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آموزش های هنگام ازدواج : سالمت باروری و جنسی خانواده –ویژه زوجین

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: در اسالم هیچ بنایی ساخته نشد، که نزد خدای عزوجل محبوب تر و ارجمندتر از ازدواج باشد.1  

مقدمه 
آغاز زندگی مشترک و پیوند آسمانی که پیامبر(ص) آن را سنت خویش و راه رسیدن به رضای الهی و صیانت بخشیدن به 

نیمی از دین معرفی می کند، را به شما تبریک می گوییم و آرزوی خوشبختی و موفقیت روز افزون برای شما داریم. 
هدف از ازدواج، با هم بودن، کسب آرامش و خوشبختی، تحکیم خانواده و داشتن فرزندان است. در نهاد خانواده، ارتباط 
صمیمانه و زناشویی زوجین و ایجاد محیط امن و آرام در خانه، عالوه بر سالمتی و نشاط در خود و همسر، باعث افزایش 

طول عمر و نیز ضامن سالمتی فرزندان و حتی نسل های بعدی می شود. 

پیام های کلیدی برای داشتن خانواده پایدار، شاد و پویا 

در این بخش سعی داریم اطالعاتی در مورد رابطه جنسی و زناشویی، صمیمیت و سالمت باروری در اختیار شما قرار دهیم 
تا با آگاهی و کسب مهارت، زندگی جنسی خوشایندی را با عشق و صمیمیت روزافزون و در سایه تعهد و وفاداری پرورش 

دهید.
اگر می خواهید پیام اصلی این بخش را در ١٠ دقیقه مرور کنید مطالعه این نکات را پیشنهاد می کنیم: 

به ازدواج خود، همانند جوانه ای نگاه کنید که مدام در حال رشد است. با شناخت از همدیگر، مدیریت کردن انتظارات خود، 
خوب صحبت کردن و رفتار صمیمانه این جوانه را آبیاری کنید و امید و انرژی را به روابط زناشویی خود ببخشید.

در مسیر زندگی مشترک خود، سعی کنید همدیگر را بشناسید و با درک تفاوت ها و شناسایی شباهت ها از یکدیگر حمایت 
کنید.

بدانید عشق، عالقه و جذابیت در طول زندگی مشترک مدام در نوسان است. نگران و دلواپس این نوسانات نباشید. ممکن 
است گاهی به تفاوت ها و اختالفات بیشتر توجه کنید و یا ممکن است دنبال قدرت باشید. بدانید «ازدواج جای مسابقه برد 
و باخت و جنگ قدرت نیست». آنچه مهم است درک و شناخت درست از همدیگر، گذشت کردن، رعایت احترام و عدالت 

می باشد. 
رابطه جنسی را جز اولویت های زندگی زناشویی خود بدانید. 

شرط داشتن رابطه زناشویی و جنسی خوشایند، صحبت کردن و رفتار محترمانه و صمیمانه است.
تفاوت های ظاهر و عملکرد جنسی را در خود و همسرتان بشناسید و انتظارات واقع بینانه داشته باشید.

رفتار صمیمانه و رضایت بخش را در رابطه جنسی با همسرتان پیشه کنید.
زندگی مشترک، فرصتی عالی برای توجه و مراقبت از همدیگر است. به تشویق رفتارهای سالم بپردازید و در تغییر رفتارهای 

ناسالم همدیگر را حمایت کنید.
سالمت باروری شما و همسرتان با فرزنددار شدن به ویژه فرزندآوری به موقع تضمین می گردد: توصیه می شود در سنین 

جوان تر اقدام به فرزندآوری نمایید.
فاصله ایمن بین تولد تا بارداری بعدی برای مادران کمتر از ٣٥ سال ١٨ ماه و برای مادران باالتر از ٣٥ سال ١٢ ماه می باشد. 
بهترین محیط پرورش و تکامل برای کودک، بازی با خواهر و یا برادر در خانه است. تحقیقات نشان داده اند کودکان تک 
فرزند، به دلیل نداشتن همبازی و یا توجه و حمایت بیشتر از سوی والدین، ممکن است در تطبیق با اجتماع و شکل گیری 

زندگی آینده با چالش مواجه شوند. برای سالمتی و آرامش کودک خود، تنها به «یک فرزند» اکتفا نکنید.

 .1بحار االنوار، ج103 ، ص222 
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منظور از صمیمیت زناشویی چیست؟

پیشنهاد می کنیم برای داشتن رفتار صمیمانه با همسرتان، نکات زیر را روزانه تمرین نمایید و اثرات مثبت آن را تجربه کنید:
یاد بگیرید به خودتان احترام بگذارید، جذابیت و دوست داشته شدن را از خود شروع کنید. خود را با دیگران  

مقایسه نکنید و با خودکم بینی مقابله نمایید.
ویژگی های مثبت خود مانند خوشبینی، یکرنگی، مهربانی، قابل اعتماد بودن و توانایی ارتباط خوب را در خود  

حفظ و تقویت کنید.
ارزش های معنوی و اعتقادی خود را با احترام و اعتماد با همسرتان درمیان بگذارید و یکدیگر را در توافق آن  

مجبور نکنید. 
اوقاتی را برای فعالیت مشترک با یکدیگر اختصاص دهید. در شرایط زندگی پرمشغله امروزی، اختصاص زمان کافی  
برای فعالیت های مشترک (مثل دیدن تلویزیون، صحبت از تجارب روزمره، ورزش یا آشپزی) اهمیت بسزایی دارد.
احترام را در رفتار متقابل، سخن گفتن و تمام مراحل زندگی رعایت نموده و از بیان کلماتی که بار منفی دارد،  

حتی بصورت شوخی و طنز جدا خودداری کنید.
به یاد داشته باشید حفظ احترام خانواده های یکدیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حتی در صورت اختالف با  

والدین همسرتان، رعایت احترام ایشان الزامی است.
محبت خود را به همسرتان ابراز نموده و عالقه خود را نسبت به او بیان کنید. 

با همسر خود درباره امور مشترک زندگی مشورت کنید. فراموش نکنید که ممکن است همسر شما در برخی  
مسایل اطالعات بیشتری از شما داشته باشد.

از بازگو نمودن مکرر صحبت ها، سخنان و مشکالت گذشته و سخنانی که باعث تحقیر طرف مقابل می شود پرهیز  
نمایید.

در هنگام بیماری از یکدیگر مراقبت کنید. 
در زمان گرفتاری از سرزنش و مقصر جلوه دادن یکدیگر جدا اجتناب نموده و با همدردی و همدلی از هم حمایت  

نمایید.
مراقب روابط زناشویی خود باشید. دورهمی هایی که فکر می کنید لطمه به زندگی خانوادگی و صمیمیت شما با  

همسرتان می زند مدیریت نمایید.
این باور نادرستی است که می توانم شخصیت همسرم را پس از ازدواج تغییر دهم. این امر تقریبا غیر ممکن است  

و نتیجه ای جز ایجاد اضطراب در زوجین ندارد.
ارزش ها و توانایی های همسر خود را بشناسید و به آنها ارج بگذارید. 

بدیهی است که ممکن است همسر شما دیدگاه ها و تفکرات و احساسات متفاوتی داشته باشد. الزم است با این  
تفاوت ها آشنا شده و به آن احترام بگذراید.

توانایی بخشش به جا، یکی از نشانه های ازدواج موفق است. در واقع فرد بخشنده به خود می گوید: «گرچه رفتارش  
آزرده ام کرد، اما به جای تالفی کردن و انتقام گرفتن، راه بهتری را که بخشش است را انتخاب می کنم. از سوی 

دیگر، تقاضای بخشش نیز نشانه ضعف نیست در حقیقت درخواست بخشش نشانه داشتن شخصیت قوی است.
نسبت به همسرتان احساس مثبت داشته باشید و انتظارات مد نظرتان را با وی در میان بگذارید. (برای کسب  

مهارت های بیشتر در زمینه ارتباط موثر ... به بخش روانشناسی و مشاوره خانواده مراجعه فرمایید.)
با همسرتان با احترام و محبت صحبت کنید و عالئق و انتظارات یکدیگر را بشناسید. 



3

آموزش های هنگام ازدواج : سالمت باروری و جنسی خانواده –ویژه زوجین

اعتقادات و باورهای دینی به تقویت روابط زناشویی کمک می کند. اگر این نگرش را داشته باشیم که «همسر»  
امانت الهی است، هیچ وقت همسر خود را سرزنش و قضاوت نمی کنیم و یکدیگر را نادیده نمی گیریم.

با همسر خود صادق باشید و از دروغگویی و پنهان کاری پرهیز نمایند. 
اطالعات الزم برای داشتن زندگی جنسی رضایتبخش و خوشایند را از مراجع دارای صالحیت کسب نمایید. 

تمرین ١

در زیر به برخی رفتارهایی که می تواند به عنوان تمرین تقویت صمیمیت زناشویی مورد استفاده قرار گیرد اشاره می شود.
در برنامه ریزی روزانه رفتارهایی را انجام می دهم که حس خوب بودن را به همسرم نشان دهم.  

در طی روز با ارسال پیامک یا تماس تلفنی همسرم را تحسین می کنم و تمایل خود را برای زود برگشتنش به  
منزل را نشان می دهم. 

توانایی گفتگوی روشن و صادقانه درباره عمل جنسی (به بخش مهارت های ارتباطی ... رجوع کنید ) دارم و نشان  
می دهم که به نیازهای جنسی همسرم اهمیت می دهم.

قبل از رابطه جنسی با گفتگو و معاشقه تمایل جنسی را در وی تحریک می نمایم. 
رابطه جنسی را جز اولویت های زندگی زناشویی می دانم.  

به هر مورد باال از ٠ تا ٢ امتیاز بدهید و در مجموع چه نمره ای از ٠ تا ١٠ دریافت می کنید . بعد از یک ماه مجددا امتیاز 
خود را بررسی کنید. افزایش نمره نشان می دهد شما در بهبود روابط زناشویی خود موفق بوده اید.

نکاتی بیشتر در مورد نیازها و انتظارات که شما و همسرتان باید بدانید: 

این طبیعی است که، رفتار جنسی شما با همسرتان متفاوت باشد. اتفاقا این تفاوت ها جذابیت و لذت زندگی مشترک را بیشتر 
می کند. با دانستن این تفاوت ها، می توانید انتظارات تان را در داشتن رابطه جنسی و زناشویی مدیریت نمایید.  

این را بدانید تمایالت و احساسات جنسی زنان و مردان به شدت وابسته به هورمون های مترشحه از مغز است و البته تفاوت 
هایی در رفتار جنسی زنان و مردان ایجاد می کند. به طور مثال: ترشح دائمی هورمون تستوسترون در مردان دلیل حساسیت 
بیشتر مردان به محرک های جنسی است و به سرعت وارد تحریک و عملکرد جنسی می شوند. اما در زنان سطح استروژن 

در چرخه ماهانه متفاوت است و میل و درخواست آنها بنا به شرایط قاعدگی، بارداری و شیردهی متفاوت است. 
تحریک جنسی زن فرایندی چند بعدی است و متاثر از عوامل محیطی، جسمی و روانی است. بنابراین آغاز درست تحریک 
جنسی در زنان در تداوم و رضایت از رابطه جنسی بسیار مهم است. معموال به طور طبیعی پس از تحریک جنسی، در ناحیه 

آلت تناسلی، پرخونی و تورم ایجاد شده و فرد احساس رطوبت در این نواحی می کند.  
تحریک و ارضای جنسی مردان شامل میل جنسی، شروع و حفظ نعوذ، ارضا، انزال و مرحله استراحت/ فرونشینی می باشد. 

آلت، اندام عروقی بوده که قابلیت سفت شدن دارد و به مردان این قابلیت را می دهد که قادر به مقاربت باشند. 
فراموش نکنید مردان نعوظ را در خواب به دنبال تحریک لمس و ... تجربه می کنند. پس از دریافت محرکات و مخابره عصبی 
منجر به تجمع خون در آلت تناسلی می شود. این پرخونی در تمام مراحل جنسی باقی می ماند. لحظاتی پس از ارضای 
جنسی خون از بافت ها تخلیه و آلت به حالت اولیه بر می گردد. انزال فرایندی است در مرحله اول ترشحات غدد پیشابراه 
مجاری منی و پروستات و همین طور اسپرم به آن اضافه می شود در مرحله بعد انزال همراه با انقباض عضالت مایع تشکیل 

شده را به بیرون می ریزد.
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باورهای درست و نادرست ظاهر و عملکرد جنسی:

انتظارات از رابطه زناشویی و جنسی بر پایه دانسته ها و باورهایی است که شما از رابطه زناشویی دارید. بنابراین داشتن 
اطالعات کافی و باور درست در مورد ظاهر و عملکرد جنسی می تواند به شما کمک کند که انتظارات واقع بینانه تری داشته 

باشید و به تبع به رضایت مندی شما از رابطه با همسر نیز کمک می کند. 
در زنان، ناژک یا کلیتوریس به عنوان مهم ترین اندام تناسلی برای تحریک و رسیدن به اوج لذت جنسی است که  در باالی 
دهانه مهبل است و محل رسیدن لبهای کوچک به همدیگر است. حساسیت جنسی در لب های کوچک و لب های بزرگ 

(به ترتیب) از ناژک کمتر است. 
دهانه مهبل عضو اصلی تماس جنسی (مقاربت) می باشد و معبر خروج خون قاعدگی و همچنین مجرای خروج جنین هنگام 

تولد است و پس از کنار زدن لبهای کوچک دیده خواهد شد. 
    چین مخاطی به نام پرده بکارت که در داخل مهبل قرار دارد که معموال در هنگام اولین تماس جنسی، ، پاره می شود. 
این پارگی معموالً با کمی خونریزی و درد همراه است. این نکته را زوجین بدانند پرده بکارت شکلهای متفاوتی دارد و در 
برخی افراد ممکن است به دلیل ارتجاعی بودن خونریزی اتفاق نیفتد. در پرده بکارت برای خروج خونریزی قاعدگی سوراخ 
(سوراخ ها، منافذی) وجود دارد که امکان خروج خون قاعدگی از این مجرا را فراهم می نماید. دیگر مناطق حساس در خانم 
ها: پستان ها و نوک آن ها، نرمه گوش، گردن، پشت گردن، لب ها، ران ها، باسن، کلیتوریس، لب های کوچک و بزرگ و ... می باشد. 
   اندام های جنسی مرد از دو قسمت خارجی: آلت تناسلی، دهانه مجرای ادرار، کیسه بیضه و بیضه) و همچنین اندام های 
داخلی: مجرای دفران، کیسههای تولیدکننده منی و غدد پروستات تشکیل شده است. بیضه ها دو عضو تخم مرغی شکل به 
اندازه تقریبی زیتون هستند که در داخل کیسه بیضه بطور تقریبا قرینه قرار دارند. کیسه بیضه با ایجاد دمای مناسب ، به 

بیضه در تولید سلول جنسی مرد (اسپرم) و همچنین ترشح هورمون های مردانه از جمله تستوسترون کمک می کند.
آلت تناسلی، عضو جنسی مردان برای نزدیکی و خروج ادرار است و متشکل از شبکه عروقی است که هنگام تحریک جنسی 
منجر به تجمع خون در آن و بزرگی و سفتی آلت تناسلی می شود. همچنین سر آلت مهم ترین بخش اندام تناسلی آقایان 

برای رسیدن به اوج لذت (ارگاسم) است و بیشترین تعداد اعصاب تحریک کننده جنسی آقایان در این قسمت قرار دارد.  
 دهانه مجرای ادرار ، ادرار و منی از آن خارج می شوند. باید به این مساله دقت شود که ادرار و منی همزمان خارج نمی شوند. 
در آقایان نقاط حساس شامل آلت تناسلی به ویژه سر آلت، لب ها، بیضه  ها، نوک سینه و  زیر آن، گردن و پشت آن، نرمه و 

الله گوش، سرشانه، زیر بغل، پشت بازو، پهلو، کشاله ران، اطراف ستون فقرات و باسن می باشد

باور درست باور نادرست موضوع
در هنگام اولین تماس جنسی پرده بکارت پاره میشود که معموالً با کمی 

خونریزی و درد همراه است. 
پرده بکارت شکلهای متفاوتی دارد. در برخی اشکال مانند نوع ارتجاعی، 

خونریزی اتفاق نمی افتد.

عدم خوریزی در اولین 
تماس دلیل باکره نبودن 

عروس خانم است.

پرده بکارت

لزومی ندارد که اولین ارتباط جنسی بالفاصله پس از مراسم جشن عروسی 
اتفاق بیفتد. بلکه در صورت خستگی و ... بهتر است آن را تا زمان مناسبی که 

هر دو نفر احساس آرامش و آمادگی داشته باشند به تعویق انداخت.

اولین ارتباط جنسی باید 
در شب عروسی اتفاق 

بیافتد.

ارتباط در شب زفاف

از نظر شرعی: حرام و ممنوع است.
از نظر سالمتی: به توجه به اینکه در دستگاه تناسلی خانم ها و آقایان همیشه 
تعدادی میکروب وجود دارد، در هنگام قاعدگی (پریود) به دلیل باز بودن دهانه 
رحم، امکان انتقال عفونت ها (رحم، لوله های رحمی، تخمدان ها و چسبندگی) 

بیشتر است.
معموال خانم ها در این دوران از نظر جسمی و روحی آمادگی الزم برای تماس 

مشکلی ندارد مهم رضایت 
زوجین است.

ارتباط جنسی در زمان 
قاعدگی
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قبل از هرگونه تعامل جنسی با همسرتان باید بدانید چگونه با یکدیگر ارتباط سالم برقرار کنید: 

ظاهر، بدن و نحوه ابراز عالقه و جذابیت هر انسانی، منحصربه فرد و متفاوت است. هیچگاه همسرتان را با دیگران  
مقایسه نکنید. این باور، روی گفت و گوها و رفتارهایتان تاثیر می گذارد.

درباره احساسات و عقاید خود شفاف و صریح حرف بزنید. مطمئن شوید که همسرتان گفته های شما را درک کرده  
است. از ضمیر من استفاده کنید. مثال «من االن خسته ام ونمی توانم از رابطه مان لذت ببرم»

در ارتباط غیرکالمی محبت و صمیمت داشته باشید. «مثل حالت نگاه کردن، حرکات چهره و ...» 
از مهارت های ارتباطی موثر استفاده کنید و نظر خود را در مورد احساس همسرتان به درستی و با آرامش بیان  

کنید. 
در طول روز با همسرتان در زمینه تمایالت و احساسات و نیازهای جنسی، صمیمانه گفتگو کنید. 

اجازه بدهید همسرتان نیازها و احساسات جنسی خود را به راحتی و بدون شرم برای شما بازگو کند. 
به اولویت ها و عالیق جنسی همدیگر توجه کنید. چه در روابط جنسی و چه روابط غیرجنسی در جهت بر آوردن  

آرامش خود و همسر خالق باشید.

در رابطه جنسی، چگونه با همسر خود رفتار می کنید؟

مهمترین اندام جنسی در انسان، « مغز» است. عمل جنسی رضایت بخش با اتصال ذهن، مغز و اندام های جنسی  
اتفاق می افتد. محیط امن و آرام و اظهار و ابراز جنسی عاشقانه، از کانال های عصبی به اندام های جنسی منتقل 
شده و احساس رضایت و آرامش در همسر ایجاد می نماید. لذا صرفا لمس تناسلی و آمیزش جنسی (مقاربت) به 
ویژه در زنان منجر به انرژی مثبت و رضایت نمی شود. برای مردان هم عدم توانایی در ارضای جنسی همسر خود، 

تجربه خوشایندی نیست.
محیط امن (بدور از دیده شدن و شنیده شدن) و مناسب از نظر تمیزی، نور و ... برای خود آماده کنید و بهداشت  
فردی مانند حمام و شستشوی دستگاه تناسلی (با آب و صابون) و رفع موهای زاید و.. و آراستگی در زمان رابطه 

جنسی رعایت نماید.
الزم است آغاز معاشقه با لمس، نوازش نقاط حساس بدن زن، بوسیدن و اظهار عالقه و بیان کلمات محبت آمیز  
باشد. پس از تحریک و آماده سازی کامل همسرتان (خانم) و اعالم آمادگی وی، مقاربت را انجام دهید. البته باید 

جنسی مطلوب را ندارند.
باعث باال رفتن توقع جنسی همسران شده و در دراز مدت نارضایتی جنسی را 

به دنبال دارد. 
برخی زوجین به تقلید از پورنو اقدام به جراحی زیبایی اندام های مختلف، .... 

می نمایند که آسیب های فردی و اجتماعی زیادی را به دنبال دارد.

به تحریک جنسی کمک 
می کند و باعث لذت 

جنسی بیشتر می شود 

دیدن فیلم  ها یا تصاویر 
پورنو 

بطور میانگین طول واژن حدود ٩-٨ سانتی متر و طول آلت حدود١٣-١٢ 
سانتی متراست. بنابر این ٢-١ سانتی متر کوچکتر یا بزرگتر بودن طول آلت 
در تحریک جنسی نقشی ندارد. (مگر موارد کوچکتر از ٧ سانتی متر) در حالت 

نعوذ
از سویی یک سوم انتهایی مهبل (واژن) بیشترین سطح تماس و تحریک پذیری 

را دارد. بنابراین اندازه آلت نقشی در تحریک جنسی ندارد.

آلت بزرگتر در تحریک 
جنسی بهتر موثر است.

اندازه آلت در لذت رابطه 
جنسی

وجود پروستات در قاعده مثانه، در زمان انزال به بخش خروجی مثانه فشار 
می آورد و مانع از خروج ادرار می شود.

احتمال وقوع این مساله 
مانع از ارتباط لذت بخش 

می شود.

خروج همزمان ادرارو منی
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در نظر داشت که این یک قاعده کلی نیست و بویژه در آغاز زندگی مشترک، ممکن است شرم و حیای خانم مانع 
از بیان آن شود.

ارتباط چهره به چهره و نگاه به همسر در حین رابطه به خوشایندی و تمدد بدن کمک می کند.  رابطه دخول از  
طریق مهبل رابطه جنسی ایمن و خوشایند است. از برقراری روابط غیرمعمول که با آسیب و انتقال عفونت های 
آمیزشی همراه است، خودداری گردد. مهم این است که چقدر وضعیت به پشت خوابیده و یا کنار هم بودن ... برای 

شما و همسرتان خوشایند است. مهم خوشایند بودن رابطه است نه عمل رابطه جنسی.
به خاطر داشته باشید که صحبت های خوشایند با همسرتان در زمان دخول ادامه دهید. الزم است دخول به آرامی  
و مالیمت، فارغ از هرگونه حرکت سریع و خشونت، به صورت حرکا ت رفت و برگشت آرام انجام گیرد و تداوم یابد.

 احساسات دردآور و ناخوشایند زمان مقاربت را شناسایی و برطرف کنید: برخی از این احساسات ناخوشایند طبیعی 
هستند و نیاز به درمان خاصی ندارند. به عنوان مثال احساس درد خفیف یا سنگینی در ناحیه کمر و لگن خانم 
بعد از فعالیت جنسی، طبیعی است و معموال بعد از مدت زمان کوتاهی برطرف می گردد. اما در صورت تداوم و 

شدت برخی از آنها نیازمند درمان و مراجعه به پزشک است. 
در صورتی که برقراری رابطه جنسی، بویژه در ارتباطات اول زناشویی با مشکالتی از قبیل خشک بودن واژن و ...  

روبرو شود، می توانید از آب و یا روان کننده های موجود در داروخانه ها استفاده نمایید.
احساس رضایت جنسی در آقایان بدنبال تحریک مناسب و انزال (خروج مایع منی) اتفاق می افتد. ممکن است  

٢-٣ دقیقه بعد از تحریک جنسی، خروج مایع منی در آقایان صورت پذیرد. 
خانم ها برای رسیدن به ارضای جنسی نیاز به زمان طوالنی  تری دارند. از زمان تحریک تا احساس رضایت جنسی،  
در خانم ها ممکن است ١٥ تا ٢٠ دقیقه طول بکشد.الزم است آقایان با صحبت کردن، آغوش گرفتن و همچنین 
نوازش کردن به همسرشان به وی اجازه دهند تا او نیز احساس رضایت نموده و تجربه خوشایند آرامش و تمدد 

بدن را کسب نماید. 
بعد از پایان یافتن رابطه جنسی حتما الزم است که مرد از نظر عاطفی به همسر خود توجه کند، او را در آغوش  
بگیرد، به مکالمات احساسی ادامه دهد و به همسر خود ابراز عالقه کند. ضمنا در پایان رابطه جنسی الزم است 

استحمام و غسل جنابت انجام شود.
آقایان بعد از تحریک و اوج لذت جنسی عمدتاً به واسطه آزادی اندورفینها (مواد شبه مورفینی که بدن به شکل  
طبیعی تولید میکند) تمایل به خواب پیدا میکنند. این رفتار طبیعی بوده ولی ممکن است منجر به سوء تفاهم 

(احساس بی توجهی) در خانم ها گردد، پس سعی کنید نیازهای خود و همسرتان را به خوبی درک کنید. 
 آقایان بعد از خروج مایع منی تا مدت زمان خاصی (از چند دقیقه تا چند ساعت) امکان تحریک مجدد جنسی 
منجر به نعوظ و انزال مجدد وجود ندارد درحالی که در خانم ها تقریبا این مدت زمان وجود ندارد. لذا با توجه به 

خواست همدیگر می توانید تعداد روابط خود را با همسرتان مدیریت کنید. 
میزان روابط جنسی زن و شوهر باید به اندازه ای باشد که رضایت هر دو طرف را تامین نماید. کم بودن روابط  
جنسی یا افراط در آن بگونه ای که نارضایتی هر یک از زوجین را به دنبال داشته باشد نیازمند مراجعه به پزشک 

و معالجه الزم است.

تمرین ٢
چقدر برای اولین تجربه جنسی / شب زفاف آمادگی دارید؟

به آداب و رسوم خانواده های یکدیگر احترام گذاشته و در صورت خستگی و نداشتن شرایط رابطه جنسی بدور از  
هر گونه استرس و نگرانی به زمانی دیگر موکول می نماییم.

با صمیمیت و کنار هم بودن یاد می گیریم از نگاه و لمس بدن همسر خود شرم نداشته باشیم.  
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افکار منفی و توقعات جنسی که فراتر از ظرفیت جنسی خود و همسرتان هست، با صمیمت و احترام مدیریت کرده  
و نمی گذاریم مزاحم لحظات خاطره انگیزتان شود. 

رابطه جنسی با معاشقه، نوازش، لمس و بوسیدن و آغوش گرفتن شروع می شود و با حرکات آرام و بدون هیجان  
جنسی و خشونت رضایت همدیگر را جلب می کنیم.

این را بدانید که زوجین خوشبخت و راضی از نظر جنسی، حدود ٥٠ درصد موارد تجربه جنسی خوشایند همزمان 
داشته اند. در همه جای دنیا شرط خوشبختی، صمیمیت، اعتماد و تعهد دو طرفه می باشد.

رویایی با مشکالت شایع جنسی و حل آن ها 

در ابتدای ازدواج، زوجین به دلیل عدم شناخت از همدیگر و در عین حال عدم مهارت در برقراری رابطه صمیمانه ممکن 
است نتوانند رابطه زناشویی رضایت بخشی داشته باشند. طی این دوران زوجین می توانند با آرامش، محبت به همسر و تداوم 
در روابط صمیمانه و حمایت از همدیگر، رابطه زناشویی خوشایندی را تجربه نمایند. گاهی مسائل خیلی معمول در زندگی 
روزمره همانند خستگی، بی خوابی و استرس و همچنین عدم توجه به همسر یا عدم زمان و مکان مناسب و یا ابتال به برخی 
بیماری ها منجر به کاهش میل جنسی و نارضایتی می گردد. در این صورت سعی کنید زمان بیشتری را با همسرتان بگذرانید 
و در محیط امن و آرام رضایت وی را جلب کنید. الزم است در صورت تداوم کاهش میل جنسی، درد و نارضایتی در روابط 

زناشویی به پزشک خود مراجعه کنید.

شرط مهم برای تحکیم خانواده، رعایت موازین اخالقی در زندگی زناشویی است. متاسفانه رفتارهای پرخطر نامشروع و 
استفاده از مواد مخدر و ... که فرد کنترلی بر رفتارهای خود ندارد، حتی با یکبار رابطه جنسی در معرض عفونت های آمیزشی 
قرار می گیرد و مبتال به عفونت های آمیزشی می گردد و حتی با یک رابطه جنسی با همسر، احتمال انتقال به وی هست و 
در صورت باردار شدن احتمال انتقال آن به نوزاد و کودک است. عفونت هایی مانند اچ آی وی /ایدز و زخم های تناسلی 
(مانند هرپس و زگیل تناسلی) ممکن است مادام العمر در بدن باقی می مانند. البته بعضی از این بیماری ها با دارو  قابل 

کنترل می باشند. لذا برای جلوگیری از انتقال بیماری به همسر در هر تماس جنسی از کاندوم استفاده شود.

روش های  پیشگیری از بارداری در دوران عقد 

دوران عقد فرصتی مناسب برای برنامه ریزی های شروع زندگی مشترک و فرزند آوری به موقع است. ممکن است شما در 
دوران عقد با همسر خود رابطه جنسی داشته باشید و نیازمند به استفاده از روش های پیشگیری از بارداری در این دوران 
باشید. در این جا درباره برخی از روش های پیشگیری از بارداری  (و نه همه آن ها) که در این دوران مناسب هستند، 

توضیحاتی داده می شود. 
الزم است برای دریافت مشاوره و بررسی استفاده از روش مناسب به پزشک/ مامای خود مراجعه فرمایید.

قرص های ترکیبی 

یکی از روش هایی که می توان در ابتدای زندگی مشترک از آن استفاده کرد، روش های ترکیبی  می باشد که به شکل قرص 
(ال دی و تری فازیک) می باشد . آنچه که الزم است در مورد این روش ها بدانید:

مشاوره دقیق با پزشک قبل از استفاده از این روش ها ضروری است.
شروع مصرف قرص: ١-٥ روز اول خونریزی قاعدگی ترجیحا روز اول قاعدگی، روزانه یک عدد قرص تا ٢١ روز سپس ٧ روز 

فاصله،  بسته بعدی را شروع کنید. 
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عوارض شایع قرص ترکیبی مانند تهوع و استفراغ، حساسیت پستان ها، لکه بینی یا خونریزی نامنظم، سردرد و سرگیجه، 
جوش صورت و افزایش وزن می باشد که ممکن است طی ٣-٢ ماه اول از بین می روند.  

درصورت بروز عوارض احتمالی عبارتند از: افسردگی، خونریزی شدید و طوالنی رحمی، قطع قاعدگی، زردی پوست یا چشم. 
برای مشاوره و مراقبت الزم به واحد ارایه خدمت یا پزشک مراجعه کنید.

در صورت وجود عوارض نادر منجمله درد شدید در قسمت باالی شکم، تورم یا درد شدید در یک پا، درد قفسه سینه و یا 
تنگی نفس یا سرفه با خلط خونی، مشکالت چشمی(تاری دید، دوبینی و از دست دادن قدرت دید)، ، سردرد غیرمعمول 
(سردرد شدید و یا ضربانی و یا سردرد در یک طرف سر) و زردی پوست سریعاً به بیمارستان یا پزشک مراجعه کنید. خانم 

ها بالفاصله بعد از قطع روش های پیشگیری هورمونی می توانند باردار شوند.

کاندوم
کاندوم مردانه یک روش ایمن پیشگیری از بارداری از جنس التکس می باشد که آلت تناسلی را می پوشاند. همه مردان، به 
جز افرادی که خود یا همسرشان به التکس حساسیت دارند، می توانند از کاندوم استفاده کنند. در هر رابطه زناشویی از یک 
کاندوم جدید استفاده شود. بسته کاندوم را باید با دقت باز کرد تا با ناخن، انگشتر و ... سوراخ نشود. اگر کاندوم براحتی باز 
نشده، دوباره جمع شود یا کهنه باشد، باید از کاندوم دیگری استفاده شود.  کاندوم روی نوک آلت قرار گرفته و حلقه آن را به 

سمت انتهای آلت تناسلی حرکت داده می شود.
    معموال کاندوم نرم کننده دارد. اگر به نرم کننده بیشتری احتیاج دارید، فقط از گلیسیرین و آب استفاده کنید. با توجه به 
وجود اسپرم در ترشحات پیش از انزال باید در تمام مدت رابطه زناشویی از کاندوم استفاده شود. برای جلوگیری از سر خوردن 
یا خارج شدن کاندوم، حلقه آن پس از انزال نگه داشته شده و آلت در حالی که هنوز تحریک شده است از واژن خارج شود. 

در صورت خارش و حساسیت، باید استفاده از کاندوم را قطع کنید

    در صورت پیشگیری از بارداری به مدت طوالنی حتی به صورت طبیعی منجر به از دست رفتن فرصت های مناسب برای 
بارداری و فرزندآوری می شود و این امر به نوبه خود موجب محدود شدن فرزندآوری خواهد شد. همچنین اگر زوجین در 
آغاز زندگی دارای مشکالت ناباروری باشند، پیشگیری طوالنی مدت از بارداری موجب خواهد شد که مشکل ناباروری برای 
مدت طوالنی تری از نظر پوشیده بماند و طبیعتا درمان های بعدی را نیز با مشکالت بیشتری روبرو کند. بنابراین زوجین 

الزم است در جهت اقدام به بارداری درنگ نداشته باشند. 

بخش٢: سالمت باروری و فرزندآوری 

باروری انسان 
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باروری انسان یکی از پیچیدهترین موضوعات زیستی و نوعی اعجاز خلقت الهی بهشمار میرود. اندام های باروری بیضه و 
تخمدان در مردان و زنان تحت فرماندهی مغز و هورمون های مترشحه از آن در زمان بلوغ، قابلیت تولید هورمون ها و 

همچنین تولید سلول های جنسی را دارند. به سلول جنسی زن «تخمک» و به سلول جنسی مرد «اسپرم» گفته می شود.
سن بلوغ برای خانم ها متفاوت بوده و از ٨ تا ١٢ سالگی رخ می دهد. عادت ماهیانه (قاعدگی) می تواند آخرین نشانه بلوغ 
باشد که حدود سنین ١١ تا ١٦ سالگی شروع می شود. به طور طبیعی، فاصله دو دوره قاعدگی معموالً ٢٨ روز است، ولی 
میتواند از خانمی به خانم دیگر و از هر ماه به ماه دیگر تغییر کند. فاصله این سیکل در دامنه ٢١ تا ٣٥ روز قابل تغییر است. 
خونریزی معموالً بین ٢ تا ١٠ روز طول میکشد و میزان خونریزی حدود یک استکان است که طبیعی است.  الزم است 

خانمها تاریخ روز اول هر دوره قاعدگی خود را یادداشت کنند. 
در هر دوره قاعدگی بدن زن آماده بارداری می شود. معموال در هر دوره قاعدگی یک تخمک از یکی از تخمدانها آزاد میشود 
(معموالً ماهی یکبار) که از طریق لولههای رحمی به رحم منتقل میشود.  این نکته زوجین بدانند بهتر است برای افزایش 
شانس بارداری به گونه ای برنامه ریزی کنند که در زمان تخمکگذاری به میزان کافی اسپرم زنده و سالم در لولههای رحم وجود 

داشته باشد. زیرا اسپرم بین سه تا پنج روز زنده میماند، اما تخمک فقط ١٢ تا ٢٤ ساعت زنده است. 
در زنانی که عادت ماهانۀ منظمی دارد و طول آن ٢٨ روز است، روزهای باروری معموالً از ١٧ روز پیش از شروع عادت ماهانۀ بعدی 
شروع میشود و به مدت پنج روز آینده خواهد بود.  یک روش مناسب این است یک تا دو روز قبل از زمان تخمکگذاری یک 

بار نزدیکی جنسی داشته باشند و یک بار هم در روز تخمکگذاری اقدام کنند.
 اگر دورههای عادت ماهانه نامنظم است، خانم می تواند به صورت تقریبی روزهای باروری خود را مشخص کند. اگر دورۀ در 
یک ماه ٢٨ روز، در ماه بعد ٢١ روز و در ماه پس از آن ٣٢ روز باشد. طی چند ماه این تاریخها را یادداشت کنند، سپس عدد 
١٧ را از کوتاهترین طول دورۀ خود کم کنند و عدد ١١ را از بلندترین طول دوره؛ در این حالت روزهایی که در آن شانس 
باروری زیاد است مشخص خواهد شد. این روزها از ابتدای شروع قاعدگی محاسبه میشود و بهتر است هر دو روز یک بار در 
این مدت نزدیکی داشته باشند تا شانس بارداری افزایش پیدا کند. در روشهای نزدیکی جنسی، شانس بارداری در صورتی 
که دخول به شکل کامل انجام شود بیشتر می شود. هنگام انزال، میلیونها اسپرم وارد واژن و دهانۀ رحم خواهد شد و اگر 
مقداری از مایع از واژن خارج شود، هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت. اگر تخمک با اسپرم بارور شود، رحم آمادگی الزم برای 

نگهداری جنین دارد. 
عمل لقاح و رشد و نمو جنین در بدن مادر شبیه به یک معجزه است. از هفته های ٥ – ٦ بارداری، مغز، سیستم گردش 
خون و صورت کودک در حال شکل گیری است. جالب است بدانید در همین  هفته ها، سه بخش اصلی مغز یعنی: تفکر، 
احساسات و  به خاطر آوردن؛ کنترل حرکت؛ و همچنین ساقه مغز تشکیل می گردد. حدود هفته ١٠ -١١ استخوان ها و 
غضروف درحال ساخت هستند و رشد اندام ها و اعضا بدن همچنان ادامه دارد و در هفته ١٤ جوانه های موها و ابروها پدیدار 
می شوند و هفته ١٥ با پاهای کوچک شروع به لگد زدن می کند البته مادر ممکن است حس نکند. هفته ١٦- ١٧ مکیدن 
و بلعیدن را تمرین می کند .هفته ١٩ مادر می تواند حرکات کودک را حس می کند. حدود هفته ٢٥ بارداری برای اولین بار 
خود را برای نفس کشیدن آماده می کند و حدود هفته-٢٨  ٢٦ چشمانش را باز می کند و  شروع به پلک زدن و خواب 
دیدن میکند و تاهفته ٣٢-٣٤ اندام ها، حواس پنچگانه رشد می یابند و حدود هفته ٣٤ بیضه های نوزاد پسر بیرون می 
آید. هفته های ٣٥- ٣٦ بارداری، مغز کودک رشد پرسرعتی دارد و استخوان ها محکم تر شده و  از هفته های ٣٧ – ٣٨ 
کودک با مکیدن، تنفس و چرخیدن خود را برای زندگی در خارج از رحم آماده می کند. در هفته ٣٩-٤٠ بارداری کودک 

آماده است تا به دنیا قدم بگذارد ! 

این را بدانید که پدیده شگفت انگیز و فراموش نشدنی تولد نوزاد، فرآیند طبیعی است و با بدن زن سازگار است و با ترشح  
هورمون های مادری و شیردهی مادر را برای تولد نوزاد و وظیفه مقدس مادری آماده می نماید. 

فرزندآوری فرصتی برای داشتن باروری سالم تر و خانواده با نشاط و پویا

https://madarsho.com/node/610
https://madarsho.com/node/114
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بدون تردید فرزند آوری و پدر و مادر شدن یکی از پر احساس ترین تجربیات هر انسانی است. این تمایل فطری است و برای تداوم نسل 
و بقاء انسان ها ضروری می باشد. فرزندآوری و بارداری به ویژه در سنین جوانتر، به دلیل تغییر در هورمون ها اثر حفاظتی در 
برابر سرطانهای زنان دارد. تجربه مادر شدن و شیردهی به ویژه در مادران جوان تر منجر به اعتماد به نفس، خودکارآمدی، 

انگیزه و همچنین افزایش قدرت شناختی مغز، حافظه و یادگیری می گردد.
این نکته را نیز باید توجه داشت به طور طبیعی قدرت باروری با افزایش سن کاهش می یابد. این مهم به ویژه در خانم ها با 
کاهش کیفیت تخمک و در آقایان با کاهش کیفیت اسپرم (نطفه مرد) نمایان می شود. اوج باروری در خانم ها حدود ٢١ 
سالگی است. حدود ٣٠ سالگی، باروری زنان شروع به کاهش پیدا می کند. و بعد از ٣٥ سالگی کاهش توان باروری روند 
سریع تری دارد.  ذخیره تخمک در سن ٣٢ سالگی ناچیز و است و احتمال باروری خیلی کم است. همانطور که تاکید گردید 

الزم است بدانید در سنین باالتر نیز احتمال بارداری و فرزندآوری سالم با مراقبت های الزم میسر است. 

اقدام به موقع در فرزنداوری چنانچه مشکل ناباروری وجود داشته باشد، تشخیص آن سریعتر و درمان آن آسانتر خواهد بود. 
در صورت عدم توانایی زوجین به مدت یکسال یا بیشتر پس از تالش برای بارداری جهت بررسی مشکالت باروری الزم است 
زن و شوهر دو مورد بررسی و معاینه و آزمایش قرار گیرند. شروع بررسی احتمال ناباروری بعد از ٦ ماه از زندگی مشترک 
برای عروس خانم های باالتر از ٣٥ سال توصیه می شود.  برخی از درمان های ناباروری ساده بوده و از طریق تجویز دارو برای 
زن یا مرد امکانپذیر است. در برخی از موارد دیگر و پس از بررسی زوجین، بارداری از طریق روش هایی مانند لقاح داخل 
رحمی(IUI) یا روش هایی نظیر لقاح مصنوعی مانند (IVf) امکانپذیر است. موفقیت در این روش ها نیازمند صبر و حوصله، 

اصالح شیوه زندگی، رعایت دستورات کادر درمان و مصرف منظم دارو زیر نظر متخصصین این حوزه می باشد. 

این نکته را بدانید که فاصله ایمن بین تولد تا بارداری بعدی برای مادران کمتر از ٣٥ سال ١٨ تا ٢٤ ماه و برای مادران باالتر 
از ٣٥ سال ١٢ ماه می باشد. بنابراین فواصل بین فرزندان را طوالنی نکنید.

برخی خانواده ها تمایل به تک فرزندی دارند؛ باید بدانید که کودکان تک فرزند، به دلیل نداشتن همبازی و یا توجه و حمایت
بیشتر از سوی والدین، در تطبیق با اجتماع و شکل گیری زندگی آینده با چالش هایی مواجه خواهند شد.

بنابراین برای سالمت و آرامش کودک خود، زوجین در برنامه ریزی زندگی مشترک تنها به «یک فرزند» اکتفا نکنند. 

تعداد فرزندان خانواده بیشتر عالوه بر این که منجر به افزایش ارتباطات اجتماعی و خانوادگی و نشاط خانواده می شود،  
فرزندان نیز احساس تنهایی نمی کنند و  به دلیل تعادل والدین در تربیت فرزندان، فرزندان از توقعات متعادل تر و در تعامل 
با اطرافیان از اعتماد به نفس و  تحمل بیشتر برخوردار هستند. همچنین در مراقبت از والدین سالمند، به جای یک یا دو 
فرزند، چند فرزند این مسئولیت را به عهده گرفته و سبب تداوم حمایت ها،  تقویت روابط عاطفی خانواده ها و همچنین 
کاهش هزینه ها می گردد. در آینده نزدیک نیز با تولد فرزندان، جامعه ی پویا و جوانتر برای رونق اقتصادی و اجتماعی 

کشورمان شاهد خواهیم بود.

زندگی زناشویی یعنی توجه و مراقبت - یادبگیریم از همدیگر مراقبت کنیم:

شروع زندگی مشترک فرصتی طالیی برای تغییر رفتارهای ناسالم و تقویت رفتارهای سالم شما و همسرتان است. سعی داریم 
به اختصار برخی از مواردی که به مهارت خودمراقبتی و باروری سالم تر شما کمک می کند اشاره نماییم.

 تغذیه
    تغذیه سالم و ورزش روزانه، ضامن سالمتی و اعتماد به نفس بیشتر شماست. بیاد داشته باشید که تفکرات و احساسات بر 
کارکرد جنسی تأثیر میگذارند. پس با مراقبت از خود و مدیریت نگرانی های روزانه، زندگی مشترک لذت بخش و خاطره 
انگیزی را برای خود و همسرتان تداوم بخشید.  معموال زوجین نیازی به رژیم غذایی خاصی برای باردار شدن ندارند.(مگر 
 ،E ویتامین ،C شرایط خاص با تجویز پزشک)  استفاده از غذاهای سالم و مقوی و مکمل ها و ویتامین ها مانند ویتامین
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سلنیوم، روی، اسید فولیک و کلسیم کیفیت تخمک و اسپرم را بهبود می بخشد. گرچه مصرف چای، قهوه و شکالت بعد از 
فعالیت روزانه دلچسب است. اما فراموش نکنید مصرف کافئین زیاد می تواند عوارضی چون: «کاهش جذب آهن و کلسیم، 

افزایش احتمال خطر سقط خودبخودی» را به همراه داشته باشد.

فعالیت فیزیکی
زندگی ماشینی و کم تحرکی، بسیاری از زنان و مردان را دچار اضافه وزن و چاقی نموده است. چاقی عملکرد تخمدان  ها و 

کیفیت تخمک ها را ضعیف نموده و احتمال تخمدان چندکیستی، ناباروری و سقط را افزایش می دهد.
شانس فشارخون بارداری، دیابت، تولد زودرس نوزاد در زنان زنان باردار چاق بیشتر است.

چاقی در آقایان نیز با تغییرات هورمونی و کاهش باروری همراه است.
تحرک و فعالیت فیزیکی منظم در برنامه زندگی مشترک، موجب بهبود گردش خون و سالمت عروق قلب، کاهش دیابت و 
فشارخون می گردد. برای داشتن تناسب اندام، اعتماد به نفس بیشتر و حفظ سالمت چهار بار در هفته به مدت ٣٠ دقیقه 

تمرین ورزشی و یا پیاده روی تند داشته باشید.
 افزایش وزن در خانم های با وزن خیلی کم و کاهش وزن در خانم های خیلی چاق، تخمک گذاری طبیعی و بارداری را به 

طور قابل مالحظه ای بهبود می بخشد.
 استفاده از استروئیدها برای تناسب اندام در آقایان، آنها را با مشکل عملکرد کبدی، احتماال سرطان کبد، افزایش کلسترول، 
بیماری قلبی، پرخاشگری و عدم تعادل هورمون ها، کاهش اندازه بیضه، اختالل در نعوظ، صدمه به بافت بیضه ها و ناباروری 
مواجه می نمایند. بنابراین توصیه می شود از مصرف این داروها خودداری نموده و با تحرک و فعالیت فیزیکی منظم و مستمر 

قوای بدنی خود را افزایش دهید.

از مصرف مواد  زیان آور اجتناب کنید 

 از جمله عواقب مضر مصرف سیگار؛ کاهش حرکت، تعداد و کیفیت اسپرم، در مردان و کاهش خون رسانی به رحم و 
تخمدان ها، تعداد تخمک ها و افزایش خطر بیماری های لوله های رحمی در زنان می باشد.

 مدت زمان الزم برای باردار شدن یک خانم سیگاری دو برابر یک خانم غیر سیگاری است.آمار نشان می دهد که ترک سیگار 
در خانم نابارور، احتمال موفقیت درمان های وی را بیشتر می نماید. 

 خانم باردار سیگاری با احتمال بیشترسقط خودبخودی، زایمان زودرس، تاخیر رشد داخل رحمی و نواقص مادرزادی جنین، 
مشکالت سالمت شیرخواران و سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار مواجه است.

   استفاده از ماده مضر الکل به دلیل اثرات فردی، اجتماعی و اقتصادی در دین مبین اسالم حرام و ممنوع است. بدانید مصرف 
این ماده به دلیل اختالل در سوخت و ساز کبد، تعادل هورمونی در زنان و مردان را به هم می زند. ضمن اینکه مصرف آن 
در خانم ها، منجر به تاخیر در بلوغ تخمک و کیفیت ضعیف آن و افزایش احتمال سقط می شود. همچنین  مصرف الکل و 
مواد مخدر منجر به عدم کنترل رفتار و پرخاشگری می شود که رفتارهای ناخوشایند حتی صدمه به همسر را به دنبال دارد.

استرس  

استرس می تواند بر باروری تاثیر سوء بگذارد. استرس می تواند با عالیم جسمی چون: افزایش ضربان قلب، عرق کردن، 
لرزیدن، درد، سرگیجه و خستگی و...یا نشانه های روانی مثل ناتوانی در تمرکز، اندوهگین و خشمگین شدن و ... بروز نماید.

گرچه حذف همه فشارهای روحی زندگی امروزی میسر نمی باشد، ولی مدیریت استرس و استفاده از روش های تمدد اعصاب 
بسیار موثر هستند. 
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 در هر شغل و مسئولیتی که هستید زمانی را برای آرامش بیشتر خود مانند: عبادت، مطالعه، قدم زدن، گوش دادن به 
موزیک مالیم، صحبت و تبادل پیام با همسر و دوستان اختصاص دهید.

آیا می دانید دود ناشی از سیگار، تماس با سموم و... باروری انسان را به خطر می اندازند؟

تماس با هوای آلوده و سموم ناشی از دود سیگار، گازوئیل، بخار ناشی از رنگ ها و دود اگزوز اتومبیل، احتمال ناباروری، 
کاهش کیفیت اسپرم، احتمال جهش در سلول تخم و سقط را افزایش می دهد. 

 استفاده طوالنی مدت از سفیدکننده های حاوی کلر منجر به مشکالت هورمونی، ناباروری، کاهش تعداد اسپرم، تضعیف 
سیستم ایمنی، اختالالت یادگیری، تغییرات رفتاری، صدمه به پوست، کبد و کلیه ها می شود. 

 از مواد پالستیکی و مواد شیمیایی، حشره کش ها، علف کش ها و ظروف یک بار مصرف پالستیکی و پدهای بهداشتی که 
پوشش داخلی آن از مواد پتروشیمی غیر استاندارد تهیه می شود، ماده سمی دیوکسین به میزان باالیی آزاد می شود. این 
سموم بالفاصله پس از ورود به بدن در سیستم غددی و ژنتیکی وارد شده و تغییراتی را ایجاد می کنند که به نسل های بعد 

هم منتقل می گردد. 
 تا حد امکان از تماس مستقیم با مواد نفتی و رنگ های شیمیایی حاوی سرب و ... پرهیز نمایید زیرا برای تولید اسپرم مضر 

هستند. 
 استفاده از وازلین به عنوان نرم کنندگی مهبل (واژن) در حین رابطه جنسی، اسپرم ها را از بین می برد و بهتر است از آب و 
دیگر نرم کننده های بهداشتی استفاده شود. بدون مشورت پزشک از هیچگونه دارویی برای تقویت قوای جنسی استفاده نکنید. 
مصرف استروئیدها به منظور افزایش قوای بدنی، عالوه بر این که سالمتی کبد به خطر می افتد، منجر به عدم تعادل هورمون ها و 

مشکالت جنسی برای آقایان می شود. 

به خاطر داشته باشید رعایت توصیه های بهداشتی در آقایان  به طور مثال فاصله گرفتن از منابع حرارتی، استفاده از پوشش های 
حفاظتی و همچنین  فرزندآوری به موقع، مشکلی در باروری زوجین  ایجاد نخواهد کرد. یادآوری می گردد. نشستن طوالنی مدت 
در رانندگی  با وسایل نقلیه سنگین، گذاشتن لپ تاپ روی پا و پوشیدن لباس تنگ سبب  گرم شدن بیضه ها و اسیب این 

بافت می گردد.

بارداری و زایمان ایمن و سالم

بارداری و زایمان دو پدیده شگفت انگیز خلقت هستند که یک زوج در تجربیات آن با هم شریک هستند. بارداری سبب تغییرات 
جسمی، روانی و اجتماعی قابل مالحظه ای در زن می شود. مادر و همسر وی با داشتن آگاهی و احساس مسئولیت می 

توانند این دوران را خاطره انگیر و خوشایند کنند. 

این نکته را بدانید بدن زن به طور معجزه آسایی با فرایند زایمان سازگار است و چهار هورمون اصلی در زایمان نقش دارند: اکسی 
توسین هورمون عشق، اندورفین هورمون خشنودی و برتری، آدرنالین هورمون تهییج و برانگیختن و پروالکتین هورمون مادری و 
شیردهی است و  مادر را برای روند زایمان طبیعی آماده می نماید.  آگاهی نقش بسیار مهمی در خوشایندسازی دوران بارداری 
دارد که با شرکت در کالسهای آمادگی برای زایمان و آشنایی با روش های غیردارویی درد ... به دست می آید و مادر می 
تواند بر ترس های ناشناخته خود فائق آیند. زوجین بدانند سزارین انتخابی(بدون دلیل طبی) با عوارض جراحی و بیهوشی و افزایش 
خطر عوارض تنفسی در نوزاد و مشکالت رابطه عاطفی مادر و نوزاد و بارداری و زایمان عارضه دار در صورت تکرار سزارین مواجه خواهند 

شد. 
عوارض سقط و پیشگیری از آن

سقط خودبخودی .١
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   در مواردی پس از اقدام به بارداری، جنین ممکن است بدالیل مختلفی به طور خودبخود سقط شود. از جمله مهمترین 
عالئم تهدید به سقط وجود لکه بینی و خونریزی در طی دوران بارداری است. در صورت داشتن عالئم خونریزی و درد شکمی 
... الزم است مادر برای بررسی به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه نماید. پس از سقط خودبخودی، در هر سنی از بارداری 
زوجین می توانند می تواند مجددا اقدام برای بارداری نمایند. در صورت تکرار سقط خودبخودی الزم است که برای بررسی 

های بیشتر به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه شود.

عوارض و عواقب سقط غیر خودبخودی .٢

در کالم وحی الهی، خلقت انسان از ویژگی منحصر به فرد برخوردار است به طوری که بدنبال مراحل تکامل جسمی انسان 
از نطفه تا تشکیل جنین در رحم مادر ، به لطف و تدبیر الهی از خلقت ساحت دیگر یعنی "روح" نیز برخوردار است. بر همین 
اساس، جنین انسان، موجودی محترم به حساب می آید و حتی اگر از راه نامشروع ایجاد شده باشد دارای حرمت و از حقوق 
قانونی حیات، مالی... برخوردار است. از مهم ترین حقوق جنین، حق حیات آن و نیز برخورداری از سالمت جسم است و 
هرگونه ایجاد جرح و نقص عضو جنین، غیر اخالقی و غیر شرعی محسوب می گردد. از این رو، سقط به معنی نادیده گرفتن 
حیات جنین قبل از تولد است. سقط جنایی یکی از پدیده های منفور اجتماعی است که ابعاد حقوقی و اخالقی این مسئله 

، فرد،  خانواده و جامعه را درگیر می کند.

در شرع مقدس اسالم حرام و قتل نفس تلقی می شود و عامل و عوامل آن همچون قاتلین در حوزه های اجتماعی و قضایی، 
قضاوت می شوند. یکی از مهم ترین اثرات سقط جنایی، آسیب جدی جسمی – روانی است که ممکن است خانم ها از عوارض 
بدنبال آن مدت ها رنج ببرند. این نکته را زوجین بدانند اندام رحم در زنان بدلیل ماهیت بازترمیم در هر دوره قاعدگی، بسیار 
آسیب پذیر است. از این رو هرگونه دستکاری به هر شکل چه دارویی (مصرف هورمون و داروی گیاهی) و به ویژه مکانیکی 
(کورتاژ) به منظور سقط جنین، باروری های بعدی خانم را مختل می نماید. لذا اکیدا توصیه می شود از مصرف خودسرانه 
هر گونه داروی شیمیایی، هورمونی و همچنین داروهای گیاهی جدا اجتناب نمایند. مهم ترین عوارض بدنبال سقط های غیر 
خود بخودی(جنایی) عبارتند از عفونت، درد مزمن لگنی، اختالل قاعدگی، ناباروری، افسردگی، سرطان پستان می باشد و در 
صورت بارداری، مادر با خطرات جدی چسبندگی جفت، پارگی رحم، حاملگی نابجا، تولد نوزاد نارس، مرگ نوزاد، سزارین، 
خونریزی و مرگ مواجه می گردد. همچنین استفاده از منقبض کننده های رحمی یا پروستاگلندین ها همانند میزوپروستول؛ 
با عوارض نواقص مادرزادی، تولد زودرس، پارگی رحم، خونریزی خطرناک رحمی و عفونت همراه است و استفاده مکرر آن 
شانس باروری را در زنان کاهش می دهد و در بارداری های بعدی هم احتمال زایمان زودرس ، مرده زایی را ... افزایش می 

یابد. به ویژه در صورت تکرار آن احتمال این عوارض افزایش می یابد (سازمان غذا و دارو امریکا، ٢٠١٨).

بهره مندی از فرصت «شناسایی زوجین ناقل تاالسمی» و «احتمال بیماری های ژنتیکی»

 خوشبختانه در حال حاضر زوجین با احتمال تولد فرزند به بیماری های ارثی مهم و شایع به ویژه بیماری تاالسمی به موقع 
شناسایی می شوند. آزمایش خون زمان ازدواج فقط شرایط زوجین در احتمال تولد فرزندان به تاالسمی (ماژور) مشخص 
میکند. در صورت مثبت شدن نتایج هر یک از غربالگریهای ژنتیکی هنگام ازدواج مانعی برای دریافت گواهی و ثبت ازدواج 

نیست، بلکه با مراجعه به کارشناسان ژنتیک در مراکز، راهنمایی های الزم را به شما ارائه خواهند نمود.

آمادگی والدین برای فرزند آوری و پرورش فرزند 

تولد فرزند یکی از شیرین ترین وقایعی که در زندگی مشترک یک زوج بوقوع می پیوندد و تداوم این شیرینی زمانی حاصل 
می شود که پدر و مادر آمادگی الزم برای فرزندآوری و فرزندپروری داشته باشند. توانایی زوجین در مدیریت انتظارات و 
رفتارهای زناشویی، ارتباط مناسب با همسر و همچنین درک همدیگر ، آن ها را در تصمیم برای فرزندآوری آماده می نماید. 
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زوجین این نکته را بدانند فرزند آوری و فرزندپروری یک فرآیند بوده و اگر با آگاهی کامل وارد این فرایند شوند، هر لحظه 
تجربه جدید و موفق کسب نموده و آمادگی بیشتری برای پرورش فرزند خود پیدا می نمایند. برخی اطالعات مهم برای 

فرزندآوری و فرزندپروری در اختیار شما گذاشته است:
این نکته را زوجین بدانند پیوند و دلبستگی بین والدین و کودک از همان زندگی جنینی شکل می گیرد و اتفاقا این  -

وابستگی ها، نقش مهمی در تربیت و رشد فرزند دارد. 
تالش فعاالنه پدر و مادر در پرورش فرزند از همان ابتدای زندگی مشترک می تواند نقش کلیدی در ایجاد فضای مناسب  -
تربیت و تکامل عاطفی و اجتماعی فرزندان داشته باشد. بعالوه این تعامالت شگفت انگیز بین والد- فرزند نه تنها به 
رشد و تکامل فرزندان کمک می کند بلکه منجر به اعتماد به نفس باالتر ، شکل گیری تعامالت صحیح بین کودک و 
دنیای اطراف و کنجکاوی بیشتری برای اکتشاف اطراف خود می شود. به ویژه ارتباط پدر با فرزند حتی در دوران داخل 
رحم ، وی را برای پرورش فرزند آماده می نماید. کمک پدر در مراقبت از کودک منجمله در آغوش گرفتن نوزاد، حمل 
و جابجایی او، کمک در اموری همچون خواباندن نوزاد و ... عالوه بر اینکه منجر به آشنایی نوزاد با بو و صدای پدرش 

می شود و او را آرامش می دهد، به مادر نیز فرصت بیشتری برای استراحت و دیگر امور منزل .... می دهد. 
والدین در حد و حدود هایی که برای پرورش فرزندان شان الزم است به توافق رسیده باشند. البته این حد و حدودها به  -
گونه ای باشد که کودک در خانه حس خوب دوست داشته شدن را تجربه کند و رفتارهای مثبت در وی تقویت شود و 

فرزندان با عزت نفس باال، شاد و سالم رشد کنند.
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