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 آوری روانی ملیتاب ۀساخت، پایاسازی و اعتبارسنجی پرسشنام

Creation, Reliability Assessment and Validation of a National 

Psychological Resilience Questionnaire 

 00/00/1937تاریخ پذیرش:                                                                     16/07/1936تاریخ دریافت: 

  ،3علی دالور ،2حسین اسکندری ،عبداهلل معتمدی ،1علی لطفی

 4پوده حسین دهقانی

 چکیده

های  پژوهش حاضر بر آن است که با درنظرگرفتن پژوهش مقدمه:

آوری روانی ملی به ساخت و اعتباریابی پیشین درباره تعریف سازه تاب

 گیری این سازه بپردازد.  ای جهت اندازه پرسشنامه

گویه اولیه طراحی و پس از اخذ نظر  44به تعاریف، باتوجه روش:

شناسی و دفاعی و اجرای مقدماتی ی سیاسی، روانها نظران حوزهصاحب

ها تحلیل ابتدایی شد و درنهایت روی نمونه نهایی  نفر، داده 05روی 

 نفری( مورد بررسی قرار گرفت. 305)

بود و  69/5دهنده آلفای کرونباخ کل های پژوهش، نشان افتهی نتایج:

عامل اساسی  4های اصلی نیز  روش مؤلفهنتایج تحلیل عاملی اکتشافی به

ک از یداری را با هیچ را نشان داد. غیر از یک سؤال که بار عاملی معنی

گانه،  عوامل هشتگانه پرسشنامه نشان نداد، سایر سؤاالت در عوامل هشت

 بار عاملی مناسبی را نشان دادند. 

آوری روانی  یابی پرسشنامه تاب نتایج حاصل از پایاسازی و روایی بحث:

 های آتی خواهد بود. ایت این پرسشنامه برای پژوهشملی، بیانگر کف

آوری روانی ملی؛ ساخت پرسشنامه؛ پایاسازی؛ تاب ها:کلیدواژه

 اعتبارسنجی
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Abstract 

Introduction: The current study seeks to make and 

validate a questionnaire to measure national 

psychosocial resilience, taking into account the 

previous research on the definitions of this construct. 

Method: Considering the definitions, 48 initial 

questions were designed, and after receiving the 

views of the political, psychological, and defense 

experts, they were administered to 50 people. Then 

the collected data were analyzed, and finalized 

questionnaire was administered to the final sample                   

(n ₌ 350). 

Results: The results of this study showed that total 

Cronbach's alpha was 0.96, and the results of the 

exploratory factor analysis by main components 

method showed eight fundamental factors. Apart 

from a question that did not show a significant factor 

load with any of the eight factors of the 

questionnaire, other questions of the eight factors 

indicated appropriate factor load.  

Discussion: The results of the validation of the 

National Psychosocial Resilience Questionnaire and 

reliability assessment indicate that this questionnaire 

will be suitable for future research. 

Keywords: national psychological resilience, 

questionnaire creation, reliability assessment, 

validation. 
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 مقدمه

 جهان ترشدندهیچیپ و ترکوچک با معاصر دوران در

 لیازقب یجمعارتباط لیوسا روزافزون رشد واسطهبه

 روابط میتنظ در گذشته معادالت ماهواره، و نترنتیا

 خودی جا و خوردههمبهی ادیز حدود تا کشورها نیب

 یجابه کهیاگونهبه است؛ دادهی دیجد معادالت به را

 از استفاده به هاقدرت توجه زور، میمستقی ریکارگبه

 با زیآممسالمت قیازطر راتییتغ جادیا و نرم قدرت

ی داخل امور در مداخله نینوی هاوهیشی ریکارگ به

 با نرم جنگ ان،یمنیدرا. است شده جلب کشورها

 دری مهم نقش هاملت شهیاند و فکر گرفتنهدف

ی فرهنگ وی فکری هاحلقه تیتقو ای نمودنسست

 (.2550 ،1ینا) کندیم فایا جوامع

 فلسفه در همواره که استی میمفاه ازجمله ،2قدرت

 موضوعات نیتر مهم ازی کی عنوانبهی اسیس علوم

 انیم گفتمان و( رهنامه) 3نیدکتر نییتع به مربوط

. (1346 ،یزرقان) هست و بوده مطرح ها دولت

( قدرت را هرگونه نیرو و توان فردی 1341ی )دیجمش

ق اعمال اراده در درون یداند که ازطر یا جمعی می

بر رفتار و  صورت تسلط و کنترلرابطه دوجانبه به

های دیگر با طبیعت و نفس و با  اعمال افراد یا گروه

جاد نتایج و آثار مطلوب یا موردنظر، متجلی یهدف ا

شود. همین قدرت وقتی در قالب یک جامعه یا یک  می

های مادی  شود و برآیندی از توانائی ملت نگریسته می

ملی پیدا  یا شود، جنبه و معنوی آن محسوب می

هایی که  تر، مجموعه انسان عبارت دقیقکند. به می

ملتی را تشکیل داده که در شکل یک کشور سازمان 

که از هستند اند، دارای قدرتی  سیاسی پیدا کرده

توان  آید و می دست میشده آنها بهبرآیند قوای ترکیب

، 4آن را قدرت ملی آن کشور یا ملت دانست )امرز

 (.1346؛ زرقانی، 2556

(، قدرت توان اقناع دیگران 2550)طبق تعریف نای 

کردن به خواست ماست. او، این مفهوم را به برای عمل

کند  بخش عمده قدرت سخت و قدرت نرم تقسیم می

و به قدرت نظامی و اقتصادی اطالق قدرت سخت دارد 

دهی به ترجیحاتشان،  و به توان کشورها در شکل

ابط در رو 0گوید، چیزی شبیه به اقواگری قدرت نرم می

دانستند که برای  فردی. رهبران سیاسی همواره میبین

کسب مشروعیت و قدرت باید جذابیت داشته باشند، 

طورعمده، بین رهبران کاریزماتیک این جذابیت به

عنی یشده است،  تاریخ، یک عامل مشترک را شامل می

ها و سازگاری و کنارآمدن با آنها؛  توان تحمل سختی

، 9... )ویکندال، امام خمینی وال، گاندی، مامثبرای

2514 .) 

( در بررسی تعاریف مختلف از جنگ 1346نائینی )

                برد: نرم، سه بعد شناختی برای جنگ نرم نام می

ها و باورهای بنیادین  تأثیر قراردادن ارزشالف( تحت

 مردم، ب( دگرگونی هویت فرهنگی و ج( هدف

ا نگاهی به این سه قراردادن قدرت نرم کشور هدف. ب

های درونی آنها  توان نتیجه گرفت که مردم و ارزشمی

معرض تهدید و تغییر قرار دارد، این تغییر و تهدید  در

آن است که افزایش  ۀدهندها نشان با هدف تغییر ارزش

ها در زمان تهدید ازجمله  توانمندی در بازیابی ارزش

د بود. ترین مسائل در مواجهه با جنگ نرم خواه مهم

 ملت کی ای جامعه کی قالب دری وقت قدرت، ازآنجاکه

 وی مادی ها یتوانائ ازی ندیبرآ و شود یم ستهینگر

 کند یم دایپی ملی ا جنبه شود، یم محسوب آنی معنو

 دگاهید نیا از لذا(. 1346 ،یزرقان ؛2556 امرز،)

 و کرده دایپی ملی اجنبه ،یمند تاب وی توانمندساز

 شیافزای راستا دری شناختروان تیفیک کی عنوان به

 .دارد بالمنازعی نقشی مل قدرت

زا و  آمیز با عوامل استرس آمدن موفقیتآوری، کنار تاب

طورکلی (. به2515، 1های دشوار است )زوست موقعیت

آوری، تمام  به تعارف مختلف از مفهوم تابباتوجه

)لپین، بورا،  تعاریف در چندین وجه مشترک هستند

پاالسیوس، داالهری ـ تیلبورت، جیون فریدو، زبالوس 

 (:2555، 6؛ هالوی2514، 4و مونتوری

هاست یا  آوری، سطحی از مقابله با سختیتابـ  1
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 دهند. ای است که افراد به مشکالت پاسخ می درجه

 آوری، خاصیت و حس سبکی و راحتی بهتابـ  2

شود که افراد میدیگر، فرض عبارتهمراه دارد. به

ها و تحت  صورت توانایی ترمیم بدبختیآوری را به تاب

آمدن بر سختی براساس سطوح نفوذ قراردادن و فائق

 دهند. مختلف کارکردهایشان ارائه می

آوری، توانایی برتر است که در تعاریف مختلف، تابـ  3

ها ها و سختیدهد که بر بدبختیبه افراد اجازه می

 غلبه کنند.

هایی چون:  آور دارای ویژگیدرمجموع افراد تاب

گانه، یادگیری مداوم از  بازیگوشی و کنجکاوی بچه

نفس نفس و اعتمادبهتجارب، سازگاری سریع، عزت

محکم و باثبات، روابط دوستانه خوب، بیان صادقانه 

روی کارها، همدلی  احساسات خود، انتظار خوب پیش 

حدس خالق، دفاع خوب با دیگران، استفاده از شهود و 

از خود و توانایی و استعدادی برای کشف استعدادهای 

  (.2512، 15خود، هستند )مونتین، اونگوریانو و رونکان

انگارانه خواهد بود اگر هرحال باید دانست که سادهبه

عنوان یک توانایی فطری و زیستی تلقی آوری را بهتاب

است که قابل آوری بیشتر یک سازه شناختی  کنیم. تاب

آموزش و مداخله درجهت ارتقاست. درواقع، هر فردی 

دنیا آوری به با ظرفیت و توانی برای رشد و پرورش تاب

های محیطی  آید، اما این میزان، تحت تأثیر آموزش می

 (. 2556، 11قابل ارتقا خواهد بود )هاس و گریدون

 جهان،ی اسیس نقشه در رانیا خاص طیشرا بهباتوجه

 راه تنها ،ییکایآمر مقاماتی برای جار صلح تهیکم

 جنگی ریگیپ را رانیای اسالمی جمهور نظام رییتغ

. داندیم( 12دلتای استراتژ) سخت جنگ یجابه نرم

 از استفاده: داردی اصل محور سه راهبرد نیا

 و 14یارسانه نبرد ،13مهار نیدکتری ها کیتاکت

 با استی ضرور رو،نیازا. 10یمدنی نافرمانی سامانده

 با مقابله توان موجود، مسائل حل قراردادنتیاولو

 اساساً کهیطوربه م؛یده شیافزا رایی دهایتهد نیچن

 ملت و دولتی اعضای روان تیظرف باالبردن بدون

 و نرم داتیتهد با و داد شیافزا رای مل قدرت توان ینم

(. 2559 ،19فاول مک وی النیم) کرد مقابله نرم جنگ

 روان وی فیکی ژگیو که دهدیم نشان قاتیتحق

 آن تبعبه وی مل قدرت شیافزا در ها،ملت یشناخت

 ،11یچسد) است تیاهمی دارا آنهای مل عملکرد

 در یآورتاب مؤلفه ؛(2511 ،14اسلون وی الو ؛2514

ی شناختتیجمع وی انسان منابعی ابیارز و سنجش

ی اصلی فیکی هایژگیو ازی کی کشور، کی افراد

 . شودیم محسوب

 درباره شدهارائه فیتعار براساس ب،یترتنیابه

 ک،یتیژئوپل لحاظبه کهیی ها ملت و کشورها ،یآور تاب

 تحملی توانمند دیبا دارند، قرار حساس مناطق در

 باشند داشته را آنها بای ریپذانطباق و سخت طیشرا

 در ترکم مهم نیا اما ،(2510 ،16وانگ و ژانگ هو،)

 شده لحاظی مل قدرت به مربوط متون و هاپژوهش

 نیا از شیپ آنچه بهباتوجه و اساسنیبرهم. است

 ک،یکالس دید از نکهیا به نظر و آمدی مل قدرت درباره

ی ابیارز در ترکم ها، ملتی شناختروانی ها تیفیک

 آن به یکمّ صورتبه شتریب و شده لحاظی مل قدرت

 قدرت، دیجد فیتعار در نکهیا به نظر است، شده نگاه

 و ها دولتی انتزاعی ها تیفیک به نرم، قدرت عنوانبه

 ن،یریسا بیترغ و اقناع در ها ملتی فرهنگی ها یژگیو

 ،یملی روانی آورتاب رسد، یم نظربه است، شده توجه

 از و شده واقع غفلت مورد مهم عناصر ازی کی عنوانبه

 حاضر پژوهش لذا. است برخوردار زینی اریبس تیاهم

 نیا در معتبر و ایپا سنجش ابزار تا است آن بر

 .کندی طراح خصوص

 روش

سنجی طرح کلی این پژوهش، بررسی خصوصیات روان

شده است و برای این منظور از روایی مقیاس ساخته

های سازه و ثبات درونی استفاده شده است. در پژوهش

مربوط به ساخت و طراحی آزمون، ابتدا یک مرحله 

به مفهوم موردنظر مطالعه کیفی از بررسی متون مربوط
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گیرد. سپس این مفاهیم در قالب صورت می

های عنوان گویههای دال بر مفهوم موردنظر به مصداق

پرسشنامه جمع شده و بانک سؤاالت اولیه تهیه 

ها طراحی شد، شود. پس از اینکه این گویه می

گرفت و  گیری اولیه از بین داوطلبان صورت نمونه

مورد بررسی قرار گرفتند که  یینمونه هنجاریابی نها

 تفصیل در ادامه خواهد آمد.به

سنجی روایی سازه های روانمنظور محاسبه ویژگیبه

های اصلی و برای تحلیل عامل اکتشافی با تحلیل مؤلفه

 ثبات درونی، آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته

هاست.  ی فشردن دادهاست. تحلیل عاملی شیوه اصل

طورعام اشاره  ها بهدادن دادهاصطالح فشردن یا کاهش

ها به ای از داده مالحظه به فرایندی دارد که مقدار قابل

یابد. یکی از کنترل کاهش می یک کل یکپارچه و قابل

ها در بیشترین کاربردهای این شیوه کاهش داده

های ساخت آزمون است. در این بافت، پژوهشگر پاسخ

های زیادی از ماده کنندگان به تعداد نسبتاًشرکت

هایی انتخاب شوند که کند تا مادهآزمون را تحلیل می

در نسخه نهایی ظاهر شوند و تعیین کند که آیا سازه 

وسیله توان بهوسیله پرسشنامه را میموردسنجش به

های منطقی و ماندنی به بهترین وجه زیرمقیاس

ها نشان خواهند داد که نه. عامل گیری کرد یا اندازه

 ها مربوطند.  ها به کدام زیرمقیاسکدام ماده

اند که در جامعه آماری پژوهش، کل شهروندان ایرانی

گیری کنند که از شیوه نمونه کشور ایران زندگی می

ای تصادفی استفاده شد تا تمام آحاد ملت ایران  خوشه

رسی قرار در نمونه هنجاری پرسشنامه فعلی مورد بر

 گیرند. 

 ران،یا منطقه پنج از شهر، پنج و تهران ازی ریگ نمونه

 جنوب، شمال، از بودند عبارت ها خوشه. گرفت صورت

 نیا ازی تصادف صورتبه که تهران و مرکز غرب، شرق،

: شدندی کشقرعه بیترتبه ریزی ها استان مناطق

 لرستان، بلوچستان، و ستانیس هرمزگان، مازندران،

 قیازطر شهر کی استان، هر از و تهران و فارس،

 رانشهر،یا قشم، ،یسار: ریز بیترتبه ،یکش قرعه

. درواقع، خوشه شد انتخاب تهران و استهبان کرمانشاه،

ها و خوشه سوم  گانه، خوشه دوم استاناول مناطق پنج

 جامعه وی عاد افرادی رو پرسشنامهشهرها بودند. 

. در سطح شد اجرا هستند، جامعه افراد تمام که هدف،

صورت داوطلبانه و دردسترس از تمام شهرها افراد به

منظور، ایناقشار و شهروندان عادی، انتخاب شدند. به

شده، یکی از در مراکز مختلف هر شهر انتخاب

صورت تصادفی )اعم از دانشگاه های آن شهر به دانشگاه

ن در درب نور( و از دانشجویان آدولتی، آزاد و یا پیام

شد که  عنوان داوطلب خواسته میورودی دانشگاه به

پاسخگو باشند. مرحله بعد، توزیع پرسشنامه بین 

صورت مراجعه حضوری و درخواست کسبه بازار شهر به

از داوطلبان و عابران در معابر مرکزی هر شهر که مایل 

به همکاری بودند، درخواست شد و شایان ذکر است 

ورت کامالً میدانی و با حضور صاین درخواست به

فیزیکی داوطلبانی انجام شد که آموزش الزم را در 

ها طی زمینه اجرای پرسشنامه دیده بودند. آموزش

یک جلسه توجیهی در زمینه جلب همکاری داوطلبان 

 پاسخگویی و شیوه پرسش سؤاالت در مورد افراد

سواد و یا دارای مشکل خواندن انجام گرفت. در این  بی

های بودن ویژگیمنظور هرچه بیشتر معرفرحله بهم

لحاظ کثرت و نمونه موردنظر با جامعه ایرانی هم به

لحاظ درنظرگرفتن پراکنش جغرافیایی تنوع و هم به

افراد نمونه، تمام تالش صورت گرفت تا نمونه موردنظر 

تاحدممکن معرف کلیت جامعه ایرانی موردنظر در 

 پژوهش حاضر باشد. 

نفری انتخاب و  305درنهایت تعداد نمونه موردنیاز 

نتایج حاصل از اجرای پرسشنامه بین آنها مورد 

دلیل اینکه پرسشنامه وتحلیل قرار گرفت. به تجزیه

سؤال تشکیل شده بود، براساس دالور  44اولیه از 

نفر در نمونه هنجاری  1ازای هر سؤال ( به1340)

نمونه کافی  339درنظر گرفته شدند که درمجموع 

نفر در  305کردن احتمال افت،  نمود که با لحاظ می
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 نمونه هنجاری نهایی قرار گرفتند.

هدف اصلی این پژوهش ساخت یک ابزار برای سنجش 

رو، اهتمام محقق صرف آوری روانی ملی بود. ازاینتاب

ساخت ابزاری پایا و معتبر شد یا درواقع فعالیت وی 

اعتباریابی یک مقیاس بود. مقیاسی جهت پایاسازی و 

شود. برای ساخت ابزار،  ساخته نامیده میکه محقق

 اقداماتی به شرح زیر انجام شده است:

 های اکتشافی؛ الف( مطالعه منابع و انجام مصاحبه

آوری روانی های هر حوزه تاب ب( تهیه سیاهه مؤلفه

 ملی؛

وانی آوری رعناصر هر حوزه تاب ـج( تهیه جدول ابعاد 

 ملی؛

حوزه  4ک از یمحتوا برای هر ـ د( تهیه جدول هدف

 آوری روانی ملی.تاب

آوری روانی ملی دهنده تابجدول ابعاد/ عناصر تشکیل

 در زیر آمده است:

 آوری روانی ملیدهنده تاب/ عناصر تشکیل جدول ابعادـ  1جدول 

 عناصر هازیرمجموعه ملیآوری روانی ابعاد تاب

 آمدنکنار یچگونگ

 شناختی

 درک مثبت از خود،

 نگاه مثبت نسبت به زندگی،

 باورهای معنوی و اعتقادی افراد.

 عاطفی
 ثبات هیجانی بیشتر

 هیجانات مثبت بیشتری نسبت به هیجانات منفی

 رفتاری

 آمدنراهبردهای کنار

 های اجتماعی حمایت

 الگوهای معنوی

 زمانی محدوده

 بالفاصله

 زابعد از واقعه استرس

 بهبود پیداکردن

 برگشت به سطح اولیه

 بعد از گذشت زمان

 کشد طول می

 زمانی دوره

 تدریجبه

 سطح رشد
 سطح پایه

 برگشت به سطح عملکرد اولیه

 عملکرد بهنجار بعد از شرایط دشوار

 کنندزا، عبور میاز موقعیت استرس

 فراتر رفتهاز این سطح  سطح باالتر

 محدوده نتایج

 عملکرد مستقیم

 کسب نتایج مناسب و مطلوب

 بازده یا نتایج مطلوب

 قوی، نیرومند و متعهد

 استقامت

 عملکرد غیرمستقیم

 بازده اجرایی در محیط شغلی

 شدن فعالیتکامل

 کیفیت انجام کار

 سالمت روانی
 داشتن احساس خوب

 سالمت روانی فرد

 فیزیکی فرد سالمت سالمت جسمانی
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شده از سویی و های درنظرگرفته نظر به کثرت مؤلفه

دیگر، عناصر و ناهمگنی و ناهمطرازی آنها ازسوی

های نظر حوزهاستاد و صاحب 12اهداف در اختیار 

استاد در حوزه  9شناسی قرار گرفتند )دفاعی و روان

 2نظامی و دفاعی و استاد حوزه  4شناسی و روان

استاد علوم سیاسی(. از این اساتید درخواست شد کل 

بندی نمایند. این اقدام های هر سرفصل را رتبه مؤلفه

 شود. خود نوعی روایی محتوایی قلمداد می

ها، نسبت به طرح سؤال برای  کردن مؤلفهپس از نهایی

آنها اقدام شد. برای طرح سؤال از منابع مختلفی 

 د شامل:استفاده ش

 ـ نظرات کارشناسان؛ 1

 ـ منابع و اسناد دردست محقق. 2

سؤال،  44برای اجرای مقدماتی، پرسشنامه مقدماتی با 

مؤلفه طراحی و اجرا شد. سؤاالت با استفاده  24بابت 

ها پراکنده  ار نمرات تصادفی اکسل در سطح پرسشنامه

تک سؤاالت با نظر متخصصین قرائت و شدند. تک

. در اجرای مقدماتی، دو پرسشنامه به ویرایش شد

نسخه بین شهروندان توزیع شد. در تحلیل  05تعداد 

 سؤاالت از ضریب تمیز و روش لوپ استفاده شد.

در پرسشنامه اولیه ضریب آلفای کرونباخ کل 

به اجرا درآمد. بود. سپس روش لوپ  61/5پرسشنامه 

تک سؤاالت را محاسبه ی تکافاین روش میزان آل

تک سؤاالت را جدا کرده ند؛ بدین صورت که تکک می

کند. هرگاه با  و آلفای کل را بدون آنها محاسبه می

آلفا کاهش یابد، ارزش و سهم آن سؤال  یحذف سؤال

عکس با حذف سؤال، شود، به در آلفای کلی آشکار می

اگر آلفا باال برود نشانگر ارزش کم آن سؤال است. 

دارد که با حذف  را نگه می یبنابراین، روش لوپ سؤال

یابد. در گام بعدی ضریب تمیز  آن آلفا کاهش می

ای را  محاسبه شد. بنابراین، در تحلیل سؤال، گویه

ی پایین و ضریب تمیز باالیی اکنیم که آلف انتخاب می

سؤال  44ازاین، پرسشنامه نهایی یا داشته باشد. پس

 باقی ماند.

صورت اقیمانده، بهسؤال ب 44پس از ارزیابی سؤاالت، 

بندی شد. ای صورت درجهپرسشنامه لیکرت هفت

نسخه از این پرسشنامه روی نمونه  305تعداد 

قبول، نسخه نهایی قابل 325موردمطالعه اجرا و درکل 

پردازی شد. اجرای مقدماتی و اجرای آوری و دادهجمع

 ای انجام شدند گیری خوشه اصلی براساس نمونه

ای بوده و پاسخگو در قالب لیکرت  درجهسؤاالت، هفت

درجه طیف از بسیار مخالفم تا بسیار  1به یکی از 

 داد.  موافقم پاسخ می

جهت اجرا از پرسشگران آموزش دیده استفاده شد که 

تحت یک جلسه توجیهی و آموزشی برای اجرای 

پرسشنامه در مورد آحاد افراد جامعه و شهروندان از 

نوع، آموزش دیده بودند. قشرها و طبقات اجتماعی مت

 در اجرا محدودیت زمانی وجود نداشت.

 هاافتهی

منظور اعتباریابی این پرسشنامه و پاسخ به این سؤال به

که پرسشنامه واقعا آنچه را که برای آن طرح شده 

سنجد یا نه؟ از روش روایی سازه استفاده است می

 شده است.

کردن این مطلب که مجموعه مواد برای مشخص

دار  دهنده پرسشنامه از چند عامل مهم و معنیتشکیل

اشباع شده است، تحلیل عاملی اکتشافی ازطریق 

های اصلی و در روش تحلیل عاملی هم از  تحلیل مؤلفه

های اصلی استفاده شد، زیرا در این  روش تحلیل مؤلفه

ترین عواملی بینی و تعیین کمپژوهش درصدد پیش

ین واریانس موجود در هستیم که قادر باشند بیشتر

 مقادیر اصلی را تبیین کنند. همچنین چرخش صورت

صورت متعامد واریماکس پذیرفته در این پژوهش به

 دستاست. ازآنجاکه هدف از انجام این پژوهش به

های  ها و استفاده از آنها برای تحلیل آوردن نتایج عامل

خطی های دیگر( است و مسئله هم بعدی )در پژوهش

به اینکه محقق شواهدی رود و باعنایت بین مینیز از

دال بر استقالل عوامل دراختیار نداشته است، بنابراین، 
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هتی ثابت شده از چرخش متعامد استفاده شد. از ج

عنوان یک رهیافت تحلیلی به ساست که روش واریماک

تر از سایر  در انجام چرخش عاملی متعامد موفق

و استوارتری در قیاس با ها بوده و نتایج پایدارتر  روش

دهد  متعامد ارائه می یهای چرخش عامل دیگر روش

 (.1346پور، )صالح صدق

شده ابتدا برای بررسی اینکه آیا حجم نمونه انتخاب

برای تحلیل عاملی کافی است، آزمون کفایت 

انجام شد.  25الکینـ  یر میـ  گیری کیرز نمونه

همچنین برای اینکه مشخص شود که همبستگی بین 

مواد آزمون در جامعه برابر صفر نیست، از آزمون 

 استفاده شد. 21بارتلت

 باشد. در بررسی انجام 9/5باید بیشتر از  KMOاندازه 

آوری روانی ملی این مقدار شده برای پرسشنامه تاب

قبولی است. همچنین بوده است که میزان قابل 616/5

.دار استمعنی 551/5کرویت بارتلت در سطح آزمون 
 

 آوری روانی ملیو آزمون بارتلت در پرسشنامه تاب KMOهای مربوط به  نتایج اندازه ـ 0جدول 

 دارییسطح معن درجه آزادی کای آزمون بارتلتمجذور  KMOاندازه 

616/5 011/9092 1124 551/5 
 

آوری روانی ملی با استفاده  سپس مجموعه سؤاالت تاب

، سهای اصلی و چرخش واریماک از روش تحلیل مؤلفه

تحلیل عاملی شد. اطالعات مربوط به تحلیل عاملی در 

 آمده است. 3جدول 

 

 مقیاس آزمون هویت ملیشده مربوط به خردهبیینمجموع واریانس تـ  9جدول 

 ها عامل
 مجموع مجذورات بعد از چرخش مجموع مجذورات انتقال قبل از چرخش

 جمع کل درصد واریانس درصد تراکمی جمع کل درصد واریانس درصد تراکمی

1 456/11 151/31 151/31 544/9 061/12 061/12 

2 154/2 942/0 143/42 244/0 634/15 029/23 

3 221/2 945/4 343/41 394/4 561/6 919/32 

4 645/1 120/4 054/01 441/3 514/4 935/45 

0 469/1 119/3 921/04 541/3 414/9 544/41 

9 313/1 495/2 444/01 369/2 662/4 545/02 

1 215/1 940/2 126/95 230/2 909/4 969/09 

4 256/1 014/2 941/92 519/2 320/4 525/91 

6 595/1 251/2 400/94 994/1 494/3 444/94 

15 513/1 115/2 690/99 146/1 411/2 690/99 
 

 



 ی، عبداهلل معتمدی، حسین اسکندری، علی دالور، حسین دهقانی پودهفعلی لط      66

 9216زمستان  ،23 شماره ،8 دوره  نظامی روانشناسی فصلنامه

 
 

آوری روانی در تحلیل عاملی سؤاالت پرسشنامه تاب

عامل آن دارای  4دست آمد که عامل به 15ملی 

 4داری به شرح جدول شماره یبیشترین سطح معن

ک از سؤاالت یهای هر است و بارهای عاملی و گویه

آوری روانی ملی به مربوط به عوامل پرسشنامه تاب

 .است 0شرح جدول 

 

 آوری روانی ملیعوامل و شماره سؤاالت مربوط به هر عامل پرسشنامه تابـ  4جدول 

 عنوان عامل سؤاالت هر عامل عوامل

 هیجانیـ کنارآمدن شناخی  42ـ  26ـ  24ـ  29ـ  20 ـ 16ـ  19ـ  10ـ  11 1عامل 

 جسمانیـ سطح سالمت روانی  44ـ  49ـ  44ـ  45ـ  34ـ  39 2عامل 

 جسمانی ـبازیابی سالمت روانی  41ـ  40ـ  43ـ  41ـ  36ـ  31ـ  30ـ  21 3عامل 

 دن به سطح مطلوبیسرعت در رس 24ـ  25ـ  14ـ  12ـ  15ـ  4ـ  4ـ  2 4عامل 

 اندیشیمثبت 33ـ  11ـ  6ـ  1ـ  3 0عامل 

 گراییمعنویت 14ـ  13ـ  9ـ  0 9عامل 

 رشد و ارتقا 34ـ  32ـ  31ـ  35 1عامل 

 دید روشن نسبت به آینده 23ـ  22ـ  21 4عامل 
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 های پرسشنامه بارعاملی هر یک از گویه ـ 5جدول 

 8عامل  7عامل  6عامل  5عامل  4عامل  9عامل  0عامل  1عامل  شماره سؤال

2    440/5     

3     069/5    

4    945/5     

0      919/5   

9      946/5   

1     124/5    

4    121/5     

6     449/5    

15    022/5     

11 494/5        

12    491/5     

13      411/5   

14      941/5   

10 106/5        

19 146/5        

11     951/5    

14    011/5     

16 444/5        

25    033/5     

21        969/5 

22        011/5 

23        034/5 

24    449/5     

20 041/5        

29 043/5        

21   454/5      

24 914/5        

26 952/5        

35       441/5  

31       302/5  

32       116/5  

33     305/5    

34       013/5  

30   915/5      

39  955/5       

31   443/5      
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 های پرسشنامه بارعاملی هر یک از گویه ـ 5جدول ادامه 

 8عامل  7عامل  6عامل  5عامل  4عامل  9عامل  0عامل  1عامل  شماره سؤال

34  969/5       

36   001/5      

45  116/5       

41   469/5      

42 451/5        

43   153/5      

44  993/5       

40   963/5      

49  934/5       

41   031/5      

44  151/5  440/5     
 

عامل را  4آوری روانی ملی، تحلیل پرسشنامه تاب

درصد واریانس کل را تبیین  91شناسایی کرد که 

و میزان کل  22به آزمون اسکریکند. باتوجه می

عامل قابل تشخیص هستند که  4شده، واریانس تبیین

کند. شایان ذکر  درصد از واریانس را تبیین می 44

دلیل اینکه با هیچ عاملی است که سؤال شماره یک، به

بار کافی نشان نداد، از کل پرسشنامه حذف شد. اعتبار 

این پرسشنامه ازطریق آلفای کرونباخ ابتدا برای هر 

محاسبه  9ترتیب جدول تفکیک و بهعامل و سپس به

 شد.

 

 آوری روانی ملیها و کل پرسشنامه تابضرایب پایایی عامل ـ 6جدول 

 ضریب آلفا عامل ها

 411/5 1عامل 

 494/5 2عامل 

 413/5 3عامل 

 423/5 4عامل 

 199/5 0عامل 

 166/5 9عامل 

 199/5 1عامل 

 112/5 4عامل 

 692/5 پایایی کل

 

 گیریبحث و نتیجه

هدف از مطالعه حاضر، ساخت، پایاسازی و اعتباریابی 

آوری روانی ملی برای استفاده در ایران پرسشنامه تاب

گویه است که  41بوده است. این پرسشنامه دارای 

صورت فردی و گروهی قابل اجراست و گرچه  به

زمان الزم برای پاسخگویی محدودیت زمانی ندارد، اما 

 دقیقه است. 25تا  10به آن حدود 

آمده، بیانگر آن است که در دستپرسشنامه نهایی به

شده در این پرسشنامه دو سطح عوامل محاسبه

آوری گیری ابعاد موردنظر در تابتوان به اندازه می
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آوری روانی ملی پرداخت. پیش از این پرسشنامه تاب

فردی ساخته و هنجاریابی شده  شناسیاز دید روان

منظور ساخت به هدف پژوهش، بهبود، اما باتوجه

آوری روانی ملی، این ابزاری جهت ارزیابی تاب

 پرسشنامه تهیه شد. 

های جهت پایاسازی و اعتباریابی این مقیاس از روش

ها تحلیل شدند و مختلفی استفاده شد. ابتدا تمام گویه

هر گویه محاسبه شد.  ضریب تمیز و روش لوپ برای

ک سؤال یگویه اولیه،  44در نتیجه این فرایند، از کل 

دادن بارعاملی دلیل نشانها بهحذف شد و بقیه گویه

کافی در هر هشت عامل این پرسشنامه مورد استفاده 

 قرار گرفته و مناسب تشخیص داده شد.

در رواسازی نیز از روش روایی سازه استفاده شد. 

عامل خرده 4اکتشافی نشان داد که در  یتحلیل عامل

بندی کرد و این بیانگر آن را طبقه ییهاتوان گویه می

آوری روانی است که این پرسشنامه توان سنجش تاب

 ملی را دارد.

دهندۀ شده، نشانسنجی محاسبههای روانیویژگ

ها برای کاربردهای پژوهشی و کفایت این ویژگی

ر زمینه انجام های آتی دهمچنین در پژوهش

های ملی در زمینه ارزیابی قدرت ملی است.  پیمایش

عنوان یک مؤلفه از آوری روانی ملی بهتاب

کننده قدرت ملی در قالب یک  های تعیین خصیصه

شناسی اجتماعی، علوم های روان مفهوم در حوزه

شناسی نظامی است. در ارزیابی سیاسی و حتی روان

استخدام در نیروهای نظامی های افراد متقاضی ویژگی

توان از این ابزار استفاده کرد و در جایگزینی نیز می

های حساس نظامی و امنیتی و دفاعی  نیروها در پست

عنوان یک شیوه ارزیابی قابلتوان از این ابزار بهنیز می

 اعتماد بهره برد.
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