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<Ùæù]<h^fÖ]< <

sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@
<íè^ÛjÂý]< <

íè^ÛjÂý]<Ìè†Ãi< <
< <

<íè^ÛjÂý]<Å]çÞ_V< <
_J<<Í]†ù]<‚Â<oéu<àÚV 

  إعتمادية من جانب واحد: أوالً
  إعتمادية من الطرفين       : ثانياً

h<J^ÛjÂý]<íéÂçÞ<oéu<àÚ<V< <

  اإلعتمادية الكيماوية.أوالً

 اإلعتمادية السلوكية. ثانياً

  عتمادية االجتماعية اإل. ثالثاً
  

íè^ÛjÂ÷]<íé’~Ö]<l^Ë‘]çÚV< <
<GäË]çÂ<æ<åÓËi< 
<G<äi^éÒç×‰ 
<G<äi^ÎøÂ< <

 
<á^Úý^e<^ãjÎøÂæ<°Ïâ]†¹]<»<íè^ÛjÂý]< <

< <

<àÚ‚¹]<ì†‰_<àÚ<íé×ÛÂ<l^ÏéfŞi( Psychodrama )< <
< <

tøÃÖ]< <

@@
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<íè^ÛjÂý]< <

  :تعريف اإلعتمادية 
االعتماد على البيئة المحيطة أي الخارجية لتحقيق االتزان يقول علماء النفس أن اإلعتمادية هي 

  .الداخلي المفقود

وفي هذه الحالة يفسرون البيئة الخارجية التي يستسهل اإلنسان اللجؤ إليها بأنها قد تكون مواد مخدرة 

أو سلوك قهري أو عالقات غير سوية وفسروا أيضا عدم االتزان الداخلي بعدة تفسيرات وتبريرات 

  .الناحية النفسيةمن 
    

  :تفسري اإلعتمادية يف ضوء نظريات علم النفس و علم االجتماع 
אאאאאאאW 

خلل في التنشئة االجتماعية يشعر الفرد بأنه البد أن يكون معتمداً على شيء ما أو شخص ما   .١

 .ياةليكون له هو قيمة في الح

W   * فالن  زوجةفالنة بنت فالن ـ أم فالن ـ  (المرأة البد تنسب إلى رجل ما(  

  )النجاح، العمل، المستقبل المهني  (الرجل يعتمد على * 

  . خر تصبح له قيمةآالصفر ليس له قيمة في ذاته و لكن إذا وضع على يمين رقم *     

  . بأي شيء في سبيل هذه العالقةالمرأة مستعدة للتضحية *   - :خطورة هذا التفسري

  .الرجل يضحي بكل شيء في سبيل النجاح*                            

 .)نظريات التحليل النفسي  (صراع داخلي بين الوالد و البالغ و الطفل  .٢

في  (الطفولة تؤدى إلى إحباط أو كبت أو مرض الطفل الداخلي  في الصدمات النفسية العاطفية

 تعيد تكرار نفس أنماط السلوك ) بعد سن الرشد ( وسلوكيات توجهات إلى وهذا يؤدي)  العقل الباطن

  ). مرة أخرىالداخلي ظهور الطفل (

  : كامن )سلوكي / عاطفي  (االعتمادية نظام دفاعي  .٣

و يشبهونه بنظام المناعة التي  للبقاء على قيد الحياة في أسرة مضطربةنقوم بتنبيهه في طفولتنا 

إلنسان بعد تطعيمه أي أننا نقوم في الطفولة باستثارة هذا النظام داخلنا لكي يقينا من يكتسبها ا

  : االنهيار نتيجة الضغوط الشديدة التي نتعرض لها في الطفولة و يأخذ هذا النظام أحد شكلين

  .و يأخذ اإلنسان في هذه الحالة صورة الضحية )االعتمادى التقليدي  (دفاعي سلبي   . أ

                        يأخذ اإلنسان صورة الشهيد أو الحالة هذه وفي )االعتمادى المقنع  ( دفاعي هجومي  . ب

 ) االعتمادي المضاد (
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  والسبب في تنبيه هذا النظام الدفاعي هو أن األسرة المضطربة أصابت الطفل 

  من خالل فأصبح عليه أن يتأقلم مع هذه الحياة كثيرة في الماضيعاطفية  بجروح

  .هذا النظام الدفاعي 

 : )تنشأة الفرد  (ظام األسرى خلل في الن .٤

يعتبر الدور األساسي لألسرة تجاه الفرد هو تنشئته في بيئة صالحة تساعده منذ طفولته على 

تفهم دوره وأدوار اآلخرين ومسئولياته ومسئوليات اآلخرين أي أنها تغرس فيه منذ الصغر أن 

ه األسرة أوالً ثم تجاه المجتمع له حدوداً ولآلخرين أيضا حدود فينشأ عارفا حقوقه وواجباته تجا

  .واألهم من ذلك أن يصبح مستقراً نفسياً وعاطفياً وروحياً أيضاً

ويقسم بعض علماء االجتماع األسرة إلى ثالثة أنواع أو ثالث درجات من حيث استقرارها 

وطبعاً أفضلها هي األسرة المثالية ويمكن استنتاج مواصفاتها من المقارنة بين مواصفات 

رة المريضة واألسرة المتزنة ونعني باألسرة المتزنة األسرة التي تقوم بالحد األدنى األس

  .     بواجباتها لالحتفاظ فقط بالشكل األسري
  ) :تنشئة الفرد ( خلل يف النظام األسري   

  òšíŠ½a@ñŠþa@@@@@@@
òiŠİš½a@ëc@@

òãŒn½a@ñŠþa@@òîÛbr½a@ñŠþa@@

السلطة . ١

  .س عليهاوالتناف

 كل أيتوجد سلطة  ال -

  .يفعل ما يريد فرد

  ال يوجد قانون في -

  .األسرة

سلطة مسيطرة أو  -

  .تنافس على السلطة

  يوجد قانون و لكن ال -

  .يطبق بعدالة

تحترم و توجد سلطة -

  .بمحبة

 يطبقو قانون وجدي -

 .بمرونة

األدوار . ٢

  .داخل األسرة

األدوار غير واضحة  -

  .بةوقد تكون مقلو

- @ÞbrßZ) هم األطفال 

  )المسئولون عن والديهم

األدوار واضحة و  -

  لكنها

حسمجامدة جداً وال ي 

 بتجاوزها مهما كانت

  .الظروف

األدوار واضحة وهناك  -

 .بينهم تعاون باذل

  )اآلخر  كل واحد يكمل (

  .المسئولية. ٣

كل واحد يلقى  -

المسئولية على اآلخر 

وبالذات في حاالت 

  .الفشل

 محددة المسئوليات -

  يؤدي و عسير والحساب

في  الشديد الحذر إلى ذلك

  .التعامالت

بالمسئولية  الكل يحس -

  .بإيجابيةيشارك فيها و
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  .الخصوصية. ٤
ال توجد خصوصية و هذا  -

@@.يؤدي إلى كثرة المشاكل

الالزم  الخصوصية أكثرمن -
 أفراد تباعد إلى يؤدي و هذا

  . األسرة
اآلخر ال أحد يعلم عن (-

@)شيئاً

  كل واحد يحترم -

@@.يقدر خصوصية اآلخر و 

  .التواصل. ٥
  

يفهم  أن فرد كل من مطلوب -
 اآلخر هذا يعبر أن دون اآلخر

 يؤدي وهذا صراحة رأيه نع
 البيت ترك أو إلى الخصام

 واحد كل معرفة عدم نتيجة

  .اآلخر بمتطلبات

 ليس هناك تواصل و لكن -
. هناك كالم في اتجاه واحد

أو  حوار و ليس )وامرأ(
  .تواصل

كل واحد يعبر عن رأيه  -
صراحة و من  حق اآلخر 
أن يوافق على هذا الرأي 

أو يرفضه من خالل 
المناقشة العقالنية و احترام 

 .المشاعر

  .دال يوج  .اإلحترام. ٦

 اإلحترام لصاحب السلطة -

  .  فقط
 أو إحترام شكلي ينتهي -

  . عند االختالف
 لكن و المبالك إحترام أو -

التصرف يدل على عكس 
  .ذلك

االحترام متبادل بين جميع  -
.أفراد األسرة  

  
  

  
@@@@@@@òšíŠ½a@ñŠþa

òiŠİš½a@ëc@@
òãŒn½a@ñŠþa@@òîÛbr½a@ñŠþa@@

اإلحساس . ٧
  بالواقع

  

  إنكار الحقائق و الواقع  -
  والهروب للخيال    
  .وأحالم اليقظة   

اقع     محاوالت تجميل الو -
  نحن "على غير الحقيقة   
  أفضل  ،أفضل أسرة   
  ....".تربية  

االعتراف بسلبيات الواقع  -
.و إيجابياته  

التوقعات . ٨
  المستقبلية

  ألن ( توقع الشر دائماً  -
  ) الجميع يعيش في غابة   
  إساءات، خيانة، (  
  ...)تعدى  

  المفهوم السائد هو أن  -
  يرة الطبيعة البشرية شر  
  وتحتاج إلى سيطرة جامدة   
  وكبت شديد و هذا يؤدي   
  .إلى رقابة شديدة منفرة  

التوقعات متفائلة و  -   
.الواجب موجود الحرص  

 
 

  المشاعر. ٩

  المفهوم السائد هو أن  -
        .     المشاعر خطر  
  ال تعبير عن المشاعر   -
).                  السكوت(  
  عبير مبالغ فيهأو الت -

  شق المالبس ، لطم (    
  .....).الخد ، العدوانية ،  

  هناك مشاعر مقبولة و  -
  مشاعر مرفوضة و    
  المتوقع هو العقاب البدني    
  أو النفسي عند التعبير    
عن المشاعر السلبية           

  .المرفوضة
- Þbrß" : حد يزعل من

  "!؟ماما

المشاعر حق لكل فرد و لكن 
 يه اريقة التعبير عنهط

.المقبولة أو المرفوضة  
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                  تقسم اإلعتمادية بطريقتين إما من حيث عدد األطراف أو من حيث :أنواع اإلعتمادية 

   .و سندرس كل منها بطريقة مبسطة، على ماذا يعتمد اإلنسان  نوعية اإلعتمادية أي
 :من حيث عدد األطراف .أ 

وفي هذه الحالة يكون اإلعتمادي إما سلبياً و يلقب أيضاً  :دإعتمادية من جانب واح: أوالً       

  . باإلعتمادي التقليدي أو يكون هجوميا و يلقب باإلعتمادي المقنع ألنه ال يظهر إعتماديته صراحة
   

  )مقنع ( إعتمادي هجومي  )تقليدي ( إعتمادي سلبي     
 بال يح/ يبلع اإلساءات / يتسول الحب   عاطفته

ر بألمه الشخصي بل قد يتلذذ ال يشع/ نفسه 
  به

/ ينتقم من اآلخرين / يفرض الحب 
بألم  رال يشع/ مرضياً  حباًيحب نفسه 
  اآلخرين

يخفى قوته و يبالغ في / ال يثق بنفسه   تفكيره
  يسهل استغالله/ يترك حقوقه / ضعفه 

/ يخفي ضعفه و يبالغ في قوته / مغرور 
  يستغل اآلخرين/ يأخذ حقوق اآلخرين 

  
  عالقاته

يحتمل اآلخرين أكثر / من السهل التحكم فيه 
  يعطى بسهولة و يأخذ بصعوبة / من الالزم 

يناور لكي يحتمله / يتحكم في اآلخرين 
يأخذ بسهولة و يعطى / اآلخرون 
  بصعوبة

    

     

         :إعتمادية من الطرفني: ثانياً

  ) إعتمادية متواطئة ( وتسمى أيضا  - 

 .إعتمادية متواطئة= إعتمادي تقليدي + ي ـ إعتمادي تقليد 

    إعتمادية متواطئة= إعتمادي مقنع   + ـ إعتمادي تقليدي  

K@òÃìzÜß@@Zالتواطؤ يعني التعاون في االتجاه السلبي أو في اتجاه الخطأ.  

حتيـاج موجـود   و في هذا النوع من اإلعتماد يفعل كل طرف نفس الشيء مع الطرف اآلخر ألن اال 

  . ينلدى الطرف

وتكون العالقة في هذه الحالة مليئة باالستغالل المادي أو الجنسـي وربمـا اإلسـاءات واإلهانـات     

عـد  وتمر هذه العالقة بفترات ضعف وفترات قوة تظهر في صـورة ب " القط يحب خناقه " والضرب 

  .وتقارب
  : عتمادمن حيث نوعية اال. ب

لى ثالثة أنواع فإما أن يعتمد الشخص على المواد تقسم اإلعتمادية من ناحية ما يعتمد عليه الشخص إ

و تسمى في هذه الحالة إعتمادية كيماوية أو يعتمد على بعض السلوكيات الثابتة أو يقيم بعض  المخدرة

>>>.العالقات اإلعتمادية المتبادلة مع شخص آخر إعتمادي <
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  :عتمادية الكيماويةاال.أوالً

 .عتماد على المواد المخدرةو تعني اال 
@JbèÏa†çcZ@@

  .  )الوالد و الطفل و البالغ  (طبقا لنظرية  )تخديره  (تهدئة مشاعر الطفل الداخلي . ١          

طبقا نظرية  )حتى ال يذكره الحاضر بمشاعر الماضي المؤلمة(تغييب نفسه عن الحاضر . ٢

  . )الحرمان من العواطف في الطفولة ( 

 )السيكوديناميك  (طبقا لنظريات  )لعدم وجود سند آخر (يات الهروب من مواجهة المسئول. ٣          
@JbçŠçbÄßZ@@

مـن خـالل   علـى مشـاعره    لمحاولة السيطرة (دمانية سلوكيات قهرية السلوكيات اإل .١

 )إلي قهرية ممارسات ثابتة تتحول 

كنوع من التعبير عن الفشل في الحصول على مـا   )غير الجادة (كثرة محاوالت اإلقالع  .٢

 .يريده
 :اإلعتمادية السلوكية. نياًثا
@JbèÏa†çcZ@@

       .إشباع الجوع الداخلي للعواطف المفقودة أثناء فترة الطفولة .١
     .مان و القبولإشباع الطفل الداخلي الباحث عن الحب و األ .٢
@JbçŠçbÄß@Z@@

 .)مجرد رؤيته أو رضاه عنه  (إيمان اإلعتمادي بأن سعادته تتوقف على شخص معين . ١      

 المبالغة في خدمته،ال يعيش (الشعور بأنه مسئول بشكل مبالغ فيه عن سعادة هذا الشخص . ٢      
 .)هذا الشخص  ءإال لنوال رضا

غالباً ال تقابل خدماته بما ينتظر من  (سرعان ما تتحول هذه العالقة إلى كراهية و عداء . ٣      

 .اإلعتمادىه لك لعدم إدراك الطرف الثاني لهدفوذ ).... حب و اهتمام و
  : اإلعتمادية االجتماعية . ثالثاً

  .تسمى أحيانا باإلعتمادية المتواطئة أو إعتمادية العالقات
  
@JcbèÏa†ç@Z@@

  .ـ تهدف العالقة اإلعتمادية بين شخصين إعتماديين إلى الحصول على اإلشباع العاطفي     
@JbçŠçbÄßZ@@

 .عالقة قهرية ادمانية .١
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@òÜrßcZ  *إهانات،من إساءات، هذه العالقة  ابة تستمر برغم ما فيعالقة بين شاب وش  

  .ضرب، استغالل مادي وجنسي 

أنا أحبه برغم إني عارفه أنه بيضحك علي و بيستغلني لكن موش قادرة " شابة تقول *         

ويكون السبب هو االحتياج الشديد للحب واالهتمام حتى ولو كان مزيفاً وهنا ".أسيبه 

هذه الشابة ونسميها ادمانية ألنها ال تستطيع  رغبةألنها ضد قهرية  العالقةنسمي هذه 

  .   االستغناء عنها

عدم الثقة بالنفس وهذا يؤدي إلى إحساس بصغر النفس ويكون ما بداخل هذا الشخص هو  .٢

 .ولذا تستمر هذه العالقة لفترة طويلة" يكفي أن لي قيمة عند هذا الشخص على األقل " 

 .ن و ينتج عن ذلك كثرة المشاكل معهمعدم الثقة باآلخري .٣

 . وهذا يؤدي إلى ظهور حب التملك )اآلخرين بنتيجة عدم الثقة بالنفس و  (الغيرة الشديدة  .٤

 .التقلب الشديد بين الرومانسية و العنف .٥

 عو هنا يمكن القول أن الطرفين يحتاجان إلى األمومة واألبوة واإلعتماد فيظهر الصرا

  .داخليين و يفشل الطرفان في تبادل األدوارالحاد بين الطفلين ال
 @ÞbrßZ   الزوج يحب زوجته جداً ويقول إنه ال يستطيع الحياة بدونها وهي تقوم بإهانته

بأبشع األلفاظ وقد تتعدى عليه و قد يحدث هذا أمام أطفالهما وفي المقابل تقول 

رغم أنها موظفة و  (تعتمد عليه مادياً ألنها  الزوجة أنها التستطيع االبتعاد عنه

وهو يستغل هذا مستواه االجتماعي قدمه لها لذي يلتبدو بالمظهر ا )دخلها كاف 

     .االحتياج المادي و يحاول التقتير عليها مادياً

 .عالقة ال تحترم الحدود أو الخصوصية .٦

 : و هذه قد تأخذ أحد شكلين إما 

ة من الطرفين و بالتالي التداخل أكثر من الالزم ألن هناك احتياجات عاطفية كثير •

ة دون ظحيحاول كل طرف أن يتدخل في أدق تفاصيل حياة اآلخر و ال يترك له ل

 . تعليق أو رأي

نتيجة عدم ثقته في الطرف اآلخر وفي  (الحدود بين الطرفين جامدة و متعسفة  •

  )اآلخرين أيضاً 

 @ ÞbrßZ لماذا " عة قائلةعلقت أحد الشابات على خطيبها أثناء وقوفهما معاً وسط مجمو

رغم أن مكان تواجد هذه الخطيبة يحتم على " تحيى فالنة قبلي في المجموعة 

 )نظراً لوجودها في آخر المكان  (   خطيبها البدء بتحية اآلخرين 
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 )خر بهدف السيطرة على الطرف اآل (تستغل كل الوقت و أي وقت  .٧
 

  :مواصفات الشخصية االعتمادية
  

@Jتفكيره و عواطفه@Z ن أهم في حياتي اآلخرو (تقييمه لذاته منخفض للغاية  .١(  

  .يثق أن سعادته متوقفة على اآلخرين. ٢                        

  .دائما يفكر بطريقة الضحية و يفرح بهذا الدور. ٣                       

عبير عنها ألنها يجيد كبت مشاعره لدرجة أنه قد يفقد القدرة على الت. ٤                       

  .مؤلمة جداً

  .يشعر بالذنب إذا دافع عن نفسه. ٥            
@@@@@@J@@@هسلوكيات@@@@Z يحاول السيطرة على مشاعره من خالل سلوكيات قهرية. ١.  

  .ال يحتمل االنتقاد. ٢          

  .يخاف من السلطة وبالتالي إما يتجنبها أو يحاول إرضائها. ٣          

  )بالعقل الباطن  (أثناء الطفولة يحاول تسيير أمور حياته كرد فعل لحياته . ٤          

  .مواقف حياته تنقلب من النقيض إلى النقيض. ٥           
@@@@@J@@@عالقاته@@@@@Z@@أو يقع تحت سيطرة اآلخرين  (ين يحاول السيطرة على اآلخر. ١(  

خوفاً من  (ي شيء لالحتفاظ بعالقاته مع اآلخرين من الممكن أن يفعل أ. ٢                        

  )الهجر والوحدة شاعر م

  ) ةينحتى و لو بطريقة مه (ى شكل يتطلع إلى إرضاء اآلخرين بأ. ٣                        

  .يعانى من الشعور الزائد بالمسئولية عن اآلخرين. ٤                        

  .غاضبينيخاف من األشخاص ال. ٥         
  

  :اإلعتمادية يف املراهقني وعالقتها باإلدمان 
 .كل أنواع اإلعتمادية قد تقود إلى اإلدمان .١
العالقات اإلعتمادية ليست قاصرة على العالقات بين الجنسين ولكنها أكثر حده بين الجنسين  .٢

 .لوجود عواطف الحب الرومانسي و الحب الجنسي
و باألخص البنات في سن المراهقة أمر شائع ورغم أن  العالقات اإلعتمادية بين الجنس الواحد .٣

يمنع التورط في عالقات مع الجنس اآلخر إال أن هذه العالقات قد تصل إلى حد   هذا قد 
هذا قد يؤدي إلى تورط في أعمال خطأ أو ينتج عنه جروح  يصعب معه إيجاد حدود لها و

  .عميقة في حالة االنقطاع عن هذه العالقة

  إلعتمادية المتواطئة نفسها هي سبب الوقوع في اإلدمان أو الممارساتقد تكون ا .٤
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  .الجنسية الخاطئة 
  .في مرحلة العالج و التعافي من اإلدمان تقود اإلعتمادية المتواطئة إلى االنتكاسة وبسرعة .٥

في معظم االنتكاسات تكون اإلعتماديات المتعددة هي السبب الرئيسي لعدم تكملة مشوار  .٦

 .العالج
 

  :( Psychodrama )بيقات عملية من أسرة املدمن تط
في أسرة المدمن المضطربة يوجد سيناريو غير مكتوب و لكنه مسجل في العقل الباطن لمعظم أفرد 

أنها دون أن يدروا ( األسرة يتحكم في تصرفاتهم دون أن يدركوا و يأخذ بعض أفراد األسرة أدواراً 

 نعليها و يرفضو نكتوبة و قد يقتنعون بهذه األدوار و يتأقلموفي مسرحية غير م  )نتيجة اعتماديتهم 

. أيضاً التخلي عنها  
 أمثلة لهذه األدوار: 

  .كبش الفداء. ٣                      .المهرج. ٢           .البطل المنقذ. ١

 .مهديء العاصفة. ٦      .الطفل المنسي. ٥                       .الشهيد. ٤

  .الناصح. ٨                     .   الناقد. ٧

  :العالج
أي اإلقرار بأن هناك  :) من خالل التفكير( االعتراف بالمشكلة من خالل كسر حاجز اإلنكار  - ١  

 .عواطف الطفولة المفقودة أو السلوك القهريمشكلة في 

 :)من خالل التفكير  (توديع الماضي  - ٢  

 .أو صواباً قتناع به سواء كان خطأحدث و اال مراجعة حياة الماضي و الطفولة و إقرار ما

وهنا يمرالمتعالج بعدة مراحل هي  :)من خالل التفكير و المشاعر( التعامل مع ألم الفقدان  - ٣  

  ) الغفران / المساومة /االكتئاب  /الغضب  /الصدمة واألفكار (

ïmłÛ@émaŠí†Ôm@Þý@åß@ÝyaŠ½a@êˆç@¿@ÝßbÈnÛa@æìØí@ëZ 
  .ما فقدته نتيجة االعتمادية. ب                         .ما فقدته كطفل. أ           

  )وما قد أفقده ( ه نتيجة الشفاء ما سأكسب. ج          

  :)من خالل التفكير و السلوك ( مواجهة السلوكيات القهرية  -٤    

  )العالقات اإلدمانيةالتعامل مع  /دراسة فوائد وأضرار كل سلوك إدماني  (التحكم في السلوكيات 

  :تقييم عالقاتي الحالية ثم محاولة تعديلها على أسس سليمة سواء كانت هذه العالقات -٥      

  .مع السلطة -  .                           خرمع الجنس اآل -

  .مع اهللا -             .                         مع الذات -
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  )عن الصواب و الخطأ / عن النفس و اآلخرين  (جديدة األفكار و المفاهيم ال -٦      

   )ألن كل عالقة صحيحة يتبعها مسئولية ( تحمل مسئولية العالقات الصحية  -٧      

  .االلتزام بالنمو الروحي المستمر -٨      

إذا  إيجادها من خالل التعرف على الحدود إذا كانت ال تزال موجودة أو( إعادة تربية النفس  -٩      

   ).كانت مفقودة

االعتراف ( " ليس ما اشعر به هو أنا ،عواطفي شيء و شخصي شيء آخر" الحدود العاطفية  •

 )بالمشاعر دون أن أصبح ضحية لها 

 "......... أنا لست ما افعل ، تصرفاتي شيء و شخصي شيء آخر " الحدود السلوكية  •

        ).√ ("ممكن أن أتغير"، ) ×" (أنا كده" 
 .الفكرية أي االتجاه نحو التفكير المنطقي ومحاولة التعود عليه في كل أمور الحياة الحدود •

 


