
% 25 

    1

   2

خاص بالشباب
الآثار السلبیة لاستخدام الحشیش في أوقات

مبكرة
من الكندیین الذین تتراوح

أعمارهم بین 15 عاًما إلى 24

تنطبق بعض المخاطر على المستخدمین من جمیع
الأعمار، إلا أن القلیل على درایة بالمخاطر الفریدة على

 الأشخاص الذین تقل أعمارهم عن 25 عاًما
  

.إلیكم 5 أسباب وراء ذلك
.یجب أن یحاول الشباب تأخیر استخدام الحشیش لأطول فترة ممكنة

الآثار على الدماغ 
لا تتطور أدمغتنا تماًما حتى سن 25 عاًما تقریًبا. یمكن أن
یؤدي تعاطي الحشیش المبكر والمنتظم إلى إضعاف تطور

منطقة من الدماغ تعرف باسم القشرة الجبهیة الأمامیة. وهذا
یمكن أن یضعف الذاكرة واتخاذ القرارات والقدرة على حل

المشكلات. ولا نعرف ما إذا كانت هذه التأثیرات دائمة أم لا، ولا
.یمكننا التنبؤ بمن سیتأثر بها

السلامة أثناء قیادة السیارات
یزید الحشیش من مخاطر حوادث السیارات عن طریق إضعاف

.وقت رد فعل السائق وتنسیقه وتركیزه
في كندا، من المرجح أن یقود المراهقون الذین تتراوح
أعمارهم بین 15 إلى 19 سنة من العمر السیارات بعد

استخدام الحشیش

یستخدمون الحشیش كل
عام

عند سؤال الكثیر من الأشخاص، فإنهم یعتقدون أن
.مخاطر الحشیش ضئیلة

روابط متعلقة بالأمراض العقلیة
یرتبط تعاطي الحشیش المنتظم بالذهان خاصًة بین أولئك الذین لدیهم والد أو

.شقیق یعاني من مرض عقلي مثل انفصام الشخصیة

قد یرتبط استخدام الحشیش كذلك بالاكتئاب والقلق، إلا أن
.هذا یكون أقل وضوًحا

أعراض الذهان
- القلق

- جنون العظمة
- الهلاوس 
- الأوهام

- تغییرات المزاج-
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احتمالیة الإدمان 
  

الأفراد الذین یتعاطون الحشیش أثناء فترة المراهقة سیواجهون
مشاكل في الاستخدام و / أو الاستقلالیة البدنیة و / أو أعراض

.انسحاب الحشیش
لدى الشباب، یمكن أن یتطور تعاطي الحشیش یومًیا إلى اضطراب

تعاطي المخدرات حتى بشكل أسرع من النیكوتین أو الكحول

الآثار على السلوك
یرتبط تعاطي الحشیش قبل سن 16 عاًما باستخدام مخدرات

أخرى في وقت لاحق من العمر
یمكن أن یؤدي تعاطي الحشیش إلى تقلیل التحفیز لدى الشباب
ویرتبط بالحصول على درجات دراسیة أقل وزیادة الغیاب عن

الدراسة
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