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ﺑﻠﻮغ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﻫﺮﻳﮏ از ﻣﺎ از ﺟﻬﺎﺗﯽ ﻣﻤﺘﺎزﻳﻢ؛ اﻣﺎ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد؛ ﻳﻌﻨﯽ از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﻣﺮگ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺮاﺣﻞ
ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻴﻢ .اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ از ﻧﻮزادی و ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪﮐﻮدﮐﯽ ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ،
ﻣﻴﺎنﺳﺎﻟﯽ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن
دوره ﻧﻮزادی و ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ) از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ  ٣ﺳﺎﻟﮕﯽ(
ٔ
دوره ﮐﻮدﮐﯽ ) از ﺳﻦ  ٣ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ  ١٢ﺳﺎﻟﮕﯽ(
ٔ
دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ) از ﺳﻦ  ١٢ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ  ۱۸ﺳﺎﻟﮕﯽ(
ٔ
دوره ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ) از  ١٨ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻮاﻧﯽ ،ﻣﻴﺎنﺳﺎﻟﯽ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ( اﺳﺖ.
ٔ
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اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع(:
ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻗﻠﺐ ﻳﮏ ﺟﻮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ؛ آﻧﭽﻪ در آن ﺑﮑﺎرﻧﺪ،
ﻣﯽﭘﺬﻳﺮد و ﻣﻦ ﺑﻴﺶاز آﻧﮑﻪ دﻟﺖ ﺳﺨﺖ ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ادب ﺗﻮ ﻣﺒﺎدرت ورزﻳﺪم.
ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ) ۱ﺑﺤﺚ ﮐﻼﺳﯽ(
ّ
دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻳﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در
ٔ
)ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ( را ﮐﻪ در ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ،در ﻳﮏ ﺑﺮﮔﻪ ﮐﺎﻏﺬ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ را در ﮐﻼس ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.

اﻧﻮاع ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪی در دورۀ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ
رﺷﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﺑﻌﺎد و وزن ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻮزادی ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد
دوره ﺟﻮاﻧﯽ اداﻣﻪ دارد.
و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ٔ
رﺷﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﻋﻮاﻃﻒ ،اﺑﺮاز ﻋﻮاﻃﻒ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت و روش
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﺮایﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻔﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪﭼﻴﺰی ﺟﻴﻎوﻓﺮﻳﺎد ﻣﯽﮐﺸﻴﺪﻳﻢ؛ اﻣﺎ در
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﻴﻢ و ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻴﻢ.
دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯽ آﻣﻮزﻳﻢ ﮐﻪ از
ٔ
ٔ
رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در روش ﺑﺮﺧﻮرد و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺑﺮایﻣﺜﺎل ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ ،دوﺳﺘﺎن،
ٔ
ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ،ﻣﻌﻠّﻤﺎن ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران ،اﻓﺮاد ﻣﻴﻬﻤﺎن ،ﻫﻤﺴﻔﺮ ،آداب ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﺎدی
ﻳﺎ ﻋﺰا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
رﺷﺪ ﻋﻘﻼﻧﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﻴﭽﻴﺪه ،ﻳﺎدآوری داﻧﺶ ،ﮐﺴﺐ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ.
رﺷﺪ ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ،ﺑﻪرﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻌﺎد ارﺗﺒﺎط دارد .ﺑﺮایﻣﺜﺎل ﻧﻮزاد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ
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کند؛ زیرا مغز او به حدکافی رشد نکرده است یا کودک (تا قبل از سن  12سالگی) کمتر میتواند
پیچیده درسی فکر کند .کودکان
درباره مسائل مجرد مانند خدا ،خوبیها ،بدیها ،یا مفاهیم
ٔ
ٔ
چندان مسئولیتپذیر نیستند؛ اما نوجوانان تا حدودی مسئولیتپذیرند .مطالعات نشان داده است
که قدرت تفکر و تعقل انسان تا سن  21سالگی و در مواردی تا  28سالگی تکامل پیدا نمیکند.
چه عواملی در رشد فکری و عقالنی ما مؤثرند؟
عواملی مانند سطح سواد خانواده ،تجربیاتی که از دوستان و خویشاوندان کسب میکنیم،
قدرت هوشی ما ،نوع آموزشها ،دین و مذهب ،آداب و رسوم ،فرهنگ و تجربیات شخصی
همگی در رشد فکری و عقالنی ما مؤثرند.
علت تفاوت افراد در رشد و سایر خصوصیات ،ناشی از عامل وراثت و محیط است .هریک
از ما بیشتر خصوصیات خود را ،از پدر و مادر خود به ارث میبریم .رنگ پوست ،مو و قد یا
مبتالشدن به برخی از بیماریها ،نمونههایی از این خصوصیات است.
محیط یعنی آبوهوا ،نوع غذا ،منابع ،امکانات ،فرهنگ ،دین ،مدرسه ،ف ّناوری ،درآمد
خانواده،اطرافیان ،رسانهها مانند رادیو و تلویزیون هرکدام به شکلهای مختلف در رشد جسمانی،
عاطفی ،اجتماعی و عقالنی ما تأثیر دارند.

بلوغ چیست؟

بلــوغ در لغــت بهمعنــای کامــل شــدن ،بهویــژه کســب توانایــی تولیدمثــل اســت .بهدلیــل
ـده تیروئیــد (زیرگلــو)،
فعــال شــدن برخــی از غــدد درونــی بــدن ماننــد (هیپوفیــز داخــل مغــز) ،غـ ٔ
غــده فوقکلیــوی و غــدد جنســی) هورمونهایــی بــه داخــل خــون ترشــح
غــده لوزالمعــدهٔ ،
ٔ
میشــوند و بهدنبــال آن تغییــرات خاصــی در بــدن ،تفکــر ،حــاالت روانــی و روابــط اجتماعــی
ـخصه فــرد بالــغ ،توانایــی تولیــد مثــل اســت.
فــرد اتفــاق میافتــد .مهمتریــن مشـ ٔ
دوره آن در افراد متفاوت است .پیداشدن عالئم بلوغ برای پسران از  11سالگی
فرایند بلوغ و ٔ
شروع و تا  18سالگی ادامه پیدا میکند.
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ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﺑﻠﻮغ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در ﭘﺴﺮان ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
رﺷﺪ ﻗﺪ ،اﺑﻌﺎد ﺑﺪن و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻮیﺻﻮرت
ﭘﻴﺪاﺷﺪن ﻣﻮﻫﺎی ﺷﺮﻣﮕﺎﻫﯽ
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﻮی ﺑﺪن و اﻓﺰاﻳﺶ آن
رﺷﺪ اﻧﺪامﻫﺎی ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ
رﺷﺪ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ و ﻋﻀﻼﻧﯽﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﺪا

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ) ۲ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻼﺳﯽ(
ّ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻋﻼﺋﻢ ﻓﻮق و ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی از  ۱۰ﻧﻔﺮ از ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺑﺮای ﻫﺮ وﻳﮋﮔﯽ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺮوع ﺑﻠﻮغ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﻮق در ﮐﻼس ﺧﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻳﮏ ﺟﺪول ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻠﻮغ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺑﻠﻮغ زودﺗﺮ از زﻣﺎن ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻳﺎ دﻳﺮﺗﺮ ﺷﺮوع
ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ﺳﺎﺑﻘﻪ آن در واﻟﺪﻳﻦ اﺳﺖ.
وراﺛﺖ ،ﺳﻦ ﺷﺮوع ﺑﻠﻮغ ﻣﺘﺄﺛﺮ از وﺿﻌﻴﺖ و ٔ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺪ آن را ﺑﻪﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد.
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮب ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽآورد و ٔ
ﺗﻐﺬﻳﻪٔ ،
ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺑﻠﻮغ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺤﻴﻂ ،ﻣﺤﻴﻂ از ﻃﺮﻳﻖ آبوﻫﻮا ،ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺮﻳﮏﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻦ
ﺑﻠﻮغ را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎورد.
اﻧﻮاع ﺑﻠﻮغ
ﺑﻠﻮغ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﻮغ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﺑﻠﻮغ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻠﻮغ ﻋﻘﻼﻧﯽ و
ﺑﻠﻮغ ﺷﺮﻋﯽ.
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با انجام ّفعالیت  3برای یکی از انواع بلوغ یک تعریف ارائه کنید.

فعالیت ( 3گروهی)
ّ
جمالت زیر را تکمیل کنید.
نشانه واقعی بلوغ جسمانی .................................................................
١ــ ٔ
٢ــ بلوغ عاطفی یعنی ...........................................................................
٣ــ بلوغ اجتماعی یعنی .........................................................................
٤ــ بلوغ عقالنی یعنی ...........................................................................
 ٥ــ بلوغ شرعی یعنی ............................................................................
 ٦ــ بلوغ شرعی دختران در سن .............................سالگی و بلوغ شرعی پسران
در سن  .............................آغاز میشود.

فعالیت در منزل
ّ
یکی از ّفعالیتهای زیر را در منزل انتخاب کنید و به آن پاسخ دهید.
١ــ بهنظر شما کودک ماندن بهتر است یا بالغ شدن؟ به جنبههای مثبت و منفی آن اشاره
کنید.
مرحله سنی ،در چند عبارت
٢ــ احساس عاطفی ،اجتماعی و مذهبی خود را در این
ٔ
بیان کنید.
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وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی رﺷﺪ
ﮔ
در دوران ﺑﻠﻮغ

دوره ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻗﺮار دارد .در اﻳﻦ دوره ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻬﻤﯽ در
دوره ﮐﻮدﮐﯽ و آﻏﺎز ٔ
دوره ﺑﻠﻮغ ﺑﻴﻦ ٔ
ٔ
ﺟﺴﻢ ،ﻋﻮاﻃﻒ ،رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻮﺟﻮان اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
اﻧﺪازه ﺑﺪن ،ﻃﻮل ﻗﺪ و وزن ﺑﺪن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آزاد ﺷﺪن
رﺷﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ :در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ٔ
ﻫﻮرﻣﻮن از ﻏﺪد درونرﻳﺰ ﺑﺪن ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻠﻮغ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﻴﺪا ﺷﺪن ﻣﻮ در ﺻﻮرت و
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ
ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ ﺑﺪن ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﺪا ،زﻳﺎد ﺷﺪن ﺟﻮشﻫﺎی ﺻﻮرت و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ از ٔ
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺖ.
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۱
ّ
)آزﻣﻮن ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در دوران ﺑﻠﻮغ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن
ﺑﺎ دوران ﮐﻮدﮐﯽ(
ﺑﻠﯽ

وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ

ﺧﻴﺮ

۱ــ ﻗﺪ و وزن ﻣﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
۲ــ ﺣﺠﻢ ﺑﺪن ﻣﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﺳﺘﺨﻮانﺑﻨﺪی ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻧﺪازه دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
۳ــ
ٔ
۴ــ ﻧﻴﺮوی ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و اﻧﺪام ﻣﻦ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺮدﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۵ــ ﺑﻴﻨﯽ ﻣﻦ ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﺻﻮرﺗﻢ ﺟﻮش ﻣﯽزﻧﺪ.
۶ــ ﺻﺪاﻳﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
۷ــ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻘﺎط ﺑﺪن ﻣﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻮرت و زﻳﺮﺑﻐﻞ ﻫﺎ ﻣﻮﻫﺎی ﺗﺎزه
رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

رویﻫﻢرﻓﺘﻪ رﺷﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﯽ  ﺧﻮب  ﻣﺘﻮﺳﻂ  اﺳﺖ.

دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻠﻮغ و ﺣﺪود ًا ﻳﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از  ١٤ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﺑﻪﻋﻠﺖ ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی
ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در اﻧﺪامﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
در ٔ
روﻳﻪ ادوﻳﻪﻫﺎی ﺗﻨﺪ ،ﻏﺬاﻫﺎی ﭘﺮﭼﺮب ،ﭘﻴﺎز ،ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮدداری
١ــ از ﻣﺼﺮف ﺑﯽ ٔ
ﮐﻨﻴﺪ.
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٢ــ از ﻣﺎﺳﺖ ،ﭘﻨﻴﺮ ﮐﻢﭼﺮب ،ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت و ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻴﺪ و از دﻳﺪن و ﺷﻨﻴﺪن ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ و روﺑﺮو ﺷﺪن
ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﻳﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ.
اراده ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد و
٤ــ ﺑﺮای ٔ
ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻧﺮژی ،ورزش ﮐﻨﻴﺪ .روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺰ در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﺪرت ٔ
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﻐﺬﻳﻪ در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ
ﻏﺬاﺧﻮردن ﺑﺎ ﻫﺪف درﻳﺎﻓﺖ اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و اداﻣﮥ ﺣﻴﺎت ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﻏﺬا ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮای ﻳﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺪن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.
دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻧﻴﺎز
ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻋﻤﺮ اﻓﺮاد ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪوﻳﮋه در ٔ
ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻏﺬاﻳﯽ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ :اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺮﻣﺎ و اﻧﺮژی ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺪن
ﺷﻤﺎ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻧﺮم ﺑﺪن از آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از :ﮔﻮﺷﺖ ،ﻣﺎﻫﯽ ،ﺗﺨﻢﻣﺮغ ،داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ،
ﻟﻮﺑﻴﺎ و ﻧﺨﻮد .ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻴﻦ  ۴۵ﺗﺎ  ۷۵ﮔﺮم در روز اﺳﺖ.
ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ :اﻳﻦ ﻣﻮاد ﮔﺮﻣﺎ و اﻧﺮژی ﻣﻮردﻧﻴﺎز و ﻓﻴﺒﺮ ﻻزم را ﺑﺮای ﺑﺪن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻨﻨﺪه
ﻓﻴﺒﺮ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن اﻟﻴﺎف ﮔﻴﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺎن ،ﺑﺮﻧﺞ ،ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ٔ
ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ :اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب ،ﮔﺮﻣﺎ و اﻧﺮژی ﻣﻮردﻧﻴﺎز را ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﺪن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ در ﭼﺮﺑﯽ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺪن ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﮐﺮه،روﻏﻦ ،ﺷﻴﺮ،ﮔﺮدو،ﭘﺴﺘﻪ،
ﻓﻨﺪق و داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ :اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﻠﺐ ،اﻋﺼﺎب و ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﻮاد ﻻزم را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ دﻧﺪان ،اﺳﺘﺨﻮان و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺑﺪن ﻳﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺴﻔﺮ ،ﮐﻠﺴﻴﻢ ،آﻫﻦ ،ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ،ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻣﻨﮕﻨﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺴﻔﺮ در
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ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﯽ ،ﮔﻮﺷﺖ ،ﻧﺎن ،ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﻧﺨﻮد؛ ﮐﻠﺴﻴﻢ در ﻟﺒﻨﻴﺎت ،ﻣﺎﻫﯽ ،ﺑﺎدام و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت؛ آﻫﻦ در
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ،زردآﻟﻮ ،ﮐﺸﻤﺶ و ﺗﺨﻢﻣﺮغ؛ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﻣﻮز ،ﻫﻮﻳﺞ ،اﺳﻔﻨﺎج ،ﻫﻨﺪواﻧﻪ و ﭘﺮﺗﻘﺎل؛
ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ در اﻧﺠﻴﺮ ،ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم ،ﮔﺮدو و ﭼﻐﻨﺪر؛ و ﻣﻨﮕﻨﺰ در آﺟﻴﻞ،ﻏﻼت و ﭼﺎی وﺟﻮد دارد.
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ :اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﻫﻀﻢ ﻏﺬا و ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز آﻧﻬﺎ در ﺑﺪن و رﺷﺪ اﻧﺪامﻫﺎ
ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ .وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﻴﻤﺎری ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ.
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Aدر ﺟﮕﺮ ،آبﻫﻮﻳﺞ ،ﮐﺮه،ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ،ﺷﻴﺮ و ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﯽ؛ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Bﻳﺎ رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ
در ﺟﮕﺮ ،ﮔﻨﺪم ،ﺗﺨﻢﻣﺮغ ،ﺷﻴﺮ و ﭘﻨﻴﺮ؛ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Cدر ﭘﺮﺗﻘﺎل ،ﻧﺎرﻧﮕﯽ ،ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ،ﻓﻠﻔﻞ ﺳﺒﺰ،
ﺗﻮتﻓﺮﻧﮕﯽ ،ﻟﻴﻤﻮﺗﺮش و ﻟﻴﻤﻮﺷﻴﺮﻳﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﮐﻠﻴﻪ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﯽ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آب دﻣﺎی ﺑﺪن را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ
آب :آب ٔ
و ﺑﻪ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ از ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از آب ﺑﺪن از ﻣﻴﻮهﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﯽ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺴﺎن ﺑﺮای آﻧﮑﻪ از ﻳﮏ رﺷﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺎدل و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎ و ﻣﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ﻣﺼﺮف اﻳﻦ
ﻣﻮاد ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺳﺮاف ﮐﺮد.
ﻧﮑﺘــﮥ ﻣﻬــﻢ :زﻳــﺎد ﺧــﻮردن ﺑﺎﻋــﺚ ﻧﻤﯽ ﺷــﻮد ﮐــﻪ ﺷــﻤﺎ ﻋﻀــﻼت ﻗﻮیﺗــﺮ و ﻳــﺎ رﺷــﺪ ﺑﻴﺸــﺘﺮی
داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻴﺪ .ﻣﺼــﺮف ﻣﻮادﻏﺬاﻳــﯽ ﺑﻴــﺶ از ﻧﻴــﺎز ﺑــﺪن ﻣﻮﺟــﺐ ﻣﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ اﻳــﻦ ﻣــﻮاد در ﺑــﺪن
ﺑﻪﺻــﻮرت ﭼﺮﺑــﯽ ذﺧﻴــﺮه ﺷــﻮﻧﺪ و ﻓــﺮد ﺑــﺎ دﻳﺎﺑــﺖ ،اﻓﺰاﻳــﺶ وزن و ﻣﺸــﮑﻼت ﻗﻠﺒــﯽ و ﻋﺮوﻗــﯽ
ﻣﻮاﺟــﻪ ﮔــﺮدد.

ِ
ﺳﻮءﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻋﻮارض آن
ِ
ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﯽ و ﻳﺎ ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی
ﺳﻮءﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﻌﻨﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﻳﮏ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﯽ در ﺑﺪن ،ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﻳﮏ ٔ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ.
آﺛﺎر و ﻋﻮارض ِ
ﺳﻮءﺗﻐﺬﻳﻪ
ﮐﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  B9 ،B6و  B12و آﻫﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ
در ﻧﺎن ﮔﻨﺪم ،ذرت ،ﺑﺮﻧﺞ ،ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ،ﺟﮕﺮ ،اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ ،ﻟﺒﻨﻴﺎت و ﺗﺨﻢﻣﺮغ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
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ﮐﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Dﻣﻮﺟﺐ ﻧﺮﻣﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﯽﺷﻮد .وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Dدر ﺷﻴﺮ وﺟﻮد دارد.
ﮐﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ Cﻣﻮﺟﺐ اﻓﺴﺮدﮔﯽ،ﺿﻌﻒ ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ ،ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی ﻟﺜﻪ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی ﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﻠﺴﻴﻢ اﺳﺖ .ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴﮑﯽ ،ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ ،ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ از
ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ ،ﮐﻤﺒﻮد ورزش و ﻳﺎ ﻧﻮع ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺗﺤﺮک ﻧﻴﺰ در اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﻧﻘﺶ دارد.
ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﯽ دﻧﺪان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ و ﺷﮑﻼت اﺳﺖ.
ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﯽ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻨﻮع در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ زﻳﺎنﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
ٔ
ﻋﻼﻗﻪ زﻳﺎد ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻳﮏ ٔ
ﻣﻮادﻏﺬاﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻴﭙﺲ ،ﭘﻔﮏ ،ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی ﮔﺎزدار و ﺷﻴﺮﻳﻨﯽﻫﺎی ﺧﺎﻣﻪای ،ﺧﻮردن زﻳﺎد
ﺳﻮﺳﻴﺲ و ﮐﺎﻟﺒﺎس ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ) ۲ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﯽ(
ّ
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻏﺬا و ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﺪ.
درﺑﺎره ٔ
ٔ
ﻓﺸﺎرﺧﻮن و ﻏﺬاــ دﻳﺎﺑﺖ و ﻏﺬاــ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻏﺬاــ ﺑﻴﻤﺎری ﮐﻠﻴﻪ و ﻏﺬا

رﺷﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ و رواﻧﯽ
دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪﻟﺤﺎظ اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ دورهای ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ اﺳﺖ .در اﻳﻦ دوره ﺗﻌﺎدل
ٔ
دوره ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪﻃﻮرﺟﺪی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ
ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
ٔ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻮﺳﺎن در ﺧﻠﻖوﺧﻮ ﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺿﻄﺮاب ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻴﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺷﺪتﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﻳﻦ
دوره ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ﻧﻴﺎز ﺑﻪﮔﻮﺷﻪﮔﻴﺮی و ﺧﻠﻮت ﺑﺎ ﺧﻮد و ﻓﺮورﻓﺘﻦ در رؤﻳﺎﻫﺎ
درﺑﺎره ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻋﺪمﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎواﻟﺪﻳﻦ و ﻣﻌﻠّﻤﺎن
ٔ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در دوﺳﺘﯽﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮشدادن دوﺳﺘﯽﻫﺎ
وﺳﻮﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ و ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﺟﻮانﻫﺎ
اﺣﺴﺎس ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺣﺠﻴﻢ ﺷﺪن ٔ
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ دﻳﻦ ،اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۳
ّ
آزﻣﻮن ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﺎﻃﻔﯽ و رواﻧﯽ در دوران ﺑﻠﻮغ و
ﻣﻘﺎﻳﺴﮥ آن ﺑﺎ دوران ﮐﻮدﮐﯽ
ﺑﻠﯽ

وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ

ﺧﻴﺮ

۱ــ ﻣﻴﻞ ﺑﻪﮔﻮﺷﻪﮔﻴﺮی در ﻣﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۲ــ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد دﻳﮕﺮان ﺣﺴﺎسﺗﺮ ﺷﺪهام.
درﺑﺎره ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎ ﭘﺪروﻣﺎدر و ﻣﻌﻠّﻤﺎن اﺧﺘﻼفﺳﻠﻴﻘﻪ دارم.
۳ــ
ٔ
۴ــ دوﺳﺖ دارم ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻢ.
۵ــ ﻧﻈﺮ دوﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
۶ــ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪدﻳﮕﺮان ﺑﺮای ﻣﻦ اﻫﻤﻴﺖ دارد.
۷ــ دوﺳﺖ دارم ﺑﻪدﻳﮕﺮان ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ و از آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺒﻴﻨﻢ.
۸ــ ﮔﺎﻫﯽاوﻗﺎت اﺧﻼق ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۹ــ دوﺳﺖ دارم ﺧﻮد را ﺑﻪﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮ ﮐﻨﻢ.
۱۰ــ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪوﺿﻌﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮد ﺣﺴﺎسﺗﺮ ﺷﺪهام.

ﻣﺠﻤﻮﻋ ًﺎ رﺷﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﯽ  ﺧﻮب  ﻣﺘﻮﺳﻂ  اﺳﺖ.

رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﻫﻮﻳﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای
در اﺑﺘﺪای
ٔ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی
دارﻳﺪ .رواﺑﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﻧﻈﺮات واﻟﺪﻳﻦ ﮐﻪ
ٔ
آﻳﻨﺪه ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ
دارﻧﺪ ،ﺳﺮد و ﮔﺮم روزﮔﺎر را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﺸﻴﺪهاﻧﺪ و ٔ
ﮐﻨﻨﺪ ،اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪﻫﻴﺪ .ﺑﻪﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺗﻨﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻫﻮﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﺳﻤﺖ دوﺳﺘﺎن
آﻳﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .دوﺳﺘﺎن ﻣﻮﺟﺐ
ﻫﻢﺳﻦوﺳﺎل ﮐﺸﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺖ ﺑﺮای ٔ
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ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭼﻴﺰﻫﺎی ﺗﺎزهای ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و
ﻣﺸﮑﻼت روﺑﻪ رو ﺷﻮﻳﺪ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺳﻴﮕﺎر و اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗﯽ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣﯽ آﻣﻮزﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﺪ و دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ،
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻏﻠﻂ و ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ ،در آن زﻣﺎن
رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدهاﻳﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۴
ّ
آزﻣﻮن ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دورۀ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
آن ﺑﺎ دوران ﮐﻮدﮐﯽ
ﺑﻠﯽ

وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ
راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﻨﻢ و دوﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای
۱ــ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ
ٔ
ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ.
۲ــ دوﺳﺖ دارم ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ.
درﺑﺎره ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻢ.
۳ــ دوﺳﺖ دارم
ٔ
۴ــ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮ از راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺪروﻣﺎدر اﺳﺖ.
۵ــ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮد را در ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ و اﺣﺘﺮام آﻧﻬﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻢ.
۶ــ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻓﺮد ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺎﺷﻢ.
۷ــ ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﻌﺎدل را رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﻢ.
۸ــ دوﺳﺘﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮا ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺧﻮدم ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﯽﮔﻴﺮم.
۹ــ ﻣﻌﺘﻘﺪم از ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﭼﻴﺰﻫﺎی ﺧﻮب و ﺑﺪ زﻳﺎدی ﻳﺎد
ﮔﺮﻓﺘﻪ ام.
۱۰ــ ﺑﻪﻧﺼﺎﻳﺢ دوﺳﺘﺎن ،اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺰرگ ﺗﺮﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻌﺪ
ﺗﺼﻤﻴﻢﻣﯽﮔﻴﺮم.

ﻣﺠﻤﻮﻋ ًﺎ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﯽ  ﺧﻮب  ﻣﺘﻮﺳﻂ  اﺳﺖ.
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ﺧﻴﺮ

رﺷﺪ ﻋﻘﻼﻧﯽ
دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎلﺷﺪن ﺑﻌﻀﯽ از ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ،ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻓﮑﺮی و
در
ٔ
ﻋﻘﻼﻧﯽ در ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ دوره ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﺪ؛ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ را
ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻴﺪ و ﺑﺮای ﺣﻞ آﻧﻬﺎ ،راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدن
در ﺷﻤﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؛ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را
درﺑﺎره ﭘﻴﺎﻣﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ در ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺪا
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﻴﺪ و
ٔ
ﻋﻬﺪه اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺑﺮآﻳﻴﺪ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ از ٔ
دوره ﮐﻮدﮐﯽ ﻳﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﻦ ۱۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد
و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ دارﻳﺪ .در ٔ
ﻧﻮﺟﻮان از رﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ اﻓﺮاد اﻧﺘﻈﺎرات ﮐﻤﺘﺮی دارد؛
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺳﻦ  ۱۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﻢ و راه درﺳﺖ
را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻴﻢ .اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ زﻣﺎن از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ۵
ّ
آزﻣﻮن ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻘﻼﻧﯽ در دورۀ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ
ﺑﻠﯽ

وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ
۱ــ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽدﻫﻢ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻣﻦ در ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۲ــ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻣﻦ ﺑﺮای درک ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﺋﻞ راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻢ.
۳ــ ﻗﺪرت اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۴ــ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻢ.
۵ــ ﺧﻮب و ﺑﺪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻢ.
۶ــ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪﺗﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮم.
۷ــ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ.
۸ــ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ.

ﻣﺠﻤﻮﻋ ًﺎ رﺷﺪ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﯽ  ﺧﻮب  ﻣﺘﻮﺳﻂ  اﺳﺖ.
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ﺧﻴﺮ

ﻓﮑﺮﮐﻨﻴﺪ و ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ
دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از رﺷﺪ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی
ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺎوﺟﻮدآﻧﮑﻪ در ٔ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪﺗﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ؟

رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در دوران ﺑﻠﻮغ
١ــ اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻣﺮﺗﺐ و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﺒﺎس ﻫﺎ :در دوران ﺑﻠﻮغ ﻏﺪد ﻋﺮﻗﯽ زﻳﺮﺑﻐﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺮﻳﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ دوره ﻧﻮﺟﻮان
ﻧﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن دارد.
٢ــ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻮﻟﻪ و وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .ﻣﻮﻫﺎی زاﺋﺪ ﺑﺪن ﻧﻴﺰ در ﻫﺮ ﭼﻬﻞ
روز ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﺎﻳﺪ زدوده ﺷﻮد.
٣ــ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻮاکزدن در ﻫﺮ روز و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻧﺪانﭘﺰﺷﮏ
ﺣﺪاﻗﻞ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ و رﺷﺪ ﻣﺘﻮازن ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
٤ــ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ورزش ﺑﻪ
ٔ
دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪدﻟﻴﻞ آﻧﮑﻪ ﺑﺪن دارای ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ
 ٥ــ در ٔ
ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻓﯽ دارد.
٦ــ ﺑﻪﻋﻠﺖ ّﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺪن ،در ﻋﻤﻮم ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻮشﻫﺎﻳﯽ در ﺻﻮرت ﭘﻴﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
از دﺳﺖﮐﺎری اﻳﻦ ﺟﻮشﻫﺎ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ .در ﻣﻮارد ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﺎ
زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻠﻮغ از ﻃﺮﻳﻖ
ٔ
٧ــ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ٔ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
 ٨ــ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ در ﺧﺼﻮص ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺴﻤﯽ ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل :در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ
ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻠﻮغ ﻗﺒﻞ از  ۱۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ،ﺑﻠﻮغ زودرس اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻠﻮغ ﺗﺎ ﺳﻦ ۱۶
ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﺑﻠﻮغ دﻳﺮرس ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻻزم اﺳﺖ.
٩ــ دورﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ﻣﺰاﺣﻢ و ﻏﻠﻂ از ذﻫﻦ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ در ﻧﻮﺟﻮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
١٠ــ ﭘﺮﮐﺮدن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ از دﻳﮕﺮ روشﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ
رواﻧﯽ اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﻨﺰل
ّ
در ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽداﻧﻴﺪ ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
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اﻋﺘﻴﺎد و
ﺧﻄﺮات آن

در ﭘﺸﺖ دﻳﻮارﻫﺎی ﺣﺴﺮت
از زﻣﺎﻧــﯽ ﮐــﻪ ﭼﺸــﻢ ﺑــﺎز ﮐــﺮدم ،ﻣــﺎدرم ﺑــﺎ ﭘــﺪرم ﺑﻪﺧﺎﻃــﺮ اﻋﺘﻴــﺎد ﺟﻨــﮓ و دﻋــﻮا داﺷــﺖ ،ﭼﻨﺪﺑــﺎر ﺗﺼﻤﻴــﻢ
ﺑــﻪ ﻃــﻼق ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺑــﻮد؛ اﻣــﺎ ﻫــﺮ ﺑــﺎر ﺑﻪﺧﺎﻃــﺮ ﻣــﻦ ﮐﻮﺗــﺎه ﻣﯽآﻣــﺪ .آنﮔﻮﻧــﻪ ﮐــﻪ ﻣــﺎدرم ﻣــﯽ ﮔﻔــﺖ ،ﭘــﺪرم ّاول
ﺗﺮﻳــﺎک ﻣﯽﮐﺸــﻴﺪ؛ اﻣــﺎ ﺑﻌﺪﻫــﺎ ﺑﻪﮐﺸــﻴﺪن ﺳــﺎﻳﺮ ﻣﻮادﻣﺨــﺪر رویآورد .دوﺳــﺘﺎن ﻧﺎﺑــﺎب ﻫــﻢ او را اﺣﺎﻃــﻪ ﮐــﺮده
ﺑﻮدﻧــﺪ .ﺧﺎﻧـ ٔـﻪ ﻣــﺎ ﭘﺎﺗــﻮق اﻓــﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻔــﯽ ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﺑــﺮای ﻣﺼــﺮف ﻣــﻮاد ﺑــﻪ آﻧﺠــﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧــﺪ .ﭘــﺪرم ﺑــﺮای ﺗﺄﻣﻴــﻦ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫــﺎی ﻣــﻮاد ﺑــﻪ ﺧﺮﻳــﺪ و ﻓــﺮوش آن روی آورده ﺑــﻮد .در ﺧﺎﻧـ ٔـﻪ ﻣــﺎ ﻧــﻪ از دﻳــﻦ ﺧﺒــﺮی ﺑــﻮد و ﻧــﻪ ﺣﺮﻓــﯽ
ازﺧــﺪا ﮔﻔﺘــﻪ ﻣﯽﺷــﺪ .ﺣﺮفﻫــﺎی ﻣــﺎدرم و اﻋﺘﺮاﺿــﺎت او ﺑــﻪ ﭘــﺪرم ﻫﻴــﭻ ﺗﺄﺛﻴــﺮی ﺑــﺮ روی ﭘــﺪر ﮔﻤــﺮاه ﻣــﻦ
ﻧﺪاﺷــﺖ .ﻳــﺎدم ﻣﯽآﻳــﺪ در ﺳــﻦ  ۱۵ﺳــﺎﻟﮕﯽ ﺑــﻮدم ﮐــﻪ ﭘــﺎ ﺟــﺎی ﭘــﺪر ﮔﺬاﺷــﺘﻢ .ﺑــﺎ او ﻣﺸــﺮوبﺧﻮردن را
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ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﮐــﺮدم .ﮐــﺮاک و ﺷﻴﺸــﻪ ﮐﺸــﻴﺪم و ﺑــﻪ ﺧﺮﻳــﺪ و ﻓــﺮوش آن ﭘﺮداﺧﺘــﻢ .ﭘــﺪرم ﻧﻤﯽداﻧﺴــﺖ ﺷــﺎﮔﺮد ﭘــﺮورش
ﻣﯽدﻫــﺪ؛ ﻫــﺮﮐﺎری ﮐــﻪ او اﻧﺠــﺎم ﻣــﯽداد ﻣــﻦ ﻫــﻢ ﺗﮑــﺮار ﻣﯽﮐــﺮدم.
ﻳــﮏ روز ﻣﻘــﺪاری ﺷﻴﺸــﻪ در ﺻﻨــﺪوق ﻋﻘــﺐ ﻣﺎﺷــﻴﻦ ﺟﺎﺳــﺎزی ﮐــﺮدم و ﺑــﻪراه اﻓﺘــﺎدم .ﭼــﻮن ﺷﻴﺸــﻪ
ﻣﯽﮐﺸــﻴﺪم ،اﺣﺴــﺎس ﺧﻄــﺮ ﻧﻤﯽﮐــﺮدم و ﮐﺎرﻫﺎﻳــﯽ اﻧﺠــﺎم ﻣــﯽدادم ﮐــﻪ در ﺣﺎﻟــﺖ ﻋــﺎدی ﻗــﺎدر ﺑــﻪ اﻧﺠــﺎم آﻧﻬــﺎ
ﻧﺒــﻮدم .ﮔﻮﻳــﺎ ﻗــﺪرت ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﺧــﻮد را از دﺳــﺖ ﻣــﯽدادم .در اوﻟﻴــﻦ اﻳﺴــﺖ ﺑﺎزرﺳــﯽ ﺗــﺮس و اﺿﻄــﺮاب ﺑــﻪ
ﺳــﺮاﻏﻢ آﻣــﺪ .رﻧﮕــﻢ ﭘﺮﻳــﺪه ﺑــﻮد و دﺳــﺖ و ﭘﺎﻳــﻢ ﻣﯽﻟﺮزﻳــﺪ .آنﻗــﺪر ﺧــﻮد را ﺑﺎﺧﺘــﻪ ﺑــﻮدم ﮐــﻪ ﺷــﮏ ﻣﺄﻣﻮرﻫــﺎ
را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨــﺖ .ﺗﻤــﺎم وﺳــﺎﻳﻞ ﻣﺎﺷــﻴﻦ را ﮔﺸــﺘﻨﺪ و ﺳــﺮاﻧﺠﺎم ﻣــﻮاد ﻣﺨــﺪر را در ﺻﻨــﺪوق ﻋﻘــﺐ ﻣﺎﺷــﻴﻦ ﭘﻴــﺪا
ﮐﺮدﻧــﺪ .ﻫﻤــﺎن ﺷــﺐ ﺑــﺮای ﻣــﻦ ﭘﺮوﻧــﺪه درﺳــﺖ ﮐﺮدﻧــﺪ و ﺑــﻪ زﻧــﺪان ﺗﺤﻮﻳﻠــﻢ دادﻧــﺪ .ﭼﻨــﺪ روز ّاول از ﻣــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﮐﺮدﻧــﺪ ﺗــﺎ ﺑﺪاﻧﻨــﺪ ﺟﻨــﺲ را از ﮐﺠــﺎ آوردهام و ﺑــﻪ ﮐﺠــﺎ ﻣﯽﺑــﺮم .ﻣــﻦ  ۶۵ﮔــﺮم ﺷﻴﺸــﻪ ﺑــﺎ ﺧــﻮد ﺣﻤــﻞ ﮐــﺮده
ﺑــﻮدم .ﺳــﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺮوﻧــﺪه ﺗﮑﻤﻴــﻞ ﺷــﺪ و ﻣــﺮا ﺑــﻪ دادﮔﺎه ﻓﺮﺳــﺘﺎدﻧﺪ .ﻗﺎﺿــﯽ ﺑــﻪ ﭘﺮوﻧــﺪه رﺳــﻴﺪﮔﯽ ﮐــﺮد و ﺣﮑــﻢ را
ﺧﻮاﻧــﺪ .ﺣﺒــﺲ اﺑــﺪ .آﻧﺠــﺎ ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺧــﻮد آﻣــﺪم ،ﻣــﺎدرم ﮔﺮﻳــﻪ ﻣﯽﮐــﺮد و ﺑــﻪ ﻗﺎﺿــﯽ اﻟﺘﻤــﺎس ﻣﯽﮐــﺮد و
ﻣﯽﮔﻔــﺖ اﻳــﻦ ﺗﻨﻬــﺎ ﭘﺴــﺮ ﻣــﻦ اﺳــﺖ .ﭘــﺪرش ﻣﻘﺼــﺮ اﺳــﺖ؛ اﻣــﺎ ﻗﺎﺿــﯽ ﺑــﻪ اﺟــﺮای ﺣﮑــﻢ و ﺳﺮﻧﻮﺷــﺖ ﺟﺎﻣﻌــﻪ
ﻓﮑــﺮ ﻣﯽﮐــﺮد ﻧــﻪ ﺑﻪﻣــﻦ .ﻗﺎﺿــﯽ ﻫﻤﺎنﻃــﻮر ﮐــﻪ ﺳــﺮش ﭘﺎﻳﻴــﻦ ﺑــﻮد و ﭘﺮوﻧﺪهﻫــﺎرا ﻣﺮﺗــﺐ ﻣﯽﮐــﺮد ،ﮔﻔــﺖ ﮐــﻪ
"ﺧــﻮد ﮐــﺮده راﺗﺪﺑﻴــﺮ ﻧﻴﺴــﺖ" .ﺑﻌــﺪ از آن ﺑــﻪ زﻧــﺪان ﻣﻨﺘﻘــﻞ ﺷــﺪم ،ﺗــﺎ آﺧــﺮ ﻋﻤــﺮم ﺑﺎﻳــﺪ اﻳﻨﺠــﺎ ﺑﻤﺎﻧــﻢ .وارد زﻧــﺪان
ـﺘﻪ ﺧــﻮد ،اﻋﻤــﺎل ﭘــﺪرم و ﺧــﻮدم
ﮐــﻪ ﺷــﺪم دﻟــﻢ ﻟﺮزﻳــﺪ .ﺗــﻮان ﺣﺮﮐــﺖ ﻧﺪاﺷــﺘﻢ ،روی ﺗﺨــﺖ دراز ﮐﺸــﻴﺪم و ﮔﺬﺷـ ٔ
را ﻣــﺮور ﮐــﺮدم .ﮔﻮﻳــﺎ ﻧﻔﺮﻳــﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫــﺎ داﻣﻦﮔﻴــﺮ ﻣــﻦ ﺷــﺪه ﺑــﻮد .اﻳﻨﺠــﺎ دﻟــﻢ ﻣﯽﮔﻴــﺮد .ﺷــﺐ و روز ﺑــﻪ
ﻧﻮﺷــﺘﻪﻫﺎی زﻧﺪاﻧﯽﻫــﺎ ﺑــﺮ روی دﻳــﻮار ﻧــﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨــﻢ :ﺑﻪﻳــﺎد ﻣــﺎدر ،ﺑﻪﻳــﺎد ﭘــﺪر ،ﺳــﻠﻄﺎن ﻏــﻢ ﻣــﺎدر،
ﺣــﺮف ﻗﺎﺿــﯽ را روی دﻳــﻮار ﻧﻮﺷــﺘﻢ" ﺧــﻮد ﮐــﺮده راﺗﺪﺑﻴــﺮ ﻧﻴﺴــﺖ".
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا آﻗﺎی .............ﺑﻪﺳﻤﺖ اﻋﺘﻴﺎد ﮐﺸﻴﺪه ﺷﺪ؟

اﻋﺘﻴﺎد ﭼﻴﺴﺖ و ﺑﺎ ﻋﺎدت ﮐﺮدن ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ دارد؟
اﻋﺘﻴﺎد از ﻟﻐﺖ ﻋﺎدت ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭼﻴﺰی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از آن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﺴﻤﯽ و
رواﻧﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ ﭼﻴﺰ و ﻳﺎ ﻳﮏ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺎدت ﮐﺮدن ﻧﻴﺰ ﻧﻮﻋﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ؛ زﻳﺮا ﺑﺮ روی رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮل دارد.
ﻋﺎدتﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﺮدو ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ :ﻋﺎدتﻫﺎی ﺧﻮب و ﻋﺎدتﻫﺎی ﺑﺪ .ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪن ﻳﮏ ﻋﺎدت
ﺧﻮب اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺻﺒﺢﻫﺎ دﻳﺮ از ﺧﻮاب ﺑﻴﺪار ﺷﺪن ﻳﮏ ﻋﺎدت ﺑﺪ اﺳﺖ.
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ) ۱ﺑﺤﺚ ﮐﻼﺳﯽ(
ّ
ﺑﺮﮔﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺟﺪوﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪول زﻳﺮ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ و ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻋﺎدتﻫﺎی ﺧﻮب
در ﻳﮏ ٔ
و ﻋﺎدتﻫﺎی ﺑﺪ را در آن ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﻋﺎدتﻫﺎی ﺑﺪ

ﻋﺎدتﻫﺎی ﺧﻮب
۱ــ

۱ــ

۲ــ

۲ــ

۳ــ

۳ــ

۴ــ

۴ــ

اﻋﺘﻴــﺎد در اﺻﻄــﻼح ﭘﺰﺷــﮑﯽ ،ﻧﻮﻋــﯽ واﺑﺴــﺘﮕﯽ ﺟﺴــﻤﯽ و رواﻧــﯽ داﺋﻤــﯽ ﺑــﻪ ﻣﺼــﺮف ﻳــﮏ
ﭼﻴــﺰ ﻳــﺎ اﻧﺠــﺎم ﻳــﮏ ﮐﺎر اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗــﺮک آن ﻣﻮﺟــﺐ ﺑــﺮوز ﻣﺸــﮑﻼت ﺟﺴــﻤﯽ و رواﻧــﯽ در ﻓــﺮد
ﻣﯽﺷــﻮد.
اﻋﺘﻴﺎد اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ زﻳﺎد ﺧﻮردن ،زﻳﺎد ﺧﺮﻳﺪن ،زﻳﺎد ﺷﺴﺘﻦ ،ﮐﺎر ﺑﺴﻴﺎر
زﻳﺎد و ورزش ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ،ﺧﻮردن اﻟﮑﻞ ،اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻳﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ زﻳﺎنآور ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻳﺎک ،ﻫﺮوﺋﻴﻦ و ﻣﻮادی از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ.

ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﮐﻴﺴﺖ؟
اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻳﮏ ﮐﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮ
رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ وﺿﻌﻴﺘﯽ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن زﻳﺎنآور
اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺗﺤﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده و اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .اﻋﺘﻴﺎد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻣﺎده اﻋﺘﻴﺎدآورد ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺧﻮردن اﻟﮑﻞ ،ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر و
ﻧﻮع واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻳﮏ ٔ
ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ( ﻳﺎ از ﻧﻮع اﻋﺘﻴﺎد رﻓﺘﺎری ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل زﻳﺎد ﺧﺮﻳﺪن ،وﺳﻮاس زﻳﺎد ،ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری ﺟﻨﺴﯽ،
ﻗﻤﺎر ﮐﺮدن ،واﺑﺴﺘﮕﯽ زﻳﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و  .(...در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺘﺎد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ
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واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﻣﺮوزه روان ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻤﺎرﺑﺎزی ،ﺧﺮﻳﺪن زﻳﺎد ،ﺧﻮردن زﻳﺎد و… از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮد اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ،ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ،
ﻧﺎاﻣﻴﺪی ،ﻫﺪردادن ﭘﻮل ،ﺗﺮدﻳﺪ و ﺷﮏ زﻳﺎد ،ﻏﻔﻠﺖ ،ﺑﻴﭽﺎرﮔﯽ ،ﺷﮑﺴﺖ ،اﺿﻄﺮاب و ﺣﻘﺎرت ﻧﻔﺲ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ،ﺑﺎﻳﺪ از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﻴﺎد ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﻮد.
اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎ در ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﺑﺮای ﻓﺮد ﻳﺎ دﻳﮕﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﭼﺮا ﻋﺪهای از اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
دﻻﻳﻞ اﻋﺘﻴﺎد در اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،رواﻧﯽ ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ) ۲ﺑﺤﺚ ﮐﻼﺳﯽ(
ّ
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮد ،ﻣﺼﺪاقﻫﺎﻳﯽ از دﻻﻳﻞ اﻋﺘﻴﺎد اﻓﺮاد را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ و در
ﺟﺪول زﻳﺮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﻣﺼﺪاق

دﻻﻳﻞ اﻋﺘﻴﺎد


ﮐﻮدک از ﻣﺎدر ﻣﻌﺘﺎد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ..............................،

دﻻﻳﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ وارﺛﯽ


ﮐﻨﺠﮑﺎوی ،ﻧﺎاﻣﻴﺪی ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻔﺲ.......................... ،

دﻻﻳﻞ رواﻧﯽ و ﻓﮑﺮی


ﺗﻬﻴﻪ آﺳﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر .................................................،
ٔ

دﻻﻳﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ


...........................................................................،

دﻻﻳﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎری
...........................................................................،
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اﻋﺘﻴﺎد ﻳﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻏﻠﺐ ﺑﻪ زﻳﺎده ﺧﻮاﻫﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻫﺮﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﻴﺎز دارد ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺎل ﺑﻴﺎﻳﺪ .ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﻓﺮد
ﺳﻤﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮی را وارد ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻌﺎدل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺧﻮن در ﻣﻐﺰ او ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
در ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻮارض ﻋﺪم ﻣﺼﺮف )ﻋﻮارض ﺗﺮک( در ﻓﺮد ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ.
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪﻫﻢﻣﯽﺧﻮرد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ
ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮل آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺎری ﻣﯽزﻧﺪ .دزدی از
رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻮاد ﻳﺎ ٔ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻳﺎ ﻣﺮدم ،دﺳﺖزدن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ و در ﻣﻮاردی ﺟﻨﺎﻳﺖ از
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﺳﺖ.
ٔ

ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎری اﻋﺘﻴﺎد
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺑﻪﻣﺼﺮف ﻣﻮاد واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺷﻮد)ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﻣﻮﻗﺖ( .ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﮐﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻤﺎری ﻣﯽ
ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ،ﻣﺪﺗﯽ وارد
ٔ
ٔ
دوﺑﺎره آن ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ
ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺧﻮن او ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽرود ،اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻪﻣﺼﺮف
ٔ
ﺳﻄﺢ ٔ
ﻣﺎده ﻣﺨﺪر ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﺪ ،ﻋﻮارض رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ زﻳﺮ در ﺑﺪن او ﭘﺪﻳﺪار ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ
ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺎد ٔ
ﻋﻮارض ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻮادﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮق ﮐﻨﺪ.
ﻋﻮارض رواﻧﯽ

ﻋﻮارض ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
ﻟــﺮزش ﺑــﺪن ،ﻋــﺮق ﮐــﺮدن ،ﻏــﺶ ﮐــﺮدن در ﺑﺮﺧــﯽ
ﻣــﻮارد ،ﺳــﺮدرد ،ﺧﺴــﺘﮕﯽ و ﺑﯽﺧﻮاﺑــﯽ ،اﻓﺰاﻳــﺶ
ﺿﺮﺑــﺎن ﻗﻠــﺐ ،اﺳــﻬﺎل ﺷــﺪﻳﺪ ،اﺳــﺘﻔﺮاغ ،درد
ﻋﻀــﻼت ،ﻳﺒﻮﺳــﺖ ،ﺳــﺮﺧﯽ ﭼﺸــﻢﻫﺎ ،ﻣﺸــﮑﻞ
در ﺗﻨﻔــﺲ ،ﺣﺴﺎﺳــﻴﺖ ﺑــﻪ ﻧــﻮر ،ﺗﺮﺷــﺢ زﻳــﺎد ﺑــﺰاق
دﻫــﺎن ،ﻧﻔــﺦ ﺷــﮑﻢ ،ﺗــﺮس از ﻧــﻮر ،ﺣﺴﺎﺳــﻴﺖ ﺑــﻪ
ﺻــﺪای ﺑﻠﻨــﺪ ،درد ﻣﻌــﺪه ،ﺗﺸــﻨﮕﯽ ،ﺑﯽﺣﺎﻟــﯽ

ﺑﺪﺧﻠﻘــﯽ ،اﺿﻄــﺮاب ،ﮐﺎﻫــﺶ ﺗﻤﺮﮐــﺰ ﺣــﻮاس،
اﻓﺴــﺮدﮔﯽ ،اﺣﺴــﺎس ﭘﻮﭼــﯽ و ﻧﺎاﻣﻴــﺪی ،ﺧﺸــﻢ
و ﻋﺼﺒﺎﻧﻴــﺖ ،اﺣﺴــﺎس رﻧﺠــﺶ ،ﺗﻮﻫﻢ،ﮔﻴﺠــﯽ،
ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﮕــﯽ ،ﺗﻨﺪﺧﻮﻳــﯽ و دﻣﺪﻣﯽﻣﺰاﺟــﯽ و
اﺣﺴــﺎس ﻣﺤﺮوﻣﻴــﺖ از ﺧــﻮاب

ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪدﻟﻴﻞ
ﻋﻮارض ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ّ
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ﺗﺪاوم ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺧﻮن ،آﺳﻢ ،ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﺒﯽ،
ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ و ﺳﮑﺘﻪ ﻋﻤﺮ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﺷﻮد.
اﻋﺘﻴﺎد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮارض ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ دارای ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻢ ﻣﺮدم و دوﻟﺖ را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺟﺪول زﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻋﻮارض ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻋﺘﻴﺎد

ﻋﻮارض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﺘﻴﺎد

ــ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و اﺧﺘﻼف و درﮔﻴﺮی ﺑﻴﻦ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ــ ﺧﻄﺮ ﻃﻼق و ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪان
ــ وﻗﻮع دزدی در ﺧﺎﻧﻮاده
ــ ﻃﺮد ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان
ــ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻓﻘﺮ و ﺧﻄﺮ اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺧﻼﻗﯽ
ــ ﺑﺪﻧﺎم ﺷﺪن ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻨﺰوی ﺷﺪن آن از ﺳﻮی
دﻳﮕﺮان
ــ ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﺷﺪن ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ــ اﻏﻠﺐ ﻓﺮزﻧﺪان اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ،ﺑﻌﺪ از ازدواج زﻧﺪﮔﯽ
ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

ــ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﻳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ وﺟﻮد
اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد و ﻗﺎﭼﺎقﻓﺮوﺷﺎن
ــ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ آﻣﺎر ﻃﻼق در ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﻧﻴﻤﯽ از ﻃﻼقﻫﺎ
ﺑﻪﻋﻠﺖ اﻋﺘﻴﺎد اﺳﺖ(
ــ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺖ )دوﻟﺖ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی زﻳﺎدی را ﺻﺮف درﻣﺎن و ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﻌﺘﺎدان و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎقﻓﺮوﺷﺎن ﮐﻨﺪ(.
ــ ﺧﻄﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺪز در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ــ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻗﺎﭼﺎق ﻓﺮوﺷﺎن

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ) ۳ﺑﺤﺚ ﮐﻼﺳﯽ(
ّ
ﺑﺮای ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺘﻴﺎد ﭼﻨﺪ راهﺣﻞ اراﺋﻪ ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ راهﺣﻞﻫﺎ را روی
ﺗﺎﺑﻠﻮی ﮐﻼس ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﻨﺰل
ّ
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ
ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ از واﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﻴﺪ و در
ٔ
در ﮐﻼس ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.
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