
27
م| 

ونه
ت
س
بي
هي

مار
 ش

د|
دي
ج
ري

س فاطمه خزائلي پارسا  

مقدمه:
در سال های اخير وضعيت هاي استرس زا و محيط های نامساعد كه 
كودكان و نوجوانان با آن دس��ت به گريبان اند، س��ير صعودي پيدا 
كرده و امكان غرق شدن در مسائل روزمره افزايش پيدا كرده است. 
پ��س چگونه ك��ودكان و نوجوانان مي توانند از عهدة اين مش��كل 

برآيند و زندگي موفقي داشته باشند؟ 
از طرفي داس��تان هاي زيادي از كودكاني كه تواسته اند برناماليمات 
غلب��ه كنند وجود دارد. در دنيايي ك��ه ما زندگي مي كنيم، كودكاني 
وجود دارند كه در ش��رايط بس��يار س��خت و نامس��اعدي زندگي 
مي كنن��د، م��ورد آزار، غفل��ت و ضربه هاي روان��ي و عاطفي قرار 
گرفته ان��د و با وج��ود اين ناهنجاري ها موفق ش��ده اند نه تنها زنده 
بمانند، بلكه رش��د خوبي نيز داش��ته باش��ند و اين سؤال ها مطرح 
مي ش��ود كه چرا اي��ن كودكان با وج��ود اي��ن ناهنجاري ها موفق 
ش��ده اند؟ از چه ويژگي هايي برخوردارند؟ آيا آن را آموخته اند؟ يا 

اين يك ويژگي شخصي است؟
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در دني��اي امروز، وجود جوانان با اختالل هاي عاطفي و گرايش به 
خش��ونت و وجود كودكان در معرض خطر نيز افزايش پيدا كرده 
اس��ت و اين س��وال مطرح اس��ت كه چگونه مي توان از وقوع آن 

پيشگري كرد و چگونه مي توان عوامل خطر را كاهش داد؟
تحقيق ها نشان داده است كه سه ويژگي قابل تشخيص  تاب آوري 
وج��ود دارد كه به افراد در معرض اس��ترس و ضربه هاي رواني و 

عاطفي كمك مي كند. اين سه ويژگي عبارت اند از:
1- توانايي خلق يك وضعيت معنا دار 

2- احساس صميميت و ارتباط با جهان  
3- سطح انعطاف ذهني و عاطفي آن ها

تاب آوري چيست؟
 تاب آوری)Resiliency( يكی از اهداف ارتقاء س��المت و جزء 

عوامل محافظ محسوب می شود. 
 ت��اب آوري به معن��اي مقابله با مش��كالت و رويدادهاي ناگوار و 

پاس��خ قاب��ل انعطاف تحت ش��رايط 
زندگي روزانه است. 

افرادي كه تاب آور هس��تند، افزون بر 
زنده ماندن، توانايي موفق شدن را نيز 
دارن��د. اين تواناي��ي در زنده ماندن و 
حت��ي غلبه بر ناماليم��ات آن، چيزي 
اس��ت كه به عنوان تاب آوري خوانده 

مي شود.  
كلمة ت��اب آوري از علم فيزيك گرفته 
ش��ده است و معناي اصلي كلمه يعني 
به عقب جهي��دن.  افراد تاب آور قادر 
هستند زماني كه با واقعيت هاي سخت 
زندگي مواجه مي شوند به عقب بجهند 
و اين توضيح روش��ني از ويژگي هاي 

افراد تاب آور است.
جوزف )Joseph, 1994( تاب آوري 
را به عنوان توانايي افراد براي انطباق و 
س��ازش در مقابل تغييرها، تقاضاها و 

نااميدي های زندگي، تعريف مي كند.  فرد تاب آور كس��ي است كه 
قادر است در مواجه با ناماليمات و تغييرهاي زندگي موفق شود. 
ك��ودكان تاب آور اين طور توصيف ش��ده اند كه قادر به اداره كردن 
و س��اختن محيط براي غلبه بر فش��ارهاي زندگي و برآورده كردن 
ضروريات آن هس��تند.  آن ها قادر به س��ازگاري سريع و شناخت 
وضعيت، فهم روش��ن آنچه اتفاق مي افتد، برقراري ارتباط آزادانه، 
عمل انعطاف پذير و خود را در مسير مثبت ديدن، هستند. درمقايسه 
با كودكان آس��يب پذير، آن ها قادرند نااميدي ها و موانع را تحمل و 

خشم خود را كنترل كنند و وقتي نياز دارند، كمك بخواهند 

عوامل خطر و محافظ و نقش آن ها در كاهش و افزايش 
تاب آوري كودكان 

عوامل خطر
خطر به معناي آس��يبي است كه در اثر عوامل استرس زا بر يك فرد 

ي��ا خانواده وارد می ش��ود. اين عوامل اس��ترس زا موجب انرژي و 
توجهي در ش��خص مي ش��ود كه كاركرد و عملكرد متناسبي را در 
وي به وجود مي آورد. مطالعه روي خانواده ها و كودكان آن ها نشان 
داده است، بعضي صفت هاي ويژه يا شرايط )مثل فقر كامل يا عدم 
دسترس��ي كافي به منابع( گروه ه��ا و افراد را در معرض خطر قرار 

مي دهد. 
آن هايي كه در معرض بيشترين خطر هستند، اغلب مواجه با عوامل 
اس��ترس زاي چندگانه مي ش��وند كه در اوج ناتواني شكل مي گيرد. 
براي مثال، بي خانماني ممكن اس��ت همراه با فقر،  بيماري بيكاري 

و بيسوادي باشد. 
بس��ياري از كودكان در محيطي رش��د مي كنند كه فقر و خش��ونت 
به ط��ور گس��ترده اي وجود دارد و اين ك��ودكان به دليل چالش هاي 
مختلف كه با آن مواجه هس��تند، در مع��رض خطر قرار مي گيرند. 
بعضي از اين چالش ها ش��امل، تحصيالت كم، بيشترين مشكالت 
رفت��اري يا عاطفي و مش��كل با قانون 

است. 
ك��ودكان زماني به شايس��تگي بااليي 
دس��ت پيدا مي كنند كه س��اختارها و 
حمايت هاي بزرگس��االن شايس��ته را 
در اختيار داشته باشند. از اين گذشته، 
ناپايداري خانواده و والدين مي تواند، 
هم زم��ان ب��ر ت��اب آوری ك��ودك اثر 

بگذارد.

عوامل محافظ
عوام��ل متعددي موجب مي ش��ود كه 
شخصي در معرض خطر قرار گيرد و 
فش��ارهاي زندگي او را محاصره كند 
و به هرحال، ممكن اس��ت فرد نتواند 
بر آن ها غلبه كند. در اينجا اين س��ؤال 
مطرح مي ش��ود كه چ��ه ويژگي هايي 
موجب مي شود شخص تاب آور شود؟
ش��واهد كمي وجود دارد كه كودكان در معرض خطر در مقابله با 
چالش ه��اي زندگي تاب آور باقي بمانند. پيش بيني تاب آور ش��دن 
زماني آسان مي شود كه در مورد خانواده، شخص و عوامل محيطي 

او اطالعاتي داشته باشيد. 
شيوة سازگاري شخص و ويژگي هاي خانوادگي كودك به او ياري 
مي كند فشارها و دردس��رهاي روزانة زندگي را تحت كنترل خود 
درآورد. بعضي از عوامل محافظت كننده مي تواند در پيش��گيری از 
نتاي��ج منفي و ارتقاء تاب آوري مؤثر باش��ند. اين عوامل محافظتي 
مي توانند در اجتماع، مدرسه، خانواده و كودك وجود داشته باشند.

ويژگي هاي فردي به عنوان عامل محافظ:
كودكاني كه تاب آور هس��تند، داراي ويژگي هايي مثل شايس��تگي 
اجتماع��ي، مس��تقل و خودگ��ردان،  پيگي��ر، با حوصل��ه،  قادر به 
عقب نش��يني،  نيك فط��رت، خوش بين، با ه��وش و قادر به جلب 

شيوه هاي سازگاري فردي 
و ويژگي هاي خانواده 

عواملي هستند
كه در كنترل فشارها
و دردسرهاي زندگي

به كودک
ياري مي رسانند
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حماي��ت و توجه مثبت هس��تند. آن ها مهارت هاي حل مس��ئله را 
به خوبي مي دانند، داراي اعتماد به نفس و عزت نفس بااليي هستند. 

بيشتر روي نقاط قوت خود متمركز مي شوند تا نقاط ضعف. 
اجتم��اع هاي كوچك )خان��واده و محيط هاي آموزش��ي( به عنوان 

عامل محافظ
خان��وادة ك��ودك تاب آور نيز از خود گرم��ي و مهرباني و حمايت 
عاطفي نشان مي دهد و احساس دلبستگي دوجانبه بين آن ها وجود 
دارد. خانواده، محيط هاي آموزش��ي مثل مهد كودك و پيش دبستان 
ني��ز نقش مهمي در ايجاد تاب آوري ك��ودكان به عهده دارند،  اين 
محيط ها ضمن كنترل و نظارت كودك، به تدريج او را با ارزش هاي 

اجتماعي آشنا مي سازند. 

ذات و نف�س ت�اب آوری داراي 
هفت جنبه است: 
1- بينش )بصيرت(

2-  اتكاء به خود
3-  برقراي ارتباط

4-  قوة ابتكار
5- خالقيت

6- شوخ طبعي
7- پرهيزكاري 

ف��رد تاب آور ابتدا فك��ر مي كند و بعد 
پاس��خ مي دهد، با مش��كالت فعاالنه 
برخورد مي كند و آن ها را تحت كنترل 

خود در مي آورد. 
خانواده به عنوان عوامل محافظتي

والدي��ن ب��راي آم��وزش، راهنمايي، 
نظارت، كمك، دلداري، نزديك شدن، 
پذيرايي كردن، برنامه آينده و مراقبت 
م��ورد ل��زوم در زندگي، ب��ا كودكان 
ارتباط برقرار مي كنند. والدين مؤثر، به 
آنچ��ه در رابطه با نيازه��اي كودك به 
او مي گويند بس��يار دقيق هستند. آن ها 
شفاف، پاسخ گو، تشويق كننده، صريح 

و با شفقت هستند. 
شيوه هاي سازگاري فردي و ويژگي هاي خانواده عواملي هستند كه 
در كنترل فشارها و دردسرهاي زندگي به كودك ياري مي رسانند.

مطاله روي استرس و سازگاري در 5 و 6 سالگي نشان مي دهد كه 
بعضي ويژگي هاي خانواده فراهم كنندة رشد و سازگاري رواني و 

اجتماعي كودكان خواهد بود. 
حماي��ت خان��واده و انعط��اف پذي��ري خانوادگ��ي. در واق��ع، 
انعطاف پذيري خانواده شايد اولين عامل مؤثر بر رشد و سازگاري 

رواني و اجتماعي كودك است.
اين مطالعات همچنين نش��ان مي دهد كه حتي داش��تن مش��كالت 
و ناراحتي ه��ا، درصورتي كه خانواده انعطاف پذير باش��د و حمايت 
مناسب بش��ود، عوامل مهمي در سازگاري و رشد كودكان هستند. 

حماي��ت و انعطاف پذي��ري خان��واده به عنوان محافظ��ي در مقابل 
مشكالت و سختي هاي خانواده است. 

چگونگي پاس��خ هاي خانواده ب��ه رويداد هاي تن��ش زا در زندگي 
كودكان، مثل حمايت كنندگی، صميميت و انعطاف پذيري، اهميت 
بيش��تري از خود تنش ها دارد. اين مطالعات همچنين نشان مي دهد 
ك��ه خان��واده، ف��رد و متغيرهاي وضعيت��ي، همه نق��ش مهمي در 

تاب آوري يا آسيب پذيري كودكان بازي مي كنند. 
افرادي كه تاب آور هس��تند، مي توانند به سرعت به وضعيت قبل از 
موقعيت تنش زا برگردند.  كودكان مي توانند مهارت هاي حل مسئله 

را از خانواده خوب بياموزند. 
وجود چهار كيفيت در خانواده در حل مسئله مؤثر است.

1- اين خانواده ها، مشكل را تشخيص 
مي دهند. 

2- مي پذيرند كه مش��كالت بخش��ي 
طبيع��ي از زندگ��ي اس��ت و عالمت 

ضعف نيست.
3- ب��ا هم ب��راي حل مش��كل تالش 

مي كنند. 
4- درحالي كه س��اير اعض��اء خانواده 
نظره��اي خود را بيان، و نقش رهبري 

را به والدين محول مي كنند. 
خانواده هايي كه براي هدف مش��تركي 
دور ه��م جمع مي ش��وند، ب��راي حل 
مشكالت با هم تالش مي كنند،  براي 
يكديگ��ر احترام قائل هس��تند و نقش 
خوب��ي را ايف��ا مي كنن��د و در ارتقاء 
ت��اب آوري به ك��ودكان خ��ود كمك 

مي كنند. 
پژوهش گران در تالش براي پيشگري 
از مصرف م��واد در نوجوانان، متوجه 
عامل خطر و تاب آوري ش��ده اند. در 
اين رابط��ه، خانواده به عنوان مهم ترين 
عامل محافظ ش��ناخته ش��ده اس��ت. 
داش��تن رواب��ط گ��رم و صميمان��ه با 
حداقل يكی از والدين، از عوامل محافظتي در پيشگري از مصرف 

مواد در نوجوانان است.
ساير عوامل عبارت اند از:

- انتظار والدين از كودكان براي مصرف نكردن الكل و موادمخدر
- احساس مسئوليت خانواده 

- نظارت و كنترل والدين بر رفتارهاي كودكان
- مذهبي بودن

 پژوهش��گران دريافته اند كه عدم عوامل محافظتي مثل رضايت از 
روابط خانوادگي، زياد آزاد نبودن نوجوان، مذهبي بودن، بيش��ترين 

عوامل محافظتي مصرف مواد هستند  

كودكان تاب آور
اين طور توصيف شده اند كه 

قادر به
اداره كردن

و ساختن محيط
براي غلبه بر

فشارهاي زندگي
و برآورده كردن
ضروريات آن

هستند


