
11خانواده شماره هفتصدوچهل و هفت   شش اردیبهشت نودونه

در زندگي همه ما هميشه 
مسائل و مشكالت زيادي 
شيوه  اما  دارند  وجود 
با  ما  از  هركدام  مواجهه 
آنها متفاوت است. گاهي براي خودمان هم 
سوال است كه چرا تحمل مشكالت براي 

همه ما يكسان و به يك گونه نيست.
بعضي افراد راحت تر مسائل را مي پذيرند و 
با آنها كنار مي آيند و در مجموع تاب آوري 
و انعطاف پذيري بيشتري در اين زمينه دارند. 
در صورتي كه براي عده اي ديگر اين گونه 
از  تحمل مشكالت خارج  انگار  و  نيست 

توان آنهاست.
با مشاهده اين تفاوت ها اغلب اين سوال به 
ذهن خطور مي كند كه چرا بعضي افراد در 
برخورد با عوامل مشكل آفرين انعطاف خاصي 
دارند و چطور توان مقابله و مقاومت خود 
را حفظ مي كنند، در حالي كه عده اي ديگر 
تحت شرايط مشابه دچار شكنندگي رفتاري 
و ذهني مي شوند و در نتيجه عملكردهاي 
ضعيف و ناكارآمدي از خود نشان مي دهند.
در واقع تفاوت هاي ما در اين زمينه بيشتر به 
نوع و شيوه دلبستگي ما مربوط مي شود كه در 
هر كدام از ما متفاوت است. براي آشنايي بيشتر 
با انواع دلبستگي با دكتر محمد رضا جباري، 
روان شناس و كارآفرين گفت وگو كرده ايم. 

: منظور از شيوه دلبستگي چيست؟
همه ما از بدو تولد نياز به امنيتي داریم كه فقط 
در آغوش مادر یا مراقب اوليه به دست مي آید. 
در واقع در دسترس بودن مادر به ویژه در دو 
سال نخست زندگي الگویي درون ما شكل 
مي دهد كه به آن »شيوه دلبستگي« گفته مي شود. 
دانشمندي به نام »بالبي« شيوه هاي دلبستگي را 
طبقه بندي كرده است. او آدم ها را هم معموال بر 
اساس مدل و شيوه هاي دلبستگي یا عاشقي به 
گروه هاي مختلف تقسيم مي كند. این افراد در 
واقع بر اساس ميزان اضطرابشان در دوري از 
منبع آرامش و امنيت شان كه زماني مادر است 
و به مرور تبدیل به یار رابطه عاطفي مي شود 

طبقه بندي و مشخص مي شوند.
مثال بعضي ها اجتنابي هستند و نمي توانند زیاد 
به كسي نزدیك شوند؛ برعكس عده اي دیگر 
دوست دارند مدام كنار یار عاطفي خود باشند 
و دور شدن برایشان بسيار سخت است چون 

بسيار وابسته هستند.
انواع مدل هاي دلبستگي عاطفي هم با كم و 
زیاد شدن این اضطراب براي نزدیك شدن یا 
اجتناب كردن از طرف مقابل شكل مي گيرد. 

: چرا بعضي افراد از ديگران دوري 
مي كنند؟

استدالل افرادي كه عالقه اي به نزدیك شدن 
عاطفي به دیگران ندارند این است كه ادعا مي كنند 
به كسي نياز ندارند. اصوال خودشان هم از كسي 
درخواست حمایت و كمك نمي كنند چون این 
كار را نشانه ضعف مي دانند و احساس مي كنند 
كساني كه از دیگران درخواست كمك یا حمایت 
مي كنند افراد كالفه كننده و خسته كننده  اي هستند.

 این افراد هنگام نياز، صحنه را ترك مي كنند و به 
داد یارشان نمي رسند و از او حمایت نمي كنند. 
البته این موضوع صرفا به معناي بي توجهي آنها 
نيست، بلكه این افراد اصوال طاقت نيازمندي 
طرف مقابل شان را ندارند و این موضوع آنها 

را كالفه مي كند. 
این افراد با وجودي كه تشنه احساسات هستند، 
نوع ظهور و بروز احساساتشان متفاوت است 

و از هر گونه ابراز عالقه كالمي پرهيز مي كنند. 
آدم های مبهمي به نظر مي رسند چون طرف مقابل 
خود را در جریان هيچ كاري قرار نمي دهند و 
مرموز هستند اما دروغ نمي گویند بلكه داشتن 
ابهام به آنها احساس استقالل و قدرت مي دهد؛ 
آنچه كه شاید به دليل قرار گرفتن كودكي شان 
كه حاال  است  بوده  قدرتمند  والد  یك  كنار 
آن  دیگران خودشان هم  كنار  دارند  فرصت 

گونه عمل كنند.
این افراد مدام ایراد مي گيرند؛ البته نه به خاطر 
ضعف هاي طرف مقابل بلكه این افراد عادت 
دارند نقاط تاریك را پررنگ تر جلوه دهند. این 
افراد نه خودشان تالشي براي بهبود حال دیگران 
مي كنند و نه دوست دارند دیگران براي بهبود 
حال آنها تالش كنند چون اصوال در تنهایي و 

خلوت حالشان بهتر است.
بودن شان  مبهم  در  اغلب  افراد  این  جذابيت 

لذت  این گونه صفات  از  بعضي ها  كه  است 
مي برند اما آسيب زیاد و جدي هم مي بينند.

: مشكل افراد مضطرب در برقراري 
روابط عاطفي چيست؟

افرادي كه به طرف مقابل خود وابستگي افراطي 
دارند مشكالت و آزار زیادي در رابطه خواهند 
داشت. آنها ازاینكه به اصطالح به طرف مقابل 
خود آویزان و بيش از حد وابسته باشند احساس 
خوبي ندارند ولي مدام نگران ازدست دادن 
طرف مقابلشان هستند و تالش مي كنند با بيشتر 
نزدیك شدن به او با ترس از دست دادن آن 

فرد مقابله كنند.
اشتياق زیاد این افراد به نزدیكي، صميميت و 
چسبيدن طرف مقابلشان تمامي ندارد؛ دوست 
دارند هميشه از طرف مقابل درخواست كمك 
و حمایت كنند چون به آنها احساس امنيت 

مي دهد و به این ترتيب فكر مي كنند طرف 
مقابل آنها را دوست دارد و كنارشان است. 

یكي از رفتارهاي بسيار آسيب زا براي این گونه 
افراد آن است كه معموال با تمام درخواست هاي 
طرف مقابلشان موافقت مي كنند؛ حتي اگر باب 
به  ترك شوند  اینكه  از  نباشد چون  ميلشان 
شدت مي ترسند، خودشان را باور ندارند و 
به  را  هميشه حق  بنابراین  هستند  مضطرب 

طرف مقابل مي دهند. 
مشكل افراد وابسته هم به نوع وابستگي آنها در 
سال هاي نخست تولد به خصوص ۶ماه اول 
مربوط مي شود. توجه مراقب اوليه در این زمان 

هر نسبت به كودك باید به گونه اي باشد  كه 
در وقت نيازي داشته باشد مادر 

دسترس باشد؛ یعني آنچه 
مهم است دسترسي 

آسان و به موقع 

كودك به مادر است، نه صرفا توجه بيش از 
حد و اندازه كه آسيب این گونه توجهات زیاد 
هم كمتر از بي توجهي نخواهد بود. موضوع 
نه توجه  به موقع است،  مهم توجه كافي و 

بيش از اندازه!
وقتي در كودكي توجه الزم و كافي دریافت 
نكنيم دچار نوعي دلبستگي مي شویم كه ناایمن 
است چون نمي توانيم امنيت را تجربه كنيم.  

به  افراد وابسته منجر  چرا ترس   :
ترك آنها مي شود؟

توجه به این نكته بسيار مهم است كه این رفتار 
خود افراد وابسته است كه به گونه اي عمل مي كنند 
كه طرف مقابل هم عاقبت روزي آنها را ترك 
كند. در واقع مشكل خود این افراد است كه 
اجازه مي دهند دیگران با آنها بدرفتاري كنند. 
افراد اجتنابي هم گروهي دیگر هستند 
كه هم اجتناب زیادي دارند و هم 
اضطراب؛ یعني انگار دوسویه 
حال  عين  در  و  هستند 
نزدیكي  خواهان  كه 
هستند،از  زیاد 
هم  صميميت 
و  مي ترسند 
مي شوند.  دور 
مسووليت  البته 
نداشتن هم در برقراري 
رابطه بسيار مهم است.تكليف 
فرد در مقابل افراد اجتنابي اصال 
مشخص نيست. به همين دليل این افراد 
در رابطه بسيار سخت به نظر مي رسند چون 
نمي توان تكليف مشخصي با آنها داشت؛ یعني 
عالوه بر محبت هاي زیاد، آسيب هاي زیادي 
هم به طرف مقابل مي زنند و او را سردرگم 
مي كنند. این افراد هم خواهان نزدیكي هستند 

و هم نگرانند كه كسي بيش از اندازه به آنها 
نزدیك نشود؛ مبادا امنيت شان را به هم بریزد 

و عاقبت هم آنها را رها كند و برود.
هم  رقابت ها  این  پيروز  بدانيم  است  جالب 
»تنهایي« است و عاقبت این گونه افراد به تنهایي 
خود پناه مي برند. آنها در چالش هاي مختلف 
زندگي كنار یار عاطفي خود قرار نمي گيرند و 
آنقدر شكننده هستند كه امنيتي كنارشان حس 
نمي شود اما وقتي طرف مقابل را برنجانند حتما 

سعي در جبران آن خواهند كرد.
یعني مدام زخم مي زنند و خودشان هم بر آن 
مرهم مي گذارند. البته در ظاهر بي تفاوت هستند 
اما اگر به آنها توجه نشود پریشان مي شوند؛ 
یعني خيلي زود به هم مي ریزند و ناراحت 
مي شوند ولي تحمل و شكيبایي دور ماندن را 
هم ندارند. در واقع دل كندن و رفتن از رابطه 
بي مهري  است چون  افراد سخت  این  براي 

دیدن را تاب نمي آورند.

اندازه در  تا چه  امنيت  موضوع   :
رابطه اهميت دارد؟

مي توان گفت مشكل بسياري از افراد در روابط 
داشتن امنيت است. افراد اجتنابي نمي توانند به 
امنيت رابطه خود اطمينان داشته باشند. به همين 
دليل كوچك ترین آزاري باعث مي شود احساس 
ناامني كنند و همه چيز را از دست رفته بدانند. 
وقتي هم رابطه جدي مي شود مي ترسند نكند 
طرف مقابل كسي نباشد كه آنها انتظار داشته اند 
چون اغلب دچار تردید هستند و با تمام توان 
تالش مي كنند احساساتشان را سركوب كنند؛ 

به همين دليل بي رحم به نظر مي رسند.
است  مهمي  موضوع  امنيت  نكنيم  فراموش 
كه همه ما از نخستين لحظات تولد دنبال آن 
هستيم ولي هيچ گاه هم نمي توانيم آن را به 
دست بياوریم. البته توجه داشته باشيم انواع 
شيوه هاي دلبستگي به صورت طيفي هستند كه 
با اضافه شدن خصوصيات اخالقي و تربيتي 
متفاوت، فضاهاي مختلفي را هم در ارتباط به 

وجود مي آورند. 
در واقع خاطراتي كه افراد از نخستين روابط 
عاطفي خود دارند یا رابطه اي كه با مادرشان 
داشته اند مي تواند كمك كند این افراد به صورت 

غلوآميزیا متعادل تري رفتار كنند.
با توجه به اینكه نخستين رابطه عاطفي به عنوان 
اولين الگوي شناختي ما مطرح مي شود، در 
چگونگي رویارویي ما با موقعيت هاي مختلف 
عاطفي بسيار مهم است اما روان درماني هم 
تا حدود زیادي مي تواند زهر روابط قبل را 
خنثي كند؛ البته كه كامال نمي تواند آنها را از 
بين ببرد اما با از بين رفتن مشكالت روابط 
قبل مي توان راحت تر زندگي كرد، به طوري 
كه بر روابط بعدي هم كمتر تاثير بگذارد.براي 
این كار الگوهاي شناختي »خودشناسي« بسيار 

موثر خواهند بود.

چطور توان مقابله و مقاومت خود را در مواجهه با مسائل و مشكالت حفظ کنیم؟

شيوه هاي مختلف انطباق پذيري و  پيوستگي خانوادگي
 يكتا فراهاني 

شیوه دلبستگي ايمن چگونه است؟ 
افراد ایمن كساني هستند كه در ارتباط هم خودشان را الیق توجه و احترام مي دانند و 
هم طرف مقابل را. این افراد هم اشتياق نزدیك شدن و ایجاد صميميت با دیگران را 

دارند و هم در مسير صميميت گام برمي دارند، حتي اگر طرف مقابل اجتناب كند. در 
عين نزدیكي و صميميت به طرف مقابل خودشان مستقل هستند و به استقالل طرف مقابل 

خود هم احترام مي گذارند. در رابطه از مسائل خودشان به طرف مقابل مي گویند و آنقدر فضاي 
امني در ارتباط به وجود می آورند كه یارشان هم مي تواند بدون نگراني نزد آنها به راحتي از خودش 

بگوید و اطمينان داشته باشد كه اسرارشان فقط بين خودشان محفوظ باقي خواهد ماند.  آنها براي حال 
خوب رابطه قدم برمي دارند و به یار خود هم احساس ضعف نمي دهند؛ برعكس توانایي هاي او را برجسته 

مي كنند و خودشان را در رابطه مسوول مي دانند. كنار افراد ایمن مي توان احساس امنيت و آرامش داشت؛ آنچه 
بسيار مهم است و به این ترتيب مي توان خود را بيش از قبل دوست داشت. مهم ترین موضوع این است كه اگر در 

رابطه مشكلي به وجود بياید سكوت نمي كنند و با گفت وگو از رابطه مراقبت خواهند كرد.

اشتياق زياد اين 
افراد به نزديكي، 

صميميت و چسبيدن 
طرف مقابلشان تمامي 

ندارد؛ دوست دارند هميشه از 
طرف مقابل درخواست كمك و 

حمايت كنند چون به آنها احساس 
امنيت مي دهد و به اين ترتيب فكر 

مي كنند طرف مقابل آنها را دوست 
دارد و كنارشان است
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