
 

 عوامل باال بردن تاب آوری:

؛یدر زندگ یگرو پرسش یکنجکاو شیافزا 

؛یاخـالق در ابـعاد مخـتلف زندگ درنظرگرفتن 

؛یدر زندگ یجانیو داشتن هوش ه شادبودن 

و داشتن عزت نفس؛ یدر زندگ بودننیبخوش 

در وجود؛ یدرون یمانیا ای یمذهب یباورها گرفتنجان 

مهم است(؛ مانیزندگ نکهی)باور به ا یو معنادادن به زندگ یهدفمند 

مختلف و  یکه فشارها یدر اوضاع سخت و کنترل خود در مواقع ماندنآرام

 وجود دارد؛ یادیز

و عشق و  یدوستحس نوع تیو تقو ،یطبعاز حس طنز و شوخ یبرخوردار

 گران؛یبا د یدردهم

ت کار، و شرک ل،یتحص ح،ی)مانند تفر یمختلف زندگ یهاتعادل در بخش جادیا

 (؛یو اجتماع یفرهنگ یدادهایدر رو

هیو تغذ ی)مانند داشتن خواب کاف یخوب و سالم در زندگ یهاعادت تیتقو 

 از مصرف الکل و مواد مخدر(؛ یدور ،یبهداشت فرد تیکردن، رعامطلوب، ورزش

مانند داشتن تعهد در رابطه،  یاجتماع یهاییاز توانا یمندو بهره ترشدنیاجتماع(

 (؛رانگیبه د یشدن با آنها، و کنترل وابستگو همراه گرانیارتباط با د یبرقرار

نترل ک ینکته که گاه نیا رشیو پذ طیها و شرابا آدم یسازگار ییتوانا شیزااف

تن و داش طیخود با مح قیتطب ییتوانا شیافزا) ستیدر دستمان ن طیو مح عیوقا

 خواهند بود(. دیو مف یخارج از کنترل ضرور طیمواجهه با شرا یبرا ییراهکارها

مقاومت در برابر استرس و فاجعه است. روانشناسان  یبرا یتیظرف یتاب آور

ر خطرو و غلبه ب یسازگار یانسان را برا تیقابل نیکرده اند که ا یسع شهیهم

ای ه بتیپس از مص یحت توانندیدهند. افراد و جوامع م شیها افزا یسخت

که  ستین معنا نیخود بپردازند. تاب آور بودن به ا یبازسازی زندگ رانگربهیو

. تاب دیبدون تجربه استرس و درد را داشته باش یزندگ دیبتوان قیطر نیاز ا

لکه کند، ب یرا پاك نم یکند، مشکالت زندگ یاسترس را محدود نم ،یآور

ر سالم داشته باشند، ب ۀرومقابل شیدهد تا با مشکالت پ یبه افراد قدرت م

 حرکت کنند. یزندگ انیو با جر ندیها فائق آ یسخت

 تیواقع نیاگر ا یحت ،یدر زندگ یاتازه تیواقع رشیپذ یعنی یورآتاب 

خاطر و به ینکن یکار یتوانیم ای یبا آن بجنگ یتوانینباشد. تو م ندیخوشا

و  یریذرا بپ طیاست که شرا نیا گرتی. انتخاب دیکن هیها گررفتهدستاز

 .یباال بزن ندیخوشا یتیخلق واقع یرا برا هانیآست

چگونه تاب آور 

باشیم در برابر 
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