
1 
 

 تدوینگران: 

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرماناستاد گروه آمار و اپیدمیولوژی، دکتر علی اکبر حقدوست، 

 استادیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سالمت، رئیس اتاق فکر دانشگاه علوم پزشکی کرماندکتر سمیه نوری حکمت، 

المللی سیاستگذاری  استادیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سالمت، سردبیر ژورنال بینماهانی، دکتر اکرم خیاط زاده 

 و مدیریت سالمت

 دانشیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سالمت، قائم مقام پژوهشکده آینده پژوهی در سالمتدکتر رضا دهنویه، 

استادیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سالمت، رئیس مرکز تحقیقات مدیریت ارائه دکتر محمد حسین مهرالحسنی، 

 خدمات سالمت

 استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانخانم دکتر فرزانه ذوالعلی، 

 دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانخانم رویا صفری فرامانی، 

 پزشک، مدیر گروه گسترش معاونت بهداشتیدکتر مریم حسین پور، 

 بهداشت خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان پزشک، مدیر گروهخانم دکتر صافی زاده، 

 مدیر امور فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان حجت االسالم محمد رضا پور حبیبی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل سیاست های کلی جمعیت ابالغی مقام معظم رهبری 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

 اتاق فکر دانشگاه

 پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت

 ویرایش دوم
 3131 مهر

 

 



2 
 

 پیشگفتار

درحالیکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متولی اصلی سالمت جامعه است، الزم به ذکر است که سالمت یک مفهوم 

بین بخشی است و تنها با جلب مشارکت بین بخش های مختلف تاثیرگذار بر سالمت، می توان به اهداف شعار انسان سالم، محور 

گانه  1۱مقام معظم رهبری با دیدگاهی آینده نگرانه اقدام به تبیین اصول  1393توسعه پایدار، دست یافت. در اردیبهشت سال 

جهت هدایت سیاستهای کلی جمعیت نموده اند و با دقت نظری مثال زدنی، برای مهمترین چالشهای جمعیتی راهکارهایی بس 

 روشنگرانه ابالغ فرموده اند. 

اتخاذ می شود و حدود فعالیت   معیتی است که از سوی دولت هاسیاست جمعیتی مجموعه اصول، تدابیر و تصمیمات مدون ج

های دولت را در ابطه با مسائل جمعیتی و یا اموری که نتایج جمعیتی را به دنبال دارند تعیین می کند. در گذشته این سیاست ها به 

تنظیم مقرراتی جهت افزایش یا کاهش جمعیت محدود بود ولی در حال حاضر توجه به مفهوم محوری توسعه پایدار، باعث شده 

ست سیاستگذاران تاثیرات عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اپیدمیولوژیک را در تدوین سیاست های جمعیتی مورد ا

 توجه ویژه قراردهند. 

توسعه پایدار بعنوان مدیریت بهره برداری مناسب و معقول از منابع به گونه ای که ضمن بر طرف کردن نیازهای نسل کنونی، 

نده نیز در نظر گرفته شود، تعریف می شود. تاکنون مطالعات زیادی برای شناخت تاثیر توسعه بر جمعیت و تاثیر نیازهای نسل آی

جمعیت بر توسعه پایدار صورت گرفته است. اغلب صاحبنظران معتقد هستند تاثیرات توسعه بر جمعیت در مراحل مختلف چرخه 

عه، رشد جمعیت محرک توسعه است ولی با ارتقاء شاخص های توسعه جمعیتی متفاوت است؛ بطوریکه در مراحل ابتدایی توس

اقتصادی و اجتماعی، جامعه پذیرای سطح پایین تری از زاد و ولد می گردد، رشد جمعیت کاهش می یابد و در نتیجه سرعت 

 توسعه کاهش می یابد. 

کاهش دهد، توسعه اقتصادی و اجتماعی است صاحب نظران معتقدند از یک سوی، مهمترین عاملی که می تواند سطح باروری را 

و از سوی دیگر، کاهش نامتعادل حجم جمعیت و نیز سالمندی جمعیت، از مهمترین عوامل موثر بر توقف توسعه اجتماعی 

  شمندان مختلف بوده است.یجمعیت از دیرباز مورد توجه اندیا متناسب مطلوب  اندیشه حداقتصادی است. به همین دلیل، 

تمام ها برای  این هدف سازد. های خاصی را ممکن می تناسب، جمعیتی است که به بهترین وجه، رسیدن به هدف یا هدفجمعیت م

، ها رفاه و بهزیستی انسانتوانند شامل اهداف میاست. این  چند که آرمان همه مردم جهان خوشبختی هر ؛یکسان نیستند جوامع

 تعادل خانوادگیو  طول عمر و سالمتی بیشتر، اشتغال همه افراد در سن کار  هنگ،، انتشار ایدئولوژی و فریاد ثروت جامعهداز

 باشند. 

عمل آید تا ه ور کلی باید تناسبی میان جمعیت و اقتصاد یک جامعه برقرار شود که از همه منابع موجود به بهترین وجه استفاده ببه ط

متناسب  بنابراین حد ،باشد امکانات طبیعی و اقتصادی کشورها متفاوت میاما با توجه به اینکه ؛ نتیجه حاصل گرددمطلوب ترین 

در شرایط امروز با تعداد و توزیع خاص آن . همین طور اگر جمعیتی واهد بودمتفاوت خجمعیت از کشوری به کشور دیگر 

حد  این را نظریه پویایی ردد کهمتناسب تلقی شود، ممکن است در زمان و شرایط دیگر، متناسب نباشد و مستلزم تغییر و تطبیق گ

بنا بر همین ضرورت، بسیاری از کشورها که با رشد باالی جمعیت روبه رو هستند، به دنبال کنند. تعریف میمتناسب جمعیت 

سیاست های کنترلی و نیز کشورهایی که با رشد پائین و منفی جمعیت مواجه هستند، در پی تدوین سیاست های افزایش جمعیت 
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د. در این راستا اولویت اصلی اغلب کشورها افزایش نرخ باروری است و درصورتی که در این زمینه موفقیتی حاصل می باشن

 نگردد، آنگاه افزایش جمعیت را از راه های دیگر، مانند پذیرش مهاجر دنبال می کنند.

یک کشور مؤثر واقع شوند. در حالیکه  در تحوالت جمعیتی سیاستگذاران جمعیتی به دو طریق مستقیم و غیر مستقیم می توانند

سیاستگذاری هایی مانند تشویق موالید، مبارزه با مرگ و میر و یا پیشگیری از بارداری تاثیرات مستقیم و بالواسطه بر عوامل 

سیاست  جمعیتی دارند، درصورتی که سیاستگذاران دریابند که سیاست های مستقیم تاثیر چندانی بر تنظیم جمعیت ندارند، تدوین

های غیر مستقیم را در دستور کار قرار می دهند. به عنوان مثال اگر تشویق خانواده ها برای افزایش تعداد موالید از طریق مستقیم 

میسر نباشد ممکن است سیاستگذار از طریق افزایش مرخصی مرتبط با بارداری و زایمان، افزایش امنیت شغلی برای زنان شاغل که 

به دنیا آورده اند، حمایت از خانواده در تامین هزینه های بهداشتی درمانی مرتبط با فرزندآوری و هزینه های  به تازگی فرزندی

 تربیت فرزندان و سیاست هایی از این دست، تحوالت جمعیتی را مدیریت نماید. 

این سیاستها، هر دو طیف  حاکی از آن است که در تدوین 1393بررسی سیاستهای جمعیتی ابالغی مقام معظم رهبری در سال 

افزایش نرخ با اشاره به  1۱و  ۶، 1سیاستهای مستقیم و غیرمستقیم مورد توجه قرارگرفته اند. رهبر فرزانه انقالب در سیاستهای شماره 

اجتماعی، های  جمعیّت و پیشگیری از آسیب ارتقاء امید به زندگی، تأمین سالمت و تغذیه سالم، بیش از سطح جانشینی باروری به

 تدوین ،های جمعیّتی در ابعاد کمّی و کیفی مستمر سیاست رصد  ،ها و بیماری های زیست محیطی بویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی

، مستقیماً سیاست هایی را برای افزایش نرخ باروری انسانی های جمعیّتی و توسعه های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش شاخص

 د.کلی ابالغ فرموده ان

با این حال بخش عمده سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری با رویگرد سیاستگذاری غیرمستقیم که معموال تاثیرات بلندمدت دارند، 

رفع موانع ، ایشان با توجه خاص به موضوعاتی نظیر 13و  9،1۵،11،1۲،،،،،۲،3،۱،۰تدوین شده اند؛ بطوریکه در سیاستهای شماره 

های جوان و توانمندسازی آنان در  فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج تشکیل خانواده و افزایشازدواج، تسهیل و ترویج 

مادران بویژه در دوره بارداری و  اختصاص تسهیالت مناسب برای، های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد هزینه تأمین

حکیم ، تربط تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی ،ن و زنانناباروری مردا های زایمان و درمان ای هزینه پوشش بیمه ،شیردهی

فرزند پروری و با تأکید بر  های عمومی در باره اصالت کانون خانواده و پایداری خانواده با اصالح و تکمیل آموزش بنیان و

تقویت  ،ایرانی و توسعه -های اسالمی ای بر مبنای فرهنگ و ارزش مشاوره ارائه خدمات ،های زندگی و ارتباطی مهارت  آموزش

فرهنگ سازی   ،فرزندآوری های پزشکی در جهت سالمت باروری و اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت نظام تأمین

بینی ساز و کار الزم  پیش ،برای تأمین سالمت و نگهداری آنان در خانواده برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط الزم

حفظ و جذب جمعیّت در روستاها و مناطق مرزی و   ،های مناسب های سالمندان در عرصه مندی از تجارب و توانمندی بهره برای

های زیربنایی،  شبکه مراکز جدید جمعیّتی بویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه کم تراکم و ایجاد

، سیاست هایی را نیز برای تاثیرگذاری ضمنی و کافی فضای کسب و کار با درآمدگذاری و ایجاد  حمایت و تشویق سرمایه

 غیرمستقیم بر افزایش جمعیت، ابالغ فرموده اند. 

باعث شده است که نقش های گسترده ای برای   دیدگاه کالن، جامع و همه جانبه ی مقام معظم رهبری در تدوین این سیاست ها،

لی و یا تاثیرگذار بر امر جمعیت مشخص و به نوعی همکاری های بین بخشی تقویت گردد. بخش کلیه نهادها و سازمان های متو

قابل توجهی از این سیاست ها نیازمند برنامه ریزی مستقیم ارکان مختلف بدنه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است و 

 ها و عملکرد وزارت بهداشت متاثر می گردد. پیاده سازی بخشی دیگر از این سیاست ها بصورت غیر مستقیم از برنامه 
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با عنایت به اذعان عموم کارشناسان بر این نکته که نباید از سیاست های دستوری استفاده گردد و ضروری است که مشارکت 

را حداکثری جامعه جلب شود، درموارد زیادی مشاهده می گردد که افراد و گروه هایی که تخصص کافی نداشته و آموزش الزم 

درمورد نحوه انتقال پیام به جامعه ندیده اند، از جایگاه های مختلف دستوراتی را برای جامعه صادر نموده وبا ارائه راهکارهای 

کاهش اعتماد   منظور پیشگیری از بحران بهضربات مهلکی به اعتماد خانواده ها به سیاستگذاران وارد می نمایند؛ لذا   غیرکارشناسی،

 دست اندرکاران برنامه، اهتمام کافی صورت پذیرد. مسئولین و فرهنگ سازی و توجیه  برای آموزش،اجرا باید  مقام جامعه، در

نظر به اهمیت تبیین محتوای سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری در ایفا نقش گروه های مختلف جهت دستیابی به منویات مقام 

محتوای بندهایی از این سیاست که بصورت مستقیم و غیرمستقیم با دامنه وظایف  این مستند بر آن است تا تحلیلی از  معظم رهبری،

، 1۱و  1۵  ، ،، ۶، ۰، ۱، 3، ۲، 1وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه ارتباط دارند، ارائه نماید. لذا بندهای 

 جهت تحلیل در این مستند انتخاب شده اند. 

در دو بخش انجام گرفته است؛ در بخش اول، هر یک  1۱و  1۵  ، ،، ۶، ۰، ۱، 3، ۲، 1استهای بندهای در مستند پیش رو، تحلیل سی

به   از سیاست ها تشریح شده و سعی شده است ضمن ارائه آمار مختصری از وضعیت موجود شاخص مورد نظر در جمعیت ایران،

 ت دستیابی به آن، پرداخته شود.  نحوه تاثیرگذاری سیاست مورد بررسی بر جمعیت و ارائه راهکار جه

در بخش دوم این تحلیل، راهبردهای پیشنهادی برای دستیابی به منویات مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت در قالب جداول 

بعدی ارائه گردیده اند. در این جداول، کلیدواژه های هر یک از سیاست ها و راهبردها مشخص شده اند. در ادامه ارتباط 3

های احصاء شده با کلیدواژه های هر یک از سیاست ها، مشخص گردیده است. همانگونه که در جداول مالحظه می گردد، راهبرد

با توجه به ماهیت گسترده و بین بخشی جمعیت و سیاست های جمعیتی، در اغلب موارد یک راهبرد در دستیابی به بیش از یکی از 

 کلیدواژه ها و یا سیاست ها، نقش دارد. 
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  ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی. 3

کاهش هشدارآمیز نرخ باروری کلی و رشد جمعیت واقعیتی است که آمارها به ما گوشزد می نمایند. در حال حاضر جمعیت فعال 

جمعیت کشور را تشکیل میدهد و این بدان معناست که کشور از لحاظ جمعیتی  ٪۵،قراردارد، حدود  ۶۱تا  1۰که در فاصله سنی 

و انتظار می رود در گذاشته سال رو به کاهش  1۰در دوران طالیی قراردارد؛ اما در طی دهه اخیر، جمعیت واقع در سنین زیر 

 سالهای آینده نسبت جمعیت فعال به وابسته کشور، کاهش یابد. 

کاهش نرخ باروری کلی چالش   سالگی و در زمان کار و ازدواج هستند، 3۱تا  ۲۵جمعیت کشور در سن  ٪3۲باوجودیکه بیش از  

فرزند داشت، اکنون این میزان به  ۶/،هر خانواده   ۶۵جدی است که جمعیت کشور با آن مواجه می باشد؛ زیرا در حالیکه در دهه 

حکایت از  9۲ه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور در سال ئ. آمار ارافرزند برای هر خانواده رسیده است ۲یعنی کمتر از  1/،

% بدون فرزند 1۱% تک فرزند و حدود 19% خانواده های ایرانی حداکثر یک فرزند دارند. از این آمار حدود 33این دارد که حدود 

سال فاصله می گذارند.  ۰/۰فرزند اول و دوم  سال و بین ۰/3هستند. همچنین بطور متوسط، زوجین ایرانی بین ازدواج تا فرزند اول 

فرزند داشته باشند، در طی زمان جمعیت جایگزین شده و تعداد آن تقریبا ثابت می  ۲شایان ذکر است درصورتی که هر خانواده 

ینی های ، براساس پیش ب1/،ماند. آمارهای کشور ما، نظیر هر جامعه دیگر  حاکی از آن است که با تداوم نرخ باروری کلی 

عوامل متعددی بر نرخ باروری جمعیت به بعد به تدریج از جمعیت کشور کاسته خواهد شد.  1۱۲۵-۲۰صورت گرفته از سال های 

تاثیر می گذارند که برخی از آنها عبارتند از نسبت افراد ازدواج کرده به افراد مجرد جمعیت، سن ازدواج، نرخ طالق، نرخ 

و شیوع رفتارهای پرخطر در میان جوانان. در بندهای مختلف سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری  ناباروری و آسیب های اجتماعی

به تفضیل به هر یک از موارد فوق پرداخته شده است و در این بند تنها مرور مختصری بر وضعیت هر یک از این موارد صورت 

 خواهد گرفت.

شور، اعم از ازدواج کرده و ازدواج نکرده محاسبه می شود. بنابراین وجود نرخ باروری کلی برای همه خانم های دوران باروری ک

سال و در آستانه ازدواج که ازدواج آن ها به موقع صورت نمی گیرد، سبب می شود که نرخ  ،1میلیون دختر باالی  ۰.۰بیش از 

ر افزایش سن ازدواج، عدم تمایل جوانان به باروری کلی کمتر از حد واقعی آن محاسبه شود. در این راستا شناسایی عوامل موثر ب

ازدواج، روند افزایشی طالق و آسیب های اجتماعی و شیوع رفتارهای پرخطر در میان جوانان کامال ضروری است که در تحلیل 

 سایر بندهای سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری به آنها پرداخته شده است. 

انع جدی است که توان و فرصت باروری را از زوجین تازه ازدواج کرده می گیرد و افزایش سن ازدواج نیز م  از سوی دیگر،

شانس آنها را برای مواجهه با مشکالت ناشی از ناباروری افزایش می دهد. در این راستا سیاست گذاری مناسب برای زمینه سازی 

زدواج به موقع، می تواند راهگشا باشد. همچنین جهت ازدواج جوانان و آموزش خانواده ها برای ترغیب و حمایت جوانان برای ا

 توانمند سازی زوجین جوان برای پذیرش هنجارهای صحیح فرزند آوری راهکاری است که در بلندمدت موثر واقع خواهد شد. 

شد. یکی از نکات دیگری که باید به آن توجه داشت بحث آسیب های اجتماعی و شیوع رفتارهای پرخطر در میان جوانان می با

نفر بر اثر اعتیاد درکشور  ،روزانه   مبارزه با مواد مخدر ستاد بنا به اعالم اعتیاد یکی از دالیل عدم فرزندآوری و نیز طالق می باشد.

سالگی به سر می برند. در این راستا تقویت و  19تا  1۰% بین سن 1۱سالگی و  3۰% از معتادان در سن کمتر از ،۰فوت می کنند؛ 
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ت های مبارزه با مصرف مواد مخدر در جامعه و آموزش جامعه برای کاهش تقاضا برای مصرف مواد مخدر، ضروری ادامه سیاس

 است. 

هزار  ۵۵،حاکی از آن است که از  9۲تا  ۰،روند افزایشی طالق بین سالهای بنا بر اعالم سازمان ثبت احوال کشور، از سوی دیگر 

سال اول زندگی رخ داده است. بررسی ها  ۰آنها در  ٪۰۵به طالق منجر شده که  ٪۲۵، ثبت شده است 9۲واقعه ازدواج که در سال 

می رسد و درصورتی که  ۰/1،کاهش پیدا کند نرخ باروری به عدد  ٪1۵نشان داده اند درصورتی که در ساختار فعلی طالق تنها 

 د رسید. خواه ۶/۲جوانان مجرد در شرف ازدواج، ازدواج کنند نرخ باروری به عدد  1۵٪

میلیون زوج نابارور در کشور که بخش عمده آن را ناباروری اولیه تشکیل میدهد نشانه آن  3عالوه بر موارد فوق، وجود بیش از 

است که ناباروری نیز یکی از عوامل موثر در وضعیت جمعیتی کنونی می باشد. بنا بر همین ضرورت، مقام معظم رهبری در بند 

 یتی، مسئولین کشوری را به تامین پوشش بیمه ای برای خدمات درمانی زوجین نابارور، ملزم نموده اند. سوم همین سیاستهای جمع

بررسی ها حاکی از آن هستند که عالوه بر مسائل فرهنگی، برخی چالش های اقتصادی و فقدان امنیت شغلی بویژه برای زنان، نیز 

رخ داده است که  1391سقط در کشور در سال  ۲۲۵۵۵۵ی بالغ بر در کاهش نرخ باروری موثر می باشند. براساس یک بررس

مورد به دلیل پزشکی بوده است. دو علت عمده سقط های غیرقانونی، مسائل  1۵۵۵۵۵مورد سقط غیر قانونی و  1۲۵۵۵۵حدود 

یکی از عوامل  %( بوده است و این موضوع نمایان گر این است که۰%( و تداخل فرزندآوری با تحصیل )۲۵اقتصادی و شغلی)

موثر بر کاهش موالید، بارداری های برنامه ریزی نشده و ناخواسته و سقط های غیر قانونی به دنبال آن ها می باشد که در واقع 

 آسیب های اجتماعی سنگینی نیز به جامعه وارد می کنند. 

ین صاحبنظران مختلف وجود دارد؛ در پایان شایان ذکر است در موضوع روند آتی نرخ رشد جمعیت اخالف دیدگاه هایی ب

بطوریکه برخی از جمعیت شناسان بر این نکته تاکید دارند که حفظ وضعیت کنونی یکی از راهکارهای ممکن و مناسب است زیرا 

اجرای سیاست های ابالغی سبب خواهد شد که کاهش نرخ باروری کلی در مرحله اول تثبیت شود و سپس تنها درصورتی که 

بالغی مقام معظم رهبری به درستی اجرا شوند، با روند افزایشی مواجه خواهیم بود. با این حال، تهدید جمعیتی جامعه راهکارهای ا

ایران در دهه های آینده کامالً جدی بوده و درصورت عدم طراحی و اجرای سیاست های مناسب، می تواند کشور را با مسائل 

روری و تجدیدنسل، بحران سالمندی، بحران کاهش نیروی انسانی در سن کار و ناشی از کاهش حجم کلی جمعیت ملی، بحران با

افزایش مهاجرت های بین المللی و تغییرات هویتی و فرهنگی، مواجه نماید. در این راستا ضروری است در تدوین سیاست های 

اتخاذ رویکرهای جامع و هماهنگ،  افزایش موالید، تمامی بخش ها و چالش های موجود به دقت مورد توجه قرار گیرند تا با

 منویات مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت اجرا شود. 
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رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از . 2

  .کارآمدهای زندگی و تربیت نسل صالح و  های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه زوج

 

امر ازدواج در اسالم آنقدر مورد تاکید قرار گرفته است که خداوند برای کسانی که در این امر خیر پیش قدم شده و به افراد مجرد 

 برای همسرگزینی کمک می نمایند، اجر و پاداش ویژه ای در نظر می گیرد. 

 :یابند کند که در پرتو ازدواج به آن دست می معرفی میی زن و مرد به یکدیگر را آرامش و سکونی  قرآن، عامل اصلی عالقه

؛ اوست خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و از ا و نیز  هُوَ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَهٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِلَیْهَا

 (.1،9، آیه سوره اعراف) جفتش را مقرر داشت تا با او انس و الفت گیرد

کند.  این آیه با تکیه بر یکی بودن اصل و گوهر زن و مرد، عامل اصلی گرایش را آرام بودن زن و مرد در کنار یکدیگر معرفی می

 :فرماید خداوند در جای دیگر می

؛ و یکی از  یْنَکُم مَّوَدَّهً وَرَحْمَهً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَوَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَ

های لطف الهی این است که برای شما از جنس خودتان، جفتی )و همسری( بیافرید که در بر او آرامش یابید و با هم انس  نشانه

 (.۲1سوره روم، آیه) هایی است اندیشند، نشانه این ]نعمت[ برای مردمی که میگیرید و میان شما، مهربانی و قرار ساخت. به یقین، در 

گوید که این مهربانی و آرامش را خود خداوند ایجاد کرده و در ذات زن و مرد قرار داده است. پس خود  این آیه به صراحت می

 .کشاند به سوی یکدیگر میخداوند، مهر و محبت همسران را در دل هم گذارده و این محبت الهی، آن دو را 

هر کس در تزویج زن و مرد مومنی بکوشد، به هر گامی که "در ابواب مقدمات النکاح به نقل از پیامبر اکرم )ص( آمده است 

بردارد یا کلمه ای که در این راه بگوید، ثواب یکسال عبادت را دارد و در جای دیگر می فرمایند هیچ بنایی در اسالم بنیانگذاری 

 (1۱ه که نزد خداوند محبوب تر از ازدواج باشد )وسایل الشیعه، جنشد

همه خانم های در سنین باروری  ارتباط ازدواج با تجدید نسل، بسیار تنگاتنگ است و در واقع وقتی مخرج کسر نرخ باروری کلی

شود. زمان وقوع ازدواج، تاثیر  )اعم از ازدواج کرده و ازدواج نکرده( باشند، تاثیر ازدواج بر این شاخص به خوبی مشخص می

بالفصل و بدون واسطه ای را بر باروری اعمال می کند و به همین دلیل نوسانات سن ازدواج همواره مورد توجه جمعیت شناسان و 

سیاستگذاران حوزه جمعیت بوده است. چنانچه ویلیام گود جمعیت شناس بر این باور است که تغییرات ملموسی در نظام خانواده 

در جهان در حال وقوع است که همه این تغییرات در نقطه مشترکی با هم تالقی می کنند که عبارت است از افزایش سن ازدواج و 

 در نتیجه تغییر روند باروری. 

اغلب کشورها در طی دو قرن اخیر شاهد افزایش قابل توجه سن ازدواج بوده اند. این افزایش نخست در کشورهای توسعه یافته 

اق افتاد و سپس به کشورهای در حال توسعه نیز سرایت کرد. مطالعات انجام شده در ایران حاکی از آن هستند که سن متوسط اتف

سال رسیده و در صورتی که سن متوسط  ۲/۲3به  ،۱/1به تدریج افزایش یافته و از  13،۰تا  13۱۰ازدواج زنان در طی سالهای 

سال رسیده است. آمارها نشان می دهد بین سن ازدواج افراد با سواد و  9/۲۰سال به  ۲۰فقط از ازدواج مردان تغییر چندانی نداشته و 

 سال اختالف وجود دارد و نیز شهرنشینی یکی دیگر از عوامل موثر بر افزایش سن ازدواج است.  3تا  ۲بی سواد بطور متوسط 
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اده اند افراد شهرنشین به دلیل کاهش حمایت های خانوادگی، عوامل مختلفی در تعیین سن ازدواج تاثیر دارند. مطالعات نشان د

هزینه های باالتر زندگی، اشتغال طوالنی تر به تحصیل، جستجوی بیشتر برای پیدا کردن شغل تخصصی و حمایت خانواده از 

 ازدواج دیرهنگام، دیرتر ازدواج می کنند. 

و اقتصادی ناشی از توسعه یافتگی نسبت داده اند و برخی دیگر آن را  برخی از مطالعات تغییر سن ازدواج را به تغییرات اجتماعی

در نتیجه تغییرات فرهنگی ناشی از مدرنیسم، دانسته اند؛ بطوریکه در جریان حرکت جامعه به سمت ارزش های جامعه شهری، 

ی گردد و فرد محوری جایگرین خانواده  هسته ای جایگزین خانواده گسترده شده و شبکه اجتماعی جایگزین شبکه خویشاوندی م

خانواده محوری می گردد. حمایت خانواده از فرد و ازدواج فرد کمتر شده و بسیاری از هماهنگی ها و فراهم سازی الزامات و 

 مقدمات ازدواج بر عهده خود فرد قرار می گیرد و در نتیجه ازدواج به تعویق می افتد. 

گر از تغییراتی است که با حرکت جامعه به سمت مدرنیسم اتفاق می افتد. در ایران نیز افزایش موقعیت تحصیل برای افراد یکی دی

مانند بسیاری از کشورهای دیگر، تغییرات موقعیت های تحصیلی برای زنان بیشتر از مردان بوده و تحصیالت بخش زیادی  از عمر 

موقعیت اجتماعی که در نتیجه تحصیالت به دست آورده  زنان مجرد را به خود اختصاص می دهد و از سوی دیگر زنان برای تثبیت

اند و افزایش پایداری آن در آینده به دنبال ازدواج با مردانی خواهند بود که آنها را در حفظ این موقعیت اجتماعی یاری دهند. در 

ین بررسی ترتیب جنسیتی نتیجه گزینه های ازدواج برای زنان محدودتر شده و شانس ازدواج به هنگام کاهش می یابد. همچن

دانشجویان در دانشگاه ها در سالهای اخیر حاکی از باالتر بودن سهم دختران نسبت به پسران بوده و بیم آن می رود که دختران 

فارغ التحصیل در انتخاب همسر مناسب، با محدودیت مواجه شوند؛ این فاصله در رشته های علوم پزشکی و انسانی بیشتر می باشد 

که بیش از دوسوم دانشجویان این رشته ها را دختران تشکیل می دهند؛ لذا سیاستگذاری در راستای توزیع متوازن فرصت بطوری

 های تحصیلی میان دختران و پسران، حائز اهمیت است. 

لدین دختران نسبت به از سوی دیگر حمایت قانونی از خانواده و از جایگاه زنان در خانواده تاثیر قابل توجهی به اقبال دختران و وا

ازدواج به هنگام دارد. درصورتی که خانواده ها این حمایت ها را کافی ندانند، دختران خود را به ادامه تحصیالت و یافتن جایگاه 

اجتماعی و اقتصادی قابل اتکا قبل از ازدواج و نیز ازدواج با افراد دارای جایگاه اقتصادی مناسب، ترغیب نموده و به نوعی از 

ازدواج دیرهنگام دختران خود حمایت می نمایند. از سوی دیگر، احساس خالء حمایت های قانونی از زنان بعد از ازدواج، رفتار 

خانواده ها را در تزویج فرزندان شان سخت گیرانه تر نموده و خانواده ها سعی می کنند با اتکا به ابزارهایی مانند مهریه، به ازدواج 

 ی بخشند. فرزندان خود پایدار

از سوی دیگر ادامه تحصیل در کنار توانمندسازی جوانان، باعث محدود شدن دامنه انتخاب های شغلی آنها شده و باعث می شود 

افراد مدت نسبتاً طوالنی را تنها در جستجوی مشاغل تخصصی متناسب با تحصیالتشان باشند و تا قبل از دستیابی به چنین مشاغلی، 

اقتصادی مناسب برای  -دارند. این درحالیست که اگر سیاستگذاران و مسوولین اجرایی جامعه ساختار اجتماعیرغبتی به ازدواج ن

 جذب این نیروهای متخصص را فراهم نسازند، جذب نامناسب این نیروها، بیکاری و مشکالت مرتبط با آن را بوجود می آورد. 

ان در مدیریت خانواده و تربیت فرزندان صالح می گردد و از طرفی مانع همانگونه که ازدواج زودهنگام باعث کاهش توانمندی زن

جدی برای مشارکت موثر زنان در روند توسعه جامعه می باشد، باید متذکر شد که افزایش بی رویه سن ازدواج همواره نمی تواند 

ی بوده و به دلیل کسب مهارتهای علمی، فنی نشاندهنده توسعه یافتگی اجتماعی باشد. تا زمانی که این افزایش خود خواسته و منطق

و اجتماعی باشد و در نهایت به محدود شدن فرصت ازدواج دختران منجر نگردد، می تواند نشانه ای از توسعه یافتگی و افزایش 
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ند شاخص های توسعه در جامعه به حساب آید؛ اما درصورتی که این افزایش سن ازدواج متاثر از عوامل ناخواسته ای مان

محدودیت های اقتصادی، اجتماعی و عدم تعادل در نسبتهای جنسی باشد، باعث بروز انواع آسیب ها و مشکالت اجتماعی خواهد 

گردید.  لذا سیاستگذاری ها باید به سمتی جهت داده شوند که بین ازدواج و فرزندآوری و الزامات پیشرفت زنان در جامعه نظیر 

 آورد و تزاحم های بین آنان را رفع گردد. تحصیل و اشتغال همخوانی بوجود

بررسی عمیق تر عوامل موثر بر ازدواج به هنگام جوانان حاکی از آن است که عوامل اقتصادی تنها مهمترین و موثرترین عامل 

نگ سازی و تعیین کننده در تصمیم گیری جوانان درمورد ازدواج نبوده و عوامل فرهنگی از جایگاه قابل توجهی برخوردارند. فره

تقویت بنیان های فرهنگی جهت ازدواج با هزینه های قابل قبول برای جوانان و پرهیز از چشم و هم چشمی، ترویج عفاف و سبک 

زندگی اسالمی و کاهش هزینه های تدارک جهیزیه، مهریه و هزینه های ازدواج راهکارهایی هستند که باید در کنار توسعه 

یی در جامعه، کاهش تورم و بیکاری، ایجاد حمایت قانونی از حقوق زنان در خانواده، توسعه خدمات اقتصادی و افزایش اشتغال زا

حمایتی و نظارتی درمورد خانواده های آسیب پذیر و ایجاد مراکز مشاوره قبل، حین و بعد از ازدواج، می توانند در تشویق ازدواج 

 به هنگام جوانان، مورد توجه قرارگیرند. 

ما بعد از وقوع انقالب اسالمی در ایران در تقویت اعتقادات مذهبی و تشویق جوانان به ازدواج، نکات ارزشمند  تجربه کشور

فراوانی برای سیاستگذاران به همراه دارد. نکته قابل توجه در ارتباط با سیاست های ترویج ازدواج به هنگام جوانان آن است که 

اعی نیز در کنار عوامل اقتصادی در تنظیم زمان ازدواج جوانان موثر می باشد و برنامه عوامل فرهنگی، حمایت های قانونی و اجتم

 ریزی و سیاستگذاری های دستگاه های اجرایی مختلف باید در جهت حل مسائل فوق الذکر باشد. 

با توجه به جایگاه باورهای عمومی در تصمیم گیری های مرتبط با ازدواج و باروری، تنها سیاستگذاری هایی در افزایش نرخ 

ازدواج و باروری موثر خواهد بود که بطور همزمان برای مسائل فرهنگی و اقتصادی راهکارهای سیاستی ارائه دهد. در این راستا 

ائل آنها ضروری می باشد. درصورتی که سیاستگذاری های کالن کشوری بدون توجه به شناسایی دقیق گروه های هدف و مس

سنتی، اقوام مختلف و سایر زیرگروه های جمعیتی،  -نیمه مدرن -روستایی، اقشار جمعیتی مدرن -زیرگروه های جمعیتی شهری

ر از حد جایگزینی داشته و از گروه های انجام گیرد؛ ممکن است افزایش جمعیت در اقشاری که در حال حاضر نرخ باروری کمت

اصلی هدف سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری بوده اند، رخ ندهد و رشد جمعیت بصورت نامتوازن تر از گذشته اتفاق بیافتد؛ لذا 

 مطالعه دقیق باورهای زیرگروه های مختلف جمعیتی، قبل از تدوین بسته های سیاستی، کامالً ضروری می باشد. 

نار زمینه سازی جهت تسهیل ازدواج جوانان در سنین مناسب، ضروری است سیاست هایی نیز برای حمایت از زوج های در ک

جوان در پرورش فرزندان فراهم گردد. بسیاری از افراد جامعه معتقدند امروزه تربیت فرزند چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ 

. بخشی از این دشواری در نتیجه حرکت جامعه به سمت ارزش های جامعه شهری عاطفی و اجتماعی دشوارتر از گذشته می باشد

می باشد، بطوریکه خانواده  هسته ای جایگزین خانواده گسترده شده و شبکه اجتماعی جایگزین شبکه خویشاوندی می گردد و 

 فرد محوری جایگزین خانواده محوری می گردد. 

ساختار ، تغییرات در زنان اشتغال و استقاللبا  ی به خصوص در ارتباطفرهنگ ییراتتغها بر کیفیت فرزندان نه کمّیت آنها، تمرکز خانواده

گذاری طوالنی میان نظیر به تعویق انداختن پدر یا مادر شدن، فاصله یمثل یدتول یهاو رویکرد به ازدواج همگی منجر به تغییر رفتارخانواده 

تک فرزندی گردیده است. در این راستا تقویت نهادهایی که بتوانند خانواده ها را در تربیت فرزند یاری دهند، می تواند بخشی  ها و یابارداری

 از دغدغه های زنان شاغل را برای داشتن فرزندان بیشتر، جبران نمایند. 
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ان نتوانند از تجارب والدین خود برای تربیت خانواده هسته ای بجای خانواده گسترده باعث شده زوج های جواز سوی دیگر، رواج 

فرزندانشان استفاده نمایند؛ درصورتی که نهادهایی در جامعه مستقر شوند که بتوانند آموزش های الزم را درمورد تربیت فرزندان 

 صالح در اختیار خانواده ها قراردهند، می توان امیدوار بود که در آینده نسل کارآمدتری تربیت شود.
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های  ای هزینه اختصاص تسهیالت مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه. 1

 .بطیرزایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذ

 

است های حمایتی است که اختصاص تسهیالت و حمایت های قانونی برای زنان باردار و شیرده از ضروری ترین و موفق ترین سی

بسیاری از کشورهایی که با تحدید جمعیتی مواجه هستند برای ترغیب خانواده ها به فرزندآوری، وضع می نمایند. بخشی از این 

 حمایت ها، تسهیالت مالی و معافیت از پرداخت هزینه های دریافت خدمات بهداشتی درمانی است. 

وران بارداری و شیردهی و پوشش بیمه ای هزینه های زایمان تاکنون با قوت در کشورمان ارائه خدمات رایگان مراقبت مادر در د

دنبال می شده است بطوریکه شبکه های بهداشت و درمان که در سراسر کشور گسترده شده اند با تشکیل پرونده برای مادران 

. همچنین اجرای بسته چهارم برنامه تحول نظام سالمت باردار، مراقبت های دوره ای را بصورت منظم به این مادران ارائه می دهند

 که بر زایمان طبیعی رایگان در بیمارستان های دانشگاهی تاکید دارد، گام مهمی در کاهش هزینه های فرزندآوری می باشد. 

و حمایت کمتر والدین از زوج های ساختار خانواده و تغییرات در  زنان اشتغال و استقاللبا  ی به خصوص در ارتباطفرهنگ ییراتتغ

جوان و فرزندان آنها موجب شده است که بسیاری از خانواده ها خود را در به دنیا آوردن و تربیت فرزندان تنها ببینند. به همین 

واده ها ضروری است عالوه بر ارائه مراقبت های بهداشتی درمانی رایگان، تسهیالتی نیز جهت مراقبت از فرزندان برای خاندلیل 

تامین گردد؛ تسهیالتی از قبیل ارائه خدمات کودکیاری در ماه های اولیه تولد کودک، آموزش زوج های جوان برای مراقبت و 

 تربیت کودک و پرداخت کمک هزینه پرورش فرزند در قالب طرح هدفمندسازی یارانه ها.

برند نیز باید در دستور کار قانونگذار قرارگیرد، به نحوی که استفاده  حمایت از زنان شاغلی که در مرخصی دوران بارداری و شیردهی بسر می

 از مرخصی های زایمان لطمه ای به جایگاه شغلی فرد وارد ننماید و درصورت تشخیص پزشک مراقبت، این مرخصی ها قابل تمدید باشند. 

باروری به زوجین نابارور، اشاره نمواده اند. مقام معظم رهبری در بخش دیگری از این سیاست بر ارائه گسترده درمان های نا

رو بوده و برای  مهمی است که بسیاری از زوجین کشور با آن روبهمشکالت ناباروری و نازایی از مطالعات حاکی از آن هستند که 

همین آمار حاکم  درصد است و در ایران نیز ۲۵میزان شیوع ناباروری در جهان  .شوند های زیادی را متقبل می درمان خود هزینه

درصد با مشکالت نازایی مواجه  1۰گیرد که در آن میان حدود  هزار ازدواج در کشور صورت می 1،۰۵ساالنه است. در کشور ما 

آوری نوین در تشخیص و درمان پزشکی، امیدهای جدیدی را در عرصه زندگی انسان امروزه گشوده، به  استفاده از فن. هستند

                                                           
1
 همانطور که در پیشنهاد قبلی نوشتم، این اعداد نیازمند اصالح است. 

 با سالم و عرض ادب

 دیدم که آدرس انها به شرح زیر است: بنده این امار را در چند سایتضمن تشکر بسیار زیاد بابت مطالعه دقیق متن، 

http://www.answerland.ir/4531/%D%8A%8D%8%38D%8A%8D%8B4-

%D%8A%8D%8B%8D%8AF%D%8%%8D%8A%8D%8AC-%D%8%%-%D%8B%8D%8%18D%8A%8D%8%%-

%D%8B58D%8A%8D%8%18DB8%C%D%8A%8D%8%%8D%8%%-%D%8AF%D%8B4-

%D%8A%8DB8%C%D%8B48D%8A%8D%8%%-%DA8%%8D%8%%8D%8AF%D%8B4-%D%8A%8D%8B58D%8AA%D%8%F 

http://ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=%%483 

http://www.nividar.com/news/31%%b%%f%d341%1838b%%c8c 

http://www.answerland.ir/1354/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
http://www.answerland.ir/1354/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
http://www.answerland.ir/1354/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
http://www.answerland.ir/1354/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
http://ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=98105
http://www.nividar.com/news/5429b89f6d51424050b98c0c
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های اخیر از این  یکی از مواردی که در سال. ی و همچنین کیفیت زندگی نوع بشر را ارتقاء داده استنحوی که امید به زندگ

اختاللی پیچیده است که در برخی موارد ها  به اندازه مناسب بهره مند شده، ناباروری است. ناباروری از منظر پزشکی،  پیشرفت

زیولوژیک بدن نیاز است. روند درمانی یک زوج نابارور از بررسی اولیه های فی جهت شناسایی علت آن به بررسی بسیاری از سیستم

یابد. طبیعی است که این روند نه تنها آسان نخواهد بود، بلکه نیاز به  آغاز و با اتمام اقدامات تشخیصی و پاراکلینیک ادامه می

های کالن  شود و پرداخت این هزینه مانی میهای در مراجعات مستمر خواهد داشت و تمامی عوامل بیان شده موجب افزایش هزینه

 می باشد.ای از آنها غیرممکن  پذیر بوده و برای دسته برای بسیاری از زوجین به سختی امکان

یا دسترسی نداشته و درمانی تشخیصی و بسیاری از زوجین ناباروری که به دلیل زندگی در نقاط دورافتاده، به امکانات پیشرفته 

و با مشکالت خانوادگی دست و  نداشتن فرزند را به جان بخرندرنج باید همیشه ناباروری را ندارند، های درمان  توان تامین هزینه

تواند به یک معضل اجتماعی تبدیل شود و نهاد  از طرفی این موضوع درصورت عدم درمان وحصول نتیجه میپنجه نرم کنند. 

های اقتصادی متعدد مانند کاهش بازده و  آسیبنیز های اجتماعی مانند طالق و  قرار داده و آسیبمستحکم خانواده را تحت تاثیر 

 .وری فرد در اثر افسردگی، درگیری های خانوادگی و برخوردهای نامناسب نزدیکان را برای جامعه به همراه آورد بهره

به دلیل است ولی  درمانهای ناباروری قابل  علت 9۵8یش از بهای نوین درمانی  امروزه به مدد روشاین شیوع باال در حالیست که 

ناتوانی زوجین در تامین هزینه ها و نیز پوشش ندادن بیمه ها برای هزینه های درمانی، بسیاری از این مشکالت حل نشده باقی می 

در  خانواده ها باید ،ر هر دوره درماندمانند. بطور معمول زوجین نابارور برای فرزند دار شدن نیازمند چند دوره درمان می باشند. 

دوره هزینه های هر هزینه بپردازند که مجموع  ها،سه بخش اتاق عمل و خدمات آزمایشگاهی و پاراکلنیکی، معاینات و دارو

یک ممکن است همانطور که گفته شد است و   3۵8میزان موفقیت هر دوره درمان  .میلیون تومان است ۰تا  ۲.۰درمان ناباروری 

ناباروری   توان خانواده ها برای هزینه کردن در زمینه درمانو در اغلب موارد  دوره درمان برای باروری نیاز داشته باشد 3به  زوج

هایی است که تاکنون تحت پوشش برنامه های بیمه پایه  محدود است. از سوی دیگر متاسفانه در ایران درمان ناباروری جزو درمان

 قرار نگرفته است.

های درمان ناباروری در مقایسه با دنیا و کشورهای منطقه از قیمت مناسبی  تعرفه هد حاکی از آن است که در کشور ماشوا

توان  اروپا قابل مقایسه نیست و می کشورهای های درمان در مراکز درمان ناباروری در آمریکا، استرالیا و برخوردار است و با هزینه

با این حال در حال حاضر، بیمارانی که برای درمان های  های درمان کشورهای دیگر است. گفت یک سوم تا یک چهارم هزینه

  از سوی دیگر، .رندهای پایه قرار ندا پوشش بیمه تحت می شوند   بستری و میکرواینجکشن، IVF ،IUIانجام عمل نظیر  نازایی

شود  هنوز توسط بیمه پوشش داده نمیکه هزینه باالیی را بر زوج های نابارور تحمیل می نمایند،  ،داروهای اصلی درمان ناباروری

  ها هستند. شوند زیر تعهد بیمه های اولیه ناباروری استفاده می و فقط داروهای خیلی ساده که در درمان

در حال حاضر برنامه ای توسط یکی از بیمه های تکمیلی برای پوشش بخشی از هزینه های درمان زوج های نابارور ارائه شده 

است ولی به لحاظ مالحظات اقتصادی مطرح برای بیمه های خصوصی، این بیمه ها محدودیت های زیاد را برای زوجین در نظر 

ماه بعد از گذشت ازدواج فرصت دارند تا جهت خرید بیمه نامه اقدام نمایند. در این  ۱ گرفته اند؛ بطوریکه زوجین تنها تا فاصله

 صورت زوجین نابارور که به دنبال درمان می باشند، نمی توانند از این بیمه نامه ها استفاده نمایند. 

 مربوطه را برای استانداردهای د و وزارت بهداشت همنشو سال است که خدمات ناباروری در کشور انجام می 1۰بیش از اکنون 

است که باید به دست مسئوالن سالمت  جدی چالشهای درمان ناباروری   تعرفه و هزینهاما چندگانگی  آن تدوین کرده است
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های نابارور  های خاص مانند صندوق حمایت از زوج ایجاد صندوقبه نظر می رسد بعنوان راهکار اولیه با  کشور حل شود.

 تعریف تعرفه های دقیق، این خدمات را تحت پوشش بیمه های پایه قرارداد.مان ناباروری کمک کرد و یا با توان به در می

حل های کامال معقول و معتدل افزایش نرخ  ها یکی از راه با توجه به نسبت قابل توجه زوج های نابارور در کشور، درمان این زوج

های افزایش جمعیت کشور هستند که  ای برای تحقق سیاست ظرفیت بالقوه های نابارور باروری کلی و جمعیت می باشد. زوج

 تواند یکی از اصلی ترین راهبردها باشد.  درمان آنها می
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های عمومی در باره اصالت کانون خانواده و  تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصالح و تکمیل آموزش. 4

ای بر مبنای فرهنگ  زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره های مهارت  فرزند پروری و با تأکید بر آموزش

ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و  -های اسالمی و ارزش

  .های پزشکی در جهت سالمت باروری و فرزندآوری مراقبت

 

واده از مؤثر ترین و زیربنایی ترین ساختار جامعه را در میان اجتماعات بزرگ و کوچک، اجتماع کوچک خانواده و بنیان خان

تشکیل می دهد. جایگاه خانواده در تربیت نسل جوان در جامعه آنقدر حائز اهمیت است که بسیاری از برنامه ریزان فرهنگ غربی 

ی خانواده تاکید داشته و به که قصد مقابله با فرهنگ های اصیل و ایجاد یکپارچگی فرهنگی در جهان را دارند، بر تغییر نقش تربیت

دارند. جامعه ما تنها جامعه گروه هدف سیاستهای تضعیف نهاد خانواده  طرق مختلف سعی در از بین بردن استحکام و جایگاه آن، 

نیست، کما اینکه بسیاری دیگر از کشورها با وجود دارا بودن پشتوانه غنی فرهنگی و اشتهار به فرهنگ خانواده محوری، نظیر 

 شور ژاپن، نیز تحت تاثیر این سیاستها قرارگرفته و آمارهای فزاینده ای از طالق و زندگی جدا از خانواده را تجربه می کنند. ک

شیوه ها فرزندپروری والدین شاید یکی از مهمترین عوامل استحکام خانواده باشند. شیوه تعامل والدین با فرزندان در خانواده بیانگر 

ه ارتباط کلی والدین با فرزندان است و عاملی مهم برای رشد و یادگیری کودکان به شمار می آید. سبک روابط عاطفی و نحو

فرزندپروری والدین با میزان تحصیالت، سالمت روانی و اجتماعی، اعتماد به نفس و احساس خودکارآمدی، اخالقیات و توانایی 

 ه استعمال موارد مخدر و سایر مواد روانگردان، ارتباط دارد.استدالل اخالقی، نوع ارتباط بین والدین و نیز تمایل ب

سبک اصلی عبارتند از والدین مستبد، والدین قاطع  3مطالعات مختلف سبک های متعددی را در تربیت فرزند معرفی کرده اند که 

 و والدین سهل گیر و آزادگذار. 

والدین قاطع بصورت افرادی گرم توصیف شده اند که برای خواسته هایی که از فرزندان خود دارند دالیل منطقی ارایه می نمایند، 

سعی در توجیه انتظارات خود داشته و بر آنچه فرزندانشان انجام می دهند کنترل دارند. ارتباط والدین قاطع با فرزندانشان دوطرفه و 

و درصورتی که فرزند بتواند برای تصمیمات و درخواست های خود دالیل و استدالل های منتظقی ارایه بصورت تعاملی بوده 

 نماید، والدین از او تاثیر پذیرفته و از تصمیماتش حمایت می کنند. 

ها را بدون بحث و والدین مستبد فاقد گرمی و صمیمیت در روابط خود با فرزندان بوده و انتظار دارند فرزندان تمام خواسته های آن

 اظهار نظر، برآورده کنند. در چنین خانواده هایی کمتر فرصت تفکر و استدالل برای حل مسئله  به کودکان داده می شود.

والدین سهل گیر به صورت والدینی توصیف شده اند که سعی دارند برای کودکان خود، محیطی گرم، آرام و دلپذیر بوجود 

از فرزندان خود دارند و نظارت محدودی بر آنچه فرزندانشان انجام می دهند، اعمال می کنند. دیدگاه آورند، خواسته های اندکی 

این والدین این است که فرزندانشان در اغلب موارد می توانند تصمیم درست را تشخیص بدهند و تنها نیازمند حمایت و محبت 

 آنها هستند و نه نظارت. 

ک های فرزندپروری در جوامع دیگر، خصوصاً جوامع غربی انجام گرفته اند عمدتا بر این تحقیقات بسیاری که به بررسی سب

موضوع تاکید دارند که بهترین و کاراترین سبک، سبک والدین قاطع است که منجر به تربیت فرزندانی با شایستگی باال و تحصیل 

ان والدین سهل گیر، از پیشرفت تحصیلی باز می مانند، و ارتباطات اجتماعی می شود. همچنین این مطالعات تاکید دارند فرزند
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عملکرد روانشناختی پایین و تمایل زیاد به بزهکاری دارند و فرزندان والدین مستبد، افرادی با عزت نفس پایین، وابسته و مطیع 

 هستند. و تمایل به استعمال مواد مخدر در این کودکان بیشتر است. 

مطالعات انجام شده در کشور ما نتایجی کامالً متفاوت با گزارش های مطالعات غربی را گزارش  با وجود مطالعات مذکور، برخی

نموده اند؛ بطوریکه فرزندان ایرانی متعلق به خانواده های مستبد و قاطع از مهارت اجتماعی پایین تری برخوردار بوده اند و فرزندان 

مراه با محبت در خانواده شان جاری بوده است، بیشترین عزت نفس و والدین سهل گیر و حمایت گر که ارتباط صمیمانه و ه

موفقیت تحصیلی را داشته اند. این یافته های با یافته های حاصل از مطالعات غربی که در آنها ارتباط مثبتی میان قاطعیت والدین و 

 مهارت های اجتماعی فرزندان گزارش شده بود، در تعارض است. 

فرزندپروری قاطع، موثرترین شیوه برای تربیت فرزندان اجتماعی در آمریکا و سایر کشورهای غربی است به نظر می رسد سبک 

که فرهنگ غالب آنها فردگرایی است و حتی در مطالعات انجام شده در کشورهای شرقی دارای فرهنگ جمع گرا نظیر چین، نیز 

 به نتایج مطالعات کشورهای غربی در تعارض هستند. 

که رهبر فرزانه انقالب با بصیرت کامل و به درستی تبیین فرموده اند، ضروری است آموزش های سبک فرزند پروری در  همانگونه

ایرانی صورت گیرد. با توجه به اینکه فرهنگ ایرانی با فرهنگ فردگرای غربی و فرهنگ  -جامعه ایرانی براساس الگوهای اسالمی

ژگی های منحصر به فرد خود را دارد، ضروری است قبل از آموزش سبک های کامالً جمع گرای شرقی متفاوت بوده و وی

فرزندپروری به والدین، از نتایج تحقیقات جامعی که در رابطه با سبک تربیتی مناسب جامعه ایرانی انجام گرفته است برای 

ر مسائل فرهنگی ممکن است جامعه ما سیاستگذاری در حوزه های تربیتی استفاده شود. اتکای صرف به یافته های مطالعات غربی د

 را از آنچه در حوزه فرهنگ، اخالق، تربیت اسالمی و ایرانی در دست داریم غافل نموده و جامعه را به بیراهه بکشاند. 

در راستای عملیاتی سازی فرمایشات رهبر انقالب الزم است برخی راهکارها به دقت مورد توجه قرار گیرند. استخراج مهارت های 

زندگی اسالمی ایرانی براساس الگوهای اسالمی موجود و ایجاد مشوق هایی برای مشارکت مردم در دوره های آموزشی سبک 

زندگی، ورود نخبگان فرهنگی به بطن جامعه، نزدیک کردن آموزش ها به محل زندگی، تفریح و کسب و کار مردم و نیز تسهیل 

ختلف جامعه، می تواند آگاهی خانواده ها را ارتقا بخشد. همچنین برنامه ریزی دریافت خدمات مشاوره ای مرتبط برای اقشار م

جهت افزایش پایبندی زوجین به کانون خانواده، کاهش درخواست طالق، کاهش روند طالق و در نتیجه کاهش فرزندان طالق 

تعریف دقیق نقش نهادهای  می تواند باعث افزایش کیفیت جمعیت گردد. از سوی دیگر، مشارکت دستگاه های فرهنگی و

 مختلف در مسئله  آموزش خانواده ها، حایز اهمیت می باشد. 

در پایان الزم به ذکر است که در تعریف جامع سالمتی، سالمت جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی، مدنظر می باشد و نهادهای 

رت رفاه و تامین اجتماعی وظیفه دارند که عالوه تامین کننده سالمت جامعه نظیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزا

بر تامین سالمت جسمی مردم، برای ارتقای سالمت روانی، معنوی و اجتماعی نیز برنامه ریزی نموده و خدمات پیشگیری، مشاوره 

بهداشتی درمانی، به ای و درمانی مناسب را برای جامعه تامین نمایند. به نظر می رسد راه اندازی مشاوره حین ازدواج در مراکز 

تنهایی کافی نبوده و الزم است افراد مجرد در دوران قبل از ازدواج و افراد متاهل در دوران بعد از ازدواج نیز تحت پوشش 

 مشاورین شایسته باشند تا در زمان بروز هر مسئله روانی و اجتماعی، به درمان مناسب دسترسی داشته باشند. 

اوره خانواده از مداخالت بسیار ارزشمند و البته دشوار می باشد. ارزشمندی آن به خاطر حفظ ورود بخش سالمت به حوزه مش

کانون خانواده است. بطوریکه اعضای خانواده می دانند به محض برخورد با مشکل در روابط خانوادگی، مشاور امینی در دسترس 
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مایی الزم را ارائه دهد؛ لذا افراد با شناسایی به موقع مسئله و راهکار دارند که شناخت مناسبی از خانواده آنان داشته و می تواند راهن

مواجهه با آن، می توانند از گسترده شدن مشکالت و یا ورود افراد غیرمتخصص به حریم خصوصی خانواده، جلوگیری نمایند. 

قه داشته باشند و از اینکه وقت خود نتیجه چنین رویکردی، افزایش صمیمیت است که سبب می شود افراد به خانواده های خود عال

 را همراه خانواده صرف کنند، لذت ببرند.

از سوی دیگر، دشواری اجرای این مداخالت به دلیل ورود به خصوصی ترین حیطه زندگی مردم می باشد. قبل از هرگونه اقدامی 

خانواده ایجاد نمود، از چه راه هایی اقدام شود که باید سواالتی از این قبیل که چگونه می توان مقبولیت عمومی برای مشاوره های 

جامعه اعتماد کند، چه کسانی و با چه توانایی هایی می توانند به خانواده ها مشاوره ارائه نمایند، پاسخ داده شود. در این راستا به 

ه آموزش های الزم درمورد نظر می رسد استفاده از ظرفیت طرح پزشک خانواده می تواند مفید واقع شود با این پیش شرط ک

برنامه مشاوره خانواده به پزشک خانواده و کلیه اعضای تیم سالمت ارائه شود. از طرفی، گروه هدف اصلی این سیاست خانواده 

نفر جمعیت هستند که دسترسی مناسبی به خدمات مشاوره خانواده ندارند؛  ۲۵۵۵۵های ساکن در مناطق روستایی و شهرهای زیر 

لی است که به دلیل تعامالت گسترده مردم در شهرهای کوچک و حساسیت خانواده ها به حفظ حریم خصوصی، این در حا

رعایت اصل محرمانگی اطالعات خانواده ها در مراکز بهداشتی درمانی و جلب اعتماد آنها برای طرح مسائل خود، نیازمند آموزش 

 ازمانی حامی برنامه، می باشد. گسترده کلیه اعضای تیم سالمت و ایجاد نگرش و فرهنگ س
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های پزشکی در جهت  توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت. 4 ادامه بند

 .سالمت باروری و فرزندآوری

 

بهداشتی درمانی به و مراقبت های  خدمات اجتماعی، تأمین نظام های تقویت و مقام معظم رهبری در این بند از سیاست ها به توسعه

 فرزندآوری اشاره نموده اند.  و باروری عنوان زیر ساخت های تامین سالمت جامعه با تاکید بر سالمت

نقش مادران و سالمت آنان به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر در اعتالی سالمت جامعه انکار ناپذیر است. بر این اساس سالمت 

. به نحوی که یکی از اهداف توسعه هزاره به موضوع بهبود سالمت مادران و کاهش سه باروری نیز اهمیت ویژه ای می یابد

 اختصاص یافته است. ۲۵1۰چهارمی میزان مرگ مادران در یک دوره بیست و پنج ساله تا سال  

 می گرفته نظر در بهداشتی شاخص مهم یک و جامعه بهداشتی اصلی مباحث از بارداری یکی دوران در بهداشتی های مراقبت ارائه

 مرگ یا و مرده و وزن کم نوزادان تولد نظیر زایمان محصول خطرات کاهش و تعیین برای مهم ابزاری ها مراقبت این ارائه. شود

 انداختن خطر به بدون سالم نوزادی دوران، تولد این های مراقبت ارائه از اصلی هدف. باشد می زندگی اول سال طول در کودک

 . باشد می مادر سالمت

 بهترین دوران این های دهد، مراقبت می افزایش را مادران روانی و جسمانی و مشکالت بهداشتی نیازهای بارداری، که آنجا از

 ناتال، پره های مراقبت ارائه که شده پذیرفته باشد و امروزه می سالم نوزاد آوردن دنیا به و مادر تندرستی حفظ برای ضمانت

 باشد.  مادران و نوزادان می عوارض و میر و مرگ کاهش برای ای مداخله گونه هر از تر صرفه به مقرون

 سال ۶ زیر کودک مراقبت و زایمان از پس زایمان، بارداری، دوران در مادر مراقبت از قبیل فعالیت هایی کودک و مادر مراقبتهای

تامین شده است. این مراقبت ها به نحوی  ما کشور تمام مناطق مراقبت ها در این میشود که در حال حاضر پوشش کامل شامل را

توسط پرسنل بهداشتی درمانی معاینه شده و شاخص های سالمتی آنها مورد  بارداری دوره ه می شوند که کلیه زنان در طولئارا

این افراد مراقبت های ارزیابی قرار می گیرند. درصورتی که این مراقبت ها مادر یا جنینی را در معرض خطر ارزیابی نمایند، به 

 ه می گردد. ئویژه ای توسط پرسنل متخصص و یا فوق تخصص ارا

های آغازین انقالب اسالمی، با استقرار نظام ارائه مراقبت های بهداشتی اولیه رنگ ارائه خدمات بهداشتی درمانی که همزمان با سال

اخص های بهداشتی کشور همراه بوده است. میزان مرگ تازه ای به خود گرفت، با پیشرفت های قابل مالحظه ای در روند ش

طبق استانداردهای کشوری برنامه رسیده است.  ۲۵13در سال  ۲3به  199۵مورد در هر صدهزار تولد زنده در سال  3،مادران، از 

 مادران کلیه .است دهش گرفته نظر در حاملگی ها تمام در بارداری هر برای نوبت ۶ حداقل دوران بارداری سالمت مادران، مراقبت

 خانم های تمام در بارداری دوران کنند، آزمایشهای دریافت کزاز به نوزادان ابتال از جلوگیری برای کزاز نوبت واکسن ۰ باید

 روز ۱۵ تا 1۵ شود و مراقبت ویژه تا مدت انجام( پزشک یا ماما)  دیده دوره فرد توسط باید زایمان ها شود، تمام انجام باید باردار

  .گیرد انجام باید ها زایمان تمامی در زایمان از پس اول

 مراقبتها این به محروم، و مناطق روستاها مردم، بویژه در تقریبا کلیه حاضر حال در شده، انجام های فعالیت به توجه با خوشبختانه

به شدت کاهش یافته است. در  زایمان و عوارض بارداری و مادران و کودکان میر و مرگ که طوری به دسترسی پیدا کرده اند؛
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و با اجرای برنامه پزشک خانواده، استانداردهای برنامه مراقبت مادران و کودکان ارتقاء یافته و به پزشک خانواده و تیم  13،۱سال 

آنها به  سالمت واگذار گردید؛ بطوریکه پزشک خانواده مسئول ارائه خدمات با کیفیت به مادران و کودکان تحت پوشش، ارجاع

 سطوح باالتر جهت دریافت خدمات تخصصی و پیگیری مراقبت ها پس از ارجاع را برعهده دارد. 

 از را خود جان زایمان، و بارداری عوارض علت به باردار زن هزار ۰3۶ دنیا، در ۲۵۵۰ سال در جهانی، بهداشت سازمان آمار طبق

مادران در  میر و مرگ میزان ایران در آمار، بنابر این. اند بوده ایران از نفر 19۵۵و آسیا از نفر هزار ۲۱1تعداد این از اند؛ داده دست

زنده، بوده است. با  تولد 1۵۵۵۵۵در ۱۱ ترکیه در میزان که همین حالی است در این و بوده زنده تولد 1۵۵۵۵۵در 1۱۵، 13،۶سال

نفر رسیده است.  ۲۵.3به ، این میزان 139۲سال در اقدامات گسترده ای که در راستای ارتقای سالمت مادران انجام گرفته است، 

 رسیده است.  139۲در سال  ،1۵.۶ به 13،۶در سال  نوزاد در هر هزار تولد زنده 1۱.۱۶ از همچنین میزان مرگ نوزادان

سالمت روندی نامحدود است و ضروری است که بصورت مداوم استانداردهای سطح باالتری برای آن وضع و  با این حال ارتقاء

ه مراقبت های بارداری در روستاها ئبرنامه های مترقی برای دستیابی به الزامات این استانداردها، تدوین و اجرا گردد. با وجودیکه ارا

با نظارت دقیق پزشکان خانواده صورت می گیرد، وضعیت این مراقبت ها در  نفر جمعیت بصورت فعال و ۲۵۵۵۵و شهرهای زیر 

شهرهای بزرگ و حاشیه شهرها، چندان مطلوب نمی باشد. در روستاها، درصورتی که فردی برای دریافت مراقبت ها به مرکز 

هت دریافت مراقبت می باشد؛ در بهداشت یا خانه بهداشت مراجعه ننماید، بهورز موظف به پیگیری سالمت فرد و فراخوان او ج

ه این مراقبت ها بصورت فعاالنه میسر نباشد و ئباعث شده است که امکان اراو حواشی آنها حالیکه گستردگی جمعیت در شهرها 

 تنها درصورتی که افراد به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه نمایند، می توانند از خدمات بهره مند شوند. 

میر مادران ناشی از عوارض بارداری و زایمان حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از این مرگ ها  بررسی آمارهای مرگ و

گسترش مراقبت ها در حواشی شهرها، اتخاذ رویکردهای نوین بازاریابی در این راستا، در میان زنان ساکن شهرها رخ داده است. 

ی شهری و دعوت از آنان برای دریافت مراقبت های منظم در کنار اجتماعی برای معرفی خدمات مراکز بهداشتی به خانواده ها

 د. نمناسبی برای ارتقای سالمت زنان این مناطق می باش های ارتقای کیفیت خدمات، استراتژی

تحقق سالمت جامعه بدون همکاری سازمان های متولی امکان پذیر نمی باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید 

را در زمینه از طریق تامین زیر ساخت های توسعه خدمات بهداشتی و درمانی، تامین نیروی انسانی مجرب، متخصص و نقش خود 

کارآمد، آموزش موضوعات مرتبط با سالمت، ارتقاء کیفیت خدمات درمانی، برنامه ریزی و اجرای مداخالت موثر برای 

بیشتر جمعیت و رفع سایر موانع فرزنداوری و فرزندپروری با سایر نهادهای پیشگیری از بیماری ها، ایفا نماید و برای تامین رفاه 

 ول مذاکره نموده و حمایت و همکاری آنها را جلب نماید. ئمس

، تنظیم سیاست هایی در رابطه با توسعه و تقویت نظام تامین اجتماعی در کنار تنظیم سیاست هایی برای ارتقای سالمت باروری

کشورمان، از جامعه زنان  توجه به اینکه بخشی .نیز ضرورت داردجهت رفع موانع فرزندآوری برای بخش بزرگی از زنان جامعه 

الزم است  به نظر می آید ،انندبرای فرزند آوری می دضرورت حفظ موقعیت شغلی و درآمد خود را عامل اصلی عدم تمایل خود 

قوانین و تسهیالتی جهت حمایت از فرزندآوری زنان شاغل تصویب و با عزم جدی، اجرا گردند. نظارت بر حسن اجرای قوانین 

مربوط به مرخصی های زایمان، ساعات شیردهی، ایجاد تسهیالت مهدکودک نزدیک به محل کار زنان و پرداخت کمک هزینه 

 به خانواده های نیازمند، تنها برخی از اقدامات ضروری است که باید در دستور کار قانونگذاران قرارگیرد. های فرزندپروری
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پوشش بیمه ای اقشار آسیب پذیر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز در راستای تقویت نظام تامین اجتماعی می تواند از طریق 

بیمه ای، در نظر گرفتن تسهیالت برای زوج های جوان و  پوشش بسته های گسترش چتر خدمات تحتزنان و کودکان،  خصوصاً

نیز خانواده هایی که به تازگی دارای فرزند شده اند، در نظر گرفتن تسهیالت بیمه درمانی برای مادران باردار، نوزادان و کودکان، 

مشوق های فرزندآوری  ی سالمت جامعه بردارد.حمایت از مادران شاغل در دوران بارداری و شیردهی گامی مهم در راستای اعتال

 دسته کلی تقسیم بندی نمود: ۱را می توان در 

دسته اول پاداش های نقدی و یارانه هایی که می تواند به طور مستقیم در جهت تامین بخشی از هزینه های نگهداری  -

 کودکان و هزینه های آموزش و پرورش باشد. 

زاتی همچون تسهیالت مسکن، تخفیف دوره سربازی، تخفیف مالیاتی و مواردی از این دسته دیگر می تواند شامل امتیا -

 دست باشد. 

های تحصیلی آنها بر باروری، دسته سوم شامل های اجتماعی و شغلی زنان و نیز پیشرفتبا توجه به تاثیر قابل توجه نقش -

-افزایش نرخ رشد جمعیت را ایجاد می فرصت هایی هستند که از طریق مساعد نمودن شرایط برای مادران شاغلسیاست

ها، حمایت از مادران در دوران شیردهی و باروری، این قوانین می توانند شامل تخصیص مرخصی زایمان به زوج کنند.

برقراری و استقرار مهدکودک های استاندارد در نزدیکی محل کار و نیز توسعه زیرساخت ها به منظور گسترش دور 

 ات مختلف باشد. کاری در ادار

دسته آخر شامل آن دسته از سیاست هایی است که به صورت غیر مستقیم می تواند موجبات فرزند آوری را فراهم  -

مساعد نمودن شرایط اشتغال آورد. یکی از موانع بسیار مهم در جهت افزایش باروری می تواند  تعویق ازدواج باشد؛ 

مواردی هستند که می توانند با تاثیر بر تسهیل ازدواج به صورت غیر مستقیم  جوانان، تهیه مسکن ارزان، امنیت شغلی از

  بر ازدیاد باروری تاثیر گذارند.

از طرفی مشکالت اقتصادی نیز می توانند از موانع مهم بر سر راه زوج های جوان برای افزایش موالید باشد. بنابراین 

لی مناسب می تواند از نکات کلیدی موثر بر افزایش نرخ سرمایه گذاری در بخش اشتغال و تامین فرصت های شغ

بهبود شرایط بازار کار و کاهش آمار  وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می تواند از طریقباروری باشد. در این زمینه 

 بیکاری، شرایط مناسب برای جوانان در راستای تشکیل خانواده و فرزندآوری را فراهم آورد.

در پایان متذکر می شود که همانگونه که از تعریف سالمت مشخص است، سالمت پدیده ای چند بعدی است. در راستای حساس 

سازی، اطالع رسانی و تامین خدمات مرتبط نمی توان تنها یک سازمان مجزا را مسئول دانست. در این شرایط الزم است که همه 

همکاری های بین بخشی اقدامات موثر به کار برند که بتوان جامعه اسالمی را به سوی  سازمان ها و ارگان ها با تاکید بر توسعه

اهداف واالی انسانی و از جمله سالمت سوق دهند. در این اثنا فرهنگ به عنوان بستری مناسب برای نهادینه سازی آموزه های 

هدف اقتصاد و فرهنگ با مدیریت جهادی و عزم ملی الزم سالمتی می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد. در سالی که آراسته است به 

 است بیش از پیش بر اهمیت عنصر فرهنگ در ارتقا سالمت تاکید نمود. 
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های اجتماعی، بویژه اعتیاد،  ارتقاء امید به زندگی، تأمین سالمت و تغذیه سالم جمعیّت و پیشگیری از آسیب. 6

 .اه های زیست محیطی و بیماری سوانح، آلودگی

 

ترین ابعاد زندگی بشر و شرط اساسی برای ایفای نقش های اجتماعی است. جامعه ای می تواند روز به روز سالمت، یکی از مهم

به درجات اعالی رشد و کمال ارتقا یابد که همواره از سطح سالمت مناسب برخوردار باشد. حکومت ها، همواره به مقوله سالمت 

جامعه توجه نموده اند. در ایران نیز سال هاست که شعار انسان سالم محور  به عنوان یکی از اجزا مهم و کلیدی در راستای اعتالی

توسعه سرلوحه بسیاری از امور جاری کشور قرار گرفته است. سازمان بهداشت جهانی سالمت را چنین تعریف نموده است؛ 

نقص عضو. همانگونه که از این سالمت عبارت است از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری و نداشتن 

 تعریف پیداست، سالمت مقوله ای چند بعدی است و تنها شامل سالمت جسم نمی شود. 

مقام معظم رهبری در این بند از سیاست ها اهمیت سالمت و پیشگیری از بیماری ها را بیش از پیش مورد تاکید قرار داده اند. به 

کیفیت جامعه همزمان با افزایش کمی آن است. ارتقا امید زندگی، تامین سالمت همه نظر می رسد هدف واالتر تاکید بر اهمیت 

جانبه از طریق تغذیه سالم، پیشگیری از بیماری ها، سوانح و حوادث، ارتقا سالمت زیست محیطی و نیز ارتقا سالمت اجتماعی از 

بند هستند. در این وادی تک تک افراد جامعه، هدف طریق پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد، اهداف جزئی این 

اصلی و در واقع ذینفعان تحقق این اهداف هستند. در رابطه با هر یک از اجزا این هدف می توان به برخی از اقدامات ذیل به عنوان 

 راهکاری پیشنهادی اشاره نمود. 

 

 ارتقا امید زندگی

از میزان های مرگ و میر جاری هر کشوری است، یکی از کلیدی ترین راه های  از آنجایی که امیدزندگی به صورت مستقیم متاثر

ارتقا آن کاهش سطح کلی مرگ و میر می باشد. ایران یکی از کشورهایی است که به لطف و عنایت خداوند متعال و تالش 

ی در جهت کاهش مرگ و مستمر همه دست اندرکاران عرصه سالمت و سیاستگذاری پیشرفت های چشم گیر و قابل مالحظه ا

 ۲۵11در سال 1۱به  199۵در هر هزار تولد زنده در سال  ،۲میر نوزادان، کودکان و مادران داشته است. میزان مرگ نوزادان از 

در سال  ۲1به  199۵در هر هزار تولد زنده در سال  ،۱درصد از  ۰۰رسیده است. میزان مرگ شیرخواران زیر یکسال نیز با کاهشی 

در در هر هزار تولد زنده در  ۶1درصد کاهش یافته و از  ۶۵سال نیز حدود  ۰ده است. همچنین میزان مرگ کودکان زیر رسی ۲۵11

 .رسیده است ۲۵11در سال  ۲۰و  ۲۵۵۵در سال  ۱۱به  199۵سال 

روموزمی رخ می درصد از موارد مرگ شیرخواران، به دلیل ناهنجاری های مادرزادی و ک 31با عنایت به این موضوع که حدود  

دهد، به نظر می رسد توجه بیشتر به اقدامات متمرکز بر کاهش مواجهه با عوامل خطر اینگونه ناهنجاری ها می تواند تاحد زیادی به 

. این اقدامات می تواند شامل کنترل دقیق اختالالت متابولیک در زنان مبتال به (1۶)کاهش مرگ و میر شیرخواران کمک نماید 

دیابت، افزودن ید به آب در جهت پیشگیری از کرتینیسم، استفاده ار فوالت تکمیلی به منظور پیشگیری از بروز نقایص لوله 

ان بارداری، افزایش آگاهی مادران در زمینه عصبی، واکسیناسیون سرخجه، پیشگیری از ابتال به هرگونه بیماری عفونی در دور

خودداری از انجام هرگونه رادیوگرافی غیر ضروری، مصرف الکل، سیگار و داروهای غیرضروری، همچنین ارتقا آگاهی مردم 
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جده سال و جامعه در رابطه با لزوم انجام مشاوره ژنیتیکی در موارد ازدواج فامیلی و بارداری هایی که در فاصله سنی کمتر از هی

 سال رخ می دهد.  3۰باالی 

درصد از موارد  ۱۵/،در مورد پیشگیری از مرگ و میر کودکان زیر پنج سال الزم است اشاره شود که بر اساس شواهد موجود 

مرگ ثبت شده در این گروه سنی به علت حوادث و سوانح غیرعمدی بوده است. بنابراین برنامه ریزی و اجرای اقدامات موثر 

 گیری از سوانح و حوادث در این گروه اهمیت می یابد.پیش

ساله، در مردان و زنان به ترتیب  ۶۵تا  1۰میزان مرگ و میر بزرگساالن  ۲۵11براساس اعالم سازمان بهداشت جهانی میزان در سال 

سال در سال  3،به  199۵درصدی نسبت به  ۲۲در هزار نفر جمعیت است. شاخص امید زندگی در بدو تولد با افزایش  ۰،و  1۰۱

سال رسیده است . الزم به ذکر است که امید زندگی در  ۰،سال و در زنان به  ۲،رسیده است. امیدزندگی در مردان به  ۲۵11

جمعیت روستایی ایران نیز به رقمی مشابه جمعیت کل ایران ارتقا یافته است. براساس نتایج حاصل از مطالعات انجام شده، در سال 

،سه 13،۰استان کشور ر سال  ۲9بوده است. براساس گزارش ثبت مرگ در  ۱،/۱و در زنان  1،/۰زندگی در مردان امید  ،۲۵۵

علت اول مرگ و میر در تمام گروه های سنی شامل سکته قلبی، سکته مغزی و حوادث مربوط به حمل و نقل بوده است. میزان 

 درصد هزار نفر جمعیت بوده است.  ۰9/۱۶و  ۶۲/۰۲، 1۵۰/،مرگ و میر ناشی از این سه علت به ترتیب 

براین اساس براساس شواهد فوق کاهش مرگ و میر در جمعیت تا حد زیادی متاثر از برنامه ها و مداخالت طراحی شده به منظور 

خطر  کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی، سکته مغزی و حوادث مربوط به حمل و نقل است. نظام مراقبت عوامل

با هدف نهایی تقلیل و محصور کردن اپیدمی بیماری های غیرواگیر به عنوان ابزاری ضروری در بیماری های غیر واگیر در ایران 

برای بهداشت عمومی مبتنی بر شواهد از طریق جمع آوری منظم و مستمر داده های الزم برای پایش و ارزشیابی مداخالت 

نظام بر رویکرد گام به گام استوار است که گام اول شامل پرسشگری، گام دوم شامل  بهداشت عمومی طراحی شده است. این

پرسشگری همراه با سنجش جسمی و در گام سوم عالوه بر پرسشگری و سنجش جسمی شامل سنجش های آزمایشگاهی نیز می 

 باشد. 

درصد  1۵درصد مردان و  ۲۵جام شده است، ان ۲۵۵9طبق نتایج حاصل از گزارش دور پنجم بررسی عوامل خطر در ایران که سال 

درصد نیز دارای سطح فعالیت پائین بوده اند. ده درصد مردان و  ۱۵زنان به صورت روزانه سیگار مصرف می کردند و حدود 

د از درص 1۶بوده اند. همچنین حدود  3درصد از مردان و نیمی از زنان نیز دارای اضافه وزن ۱۵و  حدود   ۲بییست درصد زنان چاق

متوسط تعداد سروینگ های میوه و سبزی مصرفی در روز در جمعیت ایرانی به مبتال بوده اند. ۱جمعیت نیز به عارضه پرفشاری خون

 سروینگ میوه و سبزی مصرف می کردند.   ۱درصد از جمعیت جمعاً روزانه بیش از  1۲بوده و تنها حدود  ۱۰/1، 3۲/1ترتیب 

یشتر در راستای اجرای مداخالت موثر به منظور کاهش بار عوامل خطر بیماری های واگیر در ایران نتایج فوق موکد برنامه ریزی ب

هستند. ارتقا آگاهی عموم جامعه در رابطه با اصالح سبک زندگی سالم الزم و ضروری به نظر می رسد. افزایش آگاهی و حساس 

حرکی، رژیم غذایی پرچرب و کم فیبر و دوری از دخانیات می سازی جامعه در رابطه با پیشگیری از چاقی، پرفشاری خون، بی ت

تواند مثمر ثمر واقع گردد. گنجاندن برنامه های ورزشی مستمر در برنامه کاری کارمندان ادارات، برگزاری همایش های سراسری 

                                                           
۲BMI ≥ 31 kg/m

2
 

3 BMI ≥ 25 kg/m
2
 

۱ SBP ≥ 141 and/or DBP ≥ 91 mmHg 
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ه ها و سالن های ورزشی پیاده روی با فواصل زمانی کوتاه و براساس برنامه های مشخص، تخصیص ساعاتی از زمان کار ورزشگا

به مردم عادی جامعه به صورت رایگان ضمن اطالع رسانی گسترده در این زمینه، تهیه برنامه های آموزشی گسترده در رابطه با 

محدود نمودن مصرف نمک، چربی و فست فود و نشان دادن این برنامه ها از طریق رسانه های ارتباط جمعی، کاهش قیمت میوه و 

د نمودن و یا حذف کامل دسترسی به اسنک های ناسالم و جایگزین نمودن آن ها با میوه های فصل و یا میوه های سبزی، محدو

خشک در مدارس، تقویت برنامه توزیع شیر در مدارس و نظارت در اجرای صحیح آن و بسیاری از فعالیت های غربالگری شامل 

ابت در شهرها عالوه بر روستاها، حساس سازی جامعه در رابطه با کنترل تقویت اجرای برنامه های غربالگری پرفشاری خون و دی

 منظم فشارخون، چربی خون و وزن همه از راهکارهای پیشنهادی به منظور کاهش شیوع عوامل خطر بیماری های غیرواگیر هستند. 

 

 تامین تغذیه سالم

تغذیه به عنوان یکی از اجزاء اساسی سالمت محسوب می شود. بیش از یک سوم موارد مرگ کودکان در دنیا به دلیل سوءتغذیه 

رخ می دهد، هر چند که در موارد نادری ممکن است به عنوان علت مرگ نامی از آن برده شود. بنابراین سرمایه گذاری دولت ها 

 ۰۶ت جز اولویت های اصلی محسوب گردد. براسا س اعالم سازمان بهداشت جهانی بیش از در زمینه تامین تغذیه سالم می بایس

میلیون کودک نیز مبتال به کوتاه قدی تغذیه ای هستند. که به ترتیب  1،3میلیون از کودکان جهان از الغری رنج می برند و حدود 

 . میلیون این کودکان در منطقه خاور میانه زندگی می کنند ،۶/1و  ۰/۶

است که البته در  ۱/،و  ۲/۰براساس شواهد موجود در ایران، شیوع الغری و کوتاه قدی تغذیه ای در کودکان ایرانی به ترتیب 

درصد بوده است. به نظر می رسد که وضعیت ریز  ۶/،درصد و شیوع کوتاه قدی تغذیه ای  ۶کودکان روستایی شیوع الغری 

درصد جمعیت زنان باردار مبتال به کم خونی فقر آهن بوده اند.  3/11شد. براساس شواهد مغذی ها نیز در کشور چندان مطلوب نبا

درصد آنمی شدید داشته اند.  1/1درصد آنمی متوسط و  3درصد آنمی خفیف،  9/1۵ساله نیز ،  1۲-،از  طرفی در بین کودکان 

بوده اند. البته این مشکالت در گروه های سنی دیگر ساله نیز مبتال به کمبود روی  11تا  9درصد کودکان  3۵همچنین در حدود 

 نیز مشاهده شده است. 

کودکان امروز نسل آینده ساز کشور هستند. شواهد موجود گواه شرایط مطلوب تغذیه آنان نیست. بنابراین به نظر می رسد به 

ود وضعیت تغذیه ای آحاد مردم جامعه و از منظور اعتالی هرچه بیشتر سالمت جامعه الزم است برنامه های جامع در رابطه با بهب

جمله مادران باردار و کودکان طراحی و اجرا گردد. برای تحقق این اهداف نیز می توان به آموزش خصوصا از دوران کودکی 

پرداخت. تدوین کتب آموزشی مرتبط، گنجاندن مطالب مرتبط در کتب آموزشی مدارس با تاکید بر سبک زندگی سالم و لزوم 

ری مواد غذایی فاقد ارزش غذایی در این زمینه راهگشا باشند. اطالع رسانی گسترده به مادران در رابطه با اهمیت مصرف مکمل دو

های غذایی الزم و ضروری است. همچنین الزم است که در زمینه تغذیه کودکان و نحوه شروع تغذیه تکمیلی و نیز اهمیت 

های الزم داده شود. از طرفی دولت می بایست تسهیالتی به منظورپشتیبانی از مصرف مکمل های غذایی در کودکان آموزش 

 توزیع سبد غذایی رایگان خصوصا در خانواده های دارای کودک زیر پنج سال و زنان باردار تخصیص دهد. 

حصوالت عرضه شده از  عالوه بر موارد فوق، با کنترل بیشتر بر رعایت استانداردهای غذایی می توان اطمینان حاصل نمود که م

کیفیت الزم برخوردار هستند. در این زمینه الزام صنایع غذایی برای درج بر چسب تغذیه ایی و آموزش افراد به منظور در نظر 
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گرفتن آنها در هنگام خرید، از موارد مورد تاکید است. در عرصه تولید نیز باید همواره آموزش به کشاورزان در زمینه استفاده بهینه 

 و صحیح از سموم و کودهای شیمیایی را سرلوحه کار قرار داد.

 پیشگیری از بیماری ها

سال، افزایش سهم  ۰درصدی میزان مرگ کودکان زیر  ۰۵، کاهش ۲۵3۵تا  ۲۵۵۶براساس برآورد های انجام شده بین سال های 

میلیون و افزایش  ۶/۰میلیون به  ،/۲ز ایدز از درصد، افزایش مرگ ناشی ا ۶9درصد به  ۰9مرگ ناشی از بیماری های غیرواگیر از 

در انتظار جامعه بشری خواهد بود. همچنین پیش بینی شده است که تا سال  میلیون 3/،میلیون به  ۰/۱مرگ ناشی از دخانیات از 

د مرگ باشند درصد از موار ،/9و  ۶/1۵، ۱/13وی به ترتیب مسئول آیسکته قلبی، بیماری های عروق مغزی و عفونت اچ ۲۵3۵

(۲،) . 

. براساس مطالعه بار (،1)سه علت اول مرگ  در ایران نیز شامل سکته قلبی، سکته مغزی و سوانح مربوط به حمل و نقل بوده است 

درصد نیز ناشی از بیماری  1۱درصد ناشی از سوانح و  ،۲درصد از بار بیماری ها ناشی از بیماری های غیرواگیر،  ،۰بیماری ها نیز 

 های واگیر بوده است. 

اکید بر دسته از در اپیدمیولوژی و کنترل بیماری هایی که اغلب در رده بیماری های غیرواگیر رده بندی می شوند، همواره ت

اثربخش در -خصوصیات و ویژگی ها به عنوان عوامل خطر احتمالی در ایجاد بیماری ها است. پوشش برنامه های غربالگری هزینه

برنامه های بیمه پایه، استقرار نظام جامع پایش و ارزیابی مستمر روند این بیماری ها در جامعه، ترویج و تاکید بر پژوهش های 

مینه شناسایی این عوامل خطر و نیز شناسایی راهکارهای موثر برای پیشگیری از این بیمارها پیشنهاداتی هستند که در کاربردی در ز

سطح کالن می توانند راهگشا باشند. در زمینه پیشگیری کلی در این دسته از بیماری ها دو موضوع فعالیت فیزیکی و نیز تغذیه 

آموزش مناسب در زمینه ترویج سبک زندگی سالم، فعالیت فیزیکی و نیز اصالح رژیم سالم بیش از همه موارد اهمیت دارند. 

 غذایی می توانند موثر واقع شوند.

هرچند که در حال حاضر بیماری های غیرواگیر از اولویت های مهم بهداشتی کشور محسوب می شوند، نباید از اپیدمی عفونت 

وی هستند و پیش بینی آیدرصد بزرگساالن کشور آلوده به عفونت اچ 1۶/۵شده  وی غافل شد. براساس برآورد های انجامآیاچ

شده که ساالنه هفت هزار مورد جدید به موارد آلوده به این عفونت اضافه می گردد. متاسفانه مهمترین راه های انتقال آن نیز اعتیاد 

هی این عفونت با عفونت سل است. شواهد نشان می تزریقی و تماس جنسی محافظت نشده است. نکته بسیار حائز اهمیت، همرا

وی مشاهده شده است. همچنین در مطالعه ای که بر روی آیدرصد آلودگی همزمان با اچ ،/۶دهند در افراد مبتال به سل ریوی 

 صد بوده است.در ۱۶/،و  ۱/3وی و توبرکلوزیس به ترتیب آیافراد بی خانمان در تهران انجام شده است، شیوع آلودگی به اچ

ایدز بیماری عفونی است که پیشگیری و کنترل آن نیازمند مدیریت موثر و کارآمد و نیز آموزش همگانی می باشد. آموزش به 

عنوان رکن اساسی همه برنامه های ارتقا سالمت، خصوصا به اقشار جوان در زمینه ایدز، محیا نمودن شرایط الزم برای ازدواج 

برای کاهش انحرافات اخالقی، تاکید بیشتر بر پایبندی به اخالق و نیز آموزش مهارت های ارتباطی خصوصا  جوانان به عنوان راهی

از سنین نوجوانی و کودکی و نیز پرهیز از رفتارهای پرخطر اقداماتی هستند که می توانند تا حد زیادی بار ناشی از این پدیده شوم 

 را از دوش جامعه بردارند.
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 های اجتماعی با تاکید بر اعتیاد پیشگیری از آسیب

اعتیاد به مواد اپیوئیدی همواره یکی از مسائل عمده سالمت عمومی در سراسر جهان بوده است. براساس آخرین گزارش دفتر 

درصد برآورد شده  ۵/،تا  ۶/۵ساله بین  1۰-۶۱شیوع ساالنه مواد اپیوئیدی در جمعیت  ۰سازمان ملل متحد در مورد مواد و جرایم

درصد از دالی به خاطر سومصرف مواد بوده  9/۵درصد موارد مرگ و  ۱/۵است. براساس برآورد های سازمان جهانی بهداشت نیز 

 است.

در ایران اعتیاد به اپیوئیدها از دیرباز یکی از تهدید های عمده سالمت عمومی بوده است. دفتر سازمان ملل متحد در مورد مواد و 

ساله ایرانی برآورد نموده است.  1۰-۶۱درصد در جمعیت  ۲۶/۲، ۲۵1۵مواد اپیوئیدی را در سال  جرایم شیوع ساالنه مصرف

 نیز اعتیاد پنجمین علت بار بیماری ها در ایران بوده است.  13،۲براساس یافته های مطالعه بار بیماریها در سال 

ر خانواده آغاز نمود . آموزش مهارت های ارتباطی، در زمینه پیشگیری از اعتیاد بهتر است آموزش ها را از سنین کودکی و د

مهارت نه گفتن به عنوان یک مهارت اساسی می تواند در پیشگیری از این معضالت مثمر ثمر واقع گردند. محور های آموزش و 

آموزش والدین جهت  اطالع رسانی به جامعه می توانند شامل ارتقا آگاهی والدین در زمینه پیشگیری از گرایش فرزندان به اعتیاد،

برخورد صحیح با فرزندان و آموزش های موثر از طریق رسانه ها بر روی افزایش مهارت های حل مسئله برای کل اعضا خانواده، 

آگاه سازی از عوارض ماندگار و گذرای اعتیاد و استفاده از موارد مخدر، هشدار به جوانان در رابطه با عواقب استفاده از مواد 

باشد. از دیگر پیشنهاد ها در این زمینه می توان به استفاده از روش های نوین تر در آموزش جهت پیشگیری از مصرف  روانگردان

مواد از قبیل کلیپ های آموزشی قابل ارسال از طریق گوشی و استفاده از آموزش همساالن در مدارس اشاره نمود. از طرفی از 

ظور روشن نمودن مسیر راه پیشگیری از این معضالت، به انجام پژوهش های کاربردی پژوهشگران و محققان انتظار می رود به من

در زمینه شناسایی و کشف علل گرایش افراد به این آسیب ها و خصوصا اعتیاد مبادرت ورزند. یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی 

به سمت مواد مخدر شادی آور است. به همین دلیل توجه به مقوله سالمت روان است. امروزه خلق ناراحت بهانه ای برای گرایش 

پیشنهاد می شود ضمن پررنگ نمودن نقش جامعه شناسان و روان شناسان در پیشگیری از این معضالت، ارتقا سالمت روان به 

 عنوان یکی از استراتژی های موثر در این زمینه مد نظر قرار گیرد.

ات فراغت جوانان و نوجوانان، ایجاد فرصت های شغلی مناسب، حذف شغل های دولت می تواند از طریق برنامه ریزی برای اوق

کاذب، کنترل عرضه موارد مخدر خصوصا مواد مخدر سنتتیک، گسترش امکان تفریحات سالم نظیر تئاتر، موسیقی، جنگ های 

شی، سفالگری، موسیقی، هنر های شاد جوان پسند و نیز افزایش مراکز کم هزینه یا بدون هزینه برای آموزش های هنری نظیر نقا

 تجسمی و موارد بیشمار دیگر برای جوانان و افراد فاقد شغل گامی بسیار موثر در جهت پیشگیری از اعتیاد بردارد.

 

 پیشگیری از سوانح و حوادث

سوانح و حوادث به عنوان مهمترین علت مرگ گروه سنی فعال جامعه به عنوان یکی از چالش های اصلی سالمت جامعه بشری 

مطرح هستند. ساالنه جراحات ناشی از سوانحی همچون سوانح ترافیکی، غرق شدگی، مسمومیت، سقوط، سوختگی، خودکشی، 

 صدمه به میلیون های نفر دیگر در سراسر دنیا می شود. دیگرکشی و جنگ باعث مرگ بیش از پنج میلیون نفر و 

                                                           
۰ United Nations Office on Drug and Crime 
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تا  1۰در ایران سوانح مربوط به حمل و نقل در رتبه سوم علل مرگ قرار دارد و از طرفی اولین علت باربیماری ها را در گروه سنی 

دارد که به نظر می رسد، به  سال به خود اختصاص داده است. اما با این وجود شواهد امیدوار کننده ای در این زمینه وجود ۱۱

روند میزان مرگ ناشی از سوانح و حوادث ترافیکی را از سال  1نوعی حاکی از موفقیت در اجرای برنامه های جدید است. نمودار 

نشان می دهد. براساس نمودار فوق هرچند که نسبت وسیله نقلیه به جمعیت با شیب تند و قابل مالحظه ای از حدود  ۲۵1۵تا  ۲۵۵۱

رسیده است، میزان مرگ ناشی از حوادث ترافیکی با شیب مالیمی رو به کاهش نهاده است. با این وجود نیاز به  ۲۰1به  1۵۵

درصد  ۵،تشدید قوانین، خصوصا قوانین مربوط به بستند کمربند ایمنی الزامی است. شواهد موجود نشان می دهند که تنها حدود 

 و اتومبیل ها از کمربند ایمنی استفاده می کردند.درصد از سرنشینان جل ۱3رانندگان و 

 

 ((3۶)در ایران )منبع  ۲۵1۵تا  ۲۵۵۱: روند میزان مرگ ناشی از سوانح و حوادث ترافیکی را از سال 1نمودار

 

ی ، ارتقا در این زمینه ارتقا ایمنی ریلی، هوایی و جاده ای، ارتقا ایمنی وسایل نقلیه، ارتقا ایمنی ساختمانها و مکان های تجمع عموم

خدمات کمک رسانی و احیا در زمان رخداد حوادث و نیز آموزش اقدامات الزم در زمان رخداد حوادث به عموم مردم می تواند 

عالوه بر آن انجام تحقیات مبسوط بر روی علل تصادفات و بررسی نقش عوامل فرهنگی و ارزشی بر روی مفید واقع گردد.

و در نهایت گرفتن کمک از اساتید فن روانشناسی و رفتارهای منجر به تصادف از جمله نادیده گرفتن قوانین  توسط شهروندان 

 از دیگر راهکارهای پیشنهادی می باشند. جامعه شناسی جهت ارائه راه کار در خصوص حل مشکالت مربوطه

 

 ارتقا سالمت زیست محیطی

کشور ایران با اقلیمی گرم و خشک با تابستان های طوالنی گرم و خشک و زمستان های سرد و کوتاه در قسمت غرب قاره آسیا 

ش است. از طرفی شواهد موجود نشان مطالعات نشان داده اند که متوسط دمای ساالنه در بسیاری از نقاط در حال افزای قرار دارد.

. هرچند که ناهمگونی هایی نیز در در پیش گرفته استمی دهند که متوسط بارش ساالنه در اکثر نقاط کشور روندی رو به کاهش 
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 1این روند دیده می شود، به نحوی که در بعضی نقاط غرب کشور در حال افزایش و در نقاط شرق در حال کاهش است. شکل 

 در سطح کشور نشان می دهد. 139۲ریزش نزوالت جوی را در سال وضعیت 

 

 139۲در سال  ( متر میلی)  ها استان مراکز ساالنه بارندگی : مقدار۲ نمودار

میلیارد متر مکعب بوده است. ایران  3/93میلیارد متر مکعب بوده که سهم ایران  ۰۶3/39۵۲،، ۲۵1۲کل آب مصرفی جهان در سال 

بعد از هند، چین، ایاالت متحده، پاکستان و اندونزی ششمین کشور پرمصرف دنیا بوده است. البته الزم است تاکید شود که این 

 بخش های صنعیت، کشاورزی و خانگی است . آمار مربوط به کل آی مقرفی در 

یکی از دالیل عمده گرمایش زمین تخریب الیه ازن به واسطه گازهای گلخانه ای است. شواهدی موجود نشان می دهند که دمای 

را نشان می دهد.  انرژی بخش کل از ای گلخانه و آالینده گازهای انتشار روند سرانه ۲هوا در ایران نیز رو به افزایش است. نمودار 

نیز سهم منابع مختلف را از تولید آالینده های گلخانه ای نشان می دهند. همانطور که مالحظه می شود،  ،تا  ۱همچنین نمودار های 

همواره بخش حمل و نقل از منابع مهم تولید آالینده ها بوده است. هر چند که به اقتضای پیشرفت کشور در بخش صنعت و 

 دو بخش نیز حائز اهمیت شده اند.نیروگاهی، این 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

ک
را

ا
ل 
بی
رد

ا
یه 

وم
ر
ا

ن 
ها

صف
ا

 

ز
وا

اه
 

الم
ای

 

رد
نو

ج
ب

 

س
عبا

ر
ند

ب
 

ر
شه

بو
ند 

ج
ر
بی

 

ز
ری

تب
ن 

را
ته

 

اد
 آب

رم
خ

 

ت
ش
ر

ن 
دا
اه

ز
 

ن
جا

زن
ي 

ر
سا

ن 
نا
سم

ج 
ند

سن
 

رد
 ك

ر
شه

 

ز
را

شی
ن 

وی
ز
ق

 

 قم

ج
ر
ك

ن 
ما

ر
ك

 

اه
ش
مان

ر
ك

 

ن
گا

ر
گ

 

هد
ش
م

ن 
دا
هم

ج 
سو

یا
 

زد
ی

 



27 
 

 

 . 139۲تا  13۱۶انرژی کشور )کیلوگرم به ازای هر نفر( طی سال های  بخش کل از ای گلخانه و آالینده گازهای انتشار روند سرانه: 3 نمودار

 * مقیاس براساس تن به ازای هر نفر 

 

 
  9۵تا  13،9طی سال های  NOxمنابع مختلف در انتشار  روند سهم: ۱ نمودار
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  9۵تا  13،9طی سال های  SO۲منابع مختلف در انتشار  روند سهم: ۰نمودار

 

 

 9۵تا  13،9طی سال های  SOx: روند سهم منابع مختلف در انتشار ۶ نمودار
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 9۵تا  13،9طی سال های  CO۲: روند سهم منابع مختلف در انتشار ، نمودار

 

محیط زیست به عنوان یکی از سرمایه های مهم برای بقا آیندگان مطرح است. مسئولیت انسان ها در قبال محیط زیست نه فقط 

مربوط به امروز است بلکه شامل نسل های آینده نیز می شود. جمعیتی پایدار و پابرجاست که محیطی سالم برای زندگی در اختیار 

ضای آن ها از محیط بیشتر می شود. وجود آن بقا انسان ها با خطر جدی روبه رو خواهد بود. در داشته باشد. با پیشرفت جوامع تقا

این راستا برای حفظ این سرمایه ارزشمند آموزش صحیح به آحاد مردم و نیز فرهنگسازی در جامعه و تاکید بر اصالح الگوی 

راه کارهای کالن و هم راه کارهای اختصاصی می تواند مصرف در همه زمینه ها،  از محور های اصلی است. در این خصوص هم 

قابل کاربرد باشد. در مورد راه کار کالن استفاده از قوانینی جهت جلوگیری از واردات و استفاده از سوخت با کیفیت نامطلوب 

وصا زباله هایی که منجر به برای وسایل نقلیه، منع عبور و مرور وسایل آلوده کننده در داخل شهر ها ، منع سوزاندن زباله ها خص

تولید مواد مضر می شود نظیر الستیک ماشین در داخل شهر ها . از طرفی ترویج فرهنگ مصرف صحیح در راستای عدم تخریب 

بیش از حد منابع زیست محیطی، استفاده از راهکارهای ساده و در عین حال کار آفرین نظیر دریافت ورودی و در عوض تمیز نگه 

در محل های گردشگری طبیعی، در نظر گرفتن مجازات و اجرا کردن صحیح قوانین در جهت مقابله با تخریب  داشتن محیط

محیط زیست و ایجاد حساسیت و نشر امر به معروف در جامعه در موارد تخریب محیط زیست، تشویق به استفاده از وسایل نقلیه 

ن، حذف آالینده های محیطی و استفاده کمتر از سموم آفت کش در غیر بنزینی نظیر دو چرخه برای تمام افراد از جمله زنا

 کشاورزی پیشنهاد می شود. 

سازمان هایی که می توانند از طریق تامین منابع در جهت تحقق اهداف و راهکارهایی که تا کنون در مورد آن ها صحبت شد، 

 قاتیتحق علومخانه های وزارتی، رانندگ ویی راهنما سیپل اداره، مایصداوس، بهداشت وزارتتسهیلگر این امور باشند شامل 

 معدن صنعت،ی، شهرساز و راهیی، دارا وی اموراقتصاد، وپرورش آموزشی، جهادکشاورزی، اجتماع ورفاه کار تعاونی، وفنآور

بخیزداری ، سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، ادارات کل منابع طبیعی و آوجوانان ورزشی، وارشاداسالم فرهنگ، وتجارت

 ( هستند. NGOsتمام استان ها، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری، مراکز تحقیقاتی و سازمانهای غیر دولتی )
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به طور مختصر، وظایف این سازمان ها در قالب سرمایه گذاری در خدمات پیشگیری، سرمایه گذاری بر رسانه ملی به عنوان یک 

ین نیروی انسانی مجرب و متخصص برای آموزش، تامین و توسعه فضاهای سبز، توسعه کانال ارتباطی عمومی و فراگیر، تام

 ها و وسایل نقلیه می تواند تعریف شود. پژوهش های کاربردی، سرمایه گذاری تامین ایمنی جاده
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آنان در . فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط الزم برای تامین سالمت و نگهداری 7

خانواده و پیش بینی ساز و کار الزم برای بهره مندی از تجارب و توانمندی های سالمندان در عرصه های 

 مناسب

 

و خدای تو حکم فرموده که جز او هیچکس را نپرستید و در حق پدر و مادر، نیکی کنید و چنانکه هر دو یا یکی از آنها 

شما باشند مواظب باشید کلمه ای که رنجیده خاطر شوند مگویید و پیر و سالخورده شوند و موجب رنج و زحمت 

کمترین آزار به آنها مرسانید و با ایشان به اکرام و احترام، سخن گویید، و همیشه پر و بال تواضع و تکریم را با کمال 

 (۲۱و ۲3)سوره مبارکه اسراء آیه مهربانی نزدشان  بگستران و...

 

بیماری  همه گیرشناختی تغییرات از گذر از پس را سپری نموده و جمعیتی تغییرات گذار، حال در کشور یک عنوان به نیز ما کشور

نظر به روند سالمند شدن جمعیت، عالوه بر اهمیت توجه به افزایش . نماید آماده جمعیـت سالمند مدیریت برای را خود باید ها،

نیز نقش موثری در پویایی جمعیت خواهد داشت. بررسی نسبت جمعیت  برنامه ریزی جهت ارتقای سالمت سالمندان  نرخ باروری،

جمعیت ایران در سنین سالخوردگی قرار دارند اگر میزان باروری در ایران  ۶8سالمند حاکی از آن است که در حال حاضر حدود 

خواهد رسید. همچنین  ۲18 به 1۱3۵و در سال  1۱8جمعیت سالخورده ایران به حدود  1۱۲۵در سطح فعلی ثابت بماند در سال 

 میانه به 1۱۵۰ تا 13،۰ سالهای بین در فاصله کـه اسـت کـرده بینی پیش ایران سالمند جمعیت درباره گزارشی در متحد ملل سازمان

شود؛ لذا به نظر می رسد جهت افزایش نسبت جمعیت فعال، ضروری است عالوه بر اجرای  افزوده سال 1۵ کشور، جمعیت سنی

تسهیل گر و مشوق باروری، سیاستهایی نیز جهت ترویج سبک زندگی سالم و پیشگیری از بیماری های مزمن دوران  سیاستهای

 میانسالی و سالمندی، تدوین و اجرا گردد. 

باشد  سالمندی بعنوان یکی از دوران زندگی بشر مرحله ای مهم و اثرگذار در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی یک ملت می

است. اهمیت  و تبیین جایگاه سالمندان یکی از مهمترین عوامل در برنامه ریزیهای کشوری می باشد که متأسفانه مغفول مانده 

تکریم به سالمندان با توجه به آیه مطلع این نوشتار مشخص می گردد از جمله فرمان های ساحت پروردگار ازنظر تشریع و رهبری 

ادت در دو جهان، امر به احسان و خوشرفتاری فرزندان نسبت به پدران و مادران است چه بر حسب بشر به انتظام زندگی و سع

گفتار و رفتار و معاشرت و برآوردن حاجت و نیازهای آنان. و پس از ایمان به توحید و ارکان آن، احسان به پدر و مادر از سایر 

و پایه ارتباط جامعه و پیوستگی آنان بر آن استوار است و رابطه  وظایف دینی مقدم یادآوری شده ازنظر اینکه شالوده اجتماع

محبت و عالقه قلبی فرزند به پدر و مادر خود اساس اجتماع و افراد اجتماع است و بحکم خرد و نیز به حکم اسالم واجب است 

اصل و ریشه خود قطع ننماید. و از جمله  که فرزند در مقام ادای این چنین وظیفه ای کامالً برآید و هرگز رابطه محبت خود را با دو

محرمات و گناهان بزرگ عقوق والدین است و چنانچه فرزندان رابطه حقیقی و محبت و عالقه قلبی به پدران و مادران خود 

 نداشته و بکار نبرند اساس زندگی اجتماع را متزلزل نموده و چنانچه عمومیت بیابد رابطه اجتماع گسسته خواهد شد. 

م می شود مسأله احسان به پدر و مادر بعد از مسأله توحید خدا واجب ترین واجبات است همچنانکه مسأله عقوق بعد از شرک معلو

ورزیدن به خدا از بزرگترین گناهان کبیره است، و به همین جهت این مسأله را بعد از مسأله توحید و قبل از سایر احکام اسم برده و 

ن آیات متذکر شده، بلکه در موارد متعددی از کالم خود همین ترتیب را به کار بسته است. در سوره انعام این نکته را نه تنها در ای
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که شبیه به آیه موردبحث است مشخص شده است که رابطه عاطفی میان پدر و مادر از یک طرف و میان فرزندان ازطرف  1۰1آیه 

ری جامعه انسانی وابسطه به آنها است، و همین وسیله ایست طبیعی که زن دیگر از بزرگترین روابط اجتماعی است که قوام و استوا

 و شوهر را به حال اجتماع نگه داشته و نمی گذارد از هم جدا شوند.

در دین مبین اسالم، سالمندان از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند و این موضوع در احادیث شریف بزرگان دین بخصوص پیامبر 

 )ص( به روشنی قابل درک است به چند نمونه توجه کنیم:عظیم الشأن اسالم

 پیامبر اکرم)ص(: پیران را بزرگ و محترم دارید زیرا احترام به آنها به منزله احترام به مقام الهی است.

و به علت از حقوق ایشان این است که آنان را به خاطرپیری محترم داری »امام سجاد)ع( در رابطه به حقوق سالمندان فرموده اند: 

تقدم آنان در اسالم، ایشان را بزرگ بشناسی، به هنگام اختالف در مقابل آنان قرار نگیری و در پیشاپیش آنان راه نروی، به آنان 

 «نسبت نادانی ندهی و اگر مقام ترا نمی شناسند آن را تحمل کنی و به خاطر اسالم آنان را عزیز داری و...

کارافتادگی و از دست دادن توانمندی نیست. این دوره ، ویژگی های بالقوه ای دارد که می تواند دوره سالمندی تنها به معنای از 

به شکل سالمندی سالم و فعال جلوه گر شود . در این صورت، دوره سالمندی برای خانواده و جامعه سودمند است.شاید در بعضی 

ر صورتی که دوره سالمندی دوره خردمندی و با تجربگی و دوره انتقال جوامع، سالمندان را افرادی ناتوان یا حتی سر بار بدانند، د

تجارب زندگی به دیگران است.اما برای رسیدن به سالمندی فعال و سالم باید به بهداشت جسمی و روحی، مسائل اجتماعی، 

سالمندی، ناشی از شیوه  اقتصادی، فرهنگی و معنوی زندگی، توجه داشت . ازآنجا که بسیاری از بیماریها و مشکالت دوران

زندگی ناسالم و برخی بیماری های مزمن است، باید پایه و اساس سالمت سالمندان را با به بکارگیری روش های صحیح و ارتقای 

کیفیت زندگی پی ریزی کرد. درعین حال با ایجاد شرایط مناسب، می توان زمینه مشارکت سالمندان را در خانواده و جامعه فراهم 

 ساخت.

باتوجه به افزایش جمعیت سالمندان، از چند دهه پیش، توجه به سالخوردگان و بازنشستگان در سراسر جهان مد نظر قرار گرفته 

است و انتخاب روز جهانی سالمندان ) اول اکتبر ( نیز تالشی در راستای توجه به این امر است. مناسب است بدانید ایرانیان عهد 

ودند که برای ادای احترام و بزرگداشت و سپاسگزاری از سالخوردگان روز مشخصی را در سال تعیین باستان، از نخستین کسانی ب

 . سال قبل می رسد 3۵۵۵کردند که قدمت آن به 

 امروزه نیز شیوه رفتار ایرانیان با پیران و سالخوردگان ، از تعالیم مکتب متعالی اسالم تاثیر گرفته است . متاسفانه طی دهه های اخیر

با گسترش زندگی ماشینی، در برخی از جوامع پیشرفته، برخورد با سالمندان، نامناسب و ناهنجار است.در این گونه جوامع، وجود 

خانه  "سالمندان را در خانواده، مزاحم می پندارند و سعی دارند به نحوی آنان را از محیط خانه و روابط خانوادگی دور کنند و به 

اما برخالف آن، اسالم، سالمندان را بسیار محترم می شمرد و به آنان ارج می نهد. دین اسالم، افراد را به بفرستند .  "سالمندان 

 . رعایت حقوق و احترام سالمندان سفارش کرده و جامعه را به بهره گیری از دانش و اندوخته های تجربی آنان، ترغیب می کند

مَن عَرفَ فضلَ کبیر لِسنّه ِ فوَقره ُ آمنهُ اهلل تعالی مِن فزع ِ یوم القیامة » وده است : رسول خدا )ص( در اهمیت احترام به سالمندان فرم

را به خاطر سن و سالش بشناسد و او را مورد احترام قرار دهد، خدای متعال او را از  "بزرگ  "هرکس فضیلت و مقام یک  -« 

 هراس و نگرانی روز قیامت ایمن می دارد
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نواده کانونی مقدس و محترم بشمار می آید زیرا در پرتو خانواده ، بقای نسل تضمین می شود و خانواده، می از نگاه اسالم، خا 

تواند محل امنی برای آرامش انسان و بستری برای کمال او باشد.از این رو ، در آموزه های دینی بر پایداری و ماندگاری این 

در این خصوص، احترام گذاشتن به والدین و یاری رساندن به آنهاست . زیرا  کانون، سفارش فراوان شده است.از دستورات اسالم

 آنان در طول زندگی خود ، زحمات زیادی برای فرزندان کشیده اند . در قرآن کریم آمده است : 

ر زمین می گذارد و ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند، مادرش او را با ناراحتی حمل می کند و با نارحتی ب "

  ) 1۰) سوره احقاف آیه  "دوران حمل و از شیر باز گرفتنش سی ماه است ... 

شایسته است فرزندان و همه اعضای خانواده، بنا بر توصیه های قرآن کریم و پیشوایان دینی ، پیران و سالمندان را مورد تکریم قرار 

و ایمن کنند . قدرشناسی از سالمندان ، همان رفتار درست و محترمانه و شناخت دهند و محیط خانواده را در نگهداری از آنان، امن 

نیازهای روحی آنان است.بدیهی است از ضروری ترین نیازهای سالمندان، محبت و توجه به آنها است.هرقدر آنها از نظر مادی بی 

اسی از سالمندان، به صورت احترام و سخن گفتن از نیاز باشند، نمی توان نیاز آنها به محبت را نادیده گرفت.بطور مسلم، قدرشن

روی مهر و محبت ، مشاوره با آنان در امور مختلف ، برطرف ساختن مشکالت ایشان و نیز مقدم داشتن آنان بر خود، بروز می 

 کند.

کنار تکریم خانواده از سالمندان و ارج نهادن به آنها در محیط خانوادگی، ضروری است سالمندان در جامعه نیز مورد تکریم 

 جمعیت رشد سالمندی و و گردیده تغییراتی دستخوش کشور جمعیتی باوجودیکه هرمقرارگیرند و منزلت آنها حفظ شود. 

. اسـت نـشده تمرکـز جامعـه آسـیب پـذیر گروه یک عنوان به سالمندان ازهاینی روی بر است، هنوز افزایش به رو سالمندان

نیازهـای . میشود آن، تلقی ابعاد ترین پرچالش های سالمت و از مراقبت اهداف مهمترین از یکی سـالمت سالمندان ارتقـای

 آن جامعه اجتمــاعی فرهنگــی شــرایط جملــه از متعــددی از عوامــل و بـوده متفـاوت مختلـف جوامـع در سـالمندان مراقبتی

 .می پذیرد تأثیر

 بیمارسـتان در بـستری نیازهـای سـالمندان تـامین بـه توجـه اسـت، نـشده چنـدانی آن عنایـت بـه کـه اساسـی مـشکالت از یکی

 چنـد یا یک زندگی، طول در سالمندان از میکنند. بسیاری تجربه را آن مختلف درمانی مراکز در از سالمندان بـسیاری کـه اسـت

 در شرایطی آنها، سن از نظر صرف را افراد از بسیاری میتواند بـستری شدن و بیمـاری بـه ابتال. میشوند بستری بیمارستان بـار در

 زیرا میکند، پیدا بیشترینمـود  اسـت کمتـر شـدن بـستری بـا آنها سازش و کـه تطابق سـالمند افراد در امر این اما دهد قرار بحرانی

لذا عالوه بر توجه . است کمتر محـیط ناآشنا بـا تطـابق در آنـان داشته و ظرفیـت کمتری انرژی جسمی جوانتر، افراد به نسبت آنها

ت ه خدمت به جمعیئه مراقبت های پیشگیرانه منظم به سالمندان، ضروری است نظام درمانی نیز آمادگی کافی را برای ارائبه ارا

 سالمندان، فراهم نماید. 

 ناتوانی و بدن مختلف اندام های در کارکرد اخـتالل موجـب طبیعـی بـه طـور آن اجتمـاعی و زیستی فرایند و سالمندی عارضه

 اجتماعی بعد در نارسائی ها این تأثیر که می شود سالمند فرد نقـش اجتماعی ایفای و شخصی امور اداره و انجام در تدریجی

به . عوامـل دانست ایـن برآینـد میتوان را شخصی ارتباطات شبکه شدن محدود به طوریکه. بـارزتر می باشد سالمندان، زندگی

 پویا سالمندی باشـد؛ بلکه آنـان در( عمر طول)زندگی  امید افزایش فقط نباید سالمندان از حمایت همین سبب هدف برنامه های

 گیرد.  قرار توجه مورد باید نیز تکیفی سالمندی همراه با زندگی با یعنی
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دارند. همچنین اغلب  رابطه سالمندان کیفیـت زندگی بـا کارکردی عاطفی و مادی، اجتماعی، مطالعات نشان داده اند حمایت های

 با که باشد می زنـان سالمند از بـاالتر سـالمند مردان زندگی کیفیت نمرات مطالعات انجام شده در کشور ما نشان داده اند میانگین

 دوران در جامعه زنان به بیشتر میباشد؛ لذا توجه تبیین قابل جامعه تاحدودی در موجود اجتماعی و فرهنگی عوامل به توجه

 حمایت های مادی، خدماتی و اجتماعی بیشتر، باید در دستور کار سیاستگذاران قرارگیرد.  کردن سالمندی و فراهم

 حمایت از چـه سالمندان نمایـند و هـر جلـوگیری سـالمندان افسردگی از قبولی می توانندحد قابل  تا های اجتماعی حمایت

 و شبکه ها اهمیت به بتوان دارد. در این رابطه شاید آنها وجود افسردگی برای بیشتری احتمال باشند، برخوردار کمتری اجتماعی

 عـزت افـزایش بـرای عـاملی عنوان به فرهنگی ویا خیریهگروه همساالن، انجمن های مذهبی،  حضور در و اجتماعی ارتباطات

فرهنگی ویژه سالمندان در مناطق نزدیک به محل زندگی آنها  -همچنین تدارک تسهیالت تفریحی. نمـود اشـاره سـالمندان نفـس

 به های آنان فراهم آورد. توجهمی تواند زمینه را برای گسترش فعالیت های اجتماعی آنها و نیز استفاده جوانان از تجارب و دیدگاه 

 سرمایه کننده تولید و اقتـصادی قیمـت ارزان منابع از یکی عنوان به میتواند جامعه سالمند قشر اجتماعی در حمایتهای انواع

 .گیرد قرار توجه اجتماعی از جمعیت سالمندان، مورد

متعالی اسالم که مبتنی بر فطرت انسانی می باشد  باتوجه به مطالب مذکور ضروری است تا در این خصوص به سنت ها و فرهنگ

برگردیم و سالمندان را در جایگاهی که قرار دارند دیده و مورد عنایت قرار گیرند و از جوزدگی و موج های حاصل که بیشتر به 

ین متعالی اسالم و دلیل خودباختگی در مقابل فرهنگ بیگانگان است دوری کرده با قدرت، تدبیر امور خود را دردست گیریم. آئ

نوع عملکرد و الگوهای آن، آموزنده شیوه های ارزنده ای برای تکریم سالمندان می باشد. ازطرفی تجارب نشان داده است در 

جوامعی که این تعالیم موردعنایت و عمل قرار گرفته اند، منافع بسیار حاصل شده است. براساس ضوابط حیات اسالمی بهترین 

گی سالمندان خانه خود می باشد چراکه در آن رشد یافته، زندگی کرده و شاهد بزرگ شدن فرزندان خود بوده جایگاه ادامه زند

اند؛ برکت بودن سالمند و استفاده از تجربه پیامبرگونه یک صحبت و نظر تبلیغی نبوده و خالی از محتوای واقعی نیست بلکه 

ینه های بروز این عنایات الهی آماده گردد تا فرد، خانواده و جامعه از حضور واقعیتی عینی را مطرح می کند که بایستی شرایط و زم

 سالمندان سالم و صالح بهره الزم را برده و در جهت توسعه و تعالی قرار گیرد.
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های جمعیّتی در ابعاد کمّی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین  رصد مستمر سیاست. 34بند 

 .های جمعیّتی و توسعه انسانی انسانی و انجام پژوهش های بومی توسعه شاخص

 

مورد  و پیشرفت هر کشوری تأثیرگذار در امر توسعه اصلی و بسیار عنوان یک عامل به مطلوب آن در یک اجتماعرشد جمعیت و از دیرباز 

وجه به شرایط حاکم چه رویکردها و سیاست گرفته است. سوال اساسی در این ارتباط اینست که در هر مقطعی از زمان با تبحث و توجه قرار 

 گردد؛ به نحوی که حاصل آن حداکثر بهره وری  جامعه باشد.  اتخاذ د از سوی سیاستمدارانبای میهای جمعیتی 

در این بند سیاستهای ابالغی، مقام معظم رهبری به رصد مستمر سیاستهای جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی پرداخته و اهمیت ایجاد سازو کار 

های دقیق صورت گرفته و سناریوهای در این راستا الزم است که مدلسازیمناسب برای پایش مستمر جمعیت را خاطرنشان فرموده اند. 

ترین نرخ رشد جمعیت برای تولید نسل کمّی و کیفی چه عددی است. انجام این مهم از د تا بتوان با دقت تعیین نمود مطلوبمتفاوت ساخته شو

توان با درایت و مبتنی بر شواهد علمی و به دور از اتخاذ تصمیمات و سیاستهای افراطی و تفریطی غیرکارشناسی جلوگیری می نماید چراکه می

رشد جمعیت را تعیین و با سیاستهای مناسب جمعیتی به عدد مذکور نزدیک شد. در ادامه به برخی از جنبه های مهم  هیجانات، نرخ مناسب

 سیاستهای جمعیتی و روند آن در ایران اشاره شده است. 

 مفهوم سیاست گذاری جمعیتی 

پیشگیری، تاخیر یا در نظر گرفتن عدم تعادل بین  سیاستگذاری جمعیتی فعالیت های آشکار یا ضمنی است که توسط رهبران جوامع به منظور

تغییرات دموگرافیک از یک سو و اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر انجام می شود. هدف اصلی تدوین این سیاست ها، 

 و حقوق مردم است.انطباق اندازه جمعیت، رشد جمعیت، ترکیب و توزیع آن با واقعیت های اقتصادی با در نظر گرفتن نیاز ها 

 حدمطلوب و متناسب جمعیت 

جمعیت متناسب، جمعیتی است که به بهترین وجه،  شمندان مختلف بوده است.یجمعیت از دیرباز مورد توجه اندیا متناسب مطلوب  اندیشه حد

چند که آرمان همه مردم جهان  هر ؛ای یکسان نیستند ها برای هر جامعه این هدف سازد. های خاصی را ممکن می رسیدن به هدف یا هدف

طول عمر و ، قدرت، اشتغال همه افراد در سن کار، ازیاد و ثروت جامعه، ها رفاه و بهزیستی انسانتوانند شامل اهداف میاست. این  خوشبختی

ود که از همه منابع موجود به ور کلی باید تناسبی میان جمعیت و اقتصاد یک جامعه برقرار شباشند. به ط تعادل خانوادگی، و سالمتی بیشتر

 ،باشد اما با توجه به اینکه امکانات طبیعی و اقتصادی کشورها متفاوت می؛ عمل آید تا باالترین نتیجه حاصل گردده بهترین وجه استفاده ب

ا تعداد و توزیع خاص در شرایط امروز ب. همین طور اگر جمعیتی واهد بودمتفاوت خمتناسب جمعیت از کشوری به کشور دیگر  بنابراین حد

حد متناسب  این را نظریه پویایی آن متناسب تلقی شود، ممکن است در زمان و شرایط دیگر، متناسب نباشد و مستلزم تغییر و تطبیق گردد که

 کنند. تعریف میجمعیت 

ا طیف گسترده ای از موضوعات با شروع قرن بیست و یک نا همگنی چالش های جمعیتی در سراسر دنیا بیش از پیش رخ نموده و جهان ب

جمعیتی و چالش های اجتماعی رو به رو شده است. از یک سو کشوری همچون نیجر با رشد باالی جمعیت متاثر از فزونی میزان باروی و 

ت نیزکاهش مرگ و میر رو به روست و از سوی دیگر کشوری همچون روسیه، پیری جمعیت، کاهش حجم جمعیت و نیز گشتاور منفی جمعی

را تجربه می کند. چنانچه از شواهد پیداست، مسئله جمعیت و سیاست های مرتبط با آن امروزه دغدغه بسیاری از کشورهای دنیاست. بسیاری 

 از کشورها که با رشد باالی جمعیت روبه رو هستند، به دنبال سیاست های کنترلی و کشورهایی که با رشد پائین و منفی جمعیت مواجه هستند،

 تدوین سیاست های افزایش جمعیت می باشند.  در پی
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برنامه هایی به منظور کنترل رشد جمعیت اجرا شد. در پی اجرای این برنامه ها پس از یک دهه فعالیت میزان  13۱۰در ایران اولین بار در سال 

 ،3رسید. در این زمان با وجود اجرای یک دهه برنامه تنظیم خانواده میزان پوشش آن تنها  ۶در ابتدای برنامه به حدود  ،/،باروری عمومی از 

درصد بود. در سال های آغازین تشکیل نظام جمهوری اسالمی ایران سیاست جمعیت ایران در جهت موافق با افزایش جمعیت بود و مجدداً 

، به سبب شرایط اجتماعی و اقتصادی موجود، تصمیمات جدی برای اجرای ۶۵فرزند افزایش یافت. در دهه  ،میزان باروری کلی به حدود 

و در واقع یک سال پیش از  13۶۱اطالعات موجود نشان می دهد روند کاهش باروری در ایران از سال والید اتخاذ شد؛ سیاست های تحدید م

اتفاق بیفتد، آغاز شده و نرخ باروری کلی رو به کاهش گذاشته بود. لذا تمام تصمیماتی  13۶۰آن که سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

مورد توجه قرار گرفت و براساس  13۶۰هش میزان باروری کلی اتخاذ شد، پس از سرشماری سال که برای کاهش نرخ رشد جمعیت و کا

 بصورت رسمی آغاز گردید.  ،13۶مستندات موجود، برنامه تنظیم خانواده و تحدید جمعیت از اواخر سال 

بود دستیابی به اهداف تعیین شده برنامه را زودتر از با این حال شرایط اجتماعی کشور در سال های اجرای برنامه های تحدید موالید به گونه ای 

برسد، اما براساس  ۱به میزان باروری کلی  139۵که کشور در سال  در ابتدای برنامه مقرر شده بودزمان بندی مقرر محقق نمود؛ به گونه ای که 

 به سطح باروری جانشینی رسید.  13،9شواهد، کشور در سال 

کاهش نرخ باروری کلی و نیز کاهش میزان رشد ها سیاست بلکه این کاهش جمعیت نبوده ، ۶۵ست های دهه شایان ذکر است هدف از سیا

در نظر گرفته شده بود. فرزند  3 ،سقف تعداد فرزند برای خانواده ها را هدف گرفته بودند؛ بطوریکه در قانون تنظیم خانواده و جمعیتجمعیت 

ده کاهش جمعیت رخ نمی زند برای هر خانواده که آشکارا از حد جایگزینی باالتر است، هیچگاه پدیفر3تعداد  رعایت باباید توجه داشته که 

باید به دنبال عواملی گشت که سبب شد مردم بدون اینکه از کم و کیف چنین قاونی اطالع داشته باشند، خودخواسته تعداد فرزندان  داد اما

 را تجربه کرد. ۲.1اروری کلی کمتر از میزان بجمعیت خود را تا آن حد کاهش دادند که 

، منجر به طرح نظریات متفاوتی از سوی سیاستگذاران مختلف شده است روری ایران بعد از دو دهه فعالیتشیب قابل مالحظه روند کاهش با

جمعیت، حداقل در شرایط فعلی، صحیح نباشد و ادامه این روند ممکن است نرخ باروری کلی و میزان رشد که شاید ادامه سیاست کاهش 

میلیون نفر هجدهمین کشور پرجمعیت دنیاست ولی بر اساس آمار  ،،امروز ایران با جمعیتی بالغ بر کشور را با مخاطرات جدی روبرو نماید. 

 ۲۵فرزند جایگزین  ،1. این بدین معنی است که هم اکنون بوده است 1/،،باروری کلی  شاخصنرخ  139۵کز آمار ایران در سال رسمی مر

ناگفته نماند که چهار استان برخوردار کشور از جمله تهران، اصفهان، سمنان، تواند نگران کننده باشد. شوند که این امر مینفر والدین می

و همچنین براساس  ی در آنها به زیر سطح جایگزینی رسیدنرخ بارور 13،۰تا  13،3های هایی بودند که در فاصله سالوگیالن جزو اولین استان

 درصد از استان های کشور به باروری کمتر از حد جایگزینی رسیده اند.  ۰۵تقریبا  ،13،9نتایج پیمایش سالمت و جمعیت در سال 

یران محسوب می شود. تجربه جمعیت همراه با سطح باروری کمتر از سطح جایگزینی یکی از چالش های فعلی جمعیت ا رشد کاهشیروند 

کشورهای غربی نشان داده است که کشورهایی که به سبب تغییراتی همچون صنعتی شدن، رشد پائین را تجربه نموده اند با وجود اتخاذ 

ثر و اثر بخش سیاست های مشوق فرزند آوری در افزایش رشد جمعیت، موفقیت چندانی به دست نیاورده اند. بنابراین اگر به دنبال اقدامات مو

 هستیم باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که زمان مناسب اجرای مداخالت امروز است.  

 عوامل موثر بر روند نرخ رشد جمعیت ایران

 مذکور عواملسردسته . باشندولد در ایران مرتبط میو  کاهش چشمگیر روند زاد نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که عوامل متعددی با

و ساختار خانواده فرهنگی مدرنیزه که ابتدا در شهرها و سپس به سایر مناطق کشور گسترده شد. تغییرات در -است از الزامات اجتماعی عبارت

؛ (هاگذاری طوالنی میان بارداریشامل به تعویق انداختن پدر یا مادرشدن، فاصله) یمثل یدتول یهاباالخره تغییر رفتارو رویکرد به ازدواج 

ی به خصوص فرهنگ ییراتتغها بر کیفیت فرزندان نه کمّیت آنها؛ ؛ تمرکز خانوادهزنان( یبرا اً)خصوصو مشاغل رسمی  یالتگسترش تحص

  بهداشتی درمانی. یهاشبکهو گسترش خدمات بهبود  و های تحدید موالیدیت نخبگان از برنامهحما؛ توسعه روستاها ؛زنان استقاللبا  در ارتباط
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شود؛ چون به دلیل پیر شدن جامعه، جمعیت سرباری ای جدی محسوب میرشد جمعیت ایران اگر به همین روند نزولی ادامه دهد، مخاطره

شود. نیروی تواند به کاهش نیروی کار جامعه منجر زیاد شده و حتی منجر به انقباض جمعیت خواهد شد. از سویی سالخوردگی جمعیت می

شود. کشورهای توسعه یافته بخش عمده کسری جمعیت و نیروی انسانی به عنوان یک عامل اصلی دررشد اقتصادی هر کشوری محسوب می

های کمتر جهت کنند اما کشورهای در حال توسعه به علت داشتن جاذبهکار مورد نیاز جهت رشد اقتصادی را ازطریق مهاجر پذیری جبران می

شود. به عنوان ر، باید به نیروی کار داخلی خود متکی باشند و لذاآهنگ نزولی رشد جمعیت خطر بزرگی برای آنها محسوب میجذب مهاج

اند. اند، بامشکالت فراوانی مواجهمثال کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که به علت کمبود نیروی کار بومی ناچار به مهاجرپذیری شده

نرخ باروری و پیر شدن جمیعت ایران به همین سرعت پیش رود، کشور قادر نخواهد بود به رشد اقتصادی خود ادامه بنابراین اگر روند کاهش 

 دهد. پس بایستی تالش شود تا نیروی کار بومی جهت رشد و توسعه در اختیار باشد.

وان مثال این افزایش ممکن است در اقشار مرفه و عنریزی نیز خطراتی را به دنبال دارد. بهاز سویی تشویق به افزایش جمعیت بدون برنامه

کرده صورت نگیرد و در نتیجه رشد جمعیت در اقشار ضعیف به تغییر ساختارهای جامعه منجر شده و طبقه فقیر که در تربیت فرزندان، تحصیل

ت اولیه شرایط دشوارتری را تجربه کنند. همچنین احتماالً، با مشکالت زیادتری روبرو هستند با زاد و ولد بیشتر در کنار محروم بودن از امکانا

ها در آینده نزدیک، شغل و مسکن در میان مدت و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی در بلند مدت به باید همزمان امکانات تربیت و آموزش آن

 اهد شد.خوبی مدیریت شوند. در غیر این صورت امکان تربیت یک نسل جوان، پویا، موثر، و موفق فراهم نخو

مطالعات نشان داده اند که ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و مولفه های زیر مجموعه هرکدام بر مدیریت جمعیت هر 

های کشور تاثیر دارد و با توجه به الگو و نحوه پیشرفت و توسعه هر کشور از نظر ابعاد مذکور دیدگاه های مختلفی در ارتباط با سیاست

-های کلی جمعیتی مبتنی بر ابعاد مذکور در متن الگوی توسعه کشور امری است که به سیاستی شکل می گیرد؛ بنابراین تعیین سیاستجمعیت

های خرد جمعیتی اعم از میزان رشد، نحوه ترکیب و توزیع جمعیت در دوره های زمانی، جغرافیایی و همچنین ساختارها و طبقات اجتماعی 

 د و منجر به عملکرد اقتضایی و پویا در این سطح خواهد شد. مختلف جهت خواهد دا

اتخاذ شوند، لذا در  کشوریاسی هر و س یاقتصاد ی،فرهنگ ی،اجتماع یتی،جمع یتی بایستی با توجه به اوضاعجمعهای یاستس از آنجایی که

یاسی حیاتی است. الزمه و سی، امنیتی اقتصاد ی،فرهنگ ی،اجتماع های مذکور مشارکت بین بخشی کلیه نهادهایتدوین و اجرای سیاست

ریزی، اجرا و پایش و مشارکت بین بخشی موثر در این زمینه درگیر نمودن کلیه نهادهای فوق از ابتدای تشخیص مشکل تا مرحله برنامه

 ها در این امر احساس مالکیت داشته باشند. که همه سازمانباشد؛ به طوریارزشیابی می

 

 نتیجه گیری

سالمت و پژوهش و های کلی  ای که در سیاست دو نکته ؛ی مهم اشاره شده است به دو نکته یجمعیت سیاستهای  ی ابالغیه ر مقدمهد

« های ذیربط در این زمینه هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه» یرهبرمقام معظم ی اول  وجود نداشت. مطالبهفناوری، 

به « ها نتایج رصد مستمر اجرای سیاست» منظمهم گزارش  دومی  نکته و است« اقدامات الزم با دقت، سرعت و قوت»و انجام 

 . است ولین نظامئمس

های کلی و ابالغ  ی اول، تدوین سیاست مرحله رفته شده است؛جمعیتی در نظر گهای  سه مرحله در اجرای سیاستباید حداقل  لذا

و  های اجرایی در مورد افزایش جمعیت است نامه ی بر گانه برای ارائه ی رهبر انقالب از قوای سه ی دوم، مطالبه . مرحلهبودها  آن
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می رهبری مقام معظم به  نآ گزارش ی مختلف وهای کلی جمعیت از سوی نهادها ی سوم هم رصد مستمر اجرای سیاست مرحله

 ها می باشد.   سیاستو رصد مستمر تاثیرات اجرای این های اجرایی  نامه برلذا گام بعد از ابالغ سیاستهای جمعیتی، تدوین باشد. 

ی  ها دربرگیرنده این سیاست ؛«اختصار»و « جامعیت»، «ن نگریکال»های کلی از سه ویژگی برخوردارند:  اصوالً سیاست

ها باید  ریزی، نظارت، اجرا و سایر زمینه ها و رویکردها است. بنابراین مباحث مربوط به برنامه گیری های عمده و جهت گذاری هدف

 . در ادامه و با استفاده از دیدگاه های کارشناسی خبرگان در نهاد های مختلف، تدوین گردد

یتی ماهیتی کالن، جامع و پویا دارند و اجرای آنها در شرایط مختلف و در میان اقشار مختلف از سوی دیگر، سیاست های جمع

جامعه مستلزم تدوین راهکارهای اجرایی اختصاصی است؛ لذا ضروری است موانع و چالشهایی که در اجرای هر یک از این 

خبرگان و متخصصان مورد تحلیل قرارگرفته و  سیاست ها خودنمایی می کنند به دقت رصد شده و در اتاق های فکر با حضور

 راهکارهای مواجهه با آنها تدوین و به محیط اجرا ابالغ گردد. 

اطالعات مربوط به رصد سیاست های جمعیتی باید در هر دو حوزه فرایند اجرای سیاست ها و راهبردها و نیز دستاوردهای اجرای 

ای مستمر خوراک اطالعاتی اصلی اتاق های فکر باشند. بدیهیست اجرای آنها، صورت گیرد؛ به نحوی که نتایج ارزیابی ه

فرهنگی هر منطقه می -هماهنگی این سیاست های در سراسر کشور نیازمند برنامه ریزی های اختصاصی متناسب با بستر اجتماعی

کل به اشتراک گذاشته خواهد باشد و درصورتی که نتایج این بررسی ها بصورت منظم تدوین و منتشر گردند، تجارب بهترین ش

 شد و اجرای سیاست ها به تدریج موفقیت آمیزتر خواهد بود. 

از سوی دیگر، حتی درصورتی که سیاستهای کالن به درستی تدوین و ابالغ شوند و برنامه های اجرایی آنها به دقت تنظیم شوند،  

ته های رصد رفتارهای جمعیت در مواجهه با هر یک از سیاستها و نباید از رصد مستمر نتایج اجرای سیاستهای جمعیتی غافل بود. یاف

نتایج آن در شاخص های کمی و کیفی جمعیت، اطالعات بسیار ارزشمندی هستند که باید به صورت مستمر تحلیل شده و از نتایج 

 این تحلیل ها برای تعدیل سیاستها و برنامه های اجرایی استفاده شود. 

رسد تشکیل اتاق های فکر با حضور خبرگان دانشگاهی و اجتماعی، تدوین شاخص های ارزیابی بومی کیفیت در پایان به نظر می 

ول و همکار در رصد مستمر کمیت و ئجمعیت و طراحی برنامه های نرم افزاری، دستورالعمل های شفاف و تعیین نقش نهادهای مس

ه منویات مقام معظم رهبری در بند چهاردهم سیاست های کیفیت جمعیت، تنها بخشی از اقدامات ضروری جهت دستیابی ب

 جمعیتی می باشد. 
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