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سرسختی و تاب آوری 

چیست؟روانی 



تعریف سرسختی و تاب آوری 

تند و این اصطالح در مورد افرادی به کار برده می شود که در برابر فشار روانی مقاوم ترر س ر  

معموال بر اند افرادی که دارای این ویژگی. ن بت به بیشتر افراد کمتر م تعد بیماری س تند

ق خرارر  زندگی خود کنترل بیشتری اح اس می کنند، ن بت به آنچه انجام می دسنرد تع ر  

ر تحقیقررار  دیررد ترر. بیشررتری دارنررد، و در  بررال وقایررد و تدییرررار  دیررد  رر یرا س ررتند

مرر مری   نشانگر یوندی نه تنها بین سخت رویی و بیمراری ب هره برین سرر سرختی و ررول و      

هره باور    بنابراین داشتن این ویژگی نه تنها ما را در  بال بیماری سا ایمن مری کنرد ب   .باشد

.افزایش رول ومر نیز می شود
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باشدمولفه های تاب آوری شامل موارد زیر می 

و درک مربوط به چگونگی تفسیر: شناختیمولفه -1

.رویدادها می باشد

بهه  نحوه عملکرد و رفتار در پاسخ: رفتاریمولفه -2

.استرویدادهای محیطی 

مربوط بهه اسسهای یها روسیهه     : هیجانیمولفه -3

.عاطفی فرد می شود
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افراد سرسخت چه ویژگیهایی دارند؟

.استمنظور توانایی درگیرشدن عمیق با فعالیت ها و رویدادهای زندگی :  تعهد-1

خود  به این مساله اعتقاد داشته باشد که می تواند بر روی رویدادهای زندگیفرد : کنترل-2

.بگذاردکنترل داشته و بر روی آنها تاثیر 

ود،  آن است که فرد علی رغم تغییرات زیادی که در زندگی با آن مواجه می شمنظور : چالش-3

.دهدمی تواند همواره به رشد خود ادامه 
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فواید آموزش سرسختی و تاب آوری روانی چیست؟

اد  آوری را ترویج دهیم و تاب آوری چه تاثیری بر زندگی افرچرا باید تاب 

دارد؟

کند؟ چه عواملی به انعطاف پذیری کمک می 

که مثالی بزنید که افراد را در شرایطی که تاب آوری روانی دارند و شرایطی

کند؟ندارند با هم مقایسه 



فواید آموزش سرسختی و تاب آوری روانی چیست؟

.شودآموزش این ویژگی باو  رشد و  رورش ویژگی سای فردی، روانی و شخصیتی می . 1
.چندگانهشناخت و  رورش مهارر سا و استعدادسای . 2
.استشناخت این م اله که استرس یک بخش ربیعی از زندگی . 3
اده افراد با دارا بودن این توانایی  ادر می شوند استرس حاد و استرس مزمن را از سم تمیرز د . 4

.بیاموزندو روش سای مقاب ه با آن را 
.استدرک این م ئ ه که واکنش افراد در مقاب ه با استرس متفاور . 5
ثبرت  ک ب توانایی در این حوزه که شیوه سای تفهر منفی را بره وسری ه روش سرای تفهرر م    .6

.کنیم ایگزین 
.  مانیک ب مهارر در  هت مدیریت سیجان سا و در نتیجه کنترل والئم .7
استفاده از تجارب مثبت و ثمر بخرش برا دوسرتان و آشرنایان در برخرورد برا مو عیرت سرای        . 8

.زااسترس 
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:تاب آوری به این نکات توجه کنیمتبیین در 

.تاب آوری روندی  ویا است-1

.  تاب آوری واب ته به اوضاع است-2

.تاب آوری محصول تعامل ویژگی سای شخصیتی با ووامل محیطی است-3

.دشوار تر می شودمخارره، تاب آوری در شرایط  ر -4
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چگونه تاب آور شویم؟

افراد تاب آور چگونه رفتار می کنند؟



؟تاب آور چگونه رفتار می کنندافراد 

.آگاهانه و هشیار عمل می کنند•

.موانع بخشی از زندگی هر انسان استکه می پذیرند •

.دارای منبع کنترل درونی هستند•

.از مهارت های سل مساله برخوردارند•

.ارتباطات محکم اجتماعی دارند•

.خود را فردی قربانی ارزیابی نمی کنند•

.قادرند متناسب با موقعیت، درخواست کمک کنند•
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چیست؟راه های تقویت تاب آوری در کودکان 

چیست؟آموزش تاب آوری به کودکان اهمیت 



(دقیقه10)افراد تاب آور چگونه رفتار می کنند؟ -8

(دقیقه8)راههای تقویت تاب آوری در کودکان -9

(دقیقه5)توصیه هایی جهت تاب آوری -10

(دقیقه7)1سناریو -11

(دقیقه7)2سناریو -12



توصیه هایی جهت تاب آوری

استریعزت نفس نقش مهمی در کنار آمدن با • 

.  زندگی داردهای 

.  در زندگی خود معنا و هدف داشته باشید• 

.ارتباطات خود را توسعه دهید• 

.  مراقب تغذیه و سالمتی خود باشید• .  نسبت به تغییرات انعطاف پذیر باشید• 

.  مهارت های سالم برای مقابله با مشکالت را بیاموزید• 

.  خوشبین باشید• 

.  دلبستگی های مثبت ایجاد کنید• 

.  معنویت را در خود تقویت کنید• 
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1سناریو 

ساله خود  هت تفریح به کنرار برکره ای کره    6نوشین و رضا در یک روز تاب تانی به سمراه   ر 

ر   ر بودنرد،  نزدیک ظهر و تی نوشرین و رضرا مشردول تهیره  ر ا      . بود، رفتنددر خارج از شهر 

 رر  کوچولوی آنها در کنار برکه مشدول توپ بازی بود کره ناگهران ترو ش بره درون آب افتراد       

خفگری  متاسفانه گیرر افتراد و در اثرر   رفته بود برای برداشتن توپ خود به درون آب کوچک که 

سرر  . بودنرد و آنها در آستانه رالق شد بعد از این ما را مشا رار نوشین و رضا شروع . کردفور 

ی آنها بره شردر  رر و بحر  مر     ،نبوده که مواظب   رشان دان تند کدام دیگری را مقصر می 

.گرفتندکردند و از دیگری به خارر سهل انگاری ایراد می 



...ادامه 

در رری    رار   کردنرد،  و تی آنها  هت برررف شدن مشهالتشران بره روان شرناس مرا عره     

ر زمران  درمانی سرانجام سریک از آنها به م ئولیت   یری نا ص خود را ع به اینهه چه ک ری د 

ترادن  حادثه موظف بوده اوتراف کردند و به ووامل دخیل دیگر مثل ساحل سنگالخی که خطر اف

امرل ترر   با تدییر شرایط از مقصر دان تن سم به سمت بررسی ک. کردنداشاره دسد، را افزایش می 

ن بود از نوشین و رضا بهتر توان تند در اندوه خود شریک شوند و آنچه را که ممهمتدیرسا، انواع 

.این فا عه یاد بگیرند بررسی کرده و با سم شروع به بهبود این وضعیت کردند



نکات مهم

کنند؟آنها چگونه به یک مشهل یا بحران نگاه می -1

دیگری؟فهر می کنند خود مقصر س تند یا -2

تصادفی؟آیا نوشین و رضا اوتقاد داشتند که مشهل ومدی اتفاق افتاد یا به صورر -3

.  بودندآنها به دنبال  یدا کردن مقصر و مقصر   وه دادن سم -4

بچه یک امانت س تش یک روز خردا داده و خدا، خواست  در،  ضا و ) بررسی وقاید معنوی خود -5

...(  حاال خواسته  س بگیره و 

ه س تند و و تی که زاویه نگاه آنها به مشهل ووض شد و فهمیدند که سر دو به یک اندازه م ئول این  ضی

تمرام ایرن   و  ر رنگ شدن وقایرد معنروی  شود با تو ه به ساحل سنگی و اینهه احتمال افتادن بیشتر می 

.بیایندموارد به نوشین و رضا کمک کرد تا با این مشهل سخت کنار 
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2سناریو 

ک روز یر . برود دچار مشرهالر بینرایی شرده    بودکه از مدتی  بل دانشجوی  زشهی و ساله 25محمد  وانی 

دگی بره صرورر   در م یر برگشت و در حین راننبود، زمانیهه با دوستانش برای تفریح به بیرون از شهر رفته 

اشت زمانیهه د... او مشهالر دیگری مثل گزگز انگشتان ودچار مشهل شد تا حدود زیادی بیناییش ناگهانی 

اع ار ر تشخیصی به آزمایشرگاه  آزمایش  زشک معالج او را  هت انجام کرد؛  هت درمان به  زشک مرا عه 

محمد خی ی م تأصل شد و زنردگی ابتدا در . مبتال استMSداد با انجام آزمایش متو ه شد که به بیماری 

.تا یک سفته اوضاع زندگیش خی ی بد بودشد و دچار اف ردگی شد، برایش  وچ و بی معنی 



...ادامه 

اس ایرران  او محمد را با انجمن ام. کردتا اینهه با یهی از اساتید دانشگاسیش را ع به این  ضیه مشورر 

ی او را به زنردگ محمد اوتقادار معنوی . کرددریچه ی امیدی را بر روی محمد باز در وا ع این . کردآشنا 

ی ام را ع به بیمرار  امعی او سمچنین از رریق ارتباری که با استادش داشت ارالوار . کردامیدوار می 

هه محمد تو ه به این مطالب و اینبا . کندسیر کندی را ری می بیماری او اس گرفت و متو ه شد که 

ضریه  شد که دید او را ع به بیماریش ووض شود و بتواند بهتر برا ایرن    رفت باو  سر روز به ورزش می 

.بیاییدکنار 



نکات مهم

را باختره برود و از   داشرت ، خرود   اس در این ما را با تو ه به دید منفی که محمد را رع بره بیمراری ام    

ع یرک  و آشنایی با انجمن ام اس کره در وا ر  استادش با ارتباط وی  به زندگی ناامید شده بود اما با تو ه 

ادار اوتقر مری شرد و   اش روحیه ورزش رفتن او که باو  بهبود سمچنین کردند نقش حمایتی را ایفا می 

و به آینرده  تمام این ووامل کمک کرد که با مشه ش به نحو اح ن کنار بیایید؛ خدا معنوی و توک ش به 

ن ووامرل  او سمچنین متو ه شد که استرس برای بیماریش ب یار مضر است تمام ایر . شودزندگی امیدوار 

.شدانعطاف   یری محمد ن بت به شرایط  دیدش و باو  تاب آوری 



زندگی آموختنی است، آن را بیاموزیم


