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كيف تساعد المتعاطي 
والمدمن على تحقيق 

االمتناع عن المخدرات؟

التكفل بالمدمن

االقالع:  عىل  املدمن  ملساعدة  طرق  أو  تقنيات  ثالثة  هناك 

من  والوقاية  السلويك،  االدرايك  العالج  التحفيزية،  املقابلة 

االنتكاس

عىل  مركزة  توجيهية  طريقة  هي  التحفيزية:  املقابلة   .1

للتغيري  والداخلية  الذاتية  الدوافع  تطوير  أجل  من  املدمن 

الذي  التناقض  وحل  استكشاف  عىل  مساعدته  خالل  من 

يعيشه. وتعتمد هذه الطريقة عىل التقمص العاطفي، تطوير 

االختالف، التعامل مع املقاومة وتعزيز الكفاءة الذاتية.

الذي يحرتم  � التفاعيل  االنصات  العاطفي: وهو  التقمص 

خطاب الشخص ويحاول فهم معاناته وما يفكر به  وتقبله 

بدون الحكم عليه أو احتقار تناقضاته. 

الذي  � تطوير االختالف: يجب عىل املدمن أن يكون هو 

هو  التغيري  لهذا  والدافع  التغيري،  أجل  من  الحجج   يقدم  

االحساس بالتناقض بني السلوك الحايل وما يريد أن يصبح عليه 

التعامل مع املقاومة: يجب تجنب الدعوة اىل التغيري وحثه  �

عليها، ألن من الرضوري ان يشعر املدمن أنه هو صاحب األجوبة 

والحلول، وال نحاول معارضته أو استفزازه أو االستهزاء به. 

اختياراته  � يف  الشخص  تدعيم  الذاتية:  الكفاءة  تعزيز 

للتغيري، ويف قدراته عىل هذا التغيري. 

املريض  وكل هذا يخلق تحالف عالجي وعالقة مهنية  بني 

الفريقان عىل  الثقة ومن هنا يتفق  املعالج   يف جو من  و 

أهداف العالج

االدمان ظاهرة خطرية تتكاثر بشكل رهيب يف العامل بأرسه، واملغرب كذلك يشكو من هذه الآلفة. انها ظاهرة متفشية 

بوجه الخصوص يف فئات املراهقني والشباب من الجنسني " رجال ونساء املستقبل".

وملحاربة هذه اآلفة يجب تظافر الجهود لجميع القطاعات "األرسة، الصحة، التعليم، الشبيبة والرياضة، ادارة السجون، 

املجتمع املدين..."

ويف هذا املجال يجب عىل أطر الصحة من أطباء عموميني وأخصائيني وممرضني أن يساهموا بدور فعال وايجايب ملساعدة 

هؤالء املدمنني من أجل االقالع عن استهالك هذه املواد السامة التي تدمر العقل والجسد، وكذلك مساهمتهم يف توعية 

استعامل هذه  لهم حتى ال يسقطوا يف  والنصح  التحاور معهم  بعد، من خالل   يتعاطوا  مل  الذين  واملراهقني  األطفال 

املخدرات ال سيام أنهم يعيشون وسط هؤالء املدمنني، وذلك بتنظيم ندوات، وعرض أرشطة وصور ان أمكن ذلك من 

أجل التوعية والتواصل و الحوار البناء.

ونعرف جميعا أن البداية تكون غالبا مع األصدقاء للضحك والرتفيه والتجربة او يف بعض األحيان مللء الفراغ أو للهروب 

من املشاكل األرسية او املدرسية، ورويدا رويدا يصبح استعامل هذه املواد يف املناسبات ونهاية األسبوع والعطل ومن 

هناك يتطور عند البعض اىل استهالك يومي ثم اىل العبودية وعدم القدرة عىل التخيل عنه.

وهذا يجعلنا نفهم أن االدمان لقاء بني شخص، مادة ومحيط: 

ͳ  ......الشخص مبكوناته: الوراثية، البيلوجية، الفزيلوجية، الشخصية

ͳ ......املادة مبكانتها يف املجتمع: وفرتها، مثنها، تأثريها عىل العقل وعىل الجسد

ͳ +++املحيط: األرسة "مشاكلها، استهالكها..." املجتمع "الهشاشة، الفقر، الثقافة..." األصدقاء

ولهذا يجب أن يكون التكفل باملدمن تكفال بيولوجيا ونفسيا واجتامعيا لنضمن شفاء دامئا
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يركز  الذي  العالج  من  نوع  هو  املعريف:  السلويك  العالج   .2

عىل تغيري السلوكيات واألفكار السلبية والخاطئة التي تسبب 

وحول  وسلوكه  الشخص  حارض  عىل  ويركز  نفسية،  مشكلة 

املطلوبة  القدرات  تنمية  هو  الهدف  وخصائصه،  مهاراته 

لتخطي االدمان والصعاب النفسية، والحصول عىل سلوكيات 

جديدة يجد فيها راحته.

املتابعة  الرجوع: وهي فرتة  الوقاية من االنتكاس "عدم   .3

عىل  الحفاظ  هو  والهدف  املخدرات  عن  االقالع  بعد 

السلوكات الجديدة املكتسبة خصوصا يف لحظات الضعف أو 

الظروف الخطرة " كلقاء مع صديق مدمن أو حدوث مشكلة 

هذه  باستحضار  واالستهالك  الرتاجع  وتجنب  األرسة...."  مع 

السلوكات الجديدة "كرياضة ،  صالة ، موسيقى، مطالعة..."

نستخدم هذه الوسائل وهذه التقنيات حسب املرحلة التي 

حسب  مبراحل  مير  السلوك  تغيري  فعال  املدمن،  فيها  يوجد 

ديكلمنتي وبروشسكا

املدمن  يكون  االعجاب.  مرحلة  األولى:  المرحلة 
معجب بسلوكه وال يفهم خوف اآلخرين عليه، وال يشعر بأنه 

يف خطر وأنه ال ميكنه السيطرة عىل االستهالك وقتام شاء.

يأيت  ال  غالبا  ألنه  صعب  التدخل  يكون  املرحلة  هذه  يف 

للعالج من تلقاء نفسه وامنا تحت الضغط "من طرف والديه 

نستعمل  ذلك  ومع  القضاء...."،  أو  األمن  من  مبعوث  أو 

معرفته  مدى  عن  ونسأله  محاورته  "نحاول  التحفيز  تقنية 

باملخدرات وأرضارها وما ميكن أن يحصل عىل املدى القريب 

والبعيد، ونحاول أن نصحح له بعض األفكار الخاطئة ونوافقه 

عىل ما هو صحيح منها...."  

عليه، من خالل  االمتناع  واملحافظة  لتحقيق  املريض  تحفيز 

الدخول يف برامج املعالجة ومن خالل عقد العزم عىل تغيري 

منط الحياة وإحداث تغيريات جيدة. 

نية  "توجد  التأمل  مرحلة  الثانية:  المرحلة 
يشعر  ال  ولكن  مشكلة  لديه  أن  املدمن  يدرك  التغيير". 

بالقدرة عىل االمتناع أو ال يتخيل حياته دون استهالك 

يف هذه املرحلة ميكن استخدام تقنية التحفيز واالنشغال عىل 

بدارسة  يعني   "1977 ومان  القرار"جانيس  مبيزان  التناقض 

ايجابيات وسلبيات االستمرار يف التعاطي عىل املدى القصري  

عىل  االستهالك  إيقاف  وسلبيات  وايجابيات  البعيد،  واملدى 

البدائل.  يف  والنظر  التحاور  الطويل.  واملدى  القصري  املدى 

التعاطي،  سلوك  وتحليل  املخدرات  عىل  املعلومات  اعطاء 

ورمبا استخدام كتيب ميلء يوميا من طرف املدمن بخصوص 

الكميات التي يستهلكها. كذا إعادة تقييم أهداف الحياة

المرحلة الثالثة: االستعداد. يتخذ املريض قراراإلقالع 
ويبحث  املشورة،  ويطلب  باالستفسار،  للتغيري  ويستعد 

يختار  لإلقالع.  إليجاد حلول  األفكار  ويقدم  املعلومات،  عن 

ويخطط ويستخدم اسرتاتيجيات خاصة به من أجل التغيري. 

ينوي التغيري يف املستقبل القريب ويحدد التاريخ.

الذي من  املعريف  السلويك  النهج  املرحلة نستخدم  ويف هذه 

أهدافه: تعزيز دوافع اإلقالع وتطوير مهارات العيش بدون 

املخدرات ]كليرب وآخرون. 2007[

االقالع".  في  "الدخول  العمل  الرابعة:  المرحلة 
هنا فوائد اإلقالع عن املخدرات تفوق فوائد متابعة االستهالك 

الحاالت  مواجهة  تدريجيا  املريض  يتعلم  االنسحاب،  أثناء 

تعريف  املشاكل:  حل  يتعلم  لالستهالك.  أكرث  تدفعه  التي 

املشكلة، الحلول املختلفة املقرتحة وبيان مزايا وعيوب لكل 

حل، واختيار وتقييم الحل. العالج املعريف السلويك يهدف اىل 

منع االنتكاس يف هذه املرحلة )منوذج مارالت(، االنتكاسات 

تحصل يف بعض الظروف العاطفية والوجدانية مثل الغضب 

املرتبطة   والطقوس  واألشخاص  األماكن  القلق.  أو  والخجل 

أوبراين  ]مارالت،  املدمن  عند  أيضا  حنني  تخلق  باملخدرات 

حتمية   ذلك  يف  مبا  املختل،  التفكري  تغيري  يجب   .]2003

االستهالك. غالبا ما يحدث اكتئاب  بعد اإلقالع ومن الرضوري 

اضطرابات  وجود  وأن  خاصة  الفطام  بعد  املزاج   تقييم 

االكتئاب قد يكون سبب يف االنتكاسة.

االقالع/  وضع  على  الحفاظ  الخامسة:  المرحلة 
توطيد النتائج. تنمية املهارات املكتسبة. منع االنتكاسة. 
املشرتك  االعتالل  عالج  آخر.  نوع  من  ادمان  حدوث  منع 

كاألمراض النفسية، وخاصة االكتئاب. اعادة التأهيل النفيس 

واالجتامعي.

يف هذه املرحلة نستعمل تقنية الوقاية من االنتكاس "مارالت 

ترتبط  األحداث  من  سلسلة  خالصة  االنتكاسة  وكوردن". 

مع تأثري تراكمي. يجب أخذ االنتكاسات  كخطوات يف نهج 

االقالع )نجاح مؤجل(. وكل هذا يكون بزيادة الكفاءة الذاتية 

والتدريب عىل املهارات االجتامعية والعمل عىل تعزيز الثقة 

والقيام  والبحث  الحياة  أسلوب  تغيري شامل يف  بالنفس مع 

الجدول  إدارة  تحسني  ومجزية:  لالهتامم  مثرية  بأنشطة 

الزمني مللء الفراغ املتكرر بعد التوقف عن املواد املخدرة. 

مستقل.  أصبح  املريض  اإلنجاز.  السادسة:  المرحلة 
كيفية  ويعرف  العالية  الخطورة  ذات  األوضاع  مع  يتأقلم 

استخدام تقنيات التفاوض. يراكم األدلة عىل النجاح، والثقة 

باملايض  ذكر  إذا   النقد  عىل  والرد  قبول  يعرف  النفس.  يف 

املتعلق باملخدرات. قادر عىل إيجاد الحلول واملوارد. شعور 

كبري بالفعالية الشخصية. 

الخالصة
 30 أو   20 اىل   8" تتطلب عدة جلسات  األساليب  كل هذه 

بالخصوص  دقيقة   45 اىل   30 من  متتد  جلسة  وكل  حصة" 

العالج ممكن ولكن طويل ومكلف،  اذا   ، املراحل األوىل  يف 

لذا تظل "الوقاية خري من العالج"  وهذه الوقاية مسؤولية 

الجميع.

كيف تساعد المتعاطي والمدمن على تحقيق االمتناع عن المخدرات؟


