
  www.MianaWeb.ir                                                                           محتوانویس: فرهاد ناجی

 

1 

 

 ترس از طرد شدن و رهاشدگی

تررررز ار  ررررد رررردگ   کهارررردتی یرررر نررروت ادرررتن  اترررفرا ی ا ررر   دک ایررر  ادرررتن  فررررد 

تر رری ررردیدر افرا رری   مرردا   ار  رررد ررردگ   کهاررردتی داکد  ایرر  نرروت ترررز تررا  ر ریرراد  

هرررا ررررود درررن دک هرارررا  نرررراک تررررفت  دک ایررر  مون   ترررداکد    امررر  میدک رنررردتی فررررد می

 اتفراب ریاد  کا تجر ن درد ترز   

فرررد  دک دن ررا  جررود نررداکد دررن   ررن تاررج  رررد ررردگ کا تجر ررن   ایررد دان رر  تارییررا هرر  

رررردگ نرررراک ترفترررن  تررروجوی   نادیررردانکرررردا  اررررد  هارررن افرررراد  ررردانی یرررر  ررراک مررروکد  ی

هررا کا  رکدا دررا ر دررردا ا رر   رررایاگ  دررر ا رر  دررن انررد   ایرر  موترروت  ررن رررد   گترفتن

مررر ک  درررردر  ررنها  ا ل ررن رنرردتی  رررد ررردگ کا تجر ررن میهاررن افررراد ار هارراگ  ررا  چرروگ

ت رنررد دررن نررراک ن  رر  ها تررن مرروکد توجررن   محیرر   ررایری   اررررد  اکررن ماکرر  یرراد می

 ا   تاهی دک جاع د  تاگر دانوادا یا مح ط داک   رد روند 

ا رر  دررن  رررا  فرررد  دک  انررع  رررد ررردگ  ررن م رررا  محر م رر  ار ما رررن   توجررن افررراد 

نا رری اها رر  ه ررترد  دک ایرر   الرر   ررا  نکررن هرررور  رررد  اتررراب ن رتررادار امررا فرررد میررتن  ررن 

ایرر  م رردان دک  ررا  انتررراک   کنرر  دترر دگ ار  رررد ررردگ ا رر   رر   ررن  دررر ا رر ر افررراد  

دررررد  ررا م رردان دررن ترررز ار  رررد ررردگ کا  ررن هرروک  ت ررتردا دک رنرردتی دررود ا  رراز می

  ر دواهرد  ود  دلی تای دکت

هررا  مرردا ا رر  افررراد  دررن مرر   نرررس داتررر  داکنرردر دک ماا اررن  ررا  رررد ررردگ دک پژ هش

 پدیرتر ه ررترد    ررن رمررانی   تررتر  رررا  ماا اررن  ررا ایرر  م رردان ن ررار داکنررد  م اررور ایرر   رر  

تارررج  ررررد   کهارررردتی  هرررایی درررن ماکررر  ا ررر   رررن تجر رررننی ررری افرررراد ار   ررروک دک مون   

دررررد تررن م ررااا نت جررن ایرر   ردرر  ترورراییر انرر  ا   جرردا مانرردگ ار ر پره رر  میمرتورری رررود

 دیاراگ ا   
 

 عالیم ترس از طرد شدن

دررررد  ررا تای ررد هررا  رر ی میتر رررد ها تررن اتررفراب داکنررد   گافررراد  دررن ار  رررد ررردگ می

نرررد تواتررررفت  ار  رررایری ر دودرررراگ کا  کا  دررررردر امرررا هررر   تای رررد  ار  رررا  ا راف ررراگ نای

ترررواگ ترررر  اترررفراب ایررر  هرررا کا درررن دررررد   رررن هاررر   دل ررری مینرررا کامی   ناام رررد  دک گ  گ

رررود  ایرر  ک نررد  امرر  ت رر       ررتن د ررتن ار افررراد پایررانی نررداکد    ررن مررر ک ن رر    تررتر می

ایارررری  ررردگ ن ررر  رررردا    امررر  فر رررودتی ک  ررری   ج رررای   دک  درررر اف رررردتی فررررد 

ررروند   ا  رراز نرراتوانی مننررن میمررر ک  ررن هاررن چ رر   یرررود  متا رررانن ایرر  افررراد  ررن می

تر ار دررررد   دیاررر تاررایای  ررن انجررا  هرر   درراک  نداکنررد   ک ا ررط  نوررا  ررا دیاررراگ دارنرر می

 رود  نیی می

 

 بروز خشم و پرخاشگری  (1
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نادیرردا ترفتررن ررردگ ار  ررره رسبرری دررن ن رری   ررن ا   ا  ررتای ک  رری  جررود داکدر  امرر  

توانررد  ترری یررر د  رر  مرراد   ارررد  لرری رررود  ایرر  رررس  میمی  ررر ر دتررن   مبرریان  

رررود دررن دتررن   پردارررار  فرررد دامرراگ هاررن ا راف رراگ ار جااررن هارر   م رردان  امرر  می

ام رررا  درررانوادا یرررا د  رررتاگ هرررا ای دیارررر کا ن ررر   ا ررررد  ررررایاگ  درررر ا ررر  درررن ایررر  

دل ررری  ررررود    رررن هاررر  هرررا م ارررور چررررد  رررام  پرررس ار  ررررد رررردگ ناایررراگ می ادرش

ا تاررار فرررد درروده متوجررن ایرر  موترروت   مارر   ردرروکد ترروا   ررا دتررن دررود  ررا ا راف ررانش 

 ن    

 آسیب رسیدن به حس تعلق داشتن (2

هاررن افررراد د  رر  داکنررد  ررن رسبرریر مکررانی یررا تر هرری ت اررن دارررتن  اررررد   دک هراررا   رررد 

رررود د می  رررد    امرر  کنجررش   نرراکا تی فرررا اگ دک فرررررردگ ایرر   ررس لفاررن ریرراد  می

 ریرا چر ری چ    کا متبوک نیودا ا   

 خود را مقصر دانستن (3

دهرررردر هرررایی درررن   ترررتر افرررراد پرررس ار  ررررد رررردگ انجرررا  میتری   ادرشیکررری ار متررردا  

دررررد تارررامی انررردادت  هارررن تابررر رها  رررر ترررردگ درررود ا ررر   دک ایررر   الررر  فررررد  ررر ی می

ررررود فررررد امتاررراد  رررن  امررر  میها  درررود کا  رررررااکد درررن ایررر  م ررردان دایودهرررا   دا رررتی

 نرس دود کا ار د    دهد 

 تخریب قدرت تفکر صحیح (4

ت ر  دک ررر  کا توانررررد ترررواگ ترکرررر   تبرررا ندکدهرررا  ک  ررری هاانررررد دکدهرررا  ج رررای می

ا رر  دررن دک هراررا  ایجرراد  ررس  رررد ررردتیر  ار ان رراگ  ا رنررد  تحا اررا  ماارری  ا رر  دررردا

دوتررراا مرررد  ا   مرررونتی ار د ررر  دادا    افررررنت ر  درررود کا  رررن  ررروک فررررد توانرررایی تبرررا ن

ررررود فررررد مررردتی کا د ک ار افترررد   ررررا رای  دک ایررر  نی ررری مرررواکد توهررر ن مین ررر  ار دررراک می

 دیاراگ  پر  دردا تا  کامش دود کا  ن د     ا کد 

 تعمیم موضوع به همه افراد و مسایل موجود (5

م فررروه  رررن ایررر  نکترررن ررررود  رررن  ررروک نادود تررراا تارررامی  وا رررش  نتررری فررررد   ررررد می

رررود دررن نکرررد  ررایری  هررن ایرر  درراک کا ن رری   ررن مرر  انجررا  دهرررد  ت ارر ن ایرر  م رردان می

ررررود ترررا ا   رررا د ک  درررردگ ار ا راف ررراگر  امررر  ایجررراد تررررز ریررراد دک فررررد رررردا    ررری  می

 تروا رود 

 

 های مورد نیاز برای مقابله با احساس طرد شدنمهارت

  هررررا دک هررررا  مویرررر    یرررراد  ک   گ   یژتی رررررراد  ار دررررود   دان ررررت  محا رررر

 ها    از  ن دود فردرماگ
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   ها   نیرررو  ایررر  نکترررن درررن هارررن افرررراد  تررری مرررد  تررررز دک ماا ررری نافرررن تررر

 هایی داکند ها   ناتوانیها ن   دامی نیودا   ت  ندکتاردتری   گ

 هرررا  مرا ررر  د  رررتی   اجتارررامی نرررراک دادگ   ترررنه دک جوررر  درررود کا دک جاع

هرررا دک انجرررا  امررروک تر هررری   هرررا   تواناییت امررری  رررا ا راف ررراگ   نتررراگ دادگ مواک 

  تی رسبی 

 ها  ک   درررا رمرر   تروررا پرردیره تروررایی فرررد  ررا دان ررت  ایرر  نکتررن دررن هاررن ان رراگ

ه رررترد    ایرررد دررراک  دررررد درررن ن ارمررررد هرررر جارررع   فرهرررتی  ررررا   رررودگ دک درررراک 

هایی دررن مررا توانررد دک تاررا  لحرررند رری نایدیاررراگ نیاررر ن   ایررد پرردیرف  دررن هرر   

 ن ار  ن د    دارتن ردگ داکینر د  تااگ دارتن  ارد 

 ای ررر   گ کا ار  رررا  انتراکمررراگ کا  ایرررد ار دیارررراگ نرررن ترورررا پرررای     رررا کینر  اکرررن می 

درراک  ررودگ ا رر ر اتررر فرررد  رر    یرررین   ایررد دان رر  دررن دارررت  انتررراک  ررن م ررری  ا 

تن  اررررد    گ انترررراک  رررر  کدا نترررودر دک  هررررش  رررن فررررد  ار د ررری انترررراک  دارررر

رررود    امرر    رر   ک  رری دک فرررد  دررن انتررراک ار  ررره ماررا اش درراک  ررد  می ا 

رررود  اتررر ایرر  انتررراک  ررن هرررر  ر رردر ار   رر    ررن فرررد جارروت ر  دارررتن ا رر ر می

 درد ریرا دیار  گ رس  ا  از نادیدا ترفتن ردگ نسواهد درد می

 

 س از طرد شدندرمان تر

دکمررررانی ترررررز ار  رررررد ررررردگ یررررا کهاررررردتی یکرررری ار متررررکن  کایرررر  دک جا ررررا  ک اگ

ررا رراگ ا رر  دررن ن ررار ا رر   ررن هرروک  م ررتار   مررررن ادامررن یا ررد   رری دررردگ ایرر  ک اگ

ررررراز مترررا ن  ررررر  رررن تدررررتن   اررراک ا ررر    ررررا رای  دک تر   ک اگمترررکی  ررررا  دکمررراگ

ان کا ار درروددی   ارراک رررر ت دررردا    ررا یکرردیار  ررن رررراز  ایررد م رردجا ررا  مت ررددر ک اگ

 یا ی   کاهکاکها  رر  کا اکائن درد   کت الی ا  هاراا رود تا  تواند متکی کا کیتن

 

 


