
به اسم خدا



وابستگی چيست 
وچگونه آن را کنترل کنيم



ديگران و توجه به  وابستگي، ابراز احساسات ساده و معمولي به
مشكالت و احساسات مربوط به مسائل روزمره نيست بلكه به معناي 
.درگير شدن كامل و گاھي اوقات غرق شدن در مسائل و مشكالت است
فرد وابسته دچار وسواس ، كنترل افراد و مشكالت پيرامون خود 
مي شود؛ يعني گاھي به جاي واكنشي معقول در برابر خواسته ھاي 

خويش، واكنش ھايي بروز مي دھد كه در آن نيروي فكري، روحي و 
وابستگی و استقالل ناسالم ،  عاطفي تحت تاثيرما شده وابسته مي شود

ناشی از ترس ما از تنھا ماندن و پذيرفته و تأييد نشدن است



علل وابستگی

• محروميت عاطفی والد -1
• )يادگيری(عوامل محيطی واجتماعی  -2

• تعداد کم فرزندان-3
• )عاطفی ،احساسی ومسئوليت افراطی(عوامل درونی  -4

• توجه -ايمندلبسته :الف(مثال ميمون،اردک:عوامل تربيتی-6
ناايمن اجتنابی دلبسته :نيازکودک پريشانی عدم حضورببه 

)آشفته: دلبسته ناايمن دوسوگرا د:بازی باپرستار  ج-



انواع وابستگی کودک

•
يکی از ويژگی ھای زندگی سالم رشد مداوم است برخی از 
خصوصيات دوران کودکی از جمله وابستگی برای رشد و

اما وابستگی به دو شکل . شکوفايی زندگی انسان ضروری 
وابستگی سالم و وابستگی ناسالم ظاھر می شود . 



وابستگی ناسالم :
•
ارتباط تنھا راه ابراز وجود فرد است-1 .

ارتباط ديده می شودعدم صداقت در-2 .

تارتباط ضعيف و شکننده اس-3 .

اعتماد به نفس مشاھده می شودفقدان -4 .

انحصار گرايی وجود دارد-5 .

ھای فردی جای ھويتش را می گيردنقش -6 .

• - تحقير کالمی ديده می شود-7



چه افرادی مستعد وابستگی ناسالم ھستند

نوع برقراری ارتباط ، ريشه در ويژگی ھای شخصيتی افراد دارد . 
ويژگی ھای شخصيتی که فرد را مستعد برقراری ارتباط وابسته 

:ناسالم می کنند ، عبارتند
اعتماد به نفس پايين-1

تمايل به کنترل ديگران-2

تمايل به متابعت و پيروی از ديگران-3

بيگانگی با احساسات خود-4



پاسخ انواع وابستگی کودک
• باور ناتوان بودن 1-

در اين حالت فرد خود را شخصی ناتوان می داند که از 
انجام امور شخصی خويش و به طور کلی زندگی به تنھايی 

اين باور در خانواده شکل می گيرد و والدين . ناتوان است 
ناکارآمد برای اعمال کنترل خود بر فرزندانشان چنين 

باوری را در ذھن آنان ايجاد و تقويت می کنند . 
ميل به حمايت و ترس از طرد شدن 2-

فرد ھمواره احساس نياز به حمايت ديگران نموده و ھمواره 
.  نگران باشد که ھمايت مورد نظر خود را از دست بدھد 

خانواده ناکارآمد يا از طريق حمايت و مراقبت افراطی و يا 
به واسطه غفلت و ناديده انگاشتن فرزندان خود ، ميل به 

حمايت و ترس از طرد شدن را دامن می زند .



• رفتار ديگران محور 3-
باور ناتوانی و ميل افراطی به دريافت حمايت ، ترس از 

جاد می کند اين ميل و ترس رفتاری را يطردشدگی را ا
فرد برای . باعث می شود که متمرکز بر ديگران است 

يافتن حمايت از سوی ديگران تمام انرژی خود را صرف 
ديگران نموده و به دنبال آن است که ديگران را راضی 
نگھدارد و به ھر قيمتی شده از طرد شدگی رھايی يابد

فاصله گرفتن از خود  :
به مرور رفتار ديگران محور ، سبب می شود فرد از خود 

فاصله بگيرد و عمال با آنچه می خواھد و احساس می کند ، 
علت اين است که او بيش از خود به ديگران ، . غريبه شود 

نيازھا و خواسته ھا و احساسات آنان توجه دارد .



انواع وابستگی ناسالم
• وابستگی ناسالم ناتوان 1-

رت مبالغه آميز خود را آسيب ودر اين صورت فرد به ص
پذير نشان می دھد و از اين طريق خود را به ديگران می 
چسباند با معرفی خود به عنوان فردی ضعيف و محتاج ، 

رفتارھای کودکانه ای را به نمايش می گذارد 
وابستگی ناسالم خصمانه-2

اين افراد با مرعوب کردن و ترساندن ديگران و با بروز خشم 
 به ديگران وابسته اند و از اين طريق ديگران را کنترل

)مھرورز،مھرطلب ) راضی کنرامردم . ميکنند  .



• وابستگی ناسالم پنھان 3-
وابسته ناسالم پنھان ، از طريق تمارض می تواند فرد 

وابسته ناسالمی را که قربانی بودن ، ھويت اوست ، به دام 
اندازد و از طريق تظاھر به بيماری و جلب توجه و ترحم ، 

اگر فردی را که دوست دارد از او . ارتباط را حفظ کند 
دور شود ، اعتراض نمی کند ، اما بيمار می شود ، غذا 

نمی خورد و آنقدر ادامه می دھد که احساس گناه را در فرد 
مقابل ايجاد می کند .



حرکت از وابستگی به ھمبستگی 

يکی گرفتن اشيا ) تا شش ماھگی( :مرحله ھمزيستی ويکی بودن-1
اضطراب ورنج کودک ازجدايی )ماھگی18-6(:مرحله چسبندگی-2

والد
طبق عادت کودک ترجيح ميدھد ) سالگی5حدود:(مرحله عادت-3

باعزيزانش باشد
دراين سن کودک فکر ميکندوتا حدودی )سالگی8:(مرحله وابستگی-4

مسائل را حل ميکندولی نياز روانی وفيزيکی خود را نميتواند 
.برآورده سازد

دراين مرحله کودک بايد )سالگی12-8:(مرحله جدايی ورھايی-5
رفتن .ازوالد جداشده ودرک کند بدون والد ميتواند زنده بماند

بريدن بند ناف روانی کودک. اردو،خوابيدن درمنزل نزديکان
احساس خود کفايتی روانی )سالگی18-12:( مرحله استقالل وآزادی-6

وفيزيکی وازعھده نيازھای خود برآمدن
بدون وابستگی ودر عين استقالل می   )22-18:(مرحله ھبستگی-7

تواند آماده برای  کسب تجربه زندگی وازدواج 



رھايي از وابستگي

قطع وابستگی به مفھوم درلحظه حال زندگی کردن است؛ -1•
يعنی ما به جای آنکه به خود فشار بياوريم و زندگی را •

تحت تسلط خود درآوريم، 
بسياری از افراد وابسته عالقه زيادی به کنترل کردن 2-•

وقتی به اشتباه می خواھيم بر ديگران مسلط . ديگران دارند
 حتیشويم، در واقع خود را تحت سلطه آنان درمی آوريم 

تحت تسلط ناھنجاری ھای ديگر مانند پرخوری، 
.ھم درمی آييم... ناھنجاری ھای رفتاری، پرخاشگری و



مشکل اغلب افراد وابسته اين است  :خودتان را دوست بداريد3-•
که معموال خود را دست کم می گيرند و به خود توجھی نشان 

.  نمی دھند
پذيرش واقعيت؟ اغلب ما حتی نمی دانيم واقعيت  :ھنر پذيرفتن 4-•

چيست يا به ما دروغ گفته اند يا ما به خودمان دروغ می گوييم و 
.دھمين موضوع آرامش را از ما می رباي

با وجود ميل زياد ما برای ترک عادات گذشته و  :صبور باشيد -5•
رھايی از شخصيتی وابسته، باز ھم زمانی پيش می آيد که تعادل خود 

را از دست می دھيم، می خواھيم از شر مشکالت فرار کنيم و ھمه 
.  حاالت مخرب گذشته به ما ھجوم می آورد



• :ايجاد اعتماد نفس -6
• تماس جسمی نزديک مادر و کودک وقتی که کودک درخواست 

کمک می کند مثل در آغوش گرفتن او ھنگامی که گريه می کند، 
بيشتر از آن که رفتار وابستگی شديد را تثبيت کند، با پيشرفت رشد 

بنا بر اين، مادرانی که در . کودک، اعتماد به نفس او را تقويت می کند
واکنش ھای خود کند ھستند، کودکان مضطرب تری خواھند داشت



• احساس حقارت و قربانی شدن ، احساس گناه، کنارزدن  -7
سرزنش و انتقاد و خجالت، ترس ، عصبانيت و خشم مداوم

بيش از حد از خويشتن که شامل کليه شئون زندگی می 
.شود

تفويض اختيار ودادن مسئوليت-8
• وسواس در تمام زمينه ھای کلی و جزئی ازبين بردن -9
زندگی ، احساس نگرانی و تشويش ، غيبت کردن ، مراقب 

اعمال و رفتار ديگران بودن، تمرکز بر روی مسائل و 
.مشکالت ديگران

• ايجاداعتماد وحذف سلطه گری-10



با آرزوي موفقيت
رضا ناظري

http://rezanazeri.ir
rezanazeri273@gmail.com


