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 پیشگفتار 

 خطاپذیری نظرات و عقایدمان و خرد به معنای پذیرش 
 عدم قطعیت و ناپایداری چیزهایی است که بیشتر روی آنها حساب می کنیم. 

 1جرارد براون 

 

 مقدمه ای بر یادگیری استنباطی 

بطور فزاینده ای به عنوان یک روند بزرگ در آینده آموزش و پرورش در نظر گرفته  2استنباطی  یادگیری

می شود )نه تنها در پرستاری، بلکه در رشته ها و حرفه های مختلف دیگر(. این باور بر این پیش فرض استوار 

ادگیری قالبی استفاده  است که مفاهیم را می توان به طور اثربخش به عنوان یکپارچه ساز دسته بندی ها یا اصول ی

 کرد، در حالی که دانش و آگاهی بطور تصاعدی افزایش می یابد. 

چیست؟ در بیان ساده، مفهوم اصل سازماندهی کننده یا دسته بندی اطالعات است. مفهوم    3مفهومبنابراین  

تانی تا آموزش دکتری می تواند از نظر حوزه محدود یا پیچیده باشد و می تواند به عنوان پایه آموزش از پیش دبس

 مفید باشد. در کاربردهای پیشرفته، مفاهیم بلوک های ساختاری یا بنیان های نظریه در نظر گرفته می شود. 

تکرار    یها  یژگ یشباهت ها و و  م،یمفاه  محوریاز مجموعه    ی تر  قیدرک عمفراگیران می توانند با کسب  

را خیلی اثربخش تر از حقایق حفظ شده بکار بگیرند.   تا بتوانند مفاهیمد،  ند و درک کننده  صیشونده را تشخ

 ق یبر محتوا و حقا  شتریکه ب   یسنت  یآموزش  کردی رو  برخالفکند و    یرا وارونه م  یسنت  یریادگی  ی آموزش مفهوم

 برد.  یدرک را در موارد خاص )مثال( به کار م نیکند و سپس ا ی( تمرکز ممی)مفاه اتیکند، بر کل یتمرکز م
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 سازماندهی کتاب 

رویکرد استنباطی در پرستاری شامل بررسی مفاهیمی است که با ارائه مراقبت به بیماران در ارتباط است. 

مفاهیم متعددی در حرفه پرستاری قابل اعمال است. در این کتاب تالش نشده است که همه مفاهیم پرستاری  

، همچنین مفاهیم ویژه انتخابی که در کتاب عرضه شده است بدین معنی نیست که مهمترین مفاهیم ارائه شود

یا   57هستند. هرچند   استفاده شده است  پیشینه پرستاری  ادبیات و  این کتاب عموما در  ارائه شده در  مفهوم 

ن در گروه های سنی مختلف نمایانگر پدیده های حرفه ای مهم است، مفاهیمی است که در گروه وسیعی از بیمارا

و در محیط های مختلف مراقبت بهداشتی بکار برده می شود. در این کتاب از یک قالب تسهیل کننده برای ارائه 

یکنواخت عمدا استفاده شده تا فراگیران بتوانند از رویکرد بصری و شهودی   یهاسرفصلمفاهیم استفاده شده است و  

ند و همزمان تجزیه و تحلیل رسمی تر مفاهیم تقویت شود. مفاهیم در سه گروه  برای فراگیری مفاهیم استفاده کن

 کلی یا سه بخش بطور ویژه ارائه شده اند: 

 ی که به ما کمک م  یمیمفاه :(1 بخش) یبهداشتتت  یکننده مراقبت ها  افتیدر مربوط به  میمفاه ❖

 میدرک کن ، رامیکن یکه مراقبت م یکند افراد

 یمتعدد  یسالالمت اختالالتکند   یکه به ما کمک م  یمیمفاه :(2 بخش) یماریستممت و ب  میمفاه ❖

 .میدرک کن می کنند، راتجربه  خود  در طول عمر   مارانیکه ب

عملکرد  راهنمای  که   یمیمفاه :(3 بخش) یبهداشتتت  یو مراقبت ها یپرستتتار  یحرفه ا  میمفاه ❖

 باشندمی  یمراقبت بهداشت نهیما در زم یحرفه ا

بخش کلی در قالب مضامین دسته بندی شده و هر مضمون  سه    نیابرای ایجاد چارچوب ساختاردهی شده،  

 م ی مفاه  اهمیت آنها در زمینهو    می مفاههر یک از  درک کامل    افتهی  ساختار  کردیرو  نیا  شامل مفاهیم مرتبط است.

 دهد.  یارتقا مرا   یمراقبت بهداشت

 یابیمفهوم، عوامل خطر، ارز فیتعر یجداگانه برا یفرع نیعناوارائه می دهد و از اطالعات را  یکامل فی هر مفهوم ط

از  یی)نمونه ها  یی و مثال ها  ،یمرتبط، مطالعات مورد  میمفاه  ،یبهداشت  یو مراقبت ها  یمفهوم پرستار  نه یسالمت، زم  )

کند، که به نوبه   یکل کمک م  کیاز مفهوم به عنوان    یتدرک درس  جادی. هر بخش به اشده استارائه    ؛در عمل  میمفاه

  برای عملکرد اثربخش در   یپرستار  انیدانشجو  که   یدیکل  برآیند  کی،  بخشد  یرا ارتقا م  ینیقضاوت بال  تکاملخود  

 به آن نیاز دارند. یامروز یبهداشت  یمراقبت ها دهیچیپ  طیمح



 

 د

 ویژگی های کتاب 

کپارچه است که به بصری سازی فرآیندهای استفهامی کمک بحث هر مفهوم شامل یک دیاگرام مفهومی ی

کند و همراه آن دیاگرام مفاهیم به هم مرتبط آمده است. این دیاگرام ها دانشجویان را تشویق می کند که می

ارتباط مهمی بین مفاهیم به هم مربوط ایجاد کنند. مطالعات موردی مثالی از بکارگیری مفهوم در زمینه مراقبت 

 بیمار یا عملکرد حرفه ای ارائه نموده است. از 

لیست وسیعی از نمونه های کاربرد مفهوم )کادرهای پایان هر فصل( ارائه شده است که براساس میزان وقوع  

و شیوع آن در طول عمر و در محیط های بالینی است. بخش مثال های ویژه به شرح مختصر بعضی از مهمترین 

مدرسان انعطاف پذیری کامل دارند تا مفاهیم و نمونه هایی را انتخاب کنند که با   نمونه ها پرداخته است. گرچه

 موسسه و دستورالعمل تدریس خاص آنها بیشتر مناسب و هماهنگ باشد.

ارزشیابی برای فراگیران است تا بتوانند آموخته های خود را  -سئواالت تعاملی بازنگری مورد به نوعی خود

 لی نیز در وبسایت الزوایر موجود است.تست کنند. یک آزمون تعام 

بطور خالصه، چرا باید از رویکرد استنباطی استفاده کنیم؟ تولید تصاعدی دانش و اطالعات جدید در تمامی  

های دنیای ما )از جمله مراقبت بهداشتی و پرستاری( موجب شده است که اساسا دانستن همه اطالعات حرفه  حوزه 

اساسی حرفه  پرستاری غیرممکن شود.   اجزای  تا  فراهم می کند  فراگیران فرصتی  برای  پرستاری  مفاهیم  مطالعه 

پرستاری را بدون اشباع و غرق شدن در جزئیات هر حوزه از تخصص های بالینی، فرا بگیرند. اگر مفاهیم بطور عمقی  

 ا به هم ربط داد. درک شوند، هنگام استفاده از آنها در حوزه های مختلف حرفه پرستاری، می توان آنها ر 

  کتاب به عنوان   ن یشود. ا  یم  ندهیآ  ی دررشته پرستار  شرفتیباعث پ  نیهمچن  ی(مفهوماستنباطی )  کردیرو

را   یا  هیپا  یمفهوم  کردی. روعمل می کند  ینیبال  یپرستار  حرفهو کاربرد آنها در    میمفاه  یریادگی  در  راهنما  یک

 یپرستار  شتهدر ر  ی دانش اساس  جادی ادامه ا  یبرا  ازیمورد ن  یقاتیتحق  یو تالش ها  ینیبال  نیتمر  ،یریادگی  یبرا

 سفر آغاز شود!  ید. بگذاررا می پذیرد رییاست که تغ ی سفر گرنشان استنباطی کردیکند. رو یفراهم م
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 بازنگری کنندگان 

 

 دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

نیکبخت   دانشکده  دکتر  علمی  هیئت  عضو  و  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  تمام  استاد  نصرآبادی 

دانشکده  ریاست  ایشان  کتاب  این  انتشار  زمان  در  باشند.  می  تهران  پزشکی  علوم  مامایی  و  پرستاری 

 پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران را عهده دار بودند. 

 

 دکتر حسین کیخا 

ه علوم پزشکی زابل و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی  دکتر حسین کیخا استادیار دانشگا

زابل می باشند. ایشان دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس بوده و در حال حاضر به امر تدریس واحدهای 

 درسی تحصیالت تکمیلی مشغول می باشند.
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 20مفهوم 

 تولید مثل

 1نانسی جالو و سوزان لیندر

خلق تمامی زندگی ها نتیجه تولید مثل است. به عنوان یک مفهوم بنیادین در علوم بیولوژیک، تولید  

مطالعه شده است. دو نوع اصلی تولید مثل توصیف شده شامل تولید مثل جنسی و  مثل بطور وسیعی  

بسازد.  2غیرجنسی  خودش  از  ژنتیکی  نسخه  یک  تواند  می  ارگانیسم  غیرجنسی،  مثل  تولید  در  است. 

وند. تولید مثل جنسی یک  ها، باکتری، قارچ و بعضی گیاهان از طریق چنین فرآیندی ساخته می شویروس 

فرآیند بیولوژیک است که در آن ترکیبی از مواد ژنتیکی دو منبع مورد نیاز است. پستانداران، ماهی، 

خزندگان و اکثریت گیاهان از طریق این فرآیند تولید مثل می کنند. هدف از این تجزیه و تحلیل مفهوم 

های  ق دارد و در زمینه پرستاری از تشکیل سلول بیان مفهوم تولید مثل است، آنطور که در انسان مصدا 

 تولید مثل و تشکیل حاملگی تا تولد بحث می شود. 

 تعریف 

در انسان در پیشینه موضوع تعاریف متعددی دارد. هرچند اصل بنیادین تولید مثل انسانی   3تولید مثل 

فرد جدید می سازد. لقاح بچه زمانی رخ این است که تولید مثل فرآیندی است که در آن انسان یک  
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ها  می دهد که اسپرم تخمک را بارور می کند. غدد جنسی یا گونادها )تخمدان ها در جنس مونث و بیضه 

( را می سازند که با هم متحد شده و به یک فرد جدید  2و اسپرم  1در مذکر( سلول های تخم )تخمک 

 تبدیل می شوند.

تعامل بین سیستم های تولید مثل مذکر و مونث در طی مقاربت جنسی ممکن است منجر به باروری  

تخم زن توسط اسپرم مرد شود. باروری تخمک ممکن است همچنین از بیرون رحم و بدون مقاربت جنسی  

نامیده می شود. این شامل   3( ARTصورت گیرد، فرآیندی که تحت عنوان فناوری تولید مثل با کمک )

می باشد. تولد بچه در پی یک دوره   5و تلقیح داخل رحمی  4رویه های چون باروری داخل لوله آزمایش 

هفته ای صورت می گیرد. برای هدف این ارائه مفهوم، تولید مثل تحت عنوان فرآیند   40تیپیک حاملگی  

کلی که توسط آن فرزند ارگانیسم ها تولید می شود، تعریف می شود. در انسان ها مفهوم تحت عنوان 

 . [1] تولید مثل انسانی اطالق می شود

 حوزه 

حامله  در وسیعترین حالت، حوزه تولید مثل برای زن در یکی از دو وضعیت قرار می گیرد )وضعیت غیر 

با پیچیدگی های ز 1-20و وضعیت حامله( )شکل   این دیدگاه دو گانه ساده  مینه ای اساسی  (. هرچند 

 همراه است. 

 وضعیت غیر حامله 

بیشتر عمر زنان در وضعیت غیر حامله سپری می شود. همه افراد در وضعیت غیر حامله نمایانگر  

( حامله نبودن اختیاری و با اراده 2( اختیاری غیر حامله هستند یا )1یکی از دو متغیر زیر می باشند: )

های  متغیر نسبتا ساده است، نماینده آن همه مردان و زنان و یا جنسیت نیست. حامله نبودن با اختیار یک  

دیگری است که بصورت زوج هستند و قادر به خلق حاملگی هستند و اقدامات خاصی برای پیشگیری از 
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حاملگی به عمل می آورند. رفتار اجتناب از حاملگی از طریق اقدامات پیشگیری یا عدم مقاربت جنسی  

برعکس، غیر حامله بی اراده نمایانگر افراد یا زوج هایی است که قادر به خلق حاملگی اعمال می شود.  

(  1نیستند )صرفنظر از اینکه مایل به حاملگی باشند یا خیر(. این متغیر در سه دسته قرار می گیرد: )

ری دارند  ( افرادی که به بلوغ جنسی رسیده و قدرت بارو2افرادی که هنوز به بلوغ جنسی نرسیده اند، )

اند( و ) ( کسانی که به بلوغ جنسی رسیده اند اما قادر به  3)از جمله زنانی که به سن یائسگی رسیده 

 باروری بوده ولی همسر ندارند )یا منابع الزم برای خلق حاملگی از روش های دیگر را ندارند(.

 وضعیت حامله

عمدا حامله شده اند و کسانی است    حالت دیگر حاملگی است و نمایانگر افراد یا زوج هایی است که 

که حاملگی ناخواسته و بدون برنامه را تجربه می کنند. وضعیت حامله با لقاح شروع می شود و تا زمان  

تولد یا ختم حاملگی زودرس ادامه می یابد. تعجب آور نیست که دامنه عواطف و دامنه پذیرش حاملگی  

وت است )بخصوص اگر حاملگی بدون برنامه بوده و یا با  از لذت و جشن گرفتن تا نگرانی و استرس متفا 

 عوارضی همراه باشد(. 

 فرآیند فیزیولوژیک طبیعی

وقایع تکاملی و فیزیولوژیک زیر بایستی بطور متوالی رخ دهد تا تولید مثل نرمال انسانی رخ دهد:  

روی جنس مونث   تشکیل سلول های تولید مثل، چرخه قاعدگی، لقاح و حاملگی. گرچه بیشتر این بحث

 تمرکز دارد، نقش جنس مذکر در تولید مثل کمینه نیست.

 تشکیل سلول های تولید مثل 

بحث فیزیولوژیک تولید مثل با تشکیل سلول های تولید مثال که تحت عنوان سلول های زایایی یا  

ورد نیاز برای لقاح و مواد ژنتیک  شناخته می شود، شروع می شود. این سلول ها مواد ژنتیکی م 1سلول تخم 

و    یلاست که به تشک  یاصطالح 2گامتوژنز .  [ 2] گوناگون مورد نیاز برای تداوم نسل ها را حمل می کند

 
1 Germ Cells 
2 Gametogenesis 
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 ی سلول  یمتقساز    ی . شکل تخصص[ 1] اطالق می شودها    یتها و اسپرماتوس  یتاووس  -   تخم   یسلول ها   تکامل 

. در را حمل می کنند  کروموزوم  23  ( از جموعه )هاپلوئیدکه یک م  کند  ی م ید تول  یی سلول ها  یوز به نام م

گامتوژنز دو م  پشت سرهم  یوزم  یسلول  یم تقس  بار   طول  همولوگ در طول   ی ها  کروموزمدهد.    ی رخ 

است که    یکاهش  یمتقس  یک  یوز م  یم تقس  ینشوند. اول  ی جدا م 2شوند و در طول آنافاز   یجفت م  1پروفاز 

جد سلول  هر  آن  تشک  یهثانو   یتاسپرماتوس  یاتخمک    یک   یددر  هاپلوئ  یم  یل را  تعداد  که   ید دهد 

 یلتشک  یدشود تا دو کرومات  یم   یمهر کروموزوم تقس  یوز، م  یمتقس  ین کند. در دوم  ی ها را حفظ مکروموزوم 

تعداد   یشوند حاو  ی م  ید که تول  ی دختر  ی شوند. سلول ها  یم  یدهاز سلول کش  یشود که به قطب متفاوت 

ها  یدهاپلوئ نما  یی کروموزوم  که  اولیه حاوی یک    اسپرماتوسیت.  [ 2]   هر جفت هستند  ینده هستند  های 

  یهثانو  یتدو اسپرماتوس  ی،کاهش  یمتقس  یناول  یدر ط  ین بنابراهستند،    Yو یک کروموزوم    Xکروموزوم  

  ییهستند. از آنجا   Y  یا  Xکروموزوم    یدارا  هایت اسپرماتوس  ین. بنابراY  یگریو د  X  یکی  -   شودی م  یدتول

 دارند.  Xاست، همه تخمک ها کروموزوم  Xدو کروموزوم  یدارا  یهاول ککه تخم

 
 حوزه تولید مثل  1-20شکل 

 )تشکیل تخمک(  اووژنز

شود.    ی م  نامیده 3شود و اووژنز   ی م  شروع  ینیجن  ی زندگ  طی( در  اوومتخمک )  یل تشک  ینددر زنان، فرآ

  باروری و زایایی زندگیهستند که ممکن است در مرحله    یی هاتمام سلول   یها در بدو تولد حاوتخمدان 

ک  ی   یبارور   یتخمک در طول سال ها  یلیونم  2  حدود  تخمک از  500تا    400شوند. تنها    یوززن دچار م

 
1 Prophase 
2 Anaphase 
3 Oogenesis 
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کنند اما تا بلوغ    یم  خود را قبل از تولد شروع  یوزیم  یمتقس  یناول  یهاول  ی شود. تخمک ها  یزن بالغ م 

شود و معموال    یماهانه شروع م   یچرخه ها  ،1ی با شروع قاعدگ  و   مانند. در دوران بلوغ  یدر پروفاز معلق م

  یاز زمان تخمک گذار   م دو  یوزم  یمکند. تقس  یرا کامل م   یوزی خودم  یم تقس  ین و اول  شده تخمک بالغ    یک

 اسپرم بتواند به  کند. اگر  ی م  یشرفت متوقف شود، تنها به متافاز پ  یم که تقس  ی شود، اما زمان   ی شروع م 

 . [ 3] شود  یم  یل دوم تکم یوزم  یم( نفوذ کند، تقسیداخل یه)ال  2یدازونا پلوس

 اسپرماتوژنز )تشکیل اسپرم( 

می نامند. این فرآیند در هنگام   3تبدیل سلول های زایایی به سلول اسپرم را اسپرماتوژنز در مردان  

های  بلوغ و تحت تاثیر تستوسترون شروع می شود و سراسر عمر ادامه می یابد. اسپرماتوژنز در توبول 

برده  5لوله های وابران به ایپدیدیم بیضه ها رخ می دهد. سلول های اسپرم تولید می شود، از   4سمینفروس 

از طریق می  بالغ شدند  بالغ می شوند. زمانی که سلول های اسپرم  شوند، جایی که در آنجا اسپرم ها 

 می شوند و تا انزال در آنجا باقی می مانند.  7وارد مجرای انزال  6وازدفران 

 سیکل قاعدگی و تخمک گذاری 

قاعدگ ساز  نمایانگرزن   8ی چرخه  ا  لقاح  یبرا   یزیولوژیکف   ی آماده  توسط    یناست.   سطحچرخه 

و در چهار    استو تخمدان ها    ی قدام  یپوفیزه  یپوتاالموس، ه  هورمونی تنظیم می شود که تحت کنترل 

  اشی )ن  آندومتر  یزش( با ری)فاز قاعدگ  Iشود. مرحله    یتکرار م یکبار  روز    28افتد که هر    یمرحله اتفاق م 

)فاز   IIشود. مرحله    ی م  یقاعدگ  یزیدهد و باعث خونر  یاستروژن و پروژسترون( رخ م  سطح از کاهش  

 ( FSH)  یکول فول  محرکهورمون    یرتأثتحت    یکول تخمدان و فول  که در آناست،    لقاح  یش( فاز پیکوالرفول

  ی ( تخمک گذار ی گذار  مک)فاز تخ   IIIشود. در مرحله    یتخمک آماده م  یک  آزاد سازی  یو استروژن برا 

 سطح  ید شد  یش افزا  در اثر شود )  ی م   بیرون رانده  یکول که در آن تخمک از فول  فرآیندیدهد،    یرخ م 

 
1 Menarche 
2 Zona Pellucida 
3 Spermatogenesis 
4 Seminiferous Tubules 
5 Epididymis 
6 Vas Deferens 
7 Ejaculatory Duct 
8 Menstrual Cycle 



    8  مثل دیتول -20مفهوم 

 

،  1(مرحله چهارم )فاز لوتئال   IVشود. در مرحله    ی م   یده( و به لوله فالوپ کشینیزهاستروژن و هورمون لوتئ

تخمک را به    و از این طریق د  نشو  می  یکاستروژن تحر  یفالوپ توسط سطوح باال   یلوله ها تاژک های  

  ترشح شود و پروژسترون    یم 2جسم زرد به    یلفاز تبد  یندر طول ا  یکول . فولحرکت می دهندسمت رحم  

شود. اگر    یم تخم بارور شده ضخ  یک از    یتحما  ینی ب  یشرحم در پ  یوارهشود د  ی کند، که باعث م   ی م

بارور نشود، معموال توسط بدن زن   یتخمک گذارپس از  ساعت    24اسپرم در عرض    یکتخمک توسط  

  یابد،   یو استروژن و پروژسترون کاهش م شده    یوندژنراسجسم زرد دچار  .  [ 3]   شود  یدوباره جذب م 

 شود.  ی م  یرحم و شروع چرخه بعد یواره د یزشباعث ر  ینبنابرا

 حاملگی

افتد. ی اتفاق م  ای   حادثههر گونه  است که در اکثر موارد بدون    یعیطب  یزیولوژیکف  یندفرا  یک  یباردار

در بین زنانی  انتظار    برآیند مورد  یک  ین، اناخواسته باشد  یاشده    یزیبرنامه ر  یکه باردار  ینز ا صرفنظر ا

باردار  یشگیریاقدامات پ  داشته، از   یمقاربت جنساست که در سال های باروری بوده و   استفاده   یاز 

شود و در صورت عدم    یبا لقاح شروع م   ی. باردارشکست بخورد  یاز باردار   یشگیریاقدامات پ  نکرده یا 

اول آخر  ای   هفته  40  حاملگی دوره    یک   در طی وجود عوارض،   اندازه گیری   یدوره قاعدگ  ین)از روز 

ی نو س  ی یتجمع  ی ها  گروه   یرز  دراغلب    یباردار  نرخ. روند  ختم می شودزنده    نوزاد  تولدبه  (  شودمی 

از    یشگیریپ  ید جد  یو روش ها   یجنس  یت فعال  یراتیمانند تغ  یعوامل  یر متفاوت است و تحت تاث  مختلف 

 . [ 4] یردگی قرار م بچه داری  یو اقتصاد یاجتماع  ینه زم هم خانه بودن،/   ییروند زناشو ییراتتغ ، یباردار

 لقاح

در طی مقاربت جنسی اسپرم از آلت مرد به داخل واژن زن ریخته می شود. اسپرم ها که تحرک  

کرده و به داخل رحم رسیده و در جستجوی  دارند می توانند از میان سرویکس یا گردن رحم حرکت  

تخمک وارد لوله های فالوپ شوند. لقاح یک تخمک توسط اسپرم معموال در یک سوم تحتانی لوله فالوپ 

(، جایی که یک اسپرم غشای تخمک رد و وارد تخمک می شود. اسپرم و تخمک  2-20رخ می دهد )شکل  

ه می شود، اینکار از ورود سایر اسپرم ها به تخمک وارد فرآیندی می شوند که واکنش کورتیکال نامید

 
1 Luteal Phase 
2 Corpus Luteum 


