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 مقدمه 
توجه صاحب نظران مسائل اقتصادي و جمعيتي را به رشد جمعيت و تاثير آن بر توسعه اقتصادي موضوعي است که از دير باز 

ونتد توستعه جوامتا را    خود مشغول داشته است . سال ها است اقتصاد دانان  به اين باور رسيده اند که عاملي که در نهايتت ر 

مهم رستيد   نيروي انساني آن کشور است نه سرمايه و منابا مادي آن .  بدين ترتيب مي توان به اين نتيجه ،  تعيين مي کند

 _که در سياست گذاري و برنامه ريزي هاي توسعه نمي توان بته تحتو و و تتاثيراو  متلابتل جمعيتت و توستعه اقتصتادي        

 اجتماعي بي اعتنا بود . 

هر چند جمعيت هر کشور بزرگ ترين ثروو و منبا قدرو سياسي و اقتصادي آن است اما  استفاده موثر از ايتن سترمايه  در   

اقتصادي و اجتماعي کشور بيش از هر چيز به  سطح دانش ، تالش و خالقيت اعضاي جامعه وابستته استت کته     فرايند توسعه

بنابراين در زمان برنامه ريزي براي افزايش نرخ باروري کلي بايد  .اين خود در گرو سالمت روحي و جسمي اين افراد مي باشد

ماو باروري خود مستلزم افزايش توانمند سازي ارائه دهندگان خد مرکه  اين اکيفيت مطلوب جمعيت را نيز مد نظر قرار داد 

ت بته معنتاي   يت ش جمعيق به افتزا يتشوذکر اين نکته ضروري است که باشد. سالم جهت فرهنگ سازي در سطح جامعه مي 

دن يرست ط را بتراي بته تعتادل    يشترا  ت ، است هتاي درست  ين سيد با تدويست بلکه باين 21ت در دهه يبازگشت به رشد جمع

 . فرزندآوري خانواده ها فراهم کرد

است ها و برنامته  ي، س جاب مي کند که حکومت هايا  ژه اجتماعي و اقتصادي کشورهايط ويد گاه ضرورو ها و شرايبدون ترد

، بته   ضترورو هتا حاکمنتد    ژه ويت ط ويد و به طور موقت تا زماني که شترا نيت اتخاذ نمايي را در جهت کنترل جمعيزي هاير

ارستازي  ب متداوم و هنج يه و ترغياست هاي جهاني و توصيروي از سياست هاي خاص ادامه دهند. اما پيه ها و اعمال سيتوص

ده اي کته  يپد. ت رو به رو سازدينده با رشد منفي جمعيا به دنبال دارد که کشور را در آن خطر رينسبت به داشتن فرزند کم ا

شتتر چنتدان مت ثر    يلي براي داشتن فرزنتد ب ياست هاي تشويبرند و اتخاذ س ربي از آن رنج مياري از کشورهاي غياکنون بس

ت و مبتارزه  ير وضتع يي، تغ ل شديه خود گرفت و به فرهنگ عمومي تبدده اي شکل هنجار بيل پدياگر به هر دلفتاده است. ين

خانواده کوچک در خانواده هتاي  ک يازه خانواده و تلاضا براي داشتن ر نگرش به اندييار مشکل است. خصوصاً که تغيبا آن بس

است يست سين مي بايشتر است. بنابرايه آزادي بابي بتيق شخصي و دسي، پرداختن به عال نمرفّه عمدتاً متأثر از توجه به تفنّ

ا زماني کته ضترورو   ق و مستلل از راهبردهاي جهاني و بر اساس مصالح کشور تيتي کشور بر اساس کارشناسي دقيهاي جمع

 شود.  ريييگکند پاقتضا مي 

ت و تتراکم  يت نامناستب جمع ا يت ت در کشور تا حدودي ناشي از توزيش جمعياشت هر چند مشکالو ناشي از افزاد توجه ديبا

ح احتمال خارج شتدن کشتور از برختي از    يزي صحريبا برنامه  ،  ح از منابا استيت در شهرها و عدم بهره برداري صحيجمع
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اقتضا مي کنتد کته   ، او موجود يبه ثمر ننشسته توجه به واقع يين تالش هايتا زماني که چناما  .د وجود داردتنگناهاي موجو

 دن کشور به مرز تعادل ادامه يابد.يستي تا رياست هاي جمعيس

، نستبت بته   و همچنتين استتفاده از آمتوزه هتاي دينتي     لتي  يآماري و تحلعلمي ، با ارائه مطالب ن مجموعه تالش شده يدر ا 

تاکيد بر دو اصتل   با افزايش فرزند آوري ، تشکيل خانواده وترويج ازدواج  ارتلاي دانش عمومي در خصوصفرهنگ سازي و 

   کميت و کيفيت مطلوب اقدام گردد .
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 جمعيت
اجراي برنامه هتاي   ناگزير به پيش بيني نيازها و امکاناو خود و، مروزه هر کشوري براي رسيدن به رفاه و توسعه همه جانبه ا

تلريباً همه جوانتب زنتدگي و دنيتاي پيرامتون متا را      ، تحو و جمعيتي اقتصادي و اجتماعي در جهت تأمين آن نيازها است.

ستاختارکلي   د .تحت تأثير قرار داده و اثراو متعددي بر نظام هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و محيطي بر جاي متي گتذار  

است که بايد بين تمام بخش هاي آن نوعي تعادل پويا و تجديد شونده برقرار باشتد و نمتي تتوان     بدن انسانجمعيت همانند 

زيرا تغييراو جمعيتي عالوه بر اينکه از  .يک وضعيت جمعيتي ثابت و مفروضي را به عنوان يک وضعيت ايده آل در نظرگرفت

اعي و فرهنگتي کته بته مترور زمتان در مستير تحتول        پارامترهاي جمعيتي ناشي مي شود از بسياري ازعوامل اقتصادي، اجتم

و در همه کشورهاي دنيا امتري   مي باشدبنيادين و فراگير  امرجمعيتي يک  تحو وتأثير مي پذيرد.  نيزکشورها رخ مي دهد 

صتادي و  اقت تحو و جمعيتي با  بين تحو و به دليل ناهماهنگي زماني  اين در حالي است که  معمو . اجتناب ناپذير است 

همزمتان بتا شتروح تحتو و     سياست هاي اقتصادي، اجتماعي متناسب با آن، در بستياري از کشتورها   اجراء اجتماعي و عدم 

متي  را با بحتران هتاي حتادي روبترو      جامعهکه اگر در مورد آنها چاره انديشي نشود  مي يابدمسائلي بروز و ظهور جمعيتي ، 

 سازد . 

. بطوريکه اکثر کشتورهاي در حتال   هستند وعي با مسائل ناشي از عدم تعادل جمعيتي مواجهامروزه اکثر کشورهاي جهان به ن

يافته با  منفي شدن رشد جمعيتت   ، بارتکفل با  و...  و اکثر کشورهاي توسعه ، جواني جمعيت رويه جمعيت توسعه با رشد بي

نترخ   0121ست کته بتر استاس سرشتماري ستال      و  سالخوردگي جمعيت مواجه مي باشند . ايران نيز از جمله کشور هايي ا

با منفيي شيدن رشيد جمعييت و      ،  باروري کلي کمتر از حد جايگزيني را تجربه کرده و بنابراين در صورو تداوم اين رونتد 

 .شدمواجه خواهد  سالخوردگي جمعيت

جهتت حفتظ    .  قابل اعمال مي باشد، حفظ تعادل پوياي ساختارکلي جمعيت استت  يآنچه که از طريق سياست هاي جمعيت

در صتورتي کته    و ترسيم شيود بطور مداوم تغييرات جمعيت مطالعه و دورنماي تحوالت جمعيتي اين تعادل پويا  زم استت  

 .  اعمال شود ، سياست هاي جمعيتي  زم مطالعاو، احتمال خارج شدن جمعيت ازحالت تعادلي خود را نشان دهد

 تحوالت جمعيتي در ايران :  

ايران نيز بعد از جنگ جهتاني دوم مراحتل انتلتال جمعيتتي را بتا کتاهش اساستي و          ، هاي در حال توسعه همانند اکثر کشور

سابله و شتابان جمعيتت مواجته بتود. بته      ايران با رشد بي ، 0121تا دهة   0111مستمر مرگ و مير آغاز کرد. در فاصله دهة 

درصتد، ستبب    1شد. رشد ستا نه   درصد بالغ مي 1رشد سا نه جمعيت در اين چهار دهه به رقمي حدود  ميانگينطوري که 

کمتتر از   يجمعيتت ايتران از رقمت    بطوريکته  سال دو برابر و در طول يک قرن بيش از شانزده برابر شتود  11شد جمعيت هر 
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. پيشرفت بهداشت و گستترش آن و  شدبالغ  0121ميليون نفر در سال  11به رقمي در حدود   0111ميليون نفر در سال 02

نلش اصتلي و تعيتين کننتده در    ، در اين سالها کودکان هاي مرگ ومير به ويژه مرگ ومير نوزادان و  به تبا آن کاهش ميزان

را به رقم  0121تا  0111دي ميزان سا نه رشد طبيعي جمعيت در فاصله سالهاي چنين رون. است شتاب رشد جمعيت داشته

 درصد رساند.   1/1سابله بي

ستابله رشتد شتتابان     تر وقوف به رونتد بتي  ز آن مهمميليوني کشور و ا 11و وقوف به جمعيت  0121پس از انجام سرشماري 

ائي در جهت تعديل ميزان رشد جمعيت از طريتق تشتويق و   ريزي لزوم اتخاذ سياست ه دولت ودستگاه هاي برنامه  ، جمعيت

ايتن   0127به طوري که از سال  .خانواده و کاهش سطح زاد ولد و باروري را اجتناب ناپذير دانستند هاي تنظيم ترغيب برنامه

 .سياست ها در متن اولين برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي بعد از انلالب اسالمي قرار گرفت

هاي تنظيم خانواده و توجه به بهداشت و آموزش فرزندان و به طور کلي توستعه   ها و زوجين با برنامه خانوادهآشنايي  به تدريج

بتدين ترتيتب    شتد. کنتترل جمعيتت   هاي تنظيم خانواده و  برنامه منجربه استلبال آنان از ، خواهي و توجه به کيفيت زندگي

سطح بتاروري را در ايتران بتا سترعتي      0171، در دهة ال خانواده ها و زوجينآمادگي و استلب ريزي و مساعدو دولت و برنامه

در قتانون برنامته اول توستعه اقتصتادي،     ستابله بتود کتاهش داد.     المللي کم سابله و شايد هتم بتي   استثنائي که در سطح بين

ميتزان    0121بينتي شتده بتود در ستال      پتيش   ، تصويب شد 0121اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران که در سال 

در عمتل رويتدادي بستيار     ، ولتي  برسددرصد  1.1درصد به  1.1و نرخ رشد طبيعي جميعت از  4به  2.1زنان از  کليباروري 

اين هدف ميسر گرديد. در آن زمتان متي بايستت سياستتهاي تنظتيم       0170در سال  بطوريکه .بيني رخ داد فراتر از اين پيش

و نيرخ رشيد طبيعيي     6.3ييا   7.3زنان به  يميزان باروري کل 3131در سال   .تغيير مي يافت  ولي اين اتفاق نيفتاد خانواده 

 رسيد.درصد  3.23جمعيت به 

 3167 _ 31تحول ميزان باروري کل و ناخالص تجديد نسل در سالهاي 

 ميزان باروري کل سال
ميزان ناخالص تجديد 

 نسل

0127 2.1 1.11 

0170 4 0.21 

0172 1.0 0.11 

0111 0.1 1.17 

 1.71 ) سازمان ملل ( 0.2)ثبت احوال(/ 0.7 0121
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 :  در ايران  رشد جمعيتسريع کاهش  عوامل موثر بر

رستد ايتن    ، ولي به نظتر متي   هاي جمعيتي را در کاهش نسبي رشد جمعيت انکار کرد توان نلش اجراي سياست گمان نمي بي

د و بايد ايتن پديتده را   بيني روند رشد جمعيت کشور شو پيشد موجب کاهش شديد و بسيار فراتر از توان به تنهايي نمي عامل

 . از علل و عوامل يادشده دانستو متعدد تر  ناشي از علل و عواملي فراتر 

کتاهش ناگهتاني     بته تبتا آن   ترين عامل کاهش نرخ زاد و ولد در دهه هفتاد و هشتاد ونظران معتلدند که مهم برخي صاحب

جمعيت نظام استالمي باشتد، از تحتو و ستاختاري،      کنترلهاي  ، بيش و پيش از آنکه ناشي از اعمال سياست رشد جمعيت

کته در پتي اجتراي الگوهتاي توستعه       گرفته استت  گرايانه سرچشمه  تغيير سبک زندگي و تسلط گفتمان فردگرايانه و مصرف

 طلبتي  افتزايش فردگرايتي و استتلالل   افزايش سن ازدواج،  در حال حاضر  بعد در کشور رخ داد.غربي از اواخر دهه شصت به 

از جملته  طتالق    متوارد  افتزايش  و ، افزايش ناسازگاري هتاي زوجتين   و داشتن فرزند تمايل کمتر به تشکيل خانواده فردي و

تحوالت خزنده و تدريجي شاخص هاي تجرد، ازدواج  .در ايران کاهش داده استت  را  آوريپتانسيل فرزند عواملي هستند که 

 . تضعيف استدر ايران رو به  دآوريو طالق گوياي اين واقعيت است که زمينه هاي ساختاري فرزن

 :  مي توان به موارد زير اشاره نمود رشد جمعيت ايران شده استسريا باعث کاهش عواملي که در دو دهه اخير عمده از 

در استت .  ستال بتوده   01هتا   و در خانم 11 آقاياندر  0141ميانگين سن ازدواج در سال :  ازدواج سنافزايش ميانگين  _

از در برختي   بطوريکه . است يافته  افزايشسال  23و  27به ترتيب به ميانگين سن ازدواج در آقايان  و خانم ها حال حاضر 

ميتانگين ازدواج خانمهتا در دانشتگاه علتوم      0121در ستال  ) . رخ داده است نيزسال 01افزايش سن ازدواج حتي تا  ها استان

 (.سال مي باشد  11پزشکي مشهد 

 استت.   ثبت گرديتده ، در کشور   3133از سال هزار مورد ازدواج کمتر   71حدود   0121در سال :  ازدواج تعدادکاهش  _

بخش قابل توجهي از آنها در حال پشتت   کهميليون زوج جوان در آستانه ازدواج در کشور وجود دارد 00در حال حاضر حدود 

تعتداد ازدواج در دانشتگاه   0121در ستال   )( متي باشتند   سال 11تا  11سنين ) سر گذاشتن سنين مناسب ازدواج و باروري 

 ( .کاهش يافته استمورد  1114مورد بوده که نسبت به سال قبل  11211علوم پزشکي مشهد 

  0121ستال  بطوريکته در   .متي باشتد  طتالق در کشتور    آمتار  ، افزايش  هاي پيش رو چالشيکي از  : طالق تعدادافزايش  _

در  ) ثبتت شتده استت.   طتالق  متورد   33.113  ، 11در حالي کته در ستال    .به ثبت رسيده است مورد طالق 163هزار و 355

در کشتور   21نسبت ازدواج به طتالق در ستال    . طالق  رخ داده استمورد  01100، 21دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال 

 ( .مي باشد 3و دانشگاه علوم پزشکي مشهد  5
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در  ن فاصله بين ازدواج تا فرزنتد اول ميانگي:  و فاصله بين دو بارداريفاصله ازدواج تا تولد فرزند اول  طوالني بودن _

، هرچته ايتن    ال آنکه از نگاه سالمتح سال بوده است. 5.3فاصله بين فرزند اول و دوم  و سال 1.5،  11زنان ايراني در سال 

 .شود ، احتمال بروز اختالل و آسيب براي فرزند و مادر بيشتر مي ها بيشتر باشد فاصله

اکثريتت قريتب بته اتفتاق متوارد       . وجتود دارنتد  در کشتور   سه ميليون زوج ناباروردر حدود  :  ناباروري در بين زوجين _

تحتت پوشتش بيمته نبتودن      ودر اين رابطه هزينه هاي ستنگين درمتان    .دهد ناباروري اوليه تشکيل مي را ناباروري در کشور

 يکي از چالشهاي پيش رو مي باشد.خدماو ناباروري 

عتوار   عالوه بر تتاثير بتر نترخ بتاروري کلتي بتا       سلط ، :  و عوارض آن هاي عمدي و غير عمدي سقط ميزان باالي _

هيزار  321 رخ داده  استت   20موردسلط جنتين کته در ستال    هزار  111از .مي باشدجسمي و روحي زيادي براي زنان همراه 

هزار متورد   7تعداد مجوزهاي صادره از پزشکي قانوني کمتر از در اين سال  اين در حالي است که  مي باشد. مورد غيرقانوني

 .بوده است

 عبارتست از :  نرخ باروريبعضي ديگر از عوامل موثر بر کاهش 

 اخذفتوي و نظر موافق برخي از علماي مذهبي برجواز کنترل وکاهش جمعيت _

 براي زنان( 0111% در سال 11و  0121% در سال 11)  افزايش ميزان باسوادي زنان _

 (0111% درصد در سال 11و  0121%درصد در سال 4/7) گرايش زنان به تحصيالت و آموزش عالي _

 ( 0111% در سال 21و  0121% در سال 21) توسعه شهرنشيني _

 (0111درصد در سال  2/1و  0121درصد در سال  2/0)  توسعه اشتغال زنان _

 : چالش هاي ناشي از کاهش جمعيت

به طتور  و  جمعيت، چالش هايي در بدنه کشور ايجاد مي گرددکنترل و تعديل در نتيجه  به اعتلاد بسياري از جامعه شناسان 

کارهايي از سوي دولت مردان و متوليان فرهنگي و سازمان هاي تاثيرگذار ارائه نگردد، کشتور دچتار آستيب    يلين چنانچه راه

  خواهد شد. يهاي جدي و جبران ناپذير

  : بعضي از مهمترين چالش هاي ناشي از کاهش جمعيت

، ميتزان بتاروري کلتي در     0121بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مستکن ستال   : رشد جمعيت ملي کاهش حجم و _

رشتد   ،به ازاي هر زن ) حد جايگزيني ( کاهش يافته است که تداوم اين امر مي تواند سبب شتود   فرزند 2.3کمتر از ايران به 
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ر برستد و در صتورو ادامته ايتن رونتد پتس از       ( به صف 0401 _ 11جمعيت کشور در سال هاي آينده ) در حدود سال هاي 

 . رشد جمعيت به سوي منفي شدن ميل خواهد نمود،  0411حدود سال 

اين موضوح براي کشوري بتا   : کم شدن تعداد نيروهاي توانمند براي دفاع از اقتدار، امنيت و تماميت ارضي کشور _

از هاي نظام جمهوري اسالمي ايران که همواره در معر  تهديتدهاي فزاينتده نظتام ستلطه و جهتان استتکبار استت،         ويژگي

 اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد . 

ش تدريجي کاهش جمعيت در سن کار و به دنبال آن افزايمنجر به ،  تداوم کاهش باروري  :کوچک شدن نسل هاي بعدي _

چرا که به دنبال کاهش جمعيت در ستن کتار ،  کشتورها بتراي تتأمين نيتروي کتار ختود          . است جمعيت مهاجرين خارجي

سياختار    ،به مترور زمتان   مهاجران وارده شده به هر کشور و بديهي است   را در پيش مي گيرند سياست هاي مهاجرپذيري

 .مي کنندفرهنگي و اجتماعي کشور  را دچار تغييرات اساسي 

يک جمعيت در حال رشد و جوان احتياج بيشتري به کا  و خدماو دارد. عتالوه بتر آن افتزايش تلاضتا       : رکود اقتصادي _

با افزايش نيازهاي متعدد جمعيتت در   بديهي است، امالك و مستغالو در اين جواما بيشتر مي شود.   ، مسکن براي امکاناو

بنابراين کتاهش   . ، خدماو و نيازهاي جمعيتي را تدارك ببينند ، بايد مردم بيشتري هم بکار گرفته شوند تا کا ها حال رشد

 .جمعيت  و در نتيجه کاهش نياز هاي يک جامعه منجر به رکود اقتصادي در آن کشور خواهد شد 

هتاي   منجر به تغييراتي در مسير و دوره،  کاهش زاد و ولد و باروري همزمان بامرگ و مير  کاهش : سالمند شدن جامعه _

رسند فرزندان آنهتا   سالگي مي 11، معمو ً هنگامي که والدين به سنين حدود  شود. در شرايط باروري کنترل شده زندگي مي

در  انتد.  شتده   فرزندان در ارتباط با بهداشت و آمتوزش فتار   استلالل نسبي پيدا کرده و پدر و مادر از مسئوليت هاي مستليم 

ستاله بطتور    11، يتک فترد    سال( 71به اميد زندگي با ) حدود  مير و نيليک جامعه توسعه يافته با توجه به کاهش مرگ و 

متاعي آن را  بدين ترتيب دوره جديدي از زندگي که جمعيت شناستان اجت  سال از زندگي را پيش رو دارد.  11متوسط حدود 

هتاي   هاي خاص اين دوره اعتم از نيتاز   تأمين نياز ناميده اند در جواما نوين نمود پيدا کرده است.  "بعد از پدر و مادري"دوره 

به دلييل کياهش تعيداد    اين در حالي است که  .بر خوردار مي باشد اي ويژه اهميت از  اقتصادي و رفاهي و يا نيازهاي رواني

 . ي خانواده از سالمندان به تدريج جمع مي شود، چتر حمايتفرزندان 

بنابراين در تدوين و تصويب سياست جديد جمعيتي نظام جمهوري اسالمي، بايد به علل و عوامل يادشتده در کتاهش ميتزان    

 براي افزايش ميزان باروري و افزايش جمعيتت در نظتر گرفتت.     باروري و کاهش جمعيت توجه کرد و راهکاري متناسب با آن

بتتوان ستا نه بطتور    هتا و متردم    همه سازمانبا همکاري ، چنانچه 0.1با در نظر گرفتن ميزان باروري فعلي يعني بطور مثال  
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 ازدرصتد  01و  طتالق  متوارد  از درصد  01،زنان بدون همسر به دليل حوادث تصادفاو جاده اي از تعداد درصد 01 ،همزمان 

 .خواهد يافت افزايش  1.21ميزان باروري کلي به ،  کاستتعداد افراد مجرد 

 براي مديريت صحيح ايتن مرحلته از تحتو و جمعيتتي ايتران       توسط جامعه شناسان و دولت مردانکه کارهايي اهربرخي از 

  ،)سهم حداکثري جمعيتت مولتد در کشتور(    استفاده حداکثري از فرصت طاليي پنجره جمعيتي : عبارتند از ارائه شده است

اتخاذ سياست هاي حمايتي و تشويقي در جهت افزايش زاد و ولد بيه بياالي   و  بازنگري در سياست هاي کنترلي جمعيتي

 . سطح جانشيني

نمي تواند سبک زندگي را تغيير دهد، چون سهم زيتادي از علتت   به تنهايي بايد اقرار کرد که مشوق هاي محدود و اقتصادي  

چرا که عموم افرادي که شغلشان بتا زمينته   . نهادينه شده در ذهن مردم تشکيل مي دهدکاهش فرزندآوري را تفکر به شدو 

، پيوسته بر تفکر کاهش جعيت تأکيد کترده   از کارکنان وزارو بهداشت گرفته و تا پزشکان و ماماها ، فرزندآوري مرتبط است

 شتد د و همين تفکر که از سوي اکثريت پذيرفته اند و کسي را که بيش از دو فرزند داشته ، از لحاظ فرهنگي ضعيف دانسته ان

بايتد در دستتور    تغيير نگرش مردم به مسأله افزايش جمعيتلذا   .گرديدبه صورو مد درآمد و مبناي طبله بندي اجتماعي 

 .کار قرار گيرد

راي هتر توستعه   کنتد و حتداقلي از جمعيتت بت     ريزي مي جمعيت زياد، مباني توسعه را پي»گويد:  ديدگاهي وجود دارد که مي

جمعيتي معيادل   ي توسعه و بيشمساو جمعيتي کم کته  شود مي معلوم جهان، مختلف کشورهاي ملايسه در . «ضروري است.

نيافتگي کشورهايي ماننتد مغولستتان و عربستتان در عتين داشتتن       . با توجه به اين نکته است که توسعهماندگي نيست عقب

، مثال ديگتر  . قابل تفسير است ، يافتگي کشورهايي نظير هلند و انگلستان با داشتن جمعيتي زياد  جمعيت بسيار کم و توسعه

د و کشورهاي صتنعتي  نزندگي آبرومندي دار مردم، ميليونيجمعيت يک ميليارد و دويست وجود با مي باشد که  کشور چين 

هاي پرجمعيت زيادي وجود دارند کته بته اتکتاي     همچنين خانواده را به واسطه فراواني توليداو خود به مخاطره افکنده است.

پرجمعيتي هتم وجتود   هاي  کنند. اگرچه خانواده تر و بانشاط بوده و به سالمت و صحت زندگي مي فراواني و جواني افراد، فعال

 ايجاد مشکل کرده است.، ها  دارند که) به دليل شرايط اجتماعى ت اقتصادى(، تعداد افراد خانواده براي آن

 استفاده حداکثري از پنجره جمعيتي : 

ستال (   21سال و با ي  01) زير  کمتر از يک سوم جمعيت خارج از سنين فعاليتپنجره جمعيتي دوره اي است که در آن 

 0111پنجره جمعيتي ايران در آستتانه سرشتماري   ساله ( باشند .  21 _ 01)  بيشتر از دو سوم جمعيت در سنين فعاليتو 

سياستگذاري ها و برنامه ريزي ها بايستتي   بسته مي شود. از اينرو 0411سال  براي چهار دهه باز مي ماند و حدودو باز شده 

 . بذول به شرايط فعلي و چهار دهه بعدي باشندبيشتر م



65 
 

بر جمعيت در سنين فعالييت   سياست گذاري و برنامه ريزي ها بايستي بطور خاص ،در دوره اي که پنجره جمعيتي باز است

در طتول دوره  . جمعيتي بستري براي رشد و توسعه اقتصادي کشور محسوب متي شتود  پنجره  .جوانان متمرکز باشدبه ويژه 

، هزينه هاي عمومي که در برنامه هاي اجتماعي نظير آموزش و بهداشت صورو گرفتته   پنجره فرصت گشوده مي شود اي که

در سطح خرد نيز خانواده ها متي تواننتد   . بود به سمت سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي و زيرساخت ها هدايت مي شود

هاي زندگي جهت دهند. نظريته پنجتره جمعيتتي بته شتکل هتاي       هزينه هاي جاري را به سمت پس انداز و ارتلاي استاندارد

افزايش درصد جمعيت در سن کار نسبت به کل جمعييت   متفاوتي منجر به بروز فرصت ها براي رشد توليد سرانه مي شود. 

بته  به عبارو ديگر افزايش تعداد توليد کنندگان)جمعيت در سن کار( نستبت  موجب افزايش توليد ناخالص داخلي مي شود، 

.  تعداد مصرف کنندگان)جمعيت کودکان و نوجوانتان و ستالمندان( بته طتور طبيعتي افتزايش توليتد سترانه را بتدنبال دارد         

مي توان براي ايجاد زيرساخت هايي در جهت ارتلاء فرهنتگ و علتم و تربيتت و توليتد نيتروي انستاني       همچنين در اين دوره 

 . د، برنامه ريزي و سرمايه گذاري کر صالح و سالم

ريزي مناسب و نظم محيوري در   با برنامهتوان  مي ايران  در کشور اسالمي ذکر اين نکته ضروري به نظر مي رسد که  در پايان

منتد   ها در حد تعتادل از فرزنتدآوري بهتره    شرايطي را ايجاد کرد که خانوادهاداره امور مختلف اجتماعي ي خانوادگي و فردي  

بر اساس حقايق علمي و شيوه اي همراه با صيداقت و بياال بيردن قيدرت ميردم در      اما فرآيند افزايش جمعيت بايد  شوند .

 د .شکل گير تحليل هاي اجتماعي

. 
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 سالم ازدواج

 حستاس  حال عين در و مهمترين امر اين  د .آي ترين تصميم ها و اقداماو در زندگي هر فرد به شمار ميازدواج يکي از مهم

 .گتردد  متي  روبرو آن با ناخواه و خواه شخص هر و بوده جواني دوره مربوط به عمدتاً که است انساني حياو دوره اتفاق ترين

چرا که هر انساني ذاتا به مصاحبت و همراهي ، عشق و صميميت ، شريک حمايت کننده ، شريک جنسي و والد شدن تمايتل  

 و تمامي اين نياز ها توسط ازدواج قابل دستيابي مي باشد .  و نياز دارد

 که چرا گيرد، قرار مراقبت مورد شدو به زوجين سوي از بايد که است حساس و مهم خطير، مسئوليت يک ازدواج پذيرش 

 .شود عمر طول براي تمام اي فاجعه بروز موجب مي تواندامر اين در انگاري سهل

فراتر از اهميت ازواج در زندگي فردي ، بايد نلش سازنده آن در جامعه نيز مد نظتر قترار گيترد . بتديهي استت يتک ازدواج        

بترد تتا ازدواج مناستب    مناسب و تشکيل خانواده متعالي داراي نلش سازنده اي در جامعه بوده و بايد همته مستاعي را بکتار    

 اي وسييله  را ازدواج استالم  متعالي مکتب. ي  زم صورو مي گيرد پرهيز گردد و از ازدواج هايي که بدون بررسي هاترويج 

 بيه  را ختود  پيتروان  و دانتد  متي  نسيل  بقاي و دوام و جامعه سالمت تأمين اخالق، تکامل دين، بقاي و کمال و رشد براي

 به نيز انسان اجتماعي و عبادي مسئوليت انجام در مثبت گامي را آن و کند مي دعوو عزوبت و ترك ازدواج امر در تسريع

   .آورد مي شمار

، کشش جسمي، جنسي، رواني و به دنبال آن فراهم ستازي شترايط اقتصتادي، اجتمتاعي،      ازدواج عبارو از فرآيند عالقمندي

علمي، شغلي، خانوادگي، شخصي دو جنس مخالف) زن و مرد يا دختر و پسر( در جهت ايجاد يک زنتدگي مشتترك تتوام بتا     

در  ، زايندگي و هدفمند که در راس آن بيشترين تاثيراو را متذهب و اعتلتاد و ديتن دو طترف دارد.     ، پويايي ، محبت تفاهم

براي شما انسان ها، همسراني از جنس خودتيان  »مورد تعريف ازدواج مي توان به آياو قران اشاره کرد: خداوند مي فرمايتد:  

آرام گيرد و خداوند به واسطه همين ازدواج در ميان شما مودت و رحمت  آفريديم تا بوسيله نزديکي به يکديگر، روح شما

 (12سوره نور، آيه. )«بوجود آورده است

 :اثرات ازدواج 

 ، هدفها و ضرورتهاي ازدواج عبارتند از : فايده ها

 : پاسخ مثبت به فطرت -3
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زيرا خداوند متعال انسان را خلتق فرمتوده و بتراي     . پاسخي است خداپسندانه به نداي فطرو ازدواج کردن به صورو مشروح

لتذا استالم طبتق فطترو و خواستته هتاي        .غريزۀجنسي را در وجود او قرار داده است ، تداوم و بلاي نسل و وصول به آرامش

 .دستور به ازدواج و تشکيل خانواده داده است ،  انسان

 : عامل تکامل استعدادها و دين و ايمان -2

. ازدواج آرامش و آسايش براي جوان ايجاد مي کندهستند.  منيازمند به محيط امن و آرا ،  براي بروز و تکامل خوداستعدادها 

محيط گرم و صميمي و فضتاي   .استعدادهاي او را به حرکت مي اندازد و به او امکان مي دهد که از آن نيکو بهره برداري کند

فرهنگي و اخالقي زن و شتوهر   اجتماعي، انديشه ها و در نتيجه رشد علالني، فرصتي براي تبادل پر محبت و مودو خانواده ،

 و ديگر اعضاي خانواده است .

 :  ايجاد امنيت و آسايش -1 

شور و  ، اين بحران زمينه را براي عصيانها. اصو ً بلو  يعني شکوفايي غريزه چه براي پسر چه براي دختر همراه با بحران است

فراهم کرده و آرامش و اطمينان او را بر هم مي زند. ازدواج اين بحتران را تستکين متي دهتد. بتراي جتوان        التهابها از هر سو

در قترآن  خداونتد   . کنتد مهتار متي   را روح سرکش او  ايجاد مي کند و در ساية وجود عواطف خانوادگي ، ميمحيط امن و آرا

د و در ميان يرايتان همسراني آفريد تا در کنار آنها آرام گيراز نشانه هاي خدا اين است که از خود شما ب»کريم مي فرمايتد: 

 «.شما دوستي و دلسوزي به وجود آورد که براي مردمي که بينديشند،نشانه هاست

 : بقاي نسل-3

 نسلي که زايا بوده و مداومت حياو را تضمين کند.  . اجتماح براي ادامة حياو خود نيازمند به وجود نسل است

 : فساد و حفظ پاکدامني جلوگيري از -5 

ازدواج رفتارها و اعمال انساني و حتّي گفتار و کالم آدمي را تحت قيد و بند و کنترل انديشه در خواهد آورد و به آدمتي ديتد   

و عتدم پايبنتدي   رواج يافتته   فساددر هر جامعه اي که ازدواج به هرعلتي از رونق و اعتبار بيفتد . تازه و نظري ويژه خواهد داد

 گسترش مي يابد. خانوادهمردان و زنان به 

 : ايجاد دوستي و محبّت و عشق -6

دوستت دارد کته    ،  آدمي ، احتياج به محبّت است و آدمي در هر مرحله و سنّي از حياو ختويش  نيازهاي روحي مهميکي از 

زن و شتوهر و ابتراز مهتر و     بتين  ديگران او را دوست بدارند و از آنان محبّت ببيند . ازدواج عامل مهّمي در بر قراري دوستتي 

 تأ مين مي شود . وتعادل روان بين آن د و بوسيله محبّتمحبّت به يکديگر است 

 :ر خداوند اجراي سنّت رسول اکرم صلي اهلل عليه وآله و عمل به دستو -7 
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ازدواج وظيفه اي است از جانب خدا به هر انسان بالغي که بار تکليف را پذيرفته است و به سنّت الهي تن در مي دهد . رسول 

اکرم صلي اهلل عليه وآله ازدواج را سنّت خويش قرار داده و ترك آن را خروج از دايرۀ و يت نبوي تللّي فرموده است و در اين 

 «.اَلنِکاحُ سُنَّتي فَمَن رَغِبَ عَن سُنَتي فَلَيسَ مِنّي  .  باره مي فرمايند

 :تأمين سالمت جسم و بر قراري تعادل  -8

ازدواج عامل مهّمي بر آرامش و سکون آدمي و سببي اساسي بر تعادل وجود است. اين امر به زنتدگي زن و مترد جهتت متي     

سالمت تن و روان را فراهم متي نمايتد.خودداري از ازدواج متي    سازد و موجباو حفظ  بخشد و مرد و زن مضطرب را آرام مي

   انسان شود.خروج از اعتدال در  و  و روحيبيماريهاي جسمي  ه ساز  بروزتواند زمين

 :يکي از عوامل خوشبختي  -3

امام بتاقر عليته   .«  و از خوشبختي انسان ، داشتن همسر صالح و شايسته است:» پيامبر اکرم صلي اهلل عليه وآله فرموده اند 

خداوند عزيز و جليل فرموده : هر گياه بخيواهم بيراي ييک نفير      م به نلل از رسول خدا صلي اهلل عليه وآله فرمودند : الالس

تني صابر و همسري صالح و با ايمان قرار مي دهم  مسلمان خير دنيا و آخرت را جمع کنم ، برايش دلي خاشع وزباني ذاکر،

 .شادمان شود و اگر غايب و در بيرون خانه باشد ، ناموس خود و دارايي شوهرش را حفيظ نماييد    ندکه هر وقت بر اونظرک

 :خود کفايي و نياز به استقالل  -31

ازدواج مرحله اي جديد از رشد و استلالل است و انسان را از طفيلي بودن و اين سو و آن سو رفتن و نتا منظّمتي و پريشتاني    

 کز و نظم مي بخشد.  بيرون آورده و به او تمر

 :احساس مسئوليت  -33

انسان تا تنهاست بيشتر در فکر خود است و حرکت او به سوي بي بند باري و هرزگي چندان سخت نيست. بته عبتارو ديگتر    

مستئوليّت زن و فرزنتد   بلکته   اگر دين نداشته باشد چندان احساس مسئوليت نمي کند ولي اگر ازدواج کرد ديگر تنها نيست 

به عهده اوست از اين رو حرکت او به سوي بي بند باري ، دشوار است و ازدواج همچون سدّي سر راه اوست و او را کنترل نيز 

 .مي نمايد

 :محفوظ ماندن از بيما ريهاي عصبي و رواني  -32

بي همسري ،  عصبي علده هاي رواني و اخالقي و ضعفهاي  بروز از نظر روان شناسي يکي از علّتهاي عمده و اصلي پريشاني و

ايتن بيماريهتا ازدواج بتا     مبتارزه بتا   مي باشد و از موثر تترين و مفيتد تترين راههتاي     ناشي از آنجنسي  و انحرافاو فشارها و

 مناسب است .همسري 

  :بهره مندي از دوران شيرين و با نشاط جواني -31
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باشد .اگر از اين دوران استتفاده  زم   انسان حاکم مي بهار ازدواج دوران جواني است. در اين دوران شور و نشاط مخصوصي بر

مي رسد و نشاط از بين مي رود و يا کم مي شود و انسان ديگر نمي تواند لذّو و استتفادۀ  فرا صل خزان زودي فبرده نشود به 

 کامل از ازدواج ببرد . 

 :نيکو شدن اخالق و خارج شدن از خود خواهي  -33

به طوري که منشأ بسياري از صفاو خدا پسندانه است و بسياري از صفاو منفتي    .سازنده اي استمحيط خانه مکتب بسيار 

 .و ناپسند هم در اثر عدم تشکيل خانواده پيدا مي شود

 :باال برنده ي اعمال انسان  -35

و شخصتيّت او را رشتد متي    ازدواج و تشکيل کانون خانواده آنچنان در وجود انسان تاثير مي گذارد و ارزش او را با  مي بترد  

دهد که اعمال و عبادتهايش نزد خداوند و فرشتگان از ارزش وا يي برخوردار مي شود به طوري که ارزش آنها چنتد ده برابتر   

دو رکعت نماز که انسان متأهل بخواند افضل و بياالتر اسيت از هفتياد    »مي گردد. امام جعفر صادق عليه السالم مي فرمايند:

 .«انسان مجرد و عذب بخواندرکعت نماز که 

 : در تکميل انسان ازدواجتأثير -36 

انسان هر چه از نظر علم و ايمان و فضايل اخالقي بتا  رود تتا   . خداوند انسان را به گونه اي آفريد که بدون همسر ناقص است

نمي رسد. هيچ چيز جاي ازدواج و تشکيل خانواده را نمي گيرد.جنس مذکر و م نتث بته    کمال مطلوبهمسر اختيار نکند به 

هم از نظر روحي و هم از نظر جسمي و هر کدام به تنهايي ناقصند و هنگامي که در کنار هتم قترار     ، يکديگر نيازمند هستند

 .گرفتند همديگر را کامل مي کنند 

 زمان مناسب ازدواج :

ولي بيشتتر متردم در دوران جتواني ازدواج متي کننتد. در استالم،        . ، محدوديت ندارد فرهنگ هاي مختلف، در  زمان ازدواج

ازدواج در هر مرحله از زندگي امري پسنديده است اما با توجه به اهتمام دين بته همته نيازهتاي طبيعتي از جملته نيازهتاي       

بتديهي   وج نياز هاي جنسي است، بيه تياخير بيفتيد .   شايسته نيست ازدواج از سال هاي آغاز دوره ي جواني که اجنسي، 

بطوريکه  معصتومين)ح( نيتز    .  است رعايت مسئوليت ها و وظايف خانوادگي منوط به بلو  جنسي و رشد اجتماعي مي باشد

 شمرده اند. درسنين پاييندشواري در انس گرفتن را از مشکالو ازدواج 

 ي براي سالمت جسماني، رواني و تکامل معنوي و ديني افراد مناسيب تير اسيت   ازدواج در اوان جوانبا توجه به موارد با ، 

هرچند  شروح زندگي مشترك در دوران جواني با مشکالتي هم همراه مي باشتد کته ازدواج در ستنين بتا تر برختي از ايتن       
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ي بيشتتري همتراه استت را بته     مشکالو را ندارد. ليکن بايد مزاياي رواني و اجتماعي ازدواج در جواني که با نشتاط  و شتاداب  

 برخي مزاياي ازدواج در سن با تر ترجيح داد و انتظار فراهم بودن همه ي شرايط زندگي مطلوب را از همان ابتدا نداشت. 

مي باشد و با توجه به اينکته ستنين بتاروري در     بقاي نسل و فرزندآوري  ،ذکر اين نکته ضروري است که يکي از اثار ازدواج 

بهتيرين سين   و  سيالگي  38 _ 15سنين مناسيب بياروري    سالگي است و در عين حال  35 _ 33يک خانم در فاصله سني 

 .  تاخير در امر ازدواج باعث ميشود سن مناسب باروري و فرزند آوري کاهش يابداست بنابراين  سالگي 21_ 11باروري در 
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 خانواده سالم

خانواده به مفهوم محدود آن عبارتست از يک واحد اجتماعي ناشي از ازدواج يک زن و يک مرد که فرزندان پديتد آمتده ،  آن   

 داراي کته  استت  انستاني  نهتاد  ترين دوام با حال عين در و ترين اساسي ترين، قديمي خانوادگي، زندگي.  را تکميل مي کنند

 نستل  بته  نستلي  از اجتمتاعي  هاي مهارو و اخالقي اصول کننده منتلل خانواده  .باشد مي نسل تربيت در ارزشمندي جايگاه

 ختود  اعضتاء  بتراي  را حمتايتي  و جسماني ، عاطفي خدماو از وسيعي طيف اجتماعي کانون مهمترين است و به عنوان  ديگر

 در مختلتف  اشتکال  بته  غيردولتتي  و دولتتي  هتاي  کمک آن ازطريق که است مسيري نمايانگر حال عين در و آورد مي فراهم

 گيرد .   مي قرار جامعه اعضاي تک تک دسترس

مسأله ازدواج و تشکيل خانواده در شرح ملدس امر بسيار مهمي است و فوايد بسياري هم دارد. امتا مهمتترين فايتده و هتدف     

که  از ديدگاه قرآن اصو ً خللت موجوداو و از جمله انسان ها به صورو زوج است .  از تشکيل خانوادهازدواج عبارو است 

، کمال و مودتى کته خداونتد وعتده داده استت      گر خود مى باشند تا به آرامشبه حسب فطرو در پى يافتن مکمل و نيمه دي

 برسند و خاصه در وجود انسان زمينه اى از مودو و رحمت وجود دارد که تجلى گاه آن فلط محيط خانواده است. 

در يک خانواده طبيعي و متعادل اعضاي خانواده از سالمت فکر و روان بر خوردارند و چنانچه مشکلي در خانواده پتيش آيتد ،   

ورند . خانواده از ابعاد مختلف داراي ثبتاو وپايتداري   مي آفورا مشکل را تشخيص داده و اقداماو  زم را براي رفا آن به عمل 

ملي باعث از بين بردن اين تعادل گردند ، اعضاي خانواده مي توانند به کمک مهارتهتاي  زم  باشد و حتي اگر نيروها و عوا مي

در خانواده طبيعي پويايي وجود دارد و داراي  پيوستگي و صيميميت مييان اعضياي    مجددا تعادل را به خانواده برگردانند . 

خصوص محيط اجتمتاعي بتوده و فرهنتگ محتيط را     . همچنين اين خانواده بايستي در ارتباط مستمر با محيط ، ب خود است

همچنتين  يتک    . چرا که اگر از نياز اجتماح بي اطالح باشد در معر  تهديد و بهم خوردن تعتادل قترار متي گيترد     .بشناسد

خانواده طبيعي متعادل از خطراو و آسيب هاي اجتماعي مطلا است و سعي مي کند آن خطتراو را شتناخته و از ختود دور    

در . ک خانواده متعادل و طبيعي بايستي مرتب در حال تحول باشدو از رشد کمي و کيفي مناستبي برختوردار باشتد    سازد . ي

. همچنين  تمام اهداف در جهت هدف هاي خانواده هدايت مي شود  و يک خانواده متعادل تمامي اهداف شناسايي مي شود

هت حفظ تعادل خانواده کنترل نمايند و  هيجاناو و رفتارهاي ختود  افراد سعي مي نمايند اميال ، افکار و اعمال خود را در ج

 را بدون تفکر بروز نمي دهند . 

، همتواره در نظتر متى     در خانواده موفق زن و مرد تعهداتى را که نسبت به يکديگر و مسئوليتى را که در قبال فرزندان دارنتد 

 داکثر تالش را مى نمايند.در تربيت فرزندان سالم و صالح حگيرند به همين دليل آنها 
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 : پنج عامل مهم  براي داشتن يک خانواده موفق

 :ايجاد يک نظام خانوادگي مبتني بر محبت و پذيرش _ 3

پذيرش جزو مهمترين نيازهاي هر فردي است. هرکسي نياز دارد که به کسي يا چيزي احساس تعلق  خاطر کند .  در کتانون  

دارد و زم است که همه افراد ختانواده فکتر کننتد کته متورد پتذيرش هستتند و آنهتا را         خانواده اين پذيرش اهميت فراواني 

ا اين دليل نمي شتود کته   همانگونه که هستند قبول دارند حتي ممکن است گاهي با رفتار عضوي از  خانواده موافق نباشيم ام

احساس  ،همه اعضا خود را دوست داشته باشند خانواده موفق خانواده اي است که کنيم و يا با او بد رفتاري کنيم.او را طرد

 خوشي و هيجان همراه  باشد. رضايت خاطر کنندو زندگي انها همواره با آرامش ،

 زندگي خانوادگي با  آهنگي مشخصي : _   2

تکتاليف   انجتام  استفاده از اينترنتت ،  مثال زمان غذا خوردن ،.باشدمنظم و قابل پيش بيني روند زندگي خانوادگي مي بايست  

در يتک ختانواده موفتق  هتر فتردي       مدرسه و ... بايستي مشخص باشد که بر اساس آن هر فردي برنامه کاري خود را بدانتد. 

شود که همه اعضاء قبل از تصميم گيري خوب فکر کترده   امر باعث مي. اين  گيردمي مسئوليت تصميمهاي خود را بر عهده 

خود و تمامي اعضاء آن بايستيد چرا که وفاداري به خانواده يتک اصتل بستيار مهتم      و کامال منطلي عمل نمايندو پاي خانواده

 است.

 رعايت و حفظ رسوم و سنت ها در خانواده : -1

گرد همايي خانوادگي ، صرف شام دسته جمعي در خانه پدر بزرگ و ... رسومي هستند فراتر از يک انجام وظيفته   تعطيالو  ،

شما  اين رسوم سبب ميشود که فرزنداناينها همه بيانگر هويت خانوادگي ما و نحوه ي ارتباطمان با يکديگر است.  .معمولي 

 احساس تداوم ،پيوستگي ،امنيت و عشق کنند.

 ارتباط فعال بين اعضاي خانواده  :   -3

عنادار است که به نيياز تيک تيک اعضيا      گويي مگفت ،ال ارتباط فعال از ارکان يک خانواده موفق است . منظور از ارتباط فع

حليلتاو  ت و در پي بترآورده ستاختن آن نيتاز هتا استت.      خانواده به پذيرش ،حرمت نفس ،تشويق و امنيت خاطر توجه دارد

افراد در خارج از خانه با مشتکالو کمتتري مواجته خواهنتد      گوي فعال در خانواده بيشتر باشد ،نشان مي دهد که هر چه گفت

 شد.

 يادگيري مقابله با بحران ها :  -5
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وقوح بحران در خانواده امري اجتناب نا پذير است.  مثل بيماري يک عضو خانواده يا اعتياد و ... . يکي از ويژگيهتاي برجستته   

اعضتاء    ديگر را ختالي نمتي کننتد . بلکته    با مشکالو نمي هراسند  يا پشت يکت خانواده هاي موفق اين است  که در مواجهه 

،  توانايي بيشتري پيدا کترده و پيوندشتان مستتحکم     ديگر وفادارند و هر چه بيشتر با مشکالو مواجه مي شوندنواده به يکخا

بايستي آرامش داشت و سعي کرد که روي مشکل و بر طرف کردن آن تمرکز نميود و  تر مي شود. در مواجهه با بحران ابتدا 

 نيز کمک گرفت .سپس از ساير منابع حمايتي جامعه و خانواده 

 رضايتمندي از زندگي زناشويي  

 و جنسي مطرح  مي شود. عاطفي -رواني رضايتمندي از زندگي زناشويي از دو بعد 

 :  عاطفي رضايتمندي از زندگي زناشويي-بعد رواني -0

حال اسباب جتدايي  ، مي تواند در عين  ، عوامل قدرتمند پيوند دهنده زن و شوهر به يکديگر است در حالي که عشق و عالقه

، تحت تاثير عشق و عالقه شديد جنبه هاي مثبت يکديگر را به مبالغه  ميان آنها را فراهم سازد. اغلب زوجها در اوايل آشنايي

اما وقتي عشق و عالقه شديد اوليه از بين مي رود، زن و شوهر به اين نتيجه مي رسند که آنچه فکتر متي کردنتد،     .گيرند مي

 توهمي بيش نبوده است . 

عشق تنها براي تداوم مناسب زناشويي کافي نيست و  حفظ پيوند ازدواج مستلزم وجود عوامل ديگتري نيتز هستت  کته اگتر      

 عوامل پاسدار روابط زناشويي عبارتنيد از:  بايد آن را در زندگي زناشويي خود بوجود آورنتد. وجود نداشته باشد، زن و شوهر 

.  مثال وقتي بدانيد که همسرتان هرگز شما را تنها نخواهد گذاشت احساس امنيت متي   تعهد، وفاداري، صميميت، اعتماد....

 کنيد.

  : بعد جنسي رضايتمندي از زندگي زناشويي -1

تحکييم بنييان خيانواده وپرهييز از     دهتد . ايتن روابتط در     بااهميتي از زندگي مشترك را تشکيل متي روابط جنسي بخش 

نلش به سزايي دارد .  تمايل به رابطه جنسي در مردان بيشتر از زنان است، در حالي که در زنان تمايتل بته عشتق    اختالفات 

يشان را مي گشايند و عواطفشتان را ابتراز متي نماينتد.     است که اهميت با تري دارد . به واسطه رابطه جنسي، مردان قلب ها

رابطه جنسي به مردان اجازه مي دهد که نياز به عشق را احساس کنند و حال آنکه زنان از طريتق دريافتت عشتق استت کته      

 اشتياق به رابطه جنسي را در خود احساس مي کنند . با توجه به اينکه انسان ستالم داراي تمايتل و احستاس جنستي استت     

 بنابراين افرادي که تمايلي به برقراري اين ارتباط ندارند بايد به پزشک مراجعه نمايند  

 طالق ) عاطفي / رسمي ( 
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اگر چه آمار ازدواج در طي ساليان گذشته در کشور از افزايش مطلوبي برخوردار بوده است امتا ستير افتزايش آمتار طتالق در      

مشکالت اقتصادي ، اعتيياد ، فقيدان مهيارت    مي دهد . عوامل متعدي مانند جامعه خود را به شکل نگران کننده اي نشان 

را در  کياهش بياروري  طالق نه تنهتا    .موجب از هم پاشيدن کانون گرم خانواده مي گردد هاي الزم براي زندگي زناشويي ...

خواهد شد که پيش از طالق پا  تحت الشعاع قرار دادن تعليم ، تربيت و سالمت رواني کودکانيپي خواهد داشت بلکه باعث 

به عرصه وجود گذاشته اند . متاسفانه اين کودکان به ميزان بيشتري در معر  ناهنجاريهاي اجتماعي قرار گرفته و در آينتده  

به ازاي هر يک مورد طالق نيز نسبت به تشکيل خانواده از دغدغه هاي خاصي برخوردار خواهند بود . اينگونه مطرح است که 

در طالق عاطفي، زوجين اگر چه در زير يک سلف زنتدگي متي کننتد     . مورد طالق عاطفي در جامعه وجود دارددو  رسمي ،

ولي فاقد هر گونه روابط صميمي و فضاي خوشايند براي زندگي مشترك هستند و در چنين فضتايي انتظتار بتاروري و فرزنتد     

 .  مي توان انتظار پرورش فرزندان صالحي را داشتآوري قابل تحلق نخواهد بود . و در صورو فرزند آوري نيز ن
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 فرزند آوري سالم
 (  32) نوح ،  و شما را با اموال و فرزندان فراوان مدد فرمايد و براي شما باغهاي پر ثمر و نهرهاي جاري آب نصيب فرمايد

 : ديدگاه اسالمفرزند آوري از 

بنتا بته نگترش استالم،      . کنتد  زنان و مردان را به ازدواج و فرزندآوري توصيه مي و شمرده موهبت بزرگ الهياسالم فرزند را  

و  شتود  مبارك تللتي متي  ي امر  ،  شتن نسلي صالح براي هر مسلمانفرزندآوري فوايد فراواني دارد و داشتن فرزند و باقي گذا

استت:   نمتوده باقييات و صيالحات   سزاوار نيست هيچ مسلماني به اختيار خود بدون ذريه بماند. قرآن کريم از فرزند تعبير به 

 . ”تير اسيت   ابش نيزد پرودگيار تيو بهتير و امييد بخيش      ثوهاي ماندگار  مال و فرزند، زينت زندگي دنيا هستند و نيکي"

هتا بتراي جلتوگيري از تحديتد نستل       هاي فراواني درباره فرزندآوري دارند که بايد از آن رسول خدا صلي اهلل عليه و آله توصيه

هاي ديگر افتخار ميي   امت بر  ازدواج کنيد تا عده شما بسيار شود ؛ زيرا من در روز رستاخيز به فزوني شما"استفاده کرد. 

 "کنم.

نه تنها براي والدين مايه خير و برکت است، بلکه در سطح کالن جامعه بشري نيز بستيار ارزشتمند   از منظر اسالم، فرزندآوري 

چه چيزي مومن را از اينکه اهلي اختيار کند به اميد آنکه خداونيد فرزنيدي   "فرمايند:  شود . پيامبر اکرم )ص ( مي تللي مي

آوري در استالم بستيار مطلتوب     فرزنتد   بنابراين افزايش"دارد. از مياهلل سنگين سازد، ب را نصيب او کند تا زمين را با الاله اال

زيادي جمعيت صرفا ابزاري براي تامين قدرو سياسي و اقتصادي جامعه و يا منافا مادي  ،  است و بر اساس شريعت اسالمي

 دارد.   ريشه در ارزش و جايگاه آن در مکتب اسالموالدين نيست بلکه 

 : شرايط فرزند آوري

 خودسازي قبل از فرزندآوري ضرورت  : 

کن کردن صيفات   ريشه درنفس و خودسازي، اهميت فراوان بدهند و  بايد پيش از آنکه صاحب فرزند شوند، به تهذيبزوجين 

کن کتردن صتفاو رذيلته، مضتر و      کوشا باشند. کوتاهي در ريشه ، رذيله و نيز شکوفايي فضائل حسنه اخالقي در وجود خود

صتفاتي کته از والتدين     ست.کند که به همان صفاو و رذائل مبتال خطرناك است و پدر و مادر را محکوم به تحمّل فرزندي مي

تغييتر آن صتفاو   شود، غيرقابل تغيير نيست و عوامل ديگري از جمله تربيت و محيط زندگي، قدرو  به فرزند آنان منتلل مي

تواند صتفاو ذاتتي    انسان است که ميخود  تالش و همّت ، ثر در تغيير و تبديل صفاوموعوامل   ترين و کاربرديرا دارند. مهم

 .را تغيير دهد و جاي فضائل و رذائل اخالقي را در درون خود عو  کند 

 هاي فيزيولوژيک زمينه  : 
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ي صيحت وسيالمت    مسيأله ي تولتد،   هتاي اوليته   کامل کودك به مادر در دوران بارداري و سپس در ماه با توجه به وابستگي

اي برخوردار است. سيگار کشيدن يا استفاده ازمشروباو الکلي از مواردي است که صدماو  از اهميت فوق العادهجسماني مادر 

دار شوند، بايد به طور کامل از اين مسائل دوري کنند. عتالوه   بچهگيرند تا  يم ناپذيري به کودك زده و زناني که تصميم جبران

و دوري از آلودگي هوا  ي مناسب، رسيدن به وزني متعادل، ورزش کردن هاي غذايي، داشتن تغذيه استفاده از مکمل بر اين

استت متادر شتود بايتد     طور کلي زني که مصتمم  کنند. ب هم نکاو مهمي است که مادران بايد به آن توجهزا  و عوامل استرس

ختود   بدنانجام مراقبت هاي پيش از بارداري با بوده و از چند ماه قبل از بارداري  حساس دنسبت به مسائل فيزيولوژيک خو

  .ددنيا بياور را آماده سازد تا فرزندي سالم و قوي به

 هاي رواني زمينه  : 

برخوردار بوده و به لحاظ رواني دروضتعيت   ثبات شخصيتبايست از  گيرند، مي مادر و پدر شدن مي زن و مردي که تصميم به

طيور مسيتقيم بير کيودك و زنيدگي       هاي منفي در شخصيت پدر و مادر به وجود برخي ويژگيمطلوبي قرار داشته باشند. 

باعث احساس کمبود محبت در کتودك   ،   خود آميز . به طور مثال فرد پرخاشگر بارفتارهاي خشونتگذارد ي او اثر مي آينده

ناامني  موجب احساس ، متزلزل دارد و يک روز عصبي و تندخو و روز ديگر مهربان و سرزنده است که رفتاري شود يا کسي مي

دارشدن برخوردار نيستند و بايد قبل از اقدام بته   هايي از سالمت رواني کافي براي بچه شود. افرادي با چنين ويژگي کودك مي

 .قدمي بردارند خود تغيير اساسي خلق و خوياين کار براي 

 هاي اجتماعي زمينه : 

کيودك را بيا    والدين نخستين کساني هستند که، خانواده استت.  شکل مي گيرد شخصيت اجتماعي کودك  اولين جايي که

. اگر زن و مرد به تعتالي  زم در ايتن   قوانين و قواعد روابط اجتماعي آشنا کرده و اصول زندگي اجتماعي را به اومي آموزند

امي تواننتد در رشتد اجتمتاعي کتودك گت      را در نهاد خانواده پيدا نکترده باشتند، نمتي    زمينه نرسيده و هنوز جايگاه خودشان

تتوان فرزنتد    دارنتد، چگونته متي    اي که هنوز پدر و مادر بر سر تلسيم وظايف و حلوق جنگ و جتدال  م ثربردارند. در خانواده

 پذيري تربيت کرد؟ قانون

 معنوي زمينه هاي: 

دار شتدن   که مصمم به بچه دارد. کساني صرف وقت وفداکاري زياديمادر و پدر شدن رسالتي مهم و با ارزش است که نياز به 

شان خواهتدبود.   ي سنگيني به عهده شان قرار گرفته و وظيفه ليت بزرگي بر دوشئواين کار مس هستند بايد بدانند که با انجام

 خود بگذرند.  هاي گذشتگي کرده و از نيازها يا خواسته والدين گاهي بايد به خاطر فرزند از خود

 :  بارداري لزوم مراقبتهاي پيش
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معمتو   از طترف ديگتر    .پزشک قرار بگييرد يک سال قبل از بارداري تحت نظر  از بايدوقتي خانمي قصد باردار شدن دارد           

قلب او درحال تپش است بنابراين بستياري از   نخاعي جنين تشکيل شده و طنابکه  وقتي مادر متوجه بارداري خود مي شود

ديگتر   ، مانند مصرف اسيدفوليک براي جلوگيري از نلايص طناب عصتبي از بروز بيماريها و معلوليت ها راهکارهاي پيشگيري 

  .موثر نخواهند بود

تحيت  ، با مراجعه به مراکيز بهداشيتي درمياني   هتر است اگر فردي تمايل به بارداري دارد ب مي شود به همين دليل توصيه 

تغذيته   وضعيت سالمت و  مشورو کند که هم از نظر نيز پزشک متخصص زنانحتما با و مراقبتهاي پيش بارداري قرار گيرد

 38سن مادر زير درصورتيکه بررسي شود و هم از لحاظ دريافت مکمل هايي مثل اسيدفوليک قبل از بارداري راهنمايي شود و

تحيت  ول بارداري نيتز حتمتا   درط در مادر وجود داشته باشد، ساير شرايط بارداري پرخطرباشد،ويا  سال 15سال و يا باالي 

باشد تا درصورو بروز هرگونه مشکل تشخيص داده شود و راه حل مناسب و روش درمتاني صتحيح بته    نظر پزشک متخصص 

  کار گرفته شود.

 :  فرزنداوري و فوايد آثار

 آثار و فوايد جسماني  :  

بترد و داشتتن فرزنتد موجتب      بر اساس تحليلاو به عمل آمده، خانواده صاحب فرزند بيش از ديگران از زندگي خود لذو مي

هيا، کياهش    ، بهره بيشتر از نعمت تعقل، افزايش اعتماد به نفس و شادي والدين، امکان بهتر درك زيبيايي   افزايش حافظه

فرزنتدآوري   .مي شود   ...هاي قلبي، بهتر شدن عملکرد مغز و  مخصوصأ سرطان سينه براي زنان و بيماري ها سرطانبرخي از 

او را بته   ، ها براي تغذيه و پرورش کودکان آمادگي خاصي دارد و فرزند بدن آن .  برخوردار استاهميت بيشتري  از براي زنان

 سازد.   زندگي سرگرم و اميدوار مي

 آثار و فوايد روحي : 

 ، ايجياد   احساس دوست داشتن و دوسيت داشيته شيدن    :رواني فرزند آوري در والدين عبارتست از _برخي از ابعاد روحي 

   اميد به آينده ، ديزشمنحس مفيد بودن و ار،  رشد شخصيت، نشاط رواني 

 : زمان مناسب فرزند آوري

  زود بچه دار مي شويد وقتي : 

کودك در کنار هم تبتديل   1آميز  زيستي مسالمت به همأنبايد آنلدر کم باشد که خانواده رسمها  فاصله سني پدر و مادر با بچه

  که آمادگي روحي و ذهني براي پدر و ميادر  اين قبل ازشوند يعني  دار مي شود. وقتي زن و شوهري در سن خيلي پايين بچه
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 1شتود کته    رسند، شرايط خانواده درست مثل اين ميب بلوغ کافي براي والد شدنکه به  و قبل از اين  شدن را داشته باشند

شتود.   بيشتر ديتده متي   نهاهاي رواني در ميان آ ها و درگيري مشغول زندگي در کنار هم هستند. به همين دليل بازي ، کودك

ها  تواند بين اين دو در نلش يک والد موفق ظاهر شود. در اين خانواده تواند با دخترش کنار بيايد و مادر هم نمي مثال پدر نمي

ختورد. از ستوي ديگتر     ها به چشم مي اغلب بيشتر از ساير خانواده هاي دسته جمعي و دعوا بين پدر و مادر و کودکان لجبازي

والدين بايد در  ،هاي فرزندپروري قاعده بر اين است که براي اجراي بهتر سبک زيرا .شود مي انواده دستخوش تغييرار خساخت

اين در حالي است که در اين شرايط به خاطر اختالف ستني کتم بتين     . با ي هرم خانواده جا بگيرند و فرزندان در قاعده آن

 گيرد. يوالدين و کودکان، غالبا چنين ساختاري شکل نم

 شويد دار مي وقتي دير بچه  : 

هاي اخير با ورود زنان به دنياي کار و تحصيل از يک طرف و شرايط سخت ازدواج براي متردان از طترف ديگتر، ستن      در سال

دار شدن تا فراهم آمتدن شترايط مناستب، باعتث      ازدواج افزايش يافته است.اين مسأله همراه با عدم تمايل زن و شوهر به بچه

کنتد و در هتر دوره    هاي شخصيتي افراد در سنين مختلف تغيير متي  ويژگيشد. نبا عجيبي شده حاملگي در سنين با  اتفاق 

سال پدر و مادر شتدن   41و  11معمو  افرادي که در سنين با ي به همين دليل  .و و نيازهاي خاص خودش را داردمشخصا

بييش از  ترند و حتيي   اغلب حساس ، شود تر ظاهر مي نسبت به ديگران بسيار پررنگ بودنشان والدنقش کنند  را تجربه مي

شتود.   متي  هيا در کيودك   مانع رشد بخشي از توانمنيدي ناخواه  که حمايت افراطي خواه حال آن.  شوند گر مي اندازه حمايت

گيترد و در عتين حتال     آموزد که چطور به توافق و تفاهم برسد. نه گفتن و نه پذيرفتن را يتاد نمتي   کودك در اين شرايط نمي

آيد. از سوي ديگر پدر و مادر در ايتن ستن اغلتب همته چيتز را در ستبد        ورزي در او پايين مي نيروي جسارو پذيري و ريسک

کودك را به او منتلل کننتد. در نتيجته کتودك بتا      دادن شود ناخودآگاه ترس از دست گذارند و همين باعث مي ن ميکشاکود

گرند در نتيجه بتيش از حتد    بودن بيش از حدشان بسيار کنترلپدر و مادرها به دليل والد   کند. اين رشد مي اضطراب جدايي

 .کند کودك را از مسير طبيعي رشد منحرف ميمعمول، مراقب فرزندشان هستند. همين رفتارهاي افراطي به طور ناخودآگاه 

 اندازنتد  براي ايجاد شرايط زندگي بهتر، قبل از تولد نخستين فرزند خود، بارداري را به تأخير مي ي کهبسياري از زنان از طرفي 

ستال   14تتا   11. بيشترين احتمال باروري، در ستنين   مي يابدي کاهش سال احتمال باردار 15باالي  در سن نمي دانند که 

درصد کمتتر   21 ، سال، باروري فرد 41تا  41يابد و در  يسالگي، اين احتمال به حدود يک چهارم تلليل م12تا  11است. در 

 اش خواهد بود.  از دهه سوم زندگي

سالگي کاهش مي يابد. ساليان طتو ني استت کته تصتور متي شتود بتاروري متردان          41پس از نيز مردان در ميزان باروري  

بيولوژيک دارد. اگر چته   ، بدن مردان هم ساعت زنانهمچنان از زمان بلو  تا مرگ ادامه دارد اما بايد توجه داشت که همانند 
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له چندان هم بي خطتر و بتي ضترر نخواهتد     أسالگي هم مي توانند بچه دار شوند اما اين مس 11يا حتي  71مردان در سنين 

اس و احست  پدران در سنين سالمندي کمتر تحمل فعاليت فيزيکي فرزند خيود را دارنيد  در ملايسه با پدران جوان تر،   .بود

 .کمتر رفتار عاطفي و محبت آميز با فرزند خود دارند و  مي کنند فرزندشان شلو  و پرفعاليت است

ستال   11چرا که بارداري بتا ي   گيرند به عنوان حاملگي پُرخطر در نظر ميدر زنان را  سالگي 15سن امروزه حاملگي پس از 

زايميان  و ديابيت در دوران بيارداري ،    سيپکالماابتال به پر، اختالالت کوروموزمي ،  سقط جنين افزايش  عوارضي مانند با 

 همراه است .   جدا شدن زودرس جفت و جفت سرراهي،  زودتر از موعد

زناني که از مردان سالمند بتاردار  همچنين . قرار دارند در معرض خطر ناهنجاري هاي ژنتيکيبيشتر  نيز فرزندان پدران مسن

 سن پدر بيشتر مي شود.  هستند و خطر سلط با افزايش در معرض خطر سقطمي شوند، بيشتر 

بارداري در سينين بياال هميشيه هيم      که واقعيت اين است گرديدمطرح  ،  با وجود مشکالتي که بدنبال بارداري در سن با 

در زنان داراي اندام فيزيکي مناسيب و بيدون   اند  سياري از تحليلاو ثابت کرده. بترسناك، يا بهتر بگوييم، خطرناك نيست

 11و ميتر متادران در ستنين بتا ي       شود اگر چه مرگ .گفته ميمشکالت طبي، ميزان عوارض بارداري و جنيني کمتر است

کلييد  شود. به عبتارو ديگتر،    کاهش اين خطراو ميباعث   و بهداشتيي طبي قبتهابهبود مراکند، اما  مي سال افزايش پيدا

 41فرزنتدآوري بعتد از   .  گي داشتن يک شيوه زندگي سالم استاصلي به حداقل رساندن خطرات ناشي از سن باالي حامل

هتا و برختورداري   ، چرا که به دليل ستالمت زيستتي ختانم    اي غيرعادي و غيرمعلول تللي گردد تواند پديده سالگي ديگر نمي

هتاي  زم   گريغربتال  بعضاًه بهداشتي و پزشکي و هاي ويژغالب ايشان از رحم سالم و شرايط مطلوب زيستي و رواني و مراقبت

   .باشند ، عموماً نوزادان اين قبيل مادران از سالمت عمومي قابل توجهي برخوردار مي ژنتيکي و کروموزومي

 : تعداد مناسب فرزندان   

است، بخصوص  ن اهميت داشتن خواهر و برادر در زندگي فرزندشان به صورو يک عالمت سوال در آمدهبراي بسياري از والدي

در مباحث جمعيت شتناختي غالبتا   .  کنند  زهاي متفاوتي را تجربه ميها و نيا گرفتاري  ها مشکالو، در زندگي امروز که خانواده

هياي   آسييب گيرد، اما در اين بتين بته    ها نشأو مي شود که از ترکيب فلر و پرجمعيت بودن خانواده هايي اشاره مي به آسيب

هياي   منيافع و فواييدي کيه در خيانواده    چنين بته   است و هم فرزند تکه جمعيت به ويژ هاي کم تربيتي که متوجه خانواده

   .شود ، دقت نميردپرجمعيت وجود دا

افراد در گذر از مرحله ي طفوليت تا رستيدن بته    جاي ترديد نيست که فاکتورها و عوامل گوناگوني در شکل گيري شخصيت

کودکي به عنيوان مهمتيرين    ارتباطات و رويدادهاي دوران، اما در اين ميان  اجتماح دخيل مي باشد دوران بلو  و ورود به
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 تا جايي که کارشناسان تربيتي  .اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است از شخصيت انسان هاعوامل موثر در ستون بندي 

 .گيري خللياو افراد قلمداد مي کنند شناسي اين مرحله را به عنوان پايه و اساس شکلو مشاوران علم روان

نيوع تعاميل کودکيان بيا      وجه قترار داد  تربيت مورد ت يکي از م لفه هايي که مي توان در اين راستا به عنوان عامل موثر در

است. اگرچه شايد از ديد  هاي آنان کنار والدين و آثار مثبت اين ارتباط در روند رشد و شکوفايي استعداد خواهرو برادر در

باشتد،  جنبه هتاي مثبتت    رفتار کودکان بر يکديگر از اهميت چنداني برخوردار نبوده و يا فاقد بسياري از والدين تأثير متلابل

مي رستد ختانواده هتايي کته داراي      شناسان گوياي اين حليلت است که علي رغم آنچه به نظرو تحليلاو روان مشاهداو اما

تربيت کودکان ختود   خانواده هاي تک فرزندي و يا حتي دو فرزندي از توفيق بيشتري در چند فرزند مي باشند در ملايسه با

اغلب انکار و يا به فراموشتي ستپرده    گذشته و به ويژه سال هاي اخير در دو دهه ي موضوعي که ابعاد مثبت آن  .برخوردارند

زنتدگي ماشتيني، اشتتغال     جامعه ي امروز تغييراو ايجاد شده درسبک زندگي و پيش رفتن به سمت چرا که در. است شده

 داشتن فرزند از خود نشتان  موجب شده تا زوج هاي جوان رغبت چنداني به مادران و افراط در سياست هاي کنترل جمعيت

کننتد. موضتوعي کته نمتي تتوان از کنتار آثتار منفتي و          ندهند و اغلب خانواده ها به داشتن يک و يا حداکثر دو فرزند اکتفتا 

در بعتد تربيتتي نيتز     ، آوري عبور کرد و صرف نظر از ديگر تبعاو زيانبار بي ميلي والتدين بته فرزنتد    نامطلوب آن به سادگي

 .در خانواده موضوعي است که جاي بحث بسياردارد ن از ارتباط با خواهر و برادرمحروميت کودکا

 : تک فرزندي

هم خانواده هاي شتهري و هتم    ، رو به فزوني نهاده است تک فرزندي مي باشد . اگر چه اخيريکي از پديده هايي که در سال هاي 

خانواده هاي روستايي به اين امر رو آورده اند ولي اين مسئله بيشتر در خانواده هاي شهري ديده مي شود . نوح نگترش بته فرزنتد    

آوري ، احساس فشار هاي اجتماعي براي فرزند آوري و محدوديت در  امکاناو و منابا اقتصادي و حمايتي مورد نياز براي داشتتن  

. ختانواده   تعداد والدين تک فرزند روز به روز در حال افزايش استت  .سه عامل مستليم تعيين کننده تعداد فرزند است ،فرزند ديگر

 .هاي تک فرزند  با مسائلي رو برو هستند  که ممکن است در خانواده هاي چند فرزندي وجود نداشته باشد

بته دليتل   ، کودکاني که در خانواده تک فرزند زندگي مي کنند بطور مثال  .چند فرزندي مزايا و معايبي دارد تک فرزندي نيز چون 

سخن گفتن را آغاز متي کننتد. آنتان از والتدين ختود       ، حضور در خانواده اي که فلط شامل افراد بالغ است ، پيش از زمان معمول

مسائل و ديدگاه هاي ختود را   .دن و تعجب ديگران را برمي انگيزنه اي که تحسيتلليد و همچون بزرگسا ن رفتار مي کنند، به گون

آنها زودتر از ديگر کودکان به فعاليت اقتصادي مشغول متي شتوند و     به راحتي بيان مي کنند و قادرند به والدين خود کمک کنند.

 .از کار کردن خجالت نمي کشند
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قوام و دوام جامعه بر اين است که هر خانواده اندکي بيشتر از دو فرزنتد داشتته    . موجب انقراض نسل هاست تک فرزندياما 

مي شتود. در جوامتا     ، عدم ارتباط و کمبود محبت آن ها تک فرزندي باعث بي اصل و ريشه بودن کودکان  همچنين  باشند

، خاله و دايي وجود ندارد. کودکاني که محبت نمتي بيننتد نمتي تواننتد      ، عمه مفاهيم انساني نظير عمو بعضي از تک فرزند 

وجود يک فرزند در خانه و تنهتا بتودن او و عتدم ارتبتاط کتافي او بتا        مي شود.  جوامع سرد و بي روحمحبت کنند. بنابراين 

ن در خانه و جامعته فتراهم متي    را براي کودکا مشکالت روحي و رواني ،  خانواده و نداشتن برادر و يا خواهر به عنوان همدم

بطوريکته  تتک فرزنتدها     .در کودك مي شود لوس بودن و خودپسنديتک فرزندي موجب بروز صفاتي چون  و با خره  آورد

، بي آن کته قصتد و غرضتي در کتار      چنانچه توهيني به آنها شود و  نمي توانند نااميدي ها و فشارهاي روحي را تحمل کنند

فتاري عمدي و به پشتوانه نيتي خاص تفسير مي کنند. چنانچه از مسئله اي رنجيتده ختاطر شتوند ايتن     باشد اين توهين را ر

حالت را تا مدو هاي مديد در درون خود زنده نگاه مي دارند. آنها فلط به برقراري روابطي عالقه مندند که دربرگيرنده منافا 

کن است ناراحتي هاي خود را بتراي ديگتران بيتان نکننتد و فتردي      آنان باشد و احساساتشان را نيز جريحه دار نکند. آنها مم

درون گرا شوند. ممکن است تبحر  زم ا نداشته باشند تا بتوانند دعواهاي خود را با ديگران به گونه اي مديريت کننتد کته در   

 نهايت هر دو طرف راضي شوند.

يکي ديگر از اثراو مهم و نامطلوب تک فرزندي به هم خوردن توازن و تعادل نسلي است بطوريکته بتر استاس يتک پتژوهش      

% ) حدود يک سوم ( از جامعه ي مورد مطالعه داراي يک فرزند بودند . اگر چه سن افراد تک فرزند کمتر از  1/11انجام شده 

بتود . تجزيته و تحليتل بيشتتر      ندي با افزايش سطح تحصيالت زن و مردافزايش درصد تک فرزسايرين بود ولي نکته مهتم  

سيهم  برابر زنان بيسواد بتود بته ايتن ترتيتب      01نشان داد که تک فرزندي در زناني که از تحصيالو دانشگاهي بر خوردارند 

هش ضيريب هوشيي   مادران تحصيلکرده از جمعيت آينده در مقايسه با مادران کم تحصيالت بسيار کمتر بوده و سبب کيا 

يکي از مشکالت ما اين است که بير جسيته    " ان رهنمود ملام معظم رهبري است که. اين امر دقيلا هم جامعه خواهد شد

ترين زوج هاي ما که نخبگان هستند کمترين فرزند را دارند که اين يک ضرر بزرگ است چون کشور را از ژن هياي برتير   

 "محروم مي کنيم . 

  :تک فرزنديبرخي از آسيب هاي 

 فرزند ساالري 

در خانواده هاي تک فرزندي، بيش از حد به خواسته ها و مطالباو فرزند توجه شده و اغلتب افتراط و زيتاده روي والتدين در     

هر چند اين خواسته ها غير منطلي، بلند پروازانه و فراتر از توان و بنيه مالي و يا حتتي  )برآوردن خواسته هاي تنها فرزندشان 

اين توجه بيش از حد والتدين و قترار دادن فرزنتد در کتانون     . مشاهده مي شود( از مرزها و حدود قانوني و شرعي باشد بيرون



35 
 

هستند، نمي تواننتد   حساس، زودرنج، پرتوقع و کم صبرتوجهاو اثراو سوئي بر شخصيت کودك دارد. اينگونه کودکان غالبا 

ود را بپذيرند. اين کودکان از جامعه پيرامون شتان انتظتار دارنتد هماننتد     عواقب اشتباهاو خود را آزموده و مسئوليت عمل خ

کمتر با مشکالو مواجه شده در خانواده تک فرزندها  والدين با آن ها رفتار کرده و چتر حمايت خود را بر سر آنان بگسترانند.

را که  زمه بلتو  روحتي و روانتي استت     و در معر  تجربه کردن شکست، ناکامي، رانده شدن و... قرار نمي گيرند و شرايطي 

تجربه نمي کنند. در بسياري از اوقاو از آنجا کته دنيتاي واقعتي کتامال مطتابق ميتل و خواستته ايتن کودکتان و پاستخگوي           

فرزنتد   مانع شکل گيري شخصيت فعالمي شوند. به عالوه فرزند ستا ري   دچار سرخوردگي و ناسازگاريتوقعاتشان نيست، 

مي شود. شخصيت فعال شخصيتي است که بر اساس آن، فرد نسبت به نگرش و رفتار خود هوشيار است، به راحتتي تصتميم   

 گرفته، کار خود را با اعتماد به نفس به پيش برده و آن را به اتمام نيز مي رساند و کمتر دچار ترديد مي شود.

 بلوغ زودرس 

ازمند حضور والدين خود است. ولي در دومين دوره کودکي اش نلتش همستا ن بتارزتر    فرزند در دوره اوليه کودکي بيشتر ني

مي شود و مهارو هاي زيادي را از آنان مي آموزد. وجود خواهر يا بترادر بتزرگ تتر نيتز متي توانتد مهتارو هتاي  زم بتراي          

گسا ن پرورش يابد. در نتيجه او تجربته اي  اجتماعي شدن او را فراهم کند. حال اگر فرزند تک باشد به ناچار بايد در کنار بزر

از کودکي و نوجواني خود نداشته و با بازي ها، کارها و نلش هاي اين گروه سني آشنا نيستت و يتک دفعته پرشتي بته دوران      

مسئوليت پذيري بزرگسا ن خواهد داشت. وي از لحاظ روحي و رواني بسيار سريعتر رشد کرده و دنيتا را از ديتد بزرگستا ن    

مي بيند. حضور در چنين خانواده اي که فلط شامل افراد بالغ است سبب بلتو  زودرس کتودك متي شتود. از عتوار  بلتو        

آنها از نظر جسمي  کودکان در مقابل استرس هاي زمان جواني قرار گرفته و نمي دانند چه بايد بکنند.زودرس اين است که 

بتا عتث ايجتاد     اين شترايط در هتر دو جتنس    که کافي ندارندتجربه خصيتي نظر شدر حالي که از  ، نشانه هاي بلو  را دارند

 .مشکالتي مي شود 

 کم شدن روابط اجتماعي و عدم جامعه پذيري 

، بتراي فرزنتدان الگوهتاي رفتتاري و زمينته       م با فرصت هاي کافي براي روابط متلابل متنوح بودهأفضاي زندگي خانوادگي تو

عواطف را به وجود آورده و از عوامل موثر در بهبود مهارو در روابتط اجتمتاعي استت. امتا در     هاي تبادل تجارب و تمايالو و 

، برختورداري از فضتاي زنتدگي ختانوادگي ممکتن       خانواده هاي هسته اي و محدود و با فرزندان کم و به خصوص تک فرزند

بيش از حد به بازي هاي رايانه اي و انفرادي، گرايش به انزوا، افسردگي، ضعف در برقراري ارتباط با همساالن، توجه  نيست.

. زندگي در کنار برادر يتا ختواهر روحيته    ترس يا تنفر از حضور در گروه هاي اجتماعي از جمله خصوصيات تک فرزندهاست

، ستويي بتا افتراد ختانواده    ط اجتماعي را به وي مي آموزد. همدلي و همجامعه گرايانه کودك را تلويت کرده و مديريت دررواب
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سن در جامعه و مدرسه از اصلي ترين ويژگي هاي فرزندان ختانواده هتاي   ت در برقراري ارتباط با افراد همعشق ورزي و سهول

داراي بيش از يک فرزند است.محدوديت روابط اجتماعي در خانواده هاي تک فرزند مي تواند دنياي رواني و اجتماعي افتراد را  

پديتد آورد،   پيامدهاي تهدييد کننيده اي  مشکلي براي فرد به وجود آيد ممکن است  محدود جلوه دهد و در اين شرايط اگر

همچنتين وقتتي    زيرا فرد مي ترسد با از دست دادن يک نلطه ي اميد و اتکا نتواند به کانون ديگري چشم اميد داشته باشتد. 

کند. براي مثال ديده مي شتود کته متادر بتا     ، جزئياو آن مي تواند اشتغال ذهني زيادي براي افراد ايجاد  روابط محدود است

غيتر معمتول و غيتر     اًمشاهده ي کوچکترين احتمال آسيب يا بيماري فرزندش سراسيمه و آشفته مي شود يا هر رفتار ظتاهر 

، يا پدر با بروز کوچکترين مشتکل در زنتدگي ختانواده     مشکل رفتاري و اخالقي او مي داند وجودعادي کودك را نشانه اي از 

ر حالت اضطراب و دستپاچگي مي گردد و البته توجه به جزئياو رفتاري در اين گونه خانواده ها سبب درگيري هاي کتم  دچا

 اهميت در خانواده نيز مي شود.

 کاهش انسجام خانواده 

ميتزان   ، پيوندهاي عاطفي و ميزان وابستگي فرزندان به والدين و بالعکس است. به همتان  لفه هاي خانواده منسجم يکي از م

در خانواده که وابستگي متعادل ضروري و داراي مزاياي فراوان است افراط و تفريط در آن داراي آسيب بوده و مشکل زاست. 

زند به سبب اشتغال والدين متورد  فر. به اين معنا که گاهي اوقاو هاي تک فرزند ميزان وابستگي داراي افراط و تفريط است

تعدد فرزندان مي توانيد سيبب    رد و گاهي نيز در کانون توجه بيش از حد والدين هست. بي مهري و بي توجهي قرار مي گي

کاهش وابستگي فرزندان به خانه و خانواده در خانواده هاي تتک   ايجاد هماهنگي الزم و شکل گيري وابستگي متعادل باشد.

فرزند سبب احساس تنهايي عميق، ترويج فرهنگ استلالل طلبي، افزايش ميل بته تتک زيستتي و تجترد، کتاهش قداستت و       

 اهميت تشکيل خانواده و افزايش سن ازدواج مي شود. 

 تضعيف شبکه ي ارتباطي خويشاوندي 

يتا   "ختواهر "به شکل سنتي آن، احساس ناشي از داشتتن   "خانوادگي"روابط انساني در قالب زندگي تجربه و ادراك مستليم 

عامتل پيونتدها و ثبتاو عتاطفي در روابتط       "خالته "و  "دايتي "، "عمته "، "عمو"و در شبکه روابط خويشاوندي مثل  "برادر"

نسل برآمده از اين ختانواده هتا بته ستمت      داشته وتبعات مخرب عاطفي . سياست تک فرزندي مي تواند مي باشد.  اجتماعي

و در يک خانواده ي کامل که  خانواده هايي با فرزندان بيشتر با نشاط تر هستندانزوا و تنهايي سوق داده مي شوند.به عالوه 

تحليلتاو  ضور دارند. بر اساس خاله و دايي در آن ح ،  عمه، عمو ، خواهر  ، به مثابه يک سيستم است هر نسبتي اعم از برادر

 کياهش اقتيدار واليدين    شناسان رفتارهاي پسري که خواهر دارد به هنجارتر از رفتارهاي پسري است که خواهر نتدارد.  روان

پيامد ديگر تضعيف شبکه خويشاوندي و روابط خانوادگي است. در يک سيستم خانوادگي کامل، همگان فرزندان را بته پتدر و   
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شکل گيري يک اقتتدار درون شتبکه اي و نهادينته شتدن الگتوي هرمتي قتدرو در        مادرشان ارجاح مي دهند اين کار سبب 

ن و به دور از شبکه خويشاوندي اصتو   يخانواده به صورو غير مستليم در ذهن کودك مي شود. ايجاد اقتدار توسط خود والد

ي کته ايتن اقتتدار بته شتکل      آسيب هاي بسياري چون بروز خشونت يا ديکتاتوري والدين را به دنبال خواهد داشت. در صورت

شبکه خويشاوندي در پرورش دينيي و ميذهبي فرزنيدان نييز تياثير        .طبيعي در درون شبکه خويشاوندي شکل مي گيرد

الگوپذيري در کودکان امري طبيعي بوده و آنان پيوسته از رفتار اطرافيان خود اثر مي پذيرند. اين نوح آمتوزش   مستقيم دارد.

 ثر است. غير مستليم است در تربيت کودك بسيار مکه آموزش مشاهده اي و 

 جايگزيني رسانه 

کم شدن ارتباطات کالمي در خيانواده   ، ثر هستتند  ها و رفتارهاي افراد مدريچه اي به جهان خارج درديدگاه رسانه ها مانند

اين امر تغيير الگوي ارتباطي در ختانواده را بته همتراه دارد.     . هاي کم جمعيت سبب حاکميت رسانه هاي تصويري مي گردد

، جاذبته   کودك يا نوجواني که از تنهايي رنج مي برد به دنبال جايگزيني براي اوقاو فراغت خود است در نتيجه به تلويزيتون 

 هاي گرافيکي و هيجان هاي کاذب در بازي هاي رايانه اي و دنياي مجازي رو مي آورد.

 رشيد اسيت.  تعامل اجتماعي محرك بسيار مهمي در تکاميل  تحليلاو درباره ي رشد شناختي نشان مي دهد که  تلويزيون:

فعاليتت هتاي فيزيکتي و    مدو زمان زيادي را صرف تماشاي تلويزيون مي کنند و فرصت کمتري بتراي ديگتر   تنها ، کودکان 

 مي تواند تاثير منفي بر رشد شناختي داشته باشد.سا ن دارند. اين امر تعامل اجتماعي را کاهش داده و تعامل با هم

اعتياد و وابستگي، پرخاشگري، القاي ارزش هاي فرهنگي ناهمخوان و پيامدهاي جسماني اعم از چاقي   :بازي هاي رايانه اي

 حتداقل ،   دردهاي مفصلي، درد مچ، گردن و پيامدهاي رواني و آسيب رشته هاي عصبي پيراموني، شيب ادراري و تيوهم  

 آسيب هاي بيان شده براي بازي هاي رايانه اي هستند که امروزه بيشتر اوقاو کودکان تنها را پر مي سازد.

کته از   )کاهش رضايت از زندگي و احسياس محرومييت در افيراد    يکي از عوار  اينترنت، اعتياد به آن است.  :اينترنت و ماهواره

از آسيب هاي اين فضاي مجازي و برنامه هاي ماهواره است. عالوه بر  (طريق ملايسه ي وضا خود با ديگران به وجود مي آيد

افزايش انتظارات، تشديد روحيه ي مصرف گرايي، ارائه سبک زندگي، تضعيف پايبندي مذهبي، تسريع روند يکسيان  ايتن  

 از ديگر مضراتي است که مي توان به آن اشاره کرد.سازي فرهنگ ها 

 درست نمي باشد.سياست تک فرزندي که  ، نتيجه مي گيريم  موجود حال با توجه به د يل و شواهد 

   :  فاصله گذاري مناسب بين فرزندان

در مورد تجربه لذو پدر و مادر شدن براي بار دوم بايد يک سوال مطرح شود و آن هم اين که والدين بچه را بتراي خودشتان   

، تولتد فرزنتد دوم را بته    کتودك اول  بزرگ شتدن  طبيعي است که تا  ، خواهند يا کودك اول. اگر براي خودشان بخواهند  مي
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کنتد. وقتتي    آل است اما در رابطه بين فرزنتدان مشتکل ايجتاد متي     اين شرايط براي پدر و مادر کامال ايده تعويق مي اندازند . 

و ناخودآگتاه بخشتي از    را ايفيا ميي کنيد   يک واليد دوم در خيانواده   نقش ها زياد باشد کودك اول  اختالف سني بين بچه

ا تهديتد  شتود. شترايطي کته عواقتب آن هتم کتودك دوم ر       مسئوليت مراقبت و حفاظت از بچه دوم به کودك اول سپرده مي

 .کند و هم کودك اول را مي

هيا تعيادل برقيرار     کند و در رفتار آن تر مي فاصله سني مناسب بين دو کودك نه تنها شرايط تربيتي براي والدين را ساده

هتا ناخودآگتاه يتاد     هتا زيتاد نباشتد آن    . زماني که فاصله سني بين بچته کند تر مي کند بلکه ارتباط دو کودك را هم راحت يم

ها به ختاطر   خود آن ، شود و در صورو بروز هم ها کمتر مي گيرند که چطور باهم کنار بيايند. مشاجره و ناسازگاري بين آن مي

ها با هم تحت تتاثير   آموزند. آن کنار آمدن با يکديگر را بدون نياز به دخالت والدين مي هاي قرار داشتن در يک رده سني شيوه

  گيرند که چطور با هتم رفيتق باشتند نته رقيتب.      طور که قبال هم اشاره شد ياد مي شوند و همان رفتار کامال يکسان تربيت مي

شود. در برختورد بتا    کودك اول هم به مراتب کمتر ميهاي رواني احتمالي  اگر فاصله سني دو کودك کم باشد آسيباز طرفي 

هتاي جستمي. بته عبتارو      تربيت روحي رواني و چه در زمينه مراقبتت   گرا هستند چه در مورد فرزند اول والدين بسيار کمال

کته خيلتي از   رسند  ديگر بايد و نبايدها در مورد فرزند اول بسيار زياد است در حالي که در مورد کودك دوم به اين نتيجه مي

بنابراين بسياري از اين رفتارها با تولد کودك دوم در مورد هر دو فرزند کنتترل   . مورد بوده هاي بي ، حساسيت رفتارهاي قبلي

هاي ناشتي   تري تحت تاثير آسيب است فرزند اول زمان طو ني  شود. اين در حالي است که وقتي فاصله سني دو بچه زياد مي

وقتي اين فاصله طبيعي باشد به دلييل تقسييم توجيه    اما   گيرد. هاي افراطي پدر و مادر قرار مي ريگي ها و سخت از حمايت

 .شود از حد در مورد کودك اول ناخودآگاه کنترل مي هاي رواني ناشي از توجه بيش والدين بين دو کودك آسيب

  ماه 38تا  3فاصله سني: 

اغلتب نيازهتاي مشتترك و مشتابهي     کته  ماه باشد ، با فرزنداني سر و کار داريد  01اگر فاصله سني بين دو فرزندتان کمتر از 

استراحت ، جلب توجه و تغذيه مي باشتد    يدنيا مي آيد ، فرزند اول هنوز داراي توقعاو بچه گانه اي برابه دارند . وقتي نوزاد 

سن خود و نوزاد را تشخيص دهد و حتي ممکن است حضور ناگهاني نوزاد ، او را دلتنيگ و  بچه اول نمي تواند اختالف بين 

در پتي استتلالل و ختود کفتايي استت تتا        کته در مرحله اي از تکامل قرار دارد  . در اين فاصله سني ، فرزند اول ناراحت کند

بته  مادر نشتان متي دهتد و نستبت     به ستگي بسياري اما در شرايط تازه ، واب  .ه مادر کم کندبويژ والدين ، بهوابستگي اش را 

دو کودك همکاري کنند و مادر بتواند مدتي از وقتت   هرديگران پرخاشگر مي گردد . اگر والدين و ساير نزديکان در مراقبت از

 خواهد بود. مواجهکمتري کودك بزرگتر اختصاص دهد ، اين فاصله سني با دشواري  بهخود را 

 سال 1ماه تا  38 سني فاصله: 
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حرف والتدين گتوش    بهبين کودکان است و امتيازاو بسياري دارد . بچه بزرگتر تا حدودي  رايجترين فاصله سنياين فاصله 

مي کند و سخنان آنها را مي فهمد و اگر نزديک سه سالگي باشد ، مي تواند تمايالو و علايد خود را بيان کنتد . اگتر کتودك    

رفتا نيازهتاي ختود     ينياز دارد  ليکن مي توانتد بترا   (مثل تعويض پوشک  )مراقبت بسياري  اينکه بهبا اولي دو ساله باشد ، 

ولتي بتا ورود نتوزاد     دارد و معمو  تمام شب متي خوابتد   ب ، احتما  برنامه منظمياخو يمدتي صبر کند . کودك بزرگتر برا

تنهتايي بتا استباب بازيهتايش     متدو کوتتاهي بته     ي. او مي تواند برا ممکن است اين برنامه مختل و در طول شب بيدار شود

مساعدو والدين و تلليد از آنها نشان مي دهتد . بتا ايتن     بهعالقه بسياري  کهمشغول شود و در مرحله اي از تکامل قرار دارد 

توجته   بته نتوزاد   کته د ولتي متي دانت    خود را فراموش شده احساس مي کند نوزاد ، تا حدي بهسبب توجه مادر  به کودك که

حر فهاي او ، بار دلتنگي  به والدين مي توانند ضمن گفتگو با بچه اول او را قانع کنند و با گوش دادنبيشتري احتياج دارد . 

 و نگراني اش ر ا سبک کنند .

  سال 5کمتر از  / سال 1بيشتر از فاصله سني  : 

 1سال و بيشتر از  1به عبارو ديگر بهتر است اين فاصله کمتر از  .سال است 5 تا1ودوم  بهترين فاصله سني بين فرزند اول

هاي احتمالي قرار نگيرند. اين فاصله سني کمک  آسيب  سال نباشد تا هم سيستم خانواده تلويت شود هم فرزندان در معر 

. از ستوي  اقت کنند نه رقابتتوانند با هم ديگر رف ميها هر دو در يک رده سني و از يک نسل باشند در نتيجه  کند تا بچه مي

که اغلتب در دوره نوجتواني بته ختاطر     را توافق و تفاهمي   تر باشند و توانند با هم رفيق مي  ها با فاصله سني مناسب ديگر بچه

 .ان داشته باشند با همديگر تجربه کننديشتوانند با پدر و مادرها شود و نمي ترها محدود مي ماهيت ارتباط با بزرگ

هتا   ن. آدار شدن يک زوج را مشخص کنند،خودشان هستند توانند زمان مناسب براي بچه بهترين افرادي که ميبا اين جود 

هاي گفته شده و سنجيدن شرايط خيود، تصيميم    بايد با در نظرگرفتن زمينهن آگاه بوده و يشاها بهتر از هر کسي به ويژگي

 .فرزند خود را مشخص سازند زمان براي تولد صحيح را اتخاذ کنند و بهترين
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 ناباروري :
فرمانروايي آسمانها و زمين از آن اوست. هر چه بخواهد مي آفريند. به هر که خواهد دختراني ميي بخشيد و هير کيه را      

آنها پسران و دختران هر دو را مي دهد و هر که را بخواهد نازا مي کند. به راستي  بهخواهد پسراني مي دهد. يا اگر بخواهد

 ( 51و  33شوري  ) «.او داناي تواناست

باشتد و تخمتين زده متي شتود کته       قدرو باروري در هر سيکل ، به معني احتمال وقوح حاملگي در يک سيکل قاعدگي متي 

 % از زوج هاي سالم و جوان طي يک چرخه قاعدگي بارور مي شوند . 11-11تلريباً 

نابياروري دييده    درصيد زوج هيا   35تيا  31در و درصد زوجهاي جوان سالم در مدت يکسال حامله مي شوند85-13تقريباً 

 . شود مي

 تعريف ناباروري

. در گيري از بيارداري  جنسي بدون استفاده از روش هاي پيشي يعني عدم وقوع بارداري پس از يک سال مقاربت نابتاروري  

و در صورتيکه سابله بارداري وجتود   ناباروري  اوليهصورتيکه هيچ سابله قبلي از حاملگي در زوجه وجود نداشته باشد  به آن 

منطلي است قبتل از   ،زوج هاي جواني که  سابله اختال و ناباروري ندارند  مي گويند. در ناباروري  ثانويهداشته باشد به آن 

در زوج هايي که سابقه بيماري هايي را دارند که باعيث کياهش قيدرت    امتا   .بررسي و درمان ناباروري آغاز نشود، يک سال 

متاه تتالش    2نطلي است پس از و م شود و نيز در مواردي که سن مادر باال است بايد بررسي ها زودتر آغازشود باروري مي

بنابراين بهتر  دشوار استي فرزند دار شدن دست کشيدن از رويا ناموفق  براي بارداري ، بررسي و درمان ناباروري آغاز شود . 

ذکتر ايتن نکتته     است زوج نابارور مشکل خود را بپذيرند و براي رفا آن هر چه سريعتر به پزشک متخصتص مراجعته کننتد .   

 .  مان زن و مرد ضروري مي باشدره و شروع درمان ناباروري حضور همزبراي مشاوه ضروري است ک

 جنبه هاي روانشناختي ناباروري

ناباروري يک عامل تنش زاي قابل توجه مي باشد که مي تواند باعث بروز اختالل عملکرد و يا حتي فروپاشي ارتباط بتين زوج  

ناباروري ، يک مشاور يا روانپزشک است که به زوج ها در زمينه فتائق آمتدن بتر    ها گردد . يکي از اعضاي کليدي گروه درمان 

 تنش هاي ناشي از بررسي و درمان ناباروري کمک مي کند .

اگتر   و  باروري در بيشتر فرهنگ ها ارزش با يي دارد و آرزوي بچه دار شدن يکي از اساسي ترين محرك هاي انستاني استت  

ناباروري پيامتدهاي  .   تبديل شود تجربه احساسي مخربي، مي تواند به  شکست مواجه شود تالش در جهت بچه دار شدن با

http://ketabeaasemani.blogfa.com/post-79.aspx
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درصد افراد نابارور دچيار اضيطراب    61 حدود رواني و اجتماعي خاصي را به دنبال دارد به طوري که مطالعاو نشان داده اند

  به درجاتي از افسردگي خفيف تا شديد مبتالهستند. آنهاو حدود يک چهارم  متوسط تا شديد

 دهد. به همين دليتل در  مشکالو عاطفي و رواني زيادي قرار مي را در معر  آنهاناباروري بر مردان و زنان تاثير مي گذارد و 

 بير پيکيره  ناباروري به عنوان عاملي مطرح شد که آسيب جدي  ،  0224سال  جمعيت و توسعه در قاهره کنفرانس جهاني

يک مشکل مهم بهداشتت بتاروري    نيز ناباروري را به عنوان (WHO) . سازمان بهداشت جهانيسازد بهداشت باروري وارد مي

 از  عبارتنتد  گيترد  متي  عملکرد زوجين يا اشخاص که تحتت تتاثير نابتاروري قترار     هايي از جنبهبعضي از  در نظر گرفته است. 

، وستواس در متورد    ، مواجهه با درمانهاي پرزحمت ، احساس تنهايي و طرد شدن باطاو، ارت ، اعتماد به نفس فعاليت جنسي

.  ، از پا در آمدن و احساس درهم شکستتن  ، عصبانيت گيجي ،  خستگي ،  نااميدي ، ، ناتواني ، احساس افسردگي باردار شدن

قبيل از آغياز درميان     بنتابراين   . گتردد  متي محستوب  روحي زوجهاي نابارور بخشي از درمان ناباروري  لذا توجه به نيازهاي

ناباروري ، پزشک بايد تنش حاصل از درمان ناباروري را تشخيص دهد و يک مشاور ييا روانپزشيک را در مراقبيت از زوج    

.گزارشاو اندکي مبني بر افزايش ميزان حاملگي با کاهش تنش وجود دارد و فايده اصلي اين روش حفتظ   نابارور سهيم سازد

همچنين استرس هاي روحي و رواني مي توانتد منجتر بته     زوجي است که مي خواهند خانواده اي را به وجود آورند . سالمتي

 ناباروري شود.

 علل ناباروري

مشکالو لولته اي و   ودرصد  01به ميزان اختالل عملکرد تخمک گذاري )   عوامل زنانهناباروري عبارتند از : ترين علل اصلي 

درصد( . ميزان شيوح هريک از اين علل به درجاتي براستاس ستن    41-11) عوامل مردانهو ( درصد  11-41به ميزان صفاقي 

ميتزان  در حاليکته   اختالل عملکرد تخمک گذاري در زوجهاي جوان شايعتر از زوجهاي مسن استمتغيير است بطور مثال 

دون توجيه تا حدودي در زوجهاي مسن تر شيايعتر  عوامل مردانه و ناباروري بشيوح عوامل لوله اي و صفاقي مشابه استت و  

 هستند . 

 چه زماني بايد ارزيابي رسمي ناباروري شروع شود ؟ 

بلکه باروري آنها صرفاً کاهش پيدا کرده است و بسياري از آنان در نهايت بتدون هتيچ    در مجموح اکثر زوجها واقعاً نازا نيستند

گونه مداخلة درماني حامله مي شوند . ميزان عالج خودبخود ناباروري قابل توجه است و با توجه به سن زن ، مدو ناباروري ، 

سن و طول مدت ناباروري ، احتمال دستيابي به تولد با افزايش سابلة قبلي حاملگي و علت ) يا علل ( ناباروري متغير است . 

اتفتاق متي افتنتد و     اول ستال  1. بيشترين تعداد حاملگيهاي خودبخود در طول زنده ، بدون مداخلة درماني کاهش مي يابد 

از  به تمام زوجهاي خواهان کسب آموزش ، صرف نظتر  .بعد از اين زمان ، پيش آگهي موفليت بدون انجام درمان ضعيف است
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توضيح دادن روند باروري بته زوجهتا    .اينکه تالش فعالي براي حامله شدن خواهند کرد يا نه ، بايد آموزشهاي  زم داده شوند

 درصيد اسيت   21قدرت باروري در هر سيکل تقريباً در ميان اين توضيحاو ، بايد اشاره شود که . هميشه کمک کننده است

تمام زوجهايي که بعد از يک يا بيش  .و بين سن و باروري ارتباط وجود داردمي کنند(  آنچه اکثر زوجها تصور بسيار کمتر از)

با وجود اين ، يک سال ناباروري را نبايتد پتيش نيتازي    . بايد ارزيابي شوند ديکي بدون محافظت حامله نشده انداز يک سال نز

ميوارد   .از موارد بايتد ارزيتابي فتوراً شتروح شتود       صرف نظر از سن و طول مدو ناباروري ، در بعضي .براي ارزيابي تللي کرد

سال ، زنان داراي قاعدگي نامنظم يا غير مکيرر ، زنيان داراي سيابقة     15زنان مسن تر از عبارتند از :  شروع فوري ارزيابي

   ( ) مشخص شده يا مشکوك عفونت لگن يا اندومتريوز و مردان داراي کيفيت ضعيف مايع مني

 ارزيابي : 

  اوليهبررسي 

و انجيام معاينيه   طبيي و خيانوادگي   اولين قدم در ارزيابي ناباروري گرفتن شرح حال کاميل    مانند ساير اختال و طبتي ، 

، متدو   قاعتدگي  مانند سن  واهد مربوط به اختالل تخمک گذاريدر گرفتن شرح حال بايد به ش .مي باشد  ينزوجفيزيکي 

چرخه قاعدگي ، سابله کاهش يا افزايش مدو زمان بين خونريزي هاي قاعدگي ، عاليم فيزيکي تخمک گذاري ماننتد ميتتل   

. اطالعاو مرتبط با عاليم تيروئيد ، ازدياد آندروژن ، تغييراو واضح وزن و گا کتوره بايد به دقتت جستتجو   دقت نمود اشمرز 

دان ها ، مانند کاهش چرخه قاعتدگي ، نتامنظمي اخيرچرخته هتاي قاعتدگي يتا وقتوح        نشانه هاي کاهش فعاليت تخم .شوند

منوره تشتديد يابنتده ، وقتوح    ديست  .اد ناباروري را مشخص سازند حمالو گرگرفتگي ممکن است يک عامل تأثيرگذار در ايج

 د . خونريزي بين قاعدگي و منوراژي ممکن است ناشي از وجود بيماري در صفاق لگني يا رحم باش

و تتا   بايد در زمان هاي معيني در طيول سييکل قاعيد گيي انجيام داد     براي ارزيابي ناباروري را  آزمايشات مورد نيازاغلب 

درمان بندرو موثر واقا مي گردد . نکته مهم تر اينکه  زمه موفليت در انجتام حتاملگي   ،  آزمايشاو مورد بررسي قرار نگيرند

 . پزشکي استهمکاري نزديک بين زوجين و تيم 

مي توان به سابله ابتال به بيماريهاي منتللته از طريتق    ناشي از اختالالت لوله هاي رحميعوامل خطر ساز ناباروري از جمله 

، بيماري التهابي لگن ، جراحي لگن ، پارگي آپانديس ، سلط عفتوني ، آنتدومتريوز و حتاملگي نابجتا      (STDs)تماس جنسي 

اشاره نمود . سابله ابتال به ليوميوم رحمي يا جراحي بر روي رحم و لوله هاي رحمي نيز ممکن استت بتر بتاروري فترد تتأثير      

منظمي حدود رحم و عدم تحرك ساختارهاي لگتن را متي تتوان    بگذارد . توده هاي لگني ، وجود ندو ريته در کولدوساك ، نا

 در معاينه لگن و شکم تشخيص داد که اين موارد نشان دهنده وجود آسيب لوله هاي رحمي يا بيماري صفاقي مي باشد . 
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، گرفتن شرح حال از شوهر بيمار نيز ضروري متي   % از موارد ناباروري به دليل ناهنجاري هاي اسپرم است11-31از آنجا که 

تناستلي ، شتيمي درمتاني يتا پرتتو       –باشد . ابتال به بيماري هاي منتلله از طريق تماس جنسي و ساير عفونت هتاي ادراري  

  .ي باشنددرماني ، ابتال به اوريون طي بزرگسالي ، سابله عمل جراحي يا تروماي بيضه و اختالل انزال ممکن است علت نابارور

مواجهه طو ني مدو با گرماي شديد ممکن است تحرك اسپرم ها را تغيير دهتد . همچنتين ستاير تماستهاي بتاللوه زيانبتار       

شغلي و محيطي علي رغم ناشايا بودن ، قابل شناسايي هستند . تمتاس بتا پرکلترواتيلن ) در صتنايا متواد خشتک شتويي (         

اکسيد و حاللهاي مخلوط ، با کاهش للتاح پتذيري همتراه استت . در آن دستته از       تولوئن ) در مشاغل رنگ آميزي ( ، اتيلن

مردان که در معر  گرماي تابشي يا فلزاو سنگين بوده اند ، اختال و مايا مني توصيف شده اند . تماس محيطي بتا علتف   

مي براي گامت هتا ، ماننتد متاده دي    کشها يا قارچ کشها ، با کاهش باروري زنان همراه بوده است . تماس با مواد شيميايي س

تتأثير بگتذارد . مصترف بعضتي داروهتا ماننتد       نيتز   بروموکلرپروپان که کشنده نماتودهاست ممکن است بر توليد استپرم هتا   

سايمتيدين و سولفاسا زين نيز با کاهش توليد اسپرم همراه بوده است . فيبروزکيستيک با فلدان دو طرفه مجاري وازادفتران  

. غيرطبيعتي بتودن وضتعيت     معاينه شوهر توسط متخصص جهت بررسي علت نابياروري ضيروري اسيت   ي باشد . همراه م

عمومي بدن ، عدم نزول بيضه ها ، ناهنجاري هاي آلت تناسلي مذکر ، کاهش اندازه و قوام بيضه ها و وجود واريکوسل ممکن 

 است علت ناباروري را روشن کند .

  آنعلل و بعضي  ناباروري مردان

 .مردان مرتبط است اطالق مي گردد مردان و آندسته از عوامل و مشکالتي که در ناباروري به مردان به ناباروري در ناباروري 

زوج هاي نابارور وجود دارد .در نتيجه بايد از متردان يتک شترح حتال و      نيمي ازامروزه مي دانيم که ناباروري مردانه درحدود 

تجزيه و تحليل اسپرم اساس کيار  معاينه فيزيکي کامل گرفته شود . وقتي که مردي بخواهد از لحاظ ناباروري درمان شتود ،  

اورولتوژي و انتدوکرينولوژي   شامل معاينتاو  در صورو لزوم ارزيابي کاملتري و در ارزيابي ناباروري مردان محسوب مي شود 

  .  نيز بايد انجام گيرد

  : ناباروري مردانبعضي از داليل 

 واريکوسل  : 

بته آن مبتتال   و حدود يک ششم مردان  استواريکوسل يا واريسي شدن عروق بيضه شايعترين بيماري مردان پس از بلوغ 

واريکوسل شيايعترين عاميل   رستد.    درصد مي 41و به  بوده. در مرداني که دچار ناباروري هستند، اين رقم با تر باشند مي

ولي در سن کمتر يا ستن   است. سن شروح بيماري معمو ً در زمان بلو  و يا بالفاصله پس از بلو  باشد ناباروري مردان مي
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ا پتس از ازدواج بتا   درد بيضه و يت  ، ها  يا عدم تلارن بيضه با  نيز ممکن است ايجاد گردد. بيمار ممکن است با شکايت بزرگي

اگر .  تشخيص داده مي شود حين معاينه در و بطور اتفاقي بوده آن، بدون عالمتشايعترين فرم ناباروري مراجعه کند. ولي 

عيوارض   .اي ايجاد کند  زم است درمان انجام گردد. درغيراينصورو احتياج به درمتاني نيستت   ، عارضه واريکوسل براي فرد

، آتروفي )کوچک شدن سايز و نرم شدن قوام بيضه( و ناباروري مي باشد. درد ناشي از واريکوسل  شامل ايجاد درد واريکوسل

تترين   ، که با فعاليت و ايستادن تشديد يافته و با استراحت بهبود مي يابد. واريکوستل شتايا   دردي با کيفت احساس سنگيني

 .گذارند ها بر توليد اسپرم اثر نمي همه واريکوسل گرچه .علت توليد کم اسپرم و کاهش کيفيت آن است

 اليگو اسپرمي : 

. بعنوان نمونه فردي با تعداد زير اطالق مي شود اليگواسپرمياندك باشد  )تعداد اسپرم( در مني غلظت اسپرم  به حالتي که

اليگواسپرمي تللي مي شود. تعداد کم اسپرم در مني مي تواند به د يتل مختلفتي    ، ميلي ليتر مني يک ميليون اسپرم در 11

اليگواستپرمي بايتد    تشخيص داده مي شود. در موردبا يک تست ساده مني  باشد. اليگواسپرمي موقتي و يا دائمي به صوروو 

قابل اطمينان و قطعي براي اين مورد وجود ندارد. دستيابي به يک بتارداري   دارويي خاطر نشان کرد که در حال حاضر درمان

از روش طبيعي به دليل تعداد کم اسپرم براي اين دسته از بيماران بعنوان يک معضل به حساب متي آيتد ولتي غيتر ممکتن      

 نيست. 

 آزواسپرمي : 

باروري و يتا   بسيار کم . اين حالت اغلب با شانسدر مني باشد يک فرد فاقد اسپرمگردد که  به حالتي اطالق مي يآزواسپرم

از متوارد   11از جمعيت مردان را تحت تاثير قرار مي دهتد و ممکتن استت دليتل %     0حتي عليمي همراه است. آزواسپرمي %

 :تلسيم شود سه نوع اصليباشد. آزواسپرمي ممکن است به  مردان مشاهده شده در ناباروري

مشتخص متي    و دستگاه تناسيلي طبيعيي   تحريک ناکافي بيضه هاي طبيعيبا  است که حالتي :آزواسپرمي پيش بيضه اي

آزواستپرمي   .و تحريک ناکافي بيضه ها جهت توليتد استپرم متي باشتد     FSH شود. اين حالت به دليل سطوح اندك هورمون

  .از انواح آزواسپرمي ها مشاهده مي شود درصد 2در  پيش بيضه اي

کال وجود ندارند و توليد اسپرم بيه شيدت تحيت     بيضه ها غيرطبيعي، آتروفيک و يادر اين شترايط   :آزواسپرمي بيضه اي

. از مهمترين عواملي که سبب آزواسپرمي بيضه اي مي شوند مي توان بته د يتل   تاثير قرار مي گيرد يا کامال انجام نمي شود

ستندروم ستلول سترتولي     ،  خي از موارد نهان بيضتگي بر ر ، نظير سندرم کالين فلت  مادرزادي شامل عوامل ژنتيکي مشخص

  اشاره کرد .همچنين به مواردي نظير عفونت )التهاب بيضه(، جراحي )تروما، سرطان(، پرتوتابي و يا عوامل ديگر و  تنها
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 10تتا   7شترايطي کته    اسپرم توليد مي شود ولي انزال نمي شيود، در آزواسپرمي پس بيضه اي  :آزواسپرمي پس بيضه اي

بوجود آمدن اين حالت شامل انسداد فيزيکي دستگاه توليتد مثلتي    اليلدمهمترين انواح آزواسپرمي را شامل مي شود. درصد 

هم مي تواند به علت وازکتومي بته عنتوان يکتي از راههتاي پيشتگيري از آبستتني        معمول ترين دليلپس از بيضه مي باشد. 

بدليل عفونتت هتا باشتد. در آزواستپرمي پتس بيضته اي        و يا دها ممکن است مادرزاديباشد. البته دليل برخي ديگر از انسدا

در ايتن نتوح از آزواستپرمي    .اختال و انزالي شامل انزال برگشت دهنده و يا حتي عدم انزال ممکن است وجود داشتته باشتد   

 .اسپرم توليد مي شود ولي بد يل ذکر شده خارج نمي گردد

 آاسپرمي : 

فلدان اسپرم در مني اشتباه گرفته شود. بطتور طبيعتي    يا اطالق مي شود و نبايد با آزواسپرمي فقدان کامل مني به آاسپرمي

ورود منتي بته داختل مثانته     يتا   آاسپرمي مربوط به انزال برگشت دهنده  اين حالت منجر به ناباروري مي شود. يکي از د يل

مي تواند به دليل مصرف زيتاد دارو يتا جراحتي پروستتاو باشتد. از       حالتبجاي خروج از ميزراه در زمان انزال مي باشد. اين 

يا حجتم   د يل آن مي توان به فلدان کامل از مهمترين اشاره کرد که  انسداد مجاري انزالي ديگر د يل آاسپرمي مي توان به

   .مي باشد اشاره کرد پروستاو در مجاري انزالي غدد مني )اليگواسپرمي( که مني تنها شامل ترشحاو بسيار اندك

  مشکالت پزشکي و وراثتي: 

ممکن است انزال رو بته علتب روي دهتد . وجتود      ديابت ، بعضي اختالالت عصبي و پس از جراحي لگندر بيماران مبتال به 

استت بته   اسپرم در مثانه را مي توان با آزمايش نمونه ادرار پس از انزال تشخيص داد . مردان مبتال به فيبروزکيستيک ممکن 

بتا ابتتال بته     Yطور مادرزادي دچار فلتدان دوطرفته وازودفتران باشتند . وقتوح جهتش هتاي حتذفي کوچتک در کرومتوزوم           

بته صتورو استتاندارد در بررستي      Yاوليگواسپرمي همراه مي باشد . آزمايش از نظر وجود جهش هتاي حتذفي در کرومتوزوم    

ه شود که احتمال انتلال اين وضعيت وراثتتي بته فرزنتدان پستر در نتيجته      باليني به کار نمي رود اما به مردان بايد اطالح داد

به تمام مردان دچار اوليگواسپرمي شديد يا آزواسيپرمي غيرانسيدادي   استفاده از روش هاي درماني جديد تر وجود دارد . 

 مي توان آزمايشات ژنتيکي غربالگري را پيشنهاد نمود .

 ارزيابي فاکتور مردانه

روز پيس از آخيرين    2 – 3نمونيه اسيپرم    تجزيه و تحليل اسپرم يکي از اولين مراحل ارزيابي زوج هاي نابارور ، مي باشتد.  

. پس از جما آوري اسپرم  حجم، تعداد اسپرم موجود ، تعداد اسپرم متحرك ، و درصتد   فعاليت جنسي جمع آوري مي شود

ميلي ليتر اسپرم  1 – 1ن اسپرموگرام در تجزيه و تحليل آن شامل حجم اسپرم طبيعي تعيين مي گردند . مالك طبيعي بود
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، % و با استتفاده از مالکهتاي بستيار دقيتق ستاختاري      11ميليون اسپرم در ميلي ليتر . تحرك بيشتر از  11. تعداد بيشتر از 

  .% اسپرم ها ساختار طبيعي داشته باشند2بيشتر از 

  آن علل و بعضي   ناباروري در زنان

 دالييل دسته از عوامل و مشکالتي که در ناباروري به زنان مرتبط است اطتالق متي گتردد و متي توانتد       آنبه ناباروري زنان 

  :مختلفي داشته باشد همانند

 نقص عملکرد تخمداني 

. اين حالت ممکن است بدليل نلص در عملکرد غده هايپوتا موس و شايعترين علت ناباروري زنان نقص تخمک گذاري است

استرس، تروما، تغييرات در وزن بدن، بي اشيتهايي ييا اخيتالالت در غيذا     در نتيجه اختالل در تحريک غده هيپوفيز باشد. 

 و LH مشکالتيباشند. زنان با چنين  خوردن و فعاليت ورزشي زياد ممکن است فاکتورهايي در توسعه عدم تخمک گذاري

FSH فاکتورهاي انتدوکرين )شتامل بيمتاري تيروئيتد،      .کافي را جهت تحريک بلو  فوليکول ها در تخمدان توليد نمي کنند

ديابت، هايپرپرو کتنمي ، توليد فراوان آندروژن آدرنال( و بيماري کبدي در عملکردهاي هيپوتا موسي يا هيپوفيزي اختتالل  

ممکن است از رشد فوليکول ها، تخمک گذاري يا بلاء کورپوس لوتئوم )کته بتراي بلتاء آبستتني     ايجاد مي کند که در نتيجه 

 .ضروري است( جلوگيري کند. اين اختال و اندوکرين و عدم تعادل ها نياز به اصالح و کنترل دارند

 سندرم تخمدان پلي کيستيک  (PCOS) 

منجر به هايپرانسولينميي  مقاومت به انسولين% جمعيت زنان رخ مي دهد. به نظر مي رسد 01تا  1اختاللي است که در 

سندرم  شده که تخمدانها را به توليد آندروژن بيشتر تحريک مي کند و باعث ايجاد اين سندرم مي شود. زناني که مبتال به

چاقي، هايپرپروالکتنمي، زير را داشته باشند؛  عاليممه يا برخي از هستند ممکن است ه (PCOS) تخمدان پلي کيستيک

کيست هاي تخمداني، نامنظم شدن قاعدگي، عاليم هايپرآندروژنيسم )آکنه، آلوپسيا، پرومويي(، هايپرکلسترومي، 

راق آميز و زناني که وزن اضافه شان در ناحيه کمر توزيا شده است نشانه هاي اغ و ناباروري.  LH/FSHافزايش نسبت

خطر بيشتري براي سقط و تحمل مشکالت نيز در  PCOS را دارند. زنان باردار مبتال به PCOS درجه اي از عاليم

  .قرار دارند بارداري

 علل لوله اي/اندومتريال : 
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 .دداشتته باشت  يتواره انتدومتريال نلتش    نيز ممکن است در ايجاد ناباروري با ايجاد آسيب در لوله هتا و د  بيماري التهابي لگن

حالتي است که با حضور بافت اندومتريال اکتوپيک مشخص مي شود و ممکن استت تتاثيري بتر جنبته هتاي       اندومتريوزيس

  .و  نه گزيني تخمک بارور داشته باشد مکانيکي تخمک گذاري، برداشت اووسيت، انتلال توسط لوله فالو

 العلل سرويک : 

که براي عبور اسپرم بته رحتم ضتروري استت ايجتاد شتود.        در کيفيت و کميت موکوستغيير ناباروري سرويکال مي تواند با 

از  پروسه هاي جراحي سيرويکس ممکن است بر کيفيت موکوس تاثير داشته باشد. همينطور  عفونت هايي مانند کاليميديا

 .يکس شوندقبيل فرسايش ليزري يا سرما درماني ممکن است باعث تخريب غده هاي ترشح کننده موکوس در سرو

 بيماريهاي مقاربتي : 

د. عفونت هاي ملاربتي اغلب نشانه هاي ند يل عمده ناباروري محسوب مي شو از منتلل شونده از طريق ملاربت يعفونت ها

 از دست رفتن زمان مناسب جهت اقدامات پيشگيرانه و درمياني مناسيب  اندکي از خود بروز مي دهند که اين امر منجر به 

 .مي گردد

 نقايص فاز لوتئال  : 

پروژسترون نامناسيب  ناتواني برخي زنان در نگه داري مرحله ابتدايي بارداري ممکن است ناشي از نلص فاز لوتئال مرتبط با 

   .باشد و ناکافي

 افزايش پروالکتين  : 

شود. اين افزايش اغلتب توستط تومتور     کاهش تخمک گذاريافزايش غير طبيعي ميزان هورمون پرو کتين مي تواند موجب 

شتير   غيتر از دوران پستان مادر دردرتوليد شير  باهيپرپرو  کتينمي   .خوش خيم واقا در قاعده غده هيپوفيز انجام مي گيرد

براي رفا اين مشکل مصرف داروي بروموکريپتين موفليت آميز بوده و در بعضي موارد نادر غده  . دهي نيز مشخص مي شود

  .برداشته شودبايد 

 زنانه : ارزيابي فاکتور 

 و تخمک گذاري ارزيابي تخمک ها  : 

تخمک ها ، روشهاي مختلفي وجود دارند ، که اغلب به ))ذخيره ستازي تخمتک ((    "کيفيت "براي ارزيابي تخمک گذاري و  

تخمک آنهيا رونيد نزوليي را    با افزايش سن زنان ، هم تعداد و هم کيفيت مربوط مي شود . اين موضوح ثابت شده است که 

  .به اين کاهش کيفيت )) کاهش ذخيره سازي تخمک (( مي گويند آغاز مي نمايد .
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 آزمايشات روز سوم سيکل 

مخصوصتا در روز ستوم ستيکل قاعتدگي در پتيش بينتي شتانس         و استراديول  LH ,FSHميزان هورمونهايسنجش  

  .موثر مي باشد و جزئياو ديگري را نيز ارائه نمايدمورد نياز داروهاي تحريک تخمک گذاري دوز آبستني و 

 نمودار دماي پايه بدن  نمودار ( BBT )  : 

بعد از توليد هر تخمک. تخمدان پروژسترون توليد مي کند . يعني هورموني طبيعي که در صتورو حتاملگي از آن محافظتت    

و انتدازه گيتري درجته حترارو بتدن در صتبح زود يکتي از         . پروژسترون ميانگين دماي بدن را افزايش مي دهيد مي کنتد  

دماي بدن بيمتاران بتا توجته بته      . روشهايي است که بيماران براي کنترل تخمک گذاري مي توانند مورد استفاده قرار دهند

صتورو  بته ايتن   د. الگوي تخمک گذاري سيکل ماهانه هر روز صبح قبل از برخاستن از رختخواب اندازه گيري و ثبت مي گرد

 ، و درجه سانتيگراد در نوسيان بيوده   16زير قاعدگي (  0 –04) عمو ما روزهاي  دماي بدن قبل از تخمک گذاريکه  است

  .افزايش پيدا مي کنددرجه  1/ 1 - 0درجه حرارو بدن فرد به ميزان  (يا بعد از آن 01) يعني در روز پس از تخمک گذاري 

حتاکي از تخمتک   ، ابد که اين افتزايش دمتاي بتدن    ي ي گراد تا قاعدگي بعدي ادامه ميدرجه سانت 12اين نوسان در با تر از 

نمودار با بودن درجه حرارو بدن در نيمه دوم سيکل قاعدگي ثابت مي کند تخمک گذاري اتفاق افتتاده استت.   .گذاري است

  . قاعدگي افزايش يافته نشان دهدسيکل بدون تخمک گذاري نمي تواند به صورو پيوسته دماي بدن را در نيمه دوم سيکل 

 اندازه گيري" LH "  ادرار : 

روش ديگر کنترل تخمک گذاري روش استفاده از کيت پيش بيني کننده قاعدگي است که ملتدار هورمتون تبتديل کننتده      

روز در  1يتا   4را قبل از تخمک گذاري در ادرار اندازه گيري مي کند. اين آزمايش بته متدو   ( LH )  فوليکول به جسم زرد

قبتل از تخمتک گتذاري محستوب متي        " LH "سيکل انجام مي شود و زمان افزايش 00ميان سيکل قاعدگي از حدود روز 

ايين پييش   در ادرار افزايش پيدا مي کند، در رنگ آزمايش تغيير ايجاد مي گتردد .   " LH " شود. زماني که غلظت هورمون

  .ز لحاظ زمان انتقال اسپرم و مقاربت از اهميت بسزايي برخوردار استبيني قبل از تخمک گذاري انجام مي گيرد و ا

 بررسي موکوس دهانه رحم : 

در حوالي تخمک گذاري موکوس از دهانه رحم ترشح مي شود . اين موکوس دهانه رحم به دليل اينکه زمينه را بتراي انتلتال   

غالبيا بيا اسيتفاده از ييک     بررسي ترشحاو دهانته رحتم    . اسپرم از واژن به درون رحم فراهم مي نمايد بسيار اهميت دارد

  انجام مي گيرد و کميت و کيفيت ترشحاو دهانه رحم مورد ارزيابي قرار مي گيرند اسپکولوم در حدود زمان تخمک گذاري

 آزمايش پس از مقاربت : 
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ساعت پس از  3-32اين آزمتايش   به اين ترتيب که .آزمايش پس از ملاربت کامال شبيه بررسي ترشحاو دهانه رحم مي باشد

صورو مي پذيرد. اين بررسي نه تنهتا اطالعتاتي را در متورد کيفيتت و کميتت       انجام مقاربت در حدود زمان تخمک گذاري

 .فراهم مي آ وردارزيابي کاملي از ميزان غلظت اسپرم پس از ترکيب با مخاط دهانه رحم  مخاط موجود ارائه مي نمايد، بلکه

 وگرامهيستروسالپينگ : 

محسوب متي   براي ارزيابي شکل داخلي دهانه رحم، حفره رحم و لوله هاي فالوپروشي  ( HSG ) هيستروساليپنگو گرام

ايتن  . شود که آيا رحم شکل طبيعي دارد و آيا لوله هاي فالوپ باز و طبيعي هستند يا خيرمي اين آزمايش مشخص  در شود.

داخل رحم انجام مي شود که اين مايا در راديوگرافي نمايان متي شتود . زمتاني     آزمايش با تزريق ملدار کمي مايا حاجب به

که اين مايا به داخل رحم تزريق گرديد، راديو گرافي ها انجام مي گيرند تا جريان مايعي که نشان دهنده شکل رحتم و لولته   

با انجتام آن اطالعتاو اوليته بدستت متي       دقيله زمان داشته و 1-1هاي فالوپ است، قابل مشاهده گردد. اين آزمايش نياز به 

اين بررسي غالبا در اوايل سيکل قاعدگي يعني پس از پايان خونريزي و قبل از تخمک گذاري انجام متي گيترد. بهتترين    .آيند

  .زمان يک يا دو روز بعد از پاك شدن مي باشد

 اولترا سونوگرافي به روش ترانس واژينال : 

ه راديوگرافي است بجز اينکه تصاوير بجاي اشعه با جذب امواج صوتي تهيه مي شوند. بيمتاران  دستگاه اولتراسوند مانند دستگا

مي توانند تعداد زيادي معايناو اولتراسوند را بدون هيچگونه عوار  بيماري زائي انجتام بدهنتد. درکتل، معاينته اولتراستوند      

اولتراستوند بتراي    .مثانه پتر باشتد  روش ترانس واژينال (  ) بهبدون درد مي باشد و نيازي نيست که براي انجام اين معايناو 

متورد   مشاهده و معاينه رحم، تخمدانها و فوليکول هاي رشد کرده در تخمدان ها، رشد جنين و ساير انيدام هياي داخليي   

رحتم و  استفاده قرار مي گيرد. در پيگيري سيکلهايي که داروهاي محرك تخمک گذاري تزريق شده باشند، کنترل و مشاهده 

تخمدان ها از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد. تعداد و ميزان رشد فوليکولها براي کمک بته تعيتين دوز مناستب دارو بايتد     

 .مورد ارزيابي قرار گيرد به ويژه وقتي که تخمدانها وادار به تخمک گذاري شده يا براي اهداء تخمک برنامه ريزي شده است

سونوگرافي ترانس واژينال به همراه پر کردن حفره رحم با سيرم اسيتريل کيه    ترکيبي استت از   هيدرو سونو گرافيروش  

نتايج بدست آمده شبيه نتايجي  . استفاده مي شود براي بررسي حفره رحم و تشخيص پوليپ ها ، چسبندگي ها و يا فيبروم

  . يا هيستروسالپنگو گرافي بدست آمده استو است که از طريق هيستروسکوپي 

 ارزيابي چسبندگي يا آندومتريوز الپاراسکوپي : 

از طريق  پاراستکوپي متي    مشاهده وضعيت بيروني رحم، لوله هاي فالوپ و تخمداندر ارزيابي علت ناباروري گاهي نياز به  

د موجتب  باشد. اين ارزيابي شامل مشاهده چسبندگي يا عدم چسبندگي ، آندومتريوزو اختال و ديگري مي شود که مي توانن
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يک وسيله تلسکوپي کوچتک از طريتق يتک     .ناباروري گردند. اين عمل در بيمارستان و تحت بيهوشي عمومي انجام مي شود

بريدگي کوچک در زير ناف در درون حفره شکم قرار داده مي شود. سپس پزشک مي تواند اندامهاي توليدمثل را در طي ايتن  

فرآيند مورد بررسي قرار دهد. چنانچه بيمار چسبندگي يا آندومتريوز داشته باشد در زمان انجام عمل قابتل درمتان هستتند .    

ساعت از بيمارستان مرخص متي   1-4مل جراحي کمتر از يک ساعت وقت مي گيرد و تعداد زيادي از بيماران در عر  کل ع

 . شوند

 نمونه برداري از آندومتر: 

مشخص نمودن ميزان رشد آنيدومتر پيس از   نمونه برداري از آندومتر در مرحله آخر سيکل قاعدگي انجام مي گيرد و بتراي  

دقيله به طتول متي انجامتد .     1تا 1اين آزمايش در کلينيک انجام مي گيرد و انجام آن غالبا  .يردصورو مي گ تخمک گذاري

برداشتن ملدار کمي از جداره رحم انجتام متي گيترد . پتس از      نمونه برداري از آندومتر با قرار دادن يک ابزار در حفره رحم و

 "شتبه قاعتدگي  "روز بعد از آن داشته باشند . انلباضاو دردناك  0-1نمونه برداري ، بيماران بايد انتظار چند لکه خوني را در 

شتود کته بيمتاران داروهتاي معمتولي ختود را بتراي         روز نمونه برداري و گاهي يک روز پس از آن رخ مي دهد . توصيه متي 

عتد نبايتد ملاربتت    انلباضاو دردناك قاعدگي مصرف نموده و مايعاو بيشتري بنوشند. به بيماران توصيه مي شود تا سه روز ب

 . نمايند

 :  ناباروري بدون علت قابل توجيه

زوجهاي دچار ناباروري مشخص نمي باشد . بعلت نامشخص ماندن علت ناباروري ، ايتن وضتعيت    %25تا  35علت ناباروري در 

غالباً باعث ناراحتي شديد بيمار مي شود . خبر خوب براي اين افراد اين است که روشهاي درمان جديد شتانس بتارداري ايتن    

اي جتوان ، ختودداري از درمتان استت . تلريبتاً      زوجها را بطور قابل توجهي افزايش داده است . يک روش برخورد براي زوجه

سال بچه دار مي شتوند هرچنتد    1آنها طي درصد  11تا  71سال و  1نيمي از زوجهايي که طي يکسال بارور نشده اند ، طي 

استت و ايتن امتر ، بخصتوص در متورد       جهت بارداريفايده اصلي درمان ناباروري بدون علت موجه کاهش مدو زمان انتظار 

 سال است ، حائز اهميت مي باشد .  11ي که سن زن بيش از زوجهاي

 : بر باروري  روش زندگي و عوامل محيطيتاثير 

.  اکثر افراد  عالقته دارنتد شخصتاً هرکتاري را کته احتمتال        سبک زندگي و سابقه اجتماعي افراد بر ناباروري موثر مي باشد

 حاملگي موفليت آميز آنان را به حداکثر مي رساند ، ياد بگيرند .

 مصرف سو  مواد استعمال دخانيات /  : 
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يکي از مسايلي که زوجها مي توانند کنترل خاصي بر آن داشته باشند ، سوءمصرف مواد است . کشيدن سيگار ، مصرف الکتل  

 . دخانياو مهمترين مادۀ مورد سوءمصرف است . اين ماده  اثرات نامطلوبي بر باروري هر دو جنس داردو داروهاي غيرمجاز ، 

مه بستگي به شدو و مدو زماني دارد که شخص از دخانياو استتفاده متي کنتد.    ميزان صد .براي تخمدان ها مضر مي باشد 

نيکوتين و مواد شيميايي ديگر که در توانايي بدن در توليد استروژن )هورموني که در تنظيم تشکيل فوليکتول هتا و تخمتک    

سيلول هياي   مي شوند کته   سببمي شوند ،  يائسگي زودرسو عالوه بر آنکه منجر به گذاري نلش دارد( مداخله مي کنند 

تيرك سييگار   . البته بعضي از صدماو غيرقابل اجتناب مي باشند، امتا  تخمک نسبت به ناهنجاريهاي ژنتيکي مستعد باشند

بخشتد.   پزشکان معتلدند که ترك سيگار توان توليد مثلتي متردان را بهبتود متي     . مي تواند از صدمات بيشتر جلوگيري کند

  بطوريکته د. دهت  کتاهش متي  در متردان  هتا را   ، ملدار استپرم  دهد که سيگار عالوه بر تمام مضراتي که دارد مطالعاو نشان مي

پزشکان معتلدند که ترك سيگار تتوان   . .باشد غيرسيگاري ميدرصد کمتر از مردان  22مقدار اسپرم افراد سيگاري حدود 

بيشتر زوجها در مورد آن دسته از آثار جانبي که سيگار کشيدن مي تواند بتر بتاروري و    بخشد. توليد مثلي مردان را بهبود مي

م پيامد حاملگي اعمال کند ، آگاهي دارند . انگيزش زوجها براي به حداکثر رساندن احتمال باروري ، فرصتتي طاليتي را فتراه   

مي کند تا به زوجهاي سيگاري آموزش داده شود و راهکاري براي قطا مصرف سيگار ارايه گتردد . شتواهد روزافزونتي وجتود     

دارد که نشان مي دهند ميزان باروري در زنان و مردان سيگاري کمتر است . در اين افراد ، ميتزان شتيوح نابتاروري بيشتتر و     

. همچنين به نظر مي  شدن در زنان سيگاري بيشتر از زنان غيرسيگاري است مدت زمان حاملهقدرو باروري کمتر است و 

رسد که اثر تماس با دود سيگار بر باروري فلط اندکي کمتر از مصرف مستليم خود سيگار توسط هر يتک از زوجتين استت .    

يش ستطح هورمتون استتروژن    رساند. الکل به علت اثر گذاشتن روي کبد باعث افتزا  الکل نيز به توان جنسي مردانه آسيب مي

 .)هورمون زنانه( در بدن شده و کاهش توان توليد مثلي را به دنبال دارد

 سن : 

بياروري  ممکن است منجر به توسعه ناباروري شود.  ،  ها تغييراو وابسته به سن از قبيل کاهش ذخيره تخمک ها در تخمدان

سالگي تسريا مي گردد. در  11و سرعت کاهش باروري پس از سن  سالگي شروع به کاهش مي کند 27در زنان پس از سن 

ستالگي دارد و ايتن ميتزان در     11% از ذخيره تخمداني خود را در سن 01ارتباط با ذخيره تخمدان از حيث تخمک، يک زن 

 11-11ايتن قابليتت تتا حتدود     .  ساله ديده ميي شيود   21-23اوج باروري در زنان  .% کاهش مي يابد1سالگي به  41سن 

ستالگي   41طوري کته بعتد از   ب .ر پيشرونده کاهش پيدا مي کند سالگي به ميزان نسبتاً اندکي کاهش مي يابد و سپس به طو

ميزان باروري به ازا  هر چرخه تخمک گذاري بطور واضح با افزايش سين کياهش ميي     .سرعت اين کاهش بيشتر مي شود 

ستال پتيش از يائستگي     01تتا   01که احتما ً اين امر از اواسط دهه سوم زندگي آغاز مي شود . خطر نابتاروري حتداقل    يابد
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.  بيشيتر اسيت  خطر وقوع سقط خودبخودي و ناهنجاري کروموزومي در بارداريهاي اين سنين افزايش مي يابد . همچنين 

يائسگي انتظار دارند از لحاظ باروري طبيعي باشتند و هنگتامي کته در    متأسفانه بسياري از زنان تا مدو کوتاهي قبل از وقوح 

افزايش سن آثتار نتامطلوبي بتر     بطور طبيعي سالها قبل از وقوح يائسگي رخ داده است ، متعجب مي شوند . يمي يابند نابارو

 کمتر از زنان است .  آن بر مردان دارد ، اما اثر نيز عملکرد توليدمثلي مردان 

مراقبين بهداشتتي بتا توضتيح    ين بهداشتي براي جلوگيري از بروز چنين وضعيتي چه کار مي توانند انجام دهند ؟ اما مراقب

دادن اثراو افزايش سن بر باروري طبيعي براي کساني که براي استفاده از روشهاي جلوگيري از بارداري مراجعه متي کننتد ،   

يار اين افراد قرار دهند . اگرچه بسياري از زوجها و زنتان تتا زمتاني کته     مي توانند اطالعاو مفيدي براي اتخاذ تصميم در اخت

سبک زندگيشان اجازه مراقبت از کودك را بدهد ، بارداري را به تأخير مي اندازند ، اما آگاهي از اثراو افزايش سن بر بتاروري  

بگيرد ، ارائه اطالعاو در مورد زمان آميزش  از ارزش بسزايي برخوردار است . در صورتي که زني با سن با  تصميم به بارداري

جنسي طي چرخه تخمک گذاري ارزشمند مي باشد . در صورتي که در سابله يا معاينه بتاليني فترد يتک علتت بتاللوه بتراي       

، مي توان بالفاصله بررسي آن را آغاز نمتود . اگتر زوجتي پتس از      STDناباروري يافت شود ، مثالً نامنظمي قاعدگي يا سابله 

سال باشد ، بررسي پايه اي جدي تر را مي توان طي يک تا دو ماه انجتام داد تتا    11شش ماه باردار نشدند و سن زن بيش از 

ي ، شيانس دسيتيابي بيه    با ارائه اطالعات به بيماران و بررسي و درمان عليل نابيارور    .علت ناباروري سريعاً مشخص شود 

 خانواده مطلوب براي بيماران به حداکثر مي رسد .   

 وزن بدن و اختالالت تغذيه اي  : 

% از داليل تمام ناباروري ها بدليل وزن اندك يا اضافه وزن زنيان ميي   32 متخصصين علوم ناباروري بر اين عليده هستند که

، چتاق در نظتر    11بيشتر از  BMIزنان داراي  شود وتعريف مي  11اضافه وزن  به صورو شاخص تودۀ بدني بيشتر از . باشد

توليتد   باعتث استروژن توليد مي کنند. چربي زياد بدن ، سلول هاي چربي، عالوه بر اندام هاي اوليه جنسي .  گرفته مي شوند

لوگيري از باردار شدن را در پي خواهد داشتت. از طرفتي چربتي انتدك     بيش از حد آندروژن ها مي شود که واکنش بدن و ج

دگي مي شود. در مجموح هم زنان با کمبود وزن و هم زنان بتا  عبدن نيز منجر به توليد ناکافي استروژن و اختالل در سيکل قا

 زه کتافي نمتي باشتد   آن رخ نمتي دهتد و يتا بته انتدا      در اضافه وزن داراي سيکل هاي نامنظم مي باشند که تخمک گتذاري 

از هيپوتاالموس و گنادوتروپين از هيپوفيز ، در زنان دچار اضافه وزن ، چاقي و  GNRHاختالالت مربوط به ترشح همچنين 

  ( نسبتاً شايع هستند . 37کمتر از  BMIکمبود وزن ) 

کربوهيدرات و پروتئين فيراوان دارنيد   غذاهايي که چربي کم داشته و بطور مثال موثر است. باروري مناسب نيز در تغذيه   

اگرچه تغيير در رژيم غذايي معمول بتراي زوج   .شوند همراه با سبزيجات وغالت، موجب تقويت توان توليد مثلي مردان مي
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ميکروگرم اسيدفوليک مصرف کننتد   411هاي نابارور فايده اي ندارد ، اما ضروري است از ابتداي باروري ، زنان روزانه حداقل 

ايتن   .دهتد  توان توليد مثلي مردان را افتزايش متي  "ث "پزشکان در يک ملاله جديد تاکيد کردند مصرف ويتامين  چنين هم

ها )سلول هتاي جنستي مردانته( و     تواند موجب کاهش تعداد اسپرم در بدن مي "ث"متخصصان تاکيد کردند کمبود ويتامين 

 .نيز کاهش سرعت حرکت آنها شود که نتيجه آن کاهش توان توليد مثلي در مردان است

ورزش بيش از حتد ممکتن   اما  استو زنان ورزش به همراه تغذيه سالم، فاکتور تضمين کننده سالمتي در مردان طور کلي ب

 ذاري و توليد اسپرم داشته باشد .زيانباري بر تخمک گ است اثراو

 برناباروري  ثرؤامواج بيسيم و پارازيت هاي ماهواره و آلودگي هوا عوامل م 

اين در حالي استت کته استتفاده از ايتن گونته وستايل موجتب         .کنند ها براي رفاه بيشتر از وسايل بي سيم استفاده مي انسان

امواج الکترومغناطيس قرار بگيرند که يکي از عوار  آن تتاثير منفتي بتر بتاروري و توليتدمثل       اندها در مي شود که انسان مي

هتا را تحتت تتاثير     حتي زماني که سشوار خاموش و دو شاخه آن در پريز برق است امواج الکترومغناطيسي دارد و انسان .است

عاملي براي کتاهش   همچنين امواج الکترومغناطيسي ناشي از بيسيم و پارازيت هاي ماهواره اي و وسايل خانگي .دهد قرار مي

 ،   استباروري مردان 

  گنادوتوکسينها : 

افزايش خفيف دماي اسکروتوم مي تواند اثر سوئي بر اسپرماتوژنز بگذارد و ناخوشيهاي تب زا مي توانند سبب کاهش  گرما :

منابع محيطي گرمازا مانند لباسهاي زيرتنگ ، قابل توجه اما گذرايي در تعداد و تحرك اسپرمها شوند . بر اساس تئوري ، 

شستن به مدت طوالني هستند ) مانند رانندگي در مسافتهاي طوالني ( وانها و چشمه هاي داغ و شغلهايي که نيازمند ن

 اما تا به حال هيچ کدام از اين موارد در مطالعاو باليني به اثباو نرسيده اند . .  ممکن است باروري را کاهش دهند

عوارض ناشي از مصرف با اينکه آثار نامطلوب اکثر داروها پس از پايان مصرف آنها برگشت پذير است ،  : مصرف دارو

مانند سايمتدين ، اسپيرونو کتون ، نيتروفورانها  . بعضي داروها استروئيدهاي آنابوليک ممکن است طوالني مدت يا دائمي باشند

در صورو نياز  .، سولفاسا زين ، اريترومايسين ، تتراسيکلينها و داروهاي شيمي درماني ، داراي آثار گنادوتوکسيک هستند 

سولفامتوکسازول داروهاي نسبتاً بي خطري وتري متوپريم   ،سفالوسپورينها ، پني سيلينها ، کينولونها  :بيوتيک  به آنتي

 باشند. مي

شوند  ها جذب بدن مي درصد آن 11تا  11از طريق پوست يا تنفس وارد بدن شده و حدود در هوا ذراو معلق  : آلودگي هوا

 .کند دو برابر افزايش پيدا مي که با مصرف سيگار، ميزان ناباروري تا
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هزار نوح آ ينده شيميايي وجود دارد که چون قابليت جذب به طبيعت را  11بيش از  تماس با آالينده هاي شيميايي :

ها از جمله موادي هستند که از طريق چرخه زندگي به طور مستليم يا غير  آفت کش .مانند ندارند در محيط زندگي باقي مي

يا  PCB-153  يابند شوند و به خون و سيستم ژنتيک انسان راه مي مستليم به صورو يک هورمون مجازي وارد بدن مي

بر اساس   .ها وجود دارد سرم ، برخي مواد خوراکي و حتي ظروف اي است که در ظروف آب معدني پلي کربناو بي فنيل ماده

، در خون و جدار تخمک زناني که للاح آزمايشگاهي  اند سال پژوهشگران اين دانشگاه انجام داده 01اي که طي  نتايج مطالعه

درصد از زناني که اين سموم در خون آنها ديده  40مشاهده شده است. در واقا  PCB-153 ، سم روي آنها صورو گرفته

 .دهند نه گزيني را از دست ميشود شانس   مي

 روشهاي درمان ناباروري 

 که بعضي از آنها عبارتند از : نابارور روشهاي درماني مختلفي پيشنهاد مي گردد زوجبه هر 

 تلقيح اسپرم در داخل رحم (IUI)  

 م لقاح خارج از رح IVF)  (  

  تزريق اسپرم به داخل سيتوپالسم ( تخمک ICSI) 

 : ساير مالحظات

ترين جنبه هاي درمان بيماران مبتال به ناباروري عبارو است از روند تصميم گيري در مورد زمان قطتا درمتان .   از مهم يکي

بيمار بايد آگاهي دقيق راجع به مييزان تقريبيي موفقييت و    به اين مسئلة مهم بايد در اوايل درمان ناباروري پرداخته شود . 

. اين نلطه پايان سبب ايجاد چارچوب زماني در ذهن بيمتار  رماني به دست آورد انتظارات منطقي در مورد تمام روش هاي د

مي گردد که طي آن تصميم گيري پزشکي و شخصي توسط بيمار امکان پذير است . يکي از روش هاي ممکن براي بستياري  

درمتان نابتاروري و    از زوج ها عبارو استت از فرزندخوانتدگي . بستياري از بيمتاران ممکتن استت خواهتان تجربته همزمتان         

فرزندخواندگي باشند . انتخاب هر يک از روندها ، تصميم گيري بسيار دشواري است کته ممکتن استت بتا نظتراو پزشتک و       

 مشاوره و حمايت قوي تسهيل شود . 

 فرزند خواندگي

توانتايي بچته دار   بدون شک يکي از اهداف ازدواج سالم بچه دارشدن و بلاي نسل است اما متاسفانه درصتد کمتي از زوجتين    

ترين کاري که آن هتا بايتد انجتام    زوجي تشخيص ناباروري مي دهد مهم شدن را ندارند. هنگامي که پزشک متخصص درباره

هم بته توافتق برستند.     دهند اين است که درباره ادامه زندگي مشترك و پيگيري درمان نازايي و يا قبول سرپرستي کودکي با

 درباره احساساو و نظراو خود صحبت کنند. بهتر است با صراحت و در آرامش
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گاهي اوقاو شخصي که درباره او تشخيص ناباروري داده شده است بدون آگاهي از احساساو همسرش گمتان متي کنتد کته     

ش آستيب هتاي زيتادي بته همتراه      بايد فداکاري کند و از زندگي همسرش خارج شود در حالي که جدايي بتراي او و همستر  

با يک مشاور نيز به عنوان شخص بيطترف و آگتاه در ايتن    ، حتي بهتر است   نه و احساسي تصميم گرفتپس نبايد عجودارد.

مشورو شود. متاسفانه گاهي اوقاو خانواده ها و اطرافيان زوج هاي جوان به نگراني آن ها از نازايي دامتن متي زننتد.اين    باره 

جه شوند که بچته دارشتدن همته آن چته از زنتدگي مشتترك متي        زوجين بايد اهداف خود را از ازدواج بازنگري کنند تا متو

در زندگي به دنبال معناي تازه اي براي خوشبختي باشند و سعي کنند شيرايط جدييد را   خواستند نبوده است. آن ها بايد، 

و کتامال   . عده اي از اين زوجين فکر مي کنند که به آخر ختط رستيده انتد   بپذيرند و براي حل آن تمام تالش خود را بکنند

نااميد مي شوند در صورتي که راه حل هاي ديگري نيز براي اين موضوح وجود دارد که فرزند خواندگي بهترين گزينته استت.   

کودکان بي سرپرست زيادي وجود دارند که با تصميم خداپسندانه شما مي توانند صاحب نعمتي بزرگ به نام خانواده شوند و 

، اين افراد نيز متي تواننتد مختارج     وجيني هستند که شرايط سرپرستي فرزندخوانده را ندارندمورد محبت قرار بگيرند. البته ز

يک يا چندکودك بي سرپرست را تامين کنند تا اين کارخير به آن ها احساس مسئوليت دهتد و باعتث شتادي آن هتا شتود.      

مانند تدريس به بچته هتا، فعاليتت داوطلبانته در     همچنين مي توانند زماني را به کارهايي که با بچه ها سروکار دارد بپردازند 

 مهدکودك و... .
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 هداشت باروري در اسالمب

 مقدمه :

ژه در کشتورهاي در حتال توستعه،    يبرنامه هاي بهداشتي درماني به و نين کننده در تدوييکي از عوامل م ثر و تعيامتتتتروزه 

، فترد بته انجتام     ا مضتر بدانتد  يت زم انجام اقدامي را براي سالمتي فرد   ، چنانکه دستوراو مذهبيراهبردهاي مذهبي است. 

ي و د از مستائل پزشتک  يت تنهتا با نه  ن بهداشت يد. متخصصيا از انجام آن اجتناب خواهد ورزيوافته يش يت بهداشتي گرايفعال

را در چهتار   بهداشتتي ، تا بتوانند بته موقتا ختدماو     آگاه بودهز يد از اصول معنوي و روحاني نيحرفه اي مطلا باشند، بلکه با

راو مثبتت دعتا و عبتادو بتر     ي، تتأث  ر فرهنگ ها و متذاهب گونتاگون  ند .مطالعاو انجام شده دين رهنمودها ارائه نمايچوب ا

بتتي و  ح مراقيب بته عملکترد صتح   يت ، کاهش اضطراب و ترغ بودن و شادي ، احساس خوب ل به زندگييي چون ميژگي هايو

جاد کرده است و يزه مثبتي در افراد ايرهنمودهاي مذهبي انگ بررسي ها نشان داده است که ايننموده اند. د ييت آن را تأيتلو

ر يي ر رفتيار غ ييي ق بيه اصيالح و تغ  يتشيو ، بلکه  ي ملاومتي نشان ندادندله نه تنها مردم در برابر اقداماو بهداشتين وسيبد

  .شده اندبهداشتي خود 

ت را شامل مي شتوند،  يي از جمعيز درصد با يدرصد افراد مسلمان بوده و مادران و کودکان ن 22ران که يجامعه اسالمي ادر 

 مي بايستن برنامه هاي بهداشتي يهنگام تدو لذا به. طرح مسأله بهداشتي در قالب مطالب اسالمي ضروري به نظر مي رسد

 .بهره گرفتو کودکان روي قوي مذهب جهت ارتلاء سطح بهداشتي مادران ين باورها از نيه بر ايبا تک

ار انستان  يت نته هتا در اخت  يها را در همتة زم ن رهنموديانساني را در بر گرفته و عالي تراو ين راستا اسالم، تمام شئون حيدر ا

ن نکتاو علمتي و   يق تتر يت به ظاهر ساده هستند ولي شامل دق هر چند ينيان ديشوايرهنمودهاي بهداشتي پ رار مي دهد. قت

  مي باشند . عملي

 آنها از ، اسالم نوراني احکام از اي پاره در تجربي مناسب توجيه عدم و تجربي علوم جهل صرف توان آيا مي

بشتر   ياز طترف ختدا بترا    يو پيشتوايان دينت  ستالم  که پيامبرا هستند يهاي نسخه يدين دستوراوحکام و ا کرد؟ نظر صرف

ر کته پيتامب   ياستالم  يتمام احکتام و ملترراو و دستتورها    .آنان را از هر جهت تامين نمايند ياند تا سعادو و خوشبخت آورده

بيزرگ ايجياب    يخدا علم و حکمت، زيرا  باشد يم يمصالح و فوايد يبشر آورده است، دارا يمتعال برا ياسالم از طرف خدا

نبايتد از فلستفه احکتام     يکست ستت کته   منظور اين نيالبته  . را بدون رعايت مصالح بندگانش ندهد يکند که هيچ فرماني م

دارد کته بتا تمتام وستايل      اين حتق را  ينيست که هر کس ي، زيرا شک آيد س ال کند و يا نبايد به دنبال تحليق و جستجو بر

 يولت  ايتن کتار موجتود استت     يهم برا يبکوشد و خوشبختانه امکاناو زياد ياز اسرار احکام و قوانين دين يآگاه يممکن برا
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زيترا ايتن    ييابيم،  تبه تمام جزئيات اسرار و فلسفه احکام دس يه باشيم که با معلومات محدود بشرهرگز نبايد انتظار داشت

 را هتم ر دريتا  حکم قطره در برابت  ، در برابر علم او وسيا امروز يو دانشها گرفته است که تمام علومسرچشمه  ياحکام از مبدئ

يا با صتراحت کامتل بته آن    که امروزه دانشمندان بزرگ دن است يمطلب ،معلوماو ما در برابر مجهو و  يندارد و اساسا ناچيز

   کنند. ياعتراف م

 اسالم  در آن اهميت و باروري

 ي پديده به نسبت مساعد ، رويکردي باشد موثر ها انديشه بلاء و رشد در ميتواند زياد جمعيت آنکه دليل اديان به اساسا

 کتابها اين همگي در که شود مي روشن خوبي به نکته اين اديان آسماني کتب و مکتوب آثار مطالعه با .اند داشته باروري

 اند. شده تشويق و ترغيب نفوس کثرو و باروري ، ولد و زاد افزايش به پيروان

ار و يت نتت زنتدگي و   يه زيت ما نعمتي از نعمت هاي الهي و گلي از گل هاي بهشت است. ، ستهي، فرزند شا نيياز منظر متون د

کبختتي  يسبب آمترزش و ن  ،  آنانک يي و اعمال نيا و استغفار گويدر دن ن پدر و مادريادگار و جانشيي باشد، م مددکار انسان

 .مي شود او اخرويين در حيوالد

، به اندازه اي کته در   ستهيمان و شايت با ايش جمعيروان خود را به افزاي، پ آسمانيان يتمامي ادمانند ن اسالم ييد، آيبي ترد

 مستتليم  غير شکل به يا و مستليم طور به که دارد وجود آياتي ،  قرآن آسماني کتاب در، فرا مي خواند.  توان آنان باشد

 دارد . اشاره ولد و زاد و باروري موضوح به

 چهارپاييان  از ونيز فرموده خلق شما براي همسراني شما، همنوعان از و است زمين و آسمانها ي آفريننده ، خداوند» 

 و يگانه اقدسش ذات  .ندارد مانندي وجود و مثل و جفت خداوند براي. يابد ادامه مخلوقات نسل تا آفريد هايي جفت

 شورا مبارکه سوره 11 آيه .«بينا شنواي آن اوست و همتاست بي

سوره «.فرمايد نصيب آب جاري نهرهاي و ثمر پر هاي باغ شما براي و فرمايد مدد فراوان فرزندان و اموال با را شما و 

 نور

 اي مي شود. بنده برشمرده الطاف الهي هاي نمونه از ، ملک و ثروو و مال با همراه زياد وباروري فرزند افزايش در قرآن،

گناهکتاران   و ظالمتان  ملابتل  در.  است بيشتري فرزندان و نسل صاحب مي شود واقا حق درگاه قبول مورد عباداتش که

 اگر شان قوم ، شده مجازاو عاقبت ، ها زشتي و ها باطل به شدن دليل سرگرم به ، باشند هم زياد فرزند داراي حتي اگر

 مثيل  هيم  انيد  زيسيته  دنييا  در شيما  از پييش  که منافقان و آنها،کافران»  :شد تباه خواهند جملگي ، باشد زياد چه

 و دنييا  در آنها اعمال و بودند سرگرم گويي ياوه به آنها... بيشتر فرزندان داراي و نيرومندتر شما از حتي شمابودند،

 توبه مبارکه سوره 63 آيه «.شدند زيانکار واقع به پس شد، تباه آخرت
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از امام صادق عليه  يتيروادر .د لت دارند ن مدعايي وارد شده است که به روشني بر اعه و سنيادي از شياو زيروان همچني 

گر امت ها مباهات مي يت شما بر ديادي جمعيد که من به سبب زيازدواج کن» امبر خدا فرمودند:يالسالم آمده است که پ

 « کنم.

 ري از باردارييشگنظر اسالم درباره پي

آيه  ارتباط داشته باشد ، وجود ندارد و يا از بارداري پيشگيريبا مسأله  ي که مستليماً ا ، آيه در هيچ يک از آياو قرآن مجيد

شود  ولي حکم اجراي مفاد برخي آياو که براي اي که به طور قطا جلوگيري از حاملگي را منا کرده باشد ، ديده نمي

 شود.منجر مي پيشگيري از بارداريبه نوعي  اًراند و اجراي مفاد آنها قهموضوح ديگري نازل شده

ني داشتن فرزندان متعدد ين معنا که هر چند از منظر ديرش قرار گرفته بديبه نوعي در اسالم مورد پذ از بارداريپيشگيري 

ت يط و موقعيس به معناي عدم توجه به برخي شرار نفويب به تکثياما ترغ ،  ده استير نفوس امري ممدوح و پسنديتکثو 

ضرورت هاي توجه به برخي تنگناها و ن رو مي توان گفت ياز ا . ستي، ن را اقتضا مي کند کنترل مواليدهاي خاص که 

 .ني ندارديدگاه ديد مثل منافاتي با ديفردي و اجتماعي در تول

سوره «) برخي از همسران و فرزندان شما دشمن شما هستند، از آنان بپرهيزيد.:  فرموده است درقرآن چنانچه خداوند

 (. 33تغابن آيه 

اموال  ا رهمانا منحص .إنّما اموالکم و اوالدکم فتنه و اهلل عنده اجرٌ عظيم : سوره آمده استدر آيه بعدي از همين 

 «.وفرزندانتان وسيله آزمايش شما هستند و اجر عظيم فقط در نزد خداست

 از برخي رواياو نيز استفاده مي شود که تکثير مواليد در بعضي موارد مطلوب نيست ازجمله:

 که سالمت انديشه ندارند ويا داراي مشکالو اخالقي هستند زناناز برخي دتکثير موالي . 

 ي کته بتر   ياو به آثار ستو ين روايو در برخي از ا مکروه دانسته شده  احرام وي ژهيطي ويا در شرايزش در اوقاتي خاص يآم

 . است گرديدهفرزند خواهد گذاشت اشاره 

 ت يت به ختاطر نگته داري و ترب   اي و اد خدا غافل شوديسان از امور معنوي بازماند و از اد باعث شود انياگر وجود فرزندان ز

ت يانسان را به گناه و معصت  ، فرزندان نه همسر وين هزيشت براي تأميکسب معن اگرهمچنيفتد ياد به حرج بيفرزندان ز

 استحبابي نخواهد داشت.  ديگر کثرو موالي، د دچار سازد

حکم به جواز عزل شده است. از جمله آنها صحيحه محمد بن مسلم است کته راوي متي گويتد، از امتام      در پاره اي از رواياو

 .« ، آن را صرف کند اختيار آن با مرد است که هر طوري مي خواهد» صادق)ح( درمورد عزل س ال کردم حضرو فرمود:
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ط يت ها و لحاظ جوانتب و شترا  يتوجه به محدود،  و صالح به جامعه ستهيل دادن فرزنداني شايد توجه داشت که براي تحويبا

ر ه مباهتاو و افتختا  يت آنچته ما   ز نشان متي دهتد  يم اسالم نيلت تعاليچنانچه توجه به روح و حل. ر است يز ناپذيگر، مختلف 

، نته   نتي باشتند  يد به اصول و ارزش هتاي انستاني و د  بنيسته است که پاي، کثرو مسلماناني صالح و شامي باشد ( امبر)صيپ

ه ننيگ و  يد نه ماينت ما باشيه زيما  ه السالم فرمودند: ي، چنانچه امام صادق عل کثرو عددي اهي لشکر مسلمانان ويفلط س

 «.عار ما 

اصي فرزنتد بتراي همته    ه تعداد خيه فردي و خانوادگي به معناي توصيد از زاويل موالن است که جواز کنترينکته قابل توجه ا

ن است خانواده اي از عهتده  گر متفاوو است و ممکيکديها و امکاناو خانواده ها با  يي، توانا طيشراست، چرا که يخانواده ها ن

بتواند بته ختوبي پترورش دهتد و      گري فرزندان متعدد رايد درحالي که خانواده ديا دو فرزند هم به دشواري برآيک يپرورش 

م يد و فاصيله آن هيا تصيم   يي ط خود نسبت به تعداد مواليت و شرايست بر اساس موقعيهر خانواده مي بالتذا    ت کند.يترب

 .رديهمه ابعاد و جوانب را در نظر بگ دينه باين زميرد. البته در ايبگ

 ري از باردارياسالم و روشهاي پيشگي

و ل عتدم ابتتال   يت ولي ظاهراً به دل شاره شده است ، ري از باروري ايشگيوه هاي مختلف پيطبّ دورۀ اسالمي به شدر کتابهاي 

 اشاره شده است. عَزْل و عدم مباشرتدو روش  بهفلط  ،  ث و کتب متلدّم فلهي، در حد رواج نداشتن روشهاي مذکوراناً ياح

مرد مي توانتد در متواردي ، از   ، فلها  ه، بنابر رأي هم ختن نطفه در خارج رحم (ي)ر« عزل »ري از باروري از راه يشگيدربارۀ پ

ا شرط قبلتي مترد،   يت زن يم بدون رضاين کار در علد داياما ا. ه ، عمل عزل را انجام دهديدر فله امام ازدواج موقتجمله در 

 شتر مذاهب اهل سنّت و فتواي مشهور فلهاي امامي ، مکروه است . يبه فتواي ب

وه هتاي  يز شت يت از باروري و نم يا دايري موقّت يشگيي دربارۀ پيروشهاي گوناگون ، پرسشها وجودن زمان ، با توجه به يامّا در ا

ن خصوص بته  يز اقدام مرد در ايو نت همسر يبا رضا لين وسايبه کار بردن اد گفت در پاسخ بايمتداول آن مطرح شده است . 

ز لمس و نظير حيرام اجتنياب    اکي آنکه يد شده است : يمهم تأک هت دو نکتيانعي ندارد و البته بر ضرورو رعام 'ق اولي يطر

 واردنهمه ممکن است در ميبا ا .نجامديا مرد نيوناباروري بعدي زن ي يا نازاين کار به نقص عضو يآنکه اگر يشود و د

 ز روا باشد.استثنايي عليم کردن ني

 آداب زناشويي  

ت همبستر شدن با همستر  يفيک ولي است زي و فطرييزه جنسي غري، گرچه اصل وجود غر ر جاندارانيدر انسان برخالف سا

   .اد گرفتيآن را صحيح د روش يي است و باست و بلکه آموختنيزي نيغر، و انجام رفتار جنسي 
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ائه کرده است از جملته در متورد   ي اريجنبه هاي زندگي انسان برنامه هاهمه  ، براي ن زندگي استين اسالم، آئياز آنجا که د

ن آداب، در بهداشت فردي و اجتماعي، روحي و جسمي زن و يت ايرعااست که ان نموده يي آدابي بيزش و مسائل زناشويآم

  . ر دارديره تأثياد محبت و غيبچه دار شدن و سالم بودن آن، ازدشوهر، 

عظام و کتابهايي که به ايتن موضتوح    تلليد براي آگاهي از اين آداب و دستوراو اسالمي ، توصيه مي شود که به رساله مراجا

 پرداخته اند رجوح شود.

 : ح ( يبارورسازي )تلق 

م همسر او مرد به رح هق نطفينکه تزريبهِ شرعي در عصر حاضر است . در ال مبتاليز از مسايالو پزشکي نياز تسه يريبهره گ

د از مقيدماتي کيه حيرام اسيت     يبان نکته اشاره شده کته  يي فلها غالباً به اوااما در فتا. د نشده است يشرعاً مانعي ندارد ترد

. ا تماس با آن است خود همسر مباشرو کنتد يمستلزم نگاه کردن به بدن زن  يحمثالً در مواردي که عمل تلل .  اجتناب شود

ح ينکته تللت  ياگر يد ز اجازه داده شده است يشخص ثالث ن ه، مداخل تجاوز نشودنيازاضطرار، به شرط آنکه از ملدار  در صورو

ن قترار دادن نطفته در رحتم    يهمچنت  .، حترام استت   ح را انجتام دهتد  ياً تللزن با نطفة مرد اجنبي ، حتي اگر همسر او شخص

 . تعلق داردز است و طفل به صاحب نطفه يشرط احتراز از ملدماو حرام ، جا به  مصنوعي ،

 حکم سقط از نظر اسالم

بته   ابد و از حلوق خاصي برخوردار مي شتود و ي، حرمت مي  از راه نامشروح باشد ر، حتي اگ نطفه به محض استلرار در رحم 

شتتر متي شتود.    يب يتز ن حرمتت و برختورداري از حلتوق ن   ياو در آن )وُلوج روح ( ايش حيداي، خصوصاً بعد از پ موازاو رشد

ح ياردار، چنانکه فلهتا تصتر  ت به زن بز قصاص نسبيي و نهاو بدنير اجراي حدود شرعي و حتي تنبيحکمت اصلي وجوب تأخ

حرام و (در هر مرحله اي و از هر راهي )مثالً خوردن دارو ن جني سقط عمديدر فقه امامي ،  .ن حرمت است ي، هم کرده اند

 .را که خللت انسان از همان انعلاد نطفه آغاز مي شود يز  .ه استيموجب د

ش از ياز مدت حمل کمتر از چهار ماه )پ بارداري براي زن خطر جاني داشته و هص پزشک اداميدر مواردي که به تشخالبته 

ده شدن روح ، به يدر حالي که بعد از دم .داده اندفتوا سقط ث ( گذشته باشد، برخي به جواز يده شدن روح ، بنابر احاديدم

 براي زن نداده اند. قوي خطر جاني، حتي با فر  احتمال  آن را سلط هفلها اجاز  ن ،يبر جن« نفس محترم »ل صدق يدل

   آداب و سنن والدت
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 هتر  کته  باشد مي اءاولي ي برعهده،  نوزاد و دو از پس ي مرحله در ديمفي اربسي لمساي سلسله اسالمي ثاحادي و اخبار در

 رتاثي تواندمي  موارد ناي از کي هر در  زم اقدام و صحيحخورد  بر و است اهميت خور در و بررسي قابل خود ي نوبه به کدام

 . باشد داشته خانواده تموفلي و تعالي در زني و کودك سرنوشت و زندگي در اي کننده نتعيي نلش و سازنده

 برخي از آداب و سنن والدت 

  که خداوند به  يکس: مي فرمايند)ص (  پيامبراوست .   ، گفتن اذان و اقامه در دو گوش  نوزاد پيراموناز سنتها و آداب اسالم

 .دارد يمحفوظ مرجيم طان ياو را از ش،کار اينکه گويد در گوش راستش اذان و در گوش چپ او اقامه ، بايدداد ياو فرزند

 چنينن )ح( يامبر )ص ( با حسن و حسيچنان که پ .رنديو اقامه کام کودك را با خرما بگ ش از اذانيمستحب است که پ 

 . کرد

 نلل) ح (  ق از امام صاد .ندينما يرا قرباني ا شترين که گوسفند، گاو يا يعنينوزاد بعد از تولد مستحب است  قه کردنيعق 

 قه بخورنديمکروه است پدر و مادر نوزاد از گوشت عقکه  شده

 را مستحب  ا آمده باشديهم که ختنه شده به دن يو فرزند پسر را در روز هفتم والدت ختنه کننددهد که  ياسالم دستور م

  .غ از موضا ختنه بگذرانندياست که ت

  :م بعد از يبه حضرت مر يلت ؛ چنان که حق تعاد بخورد رطب اسيده بايکه زن زائ يزياول چرسول خدا )ص ( فرمودند

 .شود فرزند او بردبار شود ين کار باعث مي)ع ( فرمود که رطب بخورد. ا يسيدن حضرت عيزائ

 چنديد بپيسنت آن است که او را در جامه سف چند ويو دو در جامه زرد بپ ياست که نوزاد را در ابتدا مکروه. 

 ا طال بکشند و آن نلره و طال را صدقه بدهنديسرش را با نلره  ياشند و موا بتراست که در روز هفتم ، سر نوزاد ر مستحب. 

 يکودك را نامگذارکه بخواهند  يبه هر نامندارد  يمانعاست، و  يو معمول يعاد يامر يکنند نامگذار يتصور م يگروه 

به همين خاطر  تاثير دارد.ده اوکودك و آين و روان ذهن و بر رويبسيار مهم  يامر ينامگذار،  اينطور نيست ي، ول کنند

ار مهم است. رسول خدا آن را از يانتخاب نام خوب براي نوزاد بس در رواياو اختصاص به اين معنا پيدا کرده. يباب مفصّل

ت خداوند باشد مانند يها، نامي است که در آن نشان عبود ن ناميبهتر»فرمود: دانست و مي مي ن پدرحقوق فرزند بر گرد

 «عبداهلل.

 و کروبمي افتبراي دري تري حساس طشراي که کودکان و نوزادان ي درباره ژهوي به ، اسالم در بهداشت و نظافت موضوح 

 کي عنوان به مادران و پدران و قرار گرفته سفارش و دتأکي مورد جدي طور به که است زيچي دارند را ها مارييب به ابتال

 مھ( ص) اسالم قدر عالي امبرپي .سازند عملي جدي صورو به را عمومي نظافت مسأله دارند فهوظي انساني و اخالقي فتکلي

 نظافت کلي موضوح ، نآفري تمسئولي مهم و دستور کصورو ي به و داده قرار تعناي مورد را ساز سرنوشت و مهم مسأله ناي
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آلودگي  چرك ها و از و دهيد شو و شست را خود کودکان   :دفرماي مي آن حضرو .است داشته اعالم را کودکان بهداشت و

 و داد است خواب در کودك که حالي در و کند مي استشمام را آلودگي و چرك بوي طانشي رازي دنمايي زتمي و پاك ها

 و آزار موجب کودکان آلودگي و چرك بد بوي ناي بر اضافه شود، مي داربي خواب از و کودك است بلند طانشي ادفري

 .«شود مي کودك مراقب فرشتگان ناراحتي

 تولد فرزند، ختنه، و : ازدواج، چهار چيز وليمه داده مي شوددر »خدا صلي اهلل عليه و اله و سلم فرمودپيامبر  :وليمه

  «.بازگشت از سفر

 :خداي بخشنده را شکر مي  ک گفتن به مناسبت تولد فرزند بگو:يبراي تبر»ه السالم فرمود: ين عليرالم منيام  تهنيت

 . «دمند ساز ر او بهرهيو تو را از خ ن مولود برکت قرار دهد و او را به رشد برسانديراي تو در اکنم. خداوند ب

 نوزاد :  تغذيه

، رواياو پيامبر  در تمام منابا اسالمي همچون قرآن که مهمترين و اساسي ترين منبا و در حليلت قانون اساسي اسالم است

، مطالب جالب و مهمي در مورد تغذيه با شير مادر و آثار و احکام آن  اکرم )ص( و معصومين عليهم السالم  و نيز کتب فلهي

شير مادر  به عنوان نمونه اي آشکار از لطف پروردگار نسبت به انسان و جلوه اي از حکمت بالغه الهي در قالب  وجود دارد. 

 مناجاو ، ادعيه و رهنمودهاي بهداشتي ، حلوقي ، اجتماعي معصومين عليهم السالم مطرح گرديده است . 

آيا راضي  »ند خودشير مي دهد چنين مي فرمايند: پيامبر گرامي اسالم ) ص( درباره اجر و پاداش اخروي زني که به فرز

نيستيد هنگامي که يکي از شما از همسرخود در حالي که او از شما خشنود است باردار شود ،ثواب کسي را داردکه روزها 

پستان روزه بگيرد و شبها براي عبادت خدا بپاخيزد و چون زايمان کند هر جرعه اي که از شير او در آيدو هر بار که طفل 

او را مي مکد، براي هر جرعه و هر مکيده شدن ثوابي است و اگر براي شيردادن و مراقبت از کودك شيرخوار شبي بيدار 

 .«گردد پاداشي معادل آزاد کردن هفتاد بنده در راه خدا دارد 

  از آداب شيردهي در اسالم : برخي 

 آغوش از حضرو امام جعفر صادق )ح( نلل شده که  .دادن استر ير دادن، در آغوش گرفتن نوزاد هنگام شيکي از آداب شي

ر يدو پستان به نوزاد ش هرازکنند که  يه ميرده توصيبه زن ش . ايشانرخوار استيش ي برايگاه مناسب تريچپ مادر، جا

 «. ک ماه است و کمتر از آن ستم بر کودك استيست و يب يرخوارگيمدت ش»: همچنين فرموده اند. دهد

  اما درصورتيکه به دليل موجهي امکان شيردهي به نوزاد توسط مادر وجود  ر دادن بچه بهتر از هر کس مادر اوستيش يبرا

 .کو باشديعقل و عفت و صورت ن ي، دارا يرند، دوازده اماميگ يطفل م يکه برا يه ايمستحب است دا ،  نداشته باشد
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  ر داده اند و بعدا يش يممکن است فراموش شود که به چه کسانرا ي. زر ندهنديرا ش يهر بچه ا زنان شيرده مستحب است

 د.نيگر ازدواج نمايکديدو نفر محرم با 

 کنند يزنيمشورت و راگر يکدير گرفتن فرزند با ياست پدر و مادر درباره از ش مستحب. 
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 هحوزه علمي -4

 آفتاب -1

 پزشک خانواده -2

 جام جم  -7

 مرکز تحليلاتي درماني ناباروري منتصريه  -1

 جهاد دانشگاهي  -2

 جامعه الزهرا   -01

 پژوهشکده باقرالعلوم -00

 طب شيعه -01

 

 


