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در مورد ناباروی و راههای تشخیص و درمان و کمک به شما و خانواده  شمامددجوی عزیز این مجموعه برای آگاهی بیشتر 

محترم شما به عنوان یک نهاد روبه رو شده با این مشکل و افزایش توانمندی های شما بر اساس الگوی مشخص آموزشی 

 می باشد. می باشد. جهت  تأثیرگذار بودن این مجموعه مشارکت همسران شما نیز بسیار کمک کننده و حائز اهمیت

  

 دعای شروع 

خدایا با نام تو گروه را شروع می کنیم. ما را یاری ده تا بتوانیم بهره کافی از گروه ببریم . اول خود و بعد همدیگر را درک کنیم 

 ،حس کنیم و یاری رسانیم . ما در مقابل جسم و روح خود و دیگران مسئولیم که به خود و دیگران ظلم نکنیم و جسم و روح خود

ودیگران را با هرآنچه در دست )وزش ،تغذیه سالم ،عبادت و نیایش ،تفکرمثبت و سازنده ،ارتباطات خوب ،عشق به خود 

ودیگران و از همه مهم تر خلق عشق و ...( سالم و شاداب نگه داریم. ما آزادیم که هرآنچه دردل داریم به زبان آوریم و خود 

ا درک کنیم و سرزنش نکنیم .مسئولیم که همدیگررا یاری رسانیم همانطور که خود را را خالی نماییم و متعهدیم که همدیگر ر

 یاری می کنیم و در انتها همگی برابریم.

در ابتدا به معرفی سیستم دستگاه تناسلی زنانه و کارکردهای اعضای مختلف تناسلی ایجاد آگاهی و شناخت ناباروری به منظور

 تخمک گذاری و ایجاد باروری طبیعی می پردازیم. و به دنبال آن توضیح نحوه ایجاد

 دستگاه تناسلی زنانه:

 رحم، لوله های ،بخش داخلی شامل دو تخمدان .ی و خارجی تقسیم شده استساختمان دستگاه تناسلی به دو بخش داخل

کوچک، پرده د. بخش خارجی شامل البیاهای بزرگ،البیاهای سرویکس یا دهانه رحم و واژن می باش ،رحمی )فالوپ(

 .، دهانه پیشابراه و دهانه واژن می باشدبکارت،کلیتوریس

 

 

 (:ovaryتخمدان )

دو عدد جسم بادامی شکل به رنگ سفید هستند که در کنار جسم رحم و در زیر لوله های رحمی قرار دارند، که 

داشته شده است. تخمدان از دو الیه ی مجزا تشکیل شده توسط بافت های نگه دارنده تخمدانی )رباط ها ( نگه 

است و مسؤلیت تولید هورمون های جنسی )استروژن و پروژسترون( و همچنین در بلوغ و عملکرد دستگاه تناسلی 

 :بخش درونی دستگاه تناسلی 
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 5تا 5/2نقش اساسی دارد. تخمدان ها در مقایسه با هم و در زنان مختلف از نظر اندازه متنو ع اند. تخمدان ها 

سانتی متر ضخامت دارند. در هر سیکل ماهانه به طور 5/1/. تا 6سانتی متر عرض و  3تا  5/1تر طول سانتی م

مقابل نسبتا غیرفعال است. به طور کلی عملکردهای  متوسط یک تخمک از یک تخمدان آزاد می شود و تخمدان طرف

ولید هورمون های استروییدی استرادیول و پروژسترون فیزیولوژیک تخمدان ها شامل رهاسازی دوره ای گامت ) تخمک و اووسیت ( و ت

 است.

 (:uterusرحم )

رحم به صورت هرمی شکل یا گالبی شکل توصیف می شود. رحم در حالت عادی و غیر حامله در حفره لگن بین 

 سانتی متر طول و 5 گنجایش  و حدود cc15گرم وزن و  55مثانه وقسمت انتهای روده بزرگ قرار دارد و حدود 

پهنا دارد. رحم از دو قسمت اصلی اما نامساوی تشکیل شده است: بخش فوقانی و مثلثی شکل یه نام جسم یا تنه 

و بخش استوانه ای شکل تحتانی به نام سرویکس یا دهانه رحم نام دارد. عملکرد رحم شامل آماده شدن برای 

ن و کمک به خروج جفت و پرده ها و دریافت تخمک بارور شده، تأمین محیط مناسب برای رشد و تکامل جنی

تولد نوزاد می باشد. ریزش دیواره مخاطی درونی رحم به دلیل وجود عروق خونی، مسؤل ایجاد خونریزی قاعدگی 

 است.

 (:cervixسرویکس یا دهانه رحم )

خود سانتی متر طول دارد و در انتهای باال و پایین 3تا  5/2سرویکس به صورت دوکی شکل می باشد و حدود 

دارای سوراخ می باشد. سوراخ داخلی در محل پیوستن آن به تنه رحم و سوراخ خارجی در انتهای کانال واژن قرار 

دارد. تست پاپ اسمیر که برای غربالگری سرطان دهانه رحم انجام می شود از سوراخ خارجی سرویکس تهییه می 

 ارد.شود. سرویکس نقش مهمی در محافظت رحم در مقابل عفونت ها د

 ( :fallopian tubesلوله های رحمی )

سانتی متر هستند که از باالی رحم منشأ می گیرند لوله ها به چند بخش تقسیم میشوند.  12لوله هایی در حدود 

انتهای لوله های رحمی منفذ قیفی شکل به اسم انفاندیبولوم می باشد که باعث مکش تخمک به لوله ها می شود. 

حمی سلولهای مژکدار وجود دارند که باعث حرکت تخمک را در طول لوله ها تسهیل می در داخل لوله های ر

کند. قبل از انفاندیبولوم، منطقه وسیع تری به نام آمپول وجود داردا که لقاح اسپرم و تخمک اغلب در این ناحیه 

ک برسد باروری ناممکن روی می دهد. در صورت انسداد در لوله های رحمی، از آنجا که اسپرم نمیتواند به تخم

خواهد بود. اگر لوله ها از کار افتاده یا نیمه مسدود باشد ممکن است اسپرم ازآن عبور کند ولی پس از لقاح با 
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تخمک ،چون عبور آن به سمت رحم ناممکن است باعث ایجاد حاملگی خارج رحم در لوله های رحمی یا حفره 

 شکم شود.

 ( :vagynaواژن  )

سانتی متر می باشد. این کانال از ولو تا دهانه رحم  15تا  8عضالنی قابل اتساع با طول تقریبا واژن یک کانال 

ادامه دارد. واژن سه عملکرد اصلی دارد. اول مجرای مقاربت و محل ورود پنیس )آلت مردانه (، دوم مجرای عبور 

از طریق ایجاد ترشحات ضد باکتریایی خون قاعدگی و سوم به عنوان مجرایی  برای زایمان نوزاد می باشد. واژن 

عفونت های باالرونده را مهار می کند. در حالت عادی دیواره های واژن در تماس نزدیک با هم قرار دارند و فقط 

 فضای اندکی بین انها وجود دارد اما در هنگام نزدیکی یا زایمان متسع میشود. 

 دستگاه تناسلی خارجی :

 مونس پوبیس یا فرج :

به از بافت چربی به صورت بالشتک می باشد که بر روی استخوان سمفیزپوبیس کشیده شده است و به یک ال

صورت مثلثی شکل می باشد. به عنوان یک الیه نرم  وسپر مانند در هنگام مقاربت عمل می کند. در زمان بلوغ 

 توسط موهای زبر و مجعد پوشیده می شود.

 : (Labia magora & minoraلب های بزرگ و کوچک ) 

لب های بزرگ در قسمت فوقانی به طور مستقیم در امتداد مونس پوبیس می باشد. طاهر این ساختار در افراد 

سانتی متر طول دارد ودر سطح  8تا  6مختلف با توجه به میزان چربی مربوطه در آن متغییر می باشد. و حدود 

 خارجی آن با مو پوشیده شده است.

چین گوشتی نازکی هستند که در سمت داخلی لب های بزرگ قرار گرفته است. لب  لب های کوچک به صورت

های کوچک فاقد فولیکول مو می باشند. این عضو حاوی انواع پایانه های عصبی می باشد و حساسیت فوق العاده 

 ای دارد. لب های بزرگ و کوچک در هنگام تحریک جنسی پرخون شده و کنار می روند .

 (:clitorisکلیتوریس )

عضو اصلی شهوانی در زنان است که معادل پنیس در مردان می باشد. کلیتوریس به صورت یک برجستگی کوچک 

است که از به هم رسیدن قسمت های فوقانی لب های کوچک به هم تشکیل می شود .در باالی محل خروج ادارار 
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عضو در هنگام تحریک جنسی بزرگ وبرآمده  )پیشابراه ( قرار گرفته است ,با لمس قابل تشخیص می باشد. این

 می شود. لمس این ناحیه در هنگام مقاربت باعث ایجاد لذت جنسی و به اوج رسیدن در خانم ها می شود.

 

 (:vaginal openingمدخل واژن )

شد. اپرده بکارت یا بقایای آن قسمت ابتدای واژن را می پوشاند. پایین ترین منفذ تناسلی ومحل ورود پنیس می ب

به دلیل ارتباط با محیط بیرون ممکن است مستعد عفونت باشد. یک جفت غده بارتولن  در طرفین مدخل واژن 

 قرار گرفته اند که در هنگام مقارت باعث تولید ترشح لزج و لغزنده می شود.

 

 ( :urethraمنفذ پیشابراه )

اژن قراردارد. به دلیل نزدیک بودن این خارجی ترین بخش دستگاه ادراری می باشد که کمی باالتر از مدخل و

ناحیه با دستگاه تناسلی، احتمال ایجاد عفونت های ادراری که خود را با سوزش ادرار نشان می دهد افزایش می 

 بابد.

 جهت درک بهتر مطالب گفته شده به شکل زیر توجه کنید.
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 آناتومی دستگاه تناسلی مردانه:

بیضه ها، لوله های منی بر، پروستات، کیسه های سازنده منی)سمینال وزیکول(، و آلت دستگاه تناسلی مردانه نیز شامل 

 به شکل زیر توجه فرمایید. تناسلی مردانه می باشد.

 

 تنظیم چرخه قاعدگی :

منظور از چرخه قاعدگی در یک زن فاصله اولین روز قاعگی تا اولین روز قاعدگی بعدی می باشد. میانگین طول 

روز و  21روز خون ریزی رخ می دهد.چرخه قاعدگی کمتر ار 5تا 3روز است و در هر چرخه بین  28این دوره 

 روزغیرطبیعی می باشد. 35بیشتر از 

ارسال می شود، شروع می شود. این  )مغز( غده هیپوفیزهورمونی که ازچرخه چرخه قاعدگی یک زن با یک  

باعث  FSH شود و تخمدان را تحریک می کندمی  (FSH) هورمون باعث ترشح هورمون محرک فولیکول

فولیکول در سطح تخمدان شده و آنها شروع به رشد می کنند. تخمک ها در داخل فولیکول  25تحریک تقریبا 

  .ها توسعه پیدا می کنند

هورمون دیگری به نام استروژن وجود دارد که توسط تخمدان ترشح می شود و باعث رشد بیشتر بزرگترین 

 .ی شودفولیکول م

توسط هیپوفیز تولید می شود و باعث آزاد شدن تخمک می شود. این مرحله را  LH هورمون دیگری به نام

  .تخمک گذاری می نامند

پس از تخمک گذاری هورمونی به نام پروژسترون ترشح می شود و باعث آماده سازی سطح رحم برای دریافت 

بگیرد، در داخل لوله فالوپ انجام می شود و سپس جنین تخمک بارور می شود. اگر چنانچه عمل لقاح صورت 

اگر چنانچه تخمک بارور نباشد و یا رحم پذیرای کاشته شدن جنین در  .اولیه به طرف رحم حرکت می کند

دیواره خود نباشد، سطح پروژسترون پایین آمده و فرد پریود می شود. بعد از این مرحله تمام مراحل باال دوباره 
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و اما مردان در این فرایند وظیفه تولید و انزال اسپرم را بر عهده دارند. برای بارور کردن یک  .دانجام می شو

تخمک، مرد باید قادر به تولید تعداد مناسبی از اسپرم های متحرک باشد. تعداد کمی از این اسپرم ها به تخمک 

 .می شودمی رسند و تنها یک عدد از آنها تخمک را بارور می کند و زن باردار 

 

به دلیل لزوم رعایت دقیق زمان بندی زمان بندی در برنامه های آزمایشگاهی داده های جالبی وجود دارد. معموال 

صبح شروع  8در حدفاصل نیمه شب تا  LHصبح می شود .در دوسوم زنان ، فوران  3در حوالی ساعت  LH فوران 

ییز و زمستان عمدتا در عصر روی می دهد . اکثر می شود در فصل بهار تخمک گذاری عموما در صبح و در پا

 55در مقابل  %55مطالعات نشان داده اند که وقوع تخمک گذاری در تخمدان راست پیش از تخمدان چپ است )

درصد (. و همچنین قابلیت باروری اووسیت های منشأ گرفته از از تخمدان راست باالتر است. تناوب تخمک گذاری 

مدتا در زنان جوان دیده می شود، اما پس از سی سالگی، تخمک گذاری بیشتر در تخمدان در بین دو تخمدان ع

یک سمت انجام می شود. با این حال در سال های باروری یک زن، میزان تخمک گذاری در تخمدان راست باالتر 

 اعدگی می باشد.سیکل ق 11تا  15است. پنجره باروری یک فاصله شش روزه می باشد که تقریبا در بین روزهای 

 در چه زمانی شانس لقاح موفق و باوری بیشتر است؟

 

تخمک گذاری تنها یک بار در  .لقاح تنها زمانی رخ می دهد که مقاربت تقریبا در زمان تخمک گذاری انجام شود

هر دوره قاعدگی رخ می دهد. این قضیه به این معنی است که در هر چرخه قاعدگی تنها چند روز زمان برای 

ساعت در بدن زن باقی می مانند و  12تا  58البته به یاد داشته باشید که اسپرم سالم حدود  .بارداری وجود دارد

 .ساعت پس از آزاد شدن می توانند زنده بمانند 25تا  12تخمک ها نیز برای 

 

روز قبل  15ا در واقع باروری عبارت است از مالقات اسپرم و تخمک بعد از تخمک گذاری. تخمک گذاری تقریب

از شروع یک دوره قاعدگی رخ می دهد. اگر چرخه زنان منظم باشد امکان پیش بینی زمان تخمک گذاری ساده 

 .است اما اگر این دوره نامنظم باشد امکان پیش بینی بسیار دشوار می شود

 

 باروری به چه چیزهایی بستگی دارد؟

اشته باشد. مقاربت باید در زمان مناسب انجام شود. باید برای تخمک گذاری صحیح، تعادل هورمونی باید وجود د

 .تعداد کافی اسپرم سالم و متحرک وجود داشته باشند که بدون هیچ مانعی خود را به تخمک برسانند
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 ناباروری

عموما به یک سال نزدیکی بدون روش جلوگیری و بدون ایجاد حاملگی تلقی می شود که به صورت نازایی اولیه 

سابقه ای از حاملگی قبلی وجود ندارد و نازایی ثانویه که حاملگی قبلی وجود داشته و لزوما منجر به تولد که هیچ 

زنده نشده است تلقی می شود . گروهی ترجیح می دهند از اصالح کم باروری برای توصیف زنان یا زوج هایی 

 05تا 85ز خود نشان می دهند .حدود استفاده کنند که عقیم نیستند ولی کارآیی تولید مثلی ضعیف تری را ا

ماه اول آبستنی خواهند داشت.  کم بارور به زوج هایی گفته می شود که بارداری  12درصد زوج ها در طی شش تا 

 ماه تالش برای باروری ایجاد می شود. 12پس از 

د نازایی و کم باروری درصد موار35تا  25موارد و انسداد لوله رحمی علت % 2/51درتمام دنیا عامل مردانه علت

 است.

 ارزیابی اولیه زوج

اولین برخورد پزشک با زوج نابارور اهمیت ویژه ای دارد چون مسیر ارزیابی و درمان بعدی را تعیین می کند .به 

صورت ایده آل هر دو شریک جنسی باید در اولین ویزیت حضور داشته باشند که باعث افزایش مشارکت آنها در 

شود .مصاحبه اولیه به پزشک این فرصت را می دهد که اثرات هیجانی ناباروری بر روی زوج را روند درمان می 

بررسی کنند و بر روی حمایت هیجانی دردسترس برای زوج تأکید می کند و گاهی ارجاع به یک مددکار اجتماعی 

ص شد ارجاع مرد به یا روانکاو متبحر مفید است.اگر در اطاعات شرح حال یا ارزیابی بعدی اختاللی مشخ

اورولوژیست برای معاینه بیضه اغلب مفید است. ویزیت اولیه زمانی عالی برای تعیین علل کلی نازایی است و برای 

بحث در مورد اقدامات تشخیصی و درمانی مهم است.ارزیابی پایه ای که به صورت ایده ال بایستی قبل از شروع 

 مایع منی، تست تخمک گذاری و بازبودن لوله هاست.  هر درمان نازایی انجام شود شامل آنالیز

با شروع ارزیابی و قبل از آغاز درمان ،آموزش کارایی تولید مثل انسان می تواند چشم انداز مهمی را برای زوج های 

است و حتی در مقاربت به دقت  %25نابارور ترسیم کنند.در زوج های بارور طبیعی ،میانگین قدرت زایایی سیکل 

فراتر نمی رود. با این چشم انداز زوجین می توانند باور کنند که مبنای مقایسه  %35ن بندی شده از حدود زما

 است. درصد 155درصد و نه 35تا25
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 علل ناباروری

 علل اصلی شامل موارد زیر می باشد :

 عامل مردانه 

 کاهش ذخیره تخمدان 

 عامل تخمک گذاری  

 عامل لوله ای  

 عامل رحمی 

 عامل لگنی 

 نازایی توجیه نشده  

 

فرآیند تولیدمثل انسان، پیچیده است اما برای اهداف ارزیابی، آن را می توان به مهم ترین و اساسی ترین اجزای 

 آن تقسیم کرد.

  اسپرم باید در زمان تخمک گذاری و یا نزدیک به آن در دهانه رحم و یا نزدیک به آن جای گیرد، در لوله

 ت بارورکردن اووسیت را داشته باشد.)فاکتور مردانه(های فالوپ باال رود و ظرفی

  تخمک گذاری یک اووسیت بالغ باید به طور ایده آل ،منظم و قابل پیش بینی به وقوع بپیوندد.)فاکتور

 تخمدانی(

  دهانه رحم باید اسپرم را در برگیرد،فیلترکند ،پرورش دهد و به داخل رحم و لوله های فالوپ آزاد

 ه رحمی(کند.)فاکتور دهان

  رحم باید آماده النه گزینی رویانباشد و توانایی حفظ رشد و نمو طبیعی پس از آن را ئداشته باشد)فاکتور

 رحمی(

  لوله های رحمی باید به شکل مؤثری توانایی انتقال تخمکک آزاد شده و اسپرم و رویان را داشته

 باشد)فاکتور لوله ای (.

موارد %55موارد زوج های نابارور است اما ممکن است به عنوان علت همراه در  %25نازایی عامل مردانه د ر         

 باشد.
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 شیوه زندگی و عوامل محیطی      

قابل درک است که تمام زوج های نابارور ،عالقه مند به یادگرفتن همه چیزهایی هستند که احتمال بارداری را 

 افزایش می دهند .شیوه زندگی و عوامل محیطی اثرگذار هستند . 

در زنان چاقی منجر به اختالل قاعدگی ، کاهش باروری و افزایش خطرسقط و عوارض دوران بارداری و نوزادی 

 شود . در مردان چاقی منجر به پارامترهای غیرعادی مایع منی و اثر نامطلوب روی باروری می شود.می 

سوء مصرف مواد از جمله سیگار کشیدن ،که افراد بسیاری از اثرات نامطلوب آن بر باروری و حاملگی آگاه نیستند. 

اختالالت سیکل قاعدگی و یا  مکانیسم های درگیر ممکن است شامل تسریع در خالی شدن ذخیره تخمدانی،

ایجاد جهش در گامت و یا رویان در اثر القای سموم دود سیگار باشد. انواع دیگری از سوء مصرف مواد با تأثیر 

نامطلوب در باروری شامل حشیش یا ماری جوانا )ایجاد تداخل در تخمک گذاری (، کوکائین )اختالل تولید اسپرم 

های لوله ای در زنان (، مصرف شدید الکل )منجر به کاهش کیفیت مایع منی و  در مردان و افزایش خطر بیماری

 ناتوانی جنسی( هستند.

مواجهه با عوامل شغلی و محیطی مانند پرکلراتین در خشکشویی، تولوئن در صنعت چاپ، اتیلن و حالل های 

معرض گرمای تابشی یا فلزات  مخلوط با کاهش قدرت باروری همراه هستند. ناهنجاری مایع نی در مردانی که در

 سنگین بوده اند و همچنین مواجهه با علف کش ها و یا قارچ کش ها به کاهش باروری در زنان منجر می شود.

 عامل تخمک گذاری:

درصد موارد می باشد . که خود شامل موارد عدم تخمک گذاری یا اولیگواووالسیون می  55تا  35عامل نازایی در 

 باشد .

تخمدان پلی کیستیک:شایع ترین علت عدم تخمک گذاری و تخمک گذاری کم در جمعیت معمول و در سندروم 

  زنان مبتال به نازایی می باشد.

در زنان مبتالبه اختالالت تخمک گذاری با القای تخمک گذاری فرد قابلیت باروری را پیدا میکند. ولی برای بعضی 

زاد دارند القای تخمک گذاری با توجه به خطر چندقلویی و یا تحریک از بیمارانی که نیاز به هورمون های برون 

از بیمارانی که از فنآوری  %1یک درمان جایگزین می باشد.  IVFبیش از حد تخمدان دشوارتر است و در این موارد 

 کمک باروری استفاده می کنند اختالل عملکرد تخمدان دارند.
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 عامل لوله ای :     

د موارد نازایی می باشد.که عامل غیر عفونی و عفونی می تواند باعث انسداد لوله های رحمی درص 35تا  25عامل 

شود. برای تشخیص باز بودن لوله ها از هیستروسالپنگوگرافی و یا الپاراسکوپی به عنوان درمان ارجح انجام می 

 دهند .

ازایی ناشی از عامل لوله ای است.انجام عمل از بیمارانی که از فناوری های نوین کمک باروری استفاده میکنند ن 0%

جراحی در مواردی که زنان جوان دچار انسداد در بخش های انتهایی لوله های رحمی هستند و یا دارای چسپندگی 

ها در اطراف لوله های رحمی هستند ،امکانپذیراست ولی برای زنان دچار بیماری های شدید در بخش انتهایی 

تخابی است. همچنین در موارد گذشت یک سال از انجام عمل جراحی بر روی لوله ها که هم درمان ان IVFلوله ها 

چنان نازایی پابرجا بماند و یا برای زنان مسن تر دارای بیماری های شدیدتر در بخش های انتهایی لوله ها و نیز 

 شود. بهترین درمان تلقی  میIVFدر موارد ایجاد انسدادهای راجعه در انتهای لوله ها،

 عامل رحمی:      

 55نازایی در زوج های مراجعه کننده جهت درمان می باشد ولی در بیش از   %15اختالالت حفره رحمی عامل 

بیماران نازا وجود دارد. این اختالالت شامل پولیپ آندومتر، هیپرپالزی آندومتر، میوم زیرمخاطی ،چسبندگی  %

 ی می باشد.داخل رحمی و ناهنجاری های مادرزادی رحم

هیستروسکوپی روش ارجح ارزیابی برای ارزیابی حفره رحمی است چون امکان دید مستقیم را فراهم می کند. 

 نیز برای تشخیص بکار می روند. MRIاماهیستروسالپنگوگرام، سونوگرافی واژینال، سونوهیستروگرافی و

بیشتراز اینکه بانازایی همراه باشند با پیامدهای از زنان دیده می شود که  %5تا  3ناهنجاری های مادرزادی رحم در 

 بد مامایی و سقط همراه هستند.

در زنان مبتال به نازایی و دارای فیبروم رحمی ،میزان حاملگی بستگی به محل فیبروم دارد. مکانیسم آن در ایجاد 

انتقال گامت و یا اختالل نازایی ناشناخته است، اما ممکن است به علت تغییردر ضربانات رحمی یا اختالل در 

  عملکرد آندومتر باشد.
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می باشد. عوامل خطر بروز آن شامل چاقی و سندروم  %8تا 6شیوع پولیپ آندومتر بدون عالمت در زنان نازا حدود  

تخمدان پلی کیستیک می باشد. مکانیسم ان در ایجاد نازایی نامشخص است اما ممکن است وابسته به اختالل در 

 ر باشد.پذیرش اندومت

 عامل لگنی :   

آندومتریوز: این بیماری با حضور بافت آندومتر در خارج از حفره رحم مشخص می شود و به طور عمده در شکم، 

از زنان نابارور وجود دارد. الپاراسکوپی  % 55تا  25تخمدان و قسمت پشت واژن یا مقعد وجود دارد. این اختالل در 

تشخیصی آندومتریوز می باشند. سرکوب هورمونی اندومتریوز به طور معمول فایده و مشاهده مستقیم زیر بنای 

کمی برای نازایی وابسته به آندومتریوز دارد.در بیماری اندک تا خفیف، برداشتن الپاراسکوپیک در ایجاد حاملگی 

ای نازایی همراه یک درمان خط اول منطقی بر IVFدرصدی پس از جراحی ، 55نقش دارد. با توجه به میزان عود 

 با آندومتریوز است.

از دیگر عوامل لگنی مرتبط با نازایی چسبندگی ها می باشند. که ممکن است ناشی از آسیب حرارتی یا مکانیکی 

 تیز، عفونت، رادیاسون یا واکنش جسم خارجی باشد. باز کردن چسبندگی ها میزان حاملگی راافزایش می دهد.

 نازایی توجیه نشده :   

در میان زوج های نابارور دارد .در این زوج ها ارزیابی های اولیه نازایی مانند آنالیز مایع اسپرم، وجود  %35ع شیو

 12این بیماران در عرض  %25تخمک گذاری و لوله فالوپ باز بوده و هیچ علت آشکاری برای نازایی وجود ندارد. 

ری، حامله می شوند. به طور کلی دو روش بالقوه برای ماه تالش برای باردا 36در عرض  %55ماه بعد و بالغ بر 

توضیح ناباروری توجیه نشده وجود دارد اول اینکه یک ناهنجاری واقعی وجود ندارد و باروری طبیعی زوج در پایین 

سال (یا پیری شدید تولید مثلی است. دوم  35ترین آستانه طبیعی قرار دارد که احتماال ناشی از سن زن )باالی 

که علت خاصی وجود دارد اما با آزمون های تشخیصی موجود قابل شناسایی نیستند. به طور منطقی محتمل این

ترین علل پنهان ناباروری، مربوط به ناهنجاری هایی در گامت ها یا النه گزینی است که برای آنها تست های 

جیه نشده ممکن است با علل تشخیصی معتبری وجود ندارد. مهم است که تأکید شود همه علل ناباروری تو

شناخته شده همزمان باشند، بنابراین علیرغم دریافت درمان های ثابت شده مؤثر،ب ه یک حاملگی موفق دست 

برای برخی ها بهترین روش درمانی و برای برخی دیگر تنها راه چاره ی  IVFنمی یابند. در بین زوج های مبتال 

 ترین روش درمان برای زوج های دچار نازایی توجیه نشده است.کارآمد  IVFباقی مانده است. درهر حال 
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 نازایی ناشی از عامل مردانه:   

زوج های نازا است.هنگامی که به طریق طبی یا  %25پایین بودن کیفیت مایع منی تنها علت نازایی در قریب به 

 IVFهنده قابل پذیرش نباشد آنگاه جراحی قابل اصالح نباشد و یا با شکست مواجه شود و استفاده از اسپرم فرد د

 .)اسپرم از مایع انزال و یا بیضه و یا لوله های اسپرم بر جدا می شود( دو گزینه ی امیدوارکننده هستند ICSIو 

 :IVFعوامل تأثیرگذار بر پیش آگهی 

 سن مادر 

 ، IVFمی باشد. میزان موفقیت   IVFسن مادر مهم ترین عامل تعیین کننده میزان موفقیت 

همانند باروری طبیعی با افزایش سن مادرکاهش می یابد. این الگو به دلیل کاهش پاسخ تخمدان به تحریک است 

 که باعث کاهش تعداد تخمک ها و رویان و نیز کاهش میزان النه گزینی به دلیل کاهش کیفیت تخمک می گردد.

 :ذخیره تخمدانی 

ی تخمدانی باقیمانده تعریف میشود. به طور خالصه تعداد ذخیره تخمدانی به صورت تعداد و کیفیت فولیکول ها

کل اووسیت ها در زنان به صورت ژنتیکی از بدو تولد تعیین شده است که در سرتاسر طول زندگی کاهش می 

 بابد.

 : تشخیص مربوطه و عملکرد تولیدمثلی قبلی 

ملکرد تخمک گذاری، اندومتریوز، عامل میزان موفقیت در زنان دچار نازایی به دالیل عامل لوله رحمی ،اختالل ع

مذکر و نازایی توجیه نشده بیشتر است و در زنان دارای عوامل متعدد نازایی، عامل رحمی و کاهش ذخیره تخمدانی 

درزنانی که سابقه تولد یک نوزاد زنده را دارند بیشتر از کسانی   IVFکمتر ازرقم متوسط است. احتمال موفقیت 

ناموفق قبلی وسابقه حاملگی ناموفق، احتمال موفقیت را در چرخه های بعدی   IVFد. چرخه است که سابقه ندارن

IVF.کاهش نمی دهد  

  IUI  چیست؟ 

معنی تزریق اسپرم شسته شده به درون حفره ی رحم بوده و یکی از روشهای کمک باروری می باشد. این  هب

محیط رحم شده و شانس وقوع بارداری را افزایش می فرایند موجب افزایش احتمال تماس تخمک با اسپرم در 
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نهایی ممکن است به ت است روش بسیار ساده ای است که کاربرد بسیار گسترده ای در درمان ناباروری یافته. دهد

این روش اولین خط درمان  .به همراه تحریک تخمدانی برای درمان انواع مختلفی از نازایی به کار می رود ای

 :در موارد ذیل ممکن است به زوجین نابارور پیشنهاد گردد است و  IVF از انجام ناباروری پیش

 کم بودن تعداد اسپرم و یا کم تحرکی اسپرم ها 

         زیاد بودن تعداد اسپرم های غیر طبیعی 

  کم بودن حجم مایع منی 

 وجود آنتی اسپرم آنتی بادی (Anti sperm Antibodies) در مایع منی 

 کشنده اسپرم در دهانه رحم، کم بودن مخاط دهانه رحم و یا در مواقعی که موکوس  وجود ترشحات

  .سرویکس بسیار غلیظ است و اجازه عبور به اسپرم داده نمی شود

 اندومتریوز خفیف یا متوسط 

 ناتوانی در ایجاد و حفظ حالت نعوظ (، و  ) عدم امکان انزال درون واژن توسط مرد در اثر ناتوانی جنسی

 اختالالت ساختمانی آلت تناسلی، فلج اندام تحتانی مرد یا وجود انزال پس روندهیا 

  وجود مشکالت مربوط به تخمک گذاری در زنان 

 (واژینیسم )انقباض غیرارادی عضالت واژن به نحوی که تماس جنسی را غیرممکن می سازد 

  

 ناباروری با علل ناشناخته 

 :IUI روش انجام    

ی  مرد پس از انجام انزال در یک ظرف استریل داده ریخته می شود. در برخی مراکز از نوعی در این روش مایع من

کاندوم مخصوص برای جمع آوری مایع منی استفاده می شود. این نمونه حداکثر باید ظرف مدت نیم ساعت به 

وشهای مختلف که بر آزمایشگاه تحویل داده شود. در آزمایشگاه پس از طی مراحلی ) مانند ستشوی اسپرم با ر

اسپرم آماده سازی می شود. می توان از اسپرم های  حسب روش استفاده شده از نیم تا دو ساعت وقت می گیرد(،

استفاده کرد. اسپرم آماده سازی شده باید ظرف مدت کوتاهی  IUIفریز شده در بانک اسپرم نیز برای انجام 

منظور یک کاتتر )میل جراحی ظریف( حاوی اسپرم ها را از دهانه ساعت( به رحم وارد شود. به این  6 -12)حداکثر

 IUIبهترین زمان انجام  و گردن رحم گذرانده، وارد رحم می کنند و اسپرم ها را به درون رحم تزریق می کنند

برای زن، حدود شش ساعته پیرامون تخمک گذاری است. عده ای معتقدند که در نازایی به علت فاکتور مردانه، 

IUI  باید پس از تخمک گذاری و در سایر موارد قبل از تخمک گذاری انجام شود تا اسپرم در رحم منتظر تخمک

بماند. به طور کلی پس از بررسی وضعیت تخمدانها و اطمینان از طبیعی بودن آنها تزریق داروی کمک باروری 

(hCG  به منظور تحریک تخمک گذاری در روز سوم دوره عادت ماهیانه ) انجام می شود. معموالIUI  25حدود 

ساعت بعد از تزریق دارو انجام می شود. اگر بنابر نظر پزشک و شرایط موجود برای افزایش میزان موفقیت،  58تا 
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 hCGساعت پس از تزریق  25 -58ساعت و  12در یک مرحله انجام شود، معموال حداقل با فاصله  IUIدوبار 

دقیقه  65الی  35نیازی به بستری کردن بیمار وجود ندارد اما اکثر پزشکان  IUI پس از انجام د.انجام می شو

بیمار را روی تخت بی حرکت می خوابانند. بیمار نیازی به استراحت مطلق ندارد و می تواند کارهای عادی و 

عمل مشخص آزمایش تست بارداری انجام شده و نتیجه ی  IUI دو هفته پس از عمل .روزمره ی خود را ادامه دهد

 طبق توصیه پزشک باید انجام شود. IUI پی گیریهای الزم بعد ازانجام عمل  .می گردد

در صورت  در هر دور درمان می باشد. %26 تا %6با توجه به عوامل موثر ذکر شده، بین  IUIمیزان موفقیت در 

یا تزریق اسپرم به سیتوپالسم تخمک در  IVF، می توان از  IUIعدم موفقیت درمان نازایی پس از انجام سه دور 

  .برای درمان استفاده کرد (ICSI) محیط آزمایشگاه

 (:ICSI ) یا تزریق اسپرم داخل تخمک میکرواینجکشن

 

در مواردی به کار می رود که اسپرم مرد از نظر تعداد، تحرک و یا شکل کیفیت الزم را عمدتا  موارد کاربرد

 انجام شده و به نتیجه نرسیده است از عمل IVF که چندین مورد عملدر بعضی موارد هم  ندارد.

 .میکرواینجکشن استفاده می شود

 

 مراحل انجام عمل

به طور کلی در این روش، یک اسپرم در محیط آزمایشگاه داخل یک تخمک تزریق می شود که به دنبال آن 

شامل چند  IVF اینجکشن نیز مانندمیکرو .لقاح و تقسیم سلولی صورت می گیرد و جنین تشکیل می شود

تخمک گیری، تزریق اسپرم داخل تخمک و لقاح و انتقال جنین است. در مرحله اول  مرحله تحریک تخمدان،

تخمدانها را برای  HMG برای تحریک تخمدانها، از داروهای هورمونی استفاده می شود. تزریق عضالنی آمپول

باعث بلوغ تخمک ها و انجام تخمک گذاری می  HCG نی آمپولرشد فولیکول تحریک می کند و تزریق عضال

 .شود

واژینال  یا با مشاهدات سونوگرافی از طریقدر مرحله دوم عمل تخمک گیری با یکی از دو روش الپاراسکوپی 

امکان پذیر است. در روش دوم نیازی به بیهوشی نیست و با یک بیهوشی کوتاه مدت یا بی حسی موضعی قابل 

ست. با استفاده از دستگاه سونوگرافی پزشک فولیکول ها را مشاهده می کند و با سوزن های مخصوص انجام ا

 .مایع فولیکولی همراه با تخمک کشیده می شودکه به این عمل اصطالحا پانکچر می گویند

 میدر مرحله سوم ابتدا سلولهای دور تخمک به کمک آنزیم جدا می شود سپس اسپرم به داخل تخمک تزریق 

شود. در عمل میکرواینجکشن نیز برای افزایش درصد موفقیت چندین تخمک لقاح می یابد لذا تعداد جنین 

های تشکیل یافته زیاد است که اگر این جنین ها کیفیت مطلوبی داشته باشند تعدادی از آنها با صالحدید زوج 

 .از این جنین ها استفاده شودمنجمد و نگهداری می شوند تا در صورت نیاز برای بارداری های بعدی 
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در مرحله چهارم و پایانی نیز نیازی بیهوشی عمومی نیست. جنین به وسیله یک کاتتر به داخل رحم منتقل می 

  .شود و یکی دو ساعت بعد از انتقال جنین بیمار مرخص می شود

داشته باشد این عمل قابل یکی از مزایای میکرواینجکشن این است که حتی اگر یک اسپرم سالم از مرد وجود 

انجام است. مزیت دیگر میکرواینجکشن این است که اگر بیمار فاقد لوله های رحمی باشد نیز مشکلی در انجام 

سال به  55این عمل به وجود نمی آید. اما محدودیت میکرواینجکشن آن است که میزان بارداری در زنان باالی 

یک تا دو ساعت پس از عمل انتقال جنین بیمار  .می یابد شعلت پایین بودن کیفیت تخمک های زن کاه

روز بعد از عمل فعالیت های شدید که منجر به خستگی مفرط  5الی  3مرخص می شود. توصیه می شود طی 

می شود نداشته باشد. بدیهی است آرامش روحی و روانی و پرهیز از شرایط پراضطراب می تواند در موفقیت 

روز بعد از انتقال جنین بیمار به آزمایشگاه هورمونی مراجعه می کند تا  12الی  15 "العمل مؤثر باشد. معمو

 .خون اندازه گیری شود. افزایش این هورمون اولین نشانه حاملگی است BHCG مقدار

 را نشان می دهد. IUIتصویر سمت راست میکروانجکشن و تصویر سمت چپ 

 

مسائل ناباروری ،آگاهی از جوانب و فاکتورهای مختلف روانشناختی آن ضروری می برای به حداکثر رسیدن درک 

باشد. ناباروری عالوه بر تأثیر عمیق بروضعیت روانشناختی فرد ،فشار روانی زیادی بر روابط زن و شوهر وارد می 

انگر خواهد بود . پدر و مادر کند .ناباروری برای زوجی که توانایی فرزند دار شدن را ندارند امری نومید کننده و ویر

شدن حلقه ی ارتباطی اتصال نسل ها به هم می باشد و داشتن فرصت انتقال تجارب به زندگی نسل آینده ،باعث 

معنی بخشیدن یه زندگی خیلی از افراد می شود. مادر شدن واالترین وظیفه در زندگی یک زن است و در کل 

ولی مردان انتظارات متفاوتی از پدر شدن و تشکیل خانواده را در ذهن خود زنان با این آرزوها پرورش یافته اند . 

می پرورانند و تا زمانی که با آن مواجه نشده اند نمی توانند عمق این مسئله را باور کنند . از آنجا که اولین 
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به عنوان یک اختالل  انتظارات و تصورات در دوران بلوغ در بسیاری از زنان مادر شدن وی در آینده است، ناباروری

در سیر تکامل مراحل اولیه زندگی می باشد و عرضه کننده یک خسارت روانی با ابعاد بسیار وسیع است. در نتیجه 

آنها ناباروری را به عنوان اولین بحران عمده در زندگی خود می دانند و اکثر آنها متوجه می شوند که مکانیسم 

 مدن بر آثار مخرب ناباروری ناکافی است .های تطابق و تحمل آنها برای فائق آ

زنان تا قبل از انجام بررسی های الزم برای ناباروری، علت نازایی را مربوط به خود می 

دانند و در صورت صحت قضیه احساس گناه می کنند و اعتماد به نفسشان کاهش می یابد. ناباروری شخصیت 

صورت احساس حقارت یا ناتوانی در روابط زناشویی بیان می کنند. زنان را به خظر می اندازد و این مسأله را به 

این معظل می تواند منجر به بحران معنوی و دینی شود واین گونه بیان شود که خدا آنها را به دلیل خطاهایشان 

 تنبیه کرده است و آنها را ازبا ارزشترین آرزوهایشان محروم کرده است .

دارد. به خصوص اگر علت ناباروری مردانه باشد. این افراد تمایل به بیان احساسات احساس گناه در مردان نیز وجود 

درونی و غم و اندوه خود ندارند. احساس گناه وحقارت می تواند در اثر توقعات و انتظارات آشکار و پنهان بستگان 

داشتن توانایی در به انجام و دوستان به صورت زجرآوری در فرد درآید. همچنین زوج نابارور ممکن است به دلیل ن

یا داشتن وارث، احساس گناه کنند. مرد ممکن است  "اسم خانوادگی "رساندن وظایف خود و مسئولیت تداوم 

 احساس کند مردانگی خود را از دست داده است .

یک واکنش طبیعی نسبت به رنج و زیان ناباروری است که در زنان و مردان نابارور به اشکال   

ازجمله حزن و نومیدی، خستگی مداوم، اختالل در خواب و خوراک، اضطراب و بی قراری و بدبینی تظاهر مختلفی 

می نماید. در صورت افسردگی شدید و مداوم احساس یأس و ناامیدی، ناتوانی در انجام کارهای روزمره، اضطراب، 

 هیجان، بی قراری بی مورد و گرایش به خودکشی گردد.
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این تفکر که روزگار با انها به صورت غیرمنصفانه رفتارکرده است بیش از همه از نحوه  افراد نابارور با

زندگی خود خشمگین هستند. خشم و عصبانیت ممکن است متوجه دوستان و یا بستگان به دلیل بی تفاوت بودن 

ع که خشمگین و پرتوق آنها نسبت به رنج ناباروری آنها ،شود. ماماها و دیگر کارکنان پزشکی با زوجین ناباروری

می باشند سرو کار دارند، پس برخورد با این افراد کار دشوار و حائز اهمیت است. واین افراد باید درک این موضوع 

را داشته باشند که احساسات و رفتار زوج نابارور در واقع سرپوشی بر اضطراب فترس و دلواپسی آنان می باشد. 

ز احساسات خود از طرف دوستان، بستگان و کارکنان پزشکی طرد شوند، هراس گاهی زوجین از ترس اینکه  با برو

 دارند. این عدم توانایی در ابراز خشم و عصبانیت موجب بروز رفتارهای تهاجمی می شود . 

احساس انزواطلبی وجدایی از زمانی که زوجین توجه خود را به اطرافیانشان که به راحتی 

ف نهایی زندگی خود رسیده اند معطوف می گردد. همچنین زمانی که به طور مدام صاحب فرزند شده اند و به هد

از طرف دوستان و نزدیکان در مورد علت نداشتن فرزند مورد بازخواست قرار می گیرند احساس انزواطلبی پیدا 

ردن ح کمی شود. چون ناباروری یک مسئله ذاتا جنسی و یک مشکل خصوصی می باشد، بسیاری از افراد در مطر

مشکل خود دچار مشکل می شوند و اینگونه تصور می کنند که هیچ کس دیگری نمی تواند ابعاد رنج روحی انان 

  را درک کنند.

 

 امروزه.شود  خرد تا شده آورده فشار آنقدر جسمی به که معنا این به .شد مطرح فیزیک علم در ابتدا استرس واژه 

 مسئولیتهایشان و روابط مشاغل، تأثیر تحت افراد که میشود استفاده تنشی مقدار توصیف برای استرس مفهوم از

 حوادث که میشود تجربه زمانی و است اضطراب از حالتی استرس روانشناسی، زبان میشوند. به متحمل زندگی در

 استرس فیزیولوژیکی زبان به اما بیاید کنار آن با بتواند که باشد مقداری آن بر افزون فرد یک مسئولیتهای و

 است پیچیدهای پدیده استرس که میدارد بیان استرس نگرانه کل است. تعریف بدن وفرسودگی  استهالک میزان

 میگذارد . تأثیر شخص وجودی ابعاد همه روی که
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 :هستیم رو به رو استرس نوع سه با واقع در

 یوسترس  1-

 نوسترس  2-

 دیسترس  3-

 

 بخش الهام یا دهنده انگیزه را آن شخص که میشود ایجاد موقعیتی در و است خوب استرس :یوسترس -4

 یا شدن عاشق مثل .نمیآیند حساب به تهدید و هستند بخش لذت استرسها این .میکند ارزیابی

 .میدارد وا تکاپو به را فرد که امتحان شب استرس یا سینما مشهور بازیگر یک مالقات
 

 .بد نه و است خوب نه نوسترس .نمیگذارد جای بر تأثیری که دارد حسی محرک به اشاره: نوسترس  2-

 .بگیرد جای ردیف این در میتواند دورافتاده نقطه یک در زلزله وقوع خبر شنیدن
 

 -می بین از سرعت به و است شدید بسیار که حاد استرس :دارد حالت دو که است بد استرس :سدیستر  9-

 حتی و روزها ساعتها،) طوالنی مدتهای تا ولی باشد شدید یا خفیف است ممکن که مزمن استرس و رود

 .میماند باقی (ماهها
 

 :استرس فیزیولوژی

  .باشیم داشته کافی آگاهی باید نیز فیزیولوژی درباره بلکه روانی عوامل درباره تنها نه استرس واکنش درک برای

 

 :است مطرح فیزیولوژی سیستم سه استرس، روانشناسی در

 ایمنی سیستم -3 اندوکرین سیستم -2 عصبی سیستم 1-

 میشود؛ تشکیل بخش دو از عصبی سیستم .میشوند فعال تهدیدی هرگونه ادرک اثر در سیستمها این همه

 شده تشکیل بخش سه از خود مرکزی عصبی دستگاه که پیرامونی، عصبی دستگاه و مرکزی عصبی دستگاه

 است.

 

 )سمپاتیک حریکت( نبد در استرس فیزیولوژیک عالئم .

 قلب ضربان افزایش 1-

 تنفس میزان افزایش 2-

 خون قند افزایش 3-

 خون چرب اسیدهای افزایش 5-

 عضالت به خونرسانی افزایش 5-
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 خون فشار افزایش 6-

 چشم مردمک قطر افزایش 1-

 خون انعقاد سرعت افزایش 8-

 گوارش دستگاه به خونرسانی کاهش 0-

 عضالت انقباض افزایش 15-

 فرآیند حل مسأله:

همه ما در زندگی فردی و اجتماعی خود مان با مسایل و مشکالت متعددی مواجه می شویم. در واقع  •

زندگی چیزی جز روند پیاپی مواجه شدن با مسایل و مشکالت و تالش برای حل و فصل آنها نیست. 

وجود . تی روبرو می شودبنابراین وجود مشکل در زندگی طبیعی است و هر کسی در زندگی خود با مشکال

مشکالت کوچک و بزرگ در زندگی عادی است و ما خواه  نا خواه  با مشکالت متعددی در زندگی خود 

می شویم. بنابراین به جای اینکه منفعالنه عمل کرده و آرزو کنیم که ای کاش هیچ مشکلی در  مواجه 

 .خود را حل کنیمزندگی ما پیش نیاید بهتر است یاد بگیریم که چطور مشکالت 

ر ان بیشتن اعتماد به نفسموجب می شود تا  توانایی الزم برای حل موفقیت آمیز مسایلبرخورداری از  •

و احساس ارزشمندی بیشتری پیدا کنید. ولی اگر فاقد مهارتهای الزم برای حل مشکل باشید یا از شده 

در سازگاری با محیط اطرافتان دچار روش های نامناسب و معیوب برای حل مسایل خود استفاده نمایید، 

مشکل شده و بهداشت روانی شما تهدید خواهد شد. کسب مهارت حل مساله شما را قادر می سازد تا به 

 طور سازنده با مشکالت زندگی برخورد کنید. 

حل مساله مهارتی است که می توان آن را آموخت و بکار بست . حل مساله مستلزم چند فعالیت است.  •

باید مشکل را به دقت تعریف کنید، و سپس راه حل های متفاوت حل مشکل را مطرح کرده و مورد  ابتدا

  بررسی قرار دهید و در نهایت  مناسب ترین و موثرترین راه حل را انتخاب و اجرا کنید.

 تعریف مهارت حل مسأله :

نات و پاسخ های اله تعامل بین شخص و محیط است در آن بین تقاضا و خواسته محیط و امکامس •

دردسترس فرد  ناهماهنگی و  عدم تعادل ادراک می شود و روش فوری برای کاهش این عدم تعادل در 

 دسترس نیست.
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می کند تا به طور موثری مسائل زندگی  مهارت حل مساله رویکردی منظم و متوالی است که به فرد کمک •

 خود را حل کند. 

در آن فرد یا گروه تالش  می کند راه حل یا شیوه مقابله عاطفی که –رفتاری  –یک فرایند شناختی 

 نماید. موثری برای یک مساله خاص شناسایی یا کشف

وقتی بدانید که از مهارت حل مسأله خوبی برخوردارید، احساس تسلط و توانمندی شما تقویت می شود 

 .همچنین مهارت های مؤثر حل مسأله با سازگاری شخصی خوب ارتباط دارد .

ش از پرداختن به مراحل و گام های فرآیند حل مسأله توجه به سه نکته مهم الزم است :اول، اغلب پی

افرادی که احساس درماندگی و ناتوانی می کنند، به این دلیل است که به طور انعطاف ناپذیری تنها از 

، واقع نمی شود یک راه حل برای مشکالت مختلف زندگی استفاده می کنند و وقتی این راه حل به مؤثر

آنها راه حل های دیگر را امتحان نمی کنند. نکته دوم که باید به آن توجه کرد این است که گاهی استفاده 

از یک راه حل جدید و متفاوت در برخورد با مشکالت زندگی بسیار سودمند است. به یاد داشته باشیم که 

مختلف به زندگی نگاه می کنند. نکته سوم  بهترین مشکل گشاها کسانی هستند که خالقند و از زوایای

 اینکه فرآیند حل مسأله  نیازمند اتخاذ رویکردی  فعال و نه منفعالنه است .

 فرآیند حل مسأله شامل پنج گام است: 

من می توانم  "ادراک خویشتن: قدم اول در حل موفقیت آمیز مسائل ،درک و باور این است که   -1

بخشی از زندگی مواجه  "ایجاد نگرش حل مسأله ای در خود باید بگویید :. برای "مشکلم را حل کنم

شدن با مشکالت است ، وقتی با مشکلی مواجه می شوم باید آرام و خونسرد باشم و برای انتخاب 

 ."بهترین ره حل ممکن بر مهارت های حل مسأله خود تکیه کنم

ود را حفظ کنیم .به یاد داشته باشید همه ما اولین کاری که باید انجام دهیم این است که آرامش خ پس •

می گویند. به عنوان مثال "گفتگوی درونی "به آن  یک ندای درونی داریم که مرتب با ما حرف می زند .

زمانی که در یک درسی نمره بد می گیرید و یا در یک مسابقه مهم شکست می خورید ، به خودتان چه 

فراد مثل یک دوست مهربان است که سعی می کند به ما دلداری می گویید ؟این ندای درونی در برخی ا

همه  نگران نباش مشکل برای هر کسی پیش می آید ، من می توانم آن را حل کنم، "دهد و می گوید: 

ولی در عده ای دیگر این ندای درونی بیشتر منفی و سرزنش کننده است و  “چیز درست خواهد شد و....
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من آدم بی عرضه ، تنبل و بد شانسی هستم،  همیشه مشکالت  "می گوید :وقتی مشکلی پیش می آید 

 .  "من نمی توانم آن را حل کنم ، هر چه بالست بر سر من نازل می شود و...برای من پیش می آید ، 

 موانع شناختی حل مسأله مؤثر:

 تفسیر وجود مشکل به عنوان نشانه ضعف درونی ، بی کفایتی و بی استعدادی خود •

 رزنش خودس •

 اجتناب از مشکالت به جای حل آن  •

 رفتار تکانشی  •

 ا امیدی و درماندگی م •

 ناتوانی در پیش بینی رفتارها و پیامدهای آن  •

 

تعریف مسأله : اولین کاری که در موقع مواجه شدن با یک تهدید و چالش می توانیم انجام دهید، شناخت  -2

کرد و فهرستی از اهداف خود را تهیه کرد. در این مرحله افراد  دقیق مسأله است. مشکالت اساسی را باید مشخص

 حمایت کننده مانند خانواده و دوستان می توانند با تشویق شما برای اتخاذ یک نگرش عینی مؤثر واقع شوند .

  برای تعریف مشکل چهار سوال زیر را در نظر داشته باشید:. 

 الف( مشکل چیست؟

 شده است ؟ب( مشکل از چه زمانی ایجاد 

 ج(مشکل در چه موقعیت مکانی و در کجا بوجود آمده است؟

 دارند؟ د(چه کسانی در ایجاد مشکل یا گسترش آن دخالت          

 :  پس از بررسی سوالهای راهنمای فوق باید مشکل خود را به طور روشن و مشخص تعریف کنید

 مشکالت پیچیده را به قسمت های ساده تر تقسیم کنید .1

 را الویت بندی کنید مسایل .2

 مشکالت کلی را به مسایل جزیی تر تجزیه کنید .3

 مسایل مبهم را روشن نمایید.  .5
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تهیه فهرستی از راه حل های مختلف: قبل از انتخاب یک شیوه عمل باید تمام راه حل های احتمالی را بررسی  -3

به شما کمک می کند که راه حل های کرد و هر طرح احتمالی را که مناسب تر است یادداشت کرد.خالق بودنتان 

زیادی را مطرح کنید. در این مرحله افراد حمایت کننده می توانند در بارش افکار و سیال سازی ذهنی کمک 

پس از آنکه مشکل را به طور دقیق و روشن تعریف کردید  کننده باشند تا انجام یک روش ثابت خودداری کنید.

. در این مرحله باید خوب فکر کنید و تمامی راه حل هایی ممکن را برای  وارد مرحله سوم حل مساله می شوید

  حل مشکل مورد نظر فهرست کنید.

پس از آنکه مشکل را به طور دقیق و روشن تعریف کردید وارد مرحله سوم حل مساله می شوید . در این مرحله 

د نظر فهرست کنید. برای حل یک باید خوب فکر کنید و تمامی راه حل هایی ممکن را برای حل مشکل مور

مشکل راه حل های مختلفی وجود دارد. و هر چقدر بتوانید راه حل های بیشتری را پیدا کنید در حل مشکالت 

 موفق تر خواهید بود . 

اگر راه حل های بیشتری برای حل مشکل خود پیدا کنیم آن وقت می توانیم از بین آنها بهترین راه حل  •

ک روش خوب برای پیدا ی .اگر یک راه حل موثر نبود از راه حل دیگری استفاده کنیم  را انتخاب کنیم  و

  است . "بارش فکر"راه حل های مختلف برای حل یک مشکل استفاده از تکنیک   کردن

راه حل هایی را که به ذهنتان می  برای استفاده از این روش باید ذهن خودتان را سیال سازید و تمامی  •

  و چه بد ، چه سخت و چه آسان یادداشت کنید.رسد چه خوب 

 بنابراین در این مرحله هیچ نوع قضاوتی در مورد مناسب بودن با نبودن راه حل ها انجام نمی دهیم.   •

مان، معل برای اینکه به راه حل های بیشتری دست پیدا کنید می توانید از افراد دیگر مانند پدر و مادر، •

قابل اعتماد هستند بخواهید که راه حل های پیشنهادی خود را به شما ارایه مشاوران و دوستان خود که 

  دهند .

برای اینکه بتوانید راه حل های مطرح شده را مورد ارزیابی قرار دهید بهتر است آنها را روی یک برگ   •

باز می هنگامی که فرد ذهن خود را راحت و . از مزایای بارش افکار این است که کاغذ یادداشت نمایید

گذارد ممکن است راه حل های مناسبی به دست آورد که در حالت معمول ممکن است اصال به آنها 

هدف مرحله سوم حل مساله فقط رسیدن به راه حل های زیادتر است و کمیت راه حل ها و نزدیک نشود.

  مهم است نه کیفیت آنها.
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ررسی راه حل های مختلف، اکنون باید در مورد تصمیم گیری :پس از صرف وقت کافی برای تعریف مشکل و ب -5

یک شیوه ی کار تصمیم گرفت. اگر از مشکالت شناخت کافی داشته باشید و فهرستی از راه حل های مختلف 

داشته باشید، تصمیم گیری ساده و آسان است. برای این کار یه نگاه اجمالی به پاسخ های احتمالی تان بیندازید 

کان پذیر تراست. اگر اولین انتخاب مؤثر نبود باید منعطف باشید و راه حل های دیگر را که کدام عملی تر و ام

بهترین در مرحله قبل را مورد ارزیابی قرار داده و  در این مرحله الزم است راه های فهرست شده  امتحان کنید.

 راه حل را انتخاب کنید. 

 بهترین را ه حل کدام است ؟  -

 از کجا می فهمیم کدام  راه حل از همه بهتر است ؟  -

برای انتخاب بهترین راه حل باید راه حل های مختلف را با هم مقایسه کنید تا بفهمید که کدام  -

 یک از همه بهتر است. 

برای این کار باید از خود سوال کنید اگر از این راه حل استفاده کنم چه اتفاقی خواهد افتاد و  -

  یجه آن چه خواهد بود؟پیامد یا نت

 استفاده کنید "اگر ....آن وقت .... "برای پیش بینی پیامدهای یک راه حل می توانید از روش   -

.به این ترتیب که در مورد هر کدام از راه حل های فهرست شده در مرحله قبل فکر کنید و از 

هد افتاد .توجه داشته باشید آن وقت این اتفاق خواخود بپرسید اگر از این راه حل استفاده کنم ،

که یک راه حل فقط یک پیامد ندارد لذا باید خوب فکر کنید و تمامی پیامدهای یک راه حل را 

ایده ف –تحلیل هزینه  "  پیش بینی کنید. به این روش "اگر ...آن وقت ...."با استفاده از روش 

 . هم گفته می شود "

ضّرات هر کدام از راه حل های مطرح شده و فواید به این ترتیب که شما باید هزینه ها و م  -

را مورد بررسی قرار دهید و راه حلی را که کمترین هزینه و برای خود و دیگران احتمالی آنها 

  بیشترین فایده را دارد ، انتخاب کنید .

 هعالوه بر ارزیابی پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت راه حل های مختلف باید به هماهنگی این را  -

 حل ها با ارزشهای فردی و خانوادگی خودتان نیز توجه داشته باشید. 

برخی ره حل ها ممکن است پیامدهای مثبتی داشته باشند ولی چون با اعتقادات و ارزش های  -

 ما متناسب نیستند ، انتخاب نمی شوند. 
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راه حل هایی را  همچنین در انتخاب راه حل ها باید به امکان عملی بودن آنها نیز توجه نمایید و -

  انتخاب کنید که  می توان آن را به عمل درآورد.

امتحان کردن راه حل انتخابی : در صورتی که راهکار شما برای حل مشکل موفقیت آمیز نبود ،باید مراحل حل  -5

شا ل گمسأله را مجددا مرور کنید. باید پذیرای همه ی راه حل ها باشیدو به خاطر داشته باشید که شما یک مشک

 هستید.

پس از انتخاب بهترین راه حل از بین راه حل های ممکن باید آن را به اجرا بگذارید و در عمل  -

  نتیجه آن را مورد ارزیابی قرار دهید .

برای اجرای درست راه حل انتخابی به طور دقیق مشخص کنید که اجرای نقشه شما مستلزم چه  -

  ، چه موقع و توسط چه کسی باید انجام شود و چه موادی الزم است.چیزهایی است ، چه کاری ، کجا

شده  پس از اجرای راه حل انتخاب اگر این مسایل رعایت نشود اجرای برنامه با مشکل مواجه می شود  •

  باید ارزیابی شود که آیا راه حل مورد نظر موثر و رضایت بخش بوده یا خیر .

ر غیر دو فرایند حل مسئله پایان می یابد اگر راه انتخاب شده در رفع مشکل موفقیت آمیز بود چه بهتر   •

شکل این صورت باید مراحل حل مساله را مرور کنید و ببیند در کجا اشکال وجود داشته که به حل م

  منجر نشد.

 آیا مشکل را به درستی مشخص کردید؟   –

آیا تمام راه حل های ممکن را در نظر گرفتید ؟آیا راه حل انتخابی شما واقعا بهترین راه حل بود  –

 ؟ 

 آیا راه حل انتخاب شده را درست اجرا کردید؟  –

 پس از بررسی سواالت فوق فرایند حل مساله را از سر بگیرد.  –

آمیز بودن فرایند حل مساله باید خودتان را مورد تقویت قرار دهید.  فرایند حل  در صورت موفقیت

 اشد.مسئله زمانی پایان می یابد که دیگر موقعیت برای فرد مسئله ساز نب

 فرآیند مقابله :

به  ای برطرف کند، هایی است که فرد انجام میدهدتا استرس را ازمیان بردارد، وتالش ها کوشش منظور از مقابله،

  حداقل رساند ویا تحمل کند.
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منظور از مقابله  کردن تالش هایی است که برای اداره کردن و مدیریت موقعیتهایی که به نظر خطرناک و تنش 

 .زا می رسند ، به عمل می آید

 سه ویژگی مهم فرایند مقابله :        

 مستلزم تالش و برنامه ریزی است 

  همیشه مثبت نیستنتیجه نهایی واکنش های مقابله ای 

 فرایندی است که در طول زمان رخ می دهد 

 

کوشش های مقابله ای گاه به صورت انجام دادن کار،فعالیت واقدام خاصی است و گاه به  صورت انجام  •

  دادن فعالیت های ذهنی و درون روانی است .

مدار و مقابله های هیجان به این ترتیب می توان گفت که دو نوع مقابله وجود دارد : مقابله های مسئله  •

  مدار.

  در اکثر موارد ضروری وسالم است که هر دو نوع مقابله باهم مورداستفاده قرار گیرند. •

در مقابله های مسئله مدار فرد سعی میکند کاری انجام دهد تاا استرس را از میان بردارد،کاهش دهد یا 

  آن را تحمل کند.

  مدارعبارتند از:نمونه هایی ازمقابله مسئله  •

 اقدام به عمل نمودن •

 فعالیت خاصی انجام دادن  •

 راهنمایی گرفتن  •

 مشورت کردن  •

 برنامه ریزی کردن  •

 جمع آوری اطالعات •

 مطالعه کردن  •

 استفاده از روش حل مسئله  •

  فکر کردن و.... •
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 مقابله های هیجان مدار

فقط سعی می کند خود را آرام سازد و در مقابله های هیجان مدار فرد کارخاصی انجام نمی دهد بلکه  •

هنگامی که انسان با استرس رو به رو می شود تعادل و آرامش خود را  زیرا ناراحتی خود را کاهش دهد.

از دست می دهدو هنگامی که فرد آرامش وتعادل روانی نداشته باشدنمی تواند به خوبی ازعهده برخورد 

ی آید تا بتواند ابتدا آرامش و تعادل روانی خود را بازیابدو صحیح برآید. این نوع مقابله به کمک فرد م

  سپس به مقابله های مسئله مدار بپردازد.

 نمونه هایی از مقابله های هیجان مدار

 دعا و نیایش •

 ابراز خشم )به طور سالم( تخلیه و ابراز احساسات مانند گریه کردن، بی قراری کردن، •

 ه خود گفتگوی درونی مانند دل داری دادن ب •

 مثبت اندیشی،دادن معنی مثبت به آنچه رخ داده •

 توکل   •

 صبر •

  درد دل کردن با دوستان و آشنایان و.... •

مقابله های هیجان مدار در بسیاری از مواردبسیار سالم وکمک کننده اند.این مقابله ها کمک میکنند تا فردآرامش 

بهترمیتواند فکرکند،برنامه ریزی کند، از مهارت حل مسئله خود را بازیابد وهنگامی که فرد آرامش داشته باشد 

استفاده کند. در غیر این صورت ممکن است فرد به علت نداشتن آرامش وتعادل روانی مناسب از مقابله های ناسالم 

 رد .زا استفاده کند و خطرناک استفاده کند یا راه حلهای عجوالنه و تکانشی برای بیرون آمدن از موقعیت استرس

این صورت نه تنها مشکل اصلی حل نشده بلکه مشکالت دیگری نیز به دنبال خواهد داشت که گاهی این مشکالت 

 .ثانوی بسیار مخرب ترو زیانبار تر از مشکل اولیه است
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چه آن ...چه آن زمان که از فرط خستگی چهره اش در هم است ...زن زیبـاســت

 ...خود را می آراید از پس همه خستگیهایش...زمان که

 ...چه آن زمان که فریاد می زند بر سرت و تو فقط حرکت زیبای لبهایش را مبینی

چه آن زمان که کودکی جانش را به لبانش رسانده و دست بر پیشانی زده و لبخند 

 ...می زند

و نابرابریها باز فراموشش نمی  خسته از همه تُهمت ها ...آن زمانی که..زن زیباست

 .مادر است، همسر است؛شود

زمانی که ... لطافت جسم و روحش را توأمان درک کردی زمانی که... زن زیباست

زمانی که نداشته های خودت را به حساب ... خرامیدنش را بین بازوانت فهمیدی

 ...ی زن زیبـــــاستآر... ضعفش نگذاشتی

 ...اگر بفهمى
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