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مقدمه
خانواده اصلى ترىن رکن جامعٔه بشرى است و دوام و بقاى جامعٔه انسانى وابسته به آن است. 
از زمان خلقت آدم تاکنون، هرگاه پاىه هاى اىن رکن اساسى در جامعه اى متزلزل شده، آن جامعه رو به 
انحطاط و نىستى رفته است و از طرفى همواره خانوادٔه سالم مأمن و پناهگاه انسان رو به تکامل بوده 
است. طبىعت اجتماعى بشر او را به تشکىل خانواده سوق مى دهد؛ زن و مرد در کنار هم آساىش مى ىابند؛ 

کودکان متولد مى شوند؛ رشد و تکامل مى ىابند و از اىن رهگذر بقاى نسل بشر تضمىن مى شود.
آنچه در اىن مىان، از ابتداى تشکىل جوامع بشرى، ذهن آدمىان اندىشمند را به خود مشغول 

کرده اىن است که چگونه مى توان جامعٔه سالم ترى را بنىان گذاشت.
مکاتب گوناگون پاسخ هاى متفاوتى به اىن سؤال داده اند ىا خواهند داد، اّما، آن طورکه شواهد 
تارىخى گواهى مى دهند، هر تجربه اى که به اهّمىت نقش خانواده و بنىان آن بى توجه بوده، سرانجامى 
جز شکست نداشته است. از سوى دىگر، با توجه به شبکٔه گستردٔه ارتباطاِت دهکدٔه جهانى، هر روز 

نقش حىاتى خانواده بىشتر و حساس تر مى شود. 
ىکى  پرداخت.  آن  به  و  داد  قرار  توجه  ابعاد گوناگونى مورد  از  را مى توان  سالمتى خانواده 
از جنبه هاى مؤثّر در سالمت خانواده، توجه به عنصر آگاهى و شناخت نسبت به عوامل تأثىرگذار بر 

سالمتى و بىمارى خانواده است.
از اىن رو، نقش پىشگىرى و ابزار آن، ىعنى بهداشِت خانواده و آگاهى از طرق برخورد با عوامل 
زىانبار و بىمارى زا، همچنىن دانش الزم، براى حفظ و تأمىن و نهاىتاً ارتقاى سالمتى، از اهمّىت وىژه اى 
برخوردار است. وجود اىن آگاهى در مىان افراد خانواده، به عالؤه ساىر جنبه هاى سالمتى خانواده، 

مى تواند به فراىندهاى پوىاىى منجر گردد که از آن به عنوان »مدىرىت خانواده« نام برده مى شود. 
جاىگاه زنان، به عنوان عناصِر اصلى خانواده و نقش کلىدى آنان در تولّد، رشد و بالندگى کودکان، 
مقولٔه دىگرى است که ضرورت توجه به رشد و آگاهى آنان، اهّمىتى دو چندان دارد. مادر پىشگى و اىفاى 
بهىنٔه نقِش مادر، به عنوان مدىر خانواده، از دىدگاه مسائل بهداشتى نه فقط باعث تقوىت بنىان خانواده 

خواهد شد، بلکه مى تواند بهره ورى افراد خانواده را در زمىنه هاى مختلف افزاىش دهد.



تدوىن کتابى شد که هم اکنون پىش روى  به مطالبى که گذشت، دست ماىٔه  پرداختن  ضرورت 
شماست. در اىن اثر، به حداقل آنچه که افراد ىک خانواده، خصوصاً مادران آىنده و حال، براى سالمتى 

خانواده بدان نىاز دارند، پرداخته شده است.
هدف از تألىف اىن کتاب آشناىى دانش آموزان رشتٔه مدىرىت خانواده با اصول بهداشت خانواده 
است و سعى شده مطالب آن براساس دستورالعمل هاى جارى در نظام ارائٔه خدمت به کشور تدوىن گردد. 
از آنجا که به سبب محدودىت حجم کتاب درسى حاضر، بعضى موضوعات، به اجمال مورد 
بحث واقع شده است، از مربىان آگاه خواهشمندىم که سؤاالت برخاسته از ذهن کنجکاو دانش آموزان 

را به نحو مقتضى پاسخ گوىند و در صورت نىاز منابع الزم را به آنان معرفى نماىند.
در تهىٔه تصاوىر اىن کتاب از پوسترها، پمفلت ها و جزوات منتشرشده از سوى وزارت بهداشت و 
دانشگاه هاى علوم پزشکى کشور استفاده شده است که در اىن جا از تمام تهىه کنندگان آنها سپاسگزاری 

می شود.
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