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 Strong Bonds "رية الوثيقةالعالقات األَس"سلسلة نشرة إعالمية من 

القيام يستطيع األهل ور التي ماأل ـ تعاطي المخّدرات وتناول الكحول: الوالدون
 بها

ال يمكنكم إجبار أبنائكم المراهقين على التوقف عن تعاطي المخدرات أو تناول الكحول، ولكن هناك بعض 
 .األمور التي تستطيعون القيام بها، لتساعدآم على التعامل مع الوضع ومواجهته بطريقة أفضل

 مشكلة المخّدرات والكحول ـ ماذا يستطيع األهل فعله؟

نحّبهم قرارات آنا نتمنى لو أنهم  أحيانًا يتخذ األشخاص الذين
 .ال يتخذونها

ال أحد يستطيع إرغام شخص على التوقف عن تعاطي 
المخدرات أو تناول الكحول، بحيث يجب عليه هو أن يتخذ 

 .بنفسه هذا القرار

يقوم العديد من الشبان بتجربة المخدرات وشرب الكحول 
هذا وبالنسبة لمعظهم لن يتحّول . خالل سنوات المراهقة

األمر إلى مشكلة خطيرة، ولكن لألسف، تنشأ لدى بعضهم 
 .مشكلة آبيرة

 الكحول  وأمشكلة المخّدرات  التي تؤدي إلىاألسباب 

أحيانًا تنشأ لدى بعض الشبان مشكلة مخدرات وآحول 
 :عندما

يكون أفراد آخرون في عائلتهم يتعاطون المخدرات أو  •
اب بإن األمر يتناولون الكحول بكمية آبيرة فيعتقد الش
 .طريقة طبيعية للتغّلب على المشكالت

يختلطون مع شباب آخرين يعانون من مشكالت خطيرة  •
من المخدرات والكحول فيميلون إلى الشعور بإنهم أفراد 

 .من ضمن هذه الجماعة

يعانون من مشكالت آبيرة في حياتهم، آاإلحباط النفسي  •
اولون والقلق أو الشعور بحزن عميق يغمر قلبهم، فيح

مواجهة هذه الصعوبات وتحّملها فيتعاطون المخدرات 
 . أو يتناولون الكحول لتساعدهم في نسيان ألمهم وعذابهم

 أّي مشكلة؟

" مشكلة"يقول الشبان الذين يتناولون المواد المخدِّرة بإنه ال 
 .لديهم وبإنهم مسيطرون على أنفسهم

 

حاالت في بعض الحاالت قد يكون ذلك صحيحًا، إنما هناك 
ففي أغلب األحيان . يكون قلق الوالدين فيها مِحقًا وفي محّله

إال بعد أن يكون قد " مشكلة"ال يعترف الشاب بإنه يواجه 

وقع بمشكلة مع الشرطة أو أصبح مريضًا بسبب المخدرات 
 .أو الكحول

حاولوا التحّدث إلى أبنائكم بهدوء وروّية عن مخاوفهم، 
التي تعجبهم أو ال تعجبهم في وافهموا منهم ما هي األمور 

 .وهاتعاطمّرة  مآتناول المواد المخدِّرة و

المخدرات والكحول  ونستخدمالذين ياألبناء توعية 
 عليهم قل خطرًااألالوقائية وطرق حول ال

فمن األهمية بمكان ب المخدرات، جّري آان إبنكم قد بدأإذا 
خدرات أو لتعاطي الم على علم بالطرق الوقائية التأآد من إنه

تناول آمية مفرطة أو اإلصابة بعدوى  هتجّنبالتي  الكحول،
 .أو أمراض ُمعِدية

صعوبة في التحّدث إلى أبنائهم  يجدون العديد من الوالدينإن 
عن هذه األمور، خصوصًا إذا آانوا يعارضون بشدة 

 .تصّرفهم وسلوآهم

 أن ًا مخدِّرة فاألجدر بهمواد ولكن إذا آان المراهق يتناول
تعريض الجرعات أو اإلفراط بتناول لتفادي  ًايكون واعي

 .التي تزيد المخاطر الصحية عليه عدوىإلصابة بإلى انفسه 

قّدموا إليهم نشرات تثقيفية حول استخدام المخدرات والكحول 
بطريقة وقائية وشّجعوهم على التحّدث إلى طبيبهم عن 

 .تعاطيهم هذه المواد

 طرةعندما تخرج األمور عن السي

إذا آان إبنكم قد أصبح معتمدًا على المخدرات أو الكحول 
 :قد تالحظون بأنه. فسوف يتغّير سلوآه

 .يغضب آثيرًا •

 .يفقـد اهتمامه بأشياء آانت مهمة بالنسبة إليه •

 يسرق بعض األشياء •

 .لم يعد يعتني بنفسه •

ُيحِضر معه أشخاصًا آخرين إلى المنزل، يتعاطون أيضًا  •
 .ن من احتساء الكحولالمخدرات أو يكثرو
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قد تقلقون بشأن أبنائكم اآلخرين وآيفية تأثير ذلك عليهم، فإذا 
 ًانظام واتضعمن المهم جدًا أن آانت هذه األمور تحدث 

لضمان احترام أن تبذلوا آل ما بوسعكم وقواعد لمنزلكم و
 .لها ومراعاتها إبنكم

 :ييمكن أن تكون قواعد السلوك آاآلت

لى البيت إذا آان قد يتعاطى  يمكنه أن يأتي إال •
 .أو يشرب بكثرة المخدرات

يتعاطون  ال يمكنه أن يحضر معه أشخاصًا آخرين •
 .أو يشربون بكثرة المخدرات

 .ممنوع أن يتصّرف بغضب في البيت •
اختاروا وقتًا للتحّدث إلى إبنكم بهدوء عن قواعد السلوك هذه 

عامل مع الت": أنظروا نشرة(وعما سيجري إذا قام بمخالفتها 
 . )"النزاعات

 المساعدة تقديم طلب منكمُيعندما 

يصعب عليكم اإلصغاء إلى أبنائكم ومساعدتهم عندما 
يعتريكم الغضب وتكون مشاعرآم مجروحة، ولكن حاولوا 

قدر اإلمكان وضع مشاعرآم جانبًا وال تذّآروا بأهمية أن 
يشعر إبنكم بإنه ما زال قادرًا على اللجوء إليكم طلبًا 

فقد يكون ذلك خطوة آبيرة له وفرصة جيدة . مساعدةلل
 .ليحاول تحسين أحواله

قوموا بتشجيع إبنكم على حّل األمور بنفسه من خالل مساندته 
ومساعدته، إذ يتعّين عليه أن يتعّلم تحّمل المسؤولية إضافة 

  .التصّرف بنفسه لتدبير أمورهإلى 

 تعاونوا مع بعضكم البعض

اطى المخدرات فغالبًا ما يرغب والداه عندما يكون الولد يتع
 .في التعامل مع المسألة بطريقتين مختلفتين

 .فأحدهما يريد أن يكون قاسيًا واآلخر رقيقًا

،  احاولوا اإلتفاق على األسلوب الصحيح للتعامل مع إبنكم
 .األمر ايسّهل عليكممنكما للكالم نفسه  هفسماع

 ن بهماطلبوا النصيحة والمشورة من أشخاص تثقو

 أحيانًا تكون مشارآة اآلخرين في هذه المسائل صعبة 

 

فالخوف من أن يجلب ذلك العار على العائلة بأآملها يقف 
حاجزًا أمام إخبار اآلخرين عن الموضوع، ولكن من المهم 

 .أن تحصلوا على مشورة جيدة

إسألوا طبيبكم أو البلدية المحلية عن إسم مرِشد يتمتع بخبرة 
 .المخدرات والكحول مشكالت في معالجة

إن المرِشدين مجَبرين على إحاطة المعلومات الخاصة 
 .بعائلتكم بالسّرية التامة

وإذا آان التحّدث عن مشكالت إبنكم مع اآلباء أو األمهات 
اآلخرين أو رجال دين وآبار تثقون بهم وتحترمونهم 

 .يريحكم، أحيانًا يكونون قادرين على مساندتكم ودعمكم

 ًا إعتنوا بأنفسكم وبصحتكم أيضًادائم

من الطبيعي أن تحاولوا حّل مشكالت إبنكم وغالبًا ما تتوقف 
حياتكم أثناء محاولتكم تدبير أمور أبنائكم، ولكن ال تنسوا بإن 
تسوية مشكالت المخدرات والكحول تستغرق وقتًا طويًال، لذا 

يتعّين عليكم وعلى أفراد العائلة اآلخرين المحافظة على 
 .صحتكم أيضًا

تحّدثوا عن حالتكم الصحية ومشكالتكم مع الطبيب أو  •
الشخص الذي يشرف على معالجتكم أو االخصائي في 

 .مجال العناية الصحية

 .تعّلموا أن تسترخوا •

حاولوا أن تلجأوا إلى الصالة والتضّرع إلى اهللا، أو  •
 .القيام بتمارين الرياضة الروحية أي اليوغا أو التأّمل

ساندونكم مع أصدقائكم أو أقاربكم الذين ي ًاوقاتأامضوا  •
 .لطفويعاملونكم ب

تضفي على حياتكم نشاطات جديدة إدخال حاولوا  •
 .األملو وىالسل

 

 

 بالموضوع  النشرات اإلعالمية المتعّلقة 
 عالج المخدرات والكحول •

 مشكالت الصحة العقلية والنفسية •

 ما هي المشكالت التي تعتبر معّقدة؟ •

 التعامل مع الصراعات •
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 راد عائلتكم اآلخرينال تنسوا أف

يمكن أن يشعر األطفال اآلخرون في العائلة بالحقد تجاه الولد 
 :ةالذي يسّبب المشكل

 .يولِّد التوتر للجميع آونهو •

 .ويتصّرف بأنانية •

ويستحوذ على اإلهتمام الكبير ويحتّل وقتًا طويًال   •
 .للتعامل معه

 ويسّبب قلقًا عميقًا وهّمـًا آبيرًا •

 .ويتطّلب الكثير من المساعدة أو المال •

فقد يشعر األبناء اآلخرون بالغضب ويفّكرون بإن والديهم ال 
 .لحّل المشكلة يبذالن جهدًا آافيًا

وأحيانًا يحاول األخوة واألخوات أن يلعبوا دور األهل مع 
الشاب أيضًا، آذلك، قد يسيؤن التصّرف في بعض األوقات 

 .خصيصًا ليلفتوا انتبـاه أهلهم

ال تنسوا بإن آل فرد من أفراد العائلة بحاجة هو أيضًا 
 للعناية واإلهتمام

 .آافئوا السلوك الحسن •

 .إلهتمام والعناية للجميع بنسبة متساويةحاولوا إظهار ا •

إذا آنتم منشغلين جدًا، ففّكروا بمن يمكنكم طلب  •
المساعدة من بين أصدقائكم أو أقاربكم الذين تثقون بهم 

 . ويستطيعون اإلهتمام بأفراد أسرتكم الباقين

 أخذ فترة استراحة
قد تجدون أنفسكم مجَبرين على الطلب من إبنكم الشاب أن 

آنتم لبيت لفترة إذا آان يخالف قواعد السلوك العائلي ويغادر ا
 .تشعرون بإن أفراد أسرتكم اآلخرين بخطر

فأحيانًا يكون اإلبتعاد عن بعضكم البعض وأخذ فترة استراحة 
 .مفيدًا ويعطي نتائج جيدة

ولكن يجب محاولة هذا األمر فقط بعد أن تكون آل الحلول 
ساآنين تحت سقف  حتى إذا لم تبقواو. األخرى قد فشلت

واستمّروا بإظهار  فيما بينكمواحد، حافظوا على اإلتصال 
 .عاطفتكم واهتمامكم بإبنكم البعيد

إن معرفة األبناء بإن لديهم عائلة تساندهم بشكل جيد وتهتم 
بأمرهم، تحميهم من الغرق أآثر في تعاطي المخدرات 

 . أآثر على التعافيوتناول الكحول، وتساعدهم 

 

 
 

 

 

 إرشادات من النشرة اإلعالمية 
ليس هناك وسيلة سهلة لمساعدة إبنكم على  •

التوقف عن تعاطي المخدرات أو تناول الكحول 
يتخذ  نإذا آان معتمدًا عليهما، إذ يجب عليه أ

 .قرار ذلك بنفسه

قف غالبًا ما يشعر الشاب بخوف آبير من التو •
عن تعاطي المخدرات بعد أن تكون قد أصبحت 

 .جزءًا مهمًا من حياته

عندما يكون الولد يتعاطى المخدرات، فغالبًا ما  •
تختلف الرغبة في التعامل مع هذا الوضع بين 

فأحدهما يريد أن يكون قاسيًا واآلخر . األب واألم
اولوا اإلتفاق على الموقف المالئم حف. لطيفًا

 .والصحيح مع إبنكم

دائمًا إعتنوا بأنفسكم أيضًا، فأنتم وأفراد العائلة  •
 . اآلخرون بحاجة ألن تكونوا بصحة جيدة

 مصادر مفيدة 
 

 معلومات صحية 
يقّدم لكم موقع اإلنترنت التالي روابط لمعلومات حو

متعددةتأثيرات تعاطي المخدرات وتناول الكحول بلغات 
http://www.health.qld.gov.au/multicultural/public/

Alcohol_drugs.asp 
 

 DirectLine "دايرآت الين"الخدمة الهاتفية 

 24خدمة إرشاد وتوجيه ومشورة وإحالة، على مدار 
 .صة بمشكالت الكحول والمخدراتساعة، خا

 236 888 1800 :هاتف

Strong Bonds 
Jesuit Social Services 
PO Box 1141 
COLLINGWOOD VIC 3066 

 جتماعية اليسوعيةالخدمات اإل
  8700 9415 (03)  :هاتف

 info@stongbonds.jss.org.au :بريد إلكتروني
 www.strongbonds.jss.org.au :موقع اإلنترنت

 

   


