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مل يتسنى التحقق من جميع البيانات املقدمة.

نريد أن تصل هذه املعلومات إىل الكثري من الناس. ولذلك فقد متت كتابة 

النصوص بلغة ُمبَسطة.
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ما هو اإلدمان؟
اإلدمان هو مرض ميكن أن يحدث بشكل مستمر. ويوجد له الكثري من 

األسباب، كام أنه ميكن أن يتطور بأشكال مختلفة، وميكن أن يحدث يف أية 

عائلة. وال يُسَمح إالّ لألشخاص املختصني تحديد ما إن كان شخص ما يعاين 

من هذا املرض أم ال. وميكن أن يتم ذلك عىل سبيل املثال عن طريق أخصايئ 

أو أخصائية نفسية أو من قبل طبيب أو طبيبة نفسية.

ويتمثل ذلك يف إدمان األشخاص عىل مواد أو سلوكيات معينة.

مواد: مثل املرشوبات الكحولية، النيكوتني، الهريوين

سلوكيات: مثل الذهاب إىل صاالت لعب القامر للمقامرة باألموال، الذهاب 

إىل مكاتب الرهان للمراهنة باألموال، أون الين عرب الهواتف النقالة ملامرسة 

ألعاب الكمبيوتر.
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كيف ينشأ اإلدمان؟
ال ينشأ اإلدمان يف ليلة وضحاها، بل يتطور خالل فرتة زمنية طويلة. هناك 

الكثري من املسببات التي تجعل الشخص يصبح مدمنا. إالّ أن معظم الناس ال 

يُصابون باإلدمان.

يلجأ بعض األشخاص إىل تعاطي املخدرات عندما ميرون يف ظروف ومشاعر 

صعبة يف حياتهم. قد يكون لديهم عىل سبيل املثال مشاكل يف املدرسة، أو يف 

العمل، أو مشاكل عائلية. فيتعاطون املخدرات لتحسني حالتهم النفسية، مام 

ميكن أن يساعدهم عىل نسيان املشكلة لفرتة زمنية محددة، إالّ أن هذا ال 

يجعل املشكلة تختفي.

ويقوم بعض األشخاص أحيانا مبامرسة أشياء معينة بشكل مستمر دون 

التفكري باملعنى والغاية من ذلك. ويعتادون عىل هذه السلوكيات التي 

تتحول بعد فرتة وجيزة إىل إدمان، كتناول املرشوبات الكحولية لتحسني 

املزاج.
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ما هو تأثري املخدرات؟
يؤثر اإلدمان عىل الجسد والنفس. فعندما يعتاد الجسد عىل املادة املخدرة، 

تزداد الحاجة إىل استهالك هذه املادة بشكل مستمر أو تزداد الرغبة يف فعل 

يشء ما باستمرار. ويصبح من الصعب مع الوقت السيطرة عىل هذا السلوك. 

وميكن أن يظهر تأثري هذه املواد بعدة أشكال. فيمكن أن يكون لها تأثري 

مهدئ أو منشط عىل سبيل املثال، كام ميكن أن تَُغري التفكري واإلحساس. 

وتعود طريقة تأثريها عىل الشخص إىل العديد من األمور.

القانون والترشيع
قانونيا، يُسَمح يف النمسا عىل سبيل املثال بتناول املرشوبات الكحولية 

والنيكوتني واألدوية. ومُيَنع تناول القنب )الحشيش( والهريوين. وميكن 

اإلطالع عىل املواد املسموح بها واملواد املمنوعة يف قانون املخدرات 

النمساوي وقانون حامية الشباب. 
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8 عوامل حامية مهمة يحتاجها كل طفل 
عامل الحامية »القيمة الذاتية«

يعرف ويشعر الطفل الذي يتمتع بقيمة ذاتية بأن...

له قيمة.  -

وأنه عىل ما يرام كام هو.  -

وأنه مرغوب به.  -

وأنه يحصل عىل الحب بغض النظر عن طبيعته وماذا يفعل.  -

تتطور القيمة الذاتية عند األطفال السيام من خالل حب الوالدين وأبرز 

األشخاص املقربني لهم. وبالتايل، فإن الشعور بالقيمة هو أمر مهم للحامية 

من اإلدمان.
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عامل الحامية »الثقة بالنفس«
الطفل الذي يتمتع بثقة بالنفس يعرف نفسه جيدا ويؤمن بها أيضا. ويأخذ 

مشاعره وأفكاره بجدية، ويستطيع أن يجيب عىل األسئلة التالية:

ماذا أحب؟  -

ما الذي ال أحبه؟  -

ماذا أستطيع أن أفعل؟  -

ما الذي ال أستطيع أن أفعله جيدا؟  -

ما الذي يريحني؟  -

ما الذي ال يريحني جيدا؟   -

ومن السهل بالنسبة للطفل الواثق من نفسه أن يقول „ال“، فهو ال يشارك 

اآلخرين بكل يشء ملجرد أنهم ينتظرون منه ذلك أو ألنهم يقومون بتلك 

األشياء بأنفسهم. كام أنه ليس يف حاجة إىل مواد مخدرة حتى يتمكن من 

التواصل مع أشخاص آخرين.
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عامل الحامية »املشاعر«
املشاعر جزء مهم من الحياة. وهي رضورية للتمكن من البقاء عىل قيد 

الحياة. وال يوجد مشاعر سيئة أو خاطئة. فجميع املشاعر مقبولة. ومن 

خاللها يتفاعل الناس مع األحداث يف حياتهم؛ عندما يكونون عىل سبيل 

املثال مستائني من يشء ما أو عندما يعتقدون أنهم مل ينجحوا بيشء ما، 

ويشعرون بالخوف.

وبالتايل، فإنه من املهم بالنسبة لكل شخص أن يسمح بجميع مشاعره وأن 

يأخذها بجدية. كذلك األمر بالنسبة لألطفال، إذ أنهم يف حاجة إىل أشخاص 

يوضحون لهم كيفية التعامل مع املشاعر بشكل جيد.
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عامل الحامية »األمان من خالل وضع الحدود«
ينشأ األمان من خالل املصداقية والوضوح. ويرتتب عىل الوالدين توفري 

محيط جيد يكرب فيه الطفل.

فمن املُتعب بالنسبة لألطفال أن يضعوا جميع حدودهم بأنفسهم. ولذلك، 

فإن وضع إطار محدد يعترب أمر مينحهم الشعور باألمان. واإلطار الجيد يأخذ 

املرحلة العمرية التي يعيش فيها الطفل بعني االعتبار )سن الطفولة املبكر، 

سن دخول الطفل إىل املدرسة، املراهقة ...(. وينمو هذا اإلطار ويتغري معهم. 

ومينح الطفل مساحة كافية من الحرية.
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عامل الحامية »القدرة عىل التعامل مع النزاعات«
يختلف الناس يف وجهات نظرهم واهتامماتهم واحتياجاتهم، مام يؤدي 

يف الكثري من األحيان إىل النزاعات. وحدوث النزاعات أمر طبيعي. إالّ أن 

األشخاص الذين ينظرون إىل النزاعات عىل أنها تهديد قد يلجأون إىل تناول 

املخدرات بهدف تجنب هذه النزاعات أو الهروب منها. 

ويتعلم األطفال منذ صغرهم من والديهم ومعهم كيفية التعامل مع 

النزاعات. ولذلك، فيجب عىل الوالدين أالّ يستغلوا موقف قوتهم عند 

حدوث نزاع ما مع الطفل.
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عامل الحامية »الخيال واإلبداع«
كل شخص ميتلك الخيال واإلبداع. وكل شخص لديه أفكار ووجهات نظر 

وأحالم خاصة به. ويشعر الناس بالسعادة عندما يصنعون شيئا ما ويحققون 

أحالمهم ورؤاهم. ومن „يعمل“ فقط، ويعيش وفقا لتصورات اآلخرين دون 

أن يرتك يف حياته مكانا ألحالمه الخاصة، ال يستطيع أن يتطور. وبالتايل، فقد 

يبحث هؤالء األشخاص عن املخاطرة أو يتعاطون املخدرات حتى يستطيعوا 

الشعور بالسعادة يف حياتهم.



عامل الحامية »املتعة والبهجة يف الحياة«
املتعة تعني أن أستشعر بحوايس شيئا يعطيني الشعور باالرتياح. كام أن 

املتعة تعني الفرح باألشياء يف الحياة اليومية أيضا. فإن مل يكن ذلك ممكنا، 

يشعر الناس يف الكثري من األحيان بأن حياتهم ُمتِعبة وال معنى لها. وقد 

يدفعهم ذلك عىل سبيل املثال إىل تعاطي املخدرات عىل أمل إيجاد ما 

ينقصهم يف الحياة الطبيعية.

عندما يأيت األطفال إىل الحياة، تكون قدرتهم عىل املتعة يف الغالب جيدة 

جدا. إالّ أن هذا الشعور يأخذ بالرتاجع مع الوقت. ويبدأون باالعتقاد بأن 

قُُه لهم الدعايات، ووسائل اإلعالم، أو ما يتم اقرتاحه  املتعة تأيت مام تَُسوِّ

عليهم من قبل الوالدين أو األصدقاء كوسيلة للمتعة.



ز التطور السليم« عامل الحامية »محيط يحفِّ
يحتاج األطفال بجانب والديهم إىل العامل من حولهم: كروضة األطفال، 

واملدرسة، واألماكن العامة، إلخ. فقد يتعرض األشخاص إىل املرض بسبب 

الضغوط الشديدة يف بعض مجاالت الحياة. كام أن من شأن الضغط 

املستمر، وزيادة العبء، واملضايقة املستمرة أن تؤدي إىل لجوئهم إىل 

تناول املخدرات. وليك يتمكن األطفال من النمو بطريقة سليمة، فإنه من 

الرضوري الحرص قدر املستطاع عىل أن تكون معظم املجاالت يف محيطهم 

مواتية لألطفال.
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الوقاية من اإلدمان عندما يولد الطفل
أفضل طريقة للوقاية من اإلدمان هي البدء بذلك بشكل مبكر قدر 

املستطاع. ولذلك، فمن املهم أن تحرص النساء الحوامل أو املرضعات عىل

عدم تناول املرشوبات الكحولية  -

عدم التدخني  -

عدم تناول أية مادة أخرى ميكن أن تؤدي إىل اإلدمان.  -

َمن يُدخن، أو يتناول املرشوبات الكحولية أو أية مواد أخرى، فإنه يؤذي 

بذلك نفسه وطفله أيضا. وبالتايل، فإن من شأن التوقف عن التدخني 

وتناول املرشوبات الكحولية أن يحمي الطفل من الرضر. ولذلك، ميكنك 

القيام بالكثري من األشياء ليك يتطور الطفل بشكل سليم. 
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 الوقاية من اإلدمان عندما يكون الطفل 
يف سن مبكر

ال تبدأ الوقاية من اإلدمان عندما يبدأ طفلك بتناول مادة مخدرة أو عندما 

يُظِهر سلوكا إدمانيا؛ إذ ترتبط الوقاية من اإلدمان بالرتبية ارتباطا وثيقا. 

لذلك، فإن العائلة مكان يف غاية األهمية للوقاية من اإلدمان، إذ أن األشياء 

التي تجدونها كآباء جيدة وصحيحة، والقواعد التي تسريون عليها، باإلضافة 

إىل طريقة تفكريكم، وسلوككم تؤثر جميعها عىل الطفل بشكل كبري. ولذلك 

فمن املهم أن...

تكونوا قدوة لهم.  -

تفكروا بسلوكياتكم الخاصة بشكل مستمر.  -

دوا طفلكم عىل سلوك بديل لتلبية حاجة معينة )مثل تناول  -  أالّ تَُعوِّ

الحلويات كوسيلة ترضية(.

اكتساب املعرفة الجيدة عن اإلدمان.  -

خلق محيط صحي يشعر فيه طفلك بالراحة.  -
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أن تكون قدوة
تعني الوقاية من اإلدمان يف اإلطار العائيل عىل وجه التحديد: أن تكون 

قدوة. إذ أن األشياء التي تفعلها أمام طفلك تؤثر عليه أكرث من تلك التي 

تقولها. كذلك األمر فيام يتعلق بالتعامل مع املخدرات. إن أردت أن تساعد 

طفلك، فعليك أن تبدأ مع نفسك. يجب عىل الوالدين أن يظهروا ألبنائهم 

كيفية التعامل مع املخدرات مبسؤولية ووعي من خالل ترصفاتهم.

فليس من الكايف أن توضح لطفلك مدى خطورة املخدرات، وال عندما تخيف 

طفلك منها. األفضل هو الحديث عن املسألة مبوضوعية ورصاحة.

يستطيع الوالدان القيام بالكثري من األشياء لتعزيز تعلم الطفل عىل تحمل 

املسؤولية بنفسه مع الوقت. ولذلك، ساِعد ابنك منذ صغره عىل التمتع 

بالقدرة عىل تعزيز شخصيته. فهذه أفضل حامية من اإلدمان، السيام وأن 

لِسن الطفولة تأثري كبري عىل شخصيته مدى الحياة.
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الوقاية من اإلدمان عندما يكرب الطفل
ميثل سن املراهقة أحد أصعب املراحل العمرية يف حياة اإلنسان. فكل يشء 

يتغري: الجسد، الدماغ، التفكري، املشاعر، اإلهتاممات، الهوايات، إلخ. ففجأة، 

مل يعد أي يشء كام كان عليه حتى اآلن. وأخذت الكثري من األمور تتغري. 

ولذلك، فمن املهم أن يحصل الشباب يف هذه املرحلة عىل دعم الوالدين 

وغريهم من األشخاص البالغني )كاملَُدرسني واملَُدرسات واألقارب البالغني أو 

مدريب ومدربات الرياضة(.

وتشكل تجربة األشياء املختلفة وجمع الخربات جزءا من مرحلة البلوغ. وقد 

يرغب الشباب يف بعض الحاالت يف تجربة املخدرات أيضا. وهناك العديد من 

األسباب التي تدفعهم إىل القيام بذلك.

إن مرحلة املراهقة هي فرتة يكون فيها الشباب شديدي الحساسية 

والضعف. وميكن لألزمات أن تَظَهر عىل سبيل املثال كالتايل:

عندما... 

يلجأ الطفل إىل ألعاب الكمبيوتر واالنرتنت.  -

يجرب العديد من املخدرات.  -

-  يتأثر باآلخرين بسهولة، كوسائل اإلعالم، واألقران، والضغط الناجم عن 

البيئة املحيطة.

يُقِدم عىل املخاطر، كإثبات للجرأة أو خرقا للقواعد والقوانني.  -

وكثريا ما يالحظ الوالدان سلوكيات مثرية للقلق عند اإلبن. فيكتشفون عىل 

سبيل املثال:
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أن االبن...

عنيف للغاية.  -

مل يعد لديه اهتامم بيشء.  -

شديد الخوف وال يستطيع أن ينام.  -

يكذب أو يرسق.  -

يبحث عن مغامرات شديدة وخطرة يف بعض األحيان.  -

وبالتايل، فمن املهم أن يتحدث الوالدان مع ابنهم عن هذه املالحظات وعن 

قلقهم إزائها. كام أنه من املهم أن يطلب الوالدان املساعدة إن كانوا يف 

حرية. وميكن الحصول عىل الدعم واملساعدة عىل السبيل املثال يف مراكز 

االستشارات املعنية بالعائالت والشباب.



ما الذي ميكنك القيام به إن كان إبنك 
يتعاطى املخدرات؟

آجال أم عاجال، فإن معظم الشباب يجربون املخدرات )الكحول، التبغ، 

الحشيش...(. قلاّم يستمر األكرثية يف تعاطي املخدرات بعد ذلك. وهناك من 

يتعاطى الكثري من املخدرات لفرتة زمنية قصرية، ثم يتوقف عن ذلك. إالّ أنه 

قد ينشأ عند البعض مرض إدماين يتطلب املتابعة الطبية أو العالجية.

عندما يتعاطى الشباب املخدرات بشكل منتظم ويعانون من عواقبها، فإنه 

من املهم أن يحصلوا، ُهم وأفراد عائلتهم، عىل املساعدة.
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نصائح للوالدين
-  استفرس من خالل األحكام القانونية )قانون حامية الشباب( عن 

تأثري املخدرات وعواقبها الصحية.

أعِط ابنك الحب والتفهُّم.  -

-  ال تستسلم إذا أراد ابنك ابتزازك )„إذا مل تعطني هذا اآلن، 

فسوف...“(.

-  اِفَعل ما مينحك أنت السعادة واالرتياح. جدد طاقتك بهذه الطريقة.

ال تنَس أبناءك اآلخرين ورشيك أو رشيكة حياتك.  -

-  إبحث عن املساعدة، عىل سبيل املثال يف مركز استشارة، أو مع 

مجموعة للمساعدة الذاتية، أو يف مركز لتقديم املشورة بخصوص 

اإلدمان.
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أين أحصل عىل املساعدة؟
للمزيد من املعلومات والنصائح، ميكنك طلب أو تحميل املنشورات „كيف 

أحمي ابني من اإلدمان؟ معلومات للوالدين“ ومعلومات الجيب „الكحول“، 

 و“التبغ“، و“القنب )الحشيش(“، مجانا عىل الرابط 

. /sdw.wien/de/unser-angebot

إذا أردت معرفة املزيد حول مختلف أنواع املواد، ميكنك الضغط عىل الرابط 

/checkit.wien/substanzen :التايل

وميكنك الحصول عىل املزيد من املعلومات واملساعدة حول كيفية تعزيز 

. mindbase.at و feel-ok.at صحة طفلك وعائلتك عىل املوقعني

 ويوجد يف فيينا العديد من الجهات التي تقدم الدعم واملساعدة لألهايل. 

بشكل مجاين ورسي أيضا. ميكنك الحصول عىل املزيد من املعلومات هنا:

االستشارات املعنية باإلدمان، العالج من اإلدمان

 sdw.wien/adressen

االستشارات األرسية

 familienberatung.gv.at/beratungsstellen

معلومات بالعديد من اللغات حول الصحة والشؤون االجتامعية

 wien.gv.at/sozialinfo
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