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 :باجةيالد

و ذلك حسب منظمة استثناء دون جميع المجتمعات مست تعتبر ظاهرة اإلدمان من أخطر الظواهر التي      

و وقاية المواجهة و لوضعت هذه المنظمة خطط تساعد الدول ل 1948الصحة العالمية فمنذ تأسيسها سنة 

سرعة انتشارها في وخطورة  إلىذلك بالنظر و ، خفض نسب انتشار حاالت اإلدمان ضمن أولى أولوياتها 

الصحية تأثيراتها خطورة  جهة أخرى  منمس جميع الفئات العمرية من جهة وت فهي المجتمعات ،

وأبعادها منظمة الصحة العالمية حول ظاهرة اإلدمان  تقارير شارتأوقد االقتصادية ،و واالجتماعية 

  إلى إدمان فباإلضافة ،زيادة أشكال اإلدمان إلى حتى الشخصيةالعالمية والسوسيوثقافية واالقتصادية و

مواقع على األلعاب االلكترونية واالليكتروني بمختلف انواعه )ن مااإلدهناك  .الكحولوالتبغ والمخدرات 

على التقاط الصور الشخصية ونشرها على مواقع  اإلدمان، و، المواقع االباحية...(التواصل االجتماعي

' Association Américaine deالتواصل االجتماعي أو ما سمته الرابطة األمريكية للطب النفسي 

Psychiatrie  : بـ selfitis مما زاد من  ...(، السلوكات التبعية )اللعب المرضي، الشراء المرضي

حلول تحد  البحث عن إلى مختصينالكذا ئمين على الصحة في مختلف الدول ودفع بالقاوخطورة الوضع 

 نب التأثيراإلدمان من خالل االهتمام بجميع جوا أنواع لتكفل بمختلف ل إيجاد أساليبو  من سرعة انتشاره

 .ومنها الجانب النفسي

و كذا  -دوانيةالع– كاختالل التوازن االنفعاليراض النفسية عمجموعة من األظهر لدى الشخص المدمن ت   

 التحكم فيهاالرغبة الملحة التي ال يمكن ، االنتحار   الذي قد يؤدي إلىحتى االكتئاب اضطرابات المزاج و

المادة أو والوقت الذي يقضيه في تعاطي  كميةدان السيطرة على فقالقيام بالنشاط المرضي ،تناول المادة أو ل

وجود متالزمة االنسحاب ، أي ، الذي يسبب اإلدمانأو النشاط منتج لل التبعيةزيادة  ممارسة النشاط ،

 عدم القدرة على الوفاء بالتزامات مهمة، األعراض الناتجة عن التوقف المفاجئ عن االستهالك مجموع

الرغبة أو ، مشاكل شخصية أو اجتماعية، خطر جسديل في حالة احتمالية التعرضحتى  ،االستهالك

وذلك الستهالك المواد أو ممارسة  األنشطة،التقليل من  المستمرة لتقليل الجرعات أو النشاط المحاولة

 من األذى الجسدي أو النفسي في االستهالك بالرغمستمرار النشاط ،اال

متكامل يتضمن تكفل  الوقاية منها. بتحقيقمحاولة لحد من هذه الظاهرة ولطرق استدعى البحث عن  وهو ما

مع العمل على  (ddictolytiquesAبروتوكوالت خاصة تتضمن عالج دوائي) باالعتماد على اطبيشقا 

كالعالج  :أنواعهالعالج النفسي بمختلف نفسواجتماعي بالموازاة والدعم  ال تحقيق الفطام. تقديم 

hérapie Tالعالج األسري متعدد األبعاد  ،hérapie psychodynamiqueT امكيالنفسودين

multidimensionnelle familiale  العالج المعرفي السلوكي،)TCC(  العالج النسقيST  العالج

  . TI . العالج المؤسساتيCTالسلوكي 

اصة على مستوى خ يتوقف بصورة يعالجأي بروتوكول أكد العلماء على أن نجاح وفي ذات السياق 

الدور ه. يضاف إلى ذلك لذات هتقديرالعمل على رفع لحياتية وض و كذا تحسين ظروفه ايالدافعية لدى المر

 الفعال للجمعيات و المنظمات من أجل التكفل الجيد و التوعية و الوقاية من الوقوع في خطر اإلدمان

 .بمختلف أنواعه وأشكاله

 



 أهداف الورشة:

 الميدان للوقوف على أبعاد الظاهرة و خاصة النفسية منها  عرض حاالت حية من -

 ريعرض أحدث الطرق والتقنيات المعتمدة في التشخيص و العالج في الوسط العيادي الجزائ -

 .لالمجا النفسي المعتمدة لدى مختلف المختصين في العالجتبادل الخبرات حول أدوات و تقنيات  -

 ا.او الوقاية منه  للحد من انتشار هذه الظاهرةتقديم البرامج و كذا الخطط المعتمدة  -

 

 ةورشــاور الــــمح

 .خصوصية البيئة الجامعية ومشكلة اإلدمان لدى الشباب -

 ت(.منهجيا)الوسائل والتقنيات وال حاالت التبعية واإلدمان بأنواعهببروتوكول التشخيص الخاص  -

 نموذجا(.أعية الشخصية والسلوك الخطر )التب صئاصخالديناميات الداخلية،  -

 .لإلدمانلمشكلة االضطرابات المصاحبة  -

 .اإلدمان )القانونية، العالجية، االجتماعية والمؤسساتية(التكفل بحاالت  آليات -

 .، أي تدخل فعالفي الوسط الشبابي اإلدمان -
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