مقاله علمی
فاطمه حسيننژاد ،کارشناس ارشد روان پرستاری -بیمارستان روان شناسی شفا ،رشت

تاب آوري
تا سال های آغازین دهه  80میالدی ،باور بسیاری از
پژوهشگران دانش روانشناسی براین بود که در هنگام پیدایش
رویدادهای تنش زا ،پدیده های پایشگرانه ای وجود دارد که
موجب می شود ،تاثیر رویدادها بر افراد ،متفاوت باشد (شاکری
نیا و محمدپور .)2010 ،امروزه استفاده از مداخالت شناختی
رفتاری با رویکرد پیشگیری کننده در حوزه سالمت شغلی مورد
توجه است (میچنبام .)2007 ،یکی از مهمترین توانایی انسان
که باعث سازگاری موثر با عوامل خطر می شود ،تاب آوری است
(الستر و کینون .)2009 ،در سال های واپسین ،به تاب آوری
به عنوان جستاری پرطرفدارنگریسنه می شود که به بررسی و
کشف توانمندی های فردی و میان فردی می پردازد و می تواند
باعث پیشرفت و پایداری در شرایط دشوار شود
(شاکری نیا و محمدپور.)2010 ،

تعاریف تاب آوری و تاریخچه

تاب آوري معادل واژه انگليسي  Resiliencyاست .در
فرهنگ لغت ،اين كلمه ،خاصيت كشساني ،بازگشت پذيري
و ارتجاعي برابر شده است .ولي در متون بهداشت رواني،
تاب آوري دارای معادل گوياتري است .ريشه تاب آوري از
علم فيزيك گرفته شده است و به معني جهيدن به عقب
است .واژه ی تاب آوری آنچنان که از سوی بسیاری از
صاحبنظران و متخصصان تعریف شده ،دربرگیرنده ی
مفهوم های :انعطاف پذیری ،بهبود و بازگشت به حالت اولیه
پس از رویارویی با شرایط ناگوار است .شرایط ناگوار تنها
محدود به بالیای ساخته ی دست بشر ( مثل جنگ و فقر
) یا بالیای طبیعی مانند خشکسالی و سیل نمی شود .بلکه
شرایط ناگوار در زندگی روزمره نیز به هنگام بروز حوادثی
مانند طالق ،بیماری ،مرگ ،سوءمصرف مواد ،یا تغییر در
موقعیت شغلی و آموزشی اتفاق می افتد (گیلسپیت)2007،
تاب آوری یک سازه است ،که متضمن مقابله سازگارانه
و موفق با پیشامدهای دشوار یا پراسترس زندگی است.
تاب آوری روانشناختی به فرایند پویای انطباق وسازگاری
مثبت با تجارب تلخ و ناگوار در زندگی گفته می شود
(مارتین و مارش.)2014،
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امروزه همچنین بر مورد توجه قرار دادن ارتقا اعتماد
به نفس و مواردی مانند ارزش خود و احساس کفایت و
هدفمند بودن در ارزیابی تاب آوری تأکید ورزیده شده و
به عالوه ذکر می کنند که فهم تأثیرات فرهنگی هم دارای
اهمیت است .با توجه به این مسائل ،تاب آوری تنها پایداری
در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده نیست و حالتی
انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نیست ،بلکه شرکت
فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است .می توان گفت
تاب آوری ،توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی روانی،
در شرایط-خطرناک است.
تاب آوری توانایی فرد است برای مواجه شدن با یك
حادثه مضر ،یعنی تابآوردن در برابر مشکلی قابل مالحظه
که نه تنها فرد بر مشکل غلبه کند ،بلکه به واسطه آن مشکل
نیز ،نیرومندتر هم می شود .از این رو جایگاه این مفهوم
از حوزه روانشناسی مثبت گرا نیز قابل در ک خواهد بود.
یادآوری می شود که روانشناسی مثبتگرا یکی از جستارهایی
است که امروزه توجه بسیاری را به خود جلب نموده است.
این دیدگاه بیشتر برتوانمندی و داشته های فرد تاکید دارد
و معتقد است؛ هدف روانشناسی ،باید ارتقا سطح زندگی
فردی و نمایاندن توانمندی های نهفته او باشد .تا بآوری،
یکی از مفاهیم و سازه های بهنجار مورد توجه و مطالعه
روانشناسی مثبت نگر است وبه سازگاری موفقیت آمیز،
باوجود چالش ها و تهدیدها اشاره دارد (هنوالد.)2011 ،
به بیان کاپالن ( :)2005تعریف تاب آوری متغیر است.
این واژه معنای متفاوتی برای افراد مختلف دارد که بسیاری
از آنها متناقض و مبهم هستند .تعریف عملیاتی یا تعریف
مورد توافق یکسانی از تاب آوری وجود ندارد .برخی
تاب آوری را به عنوان صفت یا ویژگی فردی می دانند در
حالیکه برخی دیگر آن را به عنوان یک فرایند پویای بالنده
در نظر گرفته اند که بازتاب سازگاری با شرایط ناگواراست
(تداسچی و کیلمر .) 2005 ,تاب آوری به عنوان یک ویژگی
شخصیتی(کمپبل سیلز و همکاران )2006 ،و یک فرآیند پویا

(لوتار )2006 ،در نظر گرفته شده است .الیتسی ( )2006بر
این باور است که ادبیات حیطه تاب آوری نیازمند تعریفی
محوری از این مفهوم است که قدرت تبیین و پیش بینی داشته
باشد و بتواند به سازمان دهی مداخله های این حیطه کمک
کند و با آنچه که ما درباره رفتار انسان می دانیم منطبق باشد.
تعریف عملیاتی تاب آوری باید معتبر ،پایا و یکسان باشد ،و
از دیگر سازه های مهم از جمله مهارت ها و شایستگی ها (مانند
مهارت های حل مساله و کنار آمدن) ،پشتیبانی احتماعی( کمک
های مالی ،مددکاری و )...و استرس متمایز شود .همچنین باید
به طور ویژه ای ،پیامدهای مثبت و به طور معکوسی پیامدهای
منفی را پیش بینی کند ،با سازه های نامرتبط همبستگی کمی
داشته باشد یا همبستگی نداشته باشد و مانعی در برابر تاثیر
عوامل استرس زا باشد (الیتسی.)2006 ،
گیلسپیت )2007( ،بر این باور است که افراد تاب آور
همیشه با چالش های کمتری مواجه نمی شوند ،بلکه آنها
وقتی با این تغییرات برخورد می کنند ،تعادلشان را سریع تر
به دست می آورند و کارایی خود را بهتر حفظ می کنند .از
لحاظ جسمی و روانی سالمتر هستند و سریع تر به حالت
اولیه خود باز می گردند و حتی نسبت به قبل قویتر می گردند.
همانطور که از تعریف های مطرح شده برمی آید ،این واژه
به گونه متفاوتی تعریف شده است ولی به طور خالصه منظور
از تاب آوری مجموعه ویژگی هایی است که آسیب پذیری
فرد را در مقابل مخاطره ها کم می کند.
پژوهش های مرتبط با تاب آوری در بنیادی ترین سطح،
مطالعات و نظریات مربوط به رشد و بالندگی انسانی را
تأیید می کند .این نظریات آشکارا بر توانایی بیولوژیی
(فطری) برای رشد و ارتقا تأکید می ورزند که در انسان به
عنوان یك ارگانیسم وجود دارد -و بخشی از ترکیب ژنتیکی
فرد را تشکیل می دهد -و می تواند به طور طبیعی در شرایط
معین محیطی از قوه به فعل درآید .همه ما با تاب آوری
ذاتی و با ظرفیت هایی برای بهبود ویژگی هایی که به طور
عمده در افراد تاب آور دیده می شود متولد می شویم .این
ویژگی ها عبارت اند از :اعتماد به نفس ،حل مسئله ،داشتن
اختیار و قدرت تصمیم گیری ،خودکارآمدی و تسلط بر
وظایف و کناره گیری سازگارانه از مفاهیم و شرایط منفی
و استرس زا ،احساس هدفمندی و باور به آینده ای روشن.
نکته مهم این است که تاب آوری صرفا پدیده ای ژنتیکی
نیست که فقط ابرانسان ها دارای آن باشند .در واقع این

پدیده ظرفیتی فطری است که می تواند تقویت و ارتقا داده
شود (ورنر.)2005 ،
پژوهش های زیادی در زمینه تاب آوری ،ودربسترهای
گوناگون چالش زا انجام شده است .در این زمینه سه موج
در پژوهش و توجه به تابآوری نمود بیشتری دارد .موج اول
پاسخ به این پرسش بود :که چه ویژگی هایی ،مایه ی تمایز
افراد بالنده ای که در بستر پر از چالش وناگوارهستند ،با
افرادی که رفتارهای مخرب نشان می دهند ،تفکیك می کند؟
بیشتر منابع موجود در باره ی تاب آوری ،جستارهای
است در بازنمود ویژگی های تابآورانه درونی و برونی که
به افراد کمك می کند ،تا خود را تطابق داده و کارکرد قبلی
خود را بازیابند .موج دوم تالش جهت کشف فرایندهای
دستیابی به ویژگی های شناخته شده تابآوری بود .تاب آوری
به عنوان فرایندهای سازگاری با شرایط ناگوار ،به گونه ای
مطرح بوده که به شناسایی ،تحکیم و تقویت ویژگی های آن،
یا عوامل محافظتی بیانجامد .در پژوهش های موج سوم نیز
مشخص شد که برای فرایند انسجام مجدد در هنگام از هم
گسیختگی در زندگی ،نوعی انرژی انگیزشی مورد نیاز است.
در واقع فرا نظریه تاب آوری فراهم کننده ایده ای برای اکثر
نظریه های روانشناختی و آموزشی است (سانچز.)2008 ،
ویژگی های افراد تاب آور و روش های ارتقای آن

افراد تاب آور نسبت به افراد آسیب پذیر ،در سازگاری
با دگرگونی های زندگی تواناتر هستند (تایس،2006 ،
گلیسپیت .)2007 ،به گفته ی سیبرت ( ،)2005افراد تاب آور،
از توانایی های رویارویی برخوردارند که در موقعیت های
چالش برانگیز از آنها بهره وری می کنند .ورزیدگی رویارویی،
به ویژه راهبردهای رویارویی چالش محور ،به طور معنی داری
درفرآیند تابآوری کارساز است (افراسیابی و اکبرزاده.)2007 ،
افراد تاب آور توان برنامه ریزی و تصمیم درست برای دستیابی
به اهدافشان را دارند ،نسبت به خود دیدگاهی مثبت و به توانایی
های فردی خود اطمینان و اعتماد دارند ،از طیف وسیعی از
مهارت ها و راهبردها شامل مهارت های گفتگو ،حل مساله،
هدفمند بودن و اعتماد به نفس برخوردارند ،نظم و ترتیب
دارند .یعنی حس سازمان یافتگی ،نظم و آیین مندی خاصی
دارند که ساختار ،ثبات و امنیت در زندگی فرد به وجود می
آورد .در رویارویی با مشکالت ،احساس توانمندی می کنند
و با مشکالت به شیوه مساله مدارانه روبرو می شوند .قادر
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به دیدن جنبه روشن و مثبت موقعیت و پرهیز از بزرگنمایی
بیش از حد مسائل هستند ،که به حفظ دیدگاه متعادل تر کمك
می کند (نوری و همکاران.)2010 ،
وجود برخی از ویژگی های شخصیتی و توانایی هر کس،
به او این امکان را می دهد که در برابر فشارهای گوناگون،
برتابد و شکسته نشود .در اینجا به شماری از این ویژگی ها
اشاره می شود :
پایبندی به اخالق انسانی ،نگرش مثبت و موضع گیری
فعال در برابر دشواری ها و باورسترگ به توانایی در حل و
ساماندهی چالش ها ،اعتماد به نفس و باور به توانایی خود،
و مراقبت از خود (تغذیه  ،خواب و ورزش کافی) ،داشتن
پیوند سالم و صمیمانه با دوستان و افراد سالم ، ،نوع دوستی،
خصوصیات و ویژگی های مثبت مثل امیدواری ،پشتکار
داشتن ،خالقیت ،شوخ طبعی ومشارکت در فعالیت های
گروهی سالم مثل فعالیت های ورزشی ،احتماعی ،علمی،
توانایی ها و مهارت های زندگی مثل حل اختالفات ،همدلی
با دیگران ،تعیین اهداف زندگی ،مستقل بودن و در عین
حفظ ارتباط با دیگران ،حفظ مرزبندی شفاف و روشن در
روابط با آنها ( نوری و همکاران)2010 ،
کاوه ( ،)2009برخی از ویژگی های فردی را به عنوان فاکتورهای
تاب آوری معرفی می کند .از آن میان می توان به عواملی مثل
بهزیستی روانی ،کنترل فردی ،مهارت های کنار آمدن کارآمد و
مفید ،امید ،خوش بینی ،مهارت خود کارآمدی ،منبع کنترل درونی،
سرسختیروانشناختی،احساسوحدت،اطمینان،انعطاف پذیری،
داشتن مهارت های حل مسئله اشاره کرد.
ویژگی تاب آوری همچنین با دیگر ساختارهای
روان شناختی پیوند دارد ،برای مثال ،افراد با احساسات
مثبت باال ،به نام افراد تاب آور ،شناخته می شوند .استرس
و پریشانی در چنین کسانی پس از مواجه شدن با دردهای
جانکاه و مزمن بدنی ،ورویهمرفته همه ی ناراحتی ها و
سختی ها ،کم و پایش شده است ( استرند ،و همکاران،
 . )2006در گزارش دیگر اشاره به بهبودی کامل احساسی
پس از مواجه شدن با محرک های منفی ،در این افراد شده
است ( واو ،و همکاران.) 2008 ،
بررسی های والش ( )2006نشان داد که افراد تاب آور
در رویدادهای بحرانی بعد اخالقی گسترده تری را به کار
می گیرند ،احساس هدفمندی بیشتری در زندگی می کنند
و نسبت به گرفتاری های دیگران دلسوزی بیشتری نشان
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می دهند .انسان دوستی به عنوان عاملی برای کاهش فشار
اتفاقات منفی زندگی تشخیص داده می شود .
مطالعات و پژوهش های مختلف ویژگی های متفاوتی را
برای افراد تاب آور ذکر کرده اند که برخی از این ویژگی ها
عبارتند از :استقالل ،امید ،خوش بینی ،عزت نفس ،اطمینان،
اراده برای رشد و بالندگی ،توانایی کنار آمدن موفقیت آمیز
با استرس ،اجتماعی بودن ،نگرش مثبت هنگام مواجه شدن
با چالش ها و حل آنها ،داشتن بینش ،توانایی برقراری روابط
بین فردی ،ابتکار عمل ،خالقیت ،شوخ طبعی و طناز بودن
(ماتیوس و کوک.)2009 ،
آموزش تاب آوری

تاب آوری تنها ویژه ی دوران کودکان نیست ،بلکه فرایند
پویایی است که در گذر زمان و با توجه به فرصت هایی که
در زندگی برای فرد پیش می آید ،می تواند رو به بالندگی
و یا رو به کاهش باشد .تاب آوری نرمش پذیر است.
بنابراین در هر زمان و درهر مرحله ای اززندگی ،می تواند
به وجود آید ،یا افزایش یابد .ویژگی تاب آوری در میان
افراد یکسان نیست .به همین دلیل اگر بتوان ویژگی های
تابآوری را شناخت ،می توان از این ویژگیها در آموزش
دیگران به ویژه در زمان کودکی و نوجوانی استفاده کرد.
این ویژگی ها افراد را توانمند می سازد ،تا یک شبکه ای
پشتیبان و برگزیده ای از اعضای خانواده و دوستان را
داشته باشند که در زمان نیاز ازهمیاری آنان بهره مند شوند.
طبق نظر والش ( )2006پشتکار و توانایی مبارزه و پایداری
در برابر سختی ها عنصر اصلی تابآوری است .در اصل بعضی
از مهارت هایی که به افراد کمک می کنند تا تاب آوری خود
را افزایش دهند ،آموختنی است.
راهکارهای به کار گرفته شده در شرایط دشوار و توانفرسا
ازسوی افراد تاب آور می تواند مبنای اساسی برای آموزش
تاب آوری باشد .ازجمله آنها تکنیک های به کار گرفته شده
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 این سنت تغییرناپذیر،استرس های زیادی روبرو می شود
 چه بسا با تالش زیاد هم نمی توان از بروز.زندگی است
 ولی می توان با تغییردر نگرش و رفتار.آنها پیشگیری کرد
 به تاب آوری در برابر آنها دست،افراد در شرایط ناخوشایند
 آنچه در این موقعیت ها اهمیت دارد چگونگی درک.یازید
 دوره های آموزش افزایش.و شیوه ی رویارویی با آنهاست
تاب آوری موجب می شود افراد یا فراگیرندگان تغییراتی در
 بازگشت به وضعیت عادی،جهت کشف توانمندی هایشان
،پس از تجربه مشکالت و به کار بردن دانش های کاربردی
مهارت ها و نگرش هایی که در طی جلسات آموزشی کسب
 باعث، افزایش تاب آوري.)2006 ، انجام دهند ( بیر،کرده اند
 افزایش عوامل حفاظتی،افزایش راهبردهای مقابله ای موثرتر
 خود، اعتماد به نفس و خودرهبری،مانند عواطف مثبت
، راهبردهای منفعالنه،دلگرم سازی و کاهش عواطف منفی
؛2007 ،استرس و افسردگی می شود (استنسما و همکاران
؛ رز و2009 ،؛ نونه و هستینگز2008 ،استینهارد و دولبیر
 امروزه به کارگیری روش های مختلف.)2010 ،همکاران
توانمندسازی فردی برای آموزش رویارویی کارساز با
.چالش ها سفارش و مورد توجه فراوان قرار گرفته است
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