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ŞİFAHANE
مشروع مركز االستشفاء
ŞİFAHANE projesi  nedir 
?

ما هو مشروع مركز االستشفاء؟
ثر يهدف مشروع مركز االستشفاء إلى مكافحة آثار المواد المخدرة التي تؤ
بية بحياة و صحة و كرامة و نفسية و عالقة اإلنسان االجتماعية بطريقة سل

. في الحياة



ŞİFAHANE projesinin hedefi
-:أهداف مشروع مركز االستشفاء

 تأهيل وعالج المدمنين إلعادة دمجهم في المجتمع
. بالطرق اإليجابية

ًبعد أن يشفى الشخص المريض أو المدمن تماما يتم إعداد 
 لتوعيته في الحياة االجتماعية بطرق صحية خطة كاملة

. مرة أخرى مع توعية الدراسات االجتماعية والثقافية لديه
 بعد التأكد من شفاء األشخاص المدمنين تماما وتحليل

قياس قدراتهم يتم ضمان مشاركتهم في التدريب المهني 
والتوظيف بعد تحديد المصالح و العمل المناسب لهم وفقا 
.لقدراتهم

.إنشاء نموذج مماثل لألعمال التي يجب القيام بها



إلزامات مشروع مركز االستشفاء

 يلتزم مشروع مركز االستشفاء بالقضاء على جميع أنواع المواد المسببة . 1
ا اإلنسان، و لإلدمان و التي تم التعرف عليها وفقا للحضارات المختلفة التي مر به

إلرادة بعض العادات السيئة التي من خاللها تعود اإلنسان على منع استخدام ا
والضمير الذي سينتج عنهم الكثير من الشرور و ندم ال 
. رجعة فيه

الحال انتشار المخدرات والمواد المدمرة في بلدنا ينتشر بشكل سريع كما هو .  2
. اآلن و الوضع في العالم بأكمله

صل حتى أن استخدام المخدرات والمواد المدمرة في العالم وفي بلدنا قد و . 3
.  األطفال في سن التعليم االبتدائيإلى

 



 الرئيسية لإلدمان7األسباب ال  

لبية والبيئة المحيطة بهم، و يقع الشباب و المراهقين في مخاطر الكحول والمخدرات بسبب البيئة الس. 1•
. عائالتهم التي ال تهتم بهم

ن المخدرات إذا لم يتمكنوا من يبدأ الشباب الذين يعيشون القلق والتوتر والخوف و المشاكل بالبحث ع. 2
. إيجاد الظروف التي تلبي احتياجاتهم

العادات السيئة مثل الكحول و  يبدأ الشباب بالمداخلة مع مجموعة األصدقاء الجدد الذين تعودو علي –3
لتضامن ومشاركة المشاعر المخدرات دون أن يكونو على وعي بالبيئة المحيطة و يقوم بالتفاهم وا

. ومختلف عمليات التعلم األخري مع مجموعة األصدقاء الجدد
.ألصدقاءيقوم الشاب بمشاركة األهداف و القواعد المشتركة للبقاء في مجموعة ا. 4
. المراهقينأصبح الشباب، و الكحول، و المخدرات مشتهرة كسمعة بالنسبة للشباب و . 5

ة و السعادة و يتفاجئ من بعد يستمر الشباب في استخدام الكحول معتقدا أنه يوفر االسترخاء و الراح. 6
.  ذلك من تأثير هذه المواد عليه

سرية و االجتماعية، و يعتبر و يؤدي في النهاية تعاطي الكحول و المخدرات إلي تتدهور العالقات األ . 7
.   و بالبيئة و باآلخرينالتسلي الوحيد للمدمن هو استخدام هذه المواد المخدرة المضرة بالصحة



: نظرة مشروع مركز االستشفاء إلى اإلدمان

ة مشروعنا يختلف كثيرا عن جميع المشاريع المماثلة مع مميزاتها األصلي
وخططه الجدية في العمل و القضاء على اإلدمان

ْاألنس" كلمة اإلنسان تعني  ْ . ولقد ذكر أهمية اإلنسان في القرآن الكريم" ُ
 أوال فكونك تشارك في المقام األول في معالجة اإلدمان، فيجب عليك أن تفهم

 اإلنسان والحاجات األساسية و االحتياجات الخاصة التي تكون ناجحة في
.عالج اإلدمان و مكافحة المخدرات

ئج غير وإال سوف تتكرر عملية اإلدمان وفي هذه الحالة سوف يؤدي ذلك إلى نتا
. قابلة للتصحيح في المرة القادمة

وأنماط في طريق عالجنا لإلدمان يجب أن ننتج حلول مركزية ذات تأثير إيجابي 
تطبيق حياة أكثر حداثة عن طريق توطيد عالقاتنا االجتماعية في فهم الغير و

تماعية مع أنماط الحياة األكثر حداثة، وتوفير المحبة والصداقة والعالقات االج
. األفراد الذين يحتاجون إلى ذلك

ل هذا ًوبذلك نساعد الحضارة في توفير موردا غنيا لتزويدنا بحلول دائمة حو
. الموضوع



األسباب الرئيسية التي توجه الشباب إلي
: تعاطي المخدرات و الكحول

وفقا للبحوث العلمية التي أجريت، تم تحديد العناصر الرئيسية
الخمسة التالية باعتبارها العوامل الرئيسية التي توجه الشباب إلى
: تعاطي المخدرات و الكحول

.أصدقاء السوء. 1
.البيئة المحيطة. 2
.حب التطلع الزائد و الشغف باستخدام كل شئ. 3
.مشاكل األسرة.4

.المتاعب الروحية و النفسية5.



: الصفات األساسية المتواجدة في عائالت المدمن

. تعندما يكون األم، أو األب أو كالهما مدمن في تعاطي الكحول والمخدرا. 1

 في حالة كان الوالدين منفصلين، مطلقين، أو في حالة حدوث فك للترابط. 2
. األسري

. وجود مشاكل السيادة في المنزلو االضطهاد بين أفراد األسرة. 3

أمي وأبي . الجدل و المشاكل و المعاركات الدائمة بين األم و األب.  4
. بعد معاركباستمرار مثيرة للجدل،

. األسر المتوسط التي تعيش في محيط غني بين األثرياء.  5

ئدة األسر التي تفضل إعطاء الطفل األموال الزائدة و توفر الرفاهية الزا .  6
ذلك جميع بدال من توفير الحب و الحنان و المودة آلطفالها و شبابها مما يوفر 

سيئة أنواع الرضا و إعطاء الفرص للشباب أن تميل إلي مثل هذه العائدات ال
. مع أصدقاء السوء



10

اإلدمان في تعاطي المخدرات و الكحول مشكلة مدمرة للغاية، و يعتبر  .  7
ونظرا لعدم وجود الخبرة والبنية التحتية . اإلدمان مرض صعب مكافحته

ول الموجودة في بلدنا، فإنه ال يمكن للمدمنين على تعاطي المخدرات الحص
. على الدعم الكافي و الالزم في الوقت الحالي

لتالي في كثير من األحيان ال يتم متابعة عالج اإلدمان كما هو مفروض، و با. 8
و تقوم . يؤدي ذلك إلي عودة المدمنين إلي هذه العادة السيئة مرة أخري

األصر مرة أخري بإعادة أبنائهم المدمنين إلى المستشفى في كل مرة، 
 ويعيشون هذه العملية الصعبة مرة أخرى، ولكن بعد فترة وجيزة يرون أن

ائهم من محاولة العالج ال تفيد و يؤدي ذلك بهم إلي فقد األمل في معالجة أبن
.اإلدمان

عالجة افتقار األدوية و العالج في بالدنا ال تعبتر المشكلة الرئيسية في م .  9
ومن المؤسف أن المؤسسات . اإلدمان، وإنما فشل المراحل األخرى من العالج

الحكومية والخاصة ال تعطي األولوية للبنية التحتية التي تستخدم في 
. المرحلة القصيرة الصغيرة النهائية من فترة العالج



-: يتضمن نطاق المشروع المجموعات المستهدفة الموضحة كاآلتي
مدمني المخدرات الطبيعية واالصطناعية،. 1
مدمني الكحول،. 2
مدمني القمار،. 3
 مدمني اإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات،. 4
.األشخاص المعالين على أفراد األسرة كالمعاقين.  5

المجموعات المستهدفة في مشروع مركز
 االستشفاء



. نظرة على ضوء حضارتنا فيما يتعلق بموضوع اإلنسان واإلدمان. 1
ئمةااليمان بأنه ليس فقط الحلول الطبية ولكن أيضا الحلول الفعالة القا.  2

.  على الحب والرحمة واالهتمام
ليس من الصواب تطبيق نفس المعاملة على جميع مدمني المخدرات، . 3

ويجب أن يتم التخطيط لطريقة عالج مختلفة توافق كل فرد حتى يكون 
. ناجحا في الحياة االجتماعية والمهنية الخاصة به

 العمل على تقديم الحلول الالزمة للمنشئة االجتماعية للمدمنين بعد.  4
.بدأ طرق العالج والتأهيل للمدمنين

 سوف يتم مالئمة طرق العالج المنفذة مع الحياة االجتماعية الجديدة. 5
.بعد تزويد األفراد بالتدريب المهني الكامل والالزم لذلك

سيقدم مركز االستشفاء المتواجد داخل الطبيعة خدماته الالزمة لكافة . 6
.المرضى و المحتاجين

 سيقوم مركز االستشفاء أيضا بتقديم الخدمات المختلفة التي قد . 7
.تحتاجها عائالت المرضى باإلضافة إلى خدمات مكافحة و معالجة اإلدمان

. لفةتنقية الروحية، وتوفير التنمية وتزويد كفاءة األنشطة المطبقة المخت. 8

خصائص مشروع مركز االستشفاء األساسية



الجدول الزمني المعتمد في تطبيق مشروع مركز 
االستشفاء لعالج اإلدمان

 
 مراحل3سيتم تطبيق العالج وفقا للجدول الزمني في 

تنظيم المرحلة األولى في تطبيق عالج اإلدمان1.
. شهر12 أشهر إلي 6سوف يستمر العالج بين . أ 
. أشهر6 شهور إلي 3سوف يستمر العالج بين . ب 
 . شهور3سوف يستمر العالج بين شهر إلى . ج 

.تنظيم المرحلة الثانية في تطبيق عالج اإلدمان2.

. أشهر6 شهور إلى 3سوف يستمر العالج بين . أ 

. شهور3سوف يستمر العالج بين شهر إلى . ب 
. جلسات عالج أسبوعية. ج 



. المرحلة الثالثة هي مرحلة الرصد والمراقبة في خطوات العالج3.
 

. تعليم تحمل المسؤوليات والمشاركة في الدراسات التدريبية.  أ 

األنشطة المتعلقة بتحسين صناعات الحرف اليدوية واختبارات . ب  
. الذكاء

.مراقبة األنشطة الرياضة والتربية البدنية من قبل المتخصصون. ج 

. توفير التكيف مع بيئة األعمال من خالل نظام التعليم المهني.  د 

توفير الدعم من خالل مراقبة المهارات المختلفة في العمل . ه 
 . االجتماعي



تطبيقات الدعم مركز االستشفاء
والعالج الالزمة

.برامج المعالجة البيولوجية. 1

. تطبيقات الدعم والعالج النفسي. 2
العالج المهني: جالعالج النفسي الجماعي :  بالعالج النفسي:  أ

العالج النفسي بالحواس:  موسيقى الهيبنو:  العالج بالموسيقى: د
.برامج دعم الرياضة والحياة الصحية. 3

 .برامج التدريب المهني. 4

 .برامج تعليم الثقافة والفنون  5.

.برامج التربية الروحية6.

.برامج الدعم  والتعاون األسري7.

البرامج



عناصر معالجة مشروع مركز االستشفاء

ولكي يكون العالج فعاال، ليس فقط مشاكلي ولكنه أيضا 
يجب حل المشاكل البيولوجية والنفسية واالجتماعية 
األخرى
: الشخص الذي سيتم تطبيق طريقة المعالجة له

سيتم تطبيق العالج على جميع األشخاص من خبراء 
:  متواجدين في حقول ومجاالت العمل الخاصة بهم

.  النفسي. الطبي   ء. ج.   االجتماعي. ب.    القانوني
الطب البديل  . العالج النفسي     و. ه

قد يتم تغيير خطة العالج نظرا الحتياجات ونواقص المريض 
.في تطبيق طرق العالج



.
سببها تكرار المرض، قد على سبيل المثال، في بداية العالج، عندما يجد المريض أن مشاكله هي 

لذلك فإنه من األفضل تطبيق /  ال يكون قادرا على إخبار زوجته عن مشاكله في هذا الوقت 
ج معا حول هذه جلسات عالج مضاعفة لحل المشاكل بشكل أسرع، وفقا لخطط وتناسق األزوا

الموضوع.

: في المشروعمن أهم مراحل المشروع هو عملية التبادل العلمي والثقافي واالجتماعي
. جمع المعلومات من خالل المراقبة
. ترتيب المعلومات التي تم الحصول عليها
. التحقق والفحص في العالقة السببية بين المعلومات
. نقل المعلومات واالستنتاجات إلى األجيال المقبلة
.فحص العوامل التاريخية والثقافية واالجتماعية بعناية لرؤيتها بوضوح

.  معا بشكل مالئمالحصول على النتائج عن طريق القيام بالعالج الطبيعي والعالج النفسي
. التحقق من قيمنا الروحية للمساهمة في النسيج االجتماعي
.دعم مشروع اتحاد األسرة
. استخدام اإلنجازات العلمية والثقافية معا



مشروع دعم العائلة
سيتم عرض نظام استشارة العائلة

 
 بين سيتم تنظيم جلسات عالجية وحلقات دراسية لتوطيد عالقات أفراج األسرة.أ 

بعضها 
. البعض

سيتم تنظيم جلسات عالجية من قبل متخصصين خبراء مناسبين لحل . ب
.مشاكل العائالت

.مساعدة العائالت على السكن وعلى تغيير أماكن السكن.  ج



فريق عمل مشروع مركز االستشفاء
3 -Tarım uzmanı

 علم االجتماع-  10
 علم النفس-  10

 علم التربية-5
الدكتور/  الطبيب– 5

 خبير الصحة-5
 مدرس الرياضة- 3

 معلم الموسيقى- 3
 أخصائي العالج بالنباتات-3

الخبير الزراعي– 3
مستشار - 3 أخصائي الطب البديل -  3 المهنيين - 3

 أعضاء مجلس اإلدارة- 15 موظفين و مشرفين األمن – 3
 موظف                  مجموع 74= مجموع فريق عمل المشروع 

 موظف80= موظفي الدعم 



خصائص المكان والبنية التحتية 
بمشروع مركز االستشفاء الخاصة

 
وما يتم فهمه من تشييد المركز و تسميته بهذا االسم هو أن اسم هذا 
المركز يرجع للسمات التاريخية الحضارية القديمة من التاريخ إلى 
السمات الفنية و المعمارية الفريدة حيث أنه شيد علي نهج 
المعماريين الذين قاموا بخدمة مثل هذه المشاريع في فترات التاريخ 
 . الماضي
ه مشروع مركز االستشفاء لديه بنية تحتية وفقا لتجربتنا الحضارية تفيد

 البيئة، – المكان –في جميع مجاالت العالج والدعم المختلف لإلنسان 
.و توفير التدريب الالزم لإلنسان

 



كيفية توفير تمويل مشروع مركز االستشفاء؟
وف يساعد صندوق لكي يستمر مشروع مركز االستشفاء المواصلة لتطبيق هدفه في العالج فس

. الدعم واإلدارة الجيدة في ذلك

.  في صندوق الدعموتساهم المنح المقدمة من القطاع الخاص أيضا في الدعم الالزم توفيره









حمام المعالجة بالمياه



SPOR KOPLEKSİ



www.egitimcininadresi.com



www.egitimcininadresi.com

مجال المعالجة الزراعية
 





مناطق المراقبة في الهواء الطلق



YÖNETİM 
BİNASI

برج اإلدارة



 
مراكز العالج الطبيعي بالمياه، و الصوت، و 
. الموسيقي



مركز عالج مركز االستشفاء الصحي
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