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ي  –القن بحول  تربوي   ثيدحإجراء ورقة موقف:   كامن في العمل التربوي  الالتحد 
 

 2019 آذار، غ،بع استخدام المخدرات والكحول والتّ وحدة من  
 

 
 أعضاء الطواقم التربوّية األعّزاء،

 

ن األوّ  نابتداء م   .1ليسرائفي دولة إقانون لا حسب حظور  م (ن ضمنها القّنبوم  ) راتن استخدام المخدّ إ ل م 

سيتم  تطبيق  ،ه الحتلنةهذبموجب . رةط  رات الخ  المخد  قانون في  تي  جر  أ  التي  حتلنةال سريتس 2019نيسان 

 في المسار وسائلو ةإجرائي  وسائل  ن خالل استخدامم   (18 سن   واتجاوز ينالذالبالغين ) جاهت القانون

 ،للمّرة األولى والثانية حيازة القّنب أو استخدامهأعقاب  في ط شخص  ب  ض  إذا على ما يلي:  حتلنةال نصّ ت. ائي  الجن

ن المّرة ابتداء م  . ئيّ انالج جلّ في السّ دون تسجيل المخالفة  إلزامه بدفع غرامة سيتمّ ف، روط القانونّيةالشّ  ىستوفاو

سيتّم تقديم . لملفّ إغالق ا تمّ ييجب استيفاء شروط معّينة كي حيث  ،ةجنائيّ لفة مع ذلك كمخايتّم التعامل سالثالثة 

 . ن المّرة الرابعةابتداء م  الئحة اّتهام 

رت أثّ  قّنب. لقدعّية القانونّية على استخدام الفي المجتمع حول إضفاء الشر يدورلقد كان هذا القرار وليد حديث 

وأقل  ف"،خفي" أن " القّنب مخّدر ادعاءات عسم  استخدام القّنب. قد ت   بشأنالمواقف  على لحديثهذا ا أصداء  

م ألغراض طبّية" وغيرها. هذه االدعاءات ستخد  ن الّسيجارة، وأنه صحّي.. فهو ي  فضل م  أو كحول،ال نخطورة م  

قوال تفيها تعميم،     .بشكل خاص   لمراهقينعلى ا القن ب )الحشيش، الماريخوانا، الغراس( اتتأثيرإلى  تطر 

 

 العالم في اآلنيّة الحالة -القنّب
)كولورادو، واشنطن، أالسكا،  ذاتيّ الستخدام الن أجل ام   قّنباستخدام البفي العالم  الدوليات والوالتسمح بعض 

ن م  ك ل  تسمح بذل د أنهاي  ب  ، في اآلونة األخيرة( ال كويا، األروغواي، كليفورنيا، ماستشوستس، نيفادا وكندشما

 فقط.  21تجاوز سن  

 

 قنّبال وعموض حول الطالب مع حديث إلجراء وجيهاتت
أ ب بالقن   خطورةمدى ول ما يعتقده الشخص حأن  األبحاثنتائج  هرتظأ ا مإن  .هاستخدامعلى  إلقدامايتنب 

 .القّنب أم ال م على تدخينقد  ي  أن  ، أيّ تارهخيسيار الذي الخ  سيؤّثر على  المراهق حول القّنب كماّدة خطيرة يعتقده

ل من ق ب   هعلى استخدام بشأن إضفاء الشرعّية القانونّيةر يدو الذي إن ازدياد استخدامه ألغراض طبّية، والحديث

 ا يعتقدهمفي امقلق   اي  هناك تدن   ، كما أنق واقًعا معقًّدال  وسماح بعض الدول في العالم باستخدامه خ  البالغين، 

  .في اآلونة األخيرة قن بام الخطورة استخدمدى  ن حولوالمراهق

                                                             
1

 ب. طّبي الستخدام القنّ الالجانب حول . ال يتمحور هذا الدرس رائيل ألغراض طبّيةسمح استخدام القّنب في إسلقد  
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استخدام القن ب إن  لرسالة التي يجب إيصالها للمراهقين: لى إيضاح احاجة إعلى ال جميع هذه األمور تؤّكدن إ

ل المراهقين  ن ق ب    !قدحم   رط  خ   هوم 

في  المسؤول عن اّتخاذ القرارات وإدارة المشاعر الجبهيّ  ، ويكتمل نمّو الفصّ بالتطّور دماغ المراهقيستمّر 

 معّرضين لإلصابة.و يناسحسّ  نيمراهقالتجعل  هذه الحقيقة .تقريًبا 25سّن 

الذي يدور في المجتمع والتغيير الحاصل في تطبيق  ديث التربوّي بشأن القّنب عن الحديثبين الح الفصليجب 

 بصلة للمراهقين.  فهذه األمور ال تمتّ  ؛القانون

الب ع الططل  ن  ن المهّم أن م   ه عليهم.ثيرب وتأحول استخدام القنّ  مع المراهقين ن المفّضل إجراء حديث تربويّ م  

، كما يجب أن نساعدهم على موسالمته ةنفسيّ ال مصّحته، وينالمراهقعلى دماغ  المدّمرة القّنب تأثيراتعلى 

   الشبيبة.  أبناء اي يّتخذهتال اتالقرارالبالغون بشأن استخدام القّنب و اي يّتخذهتالات القراربين التمييز 

 

، تماًما كما نفعل في المواضيع وخطير ، وهذا ممنوعغير صحي  ا هذ -ونقول عّبرنأن ن علينا أن ال نخشى م  

 في مراحل التطّورما زالوا  نهمأوحديثي السّن، أنهم ما زالوا  الطالبر ذكّ نحن نستطيع أن ن. ة األخرىالتربويّ 

نذّكرهم نستطيع أن ما ك القلق،بمشاعر المحّبة ومصحوًبا هذا التذكير يكون ن أووالذهنّي والعاطفّي،  الجسديّ 

استخدام القّنب، اإلقدام على األسباب التي تدفعهم إلى وأن نحاول مساعدتهم في معرفة ، بمسؤوليتهم تجاه أنفسهم

 والثمن الذي يدفعونه. حصلون عليه والمكسب الذي ي

 

ن خصّي بشأوقفنا الشين ملتمييز ببا ، نحن البالغين )المعلمين، أولياء األمور، المجتمع(،هّم أن نقومن المم  

ن ق ب ل البال  الشبيبة. خطار الكامنة في استخدامه من ق ب ل غين، وإدراكنا لألاستخدام القّنب م 

ن المهّم أن نت ل خالل جي استخدام القن بأن  أظهرتنتائج األبحاث ذّكر، نحن البالغين، وأن نذّكر المراهقين، أن م 

 .المراهقة خطير

 

حوار والحديث إجراء الم بواسطة ي  على التعلّم وإكساب الق   تعليمالربية وتالجهاز في  التربويّ  لمعيرتكز ال

ن المهّم أن يولذلك، ، التربويّ   : ثالث مراحل هذا الحديث شملم 

حول  ن بآرائهمخريإشراك اآل ن إصدار األحكام، وتتيح للمراهقينمنفتحة تخلو م  إجراء محادثة  .1

ة والبين لشخصيّ واالحتياجات ا)مع وضد(،  حول المواقفر ستفسسن قن ب.ستخدام الموضوع ا

 شخصّية، التي يمكن أن تؤّثر على اختيار استخدام القّنب. 

الذي  تدعو المراهقين إلى معاينة المكسب، وطاقات المواجهةترمي إلى تعزيز  مةحتر  ثة م  إجراء محاد .2

ن  .اجة التي يلّبيهاب في عمرهم، والحلقنّ استخدام ا قابفي أع يدفعونهالذي  والثمن يحصلون عليه م 

عدهم في مواجهة يسا القّنب أنإلى شير ت التي "األصوات"مكانّية التعبير عن إالمهّم أن نتيح للطالب 

هم بشكل متعاطف يجب أن نعاين مفهومهم هذا مع .االرتباكالشعور بالمشاكل والضغوطات و
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 الكامن"الكذب" أن يعاينوا و ،وسعنطاق أ علىمخّدر ت العليهم أن يعاينوا تأثيراومحترم، وأن نقترح 

   خدمين. الذي يمنحه للمست قّتؤاألمان الوهمّي أو الحّل المفي 

على معلومات علمّية حول األخطار الكامنة في استخدام القّنب بأشكاله العديدة )الماريخوانا، إطالعهم  .3

 ة. خالل جيل المراهقيش، الغراس( الحش

 ل المراهقين:ب  ن ق  لقّنب م  حول استخدام ا بحاثإليكم نتائج أ 

   ص  شكل خار النمو  بو  كون في ط  تباألدمغة التي  ق الضررلح  ي. 
   التحصيل العلمي وب استخدام القنّ  هناك عالقة بينو بالذاكرة والتركيز، ضررق اللح  األداء التعلّمي: ي

 المتدن ي.
  ّر على الدافعّيةيؤث. 
 هان.الفصام، ا -فسياضطراب نباإلصابة احتمال  يزيد   الكتئاب، القلق، الذُّ
 في احتمال اإلدمان  ر يزيدغ  الصّ  استخدام القّنب في -إلدمانهناك عالقة بين استخدام القن ب مع ا

 ر. ب  الك  
  ب  . من المدرسةهناك عالقة بين استخدام القن ب والتسر 
  ن  .حوادث الطرقفي خطر الضلوع يزيد استخدام القّنب م 

 

ث  ن تضافر  ال بدّ اقف المراهقين بشأن االستخدام الذاتّي واالجتماعي للقّنب، في مو غييرالتّ كي ن حد   جهودم 

مفادها  رسالة مشتركةور أعضاء الطواقم التربوّية وأولياء األمور بليأن ن المهّم م   عائلة والمدرسة والمجتمع.ال

ن أنهمواثقهم ، وأنأن استخدام القن ب خالل جيل المراهقة مضر  وخطير أن يستطيعون  ي المراهقين()أ ون م 

ة ت خذيعلى أنفسهم و يحافظوا    وطات. وأنهم لن يذعنوا لإلغراءات والضغ ،جيلهمم ئتالوا قرارات صحي 

ن المهم  أن نجري ى مجرباستمرار خالل  استخدام القن بن يتمحور في االختيار بشأربوي  الذي الحديث الت م 

ا متاد، وأن نكوالحياة المع اصغية، ون أذن  ب واللمشاورة، حتى وإن أخطأ عنوان  . للضغوطات وا، أو أذعنواأو جر 

اتبأنهم يسهم، وبأنهم ليسوا وحد الشعور هقينالمرا منحنن المهم  أن م   ن أجلنا إلي ءاللجو طيعون دائم   م 

  .دعمعلى ما يجري، والتفكير المشترك، والحصول على ال ناإطالع

  

 

 


