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ملاذا
ي 

بصفتك أحد الوالدين، فأنت لديك دور حاسم �ز
كيفية تعاطي طفلك للُمسكرات

عندما يصل طفلك إىل مرحلة الشباب، من المهم أن 
 وأن يكون لديك رأي تجاه الُمسكرات. 

ً
ُتبدي اهتماما

ي ضمان صحة طفلك، 
فأنت. بهذه الطريقة تساعد �ز

وسالمت ه، ونموه.

ة  ويعت�ب انتقال طفلك إىل مرحلة الشباب هي ف�ت
ات. كما تعت�ب هذه  جديدة من التجارب والخ�ب

ة تطور هوية الطفل واستقالليته  المرحلة هي ف�ت
عىل كل من المستوى الشخصي وعىل مستوى 

ز به.  تواجده مع المحيط�ي

ي مرحلة 
 �ز

ً
 وطبيعيا

ً
كما يعت�ب المجتمع جزءًا هاما

ي طفلك 
الشباب. ولهذا السبب من المهم أن يقصز

ي الوقت 
ي االستمتاع مع أصدقائه. و�ز

بعض الوقت �ز
وري أن تعمل عىل حمايته من اآلثار  نفسه، من ال�ز
السلبية الناتجة عن تعاطي الُمسكرات، باإلضافة إىل 

أمور أخرى.   

 بصفتك أحد الوالدين، لماذا قد نحتاج إىل
معرفة المزيد عن الشباب والُمسكرات؟

يحتوي هذا الكتيب عىل معلومات، 
وحقائق، وإرشادات يمكنها أن 

ي إنشاء حدود صحية 
تساعدك �ز

لطفلك فيما يتعلق بالكحول، 
 . ز والمخدرات، والتدخ�ي

يمكنك قراءة الكتيب بالكامل، أو 
يمكنك البحث عن صفحات معينة 

تتعلق بك أو بطفلك الُمراِهق.

الُمسكرات أو المخدرات هي 
ي  وصف مجمع للعقاق�ي ال�ت

، أو إبطاء، أو  يمكن لها تغي�ي
ز الحالة العقلية... تحف�ي

ويمكن أن تكون الُمسكرات 
ي صورة: التبغ، 

وعة �ز الم�ش
ز )القهوة  والكحول، والكافاي�ي

وبات الغازية(، إلخ. والم�ش

ومن أمثلة الُمسكرات غ�ي 
وعة: الحشيش،  الم�ش
. ز والهروين، والكوكاي�ي



 الُمسكرات أو المخدرات هي
ي  وصف مجمع للعقاق�ي ال�ت

، أو إبطاء، أو  يمكن لها تغي�ي
ز الحالة العقلية ...تحف�ي

 ويمكن أن تكون الُمسكرات
ي صورة: التبغ،

وعة �ز  الم�ش
ز )القهوة  والكحول، والكافاي�ي

وبات الغازية(، إلخ .والم�ش

 ومن أمثلة الُمسكرات غ�ي
وعة: الحشيش،  الم�ش
ز .والهروين، والكوكاي�ي

 يحتوي هذا الكتيب عىل
 معلومات، وحقائق، وإرشادات

ي إنشاء
 يمكنها أن تساعدك �ز

 حدود صحية لطفلك فيما
 يتعلق بالكحول، والمخدرات،

ز  .والتدخ�ي

 يمكنك قراءة الكتيب بالكامل،
 أو يمكنك البحث عن صفحات

 معينة تتعلق بك أو بطفلك
.الُمراِهق

ت؟ 
ُسكرا

ب وامل
شبا

ن ال
ىل معرفة املزيد ع

ج اآلباء إ
ملاذا يحتا

تؤثر الُمسكرات بشكل بالغ عىل أدمغة الشباب، كيف يحدث ذلك؟
، لذلك من 

ً
ين تقريبا ي سنة الخامسة والع�ش

يكتمل نمو أدمغتنا بشكل كامل �ز
 الممكن أن يسبب تعاطي الُمسكرات خطرًا عىل خاليا الدماغ.

ي لم يكتمل نموها بعد بشكل أقوى مع الُمسكرات، وهذا  تتفاعل أدمغة الشباب ال�ت
ي أن الُمسكرات يمكن أن تؤدي إىل فقدان السيطرة ومن ناحية أخرى قد تؤدي  يع�ز

ي تعلم أشياء جديدة. 
إىل صعوبات �ز



عالمات ارتفاع معدل االندفاع

ي معرفة ما إذا كان طفلك قد 
 �ف

ً
ما الذي يمكن أن يكون حاسما  

؟  يتعرض بالفعل للُمسكرات، وم�ت
موقفك من املُسكرات  • 

موقف الطفل من املُسكرات  • 

مدى سهولة الحصول عىل املُسكرات  • 

ما إذا كانت املواد املخدرة مرشوعة أو غري مرشوعة  • 

حاالت الضعف التي يتعرض لها الطفل )عىل سبيل املثال التوتر أو اإلخفاقات(  • 

قدرة الطفل عىل الصمود )عىل سبيل املثال أن يدافع الطفل عن معتقداته   • 

الخاصة وميكنه أن يقول ال(   

املستوى العايل من االندفاعع أو التهور. الشباب الذي يتسم مبستوى أعىل من   • 

االندفاع معرضون بشك أكرب لخطر املُسكرات.   

االنتقال من املدرسة االبتدائية إىل مرحلة التعليم الثانوي  •

!

السعي وراء اإلثارة •
  الميل إلصدار ردود فعل متهورة عندما تسيطر عليه حالة قوية من 

 أو متحمسا
ً
العواطف، عىل سبيل المثال عندما يكون غاضبا

ي إنهاء المهام ألنه يجدها مملة أو صعبة. 
مواجهة صعوبة �ز



ت
ُسكرا

ي امل
ك بتعاط

ى بدأ طفل
ق بهل ومت

ي تتعل
العوامل الت

االندفاع والتهور

 من المهم أن يكون هناك حوار مع الشباب المندفع للغاية. نتحدث معهم
ي قد تكون مفيدة

، وما هي األشياء ال�ت
ً
 عما يعنيه أن يكون الشخص متهورا

 أك�ب
ً
بالنسبة له ح�ت يوليها اهتماما



!

تحدث إىل طفلك كيفية 

•  تحدث إىل طفلك كيفية الرفض وقول ”ال” عندما ال  ون  

لديه الرغبة يف املشاركة يف يشء ما )راجع مربع: نصيحة    

جيدة(  

التعاون مع املدرسة وأولياء األمور اآلخرين لضامن وجود    •

إرشادات واضحة بشأن املُسكرات والحفالت. حيث من    

املمكن أن تساعد اتفاقيات املدرسة وأولياء األمور يف توفري    

األمان لكل من اآلباء واألبناء.كام يساعد التعاون بني أولياء    

األمور عىل الحد من حدوث سوء التفاهم بني واآلباء    

واألبناء.  

أغلب حاالت سوء التفاهم
تحدث أغلب حاالت سوء التفاهم عندما نعتقد أن 

معظم الناس يقومون بأشياء معينة يف حني أنها يف الواقع 

قليلة.

غالبًا ما تساعد حاالت سوء التفاهم يف فهم سلوك األطفال 

والشباب.

عىل سبيل املثال، عندما تعتقد أنه من الطبيعي أن تقوم 

بالرشب يف كل عطلة نهاية األسبوع، فإنك تكون أكرث ميالً 

للقيام بذلك.

ولهذا السبب، من املهم بالنسبة لك ولطفلك أن تقوما 

بالبحث والتوصل إىل ما هي الحقائق وما هي حاالت سوء 

الفهم.

 الحوار واالتفاقيات

من املهم أن يكون هناك حوار مفتوح مع طفلك حول 

الظروف التي تتعلق باملُسكرات.

كن ُمبادًرا، استمع جيًدا، وابَق عىل اطالع.  • 

وضح لطفلك أنك يف أتم االستعداد دامئًا لتقديم    •

ملساعدة والتدخل يف حالة حدوث مشاكل فيام    

يتعلق بتعاطي املُسكرات، عىل سبيل املثال يف حفلة،    

وما إىل ذلك.  

كن رصيحاً بشأن االتفاقيات التي تجريها مع طفلك،    •

وما الذي تتوقعه منه.  

وضح لطفلك أنك يف أتم االستعداد دامئًا لتقديم   • 

املساعدة والتدخل يف حالة حدوث مشاكل فيام    

بتعاطي املُسكرات، عىل سبيل املثال يف   يتعلق    

حفلة، وما إىل ذلك.   

تحدث إىل طفلك حول مستقبله أو االنتقال إىل حلة    •

التعليم الثانوي. وميكنك أن متهد له أن التحول  من    

مرحلة التعليم األسايس إىل التعليم الثانوي يصحبها    

  العديد من التقلبات، مثل: دوائر األصدقاء الجديدة،  

  وتوقعاته تجاه التعليم، وثقافة الحفالت، والعالقات  

الجديدة.  
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نصيحة جيدة
قد يكون من الصعب بالنسبة لك معرفة كيف تقدم الدعم لطفلك بقولك »ال 

للُمسكرات«. إليك بعض النصائح التي ميكنك تعاطيها عند التحدث إىل طفلك.

كن يقظاً

تحدث إىل طفلك وأخربه أنه ليست 

هناك مشكلة من التوقف واالنتباه 

والتفكري يف: ما هي املشاعر التي يشعر 

بها؟ وأن عليهم أن يستمعوا إىل أنفسهم 

إذا شعروا بعدم األمان، أو التوتر، أو 

الخوف، أو أنهم تحت ضغط فقد تكون 

هذه عالمة أنهم رمبا يف حاجة إىل الرفض 

وقول »ال«.

مل يفت األوان أبداً أن تقول »ال«

يتمتع الشباب الذين لديهم القدرة 

بحرية اتخاذ قرارتهم الخاصة. ولكن، 

حتى أولئك الشباب قد يجدوا صعوبة 

يف قول ”ال” يف مواقف معينة. وأحياناً، 

يكون من الصعب أن نشعر مبا هو 

”صحيح” بالنسبة ألنفسنا وحياتنا. ولكن 

مل يفت األوان أبداً أن نقول ”ال”. ارشح 

لطفلك أنه دامئاً ما ميكننا الرفض وقول 

”ال” حتى بعد حدوث يشء ما ونقول 

”مل يعجبني ذلك حقاً، لن أكرر ذلك مرة 

أخرى!”

كن واضحاً

يف الغالب، ال يعرف أصدقاؤك ما تشعر 

به. لذلك يجب عليك أن تخربهم. ولكن 

أوالً قد تحتاج أن تقول لنفسك: ”هذا 

قراري وأتوقع أن يحرتمه اآلخرون” ثم 

قل ”ال” بوضوح. ألنك غالًبا ما تحتاج 

فقط لقول: ”ال، أنا ال أريد القيام 

بذلك.”، ومن املهم أن تكون صادًقا وأال 

تختلق األعذار.

ك
ح مع طفل

الحوار املفتو



Sig det tydeligt
Det er ikke sikkert, ens venner ved, hvordan man har det. Derfor skal man sige det. Man 
kan først sige det til sig selv: ”Det er min beslutning, og jeg forventer, at den bliver respek-
teret.” Sig derefter tydeligt fra. Tit kan man bare sige: ”Nej, det har jeg ikke lyst til.” Det er 
vigtigt, at man er ærlig og ikke kommer med undskyldninger.

 

ثالثة عنارص حاسمة تتعلق بتعاطي املُسكرات

الشخص
التوتر

االندفاع

الطبيعة البيولوجية

مرض عقيل

العوامل املحيطة
التاريخ

الثقافة

العالقات

الترشيعات

املواد
مرشوعة غري مرشوعة



§

§

من التعاطي إىل اإلدمان

بصفتك والٍد ألبنائك، يجب أن تكون عىل دراية بتعاطي طفلك 

للمواد املخدرة. تحدث املخاطر عندما يبدأ ظهور املشكالت 

نتيجة التعاطي. عىل سبيل املثال: عندما يتسبب تعاطي 

املُسكرات واملواد الكحولية يف عطلة نهاية األسبوع يف التأثري عىل 

 الرتكيز والقدرة عىل التعلم.

يعترب االنتقال من التعاطي إىل اإلدمان أمر يصعب تحديده، 

وغالباً يكون من الصعب تحديد ما إذا كان تعاطي الشاب للمواد 

 املخدرة قد تطور من التعاطي إىل اإلدمان.

ميكننا أن نتعرف عىل دخول الشاب يف مرحلة اإلدمان من خالل 

تغري سامته وخصائصه، عىل سبيل املثال: عندما تصبح لديه 

صعوبة يف الذهاب إىل املدرسة. كام أن اإلدمان أيضاً يؤدي إىل 

حدوث مشاكل صحية ونفسية. ونحن نبدأ يف التعامل مع اإلدمان 

عندما يصبح للتعاطي آثاراً سلبية عىل الحياة اليومية ويتسبب يف 

 حدوث املشكالت.

قد يدرك األشخاص املحيطني بالشاب أن هناك مشكلة ما قبل أن 

يتعرف هو بنفسه عليها. لذلك من املهم أن نسعى دامئاً للتقديم 

 املساعدة والتوجيه.

الترشيعات التي تتحدث عن باملواد املخدرة

§ ماذا ينص القانون الخاص بالكحول؟
من غري القانوين بيع الكحول ملن هم أقل من 16 عاماً.  •

من غري القانوين بيع أنواع قوية من الكحول بنسبة   •

٪16.5 أو أكرث ملن هم أقل من 18 عاماً.  

§ ماذا ينص القانون الخاص بالحشيش وغريه من 

املُسكرات )قانون املُسكرات(؟
من غري القانوين إدخال، أو تعاطي، أو بيع، أو رشاء، أو   • 

تسليم، أو استالم، أو تصنيع، أو معالجة، أو حيازة     

املُسكرات.  

§ ما الذي ينص عليه القانون الخاص بالتبغ وتبغ سنوس 

والسجائر اإللكرتونية؟
من غري القانوين بيع التبغ ملن هم أقل من 18 عاماً.  •

من غري القانوين بيع تبغ سنوس بغض النظر عن عمر     •

املشرتي.  

من غري القانوين بيع السجائر اإللكرتونية مع أو بدون     •

النيكوتني ملن هم أقل من 18 عاماً.  

ن باملواد املخد رة
ث ع

ي تتحد
ت الت

رشيعا
ىل اإلدمان | الت

ي إ
ن التعاط

م
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الكحول
تظهر العديد من الدراسات أن نسبة تعاطي الكحول من فئة الشباب بدأت يف االنخفاض داخل 

الدمنارك. وبالرغم من ذلك، ال تزال فئة الشباب يف الصدارة فيام يتعلق برشب الكحول مقارنة 

بالشباب يف البلدان األوروبية األخرى. حيث يعترب تعاطي الشباب للكحوليات بشكل كبري 

ظاهرة لها جذورها القوية يف الثقافة الدمناركية املتعلقة برشب الكحول.

إن ارتفاع معدل تعاطي املواد الكحولية له عواقب صحية، وشخصية، 

واقتصادية. لذلك من املهم بذل جهود وقائية مبكرة، وذلك ألن عادات 

الشباب يف تناول الكحول تشكل أهمية كربى بالنسبة لعاداتهم يف رشب 

الكحول يف املستقبل. حيث أن املراهقني الذين يتعاطون كميات 

كبرية من الكحول أكرث عرضة لتعاطي املزيد منه عندما يكربون 

مقارنة بأقرانهم من البالغني.

ماذا تفعل بصفتك والد\والدة
ضع حدوداً معينة: يرشب األطفال كميات أكرب إذا سمح لهم آباؤهم بذلك.

قم بوضع نظام مع طفلك: الشباب الذين قاموا بوضع نظام للرشب مع آبائهم يرشبون بكميات أقل.

األطفال الذين تقل أعامرهم عن 16 عاماً عىل األغلب لن يتعاطوا الكحول.

التعبري عن إميانك الراسخ برشوط عدم تعاطي األطفال تحت السن 16 عاماً للمواد الكحولية.

علم طفلك كيفية حساب وحدات الكحول.



ما الذي يجب معرفته عندما !

تتحدث مع طفلك عن الكحول؟

ميكن أن يُقلِّل تعاطي الكحول متأخراً ألول مرة   •

)بعد سن 16( من خطر تعاطي الكحول يف سنٍّ    

أكرب بشكل أكرث رشاهة.  

الشباب الذين ال يتعاطون الكحول أقل عرضة     •

لخطر بدء التدخني أو تجربة املُسكرات.   

الكحول مادة تسبب اإلدمان، وتؤدي إىل حدوث    •

اإلدمان بشكل أرسع خاصة يف فئة الشباب.  

قد يسبب الكحول أرضاراً بالغة يف املخ والجسم    •

عند رشب 5 وحدات أو أكرث يف املرة الواحدة.  

يتسبب الكحول يف زيادة خطر اإلصابة بحوايل 60    •

نوعاً من األمراض مبا يف ذلك الرسطان.  

الشباب الذين ال يتعاطون الكحول أقل تعرضاً لل   •

حوادث، واملشاجرات، والجنس غري اآلمن أو غري    

املرغوب فيه، والفشل واإلخفاقات.  

ميكن أن يتسبب الكحول يف حالة صحية بدنية،    •

واجتامعية، وعقلية سيئة من بني أمور أخرى.  

األطفال الذين يعيشون مع آباء يعتقدون أنه من 

املقبول أن يرشب األطفال الكحول يرشبون بكميات 

أكرب        مرات من األطفال الذين يعيشون مع آباء 

يعتقدون أن رشب الكحول خطأ.
10

ال تقدم أو تشرتي الكحول لطفلك. تقديم الكحول لألطفال يف املنزل 

يزيد من تعاطيهم.

كن عىل دراية بعادات رشب الكحول الخاصة بك.

احرص عىل أال تساهم يف عرض املزايا اإليجابية للكحول، عىل سبيل 

املثال: أن رشب الكحول يعترب أمراً ممتعاً ورائعاً.

ك
ىل طفل

ث عنه إ
ن الكحول عندما تتحد

ف ع
ن الجيد أن تعر

م
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التدخني
العواقب الناتجة عن التدخني كثرية ومتعددة 

سواء بالنسبة للمجتمع أو لألشخاص الذين 

يصابون بأمراض تتعلق بتعاطي التبغ. وكلام 

سارع الشباب إىل التدخني يف سن مبكرة، كلام 

تعاظم خطر التدخني عليهم كل يوم، وزاد خطر 

إصابتهم بأمراض تتعلق بتعاطي التبغ.

ما الذي ميكنك القيام به كوالد / كوالدة
ضع يف اعتبارك إن طفلك لن يدخن.  •

حافظ عىل منزلك خايل من التدخني، ألن ذلك     

يساعد األطفال والشباب يف عدم التدخني.  

تحدث مع طفلك عن التدخني وأرضاره.  

األطفال الذين يعيشون من آباء مدخنني أكرث عرضة للتدخني.     

لذلك إذا كنت تدخن، فتوقف عن التدخني عندما يكون لديك طفل.  

 

ال تقوم بإعطاء أو رشاء السجائر لألطفال أو الشباب نهائياً.  

إذا كنت تدخن، تجنب ترك سجائرك متاحة أمام األطفال.  



السجائر اإللكرتونية:
يويص املجلس الوطني للصحة بعدم تعاطي السجائر اإللكرتونية 

ألن العواقب املحتملة عىل صحتنا ال تزال غري واضحة حتى اللحظة 

بسبب عدم تأكدنا، وباألخص العواقب طويلة املدى. وينطبق ذلك 

أيضأ عىل السجائر اإللكرتونية الخالية من النيكوتني.

التبغ عديم الدخان مثل تبغ سنوس
يتسبب التبغ عديم الدخان يف اإلصابة باإلدمان بدرجة كبرية، 

كام يزيد من احتاملية اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية. 

باإلضافة إىل زيادة خطر اإلصابة بقرح الفم نتيجة تعاطي التبغ 

عديم الدخان الذي يتم تعاطيه من خالل الفم.

الشيشة
يحتوي الدخان املنبعث من الشيشة عىل نفس السموم املوجودة 

يف السجائر باإلضافة إىل السموم الناتجة عن حرق الفحم. وتعادل 

كمية الدخان املستنشق من سحبة واحدة من الشيشة الدخان 

املنبعث من احرتاق سيجارة كاملة. وبالتايل فإن كمية الدخان التي 

يتم استنشاقها خالل جلسة واحدة للشيشة ملدة ساعة تكون كبرية 

جداً.

)املجلس الوطني للصحة – املجموعة الوقائية – التبغ(

ما الذي يجب معرفته عندما تتحدث مع طفلك 

 عن التدخني؟

يحتوي التبغ عىل مواد مرسطنة.  •

يؤدي التدخني أثناء الطفولة والشباب املبكر إىل مشاكل    • 

صحية، مثل: السعال، أو زيادة إنتاج املخاط، أو ضيق     

التنفس.  

يقلل التدخني من منو الرئتني ويقلل من االستفادة     •

بوظائف الرئة بالشكل األمثل.  

قد يؤدي التدخني إىل تدهور اللياقة البدنية.  •

يؤدي التدخني إىل حدوث مشاكل يف القلب واألوعية     •

الدموية.  

كلام بدأ التدخني يف سن مبكرة، كلام أصبحت أكرث     •

إدماناً وزادت صعوبة اإلقالع عن التدخني الحقاً.  

ك
ىل طفل

ث عنه إ
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الحشيش
وكام هو الحال مع أغلب املواد املخدرة، 

يتسبب تعاطي الحشيش يف الكثري من 

املخاطر. ومن بني أمور أخرى يتسبب 

الحشيش يف ضعف الرتكيز، والذاكرة، 

والقدرة عىل التحصيل العلمي. وقد 

يؤدي تعاطي الحشيش إىل العديد 

من اآلثار الجانبية السلبية عىل حامس 

الشباب وذهابهم إىل املدرسة، خاصة 

عند تعاطيه بشكل مستمر وبانتظام، مام 

يجعل الشاب خموالً وغري مباٍل...

غالباً، ما يكون هناك ارتباط بني تعاطي 

الكحول والتبغ واملُسكرات. كام أن 

الشباب الذين يدخنون ويرشبون 

الكحول أكرث عرضة حوايل 7 مرات 

لتجربة تعاطي الحشيش أكرث من أولئك 

الذين ال يدخنون وال يرشبون الكحول.

وغالباً، ما يقوم الشباب الذين يرشبون                        

حصص أو أكرث من الكحول ملرتني أو 

ثالث يف الشهر بتجربة    

القنب الطبي
يعترب الحشيش والقنب الطبي شيئني 

مختلفني إىل حد كبري عىل الرغم من 

أنهام يأتيان من نفس النبات. 

كام أنه ميكن تصنيع القنب الطبي من 

مواد صناعية. ويستخدم القنب الطبي 

بغرض تخفيف اآلالم يف بعض األمراض، 

ويتم رشاؤه وتعاطيه بشكل مرشوع 

عن طريق وصفة طبية من طبيب.

5

ماذا تفعل كوالد \ كوالدة
التعبري عن إميانك الراسخ بشأن املُسكرات بشكل عام.

اقرأ إشارات الشاب وانتبه ألي تغيريات قد تحدث يف سلوكه.

انتبه إىل العالمات الجسدية والعقلية التي قد تتعلق بتعاطي املُسكرات. عىل سبيل املثال:   

احمرار العني، عدم وضوح الكالم، بطء الحركة، انعدام الحامس واإلنتاجية، إلخ.

انتبه إىل التغيريات يف دائرة األصدقاء.

كن عىل اطالع واستفرس عن العالقات التي يكون طفلك جزءاً منها.



ما الذي يجب معرفته عند التحدث مع 

 طفلك عن الحشيش؟

الحشيش هو عقار غري مرشوع.  •

ند تعاطي الحشيش بانتظام، ميكنه أن يظل يف جسمك ملدة 4-8 أسابيع.  •

ميكن أن يظل الحشيش يف جسمك ملدة 6 أيام عن تعاطيه ملرة الواحدة.  •

غالباً، يستمر التأثري املخدر للحشيش ملدة ترتاوح من 3- 4 ساعات.     •

إىل بعد مرور ولكن يستمر التأثري الخفيف لهذه املواد وال تختفي متاماً    

          ساعة.

الحشيش قد   الحشيش هو مادة تسبب اإلدمان، وهذا يعني أن تعاطي    •

يسبب لك إدماناً وستحتاج إىل زيادة الجرعة الالزمة للحصول عىل نفس   

التأثري املخدر.  

الحشيش يقلل من الرتكيز، ويضعف الذاكرة، ويقلل من القدرة عىل     •

التحصيل العلمي، ويؤثر عىل القدرة عىل الحركة بانتظام.  

لحشيش يخدر العواطف، حيث ميكنه التأثري عىل منو هذا الجزء من   •

الدماغ مبا يتسبب بحدوث مشكالت تتعلق بالنمو الكامل  للمهارات     

االجتامعية.  

يتسبب تعاطي الحشيش يف مخاطر قد تحدث عىل الفور مثل: اإلصابة    •

بالذعر، والقلق، واالضطرابات النفسية لدى فئة الشباب األكرث عرضة    

ملثل هذه املخاطر.  

مثل تدخني السجائر متاماً، يتسبب الحشيش يف تدمري الرئة.  •

ت األخرى.
ُسكرا

ش وامل
شي
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 املُسكرات األخرى

الواقع أن قلة قليلة من الشباب يف سن املدرسة يقومون بتجربة 

رات من نوعية الكوكايني، وحبوب النشوة أو السعادة  املُخدِّ

)إكستايس(، وما إىل ذلك. وبالتايل فإن من املهم أيضاً عىل اآلباء أن 

يهتموا بسلوك الطفل وإشاراته.

إن ميول الشباب لتعاطي املواد املخدرة عشوائية وغري منتظمة. 

وترتبط بعض هذه امليول مبخاطر جسدية وعقلية كبرية؛ وقد يكون 

ذلك يف شكل تناول دواء أو عقار موصوف لشخص آخر، أو خلط 

رشاب السعال مع الكحول، أو استنشاق أكسيد النيرتوز بغرض 

الوصول إىل التأثري املخدر.

ويزداد الخطر عندما يقوم الشاب بخلط أنواٍع مختلفة من املواد 

املخدرة. عىل سبيل املثال: سوف يؤدي ذلك إىل زيادة خطر املعاناة 

من نقص األكسجني ومن ثم االختناق إذا حدث استنشاق للغاز 

املوجود يف خراطيش الغاز أثناء تعاطي الكحول أو املُسكرات 

األخرى.

اآلثار الناتجة عن هذه الترصفات تحمل خطورة كبرية. وعىل 

هذا النحو، وبصفتك أحد األبوين يجب أن تكون عىل اطالع وأن 

تستفرس عن امليول السائدة يف ثقافة الحفالت التي يحرضها طفلك، 

أو العالقات التي يعترب جزءاً منها.
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