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 «. اإلدمان لدى المرأة في المجتمعاإلطار المفاهيمي لظاهرة »  :األولالمحور تدخل ضمن   
 

 
 

 
 
 
  الكلمات المفتاحية:   
 .األمن النفسيالحاجات ، ، النسقي  اإلطار،  المفاهيمي اإلطار ، اإلدمان      

 :المقدمة
المشاكل وتتفاقم الصعاب ويضيع الفرد في خضّم الحياة، يجد نفسه أمام مفترق الطرق، فإّما إختيار  لما تكثر

ّما الوقوع فريسة  فاإلدمان غالبًا ما يكون . «إدمان»المجابهة والصبر واإلنتصار على التحّديات المفروضة عليه، وا 
إلنسان ويسيطر عليه وُيحيله ضحّية تجلد نفسها أو نفسّي أو تربوّي ضاغط، وسرعان ما يتمّلك ا اجتماعيلسبب 
كثيرة هي المواد أو حتى التصّرفات التي قد ُيدمنها الشخص، من حيث يدري أو ال يدري، حتى يصبح في  .بنفسها

ن إختلفت الظروف واألسباب  النهاية ال حول له وال قّوة بيد أّن الرجال والنساء معّرضون سواسية لهذه اآلفة وا 
من جهة أخرى، يلعب العامل النفسي دورًا كبيرًا في اإلنغماس في آفة اإلدمان، كونه يؤثر مباشرة على  .واألنواع

المعالجة النفسية على خدمة كّل َمن يشعر بأنه ال يستطيع تخّطي  اختصاصيولذلك، يعمل . التفكير والتصّرف
نفسّية وحتى  جتماعيةااإلدمان آفة و  .الصعاب وحيدًا، على أمل مساعدته قبل أن يتحّول نحو الخيار الخاطئ

وهي حالة مرضّية تمنع الشخص من السيطرة على زمام األمور في حياته الشخصية والعائلية والعملية  جسديه
 .فهو يدّمر كّل شيء . والمهنّية واالجتماعية

 ط، العديد من األطباء بقي االعتقاد الشائع في فترة الثمانينيات والتسعينيات أن مشكلة اإلدمان ذكورية فق
وعلى الرغم من أن العديد من . دفع ذلك األهالي للسكوت على مرض بناتهن باإلدمان بداًل من عالجهن

األبحاث و الدراسات أثبت أن كال الجنسين عرضة لإلدمان، إال أن الصورة النمطية انتقلت من جيل إلى 
تسيطر عليها سلوكيات سلبية مرتبطة بمرض  حيث. ال يعترف األهالي أن الفتاة المدمنة، كالشاب آخر

فهم ال يحاسبونه إذا تأخر . لكن المجتمع يكون أكثر تقبالً لهذه السلوكيات إذا صدرت عن الرجل. اإلدمان
خارج المنزل أو تمرد على عادات المجتمع وبدأ بالتدخين لذلك فإن معظم األسر، ال سيما المحافظة منها، 

ما يجعل األهل يفكرون . ات مدمنات، أو حتى من باقي أخواتها وأفراد أسرتهاترفض ارتباط أبنائها بفتي
رسالهن لتلقي العالج في مصحة مختصة  .مرارًا قبل اإلقرار بمرض بناتهن، وا 
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 :اشكالية البحث -01
نسانية أال وهو ظاهرة إلجتماعية و اإلبميدان العلوم امرتبط موضوًعا في غاية األهمية  البحث يناقش هذا        

، أثر إيجابا أو ..(إجتماعية ، إقتصادية) فالتطور السريع الذي شهدته الجزائر في عدة مستويات . اإلدمان عند المرأة 
يمتثل لها ، و كذا المنظومات السلوكية التي كان الجميع .. (قيم المجتمع و أخالقه) جتماعية إلسلبا على المعايير ا

نحراف في مجاالت متعددة منها ظاهرة لعل من أهمها االدمان عند المرأة في إلمما أدى إلى ظهور بوادر اإلجرام وا..
 منها ينجو يكاد وال ، الراهن الوقت في تمعاتلمجا تواجه التي المشاكل أعقد من هذه الظاهرة  حيث تعتبر. الجزائر

 و في غياب إحصائيات دقيقة جـــدا  و ضبابية كبيرة عن نسبة النساء المدمنات نامًيا، أو متقدماً  كان سواء مجتمع أي
هذا من جهة و من جهة -رغم أنها قديمة قدم البشرية –التي طالما اعتبرناها غريبة و دخيلة على مجتمعنا الجزائري  

دراسة نفسية اجتماعية من منظور  دمانالمرأة و اإل» أوردت الباحثة رشا عبد الفتاح في دراستها  المعنونة أخرى 
على أنه و بالرغم من تعدد النظريات السيكولوجية التي حاولت تفسير ظاهرة اإلدمان عند المرأة  ،«التحليل النفسي 

 Froschو يوضح لنا . خاصة إال أن الصياغات السلوكية و التحليلية تشكل االتجاه السائد في مجال علم النفس 

، أن التقدم و التطور في الفهم  التحليلي النفسي « الرؤية التحليلية لإلدمان»  ، كذلك  في عمله المعنـون )9191(
لإلدمان يلخص لنا تاريخ نظرية التحليل النفسي ، فبينما كان اهتمام  التحليل النفسي منصبا في أول األمر على 

هتمام حاليا  بظاهرة اإلدمان أصبح ينصب على عجز األنا  و إلالمرحلة الفمية و على الدوافع الليبيدية األخرى، نجد ا
 .عدم القدرة على التحكم في النوازع العقابية للذات 

في أعمالهما إلى أن استخدام مخدر ما بعينه قد  ،)Khantzian & Schneider )9191لقد أشار كل من       
،الذي يساعده على تحقيق األمن النفسي و التغلب على ...يكون وسيلة لعالج الذات الذي يختاره المتعاطي للعقار أو 

دمانية بصفة عامة على أنها أمراض ذكورية ،لكن إلعلى اعتبار أنه كان ينظر لالضطرابات ا...اآلالم النفسية
الطبي النفسي و االجتماعي في السنوات  األخيرة قد بدأ في التعرف على مشكالت تعاطي  العقاقيــر  و  المجتمع

أن هناك ،Lane et Al  (9111)المؤثرات النفسية لدى المرأة و التركيز عليها  و أخذها مأخذ الجد  حيث و جد 
و هو نفسه تقريبا ماخلصت  له العديد من .نة س 44 – 51تزايد كبير في نسبة عدد النساء المدمنات في فترة السن 

 (.6001)، سهير عبد المنعم (5991)،أحمد محمد درويش (5995)الدراسات منها دراسة عبد اهلل عبد الغني 
  %14.46،وجد أن نسبة الطالبات  المتعاطيات للمهدئات تبلغ (5991)ففي دراسة مهمة قام بها مصطفى سويف ..

، بينما تبلغ نسبة تعاطي و شرب الطالبات للمسكرات  %51.50، ثم المنشطات  %41.11يليها انتشار المنومات 
 %00.40، و أخيرا المخدرات الطبيعية  %01.40، و نسبة الطالبات المتعاطيات لألدوية النفسية  %01.51نسبة 

جميع المستويات  إلى جانب كذلك أن ظاهرة االدمان لم تصبح حكرا على فئة أو طبقة معينة بل انتشرت على
االجتماعية و التعليمية تحددها الكثير من العوامل و األسباب و هذا ما بينته العديد من الدراسات منها على 

، كارل كوفيــــــن و بوفيزجونغ (6009)، فانيسا هيموفيتش ووليام كرانو ( 6002)الخصوص دراسة كليفورد بورمان 
 ..،(6055)، جيرمي اركيس (6055)

بما أن المرأة تعتبر المكون األساسي لألسرة و المجتمع و أي شيئ يصيبها في سالمتها و نفسيتها  هو بمثابة  و     
و نظرا لهذه . (داخليا و خارجيا)  مساس بالكيان األسري و المجتمعي  برمته كونها يجب أن تحضى بالحماية

النفسية ، االجتماعية ،القانونية ، )  جاالتاألهمية ، كان إهتمام الباحثين و المتخصصين في العديد من الم
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ومع قلة الدراسات األمبريقية التي اهتمت بالموضوع  بالجزائر ، كان لزاما على الباحثين الوقوف عند ، ..(اإلعالمية 
و في هذا اإلطار تدخل هاته المداخلة المقترحة محاولة اإلجابة على بعض ..هذه الظاهرة بالبحث و التقصي 

لظاهرة االدمان لدى المرأة في   طار المفاهيميإلامحطات أراها أساسية في تناول محور  05ات من خالل ستفهامإلا
 :و هي المجتمع 

o  بهدف االحاطة  بهذه الظاهرة و تبيان « في عجالة ، ظاهرة إدمان المرأة (تاريخها) تأريخ » : المحطة األولى
و خاصة  عندما ندرك ..تاريخية و في العديد من البلدان أنها ليست وليدة الحاضر فقط و إنما لديها مرجعية 

أن التناول اإلعالمي لظاهرة إدمان المرأة  في الجزائر و باحتشام  محاوال الخروج من دائرة الطابوهات 
 االجتماعية تقريبا كان في السنوات األخيرة وفقط ، 

o   في اعتقادي أن هذا الركن مهم « ى المرأة تحديد أشكال  و محددات ظاهرة اإلدمان  لد» : المحطة الثانية
 .جدا بهدف فهم أعمق ظاهرة اإلدمان  لدى المرأة كما يجب 

o  السياق النسقي لظاهرة اإلدمان  لدى المرأة  ضرورة االهتمام باإلدمان عند المرأة كمتغير » : المحطة الثالثة
كذلك مهم جدا بهدف الفهم األعمق كون في اعتقادي أن هذا الركن  « ( نتيجة) مستقل و ليس كمتغير تابع 

ظاهرة ظاهرة اإلدمان  لدى المرأة الجزائرية موجودة في سياق عام بحيث أننا نفهمها عند إدراكنا لمفاهيم 
 :صو صخلا ىلع اهنم..السياق العام من خالل ادارك دور كل العوامل التالية في إحداث هذه الظاهرة

  االجتماعي في أي مجتمع عوامل التغير القيمي  و الحراك.. 
  الجوانب النفسية و أهمية علم النفس المعرفي في معرفة الدوافع التي تقف خلف سلوك

 (..اثبات الذات ، الهروب،) الفرد 
  الجانب األنثروبولوجي.  
  التنشئة االجتماعية.. 
  انتقال اإلنسان من المجتمع األمويMaternal نقل ، إلى المجتمع األبوي و ماصاحبه من

 ..جميع الملفات لعالم الرجال و ظهور مالمح الثأر و االنتقام
 وسائل اإلعالم.. 
  المشرع... 

 .أهداف البحث  -00
o الوقوف على تاريخ ظاهرة اإلدمان كنوع من االنحراف الممتد تاريخيا و ليست وليدة الحاضر. 
o  متعددة نفسية، اجتماعية خاصة لقلة دراسة ظاهرة اإلدمان كنوع من االنحراف االجتماعي ، من زوايا

 .الدراسات في هذا الجانب 
o الوقوف عند مختلف أركان ظاهرة اإلدمان بصفة عامة و ادمان المرأة بصفة خاصة في الجزائر. 
o  عن عوامل .. البحث أكاديميا بمعية متخصصين في علم االجتماع وعلم النفس، األطباء ،علماء الدين

في الوسط االجتماعي و آليات التقليل من إنتشارها عن طريق فهمها و فهم وأسباب انتشار هذه األفة 
 .طار النسقي التي توجد فيهإلا
o تنسيق جهود مختلف األطراف لفهم ظاهرة اادمان المرأة في مجتمعنا والوقوف على حجمها الحقيقي. 
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 .أهمية البحث  -00
 بشـكل اسـتفحلت وتفشـت األخيـرة اآلونـة فـي أنهـا ذكـرهيجـب  مـا لكـن اإلنسانية، قدم وقديمة موجودة آفة اإلدمان   
 من الجانب اإلعالمي و النفسـي، خاصة الشاغل والشغل الساعة جعلها موضوع ما لالنتباه، وملفت رهيب و كبير
المدمنين حسب اإلحصـائيات الرقميـة التـي مـا  عدد تزايد خالل من وذلك األصعدة، في كافة بالغة أهمية أكسبها ما

 .هذه اآلفة على اإلعالم تركيز وأيضا .في المناسبات الرسمية فتأت تقدم
قضية اإلدمان تأتي في مرتبة متقدمة من سجل الهموم العربيـة ، بعـد قضـية التخلـف والتنميـة، التـي تهـتم بهـا كافـة ف

عيـة مشـكلة اإلدمـان ليسـت مشـكلة أمنيـة فحسـب، بـل هـي مشـكلة اجتما كـون .الدول العربية اإلسالمية على السـواء
واقتصــادية، وصــحية ونفســية، ودينيــة وتربويــة وثقافيــة، وبالتــالي فهــي تــدخل فــي نطــاق اهتمــام معظــم أجهــزة الدولــة 
ومؤسســــاتها، وبالتــــالي يجــــب أن يخطــــط لهــــا مركزيــــًا، وأن يــــتم عالجهــــا فــــي إطــــار خطــــة قوميــــة شــــاملة  للتنميــــة 

 العـام التوازن واالستقرار الختالل أدى الذي الشيء األفراد ، لدى حالة الخوف من زاد ماو .االجتماعية واالقتصادية
 عـن المترتبـة فاآلثـار فئـة مهمـة بـالمجتمع و هـي النسـاء، تمس والسلوكيات األفعال هذه أن باعتبار المجتمع داخل

 ممــا دفــع  .ســتؤثر المحــال ســلبا علــى جــودة الحيــاة األســرية.. اجتماعيــا ، نفســيا و صــحيا كبيــرة جــدا هــذه األفــة
علـى ضـرورة مواجهـة هـذا الخطـر الـدعوة ..من المتخصصين مـن رجـال الـدين والتربيـة والطـب وعلـم الـنفس كثير بال

 .، قضت عليها آفة اإلدمانوأكدوا على أن أي دولة إن لم تقض على الداهم على مستوى الوطن العربي، 
 .مصطلحات البحث  -00
 :(Addiction) االدمان 5 -04

لدى الشخص، وغير قابلة للسيطرة عليها أو التحكم بها من قبله، لتناول مادة  يعرف اإلدمان بأنه حاجة قوية
، مما يحوله إلى أهم شيء في حياة ..أو القيام بسلوك محدد مثل القمار  األنترنيت ،معينة مثل المخدرات ،

 .المدمن، ويؤثر على دراسته أو عمله أو حياته العائلية والزوجية
كما  ويعتقد أن اإلدمان يبدأ عندما يستعمل الشخص مادة معينة مثل الخمر للحصول على االسترخاء والمتعة،

، وعند بعض األشخاص فإن هذه العملية تتكرر للحصول على ..ينطبق هذا على الممارسات مثل القمار 
دوث تغيرات كيميائية في دماغ ومع ح .والمرتبط بهذه المادة أو هذا السلوك" جميال"الشعور الذي يعتبرونه 

المدمن، يأخذ تعاطي هذه المواد وممارسة هذه األنشطة نمطا أكثر شدة وتكرارا، مما يقود إلى أضرار جسدية 
مثل )ونفسية، وشيئا فشيئا يبدأ الجسم والدماغ بالتعود على هذه المواد أو هذا السلوك، وال تعود نفس كمية المادة 

و على  .ضيه في ممارسة السلوككافيا للوصول إلى نفس المستوى من اإلثارة والمتعةأو الوقت الذي يق( الخمر
 :العموم يمكن تحديد هذا المصطلح كما يلي

 .. طبيا 04-5-5
مؤثر كيميائي طبيعي أو صناعي من خارج جسده حتى   يصف المدمنة بأنها من أعتاد حتى أعتمد علي» 

 «... أصبحت خاليا جسدها ال تستطيع العيش بدون تعاطيه 
حالة ناتجة من استعمال مواد مخدرة بصفة مستديمة بحيث يصبح الفرد .. »ويعرف آخرين اإلدمان على انه 

ول على األثر نفسه وهكذا يتناول معتمدا عليها بشكل نفسي وجسدي مع وجود احتياج إلى زيادة الجرعة للحص
المدمن جرعات تتضاعف في زمن قصير حتى يصل إلى التسبب بضرر الجسم والعقل فيفقد الفرد القدرة على 
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القيام باألعمال والواجبات اليومية في غياب المادة المستخدمة وفي حالة التوقف عن استعمالها تظهر أعراض 
 «... وقد تؤدي إلى الموت ” سحابأعراض االن“نفسية وجسدية خطيرة وهي 

كل من تعود تناول مادة محددة لها أثار علي الجهاز العصبي ويعجز عن التوقف عن .. »أن المدمن هو 
تناولها ثم ترتب عن ذلك تغير في حالة الوعي مما يؤدي إلى إعاقة عن ممارسة واجبات الحياة العادية 

إفساد العالقات االجتماعية إضافة إلي حدوث مضاعفات وخاصة عن االنجاز في العمل كما يترتب عليه 
 .«..تؤثر على الصحة الجسدية أو النفسية أو االجتماعية 

 ..نفسيا  04-5-5
، وهو عبارٌة عن حالة نفسية،  (Addiction)يعرف باللغة اإلنجليزية بمصطلح .. » عبارة عن  اإلدمان

القيام بشيء ما من أجل تحقيق الراحة النفسية، كالتعود على وسلوكية تؤثر على اإلنسان، وتجعله يرغب في 
عادًة . تناول طعام معين بشكل دائم، أو غسل اليدين المتكرر، وغيرها من العوامل األخرى المؤثرة في اإلدمان

ي يرتبط المفهوم العام لإلدمان من التعود على تناول جرعات زائدة من أدوية معينة، أو أنواع من األعشاب الت
تحتوي على مواد مخدرة، أو شرب كميات كبيرة من مواد كحولية، وهذا ما يؤدي إلى تحول اإلدمان إلى مرٍض 
شديد، يدفع اإلنسان إلى القيام بأي شيء من أجل تحقيق الراحة العقلية، والنفسية التي يريدها من اإلدمان، 

 ..«..ضية عنده، مما يؤدي إلى وفاته  وعند التأخر في عالج المدمن قد ينتج عن ذلك تطور الحالة المر 
اضطراب سلوكي يظهر تكرار لفعل من قبل الفرد لكي ينهمك بنشاط معين .. » كما يعرفه البعض على أنه 

العوامل التي تم اقتراحها ،بغض النظر عن العواقب الضارة بصحة الفرد أو حاالته العقلية أو حياته االجتماعية 
 ..«..، بيولوجية، دوائية واجتماعيةوراثية  كأسباب لإلدمان تشمل عوامل

 :.. أنواع االدمان 04-5-5
 ..اإلدمان أنواع متعددة منها ما هو سلوكي وما هو مادي 

 اإلدمان السلوكي: Behavioral Addiction 
اإلشارة هنا إلى أن بعض أو ما يمكن وصفه بالسلوك القهري الذي ال يستطيع الشخص مقاومته، مع 

لكن في المقابل، ُيعتقد أن التأثير . األطباء ال يعتبرون السلوك هذا إدمانا ألنه ال يرتبط بتعاطي مواد
المتكرر الذي يطلبه الشخص عبر القيام بالسلوك ناجم عن حدوث تغيرات كيميائية في الدماغ تشبه 

 .التي تحدث مع إدمان المواد
 اإلدمان المادي Substance Addiction  

ماهية المواد التي تؤدي لإلدمان؟ المواد التي المتمثل في تعاطي المواد المخدرة ويلوح في األفق سؤال عن 
 :تؤدي لإلدمان هي مواد تتوافر فيها اآلتي

 تكون لها صفة التحمل بمعنى أن المريض ال يثبت على جرعة واحدة وفي حاجة دائمة لزيادة الجرعة -
ي لها ما يسمى أعراض االنسحاب وهي أعراض تنتاب الفرد في حالة عدم حصوله على المادة وه -

 ..مجموعة أعراض مرضية خطيرة تدفع المريض المدمن إلى سلوكيات خطيرة 

    : (Dependencee).االعتماد  06 -04 

وتتسم بصدور  ،  ومادة نفسية ،هو حالة نفسية وأحيانا تكون عضوية تنتج عن التفاعل بين الكائن الحي 
او سلوكيات تحتوي دائما على عنصر الرغبة القهرية في ان يتعاطي الكائن مادة نفسيه معينة على  ،استجابات
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وذلك لكي يخبر الكائن أثارها النفسية وأحيانا لكي يتحاشى ( أي من حين ألخر )أساس مستمر او دوري 
وقد أوصت  ،أكثر ويعتمد الشخص على مادة او  ،وقد يصاحبها تحمل او ال يصاحبها  ،متاعب افتقادها 

 .والتعود ،هيئة الصحة العالمية باستخدام مصطلح هو االعتماد كبديل لمصطلحي االدمان
 : أقسام االعتماد على العقاقيــر

 Psychological Dep :اعتماد نفسي_ أ
ار بصفة هي الحالة التي تنتج عن تعاطي العقار والشعور باالرتياح واإلشباع مما يولد دافعا نفسيا لتناول العق

 .لتحقيق اللذة ( غير متصلة)متصلة او دورية 
 Physical Dep اعتماد عضويه_ ب

هي حالة تكيف الجسم وتعوده على العقار مما يظهر اضطرابات نفسيه وعضويه شديدة عند المتعاطي عندما 
 .يتمنع فجاة عنه 

 " العقاقير المنبهة" االعتماد االمفيتاميني _ جـ
مي الى المجموعة المواد الطبيعية او تؤثر على الجهاز العصبي المركزي وتؤثر على هي العقاقير التي تنت

  .. ماندالنشاط العقلي وهي المسببة لال
تفسير االعتماد على المخدرات بربطة بين الدراسات الطبية واإلجرامية  : Handdon وقد حاول العالم

  : واالجتماعية وقسمها لثالث فئات
, هو عبارة عن االعتماد الناتج من تناول العقار المخدر في المناسبات االجتماعية : اعي االعتماد االجتم_ أ

 . وتتناول بغرض الترويح والتسلية االجتماعية مع األصدقاء مثل تعاطي الحشيش
مثال عندما يصف , عندما يكون المتعاطي للعقار ضحية لتصرفات اآلخرين: االعتماد غير االختياري_ ب

 .ولكن دون إشعار المريض( المخدرة)ء له مضاعفاته الجانبية الطبيب دوا
هو االعتماد الناتج من تناول عقار مخدر يبدأ تعاطيه في مناسبات اجتماعيه ويخلق : االعتماد أالنحرافي _ ج

_ الهروين_األفيون ) وغالبا ما يكون العقار غير مقبوال اجتماعيا مثل ..نوعا من االعتماد الجسمي او النفسي 
 .ويؤدي إدمانهم لحدوث اثأر سلبيه على الحياة االجتماعية للمدمنين( الكوكايين

 :التنشئة  05 -04
 -تلك المادة العضوية -االنسان   هي االهتمام بالنظم االجتماعية التي من شأنها أن تحول التنشئة االجتماعية

بفضلها األطفال  وهي عملية يكتسب .المجتمع على التفاعل واالندماج بيسر مع أفراد إلى فرد اجتماعي قادر
حسين رشوان  الحكم الخلقي والضبط الذاتي الالزم لهم حتى يصبحوا أعضاء راشدين مسؤولين في مجتمعهم

لمستقبلية فالتنشئة االجتماعية حسب المفهوم االجتماعي ما هي إال تدريب األفراد على أدوارهم ا (.5991)
 المجتمع  ، وَتلقنهم للقيم االجتماعية والعادات والتقاليد والعرف السائد في المجتمع ليكونوا أعضاء فاعلين في

لتحقيق التوافق بين األفراد، وبين المعايير والقوانين االجتماعية، مما يؤدي إلى خلق نوع من التضامن والتماسك 
فال ) وتهدف إلى إكساب الفرد التفاعل االجتماعي ، تقوم على و تربية تعلم و تعليم وهي عملية .المجتمع  في

ومعايير واتجاهات مناسبة ألدوار اجتماعية معينة، تمكنه من مسايرة جماعته  سلوكا  (فشيخا  فراشداً  فمراهقا
 .والتوافق االجتماعي معها، وتكسبه الطابع االجتماعي، وتيسر له االندماج في الحياة االجتماعية



المداخلة المقترحملخص  مقاربة مفاهيمية نسقية ...اإلدمان لدى المرأة في الجزائر             6102  - 6102  

7 
 

إال أن أهمها . والرفاق وغيرها كاألسرة و المدرسة و المسجد  وتسهم أطراف عديدة في عملية التنشئة االجتماعية
، والذي تنفرد في تشكيل شخصية الطفل  الفرد  األسرة بال شك، كونها المجتمع اإلنساني األول الذي يعيش فيه

  (.5911)حامد زهران  لسنوات عديدة من حياته تعتبر حاسمة في بناء شخصيته
 .  واقع اإلدمان عند المرأة بين الماضي و الحاضر أية عالقة ؟؟ -00

أن الدراسات التي تحدد  وبشكل لم نتوقع منذ ربع قرن تحديدا  المرأة إدمانتفاقمت في وطننا مؤخرا مشكلة 
 إدمانال يمكن االعتماد على نتائجها وال بد أن نؤكد أن مشكلة و إحصائيات التي تحدد حجم المشكلة لألسف 

 :تتزايد علي مستويين المرأة
 :مستوي التجريب والصدفة  األول -

وهو يشير إلي التورط العابر الذي يمارسه المراهقات والحرفيين و بعض من يمارس الترفيه المؤقت وحجم هذا 
وهو ليس مستوي خطير تماما من حيث أثاره المدمرة  غير المحددة ، المتضاربة و األرقامالمستوي كبير جدا رغم 

الظاهرة التي تتعامل مع  األبحاثومشاكله الصحية واالجتماعية واألخالقية ثم انه المستوي الذي تتناوله اغلب 
بشكل سطحي حين تجمع الذين تعاطوا المواد ولو مرة واحدة إلي الذين اعتادوا عليها وأدمنوا تعاطيها حتى ال 

ذا سألت أي شخص كيف وصل ايمكنهم االستغناء عنها وهذا كله يعطي المسئولين والناس أفكارا خاطئة ومضللة 
 اإلدمان أنواعسوف تبدأ األمر عنده التجربة بالفضول فالمتعاطي عندما يبدأ في نوع من  اإلدمانمرحلة  إلي

للمتعة وسأتوقف  أوتجربتها  أومعرفتها  أوسأخذ هذه المادة لالكتشاف  اآلخرينسيقول في نفسه أنا لست مثل 
 األولوالمستوي الطبيعية والمؤلفة التي تجدها عند كل المتعاطين الذين وصلوا لإلدمان  اإلجابةشأت هذه  متى

 .رغم قمة ضرره إال انه المصدر الخطير للمستوي الثاني 
 :الحقيقي  اإلدمانوهو مستوي الثاني -

هذا المستوي خطير جدا حيث يمكن التورط من جانب التعاطي المنتظم الذي أصبح يهدد الفرد والمجتمع كله 
نتيجة لإلعاقة الصحية واالجتماعية واإلنتاجية والناحية الثانية تشمل نوع التعاطي ومدي سمية المواد المتعاطاة 

وهناك البعض يكون لديهم استعداد لإلدمان او ما يسمي  .يترتب عليها من مضاعفات تصل للموت أنوما يمكن 
 األسباب أو األشهرتلك هما النوعان  لإلدماننوع من المخدرات هو االستعداد  أيفهو ليس تعاطي  إدمانيسلوك 

في انه  إدمانيجنس و تكمن مشكلة الشخص الذي لدية سلوك  أواألشهر لإلدمان وال يكون مقتصر علي فئة 
 .ي اإلدمان بل أحيانا يبحث عنهسهل الوقوع ف

الشخص منذ الطفولة أن فالثبات االنفعالي ومعني هذا  إدمانييمكنك التعرف علي الشخص الذي لديه سلوك  
ويكون لدي الشخص حب ,بسيطة ال تستحق  أشياءيكون لدية حالة هياج شديدة وانفعال بشكل مبالغ فيه علي 

االمتالك وتبالغ في االمتالك بشكل متواصل فهذه مجرد مؤشرات وهناك نصيحة مهمة هنا في التربية ال تربوا 
 .. اإلدمانعلي الملكية و حب تملك األشياء فتلك عادة ضارة وتؤدي إلي  أوالدكم

نذ القدم وتطورت بتطوره حتى أصبحت من أبرز الظواهر آفة اجتماعية خطيرة، رافقت البشرية م اإلدمانعّد ي
حدى مشكالتها المعاصرة، كما بدأت تقلق المجتمع العالمي بكافة فئاته واتجاهاته   لما ..االجتماعية الراهنة وا 

 أصبحت تؤرق جميع المهتمين بها في وتتركه من آثاٍر نفسيٍة واجتماعيٍة واقتصاديٍة مدمرٍة على الفرد والمجتمع، 
 .علماء االجتماع وعلماء النفس ورجال الدين، من اجل احتوائها والحّد من مخاطرها من

http://www.drugs-abuse.com/addiction-stages/
http://www.drugs-abuse.com/addiction-stages/
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ان العوص في محور سيكولوجية المرأة ن هذا الموضوع الشائك الذي قال عنه فرويد انه قادرة مضلمة و الحق ان 
، Maternalمومي فانتقال االنسان في فجر تاريخه من المجتمع األ ،هذه الظلمة من صنع التاريخ و المجتمع 

 الى المجتمع األبوي الذكري ،قد صحبه نقل جميع السلطات الى عالم الرجال نقال يحمل مالمح الثأر و االنتقام
ه كان و قد تزايد االهتمام في السنوات األخيرة بمشكلة االدمان عند المرأة بالرغم أن(. 5992)عكاشة  أحمد..

ينظر عادة لالضطرابات االدمانية على أنها أمراض ذكورية و لكن المجتمع الطبي والنفسي و االجتماعة و 
كما أن االدمان ليس حكرا على فئة أو طبقة معينة Lane et Al  (5990.)التركيز عليها و أخذها مأخذ الجد 

فاذا تأملنا مجتمع الطالبات باعتباره شريحة ..اتبل انتشر في جميع المستويات االجتماعية و االقتصادية و الطبق
،قد خرج لنا باحصائية عن نسبة المتعاطيات من الطالبات (5991)من شرائح المجتمع سنجد ان مصطفى سويف 

، يليها % 41.11، يليها االنتشار في المنومات% 41.46فنجد أن نسبة الطالبات المتعاطيات للمهدئات تبلغ 
، و األدوية النفسية % 01.51، يبنما بلغت نسبة تعاطي و شرب الطالبات للمسكرات % 51.50المنشطات 

 (.بدون تاريخ)،عن رشا عبد الفتاح % 01.40
 44 – 51، ان هناك تزايد كبير في نسبة عدد االناث المدمنات في فترة سن Lane et Al  (5990)و قد اكد 

) Frosch مثل المهدئات أو المنومات أو األفيونات سنة ، حيث تستخدم االناث المدمنات أنواع متعددة 
،من االناث المدمنات الالتي يترددن على % 14 – 69،حيث أشارت كذلك نفس الدراسة الى أن ما بين (5929

بل أن ،Lane et Al  (5990) ،Brown (5995)جلسات العالج  من االدمان قد تعرضن لالغتصاب الجنسي 
النمط المميز للمرأة المتعاطية هي أنها منحرفة اجتماعيا و هذا االنحراف و المتمثل في التعاطي و الذي قد يصل 

 ،Wilson (1977)لالدمان يشير كذلك الى االنحراف في جميع سلوكياتها و هذا ما بينته العديد من الدراسات 
Abel (1980)، Vijayasenan (1981)، Losthstein (1982)، Covington & Kohen (1994)، 

Jensen (1984)، Cocores & Al (1986)، Nirenberg  (1990)، Halvorsen  (1991)، Brown 
(5995)، 

 .  ظاهرة االدمان عند المرأة  بين األشكال و المحددات أية مفارقة ؟؟  -00
 : أسباب االدمان   01-5

ولما كانت ظاهرة االدمان ليست مقصورة على تخصص ما دون , ودوافعه المتباينة   المتعددة ان لإلدمان أسبابه
فإننا نتوقع في ضوء ما , ولما كان للظاهرة إبعادها البيولوجية العضوية والسيكلوجية واالجتماعية والبيئية , األخر 

 . استعراض النظرات العملية المختلفةأسلفنا ان تتعدد األسباب والدوافع والتي يمكن ان نستعرضها من خالل 
لقد تباينت تفسيرات السلوكيون لظاهرة االدمان وان اتفقوا جميعا على انه عادة  .. النظرية السلوكية واإلدمان_ أوال

وأيا كان األمر فلسوف نستعرض بعض التفسيرات ،شريطة تكونت في ضوء التعزيزات القانونية واألولية المختلفة 
 : رة االدمان وذلك على النحوالسلوكية لظاه

 تفسير روتر : 
على أنها جميعا مثيرات وان تعاطي ( عقاقير الهلوسة،المنشطة،المهبطة )ينظر روتر للعقاقير والمخدرات 

يكون ( االستجابة ) إال ان التعاطي  –الفرد لها يمثل االستجابة وهذه هي الخطوة األولى لتكوين العادة 
يعمل بمثابة تعزيز حيث يندفع المتعاطي لتعاطي العقار او المخدر أيا كان  راالنتشامصحوبا بانتشار وهذا 
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وعموما فان المهدئات يكون مصحوبا بتغير أخر يمثل في الخوف في اثار االقتناع عن  .. نوعه او مسماه
 ،نب الشرطيوبحيث ان الفرد إذا خبر االمتناع عدة مرات نشا عنده نمط من االستجابة التج, تناول المخدر

وهذا ما أكدت علية التجارب التي أجريت سوء على , وهكذا ينشا االدمان كعادة ونمط سلوكي يتعذر تغيره 
والمثير الى االدمان ،إذ ان الحصول على النشوة كاستجابة يمكن ان تلعب دور الدافع ،اإلنسان او الحيوان 

 .وجه نظرة روتر احد إعالم المدرسة السلوكيةوهذه .والتعود وهذا اقوي بكثير من عامل خوف االمتناع
 تفسير كأهون وكرسي cahoon & crospy 

إلدمان انه يعتبر إلدمان عادة شرطية حظت للقد رأينا من خالل استعراض وجهة نظر روتر في تفسيره  
ئي او البي ،بتغيرات سالبة وأخرى موجبة سواء كانت هذه التعزيزات على المستوى الفسيولوجي العصبي 

وهذا الجانب  ،إال ان ثمة مالحظة على ذلك تتمثل في عدم تحليل وتفسير إشكال وأساليب التعزيز, المجتمعي 
  : يتداركه كل من كأهون وكرسي في تفسيرهم لالمان ويمكن ان نستعرض ذلك فيما يلي

ى يغض بصره عنها وأحيانا أخر ,نلحظ أحيانا ان المجتمع يصرح بطريق غير مباشر لبعض المواد المخدرة  - 
ويتسامح مع بعض الشخصيات وغيرها تشكل في مجموعها او تفردها تدعيمات ثانوية من قبل المجتمع وهذا 

  . من شانه تعزيز سلوك التعاطي الذي يمكن من خالل الممارسة والتكرار ان يتحول الى إدمان
 . أشكال االدمان عند المرأة   01-06

خطوة الكتشاف اإلدمان وخروج  أولواالعتراف بالمشكلة وهذه  اإلنكارأوال عدم  عليها المرأة إدمانالكتشاف 
نزوة  أنهاإلناث وعدم التعامل مع المخدرات على  إدمانهناك  أنمعني اإلدمان من الرجل إلى المرأة وتقبل 

مرض والمدمن مريض يحتاج إلى العالج ولمعرفة  أنهامرحلة عمرية والتعامل مع المخدرات على  أو
أو  األسرةاحتياجات الطفل من وقت والدة وليس احتياجات  ةمراعافتاة البد من  أومدمن سواء ولد الالشخص 

 أهمفالسبب يبدأ من الطفولة ويكون نتيجة تراكمات كثيرة في الشخصية وليس وليدة اللحظة فمن  واألم األب
يكون  إنفي هذا الوقت  األسرةهقة وهي مرحلة عمرية مهمة فاهتمامات االفترات العمرية هي فترة قبل المر 

البنت فإذا كانت هكذا يكون شيء جميل  إماوق ومتميز في الدراسة ويلعب رياضة تقريبا كل شيء الولد متف
ذا لم تكن ال مشكلة فنحن نقولب أطفالنا ونهتم بتطبيق هذا القالب من الشكل والمضمون ومنها مثال عدم  وا 

يؤدي إلى الوقوع في االعتراض والرفض ومحاولة إرضاء الجميع عن إرضاء نفسه وكل هذه األخطاء  إبداء
في حاالت تقلب مزاج بشكل يثير  أنهاسلوكي واضطرابات نفسية يظهر على المدمنة  إدمانتطرف  إدمان
تميل للعزلة وال تحب االختالط مع وجود شحوب وضعف عام في الصحة وعند  أنهاالمدمنة  األسرةتجد 

اإلدمان  .لإلناث إدمانقرب مركز عالج في تعاطي البنت يجب عليها التوجه إلى ا األسرةوجود أي شك من 
 ..أشكال متعددة منها ما هو سلوكي وما هو مادي 

 اإلدمان السلوكي: Behavioral Addiction 
أو ما يمكن وصفه بالسلوك القهري الذي ال يستطيع الشخص مقاومته، مع اإلشارة هنا إلى أن بعض 

لكن في المقابل، ُيعتقد أن التأثير . بتعاطي مواد األطباء ال يعتبرون السلوك هذا إدمانا ألنه ال يرتبط
المتكرر الذي يطلبه الشخص عبر القيام بالسلوك ناجم عن حدوث تغيرات كيميائية في الدماغ تشبه 

 .التي تحدث مع إدمان المواد
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دمان الجنس، ويأخذ األخير صورا عدة مثل الصور  ويشمل اإلدمان السلوكي إدمان ممارسة القمار، وا 
 ..أو االستمناء، أو استعمال الدردشة  والفيديوهات والمواقع اإللكترونية،
إدمان الحب،  -وفقا للخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة-كما من أنواع اإلدمان السلوكي 

تمد الطرف المدمن على الدعم العاطفي واالستقرار الناجم من طرف العالقة اآلخر، وقد ينتج يع وفيه
و  .وعادة ما يعاني مدمنو الحب من مفهوم منخفض للذات. عنه سلوك يتسم بالهوس والنزعة للسيطرة

 :من أمثلة هذا  النوع نجد 
 اليابان)) إلدمان على العمل ا(( .  
  اإلدمان على الكومبيوتر  computer اإلنترنت ، Internet الفليبرز ، لعب الشدة ، card القمار ،.  
 إلدمان على السفر و السهر.  
   (.صديق ، حبيب)اإلدمان على حب إنسان.. 
   (.البحث أو العلم أو الفن)اإلدمان على الدراسة 

 اإلدمان المادي Substance Addiction  
في األفق سؤال عن ماهية المواد التي تؤدي لإلدمان؟ المواد المتمثل في تعاطي المواد المخدرة ويلوح 

 :التي تؤدي لإلدمان هي مواد تتوافر فيها اآلتي
تكون لها صفة التحمل بمعنى أن المريض ال يثبت على جرعة واحدة وفي حاجة دائمة لزيادة  -

 الجرعة
وله على المادة وهي لها ما يسمى أعراض االنسحاب وهي أعراض تنتاب الفرد في حالة عدم حص -

مجموعة أعراض مرضية خطيرة تدفع المريض المدمن إلى سلوكيات خطيرة من أجل الحصول على 
 :و من أمثلتها  المادة

 اإلدمان على التدخين.  
 اإلدمان على شرب الخمر.  
  اإلدمان على عقار يمنحنا سعادة مؤقتة ثميقوم بابتزازنا لكي نزيد الجرعة لكي تحصل على نفس

التأثير و حين نكتشف ابتزازهنتوقف عن تعاطيه فيوسعنا ألمًا و اكتئابًا ، فنجثو أمامه على أقدامه 
  .تدميرًا نفسيًا و جسديًا حتى الموت ليدمرنا

 :عند المرأة  العوامل المؤثرة في اإلدمان  01-5
ليست هناك وسيلة أكيدة في العلوم اإلنسانية يمكن التأكد بها من وجود عالقة سببيه بين عامل وظاهرة بشكل 

، والتي تسمى إحصائيًا عالقات االرتباط، المساعدة و المؤثرة نهائي وحاسم، ولذلك يكون الكالم عن عالقات 
 .أكثر صدقًا من اإلشارة إلى العوامل ونتائجها

 وامل البيولوجيةالع   05- 01-5
يزيد اإلدمان ( على سبيل المثال)لوحظ أن اإلدمان يزيد في عائالت معينة حتى أن مدمن الكحول : كالوراثة -

بين أطفاله إلى أربعة أمثاله لدى أطفال اآلباء غير المدمنين، كما لوحظ أن التوائم المتماثلة يزيد اإلدمان لديها 
 .تماثلةإلى الضعف عنه بين التوائم غير الم

 .وجود آالم جسمانية مزمنة مثل آالم المفاصل واآلالم السرطانية الناتجة عن ورم سرطاني -
 .إدمان األم أثناء الحمل يجعل الطفل يولد ولديه اعتماد فسيولوجي -
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 :العوامل السيكولوجية  06- 01-5
المتعاطي بأنه هو نفسه كان له دور إيجابي ويقصد بااليجابية اعتراف : إيجابية أو سلبية المدمن تجاة التعاطي -
وهذا يشمل مثال على حب االستطالع بما يدفع الرتياد الخبرة، . قبل البدء الفعلي في التعاطي( أي المؤثر األكبر)

 .الخ.. أو الرغبة الشخصية في تقليد المحيطين ومجاراتهم، أو الرغبة في معاندة الكبار بأي شكل
ي بأنه ليس العامل األساس في التعاطي، بل انه قد بدأ مسيرته في طريق التعاطي تحت السلبية شعور المتعاط -

 .ضغط الغير من المحيطين، أيًا كانت طبيعة هذا الضغط بالترغيب أو الترهيب والتهديد
ن وأن نسبة المتعاطين الذين يقررون أن بداية تعاطيهم كانت سلبية هي نسبة عاليه إحصائيًا بالنسبة للمتعاطي

 .الذين يقررون العكس
من الصعوبة بمكان التعرف على ما : عالقة السمات المزاجية والقدرات العقلية واألساليب المعرفية في التعاطي -

إذا كانت هذه الخصال بين األفراد هي التي أدت إلى سلوك التعاطي، أم أنها نتيجة لذلك السلوك وما يصاحبه من 
 .عتمادية وآثار كيميائية وفسيولوجيةمواقف اجتماعية واستراتيجيات ا

لذلك من المستحيل التنبؤ الدقيق بالكيفية التي تتفاعل بها صفات الشخص المستهدف لتنتج مشكلة تعاطي 
 .خطيرة، لذلك فان افضل تفسير لمشكلة التعاطي وضعها في إطار تعدد األسباب المؤدية إليها

حاسمة في اتجاه ارتباط نمط معين للشخصية لسلوك اإلدمان أو ولم ترتبط أنماط الشخصية واإلدمان بأي نتائج 
ن كان اإلدمان كثيرًا ما يجتمع  باالستهداف له، ومن ثم ال يتوفر دليل على أن هناك نمط للشخصية المدمنة، وا 

 .مع بعض األمراض النفسية
 .وجود مرض نفسي مثل القلق واالكتئاب -
 .ذهاب لطبيب نفسي حتى ال يقال عنه أنه مجنونمحاولة الشخص عالج نفسه بعيدًا عن ال  -
 .ضعف تكوين الشخصية وزيادة االعتمادية التي ترتبط بالميول -
 .ومبدأ اللذة وضعف األنا األعلى( الهو)سيطرة  -
 .العناد والرغبة في المغامرة المدمرة لوجود عدوان موجه ضد الذات -
 .أزمة الهوية التي يبحث فيها المراهق عن نفسه وهدفهاإلحباط وغياب الهدف واشتداد المعاناة في  -
 .القابلية لالستهواء بواسطة رفاق السوء -
 .وجود أفكار خاطئة مثل زيادة الطاقة الجنسية بواسطة المخدرات -

 العوامل االجتماعية  05- 01-5
 .فيهاومن العوامل الموضوعية الهامة لإلدمان ، العوامل األسرية والعالقات السائدة – 

منطقة السكن، ومستوى التعليم، والعادات  أومستوى الدخل،  أوفقدان المعيل،  أو، األسريحالة التفكك  وخاصة
، أما إذا اإلدمانكما أنه في األسر التي يسود فيها التسيب يزداد احتمال . ذلك إلى، وما المهنةنوع  أوالسائدة، 

جنبًا إلى جنب مع التوجيه والحزم، فاحتمال إقبال األبناء على  ويسودها الحب والتفاهم ديمقراطيةكانت العالقة 
وكذلك اضطراب األسرة وعدم استقرارها، أو وجود غربة بين أفرادها، أو سيطرة األب الباعثة على . التعاطي ضئيل

دين بالعمل التمرد، أو إدمان أحد الوالدين، باإلضافة إلى الطالق أو االنفصال بين الوالدين، أو غياب أحد الوال
المتواصل أو بالهجرة، وتفكك الروابط األسرية التي فرضتها قيم المدنية بخروج المرأة للعمل، وتقلص دور األم في 
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دخال أجهزة الهية   .قللت من الحوار بين أفراد األسرة الواحدة( مثل التلفاز)حياتها، وا 
لحاجة البيولوجية أو النفسية لتلك المواد المؤهلة ووجود أقارب يتعاطون المواد المخدرة، قد يؤدي إلى استثارة ا-

وقد شكل عامل اإلقامة بعيدًا عن .. لتعاطيها، ومنها فاعلية عمليات االقتداء بهؤالء األقارب كمؤشر اجتماعي
 .األسرة بعد ارتباط قوي بين الشخص واإلقبال على تعاطي المخدرات

ويمكن اعتبار أن األقران من المتغيرات الموضوعية األبرز كعامل سلبي يضغط على بدء التعاطي ويؤثر كذلك – 
فعودة المتعاطي إلى لقاء نفس مجموعة األشخاص الذين كان يمارس .. على مداومة اإلقالع -غالبًا بالسلب-

ومن أجل ذلك، ينصح . عاطي مرة ثانيةالتعاطي معهم يحمل مخاطرة شديدة قد تؤدي على األرجح إلى عودته للت
كثير من المعالجين بمراعاة تجنب المدمن الذي يحاول اإلقالع من ألي احتكاك بالسياقات التي كان يتم فيها 

 .التعاطي، بما في ذلك وبشكل خاص األقران
مراهقين وصغار من أهم العوامل المؤثرة في تحديد سلوكيات ال( األصدقاء)ويعتبر دور تأثير جماعة األقران 

الراشدين، فصحبة من يتعاطون يهيئ للشخص التعاطي، ووجود أصدقاء متعاطين يمد من كان محبًا لالستطالع 
 .بالفرصة االجتماعية المواتية للتعاطي

يصبح تأثير األقران أقوى من تأثير اآلباء، حيث لهم الدور األول والمباشر في رؤية  المراهقةوفي مرحلة 
ويرى البعض أن اغلب مشكلة اإلدمان تبدأ في مرحلة المراهقة وأن .. دة المتعاطاة للمرة األولىالمتعاطي للما

الخصال الشخصية للمتعاطين تتضمن انخفاضًا في كل من توكيد الذات وفي تقديرها وفي الثقة فيها، وأنهم 
منشغلون بالظهور بمظاهر الناضجين  يميلون إلى أن يكونوا أكثر قلقًا واندفاعية من أقرانهم غير المتعاطين، وأنهم

ويحتاجون أكثر من غيرهم للموافقة االجتماعية، وان لديهم الحاجة الشديدة ألن تكون المكافأة والعائد سريعين 
 .للغاية وأنهم غير صبورين ويتميزون بدرجة من العنف

أن المدمن يستمتع بالتعاون ولسلوكيات جماعات المدمنين مع بعضهم، تأثير على عملية اإلدمان، حيث يالحظ -
من المصحة، وفي مساعدته لغيره في ذلك، وكأنه يتشفى بفشل ( بالهرب مثالً )في التحايل على السلطة العالجية 

السلطة من ناحية، ويمارس الشهامة من ناحية أخرى، ويعمل بروفة لعودته إلى سابق عهده بالمخدر من ناحية 
 .ثالثة

 .الرؤية، وغياب هدف قومي عام، وغياب القدوة في كثير من المجتمعات وتخبط المجتمع وعدم وضوح– 
 .ونقص مشاركة الشباب وعدم وجود دور واضح لهم في المجتمع والمنظمات السياسية-

 .واإلحباط الجماعي الذي يعيشه الشباب بغياب الحلم بفرصة عمل حقيقية، ال بطاله مقنعة
كز على حشو الرأس وقهر الطفل وجعله في موقف المتلقي السلبي وهو وكذلك سوء العملية التعليمية التي تر – 

 .الذي ينمي اعتماديته والقابلية لالستهواء، وجعله يقبل ما يعرض عليه دون نقاش أو تفكير
وضعف القيم الروحية، وفصل الروح عن المادة، واالهتمام بالمادة على حساب الروح، وتشجيع االستهالك على – 

واختالل القيم المتعلقة بالثقافة والعمل والكسب، والرغبة في اإلثراء السريع بمختلف األساليب . العملحساب الفكر و 
 .من غش ونصب وتحايل على القوانين
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 .مأساة اجتماعية تبحث عن حل   المرأة نامدإ ظاهرة -00
 قدم وقديمة موجودة االدمان بصفة عامة و ادمان المرأة بصفة خاصةكما سبق و أن ذكرنا بأن ظاهرة 

 ما لالنتباه، وملفت رهيب و كبير بشكل استفحلت وتفشت األخيرة اآلونة في أنها يجب ذكره ما لكن اإلنسانية،
 ما ،..االعالمي النفسي و االجتماعي و كذا من الجانب  خاصة الشاغل والشغل الساعة جعلها موضوع

االدمان بالرغم من غياب احصائيات  حاالت عدد تزايد خالل من وذلك األصعدة، في كافة بالغة أهمية أكسبها
و منا هنا بات من الضروري بمكان تضافر جهود العديد من الفاعلين ابتداء من األسرة ، المدرسة  ، ..دقيقة 

و كل من بوسعه تقديم اضافة للتقليل من تأثيرها و ...النفسانيين، علماء االجتماع ، األطباء ، أسالك األمن 
و هذه المعالجة لن تتأتي اال من خالل منظور نسقي عام يراعى فيه أمور مهمة و من جملة هذه ..ا معالجته

 :األمور نجد 
 .و عوامل التغير القيمي في أي مجتمع  ادمان المرأةظاهرة   01-5

والوظائف، ، قد شملت الخصائص، البناء، (6009)إّن التحوالت التي عرفتها األسرة الجزائرية، فطيمة دريد 
وأنماط العالقات االجتماعية بين مختلف العناصر المشكلة للنسق األسري،إذ انتقلت المراكز واألدوار ـ بحكم 
أّنها ظلت وألمد طويل نسقا مغلقا ـ من الجد الكبير للعائلة إلى رّب األسرة التي تحولت إلى الطابع الّنووي مع 

ن كانت الزوال، أو يسير نحو التقلص عبر  كّل المؤشرات تّدل على تواجد ملحوظ للنمط األسري الممتد، وا 
وقد أصبح النمط النووي لألسرة هو المهيمن، مع بروز أنماط أخرى لم تكن معروفة من قبل نتيجة هذه . السنين

كما لعب خروج المرأة للعمل، وتعليم الفتاة، وبلوغها مستويات نافست فيها الذكور خاصة على .التحوالت
عليم العالي، دورا بارزا في تشكيل النمط الجديد لألسرة، وتحديد أدوار المرأة فيها، وكما نافست المرأة مستوى الت

الرجل في مجال التعليم فقد نافسته أيضا في مجال العمل فيبعض القطاعات، مثل الصحة، والتعليم خاصة، 
الشاملة للبالد من خالل ولوجها عالم  مّما يعني مساهمتها على المستويين المباشر وغير المباشر في التنمية

إضافة إلى هذا تغير مكانة، الطفل وأن كل هذه التغيرات مست حياة األسرة . الشغل وفي كافة الميادين تقريبا
بأي شكل من األشكال وكذا العالقات االجتماعية بين أفرادها وحياتهم الخاصة و خاصة الزوج والزوجة 

بقيم التضامن بين أفرادها و بين أفراد المجتمع القريب منها إضافة إلى قيم واألطفال، وكذلك مست ما يعرف 
أما التساؤل الرئيسي في هذه .التكافل االجتماعي الذي كان يحكم األسرة الجزائرية و يعتبر من قيمها األساسية

 األسرة الجزائرية ؟الدراسة فهوكالتالي، كيف تساهم التحوالت االقتصادية واالجتماعية في التغير القيمي لدى 
 .ظاهرة ادمان المرأة و عوامل التنشئة االجتماعية   01-06

التي تعتبر أهم الوظائف التي تقوم بها األسرة   وما دام الفرد يكتسب القيم من خالل عملية التنشئة االجتماعية
والتي تعتبر أول مجال لتنشئة الطفل وعلى رأسها الوالدان اللذان يقومان باالعتناء به من حيث تغذيته و ملبسه 

فسه وألسرته فهو يتفاعل مع كل أفراد أسرته على مر األيام و حمايته كبداية أولى للحياة مما ينمي عنده ثقته بن
ثم يبدأ في إدراك إشاراتهم وحركاتهم و انفعاالتهم، ويبدأ في تعلم السلوك المقبول وغير المقبول، الجيد والردى  

مع اجتماعيا لكي يكون أحد أفراد المجت انفسيا وجسميا تعمل على إعداده المرأة المستقبلوبإعداد األسرة .
وبالتالي تكون األسرة قد أدمجتـه في  .اكتسابه اآلداب وتقاليد وأعراف مجتمعه بطبيعة الحال؛  تساعده على

المعتقدات والقيم واألساليب التي يشّب عليها وتصبحمن مكونات  ااإلطار الثقافي لمجتمعه، وتغرس فيه
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على ا وبيئته اعصره عرف ثقافةتن طريقها شخصيته، وتعتبر أسرته أداة لنقل الثقافة واإلطار الثقافي له، فع
تعتبر القيم هي المحددات الهامة للسلوك .كأنواع اإليصال اعرف األنماط العامة السائدة في ثقافتهتالسواء، و 

االجتماعي فهي نتائج الهتمامات الفرد والجماعة، وهي عبارة عن مجموعة أحكام يصدرها الفرد على بيئته 
والمادية وهذه األحكام هي في بعض جوانبها نتيجة تقويم الفرد أو تقديره، فهي نتاج اإلنسانية واالجتماعية 

 .اجتماعي يتعلمها الفرد ويكتسبها تدريجيا منخالل عملية التنشئة االجتماعية،وعن طريق التفاعل االجتماعي
 .ظاهرة ادمان المرأة و التفسير النفسي   01-05

كما سبق ذكره اال أن الجانب   و بالرغم من أن الفرد يكتسب القيم من خالل عملية التنشئة االجتماعية
النفسي يضل مهما و بدرجة كبيرة  في فهم ظاهرة االدمان عند المرأة ، كون المرأة المدمنة من وجهة النظر 

للتخلص من القلق و االكتئاب أم النفسية ان أنصار هذا المنحنى يسعون لتحليل دوافع االدمان هل تسعى 
تسعى لالدمان عن رغبة في النشوة و اللذة ؟ و تحقيق الذات ؟ تلك أسئلة و أخرى يسمح لنا الجانب النفسي 

اجابات على هذه األسئلة أن عالقة و تؤكد . من تقديم بعض االجابات لحصر الموضوع اكثر لفهمه احسن
 .و االنسجام  المدمن ببيئته ليست على درجة من التواصل

 .ظاهرة ادمان المرأة و التفسير االجتماعي للظاهرة   01-04
و تقريبا ماقيل على الجانب النفسي  يمكن ان يقال عن الجانب االجتماعي  ان الفرد و الجماعة متالزمان 

 .الموضوعية لإلدمان ، العوامل األسرية والعالقات السائدة فيها االجتماعية ومن العوامل
منطقة السكن، ومستوى التعليم،  أومستوى الدخل،  أوفقدان المعيل،  أو، األسريحالة التفكك  وخاصة

كما أنه في األسر التي يسود فيها التسيب يزداد احتمال . ذلك إلى، وما المهنةنوع  أووالعادات السائدة، 
جنب مع التوجيه والحزم، فاحتمال ويسودها الحب والتفاهم جنبًا إلى  ديمقراطية، أما إذا كانت العالقة اإلدمان
وكذلك اضطراب األسرة وعدم استقرارها، أو وجود غربة بين أفرادها، أو . على التعاطي ضئيل المرأةإقبال 

الباعثة على التمرد، أو إدمان أحد الوالدين، باإلضافة إلى الطالق أو االنفصال بين أو الزوج سيطرة األب 
بالعمل المتواصل أو بالهجرة، وتفكك الروابط األسرية التي فرضتها قيم  الوالدين، أو غياب أحد الوالدين

دخال أجهزة الهية  قللت من الحوار ( مثل التلفاز)المدنية بخروج المرأة للعمل، وتقلص دور األم في حياتها، وا 
البيولوجية أو  ووجود أقارب يتعاطون المواد المخدرة، قد يؤدي إلى استثارة الحاجة.بين أفراد األسرة الواحدة

وقد .. النفسية لتلك المواد المؤهلة لتعاطيها، ومنها فاعلية عمليات االقتداء بهؤالء األقارب كمؤشر اجتماعي
ويمكن .شكل عامل اإلقامة بعيدًا عن األسرة بعد ارتباط قوي بين الشخص واإلقبال على تعاطي المخدرات

-ز كعامل سلبي يضغط على بدء التعاطي ويؤثر كذلك اعتبار أن األقران من المتغيرات الموضوعية األبر 
فعودة المتعاطي إلى لقاء نفس مجموعة األشخاص الذين كان يمارس .. على مداومة اإلقالع -غالبًا بالسلب

 . التعاطي معهم يحمل مخاطرة شديدة قد تؤدي على األرجح إلى عودته للتعاطي مرة ثانية
، إلى المجتمع Maternalبانتقال اإلنسان من المجتمع األموي ظاهرة ادمان المرأة  و عالقته   01-01

 ..األبوي و ماصاحبه من نقل جميع الملفات لعالم الرجال و ظهور مالمح الثأر و االنتقام
، الى المجتمع األبوي الذكري ،قد صحبه Maternalفانتقال االنسان في فجر تاريخه من المجتمع األمومي 

و قد تزايد (. 5992)أحمد عكاشة ..نقل جميع السلطات الى عالم الرجال نقال يحمل مالمح الثأر و االنتقام 
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االهتمام في السنوات األخيرة بمشكلة االدمان عند المرأة بالرغم أنه كان ينظر عادة لالضطرابات االدمانية 
و لكن المجتمع الطبي والنفسي و االجتماعة و التركيز عليها و أخذها مأخذ الجد  على أنها أمراض ذكورية

Lane et Al  (5990.) كما أن االدمان ليس حكرا على فئة أو طبقة معينة بل انتشر في جميع المستويات
جتمع سنجد فاذا تأملنا مجتمع الطالبات باعتباره شريحة من شرائح الم..االجتماعية و االقتصادية و الطبقات

،قد خرج لنا باحصائية عن نسبة المتعاطيات من الطالبات فنجد أن نسبة (5991)ان مصطفى سويف 
، يليها المنشطات % 41.11، يليها االنتشار في المنومات% 41.46الطالبات المتعاطيات للمهدئات تبلغ 

 01.40دوية النفسية ، و األ% 01.51، يبنما بلغت نسبة تعاطي و شرب الطالبات للمسكرات % 51.50
 (.بدون تاريخ)،عن رشا عبد الفتاح %
 .و األنثروبولوجياظاهرة ادمان المرأة    01-01

لقد انتقل الفكر األنثربولـوجي مـع بدايـة النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين مـن البحـوث التاريخيـة و التطوريـة 
نـت المشـكالت التـي درسـها علـم األنثروبولوجيـا  فـي فلقـد كا..الى البحوث الميدانية حيث تم دراسة الواقع الحقيقـي 

وقت قريب بعيدا عـن مجـال الحيـاة اليوميـة و كـان مـن الصـعب التوفيـق بـين المشـكالت النظريـة و التطبيقيـة ومـع 
دخـــول األنثروبولوجيـــا  مجـــال القـــرن العشـــرين، بأحداثـــه وتغّيراتـــه العلميـــة واالجتماعيـــة والسياســـية،  طـــرأت عليهـــا 

هريـــة فـــي موضـــوعها ومـــنهج دراســـتها، حيـــث تخّلـــت عـــن المـــنهج النظـــري وأخـــذت بـــالمنهج التطبيقـــي تغّيـــرات جو 
باعتبارها ظاهرة علمّية، إضافة إلى تحديد عالقة التأثير والتأّثر  بينها وبين منظومة العلوم االجتماعيـة واإلنسـانية 

ــز المــنهج األنثروبولــوجي، الــذ. األخــرى مهمــا  –ي يتطّلــب دراســة أي موضــوع حيــث أصــبحت النظــرة الشــاملة تمّي
دراســة كلّيــة متكاملــة، تحــيط بأبعــاده المختلفــة، وبتلــك التفــاعالت المتبادلــة بــين أبعــاد هــذا  -كانــت طبيعتــه وأهدافــه

 .الموضوع وجوانب الحياة األخرى السائدة في المجتمع
 .و وسائل االعالم  ظاهرة ادمان المرأة   01-01
نعيش في هذه اآلونة عصرا صار اإلعالم فيه ضرورة من ضروريات الحياة نتيجة الثورة اإلعالمية الكبيرة      

التي أثرت على المجتمع بشكل كبير وفرضت أنماطا جديدة من السلوكات على األفراد لم تكن معهودة من قبل، 
لمؤسسات االجتماعية األمر الذي يستدعي إعالما األمر الذي زاد من تعقد الحياة وتنوع العالقات بين األفراد وا

يواكب تطورات العصر ومستجداته، وحتى تساهم وسائل اإلعالم بصفة عامة في العمل على الحد من الجريمة 
والوقاية منها، عليها أن تقوم بواجباتها في التنشئة االجتماعية السوية الهادفة ألفراد المجتمع، ونشر الوعي بين 

 .لعمل على التصدي لثقافة الجريمة في المجتمعالجماهير وا
و ذلك نظر ألن للإلعالم دور فعال في التأثير على المجتمع باعتبارها عنصر أساسيا من حياتنا، له قوة التأثير 
على المجتمع إما بشكل إيجابي أو سلبي من خالل نقل الثقافات التي تدعو إلى تبني ثقافة تتماشى مع  ديننا 

 .(6056)اداتنا وتقاليدنا االجتماعية التي نعتز بها بن عودة محمد وثقافتنا وع
 .و المشرع  ظاهرة ادمان المرأة   01-02

و ينتظر أن تساير ..عدة اجراءات مواكبة للظاهرة  االدمانأقر المشرع الجزائري في تعامله مع ظاهرة        
و بالتالي يبقى موقع المشرع الجزائي له أهمية كبيرة  في تعامله مع ..األفات االجتماعيةالقوانين مختلف هذه 

 . مختلف األطراف من جهة و تحيين مختلف القوانين من جهة أخرى
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 .و برامج المرافقة  ظاهرة ادمان المرأة   01-09
أو كوقاية  من االدمانو يعانون نظام المرافقة  من األنظمة التي أثبتت نجاعتها من حيث التكفل الذين عانوا      

 المساعدته المرأة المدمنةوالمرافقة ترتكز أساسا على األخذ بيد ..  حياتيا المرأة المدمنةبحيث تقتضي منا مرافقة 
مع األخذ بعين االعتبار   ا، وهذا من خالل مرافقته الوقائي أو العالجي اوتحقيق مشروعه  على تصور بناء

  المستقبلية، اوطموحاته اوميوالته اوقدراته اااستعداداته
الميدان بصفة   ، و جميع المتدخلين التربويين في...(علماء النفس ،االجتماع ) يتوالها العديد من المتدخلين

التربوي االجتماعي، االقتصادي والمحيط   خاصة ومن جهة أخرى يتم التدخل في جميع المؤسسات ذات الطابع
 . الخارجي بأبعاده المختلفة بصفة عامة

  .خاتمة 
من عدة  أفة االدمان عند المرأة تناولت الدراسات األكاديمية قد أن استخالص يمكن بناء على ما تقدم       

اليمكن االحاطة بها و ال فهمها اال من منظور  االدمان عند المرأةكون ظاهرة ..نواحي قانونية، اجتماعية ،نفسية 
 أهداف تحقيق إلى بل يتعدى فقط، عنده يتوقف الاالدمان  ففعل نسقي متعدد التناوالت كونها ظاهرة اجتماعية 

 قانوني والعقاب هو ما كل خالل من ، االدمان عند المرأة لمكافحة اعتمادها الممكن منه ألهم اآلليات..  متعددة
 .األفة هذه مواجهة في المؤسسات واألجهزة أهم لدور كذلك وتطرقنا اإلجراءات، من بها تتميز ما وكذا

  .المراجع المعتمدة 
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