درروزملیجمعیتوبهبهانهکاهشبیسابقه

تعدادوالدتهادرسال 98بهرایجترینشبهات

یوپزشکیدربارهفرزندآوریپاسخدادهایم
تربیت 
دکتر مینا نبوی | پزشک و پژوهشگر جمعیت

جمعیت در هر کشور ،عامل رشد اقتصادی و اقتدار دفاعی و سیاسی است .هم اکنون درایران نرخ
مناسبتی
رشد جمعیت از 1.29در سال 90به 1.24در سال 95رسیده و تعداد والدتها در سالهای،95
 97 ،96و  98هر سال نسبت به ســال قبل روند نزولی داشته و کاهش والدتها در سال  98در
دهههای گذشته بیسابقه بوده است .تک فرزندی در خانوادههای ایرانی از  16.5درصد در سال
 85به  19.7درصد در سال  95رسیده و متاسفانه تعداد فرزندان ایده آل زوجهای جوان ایرانی فقط حدود 2.3
فرزند است 30.اردیبهشت روز ملی جمعیت است و به همین بهانه ،از تصورات اشتباهی گفتهایم که مانع فرزندآوری
میشوند .در خور ذکر است ،تمامی پژوهشها و آمارهای مطرح شده در این مطلب بر اساس کتاب های معتبر و مرجع
های تخصصی زنان و زایمان از جمله اسپیروف ،ویلیامز و ...و دستورالعملهای جدید وزارت بهداشت است.

 2عامل تاثیرگذار بر فرزندآوری

درشرایطفعلی،دودستهعاملمهمبرتمایلخانوادههادر
فرزنددارشدنوتعدادنهاییفرزندانهرخانوادهاثرگذار
است :عوامل فرهنگی (تغییرات سبک زندگی و عالیق
و تمایالت مــردم) و عوامــل و موانع باالدســتی (قانونی،
اجرایی،پزشکی،اقتصادیونبودمشوقها).اینعوامل
چنانباهمدرآمیختهاندوحتیگاههمپوشانیدارندکه
میتوانادعاکرداصالحهیچیکبدونتوجهبهدیگری،
وضعیتموجودراتغییرنخواهدداد.
این  5تصور پزشکی اشتباه هستند

در ادامــه بــه دو دســته از موانــع فرزنددارشــدن
خانوادههای امروزی میپردازیم :شــبهات پزشکی و
مسائل تربیتی.
بارداری فقط تا  35سالگی خانم مجاز است:
1
یک اشتباه غیرعلمی و باوری که سالهاست در
ذهن مردم ما نهادینه شده ،این است که بارداری فقط

تا  35سالگی خانم مجاز است و بعد از آن بچهها ناقص
به دنیا خواهند آمد! در حالی کــه در تمام متون معتبر
پزشــکی ،بازه ســنی مجاز برای بارداری یــک خانم از
« 15تــا  49ســالگی» ذکر شــده اســت .با «بــارداری
پرخطر» نامیدن بارداریهای زیر  18و باالی  35سال
همــواره زنان ایرانی ترســانده و پرهیز داده شــدهاند،
درحالیکه طبق تمام متون مرجع علمی ،بارداری در
این ســنین فقط نیازمند مراقبتهای بیشــتر اســت.
جالب اســت که بدانید در آمریکا و در ســالهای اخیر
آمار بــارداری های باالی  40ســال 50 ،تا  70درصد
افزایش داشته است.
فاصله مناســب بین 2بارداری 3 ،تا  5سال
2
اســت :در حالیکــه بســیاری از مــردم تصــور
میکنند فاصله مناسب بین دو بارداری سه تا پنج سال
اســت ،در کتاب های مرجع پزشکی چنین اعدادی را
نمییابید! و برعکــس ،جدیدترین مقاالت میگویند،
زنان زیر  35سال با فاصله  18تا  24ماه و زنان باالی

 35ســال با فاصله  12ماه از بارداری قبلی ،برای یک
بارداری مجدد اقدام کنند.
بیشتر از  3بار نمیتوان سزارین کرد :از نظر
3
علمی سزارین روش معمول و انتخابی برای به
دنیا آوردن فرزند نیست .سزارین فقط باید در شرایط
خــاص طبــی انجام شــود .عمــل ســزارین یــک عمل
جراحی سنگین (ماژور) است و عوارض قابل توجهی
دارد اما متاسفانه در جامعه ما بسیار رایج است (بیش
از  50درصد) در حالیکه در کشورهای پیشرفته ،آمار
سزارین خیلی کمتر از این میزان است و بیشتر تولدها
به صورت زایمان طبیعی انجام می شــود .ســزارین به
علــت عــوارض ایجاد کننــده ،باعــث کاهــش توانایی
فرزندآوری زنان می شــود اما این باور اشتباه است که
حداکثر تعداد بارداری و زایمان مجاز برای کســی که
عمل سزارین داشــته ،سه دفعه اســت! در هیچ کتاب
مرجع پزشــکی عددی به عنوان ســقف قطعی زایمان
سزارین ذکر نشده است .در واقع همه چیز بستگی به
شــرایط بدنی خود مادر و تشــخیص پزشــک متبحر و
متعهد دارد .ممکن است یک خانم بتواند حتی 7-6
ســزارین موفق و کم عارضه داشــته باشــد اما خانمی
دیگر با حتــی یک بار ســزارین به علت عــوارض ،دیگر
نتواند بچه دار شود.
بــارداری و زایمان ،عــوارض زیــادی دارد:
4
همیشــه از معایب بــارداری و زایمــان در گوش
زنان خوانده شــده امــا متخصصان ،کمتر از محاســن
بــارداری و شــیردهی ســخن گفتهانــد .مثــ ً
ا این که
بارداری اثر پیشــگیری از سرطان ســینه دارد و هرچه
سن اولین بارداری پایینتر و سن آخرین بارداری باالتر
باشد ،این اثر محافظتی بیشتر است یا اینکه شیردهی

همکارم با زبان تندش ،هر روز آتشم میزند!
همکاری دارم که زبان بسیار تندی دارد و از هر مسئله سادهای ،حاشیهای برای من در محل کار درست میکند .مثال
وقتی چند دقیقهای دیرتر به سر کار میرسم ،میگوید  ،اون گوشی لعنتی رو درست کوک میکردی تا خواب نمونی
و بعدش هم میخندد .من هم جلوی بقیه خجالت میکشم .مغرور و از خود راضی است .او مردی  37ساله و من 22
سالهام .چه کنم؟
مصطفینجمی|کارشناسارشدروانشناسی

در قــدم اول باید چرایــی رفتــار همکارتان را
مشاوره
ارزیابــی کنید .آن چه از ســوال شــما به ذهن
شغلی
متبادرمیشود،ایناستکه بهتازگیوارداین
حرفهشدهایدوباتوجهبهسنباالیهمکارتان
احتماال ســابقه کاری کمتری از او دارید .آگاه باشید در صورتی
که شــما در ابتدای ورود به این شغل هستید ،وجود برخی از این
نامالیماتغیرطبیعیمحسوبنمیشودچراکهممکناستدر
برخیمواقعافرادباسابقهدریکسازمانباانجامچنیناعمالی
(مانند تحقیر ،توهین ،بی توجهــی و )...درصدد اثبات موقعیت
خودباشند.بااینحال،چندتوصیهبهشماداریم.
ازاومشورتبگیرید

ممکن اســت همکارتان حضور شــما را به عنوان تهدیدی برای
موقعیتشغلیخودبداند،بنابرایندراینمواقعپیشنهادمیشود
درصورتنیازباهمکارتاندرمسیرپیشبردکارهامشورتبگیرید.
همین مشــورت گرفتن تا حدود زیــادی میتواند نیــاز به قدرت

همکارتان را ارضا کند و او دیگر شــما را به عنــوان تهدیدی برای
موقعیت خود محســوب نمیکند .بنابراین با توجه به احترامی
که شــما به ســابقه کاری و ســنی او گذاشــتهاید ،احتمــاال رفتار
دوستانهتریباشماخواهدداشت.
کانالهای ارتباطی را محدود به فعالیتهای کاری نکنید

شمامیتوانیدباایجادکانالهایارتباطیمختلفبرایافزایش
روابط صمیمانه بــا همکارتان تالش کنید .به عنوان مثال شــما
میتوانیدبادعوتازهمکارتانبهخوردنیکچاییانوشیدنی،
ارتباط صمیمانهتــری را تجربه کنید .طی این ارتباط دوســتانه
میتوانیددربارهمسائلمختلفغیرکاری(مثلمسائلاجتماعی،
آبوهوا،عالیقشخصیو)...بحثوتبادلنظرکنید.آگاهباشید
کهاینگونهارتباطهاوصحبتازمسائلخنثیمیتوانددربهبود
وتحکیمروابطکاریشمابسیارموثرباشد.
ازویژگیهایمثبتهمکارتانتمجیدکنید

درســت اســت که برخــی از ویژگیهای همکار شــما احســاس
ناخوشایندی را در شــما به وجود میآورد ولی به نظر میرسد با

کمیجستوجویواقعبینانه،ویژگیهایمثبتیهمدراودیده
شود که ممکن است توسط شما نادیده گرفته شده باشد .زمانی
کهویژگیهایمثبتافرادشناساییوازآنتمجیدنمیشود،فرد
با نشان دادن ویژگیهای منفی و مشمئز کننده ،سعی در جلب
توجهدیگرانمیکند،بنابراینبهشماپیشنهادمیشودکهبهاین
ویژگیهای مثبت همکارتان توجه نشان دهید و از آنها تمجید
کنید .شــما با تمجید از این ویژگیها نیــاز به توجــه را در او ارضا
میکنیدونیازبهتوجهازطریقتحقیرکردنرادراوازبینمیبرید.
مرزهایروانیتعیینکنید

بهمنظورارتباطبهتروکاهشتعارضاتاحتمالی،همهافرادباید
مرزهایروانیمشخصیبرایخودداشتهباشندبهطوریکهبرای
دیگرانهمکامالروشنباشد.شمابایدابتداازنقاطقوتوضعف
خودآگاهیکافیداشتهباشید.ویژگیهایشخصیتیخودرابه
خوبیبشناسیدوهمچنینازطرفمقابلهمچنینشناختیبه
دست آورید .برای شما و دیگری روشن باشد که چگونه رفتاری را
میپذیردوانتظارچهرفتاریراندارید.بهعنوانمثالشماممکن
استبهطورکلیازمزاحکردنباهمکارتانلذتببریدولیزمانی
که مزاح کردن مربوط به ویژگیهای شــخصی و خانوادگی شما
میشودناراحتمیشوید،دراینصورتشمابایدبارفتاروبیانتان
اینموضوعرابهاطالعهمکارتانبرسانید.بهعبارتدیگرمرزهای
خودراکامالشفافبیانکنیدتاازتعارضهایاحتمالیجلوگیری
شود.درمقابلباشناساییویژگیهاورفتارهایپسندیدهوناپسند
همکارتان در کشف کردن مرزهای روانی او و احترام گذاشتن به
آن ها بکوشید .آگاه باشــید که در صورتی که مرزهای روانی شما
و همکارتان غبارآلود باشد ،هر لحظه باید احتمال زیرپا گذاشتن
وتعارضاحتمالیرابهجانبخرید.

استفاده از ماسک ،شرمآور و نشانه ضعف!

ما و شما
راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999

* پرونــده شخصیتشناســی ســتارههای «هــم گنــاه» به
خصوص بررســی شــخصیت فرید با بازی خوب مســعود
رایگان ،واقعا جالب بود .روان شــناس چقــدر حرفهای
خوبوبهجاییزدهبود.کاشهمهپدرها،بخونن.
* ســتون اختــاف تصاویر صفحــه کــودک ،داره هیجان
انگیزمیشه.بهخصوصاوندرقابلمه،تشخیصاشواقعا
سختبود.
*بعدازخواندنمطلبیدربارهاینکهچربی،تمرکزراازبین
میبرد،متوجهشدمکهچراهیچدانشمندی،چاقنیست!
* درباره پرونده ســریال «هــم گناه» میخواســتم بگم که
من توی دوســتهای خــودم هم چنــد نفــری رو دیدم که
عشقشون شــبیه عشــق آرمان به هدیه تهرانیه .عشق به
یک زن طالق گرفته در حالی که دوســتم هنوز یک جوان
 22سالهاست.
*یکمطلببرایماکنکوریهاچاپکنیددربارهبهترین
علیرضا ،بیرجند
شیوهتستزنی.ممنون .
* در پرونده شخصیتشناسی بازیگرهای هم گناه باید به
بازی بسیار ضعیف پرویز پرستویی در این سریال که برای
اولین بار در شــبکه نمایش خانگی حاضر شــده هم اشاره
میکردید.ماستهماسته!فککنمبهپایاندورهبازیگریش
رسیده.
*درباره«تحلیلروانشناختیخوابهایکرونایی»کهدر
صفحهمشاورهچاپشده،منچندشبپیشخوابدیدم
کهباماشینمدارمازدستپلیسفرارمیکنم.البتهنیازی
بهتحلیلروانشناختیهمنداشتچونفرداشپلیسبه
خاطرنبستنکمربند،جریمهامکرد!

بانوان

برم خرید دلم وا شه!
آنچهبرایدرماناعتیادبهخریددرخانمهابایدبدانیم
عطیه تقوی | روان شناس

«هر وقت بیحوصله یا ناراحتم میرم فروشگاههای لوکس و خرید میکنم .بعد از خرید
حالم خیلی بهتر میشــه ولی انگار حال خوبم چند روز بیشتر طول نمیکشه .اینبار میرم
سراغ فروشگاههای آنالین و سفارش خرید اینترنتی .عاشق اجناس برند هستم و حاضرم
تمام پساندازم را برای به دست آوردنشــان خرج کنم .راستش بعضی وقتها از این
کارم عذاب وجدان دارم و نمیدونم با خریدهام چه کار کنم» .خرید برای برطرف کردن
احساس اضطراب و ناراحتی ،احساس شعف بعد از خرید ،وسوسه خریدِ دوباره و گران
قیمت ،عذاب وجدان از خریدهای افراطی .این سیکل و چرخه رفتاری  -هیجانی یک فرد
مبتال به اعتیاد خرید است که در ادامه نکاتی در همین باره مطرح خواهد شد.
اعتیادبهخرید،یکاختاللاضطرابی
ا زآنجاکهدراصطالحاتومفاهیمروانپزشکی،
اختاللی به نام اعتیاد به خریــد نداریم ،میتوانیم
ماننددیگررفتارهایوسواسیکهفردبهآناشتغال
ذهنی پیــدا میکنــد و باعث بــروز مشــکالتی در
زندگی روزمرهاش میشود ،این رفتار را در دسته
اختــاالت اضطرابی بررســی کنیــم .در این نوع
اختــاالت نوعی اجبار وجــود دارد کــه بهصورت
متفاوت در افــراد بروز پیــدا میکنــد .همانطور
که برخــی افراد بــه شستوشــوی افراطــی روی
میآورند،ممکناستبرخیافراد(بهویژهخانمها)
بهخریدهایبدونهدفوافراطیرویآورند.چون
ریشــ ه این رفتارها احســاس اضطراب و ناراحتی
است ،افراد درگیر سعی میکنند با خرید کردن،
هیجانات منفیشان را از بین ببرند .ممکن است
این رفتــار برای مدت زمانــی آن هــا را آرام کند اما
واقعیتایناستکهتاوقتیاینافرادازمشکلشان
آگاهنشوندومهارتمدیریتشراکسبنکنند،این
دورباطلادامهخواهدداشت.
 5توصیهبرایترکاعتیادبهخرید

واقعیت را که مــردان تمایل کمتری به پوشــاندن چهره خود
دارند ،میتوان تا حدودی با این دلیــل توضیح داد که مردان
معتقدند که نســبت به زنــان در برابر این ویــروس کمتر تاثیر
میپذیرند در حالی که آمارهای رســمی خالف این را نشــان
دادهاند .طبق آمــار ،مــردان در ابتال به ویــروس کرونا و فوت
ناشــی از آن درصد بیشــتری را به خــود اختصــاص دادهاند.
نتایج همچنین نشان داد که مردان هنگام استفاده از ماسک
احساسات منفی نشان میدهند.

زندگیسالم
سه شنبه
 30اردیبهشت 1399
شماره 1603

و تلگرام 09354394576

از مســائل پزشــکی که بگذریــم ،میبینیم کــه برخی
شــبهات فکــری و تربیتی هــم مانــع فرزنددار شــدن
خانوادهها شده است.
فرزندان زیاد را نمیتوان بــه خوبی تربیت
1
فرزنــدان زیاد چه کنیــم؟! او ًال
کرد :با تربیــت
ِ
کارشناســان تربیتی اذعان دارند که مهمترین بازوی
تربیت کودک (زیر ســن مدرســه) «بــازی» و مهمترین
رکن بازی «همبازی» اســت .بنابراین در تربیت فرزند
هیچ چیز به اندازه داشــتن خواهر و بــرادر کمک حال
والدین نیست! ثانی ًا تربیت فرزند به معنای تربیت تک
به تــک و جداگانه هر کــدام از بچــه ها نیســت بلکه به
معنای تربیت فضای خانه و محیط است؛ چه با یک بچه
چه با  10بچه .در واقع اصل تربیت کودک ،تربیت خود
اســت! از طرفی امــروزه معایــب تک فرزنــدی بر هیچ
کسی پوشیده نیست .مزایای تربیتی داشتن خواهر و
برادر نیز در این مطلب نمیگنجد.
تعامل با چند فرزند ســخت است :در همین
2
یک بچه ماندهایم ،چطور به ســه یا چهــار تا فکر
کنیم!؟ تمامی مــادران پرفرزند اعتــراف می کنند که
تربیت و تعامل بــا فرزند اول ،ســختترین مرحله بچه
داری است و اگر از آن ها بپرسید ،به شما میگویند که
هرگز برخالف تصورشــان ،بــا آمدن بچه دوم  ،ســوم ،
چهارم و ...سختیهای بچهها ضربدر دو ،سه ،چهار و
 ...نشــد! بلکه حتی برخی ســختیها به طور عجیبی
کمتر و فراغت والدین بیشتر شد .تربیت صحیح فرزند
اول مثل پایهگذاری اصولی یک بناست.

یکپژوهشجدیدنشانمیدهدکهمردانبهدالیلروانشناختی،کمتراززنانازماسکدرمجامععمومیاستفادهمیکنند

در این مطالعه ،محققــان دو هــزار و  ۴۵۹نفر از شــهروندان
آمریکایی را شامل هزار و  ۲۶۶مرد ،هزار و  ۱۸۳زن و  ۱۰نفر
که جنسیت خود را فاش نکردند ،مورد بررسی قرار دادند .از
شرکت کنندگان درباره اهداف خود برای استفاده از ماسک
در خــارج از خانــه و همچنین احساســات آنها هنــگام زدن
ماسک پرسیده شد .نتایج نشــان داد که زنان بیش از مردان
تمایل به اســتفاده از ماســک دارند؛ ایــن در حالی اســت که
مردان استفاده از ماسک را شرمآور ،ناخوشایند و نشانه ضعف
میدانند .محققان در این مطالعه تفاوت جنسی را در تمایل
افراد برای استفاده از ماسک ،تحت تاثیر احتمال ابتالی فرد
به ویروس کرونا و بهبودی بررسی کردند .به عبارت دیگر این

تو این روزها که شرایط اقتصادی برای قشر
ضعیفتر جامعه سخت شده ،امروز در حد
توانتون مقداری
افطــاری تهیه
کنین و بین
یک یــا چند
فقیر پخش
کنین.

این  2تصور تربیتی اشتباه هستند

دلیل عجیب مردان برای استفاده نکردن از ماسک
در تحقیقات جدیدی که محققان دانشــگاه
از دنیای
روانشناسی میدلزکانجامدادند،بهنتایجعجیبیدرباره
بیمیلی مــردان اروپایــی برای اســتفاده از
ماسک رسیدند .احتماال شما هم در کوچه و
خیاباندیدهایدکهتقریباهمهزنانازماسکاستفادهمیکنند
اما مردهایی هســتند که هرچنــد نگران مبتال شــدن به کرونا
هستند و بسیاری از مسائل بهداشتی را رعایت می کنند اما از
زدنماسک،خودداریمیکنند.بهگزارشباشگاهخبرنگاران
جوان،درمطالعهجدیدیکهمحققاندانشگاهمیدلزکانجام
دادند،بهایننتیجهرسیدندکهمردانبهدالیلروانشناختی،
کمتراززنانازماسکدرمجامععمومیاستفادهمیکنند.اما
ایندلیلروانشناختیچیست؟

روز افطاری دادن به یک فقیر

خانواده و مشاوره

تصورات اشتباهی که
مانـع فرزنـــدآوری
مـــیشــــود

باعــث کاهش احتمــال ابتال به ســرطانهای ســینه و
بیماریهــای قلبــی و عروقی میشــود .هر بــارداری
ریســک ابتال به فیبروم را کاهش میدهــد .همچنین
هرچه اولین بــارداری یک خانــم زودتر اتفــاق بیفتد،
احتمال نازایی ثانویه و نیز یائسگی زودرس و عواقب آن
(پوکی اســتخوان ،بیماری قلبی ،افزایش فشــارخون
و )...کاهش مییابد.
پیشگیری از بارداری عوارض ندارد :از نظر
5
بسیاری از مردم ،روشهای ممانعت از بارداری
مانند قرص و آمپول و بستن لولهها ،عوارض آن چنانی
ندارد .در حالــی که کتاب های پزشــکی و مقاالت روز
دنیا پر است از عوارض ناخوشایند روشهای هورمونی
و عقیم سازی (بستن لولهها)! از عوارض جسمی مثل
افزایش فشــار و چربی خون ،کیست تخمدان ،ایجاد و
پرتاب لخته ،ســکته قلبی و مغزی ،ســرطان ،تاخیر در
بارداری و نازایی گرفته تا عوارض روان پزشکی و حتی
کاهش لذت از رابطهزناشویی.

قرار و مدار

اگر متوجه شدید این رفتار شما به صورت افراطی
بارها تکرار میشود ،حتما با یک نفر (کسی که به
شماگوشکندودرکخوبیداشتهباشد:
بســتگان ،دوســت ،روان شناس)
درباره آن صحبت کنید .سعی
کنید تا جایی که امکان دارد
ایــن راهکارهــا را اجرایــی
کنید:

خوبفکرکنیدکهچهزمانهاییبیشتربرای
 1خرید وسوسه میشــوید؟ به طور مثال :بعد از
یکجروبحثباهمسریاوالدین؟بعدازدیدنتبلیغ
لباسوکفشدرفضایمجازی؟بعدازرفتوآمدبا
دوستانی خاص؟ تالش کنید تحریک کنندهها را
پیداکنید.
کانالهاوصفحاتیراکهمرتبطبافروشگاهها
 2وبرندهایمختلفاست،حذفکنید.فراموش
نکنیدوسوس هخریدهموارهدرکمینشماست!
چرخزدندرفروشگاهراازفهرستتفریحاتو
 3وقتگذرانیهــا بیــرون بیاورید و به ســرعت
جایگزینیبرایشپیداکنید.مثالپیادهروی،پخت
یک کیــک یا غــذای جدید ،تمــاس تلفنــی با یک
دوست،دیدنفیلموسریالوخواندنکتاب.
باکمکیکدوستکمدلباسهاووسایلخود
4
را بازبینی کنیــد .اقالمی را که نیــاز ندارید به
خیریهبدهیدیادرسایتهایفروشبگذارید.این
عملبراییکمعتادبهخریدوبرندبازبسیارسخت
است،بنابرایننیازبههمراهیدوستیداریدکهدر
اینراهبهشماکمککندوناظرشماباشد.
تا مدت زمانی مشخص با کارت بانکی بیرون
5
نروید .تنها مقدار محدود و مشخصی پول نقد
برای خرید اقالم ضروری با خود به همراه داشــته
باشید.
فراموش نکنید که ممکن است
به تنهایی نتوانید ریشههای
هیجانــی ایــن اعتیــاد را
بیرونبیاوریدوبهتراست
کمکحرفهایبگیرید.
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