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:سيركز هذا العرض على النقاط التالية
.فهم اشكالية اإلدمان على مختلف األصعدة•

.الى اإلدمانبين مراحل التعاطي وصوالً التمييز •

.تحديد ابرز اسباب ونتائج اإلدمان •
رات  واإلعالمات تحديد • .عليهادمان تعاطي المخدِّ



ةالتبعي  أو ماهو اإلدمان 

الرغبة القاهرة للمخدر

صعوبة السيطرة على االستهالك

لتجنب عوارض االنسحابةتعاطي الماد

الحاجة لزيادة الجرعات للحصول على نفس التأثير

المحور االساسي في حياة المتعاطي هي المادة المخدرة



رات هو اإلدمان على ما  :المخدِّ

:تعريف اإلدمان
رة هو رغبة قهرية لالستمرار في تعاطي المادة  وسيلة، أو الحصول عليها بأيالمخدِّ

وتأثيًرا ضاًرا ا وجسديًّ اعتماًدا نفسّيًا يسّبب مع الميل إلى زيادة الجرعة المتعاطاة؛ مما 

.في الفرد والمجتمع



راتمراحل :دمان وصوالً لإلتعاطي المخدِّ

وهذا . لرفاقتأتي التجارب األولى ضمن هذا التصنيف إْن من باب الفضول أو التسلية أو تقليد ا(: Usage)اإلستهالك 

.ال يعني أّن الشخص قد ال يتأّذى من تناول المواد المخّدرة ولو للمّرة األولى

Abus)اإلستهالك المضر   ou Usage nocif) :يشمل هذا التصنيف النتائج المؤذية للتعاطي المتكّرر، إن على

.نمط من التعاطيالصعيدين اإلجتماعي والقانوني أو على صعيد المشاكل الصحّية النفسّية و الجسدية الناجمة عن هذا ال

رات  اإلدمان على  Dépendance)المخدِّ aux drogues :)ص يعتبر مرًضا مرّكًبا يبدأ بفعٍل إراديٍّ من الشخ

، قانونية، العالئقّيةالصحية، النفسية، اإلجتماعّية، ال: وينتهي األمر به بسيطرة الماّدة المخّدرة على نواحي حياته كلّها
.اإلقتصادّية والّروحّية



اإلدمانأنواع 
:اإلدمان نوعان

النفسي/اإلدمان الجسدي اإلدمان النفسي 

مسموحة كانت أو ممنوعة على مادة ادمانية عادًة ما يكون 
...(مخدر، نيكوتين،سكريات)قانونياً 

، ألعاب الفيديو، لعب الورق: عادة معينةعادًة ما يكون على 

...، التسوق(القمار)الميسر 

التعبير نعني به أّن االنقطاع عن المواد اإلدمانيّة يدفع الجسد إلى

ٍة فلكّل ماّدٍة إدمانيّ . عوارض جسديّةعن حالة النقص عبر 

أوجاٌع عوارضها، وقد ينتج الحرمان من مختلف المواد، تشنّجاٌت و

وتقيٌّؤ واضطراباٌت سلوكيّةٌ عنيفةٌ 
.(Mission interministérielle de lutte, 1999)

 يؤّدي إلى نعني به أّن أّي انقطاٍع عن الماّدة اإلدمانيّة أو حرمانها قدّ 

إعادة مزعجة ال يستطيع المدمن تخطيها إاّل بأحاسيس نفسيّة 

ئابنذكر منها القلق، الخوف، الفراغ  وحتّى االكت. تناول المادة

(Institut National de Prévention, 2007)



بشكلٍ المدمنالشخصعالجفيالجسديّ اإلدمانمنالنفسيّ اإلدمانتمييزأسهملقد

وإزالةالفطامتعّدىيالالّذي-الجسديّ العالجيعتبرالالحالتين،كلتافيإّنهإذكبيٍر،

علىكبير  تأثير  فللمخّدرالمدمن،الشخصتعافيفيوحدهكافٍ -الجسممنالسموم

وحي ةاالجتماعي ة،العالئقي ة،النفسي ةبأبعادهالفرد العالجيتطلّبالّذياألمر،والر 

.أيًضا

يَّةنزعُيعتبرلذلك، فياألولىالمرحلةوهواألساسّيةالعالجمبادىءِمنْ الطبّيةالُسمِّ

راتتعاطيتغييرفيكثيًرايفيدالوحدهأّنهغيراإلدمان،عالج المدىعلىالمخدِّ

.سلوكي  عالج  معتزامنإذاإاّل البعيد،
(National Institute of drug Abuse, 2009)



:تعريف المخدر

والسلوكاسيس إن المخدر هو مادة مؤّثرة في النَّفس، طبيعية كانت أو مصّنعة، تؤثر على النشاط العقلي ، األح•

.. الشخص بهدف تغيير حاالت الوعييستخدمها 

رر جسدي وإلى يمكن أن يكون إستخدم المواد المؤثرة في النَّفس قانوني أو غير قانوني ويؤدي استهالكها إلى ض•

.إدمان
(Carcel,2006)       



رات مواد مؤّثرة في النفس، إذا تمّتعت بهذه الخصائص :الثالثتعتبر المخدِّ

في الجهاز العصبييؤث رأّن استخدامها 
المركزي عبر تغييرات في حاالت الوعي،
. النشاط الذهني، األحاسيس والسلوكّيات

ةمؤذيةأّنها مواد  :  على الصعد ومضر 
.  الجسدّية والنفسّية واالجتماعّية

..اإلدمانوقد يؤّدي تعاطيها إلى التدمير الذاتّي 



الحمايةعوامل الخطر وعوامل 

أسباب ونتائج االدمان



:أولفنشتاين.نظرية اإلدمان حسب ك

نةمعياإلدمان هو نتيجة لقاء بين شخص ومادة بظرف معين وبيئة إجتماعية 

ةنفسي ة مستع د 

المحيط ر وجود المخد 

اإلدمان



:االسباب على المستوى الفردي
اإلستعداد الجيني•

مقومات نفسية ضعيفة•

البحث عن األحاسيس القوية•

المعادي للمجتمع خصوصاً خالل مرحلة السلوك •

.المراهقة

:على مستوى المخدر
عوارض انسحابية•

نفسية/تبعية جسدية•

التحمل وزيادة جرعات •

المخدر

:على المستوى االجتماعي
للمشاكلمعّرضة عائلة •

ضغط األقران•

مجتمع استهالكي•

individualismeالّذاتية•
نقص المرجعيات والقيم•

فراغ بالتواصل•

عوامل ثقافية و موضة•



:إلدمانلاالضافيةسباباألبعض

األلمإزالةأولتخفيفالسعيخاللمنالعالجي،الهدف(Auto médication)

اللذةعنالبحث

الّروحيالبحثأوللحياةمعنىعنالبحث

مجموعةإلىاالنتماء

واألعرافالقوانينمخالفة

أليمواقعمنالهروب

التواصلإلىالحاجة

جديدةتجاربعيشإلىالحاجة

األداءمستوىرفعإلىالميل

الوجودوإثباتالذاتتحقيق



الّتجربة األولى

: خطر جسدي

إمكانية حصول حوادث، أذى جسدي،

إمكانية الّتعلق بالمادة المخدرة

:خطر نفسي
كسر الحواجز،

تخطي الحدود، 

كسر الممنوع، 

خسارة الّروادع الداخلية والخارجية، 

...عدم الخوف على الذات



تأثير اإلدمان على الدماغ
و تطّوِره



الفرح ما فوق خط

حالة مرضيّة 

الحزندون خطما 

مرضيّةحالة 

الوضع الطبيعي

اإلستهالك/الظرفيالتعاطي 

التبعية

/الدوريالتعاطي 

اإلستهالك المضر  

التجربة األولى



راتعلىاإلدمانصئ  خصاأهم   :المخدِّ

مالباالحتيعرفماوهذاثابتةجرعةعلىيظلّ المدمنينبعضكانوإنالماّدةعلىالجسملتعويدمتزايدةبصورةالجرعةزيادة

(Tolérance).

 تعاطي الماّدة نفسها أو مواد أخرى شبيهة لها لتخفيف أو لتفادي عوارض اإلنسحاب(Symptômes de sevrage)النفسّية منها والجسدّية.

عليهالسيطرةأواالستهالكتخفيضفيكبيرةوصعوبةالماّدةبتعاطياالستمرارفيالملّحةالرغبة.

وسيلةبأيعليهاوالحصولالمخّدرةالمادةهوالمتعاطيحياةفياألساسيالمحور.

راتتعاطيبسببالترفيهّيةأوالمهنّيةاالجتماعّية،األنشطةمنانسحاب .عنهاكلّياً االنقطاعأوالمخدِّ

راتتعاطيفياالستمرار .التعاطيهذامنالناتجةالجسدّيةأوالنفسّيةبالمشاكلالمتعاطيعلممنالّرغمعلىالمخدِّ



:ضرائب ونتائج اإلدمان

:بخسائر على كافة األصعدة نذكر منهال تتكل  لإلدمان نتائج 
(العالقاتعلى مستوى المشاعر و )عاطفّية•

...(،ازدياد حاالت الطالق ، التفكك األسري، المشاكل العائليةالعالقات مع األهل األصحاب و المحيط )عالئقّية•

...(  و تعرض لإلصابة بأمراض منقولة بالدم, تدهور صحي)صحّية •

...(فقدان العمل)اقتصادية•

معنوّية•

(ضعف جنسي و غيرها من المشاكل الجنسية)جنسّية •

....(،الميل نحو القتل ، السرقة، االغتصاب، تشكيل العصابات)سلوكية •

رفض القيم والمبادىء العائلية واألخالقية والدينية •



.الفرحالىالحزنمنتّقلبالتصرفات،فيمفاجئتبّدل•

.االنزواءالفضاء،فيالتأملومنفرداالجلوس•

.مضحكةتبدوالأشياءعلىالضحكفيغرق•

.كحولرائحةهناكتكوناندونسكرحالة•

.يرتبردونمنالبيتأوالجامعةأوالمدرسةمنغياب.الدروسعلىالتركيزعدم•

.الدراسيالمستوىفيتراجع

رات  عالمات تعاطي  دمان عليهاواإلالمخدِّ



ابات المباشرة عدائية، تّقلب في المزاج، هلع غير مبرر، تجّنب اإلج: في التصرفاتتغييرات •

.على األسئلة

.االهتمام بالهوايات و النشاطات المعتادةفقدان •

.اتصاالت هاتفية مشبوهةمفاجئ تجاه األصدقاء،تغيير •

.لمظهر الخارجي ، قلّة ترتيب لدى شخص هو عادة مرّتباهمال ا•

.الكحولشرب من التدخين و اإلكثار •

.المتكّرر الى المرحاض ، االنزواء في الغرفةالذهاب •



.كثار من المأكوالتفقدان الشهية أليام، أو اال: في أنماط االكلتغيير •

.، السرقةمبررفي المصروف دون نقص •

، حكاك، وجع في الرأس، في العضالت، حلقات سوداء حول العينين، شحوب: ةمشاكل جسديّ •

(.تمّدد البؤبؤ أو تقلصه، احمرار العين)تغييرات في وضع العين

.لبقع دّم على الثياب و اليدين و الرجلينوجود •

.حقن، حبوب أو بودرة غريبةوجود •

.في نمط النوم ، النوم المتكّرر في الجامعة أو المدرسةتغيير •



رات دور للوقاية من تعاطي لكل فرد في المجتمع  ان واإلدمالمخد 

عليها



قسم الخدمات النفسية واالجتماعية 
2020-2019المركز التربوي للبحوث واالنماء 


