد .این پ سشنامه در

که  18/2درصد از این اف اد مشغول به تحصیل در

ای ان توسط ونجگ ( )1385مورد هنجاریابگ ق ار

ت

سه

و فت و ض یب اعتبار آن با استفاد از آزمون آلفای

و  59/1درصد نیز دانشجوی ت

ک ونباخ  0/88به دست آمد.

خصوص سن اف اد مورد مطالعه نیز نتایج نشان داد

پ سشنامه راهب دهای حل مستله کسیدی و النگ،

که  4/5درصد از دانشجویان دارای سن  20تا 25

 24سؤال دو وزینهای (خی و بمه) دارد که شش

سال 20/5 ،درصد  26تا  30سال 37/5 ،درصد  31تا

مؤلفه درماندوگ در حل مستله ،مهارو ی حل مستله،

 35سال 11/4 ،درصد  36تا  40سال و  26/1درصد

خالقیت ،اعتیاد در حل مستله ،سبک اجتناب و

نیز سن بیش از  40سال دارند .از نظ معدل درسگ

سبک و ایش را ب رسگ مگکند .نی وذاری این

قبل نیز ،میانگین معدل درسگ دانشجویان،

دو 22/7 ،درصد مشغول به تحصیل در ت

چهار هستند .در

 17/03با انح اف معیار  1/59بود است.

این ت تیب حداقل نی ۀ اکتسابگ از این پ سشنامه

در ادامه به منظور ب رسگ وضعیت تابآوری ،هوش

صف و حداکث آن  24بود و نی ۀ متوسط نیز 12

هیجانگ و راهب دهای حل مستله دانشجویان به

است.

میانگین و انح اف معیار این متغی ها در جدول

آلفای ک ونباخ این پ سشنامه در یک مطالعه ب ای

شیارۀ  2اشار مگشود.

درماندوگ ،مهارو ی ،خالقیت ،اعتیاد ،اجتناب و
و ایش به ت تیب ب اب با ،0/66 ،0/66 ،0/60 ،0/86
 0/51 ،0/66و  0/53به دست آمد .محید ()1377
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پ سشنامه به شدل صف و یک صور

مگپذی د .به

ت

و 56/8

رابطۀ هوش هیجانگ و تابآوری با راهب دهای حل مستله دانشجویان

جدول شیارۀ  :2میانگین و انح اف معیار متغی های

در ادامه بعد از اطیینان از ن مال بودن توزیع

مورد مطالعه تحقیق

متغی های تحقیق توسط آزمون کولیوو وف
نقطۀ

متغیر

میانگین

انحراف معیار

تابآوری

71/58

12/36

50

هوش هیجانی

124/73

12/14

80

14/56

3/16

12

راهبردهای حل
مسأله

اسیی نف ،به منظور ب رسگ رابطۀ هوش هیجانگ و

برش

تابآوری با راهب دهای حل مستله دانشجویان از
آزمون تحمیل رو سیون خطگ دومتغی

استفاد شد

که نتایج حاصل به شدل جدول شیارۀ  4است.
نتایج آزمون تحمیل رو سیون دومتغی

نشان داد که

نتایج توصیفگ تحقیق نشان داد که میانگین

رابطۀ بین تابآوری و راهب دهای حل مستله معنادار

تابآوری 1دانشجویان  71/58با انح اف معیار

( )p˂ 0/05است .به این صور

 12/36و میانگین و انح اف معیار هوش هیجانگ

2

که میزان هیبستگگ

بین این دو متغی  23صد و میزان تتثی وذاری

نیز به ت تیب ب اب با  124/73و  12/14بود است.

تابآوری ب راهب دهای حل مستله  4صد بود

میانگین راهب دهای حل مستله 3نیز  14/56و انح اف

است .نتایج در خصوص رابطۀ هوش هیجانگ و

معیار آن  3/16بود است .هیچنین ،میانگین و

راهب دهای حل مستله دانشجویان نیز نشان داد که

انح اف معیار متغی های مورد مطالعه در بین

این رابطه از نظ آماری معنادار ( )p˂ 0/05بود و

دانشجویان رشتههای امدادونجا
هاللاحی استان ته ان به صور

و امدادسوانح
تفدیدگ به شدل

جدول شیارۀ  3بود است.

میزان هیبستگگ بین این دو متغی  25صد و تتثی
هوش هیجانگ ب راهب دهای حل مستله دانشجویان
نیز ب اب با  5صد بود است.

جدول شیارۀ  :3میانگین و انح اف معیار متغی های
مورد مطالعه تحقیق در بین دانشجویان دو رشته
متغیر
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رشته

میانگین

انحراف معیار

امدادونجا

70/97

9/51

امدادسوانح

72/04

14/24

هوش

امدادونجا

126/21

11/22

هیجانی

امدادسوانح

123/60

12/79

راهبردهای

امدادونجا

15/05

3/27

حل مسأله

امدادسوانح

14/36

3/07

تابآوری

جدول شیارۀ  :4نتایج آزمون تحمیل رو سیون خطگ
دو متغی
R2
متغیر

متغیر

ضریب

مستقل

وابسته

بتا

تابآوری
هوش
هیجانی

راهب دهای
حل مستله

تعدیل

F

P

شده

0/23

0/04

4/968

0/03

0/25

0/05

5/953

0/02

بحث
یدگ از سازمانهایگ که به منظور مأدی یت بحأ ان و
 .1نقطۀ برش این پرسشنامه  50است.
 .2در این پرسشنامه نمرۀ باالتر از  ،80نشان از هوش هیجانی باال و
نمرۀ پایینتر از  60نشان از هوش هیجانی پایین دارد.
 .3نمرۀ متوسط در این پرسشنامه  12است.
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حفاظت از زندوگ و سالمت انسانهأا تشأدیل شأد،
جیعیأأت هأأاللاحی أ اسأأت کأأه در مواقأأع بح أ ان
پاسخگوی نیازهای ش ایط خاص پیش آمأد اسأت.

مجید ض غا حاجبگ ،معصومه معصومگ ،محیدرضا امی یان

شأ ایط بحأ ان و خطأ نیازمنأأد افأ ادی توانینأأد و

تحقیق حاض به رابطۀ هوش هیجانگ و تابآوری با

شایسته است که بتوانند در کیت ین زمأان ،بیشأت ین

راهب دهای حل مستله دانشجویان مقطأع کارشناسأگ

کأأارایگ را داشأأته و مسأأائل مختمأأف را مأأدی یت و

رشتههأای امأدادونجا

و امدادسأوانح هأالل احیأ

تسهیل نیایند .اف ادی کأه بأه ایأن جیعیأت ممحأق

استان ته ان پ داخته شد .نتایج حاصل نشان داد کأه

مگشوند شأامل افأ اد داوطمأب یأا کأادر اصأمگ آن

سطح هوش هیجانگ ،تابآوری و راهب دهأای حأل

هستند که به کیک آزمونهای اسأتخدامگ جأذب و

مسأأتله دانشأأجویان در سأأطح مطمأأوب و بأأاالت از

بهکار و فته مگشوند .در این خصأوص بأا تتسأی

میانگین ق ار دارد .در خصأوص رابطأۀ بأین هأوش

م اکز آموزشگ عمیگکارب دی و رشتههای دانشگاهگ

هیجانگ و تابآوری با راهب دهأای حأل مسأتله نیأز

م تبط سعگ شد تا نیازهای این حوز تا حأد امدأان

نتایج نشان داد که رابطأۀ بأین ایأن متغی هأا از نظأ

ب ط ف شود.

آماری معنادار بأود و هأوش هیجأانگ و تأابآوری

یدگ از اقداماتگ که در رشتههأای دانشأگاهگ بأه آن
توجه مگشود ،بهبود دانش و اطالعا

عمیأگ افأ اد

تأأوان تبیأأین تغییأأ ا

راهب دهأأای حأأل مسأأتله را

داشتهاند.

و

مدی یت هیجانهأا و مأدی یت شأ ایط اجتیأاعگ و

امدادسوانح نیز به تحصیل پ داخته و سعگ در بهبأود

رفتأأاری پأأیشآمأأد مأأگتوانأأد در بهبأأود تی کأأز و

دانأأش و تأأوان شأأغمگ خأأود دارنأأد .ویژو أگهأأای

هیچنین توانیندی اف اد تأتثی قابأل تأوجهگ داشأته

شخصیتگ مختمفگ نیز وجأود دارنأد کأه بأه منظأور

باشد که نتایج حاصل از تحقیق حاض را نیز مگتوان

بهبود خدما رسانگ دانشجویان مشغول به تحصأیل

در هیأأین خصأأأوص دانسأأت .از سأأأوی دیگأأ ،

در این رشتهها باید مورد توجأه قأ ار وی نأد کأه از

تابآوری ویژوگ شخصیتگ اسأت کأه فأ د را قأادر

جیمه این موارد و شایستگگ ها مأگتأوان بأه هأوش

مگسازد تا از سختگهأا بگأذرد ،متعأادل شأود و در

هیجأأانگ ،تأأابآوری و راهب دهأأای حأأل مسأأتله

ب خأأورد بأأا شأأ ایط نأأامطموب بأأه شأأدوفایگ و

دانشجویان اشار ک د.

نیویافتگگ ب سد.

منظأأور دانشأأجویان رشأأتههأأای امأأدادونجا

ش ایط خاص امدادونجا

[]16

و امدادسوانح باعث شد

از منظ شخصیتگ اف اد تابآور معیوالً ویژوگهأایگ

است که اف اد شاغل در این حوز در زمینأه فعالیأت

مانند مسند مهارو ی درونگ ،1خودتصأوری مثبأت،2

خود نیازمند توانایگ و مهار های حل مستله مناسبگ

خوشبینگ مقابمه فعال ،3س سختگ 4و خودکارآمأدی

5

باشند که اطأالع از سأطح آن در بأین دانشأجویان و

مشخص دارند [ ]17که ب این اساس مگتوان انتظأار

هیچنین شناسایگ عوامل م تبط با آن در بهبود رونأد
تصییمویأ ی هأا و هیچنأین اتخأاذ اسأت اتژیهأای
کارب دی ،یاریرسأان خواهأد بأود .بأدینمنظأور در

1-

internal locus of control
positive self-image
3active coping
4hardiness
5self-efficacy
2-
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مشغول به تحصیل در آن رشتۀ خاص است که بدین

هوش هیجانگ به دلیل در اختیأار قأ اردادن توانأایگ

رابطۀ هوش هیجانگ و تابآوری با راهب دهای حل مستله دانشجویان

داشت که تابآوری در بهبود راهب دهای حل مسأتله

از سوی دیگأ بأا توجأه بأه ایندأه نیأ وی انسأانگ

دانشجویان تتثی وذار باشد که نتایج تحقیق حاض را

توانیند ،کارآزمود و کارآمد یدأگ از ارکأان اساسأگ

نیز مگتوان مؤید این ندته دانست.

در مأأدی یت حأأوادث و بحأأ انهاسأأت چنانچأأه

نتیجهگیری

سازمانهای م تبط با مدی یت بح ان کشور از جیمأه

کشور ما یدگ از کشورهای حادثهخیأز دنیاسأت کأه

هاللاحی  ،شه داری ها ،اورژان

ه ساله شاهد چندین بح ان و حادثه ،چأه بأه لحأا

ظ فیت و توانیندی های دانشآموختگان رشأته هأای

طبیعگ و چه به لحأا اشأتباها

بشأ ی در کشأور

امدادونجا

و ...در اسأتفاد از

و امدادسأوانح م اکأز عمیأگ کأارب دی

هسأأتیم .لأأذا دانشأأجویان مشأأغول بأأه تحصأأیل در

هاللاحی و سأای م اکأز آموزشأگ در آزمأونهأای

و امدادسوانح که در آینأد ای

استخدامگ و بهکاروی یها ،اولویتگ قائل شوند و نیأز

نزدیک ب ای خدما رسأانگ بأه ایأن حأوز ممحأق

در صورتگکه وذراندن دور های عمیأگ و آکادمیأک

مگشوند باید با تی کز ب اهداف رشته تحصیمگ خود

امأأدادی و مأأدی یت بح أ ان بأأ ای شأأاغالن فعمأأگ

نسبت به بهبود توانیندیهای شغمگ و هیچنین مقد

سازمانهای م تبط با مدی یت بح ان و امأدادونجا

رشته های امدادونجا

داشتن اهداف سازمانگ به اهداف شخصأگ مأؤث در

ض وری و اجباری شود ،در آیند خسارا

ناشأگ از

نی وی انسانگ بأه حأداقل میدأن کأاهش
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بهبود تابآوریشأان هیأت ویارنأد .بأدیهگ اسأت

اشتباها

دستیابگ به این مهم بایأد بأا کیأک م اکأز آمأوزش

یابد.

عمیأأگ کأأارب دی جیعیأأت هأأاللاحیأأ در قالأأب

سپاسگزاری

ب وأأزاری دور هأأا یأأا کاروأأا هأأای آموزشأأگ ،ارائ أه

نویسندوان مقاله ب خود الز مگدانند تا بدین وسیمه

واحدهای درسگ اختیأاری ،ارائأه واحأدهای عیمأگ

از هیه عزیزان م کز عمیگکارب دی هاللاحی استان

بیشت در قالب اردوها و مانورهأایگ کأه افأ اد را در

ته ان ب ای یاری در انجا ایأن پأژوهش صأییییانه

موقعیتهایگ نزدیک به موقیتهای واقعگ حوادث و

تشد و قدردانگ کنند.

سوانح ق ار مگدهد ،تسهیل و دد.
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Abstract
Background: Solving problem is a feature that everybody needs in her/his personal and
occupational life. One of the areas that its employees are in conflict with complicated
problems and working to these areas require appropriate strategies for solving problem is
Crisis and Relief and Rescue management and consequently relevant academic
disciplines such as Relief and Rescue and Disaster Relief. The purpose of this study was
to investigate the relationship between emotional intelligence and endurance with
strategies of undergraduate students’ problem solving in Relief and Rescue in the Red
Crescent of Tehran Province who are current or future crisis and rescue workers.
Method: This study was from correlation in terms of purpose, function and descriptive
method. The statistical population consisted of undergraduate students of Relief and
Rescue in the Red Crescent of Tehran Province and the volume number of sample was 88
according to the Cochran formula that responded to three questionnaires consist of
Connor and Davidson (2003), Bradbury and Garyves (2005) and Cassidy and lung (1996).
Regression analysis was used to analyze the data.
Findings: The findings showed that the level of emotional intelligence, endurance and
strategies of undergraduate students’ problem solving who were under research is at the
desired level and above average. Also the relationship between these variables was
statistically significant (p<0/05) and emotional intelligence and endurance were able to
explain the changes of problem solving strategies.
Results: Based on the research results, it is recommended to maintain and also all-out efforts
of the Red Crescent educational centers and other organizations related to Crisis
management.
Key words: Emotional Intelligence, Endurance, Strategies of Problem Solving, Relief and
Rescue and Disaster Relief.

