
ضرورت بهداشت رواوی در مدارش 

مقدمه 

اصایي سّ کَ ایي . هذسعَ ّ هسیطِبی آهْصؽی کبًْى تْخَ فبزجٌظشاى عالهت سّاى ُغتٌذ

ػالٍّ . ؽًْذ عشّکبسداسًذ هسیظ ثب گشُِّبی عٌی کَ ثَ ػٌْاى گشُِّبی زغبط ؽٌبختَ هی

پبیَ سیضی ؽًْذ کَ عٌیٌی ؽٌبختِویثش ایٌکَ عٌیي دثغتبى ّ ساٌُوبیی ّ دثیشعتبى ثَ ػٌْاى 

 .دُذ دس ثضسگغبلی دس ایٌغٌیي سّی هیؽخقیت افشاد

 

هغبلَ لبثل تْخَ ایي اعت کَ ایي دعتَ اص گشُِّبی عٌی ثیؾتشاّلبت خْد سا دس ایي هذاسط ّ 

گزساًٌذ ّ سّؽي اعت کَ فضبی ایي هْلؼیتِبتبثیشات هِوی ثش عالهت افشاد دس  هسیطِب هی

ُب دس خِت  ثش ایي اعبط فبزجٌظشاى هغبئل سّاًیذس کٌبس تْفیَ ثَ خبًْادٍ. ثضسگغبلی داسد

، هشاکض آهْصؽی ّهذاسط تْخَ خْد لشاس ثِذاؽت سّاًی ّ تبهیي آىؽٌبخت ػْاهل هْثش دس

  .کٌٌذ دٌُذ ّ ایدبد آؽٌبیی ّ سػبیت ایي ػْاهل سا دس هذاسط اکیذاتْفیَ هی هی

ضرورت بهداشت رواوی در مدارش 

ثَ اُذاف آهْصؽی کَ هذاسط ثَ ػٌْاًبُذاف اعبعی خْد ثَ آًِب تْخَ داسًذ هغتلضم سعیذى 

دُذ کَ عالهت سّاًی داًؼ  تسمیمبت هتؼذد ًؾبى هی .تبهیي ثِذاؽت سّاًی داًؼ آهْصاى اعت

ّ داًؾآهْصاًی کَ ثَ ًسْی اص هؾکالت سّاًی یب اص . آًِب ساثطَ داسدپیؾشفت تسقیلیآهْصاى ثب

ثٌبثشایي . ثشًذاغلت ثب افت تسقیلی هْاخَ ُغتٌذ سّاًی هٌبعت سًح هیفمذاى ثِذاؽت 

سعذ خِت تبهیي ؽشایطوٌبعت ثشای ًیل ثَ اُذاف آهْصؽی ، تشثیتی ّ  ضشّسی ثَ ًظش هی

ُبی هٌبعت خِت تبهیي ثِذاؽت  تضویي عالهت افشاد دس خبهؼَ دس عٌیٌوختلف اػوبل ؽیٍْ

  .سّاًی دس هذاسط هذًظش لشاس گیشد

فیسیک مدرسه و بهداشت رواوی  محیط

هسیطی کَ دس آى داًؼ آهْصاى ثَ کغت ػلن ّآهْصػ هؾغْلٌذ ُوچْى توبم هسیطِبی دیگش 

سّؽي اعت . دُذ کَ ثش سفتبس فشد هْثش اعت سفتبس ّ عالهتشّاى آًِب سا تست تبثیش لشاس هی

عالهت  هسیظ فیضیکی هذسعَ اص خولَ ؽشایطغبختوبًی ، ًْس ، سًگ ، ثِذاؽت هسیظ دس

اصایٌشّ ضشّسیغت کَ دس خِت استمبء ثِذاؽت سّاًی . سّاى داًؼ آهْصاى تبثیش گزاس اعت

داًؼ آهْصاى تبهیي ؽشایظ فیضیکی هٌبعجوْسد تْخَ لشاس گیشد ّ اص آًدبیی کَ لغوت ػوذٍ 

گزسد ؽشایظ ًبهٌبعت فیضیکی هثل ًبکبفی  عبػبت سّصاًَ داًؼ آهْصاى دس هسیطوذسعَ هی

  .ثغیبس زبئض اُویت اعت... عیغتن گشهبیؼ ّ عشهبیؾٌبهٌبعت ، اهٌیت عبختوبى ّ ثْدى ًْس ، 

بهداشت رواوی مسئىلیه مدرسه 

دس تبهیي ثِذاؽت سّاًی داًؼ آهْصاى ، تْخَ ثِجِذاؽت سّاًی هغئْلیي ّ کبسکٌبى هذاسط 

ًْع  ػالٍّ ثش تبثیش الگْییوغئْلیي هذسعَ ثش سفتبس داًؼ آهْصاى. ًیض زبئض اُویت اعت

تْاًٌذ عْدهٌذ یب ثش ػکظ هخل ثِذاؽت سّاًی  کٌٌذهی استجبطی کَ ثب داًؼ آهْصاى ثشلشاس هی

سعذ تبهیي ثِذاؽت سّاًی هغئْلیي هذسعَ ّ  اص ایٌشّ الصم ثٌِظش هی. داًؼ آهْصاى ثبؽذ

 .گضیٌؼ افشاد عبلن هْسد تْخَ لشاسگیشد

  

    



وقش مشبور در تبمیه بهداشت رواوی در 

مدرسه 

هؾبّس ثب ؽٌبعبیی . سّد لطَ هشکضی دس تبهیٌجِذاؽت سّاًی هذسعَ ثَ ؽوبس هیهؾبّس ى

ػْاهل هخل ثِذاؽت سّاًی ّػْاهل استمب دٌُذٍ ثِذاؽت سّاًی عؼی دس ایدبد فضبیی عبلن دس 

تْاًذ الگْیی ثشای هؼلوبى دیگش ثبؽذ ثب  ػالُّجش ًمؼ الگْدُی ، هؾبّسٍ هی. ًوبیذ هذسعَ هی

داس ّ کوک ثَ سفغ هؾکل آًِب ّ ؽٌبخت عبیش ػْاهل ّ ثب اعتفبدٍ  هؾکل ؽٌبعبیی داًؾآهْصاى

هؾبّس هؼوْال هْسد . پشداصد اصاهکبًبت هْخْد ثَ استمبی عطر ثِذاؽت سّاًی هذسعَ هی

تْخِوؼلویي ّ داًؼ آهْصاى ثْدٍ ّ اغلت ثَ ػٌْاى اسائَ دٌُذٍ ساٍ زلِبی هفیذ ثشای 

ثکبسگیشی هؾبّسیي فؼبل گبهِبی اعبعی . ؽْد ٍ هیاُذافآهْصؽی ّ تشثیتی اص اّ یبسی خغت

  .دسثِجْد ؽشایظ ّ فضبی سّاًی هذاسط ُغتٌذ

  

  

هبی برای ارتقب بهداشت رواوی مدارش  تىصیه

 ٍُْبی استجبطی ّ تشثیتیوٌبعت  آگبٍ عبصی هغئْلیي هذسعَ ّ هؼلویي دس اتخبر ؽی

  سفغ ػْاهل هخل ثِذاؽت سّاًی هؼلویي

  استجبط هغتوش ثب خبًْادٍ داًؼ آهْصاى

  ثَ سّص سعبًی اطالػبت ّ آگبُیِبی هؾبّساى ّ استمبی تْاًوٌذیِب ّ هِبستِبیآًِب

  ثِجْد ؽشایظ فیضیکی هذاسط

 هِبستِبی ثشگضاسی خلغبت آگبٍ عبصی ثشای داًؼ آهْصاى ّ دس خِت آهْصػ

یي ثِذاؽت سّاًی ّ تبمکٌتشل اعتشط،صًذگی

   

  

  

 آهْصاى داًؼ سّاًی  ثِذاؽت  دس   هؼلن  ًمؼ
 

  

  

  

هٌْ دّعت داسیذ؟  ... اخبصٍ! خبًن

ؽٌبعبى تشثیتی هؼتمذًذ کبسکٌبى هذسعَ دس عالهت سّاى  اهشّصٍ ثیؾتش سّاى: خبم خن آًالیي

هغّْلیت اّلیبی هذسعَ فمظ دس پشّسػ ًیشّی . ای ُغتٌذ ُبی زشفَ آهْصاى داسای ًمؼ داًؼ

هذسعَ هغّْل . ؽْد آهْصاى ثَ هغبئل اختوبػی ّ اخاللی خالفَ ًوی ػملی ّ آؽٌب کشدى داًؼ

آهْصاى ًیض  الذ سفتبسُبی ًبعبصگبساًَ ّ تبهیي ثلْؽ ػبطفی ّ عالهت سّاًی داًؼتغییش ّ اؿ

. اعت

هؼلن ثب هسجت ّ . کٌٌذ دس هذسعَ فشصًذاى دّعت داؽتي ّ دّعت داؽتَ ؽذى سا تدشثَ هی

آهْص دس هذسعَ چگًْگی ثشلشاسی  کٌذ، داًؼ تْخَ، آًبى سا دس هغیش فسیر ُذایت هی

ُبی هجبسصٍ  آهْصد ّ ساٍ پزیشی سا هی ی ثب دیگشاى ّ هغّْلیتسّاثظ دسعت ػبطفی، عبصگبس



. گیشد تْصی، دیگشآصاسی ّ زغبدت سا یبد هی ثب کیٌَ

دُذ سفتبس کْدکبى دثغتبًی، ثغتگی  تسمیمبت هتفبّتی کَ دس ایي صهیٌَ اًدبم ؽذٍ ًؾبى هی

اًضجبط هٌطمی سا  آهیض ُوشاٍ ثب ثغیبس ثب سفتبس هؼلوبى آًِب داسد ّ چٌبًچَ هؼلوی سّػ هسجت

هٌذ  هٌذی ّ لذست اثتکبس ؽبگشداًؼ ثِشٍ دس کالط خْد ثَ کبس ثجشد اص ُوکبسی، ػاللَ

. ؽْد هی

آهْصاى داسد، ثش ُوگبى  ًمؼ الگْیی هؼلن ّ ًفْری کَ اّ دس اًضجبط دادى ثَ سفتبسُبی داًؼ

هبى لشاس آهْصاى یکی اص الگُْبی هِن سفتبسی خْد سا هؼل اص آًدب کَ داًؼ. سّؽي اعت

تْاًذ تبثیشات ػویمی دس سؽذ  دٌُذ، اگش هؼلن اص ّیژگی الگْدُی خْثی ثشخْسداس ثبؽذ هی هی

. آهْصاى ثبلی ثگزاسد ؽخقیت ّ ثِذاؽت سّاًی داًؼ

کٌذ ّ دس ایي استجبط ثَ  آهْص ثشلشاس هی هؼلوی کَ الگْی تؼبهلی ّ هتؼبدلی هیبى خْد ّ داًؼ

ٍ کبفی داسد ّ کبسُب سا ثش اعبط اعتؼذادُب ّ توبیالت آهْصاى تْج ؽخقیت ّ ًیبصُبی داًؼ

آهْصاى ایفب  کٌذ، چٌیي هؼلوی ًمؼ ثِتشی سا دس ثِذاؽت سّاًی داًؼ هیبى ؽبگشداى تمغین هی

. خْاُذ کشد

ثَ ثیبى . کٌذ ؽٌبط ثَ ًبم کبسل ساخشص ًگشػ آصادهٌؾبًَ دس کالط سا پیؾٌِبد هی یک سّاى

ثَ کْدک ثبیذ ازتشام . تْاًذ سفتبس اّ سا ثپزیشد د، ُشچٌذ ًویدیگش هؼلن ثبیذ کْدک سا ثپزیش

تش ّ  ُبی ثبلمٍْ ثَ اّ اسج ًِبد؛ ُشچٌذ اّ کْچک گزاؽت ّ ثَ ػٌْاى اًغبًی ثب تْاًبیی

هؼلن ًجبیذ کْؽؼ خْیؼ سا فشف زکوشاًی . تش اص هؼلن اعت تدشثَ تش ّ کن داًؼ تش، کن ًبپختَ

آهیض ّ  ُت دادى اػوبل کْدک ثَ عْی پیؾشفت هْفمیتثش کْدک کٌذ، ثلکَ ثبیذ عؼی دس ج

. عبصگبسی ُش چَ ثیؾتش کٌذ

هؼلن ثبیذ لبدس ثَ ثیبى ّ اثشاص . هبُیت ایي ساثطَ کوکی، ثغتگی ثَ ازغبعبت ّالؼی هؼلن داسد

ازغبعبت ّالؼی خْیؼ ثبؽذ تب آى کَ کْدک ثتْاًذ اّ سا ثَ ػٌْاى یک اًغبى ؽشیف ّ لبثل 

. داسد ٍ فشدی کَ پیْعتَ چیضی سا اص اّ پٌِبى هیاػتوبد ثجیٌذ ّ ى

چٌیي هؼلوی دس ػیي زبل کَ دسفذد ایدبد تغییش هطلْة دس سفتبس کْدک اعت، ُشگض ثشای 

اّ ًغجت ثَ صًذگی گزؽتَ ّ زبل کْدک تؼقجی ًذاسد، ثلکَ آیٌذٍ کْدک . اّ تِذیذآهیض ًیغت

د ثَ کْدک تفِین کٌذ کَ عؼی داسد ثَ اّ اگش هؼلن ثتْاى. ُبیؼ دس ًظش داسد سا ثش زغت تْاًبیی

ؽٌبعذ،  کوک کٌذ ّ اگش ثتْاًذ ثَ کْدک ًؾبى دُذ کَ ففبت ّ ػبدات خْة کْدک سا هی

. ثیؾتش لبدس خْاُذ ثْد ثَ ًتبیح هطلْة دعت یبثذ

تشیي ؽشط هؼلن خْة اص لسبظ ثِذاؽت سّاًی ایي اعت کَ اّ ثب کوبل فویویت ّ  هِن

عت ثذاسد ّ اص سفتبس آًبى آصسدٍ ًؾْد، ثلکَ ثب فجش ّ زْفلَ ّ ًیت، کْدکبى سا دّ خلْؿ

خْؽشّیی عؼی کٌذ ثَ ػوك هؾکالت کْدکبى پی ثجشد ّ دس زل ایي هغبئل تب زذ هوکي 

. ثکْؽذ

آهْصاى ثِتشیي ًوشٍ سا کغت کٌٌذ، ثلکَ  هؼلن ًجبیذ توبم تالػ خْد سا فشف ایي کٌذ کَ داًؼ

االهکبى دس پشّسػ فکشی ّ  تْاًبیی اّ هغّْلیت دُذ ّ زتیثبیذ ثکْؽذ ثَ ُش فشد ثَ اًذاصٍ 

. سّاًی ّ خغوبًی کْدک ثکْؽذ

سّد، سّػ ًبهطلْثی اعت، صیشا ًوشات  سّؽی کَ اکٌْى دس اسصؽیبثی تسقیلی ثَ کبس هی

سا ثخْثی تؾخیـ دُذ، فشق  10ّ  9یب  16ّ  15آًمذس دلیك ًیغتٌذ کَ هؼلن ثتْاًذ هیبى 

ٍ ثشای ؽبگشد ُذف هطلك کبهلی ّخْد داسد کَ اّ ثبیذ ثب توبم لْا ثشای ثگزاسد؛ ثؼالٍّ ُویؼ

آهْصی لبدس ًیغت هْفمیت فذدسفذ دس دسط  هغلوب ُیچ داًؼ. ثَ دعت آّسدى آى ثکْؽذ

. داًذ داؽتَ ثبؽذ، صیشا زتی خْد اّ ًیض توبم هطبلت سا ثَ طْس کبهل ًوی

خْیی سا هالک ًظش کْدکبى لشاس  دس ضوي اص ًظش ثِذاؽت سّاًی ًبهطلْة اعت کَ تکبهل

خْیی ثبؽذ، ثلکَ همقْد ثبیذ فشفب کغت  ُذف کْدک ًجبیذ سعیذى ثَ زذ کوبل ّ ثشتشی. دُین



ًوشٍ ّ ثْیژٍ ًوشٍ . داًؼ ثبؽذ تب ثَ ّعیلَ آى ؽخـ ثشای خْد ّ دیگشاى عْدهٌذ ّالغ ؽْد

تشثیتی ّ سّاًی کٌذ، دس زبلی کَ اص ًظش  ػذدی، کْدکبى سا ثَ سلبثت ؽذیذ تسشیک هی

. فسیر ًیغت ُذف ػوذٍ تسقیل فمظ آسصّی غلجَ ثش دیگشاى ثبؽذ

ؽْد، صیشا آًِب ثَ طجغ  ُْػ هی ثیؼ اص ُوَ هتْخَ افشاد کن( ًوشٍ دادى)ًتبیح هضش ایي سّػ 

لبدس ثَ سلبثت ثب دیگشاى ًیغتٌذ ّ اص ایي ثبثت ازغبط زمبست، زوبلت ّ ؽکغت ؽذیذ خْاٌُذ 

دسپی هؼوْال هٌدش ثَ سفتبس غیشػبدی  اهطلْة اعت ّ ػذم هْفمیت پیؽکغت ُویؾَ ى. کشد

هْفمیت تدشثَ هثجت ّ هفیذی اعت ّ هْفمیت هذاّم ثبػث ایدبد تؼبدل ؽخقیت ّ . خْاُذ ؽذ

. ؽْد ازغبط اػتوبد ثَ ًفظ هی

هؼلن ثبیذ دس . آهْص، دسک ؽذى اّ تْعظ هؼلوؼ اعت یکی اص ػْاهل عالهت سّاًی داًؼ

اگشداى آًچٌبى سفتبسی داؽتَ ثبؽذ کَ ؽبگشد تٌجل ّ لْی ّ فمیش ّ غٌی ُوَ خیبل استجبط ثب ػ

. کٌٌذ کَ هؼلن ثَ خبطش ُش یک اص آًبى ثَ کالط دسط آهذٍ اعت

آهْصاى دثیشعتبًی اص ایي هٌظش ثلٌذ ؽذٍ اعت ّ ُوَ فشیبد   اهشّصٍ ًبلَ ثغیبسی اص داًؼ

طْس کَ  ُوبى. خْاُین آًبى هب سا دسک کٌٌذ  هیهب . کٌٌذ  صًٌذ کَ هؼلوبى هب سا دسک ًوی  هی

ثب ُوَ ػیْة ّ . ُب، ؽخقیتِبیوبى سا ثؾٌبعٌذ ثب ُوَ دؽْاسی. ُغتین هب سا ؽٌبعبیی کٌٌذ

گْیٌذ هب   ثَ ػجبست دیگش آًِب هی. ُبیوبى، هب سا دسیبثٌذ ُب ّ اًذیؾَ  ًبسعبییِبیوبى، ثب ُوَ آسهبى

. کَ تٌِب ثَ دسط دادى لٌبػت کٌٌذ ا لوظ کٌٌذ ًَ ایيهیخْاُین هؼلوبى ُوَ ّخْد سّزی هب س

ّ فمیش ّ غٌی  کَ ؽبگشد تٌجل ّ لْی آًچٌبى سفتبسی داؽتَ ثبؽذ استجبط ثب ؽبگشداى  هؼلن ثبیذ دس

آهذٍ اعتبگش ؽبگشد دسک ؽْد  کالط دسط یک اص آًبى ثَ ُوَ خیبل کٌٌذ کَ هؼلن ثَ خبطش ُش

دلؼ ُْای اّ خْاُذ کشد، دس . عْی اّ کؾیذٍ خْاُذ ؽذهٌذ ؽذٍ ثَ  ؽبگشد ثَ آى هؼلن ػاللَ

دیذاسػ آثبس ؽبدهبًی ّ ًؾبط ّ خشهی هْج خْاُذ صد ّ اگش ثَ اّ ثگْیٌذ کَ ایي هؼلن دیگش 

. ثَ ایي هذسعَ ًخْاُذ آهذ، اؽک چِشٍ اّ سا دسثشخْاُذ گشفت

آهْصی ثتْاًذ   ػثَ ًظش گالعش ًظبم تؼلین ّ تشثیت هذسعَ ثبیذ چٌبى ثبؽذ کَ دس آى ُش داى

هؼلوی کَ ثَ همبم اًغبًی . دّعت داؽتي ّ دّعت داؽتَ ؽذى ّ ازغبط اسصػ سا تدشثَ کٌذ

ًِذ ّ ًیبص ثَ خلت تْخَ ّ هسجت آًبى سا دس هغیش فسیر ُذایت   کْدکبى ّ ًْخْاًبى اسج هی

ثیبهْصد، آهْصاى   داًذ ثَ داًؼ  کٌذ، ُوچٌیي هؼلوی کَ خبلقبًَ عؼی داسد آًچَ سا کَ هی  هی

کٌذ، ثلکَ ثشلشاسی سّاثظ فسیر ػبطفی، عبصگبسی  تٌِب ًیبصُبی سّاًی آًبى سا اسضب هی ًَ

دس چٌیي فضبی تشثیتی، افشاد ثَ ثلْؽ . آهْصد  پزیشی سا ًیض ثَ ایؾبى هی ثب دیگشاى، هغّْلیت

. آیٌذ  سعٌذ ّ اص لسبظ سّاًی عبلن ثبس هی ػبطفی هی

ُبی فسیر ّ هٌطمی ثضسگغبالى  ّاًٌذ ثب اسائَ اسصػت هؼلوبى دس هسیظ آهْصؽگبُی هی

ُبی هثجت هٌبعت، ؽٌبعبًذى ّ  دادى پبداػ. آهْصاى داؽتَ ثبؽٌذ ثیؾتشیي کوک سا ثَ داًؼ

ُبی فسیر اخاللی ّ تشثیتی خِت ُوبًٌذعبصی ّ یبسی کشدى آًِب دس یبفتي  تذاسک الگْ

داس اعت صیشا کْدکبى اغلت سضبیت ّ خؾٌْدی هْالؼی دس هذسعَ، اص اُویتی خبؿ ثشخْس

. آیٌذ ُبی ًبهطلْة ثَ هذسعَ هی ُبی دسًّی ًبهٌبعت ّ اختوبػی ؽذى ثب کٌتشل

خْسًذ ّ اًگیضٍ ثغیبس کوی  اگش کوک هؼلوبى ًجبؽذ چٌیي کْدکبى دس هذسعَ ًیض ؽکغت هی

ُبی فسیر هذسعَ خْاٌُذ داؽت ّ ایي سّؽي اعت کْدکی کَ سضبیت  ثشای پزیشػ اسصػ

خْسد ّ ثب  هذسعَ ثَ دعت ًیبّسد، اغلت دس ُوبًٌذعبصی ثب اّلیبی هذسعَ ؽکغت هیکبفی اص 

ؽْد ّ دس ًِبیت ػذٍ صیبدی اص آًِب تشک تسقیل  هؾکالت اًضجبطی ّ تسقیلی هْاخَ هی

. کٌٌذ هی

کالم آخش 

ثَ ایي هؼٌی ُذف آهْصػ ّ . ُبی گزؽتَ هتفبّت اعت فلغفَ تؼلین ّ تشثیت ػقش هب ثب عبل

ُب تؼلین دسّط ّ دیگش هطبلت فکشی ًیغت، ثلکَ پشّسػ خغن ّ سّاى ثَ طْس پشّسػ تي



 ّازذ هؾبّسٍ
 

ای   ثشآّسدى ازتیبخبت خغوبًی ّ اختوبػی سّاًی کْدک لغوت ػوذٍ. کلی، هٌظْس ًظش اعت

. ؽْد کَ اص ػْاهل ثغیبس هِن پشّسػ کْدک اعت  اص تشثیت اّ سا ؽبهل هی

پیؼ همشس ؽذٍ ّ اهکبًبتی دس هذاسط  ُب  اگش چَ تشثیت خغوبًی کْدک دس هذاسط اص عبل

فشاُن آهذٍ، ّلی هْضْع عالهت فکش اطفبل ٌُْص ثَ ؽکل فسیر هْسد تْخَ ّ لجْل هذسعَ 

لشاس ًگشفتَ ّ ثش اعبط ایي غفلت دسثبسٍ ثِذاؽت سّاًی کْدک، هذسعَ ثَ طْس غیشهغتمین 

. دس پیؾشفت ّ اصدیبد اختالالت سّاًی کْدکبى هْثش ّالغ ؽذٍ اعت

آهْصاى ثَ   ثپزیشین هغّْلیت اّلیبی هذسعَ ثَ پشّسػ لْای ػمالًی ّ آؽٌب کشدى داًؼ ثبیذ

ؽْد، ثلکَ ایٌبى هغّْل تغییش ّ افالذ   ُبی ؽٌبختی، اختوبػی ّ اخاللی خالفَ ًوی  اسصػ

. سفتبسُبی ًبعبصگبس ّ تأهیي ثلْؽ فکشی ّ عالهت سّاًی کْدکبى ّ ًْخْاًبى ًیض ُغتٌذ

اختوبػی ًَ تٌِب صهیٌَ هغبػذی ثشای اى ّ ّالذیي ثَ ایي پذیذٍ سّاًی ُوچٌیي تْخَ هشثی

آّسد، ثلکَ دس ثِجْد عالهت   ؽکْفبیی اعتؼذادُبی ًِفتَ کْدکبى ّ ًْخْاًبى سا فشاُن هی

. سّاًی آًِب ًیض هْثش خْاُذ ثْد

 فبثش هسوذی

  

 آمىزان تبثیر ومبز بر بهداشت روان داوش

آهْصاى ثذّى اخجبس ّ یب تسویل، ثبیذ دسخبًَ ّ یب هذسعَ فْست  پشّسػ دیٌی ّ هزُجی داًؼ 

تشیي ػبهل ثْدٍ ّ  آهْصاًوِن ُبی داًؼ خبًْادٍ دس دسک ثیٌؼ فسیر دیٌی ّ اسصػ. گیشد

عبص ّ ُذایتگش  ُبیوٌبعت، تٌِب صهیٌَ تشیي ًمؼ سا داسًذ ّ ّالذیي ّ هؼلوبى دس هْلؼیت هِن

سایي ًجبیذ ُیچ اسصػ ّ اػتمبد ّ افْلیشا پیؼ اص ایٌکَ صهیٌَ الصم ػبطفی ّ سّاًی ُغتٌذ ثٌبة

 .آهْصاى فشاُن ؽذٍ ّ یب ثِآى هتوبیل ؽذٍ ثبؽذ ثَ ّی تسویل کشد آى ثشای داًؼ

ُب ّ یب دعتْسات دیٌیْ یبفتي ثیٌؼ فسیر هزُجی تٌِب دس عبیَ ازغبط  گشایؼ ثَ پزیشػ اسصػ

ُب پب ثَ ػشفَ ّخْد  یبثذ ّدس هذسعَ کَ اسصػ زمك هیؽخقیت ّ اسصؽوٌذی خْیؼ ت

ّلْف خبؽؼبًَ ّ خبضؼبًَ ُش ًْخْاى دس  .آهْصاى زفع ؽْد گزاسًذ، ثبیذ ؽخقیت داًؼ هی

ثخؾذ کَ زظ ففبی سّزی ّ آساهؼ للجی  ًوبص دس ثشاثش خذاًّذ هتؼبل ثَ اّ ًیشّییوؼٌْی هی

دس ًوبص ثب توبم اػضبی ثذى ّ زْاط خْد   چْى اًغبى .اًگیضد ّ اهٌیت سّاًی سا دس اّ ثشهی

گشداًذ ّ ثَ ُیچ چیض خض خذا  ؽْد ّ اص ُوِبؽتغبالت ّ هؾکالت دًیب سّی ثشهی هتْخَ خذا هی

 .کٌذ آّسد، فکش ًوی ّ آیبت لشآى کَ دسًوبص ثش صثبى هی

گشداًی کبهل اص هؾکالت صًذگی ًّیٌذیؾیذى ثَ آًِب دس اثٌبی ًوبص هْخت ایدبد  ُویي سّی

ًوبص خوبػت تبثیش . ؽْد عبصی کبهل ّ آساهؼ سّاًْ آعْدگی خیبل دس اًغبى هی التی اص آسامذ

آهْص ثشای ادای ًوبص خوبػت ثَ اّ  آهْصاى داسدصیشا سفت ّ آهذ ُش داًؼ هِوی ثش سفتبس داًؼ

ُبیؼ سا ثؾٌبعذ ّ ُویي آؽٌبیی هْخت ُوکبسی  دُذ کَ ثغیبسیذیگش اص ُن هذسعَ فشفت هی

آهْصاى دیگش  ساى ّ ایدبدسّاثظ عبلن اختوبػی ّ ثشلشاسی دّعتی ّ هْدت ثب داًؼاّ ثب دیگ

آهیض ثب عبیشیي ًَ تٌِب ثَ سؽذ  گًَْ سّاثظ اختوبػی دّعتبًَ ّ هْدت ثَ طْسلطؼبیي. ؽْد هی

کٌذ ثلکَ ًیبص تؼلك اّ سا ثَ گشٍّ ّ پزیشػ اّ اص عْی گشٍّ  آهْصاى کوک هی ؽخقیتذاًؼ

ؽْد کَ ثشخی  کٌذ ّ ایي خْد ػبهل پیؾگیشی اص اضطشاثی هی ساتبهیي ّ اؽجبع هی

  .ثشًذ آهْصاى اص آى سًح هی اصداًؼ

        

    

            


