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 مقـدمه:

درنظر مي گيرند.كاهش نرخ باروري كلي به كمترازحد  2.1حد جايگزيني جمعيت براساس نرخ باروري كلي را           

هرم جمعيتي هركشور درطول زمان،ابتدا صفرشدن و سپس منفي شدن شاخص رشدجمعيت ودرپي جايگزيني باتوجه به 

 آن كاهش جمعيت را به دنبال دارد.

شود.درصورت تداوم نرخ ساالنه بيش ازيك ميليون نفر به جمعيت كشور اضافه ميبراساس اطالعات سازمان ثبت احوال 

داد تولدها كاهش وتعدادمرگها افزايش يابد، طوري كه درحدود سالهاي تع مي شود باروري به زير حدجايگزيني، پيش بيني

 اين دو مورد برابر شده وميزان رشد جمعيت كشور صفر شود. 30-1420

همه كشورها كاهش نرخ باروري كلي به كمتر از حدجايگزيني راخطرتلقي نموده ودرصورت مواجهه بااين امر به روش هاي 

 حد جايگزيني وبيشترازآن دارند.متفاوت سعي در ارتقاي آن به 

ريزي شده درگروه هدف، با توجه به هاي برنامهنياز به انجام آموزش كيفيت مطلوب جمعيت، با توجه به اهميت كميت و

 متون آموزشي مدون است. 

 سياست هاي جمعيتي اتخاذ شده توسط وزارت بهداشت درراستاي افزايش نرخ باروري :

جمعيت،خانواده ومدارس در راستاي افزايش جمعيت و به منظوركاهش تك فرزندي، كاهش برنامه هاي دفتر سالمت 

ميانگين فاصله زماني بين ازدواج و فرزند اول، كاهش ميانگين فاصله زماني بين فرزندان و كاهش بارداري هاي 

 پرخطردرقالب دو رويکرد زير مي باشد:

 ارتقاي نرخ باروري كلي -

 ن و كودكان حفظ و ارتقاي سالمت مادرا -

 

 هايي مي باشندكه:مداخله خانواده ترين گروه هدفدرراستاي اجراي سياستهاي جديد جمعيتي اصلي

 ،اي براي فرزندآوري ندارندها سپري شده و برنامهبيش از يك سال از ازدواج آن -

بارداري پرخطر، فاصله بين فرزندان خود را به دنيا آورده و عليرغم تمايل به داشتن فرزند بعدي و نبودن شرايط  -

 اند،ها را به بيش از سه سال افزايش دادهبارداري

-35) هاي پاياني دوران باروري سالمعليرغم تمايل به داشتن فرزند بعدي و نبود شرايط بارداري پرخطر، به سال -

  اند.نزديك شده و هنوز براي بارداري بعدي برنامه ريزي نکرده  سال(18

 

 اقدامات انجام شده دراين راستا: 

 ممنوعيت هرگونه تبليغات مرتبط با موضوع كنترل جمعيت و كاهش مواليد  -

ممنوعيت اعمال جراحي عقيم سازي مگر با تأييد كميته علمي و با تشخيص بارداري تهديدي براي سالمت مادر  -

 و كودك  

 الزمتعيين زنان گروه هدف به منظور انجام مداخله و آموزش هاي  -

هاي آموزشي با رويکرد افزايش آگاهي و اطالع رساني عمومي در تمامي ابعاد سالمت تنظيم و اجراي برنامه -

 خانواده

 ها كاهش مرگ و مير مادر و كودكالف ـ مبتني بر حفظ و ارتقاء شاخص



سنين بارداري مناسب  گذاري مناسب به مادران دربا فاصله هاي آگاهانه، برنامه ريزي شده ،ب ـ افزايش بارداري

 سال( در راستاي پيشگيري از بارداري پرخطر 35-18)

 

 سن ازدواج و باروري

يابد. در واقع يك زن در فاصله سالگي ادامه مي 49آغاز شده و تا حواليسالگي  15از حدوداٌ سنين باروري در يك خانم 

سالگي، سنين مناسب براي باروري  18 -35بود. سنين سالگي از توان باروري و فرزندآوري برخوردار خواهد  15 -49سني 

، متوسط 1390سالگي بهترين سن براي باروري است. براساس اطالعات حاصل از سرشماري سال  20-30بوده و سنين 

سال براساس سنين  12ها به طور متوسط حدود سال بوده است. در اين حالت خانواده 23.8ها سن ازدواج براي خانم

وري فرصت خواهند داشت تا بتوانند فرزندان خود را با در نظر گرفتن اصول سالمت به دنيا بياورند. بايد نهايت مناسب بار

 )پرخطر( پرهيز شود. سال 18 -35هاي خارج از دامنه سني وشش را به خرج داد تا از بارداريسعي و ك

الت باال نسبت به زوجين داراي تحصيالت پايين هاي داراي تحصيدهد كه متوسط تعداد فرزند خانوادهتحقيقات نشان مي

دهند در طي كه احتمال مي هاييشود كه افراد به دليل نگراني از مشغوليتكمتر است. افزايش سطح تحصيالت سبب مي

ها تعارض داشته باشد، در گام اول، ازدواج و سپس تحصيل آنكاروها پيش آيد و با ادامه ك براي آنزندگي مشتر

 شود. ها ميخير اندازند. اين امر سبب كاهش يافتن دوران باروري در خانمد را تا پايان دوره تحصيالت به تأي خوفرزندآور

افزايش يافته و اطالعات نسبت به گذشته تاحدي له دوم اين است كه با افزايش سطح تحصيالت، سواد سالمتي مردم مسأ

شود كه زوجين در سنين مناسب و كنند. اين امر باعث ميكسب مي مناسبي را در ارتباط با سالمت باروري و فرزندآوري

 ها اقدام به فرزندآوري كنند.با رعايت فاصله زماني مناسب بين بارداري

  

 آمادگي براي بارداري و فرزندآوري و پرورش كودك:

 

گيري براي بارداري و آماده ساختن زوج براي  تصميم گيري براي بارداري و آماده ساختن زوج براي آن:تصميم -

مين شود. هرگونه بارداري بدون آمادگي، يك بارداري تأآن يکي از مهمترين خدماتي كه بايد مدنظر قرارگرفته و 

 هاي برنامه ريزي نشده و ناخواسته را به دنبال داشته باشد.تواند پيامد بارداريبدون برنامه بوده و مي

ترين فاصله زماني براي آماده شدن مادر براي ال، ايدهسال سه  :هااري ايمن و مطلوب بين بارداريفاصله گذ -

ها با توجه به تغذيه كودك با شيرمادر در اين هاي فاصله گذاري بين بارداريبارداري بعدي است. استفاده از روش

تا ضمن تربيت و پرورش كودك، خود را براي دهد دوره بسيار حائز اهميت است، چراكه به مادر اين فرصت را مي

سال، مادر و كودك قبلي و بعدي  3-5تر از دامنه زماني تر يا طوالنيهاي كوتاهبارداري بعدي آماده نمايد. فاصله

 او را در معرض مخاطره قرار خواهد داد.
 

 

 

 



 

 تك فرزندي:

هايي باال رفتن سن ازدواج است. امروزه معدود خانواده ،هاي ايرانيخانوادهافزايش تك فرزندي در ميان  يکي از داليل

اي كه سبب توان گفت نسل خاله، عمو، دايي و عمه در حال انقراض است. مسئلههستند كه بيش از يك فرزند دارند و مي

در صورتي كه  .دانندامروز مينگراني بسياري از كارشناسان حوزه خانواده شده و آن را ارمغان زندگي مدرن و ماشيني 

هاي مختلفي مانند ها تمايل به تك فرزندي را حفظ كنند در آينده در زمينهشرايط بر همين منوال پيش رود و خانواده

 مين نيروي كار با مشکل مواجه خواهيم شد. أت و اقتصاد

 

 ي تك فرزندي:مزايا

ـ  صميميت عميق والدين با تك فرزندـ  تركنترل راحتـ هزينه كمتر براي خانواده مزايايي مانند ممکن است تك فرزندي 

 داشته باشد. را والديناحساس امنيت و اعتماد به نفس بيشتر ـ خانهبيشترآرامش 

 معايب تك فرزندي:

چنانچه  است كه اين موضوع هميشه نگرانشده و اضطراب تك فرزند  موجب وابستگي شديد والدين به تك فرزند -

وابستگي شديد تك فرزند به والدين چنين . همروحي شديد خواهند شده اي به او برسد، والدين دچار لطمصدمه

 .شدخواهد مانع دوست يابي او در ارتباط با همساالن  نيز

و لوس  كشيدهاو را به رفتار و گفتاري نامطلوب  بعضاًگفتار تك فرزند كه  ن والدين دربارة رفتار واحساسيت فراو -

 .شودمي

اند در تر به تنهايي خو كردهآيند و بيشهاي تك فرزند به دليل اينکه خود محور و خودخواه بار ميبچه غالباً -

پذيري با به تنهايي و انزوا دارند و در زمينه جامعه يترو تمايل بيش شده پذيري دچار مشکلفرآيند جامعه

قدرت انطباق و سازگاري خوبي  از تواننداند نميتنها بزرگ شده اينکهافراد به دليل شوند. اين مشکل مواجه مي

فرزندها از آزمودن احساساتي كه در روابط بين خواهر و برادر ، تكشناس()روانخديوي نظر از .باشند برخوردار

تارهايي ، رفودبديهي است زماني كه كودكي از داشتن برادر و خواهر محروم ش، مانندگيرد، محروم ميشکل مي

از اين لحاظ ناپخته  وي و رفتارهاييامده گيرد، در او بوجود نامل او با برادر و خواهرش شکل ميكه در سايه تع

تواند جاي خالي خواهر و ميهايي مانند مهد كودك به هيچ عنوان نمحيط برخي روانشناسان معتقدندد. شومي

اي نکته ضروري است كه از نظر روان شناسان غربي خانوادهفرزند پر كند. در اينجا ذكر اين  تك برادر را براي

 .تواند از لحاظ تربيتي موفق باشد كه بيش از دو فرزند داشته باشدمي

مراقبت افراطي از تك فرزند او را به فردي  .اندازدمراقبت بيش از حد والدين استقالل تك فرزند را به خطر مي -

تربيت فرزند يك روند آماده سازي و حمايت كردن نوعي اقدام پيشگيري خواهد كرد.  ضعيف و كم تحمل تبديل

اجازه نمي دهد كه آنان خود را براي رشد و بلوغ احساسات تقويت  تك فرزندهاكننده است. حمايت افراطي از 

 .كنند

 يئجان كودكان از آ . برخي ديگر از اينمي شونددر برقراري ارتباط با ديگران دچار مشکل  تك فرزند، كودك -

 كسي را ندارند تا با او رقابت يا بازي و دعوا كنند و يا دوست و همدمي در منزل ندارند، ممکن است تجربه كه

 . نداشته باشندو فرصتي براي كنترل و مديريت احساساتشان  نداشتهبرخي از احساسات را 



است.  تمام امکانات رفاهي براي تنها فرزند خانواده فراهم نمودن ،هاتك فرزندي بسياري از خانوادهتمايل به علت  -

برد اما به موازات آن ممکن است توقعات تجميع امکانات براي يك بچه احتمال موفقيت وي را بسيار باال مي

والدين از فرزند را نيز افزايش دهد. همين موضوع باعث خواهد شد تا فرزند براي موفق شدن و انجام كارهاي 

 . ببيندوحي و رواني ر آسيببزرگ 

به عنوان پشتوانه عاطفي خانواده و سرمايه اجتماعي والدين در دوران ميانسالي ،بيشتر فرزندان به در گذشته  -

اي شود تا در آيندهمي سببو كاهش فرزندآوري  رنگ شدهكماكنون اين طرز تفکر سفانه همأمتاما  تکيه مي شد

اي نزديك در آينده خواهد شد تاباعث  امر اينمشکل مواجه شود. مراقبت از سالمندان با  ،نه چندان دور

هايي تنهاتر داشته باشيم و اين تنهايي زمينه ساز مشکالت رواني و بروز فرزنداني تنها و پدربزرگ و مادربزگ

 معضالت اجتماعي در جامعه خواهد شد.

 

 سن مناسب بارداري:

 18ها بين . سن مناسب بارداري براي خانماستبارداري  هنگام درثر بر سالمت مادر و جنين، سن مادران ؤيکي از عوامل م

سال چون احتمال بروز خطراتي براي مادر يا  35سال و باالي 18بارداري زير  است. 30تا  20سال و بهترين آن بين  35تا 

ن وبد ساله 30داشت يك خانم نظر شود. بايد درجنين را به همراه خواهد داشت، به عنوان حاملگي پرخطر اطالق مي

 كه يكاست درحالي برخوردارگيري براي باردارشدن براي تصميم، از زمان بيشتري به تعويق بيندازدكه حاملگي را  بيماري

فرصت زيادي براي  ،فرزندانبين حداقل سه سال فاصله سني  رعايت با ،فرزند را دارددو  ه كه تمايل به داشتنسال 38 خانم

از طرفي براساس بررسي وزارت بهداشت ميانگين فاصله ازدواج تا تولد اولين به تعويق انداختن بارداري بعدي خود ندارد.

 ال بوده كه درراستاي سياست افزايش فرزندآوري، نياز به كاهش اين فاصله زماني مي باشد.س 3.5فرزند 

 :عوارض بارداري در سنين پايين

زائي و تولد نوزاد با وزن كم در سقط، مردهي، زايمان زودرس، هاي بارداراحتمال بروز بيماري و مرگ ناشي از پيامد

كنند يمسالگي زايمان  20-30كه بين  كسانيكنند، در مقايسه بازايمان ميسالگي 15 -19هايي كه در دوره سني خانم

 هايبارداري برابر 5سال  15زير  هايبارداريطبق آمار سازمان بهداشت جهاني خطر مرگ هنگام زايمان در  .باشدباالتر مي

  د.كننسالگي زايمان مي 20برابر زناني است كه بعد از  2سال و  19تا  15بعد از 

 باال :بارداري در سنين  عوارض 

بارداري در سنين باال مخاطرات شود.فتد و سن خانم باالتر برود، احتمال وقوع آن كمتر ميا هر چه بارداري بيشتر به تاخير

 افزايش به منجر كه زنان اين از مراقبت پيچيدگي سال و 35باالي  سنين در بارداري ميزان افزايش. ويژه خود را دارد

مالي  و روحي بار ها،از زايمان اين دسته در مشکل دچار نوزادان از مراقبت همچنين هزينه و شودمي هاي بهداشتي هزينه

 .ميکند وارد درماني بهداشتي خدمات هاي ارائه سيستم و خانواده بر زيادي را

 كرد: اشارهتوان به موارد زيراز مهمترين مشکالت مربوط به بارداري در سنين باال مي

هاي عفوني در احتمال بيماري ، مرده زايي،افزايش احتمال سقط جنين، ديابت، فشار خون باال ،هاي كروموزمياهنجارين

هاي خاص پزشکي در دوران نياز به مراقبتو احتمال تولد زودهنگام نوزاد جدا شدن زودرس جفت و جفت سر راهي،  ،مادر

 .بارداري



 

 مناسب براي بچه دارشدن مجدد:فاصله سني  

، دار شدن مجددگيري براي زمان بچهباشند، در تصميم يكه نگران داشتن يا نداشتن فرزند ديگراغلب مردم بيشتر از آن

خواهند بدانند فاصله زماني مناسب )براي والدين و كودكان( ميان تولد دو بچه چقدر شوند. بسياري نيز ميدچار ترديد مي

سال رسيده كه 3-5ج بررسي وزارت بهداشت نشان مي دهددرحال حاضر ميانگين فاصله سني بين فرزندان به .نتاي است

 .سال مي باشد 3حداكثر الزم است

 عوارض فواصل نامناسب بارداري ها:

كم خوني مادر همراه است چرا كه و  خطر مرگ مادر، تحليل ذخاير بدني مادر با فاصله زماني بين دو تولد كوتاه بودن  

بازيابي سالمت را به طور كامل نداشته است. ممکن است بدن مادر نتواند  در زمان كوتاه پس از بارداري اخير فرصتمادر 

  .اول را جبران كند  فشار رواني و مواد غذايي از دست رفته در حاملگي

زايمان  -مرگ نوزادي -مرده زايي  -چون وزن كم هنگام تولدهمفاصله كوتاه بين حاملگي ها با افزايش خطراتي ازطرفي 

و كاهش هوش  -افزايش بيماري هاي عفوني در كودك -سوءتغذيه كودك بعد از تولد -كبروز كم خوني در كود -زودرس 

 .شودباعث ميهمراه است. همچنين بارداري هاي پشت سرهم  و عقب ماندگي درسي 

فاصله گذاري مناسب بين  درست نيست.كودك شيرخوار ران داراي براي ماد خصوصاحاملگي مجدد با فاصله كم م -

 است.بسيار مؤثر  مادرفرزندان در تأمين سالمت مادر و شيردهي موفق 

 عوارض فواصل زياد بارداري ها : 

ها فاصله بارداري آنرسد، نسبت به مادراني كه سال و نيم مي 5ماه يعني  69ها به اغلب مادراني كه فاصله بارداري آن

)پره مسموميت دوران بارداري ،ترين مشکالتيکي از شايع.شوندسال است با مشکالت بيشتري مواجه مي 5كمتر از 

 .است اكالمپسي(

مادر  وكم شدن ظرفيت وتوان بارداري عالوه بر خطرات جسمي ين بارداري هاب فواصل افزايش بسيارزياد از طرف ديگر

به دليل باال  ممکن استچنين همجنين نتواند بطور صحيح و مطلوب رشد و تکامل پيدا كند.شود  سببممکن است 

 مادر وجودنداشته باشد. فرزندبرايامکان رشد و پرورش مناسب  ،حوصلگي بيرفتن سن مادرو

 امروزه معلوم شده است كه رعايت فاصله سني مناسب بين فرزند اول و دوم ، تاثير مهمي در تکامل و بهداشت رواني آنها 

 اطالعاتي را  ،آسيب هاي رواني به كودك اولجهت كاهش والدين كارشناسان توصيه مي كنند درصورت بارداري مجدد،.دارد

چنين مي توانند با واگذاري قرار است اتفاق بيفتد را براي او شرح دهند. آنها هم چهدر مورد تولد فرزندشان بدهند و آن 

مسئوليت هاي سبك و متناسب با سن كودك بزرگتر او را در مراقبت از برادر يا خواهرش سهيم كنند.توجه نکردن و درك 

والدين،  هم چنين بهتراستا داشته باشد.سن و سال در خانواده مي تواند عوارض مخربي بر روحيه آنهناكافي به فرزندان هم

برنامه ريزي مشخصي داشته باشند و براي هر كدام از فرزندان خود، زماني را اختصاص دهند. محبت و ابراز عالقه اهميت 

سن و سالي دارند براي هر كدام بطور مجزا وقت صرف كنند و زيادي دارد بنابراين الزم است در صورتي كه فرزندان هم

 قائل شوند. شخصيت


