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ــر  ــي وزي تعمــل وزارة الصحةمــن خــال إداراتهــا ودوائرهــا املختلفــة وبتوجيهــات مــن معال
الصحــة حفظــه اهلل مــن اجــل مجتمــع فلســطيني صحــي يتمتــع افــراده بالصحــة  وحيــث أن 

االســرة اســاس املجتمــع الســوي والصحــة تبــدأ منــذ بــدء التكويــن.
ــة  ــة  فئ ــاص لتوعي ــج خ ــذ برنام ــوم بتنفي ــي  تق ــز الصح ــف والتعزي ــرة التثقي ــا ان دائ  كم
املقبليــن ىلع الــزواج واملتزوجيــن حديثــا  ايمانــا منهــا بأهميــة ودور مؤسســة األســرة يف 
ــى تزويــد املســتفيدين بمعلومــات  تثقيفيــة  ــذا يهــدف هــذا الكتيــب إل ــاء املجتمــع  ل بن
يف مجــاالت الصحــة والصحــة اإلنجابيــة والعاقــات و التنشــئة األســرية الســليمة ملــا لذلــك 
مــن أهميــة  كبيــرة يف  تطويــر  املعلومــات واملهــارات  لديهــم ممــا يســاهم يف تنشــئة 
جيــل صحــي وســليم , تأمــل دائــرة التثقيــف و التعزيــز الصحــي أن يتــم االســتفادة مــن هــذا 
الكتيــب ملــا فيــه املصلحــة للجميــع  والشــكر لــكل مــن ســاهم يف اعــداد ومراجعــة  هــذه 

املــادة التثقيفيــة .

 االســرة هــي العامــل األول واألساســي يف تكويــن الكيــان املجتمعــي والتربــوي, حيث تســهم 
ــك  األســرة يف تكويــن شــخصية الطفــل وتعليمــه العــادات والتقاليــد والتربيــة والديــن، لذل
ــه يف الســلوك والعــادات و  ــد أبوي ــا يقل ــات املجتمــع فالطفــل غالب ــن أهــم مكون فهــي م

القيــم والعاقــات الزوجيــة واالســرية مــن اســمى العاقــات واهمهــا ىلع االطــاق .
ــة وهــي  ــه األولي ــة األساســية يف املجتمــع وأهــم جماعات وتعــرف األســرة ىلع أنهــا الخلي

ــات.  ــاء و البن ــارة عــن رابطــة اجتماعيــة تتكــون مــن األب واألم واألبن عب

االسرة  والعالقات االسرية :-

- الوظيفــة البيولوجيــة: هــذه الوظيفــة  مهمــة للحفــاظ ىلع النــوع البشــري وتقتصــر ىلع 
إنجــاب األطفــال وتنظيــم النســل. 

- الوظيفــة النفســية: تعــد الوظيفــة النفســية مــن أهــم وظائــف األســرة اتجــاه أبناءهــا فهــي 
التــي تبــث يف أفــراد األســرة الراحــة النفسيةواإلحســاس باألمــان واالســتقرار االجتماعــي كمــا 

تســاعدهم يف حــل مشــاكلهم الخاصــة والعامــة. 
تعمــل األســرة ىلع جعــل األبنــاء ذوي شــخصيات متزنــة مــن خــال إعطــاء األبنــاء االحتــرام 
والتقديــر وتنميــة الثقــة بالنفــس يف داخلهــم. كمــا تعــزز مــن قيمتهــم داخــل األســرة ممــا 
يجعلهــم أشــخاصًا ناجحيــن، تمنــح األســرة أبناءهــا الحــب واالحتــواء حتــى يكونــوا ناضجيــن 

عاطفيــا وال ينجرفــوا إلــى التيــارات العاطفيــة التــي تســبب فســاد حياتهــم.
ــع  ــل م ــة التعام ــاء ثقاف ــم األبن ــرة تعلي ــق األس ــي ىلع عات ــة: يبق ــة االجتماعي - الوظيف
األخريــن والســلوك واملبــادئ فمثــا البــد مــن تعليــم األبنــاء كيفيــة احتــرام األخريــن واحتــرام 
حقوقهــم الشــخصية واحتــرام أراءهــم، وكيفيــة الحديــث معهــم وكيفيــة تحمــل املســؤولية 
االجتماعيــة اتجــاه األخريــن، كمــا تعمــل األســرة ىلع تعليــم األبنــاء كيفيــة التعامــل بفاعليــة 

وظائف األسرة: 



كتيب التثقيف الصحي لألزواج الشابة2

ــطة  ــة واألنش ــات الخيري ــتراك يف الجمعي ــرة واالش ــر الفقي ــاعدة األس ــع ومس ــل املجتم داخ
ــن  ــال. أيضــا م ــل هــذه األعم ــاء وتشــجيعهم ىلع مث ــن خــال مشــاركة األبن ــة م االجتماعي
ــد  ــادات والتقالي ــاء الع ــم األبن ــي تعلي ــرة ه ــا األس ــوم به ــي تق ــة الت ــات االجتماعي الواجب
والعقائــد وأســس الســلوك يف املجتمــع الــذي يعيشــون فيــه ،أيضــا البــد مــن تعليــم أبنائنــا 

كيفيــة حــل مشــاكلهم وكيفيــة إدارة أمــور الحيــاة.
ــس  ــام وامللب ــر الطع ــد توفي ــد ح ــف عن ــا التق ــرة تربوي ــة األس ــة : وظيف ــة التربوي - الوظيف
ــم  ــاق والقي ــم األخ ــى تعليمه ــد إل ــل تمت ــاء ب ــة لألبن ــات املادي ــر االحتياج ــاج وتوفي والع
ــة  ــة التضحي ــن وكيفي ــب الوط ــاء وح ــرد االنتم ــرس يف الف ــي تغ ــة الت ــادات االجتماعي والع
ــم  ــاد ىلع ذواته ــة  االعتم ــاء كيفي ــم األبن ــا يف تعلي ــرة تربوي ــل األس ــا تعم ــه، كم ــن أجل م
ــاعدتهم ىلع  ــل مس ــية ب ــج الدراس ــم املناه ــد تعل ــف عن ــدم التوق ــم وع ــة مهاراته وتنمي
ــم املهــارات وأخــذ دورات تدريبيــة يف كل مــا يبنــي مســتقبلهم العلمــي والشــخصي  تعل
مثــل تعلــم اللغــات وتعلــم برامــج الحاســب اآللــي وتطويــر الــذات والتنميــة البشــرية كذلــك 
تســاعد األســرة الطفــل علــي ممارســة هواياتــه وعــدم حرمانــه منهــا حتــى يصبــح ناجحــًا 
ــات. ــن الهواي ــا م ــة أو غيره ــعر أو رياض ــيقى أو ش ــت موس ــواء كان ــة س ــه املفضل يف هوايت

أساسيات بناء األسرة الفعالة وااليجابية:

ــن  ــن الزوجي ــن وبي ــن الزوجي ــة بي ــات متبادل ــوق وواجب ــور يف حق ــرة تتبل ــؤولية األس مس
ــريعة  ــي الش ــان فف ــي يف االدي ــكل جل ــة بش ــات موضح ــوق والواجب ــذه الحق ــاء. فه واألبن
اإلســامية  بنيــت ىلع أســاس قــوي متيــن أرســى القــرآن العظيــم قواعــده  الراســخة، وىلع 
تلــك األســس الفطريــة الجميلــة بنيــت عاقــة الرجــل باملــرأة، فعليهمــا أن يحيطاهــا بجــو 
ــذي  ــل ال ــن مث ــى: »وله ــه تعال ــاء قول ــا ج ــة بينهم ــم العاق ــة. ولتنظي ــار والقداس ــن الوق م

ــرة. عليهــن باملعــروف وللرجــال عليهــن درجــة« ســورة البق
ــي  ــورى وه ــاواة والش ــة واملس ــي العدال ــة: وه ــادئ اآلتي ــن املب ــة تتضم ــة الكريم ــذه اآلي ه
ــم  ــش الكري ــات العي ــا بضمان ــا، ويحيطه ــكل مكوناته ــرة ب ــك األس ــتهدف تماس ــادئ تس مب

ــدة. ــاة الرغي والحي
ــوق  ــة والحق ــاق واملعامل ــرة يف األخ ــن األس ــورت قواني ــم تبل ــام املحك ــذا النظ ــن ه وم

والواجبــات :

املبدأ األول العدالة - املبدأ الثاني: املساواة  - املبدأ الثالث: مبدأ الشورى

حقوق وواجبات أفراد األسرة
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التوافق بين األزواج وكيفية  أختيار الشريك

ادراك كل فرد الخطائه.. 1
 معرفة كل فرد لحدوده.. 2
استثمار العاطفة العائلية.. 3
تجنب الروتين يف العاقة بين أفراد . 4

العائلة.
االستعداد الدائم للحوار.. 5
ايجاد وقت لاستمتاع الجماعي لألسرة.. 6

لتحقيق التماسك والوحدة بين افراد االسرة من املهم االنتباه الى ما يلي :-

ــة  ــاج مــن األزواج الشــابة واملقبل يعــد التوافــق بيــن األزواج مــن أهــم املواضيــع التــي تحت
ــا ســوف  ــة، وهن ــر يف نجــاح العاقــة الزوجي ــه مــن دور كبي ــزواج معرفتهــا  ملــا في ىلع ال
نركــز ىلع مجموعــة مــن الخطــوات واملعاييــر التــي مــن شــأنها مســاعدة الشــباب املقبليــن 
ــدوم  ــب ي ــل الح ــف يجع ــريك وكي ــع الش ــح م ــي صحي ــق نفس ــاء تواف ــزواج ىلع بن ىلع ال

ــاة األســرية.  ويســتمر يف الحي
التوافق/ فما هو التوافق باللغة العربية: تآَلف، انسجام، تالَءم، َتساوى، تناَسب، تجاَنس
عالمات التوافق بين الزوجين :٢٠عالمة للتوافق بين الزوجين / الحاليين أو املقبلين 

ىلع الزواج :
من السهل أن نتحدث عن العيوب والنواقص ، لكن معرفة دالئل التوافق طويل املدى 

مسألة صعبة ! اليكم أهم الدالئل )وهي تنطبق ىلع الرجل وكذلك ىلع املرأة(

يساندك يف قراراتك واهتماماتك.. 1
يضيف قيمة ومعنى لحياتك . 2

طموحاتك.
يضحك ويمزح معك.. 3
يعبر عن حبه لك.. 4
مستعد للتنازل والحلول الوسط.. 5
يعامل أهلك وأصحابك باحترام.. 6
يحترم آرائك وقيمك.. 7
يحب نفسه كما يحبك.. 8
أهل للثقة وعدم الشك.. 9

يحفزك ويشجعك.. 10

لديه حياته الخاصة باإلضافة لحياتكما . 11
املشتركة.

ال يركز ىلع أخطائك ويتجاوزها.. 12
يخرج أفضل ما فيك.. 13
يحب كل ما فيك حتى نواقصك.. 14
يتحمل املسؤولية.. 15
يشاركك مخاوفه وأسراره.. 16
ال يسكت عن أخطائك لكن بدون أن . 17

يسيطر عليك.
يسمح لك أن تكوني ))أنت((.. 18
يلتزم بوعوده ويمكنك االعتماد عليه.. 19
تشعري أنه أقرب ))أصدقائك(( إليك.. 20

 احترام الصغير للكبير .. 7
التعاون يف الشؤون املنزلية.. 8
 التمتع بمزاج جيد.. 9

الحرص ىلع التزود باملعرفة . 10
واملعلومة الصحيحة فيما يتعلق 

بالصحة بشكل عام والصحة االنجابية 
والجنسية ىلع وجه الخصوص.
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يتــم  يف فلســطين قبــل عقــد القــران إجــراء فحــص مخبــري يف املختبــرات يف  مديريــات 
الصحــة للتأكــد مــن عــدم حملــة الصفــة الوراثيــة ملــرض الثاســيميا للمقبليــن ىلع الــزواج .

الثالسيميا
مــادة  فتكــون  الــدم  يؤثــر ىلع صنــع  معــدي  غيــر  مزمــن  وراثــي  مــرض  الثاســيميا 
ــام بوظيفتهــا والتــي هــي  ــر قــادرة ىلع القي ــدم الحمــراء غي ــات ال الهيموغلوبيــن يف كري
نقــل األوكســجين مــن الرئتيــن عبــر مجــرى التنفــس إلــى جميــع خايــا الجســم ممــا يســبب 
فقــر الــدم عنــد املريــض. وهــذا الخلــل يــؤدي إلــى اضطــراب يف الجيــن الــذي يتحكــم يف 

ــدم. ــاب ال ــن يف خض ــزء الهيموغلوبي ــا يف ج ــل ألفا/بيت ــاج ساس إنت
أنواع الثالسيميا:

1( الثاســيميا الصغــرى- ويكــون الشــخص يف هــذه الحالــة حامــًا للصفــة الوراثيــة وال يعانــي 
مــن أي أعــراض وال تظهــر عليــه مظاهــر مرضيــة نتيجــة ذلــك وهــو إنســان ســليم ومعافــى 

وقــد يعانــي مــن فقــر دم بســيط.
2( الثاســيميا الوســطى- ينتــج عنهــا نقــص متوســط الشــدة يف مســتوى الهيموغلوبيــن 
يف الــدم ويف العــادة ال يحتــاج املريــض الــى نقــل دم دوري  لكنــه مــع التقــدم يف العمــر 

وخــال فتــرة الحمــل للمــرأة قــد يحتــاج املريــض إلــى نقــل دم.
3( الثاســيميا الكبــرى- »مريــض الثاســيميا« ينتــج عنها نقص شــديد يف مــادة هيموغلوبين 
الــدم نتيجــة تكســر خايــا الــدم الحمــراء الغيــر طبيعيــة، حيــث يحتــاج املريــض إلــى نقــل 
دم دوري كل 3 - 4 أســابيع للحفــاظ ىلع نســبة عاليــة مــن الهيموغلوبيــن ويكــون اكتشــاف 

املــرض يف الســنة األولــى مــن العمــر.
انتشار املرض يف فلسطين:

بينــت الدراســات أن 4% مــن ســكان فلســطين يحملــون الصفــة الوراثيــة للمــرض أي مــا يقــارب 
مواطن.   160000

أعراض مرض الثالسيميا:
يبدأ ظهور أعراض اإلصابة  بالثاسيميا يف السنة األولى من العمر ومن هذه األعراض:

- شحوب البشرة مع االصفرار احيانًا.
- التأخر يف النمو.

- ضعف الشهية.
- تكرار اإلصابة بااللتهابات. 

ومــع اســتمرار فقــر الــدم، تظهــر أعــراض اخرى،مثــل التغيــر يف شــكل العظــام وخاصــة عظــام 
ــب  ــة القل ــور يف عضل ــد وقص ــال والكب ــم يف الطح ــدث تضخ ــا ويح ــن، كم ــه والوجنتي الوج

وقصــور يف الغــدة الدرقيــة.

- مرحلة ما قبل الزواج :

سيتم التركيز ىلع املجاالت  الصحية التالية يف مرحلة الزواج وقبل الزواج :-
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ــة  ــد مــن العوامــل التــي تســاهم يف اســتقرار األســرة و نجــاح العاقــة الزوجي ــاك العدي هن
ــدة. ــة األصع ىلع كاف

ــرية  ــة األس ــول العاق ــليمة  ح ــة والس ــات الصحيح ــن املعلوم ــرف الزوجي ــم أن يع ــن امله م
والتنشــئة الســليمة  و عــن العنايــة بالجســم  بشــكل عــام بمــا يف ذلــك الجهــاز التناســلي 
ــة  ــع و اهمي ــرة املجتم ــة نظ ــن ناحي ــة  م ــا املهم ــض القضاي ــر بع ــم  ذك ــوف يت ــا و س لهم

ــا :- ــر منه ــة ونذك ــات صحيح ــزود بمعلوم الت

الصحة االنجابية :-
الصحــة اإلنجابيــة هــي حالــة مــن الرفــاه الكامــل بدنيــا وعقليــا واجتماعيــا يف جميــع األمــور 

املتعلقــة بالجهــاز التناســلي وليســت مجــرد الســامة مــن املــرض أو اإلعاقــة.
ــاة جنســية تحقــق الرضــا  ــع بحي ــاس ىلع التمت ــدرة الن ــة ق ــي الصحــة اإلنجابي ــك تعن ولذل
ومأمونــة، وقدرتهــم ىلع اإلنجــاب، وحريتهــم يف تقريــر اإلنجــاب وموعــده وتواتــره. وللرجــل 
ــة  ــة والرخيصــة واملقبول واملــرأة الحــق يف معرفــة واســتخدام األســاليب املأمونــة والفعال
ــة املناســبة  ــة الصحي ــة، فضــا عــن الحصــول ىلع الرعاي ــم الخصوب التــي يختارانهــا لتنظي

للحمــل والــوالدة بأمــان.
وكذلــك فهــي تهــدف إلــى تحســين نوعيــة الحيــاة والعاقــات الشــخصية، ال مجــرد تقديــم 
املشــورة والرعايــة الطبيــة فيمــا يتعلــق باإلنجــاب والتــي تشــكل جــزءا مــن الصحــة اإلنجابيــة 
ــال  ــدد األطف ــئولية ع ــة ومس ــة كامل ــهم بحري ــرروا بأنفس ــراد يف أن يق ــق األزواج واألف )ح
وفتــرة التباعــد فيمــا بينهــم وتوقيــت اإلنجــاب وان تتوفــر لهــم املعلومــات والوســائل الازمــة 
ــق  ــة، وح ــية واإلنجابي ــة الجنس ــن الصح ــن م ــتوى ممك ــوغ أىلع مس ــق بل ــك ح ــك، كذل لذل

اتخــاذ القــرارات املتعلقــة باإلنجــاب دون تمييــز أو إكــراه أو عنــف(.

- مرحلة الزواج :

مقومات نجاح العالقة الزوجية: -

الوقاية من الثالسيميا
اهــم طــرق الوقايــة مــن مــرض الثاســيميا هــي الوعــي بأهميةإجــراء الفحــص الطبــي قبــل 
ــي  ــرض الوراثيةوبالتال ــة امل ــل صف ــن ال يحم ــد الزوجي ــن أن اح ــد م ــل التأك ــن اج ــزواج م ال

ــيميا . ــن الثاس ــو م ــهادة الخل ــول ىلع ش الحص

 )خدمات اجراء فحص الثالسيميا تتم يف مختبرات وزارة الصحة يف كافة املديريات (.
 يتم اصدار شهادة الخلو من الثالسيميا بعد اجراء الفحص 

الصحة االنجابية تشمل  :  رعاية ما قبل الحمل , الحمل , بعد الحمل , تنظيم االسره , 
الوقاية من االمراض املنقولة جنسيا , مرحلة املراهقة وصحة الشباب , مرحلة مابعد 

االنجاب )سن االمان (.
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ــرة  ــد  يف االس ــل جدي ــتقبال طف ــل والس ــي للحم ــمي و النفس ــتعداد الجس ــي االس و يعن
ومــا يترتــب ىلع ذلــك مــن مســؤوليات ىلع املتزوجيــن حديثــا وتغييــر يف انمــاط الحيــاة 
فالتخطيــط  مهــم  لحــدوث حمــل طبيعــي وصحــي ممــا يســاهم يف الحــد  مــن املشــاكل 

ــتقبل . ــل يف املس ــة ىلع االم والطف ــات الصحي واملضاعف
فقــرار الحمــل يؤثــر ىلع األم والعائلــة كاملــة فمــن الضــروري أن تخطــط لــه املــرأة بالتشــاور 
مــع الــزوج جيــدًا وتتأكــد أنهــا مســتعدة لتلــك املرحلــة تمامــًا فهــي ليســت بالفتــرة القصيــرة 

وهــي ذات أهميــة بالغــة وغالبــًا مــا تكــون مــن أســعد الفتــرات ىلع االســرة .
ا. عالمات و دالئل حدوث الحمل:

- انقطاع الدورة الشهرية.
- اآلم الثدي

- اإلمساك
- كثرة التبول

- االستفراغ
- الدوخة

التخطيط للحمل:

الصحة الجنسية :-
هــي تكامــل الجوانــب البدنيــة واالنفعاليــة والفكريــة واالجتماعيــة للحيــاة الجنســية بشــكل 

يعــزز وينمــي الهويــة الذاتيــة والتواصــل والحــب.
العالقة الجنسية السليمة: -

ــوع واشــباع االحتياجــات  ــاء األســرة هــو الحفــاظ ىلع الن مــن اهــم االمــور املتعلقــة يف بن
ــية  ــة الجنس ــث  ان العاق ــة وحي ــية والعاطفي ــة والجنس ــية واالجتماعي ــة النفس املختلف
الســليمة مــن خــال  الجمــاع الــذي يتــم بيــن الذكــر واألنثــى بعــد وصــول اإلنســان لســن البلوغ 
ــزة  ــط الغري ــث تنش ــلية  حي ــه التناس ــو أعضائ ــال نم ــده واكتم ــوغ عن ــل البل ــال  مراح واكتم
الجنســية بفعــل هرمونــات البلــوغ فيكــون بعــد ذلــك مهيئــا للقيــام بالعمليــة الجنســية .

العوامل املسؤولة عن نجاح العالقة الجنسية :
1. أعضاء تناسلية سليمة وكاملة النمو والنضج .

2. جهاز عصبي سليم.
3. توازن هرموني.

4. إمداد دموي كايف لألعضاء التناسلية.
5. استعداد وتوازن نفسي وعاطفي واجتماعي.

نجاح العالقة الجنسية يعتمد ىلع تفهم الطرفين لحاجاتهم معا وليس طرف ىلع 
حساب االخر وكذلك الحصول ىلع املعلومات الصحيحة والسليمة ومن مصادر موثوقة 

والبعد عن األفكار واملعتقدات الخاطئة
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)من الضروري للحامل التسجيل و املتابعة يف املراكز الصحية الحكومية أوغير 
الحكومية فور التأكد من حدوث الحمل(

ب. أهمية مراجعة املراكز الصحية :-
يتم تقديم الخدمات التالية :-

- التأكد من تشخيص الحمل عن طريق فحص الدم و البول.
ــات  ــجيل املعلوم ــل و تس ــل للحام ــة االم والطف ــب صح ــل بكتي ــد الحام ــف وتزوي ــح مل - فت

املتعلقــة بالحامــل  و إعطــاء الســيدة كتيــب صحــة األم و الطفــل.
- عمل فحص  U/S للتأكد من وجود الحمل بالرحم.

- عمل فحوصات مخبرية.
- قياس ضغط الدم ، النبض ، الحرارة.

- قياس وزن الحامل.
- صرف املزودات التغذوية / اقراص الحديد و حمض الفوليك.

- التطعيم / الكزاز.
- مراقبة حركة الجنين و دقات قلبة وحجمة.

- الفحص الطبي من قبل الطبيب/ة.
ــل  ــل والطف ــة الحام ــول صح ــة ح ــة و الطفول ــز األموم ــن مرك ــات م ــول ىلع معلوم - الحص
ــة.  ــة الرضاعــة الطبيعي ــة الســليمة، أهمي ــل التغذي ــف الصحــي مث ــات التثقي ــم خدم وتقدي

ج . مراحل الحمل و يقسم الى:
- الثلث األول: منذ اليوم األول آلخر دورة شهرية و لغاية 12 شهر.

- الثلث الثاني: 12-28 أسبوع.
- الثلث الثالث: +28 – 40 أسبوع أو للوالدة.

)الرجاء االطالع ىلع االرشادات والنصائح املقدمة من قبل دائرة التثقيف والتعزيز 
الصحي حول املوضوع من خالل مواد التثقيف الصحي ذات العالقة و املتوفرة يف 

.)) moh.ps املراكز الصحية و موقع وزارة الصحة اإللكتروني
د . غذاء الحامل:

ىلع املــرأة بشــكل عــام إعــداد نفســها قبــل الحمل أو خــال الفتــرات املختلفة بيــن األحمال 
عــن طريــق تنــاول وجبــات غذائيــة متوازنــة ومتنوعــة وان تتناول املــزودات التغذوية حســب 
استشــارة الطبيــب. واألغذيــة املتوازنــة واملتنوعــة تشــمل الخضــروات والفواكــه واملنتجــات 
الحيوانيــة مثــل اللحوم)اللحــوم الحمــراء والكبــد )مــرة أســبوعيا( والدجــاج واألغذيــة البحريــة( 
ــويات  ــدس( والنش ــل )الحمص،الفول،الفاصولياء،الع ــات مث ــتقاته، و البقولي ــب و مش و الحلي
والزيــوت والدهــون. األمــر الــذي يتيــح للمــرأة اســتعدادا كافيــا للدخــول يف الحمــل والــوالدة و 

النجــاح يف الرضاعــة دون أيــة مشــاكل تتعلــق بنقــص املغذيــات املختلفــة.
املزودات التغذوية 

ــى  ــة أشــهر وحتــى الثــاث أشــهر األول ــل الحمــل بثاث أقــراص حمــض الفوليــك تعطــى قب
مــن الحمــل و أقــراص الحديــد مــع حمــض الفوليــك تعطــى بدايــة مــن الشــهر الرابــع للحمــل 

حتــى نهايــة الشــهر الثالــث مــن بعــد الــوالدة / حســب إرشــادات الطبيــب/ ة
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 فترة النفاس:
هي الفترة منذ ساعة الوالدة و حتى 42 يوم بعد الوالدة.

وتحتــاج فيهــا الســيدة إلــى عنايــة واهتمــام كبيــر لتجنــب املضاعفــات التــي مــن املمكــن 
ــرة  ــات متأخ ــاعة أو مضاعف ــال 72 س ــدث خ ــد تح ــات ق ــاك مضاعف ــة أن هن ــا خاص حدوثه

خــال 42 يــوم.
  أهمية زيارة األم للمركز الصحي 

- إجراء فحص عام لصحة األم.
- فحص البطن وموقع الرحم.

- فحص منطقة العجان وإفرازات النفاس والتأكد من عدم وجود نزيف مهبلي أو بواسير.
- فحص القدم. 

- تعــرف األم ىلع الطــرق واألســاليب الصحيحــة لعمليــة الرضاعــة الطبيعيــة و أهميــة البــدء 
بالرضاعــة الطبيعيــة مباشــرة بعــد الــوالدة و حــول العنايــة باملولــود.

- إعطاء املزودات )الحديد وحامض الفوليك(.
- التوعية حول التغذية املتوازنة السليمة.

  نصائح لألم خالل فترة النفاس
- اخذ قسط وافر من الراحة و النوم. 

- االهتمام بالنظافة الشخصية واهمية  االستحمام بعد الوالدة و االعتناء بنظافة الثديين.
- اإلكثــار مــن تنــاول الســوائل و األغذيــة التــي تحتــوي ىلع أليــاف مثــل الخضــار و الفواكــه 

ملنــع حــدوث اإلمســاك..
 - التغذية الجيدة و املتوازنة التي تحتوي ىلع البروتينات مثل اللحوم و البقوليات. 

- ضرورة زيارة العيادات الصحية خال األسبوع األول بعد الوالدة للفحص.
- ضرورة زيارة العيادات الصحية للمشورة حول وسائل منع الحمل.

- تقديم الدعم النفسي املعنوي إلى األم النفاس من قبل الزوج و األهل  ضروري جدا.

رعاية األم بعد الوالدة

رسائل للسيدة الحامل
- عدم تناول األدوية بدون استشارة الطبيب.

- تجنب املنبهات )القهوة والشاي(.
- االمتناع عن التدخين.

- عدم التعرض للتصوير اإلشعاعي طول فترة الحمل.
- لتخفيــف االســتفراغ صباحــا ينصــح تنــاول قطعــة خبــز محمصــة قبــل القيــام بــاي نشــاطات 

صباحية.
- اإلكثار من شرب املاء .

- العناية باألسنان.
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ــا  ــن باختيارهم ــاد الزوجي ــاب واعتم ــت اإلنج ــط لتوقي ــو التخطي ــرة: ه ــم األس ــف تنظي تعري
واقتناعهمــا بالوســيلة التــي يرونهــا مناســبة وذلــك بقصــد املباعــدة بيــن األحمــال وإنجــاب 
ــا ىلع  ــن مبني ــرار الزوجي ــون ق ــث يك ــراه، بحي ــال دون إك ــن األطف ــه م ــوب في ــدد املرغ الع
املعلومــات الصحيحــة التــي تضمــن صحــة األم والجنيــن، وال يقصــد بتنظيــم األســرة تحديــد 

النســل. 
هناك وسائل متعددة لتنظيم األسرة نذكر بعضها: 

1- اللولــب : يتــم تركيبــة مباشــرة بعــد الــوالدة لغايــة 48 ســاعة أو مــن 1- 12 يــوم مــن الــدورة 
ــد التأكــد أن الســيدة ليســت حامــل، وهــو فعــال  الشــهرية أوبعــد اإلجهــاض مباشــرة أو عن

جــدا.
كمــا يمكــن إزالتــه بإشــراف طبــي يف أي وقــت تريــد املــرأة وتســتطيع الحمــل بعــد إزالتــه 

ــق.  مباشــرة دون أي عوائ
2- حبــوب أحاديــة الهرمــون : تتكــون فقــط مــن هرمون البروجســتيرون , وتســتخدم كوســيلة 

منــع حمــل يف فتــرة الرضاعــة وحتــى 6 اشــهر بعــد الــوالدة حيــث تكــون فعاليتهــا كبيرة. 
ــع الحمــل إن اســتعملت بشــكل  ــة جــدا ملن ــة الهرمــون : هــي حبــوب فعال ــوب ثنائي 3-حب

ــتيرون.  ــتروجين والبروجس ــي االس ــن هرمون ــون م ــح، تتك صحي
4- الحقن )اإلبر( : تحتوي ىلع هرمون البروجستيرون فقط. 

تعتمــد مــدى فعاليــة الحقــن ىلع التــزام الســيدة بأخــذ الحقنــة بموعدهــا املحــدد، وتــزداد 
احتماليــة حــدوث الحمــل إذا تأخــرت الســيدة عــن اخــذ الحقنــة يف املوعــد املحــدد ، أو إذا 

نســيت اخــذ الحقنــة. 
ــرأة  ــتعملها امل ــة تس ــات املنوي ــة للحيوان ــة قاتل ــواد كيماوي ــن م ــارة ع ــات : عب 5- الكريم
قبــل الجمــاع، ذو فعاليــة منخفضــة إذا اســتخدمت لوحدهــا، يوصــى باســتخدامها باإلضافــة 

ــري.  ــي الذك ــتخدام الواق الس
ــل  ــتخدم قب ــة، تس ــل مهبلي ــكل تحامي ــة ىلع ش ــواد كيماوي ــن م ــارة ع ــل : عب 6- التحامي

ــة.  ــات املنوي ــل الحيوان ــدف قت ــرة به ــرة قصي ــاع بفت الجم
ــع  ــة ملن ــارة عــن كيــس مطاطــي يســتخدمه الرجــل كوســيلة عازل ــري : عب 7- الواقــي الذك

الحمــل، ويســتخدم الكيــس املطاطــي الواحــد ملــرة واحــدة فقــط. 
8- الرضاعــة الطبيعيــة : وســيلة مؤقتــه ملــدة 6 أشــهر، وتعتبــر نســبة نجاحهــا عاليــة إذا مــا 

اســتخدمت بالطريقــة الصحيحــة واملثاليــة.
الرضاعــة الطبيعيــة الخالصــة تعنــي أن الرضيــع يعتمــد يف غذائــه ىلع حليــب األم فقــط 

دون الحصــول ىلع أي نــوع مــن املــاء او الســوائل او الغــذاء ملــدة 6 شــهور بعــد الــوالدة. 
9- العــد : تعمــل ىلع مســاعدة الســيدة ىلع معرفــة متــى يمكــن أن يحــدث الحمــل، حيــث 
تكــون الطريقــة الوقائيــة لعــدم التقــاء الحيــوان املنــوي بالبويضــة يف فتــرة التبويــض وهــي 

الفتــرة التــي تكــون فيهــا البويضــة جاهــزة لإلخصــاب إذا تــم االلتقــاء بالحيــوان املنــوي. 
يقــوم الشــريكين أثنــاء فتــرة الخصوبــة باالمتنــاع عــن الجمــاع أو اســتخدام وســيلة منــع حمــل 

أخــرى مســاندة يف تلــك الفتــرة.
ــزرع  ــاب( ت ــة ) يف حجــم عــود الثق ــرة مرن ــارة عــن كبســوالت صغي 10- الغرســات : هــي عب

ــتين. ــون البروجس ــرج هرم ــرة تخ ــد مباش ــت الجل تح

تنظيم االسرة
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هــي مجموعــة مــن األمــراض املعديــة والتــي تتســبب عــن فيروســات أو بكتيريــا أو فطريــات 
أو طفيليــات و تنتقــل مــن املصــاب إلــى الســليم عــن طريــق االتصــال الجنســي أو بمامســة 
املصــاب أو أدواتــه امللوثةهــذه األمــراض متعــددة ومتنوعــة قــد تصيــب الجهــاز التناســلي 
ومــا جــاوره أو تظهــر لهــا أعــراض أخــرى و مضاعفــات أخــرى يف ا جــزاء الجســم االخــرى بعيــدا 

عــن الجهــاز  التناســلي. 
طرق الوقاية من األمراض املنقولة جنسيًا :

1-االبتعاد عن االتصال الجنسي مع أي شريك حامل للعدوى .
2-عدم استعمال أدوات املصاب  الخاصة مثل  البشكير و املناشف ---الخ.

أعراض اإلصابة بالعدوى املنقولة جنسيا.
- ألم، نتوءات أو بثور حول األعضاء التناسلية أو الفم.

- حرقة وألم عند التبول.                           
- احتقان أو احمرار يف الحلق.

- الشعور بأعراض األنفلونزا مع حرارة وبرودة وحكة.          
- تضخم مع ألم يف املنطقة املحيطة باألعضاء التناسلية.

- بشكل عام يعاني الرجال من إفرازات غير طبيعية تخرج من القضيب. 
- إفرازات ورائحة كريهة من الفرج.                 

- حرقة أو حكة حول منطقة الفرج.   
- ألم يف املنطقة الواقعة ما بين الصرة والعضو التناسلي.

- نزيف من الفرج غير فترة الدورة الشهرية. 
هناك اكثر من نوع من األمراض املنقولة جنسيا ومنها :-

- الزهري
- السيان

- التهاب الكبد الفيروسي ب
- الحأل البسيط

- اإليدز

االمراض املنقولة جنسيا 

تتوفــر وســائل تنظيــم األســرة يف مراكــز األمومــة والطفولــة التابعــة لــوزارة الصحــة يف كافــة 
محافظــات الوطــن بأســعار زهيــدة وبعضهــا يقــدم مجانــا علمــا ان الغرســات ليســت مدخلــة 

حاليــا كخدمــة.

)استشارة الطبيب املختص يف مجال تنظيم األسرة عند اختيار الزوجين لوسائل منع 
الحمل قبل البدء باستخدام الوسيلة(.
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ــره  ــل عم ــًا يف مراح ــًا ونوع ــا كم ــي يتناوله ــة الت ــه باألغذي ــان وصحت ــاة اإلنس ــط حي ترتب
املختلفــة وال شــك أن تنــاول الغــذاء بالكميــة التــي يجتاحهــا الجســم و التنــوع بيــن مختلــف 
مجموعــات األغذيــة و اتبــاع الطــرق الســليمة يف األعــداد والتحضيــر والحفــظ هــي مــن أهــم 

أســباب صحــة اإلنســان وســعادته وقدرتــه ىلع العمــل واإلنتــاج.
التغذية الصحية:

هــي ان تصــل جميــع العناصــر الغذائيــة الضروريــة املوجــودة يف الغــذاء الــى جســم االنســان 
بالكميــة املناســبة للمحافظــة ىلع صحتــه يف افضــل مســتوى و تــؤدي الــى نمــو جســدي و 

عقلــي ســليم و تزيــد مــن مناعــة الجســم و بالتالــي قدرتــه ىلع مقاومــة االمــراض.
ــة مــن  ــدة والحماي ــاء الصحــة الجي ــة الســليمة حجــر األســاس يف بن ــة الصحي ــر التغذي تعتب
األمــراض املزمنــة وال يقتصــر اثــر التغذيــة ىلع املرحلــة التــي يعيشــها األنســان بــل يتعــدى 
ذلــك خاصــة اذا علمنــا أن الحالــة الغذائيــة لــام الحامــل تؤثــر ىلع صحتهــا وصحــة جنينهــا 

أثنــاء الحمــل وبعــد الــوالدة وقــد يســتمر تأثيرهــا ىلع الطفــل وامــه طــوال حياتهــم.
ــى  ــة إل ــه باإلضاف ــوم ب ــذي يق ــماني ال ــاط الجس ــة النش ــرد وطبيع ــاة للف ــط الحي ــر نم يعتب
ــر  ــراض العص ــة بأم ــن أو اإلصاب ــة م ــية للوقاي ــددة األساس ــل املح ــة العوام ــادات الغذائي الع

ــرطان. ــرايين والس ــب والش ــراض القل ــكري وأم ــمنة والس كالس
ــر  ــات والعناص ــات ,الفيتامين ــدرات ,البروتين ــي :- الكربوهي ــية ه ــة االساس ــر الغذائي العناص
ــف  ــان وتختل ــم االنس ــة يف جس ــف مختلف ــوم بوظائ ــر تق ــذه العناص ــاء وه ــة وامل املعدني
الحاجــة لــكل نــوع منهــا حســب العمــر والجنــس والنشــاط الجســماني والحالــة الفســيولوجية 

ــة . والصحي
مــن اجــل الحصــول ىلع العناصــر الغذائيــة الســابق ذكرهــا تــم تقســيم االغذيــة الــى 

ــات التالية :- املجموع
مجموعة الخبز والحبوب 

ــة  ــكريات بطيئ ــي الس ــدة وه ــويات املعق ــان النش ــم اإلنس ــة لجس ــذه املجموع ــن ه تؤم
االمتصــاص، واألليــاف وبعــض أنــواع الفيتامينــات واملعــادن والطاقــة الازمــة للجســم.

و تشمل الخبز، األرز، البطاطا،املعكرونة،البرغل،ذرة، شوفان........
 تتألف الحصة الواحدة من:

4\1 رغيــف خبــز )يفضــل اختيــار الخبــز األســمر الحتوائــه ىلع األليــاف التــي تقلــل مــن ســرعة 
امتصــاص الســكر يف الــدم، تزيــد اإلحســاس بالشــبع.

ــلوق أو  ــل مس ــة أو 1/2 كأس برغ ــي(|أو كأس معكرون ــل األرز البن ــلوق )يفض 1/2 كأس أرز مس
1/2كأس ذرة .

حبة بطاطا مسلوقة أو مشوية متوسطة الحجم.

التغذية  السليمة لالزواج الشابة 

)لنتذكر دائما انه باملعرفة بطرق االنتقال وبالوقاية ممكن الحماية من االصابة 
باالمراض املنقولة جنسيا(.
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مجموعة الخضار    
ــات مثــل فيتاميــن أ،ج واملعــادن  تؤمــن هــذه املجموعــة لجســم اإلنســان بعــض الفيتامين
األساســية مثــل الحديــد واملاغنيســيوم وهــي مجموعــة قليلــة الدهــون ومصــدر هــام 

ــاف. لأللي
تشــمل هــذه املجموعــة الخضــار الورقيــة مثــل الســبانخ،الخس،امللوخية/كما تشــمل الخضــار 
ــار والبنــدورة والباذنجــان  الصفــراء مثــل الجزر،الفلفــل األصفــر والخضــروات األخــرى مثــل الخي

والبصــل وامللفــوف والفاصوليــاء الخضــراء ....
ينصح بالتنويع يف اكل الخضروات وعدم االقتصار ىلع نوع و أحد فقط.

تتألف الحصة الواحدة ىلع سبيل املثال من:
- كأس خضار ورقية طازجة.

- 1/2 عصير خضار )عصير جزر، عصير بندورة(.
- حبة خضار )حبة خيار طازجة، حبة فلفل، حبة بندورة،  ..الخ (.

- 1/2 كأس خضار مطبوخة )كوسا،ملوخية،سبانخ،ملفوف،باذنجان، ...الخ(.
مجموعة الفواكه

 تؤمــن هــذه املجموعــة  لجســم اإلنســان كميــة كبيــرة مــن الفيتامينــات كمــا  أنهــا قليلــة 
الدهــون.

يفضل تناول الفاكهة الطازجة وغير املقشرة ألنها تحتوي ىلع ألياف أكثر من العصير.
ـتشمل الحصة الواحدة ىلع سبيل املثال:

1/2 مــوزة كبيــرة أو حبــة تفــاح،أو 10-15 حبــة عنــب أو حبــة برتقــال أو 1-2 حبــة تيــن أو 1/2 
حبــة جريــب فــروت ،أو حبــة أجــاص ،أو حبــة كيــوي ،أو حبــة برتقــال ،أوحبــة خــوخ صغيــرة أو 

1/2حبــة مانغــا صغيــرة ،شــرحة بطيــخ،أو حبتيــن برقــوق،أو1/2 كأس عصيــر طبيعــي .
مجموعة اللحوم

ــك  ــد والزن ــادن كالحدي ــض املع ــات، وبع ــان البروتين ــم اإلنس ــة لجس ــذه املجموع ــن ه تؤم
ــن ب. ــل فيتامي ــات مث والفيتامين

 ينصــح بالتركيــز ىلع اللحــوم البيضــاء »الســمك والدجــاج » بداًلمــن اللحــوم الحمــراء »الغنــم 
والبقــر« ألنهــا تحتــوي ىلع دهــون وكوليســترول بنســب أقــل.

 تحتوي األسماك ىلع أحماض دهنية مفيدة تميزها عن باقي اللحوم.
- ينصح بنزع جلد الطيور قبل الطهي ألنها تحتوي ىلع كمية كبيرة من الكوليسترول.

- ينصح بشّي أو سلق اللحوم البيضاء والحمراء بدال من قليها.
مجموعة الحليب و مشتقاته

 تؤمــن هــذه املجموعــة لجســم اإلنســان البروتيــن و الكالســيوم املهــم للنمو و صحــة العظام 
و تشــكل الحصــة الواحــدة مــن كاس مــن الحليــب ا و اللبــن أو قطعــة مــن الجبنــة ..الخ.
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مــن اهــم االمــور يف اســتقرار االســرة اال انــه توجــد بعــض االمــور التــي ممكــن ان تؤثــر 
ســلبا اذا لــم يتــم االنتبــاه لهــا والعمــل ىلع وضــع حلــول مبكــرا ومنهــا :-

الضغوطات :-
هــي جــزء مــن الحيــاة اليوميــة اال انــه تمــر ىلع االســر واالفــراد فتــرات يكثــر فيهــا الضغوطــات 

ــل مختلفة. ل عوام
يعــرف الضغــط النفســي بانــه حالــة مــن التوتــر النفســي الشــديد يحــدث بســب عوامــل 
خارجيــة تضغــط ىلع الفــرد تخلــق لديــه حالــة مــن اختــال التــوازن واضطــراب يف الســلوك 
ــة نتيجــة تدخــل  ــف الضغــوط ىلع حســب مصدرهــا ويمكــن أن تكــون ضغــوط عائلي تختل
العائلــة يف الحيــاة اليوميــة لــألزواج  باإلضافــة إلــى الضغــوط الناتجــة عــن االلتزامــات 
املاليــة .إن عــدم التكيــف وعــدم االنســجام مــا بيــن األزواج يولــد ضغــوط نفســية تــؤدي إلــى 
مشــاحنات وخافــات دائمــة بيــن األزواج يصعــب ىلع األزواج التعامــل معهــا هــذا باإلضافــة 
ــر  ــل واألج ــاعات العم ــول س ــل وط ــجام  يف العم ــدم االنس ــن ع ــة ع ــوط الناتج ــى الضغ إل
املالــي الــذي ال يغطــي االحتياجــات اليوميــة لألســرة خاصــة عندمــا يكــون هنالــك التزامــات 
ــكايف لهــذه  ــة وعــدم وجــود الوقــت ال ــة لألطفــال واملــدارس واملناســبات االجتماعي مادي

ــة والتــي تنعكــس بشــكل ســلبي ىلع األســرة . املناســبات واملشــاركات االجتماعي

الصحة النفسية :-

مجموعة الدهون و الزيوت
تؤمن هذه املجموعة لجسم اإلنسان الطاقة.

ينصح التقليل من استخدام املواد الدهنية مثل الزيوت، السمنة.
ينصح باالعتماد ىلع الزيوت النباتية أكثر من الحيوانية.
ينصح باستخدام زيت الزيتون حيث انه له فوائد كثيرة.

- التنويع يف تناول األغذية.
- املحافظة ىلع وزن مائم واإلكثار من النشاط البدني.

- اإلكثار من تناول الحبوب الكاملة والبقوليات.
- اإلكثار من تناول الخضار والفواكه.

- تناول الحليب و مشتقاته خالية الدسم.
- اختيار األغذية قليلة املحتوى من الدهون الحيوانية والكوليسترول.

- االعتدال يف تناول ملح الطعام و كذلك األغذية عالية املحتوى من الصوديوم.
- اإلقال من تناول الحلويات واألغذية الغنية بالسكر.

- تناول السمك مرتين يف األسبوع ىلع األقل.
- شرب املاء حتى االرتواء.

- املحافظة ىلع صحة وسامة الغذاء أثناء الحفظ واإلعداد والتحضير.

اهم الرسائل للتغذية الصحية السليمة
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ــف  ــوم ,ضع ــراب الن ــب ,اضط ــر ,الغض ــق ,التوت ــل )القل ــراض مث ــن األع ــد م ــر العدي وتظه
ــا , فقــدان الثقــة  ــدور حولن ــة باالســتمتاع  بمــا ي ــة الرغب ــز ,الذهــن الشــارد ,الهــم ,قل التركي
بالنفــس ,تدنــي احتــرام الــذات ,التدخيــن ,شــرب القهــوة بكثــرة ,اإلفــراط يف تنــاول العقاقيــر 
ــراس ,آالم يف مختلــف أعضــاء الجســم (إن  خطــورة  املهدئــة ,ارتفــاع ضغــط الــدم, وجــع ال
الضغــط النفســي املســتمرة يف كونــه ســبب يف بعــض األمــراض الجســمية والتــي اثبــت 
العلــم انــه يســرع يف ظهورهــا وخاصــة عندمــا يكــون الفــرد لديــه االســتعداد الوراثــي لذلــك 
ــر ىلع  ــا يؤث ــدم  ,الســكري ,الســرطان كم ــب والشــرايين ,ارتفــاع ضغــط ال ــراض القل ــل ام مث

تســريع ظهــور عامــات  الشــيخوخة وأمــراض البشــرة ,األمــراض النفســية .
إن التعامــل مــع هــذه الضغــوط يبــدأ مــن إدراكهــا وتحديــد ســببها ومــن ثــم التعامــل 

معهــا بشــكل جيــد وذلــك :
ــز ىلع  ــن التركي ــدل م ــة ب ــب اإليجابي ــز ىلع الجوان ــة والتركي ــرد ىلع الرؤي ــاعدة الف - بمس
ــل  ــاعده يف التعام ــس وتس ــة بالنف ــة والثق ــده بالطاق ــا تم ــة ألنه ــلبية لدي ــب الس الجوان

ــه. ــر ىلع حيات ــدون اث ــليم وب ــكل س ــوط بش ــاوز الضغ وتج
- تدريــب ومســاعدة األشــخاص ىلع مهــارات حياتيــة مثــل الحــزم ,التعبيــر عــن املشــاعر , 

إبــداء الــراي بصراحــة .
- التنظيم يف جميع جوانب الحياة اليومية والعمل والعاقات .

- عدم السماح لآلخرين باستغالك.
- االعتذار عند االخطاء ,عدم السماح لألخرين باستغالك.

ــك  ــوق امكانيات ــي تف ــتوى عال ــع مس ــدم وض ــة وع ــك ,الواقعي ــك وإمكانيات ــد قدرات - تحدي
ــك. وقدرات

- مشاركة االخرين بالضحك واللعب.  
- التحــدث يســاعد ىلع تفريــغ الشــحنات العاطفيــة الســلبية ويخفــف مــن اثرهــا النفســي 

ىلع الفــرد.
- ممارسة الرياضة ، املشي، السباحة... و  الهوايات، سماع املوسيقى،... 

- اتباع نظام غذائي صحي.
- النــوم لســاعات كافيــة ,جلســات مســاج ,والتدريــب ىلع تماريــن االســترخاء العضلــي 

,التأمــل, التخيــل املوجــه  .
ــع  ــل م ــدرة ىلع التعام ــدم الق ــة ع ــن يف حال ــن املتخصي ــاعدة م ــب املس ــرا إن طل وأخي

ــعيدة. ــاة س ــدة وحي ــة جي ــع صح ــن الجمي ــل م ــا ونام ــس عيب ــوط لي الضغ
التوقعات الخاطئه عند األزواج وتأثيرها حسب الفتره الزمنية

يف الحيــاة الزوجيــة قــد يتدخــل عــدد مــن العوامــل التــي تــؤدي إلــى اســتقرار الحياة األســرية 
والنجــاح يف الــزواج تؤثــر هــذه العوامــل بطريقــة عكســية فينتــج عنهــا الفشــل واضطــراب 
ــزوج أو  ــن ال ــا كل م ــي يحمله ــا الت ــة أو اختافه ــة الثقافي ــابه الخلفي ــة فتش ــاه الزوجي الحي
الزوجــة وينقلهــا إلــى الحيــاه الزوجيــة قــد تــؤدي إلــى التوافــق والتجانــس أو تنتهــي إلــى 

الصــراع.
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ممــا ال شــك فيــه أن األزمــات النفســية واالقتصاديــة التــي تواجــه األزواج هــي بمثابــة خطــر 
حقيقــي ىلع الحيــاة األســرية ويحتــاج األزواج إلــى فهــم وإدراك كيفيــة التعامــل مــع هــذه 
ــات  ــة االحتياج ــدرة ىلع تلبي ــدم الق ــري وع ــكك األس ــر التف ــن مخاط ــا م ــا فيه ــات مل األزم
األساســية لألســرة وحتــى نعــّرف القــارئ أكثــر ىلع خطــورة هــذه األزمــات ال بــد مــن توضيحهــا 

وشــرحها خصوصــا األزمــات النفســية واالقتصاديــة.
ــة  ــة الزوجي ــرة والخيان ــي والغي ــي والجنس ــق العاطف ــوء التواف ــية: كس ــكات النفس املش

ــرة. ــل األس ــلطة داخ ــزاع ىلع الس والن
ــة الدخــل أو انعدامــه وســوء التصــرف يف الدخــل وانخفــاض  ــة : كقل املشــكات االقتصادي

املســتوى االقتصــادي لألســرة.
مســتوى عــدم التوافــق األســري املزمــن: يتمثــل يف غيــاب املقــوم العاطفــي الــازم لتحقيق 
التماســك األســري وذلــك عندمــا تصــاب العاقــات األســرية بقــدر ملحــوظ ومســتمر مــن الفتــور 
ــة احتياجــات  ــدرة كل طــرف ىلع تلبي ــع ق ــر العاطفــي م ــاف يف التوجهــات والفق واالخت

الطــرف اآلخــر.
ــات  ــن مقوم ــوم م ــن مق ــر م ــاب أكث ــل يف غي ــوي: تتمث ــري املعن ــكك األس ــتوى التف  ب-مس
التماســك األســري أبرزهــا املقــوم الدينــي والعاطفــي واالقتصــادي، وقــد يتأثــر بذلــك املقــوم 

الصحــي.

األزمات النفسية واالقتصادية التي تواجة األزواج

ومن أسباب النزاعات األسرية أيضا: 
1. عــدم فهــم كل مــن الزوجيــن لنفســيه وطبــاع االخــر حيــث يتمســك كا مــن الزوجيــن برأيــه 

دون مراعــاه االخــر.
2. عمــل املــرأة وكيفيــه صــرف ميزانيــه األســرة وهــل اإلنفــاق مســؤوليه الرجــل أم انــه يجــب 

مشــاركه الزوجــة.
3. مــدى اهتمــام األســرة باألبنــاء ومــن يكــون املســؤول يف تربيتهــم واالدوار املختلفــة لــكل 

مــن  الوالديــن أو األجــداد أو الحضانــات.
4. الزواج الذي ينشأ عن الطمع والكسب املادي أو املعنوي.

5. عدم نضوج عقليه الزوج أو الزوجة بالدرجة الكافية ملواجهه أمور الحياة.
بالتفاهم والحب وتقبل االخر وبالحوار املستمر بين الزوجين يمكن حل الخافات.

ــن  ــدس م ــمى واق ــي اس ــاط الزوج ــن فالرب ــن الزوجي ــة بي ــود واملحب ــد ال ــاف اليفس والخ
ــيطة. ــور بس ــبابها ام ــون اس ــد يك ــات ق خاف
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ومن األسس التي تساهم يف انجاح العاقة الزواجية 
الحب ، االحترام ، االنتماء ، التعاون ، الصداقة 

وبمــا أن الــزواج يصنــف كأكثــر العاقــات اإلنســانية قدســية ىلع وجــه األرض ، والتــي تنشــأ 
مــا بيــن فرديــن ، وتنطلــق لتنتــج األطفــال ، وتخلــق أيضــا األصهــار والقرابــات مــن كا الطرفين 
ويتــم تشــبيه هــذه العاقــة كمــا الشــجرة ، التــي يمتــد لهــا جــذور مــن األصهــار واألقربــاء ، 

ويتفــرع منهــا األوراق فتخلــق األبنــاء واألحفــاد .
وقــد أوجــدت معظــم القوانيــن والشــرائع مــن أجــل حمايــة األســرة، وليكــون الــزواج قائمًا ىلع 
الثبــات واالســتمرار، ألن يف هــذا مصلحــة الوالديــن مــن ناحيــة ومصلحــة األبنــاء مــن ناحيــة 
أخــرى. والــزواج ال يمكــن أن يعطــي ثمــاره إال إذا نظرنــا إليــه كربــاط أبــدي ال انفصــال لــه، وإال 
لــكان يف إمــكان أي طــرف مــن الطرفيــن، وألتفــه األســباب أن يتخلــى عنــه يف أيــة لحظــة

ــة ـ  ــز االجتماعي ــرة ذات األدوار واملراك ــي بكلمــة )أســرة ( بوجــه عــام، الجماعــة الصغي ونعن
مثــل:األب ، األم، االبــن، االبنــة ـ يربطهــا ربــاط الــدم أو الــزواج أو التبنــي، وتشــترك يف ســكن 
ــون  ــى ـ يتمتع ــر وأنث ــخصين ـ ذك ــرة ىلع زواج ش ــز األس ــًا. وترتك ــاون اقتصادي ــد، وتتع واح
ــل  ــااًل يتحم ــرة أطف ــمل األس ــع أن تش ــع .. ويتوق ــن واملجتم ــا الدي ــية يقره ــات جنس بعاق

ــار مســؤولية تربيتهــم. الكب

ويعــرف النــوع االجتماعــي بأنه)الحقــوق و الواجبــات وااللتزامــات و العاقــات و املســؤوليات 
ــي أدوار  ــا، وه ــا وثقافي ــا اجتماعي ــم تحديده ــي يت ــل و الت ــرأة و الرج ــة امل ــورة و مكان و الص

مكتســبة تتغيــر بمــرور الزمــن و تتبايــن بيــن ثقافــة وأخــرى(.
وهــو الصــورة التــي ينظــر بهــا املجتمــع لــدور املــرأة و الرجــل، و األســلوب الــذي يتوقعــه يف 
ــى االختافــات  ــى أســلوب تنظيــم املجتمــع وليــس إل ــك إل ــا، و يرجــع ذل ــا وتصرفاتن تفكيرن

األدوار املجتمعية لكل من الرجل واملرأة 

1- تحديد قيمة املصاريف اليومية وقيمة الدخل الشهرى ضمن خطة مدروسة.
2- إعــداد قائمــة شــهرية باملصاريــف املهمــة والضروريــة وأخــرى بالتــي يمكن االســتغناء 

عنها)الترفيهية(.
ــن  ــذ بعي ــع األخ ــهريا م ــال ش ــن امل ــره م ــم توفي ــن أن يت ــذى يمك ــغ ال ــاب املبل 3- حس
ــة. ــة املفاجئ ــاكل الصحي ــوف واملش ــتقبال الضي ــل اس ــة، مث ــف الطارئ ــار املصاري االعتب

4- جعــل التحكــم باألمــور املاديــة بيــد األقــدر ىلع التخطيــط والتوفيــر مــع العلــم أن 
النســاء يمتلكــن قــدرة كبيــرة فــى اإلدارة املاليــة.

5- اعتمــاد كل الطــرق املمكنــة للتوفيــر ســواء بتقليــل املصاريــف أو بترشــيد اســتهاك 
ــك دون أشــعارهم بنقــص بــل هــو  ــاء وغيرهــا وتدريــب االطفــال ىلع ذل املــاء والكهرب

جــزء مــن الثقافــة الدينيــة.
6- الحــوار والتعــاون يســاهمان بقــوة فــى التغلــب ىلع املشــاكل املاديــة بيــن الزوجيــن 

أو غيــر املاديــة.

رسائل هامة تساعد األزواج ىلع وضع خطة إلنجاح الحياة الزوجية:
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الجنــدر أو النــوع االجتماعــي: هــو تعبيــر عــن العاقــة االجتماعيــة بيــن الرجــل و املــرأة و 
األدوار التــي يقــوم بهــا كل منهــم يف مجتمــع مــا و الــدور هــو نمــوذج لســلوك الفــرد بمــا 
ــك  ــة و كذل ــلطة اجتماعي ــة و س ــق بمكان ــة و يتعل ــات معين ــوق و واجب ــن حق ــه م يتضمن
ــرات  ــا للتغي ــر طبق ــى اخ ــف إل ــن موق ــرد م ــر دور الف ــد يتغي ــن و ق ــي معي ــف اجتماع موق

ــع. ــية يف املجتم ــة و السياس ــة و الديني ــة و الثقافي ــة و االقتصادي االجتماعي

الجندر

البيولوجيــة بيــن الرجــل و املــرأة.
حيــث يشــار اليــه باختــاف كلــي مــا بينــه وبيــن الجنــس ، وهنــا التأكيــد ىلع أن الجنــس هــو 
االختافــات البيولوجيــة بيــن الجنســين : اختــاف يف الكروموســومات و الجينــات و األعضــاء 

التناســلية والوظيفــة اإلنجابيــة و هــو ثابــت ال يتغيــر.
ــوم  ــي باملفه ــوع االجتماع ــس والن ــن الجن ــا بي ــات م ــن االختاف ــد م ــود العدي ــرا لوج ونظ
واملضمــون ، فــان هنالــك العديــد مــن املحــددات التــي تؤكــد ىلع أن النــوع 

ــي ــا وه ــاط به ــي من االجتماع
ــى أن الثقافــة العامــة يف أي محيــط لهــا  ــع : والتــي يشــار مــن خالهــا إل ــة املجتم ثقاف

ــرأة. ــل وامل ــن الرج ــكل م ــة ل ــوى ىلع األدوار املجتمعي ــر األق التأثي
ــكل مــن الرجــل  ــدور ل األســرة : وهــي احــدى الدعائــم القويــة أيضــا ، والتــي تربــي عامــل ال
واملــرأة ، ويشــار الــى هــذا املحــدد بأنــه صاحــب التأثيــر املباشــر ىلع األفــراد وبصــورة طويلــة 

األمــد.
املؤسســات التعليميــة : وتســاهم يف غــرس املفاهيــم والتعلــم ، ويتــم من خــال املناهج 

املدرســية غــرس العديــد مــن القيــم واألفــكار حــول األدوار ، ســواءا كانــت ســلبية أم إيجابية
ــور كل  ــي تص ــرة ، والت ــوة الكبي ــائل ذات الق ــل الرس ــل ىلع نق ــدوره يعم ــذي ب ــالم : وال اإلع
مــن الرجــل واملــرأة ضمــن اطــار قيمــي أخاقــي مباشــر ، ويعمــل أيضــا ىلع وضــع الصــورة 

ــكل مــن الرجــل واملــرأة . املثاليــة ل

العنف األسري: -
ــراد األســرة اتجــاه أي فــرد آخــر منهــا  ــه فــرد مــن أف ــاع عــن فعــل يقــوم ب كل فعــل أو امتن
وينطــوي عليــه إيــذاء جســدي أو جنســي أو نفســي أو ىلع تهديــد بإيذاء جســدي أو جنســي 
أو نفســي أو يولــد تخوفــا، كمــا ويشــمل الحرمــان مــن الحقــوق األساســية كاملــأوى واملــأكل 
واملشــرب وامللبــس والتعليــم وحريــة الحركــة وتقريــر املصيــر وفقــدان األمــان ىلع نفســه.

أسباب العنف األسري:
ــا  ــيوعا يف مجتمعن ــباب ش ــر األس ــنجد أكث ــري فس ــف األس ــباب العن ــى أس ــا إل ــا تطرقن إذا م

ــى هــذا النــوع مــن العنــف هــو: والتــي تــؤدي إل
1. العامل الذاتي وهو نتاج للتنشئة االجتماعية الخاطئة.

ــا مجتمــع  2. العوامــل االجتماعيــة وهــي تتمثــل أيضــا يف التنشــئة االجتماعيــة. حيــث إنن
ــَك  ــذا ل ــى فه ــر واألنث ــن الذك ــز بي ــا ىلع التميي ــي أبنائن ــف نرب ــا ولألس ــوري يف  تربيتن ذك

العنف 
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العائلة هــي أول عالم اجتماعي يواجهه الطفل، وأفــراد األسرة هــم مرآة لكل طفل لكي يرى 
التنشئة االجتماعية، ولكنها ليست الوحيدة يف أداء  نفسه، واألسرة بالتأكيد لها دور كبير يف 
ــاك الحضانة والمدرسة واالصدقاء ووسائل اإلعام والمؤسسات المختلفة،  ــن هن ــذا الدور ولك ه
لذلك تعددت العوامل التي كان لها دور كبير يف التنشئة االجتماعية سواء كانت عوامل داخلية 

أم خارجيــة.

التنشئة السليمة لألبناء والبنات

حاليا يتم تقديم استشارات نفسية واجتماعية وأسرية لألفراد والذين يتعرضون 
للعنف األسري  ضمن العيادات و املراكز التابعة لوزارة الصحة. فال تترددي يف زيارة 

هذه املراكز و العيادات للمساعدة.

إن التنشئة السليمة هي مسؤوليــة كبيرة ىلع كا الوالديــن لما فيها من صعوبات وتعقيدات 
ومشاكل إال أنها متعــة حين يشعر  األبويــن  أنهمــا يربيان أوالدهــم ويغدقان عليهم من العطــف 
والحنان والرعاية ما يجعلهم ينطلقون يف الحياة بثقة وثبات وصابة وإراده ووعي مبني ىلع 

ثقافة وفهم لألدوار.
العوامل املؤثرة يف التنشئة :- 

العوامل الداخلية
1-الدين: يؤثر بصورة كبيرة يف التنشئة االجتماعية.

2-األسرة: هي الوحدة االجتماعية التي تهدف إلى المحافظة ىلع النوع اإلنساني. فهي أول ما 
يقابل اإلنسان، و هي التي تسهم بشكل أساسي يف تكوين شخصية الطفل من خال التفاعل 
ــرات  ــم الفت ــن اه ــل م ــر الطف ــن عم ــى م ــنوات االول ــرة 3 س ــر فت والعاقات بين األفراد وتعتب
يف شــخصية الطفــل وادراكــه وهــي اهــم مرحلــة مــن حيــث النمــو الســريع وكلمــا اســتثمر 
ــن الشــخصية  ــاء وتكوي ــك يف بن ــم الطفــل وتوســيع مداركــه سيســاهم ذل االهــل يف تعلي

املســتقبلية . 
3-نوع العاقات األسرية: تؤثر يف عملية التنشئة االجتماعية حيث أن السعادة الزوجية تؤدي 

إلى تماسك األسرة، مما يخلق جوًا يساعد ىلع نمو الطفل بطــريقة متكاملة.

ــذا............ ــلطة وهك ــَك الس ــت ل ــوع وأن ــِك ممن ــموح ول مس
3- العامــل االقتصــادي وهــو عامــل مهــم جــدا ألنــه عــادة يعطــي الســلطة ملــن يصــرف ىلع 
البيــت بــان تكــون كل زمــام األمــور بيــده فمــن املمكــن أن يظلــم بشــكل كبيــر الفــرد أو اكثــر 
يف ظــل غيــاب احتــرام حقــوق األفــراد وذلــك لعــدم وجــود نظــام قانونــي يوفــر الحمايــة 

الكافيــة للعاقــة بيــن أفــراد العائلــة.
اهم الحلول املمكنة:

1.التنشئة االجتماعية الصحيحة للفرد وان يكون الفرد ىلع دراية بحقوقه وواجباته.
ــث أن  ــع حي ــر يف املجتم ــي تؤث ــول الت ــم الحل ــن اه ــو م ــي وه ــاد الدين ــظ واإلرش 2.الوع
التعاليــم الدينيــة تبيــن أهميــة الترابــط  والتراحــم األســري وتبيــن حقــوق وواجبــات كل طــرف 

مــن أطــراف األســرة مــن أب وأم وأبنــاء وأخــوة وأخــوات.
3. تحسين الظروف املعيشية واالقتصادية .
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العوامل الخارجية:
. 1-المؤسسات التعليمية: وتتمثل يف دور الحضانة والمدارس والجامعات ومراكز التأهيل.

2-الرفاق واالصدقاء: حيث األصدقاء من المدرسة أو الجامعة أو النادي أو الجيران وقاطني المكان 
نفسه وجماعات الفكر والعقيدة والتنظيمات  تؤثــر عليــه يف هــذه املرحلــة الهامــة.

دور الوالديــن مهــم يف هــذا املجــال مــن خــال معرفــة االصدقــاء ومــاذا يــدور بينهــم والعمل 
ىلع توجيههــم باالتجــاه الصحيــح والبعــد عــن اصدقــاء الســوء ومــا يمكــن ان يتعرضــوا لــه 

مــن ســلوكيات وانحرافــات خاطئــة .
ــر كبير  ــا تأثي ــادة له ــة ىلع دور العب ــة الحاكم ــة و املعنوي ــواء الديني ــادة: إن األج 3-دور العب
يف غرس النواة األولى للتوجهــات اإليمانيــة و الدينيــة يف نفوس األطفال واألحداث كالمراسم 

الدينية----الــخ .
4-ثقافة المجتمع: لكل مجتمع ثقافته الخاصة المميزة له والتي تكون لها صلة وثيقة بشخصيات 
التنشئة ويف صنع  المجتمع تؤثر بشكل أساسي يف  األفراد؛ لذلك فثقافــة  من يحتضنه من 

الشخصية القومية. 
واستقرارًا  هــدوءًا  أكثر  المجتمع  كان  كلما  إنه  :حيث  للمجتمع  واالقتصادي  السياسي  5-الوضع 
اكتنفته  التنشئة االجتماعية، وكلما  إيجابي يف  االقتصادية أسهم ذلك بشكل  الكفاية  ولديه 

الصحيح.  العكس هــو  السياسي واالقتصادي كان  الفوضى وعدم االستقرار 
6-وسائل اإلعام: لعل أخطر ما يهدد التنشئة االجتماعية اآلن هو الغزو الثقايف الذي يتعرض له 
األطفال من خال وسائل اإلعام المختلفة والسيما التليفزيون ووســائل التواصــل االجتماعــي ،  
ويف بعــض االحيــان يكــون لهــا دور بتشويه العديد من القيم التي اكتسبها األطفال فضــا عن 
تعليمهم العديد من القيم األخرى الدخيلة ىلع الثقافة وانتهاء عصر جدات زمان وحكاياتهن 
السلبية  والبرمجة  المخاطــر  والتي فيها من  المتحركة  الرسوم  الحكاوي عن طــريق  إلى عصر 

والقيم  الغيــر ســليمة.
 ولذا وجب ىلع االهــل االنتبــاه لما يعرض ىلع اطفالهم من رسوم متحركــة وبرامــج والعــاب 

فيهــا مــن العنــف الكثيــر.
مــن أهــم مــا يمكنــك فعلــه ليحظــى أبنائــك بمنــاخ أســرى دافــئ واســتقرار نفســى 

طــوال حياتهــم:
- إعطاء الطفل اإلحساس باألمان. 

- التحــدث مــع االبنــاء عــن مشــاكلهم ومخاوفهــم ودعيهــم يعلمــوا أنــك موجــودة لحمايتهــم 
. دائما

- إظهــار حبــك ألبنائــك واالســتماع الجيــد لــكل مــا يخصهــم. يجــب عليــك احتضــان أبنائــك 
والحديــث معهــم وعــن مــدى أهميتهــم يف حياتــك، كذلــك يجــب عليــك التفــرغ لاســتماع 

إلــى مشــكاتهم اليوميــة ومحاولــة حلهــا معهــم.
ــاؤك  ــم أبن ــك يتعل ــزل و خارجــه. بذل ــزم بهــا الطفــل داخــل املن - وضــع قواعــد ونظــم يلت

ــم. ــب ىلع أهواه ــاط والتغل االنضب
ــه يف كل  ــذون ب ــال يحت ــم مث ــاء يف أهله ــرى األبن ــا ي ــا م ــك. دائم ــدوة ألبنائ ــي ق - كون

ــة. ــات الراقي ــوذج لألخاقي ــدًا ونم ــااًل جي ــي مث ــك أن تكون ــب علي ــك يج ــم. لذل تصرفاته
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املشاركون يف اعداد ومراجعة املادة التثقيفية:-
وزارة الصحة :- 

االدارة العامة للصحة العامة :-
- دائرة التثقيف والتعزيز الصحي 

- دائرة صحة املجتمع 
- دائرة التغذية 

االدارة العامة للرعاية الصحية االولية 
وحدة الصحة النفسية 

وحدة صحة املرأة 
مركز املحترف للتدريب واالستثمار 

جمعية تنظيم وحماية االسرة 
جمعية االغاثة الطبية 

جمعية اصدقاء مرضى الثالسيميا


