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العالج النفسى االجتماعى للمدمن

تعريف إعادة التأهيل:
- التأهيل هو إعادة الشخص 
نفسيا  أو  بدنيا  جيدة  حالة  إلى 
وذلك  اجتماعيا  أو  مهنيا  أو 
بعد معاناة من إصابة أو مرض 

معني نفسى أو جسمى.
شتراوس  يرى  هذا  وعلى   -
التأهيل  إعادة  أن   )1986(

بالنسبة للمدمن يشمل:
العمليات  وفهم  معرفة   -1
االضطراب  خلف  تكمن  التى 

)التعاطى(.
العمليات  وفهم  معرفة   -2

التحسن  خلف  تكمن  التى 
عندما يحدث.

إلعادة  األساسية  األهداف 
التأهيل:

تعاطى  عن  التام  التوقف   -1
املواد النفسية.

لتعاطى  الدافعية  انعدام   -2
املواد النفسية.

منظمة  بقواعد  االلتزام   -3
لسلوكيات الحياة املختلفة.

4- تغيير اتجاهات وتصورات 
املتعاطى املبررة للتعاطى.

فى  للدمج  املتعاطى  تهيئة   -5

اإلطار االجتماعى.
مكان التأهيل:

اإلقامة  مؤسسات   -1
املحكمة  الضوابط  ذات 
املجتمعات  أو  كاملستشقيات 
أفضل  الرأى  )هذا  العالجية 

فى مجتمعنا(. 
السياق  فى  التأهيل   -2

الطبيعى للحياة.
أنواع التأهيل :

إعادة  املهنى:  التأهيل  أوال: 
السابق  موضعه  إلى  املدمن 
مع  جديد  عمل  إلى  أو  عمله  فى 
قدراته  استعادة  على  إعانته 

ومهاراته الخاصة بالعمل.
التأهيل  برنامج  مكونات 

املهنى:
مساعدة  املهنى:  اإلرشاد   -
داخل  املشكالت  لحل  الشحص 
اختيار  على  ومساعدته  عمله 

الوظيفة املالئمة.
- قياس االستعدادات املهنية 
خالل  من  السابق:  للمدمن 

االختبارات النفسية الالزمة.

وعن  املهنى:  التوجيه   -
املدمن  وضع  يتم  طريقها 
بناء  له  عمل  أنسب  فى  السابق 

على قياس استعداداته املهنية. 
وظائف  على  التدريب   -
معينة: إكساب املدمن مجموعة 
من القدرات واملهارات الالزمة 

للقيام بالوظيفة.
أحوال  متابعة  املتابعة:   -
عن  العمل  فى  املدمن  وسلوك 
االمتثال-   – )االستمرار  طريق 
بها  خلل  وأى   – التقدم( 
أزمة  من  االقتراب  إلى  يشير 

انتكاسية.
االستيعاب  إعادة  ثانيا: 

)الدمج االجتماعى(:
االستيعاب  يعرف   -
الفرد  إعادة  بأنه  االجتماعى 
 – )األسرة  املجتمع  نسيج  إلى 
الحياتية(  الخبرات   – العمل 
عمل  إعادة  خالل  من  وذلك 
ليحل  اآلخرين  مع  عالقات 
محل الصراع والتمزق املتزايد.

االستيعاب  يشمل   -

أو حتى  التعاطى  أثناء  النفسية  املواد  يعانى متعاطو 
قدرة  عدم  تعنى  التى  الخلع،  ظاهرة  من  الشفاء  بعد 
املدمن على القيام بأدواره فى األسرة – العمل – املجتمع 
  وتتزايد األدلة على أنه ال فائدة من العالج النفسى 
الذى  االجتماعى  البعد  إضافة  بدون  للمدمن  والطبى 
وبدون  االجتماعى،  والدمج  التأهيل  إعادة  فى  يتمثل 
املدمنني  من   %50 من  أكثر  ينتكس  االجتماعى  العالج 

بعد شفائهم.



13 النفس املطمئنة

االجتماعى اآلتى:
تجرى  التى  التعديالت   -1
على املدمن السابق إلعادته إلى 
وإكسابه  االجتماعى  النسيج 

الكفاءة االجتماعية.
2- التعديالت التى تجرى فى 
التى  رات  التغيُّ لقبول  املجتمع 
املدمن  شخصية  فى  حدثت 

السابق.
االستيعاب  تدعيم  وسائل   -

االجتماعى:
1- التأهيل املجتمعى:

بالشخص  تؤدى  عملية 
إلى الوصول إلى أفضل  املدمن 
الجسمية  الحالة  من  مستوى 
واالجتماعية  والنفسية 
تحقيق  أجل  من  واالقتصادية 
ومن  االجتماعى،  التكامل 
أكثر  املدمن  يصبح  خالله 
وأكثر  النفس  على  اعتمادا 
بالنفس  والثقة  للذات  احتراما 
املدمن  معرفة  إلى  باإلضافة 
كعضو  فيه  يعيش  الذى  بالواقع 
ويتم  األفراد  باقى  مع  متكامل 
من  مساندة  خالل  من  ذلك 
املدمنني  األشخاص  أسر 

وأصدقائهم.
2- املجتمعات العالجية:

- االهتمام بالشخص املدمن 
باملادة  االهتمام  من  بدال 

املخدرة.
- أهداف هذه املجتمعات:

من  املدمن  تخليص   -

سلوكياته اإلدمانية.
- إكسابه مجموعة جديدة من 

العادات واملهارات التوافقية.
الدينية  بالقيم  االستعانة   -
نفس  فى  طاقات  من  تحركه  ملا 
تأهيلية  إلعادة  السابق  املدمن 
من  كبير  قدر  إلى  تحتاج  وهى 

املرونة.
املجتمع  أن  مالحظة  مع   -
مصغرة  صورة  العالجى 
بدون  ولكنه  أكبر  للمجتمع 

شوائب.
3- جماعات املساندة الذاتية:
من  الجماعات  هذه  تتألف   -
اآلن  يعيشون  سابقني  مدمنني 
املخدر  عن  بعيدا  طويلة  وملدة 
الجديد  العضو  و هم يزورون   –
للحياة  الرجوع  أن  يؤكد  بما 
املتحررة من املخدر أمر ممكن 
الشعور  تنمية  خالل  من  وذلك 

باالنتماء إلى الجماعة.
الجماعات:  هذه  أمثلة  من   -

 ).…… ,AA , NA , CA(
4- مراكز االنتظام العابر:

من  نوعا  املراكز  هذه  وتقدم 
النوادى  إلى  تقرب  الخدمات 
العالجية،  املؤسسات  إلى  منها 
ترويجية  خدمات  تقدم  فهى 
ونشاطات اجتماعية والخدمات 

اإلرشادية. 
- وتتم عملية التأهيل والدمج 

االجتماعى على مستويني:
التخطيط  األول:  املستوى 

االجتماعى املوجه نحو الفرد:
الفرد  اتجاهات  تغيير   -
ذاته  نحو  السابق  املدمن 

وقدراته.
املدمن  احترام  على  العمل   -
كوحدة  معه  والتعامل  السابق 
واالعتراف  بذاتها  قائمة 

بقدرته على التوافق.
- تغيير اتجاهات املدمن نحو 

اآلخرين.
التخطيط  الثانى:  املستوى 
مستوى  على  االجتماعى 

الجماعات والفئات:
- تغيير نظرة املجتمع للمدمن 

)خلق رأى عام ملم باملشكلة( 
-  مرونة التفاعل مع جماعات 
العمل(   – املدرسة   – )األسرة 
من  باالستفادة  يسمح  بما 

املدمن السابق.
-  تشجيع الخدمة التطوعية.

العالج  يتلخص  أخيرة  كلمة 
للمدمن  االجتماعى  النفسى 

فى:
 إعادة التأهيل:

 املشاورة.
 تعليم املهارات االجتماعية.

 إعادة الثقة فى النفس.
 العالج بالعمل.

 األسرة:
 عالج أسرى

 EE تقليل 
 املجتمع:

الدمج  برامج  تطبيق   
االجتماعى .

د/ عــالء فرغــلى 
)استشارى الطب النفسى(
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