فصلنامۀ روانشناسی نظامی

Journal of military Psychology
Vol 7, No 28, Winter 2017
Page: 45-60

9315  زمستان،82  شمارۀ،7 دورۀ
55 -60 صفحات

بررسی تحلیلی تابآوری روانی ملی
An analytical review of national psychological resiliency
2296/05/32 :تاریخ پذیرش
Eskandari, H.; Lotfi, A.; Mo’tamedi, A.;
Delavar, A.; Dehqani Poodeh, H.

2295/23/32 :تاریخ دریافت
،2 عبداهلل معتمدی،1 علی لطفی،حسین اسکندری
4

 حسین دهقانی پوده،3علی دالور

Abstract
Introduction: This research aims to analytically
investigate the psychological concept called ‘national
psychological resiliency’ considering the dangers and
threats associated with various aspects of soft war.
Method: Using the content analysis method, this
research work deals with the analytical examination
of the definition and significant facets of national
psychological resiliency. Hence, some samples from
the texts and research works dealing with political
issues and national psychological resiliency in the
field of social psychology were selected, and five
coding experts in the fields of defense, military and
psychology were invited to help the research project.
Results: Based on the obtained results, this definition
was extracted for ‘national psychological resiliency’
construct: ‘national psychological resiliency denotes
the time and position in which an individual faced
with a problem having various facets of soft war can
immediately or after some time lapse, at the three
cognitive, emotional and behavioral levels, reach the
previous level, or a higher one, and his / her direct or
indirect performance and mental and physical health
is not influenced’.
Discussion: National psychological resiliency is a
construct in the field of social psychology which
seeks to safeguard individuals’ accomplishment in
the face of the various aspects of soft war and make
them resistant when they are the target of changes in
political, cultural and behavioral beliefs, so that they
can act positively and robustly and may not be
shaken in psychological and social involvements.
Keywords: national psychological resiliency, soft
war, national power, content analysis.
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چکیده
 تحقیق حاضر بر آن است تا با درنظرگرفتن خطرات و تهدیددات:مقدمه
 به بررسی و تحلید مفهدومی،مربوط به عناصر و ابعاد مختلف جنگ نرم
.روانشناختی با عنوان تابآوری روانی ملی بپردازد
تحلید محتدوا بده بررسدی

 در تحقیق حاضر با اسدتفاده از رو:روش

تحلیلی تعریف و ابعاد تعیینکننده تابآوری روانی ملدی پرداختده شدده
 لذا با نمونهگیری از بین متون و تحقیق های انجدامشدده در حدوزه.است
روانشناسی اجتماعی که به موضوعات سیاسی و تدابآوری رواندی ملدی
 کدگذار صاحبنظر در حدوزههدای دفداعی و5 پرداختهاند و بهرهگیری از
.نظامی و روانشناختی به این موضوع پرداخته است
، بیانگر تعریفی است برای سازه تابآوری روانی ملی،  نتایج حاص:نتایج
 موضع و زمدانی اسدت کده فدرد در، «تابآوری روانی ملی:به این ترتیب
معرض یک مسئله یا مشک که در قالب صورتهای مختلف جندگ ندرم
، عداطفی و رفتداری، بتواند در سه سطح شناختی، قرار گیرد،مطرح است
 به سطح قبلی یا باالتر از آن برسد،بالفاصله یا بعد از گذشت مدت زمانی
 سالمت روان و جسمانی او تحدت تدأثیر، غیرمستقیم،و عملکرد مستقیم
.»قرار نگیرد
 تابآوری روانی ملی سازهای است در حوزه روانشناسی اجتماعی:بحث
که میکوشد عملکرد فرد را در مواجهه با ابعاد مختلف جنگ نرم مصون
 فرهنگ و اعتقادات،ساخته و او را در مواقع لزوم که هدف تغییر باورها
 مقاوم سازد تا بتواند عملکرد مثبت و،سیاسی و فرهنگی و رفتاری است
.مقاوم داشته و در کارکردهای روانی و اجتماعی مورد تزلزل قرار نگیرد
 تابآوری روانی ملی؛ قددرت ندرم؛ قددرت ملدی؛ تحلید:کلیدواژه ها
محتوا

 دانشیار روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی
 دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی دانشگاه عالمه طباطبائی. 1
 دانشیار روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی. 2
 استاد دانشگاه عالمه طباطبائی.3
 دانشیار دانشگاه مالک اشتر. 4
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مقدمه

ترجیحاتشان ،قدرت نرم میگوید ،چیزی شبیه به
5

قدرت ،1ازجمله مفاهیمی است که همواره در فلسفه

اغواگری در روابط بینفردی .رهبران سیاسی همواره

علوم سیاسی بهعنوان یکی از مهمترین موضوعات

میدانستند که برای کسب مشروعیت و قدرت بایستی

مربوط به تعیین دکترین 2و گفتمان میان دولتها

جذابیت داشته باشند و این جذابیت بهطور عمده ،بین

مطرح بوده و هست (زرقانی .)1331 ،جمشیدی

مشترک بوده

رهبران کاریزماتیک تاریخ ،یک عام

( )1331قدرت را هرگونه نیرو و توان فردی یا جمعی

است؛ یعنی توان تحم

میداند که از طریق اعمال اراده در درون رابطه

کنارآمدن با آنها ،ازجمله گاندی ،ماندال ،امام خمینی

دوجانبه بهصورت تسلط و کنترل بر رفتار و اعمال

(ره) و( ...ویک .)2014 ،6بههرحال ،توان شک دهی به

افراد یا گروههای دیگر با طبیعت و نفس و با هدف

ترجیحات دیگران از طریق داراییهای نامشهود

ایجاد نتایج و آثار مطلوب یا موردنظر متجلی میشود.

همچون :شخصیت ،فرهنگ و ارز های سیاسی

همین قدرت وقتی در قالب یک جامعه یا یک ملت

جذاب و البته قدرت اخالقی ،تعریف میشود .نای

نگریسته میشود و برآیندی از توانائیهای مادی و

( )2003در مثالی تفاوت بین قدرت نرم و سخت را

معنوی آن محسوب میشود ،جنبهای ملی پیدا

اینگونه مثال میزند که گاهی یک مشتری میتواند

میکند .بهعبارت دقیقتر ،مجموعه انسانهایی که

با پول ،جنس موردنظر

را بخرد و گاهی هم میتوان

تشکی ملتی را داده و در شک یک کشور ،سازمان

با جذابیت شخصیتی کاری کرد که فروشنده به شما

سیاسی پیدا کردهاند ،دارای قدرتی میباشند که از

اطمینان کرده و جنس را به شما بدهد .این تفاوت

برآیند قوای ترکیبشده آنها به دست میآید و میتوان

قدرت سخت و قدرت نرم است.

آن را قدرت ملی آن کشور یا ملت دانست .چنین

ویژگی های کمی و کیفی متعددی برای ارزیابی مفهوم

قدرتی ترکیب و جمع جبری وجوه مثبت و منفی

قدرت ملی ارائه شده است (زرقانی1331 ،؛ حافظنیا،

عناصر و بنیانهای قدرت آن کشور است که از پویایی

زرقانی ،احمدیپور و افتخاری )1335 ،که در این

برخوردار بوده و نسبت به ملتها و کشورهای دیگر

ارزیابیها ،به مؤلفههای متعددی برای قدرت ملی

قاب فهم و درک است (امرز2001 ،3؛ زرقانی.)1331 ،

اشاره شده است .اما دراینمیان ،تلیس ،بیالی ،لین و
1

سختیها و سازگاری و

تعاریف فوق از قدرت ملی در قالب مفاهیم کالسیک،

مکفرسون

تبیینکننده میزان قدرت ملی دولتها در عرصه علوم

ورودیهای قدرت ملی را عبارت میدانند از:

سیاسی میگنجد .در تعاریف جدیدتر از قدرت ملی،

 .1فناوری .2 ،سازمان 3. ،منابع انسانی .4 ،منابع مالی

مفاهیم دیگری نیز در این عرصه تعریف شده است که

و سرمایهای و درنهایت  .5منابع فیزیکی و مادی.

در آرای جوزف نای )2005 ،2003( 4میتوان بهخوبی

بهتبع افزایش قدرت ملی میتوان تأثیرات آن بر

از آنها یاد کرد .طبق تعریف نای ( ،)2005قدرت توان

عملکرد ملی را نیز مشاهده کرد ،عملکرد ملی ،خود را

اقناع دیگران برای عم کردن به خواست ماست .او،

در محدودیتهای خارجی اعمالشده ،ظرفیتهای

این مفهوم را به بخش عمده قدرت سخت و قدرت نرم

زیرساختی و منابع فکری و اندیشهای ،نشان میدهد.

تقسیم میکند و به قدرت نظامی و اقتصادی اطالق

آنها در ادامه تعام

این عناصر با شک گیری قدرت

قدرت سخت دارد و به توان کشورها در شک دهی به

ملی را به صورتی مدل مفهومی زیر ارائه میدهند:
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( )2006مدلی را ارائه دادهاند که
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کمی ،اما بهاندازه آن دارای اهمیت میباشند
(چسدی2014 ،3؛ الوی و اسلون.)2011 ،1
بهعنوانمثال در تبیین این مطلب ،به میزان کارایی
کیفی جامعه پزشکان در مقایسه با پزشکان سایر
کشورها میتوان اشاره کرد .فرض کنید که جمعیت
پزشکان دو کشور با هم برابر باشد ،اما کیفیت آموزشی
آنها نیز بایستی بهعنوان یک عام
شکل  .1مدل مفهومی قدرت ملی و عملکرد ملی

همانطورکه در شک

باال نیز مشهود است ،مفاهیم

انسانی در تقسیمبندیهای ارائهشده در منابع ملی و
عملکرد خارجی ،بهچشم میخورد .جدای از مفهوم
منابع انسانی که البته آنهم بیشتر به لحاظ کمی و
تعداد جمعیت ،مدنظر قرار گرفته است ،در مجموعه
عملکرد ملی نیز منابع فکری و اندیشهای ،بهشدت
مربوط به کیفیتهای انسانی و البته روانشناختی
هستند (امرز .)2001 ،در ارزیابیهای انجامشده در
سنجش قدرت ملی ،منابع انسانی ،بیشتر بهعنوان یک
عام کمی مدنظر قرار گرفته و حتی در بررسی نیروی
انسانی متخصص نیز بیشتر به تعداد افراد واجد شرایط
خاص توجه میشود و ویژگیهای کیفی ساختارهای
جمعیتی کشورها ،بهاندازه سایر عوام پررنگ نیست
(زرقانی1331 ،؛ حافظنیا ،زرقانی ،احمدیپور و
افتخاری.)1335 ،
چه از دید کالسیک به مفهوم قدرت بنگریم  -که
بیشتر قدرت سخت را مدنظر قرار میدهد -و چه از
دید جدید  -که بیشتر معطوف به قدرت نرم است-
جایگاه مؤلفههای شخصیتی افراد تشکی دهنده یک
ملت ،همواره گمشدهای است که بایستی مدنظر قرار
گیرد .ازسویدیگر ،بهنظر میرسد ،ویژگی کیفی و
روانشناختی ملتها ،در افزایش قدرت ملی و به تبع
آن عملکرد ملی آها ،اگر نگوییم بیش از ویژگیهای

اثرگذار در این

زمینه لحاظ شود .در سنجش و ارزیابی منابع انسانی و
جمعیت شناختی افراد آن کشور میتوان به
ویژگیهای

کیفی

آنها،

ازجمله

توانمندیهای

روانشناختیشان ،نیز توجه کرد.
این دید وقتی قدرت میگیرد که به مفهوم ساخت
درونی قدرت 10و نقش آن در تعیین ساختار و میزان
قدرت ملی هر کشوری ،بهویژه جمهوری اسالمی ایران
نیز توجه ویژه کرد .در ساخت درونی قدرت ما خود را
در یک تهدید مشخص محصور نمیکنیم بلکه از
مضمونهای راهبردی که تأثیر اساسی در وضعیت
منابع و قابلیتهای مولد قدرت ملی دارند ،آغاز
میکنیم .به تعبیر دیگر از نگاه به درون چرخش کرده
و دائماً منابع راهبردی و مضمونهای قابلیتساز توجه
داریم و تال

میکنیم به نحوی فرایند رشد

قابلیتهای خود را مورد مراقبت قرار دهیم که از
تحقق

مضمونهای

موردنیاز

حاص

میشود.

بهعبارتدیگر ،در این دیدگاه به مفهوم قدرت ملی،
بیش از هر چیز ساخت درونی قدرت ملی است که
اهمیت پیدا میکند و به همین دلی تشخیص صحیح
مضمونهای قابلیت ملی بسیار اهمیت پیدا میکند.
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نیز در بیانات خود
فرمودند که «در پیشرفت به سمت هدفهای آرمانی،
باید ساخت درونی قدرت را استحکام بخشید ،اساس
کار این است .ما اگر بخواهیم این راه را ادامه دهیم و
به این سمت حرکت کنیم و این هدفها را دنبال
J. Military Psychology, Vol. 7, No. 28, Winter 2017
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کنیم و چشم به این آرمانها بدوزیم و پیش برویم و

بهتدریج تحلی

در مقاب این معارضهها ایستادگی کنیم و صبر و توک

قدرت بیشتر معطوف به نوع سوم است .برونرفت از

را به کار بگیریم ،باید ساخت درونی قدرت را در درون

وضعیت پیچیدگی مرکب بیش از هر چیز به

کشور تقویت کنیم و استحکام ببخشیم( ».معاونت امور

سرمایههای فکری و اجتماعی نیازمند است .بهعبارتی

راهبردی و اشراف فرماندهی حوزه معاونت دانا،

در این مسیر به مجموعهای از تمهیدات شناختی،

.)1313

ساختاری

باتوجهبه مطالب فوق ،سه وضعیت را بهلحاظ

روانشناختی افراد جامعه نیازمندیم (ص.)26 :

پیچیدگیهای شناختی میتوان تصور کرد (معاونت

ازسویدیگر ،نائینی ( )1331در بررسی تعاریف مختلف

امور راهبردی و اشراف فرماندهی حوزه معاونت دانا،

از جنگ نرم ،از سه بعد برای شناختی جنگ نرم نام

:)1313

میبرد :الف) تحت تأثیرقراردادن ارز ها و باورهای

 .1وضعیتی که کنشگران ،بدون ابهام و بدون نیاز به

بنیادین مردم ،ب) دگرگونی هویت فرهنگی ،و ج)

دانش و مهارت حرفهای مسئله را خوب درک میکنند

هدفقراردادن قدرت نرم کشور هدف .با نگاهی به این

و درباره راهح های آن صراحتاً به تفاهم و توافق دست

سه میتوان نتیجه گرفت که مردم و ارز های درونی

مییابند؛ هرچند ممکن است مسئله بسیار حاد،

آنها در معرض تهدید و تغییر قرار دارد .این تغییر و

ویرانگر و مملو از ریسک باشد.

تهدید با هدف تغییر ارز ها نشاندهندۀ آن است که

 .2وضعیتی است که دشمن از طریق اخالل در

افزایش توانمندی در بازیابی ارز ها در زمان تهدید

سیستمها و شریانهای حیاتی کشور با رویکرد تأثیر

ازجمله مهمترین مسائ

در مواجهه با جنگ نرم

محور ،قدرت ملی را به چالش میکشد ،برایمثال

خواهد بود .وی ،در بخش دیگری از نوشتار خود به

صدور احکام حقوقی و قطعنامههایی که بهتدریج و

ویژگیهای جنگ نرم و در ابتدای این فهرست به

بدون درگیری مستقیم ،شریانهای مالی و اقتصادی

ذهنیبودن آن اشاره دارد .ذهنی و انتزاعیبودن این

کشور را مخت میکند.

جنگ بیانگر آن است که بیشتر بر مبانی شناختی و

 .3وضعیتی است که آن را پیچیدگی مرکب مینامیم.
در این حالت امکان بروز اختالل شناختی در کنشگران
افزایش پیدا میکند و آنها نقش خود را در بروز و
تشدید پیچیدگی وضعیت درک نمیکنند و قادر به
رمزگشایی از پیوند مسئله با شاکله خود نیستند .در
این حالت ،کنشگران عالئم مسئله را بهجای ریشه
مسئله فرض کرده و منابع کلیدی کشور را صرف
مبارزه با عالئم مسئله میکنند که هم باعث فرسایش
خزنده و مرگ خامو

شده و چرخههای قابلیتساز

ملی از درون منهدم میشوند؛ و هم هزینههای کشور
فصلنامۀ روانشناسی نظامی دورۀ  ،7شمارۀ  ،82زمستان 9315

و

میرود که رویکرد ساخت درونی

انگیزشی،

بهعنوان

کیفیتهای

روانشناختی تأکید شده است .اهمیت عوام
روانشناختی در ایجاد جنگ نرم اهمیت پرداختن به
این ابعاد در مقابله با آن را نیز بیشتر میکند.
مطرحشدن جنگ نرم و تهدیدهای متعاقب آن در
سالهای

اخیر

و برنامهریزی دشمنان برای

هدفقراردادن جامعه ایرانی که مقام معظم رهبری در
سالهای اخیر با مفاهیمی چون شبیخون فرهنگی نیز
به آن اشاره کردهاند و زیرسؤالبردن ارز های
فرهنگی را در آن خاطرنشان نمودهاند و باتوجهبه
نافرمانیهای مدنی مطرحشده در اتفاقات پس از
انتخابات سال  33که بیانگر نمودهای جنگ نرم در
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مقابله

سالهای اخیر علیه جمهوری اسالمی ایران است،

توانمندیهای

اهمیت این موضوع را بیشتر میکند که بایستی مبانی

توانمندیهای نرم برای مقابله با چنین تهدیداتی است.

روانشناختی مقابله با این تهدیدات ،جدیتر گرفته

توانمندیهایی که به فراخور ذهنی و انتزاعیبودن

شود.

تهدیدات،

موضوع مطرح دیگر ،آن است که باتوجهبه شیوه جدید

توانمندیهای روانشناختی ایجاد روحیه حماسی و

جنگها در عصر جدید ،شیوههای توسعه روحیه

بازیابی ارز های بنیادین در شرایط تهدید و فشار

حماسی نیز بایستی تغییر کند .بهعنوانمثال،

ناملموس که بهعنوان تهدید نرم از آنها یاد میشود.

همانطور که نائینی ( )1333اشاره کرده است ،اگر در

باتوجهبه این مهم که ،کشور ما هم بهصورت نرم و هم

ایجادکنندۀ روحیۀ

بهصورت سخت در معرض تهدیدات متعدد سیاسی و

به

اجتماعی دشمن است ،تهدید اقتصادی ،تهاجم

ایثارگریهای فیزیکی و روحیه فداکاری بود ،هماکنون

فرهنگی ،تحریمهای مالی و سیاسی ،تحریمهای

این روحیه حماسی بایستی متناسب با شیوههای

دانشی و تال

برای ترویج نافرمانی مدنی و حتی

جدید جنگ ،مانند جنگ نرم نیز متفاوت شود.

تال های علنی درجهت پیادهسازی مینیاتور

مقاومت در برابر تهدیدات نرم (پورسعید)1331 ،

انقالبهای مخملی و رنگی ،نشاندهندۀ آن است که

نیازمند داشتن توانمندیهای شناختی بین تکتک

برای مقابله بایستی به رو های مناسب با این

اقشار جامعه است .این توانمندیها باعث میشود

موضوعات دست زد .یکی از مفاهیم اینچنینی در

روحیه مقاومت و ایستادگی از ابعاد مالی و اقتصادی و

بیانات مقام معظم رهبری ،ارتقای ساخت درونی قدرت

فیزیکی که بیشتر زیرمجموعه جنگهای سخت و

بوده است.

تهدیدات سخت است ،بهصورتی متناسب با جنگهای

در شک گیری ساخت درونی قدرت به مفاهیم

نرم و تهدیدات نرم در بیاید .یکی از این ابعاد ،افزایش

روانشناختی و تمهیدات شناختی تأکید شده است و

توان مقابله است؛ مقابله در برابر تهدیدات نرم جهت

نظر به اینکه در سالهای اخیر ،شاخه جدید علم

کمرنگکردن ارز های درونی ،دینی و اعتقادی ،چه

روانشناسی و دیدگاه نوینش تحت عنوان «رویکرد

به مبانی دینی و چه به مبانی سیاسی هر کشور و

روانشناسی مثبت نگر »11درصدد بررسی ظرفیتها و

جامعهای .این موضوع در سالهای اخیر ،باتوجهبه رواج

قدرتهای روانشناختی بهجای آسیبشناسی روانی

سالهای دفاع مقدس عوام
حماسی

بین

رزمندگان

بیشتر

معطوف

بایستی

با

روانی

جنگ

و

نرم،

شناختی

نیازمند

باشند.

و توسعه انقالبهای مخملی و انقالبهای رنگی در

است .یکی از عوام

کشورهای متعدد ،خود را نشان داده است .از اوکراین و

روانشناختی مفهوم تابآوری است .این واژه از کلمه

کشورهای آسیانه میانه گرفته تا تال های نافرجامی

التین ( Resilioجهش به حالت قب ) گرفته شده

که بعد از اتفاقات سال  33در جامعه خودمان تال

است که مهندسان آن را برای اشاره بر توانایی مواد در

شد .اگرچه دشمن به اهداف خود در کشورمان نرسید،

بازگشت به شک قبلی خود بعد از شوک خارجی بهکار

اما بایستی پذیرفت که این تلنگری بود برای ارتقای

میبرند و بهطورکلی باتوجهبه تعاریف مختلف از مفهوم

توانمندیهای الزم جهت مقابله با تهدیدات آتی

تابآوری ،تمام تعاریف در چندین وجه مشترک

اینچنینی.

لذا

چنان

مینماید

که

اثرگذار بر این توانمندی

ارتقای
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هستند (لپین ،بورا ،تیلبورت ،جیون فریدو ،زبالوس د

زندگی میکنند .چارچوب گستردهتر تابآوری شام

پاالسیوس ،داالهری و مونتوری2014 ،12؛ هالی،13

سازوکارهای محافظتی است مانند :منابع ،شایستگیها،

:)2000

استعدادها و مهارتها که در درون فرد قرار دارند.

 .1تابآوری سطحی از مقابله با سختیهاست یا

بهعنوان سطح فردی ،آنچه که در درون خانواده و

درجهای است که افراد به مشکالت پاسخ میدهند.

شبکه همساالن فرد قرار دارند؛ بهعنوان سطح خانواده

 .2تابآوری خاصیت و حس سبکی و راحتی بههمراه

و آنچه در درون مدرسه ،محیط و اجتماع قرار دارند

دارد .بهعبارتدیگر فرض میشود که افراد تابآوری را

بهعنوان عام

سطح جامعه نام برده میشود .لذا

بهصورت توانایی ترمیم بدبختیها و تحتنفوذ قراردادن

ارزیابی ظرفیت سازگاری یک فرد ناشی از ارزیابی

و فائقآمدن بر سختی براساس سطوح مختلف

جامع هر یک از این سطوح است و به همان میزان که
نیاز به مداخالت مؤثر برای رشد منابع و مهارتهای

کارکردهایشان ارائه میدهند.

 .3در تعاریف مختلف ،تابآوری توانایی برتر است که
به افراد اجازه میدهد که بر بدبختیها و سختیها
غلبه کنند.
درمجموع افراد تابآور دارای ویژگیهایی چون:
بازیگوشی و کنجکاوی بچهگانه ،یادگیری مداوم از
تجارب ،سازگاری سریع ،عزتنفس و اعتمادبهنفس
محکم و باثبات ،روابط دوستانه خوب ،بیان صادقانه
احساسات خود ،انتظار خوب پیش روی کارها ،همدلی
با دیگران ،استفاده از شهود و حدس خالق ،دفاع خوب
از خود ،توانایی و استعدادی برای کشف استعدادهای
خود هستند (مونتین ،اونگوریانو و رونکان.)2012 ،14
بههرحال باید دانست که سادهانگارانه خواهد بود اگر
تابآوری را بهعنوان یک توانایی فطری و زیستی تلقی
کنیم .تابآوری بیشتر یک سازه شناختی است که
قاب آموز

و مداخله در جهت ارتقاست .درواقع هر

فرد با توانی برای رشد و پرور

تابآوری بهدنیا

میآید ،اما این میزان تحت تأثیر آموز های محیطی
قاب ارتقا خواهد بود (هاس و گریدون.)2001 ،15
عوام ارتقای تابآوری بهطور مشترک در سه سطح
مورد بحث قرار گرفتهاند که عبارتند از :عوام فردی،
عوام

خانوادگی و عوام

اجتماعی که افراد در آن

فصلنامۀ روانشناسی نظامی دورۀ  ،7شمارۀ  ،82زمستان 9315

درونی فرد وجود دارد برای ارتقای بیشتر تابآوری
بایستی به تغییر محیط اجتماعی نیز توجه شود
(گارمزی.)1111 ،16
درمجموع باتوجهبه آنچه در مورد تابآوری ذکر شد،
الگوهای مختلفی را میتوان درباره این مفهوم درنظر
گرفت ،اما باتوجهبه رویکرد تحقیق حاضر که دنبال
تحلی محتوای متون مربوط به قدرت ملی با نگر
به مفهوم تابآوری است ،تا محتواهای مطرحشده
دربارۀ عناصر تشکی دهندۀ قدرت ملی ،تابآوری را
نیز بهعنوان عنصری روانشناختی در شک دهی
الگوهای قدرت ملی تبیین و مفهومپردازی کند .الگوی
11

زیر از پاتون

( )2014مدنظر قرار گرفت تا

برایناساس ،ارزیابی و مداخالت مدنظر نظر براساس
مفاهیم این مدل ،مورد توجه قرار گیرد .علت این
انتخاب نیز جامعیت آن در تقسیمبندی مفاهیم
تابآوری در قالب سه حیطه :فردی ،اجتماعی و
محیطی د نهادی است که البته در تحقیق حاضر
باتوجهبه رویکرد روانشناختی اتخاذ شده ،بهطور کام
بر مفاهیم مربوط به حیطههای فردی و اجتماعی
تمرکز خواهد شد.
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هجمههای مختلفی در طول تاریخ بوده و هست.
موقعیت حساس خلیج فارس در منطقه که جنگهای
بسیاری را برای دستیابی به انرژیهای امن و ارزان
برای قدرتهای بزرگ به ارمغان آورده است ،شرایط
سوقالجیشی کشورهای همسایه از سالهای اول قرن
بیست و یکم و حضور فیزیکی و نظامی قدرتهای
نظامی دنیا در کشورهای همسایه ما به این اهمیت و
شکل  .2الگوی تابآوری سه سطحی پاتون

همانطورکه در باال ذکر شد ،در تحقیق حاضر عوام
موردنظر در سطوح فردی و اجتماعی الگوی فوق
مدنظر قرار میگیرند ،اما برای جامعترشدن ،از عوام
نامبرده در سطح فردی پاتون فراتر رفته و در سطح
فردی ،از عوام پنجگانه تابآوری لتزرینگ ،بالک و
13

فوندر
عوام

( )2005استفاده خواهد شد .برایناساس،
مدنظر در مفهومسازی ،ارزیابی و درنهایت

مداخله در ارتقای تابآوری ،در دو سطح فردی و
اجتماعی بهترتیب زیر خواهد بود:

شرایط فشارزای آن دامن زده است .ازسویدیگر
مسئله تحریمهای اقتصادی که از سالهای اول انقالب
همواره دستاویز جامعه جهانی برای فشار به بدنه فردی
و اجتماعی ملت ایران ،با هدف اقناع و تطمیع ملت و
دولت برای تندادن به خواستههای شوم آنها ،مطرح
بوده و هست و در سالهای اخیر نیز که به بهانه
موضوع هستهای این تحریمها شدت یافته است.
ازطرفدیگر ،جنگ نرم و موضوعات بعد از فتنه سال
 1333و بحرانهای سیاسی همراه با این واقعه ،شرایط
اضطراری مهمی را برای کشور و ملت فراهم ساخت.
این موضوعات ،همهوهمه ،دستبهدست میدهد تا به

الف) تابآوری فردی .1 :حفظ ثبات هیجانی ،سالمت

اهمیت و جای خالی موضوعی با عنوان تابآوری روانی

و بهزیستی .2 ،مهارت ح مسئله خوب .3 ،خوددرونی

افراد تشکی دهندۀ ملتها ،بهعنوان عنصر مهمی در

قوی ،معنای زندگی قوی ،احساس کفایت خود در

تعیین میزان قدرت ملی ،بیشازپیش در جامعه ما

ارضای نیازها.

احساس شود .برهمیناساس و باتوجهبه آنچه در باال

ب)

تابآوری

اجتماعی:

.1

کفایت

جمعی،

دربارۀ قدرت ملی و عوام اثرگذار بر آن آمد و نظر به

 .2حمایت جمعی .3 ،ظرفیتهای اجتماعی.

اینکه ،کیفیتهای روانشناختی ملتها ،کمتر در

بهاینترتیب و براساس تعریف ارائهشده درباره

ارزیابی قدرت ملی ،از دید کالسیک ،لحاظ و بیشتر

تابآوری ،کشورها و ملتهایی که بهلحاظ ژئوپلیتیک،

بهصورت کمی به آن نگاه شده است و نظر به اینکه در

در مناطق حساس قرار دارند ،بایستی توانمندی تحم

تعاریف جدید قدرت ،بهعنوان قدرت نرم ،به

شرایط سخت و انطباقپذیری با آنها را داشته باشند

کیفیتهای انتزاعی دولتها و ویژگیهای فرهنگی

(هو ،ژانگ و وانگ ،)2015 ،11اما این مهم کمتر در

ملتها در اقناع و ترغیب همکاران ،توجه شده است،

تحقیقها و متون مربوط به قدرت ملی لحاظ شده

بهنظر میرسد ،تقویت تابآوری بهعنوان یکی از عناصر

است .کشورمان ایران ،باتوجهبه موقعیت ژئوپلتیک

مهم ،مورد غفلت واقع شده و البته از اهمیت بسیاری

منطقهای که در آن قرار گرفته است همواره مورد

نیز برخوردار است .لذا تحقیق حاضر بر آن بود تا با
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تحلی محتوای متون مربوط به قدرت ملی ،یک الگوی

واکنشهای معقول و مناسب در شرایط سخت بین

مفهومی برای تبیین تابآوری روانی افراد و ملتها،

افراد جامعه ارتقا یابد ،تا توان چانهزنی سیاسی و

بهعنوان عنصری از عناصر قدرت ملی ،ارائه دهد.

قدرت ملی در عرصه بینالمل

افزایش یابد (ویک،

و اهمیت

2014؛ نای .)2003 ،ازسویدیگر ،بحث جنگ نرم و

است که قدرت ملی ازجمله مؤلفههای اثرگذار در

قدرت نرم ،یکی از بایستههای اصلی مطرحشده در

مذاکرات جهانی و ازجمله عوام تسهی کنندۀ کسب

سالهای اخیر و یکی از موضوعات مهم در تعیین

امتیاز در عرصه بینالمللی است که درواقع دولتها از

امنیت ملی و قدرت ملی است .قدرت نرم ،بیشتر بر

ویژگی های ملی خود کسب کرده و به پشتوانه آن در

فرهنگ ملی هر اجتماعی متمرکز و دارای سه سطح

روابط با سایر کشورها از آن استفاده میکنند (نای،

است .1 :مفروضات اساسی و زیرساختها و باورهای

2003 ،2005؛ زرقانی1331 ،؛ حافظنیا و همکاران،

فکری .2 ،مجموعه بایدها ،نبایدها و ارز ها و.3

.)1335

الگوهای رفتاری (نای2003 ،؛ دالور پوراقدم.)1331 ،

در تبیین عوام اثرگذار بر قدرت ملی ،تأکید بر منابع

تأکید تحقیق حاضر نیز بیشتر بر همین سطح شوم یا

انسانی بوده و هست ،اما آنچه بیش از همه مهم

الگوهای رفتاری است .تابآوری بهعنوان یکی از

مینماید ،ویژگیهای کیفی و روانی ملتهاست که

مؤلفههای تعیینکنندۀ شیوه الگوهای رفتاری جمعیت

تعیینکنندۀ واکنشها در برابر شرایط سخت و خاص

تشکی دهندۀ هر ملتی ،پشتیبان مهمی در تعیین

پیش روی هر کشوری است (الوی و اسلون.)2011 ،20

میزان قدرت آن ملت در عرصههای بینالمللی خواهد

یکی از این ویژگیهای مهم ،تابآوری ملی افراد آن

بود (دالورپور اقدم .)1331 ،نای ( )2003نیز در تبیین

کشور است که تعیین میکند که اعضای آن در شرایط

مفهوم قدرت و ضمن تقسیم آن به قدرت نرم و

سخت چگونه واکنش نشان میدهند و آیا این واکنش

سخت ،در نمایهای عناصر آن را در قالب یک طیف از

مطلوب و معقول هست یا خیر .مفهومی که میتواند

رفتارها ،توصیه و دستور را در یک سر طیف قرار

نشاندهندۀ این توانمندی روانشناختی بین افراد آن

میدهد که مصداق قدرت سخت است و همکاری و

کشور باشد ،مفهوم تابآوری است (چسدی.)2014 ،

جذبه را در سوی دیگر که بیانگر قدرت نرم است .این

تحقیق پیش رو ،از این جهت حائز ارز

تابآوری ،بهعنوان یک خصیصه رایج بین افراد یک
ملت ،میتواند تضمینکنندۀ واکنشهای معقول ملت
در برابر مشکالت احتمال پیش روی آنها باشد .چنانچه

رفتارمحوری و انتزاعیبودن قدرت در آرای نای ،نشان
از اهمیت مفاهیم رفتاری و روانشناختی در تعاریف
جدید از قدرت ملی است.

این خصلت بین اعضای جامعه رواج یابد ،میتواند

لذا این تحقیق بر آن است تا با این پیشفرض که

کیفیت واکنش افراد کشور را ارتقا داده و بهاینترتیب،

تابآوری ملی میتواند با افزایش تحم شرایط سخت

قدرت ملی را برای چانهزنی در عرصههای بینالمللی

در افراد جامعه ،قدرت ملی را افزایش دهد ،به بررسی

افزایش دهد .نظر به شرایط سیاسی منطقهای که در

عوام اثرگذار بر افزایش این توانمندی روانی و ارائه

آن قرار داریم و اتفاقات سیاسی سالهای اخیر،
ضروری به نظر میرسد که خصیصههای انطباقی و

مدلی مفهومی دربارۀ آن بپردازد و در ادامه ،تابآوری
را بهعنوان یک مفهوم افزایشدهندۀ قدرت تابآوری
ملی ،تبیین کند.
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برایناساس ،ضمن درنظرگرفتن نمونهگیری در تحلی

روش
رو

بهکاررفته در این تحقیق ،تحلی محتواست که

از جمله رو های تحقیق کیفی بهشمار میرود.
رو های کیفی برای مفهومپردازی ،مدلسازی و ارائه
نظریه بهکار گرفته میشوند (کرلینجر.)1332 ،21
تحلی محتوا از فنهای مربوط به رو
تحقیق علوم اجتماعی است .رو

اسنادی در

اسنادی به کلیه

رو هایی گفته میشود که در آنها هدف تحقیق با
مطالعه ،تحلی

و بررسی اسناد و متون برآورده

میشود.
در تحقیق حاضر به شمار

واحدهای محتوایی متون

مختلف در حوزۀ امنیت ملی پرداخته شده است .به
این صورت که در بررسی متون مختلف مربوط به
قدرت ملی ،تمام مفاهیمی را که مفهوم تابآوری از
آنها استنباط میشود ،شمار
مفهومی آنها تال

کرده و با دستهبندی

شد تا الگویی مفهومی درجهت

تبیین جایگاه تابآوری در شک گیری قدرت ملی ارائه
شود.
در این تحقیق برای تحلی محتوا از الگوی باردن
( )1314بهرهبرداری شده است .او مراح

22

مختلف

تحلی محتوا را همانند هر بررسی جامعهشناختی و
تجربی ،شام سه مرحله اصلی میداند:
د تحلی ابتدایی
د بهدستآوردن مواد اولیه تحقیق

محتوا که براساس متون موجود صورت میگیرد ،به
بررسی رو

نمونهگیری و جامعه پرداخته شد .از بین

صاحبنظران حوزۀ دفاعی و روانشناسی نیز 5 ،فرد از
متخصصان این دو حوزه بهعنوان کدگذار متون انتخاب
و بعد از برگزاری جلسات هماهنگی بین آنها ،بررسیها
انجام شد .درنهایت نیز یافتهها براساس محاسبه
ضریب توافق (کاپا) در مورد مفاهیم استخراج و نتایج
مورد بررسی قرار گرفت که در جدول شماره  1گزار
شده است.
جامعۀ تحقیق حاضر تمام متون مربوط به قدرت ملی
از دیدگاههای مختلفی است که در مجالت علمی
داخلی و خارجی از سال  2000میالدی و 1330
شمسی ،بهچاپ رسیدهاند .طبیعی است ادعای
دستیابی به همه متون ،نمیتواند واقعی بنماید ،اما
تمام تال

پژوهشگر برای دستیابی به این متون تاحد

اشباع در این مفهوم بوده است .شایانذکر است که
باتوجهبه جدیدتربودن مفاهیم مطرحشده در مقاالت،
باتوجهبه تسریع در چاپ مقاله در مقایسه با کتاب،
صرفاً مقاالت علمی د تحقیقی بهعنوان جامعۀ موردنظر
انتخاب شد.
سپس ،نمونهگیری بهصورت هدفمند و براساس عنوان
مقاالت که در حوزۀ علوم انسانی باشند ،انجام شد.
بهاینصورت که مفاهیم زیرساختهای اقتصادی ،از
دایره نمونهگیری کنار گذاشته شد و بیشتر مقاالت

د بررسی نتایج استنباط و تفسیر

مربوط به حوزههای اجتماعی ،جغرافیای انسانی،

او مرحله اول را شام سه مأموریت میداند:

روانشناختی و غیره در دایرۀ نمونهگیری قرار گرفتند.

د انتخاب مدارکی که باید تحلی شوند.

تجزیهوتحلی دادهها و بررسی منابع موجود (ادبیات و

د تنظیم فرضیهها و اهداف

پیشینه) نشان میدهد که مفهوم تابآوری ،یک مفهوم

د تعیین معرفهایی که تفسیر نهایی بر مبنای آنها

روشن و بهتوافقرسیده نیست (بریت و همکاران،23

خواهد بود.

 .)2015ازاینرو نیازمند تالشی است تا بهصورت
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مشخص مفهوم تابآوری تعریف شود تا از ساختار

است که ممکن است در ایجاد تابآوری نقدش داشدته

مبهم آن کاسته شود .در تعریف تابآوری دامنۀ

باشد .برخالف تاب آوری ،کنارآمدن به پیامدهای مثبت

گستردهای از فنهای آماری بهکار گرفته شده است که

در مواجهه با شرایط ناگوار اشاره نمیکند ،بلکده ندوعی

عاملی را اساس کار خود قرار دادهاند

کوشش رفتاری یا رواندی بدرای مددیریت ایدن شدرایط

(سیبرت .)2001 ،24این فن برای تعریف ،فن مناسبی

ناگوار بدون توجدهبده پیامددهای آن اسدت .در تعریدف

نیست و نواقص نظری جدی دارد .در تحلی عاملی

کنارآمدن اعتقاد بدر ایدن اسدت کده کنارآمددن دارای

برجسته میشود که مناسب

عناصر مختلفی اسدت (ریچاردسدون )2002 ،کده ایدن

عمدتاً تحلی

عموماً دو یا سه عام

تعریف مفهومی مانند تابآوری نیست؛ چراکه وجوه

عناصر عبارتند از:

مختلف تابآوری و مفهومپردازی در مورد آن با

الف) عنصر شناختی کنارآمدن :اعتقاد بر این است که

محدودیت روبهرو میشود (مردیث و همکاران،25

کنارآمدن ،درک مثبت از خود و داشتن دید و نگاه

تحلی محتوا،

مثبت نسبت به زندگی است (مستن و رایت،21

چهار بعد اساسی برای تعریف تابآوری وجود دارد که

 .)2010این دو عام

شناختی

این ابعاد در ادامه بیان شده است.

کمککننده بهمنظور داشتن تابآوری باال محسوب

بعد اول :چگونگی کنارآمددن :در ادبیدات روانشناسدی

میشوند .عالوهبراین بعضی از پژوهشگران معتقدند که

تحولی ،واژههدای «اسدترس» و «کنارآمددن» انتخداب

یک عام

شناختی دیگر در زمان مواجه با شرایط

شدهاند تا کارهای اولیه در ارتباط با موضوع تدابآوری

استرسزا وجود دارد .زمانی که افراد با یک موقعیت

را نشان دهند .برخی از نویسندگان واژههای تدابآوری

استرسزا روبهرو میشوند ،یکسری الگوهای شناختی

و کنارآمدن را بهجای هدم بده کدار بدردهاندد و آنهدا را

تفکر که مربوط به هستۀ اصلی اعتقادات آنهاست،

معادل هم فرض کردهاند .عالوهبر داشتن یدکسدری از

سبب میشود تا فرد بتواند /یا نتواند از عهدۀ آن

ویژگددیهددا ،افددراد تددابآور بددهعنددوان کسددانی توصددیف

شرایط و موقعیت برآید .بنابراین عام

سوم عنصر

میشوند که آموختهاند ،چگونه با اسدترسهدا بده رو

شناختی باورهای معنوی و اعتقادی افراد است .ازاینرو

 .)2011با مرور پیشینه و در قالب رو

بهعنوان عوام

کارآمدی روبهرو شوند (کومپاس .)1113 ،26بااین وجود

عوام

تابآوری به پیامد سازگارانه در پاسخ به یک بحران یدا

تابآوری عبارتند از  .1 :درک مثبت از خود .2 ،نگاه

اسددترس اشدداره دارد ،درحددالیکدده کنارآمدددن پاسددخ

مثبت نسبت به زندگی و  .3باورهای معنوی و اعتقادی

روان شناختی یا رفتاری است که تدأثیر روان شدناختی،

افراد.

هیجانی و جسدمانی رویددادهای اسدترس زا را کداهش

ب) عنصر هیجانی کنارآمدن :عالوهبر عنصر شناختی و

میدهد یا پیامدهای مثبت آن را افدزایش مدیبخشدد.

نقش آن در چگونگی کنارآمدن با موقعیتهای

تابآوری در مقایسه با کنارآمدن سازهای چندبعدیتدر

استرسزا ،افرادی که تابآوری باالیی دارند ازلحاظ

اسددت ،تددال هددایی کدده صددرف مدددیریت مطالبددات

هیجانی ثبات هیجانی بیشتری دارند (بنانو و

موقعیددتهددای اسددترسزا مددیشددوند در اینجددا مدددنظر

همکاران .)2001 ،23این افراد هیجانات مثبت بیشتری

نیست ،بلکه پیامدهای موفقیت آمیز یا سدازگاری جدز

نسبت به هیجانات منفی ،تجربه میکنند (مستن،21

اصلی تابآوری است .کنارآمددن ،فرایندد کوتداهمددتی
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.)2001

 )1113یا حفظ تعادل پایدار مربوط به عملکرد بهنجار

ج) عنصر ابزاری کنارآمدن :افراد تابآور بهصورت

بعد از شرایط دشوار (بندانو ،)2014 ،اشداره دارد .فدرد

مثبت و مؤثری خود را با تنوع و تغییر سازگار و همراه

برای اینکه بتواند توازن یا تعادل در عملکدرد را بعدد از

میکنند (کانتز و همکاران2014 ،30؛ مستن و رایت،

رویدادهای سخت حفظ کند ،نیازمند سطح بداالتری از

 .)2010افراد با تابآوری باال میتوانند راهبردهای

رشد یافتگی تابآوری است .بنابراین عنصر اولیدۀ بعدد

کنارآمدن خود را ارتقا دهند (کینگ و روستین،31

سطح رشدی تدابآوری مدیتواندد ،سدطح پایده باشدد.

 )2010و حمایتهای اجتماعی بیشتری را جستجو

سطح پایه بیانگر حداق میزان تابآوری است که فدرد

کنند (بریت و همکاران .)2015 ،این افراد با الگوهای

الزم است برای برگشت به عملکرد اولیه ،داشته باشدد.

معنوی ارتباط میگیرند و در فعالیتهایی شرکت

بسیاری ازپژوهشگران به سطوح باالتر رشدد تدابآوری
34

میکنند که به زندگی معنا دهند.

نیددز اشدداره مددیکننددد (کددازا و میلتددون  .)2012 ،در

بعد دوم :محدودۀ زمانی بازگشت به حالت قبل از تجربۀ

سطوح رشدی باالتر ،افراد نه تنها از موقعیت استرسزا،

موقعیت :محدودۀ زمانی تاب آوری به زمانی اشداره دارد

عبور میکنند و خود را نجات مدیدهندد ،بلکده از ایدن

که فرد بعد از مواجهه با مشک یدا مسدئلۀ اسدترسزا،

سطح فراتر رفته و گاهی به تغییدر محدیط نیدز دسدت

طول میکشد تا بتواند به کارهای روزمره خود بپدردازد

مدیزنندد (کدازا و میلتدون2012 ،؛ کدانتز و همکداران،

(بنانو .)2004 ،32تدابآوری گداهی بدهصدورت تواندایی

 .)2014بنابراین عنصر دوم ،سطوح باالتر رشد است.

حفظ توازن یا تعادل پایدار و باثبات در کارکرد بهنجار

برایناساس بعد سطح رشد دارای عناصر :الف) سطح


افراد بعد از واقعۀ اسدترسزا ،تعریدف مدیشدود (بندانو،

پایه و ب) سطوح باالتر رشد است.

 .)2004بهبیاندیگر اگر فردی بتواند در شرایط سدخت

بعد چهارم :محدودۀ نتایج (یا خروجی) :تابآوری اغلدب

افددت کددارکرد نداشددته باشددد و آن را ثابددت نگدده دارد،

بدهعنددوان کسدب نتددایج مناسدب و مطلددوب در زمددانی

شاخصی از شاخصهای تاب آوری باال را دارد (بریدت و

تعریف میشود که فرد در معرض یا مجاورت سختی یا

همکاران .)2016 ،بازگشت بده جریدان عدادی زنددگی

مشک (موقعیت اسدترس زا) ،قدرار مدیگیدرد (کدارور،

میتواند به صورت برگشدت بالفاصدله باشدد یدا بعدد از

1113؛ سددیچتی و تددوکر1114 ،35؛ گددرین و کنددراد،36

بهبودپیداکردن .بهبودیافتن معموالً نیازمندد یدک دورۀ

2002؛ مستن2001 ،؛ کینگ و روستین .)2010 ،این

زمانی است و بدهتددریج اتفداق مدیافتدد کده نیازمندد

مسئله یا مشک میتواند موقعیتهای استرسزای ملی

گذشت زمان و برگشت بده سدطح اولیده اسدت (بندانو،

باشد .بهعبارتدیگر تابآوری به فرد کمک میکندد تدا

 .)2014برایناساس میتوان عناصر بعد محدودۀ زمانی

بدده بددازده یددا نتددایج مطلددوبی بعددد از تجرب دۀ موقعیددت

را به دو صورت زیر تدوین کرد :الف) برگشت بالفاصله،

ناخوشایند ،برسد .باتوجهبه مطالعات پیشین تدابآوری

ب) برگشت بعد از گذشت زمان.

بدده توانددایی افددراد در ایسددتادگی و مقاومددت در مقابد

بعد سوم :سطح رشد :تاب آوری به تواندایی برگشدت بده

بدترین نتایج و عواقب یدک چدالش یدا یدک موقعیدت

سطح عملکرد اولیه (پیش از تجربۀ اسدترسزا) بعدد از

استرس ،اشاره دارد ،بده طدوریکده فدرد بتواندد قدوی،

روبدهرو شدددن بددا یددک موقعیددت اسددترسزا (کددارور،33

نیرومند و متعهد باقی بماند و امور روزمره را بهدرستی
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انجام دهد و متعهد به انجدام آن باشدد (هداب فدول،31

عالوهبراین رابطۀ مثبتی بین تابآوری و سالمت روانی

2011؛ بریت و همکداران .)2015 ،ازآنجداکده یکدی از

وجود دارد (آوی و همکاران .)2011 ،40بهعبارتدیگر

بخشهای مهدم درگیدر در هنگدام مواجهده جامعده بدا

سالمت روانی میتواند بهعنوان یکی از نتایج و

موقعیتهای اسدترسزا (اسدترسهدای ملدی) ،اقتصداد

پیامدهای تابآوری مورد توجه باشد (اپستین و

است ،الزم است نتدایج حاصد از تدابآوری فدردی در

ماتیاس .)2003 ،41منابع درونفردی که یک شخص

موقعیددتهددای شددغلی بددهعنددوان یکددی از پیامدددهای

برای مقابله با رویدادهای استرسزای زندگی دارد،

تابآوری لحاظ شود .ادبیات موجود نشان میدهد کده

سالمت فیزیکی و روانی فرد را مشخص میکند (پولی

رابطۀ مثبتی بین تابآوری که یک سازۀ اساسدی مهدم

و کوهن2010 ،42؛ شتر و دولبیر .)2011 ،43تابآوری

در روانشناسی است و بازده اجرایی در محدیط شدغلی

یکی از منابع بالقوۀ درونی افراد است که سبب میشود

وجددود دارد .کمپدد  )1111( 33عملکددرد یددا اجددرا را

تا فرد بتواند در برابر سختی و مشکالت ،استقامت کند

به عنوان یکسری رفتارها تعریف کرده است که انجدام

(هاب فول )2011 ،و بر آنها فائق بیابند .بنابراین عنصر

هرکدام از آنها ،در راستای رسیدن به اهدداف سدازمان

سوم خروجی تابآوری داشتن احساس خوب (سالمت

تعریف میشوند .در موقعیت تحقیق حاضر ،عملکرد در

روانی) و عنصر چهارم سالمت فیزیکی است.

راستای رسیدن به اهداف ملی ،معندا مدییابدد .مدا در

برایناساس بعد چهارم ،دارای چهار عنصر است :الف)

بسددیاری از مددوارد ،عملکددرد را بددهصددورت مسددتقیم و

عملکرد مستقیم ،ب) عملکرد غیرمستقیم ،ج) احساس

قاب د مشدداهده (عینددی) در نظددر مددیگیددریم .عملکددرد

خوب (سالمت روانی) ،د) سالمت جسمانی.

مستقیم دربرگیرندۀ سطح انجام تکلیف اسدت کده بده

نمددایس سدداختاری تحلیددل تددابآوری روانددی ملددی:

کام شدن فعالیت و همچنین کیفیت انجدام آن اشداره

تحلی های ارائهشده در تعریف تابآوری مدیتواندد بده

دارد .عددالوهبددرایددن بعضددی از عوام د زمینددهای ماننددد

تعریف و تشکی ساختار تاب آوری ملی منجدر شدود و

شخصدددیت و انگیددددزههدددای پیشددددرفت و اعتبددددار

این امکان را فراهم سازد تا بده بوتدۀ آزمدایش تجربدی

(قاب اتکابودن) فرد نیدز الزم اسدت مدورد توجده قدرار

درآید .این ساختار در قالدب جددول نهدایی زیدر بدرای

گیرد .این عوامد زمیندهای بده عملکدرد غیرمسدتقیم

محقق امکان آزمون نظریده را بدا دادههدای تجربدی در

اشاره دارند (بورمن و متوویلو .)1113 ،31بدرایناسداس
عنصدر اول (عملکدرد مسدتقیم و عنصدر دوم) عملکددرد
زمینهای (یا غیرمستقیم) میباشند.
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چهارچوب تحلی ها را فراهم میکند (لوی.)2005 ،44

بررسی تحلیلی تابآوری روانی ملی 57
جدول  . 1نتایج تحلیل محتوای متون مربوط به تابآوری جهت دستیابی به مفهوم تابآوری روانی ملی
ابعاد تابآوری روانی ملی

چگونگی کنارآمدن

زیرمجموعهها

کلمات تحلیلی

ضریب کاپا

شناختی

درک مثبت از خود،
نگاه مثبت نسبت به زندگی،
باورهای معنوی و اعتقادی افراد.

1

عاطفی

ثبات هیجانی بیشتر
هیجانات مثبت بیشتری نسبت به هیجانات منفی

0/3

رفتاری

راهبردهای کنارآمدن
حمایتهای اجتماعی
الگوهای معنوی

0/3

بالفاصله

بعد از واقعۀ استرسزا
بهبودپیداکردن
برگشت به سطح اولیه

0/3

بعد از گذشت
زمان

طول میکشد
دورۀ زمانی
بهتدریج

1

سطح پایه

برگشت به سطح عملکرد اولیه
عملکرد بهنجار بعد از شرایط دشوار
از موقعیت استرسزا ،عبور میکنند

0/3

سطح باالتر

از این سطح فراتر رفته

1

عملکرد مستقیم

کسب نتایج مناسب و مطلوب
بازده یا نتایج مطلوبی
قوی ،نیرومند و متعهد
استقامت کند

1

عملکرد
غیرمستقیم

بازدهی اجرایی در محیط شغلی
کام شدن فعالیت
کیفیت انجام کار

0/3

سالمت روانی

داشتن احساس خوب
سالمت روانی فرد

1

سالمت جسمانی

سالمت فیزیکی فرد

0/3

محدوده زمانی

سطح رشد

محدودۀ نتایج

بحث و نتیجهگیری
نتایج جدول فوق بیانگر آن است که میتوان تعریف
زیر را از مفهوم تابآوری روانی ملی ارائه کرد:
«وقتی فردی در معرض یک مسئله یا مشک که در
قالب صورتهای مختلف جنگ نرم مطرح است ،قرار
گیرد ،بتواند در سه سطح شناختی ،عاطفی و رفتاری،

بالفاصله یا بعد از گذشت مدتزمانی ،به سطح قبلی یا
باالتر از آن برسد و عملکرد مستقیم ،غیرمستقیم،
سالمت روان و جسمانی او تحت تأثیر قرار نگیرد».
درواقع ،همانطورکه مطرح شد ،تابآوری روانی ملی،
سازهای است در حوزۀ روانشناسی اجتماعی که
میکوشد عملکرد فرد را در مواجهه با ابعاد مختلف
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جنگ نرم مصون ساخته و او را در مواقع لزوم که
هدف ،تغییر باورها ،فرهنگ و اعتقادات سیاسی و
فرهنگی و رفتاری است ،مقاوم سازد تا بتواند عملکرد
مثبت و مقاوم داشته و در کارکردهای روانی و
اجتماعی مورد تزلزل قرار نگیرد.
این یافتهها ،با آنچه کومپاس ( ،)1113ریچاردسون
( ،)2012مستن و رایت ( ،)2010کانتز و همکاران
( ،)2014مستن و رایت ( ،)2010کینک و روستین
( ،)2010بریت و همکاران ( ،)2015بنانو (،)2014
کازا و میلتون ( ،)2012کانتز و همکاران (،)2014
کارور ( ،)1113سیچتی و توکر ( ،)1114گرین و
کنراد ( ،)2002مستن ( ،)2001کینگ و روستین
( ،)2010اپستین و ماسیاس ( ،)2003پلی و کوهن
( ،)2010و شتر و دولبیر ( )2011مطرح کردهاند،
همخوان است .البته محقق معتقد است که این موضوع
بایستی در قالب تحقیقهای بعدی مورد سنجش و
ارزیابیهای میدانی در حوزههای ملی قرار گیرد تا
بتوان به ارزیابیهای دقیقتری در حیطه عملیاتی از
آن دست یافت ،لذا بهعنوان پیشنهادهای تحقیقی
میتوان به ساخت ابزاری در این مورد دست زد تا
بتوان عملکرد افراد جامعه را ازلحاظ سطح تابآوری
روانی در برابر عوام

خطرساز جنگ نرم که جنگ

آینده است ،سنجید و در ادامه بتوان برنامههایی عملی
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