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  :ایرانبازتولید جمعیت 
  1گذاريوضع موجود و مالحظاتی درباره سیاست

  *حسن سرایی
  18/9/93 :تاریخ دریافت              

  20/1/94 :تاریخ پذیرش                 
  

  چکیده
هدف ما از این تحقیق تشخیص شرایط و عوامل بـاروري پـایین در ایـران و                 

ابتـدا  . پیشنهاد مسیرهاي مـستقیم سیاسـتگذاري بـراي ارتقـاي بـاروري بـود             
اي  تواند به نحو بی سابقه یران میمالحظه کردیم که وضعیت موجود جمعیت ا

در واقـع، اسـتفاده     . مناسب توسعه و در نتیجه اشتغال و ازدواج جوانان باشـد          
هاي ایجاد شده موجود توسط تحوالت جمعیتـی        درست و به موقع از فرصت     

تواند شرایط را  براي ارتقاي بـاروري مـساعد سـازد، بلکـه                کشور نه تنها می   
در ادامـه،   . بـرد   ارتقاي بـاروري را هـم بـاال مـی       هاي  اثربخشی عوامل و مسیر   

                                                
-                    آقاي دکتر کورش مهرتاش و خانم دکتر فریده خلـج آبـادي فراهـانی ویـرایش اولیـه اثـر را مطالعـه کـرده و  

  .اي را ارائه نمودند هاي اصالحی سازنده نهادپیش
  hsaraie@yahoo.com                     .ه عالمه طباطبائیگادانششناسی  جامعه استاد *
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مسیرهاي مستقیم را از طریق یک مدل نظري که در آن سطح جاري بـاروري              
و شش عامـل تعـدیل کننـده آن         )IP(تابعی از تعداد فرزندان قصد شده زنان        

دو عامل را به دلیل تأثیر کـم و مقـاوم بـودن در مقابـل      . است جستحو کردیم  
چهار عامل باقی مانـده را بـا توجـه بـه رویکـرد            . کردیمسیاستگزاري حذف   

و ) شامل ناباروري و تـأثیر تمپـو  (نظري اتخاذ شده به دو دسته عوامل همسو         
هـاي رقیـب بـا فرزنـدآوري و      شـامل نقـش  (عوامل بالقوه همسو یا ناهمـسو     

تقسیم و پتانسیل هر عامـل و چـشم انـداز مـسیر بـاز               ) فرزندآوري ناخواسته 
جاري باروري کشور مطالعـه و ارزیـابی     را براي ارتقاي سطح     شده توسط آن    

  .کردیم
بازتولید جمعیت، سطح جاري باروري، تعـداد قـصد         :  کلیدي هاي  هواژ

 هاي رقیب فرزندآوري، فرزنـدآوري     شده فرزندان، ناباروري، تأثیر تمپو، نقش     
  ناخواسته

  
  مقدمه

از یک سـو تعـداد   . ي است ا  جمعیت ایران درزمان ما در وضعیت خاص و ظاهراً پیچیده         
والدت بر تعداد مرگ فزونی دارد؛ میزان خام والدت بزرگ تر از میزان خام مرگ اسـت؛   

اضافه برآن، تا آن جا که بـه رابطـه جمعیـت و    . و در نتیجه، جمعیت رو به افزایش است 
شود، ترکیب سنی جمعیت، به طور استثنایی و کوتاه مدت، در بهتـرین           توسعه مربوط می  

 سـیر  60از سوي دیگـر، بـاروري کـه از اواسـط دهـه      . ت در سرتاسر تاریخ است   وضعی
اش را آغاز کرده بود چند سالی است به زیرجانشینی افتاده و چشم انـداز تـداوم               کاهشی

  .باروري زیرجانشینی نخبگان جامعه را نگران کرده است
 موجـب   هـاي متعـارض،     هاي به ظاهر متعارض جمعیتی، با ارائه نشانه         این شاخص 

برخی از نخبگان،   . هاي جمعیتی شده است     گیري  تفرقه و حتی تعارض نخبگان در موضع      
بیشتر در حوزه سیاست، با توجه به احتمال تداوم باروري زیرجانـشینی، شـدیداً نگـران                 
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ــده  ــت و ســالخورده شــدن آن در آین ــد جمعی ــد و، درنتیجــه، خواهــان اتخــاذ   بازتولی ان
از . ري، قاطع و شدید براي ارتقاي سطح باروري هستند        هاي ناظر به اقدامات فو      سیاست

 و دانـشگاهی، ضـمن نگرانـی در خـصوص           سوي دیگر، برخی از نخبگان، عمدتاً علمی      
پیامدهاي درازمدت باروري زیرجانشینی، غفلـت از شـرایط جمعیتـی بـسیار مطلـوب و          

فاده از داننـد و بـر سیاسـتگذاري جمعیتـی بـراي اسـت       زودگذر ایجاد شده را جـایز نمـی      
  .کنند وضعیت جاري جمعیت تاکید می

هاي به ظاهر  کوشیم، با ارائه تبیینی از وجود همزمان شاخص     در این مطالعه ابتدا می    
 -مقبول از وضعیت موجود جمعیت ایران دست پیدا کنیم   ناهمزمان و متعارض، به فهمی      

 استفاده از شناخت سپس، با. هاي جمعیتی موثر باشد تواند در اتخاذ سیاست     که می    فهمی
کنـیم بـراي سیاسـتگذاري        حاصل شده و رجوع به تجربه دیگران در این باره، سعی مـی            

  .ایران استنباط کنیم و ارایه دهیم باروري، رهنمودهایی متناسب با شرایط خاص جامعه 

  

  وضع موجود
تـر، در سـالگرد زمـان مرجـع            یا بـه تعبیـر دقیـق       - 1393جمعیت ایران در اواسط سال      

 میزان رشد طبیعی آن تقریبـاً  1.شود  میلیون برآورد می78 در حدود    - 85شماري سال   سر
 در حـدود یـک میلیـون نفـر بـه      1393 درصد در سال است، یعنی در طـول سـال         1,32

 درصد 5در حدود : وضعیت ترکیب سنی هم مناسب است. شود جمعیت کشور اضافه می
 درصـد در سـنین   70ند و در حـدود  هـست )  ساله و بـاالتر 65(جمعیت کشور سالخورده   

                                                
-       بدون اصالح و تعدیل زمانی، به عنوان آمارهاي سال پایه اسـتفاده         1385از آمارهاي گزارش شده سرشماري ،

، 1393 آبان است، برآورد ما از جمعیت سال 16 ایران 1385با توجه به این که مرجع زمانی سرشماري . شده است
روند تغییرات باروري، مرگ و میر و مهاجرت در این فاصله زمانی . می شود آبان منتقل 16به جاي وسط سال، به 

) Unite Nations, 2013( 2012بـازنگري  : چشم انداز جمعیت جهـان هم از آخرین برآوردهاي سازمان ملل، 
اد الزم به یادآوري است که اشتباهات جزیی در برآورد اشکالی دراهداف شناختی این سناریو ایج. گرفته شده است

  .نمی کند
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به تعبیر دیگـر، وابـستگی سـنی در تـاریخ تحـوالت جمعیتـی کـشور            . فعالیت قراردارند 
به طور خالصه، وضـعیت جمعیتـی   . ترین است کمترین و شرایط آن براي توسعه مناسب    

ولی، در این میان، یک نقطه تاریک وجود دارد و . رسد کشور روشن و مطلوب به نظر می
، زیـر  1393 بـراي سـال   1,89میـزان بـاروري کـل، در حـدود       : ح باروري اسـت   آن سط 

دهد، بنابراین، در     این شاخص از وضعیت جمعیتی کشور می        اي که     نشانه. جانشینی است 
این تعـارض و ناسـازگاري از چیـست؟        . هاي دیگر است    تعارض و ناسازگار با شاخص    

  شود؟ چگونه تبیین می
با وجود این، بـه لحـاظ   . ایم جواب داده) 1379سرایی، (این سوال در جاي دیگر   به  

حساسیت بیش از حد موضوع درزمان حال، الزم است دوباره، با دقت و جزییت بیشتر،                
چرا در حالی کـه میـزان رشـد    : کنیم سوال اصلی را دوباره تکرار می     . به آن پرداخته شود   

طح الزم براي جانشینی طبیعی مثبت و جمعیت رو به افزایش است، باروري کشور زیر س
عامل دیگري دخالت کرده و رشد . این رابطه مجازي است:  این است است؟ جواب ساده

آن . جمعیت را، چه به لحاظ میزان و چه به لحاظ تعداد، باال و مثبت نگـه داشـته اسـت                  
. دانند، ترکیب سنی جمعیت است عامل دیگر، همان طور که جمعیت شناسان از پیش می         

اگر ترکیب سنی دخالت نکند یا، به تعبیر دیگر، اگر ترکیب سـنی کنتـرل شـود،      بنابراین،  
  . شود میزان رشد طبیعی هم، سازگار و همسو با باروري زیرجانشینی، منفی می

هاي مختلفی براي کنترل یـک عامـل          توان ترکیب سنی را کنترل کرد؟ راه        چطور می 
 عامـل ناخواسـته گرفتـه شـود و آن         این است که تغییرات     یک راه . ناخواسته وجود دارد  

در آن صـورت، عامـل   . عامل، به جاي آن که متغیـر باشـد، تبـدیل بـه یـک ثابـت شـود        
دهد، دخـالتش در موضـوع از    ناخواسته چون دیگر متغیر نیست عاملیتش را از دست می        

با این استدالل، بـراي کنتـرل ترکیـب سـنی بایـد تغییـرات       . شود رود و کنترل می   بین می 
بـراي گـرفتن تغییـرات ترکیـب     .  سنی را بگیریم و آن را تبدیل به یک ثابت کنیم        ترکیب

 و 1393سنی هم راه حل این است که، ضمن حفظ سطح باروري و مـرگ و میـر سـال              
فرض بسته بودن جمعیت، در زمان آن قدر پیش برویم تا دیگر ترکیب سنی از سالی بـه                 
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ات یا پایایی برسد یـا، بـه تعبیـر جمعیـت     یعنی، ترکیب سنی به ثب  . سال دیگر تغییر نکند   
در آن جمعیت، چون ترکیب سنی بـه طـور نـسبی        . شود) یا ثابت (شناسان، جمعیت پایا    

تأثیر است و، بنابراین، کنترل       کند در میزان خام والدت، مرگ و رشد طبیعی بی           تغییر نمی 
 .شود می

  و1ز نتـایج را در جـدول   اي ا ایم و برگزیـده  با برپایی سناریویی ما این کار را کرده      
 از نتـایج گـزارش      1.ایم   گزارش کرده  2جدول   نتایج مفصل تر سناریو را در      مفروضات و 

 میـزان خـام   1393 پیدا است که اگر ترکیب سنی کنترل شود در سـال             1شده در جدول    
میـزان  . یابد  افزایش می15,7 به 5,5میزان خام مرگ از   کاهش و11,7 به 18,7والدت از   

، 1393سال، متناظر با باروري زیرجانشینی سال   درصد در1,32بیعی هم، به جاي رشد ط
حجم جمعیت هم به جاي افزایـشی در حـدود یـک           . رسد   می –0,40شود و به      منفی می 

سیـصد  تقریبـاً  این سال، بـا کـاهش    هم موافق با باروري زیرجانشینی در     میلیون نفر، باز  
  2.شود نفري مواجه می هزار

صه، وضعیت جاري جمعیت ایـران در مجمـوع مناسـب اسـت و ایـن                به طور خال  
البته، دخالـت ترکیـب سـنی       . است مناسب را مدیون دخالت ترکیب سنی        اًوضعیت نسبت 

تـأثیر  برویم از میزان     هرچه جلوتر . همیشگی نیست و میزان این دخالت هم ثابت نیست        
آن بـه صـفر    ایی، تـأثیر شود و در نهایت، با رسیدن جمعیت به پای     میکاسته  ترکیب سنی   

                                                
- ایم که به یک سوال  در واقع، این سناریو را برپا کرده. نیستیم این سناریو ما به دنبال پیش بینی جمعیت کشور در

  آکادمیک پاسخ دهیم و یک مشکل نظري را حل کنیم
- این  بخواهیم ازاگر .  عنوان استاندارد کردن یاد می کنند باآن   اي براي کنترل دارند که از       شناسان شیوه  جمعیت

براي مثـال،  ( ایران ضمن حفظ باروري 1393اگر جمعیت سال : استفاده کنیم باید بپرسیم   ) به روش مستقیم  (شیوه  
) هاي اختصاصی مرگ بر حسب سـن   براي مثال، میزان  (و مرگ ومیر    ) هاي اختصاصی باروري برحسب سن      میزان

را داشته باشد میـزان خـام   ) ي متناظررد، جمعیت پایا  دراین مو (این سال، ترکیب سنی جمعیت استاندارد        خود در 
هـاي اختـصاصی    شود؟ بـا کـاربرد میـزان    رشد طبیعی و تعداد والدت، مرگ و رشد آن چقدر می           والدت، مرگ و  

 رسـیم کـه در   بازهم به نتـایجی مـی  ) دراین مورد، جمعیت پایا(جمعیت استاندارد     در 1393باروري و مرگ سال     
  . گزارش شده است1جدول 
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هاي   اجراي برنامه  سیاستگذاري و  دیگر، وضعیت موجود جمعیت براي     به تعبیر . رسد  می
توانـد   عدم استفاده از این وضعیت مناسب جمعیتی مـی   ترین باشد و   توسعه شاید مناسب  

 سطح جانـشینی اسـت و   از سوي دیگر، باروري موجود زیر. یک اشتباه استراتژیک باشد  
 ناتوانی جمعیـت  تهدیدی، نظیر  تهدیدهایتواند با را می داوم این وضع کشورصورت ت  در

هم از فرصـت   این مورد در.  سالخوردگی جمعیت، مواجه کند   تسریع در بازتولید خود و   
، )2نگاه کنید به جدول     (سنی، فرصتی که گذرا و کاهنده است        ایجاد شده توسط ترکیب     

هاي مناسب سطح باروري جـاري را    اتخاذ سیاستباید به بهترین وجه استفاده کنیم و با      
  .در صورت امکان تا سطح الزم براي جانشینی ارتقا دهیم

  
، با کنترل و 1393 برآورد تعداد و میزان والدت، مرگ و رشد جمعیت ایران سال -1جدول 

  بدون کنترل ترکیب سنی

 تعداد و میزان
  بدون کنترل
 ترکیب سنی

  با کنترل
  ترکیب سنی

  
  والدتتعداد 

  تعداد مرگ
  تعداد رشد

 

  
767 459 1  

626 425  
141 034 1 

  
242 945  
646 252 1  
404 307 -  

  
  )1000در (میزان خام والدت 

  )1000در ( میزان خام مرگ
  )100در (میزان رشد طبیعی 

 

  
18,7  
5,5  
1,32 

  
11,7  
15,7  
0,40 -  
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  1393کیب سنی درسال اي از نتایج سناریو براي کنترل تر برگزیده  مفروضات و-2جدول 
  1 مفروضات )1( برگزیده نتایج) 2(

  امید زندگی  میزان خام  و میانه سنی) در صد(ترکیب سنی 

میانه 
 سنی

  والدت مرگ رشد 15 ریز 64-15 65+

 
 جمعیت

  مردان زنان  )هزار به(

  
TFR 

  
  
 سال

29  

30  

32  

35  

37  

38  

39  

39  

40  

41  

41  

41  

41  

40  

41  

41  

41  

41  

41 

5  

5  

6  

8  

9  

10  

12  

14  

18  

20  

20  

19  

17  

18  

19  

19  

19  

18  

18 

71  

70  

69  

70  

71  

71  

70  

67  

64  

62  

62  

64  

65  

64  

63  

63  

63  

64  

64 

24  

24  

24  

22  

20  

18  

18  

18  

18  

18  

17  

17  

18  

18  

18  

18  

18  

18  

18 

1,32  

1,25  

0,98  

0,70  

0,53  

0,43  

0,32  

0,16  

0,04 –  

0,24 –  

0,39 –  

0,46 –  

0,41 –  

0,33 –  

0,30 –  

0,33 –  

0,40 –  

0,40 –  

0,40 – 

5,5  

5,4  

5,6  

6,2  

7,2  

8,4  

9,6  

10,9  

12,3  

13,8  

15,3  

16,2  

16,0  

15,2  

14,7  

14,9  

15,5  

15,8  

15,7 

18,7  

18,0  

15,4  

13,2  

12,4  

12,6  

12,9  

12,5  

11,9  

11,4  

11,4  

11,6  

11,9  

11,9  

11,7  

11,5  

11,6  

11,7  

11,7 

058 78  

084 80  

626 84  

138 88  

776 90  

900 92  

626 94  

730 95  

934 95  

165 95  

580 93  

544 91  

566 89  

964 87  

637 86  

281 85  

706 83  

016 82  

722 80 

76,2  

76,2  

76,2  

76,2  

76,2  

76,2  

76,2  

76,2  

76,2  

76,2  

76,2  

76,2  

76,2  

76,2  

76,2  

76,2  

76,2  

76,2  

76,2 

72,4  

72,4  

72,4  

72,4  

72,4  

72,4  

72,4  

72,4  

72,4  

72,4  

72,4  

72,4  

72,4  

72,4  

72,4  

72,4  

72,4  

72,4  

72,4 

1,89  

1,89  

1,89  

1,89  

1,89  

1,89  

1,89  

1,89  

1,89  

1,89  

1,89  

1,89  

1,89  

1,89  

1,89  

1,89  

1,89  

1,89  

1,89 

1393 

1395  

1400  

1405  

1410  

1415  

1420  

1425  

1430  

1435  

1440  

1445  

1450  

1455  

1460  

1465  

1470  

1475  

1480 

 جمعیت بسته فرض شده و توزیع سنی موالید هم در سرتاسر دوره زمانی سناریو ثابت گرفته -1
  .شده است 
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اي را    هاي بالفعـل و خطـرات بـالقوه         پیدا است که تحوالت جمعیتی کشور فرصت      
بنـابراین، اتخـاذ یـک     ها و خطرات مستقل از هم نیستند؛       ایجاد کرده است و این فرصت     

هـاي بالفعـل و جلـوگیري از خطـرات بـالقوه شـاید            از فرصت  نگاه جامع شامل استفاده   
  .بهترین استراتژي درسیاستگذاري براي ارتقاي باروري باشد

  
  سیاستگذاري براي ارتقاي باروري

چند سالی نیست که . به راستی که تغییرات باروري در ایران بسیار بسیار سریع بوده است
هاي رشد بسیار باال، ناشی از تداوم     میزان: پرسیدیم  نگران از افزایش بی رویه جمعیت می      
کند؟ و آیا مقاومت باروري در مقابل تغییر شکسته  باروري بسیار باال، تا کی ادامه پیدا می       

بازتولیـد و سـالخوردگی جمعیـت      حاال، پس از حدود دو دهـه، نگـران از  1خواهد شد؟ 
است یا گذرا و موقتی است؟ آیا باروري زیرجانشینی ایران ماندنی و ادامه دار         : پرسیم  می

  :دانیم از یک سو، می
شـود کـه بـاروري آن     پس از جنگ دوم به ندرت کشوري پیدا می        ... 

پس از افتادن به زیرجانشینی بار دیگر به باالتر از سطح جانشینی برگـشته         
بـه لحـاظ وابـسته بـودن تغییـرات در ایـران و              ] از سـوي دیگـر،    . [ باشد

توان از تداوم باروري پایین   این تغییرات نمیناهمزمان و نایکنواخت بودن   
اضافه برآن، گذار باروري در ایران بسیار       . در ایران با قطعیت صحبت کرد     

سریع اتفاق افتاده است، بسیار سـریع تـر از کـشورهاي اروپـایی و حتـی           
سریع تر از بعضی از کشورهاي آسیایی کـه رکـورددار سـرعت در گـذار                

تواند بـر عـدم مـداومت داللـت کنـد و        سرعت می  البته... اند  باروري بوده 
-135 : 1387سـرایی   (بینی را با عدم قطعیت بیشتري مواجـه سـازد            پیش
134.( 

                                                
-  ،1370براي مثال، رجوع کنید به سرایی.  
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تـوان بـا    از این مالحظات پیدا است که از تداوم باروري زیرجانشینی در ایران نمـی  
ـ  به سخن دیگر، هنوز به ارتقاي باروري کشور می   . قطعیت صحبت کرد   . ودتوان امیدوار ب

در آن صورت، مسیرهاي تأثیرگذاري در سطح بـاروري را بایـد پیـدا کنـیم و بـا اتخـاذ                    
هاي مناسب هر مسیر، باروري جاري را اگر بتوانیم تا سطح الزم براي جانـشینی          سیاست

  . ارتقا دهیم
  

  رویکرد نظري
گیرد و، بـه لحـاظ تـاریخی،     فرزندآوري در حوزه خصوصی و در سطح خرد صورت می 

بـه تعبیـر دیگـر، حـق         .این حوزه هم محـدودتر شـده اسـت          ایم دایره   لوتر آمده هرچه ج 
فرزندآوري در سرتاسر تاریخ به فامیل و خانواده و این روزها به زوجین، بـه خـصوص                 

زوجین، به خصوص زنان، براساس تعداد مطلوب فرزندان و در  . زنان، واگذار شده است   
شـان تجربـه       تحقق اهداف فرزنـدآوري    هایی که در مسیر     چارچوب فشارها و محدودیت   

ها را به  گیرند بچه دار بشوند یا نشوند، چند بچه داشته باشند و کی آن کنند تصمیم می می
ها، به طور متعارف   است که در اتخاذ این تصمیمات و اجرایی کردن آن          پیدا. دنیا بیاورند 

ان را بـراي جامعـه، در       زنان انتظار داشت که پی آمدهاي تصمیماتـش        از توان و نباید    نمی
  .سطح کالن، هم در نظر بگیرند

هـا و     تصمیمات سطح خرد در زمینه فرزندآوري، از سوي دیگر، ممکن است هزینه           
براي مثال، تصمیم زوجین یا زنان به  . ایجاد کند  )براي جامعه (تهدیدهایی در سطح کالن     

عیــت را بــه داشـتن، بــه طــور متوســط، کمتــر از دو فرزنــد ممکــن اســت بازتولیــد جم 
هـاي   اندازد و یا سبب تسریع در سالخوردگی جمعیت شده و از این طریق هزینه              مخاطره

بنابراین، همان طور که در سطح خرد زوجین و زنـان حـق        . زیادي به جامعه تحمیل کند    
توانـد، در   دارند در خصوص تعداد اوالدشان تصمیم بگیرند در سطح کالن هم جامعه می  

بـراي  (یمات در سطح خرد تهدید جـدي بـراي آن فـراهم کنـد     صورتی که انباشت تصم  
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، دخالت کنـد  )اندازد یا کارکردهاي اساسی آن را تهدید کند         مثال، بقاي آن را به مخاطره       
ها  هاي مناسب و اجراي درست سیاست و، به طور موقت و کوتاه مدت، با اتخاذ سیاست    

  .روند امور را در مسیري بیاندازد که مطلوب جامعه است
گیـرد و در زمـره      فرزندآوري، همانطور که اشاره شد، در سطح خرد صـورت مـی       

هاي سطح کالن بـراي ارتقـاي    سیاست. ترین رفتارها در حوزه خصوصی است    خصوصی
ایـن  . هدف قرار دهـد  باروري هم به نحوي باید رفتار فرزندآوري زنان را در سطح خرد     

هـا   ها و منافع مخـاطبین آن   با خواستهها را بر حسب همسویی یا ناهمسویی شان    سیاست
هاي همسو و موافـق بـا        سیاست) 1: (توان به دو دسته تقسیم کرد       می) ها  زنان و خانواده  (

هـا و منـافع    هاي ناهمسو و ناموافق باخواسـته  سیاست) 2(ها و منافع مخاطبین و        خواسته
. شوند ل مواجه میهاي دسته اول با پذیرش و حتی استقبا است که سیاست پیدا. مخاطبین

ها  ریزي و اجراي درست، احتمال موفقیت این دسته از سیاست بنابراین، در صورت برنامه
هاي دسته دوم، در صورت ناهمسویی با خواست  از سوي دیگر، سیاست. بسیار باال است

شوند و در نهایـت احتمـاالً    هایشان، با مقاومت روبرو می      و تقابل با منافع زنان و خانواده      
این رویکرد نظري، اصل کلی در سیاستگذاري بـاروري را          با توجه به  . خورند  کست می ش

هـا و     هایی را بر گزینید که همسو با خواسـته          سیاست: شاید بتوان بدین صورت بیان کرد     
هـا و منـافع    هاي ناهمسو با خواسته هایشان است و از اتخاذ سیاست منافع زنان و خانواده  

در آن صـورت  . البته ممکن است جامعه در اضطرار باشد      . نیدآنان حتی المقدور دوري ک    
ها، باید کوتاه   ها و منافع مخاطبین این سیاست       هاي ناهمسو با خواسته     هم اجراي سیاست  

هـا و منـافع افـراد،     ها، به لحاظ تقابـل بـا خواسـته      زیرا، اجراي درازمدت آن   . مدت باشد 
آورد و در بهتـرین حالـت در    بـار مـی  معموالً نتایجی مغایر با اهـداف سیاسـتگذاري بـه       

  . تأثیر است درازمدت بی
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  مسیرهاي مداخله و سیاستگذاري
هـاي بالفعـل و    تحوالت جمعیتی کشور، همان طور که پیش از این اشـاره شـد، فرصـت       

. ها و تهدیدها مستقل از یکدیگر نیـستند         اي را ایجاد کرده و این فرصت        تهدیدهاي بالقوه 
دف ما پیدا کردن مسیرهاي سیاستگذاري براي ارتقـاي بـاروري و     البته، در این قسمت ه    

هاي بالفعل در  با وجود این، چون عدم استفاده از فرصت    .کاستن از تهدیدهاي آتی است    
هـاي    به طور مشخص،  سیاسـت -ها براي جلوگیري از تهدیدهاي آتی   اثربخشی سیاست 

هـاي   ی گذرا و گزینشی به فرصتکند ناگزیر باید نگاه  اختالل ایجاد می  -ارتقاي باروري 
  .بالفعل موجود بیندازیم

  
  هاي بالفعل نگاهی به فرصت

از یک سو، با وجود باروري زیرجانشینی، خانواده در ایران به طور نسبی قـوي اسـت و               
بـه تعبیـر دیگـر،    . فرزندآوري و تولید نسل باید پس از ازدواج، در خانواده صورت گیرد        

از .  خانواده به شدت مذموم و وقوع آن بـسیار نـادر اسـت   بچه آوري خارج از ازدواج و   
جوانـان، بـه ویـژه      . سوي دیگر، تشکیل خانواده براي جوانان بسیار دشـوار شـده اسـت            

 -  حتی در صورت اشتغال-جوانان طبقه متوسط جدید، به دلیل بیکاري، اشتغال موقت و
ایـن  . اندازنـد  ه تـأخیر مـی  بودن از آینده، اغلب ازدواج را ب ن  مطمئعدم امنیت شغلی و نا    

در تکوین بـاروري زیرجانـشینی کـشور بـوده اسـت و در       اي مهمی  وضعیت عامل زمینه 
هاي متناظر بر مسیرهاي مستقیم    صورت تداوم، ممکن است با اختالل در اجراي سیاست        

مداخله، نه تنها ارتقاي سطح باروري را در آینده دشوار سازد بلکه ما را هم به سرنوشت        
هایی، نظیر ایتالیا، دچار کند که، ضمن حفظ استحکام خانواده، باروري بسیار پایین            کشور

  . کنند را تجربه می
هـاي بالفعـل دارد؟ جـواب       ها چه ربطی به فرصت      این حرف : ممکن است پرسیده شود   
  :کنیم  آن اکتفا می"خالصه"اي از  در این جا به نقل شمه. ایم  این سوال را در جاي دیگر داده
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در پی کاهش نسبتاً سـریع سـطح بـاروري و ثبـات نـسبی سـطح                  ...
کنـد؛ ترکیـب سـنی     مـی  ومیر، نسبت کمساالن در جمعیت تقلیل پیدا     مرگ

 15-64(شـود؛ و سـهم جمعیـت بـالقوه فعـال       جمعیت از جوانی دور می    
سـابقه اسـت بـزرگ     کـه در تـاریخ بـی       از کل جمعیت در مقیاسـی     ) ساله
شـرایط بـسیار    ) شـامل چنـد دهـه     (ی کوتـاه    در نتیجه، براي مدت   . شود  می

ایـن دوره را  . شـود  مساعد جمعیتی براي رشد بالقوه اقتصادي فـراهم مـی       
. ... کننـد   معرفـی مـی    ... "دریچـه جمعیتـی   "شناسان با اصـطالح       جمعیت

 وارد دریچـه جمعیتـی شـده اسـت و      1384 از سال    داًجمعیت ایران حدو  
دیگر، دریچه جمعیتـی   به تعبیر. ددهه در این دوره خواهد مان      چهار اًریبقت

دریچه جمعیتی ایـران را    اگر....شود   بسته می  1425در حدود سال    ... ایران  
ن را به درستی اتخاذکنیم، آهاي برخورد با   به درستی مطالعه کنیم، سیاست    

هاي اتخاذ شده را به درستی اجرا کنیم ایران هـم ممکـن اسـت     و سیاست 
 ایجاد شده استفاده کنـد و اقتـصاد در حـال            یر بتواند از فرصت تکرارناپذ   

 براي مثـال، بعـضی از  (کشورهاي موفق در این زمینه       توسعه خود را نظیر   
  .به اقتصادي توسعه یافته تبدیل کند) کشورهاي شرق آسیا

گـذاري بـه طـور        اي که دریچه جمعیتی باز است سیاسـت         در دوره ...
از بعـد عرضـه،   . اشـد خاص باید بر عرضه و تقاضاي نیروي کار متمرکز ب 

سـالم، مـاهر و بـا     هاي اتخاذ شده باید به تکوین یک نیروي کـار        سیاست
ها باید به ارتقاي سطح تغذیه،    به سخن دیگر، این سیاست    . نجامدابی انگیزه

و ارائـه  ) بخـصوص نیـروي کـار بـالقوه      (بهداشت و سالمت نیروي کـار       
ایجـاد   ها بایـد بـه      استاز بعد تقاضا، سی   . به آنان تاکید کند    آموزش کارآمد 
 اشتغال مولد  براي جذب و  ) سیاسی، اجتماعی و اقتصادي   (شرایط مساعد   

ي بزرگ ناشی از باروري سطح باالي گذشته که در امواج بلند وارد ها نسل
  .شوند کمک کند نیروي کار می
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هاي اتخاذ شده براي بهـره بـرداري از دریچـه     پیداست که سیاست  ... 
رام، مطمئن و با ثبات بهتر از یک جامعـه نـاآرام،      آیک جامعه    جمعیتی در 

بنـابراین، بـه    . نامطمئن و بی ثبات به طور موفقیت آمیزي قابل اجرا است          
، موانـع جامعـه   هـا   آنشـاید مقـدم بـر   ... هاي پیـشنهادي    موازات سیاست 

باید پس از تشخیص، تعدیل و تضعیف گـردد         ) جهانی و محلی  (شناختی  
  .)1388سرایی، (

ولـی، اشـتباه   . رجانـشینی اشـتباه اسـت   یتی ناشی از باروري زي آ تهدیدهاغفلت از   
. گذر و تکرارناپذیر بالفعل غافل باشیم زودهاي استثنایی، بزرگ تر این است که از فرصت

هـاي ایجـاد    البته به طور مستقیم غفلت از فرصـت  هاي بالفعل جمعیتی، غفلت از فرصت
هـاي اشـتغال و ازدواج جوانـان     یف فرصـت و در نتیجه آن تضع شده براي توسعه کشور

هـاي اتخـاذ شـده بـراي جلـوگیري از       اثربخـشی سیاسـت  اي  است، ولی به طـور زمینـه      
اي  بـه نحـو قابـل مالحظـه    توانـد   میآتی ناشی از باروري زیرجانشینی را هم        تهدیدهاي  
هاي موجود جمعیتی را  لذا، بر تصمیم سازان در سطح کالن است که فرصت. کاهش دهد

ها، ضـمن کمـک بـه توسـعه      هاي مناسب این فرصت     یمت شمارند و با اتخاذ سیاست     غن
 ازدواج فـراهم کننـد و، در      آمـاده کشور، بستر مناسبی براي ایجاد اشتغال پایدار جوانـان          

، یعنـی ازدواج،    مسیرهاي مستقیم مداخلـه   با تأمین شرط الزم براي فعال شدن         آن،   نتیجه
  .ندکشور فراهم کنني بارورسطح  براي ارتقاي زمینه را
  

  مسیرهاي مستقیم مداخله
آید چون زنان و همسرانشان  ها، سطح باروري پایین می به طور کلی و صرفنظر از ظرافت  
با وجود این، رابطـه بـین تعـداد فرزنـدانی کـه زنـان              . خواهان تعداد کمتري بچه هستند    

براي مثال، در شرایط . ستپیچیده تر ا آورند کمی خواهند و تعدادي که زنده به دنیا می می
خواهند کمتر و در شرایط باروري پایین بیشتر از           باروري باال تعداد فرزندانی که زنان می      
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رشد فردیـت و تکـوین    1).4نگاه کنید به جدول (آورند    تعدادي است که زنده به دنیا می      
قـرار  عقالنیت جدید البته رابطه مزبور را شفاف تر کرده اسـت، ولـی بـاز هـم تعـادل بر           

 Morgan and(و، به دنبال او مورگـان و هیگـون   ) Bongaarts, 2002(بونگارت . نیست

Hagewen, 2005 ( اند، با لحاظ کردن عوامل مخل تعادل، نامعادلـه مزبـور را    سعی کرده
  :معادله نهایی از این قرار است. به معادله نزدیک کنند

TFR= IP (Fc * Fi * Ft * Fr * Fg * Fu) 

 تعداد فرزندانی است کـه زنـان در         IP 2 سطح باروري جاري و    TFRادله  در این مع  
این   بهIP وTFRعوامل نامتعادل کننده . اند به دنیا آورند   اوایل زندگی زناشویی قصد کرده    

 تـأثیر تمپـو،    Ft ناباروري یا زیرباروري،     Fiهاي رقیب فرزندآوري؛       نقش Fc: شرح است 
Fr ،اثر جانشین سازي Fgی و ترجیح جنسیتFuفرزندآوري ناخواسته .  

 بی تأثیراسـت، ضـریب     IP باشد آن عامل در      1در معادله مزبور، اگر ضریب عاملی       
 هم نشان دهنده تأثیر منفی      1  نشان دهنده تأثیر مثبت و ضریب کوچکتر از        1بزرگ تر از    

به عدد یک نزدیـک تـر       ) F(به طور کلی، هرچه ضریب معرف تأثیر عامل         .  است IPدر  
 کـاربرد معادلـه را در مـورد ایتالیـا و      3در جدول   .  کمتر است  IPثیر آن عامل در     باشد تأ 

  .ایم  آورده1393تقریب آن را براي ایران سال 
 3)1393(و ایران ) 2003(در مورد ایتالیا   کاربرد معادله-3جدول 

TFR  Fc Fi Ft Fr Fu IP کشور 

  ایران 2,1 1,15 1,01 0,91 0,92 0,90 1,87

 ایتالیا 2,0 1,04 1,005 0,85 0,90 0,75 1,22

                                                
-  1391(براي مطالعه بیشتر درباره این رابطه، براي مثال، رجوع کنید به رزاقی و میرزایی.(  

2. intended parity 
- مقادیر مدل براي ایتالیا از مورگان و هیگون )Morgan and Hagewen, 2005, p.8( و تقریب مقادیر آن 

  .شده است  گرفته 4 جدول 10 سطح از براي ایران
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قرار    از این    1393باروري جاري ایران سال      براي مثال، کاربرد معادله براي محاسبه     
  :است

)TFR= IP (Fc * Fi * Ft * Fr * Fg * Fu  
 TFR ( ایران(  = 2,1  )1,15 * 1,02 * 1,01 * 0,91 * 0,92 * 0,90(  

1,87 =  
رجانشینی ایالـت متحـده و چـشم انـداز          در سمپوزیوم ملی راجع به باروري زی      

معادلـه   برگزارشد در دانشگاه دولتی پنسیلوانیا2003تغییرات آن در آینده که در سال   
 در این مطالعه هم که بـه  1.مزبور مبناي نظري براي سازمان دادن جلسات قرارگرفت   

 نظري پردازد از آن مدل باروري زیرجانشینی ایران و سیاستگذاري براي ارتقاي آن می
توان براي سازمان دادن بحث و تشخیص مسیرهاي تأثیرگذاري و مداخله استفاده      می
  .کرد

پیش از ورود به مدل و استفاده از آن باید دوباره و با تأکید یادآوري کنیم که راه 
ایـن  . اصلی براي ارتقاي باروري، ایجاد شرایط مساعد براي ارتقـاي بـاروري اسـت        

هاي بالفعل ایجاد شـده در اثـر          مگر با استفاده از فرصت    شود    شرایط هم مساعد نمی   
هاي بالفعل نـه   در واقع، استفاده درست و بهنگام از فرصت      . تحوالت جمعیتی کشور  

هاي ارتقاي  کند، بلکه اثربخشی سیاست تنها شرایط را براي ارتقاي باروري مساعد می
هـاي بالفعـل و        از فرصت  با وجود این، به موازات استفاده     . برد  باروري را هم باالمی   

توان از مسیرهاي مستقیم تأثیرگذاري هم استفاده کرد تا تهدیدهاي  همزمان با آن، می  
  .آتی ناشی از تغییرات در حجم و ترکیب سنی تا حدودي تعدیل گردد

و عواملی است که    ) تعداد فرزندان قصد شده زنان     (IP محصول   TFRدر مدل،   
، برحسب این مدل، TFRبنابراین، براي ارتقاي . دکنن می در تحقق آن مزاحمت ایجاد

                                                
-       هـا در   چرایی کوچک تر شـدن خـانواده   : یک مسأله اجتماعی نوین    دستاورد این سمپوزیوم در کتابی با عنوان

  .چاپ و منتشر شده است) Booth and Crouter, 2005( کشورهاي پیشرفته و معناي آن



 
 
 
 
 
 
 

  1394، بهار 68فصلنامه علوم اجتماعی شماره      16  

بـر ایـن   .  عمل کنند  IP ارتقا پیدا کند و یا عوامل مزاحم در جهت ارتقاي            IPباید یا   
سپس، عوامل مزاحم را، بـا      .  خواهیم آورد  IPاساس، ابتدا مالحظاتی در باره ارتقاي       

هاي ایجـاد      و راه  توجه به رویکرد نظري اتخاذ شده در این تحقیق، طبقه بندي کرده           
ایـن    اسـت کـه    پیـدا . کنـیم    جستجو می  IPتغییر عوامل هر طبقه را در جهت ارتقاي         

  .اي، اکتشافی و مقدماتی است مالحظات و جستجوها در این تحقیق، زمینه
  

IPو ارتقاي آن   
دخالت نکنند  ) تعداد فرزندان قصد شده زنان     ( IPاگر عوامل مزاحم و تعدیل کننده       

در . شـود     می  TFR مساوي      IP باشد، 1 دیگر، اگر مضرب عوامل دیگر       یا، به تعبیر  
پیدا است که، در . شود   تبدیل  میTFR  به تنها عامل تعیین کننده      IPآن صورت،   

در کشورهایی که باروري . عامل اصلی و مرجع است TFR ،IPهاي  میان تعیین کننده
 2 یـا  1 درصد زنان قـصد دارنـد   75- 90کنند، معموالً بین  زیر جانشینی را تجربه می 

بنابراین، دامنه تغییرات فرزندان قصد شده در این کشورها بسیار . فرزند به دنیا آورند
 فرزند، با فراوانی نسبی بیشتر، نماي تعداد فرزندان قصد شده زنان 2محدود است و    

اي ایران هم که داراي باروري زیر جانـشینی اسـت دار          . است) IP(در اوایل ازدواج    
فراهـانی خلـج    (در دو مطالعه انجام شده اخیر، یکی در تهران          . چنین وضعیتی است  

توزیع تعداد فرزندان ) 86 :1392شاه آبادي، (و دیگري در سبزوار ) 76 :1391آبادي، 
  :قصد شده زنان در شرف ازدواج به شرح زیر بوده است
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   ح باروري هر دورههاي گوناگون و سطو  مقادیر تقریبی مدل براي دوره-4جدول 
 IP Fc      Fi     Ft      Fr      Fg      Fu  TFR  دوره و سطح

  
  پیش از گذار

1  
2  
3  
4  
5  

  
 

  
  
6,00  
5,00  
4,50  
4,00  
3,50  
 

  
  

1,05   1,01   1,10   1,00   0,95   1,00  
1,10   1,01   1,09   0,99   0,95   1,00  
1,20   1,02   1,08   0,98   0,95   1,00  

 1,30   1,03   1,07    0,97   0,95   0,98  
1,40   1,04   1,06   0,96   0,95   0,97 

  
  
6,65  
5,69  
5,54  
5,18  
4,78  
  
 

  
  گذار

6  
7  
8  
9  
10  
  
 

  
  
3,25  
3,00  
2,50  
2,25  
2,10 

  
  

1,50   1,05   1,05   0,95   0,95   0,95  
1,40   1,05   1,04   0,95   0,95   0,93  
1,25   1,05   1,03   0,95   0,94   0,92  
1,20   1,04   1,02   0,92   0,93   0,91  
1,15   1,02   1,01   0,91   0,92   0,90 

  
  
4,61  
3,85  
2,78  
2,23  
1,87  
 

  
  پس از گذار

11  
12  
13  
  

  )2020(آینده 
 

  
  
2,10  
2,05  
2,02  
  
2,00 

  
  

1,09   1,02   1,00   0,90   0,90   0,90  
1,09   1,02   1,00   0,90   0,91   0,90  
1,09   1,01   1,00   0,95   0,93   0,90  

  
1,09   1,01   1,00   1,00   0,95   0,90 

  
  
1,70  
1,68  
1,77  
  
1,88  

  .)Morgan and Hagewen, 2005: 6( مورگان و هیگون: مأخذ



 
 
 
 
 
 
 

  1394، بهار 68فصلنامه علوم اجتماعی شماره      18  

  )IP( توزیع درصدي تعداد فرزندان قصد شده زنان در آستانه ازدواج -5جدول 
  )1392 (نیشابورو ) 1391 (در تهران

  
IP 

  تهران
)1391(  

  نیشابور
)1392(  

 
0  
1  
2  

  و بیشتر3

 

2,2  
44,8  
45,5  
7,5 

-  
14,8  
70,1  
15,1  

  
هاي این دو مطالعه، با وجود این که قابل تعمیم به کـل کـشور نیـست، چـشم              یافته

 نـشان  90 زنان در پایتخت و یـک شـهر متوسـط را در اوایـل دهـه              IPاندازي از توزیع    
 زنـان در اوایـل   IP زنان در شـرف ازدواج بـسیار نزدیـک بـه      IPپیدا است که    ( .هدد  می

  1.)زندگی زناشویی است
بی تردیـد متـأثر از شـرایط زنـدگی          ) IP(   تقلیل در تعداد فرزندان قصد شده زنان      

از یک سو، بیکاري دامنـه دار جوانـان در سـن            . هاي ساختاري است    مدرن و محدودیت  
نان طبقه متوسط جدید، ازدواج و فرزندآوري را در کـشور، بـا             ازدواج، به خصوص جوا   

از . وجود  مقبولیت و مطلوبیت بسیار شدید آن، رفتاري مخاطره آمیز و دشوار کرده است
سوي دیگر، در پی تحوالت ساختاري و ارزشی، معناي فرزند و مـادري دگرگـون شـده            

دو فرزند پرهزینه، زمـان بـر و    در این شرایط به دنیا آوردن و بزرگ کردن بیش از     .است
براي زنان، به خصوص براي زنان طبقه متوسط جدید، با توجه به تغییراتی که در سـبک             

                                                
-   مراکـز مـشاوره  و بـراي انجـام معاینـات و        شامل تعداد فرزندان قصد شده  زنـانی اسـت کـه بـه        5جدول 

  .اند هاي پیش از ازدواج مراجعه کرده تست
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بنابراین، در این شرایط نباید از اکثریت   . شان پیش آمده، بسیار محدود کننده است        زندگی
داشت کـه  انتظار  -هاي متمکن با سبک زندگی سنتی      شاید غیر از زنان در خانواده      -زنان

هاي بالفعل و بهبود شـرایط        استفاده از فرصت  . بیشتر از دو بچه را بخواهند به دنیا آورند        
رو به باال تجدید نظر  البته ممکن است باعث شود زنان در تعداد فرزندان قصد شده شان     

هاي سـاختاري، بـاز هـم     با وجود این و به رغم شرایط زندگی مدرن و محدودیت         . کنند
) IP(ستگذاري براي ارتقاي باروري از طریق ارتقاي تعداد فرزندان قصد شده نباید از سیا

  .غافل بود
ها، سطح باروري پـایین آمـده چـون     همان طور که اشاره شد، صرف نظر از ظرافت    

در آن صـورت، اگـر تعـداد فرزنـدان        . خواهند کم شده است     تعداد فرزندانی که زنان می    
آید که چگونه  حال این سوال پیش می. رود  باال میقصد شده باال رود باروري هم احتماال

توان تعداد فرزندان قصد شده را، به طور کلی و بر حسب مرتبه والدت فرزندان، بـاال       می
ولـی، عجالتـاً   . این سوال مستلزم تحقیق در ابعـاد متفـاوت موضـوع اسـت            برد؟ پاسخ به  

هایی از زنان باشـد کـه         گروه  ، اولویت باید با    IPتوان گفت، در سیاستگذاري از مسیر       می
ولـی،  . اي نخواهند البته، نادرند زنانی که هیچ بچه . اوالد قصد شده شان کمتر است      تعداد

اند  همان طور که مالحظه کردیم، نسبت قابل توجهی از زنان در شرف ازدواج قصد کرده       
 کـه  در واقع، قصد تک فرزندي در تهـران، همـان طـور        . که فقط یک فرزند داشته باشند     

اضافه بـرآن، بـا توجـه بـه     . مالحظه کردیم، بسیار نزدیک به قصد دو فرزندي شده است      
رود درصد تک فرزندي در خـارج         مرجع بودن پایتخت براي اجتماعات دیگر، انتظار می       

از این رو، مطالعه در باره تک فرزندي و پیـدا          . از تهران هم در آینده رو به افزایش باشد        
هـا در   تـرین اولویـت    این دسته از زنان شاید در زمره مهم       IPرتقاي  هایی براي ا    کردن راه 

  . باشدIPاقدامات معطوف به ارتقاي سطح باروري از طریق ارتقاي سطح 
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   IP عوامل تعدیل کننده
کنند هـم    براي سیاستگذاري باروري باز می  IPپتانسیل مسیرهایی که عوامل تعدیل کننده     

، بـه دو  IPان شش عامل مزبور را، برحسب میـزان تـأثیر در         تو  بنابراین، می . اندازه نیست 
از میان شش عامـل، دو عامـل جانـشین         .دسته عوامل مؤثر و عوامل کم تأثیر تقسیم کرد        

، خواستن فرزند دیگر به سبب هم       )Fg(و ترجیح جنسیتی    ) Fr( سازي براي مرگ فرزند   
و ) 4نگاه کنید به جـدول  (د پذیرن جنس بودن فرزندان، از تغییرات محیطی کمتر تأثیر می      

ها بسیار محـدود     اضافه بر آن، دامنه تغییرات آن     . اند  بنابراین در مقابل سیاستگذاري مقاوم    
 ایـران سـال   IPها بـراي   براي مثال، تقریب مضرب آن. است  ناچیز IPو تأثیرشان درتغییر  

لحـاظ هزینـه   از این رو، به ). 3نگاه کنید به جدول   ( است   1,02 و   1,01 به ترتیب    1393
زیاد و بازده کم، سیاستگذاري براي ارتقاي باروري از مسیرهاي جانشین سازي و ترجیح 

: مانـد  در آن صـورت، چهـار عامـل بـاقی مـی     . توان از اولویت خارج کرد    جنسیتی را می  
هـاي   و نقـش ) Fi(، نابـاوري یـا زیربـاروري    )Ft(، تأثیر تمپو )Fu(فرزندآوري ناخواسته  

 ).Fc(رقیب فرزندآوري 

چهار عامل باقیمانده را، با توجه به رویکرد نظري اتخاذ شده، بر حسب همسویی یا      
در یک دسـته،  . توان دو دسته کرد ها و منافع مخاطبان می ها با خواسته ناهمسویی سیاست 

هـاي اتخـاذ شـده معمـوالً        ، سیاست )Ft(و تأثیر تمپو    ) Fi(شامل ناباروري و زیرباروري     
در دسته دیگر، شامل فرزندآوري ناخواسـته       . هایشان است   ن و خانواده  همسو با منافع زنا   

)Fu ( هاي رقیب فرزندآوري      و نقش)Fc (هـا بـالقوه      هاي اتخاذ شده بر مبناي آن       سیاست
هـا، همـسو یـا ناهمـسو بـا منـافع زنـان و                 توانـد، بـسته بـه جهـت گیـري سیاسـت             می

 و  "هـاي همـسو     سیاسـت "ا عناوین   ها را ب    این دو دسته از سیاست    . هایشان باشد   خانواده
  .کنیم گیري می  پی"هاي بالقوه همسو یا ناهمسو سیاست"
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  هاي همسو سیاست
تـرین حـوزه    همان طور که اشاره شد، فرزندآوري رفتاري بسیار شخصی و در خصوصی       

از این رو، سیاستگذاري و مداخله براي تغییر آن بیـشتر از موضـوعات              . خصوصی است 
یکـی از  . طلبـد  را مـی ) زنان و همسرانـشان (ها  ویی مخاطبین سیاستدیگر توافق و همس   

ها   هایی که سیاستگذاري براي ارتقاي باروري تقریبا به طور کامل همسو با خواسته              حوزه
 .و منافع مخاطبان است حوزه ناباروري و کم باروري است

  
  ناباروري وکم باروري

آغـاز کننـد و فاصـله گـذاري     ) الگی سـ 20براي مثال، زیـر  (اگر زنان فرزندآوري را زود      
شوند تعداد فرزندان قـصد شـده را عملـی         درصدشان موفق می   95نداشته باشند بیش از     

نـسبت قابـل   .  ولی وضعیت زنان در ایران کنونی از ایـن شـرایط دور شـده اسـت      1.کنند
تواننـد تعـداد فرزنـدانی را کـه           شوند و یا نمـی      دار نمی   توجهی به سبب ناباروري یا بچه     

. دلیل بارز آن نیز افزایش سن ازدواج و سن فرزنـدآوري اسـت  . خواهند به دنیا آورند     می
بنـا برگـزارش    . سن فرزندآوري باال رفته چون، از یک سو، سن ازدواج باال رفتـه اسـت              

 در 1392میانگین سـن ازدواج زنـان کـشور در سـال      ) 1393( سازمان ثبت احوال کشور   
مطالعه دیگر از زنان در شرف ازدواج، یکی در تهران در دو .  سال بوده است   23,5حدود  
 به دسـت  21,1 و 25,2 میانگین سن ازدواج به ترتیب       1392 نیشابور و دیگري در     1391

  2.آمد
و ) 77:همـان   ( سال   5 درصد زنان در مطالعه تهران تا        50از سوي دیگر، نزدیک به      

ارند فرزنـد اولـشان را بـه    پس از ازدواج قصد ند) 87ص (  سال  3 تا   نیشابوردر مطالعه   
 درصد زنان هنگـام تولـد   50در صورت اجراي چنین قصدي، سن نزدیک به         . دنیا آورند 

                                                
-        در این باره رجوع کنیـد بـه   . رسد    می96,4 فرزند باشد درصد مزبور به     2 اگر تعداد فرزندان قصد شده شان

  .19  ص ،2005 و   مورگان و هیگون، 7,1، جدول )(Bongaarts and Potter, 1983 بونگارت و پاتر 
-  ،74، ص1392 و شاه آبادي، 62، ص1391رجوع کنید به خلج آبادي فراهانی.  
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با توجـه بـه   . شود  سال می24 سال و در سبزوار بیش از     30فرزند اول در تهران بیش از       
ها، بـه خـصوص جوانـان طبقـه           بیکاري دامنه دار جوانان، احساس ناامنی و نا امیدي آن         

 در صـورت عـدم اتخـاذ        1کنند،   جدید، و تغییراتی که در سبک زندگی تجربه می         متوسط
یک سیاستگذاري مؤثر پیشگیرانه، ممکن است سـن فرزنـدآوري و در نتیجـه آن درصـد      

 توقف روند افزایـشی سـن فرزنـدآوري یـا، بـا احتمـال       2.ناباروري از این هم باالتر رود 
 کاهش درصد ناباروري، همان طور که ضعیف تر، کاهش سن فرزندآوري و در نتیجه آن       

چندین بار پیش از این اشـاره کـردیم در گـرو سیاسـتگذاري بـراي اسـتفاده درسـت از               
  .ها است هاي بالفعل ناشی از تحوالت جمعیتی کشور و اجراي درست سیاست فرصت

هاي پیشگیرانه ناباروري، پیشگیري از افزایش سن فرزندآوري و در صورت    سیاست
اي، چه به  این درحالی است که عده. دهند  سن فرزندآوري را هدف قرار میامکان کاهش

این ناباروران، بعضی که     . طور طبیعی و چه در اثر افزایش سن، در حال حاضر نابارورند           
شـان   خواهند بچه دار شوند و بعضی هم در پی تکمیل برنامه فرزنـدآوري  بی فرزندند می 

 1393 را بـراي ایـران سـال    1ي منـدرج در جـدول       در واقع، اگر ضریب نابارور    . هستند
 و در رود  والدت در اثر ناباروري از دست مـی      126936بپذیریم، در این سال در حدود       

صورت درمان کامل این تعداد نابارور، میزان باروري کل هم براي این سال تا نزدیک بـه    

                                                
-  ،1387 و1385رجوع کنید به سرایی.  
-        با افزایش بیشتر سن  پیدا است،  بیشتر و ناتوانی فرزندآوري زنان با افزایش سن، همان طور که در جدول زیر

  .شود تر می پرشتاب
  برحسب سن) infecund(  دآوريدرصد زنان ناتوان از فرزن

 47,5          42,5          37,5          32,5          27,5          22,5          17,5 )سال(سن 

 100             60            25              15            10              5                2   درصد

  .6،  ص 2005مورگان و هیگون، : مأخذ                                             
-   نگاه کنید به جدول ( والدت برآورد شده 1459767 به جاي 1393بود تعداد والدت در سال    اگر ناباروري نمی
هاي   نفر افزایش در تعداد والدت126936کرد که این به معناي  ارتقا پیدا می) 1459767 / 0,92=  (1586703تا ) 1
  .ین سال استا
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، درمان ناباروري یکـی از  بنابراین. 1,89 / 0,92 = 2,05: کند سطح جانشینی ارتقا پیدا می 
سیاستگذاري از ایـن  . مسیرهاي همسوي مداخله براي ارتقاي سطح باروري جاري است       

هـاي موجـود درمـان را در     این هدف باشد که فنـاوري  مسیر، از یک سو، باید معطوف به 
هـاي درمـان      از سوي دیگر، سیاستگذاري باید ارتقاي فنـاوري       . اختیار ناباروران قراردهد  

ها، دایـره   ري را هدف قراردهد تا از این طریق، ضمن ارتقاي اثربخشی این فناوري           نابارو
 .ها را هم گسترش دهد کاربرد آن

  
  زمان بندي فرزندآوري

کند تأثیر   عمل میTFR در جهت کاهش IP که با تضعیف IPیکی دیگر از عوامل مزاحم 
 یا میزان باروري کـل  TFRکنیم،  یادآوري می. است) Ft( یا زمان بندي فرزندآوري      1تمپو

گذار جمعیتی  و در جوامع اواخر دوران  سالیانه استشاخصی از باروري جاري و معموالً
 TFRکه سن فرزندآوري به طور موقت رو به افزایش است، نظیر جامعه کنـونی ایـران،                  

سن فرزنـدآوري رو بـه   . دهد تواند باشد نشان می    سطح باروري را کمتر از آن چه که می        
البته، زنانی که . اندازند شان را به تعویق می یش است زیرا زنان به هر دلیل فرزندآوري      افزا

اندازند، اگر در اثر افزایش سن نابارور نشوند و اگر در برنامه        فرزندآوري را به تعویق می    
شان تجدید نظر نکنند ممکن است با فرزندآوري بـا تـأخیر، تعـداد فرزنـدان               فرزندآوري

هـاي   هاي با تأخیر خارج از شمول والدت ولی، این والدت. ا تأمین کنندقصد شده شان ر 
  .شود  براي آن سال محاسبه میTFRسالی است که 

حـال،  .  برآورد کردیم  1,89 را در حدود     1393ایران سال   ) TFR(میزان باروري کل    
ـ  1393 را براي ایران سال 1 مندرج در جدول Ftبراي مثال، اگر ضریب      ر  بپـذیریم، در اث

 والدت بـه جـاي   144373تصمیم زنان و همسرانشان به تعویـق فرزنـدآوري در حـدود        

                                                
1. tempo effect 
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بـه   1.شـود   خـارج مـی  93هاي بعد موکول و از شمول در سال  وقوع در این سال به سال 
هـاي بعـد موکـول     گرفت و به سـال     تعبیر دیگر، اگر فرزند آوري طبق برنامه صورت می        

این سال تا نزدیک به سطح جانشینی ارتقا پیدا شد میزان باروري کل کشور هم براي       نمی
  1,89.2 / 0,91 = 2,08 :کرد می

پیدا است که کنترل سن فرزند آوري یکی از مسیرهاي مداخله براي ارتقـاي سـطح      
همچنین، پیدا است که تأثیر تمپـو هـم، نظیـر نابـاروري، ناشـی از           . باروري جاري است  

تگذاري از این مسیر با سیاستگذاري بـراي        بنابراین، سیاس . افزایش سن فرزندآوري است   
پیشگیري از ناباروري تا حدود زیادي باید همپوشانی پیدا کند و مانند سیاستگذاري براي 

هـاي بالفعـل ناشـی از تحـوالت      پیشگیري از ناباروري باید اسـتفاده درسـت از فرصـت        
 .جمعیتی کشور را هدف قرار دهد

  
  هاي بالقوه همسو یا ناهمسو سیاست

هاي  منافع و خواسته سیاستگذاري براي ارتقاي باروري از مسیر ناباروري و تأثیر تمپو  در  
حـال، دو   . هـا اسـت     هاي آن   هاي زنان و خانواده     جامعه معموالً همسو با منافع و خواسته      

کنیم که سیاستگذاري براي ارتقاي بـاروري از مـسیر             را معرفی می   IPعامل تعدیل کننده    
توانـد همـسو و یـا ناهمـسو بـا منـافع و        هـا، مـی     یـري سیاسـت   ها، بسته به جهـت گ       آن

هـاي رقیـب    نقش: این دو عامل از این قرارند   . شان باشد   هاي  هاي زنان و خانواده     خواسته
در ایــن دو مــورد، بــه لحــاظ امکــان ). Fu(و فرزنــدآوري ناخواســته  )Fc(فرزنــدآوري 

از ایـن ناهمــسویی،  ناهمـسویی منـافع فــرد و جامعـه و پــی آمـدهاي ناخواسـته ناشــی      
  . سیاستگذاري مستلزم احتیاط، دقت و مطالعه بیشتري است

                                                
-  به سبب شرایط بد اقتصادي کشور و تغییرات در سبک زندگی جوانان، ضریبFtتواند کوچک تر و تعداد   می

  .هاي به تعویق افتاده باز هم بیشتر باشد والدت
-      براي مطالعه بیشتر درباره تأثیر تغییرات سن فرزندآوري درTFRنگارت  و فینـی   براي مثال رجوع کنید به بو
)Bongaarts and Feeney, 1988 ( ،1391و عینی زیناب  و شمس قهفرخی.  
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  هاي رقیب فرزندآوري  نقش
کند و سیاسـتگذاري      عمل می  TFR و   IPترین عواملی که در جهت تضعیف         یکی از مهم  

توانـد همـسو و یـا ناهمـسو بـا منـافع و        ها، می گیري سیاست  از مسیر آن، بسته به جهت     
هـاي رقیـب     داللـت بـر نقـش   Fc.  اسـت Fcهایـشان باشـد        و خانواده  هاي زنان   خواسته

هایی که در شرایط مختلف و به درجـات مختلـف در تعـارض و                نقش. فرزندآوري دارد 
 هـا از فرزنـدآوري بـاز        هـا و فعالیـت درآن       اند و زنان با اتخاذ آن      ناسازگار با فرزندآوري  

ها، تجـرد قطعـی و    ده ترین این نقشعم. شوند مانند یا در فرزندآوري دچار تردید می      می
  .اشتغال به کار یا تحصیل زن در خارج از منزل است

تـرین پـیش شـرط فرزنـدآوري      در همه جوامع تحقق یک رابطه جنسی پایدار مهـم     
در ایـران فرزنـدآوري پـس از    . شود این رابطه در ایران از مسیر ازدواج محقق  می      . است

 به تعبیر دیگر، اگر ازدواج صورت نگیرد، جـز در           .گیرد  ازدواج و در خانواده صورت می     
در واقع ممکن است برخـی از زنـان   . گیرد موارد بسیار نادر، فرزندآوري هم صورت نمی  

به دالیل گوناگون، از جمله نیافتن زوج مناسب به سبب شرایط سخت اقتصادي، تـأخیر               
 و تـرجیح آن بـر   بیش از حد در ازدواج به سبب تحصیالت یا اشتغال، یا انتخاب تجـرد          

  .ازدواج مجرد بمانند و از فرزندآوري باز بمانند
 اسـت و    TFR و   IP پیدا است که درصد تجـرد قطعـی یکـی از عوامـل تـضعیف                

از ایـن رو،  .  بیشتر اسـت TFR و IPاین درصد بزرگ تر باشد تأثیرش در تضعیف      هرچه
دف قـرار دهـد و    سیاستگزاري براي ارتقاي باروري باید کاهش درصد تجرد قطعی را ه          

براي کاهش درصد تجرد قطعی هم باید شرایط مناسب بـراي اشـتغال و ازدواج جوانـان     
شود مگر  همان طور که پیش از این اشاره کردیم، این شرایط هم مناسب نمی. فراهم شود

  .هاي بالفعل ایجاد شده در اثر تحوالت جمعیتی کشور با استفاده از فرصت
. ها عمل کنـد  تواند در تعارض با نقش فرزندآوري آن یتحصیل و اشتغال زنان هم م     

در واقع، تعارض و ناسازگاري تحصیل و اشتغال با فرزندآوري در اواخر دوره آبستنی و            
در این مدت اسـت کـه زنـان دانـشجو و شـاغل نیازمنـد       . رسد پس از زایمان به اوج می  
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در آن مشغول به کـار  بیشترین کمک از سوي همسر، خویشاوندان و نهادهایی هستند که        
نگهـداري از  ) 1(نیـاز بـه   : توان عجالتـاً چنـد دسـته کـرد     این نیازها را می   . اند  یا تحصیل 

مرخـصی زایمـان و   ) 3(انعطـاف پـذیري در تحـصیل و کـار و     ) 2(کودکـان خردسـال،   
  .تسهیالت مشابه دیگر

دآوري پس در ایران مانند ایتالیا خانواده قوي است و، همان طور که اشاره شد، فرزن
اضافه بر آن، در ایران شبکه خویشاوندي هم قوي .گیرد  از ازدواج در خانواده صورت می

ها، بایـد نقـش    ها و پدر بزرگ است از این رو، خویشان زوجین، به خصوص مادر بزرگ  
شوهران این زنان . در نگهداري از کودکان خردسال زنان دانشجو و شاغل ایفا کنند مهمی 

البتـه، کمـک خویـشان و    . بیشتر در خانه داري و بچه داري فعال شـوند         هم باید هر چه     
. همسران زنان دانشجو و شاغل در نگهداري از کودکان خردسـال معمـوالً کـافی نیـست         

مراکزي هم براي نگهداري کودکان این زنان باید در محل یا نزدیک به محل تحـصیل یـا     
 دسترس بودن، از نظر مادران مطمئن ها فراهم شود، مراکزي که، ضمن ارزان و در       کار آن 

  . و با کیفیت باشد
انعطاف پذیري تحصیل و کار براي زنانی که پس از مرخصی کوتـاه مـدت زایمـان             

انعطـاف  . خواهند بر سر کار برگردند بسیار کمک کننده است مجبورند یا، به هر دلیل، می 
ال تغییر از شغل داراي     تواند به صورت تغییر موقت در نوع شغل، براي مث           پذیري کار می  

مراجعه کننده حضوري به شغل بدون مراجعه کننده، یا انعطاف پـذیري در سـاعات کـار      
اضافه برآن، این روزها انقالب ارتباطی، با تغییر در ماهیـت و معنـاي      . روزانه عملی شود  

کار، این امکان را به وجود آورده است که، براي مشاغلی کـه مراجعـه کننـده حـضوري               
د، زنان شاغل پس از زایمان کار را از راه دور در منزل، در کنار فرزند نـوزاد خـود،    ندارن

 .انجام دهند و حاصل کار را با وسایل ارتباطی مدرن به صاحب کار ارسال نمایند

 است ولی، همان طور که اشاره شـد،     TFR و   IPترین عامل تضعیف       مهم Fcگرچه  
 مـشاهده  3همـان طـور کـه در جـدول    . کند این عامل در همه جا یک نواخت عمل  نمی     

ترین عاملی است که در جهـت تـضعیف          مهم 0,75 در ایتالیا با ضریب تأثیر       Fcکنیم،    می
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IP   و TFRکند، به طوري که وزن این عامل در این کشور تقریباً نزدیک به قـدر    عمل می
ست که در این در حالی ا. است) Fi, Ft و Fu(مطلق مجموع سه عامل مورد مطالعه دیگر 

 ، تقریبـاً   TFR و   IP، این عامل ، به لحاظ تـأثیرش بـر           3برآورد ایران، مندرج در جدول      
 شاید کمتر از هر کشور دیگري باشـد و  TFRدر ایتالیا  . هموزن با سه عامل مزبور است     

Fcترین عاملی است که   مهمTFRاین .  ایتالیا را در کمترین سطح جهانی نگه داشته است
، 2003 در باروري ایتالیا موثر است که، براي مثال، اگر این کشور در سـال                عامل آن قدر  

داشت میزان باروري کل    را می ) 0,90(=  ایران   Fc، تقریب   )0,75(=  خودش   Fcبه جاي   
  .کرد   ارتقا پیدا می1,47، تا 1,22آن، به جاي 

  
 فرزندآوري ناخواسته

، در )1نگـاه کنیـد بـه جـدول      (1از ، با ضریب تأثیر کمتـر  )Fi, Ft و Fc(عوامل پیشین 
کنـیم   حال، عاملی را معرفی می. کردند  عمل میTFR  و، از طریق آن،     IPجهت تضعیف   

عمـل   TFR و   IP  و بنابر این در جهـت تقویـت         است 1که ضریب تأثیر آن بزرگتر از       
  Fu.(2(فرزندآوري ناخواسته : کند می

 باردار شدن این بچه، قصد نداشته اگر مادر گزارش کند که، پیش از"بنابر تعریف، 
مورگان و  ("شود  است که بچه دیگري داشته باشد فرزندآوري ناخواسته محسوب می

بنابراین، فرزندآوري ناخواسته فرزندآوري اضافی و خارج از برنامه ). 9: 2003هیگون، 
ر د. اي فرزندآوري ناخواسته نیست از این رو، هر والدت قصد نشده. فرزندآوري است

هاي قصد نشده در چارچوب برنامه فرزندآوري اند و در اثر خطاي  واقع، بیشتر والدت
                                                

-         ناخواسـته    فرزنـدآوري همان طور که اشاره کردیم، اضافه بر )Fu (      دو عامـل جانـشین سـازي بـراي مـرگ ،
. کنند  می عملTFR و IP، هم در جهت تقویت 1، با ضریب تأثیر بزرگ تر از )Fg(و ترجیح جنسیتی ) Fr(فرزند

ولی، به سبب  دامنه تغییرات ناچیز، مقاومت در مقابل سیاستگذاري و اثربخشی کم از اولویت این مطالعـه خـارج     
  .شدند

-             سیاستگذاري از این مسیر در جهت دسترسی آسان تر به وسایل جلـوگیري از بـارداري همـسو و در جهـت
  .ها است  منافع زنان و خانوده آنها و محدودیت دسترسی به این وسایل ناهمسو با خواسته
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ها، بنابراین، در زمره فرزندآوري ناخواسته محسوب  این والدت. آیند زمان بندي پیش می
ها در   درصد والدت40ها و   درصد آبستنی57بنابر یک گزارش تحقیقی، . شوند نمی

هاي تحقیقی دیگر، فقط در حدود   حال آن که، بنابر گزارشاند ایاالت متحده قصد نشده
  1.اند ها ناخواسته  درصد فرزندآوري10

ومیر بسیار باالي کودکان، به ندرت بارداري و         پیش از گذار جمعیتی، به سبب مرگ      
در مرحله اول دوران گذار، به سبب کاهش پیوسته . شد که ناخواسته باشد والدتی پیدا می
خواستند تجـاوز   ها می ومیر کودکان، تعداد فرزندان از تعدادي که خانواده و افزایشی مرگ  

هاي تحدید موالیـد، بـا اولویـت برنامـه تنظـیم       کرد و در نتیجه زمینه براي اتخاذ سیاست   
برنامـه تنظـیم خـانواده بیـشتر در پـی پیـشگیري داوطلبانـه از                . خانواده، فـراهم گردیـد    

هدف از برنامه تنظـیم خـانواده، هـم سـو بـا             . استهاي قصد نشده      ها و والدت    بارداري
ایجـاد  ها و منافع مخاطبین آن در آن مرحله، تحدیـد موالیـد خـانواده از طریـق                   خواسته
  2.در این باره بودارایه خدمات  براي وسایل پیشگیري از آبستنی و تقاضا

هـاي   برنامه تنظیم خانواده، در شرایط رشد شتابان جمعیت، در چـارچوب سیاسـت       
البتـه، شـرایط امـروز ایـران بـا      . تحدید موالید، به شیوه پیشگیري از آبستنی اتخاذ گردید        

باروري در ایران امـروز     . شرایطی که منجر به اتخاذ برنامه تنظیم خانواده شد یکی نیست          
. زیر سطح جانشینی است و، در واقع، بیش از یک دهه است که زیرجانشینی بوده اسـت        

                                                
-  ،12 ، ص 2003رجوع کنید به مورگان و هیگون.  
-هاي باالي باروري و در نهایت جلوگیري از رشد شتابان جمعیت   البته، هدف نهایی این برنامه کاستن از میز آن

  : تنظیم خانواده این نظریه قرار داشتدر واقع، در پس برنامه. بود
کنـد کـه فایـده آن     رفتار فرد وقتی تغییر می" و "کند مالحظات  انتفاعی او تعیین میرفتار فرد را   "

از " بنابراین، رفتار غیرانتفاعی فرد، نظیر بچه آوري بیش از تعـداد مطلـوبش،   ".براي فرد تغییر کند  
 کافی بود که فـرد را از امکـان  ... شود   ناشی  می   "اش به وسایل الزم     خبري او یا عدم دسترسی     بی

هاي جلوگیري را به او بیاموزید، و وسایل الزم را در اختیارش قرار   کنید، روش"با خبر"جلوگیري 
فرد تعداد فرزندانش را بنا به مالحظات انتفاعی تا حد تعداد مطلوب پایین ...در آن صورت،  . دهید

  ).161-162 : 1390سرایی، ( آید  آورد و، در نتیجه، رشد جمعیت هم پایین می می
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در ایـن شـرایط،    . هـاي جدیـد جمعیتـی اسـت         لزم سیاسـت  شرایط جدید جمعیتی مـست    
ریزي بـراي اجـراي    هاي تشویق موالید و برنامه هاي باروري احتماالً باید سیاست   سیاست

از این رو، برنامه تنظیم خانواده کـه مبتنـی بـر ایجـاد تقاضـا بـراي           . ها باشد   این سیاست 
د باید دست کـم از بعـد        وسایل پیشگیري از آبستنی و ارایه خدمات در این خصوص بو          

  .ایجاد تقاضا تعدیل شود
هـاي    با عبور از تعـداد والدت     ) Fu(همان طور که اشاره شد، فرزندآوري ناخواسته        

البتـه، فرزنـدآوري   . کننـد   عمل میTFRقصد شده در جهت افزایش تعداد موالید زنده و    
رسد  ود میناخواسته در حول وحوش شروع تغییرات کاهشی باروري در کشور به اوج خ

با این تعبیر، اوج فرزندآوري ناخواسته . شود و پس از آن به تدریج از نسبت آن کاسته می
 رخ داده باشد و از آن پس از سطح آن باید کاسته شـده             60در ایران باید در اواسط دهه       

 بپذیریم، در این 1393 را براي ایران سال 1 مندرج در جدول Fuحال، اگر ضریب   . باشد
 یا نزدیک به دویست هزار والدت در کشور در زمره فرزندآوري ناخواسته             190409سال  

 1,64، تـا  1,89 ، به جـاي  TFRداد   ها رخ نمی    به تعبیر دیگر، اگر این والدت     . بوده است 
هـاي   از این رو، ممکن است وسوسه شویم تا با افزایش فرزنـدآوري      . کرد  کاهش پیدا می  

 آمدهاي پیش بینی نشده و نـامطلوب آن، سـطح   ناخواسته، بدون مطالعه در خصوص پی   
  .باروري را ارتقا دهیم

  فرزندآوري ناخواسـته محـصول آبـستنی ناخواسـته، فراتـر از تعـداد قـصد شـده                
. فرزندان، و عبور جنین از مخاطرات پس از آبستنی، شامل سـقط عمـدي جنـین، اسـت             

 بر پیشگیري از آبستنی تأکید برنامه تنظیم خانواده هم، با هدف تحدید موالید در خانواده،       
از این رو، بعضی ممکن است وسوسه شوند و خواهان حذف کلـی برنامـه تنظـیم               . دارد

ایـن خواسـته اگـر بـه سیاسـت        . خانواده، شامل ارایه خدمات پیشگیري از آبستنی شوند       
کوتـاه  . تأثیر اسـت  تبدیل شود کوتاه مدت مشکل آفرین و درازمدت در بهترین حالت بی     

حدودیت دسترسی به وسایل پیشگیري از آبـستنی، بـه خـصوص درمیـان زنـان                مدت، م 
هاي فقیر شهري، در شرایط غیرقـانونی بـودن سـقط عمـدي جنـین،              روستایی و خانواده  
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هاي عمدي غیربهداشتی زیرزمینی بیانجامد که بی تردید سالمت مادران            تواند به سقط    می
 درازمدت هم بـه سـبب   1.اندازد طر میو کودکان جان به در برده از سقط عمدي را به خ          

هایـشان، در   ها و منافع زنان و خانواده تعارض و ناهمسویی شدید این سیاست با خواسته    
موضوعی تا این حد شخصی در حوزه خصوصی، بی تردید با شکـست مواجـه خواهـد              

  . شد
پیدا است که در شرایط امروز ایران سیاستگذاري بـراي ارتقـاي بـاروري از مـسیر                  

هاي کلـی     از یک سو، سیاست   . زندآوري ناخواسته بسیار حساس و مخاطره آمیز است       فر
. هاي تشویق موالید در خانواده و افزایش سطح باروري است          مناسب این شرایط سیاست   

بنابراین، سیاستگذار ممکن است وسوسه شود و سیاست محدودیت دسترسـی زنـان بـه           
 سـوي دیگـر، چنـین سیاسـتی کوتـاه مـدت         از. وسایل پیشگیري از آبستنی را دنبال کند      

لذا، سیاسـت مناسـب شـرایط       . تأثیر است   مشکل آفرین و درازمدت در بهترین حالت بی       
ارایـه  توانـد   پیشگیري از آبستنی، مـی ایجاد تقاضا و ارایه خدمات  امروز ایران، به جاي     

در آن صـورت، بـه جـاي اصـطالح     . ي ایـن خـدمات باشـد   خدمات درصورت تقاضـا  
براي شرایط باروري زیرجانشینی، بهتر است از اصطالح مناسب         تنظیم خانواده   نامناسب  

  2. استفاده شودبهداشت باروريتر و رایج 
  

  گیري خالصه و نتیجه
از . از یک سو، جمعیـت رو بـه افـزایش اسـت         . جمعیت ایران در وضعیت خاصی است     
عارضـات و  این وضعیت بـه ظـاهر متعـارض، ت   . سوي دیگر، باروري زیر جانشینی است 

در این تحقیق ضـمن پـرداختن بـه وضـعیت بـه ظـاهر              . ابهاماتی را به جود آورده است     
  .ایم هایی را براي سیاستگزاري باروري جستجو کرده متعارض موجود، راه

                                                
- افتد  سقط عمدي جنین در کشور اتفاق می250000 تا 200000ها، سالیانه بین   بنا بر بعضی روایت.  
-  ،109-111، ص 1391در این باره نگاه کنید به عباسی شوازي و حسینی چاووشی.  
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چرا در حالی که جمعیت رو به افزایش است، باروري کشور زیر سـطح الزم بـراي       
دریـافتیم کـه اگـر      . ناریویی بر پا کـردیم    این سوال س    جانشینی است؟ براي پاسخ دادن به     

ترکیب سنی دخالت نکند یا، به تعبیر دیگر، اگر ترکیب سنی کنتـرل شـود، میـزان رشـد                 
همچنـین، مالحظـه    . شـود   طبیعی هم، سازگار و همسو با باروري زیرجانشینی، منفی می         

جـاد  اي را ای    هاي بالفعـل و تهدیـدهاي بـالقوه         کردیم که تحوالت جمعیتی کشور فرصت     
  .کرده است

ولی، اشتباه  . اشتباه است البته  رجانشینی  یآتی ناشی از باروري ز    تهدیدهاي  غفلت از   
. گذر و تکرارناپذیر بالفعل غافل باشیمزودهاي استثنایی،  بزرگ تر این است که از فرصت

هاي ایجـاد شـده        به طور مستقیم غفلت از فرصت      هاي بالفعل جمعیتی،    غفلت از فرصت  
. هاي اشتغال و ازدواج جوانـان اسـت         کشور و در نتیجه آن تضعیف فرصت      براي توسعه   
هاي مناسب این  غنیمت شمرد و با اتخاذ سیاستباید هاي موجود جمعیتی را  لذا، فرصت

ها، ضمن کمک به توسعه کشور، بستر مناسبی براي ایجاد اشتغال پایـدار جوانـان         فرصت
مـسیرهاي   تأمین شرط الزم براي فعال شـدن         با آن،   نتیجهو، در   رد   ازدواج فراهم ک   آماده

 .کشور آمـاده کـرد  باروري سطح براي ارتقاي ، یعنی ازدواج، زمینه را هم      مستقیم مداخله 
هاي استثنایی موجود و همزمان با آن، باید از مسیرهاي  به موازات استفاده از فرصتالبته، 

ز تغییـرات در حجـم و       مستقیم تأثیرگذاري هم استفاده شود تا تهدیـدهاي آتـی ناشـی ا            
 .ترکیب سنی تا حدودي تعدیل گردد

ها، سطح باروري پایین آمده چون تعـداد فرزنـدانی کـه زنـان           صرف نظر از ظرافت   
در آن صورت، اگر تعداد فرزندان قصد شده باال رود بـاروري      . خواهند کم شده است     می

د، رابطـه بـین تعـداد     ولی، همان طور که در مدل نـشان داده شـ          . رود  هم احتماالً باال می   
در .  پیچیـده تـر اسـت       کمـی ) TFR(و میزان باروري کـل      ) IP(فرزندان قصد شده زنان     

 رابطـه  IPشوند و با تضعیف یـا تقویـت       جریان زندگی زناشویی عوامل دیگري وارد می      
از میان شش عامل مدل، دو عامل کم تـأثیر را حـذف کـردیم و            . زنند  مزبور را به هم می    

و عوامـل  ) شـامل نابـاروري و تمپـو   (یمانده را به دو دسته عوامل همـسو       چهار عامل باق  
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) هـاي ناخواسـته   هاي رقیـب فرزنـدآوري و  والدت   شامل نقش (بالقوه همسو یا ناهمسو     
تقسیم کردیم و، در کنار فرزندان قصد شده، مـسیرهاي تأثیرگـذاري بـر سـطح بـاروري               

  جاري را جستجو کردیم
هـاي بالفعـل و تهدیـدهاي      ت جمعیتی کشور فرصت   به طور خالصه، در اثر تحوال     

لذا، اتخاذ یک . ها و تهدیدها مستقل از هم نیستند اي ایجاد شده است و این فرصت بالقوه
هـاي بـالقوه شـاید     هاي بالفعل و جلوگیري از تهدیـد   نگاه جامع شامل استفاده از فرصت     

یـدا اسـت کـه راه اصـلی     پ. بهترین استراتژي در سیاستگذاري براي ارتقاي باروري باشد    
ایـن شـرایط هـم      . براي ارتقاي باروري، ایجاد شرایط مساعد براي ارتقاي باروري است         

هاي بالفعل ایجاد شده در اثر تحوالت جمعیتی       شود مگر با استفاده از فرصت       مساعد نمی 
هاي بالفعل نه تنهـا شـرایط را بـراي            در واقع، استفاده درست و بهنگام از فرصت       . کشور

هاي ارتقـاي بـاروري را هـم بـاال         کند، بلکه اثربخشی سیاست     اي باروري مساعد می   ارتق
هاي بالفعل و همزمـان بـا آن، بایـد از      با وجود این، به موازات استفاده از فرصت       . برد  می

مسیرهاي مستقیم تأثیرگذاري هم استفاده شود تا تهدیـدهاي آتـی ناشـی از تغییـرات در           
  .عدیل گرددحجم و ترکیب سنی تا حدودي ت
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