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 9002"الرياضة يف مواجهة اإلدمان" امللتقى الدويل األول 
 

 جامعة حممد بوضياف املسيلة
 قسم علم النفس وعلوم التربية واالرطفونيا

 البويرةجامعة /قسم علم النفس __ لرقط علي /أ: اإلسم واللقب
 جامعة املسيلة/قسم علم النفس __ نقبيل بومجعة  /أ                       

 :اخلةملخص مد
 دور الربجمة اللغوية يف إدماج الفئة املدمنة يف اجملتمع

يف السنوات القلية األخرية من مطلع القرن احلايل تفاقمت إحدى أخطر اآلفات االجتماعية فتكا و  
أصعبها ترويضا و معاجلة أال وهي ظاهرة اإلدمان على املخدرات و ذلك الهنا ال تصيب اجلانب 

صل يف منط تفكري الفرد فتصبح عادة خطرية يصعب جتنبها، و ألهنا كذلك فالربجمة الفسيولوجي فقط بل تتأ
اللغوية العصبية اليت تعىن بربجمة الفكر و الذهنيات من السليب إىل اإلجيايب كفيلة بتحقيق نتائج من العالج 

إىل أهنا ختاطب  و إدماج الفئة املدمنة يف اجملتمع أكثر مما حتققه أساليب أخرى من العالج و هذا راجع
اجلانب املشرق من الفرد و تعيد إصالح اختالل التوازن الذي أفقد املدمن ثقته بنفسه و يف جمتمعه، و هذه 
املداخلة جاءت لتسلط الضوء على دور  هدا العلم اجلديد الذي له جذور مترسخة يف ديننا احلنيف يف 

دئ و الطرق و األساليب املوجودة فيه إلعطاء املدمن إدماج الفئة املدمنة يف اجملتمع، فوجب أن نستغل املبا
  .على املخدرات األمل من جديد يف احلياة
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 :متهيد
تعد مشكلة تعاطي املخدرات من أهم املشكالت اليت تسبب خطرًا بالغًا يهدد مستقبل اجملتمع ، ملا 

ع ، فاخلمور واملسكرات واملخدرات والعقاقري يترتب عليها من أضرار بالغة ينعكس أثرها على الفرد واجملتم
املخدرة تسبب خماطر ومشكالت عديدة يف أحناء العامل ، وتكلف البشرية هدرا يفوق ما تفقده أثناء احلروب 

 .وظاهرة انتشار تعاطي املخدرات من أدلة فشل احلضارة املعاصرة يف مالئمة اإلنسان. (1)املدمرة 
بعد أن استفحلت وانتشرت اإلدمان ظاهرة األخرية معنية كثريا بالسنوات  اجلزائر أصبحت يفو 

فبالدنا اليت كانت يف السابق جمرد حمطة عبور لكل . بطريقة الفتة لالنتباه بل وخميفة وسط الشباب اجلزائري
 أنواع املخدرات، أصبحت اليوم سوقا الستهالكها، وبعد أن كانت نوعية املخدرات املتوفرة يف اجلزائر تقتصر

على القنب اهلندي أو الكيف واألقراص املهلوسة، شهدت السوق دخول أنواع أخطر السيما اهلريوين 
وما يزيد من خطورة الوضع هو بروز ظاهرة جديدة هي انتشار مزارع القنب اهلندي يف عدد من . والكوكايني

تنتج هذه السموم اليت  واليات الوطن بعضها مت اكتشافه من طرف مصاحل األمن، واألكيد أن أخرى مازالت
  .املؤسسات التربويةصبحت متس حىت التالميذ يف أ

النشاطات والفعاليات هتدف إىل رفع الوعي بني كافة فئات اجملتمع مبخاطر  من وهبذه املناسبة تقام عديد
الفعاليات استخدام آفة املخدرات واملؤثرات العقلية ودعم اجلهود اليت تبذهلا اجلزائر وكافة مؤسسات الدولة و

، و من هذه الفعليات امللتقى الدويل اجملتمعية ذات الصلة ودعمها بكافة الوسائل املتاحة للوقاية من خماطرها
 ."الرياضة يف مواجهة اإلدمان" الذي نال شرف تنظيمه اإلتاد العام الطاليب احلر حول 

رجة األوىل الىت تستهدف منع وتؤكد نتائج البحوث والدراسات على أمهية الوقاية ، خاصة وقاية الد 
ألفراد اجملتمع من ظاهرة  العالجياألساس  هيوملا كانت الوقاية . املشكلة أو االضطراب أصال من احلدوث 

جماالت التنمية البشرية ملا هلا من دور إجيايب ىف محاية  يفيستوجب معه تكثيف اجلهود  الذياإلدمان ، األمر 
) هناك مقولة علينا أن ننتبه هلا . عضوية واالحنرافات االجتماعية بكافة صورها اجملتمع من األمراض النفسية وال

تلك املقولة هتدينا إىل خري سبل وطرق الوقاية للنشء والشباب ، أال وهى ( ىف اجلسم السليم .. العقل السليم 
إعالء لدوافع ورغبات الفرد فيها الصحة والعافية للسلوك اإلنساين ، و اليتممارسة األنشطة الرياضية املختلفة ، 

حتاول التعبري عن نفسها ،  اليتأكثر تلك الطاقات  يفالبناء ال اهلدم  يف، واستهالك لطاقات الفرد وتوجيهها 
فلو أتيحت لتلك الطاقات منافذ رياضية النطلقت تبىن لنا األبطال ، ولصار هؤالء األبطال قدوة ومثال للنشء 

ميدان ال وقت فيه لفراغ ضائع ، ميدان مينع ويسد األبواب أما جتار ومروجي .. فميدان الرياضة . والشباب 
لق القومي قوامه احترام متبادل املخدرات ورفاق السوء أمام عقول صحيحة ال تقبل املتالعبني هبا ، ميدان اخُل

حباط ، ميدان بني الصغري والكبري ، ميدان التنافس الشريف واملثابرة وقوة التحمل على مواجهة مواقف اإل
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تضع  اليتالقناعة بالفوز واخلسارة ومواجهة الذات دون هروب من واقع ، ميدان له تقاليده الراقية السامية 
النشء والشباب على عتبة التقدم وتدفعه إىل التفوق وحتقيق الذات ، فميدان الرياضة مبا ال يدع جمال للشك 

فحاجة شبابنا الشديدة وامللحة . بدنيا ونفسيا وعقليا أشد ميادين احلياة خصوبة لبناء الشخصية الصحية 
فيها إعالء لوسائل إشباع هذه الدوافع وهى العملية  اليتلالرتقاء مبستوى دوافعه إىل تلك األنشطة الرياضية 

ميكن أيضا أن تفجر طاقات أخرى يعرب  واليتنشاطات مقبولة اجتماعيا  يفخترج هبا الرغبات الالشعورية  اليت
لذلك نرى ضرورة أن تلتفت مجيع مؤسسات . املوسيقى والفن واألدب  يفصور أعمال إبداعية  يفعنها 

اجملتمع إىل االهتمام باألنشطة التربوية وخاصة الرياضية منها والرعاية املتكاملة للنشء والشباب تأكيدا على 
 . جتماعية الشخصية املتكاملة لإلنسان كافة حمدداهتا العقلية والنفسية والبدنية واال

 أواكتأب  أوقلق  إماخيتفي خلفها  أعراضا و انطالقا من تقصي أسباب اإلدمان على املخدرات ال جند إال
الفوائد املرجوة األحيان، و من هنا نستعرض هذه األسباب حىت تكون نقطة انطالقنا حنو تبيان  أكثريف  إحباط

 .إدماج فئة الشباب املدمنة يف اجملتمع بكل فاعلية و إجيابيةمن الربجمة اللغوية العصبية اليت هلا دور ريادي يف 
 

 :أسباب اإلدمان  -1
إن اإلدمان كما اتضح علميا ظاهرة معقدة متعددة األسباب ويقول بعض الباحثني إن كيان اإلنسان النفسي 

إنسان لديه  اخلاص يلعب دورا رئيسيا يف احتمال أن يكون الشخص مدمنا أم ال ، وبتعبري آخر، إن املدمن هو
استعداد نفسي لكي يكون مدمنا ، ومعظم الذين يقعون يف دائرة اإلدمان هم بالدرجة األوىل األفراد الذين مل 
يتمكنوا من التوافق مع حالتهم ، والذين خيفون اضطرابات نفسية عميقة ، قد تعود إىل طفولتهم األوىل 

إىل االضطرابات العائلية بني الزوجني وتأثريها على النحو وأساليب التربية املعتمدة يف مرحلة الطفولة ، إضافة 
 .(2)النفسي واالنفعايل سواء يف مرحلة الطفولة أو يف مرحلة املراهقة أو مرحلة الرشد فيما بعد 

يظن بعض الباحثني بأن أوالد املدمنني مؤهلني أكثر من غريهم للوقوع يف براثن : العامل الوراثي -
 .اإلدمان

 (3).نه منبوذ وغري حمبوب من طرف اآلخرين شعور الفرد بأ -
شعورا بالعجز والسخط والتوتر والقلق واألمل واالنتقاص من قيمة وقدر اإلنسان ، مما يدفع املرء إىل  -

 .السخط على جمتمعه ، والتمرد عليه وعلى مبادئه

اإلحباط ، زيادة  األمراض النفسية املصاحبة للتطور املادي أذكر على سبيل املثال ، الصراع النفسي ، -
وذلك بكثرة (  frustrations) املتكررة  *إىل القلق والتوتر العصيب ، فاإلحباطات

                                                           
(2)  Ajuria Guerra : Manuel de Psychiatrie de l’enfant  Masson , Paris , 2 

éme
 

Ed , 1977, page 861  .  
 31، جملة منار السالم ، جملة شهرية إسالمية ثقافية ، تصدرها جملة األهرام للتوزيع ، السنة " ظاهرة انتشار املخدرات وطرق عالجها : "عبد الوهاب عبد السالم طويلة  (3)

 . 67،ص  3191ماي 
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مطالب التقدم احلضاري مع نقص يف اإلمكانيات املادية للفرد قد حيدث حالة من االكتئاب واليأس 
 3/5وجد أن والقنوط، وهذا ما أشارت إليه بعض البحوث اليت أجريت على الطلبة الثانويني حيث 

 . منهم يتعاطون املخدرات للتقليل من قلقهم وزيادة الثقة بأنفسهم 
 .تأثري الرفاق اآلخرين وضغط رفاق السوء باجتاه تعاطي املخدرات -
 .تأثر الشباب بفكرة أن املخدرات تزيد من السرور واالنشراح واملتعة اجلنسية  -
 .ن طرف احمليطني هبمالربجمة السلبية اليت يتلقاها الشباب من أنفسهم و م -
 .وجود خلل واضطراب يف بنية اجملتمع االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتعليمية -
وجود مشاكل اجتماعية كالبطالة ، وتفكك األسرة ، والفقر ، وعدم ممارسة األب لصالحياته  -

 .واإلحباط والتوتر والقلق 
سلم به أنه من الصعب على اإلنسان املؤمن أن زيادة إىل هذا ميكن ذكر اثر العامل الديين ، فمن امل -

يتعاطى املخدرات أو أن خيالف أمر اهلل بشكل مطلق ، وكلما كان إميان الفرد باهلل قويا كان إميانه 
بوجود حلول ملشاكله قويا ، وكان احتمال االنزالق والوقوع يف عامل املخدرات ضعيفا والعكس 

 .صحيح
لسياسي دورا فعاال يف انتشار املخدرات بني أفراد الشعب ، وقد كان يلعب العامل ا: العامل السياسي  -

ذلك واضحا يف دور بريطانيا وفرنسا الذي لعبتاه يف نشر املخدرات يف الصني مثال ، كما لعبت 
الدولتان نفس الدور يف نشر املخدرات يف مصر واملغرب العريب كافة وذلك ليساعدها ذلك على 

 .اهليمنة عليها فكريا واقتصاديا وسياسيا سلب الشعوب إلرادهتا ، و
حيث أن الربح الفاحش لتجارة املخدرات دفع كثريا من أثرياء العامل والنافذين به  : العامل االقتصادي  -

 . ، وزعماء املنظمات ، وأعوان السلطة إىل االجتار لتحقيق املزيد من األرباح 

 
 :عالج اإلدمان على املخدرات  -9

دمنني على املخدرات و إعادة إدماجهم يف احلياة اجملتمعية موضوع شديد التعقيد إن موضوع عالج امل
و أشكال العالج املعروفة اليت  ، وذلك لتعدد جوانبه  وتشابكها ، مع موضوعات أخرى الميكن جتاهلها

 :و هي خيضع هلا املدمنني تتنوع بني الطيب و النفسي و االجتماعي 
الفطام التدرجيي للمدمن من :  يقوم على مبدأين أساسيني مها إن املخدر الطيب:العالج الطيب  - أ

املخدر ، أو مبدأ سد القنوات العصبية اليت يسلكها املخدر داخل اجلسم ، ففي الفطام التدرجيي 
يقوم الطبيب بانتقاء خمدر أضعف بكثري من املخدر الذي أدمن عليه الفرد ، وعادة ما يكون عقار 

                                                                                                                                                                                     
 . س باليأس واحلزن واالكتئاب هو الفشل يف حتقيق رغبة أو مطلب نفسي معني جيعل الشخص حي( : frustration ) اإلحباط  *
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اءه للحالة جبرعات وعلى فترات حمددة ، على أن يتم ختفيض اجلرعة امليتادون ، ويتوىل إعط
 .(1)وإطالة الفترات بني اجلرعات تدرجييا ، حىت يأيت األمر غالبا إىل فطام كامل للحالة 

ري اآلن ابتكار الكثري من الطرق العالجية اإلرشادية يف جمال اإلدمان على جي:  العالج النفسي   - ب
الجات النفسية احلديثة يف ميدان اإلدمان ما يعرف مبجموعة املخدرات ومن أشهر الع

العالجات السلوكية ، وهي تعترب من بني الثمار الرئيسية لتطبيقات العلوم النفسية احلديثة ، 
تقوم العالجات .إضافة إىل الطرق املعرفية ، وطريقة العالج بالتمركز حول الذات لروجرز 

) أن مجيع أشكال السلوك الصادرة عن الفرد مبا يف ذلك  السلوكية على مسلمة أساسية مؤداها
بيولوجية ، نفسية ، ) إمنا هي أشكال تكتسب وتنمو يف ظل ظروف حياتية ، ( اإلدمان 

، ومن مث تصدق عليها قوانني اكتساب العادات وتعديلها وأشهر هذه الطرق ( اجتماعية 
 :(3)مات رئيسية وهيوهي تعتمد على ثالث مقو    H.M.Boudinبودن  –طريقة 

  تدريب املدمن على مالحظة الذات ، ورصد ما يصدر عنها. 
  التدريب على تقييم الذات بناء على ما تسلكه الذات. 
  برجمة تعديل السلوك بناء على املعطيات اليت تصل إليها من البندين السابقني. 

يناهلا العميل عن طريق عالقته باملؤسسة وهو جمموعة اخلدمات املادية واملعنوية اليت : العالج االجتماعي  - ت
لتحدث أثرا مرغوبا يف موقفه ، ومتكنه من استعادة النشاط االجتماعي املطلوب ، أي توصله 

 .ضيه ويرضي اجملتمع الذي يعيش فيهإىل حالة التكيف االجتماعي الذي ير
ري الذهنيات و تعديل علم يبحث يف تغي وهو موضوع حديثنا و ه: العالج بالربجمة اللغوية العصبية - ث

املعتقدات و السلوكيات و العادات و منه فهو جيمع بني أصناف العالجات السابقة حيث أن 
قوة الفكرة تعزز الناحية العضوية البيولوجية و تقويها و تنشطها أو تثبطها و و تقلل من 

عادات املطلوبة نشاطها، و تعدل السلوكيات السلبية و تغريها و تنتج السلوكيات املرغوبة و ال
عرب ما بإجيابية و وفق خطوات مدروسة و علمية و تعيد للفرد ما فقده من استمتاع حبياته 

   . هبندسة النجاح و من مث جلب النفع لنفسه و لغريه من بين جمتمعهيسمى 
 
 
 
 

                                                           
 .العالج النفسي األمثل من اإلدمان على املخدرات ، جملة الدراسات األمنية والتدريب ، تصدر عن دار النشر باملركز ، السعودية : حممد محدي حجار  - (3)
 .222ص، 1991وطين للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت املخدرات واجملتمع ، نظرة تكاملية ، سلسلة عامل املعرفة ، اجمللس ال: مصطفى سويف  - (1)
. 
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 :الربجمة اللغوية العصبية -3

 Neuro يطلق عليه باللغة االجنليزيةأو ما يسمى باهلندسة النفسية و هي املصطلح العريب املقترح ملا 

Linguistic Programming  أوNLP هي  الترمجة و معاين هذه: 
-  Neuro و تعين عصيب أي متعلق باجلهاز العصيب، و هو سبيل حواسنا اخلمس اليت من خالهلا نرى و

 .نسمع و نشعر و نتذوق و نشم
- Linguistic  الطبيعية على استخدام اللغة امللفوظة  و تعين لغوي أو متعلق باللغة، و هو املقدرة

أو غري امللفوظة، و امللفوظة تشري إىل كيفية عكس كلمات معينة و جمموعة من الكلمات لكلماتنا 
لغة الوضعيات و احلركات و العادات اليت تكشف عن ( بلغة الصمت ) و غري امللفوظة هلا صلة ... الذهنية

 .أساليبنا الفكرية و معتقداتنا
- Programming حيث أنه من املمكن ... و تشري إىل أفكارنا و مشاعرنا و تصرفاتنا  .تعين برجمة

 .استبدال الربامج املألوفة لدى األفراد بأخرى جديدة و إجيابية
و الربجمة اللغوية العصبية هي ملتقى العديد من طرق إدراك االتصال و التغيري، كما أهنا شقت طريقها إىل 

اإلنسانية، و أساليبها و استراتيجياهتا مستخدمة يف العالج و اإلدارة و التربية و الصحة و  كافة جماالت احلياة
املبيعات و خالفه، و لكن يف املقام األول أوجدت الربجمة اللغوية العصبية البيئة املالئمة ملساعدة الناس على 

 السلبية وو التحكم يف االنفعاالت ة و العادات السيئحتسني االتصال بأنفسهم و التخلص من املخاوف املرضية 
إلقامة العالقة الطيبة مع أي شخص حىت مع أصعب ذلك مصدر مهم كهي و  و ممارسة التغيري السريع، القلق،

 .1الناس طباعا و التأثري فيه
 2:نشأة علم الربجمة اللغوية العصبية -3-1

يف جامعة  وجون جرايندرعلى يد العاملني ريتشارد باندلر 3165بداية هذا العلم ىف عام  كانت
بدءا تطوير مناذج اعتمدت على كبار رواد فن االتصال ىف ذلك  ، اللذان(سانتا كروز ) كاليفورنيا يف مدينة 

الذي مجعهما على ذلك حماولة اكتشاف السبب وراء حتقيق بعض الناس التميز دون  اهلدف وكان. احلني
 ومن هذا املنطلق. ألشخاص آخرين أن حيذو حذوهم الوصول بعد ذلك إىل مناذج إقتداء تسمح غريهم مث

. برلز وفرجينيا ساتري بدء باندلر وجرايندر ىف دراسة مناذج بعض العلماء من أمثال ملتون اريكسون وفريتز
 ولكن األمر احملتوم هنا هو أن هذه .الربجمة ومع مرور السنني برزت أمساء أخرى ممن أسهموا يف تطوير جمال

السلبية األفكار  ت بالفعل جمموعة من األساليب الفعالة والسريعة اليت تعمل على تغيريالنماذج قد شكل

                                                           
 .11 ، ص 2001الربجمة اللغوية العصبية وفن االتصال الالحمدود،منار للنشر و التوزيع ، دمشق ، سوريا، : ابراهيم الفقي - 1
2 - com/forum/showthread.php?t=14415http://www.nlpnote. 
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 اليت كانت يف السابق حتد من تطورها، وهى اليت تعرفاخلاطئة واالعتقادات  غري السوي أو املنحرف والسلوك

 .اليوم باسم الربجمة اللغوية العصبية
 1:العصبية بعض االفتراضات املسبقة يف الربجمة اللغوية -3-9

إن االفتراضات املسبقة هي جمموعة من االفتراضات املسلم بصحتها و اليت حتدد تشكيل السلوك، و 
، و هي توصي مبجموعة من التوجيهات لتمكني الناس من تطبيق فن و مجع املعلومات، و التقييم الشخصي

و إعادة إدماج الفئة املتضررة  ى املخدراتعل اإلدمانويف ظاهرة  علم الربجمة اللغوية العصبية و حتقيق نتائج أهم
  .مفيدة جدا و حتقق نتائج جد معتربة يف اجملتمع
 لكل البشر جمموعة من القيم و املعتقدات حتدد أمناط سلوكهم: احترام رؤية الشخص اآلخر للعامل -3

للشكل ، و قد يبدو لنا سلوك شخص آخر و كأنه حتد لنا، أذا صممنا على تغيريه ( اإلدمان): مثل 
و قد نصدم يف األخري بثبات  و عدم تزحزح الناس عن ، ( اإلدمانعن  اإلقالع)  الذي نريده حنن

، و إذا جنحنا يف إحداث تغيري طفيف، قد يرجع إىل اخلوف و يكون مقيمهم و معتقداهتم و سلوكياهت
، و ذلك دميبدون جدوى، و سرعان ما يعود احلال إىل ما كان عليه باسترجاع الشخص لسلوكه الق

ألننا حاولنا تغيري السلوك جمتازين بذلك أفكار الشخص املدمن و معتقداته و رؤيته للحالة اليت هو 
 .، فهو مربمج بكيفية سلبية جتعله يتشبث بأفكارهفيها و مناقشتها

ندي أطلق العامل البول(... إن اخلريطة هي إدراكنا بينما املنطقة هي احلياة : ) اخلريطة ليست املنطقة -2
هذا التعبري على أن اإلدراك غري الواقع، و أنه بتغري إدراكنا ملوقف ما فإن حياتنا " ألفرد كروزبسكي"

م حالته وفق إدراك معني و حمدد و ال يرى غريه، فإذا ساعدناه على أن يدرك ، فاملدمن يقيِّتتغري معه
يضن أنه ال ميكن ممارسة ، و الذي املوقف بصيغة أخرى، أمكنه أن يعدل من معتقداته و أفكاره

الرياضة ألنه ضعيف البنية، أمكننا أن نعطيه جوانب إدراكية متنوعة لرؤية نفسه و هو ميارس أروع 
 .الرياضات

ميتنع الكثري من الناس عن التعامل مع أصدقائهم املخلصني، بسبب : توجد إجيابية وراء كل سلوك -1
السليب على أنه حادث فريد و معزول، و ظرف سليب واحد، بدال أن يتعاملوا مع هذا السلوك 

حياولون أن يدركوا النية اليت بررت هذا السلوك و يف هذا املعىن يقول الرسول صلى اهلل عليه و سلم 
، إال أهنم (التمس ألخيك سبعني عذرا، فإن مل جتد فقل رمبا يكون له عذر ال أعلمه :) فيما معناه

و يدعونه يشكل إدراكهم اإلمجايل الوحيد هلؤالء   يركزون على هذا السلوك بالذات دون غريه
زيد أ لكي اإلدمانيقول لك أنه جلأ إىل األصدقاء، فإذا سألنا مدمنا للمخدرات عن سبب إدمانه، قد 

ليخفف من شعوره باملرارة بسبب فشله املتكرر يف و السعادة، و  السرور واالنشراح واملتعة حالة من

                                                           
 .20ص، مرجع سابق ، ابراهيم الفقي - 1
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نوايا اليت ينشدها كل إنسان، و الفرق الوحيد هو يف كيفية حتديد و غريها من ال .معركة احلياة
 .السلوك الذي حيقق هذه النوايا

إن الناس ميالون إىل االلتفات بأفكارهم إىل األشياء  :ال وجود للفشل هناك رأيا حمددا عن جتربة -1
ها إخفاقا و فشال و تأمل الصعاب و املضايقات اليت واجهوها و اعتربواملؤسفة اليت مصت يف حياهتم، 

و هذا يعزز فكرهتم بالفشل و جيعلهم ال يتغريون و ال يتطورون، ففي حالة املدمن جيرب أساليب عدة 
لإلقالع عن تعاطي املخدرات مث ال حيصل على النتيجة املرغوبة ، فيتجنب أي خماطرة منه أو من غريه 

عن تعاطي املخدرات ألنه فشل يف  العاإلقحملاولة جديدة يف املستقبل، معتقدا بذلك أنه سيفشل يف 
على املخدرات أن  اإلدمانحماوالت سابقة، و لكن عندما نسأل أشخاصا جنحوا يف اخلروج من وحل 

، سوف يقصون عليك قصص و حكايات حتديات و فشل و إخفاق، و سوف مبأسرار جناحهيدلوا 
ائم و النكسات، و يف النهاية يتلون عليك كيف استطاعوا التغلب على مجيع هذه التحديات و اهلز

أصبحوا أقوى من أي وقت مضى، فاملاضي هو حق كنز من التجارب القيمة املتوفرة لدى الفرد كي 
ملاضي، كل ما يهم هو كيف فيها يف ا و ال أمهية لعدد املرات اليت نكون قد فشلنا .يستفيد منها

ن القرارات الصائبة، و القرارات يأيت النجاح م:) نستفيد من هذه التجارب كما يقول الصينيون
الصائبة تأيت من التقدير السليم لألمور، و التقدير السليم لألمور يأيت من التجارب، و التجارب تأيت 

 (.من التقدير اخلاطئ لألمور 

من " ملر.أ.جورج" صرح العامل النفسي : الواعي و الالواعي :يتم االتصال اإلنساين على مستويني -5
أكثر  بأن العقل الواعي قادر على استيعا 3157يف الدراسة اليت أجراها سنة (  دهارفار) جامعة 

-1كما أن االنسان يستخدم من  أي أن سعة العقل الواعي حمدودة...املعلومات يف حلظة ما سبع من
ما  بففي إمكانه استيعا يأما العقل الالواع. من عقوهلم %31-31من عقله و العباقرة من  1%

عملية اهلضم، ضربات القلب، ) من حياتنا  %11و هو يدير  ليون معلومة يف الثانية،ب 2يزيد عن 
إضافة إىل كل ذلك حيث حيتوي العقل الالواعي  (و آالف العمليات يف الدقيقة الواحدة ...التنفس،

 على مجيع ذكرياتنا و براجمنا منذ أن كنا أجنة يف أرحام أمهاتنا، فكيفية برجمتنا لالتصال بالعامل
اخلارجي خالل فترة الصبا و الشباب الزال موجودا يف العقل الالواعي خالل مراحل متقدمة من 

و . العمر، و أيضا ردود أفعالنا االعتيادية جتاه أشياء معينة و تصرفات حمددة و كلها حتدد سلوكياتنا
ن هنا نستطيع ترقية و م. املؤكد من هذا أننا نستطيع تبديل أي برنامج لنتمكن من التمتع حبياة أسعد

يتوىل االتصال بأنفسنا و باآلخرين، و يكمن التحدي يف حتديات العقل الواعي، حيث أنه هو الذي 
 ببساطة خيزن ال يعقل االشياء مثل العقل الواعي فهو الباطن إن العقل .برجمة العقل الالواعي

 فلو حدث أن رسالة. زينها ها من مكان ختؤمت استدعا املعلومات ويقوم بتكرارها فيما بعد كلما

أنا ال أستطيع  :تقول دائما يف كل موقف تربجمت يف هذا العقل ملدة طويله وملرات عديدة مثل أن
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ستترسخ  ةالرسال وهكذا فان مثل هذه. … املخدراتأنا ال استطيع ترك  , مزاولة الرياضة
بربجمة أخرى  ن استبداهلاولكن ميك، الباطن وال ميكن تغريها  وتستقر يف مستوى عميق يف العقل

و يف حالة املدمن يكون البدء بالتأثري على عقله الواعي و على تقديره و تقييمه   . سليمة واجيابية
لألشياء اليت يقوهلا لنفسه و لغريه، فنقوم بإلغاء و حمو األحاديث و األفكار السلبية و استبداهلا بأخرى 

 .تمع كعنصر فاعل و إجيايبإجيابية جديدة حتفزه على االندماج يف اجمل
قال : إذا كان شيء ممكن لشخص ما، فمن املمكن ألي شخص أن يتعلم كيف يعمل الشيء ذاته -7

ال تعتقد أن ما هو صعب عليك يعجز أي إنسان عن :" "ماركس أورليوس"اإلمرباطور الروماين 
فإذا وجد " ك أيضاعمله، و لكن إذا كان شيئا يف مستطاع اإلنسان، فاعترب هذا الشيء يف متناول

ضمن معارف الفرد املدمن شخصا حقق توافقا اجتماعيا كبريا بعد ما كان ينظر إليه نظرة الشخص 
و جتريبها  إستراتيجيتهالسيئ، و أصبح يتبوأ مكانة حمترمة يف اجملتمع كل ما عليه فعله هو اكتشاف 

 .عته و سجيتهعلى نفسه مث يقوم بتطبيقها، و يستمر يف تعديلها إىل أن تصبح طبي
من السهل عتاب و لوم  :أنا املسؤول عن ذهين، لذا فأنا مسؤول عن النتائج اليت سأصل إليها -6

اآلخرين و نسب مشاكلنا و متاعبنا إليهم، فحينما نلقي اللوم على اآلخرين نقرر التنازل عن قدراتنا و 
نفسنا أننا مسؤولون عن حياتنا، فلن اختيارنا املستوى األدىن للطاقة و النتائج البديلة، أما إذا قلنا أل

جيب أن نقرر أن نصبح . مما كاننلوم أو ننتقد أحدا، و لن نقارن أحدا بأنفسنا أو بشخص آخر 
أفضل ما استطعنا و هكذا سوف منتلئ بالطاقة اإلجيابية و نسعى إىل إجياد احللول اإلجيابية املناسبة ألي 

 . حتد يقابلنا، و سوف نصبح أسيادا لعقولنا

 .فرق بني الفعل و الفاعل -8
 .ليس املهم ما حيدث لك لكن ماتعمل مبا حدث لك -2

 .اجلهاز العصيب ال يفرق بني احلقيقة و اخليال -10
 ".ال "العقل الالواعي ال يعرف عبارة   -11

 
 الربجمة السلبية واإلجيابية للذات -3-3

طريقة معينة سلبية ، يتكلموا أو يعتقدوا ب يتصرفوا أو أنمنذ الصغر على  وامعظم الناس تربجم إن
 أشياءحتد من حصوهلم على  اليت"بالربجمة السلبية "حىت يصبحوا سجناء ما يسمى  وتكرب معهم

  . كثرية يف هذه احلياة

 :فنجد أن كثريا منهم يقول
 .ال أحد يقدرين أو يقيم يل وزنا -
  -و أو حىت يف الشارعمع والدي أو أخويت أو يف املدرسة سواء يف البيت  -ال أشعر أن أحدا حيتاج إيل -
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 .الكل حيتقرين ألنين فقري -
 .الكل ينافق معي ألجل مايل -
 .إنين يائس و حمبط ال فائدة من العيش يف هذا الواقع -
 .أشعر بفراغ داخلي، إن حيايت تفتقر إىل املعىن، هناك شيء ما ينقصين -
 .إنين غاضب و خائف ال أستطيع حتمل فقدي حلبييب، صديقي -
 .يهتم من أجلي أنا وحيد و ال أحد -
 .إن أيب يتدخل يف كل صغرية و كبرية أشعر باالختناق -
 .إنين أدفع دفعا للحصول على نتائج جيدة يف الدراسة، إن ذلك حيملين ضغطا هائال، كرهت الدراسة -
 .بوجود والدان ال يتفهما و ال يصغيا إيل، مل يعد البيت مكانا أفضل للعيش -
 .لدائما أفشل يف مشاريعي هذا غري عاد -

  
أو من  من األصحاب من األسرة أو من املدرسة أو إماالسلبية  اكتسبوا هذه الناس السلبيني وجند أن
. نـــعم اإلجابة ؟الربجمة السلبية وحتويلها إىل برجمة إجيابية ولكن هل ميكن أن تغيري هذه .هؤالء مجيعا

نكون سعداء ناجحني، حني حياة  كيحنتاج أن نربمج أنفسنا اجيابيا ل .. ؟؟؟؟. ملاذا حنتاج ذلك ولكن
مسلمون ولدينا  أننا ووخاصة .  ، و حناول أن نكون فاعلني يف جمتمعاتناوأهدافنا أحالمنا حنقق فيها. طبية

 وتعاىل وحنقق اخلالفة اليت استخلفنا هبا اهلل يف لنحقق العبادة هلل سبحانه إليهانصل  أنوغاية ال بد  وظيفة

عدة فسواء كان الفرد مدمنا  السلبية ال بد أن نتفق على أمور رنامج تغري الربجمةقبل أن نبدأ يف ب. األرض
أو حمبطا أو قلقا أو يعاين من الصراعات الداخلية و أراد أن يغري من أسلوب حياته لألفضل فعليه أن يتبع هذه 

 :1(سيطر على حياتك)اخلطوات الست اليت ذكرها الدكتور ابراهيم الفقي يف كتابه 
 :طات الست للتغيرياحمل -3-4

فتش يف نفسك، راقب شريط حياتك، ألق نظرة على ذاتك، الحظ سلوكك و : املالحظة 
أفعالك إىل أن تقع على السلوك السيئ الذي تنوي تغيريه، ستجد أن هناك شيء أنت غري راض عنه، 

ل و يسبب لك مشكالت دائمة، ضع دائرة حول هذا الفعل أو السلوك واعترف به و التنكره ق
أعرف أن هذا السلوك يدمر حيوييت، أنا لست قوي كفاية ، ال جسديا و ال :" لنفسك باستمرار

عقليا، لست فعاال كما ينبغي، ال أفكر بوضوح كاف، ال أضبط عقلي جيدا، إن هذه العادة تشلين و 
ساءة إيل و تضعين يف موقع أعجز معه عن االستفادة من احلياة، و أدمر فرص سعاديت املستقبلية، إهنا إ

صارح نفسك مبثل هذه الطريقة عندما تكون وحدك، و .." إىل أهلي و جرمية يف حق أطفايل 

                                                           
 .2002ع، القاهرة،، دار أجيال للنشر و التوزي1طريقك إىل تنظيم وقتك و حتديد أهدافك و االستمتاع بالتغيري االجيايب، ط-سيطر على حياتك: ابراهيم الفقي- 1



 ۩   دور الربجمة اللغوية العصبية يف إدماج الفئة املدمنة يف اجملتمع   ۩

11 

 

ستندهش عندما تالحظ أن اإلحياء املنطوق يعمل على برجمتك و يضعف قبضة العادة السيئة خالل 
 :وقت قصري، مث انتقل للمحطة القادمة و هي

وجدانك أنه خلل و أنه يسبب لك املشكالت ،  إذا الحظت خلال ما يف حياتك وقر يف:القرار -3
فاحلل األمثل و التلقائي و الطبيعي أن تبادر و بال إبطاء إىل اختاذ قرار حايل و آين بتعديل هذا 

مل أخلق كي تسيطر علي املعصية و الرذيلة و األعشاب الضارة، " اخللل، و قل لنفسك من جديد
ورة كي أمرغ صوريت يف القذارة، ال ميكنين أن و إن اهلل عز و جل مل خيلقين على هذه الص

أستخدم املقدرة اليت أمتلكها لتحصيل أفضل النتائج ما دمت أحتضن هذا العدو الذي يستنزف 
قدريت و يضعف فرصيت يف احلياة، إنه يدمر جسدي و يضعف قدريت ، لقد نقضت يدي منه إىل 

حتاج إليه، لن أملسه، لقد خلقت ألرفع يف داخلي، ال أريده، ال أ هبت تدمراألبد، إن الرغبة 
رأسي عاليا و أكون شجاعا، أنا قادر متاما على التغلب على هذا الشيء الذي يفسد سرييت و 

 .1."يشدين إىل الوراء و سوف أتغلب عليه
أشياء كثرية جدا نود تغيريها و يقف اجلهل حائال دون حتقيق هذا التغيري ، و احلل األمثل : التعلم -2

فتثقيف النفس حول اإلدمان و . شكلة هو بذل اجلهد من أجل التعلم و تثقيف النفسهلذه امل
مضاره و عواقبه اجلسمية و النفسية و االجتماعية يعد حافزا و مشجعا لإلقالع عنه أو االحتياط 

فلو اإلنسان مثال رأى ثعبانًا ، حيصل تبدالت مدهشة ، صورة الثعبان  من القرب من حميطه،
شبكية العني ، تنتقل للدماغ ، والدماغ تقرأ الصورة ، الدماغ ملك اجلهاز العصيب ، تنطبع على 

يدرك اخلطر مبلفات الثعبان ، يتوسط لدى ملكة اجلهاز اهلرموين ، زميلته امللكة الغدة النخامية   
الغدة النخامية وزهنا نصف غرام ، تعطي أمرًا للكظر ليواجه اخلطر ، اآلن الكظر يعطي أمرًا 
للقلب يرفع النبض ملئة و ستني ، وأمر للرئتني يرفع الوجيب ، وأمر للكبد يطرح كمية سكر 
إضافية ، وأمر لألوعية احمليطة باجللد لتضيق ملعتها ، وأمر إىل الكبد أيضًا إلفراز هرمون التجلط ، 

، فاخلائف دمه لزج ، وضغطه مرتفع ، ضاقت األوعية ، ووجهه أصفر اللون ، ونبضه مرتفع 
ووجيب رئتيه مرتفع ، هذه حالة حتصل بالشهر مرة ، بالسنة مرة   باخلمس سنوات مرة ، حالة 
خوف شديد ، املادة اليت يفرزها الكظر وُتحدث كل هذه اآلثار هي نفس املادة اليت حتدثها مسوم 

رتفع ، النيكوتني يف اجلسم ، املدخن دائمًا أوعيته ضيقة ، ولونه أصفر ، املدخن دائمًا ضغطه م
املدخن دائمًا دمه لزج ، لذلك احتمال اجللطة للمدخن كبرية جدًا و األبلغ من ذلك أن القراءة و 
التعلم يتيحون للفرد معرفة مناذج لديها الشيء الذي يود الوصول إليه، فيمكنه مضاهاته و التأسي 

 .به

                                                           
 .النجاح احلقيقي، مؤسسة جملة النجاح: كني شيلتون- 1
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لتغيري يف مرة واحدة، يتفادى بعض الناس املعاجلة على خطوات، و حياولون إحداث ا: االستيعاب -1
فازدياد الوزن .إال أن هذه الطريقة أصعب و قد تؤدي فيما بعد إىل جتنب التغيري و تفاديها هنائيا

مثال يسبب الآلالم اليت يسببها و الكآبة و القلق، يدفع الناس إىل اختاذ قرارات حامسة يف هذا 
ستغناء عن املأكوالت احلذر منها، مث الصدد، فيتعلمون و يطبقون بالرياضة البدنية اليومية و اال

فجأة يتوقفون عن التمرين و يعودون إىل أكل الطعام غري املناسب، و مع األسف يسترجعون كل 
فاخلطوات الصغرية السهلة اإلجراء و التحقيق جتعل التغيري تلقائيا و االستيعاب . الوزن املفقود

لعقل الالواعي، و تنشأ عادة جديدة يف أفضل، و حىت تتم برجمة كل ذلك يف مستوى أعمق من ا
 .الواقع و حتل حمل العادة القدمية

قبل أن نتخلص من عاداتنا القدمية فإن العقل الالواعي سوف خيتربنا ملعرفة مدى رغبتنا : املمارسة -1
يف إحالل العادة اجلديدة و التخلص من العادة القدمية، و الذين توقفوا حديثا عن االدمان على 

سوف جيدون من الصعب مقاومة املخدر ألن منط التعاطي و نشوته كائن فيهم، و  املخدرات
سوف يكون االختيار صعبا و قاسيا خصوصا يف تلك احلاالت اليت اعتادوا فيها تعاطي املخدر 

 .بكثرة
املواظبة على فعل السلوك اجلديد أمر بالغ األمهية، يف أي مرحلة من (: االستمرارية )  املواظبة -5

 . حل السابقة فاحلذر كل احلذر يف أن تنادي الفرد نفسه بالتوقف و إمهال االستمراريةاملرا
 

ومستقبلنا وذلك باعادة  يف استطاعتنا يف كل حلظة تغري ماضينا " : النفسية حد علماء اهلندسةيقول 
حتدث هبا الداخلية اليت  من هذه اللحظة البد ان نراقب وننتبه اىل النداءات اذا " . حاضرنا برجمة

  : وقد قيل    . نفسك

 أفعاال راقب أفكارك الهنا ستصبح
 . راقب أفعالك الهنا ستصبح عادات

 .. عادتك الهنا ستصبح طباعا راقب
  . ستحدد مصريك راقب طباعك الهنا

 : الباطن القواعد اخلمس لربجمة عقلك -1-5
  . جيب أن تكون رسالتك واضحة وحمددة -3

  . … أنا سليم أنا أستطيع االمتناع عن . ثل أنا قويم)جيب أن تكون رسالتك إجيابية  -2

أكون قوى بل قل أنا  مثال التقول أنا سوف.) تدل رسالتك على الوقت احلاضر  جيب أن -1
 ( قوي

  . الباطن ويربجمها رسالتك اإلحساس القوي مبضموهنا حىت يقبلها العقل جيب أن يصاحب -1
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  . امامرات إىل أن تتربمج مت جيب أن يكرر الرسالة عدة -5

 : مع الذات ذو قوة إجيابية واآلن إليك هذه اخلطة حىت يكون حتدثك
 :األقل مخس رسائل ذاتية سلبية كان هلا تأثري عليك مثل دون على -3

 .املخدرات أنا ال أستطيع االمتناع عن   -
 .أنا ال أستطيع ممارسة الرياضة  -
 .أنا أفشل دائما يف مشاريعي  -
 .تدخل يف كل صغرية و كبريةأنا أشعر باالختناق ألن أيب ي  -
 .أنا أشعر بفراغ داخلي و حيايت تفتقر إىل املعىن  -

  .بعيدًا اليت دونت عليها هذه الرسائل السلبية وألق هبا واآلن مزق الورقة 

 مثل" أنا"قوة وابدًا دائما بكلمة  دون مخس رسائل ذاتية إجيابية تعطيك -2

 " املخدراتاالمتناع عن  أنا أستطيع  -

 " و فشلي هو بداية النجاح نسان ممتازأنا إ"   -
  ." و أستطيع ممارسة الرياضة نشيط وأمتتع بطاقة عالية أنا " -

 "أنا فخور باهتمام أيب يب و سأستغل كل ما يوجهه يل و أستثمره لتحسني حيايت"  -
 ".أنا أمتلك قدرات هائلة و أستطيع استغالهلا يف ملئ كل أوقايت"  -

  . كرة صغرية واحتفظ هبا معك دائمااإلجيابية يف مف دون رسالتك -1

  .اواحدة تلو األخرى إىل أن تستوعبه واآلن خذ نفسًا عميقًا ، واقرأ الرساالت -1
داخل جسمك ، اقرأ  أخرى بأول رسالة ، وخذ نفسًا عميقًا ، واطرد أي توتر ابدأ مرة -5

، ختيل قوي ، أغمض عيناك وختيل نفسك بشكلك اجلديد الرسالة األوىل عشر مرات بإحساس
نفسك و أنت قد امتنعت عن املخدرات و أنت اآلن ترشد غريك للتخلص منها، و تتمتع بكل 

  . عينيك مث أفتح مقومات احلياة السعيدة، و كل من حولك فرحني هبذا االجناز،

اآلخرون لك ،  لنفسك ، واحذر ما الذي تقوله لآلخرين واحذر ما يقول ابتداء من اليوم احذر ماذا تقول
 ، وقم باستبداهلا برسالة أخرى "صه""OUT""ألغي " بأن تقول  الحظت أي رسالة سلبية قم بإلغائهالو 

  . إجيابية

 أن تكون ، وتستطيع أن متلك ، وتستطيع القيام بعمل ما تأكد أن عندك القوة ، وأنك تستطيع

 بكل ما متلك من قوة ، وقد وأن تتحرك يف هذا االجتاه تريده ، وذلك مبجرد أن حتدد بالضبط ما الذي تريده

  … " التكرار أساس املهارات " : " السعادة الدائمة" قال يف ذلك جيم رون مؤلف كتاب 

اإلجيابية ، فأنت سيد عقلك وقبطان  تثق فيما تقوله ، وأن تكرر دائما لنفسك الرساالت لذلك عليك بأن
السعادة والصحة والنجاح بال  بة منيف حياتك ، وتستطيع حتويل حياتك إىل جتر أنت حتكم… سفينتك 
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 . حدود

 
 :لوقاية من اإلدمانل برجمة الناشئة األنشطة الرياضية التروحيية يفمسؤويل دور  -4
 

تؤكد األهداف املعلنة للمؤسسات الرياضية والتروحيية اهتمامها بالدور البنائي والوقائي للنشء  -3
تعدادها لإلسهام يف استكمال مراحل العالج والشباب من الوقع يف االحنرافات بكافة أنواعها مع اس

من االحنرافات بالتعاون وبإشراف املؤسسات املعنية األخرى، ويتضاعف دور هذه املؤسسات يف ضوء 
و عليه فإن القائمني هبذه املهمة النبيلة و جب عليهم هم أنفسهم  .التقدم العلمي املضطرد يف اجملتمعات

لصرب على الشرائح الشبانية اليت يؤطروهنا، و يغرسوا فيهم روح املنافسة التحلي باإلجيابية و التفاؤل و ا
الشريفة، و تقبل الفشل كمدخل للنجاح، و يوفروا هلم فضاء متنوع إلظهار قدراهتم و احترامها و 

 .تطويرها
بدراسة املفهوم العلمي للرياضة واملفهوم العلمي للترويح تبني أهنما قد أصبحا من ضرورات احلياة  -2

لإلنسان املعاصر وأصبحت األنشطة الرياضية والتروحيية الثقافية والفنية واالجتماعية من أساسيات 
 -31ممن هم يف سن من  و خاصة الشباب الربنامج اليومي واألسبوعي والشهري ألعضاء اجملتمعات

ري دور ، و عليه فاملطلوب من اهليئات احلكومية توف عامًا ومن الذكور واإلناث على السواء 25
الرياضة و الترويح الستقطاب فآت الشباب اليت تبحث عن سد الفراغ و إفراغ شحنات الطاقة اليت 
ميتلكوهنا، حىت ال يلتفتوا إىل إفراغها يف أماكن أخرى قد تؤدي هبم إىل الوقوع يف بؤرة االحنراف و 

 .اإلدمان
ؤويل املؤسسات التربوية، معلمني، آباء، مدربني رياضيني، مس) ضرورة إجراء دورات تدريبية للكبار  -1

 الكتساب مهارات التغيري اإلجيايب و التربية اإلجيابية للصغار، و تعلم فنيات االتصال الفعالة، ..( 
 : إذا ثبت أن لألسرة فرد يتعاطى املخدرات  عمليةالطوات اخل: تدابري هامة ملكافحة املخدرات  -4

تقوم به إذا أثبت لـديها أحد أفرادها يتعاطى  عادة ما يطرح السؤال عما جيب على األسرة أن
 :املخدرات ، واجلواب هو ضرورة وقوف األسرة إىل جانب املتعاطي وذلك بإتباع اخلطوات التالية 

مواجهة املتعاطي مواجهة صرحية باألعراض اليت تبدو عليه واالهتمام ملعرفة حقيقة وضعه من خالل  .3
 (مرحلة املالحظة) واخلوف من مصريه نتيجة تعاطيه املخدراتحوار صادق مشبع بعواطف احلب واحلنان 

التعامل مع املتعاطي كمريض وتنشيط إرادته و  العمل على بث طاقة الصمود والتفاؤل لدى املتعاطي .2
و مساعدته على اختاذ القرار للعدول عن للعالج مع االستعانة بالصرب واالبتعاد عن أساليب التحقري واإلهانة 

 .( مرحلة القرار  )هذه اآلفة 
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حتاول األسرة معرفة  و اإلسراع يف حثه على عمل التحاليل ملعرفة حقيقة الوضع الذي وصل إليه .1
مرحلة التعلم و ) تها حتاول جاهدة السعي ملواجهو  األسباب اليت ساعدت على جلوء االبن إىل التعاطي

 (.االطالع 
غالل وقت الفراغ مبا يساعد على إشباع جيب على األم أن تقضي معظم وقتها داخل املنزل واست .1

و ذلك بشكل مستمر  احلاجات النفسية مثل توفري العطف واالهتمام وتقدير الذات واالندماج يف اجلو األسري
  .(و االستمرارية  املواظبةمرحلة ) و دائم، و يف كل األوقات 

 
 :الدكتور إبراهيم الفقي  هيقول يف األخري نقول و نردد ما كانو 

 كأهنا آخر حلظة يف حياتك كل حلظة عش
 باألمل عش باإلميان ، عش

 عش باحلب ، عش بالكفاح
 ةاحليا وقدر قيمة

 
 


