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In the last few decades, several studies have been conducted on the psychological con-
structs associated with the experience of crisis; the main focus of which was on the con-
cept of resilience. Resilience is the ability to problem-solving and being adapted to critical 
situations. In other words, resilience is the extent to which an individual resists when 
encountering serious socio-economic and psychological problems and crises, and more 
importantly, the ability to overcome these difficult situations. Researchers have long 
explored the determinants of resilience; however, this research aimed to conceptualize 
cultural resilience. In this type of resilience, cultural-concerned abilities are studied to not 
suffer in difficult circumstances, to be adapted to, and to be able to properly behave as 
before. Methodologically, this was a systemic review study. The keywords of “Resilience”, 
“Community”, “Culture”, and “Hardness” were searched from Pubmed, Google Scholar, 
Science Direct, Magiran, and SID databases with “AND” index. Finally, 23 relevant articles 
were included. Given the interdisciplinary studies, a definition of this construct was ob-
tained; cultural resilience is the capacity and ability to cope with the crisis with the help 
of historical methods, myths, customs, and group beliefs. In addition, its components 
include dependency, trust, commitment, the feeling of pride, and collectivism.
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در چند دهه اخیر مطالعات متعددی در مورد سازه های روان شناختی مرتبط با تجربه بحران صورت گرفته 
است که تمرکز اصلی این مطالعات بر مفهوم تاب آوری است. تاب آوری توانمندی حل مسئله و سازگاری 
در شرایط بحرانی است، یعنی زمانی که دچار مشکالت و بحران های جدی روانی، اجتماعی و اقتصادی 
می شویم، چقدر می توانیم مقاوم باشیم و مهم تر اینکه آیا قدرت برون رفت از این شرایط دشوار را داریم یا 
خیر. این سازه که از ارکان جنگ نرم است، میزان انعطاف ما را نشانه رفته است. سال هاست که پژوهشگران 
عوامل شکل دهنده تاب آوری را بررسی کرده اند، اما این پژوهش به دنبال مفهوم پردازی نوعی از تاب آوری 
به نام تاب آوری فرهنگی است که طی آن توانمندی هایی که فرهنگ در اختیار ما می گذارد که در شرایط 
دشوار دچار آسیب نشویم، سازگار شویم و مثل قبل رفتار مطلوب داشته باشیم، مطالعه می شود. این 
بررسی از لحاظ روش شناسی یک مطالعه مروری سیستماتیک بود. در این پژوهش کلیدواژه های تاب آوری 
)Resilience(، اجتماع )Community(، فرهنگ )Culture( و سرسختی )Hardness( در مقاالت فارسی و 
انگلیسی ثبت شده در پایگاه های الکترونیکی پابمد، گوگل اسکالر، ساینس دایرکت، مگ ایران و پایگاه مرکز 
اطالعات جهاد دانشگاهی با اندکس »و« یا »and« در بازه زمانی سال 1990 تا 2018 جست وجو شدند. 
مقاالت به دست آمده در مراحل چندگانه  ارزیابی شدند و در نهایت بررسی نهایی روی 23 مقاله انجام شد. 
درنتیجه مطالعات بین رشته  تعریفی از این سازه به  دست می آید: تاب آوری فرهنگی ظرفیت و توانمندی 
مقابله با بحران و حل آن به کمک اسلوب های تاریخی، اسطوره، آداب و رسوم و باورهای فرهنگی است و 

مؤلفه های نظری آن شامل تعلق و ریشه دار بودن، اعتماد، تعهد، حس غرور و جمع گرایی است.

کليدواژه ها: 
 تاب آوری، فرهنگ، 

سازگاری، حل  مسئله
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مقدمه

انسان معاصر همچون انسان اولیه یاد گرفته که در 
مقابل تهدیدات، توان مقابله داشته باشد. با این تفاوت 
که انسان اولیه صرفاً با ابزار )سخت افزار( به دنبال 
پایداری بود، حال آنکه انسان معاصر با عملکردهای 
است.  شرایط  بر  چیرگی  دنبال  به  روانی  پیچیده 
زندگی در دنیای جدید آوردگاه تنش های )از بالیای 
طبیعی تا تأثیرات جنگ و مشکالت اقتصادی و...( 

پی درپی و مضاعف است. 

شرایط  می تواند  واکنش ها  نحوه  دیگر،  سوی  از 
نیم  قرن  تقریباً  وجود  با  کند.  متشنج  به شدت  را 
عمومی،  سیاست های  و  هماهنگ  تحقیقات  از 
ناامید شده است تا  دولت ایاالت متحده همچنان 
آسیب پذیری جامعه را به خطرات طبیعی کاهش 

دهد )کاتر، 2008(.

باید اذعان داشت که آسیب پذیري نشانه ضعف 
برابر دشواري  نیست. هیچ کس مقاومت مطلق در 
ندارد، اما سخت رویی زخم خوردن و آسیب ندیدن 
است.  تاب آوری  آن،  از  باالتر  مرتبه  یک  و  است 
در   )1992( ورنر  سوی  از  ابتدا  تاب آوری  مفهوم 
حوزه روان شناسی رشد مطرح شد، ولی به  تدریج 
به حوزه های دیگر روان شناسی مانند روان شناسی 
ایده  وارد شد.  نیز  بالینی  اجتماعی و روان شناسی 

ورنر تابع فعالیت های پیاژه شکل می گیرد. 

بررسی  را  عادی  شرایط  در  حل  مسئله  پیاژه 
در  کودک  اگر  بداند  می خواهد  ورنر  اما  می کند 
شرایط تنش زا قرار بگیرد چقدر می تواند مثل قبل 
موفق باشد. گارمزی و ماستن )1991( تاب آوری را 
»یک فرایند، توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز 

با شرایط تهدیدکننده« تعریف کرده اند. 

به  بیان  دیگر، تاب آوری، سازگاری مثبت در واکنش 
به شرایط ناگوار است )والر، 2001(. تاب آوری قابلیت 
فرد در برقراری تعادل زیستی ـ روانی و معنوی در 
مقابل شرایط مخاطره آمیز است )کانر و دیویدسون، 

 .)2003

جویس و همکاران )2010( نیز تاب آوری را توانایی 
افراد یا گروه ها برای پیشبرد اهداف و حل مشکل در 
مواقع سختی و یا توانایی افراد برای تداوم بهزیستی 
روانی و فیزیکی در صورت وجود بدبختی و مصائب 
رویداد  حین  در  افزایش یافته  سازگاری  توانایی  و 
تاب آوری  مفهوم  ترتیب،  بدین  می دانند.  استرس زا 
چقدر  بحرانی  موقعیت  یک  در  که  می دهد  نشان 
و همچنین چه  باشیم  با شرایط سازگار  می توانیم 
راه حل منطقی را برای عبور از بحران ترسیم می کنیم.

تاب آوري ممکن است به اشتباه نوعي رواقي گري1 
و خویشتن داري تعبیر شود )یعني بردباري در برابر 
درحقیقت،  تاب آوري  که  حالی  در  رنج(،  و  درد 
مدیریت احساسات است، نه سرکوب آن ها. براي آن 
که حق فالسفه رواقي باستان حفظ شود، باید گفت 
که هدف آن ها داشتن زندگي عاري از احساس نبود، 
بلکه آن ها مي خواستند راهي پیدا کنند که احساسات 

منفي کمتري را تجربه کنند )ایرواین، 2009(. 

اما در اصل ریشه تاب آوری به جنبش روان شناسی 
مثبت گرا برمی گردد. این رویکرد، هدف نهایی خود را 
شناسایی سازه ها و شیوه هایی می داند که بهزیستی و 
شادکامی انسان را به  دنبال دارند. از این  رو، عواملی 
که سبب سازگاری هرچه بیشتر آدمی  با نیازها و 
تهدیدهای زندگی می شوند، بنیادی ترین سازه های 
مورد پژوهش این رویکرد هستند )مک کالو، 2000(. 

در  ویژه ای  جایگاه  تاب آوری  میان،  این  در 

1. Stoicism
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حوزه های روان شناسی تحول، روان شناسی خانواده 
و بهداشت روانی یافته است، به  طوری  که هر روز بر 
شمار پژوهش های مرتبط با این سازه افزوده می شود. 
بدین ترتیب، مفهوم تاب آوری در این مکتب مورد 

تأکید نظری و مطالعاتی قرار می گیرد. 

برای درک این مفهوم ابتدا باید مفهوم سخت رویی 
مفهوم  می دهند  نشان  بررسی ها  کرد.  مطالعه  را 
برمی گردد، هنگامی که  به دهه 1950  سرسختی 
کتل مفهوم ذهن سخت2 را به عنوان یکی از شانزده 

ویژگی عاملی یا اولیه شخصیت مطرح کرد. 

یا  سخت  ذهن  کتل3  عاملی  شانزده  پرسش نامه 
یکدنده4 را در مقابل ذهن حساس5 )نرم خویی(6 ارزیابی 
مستقل،  افرادی  سخت،  ذهن  دارای  افراد  می کرد. 
گاهی خودبین7 هستند،  و  مسئولیت پذیر،  واقع بین، 
اما افراد دارای ذهن حساس، افرادی نرم خو، حساس، 

تندمزاج8، وابسته و هیجانی در نظر گرفته شدند. 

ادبیات  به  اما به طور دقیق تر مفهوم سرسختی 
پزشکی بر می گردد و زمانی معرفی شد که کوباسا 
شخصیتی  تفاوت  دریافتند   )1982( همکاران  و 
سالم،  ولی  باال  استرس  دارای  افراد  بین  آشکاری 
دارد.  وجود  بیمار  ولی  باال  استرس  دارای  افراد  با 
شخصیتی  تفاوت  این   )1982( دیگران  و  کوباسا 
از  )استفاده  عنوان  به  که  نامیدند  سخت رویی9  را 
منابع خود برای ارزیابی، تفسیر و پاسخ به عوامل 

استرس زاها( تعریف می شود. 

2. Tough-mindedness
3. 16 PF (Personality Factor)
4. Persistent
5. Sensitive
6. Tender Minded
7. Smug
8. Temperamental
9. Hardness

طبق مدل نظری کوباسا، سخت رویی شامل سه 
کنترل،  است.  چالش12  و  تعهد11  کنترل10،  مؤلفه 
یعنی افراد به جای اینکه تحت کنترل شرایط باشند، 
توانایی خود را در مواجه  شدن با بسیاری از چیزها به 
طور هم زمان نشان می دهند. تعهد به این معنی است 
که افراد مسئولیت شرایط ایجاد شده را به طور فعال 
به عهده می گیرند و با وجود مشکالت، اهدافشان 
را دنبال می کنند. چالش به افراد کمک می کند تا 
تهدیدهای بالقوه را با وجود تغییرات مداوم به عنوان 
فرصتی برای رشد و پیشرفت فردی در نظر بگیرند. 

بعدها کالف و همکاران )2002( یک خرده  مقیاس 
دیگر به نام اعتماد13 را به مدل کوباسا اضافه کردند 
وجود  با  خودباوری،  حفظ  توانایی  معنای  به  که 
شکست خوردن و مرعوب نشدن از سوی حریفان 

و رقیبان است. 

رویکردهای مختلف روان شناسی به توانمندی های 
دفاعی متنوعی اشاره دارند که علیه تنش و با هدف 
سازگاری راه اندازی می شوند. روان کاوان مکانیزم های 
دفاعی14 را مطرح می کنند که عبارت است از سازوکاری 
ناهشیار که »من« علیه اضطراب فعال می کند تا تنش 

را از هشیاری دور کند )بشارت، 1386(. 

و   الزاروس  همچون  شناختی  روان شناسان 
مطرح  را  مقابله ای15  سبک های   )2008( فولمکن 
کردند که عبارت است از تالش هشیارانه ما برای 

کاهش تنش و چیرگی بر شرایط ناگوار. 

به عبارت دیگر، سبک های مقابله ا ی مجموعه ای 

10. Control
11. Commitment
12. Challenge

 13. Confidence
14. Defence Mechanism
15. Coping Strategies
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فرد است که در  رفتاری  و  از تالش های شناختی 
جهت تعبیر و تفسیر و اطالح یک وضعیت تنش زا 
به کار می رود و منجر به کاهش رنج ناشی از آن 
می شود. در نهایت، روان شناسان مثبت نگر همچون 
که  کرده اند  تأکید  تاب آوری16  مفهوم  بر  سلیگمن 

مزیت متمایزی از توانمندی های مطرح شده دارد. 

ما کمک می کند  به  مکانیسم های دفاعی صرفاً 
)خدامرادی  کنیم  دور  هشیاری  دامنه  از  را  تنش 
مقابله  و همکاران، 1392( و همچنین سبک های 
)هیجان مدار17 و مسئله مدار18( یک پاسخ هیجانی در 
مقابل بحران برای فاصله گرفتن از آن )برای مثال 
قدم زدن در پارک یا گوش دادن به موسیقی یا گریه 
کردن بعد از فقدان محبوب( و یا میل ما به بررسی 
شرایط به وجود آمده و تالش  برای اقدامات سازنده 
برای رفع تنش است )برای مثال دانشجویی که به 
جای اعتراض به نمره پایین تالش دارد در آن درس 

مسلط شود( )کریمی ثانی، 1397(. 

همان طور که ذکر شد این دو متغیر تالش ما برای 
کاهش تنش یا حداکثر بررسی جوانب متعدد برای حل 
مسئله را نشان می دهد. افراد تاب آور به عنوان کسانی 
توصیف می شوند که آموخته اند چگونه با استرس ها به 

روش کارآمدی روبه رو شوند )بونانو، 2008(. 

با وجود این، تاب آوری اشاره به پیامد سازگارانه 
در پاسخ به یک بحران یا استرس دارد، در حالی که 
کنار آمدن )سبک های مقابله ای( پاسخ روان شناختی 
یا رفتاری است که تأثیر روانی، هیجانی و جسمانی 
رویدادهای استرس زا را کاهش می دهد یا پیامدهای 

مثبت آن را افزایش می بخشد )داوی، 2003(.

 16. Resilience
17. Emotional Coping Strategy
18. Problem Solving Coping Strategy

در  را  تاب آوری  که   )2003( دیویدسون  و  کانر 
داده اند،  قرار  مطالعه  مورد  اجتماعی  حوزه های 
معتقدند تاب آوری، تنها پایداری در برابر آسیب ها 
فعال  شرکت  بلکه  نیست،  تهدیدکننده  شرایط  یا 
را  تاب آوری  آن ها  است.  محیط  در  فرد  سازنده  و 
توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی ـ روانی در 
شرایط خطرناک می دانند. افزون بر این، پژوهشگران 
با  خود  ترمیم  نوعی  تاب آوری  که  باورند  این  بر 
پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است 

)اینزلیچتا، آرونسون، گودومک کی، 2006(. 

تاب آوری به قابلیت سازگاری انسان در مواجهه 
با بالیا یا فشارهای جانکاه، غلبه بر شرایط یا حتی 
یافتن انگیزه مضاعف اطالق می شود. این خصیصه 
با توانایی درونی شخص و مهارت های اجتماعی و 
لوکاس،  )دینر،  می شود  متبلور  محیط  با  تعامل 

شیمک و هلیول، 2009(. 

تاب آور  افراد  ایساکسون )2002(  نظر  اساس  بر 
باشند،  داشته  خودکنترل  اَعمال  بر  هستند  قادر 
خود را از سردرگمی  برهانند و دستگاه های حمایت 
فراهم  گسترده تری  خانوادگی  روابط  و  اجتماعی 
بهتر کمک کنند.  برای سازگاری  آنان  به  تا  کنند 
محققان برای این افراد که در شرایط ناگوار و پرخطر 
پیامدهای نامطلوب را نشان نمی دهند، اصطالحات 
دیگری مثل آسیب ناپذیر19، مقاوم در برابر استرس20 

و سرسخت21 به  کار برده اند.

 از سوی دیگر، تاب  آوری اجتماعی22 برای نخستین 
بار از سوی هولینگ )1973( برای توصیف »میزان 

19. Unvulnerable
20. Stress Resistant
21. Hardy
22. Community Resilience
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پایداری سیستم ها و توانایی آن ها در جذب23، تغییر 
و اختالل24 و همچنین نوع روابط میان جمعیت ها یا 

متغیرهای دولتی« به کار رفت. 

همچنین در این زمینه پلینگیر و بیلینگ )2012(، 
تاب آوری،  در  فرهنگی  مؤلفه های  نقش  بررسی  با 
بررسی کرده اند که چگونه انسان با پیچیدگی های 
تغییر در دنیای معاصر، سازگارانه تعامل داشته و دوام 
آورده است. آنچه به طور کلی پلینگیر و بیلینگ در 
ارتباط بین تاب آوری و فرهنگ جسته اند، این است 
که فاکتورهای فرهنگی چگونه در سازگاری انسان 

نقش دارند.

از این پژوهش ها چنین برمی آید که صرف نظر از 
فاکتورهای زیستی و روان شناختی مرتبط با متغیر 
در  مؤلفه  این  کیفیت  و  میزان  تنوع،  تاب آوری، 
فرهنگ های مختلف یکسان نیست. مفهوم تاب آوری 
می تواند با مفاهیم دیگر مرتبط با جنبه های مختلف 

فردی، اجتماعی و معنوی همراه باشد. 

با توجه به اینکه چنین به نظر می رسد که برخی 
جای  خود  در  تاب آورتری  مردمان  فرهنگ ها،  از 
داده اند، این سؤال خلق شده است که آیا می توان 
را  تاب آورانه«  »فرهنگ  عنوان  با  ترکیبی  عبارتی 
اشتراک  نزدیک ترین  که  سازه ا ی  ساخت.  مطرح 
معنایی را با تاب  آوری اجتماعی دارد. در این راستا 
پژوهش حاضر با یک رویکرد کیفی و تفسیری و با 
مروری بر رویکردهای مختلف قصد داشته است از 
دریچه فرهنگ به تاب آوری بنگرد تا از این طریق 
امکان پرداختن به مفهومی تحت عنوان »تاب آوری 

فرهنگی« را فراهم کند. 

23. Absorb
24. Change and Disturbance

1. روش شناسی پژوهش

به منظور مرور پژوهش های انجام شده مرتبط با 
هدف تحقیق از مطالعه مروری نظام مند25 استفاده 
سازه های  محور  حول  مفاهیم  جست وجوی   شد. 
تاب آوری و سخت رویی و مؤلفه های مرتبط با آن بوده 
است. بدین منظور کلیدواژه های تخصصی تاب آوری،  
اجتماع، فرهنگ و سرسختی در مقاالت فارسی و 
انگلیسی ثبت شده در پایگاه های الکترونیکی گوگل 
مگ یران29 ،   پابمد28،  دایرکت27،  ساینس  اسکالر26، 
پایگاه مرکز اطالعات جهاد دانشگاهی30 و با اندکس 
»و« یا   »and « در بازه زمانی سال 1980 تا 2018 
مراحل  در  به دست آمده  مقاالت  جست وجو شدند. 

چندگانه  ارزیابی شدند )تصویر شماره 1(.

معیار خروج مقاالتی بودند که از مفاهیم مورد نظر 
تعریف نوآورانه ای ارائه نداده باشند و صرفاً بازگویی 
مطالعات قبلی باشند. با این شرایط تعداد مقاالت 
غیر تکراری از مرحله بررسی عنوان تا بررسی متن 
کامل مقاله از 84 به 31 عنوان مقاله کاهش یافت. 
در مرحله مرور متن کامل مقاالت نیز هشت مقاله 
به دلیل دارا نبودن معیارهای ورود حذف شدند و 

در نهایت بررسی نهایی روی 23 مقاله انجام شد.

2. يافته های پژوهش

قبلی  یافته های  مرور  به  توجه  با  بخش  این  در 
مرتبط با سازه تاب آوری، این پژوهش ها در دو گروه 
دسته بندی شده اند. گروه اول که تاب آوری را صرفاً 
به مثابه یک متغیر فردی نگریسته اند و گروه دوم که 

25. Systematic Review
26. Google Scholar
27. ScienceDirect
28. Pubmed
29. Magiran
30. SID
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تاب آوری اجتماعی را مد نظر داشته اند.  

تاب آوری به مثابه یک خصیصه فردی

بافتار  بر  بیشتر  این حوزه، مطالعه تاب آوری  در 
در  که  اشخاصی  فردی  خصیصه های  شناسایی 
متمرکز  می کنند،  زندگی  خطرزا  موقعیت های 
اول  گروه  مطالعات   .)1 شماره  )جدول  است  بوده 
کرد  دسته بندی  پژوهشی  موج  در سه  می توان  را 

)جدول شماره 2(.

1.2. موج اولـ  خصيصه تاب آوری

از دیدگاه تاریخی، اولین موج بررسی تاب آوری، بر 
شناسایی توانایی های یک فرد، متمرکز بود. ویژگی و 

فرض تاب آوری این است که افراد، دارای توانایی هایی 
هستند که به آن ها کمک می کند تا علی رغم شرایط 
ناگوار به بقای خود ادامه دهند. البته این نکته که 
تاب آوری، نوعی یادگیری است یا بخشی از ماهیت 
در  پژوهشگران  که  است  موضوعی  فرد،  ژنتیکی 
به  می توان  موج  این  در  هستند.  آن  بررسی  حال 
همکاران  و  گارمزی   )1990( ماستن  فعالیت های 
)1991( و بررسی ورنر و اسمیت )1992( اشاره کرد. 
موج اول به شناسایی ویژگی های تاب آوری منجر شد 
که به افراد کمک می کند تا از شرایط ناگوار، بدون 
آسیب خارج شوند. پس ویژگی اصلی تاب آوری، یک 

عامل محافظتی در نظر گرفته  شده است.

تصویر 1. چارت مراحل بررسی و انتخاب مقاالت مرتبط
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2.2. موج دومـ  فرايند تاب آوری

موج دوم پاسخ به این پرسش است که تاب آوری 
این عقیده وجود دارد که  چگونه کسب می شود؟ 
تاب آوری طی یک فرایند شکست و انسجام مجدد 
به دست می آید. ریچاردسون و همکاران )1990( 
بررسی  را  ناهشیار(  یا  )هشیار  تاب آوری  عملکرد 
کردند. ریچاردسون یک الگوی خطی ارائه می دهد 
که طی آن اوالً، یک تعامل زیستی، روانی و معنوی 
وجود دارد. ثانیاً، تعامل اصلی مرتبط با فوریت های 

زندگی است که ابتدا ازهم گسیختگی تجربه می شود 
مجدد  انسجام  برای  انتخاب  و  آمادگی  سپس  و 
صورت می گیرد. این مدل تابع همان تعادل حیاتی 
والتر کنن است که می گوید تنش و ازهم گسیختگی 
حاصل به  خوردن تعادل زیستی ما است. تنش، زمانی 
نیازی  و  دارد  وجود  کمبودی  که  می شود  حاصل 
تجربه می شود و اینجا انرژی روان شکل  می گیرد که 
بتوانیم خودمان را به سطح تعادل برسانیم. )حرکت 
از ازهم گسیختگی به تعادل(. بر اساس این الگو، افراد 

جدول 1. مفهوم پردازی تاب آوری به مثابه یک خصیصه روان شناختی فردی

تعريف از تاب آوریمطالعه

سازگاری و موفقیت کودک در حل مسائل در شرايط تنش زاورنر )1992(

ريچاردسون و 
همکاران )1990( 

برای تاب آوری يک الگوی خطی وجود دارد که طی آن اواًل يک تعامل زيستی، روانی و معنوی وجود دارد. ثانیاً، 
تعامل اصلی مرتبط با فوريت های زندگی است که ابتدا ازهم گسیختگی تجربه می شود و سپس آمادگی و انتخاب 

برای انسجام مجدد صورت می گیرد.
شکست ناپذير بودنگارمزی )1985( 

عدم آسیب پذيری ورنر و اسمیت )1982(
گارمزی و ماستن 

يک فرايند، توانايی يا پیامد سازگاری موفقیت آمیز با شرايط تهديدکننده)1991( 

سازگاری مثبت در واکنش به شرايط ناگوار  والر )2001(
 کانر و ديويدسون 

قابلیت فرد در برقراری تعادل زيستی ـ روانی و معنوی در مقابل شرايط مخاطره آمیز)2003(

جويس و همکاران 
 )2010(

توانايی افراد يا گروه ها برای پیشبرد اهداف و حل مشکل در مواقع سختی و يا توانايی افراد برای تداوم بهزيستی 
روانی و فیزيکی در صورت وجود بدبختی و مصائب و توانايی سازگاری افزايش يافته هنگام رويداد استرس زا

بنیادی ترين سازه روان شناسی مثبت که سبب سازگاری هرچه بیشتر آدمی  با نیازها و تهديدهای زندگی می شودمک کالو )2000(

مهارت چگونگی رويا رويی با استرس ها به روش کارآمدبونانو )2008(

تاب آوری نقطه مقابل آسیب پذيری است که بیانگر فرايند توانايی و سازگاری موفقیت آمیز افراد علی رغم وجود مدی و کوشابا )2005( 
استرس و موقعیت های تهديد کننده است

تاب آوری اشاره به پیامد سازگارانه در پاسخ به يک بحران يا استرس دارد، در حالی که سبک های مقابله ا ی پاسخ داوی )2003(
روان شناختی يا رفتاری است که تأثیر روانی، هیجانی و جسمانی رويدادهای استرس زا را کاهش می دهد 
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این فرصت را می یابند که از میان ازهم گسیختگی 
برنامه ریزی شده با واکنش به رخدادهای محیطی، به 
صورتی هشیار یا ناهشیار، پیامدهای ازهم گسیختگی 

خویش را انتخاب کنند. 

انسجام مجدد تاب آورانه به تطابقی گفته می شود 
که به رشد، آگاهی، درک خود و حاالت تاب آوری 
منجر می شود که فرد در نقطه ای از زمان، خود را با 

موقعیتش در زندگی سازگار کرده است. 

استفاده از واژه تعادل زیستی و روانی، به  منظور 
توصیف حاالت سازگارانه ذهن و بدن است. جنبش 
تاب آورانه این باور را مطرح می کند که تاب آوری و 
انسجام مجدد تاب آورانه، بیشتر یک رشد یا سازگاری 
به  واسطه ازهم گسیختگی است تا بهبود یافتن یا 

کارکرد قبلی را بازیافتن. 

3.2. موج سومـ  نظريه تاب آوری

انسجام مجدد تاب آورانه برای رشد به انرژی نیاز 

دارد و طبق نظریه تاب آوری، منبع معنوی و ذاتی 
است. یکی از عبارات نظریه تاب آوری این است که 
نیرویی در درون هر فرد وجود دارد که او را به سمت 
خود شکوفایی، نوع دوستی، خرد و هماهنگی سوق 

می دهد. این نیرو یک منبع معنوی دارد. 

پرسشی که به موج سوم بررسی تاب آوری منجر 
به  که  انگیزشی  و  انرژی  منبع  که  بود  این  شد، 
انسجام مجدد تاب آورانه منجر می شود، چیست و 
در کجاست؟ چه چیزی کودک را تاب آور می سازد؟ 

از نظر مفهومی  کار روی تاب آوری، تبیین کننده این 
موضوع است که ما نیازمندیم تا هدف های مثبت را در 
اولویت قرار دهیم. ارتقا تحول و شایستگی، حداقل به 
اهمیت پیشگیری از وقوع مشکالت است و درواقع به 

نتایج یکسانی منجر می شود )محمدی، 1384(.

جدول 2. موج های تاب آوری )کرد میرزا، 1392(

برآيندتوصيفموج های تاب آوری

موج اول
تاب آوری  کیفیت های  پديدارشناختی  توصیف های 
افراد و نظام های حفاظتی که موفقیت های شخصی 

و اجتماعی را پیش بینی می کند.

به  که  حفاظتی  عوامل  دارايی ها،  کیفیت ها،  فهرست 
افراد کمک می کند از میان مصیبت ها )مثل عزت  نفس،        

کنند. رشد   )... و  حمايتی  نظام  خود کارآمدی، 

موج دوم
تاب آوری فرايند کنار آمدن با استرس و شرايط ناگوار 
تغییر، به شیوه ای است که منتج به تعیین، تقويت و 

غنی سازی عوامل حفاظتی می شوند.

فرايند تخريبی و انسجام مجدد برای کسب کیفیت های 
تاب آور بودن دلخواه که در موج اول توصیف  شده است 
دانش آموزان  و  مراجعان  به  که  الگويی  می دهد،  شرح  را 
کمک می کند، بین انسجام مجدد تاب آورانه، انسجام مجدد 

برگشت به نقطه مواجهه،  يکی را انتخاب کنند.

موج سوم
شناسايی چند نظامی پست مدرن1 نیروهای انگیزشی 
درون افراد و گروه ها و خلق تجاربی که تقويت کننده 

فعال سازی و بهره برداری از نیروها هستند.

به مراجعان کمک می کند تا نیرويی که شخص را به  سوی 
تخريب ها  از  تاب آورانه  مجدد  انسجام  و  خودشکوفايی 

کنند. برمی انگیزد، کشف 

 1. Postmodern multidisciplinary identification
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جدول 3. مفهوم پردازی تاب آوری به مثابه یک متغیر روان شناسی اجتماعی

تعريف از تاب آوریمطالعه

تاب آوری، تنها پايداری در برابر آسیب ها يا شرايط تهديدکننده نیست، بلکه شرکت فعال و سازنده فرد کانر و ديويدسون )2003(
در محیط است

اينزلیچتا، آرونسون، گودومک 
کی )2006(

تاب آوری نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی پس از رويارويی با محیط 
است استرس زا 

دينر، لوکاس، شیمک و هلیول 
)2009(

تاب آوری به قابلیت سازگاری انسان در مواجهه با باليا يا فشارهای جانکاه، غلبه بر شرايط يا حتی يافتن 
انگیزه مضاعف اطالق می شود. اين خصیصه با توانايی درونی شخص و مهارت های اجتماعی و تعامل 

با محیط متبلور می شود 

افراد تاب آور قادر هستند بر اعمال خود کنترل داشته باشند، خود را از سردرگمی  برهانند و دستگاه های ايساکسون )2002(
حمايت اجتماعی و روابط خانوادگی گسترده تری فراهم کنند تا به آنان برای سازگاری بهتر کمک کنند

تاب  آوری اجتماعی میزان پايداری سیستم ها و توانايی آن ها در جذب، تغییر و اختالل و همچنین نوع هولینگ )1973(
روابط میان جمعیت ها يا متغیرهای دولتی است

فاکتورهای فرهنگی باعث سازگاری انسان با پیچیدگی های تغییر در دنیای معاصر شده و تعامل سازگارانه پلینگیر و بیلینگ )2012(
و دوام را به دنبال داشته اند

 زيمرمن و همکاران )2015(
يک فرايند عملکرد پويا است و در نتیجه از تجارب فردی، شرايط محیطی و آثار تجارب مثبت و پايدار 
حاصل يادگیری، توانايی گذر و تقابل با مسائل و غلبه بر استرس و بحران ها )تاب آور شدن( شديداً 

تأثیرپذير است

راتر )1993(

تاب آوری عالوه بر مؤلفه های فردی می تواند فاکتورهای محیطی نیز داشته باشد. تاب آوری به طور 
ضمنی نشان دهنده تغییر است، ولی می تواند يک عامل تدريجی نیز باشد. اين باور غلط است که تصور 
شود تاب آوری در هر شرايط مخاطره آمیزی به يک میزان قابل کاربرد است و اينکه ويژگی درونی فرد 
بوده يا اينکه تغییرناپذير است، بلکه اواًل، تاب آوری يک سازه تقابلی است و ثانیاً، تغییرپذير است. به اين 
ترتیب است که تاب آوری يادگیری جديدی محسوب می شود که با توجه به شرايط مختلف، عملکردهای 

متمايزی را در پیش خواهد گرفت
کامپفر )2005(: مدل تبادلی 

تاب آوری 
تاب آوری عالوه بر اينکه يک فرايند است، پیامد نیز محسوب می شود، يعنی حاصل تجربه، شکست، 

عکس العمل ها، انسجام  اولیه و انسجام مجدد است

 کاتر و همکاران )2008(

سازه تاب آوری اجتماعی با درک بحران، توان مقابله و همچنین، سازگاری با شرايط، توانايی سیستم 
دارد.  سروکار  جديد،  تهديد  يک  به  پاسخ  در  يادگیری  و  تغییر  دوباره،  سازماندهی  برای  اجتماعی 
زيرساخت ها  اقتصاد، سازمان ها،  از: محیط زيست، جامعه،  اجتماعی عبارت اند  تاب آوری  شاخص های 

اجتماعی شايستگی  و 

کوهن و همکاران )2015(

تاب  آوری اجتماعی به سرمايه اجتماعی، حمايت اجتماعی، اطالعات، ارتباطات، سیستم ها، زيرساخت ها 
و خودکارآمدی جمعی يک گروه گفته می شود که در شرايط بحرانی برای سازگاری و حل مسئله به کار 
می آيد. مؤلفه های تاب  آوری اجتماعی عبارت اند از: رهبری، کارايی جمعی، آمادگی، دلبستگی اقلیمی و 

اعتماد اجتماعی.
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و  تاب آوری  پيوند  اجتماعی؛ حلقه  تاب آوری   .4.2
فرهنگ

عنوان  به  تاب آوری صرفاً  این حوزه، مطالعه  در 
بلکه این  یک خصلت ذاتی در فرد مطرح نیست، 
توانایی در مراحل رشد از تعامل بین فرد و محیط 
آموخته می شود )جدول شماره 3(. پس تاب آوری 
یک فرایند عملکرد پویا است و درنتیجه از تجارب 
فردی، شرایط محیطی و آثار تجارب مثبت و پایدار 
با مسائل و  حاصل یادگیری، توانایی گذر و تقابل 
غلبه بر استرس و بحران ها )تاب آور شدن( شدیداً 

تأثیرپذیر است )زیمرمن و همکاران، 2015(. 

مدی و کوشابا )2005( تاب آوری را نقطه مقابل 
و  توانایی  فرایند  بیانگر  که  می دانند  آسیب پذیری 
سازگاری موفقیت آمیز افراد علی رغم وجود استرس 
و موقعیت های تهدید کننده است. در ابتدا تاب آوری 
به عنوان شکست ناپذیر بودن )گارمزی، 1985( و 
عدم آسیب پذیری )ورنر و اسمیت، 1982( تعریف 
شده است، ولی راتر )1993( بر این باور است که 
افراد تاب آور عالوه بر ویژگی های فوق، مشخصه های 
دیگری را نیز دارند. از سوی دیگر او معتقد است با 
وجود اینکه تاب آوری بطور ضمنی نشان دهنده تغییر 

است، ولی می تواند یک عامل تدریجی نیز باشد. 

عالوه بر این، راتر )1993( نشان داد که باور غلط 
شرایط  هر  در  تاب آوری  شود  تصور  که  است  این 
و  است  کاربرد  قابل  میزان  یک  به  مخاطره آمیزی 
اینکه ویژگی درونی فرد بوده یا اینکه تغییرناپذیر 
است. پس اوالً، تاب آوری یک سازه تقابلی است و 

ثانیاً، تغییرپذیر است. 

جدیدی  یادگیری  تاب آوری  ترتیب،  این  به 
مختلف،  شرایط  به  توجه  با  که  می شود  محسوب 
عملکردهای متمایزی را در پیش خواهد گرفت. در 

بر  عالوه  تاب آوری  کامپفر،  تاب آوری  تبادلی  مدل 
اینکه یک فرایند است، پیامد نیز محسوب می شود، 
یعنی حاصل تجربه، شکست، عکس العمل ها، انسجام  

اولیه و انسجام مجدد است.

تاب  آوری اجتماعی که از سوی هولینگ )1973( 
برای توصیف »میزان پایداری سیستم ها و توانایی 
همچنین  و  اختالل32  و  تغییر  جذب31،  در  آن ها 
نوع روابط میان جمعیت ها یا متغیرهای دولتی« به 
کار رفت، نشان دهنده ظرفیت جامعه برای غلبه بر 

تغییرات و بحران ها است. 

در واقع تاب  آوری اجتماعی، توانایی یک سیستم 
و  طبیعی  بالیای  و  مطلوب  پاسخ  برای  اجتماعی 
بهبودی است. این سازه، با درک بحران، توان مقابله 
سیستم  توانایی  شرایط،  با  سازگاری  همچنین،  و 
اجتماعی برای سازماندهی دوباره، تغییر، و یادگیری 
در پاسخ به یک تهدید جدید، سروکار دارد )کاتر و 

همکاران، 2008(. 

اجتماعی،  سرمایه  به  اجتماعی  تاب  آوری 
ارتباطات، سیستم ها،  اجتماعی، اطالعات،  حمایت 
زیرساخت ها و خودکارآمدی جمعی یک گروه گفته 
می شود که در شرایط بحرانی برای سازگاری و حل 

مسئله به کار می آید )کوهن و همکاران، 2015(. 

شاخص های تاب آوری اجتماعی طبق نگاه کاتر 
شامل موارد ذیل است: محیط زیست33، جامعه34، 
و شایستگی  زیرساخت ها37  اقتصاد35، سازمان ها36، 

31. Absorb
32. Change and Disturbance
33. Ecological
34. Social
35. Economic
36. Institutional
37. Infrastructure
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اجتماعی38. طبق مدل کوهن، تاب  آوری اجتماعی 
جمعی40،  کارایی  رهبری39،  مؤلفه های  دارای 
آمادگی41، دلبستگی اقلیمی42 و اعتماد اجتماعی43  

است. 

آنچه از مفهوم پردازی های مربوط به تاب آوری به 
مثابه یک مؤلفه روانیـ  اجتماعی برمی آید، این است 
که جامعه با مؤلفه های مختلف خود این امکان را 
به ما می دهد که در شرایط ناگوار بتوانیم به  خوبی 
شرایط را برای خود و دیگران کنترل و مدیریت کنیم 
و عالوه بر توان مقابله، توان تغییر مطلوب شرایط را 

نیز داشته باشیم. 

مقابله،  برای  امکاناتی  بحران ها  در  اجتماع  اگر 
سازگاری و تغییر به ما می دهد، پس نقش فرهنگ44 
در این میان چیست؟ و اینکه آیا می توان تاب آوری 
متمایز  و  مستقل  سازه ا ی  عنوان  به  را  فرهنگی45 

بررسی کرد؟

فعل التین »Colerel« از دوران رنسانس به بعد 
در زبان انگلیسی »Culture« و پیش از آن در زبان 
آلمانی »Kultuer« به معنای پیشرفت و تعالی یک 
جامعه و نشانه دست یابی آن به تمدن به کار می رفته 
فرهنگ  فارسی،  ادب  در  )رفیع پور، 1392(.  است 
به معانی مختلفی چون دانش، علم، معرفت، ادب، 
تربیت، هنری آموختن و به کار بستن، آموزش و 
آمده  مذهبی  ایدئولوژی  و  بینش  آداب،  پرورش، 
است. در زبان عربی هم »ثقافه« به معنی ادب، عقل، 

دانش، بزرگی، حکمت و هنر است. 

38. Community Competence
39. Leadership
40. Collective Efficacy
41. Preparedness
42. Place Attachment
43. Social Trust
44. Culture
45. Cultural Resilience

بنابراین در زبان های مختلف علی رغم ریشه های 
مختلف، نوعی اشتراک معنایی بین تمام آن ها وجود 
دارد و در تمامی آن ها عناصری چون رشد و کمال، 

هنر و فضیلت نهفته است )معین، 1394(. 

درواقع هم »فرهنگ« و هم »تمدن« معنای اصلی 
خود را از زبان التین می گیرند. واژه »Civic« که به 
مقام شهروندی اطالق می شود، دال بر برتری آن بر 

حالت بدوی بیگانگان یا وحشیان نیز است. 

به هر روی معنای تحت الفظی و معنای ثانویه این 
دو کلمه در عصر جدید نیز به کار گرفته شده اند، اما 
تا نیمه قرن هجدهم اوج عصر روشنگری در تفکر 

اروپایی متداول نبودند )ثالثی، 1393(.

در نیمه سده نوزدهم میالدی برخی از دانشمندان 
واژه فرهنگ را برای ارجاع به ظرفیت جهان شمول 
 1871 سال  در  تایلر  ادوارد  کردند.  اطالق  بشری 
فرهنگ را با تمدن مقایسه کرد و آن دو را کلیتی 
درهم تنیده دانست که شامل دین، هنر، اخالق و هر 
گونه توانایی است که آدمی می تواند به دست آورد. 
»کالکر« نیز فرهنگ را در کل مفهومی وصف گرایانه 
به معنای گنجینه ای انباشته از آفرینندگی های بشر 
تلقی کرد. از این رو کتاب ها، نقاشی ها، بناها و نیز 
همچنین  و  محیط  با  خود  هماهنگ کردن  دانش 
آداب و فضیلت های اخالقی و دستورهای شایست و 
ناشایست، همگی جزئی از فرهنگ به شمار می رود. 
از  نیز فرهنگ را آن چیزی دانست که  »مایرس« 
گذشته آدمی به جای مانده  است و بر اکنون و آینده 

او تأثیر می گذارد )برنارد، ترجمه کاشانی، 1392(. 

در سده بیستم میالدی »فرهنگ« به عنوان یک 
کار  به  انسان شناسی  در  و کلیدی  مفهوم محوری 
رفت که همه پدیده های انسانی را دربر می گرفت و 
صرفاً نتیجه امور ژنتیکی به حساب نمی آمد. اصطالح 
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»فرهنگ«، به ویژه در انسان شناسی آمریکایی دارای 
دو معنی بود )برنارد، ترجمه کاشانی، 1392(: 

برای  بشر  تکامل یافته  گنجایش  و  ظرفیت   .1
دسته بندی و بیان تجربیات به واسطه نمادها و کنش 

پندارمآبانه و نوآورانه. 

2. راه های مشخصی که مردم براساس آن در نقاط 
مختلف جهان زیسته و تجربیات خود را به شیوه های 
گوناگون بیان می کنند و به شکلی خالقانه دست به 

کنش می زنند. 

پس از جنگ جهانی دوم این اصطالح ـ اگرچه با 
معانی مختلفـ  از اهمیت بیشتری در دیگر رشته ها 
مطالعات  جامعه شناسی،  مثل  علمی  حوزه های  و 
مدیریتی  علوم  و  سازمانی  روان شناسی  فرهنگی، 

برخوردار شد.

فرهنگ را می توان به  عنوان مجموع ویژگی های 
رفتاری و عقیدتی اکتسابی اعضای یک جامعه خاص 
از  نقل  )به  سروش   .)2013 )کوئن،  کرد  تعریف 
رفیع پور، 1393( فرهنگ را این گونه تعریف کرده 
است: » مجموعه آداب، اندیشه ها، دیدگاه ها، اعتقادات 
و ارزش های یک قوم را که اوالً، برخوردار از وحدت 
تألیفی باشند و ثانیاً، اقیانوس وار آن قوم را فراگرفته 
آن  در  غیرمختارانه  و  غافل  آدمیان  ثالثاً،  و  باشند 

غوطه ور باشند، فرهنگ می نامند.« 

مجموعه  فرهنگ   )1997( روشه  نگاه  از 
به هم پیوسته  از شیوه های تفکر و احساس و عمل 
است که کم و بیش مشخص است و توسط تعداد 
زیادی افراد فراگرفته می شود و بین آن ها مشترک 
است و به دو شیوه عینی و نمادین به کار گرفته 
و  خاص  یک جمع  به  را  اشخاص  این  تا  می شود 

متمایز مبدل سازد. 

اساساً  فرهنگ   )1933( پیدیگتون  نگاه  از 
برآورده شدن  مکانیسمی برای سازگاری است که 
نیازهای زیستی و اجتماعی انسان را میسر می سازد. 
این تعریف اخیر بیشترین قرابت معنایی را با مفهوم 

تاب آوری دارد. 

5.2. تاب آوری فرهنگی

مفهوم پردازی  باب  در  مطالعات  شاخص  نقطه 
هتروف46  پژوهش های  به  فرهنگی  تاب آوری 
را  فرهنگی  تاب آوری   )2018( هتروف  برمی گردد. 
توانایی یک سیستم فرهنگی در جذب ناسازگاری، 
نظر  پیشرفت در  و  تداوم تحول  و  تغییر  با  مقابله 

می گیرد.  

اما آنچه در این پژوهش به دنبال آن هستیم و 
 2 شماره  تصویر  مفهومی  مدل  در  که  همان طور 
نیز مالحظه می شود، با توجه به جمع بندی نتایج 
می توان مؤلفه های تاب آوری فرهنگی را با الهام از 
شاخص های تاب آوری اجتماعی مدل کاتر، مؤلفه های 
تاب آوری اجتماعی مدل کوهن و مؤلفه های فرهنگ 

به صورت زیر خالصه بندی کرد.

تعهد،  اعتماد،  بودن،  ریشه دار  و  تعلق  مؤلفه ها: 
حس غرور، جمع گرایی

تعلق فرهنگی و ریشه دار بودن47: این ویژگی که به 
یک قومیت و فرهنگ مشخص تعلق داریم.

اعتماد48: این احساس که آنچه از اصول فرهنگی 
آموخته ایم ما را در مقابل مشکالت توانمند ساخته 

است.

46. Holtorf
47. Rootedness
48. Trust
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تعهد49: این ویژگی که برای آرمان های قومی ـ 
گروهی و حفظ، بقا و آرامش آن تمام تالش خود را 

خواهیم کرد. 

برای  است  آموخته  ما  به  فرهنگ  حس غرور50: 
تجربه غرور به استقبال شرایط ناگوار برویم و از آن 

فرار نکنیم.

جمع گرایی51: توانایی کار کردن با دیگران، استفاده 
از تجارب و قدرت ذهنی و جسمانی دیگران برای 

حل مشکالت.

انسجام  البته  و  پژوهش های صورت گرفته  طبق 
فرهنگی  تاب آوری  می توان  گردآوری شده  نتایج 

49. Commitment
50. Pride
51. Collectivism

بحرانی،  شرایط  پیش بینی  و  درک  توانمندی 
سازگاری با شرایط ناگوار، توانمندی حل  مسئله و 
تغییر و تداوم تحول تابع تجارب کسب شده به کمک 

اسلوب های فرهنگی است.

قبل از این، عبارت تاب آوری فرهنگی در پژوهش 
یک  فرهنگ  پایداری  مفهوم  با   )1397( حسنی 
اجتماع بومی آمده است، به این معنا که تا چه اندازه 
فرهنگ یک گروه خاص در ارتباط با یک یا چند 
مؤلفه معین تغییرپذیر است، در حالی که در پژوهش 
حاضر با رویکرد روان شناسی اجتماعی این مفهوم 
بدین معنا مطرح است که تا چه اندازه گروه معینی 
از یک اجتماع، دارای فرهنگ تاب آورانه به معنای 

روان شناختی آن هستند.

تصویر 2. مدل نظری مفهوم پردازی تاب آوری فرهنگی برآمده از مؤلفه های تاب آوری اجتماعی مدل کاتر، مؤلفه های تاب آوری اجتماعی 
مدل کوهن و مؤلفه های فرهنگ
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3. بحث و نتيجه گيری
آنچه که فرهنگ را شکل  می دهد، توافق گروهی، 
انسجام، هدفمندی، تعهد و انگیزه است. قبل از آنکه 
باشیم،  داشته  جهان  مورد  در  دیدگاهی  خودمان 
و  ما محسوب می شود  مبنای جهان بینی  فرهنگ 

گاهی این جهان بینی پایدار خواهد بود. 

در  برآن،  و عالوه  هویت می دهد  ما  به  فرهنگ 
شرایط بحرانی به ما می گوید که برای خودمان و 
دیگران و نجات زندگی و محیط خود چه کاری باید 

انجام دهیم. 

برای فرهنگ می توان از لحاظ نظری مؤلفه های 
متمایزی برشمرد: دین و مذهب، زبان و مشتقات 
داستان ها،  روایات،  تمثیل،  اشعار،  )همچون  آن 
و  رسوم  و  آداب  تاریخ،  اقلیم،  و...(،  ضرب المثل 
مراسم ها، عقاید رایج و اسطوره. البته، تابع ایده های 
بستگی  زبان،   )2007( ایتان  و   )1991( اسمیت 
جغرافیایی و بستگی تاریخی عناصر اصلی فرهنگ 

محسوب می شوند )به نقل از آشنا، 1389(. 

فرهنگ به مثابه عامل همبستگی و انسجام قومی، 
چارچوبی برای درست زندگی کردن در اختیار افراد 
یک گروه بزرگ قرار می دهد. ویژگی ضمنی و با اهمیت 
فرهنگ، نقش تعیین کننده آن در نحوه واکنش به 
شرایط بحرانی است. قبل از آنکه خصوصیات فردی ما 
در موقعیت های تنش زا اهمیت داشته باشد، آنچه که 

از فرهنگ آموختیم، اهمیت دارد. 

بدین ترتیب، تاب آوری فرهنگی را می توان نقش 
نگرش، باورها، سنت، اسطوره و الگوهای تاریخی و 
آرمانی یک قوم دانست که کمک می کند چگونه با 
شرایط دشوار مواجه و سازگار شد و در نهایت بر آن 

غلبه کرد. 

ظرفیت  فرهنگی  تاب آوری  دیگر،  عبارت  به 
کمک  به  تنش زا  شرایط  با  مقابله  توانمندی  و 
و  رسوم  و  آداب  اسطوره،  تاریخی،  اسلوب های 
باورهای گروهی است. این تاب آوری، نسل به نسل 
از طریق داستان ها، روایات، اصول تعلیم و تربیت و 

مراسم های اجتماعی فراگرفته می شود. 

بدین ترتیب باید انتظار داشت میزان تاب آوری 
فرهنگی در قومیت ها و ملل مختلف، متفاوت باشد، 
چرا که شکل گیری تاب آوری ریشه در تجربه بحران، 
بقای یک  و  تدوام بحران، قدرت مقابله، سازگاری 

نسل دارد. 

پس طبیعی است که هر قومی که رنج بیشتری 
کشیده و در مقابل سازگاری و اقتدار خود را حفظ 
لحاظ  از  مناسبی  موقعیت  است  توانسته  و  کرده 
آورد،  فراهم  خود  برای  شرایط  سایر  و  اقلیمی 

تاب آوری بیشتری دارد. 

درباره اهمیت تاب آوری فرهنگی می توان به تاریخ 
تکامل انسان و همچنین تقابل تاریخی او با سایر انواع 
جانداران، به خصوص سایر راست قامتان اشاره کرد. 
می دانیم که انسان معاصر از گونه انسان خردمند52 
است. در حال حاضر انسان خردمند فرمانروای روی 
زمین است، اما همیشه این طور نبوده و گونه های 
دیگری از موجودات راست قامت سخنگو همچون 
زیسته اند،  ما  کنار  در  دنیسوان54  و  نئاندرتال53 
می کردند،  شکار  می پوشیدند،  لباس  ما  همچون 
آمیزش جنسی داشته و حتی دست به ابداع و اختراع 

می زدند. 

انسان  خردمند،  انسان  به  گونه  نزدیک ترین 

52. Homosapiens
53. Neanderthal
54. Denisovan
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در  زندگی  برای  نئاندرتال ها  بدن  است.  نئاندرتال 
آب و هوای سرد سازگاری یافته بود، به طور مثال، 
آن ها کاسه سر بزرگ داشتند، کوتاه قامت، اما بسیار 
قوی بوده و دارای بینی بزرگی بودند، ویژگی هایی که 
مطلوب آب و هوای سرد است. طبق تخمین ها اندازِه 
کاسِه سر آن ها و مغز، بزرگ تر از انسان های مدرن 
مذکر  نئاندرتال های  میانگین،  طور  به  بوده  است. 
دارای قد 165 سانتی متر، از نظر وزنی سنگین و به 
دلیل فعالیت بدنی زیاد دارای استخوان بندی قوی 
بوده اند. بلندی زن های نئاندرتال بین 153 تا 157 

سانتی متر بوده است. 

در دو دهه اخیر، باستان شناسان درباره نئاندرتال ها 
که بیش از دویست هزار سال پیش در اروپا و آسیا 
بطور  قبل  سال  هزار  چهل  حدود  و  بودند  ساکن 
اسرارآمیزی ناپدید شدند، تحقیقات زیادی کرده اند. 
مهم ترین بخش این تحقیقات، شامل بررسی شباهت 
سبک زندگی و رفتارهای اجتماعی نئاندرتال ها با 

انسان های خردمند است. 

به خصوص  نئاندرتال ها،  از  باقی مانده  اشیای 
زیورآالتشان که استفاده های نمادین داشته و نشانگر 
فرهنگ آن ها بوده، اساسی ترین سند برای بررسی 
انسان های  رفتارهای  با  مقایسه اش  و  آن ها  رفتار 

مدرن است )کولیج و وین، 2009(. 

متعددی  نظریات  نئاندرتال ها  انقراض  درباره 
که  است  آن  بر  نظر  یک  مثال،  برای  دارد.  وجود 
اهلی کردن گرگ ها و همچنین  با  انسان خردمند 
توانسته اند  ابزار های قدرتمندی که داشته اند،  سایر 
نئاندرتال ها را نابود کنند. نظریه دیگر می گوید که 
سازگاری  برای  آن ها  ناتوانی  و  بی سابقه  سرمای 

موجب انقراض آن ها شده است )هراری، 2014(. 

به هر ترتیب، نئاندرتال ها چهل هزار سال پیش 
نابود شده و ما زنده مانده ایم و فرمانروای بی رقیب 
زمین و شاید کهکشان خودمان هستیم. اینجا یک 
نمی خواهیم  البته  می گیرد،  صورت  جدید  تبیین 
ادعای بزرگی را مطرح کنیم، فقط یک زاویه جدید 
بهشت  در  نئاندرتال،  انسان  شود.  ایجاد  می تواند 
پهناور اروپا و آسیا زندگی می کردند و هرچه نیاز 
داشتند، در سرزمینشان وجود داشت، اما مغز آن ها 
به خوبی انسان آفریقایی تبار )نیاکان ما( خوب کار 
نمی کرد، چراکه کارکرد اندیشه به هنگام نیاز اهمیت 

بیشتری پیدا می کند. 

مجاب  دائماً  را  ما  نیاکان  است که  تفکر  همین 
به مهاجرت و کوچ کرده است. در تمام این جهان 
ردپای ما پیداست و نه انسان نئاندرتال، دنیسوان، 

رودولفی و ... . 

آنجا اندیشیدن آغاز می شود که نیاز به غلبه  کردن، 
رفع کمبودها، سازگاری و بقا، هر روز چشمگیرتر 
سخن  تاب آوری  از  اینجا  ناگزیر  پس  می شود. 
می گوییم. نگاه عمومی بر آن است که هوش ما را به 

اینجا کشانیده است، ما مخالفتی نداریم.

 اما درست تر آن است که بدانیم تاب آوری این 
کمک را به ما کرده است و از آنجا که این انسان 
اولیه، زندگی فردی ندارد، چیزی به نام تاب آوری 

فردی نیز اهمیت زیادی ندارد.

 اما از آنجا که رفتار انسان اولیه به شدت متأثر 
الزامات  و  آرمان های گروهی  قواعد،  از گروه است، 
گروه در سازگاری با بحران ها و حل مشکالت برای 
شکل گیری تمدن الزامی است. پس نخستین ردپای 

تاب آوری فرهنگی را می توان در تاریخ پیدا کرد. 

از سوی دیگر، برای تبیین تمایز عملکرد تاب آوری 
فرهنگی در قومیت های مختلف، می توان عملکرد 
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رفتاری این قومیت ها را در شرایط بحرانی سنجید. 
قحطی، جنگ ها، سونامی، تحریم، زلزله و سایر بالیی 
طبیعی آیا قومی را نابود می کند و یا آن ها را قوی تر 
می کند. این یادآوری همان جمله معروف نیچه است 
که می گوید: »زخمی که مرا نکشد، قوی تر می کند.«

برای تاب آوری فرهنگی می توان از لحاظ نظری 
مؤلفه های متمایزی برشمرد: همچون دین و مذهب، 
زبان و مشتقات آن )همچون اشعار، تمثیل، روایات، 
تاریخ، آداب و  اقلیم،   ،)... و  داستان ها، ضرب المثل 

رسوم و مراسم ها، عقاید رایج و اسطوره. 

باید خاطر نشان کرد که برای معرفی مؤلفه های 
هویت  به  استنادمان  اولین  فرهنگی،  تاب آوری 
اسمیت  ایده های  تابع  که  است  بوده  فرهنگی 
)1991( و ایتان )2007( زبان، بستگی جغرافیا و 

بستگی تاریخی را عناصر اصلی در نظر می گیرند. 

در تحقیقات مرتبط با خطرات، تعریف تاب آوری 
به معنای توانایی برای زنده ماندن و مقابله با یک 
فاجعه با حداقل تأثیر و آسیب است )برک و کامپنال، 
اجتناب  یا  و  کاهش  ظرفیت  مسئله  این   .)2006
حداقل  با  بهبود  و  فاجعه  اثرات  شامل  تلفات،  از 
و  )برونو  می شود  شامل  را  اجتماعی  اختالالت 

همکاران. 2003(. 

تاب آوری در تحقیقات مرتبط با خطرات به طور 
کلی روی سیستم های مهندسی و اجتماعی متمرکز 
شده و شامل اقدامات پیش از وقوع، پیشگیري از 
آسیب ها و مشکالت مربوط به آسیب )آمادگی( و 
استراتژی های پس از رویداد برای کمک به مقابله 
با مضرات و به حداقل رساندن اثرات فاجعه است 

)برونو، 2003(.

است،  کرده  احساس  را  تنش  بشر  که  زمانی  تا 
تالش داشته به نوعی بر آن غلبه کند. شرط غلبه 

کردن کنترل واکنش های است و البته گاهی غلبه 
کردن همان سازگاری با شرایط است و شکل نهایی 
از  غلبه، حل مسئله به شیوه مطلوب برای خروج 
بحران است و از آنجا که بسیاری از این چالش ها 
بین حکومت ها ایجاد می شود و صرفاً تمرکز بر توان 
فیزیکی صورت نمی گیرد، جنگ نرم اهمیت پیدا 
می کند. این چنین است که سازه ی به نام تاب آوری 

مطرح شده است. 

الگوهای  شکل گیری  با  و  تاریخ  روند  ادامه  در 
اجتماعی و فرهنگی می توان دو نوع تاب آوری جدید 
از  پیشگیری  توان  حکم  تاب آوری  کرد.  مطرح  را 
آسیب پذیری نسبت به خطرات طبیعی و چالش های 

زندگی را دارد. 

بالقوه  تهدید  یک  تاب آوری  نبود  اوقات  گاهی 
تعیین  این سازه  فاجعه می کند.  به یک  تبدیل  را 
می کند که در مقابل خطر به چه شکل رفتار کنیم. 
تاب آوری فارغ از اینکه توسط الگوهای روان شناختی 
شکل گرفته و قدرت پیدا می کند، حاصل شرایطی 
است که جامعه و فرهنگ برای ما ایجاد کرده است. 

تاب آوری  اجتماعی  فرهنگی  متعدد  مؤلفه های 
به واسطه تأثیرگذاری فراگیر خود نقش بسزایی در 
کاهش آسیب  پذیری یک بحران و همچنین واکنش 

مطلوب سازگارانه و حل مسئله دارد. 

دلیل  به  ایرانی  غنی  فرهنگ  اینکه،  در نهایت 
آموزه های  مذهبی،  و  تاریخی  دوسویه  تأثیرات 
متعددی را در پی دارد. این آموزه ها در طول تاریخ، 
با آیین های مذهبی، مراسم های سنتی، هنر، از جمله 
ادبیات )اشعار، ضرب المثل ها، روایات، داستان ها و...( 

خود را نمایان می کند.

 به همین ترتیب است که هویت ملی ما زمینه 
مناسبی برای تاب آوری فرهنگی است و پیش بینی 
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می شود میزان این سازه روان شناختی در فرهنگ های 
متفاوت به میزان قابل توجهی باال و در یک میزان 

مشخص به نسبت یکدیگر باشد.

مالحظات اخالقي

پيروي از اصول اخالق پژوهش

 تمام اصول اخالق در این مقاله رعایت شده است.

حامي مالي

سازمان،  از  مالی  کمک  هیچ گونه  تحقیق  این 
ارگان یا دانشگاهی دریافت نکرده است. طرح اصلی 
دو   از  مستخرج  مقاله  بنیادی  ساختار  و  پژوهش 
زمینه ی پژوهشی صادق خدامرادی )شامل پایان نامه 
دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران 
و طرح پژوهشی در مؤسسه آموزشی ـ تحقیقاتی 
صنایع دفاعی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی از 
نیروهای مسلح( است که توسط سایر همکاران و 

اساتید، سازمان دهی، نقد و بررسی شده است.

مشارکت نويسندگان

مفهوم سازی، تحقیق و روش شناسی، تهیه: صادق 
تمامی  نهایی سازی:  و  اعتبارسنجی  خدامرادی؛ 

نویسندگان.

 تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع 
ندارد.

تشکر و قدردانی

و  همتی  آزاد  دکتر  از  فراوان  سپاس  و  تشکر 
پژوهش  این  دشوار  روند  در  که  لطفی  علی  دکتر 

)چارچوب های علمی، روش شناسی و تهیه ساختار 
نهایی( کمک شایانی کردند.
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