
 
 

 

ّای سٍاًی است وِ  تشیي هحشن یىی اص سایج (Ritalin) سیتالیي

سی، دسهاى ًاسوَلپسی، هماتلِ تا یاجْت افضایص ٍ یا حفظ َّض

خستگی هفشط، دسهاى افسشدگی ٍ چالی ٍ ّوچٌیي تْثَد توشوض 

تاضذ  گشدد. سیتالیي وِ اص جولِ هَاد هخذس ًیشٍصا هیَیض هیتج

 .اهشٍصُ تَسظ تسیاسی اص افشاد هَسد سَء هػشف لشاس گشفتِ است

سیتالیي ًام تجاسی هتیل فٌیذات یا هتیل فٌیذیت است. هتیل فٌیذاًت 

تَجْی هحشن سیستن عػثی هشوضی است ٍ دس دسهاى اختالل ون

تَجْی تا عالهت الل تیص فعالی ونٍ ّوچٌیي اخت  ADDهَسَم تِ

 .ضَد هػشف هی ADHD اختػاسی

سیتالیي دس اضىال هختلف اص لثیل چسبة، لبشظ، ضبشتت ٍ وپسبَل     

 سٍش ضبباهل داسٍ ایببي هػببشف ّببای سٍش اًببَا هَجببَد اسببت.  

 .است تضسیمی ٍ استٌطالی خَساوی،

خغش اعتیاد تا سیتالیي ٌّگاهی وِ تِ ضىل استٌطاق ٍ یا تضسیمی 

دلیمِ  01 تا 5یاتذ. تاثیشات ًاضی اص آى  ضَد افضایص هی یهػشف ه

ثاًیِ تعذ اص تضسیك خیلی سشیع احساس ٍ  05تا  01تعذ اص استٌطاق ٍ 

ضَد. عالئوی ًظیش ضىن دسد، اضغشاب،  تا حذ صیادی تطذیذ هی

سشدسد، اتسا  هشدهه چطن ٍ سٍاًپشیطی اص عالئن هػشف سیتالیي 

 ّستٌذ.

 

 

 

ّا وِ تِ سشعت دٌّذُ هعشٍف ّستٌذ هَجة  ّواًٌذ آهفتاهیي  سیتالیي

ضًَذ. ایبي داسٍ تشخبی هَالبع تَسبظ      توشوض ٍ َّضیاسی هیافضایص 

   ُ ٍسی هتخػػببیي، داًطببجَّا ٍ ٍسصضببىاساى جْببت افببضایص تْببش

 .ضَدهػشف هی

   آهَصاى گباّی تبشای داضبتي احسباس تْتبش سیتبالیي سا هػبشف       داًص

ِ  تطبخیع  وٌٌذ. سیتالیي اٍلیي داسٍیی است وبِ دس هی  تیوباسی  اٍلیب

ُ  تباثیشات . گبشدد  هی تجَیض فعالی تیص تَجْیون  آى اص ًاضبی  وَتبا

       اسببتفادُ سببَء سیتببالیي اص وببِ افببشادی. اسببت سبباعت 4 تببا 0 حببذٍدا

 اص تبا تشی  دٍصّبای  هعوبَ   آى اص ًاضی تاثیشات دٍام تشای وٌٌذهی

 وٌٌذ. د سا هػشف هیهَا

  دس اضتْاون ضذى 

 اضغشاب 

 ٌِدسد لفسِ سی 

 افضایص فطاس خَى 

 هػشف تیص اص حذ 

 گیجی 

 حالت تَْ  ٍ استفشاق 

 تطٌج 

 تَّن 

 سشدسد 

 ّا تشسسی اهاضَد  َیض هیسیتالیي اغلة تِ وَدواى ٍ ًَجَاًاى تج

 هػشف سَء ٍ عَاسؼ اص وَدواى اص تسیاسی وِ است آى اص حاوی

 دلیل، ّویي تِ. داًٌذ هی خغش تی سا آى ٍ ًذاسًذ اعالعاتی سیتالیي

 وِ ایي ٍ سیتالیي اعتیادآٍسی دسخػَظ ًَجَاًاى تا است تْتش

تَاًٌذ هضش تاضٌذ  هی دیگش هخذس هَاد ًیضهاًٌذ تجَیضی داسٍّای

 .گفتگَ وشد

وٌٌذ سیتالیي هَجة  آهَصاًی وِ تػَس هیسیتالیي اغلة تَسظ داًص

گشدد. ضیَ  ایي تاٍس  ضَد هػشف هیّا هی تسْیل دس یادگیشی آى

تٌْا سالن ّستٌذ تلىِ تاعث تْثَد عولىشد آوادهیه  ّا ًِ وِ هحشن

شا تاثیشات هػشف ضًَذ دس تیي داًص آهَصاى هایِ ًگشاًی است صی هی

 .تَاًذ خغشًان تاضذتفشیحی آى هی

ّای سَء هػشف هتیل فٌیذیت ٍ یا غَست هطاّذُ عالئن ٍ ًطاًِ دس

هطىَن تَدى تبِ هػبشف تفشیحبی سیتبالیي دس ًَجَاًباى دس اسبش        

ّبای   ٍلت الذام وٌیذ.  صم تِ روش است وِ پیگیشی دسهباى دس سبال  

 .گشددهی گیشی وَدن هَجة افضایص ضاًس تْثَد ضىل

جایی وِ سیتالیي یه داسٍی تجبَیضی اسبت یبه فبشد هعتباد       ص آىا

هوىي است جْت تْیِ هیبضاى تیطبتشی اص هتیبل فٌیبذات تبِ پضضبىاى       

ّببای هتععببذ دس اعببشاف ضببْش هشاجعببِ ًوایببذ.   هختلببف ٍ داسٍخاًببِ



 
 

ّای هختلف تا اسباهی   آٍسی تغشیّای ایي واس عثاستٌذ اص جوع ًطاًِ

 .ّا ّای هختلف ٍ تذاخل صهاى تیي ًسخِ پضضىاى ٍ داسٍخاًِ

ضَد ٍ ًَجَاًاى الثتِ ایي سٍش تیطتش دس تیي تضسگسا ى هطاّذُ هی

اًاى ٍ تضسگسا ى دس دٌّذ. تفاٍت ًَجَ ووتش ایي واس سا اًجام هی

ایي است وِ ًَجَاًاى ایي داسٍ سا تیطتش اص عشیك دٍستاى، خاًَادُ ٍ 

 .ِ تْیِ هی وٌٌذن ساییا ّ

  تغیشات ًاگْاًی خلك ٍ خَی 

  تغییش دس سٍاتظ اجتواعی 

 واتشد اساهی هختلف سیتالیي ًظیش R-balls،Rids ،ٍیتاهیي آس ،

  Skittles ، دایت وه Smartiesٍ ویذی وَوائیي،

  تغییش دس اضتْا اصجولِ هػشف غزاّای غیشهتعاسف خاسج اص

 ّای غزایی  ٍعذُ

  تْذاضت ٍ ًظافت ضعیف 

وٌٌبذ دس یبه تباصُ     ّا استفادُ هی افشادی وِ تِ عَس دائن اص آهفتاهیي

صهاًی تمشیثًا وَتاُ تبِ اعتیباد هثبتال ضبذُ ٍ تبِ هػبشف ایبي هبادُ تبِ          

شایغی لغبع ًاگْباًی هػبشف،    ضبًَذ. دس چٌبیي ضب    اغغالح هعتاد هی

ضَد.فشد هثتال تِ هػبشف لبشظ    تاعث تشٍص عالئن خواسی دس فشد هی

      دس غببَست ًشسببیذى داص وببافی تببا وبباّص هیببضاى توشوببض ٍ اًببشطی،   

تفاٍتی، تحشیه پزیشی، افسبشدگی، اضبغشاب، ّبشاس، پاساًَیبا،     تی

خستگی هفشط ٍ دائوی، دسد دس ول تذى، گشسٌگی دائوبی، افبضایص   

تْا، تی لشاسی ٍ اختال ت خَاب هَاجِ خَاّذ ضذ. تذیي ضىل ٍ اض

عثیعبی  ایبي داسٍ اص ضبشایظ ًشهبال تبِ غیش     آّستِ آّستِ هیل هػبشف 

وٌٌببذُ چٌاًچببِ ًیبباصش تَسببظ هػببشف تغییببش جْببت دادُ ٍ هػببشف

ّا( هشتفع ًگبشدد،  هفتاهیيآ)ّوچَى سایش  سیتالیي ٍ یا داسٍی هَاصی

اص عشیك هػشف سایش هخذسّا تِ آساهص وارب خَاّذ سسبیذ. حبال   

آًىِ چگًَِ تِ سایش هخذسّای وطٌذُ ٍ تا چِ ویفیتی دستشسی پیبذا  

        وٌببذ، خببَد سٍایتببی دیگببش اسببت وببِ غببحثت آى دس ایببي هجببال     

 .گٌجذًوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


