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چکیده
موضـوع جمعيـت و ابعـاد آن، نقطـه مرکـزي هـر نظـام اجتماعـي و رسـانه ای اسـت. 
روندهـا و تغييـرات جمعيتـی ایـران نشـان می دهـد کـه در آینـده ای نه چنـدان دور، بـه 
دليل تخليـه جمعيـت جوانـان بـه سـنين سـالمندی، احتمـال مواجهه کشـور با مشـکالت 
بسـيار، دور از انتظـار نيسـت. در پژوهـش حاضـر، بـه واکاوی علـی الیـه ای عوامـل کليدی، 
دالیـل زمينـه ای و رهيافت هـای مؤثر بـر رشـد جمعيـت و اولویت بنـدی و دسـته بندی آنها 
از منظر رسـانه پرداخته شـده اسـت. ایـن پژوهـش، به لحاظ هـدف، کاربـردیـ  اکتشـافی و 
نـوع روش آن، توصيفیـ  پيمایشـی بـوده و بر اسـاس مطالعـات جامع، جلسـات پنل خبرگی 
و پرسشـنامه های نيمه بـاز، مبـادرت بـه شناسـایی و اولویت بنـدی متغيرهـای مؤثر بر رشـد 
جمعيت جـوان و پویـا و رهيافت های رسـانه ای کرده اسـت. در ایـن زمينه با کمـک ابزارهای 
تجزیه وتحليـل آمـاری همبسـتگی پيرسـون، واریانـس فریدمـن و ضریـب آلفـای کرونباخ، 
روابط و کنـش عوامل، شناسـایی و اولویت بنـدی و پایایی و روایـی پرسشـنامه از طریق تأیيد 
خبرگان و محاسـبه آلفـای کرونبـاخ )0/801( تضمين شـده اسـت. بر این اسـاس، رسـيدن 
به نـرخ بـاوری بيـش از سـطح جانشـينی نسـلی، مهم تریـن شـاخص راهبـردی برای رشـد 
جمعيـت جـوان و پویـا شـناخته شـده و 10 عامـل کليـدی »ازدواج نکـردن«، »دیـر ازدواج 
کـردن«، »تأخيـر در بـاز ازدواج«، »تمایـل نداشـتن بـه فرزنـدآوری در سـطح جانشـينی«، 
»طـالق«، »سـقط جنين«، »نابـاروری«، »الگـوی بـارداری سـالمت«، »مرگ وميرهـای 
زودرس« و »مهاجـرت« بـه همـراه 40 دليـل زمينه ای، دارای بيشـترین تأثير دانسـته شـده 
اسـت. در نهایـت نيـز، رهيافت های رسـانه ای بـا شناسـایی 13 مخاطب کنشـگر مؤثـر و 14 
محـور اقـدام و مضاميـن برنامه سـازی بـرای تحقـق رشـد جمعيـت در ایـران، شناسـایی و 

تدوین شـده اسـت.
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مقدمه
جمعيـت، باارزش تریـن و بزرگ تریـن دارایـی هـر جامعـه اسـت؛ چنان کـه حفظ 
و برخـورداری از جمعيـت کمـی و کيفـی، همـواره به عنـوان مهم تریـن پيشـران در 
پيشـرفت همه جانبـه، مـورد توجـه اندیشـمندان و رسـانه ها بـوده اسـت. مطالعـات 
متعـدد مؤیـد این واقعيت اسـت که جوامع برای پيشـرفت و توسـعه، عـالوه بر منابع 
و ذخایـر طبيعـی یـا سـرمایه های مـادی و فيزیکـی، نياز بـه برخـورداری از جمعيت 
کافـی و قابل توجـه دارنـد. در سـال های اخير، کشـورهایی به رشـد و توسـعه بيشـتر 
نایـل شـده اند کـه دارای جمعيـت و نيـروی کار تحصيلکـرده، ماهر و باکفایـت یا در 
یـک کالم »جمعيـت« کافـی و مناسـب برخـوردار بوده انـد. جمعيـت سـهم عمده ای 
در توسـعه متـوازن و پایـدار کشـورها دارد و تنها پيشـرانی اسـت کـه می تواند ضمن 
تغييـر خود، سـایر عوامل پيشـرفت را نيز دگرگون یـا متعادل کنـد، زیربنای نوآوری 
را فراهم سـازد و در سـطحی گسـترده، به رشـد متوازن علم و فناوری یا تمامی امور 
اجتماعـی، اقتصـادی، فرهنگی، سياسـی، نظامـی و امنيتی بينجامد )اجاق و عباسـی 
شـوازی، 1397: 56(. مطالعات توسـعه نشـان می دهد که سياست سـرمایه گذاری در 
رشـد کمـی و کيفـی جمعيت، به کارگيری سـرمایه های انسـانی مولـد و صرف هزینه 
در تحقيـق و توسـعه، نه تنهـا بر رشـد و پویایـی جامعه، پایداری توسـعه و پاسـداری 
از ارزش هـا و دسـتاوردها مؤثـر اسـت؛ بلکه بر توزیع مناسـب درآمـد، افزایش عدالت 
و کاهـش آسـيب های اجتماعـی نيـز تأثير دارد. نه تنهـا بسـياری از جنبه های زندگي 
فـردی، متأثـر از تحـوالت جمعيتـي اسـت؛ بلکـه تحـوالت اجتماعـی و نظام هـای 
اجتماعـي، اقتصـادي، سياسـي و محيطـــي نيـز تحـت تأثيـر مسـتقيم تحـوالت 
جمعيتـی قـرار دارند؛ ازاین رو، شـناخت و تحليل موضوعات و شـاخص های جمعيتی 
و تحليـل تغييرات سـاختاری و پویایـی آن؛ همچنين شناسـایی رهيافت های حفظ و 
صيانـت از جوانـی و رشـد جمعيت، امـری حياتی بـرای سياسـتگذاران و برنامه ریزان 
قلمـداد می شـود. تحـوالت جمعيتـی ایـران در دهه های اخيـر به قدری شـگرف بوده 
اسـت که توجه بسـياری از صاحبنظران، اندیشـمندان و رسـانه ها را برانگيخته اسـت. 
ایـران تنهـا کشـوری اسـت کـه در اوليـن برنامه توسـعه پنج سـاله خود، مبـادرت به 
طراحـی و اجـرای برنامه هـای کنتـرل جمعيـت و تنظيـم خانـواده کـرده و ازلحـاظ 
سـاخت سـنی و سـطح جغرافيایـی طـی دهه  هـای اخيـر، بـا کاهـش باروری بسـيار 
سـریعی روبـه رو شـده اسـت کـه شـبيه آن در هيـچ جای جهان مشـاهده نمی شـود 
)محمـودی، 1397: 112( متأسـفانه رونـد کاهـش مواليـد در ایـران همچنـان ادامه 
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دارد، به طوری کـه از یک ميليـون و 570 هـزار والدت در سـال 1394 بـه کمتـر از 
یک ميليـون و 196 هزار والدت در سـال 1398 رسـيده اسـت؛ تعـداد جمعيت جوان 
15 تـا 29 سـال نيـز در سـال 1390 از 23 ميليـون و 700 هـزار نفر بـه 20 ميليون 
نفـر و هم اکنـون، کمتـر از 18 ميليـون نفـر کاهش یافتـه و جمعيـت جـوان ایـران 
حـدود 6 ميليـون نفـر کمتر شـده و با نرخ رشـد منفی 3 و 24 صـدم درصد، در حال 
کاهـش اسـت )سـالنامه آمـاری کشـور، 1398: 23(. تحـوالت جمعيتی در ایـران، با 
ابـالغ سياسـت های کلـی جمعيت در سـال 1393 وارد مرحله نوینی شـده اسـت اما 
بـا وجـود ابـالغ سياسـت ها و برنامه ریزی بـرای تحقق آن، متأسـفانه همچنان شـاهد 
ادامـه رونـد نزولـی مواليـد در ایـران هسـتيم چراکـه تحـوالت جمعيتـی بـه حـدی 
پيچيـده و چندوجهـی اسـت کـه راه حل هـای سـاده انگارانه، تک بعـدی و کليشـه ای 
نتوانسـته و نمی توانـد اثربخـش باشـد. از یک سـو، نبـود شـناخت، درک و واکنـش 
مناسـب به تحوالت جمعيتی، موجب غافلگيری راهبردی می شـود و از سـوی دیگر، 
هـر اقـدام نسـنجيده می توانـد بـه بحرانی تر شـدن شـرایط بينجامـد. متأسـفانه باید 
گفـت کـه اگر چـاره ای مؤثر بـرای ممانعت از روند کنونی جمعيت کشـور اندیشـيده 
نشـود، ایـران در گـرداب چالش هـا و آسـيب های فزاینـده و تصاعدی ناشـی از پيری 

جمعيـت فرو خواهـد رفت.
به این ترتيـب، اهميـت و ضـرورت پژوهـش حاضـر از ایـن باب اسـت کـه باوجود 
تأکيـد و هشـدار اندیشـمندان در خصـوص صيانـت از رشـد جمعيـت و همچنيـن، 
تدویـن و ابـالغ سياسـت های کلـی جمعيـت و برنامه ریـزی و اجـرای برنامه هـای 
متنـوع در سـطح ملـی و محلـی، متأسـفانه هيـچ نشـانی از رشـد جمعيـت دیـده 
نمی شـود؛ امـری کـه یکـی از دالیـل آن، نبـود شـناخت و درک صحيـح از دالیـل و 
موانـع کليـدی مؤثر بر رشـد جمعيـت و کشـف و اولویت بندی رهيافت های مناسـب 
رسـانه ای اسـت ازایـن رو، همـت و دغدغـه پژوهـش پيـش رو، شناسـایی و تبييـن 
عوامـل کليـدی و موانـع و پيشـران های تحقـق رشـد جمعيـت و نيـز، اولویت بنـدی 
رهيافت هـای رسـانه ای رشـد جمعيـت در ایـران بـوده اسـت. نتایج پژوهـش، کمک 
شـایانی بـه خبـرگان و رسـانه ملـی خواهـد کـرد تـا بر اسـاس دسـتاورد و شـناخت 
راهبـردی ایجـاد شـده، رویکـرد مناسـب و نقطه زنـی را بيابنـد و بـا تکيـه بـر آن، 
مبـادرت بـه بازمهندسـی و بازآرایـی طرح ریـزی، برنامه ریزی، توليد، پخـش و نظارت 
و ارزیابـی مؤثـر و کارآمـد کننـد. جنبـه بدیـع و نوآورانـه ایـن پژوهـش، عمومـاً بـر 
پایـه ساخت  سـازی منظومـه وار، کامـل و جامـع مسـائل از منظـر رسـانه و چارچوب 
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دالیـل و موضوعـات کليدی مؤثر بر رشـد جمعيت اسـت که در نتيجه، سـازماندهی، 
جهت گيـری و ارتقـای اثربخشـی اقـدام و عمل مدیریت پيام در سـازمان صداوسـيما 
را بـه دنبـال خواهـد داشـت؛ بنابرایـن، به طـور مشـخص، اهـداف پژوهـش عبارت اند 
از: الـف( شناسـایی و اولویت بنـدی عوامـل کليـدی و دالیـل زمينـه ای مؤثر بر رشـد 
جمعيـت و ب( شناسـایی رهيافت هـای رسـانه ای بـرای رشـد جمعيـت جـوان و پویا 

ایران. در 
در ایـن زمينـه پرسـش های مطـرح عبارت انـد از: 1( عوامـل کليـدی و دالیـل 
زمينـه ای مؤثـر بر رشـد جمعيت ایـران کدام انـد؟ رهيافت های رسـانه ای برای تحقق 
هـر یـک، از منظر رسـانه ملـی چيسـت؟ 2( اولویت آنهـا در این برهـه زمانی چگونه 

است؟

ادبیات و چارچوب نظری پژوهش
پيـش از تبييـن و تلخيـص پيشـينه و چارچـوب نظـری پژوهش، ضروری اسـت 
کـه نگاهـی به تعاریـف عملياتی و مفاهيم مـورد توجه در این پژوهش انداخته شـود. 
بـه مجموعـه ای از انسـان ها که در یک واحد جغرافيایی )کشـور، اسـتان، شهرسـتان، 
شـهر یـا روسـتا( به طـور مسـتمر و در قالـب خانـوار و خانـواده، زندگـی می کننـد 
»جمعيـت« گفته می شـود )کاظمی پـور، 1388: 3( »جمعيت شناسـی« نيـز مطالعه 
علمـی و توصيـف و تحليـل آمـاری ترکيب، تحول و حرکات و بررسـی سياسـت های 
جمعيتـی و روابـط متقابلی اسـت که ميـان پدیده هـای جمعيتی و عوامـل اقتصادی 
ـ اجتماعـی و زیسـتی وجـود دارد )تقـوی، 1378(. »نـرخ رشـد جمعيـت« نسـبت 
افزایـش )کاهـش( تعـداد جمعيـت در یـک دوره  زماني معيـن، به متوسـط جمعيت 
در همـان دوره، بـا احتسـاب تمامي منابع تغيير جمعيت اسـت )مواليـد، مرگ ومير و 
مهاجـرت( )دانشـنامه جمعيت شناسـی، 1395(. »پنجره جمعيتـي فرصت ها« پنجره 
جمعيتـی دوره ای اسـت کـه کمتـر از یک سـوم جمعيـت، خـارج از سـنين فعاليـت 
)زیر 15 سـال و بيشـتر از 65 سـال )سـن سـالمندی( و بيشـتر از دوسـوم جمعيت، 
در سـنين فعاليـت )64-15 سـاله( باشـند )سـرایی، 12:1394(. در حـال حاضـر در 
ایـران، از هـر سـه نفـر، یک نفر در محـدود پنجره فرصـت جمعيتی قـرار دارد )مرکز 
آمـار ایـران، 1397: 72(. »ميـزان )نـرخ( بـاروري کل1« نـرخ باروری کلـی، ميانگين 
تعـداد فرزنـدان زنـده یک زن اسـت که در طول زندگـي خود )در بازه بـاروری 15 تا 
49 سـال( بـه دنيـا خواهـد آورد. به عبارت دیگـر، به معنـای ميانگين فرزنـدان به  دنيا 

1. Total Fertility rate
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آورده زنـان در طـول زندگـی اسـت. ایـن شـاخص، الگوی فرزنـدآوری زنان را نشـان 
می دهـد. بـرای محاسـبه ميـزان بـاروری، کل مجمـوع بـاروری زنـده بـه دنيـا آمده 
گروه هـای سـنی 5 سـاله را در عـدد 5 ضـرب کـرده و حاصـل را تقسـيم  بـر 1000 
می کننـد )محمـودی، 17:1397(. »الگـوي سـني بـاروري« اصطالحـي بـراي بيـان 
چگونگـي تغييـر باروري برحسـب سـن اسـت )دانشـنامه جمعيت شناسـی، 1395(. 
»نـرخ یـا سـطح جایگزینی/جانشـينی جمعيـت1« مفهومـی به ظاهر سـاده اسـت اما 
تلقـی درسـتی از آن بيـن برخـی از پژوهشـگران جمعيـت و سياسـتگذاران وجـود 
نـدارد. بـاروری در سـطح جانشـينی، درواقع ميزانـی از نرخ باوری اسـت که جمعيت 
قـادر باشـد خـود را بازتوليـد کنـد؛ یعنـی انتظار اسـت به طور متوسـط، هـر زن یک 
فرزنـد دختـر بـه دنيا بياورد به شـرطی کـه آن فرزند دختـر، به قدری زنـده بماند که 
فرزنـد دختـر دیگـری را جایگزیـن خـود کند و این رونـد برای همه نسـل های بعدی 
نيـز ادامـه یابـد. اگـر هيچ زنـی تا پيـش از پایـان سـن زادآوری )50 سـال( نميرد و 
الگـوی بـاروری را دنبـال کند، نرخ جایگزینـی، کمی بيش از 2٫0 خواهد شـد چراکه 
احتمـال دخترزایـی در هـر زایمـان، حـدود 0/488 و پسـر 0/512 اسـت، ازایـن رو، 
بـرای جایگزینـی یـک دختـر بـه ازای هـر مـادر )حفـظ جمعيت( نـرخ فرزنـدآوری 
زنـان بایـد دسـت کم 2/1 باشـد تـا یـک زوج در نسـل بعـدی، جایگزیـن زوج فعلـی 
شـود. به طورمعمـول، در رسـانه ها و در ميـان برخـی از متخصصـان غيرجمعيتـی، 
چنيـن تصـور می شـود که باروری سـطح جانشـينی در همه دنيـا 2/1 فرزند برای هر 
زن اسـت و هدفگـذاری فرهنگـی و رسـانه ای را بر خانـواده دو فرزندی بـرای صيانت 
از جمعيـت کشـور دنبـال می کننـد درحالی کـه مطالعـات اسپنشـيد2 و همـکاران 
)2003( روی 187 کشـور نشـان داده اسـت؛ باروری سطح جانشـينی، در کشورهای 
توسـعه یافته حـدود 2 تـا 2/2 و در کشـورهای درحال توسـعه، به طـور متوسـط، بين 
2٫5 تـا 3٫5 اسـت، زیـرا برخی از زنـان به دالیل مختلـف، نمی توانند الگـوی باروری 
مدنظـر را محقـق کننـد و قبـل از زادآوری می ميرنـد. ميانگيـن نـرخ جایگزینـی در 
جهـان 2/33 بـه ازای هـر زن اسـت؛ کـه در ایـن نـرخ، جمعيـت جهـان در رشـد 
جمعيـت صفـر می مانـد. مطالعـات انگلمـان3 و ليهی4 )2006( نيز نشـان داده اسـت 
کـه باروری سـطح جانشـينی در دنيا متفاوت اسـت. محاسـبه باالتریـن و پایين ترین 
باروری سـطح جانشـينی در برخی از کشـورها نشـان داده اسـت که کمترین باروری 
سـطح جانشـينی بـا حـدود 2/07 مربوط به کشـورهای غـرب اروپا، هلند، سـوئيس، 
بلژیـک، فنالنـد و ژاپن و بيشـترین باروری سـطح جانشـينی با حـدود 3/3 مربوط به 

1. Replacement Fertility rate
2. Espinshade

3. Engelman
4. Leahy
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کشـورهای سـوازیلند در جنـوب افریقـا، نيجریـه، آنگوال، افغانسـتان ليبی اسـت. در 
ایـران نيـز بـاروری سـطح جانشـينی، بـا توجه بـه مالحظات زیسـت بومـی فرهنگی 
و اجتماعـی، نظيـر، تأکيـد بـر بـاروری در کانـون خانـواده و صرفـاً از طریـق نـکاح 
شـرعی)1(، نـرخ مرگ وميرهـای زودرس )2(، افزایـش نابـاوری زوجيـن به بيـش از 17 
درصـد، تأخيـر در ازدواج و افزایـش نـرخ طـالق دربـازه مؤثـر بـر فرزندآوری و سـایر 

مـوارد، بـه حدود 3/2 رسـيده اسـت )محـزون، 1398: 14(.
همچنيـن از جمع بنـدی ایـن بخـش، چنيـن دریافـت می شـود کـه جمعيـت را 
همـواره بایـد در بسـتر مفاهيمـی ماننـد روندهـا، چالش هـا و محرک هـای بنيادیـن 
فـراروی جوامـع بررسـی و تحليل کـرد چراکه تحـوالت جمعيتی و محيـط پيرامونی، 
تغييـرات  نشـان دهنده  درواقـع،  دارنـد. کالن روندهـا  یکدیگـر  بـا  متقابلـی  ارتبـاط 
بـزرگ و فراگيـری هسـتند کـه آینـده و جمعيـت را متأثـر می کننـد. کالن روندهـا، 
»پيشـران های تغييـر« در حوزه های مختلف فرهنگی، سياسـی، اقتصـادی، اجتماعی، 
فناورانـه و محيط زیسـت هسـتند کـه بـا وجود آنهـا تحـوالت متعـددی در حوزه های 
مختلـف زندگـی بشـر رخ می دهـد ازاین روسـت کـه روندپژوهـی بـه یـک ابـزار مهم 
بـرای فهـم تحـوالت راهبردی حوزه جمعيت تبدیل شـده اسـت. مؤسسـه آکسـفورد 
آناليتيـکا به عنـوان یکـی از مراکـز معتبـر آینده پژوهی دنيا، معتقد اسـت کـه 2 مؤلفه 
ژئوپليتيـک و قـدرت بين المللـی و به همراه 8 کالن روند »پير شـدن جمعيت جهان«، 
»آسـيب پذیری جهانی شـدن در فضـای چندقطبـی«، »انقـالب فنـاوری و صنعتـی«، 
»تغييـر اقليـم و رقابـت بـرای منابـع حياتـی«، »امـکان و احتمـال تغييـر قـدرت در 
نظـام بين الملـل«، »مناطـق جدیـد بـرای رقابـت دولـتـ  ملت ها« و »سياسـت عصر 
اطالعـات«، »تـرس  آوری زیسـت محيطی« جهان را آبسـتن تحوالتـی خواهند کرد که 
در همـه آنهـا، جمعيـت، عامل مؤثر اصلی یا زمينه ای مهم اسـت )درجانی، 1397: 5(. 
نتایـج مطالعـات مؤسسـه آینده پژوهی فـرا نيز نشـان می دهد 9 کالن رونـد »تغييرات 
انسـان«،  »دسـت کاری  »فردگرایـی«،  جهانـی«،  قـدرت  »پراکندگـی  جمعيتـی«، 
»دیجيتالـی شـدن همه چيز«، »نبود اطمينـان فزاینده«، »شهرنشـينی«، »بحران آب 
و تغييـرات اقليـم« و »مهارت محـوری« از عوامـل روند دار مؤثر بر جمعيت هسـتند و 
خـود نيـز از جمعيـت تأثير می پذیرنـد )آینده پژوهـی فـرا، 1397: 5(. همچنين نتایج 
پژوهـش مجمـع تشـخيص مصلحـت نظام نشـان می دهـد؛ عواملـی نظيـر »بدهی1«، 
»تفـرد و فردگرایـی2«، »اضطراب و تنهایی3«، »پيری4«، »تغييرات زیسـت محيطی5«، 
»دیجيتالی سـازی6«، »شخصی سـازی7«، »شـهری شـدن1«، »جابه جایـی قـدرت از 
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عالـم غـرب بـه شـرق2«، »بحـران آب، غذا و انـرژی3« و ابـر مؤلفه های اقتـدار در قرن 
21 نظيـر »تسـلط بـر اطالعـات، مگادیتـا، مبـادالت داده و دانش جهان«، »تسـلط بر 
اقيانوس هـا«، »تسـلط بـر فضـا«، »تسـلط بر افـکار و اندیشـه ها )تقویت قـدرت نرم و 
ترکيـب باقـدرت سـخت درون یک راهبـرد هوشـمندانه(«، »پيشـتازی در علوم نوین 
و ورود بـه چهارميـن مـوج علـم )ترکيب هـوش مصنوعـی، نانوتکنولـوژی، مخابرات و 
بيوتکنولـوژی(«، »مدیریـت و کنتـرل نظـام مالـی و پولـی جهـان« و »رشـد جمعيت 
و جوانـی آن«، از مهم تریـن عوامـل کليـدی مؤثـر برجهـان ازجملـه موضـوع تحوالت 
جمعيتـی بـه شـمار می روند )مجمع تشـخيص مصلحت نظـام، 1398: 59(. از سـوی 
دیگـر، طبـق بررسـی های صـورت گرفتـه در خصـوص رونـد رشـد جمعيـت در ایران 
بـاروری در دهـه 70 کاهش یافتـه و ایـن روند، در دهه 80 نيز کاهشـی همچنان ادامه 
داشـته اسـت؛ به طوری کـه نرخ رشـد جمعيـت از 3/2 درصد در سـال 1365 به 1/24 
درصـد در سـال 1395 رسـيده اسـت. همچنيـن کاهش سـریع رونـد نرخ بـاروری از 
6/5 فرزنـد بـه ازای هـر زن به طـور متوسـط در دهه 60 بـه حدود 1/8 فرزنـد به ازای 
هـر زن در سـال 1390 ادامـه یافتـه و بـا اندکـی افزایش جزئـی تا حـدود 2 فرزند به 
ازای هـر زن در سـال منتهـی بـه سرشـماری 1395 رسـيده ولـی بعـد از تخليه موج 
فرزنـدآوری جمعيـت جـوان، تـازه ازدواج کرده  دهه 60 و 70 کشـور، رونـد نرخ باوری 
در 4 سـال متمـادی روبـه کاهـش رفتـه و در سـال 1397 بـه کمتریـن ميـزان یعنی 
حـدود 1/8 رسـيده اسـت )سـالنامه آمـاری کشـور، 1398: 129(. مطالعـات صـورت 
گرفتـه دربـاره تحـوالت بـاروری در ایـران، نشـان می دهـد کـه افـراد متولد شـده در 
دهه هـای 60 و 70 )اوج تولدهـای چنـد دهـه اخيـر( به تدریـج از مرحلـه ازدواج و 
فرزنـدآوری عبـور کرده انـد و ظرفيـت و قدرت درونـی جمعيت در حال کاهش اسـت 
چنان کـه حتـی احتمال کمتر شـدن نـرخ باروری از نرخ جایگزینی بسـيار زیاد اسـت. 
در حـال حاضـر، جمعيـت ایـران همانند بسـياری از کشـورهای توسـعه یافته به دليل 
»کاهش مسـتمر و مـدام باروری«،»افزایـش اميد به زندگی« در نتيجه پيشـرفت های 
پزشـکی و »بهبود شـرایط بهداشـتی« و »سـبک زندگـی جدید«، تغييـرات بنيادینی 
را در سـاختارهای سـنی خـود تجربـه می کند پيامد ادامـه این روند، ورود سرسـام  آور 
سـاختار جمعيتـی ایـران بـه دوره سـالمندی خواهـد بـود )مؤسسـه ملـی تحقيقـات 
سـالمت، 1398: 17(. طبـق پيش بينـی سـازمان بهداشـت جهانـی، در سـال 1430 
جمعيـت بـاالی 60 سـال ایـران بـه 33 درصـد و جمعيـت بـاالی 65 سـال بـه 26/1 

درصـد خواهد رسـيد )گـزارش جمعيتی سـازمان ملـل، 2017(.

1. Urbanization
2. Power Changing

3. Water, Food & Energy Critical
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از سـویی دیگر، تجارب مدیریت رشـد جمعيت کشـورهای جهان نشـان می دهد 
کـه بسـياری از آنهـا در دهه هـای گذشـته، به سـبب رشـد فزاینـده جمعيـت و نبود 
تناسـب بيـن جمعيـت و امکانـات، بـا مسـائل و مشـکالت ناشـی از فقـدان تعـادل 
جمعيتـی مواجـه شـده اند و در برخی موارد، تأخير، اسـتمرار و یا تغيير سياسـت ها و 
برنامه هـای مدیریـت رشـد جمعيت، موجب تشـدید مسـائل و یا جابه جایـی و انتقال 
مشـکل از جایـی به جـای دیگـر شـده اسـت. ازایـن رو، شـناخت دالیل مؤثـر و نحوه 
مدیریـت رشـد جمعيـت در حل کوتاه مـدت و بلندمدت مسـائل مربوط، بسـيار حایز 
اهميـت اسـت. دوران تحقـق اهـداف برنامه اول توسـعه ایـران در خصـوص کنترل و 
کاهـش رشـد جمعيـت، حـدود سـال های 85 تـا 90 در نظر گرفته  شـده بـود اما به 
دالیـل مختلـف، ایـن اهـداف، یـک دهه زودتـر تحقق یافـت و ایـران بافاصله بسـيار 
زیـاد، در رتبـه نخسـت موفقيـت در اجـرای برنامه هـای کنتـرل جمعيـت در جهـان 
قـرار گرفـت؛ به طوری کـه جوایـز بسـياری از سـوی برخـی از سـازمان های جهانی به 
مسـئوالن متولـی امـر اهـدا شـد. صاحبنظـران عوامل متعـددی را در کاهش سـریع 
نـرخ بـاروری مؤثـر می داننـد؛ برخـی، عوامل فرهنگـی و تغييـر نگرش هـا، دیدگاه ها 
و آمـال مـردم و برخـی دیگر، عوامـل اقتصادی را مهم می شـمرند. کلند1 و ایلسـون2 
معتقدنـد کـه هرچند عوامـل اقتصادی در کاهش سـریع باروری مهم هسـتند، توجه 
بـه عقایـد، نگرش هـا و فرهنگ هـر جمعيت نيـز در مطالعه انتقـال جمعيتی ضرورت 
دارد )1989(. از سـوی دیگـر، نتایـج مطالعـه عباسـی شـوازی و عسـکری ندوشـن 
)1384(، نشـان داده اسـت کـه در دهه هـای اخيـر، تغييـرات شـگرفی در رفتارهـا 
و نگـرش مـردم بـه مقولـه بـاروری رخ داده اسـت؛ آنـان مهم تریـن دالیل سـاختاری 
کاهـش سـریع باروری در ایران را چنين برشـمرده اند: »اخذ فتـوا و نظر موافق برخی 
از علمـای مذهبـی در خصـوص کنتـرل و کاهـش رشـد جمعيت«، »اجرای مسـتمر 
برنامه هـای کاهـش رشـد جمعيـت، تصویـب قوانيـن مشـوق کاهـش رشـد جمعيت 
و جریمـه فرزنـد چهـارم و بيشـتر«، »تبليـغ همه جانبـه بـرای کاهـش فرزنـدآوری 
در رسـانه های عمومـی«، »افزایـش ميـزان باسـوادی زنان«، »توسـعه شهرنشـينی«، 
»افزایـش سـن ازدواج«، »گرایـش زنـان به تحصيل و آمـورش عالـی«، »افزایش نرخ 
مشـارکت نيـروی کار زنان«، »افزایش اشـتغال زنـان«، »تغيير در کارکـرد خانواده«، 
»کاهـش فاصلـه طبقاتـی )توزیـع بهتـر درآمـد( و توسـعه اقتصـادی«، »کاهش صله 
ارحـام، کاهـش روابـط، حمایت های بين نسـلی«، »رسـيدن تعـداد فرزنـدان دلخواه 
خانواده هـا بـه کمتـر از 2/5 فرزنـد« و »برابـری جنسـيتی و فردگرایـی«. محمـودي 

1. Cleland 
 2. Ilson
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نيـز دالیـل کاهـش رشـد جمعيت را »بـروز چالش در سـاختار خانـواده و تغيير ابعاد 
و کارکردهـای آن«، »اختـالل در حمایت هـای بيـن نسـلی«، »برهـم خـوردن توازن 
جمعيتـی در بعـد نسـلی و جغرافيایی«، »کاهش سـرمایه اجتماعی« و »جمع شـدن 
چترهـای حمایـت از سـالمندان« معرفی کـرده و رهيافت های افزایش رشـد جمعيت 
را در 5 محـور »مشـوق های مالـی و حمایتـی«، »ازدواج«، »تعـادل کار ـ زندگـی«، 
»رفع مشـکالت معيشـتی« و مهم تر از همه »کار فرهنگی« برشـمرده اسـت )1392: 
63-47(. محمـودی بـه لحـاظ سـاختاری نيـز عواملی کـه موجب افزایـش یا کاهش 

بـاروری می شـوند، در قالـب جـدول زیر نشـان داده اسـت )1392: 99(.

جدول 1. ساختار و عوامل مؤثر برافزایش یا کاهش باروری
Table 1. Structure and effective factors of increasing or decreasing 

fertility

سطوح 
برنامه ریزی

مباحث فرهنگی ـ 
مباحث مباحث اقتصادیاجتماعی

سازمانی
مباحث 
جمعیتی

فردی 
)همسرگزینی 

زوجین(

ارزش ها، نگرش ها 
و رفتارهای افراد 
و همسران آنها یا 

زوجین

درآمد خانواده 
و هزینه 

فرزندداری

چرخه 
زندگی 
همسران

میانی 
)بستگان و 
کارفرمایان(

ارزش ها، نگرش ها 
و رفتارهای بستگان 

و اطرافیان

حمایت مستقیم 
و غیرمستقیم از 
جانب بستگان

نگرش و 
رفتار بستگان 
و کارفرمایان 
در حمایت از 

خانواده

کالن
ارزش های 

فرزندآوری و سایر 
ارزش ها در جامعه

حمایت مستقیم 
و غیرمستقیم 
اقتصادی در 

جامعه

ساختار بازار 
کار و ساختار 

خدمات

نقاط مثبت و 
منفی ساختار 

جمعیت و 
پیش بینی آن

شـورای عالی انقالب فرهنگی عوامل مؤثر بر رشـد جمعيت را »فرهنگ سـازی«، 
»اصـالح سـبک زندگـی«، »ارتقـای کيفـی جمعيـت کشـور«، »تدویـن سياسـت ها، 
برنامه هـا و قوانيـن و مقـررات حمایتـی و تشـویقی«، »آمایش جمعيتـی« و »ایجاد و 
اسـتقرار نظـام مدیریـت فـرا بخشـی و جامع جمعيت کشـور« در قالب سياسـت های 

جمعيتـی اعـالم می کند )شـورای عالی انقـالب فرهنگـی، 1391، مصوبه 712(.
برخـی از کارشناسـان و اندیشـمندان معتقدنـد کـه هرچنـد اتخاذ سياسـت های 
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کنتـرل جمعيـت و اعمـال برنامه هـای فراگيـر تنظيـم خانـواده در جامعـه، بـا ایفای 
نقـش جـدی ارکان دولـت و رسـانه ها، به ویـژه همراهـی و مـدد بی نظير رسـانه ملی، 
عامـل مؤثـری در تشـدید کاهـش بـاروری در ایـران بـوده، تأثيـر دالیـل و شـرایط 
زمينـه ای حاکـم برجهـان و ایـران را نيز در تحليـل تحوالت جمعيتـی نباید فراموش 
کـرد. بـر ایـن اسـاس، این گـروه معتقدند کـه برخـی از عوامـل کليـدی و زمينه ای، 
نظيـر تجـرد، شهرنشـينی، مهاجـرت، افزایش سـطح توقعـات اقتصـادی، اجتماعی و 
آموزشـی، محدودیـت منابـع و زیرسـاخت ها، انتظـارات فزاینـده زنـان در خصـوص 
تحصيـل، افزایـش اميد بـه زندگی درنتيجه پيشـرفت های پزشـکی یا بهبود شـرایط 
بهداشـتی و رواج سـبک زندگی مدرن، تغييرات بنيادینی را در ساختارهای اجتماعی 
ایجـاد کـرده و بـا بـاال رفتن سـن ازدواج و فشـار اقتصـادی، تأثير بسـزایی بر کاهش 
بـاروری به جـا گذاشـته اسـت )محمـودی، 1397: 41(. نتایج واکاوی عوامـل مؤثر بر 
رشـد جمعيـت و بـاروری از منظـر شـرایط محيطـی، اقليمـی، اقتصـادی، اجتماعـی 
و فرهنگـی، سياسـتگذاری، سـالمت، بهداشـت و شـيوه و سـبک زندگـی، بـه شـرح 
زیـر قابـل  توجـه اسـت: الف( شـرایط محيطـی و اقليمی: شـرایط محيطـی و اقليمی 
جنبه هـای زیسـتی و جسـمانی بـاروری، همچنيـن سـير طبيعـی آن را تحـت تأثير 
قـرار می دهـد. بـرای مثـال، در مناطـق بـا ارتفـاع باالتـر و فشـار پایيـن هـوا، ميزان 
لقـاح پایين تـر گـزارش  شـده اسـت. دمـای محيـط نيـز بـه شـيوه های مختلـف بـر 
ميـزان بـاروری تأثيـر می گذارد، برای مثال، در مناطق گرمسـير، سـن بلـوغ دختران 
پایين تر اسـت و در مناطق سردسـير و گرمسـير، اختالف محسوسـی در سـن بلوغ و 
یائسـگی وجـود دارد. پایيـن بودن سـن بلـوغ و باال بودن سـن یائسـگی دوره باروری 
را افزایـش می دهـد )حلـم سرشـت و دل پيشـه، 1388: 46(. ب( شـرایط اقتصـادی: 
شـرایط اقتصـادی به طور مسـتقيم یـا غيرمسـتقيم، از عوامـل افزایش یـا محدودیت 
مواليـد اسـت. البتـه برخـی عوامل زمينـه ای نظير سـطح اطالعات، آمـوزش، طبقه و 
جایـگاه اجتماعـی، همچنيـن مسـائل قومـی و مذهبی، تحليـل تأثير این عامـل را با 
پيچيدگی هـای زیـادی مواجـه می کنـد )سميعی نسـب و ترابـی، 1389: 160(. ج( 
شـرایط فرهنگـی اجتماعـی: عـرف، اعتقـادات، هنجارهـا، مسـائل مذهبـی و سـبک 
زندگـی جامعـه از عواملـی هسـتند کـه بر رشـد جمعيت بـه لحـاظ 1( دوره زندگی 
مشـترک)3(، 2( همگانی بودن ازدواج)4(، 3( ازدواج زودهنگام)5(، 4( سـطح سـواد)6(، 5( 
سـنت های اجتماعـی)7(، 6( اعتقادات مذهبی)8( و 7( سـایر عوامـل)9( تأثير می گذارند 
)بونگارتـس1، 1997: 776-771( د( شـرایط سياسـتگذاری: کشـورهای مختلـف، بر 

1. Bongaarts
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مبنای رشـد جمعيت و شـاخص های بهداشـتی و اقتصادی موجود، شـرایط خاصی را 
در زمينـه بـاروری برقـرار می سـازند، بـه فرض، در کشـوری که رشـد جمعيت منفی 
اسـت، سياسـت دولـت، بر تشـویق افراد به تشـکيل خانـواده و افزایش زادوولد اسـت 
درحالی کـه در کشـورهای پرجمعيـت، سياسـت های محدودکننـده تعـداد جمعيـت 
وضـع می شـود )حلـم سرشـت و دل پيشـه، 1388: 49(. بـرای مثـال، سياسـت های 
محدودکننـده کشـوری ماننـد چيـن بـا قانـون تک فرزنـدی یا سياسـت کشـورهایی 
نظيـر کانـادا، اسـتراليا و فرانسـه بـرای تشـویق به چهـار فرزندی یـا در آمریـکا، پنج 
فرزنـدی، تأثيـر زیـادی بـر بعـد خانوارهـا و افزایـش جمعيـت می گـذارد )حسـينی، 
1394: 22( ه( شـرایط سـالمت و بهداشـت: تدوین قوانين، سياسـت ها و تسـهيالت 
بهداشـتی و درمانـی برای بهبود باروری و ممانعت از سـقط های غيرضروری پزشـکی 
یـا کاهـش بيماری هایـی نظيـر توکسـوپالموز، ماالریـا و ... کـه می تواننـد منجـر بـه 
نابـاروری، مـرگ یـا نقـص جنين شـوند، تأثيـرات شـگرفی برافزایش زادوولد و رشـد 
جمعيـت داشـته اسـت. در دسـترس قـرار دادن خدمات آموزشـیـ  مشـاوره ای برای 
بـاروری و زایمان سـالم، پيشـگيری بـدون خطر از بـارداری و جلوگيـری از ناباروری، 
بـر رشـد جمعيـت مؤثر اسـت؛ و( سـبک زندگی: شـيوه زندگـی، فعاليت هـا، تغذیه و 
رفتارهـای فـردی و اجتماعـی، همـه بر سـالمت یـا ابتال بـه بيماری ها مؤثر هسـتند. 
بـرای مثـال، فـردی که در محيط شـهری زندگی می کنـد، باوجود آنکه از تسـهيالت 
بيشـتری برخـوردار اسـت، به دليـل مواجه بودن بـا آلودگی های صوتـی، آلودگی  هوا 
و فشـارهای روحـی ناشـی از زندگـی شـهری، ازجملـه مشـکالت مربوط به مسـکن، 
شـغل یـا درآمـد و بـا احتمال بيشـتری به انـواع بيماری هـای جسـمی و روانی مبتال 
می شـود. همچنيـن افزایـش فاصله گـذاری بيـن زایمان  هـا، کاهـش ميـزان مواليد را 
در پـی دارد. اتخـاذ شـيوه زندگـی مناسـب و پرهيـز از رفتارهـای مخاطره آميزی که 
احتمـال مرگ وميـر را افزایـش می دهنـد، بسـيار مهـم اسـت، بـرای مثـال، در پيش 
گرفتـن شـيوه و سـبک زندگـی سـالم در رانندگـی، ایمنـی در برابـر سـوانح کاری، 
پرهيـز از مصـرف دخانيـات و مشـروبات الکی، تغذیه سـالم و سـعی در مبتال نشـدن 
بـه سـوءتغذیه کـه منجر بـه کاهش سـطح ایمنی بدن، برهـم خوردن تناسـب اندام و 

افزایـش احتمـال ابتـال بـه بيماری هـا و مرگ ومير می شـود.

واکاوی نظریات گفتمانی رشد جمعیت
به جرئـت می تـوان گفـت که گفتمـان و رویکردهـای حاکم بر دولت های مسـتقر 
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و سياسـت های توسـعه کشـور، عامـل بسـيار مهمـی در تحـوالت رشـد جمعيتی در 
ایـران اسـت. بـا وقـوع انقـالب اسـالمی، نظـام گفتمانـی جدیـدی شـکل گرفـت  که 
به ویـژه در دهـه اول انقـالب، بـر پایـه ارزش هـا و معيارهـاي اسـالمی و انقالبـی، 
سياسـت ها و برنامه هـای مقـوم افزایـش جمعيـت را دنبـال می کـرد. در ایـن دهـه، 
توسـعه شـبکه ارائـه خدمـات بهداشـتی، اطالع رسـانی بـه مـردم، ارتقای چشـمگير 
سـطح بهداشـت عمومی، واگـذاري برخی امتيازات اجتماعی و رفاهـی به خانواده های 
پرجمعيـت به واسـطه ارزش و اهميـت نهاد خانـواده، منجر به افزایش رشـد جمعيت 
شـد. در دهـه دوم انقـالب، همزمـان بـا اتخاذ رویکـرد توسـعه و آبادانـی اجتماعی از 
سـوی دولت هـای مسـتقر، سياسـت های کنتـرل جمعيـت با شـدت بـه اجـرا درآمد 
و در ایـن مـدت، بـا توجـه بـه افزایـش تـورم و هزینه های خانـوار، همچنيـن افزایش 
سـطح رفـاه و تحصيـالت جامعه، شـاهد کاهش رشـد جمعيـت بودیـم. از اواخر دهه 
دوم تـا نيمـه دهـه سـوم انقـالب نيـز رویکـرد دولت های مسـتقر بـه توسـعه جامعه 
مدنـی و گفتگـوي تمدن هـا، موجب شـد تا سياسـت های کنترل جمعيـت دهه دوم، 
همچنـان مجـال ادامـه یابـد. تالش بـرای افزایـش آزادی هـای مدنی، توجـه به نقش 
و جایـگاه انسـان ها و به ویـژه زنـان در جامعـه، بـاز شـدن فضـای سياسـی و تشـدید 
تعارضـات اجتماعـی، همچنين اسـتمرار مشـکالت معيشـتی، همگی دست به دسـت 
هـم دادنـد و بـه رونـد کاهش رشـد بـاروری و جمعيـت کمک کردنـد؛ امـا در اواخر 
دهـه سـوم تـا نيمـه دهـه چهـارم انقـالب اسـالمی، رویکـرد حاکـم بـر دولت هـای 
مسـتقر در خصـوص عدالـت اجتماعـی و خدمـت بـه مـردم، همزمـان با نقـد جدی 
رویکردهـای قبلـی، توسـعه اقتصـاد آزاد، نفـی جامعـه مدنـی سـکوالر و تـالش در 
راه توزیـع عادالنـه منابـع به ویـژه در ميـان قشـر کمتـر برخـوردار، به حاشـيه رفتن 
سياسـت های کنتـرل جمعيـت را در پـی داشـت. سياسـت توزیـع یارانـه بـر اسـاس 
تعـداد فرزنـدان و مسکن سـازی و توسـعه زیرسـاخت های مناطـق محـروم، به  خنثی 
یـا دسـت کم، کند شـدن رونـد کاهـش جمعيت انجاميـد. از نيمـه دوم دهـه چهارم 
تاکنـون، رویکـرد حاکـم بر دولت مسـتقر، اعتـدال و تعامل، کاهش و یـا رفع تنش با 
دنيـا و به ویـژه غـرب بوده اسـت. در ایـن دوره، باوجـود تصویب و ابالغ سياسـت های 
کلـی رشـد جمعيـت در سـال 1393 در برنامه های پنجم و ششـم توسـعه پنج سـاله 
کشـور و قوانيـن یا دسـتورالعمل های اجرایـی، ردپایی از رویکرد رشـد جمعيت دیده 
نمی شـود )بازیابـی از درگاه سـازمان برنامه وبودجـه(. امـری که برخـی از دالیل آن را 
می تـوان ابهـام، تعـارض و تقابـل گروه هـای مؤثـر و جریان سـاز اجتماعی برای رشـد 
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جمعيـت، اسـتمرار تـورم و مشـکالت معيشـتی، سـرعت مسـائل زیسـتی و حـوادث 
ناخوشـایند ملـی و جهانـی دانسـت. البتـه پس ازآنکـه سياسـتگذاران و پژوهشـگران 
دربـاره کاهـش نـرخ رشـد جمعيـت هشـدار دادنـد، رسـانه ها موضـوع و پيامدهـای 
کاهـش جمعيـت را بازنمایـي کردنـد امـا ایـن اقـدام به انـدازه کافـی مؤثـر نبـود و 
همچنـان نيـز تناقـض یـا نبـود هم افزایـی گفتمانـی در کشـور وجـود دارد )جعفري 
و همـکاران، 2016(. عباسـي شـوازي و اجـاق، یکـی از عوامـل مؤثـر بـر نـرخ رشـد 
جمعيـت و بـاروری را، تناقـض یا تفاهـم در گفتمان هـای حاکم بر جامعه دانسـته اند 
و بـا اعتقـاد بـه اینکـه ایفا گـران نقش در شـکل گيری سياسـت های جمعيتـي، براي 
اطالع رسـانی و متأثـر کـردن افـکار عمومـي، از رسـانه ها بهـره می گيرنـد، متـون 
جمعيتـي دو رسـانه مهـم را مـورد تحليـل گفتمانـی قـرار داده انـد و گفتمـان حاکم 
و خـرده گفتمان هـاي احتمالـي و رابطـه بيـن آنهـا را شناسـایی کرده انـد و نتيجـه 
گرفته انـد کـه دو گفتمـان »عـادی یـا طبيعـی« و »وخيـم یـا بحرانی« نشـان دادن 
شـرایط جمعيتـی از سـوی صاحبنظـران در حـال بازنمایـی هسـتند )1398: 151(. 
از جمع بنـدی مباحـث مطـرح شـده چنيـن برمی آیـد که در حـوزه جمعيـت، رقابت 
و منازعـه به عنـوان یـک فراینـد اجتماعـی ميـان صاحبنظـران جریـان دارد. برخـی 
از صاحبنظـران جمعيـت، بـر مناسـبات »علـم« و »فن سـاالری« و برخـی دیگـر بـر 
»سياسـت« و »مردم سـاالری« تأکيـد می کننـد. رویکـرد فن سـاالرانه کـه بـاور دارد 
تصميم هـا بایـد بـر اسـاس بهترین علـوم اتخاذ شـوند، جامعـه را به پذیـرش بهترین 
راه علمـي شناخته شـده ملـزم می دانـد ولي رویکـرد مردم سـاالرانه براي مـردم، حق 
اظهارنظـر و پرسـش قائـل اسـت. به عبارت دیگـر، رویکـرد اول، حالـت سـلطه  گرانه و 
مقتدرانـه مبتنـی بـر علم دارد و رویکـرد دوم، حالـت انتخابی و مشـارکتی مبتنی بر 

مـردم را دنبـال می کند.
از سـوی دیگـر، شـاهد گفتمـان سـومی نيـز هسـتيم کـه عمومـاً از سـوی رهبر 
در  ایشـان  می شـود.  بازتوليـد  و  بازنمایـی  مدظله العالـی  اسـالمی  انقـالب  معظـم 
سـخنرانی ها، دیدارهـا و بيانـات خـود، مباحـث جمعيتی را با گفتمان سـازی »رشـد 
کمـی و کيفـی جمعيـت« برجسـته کرده اند و از ابتـدای دهه چهارم انقـالب تاکنون، 
به طورجـدی، ایـن موضـوع را تحـت عنـوان رشـد جمعيت جـوان و پویـا، در اولویت 
کلـی  سياسـت های  ابـالغ  از  پـس  به ویـژه  داده انـد.  قـرار  گفتمان سـازی  مباحـث 
جمعيـت در سـال 1393، تاکنـون دسـت کم در 47 سـخنرانی و دیـدار رسـمی بـا 
مـردم و مسـئوالن، بـه موضـوع و مباحـث جمعيـت پرداخته انـد و در سـال 1398 
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نيـز حداقـل بيـش از 5 بـار در خبرهـا، پيگيـری و مطالبه گـری ایشـان از مسـئوالن 
و مدیـران نظـام، انعکاس رسـانه ای وسـيعی پيداکرده اسـت )امام خامنـه ای، 1398(. 
بـا واکاوی سياسـت های کلـی جمعيـت)10( ، نمـود بـارز ایـن گفتمـان قابل مشـاهده 
اسـت. از بررسـی و مطالعه 14 بند سياسـت کلی جمعيت چنين مشـخص می شـود 
کـه هرچنـد از 14 سياسـت ابالغـی، حدود 13 سياسـت، به کيفيت و سـبک زندگی 
بهينـه جمعيـت می پـردازد، ماهيـت و فلسـفه کارکـردی سياسـت های ابالغـی بـر 
»نـرخ بـاوری بيـش از سـطح جانشـينی« اسـتوار اسـت. بـه عبارتـی، دليـل ماهيت 
ذاتی سياسـت ها، رشـد نرخ باروری اسـت و رشـد کيفی اشـاره  شـده در سـایر بندها، 
علـت عرضـی و بـرای اطمينان از کيفيت رشـد کمی اسـت. سياسـت کلـی جمعيتی 
مشـتمل بـر هـدف، راهـکار و فرایند اسـت و همه دسـتگاه های کشـوری و لشـکری، 
اسـتانی، محلـی، خبـرگان و آحـاد مـردم، در آن وظيفـه و نقـش دارنـد ازایـن رو، 
تحقـق سياسـت جمعيـت را بایـد هدفی مشـترک و اقدامی مسـتمر، فراگيـر، هم افزا 
و یکپارچـه تلقـی کـرد. همچنيـن برخـی از بندهـا بـا سـایر بندهـای سياسـت های 
کلـی ابالغـی 40 گانـه کشـور از ابتـدای انقـالب تاکنون، نظيـر خانواده، آسـيب های 
اجتماعـی، اقتصـاد مقاومتی، آمایش سـرزمينی، محيط زیسـت، برنامه جامع سـالمت 
و... اشـتراکات زیادی دارند و به طور مسـتقيم یا غيرمسـتقيم پشـتيبانی می شـوند و 
به نوعـی، کيفيـت و بهبود زندگی و سـبک زندگی اسـالمی ایرانی را دنبـال می کنند. 
تحقـق سياسـت های کلـی جمعيت، کاری ظریف، عميق، فراگير و مسـتمر اسـت که 
بـر رعایـت و تطابـق اقدامـات بـا اصول شـرع مقدس، قانون اساسـی و سـبک زندگی 
ایرانـی اسـالمی تأکيـد دارد؛ و ازایـن رو، نيازمنـد یک برنامـه جامع مصوب، سـاختار 
و متوليـان معيـن، تأميـن منابـع مشـخص، سـازمانی محـوری و نهـادی نظارتـی و 

هدایت کننـده اسـت.

روش  پژوهش
ایـن پژوهـش ازنظـر هـدف، کاربـردی و ازنظـر نـوع روش، توصيفیـ  پيمایشـی 
بـوده اسـت. بـرای شناسـایی عوامـل کليـدی مؤثـر بـر رشـد جمعيـت و همچنيـن 
رهيافت هـای رسـانه ای، از مطالعـات کتابخانـه ای و اسـنادی بـه همـراه مشـارکت 
خبـرگان و بـرای اولویت بنـدی و سـطح بندی نتایـج، از روش دلفـی و امتيازدهـی 
اسـتفاده شـد. خبـرگان ایـن پژوهـش، کارشناسـان و مدیرانـی بـا بيش از 15 سـال 
تجربـه در حـوزه برنامه ریـزی و سياسـتگذاری جمعيـت و نيز برنامه سـازی جمعيتی 
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رسـانه ملـی بـا مـدرک فوق ليسـانس و باالتـر بوده انـد کـه از مجمـوع 86 خبـره 
شناسـایی  شـده 63 نفـر از آنـان در فراینـد پژوهـش مشـارکت فعـال داشـته اند. در 
ایـن پژوهـش، عـالوه بـر تشـکيل حداقـل 10 جلسـه گـروه کانونـی بـرای بحـث و 
گفتگـو در خصوص مسـائل پژوهش، از پرسشـنامه شناسـایی عوامل کليـدی مؤثر بر 
رشـد جمعيـت و همچنين رهيافت های رسـانه ای اسـتفاده  شـده اسـت. پرسشـنامه 
مـورد اسـتفاده در قالـب مقيـاس ليکـرت، مشـتمل بـر عوامـل کليدی مؤثر بر رشـد 
جمعيـت و دربرگيرنـده 14 کالن عامـل و 79 علـت زمينـه ای بود که بـا روش دلفی 
بـه 10 عامـل کليـدی و 40 علـت زمينه ای، تفرید و تجرید شـد. بـرای تعيين پایایی 
پرسشـنامه، از ضریـب آلفـاي کرونباخ اسـتفاده شـد که مقـدار آن 0/809 به دسـت 
آمـد؛ و بـرای تعييـن روایی، روش روایـی محتوایی به کار رفت؛ شـاخص تعداد داوران 
موافـق بـه کل داوران، بـا اجمـاع صاحبنظـران همـراه بـود؛ به عبارت دیگـر، 63 نفر از 
مجمـوع 61 نفـر بـه اعتبـار پرسشـنامه رأی مثبـت دادند. سـيمای پاسـخگویان نيز 
شـامل 62 درصـد بـا تحصيـالت دکترا یا دانشـجوی دکتـرا و 38 درصد کارشناسـی 
ارشـد بـود کـه حـدود 70 درصـد آنـان سـوابق مدیریتـی و اجرایی داشـتند و حدود 

30 درصـد دیگـر، مشـاور و پژوهشـگر مرتبـط بودند.

یافته های پژوهش 
در ایـن بخـش، یافته  هـای پژوهـش مؤیـد آن اسـت کـه وفـق روش اتخـاذی و 
مشـارکت فعـال خبـرگان و تجزیه وتحليل  علمـی، موفق به شناسـایی و اولویت بندی 
عوامـل کليـدی و دالیـل زمينـه ای مؤثـر بـر رشـد جمعيت شـده ایم. بر این اسـاس، 
در پاسـخ بـه پرسـش مربـوط بـه چيسـتی عوامـل کليـدی و دالیـل زمينـه ای مؤثر 
بـر رشـد جمعيت، پرسشـنامه ای، طراحـی و پس از اعتبار سـنجی در ميـان خبرگان 
توزیـع شـد. بـرای ایـن منظـور، ابتـدا فهرسـتی از عوامل کليـدی و دالیـل زمينه ای 
مؤثـر بـر رشـد جمعيـت کـه قابليـت پرداخـت رسـانه ای دارنـد، احصـا و بـه جامعه 
خبـره بـر اسـاس پرسشـنامه محقـق سـاخته، ارائـه شـد تـا مـورد تائيـد یـا رد قرار 
گيـرد. در ایـن پرسشـنامه، در مرحله اول سـؤال شـد که آیـا این موضوعـات، عوامل 
کليـدی و دالیـل زمينـه ای مؤثر بر رشـد جمعيت هسـتند یـا خيـر و در مرحله دوم، 
آیـا نيـاز بـه اصـالح دارنـد یا خيـر. ضمـن درخواسـت نظرهـای اصالحـی در مرحله 
سـوم، ضریـب اهميـت هـر یـک از عوامـل کليـدی و دالیل زمينـه ای مورد پرسـش 
قـرار گرفـت و پرسشـنامه  ها پـس از تکميـل از سـوی خبرگان، برگشـت داده شـد و 
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بـا کمـک نرم افـزارspss  مـورد تجزیه و تحليـل قرار گرفت، سـپس نتایـج در حداقل 
10 جلسـه گـروه کانونـی خبرگانـی طـرح و پيرامون موضوعـات بحث و گفتگو شـد 
و آخریـن اصالحـات تکميلـی انجـام و مشـخص شـد 5 عامـل کليـدی »دیـر ازدواج 
کـردن«، »نداشـتن تمایـل بـه فرزنـدآوری در سـطح جانشـينی«، »مرگ وميرهـای 
زودرس«، »الگـوی بـارداری سـالمت«، »سـقط« دارای اهميـت یـا اولویت بيشـتری 
در سـيد اول و 5 عامـل »طـالق«، »نابـاروری«، »تأخير دربـاز ازدواج«، »مهاجرت« و 
»ازدواج نکـردن« در سـيد دوم، برخـوردار از بيشـترین تأثير در رشـد جمعيت جوان 
و پویـا هسـتند. همچنيـن از 79 علـل زمينه ای متناسـب و مرتبط بـا عوامل کليدی 
40 علـل زمينـه ای تجرید، تفریـد، امتيازدهی و اولویت دهی شـدند. عـالوه بر این، از 
بيـن 40 علـل زمينـه ای، 25 علت دارای ضریـب وزنی مؤثرتری نسـبت به عامل های 
کليـدی ذی ربـط و 16 علل زمينه ای دارای ضریب وزنی اهميتی بيشـتری نسـبت به 
شـاخص کليـدی نـرخ باروری کلـی )معرف رشـد جمعيت جـوان و پویا(، شناسـایی 

شدند. 

جدول 2. مقوله یابی و اولویت بندی عوامل کلیدی و علل زمینه ای مؤثر 
بر رشد جمعیت

Table 2. Categorization and Prioritization of Key Factors and Causes 
affecting Population Growth

اهمیت عوامل کلیدی
جنس علل زمینه ایعاملی

مسئله
اهمیت 

عللی

ضریب 
وزنی 
اهمیت

درصد 
اهمیت

2/5ازدواج نکردن

40/25025فرهنگیخود ترجیحی
 ترس از ازدواج )اقتصادی، 

اجتماعی(
سالمت/
50/31331اجتماعی

3.50/21922فرهنگیعدم احساس نیاز
10/0636اجتماعی ارتباط جنسی پنهان/غیررسمی

دیر ازدواج 
5کردن

50/62563اجتماعیتحصیالت
50/62563اقتصادیشغل

30/37538اقتصادیمسکن
1.70/21321فرهنگیباال بودن سطح توقعات
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جنس علل زمینه ایعاملی
مسئله

اهمیت 
عللی

ضریب 
وزنی 
اهمیت

درصد 
اهمیت

تأخیر درباز 
2/6ازدواج

سالمت/ترس از تکرار تجربه تلخ مجدد
40/26026اجتماعی

3/80/24725اجتماعیفشار اجتماعی

نداشتن تمایل 
به فرزندآوری 

در سطح 
جانشینی

5

4/40/55055اقتصادیمسکن مناسب
40/50050اجتماعینداشتن وقت

 نگرانی از تربیت/آینده 
فرزندان

فرهنگی/
4/70/58859تقنینی

50/62563فرهنگینداشتن ضرورت
نگرانی از دست دادن شغل 

)خانم ها(
قضایی 
30/37538حقوقی

40/50050اجتماعیفشار اجتماعی جامعه و آشنایان
20/25025سالمت نداشتن توانایی جسمی

سالمت/نداشتن آمادگی روحی
3/50/43844فرهنگی

3/45طالق

سالمت/اعتیاد
40/34535فرهنگی

4/60/39740فرهنگیضعف مهارت سازگاری
1/90/16416سالمتمسائل جنسی

4/4سقط

30/33033سالمتناشی از مریضی )مادر یا جنین(
50/55055فرهنگینداشتن آمادگی فرزند  آوری

20/22022اجتماعیروابط غیررسمی

2/9ناباروری

50/36336سالمتآشنایی نداشتن زوج های نابارور
20/14515سالمتگرانی کیت های درمانی

10/0737امنیتیبیوتروریسم

الگوی 
بارداری 
سالمت

4/8

40/48048سالمتپیشگیری از بارداری
4/50/54054سالمتزمان بارداری

4/60/55255سالمتفاصله میان دو بارداری
50/60060سالمتسزارین غیرضروری

اختالالت ژنتیکی و بیماری های 
10/12012سالمتمتابولیک

ادامه جدول 2.
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جنس علل زمینه ایعاملی
مسئله

اهمیت 
عللی

ضریب 
وزنی 
اهمیت

درصد 
اهمیت

مرگ ومیرهای 
5زودرس

50/62563اجتماعیتصادفات
4/30/25025فرهنگیدخانیات

3/70/46346اجتماعی آلودگی هوا
20/25025سالمتجراحت

2/7مهاجرت

30/20320فرهنگیتحصیالت
40/27027اقتصادیشغل

4/10/27728اجتماعی امید به زندگی بهتر
10/0687سیاسیتعارض سیاسی

در ادامـه، بـا توجـه بـه اهميـت شـناخت ماهيت مسـئله، بـرای اتخـاذ رویکرد و 
تدابير مناسـب رسـانه ای از خبرگان خواسـته شـد تا جنس/ ماهيت دالیـل زمينه ای 
مؤثـر بر رشـد جمعيـت را برحسـب ماهيت فرهنگـی، اجتماعی، اقتصادی، سياسـی، 
سـالمت، قضایـی و حقوقـی مشـخص کننـد. همان گونـه کـه در سـتون 4 جـدول 2 
آمده اسـت، بر این اسـاس 37/5 درصد از دالیل زمينه ای، از جنس، سـالمت، 27/5 
درصـد فرهنگـی، 25 درصـد اجتماعـی، 10 درصد اقتصـادی و 7/5 درصد سياسـی، 
امنيتـی، قضایـی و حقوقـی بـوده اسـت. البتـه 12/5درصد نيـز ترکيبـی از دو جنس 
ماهيتـی هسـتند. در بخش سـوم پژوهـش، وفق مـدل مفهومی و با هدف شناسـایی 
رهيافت هـای رسـانه ای رشـد جمعيـت، همانند روش قبـل، پرسشـنامه ای طراحی و 
پـس از اعتبـار دهـی از خبـرگان خواسـته شـد تـا مهم تریـن کنشـگران- مخاطبان، 
رویکردهـا و محورهـای اقدام رسـانه ای را مشـخص کنند. نتایج در شـکل 1 بازنمایی 
شـده اسـت. شـایان توجه اسـت کـه مسـاحت قطاع هـا، دارای ارزش و اهميت نقش 
و کارکـرد آن نيـز هسـت. بـر این اسـاس، اهـم رهيافت هـای رسـانه ای، در قالب 14 
اقـدام محـوری متناسـب با کنشـگران کليـدی، تفریـد و تجریـد شـده اند. مهم ترین 
مخاطبـان در حـوزه مـردم؛ »عموم مردم«، »زنـان«، »جوانـان« و »فرهيختگان«، در 
حـوزه خبرگان »سياسـتگذاران و متخصصان جمعيتی«، »اسـتادان و پژوهشـگران«، 
در حـوزه گروه هـای مرجـع »پزشـکان«، »هنرمنـدان و سـلبریتی  ها«، »معلمـان و 
روحانيـان« و در حـوزه مسـئوالن »نماینـدگان مـردم«، »شـورای عالـی جمعيـت« 
و »مسـئوالن اجرایی-بـا تمرکـز بـر وزارت بهداشـت و درمـان و آموزش پزشـکی« و 

ادامه جدول 2.
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»سـازمان برنامه وبودجـه« شناسایی شـده اند. همچنين رویکرد محـوری رهيافت های 
رسـانه ای مرتبط با 14 اقدام کليدی مقوم رشـد جمعيت، عبارت از »آگاهی بخشـی 
و فرهنگ سـازی« بـرای سـاحت کنشـگری مـردم، »مطالبه گـری« بـرای سـاحت 
کنشـگری مسـئوالن، »برجسته سـازی« بـرای سـاحت گروه های مرجـع و در نهایت، 

»اطالع رسـانی و خبـری« بـرای سـاخت خبرگان بوده اسـت.

شـکل 1. رهیافت هـای رسـانه ای )محورهـای اقـدام اولویـت دار بـرای 
رشـد جمعیـت و مخاطبـان کلیـدی هـدف(

Figure 1. Media approaches (priority action axes for population 
growth and key target audience)
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 بحث و نتیجه گیری
به طورکلـی، رونـد تحـوالت جمعيتـی در ایـران، بـا فـراز و نشـيب های بسـيار، 
موجـد فرصت هـا و تهدیدهایـی بالفعـل و بالقـوه شـده اسـت و نبـود اجمـاع ميـان 
سـردرگمی  نتيجـه،  در  و  جامعـه  در  متفـاوت  گفتمـان  دو  تزریـق  صاحبنظـران، 
مخاطبـان را در پـی داشـته اسـت. برخی، بـه بخش فرصت هـای جمعيتـی و برخی، 
بـه بخـش چالش هـای جمعيتـی فـراروی ایـران توجـه دارنـد و هـر یـک، مبـادرت 
بـه توليـد و بازتوليـد گفتمانـی می کننـد. در ایـن ميـان اما گروه سـومی هـم وجود 
دارنـد کـه بـا اتخاذ سـکوت گفتمانـی به نوعی سياسـت های کنترل جمعيـت را تائيد 
می کننـد! بـه هميـن دليل اسـت کـه باوجود گذشـت 6 سـال از ابالغ سياسـت های 
کلـی جمعيـت از سـوی مقـام معظـم رهبـری، هنـوز به طـور رسـمی، هيـچ قانون و 
برنامـه جمعيتـی مشـخصی کـه معلـوم کنـد اُفـق جمعيتی ایـران کدام اسـت و چه 
ویژگی هایـی دارد یـا چگونـه بایـد آن را حفـظ کرد و گسـترش داد، تصویـب و اعالم 
 نشـده اسـت. تـا زمانـی کـه صاحبنظـران و رسـانه ها، به ویژه رسـانه ملی، بـه اجماع 
نسـبی بـر سـر فهـم درسـت و اولویت بنـدی شـده اند. سياسـت های کلـی جمعيـت 
نرسـند و گفتمان محـوری جمعيـت را مبتنـی بـر رشـد کمـی و کيفـی، یعنی رشـد 
جمعيـت جـوان و پویا، بازنمایـی و بازتوليد نکنند، نه تنها ممکن اسـت از فرصت های 
جمعيتـی کنونـی بی بهـره بمانيـم بلکـه حتـی محتمـل اسـت در آینـده نزدیـک، به 
دام تلـه جمعيتـی بيفتيـم. رسـانه ها و به ویـژه رسـانه هاي جریان اصلي کشـور، نظير 
رسـانه ملـی، نقش مهمـي در انتقال دانش و مفهـوم دارند و نحوه پرداخت رسـانه ای 
و گفتمان سـازي آنهـا بر درک سياسـتگذاران و مردم از وضعيـت و ماهيت موضوعات 
جامعـه اثرگـذار اسـت. آنهـا می تواننـد بـا تغييـر یـا تقویـت گفتمان هـاي رایـج و 
برجسـته کـردن نتایـج و یافته هـای علمـي، درک شـفاف و دقيق تـری از ماهيـت و 
راهـکار حل مسـائل ارائـه دهند و به تدریج، بـر نگرش ها، هنجارهـا و رفتارهای ارادی 
مخاطبـان تأثيـر بگذارنـد. فهـم دقيق »موضوع و مسـئله« و قدرت تشـخيص و تميز 
»نتایـج گزاره هـای معتبـر علمی« منطبـق با »منافع عمـوم مـردم« از ضروریات یک 
رسـانه تأثيرگـذار اسـت. یکـی از مسـائل و مباحـث جدی و مهـم جوامع و رسـانه ها، 
موضـوع حفـظ و رشـد جمعيت اسـت جمعيـــت و ابعـــاد آن، نقطـــه مرکزي هر 
نظـام اجتماعـي، اقتصـادی، فرهنگی، سياسـی و امنيتی محســـوب می شـود چراکه 
تحـوالت جمعيتـــي، تقریبـاً تمـــام جنبه های زندگي انســـان و جهـــان پيرامون 
او را تحـت تأثيـــر قـرار می دهـد و منشـــأ تحوالت و اثـرات چشـــمگيري در این 
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حوزه هـا می شـود. درعين حـال، جمعيـت نيـز به طور متقابـل، متأثر از تحـوالت نظام 
اجتماعـي، سياسـت ها و برنامه هـای توسـعه ای اسـت؛ بنابرایـن، شـناخت و تحليـل 
مباحـث، شـاخص های جمعيتـی و عوامـل مؤثر بر رشـد جمعيت جـوان و پویا، امری 
حياتـی و اجتناب ناپذیـر بـرای سياسـتگذاران و برنامه ریـزان در همـه عرصه هـای 
کشـوری و اسـتانی و در همـه حوزه هـای فرهنگـی، اجتماعـی، اقتصـادی، سياسـی، 
محيـط زیسـتی، سـالمت، امنيـت و فعـاالن رسـانه اسـت. رونـد تغييـرات جمعيتی 
ایـران نشـان می دهـد کـه در حـال حاضـر در کشـور، پنجـره فرصـت جمعيتـی بـه 
دليـل وجـود جمعيت جوان مناسـب اسـت اما به شـهادت شـاخص نرخ بـاوری کل، 
در آینـده نه چنـدان دور، ایـن فرصـت بـه دليـل تخليـه جمعيـت جوانـان به سـنين 
سـالمندی دیگـر وجـود نخواهد داشـت. ازایـن رو، باید اقدامـات الزم بـرای صيانت و 
حفاظـت از جمعيـت جـوان و پویـای کشـور را شناسـایی و عملياتـی کـرد. از سـوی 
دیگـر، سـازمان صداوسـيما به عنـوان رسـانه فراگيـر و مؤثـری کـه در محيـط پویا و 
پيچيـده داخلـي و بين المللـی، بـا تعـداد کثيری رسـانه معانـد و اسـتکباری در حال 
رقابـت و جنـگ رسـانه ای اسـت، بایـد ضمن شـناخت درسـت و عميـق موضوعات و 
پدیده های خطيری چون رشـد جمعيت، رهيافت های رسـانه ای را به درسـتی کشـف 
کنـد و بـه کار گمـارد. ازایـن رو، دغدغـه ایـن پژوهـش، واکاوی دالیل اصلـی مؤثر بر 
رشـد جمعيـت و رهيافت هـای رسـانه ای بـود کـه در بخش هـای قبلی به طـور کامل 
بـه آن پرداخته شـد. در بخش قبـل، مطابق با روش پژوهش و پـس از تجزیه وتحليل 
راهبـردی رشـد  به تمامـی سـؤاالت، مهم تریـن شـاخص  پاسـخ  اطالعـات، ضمـن 
جمعيـت جـوان و پویـا، شـاخص نـرخ بـاوری کلـی شناسـایی شـد کـه مهم تریـن 
شـاخص تحليلی و پيش بينی سـاختارهای سـنی، جمعيتی و نسـلی اسـت. همچنين 
عوامـل کليـدی و دالیـل زمينـه ای مؤثر بر رشـد جمعيـت در دو سـيد اولویت بندی 
شـد؛ 5 عامـل کليـدی »دیـر ازدواج کـردن«، »تمایـل نداشـتن بـه فرزنـدآوری در 
سـطح جانشـينی«، »مرگ وميرهای زودرس«، »الگوی بارداری سـالمت« و »سـقط« 
در سـيد اول و 5 عامـل »طـالق«، »نابـاروری«، »تأخير دربـازه ازدواج«، »مهاجرت« 
و »ازدواج نکـردن« در سـيد دوم تأثيرگـذاری بـر رشـد جمعيـت طبقه بندی شـدند. 
در ادامـه از ميـان 40 دليـل زمينـه ای شناسایی شـده 25 دليـل دارای ضریـب وزنی 
و اهميـت بيشـتر در تناسـب بـا عوامـل کليـدی دهگانـه و 16 دليل زمينـه ای دارای 
بيشـترین اهميـت تأثيـر )تأثيـر بيـش از 40 درصدی( در تناسـب با رشـد جمعيت، 
شناسـایی و اولویت بنـدی شـدند. همچنيـن رهيافت های رسـانه ای مشـتمل بر الف( 
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اتخـاذ رویکـرد »آگاهی بخشـی و فرهنگ سـازی« بـرای عمـوم مـردم به ویـژه زنـان، 
جوانـان و فرهيختـگان بـر محـور »بازنمایـی منافع فـردی و اجتماعی فرزنـدآوری«، 
»ارتقـای جایـگاه و نقش مادرانگـی در جامعه«، »فوایـد ازدواج و فرزندآوری بهنگام« 
و »پيامدهـای کاهـش رشـد جمعيت«، ب( اتخـاذ رویکرد »مطالبه گـری و پيگيری« 
اجرایـی، حـول محـور »تصویـب  و سـازمان های  مـردم، مسـئوالن  نماینـدگان  از 
قانـون جامـع رشـد جمعيـت جـوان و پویـا«، »گفتمان سـازی«، »راهبـری و نظارت 
بـر برنامه هـا« و »رفـع موانـع ازدواج و فرزنـدآوری بهنـگام و بـه تعـداد«، ج( اتخـاذ 
رویکـرد »برجسته سـازی و جریـان سـازی اجتماعی« بـا کمک پزشـکان، هنرمندان، 
سـلبریتی  ها، روحانيـان، اسـتادان و معلمـان بر محـور »الگوهای سـالمت فرزندآوری 
و  »الگوسـازی  مرجـع«،  گروه هـای  عملـی  همراهـی  و  »جریان سـازی  مطلـوب«، 
ارزش دهـی بـه الگوهـای خانواده مطلـوب« و د( اتخـاذ رویکرد اطالع رسـانی نظرها و 
دسـتاوردهای مرتبـط بـا موضـوع رشـد جمعيت جـوان و پویا با مشـارکت اسـتادان، 
پژوهشـگران، متخصصـان و تصميم  سـازان کشـور بـر محـور »انعکاس دسـتاوردهای 
علمـی و پژوهشـی مقوم رشـد جمعيـت« و »تثبيـت و تعميق اجماع گفتمانی رشـد 

جمعيـت در جامعـه« تفریـد و تجرید شـد.

پیشنهادها
در طـول پژوهـش و از خـالل یافته هـا، بـه نتایـج قابل توجهـی دسـت یافتيم که 
می توانـد کمـک شـایانی بـرای بهبـود عملکـرد رسـانه ها و به ویژه رسـانه ملی باشـد. 
ایـن مـوارد شـامل موضوعات و مضامين رسـانه ای اسـت که به فعاالن و پژوهشـگران 
عرصـه جمعيـت و رسـانه پيشـنهاد می شـود بـا اسـتفاده از قالب هـای هنرمندانـه 
ازجملـه  بـا مخاطبـان هـدف،  ارتباطـی  اتخـاذ رویکردهـای عالمانـه  انتخـاب و  و 
رویکردهـای »خبـری ـ اطالع رسـانی«، »تبيينـی ـ تحليلی«، »آموزشـی ـ تربيتی«، 
»تبليغـیـ  تهييجی«، بسـيج کنندگیـ  حماسـی«، »ترویجیـ  حمایتـی«، »انتقادی 
ـ مطالبـه گـری«، »الگوسـازی ـ نمادسـازی« و »جریان سـازی ـ گفتمان سـازی«، 
مقدمـات و مقـدورات »رفـع موانع رشـد جمعيت« و »تسـریع رشـد جمعيـت جوان 
و پویـا« را مهيـا کننـد. موضوعـات و مضاميـن برنامـه عـالوه بر نقش بسـزایی که در 
اثربخشـی مدیریـت رسـانه و هم افزایـی برنامه ریزی و برنامه سـازی ایفـا خواهند کرد 
و اثربخشـی و کارآمـدی در هدایـت و مدیریـت افکار عمومی را نيز بـه دنبال خواهند 
داشـت. مضاميـن و موضوعـات پيشـنهادی که از قابليت سـازمان دهی و اجرا در سـه 
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بخـش پژوهـش برنامـه ای، برنامه ریـزی توليد و برنامه سـازی هنرمندانـه برخوردارند، 
عبارت انـد از: الـف( »مطالبه گـری تشـکيل کارگروه هـای ملی، دسـتگاهی و اسـتانی 
رشـد جمعيـت جـوان و پویـا«، تقدیـس موهبـت پـدر و مـادر شـدن، مادرانگـی«، 
ب( »افشـای توطئه هـای دشـمنان بـرای کاهـش جمعيـت کشـور«، پ( »تعظيـم 
کار بانـوان در خانـه و نقش هـای همسـری و مـادری«، ت( »پيگيـری لغـو کامـل 
قانـون تنظيـم جمعيـت و خانـواده مصـوب 1372/2/26«، ث( »پی جویـی لغـو یـا 
اصـالح محدودیـت حداقل سـن ازدواج در قانون حمایت از خانـواده مصوب 1353«، 
ج( »واکاوی چگونگـی اصـالح مـاده 53 آیين نامـه اجرایـی مـدارس و اجـرای مـاده 
49 قانـون خدمـت وظيفـه عمومـی بـرای سـربازان متأهـل و دارای فرزنـد«، ح( 
»غنی سـازی و تصویـب برنامـه جامـع جمعيـت در مجلـس و دولـت«، خ( »تسـهيل 
از  پيشـگيری  ملـی  برنامـه  »اجـرای  د(  ازدواج جوانـان«،  تسـهيل  قانـون  اجـرای 
بيماری هـای مقاربتـی«، ذ( »اجـرای مرخصـی زایمـان بـه زنـان بـه مـدت 9 مـاه و 
مـردان بـه مـدت 12 روز«، ر( »ایجـاد و افزایـش مرخصـی مراقبت از کودک تا سـن 
5 سـال بـه مـادران شـاغل«، ز( »افزایـش اسـتهالک مهلـت بازپرداخت وام مسـکن 
متناسـب بـا تعداد فرزنـدان«، ژ( »افزایش وام ازدواج متناسـب با نرخ تورم سـاالنه«، 
س( »تحقـق سياسـت حمایـت پلکانـی از فرزنـد سـوم بـه بعـد«، ش( »اولویت دهی 
بـه زوج هـای دارای فرزنـد بيشـتر در اعطای تسـهيالت، یارانه هـا و معافيت ها«، ص( 
»اولویت دهـی بـه اسـتخدام خانواده هـای بيـش از سـه فرزند«، ض( »هماهنگـی و 
نظـارت بـر صدور مجـوز محصـوالت فرهنگی منطبق باسياسـت های نویـن جمعيتی 
کشـور«، ط( »ایجـاد فرماندهـی واحد برای راهبری، رصد و پایـش، پيگيری و نظارت 
بـر عملکـرد دسـتگاه ها و فعـاالن«، ع( »بهبـود نظامات کنترل و کاهش سـقط جنين 
و مقابلـه با سـقط جنين غيررسـمی و پرخطـر«، غ( »اولویت بخشـی بر اصـل خانواده 
محـوری در فرزنـدآوری«، ف( »مطلـوب و خوشایند سـازی خانواده هـای 4 فرزندی«، 
ق( »ارزش زدایـی از خانواده هـای متفاخـر یـا متجاهر بـه بی فرزنـدی و کم فرزندی«، 
ک( »مطلوب سـازی کاهـش سـن ازدواج و فرزنـدآوری بهنـگام«، گ( »تأکيد بر بعد 
خانـوار به عنـوان یـک واحـد اقتصادی مولـد و حمایتگـر«، ل( »برجسته سـازی زنان، 
پزشـکان و معلمـان به عنـوان گروه هـای پيشـران اسـتراتژیک«، م( »اولویت بخشـی 
بـه فرزنـدآوری زنـان غيـر شـاغل )البتـه ایـن بـه معنـی بی توجهی بـه زنان شـاغل 
ایرانيـان«،  رسـومی  آداب  و  اعتقـادی  ظرفيت هـای  »فعال سـازی  ن(  نيسـت(«، 
بـر  ضدبـارداری  داروهـای  و  دیربـاروری  مخاطـرات  زمينـه  در  »آگاهی بخشـی  و( 
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فرزنـدآوری و نابـاروری اوليه و ثانویه«، ه( »آگاهی بخشـی در خصوص عوارض روحی 
و جسـمی سـقط جنين«، ی( »ترویـج شـعارها، نشـان ها و نمادهـای رشـد جمعيـت 
بيـن طيف هـای گوناگـون مـردم و خبـرگان«، الـف 1- »ایجـاد نهضت به روزرسـانی 
مسـتندات، واژگان و علـوم مرتبـط باسياسـت های جمعيتـی«، ب 1- »همراه سـازی 
گروه هـای مرجـع نظيـر روحانيـان مبلـغ، معلمـان، مدرسـان و پزشـکان«، پ 1- 
»فعال سـازی ظرفيت هـای مردمـی، خيریـن و واقفـان«، ت 1- »همراه سـازی اربـاب 
جرایـد، اصنـاف و اقشـار«، ث 1- »برجسته سـازی ظرفيـت افراد مشـهور، هنرمندان 
و سـلبریتی  های همسـو باسياسـت های جمعيتـی«، ج 1- »حمایـت و ضریـب دهـی 
بـه رویدادهـا، اقدامـات و پویش هـای فرزنـدآوری و رشـد جمعيـت«، خ 1- »حمایت 
از مراکـز پيشـگيری و درمـان نابـاروری«، ح 1- »توسـعه پوشـش بيمـه ای خدمـات 
تشـخيص، غربالگـری و درمـان نابـاروری«، چ 1- »حمایـت، هدایـت و قدردانـی از 
فعـاالن عرصـه رشـد جمعيـت و نهادهـای دوسـتدار خانـواده و فرزنـدآوری«، د 1- 
»ایجاد بخش »جایزه/نشـان« رشـد جمعيت در جوایز و جشـنواره های ملی، اسـتانی 

دستگاهی«. و 
در پایـان اميـد اسـت کـه بـا بهره گيـری از یافته هـا و پيشـنهادهای علمـی و 
عملياتـی ایـن پژوهـش، گام هـای مؤثـری در راه تحقـق رشـد جمعيت پویـا و جوان 
کـه زیربنـای اعتـالی هویـت ایرانـی اسـالمی و رشـد و توسـعه پایـدار و همه جانبـه 

کشـور اسـت، برداشـته  شود.

پی نوشت ها
)1( بر اسـاس نتایج سرشـماری سـال 1395 تعداد زنان دارای همسـر 21140523 
نفـر اسـت و در هميـن سـال 181049 مورد طالق ثبت  شـده اسـت. شـایان توجه 
اسـت سـن برخـی از زنـان دارای همسـر در آمار فوق بيش از سـن فرزنـدآوری 49 

سـال اسـت )مرکز آمار ایـران، 1397(.
)2( سـاالنه حـدود ده ها هـزار نفر مـردم ایران من جملـه زنان دچـار مرگ وميرهای 
زودرس شـده و حـدود نيـم ميليـون نفـر دچـار جراحت می شـوند. حـدود 17000 
نفـر براثـر تصادفـات جـاده ای، 35000 نفـر براثـر دخانيـات و آلودگی هـوا و برخی 
امـراض مرتبـط و 3000 نفـر براثـر سـوانح و شـغلی و ... دچـار مرگ وميـر زودرس 
شـده و یـا نمی تواننـد الگـوی بـاروری نسـلی را ادامـه دهنـد )سـازمان ثبت احـوال 

.)1397 کشور، 
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)3( یک چهـارم تولدهـا در 1 تا 5 سـال اول زندگی زناشـویی و نيمی از تولدها در 5 
تـا 15 سـال اول زندگی مشـترک رخ می دهـد، لذا دوام ازدواج و طـول دوره زندگی 

مشـترک بر ميـزان باروری تأثيـر می گذارد.
)4( در اکثـر کشـورهای درحال توسـعه، بيـش از 95 درصـد زنـان باالخـره ازدواج 
می کننـد درحالی کـه در کشـورهای توسـعه یافته ایـن ميـزان کمتـر از 90 درصد و 

در برخـی از کشـورها نيـز کمتـر از 70 درصـد از زنـان ازدواج می کننـد.
)5( در کشـورهای درحال توسـعه و دارای رشـد جمعيـت بـاال سـن ازدواج پایيـن 
اسـت، مثـاًل در هندوسـتان 60 درصـد دختـران 15-19 سـالگی ازدواج می کننـد. 
معمـوالً دخترانـی که در سـنين پایيـن ازدواج می کننـد، تعداد فرزند بيشـتری هم 

داشـت. خواهند 
)6( در زنـان بـا ارتقـا سـطح سـواد و ورود بـه اجتمـاع، سـن ازدواج بـاال مـی رود 
و تمایـل بـه داشـتن فرزنـد زیـاد کمتـر می گـردد. از طرفـی اطالعـات و امکانـات 
دسـتيابی بـه وسـایل تنظيـم جمعيت و پيشـگيری از بـارداری افزایـش می یابد. لذا 

بيـن سـطح سـواد و ميـزان بـاروری رابطـه معکوس اسـت.
در  مؤثـر  اجتماعـی  شـرایط  دختـر(،  یـا  )پسـر  جنـس  از  کـودک  داشـتن   )7(
آميزش هـای جنسـی نظير مسـائلی چون چندهمسـری، ازدواج موقـت و ... هر یک 

بـه طریقـی بـر ميـزان بـاروری تأثيـر می گذارنـد.
)8( در ادیـان مختلـف قوانينـی وجـود دارد کـه بر شـيوع بـاروری به طور مسـتقيم 
یـا غيرمسـتقيم تأثير می گـذارد. به عنوان مثـال کاتوليک ها حق اسـتفاده از وسـایل 
پيشـگيری را ندارنـد یـا شـيوع تعـدد زوجيـن و سـفارش ادیـان بـر ازدیاد نسـل بر 

تعـداد فرزند تأثيرگذار اسـت.
)9( مسـائلی چون جایگاه ارزشـی زن در اجتماع، ارزش کودک در جامعه، اشـتغال 
زنـان و امنيـت جامعه ازجمله مسـائل اجتماعی هسـتند که در ميزان بـاروری مؤثر 

هستند.
)10( بـا عنایـت بـه اهميت مقولـه جمعيت در اقتـدار ملّی؛ و با توجه بـه پویندگی، 
بالندگـی و جوانـی جمعيت کنونی کشـور به عنوان یک فرصت و امتيـاز؛ و در جهت 
جبران کاهش نرخ رشـد جمعيت و نرخ باروری در سـال های گذشـته، سياسـت های 
کلـی جمعيـت ابـالغ می گـردد. بـا در نظر داشـتن نقـش ایجابی عامـل جمعيت در 
پيشـرفت کشـور، الزم اسـت برنامه ریزی های جامع برای رشـد اقتصـادی، اجتماعی 
و فرهنگی کشـور متناسـب باسياسـت های جمعيتی انجام گيـرد. همچنين ضروری 
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Abstract:
The issue of population and its dimensions is the central point of any 

social and media system. Trends and demographic changes in Iran show 
that in the near future, it is possible the society will face many problems 
due to aging and reaching people to the old year. This article study 
the causal layered of key factors, underlying reasons and approaches 
affecting population growth and their prioritization and categorization 
from a media perspective. This research is applied-exploratory in terms of 
purpose and its method is descriptive-survey. The reliability and validity 
of the questionnaire were confirmed by experts and Cronbach’s alpha 
(0.801). Based on comprehensive studies, expert panel meetings and 
semi-structured questionnaires, variables affecting the growth of young 
and dynamic population and media approaches identified and prioritized. 
Then the factor relationships and action were identified and prioritized 
using statistical analysis tests of Pearson correlation and Friedman 
variance. The results showed that achieving fertility rates above the level 
of generational succession is the most important strategic indicator for 
young and dynamic population growth. And 10 key factors: “not getting 
married”, “getting married late”, “delaying remarriage”, “avoiding to have 
children at the substitution level”, “divorce”, “abortion”, “infertility”, “health 
pregnancy pattern”, “Premature deaths” and “migration”, along with 40 
underlying causes, are most influential. Finally, media approaches were 
identified and developed by identifying 13 effective actors and 14 lines of 
action and planning themes for achieving population growth in Iran.

Keywords: Population Growth, Overall fertility Rate, Succession Level, 
Media Approach, Key Factors and Backgrounds
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