توصیه هایی جهت تاب آوری
 .۱در زندگـــی خـــود معنـــا و هـــدف داشـــته
باشـــید.
 .۲ارتباطات خود را توسعه دهید.
 .۳نسبت به تغییرات انعطافپذیر باشید.
 .۴مراقب تغذیه و سالمتی خود باشید.
 .۵مهارتهـــای ســـالم بـــرای مقابلـــه بـــا
مشـــکالت را بیاموزیـــد.
.6خوشــبین باشــید .ایــن فقــط یــک شــعار
نیســت! همــان رازی اســت کــه افــراد را
در شــرایط یکســان مواجهــه بــا مشــکل،
متفــاوت میکنــد.
 .۷دلبستگی های مثبت ایجاد کنید.
.8پذیــرش کمــک و حمایــت از طــرف کســانی
کــه از شــما مراقبــت میکننــد و بــه شــما
گــوش میدهنــد ،قابلیــت تــاب آوری را
تقویــت میکنــد.
 .9اعتمــاد بــه نفــس و توانایــی هایتــان بــرای
حل مشــکالت را رشــد دهیــد .اعتمــاد کردن
بــه خودتــان بــه صــورت غریــزی بــه ایجــاد
تــاب آوری کمــک میکنــد.
 .10توجــه بــه نیازهــا و احساســات یــک اصــل
مهــم در موفقیــت و تــاب آوری اســت.
 .11شــما نمیتوانیــد واقعیــت را تغییــر دهیــد
تــا حــوادث ناگــوار و شــدید اتفــاق نیافتــد،
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امــا میتوانیــد در تفســیر مشــکل و پاســخ دادن بــه
ایــن رویدادهــا تغییــر ایجــاد کنیــد.

سالمت روان جوانان و
نوجوانان:
جهان در حال تغییر

تابآوری
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وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری
دفتر مشـاوره و سالمــت

اگر درباره تابآوری
هر گونه سوالی دارید یا مایل به کسب اطالعات
بیشتر در این زمینه هستید ،با مشاور ان مرکز
مشاوره دانشگاه صحبت کنید.

5

معاونـت دانشجویـی
مرکز مشـاوره دانشگاه

ویژگی افراد تاب آور
 .۱خوش بینی
اعتقــاد راســخ بــه اینکــه آینــده میتوانــد بهتــر باشــد،
احســاس امیــد و هدفمنــدی و بــاور بــه اینکــه میتوانند
زندگــی و آینــده خــود را کنتــرل کننــد و موانــع احتمالــی
نمــی توانــد آن هــا را متوقــف ســازد.

تعریف تاب آوری
تــابآوری جایــگاه ویــژهای در حوزههــای
روانشــناختی تحــول ،روانشناســی خانــواده و
بهداشــت روانــی دارد .تــابآوری یــک فراینــد
توانایــی یــا پیامــد ســازگاری موفقیتآمیــز و
مثبــت در واکنــش بــه شــرایط ناگــوار اســت،
البتــه تــاب آوری تنهــا پایــداری در برابــر
آســیبها یــا شــرایط تهدیــد کننــده نیســت
بلکــه مشــارکت فعــال و ســازنده در محیــط
پیرامونــی خــود اســت.
میتــوان گفــت تــاب آوری توانمنــدی فــرد
در برقــراری تعــادل زیســتی -روانــی در شــرایط
ســخت و نامســاعد اســت .تــابآوری مهارتــی
اســت آموختنــی کــه میتــوان آن را در خــود
تقویــت نمــود.
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 .۲احساس ارزشمندی
پذیرفتــن خــود بــه عنــوان فــردی ارزشــمند و احتــرام
قایــل شــدن بــرای خــود و تواناییهایشــان ،ایمــان
دارنــد کــه زندگــی پــر معناســت ،ایــن بــاور معمــوال ً بــه
وســیلهی ارزشهــای آنهــا حمایــت میشــود.
 .۳مهارت در حل مسئله
افـراد تـاب آور ذهنیتـی تحلیلـی و خلاق نسـبت بـه
تواناییهـای خـود و شـرایط موجـود دارنـد ،در مقابـل
شـرایط مختلـف انعطافپذیـر میباشـند و توانایـی
شـگفت انگیـزی درباره ی پیـدا کـردن راه حلهای مختلف
دربـارهی یـک موقعیـت یـا مسـئله خـاص دارنـد.
.۴کفایت اجتماعی
ایــن دســته از افــراد مهارتهــای ارتبــاط بــا دیگــران را
خیلــی خــوب آموختــه انــد ،شــبکهی حمایتــی و عاطفــی
محکمــی دارنــد و در مواقــع بحرانــی از حمایــت اجتماعی
دیگــران بهــره میبرنــد.
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 .۵همدلی
تابآورهــا توانایــی برقــراری رابطــه همــراه بــا
احتــرام متقابــل بــا دیگــران دارنــد کــه موجــب
بــه هــم پیوســتگی اجتماعــی یعنــی احســاس
تعلــق بــه افــراد ،گــروه هــا و نهادهــای
اجتماعــی مــی شــود.

نگرشهای تابآوری
تــاب آوری بــه افــراد کمــک مــی کنــد تــا در
رویارویــی بــا تغییــرات تنــش زا ،دشــواری هــا
را بــه فرصــت هــای پــر منفعــت تبدیــل کننــد.
نگرشــهای مــورد نظــر در تــابآوری شــامل
تعهــد ،کنتــرل و چالــش مــی باشــد.
تعه ــد :ف ــرد در رویاروی ــی ب ــا ش ــرایط دش ــوار
بـــه جـــای تـــرک صحنـــه ،ترجیـــح دهـــد
حضـــور خـــود را در صحنـــه حفـــظ کنـــد و
بـــه افـــراد دیگـــر در آن موقعیـــت در برطـــرف
کـــردن دشـــواری کمـــک کنـــد.
کنتــرل :فــرد بــه توانایــی هــای خــود بــرای اثــر
گــذاری بــر نتایــج رویــداد بــاور دارد.
چالــش :فــرد در رویارویــی بــا چالــش هــا
بــه جــای مقصــر قلمــداد کــردن سرنوشــت در
صــدد ایجــاد فرصتهایــی بــرای رشــد خــود و
دیگــران اســت.
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