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 چکیده
آوری خاواهی در تااب  حمایات اجتمااعی و هیجاان    : این پژوهش با هد  بررسی نقاش م دمه

 امدادگران جمعیت هالل احمر اجرا گردید.
: تحقی  حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را امادادگران جمعیات هاالل    ر ش

نفار از ایان امادادگران     709تشکیل دادند. نمونه پژوهش  7369-61احمر شهر تهران در سال 
آوری تااب  گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پاژوهش از مقیااس   نمونه صورت بهبودند که 

-هیجاان  ( و مقیااس 7619نامه ارزیابی حمایات اجتمااعی )  پرسش، (9993)کانر و دیویدسون 

دسات آماده باا روش ضاریب همبساتگی پیرساون و       ( استفاده شد. اطالعات به7611) خواهی
 رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند.

 همبستگی آوریخواهی با تابهای هیجان: نتایج تحقی  نشان دادند که بین همه مولفههایافسه
همبساتگی   آوریهاای حمایات اجتمااعی باا تااب     بین همه مولفاه ، دار وجود دارد. بعالوهمعنی
خواهی و نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هیجان، (. همچنینP<97/9دار وجود دارد )معنی

 آوری در بین امدادگران را دارند.بینی تابحمایت اجتماعی قدرت پیش
، شاود توصیه می، زا در بین امدادگرانآوری در شرایط تنشتاب : با توجه به اهمیتگیریشسیجه

خواهی ایشان در آغاز همکاری بررسی شود و در ادامه نیز امکان دریافات حمایات   میزان هیجان
 اجتماعی برای امدادگران فرآهم گردد.

 امدادگران، آوریتاب، خواهیهیجان، : حمایت اجتماعینلیدی نلمات
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Abstract 
Introduction: This research was carried out with the aim of 
investigating the role of social support and sensation seeking in 
rescuers of Red Crescent Society. 
Method: The research method was a correlation. The statistical 
population of the study was the rescuers of the Red Crescent 
Society of Tehran in the years 97-96. The sample consisted of 150 
rescuers who were selected by available sampling. In this study, 
Conner and Davidson’s Resiliency Scale (2003), Social Support 
Assessment Questionnaire (1986) and Sensation Seeking Scale 
(1978) was used. Data were analyzed by the Pearson correlation 
coefficient and multiple regressions.  
Results: The results of the research showed that there is a 
significant correlation between all the sensation seeking 
components and resiliency. There is a significant correlation 
between all social support components and resiliency (P <0.01). 
Also, the results of regression analysis showed that sensation 
seeking and social support have the potential for prediction of 
resiliency among rescuers.  
Conclusion: Regarding the importance of resiliency in stressful 
situations among rescuers, it is recommended that their sensation 
seeking level be considered at the beginning of the collaboration, 
and then providing the possibility of receiving social support for 
the rescuers is recommended. 
Keywords: Social Support, Sensation Seeking, Resiliency, 
Rescuers 
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 مقدمه
نفر در اثر حوادث غيرمترقبه جان باخته و حجم خساراتي بالغ بهر صهدها    هاطي دو دهه اخير ميليون

رو كرده است. با توجه بهه  رشد توسعه اجتماعي و اقتصادي جوامع انساني را با مانع روبهيليون دالر م
مديريت بحران درصدد پيشگيري و ايجاد نمهادگي در  ، طبق حوادث غيرمترقبه، نثار بحران بر جامعه

-صهمدي اسهت ) مقابله با بحران و در صورت بروز نن كاهش نثار م رب و واكنش سريع و مناسب 

 (.3133، و باباييمياركاليي صمدي، يمياركالي
همهراه بها    قيممسهت  طهه و داراي راب بمتناو دثد بروز حواعكاركنان يک سازمان امدادي در كشور مست

ود در خه ههد    عهه جام، هها تها و شكاينارضايتي عرضرين شراي  و در متمردم در بحراني هگويي ب پاس
 عنهوان  بهه مر شهرها و مراكز احهالل (. 3132، جعفريدل و  خرم، رشيد، هستند )جعفريراري طمواقع اض
-ن و مجروحان احتمالى بحهران ارماني و اورژانسي كشور در كمک به مصدومدترين مراكز بهداشتي و مهم

رسهالت  و  هاى مناسب و منسهجم مقابلهه بها بحهران در تمهام ابعهاد را داشهته باشهند        الزم است برنامه، ها
توقهع و انت هار گسهترده نن    ، ن را بر عهده دارد و در فرهن  عمومياومبازگرداندن حيات و سالمتي مصد
د ههر بحرانهي داشهته باشه     در نوريو تهاب  مقابلهه  ياي باشد كهه توانهاي  است كه طراحي سازمان به گونه

3دسونيديو و كونور(. به اعتقاد 3133، و همكاران مياركالييصمدي)
 در پايهداري  تنها نوريتاب»، (6001) 

«. تاسه  خهود  پيرامهوني  محهي   در سازنده و فعال شركت بلكه، نيست كننده تهديد شراي  يا هانسيب برابر
كنهد  نقهش مهمهي ايفها مهي    سالمت رواني افراد در بهبود تواند نوري ميتابدهد كه ها نشان ميپژوهش
از  (.6031، 1سهادوم و زامرسهكي  ، ؛ لهي 6033، 6هاگن و اسهتيلس ، سولم، وگل، ؛ هجمدال3132، )مهدوي

 اعضاي هالل احمر در بين تواند مديريت بحران رامي نوري تابگران نشان دادند كه پژوهش، سويي ديگر
 (.3131، جعفري و جديديان، )ناصري بيني كندپيش

 2كهوب حمايهت اجتمهاعي اسهت.    ، نوريزا و تابيكي از متزيرهايي مطرح در زمينه شراي  تنش
داند كه افراد را بهه  اطالعاتي مي عنوان بهاجتماعي را  حمايت (3130، نزادي و نزادبه نقل از  3312)

قابهل احتهرام و   ، داشهتني دوست، ها مورد عالقه اطرافيان بودهرساند كه ننباوركردن اين مطلب مي
و توجه اعضا خانواده و دوستان و ساير افراد برخوردارند  كمک، ارزشمند هستند و همچنين از محبت

پژوهشهگران اعتقهاد دارنهد كهه حمايهت       .هسهتند در يک شبكه ارتباطي دوجانبه سههيم   سوييو از 
حمايهت اجتمهاعي از سهوي    ، كلهي  طهور  بهكند و اجتماعي افراد را براي مقابله با مشكالت نماده مي

شهود )برانهول و   باعب تقويت رفتارهاي مثبت و سازگارانه در فهرد مهي  ، دوستان و اطرافيان، خانواده
در پژوهشهي نشهان دادنهد كهه     ، (6003) 2(. هس و گرايهدون 3130، نقل از نراسته 3323 ،1شوماكر
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اعتقهاد ذهنهي   ، نوري افراد است. حمايت درک شدهحمايت اجتماعي از جمله عوامل تاثيرگذار بر تاب
 6شناختي روانو بهزيستي  3فرد به يک شبكه اجتماعي مناسب و در دسترس است و با سالمت رواني

از جانهب  دهد كهه حمايهت اجتمهاعي    ها نشان مي(. يافته6030، 1تباط دارد )تارنر و براونبه شدت ار
خانواده و سايرين منجر به كاهش فشار رواني در افراد شهده و از ايهن طريهق بهر سهالمت      ، دوستان

نوري در  ( رواب  حمايتي را منبع تأمين تاب6002) 1(. بنارد6006، 2)سارافينو گذاردمي اثررواني افراد 
، افراد موثري هستند كه صميميت، كند كه افراد تأمين كننده اين نوع حمايت ن ر گرفته و عنوان مي

هايي  ها و منابع خود هستند. ارائه فرصت مراقبت و توجه را فراهم كرده و قادر به شناسايي توانمندي
هاي حمايت اجتماعي اسهت كهه منجهر بهه ارتقها و بهبهود        له زمينهبراي مشاركت و همكاري از جم

( در پژوهشي بهه ايهن   6032) 2دوان و ايزنبر ، تيلور، (. در اين راستا6002، شود )بنارد نوري مي تاب
داري دارد. نداي نوري رابطه مثبت و معنينتيجه رسيدند كه حمايت اجتماعي از سوي خانواده با تاب

 و معنهوي  ههو   چندگانهه  و سهاده  رابطهه  ( در پژوهشي به بررسي3131رايي )پور و كعباس، علي
ين ههو  معنهوي و   پرداختند. نتاي  نشان داد كه ب كاركنان زن نوريتاب با اجتماعي حمايت ادراک

رابطه معنادار وجود دارد. همچنين اين پژوهش نشان داد هو  معنوي  نوري تابحمايت اجتماعي با 
 .نوري هستندكننده تاببينيو حمايت اجتماعي پيش

جهوي احساسهات و   ووسهيله جسهت  هاي ش صيتي است كه بهيكي از ويژگي نيز خواهيهيجان
قهانوني و  ، عياجتمها ، هاي جسهمي پيچيده و شديد و ميل به پذير  م اطره، بديع، تجربيات جديد

پهذيري  (. خطهر 3332، 1)زاكهرمن  مالي به واسطه تجربه نمودن چنين احساساتي تعريف شهده اسهت  
تحقيقات بهراي درک و كهاهش    شود.يک رفتار منفي يا غيرمنطقي در ن ر گرفته مي عنوان بهاغلب 

ههاي  فعاليتبيني در جهت پيش خواهيهاي هيجانويژگيسازي  خطرات چنين رفتار اغلب از مفهوم
برخي از تحقيقات ، (. با اين حال6032، 2اسكوئس و ويليامز، كيكند )مکمنفي خطرناک استفاده مي

(. 6031، و ديگهران  3تواند با نتاي  مثبهت همهراه باشهد )ريهورت    خواهي ميدهد كه هيجاننشان مي
ويژگي با ههد   يک  عنوان بهخواهي را هيجان، خواهيپرداز هيجانن ريه عنوان به، (3332) زاكرمن

، اجتمهاعي ، هاي جديد و پيچيده و تمايل بهه انجهام خطهرات فيزيكهي    داستان، تنوع طلبي هيجانات
ايهن افهراد كمتهر م هالف و     ، كند. به همين دليلحقوقي و مالي به خاطر چنين تجربيات تعريف مي

 (.6031، 30سونوارد و وات-مديروس، استراير، ترس از ضرر و زيان دارند )سانبنمتسو

                                                                                                                                  
1. mental health 

2. psychological well-being 
3.Turner, R. J., & Brown, R. L. 

4 .Sarafino, E.P. 

5 .Benard, B. 
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در طول عمهر  ، يک سازه ش صيتي پويا عنوان بهخواهي معتقد است كه هيجان( 3332)زاكرمن 
-هاي متفاوتي را به خود بگيرد و افراد بر حسب نوع جنسيت و تجربهه ها و لذتتواند شكلندمي مي

چههار بعهد   خهواهي را داراي  دهند. زاكهرمن هيجهان  هاي متعددي نن را بروز ميبه شكل، هاي خود
حساسهيت بهه    -2 1زداييبازداري -1 6جوييتجربه -6 3جويي و ماجراجوييهيجان -3دانسته است: 
جهويي بهه ترتيهب ميهزان     جويي و تجربههيجان ابعاد(. 3131، اع مي و چوپان، )برجعلي 2يكنواختي

-بازداري در حاليكه بعد، هاي پرخطر و جستجوي تجارب جديد استتمايل فرد به شركت در فعاليت

كنهد  هاي بازداري شده را بررسي ميزدايي تمايل به سركشي از هنجارهاي اجتماعي و انجام فعاليت
كننهده اسهت   ههاي يكنواخهت و خسهته   و حساسيت به يكنواختي به معني بيزاري از تكرار و فعاليهت 

اغلهب بها   ، بهاال  نوري تهاب (. افهراد بها   3131، نقل از برجعلي و همكاران 3333، گينيوكامب و مک)
هاي فشارزا و پر تنش بهه حالهت طبيعهي خهود بهاز       هيجانات مثبت پس از رو به رو شدن با موقعيت

، ها كاهش يافتهه و دچهار بيمهاري روانهي شهوند      گردند و اين افراد بدون اينكه سالمت رواني نن مي
ه پيشرفت و رويدادهاي فشارزا را پشت سر گذاشته و حتي در بعضي موارد رويدادهاي س ت منجر ب

 (.6002، 1فردريكسون و تيلور، ها نيز شده است )وايف كامياني نن
نياز بيشتري به ، خواهي باالكند كه افراد داراي هيجاندر ن ريه خود مطرح مي، (3332زاكرمن )

اي از زننهد تها بهه سهطح بهينهه     گونه افراد به هر فعاليتي دست ميتحريكات شديد و تنوع دارند. اين
محيطهي را جسهت و جهو    ، خواهي را دارندبرسند. افرادي كه ميزان بااليي از صفت هيجانتحريک 
تحريكات شديد ذهني و پيوستن به گروه همتايان ، هايي براي نونوريها فرصتكنند كه براي ننمي

محمهدي و  گهل ، هاي خهود بيابنهد )خلجهي   خود فراهم سازد تا جايگاهي متناسب و سازگار با ويژگي
عاطفي و شناختي ، نوعي ترميم خود با پيامدهاي هيجاني مثبت نوري ، تاب(. در واقع3136، كالنتري

( در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كهه  3131قادري و بياضي )، (. در اين راستا6003، 2است )ماستن
رابطهه   .فرسودگي شزلي زنان پليس رابطه معنهاداري وجهود دارد   و بين تاب نوري و هيجان خواهي

-فرسودگي شزلي رابطهبا نوري . رابطه تاباستاي مستقيم خواهي با فرسودگي شزلي رابطهجانهي

خهواهي بها    اشاره نمود كه رابطه مثبتهي ميهان هيجهان   ، (6002) 1استورچ، همچنين .بوداي مستقيم 
نيهز  نوري امدادگران هالل احمهر  خواهي در تاباحتماال هيجان، نوري را گزار  كردند. بنابراين تاب

-نقش دارد. لذا پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به اين سوال است كه نيا حمايت اجتمهاعي و هيجهان  

 نوري امدادگران جمعيت هالل احمر نقش دارند؟خواهي در تاب
 

                                                                                                                                  
1. thrill and adventure seeking 
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 روش  
جامعه نماري پژوهش شهامل تمهام امهدادگران جمعيهت      و همبستگي نوع از پژوهش توصيفيرو  

بود. به من ور برنورد حجم نمونهه از فرمهول پيشهنهادي     3132-31هالل احمر شهر تهران در سال 
حهداقل حجهم نمونهه در    ، استفاده شد. بر اساس فرمول پيشنهادي ننان، (6001) 3تاباخنيک و فيدل

 M، تعهداد نمونهه   Nگردد. در اين فرمول محاسبه مي8M < N + 50مطالعات همبستگي از فرمول 
اما براي اطمينهان از حجهم   ، متزير مستقل وجود دارد 1مطالعه  تعداد متزيرهاي مستقل است. در اين

امهدادگران  از بهين تمهامي    گيري در دسترسنمونهبا استفاده از رو   نفر انت اب شدند. 310، نمونه
ههاي ورود  انت اب شدند. مهالک  در دسترس صورت به امدادگر 310جمعيت هالل احمر شهر تهران 

و  32هاي مشزول به كار در سال، تحصيالت حداقل ديپلم، سال 20 تا 60عبارت بودند از: سن بين 
سهابقه ابهتال بهه    ، سال 20هاي خروج شامل سن بيش از و مالک، تمايل به شركت در پژوهش، 31

كننهدگان در مهورد   و تحصيالت كمتر از ديپلم بود. به همه سواالت شركت، بيماري جسمي يا رواني
رديد و درباره محرمانه بودن اطالعات دريافتي از ايشهان اطمينهان   اهدا  پژوهش پاسخ الزم ارائه گ
هاي نمهار توصهيفي و اسهتنباطي انجهام شهد. در      ها با استفاده از رو  داده شد. تجزيه و تحليل داده

انحهرا  معيهار( محاسهبه شهدند. در ب هش نمهار       ، نماري )ميانگين هاي شاخاب ش نمار توصيفي 
 بستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد. ضريب همهاي  استنباطي از رو 

 

 ابزار پژوهش

 61( 6001) نوري كانر و ديويدسونتاب : مقياس 5آوری کانر و دیویدسونتاب الف( مقیاس

. سهنجد مهي  چهار تا صفر از ليكرت ايدرجه 1 هاياندازه در را نوريتاب سازه، ماده دارد. اين مقياس
. در پهژوهش  اسهت  300 وي نمهره  حهداكثر  و صهفر  مقيهاس  ايهن  در نزمودني نوريتاب نمره حداقل
نوري بر اساس تحليل عاملي تأييدي براي ههر  روايي سازه مقياس تاب، (6001) 1سلز و استينكمپل
درصد بارگذاري شده است كه اين حاكي از روايي سازه  31تا  22بار عاملي بين ، ماده 61ماده از ده 

بهاز نزمهون    –پايايي نزمون، (6001كانر و ديويدسون ) .براي اين مقياس استمطلوب و قابل قبول 
سرسه تي   نامهه با استفاده از پرسش مقياسگزار  كردند. روايي همگراي اين  21/0را  مقياساين 

نوري بها  تهاب  مقيهاس پزشكي انجام شده و نتاي  نشان داد كهه  نفر از بيماران روان 10كوباسا روي 
رابطهه دارد و   -12/0ولي بها اسهترس ادراک شهده    ، ارتباط دارد 21/0 تي كوباسا سرس نامهپرسش
، كانر و ديويدسهون ) پايين ارتباط دارد نوري با استرس تجربه شدهدهد كه سطح باالي تابنشان مي
 گهزار   كافي اندازه به مقياس واگراي و همگرا روايي و يمايبازنز و اعتبار، دروني همساني (.6001

                                                                                                                                  
1. Tabakhnick, B. G., & Fidell, L. S. 
2. Resiliency Scale Connor and Davidson 

3. Campbell-Sills, L., & Cohan, S. L. 
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 بهه  اعتمهاد )، (ش صهي  احترامي/شايستگ) عامل 1 وجود اكتشافي عامل تحليلي نتاي  گرچه. نداشده

 نوريتهاب  مقياس براي، ن(ايم رواب  ف/عواط مثبت ير ذپ)، (منفي عواطف تحملي/ش ص زيغرا

، حاضهر  حهال  در انهد نشده تأييد قطع طور به هنوز هامقياس زير روايي و اعتبار چون. است كرده تأييد
، دسهون يديوو  رانكه ) شهود مهي  محسهوب  معتبهر  پژوهشهي  هايهد  براي نوريتاب كلي نمره فق 
 ييايه پا نييتع يبرا يشده است. و يابي( هنجار3122) يتوس  محمد رانيدر ا اسيمق نيا(. 6001
را  23/0 ييايه پا بيكرونباب بههره گرفتهه و ضهر    ياز رو  نلفا دسونيويكانر و د ينورتاب اسيمق

هر عبارت با نمره كهل مقولهه    ين ست همبستگ اسيمق نيا ييروا نييتع يبرا گزار  كرده است.
هر نمره با نمره كل بهه   يبهره گرفته شد. محاسبه همبستگ يعامل ليمحاسبه و سپس از رو  تحل

هاي  به رو  مؤلفه اسيرا نشان داد. سپس عبارات مق 22/0تا  23/0 نيبهاي  بيضر، 1جز عبارت 
، عبهارات  يهمبسهتگ  سيماتر هياز است راج عوامل بر پا شيقرار گرفتند. پ يعامل ليمورد تحل ياصل

دو  يو مقدار خ 21/0برابر  KMOبارتلت محاسبه شدند. مقدار  تيو نزمون كرو KMOدو شاخا 
ا عامهل ر  ليه انجهام تحل  يشواهد برا تيبود كه هر دو شاخا كفا 62/1112در نزمون بارتلت برابر 
، صهورت گرفهت   انيدانشهجو  نيجوكار و صحراگرد در ب، يكه توس  سامان ينشان دادند. در پژوهش

همگهرا و واگهرا( توسه      ييعوامل و روا لي)به رو  تحليي گزار  كردند و روا 31/0 را نن ييايپا
در  (.6002، و همكاران ي)سامان ديو در خطر احراز گرد يم تلف عاد هايسازندگان نزمون در گروه

 به دست نمد. 21/0اعتبار مقياس به رو  ضريب نلفاي كرونباب ، پژوهش حاضر

حمايت اجتمهاعي توسه    ارزيابي  پرسشنامه: 1حمایت اجتماعی ب( پرسشنامه ارزیابی

خصيصهه   سهه ماده است كهه   61داراي  ارزيابياين . تهيه شده است 3322و ديگران در سال وكس 
بر حمايهت اجتمهاعي اسهتوار     ارزيابيساختار ن ري اين  گيرد.برميدوستان و سايرين را در ، خانواده

توان به ميزان برخورداري از محبت و مسهاعدت و توجهه اعضهاء بهه     است و حمايت اجتماعي را مي
ها بر طيهف  داراي پيوستار پاسخ، حمايت اجتماعي ارزيابيدوستان و ساير افراد تعريف نمود. ، خانواده

هاي صفر و يک به هر پاسخ اختصاص يافته هدي شده است و به تربيت نمربندرست و نادرست رتبه
-بودن نمره در اين پرسهش  المتزير است و با 61حداقل و حداكثر نمره بين صفر و ، است. همچنين

خهرده  اسهت.  تهر  و پايين بودن نمره بيانگر حمايت اجتماعي پهايين  النامه بيانگر حمايت اجتماعي با
، 33، 61) سؤال 1خرده مقياس دوستان ، (6، 2، 32، 1، 3، 33، 31، 32، 66) السؤ 2مقياس خانواده 

نقهل   3113)يارعلي . افراد است دارد و بقيه سؤاالت هم مربوط به حمايت ساير، (3، 2، 30، 31، 32
را از دو رو  نلفهاي كرونبهاب و    ارزيهابي ايهن   اعتبهار ضهرايب  ، (3136، ن ري چگيني و ديگهران از 

، ن ري چگينهي و ديگهران  نقل از  3121)مشاک  .محاسبه كرده است10/0و 16/0تنصيف به ترتيب 
ي كل نزمون و نزمون اضطراب اجتماعي را همبسته نامه نمرهبراي تعيين روايي اين پرسش، (3136

نامه بها اسهتفاده از   اين پرسشرا به دست نورد. ضرايب روايي سازه  -31/0كرد و ضريب همبستگي 

                                                                                                                                  
1. Social Support Appraisals 
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، . در پژوهش حاضهر محاسبه شد 13/0ک محقق ساخته الم، محاسبه همبستگي ساده با يک سوال
 به دست نمد. 11/0اعتبار مقياس به رو  ضريب نلفاي كرونباب 

سهاخته  ، (3312خواهي توس  زاكرمن در سال )مقياس هيجان: 1خواهیهیجان ج( مقیاس

ابزار جديدي اسهت كهه بهه من هور اسهتفاده      ، خواهي شكل پنجم زاكرمنهيجان شده است. مقياس
است. اين  خواهي تهيه و تدارک گرديدهشناسان در زمينه ارزشيابي صفت هيجانمت صصان و روان

، خهواهي  هيجهان )خواهي با سنجش چهار عامهل فرعهي    مقياس يک توصيف كلي از صفت هيجان
ها ده ماده دهد و براي هر يک از عاملپذيري( را به دست مي ماللگريز از بازداري و ، طلبي تجربه

يكهي از  ، ماده دو جزئي است كه در هر ماده 20است. اين مقياس شامل  مقياس در ن ر گرفته شده
. وكس و ديگران حالت عكس را دارد، و جزء دوم خواهي فرد استكننده ميزان هيجان بيان، دو جزء
همبستگي اين ارزيهابي را در ابعهاد خهانواده و    ، روايي ارزيابي حمايت اجتماعيبراي بررسي ، (3322)

دوست و خالوئي نشاط، به دست نوردند. كجبا  23/0و  11/0دوستان با رواب  اجتماعي را به ترتيب 
روايهي خهرده   ، (3110گزار  دادند. رضازاده ) 13/0اعتبار اين مقياس را با رو  بازنزمايي ، (3122)

خهرده مقيهاس   ، 21/0جهويي را  خهرده مقيهاس تجربهه   ، 26/0خطرجويي يها مهاجراجويي را   مقياس 
و روايي كل مقياس را  21/0و خرده مقياس فقدان بازداري را  12/0حساسيت نسبت به يكنواختي را 

اعتبار اين مقياس به رو  ضريب نلفهاي  ، (. در پژوهش حاضر3112، كند )گدازندهگزار  مي 22/0
 به دست نمد. 13/0كرونباب 

 

 هایافته
ههاي توصهيفي   هها ارائهه شهده اسهت. نمهاره     هاي پژوهش در دو ب ش توصيف و تحليهل داده يافته

 قابل مشاهده است. 3متزيرهاي پژوهش در جدول 

 های توصیفی متغیرهای پژوهشآماره .0جدول 

 تعداد انحراف معیار میانگین متغیر

 
 

 حمایت اجتماعی

 310 01/2 32/63 خانواده

 310 21/1 36/32 دوستان

 310 32/1 61/66 ساير افراد

 310 01/31 32/21 نمره كل حمايت اجتماعي

 

 

 خواهیهیجان
 

 310 26/3 33/31 خواهيهيجان

 310 11/6 26/2 طلبيتجربه

 310 31/3 22/2 گريز از بازداري

 310 36/0 33/1 پذيريمالل

 310 36/3 23/2 خواهينمره كل هيجان

 310 11/33 13/21 آوریتاب          

                                                                                                                                  
1. Sensation Seeking Scale 
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دههد. ميهانگين و انحهرا  معيهار     هاي توصيفي متزيرهاي پژوهش را نشان مينماره 3جدول    
 23/2 خواهي به ترتيبميانگين و انحرا  معيار هيجان، 01/31و  32/21حمايت اجتماعي به ترتيب 

 به دست نمد. 11/33و  13/21ترتيب نوري به و ميانگين و انحرا  معيار تاب 36/3و 
 

 آوریهمبستگی پیرسون بین حمایت اجتماعی با تاب .2جدول 
 آوریتاب مقیاس

 63/0** خانواده

 12/0** دوستان

 12/0** ساير افراد

 23/0** نمره كل حمايت اجتماعي

 
داراي  اجتماعيها و نمره كل حمايت شود تمامي خرده مقياسمشاهده مي 6چه در جدول چنان

نوري است. به اين معني كه هر چه نمرات حمايت اجتماعي افهراد  همبستگي مثبت معناداري با تاب
 شود. ها بيشتر مينوري ننميزان تاب، يابدافزايش مي
 

 آوریخواهی با تابهمبستگی پیرسون بین هیجان .3جدول
 آوریتاب هاآماره

 11/0** خواهيهيجان

 21/0** طلبيتجربه

 62/0** گريز از بازداري

 11/0** پذيريمالل

 13/0** خواهينمره كل هيجان
 **  P<0/01 

 
گريهز از  ، طلبهي تجربهه ، خواهيهاي هيجانخرده مقياس، شودميمشاهده  1چه در جدول چنان
اسهت.  نوري خواهي داراي همبستگي مثبت معناداري با تابپذيري و نمره كل هيجانمالل، بازداري

ها نيز افزايش نوري نننمرات تاب، خواهي بيشتر باشدبه اين معني كه هر چه نمرات افراد در هيجان
 يابد.مي

هاي نرمال بهودن بررسهي گهردد. بررسهي     پيش استفاده از تحليل رگرسيون الزم است مفروضه
سهتفاده از مهدل   خطي چندگانه ميان متزيرها نشان داد كهه شهراي  ا   هاي نرمال بودن و هم  مفروضه

نوري  بيني متزير پيامد يا مالک تاب  توان از اين نزمون جهت پيش تحليل رگرسيون برقرار است و مي
ارائهه   2خواهي استفاده نمود. نتاي  اين بررسي در جدول  توس  متزيرهاي حمايت اجتماعي و هيجان

 شده است.
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 اسمیرنوف -نتایج آزمون کولموگروف .4جدول 

 سطح معناداری اسمیرنوف -کولموگروف متغیر

 600/0 012/0 خانواده

 021/0 021/0 دوستان

 021/0 022/0 ساير افراد

 013/0 021/0 خواهيهيجان

 021/0 026/0 طلبيتجربه

 012/0 021/0 گريز از بازداري

 216/0 213/0 پذيريمالل

 013/0 612/3 نوريتاب

 
براي بررسي رابطه چندگانه بين  ونيرگرس لياستفاده از مدل تحل  يشرابا توجه به برقرار بودن 

نوري امدادگران از رو  رگرسيون خطي چندگانه خواهي با تابمتزيرهاي حمايت اجتماعي و هيجان
 دهد.نتاي  اين تحليل را نشان مي 1همزمان استفاده شد. جدول  به رو 
 

 خواهیاجتماعی و هیجانآوری از روی حمایت رگرسیون تاب. 5جدول 
 R R2 R2 متزير

اصالح 
 شده

F Beta T P هاي شاخا 
 هم طي

 
 

Durbin 

Watson 
ضريب 
 تحمل

تورم 
واريانس 

(VIF) 

 20/0 مقدار ثبات
 

21/0 22/0 12/11 - 21/33 0003/0 - - 11/3 
 12/3 12/0 001/0 16/6 10/0 خانواده

 61/6 21/0 02/0 32/3 11/0 دوستان

 36/6 21/0 0003/0 66/3 21/0 ساير افراد

  21/6 23/0 0003/0 22/1 32/0     طلبيتجربه
گريز از 
 بازداري

60/0 30/1 0003/0 63/0 23/2 

 26/3 12/0 0003/0 32/2 61/0 پذيريمالل

 
 عنهوان  بهه نوري نشان داده شده است. در ايهن مهدل تهاب    1نوري در جدول بيني تابمدل پيش
وارد معادله رگرسيون ، بينمتزيرهاي پيش عنوان بهخواهي و حمايت اجتماعي و هيجان، متزير مالک

خهواهي توانسهتند   هاي حمايت اجتمهاعي و هيجهان  شدند. نتاي  اين مدل نشان داد كه خرده مقياس
نوري روابه   اهي با تابخوبيني كنند. بنابراين متزيرهاي حمايت اجتماعي و هيجاننوري را پيشتاب

 چندگانه وجود داشت.
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 گیریبحث و نتیجه
نوري امدادگران جمعيهت  خواهي در تابمطالعه حاضر به بررسي نقش حمايت اجتماعي و هيجان

هاي حمايهت    نتاي  حاكي از وجود رابطه مستقيم ميان هر يک از مولفههالل احمر پرداخته است. 
احمهر اسهت. بهه     نوري در امدادگران جمعيهت ههالل   اجتماعي با تاباجتماعي و نمره كل حمايت 

نوري امهدادگران افهزايش    ميهزان تهاب  ، ها و حمايت اجتمهاعي  عبارتي با افزايش هر يک از مولفه
( 6032تيلهور و ديگهران )  ، (3131علهي و ديگهران )  ها با نتهاي  پهژوهش نهداي   يابد. اين يافته مي

نوري دست يافتند. بنارد  به رابطه مثبت حمايت اجتماعي و تابهم واني دارد كه در مطالعه خود 
كند كهه افهراد تهأمين     نوري در ن ر گرفته و عنوان مي رواب  حمايتي را منبع تأمين تاب، (6002)

مراقبت و توجه را فراهم كرده و قادر به ، افراد موثري هستند كه صميميت، كننده اين نوع حمايت
هايي براي مشاركت و همكهاري از جملهه    ابع خود هستند. ارائه فرصتها و من شناسايي توانمندي

( كه با 6002، شود )بنارد نوري مي هاي حمايت اجتماعي است كه منجر به ارتقا و بهبود تاب زمينه
 حاضر پژوهش هم واني داشت.   يافته

ران به نقهش و  توان گفت كه بيشتر امدادگنوري مي در تبيين ارتباط ميان حمايت خانواده با تاب
تمجيد و ، ها ارز  و احترام قائل شدن براي نن، ها حضور خانواده خود در مواردي چون مراقبت از نن

مساعدت و همكاري اعضاي خانواده با يكديگر و احساس صهميميت  ، تحسين شدن از سوي خانواده
انواده منجهر بهه   ههاي مثبهت از سهوي خه     حمايهت ، اند و نزديكي بسيار با اعضاي خانواده اشاره كرده

توان به مهواردي   نورري مي نوري شده است. در تبيين رابطه ميان حمايت دوستان با تاب افزايش تاب
هاي امدادگران و تشهويق شهدن    توجه به موفقيت، چون ارز  و احترام قائل شدن از سوي دوستان

ا دوسهتان و  وجود روابه  صهميمي و عهاطفي قهوي ميهان امهدادگران به       ، ها از سوي دوستانشان نن
ها در غم و شادي يكديگر و كمک و يهاري رسهاندن بهه يكهديگر در      شريک بودن نن، همساالنشان

امور دشوار زندگي و شزلي اشاره نمود كه موجبات رضايتمندي امهدادگران جمعيهت ههالل احمهر از     
انهد   توانسته، از سوي دوستان  دوستانشان را فراهم ساخته است و همچنين بر اساس رواب  و حمايت

در مواردي كه توانايي و قابليت انجام كاري را ندارند با تكيه بر دوستانشان از عههده انجهام نن كهار    
شود. در بررسي رابطه ميهان حمايهت    مي نوري برنيند كه در نهايت اين حمايت منجر به افزايش تاب

مهورد احتهرام   ، رو به ديگهران نيز عوامل چندي دخيل هستند. دلبستگي ميانه  نوري تابساير افراد با 
قابهل اعتمهاد و   ، ارز  قائل شدن و ديد مثبت افراد به امدادگران جمعيت هالل احمهر ، عموم بودن

حضور به ، هاي م تلف اطمينان بودن در ميان مردم و در مركز توجه بودن از سوي ديگران در مكان
از مهواردي  ، ه خواهان كمک هستندموقع امدادگران در موارد اضطراري و ياري رساندن به افرادي ك
در امهدادگران جمعيهت ههالل     نوري تهاب هستند كه منجر به رابطه مثبت ميان حمايت ساير افراد با 

 احمر شده است. 
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تجربهه  ، ههاي نن )هيجهان خهواهي    نتاي  نشان داد كه ميان هيجان خواهي و هر يک از مولفهه 
ي رابطه مثبت و معناداري برقرار اسهت. بهه بيهاني    نور گريز از بازداري و مالل پذيري( با تاب، طلبي
نوري  خهواهي ميهزان تهاب    ها و نمهره كهل هيجهان    توان گفت كه با افزايش هر يک از اين مولفه مي

هاي همسو با اين يافته مطالعهه حاضهر    يابد. در بيان يافته امدادگران جمعيت هالل احمر افزايش مي
( و استورچ 6032كي و همكاران )مک، (3131بياضي )ينهاي قادري و حس توان به نتاي  پژوهش مي
نوري را گهزار  كردنهد. اسهتورچ     خواهي بها تهاب   اشاره نمود كه رابطه مثبتي ميان هيجان، (6002)
دريافهت  ، خواهي در ميان زنان و مردان انجام دادهايي كه درباره تمايالت هيجان ( در بررسي6002)

پذيري نمهره بهاالتري    گريز از بازداري و مالل، تجربه طلبي، ييخواهي ماجراجو كه مردان در هيجان
اند كه همسو با يافته مطالعه حاضر بود. در اين مطالعه كهه بهر روي مهردان امهدادگر      را بدست نورده
خهواهي يكهي از    هاي نن در سهطح مطلهوبي بودنهد. هيجهان     خواهي و مولفه نمره هيجان، انجام شد
پي بردن به تن هيم انگي تگهي اهميهت دارد. بهر اسهاس نتهاي        هاي ش صيتي است كه جهت  رگه

هاي فشار  اغلب با هيجانات مثبت پس از رو به رو شدن با موقعيت، باال نوري تابافراد با ، ها پژوهش
ها كهاهش   گردند و اين افراد بدون اينكه سالمت رواني نن زا و پر تنش به حالت طبيعي خود باز مي

رويدادهاي فشار زا را پشت سر گذاشهته و حتهي در بعضهي مهوارد     ، اني شونديافته و دچار بيماري رو
(. از ايهن  6002، ها نيز شده است )وايف و ديگران رويدادهاي س ت منجر به پيشرفت و كامياني نن

عاطفي و شناختي معرفي ، را نوعي ترميم خود با پيامدهاي هيجاني مثبت نوري تابپژوهشگران ، رو
 (.6003، اند )ماستن كرده

اظههارات را  ، نوري هاي هيجان خواهي بها تهاب   در بيان رواب  مستقيم ميان هر يک از مولفه
گفتهه   نوري تهاب خواهي بها   توان بدين صورت مطرح نمود: در تبيين رابطه ميان مولفه هيجان مي
ههاي   شود كه امدادگران تمايل زيادي به ماجراجويي داشته و به همين دليل به انجام فعاليهت  مي

مجموع اين حركات ، پردازند مي، خطر و تازگي بسياري را همراه داشته باشد، بدني كه سرعت باال
در  ه است.در امدادگران شد نوري تابخواهي و  ها منجر به رابطه مثبت ميان هيجان و ماجراجويي

توان اينگونه اظهار نمود كه امهدادگران جمعيهت    مي نوري تاببررسي رابطه ميان تجربه طلبي با 
هاي جديد و ناهمگون چون ارائهه خهدمات امهدادي در هنگهام بهروز       هالل احمر به كسب تجربه

، ولينكمک به توانب شي و ارائه خدمات اجتماعي به معل، هاي اوليه در حوادث ارائه كمک، سوانح
كمک به تهيه دارو و تجهيزات پزشكي و مواردي از اين قبيل و سبک زندگي متفاوت با ديگهران  
عالقه بسياري دارند و تمايل دارند كه هر يک از امور امدادي را خودشان تجربه كنند و در هنگام 

ههاي   بليهت حاضر بوده و توانايي و قا، براي كمک و امدادرساني به همنوعان  بروز حادثه و سانحه
توان گفت كه مجموع عوامل موثر در تجربه طلبي منجر  تجربه نموزي را دارند. در اين حالت مي

شود. در تبيين رابطه مثبت ميان گريهز از   نوري در امدادگران جمعيت هالل احمر ميبه ارتقاء تاب
ياري بهه  توان دريافت كه امهدادگران جمعيهت ههالل احمهر تمايهل بسه       مي، نوريبازداري با تاب

دهند كهه در   تكانشي بودن و سركشي در برابر هنجارهاي اجتماعي را دارند و همچنين ترجيح مي
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بيني و پر از تنيدگي و ريسک قهرار گيرنهد. مجمهوع ايهن عوامهل بهه        هاي غيرقابل پيش موقعيت
سهتقيم  در امدادگران انجاميد. در نهايهت در بيهان رابطهه م    نوري تابها و ارتقاء  افزايش توانمندي

هها و   توان گفت كه امدادگران جمعيت هالل احمر از موقعيهت  مينوري،  تابميان مالل پذيري با 
و ، كارهاي عهادي و روتهين  ، امور يكنواخت بيزار هستند و تمايلي به انجام امور و تجارب تكراري

تجربه وظايف و ندارند و تمايل دارند تا وظايفشان دائماً به روز شده و  بيني پيشهاي قابل  موقعيت
هها و بهه تبهع نن ميهزان      ههاي نن  در اين صهورت توانمنهدي  ، كارهاي غيرتكراري را كسب كنند

 يابد.  ها افزايش مي نوري نن تاب
توان گفت كهه افهراد هيجهان خهواه بها       مي نوري تابدر تبيين رابطه نمره كل هيجان خواهي با 

هاي خطرناک به دنبال كاهش سطوح برانگي تگي تا سطح بهينه هستند. سهطوح   شركت در فعاليت
ها براي رسيدن بهه سهطح بهينهه     ها را فراهم كرده و نن پايين برانگي تگي موجبات نترس بودن نن

جديهد و خطرنهاک اسهت و    ، اديهايي هستند كه بهراي افهراد عه    برانگي تگي در جسنجوي تحريک
ها  كند. در امدادگران جمعيت هالل احمر اين موضوع صادق است و نن اضطرابي ناخوشايند ايجاد مي

هها را   هاي مقابله با اين فعاليت هاي خطرناكي را تجربه كرده و توانايي فعاليت، به اقتضاي شزل خود
 بهوده و رابطهه مثبتهي ميهان نمهره كهل       هها در حهد بهاال    نوري در نن در نتيجه تهاب ، اند كسب كرده
و  نوري ، تهاب هاي هيجهاني  وجود دارد كه با افزايش فرصتها  در بين نن نوري تابخواهي با  هيجان
 ها در مقابله با نن نيز ارتقا خواهد يافت.  هاي نن توانايي

عي و نتاي  بررسي نزمون تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد كه ميان متزيرهاي حمايت اجتمها 
احمهر رابطهه چندگانهه وجهود دارد و متزيرههاي       امدادگران جمعيت هالل نوري تابخواهي با  هيجان

باشهند. در بيهان رابطهه     نوري امدادگران مهي  تاب بيني پيشخواهي قادر به  حمايت اجتماعي و هيجان
ي )حمايهت  هاي حمايت اجتمهاع  شود كه هر يک از مولفه گفته مي نوري تابهاي موثر بر  ميان مولفه
گريهز  ، تجربه طلبي، خواهي حمايت دوستان و حمايت ساير افراد( و هيجان خواهي )هيجان، خانواده

نوري را  بينهي تهاب   اي چندگانه داشهته و قابليهت پهيش    نوري رابطه از بازداري و مالل پذيري( با تاب
 نوري تهاب ههاي   كننهده  بينهي  پهيش تهرين   خهواهي قهوي   دارند. در اين ميان حمايت خانواده و هيجان

گريهز از  ، پهذيري  مهالل ، حمايهت دوسهتان  ، هاي حمايت ساير افهراد  سپس مولفه، اند امدادگران بوده
نوري امدادگران جمعيهت   هاي تاب كننده بيني پيشبازداري و تجربه طلبي به ترتيب دومين تا نخرين 

دريافتنهد كهه   ، (3131ران )نهداي و ديگه  ، هاي همسو با اين يافتهه  اند. در بيان يافته هالل احمر بوده
نوري هستند كه همسهو بها يافتهه مطالعهه     هاي تاب كنندهبينيهو  معنوي و حمايت اجتماعي پيش

اوري را  استرس را كاهش و تاب، حاضر بود. همچنين مطالعات نشان دادند كه حمايت اجتماعي افراد
همچهون  ، ن يافتهه پهژوهش  (. در تبيهين ايه  6031، ب شهد )ساراسهون   افزايش و شراي  را بهبود مي

هاي جديد و  خواهي به كسب تجربه توان گفت كه هيجان ( مي3131هاي نداي و همكاران ) پژوهش
احساسهي و شهناختي از   ، هاي عهاطفي  تمايز پذير  خطرها اشاره دارد و حمايت اجتماعي به حمايت

گروه نمونه كه امهدادگران  هاي  دوستان و ساير افراد اشاره داشته و با توجه به ويژگي، سوي خانواده
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خواهي و حمايهت اجتمهاعي بتواننهد     توان انت ار داشت كه هيجان مي، مرد جمعيت هالل احمر بودند
فرهنگهي و سهالمت روان   ، تهوان بهه مسهائل ش صهيتي     بيني كنند. از طرفي مهي  را پيش نوري تاب

را ايجاد نموده اسهت   نوري تابخواهي با  امدادگران اشاره نمود كه زمينه برقراري رابطه ميان هيجان
به ن ر ، نوري داشته است. از سوي ديگر بيني تاب و بيشترين سهم را در كنار حمايت خانواده در پيش

محهي  خهانواده   ، نوري امدادگران داشته است بيني تاب رسد خانواده نيز بيشترين سهم را در پيش مي
ن محي  است كه با ارز  و احترام قائهل شهدن   هاي فرد بوده و در اي گاه رشد و ظهور توانايي تجلي

نوري بهااليي دسهت    توان به تاب هاي يكديگر مي ها و توانايي براي يكديگر و پذير  و تأييد قابليت
رشد هيجانهات و مهاجراجويي نيهز در    ، يافت. افرادي كه از حمايت خانوادگي بااليي برخوردار هستند

 يابد.  ها بهبود مي نوري نيز در نن تاب، ها افزايش يافته و به تبع اين افزايش نن
هاي پژوهش حاضر مربهوط بهه نمونهه پهژوهش اسهت كهه فقه  شهامل          از جمله محدوديت

امدادگران مرد جمعيت هالل احمر شهر تهران است. از اين رو در تعميم نتاي  بايد محتهاط بهود.   
، شهود ت. پيشهنهاد مهي  هاي ديگهر پهژوهش اسه   دهي نيز از محدوديتاستفاده از ابزار خودگزار 
نوري امدادگران مورد گري در تابهاي مقابلههاي ش صيتي يا سبکمتزيرهاي ديگري مثل تيپ

و  ياجتمهاع  تيه حما نهه يدر زم ينموزشه  يهها  شهود كهه بسهته   يمه  هيتوصه  بررسي قرار بگيرند.
 ها نموز  داده شود. امدادگران به نن يها شود و در كنار نموز  هيته ينور و تاب يخواه جانيه

 شهود ¬يمه  هيتوصه ، امهدادگران  نبي در زا¬تنش  يدر شرا نوري¬تاب تيبا توجه به اهم، بعالوه

 تيه حما افتيامكان در زيشود و در ادامه ن يبررس يدر نغاز همكار شانيا خواهي¬جانيه زانيم
 امدادگران فرنهم گردد. يبرا ياجتماع
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-32، 1، 2نامه علمهي امهداد و نجهات.    فصل. احمر در حوادث و بالياي طبيعي در مديريت بحران

301. 

ررسي رابطه بين تاب نوري و هيجان خواهي با فرسهودگي شهزلي   (. ب3131م. )، ا و بياضي، قادري -
 .12-11. دانش انت امي خراسان رضوي. در زنان پليس

خهواهي و ميهزان   بررسي رابطه بهين هيجهان  (. 3122) ق.، و خالويي ح.، نشاط دوست، .م، كجبا  -
 .23-12، (2) 30، 36، دانشور رفتار، رضايت زناشويي

خواهي بين مجرمان با تعهداد مهوارد محكوميهت و نهوع     مقايسه ميزان هيجان(. 3112م. )، گدازنده -
. پايان نامه كارشناسي ارشد ساله زنداني در بند نسوان زندان اوين شهر تهران 11-60جرم در زنان 

 دانشگاه عالمه طباطبايي.شناسي،  روان

دومهين   .نوري تهاب تفكهر و  ههاي   سالمت روان بر اسهاس سهبک   بيني پيش (.3132) .س، مهدوي -
، قهم ، اجتمهاعي و فرهنگهي ايهران   هاي  نسيب شناسي روانهمايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و 

 .مركز مطالعات و تحقيقات اسالمي سرو  حكمت مرتضوي

و اميدواري با مديريت بحران در  نوري تابرابطه بين  (.3131) ا.، و جديديان د، م؛ جعفري، ناصري -
مركهز  ، تهران، كنگره بين المللي مطالعات رفتاري جامعه و سبک زندگي سالم، اعضاي هالل احمر

 .توانمندسازي مهارتهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه

بررسي رابطه ساده و چندگانه هو  معنوي و ادراک  (.3131) ا.، وكراييذ، پورعباس، .م، علينداي -
، (زنان كاركنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پهارس )عسهلويه   نوري تابحمايت اجتماعي با 

دانشهگاه نزاد  ، زاهوا، مشاوره و علوم تربيتيشناسي،  رواننوين در هاي  اولين كنفرانس ملي پژوهش
 .اسالمي واحد شادگان
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