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 العالج املعريف والسلوكي لإلدمان: البرامج والفعالية
 د. محمد الحسيني

 تمهيد
السلوكي واملعرفي والجشطالتي والتحليلي وغيرها من املدارس ما زالت الحاجة إلى العالج النفس ي من خالل العالج 

وخطواته التي تضمن النتائج في صورة  العالجية مستمرة وفي افتقار دائم لتلبية الصورة املتكاملة لشرح آلية العالج

ان على مقننة ورقمية يمكن االعتماد عليها في املستشفيات واملراكز العالجية املتخصصة في عملية عالج اإلدم

املخدرات الكيماوية وااللكترونية وذلك ضمن إطار عالج اإلدمان التكاملي والدوائي، والنفس ي السلوكي وإعادة 

 التأهيل االجتماعي.

 العالج املعرفي في عملية عالج اإلدمان على املخدرات واملؤثرات العقلية الكيماوية وااللكترونية غير قو 
ً
د دخل حديثا

هتمام الذي يلقاه العالج الدوائي الطبي سواء في املستشفيات املتخصصة في اإلدمان أو في أنه لم يلَق نفس اال 

ة التسمم الحاد باملخدر وحماية املدمن من أعراض سحب العيادات النفسية الخارجية والذي يحقق فقط إزال

 % في عالج اإلدمان بالطرق الدوائية.90املخدرات يكون بنسبة تقارب 

، ولقي قبول العديد من Problematic Internet use "صطلح "االستخدام املشكل لإلنترنتوقد شاع حديثا م

 ,.Shapira ,  N., Goldsmith, T "صطلح "إدمان اإلنترنتالباحثين، إال أن البعض منهم ما زال يفضل استخدام م

Keck, P., Khosla, U., McElroy, S. , 2000 &وتعد عاملة النفس "يونج ،"Young  من استخدم مصطلح  أول

، وعدلته فيما بعد إلى مصطلح تم إدراجه 1996عام  Addiction Disorder" Internet"اضطراب إدمان اإلنترنت "

 (.(Pathological Internet use Young, 1996 "دام اإلنترنت املرض يتخاس"فيما بعد 

 تعريف اإلدمان
مي وتنمية وتتطلب جهودا ومساهمة من كل الجهات فاإلدمان أزمة في أسلوب الحياة، كما أنه قضية أمن قو 

نسانية كافة. وهذه واملؤسسات الحكومية والدولية والشعبية لكونها قضية ذات تأثير هدام على مرافق الحياة اإل

املعضلة )اإلدمان( هي معضلة معقدة فهي بحاجة حقة إلى اهتمام ومشاركة كل من له اهتمام وخبرة في الخدمات 

 الذين يتطلعون إلى تخفيف اآلالم واملعاناة عن املدمن وأسرته وسالمة املجتمع واستقراره.اإلنسانية و 
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ً
 املتاحة التعريفات من عدد وهناك .املضطرد عليه االعتماد أو ش يءلا على املداومةإلى   يشير مصطلح اإلدمان لغويا

 :منها نذكر Drug Addiction اإلدمان مصطلح عن

 .للمخدر املتكرر  االستعمال عن ناتجة مزمنة حالة تسمم اإلدمان .1

 .املخدرة املواد أحد على العضوي و  النفس ي االعتماد هو اإلدمان .2

 يلتزم بحيث متكررة دورية املخدرة بصورة املواد من معينة مادة طيتعا على قهري  تعود حالة هو اإلدمان .3

عليه  تظهر أن فالبد املحدد املوعد في يستعملها لم فإذا املادة، استعمال هذه في االستمرار بضرورة املدمن

 .استعمالهاوضرورة  املادة هذه عن للبحث تقهرهو  تجبره بحيث نفسيةو  أعراض صحية

 الكائن تفاعل عن تنتج عضويةأحيانا و  نفسية حالة" بأنه اإلدمان WHO يةاملالع الصحة منظمة عرفت .4

  تشمل مختلفة سلوك طأنماو  خصائصها استجابات ومن ،"العقار مع الحي
ً
تعاطي  في امللحة الرغبة دائما

 .رهتوف عدم عن تنتج التي اآلثار املزعجة لتجنب أو النفسية بآثاره للشعور  دورية أو متصلة بصورة العقار

، أو الخمرإلى تناول مادة معينة مثل املخدرات أو -غير قابلة للسيطرة أو التحكم-يعرف اإلدمان بأنه حاجة قوية 

ما مثل القمار أو ممارسة الجنس، يصبح أهم ش يء في حياة املرء، ويؤثر على دراسته أو عمله أو  بسلوكيام إلى الق

 .حياته العائلية والزوجية

 :هو اإلدمان إن نقول  أن يمكن سبق ما ضوء وفي

 .وسيلة بأية عليه املخدر والحصول  تعاطي على االستمرار في والرغبة اإللحاح بمعنى القهرية الرغبة .1

 .ثابتة جرعة على يظل بعض املدمنين كان إنو  بالتحمل، يعرف ما وهو الجرعات، زيادة في الرغبة .2

 ) املخدر ملفعول  والعضوية والتبعية النفسية الخضوع بمعنى (املخدر على والعضوي  النفس ي االعتماد .3

 ذلك كان اءسو  املخدر الفوري عن االنقطاع أو املفاجئ، االمتناع عند جسميةو  نفسية أعراض ظهور  .4

 الناجمة اآلثار   Drug Withdrawal) اإلقالع (املخدر يعرف بسحب ما هوو  اختيارية، أم إجبارية، بطريقة

  املجتمعو  الفرد على املدمرةو  الضارة
ً
 .معا

 .Intensive Addiction املكثف يعرف باإلدمان ما وهو واحدة مادة من أكثر على املتعاطي يدمن وقد هذا
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 :االعتماد
  االثنين أو أو الجسدية النفسية الحاجة Drug dependence املخدر على باالعتماد يقصد

ً
 ولقد .املخدر للعقار معا

 باستخدام 1964 سنة في الصادر 237 رقم تقريرها في املتحدة لألمم التابعة WHOالعاملية   الصحة منظمة أوصت

  قاقيرالع على االعتماد مصطلح
ً
  يقرن  أن على ،Habituation أو االعتياد ودوالتع اإلدمان مصطلحي من بدال

ً
 دائما

 :هما االعتماد من نوعين تحديد ويمكن هذا .املقصود نوع املخدرإلى  اإلشارة االعتماد بكلمة

  :النفسي داالعتما .أ

 تعاطي في االستمرار على الشخص تعودوهو  بالجسد، له عالقة وال واألحاسيس بالشعور  النفس ي االعتماد يتعلق

ومن  والتوتر، بالقلق الشعور  ولتجنب واإلشباع، باالرتياح الشعور  من ملا يسببه ،) اصطناعي أو طبيعي (ما رعقا

  تسبب التي املخدرات
ً
: اعتمادا

ً
  .تأثيرا أشهرها هوو  أو لكافيين، والكوكايين أو الحشيش، أو القات، التبغ، نفسيا

  :العضوي االعتماد ب.

 في استمراره بسبب الشخص الطبيعية لجسم الوظيفية األعمال بانحراف سدي الج أو العضوي  االعتماد يتعلق

 بشكل وتوازنه الشخص حياة الستمرار ملحة ضرورة دائم بشكل هذا العقار تناول  أصبح بحيث مخدر، عقار أخذ

  املخدر العقار طبيعي، ويصبح
ً
 مصاعب عنه منعه بحيث يحدث ذلك، من أهم بل والشراب كالطعام له ضروريا

  كبيرة
ً
 ر وأع جدا

ً
 له يسبب ربما أو املنشود املخدر العقار على للحصول  أي جريمة ارتكابإلى  تدفعه قد خطيرة اضا

  الوفاة
ً
  تسبب التي املخدرات على كمثال ونذكر .املفاجئة أحيانا

ً
  اعتمادا

ً
 املنومات، والخمور، أو ملورفين، :عضويا

  أشدها وهذا والهيروين
ً
، يقل االعتماد مصطلح بدأ استخدام 1977 عام ومنذ .تأثيرا

ً
 املصطلح وأصبح تدريجيا

 .Drug Abuse العقار أو املخدر سوء استخدام هو الشائع

إنه يعالج اتجاهات اإلدراك املتأصلة ونظًرا ألن العالج املعرفي السلوكي يأخذ بعًضا من التفكير السلبي أو املشوه، ف

من خالل مساعدة العمالء على إدراك التفكير الذي يحفز سلوك  بعمق في األفراد الذين يعانون من اإلدمان.

وسيلة فعالة لعالج إساءة استعمال املواد املخدرة واضطرابات الشراهة والتشخيصات الخاصة إدمانهم، ويعد هذا  

ئل العالجية إلدمان، يعتبر العالج املعرفي السلوكي فعال ألنه شديد التركيز ومقارنته بالوسابالصحة العقلية. لعالج ا
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الطبيعة. غير أنها تحقق على املدى الزمني األخرى؛ ومسار جلسات العالج املعرفي السلوكي قصير املدى نسبيا في 

 تطورات مميزة وذات جدوى ملحوظة.

 إحصائيات وأرقام 
 ألطلس منظمة

ً
فيد بأن  -الصحة العاملية  وفقا

ُ
 64و  15ن  تتراوح أعمارهم بي  ممن %5,7-%3,5الوحدة الخاصة، فقد أ

ر أن ما بين سنة على ا % منهم يصابون 15% و10لصعيد العاملي يستخدمون مخدرات غير مشروعة، لكن يقدَّ

ر بأن انتشارا اضطرابات تعاطي امل دَّ
َ
خدرات في إقليم شرق املتوسط باالعتماد أو بنمط من االستخدام الضار. وُيق

 هو نسمة، وأن انتشارا تعاطي املخ 100000لكل  3500يبلغ 
ً
، وأنه مسؤول عن فقد 100000لكل  172درات حقنا

نسمة، مقارنة مع فقد سنتين من العمر  1000حاالت وفاة لكل  9ساب العجز، وسنوات من العمر املعدل باحت 4

 .نسمة على مستوى العالم 1000باحتساب العجز وأربع حاالت وفاة لكل 

 ورة انتشارا املخدرات حول العالم.توضح مدي خط 2018فكل إحصائيات املخدرات في العام م

ر أنَّ هناك  رات في عام 5مليون نسمة أو حوالي  250حيث ُيقدَّ ِّ
% من سكان العالم البالغين على االقل تعاطوا املخد 

 م.2015

 م 30واألخطر من ذلك أنَّ 
ً
راتمليونا ِّ

وهذا معناه  .نهم أصبحوا يعانون من اضطرابات نفسية نتيجة تعاطيهم للمخد 

رات حولهم ملشكلة مرضية في املجتمع تعاطيهم للمخأنَّ  ِّ
 .د 

رات تسبب ما ال يقل عن   ِّ
 200وعلى املستوي العاملي، فقد تم عمل إحصائية حول معاقرة املخدرات توضح أنَّ املخد 

 .مها كان من املمكن تجنبهاألف حالة وفاة مبكرة، معظ

 :2017لعام  UNODC عدد المتعاطين على مستوي العالم حسب آخر دراسة لـ

 .مليون متعاطي ملخدر الكوكايين 17 •

 .مليون متعاطي لألفيونات مثل املورفين و الهيروين والكوديين18 •

 .مليون متعاطي ملخدر األكستاس ي 22 •
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 .مليون متعاطي للمخدرات ذات املؤثرات األفيونية35 •

• 37  
ً
 .مليون متعاطي ملخدر األمفيتامين واملنشطات املوصوفة طبيا

 .متعاطي للمخدرات املشتقة من نبات القنب زي الحشيش واملاريجواناون ملي 183 •

 :مليون شخص يتعاطوا املخدرات بالحقن 12وهناك  •

 مليون منهم مصابون بفيروس اإليدز. 2 •

 .Cماليين من متعاطي املخدرات مصابون بفيروس6 •

 .وفيروس اإليدز معا C مليون من متعاطي املخدرات مصابون بفيروس 2 •

 :لوفاة نتيجة هذه األمراضحاالت اأما عن 

 ألف حالة وفاه بسبب اإلصابة بفيروس اإليدز. 60 •

 .C ألف حالة وفاه بسبب اإلصابة بفيروس 220 •

 :في جميع أنحاء العالم  2015أما عن كمية المخدرات المضبوطة خالل عام 

 طن من مخدر الحشيش واملاريجوانا. 7500 •

 طن من مخدر الكوكايين. 900 •

 ألفيون.مخدر اطن من 600 •

 طن من مخدر الكريستال ميث. 140 •

 لصيدالنية.طن من مخدرات املؤثرات األفيونية وا120 •

 طن من مخدر الهيروين و املورفين. 90 •

 طن من املخدرات ذات املؤثرات النفسانية الجديدة االصطناعية. 60 •

 طن من مخدر األمفيتامين.50 •

 أطنان من مخدر اإلكستاس ي. 6 •
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% من الذي يتم تهريبه ووصوله أليدي 10املضبوطات ال تمثل أكثر من  جد قاعدة تقول إنمع العلم بأنه تو 

 .املستهلكين

بعض اإلحصائيات الكارثية عن مدى انتشارا اإلدمان وأهم أنواع املخدرات املنتشرة وعدد الوفيات تحت تأثير 

 :الجرعات الزائدة ألهم الدول 

 :روسيا

 % من إجمالي 12ا املخدرات في روسيإحصائيات مدمني 
ً
 •الهيروين :عدد السكان. ومن أكثر املواد املخدرة انتشارا

 األفيون  •املاريجوانا •الحشيش

ألف  20,000متأثرين نتيجة الجرعات الزائدة  2017إجمالي عدد الوفيات الذين ماتوا حسب آخر إحصائية عام 

 .شخص

 :أفغانستان

ومن أكثر املواد  .% من األطفال9ان. منهم ن إجمالي عدد السك% م12ي أفغانستان إحصائيات مدمني املخدرات ف

 بين املدمنين
ً
 :املخدرة انتشارا

 األفيون  •املورفين •الهيروين •الحشيش •

 شخص. 200متأثرين نتيجة الجرعات الزائدة  2017إجمالي عدد الوفيات الذين ماتوا حسب آخر إحصائية عام 

 :إيران

عدد السكان بشكل عام. ومن أكثر املواد املخدرة انتشارا بين  % من إجمالي4يران مني املخدرات في إإحصائيات مد

 :املدمنين

 الكبتاجون  •األفيون ومشتقاته •الحشيش •الكريستال ميث •

 شخص. 3000متأثرين نتيجة الجرعات الزائدة  2017إجمالي عدد الوفيات الذين ماتوا حسب آخر إحصائية عام 

 :الكويت

 :% من إجمالي عدد السكان. ومن أكثر املواد املخدرة انتشارا بين املدمنين3ت خدرات في الكوينسبة مدمني امل

 الكبتاجون  •األفيون  •املاريجوانا •الحشيش •
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 شخصا. 60متأثرين نتيجة الجرعات الزائدة  2017د الوفيات الذين ماتوا حسب آخر إحصائية عام إجمالي عد

 :اإلمارات

 :مالي عدد السكان. ومن أكثر املواد املخدرة انتشارا بين املدمنين% من إج6ت في اإلمارات إحصائيات مدمني املخدرا

 األفيون  •مشتقات املورفين •

 .شخصا 190متأثرين نتيجة الجرعات الزائدة  2017اتوا حسب آخر إحصائية عام إجمالي عدد الوفيات الذين م

 :السعودية

ثر املواد املخدرة انتشارا بين % من إجمالي عدد السكان. ومن أك0.3ودية  إحصائيات املدمنين على املخدرات في السع

 :املدمنين

 الهيروين •الكوكايين •الكبتاجون  •

 .شخصا 340متأثرين نتيجة الجرعات الزائدة  2017إجمالي عدد الوفيات الذين ماتوا حسب آخر إحصائية عام 

 :لبنان

% من إجمالي 1. و% من إجمالي الذكور 3من إجمالي عدد السكان.  %2إحصائيات املدمنين على املخدرات في لبنان 

 :اإلناث، ومن أكثر املواد املخدرة انتشارا بين املدمنين

 الهيروين •الكوكايين •الكبتاجون  •الحشيش •

 .شخص 90متأثرين نتيجة الجرعات الزائدة  2017إجمالي عدد الوفيات الذين ماتوا حسب آخر إحصائية عام 

 :مصر

% من  27.5% من إجمالي الذكور.   72.5% من إجمالي عدد السكان.  10املدمنين على املخدرات في مصر    ئياتإحصا

 :من أكثر املواد املخدرة انتشارا بين املدمنينإجمالي اإلناث، و 

 الترامادول  •الهيروين •املاريجوانا الصناعية •البانجو •الحشيش •

إبراهيم عسكر، إن تعاطي  وعالج اإلدمان بوزارة التضامن االجتماعيوفي هذا السياق، قال مدير صندوق مكافحة 

ات أخالقية كثيرة بجانب العديد من أشكال العنف، املخدرات في مصر تسبب بوجود مشاكل اجتماعية وانحراف

 .من الجرائم التي تم ارتكابها في البالد كانت بسبب تعاطي املواد املخدرة تقريبا 80%وأوضح أن 
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%، موضحا 12للمخدرات على الطرق السريعة  سنوات، وأن نسبة تعاطي السائقين    9عاطي إلى  ض سن التوقد انخف 

 .% من حاالت اإلدمان58أن أصدقاء السوء مسؤولون عن 

وحذر من نوع جديد من العقارات املخدرة التي بدأت تنتشر بشدة في مصر، وهو األستروكس الذي قد يؤدى إلى  

وية، جعلته ينتشر بشدة، خاصة في إلى أن سعره الرخيص، نتيجة أن تركيبته من نباتات وأداملوت املفاجئ، مشيرا 

 .أوساط الطبقة الفقيرة

وأشار إلى من أسباب خطورة األستروكس، في أن رحلة العالج منه أطول من أي نوع آخر من املخدرات، وربما تصل  

دة في أي وقت في أثناء العالج، وهو ما يستلزم رغبة وإراسنوات، كما أن املدمن يظل دائما عرضة لالنتكاسة  3إلى 

 .قوية من املتعاطي للتعافي منه

 شخص. 3900متأثرين نتيجة الجرعات الزائدة  2017إجمالي عدد الوفيات الذين ماتوا حسب آخر إحصائية عام 

 :تونس

% من إجمالي 2جمالي الذكور. و% من إ4% من إجمالي عدد السكان. 3إحصائيات املدمنين على املخدرات في تونس 

 :اد املخدرة انتشارا بين املدمنيناإلناث، ومن أكثر املو 

 القنب الهندي •اإلكستاس ي •الكبتاجون  •السوبيتاكس •

 .شخص 400متأثرين نتيجة الجرعات الزائدة  2017إجمالي عدد الوفيات الذين ماتوا حسب آخر إحصائية عام 

 :الجزائر

أكثر املواد املخدرة انتشارا بين  % من إجمالي عدد السكان. ومن2املخدرات في الجزائر  إحصائيات املدمنين على

 :املدمنين

 اإلكستاس ي •املاريجوانا •الحشيش •القنب الهندي  •

 .شخصا 550متأثرين نتيجة الجرعات الزائدة  2017إجمالي عدد الوفيات الذين ماتوا حسب آخر إحصائية عام 
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 :المغرب

ان. ومن أكثر املواد املخدرة انتشارا بين % من إجمالي عدد السك3درات في املغرب منين على املخإحصائيات املد

 :املدمنين

 املاريجوانا •األقراص املهلوسة •القنب الهندي  •

 .شخص 1100متأثرين نتيجة الجرعات الزائدة  2017إجمالي عدد الوفيات الذين ماتوا حسب آخر إحصائية عام 

 :تركيا

 :% من إجمالي عدد السكان. ومن أكثر املواد املخدرة انتشارا بين املدمنين1ملخدرات في تركيا مدمني ا إحصائيات

 أو اإلكستاس ي MAMD •األمفيتامينات •الهيروين •املاريجوانا •الحشيش •

 .شخص 800متأثرين نتيجة الجرعات الزائدة  2017إجمالي عدد الوفيات الذين ماتوا حسب آخر إحصائية عام 

 :السويد

% من إجمالي اإلناث. 7% من إجمالي الذكور. و9% من إجمالي عدد السكان. 8نسبة مدمني املخدرات في السويد 

 :ومن أكثر املواد املخدرة انتشارا بين املدمنين

 اإلكستاس ي MAMD •الكوكايين •األمفيتامينات •املاريجوانا •الحشيش •

 شخصا. 350الزائدة متأثرين نتيجة الجرعات  2017إحصائية عام إجمالي عدد الوفيات الذين ماتوا حسب آخر 

 :ألمانيا

% من إجمالي اإلناث.  11% من إجمالي الذكور. و17% من إجمالي عدد السكان. 14نسبة مدمني املخدرات في املانيا 

 :ومن أكثر املواد املخدرة انتشارا بين املدمنين

 اإلكستاس ي MAMD •اميناتاألمفيت •الكوكايين •املاريجوانا •الحشيش •

 .شخصا 1050متأثرين نتيجة الجرعات الزائدة  2017إجمالي عدد الوفيات الذين ماتوا حسب آخر إحصائية عام 

 :فرنسا

مالي اإلناث، % من إج16% من إجمالي الذكور. و  28% من إجمالي عدد السكان.    22نسبة مدمني املخدرات في فرانسا  

 :تشارا بين املدمنينومن أكثر املواد املخدرة ان
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 أو اإلكستاس ي MAMD •الهيروين •الكوكايين •املاريجوانا •الحشيش •

 .شخص 1400متأثرين نتيجة الجرعات الزائدة  2017إجمالي عدد الوفيات الذين ماتوا حسب آخر إحصائية عام 

 :إسبانيا

% من إجمالي 12جمالي الذكور. و% من إ24% من إجمالي عدد السكان. 18انيا إحصائيات مدمني املخدرات في إسب

 :ن أكثر املواد املخدرة انتشارا بين املدمنيناإلناث، وم

 الهيروين •األمفيتامينات •الكوكايين •املاريجوانا •الحشيش •

 .شخصا 630ت الزائدة متأثرين نتيجة الجرعا 2017إجمالي عدد الوفيات الذين ماتوا حسب آخر إحصائية عام 

 :هولندا

 .% من إجمالي اإلناث12% من إجمالي الذكور. و20% من إجمالي عدد السكان.  16هولندا    املخدرات فينسبة مدمني  

 :ومن أكثر املواد املخدرة انتشارا بين املدمنين

 األمفيتامينات •الهيروين •الحشيش •الكوكايين •املاريجوانا •

 .شخصا 160ن نتيجة الجرعات الزائدة متأثري 2017ن ماتوا حسب آخر إحصائية عام إجمالي عدد الوفيات الذي

 :بريطانيا

% من إجمالي اإلناث، 8% من إجمالي الذكور. و16% من إجمالي عدد السكان.  12نسبة مدمني املخدرات في بريطانيا  

 :ومن أكثر املواد املخدرة انتشارا بين املدمنين

 الهيروين •األمفيتامينات •الكوكايين •الحشيش •املاريجوانا •

 .شخص 2500متأثرين نتيجة الجرعات الزائدة  2017لوفيات الذين ماتوا حسب آخر إحصائية عام عدد ا إجمالي

 :أمريكا

% من  5% من إجمالي الذكور. و11% من إجمالي عدد السكان. 16إحصائيات املدمنين على املخدرات في أمريكا 

 :منينإجمالي اإلناث. ومن أكثر املواد املخدرة انتشارا بين املد

 الكريستال ميث •الكوكايين •الهيروين •مشتقات املورفين •املاريجوانا •

 .شخص  34000متأثرين نتيجة الجرعات الزائدة    2017إجمالي عدد الوفيات الذين ماتوا حسب آخر إحصائية عام  
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 :نيوزيالندا

 :شارا بين املدمنينرة انتاملخد % من إجمالي عدد السكان. ومن أكثر املواد4نسبة مدمني املخدرات في نيوزيالندا 

 الكوكايين •الكريستال ميث • •MAMD LSDاإلكستاس ي  •املاريجوانا •الكحول  •

 .شخصا 20متأثرين نتيجة الجرعات الزائدة  2017إجمالي عدد الوفيات الذين ماتوا حسب آخر إحصائية عام 

حول العالم. وأن الدول املتقدمة خدرات  ار املمن خالل اإلحصائيات التي ذكرناها، نستطيع تقييم مدي خطورة انتش 

 تعاني من التعاطي واإلدمان أكثر من غيرها.

 أنواع اإلدمان واألعراض 
إدمان املخدرات، وُيسمى أيًضا اضطراب استخدام املواد، مرض يؤثر على مخ الشخص وسلوكه ويؤدي إلى العجز 

عتبر مواد مثل الكحول واملاريجوانا انوني. غير القعن التحكم في استخدام العقار أو الدواء القانوني أو 
ُ
كما ت

 والنيكوتين من املخدرات. عندما تكون مدمًنا، قد تستمر في تعاطي املخدرات على الرغم من األذى الذي تسببه.

يمكن أن يبدأ إدمان املخدرات بالتعاطي التجريبي ملخدر على سبيل التسلية في مواقف خاصة ومن أجل بعض 

ملخدرات أكثر تكراًرا. بالنسبة إلى آخرين ـ وخاصة مع املواد األفيونية ـ يبدأ إدمان املخدرات تعاطي اويصبح  الناس،

 بالتعرف على أدوية بوصفة طبية أو الحصول على أدوية من صديق أو قريب تم وصف الدواء له طبًيا.

سكنات األفيونية مثل امل لعقاقيريختلف خطر اإلدمان وسرعة تحولك ملدمن على حسب العقار. تنطوي بعض ا

 على خطر أعلى وتتسبب في اإلدمان بسرعة أكبر من غيرها.

مع مرور الوقت، قد تحتاج إلى جرعات أكبر من العقار لتصل إلى النشوة. وسرعان ما تحتاج إلى العقار ملجرد أن 

دون العقار. قد تمرار بفي االستشعر بأنك في حالة جيدة. مع زيادة استخدامك للعقار، قد تجد صعوبة متزايدة 

تؤدي محاوالت التوقف عن استخدام العقار إلى إحساس قوي بالرغبة فيه وتجعلك مريًضا بدنًيا )أعراض 

 االنسحاب(.

قد تحتاج إلى مساعدة من طبيبك وأسرتك وأصدقائك أو مجموعات الدعم أو برنامج عالجي منظم للتغلب على 

 عقار.إدمانك للعقار واالستمرار بدون 
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 عراضألا

 وتشمل أعراض إدمان املخدرات وسلوكياته ما يلي:

 الشعور بضرورة تعاطي املخدر بشكل منتظم، وقد يكون ذلك على أساس يومي أو حتى عدة مرات في اليوم •

ة إلى املخدر بحيث تحجب التفكير في •  األفكار األخرى  الحاجة امللحَّ

 نفسه مع مرور الوقت مزيد من املخدر للحصول على التأثيرالحاجة إلى تعاطي  •

 تعاطي كميات أكبر من املخدر خالل فترة زمنية أطول من املخطط لها •

 الحرص على االحتفاظ بكمية إضافية من املخدر •

 املخدرات حتى عند عدم استطاعة تحمل هذه النفقاتإنفاق النقود على  •

الجتماعية أو الترفيهية بسبب عدم الوفاء بااللتزامات ومسؤوليات العمل أو تقليل املشاركة في األنشطة ا •

 تعاطي املخدرات

االستمرار في تعاطي املخدر، برغم معرفة املدمن باملشاكل التي تسببها في حياته أو األضرار الجسدية أو  •

 لنفسية التي تصيبها

 القيام بأشياء ال يفعلها الشخص في األحوال الطبيعية، مثل السرقة، ليحصل على املخدرات •

 أخرى في أثناء الوقوع تحت تأثير املخدراتام بأنشطة خطرة القيادة أو القي •

 قضاء وقت طويل في الحصول على املخدر أو تعاطيه أو التعافي من آثاره •

 الع عن تعاطي املخدرالفشل في محاوالت اإلق •

 الشعور بأعراض االنسحاب عند محاولة التوقف عن تعاطي املخدرات •

 ين أفراد األسرةمالحظة االستخدام غير الصحي لألدوية ب

وأحياًنا يصُعب التمييز بين التقلب املزاجي الطبيعي في مرحلة املراهقة أو الخوف من عالمات إدمان املخدرات. 

 لة التي تدل على تعاطي املراهق أو غيره من أفراد األسرة ملخدرات، ما يلي:وتتضمن املؤشرات املحتم

ئ عن املدرسة أو العمل بشكل متكرر، والعزوف املفاج املشكالت في املدرسة أو العمل: عدم الذهاب إلى •

 األنشطة املدرسية أو العمل أو انخفاض الدرجات أو أداء األعمال

 أو الدافع، أو فقدان الوزن أو اكتسابه، أو احمرار العينمشكالت صحية بدينة: فقدان الطاقة  •
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 املظهرإهمال املظهر: العزوف عن االهتمام باملالبس أو العناية بها أو ب •

تغييرات سلوكية: الجهود املبالغ فيها ملنع أفراد األسرة من دخول غرفته أو اتباع السريعة بشأن مكان  •

 البالغة في السلوك أو العالقات مع األسرة أو األصدقاءالذهاب مع األصدقاء أو التغييرات السيئة 

كتشاف ضياع األموال أو سرقتها أو املشكالت املالية: طلب األموال بصورة مفاجئة دون تبرير معقول أو ا •

 قد يدل على بيعها لدعم شراء املخدراتاختفاء املقتنيات من املنزل مما 

 ر/الثمل بالمخدراتالتعرف على عالمات تعاطي المخدرات أو السُّك

كر/الثمل باملخدرات، بناًء على نوع الدواء. وفيما يلي أم ثلة عديدة تختلف عالمات وأعراض تعاطي املخدرات أو السُّ

 على األدوية املخدرة:

 املاريجوانا والحشيش والعقاقير األخرى التي تحتوي على مادة الحشيش

 من املخدرات. في العادة يسبق القنب مواد أخرى ألشخاص  ا
ً
الذين يدخنون القنب أو يأكلون أو يستنشقون أشكاال

 لعادة أول مخدر يتم تجريبه.أو ُيستخدم معها مثل الكحول واملخدرات غير القانونية، وهو في ا

 قد تشمل عالمات وأعراض االستخدام األخير ما يلي:

 "منتٍش" الشعور بالنشوة أو الشعور بأنك •

 شعوًرا عالًيا من اإلدراك البصري والسمعي وحاسة التذوق  •

 ضغط دم ومعدل ضربات قلب مرتفعين •

 عيون حمراء •

 جفاف الفم •

 انخفاض التعاضد •

 صعوبة التركيز أو التذكر •

 تباطؤ رد الفعل •

 قلًقا أو تفكيًرا بارانويدًيا •

 رائحة القنب على املالبس مع اصفرار أنامل اليد •
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 ا ألطعمة معينة في أوقات غير معتادةرغبة مبالغ فيه •

 في العادة يقترن االستخدام طويل األمد )املزمن( مع:

 انخفاض حدة الذهن •

 ضعف مستوى األداء بالعمل أو الدراسة •

 واالهتمامات قلة عدد األصدقاء •

 ، وسبايس، وأمالح االستحمام2كيه  •

غير مشروعة في  -عية والكاثينون االصطناعية الكانابينويد االصطنا -هناك مجموعتين من األدوية االصطناعية 

معظم الواليات. يمكن أن تكون تأثيرات هذه العقاقير خطيرة وال يمكن التنبؤ بها؛ إذ ال توجد مراقبة للجودة وقد 

 عض مكوناتها غير معروفة.تكون ب

أو سبايس، على األعشاب املجففة ثم يدخن،  2رش الكانابينويدات االصطناعية، املعروفة أيًضا باسم كيه يتم 

ولكن يمكن أن يتم تحضيره كشاي عشبي. على الرغم من ادعاءات الشركة املصنعة، فهذه مكونات كيميائية وليست 

 أن تنتج هذه األدوية شعوًرا "منتجات "طبيعية" أو غير ضارة. يمكن 
ً
بالنشوة" مشابًها للماريجوانا، ويصبح بديال

 شائًعا لكنه خطير.

 قد تشمل عالمات وأعراض االستخدام األخير ما يلي:

 الشعور بالنشوة أو الشعور بأنك "منتٍش" •

 تحسين املزاج •

 تغير في حواس اإلدراك البصري والسمعي والتذوقي •

 القلق أو الهياج الشديدين •

 الَبارانويا •

 الهلوسة •

 معدل ضربات القلب وضغط الدم أو النوبة القلبيةارتفاع  •

 قيء •
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 التشوش •

 :الكاثينونات املستبدلة

التي يطلق عليها أيًضا اسم "أمالح االستحمام"، هي مواد مغيرة لنشاط العقل )ذات مفعول نفس ي( مشابهة  

سماء منتجات أخرى بوات أما توضع على ملصقات الع( والكوكايين. وغالًبا  MDMAلألمفيتامينات، مثل إكستاس ي )

 لتجنب كشفها.

على الرغم من االسم، فإن هذه ليست منتجات استحمام، مثل امللح اإلنجليزي. يمكن أن تؤكل الكاثينونات 

ا. يمكن أن تسبب هذه املخدرات تسمًما حاًدا، مما يؤدي 
ً
 املستبدلة، أو تستنشق، أو تحقن، وهي تسبب إدمانا بالغ

 إلى املوت.إلى آثار صحية خطيرة أو حتى 

 قد تشمل عالمات وأعراض االستخدام األخير ما يلي:

 النشوة •

 اجتماعية زائدة •

 وهياًجا زائدين •
ً
 طاقة

 زيادة الرغبة الجنسية •

 ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم •

 مشاكل في التفكير بذهٍن صاٍف  •

 فقدان السيطرة على العضالت •

 الَبارانويا •

 الهلعنوبات  •

 الهلوسة •

 هذيان •

 السلوك العنيف والذهاني •
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 أدوية الباربتيورات والبنزوديازيبينات واملنومات

 
ُ
عد أدوية الباربتيورات والبنزوديازيبينات واملنومات مضاد اكتئاب لعالج الجهاز العصبي املركزي والتي تتوفر بوصفة ت

ء أو الرغبة "لتغيير الحالة إلى إحساس باالسترخا  طبية. ويستخدمها املرض ى غالًبا بطريقة صحيحة أو خطأ للوصول 

 املزاجية" أو نسيان األفكار أو املشاعر التي تسبب الضغط النفس ي. 

 الباربتيورات. تتضمن األمثلة فينوباربيتال وسيكوباربيتال )سيكونال(. •

ن( كس( ولورازيبام )تيفاالبنزوديازيبينات. تتضمن األمثلة املهدئات، مثل ديازيبام )فاليوم( وآلبرازوالم )زانا •

 وكلونازيبام )كلونوبيم(، وكلورديازبوكسيد )ليبريوم(.

املنومات. تتضمن األمثلة األدوية املنومة ذات الوصفة الطبية، مثل زولبيديم )أمبين، إنترميزو، وغيرهما(  •

 وزاليبلون )سوناتا(.

 قد تشمل عالمات وأعراض االستخدام األخير ما يلي:

 النعاس •

 تداخلالكالم امل •

 قانعدام التنسي •

 االنفعالية أو التغييرات املزاجية •

 مشكالت في التركيز أو التفكير بوضوح •

 مشاكل الذاكرة •

 حركة غير إرادية بالعين •

 فقدان السيطرة على النفس •

 بطء التنفس وانخفاض ضغط الدم •

 حاالت السقوط أو الحوادث •

 الدوخة •
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 امليث والكوكايين واملحفزات األخرى 

نيدات )ريتالين، وكونسيرتا، وغيرهما( ات األ املحفز تضمن  ت مفيتامينات، وامليث )ميثامفيتامين( والكوكايين وامليثيل فِّ

أمفيتامين )أديرال، وأديرال أكس آر، وغيرهما(. وغالًبا ما يتم استخدامها وُيساء استخدامها -وديكستروأمفيتامين

ا عن الشعور بتأثير يشبه السعادة أو لرفع مست
ً
من أجل تحسين األداء في العمل أو املدرسة أو  اقة أووى الطبحث

 لخفض الوزن أو التحكم في الشهية.

 قد تشمل عالمات وأعراض االستخدام األخير ما يلي:

 الشعور بالبهجة والثقة املبالغ فيها •

 ارتفاع درجة االنتباه •

 ارتفاع الطاقة والتململ •

 تغييرات في السلوك أو العدوانية •

 تشوشة أو بالتحدث بسرع •

 توسع حدقة العين •

 التشوش الذهني والتهيؤات والهلوسات •

 العصبية أو القلق أو الَبارانويا •

 تغييرات في معدل ضربات القلب وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم •

 الغثيان أو القيء مع فقدان الوزن •

 اضطراب الوعي •

 وتلف الغشاء املخاطي لألنف )في حالة استنشاق العقاقير(احتقاًنا باألنف  •

 تقرحات الفم، وأمراض اللثة وتسوس األسنان بسبب تدخين املخدرات )"فم امليث"( •

 األرق  •

 االكتئاب بينما يختفي أثر الدواء •
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 مخدرات األندية

هذه العقاقير عقار إكستاس ي ستخدم مخدرات األندية في املالهي والحفالت املوسيقية والحفالت. تشمل األمثلة لت

وهو عالمة تجارية  -(، أو فلونيترازيبام )روهبينول GHBوتريت )ا هيدروكس ي بي(، أو حمض جامMDMAأو مولي )

مستخدمة خارج الواليات املتحدة، تسمى أيًضا روفي وكيتامين(. ال تنتمي هذه العقاقير للفئة نفسها، لكنها تشترك 

 بما في ذلك التأثيرات الضارة طويلة األمد.في بعض التأثيرات واملخاطر، 

ا، وإرخاء العضالت، واالرتباك وفقدان الذاكرة، يرتبط GHBنظًرا ألن )
ً
( وفلونيترازيبام قد يسببان تأثيرا مهدئ

 استخدام هذه املخدرات باحتمالية إساءة السلوك الجنس ي أو التعدي الجنس ي. 

 ية:قد تشمل عالمات وأعراض استخدام مخدرات األند

 الهلوسة •

 الَبارانويا •

 توسع حدقة العين •

 ق قشعريرة وتعر  •

 ارتجاف ال إرادي )ارتعاش( •

 التغييرات السلوكية •

 تقلصات عضلية وكز على األسنان •

 االرتخاء العضلي، أو ضعف التنسيق الحركي أو مشاكل في الحركة •

 ضعف التثبيط •

 أو السمع أو التذوق أو حدوث تغير بها.تزايد قوة حواس الرؤية  •

 سوء التقدير •

 مشاكل في التذكر أو فقدان الذاكرة •

 عيضعف الو  •

 زيادة أو ضعف معدل ضربات القلب وضغط الدم •
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 املهلوسات

مكن أن يؤدي استخدام املهلوسات إلى ظهور عالمات وأعراض مختلفة، وفًقا للعقار. أكثر املهلوسات شيوًعا هي ي

 (.PCP( وفينسيكليدين )LSDميد حمض الليسرجيك )ثنائي إيثيل أ

 ك إلى:قد يؤدي استخدام ثنائي إيثيل أميد حمض الليسرجي

 الهلوسة •

نقص اإلدراك الحس ي للواقع بشكل كبير، على سبيل املثال، تفسير أحد حواسك كأنها حاسة أخرى، مثل  •

 سماع األلوان

 سلوك متهور  •

 تحوالت سريعة في االنفعاالت •

 ة دائمة في اإلدراك الحس ي تغيرات عقلي •

 معدل نبضات قلب سريع وضغط دم مرتفع •

 الهزات •

 ى بعد أعوامادة معايشة الهلوسات، حتاسترجاع األحداث، وهو إع •

 قد يؤدي استخدام فينسيكليدين إلى:

 الشعور بانفصالك عن جسمك والبيئة املحيطة بك •

 الهلوسة •

 مشاكل في التناسق والحركة •

 سلوك عدواني، ويمكن أن يكون عنيًفا •

 حركة غير إرادية بالعين •

 عدم اإلحساس باأللم •

 ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب •

 ل في التفكير والذاكرةاك مش •

 مشاكل في الكالم •
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 اضطراب الوعي •

ل الضوضاء العالية •  عدم تحم 

 حدوث نوبات أو غيبوبة أحياًنا •

 مواد االستنشاق

باالستنشاق وأعراضه، بناًء على املادة املستنشقة. تتضمن بعض املواد املستنشقة شائعة ختلف عالمات التعاطي  ت

ء، وسوائل التصحيح، وسوائل األقالم اللبدية، والجازولين، وسوائل التنظيف، االستخدام: الغراء، ومذيبات الطال

 دمون بتلف الدماغ أو املوت املفاجئ.سامة لهذه املواد، قد يصاب املستخومنتجات الرذاذ املنزلية. بسبب الطبيعة ال

 يمكن أن تتضمن العالمات واألعراض ما يلي:

 امتالك مادة نشوق دون تفسير معقول  •

 النشوة لفترة قصيرة ل أوالثم •

 قصور ردع النفس •

 االشتباك أو العراك •

 الدوخة •

 الغثيان أو القيء •

 حركة غير إرادية بالعين •

 مع نطق كالم مبهم وحركات بطيئة وضعف التنسيقمظهًرا مخموًرا،  •

 ضربات قلب غير منتظمة •

 الهزات •

 رائحة عالقة للمادة املستنشقة •

 الطفح حول األنف والفم •
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 يونيةاملسكنات األف

 
ُ
عد املسكنات األفيونية من املخدرات وهي من العقاقير التي تقض ي على األلم ويتم إنتاجها من األفيون أو تصنيعها. ت

 فئة العقاقير الهيروين واملورفين والكودين وامليثادون واألوكسيكودون من بين عقاقير أخرى.وتتضمن 

ى أحياًنا "وباءوقد بلغ إدمان األدوية األفيونية التي تتوفر بوصفة  العقاقير  طبية للقضاء على األلم، والذي يسمَّ

يحتاج بعض املرض ى الذين كانوا يستخدمون  األفيونية"، إلى معدالت مقلقة في كل أنحاء الواليات املتحدة. وقد

وصفة طبية من العقاقير األفيونية لفترات طويلة إلى استبدال العقاقير املؤقتة أو طويلة األجل في أثناء العالج وفق 

 الطبيب. 

 قد تشمل عالمات وأعراض استخدام املخدرات واالعتماد عليها ما يلي:

 انخفاض الشعور باأللم •

 س أو البقاء قيد التخديرالهياج أو النعا •

 الكالم املتداخل •

 مشكالت في االنتباه والذاكرة •

 تقلص حدقة العين •

 حيطةفقدان الوعي أو االنتباه تجاه األفراد أو األشياء امل •

 مشكالت في التنسيق •

 االكتئاب •

 التشوش •

 اإلمساك •

رح األنف )في حالة تعاطي العقاقير عن طريق األنف(رشح األنف أو  •
ُ
 ق

 عالمات الوخز باإلبر )في حالة تعاطي العقاقير بالحقن( •
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 التشخيص ومقترحات العالج
 
ً
وغالًبا ما يتضمن تقييًما من قبل يتطلب تشخيص إدمان العقاقير )اضطراب سوء استخدام املواد( تقييًما شامال

استشاري معتمد في مجال إدمان الكحوليات واملخدرات. تستخدم اختبارات  طبيب نفس ي، أو متخصص نفس ي، أو

الدم، أو البول أو االختبارات املعملية األخرى لتقييم استخدام العقاقير، ولكنها ال تمثل اختباًرا تشخيصًيا لإلدمان. 

 االختبارات املذكورة ملتابعة العالج والتعافي.ولكن، ربما تستخدم 

وء استخدام املواد، يستخدم معظم أخصائيي الصحة العقلية املعايير الواردة في لتشخيص اضطراب س

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  الدليل التشخيص ي واإلحصائي لالضطرابات(

 .)جمعية الطب النفس ي األمريكية( American Psychiatric Association(، الذي نشرته DSM-5العقلية( )

 العالج
على الرغم من أنه ال يوجد عالج إلدمان املخدرات، لكن خيارات العالج املوضحة في األسفل يمكن أن تساعدك في 

طبية أو التغلب على اإلدمان والبقاء بدون مخدرات. يعتمد عالجك على الدواء املستخدم وأي اضطرابات 

بعة طويلة األمد هامة ملنع االنتكاس، وباإلضافة إلى اضطرابات الصحة العقلية ذات الصلة قد تكون لديك. املتا

 برامج العالج الدوائي املشهورة واملتداولة يتم اآلتي:

 أوال: برامج عالج االعتماد على المواد الكيميائية

 ما يلي:
ً
 وتوفر برامج العالج عادة

 جماعية أو العائليةالفردية أو الجلسات العالج  •

 ن وتحول حياة املريض إلى حياة خالية من املخدرات والوقاية من االنتكاساتالتركيز على فهم طبيعة اإلدما •

مستويات الرعاية وأماكنها التي تختلف بناًء على احتياجات املريض مثل برامج العالج في العيادات الخارجية  •

 ج داخل املستشفى.أو العالج املنزلي أو العال 
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 إزالة السموم

مى أيًضا "بالتخلص من السموم" أو العالج بالسحب هو تمكينك من التوقف عن ن الهدف من إزالة السموم، املس إ

ستطاع. بالنسبة لبعض األشخاص، يمكن أن يكون من اآلمن 
ُ
تناول املخدر الذي تدمنه بسرعة وأمان قدر امل

 ج داخلي. ة الخارجية. قد يحتاج آخرون إلى الدخول إلى مستشفى أو مركز عال الخضوع إلى عالج بالسحب في العياد

حفزات، أو األفيون -يؤدي السحب من فئات مختلفة من املخدرات 
ُ
إلى آثار جانبية -مثل مضادات االكتئاب، أو امل

لدواء أو مختلفة، كما أنه يتطلب أساليب مختلفة. قد يتضمن التخلص من السموم تدريجًيا بتخفيض جردة ا

 برينورفين أو خليط من البيوبرينورفين والنالوكسون.استبدال مواد أخرى بشكل مؤقت، مثل امليثادون أو البيو 

 الجرعة الزائدة من أفيونيات املفعول 

مكن أن يعطي مسعفو الطوارئ نالوكسون، أحد مضادات األفيون، في حاالت الجرعات الزائدة من أفيونيات ي

ة. يعكس نالوكسون املفعول، أو في بعض الحاالت، يقوم بذلك أي شخص يكون حاضًرا مع حالة الجرعة الزائد

 بشكل مؤقت آثار العقاقير أفيونية املفعول.

سواق من سنوات، تتوافر أنظمة التوصيل مثل ناركان )وهو رذاذ أنفي لنالوكسون( بينما ُيطرح نالوكسون في األ 

 وإفزيو )وهو أداة حقن لنالوكسون( اآلن، لكنها قد تكون مكلفة للغاية.

هو أداة حقن صغيرة توفر تعليمات صوتية إلرشاد املستخدم وإدخال اإلبرة بشكل تلقائي في األربية لتوصيل إفزيو 

 . بغض النظر عن طريقة التوصيل، ابحث عن الرعاية الطبية الفورية بعد استخدام نالوكسون.حقنة نالوكسون 
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 RETتفسير النظرية العقالنية االنفعالية 
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 CBTثانيًا: العالج المعرفي السلوكي 

 نشأة برنامج عالج اإلدمان املعرفي السلوكي

ك، وألبرت أليس، وكانت الفكرة األساسية وقتها التي أدت إلى من آرون بيعود العالج اإلدمان املعرفي السلوكي إلى كل  ي

 .Epicteus ظهور هذا البرنامج العالجي الجديدة إلى الفيلسوف ايبكتيس

وكانت الفكرة األساسية في عالج اإلدمان املعرفي السلوكي تتمثل في االستجابات الوجدانية والسلوكية التي تتأثر 

 .ك األشياء واستقبالهاكيفية إدراباملعرفة التي تحدد 

 أهمية العالج املعرفي السلوكي في عالج مدمني املخدرات وتنمية مهاراتهم الحياتية

صبح موضوع اإلدمان على املخدرات يقلق األفراد واملجتمعات واألمة، فالجنس البشري يستخدم املخدرات أ

الطويل للمخدرات إلى إدمان الجسم عليها، االستخدام  استخداما سلبيا منذ نشوء الحضارة على هذا الكون، ويؤدي  

بحيث ال يستطيع الفرد العيش بدونها. هنا تصبح املخدرات عائقا في وجه التطور االجتماعي للفرد، وتؤثر في صحته، 

ن، ومن (. وقد بين الكثير من العلماء خطورة هذه اآلفة وما لها من آثار سلبية على املدمني2005وفي املجتمع )قازان،  

ما يعانونه من نقص واضح في مهاراتهم االجتماعية ” كعدم القدرة على توكيد الذات، و حل املشكالت، وعدم  ذلك

 & King & Ellinwood, 1992 Ronald & Joan, 1998 Coviello, Zanis ; ) ” القدرة على التواصل مع اآلخرين

Lynch, 2004; ). 

إلى أن النقص في املهارات االجتماعية، من  (Bellack, Hersen & Kazdin, 1990) وأشار بيالك، وهيرسن، وكازدن

( أن اإلدمان يحدث نتيجة للتفاعل بين العوامل 2000املؤشرات الرئيسة لإلدمان على املخدرات. ويوضح بوكستين )

 ,Pfost) ماكجوانالنفسية، واملهارات االجتماعية، والتأثيرات البيئية األخرى. وبين بفوست، وستيفنس، وباركر، و 

Stevens, Parker & McGowan,1992)    أن ضعف املهارات االجتماعية، مرتبط باإلدمان. وهذا ما أشار إليه

 كذلك بين كاتاالنو، وجاني، وفليمنج، وهاجرتي، وجونسن .( Lawrence & Cathrine, 1997) لورانس وكاثرين

(Catalano, Gainey, Fleming, Haggerty, & Johnson,1999)  ثر السلبي إلدمان املخدرات على املهارات األ

 ..( Kimberly & Jerome, 2000)االجتماعية. وهذا ما بينه أيضا كمبرلي وجيروم
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 ,Rohsenow, Monti, Rubonis) كذلك أشار روهنسو، ومونتي، وروبنس، وجليفر، وكولبي، وبينكوف، وأبرامز

Gulliver, Colby, Binkoff, & Abrams, 2001)   اإلدمان السلبي على ضعف مهارات التواصل لدى املدمنينإلى أثر. 

وتتمثل خطورة اإلدمان بارتباطه الواضح بالضغوطات النفسية التي يعاني منها املدمنون )كالقلق واالكتئاب( 

(. وقد أكد كل من اوليري، وروهنسو، 2005؛ حنورة، 1999؛ خليفة واملشعان، 1999؛ غباري، 1990)صبري، 

، على عدم قدرة املدمنين على تحقيق التوافق النفس ي واالجتماعي، ( ,Rohsenow & Martin, 2000 Oleary) ارتنوم

فاإلدمان يؤدي إلى سوء التوافق وعدم القدرة على حل الصراعات الشخصية بأسلوب توافقي، وأن عدم القدرة 

يعيش فيه. وقد أشارت فهمي   جتمع الذي على اإلقالع عنه يسبب مزيدا من عدم توافق الفرد مع نفسه ومع امل

 ( إلى ارتفاع نسبة القلق واالكتئاب لدى املدمنين. 1989)

( أن تعاطي املخدرات يعتبر تعويضا عن حالة االكتئاب والقلق التي يعيشها املدمن، والتي تدفعه 1997وبين مياسا )

( أن هناك عالقة بين 1991) ويف وآخرونإلى اإلدمان هربا من حالة الحرمان العاطفي الذي يعانيه. وأظهر س

أن االكتئاب هو العامل األساس  (Harms,1973) التعاطي واإلصابة باملرض العضوي أو النفس ي. واعتبر هارمز

 لإلدمان عند الخبرة األولى، وعند العودة إليه بعد االنقطاع.

والعصيان، مرتبط بشكل  أن ضعف القدرة على السيطرة، والتمرد ( Block & Keyes ,1988 ) وأوضح بلوك وكييز

أن اختبار مستويات عالية من الضغط النفس ي قد يسبب  (Edward, 1994) كبير بشخصية املدمن. ووجد إدوارد

 Allison, Adlaf) اإلدمان، وذلك للشعور بالراحة واالسترخاء. واتفق ذلك مع ما أشار إليه أليسون، وأدلف، وماتس

& Mates, 1997)  مرتبطة باإلدمان. ووجد النغ ومارالت من أن توترات الحياة (Lang & Marlatt, 1982 )   أن

 .املدمنين يشربون كميات أكبر من الكحول واملخدرات، عندما يواجهون مستويات أعلى من الضغط النفس ي

نسبة قليلة فقط من مدمني املخدرات إلى أن  (De Leon, 1989) ودي ليون  (Platt, 1986) كما توصل كل من بالت

لذين تم دراستهم كان لديهم حياة نفسية سوية. ووجد ديمبو ووليامز، وويش، واستريلتا، وجيترو، ووشبيرن، ا

أن الشباب الذين    ( Dembo, Williams, Wish, Estrellita, Getreu, Washburn & Schmeidler, 1990) وشيمدلر

رها، وأنهم معزولون اجتماعيا، وحيدون، كالت انفعالية كالقلق واالكتئاب وغيتم تصنيفهم على أن لديهم مش 

يميلون إلى تعاطي الكحول، واملاريجوانا، واستخدام املخدرات غير املشروع بمستويات أعلى من غيرهم من الشباب 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 27 of 39 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 11, 2019     

 ,Becker) وميللرالذين ليس لديهم مشكالت نفسية وانفعالية. وأكد كل من بيكر، وبروشاسكا، وديكلمنت وبندر 

1974; Prochaska & DiClemente,1986; Pender, 1987; Miller, 1989)  على أن تحقيق أي تغير سلوكي ملحوظ

أثناء فترة عالج املدمنين، مرتبط بشكل وثيق بحل املشكالت ذات الطابع النفس ي واالجتماعي الضعيف، والدافعية 

اذج معالجة اإلدمان خاص للنظريات التي تشكل األساس لنم املنخفضة لهم، وهذه العوامل تعتبر هامة بشكل

 ، ودراسة نيلسون وسيستي(Anthony & Helzer, 1991) وتعاطي املخدرات. وافترضت دراسة أنتوني وهيلزر 

(Nelson, & Cicchetti, 1991)     .أن بعض األفراد يتعاطون املخدرات بسبب الضغوطات النفسية واإلحباط النفس ي

بين القلق واالكتئاب وتعاطي املخدرات، وأن نسبتهما عالية لدى ( أن هناك عالقة قوية 2003املشعان )وبين عياد و 

 .املتعاطين

 ,Milich, Lynam, Zimmerman, Logan, Martin) كما وجد ميلخ، وليمان، وزيمرمان، ولوقان، ومارتن، ولوكفيلد

& Leukefield, 2000 )    ون املخدراتابات داخلية، وضغوطات خارجية، يتعاطأن األفراد الذين يعانون من اضطر. 

ويبدي ثلث األفراد الذين يتعاطون بعضا من املخدرات، كالقنب ومشتقاته، بشكل منتظم في الغالب أشكاال من 

القلق أو االكتئاب، أو التهيج، وأنهم يعانون من تأثيرات نفسية مؤملة وضارة. كما تظهر أعراض القلق واالكتئاب، 

سمم أو االنسحاب عن املادة، كذلك اضطرابات القلق الناتجة عن تعاطي الكوكايين، سواء في مرحلة التنتيجة 

 .(2000تعاطي املهلوسات واملستنشقات )مكتب اإلنماء االجتماعي،

أن التعرض ملستويات عالية من الضغط النفس ي قد يسبب اإلدمان، وذلك  (Hansen, 1991) وأوضح هانسن

( إلى أن املدمنين يعانون من االضطرابات 1998نورة )وأشار ح .(Edward, 1994) واالسترخاءللشعور بالراحة 

 (Joe, Knezek, Watson, & Simpson, 1991) املتعلقة بالقلق واالكتئاب. وأوضح جو ونيزك وواطسون وسيمبسون 

كتئاب مرتبط إيجابيا مع القلق، أن االكتئاب األعلى لدى املدمنين، مرتبط بعدم القدرة على اتخاذ القرار، وأن اال

تأثير توترات الحياة، وعالقتها   (Allison, Adlaf & Mates, 1997) خاطرة. كما بين أليسون، وأدلف، وماتسوامل

بالتدخين وتعاطي الكحول، وتعاطي الحشيش، وأن هناك عالقة إيجابية بين التعرض لتوترات الحياة والتدخين، 

 .ش أو القنبوشرب الكحول، وتعاطي الحشي
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ر من األمور الصعبة، والتي ال يمكن أن تتم بسهولة. ويكون التخلص منه من خالل تغيرات إن معالجة اإلدمان تعتب

في نمط الحياة العاطفية، واملادية، والعقلية للمدمن، وكذلك وجود مرشد أو مدرب متخصص يقوم بمساعدة 

فاعلية كبيرة  (Coping Skills Therapy) ية مهارات املواجهةالشخص املدمن على تغيير نمط حياته. وقد أثبتت نظر 

في معالجة اإلدمان أكثر من التدخالت الشخصية لعالج مدمني الكحول وغيرها من مواد التعاطي، والذين يعانون 

ما من مستويات عالية من التوتر والقلق واالكتئاب، وأن هذه املهارات دعمت الكفاءة الذاتية لهؤالء األشخاص، م

يجابية ملواجهة املواقف املختلفة. وعلى الرغم من أن ذلك في بداية العالج قد يكون أدى إلى تكوين االستراتيجيات اإل 

متعذرا إال أنه يمكن تعليم األفراد مهارات املواجهة بكفاءة مع املواقف املرتبطة باإلدمان، ومنع االنتكاس لدى 

رفية، والبيانات املرتبطة بسوء املواجهة مع العواطف، والجوانب املعاملدمنين. إن تدريب املدمنين على مهارات 

االستخدام السابق للعقاقير، إضافة إلى النظر إلى أن استخدام املخدرات هي فرص تعليمية، والعمل على تقليل 

 .(Marllatt & Gordon, 1985) درجة استخدام العقار، كل ذلك من شأنه املساعدة في منع االنتكاس لدى املدمنين

 املعرفي السلوكي لكي تزيد فاعلية كفاءة املعالجة ملختلف مشاكل سوء استخدام املوادووجدت استراتيجيات العالج  

(Stephens, Wertz, & Roffman,1995 Stephens, Roffman, & Curtin, 2000; ). حيث اشتملت طريقة مارالت 

(Marlatt, 1988)   توقف” الذي يعيشه املريض تهدف إلى خفض وتقليل “أثر انتهاك العلى إعادة األبنية املعرفية التي

بعد االستخدام األولي للعقار، والذي يعتبر نتيجة مصغرة للتغيرات املعرفية والوجدانية التي يظن أنها تحفز إلى 

الفرد أقل قدرة استخدام أكـبر للعقار. إن العقاقير واملخدرات تؤثر على العمليات املعرفية، و الوعي بالذات ويصبح  

شخصية السليمة، بما فيها اإلخفاق والنتائج السلبية لالستخدام أو سوء التعاطي املستمر على تقويم خبراته ال

للعقار ومن ثم فان االستخدام يمكن أن يستمر. وبالنسبة للشباب املدمن فان إدراك اآلثار السلبية للعقار هو أمر 

تجنبه التقدم من االستخدام التجريبي دي استخدام هذه العقاقير كلها، أو لضروري للفرد، لكي يكون قادرا على تفا

 .(1996إلى االستخدام الحقيقي للعقار )سويف، 

ويعتبر العالج املعرفي السلوكي لإلدمان بأشكاله املختلفة منهجا تجريبيا لتعديل السلوك كتعاطي املخدرات 

النفس ي، دون اللجوء إلى رات الضرورية للسيطرة على االضطراب واملسكرات، وله خاصية مميزة بتعليم الفرد املها

املعالج بعد تعليمه هذه املهارات مستقبال. وهو تدريب ذاتي، وتحصين ضد التوترات والضغوطات املسئولة عن 

اء املرض النفس ي، واإلدمان، واالنتكاس وهو عالج بديل لتعاطي األدوية النفسية، ألنه يعالج األسباب الكامنة ور 
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هو الحال في العالج الدوائي، وكلفته اقل بكثير إذا ما قورنت باألدوية باهظة اإلدمان، وليس عالج األعراض كما 

الثمن. ويعتبر العالج األساس ي وحجر الزاوية لعالج السلوك اإلدماني في معظم دول العالم. كما يمكن تطبيقه في 

هاما من عملية إعادة سات اإلصالحية، والسجون، ويعد جزءا العيادات الخارجية الخاصة، والحكومية، وفي املؤس

تأهيل املدمن، واملنحرف، وذوي السلوك اإلجرامي. وللعالج السلوكي املعرفي تطبيقات وتدخالت عالجية يمكن 

 ) .1999؛ الحجار، (Hughes, 1988 االستفادة منها واستخدامها في تعديل السلوك واألفكار للمسترشد 

وإرشادية، وتثقيفية، لتكون جنبا إلى جنب مع العالج الطبي،   دأ الباحثون في تطوير برامج عالجية،من أجل ذلك ب

ملواجهة اإلدمان، والعمل على إقناع املدمنين، لتغيير اتجاهاتهم اإليجابية نحو املخدرات. وكل برنامج له أهداف، 

ات املرض ى على ممارستها، ويتناول موضوعونظرية يستند على أفكارها، واستراتيجيات، ومهارات، يتم تدريب 

 مختلفة تتعلق بشخصية املتعاطي، ليكون أداة فعالة في املعالجة.

حيث يشير بالدن وبرغ الند، وبورغ، ومانسون، وبندسن، وفرانك، وغوستافسن، وهالدن، ونيلسون، وستولت، 

 & Balldin, Berg Lund, Borg, Manson, Bendtsen, Franck, Gustafson, Halldin, Nilsson, Stolt) وولندر

Willander,2003)    ،إلى أهمية برامج العالج املعرفي السلوكي في عالج اإلدمان. وقد أوضح بفوست، وستيفين، وباكر

أن برنامج التدريب التوكيدي أثر إيجابيا على عالج   (Pfost, Stevens, Parker& McGowan ,1992) وماكجوان

 املدمنين.

 & Peter, Damaris, Robert, Suzy, Suzanne, Timothy, Richard, Alan, David, Raymond) بيتر وآخرونوبين 

Marilyn, 2001)   أهمية برنامج التدريب على مهارات التكيف ومهارات االتصال في عالج املدمنين. واتفقت معظم

والنمذجة، والتعزيز، والتوجيه، وتنمية  البرامج على استخدام أساليب وتقنيات متنوعة، كالتعليم، والتدريب،

 .هارات االجتماعية، وتعديل األفكار، ومهارات املواجهة، ومنع االنتكاسامل

يعمل العالج املعرفي السلوكي على تنمية املهارات االجتماعية وخفض القلق واالكتئاب لدى مدمني املخدرات. وقد 

اء به دونالد إلى النظرية املعرفية السلوكية خاصة ما ج اعتمدت الدراسة على إعداد برنامج عالجي استنادا

، وذلك من خالل جمع املعلومات التي توضح حالة املسترشد قبل بدء ( Meichenbaum, 1977, 2003) ميشنباوم 

البرنامج، ملعرفة الخبرة الشخصية املؤملة له، مثل الشعور بالتوتر، والقلق واالكتئاب، الذي يؤثر في صحته 
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العمل على إكسابه مهارات التوافق من خالل تغيير أفكاره ة، ومدى افتقاره للمهارات االجتماعية، ثم النفسي

السلبية، والتحدث مع الذات، والعمل على تنظيم املجال االدراكي لديه، والتدريب على التعبير عن املشاعر واألفكار 

 .ات في مواقف الحياة، ومتابعة تطبيقهاالتي تتناسب مع مواقف حياته اليومية. ثم ممارسة هذه املهار 

زء من برنامج العالج الدوائي، يمكن القيام بعالج سلوكي ــــ وهو شكل من أشكال العالج النفس ي ـــ بواسطة وكج

اختصاص ي علم نفس أو طبيب نفس ي، أو يمكن للمريض الحصول على استشارة من مستشار معتمد متخصص في 

مجموعة. يستطيع املعالج أو االستشاري ء العالج أو االستشارة مع فرد أو أسرة أو الكحول واملخدرات. يمكن إجرا

 أن: 

 يساعد في وضع طرق للتأقلم مع الرغبات الشديدة للمخدرات •

 يقترح استراتيجيات لتجنب املخدرات ومنع االنتكاس •

 يقدم اقتراحات عن كيفية التعامل مع االنتكاسة إن حدثت •

 األسرة واألصدقاءبالعمل واملشكالت القانونية والعالقات مع التحدث حول مسائل تتعلق  •

 تضمين أفراد األسرة ملساعدتهم في تطوير مهارات تواصل أفضل وأن يكونوا داعمين •

 معالجة الحاالت الصحية العقلية األخرى  •

 مراحل برنامج عالج اإلدمان املعرفي السلوكي 

تتم العمل ي
ُ
عالجين امل

ُ
خصصين داخل مركز على برنامج عالج اإلدمان السلوكي املعرفي علي أيدي مجموعة من امل

التقييم الشامل أو التقييم النفس ي، إعادة تصحيح  :مراحل وهي 6األمل، وتكون مراحل العالج املعرفي ُمتركز على 

ساب املهارات الجديدة، التعميم والصيانة، املفاهيم الخاطئة، اكتساب مجموعة مهارات، تعزيز من التدريب واكت

تابعة من خالل التقييم الخاص للح
ُ
 .الة بعد انتهاء جميع مراحل عالج اإلدمانامل

 مجموعات املساعدة الذاتية

ستخدم الكثير من مجموعات دعم املساعدة الذاتية نموذج الخطوات اإلثنى عشر الذي تم إعداده للمرة األولى ت

تية، )منظمة مدمني الكحول املجهولين(. وتساعد مجموعات دعم املساعدة الذا  Alcoholics Anonymousمن قبل  

 )زمالة املدمنين املجهولين(، األفراد الذين يدمنون املخدرات. Narcotics Anonymousمثل منظمة 
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طر يتمثل وتتلخص رسالة مجموعة دعم املساعدة الذاتية في أن اإلدمان عبارة عن اضطراب مزمن ينطوي على خ

بالخزي والعزلة الذي قد يؤدي إلى  في حدوث انتكاسات. يمكن ملجموعات دعم املساعدة الذاتية تقليل اإلحساس

حدوث االنتكاس كما ويمكن للمعالج أو االستشاري املعتمد مساعدتك في تحديد إحدى مجموعات دعم املساعدة 

 لذاتية في منطقتك أو عبر شبكة اإلنترنت.الذاتية. كما يمكنك العثور على مجموعات دعم املساعدة ا

   Reward Area إلدمانمنطقة املكافأة في الدماغ وأثرها في ا

نطقة املكافأة في الدماغ وهي منطقة تتحفز عند قيامك بعمل مفيد، وهي حيلة تطويرية تجعل من الكائن الحي، م

ء، أو قيامه بأي عمل مفيد لصالح بقائه، كالفوز يشعر بالرضا حين ممارسته للجنس، أو تناوله الطعام، أو شرب املا

ضية، ومادة النيكوتين املتواجدة في السجائر واملواد املوجودة في املخدرات والسابق في صراع، أو ممارسته تمارين ريا

يا ذكرها تؤثر في الدماغ لكونه يشبه النواقل العصبية )مواد كيمائية تنقل إشارات وأوامر الدماغ إلى بقية الخال 

ك إشارة عصبية رغم عدم وجودها، العصبية(، لذا فإن وصوله إلى الخاليا العصبية يجعلها تتحفز كما لو كانت هنا

فتتفتح القنوات األيونية في الدماغ ليمر بطريقة غير معتاد. وهذه املواد املخدرة واملسكرات لديه القدرة على زيادة 

وهو ناقل عصبي مسؤول عن رفع الطاقة املعنوية، والسعادة(، مما ) الدوبامين أيضا بتحفيز من الخاليا العصبية

ائد من الدوبامين مرتبط بأغلب حاالت اإلدمان، وهو من العناصر الفعالة في تحفيز منطقة يجعل اإلفراز الز 

ض ى املكافأة، وهذا ما يفسر اتجاه الفئران نحو زر املادة املخدرة بدال عن الغذاء، ألنها ستشعر بالساعة والر 

 بأضعاف مضاعفة عند تناولها املخدر أكثر من الغذاء. 

اإلقالع عن املخدرات صعبا ألن املخدرات ( بصورة تجعل Dependenceيسبب االعتماد )وكما ذكرنا أن اإلدمان 

 بالسعادة، واالرتياح النفس ي، لكن هذا الشعور يستمر لفترة قصيرة 
ً
 مؤقتا

ً
تعمل على منطقة املكافأة مما يثير شعورا

 في تكراره، وبصفة عامة ففي كل نسبة من املدمنين يحاولون 
ً
اإلقالع عن التدخين، تجد أن  ويرغب املرء مجددا

، ملا يحقق لهم على مستوى الدماغ من مكافأة ومتعة وسعادة النسبة األ
ً
قل هي التي تنجح في تحقيق الشفاء منه تماما

 وقتية.

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 32 of 39 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 11, 2019     

ودور العالج املعرفي السلوكي وبعض التقنيات الحديثة هي العمل على تغيير استجابة هذه املنطقة للمكافأة أو 

جابي لفك االرتباط مع املخدرات واملسكرات بكل قة وإبدالها بمشاعر مختلفة ذات تأثير إيكسر تلك العال 

 أنواعها.

 ثالثًا: التقنيات الحديثة وفعاليتها على المدمن

 EFT (Emotional Freedom Technique) تقنية تحرير املشاعر

حيث كان لها بالغ األثر على التغيرات  جريت بعض الدراسات على أعمال ما يسمى بالطب النووي و الوخز باإلبر،أ

لنفسية التي يمكن أن تنتاب بعض املتأثرين باألفكار السلبية والتي أدت بهم إلى السلوك غير السوي ومنها تعاطي ا

املخدرات، ومن منطلق عالج األسباب التي أدت إلى السقوط والعمل على إلغاء الصورة الذهنية التي تنتاب املدمن 

ائج هذه دراسة لحركة الـدالئل املشعة بعد حقنها في نقاط دنيا ولنفسه ولألحداث من حوله، وكانت نتفي نظرته لل

الوخز ليسجل أبحاث املؤلفين عن مسارات نقاط الوخز في جسم اإلنسان عن طريق حقن نقاط الوخز بالنظائر 

 املشعة.

 عمره، في حديث علم تطبيقي EFT برمز لها يرمز والتي Emotional Freedom Techniques النفسية الحرية تقنية

بل من م، 1997عام للعالم ظهر  الحرية تقنية نعر ف أن ويمكننا كما ،Gary Craig كريغ جيري  األمريكي مؤسسه قِّ

 :هو النفسية الحرية تقنية عليه تقف الذي  واألساس املشاعر السلبية. إزالة على تعمل عالجية تقنية أنها النفسية

 والحزن، واالكتئاب، والقلق، الخوف مثل الجسم، طاقة نظام في هو خلل السلبية املشاعر جميع سبب أن

 .الجسدية واآلالم اإلدمانية، والرغبات الذات، وجلد الضمير، وتأنيب والفوبيا، والرهاب، واإلحباط، والغضب،

راسات بالوخز والرتب عليها بالعمل على نفس املراكز التي قامت عليها الد(EFT)وترتكز طريقة الحرية النفسية 

بصورة متكررة لتقوم على اكتشاف أن الخلل في نظام املسارات محل الدراسة يسبب تأثيرات عميقة على نفسية 

ن يؤدي اإلنسان. أما تصحيح هذا الخلل، والذي يتم عن طريق الربت على مناطق معينة بالجسم، فإن من شأنه أ

 الج السريع أن الجزء األعظمإلى العالج السريع. وأقصد بعبارة الع
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 على بناء 2012عام   النفس لعلم األمريكية الجمعية قبل من معتمد نفس ي عالج أصبحت النفسية الحرية تقنية نإ

 2015- 4ويكيبيديا  (.املشاعر السلبية من للتخلص الربت لعملية اإليجابية النتائج أثبت بحثي تقرير 50

(ar.wikipedia.org/wiki/ 

  :النفسية الحرية تقنية منه انبثقت الذي مالعل جذور 

 تطبيقات وهي Meridian Energy Therapies الطاقة بمسارات العالج تطبيقات تحت النفسية الحرية تقنية ندرجت

 والشياتسو والريفلكسولجي الصينية مثل اإلبر كثيرة عالجات تضم والتي العريق الصيني تعود إلى الطب عالجية

 طرق  وتستخدم الطاقة مسارات في الخلل تصحيح العالجات تستهدف فهذه .والحجامة والضغط بالتدليك والعالج

 .نفسه للهدف مختلفة وأدوات

  أثبتت قد النفسية النظريات ضمن وجودها جدتها وعدم من بالرغم النفسية الحرية تقنية أن إال
ً
 ونتائج نجاحا

 .Nicosia, G) دراسة مع الحالية الدراسة نتيجة وتوافقت كما ،السلوكي العالج املعرفي تقنيات مع باملقارنة إيجابية

 النفسية الحرية تقنية باستخدام أو جلستين جلسة بعد فوري  وتحسن إيجابية نتائج خاللها من التي ظهرت (2008

بإنهاء  كفيلة كانت التقنية بهذه عالجية جلسات 8 وأن ،PTSD الصدمة اضطراب كرب ما بعد من تعاني مع حالة

  االضطرابات
ً
 العزلة. حالة من والخروج للعمل والعودة تماما

باألحداث والضغوط وأدت بهم إلى اإلدمان على وقد قام الباحث بتطبيق التقنية على بعض الحاالت املتأثرة 

حاالت إدمان ضمن عدد من الحاالت املختلفة األسباب، وكانت النتيجة أن  7سكرات وكان عددهم املخدرات وامل

 % من الحاالت بزوال األسباب التي أدت بهم إلى اإلدمان بل ومحاوالت االنتحار.85نسبة  تعافي

 EMDR(Eye Movement Desensitization Reprocessing)تقنية معالجة ثنائية حركة العين 

 : إزالة الحساسية عن طريق تحريك العينين وإعادة بناء أو تركيب البنية املعرفية. قنيةت

تفكيك الذكرى عن االنفعال عن طريق حركات العينين باتباع حركات أصابع املعالج، ووضع شعوب  وهي تهدف إلى

رية بنجاح بمعالجة إيجابي بدال من السلبي، وتعديل املعتقدات والسلوكيات، يساعد في تخفيف األعراض السري

 مكونات الذكريات املخزنة أو الصدمة املساهمة سواء كانت صغير أو كبيرة.
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ة عالجية تعتمد على ترك املريض يستعيد املشاهد املرعبة التي رآها أو عاشها مع استعادة املشاعر واملخاوف تقني

وبسرعة تصاعدية حركة يد املعالج، حيث   التي تنتابه بسببها، ويتابع املريض في ذات الوقت من خالل حركة عينيه،

دى األشخاص املعرضين لصدمات أو آثار سلبية تعمل هذه التقنية على التخفيف من حدة الصدمات النفسية ل

وضغوطات شديدة دفعتهم إلى تعاطي املخدرات أو معاقرة املواد املسكرة واإلدمان عليها، حيث أنها وبنفس كما ذكرنا 

 ألحداث واملشكالت التي ال يمكن أن يواجهها وال يستطيع التكيف معها في الواقع.تحقق له الهروب من ا

 EMDR:ة تاريخ ظهور تقني

من جامعة كاليفورنيا في  Francine shapiroوضعت هذا االتجاه االختصاصية النفسية الدكتورة فرانسين شابيرو 

ونجاحه في عالج اضطرابات ما بعد الصدمة  ، ونالت شهرة عاملية بسبب نتائجها الطبية1987لوس أنجلوس عام 

لصادر من الجمعية األمريكية النفسية في أغسطس % من الحاالت وفي العدد ا75بنسبة حوالي  PTSDالنفسية 

م أشار املونيتور إلى الرحلة التي قام بها عالم النفس العيادي جوفري وايت من كاليفورنيا إلى سراييفو، في 1995

دقيقة  90يب املعالجين النفسانيين الكروات واملسلمين على تقنية نفسية عالجية ال تتجاوز م لتدر 1995ديسمبر 

تاج املريض املصاب أكثر من ثالث إلى أربع جلسات ليشفى من اضطراب الشدة الذي يعقب التعرض للصدمة وال يح

 OCTألفكار الوسواسية وأعراض هذه االضطرابات الرئيسية هي الكوابيس الليلية املخيفة وا PSTDالنفسية 

، وسرعة الغضب Flash Backة وسيطرة ذكريات الصدمة النفسية وصورها املخيف Intrusive Thoughtsالدخيلة 

والهيجان وسوء التكيف املنهي واالجتماعي واألسري، والسلوك الترويعي الشديد وفقدان السيطرة على الذات، ومثل 

 م وغيرهم.1970رب فييتنام في هذه األعراض لدى الجنود املقاتلين في ح

واكتشفتها وتم استعمال هذه التقنية في  فكانت كما غيرها من العديد من التقنيات العالجية على سبيل الصدفة

تحت   F.Bonnelمن طرف    1995أكثر من مستشفى وحالة بما في ذلك حاالت اإلدمان، وبدأ استعمالها في فرنسا عام  

 .Oculaires rapids desensibilisation et restructuration par les mouvemnetتسمية 

يضا سيلجأ للهروب لعدم قدرته على املواجهة والتعايش مع الواقع مما سبق يتضح أن اإلنسان في هذه الحالة أ

فيتعاطى املخدرات أو املسكرات ليعيش في حالة من عدم التركيز والتوهان والضياع لعدم القدرة على التكيف مع 

 ع أو قبوله به.الواق
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إزالة التحسس العاطفي فهي تعتبر عالجا إدماجيا )تحليلي، معرفي، سلوكي، جشطالتي( نفس ي قصير يهدف إلى 

 والجسدي، يتم من طريق مراحل لدى فرد مصاب بصدمة نفسية.

ركات العينين بأنها "عالج إدماجي يتم عن طريق اإلثارة ثنائية الجانب )ح  EMDR-Franceوعرفتها الجمعية الفرنسية  

ث تسمح بتحريك اإلمكانات وغيرها( وهيه تقنية عالجية اكتشفتها األخصائية النفسية فرانسين شابيرو في ماي حي

 النفسية وترميم استعادة الثقة بالنفس، وتهضيم األحداث املؤملة. وبالتالي عالج الحاالت املسببة للتعاطي واإلدمان.

 AIP  (Adaptive Information Processing model)ات نموذج املعالجة التكيييفية للمعلوم

ا استيعاب هذا النموذج فهو يمثل األساس النظري الذي تقوم يتطلب من EMDRوهو من األدوات الهامة لتقنية 

عليه مقاربة األخير وهو افتراض حول الطرق التي يمكن أن يستعملها الدماغ ملعالجة الخبرات )املعلومات( والوصول 

نجد تكيفي، مما ساهم في ترسيخ الراحة والفعالية للفرد، وهو نموذج عصبي فسيولوجي في طبيعته ولذلك  إلى حل

 أن شابيرو استعانت بمصطلحات املعلومات العصبية الفسيلوجية مرجعة أو داللة في التقنية.

الذي يقوم عليه العمل مع باإلضافة إلى نظرية بافلوف الذي يعتمد التوازن في الدماغ بين الكف واإلثارة، وذلك 

عزيز أحد الفرضين ليتأثر اآلخر ويحدث مدمني املخدرات واملسكرات وكذلك باقي أنواع اإلدمان املختلفة وذلك بت

 في مفهوم اإلدمان.
ً
 فروق نوعية لدى الحالة ويترتب عليها سلوك معاكس لالعتماد الذي شرحناه سابقا

فعالي والجسدي وتمكن الفرد من االستجابة الوظيفية والقدرة على كما وأنه يعمل على التخلص من الضيق االن

 من قد وصل إلى حل تكيفي مع املعطيات التي تختلج فكره.التعلم، وهنا يمكن أن يكون املد

 الخالصة في التقنيات الحديثة

 على عدد من 
ً
الحاالت والحظت ما زال العمل قائم على هذه التقنيات، وقد قمت بنفس ي بتطبيق التقنيتين عياديا

بعمل بعض الفحوصات على   معدالت التغير التي تطرأ عليهم على املستوى العميل وكذلك مخزون الذكريات، وقمت

فترات متباعدة مع ثبات نفس العوامل وكذلك الذكريات ومحاولة كشف مدى تأثر الحالة بتلك الذكريات قبل وبعد 

معدالت في االستجابة لدى مختلف الحاالت ومنها بعض حاالت فوجدت تغيرات مذهلة و   EMDR, EFTتطبيق تنقيتي  

دفعني لعمل تاريخ عالجي خاص بتلك التقنيات ومدى تأثيرها على املدى اإلدمان على املخدرات واإلباحية، مما 
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م حتى الحديثة منها 2012م ثم 2010الطويل، وقمت بمراجعة بعض الحاالت التي تطبقت عليها هذه التقنيات في 

ها من ت أن تلك الذكريات ذات الروابط السلبية والتي تدفع الحاالت للهروب واالعتماد على سلوكيات تخرجفوجد

حيز الواقع وضعف قدرات على التكيف، قد تحسنت بمستويات مذهلة وأن نفس النسب التي وصلنا إليها أثناء 

  ممارسة الخطة والبرنامج العالجي هي نفس النسب بل وزادت أكثر تحسن من
ً
السابق، مما جعلني متمسكا

 ومالحظات مدى تأثيرها على نطاقات واسعة تصل إلى درجة 
ً
عالج بعض األعراض النفسجسمانية باستخدامها

 فعضال عن بعض االمراض. 

وقد الحظت في التطبيق بعض املحفزات منها: سهولة التطبيق، بساطة التقنية في التعاطي من الحاالت، سرعة 

 النتائج، استمرار النتائج على فترات زمنية واسعة، ارتفاع معدالت التعافي من حيث العمق والنطاقاالستجابة وتميز  

راجيا أن يتم التعاطي مع مثل هذه التقنيات وزيادة العمل عليها إكلينيكيا وزيارة في األبحاث للوصل ألعلى درجة 

 لسريعة والدائمة بال أي مضاعفات أو آثار جانبية.استفادة منها وتطويرها بما يعود على الحاالت بالنفع والفائدة ا

 املراجع واملصادر
 م.1982، د/ عادل الدمرداش، دار عالم املعرفة اإلدمان مظاهره وعالجه كتاب •

العالج النفس ي الحديث لإلدمان على املخدرات واملؤثرات العقلية، املركز العربي للدراسات األمنية كتاب  •

 م1992والتدريب بالرياض 

 م 2001كتاب اإلدمان أنواعه ومراحله وعالجه، د. جواد فطاير، دار الشروق  •

اع الشؤون الثقافية، ات األسباب واآلثار والعالج، وفقي حامد أبو علي، قطكتاب ظاهرة تعاطي املخدر  •

 م.2003الكويت 

، مركز الحرية 1( نجاحات بال حد ود بالعالج بمسارات الطاقة، ط  2008إدوردز، تام والعبري، حمود ) •

 النفسية الرياض، اململكة العربية السعودية.

نشر لق قوة الشفاء بداخلك ترجمة مركز الراشد، الراية لل(: أط 2009كاالهان،روجز، توربو، ريتشارد ) •

 والتوزيع الكويت.
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إبطال التحسس وإعادة العالج بحركات العينين، وليد خالد عبد الحميد، املجلة اإللكترونية لشبكة العلوم  •

 م.2011، 31، العدد 8النفسية، املجلد 

اسية وإعادة. املعالجة بحركات العينين، واقع عالج اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة بتقنية إزالة الحس •

 م2013ماجستير، جامعة فرحات عباس، سطيف،   عتيق نبيلة،

 العربية, الدكتور  الخليج لدول  التعاون  مجلس دول  واالقتصادية في واالجتماعية النفسية وآثارها املخدرات •

 املخدرات ملجلس افحةملك الجنائية املعلومات والبحوث، مركز الدراسات املهندي، وحدة حمد خالد

 م.2013العربية، الدوحة قطر  الخليج لدول  التعاون 

عالقة األفكار العقالنية واألفكار الالعقالنية بالعوام الخمسة الكبرى للشخصية لدى عينة من طلبة كلية  •

 م.2013األداب وكلية التربية، جامعة اإلسكندرية، رسالة ماجستير، محمد الحسيني، اإلسكندرية 

على  2014األحداث الصادمة جراء العدوان اإلسرائيلي ة تقنية الحرية النفسية في الحد من أعراض فعالي •

 م2015محافظات غزة. دراسة بحثة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة 

في التخفيف من حدة الصدمات النفسية دراسة حالة، دراسة مكملة لنيل شهادة  EMDRمساهمة تقنية  •

لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، الجزائر اجي يسمينة، بلوم محمد، شعبة علم النفس، كاملاجستير، ن

 م.2015

 م2017موقع الجزيرة نت، إحصائيات عن املخدرات في مصر  •

، خالصة وافية واالستنتجات والتبعيات السياساتية مكتب األمم املتحدة 2017تقرير املخدرات العاملي  •

 UNODC Researchمة املعني باملخدرات والجري

 نبيةاملراجع واملصادر األج
• Roger solomon,formateur senior,EMDR Institude,2000. 

• Power.k and others, a controlled comparison of EMDR and processing versus exposure plus 

cognitive restructuring, in the traitemant of post-traumatic stress disorder, jounae of clinical 

psychotherapy, 2002. 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 38 of 39 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 11, 2019     

• Ironson GI et WILLIAMS.J and others, comparisons of two treatments for traumatic stress a 

community-based study of EMDR and prolonsed exposure, jouinae of clinical 

psychotherapy;58, 2002. 

• Edmond.T ,Rubina,Wambach.k,the effectiveness of EMDR and electic Therapy ,Res social 

work prac;14, 2004. 

• Wells, S, Polglase, K., Andrews, H. B., Carrington, P., and Baker, A. H. (2003). Evaluation of a 

Meridian-Based Intervention Emotional Freedom Techniques (EFT), for Reducing Specific 

Phobias of Small Animals. Journal of Clinical Psychology, 59 (9), 943-966. 

• Swingle, P.G.., Pulos, L., and Swingle, M.K. (2004) Neurophysiological indicators of EFT 

treatment of post-traumatic stress. Subtle Energies and Energy Medicine, 15, l, 75-86. 

• Dinter, I., (2008). Veterans: Finding their way home with EFT. International Journal of Healing 

and Caring,September, 8:3. 

• Karatzias, Thanos et al (2011 (: A Controlled Comparison of the Effectiveness and Efficiency 

of Two Psychological Therapies for Posttraumatic Stress Disorder: Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing vs.  

• Emotional Freedom Techniques Journal of Nervous & Mental Disease: June 2011 - Volume 

199 - Issue 6 - pp 372-37 

• Gaesser, Amy H., "Interventions to Reduce Anxiety for Gifted Children and Adolescents" 

(2014). Doctoral Dissertations. University of Connecticut Graduate School. Paper 377. 

• The good, the bad, the ugly about Smoking, Michael Kuhar, Ph.D, The Addicated Brail 

Coursera, Emory University.2010 
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 املصادر من املواقع  
• content/pal.org/ar-www.trc /  العالج بحركة العين السريعةemdr 

• abuse/index.html-topics/substance-www.emro.who.int/ar/health  

• therapy-behavioral-americanaddictioncenters.org/cognitive 

• -clinic/mac-mayo-at-addiction/care-conditions/drug-www.mayoclinic.org/ar/diseases

20365117 

• abuse/index.html-topics/substance-http://www.emro.who.int/ar/health   ــــــــــحـــــــة مـــــنـــــظـــــمـــــــة الصـــــــ

 العاملية املكتب اإلقليمي للشرق األوسط  

• https://arabi21.com/story/1168259 12عربي  / 

• wiki.com-http://www.addiction /العالم-حول -املخدرات-وحرب-مكافحة 

• behavioral-cognitive-Program-Treatment-center.om/Addiction-https://www.hope / 

• behavioral-cognitive-Program-Treatment-.om/Addictioncenter-https://www.hope / 
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