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تثقيف امل راهقني بشأن
الكحول والتدخني والحشيش
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اخلق عالقة طيبة

األطفال الصغار يكربون ...

قد تساعدك الخطوات التالية:
حدد قدرات ابنك

يو ًما ما سيكرب ابنك ليذهب إىل املدرسة الثانوية ،أي أنه سينخرط يف بيئ ٍة جديدة .مرحلة املراهقة مليئة بالتغريات الكربى مبا يف
ذلك التعرض لخطر التدخني ومعاقرة الكحول وتعاطي الحشيش .سريغب ابنك بالتأكيد يف الشعور باالنتامء ،وبالطبع سيكون
أملك الوحيد كأب أن ترى ابنك أو ابنتك بعيدًا عن أي خطر .تأمل بالتأكيد أن يكون/تكون بالقوة الكافة التي تجعله يأخذ
قرارات صحيحة ويضع معايري ثابتة يف حياته .ميكنك مساعدة ابنك لالستعداد لذلك .أنت مسؤول عن تلك املهمة كأب ،وميكنك
مساعدة ابنك املراهق عىل اتخاذ القرارات الصائبة بشأن التدخني ومعاقر الكحول وتعاطي الحشيش .ليس غريبًا أن حتى
املراهقني يحرتمون آراء اآلباب ويعتربونها هامة بالنسبة لهم .ال تقلل من أهمية نفسك ،فإن لك تأث ٌري قد ال تتخيله ،لذا كيف
ستترصف؟

تحدث معه من ح ٍني آلخر
ابرز اهتاممك بابنك
أنصت ملا يهتم به ابنك
اخرب ابنك دو ًما أنك فخو ٌر به

واثق يف قدراته .الثقة بالنفس أم ٌر رضوري
إن الطفل الذي يرى يف نفسه صور ًة إيجابية ٌ
طفل قوي ٌ
ألنها تساعد الطفل عىل تكوين رأي مستقل واتخاذ قرارات صائبة .يستطيع اآلباء تشجيع أوالدهم
.من خالل العمل عىل خلق عالقة طيبة معهم
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تحدث مع ابنك املراهق عن التدخني والكحول والحشيش

ليس من السهل عىل الدوام أن تحدث ابنك املراهق يف أي
أمر ،ومع ذلك ينبغي عليك أن تجد وق ًتا لذلك.

قصة صادقة ...

متى تتحدث مع ابنك املراهق؟

ارشح البنك املراهق السبب الذي يجعل الكثريين من الكبار يسعون خلف معاقرة الكحول والتدخني وتعاطي الحشيش .يرى
املراهقون كبا ًرا كثريين يستمتعون مبعاقرة الكحول .ال تقل أن هذا غري حقيقي ،ولكن ابرز األخطار الناتجة عن معاقرة الكحول.
هل تعتاد التدخني؟ قل البنك أنك غري فخور أبدًا بعادة التدخني ،وارشح له كيف أن األمر ج ّد صعب أن تقلع عن تلك العادة
الكريهة .إن كان ابنك يعتقد أن للحشيش تأث ٌري إيجايب ،ال ينبغي عليك أن تنكر ذلك .ارشح له الشعور اإليجايب الذي ال يستمر
طويلاً والذي يتبعه دو ًما رغبة أكيدة يف تعاطي الحشيش مرا ًرا وتكرا ًرا .عالو ًة عىل ذلك ،هناك العديد من األخطار الناتجة عن
تعاطي الحشيش.

وقت
تحدث مع ابنك عن التدخني والكحول والحشيش قبل أن ينخرط يف مثل تلك األمور .االنتقال إىل مرحلة الثانوية العامة ٌ
مثايل للتحدث معه بشأن التدخني والكحول .من األفضل أن تنتظر قليلاً قبل الحديث عن الحشيش أو أصناف املخدرات األخرى
حتى تصبح متواجدة يف البيئة املحيطة بابنك املراهق.
اخرت وقتًا مثاليًا للتحدث مع ابنك ،ومن الرضوري أال تتحدث معه يف هذا الشأن باستمرار ألنه سيعترب ذلك إزعا ًجا له.
ماذا يتوجب عليك أن تقول؟

ٍ
لقصص مرعبة ...
ال حاجة
تجنب قول" :األمر يبدأ بسيجارة حشيش واحدة قبل أن تنحدر إىل الحضيض" .ليس لتلك النوعية من الجمل أي تأثري عىل
اإلطالق .فتلك الجمل غري معقولة وبعيدة كل البعد عن التجارب البسيطة التي خاضها الشباب الصغري يف حياته .ارشح مواقف
معقولة يفهمها ابنك عندما يكون هناك دا ٍع لذلك .قد يرغب ابنك أو ابنتك يف الخروج مع أصدقاءهم ،وقد يجول إىل خاطرك أن
أحد أصدقاءهم يدخن أو أن أحد زمالءهم قد تم القبض عليه لحيازة نبتة الحشيش وما إىل ذلك.

ٍ
معلومات تنقلها البنك املراهق أولاً  .وال جناح عليك إن مل تعرف كل يشء عن التدخني أو الكحول أو
من الصحيح أن تبحث عن
الحشيش قبل أن تتحدث معه.
ال يكون املراهقون عاد ًة مهتمني باالستامع إىل أمو ٍر طبية عن اآلثار املدمرة للكحول عىل الكبد أو للتدخني عىل الرئتني .فمثل تلك
التفاصيل بعيدة كل البعد عن الحياة اليومية للمراهقني .من األفضل أن تتحدث عن أثر التعاطي عىل حياتهم يف الوقت الحايل.
فعىل سبيل املثال هناك آثا ٌر سلبية مثل املعاناة من آثار الثاملة أو اصفرار األسنان أو انعدام الرتكيز أو فقدان املال .اخرب ابنك
أيضً ا أن للتدخني والكحول والحشيش تأث ٌري ضار عىل املراهقني أكرث من الكبار .ارشح األسباب التي تدفع الكثري من الشباب ملعاقرة
الكحول أو التدخني .الشباب املراهق يفعل ذلك ألنهم يرغبون يف مظه ٍر قوي ورغب ًة منهم أيضً ا يف االنتامء .يفهم املراهقون هذه
األمور جيدًا .دع ابنك يفكر يف هذا األمر جيدًا .فقدرتهم عىل اتخاذ قراراتهم ستخلق لديهم القدرة عىل مقاومة الضغوط التي
ميارسها أصدقاؤهم عليهم.
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ملاذا الحدود مهمة؟

"الرتبية هي أن تضع الحدود  ...أما التنشئة فهي اختبا ٌر لتلك
الحدود".
ال بد أن توضع حدو ٌد واضحة عند تنشئة األطفال واملراهقني .يجب أن متارس دورك كأب يف تحديد املسموح وغري املسموح
به يف املنزل .وبذلك يعرف األطفال حدودهم ،فوضع الحدود يخلق ج ًوا من الوضوح واالستقرار .يجب أن يتعلم الشباب كيف
يتعاملون مع املحظورات التي تقابلهم يف حياتهم .يصبح األطفال واملراهقون جاهزين ألي عقبات تقابلهم يف حياتهم بعد ذلك
بنا ًء عىل تلك التنشئة السليمة.
دفع الحدود وإبراز األخطار:
قد يكون املراهقون صعاب املراس يف بعض األحيان ،وقد يكون السبب يف ذلك التدخني أو معاقرة الكحول أو تعاطي الحشيش.
ولكن ال يعني ذلك بالرضورة وجود مشكلة لدى أبناءك .هنا يأيت دورك كأب ،حيث يتوجب عليك أن تتجنب هذا الهلع والخوف.
مير أغلب املراهقني باملرحلة التجريبية بسالمٍ دون أذى .وال يعني ذلك أن تدعهم ميرون بها .يظن الشباب يف الوقت الحايل أنهم
قادرون عىل فعل أي شيئ ،فهم ال يفكرون يف األخطار الناتجة عن سلوكياتهم .ومن ثم هناك حاجة ماسة لوضع حدود واضحة
للمراهقني.

وضع الحدود  ...كيف تفعل ذلك؟
•ارشح البنك السبب الذي يدفعك لوضح حدو ٍد معينة.
•يجب أن يكون الح ّد املوضوع واض ًحا لتضمن عدم وجود أي تفسريات غري صحيحة أو سوء فهم.
•تأكد أن الح ّد املوضوع قابل للتطبيق يف أي وقت ويف كل مكان.
•اخرت املوضوعات التي تستطيع التعامل معها ،فكونك صار ًما يف كل نواحي الحياة لن يكون ناف ًعا أثناء فرتة
البلوغ .ضع الحدود التي تراها هامة فعلاً  .ميكنك أن تصبح صار ًما فيام يتعلق بالتدخني أو معاقرة الكحول أو
تعاطي املخدرات ،ولكن يتوجب عليك أن تصبح أكرث ليونة مع بعض األمور األخرى .ميكنك أن تطلب من ابنك
عدم معاقرة الكحول يف حفلة مع أصدقاءه عىل سبيل املثال ،ولكن اسمح له باملغيب لساعة إضافية.

كن أنت القدوة الحسنة

يشاهد األبناء آباءهم وكيفية تدخينهم ومعاقرتهم للكحول .إن اآلباء املعتادين عىل التدخني ومعاقرة الكحول هم األكرث حظًا
سبب رئييس يدفع كل أب ملعاقرة الكحول بشكلٍ معتدل .عندما تتجنب قيادة السيارة وأنت
يف الحصول عىل أبنا ٍء مثلهم .وهو ٌ
تعاين من آثار الثاملة فإن أطفالك سيفعلون مثلك.
تحدث عن تجربتك الخاصة وارشح البنك الفرق بني الشخص الكبري والشاب املراهق .مازالت عقول وأجسام األطفال واملراهقني يف
مرحلة النمو ،ومن ثم هم األكرث عرضة لألخطار الصحية واإلصابة بإدمان الكحول والتدخني والحشيش.
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هل خرق ابنك/ابنتك االتفاق؟

يف حالة ما إذا خرق ابنك/ابنتك االتفاق ،البد أن يكون رد فعلك واض ًحا .قل له/لها أنه قد تم خرق حدو ٍد واضحة وأنك غري ر ٍ
اض
عن ذلك .من الرضوري أن تبقى هادئًا وأن تبدأ حوا ًرا مع ابنك/ابنتك عىل أن تسمع حديثهم دون أن تصدر أحكا ًما مسبقة .يجب
أن تعرف السبب الذي دفعهم لخرق ذلك االتفاق.
أين توضع الحدود؟
هل يجوز فرض عقوبة؟
•يعطي العقاب الفرصة البنك/ابنتك إلصالح الخطأ املرتكب عىل أال يكون العقاب عس ًريا حتى ال تخرس الهدف املنشود.
•تحدث عن العقاب املفروض أولاً مع ابنك/ابنتك ،وهو األمر الذي سيدفعه لفهم العواقب الناتجة عن خرقه لالتفاق.
•كان صار ًما يف فرض العقوبة وال ِ
تعط أي استثناءات.
•الحوار مع االبن/االبنة هام للغاية وتعادل أهميته أهمية العقاب نفسه.
الثواب خريٌ من العقاب ...
يستجيب عقل املراهق بشكلٍ أقوى لإلشارات اإليجابية مقارن ًة بعقل الكبري .ويستجيب عقل املراهق بشكلٍ أقل قوة للعقاب
والرفض .هل يحرتم ابنك الحدود؟ اعرتف بذلك واشكره ،فذلك له نتيجة إيجابية مقارن ًة بالعقاب يف حالة خرق االتفاق.

يجب أن تعمل جاهدًا لتجنب أبناءك تعاطي الحشيش والتدخني .يبدأ املراهقون يف تدخني السجائر بعد سن  18عام ،ومن ثم
يتوجب عليك أن تؤجل مرحلة التدخني إىل أبعد مدى ممكن .تحرم بلجيكا بيع منتجات السجائر لألطفال الذين مل يبلغوا من
.العمر  16عا ًما
حاول أن تؤجل مرحلة معاقرة الكحول إىل أبعد مدى ممكن .تحرم بلجيكا معاقرة الكحول لألطفال الذين مل يبلغوا من العمر 16
عا ًما .تحرم بلجيكا أيضً ا املرشوبات الكحولية للمراهقني الذين مل يبلغوا من العمر  18عا ًما .أما بالنسبة للمراهقني يف الفرتة من
 16عام إىل  18عام فمسموح لهم مبعاقرة الكحول ،ولكن بحذر .يعاقر املراهقون يف هذه املرحلة العمرية زجاجة أو زجاجتني
.عىل األكرث من الكحول ملدة ال تتعدى يومني كل أسبوع .وال يجب أن تصبح معاقرة الكحول عادة أسبوعية
استخدم حدًا واض ًحا ،فعبارة "ممنوع معاقرة الكحول" ال ترتك مجالاً لعبارات مثل "يف بعض األحيان" أو "القليل من" .ميكنك
.باإلضافة إىل ذلك اختيار حدود صارمة علماً بأن املراهقني يتعدون كل الحدود عىل أي حال
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تجارب ابنك
مثاين نصائح واقرتاحات ألولياء أمور املراهقني
.1

تحدث وتحاور مع أوالدك لتساعدهم عىل تكوين تفكريٍ مستقل ويصبحوا أقل حساسية من األبناء الذين
يفعلون ما يؤمرون يف منازلهم.

.2

احرتم آراء أبناءك حتى لو كانت مشوشة أو تافهة بالنسبة لك.

.3

حافظ عىل هدوءك يف حالة وقوع خالف ،فالحوار الهادئ أكرث تأث ًريا عىل الشخص املراهق مقارن ًة بالحوار
العصبي.

.4

ال تسمح ألبناءك بالتعدي عىل حقك ،واعقد معهم اتفاقات دامئًا ،وتوقع االحرتام منهم عىل الدوام.

.5

حاول أن تقنع ابنك بتأجيل التدخني أو معاقرة الكحول لعامٍ آخر .يجب أال يقل سن ابنك عن  16عا ًما قبل
تجربة أول زجاجة كحول وأال يقل عن  18عا ًما قبل تدخني أول سيجارة .قد يعني التأجيل يف بعض األحيان
عدم وقوع ذلك األمر عىل اإلطالق.

ولكن هذه اإلشارات هي مجرد عالمات مرحلة البلوغ بشكلٍ عام ،ومن ثم ال يتوجب عليك أن تحكم عليهم بذلك بشكل رسيع
ومتعسف.

.6

معرض لألذى
إذا كان ابنك يعاقر الكحول ،اعقد معه اتفاقًا واض ًحا لتحديد توقيت وكمية الكحول .الشباب
ٌ
وخصوصا لو كان الشاب يعتاد معاقرة الكحول كث ًريا أو بانتظام.
والكحول مادة مؤذية،
ً

هل ما زالت لديك شكوك بشأن تعاطي ابنك؟

.7

يجب عليك التوصل إىل اتفاقٍ مع ابنك حتى لو كان مدخ ًنا ،مبعنى أن تعقد اتفاقًا بشأن التدخني يف املنزل.
ساعدك ابنك عىل اإلقالع عن التدخني.

.8

من حقك أن تشعر بالغضب أو الخوف إن كنت تعتقد أن ابنك يدخن أو يتعاطى الحشيش .ومن الطبيعي
أيضً ا أن تعرب عن تلك املشاعر ،ولكن حاول أن تكون هادئًا واخلق حوا ًرا حضاريًا مع ابنك ،فذلك هو الخيار
األفضل يف هذه الحالة.

ملاذا ينخرط ابنك يف تجربة ما هو جديد؟
التجربة جزء أسايس من مرحلة البلوغ .يجرب املراهقون التدخني أو الكحول أو الحشيش ألول مرة كنوع من أنواع االكتشاف .قد
تدفعه الرغبة يف املرح مع أصدقاءه أيضً ا .وقد تكون لديه أسباب إيجابية أيضً ا .يقلع أغلب الشباب عن هذه األفعال بعد فرت ٍة
قصري ٍة نسب ًيا .يعمر أغلب الشباب مبرحلة التجربة دون أي خسائر .ومع ذلك ،هناك بعض املراهقني الذين يعانون من مشكالت
متعلقة باالستمرار يف التعاطي.
هل تشك يف شيئ؟
ٍ
درجات سيئة؟ هل لديه أصدقا ٌء جدد؟ هل الحظت عليه بعض التغريات السلوكية؟ قد يكون كل ذلك
هل يحصل ابنك عىل
مؤرش ٍ
ات لجنوح ابنك للتدخني أو معاقرة الكحول أو تعاطي الحشيش.

جرب أن تتحدث مع ابنك .ادخل معه يف حوا ٍر صادق وارشح له مدى قلقك .ارشح له ما تراه وما تشعر به ،وتجنب ذكر مخاوفك
وشكوكك .ال تلعب دور املحقق معهم ،فذلك قد يشعرهم بعدم الثقة فيك.
هل تأكدت شكوكك؟
تعتمد خطورة معاقرة الكحول أو تعاطي املخدرات عىل عدة عوامل .وال يتعلق األمر فقط بكمية الكحول أو نوع املخدر ،ولكن
األهم شخصية ابنك .فمعاقرة الكحول أو تعاطي الحشيش أم ٌر ج ّد خطري إذا كان ابنك شخص مندفع وسهل االنقياد ،وينطبق
نفس الحال إذا كان ابنك ال يشعر بالسعادة يف حياته .األشخاص الواثقون من أنفسهم هم األكرث قدرة عىل التعامل مع مثل تلك
األمور .ومن ثم ،يتوجب عليك أن تعرف

لإلجابة عن تساؤالتكم بشأن الكحول والعقاقري واألقراص والقامر باللغة الهولندية أو اإلنجليزية ،يُرجى االتصال عىل "دي درجلني" عىل
الرقم078 15 10 20 :
•اإلثنني-الجمعة 10 :صبا ًحا -8مسا ًء (مغلق يف اإلجازات الرسمية)
•املكاملة من الخط األريض بسعر مخفض
يُرجى زيارة موقعنا اإللكرتوينwww.druglijn.be :
•ارسل كافة استفساراتك عرب الربيد اإللكرتوين أو سكايب أو برامج املحادثة األخرى
•اإلجابات مقدمة يف إطار الرسية
لإلجابة عن تساؤالتكم بشأن الكحول والعقاقري واألقراص والقامر باللغة الفرنسية ،يُرجى االتصال عىل " InforDrogues
عىل الرقم02 227 52 52 :
•اإلثنني-الجمعة 8 :صبا ًحا -10مسا ًء (مغلق يف اإلجازات الرسمية) والسبت 10 :صبا ًحا -2مسا ًء
يُرجى زيارة موقعنا اإللكرتوينwww.infordrogues.be :
•استمتعوا بخدمة اإلجابة اإللكرتونية

لإلجابة عىل تساؤالتكم بشأن التدخني والشباب والرتبية ،يُرجى زيارة املواقع اإللكرتونية التالية:
www.gezondopvoeden.be
www.vlaanderenstoptmetroken.be/ouders
www.kortemettenmetsigaretten.be
( www.tabakstop.beمزود باللغة الهولندية والفرنسية واإلنجليزية)

