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 :ممخص

عمي  معتمدينالغير الفروق بين المعتمدين و الكشف عن إلى  ييدف البحث الحالي
، ذكر( 022قواميا ) ةعمي عين البحث الحالييجر أ  . وقد ك التوكيديفي السمو  المواد النفسية

ير المعتمدين عمي المواد فرد من غ 022، وةمن المعتمدين عمي المواد النفسي 022
استمارة  بحث، وتضمنت أدوات ال(ةسن 02 -05من ) ةالعمري لمعين ى، ويتراوح المدةالنفسي

شارت النتائج أ. مال عبد السميعآ/دعداد أ.إك التوكيدي، من مقياس السمو ، و وليةالمقابمة ال 
مواد النفسية في السموك لي عدم وجود فروق بين المعتمدين وغير المعتمدين عمى الإ

ين السموك التوكيدي واالعتماد عمى ب أي أشارت النتائج إلى عدم وجود عالقة ،التوكيدي
 .المواد النفسية

 (.ةاالعتماد عمى المواد النفسي - يتوكيدالسموك ال): ةالدالممات الك

 :مكدمة

واحدة من أخطر المشكالت النفسية  (1)تعد مشكمة االعتماد عمى المواد النفسية
منتصف الستينيات  عالمية منذ ةً التى تقابل المجتمعات، وقد أصبحت مشكم (2)واالجتماعية

ذروتيا عبر مسوح وبائية  إلى يمعدالت التعاطوقد وصمت  ،وحتى الن يمن القرن الماض
، وتكمن خطورة مشكمة اضطراب االعتماد عمى المواد من دول العالم دتمت فى عد ةعديد

الخطيرة مثل التياب الكبد مراض الصحية اقترانو بالعديد من المشكالت والالنفسية فى 
وء التوافق يد من مشكالت سبالعد ا، واقترانو أيضً المكتسب ة، ومرض فقدان المناعيالوبائ
الثقافية التى يعيش فييا الشخص المعتمد عمى المواد  ةطار البيئإفى  يواالجتماع يالنفس

 (،0208) لممخدرات يشار التقرير العالمأقد و  .(02: 0228، غانم النفسية )محمد حسن
 ،08:20المدى العمري من  يف ،فرد 02ن فردا من بين كل أو أمميون فرد،  002ن ألى إ

فراد أا من كل عشرة ن فردً أ خذنا بعين االعتبار،أذا ا  و  ،م0202فى عام  ةمخدر  ةاداستخدم م
و سوء استخدام المواد أ ،ةعمى المواد المخدر  ةيعانون من االعتمادي يستخدم المخدر،

شير يو  مثل ماليزيا(، ةوىو ما يماثل تعداد دول مميون فرد يعانون، 07،وىو ما يمثل ةالمخدر 

                                                 

Substance abuse disorder  
(1)

 

Psychosocial problems  
(2)
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 ،ةعمى المواد المخدر  ةفراد يعانون من االعتماديأمن بين كل ستة  اا واحدً ن فردً ألى إالتقرير 
بسوء استخدام  ةم التقديري لحاالت الموت المرتبطوىو ما يرتبط بالرق لمعالج، ةتتاح لو فرص

 .(World  Drug Report, 2015)0202 يف ةلف حالأ 057والتى قدرت ب ،خدراتالم
ومنيا وجود  ،المادة المخدرة يتعاطإلى فراد وء الا من التفسيرات لمجوقد قدم الباحثون عددً 

حيث  ره؛واستمراعتماد عمى المواد النفسية تساىم فى نشأة اال يبعض السمات الشخصية الت
وتنخفض لدييم الثقة ، اوذاتيً  ايتسم المعتمدون عمى المواد النفسية بأنيم غير متزنين انفعاليً 

نخفاض تقدير الذات، او  ،نفعاليستقرار اال دم االعمييم الشعور بالذنب، وع ، ويبدووالطمأنينة
قل عمى حل المشكالت، أا من التوترات، وقدرة وأنيم يواجيون في حياتيم المبكرة قدرً 

ضيم يل بعويتصفون بالعدوانية في التعبير عن مشاعرىم، ومحاولة جذب انتباه اآلخرين، ويم
 ( .0550:00، إلى تدمير الذات )ماجدة حسين

 :البخحمصلمة 

ليو، إأو العودة  يإلى التعاط يمن المشكالت التى تؤد اأكد مارالت أن ىناك عددً 
، أو عجزه عن رفض يالضغوط االجتماعية لبدء التعاط عجز الفرد عن رفض يوتكمن ف

إلى أن الخضوع  0557ىذا السياق تشير نتائج دراسات سويف  يمطالب اآلخرين. وف
نة % من عي 72حيث وجد أن  ي؛بدء التعاطإلى لضغوط القران من أىم العوامل المؤدية 

اء من اآلخرين سواء كانوا أصدقاء، أو أقرباء أو زمالء غو دراستو وقعوا تحت الضغط أو اإل
إلى  ياض مستوى توكيد الذات يؤدأن انخف(. وىذا يؤكد 25: 0555مصطفى سويف، )

نيا االعتماد عمى المواد زيادة احتمال تورط الفرد فى أداء أنواع من السموك المشكل م
قد ف، نخفضت قدرة الشخص عمى قول كممة "ال" من باب الخوف من اآلخرين، فإذا االنفسية

من أن ضغوط اآلخرين من  :، وىذا ما أكده عدد من الباحثينيتصرف وفق سموكيات منحرفة
 .(2: 0228، الشيري يزيد بن محمد خدرة )المواد الم يتعاط ىلإالمؤدية   مةيمالعوامل ال

بين المعتمدين  ةالسمات الشخصيفروق في ةوقد بحثت العديد من الدراسات النفسي
خرون آو  وخمصت دراسة "تشالمرز" ،ةير المعتمدين عمى المواد النفسيوغ ةعمى المواد النفسي

عن غير  اوخضوعً  ةومجارا ةكثر اندفاعيأن المتعاطين لممواد المخدره ألى إ( 0550)
عمي التعبير عن  ةن انخفاض القدر إ(. وكذلك ف7:0225ميد عبد العظيم،المتعاطين )عبد الح

ظيار إعمى  ةن عدم القدر أوقد بين باترسون  ،ةالضطرابات النفسيا إلى المشاعر يقود
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يجابيو ن عدم اظيار المشاعر اإلأو  لى االضطراب النفسي،إ ي)الغضب( يؤد ةالسمبيالمشاعر 
ذا انخفضت قدرة الشخص عمى قول إوكذلك  خرين،تضعف عالقتنا باآل جامبريل أيبحسب ر 

كده أوىذا ما  ةتعرضو لمتصرف وفق سموكيات منحرف قد ،خرينمن باب الخوف من اآل ""ال
لى العديد من  إ يتؤد يالت ةمن العوامل الميمخرين ن ضغوط اآلأعدد من الباحثين من 

"التى  شارت دراسة الصيخانأو  (055: 0200 )عبد الرحمن بن عيد، ةالسموكيات المنحرف
 يتعاط ىلإ يتؤد يىم العوامل التأمن  ةن ضعف التوكيديألى إ ـى0007جراىا عام أ

، القحطاني مذكر )غانم بن خرينوالعجز عن رفض مطالب اآل ةالمخدرات والخمور والسمبي
0022  :02).  

 :التالي سؤالفي ال لحاليةابحث ، يمكن صياغة مشكمة الوفي ضوء العرض السابق
 ؟يلمواد النفسية فى السموك التوكيدبين المعتمدين وغير المعتمدين عمى اىل ىناك فروق 

 :بخحيداف الأ

 :ييدف البحث إلىفي ضوء العرض السابق 
 .دي واالعتماد عمي المواد النفسيةبين السموك التوكي العالقو فيم  -
تمدين عمي المواد النفسية في توكيد الفروق بين المعتمدين وغير المعفيم طبيعة  -

 .الذات

 فسير قدرة السموك التوكيدي عمي التنبؤ باالعتماد عمي المواد النفسية.ت -

 :بخحال أيمية

 ا: األيمية الهظرية:أوًل

 :في مبحثل النظريةتتمثل الىمية 
 ةق، والمصطمحات المتعمونظرياتو ،بحثفى التأ صيل النظري لمفاىيم ال ةالمساىم -0

 .بو
 في  يبين السموك التوكيد ة، والوقوف عمى العالقبحثالتحقق من الفروض النظريو لم -0

 .ةطراب االعتماد عمى المواد النفسياض



 .الفروق في السلوك التوكيدي بين المعتمدين وغير المعتمدين علي المواد النفسية

- 850 - 

 ،ةباالعتماد عمى المواد النفسي اكثر ارتباطً ال  ةبعاد الفرعيمحاولة الوقوف عمى ال -2
لجين والقائمين ا لمباحثين والمعالقاء الضوء عمييا، وتقديميا نظريً إوذلك لمحاولة 
 .ةعمى برامج الوقاي

 ثانًيا: األيمية التطبيكية:

 :في مبحثل ىمية التطبيقيةتتمثل ال

المواد  لمنع االعتماد عمى ةفى وضع برامج وقائي ىذا البحثمكانية توظيف نتائج إ -0
 .ةالنفسي

وبخاصة مرضى  لتنمية ميارات توكيد الذات، ةوعالجي ةرشاديإعداد برامج إمكانية إ -0
 .دماناإل

 :بخحمفاييم ال

 : السموك التوكيدي: أوًلا

لمفيوم توكيد الذات عمي يد  ةبصورة غير مباشر  ةشار إكانت أول  0520فى عام  
تساعد الناس والحيوانات  ةموروثعندما اكتشف أن ىناك خصائص ( 0522:0505بافموف)

تعوق ذلك، ثم  أشار  ىناك خصائص أخر عمى سرعة تكوين عادات التعمم الشرطي، وأن ى
رد العصبيو، ولكن ضد نزعات الف احافزً يعمل  امفيدً  عاماًل باعتبارىا  ةالتوكيدي ىإلىرزبرج 

ولكن جوزيف ، (0505كانت عمي يد سولتر) يىتمام بالتدريب التوكيدلال ىالبدايات الول
الخجولين الذين  ىفنيات عالج المرضضمن  ةالتوكيدي ةدخل فنية االستجابأولبى ىو من 

 . (02:0227، محمد  )والء لبيب يعانون من المخاوف االجتماعيو

ويمكن ، تي تناولت تعريف السموك التوكيدييوجد العديد من التعريفات ال 
 :عمى النحو يميالتعريفات ىذه تمخيص 

، مما يسمح جميع أبعاد السموك التوكيدي ىحتوي عميبعض ىذه التعريفات ال  -
رات مثل مفيوم الميا ىيوم السموك التوكيدي ومفاىيم أخر بالتداخل بين مف

 " . االجتماعية مثل تعريف  "ولبو
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ب الكثير من الجوانب التي يفترض حيث تستوع ؛أكثر شموالً ىناك بعض التعريفات  -
 Rakosسموك التوكيدي مثل تعريف في ال ةا متضمننيأ

محاولة لسد الثغرات التي تعوق باعتباىا عض التعريفات الحديثة التي ظيرت ىناك ب -
 (.0225، عبد الموجودحمد أ تعريف ) صابردراك السميم ليذا المفيوم مثل اإل

يشمل الجانب  ىو سموك متعمم يالسموك التوكيد لتعريفات إلي أنتشير بعض ا -
لمؤكد لذاتو يدرك حقوقو وحقوق . فالشخص ايواالجتماع يواالنفعال يالمعرف

يعبر عن انفعاالتو ، خرين، واثق من نفسو، يسأل عما يريد، ويرفض ما ال يريداآل
 .خرينبطريقة مناسبة، يتعامل بمطف وأمان مع اآل

 :ثانًيا: االعتماد عمي املواد الهفسية

 ةكبر المشكالت النفسيأمن  ةواحد ةلمواد النفسيتعد مشكمة االعتماد عمى ا 
ات من يمنذ منتصف الستين ةعالمي ةصبحت مشكمأوقد  التى تقابل المجتمعات، ةواالجتماعي

 ( .87:0202 ،سامي ى)سين وحتى اآل يالقرن الماض
جميع بقاع العالم لمحاصرة مشكمة  يف ةالرغم من الجيود المبذولعمى و 

يتراوح ما  ،0202بعام  ةالمنتييالخمس في العوام ظل معدل تناول المخدرات  المخدرات،فقد
)الذين  العالم يمن مجموع عدد السكان البالغين ف %8ي ما نسبتو أ% 2,2 %،2,0بين 

 ي)البحث القوم لممخدرات ر العالميوذلك حسب التقري (ةسن 20و 08عمارىم بين أتتراوح 
 .(0208، دمانلإل

ن ما إف ،دمانالمجمس القومي لمكافحة وعالج اإل ا لما جاء فى دراسةوفى مصر وفقً   
مصر تعاطوا المخدرات  يا فعامً  05لى إ 00بين عمارىم أمن الذين تتراوح  %0يقرب من 
،  الجيزاوي المبكرة )داليا ةطفولحتى ال يخاصة مع انخفاض سن التعاط حياتيم، يولو لمرة ف

0202 :052). 

 ةطراب االعتماد عمى املواد الهفسيالض ةاحمللات التصخيصي

نو يستخدم تشخيص ةأمراض النفسيالرابع لأل يحصائواإل يالدليل التشخيصيشير 
 :ةتيعراض اآلكثر من الأو أ ةو مر بثالثأظير الشخص أذا إاالعتماد فقط 

 .قيري بضروره تناول العقاقيرحساس إرغبة أو  -0
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ه ءنياإو أسموك تناول العقار سواء بدايتو  عمى التحكم فى ةباختالل القدر  يذات يوع -0
 ومعدل استخدامو.

 ستخدم المادة المخدرة بغرض التخفيف من أعراض االنسحاب .ت -2
 .ةوجود حالة انسحاب فسيولوجي -0
لى زيادة جرعات إا ن الشخص يحتاج دائمً أبمعني  ،توافر دليل عمى حدوث التحمل -8

 .قل منيامن قبل الجرعات ال ذى كانت تحدثوال ثر نفسو،ليحصل عمى ال  ةالماد
 .لصالح العقار ةت بديماو اىتمامأي متع ىمال المتزايد لاإل -2
 ةجود دليل واضح عمى التبعات الضار الرغم من و عمى عمى استخدام العقار  ةالمثابر  -7

 )من خالل سيى سامي،ة و نفسيأ ةو مينيأ ةاديو مأ ةو اجتماعيأ ةسواء طبي
0202 American & Psychiatric Association, 2000 ) 

 ةقسمت االضطرابات ذات الصم يمن الدليل التشخيص ةن ىذه الطبعأويجد الباحثون 
مع  ةواالعتماد عمى المواد النفسي ،ةالمواد النفسي يىما تعاط ،لى فئتينإ ةباالمواد النفسي

 لمدليل التشخيصي ةالخامس ةثم جاءت الطبعواالعتماد. يبين التعاط ةعدم وجود حدود فاصم
 .ةو اضطراب استخدام المواد النفسيبمصطمح واحد جديد وى حصائي الخامسواإل

 املفاييم اإلجرائية ملصطمخات البخح:

 مجموعة استجابات إيجابية : "ىوبقوليا (0222تعرفو آمال عبد السميع أباظة )  
 ومشاعره الودية وحقوقوآرائو  ىو قدرة الفرد عمى التعبير الخارجي الحرعن انفعاالت توضح

عطاء الوامر مشاعر الفرد، من وغيرىا والعاطفية،  والسيطرة عمى سموكياتو والضبط الذاتي وا 
 .والتحدي وااللتزام". وىو التعريف الذي سيتبناه الباحث في الدراسة الحالية بالنفس والثقة
 واالختيار المخالف لإلجابة، مطابق بند كل عن واحدة درجة المشارك بحيث تعطى درجةتقدر 

لمسموك  عن الدرجة الكمية تعبر واحدة في درجة يتمجمع الدرجات صفر، وفي النياية
 التوكيدي.

( بأنو "حالة نفسية 0552االعتماد عمى المواد النفسية: يعرفو مصطفى سويف )
تتسم ا عضوية، تنتج عن التفاعل بين الكائن )الحيوان أو اإلنسان( والمادة النفسية. و وأحيانً 
ا عمى قير لمكائن أن يتعاطى يولوجية تنطوي دائمً سلحالة بصدور استجابات سموكية وفيىذه ا
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ا لما ا تحاشيً ا آلثارىا النفسية، وأحيانً ىذه المادة عمى أساس مستمر أو متقطع، وذلك طمبً 
يترتب عمى غيابيا من متاعب. وقد يعتمد الشخص عمى مادة واحدة أو عدة مواد في آن 

وىو التعريف الذي سيتبناه الباحث في الدراسة الحالية، ويتضح من خالل اإلجابة عمى مًعا". 
 استمارة المقابمة الولية. 

 اإلطار الهظري لمبخح:

 الهظريات املفسرة لمسموك التوكيدي: 

ويرى كاي  أن سالتر يعد من أبرز من وظف قوانين بافموف في التعمم والعالج 
من السموك في  ميمينا إلى االستثارة والكف، ولقد ميز سالتر بين نوعين السموكي، مستندً 

، وىو (4)ن ىما السموك االستثاريان النوعاوىذ، (3)كتابو )العالج باالنعكاس الشرطي(
السموك الذي يتصف صاحبو بمياجمة اآلخرين أثناء التعبير عن مشاعره، والسموك 

، ويتصف صاحبو بأنو غير قادر عمى إقامة عالقات مع اآلخرين بصورة (5)االنكفافي
مالئمة. ومن ىذا المنطمق بنى سالتر طريقتو في تعديل السموك، والتي أطمق عمييا فيما بعد 

 (. 72: 0222،التدريب التوكيدي )عبد اهلل جاد محمد
السموك التوكيدي وتشير العديد من الدراسات إلى أن من العوامل التي تؤثر عمى 

لمفرد السرة والبيئة االجتماعية التي يوجد فييا، فالسرة تعد المؤسسة التي تقوم بعممية 
التنشئة التوكيدية لعضائيا، وذلك بتشجيعيم عمى التعبير عما يريدون، واإلفصاح عن 

ساليب إن أوجيات نظرىم في القضايا المختمفة، وتدريبيم عمى التحاور فيما بينيم، ولذلك ف
ا في اكتساب البناء لمميارات التوكيدية، وتساعد عمى ا بارزً دورً  ؤديالمعاممة الوالدية ت

ارتقائيا إذا سارت في الوجية السميمة التي تحث عمى التوكيد، كما أشارت بعض الدراسات 
ية إلى وجود عالقة بين توكيد البناء، والتوكيد لدى الوالدين، بمعنى أنو كمما ارتفعت توكيد

 (20:  0222الوالدين ارتفعت توكيدية البناء، والعكس بالعكس )عزت عبد اهلل سميمان،
أن الطفل يولد ولديو حقوق توكيدية، وأن الطفل يولد وىو  (0200)ويرى جارنر 

بفطرتو منفتح عمى العالم وودود، ويبادلو العالم ىذا الحب، ولكن مع تنامي العقل لدى 
                                                 

(3)
 Conditonal Reflex Therapy 

(4)
 Excitatiry Behavior 

(5)
  inhibitiory Behavoir 
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العالم، وىو ال يدركيا بعد، و من أخطار في نالميتمين بو، لما يدركو الطفل، تزداد مخاوف 
حمايتو من الخطار ون في تعميم الطفل استراتيجيات، من وجية نظرىم ستعمل عمى أفيبد

ون في تعميمو أساليب غير توكيدية، ويرى "أريك" أن توكيدية الطفل ال تنتيي، أالمحيطة، فيبد
دة إيقاظيا، فيو يرى أننا بوصفنا أطفااًل نولد ودودين، نعبر ولكنيا تصبح كامنة، تتطمب إعا

عن مشاعرنا بأريحية، وننفتح عمى العالم بسيولة، ونثق باآلخرين بال شروط مسبقة، 
ا في الحاضر، ثم يبدء العقل في التكوين، ويتعامل الطفل مع العالم بتمك البراءة ونعيش تمامً 

الطفل في استبدال  أادنا بقوائم افعل وال تفعل، ويبدإمدنفسيا، فتعمل الساليب الوالدية عمى 
التفكير الحذر ببعض من عفويتو، ويستبدل ما يجب أن يقولو ليحصل عمى ما يريد بتواصمو 
البريء الفطري، ويتعمم أن "الخزي" و"الموم" أجزاء رئيسة في ىذه الحياة، ويتبنى اآلباء بما 

 مقابل عفوية الطفال، فيتعمم الطفل التفاوض بداًل  ليم من خبرة في الحياة وآراء معينة في
من الطمب بعفوية، ويستبدل التواصل غير المين بالتواصل المين أحيانا لمحصول عمى ما 
يريد، يستبدل الحب المشروط بالحب غير المشروط، وبناًء عمى ما سبق يستبدل الطفل 

ا العالم، واالستراتيجيات الخمس أساليب خمسة بعفويتو، يرى أنيا النسب لمتعايش مع ىذ
 ىي: 

الموم: يتعمم الفرد أنو لمحفاظ عمى نماذج الحب في ىذه الحياة، وبالخص عندما 
ا وعدوانًيا، يخطئ، فإن عميو أن يموم إما نفسو أو اآلخر، فيدخل في دائرة من كونو خاضعً 

 .وتبقى لعبة الموم إحدى الوسائل لمحفاظ عمى نماذج الحب
 أخرى من التفكير بعفويتو لمحماية، مثل: ائفة: يستبدل الراشد أنماطً النفس الزا

 المسامحة ضعف. -
 اآلخرون ال يتغيرون إال بالنقد. -
 غضبك سيظير لآلخرين أنك عمى حق، وأنيم ىم المخطئون. -
 االنتقام يسمح بتحقيق العدالة. -
 من الضعف أن تترك نفسك عرضة لمفيم من اآلخرين.  -
 إحدى مالمح قوة الشخصية.الحكم عمى اآلخرين  -
كم ييمكن لمفرد حماية نفسو باليجوم عمى اآلخرين، أو التيديد بسحب الحب، والت -

 بيم من خالل الخوف، الذنب، الخزي.
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 خداع ومناورة اآلخرين يساعد عمى النجاح. -
مربع "بخير": لو تخيمنا شكل العالقات مع اآلخرين، سنتمكن من تقسيم مربع إلى 

 لجزء الول منو سيصبح: أربعة أجزاء، ا
يمكن أن نشعر بخير بخصوص أنفسنا، ولكن ليس بخصوص اآلخرين "السموب  -

 (6)العدواني"
يمكن أن نشعر اآلخرين بالخير، ولكن ال يمكن أن نشعر أنفسنا "السموب  -

 .(7)الخاضع"
 .(5)ال يمكن أن نشعر أنفسنا أو اآلخرين بالخير "السموب االكتئابى" -
 .(5)أنفسنا واآلخرين بالخير "السموب التوكيدي"يمكن أن نشعر  -

 اويرى "إيريك" أن السموب التوكيدي يختفي خالل سنوات التنشئة، ولكنو يكون كامنً 
 ال يختفي لمنياية.

نمط الشخصية: ويرى "إيريك" أنو بنياية المطاف، يتكون لدى الفرد نمط معين من  -
 .(Garner,E, 2012, 16)الشخصية 
الذي يرى أن ولب أول من استخدم مصطمح التوكيدية، وذلك في  ذلك كيمويؤكد عمى 

عالجو السموكي لممرضى كوسيمة لمتعامل مع القمق، وذلك بالسبعينات، وتضمن تدريبو 
  (kim ,L, 2001 :20)لمعمالء عمى إبداء آراء مخالفة، واستخدام ضمير المتكمم "أنا"

 :الهظرية السموكية

فى ضوء مفاىيم  بأنو سموك متعمم يمكن فيمو وتفسيرهتعرف عدم توكيد الذات 
بتوكيد  ويمكن ضبطو وتعديمو فى ضوء ىذه المفاىيم،وقد اىتم "سالتر" ،التعميم السموكيو

وشخصية  حبيسة انفعاالتيا، وميز بين شخصة ،حيث انطمق من مفاىيم نظرية بافموف،الذات
 عن الكبح أن كل االضطرابات النفسية ناتجة ويرى سالتر ،أخرى تمقائية إيجابية

  

                                                 
(6)

 Aggressive mode 
(7)

 Supmessive Mode 
(8)

 Depressive Mode 
(9)

 Assertive Mode 
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  Rational –Emotive Therapy:نظرية العالج العكمي والعاطفي

بشكل  م  ي  العقالنية لدى الفراد  ت س  غير "اليس" ويري أن الفكار والمعتقدات  يمثميا
ومقبوال من ا ن يكون محبوبً عمى اإلنسان أ مثمة تمك المعتقدات:ومن أ ،كبير فى عدم التوكدية

 ن ينجز بشكل كامل كل ما يقوم بو وأن يكون فعاالً عمى الفرد أ، خرين فى كل ما يقوم بواآل

  Bandura Theory Of Social Learning:نظرية التعمم االجتماعي
 طفال،ة لمنماذج عمى الثيرات القويإلى التأ ،العالم "باندورا" فى ىذه النظريةشار أ

يعايشوا نماذج من الناس مؤكدين لنفسيم،ال يستطيعون أن يتحموا طفال الذين لم فال
 (.00:0200نس صالح،بالسموك التوكيدي )أ

 بعاد السموك التوكيدىأملونات و

 :يتكاآل يلمسموك التوكيدي ى ة(  أن المكونات المفظي0555شوقي )ويري طريف 
 يماعالتوكيد االجت -0
 الدفاع عن الحقوق -0
 والتوجيو ةالقياد -2
 االستقالل -0
 : تيآلامفظية غيرال تتضمن المكوناتو 
، ةكالنبض، وضغط الدم، تقمصات المعدة، مثل العمميات المفظيةداخمي ةمظاىر فسيولوجي -0

 رصدىا ةعام ةومن الصعب بصور 
 :ةخارجي ةمظاىر سموكي -0

 التقاء العيون -أ 
 قف التى يصدرىا الفردالممو  ةاالبتسامات المالئماالبتسام:عدد  -ب 
تتطمب  يالفرد فى كل موقف من المواقف التيتكمم فييا  يالت ة:الفتر ةمدة االستجاب -ج 

 يوتحسب بالثوان ،الكالم
 ةصدار االستجابإمنذ صدور المثير وحتى  ي: الزمن المنقضةكمون االستجاب -د 
 ةمن التوكيديان الصوت الواضح يعكس قدرً أمن المتوقع شدة الصوت: -ه 
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 يلى المحتوى الكمإنسبة  يرادإعن نسبة التمعثم والتوقف الال  رارتباك الكالم:يعب -و 
 لمكالم

 خرلحاح اآلإالصمت: قد يستخدم لرفض  -ز 
 ةماكن لالستجابات المناسبوقات والاختيار ال  يويعنالتوقيت: -ح 
 ةكبر من التوكيدياأيعكس قدرً  يوضع الجسم:الجسم المسترخ -ط 

، )طريف شوقي فرج والتوكيد ةاالنفعالي ةحالعمى ال يستدل منيا :ةرات الوجييالتعبي         
885:0555.) 

بعاد أ، وشممت "ة"بتصميم مقياس عن التوكيدي (0200) لبرتي وايمونأوقام   
 :ةتيالمقياس الجوانب اآل

 قدرة الفرد عمى التعبير عن مشاعره وتفضيالتو -

 لمحقوق يعمى التصد ةالقدر  -

 خرين حتى فى مواقف الخالفحترام لآلاظيار اال -

 خرينلآل ةيجابيالتعبير عن المشاعر اإل -

 بقاء عمى تواصل العيناإل -

 (Kelly,B,2015:9) قدرة الفرد عمى تعريف ذاتو -

 :" أربعة أبعاد لمسموك التوكيدي ىي0550وقد حدد "راكوس 

 ن"المحتوى:"يتضمن محتوى الكالم الذي يقولو الشخص المؤكد لآلخري -

 ،طالقة الكالم،مدة االستجابة الصوت، : وتتضمن"نبرة الصوت،عموخصائص المغة -

 : وتتضمن )حركة الجسم،التواصل بالعين،تعبيرات الوجو،المفظيةغير الميارات  -
 ،اإليحاءات

وتعزيز االستماع اإليجابي  صرار،ميارات التفاعل االجتماعية: وتتضمن المبادأة واإل -
 (kim,I,2001:23).خر من الطرف اآل
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 :ةاملواد الهفسيفسري االعتماد عمى نظريات ت

 املخدرات: يلتعاط ةالتفسريات البيولوجي
وعمى الخمل  ،ا يركز عمى االستعدادات الجينية لمفردمرضً دمان باعتباره نموذج اإل 

ويرى ىذا النموذج أن االعتماد عمى المواد النفسية يؤدي إلى خمل في التوازن  ،البيوكيميائي
أ جيني أو نتيجة حركة دمان ىو محصمة تييبحيث يصبح اإل ،لعصبيبالجياز ا الكيميائي
 .(Adeina,D,2007:2)ثرت عمى المخ كيميائية أ

 :ةاحليوي ةالعصبي ةالهظري

لى العمميات إبالرجوع  ةتطور االعتماد عمى المواد النفسيلى ةإتشير تمك النظري
لى البحث عن إدفع المعتمد ت ةالحيوي ةن السياالت العصبيأو وراءه، ةالكامن ةالفسيولوجي

حيث يعمل بنظام ،ةبيات والمثيرات من المواد المخدر المخدر،ويتكيف المخ مع تمك المن
المخ عمى يد العالم  يف ةثاباإل  نظام   ف  اكتش  ،وقد لتمك المواد ةالعصبيأةو المكافةأثاباإل 
ا دورً  يتؤد يالت ةاسيسالةالعصبي ةكثر العوامل البيولوجيأمن  ةثابويعد نظام اإل ،0580ولدزأ

ليذا النظام وىى ن ىناك ممرات أو ،ةطراب االعتماد عمى المواد النفسيباض ةصابفى التييؤ لإل
وقد تبين ،يلمجياز العصب ةالجسم منشط يف ةوالدوبامين ماد،ةالدوباميني ةالناقالت العصبي

سامي  ة )سيىالنفسي مستقبل الدوبممين لدى العديد من المعتمدين عمى المواد يوجود خمل ف
 ،0202 :28.) 

 ن المدمن يحدث لو خمل فى جيازه العصبي،أ (0222)" بيكاراو  فان دارو  ويري "نويل
 الذي بدوره ينتقي الجياز العصبي،سائر لى الذي يرسل إشارات اللم أو السعادة إ

 والحظوا أن الشخاص غير المدمنيين الذين يتعرضون إلصابات في المنطقة االستجابات،
 ،يتعممون من أخطائيم عند إصدار القرارات الحاسمة نيم الفإ ،(10)لقشرة االماميةخية باالم

ا بين كلٍّ من المدمنين وأصحاب اإلصابات بالقشرة ن ىناك تشابيً ويرى أصحاب النظرية أ
ن كما أ فعاليم،وال يستطيعون حساب عواقب أ لديو، فكالىما ينكر وجود مشكمة ،المخية

ويتحول المعتمدون عمى المواد النفسية من  ن بيا خمل،يبدو أ اتخاذ القرار عندىم ميكانزمات
وتمكنت المسوح الطبية  ،(12)شباع الحسيإلى السموك اآللي لإل(11)لمسموك اإلدارة الذاتية

                                                 
(10)

 Ventro Medical Prefrontal Cortex 
(11)

 Self-dircted behavior 
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نتيجة  ،راتبالمخ عمى اتخاذ القرا من اكتشاف خمل في وجود القدرة ،(13)عمى المخ باآلشعة
 ويصبح عند المتعاطي خمل فى اتخاذ القرار، و العقار،عاطي المخدر أالحاجة القيرية لت

ويكون اإلنكار  دمانو،وىكذا يدور المعتمد فى دائرة مفرغة إل وسموك قيري لتعاطي المخدر،
فيبقى الشخص فى دائرتو اإلدمانية، ويساعده الخمل في القدرة  دمان،ىو الرفيق الكثر لإل

 :West, R, 2005). ة نفسياالدائر في عمى البقاء  ،واتخاذ القرارات ،والدافعية ،عمى التعمم
87) 

 :ياملهخى الهفس

ويرى فرويد أن السموك اإلدماني قد يكون محاولة لميروب من ظروف بيئية مرعبة، 
 ،تكون صعبة، وتضعنا أمام ميام مستحيمة كثيرا ما وذىب إلى أن الحياة مل،اللم، خيبة ال

وىى ثالثة:  جراءات التسكين،إ يم إلىبعضقد يمجأ  ،ورأى أنو بالتعرض لتمك المواقف الصعبة
أن السموك اإلدماني  0520ورأى جولفر  المواد المخدرة، الرضا السمبي، ،االنحرافات القوية

لى فصام أو نزعات مثمية أو لمنع النكوص المؤدي إ ،يوجد لمسيطرة عمى رغبات سادية
(Bernadette & Zoslt, 2012: 3). 

 :الهظرية السموكية

 ىميا:أدمان عمى ضوء عدة قوانين من اإلو  ير النظريو السموكيو ظاىرة التعاطتفس

ل  فكمما  ثر:قانون ال  -0 دى أو  تعاطى المخدر،في  ةمواقف متمثم يشباع فإعمى ح ص 
لى إ ييؤد يوتثبيت السموك الذ ةلموقف المتمثل فى تكرار االستجابا ةىميألى إذلك 

 .شباع رغباتوا  ارتياح الفرد و 

ذا كانت إخاصة  تثبيتو وتدعيمو، ىلإالمخدرات  يتكرار سموك تعاط ييؤد :لتكرارا -0
 .شباع لمحاجاتإمن ىذا السموك فييا  ةالخبرات الناتج

 فعدم وجود معوقات عند قيام الفرد بسموك معين يشبع رغبة ويثبت السموك، التعزيز: -2
ن إف ،معوقات تمنعو من تناولو ةيأالمخدرات وال يجد  يتعاط فعندما يتعود الفرد عمى
 .لى تثبيت ذلك السموكإىذا يشبع رغبتو ويدفعو 

                                                                                                                                 
(12)

 Automayic sensory-driven behavior 
(13)

 MRi 
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لى معايير إدما ييتم الفرد بذاتو دون النظر عن ةالضار  ةالعاد تقوىقد  :ةتقوية العاد -0
الحصول عمى  ىء سو يو المخدر ال ييمو شأوعندما يدمن الفرد العقار  ،المجتمع

وىذا يجعمو ال ييتم  .وتقوية عادة الحصول عمى العقار شباع رغباتو،ا  لعقار و ىذا ا
 .(22 ،0225خطاب، كريمةال بذاتو بدون النظر إلي معايير المجتمع أو السرة )إ

 نظرية التعمم االجتماعى: 

 شراط":نظرية "األ

 والمخدرات،دمان العقاقير ا فى إا ميم  دورً  شراط تؤديافترض "وكمر" أن عوامل ال
،حينما اإلجرائي شراطالقائمة عمى ال معدل االستجابة ن الحيوانات يزيد عندىاولذلك لوحظ أ

ذه االستجابات بالحقن بمشتقات الفيون أو منبيات الجياز العصبي مثل المفيتامينات تتبع ى
السموكية مثل الباربيتورات، ويذىب "وكمر" إلى أن النماط و بالمسكنات أ و الكوكايين،أ

اوج المتكرر لمتز  قير والمخدرات تصبح معززات ثانوية، نتيجةتعاطي العقاوالشياء المتعمقة ب
 (.20:0207،مع التعزز الولي المتعمق بتعاطي العقاقير والمخدرات )ىشام جمعة

 نظرية التوقع:

 ةدق تتوقع النتائج المترتبأو بشكل أحداث تتعمق بربط ال ةالتوقعات عمميات معرفي
و أحداث ال بين ةن يتوقع العالقأ ومن خالل قواعد التعمم يتعمم الفرد ،ةحداث معينأعمى 

ن ما يتعممو أ ىدمان تر تفسير اإل يلنظرية التوقع ف ةالموضوعات فى موقف قادم، وبالنسب
خرون آوذكر جولدمان و  ،ةو المعزز أ ةوالنتائج المرغوب ةبين استخدام الماد ةالفرد ىو العالق

ما يقدمو  تجاهتوقعاتيم  يىقين يختمفون عن غير المدمنيين فالكحول من المرا يمدمنن أ
ذ وجدوا ة؛ إوعدم الكحولي ةحسب الكحولي ىا عممراىقً  002وقاموا بتصنيف  يم،يلإالكحول 

ذ توقع المراىقون الذين ؛ إبالتعاطي ةالتوقعات المرتبطيف ةربعا بين المجموعات ال فروقً 
اقيم الذين ال يسيئون كبر من رفةأومتع ةالكحول الحصول عمى لذون استخدام يسيئ

 ( .28: 0208وافي خميل ، استخدامو )
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 :الدراسات السابكة

 عمىتدريببرنامجمم فاعمية ىإلي قياس مد( 0550) ستينر ولوسمي"دراسة  ىدفت
 22من  ةالمواد المخدرة. وتكونت العين ىالمعتمدين عم ىالمرض عافيالتوكيدي في تالسموك 
درة ىؤالء المرضى ن تحسن قوافترضت الدراسة أ ،من المرضى المقيمين بالمستشفى مريض
وتقمل من قمقيم  خرين، سترفع من تقديرىم لذواتيم،الشخصية مع اآل دارة عالقاتيم بينفي إ

 مرغوبالغير ، وتقميل السموكيات من المخدرات لمتعافي الفترة الزمنيةاالجتماعي، وستزيد من 
ر بالبقاء داخل البرنامج العالجي مقارنة وذلك من خالل التزام أكث ،ا خالل فترة التعافيفيي

من حيث االلتزام فضل وأن يكون تقييم المشرفين ليم أ بغير الخاضعين لمبرنامج التوكيدي،
ط بِّق  .و ضعوا لمتدريب عمى السموك التوكيديبالمرضى الذين لم يخ بسموكيات التعافي مقارنة

مقياس و  (15)والقمق االجتماعي (00)السموك التوكيدي قبمي عمييم من خالل استخبارقياس 
 من خالل ثمان يوتدربوا عمى السموك التوكيد .(02)واختبار التوكيد السموكي مفيوم الذات

ن ون والمعالجوولم يخبر المشرف .تطبيق المقاييس عمييمأ عيد خالل شير. و نفذت جمسات 
وطمب من المشرفين  .ةببرنامج التدريب عمى التوكيدي مشتركينالغير فراد المشتركين و عن ال

الء من حيث مظاىر السموك التوكيديفي أثناء تفاعالتيم مع القران ومع تقييم جميع النز 
كانوا  (ة )من تعرضوا لمتدريب التوكيديالتجريبي ةن المجموعأوكشفت النتائج عن  ،المشرفين

 ت من خالل القائمين عمى رعايتيم،وذلك بالمالحظا ةالضابط ةفراد المجموعأا من كثر توكيدً أ
بية يوالتجر  ةالضابط ةبين المجموع اإلحصائية المقاييس ىعم ةولكن لم يكن ىناك فروق كبير 

 ةكما توصمت  الدراس ،و تحسين مفيوم الذاتة أو القمق االجتماعي أعمى مقياس التوكيدي
، ةالمعرفي ةن لمتدريب عمى التوكيد من الناحيدمامفيد لمرضى اإل ين التدريب التوكيدألى إ

 و تحسين مفيوم الذاتأخفض مستوى القمق االجتماعي  ينو فارق فأكن القول بولكن لم يم
(Steiner, C, Lucille, J, 1981). 

ى معرفة مدي تأثير التدرييب التوكيدي إل (0550) يريكا  كما ىدفت دراسة نيمسون و 
 22عمى  سةطبقت الدرا رضى المعتمدين عمى المواد المخدرة،لمم تحقيق التعافي باإليجاب فى

                                                 
(14)

 Assertion Questionnaire 
(15)

 Social Anxiety Scale 
(16)

 The Behavioral Assertion Test. 
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قسم المرضى إلى ثالثة  ،عمى المواد النفسية معتمدينش خصوا مريض من الذكور، الذين 
وقائمة راثوس  ،(17)من اختبار متشيجن المختصر لمكحول  مجموعات، وطبق عمييم كلٌ 

مجموعة لمتدريب بالنمذجة، ومجموعة  (19)واختبار السموك التوكيدي ،(18)لمتوكيدية
وار، ومجموعة ضابطة، خضعت المجموعتان إلى واحد وستين ساعة دلمتدريب بأداء ال

أن  ى، وتوصمت الدراسة إلةقياس قبمي لممرضى عمى التوكيدي ل  م  وع   سبوعين،تدريبية خالل أ
عند  ةالضابط ةمن المجموع ةمى عمى التوكيديعأنتائج  ىحصمت عم  ةالتجريبي ةالمجموع

حصمت المجموعة التى حصمت عمى التدريب وبعد شيرين من الخروج  ،نياية التدريب
مقارنة  يطول من التعافأيام أقل من تعاطي الكحول وعدد أعدد مرات  عمى  التوكيدي
بين  إحصائيةا ن المقاييس لم تظير فروقً وذلك عمى الرغم من أ ،ةالضابط ةبالمجموع

 (.Nelson E,1982 المجموعتين )

معرفة إذا ما كان لمقدار التوكيدية  لىإ ( 0550)وىدفت دراسة دانا وروبرت كوين 
ذا كان مقياس التوكيدية عمى التنبؤ بالعائد العالجي، لدى المعتمدين عمى الكحول قدرة بل ق وا 
من  كل مجموعة مكونة مجموعات، ثالثةق سمت بعد العالج،  العالج منبىء بمقدار التوكيدية

الختبار متشيجن  ة المختصرة،الصور  (20)اختبارات معامل توكيد الكحول تقفرد، طب 00
وأشار معامل ارتباط بيرسون إلى أن الفراد أصحاب  ،طبق قياس قبمي وبعدي ،(21)لمكحول

لدييم أفضل من كان المردود العالجي  ،عمى التوكيدية عمى فى القياس القبميدرجة التوكيد ال
  (Dianne ,S ,1991)القياس القبمي أصحاب الدرجات القل عمى التوكيدية في

إلى الكشف عن العالقة  "Ashby & Baker 198  باكرو  "اشبي وىدفت دراسة
 ،وذلك عمى عينة من طالب المدارس الثانوية ،بين أبعاد التوكيدية، واستخدام المواد المخدرة

طبق عمييم مقياس  ( عام،00-00) بين في مدى عمري ،في ثالثة مناطق مختمفة
لمتوكيدية  ا بين البعد الفرعيا عكسيً ارتباطً  اسةظيرت الدر وأ ،(22)ريتشي لمتوكيدية -جامبريل

                                                 
(17)

 Short Michigan Alcholism Screening test 
(18)

 Rathus Asseriveness Schedule 
(19)

 Behavioral Assertiveness Test 
(20)

 Assertion Inventory76 Alchol 
(21)

 Short-Form Michigan Alcoholism Screening Test  
(22)

 Gambril-Richy Assertion Inventory 
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 & Ashby, T ).،وبين استخدام المواد المخدرة ،)التوكيدية الخاصة باستخدام المواد المخدرة
Barker, E, 1989) 

عمية التدريب عمي الكشف عن مدى فا ىلإدراسة ىدفت ( 0550)" دياني"ى جر أكما 
عالج االعتماد عمى ل المتابعين بالعيادات الخارجية دمانمرضى اإل فى عالج يالسموك التوكيد
من المرضى الذكور، وثمانية من  02، من المرضى 80 من ةوتكونت العين.المواد النفسية

من الشخص  أو بطمب ذاتي ،مةما بطمب المحكالتحقوا بالبرنامج العالجي إ المرضى النساء،
وعند  عند بداية البرنامج العالجي، أو من جية العمل، وطبقت عمييم أدوات الدراسة نفسو،
وكانت أدوات الدراسة ىي:  وبعد ستة شيور من االنتياء من البرنامج العالجي. ،انتيائو

السموك " ظيرت النتائج تحسنوأ ،(24)(LAQواستبيان )، (23)قائمة راثوس لمتوكيدية
كدت نتائج البحث وأ عادة تطبيق االختبارات،وكيدي" من خالل المقارنة بين النتائج من إالت
 . (Dianee ,S, 1991)دمان لتدريب السموكي فى برامج عالج اإلىمية برامج اأ

، يالسموك التوكيد بين مقارنةال ىإل( 0225)" ىيدىجفاري و شا"ىدفت دراسة 
ش خصوا عمى أنيم معتمدين عمى المواد الشباب الذين  بين  ،ةالعام ةووجية الضبط، والصح

ة من الشباب مجموعات ثالثمن  وتكونت العينة ،النفسيةبين الشباب الصغار في إيران
ن والذي ،من المعتمدينعمى المواد المخدرة شاب 22من  ، تكونت المجموعة الولىيرانييناإل

من شخصوا ،و اختيروا من مراكز التعافي في شمال غرب إيرانرادتيم، طمبوا العالج بمحض إ
معتمد عمي  22من  تصاصي نفسي إكمينيكي، وتكونت المجموعة الثانيةقبل طبيب نفسي واخ

والذين صدرت بخصوصيم أحكام  ،داخل أحد السجون بإيران اختيروا منالمخدر 
المواد النفسية.  عمى شاب من غير المعتمدين 22الثالثة من ونت العينة ، وتك(25)قضائية

من الذكور الشباب،  وكانت المجموعات الثالثة. سنة 22- 05العمري ليم من  وتراوح المدى
 (26)ياستبيان السموك التوكيدن واستخدم الباحثو. المجموعات وروعي التجانس بين 

كاوى بعاد الشة )يضم ألعاماة ومقياس الصح (27)، ومقياس وجية الضبط"الزوراس"

                                                 
(23)

 Rathus Assertiveness Schedule 
(24)

Life Area Questionnaire 
(25)

 The Ardebil Magistrate Court for addiction . 
(26)

 Lazarus Assertiveness Test 
(27)

 Locus of control test  
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بين  اأن ىناك فروقً ظيرت النتائج أ، و (28)،االكتئاب(الخمل االجتماعي القمق، ،الجسدية
وكيدي ووجية الضبط والصحة العامة، كما توصمت الدراسة المجموعات الثالثة في السموك الت

داخمية ولدييم كيدي وأن وجية الضبط لدييم في السموك التو  إلى أن غير المدمنين أعمى
شارت النتائج المعتمدين عمى المواد المخدرة، كما أب مقارنةمن الصحة العامة  مستوى أعمى

وحصموا عمى درجات منخفضة في  أكيدا، أقمت السجن مجموعة في نالمشاركي إلي أن
، كما أن وجية المعتمدين عمى المواد النفسية غير مجموعة من مستوى الصحة العامة

 .كثر خارجيوً ت أكانالضبط لدييم 

ب وتأكيد الذات لدى لى مقارنة االغتراإ( 0222)خرون وآ دراسة السعود ىدفت
في   ةى المواد المخدر م، وبين المعتمدين عةفي السعودي ةالمواد المخدر  ىالمعتمدين عم

نجمترا إبين استخدام المخدرات فى  لةدا ةلى وجود عالقإ ة، وخمصت الدراسةالمتحد ةالمممك
 ) ةالسعودي ةلم يكن ىناك ارتباط في البيئ في حين ،عمى توكيد الذات ةانخفاض الدرجوبين 

Al Saud, A& Saud, B, 2017)  

 :الفرض الرئيسي لمبخح

المعتمدين  المعتمدين وغيرمتوسطي درجة بين  ةلة احصائيال د ذات  توجد فروق
اد المعتمدين عمى المو لصالح غير  السموك التوكيدي اختبار عمىعمي المواد النفسية 

 .النفسية

 :واإلجراءات ةالطريك

ختبار الفروق  بين با ييتم البحثحيث ؛ االرتباطي المقارن يالمنيج الوصف :المنيج
 .يالسموك التوكيد يير المعتمدين فالمعتمدين وغ

                                                 
(28)

 General Health qustionaire 
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 :ينعرض لكل منيما عمى النحو التالمن مجموعتين، لبحثتكونت عينة ا :العينة
 :ةواد الهفسياملعتمديو عمى املدلموعة  -1

مقيمين بمستشفى ،ةمتعدد ةعمى مواد نفسيمعتمد، 022من  ةتكونت ىذه المجموع
ن أمن قبل الطبيب النفسي بشخصوا  عراض االنسحاب،أوتخطوا  العالج، يالطب النفسي لتمق

عراض أيأوال توجد لدييم  ،ةطراب االعتماد عمى المواد النفسيىو اض يساساضطرابيم ال
 05:02وتراوح المدى العمري ليم بين  ،تتعمق بالجياز العصبي ةعراض عضويأو أ ةذىاني
لى إوتراوحت مدة المرض بين عام  ،يبين التعميم المتوسط والعال ةوبمستويات تعميمي ،عام
 من المعتمدين عمى الييروين والترامادول ثم الحشيش، ةغمب العينأعام، وكانت  05

 02لى إعالج(  ةول مر أ)ة سابق ةدم وجود انتكاسنتكاسو ما بين عوتراوحت مرات اال 
وتراوحت مرات  ،ةلى عشرين مر إ( ةول مر أ)ة راوحت عدد مرات الدخول ما بين مر وت ،ةانتكاس
ل إوقد  ،اربع مرات يوميً ألى ةإبين مر  يالتعاط ىؤالء المرضى من خالل مستشفى الطب ى لو ص 

 النفسي.
 :ةغري املعتمديو عمى املواد الهفسي دلموعة -2

 ةغير المعتمدين عمى المواد النفسيمبحوث من  022من  ةتكونت ىذه المجموع
تراوح المدى و  ،لمجموعة المعتمدين ةلمخصائص السكاني ةمشابي ةمحكي ةكمجموعاختيروا 

باضطرابات  ةصاباإل ةولم يسبق ليذه المجموع ،ةسن 05:02من  ةالعمري ليذه المجموع
 .ةو العيادات النفسيأات و التردد عمى المستشفيةأنفسي

 وحزافاخ انمعياريح نهسهون انتوكيذي انمتوسطاخ واال( 1جذول )

 نذى انمعتمذيه وغيز انمعتمذيه

 انمتغيز

 (100) غيز انمعتمذيه ن= (100) انمعتمذيه ن=

االوحزاف  انمتوسظ ليمح خ

 انمعياري

 االوحزاف انمتوسظ

 انمعياري

 1.631 2 8.9 2.4 9.4 انسهون انتوكيذي

 .0005*دال عىذ مستوى معىويح 

( تقارب متوسطات المتغيرات بين المعتمدين وغير المعتمدين 0ويتضح من الجدول )
 .عمى المواد النفسية
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 :األدوات

 مكياس السموك التوكيدي:

 وتكون ،(0222) مال عبد السميع.آعداد أ.دإمن  ،مقياس السموك التوكيدي
استبعدت ،و ةالنفسي ةالصح ةساتذأ( من 2ا عمى )( بندً 28) ة منوليصورتو ال  ياس فيالمق

 بندا. (02لى )إوبذلك وصل عدد البنود  %(52لى )إتصل  ةالبنود التى لم تمق موافق
 وصف العينة االستطالعية

 واألسوياءستطالعيح نهمذمىيه ( يوضح متوسظ انعمز نهعيىح اال2جذول )

 انمتغيزاخ

 30ن= األسوياء 30ن=  ن انمذمىو

وحزاف اال انمتوسظ
 انمعياري

وحزاف اال انمتوسظ
 انمعياري

 5.5 29.82 5.7 27.38 انعمز

 ( يوضح تكزاراخ ووسة انحانح االجتماعيح 3جذول )

 ستطالعيح نهمذمىيه واألسوياءنهعيىح اال

 

انحانح 

 جتماعيحاال

 30ن=  األسوياء 30ن=   نانمذمىو

 انىسة انتكزاراخ انىسة انتكزاراخ

 36.7 11 76.7 23 أعزب

 63.3 19 20 6 متزوج

   2.2 1 مطهك

 الجبات والصدق 

( مدمن وعمى عينة 22قمنا بعمل الثبات والصدق عمى عينة من المدمنين قواميا )
( يوضح المتغيرات 0، )(0( شخص سوي وجدول رقم )22نة من)من السوياء مكو 

 كما يمي:منفردة عرض نتائج الثبات والصدق لكل عينة ت  الديموجرافية لمعينة، وس

 جراءات الجبات والصدق لممكياس:إ

 تساق الداخمي: إجراءات االأوًلا

تساق الداخمي لمقياس السموك التوكيدي من خالل حساب ارتباط البند ح سب اال 
 المدمنين وعينة السوياء كما يمي: بالدرجة الكمية لدى كل من عينة
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 ( يوضح ارتثاط انثىذ تانذرجح انكهيح نممياس انسهون انتوكيذي4جذول )

 (30عيىح األسوياء ) (30عيىح انمذمىيه ) انعثارج

1.  0.160 0.279 

2.  0.206 0.206 

3.  0.203 0.061 

4.  0.91 0.278 

5.  0.189 0.446 

6.  0.334 -0.110 

7.  0.051 0.543 

8.  0.206 0.164 

9.  0.216 0.342 

10.  0.249 0.327 

11.  0.120 -0.018 

12.  0.050 0.340 

13.  0.445 0.246 

14.  0.121 0.429 

 ( يوضح ارتثاط انثىذ تانذرجح انكهيح نممياس انسهون انتوكيذي4تاتع :جذول )

15.  0.334 0.361 

16.  0.445 0.275 

17.  0.263 -0.115 

18.  0.203 0.382 

19.  0.607 0.484 

20.  0.329 0.009 

21.  0.339 0.208 

22.  0.143 0.176 

23.  0.168 0.433 

24.  0.531 0.606 

25.  0.597 0.472 

26.  0.329 0.580 

، 0البند اط مقبولة عمى كل البنود ماعدا )( أن معدالت االرتب0ويتضح من جدول )
، 2، 2( وذلك لدى عينة المدمنين، وكذلك البنود رقم )02، 00، 00، 00، 00، 7، 8، 0
 ( لدى عينة السوياء.  00، 02، 07، 00، 5
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 ،خرى بعد الحذفوح سبت االرتباطات مرة أ ت البنود ذات االرتباطات المنخفضةذفح  
 ( يوضح االرتباطات بعد الحذف8والجدول رقم )

 ( يوضح ارتثاط انثىذ تانذرجح انكهيح نممياس5جذول )

 انسهون انتوكيذي تعذ حذف انثىود مىخفضح االرتثاط

 (30عيىح األسوياء ) (30عيىح انمذمىيه ) انعثارج

2 0.180 0.347 

5 0.348 0.332 

9 0.366 0.323 

10 0.262 0.376 

13 0.443 0.355 

15 0.455 0.557 

16 0.521 0.239 

18 0.521 0.444 

19 0.394 0.395 

21 0.258 0.125 

24 0.336 0.497 

25 0.424 0.397 

26 0.447 0.391 

ويتضح من الجدول السابق ارتفاع ارتباط بنود مقياس السموك التوكيدي بالدرجة 
( بند ولدييا جميًعا ارتباطات 02الكمية لممقياس بعد حذف البنود فأصبحت بنود المقياس )

( لدى االسوياء وتم 00( لدى المدمنين والبند )0فيما عدا بند ) 2,08مقبولة فوق محك 
 االبقاء عمييم لتماسك المقياس.
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 ثانًيا إجراءات الجبات: 

لفا كرونباخ دمنين والسوياء باستخدام معامل أمن ثبات المقياس لدى عينة المت حقق 
 ىذه النتائج:( يوضح 2بعد حذف البنود وجدول ) فيةوأيًضا ثبات القسمة النص

ثثاخ انمسمح انىصفيح نممياس انسهون انتوكيذي  ( يوضح معامم ثثاخ أنفا كزووثاخ ومعامم6جذول )

 نذى عيىح مه انمذمىيه واألسوياء تعذ انحذف

 انممياس
 عيىح األسوياء عيىح انمذمىيه

 انمسمح انىصفيح نفامعامم أ انمسمح انىصفيح نفامعامم أ

 0.485 0.469 0.459 0.464 ممياس انسهون انتوكيذي

ويتضح من الجدول السابق أن معامل ألفا كرونباخ ومعامل القسمة النصفية متوسط 
 .2,08لدى عينة المدمنين وعينة السوياء وىذه معامالت ثبات مقبولة فوق محك 

 ثالُجا إجراءات الصدق:

صدق المجموعات المحكية وذلك عن طريق حساب الفروق بين مجموعة  ب  س  ح  
المدمنين ومجموعة السوياء باختبار )ت(، والجدول التالي يوضح نتائج صدق المجموعات 

 المحكية:
 سوياءتيه مجموعح انمذمىيه ومجموعح األ ( يوضح انفزوق7جذول )

 نحساب صذق انمجموعاخ انمحكيح تعذ انحذف

 انممياس
 عيىح األسوياء انمذمىيه عيىح

 ليمح خ
 وحزاف انمعيارياال انمتوسظ وحزاف انمعيارياال انمتوسظ

ممياس انسهون 

 انتوكيذي
9.39 2.4 8.93 2.1 -0.1406 

( عدم وجود فروق بين عينة المدمنين وعينة السوياء مما 2ويتضح من جدول )
 المعتمدين وغير المعتمدين.يعني أن مقياس السموك التوكيدي غير مميز بين 
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 :األساليب اإلحصائية

 .حصاءات الوصفية لممتغيرات متمثمة في المتوسطات واالنحرافات المعياريةاإل  -0
 .لمفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار )ت( حساب الداللة اإلحصائية   -0

 :عرض الهتائج ومهاقصتًا

المواد النفسية فى  ىالمعتمدين وغير المعتمدين عم ابينحصائيً إتوجد فروق دالة 
 السموك التوكيدي

اختبار )ت( لمفروق بين المعتمدين وغير استخدم ولمتحقق من ىذا الفرض  
 ( يوضح ىذه النتائج0وجدول ) ،المعتمدين في السموك التوكيدي

 ( يوضح انفزوق تيه انمعتمذيه وغيز انمعتمذيه في انسهون انتوكيذي8جذول )

 انمتغيز

 غيز انمعتمذيه انمعتمذيه

 خ
 انمتوسظ

االوحزاف 

 انمعياري
 انمتوسظ

االوحزاف 

 انمعياري

 1.405 2.1 8.9 2.4 9.3 انسهون انتوكيذي

شارت النتائج إلى عدم ؛ حيث أويتضح من الجدول السابق عدم تحقق ىذا الفرض 
وذلك عند مستوى معنوية  وجود فروق بين المعتمدين وغير المعتمدين عمى المواد النفسية

2,28. 

 في حين تعارضت مع نتيجة .(0555)دراسة "توماس  ىذه النتيجة مع نتيجةوتتفق 
 ( .0550) ودراسة دانا وروبرت كوين ( 0225)شاىند و  جفاريدراسة 

 :، وىي)0552(لورلمسموك التوكيدي التي حددىا  ا لألنماط الربعةنو وفقً ويرى الباحث أ

نياء التفاعالت ا  ومواصمة و  قدرة الفرد عمى بدء يوتعن :ةاالجتماعي ةالتوكيدي -0
 مواقف العالقات الشخصية. يبيسر وسيولة ف ةاالجتماعي

،ورفض الطمبات غير بحقوقو ةويعكس قدرة الفرد عمى المطالب :الدفاع عن الحقوق -0
 المعقولة.



 .الفروق في السلوك التوكيدي بين المعتمدين وغير المعتمدين علي المواد النفسية

- 220 - 

 آلخرين.ا يفثير أالفرد عمى القيادة والتوجيو والتقدرة  يوتعن :التوجييية -2

 أيبداء الر إعمى  ة، والقدر ةالفرد عمى مقاومة الضغوط الجماعيقدرة  يوتعن :االستقاللية -0
المعتمد عمي المواد النفسية  فإن(.28:  0220، رى رشدىسومعتقداتو ) يالفرد

ن كانت ىذه النماط أو السموكيات ال  يكتسب ىذه السموكيات والنماط الربعة حتي وا 
عميو أن تتوافر لديو ىذه السموكيات دمان الفرد يفرض يقوم بيا من قبل إدمانو، فإ

ن كان يستخدميا في ظل إدمانو بالشكل  حتى يستطيع أن يأتي بالمخدر  حتى وا 
ظير ىذه السموكيات بالشكل نو يبدأ ياني فإنو عندما يبقى في المستشفى لفترة  فإالعدو 

لييا ريق العالجي الخاص بو بمفت نظره إوذلك عندما يقوم الف ،حد ما السميم إلى
 . تعديل ىذه السموكياتوطمب 

 ،ويرى الباحث أن مريض اإلدمان في المقابالت الولية معو، وعند أخذ تاريخ الحالة
نيم رك بينيم فيما يخص سماتيم الشخصية بخصوص أا ما يكون ىناك قاسم مشتنو غالبً فإ

ئما نيم دالمالحظ أعمى توكيد الذات، والتعامل مع المشاعر، وا بصورة ما كانوا يفتقدون القدرة
فييا بخصوص ي ناقشون ا تمك الجمسات التى ، وتحديدً ومن خالل جمسات العالج الجمعي

أكبر مكاسبيم من  نا ما يقرون بأنيم غالبً عمى المواد النفسية، فإ ادىممكاسب وخسائر اعتم
ن المخدر عة المخدر، تسكين المشاعر السمبية، مثل القمق والخوف، وأمت ،المخدر ىي

الباحث أنو ربما  لذا يرى حد(،أي من أثبت )بقدر أ ي شخصيعطييم القدرة عمى التعامل مع أ
طبيعة رفعت ب التي قضاىا المرضى في عالم اإلدمان والتيتفسر ىذه النتيجة في ظل الفترة 

خرين، فالمعتمد حاليم من قدراتيم التوكيدية، أو بمعنى آخر من قدرتيم عمى التعامل مع اآل
ا لتقبل فكرة أنو يجرح ، يضطر كثيرً مخدرة، فيطريقو لمتعايش مع المواد المخدرةعمى المواد ال

مع استمرارية تعاطيو يصل إلى ما يصفون بو  وييين ويكذب ويسيء لآلخرين، ومن ثم
(، قد ا عنك)المخدر بيخميك بجح غصبً ي وجمسات العالج الجمع الفردية نفسيم فى الجمساتأ

وببساطة إن المعتمد عمى المواد  عدم وجود فروق....يكون ىذا ىو التفسير الذي أدى إلى 
ا من غير المعتمدين، ولكنو مع توكيدً قل يكون قبل استخدامو لممواد النفسية، أ ، قدالنفسية

لى وىو ما قد يؤدى إ خرين،ارة التعبير عن الرفض ومخالفة اآلدمان، ترتفع لديو ميطريق اإل
 ارتفاع نتيجتو عمى التقييم النفسى لتوكيد الذات.
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أكدت عمى  (0570)شوت ( و 0570)سويتشر و وارنر  وىناك دراسات  مثل دراسة
 .John J)ور في دخول الفراد لعالم التعاطي من البداية أن  ضغط القران كان لو د

Horan, 1975:1) 

بين نمط التعاطي ومقدار  (، التي ىدفت إلى بحث العالقة0578وفي دراسة جون )
أفراد استخدموا مواد  ،ابدً أ وقارن المجموعة بين أفراد لم يستخدموا المواد المخدرة ،التوكيدية

وكانت المجموعة  قمعوا عنيا،وأفراد استخدموا مواد مخدرة وأ تعاطييا، مخدرة ومستمريين في
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن  قمعت عنيا.العمى توكيدية ىي التي استخدمت المخدرات وأ

 "،"المجاراة االجتماعيةـ من ال د يؤدي إلى درجة زائدةومياراتيا ق انخفاض التوكيدية
وتتفق ىنا نتائج الدراسة مع تفسير الباحث  التعاطي،قران بخصوص واالستجابة لضغوط ال

 دخل المتعاطين لعالم المخدرات،  فيفعاالً  ومياراتيا كان عاماًل  أن إذ ربما نقص التوكيدية
لى أن ا إيضطر كثيرً  والذي سموب حياة المدمن،نتيجة أ لدييم، ولكن تغير مقدار التوكيدية

وزمالئو، وىو ما قد ينعكس باإليجاب  ىمو،مقابل أن يختمف مع أ فى ،يحصل عمى المادة
 ي الباحث يتفق معوىذا في رأ، عمى درجات التوكيدية عند قياسيا وىم في أول رحمة التعاف

بدأ إدمانو بتقميد أحد ا ما يدمان دائمً أي أن مريض اإل -النمذجة -نظرية التعمم االجتماعي
تى يحصل عمى المتعة التي حصل عمييا في أول مرة تعاطى من أقرانو ثم يستمر في إدمانو ح

 .المخدر مع قرينو

 

 

 



 .الفروق في السلوك التوكيدي بين المعتمدين وغير المعتمدين علي المواد النفسية

- 220 - 

 قائمة املراجع

 :املراجع العربيةأواًل: 

التقرير المجمع  ,دمان المخدرات والكحولياتمعدالت استعمال وا   .(5102) دمانالبحث القومي لإل -
 ةلمصح ةالعام ةماناأل بحاث,وحدة األ ,جميورية مصر العربية دمان,ث القومي لإللمراحل البح

 . ةالنفسي

ة والتنمي ةمجمة الطفول. ةوالمراىق ةالطفول يدمان فى مرحمتمخاطر اإل .(5102) داليا الجيزاوي -
 .089:080ص (,52عدد) (,7مجمد ) –مصر -

لدى المعتمدين عمى المواد ةباالنتكاسالتنبؤ  يدور اضطرابات النوم ف .(5102) يسيى سام -
 ., قسم عمم النفسدابكمية اآل ,ةجامعة القاىر  ,()منشورة ماجستير رسالة. ةالنفسي

دار غريب  ,ةالقاىر  .ةالشخصي ةتوكيد الذات مدخل لتنمية الكفاء. (0998) فرج يطريف شوق -
 والنشر والتوزيع ةلمطباع

 ةوالصالب يوعالقتيا بالسموك التوكيد ةارات االجتماعي(. المي5100) عبد الرحمن بن عيد الجيني -
 , عدد(4مجمد ), ةلمعموم االجتماعي ىم القر أمجمة جامعة , ةالثانوي ةلدى طالب المرحم ةالنفسي

 .288:095ص ,(0)

 .كمينيكي في ميدان الطب النفسىعمم النفس اإل  .(5112) عبداهلل عسكرو  براىيمإعبد الستار  -
 .ةنجمو المصرياألمكتبة , ةالقاىر 

مركز الدراسات . دمان المخدراتا  و  يلتعاط ةالنفسي ثاراآل(. 5119) عبد الحميد عبد العظيم -
 .ةمنيلمعموم األ ةجامعة نايف العربي, ةث قسم الندوات والمقاءات العمميوالبحو 

ل بك ةعالقة الضغوط النفسي يكمتغير وسيط  ف يالسموك التوكيد .(5112) عبداهلل جاد محمد -
 ,ةفى عصر العولم ةالبشري ةالتنمي التعميم النوعي ودوره فى مؤتمر. ب والعدوانآمن االكت

 429:592ص

مجمة .يالرفض الوالدوعالقتو بالقبول/ يالسموك التوكيد. (0222) ةاهلل سميمان كواسعزت عبد -
 559:517ص  (,95), (, عدد02, مجمد )عمم النفس



 .الفروق في السلوك التوكيدي بين المعتمدين وغير المعتمدين علي المواد النفسية

- 228 - 

وعالقتيا  يوالجمود الفكر  يوالسموك التوكيد ةميارات المحاج .(0451بن مذكر القحطانى )ا -
، )غير منشوراة( رسالة دكتوراه. باتخاذ القرار لدى عينو من الطالب الجامعيين بمدينة الرياض

 . , قسم عمم النفسجامعة أم القرى بمكة المكرمة, كمية  التربية

 :ةلدى طالب الجامع ةبعض المواد النفسي يطالعنف وعالقتو بتعا .(5119) خطاب سيد ةكريم -
 .52-0, ص (57) مجمدداب عين شمس، آحوليات .لمتعاطين والعاديينبين ا ةمقارن ةدراس

جامعة عين  ,)غير منشورة( . رسالة ماجستيرسيكولوجية المدمن العائد(. 0990) ماجدة حسين -
 .شمس, كمية اآلداب , قسم عمم النفس

مكتبة  ,. القاىرةالعالج والتأىيل النفسي واالجتماعي لممدمنين. (5112) محمد حسن غانم -
 .األنجمو المصرية

 .ةعالم المعرف, الكويت,ةتكاممي ةنظر المخدرات والمجتمع، .(0992) مصطفى سويف -

لمتغيير لدى  ةكمنبىء بالدافعي ةحول المواد النفسي ةالمعتقدات الالعقالني. (5107) ةىشام جمع -
كمية ,ةالقاىر جامعة  ,()منشورة رسالة ماجستير. عينو من المعتمدين عمى الييروين والترامادول

 . داباآل

حدة اضطراب  خفض يسموكي ف – يعقالني انفعال يفاعمية برنامج عالج .(5102خميل ) يواف -
)غير دكتوراه  . رسالةمحافظة دمشق يالمخدرات ف يمن مدمن ةنا لدى عينالقمق وتحسين قوة األ

 .جامعة حماه, كمية اآلداب والعموم اإلنسانية ,منشورة(

 .لدى لمكفوفين ةبرنامج لتنمية الميارات التوكيديمدى فاعمية . (5117) يالدسوقوالء لبيب محمد  -
 داب,قسم عمم النفسكمية اآل,ةجامعة المنوفي, (غير منشورة)رسالة ماجستير 

 ةنماط من المخدرات: دراسأربعة يألدى مدمن يالتوكيدالسموك . (5112) يزيد بن محمد الشيري -
رسالة ماجستير  .بالرياض ةالنفسي ةمل لمصحالمخدرات المنومين بمجمع األ يبين مدمن ةمقارن

 ., جامعة الرياض, قسم العموم االجتماعية(ةغير منشور )

 : املراجع األجهبيةثانيًا: 

- Adeina, D. (2007).  The relation between emotional intelligence and 

substance addiction.United states, facility of California, ProQuest 

publishing. 



 .الفروق في السلوك التوكيدي بين المعتمدين وغير المعتمدين علي المواد النفسية

- 222 - 

- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical 

manual of mental disorder (5thed, Text Revision ) . Washington, DC: 

APA. 
- Bettinardi, K. & Angres, D. (2013 ). Understanding the Disease of 

Addiction. Journal of Nursing Regulation, Volume 1/Issue 2,PP31-38 
- Dianne, S.(1991). The EFFICACY OF assertiveness Training For 

Substance Abusers in a community Mental Health Center Intensive 

Outpatient Program. (unpublished Doctoral), Chicago School  Of  

Professional Psychology, Wayne state University, counseling. Retried 

from: ProQuest Publishing. 

- Horan, J & Damico, M & Williams, J.(1975). Assertiveness And Patterns 

Of Drug Use-Apilot Study. Pennsylvania, J. Drug Education ,Volume 5, 

issue (3), 19:75.  

- Jafari, M. & Shahidi, S. (2009). Comparing locus of control, Assertiveness 

and General Health among Young Drug Dependent Patients in Iran. Iran 

Psychiatry,  volume( 5), issue (4), PP46-51. 
- Garner. E. (2012). Assertiveness, Recalim your Assertive Brighter, 

London, www.London.edu/mim/. 
- Kelly, B. (2015). Assertiveness in professional women. (un published 

Master). Gonzaga univristy. Retried from :proquest Publishing. 

- Kim, I. (2001). theeffects of assertiveness training on enhancing the social 

skills of adolescents with visual impairments. (unpublished Master). 

Peabody college Vanderbilt University. Retried from : proquest 

dissertation publishing. 

- Nelson, E. (1982). Assertiveness Training Using Rehearsalandmolding 

with Male Alcoholics. (Unpublished doctor), Brigham Young University, 

Department of Psychology. Retried from: Dissertation ProQuest 

Publishing  

- Steiner, C. & Lucille, J. (1981). An Investigation of the Effectiveness Of 

Assertion Training As A Treatment Modality With Drug Addicts.  

(Unpublished master).  University of Miami. Retried from: Proquest 

Dissertations Publishing. 
- West, R. (2005). Theory  of Addiction. London: Addiction Press Series. 

- World Drug Report.(2015). United Nations Office on Drugs and Crime. 

UNODC , New York. 

http://www.london.edu/mim/

