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 -خصائص محفزات اإلدمان :
سعي  احتمال  يزيد  فاملحفز  التعزيز:   -1

الشخص إلى التعرض املتكرر له.
ينظر  أي  ذاته  في  مكافئ  فهو  املكافأة:   -2
وممتع  إيجابي  بطبيعته  أنه  على  املحفز  إلى 

ومرغوب .
في  اضطراب  هو  اإلدمان  فإن  -ولذلك   
خالل  من  ينشأ  الدماغ  في  املكافأة  نظام 
الوقت  التخلق ويتطور مع  آليات النسخ وعلم 
عالية  بمستويات  املزمن  التعرض  نتيجة 
ملحفز اإلدمان )مثل تناول الطعام واستخدام 
الجنسي  النشاط  في  واالنخراط  الكوكايني 
التشويقية  الثقافية  األنشطه  في  واملشاركة 

مثل لعب القمار...إلخ.
حاجة  بأنه  لإلدمان  آخر  تعريف  ويوجد 
قوية غير قابلة للسيطرة أو التحكم إلى تناول 
إلى  أو  الخمور  أو  املخدرات  مثل  معينة  مادة 
أهم  ويصبح  القمار  مثل  ما  بسلوك  القيام 
شيء في حياة الشخص ويؤثر على دراسته أو 

عمله أو حياته العائلية والزوجية

أعراض اإلدمان :
إلى  يؤدي  فاإلدمان  والوحدة:  العزلة   -1
للعزلة  فيلجأ  االجتماعية  املهارات  في  تدٍن 
وسط  واالندماج  املواجهة  من  يهرب  لكي 
واألساليب  األفكار  في  الختالفه  املجتمع 

والكالم واالهتمامات .
فاملدمن ينكر واقع إدمانه وأنه  2- اإلنكار: 
ليس لديه أي مشكلة مع املخدرات، رغم عدم 
إليه  وصلت  ما  وإنكار  االمتناع  على  قدرته 

حالته من مشاكل لحل بسبب املخدرات .
وصل  ملا  املستمر  التبرير  أي  التبرير:   -3
إليه بسبب املشاكل والظروف املحيطة وإلقاء 
املسئولية على من حوله دائمًا لتبرير إدمانه، 

ويلعب دور املظلوم أو الضحية غالبًا.
يكون  فاملدمن  األخالقي:  االنحالل   -4
األخالقية  غير  األشياء  بعض  لعمل  مستعدا 
وغير القانونية، وهنا تكمن خطورته وتنعدم 

عنده املبادئ بشكل كامل .
بمرور  املدمن  حالة  تتدهور  التدهور:   -5
للمخدرات  تعاطيه  معدل  ويتزايد  الوقت 

وتتطور حالته .

استبدال  املدمن  يحاول  اإلستبدال:   -6
املخدر بمخدر أقل منه في الضرر معتقدًا أن 
يتعاطى  فترة  بعد  ولكن  املشكله  حل  هو  هذا 

مخدره األصلي إضافه إلى املخدر الجديد.
7- اإلحراج : يشعر املدمن باإلحراج نتيجة 
فيكون  املختلفه  للمواقف  وتعرضه  إدمانه 

تعامله مع الناس إما بالعنف أو بالهروب .
املدمن  يشعر  بالذنب:  اإلحساس   -8
التي أملت به  بالذنب نتيجة أفعاله والخسائر 

وملن حوله من أسرته وأصدقائه. 
لإلدمان:  واالجتماعي  االقتصادي  -األثر   
فإن  االجتماعية  املشكلة  ناحية  من 
اجتماعيات استقبال املخدرات يجب أن تركز 

على عدة أبعاد منها :
1- الشدة النفسية )الكرب(.

2- الفقر.
3- العنف املنزلي واالجتماعي .

4- األمراض املختلفة التي تنتشر بالتعاطي 
واإلدمان .

املستوى  على  كبيرة  اإلدمان  كلفة  إن   -
االقتصادي واالجتماعي حيث يكلف الواليات 
املتحدة مليارات الدوالرات في عدة مجاالت 

مثل: 
ملدمن  الصحية  الرعاية  تكاليف   -1
الكوكايني واملخدرات وهي بحوالي 246 مليار 

دوالر سنة 1992 .
قدرت   : اإلنتاجية  انعدام  أو  انخفاض   -2
مليار   68 بحوالي  اإلنتاجية  انخفاض  كلفة 

-ما معني اإلدمان ؟ اإلدمان هو اضطراب باملخ يرتبط بصورة قهرية بمحفزات 
نظام املكافأة في الدماغ برغم النتائج الضارة على املدمن.

العملية  أن  إال  اإلدمان،  في  تتسبب  واجتماعية  نفسية  عوامل  -يوجد 
البيولوجية )الحيوية( التي يسببها التعرض املتكرر ملحفز اإلدمان هي السبب 

األساسي الذي يدفع بتطور اإلدمان و استمراره .

اإلقالع عن التعاطى هو مسئولية املدمن نفسه ال مسئولية من يساعده

ن
ما

إلد
ا
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دوالر بسبب الكحول وحده )عمل لم ينفذ - أو 
عمل منزلي لم يمارس(

 -األثر االجتماعي لإلدمان :
له  األسرة  وفقد  )املدمن(  العائل  وفاة   -1

وبذلك تفقد األسرة مصدر رزقها .
2- زيادة الجرعة: فالكحول فقط في الدول 
الغربية مسئول عن حوالي 30 % من الجرائم 

العنيفة .
اخرى  اضطرابات  مع  اإلدمان  ترافق   -3
الله  بقول  يذكرنا  االرتباط  وهذا  كالقمار، 
واألنصاب  وامليسر  الخمر  )إنما  تعالى:  
واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه( 
قل  وامليسر  الخمر  عن  ويقول:)ويسألونك 

فيهما إثم كبير(( صدق الله العظيم
4- زيادة العنف األسري والجريمة .

 -أنواع اإلدمان :
في   %  9 حوالي  وهو  الكحوليات  إدمان   -1
املسلمه  العربية  الدول  )في  الغربية  الدول 

قليل جدًا(
في  )وهو  واملاريجوانا  الحشيش  إدمان   -2

الدول العربية أكثر من الدول الغربية( .
املنبهات  مثل  املخدرة  املواد  3.باقي 
مثل  واملهلوسات  والكوكايني  كاإلمفيتامني 

فنسيكليدي  واألفيون والنيكوتني وغيرها.
 - أثر اإلدمان على األطفال واملراهقني:  

على  مدمنون  وهم  األطفال  والدة   -1
وهم  للكحول  بالتعرض  متأذين  أو  املخدرات 

في أرحام أمهاتهم.
فقر  في  الوالدة  منذ  األطفال  يعيش   -2
واالعتداءات  اإلهمال  مع  اجتماعية  وفوضى 

والتشرد.
3- التسرب من التعليم. 

4- اإلصابة باألمراض النفسية املختلفة.
وإيذاء  والحوادث  للعنف  التعرض   -5

الذات.
6- دخول األطفال واملراهقني مثل والديهم 

ألن  والخمر  النيكوتني  على  اإلدمان  عالم 
الكبار  وتقليد  متوفرة  واملواد  مشجعة  البيئة 

واألصدقاء يسير في هذا االتجاه.
مالحظة : ثبت أن التعاطي املؤقت له نفس 

أضرار اإلدمان.
-  تأثير الصحبة السيئة:

< ألن اإلدمان الذي يبدأ قبل سن الخامسة 
توافق  فقد  اإلدمان،  أنواع  أخطر  هو  عشرة 
الفكرية  املدارس  مختلف  من  املرشدون 
على  األصدقاء  تأثير  أهمية  على  والسلوكية 
اإلعدادية  املدارس  في  املنحرف  السلوك 

والثانوية.
ترك  يريد  ملن  سلوكي  تعديل  أهم  إن   >
وهو  السوء  صحبة  ترك  هو  املخدرات 

كالفطام بالنسبة للطفل.
 - اإليدز واملخدرات:

إن الصلة وثيقة بني الخمر واملخدرات وبني 
اإليدز، فالخمر واملخدرات يشجعان السلوك 
ألن  باإليدز  اإلصابة  يجلب  الذي  الخطر 
مستخدم املخدرات يشارك أصدقاءه اإلبر أو 
أدوات تناول املخدرات كالقطن والسرنجات 

وغيرها.
أقل  الكحوليني  اإليدز  مرضى  أن  ُوجد   -
استفادة من العالج بسبب من تأثير الكحول 
املباشر على فائدة العالج وبسبب قلة الوعي 
عند مدمن الكحول ألهمية التداوي واالنتظام 

بأخذ الدواء وتوجه مدخراته نحو الخمر.
-  الزواج واإلدمان:

الزواج هو عامل استقرار يقلل نسبة حدوث 
وأفضل  إدمانًا  أقل  فاملتزوجون  اإلدمان، 
التزامًا بالعالج إذا أدمنوا وأقل انتكاسًا بعد 

العالج.
 - الحرب على املخدرات :

ملكافحة  يستعمل  أمريكي  مصطلح  هو 
والقوانني  التشريعات  ويشمل  املخدرات 
تهدف  التي  األمنية  والعمليات  واإلجراءات 

املخدرات  واستهالك  وتوزيع  إنتاج  من  للحد 
والعقاقير غير املشروعة. وقد أنفقت الواليات 
املتحدة األمريكية حوالي 50 مليار دوالر على 

هذه الحرب وخسرتها ولم تنجح فيها.
 - دور األصدقاء :

استخدام  املقربون  األصدقاء  يكتشف 
املخدرات قبل ظهور األعراض التي يالحظها 
على  تأثيرًا  أكثر  واألصدقاء  اآلخرون، 
العامة  اإلعالم  ووسائل  أسرته  من  املتعاطي 
ولذلك يجب تشجيعهم على االنتباه لعالمات 
إلنقاذ  اإليجابي  التحرك  بدء  وعلى  اإلدمان 

أصدقائهم.
 - عالمات:

بانتظام  يتعاطى  صديق  العالمات:  من   >
أو  بالوقت  لالستمتاع  والكحوليات  املخدرات 

لتحمل ضغوط الحياة اليومية.
والخمور  املخدرات  يتعاطى  صديق   >

عندما يكون وحيدًا.
<  قيادة سيارة في حالة النشوة أو السكر 

أو ركوب سيارة مع منتٍش أو سكران. 
جدد  أصدقاء  مع  بالخروج  البدء   >
يتعاطون املخدرات معه أو توفير املخدرات له.
<استدانة املال لشراء املخدرات أو الخمور.
ال  حتى  السكر  حالة  في  الرعاية  <طلبه 

يقوم بحماقات أو مشكالت مع أسرته .
< إخالفه املواعيد بسبب السكر واالنتشاء.
< تغير اهتماماته بهواياته السابقة بتركها.
أسرته  مع  جديدة  مشاكل  وجود   >

وأصدقائه وخذالنهم من قبله .
-  الخطر املجهول :

االستعمال  سوء  إلى  يتحول  التعاطي  إن 
ثم يتحول إلى اإلدمان، ولذلك ال يمكن توقع 
عند  يحدث  وماذا  املدمن  تصرف  كيفية 
الحنيف  والشرع  السكر،  أو  للنشوة  وصوله 
ملساعدة  باملبادرة  العقل  وكذلك  يأمرنا 
في  التورط  مشكلة  مجابهة  في  الصديق 
حتى  مبكرة  مرحلة  في  املخدرات  أو  الخمر 
يمكن التوقف قبل خروج األمر عن السيطرة.

د. عزت شعالن 
استشارى الطب النفسى
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إن ترك املتعاطي وعدم مساعدته سينتهي 
أو  سير  حادث  أو  اإلدمان  أو  السجن  إلى  به 

وفاة بجرعة كبيرة أو الجريمة .
هو  التعاطي  عن  اإلقالع  قرار  إن  نعم، 
من  مسئولية  ال  نفسه  املدمن  مسئولية 
أال  الصدوق  الصديق  على  لكن  يساعده، 
أو  آخر  بصديق  االستعانة  ويحاول  ييأس 

شخص كبير موثوق فيه أو رجل دين.
من  كاإلدمان  بمشكلة  صديق  مجابهة  إن 
الضيق  وقت  الصديق  ولكن  األمور  أصعب 
ال  املناسب  الوقت  في  للصديق  واملساعدة 
عون  في  والله  منه  مباشر  طلب  إلى  تحتاج 
وبالتأكيد  أخيه  عون  في  العبد  دام  ما  العبد 
حتى  املخلصة  نيته  أجر  الوفي  للصديق  فإن 
لو لم ينجح في إقناع صديقه املدمن لإلقالع 

عن اإلدمان.
يفضلون  املراهقني  من   %68 أن  ثبت   >
أو  األصدقاء  مع  التعاطي  مشكلة  مناقشة 
اإلخوة ولذلك هم يعرفون ما ال يعرفه اآلباء 
املدرسون  يعرفه  ال  وما  املدمن  ابنهم  عن 
ومحبة  بصدق  تحدثوا  وإذا  واملرشدون، 
إليهم  يصغون  سوف  املدمنني  فإن  وإشفاق 

أكثر من غيرهم من الناصحني.
< س - ما هي أسباب اإلدمان ؟

1- الجهل بأخطار استعمال املخدر .
2-  ضعف الوازع الديني. 

3-  التنشئة االجتماعية الخاطئة.
4- التفكك األسري.

5- الفقر والجهل واألمية.
< س - ماذا يفعل اإلدمان ؟

استخدام  )اضطراب  املخدرات  إدمان   -
اإلنسان  مخ  على  يؤثر  مرض  هو  املواد( 
في  التحكم  عن  العجز  إلى  ويؤدي  وسلوكه 
غير  أو  القانوني  الدواء  أو  العقار  استخدام 
الكحول  مثل  مادة  تعتبر  كما  القانوني، 

واملارجوانا والنيكوتني من املخدرات.
املدمن يستمر في التعاطي على الرغم من 

األذى الذي يسببه.
مخدرات  تناول  هو  اإلدمان  هل  س-    >

فقط؟
التي  املواد  من  مجموعة  هي  املخدرات   -
العصبي.  الجهاز  وتسمم  اإلدمان  تسبب 
العقل  يذهب  ما  كل  على  مخدر  لفظ  ويطلق 
إلى  تؤدي  كيميائية  مواد  على  الحتوائه 

النعاس والنوم وغياب الوعي.
< س -كيف يعالج اإلدمان؟

للعالج  خطوات  ست  في  اإلدمان  ُيعالج   -  
بعدها  يعود  املتخصص  الطبيب  بواسطة 

املدمن لطبيعته ويتوقف عن التعاطي وهي:
1-  نزع السموم من الجسم.

2- عالج األعراض االنسحابية.
3-  مرحلة التأهيل.

4-  مرحلة االستشارات النفسية.
5-  العالج املجتمعي.

6- منع االنتكاس.
س- ملاذا املخدرات تسبب اإلدمان أو ماذا 

يحدث للدماغ عند استخدام املخدرات؟
الذي  املفرط  التحفيز  يسبب  اإلدمان   -  
الدماغ  اعتياد  الطريقتني،  من  أي  عن  ينتج 
على املستويات العالية من مادة الدوبامني إما 
بالحد من إفرازه أو بخفض عدد مستقبالته 
الذي يؤدي إلى الحاجه لجرعات أكبر وأكثر 

من املادة املخدرة لتحقيق املفعول نفسه.
< س- هل متعاطي املخدرات ينسى؟

 يشعر املتعاطي 
ً
- بمجرد مضغ القات مثال

املؤملة  الخبرات  وينسى  والسعادة  بالرضا 
واملشاكل وحتى ينسى الشعور بالجوع.

س- ما األعراض التي تظهر على املدمن؟ 
- اضطرابات مزاجية، حزن، اكتئاب، ميل 

إلى العدوانية والقلق واألفعال القهرية.
بدنية  أعراض  من  املدمنني  أسر  تعاني   -
الغضب  ومشاعر  عضوية  وأعراض  نفسية 

والخوف عند انتكاس املريض املدمن.
< س- ما هي مضاعفات أو مخاطر اإلدمان؟
 - ضعف الذاكرة، انخفاض معدل الذكاء، 
ضعف اإلبصار، اضطراب الجهاز التنفسي، 

عرضة  فيصبح  بالجسم  املناعة  ضعف 
عدم  الكبدي،  االلتهاب  مثل  لألمراض 
الكبد  تليف  النفس،  في  التحكم  على  القدرة 

وفشله بالخمور، وغيرها.
< س- هل اإلدمان حالة نفسية فقط؟

- اإلدمان حالة نفسية ينتج عنها األعراض 
نفسي  اضطراب  وهو  العضوية.  والعالمات 
البيولوجية  العوامل  من  العديد  له  مزمن 
تطور  على  تؤثر  التي  واالجتماعية  والنفسية 

الشخص.
< س- ما هي أنواع اإلدمان؟

- اإلدمان على الكحول – التبغ – الهيروين 
القمار   – السجائر   – األفيون   – الكوكايني   –
 – واملنومة  املهدئة  العقاقير  اإليكاستازي-   –

التكنولوجيا.
< س- ما هو أصعب إدمان؟

- إدمان الكريستال ميث )أمفيتامني( من 
يسبب  فهو  الحديثة،  اإلدمان  أنواع  أصعب 
الجلد  ذوبان  حد  إلى  تصل  خطيرة  أضرارا 
الدموية  واألوعية  الدماغ  وتلف  واألسنان 
إدمان  يعتبر  والوفاة  الدماغية  والسكتة 
الفودكا  مثل  والكحوليات  والهيروين  االفيون 

خطيرة أيضا .
بسم الله الرحمن الرحيم
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صدق الله العظيم

المدمن يشعر بالذنب نتيجة أفعاله والخسائرالتي 
ألمت به و لمن حوله من أسرته وأصدقائه


