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اگر حس روییدن در تو باشد، حتی در کویر هم رشد خواهی کرد.          دکتر شریعتی

مژینه سادات میرارض گر
د انشجوی د کترای روان شناسی عمومی د انشگاه آزاد اسالمی - واحد رشت

مقدمه
جسـتجوی رابطـه میـان قـرار گرفتـن در 
معـرض خطـرات بـرای ایجـاد مشـکالت 
اجتماعـی  ناسـازگاری  رشـد  و  هیجانـی 
بـروز  و   )Social maladjustment(
و  هیجانـی  ناسـازگارانه ی  رفتارهـای 
اجتماعـی محققـان را بـه این درک رسـاند 
برچسـب  کـه  افـرادی  همـه ی  کـه  کـه 
مشـکالت  می خورنـد  خطـر«  معـرض  »در 
درک  ایـن  ندارنـد،  اجتماعـی  و  هیجانـی 
منجـر بـه مفهـوم سـازی جدیدی از رشـد 
انسـان شـد. ایـن موضـوع دیدگاه هـا را به 
رشـد انسـان هدایـت کـرد و تمرکـز بالقوه 
بـر ایـن اندیشـه ایجاد کـرد کـه پیامدهای 
زندگـی افراد در درجه ی نخسـت براسـاس 
می شـود  تعییـن  آن هـا  نیرومندی هـای 
از  بسـیاری  همینطـور  ضعف هایشـان.  تـا 
مطالعـات بـر داشـته های افـراد بـه جـای 
نقایـص آن هـا تمرکـز کردنـد و تالش ها در 
جهـت فهم ایـن موضوع صـورت گرفت که 
چرا بعضـی افـراد علی رغم شـرایط زندگی 
ناسـازگار بـه طـور مثبـت رشـد می کننـد 
)نورمـن، 2008(. در زمینـه تـاب آوری سـه 

مـوج پژوهشـی مطـرح گردیـده اسـت:
مـوج اول: واکنـش بـه این پرسـش بود که 
چـه ویژگی هایـی تفکیـک کننـده ی افرادی 
خطرآفریـن   عوامـل  علی رغـم  کـه  اسـت 
افـرادی  بـه  نسـبت  ناگـوار  شـرایط  یـا 
می دهنـد،  نشـان  مخـرب  رفتارهـای  کـه 
پیشـرفت می کننـد. بیشـتر ادبیـات و منابع 
موجـود تاب آوری جسـتجویی اسـت جهت 
توصیـف ویژگی هـای تاب آورانـه ی درونـی 

و بیرونـی کـه بـه افـراد کمـک می کننـد تا 
خـود را تطابـق دهنـد و کارکـرد قبلـی خود 
ویژگی هـای  از  فهرسـتی  و  باز یابنـد  را 
ارایـه شـده پیامـد مـوج اول پژوهش هـای 

تـاب آوری بـود.
کشـف  جهـت  در  تالشـی  دوم:  مـوج 
ویژگی هـای  بـه  دسـتیابی  فرایندهـای 
بنابرایـن  بـود.  تـاب آوری  شـده  شـناخته 
بـا  تطابـق  فراینـد  عنـوان  بـه  تـاب آوری 
شـرایط ناگـوار بـه صورتـی مطرح بـود که 
بـه شناسـایی، تحکیم وتقویـت ویژگی های 
منجـر  حفاظتـی  عوامـل  تـاب آوری  یـا 

. د می گـرد
موج سـوم: تـاب آوری به مفهـوم تاب آوری 
منجـر گردیـد. آشـکار گردیـد کـه فرآینـد 
انجـام مجـدد بعـد از در هـم گسـیختگی 
دارد.  انگیزشـی  نیـروی  نوعـی  بـه  نیـاز 
ایـن مـوج تـاب آوری کـه بـه عنـوان نوعی 
را  فـرد  شـد  مطـرح  انگیزشـی  نیـروی 
بـرای جسـتجوی فرزانگی، خودشـکوفایی، 

نوع دوسـتی و هماهنگـی بـا منبـع روحانـی 
کاوه،  از  نقـل  )بـه  می انگیـزد  بـر  قـدرت 

.)1388
تعاریف تاب آوری

گوناگونـی تعاریـف تـاب آوری این مشـکل 
را در زمینـه ی تـاب آوری منعکـس می کنـد 
بـه علـت عـدم وجـود  یـک نظریـه  و آن 
واحـد از تـاب آوری اسـت کـه قـادر باشـد 
و  داده  سـاختار  مختلـف  دیدگاه هـای  بـه 
پژوهش هـای آزمایشـی بـرای رشـد ایـن 
سـازه را هدایـت کنـد. لذا، به نظر می رسـد 
کـه به  یـک نظریـه متفـاوت و قابـل آزمون 

بـرای تـاب آوری نیاز اسـت. 
را  تـاب آوری  مشـترک  به طـور  محققـان 
پیش بینـی سـالمت روانـی و پیامـد ظرفیت 
تعریـف  اجتماعـی  کفایـت  و  کارکـردی 
کرده انـد )اولسـون، 2003(. فرهنـگ لغـت 
انگلیسـی آکسـفورد )1989، به نقل از کاوه، 
زیـر  عنوان هـای  بـا  را  تـاب آوری   )1388

اسـت: کرده  تعریـف 

نقش تاب آوری درارتباط با مقاومت نسبی
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 بـه حالت نخسـتین برگشـتن  یا به سـر 
برگشـتن.   خود  جای 

بازگشـت بـه  انعطاف پذیـری، توانایـی   
شـکل  یـا حالـت اولیه بعـد از خم شـدن  یا 

. به ضر
 افـراد بعـد از طـی دوره هـای بحـران یا 
افسـردگی )Depression( بهبـود  یابنـد و 
بـه حالـت اولیـه خـود بازگردنـد، بنابرایـن 
باشـند...  و آسـان گیر  خوشـبین، سـرزنده 
در  ابتـدا  و  اصـل  در  تـاب آوری  اصطـالح 
متالـوژی بـرای نشـان دادن قابلیـت مـواد 
بـرای مقاومـت در برابـر ضربـه  یـا فشـار 
مـداوم و برگشـت به حالـت اولیه اسـتفاده 
ایـن  کامپیوتـر  رشـته ی  در  اسـت.  شـده 
سیسـتمی  اسـت،  کیفیـت  نشـانگر  اصـل 
کـه علی رغـم نقـص در اجزای سـازنده اش 
می دهـد.  ادامـه  صحیـح  کارکـرد  بـه 
ایـن   )Ecological( شـناختی  بـوم  در 
اصطـالح اشـاره دارد بـه ظرفیـت بهبـود  

)Organism(  یـا   ارگانیـزم  یـک 
اکوسیسـتم  جمعیـت،  یا یـک  یـک 

بهبـود  بـرای   )Ecosystem(
 یـک اختـالل و مشـکل، در طـب 
بـودن  تـاب آور  روانشناسـی،  و 
جسـمانی،  مقاومـت  از  نشـان 
بهبـود خـود انگیختـه ی پدیـده 
و توانایـی برقرارسـازی مجـدد 

 Emotional( هیجانـی  تعـادل 
balance( در شرایط استرس آمیز 

تخصصـی  رشـته ی  در  اسـت. 
اصطـالح  کـه  بـود  روانشناسـی رشـد 

پیامـد  یـا  تـوان   فرآینـد  بـا  را  تـاب آوری 
شـرایط  وجـود  علی رغـم  مثبـت،  انطبـاق 
تهدیدآمیـز  یا چالـش برانگیـز توصیف کرد 
 ،1992( کوانتـی  لیـن   .)2007 )مورلـس، 
بـه نقـل از شـیخ االسـالمی ، 1388( بیـان 
می کننـد کـه تـاب آوری خصوصیتی اسـت، 
خـاص کودکانـی کـه بـا وجـود مواجهـه  با 
اسـترس و شـرایط ناگوار در زندگی شـان، 
تسـلیم افت تحصیلی، مشـکالت جسـمی  و 
روحـی و بزهـکاری نمی شـوند. تـاب آوری 
بـه توانایـی  یـک انسـان گفته می شـود که 
بـه طـور موفقیت آمیـزی شـرایط نامطلوب 
را پشـت سـر گذاشـته و بـا آن هـا تطابـق 
می یابـد و علی رغـم مواجهـه بـا مشـکالت 
اجتماعـی  و  هیجانـی  قابلیـت  بـه  زندگـی 

می یابـد. دسـت 
الزاروس )1993( تـاب آوری را بـه عنـوان 
کـردن  مقاومـت  بـرای  افـراد  ظرفیـت 

از  برگشـتن  بـرای  سـختی ها،  برابـر  در 
نامالیمـات و حرکـت بـرای زندگـی سـالم 
آینـده  بـرای  خوشـی  و  رفـاه  بـا  همـراه 

اسـت. کـرده  مشـخص 

به اعتقـاد کامفـر )1999، به نقـل از جوکار 
تـاب آوری  یعنـی   )1389 همـکاران،  و 
بازگشـت بـه تعـادل اولیـه یـا رسـیدن به 
تعادلـی باالتـر از وضعیـت پیـش از بـروز 
شـرایط ناگـوار بـه نحـوی کـه سـازگاری 
مثبـت با زندگـی می توانـد پیامد آن باشـد. 
بنابرایـن افراد بـا تاب آوری باال در شـرایط 
اسـترس زا و موقعیت هـای ناگـوار سـالمت 
روانشـناختی خـود را حفـظ می کننـد. ورنر 
فاطمـی،  از  نقـل  بـه   ،2000( اسـمیت  و 
1388( تـاب آوری را سـازگاری ذاتـی خود 

ی  ح گـر صال بشـر می دانند ا
و می گوینـد: آن ها یـی کـه تاب آور هسـتند، 
از  نقـل  بـه  والـر )2001،  انعطاف پذیرنـد. 
کاوه، 1388( معتقـد اسـت کـه تـاب آوری 
بـرای  افـراد  همـه  در  انسـانی  ظرفیتـی 
تغییـر، صرف نظر از خطـرات تهدیدکننده و 
تـاب آوری را به عنـوان سـازگاری مثبت در 
واکنـش به شـرایط ناگـوار تعریـف می کند، 
کـه ایـن رایج تریـن تعریـف از تـاب آوری 

. ست ا
کانرودیویدسـون )2003، به نقل ازسـامانی 
و همـکاران، 1386( معتقدند کـه تاب آوری 
یـا  و   آسـیب ها  برابـر  در  پایـداری  تنهـا 
شـرایط تهدیدکننـده نیسـت بلکه شـرکت 
فعـال و سـازنده در محیـط پیرامونـی خـود 
اسـت. در واقـع تـاب آوری توانمنـدی فـرد 

در  روانـی   – تعـادل زیسـتی  برقـراری  در 
شـرایط سـخت اسـت. دوسـون )2004، 
بـه نقـل از کاوه، 1388( بیـان می کنـد کـه 
کـه  اسـت  نیرویـی  و  ظرفیـت  تـاب آوری 
موجـب  برگشـتن از دشـواری و بازسـازی 
شـرایط  بـا  مواجهـه  توانایـی  و  می گـردد 
بـرای  معنایابـی  حـال  عیـن  در  و  ناگـوار 
آلـورد  امیـدواری اسـت.  و حفـظ  حـوادث 
گسـترده ای  تعریـف   )2005( گـرادوس  و 
مهارت هـا،  می دهنـد:  ارایـه  تـاب آوری  از 
ویژگی هـا و توانایی هایـی کـه افـراد را قادر 
و  و دشـوار  بـا شـرایط سـخت  می سـازد 
چالش هـا سـازگار شـوند. راتـر و همکاران 
)2006( تـاب آوری را بـه عنـوان فراینـدی 
پویـا تعریـف می کننـد کـه در بـر گیرنده ی 
سـازگاری مثبت در شـرایط سـخت اسـت 
بـرای  اصلـی  شـرط  دو  تعریـف  ایـن  در 

تـاب آوری وجـود دارد: 
الـف( قـرار گرفتـن در معرض یـک تهدید 

جدی  یا شـرایط سـخت و دشـوار.
ب( دسـتیابی بـه سـازگاری مثبـت 
علی رغـم حملـه و تهدیـد صورت 

گرفتـه به رشـد شـخصی.
کوهـان  و  سـیلس   کمپـل   
کـه  می کننـد  بیـان   )2006(
برای  افـراد  توانایی  تـاب آوری، 
پـر  و  سـخت  شـرایط  تحمـل 
خطر اسـت کـه فـرد نه تنهـا بر 
شـرایط فایـق می آیـد بلکـه طـی 
آن و بـا وجـود آن قوی تـر می شـود.

بـه  را  تـاب آوری   )2007( جکسـون 
عنـوان توانایی عبـور از دشـواری ها و غلبه 
بـر شـرایط سـخت زندگـی تعریـف کرده 

. ست ا
دیـوس )1999، به نقل از جـوادی، 1387( 
معتقـد اسـت کـه تـاب آوری بـه توانایـی  
به طـور  کـه  می شـود  گفتـه  انسـان  یـک 
پشـت  را  نامطلـوب  شـرایط  موفقیت آمیـز 
سـر گذاشـته و بـا آن هـا تطابـق می یابد و 
علی رغـم مواجهـه بـا مشـکالت زندگی به 
قابلیت هیجانـی و اجتماعی دسـت می یابد.

جویـس و همـکاران )2010( معتقدنـد کـه 
تـاب آوری توانایـی افراد  یـا گروه هـا برای 
پیشـبرد و حـل مشـکل در مواقـع سـختی 
تـداوم  بـرای  افـراد  توانایـی  بـا  و  اسـت 
بهزیسـتی روانی و فیزیکـی در صوری وجود 
مصایـب و توانایی سـازگاری افزایش یافته 
در حیـن رویداد اسـترس زاسـت. همانطور 
مختلـف  محققـان  اسـت  مشـخص  کـه 
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الـف( تـاب آوری عمومـی: در زبـان عامـه 
دشـواری  موقعیت هـای  بـر  غلبـه  همـان 
مواجـه  آن هـا  بـا  هرکسـی  کـه  اسـت 

 . د می شـو
بـا ایـن تعریـف تـاب آوری همـان چیـزی 
اسـت کـه تقریبـاً همـه از آن برخورداریـم 
بشـر  نـژاد  بـرای  می رسـد  نظـر  بـه  و 
برنامه ریزی شـده اسـت. آن دسـته افرادی 
پشـت سـر  را  خوبـی  کودکـی  دوران  کـه 
و  چالش هـا  از  بسـیاری  بـا  گذاشـته اند 
مشـکالتی که پیش آمـده درگیر می شـوند، 
حتـی اگـر برخـی از ایـن مشـکالت بـدون 
هیچ گونـه اغراقـی بـزرگ و شـگفت آور بـه 
البتـه همیشـه اسـتثناء وجـود  آینـد.  نظـر 
دارد و افـرادی هسـتند کـه بـه راهنمایـی، 
مدیریـت و حمایـت صریـح نیـاز دارنـد اما 
بیشـتر افـراد دارای یـک ذهنیت تـاب آوری 

می باشـند. مسـاعد 
ب( تاب آوری حقیقی: تـاب آوری حقیقی یک 
مفهـوم مقایسـه ای اسـت و روان شناسـان 
را در درک ایـن کـه چـه چیـزی در پـس 
مسـیر  در  حرکـت  و  افـراد  تفاوت هـای 
زندگـی شـخصی شـان قـرار دارد،  یـاری 
می کنـد و ایـن همـان چیـزی اسـت کـه ما 
را بـرای ایجاد آینـده ای بهتر بـرای افرادی 
مصمـم  شـگفت زده،  می شناسـیم،  کـه 
حقیقـی  تـاب آوری  می سـازد.  امیـدوار  و 
بـا  افـراد  کـه  می شـود  آشـکار  جایـی  در 
دارایـی و منابـع بسـیار کـم و  یا افـرادی با 
آسـیب پذیری بـاال، آینـده ای بهتـر از آنچه 
مـا بـا توجه به شرایطشـان و در مقایسـه با 
سـایر افـراد پیش بینـی می کردیـم، نشـان 
می دهنـد. توصیـف روتـر از تـاب آوری بـه 
عنـوان مقاومـت نسـبی در برابـر تجـارب 
خطرنـاک اجتماعـی، این مطلـب را به خوبی 

می کنـد. بیـان 
ج( تـاب آوری تلقیحـی: ایـن قسـمت کمی 
 پیچیـده اسـت، تـاب آوری تلقیحی مـا را به 
عنـوان متخصـص گیـج می کنـد و انتظارات 

مـارا آشـفته و مغشـوش می کند. 
و  آسـیب پذیری ها  حتـی  مقولـه  ایـن 
منشـأ  و  منبـع  را  حفاظتـی  مکانیزم هـای 
یـک  عنـوان   بـه  و  می دانـد  تـاب آوری 
مفهـوم، ظرفیـت تغییـر مصیبـت و بدبختی 
را بـه موفقیت و  یـا حداقل توان پیشـگیری 
از اثـرات بدتـر مشـکل را فراهـم می کنـد. 
اثـر تلقیحـی می توانـد بـا توجه بـه تجارب 
ایـن  مادامی کـه  البتـه  ادامـه  یابـد.  فـرد 
تجربیـات سـخت و طاقـت فرسـا نباشـند 
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تـاب آوری  از  مشـابهی  تقریببـاً  تعاریـف 
ارایـه کرده انـد. امـا هنـوز تعریـف واحـدی 
مـورد توافـق قـرار نگرفتـه اسـت، اما سـه 

جنبـه در تعاریـف برجسـته اسـت:
1( پیامدهـای مطلـوب علی رغـم بـودن در 

پرخطر وضعیـت 
2( صالحیت مداوم تحت شرایط استرس آمیز

3( بهبـود پس از ضربه )مسـتن و همکاران، 
1990، به نقل از شیخ االسـالمی، 1388(.

ویژگی های افراد تاب آور
از  اصلـی  طبقـه ی  پنـج   )1991( بنـارد 
ویژگی هـای افراد تـاب آور شناسـایی کرده 
اسـت کـه ویژگی هـای ذکـر شـده توسـط 
می گیـرد  بـر  در  نیـز  را  محققـان  سـایر 

.)2008 )مه یـر، 
 Social( اجتماعـی  صالحیـت   )1
توانایـی  ویژگی هـا  ایـن   :)competence
رابطـه  حفـظ  و  بـرای  یافتـن  را  فـرد 
زیـر  مـوارد  شـامل  و  می دهـد  افزایـش 
می شـود: پاسـخگو بـودن، انعطاف پذیـری 
)Flexibility(، همدلـی و توجـه به دیگران 
و دلسـوزی، مهارت هـای ارتباطـی خـوب، 

شـوخ طبعی. حـس 
 Problem( مسـأله  حـل  مهارت هـای   )2
solving skills( رشـد  یافتـه: این مهارت 
و  منعطـف  تفکـر  توانایـی  برگیرنـده ی  در 
حل هـای  راه  آزمـودن  توانایـی  و  انتزاعـی 
و  اجتماعـی  مسـایل  بـرای  جایگزیـن 
ایـن  ایـن طبقـه شـامل  شـناختی اسـت. 
تفکـر  برنامه ریـزی،  می شـود.  مـوارد 
تخیـل،  و  ذهنـی  تصویرسـازی  انتقـادی، 

تدبیـر. و  خالقیـت 
3( خـود پیـروی: در بـر گیرنده ی احسـاس 
قـوی از هویـت و ارزشـمندی، عزت نفـس 
خـود  کارآمـدی،  خـود  و   )Self esteem(
انضباطـی، توانایـی انجـام مسـتقل کارهـا، 
کنـار آمـدن به طـور سازشـی بـا پیامدها و 

شـرایط منفـی و پایـداری.
4( احسـاس هدفمنـدی: با داشـتن عالقه ی 
خاص، هدف گـرا بودن، انگیزه ی پیشـرفت، 
انتظـارات سـالم، امیـدواری و باور داشـتن 
آینـده ای قابل حصـول مشـخص می گردد.

5( تعهدات معنوی و مذهبی
ورنـر )1999(توانایی هـای زیـر را مرتبط با 

تاب آوری دانسـته است: 
1- جلـب توجـه سـایر افـراد بـه شـیوه ی 
مثبـت 2- برنامه ریـزی کردن و حل مسـأله 
3- پـرورش  یـک اسـتعداد )Talent (  یـا 
شکسـت  برابـر  در  مقاومـت   -4 توانایـی 
5- حفظ یـک دیـدگاه مثبـت در زندگـی 6- 
ارتبـاط با یـک فـرد مراقبت کننده 7- رشـد 
احسـاس شـوخ طبعی 8- رشـد احسـاس 

کنتـرل داشـتن بـه زندگی.
نقـل  بـه   ،1996( کاسـکارلی  گـوردون 
از  وسـیعی  بررسـی  حسـینی،1389(  از 
ادبیـات پژوهـش انجـام داده اسـت و پنج 
ویژگـی که بـرای افـراد تـاب آور در همه ی 
را  اسـت  قومی رایـج  گروه هـای  و  سـنین 
اسـتقالل   )2 هـوش   )1 کـرد:  مشـخص 
)Independence( 3( دو جنسـیتی بـودن 
درونـی  کنتـرل  منبـع   )4  )Androgyny(
)5  ،)Internal locus of control(

نشـان  تحقیقـات  اجتماعـی.  مهارت هـای 
ویژگی هـای  از  برخـی  کـه  اسـت  داده 
تاب آوری اسـاس زیسـتی دارد، بـه عبارت 
دیگـر بعضـی از افـراد ژن هـای قـوی و پر 
طاقـت بـودن را بـه ارث می برند کـه ممکن 
اسـت آن هـا را در جهـت تاب آوری بیشـتر 

هدایـت کنـد.
انواع تاب آوری

بـه نظر هـارت و همـکاران )2007( توصیف 
می شـود:  را شـامل  رونـد  تـاب آوری سـه 
حقیقـی،  تـاب آوری  عمومـی،  تـاب آوری 

تلقیحـی. تـاب آوری 
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)بـه نقـل از کیانـی، 1389(. لوتار در سـال 
در  تـاب آوری  کـه  کـرد  مطـرح   1991
افـراد الزامـاً نمی توانـد عـاری از احسـاس 
پریشـانی باشـد، اما می تـوان بـدون توجه 
بـه حضور چنیـن احساسـی، نشـان داد که 
می شـود بـا موفقیـت از عهـده ی اتفاقـات 

پیـش آمـده برآمـد )اولسـون، 2003(.
عوامل مؤثر بر تاب آوری

مختلفـی  بندی هـای  دسـته  پژوهشـگران 
را بـرای عوامـل مؤثر بـر تـاب آوری مطرح 
کرده انـد کـه در اینجـا بـه برخـی از آن هـا 
پرداخته می شـود: مورالـس )2007( عوامل 
زیـر  صـورت  بـه  را  تـاب آوری  بـر  مؤثـر 

می کنـد: دسـته بندی 
الف( عوامل فردی، شخصیتی و شناختی

ب( عوامل خانوادگی
ج( عوامل جامعه شناختی
د( عوامل زیست شناختی

الف( عوامل فردی
1- عوامـل شـخصیتی: صفـات شـخصیتی 
 Self( ماننـد: خودگردانـی، اعتماد به نفـس
confidence(، تأثیرگـذاری و سـخت رویی 
در آزمودنی هـای تـاب آور چشـمگیر اسـت 
و رفتـار آن هـا تحـت کنتـرل منبـع درونـی 
را  موقعیت هـا  در  خـود  نقـش  اسـت یعنی 

می پذیرنـد.
 یـک مطالعـه همبسـتگی بیـن تـاب آوری و 

مـدل پنـج عاملـی شـخصیت نشـان داد:
بـا  منفـی  همبسـتگی  رنجـوری  روان   *

دارد.  تـاب آوری 
* برون گرایـی و وظیفه شناسـی همبسـتگی 

مثبـت و معنی دار با تـاب آوری دارد.
همبسـتگی  جدیـد  تجربیـات  پذیـرش   *
مثبـت ولـی ضعیـف و از لحـاظ آمـاری نـه 

دارد. تـاب آوری  بـا  معنـی دار  چنـدان 
بـا  معنـاداری  همبسـتگی  توافق پذیـری   *
تـاب آوری نـدارد )کیمبـل سـیلز، کوهـان و 

.)2006 همـکاران، 
متعـدد  مطالعـات  شـناختی:  عوامـل   -2
از  تـاب آور  کـودکان  کـه  داده انـد  نشـان 
راهبرد هـای کنـار آمـدن فعال )جسـتجوی 
در  فاش سـازی  خـود  و  هیجانـی  حمایـت 
فعالـی  راهبرد هـای  سـوم  شـخص  برابـر 
اسـت کـه می توانـد اثـر محافظتی داشـته 
باشـد( و بازسـازی شـناختی یا شـکل دهی 
مجـدد شـناخت )راهبـرد دیگری کـه باعث 
تغییـر فهـم مـا از رویـداد آسـیب زا و معنی 
و  می کننـد  اسـتفاده  می شـود(  آن  ضمنـی 
اسـتعداد شـناختی )توانایی بیشـتری برای 

و  موقعیت هـا  تحلیـل  و  تجزیـه  و  فهـم 
توانایـی بیشـتری بـرای توجـه و تمرکز( و 
خوش بینی ناوابسـته بـه زمینه )افـرادی که 
دارای سـبک تبیینـی خوش بینانـه هسـتند 
بر خـالف افرادی کـه دارای سـبک بدبینانه 
عوامـل  بـه  را  منفـی  پیامدهـای  هسـتند، 
بیرونـی، زودگـذر و خاص نسـبت می دهند( 

)مورالـس،2007(. دارنـد 
ب( عوامل خانوادگی

خانـواده اولیـن گـروه اجتماعـی اسـت که 
کـودک به آن تعلـق دارد. دلبسـتگی عاطفی 
و تعلـق خانوادگـی نقـش مهمـی در رشـد 
تـاب آوری ایفـا می کنند. امنیـت هیجانی از 
طریـق والدینـی فراهـم می شـود کـه نقش 
اولیـه  سـال های  در  را  فرزندپروری شـان 
برابـر  در  مقاومـت  بـرای  کـودک  زندگـی 

اسـترس بـه درسـتی ایفـا می کننـد. 
شـرایط آموزشـی مثبت و حمایـت اجتماعی 
و هیجانـی کـه از طریـق  یکـی از دو والـد 
 یـا خواهـر و بـرادر فراهـم می شـود عامـل 
مهمـی  در تـاب آوری کودکانـی اسـت کـه 
احتمـال مواجهـه آن ها با آسـیب وجود دارد.  
یـک تحلیل عاملی نشـان داد کـه همخوانی 
مثبتـی بیـن عوامـل محافظتـی ماننـد رفتار 
والدین در رشـد تـاب آوری در نوجوانانی که 
تاریخچـه قومی مختلفـی دارند وجـود دارد. 
ایـن  در  تـاب آور  کـودکان  خصوصیـات  از 
نشـانه های  فقـدان  بـه  می تـوان  مطالعـه 
انطبـاق  اجتماعـی،  کفایـت  روانپزشـکی، 
رفتـاری و عملکـرد تحصیلـی خوب اشـاره 
کـرد )کارانتـی بورژیو، 2001(. مشـاهده ی 
310 کـودک بیـن سـنین 1/5 تا 12 سـال 
نشـان داد کـه کیفیـت ارتبـاط بیـن والـد و 
کـودک و همچنیـن کیفیـت ازدواج والدیـن 
کـه متضمن جو هیجانـی گرمـی  در خانواده 
اسـت، عامـل مهمی  در رشـد تـاب آوری در 
کـودکان در معرض خطـر )کودکانـی که در 

محیط هـای فقیرنشـین زندگـی می کردنـد( 
محسـوب می شـود )واندربیلـت، ادریانس و 

شـاو، 2006(.
ج( عوامل جامعه شناختی

1-هویت اجتماعی:
- عضویت در خرده نظام های اجتماعی: 

اجتمـاع  و  همسـایگان  خانـواده،  خـود 
گروه هایـی هسـتند که کـودک بـا عضویت 
در آن هـا می تواند برای رشـد تـاب آوری در 
مواجهـه بـا آسـیب از آن هـا کمـک بگیـرد. 
بیـرون از خانـواده افـرادی کـه از کـودکان 
حمایـت می کننـد، می تواننـد تأثیـر منفـی 
خانوادگـی  زندگـی  آشـفتگی  و  آسـیب 
گـروه  یـک  در   عضویـت  کننـد.  خنثـی  را 
اجتماعـی ایـن حـس را ایجـاد می کنـد که 
برقـرار  اعضـا  بیـن  جانبـه ای  دو  حمایـت 
اخالقـی گـروه  قواعـد  از  تبعیـت  و  اسـت 
عنصـری اسـت که باعـث ایجاد تـاب آوری 
در نوجوانـان در مواجهه با شـرایط سـخت 

می شـود.
* عضویت در کالن نظام های اجتماعی: 

در  عضویـت  و  فرهنگـی  محیط هـای 
نظام هـای اجتماعـی – سیاسـی از طریـق 
روی  نگرش هایشـان  و  ارزش هـا  انتقـال 
تـاب آوری تأثیـر می گـذارد. برای مثـال، در 

غـرب  فرهنـگ 
 )Self determination( خودمختـار ی 
و توانایـی مواجـه شـدن بـا آسـیب و حـل 
مشـکالت بـدون کمـک گرفتـن از دیگران 
طـرف  از  می شـود.  قلمـداد  ارزش  نوعـی 
دیگـر در فرهنـگ آسـیایی ظرفیـت افـراد 
ارزش  جمـع  بـا  هماهنـگ  زندگـی  بـرای 

اسـت.
2- تأثیرات اجتماعی رابطه با همساالن:

بـا  رابطـه  کـه  اسـت  دوره ای  نوجوانـی 
همسـاالن معنـای تـازه ای پیـدا می کنـد. 
باعـث  گـروه  اعضـای  بـا  همانندسـازی 
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افزایـش حمایـت هیجانی می شـود. ارتباط 
مثبـت بـا همسـاالن عامـل مهمی  در رشـد 
تـاب آوری  و  نوجوانـی  دوران  در  سـالم 
اسـت. هر چنـد تأثیـر مثبت همانندسـازی 
بـا اعضـای گـروه همسـاالن در مطالعـات 
زیادی ثابت شـده اسـت، برخـی از تأثیرات 
منفـی ایـن نـوع همانندسـازی در برخی از 
محیط هـا بـه چشـم می خـورد. بـرای مثال 
وقتـی همانندسـازی بـا گروه هـای مخـرب 
باشـد.  از طـرف دیگـر طرد شـدن توسـط 
مشـکل  تجربیـات  داشـتن  و  همسـاالن 
آفریـن در حفـظ روابـط دوسـتانه، اغلـب با 
دوران  خـالل  در  روان شـناختی  اختـالالت 

رشـد همخوانـی دارد.
3- عوامل جمعیت شناختی:

* سـن: هرچه سـن کودک در خـالل تجربه 
آسـیب زا کمتـر باشـد احتمـال خطـر بـروز 
افزایـش  درونـی  روانشـناختی  اختـالالت 
می یابـد وسـن باالتـر بـه نفـع تـاب آوری 

. ست ا
* جنسـیت: دختـران در نوجوانـی و اوایـل 
 )Resilient( بزرگسـالی از پسـران تاب آور
ترنـد )دامونـد، ویدوم و همـکاران، 2007(. 
عوامـل  از  پسـران  از  بیشـتر  دختـران 
حمایـت  جسـتجوی  بـا  کـه  تـاب آوری 
اجتماعـی همخوانی دارد، اسـتفاده می کنند.

فقـر  اجتماعـی:  و  اقتصـادی  وضعیـت   *
عاملـی اسـت کـه خطـر بـروز رویداد هـای 
اسـترس آور و تجربـه کـردن آشـفتگی های 
روانشـناختی در سـنین پاییـن را افزایـش 
بـرای  منابـع  بـه  دسترسـی  و  می دهـد 

می دهـد.  کاهـش  را  آسـیب  بـا  مواجهـه 
می کننـد  پیشـنهاد  پژوهشـی   یافته هـای 
سوءاسـتفاده  مـورد  کـه  کودکانـی 
غنـی  محیط هـای  در  اگـر  قرارگرفته انـد 
از نظـر اقتصـادی رشـد کننـد بـه احتمـال 
بیشـتری از خود تـاب آوری نشـان می دهند 
تـا کودکانـی کـه در شـرایط بـد اقتصـادی 
همـکاران،  و  ویـدوم  )دامونـد،  هسـتند 

.)2007
در  شـرکت  مذهبـی:  و  معنـوی  عقایـد   *
فعالیت هـای مذهبـی اجتمـاع، عضویـت در 
گروه هـای مذهبـی و بـاور به جسـتجو برای 
کمک طلبـی از خـدا بـرای رهایـی خـود از 
هیجانـات منفـی، نگرش هایـی هسـتند که 
بـا کاهش خلق افسـرده در بزرگسـاالنی که 
در کودکـی دچـار آسـیب شـده انـد، ارتباط 
دارد. مطالعـه ای کـه در کلمبیـا روی زنـان 
قربانـی خشـونت خانوادگـی انجـام شـد، 

نشـان داد کـه معنویت در رشـد تـاب آوری 
محیط هایـی  در  کـه  آزمودنی هایـی  در 
بـا سـطح باالیـی از خشـونت و آشـفتگی 
زندگـی می کننـد، نقش مهمـی  دارد. در این 
مطالعـه و تعـداد زیـادی مطالعـات دیگـر  
مشـخص شـد مردمانـی کـه بـا کلیسـا  یا 
هسـتند  درگیـر  مذهبـی  گروه هـای  دیگـر 
برخوردارنـد  تـاب آوری  باالتـر  سـطوح  از 

.)2008 )تیتیمـس، 
د( عوامل زیستی 

انعطاف پذیـری مغـزی: فرایندهـای اصلـی 
قـرار  نورونـی  انعطاف پذیـری  پشـت  کـه 
دارنـد ریشـه در دو مکانیزمـی  دارنـد کـه 
تعدیـل  را  انتقال دهنـدگان عصبـی  اثـرات 
می کننـد.  ایـن مکانیزم هـا فسـفریل کردن 
پروتئیـن و تنظیـم بازنمایی ژنی نـام دارند. 
کـه  شـد  داده  نشـان  مطالعـه  در یـک 
ایجادکننـده ی،  ژن  بـودن  شـکلی  چنـد 
تأثیـر حـوادث  انتقال دهنـده ی سـروتونین 
افسرده سـاز  شـرایط  بـر  را  اسـترس زا 
الزم   .)2007 )مورالـس،  می کنـد  تعدیـل 
بـرای  بیشـتری  پژوهش هـای  تـا  اسـت 
تعییـن نقـش عوامل زیسـتی در تـاب آوری 
صـورت گیـرد. منابـع دیگـر عوامـل مرتبط 
بـا تـاب آوری )عوامـل محافظتـی( را بـه دو 
دسـته ی درونـی و بیرونی تقسـیم کرده اند:

الف( عوامل محافظت کننده ی درونی: 
کـه   می شـود  فـردی  ویژگی هـای  شـامل 

می کننـد: تسـهیل  را  آوری  تـاب 
1( کاربـرد مهارت هـای زندگـی بـه ویـژه 
مهارت هـای حـل مسـأله، تصمیـم گیـری، 
ابـراز وجـود و کنتـرل تکانـه 2( اجتماعـی 
بـودن، توانایـی دوسـت داشـتن و دوسـت 
داشـته شـدن، توانایـی ایجاد روابـط مثبت 
3( شـوخ طبعـی 4( منبـع کنتـرل درونی 5(

خوش بینـی در مـورد آینده 6( خـود گردانی، 
ظرفیـت   )8 انعطاف پذیـری   )7 اسـتقالل 
یادگیـری و آموزش 9( خـود انگیختگی 10( 
شایسـتگی فـردی 11( ارزش نهـادن بـه 
خـود و اعتماد بـه نفس )وکیلـی و همکاران، 

.)1386
ب( عوامل محافظت کننده ی بیرونی: 

ویژگی هایـی در خانـواده، مدرسـه، اجتمـاع 
و گـره همسـاالن اسـت کـه تـاب آوری را 
تقویـت می کننـد که شـامل : 1( پیشـگامی  
در ایجـاد پیوند های صمیمـی، 2( ارج نهادن 
بـه سـبک تعامل پرحـرارت و کـم بهانه گیر 
بندی هـای  مـرز  تقویـت  و  ایجـاد   )3
 )4 هنجارهـا(  مقـررات،  )قوانیـن،  شـفاف 

دیگـران  بـا  روابـط حمایت گرانـه  تقویـت 
و  مسـئولیت ها  گذاشـتن  اشـتراک  بـه   )5
یاری رسـانی 6( امکان دسـت یابی به منابع 
بـرای بر آورده کـردن نیازهای اساسـی  7(

توقـع بـاالی واقـع گرایانـه  8( تشـویق به 
هـدف گـذاری و تسـلط یافتن بـر شـرایط، 
9( تقویـت ارزش هـا و مهارت هـای زندگی، 
رهبـری،  بـرای  فرصت هایـی  ایجـاد   )10
فعالیت هـا،  در  مشـارکت  و  تصمیم گیـری 
11( ارج نهـادن بـه اسـتعداد های منحصـر 

بـه فـرد هـر شـخص )همـان منبع(.
در دسـته بنـدی دیگـری کـه با مـوارد فوق 
همپوشـی دارد، عوامـل ارتقاء دهنـده ای که 
به فـرد کمـک می کننـد تـا از اثـرات منفی 
خطـر اجتنـاب کنـد بـه سـرمایه ها و منابع 

می شـود: تقسـیم  فردی 
سـرمایه ها: عوامـل مثبتـی هسـتند که دون 
فـرد قـرار دارنـد: مانند شایسـتگی، مهارت 

کنار آمـدن و خـود کارآمدی.
منابـع: عوامـل مثبتـی هسـتند کـه بـه فرد 
کمـک می کننـد کـه بـر عوامـل خطـر فائق 
آیـد، امـا آن هـا بیـرون از فـرد قـرار دارند. 
منابـع شـامل حمایـت والدین، مربـی گری 
کـه  اجتمـاع  در  بزرگترها یـا سـازمان هایی 

رشـد مثبـت فـرد را ارتقـاء می دهنـد. 
اصطـالح منابـع بـر ایـن تأکیـد دارد کـه 
بـرای  مبحثـی  می توانـد  بیرونـی  منابـع 
باشـد  منفـی  پیامدهـای  از  جلوگیـری 

.)2005 وزیمرمـن،  )فرگوسـن 
بلـوم )1998( در یـک تقسـیم بندی عوامـل 
قسـمت  سـه  در  را  وتـاب آوری  خطـر 
ویژگی های شـخصی، خانوادگـی و محیطی 

بـه شـکل زیـر بیـان می کنـد:
معنویـت،  شـخصی:  تـاب آوری  عوامـل 
و  آشـنایی  مفیـد،  اجتماعـی  مهارت هـای 
خوگیـری بـا دیگـران، هـوش باالتـر، منبع 
کنتـرل درونـی، درک مثبـت از خـود، اعتماد 

بـه نفـس و عـزت نفـس بـاال.
عوامـل خطر شـخصی: زبان بیانـی ضعیف، 
منبـع  پرخاشـگر،  مـزاج  جسـمی،  نقـص 
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 External locus of( بیرونـی  کنتـرل 
مشـکالت  پایین تـر،  هـوش   ،)control

سـنتی. جنسـیتی  نقـش   یادگیـری، 
پیونـد  خانوادگـی:  تـاب آوری  عوامـل 
انسـجام  والدیـن،  از  یکـی  حداقـل  بـا 
صمیمیـت  خانـواده،  سـاختار  خانوادگـی، 

برادرهـا.  و  خواهـر 
عوامـل خطـر خانوادگـی: تحصیـالت پایین 
 Family( خانوادگـی  اختالفـات  مـادر، 
فقـر،  مـادر،  بـاالی  اسـترس   ،)  discord
فقـدان رابطه سـازنده بیـن مـادر و کودک، 
آشـفتگی در خانـواده، خانـواده پرجمعیـت.

فـرد  وجـود  محیطـی:  تـاب آوری  عوامـل 
در  والدیـن  جـز  بـه  دلسـوز  و  بزرگسـال 
مدرسـه  یا جامعه و شـبکه دوسـتان، تعداد 
کـم حـوادث منفـی در زندگـی، مقـدار زیاد 

مراقبـت در طـی دوران بچگـی.
حمایـت  نبـود  محیطـی:  خطـر  عوامـل 
خارجـی  یـا خیلـی کم بـودن آن ها )رسـمی 
حادثـه  چهـار  از  بیشـتر  غیررسـمی(،   و 

زندگـی. اسـترس زای 
شـیخ  از  نقـل  بـه   ،1998( گروتبـرگ 
االسـالمی، 1388( بـه نظـر گروتبـرگ )به 
نقـل از رحم خـدا، 1387( برخـی فرهنگ ها 
در مواجهـه بـا نامالیمـات بر ایمان بیشـتر 
از حـل مسـأله تأکیـد دارنـد، برخـی نیز بر 
تنبیـه و گناه بیشـتر تأکید می کننـد و برخی 
هـم بـر انضبـاط و گفتگـو تأکیـد می کننـد. 
هنـوز هـم برخـی فرهنگ هـا کـودکان را به 
جـای خـود مختـاری بـه تکیـه بـر دیگران 
دریافـت،  گروتبـرگ  می کننـد.  تشـویق 
تـاب  فرهنگـی  تفاوت هـای  علی رغـم  کـه 
آوری کـودکان بیشـتر به رفتار بزرگسـاالن 

دارد. بسـتگی 
الگوهای تاب آوری

فرگوسـن و زیمرمن )2005( سـه دسـته ی 
عنـوان  را  تـاب آوری  الگوهـای  از  کلـی 
و  حمایتـی  جبرانـی،  الگوهـای  کرده انـد. 
چالشـی، چگونگی کارکـرد عوامل تاب آوری 
و  خطرآفریـن  عوامـل  تغییـر  جهـت  در  را 

پیامدهـای منفـی آن هـا بیـان می کننـد:

الگـوی جبرانـی: در شـرایطی رخ می دهـد 
کـه عوامـل تـاب آوری در جهتـی مخالف با 
عوامـل خطرآفریـن عمـل می کنـد و تأثیـر 
ایـن عوامـل خطـر را خنثی می کننـد. عوامل 
تـاب آوری بـه طـور مسـتقیم روی پیامدهـا 
تأثیـر می گذارنـد و تأثیـر آن هـا مسـتقل از 
تأثیـر عوامـل خطرآفریـن اسـت. بنابرایـن 
بـر طبـق این مـدل هـم عامل خطـرزا و هم 
عامـل جبرانـی در پیش بینـی پیامـد نقـش 

دارد.
از طریـق  الگـو  ایـن  در  الگـوی حمایتـی: 
ارائـه ی امکانـات و منابـع در حـد متوسـط، 
تأثیـر عوامـل خطـر آفریـن روی پیامد های 
منفـی کاهـش می یابـد. آن ها ممکن اسـت 
بـه خنثـی کـردن اثـر عوامـل خطرآفریـن 
امـا  کمـک کننـد  یـا آن را تضعیـف کننـد 
یـا  و   نمی برنـد  بیـن  از  را  آن هـا  کامـاًل  
تأثیـرات  افزایـش  موجـب  دارد  امـکان 
مثبـت دیگـر عوامـل بـرای ایجـاد پیامدها 
شـوند. بنابرایـن بـر طبـق این مـدل عامل 
جهـت  کـه  اسـت  فراینـدی  محافظتـی 
کاهـش احتمال پیامـد منفی، بـا عامل خطر 

می کنـد.  تعامـل 
ایـن عامـل از طریـق تعدیـل اثـر مواجهـه 
بـا خطـر عمـل نمـوده و از طریـق تعدیـل 
در پاسـخ بـه عامـل خطـر بـه عنـوان  یک 

می کنـد.  عمـل  کاتالیـزور 
الگـوی چالشـی: در ایـن الگـو ارتبـاط بین 
عوامـل خطـر آفریـن و پیامدهـا چرخشـی 
عوامـل  معـرض  در  بـا  یعنـی  اسـت.  
خطرآفریـن قـرار گرفتـن، ایـن عوامـل در 
دو سـطح بـاال و پایین بـه پیامدهـای منفی 
متوسـط  سـطح  در  امـا  می شـوند.  منجـر 
منفـی  پیامدهـای  بـه  خطرآفریـن  عوامـل 
کمتـری منتهـی می شـود )شـاید هـم بـه 
پیامدهـای مثبـت( بـه عبـارت دیگـر عامل 
بالقـوه ی  عامـل  عنـوان  بـه  خطرآفریـن 
افزایـش دهنـده بـرای تطابـق موفقیت آمیز 
عمـل می کنـد. سـطوح متوسـط اسـترس، 
فـرد را بـا چالـش مواجـه می سـازد کـه در 
اسـترس،  ایـن  بـر  فـرد  غلبـه ی  صـورت 
کفایـت او تقویـت می شـود. اگـر چالش به 
طـور موفقیـت آمیزی بـه پایان برسـد، فرد 
بـرای مشـکل بعـدی آمـاده می شـود. مدل 
چالشـی نیـاز بـه مطالعـات بیشـتری دارد 

)همـان منبـع(.
نتیجه

یکـی از مباحثی کـه در ارتباط بـا تاب آوری 
مثـل بسـیاری از مفاهیـم و سـازه های دیگر 

ذاتـی  بحـث  دارد،  وجـود  شناسـی  روان 
)Inherent(  یـا اکتسـابی بـودن تاب آوری 
اسـت، گرچـه دیدگاه های سـنتی تاب آوری 
شـخصیتی  خصیصـه  یـک  عنـوان   بـه  را 
ولـی  کرده انـد  ترسـیم  تغییـر  غیرقابـل 
شـواهدی وجود دارد که نشـان می دهد این 
ویژگـی بـه میزان زیـادی قابل تغییر اسـت 
و می تـوان آن را در افـراد ایجـاد کـرد )بـه 
نقـل از کاوه، 1388(. در زمینـه ی آموزش و 
تقویت تـاب آوری، ادبیات تـاب آوری بیانگر 
این اسـت کـه برنامه های تاب آوری بسـته 
مـواردی  و  مهارت هـا  بـر  مخاطبـان  بـه 
می تـوان  آن هـا  جملـه  از  کـه  دارد  تأکیـد 
کنارآمـدن، حـل  آمـوزش مهارت هـای  بـه 
مسـأله، مهارت هـای بیـن فـردی، اعتمـاد 
بـه نفـس، خـود کارآمـدی و خود ارزشـی، 
افزایـش خوش بینـی و نگرش مثبـت، امید 
و  مدیریـت  سـازی،  دلگـرم  شـادکامی،  و 
آگاهـی هیجانـی و کنتـرل تکانه هـا، همدلی 
اجتماعـی، معنـا درمانـی و معنـا  و عالقـه 
دادن بـه مشـکالت و گرفتاری هـا، معنویت 
و تـوکل، منبـع کنتـرل درونـی و احسـاس 
کنترل بر موقعیت ها و اسـتفاده از شـوخی و 
طنـز در واکنـش به دشـواری ها و مداخله در 
زمینـه سـبک دلبسـتگی و غیره اشـاره کرد 
)نونه و هسـتینگز، 2009(. کانون تاب آوری 
نشـان  تحقیقـات  اسـت.  افـراد  باورهـای 
تاب آورانـه  تفکـر  الگوهـای  کـه  داده انـد 
بزرگسـاالن  و  کـودکان  توسـط  می توانـد 
می توانـد  تفکـر  سـبک  شـوند.  آموختـه 
توانایـی افـراد در پاسـخ دهـی تاب آورانـه 
بـه ضربه های غیـر قابـل اجتناب در مسـیر 
زندگـی را تسـهیل کند و  یا بـه عنوان مانعی 
در برابـر آن ها عمل کند )سـلیگمن، 1991(.

می شـود  احسـاس  مسـأله  ایـن  بـه  نیـاز 
کـه کـه بـه افـراد مهارت هایـی را آمـوزش 
بـا مشـکالت  دهیـم کـه هنـگام مواجهـه 
شـیوه ی  بـه  اسـترس زا  موقعیت هـای  و 
تاب آورانـه تری تفکر و سـپس عمـل کنند. 
بنابرایـن مداخله هایـی کـه هدفشـان تحت 
تأثیـر قـرار دادن فرایندهـای فکری اسـت 
می توانـد گام مهمـی  در ایجـاد مهارت هـا 
و توانایی هـای مربـوط بـه تاب آوری باشـد 
و  تغییـرات  بـر  عـالوه   .)2006 )والـش، 
بازسـازی های شـناختی،  یکـی از حیطه های 
تـاب آوری  زمینـه  در  دیگـر  مطالعاتـی 

راهبردهـای کنارآمـدن اسـت. 
بـا  افـراد  کـه  داده انـد  نشـان  تحقیقـات 
افـرادی  بـا  مقایسـه  در  بـاال  تـاب آوری 
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سـبک  از  دارنـد  پایینـی  تـاب آوری  کـه 
می کننـد.  اسـتفاده  موفقیت آمیزتـری 

همچنیـن راهبردهـای دلگـرم سـازی نیـز 
جـزء راهبردهایـی اسـت کـه توسـط افراد 
می گیرنـد  قـرار  اسـتفاده  مـورد  تـاب آور 
)هیجـر و اسـتالن، 2007(. نیـل ودیاس در 
مطالعـه ی خـود با عنـوان آمـوزش مخاطره 
و تـاب آوری بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه 
آمـوزش مخاطـره باعث افزایـش تاب آوری 
افـراد می گـردد. فلسـفه آمـوزش مخاطـره 
این اسـت کـه قـرار دادن افـراد در معرض 
باعـث  چالـش  از  شـده ای  کنتـرل  مقـدار 
در  آن هـا  تـاب آوری  و  ظرفیـت  افزایـش 
مواجهـه بـا رویدادهـای زندگـی می گـردد. 
روایت هـای  نقـش  بـه  محققـان  اخیـراً 
و  آوری  تـاب  افزایـش  در  خانوادگـی 
خانـواده  اعضـای  اسـترس  بـا  کنارآمـدن 
خانوادگـی  روایت هـای  کرده انـد.  اشـاره 
روایت هـای معمولـی هسـتند کـه والدیـن 
بـرای کـودکان، کـودکان بـرای والدیـن و 
دوستانشـان و همچنین خواهرهـا و برادرها 

می کننـد.  تعریـف  یکدیگـر  بـرای  
وقتـی کـودکان و نوجوانـان و بزرگسـاالن 
افـرادی  بـا  ارتبـاط  در  را  داسـتان هایی 
بـا  مشـابهی  مشـکالت  کـه  می شـنوند 
آن هـا داشـتند، فراینـد کنارآمـدن و بهبـود 
در آن هـا افزایـش می یابـد. دانسـتن اینکه 
دیگـران بـا مشـکالتی مواجه شـده اند و بر 
آنهـا غلبـه  یافته انـد بـه افـراد قـوت قلـب 

اسـت.  کمک کننـده  و  می بخشـد 
زیـرا روایت هـای مثبت روشـی بـرای القاء 
احسـاس امیـد، دلگرمی  و تاب آوری اسـت. 
بنابرایـن تـاب آوری از طریـق روایت هـای 
خانوادگـی افزایـش می یابـد. حتـی الگو ها 
و قهرمان هـا نیز در شـکل گیـری تاب آوری 
نقـش دارنـد )والـش، 2006(.بـه نوعـی از 
تـاب آوری کـه از طریـق الگوهـای تـاب آور 
جانشـینی  تـاب آوری  می شـود،  آموختـه 
گفتـه می شـود کـه حتـی ممکـن اسـت از 
طریـق مراجعـان تـاب آور به روانشناسـان 
و مشـاوران نیـز منتقـل گـردد )انگسـتروم 

.)2007
تقویـت تاب آوری  یـک فراینـد دو مرحله ای 

از: عبارتند  اسـت که 
حقیقـت  بررسـی  مشـکل:  شـناخت   .1
هـم  آن،  جزئیـات  بـا  خانوادگـی  تجـارب 
مسـائل منفـی و هم مثبـت که ایـن معموالً 

می دهـد. رخ  زمـان  طـی  در 
2. دوبـاره شـکل دادن تجـارب: فراینـدی 

اسـت کـه از طریق آن شـخص بـه تجارب 
از میـان  یـک ذره بیـن مثبـت نـگاه می کند. 

انجمن روانشناسی امریکا 
 APA= American psychological(

)association
10راه ایجـاد تاب آوری را پیشـنهاد می دهد 

کـه عبارتند از:
1. حفـظ کـردن روابط مناسـب بـا اعضای 

نزدیـک خانـواده، دوسـتان و دیگران
2. اجتنـاب از تصـور کـردن رویدادهـای پر 

اسـترس ماننـد مشـکالت غیرقابـل تحمل
3. پذیرفتن شرایطی که نمی توان تغییر داد

4. رشـد و توسـعه دادن اهداف واقع گرایانه 
و حرکـت کردن به سـوی آن ها

5. در شـرایط ناگوار اقدامات سرنوشت ساز 
انجام دادن

6. جسـتجو کـردن فرصت هایی بـرای خود 
شکوفایی و شـناخت خود

7. پـرورش دادن اعتمـاد بـه نفـس وحفظ 
انعطـاف پذیـری و تعـادل در زندگـی

8. حفـظ کـردن چشـم انداز بلنـد مـدت و 
توجه بـه رویدادهای اسـترس زا در زمینه ی 

وسـیع تر
9. ادامـه دادن بـه پیامدهـای امیدوارکننده و 
انتظـار چیزهـای خوب و تصور کـردن آرزوها

10. مراقبـت کردن از ذهـن و بدن خود و به 
طـور منظم تمریـن کردن و توجـه کردن به 
نیازهـا و احساسـات شـخصی خـود و توجه 
بـه فعالیت هـای آرام بخشـی کـه شـخص 
از گذشـته و  لـذت می بـرد، درس گرفتـن 
حفـظ انعطاف پذیـری و تعـادل در زندگـی 

نیز ذکر شـده اسـت )دیویسـون،2006(.
بـرای  مناسـبی  محیـط  نیـز  مـدارس 
اسـت.  افـراد  در  تـاب آوری  سـاختن 
بـرای  را  مـدارس می تواننـد فرصت هایـی 
توسـعه فاکتورهـای محافظتی و تـاب آوری 
پدیدآورنـد. چهـار فراینـد را کـه مـدارس 
می تواننـد بـه اجـرا در آورنـد تا تـاب آوری 
جوانـان را بهبود بخشندمشـخص کرده اند: 
کاهـش پیامدهـای منفـی، کاهـش واکنش 
زنجیـره ای منفـی خطـر، پـرورش عـزت 
نفـس و خود کارآمـدی و ارائه ی مجموعه ای 
از فرصت هـا جهـت همـکاری و مشـارکت.

وینفیلد، از این مسـأله طرفـداری می کند که 
مربیـان بـه دانش آمـوزان با یک دیـد مثبت 
نـگاه کنند و توجـه دقیقی بـه توانمندی ها و 
توانایی هـای ذاتـی آن هـا نمایند. عـالوه بر 
ایـن او پیـش نهـاد می کند کـه بی کفایتی و 
ریسـک های جوانـان بایدکـم اهمیـت جلوه 

داده شـوند ودر مقابـل بایسـتی  موفقیت هـا 
مـورد تمجیـد روزانـه قـرار گیرنـد. این امر 
می توانـد بـا اجـازه دادن به دانـش آموزان 
جهـت کار در حـوزه ی عالقه شخصی شـان 
تحقـق پذیـرد )به نقل از شـیخ االسـالمی، 

.)1388
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