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هدف هاى  به  بتواند  كار  واحد  اين  گذراندن  از  پس  هنرجو  مى رود،  انتظار  رفتارى:  هدف هاى 
زير دست يابد:

1ــ رشد و تكامل را تعريف كند.

2ــ اصول رشد را شرح دهد.

3 ـ ـ ابعاد رشد و تكامل را نام ببرد.

4ــ مراحل رشد جسمانى كودك را از بدو تولد تا شش سالگى توضيح دهد.

5 ـ ـ مراحل مهم رشد حركتى كودك را در سال اول زندگى توضيح دهد.

6ـ ـ مراحل رشد سخن گفتن كودك در شش سال اول زندگى و عوامل مؤثر بر آن را بيان كند.

7ــ رشد عاطفى كودك را شرح دهد.

8 ـ ـ رشد اجتماعى كودك را توضيح دهد.

9ــ پايدارى شىء را در كودكان آزمايش كند.

10ــ مفهومِ دلبستگى و اهميت آن را شرح دهد.

ر برخورد با كودكان به كار برد.
11ــ تفاوت هاى فردى را د

12ــ وزن، قد و دور سر كودك را به طور صحيح اندازه گيرى كند.

13ــ منحنىِ رشد كودك (قد، وزن و دور سر) را در كارت رشد ترسيم و تفسير كند.

۱ــ رش يعن چه؟
ود چه زمان است؟ ۲ــ سِن طبيع نشستن، راه افتادن و حرف زدن برا 

ام است؟ ود  امل  ۳ــ ابعاِد رش و ت
؟ سان ان امل ي ۴ــ آيا همه  انسان ها از نظر رش و ت

ارت رش چيست؟ ـ  ۵ ـ 
؟ ام ان ان  ود ـ علل معلوليت ها  ۶ـ 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پيش آزمون واحد كارچهارم ؟
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بيشتر بدانيد

مقدمه
رشد و تكامل انسان از ابتداى تشكيل سلول تخم شروع مى شود و تا 

بلوغ و بزرگسالى ادامه دارد.
تغييرهاى  مجموعه ى  هم  روى  و  توأم اند  پديده ى  دو  تكامل  و  رشد 
با  كار  واحد  اين  در  مى گيرند.  دربر  كيفى  و  كمى  نظر  از  را  بدن  طبيعى 
پايش  و  كنترل  را  كودك  مى توانيد  و  مى شويد  آشنا  تكامل  و  رشد  مراحل 

رشد كنيد.

ود امل۲  ۱ و ت ۱ــ۴ــ تعريف رش
؟ ود را م داني امل  آيا مفهوم رش و ت

امل يا نمو  ن اشاره دارد ول ت ازه  ب رش به تغيير در ان
ود در  رد  ه در عمل به مجموعه  تغييرهاي گفته م شود 

 ، ، عوامل زيست شناخت ود امل  . در ت طول زمان رخ م ده
. معموالً   واژه  رش برا رون رش  محيط و هيجان مؤثرن

ار گرفته م شود. امل به  و ت

ود امل  عوامل مؤثر بر رش و ت
رشد و تكامل تحت تأثير عوامل بسيارى است كه مهم ترين آن ها عبارت است از:

:عوامل ژنتيكى بر رشد و تكامل به ويژه قد، وزن، تكامل اجتماعى، عقالنى و  الف) صفات ارث و ژنتي
شخصيت مؤثرند.

ب)  سن: ميزان رشد در زندگى جنينى از هر زمان ديگرى بيشتر است. در سال اول زندگى نيز ميزان 
رشد زياد است و بعد از آن هنگام بلوغ افزايش مى يابد.

ج) جنس:جنس كودك در رشد و تكامل او اثر دارد. به عنوان مثال در حدود سن ده تا يازده سالگى قد 
و وزن دختران ناگهان افزايش مى يابد. اين رشد مربوط به دوران بلوغ آن ها است. در پسران جهش رشد كمى 

ديرتر يعنى در دوازده تا سيزده سالگى است.
يه:وضعيت تغذيه ى پيش از زايمان و پس از آن بر رشد و تكامل اثر مى گذارد و در   واقع تأخير رشد  د) تغ

از نشانه هاى سوءتغذيه است. هنگامى كه وضع تغذيه ى كودك بهبود يابد وزن و قد او شروع به رشد مى كند.

                     Development  ــGrowth                          ۲ ــ۱
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:برخوردارى از نور آفتاب، تغذيه ى خوب، روشنايى و تهويه نيز بر رشد و تكامل اثر  هـ) محيط فيزي
مى گذارد.

: عشق، تمايل به مراقبت و روابط مناسب بين والدين و كودك بر تكامل اجتماعى،  و) عوامل روانشناخت
عاطفى و هوشى كودكان اثر گذار است.

ز) آلودگ به عفونت ها و انگل ها: بعضى از عفونت هاى مادر در دوران باردارى (مانند سرخجه) بر رشد 
درون رحمى جنين اثر مى گذارد. عفونت هاى پس از زايمان (مانند اسهال مكرّر يا طوالنى   مدت و سرخك) رشد 
و تكامل كودك را به خصوص اگر سوء  تغذيه هم در كار باشد كُند مى كند. انگل هاى روده اى با خوردن مقدار 

قابل مالحظه اى از مواد غذايى كودك مانع رشد و تكامل او مى شود.
: سطح زندگى خانواده عاملى مهم است. كودكانِ خانواده هاى داراى تغذيه ى مناسب  ح) عوامل اقتصاد

وزن و قد بيشترى دارند. عوامل اقتصادى با سطح زندگى و وضع تغذيه ى مردم بستگى دارد.
ط) عوامل ديگر: عوامل فرهنگى و ساير عوامل مثل مرتبه ى تولد كودك، فاصله ى بين تولد در كودكان، 

وزن هنگام تولد، چندقلويى، سطح سواد پدران و مادران و… در رشد و تكامل كودك مؤثر است.

ود امل  ۲ــ۴ــ اصول رش و ت
؟ ام ان امل  آيا م داني اصول و ويژگ ها رش و ت

ه باي به آن توجه  ته ها مهم است  درباره  رش ن
رد:

پ درپ  و  مختلف  مراحل  به  صورت  ود  رش   
مرحله   ه  زمان  دليل نم توان تا  صورت م گيرد. به همين 
ود به مرحله  بع  ه  قبل صورت نگرفته، انتظار داشت 

. برس
شورها و فرهنگ ها  ان در  ود  مراحل رش همه  
ان قبل از  ود سان و ثابت است. يعن همه   مختلف جهان، ي
، سپس  ، سينه خيز و چهار دست و پا راه م رون ه راه برون آن 

. نن ريج سرپا م ايستن و بع راه رفتن را تمرين م  به ت
 رش انسان تابع رش دستگاه ها عصب (مغز و نخاع) 
ن و  ، داشتن فعاليت ب ت ، تمرين مهارت ها حر و عضالن

برخوردار از محيط گرم و عاطف است.
 با توجه به مطلب باال، آموزش هر موضوع در درجه  
ود  نخست به سن و تواناي ها دستگاه عصب و عضالن 
ود به ح  بستگ دارد. چنان چه، رش مغز و عضله ها 
، آموزش و محر ها بيرون و محيط  ه باش الزِم خود نرسي

ود  به  نم توان  دليل  به همين  داشت.  نخواه  ان  چن اثر 
ي ساله  معمول حرف زدن را آموزش داد. زيرا هنوز مغز 
ه  رده ان  ازه رش ن ود به آن ان و ماهيچه ها زبان و حلق 

. لم باش ود قادر به ت
ن است سن نشستن،  يگر متفاوتن و مم  انسان ها با ي
م ديرتر يا زودتر از بقيه  راه رفتن، حرف زدن و… هري 

صورت گيرد.
است  آن  ه   نشان دهن  ، رش مراحل  در  زياد  تأخير   
رد. به عبارت ديگر،  ل ج است و باي به آن توجه  ه مش
ه در دو  و  نيم سالگ شروع به راه رفتن؛ و در سن  ود 
ل  دچار مش رده است حتماً  ۵ سالگ شروع به حرف زدن 
گ ذهن ي از مهم ترين آن هاست.  ه عقب مان ج است 
، مراحل رش خود را  گ ذهن ان ه دچار عقب مان ان  ود
با  چنان چه  سبب  به همين   . نن م  ط  زياد  تأخير  و  ن  با 
ان  ود ، حتماً با پزش متخصص  ي چنين موارد روبه رو ش

. ني مشورت 

ود امل  ۳ــ۴ــ ابعاد رش و ت
؟ ن ود چگونه رش م  آيا م داني 
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ان قبل و بع از تول در ابعاد مختلف جسمان  ود رش 
و روان شامل:

لم (سخن گفتن) ۴ــ رش ت ۱ــ رش جسمان 
۵ــ رش عاطف ت  ۲ــ رش حر

۶ــ رش اجتماع ۳ــ رش ذهن 
ان در  ود : رش جسمان  ۱ــ۳ــ۴ــ رش جسمان
آن  مهم  ته   ن دارد.  اهميت  بسيار  گ  زن اوليه   سال ها 
ه  نن بل ازه رش نم  ن به ي ان ه همه  اعضا ب است 
ن متفاوت است. از شش  ميزان رش در قسمت ها مختلف ب
يه  ه از وضعيت مناسب تغ ماهگ به بع نيز رش شيرخواران 
جسمان  رش  ميزان  م شود.  بيشتر   ، برخوردارن اشت  به و 

يگر متفاوت است. دختران و پسران نيز با ي

شور به شرح زير است: ود در  رش 
يلوگرم ود ۳/۵  ــ هنگام تول ح
يلوگرم ود ۱۰  ــ ي سالگ ح
يلوگرم ود ۱۲  ــ دو سالگ ح
يلوگرم ود ۱۴  ــ سه سالگ ح

يلوگرم ود ۱۶  ــ چهار سالگ ح
يلوگرم ود ۱۸  ــ پنج سالگ ح

ق
متر  ه سر  ود به صورت است  افزايش ق در دوره  

. و تنه و پاها رش بيشتر دارن
ود به شرح زير است: متوسط ق در دوره  

ود ۵۰ سانت متر ــ هنگام تول ح
ود ۷۵ سانت متر ــ ي سالگ ح
ود ۸۵ سانت متر ــ دو سالگ ح
ود ۹۵ سانت متر ــ سه سالگ ح

ود ۱۰۱ سانت متر ــ چهار سالگ ح
ود ۱۱۰ سانت متر ــ پنج سالگ ح

دور سر
ه  ود ۳۵ سانت متر است  ازه  دور سر موقع تول ح ان
گ هر ماه دو سانت متر، سه ماهه  دوم  در سه ماهه  اول زن
ود نيم سانت متر  هر ماه ي سانت متر و شش ماه بع هر ماه ح
ازه  دور سر تا پايان  به آن اضافه م شود. پس از دو سالگ ان
ازه  دور سر در دو سال  . افزايش ان ن ان نم  عمر تغيير چن

ه  رش مغز است. گ نشان دهن اول زن
ن  عالوه بر جنبه ها باال، رش در ساير قسمت ها ب

. ان ها، سيستم عصب و… نيز ادامه م ياب مثل دن

وزن
گ به ميزان ۱۰٪ ــ  ۵٪ وزِن  نوزاد در چن روز اول زن
 ، دًا در ۷ تا ۱۰ روزگ هنگاِم تول خود را از دست م ده و مج
وزن هنگام تول را به دست م آورد. در ماه چهارم و پنجم وزن 
ود دو برابر و در ي سالگ سه برابر م شود. در دو سالگ 

ش را دارد. ود چهار برابر وزن هنگام تول
ود در سال ها مختلف براساس منحن  متوسط وزن 

توجه!

سا نبايد  ين  ست  بر  و  ، قد   سر  شد  ند ها  شد فقط متوسط شاخص ها 
به  بايد   . به خو   مخصو  شد  و  هر  چو  ر  پيش بيني  و   سر  قد     ، ند  
و  شد  و (شير ما يا مصنوعي)، منحني  و  هنگا تولد، نو تغذيه   لدين  نيز  ند ها 

. ين با توجه شو مل    ساير عو
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رش  جلوه ها  مهم ترين   : ت حر رش  ۲ــ۳ــ۴ــ 
؛ ود و تول تا شش سالگ  ت از ب حر

ريج نشستن را آغاز  ان از ۴ ماهگ به ت ود نشستن: 
ديگران  م  به  م توان  چهارماهه  ود  معموًال   . نن م 
ان م توانن  ود ثر  ، ا برا ي دقيقه بنشين و در نه ماهگ

. م ديگران برا ده دقيقه يا بيشتر بنشينن ب 
ان  ود ثر  سينه خيز و چهار دست و پا رفتن: معموًال ا
ود ده ماهگ چهار دست و پا  از نه ماهگ سينه خيز و از ح

. راه م رون

ود نه و  ان از ح ود ايستادن و راه رفتن: معموًال 
ان  ود بيشتر   . م ايستن ل  صن يا  ميز  م  به   ، ماهگ ده 
م ديگران راه م رون اگرچه تلوتلو  ون  در سيزده ماهگ ب
م ديگران راه م رون  ون  ه ماهگ ب م خورن ول از هج

. و از پله باال و پايين م رون

ود ۶ ماهگ تمايل به  ود از ح ات:  هماهنگ حر
ات  ا ناشيانه است. اين حر ه در ابت چنگ زدِن اجسام دارد 
ت  ف دست به حر ود ي سالگ با استفاده از انگشتان و  ح
رش  مستلزم  امر  اين  م شود.  يل  تب مهارت  با  توأم  اراد 
ماهيچه ها و عضالت و رش سلول ها مغز است. بع از سه 
ود چشمگير است. او قادر به استفاده  ت  سالگ رش حر
ن هماهنگ دارد. از سه  ات ب از بعض وسايل م شود و حر
ود پرجنب  و جوش است و آمادگ و ميل   ، تا شش سالگ
ان در سه چهار سالگ  ود ي برا فعاليت و باز دارد.  ش

. فوع خود را به دست م آورن نترل ادرار و م ريج  به ت

توجه!

جعه  ا با ي با مر حد  ين  ماني   شتي  ز بهد و يا مر ليه  فعاليت ها عملي مربو به مهد 
. نجا شو نظر  ز مو به مر
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م  ست  جعه  با  ماني مر شتي  ز بهد و يا مر به گر ها ۵ نفر تقسيم شويد. هر گر به ي مهد
نيد: ير مصاحبه  با  سن شر فعاليت ها  ختر  پسر  ير ۱۸ ما   ِ ا و لدين  پنج نفر  

يگر م  ـ سن نشستن با 
يگر م  ـ سن نشستن بي 

فتن ـ سينه خيز 
فتن ست  پا  ـ چها 
شيا  ِ م يستا با  ـ 

فتن ـ  
ه  با  تفا ها  شباهت هايي  ال  نند    شي  مصاحبه ها خو تهيه  سپس گر ها گز

نند. ند، بحث  ر  مشاهد 

✎
 1vفعاليت عمل

ود  گ  : دو سال اول زن ۳ــ۳ــ۴ــ رش ذهن
بيشتر  دوره،  اين  در  ه  م نامن  ت  حر ــ  حس  دوره   را 
ت است. اين  ود به حس و حر ود مح فعاليت ها ذهن 
رد پايان  ود شروع به صحبت  ه  مرحله پس از دو سالگ 
. زبان نشانه   ن ود شروع به نمادساز م  يرد، زيرا  م پ

تسلط بر نمادهاست.
به  بازتاب هاست.  از  مجموعه ا  دارا  طبيع  نوزاد 
ار سوم   ِ بازتاب ها اوليه  نوزاد انسان هنگام تول در واح
ه هنوز قشر  رديم. اهميت بازتاب ها از اين نظر است  اشاره 
نترل  ه بتوان چنين فعاليت هاي را  رده است  ر رش ن مغز آن ق
ود مسلط به  ريج، هم زمان با رش چشمگير مغز،  . به ت ن

تواناي ها ديگر م شود.
ن  رار م  ود اعمال را ت  ، ود شش ماهگ از ح
ود ي  ن ها جالب م شود. ح اها و دي ه باعث ايجاد ص
ار  ه به آن پاي ود به رش مهم دست م ياب   ، سالگ

ء گفته م شود. ش
ود متوجه م شود  ه  ء آن است  ار ش منظور از پاي
اخته شود، عروس هنوز  اگر رو عروس او پارچه ا ان
نار م زن  ، پارچه را  زير پارچه است. به همين دليل جلو م آي
ه تا قبل از اين، هنگام  و عروس را برم دارد. درحال 

ود جست وجو   ، ه م ش شي ه رو عروس او پارچه 
رد  م  تصور  چون  رد.  م  متوقف  را  عروس  يافتن  برا 
مشخص  نمونه   ارد.  ن وجود  نم شود،  ه  دي ه  عروس 
ه  ء، باز «دال موشه» است  ار ش ود به پاي دست ياب 
ود   ، نن ء مخف م  وقت اطرافيان، خود را در پشت ش

. هم چنان به جست و جو آن ها برم آي
مرحله ا  به  ذهن  رش  نظر  از  ود   ، سالگ دو  در 

ه تا شش سالگ ادامه دارد. ديگر م رس 
ن و به همين دليل  ود م توان تقلي  در اين مرحله، 
ود  ه  مهم است  بنابراين  م آموزد.  ديگران  رفتارها  از 
را  رفتارها  همان  تا  ن  ه  مشاه را  سالم  و  ه  سازن رفتارها 

بياموزد.
ان در اين دوره آن است  ود ي ديگر از ويژگ ها مهم 
ه  . آنان نم فهمن  ه آن ها از در ديگران تا ح ناتوان ان
. به عبارت ديگر آنان خودمحور  گاه ها متفاوت دارن مردم دي

. م شون
ود سه چهار ساله (يا زير  ته از  برا آزمايش اين ن
جلو  را  (دستش  د  ببن را  چشمش  ه  بخواهي  سال)  شش 
). سپس از او بپرسي آيا  چشمانش بگيرد تا نتوان بيرون را ببين
ود نه است. چون خودش  من م توانم تو را ببينم؟ جواب 
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ن ديگران هم نم توانن او  ، تصور م  نم توان ديگران را ببين
تاب را جلو  ان زير شش سال  ود . به همين سبب  را ببينن
ه آن را برايشان بخوان  خود م گيرن و از مادر م خواهن 
 ، تاب را بخوان ه مادر نم توان از پشت،  و متوجه نيستن 
ه ديگران هم  ن  تاب را م بين تصور م  يعن چون خودش 

. تاب را ببينن م توانن 

تغيير   ، رش تحوالت  ساير  همانن  نيز،  ان  ود  ِ باز
مسلط  نمادها  بر  ود  ه  لم،  ت شروع  با  هم زمان   . ن م 
ود  مثًال  م گيرد.  ل  ش هم  نمادين  باز ها  م شود، 
ن يا چن  ن و با آن باز م  ه چوب را ماشين تصور م  ت
ه اتوبوس يا  ن  ل را پشت سرهم م چين و تصور م  صن

هواپيما دارد.

ريج  به ت بع  و  است  ت نفر  ا  ابت ان  ود باز ها 
ود  ح  . نن م  شروع  را  دونفر  باز ها  سالگ  سه  در 
ه تر  ان، با  ثبات تر، اجتماع تر و پيچي ود ، ارتباط ها  پنج سالگ
ان به همساالن  ان توجه چن ود م شود. تا قبل از اين سن، 
گاه  و  م دهن  ترجيح  را  انفراد  باز ها  و  ارن  ن خود 
ون  نن ب نار هم باز م  . يعن  نن باز ها هم جوار م 
ان در  ود ود پنج سالگ  . ح ه با هم ارتباط داشته باشن اين 
ف مشتر برسن يا در باز  نن تا به ه ار م  باز ها هم

. نن نقش ها مختلف ايفا م 
 . م ده افزايش  ان  ود در  را  هوش  رش   ، باز
ه به رش اجتماع و  باز ها گروه نه تنها به رش هوش بل

. ن م بسيار م  ان نيز  ود عاطف 

ي ي ساله،  ساله، سه ساله  و هنرجويا به گر ها پنج نفر تقسيم شوند. هر گر با ها 
ا  گز  م ند.  صو  شي تهيه  ند   شباهت ها  تفا ها  ها گز  پنج ساله  مشاهد 

نيد. ستفا  ير نيز  خو  تصا

✎
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در  ان  ود گفتن):  (سخن  لم  ت رش  ۴ــ۳ــ۴ــ 
به صورت  را  اهاي  ص م توانن  فقط  گ  زن سال  نخستين 
 . نن تولي  اراد  به طور  و  تقلي  با  سپس  و  خود به خود 
و  ه  ش آشناتر  زبان  با  ان  ود ريج  به ت سالگ   ۱/۵ ود  ح از 
. از دو  نن ول قادر به صحبت نيستن صحبت ها را در م 
. اولين جمله ها  نن لم م  ان شروع به ت ود ريج  سالگ به ت

ان معموًال ت واژه ا است و حالت تلگراف دارد. ود
ان رش سريع  ود بع از سه سالگ تواناي سخن گفتن 
ريج گفتار  دارد و گنجينه  واژگان آن ها افزايش م ياب و به ت
ول  . ج ن ا م  ود به گفتار بزرگسال شباهت بيشتر پي

: زير اين مراحل را نشان م ده

ود  لم  ت تواناي  تقويت  باعث  ه  عوامل  جمله  از 
م شود:

ود الم گسترده با  ۱ــ برقرار ارتباط 

داستان ها  ن  (شني ان  ود برا  تاب  ن  خوان ۲ــ 
مختلف)

بيشتر بدانيد
و تول تا شش سالگى لم از ب ول مراحل ت ج

لماتنحوه ى سخن گفتنسن اد تقريبى  تع
لمه هاى سادهقبل از ي سالگى اها و  اداى بعضى از ص

افزايش ي سالگى و  تقلي  راه  از  لمه ها  از  بعضى  اداى 
سريع واژه ها

جمله هاى دو سالگى اولين  و  بيشتر  لمه هاى  بردن  ار  به 
وتاه ساده و 

١٠٠

المى در قالب جمله هاى ساده سه سالگى برقرارى ارتباط 
و صحيح با اطرافيان

١٠٠٠ــ٨٠٠

وتاهچهار سالگى ١٥٠٠تعريف داستان ساده و 
٤ پنج سالگى م  دست  بردن  نام  و  چن  بخشى  جمله هاى 

رنگ
٢٠٠٠

تا شش سالگى  ٥) اد  اع شمارش  و  طوالنى تر  جمله هاى 
(١٠

٢٥٠٠

بيشتر بدانيد

در خانواده هايى كه دو يا چند زبانه اند، مهم است كه فقط با يك زبان، آن هم با زبان مادرى با كودك صحبت 
شود و او ابتدا زبان مادرى خود را بياموزد. چنان چه كودك زبان مادرى خود را به درستى بياموزد. به راحتى و با 

تسلط زبان هاى ديگر را هم خواهد آموخت. در غير اين صورت ممكن است دچار تأخير در گفتار شود.
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از  ي  عواطف   ِ رش  : عاطف رش  ـ۳ــ۴ــ  ۵ ـ 
ان در  ود ود است.  مهم ترين جنبه ها رش در دوره  
نش ها بسيار از خود نشان  ، وا گ سه يا چهار ماه اول زن
ه  حالت ها عاطف آنان است، مثًال، وقت  ه نشان دهن م دهن 
ات آنان آرام و از  ، حر با منظره  غيرمنتظره ا روبه رو م شون
ه به آن غافل گير گفته م شود.  استه م شود  ضربان قلبشان 
نش نشان م دهن  ، وا يا در پاسخ به گرما، سرما، درد و گرسنگ
ات، بستن چشم، افزايش ضربان قلب و گريه  ه با افزايش حر
نش به محروميت جسم  همراه است و به آن ناراحت در وا

گفته م شود.
 ، ترس از غريبه: در فاصله  هفت تا دوازده ماهگ
از  ي   . رانن م گ سر  از  را  ي  ج ترس ها  ان  ود
ه در هشت  ردن است  ان غريب  ود معمول ترين ترس ها 
ود وقت با غريبه ا مواجه م شود،  ماهگ ايجاد م شود و 
نش غريبه آرام  . هرچه وا ن و به مادرش م چسب گريه م 
ود به آرام حرف بزن و با او شروع به باز  باش يعن با 

يي  ند  تر  جد جعه  و مر هنرجويا به گر ها ۵ نفر تقسيم شوند. هر گر به ي مهد
گي به مهد  ه به تا اني  و نش  با   ند   ند مشاهد  گي به مهد سپر شد  ه به تا اني  و   
و مصاحبه  ال مهد يي  ما با مربيا يا مسؤ نا  مقابل جد نش ها  سپر مي شوند  حالت ها  

ند. يه  ال  شي تنظيم    ند. سپس  مشاهد يا مصاحبه  خو گز

✎
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ا به سراغ  متر م شود ول اگر غريبه با سروص ن اين ترس 
ن  ايش  ن يا از مادر ج ود برود و بخواه با او باز 
ردن آن  ن دليل غريب  اين ترس بيشتر م شود. محققان معتق
رده  ان رش بيشتر  ود ، حافظه   ه در هشت ماهگ است 
است و م توان تصوير افراد آشنا را از غريبه تشخيص ده و 
نش نشان  به همين دليل متوجه نا آشنا بودن افراد م شود و وا

. م ده
: اين ترس از هفت تا دوازده ماهگ  اي ترس از ج
سپس  و  است  ماهگ  ۱۸ــ  ۱۵  در  آن  اوج  و  م شود  شروع 
ه هرچه ارتباط مادر و  ته  مهم آن است  . ن ن ش م  فرو
استه م شود.  اي  ت اضطراب ج ، از ش ود قو تر باش
ود مانن مادر، خواهر، برادر،  نار  حضور افراد بيشتر در 
اهش  ر و مادربزرگ، عمه و… سبب م شود تا اين ترس  پ
ه  ، افراد آشنا ديگر هستن  . زيرا چنان چه مادر نباش ياب

رد. نار آن ها احساس امنيت خواه  ود در 

✎

 4vفعاليت عمل

ساله،  سه  ساله،  ي ساله،    ، سا ي  ير  و  شش  خو  همسايه ها  يا  بستگا   ، ستا بين   
شر  سن  با   و  لدين  با  مصاحبه  ا   و مشاهد   با  بگيريد.  نظر  ساله   پنج  ساله   چها

نيد. يه  ال  شي تهيه    لم گز مينه  ت و   نايي ها  لم، گنجينه   ها  ها  تو ت
ند؟ شته  شا  و ا چه نقشي  سخن گفتِن  و ين  لدين 

ست؟ و بو  ختيا  لم   ا هايي بر تقويت ت م چه 
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ه نشانه   ود خود را در آينه م شناس   ، از دو سالگ
 ، ِ خود آگاه است. عالوه بر اين با بروز خود  آگاه رش تواناي
ل آن است  ود ايجاد م شود. منظور از هم ل نيز در  هم

. ن ود احساسات و حاالت افراد ديگر را در م  ه 
 ، ه قبالً  گفته ش از دوسالگ : همان طور  پرخاشگر
ن و نقش سرمشق ها در احساسات  ود شروع به تقلي م 
مادر  وقت  مثالً   دارد.  فوق العاده ا  اثر  ود  عواطف  و 
ت م زن  ن و او را  ش خال م  عصبانيتش را سر فرزن

ود نيز عصبانيت و پرخاشگر را   ، يا سر او فرياد م زن
ار م گيرد.  ِ خود به عنواِن ي راه حل به  گ م آموزد و در زن
متر احتمال   ، ن نترل  ه اگر مادر عصبانيت خود را  درحال 
پرخاشگر  بياموزد.  را  پرخاشگرانه  رفتار  ود  ه  دارد 
ين،  ان از ديگران (خواهر و برادر، وال ود ه  رفتار است 
. رفتارها پرخاشگرانه در ۴ سالگ  تلويزيون و…) م آموزن
ود يا تربيت  ، ب توجه به  ود . طرد  به اوج خود م رس

او، از عوامل ايجاد پرخاشگر است.

¬يا مœ v»نيد

مو  يا   نقش  خشن،  فيلم ها  تلويزيو   ه  ست  نشا   يا  تحقيق ها  مر 
ست. ير ۱۲ سا ممنو  ا  و يد فيلم ها خشن  ترسنا بر  صوًال   . پرخاشگر 

ود  يرش: چنان چه دلبستگ بين مادر و  محبت و پ
ه هست  ود خود را همان طور  ين  ه باش و وال ايجاد ش
ود احساس ارزشمن  ، در  يرن و دوست داشته باشن بپ
عزت نفس  رش  به  ه  م شود  ايجاد  بودن  دوست داشتن  و 
لي سالمت روان است  . عزت نفس شاه  ن م فراوان م 
و از بيمار ها و آسيب ها روان و جسم زياد پيشگير 

. ن م 

ان از همان  ود : هر چن  ـ۳ــ۴ــ رش اجتماع ۶ ـ 
، در دوره   نش نشان م دهن گ به ديگران وا روزها اوِل زن

شيرخوار روابط اجتماع آن ها غن نيست.
نش اجتماع  اولين عالمت وا : غالباً  لبخن اجتماع
ه در دو تا سه ماهگ اتفاق م افت و باعث توجه  ود است 

ين به او م شود. وال
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ريج با ديگران  ود م توان به ت  ، گ در سال دوِم زن
ود روابط  روابط متقابل برقرار سازد. از سال سوم به بع 
ود مايل  . در اين سال ها  خود را با همساالن گسترش م ده

ت در باز ها و فعاليت هاست. به مشار
ه سال ها  ارتباط با مادر: تحقيق ها نشان داده است 
گ و ارتباط با مادر، اثر فراوان بر سالمت روان انسان ها  اول زن
ه از پرورشگاه ها ايران در  دارد. در اين رابطه به تحقيق 

: ني ه است توجه  دهه  ۶۰ ميالد گزارش ش
ه  ان  ود ثر  ه ا  ارزياب از پرورشگاه ها نشان داد 
، ول  گ ذهن ان ز نگه دار م شون دچار عقب مان در اين مرا
گ سپرده  خوان ان در خانواده ها به فرزن ود ه اين  هنگام 
استه م شود. به طور  گ ذهن آن ها  ، از عقب مان م شون
ان معمول  ود ه بع از چن سال بهره  هوش آن ها به ح 
رد  ان را به خود جلب  ته توجه دانشمن . اين ن افزايش م ياب
. نتيجه  بررس ها  ردن و درباره  علت اين موضوع بررس 
از  پرورشگاه ها،  در  ان  ود اين  گ  زن محيط  ه  داد  نشان 
ان محبت  ود نظر عاطف بسيار فقير است. به اين نوزادان و 
ا داده م ش و  نم شود و فقط در زمان ها خاص به آنان غ
ه نبود نوازش،  ن  ان به اين نتيجه رسي . دانشمن ن تميز م ش
… با  الم ن و ارتباط  نبودن برقرار ارتباط، نبود تماس ب
گ است. به همين دليل  ان، عامل اين عقب مان ود نوزادان و 
و  نوزادان  با  خاص  زمان ها  در  ه  خواستن  آنان  مربيان  از 
، با  نن ، آنان را در بغل گرفته و نوازش  نن ان صحبت  ود
ي  ، نتايج بهره هوش ها ج ت نن و…   . بع از م آنان باز 
ان رو به افزايش است. به  ود ه بهره  هوش اين  نشان داد 
ه ارتباط عاطف با نوزادان و  اين ترتيب، محققان نشان دادن 
ان، برا رش بهره  هوش آنان الزم و ضرور است و  ود
، نه تنها ارتباطات عاطف  اگر محيط عاطف نوزادان فقير باش
ه توان و  ازه ا  ه رش هوش آنان به ان مه م بين بل آنان ص
رد. به اين ترتيب محققان به نوع  اد دارن نيز رش نخواه  استع
مبود محبت و  ه بر اثر  ن  گ ذهن رسي ديگر از عقب مان

ارتباط عاطف ايجاد م شود.

 تحقيق ديگر درباره  حيوانات صورت گرفت تا نياز 
به مادر بهتر و بيشتر بررس شود. آنان نوزاد ميمون را از مادر 
 . دادن قرار  (مادر)  عروس  دو  نار  در  را  او  و  ردن  ا  ج
ه فقط شير داشت و نوزاد م توانست از آن شير  عروس سيم 
اشت. نتيجه   ه گرم و نرم بود ول شير ن بخورد و عروس 
ه گرم و  ه نوزاد ميمون عروس را  اين آزمايش نشان داد 
ه م ترس  . به خصوص هنگام  نرم است بيشتر ترجيح م ده
بيشتر به عروس گرم و نرم م چسب و اين تماس به او احساس 
ه ارتباط  . به اين ترتيب، محققان دريافتن  امنيت و ايمن م ده
ن و در آغوش گرفته  ، نوازش ش ن با مادر به خصوص ارتباط ب

. ن م فراوان م  ان  ود ن به رش عاطف  ش
ارتباط   ، ي ش متوجه  باال  تحقيق ها  از  ه  همان طور 
عاطف با مادر يا جانشين مادر و اطرافيان برا رش هوش و 
ار با مادر  ذهن نوزادان ضرور است. نوزاد به رابطه ا پاي
اي و دور از مادر  ي دارد. به عبارت ديگر، ج احتياج ش
ه م توان سالمت روان فرد را  ضربه ا اساس به نوزاد است 

ازد. تا آخر عمر به خطر ان
يفيت  : تحقيق ها نشان داده است ارتباط و  دلبستگ
ارتباط مادر با نوزاد از اهميِت فوق العاده ا برخوردار است. 
برقرار  نوزاد  و  مادر  بين  ه  اوليه ا  عاطف  پيون  و  رابطه  به 
 ۱ ود م شود، دلبستگ م شود و منجر به ايجاد امنيت در 
 ، گفته م شود. دلبستگ با وابستگ متفاوت است. وابستگ
ه در دوره  نوزاد مطرح نم شود و  ه ا ناسالم است  ي پ
ون ديگر  ه تواناي دارد ول ب وابسته به فرد گفته م شود 
. درحال  گ خود برآي ه  فعاليت ها و زن قادر نيست از عه

رش احساس امنيت در انسان است. ، اساس ِ ه دلبستگ
عاليم دلبستگ به مادر يا منبع دلبستگ

ود  س ديگر م توان  ، بهتر از هر   منبع دلبستگ
. ن را آرام 

س ديگر  ود برا باز يا حرف زدن بيش از هر   
به سراغ منبع دلبستگ م رود.

متر م ترس تا   ، ود هنگام حضور منبع دلبستگ  
Attachment ــ۱
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ا  متر از ص ود باش  نار  در غياب او. مثالً  اگر مادر 
ه غريبه ا  . يا زمان  ه مادر نباش ناگهان م ترس تا زمان 
متر م ترس تا زمان  ود در حضور مادر  حضور دارد، 

. ه مادر نباش
ود  ار بين مادر و  اوم و پاي چنان چه ارتباط نسبتاً م
ود مانن نياز به شير، تميز نگه داشته   ِ باش و نيازها جسم
دلبستگ  شود،  برآورده  مرتب  به طور  محبت  و  نوازش  ن،  ش
احساس  درنتيجه  و  م شود  ايجاد  ود  و  مادر  بين  سالم 
ل م گيرد. چنان چه نوزاد به حال  ود ش ايمن و امنيت در 
ه نياز دارد نيازهايش برطرف نشود و  خود رها شود، موقع 
، احساس نا  امن و ب اعتماد به ديگران  مادر از او دور باش
ان معموالً  مضطرب ان  ود ل م گيرد. چنين  ود ش در 
ي در آن ها ايجاد م شود. بعض  و ترس ها افراط و ش
چنين  از  بزرگسال  دوران  افسردگ ها  و  اضطراب ها  از 

محروميت هاي ريشه م گيرد.
مثال

وسواس  دچار  خانواده،  اول  فرزن  ساله،   ۱۷ محمود 

ي است و نگران ها و ترس ها زياد دارد. شرح حال و  ش
ه محمود به دنيا آم مادر  ، هنگام  شته  او نشان م ده گ
برا ادامه  تحصيل خود به شهرستان برگشت و محمود را 
اشت. مادربزرگ تا ۴ سالگ به طور  نزد مادرش (مادربزرگ) گ
رد و مادر نيز به تحصيالت خود  امل از محمود نگه دار م 
ادامه م داد و در تعطيل ها نزد محمود بازم گشت. درس مادر 
، محمود را با خود به شهرستان برد. به اين ترتيب،  ه تمام ش
ه در تمام ۴ سال مسؤول نگه دار او  محمود از مادربزرگ 
. مادر از آن جا  ا ش ي داشت، ج بود و به او دلبستگ ش
اشت و به اين ترتيب،  ود گ ه شاغل بود، محمود را به مه
. او از  ن ا ش هم مادر و هم مادربزرگ، ناگهان از محمود ج
ه به آن  ي ش  همان موقع دچار ترس ها و اضطراب ها ش
ور  ن ت در  ه ۱۷ ساله و مايل به شر نون  . ا ب توجه م ش
ه است  ي ش ازه ا دچار اضطراب و وسواس ها ش است به ان

. ارها و فعاليت ها معمول خود برس ه قادر نيست به 

تحقيق هاى مختلف جهانى نشان داده است جدايى از مادر به سببِ مسافرت، بيمارى، مرگ مادر، طالق و… 
به نوزاد و كودك صدمه مى زند و هرچه اين نوع جدايى ها در سنين پايين تر و نوزادى صورت گيرد، صدمه بيشترى 
به كودك وارد مى شود. الزم است، پيوند مادر و كودك دست كم در دو سال اول زندگى كودك گسسته نشود، 
چنان چه مرگ يا بيمارى يا طالق و… مادر را از كودك جدا سازد، در حد امكان بايد ارتباط كودك با مادر حفظ شود 

يا يكى از افراد آشنا به سرعت جايگزين مادر شود و نيازِ عاطفى و روانى كودك به مادر را تأمين كند.

ه به  : از سه سالگ شروع م شود  باز ها گروه
ردن  ار و نقش باز  ، هم ل ، هم رش مهارت ها اجتماع
ان درگير دوست ها  ان پيش دبستان چن ود  . ن م م 
ان دوست را  ود ه  ار نم شون و از اين سن به بع است  پاي

. ّرر م دانن ن ها م چيز فراتر از دي
م  ان  ود تواناي ها  رش  به  اجتماع  ارتباطات 
 ، ه عزت نفس بيشتر دارن ان  ود . به عالوه  ن زياد م 
باعث  خود  ه  م شون  يرفته  پ خود  همساالن  سو  از  بهتر 

بيشتر بدانيد
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رش اجتماع بيشتر آنان م شود. به همين دليل طرد همساالن 
ان دارد. ود اثر ب بر 

 : فرد تفاوت ها  به  توجه  ضرورت  ۷ــ۳ــ۴ــ 
ه  ان با تفاوت ها و روحيه  خاص به دنيا م آين  ود هري از 
ان آرام تر  ود به آن مزاج يا خلق و خو۱ گفته م شود. بعض از 
. مزاج يا خلق و  و خوش اخالق تر و بعض ها نا آرام و دشوارن
ينشان  ان م توان بر پيون عاطف اوليه بين آن ها و وال ود خو 
، در  ين م آي ه به راحت به بغل وال ود  ارد.مثالً   اثر بگ
د، به راحت آرام م شود، به ديگران  ين م خن نش وال برابر وا
ود  ارد، تا نوزاد يا  د و… اثر مثبت بر اطرافيان م گ م خن
م دارد، وقت  ي دارد، خواب  ه نا آرام است، گريه ها ش

م  ردن، او را در آغوش م گيرن خود را سفت و مح برا آرام 
ين درآورد،  ن خود را از آغوش وال نگه م دارد يا سع م 
با هر محر دچار نا آرام و ب قرار م شود و…   . بعض از 

. اين تفاوت ها در سال ها بع نيز ادامه م ياب
به گونه ا   ، دارن دشوار  مزاج  ه  ان  ود از  بعض 
و  م شود  ين  وال ناراحت  و  فشار  به  منجر  ه  نن  م  رفتار 
 . ن ين نسبت به آنان نيز تغيير م  نش وال درنهايت برخورد و وا
 ، ارن م گ تأثير  ان  ود رفتار  بر  ين  وال نه تنها  اين ترتيب،  به 
. ضرور است  ارن ين خود تأثير م گ ان نيز بر رفتار وال ود
ان  ود ان به مراحل رش و هم چنين مزاج  ود در برخورد با 

رد. ود توجه  ين با  و تأثير آن بر ارتباط وال

توجه!

ثر مثبت بيشتر  ند  ها سا فتا يجا  لدين   ها  ه بعضي  برخو ست  تحقيق ها نشا  
: ا  و بر 

نا سرمشق مي گيرند  ا   و هند،  ند تر نشا مي  ها سا فتا ه  لديني   :Êœ«œ سرمشق
ند. مو ها بهتر  مي  فتا  

ها سالم  فتا مو  ا مي گويند، بهتر قا به  و ن ها»  به  ن، ن ليل «ب ه  لديني  »ستدال‰: 
ند. ست مريضت  ن  ست  مم ثيف  ست به خا گلد نز چو   : ند خو هستند. مثا  فر

نند. چنين  ست، صحبت مي  ها  فتا  ِ ا خو  خصو و لدين با  ¬مو“‘ مستقيم: بعضي 
ست. ا مؤثر  و ند   فتا سا هي   ند  سرمشق  مو هايي به 

يگر  م به  ها خانه يا  ا سته مي شو   ه   ها خو اني  و  :„œبه كو Êœ«œ ليتËمسؤ
هند. ند  بيشتر  خو نشا مي  ها سا فتا ليت بپذيرند  مسؤ

ود ۴ــ۴ــ پايش رش 
بررس  ود  ن  جسما رش  چگونه  م داني  آيا 

م شود؟
 ، اف يه   تغ از  اطمينان  برا  راه  بهترين  رش  پايش 
ود است. با پايش رش م توان به  رش مطلوب و سالمت 
ارن زود  ه بر رش تأثير م گ يه ا  اشت و تغ ل ها به مش

رد. پ برد و چاره جوي 

، وزن و محيط قسمت ها  برا پايش رش م توان ق
ازه گير  رد. اما ان ازه گير  ن مثل دور سر و… را ان مختلف ب
ود است  رش وزن مهم ترين شاخص برا ارزياب سالمت 
زيرا تغييرها نسب وزن برا سن سريع تر از تغييرها ق برا 
اختالل  هرگونه  مقابل  در  ود  وزن  است.  سر  دور  و  سن 
ود  رش  پايش  است  بهتر   . ن م  تغيير  سالمت  بهبود  يا 
بالفاصله بع از تول شروع شود. در زايشگاه يا بيمارستان يا 

Temperament ــ۱
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ه  ارت رش  ود يا  ارت مراقبت  ـ درمان  ـ  اشت ز به مرا
ود  ين  ه شود به وال سيناسيون هم نامي ارت وا ن است  مم
ارت منحن ها رش و در  داده م شود. در ي طرف اين 
ارت رش  ه است.  سيناسيون درج ش ول وا طرف ديگر ج
ود  امل  ، دور سر و مراحل ت با نشان دادن رش وزن، ق

ود است. بهترين وسيله  پايش رش 
و  نام  يعن  ود  مشخصات  رش  ارت  رو  ي 
، وزن و دورسر  ، ق ر و مادر، تاريخ تول ، نام پ نام خانوادگ
ه است و  ود ثبت ش سيناسيون  هنگام تول و وضعيت وا
ه است و دارا  رو ديگر آن به صورت شطرنج خانه بن ش
در  م شود.  ه  نامي رش  منحن  ه  است  منحن  يا  خط  سه 

و تول تا پايان سال  ود (از ب ِ رش محور افق سن  منحن
. در رديف پايين  ششم) و محور عمود وزن را نشان م ده
نوشته  آن  رو  ماه ها  نام  ه  هست  مربع  اد  تع رش  منحن 
ود در اولين خانه  سمت چپ يادداشت  م شود. ماه تول 
، در اين  ه باش ود در مرداد  ماه به دنيا آم م شود. مثالً  اگر 
لمه  مرداد و در خانه ها بع ماه ها ديگر به ترتيب  خانه 
نوشته م شود و اولين مربع در آغاز هر سال نيز با ماه مرداد 
، وزن او  ن ود مراجعه م  ه  شروع م شود. در هر زمان 
در همان ماه مراجعه به صورت ي نقطه در محل تالق سن و 

وزن مشخص و به وزن قبل او وصل م شود.

¬يا مœ v»نيد

ماني  شتي  ز بهد حا حاضر  مر
ما  هر  ندگي  سا   و    ، ما شو
،  سا  ،  سا  هر  ما ي با ي با
سو هر سه ما ي با    پس تا ۶ سالگي 

. شد مي شو هر شش ما ي با پايش 

آن ها  به  ه  است  رش  ارت  رو  منحن  خط  چن 
وده   . اين منحن ها مح منحن ها مرجع يا ص م گوين
رون  مقايسه   برا  و  م ده  نشان  را  ان  ود طبيع  رش 
اقل رش مطلوب،  ود استفاده م شود. خط پايين ح رش 

رش  ثر  ا ح باالي  خط  و  مطلوب  رش  متوسط  وسط  خط 
وده  بين اين منحن ها جاده   . به مح مطلوب را نشان م ده
يگر  م با ي . منحن رش دختران و پسران  سالمت م گوين

متفاوت است.
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نمونه ى نمودار رش پسران

ه باش  ود نسبت به دفعه  قبل بيشتر ش اگر وزن 
منحن رش او رو به باال و مواز منحن ها مرجع خواه 

ود مطلوب است. بود يعن رش 

رون منحن رش مهم تر از محل قرار گرفتن آن است. پس 
ود زير منحن پايين قرار گيرد اما همواره  اگر منحن رش 

ه و مواز با آن منحن ها باش جا نگران نيست. باالرون
ن  ن است به  ان به دليل ها گوناگون مم ود وزن 
. بعض بيمار ها  افزايش ياب و آن ها دچار اختالل رش شون
اشتها  اهش  موجب  عفونت ها  و  اسهال   ، سرماخوردگ مانن 
 ، ود از  اف  نا مراقبت  هم چنين   . م شون وزن  مبود  و 
ن است باعث  ب توجه به نيازها عاطف و روان او نيز مم
ود شود. در اين وضعيت باي هرچه سريع تر  اختالل رش 
به  نياز  ود  زمان  اين  در  شود.  حل  ل  مش و  ا  پي علت 
ش باي زود به زود  مراقبت و توجه بيشتر دارن و رون رش

پيگير شود.
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اختالل رش چهار حالت دارد:
ود نسبت به مراجعه  قبل او بيشتر شود  ۱ــ اگر وزن 
ود رو به  ، منحن رش  اف نباش اما ميزان افزايش وزن او 
ه  باال است ول شيب آن ماليم تر از منحن ها مرجع م شود 
. اگر اين وضعيت ادامه ياب اختالل  ن رش م گوين به آن 

ي م شود. ود تش رش 

اشت،  ن افزايش  ت  م برا  ود  وزن  اگر  ۲ــ 
ه به آن توقف رش  منحن رش او افق يا صاف خواه ش 
يه  او  ه باش و يا تغ ود بيمار ش ن است  . مم م گوين

اف است. نا

نان  ار با  فور  باي  ه  باش  ه  ش ا  م غ ت  ش به  يا  بيمار 
رد. اشت مشورت  به

ن است اضافه وزن بيش از  ان مم ود ۴ــ بعض از 
ه و از  شان به سرعت باالرون ازه داشته باشن و منحن رش ان
ود بررس  وده  طبيع رش خارج شود. باي وضعيت  مح

و پيگير شود.

ارت رش منحن هاي مربوط به ق و دور سر نيز هست  در 
م  ود به  ه م شود. دور سر  ه در معاينات دوره ا سنجي
گ ها جانب دو طرف سر و ق  متر از ناحيه  پيشان و برآم
ازه گير م شود. اين  ه ان ود نيز تا دو سالگ به صورت خوابي

ارت رش ثبت م شود. ازه ها هم در قسمت مخصوص در  ان
ود  امل  ارت رش هم چنين بعض از مراحل ت در 

ه در معاينه ها بررس و ثبت م شود. ه است  مشخص ش

 ، ند گير  ، تر  متر)  شي نو مو ستفا  تجهيز (مانكن يا مد  مو  با  با كم هنر
شد تمرين كنيد. قد،  سر كو  نيز ثبت    منحني 

✎
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م شود منحن رش رو به پايين  ود  ۳ــ چنان چه وزن 
ود  ن است  . مم ه به آن افت رش م گوين خواه ش 
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ند گير كنيد   نمونه  تصوير  ير ي سا  به فاصله  ي ما با متر   سر  قد  كو 
شد ثبت كنيد. كا 

با    ها طي سه ما گذشته بپرسيد   نشا  كا   كنيد يا  ما مكا كو  صو 
شد  قسمت  ثبت كنيد.  كا 

جه شديد؟ ند گير   قد   سر با چه مشكل هايي مو  ِ ـ هنگا
شد جسمي با يكديگر مقايسه كنيد. ـ  كو   نظر 

ند؟ شد طبيعي) قر  ـ كد ي  جا  سالمتي (محد  
شد  ها  تفسير كنيد. ـ منحني 

با  سي   بر كو   فتا   يستا    فتن،  پا  ست   چها  فتن،  سينه خيز  نشستن،  سن  ـ  
يكديگر مقايسه كنيد.

يه كنيد. ـ  نتايج كا خو   كال 

✎
  6vفعاليت عمل

راه ها  و  ان  ود معلوليت ها  علل  ـ۴ــ  ۵ ـ 
پيشگير از آن ها

؟ ان چرا معلول م شون ود آيا م داني 
ر و مادر  ان: آرزو هر پ ود علل معلوليت ها 
 ، ان به علل جسم ود داشتِن فرزن سالم است ول برخ از 
. معلوليت به ناتوان  روان و اجتماع دچار ناتوان و معلوليت ان
جسمان يا روان فرد در انجام تمام يا قسمت از فعاليت ها 
تساب  گ فرد يا اجتماع خود به دليل نقص مادرزاد يا ا زن
ن است به صورت مادرزاد  گفته م شود. انواع معلوليت ها مم

. تساب باش يا ا
علل معلوليت ها به شرح زير است:

:  علل پيش از تول
ز، ديابت و…) ــ بيمار مادر (سرخجه، اي

 Rh ــ ناسازگار ها خون مادر و فرزن (ناسازگار
و…)

اختالل ها  و  رحم  داخل  در  جنين  يه   سوء تغ ــ 
خون رسان از طريق جفت

ــ اختالل ها ارث و ژنتي
x ــ اشعه

ل ر و ال ــ دخانيات، مواد مخ
ــ داروها

 ، تول از  پيش  معلوليت ها  از  پيشگير  برا  بنابراين 
متر از ۱۸ و  ، پرهيز از حاملگ در  انجام مشاوره  ژنتي
ردن خودسرانه  دارو در دوران  ، مصرف ن باال ۳۵ سالگ
ر، اجتناب از قرار  ردن دخانيات و مواد مخ ، مصرف ن باردار

گرفتن در معرِض اشعه توصيه م شود.
:  علل هنگام تول

گ ناش از زايمان دشوار ــ آسيب دي
ــ تول زودرس (نوزاد نارس)
سيژن در زمان تول ان ا ــ فق

ــ زايمان غيرايمن
، مراقبت در  برا پيشگير از معلوليت ها هنگام تول
اشت و زيرنظر فرد متخصص  دوران باردار و انجام زايمان به

بودن توصيه م شود.
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:  علل پس از تول
تصادفات،   ، سوختگ (سقوط،  سوانح  و  حوادث  ــ 

گ و…) مسموميت ها، غرق ش
ــ باليا و جنگ ها

 ، ي ي بر اثر عفونت، زرد ش ــ بيمار ها (تب بسيار ش
، خونريز داخل جمجمه و…) تومورها و عفونت ها مغز

ل ها روح و روان ــ مش
ل ها خانوادگ ــ فقر و مش

ود م مراقبت از  ــ ع

، درمان به  برا پيشگير از معلوليت ها پس از تول
 ، ود روان  و  جسم  مراقبت  ان،  ود بيمار ها  موقع 
يه  مناسب و حفاظت آن ها در برابر حوادث  ، تغ ود يه   تغ

و خطرها توصيه م شود.

عاليم معلوليت ها
عاليم معلوليت ها برحسب نوع آن متفاوت است:

ـــ  كوچكى يا بزرگى سر
ـــ  كوچكى يا بزرگى فك فوقانى و تحتانى

ـــ  پايين قرار گرفتن الله ى گوش
ـــ  تغيير حاالت چشم
ـــ  كم مويى يا بى مويى

ـــ  كوتاهى يا بلندى و تغيير شكل اندام ها
ـــ  خطوط كف دستى غيرطبيعى

ـــ  انگشتان غيرطبيعى
ـــ  لكه هاى پوستى

ـــ  اختالل در كنترل حركات و تعادل
ـــ  اختالل هاى شنوايى و بينايى

ـــ  اختالل هاى مكيدن، بلعيدن و جويدن
ـــ  اختالل هاى هوش

ـــ  ناتوانى ارتباطى و اختالل هاى رفتارى
ـــ  كندى رشد

ـــ بازتاب ها يا حركت هاى غيرطبيعى و ...

بيشتر بدانيد
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يده چ
يل سلول تخم شروع م شود و تا بلوغ و بزرگسال  امل انسان از ابتدا تش ✔ رشد و ت

ادامه دارد.
امل يا نمو به مجموعه  تغييرهاي  ✔ رشد به تغيير در اندازه  بدن اشاره دارد ول ت
ود عوامل  امل  ود در طول زمان رخ م دهد. در ت رد و رفتار  ه در عمل گفته م شود 
ار  امل به  ، محيط و هيجان مؤثرند. معموًال واژه  رشد برا روند رشد و ت زيست شناخت

م رود.
رشد  مراحل  و  م گيرد  صورت  پ درپ  و  مختلف  مراحل  به صورت  ود  رشد   ✔

سان و ثابت است. ان ي ود همه  
، تمرين مهارت ها  ✔ رشد انسان تابع رشد دستگاه ها عصب (مغز و نخاع) و عضالن

ت و داشتن فعاليت بدن و محيط گرم و برخوردار از عاطفه است. حر
م توان  و…  اجتماع   ، عاطف لم  ت  ، ت حر  ، جسمان جنبه ها  در  را  رشد  ابعاد   ✔

رد. مشاهده 
ود شامل وزن، قد، دور سر و مغز چشمگير  ✔ در سال اول زندگ رشد جسمان 

است.
، نشستن، سينه خيز رفتن، ايستادن و راه  افتادن  ود ت  ✔ مهم ترين جنبه ها رشد حر

است.
ت م نامند. ، دو سال اول زندگ را مرحله  حس ــ حر ✔ از نظر رشد ذهن

لم، تقليد و باز م شود. ود از دو سالگ قادر به ت  ✔
ان دارد. ود ✔ باز نقش مهم در رشد هوش، عواطف و ارتباط اجتماع 

ود شامل ترس از غريبه، ترس از جداي و… نيز هم زمان با  نش ها عاطف  وا
ساير جنبه ها رشد صورت م گيرد.

ود دارد و به ايجاد دلبستگ  ✔ ارتباط با مادر، نه تنها نقش اساس در رشد روان 
ند. م م  ه به رشد عواطف و نيز  م انجامد بل

ه به رشد هوش و فرآيندها  ✔ محيط عاطف و اجتماع غن نه تنها به سالمت روان بل
ند. م فراوان م  ود  ذهن 

ود اثر م گذارد. اين  ود بر رفتار والدين و رفتار والدين بر رفتار  ✔ خصوصيات 
ود دارد. موضوع اثر مهم بر رشد روان اجتماع 

ود بهترين  امل  ارت رشد با نشان دادن رشد وزن، قد، دور سر و مراحل ت  ✔
ود است. وسيله  پايش رشد 

؛ علل پيش از تولد، علل هنگام تولد و علل  ✔ علل معلوليت ها را م توان به سه دسته 
رد. رد و در هر دوره از راه ها پيشگير مربوط به آن استفاده  پس از تولد تقسيم 
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امل چيست؟ ۱ــ رشد و ت
دام جنبه  رشد محسوب م شود؟ ۲ــ لبخند اجتماع جزو 

دام است؟ ت در سال اول زندگ  ۳ــ مهم ترين جنبه ها رشد حر
ء را توضيح دهيد. ۴ــ پايدار ش

لم چگونه است؟ ـ مراحل رشد ت ۵ ـ 
ـ ترس از غريبه و ترس از جداي را توضيح دهيد. ۶ـ 

ود دارد؟ ۷ــ ارتباط با مادر چه نقش در رشد عاطف و اجتماع 
ود دارد؟ ـ باز چه نقش در رشد  ۸ـ 

ارت رشد چه چيزهاي پايش م شود؟ ۹ــ در 
ان و راه ها پيشگير از آن ها را توضيح دهيد. ود ۱۰ــ علل معلوليت ها 

ار چهارم آزمون پايان نظر واحد 

ار چهارم آزمون پايان عمل واحد 
ارت  ان زير را درنظر بگيريد. منحِن رشد آن ها را با رنگ ها متفاوت در نمونه ا از تصوير  ود

نيد. نيد. نتيجه  فعاليت خود را به صورت گزارش ارايه  نيد، سپس آن ها را تفسير  پايش رشد رسم 

                وزن       
يلوگرم) )                       

نام
ماه ١٢ ماه ٨     ماه ١٠  ماه ٦  ماه ٤  ماه ٢  بدو تولد 

مريم
عل

حسين
فاطمه
رضا

٩/٥  ٧/٥         ٨/٤  ٦/٩  ٥/٨  ٤/٥  ٣/٢
٩/٩  ٨/٩         ٩/٦  ٨/٢  ٧  ٥/٥  ٣/٦
٧/١  ٦/٦          ٧  ٦/٢  ٥/٥  ٤/١  ٣/١
٧/٢  ٧/١         ٧/٩  ٦  ٥  ٣/٩  ٢/٧

١٢/٢  ٩             ١٠/٢  ٧/٨  ٦/٤  ٤/٩  ٣/٥

اف دارد؟ ود افزايش وزن  دام  ــ 
ند رشد) ديده م شود؟ ود مراحل اوليه  تأخير رشد ( دام  ــ در 

ود تأخير رشد (توقف رشد) به مدت طوالن دارد؟ دام  ــ 
اهش وزن ناگهان و افت رشد شده است؟ ود دچار  دام  ــ 

ود رشد اضاف دارد؟ دام  ــ 

؟

؟
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ود من، تهران: سفير صبح، چاپ اول، ۱۳۷۹. ، اعظم السادات،  ۱ــ علو
ان در دوره  پيش دبستان، تهران: انجمن  ۲ــ گروه استادان طرح جامع آموزش خانواده، خانواده و فرزن

اوليا و مربيان، چاپ يازدهم، ۱۳۸۳.
 ، ود در خانواده، تهران: دانشگاه علوم بهزيست و توان بخش ار با  ، حسن و ديگران،  ۳ــ گل محم

چاپ اول، ۱۳۷۶.
ران، چاپ هفتم، ۱۳۸۳. ، تهران: بي ود ، حسين، روانشناس  ۴ــ نجات

  برا مطالعه  بيشتر



               

٢٢٩٢٢٩

ار پنجم ار پنجمواحد  واحد 

جمعيت، تنظيم خانواده جمعيت، تنظيم خانواده 
و و 

روش ها پيشگير از بار دارروش ها پيشگير از بار دار
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هدف هاى  به  بتواند  كار  واحد  اين  گذراندن  از  پس  هنرجو  مى رود،  انتظار  رفتارى:  هدف هاى 
زير دست يابد:

1ــ آثار منفى رشد جمعيت را شرح دهد.

2ــ تنظيم خانواده و فاصله گذارى بين فرزندان را توضيح دهد.

3ــ مشكالت ناشى از حاملگى ناخواسته و سقط جنين غير  بهداشتى را شرح دهد.

4ــ انواع روش هاى پيشگيرى از باردارى را نام ببرد.

وسايل پيشگيرى از باردارى را توضيح دهد.
5 ـ ـ روش صحيح استفاده از 

روش پيشگيرى از باردارى را در هر دوره ى زندگى نام ببرد. 
6ـ ـ مناسب ترين 

رد؟ ۱ــ چرا باي از رش ب رويه  جمعيت جلوگير 
اشت چيست؟ ِ ناخواسته و سقط جنين غير   به ۲ــ عوارض حاملگ

۳ــ تنظيم خانواده چيست؟
؟ ۴ــ چن روش پيشگير از باردار را نام ببري
ـ منظور از بستن لوله ها در مرد و زن چيست؟ ۵ـ 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پيش آزمون واحد كارپنجم ؟
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مقدمه
را  زيادى  خطرهاى  و  مشكل ها  جمعيت  سريع  افزايش 
غذايى،  مواد  كمبود  مانند  مى كند.  ايجاد  كشور  يك  مردم  براى 
صوتى،  آلودگى  هوا،  آلودگى  كم آبى،  نامناسب،  محيط زيست 
از  اگر  دليل  به همين  نا  امنى  و  اعتياد  فقر،  بيكارى،  بى سوادى، 
آن جلوگيرى نشود، آينده ى تاريكى در انتظار آيندگان خواهد بود 
فرزندانمان  و  ما  زندگى  براى  مناسبى  محل  زمين  كره ى  ديگر  و 

نخواهد بود.
باردارى  پيشگيرى از  روش هاى  خانواده و  تنظيم  جمعيت،  درباره ى  موضوع هايى  به طرح  كار  واحد  در اين 

مى پردازيم.

ـ جمعيت و آثار آن ۱ــ  ۵ ـ 
خانواده  و  جامعه  بر  را  جمعيت  رش  آثار  م تواني  آيا 

؟ ني بيان 
سال  سرشمار  آخرين  براساس  ايران  شور  جمعيت 
در  است۱.  ه  ش گزارش  نفر  ميليون   ۷۰/۴۷ ود  ح  ،۱۳۸۵
اد  متر از اين تع شور ما بسيار  ان دور، جمعيت  شته  نه چن گ
بوده است. اين افزايش ب رويه  جمعيت همگام و متناسب با 
انات اقتصاد و اجتماع جامعه نبوده است و آثار  افزايش ام

. منف آن را م توان بر خانواده ها و جامعه دي
 ، ار ا، افزايش بي مبود غ رش ب رويه  جمعيت باعث 
ن، آلودگ و خطر نابود  مبود مس  ، انات آموزش مبود ام
، نابود جنگل ها و…) در  محيط زيست (آلودگ هوا و خا

جامعه م شود.
جمعيت زياد بر خانواده نيز آثار منف بسيار دارد:

ز آمار ايران ــ ۱۳۸۵ ن ــ مر ۱ــ سرشمارى عمومى نفوس و مس

اد زايمان  ۱ــ سالمت جسم ــ روان  مادر به دليل تع
. وتاه بين آن ها به خطر م افت زياد و فاصله  

ل است. اِن زياد، مش ود ۲ــ تعليم و تربيت 
ان در خانواده ها  ين بر فرزن نترل وال ۳ــ مراقبت و 
قرار  حوادث  معرض  در  بيشتر  آنان  و  م شود  متر  شلوغ 

. م گيرن
الت اقتصاد در خانواده ها پرجمعيت بيشتر  ۴ــ مش

است.
 ، اشت ، به گ به امور تربيت متر برا رسي ۵ـ ـ زمان 

فرهنگ و… هر   ي از اعضا خانواده وجود دارد.
اف م شود. يه  افراد خانواده نا ـ تغ ۶ـ 

ان  ود ـ روان در  ـ  اِن ابتال به بيمار ها جسم ۷ــ ام
بيشتر م شود.

نديشد؟ ختر به چه مي  ين 
با  ال  بنويسيد    ير  تصوير  موضو  با   خو   نظر 

نيد. ستا مطر  ساير 

✎

1 vفعاليت عمل
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نظر  م جمعيت   خانو   ي  پرجمعيت   خانو   ي  خو  شنايا  يا  ستا  فاميل،  ميا   
نيد. نتايج    ين  خانو   فهرستي بنويسيد  با هم مقايسه  بگيريد. تما جنبه ها مثبت  منفي 

نيد. با   بحث  ال مطر  
؟ هميتي  يش جمعيت چه  فز نيد جلوگير   يا مي 

✎
2 vفعاليت عمل

ـ حاملگ ناخواسته ۲ــ ۵ـ 
آيا م داني حاملگ ناخواسته چه خطرهاي دارد؟

دنيا  شورها  تمام  در  باردار ها  چهارم  ي  ود  ح
ر  ه مادر، پ ، زمان ناخواسته است  ناخواسته است. حاملگ
. حاملگ ها ناخواسته بر  يا هر دو به دليل خواهان آن نباشن

ه به وسايل پيشگير از  ارد. مادران  سالمت مادران تأثير م گ
ن است به سقط جنين غيرقانون  ، مم ارن باردار دسترس ن
معلوليت  يا  مرگ  باعث  امر  اين  ه  نن  ام  اق اشت  غيربه و 

آنان م شود.

توجه!

ست. ير ۱۸ سالگي  باال ۳۵ سالگي خطرنا   حاملگي 
ند. ِ خطر مي  يجا متر  ۳ سا بين  با بر ما   فاصله  

، بر ما  نو مناسب نيست.  بيشتر  ۳ با با

ـ تنظيم خانواده ۳ــ ۵ـ 
؟ ه اي نون  درباره  تنظيم خانواده چيز شني آيا تا

زوج ها  به  ه  م شود  گفته  ام هاي  اق به  خانواده  تنظيم 
 ، نن جلوگير  ناخواسته  فرزن  داشتن  از  تا  ن  م  م 
ان را  ، زمان تول فرزن نن ان خود را تنظيم  فاصله  بين فرزن
اد  با سن و شرايط ديگر خود تطبيق دهن و آگاهانه درباره  تع

. ان خود تصميم بگيرن فرزن
ماِت تنظيم خانواده شامل آموزش و مشاوره درباره   خ
به  م   ، حاملگ از  جلوگير  وسايل  تأمين  خانواده،  تنظيم 
مادران  و  ران  پ آموزش  و  هستن  نابارور  دچار  ه  سان 

ان است. درباره  خانواده و فرزن

و  حاملگ  از  جلوگير  مختلف  روش ها  شناخت 
را  زوج ها  م توان  روش  هر  معايب  و  مزايا  به  نسبت  آگاه 
برا انتخاب مناسب ترين روش در پيشگير از تول ناخواسته 

. ن راهنماي 
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ـ روش ها پيشگير از باردار ۴ــ ۵ـ 
آيا م داني روش ها پيشگير از باردار از چه راه 

؟ مانع حاملگ م شون
ه گفته ش حاملگ حاصل لقاح تخم زن و  همان طور 
اسپرم مرد است. پس برا جلوگير از حاملگ باي مانع لقاح 

ير است: ان پ ار از راه ها زير ام . اين  ش
: اين روش ها با جلوگير  الف) روش ها هورمون
ار زن سبب جلوگير از حاملگ م شون مثل  از تخم گ
ه دارا ي يا دو نوع هورمون است،  قرص ها خورا 

. اشتن و هورمون ها تزريق پسول ها 
راه  سر  بر  روش ها  اين  در   : اني م روش ها  ب) 
ت اسپرم به درون رحم و پيون آن با تخم يا بر سر راه  حر

Áœ«تنظيم خانو È Á—Ëمشا
آيا مى دانيد چرا مشاوره ى تنظيم خانواده انجام مى شود؟

مشاوره ى تنظيم خانواده يك ارتباط دوطرفه بين داوطلب و كاركنان بهداشتى است به نحوى كه به داوطلب كمك 
مى شود تا درباره ى استفاده از روش هاى پيشگيرى از باردارى تصميم بگيرد و بهترين روش را آزادانه، داوطلبانه، 

آگاهانه و مسؤوالنه انتخاب كند. مشاركت زن و مرد در موفقيت برنامه هاى تنظيم خانواده ضرورى است.
در مشاوره ى تنظيم خانواده اطالعات الزم درباره ى نحوه ى استفاده، مزايا و عارضه هاى احتمالى هر روش 

بيان مى شود و فرصت مشورت و تصميم گيرى به زوج ها داده مى شود.

بيشتر بدانيد

جسمي   سالمت  نظر  همسن    ما  ين  
مقايسه  ديگر  ي با  نشا  ند فر خو   ني  ـ  حي 

نيد.

✎

3 vفعاليت عمل

ِ تخِم حاصل از لقاح، مانع ايجاد م شود، مثل ابزارها  النه گزين
)، انواع پوشش يا غالف هاي  ـ د ـ يوـ  ـ  داخل رحم (انواع آ
ه  نن و انواع مواد  ه مردان يا زنان از آن ها استفاده م 

ن اسپرم م شون و…   . شته ش سبب 
: م توان با عمل جراح لوله هاي  ج) روش ها جراح
ه در زنان سبب انتقال تخم م شود و در مردان مسير  را 
ت اسپرم است بست. دسترس به لوله ها مرد بسيار آسان تر  حر
ون استفاده از  ، بستن اين لوله ها حت ب ي و در شيوه ها ج

تيغ جراح انجام م شود.
 . ود دارن : تخم و اسپرم، عمر مح د) روش ها طبيع
ه تخم آزاد م شود، نزدي صورت نگيرد،  اگر در روزهاي 

ار نخواه بود و از حاملگ جلوگير م شود. لقاح در 
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بيشتر بدانيد

، دسترس به وسايل  خوشبختانه امروزه پيشرفت ها علم
و روش ها متنوع تر و مؤثرتر برا جلوگير از حاملگ را 

ن ساخته است. مم
از  پيشگير  در  مؤثر  و  نوين  روش ها  اول ترين  مت

باردار به شرح زير است:
۱: آيا م داني  يب ـ قرص ها خورا تر ۱ــ۴ــ ۵ـ 

يب چگونه استفاده م شود؟ از قرص ها خورا تر
مصرف   ، باردار از  جلوگير  روش ها  از  ي 
يب حاو هورمون است. اين قرص ها باي هر روز  قرص ها تر

مصرف شود. در صورت مصرف صحيح، ۹۹/۹٪ از باردار 
باش  اشته  ن وجود  ل  مش هيچ  چنان چه   . نن م  پيشگير 

. مصرف اين نوع قرص ها م توان تا ۵۰ سالگ ادامه ياب
دستورها  و  آن  نوع  به  توجه  با  قرص ها  اين  مصرف 
گ (ترجيحاً از روز اول    ) آغاز  داروي باي در پنج روز اول قاع
شود. قرص در ساعت خاص از شبانه روز تا پايان ورِق ۲۱ 
ي  د خورده م شود و پس از ۷ روز استراحت ورق ج ع

آغاز م شود.

. ۱ــ اين قرص ها حاوى دو نوع هورمون استروژن و پروژسترون هستن
۲ــ قرص شيردهى حاوى هورمون پروژسترون است.

آيا مى دانيد قرص هاى خوراكى تركيبى چه مزيت هايى دارد؟
ــ درصد اطمينان اين روش بسيار زياد است،

ــ درد و خونريزى قاعدگى را كم و قاعدگى را منظم مى كند،
ــ بروز كيست هاى تخمدانى، بيمارى هاى خوش خيم پستان، بيمارى هاى التهابى لگن، سرطان هاى رحم و 

تخمدان، حاملگى خارج از رحم را كاهش مى دهد.
ــ تراكم استخوان ها را افزايش مى دهد.

 :۲ ـ قرص ها خورا دوره  شيرده ۲ــ۴ــ ۵ـ 
آيا م داني قرص شيرده چيست؟

ه مادران  ، قرص است  قرص خورا دوره  شيرده
. اين  نن شيرده تا ۶ ماه پس از زايمان م توانن از آن استفاده 
قرص باي هر روز در ساعت معين خورده شود. تأثير اين قرص 

هم زمان با شيرده ۹۹٪ است.
طرز استفاده از قرص شيرده به شرح زير است:

ه باي هر شب ي  ــ هر ورق، دارا ۲۸ قرص است 
د از آن در ساعت معين خورده شود. ع

ــ شروع مصرف ورِق بع قرص، بالفاصله پس از پايان 
ورِق قبل است.

هيچ  نباي  قرص  ورق  دو  مصرف  بين  ه  شود  دقت  ــ 
. فاصله  زمان باش

درص موفقيت در پيش گير از باردار با روش ها مختلف

يب قرص ها خورا تر
قرص ها    خورا    دوره    شيرده

آمپول تزريق پروژسترون

۹۹/۹ درص
۹۹ درص
۹۹/۷ درص
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آيا مزيت هاى قرص شيردهى را مى دانيد؟
ــ در مادران شيرده قابل استفاده است،

ــ اثر منفى بر كميت و كيفيت شير مادر ندارد،
ــ مدت زمان شيردهى را افزايش مى دهد،

ــ براى افراد مبتال به فشارخون، ميگرن و افراد سيگارى باالى 35 سالگى قابل استفاده است.

بيشتر بدانيد

: آيا م داني  ـ آمپول تزريق پروژسترون ۳ــ۴ــ ۵ـ 
؟ ن ت از باردار پيشگير م  آمپول تزريق برا چه م

يبات هورمون پروژسترون است  هر آمپول تزريق دارا تر
. اين روش در سال  ن و م توان سه ماه از باردار پيشگير 
. هر  ن اول استفاده بيش از ۹۹/۷٪ از باردار پيشگير م 
سه ماه ي بار ي آمپول تزريق م شود. اولين تزريق هنگام 
گ  شروع استفاده از اين روش، در ي از پنج روز اول قاع

انجام م شود. برا اطمينان بيشتر باي تا ي هفته نيز از ي 
وم استفاده شود. ان م مانن  روش 

آيا درباره ى مزيت هاى استفاده از آمپول هاى تزريقى چيزى شنيده ايد؟
 درصد اطمينان به اين روش زياد است،

 استفاده از آن آسان است،
 فاصله هاى استفاده، نسبتاً طوالنى مدت (هر 3 ماه يك بار) است.

 براى افرادى كه با استفاده ى مداوم و هر روزه از يك روش مشكل دارند (افراد فراموشكار، كوچ نشين، 
عقب ماندگان ذهنى و…) مناسب است،

 ابتال به برخى سرطان ها و بيمارى ها را كاهش مى دهد،
 براى افراد مبتال به ديابت و بيمارىِ تيروئيد و بيمارانِ تشنجى مناسب است،

 در هر دوره ى سنى قابل استفاده است،
 در دوران شيردهى قابل استفاده است و شير مادر را نيز افزايش مى دهد.

بيشتر بدانيد

آمپول تزريقى

انواع قرص
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آيا  (نورپلنت)۱:  اشتن  پسول ها  ـ  ۴ــ۴ــ ۵ـ 
اشته  ار گ ن  ام قسمت ب اشتن در  پسول ها  ه  م داني 

م شود؟
وچ در زير پوست  پسول  معموالً  در اين روش شش 
ريج هورمون شبيه آن چه در  ه به ت اشته م شود  بازو زن 
، شيرده يا هورمون ها تزريق طوالن اثر  قرص ها خورا
. درص پيشگير از باردار اين روش ط  نن هست، آزاد م 

ود ۹۹٪ است. ، ح ن باق م مانن ه در ب ۵ سال 

اشته م شون  ِ موضع  پسول ها باري با ب حس
لمس  دست  با  ول  نم شون  ه  دي ن  ش اشته  از  پس  و 

. م شون
گ يا ۶ هفته  پسول ها را م توان در ۷ روز اول قاع
اشتن  اشت. بع از  پس از زايمان و يا بالفاصله پس از سقط 
رد.  پسول ها باي به فاصله ها مشخص برا معاينه مراجعه 
اشتن ضرور است و  پسول ها، ۵ سال بع از  بيرون آوردن 

ير است. ان پ در صورت تمايل، زودتر از موع نيز ام

آيا مزيت هاى كپسول هاى كاشتنى را مى دانيد؟
ــ پس از قطع استفاده بارورى برگشت پذير است،

ــ استفاده از آن به خصوص در افراد فراموشكار، كوچ نشين و… ساده 
است،

ــ براى مادران شيرده مناسب است،
ــ خونريزى قاعدگى را كم مى كند.

ــ از كم خونى جلوگيرى مى كند.

بيشتر بدانيد

Norplant/Implant ــ۱

Intra Uterine Device (IUD) ــ۲

ــ  يو  ــ  (آ  رحم  داخل  دستگاه  ـ  ـ۴ــ ۵ـ  ۵ـ 
ـ د چيست و چگونه از باردار  ـ يوـ  ـ  ۲): آيا م داني آ د

؟ ن جلوگير م 
وچ با ادامه  نخ  ـ د وسيله ا پالستي  ـ يوـ  ـ  آ
اشته م شود و برحسب  ار گ ه در داخل رحم  نايلون است 

. ن نوع آن تا چن سال از باردار پيشگير م 

آى ــ يو ــ دى در رحم

اشتنى پسول هاى 


