ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ،ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺻﺮﻓﺎً در ﺟﻬﺖ اﻟﺘﺬاذ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ در ﭘﯽ وﺻﻮل ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﺑﻬﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.
ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ﻧﻮﺟﻮان در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺧﻮد را ﺑﻪ آب و آﺗﺶ زدن ،ﺑﯽ ﭘﺮواﯾﯽ ﻫﺎ و
ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﻫﺎ ،رواﺑﻂ آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺎص ،آراﯾﺶ
ﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی وﯾﮋه ،و ﺣﺘﯽ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺣﺴﺎب ،ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪن از درس و ﺑﺤﺚ و
رﺷﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎ ﻣﻨﮑﺮ اﺻﻞ ﻟﺬت ﺧﻮاﻫﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﺘﻨﺎع ﻏﺮﯾﺰی ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ وﻟﯽ در آن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﻢ:
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻟﺬت ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻟﺬت ﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﻧﺸﻮد ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت آدﻣﯽ از
ﺑﺴﯿﺎری از وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد وا ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
دوم اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻟﺬت در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮع و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮای
ﺑﺸﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﭘﯿﺶ از ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﺧﯿﺮﺧﻮاه و ﻣﺼﻠﺤﺖ دان اﺳﺖ.
ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻠﻘﯽ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد و ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﮐﻪ
ﺿﻤﻦ ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﭘﺎﺳﺪاری از آن ،آن را ﺑﺮای ﺣﯿﺎت ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ و از
درﯾﭽﻪ اﺗﻼف و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آن ﻧﻨﮕﺮﯾﻢ.
اﻧﺤﺮاف ﻏﺮﯾﺰه
ﻏﺮاﯾﺰ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد در ﺧﻂ اﻧﺤﺮاف ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﯾﻪ
رﺷﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺎﻣﻠﯽ زﯾﺎن ﺑﺨﺶ و ﺳﻘﻮط و اﻧﺤﻄﺎط ﻣﯽﺷﻮد .واﻟﺪﯾﻦ و
ﻣﺮﺑﯿﺎن را در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺟﺪی ،ﺿﺮوری اﺳﺖ.

ﻏﺮض ﻣﺎ از اﻧﺤﺮاف ﻏﺮﯾﺰه ،ﺑﯿﺮون اﻓﺘﺎدن ﻧﻮﺟﻮان از ﺧﻂ ﻓﻄﺮت و ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
در راه و ﺷﯿﻮه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﺪاری ﻧﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم و ﺧﺎرج از ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ و
ﻋﻠﻠﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ۱٫ﻋﻠﻞ ﮐﺸﻔﯽ ﻣﺜﻞ ﻟﻤﺲ ﻫﺎ ،دﺳﺖ ﮐﺎری ﻫﺎ ،دﯾﺪن ﻫﺎ ،ﺷﻨﯿﺪن ﻫﺎ ،ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻫﺎ و آزﻣﺎﯾﺶ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد و …
 ۲٫زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺜﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻟﺒﺎس ﭼﺴﺒﺎن ،ﻧﻮع ﺑﺎزیﻫﺎ و … .
 ۳٫ﻣﻌﺎﺷﺮتﻫﺎی ﻧﺎﺻﻮاب ،رواﺑﻂ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ،ذﮐﺮ و ﺑﯿﺎن اﺳﺮار ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻣﺪل ﻫﺎی
ﮐﺜﯿﻒ و …
 ۴٫زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﯽ ﺑﻨﺪوﺑﺎر ،ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺎﺳﺪ ،اﻓﺮاد آﻟﻮده و …
و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﻮر داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ ،وﺟﻮد اﺿﻄﺮاﺑﺎت ،ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎ ،ﻓﺸﺎرﻫﺎی
رواﻧﯽ ،ﺟﺒﺮان ﺣﻘﺎرت ،ﺑﯿﺪاری ﺑﻪ رواﺑﻂ ﭘﻨﻬﺎن واﻟﺪﯾﻦ ،ﮐﻤﺮوﯾﯽ و ﺷﺮم ،ﻧﻘﺺ اﺧﻼﻗﯽ،
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻫﺎ ،ﺑﻠﻮغ زودرس ،ﺿﻌﻒ در اﻋﺘﻘﺎدات و ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﯿﺪاری
ﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺟﻮان اﺳﺖ.
ﻧﻮع و داﻣﻨﻪ اﻧﺤﺮاف
اﻧﺤﺮاف در ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ،ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ ،داﻣﻨﻪ دار و ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﭼﺎر آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی ﻏﺮﯾﺰی
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺪه ای از آﻧﻬﺎ ،و اﻟﺒﺘﻪ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺑﻪ

ﻧﺤﻮی ﮔﺮﻓﺘﺎر اﯾﻦ اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺪ .ﻧﻮع اﻧﺤﺮاﻓﺎت آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ۱٫ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن آن ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﯽ از
ﮐﺸﻒ و ﯾﺎ ﺑﺪ آﻣﻮزی ﺑﺎﺷﺪ.
 ۲٫ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﮐﻢ رو و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺧﺠﻮل
وﺟﻮد دارد و آﻣﺎر آن در ﭘﺴﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮان اﺳﺖ.
 ۳٫داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ آﻟﻮده ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﻣﻌﺎﺷﺮان ،و در ﻣﻮاردی ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ در اﻓﺮاد ﮔﺴﺘﺎخ و ﺑﺎ ﺟﺮات اﻧﺤﺮاف ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 ۴٫ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺶ دادن ﺑﺪن و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در
دﺧﺘﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﻬﺎ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻬﺘﺮی دارﻧﺪ ،ﻋﯿﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ.
 ۵٫ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﻪ در ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان وﺟﻮد دارد و ﭘﺴﺮان در ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﻪ
ﺳﻮی آن ﮔﺴﺘﺎخ ﺗﺮ از دﺧﺘﺮان اﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ در دل ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ و ﺗﺤﺮﯾﮏ از ﺳﻮی دﺧﺘﺮان
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
از دﯾﮕﺮ اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﯾﻦ ﺳﻦ ﻧﻈﯿﺮ ﭼﺸﻢ ﭼﺮاﻧﯽ ،داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ ﺷﻌﺮی و ﻗﻠﻢ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﺤﻨﻪ
ﻫﺎی ﻏﺮﯾﺰی در ذﻫﻦ ،ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻦ و ﺑﻪ روﯾﺎﻫﺎی ﻏﺮﯾﺰی دﻟﺨﻮش داﺷﺘﻦ و ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎدﯾﺴﻢ و
ﻣﺎزوﺧﯿﺴﻢ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ.
ﺧﻄﺮﻫﺎ و ﻋﻮارض
اﯾﻦ ﻟﻐﺰش ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﺎﻣﻌﻪ اش ﺳﺎده و ارزان ﺗﻤﺎم
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .آﺛﺎر و ﻋﻮارﺿﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ و
ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻟﺮزاﻧﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻋﻮارض ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ۱٫در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎل و اﻣﺮوزی ﻧﻮﺟﻮان ،اﺷﺘﻐﺎل ذﻫﻦ ،اﻓﺖ ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻞ،
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در دﻧﯿﺎی ﻇﺎﻫﺮ ﺑﯿﻨﯽ ،ﮔﯿﺠﯽ و ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ،ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺴﯽ،
و در واﻗﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﻮدﺳﻮزی اﺳﺖ.
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ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎی رواﻧﯽ ،اﻓﺖ ﻗﺪرت اﻋﻀﺎء ،ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻟﺮزش در دﺳﺖ و ﭘﻠﮑﻬﺎ ،ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ
در ﺷﺮاﯾﻂ ازدواج ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺰال ﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ ،داﺷﺘﻦ ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺎت و ﻣﺒﻬﻢ و ﺧﯿﺮه و
…
 ۳٫در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺧﻼق ،ﻋﺎدت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺮای او ﻋﺬاب وﺟﺪان دارد،
ﻧﮕﺎه ﻫﺎی آﻟﻮده و اﺗﻬﺎم آﻟﻮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ،ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﻣﺮﺗﻊ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،ﻫﺪف ﻗﺮار
دادن آن در زﻧﺪﮔﯽ ،ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﯾﺮی ،ﻣﻌﺎﺷﺮتﻫﺎی ﻧﺎﺻﻮاب و …

 ۴٫در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﺮور و ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻮﺟﻮان
و آﻟﻮده ﺧﻮد در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﮔﺎﻫﯽ از اﻧﺤﺮاف اﯾﺸﺎن زﻧﮓ ﻫﺸﺪاری اﺳﺖ ﺑﺮای آﻧﺎن
ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺎت و رﻓﺘﺎر اﺑﻮاب ﺟﻤﻌﯽ و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

 ۵٫در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا وﺟﻮد و ﺣﻀﻮر
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺮای اﺻﻼح و
رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎزی آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی داﺷﺖ.
و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻓﺮد ﻣﻨﺤﺮف ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،ﺟﻠﺴﺎت و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻧﯿﺰ ﺻﺪﻣﻪ
آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﺷﯿﺎر و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻮد
ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺸﻢ ﭼﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ،ﻋﺎﺷﻖ ﭘﯿﺸﮕﯽ ﻫﺎ ،رواﺑﻂ ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎر و ﮔﺴﺘﺮش آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ ،زﻣﯿﻨﻪ
ﺳﺎز ﺳﻘﻮط و اﻧﺤﻄﺎط ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺿﺮورت ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻌﺪﯾﻞ
در راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﺮﯾﺰی ﻧﻮﺟﻮان ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺳﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
داﺷﺖ:
 ۱٫ﻫﺪاﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ :ﺑﻪ وﯾﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﻧﻮ ﺟﻮان ،ﮐﻪ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
او را ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻋﺘﻘﺎدی و ﺷﺮﻋﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﮐﺮده ،ﻫﻤﻪ ﺗﻼشﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی او را در
ﺟﻬﺖ دﯾﻦ و ﻧﻈﺎم ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﻮق دﻫﯿﻢ .ﺑﻪ او ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ و ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﻮد را در

ﭼﺎرﭼﻮب دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﻮق دﻫﺪ.
 ۲٫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻏﺮﯾﺰی :ﻏﺮض ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺷﺪت ﻫﺎ و ﺣﺎﻻت ﺳﺨﺖ ﻏﺮﯾﺰی اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ
ﻧﻮﺟﻮان در ﺑﻠﻮغ و دوران ﺣﺪت ﻏﺮﯾﺰه ﻗﺮار دارد و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ او وارد
ﻣﯽﺷﻮد ﻟﺬا واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ.
واداﺷﺘﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ در اﻣﻮر ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ روزه داری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﻪ ای ﯾﮏ روز ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ در واژه
ﻫﺎی وﺟﻮدی از ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش و ﻟﻤﺲ ،اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺜﻞ ورزش ﻫﺎ و
ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪﻧﯽ ،ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از ﻧﻮع ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﺳﺒﺰی ﻫﺎ ،ﺧﻮد در اﯾﻦ راه ﻣﻮﺛﺮ
اﺳﺖ.
 ۳٫ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎ :در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،از آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻫﺎ ،ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻫﺎ ،ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻫﺎ و رواﺑﻂ او ﻣﻄﻠﻊ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻧﮕﺎه ﻫﺎی او را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ،ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎذ ﮐﻨﯿﻢ.

