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 اِف ـ تعريف ٔؽاٚرٜ

تعاريف ٔتعذدي تراي ٔؽاٚرٜ ارائٝ ٌرديذٜ چيعت؟ ( تٟذاؼت تارٚري)ٔؽاٚرٜ 

 :ترخي از ايٗ تعريف ٞا عثارتٙذ از .اظت

 تي  ٔكبٚضٜ فطآيٙسي ٔؼبضس(Helping  Process  ) اؾت وٝ زض عي آٖ يه

ثب تٕبْ ٚخٛز ؾؼي ٔيىٙس تٛا٘بيي ٚ لسضت تهٕيٓ ٌيطي ( Counselor)ٔكبٚض

 .ايدبز ٕ٘بيس(  Client)نحيح ضا زض زاٚعّت 

  ٖٔكبٚضٜ يه اضتجبط زٚ عطفٝ ثيٗ يه زاٚعّت ٚ يه ٔكبٚض اؾت وٝ زض آ

٘يبظٞب، زا٘ف ٚ ٍ٘طـ زاٚعّت زض ذهٛل ثٟساقت ثبضٚضي ٚ خٙؿي ٔٛضز 

زاٚعّت زض تهٕيٓ ٌيطي  اؾبؼ ثٝآٖ ثط  اضظيبثي لطاض ٌطفتٝ ٚ ٔكبٚض

. نحيح ٚ ػُٕ ثٝ آٖ وٕه ٔيىٙس

تؼبضيف ٔتؼسز زيٍطي زض ذهٛل ٔكبٚضٜ ٚخٛز زاض٘س وٝ اغّت تفبٚتٟبي ا٘سوي  

اظ خّٕٝ  .ثب يىسيٍط زاض٘س، أب تٕبٔي ايٗ تؼبضيف زاضاي ٚخٜٛ ٔكتطن ثب يىسيٍط ٞؿتٙس

فمظ ثب يه ٔاللبت ثٝ  ثسيٗ ٔؼٙي وٝ اغّت ٔكبٚضٜ ٞب ((ٔكبٚضٜ يه پطٚؾٝ اؾت))ايٙىٝ 

زاٚعّت ٔي ثبيؿتي زض عي خّؿبت  ،پبيبٖ ٕ٘يطؾٙس ٚ ضٕٗ ا٘دبْ پيٍيطيٟبي الظْ

خٟت  (ٔكبٚض)ٚ اضائٝ زٞٙسٜ ذسٔت ذٛز اضتجبط زٚ عطفٝ ثيٗ  ثطلطاضي يهٔكبٚضٜ ٚ ثب 

ٕٞچٙيٗ زض اغّت تؼبضيف شوط . ثيبٖ احؿبؾبت ٚ ػمبئس ذٛز تكٛيك ٚ تطغيت ٌطزز

ٚض پيسا وطزٖ يه ضاٜ حُ ٚيب حُ وطزٖ ٔكىُ زاٚعّت ٘يؿت، ثّىٝ ٔيكٛز وٝ ٘مف ٔكب

ثٝ . ٔكبٚض ثب زازٖ اعالػبت ٚ اضتمبء زا٘ف زاٚعّت ٚ ٘يع تكٛيك ٚي اظ اٚ حٕبيت ٔيىٙس

ٚ زض ٟ٘بيت  ٚزٜٔكبٚض تالـ ٔيىٙس لسضت تهٕيٓ ٌيطي ضا زض زاٚعّت ايدبز ٘ٓػجبضتي 

ٚ ايٗ ػُٕ ٞيچٍبٜ تٛؾظ  خبْ پصيطزايٙىٝ تهٕيٓ ٌيطي ثبيؿتي تٛؾظ قرم زاٚعّت اٖ

.   ٔكبٚض يب اضائٝ زٞٙسٌبٖ ذسٔت ا٘دبْ ٘كٛز

 

 

ـ ٚيصٌيٟاي ٔؽاٚر   ب
: يه ٔكبٚض ثبيؿتي حسالُ زاضاي ٚيػٌيٟبي شيُ ثبقس 

  ٔكبٚض ثبيؿتي زاضاي ثطذٛضزي ٌطْ، زٚؾتب٘ٝ،   :قرهيتيٚيػٌي ٞبي

ٔؿئٛال٘ٝ، ٕٞسال٘ٝ ٚ ثسٖٚ لضبٚت ثٛزٜ، زاضاي اٍ٘يعٜ قرهي لٛي ثطاي 

 .ٚ ٚؾيغ ٚ ضاغت ثٝ فطاٌيطي ثبقس ظوٕه ثٝ زيٍطاٖ، افىبضي ثب
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 ٔكبٚض ثبيؿتي زض ذهٛل ثٟساقت ثبضٚضي ٚ خٙؿي،  :زا٘ف ٚ اعالػبت

اضزاضي، ػفٛ٘تٟبي ٔٙتمّٝ اظ ضاٜ پطٚؾٝ حبٍّٔي، ضٚقٟبي پيكٍيطي اظ ة

زاقتٝ ٔٙبؾت ٚ وبفي اعالػبت ٚ ؾمظ    HIV/AIDSتٕبؾٟبي خٙؿي،

اعالػبت ٔٙبؾجي زض ذهٛل ذسٔبت  زثبي ٕٞچٙيٗ ٔكبٚض ٔي. ثبقس

ٚ٘يع اضظقٟب SRH  (Sexual & Reproductive Health   )لب٘ٛ٘ي 

شاضز، زاقتٝ اختٕبػي وٝ ثط ضفتبضٞب ٚ اػتمبزات افطاز اثط ٔيً تٟبي ٚؾٗ

 .ثبقس

 زاقتٗ ٟٔبضت ٞبي يبزقسٜ ٚ تؿّظ : ثطلطاضي اضتجبط ثيٗ فطزي ٞبي ٟٔبضت

 ذسٔت ٔكبٚضٜزٞٙسٜ ، قطعي الظْ ٚ لغؼي ثطاي اضائٝ ثٝ اؾتفبزٜ اظ آٟ٘ب

ضفتبض اضائٝ قسٜ اظ زٖ ثٝ ٔتمبضي ذسٔت ٚ ٚ٘ٓتٛخٝ . اؾت (ٔكبٚض)

خسي، ٔثجت يب  عطف ٔكبٚض زض ذالَ فطآيٙس ٔكبٚضٜ، ٔيتٛا٘س تبثيطي

. ٔٙفي، ثط وُ ذسٔبت زاقتٝ ثبقس

  Populationضضبيتٕٙسي ٔطاخؼيٗ تٛؾظ  ثبضٜ، زض 1994زض تحميمي وٝ زض ؾبَ 

Council    ا٘دبْ قس، ٔكرم ٌطزيس وٝ اظ ٘ظط ٔطاخؼٝ وٙٙسٌبٖ، ظٔب٘ي ذسٔت ثب ويفيت

: ٔٙبؾت ثٛزٜ اؾت وٝ 

 .ثٝ ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ احتطاْ ٌصاقتٝ قسٜ اؾت .1

اضائٝ قسٜ، ٘يبظٞب ٚ ا٘تظبضات آٟ٘ب ضا ثطآٚضزٜ ؾبذتٝ ٚ ثٝ  اعالػبت .2

 .ؾٛاالت آٟ٘ب پبؾد زازٜ اؾت

. ذسٔبت ثب ٟٔبضتٟبي تىٙيىي ذٛة ٚ وبفي اضائٝ قسٜ اؾت .3

 
 

 

 ٔحُ ٔؽاٚرٜ  -ج
وٝ ( Formal)اغّت تهٛض ٔي قٛز وٝ ٔكبٚضٜ ثبيؿتي زض يه اتبق ٚيػٜ ٚضؾٕي   

اِجتٝ . ثب ٚؾبيُ ٔٙبؾت ٚ ٔٛاز آٔٛظقي ٚوٕه آٔٛظقي ٔتٙٛع تدٟيع ٌطزيسٜ، ا٘دبْ قٛز

قطايغي ٔٙبؾت ٚ ايسٜ اَ تّمي ٔي قٛز، أب ثبيس ايٗ ا٘ؼغبف ٚخٛز   قطايظ ٔصوٛض،

زاقتٝ ثبقس وٝ قطايظ ٔحُ ضا ثب تٛخٝ ثٝ قطايظ ذبل ثطذي اظ زاٚعّجيٗ ٚ أىب٘بت 

ي وٝ ٔتمبضي ذسٔت ثٝ زِيُ ايسٜ آَ ٘جٛزٖ أىب٘بت اظ زضيبفت ٔٛخٛز تغبثك زاز، ثٝ ٘حٛ

ٕٔىٗ  HIV/AIDSثؼٙٛاٖ ٔثبَ زاٚعّت ا٘دبْ ٔكبٚضٜ ٔجتال ثٝ . ذسٔت ٔحطْٚ ٍ٘طزز

اؾت ثب ٔطاخؼٝ ثٝ ٔحُ ٔكبٚضٜ ٚ يب يه وّيٙيه ذبل ٚ ٘كؿتٗ زض خبيي وٝ ؾبيط 
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اظ ايٙىٝ زضآٖ ٔحُ ثب اٚ ٕٔىٗ اؾت . زاٚعّجيٗ ٘كؿتٝ ا٘س، احؿبؼ ػسْ آؾبيف ٕ٘بيس

پطؾف آ٘بٖ خٟت شوط ػّت ٔطاخؼٝ ذٛز زٚؾتبٖ ٚيب ٚاثؿتٍبٖ ذٛز ٔاللبت وٙس ٚٔٛضز 

يه ) ثطاي ايٗ زاٚعّت، اؾتفبزٜ اظ يه ٔحُ خبيٍعيٗ . ٚالغ قٛز، ٚإٞٝ زاقتٝ ثبقس

ٚيب خبيي وٝ ثتٛاٖ ثب ( وتبثرب٘ٝ، اتبق زيٍطي زض وّيٙيه ٚيب ٘كؿتٗ زض فضبيي ٔدعا

. ٚضت ٔحطٔب٘ٝ تطي ٔاللبت وطز، احؿبؼ آؾبيف ثيكتطي ايدبز ذٛاٞس وطزٔكبٚض ثم

ٕٔىٗ اؾت ٘يبظ ثبقس خٟت ا٘دبْ ٔكبٚضٜ ثب يه زاٚعّت وٝ ؾبثمٝ ؾفظ زاقتٝ ٚ ثط ترت 

اتبق ضيىبٚضي زضاظ وكيسٜ، ٔكبٚض ثٝ ٘عز اٚض فتٝ ٚ زض وٙبض ترت اٚ ثٝ ا٘دبْ ٔكبٚضٜ ٚ 

زض ايٗ ٔٛضز ٔكبٚض ٕ٘ي تٛا٘س ا٘تظبض . ظزثحث زض ذهٛل احؿبؾف پؽ اظ ػُٕ ثپطزا

 .زاقتٝ ثبقس وٝ زاٚعّت خٟت ا٘دبْ ٔكبٚضٜ ثٝ اتبق ٚيػٜ ٔكبٚضٜ ثيبيس

ثٙبثطايٗ ٔكبٚضٜ ٔي تٛا٘س زض ٞط ٔحّي ا٘دبْ قٛز أب ايٗ ٔحُ ثبيؿتي حتٕب ثٝ   

وبفي ذّٛت ٚ آضاْ ٚ ثطاي زاٚعّت ضاحت ٚ أٗ ثبقس تب اٚ ثتٛا٘س آظازا٘ٝ  ٜا٘ساظ

ؾبؾبت ٚ ػمبيس ذٛز ضا ثب ٔكبٚض زض ٔيبٖ ثٍصاضز ٚ ٍ٘طاٖ قٙيسٖ حطفٟبيف تٛؾظ اح

 .زيٍطاٖ ٘جبقس

 

 

 :ٔراحُ ٔؽاٚرٜ  -د
ثيف اظ يه زٞٝ اؾت وٝ اضائٝ زٞٙسٌبٖ ٚ ٔكبٚضيٗ تٙظيٓ ذب٘ٛازٜ اظ ٔطاحُ   

GATHER زض وٕه ثٝ زاٚعّجيٗ، ثطاي ا٘تربة ضٚـ پيكٍيطي اظ ثبضزاضي اؾتفبزٜ ٔي ،

ٔطاخؼٝ ٔي (  FP)ايٗ ٔطاحُ ٞٙٛظ زض ٔكبٚضٜ ثب زاٚعّجيٗ  ذسٔبت تٙظيٓ ذب٘ٛازٜ . وٙٙس

ضٚـ زيٍطي وٝ اذيطا ثطاي ٔكبٚضٜ ثٟساقت ثبضٚضي . ٕ٘بيٙس، ٔفيس ٚ ٔٛضز اؾتفبزٜ اؾت

ثٛزٜ وٝ زض ٔكبٚضٜ ثٟساقت ثبضٚضي تبحسي  REDIٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔي ٌيطز 

 .قسٜ اؾت GATHERخبيٍعيٗ 

 :ػجبضتٙس اظ  GATHERٔطاحُ 

 G(Greet )= ْزض ايٗ ٔطحّٝ   :احتراْ تٝ ٔراخعٝ وٙٙذٜ تا ٘ساوت ٚ ترخٛرد ٌر

ثسِيُ آٌبٞي اظ ٔحطٔب٘ٝ تّمي قسٖ ٚ ثطذٛضز زٚؾتب٘ٝ اضائٝ زٞٙسٜ ذسٔت ثٝ ثيبٖ 

 .احؿبؾبت ٚ ٘يبظٞبي ذٛز تكٛيك ذٛاٞس قس

 A (ASK = )زض ايٗ ٔطحّٝ اضائٝ زٞٙسٜ  :از داٚطّة در ٔٛرد خٛدغ ظٛاَ وٙيذ

ذسٔت ثٝ قىُ ٔٛثطي ؾٛاالت ذٛز ضا ثيبٖ ٕ٘ٛزٜ ٚ ثب زلت ثٝ پبؾد ٞبي ٌيط٘سٜ 



 5 

زاليُ پطؾف ؾٛاالت زض ايٗ ٔطحّٝ اظ ٔكبٚضٜ . ذسٔت ٌٛـ فطا ذٛاٞس زاز

 ػجبضتٙس اظ 

 اعالع اظ زِيُ ٔطاخؼٝ ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ .1

 ذٛزوٕه ثٝ ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ زض ثيبٖ ذٛاؾتٝ ٞب ٚ ٘يبظٞبي  .2

 وٕه ثٝ ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ ثطاي ثيبٖ احؿبؾبت ٚ ثبٚضٞبي ٚي .3

 وٕه ثٝ ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ ثطاي تفىط وبُٔ زضثبضٜ ا٘تربة ٞبي ٔٛخٛز .4

ايدبز ايٗ ثبٚض زض ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ وٝ اضائٝ وٙٙسٜ ذسٔت ذٛاٞبٖ اضائٝ ذسٔت ٔٛثط  .5

 ٔي ثبقس

تٙظيٓ  آٌبٞي اظ زا٘ف ٚ تدطثيبت ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ زض ٔٛضز ثٟساقت ثبضٚضي ٚ .6

 .ذب٘ٛازٜ

پطؾكٟب ثب ؾٛاَ اظ تؼساز اػضبء ذب٘ٛازٜ ٚ ٚضؼيت وّي ظ٘سٌي ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ آغبظ  

زض حيٗ زضيبفت ؾٛاالت پيكٍفت، . قسٜ ٚ ؾپؽ ػّت ٔطاخؼٝ ٚي ثطضؾي ٔي قٛز

ٔطاخؼٝ )ؾتٛاالت زيٍطي ضا وٝ زض اضظيبثي ٔي تٛا٘س ٔٛثط ثبقس، عطح ذٛاٞس قس 

ٖ ؾئٛاالت اظ ٕٞٝ ٔطاخؼٝ وٙٙسٌبٖ ٚ ثطاي اضائٝ ثٟتط وٙٙسٜ ثبيس آٌبٜ ٌطزز وٝ اي

ٔثال ٔي تٛاٖ اظ ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ ٔجتال ثٝ (. ذسٔبت ٔٛضز ٘يبظ آ٘بٖ ٔغطح ٔي ٌطزز

AIDS  زض ذهٛل ظ٘سٌي ٚ ضفتبضٞبي اذيط ٚ تبضيرچٝ خٙؿي اٚ ٚ ضفتبضٞبي ،

........ ..، تٙظيٓ ذب٘ٛازٜ ، وب٘سْٚ ٚ HIV  ،STISقطوبء خٙؽ اـ ٚ ٘يع زض ذهٛل 

 .ؾئٛاالتي ضا پطؾيس

  (TELL)T = ٝارائٝ دٞٙذٜ خذٔت تٝ ٘يازٞا، ٍ٘را٘ي ٞا ٚ ٔٛلعيت ٔراخع

زض ذهٛل اذتيبضي ثٛزٖ ضػبيت ثط٘بٔٝ ٞبي تٙظيٓ  :وٙٙذٜ پاظخ ٔي دٞذ

ذب٘ٛازٜ تٛضيح زٞيس ٚ اعالػبت انّي زض ذهٛل ٞط يه اظ ضٚقٟبي 

وٝ چٝ ضٚقٟبيي اظ ثيكتطيٗ ٔمبزيط ٘ظيط ايٗ)پيكٍيطي اظ ثبضزاضي ضا ثيبٖ ٕ٘بييس 

ٚ ٘يع ( اثطثركي ثطذٛضزاض ثٛزٜ ٚ يب غيط ٚاثؿتٝ ثٝ وبضثطي تٛؾظ فطز ٔي ثبقس

ٚ فٛايس اؾتفبزٜ اظ وب٘سْٚ ثب ايٗ  HIV  ٚSTISزض ذهٛل ضاٟٞبي پيكٍيطي اظ 

ٔمساض ٚ حدٓ اعالػبتي ضا وٝ ٔكبٚض ٔي ثبيؿتي . ٞسف ، اعالػبتي ضا اضائٝ زٞيس

يس، زضٞط ٔٛضز ٔتفبٚت اؾت  ٚ اٚ ٔي ثبيؿتي ثب تٛخٝ ثٝ قطايظ ٚ اضائٝ ٕ٘ب

 .ٚيػٌيٟبي زاٚعّت، اعالػبت الظْ ضا اضائٝ ٕ٘بيس

 H(Help = ) ٔثال اتربش ثط٘بٔٝ اي  :تٟتريٗ تفٕيٓتراي اتخار تٝ داٚطّة وٕه

ايٗ ثٝ ٔؼٙي ا٘تربة ٌعيٙٝ ثطاي . خٟت وبٞف ذغط ٔٛاخٟٝ ثب حبٍّٔي ٘بذٛاؾتٝ
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زاٚعّت ٚ ثٝ خبي اٚ ٘يؿت،  ثّىٝ ثسيٗ ٔؼٙي اؾت وٝ ثٝ زاٚعّت وٕه قٛز تب ٚي 

ذٛز زضن ٚ تؼييٗ ٕ٘بيس وٝ آيب زض ٔؼطو ذغط ٔٛاخٟٝ ثب حبٍّٔي ٘بذٛاؾتٝ 

اؾت يب ٘ٝ ٚ ٘يع ثٝ اٚ زض اتربش تهٕيٓ خٟت ا٘تربة ضاٟٞبي وبٞف ايٗ ذغطات 

زاٚعّت زض ا٘تربة يه ٔتس ايٗ ٔطحّٝ ٔي تٛا٘س قبُٔ وٕه ثٝ . يبضي ٚ وٕه قٛز

ٚ  HIV  ٚSTISپيكٍيطي اظ ثبضزاضي ٚ يب وٕه ثٝ ٚي زض زضن ذغطات اثتالء ثٝ 

زض ايٗ ٔطحّٝ ٕٞچٙيٗ ٔي تٛاٖ . ضٚقٟبي پيكٍيطا٘ٝ ٔٛثط زض ظٔبٖ ٔمبضثت ثبقس

 .ثغٛض ٔرتهط اظ فٛايس ٚ ٔضطات ٞط ضٚـ ٘يع نحجت ٕ٘ٛز

 E (Explain )= ٗٙٔثال  :دٜ اظت را تٛضيح دٞيذٞر آ٘چٝ وٝ الزْ يا ؼفاف و

ثبضزاضي چٍٛ٘ٝ ػُٕ ٔي وٙس، يه ضٚـ  ٚؾيّٝ پيكٍيطي اظ ضٚـ يب ايٙىٝ ايٗ 

پيكٍيطي چٍٛ٘ٝ ٔي تٛا٘س ثط تٕبيالت خٙؿي اثط ثٍصاضز، چٍٛ٘ٝ وب٘سْٚ ٔي تٛا٘س 

 .ثبقس STISضٚـ ٔضبػف خٟت پيكٍيطي اظ ثبضزاضي ٚ  

 R(Return = )ػييٗ لطاض ٔاللبت ثب زاٚعّت ت :تر٘أٝ ريسي خٟت ٚيسيت ٔدذد

ثب ٞسف ٔكرم ؾبذتٗ تٛفيك آ٘بٖ زض اخطاي ثط٘بٔٝ ٚ وبٞف ذغطات ٔٛضز ٘ظط 

 .، ا٘دبْ ٔي قٛز(زض نٛضت ٘يبظ) ٚ ا يدبز تغييطات زض ثط٘بٔٝ

 

, حأٍّي ٘اخٛاظتٝ,  HIV/AIDS,تيٕاري ٞاي ٔمارتتي)ٔؽاٚرٜ در ٔٛارد خاؾ  -ٜ

 (ٔرداٖ , ٘ٛخٛا٘ي, يائعٍي

اظ آ٘دب وٝ ثؿيبضي اظ ٔٛاضز اثتال ثٝ ثيٕبضي :  HIV/AIDSتيٕاري ٞاي ٔمارتتي ٚ  

ثحث زض , زض اضتجبط ثب ٍ٘طـ ٚ ضفتبض خٙؿي ٔي ثبقس HIV/AIDSٞبي ٔمبضثتي ٔب٘ٙس 

ٔكبٚض ثبيس ؾؼي وٙس تب زض اضظيبثي ٔؿبيُ خٙؿي ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ . ايٗ ثبضٜ ضطٚض ي اؾت

زض ٔٛضز ضفتبضٞبي ؾبِٓ ٚ چٍٍٛ٘ي ٔحبفظت ٔٛثط زض ثحث . احؿبؼ ضاحتي زاقتٝ ثبقس

 . ٘يع ٟٔٓ ذٛاٞس ثٛز ( ٔب٘ٙس اؾتفبزٜ اظ وب٘سْٚ ) ٔمبثُ ثيٕبضي ٞبي ٔمبضثتي 

ٔطحّٝ  3زض ٔكبٚضٜ ثب ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ زچبض حبٍّٔي ٘بذٛاؾتٝ   :حأٍّي ٘اخٛاظتٝ 

ػٝ وٙٙسٜ ٚ تكٛيك لجُ اظ ٞط ٌٛ٘ٝ السأي ثطضؾي احؿبؾبت ٚ ٘يبظٞبي ٔطاج: ٚخٛز زاضز 

ذتٓ آٖ ٚ يب خؿتدٛ ثطاي يبفتٗ فطزي ثٝ ٔٙظٛض , ثٝ تهٕيٓ ٌيطي زض ٔٛضز ازأٝ حبٍّٔي

ٔطوع ثٟساقتي زضٔب٘ي / اضخبع ثٝ وّيٙيه . ؾپطزٖ وٛزن ثٝ ٚي خٟت فطظ٘س ذٛا٘سٌي

زيٍط ٚ زض ٟ٘بيت ثط٘بٔٝ ضيعي ثؼسي ثطاي ٔحبفظت فطز زض ٔمبثُ  يه حبٍّٔي ٘بذٛاؾتٝ 

 .زيٍط 
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٘يع ٔي تٛاٖ ٔثبِٟبيي اظ ايٗ لجيُ ضا زض ٘ظط يائعٍي ٚ ٔرداٖ , ٘ٛخٛا٘يثطاي ؾٝ ٔمِٛٝ  

 .ٌطفت

 

 :رضايتٙأٝ آٌاٞا٘ٝ  _ا٘تخاب آٌاٞا٘ٝ  -ٚ

, ػجبضت اؾت اظ تهٕيٓ آٌبٞب٘ٝ ٚ زاٚعّجب٘ٝ فطز ثط پبيٝ ا٘تربة ٞب : ا٘تخاب آٌاٞا٘ٝ 

 .آٌبٞي ٚ ازضان 

يه ٔٛافمتٙبٔٝ پعقىي ٚ لب٘ٛ٘ي ثط پبيٝ احتطاْ ثٝ  ػجبضت اؾت اظ: رضايتٙأٝ آٌاٞا٘ٝ 

حمٛق فطز وٝ ثطاؾبؼ آٖ ٔتمبضي پؽ اظ زضيبفت اعالػبت وبفي ٔٛافمت ذٛز ضا ثطاي 

اؾتفبزٜ اظ يه ضٚـ تٙظيٓ ذب٘ٛازٜ ٚ يب قطوت زض يه ٔغبِؼٝ ثٝ , زضيبفت ذسٔبت زضٔب٘ي

 .ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ تحميك اػالْ ٔي زاضز

  

  ?ارتثاط تيٗ فرد?ارتثاط تيٗ فرد

   در ٔؽاٚرٜ? اظاض?ت در ٔؽاٚرٜ? اظاض?تٟٔارٟٔار


 :تعريف
ثب اعٕيٙبٖ ٔيتٛاٖ ٌفت وٝ اضتجبط ثيٗ فطزي ٟٕٔتطيٗ ٚ اؾبؾي تطيٗ ٟٔبضت زض ٔكبٚضٜ 

 :اؾت  ٚثٙب ثط تؼطيف ػجبضت اؾت اظ
 

 

 

 

 

 1تٕريٗ 

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ زض تٕطيٗ  اَٚ ٔتٛخٝ قسيس تفبٚتٟبي اؾبؾي ثيٗ اضتجبط يه عطفٝ ٚ زٚ  

عطفٝ ٚخٛز زاضز وٝ ٔمبيؿٝ  ثيٗ ايٗ زٚ ٘ٛع اضتجبط ثٝ تفٟيٓ ثٟتطتؼطيف فٛق وٕه ذٛاٞس 

 :وطز

  ::اضتجبط يه عطفٝ اضتجبط يه عطفٝ زض 

تبادل پيامها و اطالعات و تبادل پيامها و اطالعات و نىعي تعامل رودررو و دو طرفه بين حداقل دو نفر به منظىر نىعي تعامل رودررو و دو طرفه بين حداقل دو نفر به منظىر 

  ..ابل شىدابل شىدققاحساسات و هيجانات است تا منجر به درك متاحساسات و هيجانات است تا منجر به درك مت  ديدگاهها و ديدگاهها و 
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  ٘فط ثٝ نٛضت فؼبَ نحجت ٔيىٙس ٚ فطنت پطؾيسٖ ؾؤاالت ٚ ثيبٖ فمظ يه

زضنٛضت ٚخٛز ايٗ حبِت زض . احؿبؾبت ٚ زيسٌبٟٞب ضا ثٝ عطف ٔمبثُ ٕ٘ي زٞس

ٔكبٚضٜ ٚاظوتٛٔي ٚ نحجت اظ ؾٛي اضائٝ زٞٙسٜ ذسٔت، ٚي لبزض ثٝ تكريم 

ت وطزٜ ٘رٛاٞس ثٛز وٝ آيب ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ، اعالػبت اضائٝ قسٜ ضا ثٝ زضؾتي زضيبف

اؾت يب ذيط؟ ثسيٟي اؾت زض ايٗ نٛضت تهٕيٓ ٌيطي زضؾت ثب اثٟبْ ٔٛاخٝ 

 .ذٛاٞس ثٛز

  ٌٝط چٝ ظٔبٖ وٕتطي نطف ٔيكٛز، ِٚي پيبٔس ثٛخٛز ٘يبٔسٖ زضن ٔتمبثُ ضا ث

 .ٕٞطاٜ زاضز

  ::اضتجبط زٚ عطفٝ اضتجبط زٚ عطفٝ زض 
  ٞط زٚ عطف فؼبال٘ٝ زض تجبزَ اعالػبت ٚ ػمبيس ؾٟيٓ ثٛزٜ ٚ زض قفبف ؾبظي

 .ات اظ عطيك ٔغطح ٕ٘ٛزٖ ؾؤاالت ٔكبضوت ٔي ٕ٘بيٙساعالع

  ٜايٗ ٘ٛع اضتجبط ثبػث ايدبز ثحث ٚ تؼبُٔ ثيكتط ثيٗ ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ ٚ اضايٝ زٞٙس

ذسٔت قسٜ ٚ ؾجت ثٟجٛز زضن ٔتمبثُ ٌكتٝ ٚ اضايٝ زٞٙسٜ  ذسٔت ضا لبزض ٔي 

 ؾبظز تب آٌبٜ قٛز وٝ آيب ثطلطاضي اضتجبط ٔٙدط ثٝ ثطآٚضزٜ قسٖ ٘يبظٞبي

 ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ قسٜ اؾت يب ذيط؟

  زض ٔمبيؿٝ ثب اضتجبط يه )اٌط چٝ ٕٔىٗ اؾت وٝ ايٗ اضتجبط ظٔبٖ ثيكتطي ضا

نطف ٕ٘بيس، ِٚي ثطاي حهَٛ اعٕيٙبٖ اظ زضن نحيح ٔتمبثُ، ٔٛثطتط  (عطفٝ

 .اؾت

 

تٙظيٓ /ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ پيكتط ثيبٖ ٌطزيس اضتجبط ٔتمبثُ زض ٔجبحث ثٟساقت ثبضٚضي 

ٔتمبضي ٚ اضائٝ وٙٙسٜ ذسٔت ثؿيبض ٟٔٓ ثٛزٜ ٚ زض ايدبز خٛ ٔٙبؾت تهٕيٓ ذب٘ٛازٜ ثيٗ 

 .ٌيطي ٚ ٘يع اػتٕبز ٔتمبضي ٘ؿجت ثٝ اضائٝ وٙٙسٜ ذسٔت تبثيط ٌصاض ذٛاٞس ثٛز

وٝ ثطٌكت ثبضٚضي ٘يبظٔٙس يه ػُٕ  NSV  ٚTLثسيٟي اؾت زض ضٚقٟبيي ٔب٘ٙس  

وٙيه ٞب ٚ أىب٘بت ٔٛحٛز ٕٞٛاضٜ خطاحي پيچيسٜ ثٛزٜ ٚ ٔيعاٖ ٔٛفميت ػُٕ ثب تٛخٝ ثٝ ت

ٔي ثبقس، ايدبز ايٗ اضتجبط ٔتمبثُ زض تهٕيٓ ٌيطي ٔجتٙي ثط آٌبٞي، ٔٙغك % 100وٕتط اظ 

ٚ ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ وّيٝ قطايظ اظ ؾٛي ٔتمبضي ذسٔت ٘مكي ثؿيبض ٟٔٓ ايفب ذٛاٞس 

 .ٕ٘ٛز
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اضتجبط ثيٗ فطزي زاضاي ٚيػٌيٟبي ذبني اؾت وٝ  :ٚيصٌيٟا-ارتثاط تيٗ فردي

 :ػجبضتٙس اظ

 اضتجبط والٔي ٚ غيط والٔي 

 ٝؾؤاالت ثبظ ٚ ثؿت 

  ٌٛـ زازٖ ٔؤثط 

تٛخٝ ٚ ػٙبيت ذبل ثٝ ايٗ ٚيػٌيٟب وٝ ذهٛنيبت آٟ٘ب زض ازأٝ ثحث ثٝ تفهيُ 

 .ثيكتطي ذٛاٞس آٔس، ٔٙدط ثٝ اضتجبط ثيٗ فطزي ٔؤثطتطي ذٛاٞس قس

  

  والٔي ٚ غير والٔيوالٔي ٚ غير والٔيارتثاط ارتثاط ((اِفاِف

 

ثٝ ٔفْٟٛ اؾتفبزٜ اظ وّٕبت يب خٕالت زض ثطلطاضي اضتجبط ثب ٔتمبضي  ::اضتجبط والٔياضتجبط والٔي

زض ثىبض ٌيطي وّٕبت ثبيس حؿبؾيت الظْ ضا زض ا٘تربة وّٕبت ثٍٛ٘ٝ اي . ذسٔت اؾت

ثبيس اظ ظثب٘ي وٝ ثٝ ؾبزٌي . ثرطج زاز وٝ ثٝ احؿبؾبت ٔتمبضي ذسٔت آؾيجي ٚاضز ٘كٛز

ثٛزٜ اؾتفبزٜ ٕ٘ٛزٜ ٚ اظ ثىبض ثطزٖ ٚاغٜ ٞبي فٙي يب پعقىي ثسٖٚ اضايٝ  لبثُ زضن

 .تٛضيحبت ثيكتط ذٛز زاضي ثؼُٕ آيس

 

وّٕبت ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض , ظٔب٘ي اؾت وٝ زض ثطلطاضي اضتجبط ::اضتجبط غيط والٔياضتجبط غيط والٔي

ثطلطاض ٔي  ( Body Language )ٍ٘طفتٝ ٚ اضتجبط ثب تغييطات حبالت نٛضت ٚ ظثبٖ ثسٖ  

 .قٛز

 

 :ٔثاِٟايي از ارتثاط غير والٔي

 :ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيي اظ چٍٍٛ٘ي اضتجبط غيط والٔي ػجبضتٙس اظ

 تىبٖ زازٖ ؾط, 

  ٜاختٕبػي, ثب تٛخٝ ثٝ قطايظ ٔصٞجي)زض زؾت ٌطفتٗ زؾت ٔطاخؼٝ وٙٙس ,

 (...فطٍٞٙي ٚ

 حفظ تٕبؼ چكٕي, 

 ٍٜ٘بٟٞبي زٍِطْ وٙٙس. 
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 :ضوالٔي ػجبضتٙس اظػٛأُ تبثيط ٌصاض ثط اضتجبط غي

 تٕبؼ چكٕي, 

 ٖظثبٖ ثس, 

 تٗ نسا, 

 حبالت نٛضت. 

 ؾٛاالت ثؿتٝ ٚ ؾٛاالت ثبظؾٛاالت ثؿتٝ ٚ ؾٛاالت ثبظ((ةة

 

ٔؼٕٛال ثب خٛاثٟبي ثؿيبض وٛتبٜ وٝ زض اغّت ٔٛاضز يه وّٕٝ ٞؿتٙس  ::ؾٛاالت ثؿتٝؾٛاالت ثؿتٝ

,  "ثّي"يه ؾٛاَ ثؿتٝ ثطاي ٌطفتٗ يه پبؾد زليك ٚ وٛتبٜ ٔب٘ٙس . پبؾد زازٜ ٔي قٛ٘س

 .ز ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔي ٌيطزٚ يب يه ػس "ذيط"

 :ٔثبِٟبيي اظ ؾٛاالت ثؿتٝ ػجبضتٙس اظ

 چٙس ؾبِٝ ٞؿتيس؟ 

 چٙس فطظ٘س زاضيس؟ 

 آيب فطظ٘س زيٍطي ٔي ذٛاٞيس؟ 

  آيب زض ثيٗ زٚؾتبٖ، آقٙبيبٖ ٚ ٘عزيىبٖ قٕب وؿيIUD ؟ٌصاقتٝ اؾت 

 آيب اظ ضٚـ خٌّٛيطي اظ ثبضزاضي ,آيب لجُ اظ ايٙىٝ ثٝ ايٙدب ٔطاخؼٝ وٙيس

 زيٍطي اؾتفبزٜ وطزٜ ايس؟

ايٗ ؾٛاالت ٔي تٛا٘س ثطاي تؼييٗ ٚضؼيت ٚ ؾبثمٝ پعقىي ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ زض 

 .اثتساي ٔكبٚضٜ ٔٙبؾت ثبقس

ٔؼٕٛال ثطاي آٌبٜ قسٖ اظ احؿبؾبت ٚ ػمبيس ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ ٔفيس ثٛزٜ ٚ  ::ؾٛاالت ثبظؾٛاالت ثبظ

اظ )ٞبي ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ ايٗ ؾٛاالت زض تؼييٗ ٘يبظ. ٔؼٕٛال زاضاي پبؾد عٛال٘ي تط ٔي ثبقٙس

ٔٛثط تط  , ٚ ٞط آ٘چٝ زض حبَ حبضط ٔيسا٘س (٘مغٝ ٘ظط اعالػبت يب حٕبيت ٞبي ػبعفي

 .ٔيجبقس

 :ٔثبِٟبيي اظ ايٗ ؾٛاالت ػجبضتٙس اظ

  ٚلتي وٝ ثٝ قٕب اؾتفبزٜ اظ ايٗ ضٚـ ضاتٛنيٝ وطز٘س چٝ احؿبؾي پيسا

 وطزيس؟

  ٜچٝ چيعٞبيي زضثبضIUD ٔي زا٘يس؟ 
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  چطا ضٚـIUD ثطاي تٙظيٓ ذب٘ٛازٜ ا٘تربة وطزٜ ايس؟ ضا 

 ٕٞؿط قٕب چٝ ؾٛاالتي زض اضتجبط ثب اؾتفبزٜ اظ ايٗ ضٚـ زاضز؟ 

 ثٝ زٚؾت يب ٕٞىبضتبٖ ثطاي اؾتفبزٜ اظ ٕٞيٗ ضٚـ چٝ تٛنيٝ اي زاضيس؟ 

  ٌٛغ دادٖ ٔٛثرٌٛغ دادٖ ٔٛثر((جج
 2 يٗتٕر

زضيبفتيس ٟٔبضتٟبي ٌٛـ زازٖ ثٛؾيّٝ ػٛأُ ظيط لبثُ ثٟجٛز  2ٕٞب٘غٛض وٝ اظ تٕطيٗ  

 :اؾت

  ٜثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ٞٙدبضٞبي )ثطلطاضي اضتجبط چكٕي ثب فطز نحجت وٙٙس

 ,(فطٍٞٙي

 ٘كبٖ زازٖ ػاللٕٙسي ذبل ثٝ ٔٛضٛع ٔٛضز ثحث, 

  ٜزض ٕٞبٖ ا٘دبْ ٘سازٖ وبض زيٍط : ثطاي ٔثبَ)تٛخٝ زاقتٗ ثٝ نحجت وٙٙس

 ,(ظٔبٖ ٚ ٘يع لغغ ٘ىطزٖ ضقتٝ والٔي فطز نحجت وٙٙسٜ

 ٜنحجت ٘ىطزٖ ثب فطز زيٍط زض حيٗ ٌٛـ زازٖ ثٝ ؾرٙبٖ نحجت وٙٙس, 

 ٜپطؾيسٖ ؾٛاِٟبي ٔطتجظ اظ نحجت وٙٙس, 

 ٜ٘كبٖ زازٖ ٕٞسِي ثب نحجت وٙٙس, 

  ثطاي ٔثبَ ثطاي ٘كبٖ زازٖ ايٙىٝ نحجت ٞبي )اضايٝ ٚاوٙف ٞبي ٔٙبؾت

ٔي وٙيس حطفٟبي اٚضا تىطاض ٕ٘ٛزٜ ٚ يب ثب اؾتفبزٜ اظ وّٕبت  اٚ ضا زضن

 ,(زيٍطي ٔفْٟٛ آٖ ضا ثيبٖ ٕ٘بييس

    وٝ زض ثيب٘بت اٚ ٚخٛز )تفؿيطاحؿبؾبت ٚ ٞيدب٘بت ٟ٘فتٝ زاٚعّت

 , (٘ساضز

   اؾتفبزٜ اظ آ٘چٝ وٝ تب وٖٙٛ ثيبٖ قسٜ اؾت ثطاي ثحث ثيكتط. 

 

ضتجبط ثب ٔطاخؼٝ وٙٙسٌبٖ، ثٟتط اؾت زض ثؼس اظ تٛخٝ ثٝ ٘ىبتي ٟٔٓ زض ثطلطاضي ا

. ضاثغٝ ثب وبضي وٝ ٔيرٛاٞيس ا٘دبْ زٞيس تٛضيحبتي ثٝ ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ زازٜ قٛز

ثطاي آغبظ تٛضيحبت شوط ٔغبِجي زضثبضٜ آ٘بتٛٔي ٚ فيعيِٛٛغي زؾتٍبٜ تٙبؾّي 

اِجتٝ ثبيس تٛخٝ زاقتٝ ثبقيس وٝ اظ ػجبضات ٚ خٕالت . ضطٚضي ثٝ ٘ظط ٔيطؾس

 :ٔثبَ. ز اؾتفبزٜ وٙيس ؾبزٜ ثبي
ثيطٚ٘ي ٚ  (ذبضخي)زؾتٍبٜ تٙبؾّي ذب٘ٓ ٞب زاضاي زٚ ثرف : قطح زؾتٍبٜ تٙبؾّي ذب٘ٓ ٞب

ثرف ثيطٚ٘ي زض ذبضج اظ ثسٖ لبض زاقتٝ ٚ ثب چكٓ زيسٜ ٔي قٛز ٚ . زضٚ٘ي اؾت (زاذّي)
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 .ثرف زضٚ٘ي زض زاذُ ثسٖ لطاض زاقتٝ ٚ زيسٜ ٕ٘ي قٛز

 زٖ داخّياٜ تٙاظّي دظتً دظتٍاٜ تٙاظّي خارخي زٖ

تي ثطآٔسٌي اظ ثبفت چطثي اظ ثبف :ٔٛ٘ط پٛتيط

وٝ اؾترٛاٖ ػب٘ٝ ضا ٔي پٛقب٘س ٚ زض ايدبز ِصت 

 .خٙؿي ٘مف زاضز

پٛؾتي وٝ اظ ٚاغٖ زض ثطاثط ثبفت : التيا ٔاشٚر

ِجٟبي "ٕٞچٙيٗ . ٔحبفظت ٔي وٙسؾبْ ذبضخي اج

٘بٔيسٜ ٔي قٛز ٚ ذبضخي تطيٗ لؿٕت  "ثعضي

 .ٞؿتٙس ا٘ساْ ثيطٚ٘ي

يع اظ زٞب٘ٝ ٚاغٖ ٔحبفظت ػضٛ ٖايٗ  :التيا ٔيٙٛر

اٌط الثيب . الثيبي ٔبغٚض لطاض زاضزضٖٚ وطزٜ ٚ ز

. ٔبغٚض وٙبض ظزٜ قٛز، الثيب ٔيٙٛض زيسٜ ٔي قٛز

 .اؾت "ِجٟبي وٛچه"اؾٓ زيٍط آٖ 

، ٘طْ ٚ لبثُ ا٘ؼغبف يه ا٘ساْ حؿبؼ: وّيتٛريط

ض ايٗ ػضٛ تبثي. اؾتثبالي زٞب٘ٝ ٚاغٖ  زض 

ض ثبضٚضي ٘ساقتٝ ِٚي لؿٕت ٟٕٔي اظ ةٔؿتميٓ 

زض . اؾتاضٌبؾٓ ٚ ظٖ ثطاي تحطيه ؾىؿٛاِيتي 

ٚالغ وّيتٛضيؽ ٟٔٓ تطيٗ ثرف ا٘ساْ تٙبؾّي ذب٘ٓ 

تحطيه ايٗ ػضٛ . ٞب ثطاي ضؾيسٖ ثٝ اضٌبؾٓ اؾت

زض ظٔبٖ تٕبؼ خٙؿي ثبػث تطقح زض ثطذي اظ 

  .ا٘ساْ ٞبي زؾتٍبٜ تٙبؾّي زاذّي ٔي قٛز

ايٗ پطزٜ زض زاذُ ٟٔجُ لطاض زاضز ٚ  :تىارتپردٜ 

ٔؼٕٛال زض ٍٞٙبْ اِٚيٗ تٕبؼ خٙؿي پبضٜ قسٜ وٝ 

ايٗ پبضٌي ٔؼٕٛال ثب وٕي ذٛ٘طيعي ٕٞطاٜ ٔي 

پطزٜ ثىبضت زاضاي قىُ ٞبي ٔتفبٚت ثٛزٜ ٚ . ثبقس

زض پطزٜ ثىبضت ثطاي ذطٚج ذٛ٘طيعي لبػسٌي 

ٚخٛز زاضز وٝ ايٗ  (ؾٛضاخ ٞب، ٔٙبفصي)ؾٛضاخ 

ٖ ضا ايدبز ٔي وٙس تب ذٖٛ لبػسٌي اظ ايٗ ٔدطا أىب

 .ذبضج ٌطزز

ضا لؿٕت ذبضخي اٚضتطا وٝ ازضاض : دٞا٘ٝ ادراري

خبيي  ايٗ ٕٞبٖ .ذبضج ثسٖ ٔي ضيعزاظ ٔثب٘ٝ ثٝ 

 .اؾت وٝ ازضاض اظ آٖ ثيطٖٚ ٔي آيس

خبيي وٝ ذٖٛ لبػسٌي اظ آٖ ثيطٖٚ : دٞا٘ٝ ٚاشٖ

ي ٚاضز خٙؽٍٞٙبْ تٕبؼ ٔي آيس، آِت تٙبؾّي ٔطز 

زاضاي ٞط زٚ  لؿٕت ذبضخي ٚ  زاذّي ثٛزٜ  :ٚاشٖ

. ٚ ضحٓ ضا ثٝ لؿٕت ذبضخي ثسٖ ٚنُ ٔي وٙس

زض ٚالغ ٚ  اظ ػضّٝ ٚ پٛؾت ؾبذتٝ قسٜٚاغٖ 

ٞي وب٘بَ تِٛس يه ِِٛٝ زضاظ ٚ ذبِي اؾت وٝ ٌب

ٚاغٖ يه ػضٛ ا٘ؼغبف پسيط  .ذٛا٘سٜ ٔي قٛز

اؾت وٝ ايٗ ا٘ؼغبف پصيطي ؾجت ٔي قٛز وٝ 

تٙبؾت ثيٗ ا٘ساظٜ زؾتٍبٜ تٙبؾّي ٔطز ٚ ظٖ زض 

ٕٞچٙيٗ ثب تٛخٝ . ٍٞٙبْ تٕبؼ خٙؿي ايدبز قٛز

ثٝ ايٙىٝ ٚاغٖ وب٘بَ تِٛس ٚ ظايٕبٖ عجيؼي اؾت، ايٗ 

ثبظ قٛز تب ػضٛ زض ٍٞٙبٖ ظايٕبٖ ثبيس آ٘مسض 

 .ذطٚج ٘ٛظاز ضا أىب٘پصيط ؾبظز

وٝ ثٝ ٚاغٖ ٔتهُ  لؿٕت پبييٙي ضحٓ :ظرٚيىط

ثٛزٜ ٚ غبِجب تحت ػٙٛاٖ ٌطزٖ يب زٞب٘ٝ ضحٓ 

 .ذٛا٘سٜ ٔي قٛز

پؽ اظ ٌطزٖ ضحٓ ذٛز ضحٓ لطاضزاضز وٝ  :رحٓ

زض ٍِٗ ظٖ لطاض يه ػضٛ ٌالثي قىُ اؾت ٚ 

نبف تكىيُ قسٜ  ٘يزاقتٝ ٚ اظ ثبفت ػضال

 .اؾت

ترٕساٖ ٞب ثٝ ٚؾيّٝ ِِٛٝ ٞبي : ِِٛٝ ٞاي رحٕي

ِِٛٝ ٞبي ضحٕي  .ضحٕي ثٝ ضحٓ ٚنُ ٔي قٛ٘س

ايٗ ِِٛٝ ٞب . زض ظيط ٚ زٚ عطف قىٓ لطاض زاض٘س

زاضاي حطوبت ٔٛخي قىُ ثٛزٜ ٚ ٚظيفٝ ا٘تمبَ 

ترٕه آظاز قسٜ اظ ترٕساٖ ضا ثٝ حفطٜ ضحٓ ثط 

ٔؼٕٛال ِمبح اؾپطْ ثب ترٕه زض زضٖٚ . ػٟسٜ زاض٘س

ِِٛٝ ٞبي ضحٕي اتفبق افتبزٜ ٚ ؾَّٛ ايدبز قسٜ 

ترٓ ثٝ ضحٓ ٔٙتمُ ٚ زض ضحٓ ال٘ٝ ٌعيٙي ا٘دبْ ٔي 

زض ػُٕ ثؿتٗ ِِٛٝ ذب٘ٓ ٞب ايٗ ِِٛٝ ثؿتٝ . قٛز

 .ٔي قٛز

يه ذب٘ٓ ٔؼٕٛال يه خفت ترٕساٖ زاضز  :تخٕذاٖ ٞا

ايٗ زٚ . وٝ اظ ٘ظط قىُ ٚ ا٘ساظٜ قجيٝ ثبزاْ ٞؿتٙس

ذب٘ٓ ٞب ٔؼٕٛال . زاض٘س ػضٛ زض پبييٗ قىٓ لطاض

زضز ذفيفي ضا زض ظٔبٖ لبػسٌي زض اٖ ٞب احؿبؼ 
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ٍٞٙبْ تِٛس اظ آٖ ثيطٖٚ ٔي خٙيٗ آٖ ٔي قٛز ٚ 

ؾب٘تي ٔتط ضا  10تب ثبظقسٖ ايٗ زٞب٘ٝ لبثّيت . آيس

 .زاضز

ٔؼٕٛال زض ٞط زٚضٜ لبػسٌي يىي اظ . ٔي وٙٙس

ترٕساٖ ٞب يه ترٕه آظاز ٔي وٙس، آظاز قسٖ ثيف 

اظ يه ترٕه زض ٞط ؾيىُ زض ٔٛاضز وٕي اتفبق ٔي 

اٌط ايٗ ترٕه زض ظٔبٖ ٔٙبؾت ثب اؾپطْ ٔطز . افتس

ثت ِمبح ٚ ال٘ٝ ٌعيٙي ٚ ثبضزاضي تٕبؼ پيسا وٙس ؼ

قسٜ ٚ زض غيط ايٙهٛضت ترٕه آظاز قسٜ زفغ 

ٕٞچٙيٗ . قسٜ ٚ ذٛ٘طيعي لبػسٌي اتفبق ٔي افتس

ترٕساٖ ٞب ٚظيف تطقح ثطذي اظ ٞٛضٖٔٛ ٞبي 

 .ظ٘ب٘ٝ ضا ثط ػٟسٜ زاض٘س

 
 

 

 ؼٙاخت ٔراخعٝ وٙٙذٜ از طريك درن احعاظات ٚ ٘ياز ٞاي ٚي
. يىي اظ ٟٕٔتطيٗ ٌبٟٔبي ا٘دبْ يه ٔكبٚضٜ ٔٛفك، قٙبذت ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ اؾت 

 وبّٔيقٙبذت لبزض ٘رٛاٞس ثٛز زض يه خّؿٝ ٔكبٚضٜ  (ٔكبٚض)اضائٝ زٞٙسٜ ذسٔت ٔؿّٕأ 

حس زا٘ؿتٗ ِٚي تالـ ثطاي . زاظ تٕبٔي خٙجٝ ٞبي قرهيتي ٚ ٔٛلؼيتي يه فطز حبنُ وٗ

ثٝ ذٛاٞس ثٛز اضايٝ وٙٙسٜ ذسٔت ٚلتي لبزض . ٘يبظي اؾت وٝ ثبيس ثطآٚضزٜ قٛز ،الُ ٞب

زيٍط ؾٛ، ٔي تٛاٖ ٌفت ثب  اظ. ٔكىُ اٚ ضا ثكٙبؾس ثتٛا٘سضاخؼٝ وٙٙسٜ وٕه وٙس وٝ وٝ ْ

. فتثٝ ثركي اظ قٙبذت ٚي زؾت يبٔطاخؼٝ وٙٙسٜ ٔي تٛاٖ قٙبذت ٘يبظٞبي 

اظ خّٕٝ ٔٛاضزي وٝ ٔي تٛاٖ زض قٙبذت يه فطز ٚ تجييٗ ٔكرهبت اٚ  

(Profile)  ٔٛضز تٛخٝ لطاض زاز ػجبضتٙس اظ :

ز ثبضزاضي ٞب ؾٗ، ٚضؼيت تبُٞ، ؾٗ اظزٚاج، تؼسا  : ٔؽخفات دٔٛ ٌرافيه ٚ اختٕاعي 

ٚ ٘تبيح آٖ، ؾغح تحهيالت، ٚضؼيت اختٕبػي، قغُ 

: ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيي اظ پطٚفبيُ زٔٛ ٌطافيه ٚ اختٕبػي يه فطز ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ 

ترٕه زض ا٘تظبض 

 اؾپطْ

 ضحٓ

ضيعـ ذٖٛ ٚ 

 اليٝ زاذّي ضحٓ

 ِِٛٝ ضحٓ

 ٚاغٖ

 ٚاغٖ

 ٚاغٖ

 ترٕساٖ

ترٕه 

 آظازقسٜ

 ِِٛٝ ضحٕي

اليٝ  ترٕساٖ ترٕساٖ

زاذّي 

 ضحٓ
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 ٗقغُ ، زيپّٓ ٔتٛؾغٝ، زاضاي زٚ فطظ٘س پؿط،ٔتبُٞ ،ؾبِٝ 33، ضضبيي ذب٘ٓ پطٚي

 زضآٔس ذٛة، عجمٝ اختٕبػي ٔتٛؾظ ،ذب٘ٝ زاض

 زثيط ضإٞٙبيي وٝ ٘هف ، پؿط2ٚ زذتط  2 ،زفطظٖ 4زاضاي  ،ؾبِٝ 44 ،٘جٛي ذب٘ٓ ؾيٕب

 .ٔسضؾٝ غيط ا٘تفبػي ٔكغَٛ ثٝ تسضيؽ اؾتضٚظ ٘يع زض 

يب اضخبع قسٜ اظ يه اضايٝ زٞٙسٜ زيٍط ذسٔت  ٔؿتميٓٔطاخؼٝ  : (Situation)ٚضعيت

ضٚـ پعقه ، ؾبثمٝ قىؿت  وبضقٙبؼ ثٟساقت ذب٘ٛازٜ يب/ثٟٛضظ،وبضزاٖ  ٔثُ

، ؾبثمٝ لجّي ٔهطف وٙتطاؾپتيٛ، اعالع ٕٞؿط ٚي اظ ٔطاخؼٝ ٚ ٘ظط زاضيپيكٍيطي اظ ثبض

 .ٚي زض ايٗ ٔٛضز

افؿطزٜ، ػهجب٘ي، آضاْ يب ٞيؿتطيه  ٔضغطة، ٍ٘طاٖ، :(Emotional)ٚضعيت عاطفي

.... ، ثي لطاض، زچبض زضز قسيس، ذٛ٘طيعيضاحت٘كؿتٗ زض ٚضؼيت  :ٚضعيت فيسيىي

  َزيپّٓ ٔتٛؾغٝ، زاضاي زٚ فطظ٘س پؿط،ٔتبُٞ ،ؾبِٝ 33، ضضبيي ذب٘ٓ پطٚيٗ (1ٔثب ،

زضآٔس ٘ؿجتب  .ؾبِٝ ٞؿتٙس 8ٚ  6فطظ٘ساٖ اٚ ، عجمٝ اختٕبػي ٔتٛؾظ ،ذب٘ٝ زاضقغُ 

ؾبِٝ ٚ  35ٕٞؿطـ  .اظ ٔٛلؼيت ٔبِي ٚ اختٕبػي ذٛز ضاضي اؾت ذٛثي زاضز ٚ

تٕبيُ ثٝ زاقتٗ يه فطظ٘س زيٍط ٞٓ زاضز ِٚي ثٝ  ضضبيي ذب٘ٓ پطٚيٗاؾت  خٛقىبض

اضخبع  IUDٌصاقتٗ ي خٟت ٖاعط تٕبيُ ٕٞؿطـ ٚ فكبض ٔطوع ثٟساقتي زضٔبخ

. زض حبَ حبضط اٚ ثؿيبض زِرٛض اؾت .قسٜ اؾت

  َزثيط ضإٞٙبيي ، پؿط2ٚ زذتط  2 ،زفطظٖ 4زاضاي  ،ؾبِٝ 44 ،٘جٛي ذب٘ٓ ؾيٕب (2ٔثب

ٕٞؿط ٚي . ٔسضؾٝ غيط ا٘تفبػي ٔكغَٛ ثٝ تسضيؽ اؾتوٝ ٘هف ضٚظ ٘يع زض 

ٚضؼيت التهبزي ٚ اختٕبػي ٔتٛؾغي . ٔؼّٓ والؼ ؾْٛ اثتسايي اؾتؾبِٝ ٚ 47

ؾبَ لجُ ٘يع يه حبٍّٔي ٘بذٛاؾتٝ زيٍط زاقتٝ . فطظ٘س آذط ٚي ٘بذٛاؾتٝ اؾت. زاض٘س

ٚي اظ ايٗ ثب ذٛضزٖ زاضٚٞبي ٌيبٞي آٖ ضا ؾمظ وطزٜ اؾت ٚ  ٘جٛيذب٘ٓ  ا٘س وٝ

 .ثؿيبض ػهجب٘ي ٚ پطيكبٖ اؾت ثبثت 

 

احعاظات ٔراخعٝ وٙٙذٜ رٚيارٚيي تا 
اظ خّٕٝ ٘يبظٞبيي وٝ زض ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ ٚخٛز زاضز ٚ ثبيس ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌيطز،  

. اؾت٘يبظ ٞبي ػبعفي، اعالػبتي ٚ التهبزي 

زض  ٔطاخؼٝ وٙٙسٜوٝ ثبيس ثط حؿت ٘يبظ  يىي اظ ٟٕٔتطيٗ ايٗ ٘يبظٞب، اعالػبتي اؾت 

ايٗ اعالػبت ٘جبيس ثيف اظ حس ٚ ٌيح وٙٙسٜ ثٝ يبز زاقتٝ ثبقيٓ وٝ  .لطاض زاز ٚي اذتيبض

. ثبقٙس
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زض ثؿيبضي اظ ٔٛاضز ٘يع زض ضاؾتبي ٔكىّي وٝ ثٝ ذبعط آٖ اضخبع نٛضت ٌطفتٝ  

ٚ ثتٛا٘س اضخبػبت ضا  ٚزٜاؾت ٔؿبيُ ٔبِي ٘يع ٔتطتت اؾت وٝ ثبيس ٔكبٚض اظ آٟ٘ب آٌبٜ ة

ٔي، ٔكبٚضٜ غ٘تيه يب ثٝ عٛض ٔثبَ ثطاي ػُٕ ٚاظٚ ٚاظٚؾتٛ. ثٝ ٘حٛ ٔمتضي ا٘دبْ زٞس

. اضخبع ثٝ ضٚا٘پعقه

يىي اظ ايٗ ٘يبظ ٞبي ٟٔٓ وٝ زض ٔجبحث لجّي ٞٓ ثٝ آٖ اقبضٜ قس، ٘يبظ ٞبي ػبعفي  

ٕٔىٗ اؾت ثب ا٘ٛاع  اضائٝ زٞٙسٜ ذسٔت. ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ ٚ ٘حٜٛ ثطذٛضز ثب آٖ ٞبؾت

ضذٛضز ثب ٕ٘ي تٛاٖ زؾتٛضاِؼُٕ ذبني ثطاي ة ٌطزز وٝٔرتّفي اظ ايٗ احؿبؾبت ٔٛاخٝ 

چطا وٝ ػّٓ ٚ آ ٌبٞي ٔكبٚضٜ وٙٙسٜ، قرهيت ٚي،  تسٚيٗ ٕ٘ٛز،تٕبٔي ٔطاخؼٝ وٙٙسٌبٖ 

تدطثيبت لجّي زض قٙبذت افطاز ٚ ثط ذٛضز ثب آٟ٘ب ٚ ٞٙط ٔكبٚض زض ثطلطاضي اضتجبط اظ 

 .  ػٛأُ ٟٔٓ ٚ تبثيط ٌصاض اؾت
ارائٝ وٙٙذٜ  )پاظخ ٔؽاٚر  عّت احعاض ٔراخعٝ وٙٙذٜ

 (خذٔت

   

. خسَٚ فٛق ٔيتٛا٘س ٕ٘ٛ٘ٝ اي ثطاي تٕطيٗ ايٗ ثطذٛضز ٞب ثبقس
 

 :پاظخ تٝ ٍ٘را٘ي ٞاي ٔراخعٝ وٙٙذٜ ٔي تٛا٘ذ ؼأُ ٔٛارد زير تاؼذ 

  اعٕيٙبٖ زازٖ ثٝ ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ اظ ٔحطٔب٘ٝ ٔب٘سٖ تٕبْ ٔىبِٕبت 

  لضبٚت وطزٖضإٞٙبيي زض ٔٛضز ٍ٘طا٘ي ٞبي ٚي ثٍٛ٘ٝ اي لبثُ اػتٕبز ٚ ثٝ زٚض اظ 

 ٝاٌطچٝ نحجت زض ٔٛضز فؼبِيت ٞب ٚ : آٌبٞي زازٖ ثٝ ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ زض ٔٛضز ايٙى

ضٚاثظ خٙؿي وٝ ٔٙدط ثٝ يه ثبضزاضي ٘بذٛاؾتٝ قسٜ ٔكىُ اؾت، ِٚي ثطاي ايٙىٝ 

ثسا٘س زض آيٙسٜ چٍٛ٘ٝ اظ يه ثبضزاضي ٘بذٛاؾتٝ زيٍط خٌّٛيطي ضطٚضي ٚ اضظقٕٙس 

 ذٛاٞس ثٛز

  ٌبٖ ثٝ ٔكبٚضيٗ تٙظيٓ ذب٘ٛازٜ، ضٚا٘پعقه يب ؾبيط ٔطاوعي وٝ اضخبع ٔطاخؼٝ وٙٙس

 .زاذُ يب ذبضج اظ ٔٛؾؿٝ ٔحُ فؼبِيت ٞؿتٙس

 

: 2ٔثبَ
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احعاض ٔراخعٝ 

 وٙٙذٜ

 (ارائٝ وٙٙذٜ خذٔت )پاظخ ٔؽاٚر  عّت

 اضغطاة

 

 

 

 

 

 

 

 ؾطذٛضزٌي

تِٛس فطظ٘س پٙدٓ  _

ٔكىالت التهبزي  -

 

 نحجت ٞبي ؾبيطيٗ -

 

 

 

 

 IUDضٚـ قىؿت   -

ثٝ نحجت ٞبي اٚ آضاْ ٌٛـ زٞس -

 

زض ٔٛضز نحت پبؾد آظٔبيف حبٍّٔي -

ثطضؾي وٙس 

 

 آظٔبيكبت الظْ ضا ثطاي اٚ زضذٛاؾت وٙس-

 
 

زض ٔٛضز احتٕبَ قىؿت ٞط ضٚـ -

نحجت وٙس 

 

 وبضٌصاضيثؼس اظ ٚ پي ٌيطي ٞبي  آظٔبيف-

ضا ثطضؾي وٙس 

 

 .ثٝ اٚ آضأف ثجركس -

 

 زازحمبيك ػّٕي ضا ثطاي اٚ قطح -

 

 

حفظ ؼاٖ ٚ ٔٙسِت ٔراخعٝ ، خّٛت ٔؽاٚرٜ، ٔحرٔا٘ٝ تٛدٖ

وٙٙذٜ 
: ((Confidentialityٔحرٔا٘ٝ تٛدٖ

اعالػبت قرهي ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ زض ضاثغٝ ثب ٕٞؿط يب قطيه خٙؿي اـ ٘جبيس زض  

اذتيبض ؾبيط اػضبي ذب٘ٛازٜ يب پطؾّٙي وٝ ثٝ عٛض ٔؿتميٓ زض اضتجبط ثب اٚ ٘يؿتٙس، لطاض 

ايٗ اعالػبت قرهي قبُٔ . زض ثيٗ ثبقس ي ثطاي ؾالٔتيوٝ تٟسيس ئٛالغ ٍٔط زض ٌيطز

ٚ قطايغي اؾت وٝ ثبػث ٘يبظ ثٝ ٔطالجت يب ٔكبٚضٜ ثطاي  ٔطاخؼٝ وٙٙسٜتبضيرچٝ پعقىي 

اِجتٝ اٌط اٚ ثرٛاٞس . اٚ قسٜ يب تهٕيٕبتي وٝ اٚ ثطاي تٙظيٓ ذب٘ٛازٜ اـ ٔي ٌيطز

. ز ثٝ زض ذٛاؾت اٚ تٛخٝ قٛزٕٞؿطـ ضا زض ا٘تربة تهٕيٓ زذيُ وٙس ثبي
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: (Privacy)خّٛت ٔؽاٚرٜ
يه ٘ىتٝ اؾبؾي زض ٔكبٚضٜ اؾت وٝ ضٕٗ ثبال ثطزٖ احؿبؼ أٙيت ٚ ٔٙعِت زض  

ٌبٞي حتي تغييطات . ، ثبػث تٕبيُ ثٝ ثطلطاضي يه اضتجبط نبزلب٘ٝ ٔي قٛزٔطاخؼٝ وٙٙسٜ

. وٛچىي زض ٔحيظ ٔكبٚضٜ ثبػث احؿبؼ أٙيت ثيكتطي زض اٚ ٔي قٛز

 

: (Dignity)حفظ ٔٙسِت ٔراخعٝ وٙٙذٜ
ايدبز ٔحيغي ذّٛت ٚ ٔحطٔب٘ٝ ثٝ . احؿبؼ اضظـ ٚ احتطاْ وٙسثبيس زاٚعّت  

ثبيس اظ ثطذٛضزٞب ٚ اِفبظي وٝ لضبٚت اضايٝ ثٙبثطايٗ  .ايدبز ايٗ احؿبؼ وٕه ٔي وٙس

.  وٙٙسٜ ذسٔت ضا ٘كبٖ ٔي زٞس يب قبٖ ٚٔٙعِت زاٚعّت ضا ظيط ؾٛاَ ٔيجطز پطٞيع ٕ٘ٛز

ٔكبٚضٜ ثبيس زض ٔحيغي ذّٛت ٚ تٟٙب ثب حضٛض ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ  ،عجك تؼبضيف فٛق 

ٚ ٌفتٍٛي آ٘بٖ ٔحيغي وٝ ثٝ زٚض اظ ضفت ٚآٔس پطؾُٙ . ٚ اضايٝ وٙٙسٜ ذسٔت ا٘دبْ پصيطز

. ثبقس

 ٍ٘رغ ٞا ٚارزغ ٞا
 ثب اضظـ ٞب. ثطاي ٞط فطز إٞيت زاضزٞبي فطٍٞٙي ٚ اختٕبػي ثبٚضٞب ٚ  اضظـ 

اضظـ ٞبي . فطًٞٙ ٚ تدبضة قرهي افطاز تحت تبثيط لطاض ٔي ٌيط٘س, تحهيالت, ٔصٞت

ٞط فطز ٍ٘طـ اٚ ضا قىُ زازٜ ٚ ضاٞي ٞؿتٙس وٝ اظ آٖ عطيك زضثبضٜ افطاز يب ايسٜ ٞبي 

 .ٚ ٚاوٙف ٘كبٖ ٔي زٞٙس ٔكرم فىط ٔي وٙٙس

ت ٔتمبثُ ثيٗ ٔتمبضي زضيبفت ذسٔت ٚ پطؾُٙ اضايٝ زٞٙسٜ ذسْ ٞبيٚاوٙف 

, اظ ظٔب٘ي وٝ ٔتمبضي ٚاضز ؾيؿتٓ قسٜ تب ظٔب٘ي وٝ اظ آٖ ذبضج ٔي قٛز, ثٟساقتي

ٕٞچٙيٗ فبنّٝ . تحت تبثيط لطاض ذٛاٞس زاز, ضضبيت ٔتمبضي ضا اظ اضايٝ وٙٙسٜ ذسٔت

ظٔب٘ي تب ايدبز ثٟجٛزي ٔٛضز ٘ظط ٚ ٘يع ايٙىٝ ٔتمبضي ذسٔت ثب چٝ ويفيتي اظ ذٛز 

. زض ٔيعاٖ ضضبيت اٚ ٔٛثط ذٛاٞٙس ثٛز (ضوعپؽ اظ ذطٚج اظ ْ)ٔطالجت ٕ٘بيس 

ٞٙط ثطلطاضي  ،ايٙىٝ چٍٛ٘ٝ ثتٛاٖ ثب زض ٘غط ٌطفتٗ اضظقٟب ٚ ٍ٘طقٟبي ذٛز 

ثرف ٟٕٔي اظ تؼبُٔ زض لجبَ ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ اي , (والٔي ٚ غيط والٔي )ازاضتجبط ضا ا٘دبْ ز

اضظقٟبي ٔب  ثبيس زض ٘ظط زاقت وٝ. اؾت وٝ ذٛاٞبٖ زضيبفت ٔطالجت ٞبي ثٟساقتي اؾت

آ٘چٙبٖ ثب ٔب ػديٗ ٞؿتٙس وٝ ٕٔىٗ اؾت تب ظٔب٘ي وٝ زض ٔٛلؼيتي وٝ آٟ٘ب ضا ثب چبِف 

. اظ آٟ٘ب آٌبٜ ٘كٛيٓ, ٔٛاخٝ وٙس لطاض ٍ٘يطيٓ
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ثط ويفيت اضايٝ ذسٔت  اضائٝ وٙٙسٜ ذسٔتذغبٞب ٚ اضظقٟبي , احؿبؾبت, ٍ٘طقٟب 

ثٝ آ٘چٝ وٝ زض ٔٛضز ٔطاخؼٝ اضائٝ زٞٙسٜ ذسٔت ثطاي ٔثبَ ٚاوٙف . تبثيط ذٛاٞٙس زاقت

ٕٔىٗ , عجمٝ اختٕبػي اٚ يب ػّت ٔطاخؼٝ اٚ ثطاي زضيبفت ٔطالجت , وٙٙسٜ ثٝ ٘ظط ٔيطؾس

. اؾت زض چٍٍٛ٘ي اضايٝ ذسٔت ٔطالجت  ٔٛثط ثبقس

 

 Sexualityٔثاحث خاؾ در 
ثٟساقت خٙؿي ٚ ثٟساقت ثبضٚضي ٔفبٞيٕي ٞؿتٙس وٝ زض ثؿيبضي اظ ٔٛضٛػبت  

ثطاي زضثط ٌطفتٗ تٕبْ ٔمِٛٝ ثٙبثطايٗ ازغبْ ايٗ زٚ ٔٛضٛع  .ٞؿتٙسٚ ٔجبحث ٔكتطن 

 .الظْ ثٝ ٘ظط ٔي ضؾسٞبي ٔطتجظ ثب ؾالٔت 

ٔكبٚضٜ ازغبْ يبفتٝ ثٟساقت ثبضٚضي ٚ خٙؿي يه تؼبُٔ زٚ عطفٝ ٔيبٖ ٔطاخؼٝ  

 SRHوٙٙسٜ ٚ اضايٝ وٙٙسٜ ذسٔت اؾت تب تٕبٔي اعالػبت، ثبٚضٞب ٚ ٘يبظ ٞبي اٚزض ٔمِٛٝ 

ايٗ ٔكبٚضٜ ثرف ٟٕٔي اظ اضايٝ ذسٔبت ثطاي وؿت حساوثط اؾتفبزٜ اظ  .ذيم زٞسضا تف

. ؾطٚيؽ اؾت

 

:   Sexتعريف 
ٔفْٟٛ انّي  (قبُٔ آ٘بتٛٔيه، فيعيِٛٛغيه ٚ غ٘تيه)ٔكرهبت ثيِٛٛغيه  

Sex  ٝزض ثطذي ٔٛاضز  .ضا ثٝ زٚ ٌطٜٚ ٔٛ٘ث ٚ ٔصوط تمؿيٓ ٔيىٙسافطاز ٔيجبقس وsex  

. ثٝ ٔؼٙبي فؼبِيت خٙؿي ٚ ٔمبضثت ثٝ وبض ٔي ضٚز

 

Sexuality: 
. ضٚقي اؾت وٝ زض آٖ يه فطز ٔصوط ثٛزٖ يب ٔٛ٘ث ثٛزٖ ذٛز ضا تدطثٝ ٔي وٙس 

ٔثُ ػبزت ٔبٞب٘ٝ،  )ايٗ أط قبُٔ خٙجٝ ٞبي فيعيىي ٚ ثيِٛٛغيه ظ٘سٌي ٞط فطز اؾت 

ٚ٘يع خٙجٝ (َ ثٝ خٙؽ ٔربِف ٔثُ تٕبي )ٚ ٘يع خٙجٝ ٞبي احؿبؾي اٚ(ثبضزاضي ٚ ٔمبضثت 

ٔؿّٕب ضٚـ تطثيت  .ٔثُ ضفتبض ثط اؾبؼ آ٘چٝ اختٕبع اظ فطز ا٘تظبض زاضز)ٞبي اختٕبػي 

 (.فطز ٚ فطًٞٙ اختٕبع ثط ايٗ أط تبثيط ظيبزي زاضز

عيف ا٘ؿب٘ي ٔؿبئُ خٙؿي : آٔسٜ اؾت  Sexualityزض تؼطيف زيٍطي اظ   

ضا زضثط  ٍ٘طـ ٞب، اضظـ ٞب ٚ ضفتبض ٞبي فطزيٚؾيؼي اظ ٔغبِت اظ خّٕٝ آٌبٞي، ثبٚضٞب، 

ؾيؿتٓ پبؾد ٞبي ٚ ثب ػّٛٔي ٘ظيط آ٘بتٛٔي، فيعيِٛٛغي، ثيٛقيٕي ايٗ ٔٛضٛع .ٔي ٌيطز
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افىبض، احؿبؾبت، ضفتبض ٞب ٚ  ٘يعٚ ٘يع ثب ٘مف ٞب، ثطزاقت ٞب ٚ قرهيت فطز ٚ  خٙؿي

 .اضتجبعبت افطاز ٘يع ثؿتٍي زاضز

  

Sexuality   ٜدر تٙظيٓ خا٘ٛاد
 اضائٝ زٞٙسٌبٖ ذسٔت ٚ ٔطاخؼيٗ ثب يىسيٍط ،زض اغّت وّيٙيه ٞبي تٙظيٓ ذب٘ٛازٜ 

اٌط چٝ ثبضزاضي  .ٔي پطزاظ٘سsexuality ِٚي ثٝ ٘سضت ثٝ ٔمِٛٝ اضتجبط ثطلطاض وطزٜ 

٘تيدٝ يه ضفتبض خٙؿي اؾت ٚ پيكٍيطي اظ ثبضزاضي ٘يع ٔؿتميٕب ثب ضفتبض ٞبي خٙؿي 

.  ٔطتجظ اؾت، أب ايٗ خٙجٝ اظ ٔؿئّٝ وٕتط زض وّيٙيه ٞب ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٔي ٌيطز

 :قبيغ تطيٗ ػُّ ايٗ أط ثٝ زٚ ٔؿئّٝ ثط ٔي ٌطزز

 sexاحؿبؼ ٘بضاحتي ٚ قطْ زض ثحث ٔطتجظ ثٝ  .1

فمساٖ زا٘ف وبفي اضائٝ زٞٙسٜ ذسٔت زض ايٗ ظٔيٙٝ  .2

زض ٔجحث ٔكبٚضٜ  sexuality ثحث  حصفػٛأُ زيٍطي ٞٓ ٞؿتٙس وٝ ثبػث  اِجتٝ

 : ايٗ ػٛأُ ػجبضتٙس اظ. قٛ٘ستٙظيٓ ذب٘ٛازٜ زض خٛأغ ٔرتّف 

  ٔتىي ثط حفظ اضظـ ٞبي ذب٘ٛازٜزيسٌبٜ ٞبي 

 زؾتٛضات زٔٛ ٌطافيه 

  ٓذب٘ٛازٜضٚيىطز وّيٙيىي ثٝ تٙظي 

 زضيبفت ٞبي شٞٙي لجّي زض ضاثغٝ ثب اضتجبعبت خٙؿي .

ثٝ ػٙٛاٖ ٔب٘ؼي زض اضائٝ ذسٔت ثب ويفيت زض ايٗ  ٚاضٜظٔيٙٝ ٞبي فطٍٞٙي ٞٓ ثٟط تطتيت،

زض . ٚ پيبٔس ٞبي ايٗ فطنتٟبي اظ زؾت ضفتٝ اغّت ثؿيبض ػٕيك اؾتٕ٘ٛزٜ ظٔيٙٝ ػُٕ 

 :پطزاظيٓايٗ ثرف ثٝ قطح ٔرتهطي زض ٔٛضز ػٙبٚيٗ فٛق ٔي 

 

 ٔتىي تر حفظ ارزؼٟاي خا٘ٛادٜديذٌاٜ ٞاي 
ثطاي ؾبِٟبي عٛال٘ي، تٕطوع ذسٔبت تٙظيٓ ذب٘ٛازٜ ٚ پيكٍيطي اظ ثبضزاضي زض  

ضؾبِت ٚيػٜ ايٗ ثط٘بٔٝ . ز٘يب ثط زٚـ ظ٘بٖ ثٝ زِيُ ٘مف آ٘بٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٔبزض ثٛزٜ اؾت

زض ٔطاخؼيٗ تٙظيٓ  ذب٘ٛازٜٔتىي ثط حفظ اضظقٟبي ٞب، اغّت آ٘بٖ ضا ثٝ ؾٛي زيسٌبٜ ٞبي 

 ي، تٟٙب ثٝ ػٙٛاٖ ظ٘بٖضا ٔطاخؼبٖذسٔت  اضائٝ وٙٙسٌبٖ زيٗ تطتيت،ة. ذب٘ٛازٜ ؾٛق ٔي زٞس

زض حبِي وٝ تغييطات . ، زض٘ظط ٔي ٌيط٘ساضتجبط ظ٘بقٛيي زاضزٕٞؿط ذٛز وٝ فمظ ثب 

خٛأغ ثرهٛل زض ؾبَ ٞبي اذيط، ثبػث ٔي قٛز ثٝ ايٗ فىط ثبقيٓ وٝ ايٗ أط يه 
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اٖ٘ٛ ٕٞيكٍي ٘يؿت ٚ اؾتثٙبء ٞبي ثؿيبضي زاضز ٚ ٕٞيكٝ زض ٔكبٚضٜ ثبيس ثٝ ٕٞٝ ق

. خٙجٝ ٞبي آٖ تٛخٝ زاقت

 

دظتٛر دٔٛ ٌرافيه  
زض ثؿيبضي اظ وكٛض ٞب تٙظيٓ ذب٘ٛازٜ تٟٙب ثٝ ػٙٛاٖ اثعاض انّي ثط٘بٔٝ ٞبي  

ٌبٜ ثبػث ايٗ زيس . ثٝ ػٙٛاٖ يه ٞسف زٌٔٛطافيه زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔي قٛزٚ وٙتطَ خٕؼيت 

ٔي ٌطزز وٝ وٕتط ثٝ ٔؿبئُ خب٘جي زض ٔمِٛٝ تٙظيٓ ذب٘ٛازٜ ٘ظيط ػالئك فطزي ٚ تٕبيالت 

. زضيبفت وٙٙسٌبٖ ذسٔت ٚ ثٝ ثيبٖ زيٍط، ويفيت اضائٝ ذسٔبت تٛخٝ قٛز

زض ايٗ ؾيؿتٕٟب ٔطزاٖ ٚ ظ٘بٖ تٟٙب ثٝ ػٙٛاٖ پصيط٘سٜ ٞبي ذسٔت تٙظيٓ ذب٘ٛازٜ  

 .٘ظط نطفب وٕي اؾتاٞساف ٔٛضز ٚ  ٌطفتٝ قسٜزض ٘ظط

 

ديذٌاٜ وّيٙيىي 
تٙظيٓ ذب٘ٛازٜ ثيف اظ پيف خٙجٝ  ،ثب تٛؾؼٝ ضٚقٟبي ٔسضٖ پيكٍيطي اظ ثبضزاضي 

اضائٝ زٞٙسٌبٖ ذسٔت اغّت پعقىبٖ ٚ ٔبٔبٞب ٞؿتٙس وٝ ثيكتط ثٝ خٙجٝ ٞبي . پعقىي يبفت

اٖ ثؿيبضي اظ اضائٝ وٙٙسي .ٔثُ ػٛاضو خب٘جي تٛخٝ زاض٘س ،ٔسيىبَ ٚؾبيُ پيكٍيطي

. ٚاِيتي ٘ساض٘سؼذسٔت احؿبؼ ٔي وٙٙس وٝ ٘يبظي ثٝ ثحث ٞبي ٔٛقىبفب٘ٝ زض ٔٛضز ؾه

 

دريافت ٞاي رٞٙي لثّي در راتطٝ تا ارتثاطات 
آ٘چٝ وٝ ضٚاثظ خٙؿي ضا قىُ ٔيسٞس ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٕ٘ي  ،زض ثؿيبضي اظ خٛأغ 

ثيكتط اٚلبت ايٗ ٔطزاٖ ٞؿتٙس وٝ تهٕيٓ ٔي ٌيط٘س وي، ودب ٚ چٍٛ٘ٝ ضفتبض خٙؿي  .ٌيطز

ٚ ػسْ  ثٛزٜزض حبِي وٝ زضيبفت وٙٙسٜ ذسٔبت تٙظيٓ ذب٘ٛازٜ اغّت ذب٘ٓ ٞب . قىُ ٌيطز

تٛخٝ اضائٝ زٞٙسٌبٖ ذسٔت ثٝ ايٗ تفبٚت ٚ ٍ٘بٜ اظ ثبال ثٝ پبييٗ آ٘بٖ ثٝ ايٗ لضيٝ ثبػث 

. ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌيطز (ظٚج)عطف ٚ ٔي قٛز وٝ وٕتط تؼبُٔ ز

 

 SEXUALITYترخي تذاخالت تٙظيٓ خا٘ٛادٜ ٚ 
ٚ  sexualityتساذّي ثيٗ   ،زض ٞط حبَ ثبيس ثٝ يبز زاقت وٝ ثٝ قىُ ثبِمٜٛ 

 :زض ظيط ثٝ ثطذي اظ ايٗ ٔثبَ ٞب اقبضٜ قسٜ اؾت .تٙظيٓ ذب٘ٛازٜ ٚخٛز زاضز
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  ٞبي ٞٛضٔٛ٘ي ثبػث وبٞف ٔيُ ثطذي اظ ضٚقٟبي تٙظيٓ ذب٘ٛازٜ اظ خّٕٝ ضٚـ

 .خٙؿي ٔيكٛ٘س

  ثطٚظ ثطذي ػٛاضو خب٘جي زض اؾتفبزٜ اظ ثطذي ضٚقٟبي پيكٍيطي اظ ثبضزاضي

. ثبػث ثطٚظ ٔكىالتي زض ضٚاثظ ظ٘بقٛيي ٚ ٘بضضبيتي ظٚج يب ظٚخيٗ ٔي قٛز

افعايف عَٛ ٔست ذٛ٘طيعي ػبزت ٔبٞيب٘ٝ زض وؿب٘ي وٝ آي يٛ زي اؾتفبزٜ ٔي 

يب  DMPAٜ ثيٙي ٞبي عٛال٘ي زض اؾتفبزٜ اظ آٔپَٛ ٞبي وٙٙس يب ثطٚظ ِه

 .ٔثبِٟبيي اظ ايٗ ٔٛضز اؾت ٘ٛضپّٙت

   ثؼضي ضٚقٟب ٔب٘ٙسbarrier methods  ٔؿتميٕب ثبintercourse  

ٚ وبٞف  erectionػسْ تساْٚ  ،ٚلفٝ زض ٔمبضثتٚ ٔكىالتي ٔب٘ٙس زض اضتجبعٙس 

ٞبي ايدبز قسٜ حبنُ ثطٚظ ؾٛظـ يب ذبضـ ثٝ زِيُ آِطغي ، ضضبيت خٙؿي

تكسيس ثطذي ٔكىالت ٘ظيط ػفٛ٘ت ٞبي زؾتٍبٜ تٙبؾّي ثٝ ز٘جبَ وب٘سْٚ، اظ 

ثطٚظ ثطذي ٚ  قىبيت ٕٞؿط اظ ٚخٛز ٘د آي يٛ زيٚ  اؾتفبزٜ اظ آي يٛ زي

تغييطات ذّمي ثٝ ز٘جبَ اؾتفبزٜ اظ ثطذي ضٚـ ٞبي ٞٛضٔٛ٘ي ٚ تبثيط آٖ ثط 

 .ضز اؾتاظ خّٕٝ ايٗ ٔٛا ضٚاثظ ػبعفي ظٖ ٚ قٛٞط

 

 :ثٝ عٛض ٔثبَ.ثٝ قىُ ٔثجت اػٕبَ اثط ٔي وٙٙس ٞب اِجتٝ ٌبٞي اٚلبت ايٗ تساذُ

  َزض ػسْ اظ ثبضزاضي ٘بقي اظ اؾتفبزٜ اظ ٚؾيّٝ پيكٍيطي ٚ اعٕيٙبٖ آضأف ذيب

 .ثطٚظ حبٍّٔي ٔٙدط ثٝ افعايف ضضبيت اظ ضٚاثظ ظ٘بقٛيي ٔي ٌطزز

  ا٘تمبَ اضغطاة وبٞفSTIs  ثٝ ذهٛل ٚHIV-AIDS  ثب اؾتفبزٜ اظ

 وب٘سْٚ

  وبٞف عَٛ ٔست ذٛ٘طيعي ٔبٞب٘ٝ ثٝ ز٘جبَ اؾتفبزٜ اظ لطنٟبي ضس ثبضزاضي

 تطويجي

  وبٞف ٔيعاٖ ا٘عاَ ظٚزضؼ(  premature ejaculation)  ثب اؾتفبزٜ اظ

وب٘سْٚ 

 

آٌبٞي اضائٝ وٙٙسٜ ذسٔت تٙظيٓ ذب٘ٛازٜ اظ ٔٛاضز فٛق ٚ ثرهٛل ٘حٜٛ ثطذٛضز  

يىي اظ خٙجٝ ٞبي ٟٔٓ اضائٝ ٔكبٚضٜ تٙظيٓ ذب٘ٛازٜ  ذٛاٞس وطز،ثب ٔكىالتي وٝ ثطٚظ 

فبلس ٔطاوع اضائٝ ذسٔت ٔتبؾفب٘ٝ اغّت اضائٝ زٞٙسٌبٖ ذسٔت تٙظيٓ ذب٘ٛازٜ زض . اؾت

. اعالت ػّٕي الظْ زض ثطذٛضز ثب ايٍٙٛ٘ٝ ٔٛاضز ٞؿتٙس
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ٔيالزي زض ٔهط وٝ يه وكٛض ٔؿّٕبٖ اؾت زض  2000زض تحميمي وٝ زض ؾبَ  

زض اضائٝ ذسٔبت تٙظيٓ ذب٘ٛازٜ ا٘دبْ  sexualityثب ٌٙدب٘سٖ ٔجبحث ٔطثٛط ثٝ ضاثغٝ 

 :حبنُ قس٘تبيح ايٗ  فتپصيط

 اغّت ٔكبٚضيٗ فبلس اعالػبت الظْ ثطاي اضائٝ ذسٔت زض ايٗ ظٔيٙٝ ثٛز٘س. 

  ٔطاخؼيٗ ٔكىُ ظيبزي اظ ٘ظط قطْ ٚ حيب ثٝ ٔٙظٛض عطح ٔكىالت ذٛز ٚ زضيبفت

ٔكىُ انّي زض ايٗ ظٔيٙٝ ٔتٛخٝ اضائٝ وٙٙسٌبٖ . زضإٞٙبي ٞبي الظْ ٘ساقتٗ

ذسٔت ثٛز وٝ اِجتٝ ثٝ ٔطٚض ٚ ثب وؿت آٔٛظقٟبي الظْ زض ايٗ ظٔيٙٝ ٚ تٕطيٗ، ثط 

 .عطف ٌطزيس

  ضضبيتٕٙسي وؿب٘ي وٝ زض ايٗ وّيٙيه ٞب ذسٔت ذٛز ضا زضيبفت وطزٜ ثٛز٘س ٘ؿجت

 .ثٝ ٌطٜٚ وٙتطَ، ثٝ قىُ لبثُ تٛخٟي ثبالتط ثٛز

 ؾتفبزٜ اظ ضٚـ زض ٌطٚٞي وٝ ٔكبٚضٜ وبفي زضيبفت وطزٜ ثٛز٘س ٚ ثٝ اؾتٕطاض ا

. ح ثبالتط ثٛزٚٚوةٔكىالت آ٘بٖ زض ايٗ ظٔيٙٝ پبؾد ٔمتضي زازٜ قسٜ ثٛز 

الظْ ثٝ شوط اؾت اضائٝ زٞٙسٌبٖ ذسٔبت زض ٌطٜٚ ٔساذّٝ زض ايٗ تحميك آٔٛظقٟبي ذٛز 

. ضا زض يه وبضٌبٜ ؾٝ ضٚظٜ زضيبفت وطزٜ ثٛز٘س

:  ِٟبي اضائٝ قسٜ زض ايٗ وبضٌبٜ ثٝ ٔٛاضز ظيط ٔي تٛاٖ اقبضٜ ٕ٘ٛزاظ ؾط فم

ٚتٙظيٓ ذب٘ٛازٜ، پبؾد ٞبي خٙؿي زض  sexualityٔفبٞيٓ اؾبؾي زض ضاثغٝ ثب   

ٔكىالت قبيغ زض ايٗ ظٔيٙٝ، اضظقٟب ٚ ثبٚضٞبي خبٔؼٝ زض ايٗ ضاثغٝ، ٘مف  ا٘ؿبٖ ٚ

٘بٖ زض تهٕيٓ ٌيطي ٔكتطن ثب ٔطزاٖ زض تٙظيٓ ذب٘ٛازٜ ٚ ضاٜ ٞبي افعايف ٔكبضوت آ

، احؿبؼ ضاحتي زض ٔٛضز STIsٕٞؿطا٘كبٖ زض ايٗ أط ٚ افعايف اضتجبط ثب ٕٞؿطقبٖ، 

ثحث زض ٔٛضز ٔؿبئُ خٙؿي ٚ ضاٟٞبي ٌطفتٗ قطح حبَ خٙؿي، تساذالت ٔؿبئُ خٙؿي 

. ٚ تٙظيٓ ذب٘ٛازٜ

 

ثرف ٟٕٔي اظ   (  Sexuality)ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔكرم قس ٔؿبئُ خٙؿي   :خالـٝ

ٔكبٚضٜ اي وٝ ثط ٔحٛض . اضائٝ ذسٔبت تٙظيٓ ذب٘ٛازٜ ٚ ثٟساقت ثبضٚضي ضا زض ثطٔي ٌيطز

ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ ثٙب قسٜ ٚ ثس٘جبَ آٖ تهٕيٓ ٌيطي آٌبٞب٘ٝ ٚاثؿتٝ ثٝ ايٗ اؾت وٝ اضائٝ 

ٌطفتٗ . زٞٙسٌبٖ ذسٔت اظ ٔٛضٛػبت ٔطتجظ ثب ٔؿبئُ خٙؿي آٌبٞي وبفي زاقتٝ ثبقٙس

لٝ خٙؿي ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ، اضتجبعبت ٚ ٚضؼيت خٙؿي اٚ ٘مف اؾبؾي ضا زض قطح ؾبة

ا٘تربة ضٚـ پيكٍيطي اظ ثبضزاضي، تهٕيٓ خٟت قطوت زض غطثبٍِطي ثيٕبضي ٞبي 

ٔمبضثتي ٚ ضضبيت زضاظ ٔست ٚي اظ ؾطٚيؽ ٞبي اضائٝ ذسٔبت ثٟساقتي ضا ثٝ ز٘جبَ 
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ثٟساقت ثبضٚضي ٚ زؾتيبثي ثٝ  ػالٜٚ ثطايٗ ٞب تٛا٘بيي ذبٕٟ٘ب زض اضتمبي. ذٛاٞس زاقت

ػٕيمب ٔتبثط اظ ٔيعاٖ زا٘ف آ٘بٖ زض ٔٛضز ٔؿبئُ خٙؿي ٚ اضتجبعبت , اٞساف ثبضٚضيكبٖ

. خٙؿي اؾت

اضائٝ وٙٙسٌبٖ ذسٔبت ثٟساقتي ٔي تٛا٘ٙس وٕه قبيب٘ي ثٝ تٛإ٘ٙس ؾبظي ظ٘بٖ اظ  

.  زٞٙس عطيك حٕبيت اظ آ٘بٖ زض ثٟجٛز آٌبٞي ٚ ٘يع وٙتطَ ٔؿبئُ خٙؿي ذٛز اضايٝ

 

حمٛق ٔراخعٝ وٙٙذٜ 
Client's Rights 

يىي اظ . ٞط فطزي وٝ ثطاي زضيبفت ذسٔتي ٔطاخؼٝ ٔي ٕ٘بيس زاضاي حمٛلي اؾت 

اظ ثبال "ٚخٛز زيسٌبٜ ٞبي اؾت، ؾيؿتٓ اضائٝ ذسٔت  ٕٞٛاضٜ ٔتٛخٝثعضٌتطيٗ آؾيجٟبيي 

ثٛزٜ، زض ايٗ زيسٌبٜ اضائٝ وٙٙسٜ ذسٔت حمي ثطاي ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ لبئُ ٖ .ٔي ثبقس "ثٝ پبييٗ 

وٝ تٟٙب اٚ ذيط ٚ نالح ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ ضا ٔي زا٘س ٚ لبزض اؾت چٖٛ ثط ايٗ ثبٚض اؾت 

ثٝ ٔٙظٛض اضتمب ويفيت اضائٝ ذسٔبت ٚ افعايف ضضبيتٕٙسي ٔطاخؼٝ  .ثطاي اٚ تهٕيٓ ثٍيطز

ايي زض اضائٝ ذسٔبت، آٌبٞي اظ حمٛق ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ ٚ وٙٙسٜ ٚ ثبِغجغ زؾتيبثي ثٝ اٞساف ؽ

: حمٛق ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ ػجبضتٙس اظ. ضػبيت آٖ اِعأي ثٝ ٘ظط ٔي ضؾس

ضا زضيبفت ٔٛضز ٘يبظ  ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ حك زاضز وّيٝ اعالػبت :حك دريافت اطالعات -1

ٔثال زض ٔٛضز ذسٔبت تٙظيٓ ذب٘ٛازٜ ٔٛاضزي ٔثُ ػٛاضو خب٘جي احتٕبِي، . ٕ٘بيس

 ... حبؾٗ، ٔىب٘يؿٓ ػُٕ، ٘حٜٛ اؾتفبزٜ ْٚ

  side effectsزاقت وٝ ٔٙظٛض اظ ػٛاضو خب٘جي احتٕبِي، ثبيس ثٝ ذبعط  _1٘ىتٝ

ثٝ عٛض ٔثبَ الظْ اؾت زض ٔٛضز . ٔٛضز ٘ظط ٘يؿت complication ٔيجبقس ٚ 

ٚؾيّٝ اي ٔب٘ٙس آي يٛ زي ٌفت وٝ زض اؾتفبزٜ اظ ايٗ ضٚـ احتٕبَ زاضز حدٓ ٚ ٔست 

ذٛ٘طيعي ػبزت ٔبٞب٘ٝ اضبفٝ قٛز ِٚي ِعٚٔي ٘ساضز وٝ ثٝ ٚي ثٍٛييٓ احتٕبَ زاضز  ظٔبٖ

 .زض حيٗ وبضٌصاضي آي يٛ زي ضحٓ قٕب ؾٛضاخ قٛز ٚ ٘يبظ ثٝ ػُٕ خطاحي پيسا وٙيس

ٔتبؾفب٘ٝ يىي اظ ذغبٞبي ضايح زض ٍٞٙبْ اضائٝ اعالػبت ثٝ ٔطاخؼٝ وٙٙسٜ، تىيٝ ظيبز _2٘ىتٝ

ثبيس تٛخٝ زاقتٝ ثبقيٓ اضائٝ . اضٜ ثٝ ٔحبؾٗ ضٚـ ٔيجبقسثط ػٛاضو خب٘جي ٚ ػسْ اـ

. اعالػبت فمظ  ثٝ ٔؼٙبي ٌفتٗ ػٛاضو خب٘جي ٘يؿت

نطفٙظط اظ خٙؿيت، ويف، ضً٘، ٘ػاز، ٚضؼيت تبُٞ يب  :حك دظترظي تٝ خذٔات -2

. ٔحُ ظ٘سٌي
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:  ايٗ حك قبُٔ ٔٛاضز ظيط اؾت: حك ا٘تخاب آٌاٞا٘ٝ -3

 ٜحك اؾتفبزٜ اظ تٙظيٓ ذب٘ٛاز 

 زِرٛاٜ تفبزٜ اظ ضٚـ ذبلحك اؼ ٚ 

 حك تغييط ضٚـ 

 اظ ثبضزاضي حك ازأٝ ٘سازٖ پيكٍيطي 

  ٔحُ ٌطفتٗ ذسٔبت ا٘تربة حك

اظ ٘ظط آٌبٞي اظ ػٛاضو خب٘جي، ٔيعاٖ ٔٛثط ثٛزٖ ضٚـ ٚ : حك ظآِ تٛدٖ خذٔات -4

حك ٔحبفظت اظ ػٛاضو تٟسيس وٙٙسٜ اي وٝ ٔطثٛط ثٝ ٚؾيّٝ پيكٍيطي ٘يؿتٙس ٔثُ 

 ...ٚ HIV infection، ضػبيت اؾتطيّيعاؾيٖٛ، پيكٍيطي اظ اضائٝ نحيح ذسٔت

 حك حفظ ٔحرٔيت ٚ راز داري -5

ٔطخؼٝ وٙٙسٜ حك زاضز ثسٖٚ تٛخٝ ثٝ  : حك احتراْ ، آظايػ ٚ حك تياٖ ٘ظرات -6

ضٕٙب ٚي  .ٔٛضز احتطاْ لطاض ٌيطز ؾغح تحهيالت، ٚضؼيت اختٕبػي يب التهبزي

ئٝ زٞٙسٜ ذسٔت ٚؾطٚيؽ اضائٝ ذسٔبت، حك زاضز زض ٔٛضز ٘حٜٛ اضائٝ ذسٔت، فطز اضا

 .٘مغٝ ٘ظطات ذٛز ضا ثيبٖ ٕ٘بيس

حك تذاْٚ خذٔت   -7
 

 

 تٟذاؼت تارٚري ٚ ٍ٘را٘يٟاي خٟا٘ي

 :تعريف
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ؾالٔت ثبضٚضي قطايغي اؾت وٝ فطآيٙس ثبضٚضي زض يه ٚضؼيت ذٛة 

ثٝ ٔؼٙي  اضٚا٘ي ٚ اختٕبػي لطاض زاقتٝ ٚ نطف/ ثٛزٖ وبُٔ فيعيىي، شٞٙي

 .٘جٛزٖ ثيٕبضي يب اذتالَ زض فطآيٙس ثبضٚضي ٘يؿت

 

World Health Organization 

ؾالٔت زض اؾبؾٙبٔٝ ؾبظٔبٖ خٟب٘ي ثٟساقت تحت ػٙٛاٖ ذٛة ثٛزٖ  

ضٚا٘ي ٚ اختٕبػي تؼطيف قسٜ اؾت ٚ /وبُٔ اظ خٙجٝ ٞبي فيعيىبَ، شٞٙي

 .٘جٛزٖ  ثيٕبضي يب ٘بذٛقي اعالق ٕ٘ي قٛزنطفب ثٝ 

 World Health Organization 
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 :اخساي تٟذاؼت تارٚري
 (اظ پيف اظ تِٛس تب ٔطي)ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ثٟساقت ثبضٚضي ٕٞٝ ٔحسٚزٜ ظٔب٘ي ظ٘سٌي   

 :اخعاي آٖ ػجبضتٙس اظ, ضا زض ثط ٔي ٌيطز

 ٝتغصي 

 ٖثٟساقت وٛزوب 

 ٖثٟساقت ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ خٛا٘ب 

 HIV-AIDS / STI 

 ثٟساقت خٙؿي 

 ٕٗظايٕبٖ اي 

  ٝٔضٚقٟبي پيكٍيطي اظ ثبضزاضي/تٙغيٓ ذب٘ٛازٜثط٘ب 

 تغصيٝ ثب قيط ٔبزض 

 ٔطزاٖ ٚ ثٟساقت ثبضٚضي 

 پٙبٞٙسٌبٖ ٚ ثٟساقت ثبضٚضي 

 ٘بظايي 

 پيكٍيطي اظ ؾطعبٟ٘بي قبيغ زؾتٍبٜ تٙبؾّي 

 ٖثٟساقت ؾبِٕٙسا 

 

 

 

 :ٔختفري در ٔٛرد دٚ خٙثٝ ٟٔٓ تٟذاؼت تارٚري 
 زايٕاٖ غير ايٕٗ 

حبٍّٔي ٘بذٛاؾتٝ وٝ چٝ تٛؾظ فطز ثب  ضٚقي اؾت ثطاي ذتٓ يه     

ٟٔبضت ٘بوبفي، چٝ زض ٔحيغي فبلس حسالُ اؾتب٘ساضزٞبي پعقىي ٚ چٝ 

 .ٌيطز ثبتطويجي اظ ٞط زٚ ا٘دبْ ٔي

ٞط ؾبَ ٘ٛظزٜ ٔيّيٖٛ ظٖ ظايٕبٖ غيط ايٕٗ ضا زض ز٘يب تدطثٝ    

، (ٖ زض آؾيبٚ٘يٓ ٔيّيٛ            ٚ زٜ ٞيدسٜ ٚ ٘يٓ ٔيّيٖٛ زض خٟبٖ ؾْٛ ). وٙٙس ٔي

قهت ٚ ٞكت ٞعاض ظٖ ٞط ؾبَ زض وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾؼٝ اظ 

 .ٔيط٘س        ػٛاضو ؾمظ غيط ايٕٗ ٔي
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 تٙظيٓ خا٘ٛادٜ

٘مكٟبيي وٝ ؾبظٔبٖ خٟب٘ي ثٟساقت ثطاي تكٛيك ٚ اضتمب زض خٟت  

 :وٙس ػجبضتٙس اظ تٙظيٓ ذب٘ٛازٜ تؼطيف ٔي

 ٞبي تٙظيٓ ذب٘ٛازٜ اضتمبي ايٕٙي ٚ اثطثركي ضٚـ 

 ٞبي تٙظيٓ ذب٘ٛازٜ لبثُ زؾتطؾي  ثيكتط وطزٖ عيف ضٚـ

 ثطاي ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ

 ٜثٟجٛز ويفيت اضايٝ ذسٔت تٙظيٓ ذب٘ٛاز 

 

 :(CDC)ٞاي تٟذاؼت تارٚري ؼاخؿ

 ٔيساٖ ٔري ٘ٛزاد ٚ خٙيٗ(اِف

 ٔيساٖ ٔري ٘ٛزاداٖ (ب  

 ٔيساٖ ٘تايح تارداري (ج  

  ٔيساٖ تارٚري 

 ٗٔيساٖ از دظت رفتٗ خٙي    

 ٔيساٖ خطرات تارداري(د  
  ٖٔيساٖ  ظيٍار وؽيذ 

 ٜٞا  ٔيساٖ ازدٚاج ٘ىرد 

 ٔيساٖ تحفيالت 

 ٔيساٖ ِماح ٔتعذد 

 ٔيساٖ خطرات ٘ٛخٛا٘ي (ٜ  
 ٔيساٖ تحفيالت 

  ٔيساٖ تاخير يا عذْ دريافت ٔرالثت تارداري در ظٝ ٔاٜ اَٚ يا

 عذْ دريافت وأُ

 ٔيساٖ ٔذاخالت تارداري(ٚ  
 ٔاٜ اَٚٔيساٖ ؼرٚع ٔرالثت در ض ٜ 

   

 :ٍ٘را٘ي ٞاي خٟا٘ي در ٔٛرد تٟذاؼت تارٚري

 خٕعيت ٚ فمر (اِف



 27 

فمط ٔي تٛا٘س ثٝ ػٙٛاٖ ضيكٝ ٚ ػّت ثؿيبضي اظ ٔكىالت ثٟساقت ثبضٚضي  

ثب تٛخٝ ثٝ ٔحسٚزيت ٔٙبثغ ٚ افعايف ثي ضٚيٝ خٕؼيت زض خٟبٖ ثٝ . ٔغطح ثبقس

 .يسا ٔي وٙسذهٛل زض وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾؼٝ ايٗ ٔٛضٛع ثيكتط ٕ٘ٛز ح

 

 ٔطي ٚ ٔيط ٔبزضاٖ (ة

يه . ٔطي ٔبزض ثبضزاض ثٝ زِيُ ػٛاضو ثبضزاضي ٚ ظايٕبٖ ضخ ٔيسٞس 600000ؾبال٘ٝ زض خٟبٖ  

ؾمظ غيط ايٕٗ اتفبق ٔيبفتس وٝ  50000ضٚظا٘ٝ زض خٟبٖ . ٔيّيٖٛ ٔؼِّٛيت ٘يع اظ ػٛالت ايٗ ػٛاضو اؾت

زض اوثط وكٛضٞبي زضحبَ تٛؾؼٝ زؾتطؾي ثٝ ٔتبؾفب٘ٝ . ٔبزض ضا زضؾبَ زض پي زاضز 150000ٔطي 

. ذسٔبت ؾمظ ايٕٗ ٚخٛز ٘ساقتٝ ٚ اوثط حبٍّٔيٟبي ٘بذٛاؾتٝ ثٝ ؾمظ غيط ثٟساقتي ٔٙتٟي ٔي قٛز

ايدبز ٚ ويفي ٕ٘ٛزٖ اضايٝ ذسٔت  ٔكبٚضٜ تٙظيٓ , ثٙبثطايٗ زض ايٗ وكٛضٞب وٝ ؾمظ غيط لب٘ٛ٘ي اؾت

 .٘بؾت پيكٟٙبز ٔي ٌطززثؼٙٛاٖ يه ضاٜ حُ ْ (ثٟساقت ثبضٚضي)ذب٘ٛازٜ 

 

 HIV /AIDS(ج

 ايٗ ٔٛضٛع  ضا ثٝ ػٙٛاٖ يىي اظ, زض خٟبٖ  HIV/AIDSؾيط نؼٛزي ٔيعاٖ آِٛزٌي ثٝ   

ِصا وّيٝ . ٔغطح ٕ٘ٛزٜ اؾت, تبثيط ٔيٍصاضز... اختٕبػي ٚ , ثحطاٟ٘بي ثٟساقتي وٝ ثط ضٚي ٔؿبئُ التهبزي

ثب پصيطـ ايٙىٝ ايٗ ثيٕبضي ٔيتٛا٘س ضطثٝ ٞبي زِٚتٕطزاٖ ٚ ؾيبؾتٍصاضاٖ حتي زض وكٛضٞبي پيكطفتٝ 

زض , ػالٜٚ ثط ترهيم ٔٙبثغ ٔبِي ثطاي وكٛض ذٛز, خجطاٖ ٘بپصيطي ضا ثٝ پيىطٜ خبٔؼٝ ٚاضز ٕ٘بيس

 .پيكٍيطي ٚ زضٔبٖ ثيٕبضي ايسظ ثٝ وكٛضٞبي ٔحطْٚ ٘يع وٕه ٔيٕٙبيٙس
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 تٟذاؼت ٘ٛخٛا٘اٖ ٚ خٛا٘اٖ(د

خٟبٖ ٚ ٘يبظ آٟ٘ب  ثطاي زضيبفت اعالػبت ٚ ذسٔبت ٘ظط ثٝ لبثُ تٛخٝ ثٛزٖ خٕؼيت خٛاٖ  

 .الظْ اؾت ايٗ ثط٘بٔٝ زض ؾيبؾتٍعاضي ٞبي والٖ وكٛضٞب ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌيطز, ثٟساقتي ٔتٙبؾت

 

 خطرات ٔحُ وار(ٜ

تٛا٘س ثط ؾالٔت ثبضٚضي آٟ٘ب ٚ ثٝ  ٔٛاضزي وٝ ٔطزاٖ زض ٔحُ وبض ذٛز ثب آٖ ؾطٚوبض زاض٘س ٔي 

ثؼضي ٔٛاز ٔب٘ٙس ؾطة اظ ٔحُ وبض تٛؾظ . الٔت ذب٘ٛازٜ تبثيط ثٍصاضزنٛضت غيط ٔؿتميٓ ثط ؼ

آثبض ).وٙٙس        حبٔال٘ي ٔب٘ٙس پٛؾت، ٔٛ ٚ ِجبؼ ثٝ ذب٘ٝ ٔٙتمُ قسٜ ٚؾالٔت ثبضٚضي ظ٘بٖ ضا ٘يع تٟسيس ٔي

  (ضفتبضي ٚ ضقس خٙيٗ-ٔرطة زض ٔؿبيُ ػهجي

 .ضي ٔطزاٖ آٔسٜ اؾتزض خسَٚ ظيط ثطذي اظ ايٗ ذغطات ٚآثبضقبٖ ثط ثٟساقت ثبضٚ

 

(HAZARD WORKEPLACE)خطرات تارٚري ٔرداٖ  

                                                  Observed effects 

                         

_________________________________________________________________ 

   Type of Exposure      Lowered number  Abnormal sperm  Altered 

sperm  Altered hormones/  

                            of sperm          shape         transfer    

sexual performance 

 

Lead                           X                X              X               

X 
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_____________________________________________________________________

___________ 

 

Dibromochloropropane           X 

_____________________________________________________________________

___________ 

 

Carbaryl (Sevin )                               X 

_____________________________________________________________________

___________ 

 

Toluenediamine and             X 

dinitrotoluene 

_____________________________________________________________________

___________ 

 

Ethylene dibromide             X                X              X 

_____________________________________________________________________

___________ 

 

Plastic production                              X 

(styrene and acetone) 

_____________________________________________________________________

___________ 

 

Ethylene glycol monoethyl      X 

ether 

_____________________________________________________________________

___________ 

 

Welding                                         X              X 

_____________________________________________________________________

___________ 

 

Perchloroethylene                                              X 

_____________________________________________________________________

___________ 

 

Mercury vapor                                                                  

X 

_____________________________________________________________________

___________ 

 

Heat                           X                               X 

_____________________________________________________________________

___________ 

 

Military radar                 X 

_____________________________________________________________________

___________ 

 

Kepone**                                                       X 

_____________________________________________________________________

___________ 

 

Bromine vapor**                X                X              X 

_____________________________________________________________________

___________ 

 

Radiation** (Chernobyl)        X                X              X                

X 
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_____________________________________________________________________

___________ 

 

Carbon disulfide                                                               

X 

_____________________________________________________________________

___________ 

 

2,4-Dichlorophenoxy acetic                      X              X 

acid (2,4-D) 

_____________________________________________________________________

___________ 

 

 ظاير ٔٛارد(ٚ

  ػٛأُ ذغط ضفتبضي 

 ٞيؿتطوتٛٔي 

 ذكٛ٘ت ٚ ثٟساقت ثبضٚضي 

 

 ٞا  تٟذاؼت تارٚري ٚ تار خٟا٘ي تيٕاري  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


