
	  

	  	  		شناخت مفهھومم ررضايیت    
	  

	ررضايیت چيیست؟  

بهھ وواارردد شدنن ددرر رراابطهھ جنسی مورردد نظر ااست. ررضايیت بايید  ددااووططلبانهھ تواافقررضايیت بهھ معنایی 
ااعمالل فشارر٬، ااجبارر٬، ززوورر يیا تهھديید  اایی کهھ اازز ططريیق»بلهھ«باشد. ررضايیت يیا  مشتاقانهھ٬، ددااووططلبانهھ وو مدااوومم

بهھ ااعمالل ززوورر باشد٬، ددااووططلبانهھ تلقی نمی شودد. ررضايیت بهھ معنی کسب ااجاززهه ااست. کسی کهھ مست شدهه يیا 
	يیا خواابب باشد٬، نمی توااند ررضايیت بدهھھھد.   	تحت تأثيیر مواادد ااست٬، غيیرهھھھوشيیارر  

	  
	گفتهھ هھھھایی حاکی اازز ررضايیت کهھ بايید بهھ آآنهھا گوشش ددهھھھيید   رراا ددررخوااست کردد چگونهھ بايید ررضايیت 	  

	  
	بلهھ  •  
	ااحساسس من هھھھم شبيیهھ توست.  •  
	من اازز تو می خوااهھھھم کهھ ...  •  
	من ااحساسس خوبی بهھ اايین ددااررمم.  •  
	من آآماددهه اامم کهھ...  •  
	توقف نکن.  •  

	  

	  
	آآيیا می تواانم تو رراا ببوسم؟  •  
	آآيیا مشکلی نداارردد کهھ ددست تو رراا بگيیرمم؟  •  
من می خوااهھھھم يیک رراابطهھ جنسی رراا با تو تجربهھ   •

عالقمندیی؟ ااشکالی نداارردد ااگر کنم. آآيیا بهھ اايین اامر 
	عالقهھ اایی ندااشتهھ باشی.  

آآيیا ررااحت هھھھستی کهھ ـــــــــــــــــــــــ رراا با من   •
	اامتحانن کنی؟ ااجبارریی نيیست.  

متوجهھ شدهه اامم کهھ ساکت هھھھستی. آآيیا هھھھنوزز بهھ اايین   •
	کارر عالقهھ دداارریی؟  

	  
	ررووشش هھھھایی مختلف گفتن نهھ   گفتهھ هھھھایی حاکی اازز عدمم ررضايیت کهھ بايید بهھ آآنهھا گوشش 

	ددهھھھيید  
	  

	من بهھ اانجامم رراابطهھ جنسی عالقهھ ندااررمم.  •  
اايین کارر مراا ناررااحت می کند. لطفاً لمس تن من رراا   •

	متوقف کن.  
	نمی خوااهھھھم دديیگر اايین کارر رراا اانجامم ددهھھھم.  •  
متشکرمم اازز ددعوتت من/ پيیاددهه رروویی با من تا خانهھ.   •

فقط می خوااهھھھم ررووشن بگويیم کهھ من عالقهھ مند بهھ 
	رراابطهھ جنسی ددرر حالل حاضر نيیستم.   

دداانم کهھ ما هھھھنوزز ررااجع بهھ اايین موضوعع حرفف  می  •
نزددهه اايیم٬، ااما من می خوااهھھھم ددررباررهه اانتظاررااتت اازز 

	رراابطهھ جنسی وو صميیميیت حرفف بزنم.  
فقط می خوااهھھھم بگويیم کهھ ددووست ندااررمم مراا لمس   •

	.کنی  
	  

	  
	بس کن  •  
	نهھ  •  
	من ددررباررهه... نمی دداانم.  •  
	من ددررباررهه... مطمئن نيیستم.  •  
	فکر نمی کنم براایی...آآماددهه باشم.  •  
	ترسم. من می  •  
	ممکن ااست کمی آآرراامتر پيیش بروویی؟  •  
	فکر می کنم خيیلی االکل نوشيیدهه اامم.  •  
	من نگراانن بيیمارریی هھھھایی مقارربتی وو/يیا اايیدزز هھھھستم.  •  
 

	  

	  



	  

	پيیغامم هھھھایی غيیرکالمی کهھ بايید بهھ آآنهھا توجهھ کنيید عباررتند اازز:  
	  

تن خودد رراا تکانن ندهھھھد؛ يیا  ااگر فردد دديیگر بدنن خودد رراا اازز شما ددوورر کند؛ ااگر بهھ نظر ددرر حالت اانجمادد باشد يیا
.ساکت باشد 	  	  


