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 با آوري تاب و هیجانی هوش رابطۀ

 مقطع دانشجویان مسأله حل راهبردهاي

 و امدادونجات هاي رشته کارشناسی

 تهران استان احمر هالل امدادسوانح

 ، 2، معصومه معصومی1مجید ضرغام حاجبی

  3امیریانمحمدرضا 

ل: استادیار و عضو هیأت علمـی گـروه   ئومس ة. نویسند1

 ، واحد قم، دانشگاه آزاد اسالمی، قم، ایرانشناسی روان

Email:zarghamhajebi@gmail.com 

علـوم   ةتربیتی، دانشـکد  شناسی روان. دانشجوي دکتري 2

تربیتی، واحد قم، دانشگاه آزاد  شناسی روانانسانی، گروه 

 اسالمی، قم، ایران

 علـوم  ةتربیتی، دانشـکد  شناسی روان دکتري . دانشجوي3

 آزاد قم، دانشگاه تربیتی، واحد شناسی روان انسانی، گروه

  اسالمی، قم، ایران

  17/4/97 پذیرش: 22/10/96دریافت:

  چکیده

 فرد هر که است ییها یویژگ از مسأله حل :مقدمه

 از شود. رو می به با آن رو شغلی و فردي زندگی در

 اي پیچیده مسائل با آن در شاغل افراد که هایی حوزه

 نیازمند در آنها اشتغال و بوده گریبان به دست

 مدیریت ةحوز است مناسب مسأله حل راهبردهاي

 تحصیلی هاي رشته آن تبع به و امدادونجات و بحران

. است امدادسوانح و امدادونجات قبیل از مرتبط

 هیجانی هوش رابطۀ بررسی حاضر تحقیق از هدف

 دانشجویان مسأله حل راهبردهاي با آوري تاب و

 امدادسوانح و امدادونجات هاي رشته کارشناسی

 یا فعلی نشاغال عنوان هب تهران استاناحمر  هالل

  . است بوده امدادونجات و بحران يها حوزه ةآیند

 از و کاربردي، هدف نظر از حاضر تحقیق :روش

. است بوده همبستگی نوع از، توصیفی روش نظر

 هاي رشته کارشناسی دانشجویان شامل آماري ۀجامع

 و تهران استان احمر هالل امدادسوانح و امدادونجات

 بوده نفر 88 کوکران فرمول براساس نمونه حجم

 و کونور آوري تاب پرسشنامۀ سه به که است

 و گریوز و برادبري هیجانی هوش، دیویدسون

را تکمیل  النگ و کسیدي مسأله حل راهبردهاي

 تحلیل آزمون از ها  داده تحلیل منظور به کردند.

   .شد استفاده دو متغیره رگرسیون

، هیجانی هوش سطح ها، براساس یافته :ها یافته

 مورد دانشجویان مسأله حل راهبردهاي و آوري تاب

 قرار میانگین از باالتر و مطلوب سطح در پژوهش

 آماري نظر از متغیرها این بین رابطۀ همچنین. دارد

 آوري تاب و هیجانی هوش و )p˂05/0( بود معنادار

  .داشتند را مسأله حل راهبردهاي تغییرات تبیین توان

 حفظ، پژوهش نتایج براساس: گیري نتیجه و بحث

 آموزشی مراکز ۀانبج همه تالشالبته  ووضع موجود 

 با مرتبط يها ارگان سایر و احمر هالل سازمان

ي ها یویژگ يارتقا خصوصدر  بحران مدیریت

مدیریت هر چه بهتر  برايانسانی  مربوط به عوامل

  . ودش می پیشنهادادث و حو ها بحران

، آوري تاب، هیجانی هوش :کلیدي کلمات

  . امدادسوانح و امدادونجات، مسأله حل راهبردهاي
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  مقدمه

آمیز با وقایعی است  فرایند تعامل موفقیت ،حل مسأله

و  آمدهکه اغلب به طور روزمره نبوده و گاهی پیش 

  ]1[. توان تغییر محیط را دارد

ن مسائل زندگی و کرد به منظور برطرفحل مسأله 

و براي هر  ستاي از اهمیت باالیی برخوردار حرفه

فردي الزم است که بتواند مسائل مربوط به خود را 

  ]2[. دکنمنظم و دقیقی حل  يراهبردبا 

افراد مختلف از راهبردهاي مختلفی به منظور حل 

گیري و  و موضع کنند میمسائل خود استفاده 

موفقیت هر فرد در مقابل مسائل مختلف متفاوت 

 خصوصدانش ما در  ،که در این زمینه ]3[است 

و  استعوامل مؤثر در انتخاب این راهبردها ناقص 

عوامل مؤثر در  ۀنیازمند اطالعات دقیقی در زمین

  .هستیم مسأله حل راهبردهاي

خود است که از  1انسان تحت تأثیر تحول شناختی

 تحولپیش از تولد شروع شده و در طول زندگی 

  ]4[. یابد می

این تحول شناختی تا حدودي در تعیین روند زندگی 

و انسان در  داردو عملکرد فرد در زندگی تأثیر 

هاي خود را  ها و شکست بسیاري از مواقع موفقیت

 عنوان هوشکه از آن تحت  دهد به آن نسبت می

هوش شناختی به . شود نام برده می 2شناختی 

که قابل  شود ها اطالق می اي از ویژگی مجموعه

همچنین از توانایی پرداختن به امور . مشاهده نیستند

خصوص توانایی یادگیري  هانتزاعی و حل مسأله و ب

در بین دانشجویان، تحت عنوان هوش شناختی نام 

  ]6[. شود برده می

                                                           
1 cognitive development 
2 intelligence quotient (IQ) 

هوش شناختی افراد عاملی بود که باعث تفاوت 

اي  عملکرد افراد در زندگی روزمره و زندگی حرفه

   ]5[. شد قلمداد می

اي از هوش مورد توجه قرار  عد تازهب، با مرور زمان

به . شهرت یافت 3هیجانیگرفت که به نام هوش 

 1920 ۀمفهوم هوش هیجانی به دهبیان طور کلی 

براي اولین بار  ]7[ 4زمانی که ثراندایک، گردد برمی

 هوش، 5انتزاعی هوش عدبهوش را در سه 

 ]8[ 8استینر، بعد از آنکرد. مطرح  7اجتماعی و هوش

تغییر و تحوالتی را در تعریف  ]9[ 9ری سالوي و می و

  ]10[. ندکردمفهومی آن اعمال 

خو و  و مطلوب خلق ةتوانایی ادار، هوش هیجانی

ها و عاملی است که  و کنترل استرس روانی یتوضع

یابی به هدف در شخص  به هنگام ناکامی در دست

  ]11[. کند ایجاد انگیزه می

 رابطۀفراتحلیلی خود  ۀدر مطالع 10اُبویل و همکاران

 31/0بین هوش شناختی و هوش هیجانی را برابر با 

ه است که این آماره نشان از آن دارد که کردگزارش 

قوي و  رابطۀبین هوش هیجانی و هوش شناختی 

و میزان همبستگی بین این دو  ردتنگاتنگی وجود ندا

این یافته نشان از . استمتغیر در سطح متوسط و کم 

هوش شناختی با متغیري آن دارد که همبستگی بین 

هوش هیجانی با آن  رابطۀالزاماً به معنی ، خاص

شد که هوش در آن  متغیر نیست که اغلب تصور می

بدین منظور یکی از اهداف تحقیق . تأثیرگذار باشد

                                                           
3 emotional intelligence/quotient (EQ) 
4 Thorndike 
5 abstract intelligence 
6 mechanical intelligence 
7 social intelligence 
8 Steiner 
9 Salovey & Mayer  
10 O'Boyle et al 
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بین هوش هیجانی با  رابطۀبررسی  ،حاضر

  ]12[. دانشجویان است مسأله حل راهبردهاي

، ]13[ 1همکاران آلسان و به زعم، از سوي دیگر

یند غلبه بر تأثیرات منفی رویارویی با افر 2آوري تاب

آمیز با  موفقیت ۀمقابل، و مسائل مختلف خطر

تجربیات ناگوار و دوري از مسیرهاي مرتبط با این 

وجود عوامل ، آوري تاب از الزامات. خطرهاست

مثبت شده یا  ۀخطر و مراقبت است که منجر به نتیج

  ]14[. دهد نتایج منفی را کاهش می

یی جوانان با رواگرچه به بررسی رویا، آوري تاب

اما تمرکز بیشتري روي توان ، پردازد خطرات می

. افراد و بهبود سالمت در برابر خطرات دارد

باعث ، ي فردي و منابع محیط اجتماعیها یویژگ

تعادل در تأثیرات منفی استرس و افزایش نتایج 

 تواند روي راهبردهاي که می ]15[شوند  مثبت می

مختلف و مشاغل  ها مسأله افراد در موقعیت حل

  . اتی داشته باشدتأثیر

از جمله  امدادسوانح و مشاغلی مانند امدادونجات

دلیل ماهیت شغلی  هایی هستند که به حوزه

هاي بیشتري از نظر رویارویی با مسائل و  موقعیت

نماید که  الزم می ،که این مهم دارندشرایط خاص 

افراد شاغل در این حوزه از توان باالیی در برخورد 

با مسائل و همچنین استفاده از راهبردهاي حل مسأله 

و همچنین دانشجویان و  باشندمناسب برخوردار 

د پیوستن به این مشاغل را دارند افرادي که قص

 خصوصریزي و اتخاذ تدابیري در  نیازمند برنامه

 . بهبود راهبردهاي حل مسأله خود هستند

                                                           
1Olsson et al 
2 resilience 

شهر  به ویژهکشور شرایط خاص ، عالوه بر این

و تهدیدات  هواقع شدخیز  زلزله کمربندتهران که در 

و  ها نسازما نیازمند، دارند ي طبیعی و غیرطبیعیجد

ضرورت وجود  و هستنده سازوکارهاي آمادگی ویژ

کارآمد و توانمند از نظر  يها منابع انسانی و تیم

در شته و در آنها نمود بیشتري داتوانایی حل مسأله 

افراد توانمندي را تربیت و در اختیار  باید این زمینه

بروز حوادثی مانند ، از سوي دیگر. ه باشندداشت

آمار ، معادن فروریختن، ساختمان پالسکوریزش 

 باالي آمار و غیرمتعارف رانندگی و زیاد تصادفات

 ۀهزینسوانح  این اثر بر عضو نقص و ومیر مرگ

که  دکن ها و اجتماع تحمیل می بسیاري را به خانواده

 ۀنیازمند افرادي توانمند در زمین خصوصدر این 

که  هستیمآمده  حل مسأله و مدیریت مسائل پیش

اطالع از ، اولین قدم در این حوزهبدین منظور 

 مسأله حل راهبردهايعوامل مرتبط و مؤثر روي 

نشان داد  ها جستجو. باشد میدانشجویان این حوزه 

 آوري تاب وی هیجان هوش رابطۀ ۀکه تاکنون در زمین

 ۀدر بین دانشجویان مطالع مسأله حل راهبردهاي با

پژوهشی  و چند مورد  خاصی صورت نگرفته است

که در و هوش هیجانی  آوري تابدر خصوص که 

با تحقیق حاضر ذکر شده است. در  1جدول شمارة 

هوش  رابطۀبررسی توجه به اهمیت موضوع به 

راهبردهاي حل مسأله در بین  آوري با تاب هیجانی و

 هاي امدادونجات و دانشجویان کارشناسی رشته

پرداخته شده استان تهران  احمر هاللامدادسوانح 

شایان ذکر است که تعدادي از این دانشجویان است. 

ي ها تهاي مختلف در پس سازماندر حال حاضر در 

   .رسانی هستند امدادي مشغول خدمت
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  پیشینۀ پژوهش :1جدول شمارة 

  عنوان تحقیق  نام

آوري تلفیقـی بـر تنظـیم شـناختی هیجـان و کـاهش        آوري پن و تـاب  مقایسۀ اثربخشی آموزش تاب  )1394غالمی  (

  مشکالت هیجانی دانشجویان

  آوري در دانش آموزان تیزهوش و عادي بررسی مقایسۀ هوش معنوي و تاب  )1393زهرا ولیان (

  بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی دانشجویان و سازگاري اجتماعی آنها با محیط دانشگاه  )1394حدت (

ایزدي طامه و 

  )1389دیگران (

اي  بـر کـاهش پرخاشـگري و انتخـاب راهبردهـاي مقابلـه      مقایسۀ تأثیر آموزش صـبر و حـل مسـأله    

  دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

جوادي و دیگران 

)1388(  

هـاي مختلـف دانشـگاه علـوم      میزان کاربست راهبردهاي حل مسأله در مطالعه دانشـجویان دانشـکده  

  پزشکی اصفهان

  

  روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر روش 

بین  رابطۀتوصیفی از نوع همبستگی است که به 

 مسأله حل يها راهبرد با آوري تاب و هیجانی هوش

آماري تحقیق نیز ۀ جامع. دانشجویان پرداخته است

 يها  رشته کارشناسی مقطع شامل کلیه دانشجویان

 تهران استان احمر هالل وامدادسوانح امدادونجات

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

گیري تصادفی ساده و به کمک فرمول کوکران  نمونه

  . به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند

ي مورد نیاز به منظور پاسخگویی به اهداف ها  داده

 ند:گردآوري شد زیر يها  تحقیق نیز توسط پرسشنامه

 هوش )ب ؛دیویدسون و کونور آوري تاب )الف

 مسأله حل يها راهبرد )ج ؛وگریوز برادبري هیجانی

  .النگ و کسیدي

 يابزار ،1دیویدسون و کونور آوري تاب ۀپرسشنام

 اي (کامالً گزینه پنجسؤالی در طیف لیکرت  25

 پنج پرسشنامه این. است نادرست تا همیشه درست)

، فردي غرایز به اعتماد، فردي شایستگی مؤلفه تصور

                                                           
1
 Connor-Davidson Resilience Scale 

 روابط و تغییر مثبت پذیرش، منفی ۀعاطف تحمل

 ةحداقل نمر. دارد معنوي تأثیرات و کنترل، ایمن

. است 100و حداکثر  صفراکتسابی در این پرسشنامه 

شده از این پرسشنامه بیشتر باشد  هر چه امتیاز کسب

. آوري بیشتر فرد آزمودنی است نشان از میزان تاب

 درونی همسانی. است 50برش این پرسشنامه ۀ نقط

 ضریب طریق ازاین پرسشنامه توسط سازنده ابزار 

 ضریب و 90/0تا  76/0از  اي دامنه در کرونباخ آلفاي

 دست به 81/0نیز پرسشنامه  این بازآزمایی پایایی

این پرسشنامه در ایران توسط محمدي . است آمده

مورد هنجاریابی قرار گرفت و همسانی ، )1384(

 89/0آزمون آلفاي کرونباخ درونی آن به کمک 

  . گزارش شد

سؤال  28، گریوز و برادبري هیجانی هوش ۀپرسشنام

 مؤلفه چهارکه  دارد (هرگز تا همیشه)اي  شش گزینه

آگاهی اجتماعی و ، خود مدیریتی، خودآگاهی

 گذاري نمره ةشیو کند. بررسی میرا  مدیریت روابط

تا  1از  اي نقطه 6مقیاس  از استفاده با این پرسشنامه

 هر در آزمودنی که نمراتی جمع. شود می انجام 6

 را آزمون کل نمرة کند می کسب سواالتاز  یک
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 80باالتر از  نمرةدر این پرسشنامه . دهد می تشکیل

 60تر از  پایین نمرةنشان از هوش هیجانی باال و 

این پرسشنامه در . هوش هیجانی پایین داردنشان از 

و ضریب  دشهنجاریابی  )1385ایران توسط گنجی (

به  88/0اعتبار آن با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ 

  .دست آمد

 ،النگ و کسیدي مسأله حل پرسشنامه راهبردهاي

که شش  دارد) خیرو  بلهاي ( گزینه دوسؤال  24

، مهارگري حل مسأله، مؤلفه درماندگی در حل مسأله

سبک اجتناب و ، اعتماد در حل مسأله، خالقیت

گذاري این  نمره. دکن بررسی میسبک گرایش را 

به این . باشد یمپرسشنامه به شکل صفر و یک 

صفر و از این پرسشنامه  اکتسابی نمرةترتیب حداقل 

   .است 12متوسط نیز  نمرةبوده و  24حداکثر آن 

آلفاي کرونباخ این پرسشنامه در یک مطالعه براي 

اجتناب و ، اعتماد، خالقیت، مهارگري، درماندگی

، 66/0، 66/0، 60/0، 86/0گرایش به ترتیب برابر با 

) 1377محمد ( .مدبه دست آ 53/0و  51/0، 66/0

گزارش  70/0ها را بیش از  آلفاي کرونباخ این مؤلفه

  . ه استکرد

پرسشنامه تحقیق هاي به دست آمده از  داده، در آخر

افزار  محیط نرمآمار توصیفی و استنباطی و در توسط 

SPSS تحلیل و گزارش تحقیق تدوین  21 ۀنسخ

  . شد

  ها یافته

درصد دانشجویان  6/13 ،نتایج توصیفیتوجه به با 

پسر درصد نیز  6/86مورد مطالعه تحقیق دختر و 

دانشجوي رشته ، دانشجویاندرصد از  2/43 .اند بوده

 مدیریت ۀدرصد دانشجوي رشت 8/56امدادنجات و 

درصد از این افراد  2/18اند که  بوده امدادوسوانح

درصد مشغول  7/22، مشغول به تحصیل در ترم دو

رصد نیز دانشجوي د 1/59به تحصیل در ترم سه و 

خصوص سن افراد مورد مطالعه در. ترم چهار هستند

 20 دانشجویاندرصد از  5/4نیز نتایج نشان داد که 

 5/37، هسال 30تا  26درصد  5/20، هسال 25تا 

و  هسال 40تا  36درصد  4/11، هسال 35تا  31درصد 

از نظر . تندشداسال  40درصد نیز سن بیش از  1/26

، دانشجویان میانگین معدل، م قبل نیزمعدل درسی تر

در ادامه به . بوده است 59/1با انحراف معیار  03/17

 و هیجانی هوش، آوري تاب منظور بررسی وضعیت

و دانشجویان به میانگین  مسأله حل راهبردهاي

اشاره  2 شمارةدر جدول انحراف معیار این متغیرها 

 .شود می

: میانگین و انحراف معیار متغیرهاي 2 شمارةجدول 

  مورد مطالعه تحقیق

  میانگین  متغیر
انحراف 

  معیار

  ۀنقط

  برش

  50  36/12  58/71  آوري تاب

  80  14/12  73/124  هوش هیجانی

راهبردهاي حل 

  مسأله
56/14  16/3  12  

  

نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که میانگین 

با انحراف معیار  58/71 دانشجویان 1آوري تاب

 2معیار هوش هیجانیانحراف و میانگین و  36/12

. بوده است 14/12و  73/124نیز به ترتیب برابر با 

انحراف  و 56/14نیز  3میانگین راهبردهاي حل مسأله

میانگین و ، همچنین. بوده است 16/3معیار آن 

                                                           
  .است 50برش این پرسشنامه  ۀنقط.  1

هوش هیجانی باال و نشان  ،80باالتر از ة در این پرسشنامه نمر . 2

  دارد.هوش هیجانی پایین نشان  60تر از  پایین ةنمر

  .است 12متوسط در این پرسشنامه  ةنمر . 3
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انحراف معیار متغیرهاي مورد مطالعه در بین 

 امدادسوانح و امدادونجات هاي رشته دانشجویان

به شکل  یتفکیک صورت به تهران استان احمر هالل

  . بوده است 3 شمارةجدول 

: میانگین و انحراف معیار متغیرهاي 3 شمارةجدول 

 مطالعه تحقیق در بین دانشجویان دو رشتهمورد 

  انحراف معیار  میانگین  رشته  متغیر

  آوري تاب
  51/9  97/70  امدادونجات

  24/14  04/72  امدادسوانح

 هوش

  هیجانی

  22/11  21/126  امدادونجات

  79/12  60/123  امدادسوانح

 راهبردهاي

  مسأله حل

  27/3  05/15  امدادونجات

  07/3  36/14  امدادسوانح

  

در ادامه بعد از اطمینان از نرمال بودن توزیع 

متغیرهاي تحقیق توسط آزمون کولموگروف 

 و هیجانی هوش رابطۀبه منظور بررسی ، اسمیرنف

از  دانشجویان مسأله حل راهبردهاي با آوري تاب

استفاده شد  خطی دومتغیره آزمون تحلیل رگرسیون

  .است 4 شمارةکه نتایج حاصل به شکل جدول 

نشان داد که  دومتغیره آزمون تحلیل رگرسیون نتایج

 آوري و راهبردهاي حل مسأله معنادار بین تاب رابطۀ

)05/0 ˂p( به این صورت که میزان همبستگی . است

و میزان تأثیرگذاري  23/0بین این دو متغیر 

. بوده است 04/0آوري بر راهبردهاي حل مسأله  تاب

 هوش هیجانی و راهبردهاي رابطۀنتایج در خصوص 

مسأله دانشجویان نیز نشان داد که این رابطه از  حل

همبستگی بوده و میزان  )p˂ 05/0(نظر آماري معنادار 

 هیجانی تأثیر هوشو  25/0بین این دو متغیر 

  05/0برابر با نیز دانشجویان  مسأله حل راهبردهايبر

  .بوده است

خطی  رگرسیون: نتایج آزمون تحلیل 4 شمارةجدول 

 دو متغیره

متغیر 

  مستقل

متغیر 

  وابسته

ضریب 

  بتا

R2 

تعدیل 

  شده
F P  

  آوري تاب
هبردهاي ار

  حل مسأله

23/0  04/0  968/4  03/0  

هوش 

  هیجانی
25/0  05/0  953/5  02/0  

  

  بحث

 مـدیریت بحـران و  به منظور هایی که  سازمانیکی از 

، هـا تشـکیل شـد    حفاظت از زندگی و سالمت انسان

در مواقــع بحــران اســت کــه  احمــر هــالل جمعیــت

. اسـت پاسخگوي نیازهاي شرایط خاص پیش آمـده  

شــرایط بحــران و خطــر نیازمنــد افــرادي توانمنــد و 

بیشـترین  ، شایسته است که بتوانند در کمترین زمـان 

را مــدیریت و  کــارایی را داشــته و مســائل مختلــف

ملحـق   جمعیـت افرادي کـه بـه ایـن    . تسهیل نمایند

آن شوند شـامل افـراد داوطلـب یـا کـادر اصـلی        می

هاي اسـتخدامی جـذب و    هستند که به کمک آزمون

بـا تأسـیس    خصـوص در این . وندش کار گرفته می به

هاي دانشگاهی  کاربردي و رشته علمی آموزشی مراکز

نیازهاي این حوزه تا حـد امکـان    تا مرتبط سعی شد

  .  برطرف شود

هـاي دانشـگاهی بـه آن     رشتهماتی که در ایکی از اقد

بهبود دانش و اطالعات علمـی افـراد   ، شود توجه می

خاص است که بدین  ۀمشغول به تحصیل در آن رشت

هــاي امــدادونجات و   منظــور دانشــجویان رشــته  

اخته و سعی در بهبـود  امدادسوانح نیز به تحصیل پرد

ــوان ــش و ت ــد دان ــ. شــغلی خــود دارن ــا یویژگ ي ه

دارنـد کـه بـه منظـور      وجـود نیز  مختلفیشخصیتی 

رسانی دانشجویان مشغول به تحصـیل   بهبود خدمات
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ها باید مورد توجـه قـرار گیرنـد کـه از      در این رشته

 هـوش تـوان بـه    مـی  ها یجمله این موارد و شایستگ

ــانی ــاب، هیج ــاي و آوري ت ــل راهبرده ــأله ح  مس

  .کرددانشجویان اشاره 

شرایط خاص امدادونجات و امدادسوانح باعث شده 

در زمینـه فعالیـت    در این حوزه شاغل است که افراد

ي حل مسأله مناسبی ها تنیازمند توانایی و مهار دخو

اطـالع از سـطح آن در بـین دانشـجویان و     که  باشند

شناسایی عوامل مرتبط با آن در بهبود رونـد  همچنین 

ي هـا  ياسـتراتژ  ذو همچنـین اتخـا   هـا  يگیـر  تصمیم

 در منظـور  بـدین  .رسـان خواهـد بـود    یاري، کاربردي

 با آوري تاب و هیجانی هوش رابطۀتحقیق حاضر به 

 کارشناسـی  مقطـع  دانشجویان مسأله حل راهبردهاي

 احمـر  هـالل  امدادسـوانح  و امـدادونجات  هـاي  رشته

نتایج حاصل نشان داد کـه  ه شد. تهران پرداخت استان

 حـل  راهبردهـاي  و آوري تاب، هیجانی سطح هوش

ــأله ــطح  دانشــجویان مس ــاالتر از در س ــوب و ب مطل

 بـین هـوش   رابطـۀ در خصـوص  . اردمیانگین قرار د

نیـز   مسـأله  حـل  راهبردهـاي  با آوري تاب و هیجانی

بـین ایـن متغیرهـا از نظـر      رابطـۀ نتایج نشان داد که 

 آوري تـاب  و هیجـانی  آماري معنادار بـوده و هـوش  

ــرات  ــین تغیی ــوان تبی ــاي ت ــأله را  حــل راهبرده مس

  . اند داشته

توانـایی   در اختیـار قـراردادن  هوش هیجانی به دلیل 

و مـدیریت شـرایط اجتمـاعی و     هـا  مدیریت هیجان

ــیش ــد در بهبــود تمرکــز و  آمــده مــی رفتــاري پ توان

همچنین توانمندي افراد تـأثیر قابـل تـوجهی داشـته     

توان  باشد که نتایج حاصل از تحقیق حاضر را نیز می

، از ســـوي دیگـــر. دانســت  خصـــوصدر همــین  

آوري ویژگی شخصیتی اسـت کـه فـرد را قـادر      ابت

متعـادل شـود و در   ، هـا بگـذرد   سازد تا از سختی می

ــورد  ــامط  برخ ــرایط ن ــا ش ــکوفایی و  ب ــه ش لوب ب

  ]16[. نمویافتگی برسد

هـایی   آور معموالً ویژگی از منظر شخصیتی افراد تاب

، 2خودتصـوري مثبـت  ، 1مانند مسند مهارگري درونی

 5و خودکارآمـدي  4سرسختی، 3فعالخوشبینی مقابله 

توان انتظـار   که بر این اساس می ]17[ دارندمشخص 

 مسـأله  حل آوري در بهبود راهبردهاي داشت که تاب

نتایج تحقیق حاضر را که  تأثیرگذار باشد دانشجویان

  .توان مؤید این نکته دانست نیز می

  گیري نتیجه

 سـت کـه  دنیا خیـز  یکی از کشورهاي حادثه ما کشور

 لحـاظ  بـه  چـه ، و حادثه بحران ینچند شاهد ههرسال

کشـور   در بشـري  اشـتباهات  لحـاظ  به چه و طبیعی

ــذا. هســتیم ــه تحصــیل   ل در دانشــجویان مشــغول ب

اي  که در آینـده  امدادسوانحو  امدادونجاتي ها رشته

رسـانی بـه ایـن حـوزه ملحـق       خدماتبراي نزدیک 

خود  یبا تمرکز بر اهداف رشته تحصیل دبای دشون می

هاي شغلی و همچنین مقدم  نسبت به بهبود توانمندي

در مـؤثر  اهداف سازمانی به اهداف شخصـی   داشتن

بـدیهی اسـت   . ارنـد مهمـت گ شـان   آوري بهبود تاب

 کمـک مراکـز آمـوزش    یـد بـا  هم بامدستیابی به این 

ــی ــاربردي   علم ــتک ــالل جمعی ــر ه ــب  احم در قال

ه ئــارا، ي آموزشــیهــا یــا کارگــاه هــا دوره برگــزاري

ارائـه واحـدهاي عملـی    ، واحدهاي درسی اختیـاري 

بیشتر در قالب اردوها و مانورهـایی کـه افـراد را در    

                                                           
1 internal locus of control 
2 positive self-image 
3 active coping 
4 hardiness 
5 self-efficacy 
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ي واقعی حوادث و ها یی نزدیک به موقیتها موقعیت

   .تسهیل گردد ،دهد سوانح قرار می

از سوي دیگـر بـا توجـه بـه اینکـه نیـروي انسـانی        

ارکـان اساسـی    زکارآزموده و کارآمد یکـی ا ، توانمند

ــدیریت ــران  در م ــوادث و بح ــه  ها ح ــت چنانچ س

ي مرتبط با مدیریت بحران کشور از جملـه  ها نسازما

در اسـتفاده از   ...اورژانس و، ها يشهردار، راحم هالل

ي هـا  رشـته آموختگان  دانشي ها يو توانمند تظرفی

کـاربردي    کـز علمـی  امر امدادسـوانح و  امدادونجات

ي هـا  ندر آزمـو  آموزشـی  و سـایر مراکـز   احمر هالل

و نیـز   قائل شوند یاولویت ،ها يکارگیر هو ب استخدامی

آکادمیـک   ي علمـی و ها گذراندن دورهکه  در صورتی

ــدیریت بحــران  ــدادي و م ــراي شــاغال ام ــی ب ن فعل

 امـدادونجات هاي مرتبط با مدیریت بحران و  سازمان

در آینده خسارات ناشـی از  ، ضروري و اجباري شود

نیروي انسانی بـه حـداقل ممکـن کـاهش     اشتباهات 

  .یابد

  سپاسگزاري

دانند تا بدین وسیله  نویسندگان مقاله بر خود الزم می

استان  احمر هاللکاربردي  همه عزیزان مرکز علمیاز 

ر انجام ایـن پـژوهش صـمیمیانه    براي یاري دتهران 

  تشکر و قدردانی کنند.
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Abstract 
Background: Problem solving is one of the characteristics that everyone faces it in 
her or his personal and occupational life. One of the areas where the employees is 
facing with complicated issues and requires appropriate strategies for solving problem 
is relief & rescue and crisis management and consequently relevant academic 
disciplines such as relief & rescue and disasters relief. This study aims to investigate 
the relationship of emotional intelligence and resilience with problem solving 
strategies in undergraduate students in relief & rescue and disasters relief academic 
fields who are as current or future employees in the areas of crisis and resettlement in 
Red Crescent society of Tehran province. 
Method: In this descriptive and correlational study, which is also functional, all 
undergraduate students of rescue & relief in Red Crescent society of Tehran province 
were studied and 88 ones were selected based on Cochran formula. For data 
gathering, three questionnaires consist of Connor and Davidson (2003), Bradbury and 
Garyves (2005) and Cassidy and lung (1996) were used. Regression analysis was 
used to analyze the data. 
Findings: The findings showed that the level of emotional intelligence, resilience, 
and undergraduate students’ strategies for solving problem are at the desired level 
and above the average. In addition, the relationship between these variables was 
statistically significant (p<0/05) and emotional intelligence and resilience were able 
to explain the changes in problem solving strategies. 
Conclusions: According to the results, it is recommended to maintain status quo and 
all-around efforts of educational centers in Red Crescent society and other 
organizations related to crisis management in order to improve human factors for 
better management of crises and disasters. 
 

Keywords: emotional intelligence, resilience, strategies of problem solving, relief & 
rescue and disasters relief 
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