
  
در خصوص  ھدف از طراحی سایت سیاست ھای جمعیتی  در معاونت بھداشتی  دانشگاه علوم پزشکی ایران  

  .گفتگویی با مدیرگروه سالمت ، جمعیت ، خانواده انجام گرفتھ است
 

   ؟ المللی تأثیرگذار ھستندھای کالن در سطوح ملی و بینگیریشناختی تا چھ حد در تصمیم جمعیتگزارشات  

 
هاي دیگر این حوزه، تحت تأثیر عوامل هاي علوم اجتماعی است، مانند شاخهشناسی، یکی از زیرشاخهاز آنجا که دانش جمعیت

کند. با تمام عوامل عمل می تعامل در و گیردمی قرار مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي و بسیاري عوامل دیگر

ر مستقل نگاه کنیم و به سایر عوامل توجه نداشته باشیم؛ چراکه مطالعات جمعیت با مطالعات طو توانیم جمعیت را بهبنابراین نمی

تنیده و پیچیده هستند و بین آنها رابطه دوسویه وجود دارد؛ دلیلش هم این است نوعی در هم فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و... به

 طبیعی طور کند. در چنین شرایطی، بهیچیدگی را ایجاد میطور طبیعی این پکه موضوع مطالعه، رفتار انسانی است که به 

مداران بوده و هرچقدر ریزان و سیاستشود که همیشه مورد توجه برنامهمطالعات جمعیت، یکی از مباحث مهمی قلمداد می

تر و استگزاران، دید عمیقریزان و سیتري ارائه دهند، به برنامههاي مناسبافرادي که در این حوزه تخصص دارند، بتوانند تحلیل

تر تحلیل کرده و تصمیمات مؤثرتري براي تري نسبت به آینده خواهد داد که بتوانند مسائل پیش روي جوامع را دقیقروشن

  هاي پیش رو ارائه کنندمسائل و پدیده

آل کشورھا چھ جمعیتی ایده توانیم بگوییم ساختارستاندارد جھانی برای ساختار جمعیتی کشورھا وجود دارد؟ مثالً آیا میا
  ؟ھایی باید داشتھ باشدویژگی

  

شناختی به آل براي این منظور، پیشنهاد نشده است، ولی معموالً وقتی جمعیت فعال (که در جمعیتحال، یک ساختار ایدهتابه

صورت بالقوه باعث  تواند بهمیشود)، حجم نسبتاً بزرگی از کل جمعیت را به خود اختصاص دهد، اطالق می 64-15گروه سنی 

  شکوفایی اقتصادي جوامع شود

شود که البته آل محسوب میاگر دو سوم از کل جمعیت هر کشور در بازه جمعیت فعال قرار گیرند، براي آن کشور حالت ایده

ر باالست، به وضعیتی که ومیندرت و در اثر گذار جمعیتی (انتقال از وضعیتی که میزان موالید و مرگچنین شرایطی خیلی به 

عنوان یک فرصت محسوب آید و اگر هم اتفاق بیفتد، در صورتی براي آن کشور به ومیر پایین است) پیش میمیزان موالید و مرگ

خوبی از آن استفاده کرد تا باعث رشد و شکوفایی  گیري از آن فراهم باشد و بتوان بهشود که بسترهاي الزم براي بهرهمی

 . .                                             شود اقتصادي

 
  ؟                                           اندھای جمعیتی اقداماتی انجام داده  آیا کشورھای دیگر نسبت بھ اصالح سیاست

اي جمعیتی خودشان اقدام ههمه کشورهاي جهان که با کاهش نرخ باروري مواجه شدند؛ به سرعت نسبت به اصالح سیاست   

اند و با خطر شود گفت قریب به اتفاق کشورهاي اروپایی که کاهش شدید نرخ باروري را حس کرده اند و االن میکرده 

هاي مشوق افزایش نرخ باروري و افزایش جمعیت را در دستور کارشان قرار دادند و ما هم  سیاست هستند؛ روبرو   سالمندي

  هستیمیکی از آن کشورها 

  وجود دارد؟ حوزه تحت پوشش چھ راھکارھایی برای نھادینھ شدن سیاست ھا و برنامھ ھای جمعیتی در 
  

این پرسش تشکیل کمیته هم اندیشی جهت ارائه راهکار  براي اجراي بهینه برنامه سیاست هاي جمعیتی   است. با توجه پاسخ 

هاي جمعیتی مستلزم نگاه سیستمی، تعیین  ایدار بودن برنامهبه پیچیدگی و چند بعدي بودن موضوع جمعیت، موفقیت و پ

 .هاستبخشی، و ارزیابی و ارزشیابی مستمر برنامه  اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، همکاري و هماهنگی بین

 
  ؟ دف از آموزش و اطالع رسانی سیاست ھای جمعیتی چیسته

هدف خود را از طراحی  خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی ایراندکتر فرهاد فیروز بخت ؛ مدیرگروه سالمت ، جمعیت ، 

مسائل فرهنگی، باورها، نگرش و سبک زندگی، در آنها  ومسائل جمعیتی چند بعدي هستند. سایت  این چنین عنوان کردند 

همچنین در این راستا انتظار و  نیاز به آموزش و اطالع رسانی صحیح است. و اصالح آن  . پس براي تغییر  دارد به سزایی تاثیر

 می رود اساتید، فریختگان  و صاحبان اندیشه و قلم جهت پر بار تر شدن مطالب  این برنامه با پیشنهادات خود ما را یاري نمایند. 



 

                                و کالم آخر

پذیري، بازنگري و تداوم اجراي  رسند، انعطاف هدف نمیهاي جمعیتی در کوتاه مدت به ها و برنامه با توجه به اینکه سیاست 

و وفاق ملی توأم با شناخت تحوالت  حرفه اي ها در موفقیت آنها موثر خواهد بود و فقط با همکاري بین بخشی، تعهد برنامه 

  .یافتتوان به اهداف سیاست هاي کلی جمعیت در کشور دست هاي حمایتی پایدار می جمعیتی و ارائه برنامه 

 


