
●   ما هي االضطرابات العقلية؟ )عربي(
●   ما هو اإلدمان؟ )عربي(

●   االكتئاب )عربي(
●   االضطراب الثنائي القطب

●   اكتئاب ما بعد الوالدة )عربي(
●   االضطراب الوجداني الموسمي

●   اضطرابات القلق )عربي(
●   اضطراب الوسواس القهري

�●    اضطراب التوتر ما بعد الصدمة 
النفسية )عربي(
●   اضطراب الهلع

●   الفصام العقلي
●    اضطرابات التغذية والمنظر العام 

للجسم
�●    مرض ألزهايمر وأنواع أخرى 

للخرف
●    اضطرابات متزامنة: اضطرابات 

عقلية ومشاكل تعاطي المواد 
المخدرة

●   اضطراب األجنة الكحولي
●   التبغ

●   االنتحار: تتبع العالمات التحذيرية )عربي(
●   عالج االضطرابات العقلية

●   العالج البديل لالضطرابات العقلية
●   عالج اإلدمان

●   الشفاء من االضطرابات العقلية
●   اإلدمان والوقاية من االنتكاس

●   تخفيف الضرر
●   الوقاية من اإلدمان

●   تحقيق صحة عقلية إيجابية
●   التوتر

�●    االضطرابات العقلية واإلدمان في 
مكان العمل

�●    الصحة العقلية للمسنين ومشاكل 
اإلدمان

�●    األطفال والشباب واالضطرابات 
العقلية

●   الشباب وتعاطي المواد المخدرة )عربي(
●    االعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة 

والصحة العقلية
●    الوصمة والتمييز تجاه االضطرابات 

العقلية واإلدمان
●    الصحة العقلية واإلدمان بين الثقافات 

المختلفة
●    البطالة والصحة العقلية  وتعاطي 

المواد المخدرة
●   اإلسكان

●    التكلفة االقتصادية لالضطرابات 
العقلية واإلدمان

�●    التكلفة الشخصية لالضطرابات 
العقلية واإلدمان

●    قضية العنف
●    التأقلم مع أزمات وطورائ الصحة 

العقلية
●    ما الذي يمكن أن تقوم به العائالت 

واألصدقاء للمساعدة؟ )عربي(
●    الحصول على مساعدة للذين يعانون 

من االضطرابات العقلية )عربي(
●    الحصول على مساعدة لمواجهة 

مشاكل تعاطي المواد المخدرة

درجات تناول املواد اخملدرة
Degrees of Use

يحدد تناول المادة المخدرة بمقياس يعتمد على التكرار، 
والشدة، ودرجة االعتماد.

الفضول ومحدود  بدافع  التناول فيه   جتريبي:�يكون 
مبرات قليلة.

 اجتماعي/ترفيهي: يذهب الشخص للقاء آخرين 
ويكون التناول فيه غير اعتيادي وبشكل غير متكرر وعادة 

ما يحدث مع اآلخرين.

  موقفي:�هناك أسلوب معني للتناول، ويقرن الشخص
 تناول املادة اخملدرة مبوقف معني. فهناك نوعاً ما من

فقد السيطرة، لكن الشخص لم يختبر بعد عواقب 
سلبية.

  ُمكثف: يسمى أيضاً »شراهة« يتناول الشخص مادة
 ما بشكل مكثف. ورمبا يستهلك كمية كبيرة خالل وقت 

 قصير أو ينهمك في تناول مستمر للمادة اخملدرة خالل
فترة ما من الوقت.

  اعتماد:�من املمكن أن يكون جسدياً، نفسياً، أو كليهما
 معاً. ويفسر االعتماد اجلسدي على أنه قدرة اجلسد على 

 احتمال مخدر ما )احلاجة إلى املزيد من املادة إلحداث
 نفس التأثير( أو اعتماد نسيجي )يتغير نسيج اخللية

 بحيث يحتاج اجلسم إلى املادة ليكون متوازناً(. ويكون
 االعتماد نفسياً عندما يشعر الناس بأنهم بحاجة إلى
 تناول املادة في مواقف معينة أو لكي يعملوا بفاعلية.

 وهناك درجات من االعتماد تتفاوت من املتوسط إلى
القهري بحيث يصنف االعتماد القهري على أنه إدمان.  

•

•

•

•

•

جانب  من  يقاوم  ال  عقلي  دافع  إلى  اإلدمان  يشير 
الشخص الذي يتعاطى مواد ضارة مثل الكحول، أو ميارس 
اإلدمان،  فإن  علمياً،  املقامرة.  مثل  سوية  غير  سلوكيات 
عبارة عن اضطراب مصحوب بفقدان السيطرة، وهو رغبة 
أو حاجة ملحة ال ميكن قهرها أو مقاومتها  جتاه مواد مخدرة 
أو سلوك غير سوي، واستعمال مستمر أو تورط بالرغم من 

العواقب السلبية.

التحدث  األنسب  من  جند  اخملدرة،  باملواد  يتعلق  فيما 
من  العديد  يستعمل  حيث  لإلدمان.  املسببة  املواد  عن 
فتناول  إدمانها.  إلى  تؤدي  ال  بطريقة  مواد مخدرة  الناس 
كأساً من النبيذ مع العشاء مرة أو مرتني في األسبوع هو 
تؤدي  ال  األغلب،  بطريقة، على  الكحول  تناول  مثال على 
مخدرة  مادة  استعمال  كان  سواء  مشكلة.  حدوث  إلى 
أو ال، فإن ذلك يعتمد على عدة  ما سيؤدى إلى مشكلة 
والشخص نفسه،  اخملدرة نفسها،  املادة  تتضمن  عوامل، 

والسلوك، والبيئة.

واملشاكل التي من املمكن أن تتطور مع استعمال املواد 
اخملدرة تتراوح ما بني متوسطة وشديدة. فرمبا يختبر شخص 
ما يتناول الكحول بكثرة في مناسبة اجتماعية أثناء عطلة 
نهاية األسبوع من احلني لآلخر آثاراً بغيضة ناجتة عن شرب 
الكحول وضعف طفيف في صحته العامة ولياقته، وزيادة 
في خطر تعرضه لإلصابة أثناء شرب الكحول. لكنه، إذا ما 
ازداد عدد مرات الشرب بشراهة فرمبا يختبر مشاكل أكثر 
وأعراضاً جسدية خطيرة،  عائلية،  خطورة مثل مشاكل 

ومشاكل مالية وصعوبات في العمل.

إن اإلدمان واملواد املسببة لإلدمان موصومة بشكل كبير، 
ونسمع عنها العديد من املفاهيم اخلاطئة. ومن ضمن هذه 
املفاهيم أن اإلدمان يأتي تيجة لضعف أخالقي أو فقدان 
السيطرة أو أنه مجرد مرض طبي بحت مثل أي مرض آخر 

والذي ميكن عالجه بواسطة طبيب.

وفي الواقع، هناك عوامل عديدة تساهم في تناول املواد 
املسببة لإلدمان، وإذا ما اجتمعت هذه العوامل معاً فمن 

املمكن أن تؤدي إلى حدوث اإلدمان.

إن العوامل اخلطرة للمواد املسببة لإلدمان تتضمن:

• استعداداً وراثياً أو بيولوجياً أو نفسياً

•  عوامل نفسية خارجية مثل مواقف اجملتمع جتاه املواد 
اخملدرة )يشمل ذلك املدرسة(، قيم ومواقف من هم في 

نفس العمر أو الطبقة االجتماعية ووضع األسرة.

•  عوامل خارجية مثل مهارات التأقلم واملصادر )مثل 
االتصال ومهارات حل املشاكل(

إن هذه العوامل تؤثر على بعضها البعض، وتتأثر قدرة الفرد 
على التعامل مع الصدمات واملواقف الصعبة بكل هذه 
التمرد تعتبر جزءاً طبيعياً  إن درجة معينة من  العوامل. 
من  أكثر  أو  واحدة  في  السقوط  قابلية  لكن  النمو،  من 
هذه العوامل من املمكن أن يقود إلى تناول مواد مسببة 
لإلدمان بدالً من مجرد محاولة استشكاف عادية. فعلى 
الكحول وال  والداه  الذي يدمن  الطفل  املثال، يعد  سبيل 
ميانع رفقاؤه من نفس العمرفي تناول املواد اخملدرة يكون أكثر 
عرضة خلطر الوقوع في مشاكل نتيجة تناوله مادة مخدرة. 

ورمبا يرى الطفل تناول والديه للكحول كأنه وسيلة للتأقلم، 
ويعضد هذا السلوك من قبل من هم في نفس العمر؛ ومن 
ال يعارضون تناول الكحول.  من ناحية أخرى فإن شخصاً ما 
يظهر عليه عدد قليل جداً من العوامل اخلطرة رمبا تتطور لديه 
مشاكل ناجتة عن تناول مواد مخدرة نتيجة مروره بصدمة 
شديدة. مثالً، فرمبا يصبح، مثالً، معتمداً على دواء وصف له 

بواسطة الطبيب بعد تعرضه حلادث سيارة خطير.

وقد يتعرض أي فرد للمواد املسببة لإلدمان وهى تعلن عن 
نفسها بعدة طرق. حيث تستخدم املواد اخملدرة أحيانا للهرب، 
فمثالً فالشخص الذي تعرض العتداء أو صدمة شديدة رمبا يجد 
أن تناول مادة معينة  يفقده اإلحساس باأللم. في مواقف أخرى، 
فإن تناول مادة مخدرة ما رمبا ينظر إليه على أنه أمراً طبيعي من 
قبل من هم في نفس العمر أو مجموعة اجتماعية ما. وعندئذ، 
إذا كان هناك شخص ما يختبر ضغوطاً متعلقة بالعمل أو 
وضع األسرة، فإن املادة اخملدرة التي سبق له تناولها من املمكن 

استخدامها كوسيلة للتأقلم مع ما مير به.

مخدرة  مادة  تناول  فإن  أيضاً  سبق  ما  إلى  وباإلضافة 
ينشأ عن ظروف متنوعة كثيرة. واملشاكل الناجتة عن تناول 
املواد املسببة لإلدمان بأشكالها املتنوعة ال يختبرها فقط 
أعضاء  يتأثر  ما  وغالباً  اخملدرة.  املادة  يتناول  الذي  الشخص 
األسرة بشكل دائم إذا كان شريك احلياة أو أحد الوالدين أو أي 
أقرباء آخرون يعانون من تناول مواد مسببة لإلدمان. ومن املمكن 
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للحصول على مزيد من 
المعلومات يرجى األتصال 

على الرقم المجاني 
التابع لمركز معلومات 

الصحة العقلية في بريتش 
كولومبيا

أو اإليميل
bcpartners@

 heretohelp.bc.ca
الموقع األليكتروني:��

heretohelp.bc.ca

شركاء متعاونون:
Partners:

جمعية بريتش كولومبيا 
الضطرابات القلق

 Anxiety Disorders
 Association of 

British Columbia

جمعية بريتش كولومبيا للفصام 
العقلي

 British Columbia
Schizophrenia Society

الجمعية الكندية للصحة العقلية، 
لجنة بريتش كولومبيا

 Canadian Mental Health
Association, BC Division

مركز بريتش كولومبيا ألبحات 
اإلدمان

 Centre for Addictions
Research of BC

جمعية فورس لرعاية�صحة 
األطفال العقلية

 FORCE Society for Kids’
Mental Health Care

جمعية أمل جيسي
Jessie’s Hope Society

جمعية بريتش كولومبيا 
الضطرابات المزاج
 Mood Disorders
Association of BC

1-800-661-2121

اعرف احلقائق
Know the Facts

هناك ميل إلى وصم كل من اإلدمان واملواد املسببة 
املعلومات  من  الكثير  وهناك  كبير،  بشكل  لإلدمان 

حولهما. اخلاطئة 

اجملتمعات  في  مألوف  املزاج  على  املؤثرة  املواد  استعمال   إن 
اإلنسانية آلالف السنني. وقد مت إصدار تشريعات عديدة تتعلق 

بتناول اخملدرات وقد مت جترميها فقط في القرن العشرين.

على  يؤثر  منها  والعديد  مخدرة  مواد  نتناول  جميعاً   نحن 
أمزجتنا. سواء كنا نأكل شيئاً مينحنا املتعة )مثل الشوكوال(. 
أو نتمتع بكأس من النبيذ يزيد من قيمة الوجبة الغذائية، أو 
بتناول دواء وصفه الطبيب للسيطرة على األلم نتيجة إصابة 

حديثة، فإن تناول املواد اخملدرة يعد أمراً مقبوالً من احلياة.

 كل املواد اخملدرة لها تأثيرات، والبعض منها ذو مخاطر أكثر 
من غيرها. حيث يقترن هذا اخلطر بعدة عوامل تتعدى خطر 

املادة اخملدرة بحد ذاتها.

 يستطيع العديد من الناس تناول املواد اخملدرة )قانونية أو غير 
أية مشاكل. وعندما  قانونية( بشكل معتدل، بدون اختبار 
تنشأ مشاكل ناجمة عن تناول املادة اخملدرة، فعادة ما يكون 

هناك دور تسببه عدة عوامل أخرى.

 إن الشره في الشراب أثناء عطلة نهاية األسبوع، واإلفراط في 
تناول العقاقير التي وصفها الطبيب، وتعاطي اخملدرات في 
أندية مخصصة لتناول اخملدرات بشكل ُمكثف، وشرب أكثر 
من 5 فناجني قهوة، وتدخني الكوكاكني، كل ذلك من املمكن 

أن يؤدي إلى مشاكل متنوعة ناجتة عن تناول املادة اخملدرة.

•

•

•

•

•

أن تكون هناك كذلك صعوبة بالغة إذا ما كان رئيس العمل 
أو املوظف أو حتى املستأجر لديه مشكلة نتيجة اإلفراط 
في تناول مادة مخدرة. هذا وتأخذ املشاكل التي تنشأ عن 
تناول املواد اخملدرة أشكاالً متنوعة، وال يقتصر تأثيرها على 

الشخص الذي يتناولها فقط.

املواد  تناول  مشاكل  جتنب  حملاولة  الطرق  أفضل  من 
اخملدرة هو أن تكون لديك معلومات كافية. فاعرف  التأثيرات 
واخملاطر املقترنة مبادة مخدرة معينة. وثقف أوالدك بخصوص 
حيث  يعرفون.  ال  ما  حول  الغموض  لتجنب  اخملدرة  املواد 
به  والديهما كمصدر موثوق  إلى  األوالد  العديد من  ينظر 
للمعلومات عن العقاقير، لكن من املمكن أن يتردد الوالدان 

في فتح مواضيع مثل اخملدرات مع أوالدهم. 

إن االستعداد لتنمية عادات جيدة مستدمية هو جزء 
من كل شخص. من احملتمل أن يكون هذا امليل اإلنساني 
وراء كل أنواع اإلدمان. فأحياناً، تكون العادات جيدة. وكذلك 
فإن األساليب التي نتعلمها على مدار الوقت ثم تصبح 
جزءاً من سلوكنا بحيث ال نعود نتذكر أننا قد تعلمناها، 
تساعدنا في حياتنا اليومية.  وبعض من عاداتنا واضحة 
للعيان والبعض اآلخر خفي، فالبعض بسيط واآلخر معقد 
تكوين  أجل  من  استعدادنا  ندرك  أن  األفضل  ومن  جداً. 
عادات واكتساب بعض السيطرة عليها. فنحن في حاجة 
إلى تكوين عادات تناسبنا، وجتنب أو التخلص من العادات 

غير املفيدة.
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مسرد مصطلحات
Glossary

اإلجهاد
 Stress 

ردة فعل نفسية للجسم نتيجة وقوعه حتت ضغط ما في وقت ما. 
فرمبا تأتي هذه الضغوطات من داخل اجلسم )من مشاعر، وإدراكات، 
ومواقف، وعقائد( أو من مكان ما من البيئة )التعرض للحرارة/البرد، 

والضوضاء، أو أن شخصاً ما يصرخ في وجهك(.

اإلدمان 
Addictions  

اضطراب يصاحبة فقدان السيطرة، ودافع ال يقاوم جتاه مادة مخدرة 
أو سلوكيات معينة، وتناول مستمر أو دوري على الرغم من العواقب 

السلبية.

املادة اخملدرة 
Substance 

عامل كيميائي يستخدم بقصد إحداث تغيير في املزاج أو السلوك 
)مادة ذات مفعول نفسي(. وتشمل أيضاً األدوية التي يصفها الطبيب 
و السموم، والذيفان، واملذيبات الصناعية، ومواد أخرى رمبا يتعرض لها 

شخص ما بدون قصد ذات تأثير على اجلهاز العصبي والتي رمبا تؤدي 
إلى اضطرابات سلوكية أو إدراكية.

املواد املسببة لإلدمان/اإلدمان الناجت عن تناول مادة 
كيميائية/إدمان الكحول وتعاطي اخملدر 

Substance Use Problem/Problem Substance Use/
Problem Alcohol and Drug Use 

أي مشاكل جسدية، أو نفسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية تتعلق 
بتناول مادة نفسية املفعول. فاملادة ذات املفعول النفسي هي أي مادة 

تؤثر على املخ بشكل ما مما يؤثر على الوعي.

نادي اخملدرات
 Club Drugs

مصطلح عامي يشير إلى مواد مخدرة شائعة االستعمال بني 
صغار السن في نوادي الرقص واحلفالت. بالرغم من إن الكحول، 
والتبغ، و الكانابيس )مثل القنب الهندي واحلشيش( هم األكثر 

استخداماً في مثل هذه األماكن، فإن »نادي اخملدرات« عادة ما يعني 
مواد مخدرة مثل اكستازي، وامفيتامني، وجاما هيدروكسي بوتيرات، 

وكيتامني.




