
ف المعھد الوطني لمعاقرة الكحول وإدمانھ اإلسراف في الشرب على أنھ نموذج شرب الكحول الذي یرفع تركیز الكحول في الدم إلى  لدى   غرام من الكحول في الدیسیلتر الواحد فما فوق.  0,08في المائة أو  0,08* یُعّرِ
  شخص بالغ عادي، وافق ھذا النموذج استھالك خمسة كؤوس أو أكثر (للذكور)، أو أربعة كؤوس أو أكثر (لإلناث) في حوالي ساعتین.

ف المعھد الوطني لمعاقرة الكحول وإدمانھ اإلفراط في تعاطي الكحول   على أنھ استھالك أكثر من أربعة كؤوس في یوٍم واحد للرجال وأكثر من ثالثة كؤوس في الیوم الواحد للنساء. ** یُعِرّ
 

 

 Alcohol Useاضطراب تعاطي الكحول (
Disorder, AUD وضٌع صحي یمتاز بتعطیل القدرة (

التحكم فیھ على  على التوقف عن تعاطي الكحول أو 
الرغم من العواقب السلبیة االجتماعیة أو الوظیفیة أو 

وھو یشمل األوضاع الصحیة التي یشیر إلیھا   الصحیة.
البعض باسم معاقرة الكحول، واالعتماد على الكحول،  

قد یكون   وإدمان الكحول، ومصطلح "الكحولیة" العامّي.
اغیاً،  اضطراب تعاطي الكحول، الذي یُعَّد اضطراباً دم

تؤدي التغییرات المستمرة التي  خفیفاً أو معتدالً أو شدیداً.
تسبّبھا معاقرة الكحول في الدماغ إلى استدامة اضطراب  

 تعاطي الكحول، وتُعّرض األشخاص لخطر االنتكاس.
الخبر الساّر أنھ مھما بدت المشكلة شدیدة، فإن العالج  

، و/أو  القائم على األدلة من خالل العالجات السلوكیة
مجموعات الدعم المتباَدل، و/أو األدویة قد یساعد  

 1سنة فما فوق 18ملیون بالغ بعمر  14,1وفقاً الستطالع رأي وطني، كان  مرضى اضطراب تعاطي الكحول على التعافي والحفاظ علیھ. 
ألف مراھق   414داد الشباب، كان حوالي في ع .2019) مصابین باضطراب تعاطي الكحول في عام  2في المائة من ھذه الفئة العمریة 5,6(

 ) مصابین باضطراب تعاطي الكحول ضمن ھذا اإلطار الزمني.2في المائة من ھذه الفئة العمریة 1,7( 1سنة 17و 12تتراوح أعمارھم ما بین 

 ما الذي یزید من خطر اضطراب تعاطي الكحول؟
یزید اإلفراط في شرب الكحول،   كمیة الكحول التي یستھلكھا ومعدل استھالكھ لھا. یعتمد خطر إصابة أّي شخص باضطراب تعاطي الكحول جزئیاً على 

كما یزید بعض العوامل األخرى من   ع الوقت من خطر اضطراب تعاطي الكحول.** م،تعاطي كمیات كبیرة الكحول* و الكحول  إساءة استخدامالذي یشمل 
 خطر اضطراب تعاطي الكحول، مثل: 

وجد استطالع رأي وطني حدیث أن احتمال اإلبالغ عن اإلصابة باضطراب تعاطي الكحول في السنة الماضیة زاد  شرب الكحول في عمر مبكر. •
سنة مقارنةً بأولئك الذین انتظروا حتى  15سنة فما فوق الذین بدأوا شرب الكحول في عمر   26بأكثر من خمسة أضعاف في عداد الشباب بعمر 

 وكانت اإلناث في ھذه المجموعة أكثر عرضةً للخطر من الذكور. .سنة فما فوق لبدء شرب الكحول  21عمر 
في المائة تقریباً؛ لكن  60تؤدي الوراثیات دوراً في األمر، حیث تبلغ قابلیة التوارث نسبة  الوراثیات ومشكالت تعاطي الكحول السابقة في األسرة. •

كما إن نماذج شرب اآلباء قد تؤثر  التفاعل ما بین جینات الشخص وبیئتھ.اضطراب تعاطي الكحول، كغیره من األوضاع الصحیة المزمنة، یتأثر ب
  في احتمال إصابة طفلھم یوماً ما باضطراب تعاطي الكحول.

ھناك مجموعة كبیرة من األوضاع الصحیة النفسیة التي ترافق اضطراب تعاطي الكحول، بما   أوضاع الصحة النفسیة والصدمات النفسیة السابقة. •
، واضطراب الكرب التالي للصدمة النفسیة، واضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط؛ وترتبط جمیعھا بزیادة خطر اإلصابة بھذا في ذلك االكتئاب 

یضاً عرضةً الضطراب تعاطي الكحول. ھم أ لصدمات نفسیة في الطفولةكما إن األشخاص الذین تعّرضوا  االضطراب.

 طیف اضطراب تعاطي المحول
 معتدل

 شدید  خفیف

) وضٌع صحي یتسم بتعطیل القدرة على  Alcohol Use Disorder, AUDاضطراب تعاطي الكحول (
العواقب السلبیة االجتماعیة أو الوظیفیة أو  التوقف عن تعاطي الكحول أو التحكم فیھ على الرغم من 

 الصحیة. 
ً قد یكون اضطراب تعاطي الكحول، الذي یعد اضطرابا دماغیا، خفیفا أو معتدال أو شدیدا.  ً ً ً ً ّ َ ُ

 فھم اضطراب تعاطي الكحول

https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/binge-drinking
https://www.niaaa.nih.gov/alcohol-health/overview-alcohol-consumption/moderate-binge-drinking
https://www.nctsn.org/what-is-child-trauma/about-child-trauma


 

 

 

 
 

 ما أعراض اضطراب تعاطي الكحول؟
 Diagnostic and) دلیل تشخیص االضطرابات النفسیة وإحصاؤھایستخدم اختصاصیو الرعایة الصحیة معاییر من اإلصدار الخامس من 

Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, DSM-5  لتقییم ما إذا كان الشخص مصاباً باضطراب تعاطي الكحول من (
رین إلى وتستند شدة االضطراب إلى عدد المعاییر التي یستوفیھا الشخص بناًء على أعراضھ؛ خفیف (من معیا االضطراب إذا ُوِجد. أجل تحدید شّدة

 ثالثة معاییر)، أو معتدل (من أربعة إلى خمسة معاییر)، أو شدید (ستة معاییر أو أكثر). 

  قد یطرح اختصاصي الرعایة الصحیة األسئلة التالیة لتقییم أعراض الشخص.

في العام الماضي: 

 كنت تنوي؟ ھل كان ھناك وقت شربت فیھ كمیات أكبر أو لمدة أطول مّما  •
 ھل حاولت أكثر من مرة الحّد من شرب الكحول أو وقفھ، أو حاولت ذلك لكنك لم تفلح؟ •
 أو ھل تشعر بالتوّعك أو تحاول التغلّب على اآلثار األخرى التالیة لھ؟ ھل قضیت وقتاً طویالً تشرب الكحول؟ •
 ھل رغبت في شرب الكحول إلى درجة منعتك عن التفكیر في أّي شيء آخر؟  •
أو سبّب لك مشكالت في  جدت أن شرب الكحول أو الشعور بالتوّعك بسبب الشرب غالباً ما تداخل مع اعتنائك بمنزلك أو بأسرتك؟ھل و  •

 أو مشكالت في المدرسة؟ العمل؟
 ھل واصلت الشرب على الرغم من أن ذلك كان یسبب لك مشكالت مع عائلتك أو أصدقائك؟ •
 ة في نظرك أو كنت تستمتع فیھا من أجل شرب الكحول؟ ھل تخلّیت عن أنشطة كانت مھمة أو مشّوق •
ھل وجدت نفسك أكثر من مرة عند الشرب أو بعده في وضع كان یزید من فرص تعّرضك لألذى (مثل القیادة أو السباحة أو استخدام اآلالت أو  •

 المشي في منطقة خِطرة أو ممارسة الجنس دون وقایة)؟
أو بعد فقدان  ن ذلك كان یصیبك باالكتئاب أو بالقلق الشدید أو یؤدي إلى تفاقم مشكلة صحیة أخرى؟ھل استمّریت في الشرب على الرغم من أ •

 الذاكرة؟
أو وجدت أن تأثیر عدد الكؤوس المعتاد كان أدنى بكثیر من  ھل اضطررت لشرب كمیات أكبر من المعتاد لإلحساس بالتأثیر الذي ترغب فیھ؟ •

 ذي قبل؟
ن الكحول، مثل الصعوبة في الخلود للنوم أو االرتعاش أو التململ أو الغثیان أو التعّرق أو تسارع النبض أو ھل شعرت بأعراض االنقطاع ع  •

 أو أحسست بأشیاء لم تكن موجودة فعالً؟  نوبة الصرع حین كانت تأثیرات الكحول تتالشى؟
 

  الحاجة الملّحة إلى التغییر.كلما زاد عدد األعراض، زادت  قد یشّكل أيٌّ من ھذه األعراض داعیاً للقلق.

 ما أنواع عالجات اضطراب تعاطي الكحول؟
ال یوجد عالج واحد یناسب الجمیع، لذا فإن أیّاً من منھجیات العالج التي قد   تتوفّر منھجیات عالج قائم على األدلة متعددة الضطراب تعاطي الكحول.

ج في عیادات المستشفى الداخلیة أو الخارجیة، ومن الممكن تقدیمھ من خالل برامج قد یُجرى العال تناسب شخصاً ما قد ال تناسب شخصاً آخر. 
  متخصصة، وعلى ید معالجین وأطباء متخصصین.

 األدویة

ھ وتجنّب حّد منتتوفّر في الوالیات المتحدة حالیاً ثالثة أدویة تعتمدھا إدارة الغذاء والدواء األمیركیة لمساعدة األشخاص على وقف شرب الكحول أو ال 
ال یؤدي أيٌّ من ھذه األدویة إلى   االنتكاسات؛ أال وھي نالتریكسون (عن طریق الفم ومحلول للحقن طویل المفعول)، وأكامبروسات، ودیسولفیرام.

 اإلدمان، ویجوز تناولھا بمفردھا أو إلى جانب العالجات السلوكیة أو بمجموعات الدعم المتباَدل.
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 العالجات السلوكیة

وك  الجات السلوكیة، المعروفة أیضاً باسم اإلرشاد حول موضوع الكحول أو "العالج بالكالم"، التي یقّدمھا معالجون ُمجازون إلى تغییر السلتھدف الع
ح للفرد من األمثلة على العالجات السلوكیة: التدّخالت الوجیزة ومنھجیات التعزیز، والعالجات التي تبني الحماسة وتعلّم مھارات تسم حیال الكحول.

  بالتكیّف وتجنّب االنتكاس، والعالجات المبنیة على االنتباه.

 مجموعات الدعم المتباَدل

تتوفّر اجتماعات المجموعات في معظم المجتمعات المحلیة، إما مجاناً أو   تقّدم مجموعات الدعم المتباَدل دعم األقران لوقف شرب الكحول أو الحّد منھ.
معنى ذلك أنھا قد تكون مفیدة بصورة خاصة لألشخاص المعّرضین   أوقات ومواقع مالئمة؛ بما في ذلك زیادة توفّرھا عبر اإلنترنت.بتكلفة زھیدة، وفي 

قد تقّدم مجموعات الدعم المتباَدل، عند جمعھا مع أدویة وعالجات سلوكیة یقّدمھا اختصاصیو الرعایة الصحیة، طبقة  لالنتكاس ومعاودة شرب الكحول.
  یة قیّمة من الدعم.إضاف

قد یحتاج األشخاص المصابین باضطراب تعاطي الكحول إلى مساعدة طبیة لتجنّب أعراض االنقطاع عن الكحول إذا قرروا   یُرجى االنتباه إلى ما یلي:
ٌص كان یشرب كمیات كبیرة االنقطاع عن الكحول عملیة من المحتَمل أن تشّكل خطراً على الحیاة، وھي تحدث حین یتوقف شخ االمتناع عن الشرب.

بإمكان األطباء أن یصفوا أدویة لمعالجة ھذه األعراض وجعل ھذه العملیة أكثر أماناً وأقل   الكحول منذ مدة طویلة عن الشرب بصورة مفاجئة.
    مضایقة.

 ھل یمكن أن یتعافى األشخاص المصابون باضطراب تعاطي الكحول؟
وقد یساعد طلب  اطي الكحول، لكن من الشائع أن تعترض األشخاص الذین یتلقّون العالج بعض العقبات.یتعافى الكثیر من المصابین باضطراب تع

بإمكان العالجات السلوكیة مساعدة األشخاص على تطویر مھارات تسمح لھم بتجنّب   مساعدة االختصاصیّین على منع االنتكاس ومعاودة الشرب.
كما یمكن لألدویة المساعدة في َصّد الحاجة إلى شرب الكحول في األوقات   ضغط النفسي، والتغلّب علیھا.المسببات التي قد تؤدي بھم إلى الشرب، كال

  التي یكون األشخاص فیھا أكثر عرضةً لخطر االنتكاس (على سبیل المثال، الطالق أو موت أحد أفراد العائلة).

 ھل تحتاج إلى المساعدة؟ 
  Rethinking Drinkingموقع توّد معرفة ما إذا كنت مصاباً باضطراب تعاطي الكحول، فتفّضل بزیارة  إذا كنت قلقاً حیال تعاطیك الكحول وكنت 

 .اإللكتروني 

أداة المعھد الوطني لمعاقرة  لمزیٍد من المعلومات عن خیارات عالج الكحول وللبحث عن رعایة صحیة ذات جودة عالیة في منطقتك، تفّضل بزیارة 
 .)Treatment Navigator NIAAA Alcoholالكحول وإدمانھ للتنقّل بین خیارات العالج من تعاطي الكحول (

 

 

 

 

 https://niaaa.nih.govلمزیٍد من المعلومات عن الكحول وصحتك، تفّضل بزیارة:  
1 Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), Center for Behavioral Health Statistics and Quality. 2019 National Survey on Drug Use and 

Health. Table 5.4A—Alcohol Use Disorder in Past Year Among Persons Aged 12 or Older, by Age Group and Demographic Characteristics: Numbers in Thousands, 2018 
and 2019.  https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/reports/rpt29394/NSDUHDetailedTabs2019/NSDUHDetTabsSect5pe2019.htm?s=5.4&#tab5-4a. Accessed 
November 6, 2020. 

2 SAMHSA, Center for Behavioral Health Statistics and Quality. 2019 National Survey on Drug Use and Health. Table 5.4B—Alcohol Use Disorder in Past Year Among 
Persons Aged 12 or Older, by Age Group and Demographic Characteristics: Percentages, 2018 and 2019. 
https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/reports/rpt29394/NSDUHDetailedTabs2019/NSDUHDetTabsSect5pe2019.htm?s=5.4&#tab5-4b. Accessed November 6, 
2020. 
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https://www.rethinkingdrinking.niaaa.nih.gov/
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https://alcoholtreatment.niaaa.nih.gov/
https://alcoholtreatment.niaaa.nih.gov/
https://alcoholtreatment.niaaa.nih.gov/
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