به بهانه ی روز جهانی جمعیت و جوان
" جمعیت جوان  ،بانشاط ،تحصیلکرده و با سواد درکشور از عوامل مهم پیشرت کشور می باشد"
مقام معظم رهبری
انچه که مارا به ساده ترین تعریف از )( TFRمیزان باروری کلی میرساند تعداد موالیدی است که هر زن می تواند تا
سن  50سالگی داشته باشد .و زمانی که این میزان کمتر از  2.1فرزند برای هر زن باشد میتوان گفت در این جامعه نمی توان
هرزن را با یک فرزند دختر جانشین نمود .برابر مطالعات حاصل از اطالعات بدست آمده از سرشماری عمومی نفوس و مسکن
سال  ، 1390آنچه که کشور با آن مواجه است کاهش میزان باروری کلی کشور به کمتر از 2/1فرزند به ازاء هر زن(حد
جایگزینی) می باشد ()1.8که در صورت تدوام آن ،رشد جمعیت کشور در حدود سالهای  1415-20صفر گردیده و حتی در
صورت ادامه آن منجر به رشد منفی نیز خواهد شد.به بهانه ی روز جهانی جمعیت و روز جوان بهتر است نقبی به مسائل ازدواج
در جوانان زده شودچرا که توجه به سن مناسب ازدواج در جوانان وترغیب ایشان به تشکیل خانواده و در پی ان فرزند اوری از
دیگر علل افزایش نرخ باروری می باشد.با عنایت به این نکته که در صورت کاهش  10در صدی در تعداد جوانان مجرد کشورمان
نرخ باروری از  1.8را میتوان به  2.6ارتقا داد اهمیت توجه به ازدواج جوانان مشخص خواهد شد .از سویی توجه به سن مناسب
ازدواج و عدم به تاخیر انداختن زمان مناسب ازدواج در بین جوانان میتواند با بستر سازی و اموزش ومشاوره توسط دست اندر
کاران بهداشت جامعه پزشکی مورد عنایت قرار گرفته شود چرا که مباحث مربوط به امر ازدواج جوانان جمعیت و فرزند اوری
چند بعدی بوده و به همکاری چندجانبه گروه های مختلف جهت رسیدن به جمعیت مطلوب نیازمند می باشد .از جمله عوامل مهم
کاهش ازدواج در جوانان و فرزند اوری مسائل فرهنگی می باشد و برابر فرمایشات مقام معظم رهبری می بایست با اقدامات
فرهنگی این مشکل بر طرف گردد .در فاصله سال های  1392-1390مقام معظم هبری در مناسبت های متفاوت بازنگری دقیق
و علمی سیاست های جمعیتی رادر راستای افزایش جمعیت و پیشگیری از پیر شدن و حفظ جوانی جمعیت با مد نظر قرار دادن
کار امدی و کیفیت جمعیت مورد تاکید قرار داده اند .نمونه های ازاین تاکیدات به شرح زیر است:
محور های مربوط به جوانی جمعیت


نسل جوان را باید حفظ کرد



این نسل جوانی که ما داریم اگر در ده سال اینده بیست سال اینده ودر دوره هایو مرحله های اینده ی این کشور
بتوانیم ان را حفظ کنیم همه ی مشکالت کشور را این ها حل می کنند با ان امادگی با ان نشاط با ان شوقی که در
نسل جوان هست.



مساله نمای جوان برای یک مسئله اساسی و مهم و تعیین کننده است.



این نسل جوان خیلی قیمت دارد.



کشور باید نگذارد که غلبه ی نسل جوان و نمای زیبای

محور ها مربوط به افزایش کیفیت و کار امدی جمعیت



با این استعداد بالقوه ی علمی که در این کشور وجود دارد میتواند یک کشور پر جمعیتی باشد وا نشاهلل خودش
هم این جمعیت را اداره کند.



کشور ها اگر بتوانند جمعیت را درست مدیریت کنند یکی از عوامل اقتدار انهاست.



جمعیت عامل قدرت است و باید مدیریت شودالبته جمعیتی که مولد باشد و خود رااداره کند.



یکی از مشکالت ما این است که برجسته ترین زوج های ما که نخبگان هستند کمترین فرزند را دارند و این ضرر
بزرگ است چون کشور را از ژن انسان های برتر محروم می کنیم.



در همین امار ها که داده می شود نقش جوان های تحصیل کرده و اگاه و پر نشاط و پر نیرو را می بینید.



جمعیت جوان و با نشاط و تحصیلکرده و با سواد کشور امروز یکی از عوامل مهم پیشرفت کشور است.



یکی از مهمترین موجودی های با ارزش ما همین نسل جوان تحصیل کرده است.



نسل جوان تحصیل کرده هم شجاعت دارد هم امید دارد هم نشاط و تحرک دارد.

از سویی در سال های اخیرسیاستهای اتخاذ شده از طرف وزارت بهداشت جهت افزایش نرخ باروری کلی بر محوریت
فرهنگ سازی و ارتقاء دانش جامعه در باره سیاستهای جمعیتی  ،جمعیت مطلوب خانواده و فرزند آوری سالم و صالح
استوار می بوده و زمینه این امور از سطوح آموزش دبستان تا دبیرستان و حتی سطح دانشگاه را نیز در بر می
گیرد.بعبارت دیگر وزارت علوم با بهره گیری از مفاهیم یادشده و گنجانیدن آن در کتابهای درسی اقدام نموده و با
تغییر عنوان درسی " تنظیم خانواده " به " تحکیم و تعالی خانواده " بستر مناسبی برای این آموزش فراهم آورده
است.اکنون نیز توقع میرود ارتقاء دانش جامعه توسط دست اندر کاران بهداشت کشور ازجمله مراقبین سالمت که در
خط اول سیستم اجرایی طرح تحول سالمت قراردارند امکان پذیر خواهد شد.
منابع :جزوه رویکرد های پیشنهادی دفتر سالمت جمعیت خانواده و مدارس در برنامه های سالمت باروری برای لرتقائ نرخ باروری کلی

