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چکيده
مقدمه
امر وزه با توجه به تغييرات وسيعي كه در سطح جامعه در طي چند سال اخيررخ داده یعنیي مرحهیه ریار از
سنت و ورود به مدرنيته از لحاظ اجتماعي و رواني و اخالقي و معنوی و اقتصادی پيامدها و آسيبهایي را به
همراه داشته است از جمهه این پيامدها مي توان به افزایش سن ازدواج و افزایش سین بیاروری اشیاره نمیود.
دانستن الگوی تغييرات باروری و سمت و سوی آینده آن در هر كشوری میي توانید از اهميیت بیابیي بیرای
برنامه ریزی های كشوری برخوردار باش د .لاا این طرح بیا هیدت توفیي و تعيیين سیبو بیاروری ایرانیي-
اسالمي انجام شد.
روششناسي
این مطالعه كيفي در  9مرحهه ی ال ) بررسي مروری متون و مقابت داخهي و خارجي ،ب) بارش افکار در
جهسات بحث رروهي متمركز با حضور متخصصين زنان و زایمان ،كارشناسان عهوم اجتماعي  ،جمعيت
شناسي ،روان شناسي و حقوق دانان و ج) مصاحبه با مدیران بهداشت خانواده دانشگاه های تهران و مشاوران
روان شناسي فرهنگستان عهوم پزشکي انجام ررفت .پس از جمع بندی كهي ،داده ها مورد تجزیه و تحهيل
محتوایي ( )Content analysisقرار ررفت
يافتهها
ركود اقتصادی و افزایش هزینه های زندري تمایل خانواده ها به داشتن فرزند را كاهش داده است
خانواده ها بچه دار شدن را به تعویق مياندازند یا با فافهه های زماني زیاد بين تولد بچه ها اقدام مي كنندو
یا حتي اقدام به سقط فرزندان ناخواسته مي نمایند تا مجال اندوختن سیرمایه مالي داشته باشند .از طرفي
افزایش سن ازدواج در جامعه نيز به دنبال تغيير فرهنگ و مدرنيته شدن زندري ،همراه با تمایل به ادامه
تحصيل در مقاطع تحصيالت تکميهي ،بي ثباتي خانواده ها و كاهش مسئوليت پایری جوانان در قبال
خانواده و جامعه نقش مهمي در تغيير سبو باروری و سير نزولي رشد جمعيت در ایران داشته است.
بحث و نتيجهگيري
حمایتهای اقتصادی و سياسي دولت مبني بر رفع موانع اقتصادی بر باروری و حمایت از مرخصي زایمان برای
مادران و حتي پدر ان در حال تحصيل و یا دارای كار ،تالش برای رشید فرهنیگ خیانواده میداری ،آمیوزش
مهارت های زندري مشترک و تربيت فرزند و ایجاد انگيزه و تمایل جوانان به تشکيل خیانواده و فرزنید آوری
تا حد زیادی بتواند در افالح سبو باروری موجود در جامعه كمو كننده باشد .بیرای رسیيدن بیه مناسیب

ترین آهنگ رشد جمعيت ،باید ترتيبي اتخاذ شود كه رشد جمعيت و رشد و توسعهی اقتصادی اجتماعي بیه
موازات هم پيش رود و در طول زمان تعادل ميان آنها وجود داشته باشد.
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