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  تنظيم خانواده مشاوره
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الف ـ تعريف مشاوره

تعاريف متعددي براي مشاوره ارائه گرديده چيست؟ ) بهداشت باروري(مشاوره 
  :برخي از اين تعريف ها عبارتند از .است

است كـه در طـي آن يـك    )  Helping  Process(مشاوره فرآيندي معاضدتي  
كند توانايي و قدرت تصميم گيري با تمام وجود سعي مي) Counselor(مشاور

 .ايجاد نمايد)  Client(صحيح را در داوطلب 

مشاوره يك ارتباط دو طرفه بين يك داوطلب و يـك مشـاور اسـت كـه در آن      
نيازها، دانش و نگرش داوطلب در خصوص بهداشت باروري و جنسـي مـورد   



 ٢

 اسـاس بـه داوطلـب در تصـميم گيـري     آن بـر   ارزيابي قرار گرفتـه و مشـاور  
  .صحيح و عمل به آن كمك ميكند

تعاريف متعدد ديگري در خصوص مشاوره وجود دارند كه اغلب تفاوتهاي اندكي  
از جمله  .با يكديگر دارند، اما تمامي اين تعاريف داراي وجوه مشترك با يكديگر هستند

بدين معني كه اغلب مشاوره ها فقط با يك مالقات به  ))مشاوره يك پروسه است((اينكه 
داوطلب مي بايستي در طي جلسات  ،پايان نميرسند و ضمن انجام پيگيريهاي الزم

جهت  )مشاور(و ارائه دهنده خدمت خود ارتباط دو طرفه بين  برقراري يكمشاوره و با 
همچنين در اغلب تعاريف ذكر . بيان احساسات و عقائد خود تشويق و ترغيب گردد

ل ويا حل كردن مشكل داوطلب نيست، بلكه ميشود كه نقش مشاور پيدا كردن يك راه ح
به . مشاور با دادن اطالعات و ارتقاء دانش داوطلب و نيز تشويق وي از او حمايت ميكند

و در نهايت  ودهمشاور تالش ميكند قدرت تصميم گيري را در داوطلب ايجاد نمعبارتي 
يچگاه توسط و اين عمل ه اينكه تصميم گيري بايستي توسط شخص داوطلب انجام پذيرد

  .  مشاور يا ارائه دهندگان خدمت انجام نشود
  
  
  ـ ويژگيهاي مشاور  ب

  :يك مشاور بايستي حداقل داراي ويژگيهاي ذيل باشد 
مشاور بايستي داراي برخوردي گـرم، دوسـتانه،     :شخصيتيويژگي هاي  

مسئوالنه، همدالنه و بدون قضاوت بوده، داراي انگيزه شخصي قوي براي 
 .و وسيع و راغب به فراگيري باشد زگران، افكاري باكمك به دي

مشاور بايستي در خصوص بهداشت باروري و جنسي،  :دانش و اطالعات 
پروسه حاملگي، روشهاي پيشگيري از بـارداري، عفونتهـاي منتقلـه از راه    

داشـته  مناسـب و كـافي   اطالعات و سقط    HIV/AIDSتماسهاي جنسي،
طالعـات مناسـبي در خصـوص خـدمات     ا دبايـ  همچنين مشاور مـي . باشد

ونيــز ارزشــها )   SRH  )Sexual & Reproductive Healthقــانوني 
اجتماعي كه بر رفتارها و اعتقـادات افـراد اثـر ميگـذارد، داشـته       تهاي وسن
 .باشد

داشتن مهارت هاي يادشده و تسلط : برقراري ارتباط بين فردي هاي مهارت 
 خدمت مشـاوره دهنده طعي براي ارائه ، شرطي الزم و قبه استفاده از آنها



 ٣

رفتـار ارائـه شـده از    دن بـه متقاضـي خـدمت و    ونمتوجه . است )مشاور(
طرف مشاور در خالل فرآيند مشـاوره، ميتوانـد تـاثيري جـدي، مثبـت يـا       

  .منفي، بر كل خدمات داشته باشد
  Populationرضايتمندي مراجعين توسط  باره، در 1994در تحقيقي كه در سال 

Council    انجام شد، مشخص گرديد كه از نظر مراجعه كنندگان، زماني خدمت با كيفيت
  :مناسب بوده است كه 

 .به مراجعه كننده احترام گذاشته شده است .1

اطالعات ارائـه شـده، نيازهـا و انتظـارات آنهـا را بـرآورده سـاخته و بـه          .2
 .سواالت آنها پاسخ داده است

  .افي ارائه شده استخدمات با مهارتهاي تكنيكي خوب و ك .3
  
 

  
  محل مشاوره  -ج

كه ) Formal(اغلب تصور مي شود كه مشاوره بايستي در يك اتاق ويژه ورسمي    
البته . با وسايل مناسب و مواد آموزشي وكمك آموزشي متنوع تجهيز گرديده، انجام شود

جود شرايطي مناسب و ايده ال تلقي مي شود، اما بايد اين انعطاف و  شرايط مذكور،
داشته باشد كه شرايط محل را با توجه به شرايط خاص برخي از داوطلبين و امكانات 
موجود تطابق داد، به نحوي كه متقاضي خدمت به دليل ايده آل نبودن امكانات از دريافت 

ممكن  HIV/AIDSبعنوان مثال داوطلب انجام مشاوره مبتال به . خدمت محروم نگردد
وره و يا يك كلينيك خاص و نشستن در جايي كه ساير است با مراجعه به محل مشا

او ممكن است از اينكه درآن محل با . داوطلبين نشسته اند، احساس عدم آسايش نمايد
پرسش آنان جهت ذكر علت مراجعه خود دوستان ويا وابستگان خود مالقات كند ومورد 

يك ( محل جايگزين براي اين داوطلب، استفاده از يك . واقع شود، واهمه داشته باشد
ويا جايي كه بتوان با ) كتابخانه، اتاق ديگري در كلينيك ويا نشستن در فضايي مجزا

. مشاور بصورت محرمانه تري مالقات كرد، احساس آسايش بيشتري ايجاد خواهد كرد
ممكن است نياز باشد جهت انجام مشاوره با يك داوطلب كه سابقه سفط داشته و بر تخت 

دراز كشيده، مشاور به نزد اور فته و در كنار تخت او به انجام مشاوره و اتاق ريكاوري 
در اين مورد مشاور نمي تواند انتظار . بحث در خصوص احساسش پس از عمل بپردازد

  .داشته باشد كه داوطلب جهت انجام مشاوره به اتاق ويژه مشاوره بيايد
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ا اين محل بايستي حتما به بنابراين مشاوره مي تواند در هر محلي انجام شود ام  
كافي خلوت و آرام و براي داوطلب راحت و امن باشد تا او بتواند آزادانه  هانداز

احساسات و عقايد خود را با مشاور در ميان بگذارد و نگران شنيدن حرفهايش توسط 
  .ديگران نباشد

  
  

  :مراحل مشاوره  - د
نظيم خانواده از مراحل بيش از يك دهه است كه ارائه دهندگان و مشاورين ت  

GATHER در كمك به داوطلبين، براي انتخاب روش پيشگيري از بارداري استفاده مي ،
مراجعه مي )  FP(اين مراحل هنوز در مشاوره با داوطلبين  خدمات تنظيم خانواده . كنند

روش ديگري كه اخيرا براي مشاوره بهداشت باروري . نمايند، مفيد و مورد استفاده است
بوده كه در مشاوره بهداشت باروري تاحدي  REDIرد استفاده قرار مي گيرد مو

  .شده است GATHERجايگزين 
 :عبارتند از  GATHERمراحل 

 G)Greet (= در اين مرحلـه    :احترام به مراجعه كننده با نزاكت و برخورد گرم
بيان  بدليل آگاهي از محرمانه تلقي شدن و برخورد دوستانه ارائه دهنده خدمت به

 .احساسات و نيازهاي خود تشويق خواهد شد

 A )ASK = (در اين مرحله ارائـه دهنـده    :از داوطلب در مورد خودش سوال كنيد
خدمت به شكل موثري سواالت خود را بيان نموده و با دقت به پاسخ هاي گيرنده 

داليـل پرسـش سـواالت در ايـن مرحلـه از مشـاوره       . خدمت گوش فرا خواهـد داد 
 از  عبارتند

 اطالع از دليل مراجعه مراجعه كننده .1

 كمك به مراجعه كننده در بيان خواسته ها و نيازهاي خود .2

 كمك به مراجعه كننده براي بيان احساسات و باورهاي وي .3

 كمك به مراجعه كننده براي تفكر كامل درباره انتخاب هاي موجود .4

ان ارائه خـدمت مـوثر   ايجاد اين باور در مراجعه كننده كه ارائه كننده خدمت خواه .5
 مي باشد

آگاهي از دانش و تجربيـات مراجعـه كننـده در مـورد بهداشـت بـاروري و تنظـيم         .6
 .خانواده
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پرسشها با سوال از تعداد اعضاء خانواده و وضعيت كلي زندگي مراجعه كننده آغاز  
در حين دريافت سواالت پيشگفت، . شده و سپس علت مراجعه وي بررسي مي شود

مراجعه (ري را كه در ارزيابي مي تواند موثر باشد، طرح خواهد شد ستواالت ديگ
كننده بايد آگاه گردد كه اين سئواالت از همه مراجعه كنندگان و براي ارائه بهتر 

مثال مي توان از مراجعه كننده مبتال به ). خدمات مورد نياز آنان مطرح مي گردد
AIDS ه جنسي او و رفتارهاي ، در خصوص زندگي و رفتارهاي اخير و تاريخچ

.......... ، تنظيم خانواده ، كاندوم و HIV  ،STISشركاء جنس اش و نيز در خصوص 
 .سئواالتي را پرسيد

  (TELL)T =       ارائه دهنده خدمت بـه نيازهـا، نگرانـي هـا و موقعيـت مراجعـه
در خصـوص اختيـاري بـودن رعايـت برنامـه هـاي تنظـيم         :كننده پاسخ مي دهد

دهيــد و اطالعــات اصــلي در خصــوص هــر يــك از روشــهاي   خــانواده توضــيح 
نظير اينكه چه روشهايي از بيشـترين مقـادير   (پيشگيري از بارداري را بيان نماييد 

و نيـز  ) اثربخشي برخوردار بوده و يا غير وابسته به كاربري توسط فرد مي باشد
اين  و فوايد استفاده از كاندوم با STISو  HIVدر خصوص راههاي پيشگيري از 

مقدار و حجم اطالعاتي را كه مشـاور مـي بايسـتي    . هدف ، اطالعاتي را ارائه دهيد
ارائه نمايد، درهر مورد متفـاوت اسـت  و او مـي بايسـتي بـا توجـه بـه شـرايط و         

 .ويژگيهاي داوطلب، اطالعات الزم را ارائه نمايد

 H)Help = ( امـه اي  مثال اتخـاذ برن  :بهترين تصميمبراي اتخاذ به داوطلب كمك
اين به معني انتخـاب گزينـه بـراي    . جهت كاهش خطر مواجهه با حاملگي ناخواسته

داوطلب و به جاي او نيست،  بلكه بدين معني است كه به داوطلب كمك شود تا وي 
خود درك و تعيين نمايد كه آيا در معـرض خطـر مواجهـه بـا حـاملگي ناخواسـته       

انتخاب راههاي كـاهش ايـن خطـرات     است يا نه و نيز به او در اتخاذ تصميم جهت
اين مرحله مي تواند شامل كمك به داوطلب در انتخاب يك متـد  . ياري و كمك شود

و  STISو  HIVپيشگيري از بارداري و يا كمك به وي در درك خطرات ابتالء بـه  
در اين مرحله همچنين مي تـوان  . روشهاي پيشگيرانه موثر در زمان مقاربت باشد

 .فوايد و مضرات هر روش نيز صحبت نمودبطور مختصر از 

 E )Explain (= مـثال   :هر آنچه كه الزم يا شفاف كننده است را توضيح دهيد
بارداري چگونـه عمـل مـي كنـد، يـك روش       وسيله پيشگيري از روش يا اينكه اين 
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پيشگيري چگونه مي تواند بر تمايالت جنسي اثر بگذارد، چگونه كاندوم مـي توانـد   
 .باشد STISهت پيشگيري از بارداري و  روش مضاعف ج

 R)Return = (تعيين قرار مالقات بـا داوطلـب    :برنامه ريزي جهت ويزيت مجدد
با هدف مشخص ساختن توفيق آنان در اجراي برنامه و كاهش خطرات مورد نظر 

 .، انجام مي شود)در صورت نياز( و ا يجاد تغييرات در برنامه

  
, حاملگي ناخواسته,  HIV/AIDS,اري هاي مقاربتيبيم(مشاوره در موارد خاص  - ه

 )مردان , نوجواني, يائسگي

از آنجا كه بسياري از موارد ابتال به بيماري :  HIV/AIDSبيماري هاي مقاربتي و  
بحث در , در ارتباط با نگرش و رفتار جنسي مي باشد HIV/AIDSهاي مقاربتي مانند 

ند تا در ارزيابي مسايل جنسي مراجعه كننده مشاور بايد سعي ك. اين باره ضرور ي است
بحث در مورد رفتارهاي سالم و چگونگي محافظت موثر در . احساس راحتي داشته باشد
  . نيز مهم خواهد بود ) مانند استفاده از كاندوم ( مقابل بيماري هاي مقاربتي 

مرحله  3در مشاوره با مراجعه كننده دچار حاملگي ناخواسته   :حاملگي ناخواسته 
قبل از هر گونه اقدامي بررسي احساسات و نيازهاي مراجعه كننده و تشويق : وجود دارد 

ختم آن و يا جستجو براي يافتن فردي به منظور , به تصميم گيري در مورد ادامه حاملگي
مركز بهداشتي درماني / ارجاع به كلينيك . سپردن كودك به وي جهت فرزند خواندگي

رنامه ريزي بعدي براي محافظت فرد در مقابل  يك حاملگي ناخواسته ديگر و در نهايت ب
  .ديگر 

نيز مي توان مثالهايي از اين قبيل را در نظر يائسگي و مردان , نوجوانيبراي سه مقوله  
  .گرفت

  
  :رضايتنامه آگاهانه  _انتخاب آگاهانه  -و

, بر پايه انتخاب ها  عبارت است از تصميم آگاهانه و داوطلبانه فرد: انتخاب آگاهانه 
  .آگاهي و ادراك 

عبارت است از يك موافقتنامه پزشكي و قانوني بر پايه احترام به : رضايتنامه آگاهانه 
حقوق فرد كه براساس آن متقاضي پس از دريافت اطالعات كافي موافقت خود را براي 

يك مطالعه به  استفاده از يك روش تنظيم خانواده و يا شركت در, دريافت خدمات درماني
  .عنوان نمونه تحقيق اعالم مي دارد
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  ::ارتباط بين فرديارتباط بين فردي

  مهارتي اساسي در مشاورهمهارتي اساسي در مشاوره
  

  :تعريف
با اطمينان ميتوان گفت كه ارتباط بين فردي مهمترين و اساسي ترين مهارت در مشاوره 

  :است  وبنا بر تعريف عبارت است از
 
 
 
 
  

 1تمرين 

يد تفاوتهاي اساسي بين ارتباط يك طرفه و دو همانگونه كه در تمرين  اول متوجه شد 
طرفه وجود دارد كه مقايسه  بين اين دو نوع ارتباط به تفهيم بهترتعريف فوق كمك خواهد 

  :كرد
  ::ارتباط يك طرفه ارتباط يك طرفه در 

فقط يك نفر به صورت فعال صحبت ميكند و فرصت پرسيدن سؤاالت و بيان  
رصورت وجود اين حالت در د. احساسات و ديدگاهها را به طرف مقابل نمي دهد

مشاوره وازكتومي و صحبت از سوي ارائه دهنده خدمت، وي قادر به تشخيص 
نخواهد بود كه آيا مراجعه كننده، اطالعات ارائه شده را به درستي دريافت كرده 
است يا خير؟ بديهي است در اين صورت تصميم گيري درست با ابهام مواجه 

  .خواهد بود
رف ميشود، ولي پيامد بوجود نيامدن درك متقابل را به گر چه زمان كمتري ص 

 .همراه دارد

  ::ارتباط دو طرفه ارتباط دو طرفه در 

نوعي تعامل رودررو و دو طرفه بني حداقل دو نفر بهنوعي تعامل رودررو و دو طرفه بني حداقل دو نفر به
تبادل پيامها و اطالعات و ديدگاهها وتبادل پيامها و اطالعات و ديدگاهها ومنظور منظور 

ابلابلققجانات است تا منجر به درك متجانات است تا منجر به درك متاحساسات و هياحساسات و هي
شش



 ٨

هر دو طرف فعاالنه در تبادل اطالعات و عقايد سهيم بوده و در شفاف سازي  
  .اطالعات از طريق مطرح نمودن سؤاالت مشاركت مي نمايند

كننده و ارايه دهنده  اين نوع ارتباط باعث ايجاد بحث و تعامل بيشتر بين مراجعه 
خدمت شده و سبب بهبود درك متقابل گشته و ارايه دهنده  خدمت را قادر مي 
سازد تا آگاه شود كه آيا برقراري ارتباط منجر به برآورده شدن نيازهاي 

  مراجعه كننده شده است يا خير؟
در مقايسه با ارتباط يك (اگر چه ممكن است كه اين ارتباط زمان بيشتري را  

صرف نمايد، ولي براي حصول اطمينان از درك صحيح متقابل، موثرتر ) فهطر
 .است

  
تنظيم /همانگونه كه پيشتر بيان گرديد ارتباط متقابل در مباحث بهداشت باروري  

خانواده بين متقاضي و ارائه كننده خدمت بسيار مهم بوده و در ايجاد جو مناسب تصميم 
  .رائه كننده خدمت تاثير گذار خواهد بودگيري و نيز اعتماد متقاضي نسبت به ا

كه برگشت باروري نيازمند يك عمل  TLو  NSVبديهي است در روشهايي مانند   
جراحي پيچيده بوده و ميزان موفقيت عمل با توجه به تكنيك ها و امكانات موحود همواره 

گاهي، منطق مي باشد، ايجاد اين ارتباط متقابل در تصميم گيري مبتني بر آ% 100كمتر از 
و با در نظر گرفتن كليه شرايط از سوي متقاضي خدمت نقشي بسيار مهم ايفا خواهد 

  .نمود
  

ارتباط بين فردي داراي ويژگيهاي خاصي است كه  :ويژگيها- ارتباط بين فردي
  :عبارتند از

 ارتباط كالمي و غير كالمي 

 سؤاالت باز و بسته 

 گوش دادن مؤثر  

ژگيها كه خصوصيات آنها در ادامه بحث به تفصيل توجه و عنايت خاص به اين وي
  .بيشتري خواهد آمد، منجر به ارتباط بين فردي مؤثرتري خواهد شد



 ٩

  
  ارتباط كالمي و غير كالميارتباط كالمي و غير كالمي))الفالف

  

به مفهوم استفاده از كلمات يا جمالت در برقراري ارتباط با متقاضي  ::ارتباط كالميارتباط كالمي
م را در انتخاب كلمات بگونه اي در بكار گيري كلمات بايد حساسيت الز. خدمت است

بايد از زباني كه به سادگي . بخرج داد كه به احساسات متقاضي خدمت آسيبي وارد نشود
قابل درك بوده استفاده نموده و از بكار بردن واژه هاي فني يا پزشكي بدون ارايه 

  .توضيحات بيشتر خود داري بعمل آيد
  

كلمات مورد استفاده قرار , اري ارتباطزماني است كه در برقر ::ارتباط غير كالميارتباط غير كالمي
برقرار مي )  Body Language( نگرفته و ارتباط با تغييرات حاالت صورت و زبان بدن  

  .شود
  

  :مثالهايي از ارتباط غير كالمي
  :نمونه هايي از چگونگي ارتباط غير كالمي عبارتند از

  ,تكان دادن سر 
, اجتماعي, شرايط مذهبيبا توجه به (در دست گرفتن دست مراجعه كننده  

 ...)فرهنگي و

 ,حفظ تماس چشمي 

 .نگاههاي دلگرم كننده 
 

  :عوامل تاثير گذار بر ارتباط غيركالمي عبارتند از
  ,تماس چشمي 
 ,زبان بدن 

 ,تن صدا 

  .حاالت صورت 
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 سواالت بسته و سواالت بازسواالت بسته و سواالت باز))بب

  
هستند  معموال با جوابهاي بسيار كوتاه كه در اغلب موارد يك كلمه ::سواالت بستهسواالت بسته

,  "بلي"يك سوال بسته براي گرفتن يك پاسخ دقيق و كوتاه مانند . پاسخ داده مي شوند
  .و يا يك عدد مورد استفاده قرار مي گيرد "خير"

  :مثالهايي از سواالت بسته عبارتند از
  چند ساله هستيد؟ 
 چند فرزند داريد؟ 

 آيا فرزند ديگري مي خواهيد؟ 

 ؟گذاشته است IUDزديكان شما كسي آيا در بين دوستان، آشنايان و ن 

آيا از روش جلوگيري از بارداري ,آيا قبل از اينكه به اينجا مراجعه كنيد 
 ديگري استفاده كرده ايد؟

اين سواالت مي تواند براي تعيين وضعيت و سابقه پزشكي مراجعه كننده در 
 .ابتداي مشاوره مناسب باشد

سات و عقايد مراجعه كننده مفيد بوده و معموال براي آگاه شدن از احسا ::سواالت بازسواالت باز
از (اين سواالت در تعيين نيازهاي مراجعه كننده . معموال داراي پاسخ طوالني تر مي باشند

موثر تر  , و هر آنچه در حال حاضر ميداند) نقطه نظر اطالعات يا حمايت هاي عاطفي
  .ميباشد

  :مثالهايي از اين سواالت عبارتند از
تفاده از اين روش راتوصيه كردند چه احساسي پيدا وقتي كه به شما اس 

  كرديد؟
 مي دانيد؟ IUDچه چيزهايي درباره  

 را براي تنظيم خانواده انتخاب كرده ايد؟ IUDچرا روش  

 همسر شما چه سواالتي در ارتباط با استفاده از اين روش دارد؟ 

  ؟به دوست يا همكارتان براي استفاده از همين روش چه توصيه اي داريد 
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  گوش دادن موثرگوش دادن موثر))پپ
 2 ينتمر

دريافتيد مهارتهاي گوش دادن بوسيله عوامل زير قابل بهبود  2همانطور كه از تمرين  
  :است

با در نظر گرفتن هنجارهاي (برقراري ارتباط چشمي با فرد صحبت كننده  
  ,)فرهنگي

 ,نشان دادن عالقمندي خاص به موضوع مورد بحث 

انجام ندادن كار ديگر در همان : ثالبراي م(توجه داشتن به صحبت كننده  
 ,)زمان و نيز قطع نكردن رشته كالمي فرد صحبت كننده

 ,صحبت نكردن با فرد ديگر در حين گوش دادن به سخنان صحبت كننده 

 ,پرسيدن سوالهاي مرتبط از صحبت كننده 

 ,نشان دادن همدلي با صحبت كننده 

ن اينكه صحبت هاي براي مثال براي نشان داد(ارايه واكنش هاي مناسب  
او را درك مي كنيد حرفهاي اورا تكرار نموده و يا با استفاده از كلمات 

 ,)ديگري مفهوم آن را بيان نماييد

كه در بيانات او وجود (تفسيراحساسات و هيجانات نهفته داوطلب    
 , )ندارد

 .استفاده از آنچه كه تا كنون بيان شده است براي بحث بيشتر   

  
به نكاتي مهم در برقراري ارتباط با مراجعه كنندگان، بهتر است در  بعد از توجه

. رابطه با كاري كه ميخواهيد انجام دهيد توضيحاتي به مراجعه كننده داده شود
براي آغاز توضيحات ذكر مطالبي درباره آناتومي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي 

از عبارات و جمالت البته بايد توجه داشته باشيد كه . ضروري به نظر ميرسد
  :مثال. ساده بايد استفاده كنيد 

بيروني و ) خارجي(دستگاه تناسلي خانم ها داراي دو بخش : شرح دستگاه تناسلي خانم ها
بخش بيروني در خارج از بدن قار داشته و با چشم ديده مي شود و . دروني است) داخلي(

 .بخش دروني در داخل بدن قرار داشته و ديده نمي شود

 زنداخليدستگاه تناسلي ستگاه تناسلي خارجي زند
تي برآمدگي از بافت چربي از باف :مونس پوبيس

كه استخوان عانه را مي پوشاند و در ايجاد لذت 
داراي هر دو  قسمت خارجي و  داخلي بوده  :واژن

. و رحم را به قسمت خارجي بدن وصل مي كند
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  .جنسي نقش دارد
پوستي كه از واژن در برابر بافت : البيا ماژور

لبهاي "همچنين . محافظت مي كندسام خارجي اج
رجي ترين قسمت ناميده مي شود و خا "بزرگ

  .اندام بيروني هستند
يز از دهانه واژن محافظت عضو ناين  :البيا مينور
اگر البيا . البياي ماژور قرار داردرون كرده و د

. ماژور كنار زده شود، البيا مينور ديده مي شود
  .است "لبهاي كوچك"اسم ديگر آن 
، نرم و قابل انعطاف يك اندام حساس: كليتوريس

اين عضو تاثير . استانه واژن باالي ده در 
ر باروري نداشته ولي قسمت مهمي از بمستقيم 

در . استارگاسم و زن براي تحريك سكسواليتي 
واقع كليتوريس مهم ترين بخش اندام تناسلي خانم 

تحريك اين عضو . ها براي رسيدن به ارگاسم است
در زمان تماس جنسي باعث ترشح در برخي از 

   .اسلي داخلي مي شوداندام هاي دستگاه تن
اين پرده در داخل مهبل قرار دارد و  :پرده بكارت

معموال در هنگام اولين تماس جنسي پاره شده كه 
اين پارگي معموال با كمي خونريزي همراه مي 

پرده بكارت داراي شكل هاي متفاوت بوده و . باشد
در پرده بكارت براي خروج خونريزي قاعدگي 

وجود دارد كه اين ) ذيسوراخ ها، مناف(سوراخ 
امكان را ايجاد مي كند تا خون قاعدگي از اين مجرا 

  .خارج گردد
را قسمت خارجي اورترا كه ادرار : دهانه ادراري

جايي  اين همان .خارج بدن مي ريزداز مثانه به 
  .است كه ادرار از آن بيرون مي آيد

جايي كه خون قاعدگي از آن بيرون : دهانه واژن
جنسي وارد هنگام تماس تناسلي مرد مي آيد، آلت 

هنگام تولد از آن بيرون مي جنين آن مي شود و 
سانتي متر را  10تا بازشدن اين دهانه قابليت . آيد
 .دارد

در واقعواز عضله و پوست ساخته شدهواژن 
وله دراز و خالي است كه گاهي كانال تولد يك ل

واژن يك عضو انعطاف پدير  .خوانده مي شود
است كه اين انعطاف پذيري سبب مي شود كه 

تناسب بين اندازه دستگاه تناسلي مرد و زن در 
همچنين با توجه . هنگام تماس جنسي ايجاد شود

به اينكه واژن كانال تولد و زايمان طبيعي است، اين 
هنگان زايمان بايد آنقدر باز شود تا  عضو در

  .خروج نوزاد را امكانپذير سازد
كه به واژن متصل  قسمت پاييني رحم :سرويكس

بوده و غالبا تحت عنوان گردن يا دهانه رحم 
  .خوانده مي شود

پس از گردن رحم خود رحم قراردارد كه  :رحم
در لگن زن قرار يك عضو گالبي شكل است و 

صاف تشكيل شده  نيعضالداشته و از بافت 
  .است

تخمدان ها به وسيله لوله هاي : لوله هاي رحمي
لوله هاي رحمي  .رحمي به رحم وصل مي شوند

اين لوله ها . در زير و دو طرف شكم قرار دارند
داراي حركات موجي شكل بوده و وظيفه انتقال 
تخمك آزاد شده از تخمدان را به حفره رحم بر 

اح اسپرم با تخمك در درون معموال لق. عهده دارند
لوله هاي رحمي اتفاق افتاده و سلول ايجاد شده 

تخم به رحم منتقل و در رحم النه گزيني انجام مي 
در عمل بستن لوله خانم ها اين لوله بسته . شود

  .مي شود
يك خانم معموال يك جفت تخمدان دارد  :تخمدان ها

دو  اين. كه از نظر شكل و اندازه شبيه بادام هستند
خانم ها معموال . عضو در پايين شكم قرار دارند

درد خفيفي را در زمان قاعدگي در ان ها احساس 
معموال در هر دوره قاعدگي يكي از . مي كنند

تخمدان ها يك تخمك آزاد مي كند، آزاد شدن بيش 
از يك تخمك در هر سيكل در موارد كمي اتفاق مي 

اسپرم مرد اگر اين تخمك در زمان مناسب با . افتد
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تماس پيدا كند سبب لقاح و النه گزيني و بارداري
شده و در غير اينصورت تخمك آزاد شده دفع 

همچنين . شده و خونريزي قاعدگي اتفاق مي افتد
تخمدان ها وظيف ترشح برخي از هورمون هاي 

 .زنانه را بر عهده دارند

 
 

  
  ت و نياز هاي ويشناخت مراجعه كننده از طريق درك احساسا

. يكي از مهمترين گامهاي انجام يك مشاوره موفق، شـناخت مراجعـه كننـده اسـت      
 Ĥكامليشناخت قادر نخواهد بود در يك جلسه مشاوره ) مشاور(ارائه دهنده خدمت مسلم 

حد دانستن ولي تالش براي . داز تمامي جنبه هاي شخصيتي و موقعيتي يك فرد حاصل كن
بـه  خواهـد بـود   ارايه كننده خدمت وقتـي قـادر   . كه بايد برآورده شودنيازي است  ،اقل ها

از ديگر سو، مي تـوان گفـت بـا    . مشكل او را بشناسد بتواندراجعه كننده كمك كند كه كه م
  .فتبه بخشي از شناخت وي دست يامراجعه كننده مي توان شناخت نيازهاي 

ــين     ــرد و تبي ــوان در شــناخت يــك ف ــه مــواردي كــه مــي ت مشخصــات او  از جمل
)Profile ( مورد توجه قرار داد عبارتند از:  
سن، وضعيت تاهل، سن ازدواج، تعداد بارداري ها   : مشخصات دمو گرافيك و اجتماعي 

  و نتايج آن، سطح تحصيالت، وضعيت اجتماعي، شغل
  :نمونه هايي از پروفايل دمو گرافيك و اجتماعي يك فرد مراجعه كننده  

شـغل  ، ديـپلم متوسـطه  ، داراي دو فرزنـد پسـر  ،متاهـل  ،ساله 33، رضايي خانم پروين 
 درآمد خوب، طبقه اجتماعي متوسط ،خانه دار

دبير راهنمايي كه نصـف  ، پسر2و دختر  2 ،دفرزن 4داراي  ،ساله 44 ،نبوي خانم سيما 
  .مدرسه غير انتفاعي مشغول به تدريس استروز نيز در 

تخمك در انتظار

 رحم

ريزش خون و 
 اليه داخلي رحم

 لوله رحم

 واژن

واژن
 واژن

 تخمدان

تخمك 
 آزادشده

 لوله رحمي

اليه تخمدانتخمدان
داخلي 
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جاع شده از يك ارايه دهنده ديگر خدمت يا ار مستقيممراجعه   :)Situation(وضعيت
ــا /بهورز،كــاردان  مثــل روش پزشــك ، ســابقه شكســت  كارشــناس بهداشــت خــانواده ي

، سابقه قبلي مصرف كنتراسپتيو، اطالع همسر وي از مراجعه و نظر پيشگيري از بارداري
  .وي در اين مورد
  ا هيستريكافسرده، عصباني، آرام ي مضطرب، نگران، ):Emotional(وضعيت عاطفي
  ....، بي قرار، دچار درد شديد، خونريزيراحتنشستن در وضعيت  :وضعيت فيزيكي

، ديـپلم متوسـطه  ، داراي دو فرزند پسـر ،متاهل ،ساله 33، رضايي خانم پروين) 1مثال  
درآمـد نسـبتا    .ساله هسـتند  8و  6فرزندان او ، طبقه اجتماعي متوسط ،خانه دارشغل 

سـاله و   35همسـرش   .ي و اجتماعي خـود راضـي اسـت   از موقعيت مال خوبي دارد و
تمايل به داشتن يك فرزند ديگر هـم دارد ولـي بـه     رضايي خانم پرويناست  جوشكار

ارجـاع   IUDگذاشـتن  ي جهـت  نخاطر تمايل همسرش و فشار مركز بهداشـتي درمـا  
  .در حال حاضر او بسيار دلخور است .شده است

دبيـر راهنمـايي   ، پسـر 2و دختر  2 ،دفرزن 4اي دار ،ساله 44 ،نبوي خانم سيما) 2مثال  
همسـر وي  . مدرسـه غيـر انتفـاعي مشـغول بـه تـدريس اسـت       كه نصف روز نيـز در  

وضـعيت اقتصـادي و اجتمـاعي متوسـطي     . ساله و معلم كالس سوم ابتدايي اسـت 47
سال قبل نيز يك حاملگي ناخواسته ديگر داشته . فرزند آخر وي ناخواسته است. دارند
وي از ايـن  با خوردن داروهـاي گيـاهي آن را سـقط كـرده اسـت و       نبويانم خ اند كه
  .بسيار عصباني و پريشان است بابت 

  
  رويارويي با احساسات مراجعه كننده

از جمله نيازهايي كه در مراجعه كننده وجود دارد و بايد مورد توجـه قـرار گيـرد،     
  .استنياز هاي عاطفي، اطالعاتي و اقتصادي 

در  مراجعه كنندهكه بايد بر حسب نياز  ترين اين نيازها، اطالعاتي استيكي از مهم 
به ياد داشته باشيم كه اين اطالعات نبايد بـيش از حـد و گـيج كننـده      .قرار داد وي اختيار
  .باشند

در بسياري از موارد نيز در راستاي مشكلي كه به خاطر آن ارجاع صورت گرفتـه    
و بتوانـد ارجاعـات را    ودهه بايد مشاور از آنها آگاه باست مسايل مالي نيز مترتب است ك

به طور مثال براي عمل وازو وازوستومي، مشاوره ژنتيـك يـا   . به نحو مقتضي انجام دهد
  .ارجاع به روانپزشك
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يكي از اين نياز هاي مهم كه در مباحث قبلي هم به آن اشاره شد، نياز هاي عاطفي   
ممكـن اسـت بـا انـواع      ارائـه دهنـده خـدمت   . هاسـت مراجعه كننده و نحوه برخورد با آن 

نمي توان دستورالعمل خاصي براي برخورد بـا   گردد كهمختلفي از اين احساسات مواجه 
چرا كه علم و آ گاهي مشاوره كننده، شخصـيت وي،   تدوين نمود،تمامي مراجعه كنندگان 

رقـراري ارتبـاط از   تجربيات قبلي در شناخت افراد و بر خورد با آنها و هنـر مشـاور در ب  
  .  عوامل مهم و تاثير گذار است

ارائه كننده ( پاسخ مشاور  علت احساس مراجعه كننده
 )خدمت

   

  .جدول فوق ميتواند نمونه اي براي تمرين اين برخورد ها باشد
 
  :پاسخ به نگراني هاي مراجعه كننده مي تواند شامل موارد زير باشد 

 اطمينان دادن به مراجعه كننده از محرمانه ماندن تمام مكالمات  

 راهنمايي در مورد نگراني هاي وي بگونه اي قابل اعتماد و به دور از قضاوت كردن 

اگرچه صحبت در مورد فعاليت ها و : آگاهي دادن به مراجعه كننده در مورد اينكه 
كل است، ولي براي اينكه روابط جنسي كه منجر به يك بارداري ناخواسته شده مش

بداند در آينده چگونه از يك بارداري ناخواسته ديگر جلوگيري ضروري و ارزشمند 
 خواهد بود

ارجاع مراجعه كنندگان به مشاورين تنظيم خانواده، روانپزشك يا ساير مراكزي كه   
  .داخل يا خارج از موسسه محل فعاليت هستند

  
  :2مثال
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احساس مراجعه 
 كننده

 )ارائه كننده خدمت( مشاور  پاسخ علت

 اضطراب
 
 
 
 
 
 
 

 سرخوردگي

 تولد فرزند پنجم_
  مشكالت اقتصادي -
  
 صحبت هاي سايرين -

 
 
 

  
 IUDروش شكست   -

  به صحبت هاي او آرام گوش دهد-
  
در مورد صحت پاسـخ آزمـايش حـاملگي    -

  بررسي كند
  
  آزمايشات الزم را براي او درخواست كند-
  
  
كســـت هـــر روش در مـــورد احتمـــال ش-

  صحبت كند
  
 كارگذاريبعد از و پي گيري هاي  آزمايش-

  را بررسي كند
  
  .به او آرامش ببخشد -
  
 حقايق علمي را براي او شرح داد-

  
  

حفظ شان و منزلت مراجعـه  ، خلوت مشاوره، محرمانه بودن
  كننده

  ):(Confidentialityمحرمانه بودن
مسر يا شريك جنسـي اش نبايـد در   اطالعات شخصي مراجعه كننده در رابطه با ه  

اختيار ساير اعضاي خانواده يا پرسنلي كه به طور مستقيم در ارتباط با او نيسـتند، قـرار   
اين اطالعات شخصي شـامل  . در بين باشد ي براي سالمتيكه تهديد يمگر در مواقع گيرد

وره بـراي  و شرايطي است كه باعث نياز به مراقبت يا مشا مراجعه كنندهتاريخچه پزشكي 
البتـه اگـر او بخواهـد    . او شده يا تصـميماتي كـه او بـراي تنظـيم خـانواده اش مـي گيـرد       

  .همسرش را در انتخاب تصميم دخيل كند بايد به در خواست او توجه شود
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  :)Privacy(خلوت مشاوره

يك نكته اساسي در مشاوره است كه ضمن باال بردن احساس امنيت و منزلـت در    
گاهي حتـي تغييـرات   . اعث تمايل به برقراري يك ارتباط صادقانه مي شود، بمراجعه كننده

  .كوچكي در محيط مشاوره باعث احساس امنيت بيشتري در او مي شود
  

  ):Dignity(حفظ منزلت مراجعه كننده
ايجـاد محيطـي خلـوت و محرمانـه بـه      . احساس ارزش و احترام كنـد بايد داوطلب   

بايد از برخوردهـا و الفـاظي كـه قضـاوت ارايـه      براين بنا .ايجاد اين احساس كمك مي كند
  . كننده خدمت را نشان مي دهد يا شان ومنزلت داوطلب را زير سوال ميبرد پرهيز نمود

مشاوره بايد در محيطي خلوت و تنها با حضور مراجعه كننـده   ،طبق تعاريف فوق  
پرسنل و گفتگوي آنـان  محيطي كه به دور از رفت وآمد . و ارايه كننده خدمت انجام پذيرد

  .باشد
  نگرش ها وارزش ها

 بـا  ارزش هـا . براي هر فـرد اهميـت دارد  هاي فرهنگي و اجتماعي باورها و  ارزش  
ارزش هـاي  . فرهنگ و تجارب شخصي افراد تحت تاثير قرار مي گيرند, تحصيالت, مذهب

ا ايـده هـاي   هر فرد نگرش او را شكل داده و راهي هستند كه از آن طريق درباره افـراد يـ  
  .و واكنش نشان مي دهند مشخص فكر مي كنند

متقابـل بـين متقاضـي دريافـت خـدمت و پرسـنل ارايـه دهنـده خـدمت           هايواكنش  
, از زماني كه متقاضي وارد سيستم شده تـا زمـاني كـه از آن خـارج مـي شـود      , بهداشتي

ين فاصـله  همچنـ . تحـت تـاثير قـرار خواهـد داد    , رضايت متقاضي را از ارايه كننده خدمت
زماني تا ايجاد بهبودي مورد نظر و نيـز اينكـه متقاضـي خـدمت بـا چـه كيفيتـي از خـود         

  .در ميزان رضايت او موثر خواهند بود) پس از خروج از مركز(مراقبت نمايد 
هنـر برقـراري    ،اينكه چگونه بتوان با در نطـر گـرفتن ارزشـها و نگرشـهاي خـود       

بخش مهمي از تعامل در قبال مراجعه كننـده اي  , )الميكالمي و غير ك( ادارتباط را انجام د
ارزشـهاي مـا   بايد در نظر داشت كه . است كه خواهان دريافت مراقبت هاي بهداشتي است

آنچنان با ما عجين هستند كه ممكن است تا زماني كه در مـوقعيتي كـه آنهـا را بـا چـالش      
  .از آنها آگاه نشويم, مواجه كند قرار نگيريم



 ١٨

بر كيفيت ارايـه خـدمت    ارائه كننده خدمتخطاها و ارزشهاي , حساساتا, نگرشها  
به آنچه كـه در مـورد مراجعـه    ارائه دهنده خدمت براي مثال واكنش . تاثير خواهند داشت
ممكـن  , طبقه اجتماعي او يا علت مراجعـه او بـراي دريافـت مراقبـت     , كننده به نظر ميرسد

  .باشداست در چگونگي ارايه خدمت مراقبت  موثر 
  

  Sexualityمباحث خاص در 
بهداشت جنسي و بهداشت باروري مفاهيمي هستند كه در بسياري از موضـوعات   

براي دربـر گـرفتن تمـام مقولـه     بنابراين ادغام اين دو موضوع  .هستندو مباحث مشترك 
  .الزم به نظر مي رسدهاي مرتبط با سالمت 

تعامل دو طرفه ميـان مراجعـه   مشاوره ادغام يافته بهداشت باروري و جنسي يك   
 SRHكننده و ارايه كننده خدمت است تا تمامي اطالعات، باورها و نياز هاي اودر مقولـه  

اين مشاوره بخش مهمي از ارايه خدمات براي كسب حداكثر اسـتفاده از   .را تشخيص دهد
  .سرويس است

 
  :  Sexتعريف 
مفهـوم اصـلي    )يـك شـامل آناتوميـك، فيزيولوژيـك و ژنت   (مشخصـات بيولوژيـك     
Sex  در برخي موارد  .را به دو گروه مونث و مذكر تقسيم ميكندافراد ميباشد كهsex  

  .به معناي فعاليت جنسي و مقاربت به كار مي رود
  

Sexuality:  
. روشي است كه در آن يك فرد مذكر بودن يا مونث بودن خود را تجربه مـي كنـد    

مثـل عـادت ماهانـه،    ( ژيك زندگي هر فـرد اسـت   اين امر شامل جنبه هاي فيزيكي و بيولو
ونيـز جنبـه   )مثل تمايل به جنس مخالف ( و نيز جنبه هاي احساسي او)بارداري و مقاربت 

مسـلما روش تربيـت    .مثل رفتار بر اساس آنچه اجتماع از فرد انتظـار دارد (هاي اجتماعي 
  .)فرد و فرهنگ اجتماع بر اين امر تاثير زيادي دارد

طيـف  انسـاني  مسـائل جنسـي   : آمده اسـت   Sexualityديگري از  در تعريف   
را دربر  وسيعي از مطالب از جمله آگاهي، باورها، نگرش ها، ارزش ها و رفتار هاي فردي

سيستم پاسخ هاي و با علومي نظير آناتومي، فيزيولوژي، بيوشيمي اين موضوع .مي گيرد
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افكار، احساسات، رفتـار هـا و    نيزو نيز با نقش ها، برداشت ها و شخصيت فرد و  جنسي
  .ارتباطات افراد نيز بستگي دارد

   
Sexuality  در تنظيم خانواده  

 ارائه دهندگان خدمت و مـراجعين بـا يكـديگر    ،در اغلب كلينيك هاي تنظيم خانواده  
اگر چـه بـارداري    .مي پردازندsexuality ولي به ندرت به مقوله ارتباط برقرار كرده 

ر جنسي است و پيشگيري از بارداري نيز مسـتقيما بـا رفتـار هـاي جنسـي      نتيجه يك رفتا
  . مرتبط است، اما اين جنبه از مسئله كمتر در كلينيك ها مورد توجه قرار مي گيرد

  :شايع ترين علل اين امر به دو مسئله بر مي گردد
 sexاحساس ناراحتي و شرم در بحث مرتبط به  .1
  در اين زمينه فقدان دانش كافي ارائه دهنده خدمت .2
در مبحـث مشـاوره    sexuality بحـث   حـذف عوامل ديگري هم هستند كه باعث  البته

  : اين عوامل عبارتند از. شوندتنظيم خانواده در جوامع مختلف 
 متكي بر حفظ ارزش هاي خانوادهديدگاه هاي  
 دستورات دمو گرافيك 
 رويكرد كلينيكي به تنظيم خانواده 
  .رابطه با ارتباطات جنسيدريافت هاي ذهني قبلي در  

به عنوان مانعي در ارائه خدمت بـا كيفيـت در ايـن     وارهزمينه هاي فرهنگي هم بهر ترتيب،
در . و پيامد هاي اين فرصتهاي از دست رفته اغلـب بسـيار عميـق اسـت    نموده زمينه عمل 

  :اين بخش به شرح مختصري در مورد عناوين فوق مي پردازيم
  

  ارزشهاي خانواده متكي بر حفظديدگاه هاي 
براي سالهاي طوالني، تمركز خدمات تنظـيم خـانواده و پيشـگيري از بـارداري در       

رسالت ويـژه ايـن برنامـه    . دنيا بر دوش زنان به دليل نقش آنان به عنوان مادر بوده است
در مراجعين تنظيم  متكي بر حفظ ارزشهاي خانوادهها، اغلب آنان را به سوي ديدگاه هاي 

 ي، تنها به عنوان زنانرا مراجعانخدمت  ارائه كنندگان دين ترتيب،ب. سوق مي دهدخانواده 
در حـالي كـه تغييـرات    . ، درنظـر مـي گيرنـد   ارتباط زناشـويي دارد همسر خود كه فقط با 

جوامع بخصوص در سال هاي اخير، باعث مي شود به اين فكر باشـيم كـه ايـن امـر يـك      
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ياري دارد و هميشـه در مشـاوره بايـد بـه همـه      قانون هميشگي نيست و استثناء هاي بسـ 
  .جنبه هاي آن توجه داشت

  
  دستور دمو گرافيك 

در بسياري از كشور ها تنظيم خانواده تنها بـه عنـوان ابـزار اصـلي برنامـه هـاي         
اين ديد گاه باعـث  . به عنوان يك هدف دموگرافيك در نظر گرفته مي شودو كنترل جمعيت 

جانبي در مقوله تنظيم خانواده نظير عالئق فـردي و تمـايالت    مي گردد كه كمتر به مسائل
  .دريافت كنندگان خدمت و به بيان ديگر، كيفيت ارائه خدمات توجه شود

در اين سيستمها مردان و زنان تنها به عنوان پذيرنده هاي خدمت تنظـيم خـانواده     
  .اهداف مورد نظر صرفا كمي استو  گرفته شدهدر نظر

  
  ديدگاه كلينيكي

تنظيم خانواده بيش از پيش جنبـه   ،با توسعه روشهاي مدرن پيشگيري از بارداري  
ارائه دهندگان خدمت اغلب پزشكان و ماماها هستند كه بيشتر به جنبه هـاي  . پزشكي يافت

بسـياري از ارائـه كننـدگان     .مثل عـوارض جـانبي توجـه دارنـد     ،مديكال وسايل پيشگيري
  .واليتي ندارندسبحث هاي موشكافانه در مورد سك خدمت احساس مي كنند كه نيازي به

  
  دريافت هاي ذهني قبلي در رابطه با ارتباطات

آنچه كه روابط جنسي را شكل ميدهد مورد توجه قرار نمي  ،در بسياري از جوامع  
بيشتر اوقات اين مردان هستند كه تصميم مي گيرند كي، كجا و چگونه رفتار جنسي  .گيرد

و عـدم   بـوده كه دريافت كننده خدمات تنظيم خانواده اغلب خـانم هـا    در حالي. شكل گيرد
توجه ارائه دهندگان خدمت به اين تفاوت و نگاه از باال به پايين آنان به ايـن قضـيه باعـث    

  .مورد توجه قرار گيرد )زوج(طرف مي شود كه كمتر تعامل دو 
  

  SEXUALITYبرخي تداخالت تنظيم خانواده و 
و  sexualityتـداخلي بـين     ،ه ياد داشت كه به شـكل بـالقوه  در هر حال بايد ب  

  :در زير به برخي از اين مثال ها اشاره شده است .تنظيم خانواده وجود دارد
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برخي از روشهاي تنظيم خانواده از جمله روش هاي هورموني باعث كاهش ميـل   
 .جنسي ميشوند

ري از بـارداري  بروز برخي عوارض جانبي در استفاده از برخي روشهاي پيشگي 
. باعث بروز مشكالتي در روابط زناشويي و نارضايتي زوج يا زوجين مـي شـود  

افزايش طول مدت خونريزي عادت ماهيانه در كساني كه آي يو دي اسـتفاده مـي   
يـا   DMPAكنند يا بـروز لكـه بينـي هـاي طـوالني در اسـتفاده از آمپـول هـاي         

 .مثالهايي از اين مورد است نورپلنت
  intercourseمستقيما بـا   barrier methodsها مانند  بعضي روش 

و كاهش  erectionعدم تداوم  ،وقفه در مقاربتو مشكالتي مانند در ارتباطند 
بروز سوزش يا خارش به دليل آلرژي هاي ايجـاد شـده حاصـل    ، رضايت جنسي

تشديد برخي مشكالت نظير عفونـت هـاي دسـتگاه تناسـلي بـه دنبـال       كاندوم، از 
بـروز برخـي   و  شكايت همسـر از وجـود نـخ آي يـو دي    و  ه از آي يو دياستفاد

تغييرات خلقي به دنبال اسـتفاده از برخـي روش هـاي هورمـوني و تـاثير آن بـر       
  .از جمله اين موارد است روابط عاطفي زن و شوهر

  
  :به طور مثال.به شكل مثبت اعمال اثر مي كنند ها البته گاهي اوقات اين تداخل

در عـدم  از بـارداري  ناشي از استفاده از وسيله پيشگيري و اطمينان  آرامش خيال 
 .بروز حاملگي منجر به افزايش رضايت از روابط زناشويي مي گردد

بــا اســتفاده از  HIV-AIDSو بــه خصــوص  STIsانتقــال اضــطراب كــاهش  
 كاندوم

كاهش طول مدت خونريزي ماهانه به دنبـال اسـتفاده از قرصـهاي ضـد بـارداري       
 يتركيب

با استفاده از ) premature ejaculation  (كاهش ميزان انزال زودرس  
  كاندوم

  
آگاهي ارائه كننده خدمت تنظيم خانواده از موارد فوق و بخصوص نحوه برخـورد    

يكي از جنبه هـاي مهـم ارائـه مشـاوره تنظـيم خـانواده        خواهد كرد،با مشكالتي كه بروز 
فاقـد  مراكـز ارائـه خـدمت    مت تنظـيم خـانواده در   متاسفانه اغلب ارائه دهندگان خـد . است

  .اطالت علمي الزم در برخورد با اينگونه موارد هستند
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ميالدي در مصر كـه يـك كشـور مسـلمان اسـت در       2000در تحقيقي كه در سال   
در ارائه خدمات تنظيم خانواده انجـام   sexualityرابطه با گنجاندن مباحث مربوط به 

  :شدحاصل نتايج اين  فتپذير
 .اغلب مشاورين فاقد اطالعات الزم براي ارائه خدمت در اين زمينه بودند 
مراجعين مشكل زيادي از نظر شرم و حيا به منظور طرح مشكالت خود و دريافت  

مشـكل اصـلي در ايـن زمينـه متوجـه ارائـه كننـدگان        . راهنماي هاي الزم نداشتند
م در اين زمينه و تمرين، بر خدمت بود كه البته به مرور و با كسب آموزشهاي الز

 .طرف گرديد
رضايتمندي كساني كه در اين كلينيك ها خدمت خود را دريافت كرده بودند نسبت  

 .به گروه كنترل، به شكل قابل توجهي باالتر بود
استمرار استفاده از روش در گروهي كه مشاوره كافي دريافت كـرده بودنـد و بـه     

  .ح باالتر بودووضبتضي داده شده بود مشكالت آنان در اين زمينه پاسخ مق
الزم به ذكر است ارائه دهندگان خدمات در گروه مداخله در اين تحقيق آموزشـهاي خـود   

  .را در يك كارگاه سه روزه دريافت كرده بودند
  : از سر فصلهاي ارائه شده در اين كارگاه به موارد زير مي توان اشاره نمود

وتنظيم خانواده، پاسخ هاي جنسي در  sexualityمفاهيم اساسي در رابطه با    
مشكالت شايع در اين زمينه، ارزشـها و باورهـاي جامعـه در ايـن رابطـه، نقـش        انسان و

مردان در تنظيم خانواده و راه هاي افزايش مشاركت آنان در تصـميم گيـري مشـترك بـا     
در مورد  ، احساس راحتيSTIsهمسرانشان در اين امر و افزايش ارتباط با همسرشان، 

بحث در مورد مسائل جنسي و راههاي گرفتن شرح حال جنسي، تداخالت مسـائل جنسـي   
  .و تنظيم خانواده

  
بخـش مهمـي از    )   Sexuality(همانگونه كه مشخص شد مسائل جنسـي    :خالصه

مشاوره اي كه بر محور . ارائه خدمات تنظيم خانواده و بهداشت باروري را در برمي گيرد
بنا شده و بدنبال آن تصميم گيري آگاهانه وابسته بـه ايـن اسـت كـه ارائـه       مراجعه كننده

گـرفتن  . دهندگان خدمت از موضوعات مرتبط با مسائل جنسي آگاهي كافي داشته باشـند 
شرح سابقه جنسي مراجعه كننـده، ارتباطـات و وضـعيت جنسـي او نقـش اساسـي را در       

در غربـالگري بيمـاري هـاي     انتخاب روش پيشگيري از بـارداري، تصـميم جهـت شـركت    
مقاربتي و رضايت دراز مدت وي از سرويس هـاي ارائـه خـدمات بهداشـتي را بـه دنبـال       
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عالوه براين ها توانايي خانمها در ارتقاي بهداشت بـاروري و دسـتيابي بـه    . خواهد داشت
عميقا متاثر از ميزان دانش آنان در مورد مسـائل جنسـي و ارتباطـات    , اهداف باروريشان

  .سي استجن
ارائه كنندگان خدمات بهداشتي مي توانند كمك شاياني به توانمند سـازي زنـان از     

  . طريق حمايت از آنان در بهبود آگاهي و نيز كنترل مسائل جنسي خود ارايه دهند
  

  حقوق مراجعه كننده
Client's Rights  

ي از يكـ . هر فردي كه براي دريافت خدمتي مراجعه مي نمايد داراي حقـوقي اسـت    
از بـاال  "وجود ديدگاه هاي است، سيستم ارائه خدمت  همواره متوجهبزرگترين آسيبهايي 

بوده، در اين ديدگاه ارائه كننده خدمت حقي براي مراجعه كننده قائل ن .مي باشد "به پايين 
كه تنها او خير و صالح مراجعـه كننـده را مـي دانـد و قـادر اسـت       چون بر اين باور است 

به منظور ارتقا كيفيت ارائه خدمات و افزايش رضايتمندي مراجعـه   .يم بگيردبراي او تصم
كننده و بالطبع دستيابي به اهداف غايي در ارائه خدمات، آگاهي از حقوق مراجعه كننـده و  

  :حقوق مراجعه كننده عبارتند از. رعايت آن الزامي به نظر مي رسد
را دريافـت  مـورد نيـاز    اطالعـات  مراجعه كننده حـق دارد كليـه   :حق دريافت اطالعات -1

مثال در مورد خدمات تنظيم خـانواده مـواردي مثـل عـوارض جـانبي احتمـالي،       . نمايد
 ... محاسن، مكانيسم عمل، نحوه استفاده و

  side effectsداشت كه منظور از عـوارض جـانبي احتمـالي،    بايد به خاطر  _1نكته
مثـال الزم اسـت در مـورد     بـه طـور  . مورد نظـر نيسـت   complication ميباشد و 

وسيله اي مانند آي يو دي گفت كه در اسـتفاده از ايـن روش احتمـال دارد حجـم و مـدت      
زمان خونريزي عادت ماهانه اضافه شود ولي لزومي ندارد كه به وي بگوييم احتمال دارد 

  .در حين كارگذاري آي يو دي رحم شما سوراخ شود و نياز به عمل جراحي پيدا كنيد
متاسفانه يكي از خطاهاي رايج در هنگام ارائه اطالعات به مراجعه كننده، تكيه زياد _2نكته

بايد توجه داشـته باشـيم ارائـه    . بر عوارض جانبي و عدم اشاره به محاسن روش ميباشد
  .اطالعات فقط  به معناي گفتن عوارض جانبي نيست

يت تاهـل يـا   صرفنظر از جنسيت، كيش، رنـگ، نـژاد، وضـع    :حق دسترسي به خدمات -2
  .محل زندگي
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  : اين حق شامل موارد زير است: حق انتخاب آگاهانه -3
 حق استفاده از تنظيم خانواده 
 و دلخواه حق استفاده از روش خاص 
 حق تغيير روش 
 از بارداري حق ادامه ندادن پيشگيري 
  محل گرفتن خدماتانتخاب حق  

مـوثر بـودن روش و   از نظر آگاهي از عوارض جانبي، ميزان : حق سالم بودن خدمات -4
حق محافظت از عوارض تهديد كننده اي كه مربوط به وسـيله پيشـگيري نيسـتند مثـل     

 ...و HIV infection، رعايت استريليزاسيون، پيشگيري از ارائه صحيح خدمت
 حق حفظ محرميت و راز داري - 5
مرجعـه كننـده حـق دارد بـدون توجـه بـه        : حق احترام ، آسايش و حق بيان نظرات -6

ضـمنا وي   .مورد احتـرام قـرار گيـرد    يالت، وضعيت اجتماعي يا اقتصاديسطح تحص
حق دارد در مورد نحوه ارائه خدمت، فرد ارائه دهنده خدمت وسرويس ارائه خـدمات،  

 .نقطه نظرات خود را بيان نمايد
  حق تداوم خدمت  - 7
  
  

  بهداشت باروري و نگرانيهاي جهاني
  :تعريف

  
 

 

  
  
  
  
  
  
  

سالمت باروري شرايطي است كه فرآيند باروري در يك وضعيت خوب 
به معني  ارواني و اجتماعي قرار داشته و صرف/ بودن كامل فيزيكي، ذهني

 .يماري يا اختالل در فرآيند باروري نيستنبودن ب

 
World Health Organization 

سالمت در اساسنامه سازمان جهاني بهداشت تحت عنوان خوب بودن  
رواني و اجتماعي تعريف شده است و /هاي فيزيكال، ذهني كامل از جنبه

 .صرفا به نبودن  بيماري يا ناخوشي اطالق نمي شود

 World Health Organization 
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  :اجزاي بهداشت باروري
) از پيش از تولد تا مرگ(با توجه به اينكه بهداشت باروري همه محدوده زماني زندگي     

  :اجزاي آن عبارتند از, را در بر مي گيرد

 تغذيه •

 بهداشت كودكان •

 بهداشت نوجوانان و جوانان •
• HIV-AIDS / STI 
 بهداشت جنسي •

 زايمان ايمن •

 روشهاي پيشگيري از بارداري/برنامه تنطيم خانواده •

 ا شير مادرتغذيه ب •

 مردان و بهداشت باروري •

 پناهندگان و بهداشت باروري •

 نازايي •

 پيشگيري از سرطانهاي شايع دستگاه تناسلي •

  بهداشت سالمندان •
 
  
  

  :مختصري در مورد دو جنبه مهم بهداشت باروري 
  زايمان غير ايمن 

روشي است براي ختم يك حاملگي ناخواسته كه چه توسط فرد با       
، چه در محيطي فاقـد حـداقل اسـتانداردهاي پزشـكي و چـه      مهارت ناكافي

  .گيرد باتركيبي از هر دو انجام مي
هر سال نـوزده ميليـون زن زايمـان غيـر ايمـن را در دنيـا تجربـه            

، )ونيم ميليـون در آسـيا              و ده هيجده و نيم ميليون در جهان سوم . (كنند مي
در حــال توســعه از  شصــت و هشــت هــزار زن هــر ســال در كشــورهاي

  .ميرند        عوارض سقط غير ايمن مي
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  تنظيم خانواده
نقشهايي كه سازمان جهاني بهداشت براي تشويق و ارتقا در جهت   

  :كند عبارتند از تنظيم خانواده تعريف مي
 هاي تنظيم خانواده ارتقاي ايمني و اثربخشي روش •

سـي  هاي تنظيم خـانواده قابـل دستر   بيشتر كردن طيف روش •
 براي زنان و مردان

 بهبود كيفيت ارايه خدمت تنظيم خانواده •

  
 ):CDC(هاي بهداشت باروري شاخص

  ميزان مرگ نوزاد و جنين)الف
  ميزان مرگ نوزادان )ب  
  ميزان نتايج بارداري )ج  

  ميزان باروري  •
     ميزان از دست رفتن جنين •

  ميزان خطرات بارداري)د  
  ميزان  سيگار كشيدن  •
  ها  واج نكردهميزان ازد •
  ميزان تحصيالت •
  ميزان لقاح متعدد •

  ميزان خطرات نوجواني )ه  
  ميزان تحصيالت •
ميزان تاخير يا عدم دريافت مراقبت بارداري در سه مـاه اول يـا    •

  عدم دريافت كامل
  ميزان مداخالت بارداري)و  

  ميزان شروع مراقبت در سه ماه اول •
    

  :ينگراني هاي جهاني در مورد بهداشت بارور
  جمعيت و فقر) الف
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فقر مي تواند به عنوان ريشه و علت بسياري از مشكالت بهداشت باروري   
با توجه به محدوديت منابع و افزايش بي رويه جمعيت در جهـان بـه   . مطرح باشد

  .خصوص در كشورهاي در حال توسعه اين موضوع بيشتر نمود پيدا مي كند

  

  مرگ و مير مادران) ب
يـك  . مرگ مادر باردار به دليل عوارض بارداري و زايمان رخ ميدهـد  600000ساالنه در جهان   

سقط غير ايمن اتفاق ميافتد كه  50000روزانه در جهان . ميليون معلوليت نيز از عواقب اين عوارض است

متاسفانه در اكثر كشـورهاي درحـال توسـعه دسترسـي بـه      . مادر را درسال در پي دارد 150000مرگ 

. ن وجود نداشته و اكثر حاملگيهاي ناخواسته به سقط غيـر بهداشـتي منتهـي مـي شـود     خدمات سقط ايم

ايجاد و كيفي نمودن ارايـه خـدمت  مشـاوره تنظـيم     , بنابراين در اين كشورها كه سقط غير قانوني است

  .بعنوان يك راه حل مناسب پيشنهاد مي گردد) بهداشت باروري(خانواده 

  

  HIV /AIDS)ج

 ايـن موضـوع  را بـه عنـوان يكـي از     , در جهـان   HIV/AIDSن آلودگي بـه  سير صعودي ميزا   

لذا كليه . مطرح نموده است, تاثير ميگذارد... اجتماعي و , بحرانهاي بهداشتي كه بر روي مسائل اقتصادي

دولتمردان و سياستگذاران حتي در كشورهاي پيشرفته با پذيرش اينكه اين بيماري ميتواند ضـربه هـاي   

در , عالوه بـر تخصـيص منـابع مـالي بـراي كشـور خـود       , ذيري را به پيكره جامعه وارد نمايدجبران ناپ

  .پيشگيري و درمان بيماري ايدز به كشورهاي محروم نيز كمك مينمايند
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  بهداشت نوجوانان و جوانان)د

نظر به قابل توجه بودن جمعيت جوان جهـان و نيـاز آنهـا  بـراي دريافـت اطالعـات و خـدمات          

  .الزم است اين برنامه در سياستگزاري هاي كالن كشورها مورد توجه قرار گيرد, ي متناسببهداشت

  

  خطرات محل كار)ه

تواند بر سالمت باروري آنها و به  مواردي كه مردان در محل كار خود با آن سروكار دارند مي  

ل كـار توسـط   بعضـي مـواد ماننـد سـرب از محـ     . صورت غير مستقيم بر سالمت خانواده تاثير بگـذارد 

آثـار  .(كننـد         حامالني مانند پوست، مو و لباس به خانه منتقل شده وسالمت باروري زنان را نيز تهديد مي

  ) رفتاري و رشد جنين-مخرب در مسايل عصبي

  .در جدول زير برخي از اين خطرات وآثارشان بر بهداشت باروري مردان آمده است

 

)HAZARD WORKEPLACE(خطرات باروري مردان  

                                                  Observed effects 
                         
_________________________________________________________________ 
   Type of Exposure      Lowered number  Abnormal sperm  Altered 
sperm  Altered hormones/  
                            of sperm          shape         transfer    
sexual performance 
 
Lead                           X                X              X               
X 
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_____________________________________________________________________
___________ 
 
Dibromochloropropane           X 
_____________________________________________________________________
___________ 
 
Carbaryl (Sevin )                               X 
_____________________________________________________________________
___________ 
 
Toluenediamine and             X 
dinitrotoluene 
_____________________________________________________________________
___________ 
 
Ethylene dibromide             X                X              X 
_____________________________________________________________________
___________ 
 
Plastic production                              X 
(styrene and acetone) 
_____________________________________________________________________
___________ 
 
Ethylene glycol monoethyl      X 
ether 
_____________________________________________________________________
___________ 
 
Welding                                         X              X 
_____________________________________________________________________
___________ 
 
Perchloroethylene                                              X 
_____________________________________________________________________
___________ 
 
Mercury vapor                                                                  
X 
_____________________________________________________________________
___________ 
 
Heat                           X                               X 
_____________________________________________________________________
___________ 
 
Military radar                 X 
_____________________________________________________________________
___________ 
 
Kepone**                                                       X 
_____________________________________________________________________
___________ 
 
Bromine vapor**                X                X              X 
_____________________________________________________________________
___________ 
 
Radiation** (Chernobyl)        X                X              X                
X 
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_____________________________________________________________________
___________ 
 
Carbon disulfide                                                               
X 
_____________________________________________________________________
___________ 
 
2,4-Dichlorophenoxy acetic                      X              X 
acid (2,4-D) 
_____________________________________________________________________
___________ 
 

  مواردساير )و

 عوامل خطر رفتاري  •

 هيستركتومي •

 خشونت و بهداشت باروري •

  

  ها  بهداشت باروري و بار جهاني بيماري  
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