به نام خداوند جان و خرد
سلسله یادداشتهایی برای تقویت ده مهارت مورد نیاز انسانها در سال  2025از نگاه مجمع جهانی اقتصاد
یادداشت نهم :تاب آوری ،تحمل فشار و انعطاف پذیری
دکتر رضا لطفی ،استاد گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد

«آگاه باشید ،تنها با یاد خدا دلها آرامش

مییابد1».

در یادداشت های قبل به ده مهارت مورد نیاز انسانها در سال  2025از نگاه مجمع جهانی اقتصاد اشاره و پیشنهادهایی برای تقویت
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این مهارتها در دانشجویان عزیز ارائه شد .در یادداشت پیش رو به اختصار ،درباره مهارت نهم یعنی «انعطاف پذیری و تحمل فشار»

صحبت خواهد شد .در ابتدا به معنی و سپس به اهمیت تاب آوری و مدیریت استرس و در ادامه به راهکارهایی برای تقویت این
مهارتها در خودمان و در دانشجوهایمان اشاره می کنیم.
بر اساس تعاریف ارائه شده در [ ،]1منعطف بودن به این معنی است که شما میتوانید به سادگی خود را با شرایط گوناگون وفق
دهید؛ و تاب آور ( ) resilientبودن به این معنی است که شما قادر خواهید بود که شرایط دشوار را تحمل کنید و به سرعت خود
را بازیابی کنید؛ با تغییرات دائمی خود را وفق دهید و حتی از آن لذت ببرید .به عبارت دقیق تر ،برای اینکه وفق پذیر ،منعطف و
تاب آور باشیم باید عزمی جدی در فراگیری روشهای جدید داشته باشیم و با ذهنی باز و رویکردی مثبت به تغییر بیندیشیم [.]1
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Resilience, stress tolerance and flexibility

1

ضرورت تاب آوری
خداوند در قرآن کریم می فرماید « :و بی تردید شما را به چیزی اندک از ترس و گرسنگی و کاهش بخشی از اموال و کسان و
محصوالت [ن باتی یا ثمرات باغ زندگی از زن و فرزند] آزمایش می کنیم و صبرکنندگان را بشارت ده .»3به نظر نگارنده ،یکی از
جلوههای سربلندی در این گونه آزمایشهای الهی که «بی تردید» برای همه وجود خواهد داشت ،تاب آوری در برابر آن است .همه
ما دوران همه گیری کورونا را –که در طول عمرمان بی سابقه بود -درک کرده ایم و احتماال ضرورت تاب آوری در برابر نامالیمات
ناشی از آن برایمان روشن است .به عالوه ،بدیهی است که کارها همیشه آنگونه که انتظار داریم پیش نمی روند .پس نیاز داریم که
بتوانیم پس از هر شکست ،نه تنها به حالت عادی برگردیم بلکه از تجربه بهدست آمده بیاموزیم تا دفعه بعدی به گونه ای متفاوت
عمل کنیم .ضمن این که در بسیاری از مواقع ممکن است نیاز باشد که همزمان چند کار را پیش ببریم و در نتیجه ضروری است که
بتوانیم فشار کاری را تحمل کرده و در نزدیکی ضرب االجل ( )deadlineبا کیفیت خوب کار را به انجام برسانیم.
از سوی دیگر ،به اعتقاد نویسنده [ ،]1باید بپذیریم که «تغییر دائمی است»؛ چرا که بقا و شکوفا شدن هر موسسه ای با تغییر امکان
پذیر می شود .در نتیجه به انسانهایی نیاز دارند که بتوانند خودشان را با شرایط و محیطهای در حال تغییر وفق دهند و از ایدههای
جدید استقبال کنند.
به عنوان آخرین نمونه می توان به مواقعی اشاره کرد که ممکن است خیلی دیر به ما اطالع دهند که الزم است در یک جلسه یا
یک سخنرانی شرکت کنیم ،در حالی که کارهای متعدد با ضرب االجلهای نزدیک داریم و یا ممکن است پروژه پژوهشی ما طبق
برنامه پیش نرفته باشدو یا مجبور باشیم به دلیلی برنامههای آن روزمان را تغییر دهیم؛ پس بیشتر ما باید «در زندگی روزانه خود»
وفق پذیر ،منعطف و تاب آور باشیم [.]1
به اعتقاد آقای جورج کورس نویسنده کتاب ارزشمند  ،The Innovator’s Mindsetیکی از هشت ویژگی طرزفکر نوآفرین (که
در شکل زیر آمده است) ،تاب آوری است.
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خودآزمایی در سنجش تاب آوری:
اگر بخواهیم بدانیم که چه اندازه در تاب آوری و انعطاف پذیری مهارت داریم ،پرسش نامههای مختلفی برای کمک به ما وجود دارند
[ .]3[]2برای نمونه در [ ،]3پرسشهایی از جنس خودآزمایی و در حوزههای مختلفی از جمله ادراک ( ،)perceptionداشتن کنترل
بر زندگی شخصی ( ،)getting a grip of one’s lifeشکل دادن روابط موفق ( ،)forming relationshipsاعتماد به آینده
 ،(confidence in future)4گرایش به راهکارها و اهداف ( ،)orientation on solutions and aimsسبک زندگی سالم
( )healthy lifestyleو باالخره خود کارآمدی ( )self efficacyآمده است.
چگونه دانشجویانی تاب آور پرورش دهیم؟
از میان مطالب متعدد و مفید موجود در اینترنت (به عنوان نمونه [ ]4و [ ]5و [ ،)]6در اینجا به پنج توصیه جالب و عملیاتی از وبالگ
[ ]4برای پرورش تاب آوری در دانش آموزان اشاره می کنیم:
 .1احساسات مثبت را ارتقا دهید.
 .2اهمیت تندرستی را آموزش دهید.
 .3هدف گذاری را تشویق کنید.
سعی کنید اهداف مشخص ،قابل اندازه گیری ،دست یافتنی ،مرتبط و مقید به زمان ( SMART: Specific, Measurable,
 )Achievable, Relevant, Time-Boundباشند.
 .4مهارتهای حل مسأله را توسعه دهید.
 .5شکرگزاری را تمرین کنید.

در پایان این یادداشت کوتاه ،ده توصیه از [ ]7درباره مدیریت استرس را در شکل زیر مرور و به خوانندگان محترم این یادداشت
تماشای سخنرانی آقای دنیل لویتین [ ]8را توصیه می کنم.
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به خوانندگان محترم این یادداشت پیشنهاد می شود درباره مفهوم فوق العاده و بی نظیر «توکل به خدا» در اسالم و تفاوتهای
این مفهوم در جهانبینی توحیدی و مفهوم اعتماد به آینده در جهان بینی اومانیستی تفکر و مطالعه بفرمایند.
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ده توصیه برای مدیریت استرس []7
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