
شیوه نامه اجرایی مرکز مردمی نفس



آغازسروصدابیصورتبه80و70دههازکهایران،عزیزمانکشوردرجمعیتکاهشبحران
واندیشمندانهمهفریاد%1زیربهآنرسیدنوجمعیترشدشدیدکاهشبا90دههدرشد،

.کردبلندپسندند،میمقتدروجوانکشوریراعزیزایرانکهدلسوزانی

جدیمردمومسئولینهمهتوسطشمسیهجری15قرناولدههدویکیدراگرکهفریادی
وداددخواهقرارجمعیتنزولیسیرآستانهدرراکشوردوریچنداننهفاصلهدرنشود،گرفته

!ضعیفوپیرایرانیسمتبهحرکتیعنیاین

افزایشراهکارهایهمهبایدکشور،درمطلوبجمعیترشدبهدستیابیبرایشکبدون
بیرونبهمهاجرتناباروری،کاهشکاهشبارداری،سنکاهشازدواج،تسهیلهمچونجمعیت

عیاجتمامطالعاتوکارشناسیهایبررسیدرلکنگیرد،قرارامرمتولیانکاردستوردر...و
درانونیقغیرعمدسقطباالیبسیارتعداددلیلبهاست،شدهانجامکشوردرکهایگسترده

درراهکارموثرترینووبهترینبخشیاثرهزینهنطراز،(روزدرسقط1000ازبیش)کشور
لدینواتوسطسالمفرزندانسقطازجلوگیریمدت،کوتاهدرجمعیتافزایشبرایدسترس

.است
ی مرکز مردمی نفس، با محوریت تیمی از متخصصین دغدغه مند علوم پزشکی در روز مل

، از کنار بارگاه ملکوتی ولی نعمت مردم ایران زمین حضرت امام (1400اردیبهشت30)جمعیت 

«  الدینجلوگیری از سقط فرزندان سالم توسط و»رضا علیه السالم، کار خود را با هدف قرار دادن 

روانشناسی _حوزه فرهنگ سازی، مشاوره دینی3آغاز نموده و در این راه با تالش وقفه ناپذیر در 

.فعالیت های خود را گسترش داد...( روانی، پزشکی، معیشتی و)و حمایت های همه جانبه 

شناسنامه نفس



مرکز مردمی نفس با سه رویکرد که در ادامه به آن اشاره میشود، 
:اقدامات خود را انجام خواهد داد

فرهنگ سازی

شبکه ساز و شناسایی موارد مبتال به

اقداممات حمایتی



فرهنگ سازی

مختلف اقدامات فرهنگی با تمرکز بر روی مسائل شناسایی شده ذیل و با استفاده از ابزارهای فرهنگی

.پپیگیری خواهد شد



علل 

سقط

علل 

اقتصادی

علل 

اجتماعی

علل 

اعتقادی

علل 

فرهنگی علل 

قانونی

تجارب 

گذشته

باورها غلط



علل اقتصادی

نداشتن مسکن
سخت اجاره دادن مسکن 

به خانواده های پر جمعیت

نداشتن شغل ثابت پدر 

خانواده

نداشتن توان مالی

اشتغال مادر

نبود پرستار مناسب برای 

کودک

برخورد نامناسب درمحیط 

کار

عدم تخصیص مرخصی

ترس از دست دادن 

موقعیت شغلی

فشار روحی زیاد در محیط

هزینه های زایمان و 

بیمارستان

قطع بیمه تامین اجتماعی

هزینه های بارداری 

سونوگرافی و تغذیه

علل اقتصادی



علل اجتماعی

اعتیاد پدر خانواده

ترس از آینده فرزند
نبودن ضمانت های 

ادامه راه

ازدواج موقت

مهاجرت

علل روحی و روانی

طالق عاطفی

فرار از مسئولیت

عدم تفاهم زوجین

عدم آمادگی روحی

حمایت نشدن

عدم حمایت روانی 

خانواده

عدم حمایت دولتها

فقدان امکانات مناسب 

برای خانواده های پر 

جمعیت

علل اجتماعی



علل فرهنگی

حاملگی ناخواسته

شعار زدگی
شعار فرزند کمتر زندگی بهتر 

...و

میل به کم فرزندی

سن کم برای بارداری

نظرات منفی دیگران

نقش رسانه ها

حاملگی در سنین باال و 

ترس از آبرو ریزی

فاصله سنی کم بین 

فرزندان

فاصله سنی زیاد بین 

فرزندان

تشویق برخی از پرسنل 

درمان به فرزند کمتر

روابط نامشروع 

مذموم بودن بارداری در 

عقد

علل فرهنگی



علل اعتقادی

مالکیت حیات جنین

ضعف در باور به رزاق بودن 

خداوند

ضعف در توکل

نگاه غیر صحیح به مشکالت 

جهان
توجیه نجات دادن 

فرزند از سختی ها

علل اعتقادی



تجارب گذشته

سابقه فرزند ناهنجار

معلولیت جسمی

بیماری های ژنتیکی

فرزندان با خوی سخت
سابقه سقط و احساس 

ناکامی

تجارب گذشته



علل قانونی 

تجاوز به عنف

عدم اطالع از ابعاد قانونی سقط

بازدارنده نبودن قانون

در دسترس بودن امکانات سقط

علل قانونی



باورها ی غلط

ازدست دادن زیبایی

تحت تاثیر قرار گرفتن

روابط زناشویی

تصور سهل بودن سقط

ناآگاهی از عوارض 

روحی سقط

ناآگاهی از عوارض 

جسمی سقط تصور ناتوانی در 

نگهداری جنین 

ترس از تربیت فرزند

رفاه طلبی

عدم افتراق بین آرامش 

و آسایش 

مصرف زدگی

هزینه های غیر معقول 

برای فرزند

رسیدن  به تعداد 

فرزندان ایده ال

ترس از بارداری و زایمان
تصور خطرناک بودن 

حاملگی

باورهای غلط



قالب های اقدامات فرهنگی

ای ذیل خواهد قالب های فرهنگی جهت دستیابی به رفع و تبیین شبکه مسائل مذکور، با استفاده از قالبه

:بود

 اصالح دیدگاه متخصصین زنان، ماماها و مراقبین سالمت در مواجهه با زنان باردار با استفاده از

کالسهای آموزشی و مراجعه فرد به فرد به متخصصین



ت  ا معی 
ج 
رای  ن  ب  ی روش  ردای 

د ف  ه امی  ران  ب  ب 

مرکز مردمی نفس


