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 وابسته شخصیت اختالل ایجاد دالیل

  

 نمحققی ولی باشد،نمی مشخص کامل طوربه هنوز فرد در وابستگی هایویژگی ایجاد دالیل

 .دانندمی موثر را را محیطی عوامل نیز و ارثی هایپایه و زیستی آمادگی چون عواملی

  

 اختالل بروز احتمال دهند،می نشان خود از ترس و محتاط خوی و خلق کودکی در که کودکانی

 راباضط اختالل نرخ هاخانواده این در. است بیشتر آنها در بزرگسالی در وابسته شخصیت

. نندکنمی تعیین را ما سرنوشت هاژن اما. است باالتر اجتنابی شخصیت و فوبیا منتشر،

. دبگیر شکل وابسته شخصیت اختالل تا باشد داشته وجود باید نیز محیطی هایویژگی

 زا بیش مراقبت و حمایت: از است عبارت وابسته شخصیت مستعد هایخانواده هایویژگی

 برای االب استانداردهای تعیین استقالل، بر کمتر تأکید والدین، زیاد کنترلگری والدین، اندازه

 بطروا و اجتماعی هایموقعیت در شدن تحقیر کودک، به ناکافی عشق و توجه ابراز و موفقیت

 .خود هایتوانایی درباره دودلی ایجاد نتیجه در و فردی

  

 ردیف آنکه تا باشند مطیع است بهتر کنند باور آنها که شودمی باعث تجربیات این تکرار

 بیشتر انزن. کندمی وابستگی به تشویق را زنان نیز فرهنگی شرایط. شوند تنها و طلبرقابت

 .کنندمی دریافت شخصیت اختالل تشخیص مردان از

  

  وابستگی درمان هایراه

 خانه، خرید زمینه در. هستید متکی دیگرانبه هاییحوزه چه در که کنید مشخص باید.۱

 یانب دیگران، با اجتماعی ارتباطات شغل، و درآمدزایی بانکی، و اداری کارهای انجام رانندگی،

 کردن روشن از پس.  … و فرزندان تربیت خانه، امور مدیریت خود، هایخواسته و نیازها

 شخصم درمانگر بهمراه یا تنهاییبه خود برای را تکالیفی تا است الزم خود، در وابستگی حوزه

 . کنید
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 هیچ که دباش سبک آنقدر نه و نیایید بر آن عهده از که باشد سنگین آنقدر نباید تکالیف این

. کنید شروع کردن خرید از توانیدمی مثال طوربه. نکند ایجاد شما در را فشاری و اضطراب

 تدااب اید،بوده متکی دیگرانبه همواره و ایدنداشته زمینه این در ایتجربه هیچ پیشتر اگر

 مراحل در را گاز اجاق و تلویزیون مانند بزرگتری خریدهای و بروید کوچکتر خریدهای سراغ

 آماده و رفته باال کوچکتر خریدهای اثر در شما نفسبه اعتماد میزان تا دهید انجام بعدی

 بیشتر چقدر هر. باشدمی صادق هاحوزه همه درباره قانون این. شوید بزرگتر خریدهای

 راحلم و شودمی بیشتر شما نفسبه اعتماد باشید، داشته را مختلف کارهای انجام تجربه

 انجام نحوه تولد زمان از کس هیچ که بگویید خودتانبه. دهیدمی انجام ترراحت را بعدی

 دهبو خود برای یادگیری فرصت ایجاد و خطا و آزمایش از پس تنها و است نبوده بلد را کارها

 و کنم عمل عالی اول دفعات در نیست قرار نیز من پس است، فراگرفته را امور که است

 رانجب توانایی و شودنمی فاجعه نیز اشتباه بروز صورت در. باشم نداشته اشتباهی هیچ

 .دارم را آن کردن

  

 برای کنمم جای تا. بردمی باالتر را شما نفسبه اعتماد احساس ای،مستقالنه گیریتصمیم هر

 رهدربا بیشتر چقدر هر. کنید تأییدطلبی دیگران، از زیاد جوی و پرس با نباید امور انجام

 خود اتتصمیم به بیشتری اعتماد کنید، گیریتصمیم دیگران تأیید بدون مختلف موضوعات

 اطنق تصمیمی، هر و ندارد وجود درست تصمیم یک تنها که کنید درک باید. کنیدمی پیدا

 در و دهندمی نظر خودشان قضاوت اساس بر تنها نیز دیگران و دارد را خودش ضعف و قوت

 یادآور خودبه. دارید آگاهی خودتان به نسبت همه از بیشتر که هستید شما این نهایت

 زیرا ،نیست تصمیم بهترین لزوماً اگرچه شده، اتخاذ خودتان توسط که تصمیمی که شویدمی

 اسبنامن تا مناسب از طیفی در تنها تصمیمات همه و نیست تصمیم بهترین تصمیمی هیچ

 از ترمناسب هایتاناولویت و نیازها از شما بیشتر آگاهی جهتبه احتماالً ولکن گیرند،می قرار

 .بود خواهد تصمیمات باقی
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 دبای شما. است خود شناختی خطاهای با مقابله و آگاهی دهید، انجام باید که دیگری اقدام.۲

(. کنید مطالعه را شناختی خطاهای مقاله) کنید مقابله خود توانایی عدم شناختی افکار با

 و خورممی شکست -آیمنمی بر آن پس از -است سخت موضوع این خیلی: همچون افکاری

 هاآن شما اکنون و است گرفته جای شما ذهن در کودکی از که هستند غلطی افکار اینها.  …

 شما. ندارید آنها بودن واقعی بر شاهدی هیچ درحالیکه دارید، قبول حقیقت عنوانبه را

 کردن پیدا از است عبارت که ایدکرده اتخاذ خود برای را راهکاری غلط، افکار این دلیلبه

 کردن تجربه هایموقعیت در را خود کمتر و او به کردن تکیه و شما از مراقبت برای شخصی

 .ایدداده قرار یادگیری نتیجه در و امور

  

 کنیدیم فکر شما مثال، طورب. بنویسید را افکار این معایب و مزایا افکار، این با مقابله برای

 اهدیش چه ببینید و کنیدمی بررسی را خود ناتوانی باور. هستید مهارتکم و ناتوان فردی که

 .اردد شما برای معایبی و مزایا چه فکر، این به داشتن باور که کنید بررسی. دارید آن برای

  

 اب تا شودمی باعث. نروند پیش بدی نحوبه امور و نخورم شکست تا شودمی باعث: مزیت

 و دیگریبه کارها سپردن مواقع از بسیاری: معایب. نشوم تنها و بمانم ارتباط در دیگری

 یادیز هزینه دیگران بر تکیه. خورمنمی شکست من که کندنمی تضمین آنها از تأییدطلبی،

 مبپوش چشم خودم نیازهای از و باشم مهربان و فرمانبه گوش مجبورم جمله از دارد، من برای

 را امور کردن تجربه جرات هیچگاه شودمی باعث باور این. بمانم دیگری محتاج همیشه و

. است من باور تنها این. ندارم خودم بودن ناتوان برای شاهدی من آنکه ضمن. ندهم خودمبه

 امشده وارد که امور از بعضی در بالعکس،. امنداده قرار تجربه محک در را خود هیچوقت

 .(بنویسید را آن هایمثال) امکرده عمل خوب

  

. زندمی تخمین آن واقعی حد از کمتر را هایشتوانایی وابسته، فرد که است ذکربه الزم

 بگویید خودبه و است شما فرض پیش از بیشتر تانتوانایی که شوید یادآور خودبه بنابراین

  باید من. کنممی توصیف اندک مهارت دارای و توانکم را خود که است من غلط باور این که
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 .شودمی بیشتر من هایمهارت اندک اندک که دانممی و بیازمایم را هایممهارت و هاتوانایی

 .گیرممی یاد آنگاه و کنم تجربه تا است الزم دیگر هایانسان همه مانند من زیرا

  

 صورت در کنندمی فکر که است آن وابسته شخصیت اختالل دارای افراد دیگر غلط باور

 خطای از این. است رابطه بدون و جدا فردی مستقل، فرد و شوندمی تنها شدن، مستقل

 معایب و مزایا باید نیز مورد این در. است امور دیدن صد و صفر یا نگریقطبی شناختی

 .بنویسید را شدن مستقل

  

 دهم، انجام را هایممسئولیت و کارها خودم و باشم وابسته همسرم به کمتر اگر: معایب

 آنقدر دیگر احتماالً شدن مستقل صورت در. گذرانممی همسرم با را کمتری زمان آنوقت

 نهاییت احساس خیلی شوم، مستقل اگر. افتدمی خطربه امرابطه و بود نخواهم امرابطه فکربه

 .کنممی

  

 معنای به شدن مستقل. دهم انجام همسرم با توانممی که است دیگر کارهای خیلی: مزایا

 ابستگیو و است وابسته دیگران به حدی تا نیز مستقل فرد حتی بلکه باشد،نمی شدن تنها

 .هستند طیف یک استقالل و

  

 را دیفر هایویژگی بگیریم، نظر در بردار یک سر دو را مطلق استقالل و مطلق وابستگی اگر

 را تاس وابسته شخصیت اختالل دارای دیگر، تعبیر به یا و است مطلق وابستگی دچار که

 . دادیم توضیح
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 :از است عبارت هستند، مطلق استقالل دارای که فردی هایویژگی اما

  

 .دهدمی انجام تنهایی به را کارها همه .۱

 .گیردمی دیگران نظر گرفتن نظر در بدون و تنهایی به خودش را تصمیمات همه .۲

 .کندمی بیان دیگران بر تأثیرش گرفتن نظر در بدون را رسدمی فکرشبه چه هر .۳

 .است توانا و مستقل کامالً .۴

 .ندارد نیازی کس هیچ به .۵

 .است تندخو و خشن .۶

 .است افتاده جدا و تنها .۷

  

 ید،بیفت بام سوی آن از که نیست آن شدن مستقل از منظور کنید،می مالحظه که همانگونه

 خودش هایتوانایی درباره آنکه عین در که گیردمی قرار حد دو این بین نرمال انسان بلکه

 زا بعضی در ولکن بیاید، بر خود امور پس از است قادر تنهایی به که داندمی و دارد یقین

 بیندهن ولکن) گیردمی نظر در را دیگران نظر. کندمی همکاری و مشورت دیگران با امور

 شدن ناراحت از نگرانی بدون و آزادانه را خود مخالفت و نظر نیاز، هنگام در(. باشدنمی

 .گیردمی مشورت و کمک دیگران از امور بهتر انجام برای. کندمی بیان دیگران

  

 : است زیر گانهسه هایمهارت تقویت استقالل و خودبسندگی حس ایجاد دیگر راه.۳

 :  خوداظهارگری  (1

 در گفتن نه و شدن طرد و دادن دست از ترس بدون خود نیازهای و هاخواسته بیان

 در خود هایهدف و هااولویت گرفتن نظر در و ندارید کار آن انجام به ایعالقه که هاییزمان

 زندگی،
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 :  گیریتصمیم قدرت( ۲

 که دانیدب باید. است دیگران از بیشتر نه و کمتر نه شما گیریتصمیم توان که بدانید باید

 کنیدمی تمرین و پذیریدمی را کردن اشتباه ریسک شما. کند اشتباه دارد امکان انسانی هر

 به که گیریدب یاد باید. بگیرید تصمیم دیگران نظر پرسیدن و تأییدطلبی بدون و تنهایی به تا

  بیاورید، ایمان خود گیریتصمیم قدرت

 :  مساله حل قدرت( 3

 والًمعم. نرود پیش کنیدمی فکر که آنگونه کارها مواردی در دارد امکان گیریتصمیم از پس

 و دهکر بررسی را هامشکل. کنید مقابله مشکلی هر با تا هستید آماده پس. است همینطور

 .ددانیمی یادگیری روند را خطا و آزمایش. بگیرید را ممکن تصمیم بهترین کنیدمی سعی

  

 ار مشکل افراد اکثر زیرا کنید؛می تعریف دقیق طوربه را مشکل ابتدا مساله، حل روش در

 هچ شد، شروع کجا و کی چیست، مشکل بپرسید خود از. کنندمی درک ناقص و مبهم خیلی

 آنکه بدون را ممکن هایحلراه تمام بعد، مرحله در دارند؟ نقش مشکل بروز در کسانی

 ره محاسن و معایب نهایت، در. بیاورید ذهنبه باشید، داشته آن بد و خوب درباره قضاوتی

 با را آن نتایج خود، انتخابی حلراه اجرای از پس. کنید ارزیابی و بررسی را روش

 ررسیب را موانع نرسیدید، مطلوب نتیجه به که صورتی در. کنید مقایسه خود هایپیشبینی

 .کنید تکرار را باال سیکل مجدداً و کنید

  

 مهارت کنترل :( 4

 منظور بدین. کنید کسب نیز را خود کنترل مهارت باید وابستگی، هایویژگی بر غلبه جهتبه

 هر انجام از پیش کنید،می کار خود وابستگی ویژگی بر که ایدوره طول در تا است الزم

 و کنید ثبت را خود رفتارهای مدت و شدت( تنهاییبه کردن خرید مثال طوربه) تمرین

 را آن واقعی نتیجه تمرین، انجام از پس. بنویسید تمرین هر انجام نتایج از را خود پیشگویی

 .بنویسید نیز
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 ایدار افراد. باشدمی چه رفتار هر برای واقعی استاندارد کنید درک که است آن بعدی نکته

 باید ردف مثال، طوربه. دارند ایبینانهغیرواقع استانداردهای معموالً وابسته شخصیت اختالل

 بیطلاطمینان از ناشی آنکه یا و است واقعی دیگران از کمک طلب به او نیاز آیا که کند درک

. یدباش داشته خود از وصول غیرقابل و باال استانداردهای انتظار نباید شما. باشدمی او در

 .کنید تهیه درمانگر یا و دیگری کمک با را معقولی استاندارد باید شما

  

 هادیتوانمن با مطابق خودتان که استانداردهایی به وصول از پس باید شما آنکه، آخر نکته و

 شویقت و تحسین منتظر نباید شما. کنید تشویق را خودتان ایدکرده تعریف خود هایویژگی و

 به الح عین در. کنید  تشویق را خود باید خود، استانداردهای اساس بر بلکه باشید، دیگری

 .است زمانبر فرایندی بهبود، که کنید یادآوری خود

  

 :  اضطراب کنترل( 5

 اضطراب تا است الزم و کندمی زیادی اضطراب احساس فرد معمول طوربه درمان، حین در

 با را خود بتواند و گردد هاتمرین انجام بر قادر بتواند تا کند کنترل نحویبه را خود

 ریتمدی را خود اضطراب بیشتر هرچقدر. کند مواجه تدریجی طوربه زااضطراب هایموقعیت

 رابطه این در بیشتر آگاهی برای. داشت خواهید بیشتری مستقالنه کارهای انجام توان کنید،

 شوید، آشنا آن درمان هایراه و اضطراب هاینشانه با چیست؟ اضطراب مقاله به توانیدمی

 .کنید مراجعه

  

 :  اجتماعی هایمهارت فراگیری.( 6

 شخصیت اختالل دارای افراد از گروهی که است مواردی جمله از اجتماعی مهارت کمبود

 رارق اجتماعی تعامالت معرض در را خود کمتر آنکه دلیلبه آنها. برندمی رنج آن از وابسته

 برید،می رنج مشکل این از نیز شما اگر. ندارند را زمینه این در الزم نفسبه اعتماد اند،داده

 .کنید مطالعه را اجتماعی نفسبه اعتماد افزایش برای سریع راهنمای مقاله تا است الزم

 


