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 لخص البحث:م

هدفت الدراسة الحالية الى اختيار فاعلية برنامج ارشادي عقالني انفعالي سلوكي  
( طالب 61لخفض االعتمادية لدي عينة من الشباب الجامعي وتكونت عينة الدراسة من )

( كمجموعة 8( كمجموعة تجريبية  و)8من طالب كلية التربية جامعة ام القري بواقع )
حث ادوات هي مقياس االعتمادية اعداد الباحث والبرنامج االرشادي ضابطة واستخدم البا

وتوصلت الدراسة الى ان البرنامج اإلرشادي ساهم في خفض االعتمادية لدي الطالب في 
 المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة.
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 برنامج إرشادي عقالني انفعايل سلوكي
 قنيخلفض االعتمادية لدى عينة من الطالب املراه

 

 د. معتز حممد عبيد                 
 درس الصحة النفسيةم                           

 واإلرشاد النفسى                             
 جامعة عني مشس ةكلية الرتبي                    

 :مقدمة
التي تتزامن مع تغير خريطة  ،نحن في عصر يموج بالتغيرات المتالحقة السريعة

وكل  ،وظهور العديد من القيادات الشبابية وغيرها ،مع اندالع كثير من الثورات ،العالم اجمع
وتلك اللحظة هي لحظة التعبير الفائق عن  ،ن عالم اليومأوهي ه يوم تتضح حقيقة مشاهد

علي  واإلطالع ،عالم المحيطللالموضوعي  واإلدراك ،وامتالك ناصية الكلمات ،القدرات
كي يظهر لنا  ،مع االحتفاظ الضروري بالخصوصيات الثقافية ،واالنفتاح عليها ،ثقافات الغير

 صيل في ذات الوقت.سمت ذلك الفرد الفريد األ
وتتحدث  ،عالمجيال الشابة تظهر في اإلوانه ليسعد االنسان حقا عندما يجد األ

من االقتدار علي قدر عال  ،وطبية ،وهندسية ،ال اداريةاوتمارس اعم ،وحنكة ،بكفاءة وقدرة
حكمة ب يتميزون و  ،نجد هناك الكفاءات الخبيرة ممن هم في منتصف العمر وأيضا. كفاءةالو 

في عالم  ىميزان .وحت كأنهافتجد ردود افعالهم الهادئة والواثقة  ،وتوالي الخبرات ،الزمن
بينهم  كمحوي ،ويقسم الفرق  ،تجد ذلك الطفل البارع الذي يقود اقرانه في عالم اللعب ،طفالاأل

 وقد يصلح بينهم اذا تخاصموا . ،اذا اختلفوا
 وفي الثالث ،ولة والشباب والرشدالطف لإلنسانمام فترات زمنية مختلفة اذن فنحن أ

ن تكون الكفاءة الفذة في القيام أوكيف يمكن  ،ن تكون المسؤوليةأمراحل شاهدنا كيف يمكن 
 ،ي مرحلة عمرية يكون انسانا مسؤوال  ي أما ف وهو ما الذي يجعل فردا   ،ويبرز هنا سؤال. بها

في حين نجد  ،ستشارةاإلأو  ،منه الرأياخذ أو  يلجا اليه الكثير بالمشورة ،حكيما ،قائدا ،باذال
  .بزمام المبادرة علي االطالق يأخذوال  ،ال يتصدر ابدا ،خر منسحبا  آفردا 
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خر غير آوشخص لنا السؤال ما الذي يجعل فردا ما انسانا مسؤوال  ىذن يتبقا 
وشخص مرتعش ال  ،ما الذي يجعل شخصا قادرا علي اصدار القرارات وتنفيذها ،مسؤول

مور ما الذي يجعل شخصا يزن األ ،فيما يخصه هو نفسه ىقرارا حت يأخذن أ بدا  أيستطيع 
خرين ربما ال آ رأيوشخص يبدو عليه التردد الدائم والحيرة والتشبث والجري وراء  ،بحكمة

 نفسهم يريدون مصلحته .أم يكونون ه
 خر مستقل.آوشخص  ،لماذا يكون هناك شخصا اعتماديا

 مشكلة الدراسة:
 فاألبناء ،بناءتتحدد مشكلة الدراسة بالوجود الواقعي لسلوك االعتمادية عند األ

علي االعتماد األمر  وال يقتصر ،ماديا ومعنويا ،يعتمدون علي والديهم في كل شيء تقريبا
أو  فهذا من حق الولد ،صود به االعتماد المالي في مجال الدراسة وغيرها وفقطالمادي والمق

رغم اننا نشاهد في  ،فهو في كفالة والديه طالما يدرس ولم يتخرج بعد ،عمومااألبناء 
 من يعمل ويدرس ويساعد والديه في نفس الوقت.األبناء  مجتمعاتنا النامية من

 ،لها إطار نظري ووضع  ،بناءعن االعتمادية لدي األ لذا تسعي الدراسة الحالية إلي الكشف
 . المراهقيناألبناء  خفض االعتمادية لديشاديا عقالنيا انفعاليا سلوكيا لثم بناء برنامجا ار 

 ولقد تم اختيار تلك الفئة العمرية لالتي:
االبن أو  الولد من هنا التي يجب التنويه عنها هو انه ليس المطلوبوالمالحظة 

لصيفية من رغم انه ليس عيبا بالمرة ان يعمل في الفترة ا ،ن نلزمه بالعملالمرحلة أفي تلك 
، ومشاركة الوالدين وليس وفكرة البذل ،الولد يحب الكفاح ان نجعل ولكن المطلوب ،الدراسة

 العيش الدائم عالة عليهم .
 ،تقالليةهي مرحلة الرغبة في االس المراهقةن مرحلة أ( 25 :5002يذكر حامد زهران )-

عند  واألنوثة ،لمظاهر الرجولة عند الولد واإلبداء ،راءعن اآل واإلعالن ،والتعبير عن الذات
 الفتاة .

وتحمل  ،لياتو عند الولد بالقطع اول ما تتبدي تظهر في تحمل المسؤ  ومظاهر الرجولة
 وصقل المهارات . ،ز المواهبو وبر  ،وظهور القدرات ،التبعات
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 هدف الدراسة:
 : تحقيق هدفينذه الدراسة إلي ه تسعي

 هدف نظري: ويتمثل في محاولة الكشف عن ماهية االعتمادية بكافة جوانبها .
هدف تطبيقي: ويتمثل في محاولة  االستفادة من برنامج ارشادي عقالني انفعالي سلوكي 

 .المراهقين طالبالعينة من لخفض االعتمادية لدي 
 همية الدراسة :أ

 ة الحالية فيما يلي :همية الدراسأ تتمثل 
 .األدبيات النفسية الكشف عن متغير االعتمادية في 

 .المراهقين اإلعتماديينللحد من االعتمادية لدي  إرشادي تصميم برنامج
  لحات الدراسة :طمص

 : dependencyاالعتمادية 
في اشباع  ،يا كانالغير أأو  األسرةأو  األمأو  كاألبخرين اعتماد الفرد علي اآل"

فيكون  ،وعدم قدرته علي مواجهة مواقف الحياة مستقال بشخصيته ،اجاته وتحقيق رغباتهح
، وهي سمة ان وجدت الذي يعتمد علي والديه في حياته الطفل الصغيرإلي  قربأبذلك 

:  5002 ،) فرج عبد القادر طه ."بشكل واضح في فرد دلت علي نقص في نضجه النفسي
602.) 

 :  Adolescence المراهقة
وهي المرحلة التي تنتقل ، عام 56 عام وحتى 65رحلة التي تمتد من سن هي الم

 ،( 625:  5062 ،) هشام مخيمر. الراشد اإلنسانمرحلة  إلىبالطفل من فترة الطفولة 
 . 56-68مايسمى بالرشد المبكر أو  ويهتم الباحث فى دراسته بمراهقى المراهقة المتأخرة

 counseling Rational Emotiveالسلوكي  نفعالىلعقالنى االالنفسي ا اإلرشاد
Behaviora 

يستخدم فنيات وهو نوع من االرشاد  ،النفسي اإلرشاد حد طرق وأساليبأهو 
والتي  ،عقالنيةمعرفية وانفعالية وسلوكية لمساعدة المسترشدين لتصحيح معتقداتهم غير ال
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ويهتم  ،متهانها واحتقارها، والحديث السلبي عن الذات باوسلوكىنفعالي يصاحبها خلل ا
 .(Ellis,2004:177معرفية والسلوكية واالنفعالية .بالتوازن والمرونة بين الفنيات ال

 اإلطار النظري :
، حتى وأن غالبايخشون اآلخر  ،مترددون  ،فهم خائفون  ،االعتماديون ال يواجهون 

دون ان يحاولوا  ،يرفعون أصواتهموتجدهم يخافون ممن  ،هناك سببا موضوعيا لذلك لم يكن 
 وليسوا كلهم ضعيفي البنية، وهذا يدل علي ان، مرتفعان يصدوهم بنفس نبرة الصوت ال

 عتمادي انما هو شخص سماته النفسية كذلك وليس بالضرورة ان يكون هناك سببا بدنيااال
 فيزيائيا لذلك.أو 

شخص فقد نجد ال؛ رين في فئة سنية معينةوهؤالء االعتماديون ال نجدهم محصو 
 ،حتى رجال متزوجا ولديه أوالدأو  ،امرأة أو  فتاة ،رجال  أو  طفال   ،صغيرا  أو  اإلعتمادي كبيرا  

 . بمفردهتطيع ان يتخذ قرارا وال يس ،وال يجرؤ
 ،واالعتمادية ال تؤدي بصاحبها إال إلى الخوف واالنعزالية والهروب من المسؤولية

 وقد يفقد احترام من حوله . ،ترامه لذاتهويفقد اح ،ومن ثم عدم اخذ مكانة في المجتمع
ثم  ،مواجهة ظروف قاهرةأو  ،غير سويةخطوات االعتمادية بتنشئة اسرية وتبدأ 

 إنو  ،ألنه قد وجد فيه الراحة ،فهو يستمرأ هذا السلوك. اتخاذ االعتمادية منهج وأسلوب حياة
ما آلت إليه ن شديد لألصابه حز  ،اما اذا جلس بمفرده وفكر في حاله ،راحة ظاهرية كانت

موقف يعقبه اعجاب  هاخذأو  قرار ناجح، هاخذ بعدلذة النجاح فهو يفتقد الشعور بنفسه 
 يجعله يزهد في متعة لم يقربها .هذا التفكير  ،الكثير

ان القدرة علي مواجهة مطالب الحياة تتطلب النظرة السليمة الموضوعية للحياة 
في الحاضر والواقع والبصيرة والمرونة وااليجابية في  والعيش ،ومطالبها ومشكالتها اليومية

، وبذل الجهود االيجابية من اجل ي مواجهة احباطات الحياة اليوميةوالقدرة عل ،مواجهة الواقع
وتقدير  ،والقدرة علي مواجهة معظم المواقف التي يقابلها ،التغلب علي مشكالت الحياة وحلها

رة علي الظروف البيئية والسيط ،لية السلوك الشخصيوتحمل مسؤو  ،ليات االجتماعيةو المسؤ 
 تؤدي قد ومن العوامل التي. ، والتوافق معها، والترحيب بالخبرات واألفكار الجديدةكلما امكن

نانية ورفض السلطة وعدم األإلي  ي يؤديالذ ،التدليل عاملاعتماد الفرد علي غيره إلي 
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التسلط كما يؤدى انتباه االخرين إلي  الحاجةالشعور بالمسؤولية وعدم التحمل واإلفراط في 
االستسالم والخضوع وعدم الشعور بالكفاءة ونقص المبادأة إلي  والسيطرة في البيئة األسرية

 ،) حامد زهران .ت النضجواالعتماد السلبي على اآلخرين وسوء التوافق مع متطلبا
62:5002) 
ادر علي الحسم ويعاني من وأن الفرد يشعر بإلحاح الضغط عليه اذا كان غير ق 

 ،محمد حسن غانم، وإدراك الشخص للمشكالت .)خطر شديد يتعرض لهأو  صراعات
5002 :22) 

التقدير والمكانة إلي  معرفة وتأكيد ذاته وتحقيقها بدافع من الحاجةإلي  ويميل الفرد
ير بالرغبة وإظهار السلطة علي الغ ،االجتماعية واالعتراف واالستقالل واالعتماد علي النفس

ساسية تدفع أوهذه حاجة  ،تحسين الذاتإلي  وتدفع هذه الحاجة االنسان ،في التزعم والقيادة
والتغلب علي  ،لتحقيق المركز والقيمة االجتماعية ،عضوية الجماعاتإلي  الناس دائما

 ( .22: 5002 ،) حامد زهران. ومعرفة وتوجيه الذات ،والعمل نحو هدف ،العوائق
( أن االعتمادية  582:  5066وخالد محمد قليوبي )  ،سن غانمويرى محمد ح

لدى المراهقين تتمحور بشكل كبير وتظهر لديهم على عكس ما عهدناه من ما هو مذكور 
 حلمفالمراهق قد ي ،السعي أن يكون بطال  أو  في الكثير من الكتب حول استقاللية المراهق

واالبتعاد عن  ،والتحلل من سيطرة الوالدين ،قيودباالستقاللية ولكنها تعني لديه التحرر من ال
تنظر ألمها على أنها  التي واألمر صحيح بالنسبة الفتاة المراهقة ،من وجهة نظرهالسوية 

والمراهق الذكر ينظر  ،استقالليتها وحريتها في ملبسها وطريقة حديثها وخروجها تتحكم في
واألمر ال يتوقف . إشباع رغباته وشهواتهإلى أبيه على أنه عدوه اللدود الذي يقف في سبيل 

باألخص الذي يرى أو  ،بل قد يتطور إلى شعور بالكراهية تجاه أحد الوالدين ،عند هذا الحد
فالمراهق يريد  ،انطالقاته حتى في مجاالت خاطئةأو  المراهقة أنه يحد من حريتهأو  المراهق

 . مسؤوال  وليس مستقال  بمعنى  ،أن يكون مستقال  بمعنى متحررا  
واالعتمادية رغم أنها ُتعطي المراهق راحة كبيرة جسدية في حياته، إال أنها تخلق له 
أيضا  كما كبيرا  من المشكالت النفسية فهو يشعر أن اآلخرين ينفرون منه، ويتجنبونه، ويرى 

وهذا يجعل  ضيق منه، ألنه فرد ما وجد في مكان إال ويطلب شيئا  بعينيه نظرات السخط وال
 (Cascone ،5066 ،652-622وجوده مذموما  ويغيضا  لآلخرين )بابلو كاسكوني 
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أو  أمام االنترنت،أو  وحب الجلسات المريحة طويال ، والقاء بالمنزل أمام التلفاز،
استقبال األصدقاء اآلخرين الذين يقليون المنزل رأسا  على أو  مضايقة بقية أفراد العائلة،

المعروفة والمشهورة للمراهق االعتمادي )روبرت فارجاس  عقب هي السمات االجتماعية
Vargas ،5066 :260 – 225.) 

واالعتمادية ال تقتصر على المفهوم المادي وفقط، وإنما تمتد إلى االعتمادية 
Liu (5062 ،)النفسية مثل: االعتمادية على النيكوتين والتي يؤكد عليها كل من: لي لوي 

(، واالعتمادية 5062) Palmerلتي أشار إليها روهان بالمر واالعتمادية على الكحول وا
النفسية على المخدارات وخصوصا  الماريجوانا وهو ما أشارت إليه دراسة مونيك فان دي فين 

Van De Ven (5062.) 
فاالعتمادية النفسية على أي مادة خارجية تدخل للجسم ليس المقصود به الحاجة 

الذي عوده صاحبه عليها، ولكن المشكلة تتركز في اآلثار  الفسيولوجية فقط للجسم البشري 
ذلك المخدر إلى الجسم البشري؛ فالبعض يذكر أو  النفسية العائدة من دخول ذلك النيكوتين

من المراهقين أن النيكوتين ُيساعده على التركيز في المذاكرة، وآخر يقول أن المخدرات 
ام األمرسيصل إلى دائرة التبريرات فلن يتم تساعده على التغلب على مصاعب الحياة، وماد

 التخلي عن االعتمادية النفسية على تلك المواد عند المراهق.
ومن األسباب التي تؤدي إلى وجود االعتمادية في مرحلة المراهقة هي ظهور نقد 
الذات، فالمراهق يقارن نفسه وعائلته وظروفه الشخصية واالجتماعية باآلخرين، وهذا يجعله 

إما اختيار الطريق األصعب وهو تغيير د نفسه كثيرا ، ويكون أمامه طريقان ال ثالث لهما ينق
الذات والظروف إلى األفضل واألجود، وإما أن يريح نفسه ويظل يعلق دائرة فشله وإحباطاته 
على شماعة الظروف وهذا ما يؤسس ويخلق البذرة األولية والكبيرة في االعتمادية )روي 

 (.Campos ،5062 :56-25كامبوس 
بل إن المراهق قد يستمرئ المرض الذي يريحه عن العافية التي تجلب له 
المسؤوليات مثل تفضيله واستمراره في إعاقة بعض األلفاظ لديه حتى ينال االهتمام واإلشفاق 
ممن حوله بدال  من أن يتعب ويذهب إلى جلسات عالجية إلصالح ما لديه )هامجرنجين 

 (Hsu ،5062هسو 
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ومن األسباب الرئيسية لظهور االعتمادية في مرحلة المراهق تقليد األقران، 
ومحاولة التمرد على نظام البيت ومعاندة األبوين الذين يطلبون من االبن المراهق التحلي 

 (Piaseecki ،5062 :662-651بالمسئوليات )ثوماس بياسيكي 
ممتعة المريحة، وعدم شغل والرغبة في الحصول على الراحة، والحالة المزاجية ال

المسئوليات هي التي تجعل االعتمادية سلوكا  وفكرا  لدى أو  الذهن بالمشكالتأو  البال
 (.Gray ،5062 :522-201المراهق )كيفين جراي 

وال يكون للمراهق االعتمادي الرغبة في التخلص من هذا السلوك وذلك ألنه يرى 
ن الذين يطلبون منه المشاركة في المسئوليات )ماري فيه راحته واستمتاعه بل وإغاظته لآلخري

 (.Chamberlain ،5062 شامبيرلين 
ومن المالبسات الفكرية العجيبة التي تدعو إلى التمسك باالعتمادية عند المراهق 
هو الشعور باألمان، فالمسئوليات تعني القلق، أما التملص والتخلص من المسئوليات 

حساسا  فريدا  بالراحة واألمان، هكذا يفكر المراهق )مونيك فان ووضعها في رقبة آخر ُيعطي إ
 (Van De Ven ،5062 :520-522دي فين 

وفي قضية االعتمادية عند المراهق تكون القضية دائرية بمعنى أن مرور المراهق 
وجود أو  مفاجئة معينة في حياته قد تخلق لديه االعتمادية،أو  صادمةأو  بظروف مؤلمة

ه يجعله يزهد في الحياة وال يرغب فيها، ومن ثم ال يريد القيام بأي أعباء اكتئاب عند
 (Scherphof ،5062 :6555-6552 سشرفوف)شارلوت 

واالعتمادية ترتبط غالبا  بزملة من األعراض مثل الُعصابية والقلق، والقلق 
عانية )جوزيف االجتماعية، والخوف من اآلخر، لذا أحيانا  ما تكون االعتمادية وجه آخر لإلذ

 (Cohen ،5062 :221-168كوهين 
ومن السمات األساسية عند المراهق والتي ُتعضد من االعتمادية لديه هي حب 
الراحة وحب االسترخاء وعدم الرغبة في بذل أي جهود والبقاء طويال  بالفراش. )بوخيل باركر 

Barker ،5062 :5086-5082) 
تؤدي إلى تدني الفكر حول الذات ووضع ومن األضرار الجسيمة لالعتمادية أنها 

على أقل تقدير وجود أو  مفهوم ذات منخفض، وذلك قد يؤدي إلى وجود رغبات انتحارية
 (Claes ،5065 :622-625حفزات لإليذاء النفسي )لورانس كالس 
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كذلك من األضرار األخرى لالعتمادية ارتباطها بالسلوك المخاطر عند المراهق، 
يتحلل من المسئوليات قدر المستطاع ولكنه أحيانا  ما ُيجبر على مسئوليات فالمراهق يريد أن 

بسلوك خطر، وهو ما يخلق صفات أو  بعينيها رغما عنه، فإذا به يؤديها بشكل مجازف
إضافية سيئة للمراهق االعتمادي وهي كونه اعتماديا  مقامرا  مجازفا  ذو سلوك مشكل. )ماريا 

 (.Amorosi ،5065 :22-86أمورسي 
ويبدو من الواضح أن المراهق االعتمادي شخص أناني، فهو يريد أن يحصل على 

لسخر جميع من األمر  الراحة لنفسه وإتعاب اآلخرين من أجل راحته هو فقط، ولو ُمكن من
، Vargasيعرف ومن ال يعرف من أجل إسعاد نفسه وتلبية رغباته )روبرت فارجاس 

5066 :260-225.) 
 :تعريف االعتمادية
ويركن  ،ن يتعلق شخص بآخر بمشاعرهأاالعتماد في الطب النفسي هو أو  االتكال

الرجل المستكين بزوجته أو  ،كتعلق الطفل بأمه ،عن ضعف في نفسه ،اليه في حياته
وجعله  ،االعتماد اصطالح استخدمه فرويد  في مجال العالج النفسيأو  واالتكال ،المسيطرة

بأن يعتمد المريض علي المعالج تماما حتى ليضجع  ،الحرحجر الرحي في عملية التداعي 
بأن يسرد ؛ ه من جديدش تجارب طفولتويعيــ ،ـاترخي ذهنيا وبدنيـسوي ،ريكة كالطفلأعلي 

وبعد فرويد  ،فسد عليه منها توافقه النفسي وكان سببا في مرضهن يستعيد ما أأإلي  ،وقائعها
كان يعزل المريض مع المعالج  ،عتماديةاالأو  استحدثت طرق اخري للعالج بالتواكل

 ،وتغمي العينان ،ويحرم المريض من استخدام يديه وعينيه ،وحدهما في حجرة صغيرة مظلمة
 ،وال يكون له من معين إال الطبيب المعزول معه يقضي له حوائجه ،ويلبس قفازين علي يديه

من ذلك أن يستشعر والهدف  ،فإذا جاع لم يجد من وسيلة إال أن يطعمه طبيبه بنفسه
ن يستعيد خبرات فلربما يساعده ذلك علي أ ،وصار يعيش كاألطفال ،نه طفلالمريض أ

فرج عبد القادر ف الصادمة فيها  )من ثم صراعاتها والمواقويتذكر  ،الطفولة من معايشتها
 .(681 -612: 5002،طه

 ،عاطفيومن بين المصطلحات النفسية القريبة من االعتمادية مصطلح التسول ال
 ،مه، فالطفل يتسول عواطف أالناس ويكون عند البعض من الصغر وهو استجداء عواطف
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أو  ويطلب ،وال فرق بين التسول العاطفي والتسول المادي ،بيهاوالطفلة تتسول عواطف أ
ن تعطيه من نفسها وجسمها ووقتها وأ ،وار أبيهاجـأو  ئما  أن يكون إلى جوار أمهتطلب دا
 ،ويسعى ألن تمتلكه ،وهو يريد أن يمتلكها ،فال يرتوي ابدا   ،ضعه من حنانهاوتر  ،وانتباهها

ويشب الولد  ،بيهابنت مع أوكذلك ال ،وهو ايضا بال منازع ،فهو ال يريد أن يشاركه فيها أحد
وتشب المرأة تتسول  ،ن يتسول عواطف الناس وخاصة النساءفيكون دأبه أ ،علي هذا الحال
فكل الناس  ،البنت مع أبيهاأو  بن مع أمهحالها معهم حال األو أ وحاله ،عواطف الرجال

فإذا لم يجد منهم ما يرضيه ثار وكأنه ؛ ويعاملهم علي هذا النحو ،أمأو  عنده أبأو  عندها
والطريقة التي تؤثر فيهم  همويعرف كيف يبتز  ،فهو يتوقع منهم الكثير ،يثور على أمه

بل وتختلف  ،طفي تختلف مع النساء عنها مع الرجالوطريقة التسول العا ،فيعطونه ما يريد
: المرجع السابق) . في كل مرة ومع كل شخص حسب الظروف واتجاهات هذا الشخص

521. ) 
 معايير تشخيص اضطراب الشخصية االعتمادية :

سلوك الخضوع وااللتصاق إلي  الحاجة الثابتة والمستمرة لتلقي الرعاية والتي تؤدي
ويبدأ هذا االضطراب مع بداية الرشد ويظهر في سياقات  ،االنفصالباآلخرين خوفا من 

 ية :تاكثر من العوامل األأو  ويتحدد بخمسة ،متعددة
أو  ( وجود صعوبة في اتخاذ القرارات اليومية بدون وجود قدر متزايد من النصح واإلرشاد6

 التشجيع من اآلخرين .
 ظم مجاالت حياته الخاصة .( يحتاج إلى اآلخرين في تحمل المسؤولية في مع5
أو  ( وجود صعوبة في االعتراض على اآلخرين بسبب الخوف من افتقاد المساندة2

 ن هذا المعيار ال يشمل المخاوف الواقعية .مع مالحظة أ ،االستحسان
الثقة إلي  عمل من تلقاء نفسه بسبب االفتقارأو  ي مشروع( وجود صعوبة في البدء في أ2

 حكم فضال عن انخفاض الدافعية والطاقة لديه .بالنفس عند اصدار 
 كبر قدر من الدعم والمساعدة من اآلخرين .( يسعى إلى اكتساب أ2
العجز حينما يكون وحيدا للخوف الشديد من عدم القدرة علي أو  ( الشعور بعدم الراحة1

 رعاية نفسه .
 ته.ا( يبحث بلهفة عن عالقة أخري للرعاية وذلك عند انتهاء احدي عالق2
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 ،يرعى نفسه بمفرده .)حسين فايد هالتخلي عن( االنشغال غير الواقعي بالخوف من 8
620:5006) 

 االعتمادية في مراحل النمو المختلفة :
في مرحلة الطفولة الباكرة فان أهم مطالب النمو االجتماعي ان يتعلم الطفل كيف 

ومن مطالبه ايضا نمو  يعيش في عالم يتفاعل فيه مع غيره، ومع نفسه، ومع األشياء،
 (.558: 5002الشعور بالثقة بالنفس والتلقائية والمبادأة والتواصل االجتماعي.)حامد زهران، 

 ،طفالهمت النجاح والتقدم في الحياة عند أد خبرايعضت االباءومن ثم يتعين على 
الدؤوبة علي محاوالتهم  ،والسخرية منهم ،فبعض اآلباء يكبتوا هذا النجاح باالستخفاف بهم

وليس كل  ،بقدراتهم الضعيفة التي تحتاج من اآلباء كل تدعيم لهم وتصفيق ،إلثبات الذات
 تأنيب وتوبيخ .

من إثبات والحرص علي وجود العالقات االجتماعية عند االطفال إنما يعني المزيد 
 تهُّرب الوالرغبة الخفية في  ،، والسعي الحثيث لالعتماد علي الذاتالذات وإظهار الوجود له

 العتماد على اآلخرين في كل شيء .من ا
 وقد تتبدى هذه النزعات االجتماعية في اللعب وذلك وذلك لتأكيد الذات.

وتكون هناك ايضا المنافسة  ،وفي مرحلة الطفولة المتوسطة يظهر الطفل التعاون 
ين ويهتم الطفل بجذب انتباه االخر  ،ويكون النضال من جانب االفراد ضد بعضهم البعض

وفي . ومن اهم سمات النمو االجتماعي في هذه المرحلة السعي الحثيث نحو االستقالل
مرحلة الطفولة المتأخرة تنمو المسؤولية االجتماعية عند الطفل ويكون هناك السلوك المعبر 

ويطرد نمو االستقالل  ،عن االيثارية والكرم ومساعدة االخرين ويقل االعتماد علي الكبار
 ( 581ابق : )المرجع الس
االعتماد إلي  ن الطفل في جميع مراحله النمائية إنما يسعى دوماأ يتبدى مما سبقو 

 االعتماد على اآلخرين . عنعلي النفس والمبادأة والتعاون واالبتعاد الحثيث 
ويصاحب قلق الطفل واضطرابه احساسه بفقدان الثقة وأعراض القلق، كما انه 

اركاته االجتماعية في النشاطات اآلخرى مثل اللعب يعاني من قلة اصدقائه وضعف مش
 (615: 5002وممارسة الهوايات. ) ممتاز عبد الوهاب، 
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وفي مرحلة المراهقة المبكرة نالحظ النزعة إلى االستقالل االجتماعي واالنتقال من 
تحمل بعض إلي  ، ويتضمن هذا تطلع المراهقالنفس االعتماد عليإلي  االعتماد على الغير

أما في مرحلة المراهقة المتوسطة فيظهر الشعور  .وليات والقيام بدوره االجتماعيسؤ الم
 ،بالمسؤولية االجتماعية اي محاولة فهم ومناقشة المشكالت االجتماعية والسياسية والعامة

وبذل  ،والتعاون مع الزمالء والتشاور معهم واحترام آراؤهم والمحافظة علي صحبة الجماعة
 . (228:  5002 ،حامد زهران). ام الواجبات االجتماعيةواحتر  ،المجهود

وما سبق ذكره من تحمل مسؤوليات انما يقوم بها المراهق في سبيل جماعة 
والتي من المعروف ان المراهق يتجه اليها ضمنا وطواعية وحبا وميال اكثر من  ،االقران
 ويخضع لمعاييرها اكثر من معايير االسرة . ،اسرته

 ،جتماعي في مرحلة المراهقة المتأخرة فإنها تتميز بالذكاء االجتماعيما النمو االأ
 ،ونمو القيم ،الشخصي واالجتماعي علي المسؤولية والسعي لتحقيق التوافق ،توجيه الذاتو 

والفطام  ،والنمو المتقدم نحو االستقالل عن االسرة والتحرر من سلطتها واالعتماد على النفس
ري لنضج المراهق اال انه لألسف قد تتدخل ظروف آخرى تجعل وهذا أمر ضرو  ،االجتماعي

وسلوكه  ويظهر ذلك في اتجاهاته غير الناضجة ،المراهق يعتمد علي الوالدين والكبار
 (250:5002حامد زهران االجتماعي غير الناضج .)

( تحت عنوان االعتماد على اآلخرين 522 - 512: 5002ويرى شفيق عالونه )
Dependency بل  ،عبتيضع له تبريرات منطقية يرتأيها لنفسه حتى ال ي يعتمادإلأن ا

وعدم إقالق  ،وأن تلبية حاجاته ورغباته ،السيما والديه ،ويشعرهم باأللم ،فقط ُيتعب من حوله
واالعتماد ال يقتصر  ،وكل شيء ،وإحضار طعامه الذي يحبه هو أهم من أي شيء ،نومه

نرى  ،ة من الطفولة وحتى المراهقة وربما بعد المراهقةعلى المراهق بل هو بداية رحلة طويل
والذي يبتز مشاعر زوجته المحبة في إشباع رغباته  ،سلوك االعتمادية لدى الزوج االتكالي

وما دام اعتماديا  على زوجته فسوف  ،وهو شخص ال يلتفت إال إلى نفسه ،والفردية ،األنانية
ئرة متكاملة من االستغالل فاالعتمادية صفة وسلوك فهي دا ،يكون اعتماديا  على أوالده أيضا  

 . أصيل يمتد من الطفولة ويتأصل في المراهقة وإذا لم يعالج بالنضج استمر في الرشد
 ،صعبة التي تطحن الجميعوتلك الظروف يمكن ان تكون الظروف االقتصادية ال

والمناخ العام لعدم  ،وقلة الدخل ،حتى غير المالئمةأو  فر فرص العمل المالئمةوعدم تو  
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وتعنت  ،وتعنت ذوي السلطان ،وعدم وجود الفرصة للتعبير ،وعدم تحقيق الذات ،االستقرار
والشعور بعدم  ،مثلالقيام بمسؤولياتهم علي الوجه األعدم أو  ،الوالدين في بعض األحيان

 ،ملوإحساس بعدم األ ،وشعورهم بالضيق والتبرم ،الخدماتأو  ،وعدم توفر الفرص ،الراحة
 وليس فيه مكان له . ،وأن العالم أصبح ليس له ،وتضاؤل الفرص

، ويتضاءل مشكالت أخري تجعله يذهب في غياهبهاكما قد تتسلط لدي المراهق 
 ،والخاطئة ،والعادات السلوكية الضارة ،دوره معها في االستقالل كأزمات الهوية واالغتراب

 ،اثبات الذات في مجاالت خاطئةي إل والسعي ،والعالقات غير الصحيحة ،والمحرمة
 والكمالية . ،وتناقض االهداف ،واالضطراب الوجداني ،والتدخين ،واإلدمان

ولهذا فان من متطلبات النمو االنفعالي لدي المراهق تخفيف الضغوط الوالدية 
تحديد خطواته ومساعدة المراهق علي تنظيم حياته و  ،وتفهم حاجاتهم النفسية ،واالجتماعية

بنفسه وتنمية قدرته علي ضبط النفس  ثقتهوتدعيم  ،ته الفعليةامكانتقبلية في ضوء إالمس
 ،واالستقاللية االجتماعية. منفي بعض األنشطة والمسؤوليات مما يحقق له األ هوإشراك

  .وتبني النماذج السلوكية للراشدين ،والرغبة في الزعامة
العامة له أن يكون هو ذلك  وإذا كنا نتحدث عن الصحة النفسية للشباب فالصفات

فر له الشجاعة علي مواجهة األمر الواقع، والقدرة علي حل ما يعرض له  الشخص الذي تتوَّ
من مشكالت بدال من التهرب منها أو االعتماد على غيره في أمر حلها، وهو الشخص الذي 

لة في يخرج من األزمات أقوى مما كان قبلها، وهو الشخص الذي يتخذ من التفاهم وسي
التعامل مع الغير، وهو الشخص الذي ال يهرب من الصعاب، وال يخشى العقبات ويواجهها 
في جرأة وإقدام، وبإيمان وضمير وثقة بالنفس، وهو الشخص الذي يحتفظ بشخصيته فيكون 

ن الشخصية القوية تتمتع بالقدرة علي الوقوف علي العالقات التي تبزغ وأله طابعه الخاص. 
وتستطيع ان تقيم عالقات ايجابية كثيرة مع اآلخرين علي الرغم من  ،ن حولهافي الواقع م

 5060كلير فهيم، ). واثبات الوجود ،بير عن الذاتوتلمح الفرص السانحة للتع ،االختالف
:625 -622) 

المتأخرة أو كما  في المراهقة وكل ما سبق ذكره عن الشباب ينطبق علي المراهق
بل ان جوهر الكالم نفسه عن الثقة بالنفس  ،بشكل أولى وأهم كريطلقون عليها الرشد المب
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والمبادأة واإلقدام ومواجهة الصعاب ومحاولة التغلب عليها ال يقتصر علي المراهقين وال 
 .الشباب وفقط

وتدريبه علـى  ،وأن مطالب النمو في المراهقة تتمثل في تنمية ثقة المراهق بنفسه
)هشام . ظام من القيم والمثل التي تؤهله لألدوار االجتماعيةوتكوين ن ،ى النفساالعتماد عل

 ( .12: 5060 ،مخيمر
فربما كان  ،فالمراهق ال يقع عليه كل اللوم في اعتماديته ،وهذا ما ينقص مراهقينا

في محاولة لتخفيف  نمط التنشئة االسرية في االسرة هو ما عضد وجود هذا السلوك وقواه 
 ايتهم من تجارب قد تكون فاشلة. األعباء عن األبناء أو حم

خذ المراهق في النمو بدا سلوكه في الرغبة في تأكيد ذاته فهو في نظر وكلما أ
يكون له ن فالمراهق يسعى أ ،يسمعأو  ن يتكلميعد بعد الطفل الذي ال يباح له أ نفسه لم

يود ي قويحاول كسر أ ،ويطيل الجدل ،نفسه في مناقشاتم حفهو ُيق   ،مركز في جماعته
عن حقوقه  ونراه يتحدث كثيرا   ،ومحاوالته المستمرة لتحقيق االستقالل ،توضع علي نشاطاته

ن يرغم ويحاول أ ،، ويتخفف من سيطرة األسرة ويؤكد شخصيتهعن مكانته ويدافع جاهدا  
ويبالغ في نفسه وفي فهو فخور بتلك المكانة  ،المحيطين به علي االعتراف به وبمكانته

ن عليه مسؤوليات نحو الجماعة ويحاول قدر أويشعر المراهق  ،لفاظهحاديثه وفي أأ
: 5060 ،النهوض بأفراد تلك الجماعة )هشام مخيمرأو  استطاعته ان يقوم ببعض الخدمات

612. ) 
ما سبق حقيقة ينبغي االلتفات اليها وهي اذا كان المراهق يسعى بالفعل إلى يؤكد و 

غل ذلك من خالل توطيد سلوكيات االعتماد علي النفس تأكيد ذاته فإن األسرة ينبغي أن تست
وبمعني آخر تحويل طاقة  ،ورفع الفخر لديه بانجازاته التي اعتمد فيها علي نفسه ،لديه

 طاقة ايجابية يتم استغاللها في دعم االستقاللية لديه .إلي  الجدل والرغبة في الظهور لديه
راهق يبرر اعتمادية بشماعة ( أن الم682ـ  682:  5002ه )ويرى منذر عالون

عالنية: " أو  والمراهق االعتمادي يقول في نفسه ،الظروف والعوائق  االجتماعية والمجتمعية
والبد ألمه  ،والبد للوالد أن يلبي رغباته ومطالبه المادية ،ما داموا أنجبونني فليتحملوا تبعاتي "

من إجباره لهم  ،إلخواته البناتأو  غارته الصإلخو والويل كل الويل  ،أن تلبي طلباته المنزلية
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وغالبا  ما يكون هذا المراهق االعتمادي هو إفراز لتربية أسرية  ،وتلبية مطالبه ،على طاعته
 . المفضلأو  يكون في صغره كان الذكر األولأو  مدللة

ن من عناصر التوافق االجتماعي" االجتماعية" ويقصد بها الرغبة في مخالطة بل أ
لية االجتماعية ويقصد بها المسؤولية و والمسؤ  ،معهم واالستمتاع بصحبتهم وجودلاآلخرين وا
، واإلدراك االجتماعي ويقصد به إدراك الظواهر ليها الفردالجماعة التي ينتمي إ الفردية عن

ر ، وإدراك سلوك االخرين والذي يشيتي تشمل كل من االشخاص والجماعاتاالجتماعية وال
 ( .666:5008 ،قاسم فتحي نادر). هاتهمإلى اهتماماتهم واتجا

وتتسم الشخصية االعتمادية بالفشل في تحمل المسؤولية في المجاالت الرئيسية في 
 ،، وانخفاض تقدير الذاتحاسمةخرين في اتخاذ القرارات الواالعتماد علي اآل ،حياة الشخص

وقد  ،طمأنة والتشجيعوإلى ال ،تقوم به الموافقة علي السلوك الذيإلي  صيةوتحتاج هذه الشخ
وقد يبدو الزوج السلبي مثال في االعتماد واالتكال  ،تتضمن الصورة الكلينيكية مظاهر القلق

، وقد يخفي هوالء االشخاص عدوانهم الصريح جوهريةعلي زوجته في كل القرارات ال
ذا علي ان ه ،وهم سلبيون هيابون خائفون في العادة يثير العدائية وينسحبون من اي موقف

ولو  ،العداء المتخفي وراء قشرة صلبة من التهيب والسلبية هو بالضرورة ال شعوري تماما
بدت العدوانية بشكل واضح فان التسمية يمكن ان تصبح الشخصية السلبية العدوانية 

 (682:5006 ،.)حسين فايد
( فيرى أن المراهقة واالعتمادية وجهان 262:  5002أما خالد خليل الشنحلي )

وليس أن االعتمادية هي أحد أشكال التعلق النمطي والرضى بحب الراحة  ،ة واحدةلعمل
فالمراهق لم يعد  ،ولكنه شكل من أشكال التهرب من المسؤوليات االجتماعية ،والدعة والخمود

طفال  وأصبح والداه وكثير من الكبار في المجتمع ينظرون إليه على أنه ينبغي أن يكون 
لذا فالمراهق يزهد تلك ؛ لمسؤولية تعنى التعب والمشقة وتحمل التبعاتوا ،راشدا  ومسؤوال  

 . الرجولة التي تأتي له بالويالت والمتاعب
 فنيات اإلرشاد العقالني االنفعالي السلوكي من منظور جديد:

ة حتى يصنف انه تابع ال يلتزم المرشد العقالني االنفعالي السلوكي بفنيات محدد
واضطرابه هما المحددان الرئيسيان المسترشد وإنما هي شخصية  ،ياه العالجلهذا االتجـ
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فضل السمات التي جذبت عددا كبيرا من ويعتبر ذلك من أ ،للفنيات التي تستخدم في العالج
)منتصر هذه الطريقة.تبني إلي  ستوي العالمالمعالجين والمرشدين النفسيين علي م

 .(622: 5065،عالم
 ،والتفسير ،ه  فنيات عديدة منها : الدعاية المضادةليس نفسلبرت إأ وقد استخدم

، والمواجهة الشخصية ،والتدريب التوكيدي، واإليحاء ،والتعزيز ،واإلقناع ،والحث ،والتفنيد
دوار، والقراءة، ولعب األ ،وخوض المخاطر ،توالتدريب علي المهارا ،والواجبات المنزلية

 (622.) المرجع السابق :ط وإدارة الذات، وضب، وتعلم المنطقوكتابة القصص، والفكاهة
ليس لم يضع حدودا  فاصلة بين الفنيات المستخدمة في إجد بذلك أن ألبرت ون

واستخدم  فنيات من مدارس  عالجية أخري،طريقته للعالج والفنيات المستخدمة في طرق 
د المسترشفكار ة واحدة أساسية ورئيسية وهي رفض أمع اإلصرار على جوهر فكر  ،أخرى 

تعاسته وقلقه التي ترتبط بحديثه الذاتي هي السبب في األفكار  ألن تلك؛ غير المنطقية
 .وانهزام الذات عنده

ن فنيات االسترخاء والتدريب التوكيدي وإزالة الحساسية بطريقة منظمة أري وي
ي ولكنها ف ،وتعزيز الذات هي من الفنيات األساسية في االرشاد العقالني االنفعالي السلوكي

إال ان  -ساس في هذا االرشاد يتها وأهميتها وأنها تمثل حجر األورغم جوهر  –ذات الوقت 
هناك من الفنيات األخرى التي يجب تبنيها واعتمادها بشكل حديث في االرشاد العقالني 

 االنفعالي السلوكي وهي:
 مهارات حل المشكالت .المسترشد اكساب  -6
 يجابية وتقليدها .نماذج سلوكية االمسترشد تعليم  -5
 خفض قابلية الفرد لالستثارة بإيحاء من اآلخرين . -2
 استخدام الطرق التربوية وتعلم اكتساب المهارات والحصول علي المعلومات التي تساعد -2

 .علي زيادة الفهم للنفس ولآلخرين
 االلهاء لخفض حدة االضطراب .إلي  اللجوءأو  تحويل االنتباه -2
 التعامل مع مصادر التهديد . تنمية مهارات -1
 تنمية القدرة علي ضبط وإدارة الذات . -2
 .وظيفيا  تنفيسا   لفة تالتنفيس عن االنفعاالت المخ -8
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 في تحقيق ذلك .المسترشد اختيار السلوك المرغوب فيه اجتماعيا وتنمية مهارة  -2
نية ومبالغ فيها عقالفعلهم غير   ودورد فرادانة: حيث يأتي سلوك األهتبسيط أثر اإل -60

فراد لألضرار وتوقع األ ،ن اآلخرين يحتقرونهم ويقللون من أهميتهمعندما يعتقدون أ
 االحتقار .أو  الناتجة عن احتقار اآلخرين لهم يضر أكثر من ضرر اإلهانة

 الواجبات المنزلية . -66
لد دور تعليمي قن يتأالمعالج العقالني االنفعالي أو  : ويقصد المرشدالعالج النشط -65

ويوضح له االساس غير المنطقي لما المسترشد ايجابي مباشر يعيد من خالله تعليم 
وكيف لهذه االضطرابات ان تستمر كلما استمرت احاديث  ،يعانيه من اضطرابات

 الذات الداخلية .
 ( .560:5065،الدحض .)منتصر عالم -62

ني مهما كانت معاييره ( أن المرشد العقال52:5002عمر )  محمود ويري ماهر
 ،وخلفيته الثقافية ،االخالقية التي يلتزم بها فهو يتعامل مع اإلطار المرجعي للعميل نفسه

أو  ومعتقداته الدينية التي يؤمن بها وليس من االطار المرجعي للمرشد ،ومعاييره األخالقية
 يعتقد فيه هو .أو  ما يؤمن به

وثقافته المسترشد ة لتناسب متغيرات نفسية اختيار الفنيات المالئمإلي  وهذا يدعو
وهذا يفرض علي هذا النوع من  ،ومعلوماته وأطره المرجعية والمجتمع الذي يعيش فيه

ن يبتكر من الفنيات التي تكون من الحداثة والجدية واالبتكارية بحيث تستوعب أاالرشاد 
ا وجعل الفنيات القديمة ليوهذا لن يكون إال بفنيات جديدة ك ،أكبر قدر ممكن من العمالء

ساس في البرامج االرشادية بينما تكون الفنيات الجديدة هي البناء المتكامل الذي حجر األ
 وإال تصبح تلك الفنيات القديمة بال جدوى. ،ساسيقف علي حجر األ

حدث الفنيات المستحدثة في ( أن أ82ـ  52:5066)  Liuويري ايريك لوي 
بحيث يقدم الراغب ؛ السلوكي هو تقديمه من خالل شبكة االنترنت اإلرشاد العقالني االنفعالي

كافة المعلومات عن المشكلة التي يواجهها ومن خالل منهاج معين المسترشد أو  في الخدمة
 يتعامل هذا البرنامج مع معطيات المشكلة ويقدم له اقتراحات الحلول . ،وبرنامج خاص

( أن اإلرشاد العقالني 18ـ  52:5066) Weinrachاش ويري ستيفن وينر 
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؛ الكثير من اإلضافة والتعديلإلي  تحتاج الي السلوكي قد اثبت بفنياته أن هذه الفنياتاالنفع
واألفضل لكي يظل هناك نجاحا  ،وقديمة الطراز ،صبحت متحللة تماماألن الفنيات القديمة أ

وتوجيه الفرد  ،شاف الذاتلهذا اإلرشاد أن يبتكر فنيات فريدة وجديدة لمجاله مثل : إعادة اكت
 ،استمداد المعلومات التربوية التي تعين على حل المشكلة الحالية ،لنفسه وفقا  لقدراته

 عن القوالب النمطية الفكرية . سترشدإبعاد ذهن الم ،ويهواهاالمسترشد استخدام نماذج يحبها 
فتح ن يتم الت( انه من البالء الحسن أ628-622:5065وتذكر اسماء خويلد ) 

 ليس .د العقالني االنفعالي عند البرت إعلي فنيات جديدة في افكار وفنيات نظرية اإلرشا
ولقد ظهرت فروع اخري ادت الندماج االرشاد العقالني االنفعالي السلوكي بما 

مثل العالج العقالني االنفعالي  ،تفرضه طبيعة تعقد الحياة االجتماعية والنفسية الحالية
ت والصعوبات التي تواجه حياة والذي يختص بطبيعة التغيرات والمشكال ،السلوكي لألسرة

 المزيد من المشكالت .إلي  تجد المواجهة الصحيحة تتحول ال والصعوبات التي ،سرةاأل
 سات سابقة:ادر
 Morse (5002: )دراسة لورا مورس  -6

ت االنترنت وعالقتها بإضطرابات القلق ومشكالمصادر عتمادية علي بعنوان " اإل
 عتمادية علي المواد الكيميائية "واإل ،واضطرابات االكل ،األبوة واألمومة

من  كلو العالقة بين االعتمادية علي االنترنت  فحصإلي  وهدفت تلك الدراسة
وذلك علي عينة مكونة من  ،وإدمان العقاقير ،كلواضطرابات األ ،والمشكالت الوالدية ،القلق
قد أستخدمت : فعاما ، وعن أدوات الدراسة 52و 52ن وأعمارهم تراوحت بي ،ا  مفحوص 212

، ومقياس اضطرابات القلق و ومشكالت ةمقياس اإلعتمادية على األنترنت من إعداد الباحث
دمان علي كل من اإل وجود عالقة موجبة بينإلي  وتوصلت نتائج الدراسةاألبوة واألمومة 

 كافة المتغيرات سالفة الذكر . االنترنت و
 Wood  (5002:  )ري وود دراسة جيف -5

 بعنوان " االعتمادية في المدرسة االبتدائية : دور الوالدية في قلق االنفصال"
وحاولت الكشف عن العالقة بين  ،اطفال المرحلة االبتدائيةإلي  وتوجهت هذه الدراسة

وتوصلت نتائج  ،طفال   68وذلك علي عينة مكونة من  ،االعتمادية والوالدية وقلق االنفصال
مقياس اإلعتمادية من إعداد الباحث، ومقياس قلق االنفصال إعداد الدراسة بعد تطبيق 
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المجيء المستمر للمدرسة يقلل من اعتمادية االطفال علي و ن تدخل الوالدين أ إلى ؛الباحث
 معلميهم .

 Cassone  (5066)دراسة بابلو كاسكوفي  -2
عن دور القلق وأنماط  بعنوان "االعتمادية عند المراهقين السويسريين: الكشف

تحاول هذه الدراسة الكشف عن عالقة االعتمادية بكل من  المواجهة والصعوبات النفسية"
القلق وأنماط المواجهة والصعوبات النفسية عند المراهقين السويسريين الذين تتراوح أعمارهم 

 25مراهق اعتمادي،  28مراهق ) 660عام وذلك على عينة مكونة من  62، 65ما بين 
مراهق غير اعتمادي(  وذلك وفقا  لمعايير التشخيص ** ولقد تم تطبيق مقياس القلق، 
ومقياس أنماط المواجهة، والصعوبات النفسية والمشكالت النفسية في حياة المراهق. ولقد 
أظهرت نتائج الدراسة أن حياة المراهقين االعتماديين أكثر صعوبات نفسية ولديهم أنماط 

 لى االنسحاب، وهم أكثر قلقا.مواجهة تعتمد ع
 Vargas (5066)دراسة روبرت فارجاس  -2

تحاول هذه الدراسة  بعنوان "البقاء في الفراش: مستويات االعتمادية عند المراهقين"
الكشف عن االعتمادية لدى المراهقين وذلك من خالل مستويات ثالث: المستوى األول وهو 

خارجه وهو ما أطلقت عليه الدراسة "البقاء في و أ عدم فعل المراهق ألي نشاط داخل المنزل
الفراش، والمستوى الثاني وهو اعتمادية المراهق على من حوله في المنزل ولكنه يبذل 
األنشطة التي يجد بها لذته مثل ألعاب الفيديو، االنترنت، والمستوى الثالث واألخير من 

 عن البعض اآلخر.االعتمادية هو المشاركة في بعض أعباء المنزل والتخلي 
 Angew  (5065 : )دراسة كريستوفر انجيو  -2

وتصف هذه  واالحتياجات الشخصية " ،التحقيق وبقاء السلوكإلي  بعنوان " الحاجة
وأن تلك العالقة تتطور  ،نه سلوك يبدأ بالعالقة بين شخصينوأ ،الدراسة سلوك االعتمادية

جده شيئا فشيئا يستفيد من تلك العالقة فن ،نه يمكن االستفادة منه عاطفيابإحساس أحدهما أ
وهو في ذات  ،واالعتماد عليه في اشياء ومعامالت كثيرة ،باستنزاف مقدرات االخر العاطفية

ومن اجل اثبات  ،وغالبا ما تنتهي تلك العالقة بشكل سيئ ،الوقت ال يلتزم بواجبات مقابلها
اعترفوا  ذكرا   22عتمادية علي ومقياس اال ،ذلك تم تطبيق استبانة الخصائص الديموجرافية
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وأشارت نتائج الدراسة ان درجاتهم في االعتمادية كانت  ،انهم استغلوا االخرين في عالقاتهم
 رضا كبير.أو  ولم يكن لديهم في الوقت نفسه توافق نفسي جيد ،كبيرة
 Claes (5065) دراسة لورانس كالس -1

إن الهدف  اهقين االعتماديين"بعنوان "سلوك إيذاء الذات غير االنتحاري لدى المر 
من هذه الدراسة هو اختبار االرتباطات المحتملة بين سلوك إيذاء الذات غير االنتحاري وبين 

من المراهقين والمراهقات، ولقد تم تطبيق مقياس إيذاء  18االعتمادية، وذلك على عينة من 
ن محاوالت االنتحار، الذات، وأشارت نتائج الدراسة أن هناك عالقة بين االعتمادية وبي

وسلوكيات إيذاء الذات، واضطرابات األكل، بما أن المراهقين االعتماديين لديهم مفهوم ذات 
 منخفض ومتدني.

 Amorosi (5065)دراسة ماريا أمورسوي  -2
كد ؤ ت بعنوان "االكتئاب، االعتمادية المرضية، والسلوك المخاطر لدى المراهقين"

لة المراهقة فإن هناك ازدياد في فرصة وجود االكتئاب تلك الدراسة على أنه أثناء مرح
واإلدمان، وسلوكيات االعتمادية المرضية وسلوك المخاطرة والمقامرة، وإدمان االنترنت، 

 وسلوك التسوق القهري.
 Zhan (5065)دراسة ويهاي ذهان  -8

 بعنوان"كورس محايد لألعراض االعتمادية على النيكوتين لدى المراهقين المدخنين"
القليل من الدراسات التي فحصت االعتمادية بصفتها النفسية لدى المراهقين المدخنين، وتلك 

 28الدراسة طبقت على االعتمادية لدى المراهقين في الصف التاسع والصف العاشر، خالل 
% من المراهقين لديهم االعتمادية النفسية على 50شهر، وأشارت نتائج الدراسة أن 

سيجارة يوميا، كما أشارت نتائج الدراسة أنه 600دخنون ما ال يقل عن النيكوتين، وأنهم ي
يمكن التنبؤ باعتمادية المراهق المستقبلية إلى النيكوتين من خالل وحدته النفسية، لجؤه إلى 

 مراهقين مدخنين، انعزاله عن األسرة، إدمانه على االنترنت.
 Van Deven (5062)دراسة مونيك فان دي فين  -2

من هذه الدراسة  الهدف أثيرات االعتمادية علي النيكوتين عند المراهقين"بعنوان "ت
هو معرفة تأثيرات االعتمادية لدي المراهقين في التدخين، وتوضح تلك الدراسة التي تم 

عام. أن االعتمادية  62-65مراهقين تتراوح أعمارهم ما بين  581تطبيقها علي عينة من 
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شهر وأن المراهقين تزيد اعتماديتهم علي 55ترسخ لديهم في علي النيكوتين لدي المراهقين ت
النيكوتين نظرا  ألنه يعطيهم الشعور باألمان أنهم مثل بقية األقران، ليسوا أقل منهم، وليسوا 
بعيدين عنهم كما أشارت الدراسة أنه للتخفض من اعتمادية المراهقين علي النيكوتين فيجب 

 فس نحو مفاهيم التدخين والتشبه باألقران.العمل علي تمييز فكر المراهقين ن
 Barker(5062)دراسة بوخيل باكر  -60

بعنوان المخاطر الجينية لالعتمادية علي النيكوتين في نظام مكافأة المخ عند 
تنازل تلك الدراسة وضع تفسيرا  جينيا  العتمادية المراهقين علي التدخين، وارتباطها  المراهقين"

مراهقا    582فأة حسية عند التدخين. وتكونت عينة الدراسة من بنظام المخ عن إعطاء مكا
وتم الكشف هل لهم آباء مدخنين أم ألباكما اعتمدت الدراسة علي قائمة التفضيل الشخصي 
للتدخين، وتوصلت نتائج الدراسة أن اعتمادية المراهقين علي التدخين |أنما تزداد فرصة 

ن المخ يقصد الشعور باالسترخاء عند التدخين أم مدخنة، كما أأو  وجودها عند وجود أب
 مما يزيد من فرصة اعتمادية المراهقين علي التدخين. 

 Chamberlain (5062)دراسة ماري شامبيرلين  -66
تشير تلك الدراسة أن  بعنوان" دراسة علي المراهقين ذوي االعتمادية علي الكحول"

لكحول، وان االعتمادية علي الكحول هناك نسبة متزايدة لدي المراهقين في االعتماد علي ا
مرتبطة بالكثير من االضطرابات، وان المراهقين االعتمادية علي الكحول ال يكون لديهم 
رغبة في الغالب في العالج ولقد تم استخدام المقاالت الكلينيكية مه هؤالء المراهقين واشارت 

االعتماد إلي  فة لماذا يلجأون دراسات مستفيضة لمعر إلي  حاجة المراهقينإلي  نتائج الدراسة
علي الكحول، والتحديات العالجية التي تؤثر علي التقدم في العالج، ومعرفة هل هناك 

حاجة فسيولوجية مستخدمة لدي هؤالء المراهقين للكحول، وهل يرتبط االعتماد علي الكحول  
 بأعراض زمنية أخري.

 (5062دراسة كيفين جراي ) -65
نظرا  ألن  عالج االعتمادية المراهقين على الماريجوانا"بعنوان "تنمية فهم جديد و 

الماريجوانا هي المخدر األكبر الذي يعتمد عليه المراهقين في الواليات المتحدة األمريكية، 
حاولت تلك الدراسة اكتشاف لماذا يتزايد إقبال المراهقين على الماريجوانا، ولقد قدمت تلك 
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نا على نفسية المراهقين، وأشارت نتائج الدراسة أن الدراسة فحصا  عن تأثير الماريجوا
الماريجوانا يعتقد المراهقين أنها تنقلهم إلى حالة مزاجية جيدة، وأنها تكسر لديهم الروتين 
والملل، ويساعد على انتشارها الصحبة، والدعوة بين المراهقين بعضهم البعض لها. وأن خلق 

ين على الماريجوانا إنما يحتاج فهم أكبر لنفسية اتجاها عالجيا جديدا  العتمادية المراهق
 المراهق األمريكي باألخص.

 Piasecki  (5062)دراسة توماس بياسيكي  -62
حاولت تلك الدراسة  بعنوان "التفرقة بين االعتمادية على النيكوتين عند المراهقين"

ين، وذلك الكشف عن مالبسات واألسباب التي تدعو المراهقين إلى االعتمادية على التدخ
مراهق من الصف التاسع والصف العاشر، وأشارت نتائج الدراسة  262على عينة مكونة من 

أن األسباب التي تدعو المراهقين إلى التدخين هو الحالة النفسية التي تترتب على التدخين، 
من تقليد األقران، والظفر برضاهم، والصحبة معهم، والتشبه بعالم الراشدين، ومحاولة لفت 

نتباه الجنس اآلخر، وعن ظروف التدخين فإن المراهقين يدخنون في الصباح ووقت السمر ا
مع األقران، كما أظهرت الدراسة أنها كلما زاد دعم األقران للمدخن كلما ازدادت اعتماديته 

 على التدخين.
 Cohen (5062)دراسة جوزيف كوهين  -62

العالقة بين نقد الذات،  بعنوان "خصائص شخصية عند المراهقين الصينيين: دراسة
تعتبر الدراسة الحالية العالقة بين خصائص الشخصية، وبين نقد الذات،  واالعتمادية"

واالعتمادية لدى المراهقين الصينيين وأعراض االكتئاب والقلق االجتماعي. ولقد تكونت عينة 
د الذاتي، مراهق ولقد تم تطبيق مقاييس النق 222مراهقة، و 222الدراسة من المراهقين 

واالعتمادية، والُعصابية والتقارير الذاتية. وأشارت النتائج إلى ارتباط اعتمادية المراهقين 
 بشكل دال بين كل من: األعراض العصابية، والقلق االجتماعي، والنقد الذاتي السلبي.

 Scherphof (5062)دراسة شارلوت شرفوف  -62
راض االكتئاب دراسة طولية على بعنوان "تأثيرات االعتمادية على النيكوتين وأع

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن االعقة المحتملة بين االعتمادية على  المراهقين"
مراهقا تتراوح أعمارهم بين  222النيكوتين وبين أعراض االكتئاب وذلك على عينة مكونة من 

كامل.  عام، تم تطبيق استبيانات التقرير الذاتي عليهم وذلك على مدار عام 62-68
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وأشارت نتائج الدراسة أن المراهقين يلجأون إلى االعتماد على التدخين عند شعورهم 
باالكتئاب، إال أن حدة االكتئاب تزيد بمرور الوقت، لوجود مزيد من الوحدة في حياة المراهق 

 الذي يلوذ بنفسه كثيرا  عند التدخين.
 Palmer (5062)دراسة روهان بالمر  -61

ترتبة على االعتمادية على الكحول والتدخين والمخدرات لدى بعنوان "اآلثار الم
لتحديد اآلثار المترتبة على االعتمادية على الكحول، التدخين، والمخدرات تم  المراهقين".

مراهقا  ومراهقة في أحد مراكز إعادة تأهيل المدمنين في  216تطبيق تلك الدراسة على 
 62عام بمتوسط عمري  68إلى  65اهقين ما بين جامعة كولورادو. ولقد تراوحت أعمار المر 

عام. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن نتائج المقابالت أسفرت على أن االعتمادية على الكحول 
والتدخين والمخدرات لدى المراهقين يؤدي إلى سوء الحالة الذهنية، وتدني الصحة النفسية، 

سلوك المشكلة، محاولة البحث عن وازدادت االعتمادية النفسية على اآلخرين، ظهور ال
 الجديد.

 Liu (5062)دراسة لي لوي  -62
إن  بعنوان "وضع نموذج لالعتمادية على النيكوتين: نموذج تطبيقي على المراهقين"

المقاييس التي وضعت لقياس االعتمادية على النيكوتين كانت تدور دوما  حول زملة 
نموذج تطبيقي لالعتمادية على النيكوتين األعراض، أما في هذه الدراسة فإنها تحاول وضع 

يعتمد على المعلومات الوصفية للتغيرات التي تحدث للمراهقين االعتماديين على النيكوتين 
ولقد وضعت تلك الدراسة مجموعة من األعراض الرئيسية التي يصنف بعدها المراهق على 

ن الصف التاسع حتى مراهقا م 6022أنه اعتمادي على النيكوتين وذلك على عينة تبلغ 
الصف العاشر. ولقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن مؤشرات التشخيص لالعتمادية على 
النيكوتين للمراهقين تشتمل على: الرغبة في الخروج من المنزل إليجاد السجائر اختيار 

دخين اإلنفاق على السجائر بدال من الغذاء، اعتقاد بان أداء اليوم يكون أفضل إذا تم البدء بت
سجائر، االعتقاد بان التدخين جيد أثناء البرد وكلها مؤشرات تدل على االعتمادية على 

 النيكوتين.
 Campos (5062)دراسة روي كامبوي  -68
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 بعنوان "نقد الذات، واالعتمادية، والمشكالت الداخلية والخارجية عند المراهقين"
ت الداخلية والخارجية عند تعتبر هذه الدراسة دور االعتمادية ونقد الذات في المشكال

عام.  68-62مراهقا تتراوح اعمارهم ما بين  221المراهقين. وتكونت  عينة الدراسة من 
واستخدمت الدراس أدوات التقرير الذاتي، ومقياس االكتئاب ومقياس االعتمادية، ومقياس 

ة تزيد من النقد الذاتي، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن كل من النقد الذاتي واالعتمادي
االكتئاب والسلوك المشكل عند كل من المراهقين والمراهقات، كما أظهرت الدراسة أن 

 المشكالت الخارجية أكثر لدى الذكور منها لدى اإلناث.
 Hsu (5062)دراسة هاسينجين هسو  -62

توضح  بعنوان "إعاقة االعتمادية لدى المراهقين الذين لديهم إعاقة محددة في اللغة"
ة صورة االعتمادية لدى المراهقين في مظهر آخر من مظاهرهم النمائية، وهي أن تلك الدراس

المراهقين يفضلون استسهال استخدام لغة خاصة يسيرة لهم، دون االعتماد على األلفاظ 
 الواضحة للكلمات، وذلك يخلق لديهم نوع من اإلعاقة الكالمية في اللغة.

 دية ما يلي:ونستخلص من الدراسات التي تناولت االعتما
فال تقتصر االعتمادية على مفهوم عدم  ،أن أشكال االعتمادية تختلف وتتنوع (6

 ؛ بل أن الحاجة الملحة والمستمرة لشيء معينتقاللية واللجوء إلى اآلخرين وحسباالس
كما في االعتماد على العقاقير إلشباع حالة  ،حاجة معينة هو نوع من االعتماديةأو 

في  تواالعتماد على االنترن ،ماد على المخدرات لتناسي الواقعواالعت ،مزاجية معينة
 . الحصول على اإلشباع االجتماعي الذي حرم الفرد نفسه منه في عالم الواقع

فاالعتمادي شخص يحب  ،أن االعتمادية على طرف نقيض مع المرونة االجتماعية (5
 ،ته على اآلخرينوذلك الستمرار اعتمادي؛ وبقاء األوضاع على ما هي عليه ،الجمود

لذا نجد ؛ ونمط حياته المريح الذي قد اعتاد عليه ،ألن تغير األوضاع يهدد بتهديد راحته
عندما أو  ،أن االعتمادي يفجع ويفزع إذا مات  الشخص الذي يعتمد عليه مثل: أباه

 .يغترب عنه الذي يشبع اعتماديته المقننةأو  يسافر
واالستغاللية هنا تكون من  ،ص ُمستغلاالعتمادية لها طرفان شخص ُمستغل وشخ (2

واالعتمادي  ،طرف االعتمادي من الطرف اآلخر الذي يكن له شعور الود والمحبة
 . لذا فهو يتكأ عليه؛ ك ذلك جيدا  يدر 
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أن االعتمادية لدى المراهق ترتبط بكل من: حب الراحة، واالسترخاء، وعدم بذل  (2
رغبة في تحمل المسؤوليات وإيذاء الذات المجهود، والطلب الدائم من اآلخرين، وعدم ال

واضطرابات األكل، ومفهوم الذات المنخفض واالكتئاب، واإلدمان، وسلوك المخاطرة، 
والمقامرة، وإدمان االنترنت، وسلوك التسوق، وسلوك المخاطرة، والمقامرة، وإدمان 

دني الصحة والمخدرات، وت، االنترنت وسلوك التسوق القهري، وإدمان الكحول، والتدخين
النفسية، وسوء الحالة الذهنية، والوحدة النفسية، واالنعزالية، والقلق، واالنسحاب، 

 والسلوك المشكل، والنقد الذاتي السلبي، واألعراض العصابية، والقلق االجتماعي.
 فروض الدراسة:

عة التجريبية رتب درجات األفراد بالمجمو  يد فروق دالة إحصائيا بين متوسطتوجد -6
 والبعدي لمقياس االعتمادية في اتجاه القياس البعدي .القبلي  قياسينفي ال

المجموعتين وجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات رتب درجات االفراد بت -5
القياس البعدي لمقياس االعتمادية في اتجاه المجموعة  التجريبية والضابطة فى

 التجريبية .
فراد بالمجموعة التجريبية جات األاحصائيا بين متوسط رتب در  ال توجد فروق دالة -2

 في القياسين البعدي والتتبعي لمقياس االعتمادية .
 الدراسة : إجراءات

واألدوات  ،العينة التي تم التطبيق عليهاو  ،بالمنهج المستخدمتتحدد الدراسة الحالية 
صحة  واألساليب االحصائية المالئمة التي تتناسب مع الدراسة وللتحقق من ،المستخدمة فيها

 وفيما يلي عرض لها : ،الفروض
 منهج الدراسة: 

(، تجريبية ضابطة - استخدم الباحث التصميم التجريبى ذوالمجموعتين)تجريبية
 تحقيقها.إلي  لألهداف التي تسعي الدراسةبعدى، وذلك لمناسبته  –قبلى 

 عينة الدراسة: 
ية، تم اختيارهم من طالب كلية الترب ا  طالب620تكونت عينة الدراسة الكلية من 

السن،  ،(، النوعجامعة أم القرى  -على أساس التجانس فى  طبيعة الدراسة)كلية التربية
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 68تم استبعاد ستجابة لبنود مقياس االعتمادية و ا  منهم االطالب625 وقد أكملمحل االقامة، 
 .استكمال استجاباتهمعدم  طالبا  بسبب

من طالب كلية التربية ممن ارتفعت  ا  طالب 61تكونت عينة الدراسة التجريبية من 
(  8ضابطة بواقع ) تجريبية و  وتم تقسيمهم إلى مجموعتين ،درجاتهم على مقياس االعتمادية

 . طالب لكل مجموعة
 تكافؤ أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة قبل تطبيق البرنامج :

راد المجموعتين التجريبية من حيث العمر الزمني : قام الباحث بمقارنة العمر الزمني ألف 
 والضابطة باستخدام اختبار مان ويتني :

  (6جدول )
 داللة الفروق بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على متغير العمر الزمني

اسم 
 المجموعة

 ن
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
U 

 Zقيمة 
مستوى 
 الداللة

 22.2 2.26 0.282 62.28 8 ةتجريبي
غير  0.256 52.2

 16.2 2.12 0.286 62.62 8 ضابطة دالة
عدم وجود فروق دالة إحصائيا  بين متوسطي رتب العمر  (6دول)جيتضح من 

 الزمني ألفراد المجموعتين التجريبية والضابطة .
فراد المجموعتين من حيث مستوى االعتمادية : قام الباحث بمقارنة متوسطات رتب درجات أ

التجريبية والضابطة على مقياس االعتمادية ) إعداد الباحث ( قبل تطبيق البرنامج باستخدام 
 ي :ناختبار مان ويت

  (5) جدول
على  ،داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات األفراد بالمجموعتين التجريبية والضابطة قبل تطبيق البرنامج

 أبعاد مقياس االعتمادية

المتوسط  ن المجموعة البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
U 

قيمة 
Z 

مستوى 
 الداللة

 من المسؤوليات التهُّرب 
 12.20 2.22 2.26 25.52 8 ضابطة

 غير دالة 0.22 52.2
 12.20 2.01 2.00 25.12 8 تجريبية

المسؤوليات  التخلي عن 
 لشخص آخر

 12.20 8.01 5.15 50.20 8 ضابطة
 غير دالة 0.22 58.2

 26.20 8.22 5.15 56.00 8 تجريبية
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 الدرجة الكلية للمقياس
 15 2.22 2.06 15.22 8 ضابطة

 غير دالة 0.12 52.2
 22 2.52 2.61 12.12 8 تجريبية

إحصائية بين المجموعة  ( عدم وجود فروق ذات داللة5يتضح من جدول )
( غير دالة z)ة الضابطة على مقياس االعتمادية حيث كانت قيم  والمجموع التجريبية 
 احصائيا .

 : الدراسة أدوات
 تطلبت إجراءات الدراسة تصميم أداتين، قام الباحث بإعدادهما وهما:

 مقياس االعتمادية      -أ  
 البرنامج االرشادى    -ب 

 خطوات تصميم مقياس االعتمادية       -أ        
على اآلخرين  يةعتمادألقت الضوء على سلوك اإللي الدراسات التي االطالع ع -

 والتواكل.
 استقاء عبارات من وصف اآلباء لمواقف االعتمادية فى حياة أبنائهم المراهقين . -
 استنباط عبارات من المواقف التي يصفها الطالب أنفسهم عن نمط حياتهم اليومية . -
واليسر وسرعة االستيعاب وعدم اللبس وعدم  وضع العبارات بحيث تراعي السهولة -

 االيحائية في االجابة .
المسؤليات  التخلي عن  ،من المسؤليات التهُّرب تحديد بعدي المقياس وهما :  -

 لشخص اخر .
 هي : ،وكانت مستويات االستجابة علي المقياس ثالثة مستويات

 .ا  : إذا كانت االستجابة تحدث بشكل دائم ومستمر غالب -6
 في بعض األحيان.أحيانا  : إذا كانت االستجابة تحدث بشكل متقطع  -5
 نادرا  : إذا كانت االستجابة ال تحدث  . -2
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تم عرض المقياس علي مجموعة من المحكمين من أساتذة علم النفس والصحة 
ولتوضيح مدي ارتباطها  ،مة العبارات للعينة موضع البحثلتحديد مدي مالء ،(1)النفسية

وتم تفريغ اراء المحكمين وتعديل بعض  ،دف منها وكتابتها من حيث الصياغة والوضوحباله
تعبر  52عبارة منها  20متضمنا  العبارات غير الواضحة ليكون المقياس في صورته النهائية

 ليات.تعبر عن تكليف آخر بالمسؤو  52،من المسئوليات التهُّربعن 
 لالعبارة بعد التعدي العبارة قبل التعديل

 أشعر أني بحاجة إلى استشارة الغير أشعر أني بحاجة دائمة إلى استشارة الغير
 ال أبادر في دراستي ال أبادر في عملي

 أخذ قرار يعد عملية يسيره بالنسبة لي أخذ قرار عملية يسيره بالنسبة لي
 أقف علي الحياد طلبا  لراحة البال المحايدة راحة للبال

 ال أستطيع أن أواجه شخصا  رأيه يخالف رأي خصا  ضد رأييال أستطيع أن أواجه ش
 أدافع عما أؤمن أدافع دائما  عما أؤمن

 ال أتعارك مطلقا   ال أتعارك أبدا  
 سؤاليإلي أو  يقوم أصحابي بأخذ قرارات الرحالت دون الرجوع يقوم أصحابي بأخذ قرارات الرحالت دون سؤالي

 ألوم أسرتي إذا واجهت مصائب في الحياة ياةألوم أهلي إذا واجهت مصاب في الح
 أتسلط على أخي الصغير أخي الصغير أتسلط عليه

 وللتأكد من الكفآءة السيكومترية للمقياس تم حساب صدقه وثباته كما يلى:
 الصدق العاملى:

لمفردات مقياس االعتمادية،وهدفت هذه  أجرى الباحث تحليال  عامليا  استكشافيا  
للمقياس وتحديد العوامل  Factorial Structure  كشف عن البنية العامليةالإلي  الخطوة

( طالبا . واستخدم التحليل العاملي االستكشافي  625و قد طبق المقياس علي ) ،المتمايزة فيه
 Principal Componentsمفردة( بطريقة المكونات األساسية  20لمفردات المقياس)

(PC) د بطريقة الفاريمكس لهوتلينج و التدوير المتعامVarimax،  و اعتمد على محك

                                                           

 يتوجه الباحث بالشكر الجزيل للسادة االساتذة الدكاترة لتفضلهم بتحكيم أداة الدراسة وهم: (6)

أ.د/ الهامي عبد العزيز أ.د/ حسام الدين محمود عزب أ.م.د/ حسام هيبه أ.د/ سميرة شند أ.د/ سيد 
 بحي، أ.د/ عادل األشول، ام د/ هشام مخيمر ص
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عن الواحد  Eigenvalue/ القيمة المميزة ) ال تقل قيمة الجذر الكامن Kaiserكايزر 
 .الصحيح (

(. وقد أسفر التحليل عن 0.20واستبعدت المفردات ذات التشبعات األقل من )
من قيمة التباين الكلي  (% 62.22فأكثر"  تفسر ) 2.52ظهور عاملين " بجذر كامن قيمته 

 ويمكن عرض نتائج التحليل العاملي في الجدول التالى :. للمقياس
 
 
 
  (2جدول)

 بعد التدوير باستخدام التحليل العاملي االستكشافي مفردات مقياس االعتمادية
 العامل                                                              

 نيالثا األول المفردة  

  0.22 أحاول الهروب إذا طلب مني أخذ رأيي
  0.22 أدعي ما ليس عندي وال أمتلكه

  0.22 أخذ قرار شيء يتبعه ندم
  0.22 أكون محايدا  قدر اإلمكان إذا طلب مني المفاضلة بين نقيضين
ت به  0.22 0.25 داخليا  أشعر بالخوف إذا حاول أحد التصدي لرأي صرح 

  0.25 لى تفنيد آراء الغيرليست لدي القدرة ع
  0.20 أؤمن بالمطالبة بحقوقي

  0.28 أبتعد عن المواقف التي يطلب مني فيها الحكم على األشياء
 0.22- 0.28 االبتعاد عن التصويت راحة

  0.21 يسخر مني زمالئي وال أقوى على الرد عليهم
 0.28- 0.21 أقف على الحياد طلبا  لراحة البال راحة للبال

  0.22 ألوم أسرتي إذا واجهت مصائب في الحياة
  0.22 أحاول تصنع قوة الشخصية والكفاءة

  0.25 أحاول أن أكون وسط مجموع أشعر فيه باألمان
  0.25 لم أنزل لالنتخابات

  0.25 قدرتي ضعيفة على رفع صوتي عندما أتحدث
  0.26 أخذ قرار يعد عملية يسيرة بالنسبة لي

  0.20 عندما أكون بين جمع من الناس أشعر بالخجل
  0.22 أنا أعلو بصوتي على أمي
  0.21 إذا كنت ضعيفا  فهذا قدري 

  0.22 ال أدخل غمار مناظرة كالمية
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 العامل                                                              
 المفردة  

 نيالثا األول

  0.22 أظل أراقب اآلخرين وهم يتحدثون وال أتحدث
  0.22 أسير مع رأي األغلبية

  0.22 ال أقوم بفعل إال إذا أخذت رأي غيري أوال  
  0.26 ؤمن أن اإلنسان الناجح هو الذي ال يخاصمه أحدأ

   أرى أن الكبار يجب أن يسيروا لنا حياتنا
   آباؤنا ينجبوننا أقوياء أو ضعفاء

   ال أستطيع أن أواجه شخصا  رأيه يخالف رأي
   موت والدي كارثة محققة إذا حدثت
   يصفني زمالئي بأني هادئ وخجول

   ال أتعارك مطلقا  
   أصر على موقفي

   أشعر أني بحاجة إلى استشارة الغير
   انتظر حتى يأخذ لي غيري القرارات

 0.21  أشعر بتوتر شديد إذا طلب مني التحدث
 0.21 0.22- ال يأخذني زمالئي عندما يشترون شيئا  لهم

 0.26 0.22 األمان في االحتماء باألقوياء
 0.22  واجههمداخليا  أكره الوصوليين ولكني ال أ

 0.22  المسايرة تجلب حب من حولك
 0.21 0.22 وأنا طالب كنت ال أسأل أستاذي خجال  

 0.21  علي أخي الصغير أتسلط
 0.26  يقوم أصحابي بأخذ قرارات الرحالت دون الرجوع إلي أو سؤالي

 0.22  أعتقد أن أصحاب المواقف ال بد أن يكون لهم أعداء
 0.22  ت فيها بأخذ قرارندمت على مواقف بادر 

   أتعامل بكفاءة مع المواقف التي تتطلب إصدار قرارات
   ال أبادر في دراستي

   أرى نفسي قويا  حازما  مستقال  
   أدافع عما أؤمن

   أرى أن التاريخ يكتب لهؤالء المبادرين
   ألجأ إلى أمي في حل مشكالتي مع زمالئي

 2.52 1.22 القيمة المميزة
 2.52 65.22 للتباين المفسر لكل عامل %

 62.22 قيمة التباين المفسر للمقياس ككل

: األول : وكان عدد المفردات التى تشبعت ( ظهور عاملين2يتضح من جدول )  
التخلي مفردات من بعد  2و، من المسؤوليات التهُّرب مفردة من بعد   50مفردة ) 52عليه  
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 0.26 ا بينتشبعاتها م تراوحت( 28 ،21 ،2 ،2 ،5: المسؤوليات لشخص آخر أرقم  عن 
، % من التباين الكلي المفسر بواسطة المقياس 65.22وفسر هذا العامل  ،0.22إلي 

(  وبذلك يمكن تسمية هذا العامل فى ضوء أعلى تشبعات ب " 1.22وبلغت قيمته المميزة )
 .من المسؤوليات " هُّربالت
 التخلي عن مفردات جميعها من بعد"  60تى تشبعت عليه  والثانى: كان عدد المفردات ال  

، و فسر هذا العامل 0.21إلي  0.22 تراوحت تشبعاتها ما بينالمسؤوليات لشخص آخر " 
وبذلك  ،(2.52وبلغت قيمته المميزة )، % من التباين الكلي المفسر بواسطة المقياس 2.52

 ".خص آخرالمسؤوليات لش التخلي عنيمكن تسمية هذا العامل " 
 قيمة التشبع على العامل :و  ،عبارات كل بعد على حده يوضحان 2، 2والجدوالن 

 من المسؤوليات وتشبعات المفردات التهُّرب عبارات عامل  -6
 ( 2جدول )

 وتشبعات المفردات من المسؤوليات التهُّربيوضح عبارات عامل 
 التشبع العبارة م

 0.22 يرأي أخذ مني طلب إذا الهروب أحاول 65
 0.22 أمتلكه وال عندي ليس ما أدعي 22
 0.22 ندم يتبعه شيء قرار أخذ 62
 0.22 نقيضين بين المفاضلة مني طلب إذا اإلمكان قدر محايدا   أكون  62
 0.25 قلته لرأي التصدي أحد حاول إذا بالخوف أشعر داخليا   22
 0.25 الغير آراء تفنيد على القدرة لدي ليست 56
 0.20 بحقوقي بالمطالبة أؤمن 52
 0.28 األشياء على الحكم فيها مني يطلب التي المواقف عن أبتعد 22
 0.28 راحة التصويت عن االبتعاد 20
 0.21 عليهم الرد على أقوى  وال زمالئي مني يسخر 25
 0.21 أقف علي حياد طلبا  لراحة البال 62
 0.22 الحياة في بئمصا واجهت إذا سرتيأ ألوم 22
 0.22 والكفاءة الشخصية قوة تصنع أحاول 22
 0.25 باألمان فيه أشعر مجموع وسط أكون  أن أحاول 22
 0.25 لالنتخابات أنزل لم 26
 0.25 أتحدث عندما صوتي رفع على ضعيفة قدرتي 55

 0.26 لي بالنسبة يسيرة عملية قرار أخذ 60
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 التشبع العبارة م
 0.20 الناس من جمع بين أكون  عندما بالخجل أشعر 1

 0.22 أمي على أرفع صوتي 28
 0.21 قدري  فهذا ضعيفا   كنت إذا 21
 0.22 كالمية مناظرة غمار أدخل ال 22
 0.22 أتحدث وال يتحدثون  وهو اآلخرين أراقب أظل 2
 0.22 األغلبية رأي مع أسير 2
 0.22 الأو  غيري  رأي أخذت إذا إال بفعل أقوم ال 5

 0.26 أحد يخاصمه ال الذي هو الناجح اإلنسان أن أؤمن 62
 المسؤوليات لشخص آخر وتشبعات المفرداتالتخلي عن عبارات عامل  -5
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 (2جدول )
 آخر وتشبعات المفردات المسؤوليات لشخص عن خليالتيوضح عبارات عامل  

 التشبع العبارة م
 0.16 التحدث مني طلب إذا شديد بتوتر أشعر 8

 0.16 همل شيئا   يشترون  عندما زمالئي يأخذني ال 20
 0.22 باألقوياء االحتماء في األمان 22
 0.21 أواجههم ال ولكني الوصوليين أكره داخليا   20
 0.22 حولك من حب تجلب المسايرة 62
 0.22 خجال   أستاذي أسأل ال كنت طالب وأنا 52
 0.22 الصغير أخي علي أتسلط 22
 0.20 سؤالي دون  الرحالت قرارات بأخذ أصحابي يقوم 26
 0.20 أعداء لهم يكون  أن بد ال المواقف أصحاب أن أعتقد 61
 0.20 قرار بأخذ فيها بادرت مواقف على ندمت 68

 صدق االتساق الداخلي:
وقام الباحث أيضا  بتقدير االتساق الداخلي لمفردات العوامل الناتجة من التحليل 

الكلية للعامل  والدرجةوذلك بحساب معامل االرتباط بين كل مفردة  ،العاملى االستكشافى
 كانت النتائج كما بالجدول التالي:و . الذى تنتمى إليه

 (1جدول )
 االتساق الداخلى ألبعاد مقياس االعتمادية المشتقة من التحليل العاملى االستكشافى

 المسؤوليات لشخص آخر التخلي عنعامل  المفردة من المسؤوليات التهُّربعامل  المفردة
65 0.22** 8 0.12** 
22 0.21** 20 0.22** 
62 0.21** 22 0.22** 
62 0.22** 20 0.26** 
22 0.28** 62 0.22** 
56 0.25** 52 0.22** 
52 0.22** 22 0.22** 
22 0.20** 26 0.25* 
20 0.21** 61 0.20** 
25 0.22** 68 0.22** 
62 0.21* - - 
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 المسؤوليات لشخص آخر التخلي عنعامل  المفردة من المسؤوليات التهُّربعامل  المفردة
22 0.28** - - 
22 0.22** - - 
22 0.22** - - 
26 0.22** - - 
55 0.22** - - 
60 0.22** - - 
1 0.22** - - 

28 0.25** - - 
21 0.20** - - 
22 0.22** - - 
2 0.20** - - 
2 0.21* - - 
5 0.22* - - 

62 0.20** - - 
 0.06** دال عند                0.02* دال عند                        

( أن جميع قيم معامالت االرتباط مرتفعة و دالة سواء عند 1و يتضح من جدول )
 االتساق الداخلي لمفردات هذه العوامل .إلي  مما يشير 0.06مستوى أو  ،0.02مستوى 

االستكشافى و كما تم حساب االتساق الداخلى للعوامل الناتجة من التحليل العاملى 
 الدرجة الكلية لهذه العوامل على النحو التالى:

 ( 2جدول )
 ارتباط العوامل المشتقة من التحليل العاملى االستكشافى 

 بالدرجة الكلية لهذه العوامل
 معامل االرتباط العامل

 **0.25 من المسؤوليات التهُّرب
 **0.22 المسؤوليات لشخص آخر التخلي عن

 0.06** دال عند                       
 ،0.06( أن معامالت االرتباط مرتفعة و دالة عند مستوى 2يتضح من جدول )

  .االتساق الداخلى للمقياس ككل والذى يؤكد
 ثبات العوامل المشتقة من التحليل العاملى االستكشافى لمقياس االعتمادية: -
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والجدول التالى  ،ل ألفا كرونباخقيمة الثبات للعوامل الفرعية باستخدام معام حسب الباحث
 يوضح هذه المعامالت:

 ( 8جدول )
 يوضح ثبات العوامل المشتقة من التحليل 

 العاملى االستكشافى والمقياس ككل
 معامل ألفا كرونباخ العامل

 0.82 من المسؤوليات التهُّرب
 0.11 المسؤوليات لشخص آخر التخلي عن

 0.85 المقياس ككل
حيث تراوحت معامالت الثبات  ،( أن معامالت الثبات مرتفعة8يتضح من جدول )

التهُّرب من فى بعد  0.82المسؤوليات لشخص آخر، إلى  التخلي عنفى بعد  0.11من 
ويمكن  ،الصدق والثبات ياس االعتمادية يتميز بتوافر شرطيوالخالصة أن مق ،المسؤوليات

 .استخدامه علميا
 لباحث                                                                         البرنامج االرشادى   إعداد / ا -ب

لقد تم اختيار المنطلق النظرى للبرنامج استنادَا إلى ما أسفرت عنه الدراسات 
 السابقة من فاعلية االرشاد العقالنى االنفعالى السلوكى.

 تعريف البرنامج:  
رفية وانفعالية وسلوكية لمساعدة المسترشدين برنامج قائم على استخدام فنيات مع

والتي يصاحبها خلل انفعالي وسلوكى، والحديث السلبي  ،لتصحيح معتقداتهم غير العقالنية
ويهتم بالتوازن والمرونة بين الفنيات المعرفية والسلوكية  ،عن الذات بامتهانها واحتقارها

 (.Ellis,2004:177واالنفعالية .
 أهمية البرنامج:

تصدى لظاهرة االعتمادية التى تعبر عن اآلثار السلبية الناتجة عن أساليب ال
 المعاملة الوالدية. 

 الهدف العام من البرنامج :
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ممن يهدف البرنامج إلى خفض االعتمادية لدى عينة من طالب كلية التربية 
 إلى مرحلة المراهقة المتأخرة . من ناحية األعمار الزمنية ينتمون 

 إعداد البرنامج:
قام الباحث قبل اعداده للبرنامج بمراجعة االطار النظرى االرشادى، والدراسات 
السابقة التى اهتمت بالبرامج العالجية واالرشادية، إضافة إلى االهتمام بخصائص العينة، 

 فى االعتبار. مجتمعية السائدةووضع الثقافة ال
 جلسة. 55وقد تكون البرنامج من 

 الخطوط الرئيسة للبرنامج اإلرشادى:  وفيما يلى 
 ( تخطيط البرنامج اإلرشادي2جدول)

 األدوات الفنيات المستخدمة في الجلسة عنوان الجلسة الجلسة

تفنيـــــــد االعتقـــــــادات غيـــــــر العقالنيــــــــة  -المحاضـــــــرة التعارف والتقديم األولي
 ودحضها

 داتا شو

  الحوار الذاتي الداخلي تحديد مضمون  تعديل الحوار الذاتي لالعتمادية الثانية
  الواجبات المنزلية تحديد الواجبات الثالثة
  تعديل مضمون الحوار الذاتي الداخلي فكرة المسؤولية االجتماعية الرابعة

  لعب الدور ،األساس المنطقي (6مواقف تدريبية ) الخامسة
  رو عكس الد (5مواقف تدريبية ) السادسة

 السابعة
ــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــعور بالمســــــــــــــــــ ؤولية تنمي

االجتماعيــــــــة مــــــــن خــــــــالل التــــــــدريب 
 التوكيدي

  : االقتداء، إيقاف التفكير التدريب التوكيدي بفنياته

  الهجوم على الخجل الخجل التخلص من الثامنة
  الهجوم على الخجل استخدام القوة والشدة التاسعة
  تعزيزات الذات الذات مكافئة  العاشرة

  لواجبات المنزليةا المنزلية تكليفاتال الحادية عشر
  لفة وظيفيا  تالتنفيس عن االنفعاالت المخ التنفيس الثانية عشر

اختيار السلوك المرغوب فيه  الثالثة عشر
 اجتماعيا  

اختيـــار الســـلوك المرغـــوب فيـــه اجتماعيـــا ،  وتنميـــة 
  في تحقيق ذلكالمسترشد مهارة 

  لى ضبط وإدارة الذاتتنمية القدرة ع تنمية القدرة على ضبط الذات الرابعة عشر

 استخدام الطرق التربوية والمعلومات الخامسة عشر
استخدام الطرق التربوية وتعلم اكتساب المهارات 
والحصول على المعلومات التي تساعد على زيادة 

 الفهم للنفس والسلوك ولآلخرين
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   باآلخرين الفردتأثر خفض  خفض قابلية الفرد لإليحاء السادسة عشر
  تعليم نماذج سلوكية إيجابية وتقليدها تعليم نماذج سلوكية إيجابية عة عشرالساب

 داتا شو مهارات حل المشكالتالمسترشد إكساب  مهارات حل المشكالت الثامنة عشر
  مهارات لعب الدور والتدريب السلوكي إكتساب مهارات لعب الدور التاسعة عشر

  انتقاء القيم القيم اختيار العشرون 
 حاديةال

 سي دي  تقديم نماذج لالقتداء والعشرون 

   جلسة ختامية الثانية والعشرون 

 األساليب االحصائية:
 التحليل العاملى. -6
للعينات المستقلة، للكشف عن داللة  Mann-Whitney Testاختبار مان ويتني  -5

 الفروق بين  المجموعتين. 
تري للمجموعات الالبارام Wilcoxocn Testاستخدام اختبار ويلكوكسون   -2

 المرتبطة.
 نتائج  التحقق من فروض الدراسة:

 : حسب الفروضفيما يلي عرض لنتائج فروض الدراسة 
 نتائج التحقق من الفرض األول :

 رتب درجات األفراد اتينص الفرض على أنه : " توجد فروق دالة بين متوسط
تمادية فى اتجاه القياس العن القبلي والبعدي على مقياس ابالمجموعة التجريبية في القياسي

 .البعدي "
 Wilcoxocn Testوللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار ويلكوكسون 

 والجدول التالي يوضح ذلك . ،الالبارامتري 
 (60جدول)

عتمادية داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج وذلك على مقياس اال 
 (8)ن=

 الداللة (Zقيمة ) مجموع الرتب متوسط الرتب ن الرتب أبعاد المقياس

 من المسؤوليات التهُّرب
 0.02دالة عند  5.28 58.00 2.00 2 الرتب السالبة
 0 0 0 الرتب الموجبة
   6 الرتب المتعادلة
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 الداللة (Zقيمة ) مجموع الرتب متوسط الرتب ن الرتب أبعاد المقياس
   8 المجموع

المسؤوليات  التخلي عن
 لشخص آخر

 0.02دالة عند  5.22 58.00 2.00 2 الرتب السالبة
 0 0 0 الرتب الموجبة
   6 الرتب المتعادلة

   8 المجموع

 الدرجة الكلية للمقياس

 0.06دالة عند  5.28 21.00 2.20     8 الرتب السالبة
 0 0 0 الرتب الموجبة
   0 الرتب المتعادلة

   8 المجموع

فروق دالة إحصائيا  بين متوسطى رتب أفراد  وجود( 60)جدول يتضح من 
من المسؤوليات حيث كانت  التهُّربالمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج على بعد 

كما توجد  ،لصالح القياس البعدى 0.02و هى دالة إحصائيا  عند مستوى  Z   =5.28قيمة 
ريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج فروق دالة إحصائيا  بين متوسطى رتب أفراد المجموعة التج

و هى دالة  Z   =5.22المسؤوليات لشخص آخر حيث كانت قيمة  التخلي عنعلى بعد 
كما توجد فروق دالة إحصائيا  بين  ،لصالح القياس البعدى 0.06إحصائيا  عند مستوى 

حيث  متوسطى رتب أفراد المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج على الدرجة الكلية
 لصالح القياس البعدى . 0.06و هى دالة إحصائيا  عند مستوى  Z   =5.28كانت قيمة 

 نتائج التحقق من الفرض الثاني :
ه: توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات رتب درجات االفراد بالمجموعتين  ونص 

 التجريبية .التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمقياس االعتمادية في اتجاه المجموعة 
أفراد المجموعة  رتب وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بمقارنة متوسطات

وذلك على مقياس االعتمادية، وذلك  ،التجريبية، ومتوسطات رتب أفراد المجموعة الضابطة
للعينات المستقلة، للكشف عن داللة  Mann-Whitney Testبإستخدام اختبار مان ويتني 

وعتين، ويوضح الجدول التالي ماتوصل إليه الباحث من نتائج في هذا الفروق بين المجم
 الصدد:
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 (66جدول)
داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات األفراد بالمجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج  على  

 أبعاد مقياس االعتمادية

 ن المجموعة األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

وسط مت
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
U 

قيمة 
Z 

مستوى 
 الداللة

 من المسؤوليات التهُّرب
 28.00 65.52 2.22 25.12 8 ضابطة

5 2.62 
دالة عند 

 28.00 2.22 2.06 22.22 8 تجريبية 0.06
ـــــي عـــــن المســـــؤوليات  التخل
 لشخص آخر

 22.00 66.12 5.15 50.20 8 ضابطة
2 5.12 

دالة عند 
 22.00 2.28 6.86 61.88 8 تجريبية 0.06

 الدرجة الكلية للمقياس
 600.00 65.20 5.12 12.62 8 ضابطة

0 2.21 
دالة عند 

 21.00 2.20 2.66 26.12 8 تجريبية 0.06

وجود فروق دالة إحصائيا  بين متوسطى رتب أفراد ( 66)جدول يتضح من 
التهُّرب طبيق البرنامج على بعد المجموعة التجريبية ورتب أفراد المجموعة الضابطة بعد ت

 0.06وهى دالة إحصائيا  عند مستوى  Z   =2.62من المسؤوليات حيث كانت قيمة 
لصالح أفراد المجموعة التجريبية، وتوجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسطى رتب أفراد 

تخلي الالمجموعة التجريبية ورتب أفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج على بعد 
وهى دالة إحصائيا  عند مستوى  Z   =5.12المسؤوليات لشخص آخر حيث كانت قيمة  عن

لصالح أفراد المجموعة التجريبية، وتوجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسطى رتب أفراد  0.06
المجموعة التجريبية ورتب أفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج على الدرجة الكلية 

لصالح أفراد المجموعة  0.06وهى دالة إحصائيا  عند مستوى  Z   =2.21قيمة حيث كانت 
 التجريبية.

 نتائج التحقق من الفرض الثالث :
"ال توجد فروق دالة احصائيا بين متوسط رتب درجات  ينص الفرض على أنه

 "االفراد بالمجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لمقياس االعتمادية
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 (65) جدول
 المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى و التتبعى داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد  

 (8 = وذلك على مقياس االعتمادية )ن
قيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب ن الرتب أبعاد المقياس

(Z) 
 الداللة

 من المسؤوليات التهُّرب 

 0.28 1.00 2.00 5 الرتب السالبة

 لةغير دا
 2.00 5.00 5 الرتب الموجبة
   2 الرتب المتعادلة

   8 المجموع

المسؤوليات  التخلي عن
 لشخص آخر

 6 6.00 6.00 6 الرتب السالبة

 غير دالة
 0 0 0 الرتب الموجبة
   2 الرتب المتعادلة

   8 المجموع

 الدرجة الكلية للمقياس

 0.26 60.00 2.22 2 الرتب السالبة

 غير دالة
 2.00 5.20 5 الرتب الموجبة
   2 الرتب المتعادلة

   8 المجموع

عدم وجود فروق دالة إحصائيا  بين متوسطى رتب أفراد ( 65)جدوليتضح من 
من المسؤوليات حيث  التهُّربالمجموعة التجريبية فى القياسين البعدى والتتبعى على بعد 

كما ال توجد فروق دالة إحصائيا  بين  ،غير دالة إحصائيا  وهى   Z   =0.28كانت قيمة
 التخلي عن متوسطى رتب أفراد المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى والتتبعى على بعد 

وهى غير دالة إحصائيا ، كما ال توجد  Z  =6المسؤوليات لشخص آخر حيث كانت قيمة 
موعة التجريبية فى القياسين البعدى فروق دالة إحصائيا  بين متوسطى رتب أفراد المج

 وهى غير دالة إحصائيا . Z   =0.26والتتبعى على الدرجة الكلية حيث كانت قيمة 
 فسري النتائج:تقشة وامن

أظهرت النتائج فاعلية برنامج اإلرشاد العقالني االنفعالي السلوكي في خفض 
نيات مناسبة إضافة إلى اهتمام االعتمادية لدى عينة الدراسة وهو ما قد يعزي إلى اختيار ف

الباحث بأثاره دافعية العينة لتعديل سلوكياتهم السلبية )االعتمادية( وتبيان أثارها السلبية في 
 المستقبل في المستقبل على حياتهم المهنية واألسرية.
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استخدام فنية" رفض  ومن بين الفنيات ذات الفعالية استخدام الباحث لفنية
وذلك  ؛خفض اإلعتماديةسهمت في النية ودحضها " من العوامل التي أقاالعتقادات غير الع

تهم حول الراحة والدعة والركون والسكون ليس من االمراهقين في اعتقاداألبناء  ن مناقشةأل
ن استخدام أ ىليس علولقد أكد البرت إ ،شيءحيوية الذكور وال الشباب وال الرجولة في 

كل طالب من مثلة من حياة ار العقالني الموجه وضرب األوالحو المرشد المناقشة والمجادلة 
فكاره حول الراحة واالعتماد اجهها في حياته بسبب أمن المواقف التي و  الطالب المراهقين

وقات مراهقتهم وفراغهم أسوياء استغلوا أخرين آشخاص أحول  بأفكارومقارنتها  ،علي الغير
ونحمله علي التشكك  ،باألمريقتنع المراهق  ىتوذلك ح؛ سرهم بالنفعأ ىفيما يعود عليهم وعل

استخدام المرشد  كذلك ،ليه سلوكا يحتذيإويكونون بالنسبة  ،يسلكونهأو  ،قرانه لهأفيما يقوله 
 ،فكاريحمله علي التشكك والرفض لتلك األو  المسترشديقنع  ىحيان حتالنقد في بعض األ

له  ىيتسن ىنقه من افكار ومعتقدات حتومن ثم االستبصار الداخلي والرؤية الجيدة لما يعت
الينا ويتفق ذلك مع ما أشارت إليه دراسة  ،عقالنية أكثر أفكارواكتساب رفض تلك األفكار 

 . Pervichko (5062) بيرفشكو
ذاته إلي  حديث االنسانأو  ن تعديل مضمون الحوار الذاتي الذي هو لغةكما أ

ت يؤثر في نمط التفكير وهو في نفس الوق ،وهو انعكاس لنمط وطريقة تفكيره ومعتقداته
 .السبب والنتيجةفالعالقة تبادلية وال نستطيع تحديد ونوعية األفكار 

وتقييم اداء الذات فيها  ،تخدم االنسان الحوار الذاتي لتفسير مواقف الحياةيسو 
فكلما كان حديث الذات ايجابيا حمل ذلك الشخصية  ،الفشلأو  والحكم عليها اما بالنجاح

خرين آللمعتقدات العقالنية تجاه النفس وااو تزان والسواء النفسي وامتالك األفكار اال ىعل
فكار ال عقالنية عن النفس أإلي  ديأ حديث الذات سلبيا  وكلما كان  ،والحياة بشكل عام

 .واآلخرينوالحياة 
 فكارأمن تلك الفنية كان تعديل  المحوري المهمذلك المعني  استغاللجل أومن 

 نا بهأوم أقالمراهقين حول حب الراحة وحول فكرة ما دام هناك من يقوم بالعمل فلماذا بناء األ
وفكرة "طالما انجبونا فليتحملوا تبعاتنا " ففكرة حب الراحة ذكر لهم الباحث  ،تعب نفسيوأ
واخشوشنوا عباد هللا فان  ،ن عباد هللا ليسوا بالمتنعمينديث الرسول صلي هللا عليه وسلم بأح
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ما أ ،بداأ ألحدوال بالعزة  بالخير يأت  الراحة لم إلي  ن الخلودوأ ،عباد هللا ليسوا بالمتنعمين
كالهما سيظال أو  ن الوالدين احدهماأفكرة طالما انجوبنا فليتحملوا تبعاتنا فتلك الفكرة تعني 

ا ال تكفي وربم ،نائهمأببدية تجاه في حلقة مفرغة ودائرة ال تنتهي من المسؤولية األ يدوران
أن األمر  فالصحيح في ،مرمثل ذلك األ في موال الوالدينأصاب وال جهد وال أعصحة وال 

لن  وأموالهم ،االبدإلي  لن يحيوا باء واألمهاتفاآل؛ النفس ىعل على االعتماداألبناء  يتربي
لمصاعب  والتأهل ،النفس ىفمراعاة الواقع تفرض االعتماد عل ،قيام الساعةإلي  تظل
والتكيف  ،فقدان من نحب ىفتدريب النفس عل ،عب ومصائب الحياة لهي الحكمة بعينهاومتا

قل في االصابة بالمرض وأ ،صلب في مواجهة الحياةأتجعل الشخصية  ،ما نكره ىعل
 سوف تتوجه فإنهاما يبني إلي  لم يتم صرف تلك الطاقة فإذان المراهقين طاقة أو  ،النفسي

 ما يهدم .إلي 
 نزلية مجموعة من التعليمات تم اعطاؤها للمراهق للكف عن تبنيوالواجبات الم

وبالتالي يسلك بطريقة ايجابية  ،الغير ىوالمعتقدات الالعقالنية حول االعتماد علاألفكار 
 المطلوبة وتتضمن هذه التعليمات مجموعة من المهارات والسلوكيات ،ومقبولة اجتماعيا  

نقاط إلي  النظر وذلك لكي يلفت المرشد ،قبل المرشد ويتم تقييمها من ،اداؤها بين الجلسات
ويتفق ذلك مع ما أشارت إليه دراسة مي  ،المراهقيناألبناء  أداءالضعف ونقاط االيجابية في 

 . Sun,M (5065)سن 
فراد في البرنامج بمجموعة من الواجبات المنزلية التي اختلفت ألولقد تم تكليف ا

حد الجيران أفكانت مواقف مثل مطالبة  ،رض لها كل فردوفقا للمواقف النوعية التي يتع
صغر والمشاركة مع الوالد خت األوالتصدر لزواج األ ،تخص العمارة التي يسكنون فيها بأمور

م والمبادرة لمساعدة األ ،ومشاركته في العبء النفسي لذلك المجهود ،في اتفاقيات الزواج
بتعاد عما واإل ،همال الحاجيات الشخصيةإ والوقوف بجانبها في تنظيم شؤون النفس وعدم 

الشخصي بالصالة  بااللتزاميغضب الوالدين من تصرفات يعلمها جميع المراهقين وتختص 
واالبتعاد عن ما يقلل من شان  ،م رفع الصوت عليهما وحسن معاملتهماوطاعة الوالدين وعد

 ،ضهم البعض عليهاويدل بع لألسفن المراهقين منماط سلوكية يفعلها كثير أالنفس من 
 صحبة صالحة جيدة .إلي  والتوجه - عز وجل ـهللا  ى واالعتصام بتقو 



معتز حممد عبيدد.                                                  

 ديسةةمبر   –  04  العةدد – النفسةةي اإلرشةاد مركةز -النفسةةي اإلرشةاد مجلةة                               

4400 

      (03) 

نفعالية في االرشاد العقالني " يضعها البعض ضمن الفنيات اإلدوارتمثيل األ و"
في الموقف السلوكي الذي يكون المسترشد وضع إلي  وهي تهدف ،االنفعالي السلوكي

في موقف اجتماعي وينقسم ية وتمثيل الدور بشكل عام يتم ومعتقدات ال عقالن فكارا  أبصدده 
 شقين: إلىدوار تمثيل األ

خر في الموقف وهو ما يمثل هنا يلعب فيه المرشد دور الطرف اآل الشق االول
نع بحجة التعب والرغبة تمينه أ إال من ابنه المراهق شيئا  فيه حد الوالدين الذي يطلب أدور 

 ر .خآلوقت  والتأجيلفي النوم 
وتبصيره  المسترشدالت المعرفة انفع عوالشق الثاني وهو الشق االنفعالي ويدف

ولماذا اتعب  ،نه ال طائل من التعبأق لنفسه هالذاتي السلبي وهو هنا حديث المرا  هبحديث
 صال .أالمنزل  بأعباءووالدي هما المكلفين 

ن أدوار مثل ألأثناء تمثيل افكار البعض من المراهقين أولقد تم توضيح غرابة 
نا انهم قد ائبآفليس ذنب  ،جل مساعدة والديهم الفقراءأيعملون خارج المنزل من  ال  اطفأهناك 

ن االعتماد علي أكما  ،استغاللهم واالعتماد عليهم أنستمر  ىوفروا لنا سبل العيش الكريم حت
 النفس من شيم الرجال.
دوار لكن مع االبدال مثيل األ" والتي هي نفسها فنية ت دوار المنعكسةو" تمثيل األ

جل تبصير المراهق أوذلك من  ،فالمرشد يلعب دور المراهق والمراهق يلعب دور المرشد
ختي عطيها ألأ  ،نا مش فاضيأبمدي الردود المستفزة التي يسمعها الكبار في عالمه مثل : 

ليم عن حلمه خر تلك الردود التي تخرج الحآ إلى ،يأمولماذا ال تقوم بها  ،كي تعملها لك
ولقد سمع  ،بنائهمأيصابون بخيبة امل في  باء واألمهاتوالتي تجعل اآل ،والعاقل عن عقله

بهذا الشكل المتداعي  ن ابنها سوف يكون أنها لو كانت تعلم أهات تقول ماأل إحديالباحث 
ل فهي ال تتمناه مخنثا بهذا الشك ،نفاسهأوهو في المهد كي تكتم  رأسهة علي لوضعت الوساد

 ن تراه رجال يعتمد عليه .أبل تريد  ،الوضيع
نماط السلوكية ة كبري في تعديل السلوك وتعلم األهميلها أ النمذجة " أو  و" االقتداء

 نواع عديدة من االقتداء مثل : ويوجد أ ،المرغوب فيها
سلوك االعتمادية المستفز .وشخص  سر االقتداء غير المنظم مثل مشاهدة شخص يما -
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 سلوك االستقاللية والمسؤولية . خر يمارسآ
عنه وهنا يستعاض  ،وهو يحدث عندما ال يتاح وجود نموذج حي اإلقتداء الرمزي  -

مر هللا عز وجل بل أ ،ا  القران الكريم قصص كثير منن أوال ننسي  ،والقصص باألفالم
فاقصص لم الصحابة عن طريق القصص فقال "ن يعد صلي هللا عليه وسلم أنبيه محم
 . " القصص

ي ثر كبير فوكان له أ ،وهو ما حدث في الجلسة الحادية والعشرين من البرنامج
بشكل عام جبل علي حب  واإلنسانن المراهقين بشكل خاص وذلك ألخفض اإلعتمادية 

عظماء اعتمدوا  بطالألفما بالك لو كانت تلك القصص عبارة عن قصص حقيقية  ،القصص
ن لعدم االقتداء خاصة أفال سبيل  ،لة المراهقة نفسهافي مرح وبعضهم بدأ ،نفسهم فقطعلي أ

كثر بكثير من الماضي الذي لم تتوفر فيه كافة وسائل أن ميسرة ومريحة الظروف اآل
 الحالية . راحةالرفاهية وال

وهو ما  ،يتقنه ىداء السلوك وتكراره حتآاالقتداء بالمشاركة ويعني مساعدة المراهق علي  -
مزايا  الباحث بتوضيح امج تقريبا وفيما بينها فلم يكتفبرنحدث في معظم جلسات ال

لسماع ردود فعل  ىاالستقاللية " ولكن كان دوما يسعوممارسة السلوك المرغوب "
أو  االنتكاسأو  وجه االرتجاعوذلك للوقوف علي أ ،المراهقين والتغذية الراجعة منهم

 التقدم المنشود .
 جلسات البرنامج عندما طلب الباحث من يحدفي إ داء بالنموذج الحي وهو ما تماالقت -

ن يتمثلوا بها ويكون هذا أتي يرجون حد النماذج الأ بأنفسهم يذكروا نأالمراهقين األبناء 
تتحقق  ىوذلك حت ،محيط الجيران ىحتأو  سري األأو  النموذج من المحيط العائلي

 الفائدة من فنية االقتداء .
الني االنفعالي السلوكي نماذج يحتذي بها من ن يضرب المرشد العقأ ومن المهم

ب ــويج ،يعرفه بهم المرشدأو  المسترشدشخاص الناجحين في الحياة سواء يعرفهم حياة األ
سلوب حياة لهم فكان أغير عقالنيين اتخذوا من االعتمادية  اصألشخـة ـمثلأضرب  ا ـ ضأي

ق ذلك مع ما أشارت إليه دراسة ويتف. ئي في حياتهم والنبذ ممن حولهمدمصيرهم الفشل المب
 . Pastor (5066)مورالس باستور 
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وعن شعور بعض المراهقين بالخجل تم استخدام فنية الهجوم علي الخجل وهي 
 ،علي اكتساب الثقة بالنفس والتغلب علي الشعور بالخجل مسترشدمساعدة الإلي  فنية تهدف

ت مسالة االعتماد علي الغير ولكنها ن المسالة عندهم ليسأن بعض المراهقين ذكروا وذلك أل
شخاص أمثل التحدث مع  ،دوار الكبار التي لم يؤهلوا لهاأنهم يخجلون من ممارسة أمسالة 

 ،االتفاقيات في الزواجأو  ،ختدث مع خاطب األـــالتحأو  ،مانة العمارةأكبار في مجلس 
الحميد الذي يدفع  الخجل :هو نوعان والذيالخجل  ىولهذا تم استخدام فنية الهجوم عل

له محل نقد وسخرية وازدراء يرفضه الدين والمجتمع ويكون بفع شيءتجنب فعل إلي  االنسان
 وهذا النوع يمكننا ان نطلق عليه الحياء . ،خرينمن اآل

والنوع الثاني هو الخجل المزموم وهو الخجل غير العقالني والذي يهتم برغبة 
عدم القدرة علي إلي  عما يفعله ويدفعه ذلكخرين الشخص في اكتساب قبول ورضي اآل

عدم اكتساب اعجابهم ورضاهم عما أو  ،خرين خوفا من النقد ومن السخريةمام اآلأالتصرف 
ويتفق . مام جمع من الناسأي سلوك أتيان إعن  واإلحجاميفعل مما يؤدي للشعور بالخجل 

 . Othoman (5060)ذلك مع ما أشارت إليه دراسة ياسمين عثمان 
ن يسلك في حياته أ ىعل مسترشديساعد المرشد العقالني االنفعالي السلوكي ال"و 

 ،ليهإنقد يوجه  ألي ثم ال يعير اهتماما   ،وامر دينه وتقاليد مجتمعهأ يتفق وبشكل صحيح بما 
خجله ويتخلص من  ىتقان عمله وبذلك يسيطر علإن يتصرف بثقة في النفس مع أويحاول 

 ورآه ذا وافق الشرع وقيم وتقاليد المجتمع إن عمله أ مسترشديوقن الن أقلقه واضطرابه ويجب 
ما أن وليس من الضرورة  ،له فهي وجهة نظرهم مرا ملزما  فراد مخجال فهذا ليس أألبعض ا

ه أن ىفراده علأغالبية ذا لم يتفق المجتمع بإخرون كذلك وخاصة يراه البعض مخجال يراه اآل
 . (502: 5065،) منتصر عالم. "مر مخجل أ

ن كانت تتناسب مع ثقافة المجتمع الغربي لكنها ال تتناسب مع ثقافة وهذه الفنية وإ
 ،"خر قوم من قوم  وال نساء من نساءوال يسالشرقية وخاصة التهكم والسخرية "المجتمعات 

والمعتقدات غير العقالنية وحث األفكار  ولكن يمكن االكتفاء هنا بالجدية والقوة في مناقشة
ن اتضح له داته وخاصة بعد أفكاره ومعتقأن يكون قويا في مواجهة أعلي ضرورة ترشد المس

: 5065 ،)منتصر عالم. مرشد عدم عقالنيتها وعالقتها بما يعانيه من قلق واضطرابمع ال
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501). 
والعشرين والتي تم تقديم نماذج تاريخية فيها  حاديةوانطالقا من هذا كانت الجلسة ال

وال ننسي تعلق المراهقين  ،البطولة والتمسك بالقيم والدفاع المستميت عنهاشديدة الوضوح في 
يذبحون جسده جزء جزء وهو يقول "الحرية  وهملعالم اجمع بكلمة "وليم واالس "في ا

في  تأثيرضل أفالبطل كان لها إلي  فاستغالل حاجة المراهق الطبيعية والفطرية ،"السكتلندا
 .وضعها في البرنامج 

ن البرنامج اعتمد في الجلسة العشرين إالكمالية ف إلى ىالمراهق يسع أنلي إ ونظرا
 ،رشاد العقالني االنفعالي السلوكيحدي الفنيات المعتمدة في اإلإوهي  ،نتقاء القيمإفنية  علي

 ،صيل من بر الوالديندم مجتمعنا العربي المتدين األالقيم التي تخ بعضعن  التخليولقد تم 
ية الكريمة " فلما بلغ معه المعني العظيم في اآل والتخلي عن ،بتهماومصاح ،وطاعتهما
ي والدين ينتظرون تلك اللحظة التي يشب فيها ابنهم ليكون رجال يعتمد أن فالوالدا السعي " 

 فما اشد خيبة االمل اذا ما وجدوا ابنهم اعتماديا بهذا الشكل  ،عليه
نهم يواجهون مشكالت ال ة ألسلوك االستقالليفي ويزهد كثير من المراهقين 

بالفشل فكان الرجوع في النهاية  دائما   ءتبو يحاولوا حلها ولكن محاوالتهم أو  ،يستطيعون حلها
في  سأعودنفسه طالما ل والدين وهذا يجعل المراهق يقولالأو  أحد الكبار في حياته إلى

ويتفق ذلك مع ما  ،راألم ىمن البداية وانتهاألمر  له فاألفضل أتركوالدي  إلىالنهاية 
 . Nader  (5066)نادر  ولجوضحته دراسة ها

كان ن ذلك الكالم أوهو لو  ةفي تلك الجلس نللمراهقي جوهرية وتم توضيح حقيقة 
ن يتعلم أ واألفضل ،يحل له مشكالته ىحت ،ولكن ذلك الوالد لن يظل يعيش طويال ،صحيحا  

المسترشد كساب إفنية  ىعل ةد كليمة تعتولهذا كانت تلك الجلس ،د صيد السمكة بمفردهر الف
فلقد تم استخدام دياجرام  ،ن المراهقين يعشقون االشكال البصريةوأل؛ مهارات حل المشكالت

صغر وحل أمشكالت أو  مشكلة فرعيةإلي  حل المشكالت الشهير وتقسيم المشكلة الرئيسة
 حل المشكلة بالكلية .إلي  الوصول ىصغر حتأكل مشكلة 

قد ف ،بكل حب نحو النماذج االيجابية ويتحدث عنها بشغف ىاهق يسعن المر وأل
ن أولقد حرص الباحث علي  ،الجلسة السابعة عشرة بتقديم نماذج سلوكية ايجابية اهتمت

ن أولكن  ،في مراهقتها الشأنالمراهقين ليست فقط عظيمة األبناء  إلىتكون النماذج المقدمة 



معتز حممد عبيدد.                                                  

 ديسةةمبر   –  04  العةدد – النفسةةي اإلرشةاد مركةز -النفسةةي اإلرشةاد مجلةة                               

4400 

      (07) 

حياتهم لم تكن سهلة ككثير من المراهقين الحاليين ن أبمعني  ،صعبة ا  تكون واجهت ظروف
الذي  ،الء مثل نبي هللا يحييؤ نبياء كانوا في سن هأولقد تم البدء بذكر  ،رغدالتي حياتهم في 

وكذلك سيدنا  ،صديقا نبيا   وبأنه ،وحصورا   سيدا   بأنهنه المجيد آوصفه هللا تبارك وتعالي في قر 
ومالمح االعتماد  ،وا نهضتهم ونبوغهم منذ الصغرأالء بدؤ كل ه ،وسيدنا عيسي ،يوسف

كما تم ذكر نماذج حديثة مثل جون  ،علي النفس في كل االنبياء بال استثناء منذ الصغر
صيب بالفصام منذ صغره ورغم ذلك استقل وحارب المرض أناش عبقري الرياضيات والذي 

 م . 6222جائزة نوبل عام  ىوحصل عل
صدقاء خرين هو األمن قبل اآل لإلغواءأو  للفساد كسببكان المبرر المعروف  وإذا

خرين هي ما اعتمدت عليه الجلسة من اآل لإليحاءفان مقاومة القابلية  ،صدقاء السوءأالسيما 
فقد  ،قرانفالمراهق قد يكتسب سلوك االعتمادية من غيره من المراهقين األ؛ السادسة عشرة

دي وحدة في حويعامل والديه بت ،العصرأو  عند الظهر إالقرانه من ال يصحو أيجد من 
أو  ،معين ال ينضب وكأنهماوالذي يتحدث عن ابويه  ،ا ما ال يطيقانويطلب منهم ،الصوت

 ،ويراه في كثير من وسائل االعالم ،فالمراهق يسمع هذا الكالم؛ بالمال لإلتيانمجرد وسيلة 
تماديا ما دام فلماذا ال يكون اع ،في زمن اليوم يطلبون كل شيء من والديهماألبناء  نأويري 

ن يقاوم النماذج السلبية في العرض أ المراهق ا كان في تلك الجلسة عليلذ؛ اآلخرون كذلك
في  الخطأومقياس الصحيح من  ،الراحة والتواكلإلي  ال سيما اذا كانت شديدة االغراء وتدعو

لراحة والدعة والسكون وعدم ليه نفس المراهق ويكون فيه اإالذي ترتاح األمر  نأاألمر  ذلك
ال تعتاده أو  ثقيل علي النفساألمر  اذا كان في حين ،بداأيختاره  أالنوصي المراهق ة أ المباد
 واالعتماد علي النفس يكون هذا هو أة وليس فيه الراحة بل فيه المباد ،تكرهه النفسأو  النفس
 لشخصية الفرد وحياته فيما بعد . واألفضلالمختار األمر 

المراهقين بكثير من المعلومات عن األبناء  الجلسة الخامسة عشرة تم تزويد وفي
المدروسة  وأزماتهامعرفة فترات عمره المختلفة  إلىالبالغ يحتاج  أنفكما  ،سيكلوجية المراهق

وكيفية تخطي تلك  ،انقطاع الطمث عند النساءأو  ،منتصف العمر عند الرجال أزمةمثل 
يفهم  أنشيء هنا  وأفضل ،وانفعاالت وثورات أزماتالمراهقة مرحلة  فمرحلة ،بسالم األزمتين

يما وال يضع نفسه في ثورة غضب يندم عليها ف ،يعي انفعاالته جيدا ىحت المراهق نفسه 
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 Rodicaويتفق ذلك مع ما أشارت إليه دراسة جابريال روديكا  ،فمعرفة الشيء تقي شره ،بعد
(5062) . 

خفض مت في أسهالذات من الفنيات التي  وإدارة وتعد فنية القدرة علي ضبط
وكثير من القرارات التي ندمنا عليها في  ،وتم استخدامها في الجلسة الرابعة عشرةاإلعتمادية 

غير أو  وضبطه سواء كان انفعال غضب فيهع التحكم تطحياتنا تكون بسبب انفعال لم نس
وتم توضيح كيفية ضبط  ،الذاتي تلك الجلسة علي فنية ضبط لذا كان االعتماد ف؛ ذلك

التصريف الحاضر أو  ل االنفعال وليس التنفيسآل الموقف ومآم إلىنظر البعيد لالنفس با
الحادة التي تم تصريفها بشكل يرضي الهوي  االنفعاالتن لم يكن كل إفمعظم  ،عن االنفعال

ن الحكماء إفراد و لذا تم توضيح عاقبة االنفعاالت الحادة علي األ؛ كوارث فيما بعدإلي  دتأ
والقاعدة  ،فعالهمني التام والمطلق في ردود أتأبهدوئهم وال إالما نالوا شهرتهم في الحكمة 

هو حديث الرسول صلي هللا عليه وسلم " التؤدة في كل شيء األمر  هم في ذلكالشهيرة واأل
 خرة " .مر اآلأي ـف إالخير 

ن لغة العصر هي وأل ،فوائدهذا علمت بإ إالكانت النفس ال تهوي الشيء  وإذا
فلقد تم اعتماد الجلسة الثالثة عشرة عي فنية " اختيار السلوك المرغوب فيه ؛ الدعاية

إلي  ىوالسلوك الذي نسع ،ماديةتوالسلوك الذي نريد ان يقل لدي المراهق هو االع ،اجتماعيا
إلي  أشار المرشدفقد اكسابه للمراهق هو االستقاللية ولكي يرغب المراهق في هذا المسلك 

؛ االعتماديةعن التخلي عشر ميزة لشخصية المراهق اذا ما مارس سلوك االستقاللية و  إثنتي
ن أفالمراهق يحب  ،ن المراهق يحب ويرغب بلغة المنطق والعقل ال لغة الفرض والقهرأل

حب المراهق للظهور  واستغالل ،علي ذلك الوترالتركيز ولقد تم  ،يكون جذابا اجتماعيا
ن االعتماديين أرئيسي وهو  ىمعن ىعل التاكيدوتم  ،خرينلتبجيل واالحترام من قبل اآلوا

بينما المستقلين يكونون  ،عنهم االبتعادوربما يتم  ،نيوغير محبوب ،يكونون ثقيلين علي النفس
ويتفق . ونفوذا في نفوس االخرين ،لهم بصمة في شخصياتهم ،ويتم اللجوء اليهم ،مرموقين

 . Heyne (5066)أشارت إليه دراسة ديفيد هاين ك مع ما ذل
قد أو  ،ن المراهق قد ال يكون لديه الفرصة للتعبير المالئم عما يجيش في صدرهوأل

 ،فتم تخصيص الجلسة الثانية عشرة عن التنفيس عن المشاعر ،حدأيكون ال يستمع اليه 
تحُمل واالبتعاد عن  ،السلبيةإلي  المراهقين كافة افكارهم التي تدعوهماألبناء  وسماع
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ن المراهقيين أوالعجيب  ،والتبرير المستفيض لسلوك االعتمادية عند المراهقين ،لياتو المسؤ 
عباء أ يتحملون  وأطفالخرين بل آن هناك مراهقين أال يرون  كأنهمأو  االعتماديين ال يلتفتون 

في اتفاقيات الزواج  رغم وجوده بل ان البعض منهم يقوم مقام الوالد؛ كالرجال ،سرهم كاملةأ
خته ووالده في تكاليف أيشارك هو بدخل عمله في مساعدة أو  الصغري وربما يتحمل لألخت
 أن تذكره بما ينبغي ألنهان يري تلك الصورة أولكن المراهق االعتمادي ال يريد  ،الزواج
األمر  ةخالص ،لذا فهو يزهده؛ ولكن في هذا كل التعب له ،ن يكون عليهأوما ينبغي  ،يكونه

ما ال  إلىمن خالل لفت نظر المراهق  تلك النتيجة إلىسهمت في الوصول أن تلك الجلسة أ
 .ن يكون مثلهمأ حد  طالبه أال ي ىحت ،ويغض الطرف عنه اراديا ،ن يراه أيريد 

 ،من ابنها المدلل اعتماديا بامتياز فهي تفعل له كل شيء تم التي خلقوكذلك األ
تليفونيا ماذا  سألها، وان لم يكن معها االتصاق بأمهويلتصق  ،ا  يا ابدلذا فهو لن ينفطم اجتماع

دائرة من  وتبدأ ،وقد تري الزوجة ذلك فتحتقر زوجها ،وكيف يتصرف ،يفعل في موقف كذا
وكل ذلك بسبب السلوك االعتمادي  ،وغالبا ما ينفرط عقد المنزل ،ال تنتهيالمشكالت التي 

 ايا كان المتسبب فيه .
عجاب ن مجتمعاتنا النامية خلقت  نمطا غريبا وعجيبا من اإلأ ى خر ة األوالحقيق

المراهقين والشباب األبناء  نأونجد  ،موراأل يسيروت ،والزهد في العمل ،بالسلوك االعتمادي
 ،طفالاأل وآباءزواج أباء المادية اول كل شهر وهم وربما البالغين ما زالوا ينتظرون معونة األ

 ل االجداد .ولم يكن هذا في جي
ن الظروف أمبررين ذلك ب ،نائهم في اعتماديتهم المقيتةأباء ال يفطمون بواآل

نه ليست الظروف االقتصادية هي التي أاألمر  والصدق في ،االقتصادية تطحن الجميع
فلم تكن التطلعات  ،ولكن التطلعات الحالية هي التي تبعثر طحين الجميع ،تطحن الجميع

 طالب بهذا الجشع سواء في مطالب الفتاةمولم تكن ال ،مثل ذلك الشبقالمادية في السابق ب
 والشاب ال يجد سوي والديه لالعتماد عليهما . ،والديهاأو 

 ،نفسهم ولو بمهام بسيطةأ ىاالعتماد عل عليمنذ الصغر األبناء  تعويد هووالحل 
 فجأةع ان نطالبهم فنحن ال نستطي ،الكبر في السنهمية والكبر عند ترتفع وتتصاعد في األ

 فنحن نظلمهم حينئذ لو فعلنا . ،وبين ليلة وضحاها بان يكونوا رجاال
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