روند رشد جمعيت در ايران را چگونه می بينيم ؟

ايران از جمله كشورهايي است كه جمعيت در آن به يك مسئله اجتماعي تبديل شده است.
سرشماري در سالهاي  5431و  5411جمعيت كشور را به ترتيب حدود 62و 4431ميليون نفر نشان ميدهد  .جمعيت در سال  5421به
حدود  15ميليون و در سال  51به حدود  25ميليون نفر رسيده است و پيش بيني مي شود كه در صورت ادامه روند رشد فعلي
جمعيت كشور در سال  5355به بيش از  555ميليون نفر برسد اما سرشماري سال 05نشان داد كه جمعيت با اين روند رشد پيش نرفته
و جمعيت كشوراز  51ميليون نفر تجاوز نكرده است .طبق اطالعات حاصل از سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال5405ميزان باروري
كلي در كشور به كمتر از 635فرزندبه ازاي هر زن (حد جايگزيني)كاهش يافته .مطالعات نشان داد ه كه اين كاهش از اواسط دهه 25رخ
داده به طوري كه در سال 51نرخ رشد به  531درصد و در سال  06به ميزان  534درصد رسيده است..
نكته حائز اهميت ديگر اين است كه ،جامعه درصورتي از يك رشد جمعيتي منطقي برخوردار است كه ميزان باروري كلي آن بيش از635
بوده و اين امر به اين مفهوم است كه هر خانم بايد در دوران باروري خود بين  2تا  3فرزند زنده داشته باشند  .در اين صورت اين
جامعه با رشد منفي جمعيت روبرو نمي گردد و اين درحالي است كه در حال حاضر ميزان باروري كلي كشوربه ميزان  1,7مي باشد كه
به معناي كمتر از حد جايگزيني مي باشد.
بنا براين ضروريست فرهنگ سازي وافزايش دانش جامعه درباره ي سياست هاي جمعيتي ،جمعیت مطلوب،خانواده و فرزند آوری
سالم صورت گیرد .البته در اسالم ،آن چه كه بيشتر از هر چيزي در مورد فرزندان تاكيد گرديده  ،تعداد آن ها
نيست بلكه تربيت صحيح ودينی آن هاست .تأمين نيازهاي مادي و معنوي فرزندان ،امر بسيار مهمی بوده كه
ضروريست در فرزند آوري مورد توجه قرار گيرد ،بنابراين چنانچه خانواده اي توانايی بر طرف كردن نيازهاي
مادي و معنوي فرزندان خود را دارد ،می تواند براي داشتن تعداد بيشتر فرزند برنامه ريزي كند .
موءلفه هاي تعيين كننده در روند باروري سالم:
)1مقوله ي ازدواج:از آنجائيكه ازدواج مقدمه تشكيل خانواده است باروري و فرزند آوري نيز محصول ازدواج مي باشد.بر اساس سر
شماري سال 5431افراد ازدواج نكرده باالي بيست سال كشور را جمعيتي بيش از  3ميليون نفر تشكيل داده اندكه درواقع
ازدواج اين جمعيت باعث بوجود آوردن بالغ بر  3ميليون خانوار خواهد بود.پس توجه و تشويق جوانان به ازدواج و تشكيل
خانواده يكي از ابعاد مهم در سياست هاي جمعيتي محسوب مي شود.
)2سن ازدواج و باروري :سن باروري در يك خانم از  51سالگي آغاز شده وتا 30سالگي ادامه دارد.اما سن مناسب براي باروري 41-53
سالگي بوده و سنين 45-65سالگي بهترين سن(وقت طاليي) براي باروري محسوب ميگردد.براساس اطالعات حاصل از
سرشماري سال،5405متوسط سن ازدواج براي خانم ها 6433سال بوده لذا دراين صورت خانواده هابطو متوسط حدود  56سال
براي باروري در سنين مناسب فرصت دارندواز دست دادن اين زمان قابل جبران نخواهد بود .توجه به اين كه بعد از ازدواج،
خانواده ها زودتر فرزنددار شوند ودرصورتيكه تمايل به داشتن فرزند بيشتر دارند  ،فاصله منطقي بين آنها را رعايت كرده و
البته در اين مسير بايد سالمت مادران ،كودكان و سالمت زنان دردوران باروري ،تأمين شود.
دراين راستا افزايش آگاهي جامعه:
 -5با پرهيز از باورهاي نادرست-6آگاهي بهترين دوره هاي سني براي بارداري ها و نيزمناسب ترين فاصله بين بارداري ها  -4تامين
خدمات استاندارد براي فاصله گذاري هاي مناسب و بارداري هاي برنامه ريزي شده ازاهميت ويژه اي برخورداراست.
با توجه به كميت وكيفيت مطلوب جمعيت ،نياز به آموزش هاي برنامه ريزي شده درگروه هدف مي باشد.اصلي ترين گروه هدف مداخله
خانواده هايي خواهند بودكه:
الف) بيش از 4سال ازازدواج آنها سپري شده وبرنامه اي براي فرزندآوري ندارند .ترغيب آنان به برنامه ريزي جهت فرزند آوري
ب) فرزندان خودرابه دنيا آورده و عليرغم تمايل به داشتن فرزندبعدي ونبودن شرايط بارداري پرخطر  ،سن آخرين فرزندشان از
331تا1سالگي گذشته است.

ج) عليرغم تمايل به داشتن فرزندبعدي وعدم وجودشرايط بارداري پرخطر به سال هاي پاياني دوران باروري سالم41سالگي نزديك شده
وبراي بارداري بعدي برنامه ريزي نكرده اند .تاكيد به خطرات احتمالي در بارداري هاي باالي 41سال

دراين راستا راهكارهاي زير براي حصول نتايج مطلوب توصيه مي شود:
شناسايي و جلب مراجعين به واحدهاي ارايه خدمتآموزش گروه هدف براساس محتواي آموزشي تدوين شده )3مقوله ي اشتغال وتحصيالت زنان با فرزند آوري سالم:

اطالعات حاصل از اخرين سرشماري بيانگراين نكتهمي باشد چنانچه كه متوسط تعداد فرزند خانواده هاي داراي تحصيالت باال نسبت
به زوجين داراي تحصيالت پايين كمتر است .اين امر مي تواند ريشه در عوامل متفاوتي داشته باشد.
وان را ميتوان به اين شكل توجيه نمود كه فرصت تحصيالت براي خانم ها به ميزان زيادي افزايش يافته است ،تا جايي كه دربرخي از
رشته هاي تحصيلي دانشگاهي ،تعداد خانم ها بيش از آقايان است .افزايش سطح تحصيالت سبب مي شود كه زنان به دليل نگراني از
مشغولياتي كه احتمال مي دهند در طي زندگي مشترك براي آنها پيش آيد و با تحصيل تعارض داشته باشد ،در گام اول ازدواج و سپس
فرزندآوري خود را تا پايان دوره تحصيالت به تاخير اندازند .اين امر سبب كاهش يافتن دوران باروري در خانم ها مي شود.
امروزه شاهد زناني هستيم كه با موفقيت امتحانات مدرسه را سپري كرده ،به دانشگاه مي روند ،شغل خوبي پيدا مي كنند و پله هاي
ترقي رايكي پس از ديگري طي مي كنند اما ناگهان در مقطعي از زمان متوجه مي شوند آنها نمي توانند به چيزي كه هميشه منتظرش
بودند دست پيدا كنند .اين زنان به دليل سن باالي خود هرگز بچه دار نمي شوند.امروزه تعداد زناني كه در كلينيك هاي زنان و زايمان
به دنبال فرزنددار شدن هستند اما به دليل سن باالي خود قادر به اين امر نيستند و بايد دست به خطر بزنند و ريسك اين كار را بپذيرند
رو به افزايش است.اين موضوع مي تواند زنگ خطري براي زنان امروزي باشد و شايد با اطالع رساني بيشتر تعدادي از آنها در شيوه
زندگي خود تجديدنظر كنند.
با افزايش سطح تحصيالت ،سواد سالمتي مردم نيز افزايش مي يابد و اطالعات مناسبي در ارتباط با سالمت باروري و فرزندآوري كسب
مي كنند .اين امر باعث مي شود كه زوجين در سنين مناسب و با رعايت فاصله زماني مناسب بين بارداري ها اقدام به فرزند آوري
كنند .براي اينكه در جامعه اي رشد جمعيت از ميزان منطقي برخوردار باشد و جامعه مورد نظر با رشد منفي جمعيت روبرونگردد،دراين
راستا يك خانم درصورت ازدواج در سن مناسب و بارعايت حداقل فاصله سه سال بين بارداري ها زمان كافي در اختيارخواهد داشت تا
تعداد فرزندان خود را به گونه اي تنظيم كند كه از حداقل دو فرزند فراتر رود.
بنابراين هر گونه تمهيداتي كه موجب شود نگراني افراد از تعارض بين تحصيل و تشكيل خانواده و فرزندآوري كاهش يابد ،سبب
خواهدشد كه افراد تمايل بيشتري در تشكيل خانواده و فرزندآوري همزمان با تحصيل داشته باشندوهرعاملي كه بتواند باعث كاهش
دغدغه هاي مادران نسبت به مسووليت هاي دوگانه آنان از نظر مادري و اشتغال همزمان گردد ،مي تواند بر تصميم گيري زنان و
خانواده ها نسبت به فرزندآوري تاثيرات مهمي را ايفا نمايد .فراهم بودن تسهيالت و امكانات براي مادران بخصوص مادران شاغل در
فرزند آوري آنها تاثير گذار است .هم اكنون عواملي مانند افزايش دوران مرخصي بارداري و پس از زايمان ،برخورداري همسران از
مرخصي فرزندآوري،ازسياست هاي ترغيب كننده زوجين نسبت به فرزندآوري بيشتربوده است.
 )4توجه به مقوله ي زوجين بدون فرزند:

زن و مردي كه پيمان مقدس ازدواج را امضا مي كنند وسيله اي هستند براي پيدايش انسان هاي بعدي  ،انسان هايي كه تدريجارو به
تكامل مي روند و به مراحل عالي انسانيت نايل مي شوند  .خانواده هاي كم فرزند و بي فرزند از گرمي ونشاط ,كم بهره اند.
زنان ومرداني كه به سن پيري رسيده اند و هياهو و جيغ و فرياد كودكان  ,آرامش زندگي آنها را برهم نزده است ,اغلب انسان هاي
پژمرده  ,بدبين  ,عصباني وناكام به نظر مي رسند.عده اي معتقدند  1تا  2سال بعد از ازدواج زوجين بايد بچه دار شوند تا زندگي
مشترك آنها روال عادي و تكراري پيدا نكند اما برخي ديگر ممكن است چند سال بچه دار شدن را به تعويق بيندازند تا آمادگي الزم را
به دست بياورندو گروهي نيز بالفاصله بچه دار شدن راترجيح مي دهند.
عمده داليلي كه زوج هاي جوان براي فرار از بچه دار شدن به آن اشاره مي كنند ،عبارتند از:
-عدم شناخت كافي از همسر و ترس از طالق و جدايي

ترس از مسئوليت هاي تربيت فرزند و عدم آگاهي و آمادگي كافي در اين موردنگراني بابت مسائل اقتصادي و خرج و مخارج يك عضو جديدنگراني بابت دست و پا گير شدن نوزاد و دور شدن احساسي زن و مرد از يكديگرالبته زوج هايي هم هستند كه هيچ وقت به فكر بچه دار شدن نمي افتند و ازمسووليت آن هراس دارند .اين زوجين در تصميم گيري
درمورد بچه دار شدن يا نشدن با مشكل مواجه هستندو يا اينكه مي خواهند بدانند آيا براي اين تغيير مهم و دايمي در زندگي
خودآمادگي كافي دارند .اين زوجين نياز به مشاوره و راهنمايي بيشتري دارند.
معموال روزها و ماههاي اول زندگي مشترك روابط مطلوب است و در مرحله بعد ،تنش هايي بين زوجين به وجود مي آيد كه درصورتي
كه اين تنش ها را با اعمال و رفتار صحيح حل كنند و اين مرحله را با موفقيت بگذرانند ،تفكر و ارتباط باثباتي بين آنها به وجود خواهد
آمد.
زوجين اگر در سن مناسبي ازدواج كرده باشند بدون هيچ مشكلي مي توانند چند سالي بچه دار شدن را به تعويق بيندازند و به شناخت
بيشتري برسندالبته نبايد اين زمان بيش از دوسال به طول انجامد اما گاهي افراد در سنين باال ازدواج مي كنند و فرصت بيولوژيكي
زيادي براي بچه دار شدن ندارند و نمي توانند سال هاي زيادي را صرف شناخت طرف مقابل كنند ،بنابراين بايد زودتر از ديگر زوج ها
به فكر بچه دار شدن بيفتند .البته اين يك باور كامال غلط است كه اگر در سنين باال ازدواج مي كنند ،بايد بالفاصله بچه دار شوند زيرا
اول بايد از تداوم رابطه مطمئن شده و بعد مرحله جديدي را آغاز كنند اما گذر از اين مرحله بايد سريع ت ر صورت گيرد  .براي حل اين
مشكل مي توانند از يك مشاور خانواده كمك بگيريد.
همانطور كه در قبل نيز بيان شد  ،زنان در بين سنين65تا  63سالگي باالترين قابليت باروري را دارند و با افزايش سن احتمال بچه
دارشدن آنها كاهش مي يابد ،به تاخير انداختن بارداري ،تا زماني كه خانواده به بهترين شرايط از نظر اجتماعي و اقتصادي و  ...برسد،
مي تواندروي باروري زن و مرد تاثير بگذارد و باروري را با مشكل مواجه كند همچنين درصورت طوالني شدن فرزند آوري درابتداي
زندگي زوجهاي جوان به بيش از دوسال  ،آنان براي پركردن خالهاي عاطفي خود به سراغ گزينه هاي جايگزين مانند اينترنت ،موبايل
و ماهواره و..
رفته ،كه مي تواند دليلي براي افزايش طالق عاطفي در سال هاي اخير بين زوجين باشد
اگر فاصله بارداري ها كمتر از  18ماه باشد ،درصد خطر تولد نوزاد نارس بيشتر شده ،امكان كم بودن وزن نوزاد حين تولد نيز
افزايش پيدا كرده و سن تولد نوزاد هم كمتر از يك نوزاد طبيعي مي شود.
و نوزاد با اگر فاصله بارداري ها بيش از  59ماه( يا  5سال )باشد ،خطر تولد نوزاد نارس وزن كم بيشتر مي شود.
اگر فاصله سني بين دو فرزند كمتر از  36ماه باشد  ،با فرزنداني سر و كار داريد كه اغلب نيازهاي مشترك و مشابهي دارند .
وقتي نوزاد به دنيا مي آيد  ،فرزند اول هنوز داراي توقعات بچه گانه اي براي استراحت  ،جلب توجه و تغذي ه مي باشد ونمي
تواند اختالف بين سن خود و نوزاد را تشخيص دهد و حتي ممكن است حضور ناگهاني نوزاد  ،او را دلتنگ و ناراحت كند.
اگر فاصله سني بين دو فرزند كمتر از  36ماه باشد  ،ساده ترين آسيب  ،زماني بروز پيدا مي كند كه كودك اول به خاطر تولد
كودك دوم از شير مادر گرفته مي شود.
اگر فاصله سني فرزندان بيش از  5سال باشد امكان برقراي ارتباط و بازي با هم كم مي شود وبراي فرزند اول كه خود را براي
سال هاي متمادي مركز توجه والدين ديده است  ،بسيار دشوار خواهد بود تا اين توجه را با ديگري تقسيم نمايد.
 )6مقوله تک فرزندي :

همانطور كه مستحضريد آمارها حاكي از افزايش تعدادخانواده هاي داراي يك فر زندمي باشند .امروزه اين مقوله با باال رفتن سن ازدواج
رواج بيشتري يافته ،چنانچه در سرشماري نفوس و مسكن سال  5405بعد متوسط خانوا ر را 431اعالم نموده اند  .درحال حاضر خيلي
ازخانواده هاايراني تمايل به داشتن فقط يك فرزند دارندآنان مي خواهند تك فرزند باشند وبه داشتن فرزند بيشتر تمايلي نشان نمي
دهند .ريشه اين مسئله ميتواند ،ترس از آينده فرزندان به وجودپاره اي از نابسا ماني هاي اجتماعي نظير اعتياد،ترويج رفتار هاي غير

فرهنگي باشد.خانواده ها بايد بدانندفرايند تك فرزندي در ابعاد يك نسل چه عوارضي برجاي خواهد گذاشت.در صورتي كه خانواده ها
تمايل به تك فرزندي را حفظ كنند ،كشور در آينده در زمينه هاي مختلفي مانند اقتصاد ،تامين نيروي كار بامشكل مواجه خواهد شد.
درباره تك فرزندي دو باور وجود دارد .باور نخست اينكه چند فرزندي بسيار دشوارتر از تك فرزندي است  .حال آنكه تك فرزندي
مشكل تر است چون والدين فقط يك فرصت تكرار نشدني براي تربيت فرزند خود دارند و باور دوم اينكه تك فرزندي بسيار ساده تر
ازچندفرزندي است .به دليل كمتر بودن هزينه ها ،نبود اختالف بين خواهر و برادرها و ...حال آن كه تك فرزندي مشكالت رواني
خاص خود را پديد مي آورد .
والدين تك فرزند همواره احساس گناه مي كنند چون بر اين باورند كه تنها فرزند آنها در طول زندگي خود احساس تنهايي خواهد كردو به اصطالح لوس خواهد شد.به هر حال تك فرزندي شمشيري دو لبه است كه نقاط ضعف و قوت گوناگون دارد.
غالبا بچه هاي تك فرزند به دليل اين كه خود محور و خودخواه بار مي آيند و به تنهايي بيش تر خو كرده اند در فرآيند جامعه پذيريدچارمشكل مي شوند و به تنهايي و انزوا بيش تر تمايل دارند و از آنجا كه نتوانسته اند با ديگران ارتباط مطلوب و مناسبي داشته باشند
از جامعه هر روز دورتر مي شوند .اين افراد به دليل اينكه تنها بزرگ شده اند نمي توانند قدرت انطباق و سازگاري خوبي داشته باشند و
احتمال اجتماعي شدن و توانايي براي تعامل با ديگران كمتر دارند.
با توجه به اينكه تك فرزند ،كانون تمام توجهات و محبت هاي والدين در طول زندگي است به همين دليل تا زمان ورود به دنياي خارج
از خانه همه چيز را بر وفق مراد مي بيند .اما به محض ورود به اين دنياي جديد دچار سرخوردگي مي شود چون همه چيز ديگر بر وفق
مراد او نخواهد بود.
تربيت فرزند يك روند آماده سازي و حمايت كننده است .حمايت افراطي از تك فرزندها اجازه نمي دهد كه آنان خود را براي رشد
وبلوغ احساسات تقويت كنند.
كودك تنها ،در برقراري ارتباط با ديگران دچار مشكل شده و ممكن است حسود شود .برخي ديگر از اين كودكان از آن جايي كه كسي
را ندارند تا با او رقابت يا بازي و دعوا كنند و يا دوست و همدمي در منزل ندارند ،ممكن است تجربه برخي از احساسات را نداشته ولذا
فرصتي براي كنترل و مديريت احساساتشان نداشته باشند.
يكي از علل تمايل خانواده ها به داشتن يك فرزند تجميع تمام امكانات رفاهي براي تنها فرزند خانواده باشد .تجميع امكانات براي يكبچه احتمال موفقيت وي را بسيار باال مي برد اما به موازات آن ممكن است توقعات والدين از فرزند خود را نيز افزايش بدهد .همين
موضوع باعث خواهد شد تا فرزند براي موفق شدن و انجام كارهاي بزرگ زير فشارهاي روحي و رواني له شود.
در گذشته فرزندان به عنوان پشتوانه عاطفي خانواده و سرمايه اجتماعي والدين در دوران ميانسالي محسوب مي شدند.متاسفانه هم
اكنون اين طرز تفكر كمرنگ شده و كاهش فرزندآوري سبب مي شود تا در آينده اي نه چندان دور ،مراقبت ازسالمندان بامشكل مواجه
گردد.
همانگونه كه در دستورالعمل شماره يك وزارت بهداشت تاكيد شده است نرخ باروري در مناطق مختلف كشور متفاوت بوده و مناطق به
دو گروه زير تقسيم گرديده است:
الف  -شهرستان هاي با نرخ باروري در حد جايگزيني و يا پايين تر از حدجايگزيني
ب  -شهرستان هاي با نرخ باروري باالتر از حد جايگزيني بدين منظور ضروريست تا برنامه ريزي در گروه الف بر اساس مراحل زير
صورت گيرد.
مرحله اول:
شناسايي گروه هاي هدف:
ابتدا بايد گروه هاي هدف را شناسايي نمود براي اين منظور بر اساس دفاتر ممتد تنظيم خانواده در هر مركز بهداشتي درماني  ،زوجين
بدون فرزند كه حداقل  4سال از ازدواج آنها گذشته  ،خانم هاي  18تا  35سال غيرهايريسك كه فرزند زير سه سال نداشته اند
همچنين خانواده هاي كه از تولد آخرين فرزندشان بيش از  331سال ميگذرد و شرايط بهداشتي اقتصادي اجتماعي رواني فرزند پروري را
دارند.

مرحله دوم:
بررسي تمايل زوجين براي تولد فرزند جديد:
پس از شناسايي گروه هدف ،بايد پيگيري در خصوص بررسي تمايل آنان براي باروري انجام گيرد اين كار مي تواند به صورت دعوت
درجلسات گروهي وآموزشي انجام شود..
مرحله سوم:
بررسي موقعيت اجتماعي و اقتصادي اين گروه هدف:
در اين مرحله پس از شناسايي خانم هايي كه در گروه هدف قرار گرفته و تمايل به بارداري دارند  ،وضعيت اقتصادي و اجتماعي آنان
براي باروري مجدد بررسي مي گردد(مالك گفته خود مراجعه كننده مي باشد )به خاطر داشته باشيد كه اين كار نبايد به طور واضح
انجام گرفته و عزت نفس افراد خدشه دار گردد.
مرحله چهارم:
بررسي وضعيت جسماني مادر براي باروري:
پس از مرحله چهارم بايد اين خانم ها از لحاظ جسماني بررسي گردند آزمايش الزم براي آنان درخواست شودو پرونده پيش از بارداري
براي اين خانم ها تهيه گردد.
مرحله پنجم:
مشاوره دقيق و ارائه آموزش هاي الزم در خصوص زمان مناسب فرزند آوري:
اين گروه ها بايد به صورت چهره به چهره و يا گروهي مورد مشاوره قرار گرفته و مشكالت تاخير در امر باروري از لحاظ جسمي و
عاطفي بر آنان بيان شود.
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مرحله ششم:
گرفتن فيدبك از آموزش هاي ارائه شده:
پس از هر جلسه گروهي و يا چهره به چهره از آموزش هاي ارائه شده فيدبك گرفته شود و به سواالت مطرح شده پاسخ داده شود.
.
مرحله هفتم:
بررسي ايجاد تغيير نگرش و رفتار در مادر:
پس از گذراندن تمامي مراحل تشكيل پرونده پيش از بارداري يكسال قبل از بارداري  ،در خواست آزمايشات الزم و ارائه مشاوره و رفع
هر گونه ابهام مادر ) ضروريست تا ظرف سه ماه بعد پيگيري انجام گرفته و نتايج در پرونده خانوار ثبت گردد..
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