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 النضج المسيحيخدمة المشورة و 
 
 

 Co-Dependencyمشكلة الِكفاله 
 )التواطئ فى اإلعتمادية /التحكم( 

 
سمير  مشير 

 
أن ال يسـتطيع الشخص أن يتحمل مسئولية نفسه بدون مساعدة الشخص اآلخر الذى يعتمد    : اإلعـتمادية 

 . هو عليه 
تحكم  ى أن ي    : التواطـئ فـى اإلعـتمادية      /اـل كـون اآلخـر معـتمدًا علّى دائمًا فيما يفعله وأن    هـو اإلسـهام ـف

ا لكـي ما أشعر بالراحة ، فى الواقع هو التحكم فى الشخص اآلخر وفى          د أـن ه حـسبما أرـي يفعـل
وُيسمى ذلك الشخص الذى يصل الى حد التحكم فى اآلخرين من خالل إعتمادهم عليه . حياته  

وإسلوب ونوع الحياة التى يريدها هو له  بالكفيل ، حيث أنه يعمل على أن يكُفل لآلخر مستوى 
. 

بطــريقة قهــرية ، حيــث ُيســقط   ) الوســواس(فــي الواقــع هــذا الشــخص يعــانى مــن اإلســتحواذ    
ي      /مشـاآله  ه الداخـل ول  -قلـق فهو متمرس .  خارجيًا عن طريق التحكم فى اآلخرين -غـير المحـل

 . اآله الماضية فى الكبت واإلنكار بسبب عدم قدرته على مواجهة مشاعره الحقيقية ومش
     

ِكفاله ـ مشكلة عاجلة"  يقول الكاتب األمريكي روبرت سوبى فى آتابه   ..الِكفاله هى أن " ال
ة نفســية ســلوآية تنشـأ نتــيجة للــتعرض المتواصـل للفــرد      " لمجموعــة مــن  ) أو ممارســته المسـتمرة (حاـل

تى من شأنها أن تمنع التعبير الحر عن المشاعر      وأن تعيق أيضاً الحوار المفتوح القواعـد المتعسـفة و اـل
 ."لمشاآل الشخص الداخلية 

 
ظ      ق لـف د ُأطـل يل "و ـق أساسـًا عـلي الشـخص أو األشخاص الذين قد تأثرت حياتهم نتيجة إلنخراطهم    " الكـف

مـع شخص أخر يعانى من اإلدمان ، فإن شريك حياة أو طفل الشخص المدمن يبدو وإنه ينشأ لديهم نهج   
 . امل مع الحياة آرد فعل لسلوك الشخص المدمن معين غير صحى فى التع

 :فعلى سبيل المثال 
عــن آــل مــن حوــله ، عــن مشــاعرهم    ) بطــريقة زائــدة (الشــخص الكفــيل يشــعر بأنــه مســئول           * 

لذلك فهو ال يجد أمامه خيار سوى التدخل والتحكم فى . إلخ .....وتصـرفاتهم و مشـاآلهم و سعادتهم ،    
 فرض رعايته لمنعهم من الخطأ و تمكينهم من الصواب منتهكًا بهذا حدودهم حـياة اآلخرين عن طريق    

 .و مسئوليتهم الشخصية 
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    ١                                                  ٢ 

 

 
٣                                          ٤ 

 
سواء يحتاجون المساعدة أم ال-مساعدة اآلخرين    

 
 

يل أيضـًا يقرن سعادته باآلخر بطريقة سلبية ، بمعنى أنه اليشعر بالراحة            *  الرضا /الشـخص الكـف
من وجهة نظره   .أى يصير إلهًا لآلخر . إال عندما يكون اآلخر آامالً 

 ."لو هى إتغيرت أنا هابقى مبسوط " 
 ."لو هو بس وافق على إللى أنا باقوله آل شىء هيبقى آويس " 
 )عندما يفعل األخر شىء مخالف لما أريده ." ( لشان يضايقني هو بيعمل آده ع" 

        
د سـمح لسـلوك شخص آخر بأن يؤثر فيه حتى صار ُمستحوذ              يل هـو شـخص ـق نا نجـد أن الكـف وهكـذا فإـن

 .عليه بفكرة التحكم فى سلوك هذا األخر 
ه هـى إعـتمادية متناقضة ، فأصحاب هذه المشكلة يبدون آأشخاص     ِكفاـل  يتم اإلعتماد عليهم إال        وال

ن         د صـاروا إعتماديـي عرون بالعجز،          . أنهـم هـم أنفسـهم ـق ع األمـر يـش اء ولكـنهم ـفى واـق بدون أقوـي هـم ـي
 .يظهرون مسيطرين ولكنهم فى الحقيقة هم أنفسهم واقعون تحت السيطرة 

 
ــة ورســمية فــى عــام            ــى بطــريقة عام ــرة األول ــذا المصــطلح للم ــدأ  ١٩٧٩       وقــد ظهــر ه ــن ب   حي

كلة بطـريقة أوـسع وأآـثر تحديداً              ث عـن هـذه المـش حيث بدأوا يصنفون فئات . المتخصصـون ـفى الحدـي
 :أآثر من البشر يعانون من هذه المشكلة ؛ آالتالى 

 .ـ أطفال بالغون ألباء مدمنين ١
 .ـ أناس على عالقة بمن هم مضطربون نفسيًا أو عقلياً ٢
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 .نة ـ أناس علىعالقة بمن هم مرضى بأمراض مزم٣
 .ـ أباء ألطفال ذوى مشاآل سلوآية ٤
 .ـ أناس على عالقة بأخرون يتميزون بعدم تحمل المسئولية ٥
 .ـ أخصائيين نفسيين وممرضات ٦
 .ـ أخصائيون إجتماعيون ٧
 ".   معاونة " ـ آخرون فى وظائف ٨
 

 : الكفالة هى مشكلة مرضية لألسباب اآلتية 
 .فعال أصيلة لصاحبها أنها دائما رد فعل، ال تعبر عن أ-١
 .تزداد مع الوقت/ أنها تطورية، تنمو-٢
 . تقود الشخص نفسه وأيضا من حوله إلى حالة أسوأ -٣
 ) .تقوم على اإلعتياد (  أنها آسائر المشاآل السلوآية المدمرة من حيث أنها إعتيادية -٤
 ). ُمعدية(من شخص إلى آخر ) تنتقل (  تكرر نفسها -٥
ِكفاله أيضًا*   . هي خطية آعبادة األوثان، إذ أن الكفيل يأخذ بها مكان اهللا في حياة الشخص اآلخر ال
 
 

 
 

 !ماذا أفعل عندئذ ؟
 "هل أنا أفعل ذلك فى عالقاتى؟: "إسأل نفسك.  البد أن تدرك وجود المشكلة لديك-١
 .  إعترف بذلك وتقبل حقيقة أنك تفعله-٢
 .  البد وأن تلزم نفسك بالتغيير وتخضع نفسك له-٣
 دع اآلخر يقوم ( إآسر الدائرة المتواصلة . نوع من العالقاتمن هذا ال) تحرر( ِحل نفسك -٤

 ). مسئوليته بنفسه ، ال تمكنه أو تمنعه أو تحميه /     بواجبه
 . تواصل مع مشاعرك الشخصية-٥
 . ضع حدودًا صحية لعالقاتك-٦

 .        ال تستخدم الحدود فى المناورة ، فالهدف األساسي للحدود هنا هو أن تساعد نفسك
 ) .منطقية ، محددة ، معقولة ، ُملِزمة (    الحدود يجب ان تكون م م م م 

     إن لم تستطع فإطلب مساعدة شخص متخصص، ففى بعض األحيان يعيقنا الخوف من الهجر   
 .    والترك عن أن نضع حدودًا صحية ألنفسنا 

 
 

 واجب تطبيقي

 ...    إن تحول اإلهتمام إلى إستحواذ      
 ...          إن تحولت العناية إلى وصاية 

 ...         إن تحولت رعاية اآلخرين إلى إهمال للنفس 
  ...         فإنك تعانى من مشكلة الِكفاله أو

   التواطئ فى اإلعتمادية                 
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ــ ــــــــــــ  ــــــــ
 .اتك  سجل مذآراتك لتفرغ ذآري-١
ي مذآراتك        -٢ أثروا في تصرفاتك بطريقة ) سواء في الماضي أو في الحاضر( إبحـث عـن أشـخاص ـف

 .متكررة 
 .النهج المتكرر الذي فرض نفسه عليك قهريًا بسبب تصرفات الماضي المتكررة / ما هو النمط-٣
ي حياتك رغم صعوبة ذلك ، ف             -٤ رض نفسـه عـل ذي ـف ف نحـو إنهـاء هـذا المـنوال اـل عند توقف  خـذ موـق

راغ اإلنحسار وهو الشئ المؤلم عندما يتحتم عليك أن تتعلم         ياد المـتكرر عـادة تشـعر بـف أمـواج اإلعـت
 .ولكن هذا هو الشفاء بعينه . التعامل مع العالم الطبيعي وآأنك ُوِلدت من جديد

ط من هذه  إعمـل قائمـة بهـذه األنمـاط القهـرية التي آنت تمارسها في عالقاتك ، ثم سجل أمام آل نم      -٥
 . األنماط المقابل اإليجابي له والذي يجب عليك أن تمارسه 

  
 

 :آلمة خاصة للمشير المعرض لمشكلة الِكفاله 
 .أنت لست اهللا فى حياه طالب المشورة * 
 .اهللا يستطيع أن يعمل فى حياة طالب المشورة آما يعمل فى حياتك أنت ايضًا* 
 .ياة أى شخصاهللا فقط هو الذى له حق التحكم فى ح* 
 .اهللا فقط هو المقياس لحياة أى شخص * 
 .إن مسؤليتك آمشير تقف عند حدود مسئولية المستشير* 
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عندما أشعر بأنى مسئول عن اآلخرين ، فإنى أحاول أن أصلح وأن أحمى "
ولكن .. وأن أنقذ مشاعرهم، بل وأن أحملها نيابة عنهم محاوًال التحكم بها 

  ! دون اإلستماع اليهم 
إذ . أشعر بالمسئولية الصارمة.. أشعر بالخوف والقلق.. لذا فإنى أشعر بالتعب 
فى .. وبتفاصيل حياتهم، منشغل بتصرفاتهم .. أنى منشغل بظروفهم 

إنى مهتم بأن . إني منشغل بإيجاد الحلول واألجوبة المناسبة لهم. مشكالتهم
 .يكونوا دائمًا فى الوضع الصحيح 

  ومستغل، فأنا أتوقع أن يعيش اآلخرين حسب توقعىفى الواقع أنا مناور
  ". لهم
 
 
.. عندما أشعر بالمسئولية تجاه اآلخرين، فأنى أقدم لهم العطف والتشجيع" 

لذا فإنى أشعر بالراحة والثقة، . أستمع إليهم.. المصارحة والتعضيد، أشعربهم 
عالقتي ألنى منشغُل بهم ، منشغل بمشاعرهم و ب.. أشعر بالوعى والحرية

 . الشخصية بهم
فأنا مجرد مرشد . إني أؤمن أني لو شارآت فقط بما عندى ، فهذا آاٍف جدًا

فأنا أستطيع . ومعاون ، وتوقعى أن يكـون اآلخر مسئوًال عن نفسه وعن أفعاله
  ".أن أطلق األخرين وأن أثق بهم 
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 ٢٤/٨/١٩٣٣  بورتالند ، أوريجون ACOA- "والشمس أيضا تشرق"          مأخوذة من
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 السمات المميزة ألصحاب مشكلة الِكفاله 
*************************** 

 
 )فرض الرعاية ( ـ الوصاية ١

ــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ     ــ
 ..   الشخص الكفيل قد 

يظن ويشعر بأنه مسئوَال عن الناس األخرين ، عن مشاعرهم وأفكارهم وتصرفاتهم وإختياراتهم *  
 .ورغباتهم حتياجاتهم بل حتى عن صحتهم العامة وربما أقدارهم 

 .يشعر بالشفقة والقلق والذنب حين يواجه اآلخرون المشاآل  * 
بًا باإلضطرارـ لمساعدة اآلخرون فى حل مشاآلهم ، مثل أن يقدم النصائح الغير      *  يل ـ غال عر بالم يش

 .مطلوبة واإلقتراحات السريعة والمتوالية رغبة منه فى إصالح الموقف 
 .يشعر بالغضب حين ال تجدى معونته  * 
 .يخمن إحتياجات اآلخرين  * 
 .يتعجب أن اآلخرون ال يحاآون أفعاله  * 
ود حقيقة القيام به ، يعمل بطريقة زائدة             *  ا ال ي وم بم ب أن يرفضه ، يق ى ما يج د نفسه يوافق عل يج

 .ويفعل لآلخرين ما يستطيعون هم أن يفعلونه ألنفسهم 
 .سه بأن ما يريده وما يحتاجه هو أمر غير هام اليدرى بما يريده أو يحتاجه ، وأن آان فهو يخبر نف * 
 .يحاول أن ُيرضى اآلخرين بدَال من نفسه  * 
د أنه من األسهل عليه أن يشعر وأن يعبر عن الغضب تجاه الظلم الذى يعانى منه اآلخرون أآثر      *  يج

 .من الظلم الذى يعانى منه هو نفسه 
 .يشعر باألمان فقط حينما يعطى  * 
 .نب وعدم األمان حين يعطيه شخص أخر يشعر بالذ * 
 .يشعر باألسى على حياته التى أنفقها لألخرين دون مقابل  * 
 .يجد نفسه منجذبَا إلى المحتاجين لعطائه  * 
 .يجد المحتاجين منجذبين إليه بدورهم  * 
يق            *  تاج ل ا أو شخص مح ة يحله كلة أو أزم ه مش ن لدي م يك راغ إن ل ل و الف عر بالضجر والمل وم يش

 .بمساعدته 
 .يتخلى عن نظامه المعتاد لكى يجيب على إحتياج شخص أخر أو ليؤدى له شيئَا ما  * 
 .فوق معتادة  /يلزم نفسه بطريقة زائدة * 
 .يشعر بالعجلة والضغط  * 
ِكفالة واإلشتراك فى اإلعتمادية التى هو بها  *   .يلوم اآلخرين على حالة ال
ِكفاله يقول أن اآلخرين هم السبب  *   .فى مشكلة ال
 .يعتقد أن اآلخرين هم سبب مشاآله  * 
 .يشعر بالغضب إذ يشعر بأنه ضحية يستخدمونه اآلخرين دون أى تقدير لمجهوداته  * 
 . يجد اآلخرون يفقدون صبرهم ويصيرون غاضبين معه ألجل آل هذه السمات السابقة  * 
 
 



www.Arabic-Christian-Counseling.com

ــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
                             حقوق الطبع واإلستخدام محفوظة لمكتب المشورة 

       - 7 -

 ـ إنخفاض الشعور بالقيمة ٢
ــ   ــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــ  ـــــــ

 ...   الشخص الكفيل غالبًا ما 
 .يكون منحدرًا من أسرة مضطربة غير سوية وتميل للكبت  * 
 .ينكر أن عائلته مضطربة وغير سوية وتميل للكبت  * 
 .يلوم نفسه فى آل شىء  * 
 .ه يرصد لنفسه األخطاء فى آل شىء ، حتى فى طريقة تفكيره ومشاعره وسلوآه وتصرفات * 
يشعر بالسخط والغضب ويميل إلى الدفاع والشعور بالبر الذاتى حين يلوم األخرون أصحاب مشكلة     * 

 .الِكفالة أو ينتقد أحد أفعالهم المعتادة 
 .يرفض المدح أو المجاملة  * 
 ) .يشعر بأنه قد ُحرم مما يستحقه(يشعر باإلحباط لعدم تلقيه أى مديح أو مجاملة  * 
 .تلف عن باقى العالم من حوله يشعر بأنه مخ * 
 .يعتقد بأنه إنسان غير جيد بدرجة آافية  * 
 .يشعر بالذنب تجاه ما ينفقه على نفسه من وقت أو مال فى أمور ترفيهية أو غير ضرورية  * 
 .يخاف الرفض  * 
 .يأخذ األمور بطريقة شخصية  * 
 .أو على األقل للترك واإلهمال ما يكون قد تعرض إليذاء جسدي أو جنسى أو عاطفى من قبل  * 
 .يشعر بمشاعر الضحية  * 
 .يخبر نفسه بأنه ال يستطيع عمل أى شىء بطريقة صحيحة  * 
 .يخشى الوقوع فى الخطأ  * 
 .يتوقع أن يفعل آل شىء بطريقة مثالية  * 
 .يجد نفسه ُملزمًا بأمور آثيرة  * 
 .يشعر بكثير من الذنب  * 
 .يشعر بالخجل من نفسه  * 
 .يعتقد أن حياته التستحق العيش  * 
 .يحاول أن يساعد اآلخرين بأن يحيوا حياته بدَال من أن يساعد نفسه على ذلك  * 
 .يحصل على إحساس زائف بالقيمة من وراء مساعدته لآلخرين  * 
 .يمتلىء بشعور قوى بالفشل واإلحراج وعدم القيمة بسبب فشل اآلخرين فى مشاآلهم  * 
 .غبته فى األفضل عند حد التمنى فقط تتوقف ر * 
 .يعتقد أنه لن يحصل على ما هو أفضل  * 
 .يعتقد أنه ال يستحق السعادة أو حتى ما هو أفضل  * 
 .يتمنى لو أن اآلخرين يحبونه أو حتى يعجبون به  * 
 .يعتقد أن اآلخرين اليستطيعون أن يحبونه أو حتى يعجبون به  * 
 .افع لآلخرين يحاول أن يثبت آم هو ن * 
 .يستقر على إحساسه بأن اآلخرين يحتاجون إليه  * 
 
 
 



www.Arabic-Christian-Counseling.com

ــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
                             حقوق الطبع واإلستخدام محفوظة لمكتب المشورة 

       - 8 -

 ـ الكبت٣
ــ     ـــــــ

 ...   بعض األشخاص أصحاب مشكلة الِكفاله 
 .يدفعون أفكارهم ومشاعرهم بعيداً عن وعيهم بسبب الخوف والذنب  * 
 .حقيقتهم /يخشون أن يكونوا على طبيعتهم * 
 .يبدون الصالبة والسيطرة  * 
 
 ـ اإلستحواذ ٤

ــ ــــــــــــ     ـــ
 ...          الشخص الكفيل يميل إلى أن 

 .يشعر بالقلق الشديد تجاه اآلخرين وتجاه مشاآلهم  * 
 .يقلق على أبسط األشياء  * 
 .يفكر ويتحدث دائمًا عن اآلخرين  * 
 .يفقد نومه بسبب مشاآل اآلخرين وتصرفاتهم  * 
 . على ما يدور بداخله ال يجد أبدًا إجابات * 
 .يضبط اآلخرين يقعون فى الخطاء  * 
 .يرآز آل طاقته على اآلخرين وعلي مشاآلهم  * 
 .يتسآل لماذا يشعر دائمًا باإلجهاد وفقدان الطاقة  * 
 .يتعجب لماذا ال يستطيع أن يتمم ما عليه من مهام  * 
 
 ـ السيطرة٥

ــ     ـــــــــــ
 ...لة الِكفاله    بعض األشخاص أصحاب مشك

 .قد عاشوا فى ظروف غير متزنة ومع أناس غير ُمنضبطين مما سبب لهم الحزن وخيبة األمل * 
ن ليكونوا على طبيعتهم أو أن يترآوا األمور تسير على مجراها الطبيعي      *  ترآوا اآلخري ون أن ي يخش

                                                                 .              
 .اليرون وال يتعاملون مع خوفهم من فقدان السيطرة على األمور  * 
 .يعتقدون أنهم أفضل من يعرفون آيف تسير األمور وآيف يجب أن يتصرف األخرون  * 
ناورة أو التهديد أو اإلجبار أو               *  الل الم واء من خ داث س ى األح ناس وف تحكموا فى ال اولون أن ي يح

 . من خالل الشعور بالذنب واليأس وإسداء النصح التسلط ، أو حتى
 .فى نهاية المطاف تفشل جهودهم ويثيرون غضب اآلخرين  * 
 .ُيحبطون آثيرًا ويمتلئون بالغضب  * 
 .يشعرون بأنهم واقعون تحت سيطرة الناس واألحداث  * 
 
 
 
 
 ـ اإلنكار٦
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ــ     ــــــــ
  ...   الشخص الكفيل يميل إلى أن

 .جود المشاآل فى حياته الشخصية أو على األقل يتظاهر بعدم وجودها يتجاهل و * 
 .يتظاهر بأن الظروف ليست بإلسوء التى هى عليه  * 
 .يخبر نفسه بأن األمور سوف تتحسن فيما بعد  * 
 .يظل مشغوَال حتى ال يضطر إلى التفكير فى أموره الشخصية  * 
 .يصاب بالتشويش  * 
 .ب يصاب بالملل واإلآتئا * 
 .يذهب إلى الطبيب ليحصل على المهدئات  * 
 .يقع فى إدمان العمل  * 
 .ينفق المال بطريقة قهرية  * 
 .يأآل بطريقة غير متزنة  * 
 .يتظاهر بأنه حتى هذه األشياء ال تحدث له  * 
 .يراقب المشاآل وهى تزداد سوءاً  * 
 .يصدق األآاذيب  * 
 .يكذب على نفسه  * 
 .يشعر بأنه سوف يجن يتسأل لماذا  * 
 
  اإلعتمادية -٧

ـ  ـــــــــــ      ـــــ
 ...بعض األشخاص أصحاب مشكلة الِكفاله 

 .اليشعرون بالسعادة أو الرضى أو السالم داخل أنفسهم * 
 . يبحثون عن السعادة خارجياً * 
 .يتشبثون بأى شخص أو أى شئ يظنون أنه قد يمنحهم السعادة * 
 .وفًا من أو يفقدوا الشخص أو الشئ  الذين يظنون أنه يمنحهم السعادة يشعرون بالتهديد خ* 
 .لم يشعروا بالحب أو بالقبول من والديهم * 
 .ال يحبون أنفسهم * 
 .يعتقدون أن اآلخرين ال يحبونهم أوال يستطيعون ذلك * 
 .يطلبون الحب والقبول بشدة * 
 .عادة يطلبون الحب من أناس غير قادرون عليه * 
 .يعتقدون أن اآلخرين ال يقفون بجانبهم ابداً * 
 .يشعرون دائمًا باحتياجهم لآلخرين * 
 .يحاولون أن يثبتوا أنهم جيدون بطريقة آافيه ألن يكونوا محبوبين * 
 .ال يعطون أنفسهم الفرصة لكي يروا إذا ما آان اآلخرون مالئمون لهم ام ال * 
 .أو إعجابهم يقلقون بشأن حصولهم على محبة اآلخرين * 
 .ال يأخذون الوقت ليكتشفوا إذا ما آانوا يحبون اآلخرين ام ال * 
 .يجعلون حياتهم تتمرآز حول اآلخرين * 
 .ينظرون الى عالقاتهم على انها المصدر الوحيد إلمدادهم بالمشاعر الطيبة * 
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 .يفقدون اإلهتمام بأنفسهم وبحياتهم الخاصة حينما يحبون * 
 .م اآلخرين يخشون أن يترآه* 
 .ال يعتقدون أنه يمكنهم اإلعتناء بأنفسهم * 
 .يستمرون في عالقاتهم الفاشلة دون أي محاولة لإلصالح أو التغيير * 
 .يتحملون اإلساءة لكي ال يفقدوا محبة اآلخرين * 
 .يشعرون بأنهم ُمجبرين علي اإلستمرار في عالقاتهم * 
 .قات جديدة ال تختلف آثيراً يترآون عالقاتهم السيئة ليدخلون في عال* 
 .   يتسآلون إن آان يمكنهم أبداً أن يجدوا الحب * 
 
 سئ/  تواصل فقير-٨

ــ ــــــــــــ ــــــــــــ      ــ
 ...أصحاب مشكلة الِكفاله عادة 

 .يلومون * 
 .يهددون * 
 .يمارسون اإلجبار* 
 .يتوسلون * 
 .يرشون * 
 .ينصحون * 
 .يعنون ما اليقولون يقولون ما اليعنون و * 
 .اليدرون ماذا يقصودون * 
 .ال يتعاملون مع أنفسهم بجدية أو يتعاملون مع أنفسهم بجدية زائدة * 
 .يظنون ان اآلخرين ال يتعاملون معهم بجدية * 
 .ال يطلبون ما يريدون بطريقة مباشرة * 
 .يجدون صعوبة فى شرح مقصدهم * 
 .سوف يسعد اآلخرين يحاولون أن يقولوا ما يظنون أنه * 
 .يحاولون أن يقولوا ما يظنون أنه سوف يثير غضب اآلخرين * 
 .يحاولون أن يقولوا ما يأملون أنه سوف يجعل اآلخرين يفعلون ما يريدونه هم منهم * 
 .من قاموسهم الخاص " ال"يتخلصون من آلمة * 
 .يتحدثون آثيراً * 
 .يتكلمون عن اآلخرين  * 
 .عن أنفسهم ، عن افكارهم وعن مشاعرهم وعن مشاآلهم يتجنبون الحديث * 
 .ينسبون األخطاء الى أنفسهم * 
 .ال يعترفون بأنهم مخطئون على اإلطالق * 
 .ال يعتقدون ان أرائهم ذات أهمية * 
 .يؤجلون التعبير عن آرائهم حتي ان يعرفوا آراء اآلخرين أوالً * 
 .يكذبون لكى يحمون ويغطون من يحبونهم * 
 . يكذبون لكى يحمون أنفسهم *

 .يجدون صعوبة فى الدفاع عن حقوقهم * 
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 .يجدون صعوبة فى التعبير عن مشاعرهم بأمانة وإنفتاح وبطريقة مالئمة * 
 .يعتقدون أنه ليس لديهم شيئًا جديرًا ليقولونه * 
 .يبدأون فى الحديث بطريقة ساخرة أو عدائية وبإسلوب يِحط من شأنهم * 
 .ن مضايقه اآلخرين يعتذرون ع* 
 
  حدود ضعيفة للشخصية-٩

ـ  ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ      ــ
 ...أصحاب مشكله الِكفاله عادة 

 . يقولون أنهم لن يتحملوا هذا السلوك من اآلخرين * 
 .ه ابداً يزداد تحملهم بالتدريج حتى يستطيعوا أن يتحملوا بل ويفعلوا ما قالوا من قبل انهم لن يتحملون* 
 .يترآون اآلخرين يجرحونهم * 
 .يستمرون فى أن يترآوا اآلخرين يجرحونهم * 
 .يلومون ويتذمرون ويحاولون أن يسيطروا على األمور بينما هم قابعون بأماآنهم * 
 .يغضبون فى نهاية األمر* 
 .يصيرون غير قادرين على اإلحتمال فى نهاية األمر* 
 

  نقص الثقة-١٠
ــ ــ      ـــ  ـــــــــــ

 ...أصحاب مشكلة الِكفاله 
 .ال يثقون بأنفسهم * 
 .ال يثقون فى قراراتهم * 
 .ال يثقون فى اآلخرين * 
 .يعتقدون ان اهللا قد ترآهم * 
 .يفقدون إيمانهم وثقتهم باهللا * 
 
 

  الغضب-١١
ــ        ــــــــــ

 ...بعض األشخاص أصحاب مشكلة الِكفاله 
 .شديد والجرح والغضب يشعرون بالخوف ال* 
 .يعيشون مع أشخاص يمتلئون بالخوف الشديد والجرح والغضب * 
 .يخافون من ثورات الغضب التى تنتابهم * 
 .يرتاعون من غضب اآلخرين * 
 .يظنون أن الناس سوف يرحلون عنهم إن هم غضبوا * 
 .يعتقدون أن الناس هم السبب فى مشاعر الغضب التى تجتاحهم * 
 .أن ُيغضبوا اآلخرين يخشون * 
 .يشعرون أن غضب اآلخرين يتحكم بهم * 
 .يكبتون مشاعر الغضب لديهم * 
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يبكون آثيرًا ، يكتئبون ، يأآلون بشراهة ، يمرضون ، يتصرفون بعدوانية أو بمزاج عنيف ، يأتون * 
 .بأفعال دنيئة     لإلنتقام من اآلخرين 

 .يعاقبون اآلخرين على إثارتهم لغضبهم * 
 . يشعرون بالخزى ويضعون الذنب على أنفسهم إلحساسهم بالغضب *

 .يشعرون بتزايد حجم الغضب والحنق والمرارة بداخلهم * 
 .يشعرون باألمان مع الغضب أآثر منه مع المشاعر المجروحة * 
 .يتسآلون إن آانوا سيتخلصون من غضبهم أبداً يومًا ما * 
 

  مشاآل فى الجنس-١٢
ــ ــ      ــــــــ ــــــــــــ  ـــــ

 ...بعض األشخاص أصحاب مشكلة الِكفاله 
 .يقومون بدور األوصياء حتى فى غرف النوم * 
 .يمارسون الجنس حينما ال يريدونه * 
 .يمارسون الجنس فى الوقت الذى آانوا يفضلون فيه العناية والحب واإلهتمام * 
  .يحاولون ممارسة الجنس وقت الغضب أو الشعور بالجرح* 
 .يرفضون ممارسة الجنس لغضبهم الشديد من الطرف اآلخر* 
 .يخشون ان يفقدون تحكمهم فى األمور* 
 .يجدون صعوبة فى أن يشارآو بإحتياجهم فى العالقة الجنسية * 
 .ينسحبون عاطفيًا فى العالقة مع الطرف اآلخر* 
 .ال يتحدثون عنها تجاه الطرف اآلخر، و) مفاجئة(يشعرون بردود أفعال جنسية متغيرة * 
 .يدفعون أنفسهم لممارسة الجنس بأية طريقة * 
 .يسآلون أنفسهم لماذا ال يستمتعون بالجنس * 
 .يفقدون رغبتهم فى الجنس * 
 .يخلقون األسباب لإلمتناع عن الجنس * 
 .يتمنون لو ان الطرف اآلخر قد يموت أو يرحل عنهم ، أو على األقل يشعر بمشاعرهم * 
 .ياالت شهوانية قوية بخصوص اآلخرين لديهم خ* 
 .يقيمون عالقات عاطفية خارج الزواج * 
 

  أمور أخرى -١٣
ــ ــــــــــــ        ــــ

 ...الشخص الكفيل عادة ما 
 .يشعر بالمسئولية الزائدة ، أو يكون غير مسئوًال على اإلطالق * 
 .ن ألجل أسباب ال تستحق يقوم بدور الشهيد الذى يضحى بسعادته وبسعادة اآلخرين ولك* 
 .يجد صعوبة فى اإلقتراب من اآلخرين * 
 .يجد صعوبة فى الشعور بالمرح والتلقائية * 
ِكفاله، تجاه جرحهم وبكائهم وشعورهم *  يكون لديه رد فعل سلبى عام تجاه أمثاله من أصحاب مشكلة ال

 .بالعجز
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ِكفاله، تجاه العنف يكون لديه رد فعل عدوانى بطريقة عامة تجاه أمثاله من *  اصحاب مشكلة ال
 .والغضب والتسلط 

 .يمزج بين ردود الفعل السلبية والعدوانية * 
 .يتذبذب فى مشاعره وقراراته * 
 .يضحك حين يشعر بالرغبة فى البكاء * 
 .يظل وفّى ألفعاله وعالقاته القهريه رغم ما يسبب له ذلك من جرح * 
 . والعائلية يشعر بالخزى تجاه مشاآله الشخصية* 
 .يشعر بالتشوش والتخبط تجاه طبيعة المشكلة * 
 .يكذب لكى يحمى ويغطى على وجود المشاآل * 
 .ال يطلب المساعده ألنه يقنع نفسه بأن مشاآله ليست بهذا السوء ، أو أنها غير ذات أهمية * 
 .يتعجب لماذا ال تنتهى المشاآل * 
 

  تطور الحالة-١٤
ــ ــــــــــــ ــ      ـ  ـــ

 ...فى المراحل المتأخره من مشكلة الِكفاله ، فالشخص الكفيل قد 
 .يشعر بالتبلد والالمبااله * 
 .يشعر باإلآتئاب * 
 .يصير إنعزالى ومنسحب * 
 .يعانى فقدانًا تامًا لنظام حياته اليومى * 
 .يسئ إلى أطفاله ويهملهم ، آما يهمل مسئولياته اآلخرى أيضاً * 
 . يوجد أمل يشعر بأنه ال* 
 .يبدأ فى التخطيط للهروب من عالقاته التى يشعر أنه متورط بها * 
 .يفكر فى اإلنتحار* 
 .يصبح عنيفًا* 
 .يمرض نفسيًا أو عقليًا أو جسمانيًا بطريقه شديدة * 
 ) .النهم الزائد أو اإلمتناع الشديد(يعانى إضطرابات سلوآية فى األآل * 
 .خدرات يصير مدمنًا للخمر أو للم* 

 

**************** 

 
 
 


