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ویژه روز جهاین سالمت روان و آغاز پویش میل سالمت روان برای همه

ــه ذهنتــان رســیده کــه چــرا  ــه حــال ایــن ســؤال ب ــا ب احتمــاال ت
ــری  ــا عوامــل اســترس زا انعطــاف پذی ــراد در برخــورد ب برخــی اف
خاصــی دارنــد و خــم بــه ابــرو نمــی آورنــد ولــی برخــی دیگــر بــرای 
مقابلــه بــا چنیــن عواملــی مشــکل دارنــد؟ وایــن کــه ویژگــی هــای 

ایــن افــراد آموختنــی اســت یــا ارثــی؟

       تاب آوری چیست؟

ــه دار و  ــدار و ادام ــواری پای ــتن از دش ــت بازگش ــاب آوری ظرفی ت
ــم خویشــتن اســت. ــی در ترمی توانای

تــاب آوری یعنــی اینکه فرد بتواند ســامت روان خــود را در مواجهه 
بــا ســختی ها حفــظ کند.

تــاب آوری به معنای مقابله با شــرایط دشــوار و پاســخ انعطاف پذیر 
به فشــارهای زندگی روزانه اســت.

تــاب آوری زندگــی را محــدود نمــی کنــد، مشــکات زندگــی را پــاک 
نمــی کنــد بلکــه بــه فــرد قــدرت مــی دهــد تــا بــا مشــکات مقابلــه 

ســالم داشــته باشــد. 

      تاب آوری اکتسابی است یا ذاتی؟

نکتــه ای کــه بایــد بــه آن توجــه کرد، این اســت که درســت اســت 
تــاب آوری بــه توانایــی انســان در مواجهــه بــا بایــا یــا فشــارهای 
طاقــت فرســا گفتــه مــی شــود، امــا ایــن ویژگــی در کنــار توانایــی 
هــای درونــی دیگر شــخص و مهارت هــای اجتماعــی او و همچنین 
در تعامــل بــا محیــط تقویــت مــی شــود، توســعه مــی یابــد و بــه 
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عنــوان یــک ویژگــی مثبــت خــودش را نشــان مــی دهــد. نتیجــه 
ایــن کــه تــاب آوری مهارتــی قابــل آمــوزش اســت یعنی پدیــده ای 
ذاتــی نیســت بلکــه از طریــق تمریــن، آمــوزش، یادگیــری و تجربــه 
حاصــل مــی شــود.پس اگــر فکــر می کنیــد تــاب آوری کمــی دارید، 
مــی توانیــد آن را تقویــت کنیــد و مهــارت هــای خــود را در ایــن 

زمینــه پــرورش دهیــد.

        انواع واکنش به مشکالت و سختی ها

ــم،  ــاس خش ــه احس ــد تجرب ــی مانن ــدید عاطف ــی ش     برانگیختگ
تــرس، غــم، یــا عواطــف منفــی دیگــر بــه میــزان خیلــی باالتــر از 

ســطح معمــول
ــر  ــن و انفعــال در براب ــرو رفت ــی حســی، در خــود ف ــی و ب     کرخت

ــی ــی و بیچارگ ــاس درماندگ ــش رو، احس ــش پی چال
    احســاس قربانی شــدن و ســرزنش مدام دیگران بعنوان مقصران 

مشکل اصلی 
    تجربــه احساساســات منفــی و آزار دهنــده در پــی وقــوع مشــکل 
ــه و در صــورت عــدم امــکان تغییــر،  و ســپس تــاش بــرای مقابل

پذیــرش آن
در حالیکــه شــایعترین واکنــش منفــی، احســاس قربانــی شــدن و 
ســرزنش دیگــران اســت، ولــی افــراد تــاب آور بدنبال وقایــع منفی 
واکنــش چهــارم را نشــان مــی دهنــد و پــس از تجربــه احساســات 
منفــی، خــود را بازیابــی کــرده و بــرای انطبــاق بــا شــرایط فعاالنــه 
تــاش مــی کننــد. افــراد تــاب آور در مواجهــه بــا موقعیــت هــای 
ــا خشــونت مواجــه مــی  ــه ب ــد و ن ــکار مــی کنن ــه ان اســترس زا ن

شــوند بلکــه آن را مــی پذیرنــد.

     ویژگیهای افراد تاب آور 

1-احساس ارزشمندی
پذیــرش خــود بــه عنــوان فــردی ارزشــمند و احتــرام قائــل شــدن 
بــرای خــود و توانایــی هــا از ویژگیهــای افــراد تــاب آور اســت. این 
افــراد بــدون قیدوشــرط خــود را مــی پذیرنــد و ســعی در تقویــت 

نقــاط قــوت و رفــع نقــاط ضعــف خــود دارنــد.
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2-مهارت حل مسئله
افــراد تــاب آور در برابــر شــرایط مختلــف انعطاف پذیرنــد و توانائی 

باالیــی در پیداکــردن راه حــل هــای مختلف در مشــکات دارند.

3-کفایت اجتماعی
افــراد تــاب آور با قابلیــت ارتباطی خود از شــبکه حمایتی و عاطفی 
قــوی برخوردارنــد. آنهــا مــی تواننــد در شــرایط ســخت هــم شــوخ 
طبعــی خــود را حفــظ کننــد، با دیگــران صمیمــی شــوند و در مواقع 
بحــران از حمایــت اجتماعــی دیگــران بهــره ببرنــد. ضمــن اینکــه می 

تواننــد ســنگ صبــور خوبی باشــند.

4-خوش بینی
نــگاه امیدوارانــه و مثبــت بــه زندگــی و آینــده از دیگــر ویژگیهــای 

افــراد تــاب آور اســت.

5-همدلی
افــراد تــاب آور دنیــا را از دیــد دیگــران مــی بیننــد حتی اگــر مخالف 

نظــر آنهــا باشــد  درک خوبی از دیگــران دارند.

     توصیه هایی جهت تقویت تاب آوری

- در زندیگ خود معنا و هدف داشته باشید
افــرادی کــه در زندگــی هــدف مشــخصی ندارنــد و معنــای مهمــی 
بــرای زندگــی خــود نیافتــه انــد بــا هــر ســختی و مشــکلی از هــم 

مــی پاشــند و انگیــزه خــود را از دســت مــی دهنــد.

-ارتباطات خود را توسعه دهید
داشــتن روابــط عاطفــی و اجتماعــی محکــم عامــل بســیار مهمی در 
ســامت روان انســان بشــمار مــی رود و هنــگام بــروز بحــران هــای 
زندگــی پشــتوانه بســیار مفیــدی محســوب مــی شــود، بنابــر ایــن 

روابــط دوســتانه و خانوادگــی خــود را تقویــت کنیــد.

-نسبت به تغیریات انعطاف پذیر باشید
زندگــی یعنــی تغییــر، اگــر نســبت بــه تغییــرات زندگــی منعطــف 

نباشــید همــواره در بیــم و هــراس باقــی مــی مانیــد و  
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 توانایی مواجه شدن با آن را از دست می دهید.

-مراقب تغذیه و سالمیت خود باشید
ــیم و  ــته باش ــالم داش ــم س ــد جس ــالم بای ــتن روان س ــرای داش ب
ــب  ــی مناس ــم غذای ــه و رژی ــرو تغذی ــالم در گ ــم س ــتن جس داش

اســت.

-مهارتهای سالم برای مقابله با مشکالت را بیاموزید
اگــر مقابلــه هــای هیجان مــدار و مســئله مــدار ســالم را بیاموزید، 
بــه هنــگام مواجهــه با مشــکات زندگی مخــزن غنــی و پرمحتوایی 
از راهکارهــای مفیــد داریــد کــه بــر حســب اوضــاع مــی توانیــد از 

آنهــا اســتفاده کنید.

-دلبستگیهای مثبت ایجاد کنید
ــالم،  ــده و س ــرگرم کنن ــت س ــد فعالی ــا چن ــک ی ــارکت در ی مش
عضویــت در گروههــای مذهبــی، حضــور در باشــگاههای ورزشــی، 
کاســهای هنــری، انجمنهــای علمــی و ماننــد آن موجــب می شــود 

بــه هنــگام وجــود مشــکل، آرامــش خــود را بازیابیــد.

-معنویت را در خود تقویت کنید
افــرادی کــه ایمــان قــوی دارنــد و در مشــکات و ســختیها ضمــن 
تــاش و تعقــل بــه خداونــد توکل مــی کننــد، آرامش و احســاس 

امنیــت زیــادی را تجربــه مــی کنند.
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