ﻧﺳﺧﮫ اﺻﻼحﺷده ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﺗﺟﺎرب ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﮐودﮐﯽ

ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺷﺎوره ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﺟراح ﮐل ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ

رواﺑط و ﺗﺟﺎرب ﻣﺎ—ﺣﺗﯽ در دوران ﮐودﮐﯽ—ﻣﯽﺗواﻧد روی ﺳﻼﻣت و ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎ اﺛر ﺑﮕذارد .داﺷﺗن ﺗﺟﺎرب دﺷوار از ﮐودﮐﯽ
ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺎﯾﻊ اﺳت .اﮔر ھرﯾﮏ از ﺗﺟﺎرب ﻧﺎﻣﺑرده در زﯾر را داﺷﺗﮫاﯾد ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼع دھﯾد ،ﭼرا ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد روی ﺳﻼﻣت اﻣروز
ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﺷﺎﯾد ﺳﻼﻣﺗﺗﺎن در آﯾﻧده اﺛر ﺑﮕذارد .اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ و اراﺋﮫدھﻧدهﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد درک ﺑﮭﺗری از ﻧﺣوه ھﻣﮑﺎری
ﺑﺎ ھم در زﻣﯾﻧﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﺳﻼﻣت و ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽﺗﺎن ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ :در زﯾر ﻓﮭرﺳﺗﯽ ﻣﺗﺷﮑل از  10ﮔروه از ﺗﺟﺎرب ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﮐودﮐﯽ
) (Adverse Childhood Experiences, ACEﻋﻧوان ﺷده اﺳت .از ﻓﮭرﺳت زﯾر ،ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻧﺎر ھرﯾﮏ از ﮔروهھﺎی  ACEرا
ﮐﮫ ﻗﺑل از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺳن  18ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردهاﯾد ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد .ﺳﭘس ،ﻟطﻔﺎ ً ﺗﻌداد  ACEھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردهاﯾد ﺑﺎ ھم
ﺟﻣﻊ ﮐﻧﯾد و ﻋدد ﮐل را در ﭘﺎﯾﯾن وارد ﻧﻣﺎﯾﯾد.
آﯾﺎ اﯾن اﺣﺳﺎس را داﺷﺗﯾد ﮐﮫ ﻏذاﯾﺗﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺑوده اﺳت ،ﻣﺟﺑور ﺑودهاﯾد ﻟﺑﺎسھﺎی ﮐﺛﯾف ﺑﭘوﺷﯾد ،ﯾﺎ ﮐﺳﯽ را
ﻧداﺷﺗﮫاﯾد ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ ﻣراﻗﺑت ﮐﻧد؟
آﯾﺎ ھﯾﭻﯾﮏ از واﻟدﯾﻧﺗﺎن را در ﭘﯽ طﻼق ،ﺗرک ،ﻓوت ﯾﺎ دﻻﯾل دﯾﮕر از دﺳت دادﯾد؟
آﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺳﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐردﯾد ﮐﮫ اﻓﺳرده ﺑود ،ﺑﯾﻣﺎری رواﻧﯽ داﺷت ﯾﺎ اﻗدام ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ ﻧﺎﻓرﺟﺎم ﮐرده ﺑود؟
آﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺳﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐردﯾد ﮐﮫ ﻣﺷﮑل ﺳوءﻣﺻرف ﻧوﺷﯾدﻧﯽھﺎی اﻟﮑﻠﯽ ﯾﺎ ﻣواد ﻣﺧدر ،ﺣﺗﯽ داروھﺎی ﺗﺟوﯾزی
داﺷت؟
آﯾﺎ واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺧﺎﻧﮫﺗﺎن ھرﮔز اﻗدام ﺑﮫ ﺿرب و ﺷﺗم ،ﻣﺷت زدن ،ﮐﺗﮏ زدن ﯾﺎ ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ آﺳﯾب رﺳﺎﻧدن
ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﮐردﻧد؟
آﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺳﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐردﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧدان اﻓﺗﺎده ﺑود؟
آﯾﺎ ھرﮔز ﭘﯾش آﻣد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺎﺳزا ﺑﮕوﯾد ،ﺗوھﯾن ﮐﻧد ﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾر ﮐﻧد؟
آﯾﺎ ھرﮔز ﭘﯾش آﻣد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺧﺎﻧﮫ اﻗدام ﺑﮫ ﺿرب و ﺷﺗم ،ﮐﺗﮏ زدن ،ﻟﮕد زدن ﯾﺎ ھرﻧوع
آﺳﯾب رﺳﺎﻧدن ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻧد؟
آﯾﺎ اﯾن اﺣﺳﺎس را داﺷﺗﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻﯾﮏ از اﻓراد ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻋﺷﻖ ﻧﻣﯽورزد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎص ﺑودﻧﺗﺎن ﺑﺎور ﻧداﺷت؟
آﯾﺎ ﺗﻣﺎس ﺟﻧﺳﯽ ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ )ﻣﺛل ﻟﻣس ﯾﺎ ﻣﻘﺎرﺑت/دﺧول دھﺎﻧﯽ/ﻣﻘﻌدی/واژﯾﻧﺎل( داﺷﺗﯾد؟

اﻣﺗﯾﺎز  ACEﺷﻣﺎ ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ ﺗﻌداد ﮐل ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﻋﻼﻣتزده
آﯾﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾد اﯾن ﺗﺟﺎرب ﺑر ﺳﻼﻣت ﺷﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾرﮔذار ﺑوده اﺳت؟

ﻧﮫ ﭼﻧدان

ﺗﺎ ﺣدی

زﯾﺎد

ﺗﺟﺎرب دوران ﮐودﮐﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﺳرﮔذﺷت زﻧدﮔﯽ ﺷﺧص اﺳت.
راهھﺎی ﺑﺳﯾﺎری ھﺳت ﮐﮫ ﻓرد در ﻣﺳﯾر زﻧدﮔﯽاش ﺷﻔﺎ ﭘﯾدا ﮐﻧد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺳؤاﻻﺗﯽ در ﻣورد ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﯾﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ دارﯾد ،ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد.












