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ف اعلية برنامج عالجي بالعمل للتأهيل االجتماعي والنفسي لمتعاطي  
دراسة تجريبية على عينة من متعاطي الهروين   - المخدرات

 والترامادول
               [31] 

 (1)عادل محمد المدني -(2(جمال شفيق -(3(الرحمن الراضي عبد علي عبد
 (4)المجيد عزة أحمد عبد

ة، ت العليا للطفولكلية الدرسا( 8البيئية، جامعة عين شمس  معهد الدراسات والبحوث( 0
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 المستخلص
وقد استخدمت الدراسة المنهج  .هدفت الدراسة إلى تقديم برنامج قائم على العالج بالعمل

وكانت أدوات الدراسة . ريبية واالخرى ضابطةستخدام مجموعتين إحداهما تجاالتجريبى بشبه 
 نجازإل، استمارة دافع اي، مقياس التأهيل والعالج بالعملالتأهيل النفسي واالجتماع هى مقياس

عتمدت الدراسة فى . ، مقياس الصحة النفسيةمقياس التوافق النفسي واالجتماعي، واالرادة وا 
نظريات التأهيل النفسي بالعمل و ج العال عليالبرنامج النظرى على الفكري الجانب 

وكانت عينة الدراسة  .نظرية  التفاؤل ونظرية األمل، و تماعي النظرية السلوكية المعرفيةواالج
متعاطي من المرضى المقيمين والمترددين على مستشفيات الصحة النفسية وتم ( 41)عددها 

راسة فى تطبيقها هتمت الداوقد . مريض( 81)تقسيمهم على مجموعتين قوام كال منهما 
للبرنامج على تدريب المرضى على تجاوز النواحى السلبية والمساعدة على إكتشاف الجوانب 

تطبيق فلسفة العالج ، وكذلك يجابىإياتهم والتركيز على ما هو االيجابية فى شخصيتهم وح
رت من خالل استخدم االنشطة والمها هيل النفسي واالجتماعية والوقايةبالعمل كمدخل للتأ

التعامل و ، للوقاية من التعاطي العالجي العملية كمعنى وجودى للحياة وكذلك استخدم البرنامج
عادة البناء المعرفي  مع مواقف ومثيرات االنتكاس وتعديل وتحدي األفكار غير الوظيفية وا 
ظروف الحياة  علي الجانب الروحى والتدريب على التسامى فهمألعضاء األسرة تجاه المدمن 

 . بة ومعاناة الحياةالصع
ضها ، وثبوت صحة فرو فعالية البرنامج الذى تم تطبيقه الدراسة إلى وقد توصلت نتائج

بالبرامج العالجية المرتكزة على أوصت الدراسة باالهتمام  كما .على االختبارين المشار اليها
شغاو  عالج بالعمل للتأهيل االجتماعي والنفسي لمتعاطي المخدراتفلسفة ال ت وجهد ل وقا 

 .أفكار التعاطيعن  هداالمتعاطي وابع
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 مقدمةال
من المّسلم به أن للمخدرات مخاطرها ومشكالتها العديدة التي أصبحت تكلف الدول 

عدد وفيات . والمكافحة والعالج والجريمة التي تنتج عنها ة في الثروة البشرية واالقتصاديةخسار 
شخص توفوا بسبب ( الف 0٦١)لي شخص؛ منهم حوا( لفأ 4٥1) المخدرات حول العالم

الجرعة الزائدة، اما الباقي فٌتعزى الى الوفيات المتصلة بمرض نقص المناعة، الذي يسببه 
، المنتقلين عن طريق تعاطي المخدرات C ، والتهاب الكبدي الوبائي من النوع HIVفيروس

 -اوكسيكودون -الفنتانيل -المورفين -الهيروين) بالحقن، وال تزال المؤثرات االفيونين
تقرير المخدرات العالمي، . )من حاالت الوفاة(  ٪ ١٦) هى المسؤلة عن حوالي( الترمادول
8102( 

ذلك أن حوالي ربع مليار من سكان الكرة األرضية تقريبا يتعاطون أنواعا من المخدرات 
بحق من لذا فان مشكلة المخدرات تعد  .م في تغيير نمط حياتهم وتفكيرهمعلى أمل أن تساعده

لذا فان  ( APA810٦ جمعية علم النفس االمريكية  . )مشكالت العالم المعاصر الخطرة
 .ا  كثر خطر تعد من مشكالت العالم المعاصر األمشكلة المخدرات 

 

 مشكلة الدراسة
ذا نظرنا إلى خطر تعاطي وسوء استخدام العقاقير، نجد هذا الوباء المدمر يتمثل فى  وا 

أبيض يطلق عليه الهيروين يتم استنشاقه أو حقنه فى ذراع ذرات صغيرة من مسحوق 
منه  ا  من الترمادول يبتلعها المتعاطي ظن المتعاطي، أو دخان يتصاعد من سيجارة، أو حبة

لتأخذه إلى عالم من المتعة  المشكالت والفراغأنها تساعده على مواجهة الواقع والتغلب على 
منه ليصطدم مرة أخرى بواقعه ليجد نفسه غريق في واالنتعاش الوهمي الذى سرعان ما يفيق 

العديد من المشكالت نتيجة للهروب من مواجهتها والتعامل معها، وبهذا نجد أن شريحة هامة 
من شرائح المجتمع متمثلة فى شبابه ينحدرون إلى الهاوية آخذين معهم آمال وطموحات 

مع مالحظة أن الهيرويين يسبب و  .(811٦، أحمد فخرى هانى)راد أسرته ووطنه وتطلعات أف
إدمانا عضويا ونفسيا وبالتالى فال بد أن يشمل العالج الجانبين الطبى والنفسى االجتماعى فى 
نفس الوقت، وألن فترة ما بعد العالج فى المصحة من أهم وأكثر فترات العالج حساسية، فقد 
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صحة بعد خروجهم من المرضى ال يترددون على المستشفى والم%  21لوحظ أن أكثر من
جمال ماضى . )لعملية التأهيل والعالج النفسى وبالتالى يكون المريض أكثر عرضه للنكسات

رتفاع نسبة العائدين إلى اوتالحظ . (810٥، صندوق مكفحة وعالج االدمان أبو العزايم،
 مرة، وتبلغ( 0٥) إلى ةالتعاطي الهيروين او الترامدول بعد عالجهم حيث تصل حاالت العود

مما يستدعى التدخل للتأهيل %(  01)نسبة المنتكسين أو العائدين إلى التعاطي بعد العالج 
ة متكاملة كيولذلك يهتم الباحثون أن التاهيل عملية دينامي .كثر من مرةوالوقاية من االنتكاس أ

تهدف إلى إستثمار قدرات الفرد المتعاطي إلى أقصاها الكتسابه أنسب المهارات المهنية 
 هاشغال وقتمكن بها من المعيشة االستقاللية وعلى درجة مناسبة من التوافق االجتماعى و ليت

 .Brown, C.; Stoffel, V. & Phillip, J. (2010). بعيد عن سلوك التعاطي
هم عدالتس العربيةسب طبيعة الشخصية المصريه و الذلك ينبغى ان يكون هناك تجربة تن

تى يتخلص من السلوكيات م على العمل ورفع االرادة حائفي التأهيل النفسي واالجتماعي الق
 .مع الضغوط النفسية واالجتماعية ملاوالتع ىالى التعاطي مرة أخر  هالتى ترجع

 

 أهمية الدراسة
المورد البشري جزء هام وركن من اركان البيئة والمسؤل عنها لذك ينبغى ان يكون على 

وعلى هذا تهتم  .المخدرات يطاعمت هيفتقد ز وذلك مايقدر عالى من الوعي والفهم والترك
طي ومنع االدراسة بتقديم برنامج عالجي بالعمل للتأهيل النفسي واالجتماعي والوقاية من التع

 .االنتكاسة
ة تسعى الدولة لتحقيقها وذلك كان يوبحث ةلية اجتماعيمن القومي مسؤ باأل هتماميعتبر اال

ووجود مزراع وكميات من  8102ناء يس ةتم الكشف عنه في عملي من خالل ما اضحاو 
المخدرات تدمر المجتمع لو توصلت اليه وكذلك هناك عمل مشترك بين المخدرات واالرهاب 

من الوقع في  وقائي ن يقدم برنامجأظمة لذك ينبغى على البحث العلمي والجريمة المن
 .التعاطي

راسات التى تتناول العالج وتتمثل األهمية العلمية لهذه الدراسة فى كونها من أوائل الد
بالعمل مع متعاطى المخدرات من الناحية العالجية والتأهيل النفسي واالجتماعي والنظرة 
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ضرورة االهتمام بالتوصل الى برنامج إعادة تأهيل  .ملية في برامج التأهيل للمتعاطياالتك
و أاطى الهيروين إلى تع ةمتعاطي المخدرات كمرحلى أساسية ومهمة لمنع االنتكاسة أو العود

همية برامج التأهيل بالعمل لرفع االرادة لدى المتعاطي لمنع االنتكاسة أو أدراسة . الترمادول
 .العود إلى تعاطى الهيروين او الترمادول

بينما األهمية التطبيقية تتمثل فى السعى إلى تطبيق فنيات العالج بالعمل مع هذه 
همية التطبيقية لعلم النفس ومالمسته لواقع الحياة الشريحة من المرضى إلعتقاد الباحث باأل

نما تتجلى أهميته فى إستخدا مه تطبيقيا وتناول مشاكلها وواقعها، فهو ليس علم نظرى وا 
ستخدام العالج بالعمل كمدخل لعلم النفس االعالجي اوتحاول الدراسة . لمعالجة مشاكل البيئة

وتقوية االرادة وتحقيق ارادة قويه تسعدهم طى المخدرات اسلوب جديد لتأهيل متعأفى إضافة 
 .لمنع االنتكاسة

وذلك  يى علم النفس التأهيلفرع من فروع علم النفس تحت مسم ثمحاولة في استحدا
 .للباحث
 

 أهداف الدراسة
ة العالجية مع فتهدف هذه الدراسة إلى إستخدام العالج بالعمل كأحد اإلتجاهات والفلس

مادول والذين هم أكثر عرضه لالنتكاسة وخطورة على المجتمع متعاطي مخدر الهروين والتر 
رؤية  وعلى المريض نفسه وذلك بهدف مساعدتهم على أن يدعمو ذاتهم بارادة تمكنهم من

مما يجعل المريض يرى فى الحياة ما يجعلها تستحق أن تعاش  الجوانب المشرقة فى حياتهم
المهارات اإلجتماعية التى تقلل من بدون المخدرات والتعاطي ويساعده على أن يكتسب 

قد يفيد  وكذلك إعداد برنامج وقائي من التعاطي تعرضه لإلنتكاسة وتمنع حالته من التدهور
من انتشار ظاهرة  كز الشباب للحدافي المدارس والمجتمع المدني واالندية ومر  همااستخد

 .تعاطي المخدرات
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 فروض الدراسة
ن متوسطى درجات المجموعتين التجريبية والضابطة توجد فروق ذات داللة احصائية بي .0

 .فراد المجموعة التجريبيةألتأهيل النفسي واالجتماعي لصالح علي مقياس ا
توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات المجموعتين التجريبية والضابطة  .8

 .علي مقياس االرادة لصالح التطبيق البعدي
بين متوسطى درجات مجموعتين متعاطي الهروين توجد فروق ذات داللة احصائية  .3

 .والترمادول على مقياس التأهيل النفسي واالجتماعي لصالح مجموعة الترامادول
توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات المجموعتين في استمرار االعرض  .4

 .عينة متعاطي الترامادولنسحاب بين عينة متعاطي الهروين و اال
درجة الثقة بين المستوى  101٥ارتباطية وذات دالله احصائية عندى متسوى توجد عالقة  .٥

 .االجتماعي واالقتصادي ودرجة التعاطي
 

 مف اهيم الدراسة
ويستخدم تحت اسم العالج الوظيفي   occupational therapyمفهوم العالج بالعمل

ة بالعمل، ويهدف إلى القيام باألنشطة والمهارات المتعلق لعالج بالعملا. و العالج المهنيأ
و أتحسين تطور الشخص وزيادة استعداده لإلستقاللية ومنع العجز الناتج عن اإلعاقة، 

كما يركز على الكيفية التي يقضي بها األفراد أوقاتهم كي ينجزوا األدوار المنوطة بهم  المرض
أداء في الحياة ضمن بيئات متعددة، حيث يكمن دور خدمات العالج بالعمل على تحسين 

كما يعمل العالج بالعمل . الفرد والتغلب على جوانب القصور أو العجز الناتج عن اإلصابة
أيضا على تحسين قدرة الفرد على أداء الواجبات واألعمال باستقاللية، ويحد من اعتماده على 

 .Brown, C.; Stoffel, V. and Phillip, J. (2010) .اآلخرين

، حتي صرف عن االنشغال بمشكالته الخاصةحتى ين هو توجيه طاقة المريض إلى عمل
، وتخف شحناته الثقة بالنفس، و يزداد شعوره بالطمأنينةيشعر أثناء قيامه بالعمل بأهميته و 

 .االنفعالية
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مصطلح العالج بالعمل إشارة إلى عملية استخدام خبرات مهنية انتقائية كأسلوب  يستخدم
 (Yamkovenko, S., 2012) .لفردعالجي لتحسين الصحة الجسمية والنفسية ل

بالعمل المهني  إجرائيا بأنه نشاط بهدف العالج والتأهيل ويمكن تعريف العالج بالعمل
وذلك على المرتكزات  أنشطة الحياة اليومية بشغف ورضا حتى تمكين الناس من المشاركة في

 :التالية
 دة لهم للقيام بالمهام أو مساعدة الفرد والمجموعة من خالل تصميم طرق جدي: تعديل المهام

أو يمكنهم تقديم النصح . األنشطة العملية التي يحتاجون إليها أو يرغبون في القيام بها
لألشخاص حول األساليب أو التقنيات أو األدوات البديلة التي يمكنهم استخدامها لتحقيق 

 .ما يريدون تحقيقه
 لمساعدة  ية تقدم من االخصائيفنيات العالجمجموعة من التقنيات وال: تطوير المهارات

عمالئهم على تحسين المهارات األساسية مثل الوظائف الحركية واالدراكية والوجدانية أو 
 نشطة بشغف ورضا وتعلق بذلك العملالقدرات المنطقية حتى يتمكنوا من القيام بأ
 مارين الذهنية، والتية لتحسين القوة أو البراعةويساعدون العمالء في استخدام التمارين البدن

، أو تمارين خاصة للمساعدة في التغلب على المشاكل للتغلب على الصعوبات في الذاكرة
 .الحسية أو التواصلية

 مجموعة من الفنيات العالجية التى نكسبها لألشخاص : لتكيف مع البيئة لمنع االنتكاسةا
ستقبلة وفهم الذات من نشاط حركية وادارية والتوصل الجتماعي وادارة الوقت والنظرة الم

 .ية المحيطة دون الوقع في التعاطيكما أنها تساعد على التكييف البيئ
 يهتم العالج بالعمل على تقوية االرادة واالرتقاء بثقة بذات : تطوير االستبصار واالرادة

واكتشاف المهرات المعرفيه وبناء االدراك وتحقيق االستبصار تقوم هذه الفنية على أساس 
ضي من الحياة بهدف تعزيز اإلحساس بالمسئولية نحو الوجود الشخصي واإلفادة تخيل الما

من هذا التخيل في الربط بين الماضي والحاضر من الحياة بهدف إنجاح المستقبل، 
وتستخدم هذه الفنية في مساعدة أفراد العينة في إكتشاف المعنى والهدف في حياتهم من 

عالية ومتميزة ولديهم القدرة على المشاركة  خالل تخيل أنفسهم في مكانة اجتماعية
االجتماعية الفعالة وشعورهم بالمسئولية االجتماعية إلى جانب حصولهم على المساندة 
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 American(جمعية العالج بالعمل األمريكية. )االجتماعية من األفراد المحيطين بهم

Occupational Therapy Association (AOTA, 2013) 
ويقصد به مجموعة الجهود التي تبذل خالل مدة محددة نحو هدف محدد  :مفهوم التأهيل

لتمكين الشخص وعائلته من التغلب على اآلثار الناجمة عن العجز او خالل في ممارسة 
                                                                                    اليومة نتيجة التعطي واكتساب واستعادة دوره في الحياة معتمدا  على نفسه والوصول به إلى 

 .أو اجتماعي، أو نفسي، أو اقتصادي أفضل مستوى وظيفي عقلي، أو جسماني،
 :النظريات المستخدمة في الدراسة

 نظرية اإلرشاد والعالج النفسي الجشطالتي. 
 ظرية السلوكيةنال. لسيكوديناميةنظرية ا. 
 التفاؤل ونظرية األملنظرية االرادة  . نظرية التكيف العصبي. 
  بالعمل ونظرية التعلم االجتماعينموذج العالج. 

يرى الجشطالت أن اإلنسان حر ويستطيع  :رشاد والعالج النفسي الجشطالتينظرية ال 
 .الفرد قادر على اتخاذ قرارات مسئولة في سلوكياته .التخلص من الماضي وأن يعيش الحاضر

يفترض الجشطالت أن اإلنسان يتصف  .ويرى بيرلز بأن اإلنسان مفطور على تحقيق ذاته
 :بالصفات التالية

ه جسم وعاطفة وعقل وأفكار وأحاسيس تعمل بشكل متشابك، كما أنه جزء ل": كل"اإلنسان  .0
 .من البيئة وال ينفصل عنها

لإلنسان دور فاعل وليس له دور الفرد المستجيب فقط، كما تراه  :"فاعل"اإلنسان  .8
ن االستجابات ليست الموجه له  .السلوكية، فهو يقرر مسؤولياته تجاه المثيرات، وا 

 .قادر على وعي أحاسيسه وعواطفه ومدركاته فهو: "واع"اإلنسان  .3
وتكون قدرته على االختيار من خالل وعيه لذاته وهو : على االختيار" قادر"اإلنسان  .4

 .مسئول عن سلوكه الخفي والظاهر
فهو يمتلك اإلمكانيات ومصادر القوة على العيش بفاعلية  :"مالك اإلمكانيات"اإلنسان  .٥

 .برته وأفكارهويمكن أن يستعيد ذاته من خالل خ
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وهو يخبر نفسه في ( هنا واآلن)يعيش اإلنسان لحظته الحالية  ":ابن لحظته"اإلنسان  .٦
الوقت الحاضر، ويستطيع أن يخبر الماضي والمستقبل اآلن كتذكر للماضي وكتوقع 

 .للمستقبل
 .فهو ال سيئ وال شرير: "حيادي" اإلنسان .١

جهاز متكامل ومتزن، ويعمل بطبيعته  وتنظر المدرسة الجشطالتية إلى اإلنسان باعتباره
بشكل جيد ولكنه ال يستخدم كل طاقاته المتاحة عادة، واإلنسان يتأثر بجانبين يؤثران عليه 

 Under) والجانب اآلخر هو الجانب األسفل (Upper dog) الجانب األول هو الصغير

dog). (8 ط، 081ص، 8118: الهادي العزة وعبد). 
 

 الدراسات السابقة
كان الهدف من هذه الدراسة التعرف على فاعلية  :(2002)أحمد فخرى هانى سةدرا

مخدرات المنتكسين، برنامج للعالج المعرفى السلوكى وتعديل البيئة لتحسين حالة مدمنى ال
مدمن هيروين كمادة أساسية ومنتكسين، وأسرهم ( 0٦)عينة للدراسة بلغ عددها  وانتقى الباحث
مدمن هيروين كمادة أساسية ومنتكس، وتتراوح أعمارهم ما بين أسرة ل( 0٦)وبلغ عددهم 

                                                                  وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة سنة  33:8٥
بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية فى اتجاه المجموعة التجريبية على ( 1010)

                                     ما وجدت فروق دالة إحصائيا  عند مستوى ك. مقياس العالمات المنذرة باالنتكاس ومحكاته
بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية فى اتجاه المجموعة التجريبية ( 1010)داللة 

 . على مقياس التعديل المعرفى السلوكي للمدمن المنتكس ومحكاته
كان الهدف منها تحديد العالقة بين مدى إدراك مريض الفصام : (2002)دراسة سيكاياما

بها اب بها ومدى تناسـلمزمن لتعبيرات وجه وانفعال اآلخرين بالنسبة لألعراض النفسية المصا
واستخدام المنهج التجريبى، وتكونت المجموعة التجريبية من  مع األداء االجتماعى للمريض،

أصحاء، واستخدمت الدراسة ( 30)مريض بالفصام، وتكونت المجموعة الضابطة من ( 43)
إدراك تعبير الوجه، وكان من أهم نتائجها أن مرضى الفصام تقل لديهم القدرة  اختبارات لقياس

على تفسير تعبيرات وجه وانفعاالت اآلخرين، وكلما قلت القدرة على تفسير تعبيرات وجه 
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وانفعاالت اآلخرين قل بالتالى النشاط االجتماعى ومهارات التخاطب والحوار، ويؤدى هذا إلى 
  (Sekiyama, R. et al. 2008).واألداء االجتماعىعناية بالذات قلة ال

استهدفت الدراسة التعرف على العالج النفسى  :(2000)دراسة جروبير ومارى وزمالؤه
. ستخدام المواد المخدرة من السكان بالمدينة والقريبين منهااالسلوكى لمنع االنتكاس لدى مسيئ 

سنة بشكل عشوائى من  ٥1 – 02وشملت عينة الدراسة بعض متعاطى الهيروين من سن 
المعالجين بالمعالجة الشديدة القائمة على التحفيز والتعزيز فى مرحلة تلى مرحلة إزالة السموم 

أن مرضى المعالجة المرتكزة  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها .معالجة جماعية
%(  80)مقابل ( % ٥1)على التعزيز الجاد أقل من حيث العودة الستخدام المخدر بنسبة 

يوم امتناع عن الهيروين والكوكايين بعد إجراء تحليل ( 31)من المرضى اآلخرين، وذلك بعد 
على التعزيز درجات أقل فى البيان المفصل بول سلبى، كما كان لمرضى المعالجة المرتكزة 

 (Gruber, et al., 2000, 573). لالكتئاب ومعدالت أعلى للتوظيف
وقد توصل فى دراسته على  :Peter, D. Rogers(2002)  روجرز بيتردراسة 

ازدياد  من الرغم على قبل، عما تقل المدمنين من بالمراهقين االهتمامات أن إلىالمراهقين، 
 عام فبراير السنوي فى المسح أظهر ولقد الماضية، القليلة السنوات عن منهم المتعاطين عدد

 عام 08 لإلدمان فى سن الدولية لمنظمةا (Nida) فى المراهقين من%  4٥ أن ،8111
 المواد تعاطوا عام 08سن  فى منهم %٦8 وأن حياتهم، فى مختلفة عقاقير إستخدموا

 تعاطوا منهم% 0٦الماريجوانا، و يستخدمون كانوا بأنهم قرروا منهم% 04اإلدمانية، و
باربيتوريت، ال استخدموا منهم %0أدوية المهلوسات و تعاطوا منهم %03اإلمفيتامينات، و

 اتسمت الذين وهم استخدموا الهيروين، منهم% 8الكوكايين، و استخدموا منهم% 0و
 .Peter, D. Rogers and Richard, B)المجتمع ضد شخصية بأنها شخصياتهم

Heyman: 2002, 373) 
 الخصائص بدراسةحيث قاموا  .Jelovac, N. et al (:2002)آخرونو  جيلفاكدراسة 
 الشخصية عن الخصائص الكشف بهدف وذلك المرضى من الهيروين يمدمن لدى النفسية

 بالهيروين، ا      مريض  ( 833) قوامها عينة استخدم باإليدز، وقد اإلصابة فى االستخدام ومخاطر
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 نتائجها وجاءت لهدفها،        خصيصا   أعد ومقياس المقابلة اإلكلينيكية، فكانت األدوات عن أما
 عينة ولدى اإلناث، ىلد% 48،80 الذكور، لدى% 4٦،00 فى خصائص نفسية بوجود تشير
 بنسبة اإلناث لدى مقسمة %2١،٥ بنسبة للمجتمع المضادة الشخصية نمط مجمعة فى البحث
 الشخصية إضطرابات أن النتائج أوضحت ذلكل% 83،00 بنسبة الذكور ولدى ،%٥،08
 يتعاطون كانوا لذينا والمرضى الدراسة، فى اإلناث الغالبة لدى السمة هو كان بينى- البين 
 البنزودايزبينز، متعاطو وهم إجتماعية، ضد شخصية كان تشخيصهم ما        غالبا   عقار من أكثر

 N. Jelovac, Colleagues 2002-47-33 . (الكوكايين والهيروين ومرضى
بعنوان االكتئاب وعصاب الكرب  Jills.Williams (2001)دراسة جيلس ويليامز

فى أعقاب حادث الحادى عشر من  دام التعاطى للمخدراتوزيادة إستخالتالي للصدمة 
 جنوب فى المقيمين من( 0112) قوامها عينة الدراسة هذه فى واستخدم. 2003سبتمبر
الدراسة،  هدف لتقييم دقيق استفتاء واستخدم العالمى، التجارة مركز بالقرب من منهاتن

منهم % 0،١ للصدمة، الىالت الكرب عصاب لديهم كان%  0٥،0 أن إلى وتوصلت النتائج
يدخنون السجائر  كانوا العينة من %40،8 الدراسة أن ووجدت كتئاب،ا أعراض لديه كان
 ,Jills, Williams) أكثر كحول تعاطوا% 40،١، والهجوم بعد أكثر يدخنون أصبحواف

2003). 
 

 منهج وإجراءات الدراسة
العلوم االجتماعية وذلك ستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبى فى ا :منهج الدراسة

بإستخدام مجموعتين إحداهما تجريبية يطبق معها البرنامج الذى أعدته الدراسة واالخرى 
كما إستخدمت المنهج اإلكلينيكى فى علم النفس لدراسة التطور أو  .ضابطة تركت بدون تدخل

 .عينة الدراسةالتغير فى السلوك والتصرفات واألفكار والجوانب المختلفة فى شخصية األفراد 
متعاطي مخدرات قسم البحثون العينة ( 41)تكونت عينة الدراسة من عدد  :عينة الدراسة

( 81)عالجي وهم العينة التجربية فقين على االنضمام الى البرنامج الامتعاطي مو ( 81)الى 
 .ينة ضابطة فى وقت إجراء الدراسةمتعاطي كع
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ى كشوف مرضى متعاطي المخدرات ثم عن تم اإلطالع عل :ختيار عينة الدراسةاكيفية 
مريض يعانون من تعاطي مخدرات ( 0٥1)طريق األخصائيين اإلجتماعيين تم تحديد حوالى 

افر مريض منهم بطريقة عمدية بناء على تو ( 41) الهروين والترامادول ثم تم إختيار عدد
قوام كل ي وائنفا، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين بشكل عشآشروط إختيار العينة الموضحة 

مريض، لتكون إحداهما مجموعة تجريبية واألخرى ضابطة فكانت المجموعة ( 81)مجموعة 
 .التجريبية أصحاب األرقام الفردية والمجموعة الضابطة أصحاب األرقام الزوجية فى الكشف

 :حدود الدراسة
الجديدة  عينة من مرضى متعاطي مخدر الهروين والترامادول بمستشفى مصر :المجال البشرى

 .(المطار)للصحة النفسية وعالج االدمان 
تقع مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية بمحافظة القاهرة، وقد تم ضمها : المجال الجغرافى

لسنة  330بناء على القرار الجمهوري رقم  80/0/000١لديوان عام وزارة الصحة بتاريخ 
بناء على قرار وزير  80/0/0002ريخ ، ليتم ضمها لألمانة العامة للصحة النفسية بتا000١

 .0002لسنة  38الصحة رقم 
طريق  –مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية وعالج اإلدمان هو  عنوان المستشفى

 . بجوار المجمع اإلدارى لمصر الطيران –المطار 
ب بدأ الباحثون فى إعداد الجانب النظرى للدراسة وتجهيز االدوات ثم الجان: المجال الزمنى

 .8102حتى ابريل  810١التطبيقى وأجريت الدراسة الميدانية فى الفترة من أول أكتوبر 
ولإلجابة علي فرضيات الدراسة استخدم الباحثون مجموعة من األدوات : أدوات الدراسة

استمارة . مقياس التأهيل والعالج بالعمل. مقياس التأهيل النفسي واالجتماعي :القياسية وهي
. المقياس العربي للتفكير اإليجابي. مقياس التوافق النفسي واالجتماعي . واالرادة دافع اإلنجاز

 .استمارة المتابعة في برنامج العالج بالعمل. مقياس الصحة النفسية 
درات والذي يتضمن برنامج عالجي بالعمل للتأهيل االجتماعي والنفسي لمتعاطي المخ

إضافة إلي جلسة القياس ،                    ثالث جلسات أسبوعيا  والذي استمر شهرين بواقع ( جلسة فعلية 88)
 .عيالقبلي والقياس البعدي وجلسة القياس المؤجل والقياس التتب
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للتأكد من أداة الدراسة المستخدمة : الخصائص السيكومترية ألداة القياس الثبات والصدق
ألداة تستطيع أن تقيس ما وضعت من أجله لتقيسه يجب قياس الخصائص السيكومترية لهذه ا

وهذه الخصائص تتمثل في الصدق والثبات وسنتطرق إلى كيفية حساب كل خاصية من هاتين 
 .الخاصيتين

قام الباحث باإلطالع على ما أستطاع التوصل : الصدق في تحديد أبعاد وعبارات المقياس
نفسي جتماعي والإليه من المقاييس واألدبيات التى تناولت بالدراسة العالج بالعمل للتأهيل اال

طلع على بعض المقاييس ذات الصلة واالبعاد التى تحتويها هذه طي المخدراتالمتع                                                              ، وا 
يد االبعاد فى مقياس المقاييس ومن أهم المصادر التى إطلع عليها الباحث للوصول لفهم وتحد

ليتمكن من تعريف ( ويكيبيديا_ ضافة للرجوع لبعض المفاهيم فى الموسوعة الحرةالدراسة باإل
ثم شرع فى تحديد مجموعة األبعاد التى . د بشكل واضح وما يقصده من كل بعد منهااالبعا

 .جوانب المختلفة ذات الصلة بموضوعإعتقد أنها تشمل ال
إعتمدت الدراسة فى قياس صدق المقياس على طريقة : حساب صدق المقياس والثبات

العرض على المحكمين الخبراء فى مجال الدراسة وتكون المحكمين من بعض أساتذة علم 
 . النفس وأساتذة الطب النفسى وأحد اساتذة علم االجتماع 

يقصد بالصدق اإلحصائي في عملية القياس أن أداة : اختبار الصدق الحصائي للمقياس
                                                                            لبيانات تعطى نفس النتائج أو نتائج متقاربة جدا  عندما تستخدم عدة مرات في جمع جمع ا

 .                                         البيانات عن مفهوم واحد يفترض ثباته أيضا  
وهو عبارة عن ارتباط بين ( معامل االرتباط) ويتم إيجاد الصدق اإلحصائي عن طريق

صورتين متكافئتين  مجموعتين من الدرجات التي تم الحصول عليها عن طريق اختبار واحد أو
- :لالختبار، ويمكن تحديد أهم الوسائل اإلحصائية لثبات المقياس من خالل الطرق التالية

 .طريقة إعادة االختبار -
 .طريقة االختبارات المتكافئة -
 .طريقة التجزئة النصفية -
 .طريقة تحليل التباين -
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حيث قام ( ختبارإعادة اال) واعتمد الباحثون في التأكد من ثبات المقياس على طريقة
مفردة ، ثم قام الباحثون بإعادة تطبيق نفس ( 00)الباحثون بتطبيق المقياس على عينة عددهم 

المقياس على العينة نفسها بعد مضى خمسة عشر يوما  من تاريخ التطبيق األول، ثم قام 
لتحقق الباحثون بحساب معامل االرتباط بين درجات التطبيق األول ودرجات التطبيق الثاني ل

 :من مدى الصدق اإلحصائي والثبات للمقياس والجداول التالية توضح ذلك
لطريقة إعادة اإلختبار لمقياس التأهيل النفسي  معامالت ثبات المواقف الفرعية :(3)جدول

 واالجتماعي لمتعاطي المخدرات
 المقياس معامل الثبات
 حب التعلم والتفتح المعرفي الصحي 10٥28
 االخرين عم التواصل 10١٦
 الذكاء الوجداني 10٥١4
 دافع االنجاز واالرادة 10٦4١
 التوفق االجتماعي االجتماعية المهارات 10٥١3
 التفكير االيجابي 10٦٥
 الصحة النفسية 10١4٥
 الرغبة فى العملتقبل المسئولية الشخصية  10١1١
 التأهيل النفسي بالعمل ٥١4،1
 ياالسر التوفق النفسي و  10٦٦4
 التفكير االيجابي 10١٥٦
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 هالنتائج ومناقشتا
التأهيل االجتماعي والنفسي الضابطة والتجريبية لمحاور  تينالفروق بين المجموع :(2)جدول

 بالعمل لمتعاطي المخدرات القياس القبلي
 الداللة Zقيمة مجموع الرتب متوسط الرتب  

 30٥0٥ 020٥٦ ضابطة 10٥ 10٦3 8١00٥ 0٦044 تجريبية حب التعلم والتفتح المعرفي الصحي
 8١3 0٦01٦ ضابطة 103 102٥٦ 388 02004 تجريبية التواصل مع االخرين
 3840٥ 00010 ضابطة 103 1004٥ 8١10٥ 0٥000 تجريبية الذكاء الوجداني

 8١30٥ 0٦010 ضابطة 104 1023٥ 3800٥ 02000 تجريبية دافع االنجاز واالرادة
الجتماعية التوفق المهارات ا

 االجتماعي
 3000٥ 020١0 ضابطة 104 10١٦١ 8١٥0٥ 0٦080 تجريبية

 80٦ 0١040 ضابطة 100 101٥3 800 0١0٥0 تجريبية التفكير االيجابي
 8480٥ 0408٦ ضابطة 101٦ 0000٥ 3٥80٥ 810١4 تجريبية الصحة النفسية
 8440٥ 04032 ضابطة 101٦ 0024١ 3٥10٥ 810٦8 تجريبية الرغبة فى العمل

 313 0١028 ضابطة 102 10003 808 0١002 تجريبية تقبل المسئولية الشخصية
 30٥0٥ 020٥٦ ضابطة 10٥ 10٦8١ 8١00٥ 0٦044 تجريبية التأهيل النفسي بالعمل
 310 0١0١0 ضابطة 100 10088 804 0١080 تجريبية التوفق النفسي و االسري

 8٦20٥ 0٥0١0 ضابطة 103 0 38٦0٥ 00080 تجريبية االجمالى
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموعة الضابطة يوضح الجدول السابق 

دراك البيئة لمرضى الفصام حيث كانت المجموعة و  التجريبية لمحاور االداء النفسى النفسي وا 
ما يدل على تكافؤ المجموعتين من  ، وهو101٥قيمة الداللة المعنوية لكل المحاور اكبر من 

 .حيث االبعاد التى يقيسهااالختبار
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العربي للتفكير الفروق بين المجموعة الضابطة والتجريبية  لمحاور مقياس  :(1)جدول
 اإليجابي وقوة االرادة القبلى للمجموعتين قبل إجراء البرنامج

 الداللة Zقيمة مجموع الرتب متوسط الرتب  األبعاد
 304 0204١ ضابطة 10٦ 10٥ 820 0٦0٥3 تجريبية ت اإليجابية والتفاؤلالتوقعا

الضبط االنفعالي والتحكم في 
 العمليات العقلية العليا

 82١ 0٦022 ضابطة 108 0008٥ 312 02008 تجريبية
 301 02084 ضابطة 10٦ 434. 82٥ 0٦0١٦ تجريبية العالقات االجتماعية
 331 00040 ضابطة 10١ 103٦4 8٦٥ 0٥0٥0 تجريبية تقبل غير مشوط للذات

 308 0203٥ ضابطة 10٦ 10٥١ 823 0٦0٦٥ تجريبية االجمالى
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموعة الضابطة يوضح الجدول السابق 
لمعنوية لكل حيث كانت قيمة الداللة االتفكير اإليجابي وقوة االرادة والتجريبية  لمحاور مقياس 

، وهو ما يدل على تكافؤ المجموعتين من حيث االبعاد التى يعمل  .101٥المحاور اكبر من  
 .عليها البرنامج

 لمحور النواحى السلوكية  المجموعتين الضابطة والتجريبيةالفروق بين  :(4)جدول 
 الداللة Z قيمة مجموع الرتب متوسط الرتب  
 4000٥ 84080 بعدى 10110 300١8 0230٥ 010١0 قبلي السلوكية النواحى

المجموعتين الضابطة وجود فروق ذات داللة احصائية بين :يوضح الجدول السابق 
 10110بداللة معنوية  300١8تساوى   Zحيث كانت قيمةالسلوكية  النواحىلمحور  والتجريبة
الؤه ودراسة وزم وتتفق النتيجة الحالية مع دراسة بريتبارتالمجموعة التجريبية، لصالح 
فى تحسين السلوك، وتتفق النتيجة كذلك مع فرضية  بالعمل، فى فاعلية العالج جيوفرى

                                                                                 االدراك والسلوك حيث أن المشاعر االيجابية التى تم تنشيطها من خالل البرنامج  وس عت من 
، وجعلت للمريض قدرة على المرونة نحو سلوك إيجابى أكثر من ذى قبل إتجاهات المرضى

اعدت على سهولة إقناعه بكيفية التصرف فى المواقف المختلفة، كما أن النتيجة تتفق مع وس
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نظرية االمل حيث التفاؤل بالمستقبل والثقة بالنفس تزيد من صالبة المريض النفسية وبالتالى 
يجاد معنى لحياته  .                                                       تجعله أكثر مثابرة على فهم إمكانياته وا 

 ومهارات الشخصية لمحور العناية ابطة والتجريبيةالمجموعتين الضالفروق بين  :(5)جدول
 اليوميةوالعدات  الحياة

 الداللة Z قيمة مجموع الرتب متوسط الرتب  
 الشخصية العناية
 اليومية الحياة ومهارات

 3800٥ 00032 بعدى 1011٥ 80080 8٦٥0٥ 0٥0٦8 قبلي
موعتين الضابطة المجوجود فروق ذات داللة احصائية بين  يوضح الجدول السابق

 80080 يتساو   Zحيث كانت قيمة اليومية الحياة ومهارات الشخصية العنايةلمحور  والتجريبة
المجموعة التجريبية، تتفق النتيجة الحالية مع ما ذهبت إليه لصالح  1011٥بداللة معنوية 

عناية الشخصية نظرية التوسعة والبناء من أن الخبرات المكتسبة أثناء البرنامج والتدريب على ال
ت من االهتمام واالهتمام بحسن المظهر وأناقة الملبس والنظافة الشخصية أثناء الجلسات جعل

مر مهم وهو ما ادى إلى إستمرار أغلب أفراد العينة على االهتمام به حتى بالعناية الشخصية أ
من أن غالبية بعد إنتهاء البرنامج وهو ما إتضح فى القياس التتبعى لهذا البعد، على الرغم 

المرضى المشاركين فى البرنامج لديهم درجات مرتفعة على هذا البعد أكثر من غيره من 
االبعاد وقد يكون ذالك ناتجا ألن المرضى أفراد العينة من الذين إستقرت حالتهم بالفعل على 

 . العالج وليس لديهم اعراض نشطة فى وقت إجراء الدراسة
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التأهيل االجتماعي والنفسي لمحاور  ق القبلى والتطبيق البعدىبيالفروق بين التط :(2)جدول
 لمتعاطي المخدرات بالعمل

 الداللة Zقيمة مجموع الرتب متوسط الرتب  
حب التعلم والتفتح المعرفي 

 الصحي
 40١0٥ 840٥٦ تجريبية 10110 400٦٦ 0١١0٥ 01044 ضابطة

 323 880٥3 تجريبية 10113 800١١ 808 0804١ ضابطة التواصل مع االخرين
 4000٥ 84080 تجريبية 10110 300١8 0230٥ 010١0 ضابطة الذكاء الوجداني

 3800٥ 00032 تجريبية 1011٥ 80080 8٦٥0٥ 0٥0٦8 ضابطة دافع االنجاز واالرادة
المهارات االجتماعية التوفق 

 االجتماعي
 4100٥ 84010 تجريبية 10110 3020١ 02٥0٥ 01000 ضابطة

 4180٥ 830٦2 تجريبية 10110 30٦40 0080٥ 00038 ضابطة التفكير االيجابي
 4040٥ 84032 تجريبية 10110 401٥2 0210٥ 010٦8 ضابطة الصحة النفسية
 32١0٥ 880١0 تجريبية 10118 30083 81١0٥ 08080 ضابطة الرغبة فى العمل

 4800٥ 8٥08٦ تجريبية 10110 40٥2٦ 0٦٥0٥ 00١4 ضابطة تقبل المسئولية الشخصية
 4110٥ 830٥٦ تجريبية 10110 30٥١8 0040٥ 00044 ضابطة التأهيل النفسي بالعمل

 400 84002 تجريبية 10110 30033 024 01028 ضابطة سريالتوفق النفسي واأل
 430 8٥028 تجريبية 10110 402١١ 0٥٦ 0002 ضابطة جمالىاإل

المجموعتين الضابطة وجود فروق ذات داللة احصائية بين لجدول السابق يوضح ا
لصالح  10110بداللة معنوية  402١١تساوى   Zالجمالى المقياس حيث كانت قيمة والتجريبة

لدراسة وبالتالى فعالية ول لو ما يعنى تحقق الفرض الرئيسى األالمجموعة التجريبية، وه
 .ليها في الدراسةاد إالدراسات التى تم االستن من و ما يتفق مع العديد، وهالبرنامج
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كما يتفق مع نظرية التعلم االجتماعي والتوسعة والبناء التى ترى أن الخبرات االيجابية 
التى إكتسابها المرضى من خالل العمل معا فى البرنامج واالستفادة من خبرات بعضهم 

حسين درجاتهم على المقياس فى البعض والوصول لهدف ما يجعل لحياتهم معنى أدى إلى ت
القياس البعدى، كما أن النتيجة تتفق مع نظرية األمل حيث أدت شحنات األمل والتدريب على 
التفاؤل التى تمت فى البرنامج إلى تحسين نظرة المرضى للمستقبل، كما تتسق نتائج أبعاد 

ضى، ومن خالل المقياس األحد عشر فى أن هناك تحسن قد حدث على المستوى العام للمر 
خبرة الباحثون فإن التدخل مع المرضى وشعورهم باالهتمام والعمل كفريق وتنظيم الجلسات 
وشغل وقتهم أدى إلى نظرتهم اإليجابية لذواتهم مما ساعد على تحسين درجاتهم فى القياس 

 .البعدى
 الوجدانية لمحور النواحى المجموعتين الضابطة والتجريبيةالفروق بين : (7)جدول

 الداللة Z قيمة مجموع الرتب متوسط الرتب  
 4180٥ 830٦2 بعدى 10110 30٦40 0080٥ 00038 قبلي الوجدانيةي النواح

المجموعتين الضابطة وجود فروق ذات داللة احصائية بين  يوضح الجدول السابق
 10110ة داللة معنويب 30٦40تساوى   Zحيث كانت قيمةلوجدانية ا النواحىلمحور  والتجريبة
البقمى اهلل  المجموعة التجريبية، وتتفق النتيجة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة عبدلصالح 

كما تتفق  ،ى الوجدانية لدى المرضى النفسيينفى فاعلية العالج بالمعنى فى تحسين النواح
صول النتيجة الحالية مع نظرية االمل فى أن المشاعر االيجابية التى سادت الجلسات أدت لو 

المرضى لقدر من التفاؤل بأنهم يستطيعون التغيير والتغلب على الظروف العصيبة أو بعضها 
وهو ما أوجد قدر من الشعور بالرضا عن الذات وتقبلها وبالتالى وجود مشاعر إيجابية نحو 

 . العديد من مناحى الحياة
 ارلمحور االستبص المجموعتين الضابطة والتجريبيةالفروق بين  :(2)جدول

 الداللة Z قيمة مجموع الرتب متوسط الرتب  
 4040٥ 84032 بعدى 10110 401٥2 0210٥ 010٦8 قبلي االستبصار

المجموعتين الضابطة وجود فروق ذات داللة احصائية بين  يوضح الجدول السابق
 10110بداللة معنوية  401٥2تساوى   Zحيث كانت قيمةاالستبصار لمحور  والتجريبة
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المجموعة التجريبية، وتتفق النتيجة الحالية مع نتيجة دراسة يونجر فى إستخدام بعض لصالح 
كما تتفق مع نتيجة  .ن االستبصار لدى المرضى النفسيينفنيات العالج بالمعنى فى تحسي

كما تتفق النتيجة  .حة النفسية بشكل عاملعمل يحسن الصدراسة سامى حميدة فى أن العالج با
ريتى التوسعة والبناء واألمل فى أن الجوانب االيجابية تساعد المريض وبشكل كبير مع نظ

على إدراك ذاته بشكل أفضل وبالتالى تساعده على االستبصار بحالته مما يساعد المعالج فى 
 النجاح فى تحقيق نتائج جيدة فى العملية العالجية نتيجة تعاون المريض المدرك لطبيعة

ق ، كما تتسلة التعايش مع تبطيل المخدراتعه الحالى ومحاو ، وتقبل وضمرضه وأهمية العالج
ويعتقد الباحث أن مساعدة المريض على اإلستبصار تمثل  .النتيجة مع باقى نتائج المقياس

الجانب األصعب فى العملية العالجية التى تحقق حال نجاحها تقدما ملموسا فى استقرار 
 .الحالة وتحسنها

 العمل فى لمحور الرغبة عتين الضابطة والتجريبيةالمجمو الفروق بين : (9)جدول
 الداللة Z قيمة مجموع الرتب متوسط الرتب  

 32١0٥ 880١0 بعدى 10118 30083 81١0٥ 08080 قبلي العمل فى الرغبة
المجموعتين الضابطة وجود فروق ذات داللة احصائية بين  يوضح الجدول السابق

 10118بداللة معنوية  30083تساوى   Zحيث كانت قيمة العمل فى الرغبةلمحور  والتجريبة
، وتتفق نتيجة الجدول الحالى إلى ما ذهبت اليه نظرية التوسعة المجموعة التجريبيةلصالح 

والبناء من أن الخبرات الجيدة وااليجابية التى إكتسبها المرضى من خالل البرنامج أدت إلى 
شعارهم بأهمي ل ة االعتماد على الذات وأن العمل هو اهم وسائرفع الروح المعنوية لديهم وا 

، كما تتفق النتيجة مع مقومات نظرية االمل من حيث إحساس االستقالل واالعتماد على النفس
المرضى بالتفاؤل بالمستقبل حال تحسن الحالة وفهم طبيعة المرضى وكيفية التعامل مع 

ن األمل فى الحياة خارج أسوار ، وأوأهمية العالجاالنسحاب والرغبة في التعاطي  أعراض
المرض ستجعل من المريض شخص منتج يستطيع أن يعول أسرته أو على االقل يستطيع 

 .جتماعية لهية نفسه إذا ما تعذر وجود رعاية ارعا
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 لمحور الحركة  المجموعتين الضابطة والتجريبيةالفروق بين : (30)جدول
 لةالدال  Z قيمة مجموع الرتب متوسط الرتب  البعد
 4800٥ 8٥08٦ بعدى 10110 40٥2٦ 0٦٥0٥ 00١4 قبلي الحركة

المجموعتين الضابطة وجود فروق ذات داللة احصائية بين يوضح الجدول السابق 
لصالح  10110بداللة معنوية  40٥2٦تساوى   Zحيث كانت قيمة الحركةلمحور  والتجريبة

سعة والبناء فى أن الخبرات الجيدة التى ، وتتفق النتيجة مع نظرية التو جموعة التجريبيةالم
، وذلك أن البرنامج ه أو جعلته أكثر تحكما فى الحركةيكتسبها المريض أدت إلى تقليل حركت

حاول تغيير تفكير المريض من التركيز على االعراض السلبية للمرض أو االستسالم لها إلى 
االخرين والتركيز على البحث فى  االهتمام بنواحى أخرى كالتفكير فى المستقبل والتعاون مع

، وأن تصبح الحركة إيجابية أو عده على التكيف مع ظروفه الحاليةشخصيته عن جوانب تسا
 .هادفة وليست عشوائية

 

 نتائج الدراسة
 جمالى المقياس وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبة ال

لصالح المجموعة التجريبية،  10110ة معنوية بدالل 402١١تساوى   Zحيث كانت قيمة
 .وهو ما يعنى تحقق الفرض الرئيسى االول للدراسة وبالتالى فعالية البرنامج

فكار صالح المفهيم واأل                                                       يعد هذ البرنامج القائم على إشغال وقت فراغ المتعاطي وا  
د هذ البرنامج رسة العمل بعد التوقف عن التعطي ويعهمية الوقت والعمل ومماعرفيه عن أالم

ي والوجداني والمعرفي في برنامج عالج متكمل من حيث التوزن بين البعد النفسي واالجتماع
الدراسة التتبعة للعينة الضبط والعينة التجربية وهذ عكس  تأهيل متوازن وذلك ما أوضحتهو 

 ائجنت أسفرت دراسة أحمد هاني فخري التى تهتم باالسرة والمتعاطي من محور المعرفي كما
 المجموعة بين( 1010) داللة مستوى عند          إحصائيا   دالة فروق وجود عن الدراسة فخري

 المنذرة العالمات مقياس على التجريبية المجموعة اتجاه فى التجريبية والمجموعة الضابطة
 المجموعة بين( 1010) داللة مستوى عند          إحصائيا   دالة فروق وجدت كما. ومحكاته باالنتكاس
 المعرفى التعديل مقياس على التجريبية المجموعة اتجاه فى التجريبية لمجموعةوا الضابطة
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 عند          إحصائيا   دالة فروق وجود عن النتائج أسفرت كذلك. ومحكاته المنتكس للمدمن السلوكي
 المجموعة اتجاه فى التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة بين( 1010) داللة مستوى

 دالة فروق وجود       أيضا   ومحكاته، المنتكس للمدمن الخاطئة تقداتالمع مقياس على التجريبية
 اتجاه في التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة بين( 1010) داللة مستوى عند          إحصائيا  
 ومحكاته،( للمدمنين) األسرية للبيئة السلوكى المعرفي التعديل مقياس على التجريبية المجموعة

 المجموعة بين( 1010) داللة مستوى عند          إحصائيا   دالة فروق وجود على النتائج ودلت
 المعرفى التعديل مقياس على التجريبية المجموعة اتجاه فى التجريبية والمجموعة الضابطة
 .ومحكاته( لألسر) األسرية للبيئة السلوكى

 مقياس تين الضابطة والتجريبة الجمالى وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموع
 حيث كانت قيمةلنفسي واالجتماعي لمتعاطي المخدرات  ومقياس الصحة النفسية التأهيل ا

Z  لصالح المجموعة التجريبية 1،110بداللة معنوية  4،40٥تساوى. 
التي تهتم بالفرضيات  نظرية اإلرشاد والعالج النفسي الجشطالتيكما تتفق النتيجة مع 

الفرد قادر على  .وأن يعيش الحاضراإلنسان حر ويستطيع التخلص من الماضي التالية ان 
يفترض  .ويرى بيرلز بأن اإلنسان مفطور على تحقيق ذاته .اتخاذ قرارات مسئولة في سلوكياته

له جسم وعاطفة وعقل وأفكار " كل"اإلنسان  الجشطالت أن اإلنسان يتصف بالصفات
" فاعل"سان اإلن. وأحاسيس تعمل بشكل متشابك، كما أنه جزء من البيئة وال ينفصل عنها

لإلنسان دور فاعل وليس له دور الفرد المستجيب فقط، كما تراه السلوكية، فهو يقرر 
ن االستجابات ليست الموجه له فهو قادر على " واع"اإلنسان . مسؤولياته تجاه المثيرات، وا 

 .وعي أحاسيسه وعواطفه ومدركاته
 طبيق التتبعى حيث كانت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين التطبيق البعدى والت

 1011٥الداللة المعنوية لمحاور المقياس كلها اكبر من 
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 توصياتال
علم النفس اإليجابى كأحد مداخل علم النفس فلسفة العالج بالعمل و  تجاهأهمية اإلستعانة بإ .0

الحديثة نسبيا لما لهذا االتجاه من دور هام فى زيادة األمل والتفاؤل للمرضى النفسيين 
بشكل خاص وما له من دور وقائى لحماية االفراد من  ولمتعاطي المخدراتم بشكل عا

نشاط األعراض المرضية ولتحسين حاالت المرضى برفع الروح المعنوية والجوانب 
 .االيجابية وتحسين مفهوم الذات لديهم

، القتصار على النواحى المرضية فقطاالهتمام بالجانب االيجابى فى الشخصية وعدم ا .8
 .ستقرار حالتهاحتى يحافظ على  لمتعاطي المخدراتالدفاعات النفسية  لتنمية

ضرورة تنوع األساليب العالجية وعدم اإلقتصار على العالج الدوائى فقط، حيث أن أى  .3
 .ستقرارهاا ض النفسي يؤدى إلى تحسن حالته أومجهود عالجى علمى مدروس مع المري

الجوانب اإليجابية فى  التفكير للبحث عن العمل على مساعدة المرضى على التأمل وتنمية .4
ستمرار التفكير فى اشخصيتهم و                                                                  ستثمراها بدال من التركيز على الظروف المرضية وا 

 .أعراض المرض وظروف البيئة
ير في التعاطي االستفادة من مهات الفرد وتوظسفها لشغال الذات والتفكير بعيد عن التفك .٥

 .واتباع اصحب السوء
ودراسة برامج للرعاية الالحقة لخروج تعاطي المخدرات لجانب التأهيلى لمهتمام باضرورة اال .٦

 .المريض من المستشفى ومتابعة تطورات حالته
 

 المراجع
فاعلية برنامج للعالج المعرفى السلوكى وتعديل البيئة لتحسين : (811٦)أحمد فخرى هانى

معهد ، (غير منشورة) هسين، رسالة دكتوراحالة مدمنى المخدرات المنتك
 .الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس

فعالية العالج العقالنى االنفعالى السلوكى فى : (8112)أحمد كمال الدين إبراهيم حجازى
عين  ، كلية التربية، جامعة(غير منشورة) تعديل سلوك الجانح، رسالة ماجستير

 .شمس
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ABSTRACT 

The study was designed to provide a program based on treatment 

work as one of the trends of positive psychology for the social and 

psychological rehabilitation of drug users of heroin and tramadol users. 

The study used the experimental method using two groups, one 

experimental and the other an officer. The study tools were the measure 

of psychological and social rehabilitation, the Psychological and Social 

Compatibility Scale, the Arab Scale for Positive Thinking, the Mental 

Health Scale and the Program presented by the study. The study relied 

on the theoretical aspect of the program.  

The study sample consisted of (40) abusers of resident patients and 

those who frequented mental health hospitals and were divided into two 

groups of 20 patients. In its application to the program to train patients 

to overcome the negative aspects and help to discover the positive 

aspects in their personality and life and focus on what is positive, as 

well as applying the philosophy of treatment work as an entry to 

psychological rehabilitation and social protection through the use of 

activities and skills Process and as meaning of life and Jody also used 

the program for the prevention of abuse. Dealing with relational 
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situations and stimuli by identifying attitudes, stimuli and warning signs 

of relapse, adjusting and challenging non-functional ideas, and 

reconstructing the knowledge of family members towards the 

psychologically addicted addict and training in sublimation above 

difficult life conditions and suffering of mental illness. In the 

dimensions of the eleventh dimension, and proved the validity of the 

hypotheses on the tests referred to the nose. 


