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 چکیده
هاد  یگاریانجیاباا م 19-دیبحران کوو تیریبر مد یجانیهوش ه ریتاث یهدف پژوهش حاضر بررس تع

ظار روش، یکاربرد است. نوع پژوهش رجانیاورژانس س 115از نظر پرسنل  یسازمان صا و از ن -یفیتو

نفر است که  150به تعداد  رجانیس 115ل پرسنل اورژانس ش شامپژوه یاست. جامعه آمار یشیمایپ

پاژوهش  ینفر به طور تصادف 108تعداد  باپار  ناد. ا شاده ا خاا   ساده و با استفاده از جدول مورگان انت

( و 1990) ریایآلن و م یتعهد سازمان ،(1998) نگیشر ایریس یجانیاستاندارد هوش ه یهاپرسشنامه

(، مورد استفاده قرار گرفته است. 1399) و همکاران یهیان پرسشنامه فقحرب تیریمد یهایژگیو یبرا

 یحااک جیانجام شده است. نتاamoss graph 22  و Spss یوتریافپارکامپها با استفاده نرمداده لیتحل

 یهایژگیبر و میهستند که به طور مستق ییرهاینها متغو تعهد مستمر ت یجانیاز آن است که هوش ه

ساتمر  254/0 پانیبه م یمثبت ریبا تاث یجانیهوش ه ند.رگذاریتاث 19-دیکوو رانبح تیریمد هاد م و تع

ما راتیرا تحت تاث 19-دیبحران کوو تیریمد یهایژگیو 195/0به اندازه  یریبا تاث ناد.یخود قرار   ده

ساتق ریتااث یجانیاز آن است که هوش ه یحاک یمعادالت ساختار یمدلساز جی: نتایریگجهینت  و میم

با 19-دیبحران کوو تیریمد یهایژگیبر و یثبتم ماا از  فاهمو نیدارد، ا شاک یهاا ل هاد لیت ناده تع ده

)تعهد  یتعهد سازمان یرهایمتغ گرید نیوابسته در ارتباط است و ب ریتعهد مستمر با متغ تنها یسازمان

 وابسته اثبات نشده است. ریبا متغ یعل یا( رابطهیو تعهد عاطف یهنجار
 

 اورژانس  ،19-دیکوو ،یسازمان تعهد ،یجانیهوش ه بحران، تیریمد دی:واژگان کلی

 

  قدمهم -1
ناین کی از عواملی که میی  خاش و هم  یان ب شاادل در ا فاراد  ماانی و ا تواند بهپیستی و سالمت روانی و شغلی کادر در

خای های پپشکی و درمانر قرار دهد، بحرانبخش اورژانس را در معرض خط هاور ازهای ناشناخته برای بر هاای نوو مااری   از بی

سااخته  جمله ویروس کرونا است. لال  یان مع وسعت ویروس نووهور کرونا به حدی است که تمامی کشورهای جهان را درگیر ا

شادار کشور چین موارد پنومونی با منشا ناشناخته  2019در اواخر دسامبر سال  است. در ووهان را به سازمان جهانی بهداشت ه
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قاال  19-وویدکیک ویروس جدید به عنوان عامل ایجاد کننده بیماری  یک هفته بعد، داد. مشخص شد و گفته شد که مسیر انت

قال 2019، 1)هونگ و همکاران و سپس به انسان بوده است )میپبان میانی( ویروس نوین از خفاش به نوعی مورچه خوار از ؛ به ن

اخت. کشور ایران از یان را به ویروس در سراسر دنیا درگیر ساین بیماری نووهور به سرعت موجی از مبتال(30: 1399، موقرپاک

یاد 2020فوریه سال  19نخستین کشورهای مبتال در خاورمیانه است. در  قام  19-اولین عفونت بیماری کوو شاهر  یاران در  در ا

کاه م 261878019را سازمان بهداشت جهانی تعداد  2021نوامبر  29ریخ ثبت شد. آمار مبتالیان ویروس در تا جموع مبتالیان 

ناد. 5219784د و متاسفانه تعداد نفر بهبود یافته ان 236541077از این تعداد،  سات داده ا تااریخ  نفر جان خود را از د یان  در ا

سافانه  افتهینفر بهبود  5,863,248تعداد،  نیاند که از انفر مبتال شده 6,108،882تعداد آمار مبتالیان در ایران   129,629و متا

ماانگران، اند.ن خود را از دست دادهنفر جا سایاری از در یات آن ب کاار  از طرف دیگر به علت خیپهای متعدد بیماری و ماه سارو 

گارانقیص دادفر، )نصراللهی، کنندداشتن با این دسته از افراد را یک پروسه طاقت فرسا و خطرناک تلقی می : 2013، ربیگی و دی

-اسر جهان تحت تاثیر بحران ناشی از شیوع این بیماری قرار گرفته که هپینهدر سر ها نفرزندگی میلیون در حال حاضر، (208

سایاری از ( و عالردم تالش31: 1399، های هنگفت اقتصادی و اجتماعی به بار آورده است. )موقرپاک تاه در ب صاورت گرف های 

شایها و هپینهآسیب هش خطرپذیری و آثار منفی این بحران،کشورها برای کا سات.از آن د هاای نا فاپایش ا حاال ا شاتن  ر  ندا

مایخسارات سنگینی را به کشورها و دارایی آگاهی و آمادگی و مقابله نکردن مناسب با این بحران، هاا وارد  کاه در هاای آن ناد  ک

بادر این وضعیت بحرانی  (1399، )شیرزاد و همکاران ناپذیر استجبران ای موارد،پاره ناوین  رای هوش هیجانی به عنوان ابپاری 

شاگران. برده شودبه کار  تواندمی ن سازمان برای رسیدن به اهداف سازمانیکنترل بحران و هدایت افراد درو ظار پژوه باه ن ناا   ب

سایبتوانایی آن را دارد که  ه بین هوش هیجانی و مدیریت بحراندرک رابط شای از بحراناز بسیاری از آ شاکالت نا هاای ها و م

یا  هوش هیجانی مهارتی است که دارنده آن می. (10: 1395ی کند )صادقی، های کاری جلوگیرمعمول در محیط ناد از طر توا

ناد و  هاا را درک ک خود آگاهی، روحیات خود را کنترل کند، از طری  خود مدیریتی آن را بهبود بخشد، از طری  همدلی تاثیر آن

نادقیای رفتار کند که روحیه خود و دیگران را مدیریت روابط به شیوهاز طری   بارد )ج هار  (8: 1393، باال ب ساعه  کاارایی و تو

ماانی  سازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد. سازمان با عملکرد برتر، سازمانی است که در یک دوره ز

مادیریت م بلندمدت از راه توانایی انطباق مناسب با سااختار  ناد، تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات، ایجاد  ساجم و هدفم ن

ساازمانهترین دارایی، به نتایجی با کارکنان به عنوان اصلیهای کلیدی و رفتار مناسب ببهبود مستمر قابلیت تاراز تر از  های هم

 شود.ها محسو  میاساسی سازمان هایامروزه مدیریت بحران یکی از بخش( 9: .2010، 2یابد )واالسدست می

باه، های دافلگیرکننجهه با موقعیتهم نین مدیریت بحران برای موا ناد تجر یاپی نیازم هار چ پایش از  ده و دیرمنتظره 

شااهده آمادگی، مهارت، سرعت عمل، هوشمندی و خالقیت است. مدیریت بحران فرایند برنامه باا م کاه  سات  کارد ا ریپی و عمل

ثارات ها سیستماتیک بحران کااهش ا سات )و تجپیه و تحلیل آنها در جستجو یافتن ابپاری برای  حاران ا کاارانب مای و هم ، رحی

جاود دارد. قاوی رابطه کاری مطلو  عملکرد با سازمانی تعهد سطوح باالی که است نشان داده شواهداز سوی دیگر (. 1394  و
جاایی، و رتأخی دیبت، کاهش ضمن سازمان هر در سازمان به انسانی متعهد نیروی باه  فاپایش جا  عا  ا شامگیر با کارد چ  عمل
تاایج ساازمان و فارد برای پایین سطح و تعهد نکردن تعهد احساس شد. خواهد سازمان اهداف متعالی ربهت تحق  و سازمان  ن
 تموقعیدر شرایط بحران کرونا در واقع یک  اورژانس بخش شرایط (250-245: 1396و همکاران،  رضاییدارد ) دنبال به منفی

حاران و شاده مواجهه بدحال از بیماران انبوهی با شرایط، سریع تغییر و ماهیت خاص دلیل به است.این بخش بحرانی باا  را ب

یاد مطلب این نیپ بهداشتی خدمات دهندگان کند. ارایهمی تجربه بیشتر دفعات و شدت عاان و کارده را تأی ناد اذ  در کاه دار

یاادی ترسسا و و فشار داده رخ ناگهانی طور به ادلب بحران وجود دارد. رانبح شدن پدیدار برای زمینه بخش اورژانس،  باه ز
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جاانی و به همین علت در پژوهش پیشکند. خدمات سالمتی وارد می دهندگان ارایه هاوش هی طاه  تاا راب سات  شاده ا رو تالش 

 گری تعهد سازمانی مورد تحلیل قرار گیرد.ویژگی های مدیریت بحران کرونا با میانجی
 

 یشینه تحقیقپ -2
ساتاران در رب( در 10-1: 1399) پور و همکارانجباری،علی ثابت، ساازمانی پر هاد  باا تع ساترس  مادیریت ا بااط  رسی ارت

مای های ارتباطیای آموزش مهارت، با نقش واسطه19-شرایط بحران کووید کاه به این نتیجه  ساند  طاه  تیریمادر ساترس راب ا

 تیریماد نیب ،یانجیم ریبه عنوان متغ یارتباط یهاآموزش مهارت نیهم ن، ن داردپرستارا یبا تعهد سازمان یمثبت و معنادار

حاران ی کلی این است که ریگجهیکرده است. نت جادیا یپرستاران رابطه مثبت و معنادار یاسترس و تعهد سازمان باه ب جاه  با تو

هاره ورتواند یم یارتباط یهاها و آموزش مهارتمارستانیاسترس در ب تیریمد 19-دیکوو سانل  یبه ب کال پر کارد  باود عمل و به

شاد رگذاریآن ها تأث یو بر تعهد سازمان کند کمک رستارانالخصوص پیعل سای 1399) صایادی .با هاد چاالش( در برر هاای تع

ساتیابد که به این نتیجه دست می سازمانی در شهرداری با تاکید بر بهبود عملکرد شغلی، ساازمانی تعهد کارکنان بر سیا هاای 

شاغلی یشها تاثیر مثبتی دارد. هم نین تعهد سازمانی وابعاد آن پهرداریدر ش کارد  بارای عمل نااداری  بات و مع بینی کننده مث

هاد  یازمانتعهدس است. اما در میان ابعاد تعهد سازمانی، تنها بعد عاطفی عااد تع بر عملکرد شغلی موثر است. هم نین از میان اب

شاد. برای عملکرد شغلی می تریبینی کننده قویآوری پیشآوری، تا سازمانی و تا  مارادیبا ماوزاده و  سای 1395) ع (در برر

 و یاتعهد حرفهاند که یافته به این نتیجه دست بحران تیریدر مد تیکارکنان با موفق یسازمان و تعهد یاتعهد حرفه نیرابطه ب

هاد در  تیاوتقوبه منظور حفظ ییها و سازوکارهادارند و ارائه برنامه یبحران رابطه مثبت تیریدر مد تیبا موفق یتعهد سازمان تع

ساوانح  تیریدر مد یجانیهوش ه یهامولفهررسی نقش ( در ب49-35: 1394) مرادی .است یکارکنان دانشگاه ضرور حاران و  ب

خاوردار  ای در مدیریت بحران،رسد که هوش هیجانی اهمیت ویژه، به این نتیجه میسیزمان پلدر سا جاات بر سوانح و امداد و ن

باود است و پلیس در هنگام بروز بحران یا سانحه می باا به حایط را  ساازی م مای و توانمند صاهتواند روحیه تی هاوش مشخ هاای 

باادی و  هیجانی بهبود بخشد. رملانی، ساینیرضوی محمودآ طاه  (198-185: 1393) ح سای راب هاوش در برر طاه  سای راب برر

بارسد که به این نتیجه می در مدیریت بحران استراتژی هیجانی و ساتراتژ یجاانیهاوش ه نیکه  طاه  تیریماد یو ا حاران راب ب

هاارت ،یهمدل ،یخودآگاه یعنی یجانیهوش ه یهامولفه نیب نیوجود دارد. هم ن یمعنادار مااع یهاام و  یپیگخاودان ،یاجت

هاا ریاو ز یجاانیهوش ه پانیم نیب اماوجود دارد  یبحران رابطه معنادار تیریمد یبا استراتژ یخودکنترل عاه  بار  یمجمو آن 

یاان،مرا .دیمشاهده نگرد یها تفاوت معناداریآزمودن یو سابقه کار التیسمت، تحص ت،یساساس جن حادی، د راد و گادارزی مو

مای 19 -دیکوو مارانیپرستاران مراقب ب یجانیهوش ه( در بررسی 2021) همکاران جاه  یان نتی باه ا کاه در شهر تهران  ساند  ر

شاتند.  ازیاامت نیبااالتر یتیریو خود مد یابعاد، خودآگاه نیدر حد متوسط بود. در ب مورد مطالعه پرستاران یجانیهوش ه را دا

هاوش ه یریأثمراقبت ت یدگی یبود. نوع بخش و پ یتیرینمره مربوط به خود مد نیکمتر نیهم ن مارات  شات.  یجاانیبر ن ندا

بات م مارانیکه از ب ینسبت به پرستاران کنند،یممتوسط مراقبت  یماریبا شدت ب مارانیکه از ب یپرستاران ناد،یبدحال مراق  کن

نا( در بررسی 0212) 1ی ای و فان.لی،لی و فانداشتند  یارتباط باالتر تیرینمره مد خاتالالت روا شا یعوامل خطر ا  وعیپاس از 

COVID-19هر  یجانیو هوش ه یاجتماع تیحمارسند که ی به این نتیجه میجانیو هوش ه یاجتماع تیحما یانجی: نقش م

نادهینیبشیپ نیتارگام به گام نشان داد که مهم یخط ونیرگرس ،داشتند یارتباط منف یدو با اختالالت روان خاتالالت  یهاکن ا

مااع یهادر رسانه COVID-19و نشان دادن هراس در مورد  یدگواانخ روابط ،یجانیخود ه یابیارز ،یشناختروان سات.  یاجت ا

حاد یو اختالالت روان ریگهمه  یهایماریقرار گرفتن در معرض ب نینشان داد که ارتباط ب ریمس لیو تحل هیتجپ ساط  یتاا  تو
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طاه 2021) 1رانکاهمفیض عثمان و  نورمان ماسریک، .یاجتماع تیه با حماشود، اما نیواسطه م یجانیهوش ه سای راب ( در برر

ساازمانی تعهد سازمانی و هوش هیجانی در بین متخصصین کامپیوتر در مالپی به این نتیجه می رسد که هوش هیجانی بر تعهد 

ماورد دهنده هوش هیجانی تنها دو مولمولفه تشکیل 4تاثیر گذار است. اما از بین  کاامپیوتر  صاین  ساازمانی متخص هاد  باا تع فه 

حاران2013) 2کوتلیسا و همکاران باکون، مکینون، یرگذار است.اثت مطالعه مادیریت ب جاانی در  هاوش هی باا  ( در بررسی نقش  (

-مای جادیا مدیران بحران یبرا یدن یاچندرسانه یآموزش طیمح کیپروژه پاندورا دارد که استفاده از نظریه پاندورا( اوهار می

-یگروه استفاده م یریگمیو تصم ییایاز پو تیحما یبرا ،یرفتار یه مدلسازلفمؤ  یکارآموزان، از طر یجانیاز هوش ه کند که

بار  نماید.گیری آنها را در مواقع بحرانی مطالعه میبا تحمیل استرس بر مدیران تصمیمکند.  جاانی  نتایج حاکی از تاثیر هوش هی

 مدیریت بحران است.

 

 رچوب نظری چا -3
باا درک تمایل برای درگیری و مشارکت در فرایندها و فعالیت ناوتتعهد سازمانی را می طب  نظریه بیکر، ساازمانی  های 

هاد (تعهد سازمانی باع  می2007، 3)بیام کی تعریف کرد از آن های انجام کارهایی دیرهپینه ساازمان متع باه  شود که کارکنان 

یات االب ای سازمان انجام دهند و کارکنانی که تعهد سازمانیهایی را بربوده و فداکاری یی دارند به وسیله سازمان شان تعیین هو

گاران ورزندامتناع می ها از آن ه به ضرر و زیان سازمان باشد،شوند؛ بدین دلیل آنمی ماان و دی ساازمانی  (2008، 4)کالی هاد  تع

ماییگیری نوعی وابستگی روانی و عاطفی در فرد مباع  شکل نادشود و او را مایل به بقا در سازمان  نااوکویاب) ک  ،پاوریزاده، 

 .(43: 1396، و همکاران ،یونک

جاانی (1990) 5به اعتقاد آلن و می یر یاین  6تعهد سازمانی شامل سه بعد تعهد هی باه تع ناان  جاانی کارک ساتگی هی )واب

ساازمان( )ار 7تعهد مستمر های سازمان(،هویت با سازمان و مشارکت در فعالیت نادگی  زش نهادن به سازمان و سهیم شدن در ز

ناد 1998) )ضرورت ماندن در سازمان( است. طب  دیدگاه گلمن 8هد هنجاریتعو  مای توا ( یکی از عواملی که بر تعهد سازمانی 

فارد و  تاثیرگذار باشد، صای  ساات شخ شاناخت احسا یات  ناده ورف یاین کن هوش هیجانی است. از نظر ایشان هوش هیجانی مع

زاده، وکیبکند. )میطور صحیح در روابط اجتماعی و سازمانی تعریف  بهت یگران و ایجاد انگیپه در فرد و مدیریت این احساساد

سایم (43: 1396، و همکاران ،یونک ،پور یناو مااعی تق -از نظر ایشان عناصر هوش هیجانی را می توان به دو طبقه فردی و اجت

لای ،9گاهیبندی کرد. عناصر فردی شامل: خود آ شای 10خاود کنتر صار اج 11و خودانگیپ سات و عنا ماا مادلاعت شاامل ه ، 12یی 

 .(147: 1396، نایینی و امیر اقدسی ؛ به نقل از2002، 14شود. )وونگ و لومی 13های اجتماعیمهارت

 
1 Masrek, Osman, Ibrahim & Mansor 
2 Makinon et al. 
3 Beom kay 
4 Cullinan 
5 Alen & Mayer 
6 Affective Commitment 
7 Continuous Commitment 
8 Normative Commitment 
9 Self-Awareness  
10 Self-Management 
11 Self-Motivation 
12 Empathy 
13 Social Skills 
14 Wong & Law 
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حاران،از منظر نظری و مبتنی بر چارچو  های مادل های موجود در دانش مدیریت با تاکید و استفاده از آن در مدیریت ب

تاراف کیی متعددی برای مدیریت بحران شناسایی شده است که ظار  (1978) 1از کاربردی ترین آنها مدل تیری و می سات. از ن ا

مای ایشان مدیریت اثربخش بحران، طای  ناد: جدا از نوع بحران،شامل اداره کردن پنج مرحله مشخص است که بحران ها   (1کن

یاری ل با شنمدن یادگیری. ای (5، بهبود (4، مهار ویرانی (3، گیری(آمادگی و پیش2 شناسایی یا ردگیری عالیم، یاا ردگ ساایی  ا

باه به پایان می )و بازسازی( کند و سپس با فرایند یادگیری از مرحله بهبودعالئم بحران شروع می یاادگیری  رسد و سپس نتایج 

عاال  جپء مراحل قبل از بحران، دو مرحله اول، یابد.گردد و این چرخه همین طور ادامه میمرحله اول برمی پایش ف مادیریت  و 

ساایی، شود و هر تالش یاشامل می ران بحرا باه شنا یاادی  ماک ز لاه ک لاوگیری از  فعالیتی در طول این مرح یاا ج شاگیری و  پی

کاه  کند. در مقابل آن،های بالقوه در مراحل اولیه میبحران یات مرحله سوم و چهارم به عنوان مراحل بعد از بحران هستند  فعال

تارل  های واکنشیتیالفعگیرد های که صورت میدر این مرحله فعالیت یاا کن مات و  هات مقاو و یا منفعل است که تالشی در ج

صاورت  های احتمالی آن است.شدید بر یک بحران واهر شده و یا حداقل کردن ویرانی قادام  ساه ا یاد  حاران با مادیریت ب برای 

 هاا.اجهه با بحرانبرای مول سنهای منظم پر( آموزش3تشکیل تیم مدیریت بحران و  (2ن ایجاد یک برنامه مدون بحرا (1گیرد.

-ای را برای مقاومتاصول هفتگانه (139: 1399 به نقل از فقیهی و همکاران، ،2006) رنهال و همکاران (56: 1392، )عبداللهی

 کنند که به این قرار است:پذیری در بحران مطرح می

تاا عملکرد دهد.می: شناسایی عوامل مرتبط با عملکرد انسانی را نشان تعهد مدیریت ارشد (1 تاالش دارد  هاای مدیریت 

مایفرهنگ خطاپذیری: از گپارش (2 خطا را شناسایی کند ناد،دهی مورد خطا به سازمان حمایت  حاال، رد ک بار  عاین  یاد  تاک

صالح کژکارکردهای سازمان به جای مخفی نمودن آنها به دنبال ا فرهنگ یادگیری: (3. مجازات اقدامات و اعمال دیر ایمن دارد

ساازمان  آمادگی: (5 کندبینی میمشکالت و آمادگی برای آنها را فعاالنه پیش آگاهی: (4ت اس هاا را  بارای آن مشکالت و آمادگی 

هاا اانعطاف (6 کندبینی میفعاالنه پیش حاران  یاد و ب شاکالت جد باا م بااق  شافافیت:  (7 ساتپذیری: توانایی سازمان برای انط

یارایمن دارد. تهاشسازمان از مرزهای کار ایمن آگاهی د ماوارد د هاد  و سعی در کاهش  جاانی و تع هاوش هی یات  یال اهم باه دل

هادف  و کافی نبودن مطالعاتی که در این زمینه در کشورمان انجام شده، 19-سازمانی در مدیریت بحران کووید باا  این پژوهش 

مادل  نی،ماازگری تعهد سهای مدیریت بحران کرونا با میانجیژگیبررسی ارتباط هوش معنوی با وی در راستای اهداف مطروحه 

 آورده شده است. 1مفهومی پژوهش را در شکل 

 بندی کرد:پژوهش به صورت زیر دسته توان براساس چارچو  نظری و اهدافرا میهای تحقی  فرضیه

 

 فرضیه اصلی

 وجود دارد. یرابطه معنادار وناکرمدیریت بحران های ویژگیو بین هوش هیجانی 

 وجود دارد. یمدیریت بحران رابطه معنادارو ویژگی های  انیمزاتعهد سبین 

 بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.

 

 های فرعیفرضیه

 .وجود دارد های تعهد سازمانی( رابطه معنادارهیجانی و تعهد مستمر )به عنوان شاخصهوش بین 

 .وجود دارد رابطه معنادار سازمانی(د های تعهبه عنوان شاخصهوش هیجانی و تعهد عاطفی) بین

 .وجود دارد رابطه معنادار های تعهد سازمانی(به عنوان شاخصهوش هیجانی و تعهد هنجاری) بین

 .وجود دارد رابطه معنادار بحران و تعهد مستمر تیریمد یهایژگیو بین

 
1 Thierry & Mitroff 

http://jparnt.iauk.ac.ir/
http://jparnt.iauk.ac.ir/
http://jparnt.iauk.ac.ir/


 و نظریه های نوین مدیریت دولتیفصلنامه تحقیقات                       

  56-71 فحات، ص، مقاله پژوهشی1401 بهار، 1، شماره 1دوره                         
  http://jparnt.iauk.ac.ir/                                   

 

6 

 

 

 .وجود دارد رابطه معنادار یبحران و تعهد عاطف تیریمد یهایژگیو بین

 .وجود دارد رابطه معنادار یبحران و تعهد هنجار تیریمد یهایژگیو بین
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش - 1شکل

 

 هامواد و روش -4
یاپتحلیلی است و از ج -پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از بعد روش توصیفی ناوع و م باال  باه دن کاه  ان هت این

سیرجان در استان کرمان به اجرا  115آید. این پژوهش در اورژانس همبستگی به شمار می ن متغیرها است از نوعبیمبستگی ه

پاژوهش مااری  ناس  150، درآمد،که از حی  زمانی از نوع تحقیقات مقطعی است. جامعه آ شاادل در اورژا سانل  فار از پر  115ن

صاد 95ورگان با دقت م اس جدولبراسباشد و حجم نمونه می 1399ل سیرجان در سا ناان ب در باا اطمی بار  یاین  108را فار تع ن

سات.طبقه گیری ترکیبیگیری براساس روش نمونهگردیده است. نمونه شاده ا جاام  هاد  ای و تصادفی ساده ان سانجش تع بارای 

ساتمر، (0199) 1سازمانی پرسنل اورژانس از پرسشنامه استاندارد الن و مایر هاد م عااد تع ها با اب جااری تعجاانی و ید هتع هاد هن

برای سنجش هوش  سازی شده است.این پرسشنامه با استفاده از شرایط اجتماعی جامعه مورد بررسی بومی ت.ه اسه شداستفاد

ماعی استفاده های اجتهمدلی و مهارت خود انگیپشی، خود کنترلی، (،با ابعاد خودآگاهی،1998) 2هیجانی از پرسشنامه شرینگ

 ( با ابعاد: 1399) ارانه فقیهی و همکان از پرسشنامریت بحردیهای میویژگشده است. و در 

شافافیت  (7 پذیریانعطاف (6 آمادگی (5 آگاهی (4 فرهنگ یادگیری (3 فرهنگ خطاپذیری (2تعهد مدیریت ارشد  (1

بارااستفاده شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کر سات و  شاده ا ساتفاده  یاابی دی ارونباخ ا باار  قاتز یاا اعت

عاهاعتبار سازه استفاده پژوهش از  باا شده است. هم نین پرسشنامه در اختیار دو نفر از اساتید با مدرک جام فار  سای و دو ن شنا

 
1 Allen & Meyer 
2 Yberia Shrink 

جانیهیهوش   

 
آگاهی خود  
کنترلی خود   
گیزشیخود ان  

 همدلی
مهارت های  

 اجتماعی 

 
 هیجانی

تمر مس  
 هنجاری 

 
 آگاهی

پذیری  انعطاف  
 شفافیت 
 آمادگی 

یادگیری  فرهنگ  
خطاپذیری  فرهنگ  
مدیریت  تعهد  

 

سازمانی تعهد بحران مدیریت های ویژگی   
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باه اعت ساتیابی  ظاور د باه من یاپان مدرک مدیریت دولتی قرار گرفت تا نظر خود را در اخیار پژوهشگر قرار دهند. گارا و م باار هم

باودن شده ارزیابی شد.جهت تحلیل داده اریانس اقتباسب و میانگین وایی مرکایهای پنآزمو همبستگی، های توصیفی و نرمال 

ساتفاده از استفاده شده است و هم نین برای آزمون فرضیه spss25های پژوهش از نرم افپار توزیع داده باا ا ها از تحلیل مسیر 

ها اخی کرونبآلفاضریب  استفاده شده است. Amoss 21افپار نرم هاای تع جاانی و ویسااد برای متغیر هاای گایژزمانی،هوش هی

مای 7/0گپارش شده است که همگی از  851/0و  765/0، 785/0: مدیریت بحران کرونا به ترتیب برابر با ماورد بااالتر  شاند و  با

 اند.تایید قرار گرفته

 

 هایافته -5
عاه لاااز اع ددرص 5/19پاسخگویان نشان داد که  شناختیهای جمعیتویژگی ناای جام مااری را ز صا 5/80ن و آ د را در

صایالت  سال گپارش شده است. 31میانگین سنی پاسخگویان در حدود . اندمردان تشکیل داده ضاعیت تح صاوص و نتایج در خ

خا 115پرسنل اورژانس  باه  ساانس  ساتسیرجان، حاکی از آن است که بیشترین تعداد را مدرک لی صااص داده ا  4/49. ود اخت

ساانس و  7/15درصد در مقطع فوق دیپلم و  8/25یسانس و پس از آن ه تحقی  دارای مدرک لونز کل نمصد ادر فاوق لی درصد 

ساابقه  باشد.سال می 8برابر با  میانگین سابقه کاری پرسنل تقریباباشند. باالتر می شاترین  ساال و بی یاک  کمترین سابقه کاری 

 بوده است.سال  22کاری 

گای انی،میانگین هوش هیج مراتن براساس ویانیف وضعیت پاسخگتوص ساازمانی و ویژ حاران در تعهد  مادیریت ب هاای 

ماره( 5)از  طور که در این جدول مشخص است میانگین نمرات هوش معنوینمایش داده شده است. همان 1جدول  باا  ن بار  برا

گایخصست. در تر ااست که کمی از حد متوسط باالگپارش شده  185/3تعهد سازمانی برابر با  ،211/3 مادیریت وص ویژ هاای 

ناس،( گپارش شده است که نشان330/4) رین میانگینبحران باالت سانل اورژا ظار پر کاه از ن شات و  دهنده این است  ظاام بهدا ن

گایگونهمدیریت بحران کرونا از خود نشان دهد به  توانسته است کارکرد مطلوبی را دردرمان در شهر سیرجان  هاای ای که ویژ

 مطلوبی قرار دارد. قبت های پپشکی در این شهر در سطحدرمانی و مرا لران و پرسندر بین مدیا ن کروناربح مدیریت

 
 توصیف وضعیت پاسخگویان براساس میانگین کل - 1جدول

 انحراف معیار بیشترین کمترین هارنج داده واریانس میانگین متغیرها

 619/0 135/4 127/2 108/2 326/0 211/3 هوش هیجانی

 715/0 115/4 035/2 006/2 327/0 185/3 نیماهد سازعت

 893/0 692/4 821/3 827/0 070/0 330/4 های مدیریت بحران کروناویژگی

 
یا  هاای تحق سامی در خصوص آزمون فرضیات تحقی  با توجه به ماهیت متغیر باه -)ا صالهرت یاا فا ضارایب  ای(ای و  از 

طاه ( که نشانHO) صفر تدا فرضیهن فرضیات ابموهت آزج در .ماهیت فوق استفاده شده است همبستگی ویژه عادم راب ناده  ده

یاک ضایه  ضایه، فر شاانH1) بین متغیرهای تحقی  است ارائه شده است و مورد آزمون قرار گرفته است و با رد این فر کاه ن  )-

شاد قرتایید  مورددرصورتی که فرضیه صفر  است.دهنده رابطه بین متغیرهای تحقی  است مورد پذیرش قرار گرفته  ار گرفته با

طاه  است. 2نتایج آزمون فرضیات تحقی  به قرار جدول  رد شده و بالعکس. (H1یک )فرضیه  سات راب شاخص ا همان طور که م

شااخص هوش هیجانی و تعهد سازمانی معنادار گپارش نشده است. باین  طاه  عای راب فااز آنجا که در فرضیات فر هاای ههاا و مول

ضایات  حران مورد توجه قرار گرفته است،یریت بهای مدیجانی و ویژگیه با هوش مانیدهنده تعهد سازتشکیل ماون فر تاایج آز ن

گای جااری و ویژ حاران(حاکی از عدم رابطه )هوش هیجانی و تعهد مستمر( و هم نین )تعهد هن مادیریت ب گار  هاای  سات. دی ا

 دارند. متغیرهای تحقی  رابطه معناداری با یکدیگر
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 فرضیات تحقی ن گی و آزمومبستضرایب ه - 2ل جدو

 آزمون فرضیه سطح معناداری ضریب پیرسون متغیر

 تایید فرضیه 000/0 324/0 های مدیریت بحرانهوش هیجانی و ویژگی

 رد فرضیه 102/0 043/0 های مدیریت بحرانتعهد سازمانی و ویژگی

 یید فرضیهتا 000/0 241/0 هوش هیجانی و تعهد سازمانی

 رد فرضیه 373/0 364/0 د مستمرتعه هوش هیجانی و

 تایید فرضیه 001/0 100/0 هوش هیجانی و تعهد عاطفی

 تایید فرضیه 000/0 474/0 هوش هیجانی و تعهد هنجاری

 تایید فرضیه 003/0 165/0 های مدیریت بحران و تعهد مستمرویژگی

 تایید فرضیه 001/0 109/0 های مدیریت بحران و تعهد عاطفیویژگی

 رد فرضیه 250/0 074/0 ریعهد هنجابحران و ت یتهای مدیرژگییو

 
 مدلسازی معادالت ساختاری و آزمون مدل تحقیق

ماوداتعهد سازمانی و ویژگی های برازش مدل رابطه هوش هیجانی،شاخص (4)جداول  حاران را )ن ( را 2ر های مدیریت ب

قادار  دل است،مهم برازش مطل  می هاخصاز شا کهد دهاسکوایر را نشان میی( شاخص کا3جدول ) دهند.نشان می چاه م هر

در این  .( باشد05/0( باید بپرگتر از )pیا )البته باید مقدار ضریب معناداری  این ضریب کوچکتر باشد برازش مدل ما بهتر است.

مای زادیاسکوایر بر درجه آم کای( که با تقسیCMIN/DF) اسکوایر بهنجار یا نسبیکای جدول هم نین شاخص سات  یابد د آ

کارده 5تاا  1البته برخی هم بین  است. 3و  2مقدار مطلو  برای این ضریب بین  ت.نیپ گپارش شده اس قای  لاو  تل ناد.را مط  ا

نایمی 035/1اسکوایر محاسبه شده برابر با همانطور که مشاهده می شود، مقدار کای ساطح مع ش گاپار309/0داری باشد که با 

لابا این   مدل دارد.لوبرازش مط ت براین امر دالل شده است. یا  حال ق یاد از طر مادل را با بارازش  صاوص  لاوبتر در خ اوت مط

کاه  035/1برابر با  (CMIN/DF) اسکوایر بهنجار یا نسبیشاخص کای های دیگر مدل ارزیابی کرد.شاخص سات  گپارش شده ا

 یم.اشداشته بی ترهه شده نیپ نگاه تیپبینانهای ارائالبته باید به دیگر شاخص. مطلو  است
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 های مدیریت بحرانویژگی تعهد سازمانی و هیجانی، ه هوشرابط – 2شکل 

 

 (CMINاسکوایر یا )شاخص کای های برازش مطل  مدلارائه شاخص  – 3ل جدو

 NPAR مدل
 پارامتر آزاد

CMIN 
 ضریب کای اسکویر

DF 
 درجه آزادی

P 
 سطح معناداری

CMIN/DF 
 ای اسکویر بهنجارک

 035/1 309/0 1 035/1 14 ضمفرومدل 

 0 000/0 15 باعاش مدل
  

 296/4 000/0 10 964/42 5 مدل استقالل

 

 :شاخص های برازش مدل ساختاری مسیر - 4جدول

 نتیجه ارزیابی شاخص گیریشاخص اندازه برازش قابل قبول برازش خوب شاخص برازش

RMSEA  برازش خو  020/0 08/0تا05/0 05/0بین صفر تا 

RFI  برازش خو  759/0 97/0تا 95/0 1 تا97/0بین 

CFI  برازش خو  999/0 97/0تا 95/0 1تا 97/0بین 

AGFI  برازش خو  929/0 95/0تا  90/0 1تا95/0بین 

 

 تحلیل مسیر مدلسازی معادالت ساختاری
شاان گریکادیبر   یتحق یرهایاستاندارد متغ ریاستاندارد و د راتیبراورد تاث 5و  6جدول  هاد.مای را ن جادول ا در د یان 

کادام سطح معنی ارد و دیر استاندارد هر یک از متغیرهای تحقی  گپارش شده است.براوردهای رگرسونی استاند هار  داری برای 

 قابل قبول و بپرگتر از آن 05/0( گپارش شده است مشخص شده که اعداد کوچکتر از pاز ضرائب فوق با عددی که در ستون )

گایکه  همانطور قبول است.دیر قابل  بار ویژ ساتقیم  طاور م مادیریت در این جدول مشخص است تنها متغیرهایی که به  هاای 

یاپان  بحران تاثیرگذار هستند هوش هیجانی و تعهد مستمر است. هاد  254/0هوش هیجانی با تاثیر مثبتی به م باا و تع ساتمر  م

یار  ند.دهیاثیرات خود قرار من را تحت تهای مدیریت بحراویژگی 195/0تاثیری به اندازه  بار متغ دیگر متغیرها تاثیر مستقیمی 
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 وابسته ندارند.
 

 براورد تاثیرات استاندارد و دیر استاندارد متغیرهای تحقی  بر یکدیگر  – 5جدول 
   

 ضرایب

رگرسیونی غیر 

 استاندارد

S.E. C.R.  سطح معنی

 داری

 ضرایب

رگرسیونی 

 استاندارد

مستمر تعهد ---> تعهد هنجاری  152/0-  038/0  569/3-  *** 209/0-  

356/0 هوش هیجانی ---> تعهد عاطفی  084/0  222/4  *** 244/0  

های مدیریت بحرانویژگی 193/0 هوش هیجانی --->   039/0  902/4  *** 254./  

های مدیریت بحرانویژگی 085/0 تعهد مستمر --->   023/0  975/3  *** 195/0  

نیهوش هیجا ---> تعهد هنجاری  175/0  066/0  563/2  008/0  913/0  

 

 براورد کوواریانس متغیرهای تحقی  بر یکدیگر  – 6جدول 

 سطح معناداری .S.E. C.R کوواریانس   

-090/2 هوش هیجانی <--> تعهد مستمر  207/3  652/0-  515/0  

 

 

 براورد ضریب تعیین متغیرهای تحقی  بر یکدیگر - 7جدول 
  

 ضریب تعیین

انمدیریت بحر هایویژگی   . 929  

 311. تعهد عاطفی 

 265. تعهد هنجاری 

 

ساطه  دهد که چند درصد از تغییرات حاصله از مدیریت بحراننشان می 7ل جدو هاای وا گار متغیر ساته( و دی )متغیر واب

شادهتحت تاثیر متغیرهایی بوده است که وارد مدل شده ناداند و چند درصد از این تغیررات توسط مدل تبیین  کاا ماانطور  ه . ه

هاد  1/31درصد از تغییرات مدیریت بحران و  9/29درصد از تغییرات تعهد هنجاری،  5/26 تاس مشخص یارات تع درصد از تغی

 اند.عاطفی تحت تاثیر متغیرهایی است که وارد مدل شده

مادل رت مستقیم دهای مدیریت بحران تاثیرگذار باشد. مسیر اول به صوتواند بر ویژگیهوش هیجانی از سه مسیر می ر 

باه  254/0اری ترسیم شده است. این تاثیر معنادار بوده و برابر با تاخس سات و  عااطفی ا هاد  است. اما مسیر دوم که از طری  تع

کاه  صورت دیر مستقیم است در مدل معنادار گپارش نشده است. سات  شاده ا شاخص  مادل م در واقع در اصالحات پیشنهادی 

شاده نمع بحران های مدیریتتاثیرعلی تعهد عاطفی بر ویژگی صال  یاپ حا جااری ن ادار نیست. همین نتیجه در خصوص تعهد هن

جاانی و دهد که به طور کلی نمیاست. این امر نشان می هاوش هی باین  توان تعهد سازمانی را به عنوان متغیر واسطه و میانجی 

 سیرجان مطرح کرد. 115های مدیریت بحران از دیدگاه پرسنل اورژانس ویژگی

 

 تاهادو پیشنگیری  نتیجه -6

گای رو در پی پاسخ به آن بوده است این است که:اولین سوالی که پژوهش پیش مادیریت آیا هوش هیجانی بر ویژ هاای 

جاانی و بحران کرونا تاثیرگذار است؟ نتایج آزمون فرضیات در این خصوص نشان می هاوش هی باین  ساتقیمی  طاه م دهد که راب

باادی  رملانی، (،1394) مرادیتایج با نتایج تحقیقات ناین  ( p 05/0) دارد.های مدیریت بحران وجود ویژگی ضاوی محمودآ ر
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فاان لی (،2021) گدارزی راد و همکاران موحدی، مرادیان، (،1393) و حسینی ناون،2021) 1لای و  ساا و  بااکون، ( ومکی کوتلی

حاران  یبرا عددیهش، مدلهای متهماهنگ است. از منظر نظری و مبتنی بر چارچو  نظری پژو (2013) 2همکاران مادیریت ب

جدا از  ای را دارا است. از نظر ایشان مدیریت اثربخش بحران،( کاربرد ویژه1978) 3شناسایی شده است که مدل تیری و میتراف

شاامل نوع بحران،  (1: شامل اداره کردن پنج مرحله در بحران است. این مراحل همان طور که پیش از این نیپ اشاره شده است 

-ر مدیریت بحران کوویدیادگیری است. د (5 بهبود، و (4، مهار ویرانی (3 گیری،آمادگی و پیش (2 عالیم، یدگیریا رشناسایی 

باود ا شناسایی یا ردگیری عالئم بحرانتوان باین مدل می نیپ طب  19 لاه به یاادگیری از مرح ناد  )و  شروع کرد و سپس با فرای

یان بحران به یادگیری در خصوص کنترل بحران جنتایاز  ن رسید. و سپسبازسازی(به مدیریت کامل بحرا ساید. در ا تای ر های آ

یااو مدیریت پیش فعال بحران را شامل می جپء مراحل قبل از بحران، توان گفت که مرحله شناسایی،مدل می  شود و هر تالش 

ناد. در در مراحل اولیه می هالقوای بهری از بحرانپیشگیری و یا جلوگی فعالیتی در طول این مرحله کمک زیادی به شناسایی، ک

مایمرحله مهار و بهبود به عنوان مراحل بعد از بحران هستند که فعالیت در این مرحله فعالیت مقابل آن، یارد های که صورت  گ

ن یا حداقل کرد و یا منفعل است که تالشی در جهت مقاومت و یا کنترل شدید بر یک بحران واهر شده و های واکنشیفعالیت

گایرا می 19-مدیریت کارآمد بحران کووید های احتمالی آن است. رانیوی کارد.توان با ویژ یاان  باه  هاایی ب یااز  جاه اول ن در در

-چرا که این مدیریت است که تالش دارد تا عملکردهای خطا را در چرخه مدیریت بحران کووید مدیری با تعهد سازمانی است.

باه ر گپارش صحیح خطا به خود و سازمان را از سوی پرسنل تقویت کند و بتنی ا مبنگ خطاپذیری رشناسایی کرده و فره 19

باا  دنبال آن فرهنگ یادگیری را که ساترش داده و  سات را گ به دنبال اصالح کژکارکردهای سازمان به جای مخفی نمودن آنها ا

طاافثین ادر افع آن نماید. بینی مشکالت و ارائه راهکار در خصوص رآگاهی و بصیرت دست به پیش ناین ناا انع پاذیری و هم 

 شفافیت دارای اهمیت فراوانی است. 

مادیریت طور که اشاره شد یکی از مهمترین نتایج تحقی  پیش رو این است که بین هوش هیجانی و ویژگیهمان هاای 

ود را کنترل کند، خیات روح ی  خود آگاهی،تواند از طرکه دارنده آن می بدانیم مهارتی را هوش هیجانیاگر  بحران رابطه است.

شایوه تاار از طری  خود مدیریتی آن را بهبود بخشد، از طری  همدلی تاثیر آنها را درک کند و از طری  مدیریت روابط به  ای رف

یاپ 19-که در مدیریت بحران کوویدتوان گفت ( در آن صورت می8: 1393، کند که روحیه خود و دیگران را باال ببرد )جندقی  ن

کاه در  آن تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی یانمساز هر یکارای سات  بستگی دارد. سازمان با عملکرد برتر، سازمانی ا

مادیریت  سااختار  جااد  یارات، ای یان تغی باه ا ساریع  یک دوره زمانی بلندمدت از راه توانایی انطباق مناسب با تغییرات و واکنش 

تاایجی برفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلی ویدی ی کلهاتمر قابلیتمنسجم و هدفمند، بهبود مس تار از هترین دارایی، به ن

 ( 9: 2010، 4یابد )واالسهای همتراز دست میسازمان

ناده و برای مواجهه با موقعیت ،بحران این کارآمد مدیریت توان گفت که به منظورونا نیپ میدر دوران کر های دافلگیرکن

یات زنیا چیپیره پیش از هر دیرمنتظ شامندی و خالق مال، هو ساتمند تجربه، آمادگی، مهارت، سرعت ع گار در . ا طارف دی از 

مدلسازی معادالت ساختاری تالش شده است تا رابطه دیر مستقیم هوش هیجانی از طری  تاثیری که بر تعهد سازمانی و مولفه 

 رد. یار گن قربررسی و آزمو گذارد، مورددهنده آن بر جای میهای تشکیلو شاخصه ها

پایش از  تاثیرگذار است؟مدیریت بحران های بر ویژگی تعهد سازمانی دومین سوال پژوهش این است که کاه  همان طور 

مایسازمان را معرف خود می تعهد سازمانی حالتی است که فرد، این نیپ اشاره شده است، لاویت آن داند و آرزو  کاه در ع ناد  ک

هاداف و یکی از این عناصر را می ه عنصر است.سنده کنناین تعهد معی سازمان باقی بماند. پاذیرش ا ساازمان و  باه  توان اعتقاد 

 
1 Lili & Fan 
2 Masrek, Osman, Ibrahim & Mansor 
3 Thierry & Mitroff 
4 Wallace 
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ساازمان  های سازمان،ارزش دوم تمایل به علویت در سازمان و تمایل به سعی و تالش برای سازمان ورای آن ه در قراردادش با 

هاایی ای سازمانی با درک هپینههلیتفعا در فرایندها وتوان تمایل برای درگیری و مشارکت درج شده استرا می جاام کار هاای ان

باوده و 111: 1400، )دادخواه و قیتانی دیراز آن  تعریف کرد هاد  ساازمان متع باه  ناان  کاه کارک ( تعهد سازمانی باع  می شود 

بافداکاری ناد،هایی را برای سازمان انجام دهند و در مراکپ درمانی کارکنانی که تعهد سازمانی  ضاطر االیی دار تاری را در ما  کا

حااکی از (. 494: 1400، اکبری و اسدی مجره )فرودی کلدره، کنندمحیط کار تجربه می صاوص  نتایج آزمون فرضیات در این خ

شاده  043/0آن است که ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقی  برابر با  گاپارش ن ناادار  باوده و مع ضاعیف  که بسیار 

باا  )یعنی تعهد مستمر، دهنده تعهد سازمانیی تشکیلاهفهمول علت رابطه بینبه همین  است. جااری(  هاد هن تعهد عاطفی و تع

باین های مدیریت بحران مورد بررسی قرار گرفتهویژگی کاه از  سات  حااکی از آن ا یاپ  سااختاری ن اند. نتایج مدلسازی معادالت 

لای  ازمان(و سهیم شدن در زندگی س زمانه سا)ارزش نهادن ب دهنده تعهد سازمانی تنها تعهد مستمرهای تشکیلمولفه تااثیر ع

 و معنادار است.  195/0این تاثیر مثبت و برابر با  های مدیریت بحران دارد.بر ویژگی

سات.تاثیر علی متغیرهای تعهد هنجاری و تعهد عاطفی بر ویژگی شاده ا گاپارش ن گاذار   های مدیریت بحران کرونا تاثیر

سای بینند، ( رابطه معناداری بین متغیرهای تعهد سازمانی و مدیریت بحران می1396) انمکارزاده و هبیوکنتایج تحقیقات  قدو

ساازمانی و 1396) سیاهکل محله و همکاران (1396) ( بنیادی نایینی و امیراقدسی1397) و نایینی ( رابطه معناداری بین تعهد 

کاه د که میانجیسرمینظر به  اند،کردهگری رضایت شغلی مشاهده مدیریت بحران با میانجی سات  عااملی ا گری رضایت شغلی 

بین تعهد و مدیریت بحران رابطه معناداری را ایجاد می کند و دلیل مغایرت نتیجه پژوهش پیش رو و تحقیقات قبلی در همین 

 موضوع است.

ضا نتایج آزمون ؟سومین سوال پژوهش این است که آیا هوش هیجانی بر تعهد سازمانی تاثیرگذار است صاوص دیات فر یان خ ر ا

کاه  000/0داری با سطح معنی 241/0برابر با  الذکری پیرسون بین متغیرهای فوقحاکی از آن است که ضریب همبستگ سات  ا

 معنادار گپارش شده است.

شاکیلپنجمین سوال پژوهش این است که آیا بین هوش هیجانی و ابعاد و شاخص ساازمانی راهای ت هاد  ناده تع طاه ده ب

بین هوش هیجانی ؟ نتایج آزمون فرضیات در این خصوص حاکی از آن است که ضریب همبستگی پیرسون ددار وجودمعناداری 

کااران شاهری و هم پاوالدی ری  قاات:  تاایج تحقی باا ن جاه  ضاایی، (،1399) و تعهد سازمانی معنادار است. این نتی شاریفی و  )ر

 ست.نگ ا( هماه1400، یصفاریان همدانی و ضامن داور، (،1399 همکاران،

ماورد های تشکیلمولفه م نین رابطه هوش هیجانی وه یا   دهنده تعهد سازمانی یکی دیگر از مواردی است که در تحق

ناادار  عااطفی، مع هاد  جااری و تع بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که رابطه هوش هیجانی با دو مولفه: تعهد هن

کااراننااوی زاده،، بیوک1397، رقدسی و بنیادی نایینییی امش هابا نتایج پژوهشود. این نتایج گپارش می  (،1396) پاور و هم

جاانی و  اما ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای: ( هم هماهنگ است.1395) بیگلری و همکاران داروده عارفی، هاوش هی

نا باه ع ساتتعهد مستمر معنادار گپارش نشده است. به همین علت تعهد مستمر  یار م ناه) قلوان متغ عاادالت  و  ساطه( وارد م وا

 مدلسازی معادالت ساختاری شده است.

های تواند بر ویژگیهوش هیجانی از دو مسیر دیرمستقیم مینتایج مدلسازی معادالت ساختاری حاکی از آن است که: 

 مدیریت بحران به صورت دیر مستقیم تاثیرگذار باشد. 

ساازمان و ) تعهد هیجانی          ی            یکی از طری  مسیر )هوش هیجان باا  یات  یاین هو باه تع وابستگی هیجانی کارکنان 

یان ویژگی                     مشارکت در فعالیت های سازمان( سااختاری در ا عاادالت  های مدیریت بحران( که نتایج مدلسازی م

 ت.ه اسدار گپارش نشدمسیر حاکی از آن است که رابطه هوش هیجانی و تعهد هنجاری معنا
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گای دیگری از مسیر )هوش هیجانی                      تعهد هنجاری ساازمان(                         ویژ نادن در  ضارورت ما هاای )

گاپارش  ناادار  عااطفی مع هاد  جاانی و تع مدیریت بحران( که نتایج مدلسازی در این مسیر حاکی از آن است که رابطه هوش هی

گایکه تعهد سازمانی را نمی است ز آننتایج حاکی ا نشده است.این هاای توان به عنوان متغیر میانجی بین هوش هیجانی و ویژ

 اورژانس سیرجان مطرح کرد. 115مدیریت بحران از نظر پرسنل 

سایده اشت،پبا توجه به اینکه رابطه مستقیم و مثبت هوش هیجانی و ویژگی شانهاد های مدیریت بحران در پژوهش به اثبات ر ی

 شود : ح میمطر ات زیر

عاه مدیران ارشد ستاد مدیریت بحران باید از تجربیات پیشین در خصوص بحران .1 کارده و مجمو ساتفاده  شاکی ا هاای پپ

عواملی را که با عملکرد پرسنل و کادر درمانی و اورژانس مرتبطند را شناسایی نموده و برای بهبود نقاط ضعف کنونی 

 مورد استفاده قرار دهند.

های ئولین مدیریت بحران تجار  کنونی در خصوص مدیریت بحران کرونا را در قالب کتا سود مشمیهم نین توصیه  .2

 .جامع مدیریت بحران تدوین نموده تا در آینده بتوان از این تجربیات استفاده بهینه را برد

قااطا و خصوص عوامل خطپرسنل و کادر درمانی و کارکنان اورژانس مووف شوند تا گپارشات جامعی را در  .3 ضاعف در  ن

صاورت  تاه و در  شاکل گرف هاا  خصوص مدیریت بحران کرونا را گپارش نمایند و ستاد مبارزه با بحران در بیمارستان 

 .وجود تقویت شوند تا بتوانند در جهت رفع مسایل نووهور اقدامات اثربخش انجام دهند

ناد ت را آگاهانه پیشالمشک هایی از مخفی کارتوصیه می شود در سیستم مدیریت بحران کشور به جای برخ .4 بینی نمای

و در جهت حل مشکالت کنونی با استفاده از قابلیت متخصصان و پژوهشگران حوزه سالمت اقدامات فوری و کاربردی 

 .انجام دهند

ما .5 کاادر در باا  ماوثر  بااط  یا  ارت سانل تقویت توانایی سازمانی برای انطباق با مشکالت جدید بحران کرونا از طر انی و پر

 نسورژاا

 سازی در خصوص اقدامات صورت گرفته در خصوص بحران کرونا و معرفی نقاط قوت و ضعفافیتفش .6

 

 منابع
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of emotional intelligence 

on Covid-19 crisis management mediated by organizational commitment in 

terms of Sirjan 115 emergency personnel. The type of research is applied 

and in terms of method, it is descriptive-survey. The statistical population 

of the study includes 115 emergency personnel of Sirjan with 150 people, 

of which 108 people were randomly selected using Morgan table. The 

research tools were standard questionnaires of emotional intelligence of 

Syria Schering (1998), organizational commitment of Allen and Meyer 

(1990) and for crisis management features of Faqihi et al. (2020) 

questionnaire. Data analysis was performed using Spss and amoss graph 22 

computer software. The results indicate that emotional intelligence and 

continuous commitment are the only variables that directly affect the 

characteristics of Covid-19 crisis management. Emotional intelligence with 

a positive effect of 0.254 and continuous commitment with an effect of 

0.195 characteristics. Conclusion of Covid-19 crisis management. 

Conclusion: The results of structural equation modeling indicate that 

emotional intelligence has a direct and positive effect on the characteristics 

of Covid-19 crisis management, but among the components of commitment 

Organizational commitment is only continuous with the dependent variable 

and among the other variables of organizational commitment (normative 

commitment and emotional commitment) a causal relationship with the 

dependent variable has not been proven. 
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