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 به نام خداوند جان و خرد
 

 و راهکارها چالشها  ؛در ایران جمعیت کیل  هایسیاست

 شنایس ایرانشنایس دانشگاه تهران و رئیس انجمن جمعیتشوازی، استاد جمعیتجالل عبایسمحمد

  1399اردیبهشت  27

اتژیک   جمعیت، تحوالت و پیامدهای آن موضویع مدت مدت و درازریزی کوتاهبرنامهاری و ز نیازمند سیاستگ و استر
وی  آن از جمله   با توجه به روند کاهشی رشد جمعیت و پیامدهای.  است ن )کار کاهش جمعیت نتر  64تا  15سنیر
 جمعیت در و  (  سال

ی
 رهت  توسط    1393سال    اردیبهشت  30  ، سیاستهای کیل جمعیت در های آیندهدههسالخوردگ

ورت ها ب سیاستاین . د شابالغ  انقالبمعظم   فرزندآوری، ابعاد مختلف جمعیت از جملهافزایش جمعیت و ه ضن
 تحکیم خانواده،  و    ازدواج  تسهیل  

ی
توانمند سازی جوانان، تکریم اسالیم،  -ایرانن   بهداشت باروری، تروی    ج سبک زندگ

ن و رصد تحوالت میل بخش هویتهای تقویت مولفه سالمندان، توجه  جمعیتر ، محیط زیست، آمایش رسزمیر
در آستانه اکنون . منجر شود جمعیت تواند به افزایش کیم و کیفن آنها یم اجرای بهنگام و مستمر  است، که نموده

بوده در سالهای اختر چگونه  ی کیل جمعیتسوال این است که روند اجرانی شدن سیاستهاروز میل جمعیت، 
چگونه کیفن تحقق اهداف سیاستهای جمعیتر که همان افزایش رشد جمعیت با در نظر داشت ابعاد  ؟ است

در کشور وجود  های جمعیتر چه راهکارهانی برای نهادینه شدن سیاستها و برنامه در نهایت، و امکانپذیر است؟ 
 . شود یم پرداختهفوق  تدر این مقاله به اختصار به سواال  دارد؟

، پس از ابالغ سیاستهای کیل جمعیت  سال هایدر   .1  و مراکز ها و سازمانهای سیاستگذاری، اجران  نهاد  ،اختر
، برنامهدر  مهان  گاعلیم   ن ات مراکز . اند برداشته این سیاستها  و اجرایریزی جهت تبییر  و مراجع رسیم آمار، تغیتر

پژوهشی مطالعات و گزارشهان  در مورد اند، و مراکز  جمعیت رصد کردهجمعیتر را برای شناخت درست پویان  
ن با همکاری سایر و انجمن جمعیت ،کردهتدوین   و ابعاد آن وضعیت جمعیت  راکز علیم و اجران  م شنایس ایران نتر

ن راهکارهاو  در راستای شناخت عمیقتر تحوالت جمعیتر  های تخصیصنشست برای تحقق علیم و عمیل ی یافیر
ای و میل بیانگر این است که گفتمان برریس ادبیات عمویم، رسانه.  اند برگزار کردهجمعیت کیل اهداف سیاستهای  

ل جمعیت" به  "چرانی "و موضوع  در سطح خرد و کالن تبدیل شده "افزایش جمعیت و فرزندآوری"به " کنتر
" 

ی
غم این تغیتر گفتمان،.  یافته استتغیتر  ی جدید جمعیتر سیاستها"  شدن  اجرا   چگونگ به دلیل عدم مدیریت   علتر
های اقتصادی، اجتمایع و مدیریتر الزم،  هماهنگ ن کافن نبودن بستر سیاستهای جمعیتر به کندی  اجرایو همچنیر

و، آسیب  . است  به کندی پیش رفتهدستیان  به اهداف سیاستهای جمعیتر    فرایند و  صورت گرفته   این شنایس  از ایتن
وری استمعیتر های جبرنامهتدوین برای  ،روند کندی   . ضن

 
 در تغیتر رفتار . های اصیل سیاستهای کیل جمعیت استافزایش فرزندآوری یگ از مولفه .2

عوامل مختلفن
ن موثرند که با سیاستگزاری و برنامه ریزی یم توانند هدف افزایش باروری در سیاستهای جمعیتر را باروری زوجیر

 . شود در ادامه به چند عامل مهم که به افزایش باروری کمک یم کنند، به اختصار پرداخته یم. ند کنامکانپذیر  

کنند نشان داده است جانشیتن را تجربه یم  تجربه کشورهان  که باروری زیر سطح  :   جوانان  ازدواج  و تسهیل  تروی    ج
ان تجرد در سن ازدواج و  افزایشصورت ه دو ب ازدواج تأختر که  ن ن مختلفافزایش متر ن بودن سطح در  سنیر پائیر

ن بودن  70حدود به عنوان مثال، . باروری آنها نقش مهیم داشته است در کشورهای سطح باروری درصد از پاییر
فر از جمله ژاپن، کره   آسیای جنوب ، سنگاپور و هنگرسی از افزایش سن ازدواج و باال بودن درصد نایسی  کنگ جنون 

ن زیر  افراد ازدواج نکرده که   در کشورهای اسالیمبر باروری ازدواج  و تاثتر  اهمیت . است سال 30به ویژه در سنیر
د، به مراتب فرزندآوری در کانون ازدواج شکل یم تاختر و افزایش بیشتر سن ، و در صورت تواند بیشتر باشد یمگتر

ن ازدواج، باروری ممکن است به سطح  و،  . سوق پیدا کند  حد فعیلتر از پاییر برای جامع و مستمر  حمایتهایاز ایتن
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ن به باروری خواسته افراد را ، تشکیل و تحکیم خانواده «بهنگام ازدواج»تسهیل  ن یمبرای دست یافیر  . کند تضمیر
ن جا الزم  ن تر از سن عقیلاست تاکید شود که ازدواج های زودرس و پای همیر افزایش به ، عامه، بر خالف تصور یر

ان باروری نیم انجامد بلکه  ن  غالبا به آسیب های اجتمایع منجر یم شوند.  ،به خاطر ناپایداریمتر

ایط شوک -های رویحو بحران  اقتصادیجامعه با شوکهای  معموال زمانن که   : های اقتصادینیاز به حمایت در شر

ی کرونا همه فعیل دوران همانند وانن ر   ازدواج و  در زمینهها و خانواده افراد روبروست، رفتارهای جمعیتر  گتر

د فرزندآوری تحت تاثتر قرار یم ی برای تصمیم   در یا تاختر احتیاط  باعثممکن است آینده مبهم هراس از ، و گتر گتر

جامع و سیستم رفایه از در کشورهان  که  تاثتر این شوکهای اقتصادی حتر . فرزندآوری شود تشکیل خانواده و یا 

ن   . قابل توجه استکارآمد برخوردارند نتر

ایط اقتصادی احساس مادی و معنوی که به نحوی در ذهن و رفتار جوانان  ارائه حمایتهایکشور،   با عنایت به رسی

ین   «اشتغال پایدار»بدییه است  . خواهد بود ثمر بسیار مثمر کند ایجاد  امنیت اقتصادی و اجتمایع  گزینه بهتر

ش کیم و کیفن بیمه  و   ستهاو چتر اقتصادی برای خانواده  تضمیتن  ن اجتمایع  گستر  نماید محقق یمرا  ها و نظام تامیر

ین   ، اشتغال پایدار مقدم بر به عبارنر  . های اقتصادی استدر التهابات و شوک ها خانواده کمک مایل بهکه بزرگتر

که فشارهای شنایس حاصل از مطالعات تجرن  استدالل یم کنند  نظریات جمعیت  ازدواج و مقدمه فرزندآوری است. 

ان باروری در همه گرو نتوان یمها  جتمایع بر خانوادهاقتصادی و یا ا ن ، در های ستن شود ه  د موجب کاهش همزمان متر

ن خاص  حایل ی تأثتر یم که کاهش یا افزایش باروری در سنیر ان باروری تأختر موالید . پذیرد از تأختر باروری و یا جت 

در نیمه اول گروه های ستن و باروری کل بریحن از  در حایک از افزایش اندک باروری  1395ثبتر و نتایج رسشماری 

ان باروری تأ  از که بخشی بود،   1390دهه  ی در دهه قبل، و بخشی آن جت  ن ختر در راستای سازی گفتان  حاصلنتر

انحال،  با این . استباروری بوده سیاستهای افزایش  ن نشان  1398تا  1395های باروری در سال های مقایسه متر

ن های ستن روند کاهشی داشته، که گروههمه  دهد که باروری در یم ایط مقطیع این نتر ایط از جمله مؤید تاثتر رسی رسی

ات مقطیع باروری این است که سیاستهای حمایتر . بر باروری استاقتصادی   اشتغال و ازدواجپیام اصیل تغیتر

ن با بهرهبایستر نهادینه شوند تا  د مندی از این حمایتها،  رفتار باروری زوجیر ایط مقطیع قرار گتر  . کمتر تحت تاثتر رسی

انر که در نگرش خانوادهافزایش زنان تحصیلکرده دانشگایه و ت با توجه به    نسبت به اشتغال زنان ایجاد شده،  ا هغیتر

ن کسب و کار به نحوی تنظیم شود و    رود تقاضا برای اشتغال زنان در کشور بیشتر شود انتظار یم ورت دارد قوانیر ضن

کشورهای آن دسته از  دهد شواهد نشان یم. د شو تا امکان ترکیب شغل و فرزندآوری و امور خانه برای زنان فراهم 

سیاستهای "ضمن فراهم آوردن اشتغال برای زنان در قالب  اند که توانسته  دارند برخور باروری باالتری از اروپانی 

 نظتر افزایش مرخیص زایمان، امنیت شغیل پس از بازگشت به محل کار، انعطاف "ر خانوادهدوستدا
، امتیازانر

 . ند ای اده برای زنان شاغل فراهم نمپذیری ساعات کار، و تسهیالنر برای امکان ترکیب شغل و امور خانو 

  وریآتبلیغ و تروی    ج فرزند 
 
اسالیم، توجه و -یگ از ویژگیهای جامعه ایرانن  : اسالیم-با حفظ و تقویت الگوی ایران

 مردم مذهت  و تعلقات و تعهدات میل، خوشبختانه  ، و است آوریتشکیل خانواده و فرزند  ،تاکید بر ازدواج
ی

فرهنگ

ن سیاست ن احساس کنند   ها و خانوادهکه    زمانن   . های جمعیتر در ایران استپشتوانه محکیم در به ثمر نشسیر زوجیر

ی ازدواج و فرزندآوری که دولت و نظام برای ازدواج و تحکیم خانواده آنان هزینه یم کند، با احساس امنیت بیشتر

رسیم که در فرهنگ و ارزشهای سنتر استفاده بهینه از حمایت غتر تقویت و عالوه بر آن،  . بخشند را تحقق یم

ن جوان که در زمان تحصیل و اشتغال قصد ها نهفته است یمخانواده تواند در ارائه خدمات حمایتر برای زوجیر

مستلزم در کشور باروری افزایش در مجموع، موفقیت سیاستهای کیل جمعیت و . فرزندآوری دارند موثر باشد 

اییط ارائه برنامهریزی جامع همراه با برنامه برای افزایش  های حمایتر تالش پیگتر و مستمر است، و در هر رسی



3 
 

وری است ن باشد، احتر اگر ت. فرزندآوری در آینده ضن باید در نظر داشت که ثتر سیاستها بر افزایش باروری ناچتر

ی یم کاهندهحداقل از کاهش بیشتر باروری و رشد  رسیم ارائه حمایتهای رسیم و غتر   .  کند جمعیت در آینده پیشگتر

 جمعیت وضوعمتوجه همزمان به موهبت پنجره جمعیتی و 
ی

دوران پنجره  در در حال حاضن ایران   : سالخوردگ

ن فعالیت  جمعیت    دو سوم  یعتن ،  قرار دارد جمعیتر   ه هستند و  (  سال  15-64)در سنیر پتانسیل اشتغال، تولید، ذختر

بهداشت در دوران بعد از انقالب آموزش و های عالوه بر آن، رسمایه گذاری در حوزه. د ن و رسمایه گذاری را دار 

ن و افزایش تحصیالت  اعثاسالیم ب  منجر شده است عظییم به رسمایه انسانن و  ،شده در کشور  طول عمر باالرفیر

 ایران ن  نظتر استکه در طول تاری    خ  
ی از ظرفیتتوجه و بهره.  تحوالت جمعیتر وی انسانن گتر از طریق   های این نتر

که در   ، ضمن رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد فضای کسب و کار  وریبهره ،افزایش اشتغال

ن به طور خاص   جوانان از یم، تاکید شده استبر آن بیانیه گام دوم انقالب نتر
ی

تواند به تحقق سایر اهداف زندگ

ن کمک کنجمله تشکیل خانواده و فرزند  ه بیانب  . تری را تجربه کنند سالم سالمندیدوران تبع آن به ، و د آوری نتر

 توجه همزمان به پنجره جمعیتر ریزی و دیگر، برنامه
ی

 برای سالخوردگ
ی

در آینده الزم و ملزوم جمعیت   و آمادگ

افزایش سود و رسمایه   هتواند ب مندی از فرصتهان  که در دوران طالنی جمعیت بدست آمده است یمبهره  .  همدیگرند 

ن سود دوم جمعیتر حاصل   صورت با توجه به کمبود  در غتر این. گردد جمعیتر منجر شود، و در دوران سالمندی نتر

 همراه  
ی

وی کار در دوران سالخوردگ ایط ویژه  با  نتر مورد نیاز است،   آنانهان  که برای مراقبت از  و هزینهسالمندان  رسی

 . لشهای اسایس روبرو خواهد بود با چاهای آینده در دههکشور 

با توجه به موارد فوق، سوال این است که چه راهکارهان  برای نهادینه شدن سیاستها و برنامه های جمعیتر  .3
دیمیل کمیته   تشکیلپاسخ این پرسش در کشور وجود دارد؟   و چند  . است جمعیت راهبر

ی
با توجه به پیچیدگ

ن اهداف پایدار بودن برنامهبعدی بودن موضوع جمعیت، موفقیت و  های جمعیتر مستلزم نگاه سیستیم، تعییر
ن   بیر

ی
، و ارزیان  و ارزشیان  مستمر کوتاه مدت و بلند مدت، همکاری و هماهنگ

در سالهای اختر .  ستهابرنامه  بخشی
ن راهکارهانی در جهت عمیل شدن سیاستهای کیل جمعیت  جلسانر  در سطوح مختلف تشکیل شده است،   برای یافیر
  و تالشها    این جلسات  ویل چون

ً
دیعمدتا  و    فاقد دید راهت 

ی
ن بخشی تخصیص، و هماهنگ ای بوده، فعالیتهای جزیره   بیر

تحقق اهداف سیاستهای جمعیتر نتر برای ضماتواند در سازمانهای مختلف را به دنبال داشته و استمرار آنها نیم
دی زیر نظر رئیس. باشند  جمهور متشکل از نمایندگان قوای مقننه و قضائیه و بنابراین، ایجاد یک کمیته راهت 

، و چند نفر متخصص در حوزه های مرتبط با مسائل و برنامهها و سازماننمایندگانن از کلیه وزارتخانه های جمعیتر
، سالمت، جمعیت و اقتصاد تشکیل شود تا با ارائه خطهای علوم    های کیل جمعیت مشی کیل اجرای سیاست  دیتن

ن نمایند  های جمعیتر شاید احیاء دفتر جمعیت در سازمان برنامه و بودجه به منظور نهادینه شدن برنامه.  را تضمیر
 بتواند بعنوان دبتر این کمیته 

ی
ن بودجه مورد نیاز، هماهنگ ن بخشی را برای برنامهضمن تامیر های جمعیتر های بیر

 . د ساز تسهیل 

ایط دوران کرونا ثابت کرد که مدیریت سالمت جمعیت از طریق تخصص و شواهد علیم  : حمایت از پژوهش رسی

، ایجاد شناخت و آگایه نسبت به وضعیت جمعیت، آینده . امکان پذیر است بنابر این، عالوه بر اقدامات اجران 

در زمینه  کارشنایس شده  هایتواند در تدوین برنامههای مرتبط با آن یمجمعیت، و نیازها و سیاستپژویه روند 

حمایت از مراکز تحقیقانر و پژوهشی در حوزه جمعیت به منظور رصد تحوالت جمعیتر . جمعیت موثر واقع شود 

شناسان و نقش جمعیت . اهد بود و ارائه تحلیلهای کارشنایس برای شناخت عمیقتر این تحوالت بسیار راهگشا خو 

ن   ها سیاستکالم آخر اینکه، با توجه به اینکه    .  گرفتنادیده  های مرتبط با موضوع جمعیت را نباید  رشتهمتخصصیر

ها در برنامه تداوم اجرای، بازنگری و پذیریرسند، انعطافهای جمعیتر در کوتاه مدت به هدف نیمبرنامهو 

، تنها با همکاری و  موثر خواهد بود  آنها موفقیت  ن بخشی شناخت تحوالت  با  توأم و وفاق میل ایتعهد حرفه بیر

 . دست یافتدر کشور به اهداف سیاستهای کیل جمعیت توان یم پایدار  های حمایتر جمعیتر و ارائه برنامه


