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آوری اجتماعی شهروندان در شرایط بحران   های شناختی و تأثیر آن بر تاب بررسی و تبیین مولفه 

 41/40004تاریخ پذیرش:  0/1041//41تاریخ  دریافت:)موردمطالعه: شهر بیرجند( 
 استادیار مجتمع دانشگاهی پدافند غیر عامل ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران ،ایرانمسعود دارابی*: 

 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسالمی، بابل، ایرانابوالقاسم حیدرآبادی:

  ارشد مدیریت بحران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران                       کارشناسی دانشجوی هادی اله پور:

 چکیده

ای و مهانری  ای است که در سطوح فرردی، نهرادی، امتمراعی، م ری، منطقره سازی از تهدیدات است و مقوله آوری به معنای فرصت تاب
سازی از تهدیردات بره دنلراس دسرتیابی بره شررایطی آوری به معنای بازگشت به حالت اولیه نیست؛ ب که با فرصت بررسی است. تاب قابل

در برابر سوانح و رویدادهای ناخواسرته، از یرک  آوری امتماعی با تأکید بر تحقق پایداری امتماعی تر از وضعیت پیشین است. تاب مط وب
های امتماعی و موامع مح ی و از سوی دیگر، به فرایند بازتوانی بعد از سروانح از رریرق ارتقرای سررمایه  گیری و حفظ گروه سو بر شکل
پردازد و به ارتقای سطح دانش و آگاهی، هملستگی، مقاومت و پایداری و افزایش مشارکت مامعه انسانی در امرر بازسرازی و  امتماعی می

خروو   آوری امتماعی از مسائ ی است که در روس سالیان اخیر در موامع مخت ف به کند. تاب گیری پیوندهای امتماعی کمک می شکل
تواننرد نقرش  های شناختی و ذهنی می آوری مامعه انسانی، مولفه در موامع شهری بسیار بر آن تأکید شده است. در مسیر پایداری و تاب

آوری امتماعی در بین شهروندان شرهر بیرمنرد  های شناختی مؤثر بر تاب کنند؛ بنابراین هدف اص ی بررسی مولفه بسیار مهمی را ایفا می
سراس  41آمده است. مامعه آماری، ک یه شهروندان بیرمندی  دست نامه به ها با استفاده از پرسش است. روش تحقیق پیمایشی است و داده

اند.  ای انتخراب شرده ای چندمرح ه گیری خوشه نفر بر اساس فرموس کوکران و به شیوه نمونه //1اند که تعداد  و باالتر در نظر گرفته شده
های  های شناختی رابطه معناداری ومود دارد. تح یرل رگرسریونی نرشان داد مولفره آوری امتماعی و مولفه دهد بین تاب نتایج نشان می

کننرد. بیرشترین ترأثیرات مرستقی  را بره  آوری امتماعی در شرایط بحران را تلیین می ( درصد واریانس تاب514./شناختی و ابعاد آن )
منظور آزمرون ک ری و  اند. در نهایرت بره آوری امتماعی شهروندان داشته ( بر تاب/51./( و تفکر و نگرش ممعی )715./ترتیب ادراک )

های با ضریب برازش باال، نرشانگر  سازی معادالت ساختاری بهره گرفته شد که پس از تح یل موردنظر، شاخص مزئی الگوی نظری از مدس
  ها از ملانی نظری تحقیق بود. حمایت خوب داده

پرذیری و  آوری امتماعی، هوشیاری و تومه، تفکر و نگرش، معرفرت و ادراک، خققیرت، هروش هیجرانی، مامعه تاب:  های کلیدی واژه 
  خودکارآمدی

Examining and explaining the cognitive components and its impact on the social resilience of citizens in crisis condi-

tions (Study case: Birjand city) 

Masoud Darabi1* - Abolghasem Heidarabadi2- Hadi Allahpour 3 
Abstract 

 Resilience means creating opportunities from threats and is a category that can be examined at individual, institutional, 

social, national, regional and global levels. Resilience does not mean returning to the original state, but by making opportu-

nities out of threats, it seeks to achieve more favorable conditions than the previous situation. Social resilience by empha-

sizing the realization of "social stability" against accidents and unwanted events, on the one hand, on the formation and 

preservation of social groups and local communities, and on the other hand, it deals with the process of rehabilitation after 

disasters through the promotion of social capital and the improvement of the level of Knowledge and awareness, solidarity, 

resistance and stability and increasing the participation of human society help in the reconstruction and formation of social 

bonds. Social resilience is one of the issues that has been emphasized a lot in recent years in different societies, especially 

in urban societies. In the path of stability and resilience of human society, cognitive and mental components can play a 

very important role. Therefore, the main goal is to investigate the cognitive components affecting social resilience among 

the citizens of Birjand city. The research method is a survey and the data was obtained using a questionnaire. The statisti-

cal population is considered to be all citizens of Birjandi aged 18 and over, 400 of whom were selected based on Cochran's 

formula and using multi-stage cluster sampling. The results show that there is a significant relationship between social re-

silience and cognitive components. Regression analysis showed that cognitive components and its dimensions (0.561) ex-

plain the variance of social resilience in crisis conditions. Perception (0.745) and collective thinking and attitude (0.540) 

have had the most direct effects on the social resilience of citizens. Finally, in order to test the general and partial theoreti-

cal model, structural equation modeling was used, and after the desired analysis, indicators with a high fit coefficient indi-

cated the good support of the data for the theoretical foundations of the research. 

Keywords: social resilience, vigilance and attention, thinking and attitude, knowledge and perception, creativity, emotion-

al intelligence, sociability and self-efficacy 
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 مقدمه

های بسریراری  کنی  که با مخاررات و تنش در مهانی زندگی می

شود. این  ها افزوده می موامه هستی  و هر روز بر شدت این تنش

سرادگری  توانی  بره شود که امروزه ما نمی مسئ ه زمانی مه  می

العمل نشان دهی . در وضعریرتری  نسلت به وقوع تغییرات، عکس

ای موامه هستیر   ای از فشارهای مدید و پیچیده که با مجموعه

که مدام در حاس تغییر هستند، سازگاری با تفکرات راهرلرردی، 

آید. این مروضروع  حساب می تنها ضروری است؛ ب که فرصت به نه

شود که نلود آن براعر   برای موامع، عام ی اساسی محسوب می

در معرض خطر قرارگرفتن سقمت، وحدت امتماعی و ثرلرات 

های اخیر ملاح  مربرو   گردد. بر همین ملنا در ساس مامعه می

های مرطررح، در  آوری در کنار سایر نظریه سازی و تاب به مقاوم

ملادی نظری و آکادمیک از مایگاه مهمی برخوردار گشته اسرت 

[4.] 

دهنده تغییر الگوواره در ذهنیت مرردم  آوری امتماعی نشان تاب

در برابر مشکقت خود و درک افراد دیگر و در نتیجه، نریراز بره 

یک دیدگاه تازه در تعیین مداخقت در برابر مشکقت اسرت و 

[. واکنش به یرک 2دارای سطوح مخت ف فردی و ممعی است ]

تومهی متأثر از چگونگی نگرش یک امتمراع  بحران به رور قابل

به خود و توانایی آن مهت تغییر محیط زنردگری خرود اسرت، 

موامعی که به توانایی خویش در تغییر محیرط براور دارنرد و 

همکاری الزم را در این راستا داشته باشند نسلت بره مروامرع 

تقدیرگرا و ناتوان در انجام مشترک امور، برهرترر قرادرنرد در 

آوری دارای  [. تاب3بهلودیابی از بحران به یکدیگر کمک کنند ]

نظران در حداقل ومود چهار  ابعاد گوناگون بوده و امماع صاحب

بعد کاللدی، سازمانی و مدیریتی، اقتوادی و امتماعی حرترمری 

آوری امتماعی ارتقای ظررفریرت و  [. هدف اص ی تاب1است ]

   ها در موامهه با اخترقالت اسرت ها و سازمان مهارت افراد، گروه

آوری امتماعی از سره  [. به اعتقاد کک  و ساکداپولراک  تاب5] 

بعد تشکیل شده است: ایجاد ظرفیت، سازگاری  و ترطرلریرق 

ها با شرایط حاک  بر مامعه  و قاب یت تغییر  و ترلردیرل  ظرفیت

ای ملتنی بر توانمندسازی با رویکرد ارتقای  ها، هر برنامه ظرفیت

وری منجر به ارائه خدمات بهینه و افزایش رضایت مروامرع  بهره

[. به همین دلیل تومه به عرنراصرر 1گردد ] ملتق به حوادث می

دهرنرده  های اخیر نشران آوری امتماعی در دهه تأثیرگذار بر تاب

تحوس مه  در مدیریت بحران است که تمرکز و تومه زیادی را 

 [.7کند ] به سازمان ای امتماعی معطوف می

آوری امتماعی در عور حاضر از اهرمریرت زیرادی مطالعه تاب

عنوان یک نیروی ترأثریررگرذار  تواند بهبرخوردار است چراکه می

شدت مورد تأثیر  بالقوه، معادالت سیاسی و امتماعی موامع را به

تروانرد وضرعریرت  های مخت فری مری قرار دهد. عوامل و مولفه

تأثریرر قررار  آوری امتماعی شهروندان شهر بیرمند را تحت تاب

تروانرد گرام بسریرار  دهد که مطالعه و شناخت این مفاهی  می

ارزشمندی در برقراری ثلات و استحکام ساختارهای امتمراعری 

هرای  رفت مامعه از برحرران در شرایط بحرانی باشد و راه برون

گیر مامعره بشرری شرده  بسیار پیچیده عور حاضر که گریلان

است را فراه  کند؛ بنابراین تحقیق حاضر به دنلاس پاسخگرویری 

هرای  آوری امتماعی  چیست و مولرفره به این مه  است که تاب

ذهنی و شناختی تأثیرگذار بر آن کدام اسرت و ایرنرکره ایرن 

 آوری اثرگذارند؟ ها به چه میزانی بر تاب مؤلفه

 پیشینه تجربی تحقیق

( در پژوهشی با عنوان ارترلرا  /2/2آی ین گراهام و همکاران )

به  آوری شناختی در بزرگساالن های شخویتی و تاب بین ویژگی

گررایری،  گررایری، درون های شخویتی نظیر برون بررسی ویژگی

آوری  شناسی برا تراب رنجوری و وظیفه سازگاری ممعیتی، روان

هرای ایرن پرژوهرش نشران داد،  اند. یافتره شناختی پرداخته

عنوان یک ویژگی شناختی و روانی تأثیر بسزایی  رنجوری به روان

پذیری روحی و روانری فررد دارد. افرراد برا  در افزایش آسیب

پذیر برهرترر قرادرنرد در بررابرر  شناسی باال و مسئولیت وظیفه

پرذیرری نشران  های پیرامونی از خود انعطاف نامقیمات و آسیب

عنوان رویه زندگی در مهان پر از  ها را به داده و بخشی از رنجش

های فردی تأثیر بسزایی در  تحوالت بپذیرند. شخویت و ویژگی

شناسی عولی افراد دارد. ایرن مرطرالرعره نشران داد  آسیب

شناسی باال در نهایت برا برهرلرود  رنجوری پایین و وظیفه روان

 [.1آوری همراه است ] عم کرد فرد و ارتقای تاب

شرخروریرت، «( در تحقیقی با عنروان2/47متیو، لین و ووللر )

به برررسری و  »شناختی انداز ع وم آوری از چش  استرس و تاب

ها استدالس کردنرد  تأثیروتأثر این عوامل بر یکدیگر پرداختند. آن

های عولری  آوری یک ویژگی شخویتی پیچیده با ریشه که تاب

 و روانی متعدد است. 
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های فرردی در  منظور توضیح تفاوت . همچنین، عوامل زیادی به

واکنش به استرس از مم ه سوگیری در عم کردهرای عورلری، 

های مقاب ه و تنرظریر   پردازش تمرکز و تومه و همچنین سلک

های شخویتی مرانرنرد  احساسات و هیجانات ومود دارد. ویژگی

ای از  ثلات عارفی، سرسختی و هوش هیجانی با سطروح ویرژه

های شخوریرتری  ویژگی .زای زندگی مرتلط است عوامل استرس

شود و میزان ترأثریررگرذاری آن  پذیری در فرد می باع  انعطاف

بیش از سایر راهکارهای مقاب ه با استرس  مرانرنرد حرمرایرت 

های مقاب ه با شرایط متشنج است؛ بنرابررایرن  امتماعی و مهارت

رنجروری و  آوری دربرگیرنده عوامل شخویتی از قلیل روان تاب

 تر مانند سرسختی، استحکام و مقاومت ذهنری  های دقیق ویژگی

 [.0است  ]

( در تحقیقری 2/41کرویت و الین فاکس ) سام پارسونز، آنه ویل

شناختی  های روان منظور تشریح منله با عنوان مدلی شناختی به

شناخرتری از  آوری روان ها و ابعاد تاب آوری به تشریح منله تاب

آوری  پردازند. در ایرن پرژوهرش تراب شناختی می دیدگاه ع وم

به ماهیرت  شود که در آن افراد باتومه فرایندی در نظر گرفته می

ها و بقیای تجربه شده، عم کرد و بررونرداد برهرترر و  مویلت

گرذارنرد.  رود را به نرمرایرش مری تری از آنچه انتظار می منطقی

ای در هردایرت مرطرالرعرات و  رویکرد شناختی پتانسیل بالقوه

آوری دارد. در  تحقیقات در روابط بین مشکقت، استرس و تاب

این پژوهش سعی شده است تا مدلی شنراخرتری از مرلرحر  

شناختی در موامهه و  منظور تسهیل و کاربرد  ع وم آوری به تاب

مقاب ه با تهدیدات و مخاررات ارائه گردد. مدس مقدمراتری ایرن 

منظور هدایت تحقیقات و مطالرعرات  پژوهش چارچوبی نظری به

در زمینه توسعه عم کردهای شناختی و مرایرگراه مرهر  ایرن 

آوری را ارائه داده است. این واقعیت کره  مطالعات در ملح  تاب

به ماهیت نامقیمات، بهتر از حد انرترظرار برا  برخی افراد باتومه

پرذیرری  آیند، موهر مفهوم انعطاف زا کنار می های استرس تجربه

است در واقع در نحوه پاسخگویی مردم در سطح یک مامعه بره 

 های عمیقی ومود دارد.  انواع نامقیمات زیستی، تفاوت

آوری  مطابق با این پژوهش رویکردهای مهمی در حروزه تراب

ومود دارد که هرکدام از آنها ارزش و شایستگری خرود را دارا 

آوری رویرکررد  هستند؛ اما دو رویکرد عمده در مطالعرات تراب

رفتارگرا و دیگری مطالعه ذهن و صفات شخویتری اسرت کره 

پردازنرد. در رویرکررد  هرکدام از منظر خاصی به این مقوله می

های افراد در برخورد و موامهه با شرایط  رفتارگرا، رفتار و واکنش

گریررد. امرا در  نامط وب و پیچیده موردبح  و بررسی قرار می

مطالعه ذهن به فرایندهای ذهنی و سراخرترار آن و نرحروه 

دهی و تأثیرگذاری آن بر واکنش افراد مورد ترحرقریرق و  شکل

گیرد. ذکر این نکته حائز اهرمریرت اسرت کره  بررسی قرار می

ای ک ی و یکسان که همه افرراد از آن  آوری را نلاید پدیده تاب

برخوردار هستند در نظر گرفت؛ ب که بنا به درک احترمرالری از 

آوری برخی افراد در برخورد با نامقیمات سطح بیشترری از  تاب

آوری شرلریره بره  گذارند. این مفهوم از تاب آن را به نمایش می

های اضطراب اسرت و  با ویژگی های نظری دررابطه پردازی مفهوم

این فرضیه که همه افراد دارای خووصیات رفتاری مضطرب در 

همه شرایط و در برخورد با هرگونه پدیده پیرچریرده، رفرتراری 

کنرد  گذارند، را رد می سرشار از اضطراب را از خود به نمایش می

[4/.] 

 مبانی نظری تحقیق

آوری  های شناختی مؤثر بر تراب آنچه در تلیین و بررسی مولفه

امتماعی باید بیشتر بدان پرداخته شود این است که چه عناصر 

آوری در سرطرح  های ذهنی و درونی مومب ارتقای تاب و مولفه

گردد. در پاسخ به این سرؤاس انردیشرمرنردان  موامع انسانی می

اند و هررکردام بره عروامرل  زیادی به ارائه نظرات خود پرداخته

اند و هرکدام به یک دسته از عوامل اهرمریرت  خاصی نظر داشته

اند که این امر در نهایت مومب تولید رویکردهرا و  بیشتری داده

آوری امتماعری شرده  نظریات مستقل و متفاوتی در تلیین تاب

 است.

 آوری اجتماعی شناختی در تبیین و مطالعه تاب علومرویکرد 

هرای اخریرر  های نو در سراس شناختی  عنوان یکی از دانش ع وم

بریرنری  روری کره پریرش ای یافته است، به مقحظه توسعه قابل

آوری  های مدیرد از مرمر ره فرن شود با کمک سایر دانش می

زیستی، فن آوری ارقعات و فن آوری نانو تحوس عمریرقری در 

ای  رشرتره ای مریران زندگی بشر ایجاد کند. این دانش که حوزه

شرنراسری، هروش  شنراسری، زبران مرکب از ع وم اعواب، روان

شناسی و ف سفه ذهن است، تأثیر چشمگیری بر  مونوعی، انسان

[. واژه  شناختی  در این اصرطرقح 44ع وم دیگر داشته است ]
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[. واژه  شناختی  در این اصطقح 44داشته است ]ع وم دیگر

توان آن  علارت است از هر نوع ساختار یا عم یات ذهنی که می

 [.42را موردمطالعه قرارداد ]

 های مرتبط شناسی شناخت و استخراج مولفه کاوش در جامعه

ومه به رور کامل توسط امتماع تعیین  هیچ شیوه تفکر ما به

شود. هریک از ما عضو بیش از یک امتماع فکری هستی  و  نمی

کنی .  های امتماعی مخت فی زندگی می رو در مهان ازاین

ای داری  و  گسترده» مخزن شناختی«درنتیجه، هریک از ما 

های مخت ف امتماعی به شیوه متفاوتی فکر  اغ ب در بافت

های اص ی  ای یکی از ویژگی چنین تنوع شناختی .کنی  می

زندگی مدرن است. درنتیجه، اکثر افراد امروزه به امتماعات 

شناسی شناختی از  [.در مامعه43ای تع ق دارند ] فکری چندگانه

شود و در همین حاس به  فردگرایی شناختی پرهیز می

های شناختی آنها به منزله اعضای امتماعات فکری  تفاوت

شود؛ بنابراین  گرایی شناختی پرهیز می شموس مخت ف از مهان

های  در این مطالعه تأکید و تومه بر الگوهای خا  انجام کنش

[. 43شناختی است که از لحاظ فرهنگی و ممعی متفاوت است]

خوبی  شناسی شناخت به ( حیطه مطالعه مامعه4در مدوس )

 تلیین شده است.

 گرایی شناختی شموس مهان شناسی شناختی مامعه فردگرایی شناختی

 اندیشیدن به منزله انسان اندیشیدن به منزله عضوی از امتماع فکری اندیشیدن به منزله افراد

 عینیت میان ذهنیت )عین و ذهن( ذهنیت

 ناپذیری از امور رلیعی و منطقی امتناب های شناختی قراردادی سنت تجربه شخوی

های شناختی  هنجارمندی یکه

 شخوی

های شناختی، فرهنگی، تاریخی و  تفاوت

 فرهنگی خرده
 شموس اشتراکات شناختی مهان

 [11شناسی شناختی ] دامنه و دستور کار جامعه -(1جدول )

 شناسی شناخت کارل مارکس و سنت آلمانی جامعه

به اعتقاد مارکس سیست  تفکر ظاهراً به موقعیت امترمراعری و 

های رلقاتی حامیان آنهرا وابسرتره اسرت.  مشخواً به موقعیت

مارکس تقش کرد ترا افرکار را بره رور منظّ  بر حسب کارکررد 

های امتماعری  های افراد با نقش ساختن اندیشه آنرها و در مرتلط

های رلقاتی آنان توضیح دهرد. از نرظر او شیوه تولید  و موقعیت

در زندگی مادی خرویوه ک ی فرایندهرای امرتماعی، سریاسی 

کنند. این آگاهی بشر نیسرت کره  و معنوی زندگی را تعیین می

کند، ب که متقابقً این هستی امرترمراعری  هستی او را معین می

 [.41]سازد   اوست کره آگراهی وی را مشخص می

 گرایی عام( شناسی شناخت )نسبیت هایم و جامعه کارل مان

های  این احتماس را مجاز شمرد که همه آرا و حتّی حقرایرق  مان

ای هستند کره از آن  متأثر از شرایط امتماعی و تاریخی مامعه

اند. همین واقعیت مشابه که هر متفکّری با گرروه  ظراهر گرشته

ای که او در منزلرت  خراصی در مامعه انتساب دارد. یعنی مامعه

های امتماعی معینری را ایرفرا  مشخوی را اشغاس کرده و نقش

 .دهرد مری  تأثیر قررار بینی روشنفکرانه او را تحت کند. مهان می

عرنروان تررئروری  شناسی معرفتی بره های  در تعریف مامعه مان

سازی اندیشه به شرایط امتماعی ومودی آن رهنرمرون  مشرو 

ها اگرچه بره درمررات  ها و اندیشه گردید. از نظر او، همه معرفت

متفاوت، به مکان و موقعیتی در داخل ساختار امتماعی و فرایند 

تاریخی مقید هستند، تنها در مرواقعی خرا ، گروه مشخروری 

تواند به شناخت پدیده امتماعی نرایرل  ها می بیشتر از سایر گروه

شود. ولی هریچ گرروهی قادر نیست که به شناخت تام و کامرل 

 [.45] آن دسترسی یابد

مفهوم ساخت امتماعی و رابطه متقابل، محور اص ی اندیشه وی 

کند. با مردود  هایش هدایت می است و او را در تمام نوشته

کند که  ها، وی تأکید می شناختن برخورد مجرد و مجزا به ایده

های  با دیگر فعالیت باید دررابطه فکرکردن فعالیتی است که می

امتماعی درون چارچوب ساختمان امتماعی دیده شود. برای 

شناسی از آغاز کارش در مستجوی تعلیر  های  دیدگاه مامعه مان

فعالیت فردی، در تمام موانب زندگی، بر حسب تجربه گروهی 

 [.41است]
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 های واقعی( شناسی شناخت )عامل ماکس شلر و جامعه

های اندیشه مؤثررنرد را  هایی که در فرم ماکس ش ر رشته عامل

ای از در خقس تاریخ، سر رسر رهکند. به اعتقاد ش ر  معرفی می

یابند اندیشه را مشرو  بره شررایرط  های واقعی تحقّق می عامل

سواد، خرون خویشاونردی امرر  های بری سازند. در گروه خود می

دهرد و پرس از آن  پذیر مذکور را تشکیل مری مستقّل و تنوع

هرای  های سیاسی، و سرانجام در دنریرای مردرن عرامرل عامل

عنوان امور مستقّل و تغییرپذیر به چیزهایی مقحظه  اقتوادی به

در مرقراررع  .اند هرای انردیشه بدان مرتلط شوند که ساخت می

هرای  های متنوّع فرهنگی، عرامرل متفاوت تاریخی و در سیست 

های واقررعری در  گردند. این عرامل واقرعی مرتفاوتی مس ّط می

هرا را  های معین و نظمی قطعی، مجاری مرریرات انردیشره راه

[. از نظر ش ر عوامل واقعری )نرژاد و 41بندند  ] گشوده و یا می

دهرد،  خویشاوندی، سیاست و اقتواد( زیربنا را تشرکریرل مری

که عوامل فرهنگی )مذهب، ف سفه، سیاست و اقرتروراد(  درحالی

دیگر منظور ش ر از عروامرل  علارت دهد.   به روینا را تشکیل می

واقعی: شرایط و توزیع قدرت، عوامل اقتوادی تولیرد، شررایرط 

کمی و کیفی ممعیت، عوامل ژئوپ یتیکی و مغرافیایری اسرت؛ 

یعنی بیشتر به عوامل بیولوژیکی مرترلرط اسرت ترا عروامرل 

 ایدئولوژیکی یا نهادی و تاریخی.

 شناسی شناخت )سنت فرانسوی( امیل دورکیم و جامعه

شناسی معرفرت دورکریر  بره سرراا انرواع  برای فه  مامعه

پردازی . وی معترقرد اسرت  هملستگی امتماعی از نظر وی می

نیازهای افراد مامعه، سازمان موامع و نوع هملستگی امتماعری 

کند و بر اساس این نیاز است که ما دو نروع  ها را تعیین می آن

هرای  هملستگی داری : در هملستگی مکانیکی افکار و گررایرش

مشترک اعضای مامعه از نظر شدت و کرمریرت از افرکرار و 

های شخوی اعضای آن بیشتر باشرد در ایرن صرورت  گرایش

در این هملستگی شخروریرت افرراد .«شودفردیت ما هیچ می

شود و فررد چرون  است، پس محو می ومود ممع»برآیندی از 

شیاس که به صاحلش وابسته است در مسیر تمایقت مامعه قدم 

دارد. هملستگی نوع دوم به هملستگی آلی و یا ارگانیکری  بر می

های افراد مامعه ب که  شهرت دارد. این هملستگی نه از همانندی

گونه هملسترگری فررآورده  یابد این هایشان پرورش میاز تفاوت

از نظر دورکی  ساختار هر مامعه به سراخرترار  . تقسی  کار است

تنها این ساختار را بره  دهد، مامعه نهذهنی اعضایش شکل می

کند؛ ب که محتوای ذهن و تفکر را نیز ترحرت  اعضایش عرضه می

گرویرد کره مرن  دهد. دورکی  فقط نرمری سیطره خود قرار می

گریررم؛  گیرم اگرچه، اللته که مری های خود را از مامعه می ایده

های خود اندیشره  آموزم که چگونه در باب ایده ب که از مامعه می

 [.41کن  ]

 های مرتبط شناسی شناخت و استخراج مولفه کاوش در روان

شناسی اسرت کره بره  ای از روان شناسی شناختی، شاخه روان

بررسی ع می فرایندهای ذهنی از قلیل تومه و تمرکرز، ادراک، 

حافظه، بازشناسی، توویرسازی ذهرنری، هروش مورنروعری، 

گریرری، و ترفرکرر در زبران  آفرینندگی، حل مسئ ه، تومی 

قلیل که انسان چرگرونره بره درک،  پردازد. موضوعاتی ازاین می

پردازد؛ ذهن چگونه ارقعات دریافتی  تشخیص و حل مسئ ه می

کند یا اینکه حافظه انسان چگونه  از حواس گوناگون را درک می

ترومره  کند و چه ساختاری دارد؛ از عمده مسائل قرابرل عمل می

دانشمندان این رشته است که با استفاده از روش پژوهش ع می 

شرود ترمررکرز اصر ری  مشاهده دنلاس مری و بررسی موارد قابل

شناسی شناختی بر بررسی شناخت است. هرچند رامع بره  روان

نظرهایی ومود دارد و برخی پژوهشگران  اقسام شناخت، اختقف

( شناخت را به دو حوزه شناخت پایه /2/4مثل آیزنک و کین )

[. لیکن بره نرحروه 47کنند ] و شناخت عالی )تفکر( تقسی  می

شردن اررقعرات در مرریران  کراری پردازش ارقعات و دست

[. از مرمر ره 41یادآوردن، تفکر و دانستن، شناخت گویند ] به

ها و کارکردهای عالی شناخت استخراج شده از این بخرش  مؤلفه

حرل  -1ادراک،  -3تفکر،  -2تومه و هوشیاری،  -4توان به  می

هوش هیجانی اشاره  -7گیری و   تومی -1خققیت،  -5مسئ ه، 

 کرد. 

 های مرتبط شناسی شناخت و استخراج مولفه کاوش در انسان

هرا از  شناسی شناختی به مطالعه محتوای شناخت انسران انسان

ی شرنراخرت برا  مهان بیرونی، فرایندهای این شناخت، رابطه

ها در  رفتارهای امتماعی و میزان اشتراک شناخت در بین انسان

پردازد. ازمم ره مرفراهریر   مامعه و در موامع مخت ف، مییک

های ذهرنری  واره های فرهنگی و ررح بنیادین در این حوزه، مدس

 هستند. 
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های فرهنگی، الگوهای مفروض از مهان هستند که تا حد  مدس

ها،  زیادی در میان افراد یک مامعه مشترک هستند. این مدس

کنند و  ها از مهان اررافشان بازی می نقش مهمی در فه  انسان

ها الگوهای آشکار و ضمنی  ها هستند. آن راهنمای رفتار آن

ها و رفتارها هستند که به رور تاریخی و در روس  ها، ارزش ایده

های  واره ها را ررح آندارادی این مدس شوند. دی زمان، ساخته می

داند که به رور میان ذهنی در میان اعضای یک  ای می شرناختی

 [.40گروه فرهنگی، مشترک هستند]

یابی،  پذیری، فرهنگ ها از رریق فرایندهایی مانند مامعه انسان

های  کارآمدی و آموزش همگانی و یادگیری ممعی، شناخت-خود

های شناختی انسان،  کنند؛ بنابراین، نظام گوناگون را کسب می

امتماعی هستند و در نتیجه تعامل و ارتلا  با ه  و با رلیعت 

ها پس از تولد در محیطی شناختی قرار  گیرند. انسان شکل می

 .دارند

 چارچوب نظری تحقیق

آوری  ای به تاب توان نگاه تازه با استفاده از ملاح  مطرح شده می

امتماعی داشت و از مایگاه دیگری به این حوزه دانشی پرداخت. 

شناسی شناخت،  مشخص گردید که عوامل متعددی اع  از مامعه

آوری  شناسی شناخت در تاب شناسی شناخت و انسان روان

رویکرد ت فیقی این سه حوزه برگزیده از امتماعی مدخ یت دارند. 

آوری  کند که تاب شناختی این امکان را فراه  می مجموعه ع وم

امتماعی را از زوایای گوناگون مورد بررسی و تح یل قرارداد. در 

شناسی شناخت از نظریه مارکس،  این تحقیق در حوزه مامعه

های ، ش ر و دورکی  چند متغیر شاخص نظیر تفکر ممعی و  مان

های  شناسی شناخت از نظریات و پژوهش ادراک، در حوزه روان

استرنلرگ متغیر تومه و هوشیاری، تفکر، ادراک، خققیت، حل 

شناسی شناخت از  گیری و در حوزه انسان مسئ ه و تومی 

نظریات مایر و سالوی، دانیل گ دمن، آللرت بندورا، وی هی   

پذیری و  دی تای و امیل دورکی  متغیرهای هوش هیجانی، مامعه

خودکارآمدی استفاده شده و متغیرهای مورد پژوهش استخراج 

 اساس مدس نظری پژوهش ترسی  شده است. شده است و براین

  آوری های شناختی موثر بر تاب مدل آزمایشی مولفه -(1شکل )

 های تحقیق فرضیه

های شناخرتری و  عنوان یکی از مولفه بین تومه و هوشیاری به-1

 آوری م ی رابطه معناداری ومود دارد. تاب

آوری  های شناختری و تراب عنوان یکی از مولفه بین ادراک به -2

 م ی رابطه معناداری ومود دارد.

آوری م ری  های شناختی و تاب عنوان یکی از مولفه بین تفکر به-1

 رابطه معناداری ومود دارد.

آوری  های شناختی و تراب عنوان یکی از مولفه بین خققیت به-4

 م ی رابطه معناداری ومود دارد.

های شرنراخرتری و  عنوان یکی از مولفه بین هوش هیجانی به-5

 آوری م ی رابطه معناداری ومود دارد. تاب

هرای شرنراخرتری و  عنوان یکی از مولفه پذیری به بین مامعه  -6

 آوری م ی رابطه معناداری ومود دارد تاب

های شرنراخرتری و  عنوان یکی از مولفه بین خودکارآمدی به  -7

 آوری م ی رابطه معناداری ومود دارد. تاب

. 
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 روش تحقیق

پژوهش حاضر بر اساس رویکرد کمی تحقیق و با استفاده از 

ها و ارقعات موردنیاز  آوری داده روش پیمایشی به ممع

نامه  پرداخته است. در این روش از تکنیک یا ابزار پرسش

استفاده شده است. واحد تح یل در این پژوهش فرد )شهروندان 

به هدف و  شهر بیرمند( و سطح تح یل خرد است. باتومه

های پژوهش موردنظر، مامعه آماری تحقیق، ک یه  ویژگی

ساس و باالتر در نظر گرفته شد. مامعه آماری بر  41شهروندان 

 475070ممعاً  4305اساس سرشماری نفوس و مسکن ساس 

 11170نفر زن  و  //175نفر برآورد گردید که از این تعداد 

نفر مرد هستند. بر همین اساس و با استفاده از فرموس کوکران، 

نفر است. به دلیل احتماس  311حج  نمونه تحقیق حاضر 

ها به  های دریافتی تعداد نمونه مخدوش بودن یا نقص در پاسخ

نامه تح یل را  پرسش 301نفر افزایش یافت که در نهایت  //1

نفر  301دارا بودند. بدین ترتیب حج  نمونه پژوهش حاضر،

ای  ای چندمرح ه گیری خوشه تعیین گردید؛ لذا از روش نمونه

( توزیع تعداد نمونه در منارق 2استفاده شده است. در مدوس )

 شده است. داده دوگانه شهر بیرمند نمایش

 گانه شهر بیرجند به تفکیک و تعداد نمونه 2توزیع مناطق  -(2جدول )

 منارق
 ممعیت هر منطقه

 تعداد نمونه نسلت منارق
 زن مرد کل

4 100307 50069 50238 0.57 212 

2 75672 38410 37262 0.43 182 

 394 100 87500 88479 175979 ممع

 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

 (آوری ملی )متغیر وابسته تاب

بار توسرط  آوری م ی اولین : اصطقح تابالف( تعریف مفهومی

های مرامرعره و  آوری امتماعی به ظرفیت ادگر مطرح شد. تاب

آوری امتماعی نیرز در  گردد. مفهوم تاب امتماعات شهری برمی

های خاصی است، همان گرونره  موامع مخت ف دارای پیچیدگی

تواند در سطوح مخت ف تح یل و درک شرود،  آوری می که تاب

آوری امتماعی نیز دارای سطوح مخت فی است. اگر تومه به  تاب

آوری بریرشرترر از ترومره بره  های امتماعی در تراب منله

های کاللدی و فیزیکی در مدیریت بحران اهرمریرت  زیرساخت

 ک  همان اندازه حائز اهمیت است. نداشته باشد دست

ریهورن معتقد است برای  اختقالت مردی مرانرنرد زلرزلره، 

آوری  هرای تراب ترین مؤلرفره آوری امتماعی یکی از حیاتی تاب

آوری امتماعی ارتقای ظرفیت و مرهرارت  است. هدف اص ی تاب

 ها در موامهه با اختقالت است. ها و سازمان افراد، گروه

آوری م ی از پنج برعرد،  برای سنجش تابب(تعریف عملیاتی: 

آموزش عمومی و یادگیری ممعی، توانمندسازی، سازمانردهری، 

سازگاری و انطلاق و سرمایه امتماعی استفراده شرد. سرؤاالت 

صرورت  صورت محقق ساخته است و بر اساس ریف لیکرت به به

هرای  ( ابعاد و گویه3ای رراحی شده است. در مدوس ) گزینه پنج

  آوری امتماعی ارائه شده است موردنظر مهت سنجش تاب
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 آوری ملی و اجتماعی سنجش تاب ها و سطح ابعاد و مؤلفه -(1جدول )

مفهوم 0 

 مؤلفه
 ها گویه بعد

 آوری م ی تاب

آموزش 

 عمومی

 های پاداش و ترغیب باید در دستور کار نهادهای فرهنگی قرار گیرد. خوانی با استفاده از مکانیزم توسعه فرهنگ کتاب و کتاب

 شود های ع می می های انسانی و الهی مومب سرب ندی کشور در حوزه گیری از نظام آموزش املاری و همگانی ملتنی بر ارزش بهره

 های حمایتی به دنلاس گسترش آموزش همگانی در مامعه باشند. ها و ررح گیری از مشوق مسئولین حوزه آموزش کشور باید با بهره

آموزی تأثیر بسزایی در افزایش آگاهی مردم در مقاب ه با معضقت و مشکقت دارد و منجر به عم کرد بهتر مامعه مدنی  آموزش و مهارت

 شود. می

 سازی مردم داشته است. آموزشی توفیق مط وبی در آگاه -های ع می ها و سخنرانی ها، کارگاه برگزاری همایش

آموزی  باید از اصوس  های روز در آموزش و مهارت گیری از تکنولوژی سازی بسترهای مناسب و باکیفیت در فضای مجازی و بهره فراه 

 اساسی نظام آموزشی کشور باشد.

 برای عموم مردم نقش پررنگی در ارتقا سرانه مطالعه دارد. سازی ملاح  تهیه کتب، مزوات و گزارشات آموزشی؛ ساده

 برد. نظام امتماعی کشور به شدت از مطالعه اندک مردم رنج می

 توانمندسازی

 باشد. پیروزی انققب، پیشلرد منگ و پایداری انققب در گرو مشارکت وسیع مردم می

 های موفق اوایل انققب است. های مردم نهاد از ررح ها و سازمان نهادسازی و مشارکت از رریق ایجاد تعاونی

 های آنان به خوبی درسالیان اخیر نهادینه شده است. گیری از دانش و مهارت گیری کشور و بهره حضور زنان در بدنه تومی 

 های دولتی به عنوان الگو باید سلک مدیریت مشارکتی پیاده سازی شود. ها و دستگاه در ارگان

 ارتقای مهارت و دانش در بین اعضای مامعه رابطه مستقیمی با کارآفرینی دارد و برگ برنده یک مامعه توانمند است.

 مردان موان و با انگیزه است. کشور بیش از پیش نیازمند کارگزاران و دولت

 دولت در حمایت از اقشار ک  درآمد به خوبی عمل کرده است.

ها و مجاهدت رزمندگان هشت ساس دفاع مقدس باید به منظور ارتقا عزت نفس در دستور کار نهادهای فرهنگی قرار  گیری از رشادت بهره

 گیرد.

 درآمد در مامعه افزایش یافته است. دار و قشر ک  فاص ه رلقاتی بین سرمایه

 خودمختاری و استققس در عم کرد آحاد اقشار مامعه بر اساس موازین اسقمی باید در دستور دولت قرار گیرد.

 ظرفیت سازی مست زم نهادهای نافذ در امتماعات مح ی با مشارکت باال و نهادهای خدمت رسان مرتلط با مردم است.

 سازماندهی

های مردمی و اعتراضی تلدیل شده  های ارقعات و ارتلارات به منلع مهمی برای بسیج کنش ممعی و سازماندهی منلش امروزه فناوری

 است.

 اعتقادات و باورهای دینی و مذهلی دارای مایگاهی قدرتمند در سازماندهی و ایجاد ساختارهای امتماعی است.

 اند. ترین اصل مامعه اسقمی است که اکثریت افراد مامعه آن را پذیرفته والیت فقیه مه 

 دهند. مردم و آحاد اقشار مامعه منافع م ی را بر منفعت شخوی ترمیح می

 ساز سازماندهی اعتراضات مردمی شده است. فشارهای اقتوادی و امتماعی و عدم کفایت اقدامات دولت در این زمینه خود زمینه

 سازی، تل یغات و گسترش شایعات در عور مدید است. ترین ابزار برای هویت های امتماعی مه  اینترنت و شلکه

 نماید. ها کمک شایانی می ها و نهادهای امتماعی به مامعه دربرابر رویدادها و ناهنجاری ایجاد تعامل بین سازمان

 ارتقای ظرفیت سازمانی و ممعی و دعوت به کارتیمی باید در دستور کار نهادهای فرهنگی قرار بگیرد.
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مفهوم 0 

 مؤلفه
 ها گویه بعد

 آوری م ی تاب

سازگاری و 

 انطلاق

 های روز پیشرفت چشمگیری داشته است. کشور در زمینه نوآوری و فناوری

 های اخیر بوده است. بویرت رهلری ممهوری اسقمی پشتوانه محکمی برای گذر از تنگناها در روس ساس

 گذاری ملتنی بر آن از اصولی حیاتی است که باید مدنظر کارگزاران دولتی قرار گیرد. نگری و سرمایه آینده

 عقاید و مذاهب دیگر در ممهوری اسقمی محترم است و از ک یه حقوق انسانی برخوردار است.

 امرای برنامه اقتواد مقاومتی و تولید م ی، استققس و خودکفایی را به ارمغان خواهد آورد.

 عزت ممهوری اسقمی در سایه وحدت، همدلی و مشارکت عامه مردم حاصل شده است.

 تربیت نیروی انسانی چندمهارته و منعطف از وظایف اص ی نهادهای تربیتی کشور است.

سرمایه 

 امتماعی

 اعتماد مردم به مسئولین و فرماندهان کشور کمرتگ شده است.

 های مخت ف مامعه همکاری و همفکری برقرار است. بین بخش

 هایی مانند صداقت و اعتماد از اصوس اساسی نظام ممهوری اسقمی است. ارزش

 روحیه ایثار و فداکاری از دستاوردهای ممهوری اسقمی است که به خوبی در بین مردم نهادینه شده است.

 پذیر بوده و در کار خود مدیت دارند. مسئولین و کارگزاران دولتی مسئولیت

 فرهنگ کار تیمی از اصولی است که باید به خوبی در بین مردم نهادینه شود.

 اعتقادات و باورهای مذهلی منجر به ایجاد پیوندهای امتماعی محک  و استوار شده است.

 آوری ملی و اجتماعی سنجش تاب ها و سطح ابعاد و مؤلفه -(1جدول )

 شناختی )متغیر مستقل(  علوم

اصطقحی بررای عر روم  شناختی ع وم الف( تعریف مفهومی:

اولریک نیسر انتخاب شده و به رور  است که توسط شناسی ذهن

شود  تعریف میذهن و مغز  صورت پژوهش ع می درباره ساده به

محرسروب تجربی ع وم های شناختی یکی از شاخه و امروزه ع وم

ای است که از  رشته ای میان گردد. این رشته دانشگاهی شاخه می

شناسی، ف سفره روان های مخت فی مانند افزایی رشته ادغام و ه 

شناسی، ع وم رایرانره و  شناسی، انسان شناسی، زبان ذهن، عوب

تشکیل شده است. این ع   به بررسی مراهریرت  هوش مونوعی

بندی و فراینردهرایری کره  تفکر، رلقه های ذهنی مانند فعالیت

صرورت  پرردازد. بره کنرد مری ها را ممکن می انجام این فعالیت

تر از مم ه اهداف اص ی این رشته پژوهش در زمریرنره  مشخص

ادراک و بازشناسی، تومه، حافظه و یادگیری، زبان، استردالس و 

گیری و ... اسرت کره ایرن  ریزی، تومی  تفکر، قضاوت، برنامه

 های شناختی در مامعه انسانی است. ترین مولفه متغیرها مه 

های شناختی در حقیقت به دنلاس پاسخ بره ایرن  ع وم و مولفه

شود.  پرسش است که فرهنگ چگونه روی مغز انسان نگاشته می

دیگر، تلیین فرایندهای محاسلاتی که فرایند ادراک و  علارت به

هرای ذهرن بشرر  شود و کشف ظرفیرت تفکر روی آن سوار می

 شناختی است. وظیفه اص ی ع وم

برای سنرجرش مرترغریرر و شراخرص ب(تعریف عملیاتی: 

شناختی از هفت زیر متغیر یا بعد )تومه، ترفرکرر، ادراک،  ع وم

پذیری و کارآمدی( استفاده شد.  خققیت، هوش هیجانی، مامعه

نامه بر  صورت محقق ساخته و استاندارد است. پرسش سؤاالت به

ای رراحی شرده اسرت.  گزینه صورت پنج اساس ریف لیکرت به

های موردنرظرر مرهرت سرنرجرش  ( ابعاد و گویه1در مدوس )

 های شناختی ارائه شده است. مولفه
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مفهوم 0 

 مؤلفه
 ها گویه خرده ابعاد بعد

های  مولفه

 شناختی

 تومه

برانگیختگی و 

های عارفی و  محرک

 هیجانی

 هتک حرمت به ملانی اعتقادی و ارزشی م ت ایران همواره با پاسخ کوبنده و منسج  مردم همراه است.

دار کردن احساسات عمومی در حوادثی  هایی نظیر مریحه ها با استفاده از روش نقش بسیج گری رسانه

 شدت مشهود است. به 4311دی  0نظیر 

 کنترس و نظارت
های ناشی از آن در رفتار و واکنش هوشمندانه افراد  مشی و قوانین و مقررات و محدودیت ومود خط

 تأثیرگذار است.

مذابیت )رسانه محتوای 

 پیام(

ترین رویکرد کشورهای معاند در تقابل با ممهوری  ای مه  های رسانه گیری از پایگاه رسانی و بهره ارقع

 اسقمی است.

تومه عامه مردم نسلت به یک رویداد،  های مالی در م ب های انگیزشی نظیر مشوقگیری از مکانیزم بهره

 بسیار تأثیرگذار است.

های ک ی افراد در ارتلا  با دیگران را تغییر  تواند سلک و هویت کنش های امتماعی، می فعالیت در شلکه

 دهد.

 گذارد. همه امزای یک شلکه امتماعی که فرد با آن در تعامل است، در ضمیر ناخودآگاه افراد تأثیر می

 رغلت و انگیزش
مانله مردم  ای بر مشارکت همه عنوان یک محرک هیجانی تأثیر گسترده گفتمان و مناظرات انتخاباتی به

 ساز مانند انتخابات دارد. در امور سرنوشت

 تفکر

 نفوذ امتماعی

نوایی و متابعت خود را باارزش دینی و اعتقادی و م ی به  م ت ایران همواره در کارزارهای دشوار ه 

 اند. نمایش گذاشته

 های م ی  یکی از نیازهای حیاتی امروز مامعه است. های داخ ی و همخوان با ارزش رسان ایجاد پیام

های داخ ی نظیر سروش، ایتا و ب ه در مذب مخارب به ع ت عدم کیفیت و عدم توانایی رقابت  رسان پیام

 رو شدند. های خارمی با شکست روبه رسان با پیام

 متقاعدسازی

واساس سعی در متقاعدسازی و مجاب  پایه های دروغین و بی برخی از مسئولین و کارگزاران دولتی با وعده

 کردن مردم دارند.

شفافیت و صداقت مسئوالن و کارگزاران نظام تأثیر بسیار زیادی در اعتماد مامعه مدنی و مشارکت 

 حداکثری آنها در حل معضقت امتماعی دارد.

دیپ ماسی عمومی و 

 پروپاگاندا

تر مامعه توانایی بریشتری بررای تأثیرگذاری بر افکار مخارلان ای در سرطوح پایین دیپ ماسی رسرانه

 دارد.

 ادراک

 عم یات روانی

 تهام  و نفوذ فرهنگی غرب بر مامعه اسقمی و ایرانی تأثیر بسیار زیادی گذاشته است.

گیری از رسانه یکی از راهلردهای کشورهای  اندازی منگ عقیدتی و ایدئولوژیک در منطقه با بهره راه

 معاند برای مقاب ه با ممهوری اسقمی است.

توان افکار و اذهان عمومی را برای  های عم یات روانی )اقناع، اغواء، القاء و...(  می گیری از تکنیک با بهره

 دهی کرد. مقاب ه با یک رویداد خا  مهت

 مدیریت رسانه
  
  

های معاند  اعتمادی نسلت به دولتمردان از اهداف اص ی رسانه بردن امید در بین مخارلان و بی ازبین

 است.

 پردازد. پراکنی می فضای مجازی بیش از آن که به واقعیات بپردازد، به شایعات و دروا

 رسانه م ی )صداوسیما( نتوانسته کارایی ماهواره و فضای مجازی را داشته باشد و مایگزین آن شود.

 های مجازی بیش از تأثیرات مثلت آن است. تأثیرات و ادراکات منفی استفاده از ماهواره و شلکه

های مؤثر در تحریک عموم افراد مامعه در حین بروز بحران  گیری از شایعات و تل یغات یکی از راه بهره

 است.

 مثابه ابزاری در راستای تحقق اهداف و ارتقای منافع کشورهاست. ممعی به ها و وسایل ارتلا  رسانه

 های شناختی سنجش مولفه ها و سطح ابعاد و مؤلفه -(4جدول )
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 های شناختی سنجش مولفه ها و سطح ابعاد و مؤلفه -(4جدول )

مفهوم 0 

 مؤلفه
 ها گویه خرده ابعاد بعد

های  مولفه

 شناختی

هوش 

 هیجانی

 اعتماد  امتماعی
 یافته است. اعتماد مردم به مسئولین و کارگزاران دولتی کاهش

 مردم نسلت به یکدیگر اعتماد دارند.

 نوایی و همدلی ه 
 شود. وضوح احساس می ویژه در شرایط بحرانی به تعهد و همدلی در سطوح امتماعی و در بین مردم به

 عزت و اقتدار مامعه اسقمی در سایه وحدت و همدلی مامعه مدنی است.

 رضایت عمومی
های دولتی میزان رضایت عمومی را کاهش  مشکقت و فسادهای اخققی، امتماعی و اقتوادی دستگاه

 داده است.

 اخقق عمومی و اسقمی
 کنند. های دولتی در رفتارشان با مردم، اخقق عمومی و اسقمی را رعایت می مسئوالن دستگاه

 شود. پذیری امتماعی و رعایت حقوق شهروندی از ارکان اص ی موامع پایدار محسوب می مسئولیت

 خققیت

توسعه تفکر مشارکتی 

 )همکاری(

محور مانند بسیج در سالیان اخیر نقش مؤثری در  های مردمی و مشارکت نهادها و سازمان

 اند. زدایی ایفا کرده محرومیت

 های مردمی نقش پررنگی دارد. ها و ملهه ملانی اعتقادی و دینی در تشکیل گروه

 آموزی را نیز سرلوحه کار خود قرار دهد. افزایی باید مهارت وپرورش در کنار دانش آموزش آموزی خلرگی و مهارت

 ترویج و تل یغ کار تیمی
آوری موامع  ها و ارتقا تاب ترویج و تل یغ روحیه کار تیمی و مشارکتی تأثیر بسزایی در مقاب ه با بحران

 دارد.

 کاهش قوانین زائد
های زائد )بروکراسی اداری( مانع بزرگی بر سر راه تولید و  کاغذبازی و قوانین و مقررات و رویه

 وکارهای کوچک است. کسب

 پذیری مامعه

ساختارها و نهادهای 

 امتماعی

 .پذیری اخقق شهروندی نقش بسزایی دارند ها و مؤسسات آموزشی در مامعه سازمان

 نظام ممهوری اسقمی است. ها و انتخابات نشان از تع ق خارر به حضور گسترده مردم  در راهپیمایی

اصوس دموکراسی و 

 های فرهنگی ارزش

 های فرهنگی و اعتقادات مذهلی در حل معضقت و فسادهای اخققی تأثیر بسزایی دارد. ارزش

 پذیری و ترویج اخقق عمومی و اسقمی دارند. بدی ی در مامعه های ممعی نقش بی رسانه

عنوان یک اصل اساسی و دموکراتیک باید بین مسئوالن مامعه و مردم برقرار  مفاهمه و گفتمان به

 گردد.

هملستگی )قومیتی و 

 دینی(

 های اعتقادی و دینی تأثیر بسیار زیادی در ترویج روحیه ایثار و شهادت دارد. بسط نظام

عنوان محوری برای تنظی  راهلردها و قوانین در مامعه نهادینه  هملستگی قومیتی و مذهلی باید به

 شود.

 احترام و التزام به قانون و حقوق شهروندی باید در دستور کار مراکز آموزشی و تربیتی کشور قرار گیرد. احترام و التزام به قانون

 خودکارآمدی خودکارآمدی

نظیری در ارتقا روحیه  تجارب و دستاوردهای فرهنگی و ارزشی هشت ساس دفاع مقدس نقش بی

 دالوری و شجاعت در بین مردم دارد.

منظور ایجاد رغلت و انگیزش در موانان برای اقدام  آموزی به های آموزشی و مهارت برگزاری دوره

 مهادی در تولید م ی باید در دستور کار مسئولین قرار گیرد.

های اقتوادی، سیاسی، امتماعی و... مومب تقویت عزم و اراده م ی در دست بابی به  ها و بحران تحری 

 هملستگی پایدار شده است.

 های داخ ی تأثیر شگرفی بر موفقیت و ارتقا مامعه دارد. ترویج نگاه و اتکا به درون و باور به توانمندی

های کشور در دستور  زدن به باورها و توانمندی تحقیر، تمسخر و تحریف دستاوردهای داخ ی و ضربه

 های معاند قرار دارد. کار دولت

 بدون حضور ایران هیچ مشکل بزرگی در سطح منطقه حل نخواهد شد.
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 های تحقیق یافته

 های توصیفی یافته

توان دریافت که در این تحقیق  آمده می دست بر اساس ارقعات به

سراس،   21ترا  40نفر(  414درصد ) 0./1از میان پاسخگویان 

 30نفرر(  75درصد ) 40ساس،  31تا  20نفر(  420درصد ) 32.7

ساس سن داشتند. از  51تا  10نفر(  20درصد ) 7.1ساس و  11تا 

نرفرر(  240درصد ) 55.1نفر( زن و  475درصد ) 11.1این تعداد 

نفرر( مرجررد و  415درصد ) 31.1مرد و همچنین از این تعداد 

نفر( متأهل بودند. عقوه برر ایرن از مریران  210درصد ) 13.2

نرفرر(  13درصد ) 24.4نفر( دیپ  ،  /7درصد ) 47.1پاسخگویان 

 14درصرد ) 45.5نفر( لیسانس،  475درصد ) 11.1دیپ  ،  فوق

نفر( دارای مردرک دکرترری  5درصد ) 4.3لیسانس و  نفر( فوق

 13ای  بندی چندمررحر ره بودند. همچنین بر اساس روش خوشه

کنندگان در آزمون از منطقه یرک بریررمرنرد  درصد از مشارکت

درصد متع ق به منطقه دو )شرمراس  57)منوب شهر بیرمند( و 

 شهر بیرمند( بودند.

 های تحلیلی یافته

 آوری اجتماعی با توجه و هوشیاری رابطه تاب

عنروان یرک  اولین فرضیه، بررسی رابطه بین تومه و هوشیاری به

آوری امتماعی بود و عنوان شد که تومره و مؤلفه شناختی و تاب

آوری امتماعی رابطه مستقی  دارد. برای آزمرون  هوشیاری با تاب

رابطه فوق از آزمون هملستگی پیرسون استفاده شده اسرت. در 

( نتایج آزمون ضریب هملستگی پیرسون بین ترومره و 5مدوس )

 آوری امتماعی ارائه شده است. ابعاد تاب

 ضریب پیرسون متغیر وابسته متغیر مستقل
Sig   

 ضریب معناداری
 نتیجه آزمون

 تومه

 )هوشیاری( 

 تأیید //./ 5/3./ آموزش عمومی

 تأیید //./ 1/3./ توانمندسازی

 تأیید //./ 0.466 سازماندهی

سازگاری و 

 انطلاق
 تأیید //./ 0.499

 تأیید //./ 0.481 سرمایه امتماعی

 تأیید //./ 0.589 آوری در کل تاب

 آوری اجتماعی آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین توجه و ابعاد تاب -(5جدول )

( 5/3./بیشترین میزان این رابطه مربو  به بعد آموزش عمومی )

( است. 1/3./و کمترین رابطه مربو  به بعد توانمندسازی )

های مدوس فوق بیانگر آن است که ضریب  همچنین داده

آوری م ی آنان  هملستگی بین تومه و هوشیاری شهروندان و تاب

درصد است  رابطه فوق مثلت است. بدین معنا که  510./برابر 

یابد،  هرچه میزان تومه و هوشیاری در بین شهروندان افزایش می

 یابد. آوری آنان نیز افزایش می میزان تاب

 آوری اجتماعی و ادراک جمعی رابطه تاب

عنوان یک  سومین فرضیه، بررسی رابطه بین ادراک ممعی به

آوری امتماعی بود و عنوان شد که ادراک  با  مؤلفه شناختی و تاب

( نتایج 1آوری امتماعی رابطه مستقی  دارد. در مدوس ) تاب

آوری  آزمون ضریب هملستگی پیرسون بین ادراک و ابعاد تاب

 امتماعی ارائه شده است.

رابطه فوق مثلت و مستقی  است. بدین معنا که میزان و مهت 

آوری م ی بسیار مرتلط است.  ادراک ممعی شهروندان با تاب

( و 151./بیشترین میزان این رابطه به بعد سازگاری و انطلاق )

( است. 337./ترین رابطه مربو  به بعد توانمندسازی ) ک 

های مدوس فوق بیانگر آن است که ضریب  همچنین داده

 112./آوری آنان برابر  هملستگی  بین ادراک شهروندان و تاب

بدین معنا که هرچه میزان ادراک و معرفت در بین  درصد است  

آوری آنان نیز افزایش  یابد، میزان تاب شهروندان افزایش می

 یابد. می
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 ضریب پیرسون متغیر وابسته متغیر مستقل
Sig   

 ضریب معناداری
 نتیجه آزمون

 ادراک

 تأیید 0.00 0.443 آموزش عمومی

 تأیید 0.00 0.337 توانمندسازی

 تأیید 0.00 0.349 سازماندهی

سازگاری و 

 انطلاق
 تأیید 0.00 0.454

 تأیید 0.00 0.423 سرمایه امتماعی

 تأیید 0.00 0.462 آوری در کل تاب

 آوری اجتماعی آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ادراک و ابعاد تاب -(6جدول )

 آوری اجتماعی و تفکر جمعی رابطه تاب

عنوان یک مؤلفره  دومین فرضیه، بررسی رابطه بین تفکر ممعی به

آوری امتماعی بود و عنوان شد کره ترفرکرر برا شناختی و تاب

( نرترایرج 7آوری امتماعی رابطه مستقی  دارد. در مردوس ) تاب

آوری  آزمون ضریب هملستگی پیرسون بین تفکر و ابرعراد تراب

رابطه فوق مثلت و مستقی  است. بدیرن امتماعی ارائه شده است. 

آوری معنا میزان و مهت تفکر و نگرش ممعی شهروندان با تراب

آنان بسیار مرتلط است. بیشترین میزان این رابطه مربو  به بعرد 

ترین رابطه مرربرو  بره برعرد  ( و ک 122./سازگاری و انطلاق )

های مدوس فوق بیانگر  ( است. همچنین داده320./توانمندسازی )

آوری شهررونردان آن است که ضریب هملستگی  بین تفکر و تاب

درصد است  بدین معنا که هرچه میزان تفکر )عمرل  147./برابر 

یابرد، مریرزان  توأم با تأمل و تفکر( در بین شهروندان افزایش می

 یابد. آوری آنان نیز افزایش میتاب

 آوری اجتماعی آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تفکر شهروندان و ابعاد تاب -(7جدول )

 ضریب پیرسون متغیر وابسته مستقلمتغیر 
Sig   

 ضریب معناداری
 نتیجه آزمون

 تفکر

 تأیید 0.00 0.411 آموزش عمومی

 تأیید 0.00 0.329 توانمندسازی

 تأیید 0.00 0.431 سازماندهی

سازگاری و 

 انطلاق
 تأیید 0.00 0.422

 تأیید 0.00 0.402 سرمایه امتماعی

 تأیید 0.00 0.417 آوری در کل تاب

 آوری اجتماعی و خالقیت رابطه تاب

عنوان یک مؤلفه  چهارمین فرضیه، بررسی رابطه بین خققیت به

آوری امتماعی بود و عنوان شد که خققیت  با شناختی و تاب

( نتایج 1آوری امتماعی رابطه مستقی  دارد. در مدوس ) تاب

آوری  آزمون ضریب هملستگی پیرسون بین خققیت و ابعاد تاب

رابطه فوق مثلت و مستقی  است. بدین امتماعی ارائه شده است.

یابد،  معنا که هرچه میزان خققیت در بین شهروندان افزایش می

یابد. بیشترین میزان  آوری شهروندان نیز افزایش می میزان تاب

ترین رابطه  ( و ک 113./این رابطه مربو  به بعد آموزش عمومی )

( است. همچنین 121./مربو  به بعد سازگاری و انطلاق )

های مدوس فوق بیانگر آن است که ضریب هملستگی  بین  داده

( درصد 112./آوری م ی آنان برابر ) خققیت شهروندان و تاب

در بین شهروندان  خققیتاست . بدین معنا که هرچه میزان 

 یابد. آوری آنان نیز افزایش مییابد، میزان تاب افزایش می
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 آوری اجتماعی آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین خالقیت شهروندان و تاب -(8جدول )

  آوری اجتماعی و هوش هیجانی رابطه تاب

عنوان یرک  پنجمین فرضیه، بررسی رابطه بین هوش هیجرانی بره

آوری امتماعی بود و عنوان شد کره هروش مؤلفه شناختی و تاب

( 0آوری امتماعی رابطه مستقی  دارد. در مدوس ) هیجانی  با تاب

نتایج آزمون ضریب هملستگی پیرسون بین هوش هیجانی و ابعاد 

رابطه فروق مثلرت و مرستقی  آوری امتماعی ارائه شده است. تاب

است. بدین معنا که هر چره مریزان هروش هیجرانی شرهروندان 

آوری آنان نریز افرزایش خواهرد یافرت.  افزایش یابد به نسلت تاب

تریرن  ( و ک 111./بیشترین میزان این رابطه به بعد سازماندهی )

هرای  ( است. همچنیرن داده317./رابطه مربو  به بعد سازگاری )

مدوس فوق بیانگر آن است که ضرریب هملرستگی  بیرن هروش 

درصرد اسرت   110./آوری آنران برابرر  هیجانی شهروندان و تاب

در بیرن شرهروندان افزایرش  خققیتبدین معنا که هرچه میزان 

 یابد. آوری آنان نیز افزایش می یابد، میزان تاب می

 آوری اجتماعی آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین هوش هیجانی و ابعاد تاب -(9جدول )

 پذیری شهروندان آوری اجتماعی و جامعه رابطه بین تاب

عنوان یک  ششمین فرضیه، بررسی رابطه بین هوش هیجانی به

آوری امتماعی بود و عنوان شد که هوش  مؤلفه شناختی و تاب

آوری امتماعی رابطه مستقی  دارد. در مدوس     هیجانی  با تاب

پذیری  ( نتایج آزمون ضریب هملستگی پیرسون بین مامعه/4)

.رابطه فوق مثلت و  آوری امتماعی ارائه شده است و ابعاد تاب

معنادار است. بدین معنا که هرچه میزان خودکارآمدی در بین 

آوری آنان نیز افزایش  یابد، میزان تاب شهروندان افزایش می

( 154./یابد. بیشترین میزان مربو  به بعد آموزش عمومی ) می

 ( است. 111./ترین مربو  به بعد سازگاری و انطلاق ) و ک 

متغیر 

 مستقل
 ضریب پیرسون متغیر وابسته

Sig   
 ضریب معناداری

 نتیجه آزمون

 خققیت

 تأیید 0.00 0.643 آموزش عمومی

 تأیید 0.00 0.567 توانمندسازی

 تأیید 0.00 0.534 سازماندهی

سازگاری و 

 انطلاق
 تأیید 0.00 0.428

 تأیید 0.00 0.561 سرمایه امتماعی

آوری م ی در  تاب

 کل
 تأیید 0.00 0.642

متغیر 

 مستقل
 ضریب پیرسون متغیر وابسته

Sig   
 ضریب معناداری

 نتیجه آزمون

هوش 

 هیجانی

 تأیید 0.00 0.435 آموزش عمومی

 تأیید 0.00 0.398 توانمندسازی

 تأیید 0.00 0.446 سازماندهی

سازگاری 

 وانطلاق
 تأیید 0.00 0.36

 تأیید 0.00 0.389 سرمایه امتماعی

آوری م ی در  تاب

 کل
 تأیید 0.00 0.449
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 آوری اجتماعی پذیری و ابعاد تاب آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین جامعه -(11جدول )

های مدوس فوق بیانگرر آن اسرت کره ضرریرب همچنین داده

 آوری  آنان   برابرهملستگی  بین خودکارآمدی  شهروندان و تاب

در بریرن  خرققریرتبدین معنا که هرچه میزان (است  /7/00) 

آوری آنران نریرز افرزایرش یابد، میزان تاب شهروندان افزایش می

  یابد. می

 آوری اجتماعی و خودکارآمدی شهروندان رابطه بین تاب

عنروان یرک  هفتمین فرضیه، بررسی رابطه بین هوش هیجانی به

آوری امتماعی بود و عنوان شد کره هروش مؤلفه شناختی و تاب

( 44آوری امتماعی رابطه مستقی  دارد. در مدوس) هیجانی  با تاب

نتایج آزمون ضریب هملستگی پیرسون بین خودکارآمدی و ابعراد 

آوری امتماعی ارائه شده است. رابطه فوق مثلت و مرعرنرادار  تاب

است. بدین معنا که هرچه میزان خودکارآمدی در بین شهرونردان 

یرابرد. آوری آنان نریرز افرزایرش مرییابد، میزان تابافزایش می

ترین ( و ک 154./بیشترین میزان مربو  به بعد آموزش عمومی )

( است. مدوس فوق بیانگر 111./مربو  به بعد سازگاری و انطلاق)

آن است که ضریب هملستگی  بین خودکارآمدی شهررونردان و 

بدین معنا که هرچه مریرزان  ( است  7/0./آوری آنان برابر )تاب

آوری آنران یابد، میزان تاب در بین شهروندان افزایش می خققیت

 یابد. نیز افزایش می

 آوری اجتماعی آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین خودکارآمدی و ابعاد تاب -(11جدول )

متغیر 

 مستقل
 ضریب پیرسون متغیر وابسته

Sig   
 ضریب معناداری

 نتیجه آزمون

 پذیری مامعه

 تأیید 0.00 0.651 آموزش عمومی

 تأیید 0.00 0.593 توانمندسازی

 تأیید 0.00 0.549 سازماندهی

سازگاری 

 وانطلاق
 تأیید 0.00 0.486

 تأیید 0.00 0.552 سرمایه امتماعی

آوری م ی در  تاب

 کل
 تأیید 0.00 0.709

متغیر 

 مستقل
 ضریب پیرسون متغیر وابسته

Sig   
 ضریب معناداری

 نتیجه آزمون

 خودکارآمدی

 تأیید 0.00 0.442 آموزش عمومی

 تأیید 0.00 0.331 توانمندسازی

 تأیید 0.00 0.345 سازماندهی

سازگاری و 

 انطلاق
 تأیید 0.00 0.330

 تأیید 0.00 0.412 سرمایه امتماعی

آوری م ی در  تاب

 کل
 تأیید 0.00 0.342
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 خالصه نتایج رگرسیون -(12جدول )

آوری  تحلیل رگرسیونی چندمتغیره عوامل مؤثر برر تراب

 اجتماعی

هدف از انجام تح یل رگرسیونی، تعیین مه  و تأثیر متغیررهرای 

آوری  بینی متغیرهای وابسته )تراب عمده تحقیق در تلیین و پیش

هرای  امتماعی( است. برای سنجش تأثیرگذاری هرکدام از مولفره

صرورت  آوری م ی از روش رگرسیون چندگانه بره شناختی بر تاب

به اینکه در پژوهش حاضر فرض شرده  خطی استفاده شد. باتومه

بریرنری  صورت معناداری توانایی پیرش است، تمامی متغیرهای به

زمران بره  آوری م ی را دارند، استفاده از رگررسریرون هر  تاب

( خقصه نتایرج 42گام ارمحیت دارد. در مدوس ) به رگرسیون گام

 رگرسیون گزارش شده است. 

 های شناختی ضرایب رگرسیون مولفه -(11جدول )

 خطای استاندارد برآورد تعدیل شده 2R( R2( واریانس تبیین شده )R( همبستگی چندگانه

/.740 /.541 /.544 3./5 

هرای  به مدوس فوق، ضریب هملستگی چندگانه مرولرفره باتومه

( است. این هفت متغریرر در 740./آوری م ی ) شناختی با تاب

بریرنری  آوری م ی را پریرش درصد از تغییرات تاب 1054مجموع 

( ضرایب استاندارد شده و اسرترانردارد 43کنند. در مدوس ) می

 اند. نشده رگرسیون گزارش شده

دهد که از میان متغیرهای مستقل  نشان می 43های مدوس  داده

بررسی شده در این تحقیق یکی از متغیرهای مستق ی کره برر 

آوری امتماعی شهروندان شهر بیرمند اثر بسیار زیادی دارد  تاب

کند، ادراک و معرفرت )درک  و بیشترین مقدار آن را تلیین می

صحیح موقعیت و شرایط حاک  بر مامعه( است. ازآنجاکه در این 

اند، ضرریرب برترای  تح یل سایر متغیرهای مستقل کنترس شده

 (Partial Regression(حاصل را ضریب رگرسیونی مزئری 

نامند. که ضریلی استاندارد شده است و مقدار آن با ضرریرب  می

 مقایسه است. بتای سایر متغیرها قابل

آمده به ترتیب متغیرهای  دست بر اساس ضریب بتای به

(، 151./(، خققیت )/51./(، تفکر )732./ادراک )

(، 453./(، هوش هیجانی )131./پذیری ) مامعه

( و درنهایت تومه و هوشیاری         421./خودکارآمدی )

آوری امتماعی را تلیین  ( به میزان زیادی تاب15/./)

های مطرح شده در تح یل  کنند. بدین ترتیب از فرضیه می

 شود.  فرضیه تأیید می 7رگرسیونی چندمتغیره، 

ضرایب استاندارد  ضرایب استاندارد نشده متغیر

 شده

T  سطح

دار معنی

 ی

نتیجه 

 فرضیه

B  خطای استاندارد

 برآورد

Beta 

 تأیید 0.001 6.122 0.065 0.01 0.063 توجه

 تأیید 0.001 31.543 0.732 0.024 0.745 ادراک

 تأیید 0.001 38.971 0.540 0.014 0.539 تفکر

 تأیید 0.001 39.571 0.456 0.011 0.434 خالقیت

 تأیید 0.001 9.65 0.151 0.016 0.153 هوش هیجانی

 تأیید 0.001 25.065 0.368 0.015 0.37 پذیری جامعه

 تأیید 0.001 15.253 0.133 0.008 0.128 خودکارامدی
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  مدل ساختاری پژوهش برازش یافته -(2شکل )

های کلی  فرض سازی معادالت ساختاری )بررسی پیش مدل

 معادالت ساختاری(

یابی معادله ساختاری نیز چون هر روش آماری دیگر دارای  مدس

ک  به گونره  هاست که باید صادق بوده یا دست شماری از مفروضه

تقریب برقرار باشد تا نسلت به نتایج آن ارمینان حاصرل شرود. 

سازی معادالت سراخرتراری شرامرل  های اساسی مدس فرض پیش

مرترغریرره و  های پرت، نرماس بودن ترک شناسایی و حذف داده

گیری اسرت. در  چندمتغیره، حج  منطقی نمونه و کفایت نمونه

افرزار  سازی معادالت ساخرتراری تروسرط نررم این پژوهش مدس

AMOS   افزار  انجام شده است. مدس ساختاری در نرم 21نسخه

Amos ( آمده است.2برازش شد که در شکل ) 

های برازش مدس ایت پژوهش  تشریرح  ( شاخص41در مدوس )

 شده است.

دهرد کره  ( نشان مری41های برازش در مدوس ) نتایج شاخص

مدس ساختاری  از برازش مط وبی برخوردار است؛ بنابراین مدس 

گیرد. در ادامه به بررسری  ساختاری پژوهش مورد تأیید قرار می

 شود. فرضیات پژوهش پرداخته می

 بررسی فرضیه اصلی 

آوری م ری در  های شرناختی و تراب رسد بین مولفه به نظر می

شرایط بحرانی رابطه معنراداری ومرود دارد. برر اسراس مردس 

( نتیجره بررسری فرضریه 1-1ساختاری تأیید شده در شرکل )

 ( گزارش شده است.45اص ی در مدوس )

آوری  های شناختی برر تراب دهد مولفه نشان می 45ها در  یافته

درصد تأثیر معناداری دارد )نرسلت  00م ی در سطح ارمینان 

بره اینکره  است( باتومه 2.51که بیشتر از  7.24بحرانی برابر با 

های شرناختی  این رابطه مثلت است در نتیجه با افزایش مولفه

یابد؛  بنرابراین فرضریه اصر ی  آوری م ی افزایش می میزان تاب

و معنرادار  11./شود )ضریب استاندارد رابطه برابر برا  تأیید می

 است(.

 

 مقدار گزارش شده  حد مطلوب شاخص

X2/df 3  1.40 تر و ک 

RMR 0.090 نزدیک به صفر 

GFI /.0 0.906 و باالتر 

AGFI /.0 0.926 و باالتر 

NFI /.0 0.905 و باالتر 

RFI /.0 0.953 و باالتر 

IFI /.0 0.956 و باالتر 

TLI /.0 0.922 و باالتر 

CFI /.0 0.906 و باالتر 

PRATIO /.5 0.781 و باالتر 

PNFI /.5 0.642 و باالتر 

PCFI /.5 0.530 و باالتر 

RMSEA 0.071 1/./تر از  کوچک 

 های برازش مدس ساختاری شاخص -(41مدوس )
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 گیری نتیجه

های شناختی و ابرعراد آن و  نتایج آزمون نشان داد، بین مولفه

های آن در بین شهروندان رابطه معنرادار  آوری م ی و مولفه تاب

ومود دارد. بدین معنا که هرچه میزان شناخت امتمراعری در 

آوری م ری  تلع آن میزان تاب یابد، به بین شهروندان افزایش می

 یابد. نیز در ابعاد مخت ف آن افزایش می

ترین راهکارهایی  ها و نتایج تحقیق؛ یکی از عمده بر اساس یافته

بدیر ری داشرتره  آوری م ی نقش بی تواند در ارتقای تاب که می

تروان  باشد. بعد تومه و هوشیاری است؛ در تلیین این یافته می

بیان داشت؛ تومه، قدم آغازین در پردازش است و علارت است 

از توانایی انتخاب بخشی از ارقعات محیطی بررای پرردازش 

گیری از ابزارهای  بعدی و بر اساس آن، تمرکز و آگاهی؛ لذا بهره

تومه عامه مردم نسلت بره برروز و گسرتررش  منظور م ب به

درپری و  های پی تحوالت مهانی و متعاقب آن پیامدها و بحران

ارتقای سطح هوشیاری آحاد مامعه نسلت به این ملراحر  از 

ترین عوامل در کاهش پیامدهای نامط وب ناشری از ایرن  مه 

ها است. ابزارهایی نظیر رسرانره، آمروزش و ترقرویرت  بحران

تواند مرایرگراه  های ارتلاری ملتنی بر کنش ممعی می سیست 

 مهمی در این حوزه ایفا کند.

آوری تفکر و نرگررش  های تأثیرگذار بر تاب یکی دیگر از مولفه

توان بیران  عمومی حاک  بر مامعه است. در تلیین این یافته می

دانرنرد و  وتربیت می داشت؛ فقسفه تفکر را ملنا و اساس تع ی 

کنند. ترفرکرر  رشد آن را هدف عمده مؤسسات تربیتی ت قی می

کند مشک ی را که با آن  مریانی است که در آن فرد کوشش می

سازد و با استفاده از تجربیات قلر ری  رو شده است مشخص روبه

خویش به حل آن اقدام کند؛ لذا در این مه  نقش مؤسسات و 

شرود.  های آموزشی و پژوهشی بیش از بیش نمایان مری سازمان

های مامع و مدون متناسب بافرهنگ مامعه  گیری از برنامه بهره

تواند از اقدامات مط وب در این زمینه باشد. در ضمن تأثیرر  می

رسانه نیز در بسترسازی تفکر حاک  را نیز نلاید مورد اغرمراض 

 قرارداد.

آوری اسرت.  های تأثیرگذار بر تراب ادراک ممعی نیز از مولفه

هرا و  وسی ره آن، پرنرداشرت ادراک فرایندی است که افراد به

هایی را که از محیط خود دارند، تعلریرر و ترفرسریرر  برداشت

دهند. مدیریت ادراک  ها معنی می وسی ه، به آن کنند و بدین می

ترأثریرر فضرای  تا حدود  بسیاری زیادی در مامعه مدرن تحت

رسانه قرار گرفته است؛ لذا تولید محتوا و ابزار ارائره مرحرتروا 

ای در ایجاد ادراکات ممعی نسلرت بره  تواند نقش گسترده می

یک موضوع خا  داشته باشد. این موضوع نیازمند وضع قوانین 

ای  سازی بسترهای رسرانره و مقررات بر محتوای رسانه و بومی

های م ری بره مرامرعره  برای ارائه محتویات همخوان با ارزش

مخارب است در عور فناوری ارقعات و ارترلراررات برخرش 

 تأثیر قرارداد. وسی ه رسانه تحت توان به اعظمی از مامعه را می

شدت  خققیت از مم ه عوام ی است که در قرن بیست و یک به

موردتومه قرار گرفته است و مطابق با نتایج حاصل از این 

آوری م ی نیز آشکار گشت. زندگی  پژوهش تأثیر آن بر تاب

پرمسئ ه امروز، نیاز به افرادی با ذهن پویا و خقق دارد که با 

های خود، در صدد مقاب ه با این مسائل  ارمینان از توانایی

هایی است مجهز به نیروی  برآیند. مهان امروز نیازمند انسان

های مدید با استفاده از  حل ظرافت و تیزبینی در راه خ ق راه

امکانات نوین و نیروی حاصل از اعتماد به خود که ناشی از 

منظور  هاست. به های مثلت در مورد توانایی پندارها و قضاوت

پرورش خققیت در سطح مامعه باید به عوام ی از قلیل توسعه 

تفکر تیمی و مشارکتی، کاهش قوانین و مقررات زائد و 

افزایی و ...  آموزی در کنار دانش وپاگیر، تأکید بر مهارت دست

های تأثیرگذار بر  بر اساس این پژوهش از دیگر مولفهتومه کرد. 

آوری م ی مؤلفه هوش هیجانی است در تلیین این مه   تاب

دارد: هوش   گونه ابراز داشت که گ من  اظهار می توان این می

ها را   درصد از موفقیت /2شناختی در بهترین شرایط، تنها 

ها به عوامل دیگر   درصد از موفقیت /1شود و   باع  می

 فرضیه نتیجه
سطح 

 معناداری

 نسلت بحرانی

CR 

ضریب 

 استاندارد
 فرضیه رابطه

درصد معنادار  00تأثیرگذاری در سطح 

 است.

 رابطه بین دو متغیر مثلت است

 شود. فرضیه اوس تأیید می

 ← آوری م ی تاب 0.68 7.21 0.001
های  مولفه

 شناختی
 اص ی

 نتایج بررسی فرضیه اصلی -(15جدول )
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دهند. هروش   هایی است که هوش هیجانی را تشکیل می  مهارت

کننده موفقیت افراد در زنردگری و نرحروه   بینی  هیجانی پیش

هاست. هوش هیجانی بره تروانرایری   برخورد مناسب با استرس

تشخیص معانی هیجانات و روابط آنها، و استدالس و حل مسئ ه 

هرا و  بر اساس آنها دخالت دارد؛ لذا موامه صحیح با اسرتررس

ها در زندگی بشر به میزان زیادی به درمه بررخرورداری  بحران

کنترس دقیق هیجانات خود، فرد از هوش هیجانی بستگی دارد. 

ها، کارگرروهری، تروان   سازی، درک تفاوت واکنش مناسب، قانع

گری و توان برقراری ارتلا  است.   گفتگو، ارتلا  شفاف، میانجی

های امتماعی تلحّر در اداره نمودن و مدیریت رفتار خود   مهارت

و دیگران است تا به توانایی رهلری در گروه و ترغیب دیرگرران 

ای از هنر برقراری ارتلا ، مرهرارت   نیز دست یابی . بخش عمده

کنترس عوارف در دیگران است. مهارت در این حیطه، با توانایی 

( تعامل سازگارانه برا 2( کنترس هیجان خود و )4مشترک در )

 دیگران همراه است.

های شناختی اسرت کره در  پذیری یکی دیگر از مولفه مامعه

پرذیرری را  مرامرعرهبدی ی دارد.  آوری م ی نقش بی ارتقای تاب

دادن انسان دانست که ضرورتاً  توان راهلری، مراقلت و شکل می

هایی که دیگران برر وی اعرمراس  از رریق انتظارات و کنترس

پذیری نروعری  دیگر مامعه علارت به .گیرد نمایند  صورت می می

فرایند کنش متقابل امتماعی است کره در خرقس آن فررد 

ها و دیگر عناصر امتماعی، فرهنگی و سیراسری  هنجارها، ارزش

مومود در گروه یا محیط پیرامون خود را فراگررفرتره، درونری 

سازد. برقراری ارتلاررات  کرده و آن را باشخویت خود یگانه می

هرای  ها و سرازمران دو یا چندمانله در سطح مامعه، ایجاد گروه

های رشد آن، تشرویرق  کردن زمینه غیررسمی مردمی و فراه 

ها، توسعه تفکر مشرارکرتری و  آحاد مامعه در پیوستن به گروه

دوستی در بیرن اعضرای مرامرعره  ارتقای سطح همدلی و نوع

تنراسرب  پذیری در معنای مط وب آن و به مومب تقویت مامعه

 شود. آوری م ی می مومب ارتقای تاب

آوری م ی که در این پژوهرش  ی تأثیرگذار بر تاب آخرین مؤلفه

موردبح  و بررسی قرار گرفت خودکارآمدی است. ایرن مرهر  

علارت است از باورهای شخص در مورد توانرایری خرود بررای 

های متفاوت. خودکارآمدی ادراک شرده  کنارآمدن با موقعیت

هرای یرک  ای برای سنجش میزان مهارت همچنین تنها پیمانه

فرد در یک حوزه نیست، ب که باور فرد در این زمینه است که با 

ها و ترحرت شررایرط  ای از مهارت در اختیار داشتن مجموعه

دیگر بریرن ایرن  علارت آید؛ به کاری از دستش برمی مخت ف چه

هایی را داراست و این مسئ ه که برا  موضوع که فرد چه مهارت

ها و تحت شرایط مخت ف چه اقدامی انرجرام  داشتن این مهارت

رغر   خواهد داد، تفاوت ومود دارد؛ یعنی فرد ممکن است ع ری

رغر   های الزم برای انجام یک عمرل و عر ری دارابودن مهارت

اشراف بر نحوه انجام آن عمل، به دلریرل داشرترن براورهرای 

خودکارآمدی ضعیف، عم کرد موفقی داشته براشرد. ارترقرای 

هرای  منظور پررورش مرهرارت نفس عمومی، بسترسازی به عزت

چندگانه فردی، برقراری ترعرامرل برا دنریرای پریررامرون و 

توانمندسازی منابع انسانی از مم ه عوام ی است کره پررورش 

های ایرن  رساند پس از تح یل یافته افراد خودکارآمدی یاری می

توان بره  آوری م ی می پژوهش و تاثیربارز خودکارآمدی بر تاب

این باور رسید که هر اقدامی در حوزه توانمنردسرازی نریرروی 

 انجامد. آوری م ی می انسانی یک مامعه به ارتقای تاب
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