
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 تاب آوری

 و مهارت تحمل سختی چیست ؟

تاب آوری  همزمان اصول زندگی کردن در قرن بیست و یکم و رعایت

، هنر بزرگی محسوب میشود . شاید اگر همچنان در چند سده ی پیش 

زندگی میکردیم ، میتوانستیم با یک شیوه و چار چوب مشخص و  

مشکلی هم برنخوریم . اما   معین و ثابت ، زندگی و رفتار کنیم و به

اگر  ف ما به قدری زیاد است که راامروزه، سرعت تغییرات دنیای اط

خواهیم شد .آستانه تحمل  دهمزمان به ان تغییر کنیم ، خر نتوانیم

، مسئله مهارت تاب آوری انسان یا میزان صبر و بردباری او در واقع  

ای است که تا چند سده پیش ، چندان مطرح نبود اما اکنون یکی از  

مهمترین مولفه های الزم برای یک زندگی آرام محسوب می شود . ما  

وز فشارهای جدید و متفاوتی بهمان ررم هایی هستیم که هرمانند اه

اعمال می شود ، که اگر نتوانیم در برابر آن ها منعطف باشیم و همگام 

 با آن ها تغییر شکل دهیم میشکنیم و از هم می پاشیم .

 افراد تاب آور چه ویژگی هایی دارند ؟ 
 ) ویژگی های تاب آوری ( 

 سرعت انطباق باال با تغییرات محیطی  ✓

 اعتماد به نفس باالی ناشی از انعطاف پذیری آنها  ✓

 جهت همراه شدن با وقایع بیرونی رفتاری فعال و پویا در   ✓

 

ویژگی سوم ، مهم ترین ویژگی افراد تاب آور به شمار می آید . برای 

اشاره کنیم که چگونگی واکنش به   ندرک بهتر این موضوع باید به آ

   :چالش های نامطلوب و اتفاقات ناگوار به چهار گونه تقسیم می شود



 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

توصیه هایی جهت تاب آوری   
پژوهش ها نشان می دهد عزت نفس نقش مهمی در کنار آمدن با استرس 

چنانچه به توانمندی های خود باورداشته باشید ، در های زندگی دارد . 

 مقابله با مشکالت بسیار موثرتر عمل می کنید .

در زندگی خود معنا و هدف داشته باشید . افرادی که در زندگی هدف 

مشخصی ندارند و معنای مهمی برای زندگی خود نیافته اند ، با هر 

دست می دهند.را از  سختی و مشکلی ، از هم می پاشند و انگیزه خود   

 ارتباطات خود را توسعه دهید .
داشتن روابط عاطفی و اجتماعی محکم عامل بسیار مهمی در سالمت  

روان انسان به شمار می رود و هنگام بروز بحران های زندگی پشتوانه 

بسیار مفیدی محسوب می شود بنابراین روابط دوستانه و خانوادگی 

 خود را تقویت کنید .

باشید  ر تغییرات انعطاف پذی نسبت به   

زندگی یعنی تغییر، اگر نسبت به تغییرات زندگی منعطف نباشید  

یی مواجه شدن با آن را از  همواره در بیم و هراس باقی می مانید و توانا

 دست می دهید

تغذیه و سالمت خود باشید . مراقب   

از قدیم گفته اند عقل سالم در بدن سالم است. پس برای آنکه بهتر  

ید مراقب جسم خودتان باشید ، تغذیه سالم ف ورزش و سبک بیندیش

 زندگی سالم را سرلوحه خود قرار دهید .

خوشبین باشید.   
نگاه واقع بینانه توام با مثبت اندیشی سبب می شود درک مناسبی از  

شیوه ای متناسب عمل کنید.مسئله داشته باشید و به   

 دلبستگی های مثبت ایجاد کنید
مشارکت در یک یا چند فعالیت سرگرم کننده سالم ، عضویت در گروه  

السهای هنری و انجمن های ک  های مذهبی ، حضور در باشگاه ورزشی ،

جود مشکل آرامش خود را  ومانند آن موجب می شود به هنگام   ی وعلم

 باز یابید

معنویت خود را تقویت کنید   
افرادی که ایمان قوی دارند و در مشکالت و سختی ها ضمن تالش و 

ی را تجربه نعقل به خداوند توکل میکنند ، آرامش و امنیت وصف ناپذیر

 میکنند .
 

 

 تاب آوری در روان شناسی

 وری را می توان توانایی فرد برای باز سازی خود پس از وقوعآتاب  

مشکالت و مصائب ، مدارای او با سطح باالیی از تغییرات مداوم  و 

مخل ، توانایی وی در حفظ سالمتی روح و جسم و همچنان انرژی 

خود در برهه های پر تنش و نهایتا برگشت به حالت اولیه پیش از بروز 

 مشکل نعریف کرد .

در واقع تاب آوری را میتوان مهارت فرد در یافتن مسیری جدید  

دانست ، زمانی که مسیر زندگی پیشین او با موانعی رو به رو شده 

است . اگر فرد بتواند تمام این کارهارا بدون استفاده از روشهای مضر  

و بدون آسیب رساندن به خود و دیگران انجام دهد ، میتوان تاب  

 آوری باالیی برای وی متصور شد.

وقوع یک حادثه ،  تاب آوری مرز باریکی است میان قوی شدن پس از  

یا ضعیف شدن ، بین مدارا کردن یا خرد شدن میان بهتر و یا بد تر 

 شدن. 

تاب آوری پنج سطح ، مولفه و یا ویژگی اصلی دارد که  

 میتوان آن هارا در نمودار زیر مشاهده کرد:

ریسلف،بر اساس در دوره تقویت مهارت تاب آوری  

این سطوح پیش می رویم و در هر بخش سعی میکنیم  

با اقداماتی موثر، سطح مورد نظر را تقویت کرده و 

 سپس گام به سطح بعدی بگذاریم

 سطوح و مولفه های تاب آوری


