اإلدمان
د .ثائر حيدر
أستاذ الطب النفسي وعلم النفس السلوكي في
كلية الطب البشري جامعة دمشق

مقدمة
 اإلدمان  addictionمصطلح شائع اجتماعيا
ويعني طبيا االعتماد  dependenceوترجمة
هذه الكلمة عن اللغة االنكليزية تعني الخضوع
والتبعية وعدم االستقاللية.مما يعطي فكرة عما
يحصل للمريض
 رغم أن كلمة االدمان أو المدمن غير طبية لكننا
سنستخدمها هنا ألنها أسهل وأشيع من كلمة
االعتماد أو المعتمد

 كل مادة كيماوية تؤثر في الدماغ تسمى مادة
فاعلة أو فعالة نفسيا psycho actif

 يندر االدمان على مادة واحدة في المريض لعدة
أسباب أهمها ظاهرة التحمل التي ستذكر الحقا .
أي أن المدمن عندما يراجع من أجل العالج
يكون غالبا قد قام بتعاطي عدة مواد

تعريف االعتماد أو االدمان


.1

وهو وجود ثالثة على األقل من المعايير التالية
خالل على األقل السنة األخيرة :
ظاهرة التحمل  toleranceوالتي تعني تناقص
تأثير المادة التي يتعاطاها الشخص مع مرور
الوقت .مما يدفعه الى شيئين  :األول زيادة جرعتها
 ,والثاني مقاربة الفواصل الزمنية بين جرعاتها .
والهدف هو الحصول على التأثير الذي كان يحصل
عليه عند بدء تعاطي هذه المادة .

 في النهاية يحدث التحمل الكامل بمعنى زوال
تأثير المادة نهائيا على الشخص .األمر الذي
يدفعه لالنتقال لتعاطي مواد أخرى .وهو ما قلناه
سابقا من كون معظم المدمنين يتعاطون أكثر
من مادة لحظة مراجعتهم .
 تفسير التحمل هو اما تغيرات طرأت على
استقالب المادة أو تغيرات طرأت على
مستقبالتها الدماغية .

 .2تناذر السحب :withdrawal
 وهو مجموعة أعراض جسدية ونفسية تحدث
بسبب ايقاف تعاطي المادة أو مرور مدة معينة
على تناول آخر جرعة من المادة .
 هذه األعراض تسبب معاناة سريرية وخلال
مهنيا واجتماعيا .األمر الذي يدفع المريض
لتناول نفس المادة أو مادة أخرى مشابهة في
التأثير لتخفيف أو تجنب حدوث تلك األعراض.







 .3استمرار الشخص بتعاطي المادة رغم معرفته
بآثارها السيئة جسديا ونفسيا وعائليا ومهنيا
واجتماعيا :
يعرف أن الكحول يفاقم آالمه القرحية ويستمر به
يعرف أن تعاطيه الكوكائين سبب اكتئابه و
أهالساته المخيفة ويستمر به
يعرف أن التدخين سبب عرجه المتقطع ويستمر به
يعرف أن تعاطيه للهيروئين سبب تركه العمل
وطالقه ونفور المحيطين به منه ويستمر به

 .4تمضية وقت طويل للحصول على المادة والستهالكها
 .5المادة يتم تناولها لفترة أطول وبكميات أكبر من المتوقع
 .6استخدام المادة يؤدي الى تراجع كبير في كافة الفعاليات
المهنية واألسرية واالجتماعية والهوايات وأوقات الفراغ
 .7المريض لديه رغبة و جهود فاشلة للسيطرة على التعاطي

 من الضروري أن نذكر منذ اآلن نوعي االعتماد :
 .1االعتماد الجسدي ويعني باختصار وجود تحمل
وسحب .
 المادة المتعاطاة تؤدي بعد فترة من تناولها الى
تغييرات في النواقل العصبية الدماغية تدفع الجسد
من جهة لزيادة كميتها أي ظاهرة التحمل  ،ومن جهة
لطلب تناول هذه المادة بشكل ُملح منعا لحدوث
أعراض مزعجة ال يمكنه تحملها أي تناذر السحب .

 .2االعتماد النفسي ليس فيه ال تحمل وال سحب .
 هنا يوجد رغبة وتحريض واندفاع و) حنين ( نفسي
المنشأ لتناول تلك المادة من أجل الحصول على
تأثيرات نفسية معينة مثل االوفوريا أو تبدد الشخصية
أو االنخداعات أو االسترخاء أو العيش في عالم
خاص بعيد عن الواقع ...
 كل المواد ممكن أن تسبب اعتمادا نفسيا ولكن ليست
كلها تسبب اعتمادا جسديا

 يتضح مما سبق أن أية مادة تنطبق عليها المعايير
السبعة المذكورة تدخل في نطاق االعتياد أو االدمان
سواء كان ذلك التبغ أو الكحول أو المهدئات
والمنومات والمهلوسات و األمفيتامينات أو أية مواد
أخرى وصوالً للحشيش والكوكائين و الهيروئين
 بالمقابل فهذه المعايير تنفي صفة االدمان عن بعض
الحاالت التي تصادف كثيرا ً في الحياة اليومية  .فمثالً
الشخص الذي ال يستطيع النوم ليالً دون حبة فاليوم
وهو على هذه الحال منذ سنين ولم يزد الجرعة ال
نسميه مدمنا ً

العوامل المؤهبة لالدمان














مثل كل األمراض النفسية وحتى الجسدية ليس هناك عامل واحد
يمكن اعتباره سببا لإلدمان وإنما هو اجتماع لعدة عوامل معا :
شخصية المدمن ،
أسباب عائلية اجتماعية ،
االضطرابات النفسية
االدمان طبي السبب
الحالة المادية للمدمن
المجتمعات الغربية
النظرية الشرطية
عوامل وراثية
عوامل فيزيولوجية

أوال .أمور تتعلق بشخصية المدمن :
 الشخصيات األكثر قابلية لإلدمان هي المعادية
للمجتمع والحدية و االعتمادية وغير الناضجة
واالندفاعية  ،والتي ال تتحمل الحرمان وال تطيق
الصبر واالنتظار وتريد تلبية احتياجاتها فورا .وهو
ما يسمى في التحليل النفسي الشخصية الفموية.
 كذلك فان األنا الضعيفة تفضل أن تعتمد على عوامل
خارجية لتقويتها ومنها المواد الكيميائية .

ثانيا .أسباب اجتماعية وعائلية :
 .1بعض األسر هي نفسها عامل مؤهب :
 غياب الرقابة نتيجة وفاة أحد األبوين أو انفصالهما
أوكثرة عدد األفراد
وجود شخص مدمن فيها

الخالفات الدائمة التي ال تسمح بوجود جو مناسب

للمصارحة وللمتابعة والمراقبة .
 الدالل الزائد وتلبية حاجات المراهق فورا مما يؤدي به
الى شخصية غير ناضجة ال تتحمل الصبر وهو نمط
الشخصية القابلة لإلدمان كما قلنا  .أو إعطاؤه النقود دون
متابعة ألماكن صرفها .

 .2رفاق السوء الذين هم سبب االدمان في معظم
الحاالت
 .3نقص االلتزام الديني واألخالقي.
 .4اإلدمان مرض المراهقة والشباب و يرتبط هذا بعدة
أمور منها :
.رغبة هذه الفئة العمرية بإثبات استقالليتها
.والفضول الستكشاف المجهول و الغريب
.وتقليد األقران ليتم قبولهم بينهم
.ووجود الشباب في تجمعات كبيرة كالمدارس
والجامعات ومعسكرات الخدمة االلزامية بحيث تتسنى
للمدمن امكانية )عدوى ( اآلخرين بسرعة .

 .5االدمان أكثر حدوثا في الذكور من االناث العتبارات
عدة منها
سهولة تحرك الشاب
وغيابه الطويل عن المنزل دون مساءلة
وانضمامه لجماعة ما
وصرفه النقود بسهولة أكبر
وتقبل األسرة والمجتمع لتصرفاته الخاطئة أكثر من
األنثى

ثالثا .أي اضطراب نفسي قد يؤهب لإلدمان مثل اضطرابات
الشخصية والقلق واالكتئاب والرهاب االجتماعي ) من
المعروف أن الكحول وبعض المخدرات تزيل التثبيط فيصبح
متناولها أكثر جرأة في التواصل (
رابعا .هناك ما يسمى االدمان طبي السبب بمعنى أن بعض
األطباء يصف للمريض المسكنات القوية الحاوية مشتقات
مورفينية أو المهدئات أو المنومات ألسباب مختلفة دون
متابعة له أو ضوابط من أجل تجديد الوصفة فإذا كان لدى
المريض القابلية لالدمان فقد يصبح كذلك

خامسا .ال عالقة لالدمان بالحالة المادية للشخص :
 رغم بعض اآلراء التي تتحدث عن انتشار االدمان بشكل
أوسع في الطبقات الغنية كونها أكثر قدرة على شراء
المخدرات لكن الواقع ال يثبت ذلك ألن المدمن سيفعل أي
شيء لتأمين المال الالزم لشراء ما يتعاطاه وبالتالي فالنقود
ليست مشكلة بالنسبة له
 بل بالعكس فالبعض يقول أن االدمان أكثر وجودا بين
الفقراء نتيجة االحباط المادي وغياب االهداف المستقبلية .

سادسا .اجماال فاإلدمان أكثر مشاهدة في المجتمعات الغربية
ولهذا األمر عدة تفسيرات :
 اما أن السبب وجود احصائيات ومتابعات اعالمية مكثفة عنالموضوع بحيث يعطي االنطباع أنه شائع ومنتشر بكثرة
 أو لتفكك العالقات العائلية وبالتالي غياب الرقابة األبوية أو لنقص االلتزام األخالقي والديني أو لحصول الشاب على معظم أحالمه بعمر مبكر نتيجةالرفاهية الزائدة فيتحول الستكشاف الغريب والشاذ

سابعا .النظرية الشرطية في تفسير االدمان :
عند تناول المادة في الفترة األولى يحدث لدى الشخص
أعراض ايجابية وذلك حسب نوعية المادة  .فقد يشعر
باالرتياح أو االسترخاء أو بالنشاط والحيوية أو بازدياد
الثقة بالنفس والجرأة أو بالسعادة .وبالتالي يجد ما كان
يفتقده من احساس ومشاعر .
هذا الشعور يدفعه لتكرار هذا )التعزيز االيجابي( باالستمرار
في تعاطي تلك المادة فيحدث التشريط بين تعاطيها
والمشاعر االيجابية .
بعد ذلك يتعود الدماغ على المادة نتيجة حدوث تغيرات في
نواقله العصبية ويصبح االستغناء عنها صعبا




اذا  :وكتلخيص لما سبق :
أول مرة يحدث فيها التعاطي يشعر الشخص بمشاعر
مرغوبة جميلة بالنسبة له فيستمر بالتعاطي ليستمر
بالحفاظ على هذه المشاعر  .بعد مرور فترة زمنية
يزول هذا الشعور المحبب المرغوب الذي حصل في
الجرعات األولى فيقوم الشخص بزيادة الجرعة
ومقاربة الفترات الزمنية للتعاطي وهذا هو التحمل :
حيث كانت حبتان أو ثالثة في اليوم تكفيه ثم زاد

الكمية وقارب الفواصل فأصبح يأخذ ظرف أو ظرفين
منها في اليوم  .لكن حتى هذه الكمية لم تعد كافية
العطائه الشعور المرغوب  ،كما أن هذه الكمية لم تعد
كافية لمنع حدوث األعراض الجسدية النفسية المزعجة
وهو مايسمى تناذر السحب  .لذلك يبدأ بتعاطي مواد
أخرى  .وهو ما قلناه من أن المدمن اليكتفي عادة بمادة
واحدة.
 في النهاية يصبح المدمن يتعاطى المواد المختلفة
ليس بغرض الحصول على الشعور األول للتعاطي .
فهذا الشعور قد زال نهائيا ولن يرجع  .هو اآلن
يتعاطى بقصد الوقاية من حدوث تناذر السحب
بأعراضه غير المحتملة .

ثامنا .يوجد عوامل وراثية مؤهبة لإلدمان فالمدمن يورث
ألوالده أنماط الشخصية وقابلية النواقل العصبية لإلدمان
تاسعا .عوامل فيزيولوجية :
← الكوكائين و األمفيتامينات تزيد دوبامين الدماغ
← المهلوسات تزيد سيروتونين و دوبامين الدماغ
← المنومات وحاالت القلق تزيد غابا الدماغ
← مع الوقت ينقص عدد وتنقص حساسية المستقبالت
األفيونية وغابا وغيرها مما يؤدي لظاهرة التحمل

