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سیاست های  در  رویکرد  تغییر 
جمعیتی کشور سبب شده تا توجه 
بیشتری به چالش های فرزندآوری 
شود تا موانع پیش روی زوجین 
برای فرزندآوری برطرف گردد. از سوی دیگر روند 
رو به افزایش جمعیت سالمند و درعین حال کاهش 
آمار ازدواج و پایین آمدن نرخ فرزندآوری در بین 
خانواده ها باعث شده تا سیاست های جمعیتی کشور 

دستخوش تغییرات اساسی شود.

شیوع ۲۰ درصدی ناباروری در کشور
ازاین رو هر یک از دستگاه های مرتبط با سالمت، 
افزایش  برای  برنامه هایی  جمعیت؛  و  خانواده 
جمعیت در دستور کار خود قرار داده اند. دراین بین 
دستگاه های  از  یکی  به عنوان  بهداشت  وزارت 
درمان  و  زادوولد  آمار  افزایش  بحث  در  اصلی 
بر  دارد.  بر عهده  را  مهمی  ناباروری مسوولیت 
اساس آمارهای موجود نرخ شیوع ناباروری در 
کشور حدود ۲۰ درصد است؛ بنابراین از هر پنج 
با  فرزندآوری  به  تمایل  به رغم  زوج  یک  زوج 
مشکل ناباروری مواجه است و نیاز به حمایت ها 

و مداخالت درمانی دارند.
چالش دیگر در این راه آن است که هزینه های درمان 
ناباروری برای اغلب زوجین نابارور بسیار سنگین 
است و اغلب آنها در مسیر درمان، دچار مشکل 
شده و قید بچه دار شدن را می زنند. درحالی که موانع 
شود  برطرف  زوجین  این  اقتصادی  مشکالت  و 
آنها نیز شوق فرزندآوری خواهند داشت؛ بنابراین 
مهم ترین چالش پیش روی فرزندآوری در بین زوجین 
نابارور، مسائل مالی و اقتصادی درمان ناباروری و 
ادامه حمایت های تشویقی از زوجین جوان است.
موضوعی که سعید کریمی، معاون درمان وزارت 
می گوید:  و  است  معترف  آن  به  هم  بهداشت 
»در گذشته بحث کنترل جمعیت در دستور کار 
از  یک  هیچ   و  بود  بهداشت  وزارت  برنامه های 
تحت  زوجین  از  حمایت  و  ناباروری  خدمات 

نداشت.« قرار  بیمه  پوشش 
او با اعالم اینکه امروز تمام خدماتی حوزه ناباروری 
»اکنون  بیمه قرار دارند، می افزاید:  تحت پوشش 
این سیاست تغییر کرده و هدف وزارت بهداشت، 
فرزندآوری و افزایش جمعیت است؛ لذا مهم ترین 
کار این است که بتوانیم خدمات درمان ناباروری 
تحت  را  جمعیت  افزایش  به  مربوط  خدمات  و 

پوشش قرار دهیم.«

کار با بیمه ها دلسردکننده است
درمان وزارت  معاون  که  آسانی  به  کار  اما ظاهراً 
با  کردن  کار  و  نمی رود  پیش  می گوید  بهداشت 

بیمه ها همچنان چالش اصلی زوجین نابارور و مراکز 
مرکز  مدیر  که  موضوعی  است.  ناباروری  درمان 
درمان ناباروری ابن سینا هم به آن معترض است و 
با اشاره به مشکالتی که برای پرداخت هزینه های 
می گوید:  دارد،  وجود  بیمه ها  با  ناباروری  درمان 
»اینکه بیمار کلی هزینه کند، اما بعد از آن به دنبال 
دریافت اسناد باشد که پول را از بیمه بگیرد، پیچیده 

و دلسردکننده است.«
علی صادقی تبار با اشاره به اینکه بیمه ها اکنون باید 
تا ۹۰ درصد هزینه درمان ناباروری را پرداخت کنند، 
عنوان می کند: »متأسفانه بروکراسی های دست وپا 

گیر سازمان های بیمه گر سبب شده است که علی رغم 
بودجه خوبی که دولت به درمان ناباروری اختصاص 
داده، این بودجه به درستی به دست مردم نرسد.« او 
می افزاید: »به عبارتی درمان ناباروری یک درمان 
گسترده و گروهی است و سازمان بیمه این روال 
تولید  اقدامی یک سند  برای هر  باید  را دارد که 
شود و طبیعتًا مستندات فراوانی باید برای درمان 
این  می برد  زمان  ماه ها  که  شود  تهیه  زوج  یک 

مستندات تکمیل شود.«
صادقی تبار با اشاره به اینکه مرکز درمان ناباروری 
بوده است، تصریح  پیشرو  این زمینه  ابن سینا در 
می کند: »اما به دلیل این بروکراسی پیچیده سایر 
مراکز درمان ناباروری به خدمات بیمه ای اقبال نشان 
نمی دهند؛ بنابراین حتمًا الزم است یک بازنگری 
در نحوه تعامل بیمه ها با مراکز درمانی ناباروری 
به  جامع  طرحی  ما  راستا  همین  در  شود.  انجام 
ظرفیت  این  از  بتوان  تا  داده ایم  محترم  مجلس 

به درستی استفاده کرد.«
مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا با اشاره به اینکه 
قریب به ۴۰ درصد درمان های ناباروری کشور را 
مراکز جهاد دانشگاهی انجام می دهند،   تصریح می کند: 

»به همین دلیل ما طرحی به مجلس شورای اسالمی 
ارائه کردیم تا ۴۰ درصد بودجه ای که برای حمایت 
از درمان ناباروری در اختیار سازمان های بیمه گر 
قرار می دهند را برای یک سال به شکل آزمایشی 
در اختیار ما بگذارند تا این بودجه را با سازوکاری 
بدون بروکراسی پیچیده و به شکل کم هزینه در اختیار 
بیمارانی که به مراکز جهاد دانشگاهی مراجعه می کنند 
قرار دهیم و پس از یک سال گزارش عملکرد خود 

از اثربخشی موضوع را اعالم کنیم.«
او تأکید می کند: »امروزه گفته می شود که ۹۰ درصد 
هزینه های درمان زوج نابارور را سازمان های بیمه 
پوشش می دهند که ما معتقدیم به سادگی می شود 
نابارور  این بودجه را به محض ثبت نام یک زوج 
در یک مرکز درمانی با اسکن شناسنامه ها و عقدنامه 
و ثبت کد ملی و تأیید متخصص زنان و زایمان 
مورد تأیید وزارت بهداشت، در اختیار مرکز درمانی 
قرار داد. درعین حال زوج را باید رجیستری کرد 
اینکه  نکنند.  مراجعه  دیگری  درمانی  مرکز  به  تا 
بیمار کلی هزینه کند اما بعد از آن تازه به دنبال 
دریافت اسناد باشد که پول را از بیمه بگیرد، پیچیده 

و دلسردکننده است.«

اجتماعی،  نهاد  کوچک ترین  به عنوان  خانواده 
آسیب پذیرترین گروه در برابر چالش های اجتماعی 
است؛ به طوری که اکثر مشکالت و آسیب ها ابتدا در 
خانواده ها بروز پیدا می کند و در صورت عدم پیشگیری 
و برخورد ناصحیح با آن به درون جامعه رسوخ می کند؛ 
اما به باور تحلیلگران امروز اصلی ترین عامل تحدید 
خانواده ایرانی چالش کاهش تولد و کوچک تر شدن 

آن است.
دکتر محمدمهدی لبیبی، استاد دانشگاه و پژوهشگر 
علوم اجتماعی در گفت وگو با ایسنا، به نگرش ایرانیان 
به فرزندآوری و نقش اقتصاد پرداخته و اظهار می کند: 
»ازآنجاکه در جامعه ما مسائل اقتصادی در بسیاری از 
ابعاد زندگی افراد تأثیر گذاشته است، افراد همه  چیز را 
از زاویه اقتصاد می بینند و بیشتر پدیده های اجتماعی 
نظیر ازدواج، طالق، سبک زندگی و فرزندآوری نیز 

با توجه به شرایط اقتصادی تحلیل می شوند.«
او با بیان اینکه کسی منکر نقش اقتصاد بر افزایش یا 
کاهش فرزندآوری نیست، درعین حال تصریح می کند: 
نگاه  یک  ببینیم  اقتصاد  زاویه  از  را  همه چیز  »اینکه 
تقلیل گرایانه است چراکه نتایج پژوهش ها و تحقیقات 
یا  تمایل  اخیر نشان می دهد که  علمی در سال های 
عدم تمایل افراد به فرزندآوری را باید فراتر از مسائل 

اقتصادی مورد بررسی قرار داد.«
مسئله  به  تاریخی   - تطبیقی  نگاه  به  اشاره  با  لبیبی 
خانواده در تاریخ می گوید: »خانواده ایرانی هیچ گاه 
قاجار  دوران  در  مثال  برای  است.  نبوده  تک فرزند 
به طور متوسط هر خانواده ایرانی ۴ فرزند داشت. از 
تا ۷ فرزند  سوی دیگر تعداد خانواده های دارای ۵ 
نیز در آن دوران کم نبوده و بسیار به ندرت خانواده 
ایرانی تک فرزند و آن هم بنا بر دالیلی نظیر ناباروری، 
مرگ و یا ابتال به بیماری های خاص وجود داشت.«

این پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی ترس از دست 
دادن فرزند بنا بر دالیلی نظیر مرگ ومیر و یا ابتال به 
بیماری های خاص را ازجمله دالیل افزایش فرزندآوری 
خانواده های ایرانی در گذشته عنوان کرده و می افزاید: 
»در گذشته خانواده ها تصور می کردند اگر روزی اتفاقی 
رخ دهد و فرزندان از بین بروند باید از تعداد مناسبی 
فرزند برخوردار باشند و ازاین رو اقدام به فرزندآوری 
بیشتری می کردند. حتی »خانواده بدون فرزند« در عرف، 
هنجارهای  و  جامعه  جمعی  وجدان  عمومی،  افکار 
نمی شد.  شناخته  رسمیت  به  ایران  تاریخی  گذشته 
به طوری که دو نفر را پس از ازدواج »زن و شوهر« 
می دانستند، اما تا زمانی که صاحب فرزند نشوند آنها 
را به عنوان یک خانواده مستقل به حساب نمی آوردند 
چراکه اساسًا ازدواج بدون اینکه افراد صاحب فرزند 

شوند، معنایی نداشت.«
به  میل  افت  چگونگی  درباره  دانشگاه  استاد  این 
فرزندآوری در بین ایرانیان، می گوید: »وقتی به دهه 
۷۰ رسیدیم قدری فرزندآوری کاهش پیدا کرد. وقتی 
فرزندآوری  کاهش  این  رسیدیم   ۸۰ به   ۷۰ دهه  از 
شیب تندتری را طی کرد و وقتی از دهه ۸۰ به ۹۰ 
رسیدیم گویا در این عرصه سقوط کردیم. علتش هم 
این بود که با نمایان شدن مشکالت دهه شصتی ها، 
زیاد  بچه  و  جمعیت  گویا  که  شد  احساس  اینطور 
دردسرساز است چراکه مشاهدات مردم از مشکالت 
دهه شصتی ها، شیب فرزندآوری را کم کم کند کرد؛ 
بیکار  با دهه شصتی هایی مواجه بودیم که هم  زیرا 
بودند و هم نمی توانستند ازدواج کنند و آن شوق و 
اشتیاق به داشتن فرزند آرام آرام رو به فروکش رفت.«
او تحول در امر فرزندآوری را نوعی چرخش فرهنگی 
اگر  می داند و عنوان می کند: »مردم احساس کردند 
فرزندان کمتری داشته باشند شاید افراد خوشبخت تری 
باشند چراکه در آن عصر فرزند کارکردهای اقتصادی 
گذشته خود را از دست داده بود. چراکه دیگر مانند 
گذشته نبود و به جای آنکه فرزند کمک حال والدین 
باشد این والدین بودند که باید به فرزند برای تأمین 
هزینه تحصیل و تهیه خانه، ماشین و... کمک می کردند. 
در همان زمان با پدیده »تکریم فرزند« مواجه شدیم. 
به طوری که والدین در خدمت فرزندان و نه فرزندان 
در خدمت والدین بودند. گویی یک جابجایی نقش 
اتفاق افتاده بود و این والدین بودند که باید برای به 

آرامش رسیدن فرزندان کمک می کردند.«
به گفته این پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی، از دهه 
شصت که گویی ایران گرفتار یک بی تعادلی شدید 
در حوزه رشد جمعیت شده بود تا دهه نود که شاهد 
نوعی افراط در نداشتن فرزند بودیم؛ هرگز ایران در 
نقطه تعادل و مناسب فرزندآوری قرار نگرفت و از 
همین رو است که می توان گفت تمایل یا عدم تمایل 
اتفاق فرهنگی و  ایران دقیقًا یک  به فرزندآوری در 

نه اقتصادی است.

دالیل بی میلی به فرزندآوری در ایران؛
سقوط از قله باروری 

در دهه ۹۰

ناباروری، چالش بزرگ فرزندآوری؛
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در حالی  بالغ بر یک سال از تصویب و ابالغ قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ارائه 
مشوق  به خانواده ها برای فرزندآوری می گذرد 
که متأسفانه تعداد والدت های ثبت شده در ۹ 
ماهه اول امسال با کاهش ۴ درصدی )کاهش 
بیش از ۳۳ هزار تولد( نسبت به مدت مشابه 
سال قبل مواجه است و همین امر زنگ خطر 

»تحدید خانواده« را به صدا درآورده است.
به گزارش هفته نامه سالمت، هنوز چند ماهی 
نیست  مشخص  و  مانده  باقی  سال  پایان  تا 
والدت های امسال بیشتر یا کمتر از سال گذشته 
باشد؛ اما آنچه آمار نزولی فرزندآوری طی ۹ 
ماهه نخست سال جاری در قیاس با مدت مشابه 
خود در سال قبل نشان می دهد مبین آن است 
که فرزندآوری در کشور عالوه بر یک مقوله 
اقتصادی یک عنصر فرهنگ هم هست و امروز 
با  در برخی مناطق مرفه نشین که ساکنان آن 
مشکالت اقتصادی دست وپنجه نرم نمی کنند، 

فرزندآوری هستیم. شاهد کاهش 

کاهش ۴ درصدی والدت ها
والدت های  تعداد  ثبت احوال  آمار  اساس  بر 
هزار   ۳۳ امسال  نخست  ماهه   ۹ در  ثبت شده 
سال  در  مشابه  مدت  از  کمتر  مورد   ۸۴۶ و 
گذشته بوده و به بیانی در ۹ ماهه امسال ۸۱۰ 
مشابه  در مدت  و  مورد والدت   ۸۷۷ هزار و 
به  والدت  مورد   ۷۲۳ و  هزار   ۸۴۴ قبل  سال 

ثبت رسیده است.
از سوی دیگر تعداد والدت های ثبت شده طی 
سال های ۹۶ تا ۹۹ در قیاس با آمار سال  قبل 
خود نیز نشان می دهد که همواره فرزندآوری با 

کاهش ۲، ۶، ۸ و در برخی بازه ها ۱۲ درصدی 
از  البته گرچه سیر والدت  مواجه بوده است. 
سال ۹۵ تا ۹۹ همواره نزولی بوده، اما در سال 
۱۴۰۰ حدود ۰.۱۹ درصد رشد نسبت به سال 
قبل خود داشته و سال گذشته ۲۰۸۳ والدت 

بیشتر از سال ۹۹ به ثبت رسیده است.
از سوی دیگر هنوز تمامی مشوق های در نظر 
گرفته شده در قانون »جوانی جمعیت« به طور 
بی توجهی  به  انتقاداتی  و  نشده  اجرایی  کامل 
مسئولین نسبت به اجرای مواد این قانون وجود 
میلیون   ۱۵۰ ازدواج  وام  پرداخت  زیرا  دارد؛ 
تومانی به دختران کمتر از ۲۳ سال و پسران کمتر 
از ۲۵ سال و وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومانی 
به سایر زوجین، ارائه تسهیالت قرض الحسنه 

برای تولد فرزند اول تا پنجم و باالتر به ترتیب 
فرزند  تومان،  میلیون   ۲۰ اول  فرزند  ازای  به 
دوم ۴۰ میلیون تومان، فرزند سوم ۶۰ میلیون 
به  و  تومان  میلیون   ۸۰ چهارم  فرزند  تومان، 
تومان،  میلیون   ۱۰۰ بعد  به  پنجم  فرزند  ازای 
فروش بدون نوبت و بدون قرعه کشی خودروی 
فرزند  تولد  از  پس  کارخانه  قیمت  به  ایرانی 
برای  قانون  این  ابالغ  زمان  از  و  بعد  به  دوم 
مادران، کاهش سن بازنشستگی مادر به مدت 
زمان  از  و  فرزند  هر  تولد  ازای  به  سال  یک 
بیمه ای  پوشش  قانون،  این  شدن  الزم االجرا 
درصدی   ۲ افزایش  و  نابارور  زوجین  تمامی 
و  تأهل  ازای  به  استخدام  و  در جذب  امتیاز 
نیز هر فرزند که ازجمله مهم ترین مشوق های 

برای  مذکور  قانون  در  شده  گرفته  نظر  در 
بعد  به   ۱۴۰۰ سال  از  که  است  خانواده هایی 
به صورت  هنوز  کنند،  فرزندآوری  به  اقدام 

تمام و کمال اجرایی نشده است.

لزوم فرهنگ سازی درباره 
فرزندآوری

به گفته کاظم فروتن، دبیر ستاد ملی جمعیت همه 
دستگاه ها قرارگاهی در این راستا ایجاد کرده اند، 
اما فرهنگ سازی در خصوص فرزندآوری مورد 
»باید  است:  معتقد  او  است.  واقع شده   غفلت 
عالوه بر توجه به قانون، به فرهنگ سازی توجه 
شود؛ زیرا فرهنگ سازی موضوعی نیست که یک 

شبه بتوان به آن دست یافت.« 
فروتن افزوده است: »امروز بعد از گذشت یک 
هنوز  جمعیت  جوانی  قانون  تصویب  از  سال 
باید  و  نمی شود  دیده  مراکز  در  الزم  تبلیغات 

نگرش تغییر کند.«

گزارش هفته نامه »سالمت« به مناسبت روز خانواده )25 دی ماه(؛

به صدا درآمدن زنگ خطر »تحدید خانواده ایرانی«

گزارش

 علی 
ابراهیمی

عطاءاهلل کاویان، مدیر کل حفاظت 
محیط زیست مازندران خبر از تعطیلی 
همیشگی بازار فروش پرندگان زنده 
فریدون کنار داده است. وی با تایید 

»برقرار بودن بازار فروش پرندگان در 
فریدونکنار در طی سالیان متمادی« گفته 

است که »امسال در یک اتفاق خوب و 
با پیگیری های انجام شده بازار اصلی 

فریدون کنار به عنوان اصلی ترین بازار 
فروش پرندگان مازندران تعطیل شد

اینکه بیمار کلی هزینه 
کند، اما بعد از آن به دنبال 

دریافت اسناد باشد که پول 
را از بیمه بگیرد پیچیده و 

دلسردکننده است
- علی صادقی تبار
مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا


