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 دهيچک
ن ارکوا  موررد   يتور  ياز اصل يکيله سالمت زنا  به عنرا  ئت کشرر، مسيهمه جانبه اصالح ساختار جمع يريگيت پيبا ترجه به اهم :نه و هدفيزم

 يمند بهره يهکارهان راييو تب يتيتحرالت جمع يها و برنامه ها استيس يو اجرا يابعاد مختلف سالمت ين اساس، به منظرر بررسيبر ا. باشد يمترجه 

 يابالغو  يها استيس ياز بندها يليرا ، بر آ  شد تا با هدف ارائه تحليا  يماسال يگروه سالمت زنا  فرهنگستا  علرم جمهرر مرجرد، يها تياز  رف

بر سالمت زنا  و  ها استيسن يهر کدام از ا يگذارريتأث يها رهيرا ، به شيت زنا  ايجمع يها ت مرجرد شاخصياز وضع يريضمن ارائه تصر ،تيجمع

 . به آ ، بپردازد يابيمناسب جهت دست يو ارائه راهکارها خانراده

ق يو ن حورزه، از الر يو نفعوا  ا  يبوه    يرسوان  ، ضومن االوال   "سالمت زنا  و راهکارهوا  ،يتيجمع يها استيس"  يمنشست عل يابتدا با برگزار :روش

. جوام  رورار گرفوت    يموررد بررسو   ها استيسن ينه ايبه يدات اجرايها و تمه رساختي، زمرتبطيديدگاه صاحبنظرا  و افرادکليو کسب د يشياند ه 

سسه مرتبط صررت گرفت، به دنبوال  ؤو سازما  و م يقيفرد حق 131  از يفاز نخست که ترسط فرمها و دستررالعمل مدو  از ب يسنجبراساس نظر

ن شوده در  يوي   تعيبا ترجه به چوارچر  از پو  . ل ررار گرفتيو تحل يرد جم  بندنف  مرتبط مر ي  51واصله از  يها اخذ بازخرردها، داده يريگيپ

 .ديل گردي  و تحليز الزامات متنا ر تنظيو ن ها استيس ياجرا ياز برايخدمات مررد ن يچهارگانه سالمت، مرارد در دو بخ  اصل يل محررهاي 

شود    يوي سالمت زنا ، به منظرر اجرا ي، و معنري، اجتماعي، روانيچهارگانه جسمانک از ابعاد يدهد که در هر  يمن مطالعه نشا  يج اينتا :ها افتهي

 .ن مه  را فراه  آورندي  ايل و تسري  که تسهيهست ييها رساختيبه الزامات و ز يازمند ترجه جديت نيجمع يابالغ يها استيس

ج مررد انتظار را فراه  يندها، امکا  حصرل به نتاي  فرايل و تسريسهق تي، از الريرساختيط زيد فراه  آورد  امکانات و شرايبدو  ترد :يريگ جهينت

تراند تا حد  يماست که  ياز نکات يکيو اجرا،  يزير تا برنامه يمقدمات يها يازسنجيمراحل از ن يمدر تما يجانبه و مشارکت همه يکردياتخا  رو. آورد يم

 .باشد يتيجمع يها استيسمرفق  يضمانت اجرا ياديز
 

 خدمات بهداشت زنا ، سياست جمعيت، سالمت زنا  :ها واژهد يکل

 

 مقدمه

در  يتو يت و سواختار جمع يو لوه جمع ت مقريو ت و اولرينظر به به اهم

 کننوده  نيوي و با ترجه به نق  تع يو فرامل يمل ياندازها به چش  يابيدست

 يها جرام ، در سال ييايپر يو تداوم و ارتقا ين مه  در حفظ ارتدار مليا

  موررد  ي  از پيب يتيق و اصالح ساختار جمعيدر يترجه به بررسر ياخ

 .   کشرر ررار گرفته استاشمندا  و محققياند گذارا ، استيترجه س
 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 .را ي، تهرا ، اي، وزارت بهداشت، درما  و آمرزش پزشکيقات و فناوريمعاونت تحق .1

 .را يتهرا ، تهرا ،ا يدانشکده بهداشت، دانشگاه علرم پزشک .2

 .را ي، تهرا ، ايقات سنج  سالمت، جهاد دانشگاهيمرکز تحق .3

 .را ي، تهرا ، ايگروه سالمت زنا ، فرهنگستا  علرم پزشک .4

 .را ي، تهرا ، اي، وزارت بهداشت، درما  و آمرزش پزشکيمعاونت آمرزش .5

 .را ي، تهرا ، ايالملل، فرهنگستا  علرم پزشک نيب يها يگروه سالمت و همکار .6

 .را يرا ، تهرا ، ايا يو سالمت روا ،دانشگاه علرم پزشک ي، دانشکده علرم رفتاريقات سالمت معنريمرکز تحق .7

 .را يتهرا ، تهرا ، ا يت و ارتصاد سالمت، دانشگاه علرم پزشکيريدانشکده بهداشت گروه علرم مد: سنده مسئرلينر*  .8
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را  پوس از  يو ا ين زنگ خطرها برايصررت گرفته؛ اول يس برآوردهابراسا

به صدا درآمد،  1/8زا  يبه م 1کل يزا  باروريو اعالم م 1385سال  يسرشمار

ايورا  را   ميزا  باروري کل که13١1براساس نتايج سرشماري سال  پس از آ 

 .ديگرد دييتأکل  يزا  باروريکرد، روند کاه  م يمبرآورد  6١/1با  ررمي برابر

درصود   34 (unintended) بدو  برنامه يزا  باروريرا ، ميدر ا ياز الرف

 درصود ناخراسوته   16ا ، يو ن ميدهد که در ا يل ميها را تشک يکل باردار

(unwanted)  مرروو  و نابهنگوام   يدرصود بوو  18و(mistimed)  گووزارش شووده

در  يقو يرا  آموار در يو من در ايرايو و غ يدر موررد سوقط عمود   (. 1)است

سوقط   73111انه حودود  ين، سوال ياما براساس تخمو ( 2)ست يسترس ند

 (.3)دهد ين زنا  متاهل رخ ميدر ب ييالقا

ت يو رشود سواالنه جمع   ،را يو ت ايو جمع ياگرچه به واسطه ساختار سن

را  يو کل در ا يزا  باروريم يجيبا ترجه به کاه  تدر ،همچنا  مثبت است

 ،ندهيت در آيمداوم جمع و کاه  ينير سطح جانشين سطح به زيل ايو تقل

 يرا  اليا ،ين سطح از باروريبرجرد آمد که در صررت استمرار ا ين نگرانيا

 يتيجمع يدچار رشد منف( 1421و1425)نده ينه چندا  دور در آ يها سال

 . (4)ر استيسالخررده و پ يتيجه آ  مراجهه با جمعيشرد که نت

(  يو ب و ترزيترک ،از نظر ساختار)ت ياز آنجا که جمع ن راستا،يدر هم

رودرت   يخت درونو و اسوتحکام سوا   يارتدار و ردرت مل يها مؤلفهاز  يکي

 يتو يجمع يهوا  اسوت يسرات و اعمال ييجاد تغياست و ا ينظام هر کشرر

است که دست ک  سه دهه به  يتيک نسل جمعير مداوم در ييمستلزم تغ

  .(5)خراهد داشت يريناپذ انجامد، غفلت از آ  خسارات جبرا  يمالرل 

مرجورد و   يهوا  نه از فرصوت ي، استفاده بهيت مليترجه به حفظ تمام

و  يزير نفعا  و برنامه ي   يمکشرر، جلب مشارکت تما يجار يها تي رف

رشود   هستند که جهت جبرا  کاه  نرخ ينکات نيتر مه از ق يدر ياجرا

 . اند ررار گرفته ديتأکگذشته، مررد  يها در سال يو نرخ بارورت يجمع

 111ک اصول  يو را براساس بند  يتيجمع يها استيسرهبر معظ  انقال  

. ص مصلحت نظام ابالغ نمردنود يو پس از مشررت با مجم  تشخ يرانر  اساس

، سالمت زنوا  و خوانراده بوه    يابالغ يتيجمع يها استيسدر  يک محرر اصلي

ن مهو   يو ارکوا  ا  نيتور  ياز اصل يکيو کانر  پرورش نسل  يعنرا  عنصر اصل

 7-1 يشووا  بووا ترجووه خوواه در بنوودهايا. مووررد ترجووه روورار گرفتووه اسووت

که بصوررت   اند نمرده ديتأک يو مرضرعات يبر نکات اصرل يتيجمع يها استيس

شوا  بوا ترجوه خواه بوه      يکه ا يالرر هب. ا  ارتباط دارندت زني  به وضعيمستق

  يل خوانراده و افوزا  يج تشکيل و تروير رف  مران  ازدواج، تسهينظ يمرضرعات

آنوا  در   يجرا  و ترانمندسواز  يت از زوجهايفرزند، کاه  سن ازدواج و حما

الت يت نسل صالح و کارآمود، اختصواه تسوه   يو ترب يزندگ يها نهيهز نيتأم

 يهوا  همو ي، پرشو  ب يردهيو شو  يژه در دوره بواردار يمادرا  بور  يرامناسب ب

 يتيت نهادهوا و مؤسسوات حموا   يو تقر ،يموا  و درموا  نابوارور   يزا يها نهيهز

 يهوا  ل آمورزش يو خوانراده بوا اصوالح و تکم    يداريو ا  و پاي  بنيربط، تحک ي 

بور آمورزش    ديو تأکو بوا   يدر باره اصالت کانر  خانراده و فرزنود پورور    يمعمر

فرهنوگ و   يبور مبنوا   ي، ارائه خدمات مشواورها يو ارتباال يزندگ يها هارتم

، خودمات  ياجتمواع  نيتوأم ت نظوام  يو ترسعه، تقر يرانيا -ياسالم يها ارزش

و  يدر جهووت سووالمت بووارور يپزشووک يهووا و مراربووت يو درمووان يبهداشووت

 ط الزميجاد شورا ي  سالمندا  و اياحترام و تکر يبرا يساز ، فرهنگيفرزندآور

مقوام معظو     .اند آنا  در خانراده، اشاره فرمرده يسالمت و نگهدار نيتأم يبرا

ت ين اصورل جهوت هودا   يو ن ايوي نگرانه ارودام بوه تب   ندهيآ يدگاهيبا د يرهبر

 .اند ت نمردهيجمع يکل يها استيس

ت کشورر بوا آ    يو است که ساختار جمع يچال  جد يکاه  نرخ بارور

گذارنود کوه    يمو  ريتوأث ت يجمع يرخ باروربر ن يعرامل متعدد. باشد يممراجه 

ت، سون  يها عبارتند از نسبت افراد ازدواج کرده به افراد مجرد جمع از آ  يبرخ

دختورا ، اشوتغال    يژه بورا يو و هل بو يت تحصي  مررعيازدواج، نرخ الالق، افزا

در . ا  جرانوا  يو پرخطور در م  ير  رفتارهوا يو شو  ياجتمواع  يهوا  بيزنا ،آس

ک يو ل به هور  يبه تفض يمقام معظ  رهبر يابالغ ياه استيسمختلف  يبندها

  يبر افوزا  مؤثرعرامل  يين راستا شناسايدر ا. از مرارد فرق پرداخته شده است

 يهوا  بيالوالق و آسو   يشو يل جرانا  به ازدواج، روند افزايسن ازدواج، عدم تما

کوامال   موؤثر  يا  جرانا  و راهکارهوا يپرخطر در م ير  رفتارهايو ش ياجتماع

از آ  هسوتند کوه عوالوه بور مسوائل       يحاک ها يبررس. رسد يمبه نظر  يضرور

زنوا ،   يژه بورا يبور  يت شغليو فقدا  امن يارتصاد يها چال  ي، برخيفرهنگ

بوه   ها استيسدر  يمقام معظ  رهبر .باشند يم مؤثر يز در کاه  نرخ بارورين

 ياشوت بهد يهوا  ، خدمات و مراربوت ياجتماع نيتأم يها ت نظاميترسعه و تقر

بور سوالمت    ديو تأکسالمت جامعوه بوا    نيتأم يها ر ساختيعنرا  ز به يدرمان

 يکينق  مادرا  و سالمت آنا  به عنرا   .اند اشاره نمرده يو فرزندآور يبارور

ر يسالمت جامعوه انکارناپوذ   ير در اعتاليپذ بيآس يگذار ولريتأثاز ارشار مه  و 

 .ابدي يم يا ژهيت ويز اهمين ين اساس سالمتباروريبر ا. است

دار، باعو  شوده اسوت    يو ترسعه پا يحاضر ترجه به مفهرم محرر حالدر

، ي، فرهنگو يات عرامول اجتمواع  ريتوأث جهوا    يگذارا  در کشررها استيس

 يهوا  اسوت يس يواجورا  يزير ک را در برنامهيرلرژيدميو اپ ،ياسيس يارتصاد

 هوا  انرادهق خو يبه عنرا  مثال اگور تشور   .ژه رراردهنديمررد ترجه و يتيجمع

سور نباشود ممکون اسوت     ي  ميق مسوتق يو د از الريو   تعداد مراليافزا يبرا

 يبهداشوت  يهوا  نوه يهز نيتوأم ت از خوانراده در  يو ق حمايو استگذار از الريس

 ي  مرخصو يت فرزندا ، افوزا يترب يها نهيو هز يمرتبط با فرزندآور يدرمان

اغل کوه بوه   زنا  شو  يبرا يت شغلي  امنيما ، و افزايو زا يمرتبط با باردار

مشوابه   يها استيسو  يت از نق  پدري، حمااند ا آوردهيبه دن يفرزند يتازگ

 يوي اجرا يها نگرنه برنامهياز ا ييها نمرنه .ديت نمايريرا مد يتيتحرالت جمع

 . شرند يمت اجرا يجمع يرشد منف يدارا يياروپا يبخصره در کشررها
 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 .دهديم نشا  آورد، مي دنيا به( يگسال 4١ تا 15 ًاز معمرال) خرد باروري دورا  الرل در ز  يک که را کل، ميانگين تعداد فرزنداني باروري ميزا . 1
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 يريگيت اهتمام به پيشگفت و نظر به اهميبا ترجه به مطالب پ

ه سوالمت زنوا  بوه    ت کشرر، مساليهمه جانبه اصالح ساختار جمع

ن يبر ا. باشد يمن مه  مررد ترجه يارکا  ا نيتر ياز اصل يکيعنرا  

و  يو اجتموواع يابعوواد مختلووف سووالمت ياسوواس، بووه منظوورر بررسوو

ح يو تشر يتيتحرالت جمع يها و برنامه ها استيس يياجرا يها جنبه

مرجورد و هو     يها تينه از  رفيبه يمند بهره ين راهکارهاييو تب

کشرر، گروه سالمت زنا  فرهنگستا   يط کنرنيمناب  در شرا ييافزا

از  يلو يرا  بر آ  شد تا با هدف ارائوه تحل يا  يماسال يعلرم جمهرر

  يصررت مستقه ت که بيجمع يابالغ يها استيس يبندها يمحترا

ر ي  با حرزه سالمت زنا  مرتبط است، ضمن ارائه تصور يرمستقيو غ

ت زنا  يمررد نظر در جمع يها ت مرجرد شاخصياز وضع يمختصر

 يمررد بررس يها استيسک از يهر  يگذارريتأث يها رهيرا ، به شيا

به  يابيو ارائه راهکار جهت دست ها ت زنا  و خانرادهيبر سالمت جمع

 ،يتيجمع يها استيس " يمنشست عل يبا برگزار .آ ، پرداخته شرد

ق يو الرشوتر، از  يب يرسوان  ، ضومن االوال   "مت زنا  و راهکارهوا سال

ن مهو ،  يو نفعوا  ا  ينظورا  و    دگاه صواحب يو کسب د يشياند ه 

 يموررد بررسو   ها استيسن ينه ايبه يدات اجرايها و تمه رساختيز

 .جام  ررار گرفت

 

 روش
ل يو ق تحليو آ  از الر ياست که الو  يفيک پژوه  کيمطالعه حاضر 

، يلو يتحل يهوا  فيشده، ترصو  يآور محترا تالش شده است االالعات جم 

ج موررد انتظوار موررد    يجهت حصورل بوه نتوا    ها داده  يبند و البقه يادراک

 .رنديررار گ يبررس

در گوروه   يوي و اجرا  يمعل يها ل کارگروهين منظرر، متعارب تشکيبد

 يجلسوات متعودد کارشناسو    ي، اليسالمت زنا  فرهنگستا  علرم پزشک

 ين و محررهايتدو يديپنل آگاها  کل يره برگزارياهداف مررد انتظار و ش

 :ن شدندييل تبينشست به شرح   ياصل

        خدمات بهداشتي، درماني و حموايتي موررد نيواز زنوا  متناسوب بوا

 ي جمعيتي کشررها استيس

  هوواي الزم بووراي تحقووق و اجووراي   الزامووات، امکانووات و زيرسوواخت

 ي جمعيتي کشرر در حرزه سالمت زنا ها استيس

ل يو   يهوا  مشوتمل بور گوام    هوا،  افتهي يبند فرايند نيازسنجي و جم 

 :و اجرا شد يالراح

 شناسايي جمعيت هدف  .1

 ريزي براي انجام نيازسنجي برنامه .2

 ي مختلفها با استفاده از روش ها آوري داده جم  .3

 بندي نيازهاي شناسايي شده  اولريت .4

 ارزيابي اختصاصي اولريت انتخا  شده .5

 شناسايي جمعيت هدف 

ت گوذارا ،  اسو ي  و ساهدف نشست مشتمل بر محقق يها گروه ييشناسا

از حورزه   يحقورر  يها ندگا  بخ يو نما يقيمرتبط، افراد حق يقاتيمراکز تحق

برد که بوه   يگريند دي، فرايردولتيو غ يدولت يها و سازما  ها ن و انجمنيوزارت

 .پنل مد نظر ررار گرفت يرسان و االال  يمنظرر نظرسنج

 

 ريزي براي انجام نيازسنجي برنامه
 يهوا  پنل و اهداف و برنامه يبرگزار  يمرس در مرحله بعد ضمن اعالم

نشست، اهو    يمتنا ر با محررها يا ژهيق ارسال فرم وير شده، از الريتدب

ک از ابعاد چهارگانه سالمت به انضمام عرامول اجتمواعي   يهر  يها تياولر

خدمات بهداشتي، درماني و حمايتي  يبرا مؤثرفرهنگي، ارتصادي، سياسي 

ن نشست مررد يي جمعيتي از مخاالبها استيسبا مررد نياز زنا  متناسب 

هوا و   ن فرم، چال ياز ا يگرين در بخ  ديهمچن. ررار گرفت ينظر سنج

در خصره الزامات، امکانات و زيرساختهاي الزم براي  يشنهادات کاربرديپ

ي جمعيتي ها استيسسالمت زنا  در اجراي  يتحقق ارائه خدمات ضرور

 .ال ررار گرفته بردؤمررد س

 

 ي مختلفها با استفاده از روش ها آوري داده جمع
ه مطالعه ياول يها داده يآور انجام شده، بخ  مه  جم  ينظرسنج

ادآور، يو  يکيالکترون يها و ارسال نامه يتلفن يها ق تماسيبرد که از الر

افوت شوده   يدر يتا ما حصول بازخرردهوا  ينها. شد ييو اجرا يزير برنامه

ل محترا ررار گرفوت  يو تحل يکدگذار مربراله مررد ي  تخصصيترسط ت

ز بوا ترجوه بوه تنور      يو ج با در نظر گرفتن توراتر تکورار کودها و ن   يو نتا

ک ابعاد چهارگانه يل اهداف مطالعه و به تفکيارائه شده در   يها دگاهيد

 .ل شدي  و تحليسالمت تنظ

 

 بندي نيازهاي شناسايي شده  اولويت
و سوخنرانا  مودعر،    هوا  پنول  يج به اعضوا يدر گام بعد ضمن ارائه نتا

ت تناسوب و  يو مررد ارائه و رعا يالزم در محترا يگر نسبت به بازنگريبارد

پنول خراسوته    ين از اعضوا يهمچن. ت مررد انتظار، ترافق حاصل شديفيک

متنوا ر را موررد    يو راهکارهوا  هوا  مطرح شده و چال  يها تيشد تا اولر

 .ررار دهند يگذار تيو اولر ينيبازب

 

 ي اختصاصي اولويت انتخاب شدهارزياب
ز يو ا  شوده و ن يو ب يهوا  مورارد و چوال    يابيو ن گام مطالعه، ارزيدر ا

 کننودگا   شنهادات تک تک شورکت ينقطه نظرات و پ متنا ر، يراهکارها

، ياختصاصو  يابيو ارز ين شوده بورا  ي  تودو يک فورم از پو  يپنل در رالب 

 يهوا  ج دادهيق در کنوار نتوا  يو   تحقيترسط تو  ها ن دادهيا. شد يآور جم 

 .ل ررار گرفتيمررد تحل ن مطالعه،يشيمراحل پ يشده ال يآور جم 
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 زنان يز الزامات متناظر در حوزه سالمت جسمانيها و ن استيس ياجرا ياز برايخدمات مورد ن يج نظرسنجينتا -1جدول 

 محورها

 

 ها حوزه

از زنان متناسب با يمورد ن يتيو حما ي، درمانيخدمات بهداشت

 ياجتماع يها استيس

تحقق ارائه خدمات  يالزم برا يها رساختيالزامات، امکانات و ز

 يتيجمع يها استيس يسالمت زنان در اجرا يضرور

در هر حوزه 

حداکثر سه مورد 

 ياصل

چالش  نيتر مهم

 مرتبط

ا يراهکارها  نيتر مهم

 ها شنهاديپ

در هر حوزه 

حداکثر سه مورد 

 ياصل

 نيتر مهم

 چالش مرتبط

ا يراهکارها  نيتر مهم

 ها شنهاديپ

حووورزه سوووالمت 

 يجسومان /يبارور

 زنا 

 زنووا  يهووا سوورالا 

 ينابارور

ترلووود فرزنووودا  بوووا 

 يکيت ژنتيمعلرل

زنوا    يسالمت بارور

 ر و پرخطريپذ بيآس

 يفرزندآور

توه و  ي  مررتاليافزا

تووووووووه در يديمررب

بودو    يهوا  يباردار

برنامه و ناخراسته در 

ر و يپوذ  بيزنا  آسو 

 پرخطر

رارد   موووويافووووزا

سوووورالا  رحوووو ، 

 نهيتخمدا  و س

  موووورارد يافووووزا

 ينابارور

 را  ترلدي  ميافزا

 فرزندا  معلرل

  يبه خدمات تنظ يدسترس

خووانراده بووه الوورر فعووال و  

گا  و بوا نظوارت ماموا و    يرا

ر و يپذ بيپزشک در زنا  آس

پرخطوور تووا رفوو  مشووکالت 

 يا نهيزم

 ينابارور يها ل درما يتسه

ر آمرزش به دخترا  و زنا  د

 ين ازدواج و فرزنوودآوريسون 

ن سوون يدر خصووره بهتوور

جهووت  يفرزنوودآور يبوورا

 ي  نابارورياز افزا يريجلرگ

 و ترلد فرزندا  معلرل

و  ير مثبوووت بوووارداريتوووأث

با تعداد مناسب در  يردهيش

زنوا    يهوا  کاه  سورالا  

 (نهيرح ، تخمدا  و س)

مرفوق   يهوا  استفاده از مدل

جامعه و آمرزش بهداشوت و  

جهووت  يربهداشووت بووارو 

آموورزش افووراد جامعووه بووا   

 ياستفاده از رسانه مل

سالمت  يها کينيکل

 يو بارور يجنس

فووووراه  نموووورد    

الت مناسووب  يتسووه 

ژه يو و مادرا  بوه  يبرا

و  يدر دوره بوووواردار

 يردهيش

ترجووه بووه مشووارمت  

شتر موردا  در امور   يب

ترلووود و مراربوووت از 

 فرزند

الزم  يجاد بسوترها يا

جهت ارجا  و درما  

در اموورر هووا  خووانراده

 د مثليترل

فقدا  مراکوز و  

 يهووا کيوونيکل

 يسالمت جنس

 يو بارور

 يهووا مووه زوجيب

 نازا

 يهوا  کيو نيمراکز و کل يانداز راه

استفاده  يو بارور يسالمت جنس

ج يجهوت تورو   يمجواز  ياز فضا

 يفرزندآور

 يرووانرن يهووا ن پشووترانهيتوودو

ت از ماماها جهت به عهوده  يحما

موا   يگرفتن نق  پررنوگ در زا 

 کيرلرژيزيف

 يمووانيت مراکووز ترلوود زا يووتقر
BIRTH CENTER  

ن موورتبط بووا  يت از روورانيووحما

 يهوووا و روش يفرزندخرانووودگ

  يکمک بارور

 يعمرم يها ارائه آمرزش

نه کاه  يمشاوره مناسب در زم

 ييالقا يها از سقط يريشگيو پ

مسوتقل   يهوا  ص بردجوه يتخص

 ن امريا يبرا

 

 ها افتهي
ها و دستررالعمل مدو   ه ترسط فرمفاز نخست ک يبراساس نظر سنج

سسه مرتبط صررت گرفت، بوه  ؤو سازما  و م يقيفرد حق 131  از ياز ب

نف  مرتبط مررد جم   ي  51واصله از  يها بازخرردها، داده يريگيدنبال پ

ن شوده در  يوي   تعيبا ترجه به چارچر  از پو . ل ررار گرفتيو تحل يبند

خدمات موررد   يدر دو بخ  اصلچهارگانه سالمت، مرارد  يل محررهاي 

 .ديو ل گرديو   و تحليز الزامات متنا ر تنظيو ن ها استيس ياجرا ياز براين

 .ارائه شده است 4تا  1ن فاز پژوه  در جداول يج اينتا

در بخ  دوم مطالعه در پنل آگاها  ضمن به بح  گذاشتن اهوداف  

بوا   کننودگا ،  دگاه و نقطه نظورات شورکت  يو متعارب کسب د ين بررسيا

ن بخ  به ي  نظرات ايمدو ، در مجمر  ماحصل تجم يها استفاده از فرم

   شد؛ يل تنظيشرح  

مختلوف   يهوا  مطورح شوده در حورزه    يها تيج اولريابتدا براساس نتا

 :عبارتند از

 

 يحوزه جسمان يها تياهم اولو
 ت ازدواج يو د بور اهم يبا تأک يو سالمت جنس يآمرزش سالمت بارور

 ، ياسب فرزندآورنگام و سن منه به

 درما  آ ،  يو ارتصاد يالب يها و چال  ياز نابارور يريشگيپ 

 و ترلود   يدورا  بواردار  يهوا  ينه غربوالگر يده و پرهزيچيپ يندهايفرا

 ، يکيو ژنت يمادرزاد يهايفرزندا  با ناهنجار

 ر و پرخطر، يپذ بيزنا  آس يشتر به سالمت باروريترجه ب 

 و لوزوم   يرروانرن يو غ يسوقط عمود  ناخراسته و خطورات   يهايباردار

 گا ، يخدمات مشاوره را

 زنا  يسال  و سالمت بارور يند باردارينق  و مشارکت مردا  در فرا 

 و آمرزش  يرسان ها در مشاوره، االال  و رسانه يمجاز ياستفاده از فضا

 سالمت 

 

 روان سالمت حوزه يها تياولو اهم
 و پوس از   ي  بواردار ژه دورايو و   ياختالالت روانو  يخدمات غربالگر

 ما ، يزا

  و ارائوه   يدر غربوالگر  يپرسونل بهداشوت   يريکوارگ ه مرزش و بآلزوم

 خدمات سالمت روا ، 

 نيدر زوج يو الالق عاالف ييزناشر يت از زندگيعدم رضا 
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 ز الزامات متناظر در حوزه سالمت روان زنانيها و ن استيس ياجرا ياز برايخدمات مورد ن يج نظرسنجينتا -2جدول 

 محورها

 

 ها حوزه

از زنان متناسب با يمورد ن يتيو حما ي، درمانيخدمات بهداشت

 ياجتماع يها استيس

 يتحقق ارائه خدمات ضرور يالزم برا يها رساختيالزامات، امکانات و ز

 يتيجمع يها استيس يسالمت زنان در اجرا

در هر حوزه 

حداکثر سه مورد 

 ياصل

ن چالش يتر مهم

 مرتبط

ا يهکارها ن رايتر مهم

 ها شنهاديپ

در هر حوزه 

حداکثر سه مورد 

 ياصل

ن چالش يتر مهم

 مرتبط
 ها شنهاديا پين راهکارها يتر مهم

حرزه سالمت 

 زنا  يروان

 يهوا  آمرزش مهوارت 

رسوتا   يدر دب يزندگ

 دخترانه

اخووتالالت  يغربووالگر

الورر   هبو  يپزشوک  روا 

موووووووونظ  در دوره 

و  ي، بووارداريبووارور

 ناتال  يپر

ات روا  ارائووه خوودم 

الرر  هگا  بيرا يدرمان

ن يمنظ  به زنا  سون 

 يبارور

الزم  يهوووا تيوووحما

درخصووره خشوورنت 

ن يه زنووا  در بوويووعل

هوا بوا خورده     تيجمع

 متفاوت يها فرهنگ

آموورزش و  يهمکووار

 پرورش

از ي، نينه غربالگريهز

به آمرزش افراد شاغل 

ه يدر مراکز مراربت اول

ه بووا فراصوول  يووو ثانر

 منظ 

نمند و نه، افراد ترايهز

ده، آمرزش يآمرزش د

مناسب جهت کاه  

مربرط بوه   يگماياست

ن يوووواسووووتفاده از ا

 خدمات

در  يتيض جنسو يتبع

ن يابعاد مختلف در بو 

 ت اشاره شدهيجمع

جلسووات مشووتر  بووا  

 وزارت آمرزش و پرورش

ا  بووه نفوو  يووز -سوورد

 است يغربالگر

ن يو ا  به نف  ايز -سرد

خدمات اسوت و دولوت   

ن بردجوه بوا   يجهت تأم

 يشوووراهد کووواف کووور 

 متقاعد گردد

ن و اعموال روانر    يتدو

 يها منطبق با استاندارد

 يسازما  بهداشت جهان

 نه مربرالهيدر زم

درنظرگووووووورفتن 

 يهوووووا فيووووورد

 يبوورا  ياسووتخدام

 يريکووووارگ هبوووو

 ن متبحريمشاور

در  يسوواز فرهنووگ

خصووره مرضوور   

ن ياشاره شده در بو 

ا  و زنووووا  يووو آرا

 جامعه

ت نوووووداد  يوووووالر

 ها به مشاوره خانراده

نه با ترجه ين زميدر ا

 يهووا تيبووه محوودود

 يو فرهنگ يارتصاد

 يهوا  فيو نداشتن رد

ه بووو يبووورا يکوووار

 يريکووووووووووووارگ

ال  يالتحصووو فوووارغ

مشوواوره  يهووا رشووته

 ييدرماما

 يوجوووورد ناکوووواف 

ندگا  خوان  در  ينما

 يريگ  يمجام  تصم

 يسوبک زنودگ   يساز نهيج و نهاديترو

  يرانيا -ياسالم

 يعمرم يها ارائه آمرزش

کووز مشوواوره و خوودمات گسووترش مرا

از  يريشووگيجهووت پ يشووناخت روا 

و  يخووانرادگ يهووا اخووتالف و بحوورا 

ا کموک  يو از ورر  الالق و  يريشگيپ

 يمردم ينهادها

و  يمشوواوره و آموورزش روابووط جنسوو

 نيکاه  تنشها و اختالفات زوج

 يو فرزند پرور يآمرزش مهارت زندگ

 نيبه زوج

بوانرا  در   يتيريمد ي  ترانمنديافزا

 ه زنا يقابله خشرنت علخصره م

در  يآمرزشوو يهووا سرفصوول يبووازنگر

 مرتبط  يها رشته

 ين بخشو يبو  يها ياستفاده از همکار

سووالمت زنووا     ينووه ارتقووا يدر زم

هووا و مراکووز  اسووتانداردها و دانشووگاه)

 (يخصرص

 يقوات يتحق يها ج الرحياستفاده از نتا

 انجام شده 

 

 يمدرسه و خردسالن ياز سن يزندگ يها لزوم ترجه به آمرزش مهارت  

 يدر ارائه خدمات غربالگر يمه ايو ب يتين حمايب ررانين و تصريتدو 

 ن، يو سالمت روا  زوج يو مشاوره جنس

 و مقابله بوا   يريشگيالزم در خصره پ يو خدمات يرانرن يها تيحما

 ا  خشرنت يت از رربانيه زنا  و خانراده و حمايخشرنت عل

 

 يماعاجت حوزه سالمت يها تياهم اولو
 ر زنا يپذ بيسآ يها آمرزش به گروه 

 و  يشتر از زنا  در فرزندآوريب يو رانرن ياجتماع يها ت و مشرقيحما

مورتبط بوا    يهوا  چوه در حورزه روانر    ) ژه زنا  شاغليبر يفرزندپرور

الت ي، تسوه يگاه شغليما  با حفظ جايزا يو مرخص يردهي، شيبارور

ن و يروران  يوي رت اجراکردکا  و چه در حرزه ضمانت و نظوا  ينگهدار

 ( ها دستررالعمل

 اد، روابوط  يو خشرنت، فقور، اعت )زنا  ياجتماع يها بياز آس يريشگيپ

 ( ييفرازناشر

 زنا  يمناسب برا يو شغل يليت تحصي  مررعيت از افزايحما 

 يمعنو سالمت درحوزه ها تياولو اهم
داد نشوا    ينظرسنج يدر خصره الزامات مررد ترجه سالمت معنر

از ابهوام در   ييهوا  ز همچنوا  جنبوه  ي  نن نخبگا  و محققاير بد يکه حت

ن حوال اهو    يدر عو . ن بعد از سالمت وجورد دارد يا يف و کارکردهايتعار

 :عبارتند از يحرزه سالمت معنر يها تياولر

 يو همسر يت و ارزش نق  زنانه مادريبا ترجه به اهم يساز فرهنگ  

 زه يو   انگيهوا و افوزا   رساز است يريشگيت، آرام  و پيت جهت امنيحما

و   ياسوالم  يهوا  در چهوارچر  ارزش  يخانرادگ يها نق  يفايبانرا  در ا

ت زنا  در جامعوه از  يو نق  و مسئرل يهماهنگ با تحرالت اجتماع ينيد

 سال  يبارور يساز برا نهي  خانراده و زميکننده به تحک عرامل کمک

 

 تيت و توليراهکارها در حوزه حاکم
 ن يو ت عنرا  شود کوه ا  يت در حرزه جمعيت و ترليدر خصره حاکم

 . دارد يست و نق  مشارکتيت بر عهده وزارت بهداشت نيمسئرل

   ت يگرانوه اسوت چور  مسوئرل     در وار  نق  وزارت بهداشوت مطالبوه

 . دار است ه سالمت مادرا  و کردکا  را عهدهژيو هت بيسالمت جمع
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 زنان يز الزامات متناظر در حوزه سالمت اجتماعيها و ن استيس يااجر ياز برايخدمات مورد ن يج نظرسنجينتا -3جدول 

 محورها

 

 ها حوزه

 يها استياز زنان متناسب با سيمورد ن يتيو حما ي، درمانيخدمات بهداشت

 ياجتماع

تحقق ارائه خدمات  يالزم برا يها رساختيالزامات، امکانات و ز

 يتيجمع يها استيس يسالمت زنان در اجرا يضرور

هر حوزه حداکثر سه مورد در 

 ياصل

ن چالش يتر مهم

 مرتبط

ن راهکارها يتر مهم

 ها شنهاديا پي

در هر حوزه 

حداکثر سه 

 يمورد اصل

ن يتر مهم

 چالش مرتبط
 ها شنهاديا پين راهکارها يتر مهم

حوووووورزه  

سووووالمت 

 ياجتمووواع

 زنا 

 ريپذ بيآس يها آمرزش به گروه

 از زنا  يت اجتماعيحما

 ياجتمواع  يها بياز آس يريشگيپ

اد، روابوط  يو خشرنت، فقر، اعت)زنا 

 (ييفرازناشر

 زنا  يل برايت تحصي  مررعيافزا

  يت از زنا  در دورا  بارداريحما

ن کوه داشوتن تعوداد    يبا ترجه به ا

در  يکالسو  يک نر  بياد فرزند يز

شورد،   يسطح اجتما  محسر  مو 

از  يناشو  ينحره برخررد با فشارها

 مرضر  چگرنه است

جهووت کسووب   يرگووذا اسووتيس

مناسب بوه   ياجتماع يها تيمررع

منظوورر حضوورر فعووالتر بووانرا  در 

 اجتما 

 يهووا اسووتين رووانر  و سيتوودو

مربرالووه جهووت کسووب عادالنووه   

در  يتيريمووود يهوووا تيووومررع

و نظوارت بور    يشوغل  يهوا  طيمح

 ها  استين سيق ايدر ياجرا

قوووات يانجوووام تحق

چندمرکزه به منظرر 

شناخت عرامل مؤثر 

و مووووورتبط بوووووا  

 کوور  يهووا بيآسوو

شووووده و انجووووام  

ه يوومووداخالت بوور پا

 ييعراموول شناسووا  

 شده

ن ينداشوووتن روووران 

و ضومانت   يتيحموا 

 نيدر اجرا رران

بوووه  يتووورجه يبووو

 يهووووووا گووووووروه

 ريپذ بيآس

فقر روانر  مودو  و   

عوووودم نظووووارت و 

ت در حووورزه يجووود

 يريگ  يتصم

ن ينمرد  رران يياجرا

 يتيحما

ن يگزين جوا ييعدم تع

و  يدر زمووا  بوواردار 

 ما يزا يمرخص

ل ازدواج و يتسووووووه

بوووووا  يفرزنووووودآور

ماننوود  ييهووا مشوورق

ت از نظووووام يوووومعاف

ا پرداخوت  يو فه و يو 

نه فرزنودا   يکمک هز

 يماننووود کشوووررها 

 يناوياسکاند

بر  ين رانر  مبتنيتدو

و  يعوودالت اجتموواع 

جووواد سووواز و کوووار يا

 يمناسب جهت اجورا 

 آ 

وجوووورد دفوووواتر 

 يبووورا يکووواربرد

 ن يرران ياجرا

فوووراه  کووورد   

 يبورا  رخرارگاهيش

 مراکز  يتمام

نوودگا  يترجوه نما 

 يمجلووس شووررا 

ن امر يبه ا  ياسالم

مهوووو  در اموووور 

 يگذار رانر 

 يهوووا بيآسووو

و  ياجتمووووواع 

مشوووووووکالت 

ژه يبور  ياجتماع

 يهووا در گووروه

 ريپذ بيآس

نگوورفتن  يجوود

 يعدالت اجتماع

ن زنوووا  و يبووو

مردا  در جامعه 

 ياتيبه الرر عمل

و در حود شوعار   

مانوود  مرضوور  

 مذکرر

ن، ضمانت اجرا و وجورد  ي  ررانيتنظ

ن ين ايبا حضررمشاور يدفاتر کاربرد

 حرزه 
و  يفرهنگوو يهووا ترجووه بووه تفوواوت

  يتيررم
ل خوانراده و  يج تشوک يل و ترويتسه

   فرزنديافزا
در  ييمشوواورا  مامووا يريکووارگ بووه

 ياجتماع يها اورژانس

 يا  خارج از کشرر برايرانيق ايتشر

 يه گذاريحضرر و سرما

الت جهووت يفووراه  نموورد  تسووه 

زنووا   يبوورا يکوواه  سوواعات ادار

شووووواغل در صووووووررت ازدواج و  

 يفرزندآور

ط مناسوووب جهوووت يجووواد شووورايا

ط کووار يفرزنوودا  در محوو ينگهوودار

 مادرا 

 يدر نظوور گوورفتن عوودالت اجتموواع

و  يگووذار در اموور رووانر  يتيجنسوو

از  يريشوگ يآ  و پ ينظارت بر اجرا

در اتخووووا   يتيض جنسوووويتبعوووو

 ياجتماع يتهايمررع

 

 و  يک وفواق ملو  يو ت و يريازمند انسجام مديها ن استينه سيبه يرااج

 .اجرا است يبرا يک عزم مليجاد يدر ا ين بخشيمشارکت ب

 يريو گيص مصولحت باشود و بوا پ   يترانود بوا مجمو  تشوخ     يت ميترل 

هوا،   ها و نظارت بور دسوتگاه   استيس ين بخشيب يو اجرا يزير برنامه

 .کند يابيها را ارز عملکرد آ 

 

 قاتيتحق ها درحوزهراهکار
 ت و يو رصود جمع  يکشورر  يممطالعات رسو  يواحد برا ين مترلييتع

 (حساس يها ر شاخصيو سا ،يبارور، الالق ،ازدواج)ها    شاخصيپا

 ل و يووتحل ،هووا در منوواالق و اسووتا  يتوويو مطالعووات جمع يبررسوو

 ط مناالقيو شرا ياساس ترانمندبر يزير برنامه

 تي  جمعيو افزا يتيکرد حمايرون با يو اصالح رران يبازنگر ،يبررس 

 مرتبط  يها ک بخ يبه تفک ييو اجرا يتيريمد يها رساختيز يابيارز

 يتيجمع يها استيسشد  و تحقق  ياتيجهت عمل

 يها استيسج يما در دفا  و ترويصدا و س يها برنامه يابيو ارز يبررس 

 ب مردميو ترغ يگذارريتأثبا تمرکز بر نقاط ضعف و ررت و  يتيجمع

 و  يزيو ر ، برنامهها استيسن، يرران)ر کشررها يلعه جام  تجار  سامطا

 نقاط ررت و ضعف يل کاربرديو تحل (اجرا

 يهوا  رگروهيدر ز يل به باروريعلل و عرامل عدم تما ،ها چال  يبررس 

 و راهکارها يو اجتماع يمختلف سن

 يهوا  گوروه  يهوا  دگاهين دييتب يبرا يفيقات کيتحق يو اجرا يالراح 

 يوي ر اجرايا  و نخبگا  جامعوه و توداب  يژه جرانا ، دانشجريو ههدف ب

 :ريز يها متنا ر در حرزه

o يشووناخت ، روا ي،  هنو يجسوم  يسون مناسوب، امووادگ  : ازدواج ،

 يتيحما يها و راهکارها ها و مهارت آمرزش

o يشناخت روا  يمادگآ، يو سالمت جنس  يمجس يآمادگ: يبارور 

، ينيت والوووديوووهر ،يو فرزنووودپرور يو فرزنوووداور يبوووارور

 يريپذ تيمسئرل

  يهوا  ر برنامهيمستندات مرتبط مرجرد نظ  يمل تمايو تحل يآور جم 

 ها آ  يو اجرا يروزرسانو به ساله پنج

 ت با هدف نشور  يبا مرضر  جمع يکاربرد يمعل يها  يهما يبرگزار

 ياتيعمل يريگ جهيل و نتيالعات انجام شده و تحلج مطينتا
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 زنان يز الزامات متناظر در حوزه سالمت معنويها و ن استيس ياجرا ياز برايمات مورد نخد يج نظرسنجينتا -4جدول 

 محورها

 

 ها حوزه

از زنان متناسب با يمورد ن يتيو حما ي، درمانيخدمات بهداشت

 ياجتماع يها استيس

 يتحقق ارائه خدمات ضرور يالزم برا يها رساختيالزامات، امکانات و ز

 يتيجمع يها استيس يسالمت زنان در اجرا

در هر حوزه حداکثر 

 يسه مورد اصل

ن چالش يتر مهم

 مرتبط

ا ين راهکارها يتر مهم

 ها شنهاديپ

در هر حوزه حداکثر 

 يسه مورد اصل

ن چالش يتر مهم

 مرتبط

ا ين راهکارها يتر مهم

 ها شنهاديپ

حرزه سالمت 

 زنا  يمعنر

و  يجاد ثبات ارتصواد يا

 ياسيس

ترجه نسبت بوه نقو    

زه ي  انگيو افزا يزنانگ

بووانرا  در چهووارچر   

هووا در خووانراده و  نقوو 

 تاً اجتما ينها

و عووودم  يگرانووو

 يازهووواين نيتووأم 

 خانراده و فرزندا 

نامشووخص بوورد   

 نده فرزندا يآ

مشووکالت تسوواهل 

 يبرخوو يبنووديپا

بووانرا  در عرصووه  

بووووه  ياجتموووواع

 يمعنور  يها ارزش

گوواه و نقوو  يو جا

زنوا  در   ياجتماع

 يهوووا  تيووو مررع

 مختلف

 يت وجودان يت خالريقرت

ها بوا   به ارزش يبنديو پا

 يهووا ه بوور آموورزشيووتک

مووردا  و  يبورا  يهمگوان 

 زنا  

در  ينداريت نق  ديتقر

 زنا  يها باورها و نگرش

عوودم تعووادل در تعووداد 

ا  دختر و پسر يدانشجر

 ها در دانشگاه

ق نقوو  و يووف دريووتعر

گووووواه بوووووانرا ،  يجا

جووواد ي، ايگوووذار ارزش

ت، ياحساس تعلق و امن

 ييرتقا و خردشکرفاا

در  يت شوغل يعدم امن

 لکردهيمررد زنا  تحص

هوا   تداخل ارزش يتلق

 يهوووا و ضووود ارزش

بوا   ياجتماع -ياخالر

 -ينووويد يهوووا ارزش

بووا نظوور بووه  يمووذهب

ر و تحوووراالت ييوووتغ

و  ي  اجتمووواعيسووور

 تهاج  فرهنگ غر 

رش دختورا  و  يپذ يساز کسا ي

ها با اسوتفاده   پسرا  در دانشگاه

 يمعل يها از روش

مداوم، مستمر و  يها ارائه برنامه

هوواو  موونظ  در خصووره نقوو 

زنا  درخانراده  يگاه اجتماعيجا

 يت باورهووايووو جامعووه و تقر

 زنا  ياعتقاد

 

 سالمت يجسمان راهکارها درحوزه
 يفرزندآور ،يژه در حرزه سالمت بارورين و ارائه بسته خدمات ويتدو ،

 يسالمت جنس

 ق يو بور تحق  ديو تأکو خوانراده بوا    سالمت زنوا   يها کينيل کليتشک

خودمات مشواوره و    ،يژه سوالمت جنسو  يو و هآمرزش و ارائه خدمات ب

همسور   يهوا  مهارت، يربل و بعد باردار ،ربل و بعد ازدواج يآمرزشها

 يپرورو فرزند يدار

   و  يعمود  يهوا  ناخراسوته و سوقط   يهوا  يترجه و رصد رونود بواردار

 يبهداشتريغ

  تيرکن خانراده و عامل مرلد جمع ترجه به سالمت مردا  به عنرا 

 ترجوه   يب عامه مردم به فرزندآوريجهت ترغ  يمعل يها ارائه گزارش

 (مهيت و پرش  بيحما) ياز نابارور يريشگيپ يها به برنامه

 

 روان سالمت حوزه راهکارها در
 د و عراموول يووام يارتقووا يعملوو يراهکارهووا يو اجوورا يزيوور برنامووه

کرد مثبت نگر به ازدواج و يو رو يروان ي هن يجرانا  در آمادگيزشيانگ

 يفرزندآور

 از  يناشو  يهوا  از اسوترس  يريشوگ يآرام  و پ ،تيت جهت امنيحما

 (يو مادر يهمسر)چندگانه زنا  در خانراده و جامعه  يها نق  يفايا

 در  ردهياز مادرا  باردار و ش يو اجتماع يروان يها تيحما يراهکارها

مووا  و يزا ،يتجربووه بوواردار يزندسووايبهبوورد سووالمت روا  و خرشا

 مردا  يبه نق  مشارکت ديتأکو  يفرزنداور

 ز از ارائوه  يشرفت جامعه و پرهيو جرانب پ يرات اجتماعييترجه به تغ

ب يو جهت ترغ يجمع يها در رسانه يرعمليو غ  يمرعليغ يها هيترص

 يعامه مردم به فرزندآور

 ن ياد تفواه  بو  جيدر ا يآور   تا يافزا يو ترجه به راهکارها يبررس

 دبخ يمشتر  سازنده و ام ين در ادامه زندگيزوج

 ژه يو و هو مدرسه ب يکردک يين ابتداياز سن يزندگ يها آمرزش مهارت

رسوتا ، ربول و در   ياخر دب يها زنا  و مردا  از سال يدر ترانمندساز

 ،مشتر  يزندگ يها نه ازدواج و مهارتيآستانه ازدواج بخصره در زم

 اداور ي ير تداوم آمرزشهايپرورو فرزند يهمسردار

 

 يراهکارها درحوزه سالمت اجتماع
 ي  همگانيپر يها برنامه يمختلف و اجرا يها در حرزه يساز حساس 

و  ينگوام و فرزنودآور  ه ازدواج بوه  يمناسب در فرهنگسواز  يغاتيو تبل

 ها ن حرزهينسل جرا  در ا يها يترجه به نگران

 ژه ينظرات نخبگا  و چامعه بور  يجاد گفتما  در رف  شبهات و اغنايا

 يهوا  اسوت يسج يت، تورو ي  جمعيت افزايزنا  نخبه در ضرورت اولر

 يت مردميو مقبرل يتيجمع

 يو راهکارها يبر ازدواج و فرزندآور يارتصاد يها شر  ريتأث يبررس 

و   هوا  دسوتگاه  يتيخودمات حموا  ) ممکون   يو موال  يتيحموا  يجبران

 ...( ها ارانهي صيتخصو ات حقرق يمال يبخشردگ

 ل در يا در حال تحصياز مادرا  شاغل و  يتيحما يها استيس يابيارز

 جهت ترسعه و رف  مران  اجرا

 يبرا ياز الالق و خدمات اجتماع يريشگيپ يو راهکارها يزير برنامه 

 ين در مرار  بحرانيزوج
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 دان  آمرخته نخبه و ماهر به داخل  يرانياردامات در جذ  مهاجرا  ا

از فورار مغزهوا و مهواجرت     يريشگيپ يو راهکارها ها استيسر يو تدب

 به خارج کشرر  يرانيت ايجمع

 ر ازدواج يو اد خانراده نظيبن کننده ديتهد ياجتماع يها بيترجه به آس

 خارج از چارچر  يد و روابط جنسيسپ

 شورنده از   منتقول  يها ر عفرنتينظ يحرزه بارور ياجتماع يها بيآس

 ارچر خارج از چ يجنس يها ق تماسيالر

 

 يراهکارها درحوزه سالمت معنو

 در  يو معنور  ينو يد  يمو عل يهوا  مستندات و آمرزه و ترجه به يبررس

م بوا  أبخو  تور   تيجاد رابطه سوازنده و رضوا  يا يملزومات و راهکارها

 نيمشتر  زوج يسکر  و آرام  در زندگ

 ژه در دورا  يووو ه  بووامعلموو ينقوو  معنوور و ترجووه بووه يبررسوو

 ين و راهکارهايو والد ،يو دانشگاه يرزوح ا ادتو اس رستا يدب

بوا ترجوه بوه     يبوه ازدواج و فرزنودآور   هوا  ر نگورش خوانراده  ييتغ

 يفرهنگ ينيد يها آمرزه

 ت و ارزش يو با ترجه به اهم يمنظرر فرهنگسازه و ابتکارات ب ها برنامه

 يفووايزه بووانرا  در ايوو  انگيو افووزا يو همسوور ينقوو  زنانووه مووادر

 ينوويو د  يماسووال يهووا هووارچر  ارزشدر چ يخووانرادگ يهووا نقوو 

جامعوه در   ت زنا  دريو نق  و مسئرل يهماهنگ با تحرالت اجتماع

 سال  يبارور يساز برا نهي  خانراده و زميتحک

 و زنووا  بوواردار و  ي  بوواروريرتکوو يو ترجووه بووه راهکارهووا  يبررسوو

 يت نسل سال  و صالح بورا يو ترب يبه مقام مادر يمعنر يگذار ارزش

 رفت جامعهشيرشد و پ

 

 اجرا و يزير برنامه حوزه راهکارها در

 برنامه ييت اجرايق ترليمتمرکز از الر يگذار استيو س يوفاق مل 

 نفعا  يگذارا  و   استيدر جلب مشارکت همه س  يمستيکرد سيرو 

  مداخالت و  يدوره ا يابيو ارز يياجرا يها دستررالعمل يساز همسا

 (ينه اثربخشيهز) ها برنامه

 هودف   يهوا  گروه يبرا يو خدمات يآمرزش يها بسته ياجرا ن ويتدو

 (نيمردا  و زوج ،زنا )

 نظور   و هدفمند از مشارکت نخبگا  و خبرگا  صاحب مؤثر يريگ بهره

 يهوا  و اجرا با جلب مشارکت گوروه  ها برنامه يدر الراح( ژه زنا يو هب)

 هدف

 قاتيقج تحيو نتا  يمبراساس شراهد عل ها ها و برنامه تين اولرييتع 

 مترتب يها و اصالح رانر  ينابارور يها نهيترجه به هز 

 يبند تيک و اولرياستراتژ يزير برنامه 

 يعلرم پزشک يها آمرزش مداوم گروه 

 يريگ جهينت

شورفت  يترسعه و پ يآ  کشرر برا يه اصليسرما يت هر کشرريجمع

 يممه يامدهايت پيجمع يري، رشد و پيتيروند جمع. شناخته شده است

امودها و  يپ ينو ي  بيبوا پو  . آ  کشرر دارد يو اجتماع يرسعه ارتصادبر ت 

ت را شکل داد و از مشکالت تا حود  ينده روند جمعيترا  آ يمعرامل مؤثر 

زنا   يو فرزندآور يت باروريبا ترجه به نق  با اهم. نمرد يريشگيامکا  پ

 هنگام اردامات، و هب ينيب  يپ ،هر کشرر يتيجمع يها استيست يدر مرفق

در  هووا سووالمت آنووا  و خووانراده يازهوواين نيتووأمحفووظ و  يالزامووات بوورا

 ها استيس يمؤثر در اجرا يت از جمله گامهايفيبا ک ياز زندگ يبرخرردار

 .شرد يممحسر  

ک از ابعواد چهارگانوه   يو دهود کوه در هور     يمو ن مطالعه نشوا   يج اينتا

شود    يوي اسالمت زنا ، به منظرر اجر ي، و معنري، اجتماعي، روانيجسمان

ر يووبووه الزامووات و ز يازمنوود ترجووه جووديت نيووجمع يابالغوو يهووا اسووتيس

در حورزه  . ن مهو  را فوراه  آورد  ي  ايل و تسري  که تسهيهست ييها ساخت

، سالمت يفرزندآور ،يژه در حرزه سالمت باروري، خدمات ويسالمت جسمان

عرض در م يها ربل و بعد ازدواج، ترجه به گروه يمشاوره و آمرزشها ،يجنس

از مرارد مه  مررد  ينابارور يها و درما  يريشگيب و ترجه به الزامات پيآس

 ي، مهارتهوا يزندگ يها در حرزه سالمت روا ، آمرزش مهارت. ترجه هستند

 يزشيد و عرامل انگيام يارتقا يعمل ي، راهکارهايو فرزند پرور يهمسر دار

 ،يزدواج و فرزنودآور کرد مثبت نگر به ايو رو يروان ي هن يجرانا  در آمادگ

 ،يتجربوه بواردار   يندسواز يخرشا ،در مقابله بوا مشوکالت   يآور   تا يافزا

ت يو حما يز روانيمردا  و تجه يبر نق  مشارکت ديتأک، يما  و فرزنداوريزا

 يهستند که به الورر جود   يمرارد نيتر مه مادرا  از  چندگانه يها از نق 

در بخو   . رورار گرفتنود   ديو تأکن مطالعوه موررد   ينظرا  در ا ترسط صاحب

ژه ينظرات چامعه بر يجاد گفتما  در رف  شبهات و اغنايا يسالمت اجتماع

و  يبور ازدواج و فرزنودآور   يارتصواد  يهوا  شور   ريتوأث  يبررسو  ،زنا  نخبه

از مادرا  شاغل  يتيحما يها استيس يابيارز ،يتيو حما يجبران يراهکارها

ق مطالعوات  يو از الر کننوده  ديو تهد ياجتمواع  يها بيآس يابي شهيترجه به ر

ت و يبا ترجه به اهم يساز فرهنگ يطه سالمت معنريو در ح مؤثر يکاربرد

 يت نسل سال  و صالح برايدر ترب يو همسر ينق  زنانه مادر يارزش معنر

و تمرکز به نق   يزشيانگ کننده تيترجه به عرامل تقر،رشد و ترسعه جامعه

مورارد   نيتور  مطورح  و زنا  باردار يارور  بيتکر يراهکارها ،زنا  در خانراده

 يهمچر  وفاق مل يمرارد  ييو اجرا يزير در حرزه برنامه. مررد ترجه بردند

 ،نفعوا   يگوذارا  و    اسوت يدر جلب مشوارکت هموه س    يمستيکرد سيو رو

مووداخالت و  يا دوره يابيووو ارز يووياجرا يهووا دسووتررالعمل يسوواز همسووا 

هدف با مشوارکت نخبگوا  و    يگروهها يبرا يو خدمات يآمرزش يها برنامه

 يدر اجورا  ديو تأکمررد  يژه زنا  از جمله راهکارهايو هنظر ب خبرگا  صاحب

دهود کوه؛    يمو نشوا    ر مطالعات مرتبطيج ساينتا .عنرا  شد ها مرفق برنامه

و رشود   يبوارور  ير سطرح باالينظ ييها ر چال ياخ يها که در دهه يدرحال
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از  ياريدر بس ،ررارداده است ريتأثتحت  ه رادر حال ترسع يت کشررهايجمع

 يهوا  تيو اولر نيتر مه از  يکيبه  يافته،کاه  نرخ باروريترسعه  يکشررها

 ،کنند که يم  خاالر نشا  امحقق. ل شده است يتبد يت شناختيحرزه جمع

 ،افتهيبر جرام  ترسعه  ريتأثعالوه بر  ير کاه  سطح بارورياخ يها در سال

ن و ييپوا  يبه سطرح يبارور يروندها و الگرها يناگهان يلر نزوييبه سبب تغ

ز بوه  يو در حوال ترسوعه ن   يکشوررها  يبرا ،ينيزا  جانشيتر از م نييپا يحت

 يتو يجمع يهوا  اسوت يس. (6, 4)ل شده استيتبد ياسيس يبهداشت يتياولر

، ييازدواج و زناشور : دهود  يمو افراد را مودنظر رورار    ين ابعاد زندگيحساستر

ت و يو متمرکوز بور کواه  جمع    ها استيسدر گذشته . يخانراده و فرزندآور

زموا  و تعوداد    يريمگيبهبرد سالمت افراد و جامعه بخصره زنا  در تصوم 

  رشود  يبور افوزا   يتيجمع يها استيسد يجددگاه يد. ها برده است يباردار

از  يت، حفوظ و بهوره منود   يو جمع يجاد تعادل در ساختار سنيو ا ،تيجمع

  يزا  پيم 2111ک برآورد تا سال يالبق . باشد يممرلد و جرا   يجامعه ا

 يبرا يکشرر جها  به حد کاف 1١5کشرر از  183در  يشده نرخ بارور ينيب

ر يست عالوه بر اتخا  توداب يبا يمراهد برد و نخ يآنها کاف  يت فعليحفظ جمع

توا  . ز استفاده کننديمهاجرت ن يآزاد يها استيست از ي  جمعيتر افزامؤثر

د يا با کاه  شود يا و اسپانيتاليا ،لنديتا ،کشرر شامل ژاپن 23ز يا  رر  نيپا

تنارض  ين امر به معنيا(. 7)ت مراجه خراهند برديجمع يدرصد 51  از يب

  امحققو  اسوت  آنوا   يشرفت زنا  و حقرق باروريو پ ياجتماع يها با نق 

از  يکو يت هر کشرر، بوه عنورا    ي  جمعيب و ترزيترک ،معتقدند که؛ ساختار

رات يين اساس تغيآ  است و بر ا يارتدار و ردرت مل کننده نييتع يها مؤلفه

ک نسول  يو مسوتمر در   يزيو ر مستلزم برناموه  يتيجمع يهاياست گذاريو س

 .رديگ يمررار  يريگيزمانبر مررد پ يندهايفرا يکه ال است يتيجمع

 يهوا  مرفوق برناموه   يو اجورا  يکه در الراحو   يمنه عرامل مهيدر زم

 ديتأکاز مطالعات ضمن  يکيج ي، نتااند دانسته شده مؤثر يتياست جمعيس

و  يل فرهنوگ مواد  يو از رب ييهوا  ، به شاخصيتيجمع يبر نق  فراباورها

، سن ازدواج، اشتغال، توراک  و پوراکن    يشهر  ي، زندگي، باروريرماديغ

گذار ريتأثل عرامل يو تحل يين شناساين محققيا. ت اشاره کرده استيجمع

 .(8)اند ار مه  دانستهيبس يجار يها به اهدف برنامه يابيدست  يرا برا

 .انود  ن مه  تمرکز داشوته يز بر اير کشررها نيمطالعات صررت گرفته در سا

ت روزافوزو   يو بوا اهم  يک مرضر  جهانيت اکنر  به عنرا  يمسن شد  جمع

 ياريبسو  يامودها يپ گرفته؛صررت  يها يشناخته شده است که براساس بررس

بوه   ياست اجتماعيس يها نهير زميو سا يبهداشت يها نه ارائه مراربتيرا در زم

 ياديو ز ريتأثز ين ياجتماع نيتأمسالمت و  يها ن مراربتيبار سنگ. همراه دارد

د بورآورد  يو مطالعوات جد . کشررها خراهد داشوت  ياسيس و يبر ردرت ارتصاد

ت يو جمع يدر سواختار سون    يمو يعظ ييجا هجابن رر  يا  ايکنند که در پا يم

  از يت بورآورد شوده جهوا  بو    يارد جمعيليم 8/8خراهد داد و از  يجها  رو

 21ر يو ارد زيو ليم 7/1سه بوا  يسال سن در مقا 65 يت بااليارد جمعيليم 37/2

خراهود   يک انقال  در تمود  بشور  يقت ين در حقيا .سال مراجه خراهد شد

نوده جهوا  را شوکل    يآشوتر،  يت بيو بوا جمع  يعربو  ييقايفرآ يبرد و کشررها

ن يدر عو (.١)شورند  يمو کا و اروپا با کاه  نفر  خرد مراجوه  يمرخراهند داد و آ

بوه الورر کامول     نيرنشيفق ير کشررهايجرام  نظ ين مرضر  در برخيا ،حال

تورا  در   يمو ن ها، ين نگرانيا يبا ترجه به گستردگ. رنديگ يمررار ن يمررد بررس

 يازمنود نگواه  ين مه  نيکرد و ا يزير برنامه کيامدها به تفکيز پک ايمررد هر 

را  يو فروملو  يمل ،يباشد که ابعاد مختلف جهان يمجانبه  همه يا جام  و برنامه

 .(11, 11)در کشررها پرش  دهد

 ياو اصالح ساختاره يشياند که بر چاره ياز مطالعات جهان يدر بخش

که به الورر معمورل بوا     يمداخله ا يها استيس؛ اند افتهيتمرکز  يتيجمع

ن و اجرا يت، تدويدر کل جمع يريگ  يبر رفتارها و تصم يگذارريتأثهدف 

ه بور  ين حال با تکيدر ع. اند راهکارها برشمرده شده نيتر مه شرند، از  يم

ده آ  بور  نو يفزا ريتوأث و  يهوا    دادهي  سور يق افزايو از الر  يمشراهد عل

ج يبهبورد نتوا   يدار و کارآمود بورا   يمعنو  يازانود  ، چش ها يگذار استيس

 .(12)  شده استيمرتبط ترس يها استيس

 نکوه در جرامو  مختلوف   يکه به زعو  ا  اند نمرده ديکتأ يگريمطالعات د

چ عنورا   ياست و  اهرا به هو  يشخص کامالً يو زاد و ولد امر يمساله بارور

ج آ  در بعد يندارد، از آنجا که نتا يدولت يهايزير است و برنامهيبا س يارتباال

رورار   ريتوأث را تحوت   ياجتمواع  يشورد و زنودگ   ي  جامعه مونعکس مو  يوس

نامتناسوب و   يها يباشد بارور يمت يريو مد يگذار استيمند سازيدهد، ن يم

ه شوهرها،  يو رو ي، مهواجرت، گسوترش بو   يکوار ياد سبب افت آمورزش، ب يز

رات نامتناسوب  ييو گور تغ يد يياز سور . شورد  يمو ... سوت و  يط زيمح يآلردگ

، يبوزر  ارتصواد   يهوا    بحورا  يدايو کشررها مرجبات پ يتيساختار جمع

ت يريدر امور مود   هوا  لوذانق  دولوت  . آورد ي  مو را فراه يو فرهنگ ياجتماع

 (13).بال مناز  است يآ ، نقش يت و کنترل روندهايو هدا يتيل جمعيمسا

محورر   بور دو  عمودتاً  يتيجمع يها استيسافته ي ترسعه يدر کشررها

در خصره . افته استيها تمرکز  رت مهاجرتيو مد يکاه  بارور ياساس

 1١61پس از سوال  يکنترلفرزنودآور  يها استيس؛ يت کاه  باروريريمد

ر يو نظ يمرارد ها استيسن يا. افتيرواج  يياروپا يه کشررهايبا در کليتقر

را  ييهوا  و روش يسواز   ي، عقياز باردار يريجلرگ يها رهين، شيسقط جن

است  ين در حاليا. کردند يمت يشرد حما يمت يکه منجر به کاه  جمع

 ياز عورامل  يياروپا ير، در کشررهاي  رر  اخين يکردها الير روييکه با تغ

بوه موادرا  در    ينقود  يها تيها، حما به خانراده ياجتماع يتهايرحماينظ

 التيگا  و تسوه يما  رايوزا ي، خدمات مراربت بارداريالرل دورا  باردار

ل يپور اوالد در اسوتفاده از وسوا    يهوا  ف به خانرادهيکرد ، تخف يمهدها

با وجورد آنکوه   . شرد يمد استفاده ي  مراليجهت افزا  يمحمل و نقل عمر

هوا   زوج يمختلف تعداد دلخراه فرزند را بورا  يمطالعات در کشررها يبرخ

مطلور    ن تعداديفاصله ب يبرا ياديل زيدال ياند ول فرزند  کر کرده 2  از يب

ن نقو   يل شوامل تنوارض بو   يو ن داليو ا. فرزنودا  وجورد دارد   يبا تعداد وارعو 

 يها مراربت  و اشتغال زنا ، نبرد امکانات يالت عاليتحص يو تقاضا يفرزندآور
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پرداخت کمک  يبا درآمد باال برا يم در کشورهايمستق يدولت يها نهيهز -نمردار 

 ۹۰۰۲ها سال  خانواده ياتيمال تينه، خدمات مراقبت از کودک، و معافيهز

 

کرتواه   ،  سون ازدواج يافوزا  ،کردکا  ينگهدار يت و رابل پرداخت برايفيبا ک

، و نق  زنوا  و موردا    يت باروريت در  رفيو محدود يشد  دوره فرزندآور

دهنوده ضورورت    ل نشوا  ين داليا. باشد يمخانه و مراربت از فرزند  يدر کارها

زنوا  و خوانراده    يبورا  يو رفواه  يتيارودامات حموا  در انجام  ها ت دولتيريمد

نوه  ين زميو هسوتند کوه در ا   يياز جمله کشوررها  يغرب ياروپا يکشررها.است

 يناوياسوکاند  يخوانراده در کشوررها   يهوا  استيسمثال  يبرا. اند شرو بردهيپ

را در  يق نکرده است بلکه هودف اصول  يما ترلد فرزند را تشريمانند سرئد مستق

 ين تمرکز در ترانمنود يا.ژه زنا  شاغل متمرکز نمرده استيو هبت از زنا  يحما

افراد مجورد،   يشتر برايات بيزنا ، مال يو شغل يخانرادگ يل زندگيزنا  و تسه

 يبورا  يشوتر يزه بيو ن اسوت، کوه انگ  يموزدوج  يبرا ياجتماع نيتأمست  يو س

 ن براساس درآمود و ثبوات  يوالد يست  مرخصيس. کند يمجاد يازدواج جرانا  ا

ن اسواس بوا   يبورا . اسوت  يزه زنوا  در فرزنودآور  يزنا  برده و مرجب انگ يشغل

ا  يو شورد بعوداز پا   يمو ارانه مراربت از کرد  بوه زنوا  اجوازه داده    ياختصاه 

ت از يو براسواس حما  کوه تمامواً   ها استيسن يا. ما  به کار برگردنديزا يمرخص

ن يو کول در ا  يرزا  نرخ بوارو يده که ميباشد مرجب گرد يمنق  مادرانه زنا  

. حفظ شده اسوت ( 2،1تا  1،8)يياروپا يگر کشررهاين ديانگيشتر از ميکشرر ب

 يهوا  اسوت يسدارد و  ريتأث يرفتار بارور يريگ ز بر شکلين يالبته عرامل فرهنگ

آنوا  در   يو همکوار  يريپوذ  تين کشرر ه  بر نق  مردا ، مسوئرل يا  يمعمر

سورئد در   ي  نورخ بوارور  يافزامتمرکز برده است و  يو خانرادگ يشغل يزندگ

آ   ينظام رفواه  يها يژگيت از خانراده و ويدر حما يترسعه ا يها استيساثر 

نسوبتا   ينرخ بوارور  يياروپا ين کشررهايدر کشرر فرانسه که در ب. کشرر است

رات ييو ر تغيو اخ يهوا  خانراده در دهوه  يها استيسرا حفظ کرده است  يباالتر

 يا گرنوه ه ن بيواسطه شاغل برد  والده ب يرورمات بايتصم. داشته است ياديز

تورام از   يبانيمراربوت و پشوت   ،ينگهودار  ينده متمرکز بر ترا  خانراده بورا يفزا

 يهوا  زميسومت مکوان  ه ج بو يبه تودر  ها استيست ين اولريبنابرا. باشد يمفرزند 

  يپو  يف خوانرادگ ين کوار و و وا  ين در تعادل بو يکمک به والد يمختلف برا

و مقابلوه بوا    يريشوگ يدر رابطه با پ يمختلف يمل يها استيس  ه رفته است و

. فقوور، حفا ووت از سووالمت و حقوورق کردکووا  و خووانراده اتخووا  شووده اسووت 

ت از خوانراده در فرانسوه بواال هسوت و شوامل      يو حما يبرا  يمعمر يها نهيهز

 يمرخصو  ،ژه مسکن خانرار ک  درآمديارانه ويو  ها، متاهل يبرا ياتيت ماليمعاف

نوه خوانراده و خودمات مراربوت از     يبا حدارل کاه  درامد، کمک هز ينيوالد

ژه و يو ط وين شاغل با شرايوالد يسال برا 3ترلد فرزند تا حد  يکرد ، مرخص

صوررت  ه اسوت بو  ين سيا. است يبا نصف حدارل حقرق و برگشت به شغل ربل

. کنود  يمو ق به ماند  در خانوه و مراربوت از کورد     ير مادرا  را تشريچشمگ

 يبورا  يارانوه ا ينوه  يژه با کمک هزيو هز بين ها از خدمات مهدکرد  يخررداربر

گور  يد يدر کشوررها  هوا  اسوت يس. ر اسوت يپذ ز امکا يک  درآمد ن يها خانراده

. ز با آنچه  کر شود منطبوق اسوت   يژاپن و آلما  ن ،هيروس ،سيانگل ،ر کاناداينظ

هوا   ن آ يترموؤثر  که نشا  داده است ها استيسن يا يمتما يابيزما  ارز يدر ال

در ارائوه خودمات مراربوت از کورد       يتياست حمايس ،ي  فرزندآوريدر افزا

هوا   د فرزند داشته باشند و موادرا  آ  ينما يمق يرا تشر ها است که خانراده برده

ن يو ا هوا  خوانراده  يزما  بورا  يدر ال ها استيسن يا يداريپا. بمانند يشاغل بار

ست که از زما  ترلد فرزند تا ورود بوه مدرسوه و   جاد کرده اياعتماد به نفس را ا

ن يو مسوتمر برخورردار خراهنود بورد و ا     يبانيت و پشوت يبعداز ا  از حما يحت

جواد  يداشوتن فرزنودا  ا   ين بورا ي  زوجو يرا در تصوم  يمناسوب  ياعتماد فضوا 

ت از يو حما يکشررها بورا  يکه برخ  يميمستق يها نهير هزينمردار ز. دينما يم

 .دهد يمرا نشا   اند هپرداخت يفرزندآور

 يکشوررها  يهوا  اسوت يسوه بوا س  ين مطالعه در مقايج اينتا يبند در جم 

شود    يوي ج در جهوت اجرا يتورا  مشواهده کورد کوه نتوا      يمو  يموررد بررسو  

ت از زنا  و خانراده و منطبق بوا  يشتر حرل محرر حمايب يتيجمع يها استيس

 يهوا  برنامه يها بيسبه آ ييکايو امر يياروپا يکشررها. هستند يتجار  جهان

اند  برده و عرارض آ  را مشاهده کرده يت در گذشت چند دهه پيکنترل جمع

 ياعطوا .   زاد و ولود هسوتند  يو به صوررت پنهوا  و آشوکار بوه دنبوال افوزا      

هوا از   زنا  و خانراده يق فرزندآوريتشر يبرا يتين حمايو رران يمال يها مشرق

ت بورده  ي  جمعيافزا يگذشته برا   رر ين يها در ال آ  يياجرا يها استيس

جبرا  عورارض و   يکن براينه است وليها دشرار و پرهز اگرچه اعمال آ . است

ن يو ا. نده به نف  ترسعه کشررهاستيو درآ يت ضروريکاه  جمع يها نهيهز

هوا رفو     اسوت ين سيو ت ايريک نکتوه مهو  در مود   يدهد که  يتجار  نشا  م

 ينده خور  بورا  ين آيعتماد مردم به تأمت و ايجاد مقبرليشبهات در جامعه و ا

ه نخبگا  جامعوه  ين امر در ترجيپرورش، سالمت و رشد فرزندا  شأ  است و ا
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ت يو   جمعيو لوزوم افوزا   ينگر ندهيبخصره زنا  نخبه در رابطه با ضرورت آ

 يازمنود ارودامات هرشومندانه و علمو    يت اسوت و ن يو ار بوا اهم يجرا  کشرربس

ت دولوت و مجلوس   يو کشورر، اولر  يه ارتصواد ط خوا يبا وجرد شورا . باشد يم 

 يتين مناسب حموا يها با وض  رران خانراده ير سبک زندگييو تغ يساز فرهنگ

 يشتر هستند و فراهمو يل به فرزند بيکه ما ييها ژه از زوجيو به يمال يبانيو پشت

فرزند خرد  يترلد و خردسال يازهاين حدارل نين از تأمياست که والد يطيشرا 

د و پورورش  يو را در ترل يو محورر  ياز آنجا که زنا  نق  اصول . ابندينا  بياالم

آنا  بخصره زنا  شاغل و در زموا    يازهاينسل سال  برعهده دارند ترجه به ن

ت يو   جمعيافزا يها استيت سيدر مرفق يير بسزايل نشا  داده که تأثيتحص

ته ک بسو يو ن يق تودو يو ن تحقيو برآموده از ا  يشنهادات اصلياز پ يکيلذا . دارد

زنا  است کوه بوا    يت از نق  مادريحما يالت همه جانبه برايو تسه يتيحما

ک در آمورزش،  يو ت هور  ين مسئرلييها و تع سازما  ييت هماهنگ اجرايريمد

 .باشد ير ميپذ پژوه  و ارائه خدمات امکا 

از  يتابع يآور الت فرزنديد داشت که تماين نکته تأکيق بر ايج تحقينتا

الت ي، تموا ينودار يد و همزما  با باال رفتن سطح دباش يم ينداريسطح د

دا يو شوتر سورق پ  يبه سمت داشتن فرزندا  ب يريبطرر چشمگ يآور فرزند

آنوا  در حود بواال     ينداريکه سطح د يدهد کسان يج نشا  مينتا. کند يم

اد دارند بلکه غالبواً نگورش   يل زيتما يآور باشد، نه تنها اساساً به فرزتد يم

تراند در  ين مرضر  ميکه ا. ز دارنديد ني  مراليافزا ياه استيبه س يمثبت

 .رنديها مد نظر ررار گ يزير ها و برنامه استيس

رگوذار بور   يسواز و تأث  نوه يجوام  علول و عرامول زم    يگر بررسينکته د

ر شوده بوه اجورا    يتدب يها استياست که متنا ر با س ييها ت برنامهيمرفق

، يرسواخت يط زيد  امکانات و شراد فراه  آوريبدو  ترد. شرند يگذاشته م

ج مررد انتظوار را  يندها، امکا  حصرل به نتاي  فرايل و تسريق تسهياز الر

مراحول از    يدر تموام  يجانبوه و مشوارکت   هموه  يکورد يرو.آورد يفراه  مو 

اسوت   يگور از نکوات  يد يکيو اجرا،  يزير تا برنامه يمقدمات يها يازسنجين

 يتو يجمع يهوا  اسوت يمرفوق س  ياضمانت اجور  ياديتراند تا حد ز يکه م

  مسوتمر  يپوا  يق بورا يو در يزيو ر اد شده برنامهيل مرارد يدر تکم. باشد

از را تا حصرل يها، امکا  نظارت فعال و به هنگام و اصالحات مررد ن برنامه

 .فراه  خراهد نمرد ييج غايبه نتا
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Abstract 
Background: Considering the announcement of national population policies by the Supreme Leader and the 

importance of efforts to comprehensively pursue the reform of the country's population structure, the 

issuesofwomen’s healthbecome one of the main priorities of this important issue. 

Accordingly, in order to investigation of various dimensions of health and social and executive aspects of policies and programs 

for promotion of demographic structure of country and to explain the strategies for optimal use of existing capacities and 

synergy of resources in the current situation, the Department of Women Health of the Academy of Medical Sciences of the 

Islamic Republic of Iran run present study,aimed to address required services and infrastructure in the field of women's health. 

Methods: In order to implement national population policies, benefitting from participation of all available relevant 

stakeholders and key informants, we conducted a specialized scientific experts meeting. Through this qualitative 

approach data gathering and analysis of finding followed based on content analysis method. 

Results: The results of this study show that in each of the four dimensions of physical, mental, social, and spiritual 

health of women, in order to implement population policies, we need to pay serious attention to the requirements and 

infrastructure that facilitate and accelerate this important provided. 

Conclusion: Providing facilities and required infrastructure, by facilitating and accelerating the processes, provides 

the possibility of achieving the expected results. Adopting a comprehensive and participatory approach at all stages, 

from preliminary needs assessments to planning and implementation, is one of the points that can largely guarantee 

the successful implementation of population policies. 
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