
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هشالثت اص وَدن جْت پیـگیشی اص ٍسٍد .2

وَدن تِ تٌْایی دس وَچِ ٍ خیاتاى ٍ 

 فعالیت ّای خغشًان.

فشاّن ًوَدى اهىاًات التلادی، فشٌّگی،  .3

 اجتواعی ٍ تشتیتی ٍ آهَصؽ هٌاػة.

 سػیذگی عاعفی تِ وَدن..4

ووه اص هتخلق ٍ هشتیاى تاوفایت .5

 جْت واس وشدى تا وَدن عمة هاًذُ.

وشدى اص وَدن عمة هاًذُ دس حوایت .6

سعایت تْذاؿت ؿخلی  هثل حوام وشدى 

سٍصاًِ  ٍ وَتاُ وشدى ًاخي ٍ تْذاؿت 

 هَّا ٍ ؿؼتي دػت ّا ٍ كَست.

جْت تی اختیاسی ادساس ٍ هذفَع دس فشد .7

عمة هاًذُ فَاكل هٌظن تِ دػتـَیی 

فشػتادُ ؿَد ٍ تـَیك گشدد تا هثاًِ تیواس 

ٍ یا لثل اص  تِ ًگْذاسی ادساس عادت ًوایذ

خَاب تِ دػتـَیی فشػتادُ ؿَد تا دس 

 خَدؽ ادساس ًىٌٌذ.

دادى هایعات ووتش لثل اص خَاب هیضاى .8

 ؿة ادساسی سا واّؾ هی دّذ.

اص ػشصًؾ وشدى وَدن یا فشد عمة هاًذُ .9

 خَداسی ًواییذ.

 ایي اص ای دٍسُ كَست تِ خاًَادُ افشاد.10

 سٍی ووتشی فـاس تا وٌٌذ ًگْذاسی افشاد

 ؿَد ٍاسد خاكی ؿخق
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 عقب ماودگی ذَىی

 تعریف

عمة هاًذگی رٌّی یه ٍضعیت ٍ حالت خاف رٌّی اػت 
وِ دس اثش ؿشایظ هختلف لثل اص تَلذ ٍ یا پغ اص تَلذ 

هی آیذ. عمة هاًذگی تِ هعٌی هحذٍدیت ّای وَدن پذیذ 
اػاػی دس عولىشد َّؿی ٍ یا ًمایلی دس سفتاس ػاصؿی 

 ّوشاُ تَدُ اػت.

دس فشد عمة هاًذُ ، عولىشد َّؿی ووتش اص حذ هتَػظ هی 
تاؿذ ٍ فشد دچاس اختالل دس هْاست ّای استثاعی ٍ هشالثت 

تی، اص خَد ، صًذگی دس خاًِ ، هْاست ّای اجتواعی، تْذاؿ
 تحلیالت ٍ اػتفادُ اص اٍلاعت فشاغت هی تاؿذ.

عمة هاًذگی رٌّی تیواسی ًیؼت؛ تلىِ ًتیجِ فشایٌذی 
تیواس گًَِ اػت وِ ٍیظگی آى ، هحذٍدیت دس واسوشد 
َّؿی ٍ اًغثالی هی تاؿذ.عمة هاًذگی رٌّی تِ كَست 
یه هـىل اػاػی دس یادگیشی ٍ اًجام تشخی هْاست ّای 

 . سٍصاًِ هـخق هی ؿَد 

 علت :

علت عمة هاًذگی رٌّی ٌَّص واهال هـخق ًـذُ 
 اػت؛ٍلی عَاهل صیش هیتَاًذ دس ایجاد اى هَثش تاؿذ:

 علل مربًط بٍ يراثت ي اختالل شوتیکی:-1

 ػٌذسم داٍى یا هٌگَلیؼن ، ػٌذسم فشیاد گشتِ ...

 علل مربًط بٍ قبل از تًلد )ديران بارداری(:-2

 عفًَی وِ چٌاًچِ تا تة تاؿذهاًٌذ ػشخجِ ٍ تیواسی ّای 

 

ػثة ًاتیٌایی ٍ ًاؿٌَایی ٍ غیشُ هی ؿَد ٍ ّوچٌیي 
ػفلیغ ، تثخال ػادُ ٍ ایذص، هؼوَهیت ّا ، ػَء تغزیِ 
،اختالالت غذدی ، عَاهل عاعفی، سٍاًی، تـَیؾ، 
اظغشاب، ّیجاًات دائوی، ًاساحتی خاًَادگی، هحیغی، 

عثیعی دػتگاُ  تیواسی ّای هادس، اختالالتی وِ تش سؿذ
علثی هشوضی جٌیي تاثیش هی گزاسد، هثل دیاتت وٌتشل 
ًـذُ ٍ ون خًَی ، افضایؾ فـاس خَى، هلشف هَاد هخذس ٍ 

 هلشف الىل.

 عًامل مربًط بٍ َىگام تًلد :-3

هاًٌذ صایواى عَالًی، صایواى ًاهغلَب، خًَشیضی ؿذیذ 
داخلی، پیچیذگی ًاف تِ دٍس گشدى، دؿَاسی اػتٌـاق، خغا 
دس اػتفادُ اص ٍػایل جشاحی، تٌفغ دس ًَصاد، تَلذ صٍدسع ٍ 

 كذهِ تِ هغض وَدن دس صهاى تَلذ.

 علل مربًط بٍ بعد از تًلد 

هاًٌذ: هٌٌظیت، هؼوَهیت، ضشتِ تِ ػش، اختالالت غذد 
 داخلی وَدن، ووثَد غزا ٍ ػَء تغزیِ.

 اجتواعی : -علل هشتَط تِ عَاهل فضای فشٌّگی-5

ی، تیواساى تا عمة هاًذگی رٌّی تِ تش حؼة تخشیة َّؿ
 چْاس دػتِ تمؼین هی ؿًَذ:

-55عمة هاًذگی خفیف تا هیضاى تْشُ َّؿی .1
 70تا حذٍد  50

-40عمة هاًذگی هتَػظ تا هیضاى تْشُ َّؿی .2
 50-55تا  35

تا  20-25عمة هاًذگی ؿذیذ تا تْشُ َّؿی .3
40-35 

 20-25عمة هاًذگی عویك تا تْشُ َّؿی صیش 

 ٍیظگی فشد عمة هاًذُ :

 هحذٍدیت ّای ػغح َّؽ..1

 هحذٍدیت هْاست تحلیلی ٍ سفتاسی..2

 هحذٍدیت یادگیشی..3

 هحذٍدیت حافظِ..4

 هحذٍدیت صتاى ٍ گفتاس..5

 هـخلات ؿخلیتی..6

 هحذٍدیت حشوتی..7

دس هَسد وَدواى عمة هاًذُ چِ واسّایی هی تَاى اًجام 

 داد :

 الف( پیـگیشی :

 هـاٍسُ طًتیه لثل اص اصدٍاج..1

ٍالذیي آگاّی اص داسٍّا ٍ هَاد هخذس ٍ هَاد .2
هؼوَم وٌٌذُ ٍ هیىشٍتی هختلف دس هحیظ 

 صیؼت داؿتِ تاؿٌذ.

اؿٌایی ٍالذیي تا اثشات هٌفی هَاد سادیَاوتیَ ٍ .3
 اؿعِ ایىغ دس سؿذ جٌیي.

 : ّا هشالثت ٍ دسهاى( ب

 پیگیشی ٍ تـخیق جْت دسهاًی هشاوض.1
 .تاؿٌذ داؿتِ سا الصم تذاتیش ٍ ٍػایل.دسهاى
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