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 پیشگفتار

 

 

               به نام آنکه فکرت آموخت

 

 رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی   گرچه راهی است پر از بیم زما تا بر دوست      

 

چهه  ره یتوانمند یخود را در راستا نیرید یهايمشغولها و دلاز دغدغه  يكینوشتار    نیا  در

 تیبه لحاظ حساس  اریپرخطر، پس از مطالعه بس  یبوم در مقابل رفتارها  و  زمر  نیافرزندان    شتریب

صهورت سهاده و روان بهه مطالهب به  میكهرد  تالش  .میموضوع از ابعاد مختلف، موردتوجه قرارداد

 يوله  دیهحدود پنج سال به طهول انجام  ادیز  یهامشغله  لی. هرچند نگارش آن به دلدیدرآ  ریتحر

مقاالت و منهابع در دسهترس   نیشد از آخر  يقرار گرفت و سع  يوز رسانرهو ب  یبارها موردبازنگر

 بهره گرفته شود.

و  قیههدق یشههنهادهایمراتههب سههپاس خههود را از همههه منتقههدان بابههت نظرههها و پ شیشههاپیپ

انشهمندان د و دیمباهات است كه از اسات  هیما  .میداريكه ارائه خواهند فرمود، ابراز م  ایانهسودمند

راسهتا  نیه. در امیو تشكر نمائ ریمند ساختند، تقدا از نظرات ارزشمند خود بهرهما ره  ك  يمتخصص

دكتهر احمدرضها   یجنهاب آقها  ،یصفو  نیالعابدنیدكتر ز  یجناب آقا  یو نقاد  ياز همراه  ژهیوبه

 رتشهك ينیصهائمحمهد رضها دكتهر    یآقهاو جناب    یدكتر محمدرضا اسكندر  یجناب آقا   ن،یمب



سركار آقای دكتر محمد مسعود وكیلي و و  يشغل  رضایدكتر عل  یجناب آقا  انگواربزر  از  .میینمايم

 یههاو كارشناسهان محتهرم معاونت  يخزائه  میخانم دكتر مهسا قجرزاده و سركار خانم دكتر مهر

 .میدار امتنان و تشكر را تینها یو فناور قاتیبهداشت و تحق

 
 تكه كیساوار خلعت نگه كن زس  خهرد مهرد را خلهعت ایزدیست

 

 

 یسرائ دناهی –قزلباش  زیپرو دکتر

 

 

 



 

 

 

 

 مقدمه

حساس  بهترین،  از  یكي  جواني  و  جذاب نوجواني  هیجان ترین،  و  پرشورترین  انگیزترین  ترین، 

جامع آینده  تمام  و  تام  تصویر  جوان  و  نوجوان  و  است  زندگي  از    همراحل  انتقال  دوره  هستند. 

و تولدی تازه توأم با گشایش    ي لگساذیری جواني و بزرپیتلوؤاستقالل و مس  وابستگي كودكي به 

 های جدید است.  ای به دنیا و تجربه دریچه 

توانند  و عوامل متعددی كه مي   از كودكي به نوجواني و جواني  بدیهي است ورود به داالن گذر

هویت شكل  و  دهندگیری  قرار  تأثیر  تحت  را  نوجوان  و    ن یزتریبرانگلش چا  دتوانمي ،  بخشي 

همه تنش  كه  طوفاني  تحولي  باشد.  نیز  تحت   ز یچزاترین  مي را  قرار  به الشعاع  عبور  دهد.  سالمت 

با حداقل آسیب آن  از  برنامه كردن  توجه،  نیازمند  و حمایت   ریزی، ها  هدایت  های جدی  آموزش، 

زه حو ان  ریزكنان و برنامه راك  ،های مرجعباشد كه نوجوانان و جوانان، والدین، آموزگاران، گروهمي

 گیرد.  سالمت را دربر مي 

لذّ  ورزی،  ت و عشق بیني، صمیمیّگرایي، خوش ت، تهییج و آرمان طراوت و شادابي، خوشي و 

هستند كه   زیهمه مفاهیمي شوق برانگ  ،ل جسمي، عاطفي و ذهنياحساس استقالل در اوج تحوّ

های  توانند با آسیبمي   قوهالب  حالن یآورند، درعانرژی الزم برای عبور از این مرحله را فراهم مي 

ی و غیرقابل جبراني همراه باشند و سالمت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوی نوجوان و جوان  جدّ

 . را تحت تأثیر قرار دهند 

اینكه  قطع  از  به   “ سالمت”نظر  انساني  جوانان    نوجوانان و جوانان است.   ژهیوحق طبیعي هر 

های زندگي سالم و  ین سنین برای فراگیری مهارت بهتر   توجه در كشور درل باعنوان جمعیتي قبه

مي  زندگي  طول  در  سالم  رفتارهای  كردن  سنينهادینه  گروه  این  در  ارتقا  برنامه   ، باشند.  های 



دارد و   آنانخانواده    ء همساالن و اعضا  رهاست و بیشترین تأثیر را بترین برنامه سالمت اثربخش 

 است.  جوامعه كشور و نسل آیند تكننده سالمتعیین 

جهاني  بهداشت  سازمان  را  آژانس   1سالمت  از  یكي  آن  كه  هدف  و  است  ملل  سازمان  های 

 كند:  تعریف مي  گونهن یوضعیت بهداشت عمومي در سطح جهان است ا ءهماهنگي و ارتقا 

حالت  ” كامل یک  اطال  رفاه  ناتواني  یا  بیماری  نبود  به  تنها  و  اجتماعي  رواني،    ق جسمي، 

 “ شودنمي 

بعدی است و انسان سالم با فراهم    ای چند تعریف روشن است كه سالمت مقوله این    بر اساس 

كند و ابعاد سالمت بستگي تام و تمام به آوردن سالمت جسمي، رواني و اجتماعي معني پیدا مي 

 هم دارند.  

است كه نوجوان    يتوجه ترین ویژگي نوجواني تجربه دوران بلوغ و تغییرات قابلاصلي یكي از  

كند. او در حال  تعامل با محیط اطرافش تجربه مي  م با تغییرات رواني، عاطفي و درأد تو دن خودر ب

ای طبیعي از زندگي خویش است. دوراني كه احساس متفاوت و كشش نسبت سپری كردن دوره 

سخ است. در  اپهای بي االت و كنجكاوی ؤیابد. این دوران مملو از سبه جنس مخالف را در خود مي 

اش با وی همراه خواهد  گیرد هویتي كه در طول زندگي یت جنسي نوجوان شكل مي طع هواین مق

  ی فرودها   و  بود و روابط فردی، خانوادگي و اجتماعي او را تحت تأثیر قرار خواهد داد. و در فراز

است و    ی دگری خواهد نمود. این هویت تحت تأثیر عوامل متعدهای مختلف جلوهزندگي به شكل 

جنسي  بهدرگر  سالمت  دستیابي  سازمان  و  چنانچه  اوست،  اجتماعي  و  رواني  جسمي،  سالمت 

تندرستي و بهزیستي در جنبه "  بهداشت جهاني  را احساس مداوم  های جسماني،  سالمت جنسي 

شناختي، اجتماعي و فرهنگي مرتبط با جنسیت و تمایالت جنسي تعریف كرده است. سالمت روان 

گردد. بلكه هماهنگي و سازگاری  ی یا ناتواني اطالق نمي بیمارعدم وجود اختالل،    هجنسي تنها ب

مي جنبه میان   شامل  را  انسان  در  جنسي  امور  اجتماعي  و  عقالني  عاطفي،  جسمي،  شود  های 

 ". داده و پربارتر كند   ءشخصیت، روابط و عشق را ارتقا كهینحوبه

 
1 - World Health Organization (WHO) 



ي كرده به ابعاد  ع ار سنوشت ي است كه اینعواهمیت سالمت جنسي در نوجوانان و جوانان موض 

تعلیم و تربیت و بهداشت و سالمت   گذاران است یمختلف آن بپردازد و توجه والدین و متولیان و س

به  موضوع  هرچند  دارد.  معطوف  بدان  كه   یاگونهرا  است  قرارگرفته  پرداخت  و  موردمطالعه 

 استفاده برای نسل نوجوان و جوان نیز باشد.  قابل

اصلي   ي یك چالش از  طرح    ، بحثهای  ترین  جنسي،  سالمت  موضوع  به  پرداختن  ضرورت 

رسد ولي  های آن است. موضوعي كه در بدو امر بدیهي به نظر مي موضوع و پرداختن به ضرورت 

ت نزدیک شدن به أ متنع است كه مانند تابویي است كه حتي محققین جردر عمل مصداق سهل مُ

 .  كنندي ضوع را ارزیابي م رح مواگر امكان ط و  اما ن یا با هزاراو آن را ندارند 

را در كنار هم در قالب    (جیم، نون، سین، یا)ست كه وقتي حروف  ا  شاید یكي از علل آن این 

خواهیم كنند كه ما مي تصور مي   بریم، افراد غالباًیک كلمه یا در تركیب با كلمات دیگر بكار مي 

كه جایي برای طرح    ی است ت اولیه به حدی قوینجنسي صحبت كنیم و این ذهعمل  راجع به  

نمي  باقي  آن  با  مرتبط  دیگر  درحال موضوعات  به   كهي گذارد.  جنسي  سالمت  در    ژهیوآموزش 

و  بلوغ  دوران  تجربه  حال  در  كه  است  نوجواناني  متعدد  سؤاالت  به  پاسخ  جوانان  و  نوجوانان 

آن  از  بسیاری  و  خود هستند  بدن  در  نمي تغییرات شدید  كه چوتها  كنند  درک  بلانند  اتفاق  را  وغ 

زندگي  مي از  بخش  این  سالمت    "بدون"  و  "با"افتد؟  نیز  آموزش    روند   ک ی  عنوان  بهجنسي 

ها درک خواهند كرد كه در حال سپری  با آموزش صحیح آن ولي    ، اتفاق خواهد افتادفیزیولوژیک  

تد  افمي ن مقطع سني اتفاق  یاای طبیعي از زندگي خود هستند كه برای هر انساني در  كردن دوره 

 .  كنندو همه از این مرحله عبور مي 

سال  در  كه  داشت  توجه  رشد  باید  و  جهاني  جامعه  در  عظیم  تحوالت  پي  در  اخیر  های 

شبكه  گسترش  و  اینترنت  ارتباطي،  به تكنولوژی  آن  از  كه  اجتماعي  انفجار  های  عصر  عنوان 

مي  تعبیر  هم  با  اطالعات  كنجكاو  نوجوان  بههذشود،  از    در   ي نآساني جستجوگر  انبوهي  معرض 

از    ،اطالعات نادرستيفارغ  جي  ی . اطالعاتي كه جنبه تحریكي و تهیرد یگي ها قرارم آن   درستي یا 

گردند. ترویج این رفتارها بدون تبیین  منجر به ترویج رفتارهای پرخطر مي   تر بوده و عمالً آن قوی 

  بسیاری  كه  اجتماعي   –نگي  ي فرهكنار نابسامان   در   ، تها و نحوه مواجه با این خطراپیامدهای آن 



  رفتاری   های ناهنجاری   گسترش  برای  عاملي  و  شده  علت  بر   مزیداست    جوامع  ریگدامن   اوقات  از

  دوران   بهداشت   و   سالمتي  گرفتن  قرار   جدی   خطر   معرض   در   و   جوانان   و  نوجوانان   میان   در

 ورد. آمي  فراهم راها آن   جواني و نوجواني 

نكئارا آگاه  ن  د ره  تنها گذاشتن  نساختاطالعات و  رو، درواقع رها كردن و  از خطرات پیش  ن 

كه ابعاد مختلف    تجوان در گرداب و چشم بستن بر موج تحریكات و تأثیرات منفي اس  نوجوان و

به آن   ژهیوسالمت،  جنسي  تحت سالمت  را  مي ها  قرار  به الشعاع  اطالعات صحیح  دادن  و  دهد. 

های جدی به نوجوان در پي  كن است موجب آسیبكه ممهای ناسالم  جكاوی نكتواند از  ها مي آن 

آموزد  ها، نوجوان مي های مراقبتي این آموزش جلوگیری كند. با پرداختن به جنبه   ،كشف بدن خود

  "يخود مراقبت"كه از خود چگونه در مواجهه با مسائل مختلف حفاظت كند به تعبیر دیگر آموزش  

رساني  به عمل جنسي نیست بلكه اطالع   ق یتشو  "آموزش سالمت جنسي"  است. باید تأكید كرد

 برای حفاظت از خود است.  

كه یكي    اندركاران سالمت غافل شد چراهای والدین و مشاورین و دستالبته نباید از دغدغه 

گروه سني  از چالش  به  این موضوع حساس  ارائه  و چگونگي  آموزشي  زمینه، محتوی  این  در  ها 

و   ممكن  وج نوجوان  زیرا  است  اان  آن است  در  نادرست،  اطالعات  یک  رائه  ذهنیت ها  و  تصور 

این نگراني كه احتمال دارد، حریمنادرست   یا  های موجود در  در مورد رابطه جنسي ایجاد نماید. 

ها به درجات مختلف  آموزان كه در جوامع و فرهنگ روابط پدر و مادر با فرزندان و معلمین با دانش 

دار شود. یا اینكه طرح آموزش  شود خدشهمحترم شمرده مي   شته ویک واقعیت وجود دا   نعنواو به

توجه زودهنگام و ترغیب این قشر به مسئله و ایجاد مشغله سالمت جنسي خود عاملي برای جلب 

 .  دست  ن یا هایي ازذهني در او گردد و دغدغه 

نگراني این  داشت  توجه  باید  االبته  و  نیست  عجیبي  امر  ن ت خها  ما  جامعه  به  در    دارد.صاص 

های جدی همراه  توسعه نیز طرح چنین موضوعي با چالش   حال   یافته و در   تمامي جوامع توسعه 

نگراني  و  دغدغه  این  است.  تأكیدیبوده  خود  در  ا  ها  كه  موضوع،  اهمیت  و  حساسیت  بر  ست 

 ها پرداخته خواهد شد. هایي از این كتاب به آن بخش 



كنار    در  ، توانند مانعي برای طرح موضوع باشندد مي ها خو ي این دغدغه ها باید اذعان كرد كه گ

انگاره این نگراني  تابوهای ناصحیح فرهنگي كه پرداختن به مسائل جنسي را بهها    ي در ئ صورت 

حیا تلقي شود و ناآگاهي و ناتواني والدین برای ورود به   منافي عفت و  است  ممكن  است و  وردهآ

و   موضوع  طرح  و  پیرامو گ چبحث  گفتگو  آن  ونگي  آموزشي  ن  منابع  وجود  عدم  همچنین  و 

همچنین شكاف در بینش    نوجوان و   كودک و   برای والدین و  سي دی و...   ، غیررسمي اعم از كتاب

تصورات، جهت باورها،  آگاهي،  و گیری و  رفتاری  الگوهای  و  ارزشي  این  سبک  های  زندگي  های 

 هستند. راه   ر اینموانع جدی د  هل)فرزندان( ازجم  نسل جدید نسل )والدین( و

  1960آموزش در مورد تمایالت جنسي در مدرسه در مقیاس ملي برای نخستین بار در سال  

 ر توسعه معرفي گردید. ظهوبه كشورهای درحال  1980در اروپا صورت گرفت و سپس در سال  

ایدز   بیماری   / انساني  ایمني  نقص  دولت   ((HIV/AIDSویروس  پرانگیزه  برای  به ادها  ختن 

برنامه   جنسي های  موزش آ از صد كشور  تقویت كرد. در حال حاضر بیش  را در خصوص  را  هایي 

جوانان متناسب با نژاد و فرهنگ و اعتقادات و وضعیت   موضوع آموزش مسائل جنسي نوجوانان و 

 مثال: عنوان ، به آورندي اجتماعي و اقتصادی به اجرا درم 

دانش  فرانسه  رادر  مقطع  از  خونهآموزان  به  شروع  درانمایي  موضوع  دن  این  به  مربوط  وس 

 كنند.  يم

های مرتبط با مسائل مربوط به تمایالت، خطرات،  آموزش   ي سالگآموزان نروژی از پانزده دانش 

 كنند.  طور اختیاری دریافت مي را به  ي بهداشت جنس

دكان در این  كو  های، به میزاني كه هم به سؤاالت و كنجكاوی يسالگازده یدر فنالند، از سن  

پاسزمین تهدید ه  و  خطرات  از  هم  و  شود  داده  شوند،  خ  خودآگاه  به  نسبت  احتمالي  جنسي  های 

 شوند. مي  ترئي ها بیشتر و جزبه بعد این آموزش  ي سالگشود. اما از سن پانزدهتدریس مي 

خصوص تمایالت    در  آموزش  ابتدایي  مدارس  ٪50  حدود  و  متوسطه  مدارس  ٪95در هلند در  

 گردد. ه مي ئارا يجنس

عنوان  هم بهانسان و آن   دمثلی درباره نحوه تول یس انگلستان صرفاً توضیحات مختصر دارم   در

 شود.  ي داده م آموزش  آموزان ، به دانش يشناسبخشي از دروس علوم و زیست



  ي اند، اما در مدارس اسكاتلند درسنیز به همین مقدار آموزش قناعت كرده   ي ولز و ایرلند شمال

 شود. آموزان ارائه مي برای دانش  “  آموزش روابط سالم جنسي  شت وبهدا”با عنوان  یرایاخت

كشورها به  نسبت  وضعیت  آمریكا  در  اما  پیچیده   ی و  بسیار  مدارس  اروپایي  دروس  است.  تر 

سراسر كشور یكسان و مشابه نیست و هر ایالتي برنامه آموزشي و تحصیلي خاص خودش را دارد.  

مقامات محلي هر ایالت سپرده است تا خودشان در  دست    و صالح كار را به   را دولت آمریكا اختی

تصمیم  زمینه  حدود  این  در  كنند.  آموزش ارائ  به   ملزم   ها ایالت   ٪ 50گیری  جنسي  ه  های سالمت 

و آموزش   هستند  خطر  ر  بر  بیشتر ها  این  حداقل  به  طریق  بیماری رسانیدن  وی  از  منتقله  های 

 اند. شده  زك ری متمرجنسي و موضوع باردا

 التین نیز اقدامات جدی توسط كشورهای مختلف صورت گرفته است. یكای در آمر

مقطع   از  را  جنسي  بهداشت  به  مربوط  دروس  كه  است  ازجمله كشورهایي  چین  نیز  آسیا  در 

هستند و وارد جزییات   يد، هرچند كه این دروس كل دهمي   آموزشراهنمایي به دانش آموزان خود  

 شوند. نمي 

آموزش نی  نپ در ژا این  ق د  هاز  برنامه ر  های منظمي در مقاطع مختلف تحصیلي موردنظر  الب 

 قرارگرفته است. 

هایي در ارتباط با بلوغ و نوجواني كه ساعات محدودی را در  در مدارس متوسطه تركیه آموزش

ارائه   9-12های  های درسي برای كالس عنوان بخشي از برنامهدهد بهسال به خود اختصاص مي 

 گردد.  يم

از بهكشور  بسیاری  آفریقایي  به    ژه یوهای  نیجریه  ازجمله  آفریقا  صحرای  جنوب  كشورهای 

 اند. مسئله پرداخته 

های سالمت باروری و جنسي  ها اقداماتي در مورد گسترش برنامه 1NGOدر مصر تعدادی از  

 . تشده اسهای ملي گنجانده های بسیار كمي در برنامه دهند ولي برنامه انجام مي 

دولت با    179در قاهره برگزار شد    1994معیت و توسعه كه در سال  ج  لليالمدر اجالس بین 

ها را در درک  این ضرورت كه اطالعات و خدمات در دسترس بالغین جوان قرار داشته باشد تا آن 

 
1 Nongovernmental Organization. 



بین  اسناد  كردند.  موافقت  كند  كمک  سالمتشان  از  محافظت  و  جنسي  دیگری  تمایالت  المللي 

آن آوریل    ه چهمانند  كمتو  2012در  گردیدسط  منعقد  ملل  سازمان  توسعه  و  جمعیت  بر    ، یسیون 

   مسائل نوجوانان و جوانان متمركزشده بود. 

های  المللي از آموزش های بین طور سنتي حمایت به   2و یونسكو   1یونیسف هایي همانند  سازمان 

 كنند. سالمت جنسي را هدایت و رهبری مي 

ویروس نقص    ای كمک به مبارزه با ها برهایش به كشور الیتع فبانک جهاني از طریق تشدید  

 است. شدهل ی به حامي مالي عمده آن تبد 3ایمني انساني / بیماری ایدز 

ها حمایت كرده و آن  نهاد در سراسر جهان از این برنامه  های مردمبسیاری از نهادها و سازمان 

 دهند. را نشر مي 

پژوهش   معموالً  بادر  آشنایي  برای  و    و   چند   ها  مسائل  و  مشكالچون  اهمیت  و  اجتماعي  ت 

گر موضوع پژوهش،  ا گیرند، حال  های آماری یاری مي ها و روش ضرورت پرداختن به آن از داده 

به و  مي   ژهیواخالق  تالش  مردم  زیرا  بود.  خواهد  دشوارتر  پژوهش  باشد،  جنسي  این  رفتار  كنند 

تحقیقات علمي و آمار    تني برهد مبدسترسي به شوا باًلادارند. و غ پوشیده نگاه   ي رفتارها را به دالیل

ازدواج، حاملگي در سن   از  ارقام رسمي قابل استناد در مواردی همانند آمار روابط پرخطر قبل  و 

و صدمات    4از طریق روابط جنسي   های منتقله، بیماری نیجننوجواني و عوارض ناشي از آن، سقط 

... دشوار است. استناد   از    اعتماد  قابل   ر یاقض و بعضاً غو متن متعدد    یهاگزارش   هبمتعاقب آن و 

نم  نیز كمكي  ازدواج  از  انتقالكندي شیوع رفتارهای جنسي قبل  افزایشي  روند  از  آمارها    . هرچند 

 .  كندي از طریق تماس جنسي حكایت م ویروس نقص ایمني انساني 

از احنتایج    ل ی تحل  و  ه یبا این اوصاف، تجربیات دیگر كشورها و تجز   دانه، اجرای هوشمن   صل 

و   شدهی زیربرنامه جوامع  اقتصادی  و  اجتماعي  اعتقادی،  فرهنگي،  وضعیت  نژاد،  با  متناسب  و 

تأمل  های موجود، قابل كتمان واقعیت  گاهي اعتنایي و یا  بار ناشي از بي   همچنین پیامدهای فاجعه

 
1 Unicef 

2 Unesco 

3 HIV/AIDS 

4 Sexually transmitted diseases (STDs) 



برنامه دموالدین، محققین، رهبران مذهبي، سیاست  تیموردعنا  است، و قطعاً لیم و تعان  ریزاران و 

 تربیت و بهداشت و سالمت بوده و خواهد بود. 

افتد كه بیش از  اتفاق مي نوجواني  هزار حاملگي در سنین    750آمریكا ساالنه    متحدهاالت یدر ا 

 است.   ناخواسته  ها ي حاملگ این  ٪ 82

  ند. و تقریباًهدرا به خود اختصاص مي   HIV  جدید  موارد   از  ٪25ساله،    15-24جمعیت جوان  

ابتالء جدید به عفونت  19از    نیمي این گروه سني ایجاد  میلیون  از طریق جنسي در  های منتقله 

 سالگي قرار دارد.  15-19یكي در سن  STIsخانم مبتالبه  5شود. از هر  مي

 شود.  مبتال مي  HIVدر هر ساعت یک جوان به 

برنامه   نشان داده  پیامدهای منفي  نجهای آموزش فراگیر سالمت  شده كه  سالمت  برای  سي 

ها توانسته اولین فعالیت جنسي را  دهد كه این آموزش ها نشان مي جوانان نداشته است. این بررسي 

 های جنسي را كاهش داده و تعداد شركای جنسي را تقلیل دهد.  خیر بیاندازد، تعداد فعالیت أبه ت

مي  نشان  تحت  مطالعات  كه  افرادی  در  حاملگي    ٪ 50اند  قرارگرفته  ”1جنسي   شز آمو “دهند 

خیر  أوارد ت م  ٪ 40اند. در  بوده ی”  دار شتن یآموزش رفتار خو“تحت    صرفاً   كه  است  كساني   از   كمتر

شركا تعداد  كاهش  جنسي،  فعالیت  شروع  حفاظتي جنسي    یدر  وسایل  از  استفاده  )كاندوم(   2و 

  نشده   محافظت  ای ه)تماس است.  كم شده    جنسي   فعالیت   تعداد   موارد   ٪ 30شده است. در  گزارش 

 . (یافته استكاهش  ٪60 زنی

  ” جواني“  وتلقي كرده است    ”نوجوان “  سال را  10-19افراد سنین    ”سازمان جهاني بهداشت“

به گروه سني   نام   24تا    15را  به  از سازمان جهاني بهداشت  سال اطالق كرده است. یک سند 

با خصوصیات مشترک    ” بهداشت دوران جواني“ نوان  در یک گروه تحت ع  ا راین دو گروه سني 

  .دهد ، قرار مي ردیگي سالگي را در برم 24تا  10كه سنین  ” نوجوانان و جوانان“

 

 
1 - Sexual Education 

2 - Protective Equipment 



  /های زندگی مهارت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول  
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  /های زندگی مهارت 
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 های زندگیمهارت

اني وجهنودوره  كایآمر يانجمن روان شناس انگذاریبنو  پدر روانشناسي 1”گرانویل استنلي هال“

رفتار و حاالت نوجوان را  ،دتش شود و بهداند. با بلوغ شروع ميشار و طوفان ميره فو بلوغ، را دو

 دهد. الشعاع قرار ميتحت

گیری هویت نوجوان و نگرش او شروع بلوغ و شكل یكي از نقاط عطف و كلیدی مراحل رشد،

ی است كه اطههمچنین به نوع راب  وعنوان مرد یا زن در آینده خواهد داشت  به نقشي است كه به

ههای جدیهد، توانهد برقهرار كنهد. زمهاني كهه نقشجنس و غیرهمجنس خود ميبا همساالن هم

 شود. گیری هویت، تجربه ميها و شكلمسئولیت

ی زندگي پر از تغییرات اساسي فیزیكي، رواني و اجتماعي است. نوجوان برای رسیدن این دوره

هایي كه تها پهیش از آن در او ها و آرمانارزشكه    د. در این مقطع استنكبه استقالل تالش مي

هها و گرفته بود ممكن اسهت دسهتخوش تغییهر و تحهوالت اساسهي گهردد. و حتهي مالکشكل

شود را زیر سؤال بهرده و بهه چهالش بدیهي انگاشته مي  ،االن و جامعهگسمعیارهایي كه برای بزر

 كشد.ب

زندگي، روابط خانوادگي و اجتماعي او  چرخههایش در وانمندیت  وها  شناخت نوجوان از قابلیت

كند، نقشي اساسي هایي كه كسب ميگیری شخصیت و شایستگيبسیار تأثیرگذار بوده و در شكل

 ایفا خواهد نمود. 

 
1 Granvil Stanly Hall  
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عنوان منابع و ذخایر ارزشمند در مواجهه های خود و باور آنها، بهبینانه از توانمندیشناخت واقع

ها و توانمنهدی  ،خواهند بود. مجموعه این باورهها  ویپشتوانه    نیرترگتهدیدها، بز  ها وتصبا فر

ای در رفتارهای به هنجار او گیری نوجوان اثرات بسیار عمیق و گستردهنظام ارزشي در حال شكل

 گذارد. مي یبر جا

ری درباره اههداف یگبا تغییر در ماهیت روابط نوجوان با والدین و دوستان، اندیشیدن و تصمیم

ثر از أ، سیاسي و اجتماعي كهه همگهي متهيشخص  یها، توجه فزاینده به ارزشيو شغل  يحصیلت

ولي   .رساندميبه درک جدیدی از هویت خود  را  رشد شناختي و شناخت اجتماعي اوست، نوجوان  

اصولي   یریكارگبهجسمي، رواني و اجتماعي نیازمند فراگیری و    ازنظردهي شخصیت سالم  سامان

و پیوسته در حال رشد و تكامل است كهه   گرفتهشكلجربیات و دانش بشری  اس تاست كه بر اس

 شود.بسیار از آن یاد مي 1های زندگي”امروزه تحت عنوان “مهارت

 يگیرند كه زنهدگافراد یاد مي ،آنها ی مداومریكارگبهو  و تمرین ی زندگيهابا آموزش مهارت

مقابلهه  ،ي، همدليدر اجزاء آن )خودآگاه افتنتبحر یتوان با مي  هاست ك  يصحیح یک مهارت كل

 . افتی و ...( به احساس رضایت و آرامش دست يمنف یهابا هیجان

دست یهافتن ها و دهي به نگرشتوان از طریق آموزش باهدف شكلهای زندگي را ميمهارت

برد كهار ال كهرد و از اثهراتبهنسازی فرصت برای پیشرفت فهرد دو سر آخر فراهم  هابه توانمندی

، ياز مشكالت روانه  یو همچنین پیشگیر  يو جسم  يافزایش سالمت روان  در  يزندگ  یهامهارت

رتقهاء با مشكالت، رفتار مثبت و كارآمد را در آنان ا  یقدرت سازگارو    سود برد  يو اجتماع  یرفتار

  یها تلیئومه وارد نمایند مسدصبدون اینكه به خود یا دیگران    خواهند بودقادر  داد. در این صورت  

 و بدانند  خود را بپذیرند و در برابر مسائل و مشكالت به شكل مؤثر عمل نمایند  ياجتماع  فردی و

 (.WHO, 1989). مهارت و هنر استیک  بخشزندگي سالم و لذتمندی از یک بهره كه

 

 
1 Life Skills 
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 در ارتقاء سالمت  ینقش خودکارآمد

منتشر شهد،  1977ا كه در سال ر  2اآلبرت بندور  1”مدیآركا-خود“بسیاری از روانشناسان مقاله  

  كنند.تلقي مي 90و  80های شناسي در دههنقطه عطفي در روان

ها و مقاالت دیگری نیهز شهرح و بسهط یافهت، نظریهه بندورا در این مقاله كه بعدها در كتاب

ی خهود در اههاعتقهاد فهرد بهه قابلیت“را مطرح كرده اسهت كهه بهه گفتهه وی،    ”خودكارآمدی“

ی خههویش در شههرایط و بههرای اداره ازیههن هههای مههوردفعالیت رشههته کیههانجههام  هي ودسههازمان

 ”های مختلف است.وضعیت

های ها و برنامههیافتهه، ایهده  قهوی و فكهر سهازمان  یهازهیانگ  در دنیای امروز، انساني كه با

ن میهزان از هما  دنبال نماید، به  و  يبینپیش،  نگریریزی و نتایج آنها را با آیندهتری را پيمنسجم

رضایتمندی و احساس ارزشمندی  حال نیع تر خواهد داشت و درها به دور و عملكرد موفقآسیب

كه همیشه كاركرد خویش را بررسهي و نظهارت   است  مرور آموختهچراكه به  ،را تجربه خواهد كرد

مهدی در كارآج بهه بهاور خودمنهت  دونوبه خه  كه این امر به  ،كرده و خطاهای خود را اصالح نماید

 شود. زندگي مي

از میهان راهكارههایي كهه و    و اساسي اسهت  كلیدی  ،بدیلای بيباور به خودكارآمدی سرمایه

از باورههای مبتنهي بهر  ثرترؤبهرد ههیف فرآینهدی مهبههره مي  اشيانسان برای تدبیر امور زنهدگ

 خودكارآمدی نیست.

هه با مشكالت و مدیریت موانهع و مواجهای فرد را در  زهیگها و انخودكارآمدی، اهداف، آرمان

الشهعاع قهرار ثری تحتؤطور مهمیان برداشهتن آنهها، بهه گیری درست و به هنگام برای ازتصمیم

 دهد.مي

 اینكهه چقهدر در   ههایش وهای خودكارآمدی، در ارزیابي شهخص از توانایيعالوه بر این، باور

 كننده است. تواند موفق باشد تعیینيلي منع احتماشدن از موا ها و یا دوربهره بردن از فرصت

 
1 Self-Efficacy 

2 Albert Bandura 
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رواني و   یفشارهااین باورها، كیفیت زندگي عاطفي را نیز ارتقاء داده و با ضعف آن، فرد تحت

 .ردیگيدر معرض افسردگي قرارم

در  یيگیهرد تهأثیر بسهزانوع رفتاری كه نوجوان در مواجهه با محیط اطراف خود در پهیش مي

نفس او  به هایي كه اعتمادروش یریكارگارد . ابراز وجود سازنده و بهنش دباط با همساالارت  هونح

منفعل بودن و   یجاگیرد كه بهكند و او یاد ميرا به هنگام رویارویي با فشار همساالن تقویت مي

.های پیش رو بپردازدیا پرخاشگری و تحمل فشارهای رواني چگونه به مدیریت درست تنش

 ی خودکارآمدی هستند:س قوافرادی که دارای ح

نگرند.ها غلبه كرد، ميآن بر باید كه مشكالتيصورت به بر انگیز چالش مسائل به •

.دهندمي نشان دارند مشاركت هاآن در كه هایيفعالیت به تریعمیق عالقه •

 .كنندمي حس هایشانفعالیت و عالیق به نسبت بیشتری تعهد •

 . شوندمي یرهچ دینومی و یأس حس بر تعسربه •

کسانی که حس خودکارآمدی ضعیفی دارند:

 كنند.برانگیز اجتناب ميچالش كارهای از •

  هاست.آن قابلیت و توانایي حد از خارج، مشكل وظایف و شرایط كه دارند عقیده •

 .كنندمي تمركز منفي نتایج و شخصي هایناكامي روی بر •

.1دهندمي دست از را شانشخصي هایتوانایي و اهیتقابل به نسبت خود دااعتمسرعت به •

”گفتن نه“آموزش  

داند و با آنها هویهت نوجوان ممكن است از طرف گروه همتا كه خود را متعلق به آن گروه مي

در جههت  همساالن معمهوالً فشار قرار گیرد. فشاریابد و احساس یكي بودن با آنها دارد، تحتمي

 شود.بر نوجوان اعمال مي ،ها برای همگامي با گروهرزشو ا ق، رفتارر در اخالییتغ

بهه آن دسهت   ،تواند با آموزشهایي است كه نوجوان ميیكي از توانمندی  ”گفتن نه“  مهارت

گیری در یابد. نوجواني كه دارای چنین مهارتي است قادر خواهد بود حق انتخاب آگاهانه و تصمیم

1۹۹۴بندورا  1
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توانهد از ایهن برای خود محفوظ داشته و مي افتهین رشد  انساعنوان یک  ي را بهگدامور مختلف زن

كنهد از قبیهل مهارت در جهت پیشگیری از گرفتاری در دام خطرات بسیاری كهه او را تهدیهد مي

ی مهواد اعتیهادآور، یها جلهوگیری از مورد تعرض و سوءاستفاده قرار گرفتن و یا افتهادن در ورطهه

 .ستفاده كندرواني ا وهای جسمي آسیب

 يراحتو بهه  سهتیای نبه گروه همساالن در اغلب اوقهات كهار سهاده  ”گفتن نه“ای نوجوانبر

های آنان برای انجام كاری مقاومت نماید و از طرفهي او ها و دعوتتواند در مقابل درخواستنمي

 خهود در سرنوشهت رهای پیچیده و اتخاذ تصمیمات مهم و بسهیار تأثیرگهذادائم مواجه با موقعیت

گیری در مواجهه با تشویق و ترغیب همساالن به استعمال دخانیهات و یها مصهرف میم. تصاست

هایي اسهت گیریاز تصمیم نمونه هائي، تنها ياجتماع مشروبات الكلي و یا اقدام به رفتارهای ضد

 كه یک نوجوان باید انجام بدهد.

الن یها مهورد همسهاطرد شدن از گهروه    ایترس از دست دادن دوستان، ترس از نگاه سرد و  

در مقابهل   ”هگفتن ن ه”نفس و شهامت، مانع از  به  همراه با پایین بودن اعتماد  ،تمسخر قرار گرفتن

اندازند. اینجاست كه آمهوزش ایهن مههارت در هایي است كه آینده او را به مخاطره ميدرخواست

توانهد راهگشها مي مثبت شخصیت نوجوان  یهانفس و تمركز بر روی جنبه  به  كنار تقویت اعتماد

 باشد.

گفتن به نوجوان و اینكه چگونه و در كجا از ایهن مههارت اسهتفاده كنهد امهری   ”هن “آموزش  

ر است و احتیاج به تمرین و ممارست دارد. بخصوص اگر فرد دارای شخصهیتي ب   تدریجي و زمان

كه در مقابهل   باشدیا ازجمله كساني    دنمند است به هر كه بتواند كمک كباشد كه صادقانه عالقه

 كند.رد درخواست كمک دیگران، احساس گناه مي

 :”نه“های گفتن روش

 امتناع مؤدبانه-1

 ”نه متشكرم” “توانم برای شما یک نوشیدني تهیه كنم؟آیا من مي“

 بیان دلیل -2



  /های زندگی مهارت 

 ”پزشكم گفته سیگار نكشم“یا  ”من سیگار دوست ندارم“ ”با یک سیگار چطوری؟“

 ”هن”دور شدن و گفتن-3

 شانه انداختن-4

 مطرح كردن كار دیگر-5

 ”دهم اینجا بمانم و تلویزیون نگاه كنممن ترجیح مي“ ”بریم باال به اطاق من“

 فشار معكوس-6

 ”چرا فقط من به شما بگویم“

 اجتناب از وضعیت-7

 ”مانممن نزدیک غذاخوری منتظر شما مي“

برای انجام كاری كه دوست ندارد   ،يایه  و یا در موقعیت  یدداند كه از طریق افرااگر فرد مي

 قرار گرفتن در آن شرایط اجتناب كند. فشار قرار خواهد گرفت، باید ازتحت

 استفاده از قدرت جمع-8

هایي كه افكهار كنند و اجتناب از حضور در جمعهایي كه از او حمایت ميقرار گرفتن در جمع 

 شود.ه خود ميار و اعمالشان موجب تزلزل در

 به احساس خود  ءتنااع-9

 ”.من از انجام این كار احساس خوبي ندارم“

اشاره كردیم یكي از دالیل سختي امتناع از خواسته گروه همساالن،   نیازاشیطور كه پهمان

ترس از دست دادن دوستان است و حال اینكه نوجهوان بهتهر اسهت بها خهود بیاندیشهد كهه اگهر 

ورزنهد و بهه افكهار و تمهایالت و حهریم صهرار مياو اكاری برخالف میل    مادوستانش كه بر انج

 تر باشد.دوستاني مطلوب نیچننیبسا از دست دادن اگذارند، چهشخصي او احترام نمي

 آمیز در مواجهه با تعارضاتاندیشی مسالمتآموزش چاره

آمیز بهرای حهل تممسهال راهکیه افتنیه  درمنهدی  های زندگي، توانترین مهارتیكي از مهم

 ها است.ها و تنشیریدرگ
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هها، احساسهات و یها اههداف بهین فعالیتدر آن،  هر وضعیتي است كهه    رندهیدربرگ  ”تعارض“

تعارض ممكن است درون یک فرد و یا بهین دو یها چنهد نفهر و یها بهین   دهد.ناسازگاری رخ مي

 های مختلف از مردم اتفاق افتد.گروه

صهورت فیزیكهي و بها تهدید و یا به  ام واتهمحكومیت لفظي،    قممكن است از طری  ”منازعه“

 اعمال خشونت به شخص یا اموال او واقع شود. 

و در قالهب اجتنهاب و انكهار از آن فهرد یها   مانهدهيها نیز ممكن است ابراز نشهده باقدرگیری

 موقعیت بروز پیدا كند.

 جههموا آن بها كهه عاتيوضهمو طهرح بها آموزشي  –  توان نوجوان را در فضاهای كارگاهيمي

 حل به تواندمي چطور كه آموخت او به  و  ساخت  توانمند  هامهارت  تكرار  و  تمرین  طریق  از  ست،ه

 آمهوزاندانش از یكهي نمهایش، قالهب در  مثال،  برای.  نماید  اقدام  خشونت  بدون  منازعاتفصل    و

 ،كنهد. در پایهانمي  زترین روش بها آن مقابلههآمیمسهالمت  اتخهاذ  بها  دیگری  و  كرده  تنش  ایجاد

 ، سهپس نمهایش بهاردیگيقرارم يآموزان حاضر ارائه و موردبررسهای مختلف توسط دانشحلراه

آمهوزان بهتهرین راهكهار شود تا بها قضهاوت و ارزیهابي خهود دانشجدید تكرار مي  یهاتیشخص

 برگزیده شود.

توان به آنها اشاره كرد:كارهایي كه ميازجمله راه

.عهمنازطرف به خاطر ردگيزآ عامل بیان •

(فعال دادن گوش. )مقابل طرف نظرات نقطه به فرادادن گوش •

 .دیگران احساس درک در سعي •

 .مصالحه برای تالش •

 .منازعه صحنه از شدن دور •

 .خود بر تسلط و كشیدن عمیق نفس و كردن مكث •

 .ناسزاگویي از پرهیز •

 دن صدا.ربآرامش سخن گفتن و پرهیز از باال  با •

 .نقدپذیری روحیه تقویت و انتقاد از استقبال •
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 .معلم و بستگان مادر، پدر، از گرفتنیاری •

ها و در مدیریت تنش و درگیری باید نقاط قوت و ضعف شناسایي و تفكیهک شهوند، فرصهت

 تهدیدها تشخیص داده شوند.

ر و نفس بیشتاعتمادبه  اهای زندگي بآنچه مسلم است آدمي متناسب با میزان تسلط بر مهارت

های مختلف، عامل تنش و درگیری را مدیریت نماید.تواند در برخورد با موقعیتبهتر مي

ثر دارای سه ویژگي است:ؤصورت مثبت و مبه ”حل تعارض“

 .است زیآمخشونت ریغ •

شود.توجه مي ،هرابطدر آن  مانده مغفول مهم نیازهای به •

 .یابدمي دبهبو درگیر، طرفین روابط •

های سازنده و مثبت آن یعني پي بردن به نیازهای مهم ارض، دستیابي به جنبهل تعهدف از ح

ب تعهارض و خهرّهای مُجنبهه  یجاطرف مقابل درگیری و همچنین دستیابي به بهبود روابهط بهه

 اقدام به خشونت و بدتر كردن روابط است. گریديعبارتمنازعه، به

ست و بدون تعارض، ركود وجود خواههد گي اطبیعي از زند  دی واعبخشي    ،درگیری و منازعه

كسب مهارت حل درسهت آن اسهت. بهدیهي اسهت كهه رفهع   تر از آن آموزش وداشت. ولي مهم

 یریكارگپذیر نیست و ممكن است نیازمند بههای مختلف با یک شیوه امكانتعارضات در موقعیت

تجربهه و مهورد اعتمهاد،  بهاین، اوران اماده از مشفتها باشد. اسای از روشروشي دیگر یا مجموعه

، مراجعه به نیآفرپذیری، دوری و اجتناب از موقعیت تنش  ، مصالحه كردن، انتقاديمساع  کیتشر

 كاربست.ه توان بهایي است كه ميقبول طرفین باشد ازجمله راه فردی كه مورد

خهاص روش در آن موقعیت    وكلید حل تعارض موفق آن است كه هوشمندانه، بهترین شیوه  

محهدود در یهک یها دو سهبک نكننهد،   ،خهود را در حهل تعهارض  ،انتخاب شود و طرفین تعارض

شود.   زیآمخشونت  ریمنتج به نتایج غ  ،مهارت و زیركي  های حل تعارض را گسترش داده تا باگزینه



 /های زندگی مهارت 

مدیریت تمایالت جنسی

وجوان در بدن كه ناست  يتوجه قابل تاترین ویژگي نوجواني تجربه دوران بلوغ و تغییراصلي

كند. او در حال سپری تعامل با محیط اطرافش تجربه مي  خود توأم با تغییرات رواني، عاطفي و در

ای طبیعي از زندگي خویش است. دوراني كه احسهاس متفهاوت و كشهش نسهبت بهه كردن دوره

ر طوهشهده، به  در آن واقهع  یابد. نوجوان به اقتضای مقطع سهني كههجنس مخالف را در خود مي

شهود، از گردد و نسبت به موضوعات جنسي كنجكهاو ميهای جنسي در او فعال ميطبیعي انگیزه

یابهد. در طرفي خود را برای فعالیت جنسي توانا و از طرف دیگر از نتایج متعاقب آن هراسهان مي

بها وی همهراه   شاگیرد. هویتي كهه در طهول زنهدگياین مقطع هویت جنسي نوجوان شكل مي

 و و روابط فردی، خانوادگي و اجتمهاعي او را تحهت تهأثیر قهرار خواههد داد و در فهراز  بود  خواهد

گری خواهد نمود. ایهن هویهت تحهت تهأثیر عوامهل های مختلف جلوهزندگي به شكل  یفرودها

نوان عها و جنسهیت او بههمتعددی است. تمایالت جنسي فرد متأثر و انعكاسي از اعتقادات، ارزش

 پسر است.یک  یا یک دختر و

جانبه شخصیتي او، فراهم نمودن اهتمام بر تربیت نوجوان از سنین پایین با تأكید بر رشد همه

شرایط و فضای مناسب برای دستیابي به آگاهي و شناخت علمي در مورد مراحل رشد و پاسخ بهه 

 ی مهدیریت تمهایالت واههی وی در مورد تمایالت جنسهي و آمهوزش روشسؤاالت كنجكاوانه

و  هههاينگرانآوردش دور مانههدن از دل ین و ممارسههت و نهادینههه كههردن ایههن توانمنههدی، رهتمههر

نتیجه  ه وهای خاص این دوره و محفوظ ماندن سالمت جسم و روان در حال و آینده بوداضطراب

كهه   يسهاز سالمت جنسهي برخهوردار اسهت. سهالمت جنفردی خواهد بود كه    ،تربیتي  نیچننیا

اند همانند:به برخي از مصادیق رفتارهای مرتبط با آن اشاره نموده صینگروهي از متخص

 .دارد رضایت احساس خویش بدن از •

 دیهتول  شهامل  فقهط  كه  است  جنسي  رشد  انسان  تحول  و  رشد  فرایند  از  بخشي  كه  دارد  باور  •

شود.و تجربه رابطه جنسي تناسلي نمي مثل

.كندمي رفتار ماراحت با جنس دو هر با •
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 .كندمي بیان مناسب شیوه به را اشعالقه و عشق •

 . دارد را رابطه یک حفظ و برقراری توانایي •

 .كندمي زندگي آنها با منطبق و شناسدمي را هایشارزش •

 د.گیرمي عهده به را خویش زندگي مسئولیت •

 .دارد اعتقاد نآ به كه است یيهاارزش با مطابق او جنسي تمایالت ابراز •

 آسیب  دیگران  یا  خود  به  كه  رفتارهایي  و  شودمي  رابطه  شدن  غني  باعث  كه  فتارهایير  نیب  •

 .است قائل تمایز زندمي

 . كندنمي جنسيسوءاستفاده  •

 مختلف وجود دارد. یهاود در فرهنگموج ایكلیشه جنسي باورهای به نقّادانه رویكرد •

 چهه  هر  را  مشكالت  تا  كندمي  جعهمرا  امر  متخصصین  به  خود  سالمت  كنترل  جهت  پیوسته  •

 .نماید درمان و شناسایي زودتر

 كنتهرل  ههایروش  از  و  داشهته  كهافي  اطالعات  آن  احتمالي  عوارض  و  بارداری  با  ارتباط  در  •

 كند.با بارداری ناخواسته استفاده مي مقابله برایمؤثر  ایشیوه به موالید

ن، از ثمهراتش ه آا دست یافتن بهان بنوجوان و جو  است كه  مهارتي  ،مدیریت تمایالت جنسي

تنها در این دوره بلكه در تمامي دوران زندگي بهره خواهد برد. نبود چنهین مههارتي عهالوه بهر نه

تهدید سالمت جسمي و رواني فرد، ابعاد مختلف زندگي او، اعم از خانوادگي، تحصیلي، اجتماعي و 

علهل ذیری خواهد داشت. این پیامدها بهه  ناپجبرانو پیامدهای    هدالشعاع قرار دااقتصادی را تحت

در مهورد دختهران توانهد  ميدر تمامي جوامع    و ...  فرهنگي  ،رواني  ،جسمي  دالیل  ازجملهمختلف  

 .باشدبارتر و فاجعه ترقیبسیار عم
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 2و رفتارهای پرخطر جنسی 1مدیریت تمایالت پرخطر

ای از فعالیت و سبک گونه“له:  است. ازجم  شده  فیرعهای مختلف ترفتارهای پرخطر به شكل

های ویژه، بیماری و دهد كه در معرض وضعیترفتارهایي كه فرد را در موقعیتي قرار مي و  زندگي

 ”.گیردیا آسیب قرار 

، گردانرفتارهای پرخطر، اشاره به رفتارهایي از قبیل سیگار كشیدن، مصرف الكل و مواد روان

 دهنگام دارد.ي زوو فعالیت جنس نشده تروابط جنسي محافظ

سهالمت جنسهي  ژهیوای از والدین زماني به فرزندان خود در مورد رفتارههای پرخطهر بههعده

دیگر ذهن نوجوان انباشته از  كهيشوند درحالدهند كه به رفتار آنها مشكوک مياطالعات ارائه مي

 عمومهاً بهر وو غیهر معت  يرعلمهیغ  عهایي است كه به شكل درست و یها نادرسهت از منهابدانسته

 ناشناخته به دست آورده و یا در معرض آن قرارگرفته است.

خصهوص رفتارههای پرخطهر هنجار و پرخطهر به به آگاهي و دانش از رفتارهای به هنجار و نا

 مهم برای محافظت از سالمتي جسمي و رواني و اجتماعي اسهت، ولهي لزومهاً  شرطشیجنسي، پ

 ژهیوها بههثر نوجهوان را در مقابهل خطهرات و آسهیبر مهؤطوبهه  یيتنهات بههاعداشتن این اطال

و   يذكر شد مههارت خهودكنترل  طور كه قبالًنماید و همانرفتارهای جنسي پرخطر محافظت نمي

ن، بسیار حائز اهمیت است. ه آادانه و ارزیابي دقیق پیامدهای هر تصمیم قبل از پرداختن بتفكر نقّ

ه احتمال فعالیت جنسي زودهنگام و رفتارههای جنسهي ست كبه اثبات رسیده ا  دددر مطالعات متع

رفتارههایي كهه نوجهوان و جهوان را در  ؛آمیز در میان افراد ناآگاه و ناكارآمد بیشهتر اسهتمخاطره

های منتقله از و دیگر بیماری ((HIV 3با ویروس نقص ایمني انساني  معرض خطر ابتال به عفونت

 سته قرار خواهد داد.اخواهای نو حاملگي  4Ds)T(S طریق جنسي

 

 
1 Management of high-risk tendencies 

2 Risky sexual behaviors 

3 HIV (Human immune deficiency virus) 

4 STDs (Sexully transmitted diseases) 
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 های زندگیکاوش و کشف مهارت

در ابعهاد   یآمیز نیازمند برخورداری از آرامهش، سهالمت و كارآمهدانسان برای زندگي موفقیت

ها، جسمي و رواني است. ولي تغییرات سریع اجتماعي و فرهنگي، تغییر و تحول در ساختار خانواده

قشر نوجهوان و  ژهیوها بهها، انسانگي و تنوع رسانهستردارتباطات انساني، گ پیچیدگي و گسترش

رو كرده است. مقابله مؤثر بها ایهن فشهارها و ها و فشارهای رواني متعددی روبهجوان را با چالش

افهراد را در   ،ههاهها و توانایيهای روحي و رواني است. فقدان این مهارتها نیازمند توانایيچالش

پذیر نموده و آنها را در معرض انواع اختالالت رواني، اجتماعي یبت آسالبا مسائل و مشك  ههمواج

نظهر   را از  يهای فراوانهدهد. مقابله با این مشكالت در سطوح مختلهف هزینههو رفتاری قرار مي

 نیروی انساني و مالي بر جامعه تحمیل خواهد كرد.

چههار سهطح  .اسهت آن وعآسیب قبل از وقه ایوجود آمدن بیماری  ه  پیشگیری، جلوگیری از ب

است. پیشگیری ابتدایي، پیشگیری نوع اول، دوم و سوم. بدیهي است   شدهفیبرای پیشگیری تعر

های پرخطر در مراحل ابتهدایي و سهطح كه هرچقدر اقدامات پیشگیرانه در سطح همگاني و گروه

بهه  توجههبها تهر خواههد بهود. مكبهر فهرد و جامعهه    شدهلیهای تحمتر صورت گیرد هزینهپایین

های مالي و انساني سنگین در سطوح پیشگیری باالتر یعنهي پیشهگیری سهطح دو و سهه، هزینه

تمام كوشش و توجه خود را حول   ه اندنظران و متخصصان حیطه بهداشت جهان سعي كردصاحب

های برنامهه  ساهای پیشگیرانه در سطح ابتدایي و اول متمركز سازند، بر همهین اسهمحور برنامه

منظور ارتقاء بهداشهت روان و پیشهگیری از به  ”های زندگيآموزش مهارت“وسوم به  ری مپیشگی

كه در سطح   شدهي( طراح(WHOاجتماعي از سوی سازمان بهداشت جهاني    -های روانيآسیب

 . ردیگيم استفاده قرار وسیع در كشورهای جهان مورد

طور خالصه توان بهولي مياست شده في ارائهمختل فتعاری ” 1های زندگيآموزش مهارت“از 

اجتماعي را  - های روانيو تقویت مهارت  یریكارگهایي است كه بهبیان كرد كه آموزش  گونهنیا

 
1 Life skills education is designed to facilitate the practice and Reinforcement of 

psychosocial skills in a culturally and developmentally appropriate way; it contributes to 

the promotion of personal and social development, the prevention of health and social  

problems, and the protection of human rights 



  /های زندگی مهارت 

كنهد نظهر قهرار داده و تسههیل ميّّهای فرهنگي و متناسب بها سهطح توسهعه جامعهه مهداز راه

ز مشكالت فردی و ری او اجتماعي، پیشگی  یدها موجب رشد و تكامل فراین آموزش  كهینحوبه

 و حفظ حقوق انساني فرد گردد.  اجتماعي

هایي است كه قدرت سازگاری مثبت و كارآمد ای از توانایيهای زندگي شامل مجموعهمهارت

شود بدون اینكه به خود و یها دیگهران صهدمه بزنهد يشخص قادر م ،جهیدرنت  ؛دهدرا افزایش مي

ها و مشكالت روزانه زندگي بهه بپذیرد و با چالش  د رانقش اجتماعي خوبه    طمربو  یهاتیمسئول

 رو شود.بهشكل مؤثر رو

های هوشهي و ها و توانمنهدیهای زندگي را در استفاده از ظرفیتمحققان تأثیر مثبت مهارت

، سفناتكایي، خودكارآمدی و اعتمادبهه  آمیز، افزایش خودخشونت  یشناختي، پیشگیری از رفتارها

عنوان ها بهاند. این مهارتاجتماعي را مورد تأیید قرار داده  -  های روانيتوانایيایر  ارتباط مؤثر و س

 های فردی و اجتماعي مورد تأكید بوده است. روش عام پیشگیری از آسیب

شود، نگرش فرد ياثر تمرین و تكرار حاصل م  كه بر  يهای زندگآمیز مهارتیادگیری موفقیت

دهد، عالوه بر این، نگرش دیگهران را يمثبت تحت تأثیر قرار م  طورد خود و دیگران بهرورا در م

)تغییر نگرش خود و دیگران( ارتقای بهداشهت   هیدهد و این اصل دوسونیز در مورد فرد تغییر مي

 بخشد.روان را شتابي دوچندان مي

 ها:مهارت

 1خودآگاهی

هها و ها، ناتوانيوانایيت ،اهنه شخص از احساسانبیخودآگاهي به معنای شناخت صحیح و واقع

هها و انتظهارات، عوامهل ها، ارزشهای خهود و همچنهین آگهاهي از حقهوق و مسهئولیتیا ضعف

 كننده حس مثبت یا منفي در خود است.ایجاد

 
1 Self-awareness 
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شود فرد صادقانه با خود و محیط اطهرافش مواجهه شهود و رشد و ارتقاء خودآگاهي موجب مي

بیروني گردیده و بتواند روابهط اجتمهاعي و روابهط بهین   ني وض و ناسازگاری دروراكمتر دچار تع

 برقرار نماید.  یافردی مؤثر و همدالنه

  1همدلی 

های دیگهر و نیازهها و همدلي به عبارت ساده یعني فرد بتوانهد احساسهات و عواطهف انسهان

بهه یهد. آن وضهعیت، درک نما نشدن در آن شرایط و تجربه نمهود های آنها را بدون واقعنگراني

 آنهها  شرفتیمند به برقراری ارتباط با آنها باشد و برای رشد و پدیگران احترام قائل باشد و عالقه

ای كلیدی از هوش هیجهاني افهراد اسهت كهه همراهي و مساعدت داشته باشد. این توانایي، نكته

 نماید.ایشان را در برقراری ارتباط موفق و مؤثر توانمند مي

 2ارتباط مؤثر

های نهفتهه در ورای تفراتر از تبادل اطالعات است. ارتباط یعني درک هیجان و نیّطات  ارتبا

تنها بهرای درک شود. ارتباط مؤثر مسیری دوطرفه است. ایهن ارتبهاط، نههاطالعاتي كه تبادل مي

ر كهه د ي اسهتكند، بلكه گوش دادن و فهمیدن احساس و نیتّدقیق آن چیزی كه كسي بیان مي

برای شنیده شدن و درک متقابهل توسهط دیگهران   متقابالً  طورنیدارد و هم  قرارورای آن سخن  

ها است كه شامل ارتباط غیركالمي، خوب گوش دادن، ای از توانمندیاست. ارتباط مؤثر مجموعه

مدیریت هیجان در لحظه، توانایي ایجاد ارتباط مستحكم و داشتن ظرفیت تشخیص احساسهات و 

كند. ارتباط مؤثر مثل چسبي است كه فرد با او رابطه برقرار مي  یگریهای خود و شخص دناجهی

ی كارگروهي تر كرده و موجب بهبود روحیهتر و مستحكماست كه ارتباط فرد را با دیگران عمیق

 فهرد را حتهي در شهرایطي كهه وسازی و توانایي حل مسئله بسیار مهؤثر اسهت. بوده و در تصمیم

یا زماني كه مشكالتي جدی در آن ارتباط وجود دارد، بدون ایجاد   كند،ی منفي دریافت مياهپیام

 سازد.دار شدن اعتماد متقابل، در استمرار ارتباط با دیگران توانمند مياختالف و خدشه

 
1 Empathy 

2 Effective communication 
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بكار بست، و ایهن   يدرستارتباط مؤثر مهارتي است كه باید آن را یاد گرفت و سپس آن را به 

صورت خودجوش و با تا آنجا كه فرد بتواند از این مهارت به  ؛تم اسآموزش و تمرین مداو  نیازمند

 برداری نماید.طور محكم و شفاف، در ارتباطات خویش با دیگران بهرهكنترل فشارهای رواني و به

توان بهه مهوارد زیهر اشهاره دهند مياز موانعي كه ارتباطات بین فردی را تحت تأثیر قرار مي 

 : دونم

ههای كه موجب عدم درک صهحیح پیام  1جانات خارج از كنترلو هیفشارهای رواني   •

 گردند. طرف مقابل ميغیرمعمول به یهادیگران و ارسال پیام

 برداشت و تضعیف و یا قطع ارتباط گردد.  كه ممكن است منجر به سوء 2عدم تمركز •

مكهن شود كه مآورده مي نمتضاد با آن چیزی كه به زبا  3استفاده از زبان غیركالمي •

 صداقتي گوینده تعبیر شود. است به بي

همانند احتراز از ارتباط چشهمي بها مخاطهب،   4های غیركالمي منفياستفاده از زبان •

 های دفاعي واضربه زدن بر روی پا و یا حركات مشابه كه سمت مقابل را به واكنش

مهي و ركالصورت كالمهي و غیبه كند تا بتواند. این توانایي به فرد كمک ميدارديم

ههای ها، نیازهها و هیجانمتناسب بافرهنگ جامعه و موقعیت، نظرها، عقاید، خواسته

خود را ابراز و به هنگام نیاز، حتي بتواند از دیگهران درخواسهت كمهک و راهنمهایي 

نماید. مهارت تقاضای كمک و راهنمایي از دیگران، در مواقهع ضهروری، از عوامهل 

 طه سالم است.بامهم یک ر

 ۵ری مؤثرگیمتصمی

ست، كه در طي آن، یهک انتخهاب منطقهي از میهان ا  گیری بیانگر روند فكریمهارت تصمیم

 گردد.پذیر ميهای پیش رو امكانگزینه

 
1 Stress and emotion out of control  

2 Lack of focus 

3 Non-verbal language 

4 Negative non-verbal languages 

5 Effective decision making 
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طهور گرفته و به انجام رسهد. اینمرحله و در طول زمان شكلبهگیری مؤثر، باید مرحلهتصمیم

گیری درسهت ای خوب بگیرد. تصهمیمهیمتصمیم بگیرد كه تصم  نیست كه فرد صبح بلند شود و

كهار بسهتن ایهن ه  به  در  تهالش  مبتني بر اصولي است كه فرد با یهادگیری و آمهوزش، تمهرین و

گیری منطقهي را راه تصمیم  گرید  عبارت  . بهردیگيگیری قرارمدر مسیر درست تصمیم  ،هامهارت

 .استنشده  ناختهرت شاین مها یكبارهی بسبرای ك برراهي میان. تاكنون ردیگيفرام

ههای فهردی باید مسئولیت پیامدهای ناشي از آن تصهمیم را بپهذیرد. چارچوب ندهریگ  میتصم

های تعریف و ترسیم نماید. واقعیت  يدرستگیری داشته باشد. اهداف خود را بهروشني برای تصمیم

نگرانهه در فكری آیندهبا تظر قرار دهد و  مدن  هبینانو واقع  يدرستثر در آن تصمیم را بهؤموجود و م

 گیری صحیح قدم بردارد.مسیر و راه تصمیم

پهذیری و تعهدیل و بافي، دودلي، عدم دفاع منطقي از یک تصمیم، فقدان قدرت انعطاف  خیال

ها، فقدان همهاهنگي و گذاریها متناسب با شرایط موجود، عدم شفافیت در هدفتصحیح تصمیم

ها، عجله یا های حاكم بر اندیشه فرد، پرداختن به حاشیهزشو ارشده  اهداف تعیین  ناهمخواني می

تواند منجر به از دست ثر بوده و ميؤگیری متوجه تصمیمهای قابلگیری، از آفتخیر در تصمیمأت

 شماری گردد.های بيفرصت دادن

و س أایجاد احساس ی ابگیری ضعیف و یا نادرست، همراه با شكست در نیل به اهداف تصمیم

 امیدی، بهداشت رواني فرد را مورد تهدید جدی قرار خواهد داد. نا

 1اقتفکر خلّ

مهارت فكر كردن اشاره به فرآیند شناختي دارد كه در طي آن فرد با فعالیت ذهني با اسهتفاده 

 يدهآوری، یهادآوری و بهازخواني و سهازماناز عناصری همانند تمركهز بهر روی موضهوع، جمهع

و ایجاد ارتباط و پیوند بین این اطالعات و ارزیابي نقاط مثبت و منفي و   لیتحلوهیاطالعات و تجز

 های جدیدی دست یابد. تواند تصمیمي اتخاذ و یا به ایدهتدوین آنها، مي

 
1 Creative thinking 
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طور تواننهد از آن بههها دارای درجاتي از مهارت فكر كردن هستند ولهي همهه نميهمه انسان

در طهول زمهان   ،گیری مهؤثرثر همانند مههارت تصهمیمؤن مفكر كرد  ند. مهارتنكثر استفاده  ؤم

طور كه در باال اشاره شد دارای اصول و مراحلي است یابد. همانگرفته و تكامل ميشكل  جیتدربه

 آنها منجر به توانمندی فكری فرد خواهد شد.  یریكارگكه آموزش و به

تر تفكهر همگهرا ت. به زبان سادهه استقسیم نمود 3همگرا و 2فكر را به انواع واگرا  1(گیل فورد)

ههای روش  یریكارگها از منهابع مختلهف و بها بههكه با به هم پیوستن داده  است  تفكری تحلیلي

و تنها در پي دست یافتن به یهک پاسهخ اسهت.  گیری استمنطقي به دنبال حل مسئله و تصمیم

تفكهر واگهرا یهک  ،ر مقابهلد د.شهومي در نظر گرفتهه  سیاه یا سفید  ،این نوع تفكر  گریدعبارتبه

مختلهف آن   یههاكند و سپس با نمایانهدن بخشمي  موضوع یا عنوان را به اجزاء مختلف تقسیم

 نجهایدر ا  ،های جدید دست پیدا كند. برخالف تفكهر همگهراحلهای بدیع و راهخواهد به ایدهمي

دارد و بهه همهین ود نهیک جواب درست وج  اًمشود و لزوهای متعدد به یک پرسش داده ميپاسخ

االت ؤجهت این نوع تفكر دارای مناطق خاكستری است. تفكر همگرا همانند پاسهخ دادن بهه سه

تفكر  كهيتواند داشته باشد درحالتستي در یک امتحان بوده كه فقط یک جواب درست یا غلط مي

عهین سهخ میهک پا ت كهه لزومهاًساواگرا شبیه پاسخ تشریحي و انشایي به یک سؤال در امتحان 

 های مختلف خواهد داشت.های متعدد به روشنداشته و پاسخ

ترین شهیوه هم تفكر واگرا و هم تفكر همگرا نقش اساسي دارند. ولهي متهداول  ،در ساخت ذهني

پهذیرتر، اقیت بر اساس میزان اندیشه واگرا است. هر چه تفكری انعطافگیری خلّسنجش و اندازه

فكر خهالق صهاحب  تر اسهت.اقخلّه  ،جهیدرنت  و  آن نیز بیشتر استایي  باشد واگر  ترالسیّ  كرتر وبِ

 اندیشد.ممكن برای غلبه بر آنها مي یهاحلبینند او به راهكه دیگران فقط موانع را مي یيدرجا

 یامتیاز یا برتری بر دیگهری نهدارد، ههردو خودی خود و به یيتنهااز این تفكرات به  کیفیه

های تركیبي از تفكر واگرا در ایجاد ایهده ،و خالقیت فكری ثر هستندی مؤدر یک فرآیند فكر  اهآن

 هاست.ترین آن ایدهمختلف و تفكر همگرا در انتخاب مناسب

 
1 Guilford 

2 Divergent 

3 Convergent 
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   1تفکر انتقادی

گراست كه با تیزبیني و دانش و بینش با ماهیت تحلیل  ينوعتفكر انتقادی، درواقع دستیابي به

پههردازد. ها بههه انتخههاب بهتههرین آنههها ميیهدهوت ابررسههي نقههاط ضههعف و قهه تفكهر اسههتداللي و

مهارت تفكر انتقادی، توانایي تحلیل اطالعات و تجارب اسهت. آمهوزش و تمهرین   گریدعبارتبه

كه پیوسته  نوجوان كنجكاو، با ذهني جستجوگر،  ژهیوفرد به  ،كنداین مهارت كمک مي  یریكارگبه

 درستي و نادرستيعظیمي از اطالعات، فارغ از حجم ها و  افكار و ایده  در معرض هجوم  يآسانو به

 خود كاشف راه درست باشد ،هاگرفتار آمدن و سرگردان شدن در این گرداب  یجاآنها قرار دارد به

هها و هها، نگرشو بتواند با درک صحیحي از مسائل اجتماعي و فرهنگي و تهأثیر آنهها بهر ارزش

 ید.یفا نمامسئول را ا ننقش یک انسا ،رفتارها

اق تولید مثال رویكرد تفكر خلّعنوانهایي با یكدیگر دارند بهاق و تفكر انتقادی تفاوتتفكر خلّ

 ست.ا هاتفكر انتقادی در پي یافتن بهترین ایده از میان انبوه ایده كهيهاست درحالایده

ه ه فهرد اجهازاسهت كهه به های معمولاش اندیشیدن در خارج از چارچوبتفكر خالقانه الزمه

دهد پا از مرزهای معمول فكر و خیال فراتر گذارد. در مرحله خالقیت، قضاوت و انتخاب مطرح مي

ها هر رغم این تفاوتگر دارد. عليكننده و انتخاب  یتفكر انتقادی ماهیتي داور  كهينیست. درحال

هي، دآگهاجمله مههارت خوي ازگدهای زننیاز بسیاری از مهارتدو نوع تفكر خالق و انتقادی پیش

 و ... هستند. فشارهای رواني گیری و حل مسئله، مدیریت هیجان و مدیریتارتباط مؤثر، تصمیم

 3مقابله بافشارهای روانی و 2مدیریت هیجان

های خاص خود را دارد كه برای آن مرحلهه از مشغوليها و دلهر مرحله از رشد انسان ویژگي

آنها برای خود فرد و اطرافیهانش موجهب  ح ازد. آگاهي و درک صحیوشرشد، طبیعي محسوب مي

آن دوره را سپری نماید. دوره نوجواني نیز از این امر   ،م با سالمتأتر و توخواهد شد تا هوشمندانه

 
1 Critical thinking 

2 Thrill management 

3 Coping with psychological pressures 
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مسائل  تر از. ضروری است نوجوان و والدین با آگاهي یافتن و درک بهتر و منسجمستین  يمستثن

های الزمه دسهت تر برای پرورش توانمندیقوییزه  انگ  هن مقطع سني بیاو موضوعات مرتبط با  

 یابند.

سهنش احتمهال دارد   فراخهورشود كهه بهه  هایي روبرو مينوجوان بسیاری از اوقات با موقعیت

دههد. كه او را در معرض آسیب قهرار مي  برخوردی احساسي و هیجاني با آن موضوع داشته باشد

های مل بهر روی پاسهخأانگیز با تت وسوسهوقعییک هیجان و یا یک م حال چنانچه در مواجهه با

ها بهترین و كم تواند به آن موضوع بدهد و ارزیابي فواید و پیامد هر یک از آن راهمختلفي كه مي

تهری داشهته باشهد . توانهایي شهناخت تر و ایمنترین شیوه را برگزیند و عملكرد سهنجیدهعارضه

شناسایي منابع فشارهای رواني و نحوه تأثیر آنهها   ،ردبر ف  و تأثیر آنها  يهای مختلف زندگهیجان

ریزی اصهولي بهرای روبهرو تشخیص علل مشكالت و ارزیابي دقیق آنها و برنامهه  بر رفتار انسان،

های حهل تعهارض، آشهنایي و شیوه  یریكارگشدن با آنها، درخواست كمک در مواقع ضروری، به

های غیرقابل تغییر یها های مقابله با موقعیتراه  یریكارگ، آموزش و بههربهره بردن از مراكز مشاو

ی آگاهانهه بها مسهائل تقویت قدرت مواجهه  (، طرد، انتقاد)همانند از دست دادن یک عزیزدشوار  

تواند نوجوان و آور ميها و شرایط اضطراببدون توسل به سوءمصرف مواد، حفظ آرامش در بحران

سزایي ایفا نماید. ه نمند و در حفظ سالمت روان او نقش بتوا  ،با فشارهای رواني  هجوان را در مقابل

 ”خهودكنترلي“قدر، برای تسلط بر خود یعني همان  نوجوان باالتر باشد    ”خودآگاهي“هرقدر سطح  

اذ بهترین تصمیم در ههر موقعیهت در در اتخّ  ی،توانمند  ” وتفكر انتقادی“تواناتر خواهد بود. البته  

ی محكهم بهرای پیشهگیری از اسهت، كهه همچهون سهدّ  روریمههارت خهودكنترلي ضه  یراستا

هها را سهازد تها هیجانفرد را قهادر ميو    كندهای مختلف زندگي عمل ميپذیری در عرصهآسیب

 های رواني را كنترل و یا به حداقل برساند.مدیریت و فشار يدرستبه

ات بهرای او حساسهكنترل افكهار و ا  و  یداركند كه خویشتننوجوان آگاه و هوشمند درک مي

بخش سالمتي اسهت . و سهرلوحه روش زنهدگي خهود ایهن عبهارت را قهرار بخش و تداوم  تیامن

زیرا این راه هوشمندانه برای محافظت از زندگي   ،داری را برگزیدممن پرهیز و خویشتن“دهد:  مي

 .”من است
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پرداختیم  ندگيهای زی مهارتریگراكبهخالصه در این فصل ما بر ضرورت یادگیری و   طوربه

ها وقتي منجر به تغییر رفتار خواهند شد كه به نقش ولي در خاتمه باید تأكید كرد كه این آموزش

ای وجود داشته باشد كهه در فصهل الگوسازی و نتایج مترتب بر هر نوع رفتار، توجه و عنایت ویژه

 های بعدی بدان پرداخته خواهد شد.

كهه از طریهق رههای جدیهد در انسهان، بیشهتر از آنرفتایهری  آموزش و فراگ  ،ابه اعتقاد بندور

 دهد.یادگیری مستقیم و كالسیک رخ دهد، از طریق الگوسازی از روی رفتارهای دیگران رخ مي

امهروز بهه یكههي از متهون كالسههیک “  عروسهک بوبههو“بها  60آزمهایش مشههور او در دهههه 

داد كهه ن فیلمي را نشهان مهيودكاها، به كه آزمایشلسشناسي بدل شده است، او در این سلروان

مربي مهدكودک، در حال كتک زدن عروسكي به نام بوبو بود. پس از تماشای فیلم، كودكهان در 

 زدند.طور مرتب همین عروسک را كتک ميضمن بازی خود، به

ه ویخهود را مطهرح كهرد و گفهت كهه ایهن شه  ”اییادگیری مشاهده“نظریه    بیترتنیاوی به

از طریهق   ژهیوهای یادگیری رفتاری است كه بههرترین و فراگیرترین روشمؤث  یادگیری، یكي از

 گیرند.هایي چون تلویزیون و سینما شكل ميرسانه

از مطالعهات   يكهیتمایز بین یادگیری و عملكرد از اهمیت زیادی برخوردار است. این تمایز در

 شده است: بندورا نشان داده

طور تصادفي به سه گروه تقسیم شدند. هر سه گروه به به  ر و پسرتعدادی دخت  شدر این آزمای

داد، یعنهي بهه یهک رفتار پرخاشهگرانه انجهام مهي  ”سرمشق“تماشای فیلمي پرداختند كه در آن  

زد. در فیلمي كه یكي از این سه گروه كودكان مشهاهده كردنهد، عروسک بزرگ مشت و لگد مي

در فیلم دیگری كه به گروه دوم نشهان   شد،شدت تنبیه ميیش بهاهسرمشق به خاطر پرخاشگری

اش به مقهدار زیهادی تقویهت دریافهت داده شد، بازیگر یا سرمشق برای انجام اعمال پرخاشگرانه

كرد. در فیلمي كه گروه سوم )گروه شاهد( مشاهده كردند، پیامدهای پرخاشهگری بهرای الگهو مي

كهرد نهه تنبیهه نه تقویهت كسهب مياش  رفتار پرخاشگرانه  یاخنثي بود، یعني الگو یا سرمشق بر

 شد.مي
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ها به عمل آمد: كودكاني كه شاهد تقویت رفتار سرمشق در آزمون رفتار تقلیدی كه از آزمودني

ی بیشتری از خود بودند، نسبت به كودكاني كه شاهد تنبیه رفتار سرمشق بودند، رفتار پرخاشگرانه

بهود،   شهده  تیهلمي بودند كهه در آن الگهو تقود فیتر كودكاني كه شاهقنشان دادند. به بیان دقی

 هیهحداكثر پرخاشگری را از خود نشان دادند، كودكاني كه شاهد فیلمي بودند كهه در آن الگهو تنب

بود، كمترین مقدار پرخاشگری را از خود بروز دادند و كودكاني كه شاهد فیلمي بودند كه در   شده

میزان پرخاشگری در حد وسط بین دو گروه دیگر قرار اظ حل گو خنثي بود، ازلاآن پیامدهای رفتار  

 داشتند.

آزمایش باال نشان داد كه الگوبرداری بر رفتار كسهاني كهه شهاهد رفتهار الگهو هسهتند تهأثیر 

 گذارد. مي

در قسمت بعدی آزمایش بالفاصله پس از آزمون مربوط به سنجش رفتار تقلیدی، كودكان هر 

رفتار بازیگر فیلم یا فرد سرمشق بها شهكالت تقویهت شهدند.   یشتربرای تكرار هر چه ب  سه گروه

به یک اندازه رفتار بازیگر فیلم را   های كودكان، همه آنان تقریباًهای اولیه بین گروهرغم تفاوتبه

 تقلید كردند.

ی بنهدورا نظریه آموزند. دربنابراین كودكان بدون انجام رفتار آشكار و دریافت تقویت، چیز مي

دهند ولهي بهر یهادگیری تنبیه نقش انگیزشي دارند و عملكرد فرد را تحت تأثیر قرار مي  یت وتقو

ی رفتار دیگران، رفتار مهورد از راه مشاهده  تأثیر ندارند. یعني یادگیرنده بدون نیاز به تقویت صرفاً

 آموزد.مشاهده را مي

ایج مختلهف رفتهار ه نتهدكان این آزمایش كهوكی  دهد كه همهی علمي نشان مياین یافته 

شان از آن رفتار یكسان بود نتایج مثبت و سرمشق را در فیلم مشاهده كرده بودند میزان یادگیری

تأثیر داشت، اما این نتهایج  دكنندهیمنفي رفتار سرمشق بر احتمال انجام رفتار از سوی كودكان تقل

 تأثیر بود.د بيیلبر یادگیری رفتار یا كسب رفتار از راه تق

عنوان ای را ساخته است كه بر یادگیری اجتماعي بها بر اساس موضع رفتارگرایانه، نظریهدورنب

ی الگهوبرداری، رابطهه  اساس فراگیری رفتار تأكید دارد. پهژوهش او بها تغییهر رفتهار، مخصوصهاً

 تنگاتنگي دارد.
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رفتهاری،   یراتن تهأثمل متقابهل بهیاعصورت تتوان بهبندورا معتقد است كه رفتار انسان را مي

شهناختي شناختي و محیطي، بهتر درک كرد. او با این ادعا بر نقش تأثیرات محیطي در رشد روان

 ی خودمان است.است كه محیط ما ساخته معتقد حالنیكند، اما درعتأكید مي

تعامهل  لصهانسهان حا يشناسان به نام معتقد است كه آگهاهیكي از روان  ”ویگوتسكي“البته  

سو خود فرد گیرد. در این تعامل از یکيط اوست و در جریان حل مسئله شكل ممحی  میان فرد و

دیگر فرهنگ و محیط اجتماعي اوست كهه توسهط   یشود و از سوياست كه فعاالنه وارد عمل م

 يموجود در آن فرهنگ به صورت  يعالمت  یهابزرگساالن و اطرافیان فرد با كمک زبان و سیستم

 د.گذارا بر او تأثیر ميیوپ

و  يترین آن، یک ساختار اجتماعترین تا پیچیدهاز دانش، از ساده  ي، هر نوعياز نظر ویگوتسك

 دارد. يفرهنگ

 ،تفكهر یهها، افكهار و روشيمههم زبهان یاز آن است كه ساختارها  يحاك  ينظریه ویگوتسك

ی اعضهابا    یمل درازمدت واعكند بلكه محصول تيتوسط یک كودک یا نوجوان رشد نم  مستقالً

 تر فرهنگ اوست.پیشرفته

بسهیار مههم اسهت، زیهرا عوامهل   يبنابراین نقش والدین، مدرسه و جامعهه در دوران نوجهوان

 يسهزایه  و انسجام هویت نوجهوان تهأثیر به  یگیردر رشد و شكل  ياجتماع  یو رفتارها  ياجتماع

ایفها  يجهوان دورهبزرگسهاالن را در  یاههتوانهد نقشيدارند. نوجوان با هویت كسب كرده خود م

 نماید. 

 ي اطالعات ی، الگوهايو اجتماع يشده باشند و والدین از نظر تربیتنوجوان باید حساب  یالگوها

 مهم را به نوجوانان ارائه بدهند تا آنها در این زمینه دچار مشكل نگردند. 
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 فصل دوم
 های منتقله از طریق جنسیعفونت ها وبیماری

 
(STDs&STIs) 
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  / جنسی از طریق یهای منتقلهها و عفونتبیماری 

 

 

 

 

 

 

 

 هد.رخ مي د در دنیا STIs)جنسي )در هر روز بیش از یک میلیون عفونت منتقله از طریق  -

میلیون عفونت جدید با یكي از این چهار عفونت منتقله   357مي شود هر سال    زده  تخمین  -

 از راه جنسي در دنیا اتفاق مي افتد: كالمیدیا، گونوره آ، سیفلیس، تریكومونیازیس.

میلیون نفهر در سهطح دنیها مبهتال بهه ویهروس ههرپس   500تخمین زده مي شود بیش از    -

 د.تبخال تناسلي( هستن سیمپلكس )ناقل

 ( هستند.Hpvمیلیون زن، مبتال به عفونت با ویروس پاپیلومای انساني ) 290بیش از  -

 HIVمثل تبخال تناسلي و سیفلیس خطر ابتالء به   STIs)جنسي )عفونت های منتقله از راه 

 را افزایش مي دهند.

ب موج  یم خفیفي دارند كهالبیشتر عفونت های منتقله از راه جنسي بدون عالمت بوده و یا ع

 شود.عدم تشخیص این عفونت ها مي

 است. STIs)های منتقله از طریق جنسي )علت اصلي نازایي در زنان و مردان عفونت -

 (STIs)های منتقله از طریهق جنسهي ها به علت عفونتپذیرش در بیمارستان  ٪40حدود    -

 است.

ویهروس نقهص   قهالور همهراه در انتكتافیک    STIs)های منتقله از طریق جنسي )عفونت  -

 هستند. B(HBV)و هپاتیت  (HIV)ایمني انساني

اضهافه   STIs)های منتقله از طریهق جنسهي )جدید به عفونت  یابتالمیلیون    333هرساله  -

 .شودمي



  / جنسی  از طریق یهای منتقلهها و عفونتبیماری  

هایي كه از طریق فعالیهت جنسهي منتقهل بیماری به  مبتال  متحدهاالتیامردم در    پنجمکی  -

 تند.سه( STDs) شوندمي

 10-24، در سهنین  STIs))  های منتقلهه از طریهق جنسهيعفونت  مبتالبه  راداف  چهارمکی  -

(teenageمي )باشند. 

هایي كهه از طریهق فعالیهت جنسهي مردم دنیا در مقاطعي از عمرشان به بیماری  چهارمکی  -

 شوند.( مبتال ميSTDs) شوندمنتقل مي

نهي انسهاني ایم  ویهروس نقهص  مبتالبهه  teenage))  سهال  10-24افراد سهنین    دهمکی  -

HIV) ).هستند 
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STIs شوند.هایي كه از طریق فعالیت جنسي منتقل ميعفونت چیست؟ 

STDs شوند.كه از طریق فعالیت جنسي منتقل مي هایيبیماری چیست؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (STIs)های منتقله از طریق جنسیعفونت  بندیتقسیم

  1باکتریایی* 

  2سوزاک* 

  3ایدیكالم* 

  4سیفلیس* 

  5شانكروئید* 

  6دونووانوزیس* 

  7گاردنلوزیس* 

 
1 Bacterial 

2 Gonorrhea 

3 Chlamydia 

4 Syphilis 

5 Chancroid 

6 Donovanosis 

7 Gardenolosis 
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  1ویروسی* 

  2هرپس سیمپلكس* 

  3زگیل انساني* 

 B4هپاتیت * 

  5ایدز * اچ آی وی/

  6ویروس وومگال* سایت

  7مولوسكوم كونتاژیوزوم* 

  8تریكوموناس واژینالیس* 

 9* آنتاموبا هیستولیتیكا

  10امبلیالا یدژیار* 

 11چقار* 

 12كاندیدا آلبیكنس *

 13انگل* 

  14س)شپش عانه(یریوس پوب* پتی

 

 
1 Viral 

2 Herpes simplex 

3 Human Papilloma 

4 Hepatits B 

5 HIV(AIDS) 

6 Cytomegalo 

7 Molluscum Contagiosum 

8 Trichomonas vaginitis 

9 Entamoeba histolytica 

10 Giardia lamblia 

11 Fungal 

12 Candida albicans 

13 Ectoparasites 

14 Phthirius pubis 
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 STDs  عوامل مؤثر در گسترش

 عالمت بیماریماهیت بي •

 های نژادیتفاوت •

 های سنيتفاوت •

 آن عالئمبه بیماری و بروز  یابتالمیان  ریتأخفاصله و  •

 فاكتورهای اجتماعي، اقتصادی و رفتاری •

 عوامل خطر:

 ي وریدیریقاده از داروهای تزفتاس •

 انواع مواد دیگر سوءمصرف •

 پرخطرهای جنسي فعالیت •

 ترآغاز فعالیت جنسي در سنین پایین •

 نشینيشهر •

 فقر و شرایط اقتصادی پایین •

 هیسوءتغذ •

 بهداشت پایین •
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ه بیماری  چگونه مصرف الکل ق موجب افزایش ابتالء به ه از طریه ای منتقله هه

 شود؟( میSTDsجنسی )

خطهر و افهزایش احتمهال در آن همراه با رفتارههای جنسهي پرروی زیاده ژهیوبهل  الك  رفمص

 های منتقله از طریق جنسي است. انتقال بیماری

عوامهل  مصرف الكل موجب كندی فعالیت ذهني و اختالل در قوه قضاوت فهردی و تضهعیف

شده و انتقهال ن  ارهای جنسي محافظتتفبازدارنده گردیده و به همین دلیل موجب افزایش خطر ر

HIV  وSTDs گردد.مي 

ههای مصرف الكهل خطهر ابهتالء بهه بیماری  ،بر اساس چندین مطالعه تحقیقي صورت گرفته

 دهد:كلیدی افزایش مي راه سهمنتقله از طریق جنسي را از 

 های جنسي متعددداشتن شریک-1

 محافظت نشدهتماس جنسي -2

 به همراه مصرف الكلر مواد دیگ سوءمصرف ابفعالیت جنسي همراه -3

در بالغین جوان استفاده از الكل احتمال برقراری رابطه جنسي محافظت نشهده را هفهت برابهر 

 دهد. افزایش مي

های منتقله تواند با مختل كردن سیستم ایمني بدن مبارزه با بیماریمصرف الكل همچنین مي

 تر كند.از طریق جنسي را سخت

و احتمال ابتالء   پرخطرت كه مصرف الكل رفتارهای جنسي  اسی متعدد نشان داده  اهپژوهش

 دهد.داری افزایش مي معنا طوربهها را در خانم خصوصبه STDsبه 



  / جنسی از طریق یهای منتقلهها و عفونتبیماری 

 شهده دادهها و تجاوزهای جنسي دارد. در پژوهشي نشهان مصرف الكل نقش مهمي در حمله

 ٪81سهت. و در  ا  مهراه بهودهف الكهل هرصجنسي با م  یهاسوءاستفادهاست كه حداقل نیمي از  

 هم قرباني و هم مجرم الكل مصرف كرده بودند. ،ها و تجاوزهای جنسيحمله

جنسهي را كهاهش   پرخطهرتواند رفتارهای  اجتناب از مصرف الكل و نظارت بر مصرف آن مي

 دهد.

 های منتقله جنسیراههای انتقال بیماری

 

 

 

 

 

 

 

 ي(نا)واژینال، مقعدی، ده تماس جنسي •

 نيهای خووردهآفر •

 1یيخود ارضا •

 قابههل  (STDs)شههوندهایی که از طریق فعالیت جنسی منتقل میبیماری
 هستند  یر یشگیپ

 .است STDsداری بهترین روش برای جلوگیری از خویشتن •

 حفاظت كند  STDsتواند از ابتال به كاندوم در صورت استفاده مداوم و اصولي مي •

 
1 Autoinoculation 
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  (Signs and symptoms) ها و نشانه عالئم

بالیني و یا بدون عالمت باشهند و از بیمهاری خهود  عالئمممكن است دارای    مبتأل  ادافر •

 .مطلع نبوده و به همین علت باعث آلوده شدن دیگران شوند

تواند یهک تواند طي چند روز تا چند ماه خود را نشان دهد و حتي ميمي  STDs  عالئم •

  .سال بعد از تماس اولیه بروز كند

 ی زیر تظاهر نماید:هاتمال دارد به شكلحا

 اطراف دهان و یا ناحیه تناسلي  های ریز، درتاول

 یا سوزش به هنگام دفع ادرار و یا درد هنگام دفع درد و

 ها.التهاب غدد لنفاوی در ناحیه كشاله ران  طورنیهملرز، درد و ،  شبه آنفوالنزا شامل: تب  عالئم

، 1ها توجه شود، التههاب واژننست به آیابیافته مي  توسعه  یكه در كشورها  بیشترین مواردی

 ( است.PIDهای التهابي لگني )، بیماری2التهاب گردن رحم

 (STDsهای منتقله جنسی)عواقب عدم درمان بیماری

هایي كه از طریق فعالیت در افراد دارای یكي از عفونت  HBVو    HIV/AIDSخطر انتقال  

 یابد.افزایش مي (STIشوند )جنسي منتقل مي

 هانمخا

 نشهده  درمهان( داشهته و  (PIDهای التههابي لگنهي  هایي كه سابقه ابتالء به بیماریخانم  در

 كند.برابر خطر حاملگي خارج رحمي افزایش پیدا مي 7-10باشند

باشند شهانس  نشدهدرمانبوده و    (STDs)  های منتقله جنسيهایي كه مبتالء به بیماریخانم

 یابد.افزایش مي هانآطان گردن رحم در رسابتالء به 

 نشهده  درمهان( داشهته و  (PIDهای التهابي لگني  های كه سابقه ابتالء به بیماری% خانم18

 .، همچنین از كمردرد شاكي هستندبرنددردهای شكمي مزمن رنج مي باشند از

 
1 Vaginal inflammation 

2 Inflammation of the cervix 
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های التهابي مارییباند به سوزاک كه تحت درمان قرار نگرفته  های مبتالء به% خانم8  -  20%

 گردند.( دچار مي(PIDي لگن

 درمهان( داشته و  (PIDهای التهابي لگني  هایي كه سابقه ابتالء به بیماری% خانم55  -  85%

 باشند احتمال نازایي دارند. نشده

 آقایان

 شوند.باشند دچار ناباروری مي نشدهدرماندیا و سوزاک كه ی% آقایان مبتالء به كالم20-  40%

 لافاط

ناحیه تناسلي و سوزاک احتمال دارد بهه هنگهام   خال  تبدیا و  یكالمه  نوزادان مادران مبتالء ب

 یا عفونت ریه شوند. چشم و يدچار آلودگتولد 

ناحیه تناسلي و سوزاک ممكن است دچار آسیب   خال  تبنوزادان مادران مبتالء به كالمیدیا و  

 سیستم اعصاب مركزی شوند.

ناحیه تناسلي و سوزاک وجهود   خال  تبیا و  یدان مبتالء به كالمدان مادرازمرگ در نو  احتمال

 دارد.

های آتي، جهت ارتقاء سالمت جنسي مردم در سال  شدهينیبشیپدر برخي كشورها از اهداف  

بهرای   تیهفیباكترفیع رفتارهای جنسي سالم، ارتقهاء ظرفیهت اجتمهاعي، دسترسهي بهه خهدمات  

 شهدهينیبشیپهها  ض ناشي از آنارو عو  (STDs)  ی منتقله جنسياهبیماریجلوگیری از انتقال  

 است.
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 1سوزاک

 2یشناسبیو آسعلل  

 .آمریكا است متحده االتیا( در STDs) ترین بیماری منتقله جنسيدومین و شایع

 .است3“آ گونوره ”نایسریا عامل آن میكروبي به نام

 تیكي مستقیم با عامل عفونفیز تماس

رود ولهي از بهین مهي  هاكنندهيضهدعفونبها    این میكروب در جای خشک، با حرارت، شستشو

 و  شهامل گهردن رحهم، رحهم  ،ههادر نواحي گرم و مرطوب مسیر تناسهلي خانم  يآسانبهتواند  مي

 ن رشد كند. یااقو آ هاخانمدر  راهشابیدر پتواند های رحمي رشد نماید و همچنین ميلوله

 تواند ناحیه دهان، گلو، چشم و مقعد را هم آلوده نماید.مياین باكتری 

 
1 Gonorrhea 

2 Pathophysiology 

3 Neisseria gonorrhea 
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 چگونگی انتقال
 مقعد  دهان و، تماس با آلت تناسلي مرد، واژن قیاز طر* 

 از طریق مادر به نوزاد طي زایمان * 

 عفونت یاتماس با فرد دار براثرآلوده بوده و درمان شده  قبالًابتالء مجدد فردی كه 

 1هاو نشانه  عالئم
 دانمر 

روز بعد   2-5درصورت عالمت دار شدن، عالیم معموال  عالمتي وجود ندارد    معموالً  در مردان

 روزه نیز ذكر شده است.  8های زماني طوالني مانند میانگین كند هر چند دورهاز تماس بروز مي

 شامل: عالئم

 آلت تناسلي ه ا سبز، از ناحیل به سفید ییاغلیظ و زرد م ت نسبتاًاسوزش در ادرار، ترشح

 ایجاد التهاب در آلت تناسلي

 زنان

)حدود نیمي از خفیف است و ممكن است هیف عالمتي هم نداشته باشد معموالً عالئمدر زنان  

 :دار شوداما اگر عالمت مبتالیان(

واژن  اسلي مثهلنتهای ناحیه توانند با سایر عفونتاختصاصي هستند و مي، غیر  عالئم  معموالً

 .اه شوندتبیا مثانه اش

 .ه با تب خواهد بودشدید و همرا بروز پیدا كنند بسیار عالئموقتي 

 را نشان دهد: خود ریز عالئمممكن است بیماری با  لیهودر مراحل ا

 احساس درد و سوزش به هنگام تخلیه مثانه* 

 افزایش ترشحات واژن* 

 های ماهیانه دوره   لص حدفاریزی از واژن در   احتمال خون* 

 
1 Signs and symptoms 
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 لگنيی دردها* 

تواند ناحیه مقعد را مي  شود واز طریق مردان به زنان منتقل مي  غالباً  ،مؤثر  طوربهاین عفونت  

به خارش، ترشحات چركي، قرمزی ناحیه و دردی كه به ناحیه كمر و دنبالچهه   درگیر كند و منجر

 د.لق را نیز مبتال نماین و حاهتواند دگردد و همچنین مي یابد،)ساكروم( گسترش مي

 

 

 

 

 

 

 

 

   (COMPLICATION _ GONORRHEA)عوارض سوزاک 

 شود:موجب مي هابدون درمان رها شدن سوزاک در خانم

 روند( پیش ميPID)های مبتالء به سوزاک به سمت بیماری التهابي لگني % خانم40-10

ي ن لگني شهده و حتهدردهای مزم  اهای لگني و یسهبتواند موجب آبیماری التهابي لگني مي

د یها موجهب افهزایش خطهر گردهای رحمي و موجب ناباروری  ممكن است موجب آسیب به لوله

 .بار آن شود حاملگي خارج رحمي و عوارض مرگ

 موجب: بدون درمان رها شدن سوزاک در مردان

 1اپیدیدیم التهاب* 

 سه ناحیه پروستات بآ* 

مهرگ بیمهار  موجهبت بدن كه ممكن اسهنواحي دیگر    هاحتمال گسترش از طریق خون ب*  

 .گردد

 
1 Epididymitis 
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 .ها و بافت اطراف گرددالتهاب مفاصل، حتي پوست و نیز التهاب تاندون* 

 ((HIVویروس نقص ایمنهي انسهاني تر به  شوند خیلي راحتبیماراني كه با سوزاک آلوده مي

 شوندمبتال مي

بیشهتر  کسهوزا شهیوع ،اندشهده آلوده (HIV)ا ویروس نقص ایمني انساني بیماراني كه بدر 

 كنند را به دیگران منتقل مي (HIV)، ویروس نقص ایمني انساني تراست و این افراد آسان

 ها و شیرخوارانسوزاک در بچه

 انتقال از مادر طي زایمان* 

 انتقال عفونت به چشم، حلق، دستگاه گوارش و سیستم تنفسي كودكان* 

 

 

 

 

 

 

 

 .ست خلط ایجاد كندا بدون عالمت است ولي ممكن الًمعموعفونت حلق 
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 1تشخیص و درمان

بهه پزشهک و   زودهنگهامی قرار دارنهد ولهي اغلهب مراجعهه  مبتالیان در معرض عوارض جدّ

 تواند مانع بروز عوارض گردد.مي موقع بهتشخیص و درمان 

 و معاینه بالیني دقیق  حالشرح* 

)قسمت انتههایي روده   رودهسترا،  حلق،  راهشابیپن رحم،  درهای ساده از نواحي گآزمایش*  

 (ركتومبزرگ یا 

 درگیر است راهشابیپنمونه ادراری بخصوص مواقعي كه گردن رحم، بررسي * 

 میكروب عامل سوزاک ازنظرآمیزی آزمایشگاهي رنگ* 

سهوزاک   شود. برای درمهانموجب بهبودی مي  در مراحل اولیه معموالً  درمان، دارویي است و

های دارویي وجود اختیار است ولي باید توجه داشت كه احتمال مقاومت  دربیوتیک خوب  چند آنتي

 بیماری را با مشكل مواجه سازد.آمیز تواند درمان موفقیتدارد كه مي

نیهز آلهوده اسهت و در ایهن صهورت   2دیایهكالم  بهه  سوزاک مبتال باشد معمهوالً  اگر فردی به

 .دوشه استفادبیماری باید هر دو  نابیوتیک برای درمآنتي

 .دیگر نیز بررسي گردد (STDs) های منتقله جنسيبیماری ازنظرفرد باید 

 .بایست بررسي و درمان شودجنسي بیمار مي شریک

 گردد. اجتنابباید  از تماس جنسي در طي دوره درمان

 پرهیز به عمل آید. از مصرف الكل در طول دوره درمان

 جام پذیرد.انبه پزشک  مراجعه مجدد، ئمالعدر صورت مشاهده 

 
1 Diagnosis and treatment 

2 Chlamydia 
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 1سیفلیس
 .شودایجاد مي 2پونما پالیدوم یتر این عفونت توسط باكتری به نام

 .شودمي مستقر اطراف ناحیه تناسلي، مقعد، دهانمیكروب عامل زخم و شانكر سیفلیسي در 

 .افتدمقعد( اتفاق مي انتقال از طریق تماس مستقیم با منبع آلودگي از طریق )واژینال، دهان،

هفتگهي تحهت  16تواند منجر به ابتالء جنین شود مگر اینكه قبل از مي  ،حامله آلوده  نمدر خا

 .درمان قرار گیرد

 یها عالمهت بهالیني  ممكن است دارای عالمت باشند وهستند    مبتالسیفلیس  به  كه    كودكاني

منجر  كهشدید باشد   یقدر بهتواند  يند بیماری مهست  داركه عالمت  یيهاآنباشند ولي در  داشته  ن

 به آسیب مغزی و یا مرگ گردد.

بهه ایهن دارو افهرادی كهه    سهیلین اسهت مگهر درپني  و با تجهویزدرمان با تشخیص پزشک  

، گیرنهدتحت درمان با داروههای جهایگزین قهرار ميدر این صورت،    دهند كهحساسیت نشان مي

 .شود(يسیلین مزدایي نسبت به پني)ابتدا حساسیت

 فعالیت جنسي اجتناب شود. ست ازیابتا تكمیل درمان مي

 3  سیفلیس اولیه یا شانکر سخت

هفتهه بعهد از   2-4بدون درد اسهت كهه در طهي  و  كننده  فلیسي بسیار آلودهیزخم س  صورتبه

و گاهي همراه با تب و تورم غهدد لنفهاوی خهود را نشهان داده و   داكردهیپبا میكروب بروز    تماس

 هفته حتي بدون درمان نیز ممكن است فروكش نماید.د . این مرحله در طي چنكندمي پیشرفت

 4ثانویه   سیفلیس

كننهد. ایهن در این مرحله، ضایعات پوستي در كف دست و كف پا را تجربهه مي  بیماران مبتأل

تهب و ضایعات ممكن است در سایر نواحي بدن نیز ایجاد شوند. در این مرحله نیز ممكهن اسهت  
 

1 Syphilis 

2 Treponema pallidum 

3 Primary Syphilis-Hard Chancre 

4 Secondary Syphilist 
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در این مرحله از سیفلیس نیز ممكن است   عالئموی دهد.  ر  و حتي كاهش وزن  فاویغدد لن  متور

 همانند مرحله اول بدون درمان، برطرف گردد. 

  1سیفلیس ثالثیه

ای وارد گردد كه همراه با اگر این عفونت در مراحل قبلي درمان نگردد ممكن است به مرحله

واند به قلب و كبد و تباكتری از طریق خون مي  م وسیارگانعوارض شدیدی است. در این مرحله،  

 .نماید 2م سیفلیسيای به نام گوو ایجاد ضایعه منتشرشده و دستگاه عصبي مغز و استخوان

 3 سیفلیس مادرزادی

عامل این بیماری در طي رشد و تكامل جنین و یا به هنگام تولد از مادر بهه جنهین یها نهوزاد 

 گردد.اری ميمیو موجب ایجاد ب شدهمنتقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Tertiary Syphilist 

2 Gumma syphilis 

3 Congenital syphilis 
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  1شناسیآسیب لل وع

)پوست یا  در خط دفاعي بدننقصي كه   شودد بدن  اروتواند  مي  سیفلیس وقتيمیكروب عامل  

 باشد. شده جادیا مخاط(

 رود.میكروب در مقابل حرارت و در محیط خشک از بین مي

 گردد.ي ميگدنیز موجب آلو این میكروب از طریق فرورفتن سوزن آلوده به بدن

 .روز، زمان الزم است 10-90ب برای رشد میكرو

 .هفته به جنین منتقل شود 10تواند از طریق حاملگي در حفره رحم بعد از این میكروب مي

ای را یا بچه داشته ورا  یيمرده زابیشترین احتمال  استسیفلیس میكروب  مادری كه آلوده به 

 میرد.تاهي بعد از تولد ميوك زمان مدتآورد كه پس از مي به دنیا

آلودگي به ویروس نقهص  سیفلیس بهتر است در صورت رضایت، از جهت  به  مبتالر بیماران  د

 هم بررسي شوند. (HIV)ایمني انساني 

 همراهي دارد. (HIV)ویروس نقص ایمني انساني  این عفونت با

ایمنههي  صقههآلههوده بههه ویههروس ن ضههایعات سیفلیسههي در ناحیههه تناسههلي، در افههرادی كههه

 تر است.برجسته ،دهستن  (HIV)انساني
 تظاهرات بالینی و سیر سیفلیس

 مرحله اول )شانكر(* 
 مخاطي( –مرحله دوم )انواع تظاهرات پوستي * 
 مرحله سوم )سیفیلیس عصبي(* 

 عالئهمها را در برگیهرد، حتهي و نشهانه عالئهم  تواند طیفي ازميبالیني در این بیماری    عالئم
 :اولیهل در مراح. گر را تقلید كنددی هایبیماری

 موضعي است چراغ خاموش و* 

 (2)شانكر كندهای سفت و برجسته بدون درد ایجاد ميضایعات و تورم* 

 .كندبروز پیدا مي بعد از آلوده شدن، شانكر روز 90-10در طي * 

 
1 Pathophysiology 

2 Chancres 
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 سیستمیک است و: مرحله دوم این عفونت ایجاد بیماری، منتشر و

 .شودميها این مرحله آغاز نكرشا بعد از چند هفته از بروز معموالً

 گردد.های اصلي بدن منتقل مياین باكتری از طریق خون به سیستم

 كند.در بدن ایجاد مي دوطرفهبثورات پوستي قرمزرنگ 
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كند، عالمت مي  راعفونت را مهه است. در این مرحله سیستم ایمني  مرحله سوم سفلیس، نهفت

جود نهدارد و تشهخیص از طریهق تسهت آزمایشهگاهي اسهت. )مثبهت شهدن تسهت و  ایو نشانه

 نخاعي طبیعي( - ایمونولوژیک در آزمایشگاه همراه با مایع مغزی
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 ، در این مرحله:یریتأخمرحله چهارم یا 

 تظاهر بالیني خیلي نادر است.

 .تدافميها در این مرحله اتفاق يو ناتوان رهایوممرگ نیترتیاهم با

، سیفلیس دسهتگاه عصهبي شودميعروقي درگیر    -  دستگاه قلبي  سیفلیسي1های  با ایجادگوم

 اتفاق افتد. تواندميهم 

 

 

 

 

 

 

 

 :عوارض

 .افتدميدر مرحله آخر اتفاق  عمدتاً

د ي ایجهاسهیهای سیفلدر استخوان، كبد و پوست از طریق ایجاد گوم  ناپذیرهای جبرانآسیب

 شود.مي

 .شودميعروق ایجاد  گشادشدنای، به علت ناحیه بین دنده خصوصبهي مختلف احدرد در نو

 .شودمينیز ایجاد  قلب عارضه در دریچه آئورت

 .افتدميسیفلیس دستگاه عصبي اتفاق 

 پیوندد.حمالت ناگهاني درد به وقوع مي

 گردد.جاد ميیا تعادل – ضایعات بینایي، عدم درک موقعیت مكاني

 

 
1 Gummas 



  / جنسی از طریق یهای منتقلهها و عفونتبیماری 

 تشخیص
های جنسهي فهرد و معاینهه پیشینه ارتباط  ازجمله  حالشرحسي توسط پزشک و گرفتن  ررب  در

 كند.های بیماری نقش اساسي ایفاء ميو نشانه عالئمبالیني ضایعات و توجه به 

 های مربهوط بهه سهایرهای آزمایشهگاهي و تسهتبا توجه به نتهایج بررسهي بایسهتي تسهت

 قرار گیرد. جهموردتو ((STDs منتقله جنسي یهابیماری

 های بعدیدرمان و مراقبت

های دارویهي جهایگزین بها تجهویز پزشهک سیلین یا درماندارویي با استفاده از پني  درمان*  

 صورت مي گیرد.

 توجه به عوارض عصبي* 

 (HIV)ویروس نقص ایمني انساني ازنظرضرورت انجام آزمایش * 

 عوارض بالیني ازنظر ماریبتحت نظر قرار دادن * 

 1 یدیامکال

 .شودمي ایجاد 2 این عفونت توسط یک باكتری به نام كالمیدیا

 است. در آمریكا (STDs) ترین بیماری منتقله از طریق جنسيشایعاز 

 بیلیون دالر در سال است. 24مستقیم این عفونت های مستقیم و غیربرآورد هزینه

 ت.اس 1به  6ها نسبت به آقایان مبه كالمدیا در خان نسبت ابتال

سهال را  25زنان و مهردان زیهر  جدید در سال وجود داردكه بیشتر،  میلیون مورد ابتأل  4  باًیتقر

 .ردیگيم بردر

 شوند.كه دارای فعالیت جنسي هستند با عفونت كالمیدیا آلوده مي 3نوجوانان ششمکیحدود 

 یابد.افزایش مي باشد خطر ابتأل جنسي بیشتر یشركاچه تعداد هر

 طریق تماس جنسي دهاني، واژینال و مقعدی منتقل شود.از  تواندمي

 محل اصلي عفونت گردن رحم است.

 
1 Chlamydia 
2 Chlamydia 
3 Teenage 
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زیرا گردن رحهم  قراردادندهای جوان در معرض خطر بیشتری و خانم دختران در سن نوجواني

 كامل بلوغ نیافته است. طوربهها هنوز در این

 دارند. تألنیز اب 1 كالمیدیا به سوزاک حدود نیمي از مبتالیان به

 2  های آننحوه انتقال و نشانه

 .افتدمياتفاق  جنسهمیا  راه تماس جنسي با جنس مخالف و انتقال توسط آقایان از

و تماس دست با این ترشهحات آلهوده و انتقهال آن بهه آلوده بودن ترشحات تناسلي    جهیدرنت

 .شودميچشم، چشم دچار عفونت )تراخم( 

% 50هها و  % خانم75  چراكهه  شهودميههم گفتهه    3  و ساكتوش  به این بیماری، بیماری خام

هفته بعد از تماس   1-3عالمت هستند و اگر عالمتي هم ایجاد شود  بي  آن كامالً  به  مبتألآقایان  

 اولیه خواهد بود.
 

 4و عوارض کالمیدیا  عالئم

 گردد: موجب درگیری و ایجاد التهاب در نواحي زیر تواندمي

 راهشابیپ* 

 دهند()مجاری كه انتقال اسپرم را از بیضه انجام مي یماپیدید* 

 قسمت انتهایي روده بزرگ* 

 گردن رحم* 

 مخاط داخلي رحم* 

 م رحمیضما* 

 اطراف كبد* 

 گوش میاني در اطفال* 

 
1 Gonorrhea 

2 Transmission and symptoms 

3 silent 

4 Symptoms and complications of Chlamydia 
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 1چشم ملتحمه* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها:در خانم  عالئم

 ریزی بعد از خونادرار، تحریک در محل واژن،  افزایش ترشحات از واژن، سوزش در طي دفع  

 طبیعي از واژنهای غیرریزیناحیه تحتاني شكم، خون هایمقاربت، درد

 در آقایان:   عالئم

، درد و سوزش به هنگام دفع ادرار، خهارش در راهشابیپسفید شفاف از    –ترشحات رقیق زرد  

 ناحیه

كند و در مي گیردر اند این ناحیه را نیزهتشدر زنان و مرداني كه تماس جنسي از طریق مقعد دا

 ریزی از ناحیه خواهد بود.این صورت همراه با درد و خون

 .شودميدرگیر  اند حلق نیزدر افرادی كه تماس جنسي دهاني داشته

 

 

 

 
 

1 Inclusion conjunctivitis     
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 تشخیص و درمان:

كهه باعهث آسهیب  ((PID ها منجر به بیماری التههابي لگنهي% موارد ابتالء در خانم  40-20

 .شودميهای رحمي، نسوج اطراف رحم است، لوله حم،رسیدن به ر

 گردد.% باعث حاملگي خارج رحمي مي 9

 .شودمي% موجب نازایي  20

 % درد مزمن لگني خواهند داشت. 18

درد،  دهنهد(،گیری اپیدیدیم )مجاری كه انتقال اسپرم را از بیضهه انجهام ميدر این بیماری در

 گردد. ده ميتب، نازایي مشاه
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ها و ضهایعات پوسهتي، التههاب در چشهم  ن است همراه با التهاب مفاصهل وری ممكاین بیما

گفتند كه امروزه بهه نهام آرتریهت مي  1  را سندرم رایتر  مجموعه این چهار عالمت  باشد.  راهشابیپ

 .شودمينیز شناخته  2اكتیو ری

برابر بیشتر   5  كالمیدیا  هب  مبتالدر افراد    (HIV)  مني انسانيبه ویروس نقص ای  احتمال ابتال

 است.

و   از ادرار، ترشحات آلت تناسلي مهرد و زن جههت تشهخیص درمهان فهردهای ساده  آزمایش

 پذیرد.مي انجام مؤثرهای بیوتیکجنسي او توسط آنتي یشركاشریک یا 

 امتناع شود. از عمل جنسي در صورت تكمیل نشدن دوره درمان شودميتوصیه 

اگهر ایهن   خصهوصبهماه از درمهان،    3-4های بالغ پس از  د در خانمهای مجدانجام آزمایش

 ضرورت دارد. شان درمان شده است یا نهدانند شریک جنسيها نميخانم

 

 

 

 

 
1 Reiterssyndrome 

2 Reactive Arthritis 
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 :فاکتورهای خطر 

 ها و بالغین خانم ابتالء بیشتر* 

 شریک جنسي متعدد یا جدید* 

 )ناهنجاری( ن رحم نابجاو گرد STDs)های منتقله جنسي )ماریسابقه ابتالء به بی* 

 STDs)های منتقله جنسي )به بیماری زمانهم ابتالء* 

 استفاده ناصحیح و یا غیر مداوم كاندوم* 

 1: دیایمحافظت در مقابل کالم

  یدارشتنیخو* 

 محدود كردن دفعات تماس جنسي* 

 ندارد.ي عفون بیماریو  شدهشیآزماشریک جنسي كه * 

 و مداوم يدرستبهس استفاده از كاندوم التك* 

 های اسپرماستفاده از كشنده* 

طهور بهرای سهال و كمتهر از آن هسهتند و همین  25هایي كه  سالیانه برای خانم2  بیماریابي*  

 های حاملهخانم

یهر های غیرطبیعي یا تغیهر عالمت در ناحیه تناسلي اعم از ترشحات، سوزش حین ادرار، زخم

توقف فعالیت جنسي و مراجعه به پزشک همراه باشد و شهریک   طبیعي در پوست ناحیه باید باغیر

 جنسي باید درمان شوند یشركا یا

 
1 Protection against chlamydia 

2 Screening 
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 :تشخیصی روشهای

 

 

 

 

 

 

 

 

 های آزمایشگاهيتست* 

 (NAAT) تست تقویت اسید نوكلئیک* 

 DFAمستقیم فلورسنت  بادی* آنتي

 EIAآنزیم ایمونواسي * 

 STDsر تست سای* 

 كشت كالمیدیا* 

 دیا تشخیص قطعي آزمایشگاهي استكشت كالمی* 
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 فصل سوم
 

 ویروسی های منتقله جنسیبیماری 

(Viral STDs) 
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  / ی جنسی ویروسیمنتقله یهابیماری 

 

 

 

 

 

 

 :1ویروسی  های منتقله جنسیبیماری

 2اسليهای تنتبخال •

 3های ناحیه تناسلي زگیل •

 Bتیت اهپ •

 (AIDS)عامل بیماری ایدز ،(HIV)ویروس نقص ایمني انساني •

 های تناسلیتبخال

 میلیون آمریكایي را درگیر كرده است 50حدود 

 شود تشخیص داده نمي  جهیدرنت% بیماری تبخال تناسلي بدون عالمت هست و 80

 شود ایجاد مي آن   2و   1عني نوعی (HSV)تبخال  ویروس نوع دو  بیماری توسط 

 افتداتفاق مي  (HSV-2)2ویروس تبخال نوع  تر توسط شایع  طوربه احیه تناسلي ندر 

 نماید  ( ركتوم) رودهراست ممكن است ایجاد یک یا چند تاول ریز در اطراف ناحیه تناسلي، یا 

 های دردناک شوند ها پاره شده و تبدیل به زخم احتمال دارد این تاول 

 هفته طول بكشد   2-4بهبودی  ماری،یابتال به این ب است در اولین بار  ممكن

 بعد ایجاد شوند   هاماه و  هاهفته   هاتاولممكن است حمله بعدی این 

 
1 Viral STDs 

2 Genital herpes 

3 Genital Warts 
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بروز بیماری كم و فواصل عود بیماری بیشتر شده و حتي به ی دفعات  بعد ممكن است در ابتال

 ها برسدسال

 باشدپذیر ميامكان يسختبهتعیین دقیق شیوع واقعي این بیماری 

از بدن كه در باالی كمر قهرار دارنهد را   هایيقسمتاغلب    (HSV_1)  1تبخال نوع    ویروس

 كند درگیر مي

 های ریز نمایدتواند ایجاد زخم و تب همراه با تاولنوع اول ویروس مي

ناسهلي بروز اول، ممكن است در ناحیهه ت  در  (HSV-1)1ویروس تبخال نوع    % موارد،50در  

 كم و یا خفیف است تناسلي در ناحیه نآ عود ایجاد شود ولي معموالً

 كندقسمت پایین كمر را درگیر مي معموالً (HSV-2) 2ویروس تبخال نوع 

 شودموجب تبخال ناحیه تناسلي مي (HSV-2) 2ویروس تبخال نوع 

ههاني باشهد در تماس جنسي د  تواند در نواحي دیگر هم رشد كند، مواقعي كهاین ویروس مي

 .خواهد كرد ناحیه دهان نیز بروز

از طریق   (HSV-2)  2ویروس تبخال نوع  و    (HSV-1)  1ویروس تبخال نوع  افتراق میان  

 .پذیر استهای موجود امكانآزمایش

 6% تها 98هفتهه و در   3% مهوارد پهس از  50رآزمایش دبه این بیماری نتیجه  در افراد مبتالء  

 .شوندهفته مثبت مي

 .باشندمي كنندهآلوده شدتبه 1راني كه بدون عالمت هستندبیما

 تواند به دالیل مختلف اتفاق افتد: مي 2عود بیماری

  به هنگام بیماری* 

 های تنگاستفاده از لباس* 

 مقاربت* 

 فشارهای روحي و رواني* 

 گرما* 

 
1 Asymptomatic 
2 Recurrences 
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 :تظاهر بالینی

 فاز اولیه و ابتدایی

 سوزش، خارش در محل

اطهراف مقعهد، واژن، گهردن   ،پوست بیضه، فرج  كوچک تاولي شكل درممكن است ضایعات  

 رحم ایجاد شود.

 كشد تا بروز كنند.طول مي روز 17 - 20این ضایعات 

 شوند.خودشان خوب مي ضایعات پوستي معموالً

 

 

 

 

 

 

 
 :عود تبخال

 مقدماتي مانند سوزش، خارش در محل عالئم

 روز  8-12بهبودی ضایعه طي 

 .ودشميطول زمان فاصله عودها بیشتر در  جیتدربه
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 :عوارض

 ( شود.یيایباكتر ریغای مغزی )مننژیت هممكن است منجر به التهاب پرده

 آسیب به اعصاب محیطي

 .شودميدر مراحل آخر حاملگي و نزدیک زایمان خطر انتقال به نوزاد بیشتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التهاب قرنیه چشمی
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 : 1  ه تناسلیدرمان تبخال ناحی

اینكه بیمار اولین بهار اسهت كهه  بر اساس، روز 7-10ز پزشک به مدت ویبا تجدرمان دارویي  

 .ردیگيقرارم استفاده مورد، است مهاركننده یا درمان شده آلوده

 و  3آن از داروههای فهام سهیكلوویردر صورت نبهود  و    2درمان توسط دارویي به نام آسیكلوویر

 شود.ه مياستفاد 4واالسیكلوویر

خیلهي توصهیه تبخال ناحیه تناسلي    برایهای موضعي  كنندهونيعفغیر از ضد  درمان موضعي

 .برای بیمار منفعت زیادی ندارد بالیني لحاظ اززیرا شود نمي

 دایهپبیماراني كه نسبت به داروههای پیشهین مقاومهت   در  داروی دیگری است كه  5فسكارنت

 .شودده ميستفاا اندكرده

 های پرستاریمراقبتدرمان و 

 :ییدرمان دارو

 .برندولي ویروس را از بین نميشده مانع تكثیر ویروس * 

 دهند.مي كاهشرا  تعداد عودها* 

 .دنكنو بهبودی را تسریع مي كردهبیماری را كوتاه  دوره* 

 سایر اقدامات

 بهداشت ناحیه تناسلي* 

 آزاد و نخي های زیرپوشیدن لباس* 

 ضایعات داشتننگاهخشک * 

 (Eav-de-Alibore) ده در ناحیهننكاستفاده از مواد خشک* 

 كنندهن در لگن حاوی ماده ضدعفونينشست* 

 به هنگام فعالیت جنسي كاندوماستفاده از * 

 
1 Genital herpes treatment 
2 Acyclovir 
3 Famciclovir 
4 Valacyclovir 
5 Foscarnet 
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 موضعي یها كنندهحسيباز  همچنین و مایعات از شتریباستفاده به هنگام درد * 

 پیشگیری

 جنسي  اشركمحدود كردن * 

 تفاده از كاندوم اس*      

 ویروس های كشنده اسپرم جهت كاهش انتقالوماستفاده از ف* 

 :پیامدهای بیماری

 یابد.خطر سقط خود به خودی افزایش مي* 

 .شودميماندگي ذهني در نوزادان باعث عقب ویروس تبخال* 

 موجب مرگ نوزاد شود. تواند* مي

 :تشخیصی روشهای

 دقیق لحاشرحمراجعه به پزشک و ارائه 

 معاینه بالیني 

ههای آزمایشهگاهي دیگهر بها و رشد ویروس در آزمایشگاه و استفاده از روشت  كشت ترشحا

 تشخیص پزشک 

 : و تبخال تناسلی (HIV)با ویروس نقص ایمنی انسانی  عفونت

تناسلي باشههد  همراه بیماری تبخال (HIV)ي به ویروس نقص ایمني انسانياگر آلودگ
 .اش طوالني و شدیدتر شودخال حملهتب ممكن است كه خود

اسهتفاده  بهارکیمهاركننده باشد یا هرچند وقهت   كهیطوربه  يروسیضدودر این موارد درمان  

 .كننده استكمک شود،

 كرد.تزریقي استفاده  صورتبهتوان از داروها با تجویز پزشک مي، موارد شدید در
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 1  درمان در دوران حاملگی

تواند از ست كه ميا%  30-%50انیمدر مراحل آخر حاملگي یا نزدیک زاخطر انتقال به نوزادان  

 .% است1آلودگي جنین كمتر از  احتمال اول حاملگي ماهه سهطریق تبخال تناسلي باشد ولي در 

 حاملگي فرد آلوده به تبخال ناحیه تناسلي: اقدامات در مراحل آخر

 شروع درمان دارویي با آسیكلوویر تزریقي* 

 ارین عمل سز* 

 شخیص پزشکت باانجام هردو اقدام فوق * 

 ممكن است در حمالت اولیه یا عودهای شدید استفاده شود. داروی آسیكلوویر

اسهت،   2سهرمي منفهي ازنظر هاآننیستند یا بررسي  تبخال تناسلي  به  مبتالهایي كه  در خانم

جنسي با فهرد آلهوده یها   سوم بهتر است از تماس  ماههسهبرای جلوگیری از آلوده شدن جنین در  

 ودگي اجتناب كنند.آلمشكوک به 

ها هم بهتهر اسهت تمهاس را ندارند این 3لبي - هایي كه تاریخچه ابتالء به تبخال دهانيخانم

 نداشته باشند. يلب –جنسي با فرد آلوده یا مشكوک به تبخال دهاني 

 4های ناحیه تناسلیزگیل

 چیست؟ 5  ویروس پاپیلوم انسانی

از طریق  هاآننوع 30ع مختلف دارند و بیش ازنو 100ها هستند كه بیش از ز ویروسگروهي ا

 .شوندفعالیت جنسي منتقل مي

آن  18و  16نهوع  شود و معموالًایجاد مي (HPV)پاپیلوم انساني   این بیماری توسط ویروس

 .كند و بسیار واگیر استاست كه این عفونت را ایجاد مي

 .آمریكا است متحدهاالتیادر  (STDs)له از طریق تماس جنسي بیماری منتقترین شایع

 
1 Treatment in Pregnancy 
2 Seronegative 
3 Orolabial 
4 Genital Warts 
5 HPV- Human papilloma virus 
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اغلب بیماران بدون عالمت هستند و به همین دلیل احتمال دارد بیمار متوجهه عفونهت خهود  

 نشود.

 .شودجنسي دیده مي ازنظردر بالغین و جوانان فعال  

وسهت آلهت تناسهلي كند، كه شهامل پها ناحیه تناسلي مردان و زنان را درگیر مياین ویروس

 .ها استي ناحیه واژن در خانمرجآقایان و قسمت خا

همچنین ممكن است اطراف مقعد، واژن، داخل واژن، گهردن رحهم و قسهمت انتههایي روده  

 .)ركتوم( را درگیر كند شودبزرگ كه به مقعد منتهي مي

 .شوند بدون عالمت هستندكه آلوده به عفونت مي یيهاآنبیشتر 

، همچنین بها سهرطان گهردن رحهم در دهان  رهتواند با سرطان حفميلوم انساني  پاپی  ویروس

 .داشته باشد ارتباطها و مقعد در آقایان خانم

تواند موجب خراشیدگي مخاط شده و های كوچک ميهای كوچک و ساییدگي و صدمهآسیب

 .از این طریق منتقل شود پاپیلوم انساني ویروس

 .ماه است 3-4دوره آلودگي 
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 ست؟ا چقدر شایعپاپیلوما   

 .آلوده به این عفونت هستند میلیون نفر 20حدود 

شهان بهه آن هایي كه فعالیت جنسي دارند در مقطعهي از زندگي% از آقایان و خانم50  حداقل

 .شوندمي مبتال

 (HPV)پاپیلوم انسهاني اكتسابي به ویروس صورتبهها % خانم80سالگي حداقل  50تا سن 

 .شوندمي تناسلي مبتأل ناحیه

 .شوندمي مبتالپاپیلوم انساني  به ویروس هرسالهمیلیون نفر آمریكایي،  2/6د حدو

 ویروس پاپیلوم انسانی و سرطان گردن رحم

این   توانند تغییراتي در پاپ اسمیر ایجاد كنند ومي  (HPV)پاپیلوم انساني    همه انواع ویروس

 .یا دارای عارضه شدید باشند عارضه وتوانند بيتغییرات مي

بهه   باشند دارای ریسک بهاال بهرای ابهتال  HPV  عفونت  به  مبتألمداوم    طوربههایي كه  مخان

 رحم هستند. سرطان گردن

 

 

 

 

 

 

 ارتباط معناداری بین سن و میزان شیوع سرطان و پیش سرطان گردن رحم وجود دارد
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 تشخیصیمطالعات   هایروش

 آزمایش پاپ اسمیر 

های بعدی جههت تشهخیص سهلول  یهایریگیپشكي و  پز  هایبهترین راهنما برای بررسي 

 .سرطاني و پیش سرطاني است

 .ناشي از سرطان گردن رحم نقش به سزایي دارد ریوممرگآزمایش پاپ اسمیر در كاهش 

  HPV DNAآزمایش

و   شهدهدهیدیک تست اختصاصي برای افرادی است كه در پاپ اسمیرشان یک تغییر خفیهف  

تواند كمهک زیهادی بهه كهادر بهداشهتي و سال سن دارند، مي  30ر  زی  همچنین برای افرادی كه

های بیشهتر گیری برای درخواست یا عدم درخواست آزمایش و بررسيدرماني در خصوص تصمیم

 .نماید

 شود.م پاپ اسمیر آنال انجام ميآقایان هدر 

ان گردن سرط  ازنظردن رحم، افرادی هستند كه  سرطان تهاجمي گر  به  مبتألهای  بیشتر خانم

 .اندقرار نگرفته يموردبررسمنظم  طوربهرحم 

 های ویروس پاپیلوم انسانیو نشانه  عالئم

 .از آلوده بودن خود به ویروس مطلع نیستند (HPV)پاپیلوم انساني آلوده به ویروسبیشتر افراد

 .كندمخاطي زندگي ميهای بدون عالمت در پوست یا غشاء ویروس معموالً

پیش سرطاني   عالئمهای تناسلي دیده شود، یا احتمال دارد  عضي افراد زگیلر بممكن است د

طهور در آلهت تناسهلي آقایهان مشهاهده در گردن رحم، اطراف واژن، مقعد و اطراف مقعد و همین

 .گردد

 . شود تناسلي دیده مي   در ناحیه   و معمواًل  رنگ ي  صورت ضایعه نرم، صورت   زگیل ناحیه تناسلي به 

باشد، ممكن اسهت ضایعه  تواند یک یا چند  برجسته یا صاف باشد، مياین ضایعه  رد  احتمال دا

 .پیدا كند يكلمگلكوچک یا بزرگ باشد و یا نمایي 
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موقهع دفهع   خصوصبهریزی در ناحیه مقعد و سیستم تناسلي  تواند منجر به خارش و خونمي

 .مدفوع شود

ف واژن یا مقعهد و گهردن رحهم، و در طراقسمت خارجي واژن، ا  در  هاخانم  در  ضایعه معموالً

دهد و همچنین نشان مي خود را، پوست بیضه، كشاله ران و ران راهشابیپآقایان در آلت تناسلي،  

 .گردن رحم بروز كند يسرطان شیپ عالئمممكن است با 

 ایو را نشان دهد    ها خودو ماه  هابعد از تماس جنسي با فرد آلوده، زگیل ممكن است طي هفته

 .بروز پیدا نكند الًاص

و یها پزشهک   رداتشخیص بیماری با مشاهده ضایعه توسط كادر بهداشتي و درماني صالحیت

 .شونداست. گاهي این ضایعات بدون درمان هم ناپدید مي

 1  یپیشگیر 

س جنسهي بها فهرد داری از تمهاترین راه برای جلوگیری از آلودگي خویشتنبهترین و مطمئن

 .آلوده است

 خواهند فعالیت جنسي داشته باشند بهتر است موارد زیر را رعایت كنند:مي كه كساني

 انتخاب شریک جنسي كه آلوده نیست* 

 استفاده از كاندوم* 

 واكسیناسیون * 

نوع  4 هیعلشود كه حاوی ویروس غیرفعال بوده و در این واكسیناسیون از واكسني استفاده مي

 2گردن رحم هستند و    های  سرطان  %70عامل    هاآن  از  نوع  2كند كه  واكسینه مي  HPVلي  اص

 هستند زگیل ناحیه تناسلي %90 عامل گرید نوع

 انجام مداوم آزمایش پاپ اسمیر* 

 
1 Prevention 
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 شود؟واکسیناسیون در مورد چه افرادی توصیه می

اینكه اولین تماس جنسي  )قبل از ساله از واكسن استفاده كنند  11-12شود دختران  توصیه مي

 اشند(.ه برا داشت

 .توان واكسینه كردهم مي سال را 9دختران با سن 

اند های جواني كه تماس جنسي داشته و نسبت به این نوع عفونت محافظهت نداشهتهدر خانم

 .شود استفاده كردنیز مي

 .قرار دارند 13-26های كه در سنین در خانم UP –CATCHاستفاده از واكسن

 در آقایان استفاده از ایهن واكسهن توصهیه طورنیهمد و ارنسال د 26هایي كه بیش ازدر خانم

 .شودنمي

 نوبت تزریق واکسن

 اول مراجعهنوبت اول: 

 از نوبت اول ماه بعد 2نوبت دوم: 

 از نوبت اول ماه بعد 6نوبت سوم: 

 .كننددر هركدام یک دوز دریافت مي

 موارد منع تزریق واکسن:

از اجهزاء   هركدامحیات دارند یا ممكن است به    ندههای آلرژیک تهدیدكندی كه واكنشافرا*  

توانهد بیمهار را واكسن حساسیت نشان دهند كه در این موارد نباید واكسهینه شهوند و پزشهک مي

 .راهنمایي كند

 .در كساني كه دچار بیماری متوسط تا شدیدی هستند نباید استفاده شود* 

 های حاملهخانم* 

 عوارض واکسن:

 .متوسط و در محل تزریق واكسن درد و خارش ایجاد شودتا ممكن است تب خفیف 
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 درمان و پرستاری

 .درمان این عفونت مشكل است

 .عود و بازگشت محتمل است

قبل از تماس جنسي اولیه )قبل از آلودگي(مانع سرطان گردن رحم، مانع از   -تواند  واكسن مي

 .شود (HPV)انساني  لومپاپی ویروس اسلي و پوستي به علتضایعات زگیلي در ناحیه تن

 .ها موجب برطرف شدن عفونت نشودممكن است برداشتن زگیل

و با   مدتيطوالن  یریگیپهای متنوع درماني است و  های متعدد و روشنیازمند ویزیت  معموالً

 .شوددقت توصیه مي

 .ودريمتناسلي كوچک به كار  یهالیزگدرمان دارویي برای 

 های زیر اشاره كرد:توان به روشميها های درمان این زگیلاز روش

 )سرما درماني( كردن فریزبرداشتن به روش * 

 برداشتن با كوتر* 

 لیزر درماني* 

 اینترفرون-آلفا* 

 (CMV)ویروس سیتومگال 

 .شوداین ویروس در غدد بزاقي، ادرار، ترشحات تناسلي در مردان، ترشحات واژن پیدا مي

 :عالئم

 التهاب گلو* 

 و خستگي ضعفاحساس * 

 تب* 

 بزرگي غدد لنفاوی ناحیه* 

 .ایدز هستند ابتال به این ویروس منجر به مرگشان شود به مبتالممكن است در بیماراني كه 



  / ی جنسی ویروسیهای منتقلهبیماری  

 درمان

شوند ولي در افرادی كه دچار نقص ایمنهي هسهتند ماننهد خوب مي  خود  به  خودها  بیشتر این

 .ضروری است ماندر (HIV)یروس نقص ایمني انساني و مبتالیان به

 1تریکومونیازیس

 .شودایجاد مي 2این عفونت توسط انگلي به نام تریكومونیاز واژینالیس

جنسهي   کیشود و نكته مهم این است كه شردرمان مي”تینیدازول“ یا ”مترو نیدازول“  توسط

ند تقال مجدد عفونت به یكدیگر خواهدر غیر این صورت موجب ان چراكهد  زمان درمان شوهمباید  

 .این عفونت باید درمان شوند به مبتألی های حاملهشد در ضمن خانم

   :هادر خانم  عالئم

 بد بو  آلودكفزرد مایل به سبز، ،واژنيفراوان ترشحات * 

 احساس ناراحتي به هنگام مقاربت و ادرار كردن* 

 خارش در ناحیه تناسلي * 

 اني شكمتحت هیناحدرد در * 

 :در آقایان  عالئم

 تحریک در آلت تناسلي اس احس* 

 ترشحات خفیف* 

 احساس سوزش در مسیر به هنگام ادرار و یا انزال * 

 .خفیفي دارند عالئم ایو بوده  عالمت يب هستند غالباً مبتالبه تریكومونیازبیشتر مرداني كه 

 .كشد تا بروز پیدا كندروز طول مي 4-10عفونت 

 
1 Trichomonisis 

2 Trichomonias vaginalis 



  / ی جنسی ویروسیمنتقله یهابیماری 

 انتقالهای روش

( از طریق آلت تناسلي بهه واژن در طهي مقاربهت منتقهل STDs)  این بیماری منتقله جنسي

 .شودمي

 .گردندمي لي آقایان فقط از طریق خانم مبتالشوند ومي ها از طریق آقا و خانم مبتألخانم

 :درمان

ایمني  نقص    درمان آن دارویي است، در صورت عدم درمان، چنانچه در معرض ویروس  معموالً

 .به آن هستند د ابتالستعقرار گیرند م (HIV)انساني

 .با وزن پایین به دنیا آورند ممكن است نوزاداني  تریكومونیاز به مبتألهای باردار خانم

 پیشگیری:

 محدود كردن شركای جنسي * 

 

 

 

 

 

 

 استفاده از كاندوم *

 از بین برنده اسپرم و تركیبات هااستفاده از فوم* 

 

 



  / ی جنسی ویروسیهای منتقلهبیماری  

1وس نقص ایمنی انسانیویر 
(HIV)  

 
 
 
 
 

 

 

( یا سندرم نقهص AIDS)  ویروسي است كه باعث ایدز  (HIV)  ویروس نقص ایمني انساني

 .شودایمني اكتسابي مي

 .اولین بار این ویروس در خون، مني و ترشحات واژن دیده شد

 Tل سهلو لنفوسهیت دهد و موجب تخریهبقرار مي  تهاجم  مورداین ویروس سیستم ایمني را  

ههای كنهد كهه بها عفونتمها كمهک ميبهدن  ستم ایمني به  سی.  دشومي  CD4یا    )كنندهكمک(

عناصر سلولي هسهتند كهه بهدن را در ایهن   نیترمهمیكي از    Tهای  و سلول  مبارزه كندمختلف،  

 .دنكنیاری ميبه شكل اختصاصي مبارزه 

را مختل یها از بهین  هاآنهای سیستم ایمني بدن را درگیر كرده و عملكرد این ویروس سلول

تواند نقش خهود را در گردد. یعني سیستم ایمني بدن دیگر نميبه نقص ایمني منجر ميرد و  بمي

 عنوانبهشود كه هایي ميمبارزه با عفونت ایفا كند. این نقص ایمني شدید موجب ابتالء به عفونت

 كنند.م ایمني استفاده مياز ضعف سیست هاآنشوند زیرا طلب شناخته ميهای فرصتعفونت

 

 
1 Human immunodefiency virus 

2 Thelper 

 



  / ی جنسی ویروسیمنتقله یهابیماری 

 (AIDS) نقص ایمنی اکتسابیندرم  س

شود. كه گفته مي HIVعفونت با    ترشرفتهیپبه مراحل  (AIDS) سندرم نقص ایمني اكتسابي

های مهرتبط بها نوع هستند و یها ایجهاد سهرطان  20طلب كه بیش از  های فرصتبا ایجاد عفونت

HIV شود.تعریف مي  

 1منی انسانیانتقال ویروس نقص ای

میلیون نفر در دنیا با  9/36،   2017( در سال WHOبهداشت جهاني )زمان  براساس برآورد سا

HIV  كنند. موارد جدید آلودگي به زندگي ميHIV 8/1  میلیون نفر و موارد مرگ ازHIV 940 

 هزار نفر برآوردشده است.

مي ایران تا پایان شههریور  براساس گزارش موارد ثبت شده عفونت اچ ای وی در جمهوری اسال 

 مرد بوده اند.   % 83و    این زن   % 17ثبت شده است كه    HIVمورد مبتال به    38474،  1396

های اخیهر تغییهر كهرده اسهت بهه اما الگوی راه انتقال و درصد ابتالی زنان و مردان در سال

ارد را زنان مو  %32،    97ای كه از كل موارد شناسایي و گزارش شده در شش ماهه اول سال  گونه

 دهند.شكیل ميدان تآنان را مر %68و 

ال به اچ آی  هاند. علل ابتودههسال ب  35تا    20روه سنيهته شده، در گهوارد شناخهاز كل م  %52

سال   از  كه  مواردی  كل  بین  در  )  1365وی  مواد  كنندگان  مصرف  رابطه   7/61تاكنون  درصد( 

 ( كود  8/20جنسي  به  مادر  از  انتقال  و  )درصد(  در   1/ 6ک  انتقال  راه  و  است  بوده    15/ 7  درصد( 

 درصد موارد نامشخص بوده است.

 HIVدهد كه ابتالء بهه  در كشور نشان مي  HIV  به  جدیدترین آمارهای مربوط به مبتالیان

این امر بیشتر معلهول روابهط طریق رابطه جنسي و همچنین در بین زنان در حال افزایش است. از

 .كنترل نشده استجنسي و رفتارهای جنسي 

 
1 HIV Transmission 

 



  / ی جنسی ویروسیهای منتقلهبیماری  

اقهدامات  نیتهرمهماطالع هسهتند. یكهي از ز بیماری خود بيا HIVمبتالیان به    ٪60حدود  

پیشگیرانه افزایش آگاهي نوجوانان و جوانان و خود مراقبتي و افزایش آگاهي والدین و باال بهردن 

 است. یفرزند پرورمهارت 

المللي ههدفش ایهن اس تعهدات بینبر اس HIVدر راستای كنترل  90، 90، 90اجرای برنامه  

كنترل و مهار شود. برای رسیدن به این هدف الزم است  HIVگیری  همه  2020ل  تا سااست كه 

مبتالیان آگاه از بیماری خود تحت مراقبت و   ٪90افراد مبتالء از بیماری خود مطلع باشند،    90٪

هستند به حهدی برسهد كهه افرادی كه تحت مراقبت    ٪90درمان قرار گیرند و حجم ویروس در  

  مقابل را نداشته باشد.فرد  قابلیت انتقال به

تواند به مدت طوالني خارج از بهدن زنهده است و نميپذیر  آسیبیک ویروس    HIVویروس  

 .شودنمي منتقل ریزهای روزانه از قبیل موارد بماند به همین دلیل در فعالیت

 دست دادن* 

 بغل كردن * 

 روبوسي * 

 از توالت فرنگي استفاده* 

 دستگیره در * 

 بشقاب* 

 شودهایي كه برای نوشیدني استفاده ميوانلی* 

 حیوانات اهلي* 

 غذا* 

 :های اصلی انتقال ویروسراه

 مقعدی، واژینال، دهاني تماس جنسياز طریق * 

 های آلودهها و سرنگاستفاده مشترک از سوزن* 

 و هنگام زایمان به هنگام شیر دادن از طریق مادر به جنین و مادر به شیرخوار* 



  / ی جنسی ویروسیمنتقله یهابیماری 

 HIV  ازنظرهای خوني بررسي  امروزه در فرآورده  كهیيازآنجا)  های خونيق فرآوردهز طریا*  

 است( افتهیكاهش يتوجهقابل طوربهگیرد خطر انتقال انجام مي

 1ویروس نقص ایمنی انسانیانتقال فاکتورهای خطر برای  

 تزریق دارو جهتبه آلوده سرنگ استفاده مشترک از * 

آقایههان  طههورنیهمعهدی، دهههاني بههدون اسهتفاده از كانههدوم و ل، مقرابطهه جنسههي واژینهها* 

 یا دارای شركای جنسي متعدد بازجنسهم

یا پول خودشان را در معهرض رابطهه جنسهي قهرار   مواد مخدرافرادی كه به خاطر دریافت  *  

 .دهندمي

 س سیفلی ازجمله( (STDs های منتقله جنسيبیماریابتالء به هپاتیت یا سل یا ابتالء به * 

كهه دارای ریسهک فاكتورههای   ياز كسانبا یكي    محافظت نشدهافرادی كه تماس جنسي  *  

 .شوندنیز دارای خطر باال محسوب مي فوق هستند

 )بیماری خوني(. لي هستندیافرادی كه مبتالء به هموف* 

 2ویروس نقص ایمنی انسانی الاز انتقپیشگیری  

 (STDs) منتقله از طریق جنسهي  هایبیماری  جملهازابتالء به ویروس نقص ایمني انساني،   

تواند از این طریهق مي  مي باشد  شدهمحافظتفردی كه دارای فعالیت جنسي  و  شود  ميمحسوب  

 .آلوده شود

است ولي در صورت فعالیت جنسي بهه ههر   یدارشتنیخو  پیشگیری،  راه  نیترمهماولین و  *  

 ن موارد باید رعایت شود:روش ای

 م كاندواستفاده از * 

 و بقیهه (HIV)ویهروس نقهص ایمنهي انسهانيهای ابهتالء بهه آگاهي شركاء جنسي از راه*  

 هاآنو عوارض  (STDs)های منتقله از طریق تماس جنسيبیماری

 
1 Risk factors for hivtransmission 

2 Prevention of Transmission of HIV 



  / ی جنسی ویروسیهای منتقلهبیماری  

ارزیهابي خطهر ایهن و    كنهددر مورد رفتار شریک جنسي و داروهایي كه استفاده مي  آگاهي*  

 عالیت برای سالمت خودف

 را به خطر آلودگي فرد  (STDs)های منتقله از طریق تماس جنسيماریاز بیابتالء به یكي  * 

 .دهديمافزایش  (HIV)ویروس نقص ایمني انساني

 Bویروس هپاتیت  هیعلواكسن تزریق * 

 منظمپزشكي  هایبررسيحتي در صورت  ویروس نقص ایمني انساني ازنظرآزمایش  انجام* 

مصهرف از    و  رفتههجهویز پزشهک صهورت گت  بها  یسهتيداروهای تزریقي با* تزریق هرگونه  

 گردد.امتناع  نیز داروهای قاچاق

بهه هنگهام عمهل شهوند شیاری ميوكاهش ه موجب داروهایي كه والكل پرهیز از مصرف *  

فهزایش ا  های منتقله از طریق تماس جنسيفرد به این ویروس و بیماری  خطر ابتالء  )زیرا  جنسي

 (.دیابمي

 باید به نكات زیر توجه شود:تزریقي  روهایدا در صورت استفاده از

  یک بار مصرفاستفاده از سوزن و سرنگ * 

 به صورت مشترکسوزن و سرنگ  استفاده ازعدم * 

 قرار نگرفتن در معرض خون فرد آلوده  اطمینان از* 

در افراد متعلق به گروه های بها   (HIV)ویروس نقص ایمني انساني ازنظر آزمایش ساالنه* 

 HIVاالی شیوع ب

 در مورد داروهای مصرفي خود با پزشک  مشاوره* 

 Bو  Aهای هپاتیت ویروس هیعلواكسیناسیون 

 :HIV  پیشگیری از

A .( پرهیزAbstain) 

B .(وفاداری و پایبندی Be Faithful ) 

C .كاندوم ( condom) 

 



  / ی جنسی ویروسیمنتقله یهابیماری 

 الگوهای پیشرفت ایدز چطور است؟

ایهدز متفهاوت اسهت چنانچهه درمهاني سمت    به  HIVت پیشرفت بیماری افراد آلوده به  سرع

را نشان خواهنهد   بیماری  عالئمسال    5-10در عرض    معموالً  HIVصورت نگیرد، افراد آلوده به  

بها   (ART)  تر هم بشود. درمان ضد رتروویرسوالنيو یا ط  تركوتاه  تواندميداد. البته این زمان  

 ی گردد.بیمارتواند موجب كندی پیشرفت كثیر ویروس ميجلوگیری از ت

، HIVتهدیدكننهده حیهات بیمهاران مبهتالء بهه    طلبفرصهتهای  ترین عفونتاز شایع 

 گردید. HIVهزار نفر از مبتالیان به  390موجب مرگ  2015كه در سال است  1بیماری سل

 دوره پنجره ایدز

. یابد كشد تا ویروس به دیگران انتقالطول مي  پس از ورود ویروس به بدن فرد، فقط چند روز

 عالئمماه زمان نیاز است. در این زمان گاهي فرد هنوز  1-3ولي برای تشخیص آزمایشگاهي آن 

رسد. از زمان ورود ویروس به بهدن فهرد تها زمهان بیماری را بروز نداده و ظاهراً سالم به نظر مي

گیهرد قرار  یند. در این دوره اگر فرد مورد آزمایشگومي 2خیص آزمایشگاهي آن را دوره پنجرهتش

مورد آزمایش قرار گیرد   پرخطركمي بعد از رفتار    زمانمدتنتیجه منفي خواهد بود. یعني اگر فرد  

 كننده بوده و ممكن است موجب آلودگي افراد دیگر گردد.منفي بودن آن گمراه

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Tuberculosis 

2 Window period 



  / ی جنسی ویروسیهای منتقلهبیماری  

 (HIV Testing)  ویروس نقص ایمنی انسانی  نظر  ازآزمایش 

 (HIV)ویهروس نقهص ایمنهي انسهاني    ازنظهریش  آزمها  تنها راه تشخیص آزمایش است. و

مثبهت اسهت   (HIV)ویروس نقهص ایمنهي انسهاني    ازنظروقتي فرد بداند  .  برداردمزایایي را در  

ههای هها و حمایتبیماری اقدام به درمان نمهوده و از مراقبت  عالئمها قبل از بروز  تواند مدتمي

های طهوالني از عوارضهي و برای سال  د شدهكه موجب افزایش طول عمر فر  رخوردار شودالزم ب

همچنهین بها آگهاهي از آلهودگي خهود   جلوگیری به عمهل آورد.  ،كندكه سالمتي او را تهدید مي

بهه دیگهران بهه  (HIV)اقدامات احتیاطي برای جلوگیری از انتقال ویروس نقص ایمني انسهاني 

 عمل خواهد آورد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  rapid testsشامل  كه وجود دارد (HIV)سانيني انویروس نقص ایم انواع مختلف تست

home test است. 

 ازنظهر آزمهایش انجام و جاهایي كه برای ها، بیمارستانان، مطب پزشكبهداشتي  واحدهایدر  

 .بماندباید اطالعات مبتالیان محرمانه  ،اندشدهينیبشیپ (HIV)ویروس نقص ایمني انساني

 

 



  / ی جنسی ویروسیمنتقله یهابیماری 

 درمان

درمان به هنگام با داروههای ضهد رتروویهرس و  رت تشخیص  در صواما    بهبودی قطعي ندارد

 باشد.مانند افراد غیر بیمار مي HIVامید به زندگي در افراد مبتال 

 .شودیماری ميب درونكنترلحتيوبهتری دارد و موجب آهسته شدن تركیبي نتیجهدارویيدرمان

 .پیشگیری از آلوده شدن است ،حلراهبهترین 

نیازمند مشاوره و  (HIV)افراد مبتالء به ویروس نقص ایمني انساني   ،دارویيمان  عالوه بر در

بهداشت اولیه و اساسي در مبتالیان   نیتأم، تغذیه خوب، آب سالم بوده و شناسانهروانهای  حمایت

و   داشتهنگهرا در سطح باال    هاآنتواند كیفیت زندگي  مي  (HIV)به ویروس نقص ایمني انساني  

 خشد.بهبود ب

  1یقارچهای  عفونت

 : های قارچی شاملعفونت  عالئم

 خارش* 

 ترشحات از ناحیه* 

 احساس سوزش * 

 احساس تحریک در ناحیه* 

 .كنندهای حامله بیشتر این موارد را تجربه ميخانم 

 ند شامل:های قارچی هستشایع همراه با عفونت  طوربهفاکتورهایی که  
 دیابت* 

 چاقي*     

  مهارشده هاآنمني در ه ایافرادی ك* 

 مصرف كورتون * 

 وجود دارد( نظراختالف) مصرف قرص ضد حاملگي* 

 
1 Fungal infections 



  / ی جنسی ویروسیهای منتقلهبیماری  

  ویروس هپاتیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میلیون نفهر از ایهن  350-400یک مشكل جهاني است و حدود   Bعفونت با ویروس هپاتیت  

 برند. عفونت رنج مي

افقهي توسهط   صهورتبهیها  و    عمودی از مهادر بهه نهوزاد  صورتبهی بوده و  سراین عفونت مُ

 . شودميهای خوني یا ترشحات بدن منتقل فراورده

نوزادان و كودكان در برنامه ایمنسازی كشوری از سال   Bبا قرار گرفتن واكسیناسیون هپاتیت  

مهزمن در ایهران از متوسط ناقلین    1371تا    1368متولدین    HBو همچنین واكسیناسیون    1372

كاهش یافهت. كشهور مها در   1392در بررسي های سال    7/1/0به    1372جامعه در سال    0/  2/3

 0/ 2جامعه( به كشهورهای با شیوع كم ) زیهر  0/ 8تا  2یوع متوسط )شحال گذار از كشورهای با 

 جامعه( است.

 بیش از زنان است.  ٪25شیوع آن در بین مردان 

ایمنههي قههص ویههروس ن از انتقههال ترآسههانبسههیار  B (HBV) هپاتیههتویههروس انتقههال 

 .است (HIV)انساني

 .شوندخودشان خوب مي B (HBV)هپاتیت  ویروس به مبتأل% افراد 95
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تواند موجهب زردی و طهوالني شهدن در زمان عفونت شدید مي B  (HBV)هپاتیت ویروس

 .حتي مرگ شود بیماری و

 .شودء نیستند توصیه ميواكسیناسیون بخصوص برای افرادی كه مبتال

 .شودتوصیه ميدر معرض خطر ی هاگروهای بر واكسیناسیون 

 قرار دارند؟ ((B HBVهپاتیتویروس  چه کسانی در معرض خطر باالتر ابتالء به

 بیماران دیالیزی* 

 و فرآورده های خوني دارند دارو نیاز به تزریق مكرر افرادی كه * 

 كاركنان حوزه سالمت* 

 ((B HBVهپاتیت ویروس آلوده به مادران * نوزادان

 شریک جنسي آلوده طه جنسي با راب* 

ال  توصیه هایی ر انتقه اهش خطه اس بیماری برای که ق تمه ه از طریه ای منتقله هه

 (STDs)جنسی

 .های اسپرم استفاده شودهمیشه از كاندوم و كشنده* 

 گردد. اجتناب شركای جنسي متعدد داشتن از* 

 .داری استخویشتن یصدصددرتنها راه مؤثر و * 

ههای منتقلهه ها برای جلوگیری از انتقهال بیماریروش  نیمؤثرتر  ي ازیك  كاندوم در آقایان*  

 .جنسي است
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 های منتقله جنسی و تنظیم خانوادهعفونت

 .توان درمان كردهای منتقله از طریق جنسي مانند سوزاک و سیفلیس را ميبیشتر عفونت

 .پیشگیری نمودشود مي از طریق جنسي های منتقلهتمام عفونتاز 

عهوارض  بهروز توانهد مهانع ازتشخیص و درمان زودهنگام مي  ،بكنیم  پیشگیریانستیم  نتواگر  

 گردد. ها مانند نازایي در زنان و مردانشدید آن

 (STIs)  های منتقله جنسیسخن آخر در کنترل عفونت

و تزریق داروها و   يضد حاملگهای  های جلوگیری از بارداری از قبیل: قرصاز روش  کیفیه

 .شوند (STIs)منتقله از طریق تماس جنسي  هایتوانند مانع از انتقال عفونتميجراحي ن

 باشهدمي مشكل  (STIs)منتقله از طریق تماس جنسي   هایدالیل متعدد كنترل عفونتبه   

 . مطلع نمي باشندبه این عفونت ها  خویشاینكه بسیاری از افراد مبتالء از ابتالء  ازجمله

 خالصه

 .شایع هستند( (STDsز طریق تماس جنسي ه اهای منتقلبیماری •

 .هستند عالمت يب غالباً •

 .شوندسالمت مي نظامبهموجب تحمیل هزینه سنگین  •

 .نیازمند تشخیص و درمان زودهنگام هستند •
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  / تغییر رفتار

 

 

 

 تغییر رفتار

یت و علهوم رفتهاری و متعاقهب آن، پردازان حوزه تعلیم و تربدانشمندان، پژوهشگران و نظریه

عرصه سالمت متوجه شدند كه تغییر رفتار بهداشتي و سالمت در سطح   گزارانستسیا  پزشكان و

اگر تغییرات رفتاری آسهان بهود، اتفهاق   آور است. اصوالًنهایت مشكل و رنجفردی و اجتماعي بي

ارتقاء سالمت از وقتي بها ایهن برنامهه  ایریزان حرفهداشت. برنامهافتاده بود و نیاز به مداخله نمي

شدند كه تمام مداخالت ساده برای ایجاد تغییر رفتار به شكست انجامید. تغییهرات رفتهاری گیر  در

پیچیده است و این پیچیدگي بیشتر ناشي از مشكالتي است كه مانع از باال بهردن سهطح آگهاهي 

یت را وقتي به دنبال خواهد داشهت كهه در . و بیشترین موفقشودميافراد و جامعه برای این تغییر  

 قرار گیرد. مدنظرفردی، بین فردی و جامعه طوح س

اصالح رفتارهای بهداشتي از طریق پیشگیری، ظرفیت عظیمي برای كاهش ابتالء به بیماری 

اند كه تغییر این رفتارها های بیماری دارد. مطالعات زیادی نشان دادهو جلوگیری از تحمیل هزینه

 ریهوممرگان را نیهز بهبهود بخشهیده، نهاتواني و درم ه بر جلوگیری از ابتالء به بیماری، روندعالو

های متعاقب آن را كاهش داده، بازگشت به جریان عادی زندگي را تسریع كرده و مدیریت بیماری

 سازد.شایع را كارآمد مي

صلي هستند كه رفتارهها های تغییر رفتار بهداشتي نقشه راهي برای نشان دادن عوامل انظریه

دهند و همچنین ارتباط بین عوامهل مختلهف را مشهخص نمهوده و روشهن مي  قرار  تأثیررا تحت  

كنند. رشد، توسعه و تكامل نمایند كه این عوامل چه موقع، كجا و چگونه نقش خود را ایفاء ميمي

اتي هستند، در طول زمان تغییر رفتارهای بهداشتي حیمؤثر  سازیكه برای پیاده  هاراهی  این نقشه

كه نقش متقابهل عوامهل فهردی، بهین فهردی، اجتمهاعي،   یاكپارچهیوهای  الگ  با تمركز بر روی

 ق شده است. قَّح اند، مُفرهنگي و محیطي را مورد آزمایش و تجربه قرار داده



 /  تغییر رفتار 

جاد كننهد در حوزه سالمت، تالش دارند تغییر رفتار پایداری را ای  ژهیوبههای تغییر رفتار  نظریه

سطح مورد انتظار گردد. این تغییر رفتارها ممكهن معه، به و جافرد كه موجب ارتقاء سطح سالمت  

 را ارتقاء دهند.  های زندگي سالمب بوده و یا روشرِّخ است موجب كاهش یا حذف رفتارهای مُ

بهه  آل دهیهانهایت مشكل هستند، رویكهرد ها برای تغییر رفتار بيكه ذكر شد طراحي  گونهآن

كننده موفقیت نخواهد بود. تضمین  گاهفیهرساند ولي  ميكثر  این موضوع شانس موفقیت را به حدا

 ها فقهط وقتهيست كه روشا پیام این نیترمهمشرط الزم است ولي كافي نیست.   گریدعبارتبه

گرفتهه هها بهه كهار  و بر مبنای شواهد و واقعیت  موردنظرخواهند بود كه در چارچوب نظریه  مؤثر  

 نباشد. هانگاران سادهولي هرگز اشد باید ساده و روان ب زیچهمهشوند. 

از سوی اندیشمندان و پژوهشگران حوزه تعلیم   شده  ارائهها و الگوهای  تعدد نظریات و تئوری

است خود نشانگر پذیرفتن اصل  شده ذكرمورد نیز   83و تربیت برای ایجاد تغییر رفتار كه تا حدود  

 ع است. موضواهمیت، حساسیت و پیچیدگي  طورنیهمار و تغییر رفت

اصالح و  هاآنهدف همه  صورت هر دربر روی نظریه و الگوی واحدی وجود ندارد،   نظراتفاق

ها در اندیشهیدن و كسهب آگهاهي و قهدرت اراده و بر توانمندی ذاتهي انسهان  تأكیدتغییر رفتار با  

د كه انتخهاب نباش. شاید تكرار این نكته خالي از فایده نددار  هیتكبرای سالم زیستن    هاآنانتخاب  

عوامل فردی، بهین فهردی،  اثرو   تأثیرهر یک از نظریات و الگوهای اجرایي بدون در نظر گرفتن  

 نخواهد برد.  یيجابهاجتماعي، فرهنگي و محیطي در تحقق تغییر رفتار، ره 

 ها و الگوهای تغییر رفتارآشنایی با برخی نظریه

 طوربهه  انهدقرارگرفته  توجهه  مهوردبیشهتر    ي كهای آشنایي كلي، به برخي نظرات و الگوهایبر

 گردد.خالصه و گذرا اشاره مي

اختیهاری صهورت   صهورتبهل كه  در آمریكا به دنبال شكست برنامه بیماریابي سِ  1950سال  

 یاشناسهانهنرواهای سالمت، الگوی  گرفت، جمعي از روانشناسان اجتماعي فعال در سرویسمي

 سهالمتبهبرای مداخله جهت تغییر رفتارهای مربوط   1BM"H  ي(مدل )باور سالمتتحت عنوان  

 
1 Health belief model 



  / تغییر رفتار

ها و عقاید افراد، رفتارهای سالمت را توضیح را طراحي كردند. این مدل با تمركز بر روی گرایش

و یا تغییر  فیازتعربتوانند در طي سالیان متمادی كند، كه البته این رفتارها ميداده و پیشگویي مي

 :یرتأث یابند و این امر تحت
 شدن به یک بیماری مبتألاز استعداد ابتالء یا شانس  هاآندرک  •

 كه در معرض ابتالء به آن قرار دارد یماریبدرک فرد از شدت  •

 این تغییر رفتار  یشرویپدرک از موانع  •

 آن باید بپردازد یازا دركه  یرمادیغهای مادی و هزینه •

 ار نصیب او خواهد شدرفت كه به دنبال ایجاد تغییر یرمادیغمادی و منافع  •

 آگاهي فرد از خودكارآمدیش  •

گهردد كهه . بر همین اساس در این مدل راهنمای عملي برای این تغییر رفتهار ارائهه مياست

 دروني یا بیروني باشد. تواندمي

 HBMمدل 
ها، یعنهي بهه عوامهل زمینههبازنگری گردید. مدل جدیهد بهه    "HBM"مدل    1988در سال  

نند آموزش، سن، جنس، نژاد، قومیت و بهه ادراكهات در قالهب تهدیهدها و هما  اجتماعي-جمعیتي

ها و ادراكات مهذكور صهورت گیهرد، بایست بر مبنای زمینهانتظارات و اعمال و مداخالتي كه مي

 موردنظرحدوده انتظارات این تغییر رفتارها منجر به كاهش تهدیدها در م كهینحو بهپرداخت. مي

 برنامه گردد. 

   1پروچسکا و دیکلمنتهریه و الگوی  ر نظد

و نه یک حادثه و اتفاق، در این  شودميیا پروسه نگریسته  روند کی عنوانبهبه تغییر در رفتار  

 كند.مشخص از این مراحل عبور مي طوربهروند، فرد با تصمیم به تغییر رفتار 

داند و  د دریافت كمک نمي یازمنكند و خود را نو اهمیت آن را انكار مي وقتي فرد اصل مسئله  

در مرحله قبل از تفكر و  واقع دراز عمل خود دفاع كرده و تمایلي به بحث پیرامون آن رفتار ندارد، 

 قرار دارد.  2تعقل 
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2 Precontemplation 



 /  تغییر رفتار 

و ضعف  ذعان داشته و به امكان این تغییر رفتار و به نقاط قوت  زماني كه او به وجود مسئله اِ  

تغییر را ایجاد نماید یا نه؟   تواند ميامر مطمئن نیست كه آیا  این    هنوز از  كهي درحال اندیشد،  آن مي 

 قرار دارد.  1در مرحله تعقل و تفكر 

بندی برای اجرای آن، فرد در مرحله  های رسیدن به این تغییر و زمان با تعیین اهداف، روش  

 . ردیگي م قرار به تغییر  2آمادگي 

امه عملیاتي منظم برای تغییر رفتار تبعیت  ک برن قوی و تالش وافر از ی   اراده   با فرد    كه ي هنگام   

ذهني    لحاظ   از برای تغییر رفتار شده است كه در این مرحله فرد    3كند وارد مرحله عمل و حركت مي 

له با  شود و برای رویارویي با مسئ پیوسته، عزم و قصد خود را برای تغییر به خود یادآور مي   طور به 

هایي انگیزه و  ها و پاداش و حتي با در نظر گرفتن تشویق   یروني ایجاد فشارهای انگیزشي دروني و ب 

نماید. در این مرحله تمایل به دریافت كمک از دیگران  خود را در این راه تقویت مي   نفس   به   اعتماد 

 ، كه عنصر بسیار مهمي است.  است داشته و به دنبال جلب حمایت اطرافیان  

وسوسه برای بازگشت    هرگونهان و اجتناب از ول زمدیهي است پایداری این تغییر رفتار در طب 

به عادت یا رفتار پیشین، نیازمند آگاهي، هشیاری و مراقبت از آن است كه در مرحله نگهداشت و  

   رسد.رفتار جدید به انجام مي  4تثبیت

 ي از بین رفته یا كاهش یابد. به رفتار قبل  5خطر و احتمال عود و بازگشت  كهی نحوبه 

دهد كه درک فرد از خطر، پیامدهای مورد انتظار و تصوری كه فرد  شواهد نشان مي   اتفاق   به قریب  

 ی دارد، ارتباط نزدیک با عزم و اراده برای تغییر رفتارهای تهدیدكننده سالمت دارد. خودكارآمد از  
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 ی جورج کوکنظریه

كرده رائه امؤثر  راهنمای عملي برای تغییر رفتار در پژوهش خود، Gerjo KOK جرج كوک

 كند: ریزی تغییر رفتار سه چالش بزرگ را ذكر مياو برای برنامهاست. 

 تعریف و تعیین درست اهداف تغییر 

 های مناسب برای تغییر رفتار انتخاب و به كار بردن روش

 اجرای كامل برنامه

رفتار  تغییر  برای  مداخالت  شكست  علت  هدف   بیشترین  نبود  انتخاب  را،  صحیح،  گذاری 

داند و سعي دارد با توجه  امناسب و اجرای ناكافي و ناقص برنامه در طول اجرای آن مي های ن روش 

ها به راهبردهای عملي و تركیب این راهبردها  های تغییر رفتار و تبدیل این روش به انتخاب روش 

 توضیح دهد.  "IM"1قالب نقشه مداخله گرایانه مؤثر در  برای رسیدن به یک برنامه مداخله 

خهود دارای وظهایفي اسهت و   نوبهه  بهكند كه هر مرحله  شش مرحله تعریف مي  "IM"  برای

یهک راهنمها بهرای   عنوانبههتوانهد  محصول نهایي برای این مرحله است، كه مي  کی  آننتیجه  

 :استمرحله بعد مبنا قرار گیرد و شامل موارد زیر 

 تارهانیازسنجی و تحلیل رف

 كننده رفتاریو عوامل تعیین رفتارها ریز، با تركیب وضعیتبرای تغییر هایي ماتریكسایجاد  

 بردیهای كاربه راه هاآنای مبتني بر نظریه و تبدیل های مداخلهانتخاب روش 

 یافته یک برنامه سازمان های كاربردی درها و برنامهادغام روش 

 (را و استمرار برنامه )از ابتدای برنامهریزی برای تطبیق و اجبرنامه 

از: طراحي، پهژوهش  عبارتنداد یک برنامه ارزیابي )از ابتدای برنامه( كه واژگان كلیدی آن ایج

 و نظریه.

 
1 Intervention mapping 
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های تغییهر اسهت و بهه نقشه مداخله، تعیین و تعریف صحیح هدف  روند  درپس اصل اساسي  

ه اینك تینها دردر یک مداخله،   هاآنكار بردن  های تغییر رفتار مناسب و بدنبال آن انتخاب روش

 كافي انجام شوند. اندازهبهباید مواظب بود این مداخالت 

 1آلبرت بندورا

ای را ساخته است كه بر یهادگیری اجتمهاعي ، نظریهانهیرفتارگرااساس موضع  بر بندوراآلبرت 

ی برداری، رابطهتار، مخصوصاً الگواو با تغییر رف دارد. پژوهش  تأكیداساس فراگیری رفتار    عنوانبه

 دارد.تنگي تنگا

، تعههد دارند  رودهند، افرادی كه دو گزینه برای تغییر رفتار پیش  تحقیقات انگیزشي نشان مي

سازی آن نسبت به افرادی كه برای تغییر رفتار تنها با یک گزینه روبهرو هسهتند، بیشتری به پیاده

بسهیار بیشهتر   رفتهاراشته باشد این تعهد و التزام به تغییهر  خواهند داشت. و اگر سه گزینه وجود د

برای   گریدانیببهخواهد بود ولي وجود چهار گزینه، اراده فرد را بیشتر از آن تقویت نخواهد نمود.  

ههای های مختلفي ارائه كرد كهه بها حفهظ تفاوتایجاد تغییر در رفتار نوجوان و جوان باید گزینه

بایهد   حهالنیدرعن را برگزیند.  تریببهترین و متناس  هاآنو آگاهي از میان    فردی بتواند با اختیار

ها ضمن ایجاد سهردرگمي، سهود بیشهتری بهه دنبهال این گزینه  یاندازه  از  شیبكرد تعدد    تأكید

 نخواهد داشت. 

ات رفتاری، شناختي و تأثیرتعامل متقابل بین    صورتبهاست كه رفتار انسان را    معتقد  (بندورا)

كند، مي  تأكیدشناختي  ات محیطي در رشد روانیرتأثش  توان درک كرد. او بر نقمحیطي، بهتر مي

 ی خودمان است.است كه محیط ما ساخته معتقد حال نیع دراما 

از طریهق  كههآنبه اعتقاد بندورا، آموزش و فراگیهری رفتارههای جدیهد در انسهان، بیشهتر از 

 دهد.خ مياز طریق الگوسازی از رفتارهای دیگران ر یادگیری مستقیم و كالسیک رخ دهد،

شناسي  با »عروسک بوبو« امروز به یكي از متون كالسیک روان  60آزمایش مشهور او در دهه  

خود را مطرح كهرد و  “اییادگیری مشاهده”ها، نظریه  در این سلسله آزمایش  یو  بدل شده است،
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كه  های یادگیری رفتاری استراگیرترین روشگفت كه این شیوه یادگیری، یكي از مؤثرترین و ف

 گیرند.هایي چون تلویزیون و سینما شكل مياز طریق رسانه ژهیوبه

به آن رفتهار تمهایز   و عمل  یک رفتار  ادگرفتنیبین  كه  نشان داد  او    “آزمون رفتار تقلیدی”در  

  وجود دارد.

ولي وقتي به آن عمل آموزد.  را مي، رفتار مورد مشاهده  الگورفتار    1ییادگیرنده از راه مشاهده

در انگیزه برای انجام آن عمل تقویت و یا با انجام آن مورد تشویق قرار گیرد.   ينوع  بهد كه كنمي

دهند ولي قرار مي تأثیری بندورا تقویت و تنبیه نقش انگیزشي دارند و عملكرد فرد را تحت نظریه

 ندارند.  تأثیربر یادگیری 

 2یویگوتسک"

انسان حاصل تعامل میان فهرد و محهیط گاهي  معتقد است كه آ  ،نامه  از روان شناسان بیكي   

خود فرد است كهه فعاالنهه   سوکیگیرد. در این تعامل از  شكل مي  مسئلهاوست و در جریان حل  

 گذارد.مي تأثیر وی شود و از سوی دیگر فرهنگ و محیط اجتماعي اوست كه بروارد عمل مي

ن آن، یک ساختار اجتماعي و تریهترین تا پیچیدر نوعي از دانش، از سادهویگوتسكي، ه  ازنظر

ههای تفكهر مهم زباني، افكهار و روشی حاكي از آن است كه ساختارها ینظریه و فرهنگي دارد.

كنهد بلكهه محصهول تعامهل يتوسط یک كودک یا نوجوان رشد نم مستقل  طوربهو    خودیخودبه

 فرهنگ اوست. واجتماع  ءبا اعضا یدرازمدت و

  G.D. Wiebeشتار  در نوعرصه بازاریابی اجتماعی 

و  4توسهط )كهاتلر(اولهین بهار   3مطرح گردید. ولي اصطالح بازاریابي اجتمهاعي  1951در سال  

 كار رفت. به   5)زالتمن(
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این اندیشمندان با تركیب مفاهیم مربوط به تغییرات اجتماعي و فنون بازاریابي تجاری، طهرح 

هها و زاریابي تجاری بهرای عرضهه نگرشول بارا مطرح كردند كه در آن از اص اجتماعي بازاریابي

شد. بازاریابي تجاری و اجتماعي از یهک اصهول تبعیهت های اجتماعي بهره برده ميفكرها یا ایده

بازاریابي تجاری به دنبال دستیابي به سود اقتصادی بیشتر   استمتفاوت    هاآنكنند ولي هدف  مي

اجتمهاعي اسهت.  یج یهک فكهر و نگهرشي ترودر پ  ولي بازاریابي اجتماعي  استبیشتر    با فروش

اندازهای ها و چشهمآوردن نظهرات، دیهدگاه  بهه دسهتتحقیقات خود را بهرای    بازاریابي اجتماعي

كنهد بها تركیبهي از تهالش مي  ههاآنمشتریان در مسائل اجتماعي متمركز كرده و با دستیابي به  

ید. بدیهي است عوامل مختلفهي در ه نماو رسانه، پاسخ مناسبي ارائ  يجمعارتباطبازاریابي، وسایل  

و  ههاآنو سطح عرضه محصهوالت و قیمهت  شده عرضه. ارتباطات، محصول رگذارندیتأثاین راه  

  رفتارها برای رسیدن به هدف مهم هستند.

یک امر   ي است و صرفاًبازاریابي اجتماعي یک استراتژی برای تغییر رفتار یا یک تغییر اجتماع

خواههد بهود و مهؤثر    به حركت و فعالیت وادارد، بسیار  بتواند مردم را  كهيهنگامتبلیغاتي نیست و  

هستند كه دلیلهي   يكسانآنبرای ارسال پیام یا شعارهای تبلیغاتي نیست. مخاطب    يمشخطفقط  

 زمهان کیهام به آحاد مردم در برای مراقبت داشته و یا آمادگي برای تغییر دارند و تنها رساندن پی

پویش و   ها است. و صرفاًن امر استراتژیک نیازمند استفاده بهینه از منابع و سرمایه. ایتسینكوتاه  

نبایهد بهه آن   است و  برفراخوان تبلیغاتي نیست. بازاریابي اجتماعي امری پیوسته، تدریجي و زمان

 سریع و آني نگریسته شود. روندکی عنوانبه

ن از بازاریابي اجتماعي در حوزه سهالمت ه بردارگزاران حوزه سالمت و بهداشت با بهرك  هابعد

گیهری از تجربیهات و و بهداشت، تالش كردنهد بها اسهتفاده از رویكهرد بازاریهابي تجهاری و بهره

های سهالمت و توانند وضعیت و شهاخصهای آن، محصوالت، خدمات و رفتارهایي كه ميروش

 ارتقاء بخشند، تبلیغ و ترویج نمایند. بهداشت را بهبود و
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 اعتقادات مذهبی و روحانی در تغییر رفتارنقش 

  1لوین

گیری كرد كه: داشت نتیجه  سالمتبههایي كه پیرامون مذاهب و مباحث مربوط  پس از بررسي

، بیمهاری و سهالمتبههای اعتقادی از رفتارهای مربوط  مذاهب دارای حمایت  اتفاقبهاكثر قریب  

برگیرنده رفتارهای بهداشتي یها های درو آموزهورات رگ هستند. بعضي از مذاهب نیز دارای دستم

تغذیه، رفتارهای سالم و   مثال  عنوان  بهباشند.  مي  ،كننداجتناب از اعمالي كه سالمت را تهدید مي

 توجهه  ردمهو  های درماني و اجتناب از مصرف الكل، تنباكو، و ...ایمن، بهداشت عمومي و مراقبت

خیر أهها و حتهي بهه تهحفاظتي بهرای پیشهگیری از بیماری  ي نقشهای مذهب. آموزهاندقرارگرفته

 مدت سالمت عملكرد ذهني و جسمي را به دنبال خواهند داشت.داشته و در طوالني  هاآنانداختن  

ي و های مذهبي و روحاني یک منبع بالقوه قوی برای ایجاد تغییر در رفتارههای بهداشهتآموزه

و اعمال و رفتار و بهه تعبیهر دیگهر سهبک زنهدگي و انات افكار، هیج شدت بهسالمت هستند كه 

 دهند.قرار مي تأثیركیفیت آن را در پیروان خود تحت 

 بهنوشتارهای زیادی پیرامون مذهب و سالمت به رشته تحریر درآمده است. در این نوشتارها  

ری، ههای مهرتبط بها فشهارهای عصهبي، رفتهایماریهای سالم و ایمهن، بذهني، فعالیت  سالمت

 است. شده اشارهو امثال آن  ریم و مرگهای جسمي، اتوانين

 2  کوینیگ

علمي نشان داد كهه اعمهال مهذهبي و روحهاني سهطح بهاالتری از سهالمت و   هایبا بررسي

 آورند.بهداشت را برای پیروان خود به ارمغان مي

محهیط بیرونهي ود و  ا و اعتقادات و درک و آگاهي افهراد از خههتغییر رفتار با توجه به گرایش

هداشهت ب ازجملههآنان  زندگي سبکافراد در منش و  مذهبي و روحاني  اعتقاداتگیرد.  صورت مي

گذار است. مذهب نقش محافظتي در مورد نوجوانان و رفتار جنسي ایشان جنسي و رفتار جنسي اثر
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اهش سطح با ك  تواندميغ و پرداختن به وظایف اعتقادی  های مذهبي در دوران بلووابستگي  دارد.

 جنسي همراه باشد. پرخطررفتارهای 

هها و هنجارههای درونهي كهردن ارزش  هها،از ناهنجاری  های پیشگیریراه  نیترمهمیكي از  

به  خود به خود طور بهزیرا فرد، بعد از پذیرش هنجارها،  یک جامعه استتوسط افراد    شدهرفتهیپذ

 . دهدبا آن هنجار را انجام مي تناسبرفتار م، ناخودآگاه و نوعي نظارت درونيدلیل 

و كاهش میزان انحهراف و جهرم در یهک   یریفرهنگ پذشناسان معتقدند بین میزان    جامعه 

 ت.اس افرادناقص یریپذفرهنگ انحراف،نرخافزایشاز عللو یكيمستقیمي وجود داردجامعه، رابطه

اني رشد كند كه درک كند نیازها و رو در ابعاد شناختي، احساسي یقدر بهباید  نوجوان و جوان  

 .استو توجه  طرح قابلهای او در یک تعامل سالم و مسئوالنه با افراد جامعه و خواست

 جنسی   سوءاستفاده

قبول برقراری ارتبهاط جنسهي توسهط جهنس   منظور  بهفشارهای جنسي كالمي، اغوا نمودن  

فشارهای جنسي كالمي و فیزیكي   ری ازسفانه امروزه ما شاهد بسیاأمتگیرد و  يصورت ممخالف  

 .میهست

همواره باید   نوجوانان و جوانانشود  روابط جنسي اجباری نمونه واضحي از تجاوز محسوب مي

ولي قربهاني   استكه یک متجاوز مقصر    هرچندزیرا گاهي اوقات  .  جوانب احتیاط را رعایت نمایند

 . گناه نیست نیز عاری از

 ؟اماتي ضروری استاقد هچ يجنس تعرضدر صورت وقوع 

و زور   اجبار  بهجنسي زماني است كه فعالیت جنسي بدون رضایت فرد و    و تجاوز  استفاده  سوء

 فهردی  و  اسهت  مجرم  كه  است  متجاوز  این  تجاوز،  صورت پذیرد. باید توجه داشت، كه در صورت

ناهكهار م و گاجتمهاعي، مجهر  و  اخالقهي  بعهد  از  چه  قوقي،ح  بعد  از  چه  است  شده  تجاوز  او  به  كه

افهزودن دامنهه   جهز  بههنیست. بنابراین، كتمان موضوع از مسئولین بهداشتي، حقوقي و انتظهامي  

نخواههد   حاصهلي  و نیز ادامه جرم متجاوز بهدون دسهتگیری و مجهازات  مظلوم  آسیب به شخص

 جام پذیرد:در اسرع زمان اقدامات زیر ان شودميو توصیه  داشت
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پزشكي قانوني برای طرح شكایت و و    انتظاميیي، مراكز  ع قضامراجدر اسرع وقت مراجعه به  

 ارائه اطالعات الزم در جهت دستگیری فرد متجاوز

جهراح كلیهه و   یها، جراح عمهومي و  متخصص زنان و زایمانپزشک    مراجعه بهبرحسب مورد  

 اقهدامات تشخیصهي و درمهاني،ي درماني جهت مركز بهداشتمجاری ادراری و مراكز درماني و یا  

 های اورژانس پیشگیری از بارداری یي با روشآشنا

شهواهد غیهر و  ي بهودهاز دختران و پسران از مشكالت مهم جوامهع غربه يجنس استفاده  سوء

یهک مشهكل   عنهوان  بهنیز    توسعه  حال  در  یوجود دارد كه این مسئله در كشورها  یمستند زیاد

  .استمطرح  یجد

  پشتیبانی، حمایت و خدمات

جایگاه خود در قبال مراقبت   تبعبهمتولیان بهداشت و سالمت    تربیت و  تعلیم و  ولیاءوالدین و ا

گهذر كهردن از ایهن مرحلهه زنهدگي  سالمتبهبرای  و جوانانمحافظت و پشتیباني از نوجوانان    و

مشهكالت پهیش رو بهه  یدات وگروهي كه با تمامي تهد  دارندبر عهدهسئولیت بسیار خطیری را  م

 .شوندمورد غفلت واقع مي گیرند وعنایت الزمه قرار نمي و توجه مورددابي خاطر نهایت شا

 یاجتماع  خدماتمداخله هماهنگ با 

 با موضهوع يكیالكترون ریغالكترونیكي و  در رسانهاطالعات بهداشتي   در دسترس قرار گرفتن

 د.خواهد بومفید  و جوانان نوجوانان ازهاینی تمركز بر بهداشت و تمایالت جنسي با

. اوقات فراغت خود را بها قرار دارندجوانان در اشكال جدیدی از تعامالت اجتماعي    جوانان ونو

پهر   گفتگهو در فضهای مجهازی  صهورتبهیها    و  های متنهياستفاده از ارتباطات تلفن همراه، پیام

 هنگهام زود ، خطر آغهازهارسانهوی جنسي باالیي از محت  حجم  در معرضبا قرار گرفتن  كنند.  مي

 .یابدمي افزایشدر ایشان  ت جنسيفعالی

كسهاني كهه دوسهتان و    و یها ازخود را از طریق اینترنت  آموزان بیشتر اطالعات  دانش  امروزه

 . آورندمي به دستشناسند، مي
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 دهندوانان ميبه نوج  هاسایتوبي كه  اطالعاتنشان داده شد، بسیاری از  در یک مطالعه اخیر  

كه بهه پیشهگیری از  یيهاآن از ٪46 بهداشت جنسي، تیساوب177ز . برای مثال ااست  نادرست

 اند.اند، اطالعات نادرستي دادهپرداخته نیجن سقطكه به  یيهاآناز  ٪35بارداری، و 

 يیعنه ،دارنهد دیهتأكگیرد بر اجتناب از خطهر ينجام ماارتقاء بهداشت  یكه برا يقداماتا  غالب

تها دادن  شهودميارسهال  “یدنجام ندهاآن كار را ”و یا    “یدا نكناین كار ر”  از قبیل  يمنف  یهاامیپ

نوجوانهان و جوانهان   كههيدرحال  “نجهام دهیهدابهتر است كه این كهار را  ”  همانند  مثبت  یهاپیام

 دارند.  ينصایح منف هیعلتمایل به طغیان  يسن یهابیشتر از دیگر گروه مراتببه

بیش از آنكه بهر نتهایج  این قشرتر در میان بیش  يبخشجهت اثر  يبهداشت  یهایامپبهتر است   

كهه بهر   يههایمثهال پیام  یمعطوف باشند. بهرا  مدت  كوتاهداشته باشند به نتایج    تأكیدمدت    دراز

پیشهگیری ، يمانند: قدرت و بنیه جسمان دارند دیتأك هاآنو یا جاذبه  هاآن  يفعل  يوضعیت جسمان

 ...و  بددهان یبواز 

 پرخطهر ینوجوانان و جوانان از رفتارهابرخي از كه  يمدتكوتاهمنافع دهای  پیامالزم است به   

های روزمره و نیاز  نیتأم  منظور  به  پرخطر  یهانجام فعالیتاورند توجه شود از قبیل:  آيبه دست م

ي طیف وسیع وج از خانواده و یا حفظ روابط خار  یپذیرش در جمع همساالن، برقرار  ،مین معاشأت

در مواجهه با نیازهای خاص جوانهان   .سالمت توجه شود  كنندهتهدید  یز رفتارهابرو  یهاانگیزه  از

 باید تالش بسیاری صورت گیرد. دسترس قابلو ارائه خدمات مناسب و 

 با حمایت نمودن و محافظت کردنگ  مداخله هماهن

 ان ونهوالهدین بایهد بهه نوجوا،  در این مقطع سنيطلبي نوجوانان  با توجه به احساس استقالل

، فرصتي برای تقویهت ایهن حهس  تواندمي، این امر  را بدهنداز خود  فرصت فاصله گرفتن    جوانان

والهدین توجهه  اهمیت این است كهه حائزنكته  .  ایشان باشددر    ياز وابستگ  يرهایكسب تجربه و  

 يو تربیته  ي، اخالقیرفتار  ازنظركه  باشد    داشته باشند كه فاصله گرفتن نوجوان و جوان در حدی

 ر مشكل نشود. دچا

 ههاآنخواهند بخشي از زنهدگي نیاز دارند و مي ساالنبزرگحقیقت این است كه نوجوانان به  

همراههي،   يبزرگسهال  یسهو  بههگام برداشهتن    ، ایشان را درهاآنباشند، و با به رسمیت شناختن  
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 تكاملد و از رشدوره را كه بخشي  این  و شجاعت دهند تا    هدایت و حفاظت كنند. به آنان شهامت

 طي نمایند. سالمتبهبه هنجار و  ،آنان است

، كهه در معهرض انبهوهي از موضهوعات و بزرگساالننوجوان كنجكاو و مشتاق تقلید از رفتار  

پذیر آسیب یجد طور به های الزمآگاهي و مهارت ابیدر غاطالعات جدید و متنوع نیز قرار دارد، 

 است.

 . شود ارائههای الزم آگاهي هاآند به و بایجوان است  نوجوان و آموزش حق

از  يها قهرار دارنهد و ناآگهاهخواه در معرض این هجمهه  نا  فرزندان ما در عصر ارتباطات خواه

 كند.يپذیرتر مآنان را آسیب التشانیتحص و سن باو موضوعات مربوطه متناسب  مسائل

 .یا .. يیا مدارس خصوص يستفاده از آموزش خانگچیست؟ ا حلراه

در جامعه   يو آموزش جنس  يآموزش بهداشت جنس  نهیزم  دركه    یبسیار  یهاءبا توجه به خال

 یاز عملكردها  يیك  عنوانبهباید در سطوح مختلف    يوجود دارد، بنابراین، آموزش بهداشت جنس

 آتهي یهااختالالت و فجایع در سهال يخوجود داشته باشد كه بتواند مانع وقوع بر  يمهارت زندگ

 د.شو

از   تركیبهيجامعهه كهه  حهاكم بهر    ياخالقهاصهول  باید بر اساس    يآموزش بهداشت جنس  در

صهورت افراد آگهاه    توسط  مسائلتدوین و تبیین  و    طرح،  است  و دین  گ، سنن، فرهنورسومآداب

 رد. یگ

این قشهر   پذیری بیشترآسیبموجب  نوجوانان جوامع  میان  در    يامور جنس  تابو نمودن آموزش

 . د شدخواه هستند، محافظت نشدهو  پرخطر يجنسی هاعالیتفكه در معرض 
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 پیشنهادات:

بسهیار بیشهتر مقطهع ابتهدایي    در  ههای زنهدگيو مهارت  “تربیتهي”و    “يشناختروان”مباحث  

 قرار گیرد. موردتوجه

 آمهوزمیان معلم و دانشو فرصت تعامل بیشتر  كاسته  حجم دروس در مقطع تحصیلي ابتدایي  

 فراهم گردد.

تحصیلي و رشد شخصیتي   پایهمیان سن و    تناسب  بهتوجه جدی  ریزی و  ات و برنامهتمهیدبا  

 خروجهي سیسهتم آموزشهي  عنوانبهه  آموزاندانش  انسجام هویتيو    یانسجام فكردستیابي به    و

 انجام پذیرد.

 گردد. تقویت انتقادی در مقطع متوسطه و يلیتفكر تحلو  تفكر خالق

در برخورد بها   ، زیراشود  ارائه  تفكرقدرت  برای ارتقاء    اننوجوان  رفتار  برمؤثر    ومتنوع    یالگوها

 يپ  هاآنبه مزایا و معایب    وكند  يم  يمتنوع، نوجوان نقاط قوت و ضعف الگوها را بررس  یالگوها

  .شودميتر انتخاب صحیح به قادر با شناخت،برد و مي

و فكری بها ای فرهنگي هنری هراهاز نوجوانان و جوانان پیشرفت  هت رشد و  گذاری جسرمایه

 های اقناعي. استفاده از روش

های الزم بهرای انتقهال به برقراری ارتباط كالمي و همدلي با فرزندان و ایجاد فرصت  والدین

 ی نمایند.بیشتر اهتمام ها و تجربیاتارزش

 مین مجرب و متخصص در امر تعلیم و تربیتتر توسط معلبخشي بیشتر و گستردهآگاهي

باید كوشش شود تا    ها دارد. در رابطه آن   ي تأثیر مهم،  دو جنس نسبت به یكدیگر  ي تلق   نحوه

از جنس مخالف   واقعي  از طرفین تصویری  آن هر یک  انتظارات  این،  بر  را  عالوه  یكدیگر  از  ها 

   .كندوشن و ازدواج را تسهیل مي هر یک ر  یآینده را برا  يزندگ   یمتعادل و متناسب و دورنما

حمایتي اصولي از آنان در جهت حفظ سالمت   یهادستگاهایجاد    برای جوانان وبخشي  آگاهي

 مستمر باشد. ها و مرگ زودرسجنسي آنان و همچنین پیشگیری از انتقال بیماری



  / تغییر رفتار

 

 

 

 

Refrences  

 

- Bandura A, Walters RH. Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice-hall; 1977 Mar. 

- Bandura A. Self-efficacy mechanism in human agency. American 

psychologist. 1982 Feb;37(2):122. 

- Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. 

Psychological review. 1977 Mar;84(2):191. 

- Bandura, A. (1992), 'Self-efficacy mechanism in psychobiologic 

functioning. In R. Schwarzer'  (Ed.), Self-efficacy: Thought control 

of action (pp. 355-394) Washington, D.C.: Hemisphere. 

- Carpenter CJ. A meta-analysis of the effectiveness of health belief model 

variables in predicting behavior. Health communication. 2010 Nov 

30;25(8):661-9. 

- Eisen M, Zellman GL, McAlister AL. A health belief model-social 

learning theory approach to adolescents' fertility control: Findings from a 

controlled field trial. Health Education Quarterly. 1992 Jul;19(2):249-62. 

- Fishbein M, Ajzen I. Belief, attitude, intention and behavior: An 

introduction to theory and research. 1975. 

- Green EC, Murphy E. Health belief model. The Wiley Blackwell 

encyclopedia of health, illness, behavior, and society. 2014 Feb. 

- Guttmacher Institute. Facts on American Teens’ Sources of Information 

About Sex. 

- Hochbaum G, Rosenstock I, Kegels S. Health belief model. United States 

Public Health Service. 1952. 

- Hsieh P, Sullivan JR, Guerra NS. A closer look at college students: Self-

efficacy and goal orientation. Journal of Advanced Academics. 2007 

May;18(3):454-76. 



 /  تغییر رفتار 

- Janz NK, Becker MH. The health belief model: A decade later. Health 

education quarterly. 1984 Mar;11(1):1-47. 

- Jordan PJ, Nigg CR, Norman GJ, Rossi JS, Benisovich SV. Does the 

transtheoretical model need an attitude adjustment?: Integrating attitude 

with decisional balance as predictors of stage of change for exercise. 

Psychology of Sport and Exercise. 2002 Jan 1;3(1):65-83. 

- Koraleski SF, Larson LM. A partial test of the transtheoretical model in 

therapy with adult survivors of childhood sexual abuse. Journal of 

Counseling Psychology. 1997 Jul;44(3):302. 

- Liu M, Cho Y, Schallert DL. Middle school students' self-efficacy, 

attitudes, and achievement in a computer-enhanced problem-based learning 

environment. Journal of Interactive Learning Research. 2006 Jul 

1;17(3):225. 

- Liu M, Cho Y, Schallert DL. Middle school students' self-efficacy, 

attitudes, and achievement in a computer-enhanced problem-based learning 

environment. Journal of Interactive Learning Research. 2006 Jul 

1;17(3):225. 

- Maisto SA, Carey KB, Bradizza CM. Social learning theory. Psychological 

theories of drinking and alcoholism. 1999 May 21;2:106-63. 

- McIntosh JL, Drapeau CW. USA suicide 2010: Official final data. 

Washington, DC: American Association of Suicidology. 2012 Sep 

- Naar-King S, Wright K, Parsons JT, Frey M, Templin T, Ondersma S. 

Transtheoretical model and condom use in HIV-positive youths. Health 

Psychology. 2006 Sep;25(5):648. 

- Ormrod JE, Davis KM. Human learning. London: Merrill; 2004. 

- Pajares F, Graham L. Self-efficacy, motivation constructs, and 

mathematics performance of entering middle school students. 

Contemporary educational psychology. 1999 Apr 1;24(2):124-39. 

- Prochaska JO, Redding CA, Harlow LL, Rossi JS, Velicer WF. The 

transtheoretical model of change and HIV prevention: A review. Health 

education quarterly. 1994 Dec;21(4):471-86. 

- Prochaska JO, Redding CA, Harlow LL, Rossi JS, Velicer WF. The 

transtheoretical model of change and HIV prevention: A review. Health 

education quarterly. 1994 Dec;21(4):471-86. 

- Prochaska JO, Velicer WF, Rossi JS, Goldstein MG, Marcus BH, 

Rakowski W, Fiore C, Harlow LL, Redding CA, Rosenbloom D, Rossi SR. 



  / تغییر رفتار

Stages of change and decisional balance for 12 problem behaviors. Health 

psychology. 1994 Jan;13(1):39. 

- Prochaska JO, Velicer WF. The transtheoretical model of health behavior 

change. American journal of health promotion. 1997 Sep;12(1):38-48. 

- Prochaska JO. Decision making in the transtheoretical model of behavior 

change. Medical decision making. 2008 Nov;28(6):845-9. 

- Prochaska JO. Transtheoretical model of behavior change. InEncyclopedia 

of behavioral medicine 2013 (pp. 1997-2000). Springer New York. 

- Rice FP, Dolgin KG. The adolescent: Development, relationships and 

culture. Pearson Education New Zealand; 2005. 

- Rosenstock IM, Strecher VJ, Becker MH. Social learning theory and the 

health belief model. Health education quarterly. 1988 Jun;15(2):175-83. 

- Rosenstock IM, Strecher VJ, Becker MH. The health belief model and HIV 

risk behavior change. InPreventing AIDS 1994 (pp. 5-24). Springer, 

Boston, MA. 

- Rosenstock IM. The health belief model and preventive health behavior. 

Health education monographs. 1974 Dec;2(4):354-86. 

- Rosenstock, Irwin M. "The health belief model: explaining health behavior 

through expectancies." (1990). 

- Usher EL. Sources of middle school students’ self-efficacy in mathematics: 

A qualitative investigation. American Educational Research Journal. 2009 

Mar;46(1):275-314. 

- Velicer WF, Norman GJ, Fava JL, Prochaska JO. Testing 40 predictions 

from the transtheoretical model. Addictive behaviors. 1999 Jul 

1;24(4):455-69. 

- Zimmerman BJ, Bandura A, Martinez-Pons M. Self-motivation for 

academic attainment: The role of self-efficacy beliefs and personal goal 

setting. American educational research journal. 1992;29(3):663-76. 

 

 


