
 
 
 

 

 شناسی نظامی روان ۀفصلنام
 9315زمستان ، 82 ۀ، شمار7 ۀدور

 55 -60صفحات 

Journal of military Psychology 

Vol 7, No 28, Winter 2017 

Page: 45-60 

 شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی دانشیار روان 

 دانشگاه عالمه طباطبائیشناسی عمومی  دانشجوی دکترای روان.  1

 شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی دانشیار روان.  2

 استاد دانشگاه عالمه طباطبائی. 3

 دانشیار دانشگاه مالک اشتر .  4

 

 Corresponding Author: Associate Professor, 
Allameh Tabataba’i University  

E-mail: sknd@atu.ac.ir  

 

 

 یمل یروان یآور تاب یلیتحل یبررس

An analytical review of national psychological resiliency 

32/05/2296تاریخ پذیرش:                                                                     32/23/2295تاریخ دریافت: 

 ، 2، عبداهلل معتمدی1، علی لطفیحسین اسکندری

 4، حسین دهقانی پوده3دالور علی

 چکیده

گرفتن خطرات و تهدیددات  قیق حاضر بر آن است تا با درنظرتح مقدمه:

مربوط به عناصر و ابعاد مختلف جنگ نرم، به بررسی و تحلید  مفهدومی   

 آوری روانی ملی بپردازد. شناختی با عنوان تاب روان

ررسدی  ب در تحقیق حاضر با اسدتفاده از رو  تحلید  محتدوا بده     روش:

آوری روانی ملدی پرداختده شدده     کننده تاب تحلیلی تعریف و ابعاد تعیین

شدده در حدوزه    ی از بین متون و تحقیق های انجدام گیر است. لذا با نمونه

آوری رواندی ملدی    تماعی که به موضوعات سیاسی و تداب شناسی اج روان

دفداعی و  هدای   نظر در حدوزه  کدگذار صاحب 5از  گیری اند و بهره پرداخته

 شناختی به این موضوع پرداخته است. نظامی و روان

، آوری روانی ملی بیانگر تعریفی است برای سازه تاب ،نتایج حاص  نتایج:

موضع و زمدانی اسدت کده فدرد در      ،آوری روانی ملی تاب»به این ترتیب: 

های مختلف جندگ ندرم    ه یا مشک  که در قالب صورتئلمعرض یک مس

قرار گیرد، بتواند در سه سطح شناختی، عداطفی و رفتداری،    ،مطرح است

بالفاصله یا بعد از گذشت مدت زمانی، به سطح قبلی یا باالتر از آن برسد 

ثیر أو عملکرد مستقیم، غیرمستقیم، سالمت روان و جسمانی او تحدت تد  

 «.قرار نگیرد

 اجتماعی روانشناسی حوزه در است ای سازه ملی روانی آوری تاب بحث:

 مصون نرم جنگ مختلف ابعاد با مواجهه در را فرد عملکرد کوشد می که

 اعتقادات و فرهنگ باورها، تغییر هدف که لزوم مواقع در را او و ساخته

 و مثبت عملکرد بتواند تا سازد مقاوم است، رفتاری و فرهنگی و سیاسی

 .نگیرد قرار تزلزل مورد اجتماعی و روانی کارکردهای در و داشته مقاوم

تحلید    ؛قددرت ملدی   ؛ قددرت ندرم  ؛ آوری روانی ملی تاب ها: واژهکلید

 محتوا

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskandari, H.


; Lotfi, A.; Mo’tamedi, A.; 

Delavar, A.; Dehqani Poodeh, H. 

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. 

  

mailto:sknd@atu.ac.ir
mailto:sknd@atu.ac.ir


 ، علی لطفی، عبداهلل معتمدی، علی دالور، حسین دهقانی پودهحسین اسکندری      56

 9315زمستان  ،82 ۀشمار ،7 ۀدور  نظامی شناسی روان ۀفصلنام

 مقدمه

مفاهیمی است که همواره در فلسفه  ازجمله، 1قدرت

موضوعات  ینتر مهمیکی از  عنوان بهعلوم سیاسی 

ها  و گفتمان میان دولت 2مربوط به تعیین دکترین

(. جمشیدی 1331مطرح بوده و هست )زرقانی، 

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

داند که از طریق اعمال اراده در درون رابطه  می

تسلط و کنترل بر رفتار و اعمال  صورت به دوجانبه

 هدف باهای دیگر با طبیعت و نفس و  افراد یا گروه

د. شو متجلی می موردنظریج و آثار مطلوب یا ایجاد نتا

همین قدرت وقتی در قالب یک جامعه یا یک ملت 

های مادی و  شود و برآیندی از توانائی نگریسته می

ای ملی پیدا  ود، جنبهش معنوی آن محسوب می

هایی که  تر، مجموعه انسان عبارت دقیق کند. به می

زمان سا ،در شک  یک کشور وتشکی  ملتی را داده 

باشند که از  دارای قدرتی می ،اند سیاسی پیدا کرده

توان  آید و می آنها به دست می شده یبترکبرآیند قوای 

آن را قدرت ملی آن کشور یا ملت دانست. چنین 

قدرتی ترکیب و جمع جبری وجوه مثبت و منفی 

که از پویایی  استهای قدرت آن کشور  عناصر و بنیان

ها و کشورهای دیگر  ه ملتبرخوردار بوده و نسبت ب

 (.1331؛ زرقانی، 2001، 3و درک است )امرز فهم قاب 

 ،تعاریف فوق از قدرت ملی در قالب مفاهیم کالسیک

ها در عرصه علوم  میزان قدرت ملی دولت کننده یینتب

 ،گنجد. در تعاریف جدیدتر از قدرت ملی سیاسی می

 که است مفاهیم دیگری نیز در این عرصه تعریف شده

 یخوب بهتوان  ( می2005، 2003) 4در آرای جوزف نای

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

کردن به خواست ماست. او،  اقناع دیگران برای عم 

این مفهوم را به بخش عمده قدرت سخت و قدرت نرم 

کند و به قدرت نظامی و اقتصادی اطالق  تقسیم می

به  یده شک قدرت سخت دارد و به توان کشورها در 

گوید، چیزی شبیه به  قدرت نرم می ،یحاتشانترج

فردی. رهبران سیاسی همواره  در روابط بین 5یاغواگر

دانستند که برای کسب مشروعیت و قدرت بایستی  می

عمده، بین  طور بهجذابیت داشته باشند و این جذابیت 

بوده ک عام  مشترک رهبران کاریزماتیک تاریخ، ی

ها و سازگاری و  ن تحم  سختیتوا است؛ یعنی

 گاندی، ماندال، امام خمینی ، ازجملهآمدن با آنهاکنار

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

های نامشهود  ترجیحات دیگران از طریق دارایی

های سیاسی  شخصیت، فرهنگ و ارز  :چونهم

شود. نای  اخالقی، تعریف میجذاب و البته قدرت 

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

تواند  زند که گاهی یک مشتری می مثال می گونه ینا

توان  را بخرد و گاهی هم می موردنظر جنس  ،با پول

با جذابیت شخصیتی کاری کرد که فروشنده به شما 

اطمینان کرده و جنس را به شما بدهد. این تفاوت 

 ت سخت و قدرت نرم است.قدر

های کمی و کیفی متعددی برای ارزیابی مفهوم  ویژگی

نیا،  ؛ حافظ1331ائه شده است )زرقانی، قدرت ملی ار

در این که  (1335افتخاری، پور و  زرقانی، احمدی

قدرت ملی  متعددی برای یها مؤلفهها، به  ارزیابی

و میان، تلیس، بیالی، لین  اشاره شده است. اما دراین

اند که  ( مدلی را ارائه داده2006) 1مکفرسون

           دانند از:  های قدرت ملی را عبارت می ورودی

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

منابع فیزیکی و مادی.  .5 یتدرنهاو  ای و سرمایه

آن بر  یراتتأثتوان  افزایش قدرت ملی می تبع به

ز مشاهده کرد، عملکرد ملی، خود را عملکرد ملی را نی

های  ، ظرفیتشده اعمالهای خارجی  در محدودیت

دهد.  ای، نشان می زیرساختی و منابع فکری و اندیشه

گیری قدرت  ها در ادامه تعام  این عناصر با شک آن

 دهند: ملی را به صورتی مدل مفهومی زیر ارائه می
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 ملیمدل مفهومی قدرت ملی و عملکرد . 1شکل 

که در شک  باال نیز مشهود است، مفاهیم  طور همان

در منابع ملی و  شده ارائه های بندی یمتقسانسانی در 

خورد. جدای از مفهوم  چشم می عملکرد خارجی، به

بیشتر به لحاظ کمی و  هم آنمنابع انسانی که البته 

تعداد جمعیت، مدنظر قرار گرفته است، در مجموعه 

 شدت بهای،  ع فکری و اندیشهعملکرد ملی نیز مناب

 یشناخت روانهای انسانی و البته  مربوط به کیفیت

شده در  های انجام (. در ارزیابی2001ز، هستند )امر

یک  عنوان بهسنجش قدرت ملی، منابع انسانی، بیشتر 

عام  کمی مدنظر قرار گرفته و حتی در بررسی نیروی 

انسانی متخصص نیز بیشتر به تعداد افراد واجد شرایط 

های کیفی ساختارهای  شود و ویژگی خاص توجه می

پررنگ نیست  سایر عوام  اندازه بهجمعیتی کشورها، 

پور و  نیا، زرقانی، احمدی ؛ حافظ1331)زرقانی، 

 (.1335، افتخاری

که  -دید کالسیک به مفهوم قدرت بنگریم  چه از

و چه از  -دهد بیشتر قدرت سخت را مدنظر قرار می

 -که بیشتر معطوف به قدرت نرم است - دید جدید

یک  دهنده ی تشکشخصیتی افراد  یها مؤلفهجایگاه 

ت که بایستی مدنظر قرار ای اس ملت، همواره گمشده

کیفی و رسد، ویژگی  نظر می دیگر، به گیرد. ازسوی

تبع ها، در افزایش قدرت ملی و به  ملت یشناخت روان

های  ها، اگر نگوییم بیش از ویژگی آن عملکرد ملی آ

باشند  میآن دارای اهمیت  اندازه بهکمی، اما 

(. 2011، 1؛ الوی و اسلون2014، 3)چسدی

در تبیین این مطلب، به میزان کارایی  مثال عنوان به

کیفی جامعه پزشکان در مقایسه با پزشکان سایر 

اشاره کرد. فرض کنید که جمعیت  توان یمکشورها 

برابر باشد، اما کیفیت آموزشی پزشکان دو کشور با هم 

یک عام  اثرگذار در این  عنوان بهها نیز بایستی آن

نابع انسانی و زمینه لحاظ شود. در سنجش و ارزیابی م

توان به  ور میجمعیت شناختی افراد آن کش

های  توانمندی ازجملهها، های کیفی آن ویژگی

 ، نیز توجه کرد.شان یشناخت روان

گیرد که به مفهوم ساخت  این دید وقتی قدرت می

و نقش آن در تعیین ساختار و میزان  10درونی قدرت

ران جمهوری اسالمی ای یژهو بهقدرت ملی هر کشوری، 

نیز توجه ویژه کرد. در ساخت درونی قدرت ما خود را 

کنیم بلکه از  در یک تهدید مشخص محصور نمی

اساسی در وضعیت  یرتأثهای راهبردی که  مضمون

های مولد قدرت ملی دارند، آغاز  منابع و قابلیت

کنیم. به تعبیر دیگر از نگاه به درون چرخش کرده  می

ساز توجه  های قابلیت ونمنابع راهبردی و مضم دائماًو 

کنیم به نحوی فرایند رشد  داریم و تال  می

های خود را مورد مراقبت قرار دهیم که از  قابلیت

شود.  حاص  می یازموردن یها مضمونتحقق 

، در این دیدگاه به مفهوم قدرت ملی، یگرد عبارت به

بیش از هر چیز ساخت درونی قدرت ملی است که 

ه همین دلی  تشخیص صحیح کند و ب اهمیت پیدا می

کند.  های قابلیت ملی بسیار اهمیت پیدا می مضمون

( نیز در بیانات خود یالعال مدظلهمقام معظم رهبری )

های آرمانی،  در پیشرفت به سمت هدف»فرمودند که 

باید ساخت درونی قدرت را استحکام بخشید، اساس 

و  کار این است. ما اگر بخواهیم این راه را ادامه دهیم

ها را دنبال  به این سمت حرکت کنیم و این هدف
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ها بدوزیم و پیش برویم و  کنیم و چشم به این آرمان

ها ایستادگی کنیم و صبر و توک   در مقاب  این معارضه

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

)معاونت امور « کشور تقویت کنیم و استحکام ببخشیم.

ف فرماندهی حوزه معاونت دانا، راهبردی و اشرا

1313.) 

لحاظ  به مطالب فوق، سه وضعیت را به باتوجه

توان تصور کرد )معاونت  های شناختی می پیچیدگی

امور راهبردی و اشراف فرماندهی حوزه معاونت دانا، 

1313:) 

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

کنند  را خوب درک می مسئلهای  دانش و مهارت حرفه

به تفاهم و توافق دست  صراحتاًآن  یها ح  راهو درباره 

بسیار حاد،  مسئلههرچند ممکن است  ؛یابند می

 ویرانگر و مملو از ریسک باشد.

وضعیتی است که دشمن از طریق اخالل در  .2

 یرتأثهای حیاتی کشور با رویکرد  ها و شریان سیستم

مثال  کشد، برای میدرت ملی را به چالش ق ،محور

و  یجتدر بهکه  ییها نامه قطعصدور احکام حقوقی و 

های مالی و اقتصادی  بدون درگیری مستقیم، شریان

 کند. کشور را مخت  می

نامیم.  وضعیتی است که آن را پیچیدگی مرکب می .3

کنشگران در این حالت امکان بروز اختالل شناختی در 

ود را در بروز و ها نقش خکند و آن افزایش پیدا می

کنند و قادر به  تشدید پیچیدگی وضعیت درک نمی

با شاکله خود نیستند. در  مسئلهرمزگشایی از پیوند 

ریشه  یجا بهرا  مسئلهاین حالت، کنشگران عالئم 

فرض کرده و منابع کلیدی کشور را صرف  مسئله

کنند که هم باعث فرسایش  می مسئلهمبارزه با عالئم 

ساز  های قابلیت خزنده و مرگ خامو  شده و چرخه

های کشور  هزینه هم شوند؛ و ملی از درون منهدم می

که رویکرد ساخت درونی  رود تحلی  می یجتدر به

از  رفت برونقدرت بیشتر معطوف به نوع سوم است. 

وضعیت پیچیدگی مرکب بیش از هر چیز به 

عبارتی  ی و اجتماعی نیازمند است. بهفکر های سرمایه

ای از تمهیدات شناختی،  در این مسیر به مجموعه

های  کیفیت عنوان بهساختاری و انگیزشی، 

 (.26 :افراد جامعه نیازمندیم )ص یشناخت روان

( در بررسی تعاریف مختلف 1331دیگر، نائینی ) ازسوی

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

ها و باورهای  دادن ارز قراریرتأثالف( تحت  :برد می

گونی هویت فرهنگی، و ج( بنیادین مردم، ب( دگر

دادن قدرت نرم کشور هدف. با نگاهی به این قرار هدف

های درونی  توان نتیجه گرفت که مردم و ارز  سه می

این تغییر و  .ها در معرض تهدید و تغییر قرار داردآن

آن است که  ۀدهند نشانها  ارز تغییر  هدف باتهدید 

ها در زمان تهدید  افزایش توانمندی در بازیابی ارز 

ترین مسائ  در مواجهه با جنگ نرم  مهم ازجمله

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

و در ابتدای این فهرست به های جنگ نرم  ویژگی

ن بودن ای ن آن اشاره دارد. ذهنی و انتزاعیبود ذهنی

مبانی شناختی و  بر بیشترجنگ بیانگر آن است که 

شده است. اهمیت عوام   یدتأک یشناخت روان

در ایجاد جنگ نرم اهمیت پرداختن به  یشناخت روان

کند.  این ابعاد در مقابله با آن را نیز بیشتر می

جنگ نرم و تهدیدهای متعاقب آن در  شدن مطرح

ریزی دشمنان برای  و برنامه های اخیر سال

که مقام معظم رهبری در  دادن جامعه ایرانیقرار هدف

نیز  های اخیر با مفاهیمی چون شبیخون فرهنگی سال

های  بردن ارز  سؤالاند و زیر به آن اشاره کرده

به  و باتوجه اند نموده خاطرنشانفرهنگی را در آن 

 در اتفاقات پس از شده مطرحهای مدنی  نافرمانی

که بیانگر نمودهای جنگ نرم در  33انتخابات سال 
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های اخیر علیه جمهوری اسالمی ایران است،  سال

کند که بایستی مبانی  اهمیت این موضوع را بیشتر می

تر گرفته  جدی ،مقابله با این تهدیدات یشناخت روان

 شود.

شیوه جدید  به توجهموضوع مطرح دیگر، آن است که با

های توسعه روحیه  شیوه ها در عصر جدید، جنگ

، مثال عنوان بهحماسی نیز بایستی تغییر کند. 

( اشاره کرده است، اگر در 1333) ینینائکه  طور همان

 ۀروحی ۀیجادکننداهای دفاع مقدس عوام   سال

حماسی بین رزمندگان بیشتر معطوف به 

اکنون  های فیزیکی و روحیه فداکاری بود، هم ایثارگری

های  ایستی متناسب با شیوهاین روحیه حماسی ب

جدید جنگ، مانند جنگ نرم نیز متفاوت شود. 

( 1331مقاومت در برابر تهدیدات نرم )پورسعید، 

 تک تکهای شناختی بین  نیازمند داشتن توانمندی

شود  ها باعث می اقشار جامعه است. این توانمندی

روحیه مقاومت و ایستادگی از ابعاد مالی و اقتصادی و 

های سخت و  گجن یرمجموعهزه بیشتر فیزیکی ک

های  صورتی متناسب با جنگ تهدیدات سخت است، به

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

در برابر تهدیدات نرم جهت  مقابله ؛توان مقابله است

درونی، دینی و اعتقادی، چه  یها ارز کردن  کمرنگ

به مبانی دینی و چه به مبانی سیاسی هر کشور و 

به رواج  های اخیر، باتوجه . این موضوع در سالای جامعه

های رنگی در  های مخملی و انقالب و توسعه انقالب

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

ی نافرجامی ها کشورهای آسیانه میانه گرفته تا تال 

در جامعه خودمان تال   33که بعد از اتفاقات سال 

شد. اگرچه دشمن به اهداف خود در کشورمان نرسید، 

اما بایستی پذیرفت که این تلنگری بود برای ارتقای 

های الزم جهت مقابله با تهدیدات آتی  توانمندی

نماید که ارتقای  . لذا چنان میچنینی ینا

جنگ نرم، نیازمند  های مقابله با توانمندی

های نرم برای مقابله با چنین تهدیداتی است.  توانمندی

بودن  ایی که به فراخور ذهنی و انتزاعیه توانمندی

تهدیدات، بایستی روانی و شناختی باشند. 

ایجاد روحیه حماسی و  یشناخت روانهای  توانمندی

های بنیادین در شرایط تهدید و فشار  بازیابی ارز 

 شود. ها یاد میتهدید نرم از آن عنوان به ناملموس که

نرم و هم  صورت بهبه این مهم که، کشور ما هم  باتوجه

سخت در معرض تهدیدات متعدد سیاسی و  صورت به

اجتماعی دشمن است، تهدید اقتصادی، تهاجم 

های  های مالی و سیاسی، تحریم فرهنگی، تحریم

 و حتی دانشی و تال  برای ترویج نافرمانی مدنی

سازی مینیاتور  جهت پیادههای علنی در تال 

آن است که  ۀدهند نشانهای مخملی و رنگی،  انقالب

های مناسب با این  به رو بایستی برای مقابله 

در  چنینی ینازد. یکی از مفاهیم دست موضوعات 

ارتقای ساخت درونی قدرت  ،بیانات مقام معظم رهبری

 بوده است.

ت به مفاهیم گیری ساخت درونی قدر در شک 

و تمهیدات شناختی تأکید شده است و  یشناخت روان

 علم جدید های اخیر، شاخه نظر به اینکه در سال

 رویکرد»عنوان  تحت نوینش دیدگاه و شناسی روان

 و ها ظرفیت بررسی درصدد« 11نگر مثبت شناسی روان

 روانی شناسی آسیب یجا به یشناخت روان های قدرت

یکی از عوام  اثرگذار بر این توانمندی  است.

این واژه از کلمه  .است یآور تابمفهوم  یشناخت روان

 شده  گرفته)جهش به حالت قب (  Resilioالتین 

است که مهندسان آن را برای اشاره بر توانایی مواد در 

کار  هبازگشت به شک  قبلی خود بعد از شوک خارجی ب

به تعاریف مختلف از مفهوم  باتوجه یطورکل بهبرند و  می

آوری، تمام تعاریف در چندین وجه مشترک  تاب
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 د)لپین، بورا، تیلبورت، جیون فریدو، زبالوس  هستند

، 13؛ هالی2014، 12پاالسیوس، داالهری و مونتوری

2000:) 

ست یا ها آوری سطحی از مقابله با سختی تاب .1

 .دهند ای است که افراد به مشکالت پاسخ می درجه

همراه  آوری خاصیت و حس سبکی و راحتی بهتاب. 2

را  یآور تابشود که افراد فرض می یگرد عبارت بهدارد. 

نفوذ قراردادن  ها و تحت ترمیم بدبختیتوانایی  صورت به

آمدن بر سختی براساس سطوح مختلف  و فائق

 .دهند کارکردهایشان ارائه می

است که  آوری توانایی برترتاب ،در تعاریف مختلف .3

ها ها و سختیدهد که بر بدبختیبه افراد اجازه می

 غلبه کنند.

 :هایی چون آور دارای ویژگی افراد تاب درمجموع

گانه، یادگیری مداوم از  و کنجکاوی بچه یگوشیباز

 نفس اعتمادبهو  نفس عزتتجارب، سازگاری سریع، 

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 

  (.2012، 14خود هستند )مونتین، اونگوریانو و رونکان

خواهد بود اگر  انگارانه سادهت که باید دانس هرحال به

یک توانایی فطری و زیستی تلقی  عنوان بهرا  یآور تاب

بیشتر یک سازه شناختی است که  یآور تابکنیم. 

هر  درواقعست. اب  آموز  و مداخله در جهت ارتقاق

دنیا  به یآور تاببرای رشد و پرور   توانیفرد با 

های محیطی  آید، اما این میزان تحت تأثیر آموز  می

 (. 2001، 15قاب  ارتقا خواهد بود )هاس و گریدون

مشترک در سه سطح  طور به یآور تابعوام  ارتقای 

عوام  فردی،  :اند که عبارتند از مورد بحث قرار گرفته

عوام  خانوادگی و عوام  اجتماعی که افراد در آن 

شام   یآور تابتر  کنند. چارچوب گسترده زندگی می

ها،  است مانند: منابع، شایستگی یمحافظتهای سازوکار

 .ها که در درون فرد قرار دارند استعدادها و مهارت

سطح فردی، آنچه که در درون خانواده و  عنوان به

سطح خانواده  عنوان به ؛شبکه همساالن فرد قرار دارند

آنچه در درون مدرسه، محیط و اجتماع قرار دارند  و

شود. لذا  برده میعام  سطح جامعه نام  عنوان به

ارزیابی ظرفیت سازگاری یک فرد ناشی از ارزیابی 

جامع هر یک از این سطوح است و به همان میزان که 

های  برای رشد منابع و مهارت مؤثرنیاز به مداخالت 

آوری بیشتر تاب یدرونی فرد وجود دارد برای ارتقا

 نیز توجه شود یاجتماع یطمحبایستی به تغییر 

 (.1111، 16)گارمزی

ذکر شد،  یآور تاب در موردبه آنچه  باتوجه درمجموع

ه این مفهوم درنظر توان دربار الگوهای مختلفی را می

دنبال  به رویکرد تحقیق حاضر که  گرفت، اما باتوجه

  حتوای متون مربوط به قدرت ملی با نگر تحلی  م

 شده مطرحاست، تا محتواهای  یآور تاببه مفهوم 

را  یآور تابقدرت ملی،  ۀدهند ی تشکعناصر  ۀدربار

 یده شک در  یشناخت روانعنصری  عنوان بهنیز 

کند. الگوی  یپرداز مفهومالگوهای قدرت ملی تبیین و 

( مدنظر قرار گرفت تا 2014) 11زیر از پاتون

اساس، ارزیابی و مداخالت مدنظر نظر براساس  براین

ن مفاهیم این مدل، مورد توجه قرار گیرد. علت ای

بندی مفاهیم  انتخاب نیز جامعیت آن در تقسیم

فردی، اجتماعی و  :در قالب سه حیطه یآور تاب

ی است که البته در تحقیق حاضر نهادد محیطی 

کام   طور بهاتخاذ شده،  یشناخت روانبه رویکرد  باتوجه

های فردی و اجتماعی  مفاهیم مربوط به حیطه بر

 تمرکز خواهد شد.
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ذکر شد، در تحقیق حاضر عوام  که در باال طور همان

نظر در سطوح فردی و اجتماعی الگوی فوق مورد

شدن، از عوام  تر گیرند، اما برای جامع قرار میمدنظر 

نامبرده در سطح فردی پاتون فراتر رفته و در سطح 

 لتزرینگ، بالک و یآور تاب گانه پنجفردی، از عوام  

اساس،  ( استفاده خواهد شد. براین2005) 13فوندر

 یتدرنهاسازی، ارزیابی و  عوام  مدنظر در مفهوم

، در دو سطح فردی و یآور تابمداخله در ارتقای 

 ترتیب زیر خواهد بود: اجتماعی به

حفظ ثبات هیجانی، سالمت  .1فردی:  یآور تابالف( 

درونی خود .3خوب،  مسئلهمهارت ح   .2و بهزیستی، 

قوی، معنای زندگی قوی، احساس کفایت خود در 

 ارضای نیازها.

              کفایت جمعی،  .1اجتماعی:  یآور تابب( 

 های اجتماعی. ظرفیت .3حمایت جمعی،  .2

درباره  شده ارائهتعریف  اساسبرو  ترتیب ینا به

ژئوپلیتیک، لحاظ  ههایی که ب آوری، کشورها و ملت تاب

 در مناطق حساس قرار دارند، بایستی توانمندی تحم 

ها را داشته باشند پذیری با آن شرایط سخت و انطباق

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

لحاظ شده ها و متون مربوط به قدرت ملی  تحقیق

به موقعیت ژئوپلتیک  توجه است. کشورمان ایران، با

ر آن قرار گرفته است همواره مورد ای که د منطقه

های مختلفی در طول تاریخ بوده و هست.  هجمه

های  موقعیت حساس خلیج فارس در منطقه که جنگ

های امن و ارزان  بسیاری را برای دستیابی به انرژی

های بزرگ به ارمغان آورده است، شرایط  برای قدرت

های اول قرن  کشورهای همسایه از سال یشیالج سوق

های  ست و یکم و حضور فیزیکی و نظامی قدرتبی

نظامی دنیا در کشورهای همسایه ما به این اهمیت و 

دیگر  آن دامن زده است. ازسوی یفشارزاشرایط 

های اول انقالب  های اقتصادی که از سال مسئله تحریم

جامعه جهانی برای فشار به بدنه فردی  یزوادستهمواره 

قناع و تطمیع ملت و ا هدف باو اجتماعی ملت ایران، 

، مطرح  های شوم آنها دادن به خواسته دولت برای تن

بهانه ه های اخیر نیز که ب در سال و بوده و هست

ها شدت یافته است.  تحریم ای این موضوع هسته

دیگر، جنگ نرم و موضوعات بعد از فتنه سال  ازطرف

های سیاسی همراه با این واقعه، شرایط  و بحران 1333

لت فراهم ساخت. ی مهمی را برای کشور و ماضطرار

دهد تا به  می دست به دست ،همه و این موضوعات، همه

روانی  یآور تاباهمیت و جای خالی موضوعی با عنوان 

عنصر مهمی در  عنوان بهها،  ملت ۀدهند ی تشکافراد 

در جامعه ما  ازپیش یشبتعیین میزان قدرت ملی، 

به آنچه در باال  و باتوجه اساس برهمین احساس شود.

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

ها، کمتر در  ملت یشناخت روانهای  ، کیفیتکهینا

ارزیابی قدرت ملی، از دید کالسیک، لحاظ و بیشتر 

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

 قدرت نرم، به عنوان بهتعاریف جدید قدرت، 

های فرهنگی  ها و ویژگی های انتزاعی دولت کیفیت

، است ها در اقناع و ترغیب همکاران، توجه شده ملت

یکی از عناصر  عنوان به یآور تابرسد، تقویت  نظر می به

و البته از اهمیت بسیاری  شده  واقعمورد غفلت  ،مهم

نیز برخوردار است. لذا تحقیق حاضر بر آن بود تا با 

سه سطحی پاتون یآور تابالگوی  .2شکل   
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متون مربوط به قدرت ملی، یک الگوی تحلی  محتوای 

ها،  روانی افراد و ملت یآور تابمفهومی برای تبیین 

 عنصری از عناصر قدرت ملی، ارائه دهد. عنوان به

ین جهت حائز ارز  و اهمیت ا تحقیق پیش رو، از

اثرگذار در  یها مؤلفه ازجملهاست که قدرت ملی 

کسب  ۀکنند ی تسهعوام   ازجملهمذاکرات جهانی و 

ها از  دولت درواقعالمللی است که  امتیاز در عرصه بین

های ملی خود کسب کرده و به پشتوانه آن در  ویژگی

 کنند )نای، روابط با سایر کشورها از آن استفاده می

نیا و همکاران،  ؛ حافظ1331؛ زرقانی، 2003، 2005

1335 .) 

منابع  بردر تبیین عوام  اثرگذار بر قدرت ملی، تأکید 

انسانی بوده و هست، اما آنچه بیش از همه مهم 

ست که ها های کیفی و روانی ملت ، ویژگینماید می

ها در برابر شرایط سخت و خاص  واکنش ۀکنند یینتع

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

ملی افراد آن  یآور تاب ،های مهم یکی از این ویژگی

عضای آن در شرایط کند که ا کشور است که تعیین می

دهند و آیا این واکنش  سخت چگونه واکنش نشان می

تواند  میمطلوب و معقول هست یا خیر. مفهومی که 

بین افراد آن  یشناخت رواناین توانمندی  ۀدهند نشان

 (. 2014است )چسدی،  یآور تابکشور باشد، مفهوم 

یک خصیصه رایج بین افراد یک  عنوان به، یآور تاب

های معقول ملت  واکنش ۀکنند ینتضمتواند  ملت، می

باشد. چنانچه  هاآنپیش روی  احتمالدر برابر مشکالت 

تواند  ، مییابداین خصلت بین اعضای جامعه رواج 

، ترتیب ینا بهکیفیت واکنش افراد کشور را ارتقا داده و 

المللی  ای بینه در عرصه یزن چانهقدرت ملی را برای 

ای که در  افزایش دهد. نظر به شرایط سیاسی منطقه

های اخیر،  آن قرار داریم و اتفاقات سیاسی سال

های انطباقی و  رسد که خصیصه ضروری به نظر می

های معقول و مناسب در شرایط سخت بین  واکنش

زنی سیاسی و  تا توان چانه ،افراد جامعه ارتقا یابد

یابد )ویک، المل  افزایش  نقدرت ملی در عرصه بی

دیگر، بحث جنگ نرم و  (. ازسوی2003؛ نای، 2014

در  شده مطرحهای اصلی  قدرت نرم،  یکی از بایسته

های اخیر و  یکی از موضوعات مهم در تعیین  سال

 برامنیت ملی و قدرت ملی است. قدرت نرم، بیشتر 

فرهنگ ملی هر اجتماعی متمرکز و دارای سه سطح 

ها و باورهای  مفروضات اساسی و زیرساخت .1: است

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

(. 1331؛ دالور پوراقدم، 2003الگوهای رفتاری )نای، 

تأکید تحقیق حاضر نیز بیشتر بر همین سطح شوم یا 

یکی از  عنوان به یآور تابالگوهای رفتاری است. 

ی رفتاری جمعیت شیوه الگوها ۀکنند یینتع یها مؤلفه

هر ملتی، پشتیبان مهمی در تعیین  ۀدهند ی تشک

المللی خواهد  های بین میزان قدرت آن ملت در عرصه

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

مفهوم قدرت و ضمن تقسیم آن به قدرت نرم و 

ای عناصر آن را در قالب یک طیف از  سخت، در نمایه

ه و دستور را در یک سر طیف قرار رفتارها، توصی

و همکاری و  دهد که مصداق قدرت سخت است می

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

بودن قدرت در آرای نای، نشان  رفتارمحوری و انتزاعی

در تعاریف  یشناخت رواناز اهمیت مفاهیم رفتاری و 

 جدید از قدرت ملی است. 

که  فرض یشپن است تا با این لذا این تحقیق بر آ

تواند با افزایش تحم  شرایط سخت  ملی می یآور تاب

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

این توانمندی روانی و ارائه  یشافزا برعوام  اثرگذار 

 یآور تابآن بپردازد و در ادامه،  ۀمدلی مفهومی دربار

 یآور تابقدرت  ۀدهند یک مفهوم افزایش عنوان بهرا 

 د.کنملی، تبیین 
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ست که ، تحلی  محتوادر این تحقیق کاررفته رو  به

رود.  شمار می ق کیفی بههای تحقی رو  جمله از

سازی و ارائه  ، مدلیپرداز مفهومهای کیفی برای  رو 

(. 1332، 21شوند )کرلینجر کار گرفته می نظریه به

های مربوط به رو  اسنادی در  فنتحلی  محتوا از 

. رو  اسنادی به کلیه استتحقیق علوم اجتماعی 

ها هدف تحقیق با شود که در آن هایی گفته می رو 

و بررسی اسناد و متون برآورده تحلی    مطالعه،

 شود. می

در تحقیق حاضر به شمار  واحدهای محتوایی متون 

امنیت ملی پرداخته شده  است. به  ۀمختلف در حوز

این صورت که در بررسی متون مختلف مربوط به 

آوری از  را که مفهوم تابقدرت ملی، تمام مفاهیمی 

بندی  کرده و با  دسته شمار شود،  می استنباطها آن

جهت تال  شد تا الگویی مفهومی درها مفهومی آن

ارائه گیری قدرت ملی  آوری در شک  تبیین جایگاه تاب

 شود.

 22در این تحقیق برای تحلی  محتوا از الگوی باردن

شده است. او مراح  مختلف  برداری بهره( 1314)

و  یشناخت جامعهتحلی  محتوا را همانند هر بررسی 

 داند: حله اصلی میتجربی، شام  سه مر

 تحلی  ابتدایید 

 آوردن مواد اولیه تحقیق دست بهد 

 بررسی نتایج استنباط و تفسیرد 

 داند: می یتمأموراو مرحله اول را شام  سه 

 انتخاب مدارکی که باید تحلی  شوند.د 

 و اهداف ها هتنظیم فرضید 

هایی که تفسیر نهایی بر مبنای آنها  تعیین معرفد 

 خواهد بود.

گیری در تحلی   گرفتن نمونهاساس، ضمن درنظر براین

به  ،گیرد براساس متون موجود صورت میکه محتوا 

گیری و جامعه پرداخته شد. از بین  بررسی رو  نمونه

فرد از  5شناسی نیز،  دفاعی و روان ۀحوز نظران صاحب

  انتخابکدگذار متون  عنوان بهمتخصصان این دو حوزه 

 ها یبررسسات هماهنگی بین آنها، و بعد از برگزاری جل

محاسبه  اساسبرها  نیز یافته یتدرنهاانجام شد. 

نتایج و  ضریب توافق )کاپا( در مورد مفاهیم استخراج

گزار   1مورد بررسی قرار گرفت که در جدول شماره 

 است.  شده

تحقیق حاضر تمام متون مربوط به قدرت ملی  ۀجامع

های مختلفی است که در مجالت علمی  از دیدگاه

 1330میالدی و  2000سال داخلی و خارجی از 

اند. طبیعی است ادعای  چاپ رسیده شمسی، به

اما  ،تواند واقعی بنماید نمی ،دستیابی به همه متون

حد پژوهشگر برای دستیابی به این متون تاتمام تال  

است که  ذکر یانشااشباع در این مفهوم بوده است. 

در مقاالت،  شده مطرحبودن مفاهیم به جدیدتر باتوجه

به تسریع در چاپ مقاله در مقایسه با کتاب،  توجهبا

 موردنظر ۀجامع عنوان بهتحقیقی د مقاالت علمی  صرفاً

 انتخاب شد.

عنوان  اساسبرمند و  هدف صورت بهگیری  سپس، نمونه

نجام شد. علوم انسانی باشند، ا ۀالت که در حوزمقا

های اقتصادی، از  صورت که مفاهیم زیرساخت این به

گیری کنار گذاشته شد و بیشتر مقاالت  دایره نمونه

های اجتماعی، جغرافیای انسانی،  مربوط به حوزه

 گیری قرار گرفتند.  نمونه ۀو غیره در دایر یشناخت روان

ها و بررسی منابع موجود )ادبیات و  داده وتحلی  یهتجز

، یک مفهوم یآور تابدهد که مفهوم  پیشینه( نشان می

، 23رسیده نیست )بریت و همکاران توافق روشن و به

 صورت بهنیازمند تالشی است تا  رو ینازا(. 2015
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تعریف شود تا از ساختار  یآور تابمشخص مفهوم 

 دامنۀ یآور تابمبهم آن کاسته شود. در تعریف 

کار گرفته شده است که  ههای آماری ب فنای از  گسترده

اند  تحلی  عاملی را اساس کار خود قرار داده عمدتاً

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

نیست و نواقص نظری جدی دارد. در تحلی  عاملی 

شود که مناسب  دو یا سه عام  برجسته می عموماً

وجوه  چراکه ؛نیست یآور تابند تعریف مفهومی مان

در مورد آن با  یپرداز مفهومو  یآور تابمختلف 

، 25شود )مردیث و همکاران می رو روبهمحدودیت 

(. با مرور پیشینه و در قالب رو  تحلی  محتوا، 2011

وجود دارد که  یآور تابچهار بعد اساسی برای تعریف 

 است.  این ابعاد در ادامه بیان شده

شناسدی   در ادبیدات روان  :آمددن چگونگی کناربعد اول: 

انتخداب  « آمددن کنار»و « اسدترس »هدای   واژه ،تحولی

 یآور تداب موضوع  اند تا کارهای اولیه در ارتباط با شده

 یآور تداب  یها واژهبرخی از نویسندگان  .را نشان دهند

اندد و آنهدا را    بدرده  هدم بده کدار    یجا بهآمدن را و کنار

سدری از   کبر داشتن ید  عالوه. اند معادل هم فرض کرده

کسددانی توصددیف  عنددوان بددهآور  هددا، افددراد تدداب ویژگددی

هدا بده رو     چگونه با اسدترس ، اند شوند که آموخته می

 وجود ینباا(. 1113 ،26)کومپاس دشونرو  به کارآمدی رو

سازگارانه در پاسخ به یک بحران یدا   به پیامد یآور تاب

آمدددن پاسددخ کنار کدده یدرحددالدارد، اشدداره اسددترس 

، یشدناخت  روان یرتدأث  یا رفتاری است که یشناخت روان

را کداهش   زا اسدترس هیجانی و جسدمانی رویددادهای   

. بخشدد  مدی  دهد یا پیامدهای مثبت آن را افدزایش  می

 تدر  یچندبعدای  آمدن سازهدر مقایسه با کنار یآور تاب

 هددایی کدده صددرف مدددیریت مطالبددات   اسددت، تددال 

شددوند در اینجددا مدددنظر  زا مددی اسددترس هددای یددتموقع

یا سدازگاری جدز     آمیز یتموفقنیست، بلکه پیامدهای 

 یمددت  کوتداه فرایندد   ،آمددن کنار. آوری است اصلی تاب

نقدش داشدته    یآور تاباست که ممکن است در ایجاد 

پیامدهای مثبت ه آمدن ب، کناریآور تابباشد. برخالف 

عی کند، بلکده ندو   در مواجهه با شرایط ناگوار اشاره نمی

یریت ایدن شدرایط   کوشش رفتاری یا رواندی بدرای مدد   

. در تعریدف  بده پیامددهای آن اسدت    ناگوار بدون توجده 

آمددن دارای  کنارآمدن اعتقاد بدر ایدن اسدت کده کنار    

( کده ایدن   2002عناصر مختلفی اسدت )ریچاردسدون،   

 عناصر عبارتند از:

الف( عنصر شناختی کنارآمدن: اعتقاد بر این است که 

آمدن، درک مثبت از خود و داشتن دید و نگاه کنار

، 21)مستن و رایت استمثبت نسبت به زندگی 

عوام  شناختی  عنوان به(. این دو عام  2010

باال محسوب  یآور تابداشتن  منظور به کننده کمک

معتقدند که پژوهشگران این بعضی از  بر شوند. عالوه می

ایط یک عام  شناختی دیگر در زمان مواجه با شر

وجود دارد. زمانی که افراد با یک موقعیت  زا استرس

ای شناختی سری الگوه شوند، یک رو می هروب زا استرس

ست، ۀ اصلی اعتقادات آنهاتفکر که مربوط به هست

آن  ا فرد بتواند/ یا نتواند از عهدۀشود  ت سبب می

شرایط و موقعیت برآید. بنابراین عام  سوم عنصر 

 رو ینازای و اعتقادی افراد است. شناختی باورهای معنو

عوام  مربوط به عنصر شناختی بعد کنارآمدن در 

نگاه  .2درک مثبت از خود،  .1عبارتند از :  یآور تاب

باورهای معنوی و اعتقادی  .3مثبت نسبت به زندگی و 

 افراد. 

شناختی و  بر عنصر ب( عنصر هیجانی کنارآمدن: عالوه

های  آمدن با موقعیتنقش آن در چگونگی کنار

 ازلحاظباالیی دارند  یآور تاب، افرادی که زا استرس

هیجانی ثبات هیجانی بیشتری دارند )بنانو و 

(. این افراد هیجانات مثبت بیشتری 2001، 23همکاران

، 21)مستن کنند نسبت به هیجانات منفی، تجربه می



 55 آوری روانی ملی    بررسی تحلیلی تاب

J. Military Psychology, Vol. 7, No. 28, Winter 2017 

2001.) 

 صورت بهآور  ج( عنصر ابزاری کنارآمدن: افراد تاب

خود را با تنوع و تغییر سازگار و همراه  یمؤثرمثبت و 

؛ مستن و رایت، 2014، 30کنند )کانتز و همکاران می

های  راهبردتوانند  باال می یآور تاب(. افراد با 2010

، 31آمدن خود را ارتقا دهند )کینگ و روستینکنار

های اجتماعی بیشتری را جستجو  ( و حمایت2010

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

هایی شرکت  گیرند و در فعالیت معنوی ارتباط می

 کنند که به زندگی معنا دهند. می

 انی بازگشت به حالت قبل از تجربۀزم بعد دوم: محدودۀ

به زمانی اشداره دارد   یآور تابزمانی  ۀمحدود: موقعیت

، زا اسدترس  ۀمسدئل ه با مشک  یدا  هکه فرد بعد از مواج

کشد تا بتواند به کارهای روزمره خود بپدردازد   می طول

تواندایی   صدورت  بده گداهی   یآور تداب (. 2004، 32)بنانو

بهنجار حفظ توازن یا تعادل پایدار و باثبات در کارکرد 

)بندانو،   شدود  ، تعریدف مدی  زا اسدترس  افراد بعد از واقعۀ

اگر فردی بتواند در شرایط سدخت   دیگر یانب به(. 2004

نداشددته باشددد و آن را ثابددت نگدده دارد، افددت کددارکرد 

باال را دارد )بریدت و   یآور تابهای  شاخصی از شاخص

(. بازگشت بده جریدان عدادی زنددگی     2016همکاران، 

فاصدله باشدد یدا بعدد از     برگشدت بال  صورت بهتواند  می

 ۀدورنیازمندد یدک    معموالًیافتن پیداکردن. بهبود بهبود

کده نیازمندد    افتدد  یمد اتفداق   یجتددر  بده زمانی است و 

سدطح اولیده اسدت )بندانو،     گذشت زمان و برگشت بده  

زمانی  ۀتوان عناصر بعد محدود اساس می (. براین2014

ن کرد: الف( برگشت بالفاصله، یدوترا به دو صورت زیر 

 ب( برگشت بعد از گذشت زمان.

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

( بعدد از  زا اسدترس  از تجربۀسطح عملکرد اولیه )پیش 

، 33)کددارور زا اسددترسرو شدددن بددا یددک موقعیددت  هروبدد

 بهنجار( یا حفظ تعادل پایدار مربوط به عملکرد 1113

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

از بتواند توازن یا تعادل در عملکدرد را بعدد    کهینابرای 

ح بداالتری از  های سخت حفظ کند، نیازمند سط رویداد

بعدد   است. بنابراین عنصر اولیدۀ  یآور تابرشد یافتگی 

تواندد، سدطح پایده باشدد.      مدی  یآور تداب سطح رشدی 

است که فدرد   یآور تابسطح پایه بیانگر حداق  میزان 

الزم است برای برگشت به عملکرد اولیه، داشته باشدد.  

آوری  به سطوح باالتر رشدد تداب   پژوهشگرانبسیاری از

(. در 2012، 34کننددد )کددازا و میلتددون ره مددینیددز اشددا

، زا استرساز موقعیت  تنها نهسطوح رشدی باالتر، افراد 

دهندد، بلکده از ایدن     کنند و خود را نجات مدی  عبور می

سطح فراتر رفته و گاهی به تغییدر محدیط نیدز دسدت     

؛ کدانتز و همکداران،   2012زنندد )کدازا و میلتدون،     مدی 

 سطوح باالتر رشد است.  ،(. بنابراین عنصر دوم2014

الف( سطح  :اساس بعد سطح رشد دارای عناصر براین

 . استپایه و ب( سطوح باالتر رشد 

اغلدب   یآور تاب: نتایج )یا خروجی( بعد چهارم: محدودۀ

کسدب نتددایج مناسدب و مطلددوب در زمددانی    عنددوان بده 

که فرد در معرض یا مجاورت سختی یا  شود یمتعریف 

گیدرد )کدارور،    (، قدرار مدی  زا اسدترس مشک  )موقعیت 

، 36؛ گددرین و کنددراد1114، 35؛ سددیچتی و تددوکر1113

(. این 2010 ؛ کینگ و روستین،2001؛ مستن، 2002

زای ملی  های استرس تواند موقعیت یا مشک  می مسئله

کندد تدا    به فرد کمک می یآور تاب یگرد عبارت بهباشد. 

موقعیددت ۀ بدده بددازده یددا نتددایج مطلددوبی بعددد از تجربدد

آوری  به مطالعات پیشین تداب  ناخوشایند، برسد. باتوجه

بدده توانددایی افددراد در ایسددتادگی و مقاومددت در مقابدد  

بدترین نتایج و عواقب یدک چدالش یدا یدک موقعیدت      

فدرد بتواندد قدوی،     کده  یطدور  بده استرس، اشاره دارد، 

 یدرست بهنیرومند و متعهد باقی بماند و امور روزمره را 
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، 31متعهد به انجدام آن باشدد )هداب فدول     انجام دهد و

یکدی از   کده  ازآنجدا (. 2015؛ بریت و همکداران،  2011

ه جامعده بدا   هد مهدم درگیدر در هنگدام مواج    یها بخش

ملدی(، اقتصداد    یهدا  اسدترس ) زا اسدترس  های یتموقع

فدردی در   یآور تداب است، الزم است نتدایج حاصد  از   

یکددی از پیامدددهای  عنددوان بددههددای شددغلی  موقعیددت

دهد کده   یات موجود نشان میآوری لحاظ شود. ادب ابت

اساسدی مهدم    که یک سازۀ یآور تابمثبتی بین  رابطۀ

اجرایی در محدیط شدغلی    شناسی است و بازده در روان

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

سری رفتارها تعریف کرده است که انجدام   یک عنوان به

سیدن به اهدداف سدازمان   از آنها، در راستای ر هرکدام

شوند. در موقعیت تحقیق حاضر، عملکرد در  تعریف می

یابدد.  مدا در    راستای رسیدن به اهداف ملی، معندا مدی  

مسددتقیم و  صددورت بددهبسددیاری از مددوارد، عملکددرد را 

گیددریم. عملکددرد  )عینددی( در نظددر مددی مشدداهده قابدد 

یف اسدت کده بده    سطح انجام تکل یرندۀدربرگمستقیم 

یفیت انجدام آن اشداره   فعالیت و همچنین کشدن  کام 

ای ماننددد  ایددن بعضددی از عوامدد  زمیندده بددر دارد. عددالوه

هدددای پیشددددرفت و اعتبددددار   شخصدددیت و انگیددددزه 

قدرار   توجده  مدورد  بودن( فرد نیدز الزم اسدت  اتکا قاب )

 یرمسدتقیم غای بده عملکدرد    گیرد. این عوامد  زمینده  

اسداس   این(. بدر 1113، 31اشاره دارند )بورمن و متوویلو

عنصدر اول )عملکدرد مسدتقیم و عنصدر دوم( عملکددرد     

 باشند.   ( مییرمستقیمغای )یا  زمینه

و سالمت روانی  یآور تابمثبتی بین  براین رابطۀ عالوه

 یگرد عبارت به(. 2011، 40وجود دارد )آوی و همکاران

یکی از نتایج و  عنوان بهتواند  سالمت روانی می

وجه باشد )اپستین و مورد ت یآور تابپیامدهای 

فردی که یک شخص  (. منابع درون2003، 41ماتیاس

زندگی دارد،  یزا استرسبرای مقابله با رویدادهای 

کند )پولی  سالمت فیزیکی و روانی فرد را مشخص می

 یآور تاب(. 2011، 43؛ شتر و دولبیر2010، 42و کوهن

شود  درونی افراد است که سبب می یکی از منابع بالقوۀ

فرد بتواند در برابر سختی و مشکالت، استقامت کند تا 

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

داشتن احساس خوب )سالمت  یآور تابسوم خروجی 

 روانی( و عنصر چهارم سالمت فیزیکی است.

الف(    اساس بعد چهارم، دارای چهار عنصر است: براین

ج( احساس  ،یرمستقیمغعملکرد مستقیم، ب( عملکرد 

 خوب )سالمت روانی(، د( سالمت جسمانی. 

 :روانددی ملددی  یآور تددابنمددایس سدداختاری تحلیددل  

تواندد بده    مدی  یآور تابدر تعریف  شده ارائههای  تحلی 

ملی منجدر شدود و    یآور تابتعریف و تشکی  ساختار 

آزمدایش تجربدی    تدۀ این امکان را فراهم سازد تا بده بو 

 رایدر قالدب جددول نهدایی زیدر بد     . این ساختار یددرآ

هدای تجربدی در    را بدا داده  نظریده محقق امکان آزمون 

 (.2005، 44کند )لوی ها را فراهم می تحلی  چهارچوب
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 روانی ملی یآور تاببه مفهوم  یابیدستجهت  یآور تابنتایج تحلیل محتوای متون مربوط به  . 1جدول 

 ضریب کاپا کلمات تحلیلی ها یرمجموعهز روانی ملی یآور تابابعاد 

 آمدنچگونگی کنار

 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
3/0 

 رفتاری

 آمدن کنار های راهبرد

 اجتماعی های یتحما

 الگوهای معنوی 

3/0 

 محدوده زمانی

 بالفاصله

 زا استرس ۀواقعبعد از 

 کردنبهبودپیدا

 برگشت به سطح اولیه 

3/0 

بعد از گذشت 

 زمان

  کشد یمطول 

 زمانی  ۀدور

  یجتدر به

1 

 سطح رشد
 سطح پایه

 برگشت به سطح عملکرد اولیه 

 بعد از شرایط دشوار  بهنجارعملکرد 

 کنند یم، عبور زا استرساز موقعیت 

3/0 

 1 از این سطح فراتر رفته سطح باالتر

 نتایج ۀمحدود

 عملکرد مستقیم

 کسب نتایج مناسب و مطلوب 

 بازده یا نتایج مطلوبی 

 قوی، نیرومند و متعهد 

 استقامت کند  

1 

عملکرد 

 غیرمستقیم

 اجرایی در محیط شغلی  یبازده

 شدن فعالیت  کام 

 کیفیت انجام کار

3/0 

 سالمت روانی
 داشتن احساس خوب

 سالمت روانی فرد 
1 

 3/0 سالمت فیزیکی فرد سالمت جسمانی
 

 گیری یجهنتبحث و 

تعریف  توان یمنتایج جدول فوق بیانگر آن است که 

 روانی ملی ارائه کرد: یآور تابزیر را از مفهوم 

یا مشک  که در  مسئلهوقتی فردی در معرض یک »

قرار  ،جنگ نرم مطرح است مختلفهای  قالب صورت

گیرد، بتواند در سه سطح شناختی، عاطفی و رفتاری، 

، به سطح قبلی یا یزمان مدتبالفاصله یا بعد از گذشت 

باالتر از آن برسد و عملکرد مستقیم، غیرمستقیم، 

 «قرار نگیرد. یرأثتسالمت روان و جسمانی او تحت 

 ،روانی ملی یآور تابد، شکه مطرح طور همان، درواقع

شناسی اجتماعی که  روان ۀای است در حوز سازه

کوشد عملکرد فرد را در مواجهه با ابعاد مختلف  می
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جنگ نرم مصون ساخته و او را در مواقع لزوم که 

تغییر باورها، فرهنگ و اعتقادات سیاسی و  ،هدف

فرهنگی و رفتاری است، مقاوم سازد تا بتواند عملکرد 

مثبت و مقاوم داشته و در کارکردهای روانی و 

 اجتماعی مورد تزلزل قرار نگیرد.

(، ریچاردسون 1113ها، با آنچه کومپاس ) این یافته

(، کانتز و همکاران 2010(، مستن و رایت )2012)

(، کینک و روستین 2010(، مستن و رایت )2014)

(، 2014(، بنانو )2015(، بریت و همکاران )2010)

(، 2014(، کانتز و همکاران )2012کازا و میلتون )

(، گرین و 1114(، سیچتی و توکر )1113کارور )

 (، کینگ و روستین2001(، مستن )2002کنراد )

(، پلی و کوهن 2003(، اپستین و ماسیاس )2010)

 ،اند ( مطرح کرده2011(، و شتر و دولبیر )2010)

همخوان است. البته محقق معتقد است که این موضوع 

های بعدی مورد سنجش و  بایستی در قالب تحقیق

ملی قرار گیرد تا  یها حوزهمیدانی در  های یابیارز

تری در حیطه عملیاتی از  دقیق های یابیارزبتوان به 

تحقیقی  هایپیشنهاد عنوان بهآن دست یافت، لذا 

به ساخت ابزاری در این مورد دست زد تا  توان یم

آوری  سطح تاب ازلحاظبتوان عملکرد افراد جامعه را 

روانی در برابر عوام  خطرساز جنگ نرم که جنگ 

ایی عملی ه آینده است، سنجید و در ادامه بتوان برنامه

 تک تک یساز مقاومکردن و  و عملیاتی برای واکسینه

 ،های دشمنان جامعه اد جامعه در برابر خصومتافر

 ارائه کرد.

 نوشت پی

1. power 
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