
A B S T R A C T

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

298

Summer 2021, Volume 9, Number 2

Received: 25/08/2020
Accepted: 14/11/2020 
Available Online: 22/06/2021

Key words: 
General policies; 
population; analysis; 
goals.

* Corresponding Author:
Vahid Shaghaghi Shahri, PhD
Address: Kharazmi University, Tehran 
Tel: +98 (912) 8181740
E-mail: vahidshaghaghi@yahoo.com

Analyzing the Status of Implementing the General 
Policies of Population: from 2011 to 2019

* Vahid Shaghaghi Shahri1    , Asra Karim2        

1. Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran, Tehran, Iran
2. MA of Indian Studies, Faculty of World Studies, Tehran University, Tehran, Iran

Use your device to scan 
and read the article online

https://doi.org/10.30507/JMSP.2020.245435.2117

Citation: Shaghaghi Shahri, V., & Karim, A. (2021). [Analyzing the Status of Implementing 
the General Policies of Population: from 2011 to 2019]. Quarterly Journal of the Macro 
and Strate-gic Policies, 9 (2), 298-327. https://doi.org/10.30507/JMSP.2020.245435.2117

The general policies of population are one of the main general policies which consist of 14 
clauses issued by the supreme leader in 2014. In the general policies, one the one hand, the 
focus is on dynamicity, activity, and the young people of current population as an opportu-
nity, and it is indicated that population is a factor in the development of the country. On the 
other hand, the policies focus on the compensation of reducing population and fertility rate. 
The aim of this paper is to analyze implementing the general policies of population from 
2011 to 2019 based on the combined index. The findings show that the general policies 
of population were not implemented successfully, and the combined index had a reducing 
trend from 2011 to 2019. Accordingly, the authorities should consider serious planning and 
resolving the problems of implementing the fourteen-dimensional policies.
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299صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تابستان 1400. دورۀ 9. شمارۀ 2 فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

نوع مقاله: علمیـ  پژوهشی

ــه در  ــت ک ــام اس ــی نظ ــت  های کل ــن سیاس ــی از مهم تری ــت یک ــی جمعی ــت  های کل سیاس
قالــب 14 بنــد بــه تاریــخ اردیبهشــت 1393 از ســوی مقــام معظــم رهبــری ابــاغ گردیــد. در 
ایــن سیاســت  های کلــی، از یــک ســو بــر پویایــی، بالندگــی و جوانــی جمعیــت کنونــی کشــور 
به منزلــۀ فرصــت و امتیــاز تأکیــد و تصریــح شــده کــه عامــل جمعیــت دارای نقــش ایجابــی 
در پیشــرفت کشــور اســت. از ســوی دیگــر بــر جبــران کاهــش نــرخ رشــد جمعیــت و نــرخ 
ــنجش  ــی و س ــر ارزیاب ــۀ حاض ــدف مقال ــت. ه ــده اس ــد ش ــته تأکی ــال  های گذش ــاروری س ب
ــۀ ســاخت  ــا 1398 برپای ــت طــی دورۀ 1390 ت ــی جمعی ــرای سیاســت  های کل ــت اج وضعی
شــاخص ترکیبــی اســت. نتایــج پژوهــش حکایــت از عــدم تحقــق اهــداف کان سیاســت های 
ــا  ــی دورۀ 1390 ت ــده ط ــی برآورده ش ــاخص ترکیب ــده در ش ــدی کاهن ــت و رون ــی جمعی کل
ــع  ــزی و رف ــه برنامه  ری ــت ب ــا جدی ــور ب ــئوالن کش ــرورت دارد مس ــن رو ض 1398 دارد. از ای

موانع تحقق سیاست  های چهارده گانه بپردازند.   
.J13, J12 :JEL طبقه بندی

ارزیابی وضعیت اجرای سیاست  های کلی جمعیت )دورۀ 1390 تا 1398(
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1. مقدمه 
تحلیــل رونــد و سیاســت  های جمعیتــی در کشــور حکایــت از آن دارد کــه در دهــۀ 60  کشــور شــاهد 
ــور  ــاروری کل کش ــرخ ب ــه ن ــوری ک ــوده؛ به ط ــمگیری ب ــاال و چش ــاروری کل ب ــرخ ب ــد و ن ــرخ رش ن
ــن حــال،  ــا ای ــوده اســت. ب ــرخ رشــد جمعیــت معــادل 3.9 درصــد ب در ســال 1365 معــادل 7.1 و ن
ــرخ  ــه ن ــه ای ک ــده شــده؛ به گون ــده و نگران کنن ــد کاهن ــن رون ــد، ای ــای بع طــی سرشــماری در دهه ه
ــش  ــال 1390 کاه ــال 1385، 1.87 در س ــال 1375، 1.9 در س ــه 2.96 در س ــور ب ــاروری کل کش ب
ــت  ــاروری کل 2.03 ثب ــرخ ب ــال 1393( ن ــت )س ــی جمعی ــت  های کل ــاغ سیاس ــال اب ــه و در س یافت
ــا 1398( به ترتیــب 2.09،  شــده و در ســال  های پــس از ابــاغ سیاســت  های کلــی جمعیــت )1394 ت
ــز ســال 1375  ــرخ رشــد جمعیــت نی ــه اســت. ن ــزل یافت ــه 1.8 تن 2.11، 2.1، 2 و در ســال 1398 ب
معــادل 1.9 درصــد، ســال 1385 معــادل 1.6 درصــد، ســال 1390 معــادل 1.3 درصــد و ســال 1395 
ــن  ــت اســت. ای ــرخ رشــد جمعی ــده در ن ــدی کاهن ــه نشــان دهندۀ رون ــادل 1.24 درصــد شــده ک مع
ــده  ــال های آین ــرای س ــدی ب ــداری ج ــوده و هش ــده ب ــیار نگران کنن ــت بس ــاخص های جمعی ــت ش اف
محســوب می شــود. از ایــن جهــت، طبــق اصــل 110 قانــون اساســی کــه رهبــری مســئولیت تعییــن 
ــت های  ــت 1393 سیاس ــان در اردیبهش ــتند، ایش ــده دار هس ــام را عه ــی نظ ــت های کل ــاغ سیاس و اب
ــاغ  ــد اب ــب 14 بن ــام، در قال ــی نظ ــت  های کل ــن سیاس ــی از مهم تری ــوان یک ــت را، به عن ــی جمعی کل
ــی  ــت کنون ــی جمعی ــی و جوان ــی، بالندگ ــر پویای ــک ســو ب ــی، از ی ــن سیاســت  های کل ــد. در ای کردن
ــی  ــح شــده کــه عامــل جمعیــت دارای نقــش ایجاب ــاز تأکیــد و تصری کشــور به عنــوان فرصــت و امتی
ــاروری  ــرخ ب ــرخ رشــد جمعیــت و ن ــر جبــران کاهــش ن در پیشــرفت کشــور اســت. از ســوی دیگــر ب

ــد شــده اســت.     ــته تأکی ــال  های گذش س

ــاخت  ــاس س ــت براس ــی جمعی ــت های کل ــرای سیاس ــت اج ــی وضعی ــر ارزیاب ــۀ حاض ــدف مقال ه
شــاخص ترکیبــی اســت. لــذا بــا بهره گیــری از روش  شناســی ســاخت شــاخص ترکیبــی، رونــد اجــرای 
ــن  ــه بدی ــی و ســنجش شــده اســت. ســاختار مقال ــا 1398 ارزیاب ــور طــی دورۀ 1393 ت سیاســت مزب
ــویق  ــی و تش ــت های جمعیت ــان در سیاس ــب جه ــورهای منتخ ــۀ کش ــت تجرب ــت: نخس ــورت اس ص
ــع  ــه از مرج ــه روش فاصل ــی ب ــاخص  های ترکیب ــاخت ش ــری س ــوب نظ ــپس چارچ ــدآوری و س فرزن
آورده شــده اســت. در ادامــه بــرآورد شــاخص ترکیبــی وضعیــت اجــرای سیاســت های کلــی جمعیــت 

ــت.   ــده اس ــان ش ــتی بی ــنهادهای سیاس ــدی و پیش ــت جمع بن و درنهای

2. پیشینۀ تحقیق: مروری بر تجربۀ کشورهای منتخب جهان در سیاست های جمعیتی 
و تشویق فرزندآوری

ــدد  ــکات متع ــا مش ــه ب ــب ک ــورهای منتخ ــی کش ــت  گذاری در برخ ــۀ سیاس ــش، تجرب ــن بخ در ای
ــل، برخــی  ــر کشــورهای اشاره شــده در ذی ــد، خاصــه وار ذکــر شــده اســت. در اکث جمعیتــی مواجه ان
سیاســت های مهــم و کلیــدی بــرای تشــویق فرزنــدآوری اِعمــال شــده اســت؛ ازجملــه اعطــای جایــزۀ 
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فرزنــدآوری، اعتبــار مالیاتــی فرزنــد، یارانه  هــای دولتــی متنــوع بــرای خانوارهــای پُرجمعیــت، مزایــای 
تأمیــن مســکن و تخفیفــات مختلــف بــرای تشــویق جمعیــت ) احمــدی و شــقاقی شــهری، 1387(. 

سیاست های جمعیتی اِعمال شده در ژاپن:. 1

تعیین مقرری حق اوالد؛ 	•

طــرح فرشــته: افزایــش تعــداد مراکــز مراقبــت روزانــه و تســهیل قوانیــن و مقــررات مراکــز مراقبــت 	•
کودک؛ از 

ــان 	• ــرای زن ــه کار ب ــواده و تســهیل فراینــد بازگشــت ب ــون مرخصــی مراقبــت از کــودک و خان قان
ــدآوری. شــاغل پــس از فرزن

سیاست های جمعیتی اِعمال شده در روسیه:. 2

مرخصی با حقوق برای مادر و افزایش آن از یک سال به سه سال؛	•

ــدود 7500 دالر 	• ــه ارزش ح ــه ب ــامل حوال ــال 2007 م ش ــدای س ــادر« از ابت ــرمایۀ م ــرح »س ط
به منظــور تهیــۀ مســکن، تحصیــل کــودکان و پوشــش بخشــی از سیســتم ذخیــرۀ پــول بــرای پرداخــت 

حقــوق بازنشســتگی بــه مــادران؛

پرداخت هــای ماهیانــه: پرداخــت 100 درصــد حقــوق در دوران مرخصــی زایمــان بــه مــدت 140 	•
روز بعــد از تولــد کــودک، پرداخــت در دوران تربیــت فرزنــد؛  

ــن 	• ــی بی ــت مبلغ ــادر )پرداخ ــودک و م ــه از ک ــت اولی ــته های حمای ــاره: بس ــای یک ب پرداخت ه
ــه مــادر(، اعطــای یــک قطعــه زمیــن در حاشــیۀ شــهر محــل اقامــت درصــورت  ــا 280 دالر ب 220 ت

ــا پذیــرش فرزنــد ســوم، طــرح ســرمایۀ مــادری؛   ــد و ی تول

ــادر 	• ــالم م ــۀ س ــرای تغذی ــی ب ــۀ دولت ــتۀ یاران ــی، بس ــات درمان ــۀ خدم ــی: یاران ــای دولت یارانه ه
و کــودک تــا سه ســالگی، اســتراحتگاه های دولتــی بــرای کــودکان خانواده هــای پُرفرزنــد تــا 
ــا 50  ــن 30 ت ــن بی ــد، تأمی ــای پُرفرزن ــگان اعضــای خانواده ه ــی رای ــل عموم شانزده ســالگی، حمل ونق
ــگان  ــگان و داروی رای ــی رای ــد، بیمــۀ درمان ــای پُرفرزن ــای شــارژ ســاختمان خانواده ه درصــد هزینه ه

خانواده هــای پُرفرزنــد؛ 

یارانه هــای دولتــی: لبــاس فــرم مدرســه و لبــاس ورزشــی رایــگان کــودکان خانواده هــای 	•
پُرفرزنــد تــا دوازده ســالگی، لوازم التحریــر رایــگان خانواده هــای پُرفرزنــد، بازنشســتگی پیــش از موعــد 

ــد؛ ــج فرزن ــادران دارای پن ــرای م ــر( ب ــال زودت ــج س ــالگی و پن )پنجاه س
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گواهی هــای دولتــی: ارائــۀ گواهــی دولــت بــه مــادران شــامل گواهــی مراجعــه بــه مشــاور دوران 	•
بــارداری، مراجعــه بــه زایشــگاه، کلینیــک درمانــی کــودکان؛

ــل 	• ــزان حداق ــای می ــار و برمبن ــک ب ــورت ی ــی به ص ــت مبلغ ــدرال: پرداخ ــی ف ــته های حمایت بس
ــرای زندگــی فــرد در آن منطقــۀ فــدرال و میــزان تــورم، در قالــب بســته های حمایتــی  هزینــۀ الزم ب

ــد فرزنــد ســوم و فرزنــدان بعــدی توســط مناطــق فدراســیون روســیه؛    در زمــان تول

ــد از 	• ــای پُرفرزن ــرای خانواده ه ــود وام مســکن ب ــرخ س ــش ن ــی: کاه ــی و مالیات ــای بانک حمایت ه
ــد.   ــر درآمــد خانواده هــای پُرفرزن ــات ب ــه 6 درصــد؛ معافیــت مالی 10 درصــد ب

سیاست های جمعیتی اِعمال شده در انگلستان:. 3

اعتبار مالیاتی فرزند؛ 	•

ــای 	• ــد هزینه ه ــش 70 درص ــا پوش ــودک ب ــر ک ــت از ه ــار مراقب ــران: اعتب ــی کارگ ــار مالیات اعتب
مراقبتــی، مقــدار ایــن معافیــت در هفتــه بــرای خانواده هــای تک فرزنــد 175 پونــد و بــرای 

ــت.  ــد اس ــد 300 پون ــد فرزن ــا چن ــای دو ی خانواده ه

اعطای مزایا به فرزندخواندگی؛	•

مرخصی با حقوق قانونی بارداری، والدین و فرزندخواندگی؛	•

کمک هزینۀ بارداری؛	•

هدیۀ مادر شدن بااطمینان )هدیۀ اجارۀ رحم، هدیۀ بارداری سه قلو و...(  	•

حمایت بر درآمد )حمایت از افراد نیازمند و تک والد با وجود فرزند زیر پنج سال(؛	•

مزایای مسکن. 	•

سیاست های جمعیتی اِعمال شده در آلمان:. 4

آغاز طرح پرداختی والدین و جایگزینی آن با طرح کمک هزینۀ تربیت فرزند؛	•

معافیت های مالیاتی دوسوم هزینه های مراقبت از کودک؛	•

آغاز طرح کمک هزینۀ اضافی؛ 	•

50 درصد افزایش در کمک هزینۀ خرید خانه؛	•
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مجموعه ای از تخفیفات مالیاتی و سایر کمک هزینه ها؛	•

رویکــرد سیاســت حمایــت از خانــواده: اعطــای مرخصــی بــارداری و زایمــان، مرخصــی تربیــت و 	•
ــواده، کنتــرل طــاق، کمک هزینــۀ مســکن، اعطــای  ــاروری، مشــاورۀ خان نگــه داری فرزنــد، درمــان ناب

یارانــۀ فرزنــدآوری. 

سیاست های جمعیتی اِعمال شده در استرالیا: . 5

استرداد مالیات اولین کودک، مزایای مالیات خانواده، مزایای مراقبت از کودک؛	•

آغــاز سیاســت پرداخــت مــادری/ جایــزۀ نــوزاد )4هــزار دالر(، افزایــش مزایــای مالیــات خانــواده، 	•
توقــف اســترداد مالیــات اولیــن کــودک؛

آغاز تخفیف مراقبت از کودک )از 30 درصد تا سقف 4هزار دالر در سال(؛ 	•

افزایش مزایای مراقبت از کودک. 	•

سیاست های جمعیتی اِعمال شده در امریکا: . 6

ــش 	• ــدف کاه ــا ه ــا ب ــت؛ ام ــاروری اس ــش ب ــور افزای ــال به منظ ــی فع ــت جمعیت ــد سیاس فاق
هزینه هــای فرزنــدآوری و کمــک بــه رفــاه خانواده هــای دارای فرزنــد، سیاســت های تخفیــف مالیاتــی 

ــرده اســت؛ ــی کــودک« را اتخــاذ ک ــار مالیات ــد »اعتب مانن

 مهاجرپذیری مدیریت شده؛	•

مخالف سیاست های جمعیتی اجباری.	•

3. چارچوب نظری؛ ساخت شاخص  های ترکیبی به روش فاصله از مرجع
ــف  ــای مختل ــرد در حوزه  ه ــي عملک ــاي ارزیاب ــن ابزاره ــی از مؤثرتری ــای ترکیب ــاخص ها و نماگره ش
ــش  ــال افزای ــه روز درح ــي روز ب ــداد شــاخص هاي ترکیب ــن رو تع ــی هســتند. از ای اقتصــادی و اجتماع
ــورد  ــا م ــر دنی ــي در سراس ــاخص  ترکیب ــه 160 ش ــب ب ــال 2013 م قری ــا س ــه ت ــوري ک ــت؛ به ط اس
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت )Bandura, 2014(. درحــال حاضــر، 1OECD و 2JRC اصلي تریــن متولیــان 
ــل  ــری و مراح ــوب نظ ــه چارچ ــورت خاص ــتند. به ص ــي هس ــاخص هاي ترکیب ــتفاده از ش ــج اس تروی

ــب اســت:3   ــن ترتی ــه ای ــن شــاخص  ها ب ســاخت ای

1. Organization for Economic Co-operation and Development 
2. European Commission-Joint Research Centre

3. مطالب این بخش برگرفته از )Handbook on Constructing Composite Indicators )2014 است. 
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گام اول، چارچوب نظري: 

ــم  ــراي فراه ــب را ب ــري مناس ــوب نظ ــدا چارچ ــد در ابت ــن گام، بای ــن و پایه اي تری ــوان اولی  به عن
ــا دار شــکل داد.  ــا ترکیــب نماگرهــاي منفــرد در یــک نماگــر ترکیبــي معن آوردن بنیــان انتخــاب و ی

گام دوم، انتخاب متغیرها:

  نقــاط قــّوت و ضعــف شــاخص هاي ترکیبــي عمدتــاً ناشــي از کیفیــت متغیرهــاي اصلــي اســت. 
ــا  ــد ب ــد بای ــي فراین ــاي ط ــي، و نماگره ــاي ورودي و خروج ــده، نماگره ــاي انتخاب ش ــوع متغیره ن

ــوند.  ــازگار ش ــي س ــر ترکیب ــده در نماگ ــف قرارداده ش تعری
گام سوم، انتساب داده هاي گم شده:4

داده هــاي گم شــده معمــوالً مانــع از ایجــاد و بســط نماگرهــاي ترکیبــي قدرتمنــد مي شــوند. ســه 
روش کلــي بــراي حــل مشــکل داده هــاي گم شــده وجــود دارد: 1. حــذف مــورد، 2. انتســاب منفــرد، 

3. انتســاب چندگانــه.  

گام چهارم، تحلیل چندمتغیره:  

ــا  ــش آن ه ــوند و در گزین ــاب مي ش ــواه انتخ ــورت دل خ ــرد به ص ــاي منف ــات نماگره ــي اوق گاه
توجــه چندانــي بــه روابــط بینشــان نمي شــود. بنابرایــن اطاعــات بایــد در دو بُعــد از مجموعــۀ داده هــا، 
یعنــي نماگرهــاي منفــرد و گروهــي، تحلیــل و گروه بنــدي شــوند کــه بــرای ایــن منظــور از روش  هــای 
ــی  ــۀ عامل ــل خوشــه  ای6 و تجزی ــی )PCA(5، تحلی ــای اصل ــه مؤلفه ه ــه ب ــر تجزی ــاری نظی ــف آم مختل
)FA(7 اســتفاده می  شــود. تکنیــک آمــاری تجزیــۀ عاملــی )FA( روش آمــاری ســاده و متعــارف اســت 
ــن  ــۀ حاضــر، از ای ــی رود. در مقال ــه کار م ــای هم بســته ب ــی از متغیره ــرای بررســی گروه ــاً ب ــه غالب ک

روش بهــره گرفتــه شــد. 

گام پنجم، نرمال سازي8 داده ها: 

ــه  ــا ک ــوع داده ه ــر روي مجم ــاد نماگ ــت ایج ــا جه ــع  داده ه ــه تجمی ــل از هرگون ــازي قب نرمال س
ــازي  ــاي نرمال س ــدادي از روش ه ــت. تع ــاز اس ــورد نی ــد، م ــي دارن ــري متفاوت ــاي اندازه گی واحده

4. missing data
5. Principal Component Analysis
6. Cluster Analysis
7. Factor Analysis
8. normalization
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 ،)Min-Max( ــر ــل ـ حداکث ــازي )Z-scores(، روش حداق ــدي9، استانداردس ــد از: رتبه بن عبارت ان
روش مقیاس گــذاري طبقــه اي10 و روش فاصلــه از یــک مرجــع.11 مبنــای نرمال  ســازی بــرای 
ســاخت شــاخص ترکیبــی در ایــن مقالــه، روش فاصلــه از مرجــع اســت. ایــن روش جایــگاه نســبي 
ــت  ــی موفقی ــرای ارزیاب ــرد. ب ــدازه مي گی ــع ان ــۀ مرج ــک نقط ــا ی ــه ب ــر را در مقایس ــک نماگ ی
ــود  ــتفاده می  ش ــازی اس ــن روش نرمال  س ــاً از ای ــداف غالب ــه اه ــتیابی ب ــورها در دس ــبی کش نس
)Handbook on Constructing Composite Indicators, 2014(. ایــن مســئله مي توانــد هدفــي 
ــو کاهــش 7 درصــدي  ــکل کیوت ــال پروت ــراي مث ــي باشــد. ب ــک چارچــوب زمان ــه ی ــراي دســتیابي ب ب
آلودگــي گازکربنیــک را بــراي اعضــاي اتحادیــۀ اروپــا تــا ســال 2010 م به مثابــۀ هــدف درنظــر گرفتــه 
اســت. در ایــن حالــت، مرجــع مي توانــد یــک کشــور به عنــوان مقیــاس باشــد. کشــور مرجــع ممکــن 
اســت کشــوري باشــد کــه نقــش رهبــر گروهــی از کشــورها را ایفــا کنــد کــه در آن کشــور مذکــور، 
عــدد 1 و دیگــر کشــورها مقــدار عــددي )بــه درصــد( دوري از رهبــر را بــه خــود اختصــاص مي دهنــد. 

گام ششم، وزن دهي و تجمیع سازي:12 

در تهیــۀ شــاخص هاي ترکیبــي گاهــي الزم اســت تــا وزن و درجــه اي از اهمیــت بــراي هریــک از 
نماگرهــا و شــاخص هاي انفــرادي در ایجــاد شــاخص ترکیبــي محاســبه شــود. برخــي از انــواع معــروف 
 ،)FA( تحلیــل عاملــي ،)AHP( ایــن روش  هــاي وزن دهــي عبارت انــد از: فراینــد تحلیل سلســله مراتبی
روش تحلیــل پوششــي داده هــا )DEA(13، مراجعــه بــه  افــکار عمومــي )خــرد جمعــی( و تحلیــل تــوأم 
)CA(.14 درخصــوص روش هــاي تجمیــع15 نیــز یکــي از ســاده ترین روش  هــا، محاســبۀ رتبه هــاي هــر 

کشــور بــا توجــه بــه شــاخص هاي منفــرد و جمــع کــردن رتبه هــاي منتــج اســت.  
گام هفتم، تحلیل مقاومت16 و حساسیت:17

تحلیــل حساســیت بــراي ارزیابــي قــدرت نماگرهــاي ترکیبــي بــه کار مــي رود. از ایــن راهکارهــا بــراي 
ارزیابــي عــدم قطعیــت18 اســتفاده می شــود: 1. حــذف یا درنظــر گرفتــن نماگرهــاي منفرد؛ 2. مدل ســازي 
ــف  ــاي مختل ــا و طرح ه ــري روش ه ــه؛ 4. به  کارگی ــا چندگان ــرد ی ــاب هاي منف ــا؛ 3. انتس ــاي داده ه خط

9. Ranking of indicators across countries
10. Categorical Scales
11. Distance to a Reference Country
12. weighting and aggregation
13. Data Envelopment Analysis
14. Conjoint Analysis
15. Aggregation Method
16. robustness analysis
17. sensitivity analysis
18. uncertainties
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نرمال ســازي داده هــا؛ 5. به کارگیــري روش هــاي مختلــف وزن دهــي؛  6. به کارگیــري سیســتم هاي 
ــاره.  ــازي چندمعی ــي و مرتب س ــن هندس ــي، میانگی ــد خط ــازي مانن ــف تجمیع س مختل

گام  هشتم، نمایش و انتشار:19 

نماگرهــاي ترکیبــي و جزئیــات آن بــه روش  هــای مختلــف نظیــر نمــودار، جــدول، تــار عنکبوتــی 
ــود.  ــش داده می ش و... نمای

4. برآورد شاخص ترکیبی وضعیت اجرای سیاست های کلی جمعیت   
بــرای هریــک از سیاســت  های کلــی جمعیــت )14 سیاســت کلــی( شــاخص  های کلیــدی هدف محــور 
)محورهــای فرعــی(، پایــش سیاســت کلــی بــا اوزان اثرگــذاری بــر تحقــق سیاســت معرفی شــده اســت؛ 
ســپس طبــق آمــار و اطاعــات رســمی کشــور، وضعیــت تحقــق اهــداف هرکــدام از 14 سیاســت کلــی 
ــۀ ســاخت شــاخص ترکیبــی، ســنجش نهایــی مجمــوع 14  ــان برپای ــی شــده و در پای جمعیــت ارزیاب

سیاســت جمعیــت صــورت گرفتــه اســت.   

ــرخ  ــا افزایــش ن سیاســت کلــی اول: ارتقــای پویایــی، بالندگــی و جوانــی جمعیــت ب
ــه بیــش از ســطح جانشــینی ــاروری ب ب

ــرح  ــه ش ــی اول ب ــت کل ــش سیاس ــی( پای ــای فرع ــور )محوره ــدی خروجی مح ــاخص های کلی ش
زیــر اســت: 

جدول 1. محورهای فرعی مؤثر سنجش سیاست اول 

نام محور فرعینوع تأثیراوزان محورها20شاخص

سهم جمعیت جوان از کل جمعیت کشورمثبت10.2

نرخ باروری )باروری سطح جانشینی(مثبت20.4

میزان موالیدمثبت30.2

توسعۀ انسانیمثبت40.2

19. presentation and dissemination
 )AHP( 20. این اوزان در قالب نظرسنجی از ده صاحب نظر جمعیت شناسی و اقتصادی و به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی
که همان مقایسۀ زوجی مؤلفه هاست، حاصل گردید. در این روش، ابتدا طی پرسش نامه ای نظرات صاحب نظران درخصوص 
مقایسۀ زوجی محورهای فرعی اخذ شد و مقادیر نشانگر ارجحیت )در قالب طیف لیکرت( انتساب داده شد. سپس ماتریس 

مربع 8 سطر ـ ستونی تشکیل شد و اوزان هر محور فرعی محاسبه گردید. 
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شــاخص اول، ســهم جمعیــت جــوان از کل جمعیــت کشــور: ســهم جمعیــت جــوان )15 تا 29 ســال( 
از 26.4 درصــد در ســال 1365 بــه 28.4 درصــد در ســال 1375 و 35.4 درصــد در ســال 1385 افزایــش 
ــن  ــیده اســت. ای ــال 1390 رس ــه 31.5 درصــد در س ــته و ب ــد کاهشــی داش ــه اســت. ســپس رون یافت
شــاخص در ســال ابــاغ سیاســت  های کلــی جمعیــت )ســال 1393( بــه 27.6 درصــد کاهــش یافتــه و در 
ســال  های پــس از ابــاغ سیاســت  های کلــی جمعیــت )1394 تــا 1398( به ترتیــب 26.3 درصــد، 25.1 

درصــد، 23.9 درصــد، 22.9 درصــد و در ســال 1398 بــه 22 درصــد کاهــش یافتــه اســت. 

شــاخص دوم، نــرخ بــاروری کل: نــرخ بــاروری کل کشــور از 7.1 در ســال 1365 بــه 2.96 در ســال 
1375، 1.9 در ســال 1385، 1.87 در ســال 1390 کاهــش یافتــه اســت. در ســال ابــاغ سیاســت  های 
کلــی جمعیــت )ســال 1393( نــرخ بــاروری کل 2.03 بــوده و در ســال  های پــس از ابــاغ سیاســت  های 
کلــی جمعیــت )1394 تــا 1398( به ترتیــب بــه 2.09، 2.11، 2.1، 2 و در ســال 1398 بــه 1.8 تنــزل 
ــاروری ســطح  ــر )1397 و 1398( از ب ــاروری کل کشــور طــی دو ســال اخی ــرخ ب ــذا ن ــه اســت. ل یافت

جانشــینی 2.1 کمتــر اســت.   

شــاخص ســوم، تعــداد و میــزان موالیــد طــی ســال های اخیــر: تعــداد موالیــد ثبت شــده در کشــور 
ــا 1.534.362  ــر ب ــاغ سیاســت( براب در ســال 1390 معــادل 1.382.229 و در ســال 1393 )ســال اب
رویــداد بــوده اســت. پــس از ســال های ابــاغ سیاســت )1394 تــا 1398( نیــز به ترتیــب 1.570.219، 
1.528.053، 1.487.913، 1.366.519 و در ســال 1398 معــادل 1.196.132 رویــداد بــوده کــه 
حکایــت از رونــد کاهشــی موالیــد دارد. درضمــن میــزان خــام موالیــد )بــه ازای 1000 نفــر جمعیــت( 
در ســال 1390 معــادل 18.8 درصــد، در ســال 1393 معــادل 20.1 درصــد و پــس از ســال های ابــاغ 
ــادل  ــب 20.3 درصــد، 19.5 درصــد، 18.8 درصــد، 17 درصــد و در ســال 1398 مع سیاســت به ترتی
14.8 درصــد بــوده اســت. درمجمــوع آمــار تعــداد و میــزان موالیــد در کشــور حکایــت از رونــد کاهشــی 

ــر دارد.  ــال های اخی ــی س ط

شــاخص چهــارم، شــاخص توســعۀ انســانی: شــاخص توســعۀ انســانی کشــور طــی ســال های اخیــر 
ــادل  ــال 1390 مع ــاخص در س ــن ش ــور در ای ــاز کش ــه امتی ــوری ک ــته؛ به ط ــودی داش ــدی صع رون
0.756 بــوده و در ســال ابــاغ سیاســت  های کلــی جمعیــت )ســال 1393( بــه 0.785 افزایــش یافتــه 
ــه 0.788،  ــا 1398( به ترتیــب ب ــی جمعیــت )1394 ت ــاغ سیاســت  های کل ــس از اب و در ســال  های پ

0.789، 0.799، 0.799 و در ســال 1398 بــا اندکــی کاهــش بــه 0.797 رســیده اســت.  

 سیاســت کلــی دوم: رفــع موانــع ازدواج، تســهیل و ترویــج تشــکیل خانــواده و افزایــش فرزنــد، 
کاهــش ســن ازدواج و حمایــت از زوج هــای جــوان و توانمندســازی آنــان در تأمیــن هزینه هــای زندگــی 

و تربیــت نســل صالــح و کارآمــد

شاخص های کلیدی خروجی محور پایش سیاست کلی دوم به شرح زیر است:
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جدول 2. محورهای فرعی مؤثر بر سنجش سیاست دوم 

نام محور فرعینوع تأثیراوزان محورهاشاخص

نرخ خالص ازدواج مثبت10.2

بُعد خانوارمثبت20.16

نرخ رشد جمعیتمثبت30.18

نرخ بیکاریمنفی40.13

نسبت شاغان متأهل به کل شاغانمثبت50.07

دسترسی زوج های جوان به مسکنمثبت60.14

نسبت تسهیات اعطایی برای ازدواج به متوسط درآمد خانوارمثبت70.12

شــاخص اول، نــرخ خالــص ازدواج: نــرخ خالــص ازدواج )بــه ازای 1000 نفــر جمعیــت ایرانــی بــاالی 
10 ســال( در ســال 1392 معــادل 12.5 و در ســال ابــاغ سیاســت های کلــی جمعیــت )ســال 1393( 
ــدی کاهشــی  ــاغ سیاســت، رون ــا ایــن حــال، طــی ســال های پــس از اب ــوده اســت. ب معــادل 11.7 ب
ــب 10.8، 10.3، 9.24، 8.27 و 7.86 شــده اســت.  ــا 1398 به ترتی ــه و طــی ســال های 1394 ت یافت

شــاخص دوم، بُعــد خانــوار: متوســط تعــداد افــراد در خانــوار کشــور )بُعــد خانــوار( از 5.1 نفــر در 
ســال 1365 بــه 4.8 نفــر در ســال 1375، 4 نفــر در ســال 1385، 3.5 نفــر در ســال 1390 و بــه 3.3 
ــه داشــته و در  ــوار ادام ــد خان ــداوم کاهــش شــاخص بُع ــه اســت. ت ــر در ســال 1395 کاهــش یافت نف

ــت.  ــده اس ــر ش ــب 3.6 و 3.24 نف ــال های 1397 و 1398 به ترتی س

شــاخص ســوم، نــرخ رشــد و نــرخ رشــد طبیعــی جمعیــت: نــرخ رشــد جمعیــت در ســال 1365 
معــادل 3.9 درصــد، در ســال 1375 معــادل 1.9 درصــد، در ســال 1385 معــادل 1.6 درصــد، در 
ــوده اســت کــه نشــان  ســال 1390 معــادل 1.3 درصــد و در ســال 1395 معــادل 1.24 درصــد ب
از رونــدی کاهنــده در نــرخ رشــد جمعیــت دارد. درضمــن نــرخ رشــد طبیعــی جمعیــت در ســال 
1390 برابــر بــا 1.31 درصــد و در ســال ابــاغ سیاســت  های کلــی جمعیــت )ســال 1393( معــادل 
1.43 درصــد بــوده و طــی ســال های پــس از ابــاغ سیاســت )1394 تــا 1398( رونــدی کاهشــی 
یافتــه و به ترتیــب 1.55 درصــد، 1.48 درصــد، 1.4 درصــد، 1.24 درصــد و در ســال 1398 

معــادل 0.99 شــده اســت. 
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شاخص چهارم، نرخ بیکاری جوانان: 

ــی 	• ــت  های کل ــاغ سیاس ــال اب ــد و در س ــادل 26.5 درص ــال 1390 مع ــان در س ــکاری جوان ــرخ بی ن
)ســال 1393( معــادل 25.2 درصــد و پــس از ابــاغ سیاســت  ها )1394 تــا 1398( به ترتیــب 26.1 درصــد، 
29.2 درصــد، 31.9 درصــد، 27.7 درصــد و در ســال 1398 معــادل 26 درصــد شــده اســت. در ایــن رونــد، 

نشــانی از بهبــود وضعیــت نــرخ بیــکاری جوانــان پــس از ابــاغ سیاســت  ها مشــاهده  نمی شــود.  

آمارهــا حکایــت از رونــد افزایشــی نــرخ بیــکاری تحصیل کــردگان مقطــع کارشناســی ارشــد )17 	•
درصــد( و دکتــرا )نزدیــک 5 درصــد( در ســال 1397 و 1398 در مقایســه بــا ســنوات گذشــته دارد. 

ســهم و نــرخ بیــکاری افــراد بــا تحصیــات عالــی )1،254،050 نفــر بــا نــرخ بیــکاری 18.1 درصــد 	•
و ســهم 38.5درصــدی بیــکاران دارای تحصیــات عالــی از کل بیــکاران( رونــد افزایشــی داشــته اســت.

نــرخ بیــکاری دانش آموختــگان در ســال 1390 معــادل 19.5 درصــد و در ســال اباغ سیاســت  های 	•
ــب  ــا 1398( به ترتی ــاغ سیاســت  ها )1394 ت ــس از اب ــادل 18.5 درصــد و پ ــال 1393( مع ــی )س کل
ــادل 16.7 درصــد شــده  18.3 درصــد، 20 درصــد، 19.1 درصــد، 18.1 درصــد و در ســال 1398 مع
ــس از  ــگان پ ــکاری دانش آموخت ــرخ بی ــت ن ــوس وضعی ــود ملم ــت از بهب ــاخص حکای ــد ش اســت. رون

ــدارد.  ــت  ها ن ــاغ سیاس اب

ــه کل شــاغان: طبــق آمــار و اطاعــات مرکــز آمــار،  شــاخص پنجــم، نســبت شــاغان متأهــل ب
نســبت شــاغان متأهــل بــه کل شــاغان کشــور )15 ســال بــه بــاال( در ســال 1390 معــادل 74.39 
درصــد و در ســال ابــاغ سیاســت کلــی )ســال 1393( معــادل 77.4 درصــد بــوده اســت. در ســال های 
پــس از ابــاغ سیاســت، به ترتیــب 77.22 درصــد، 76.77 درصــد، 76.35 درصــد، 77.81 درصــد و در 

ــد.  ســال 1398 معــادل 77.19 درصــد شــاغان کل کشــور متأهــل بوده ان

شــاخص ششــم، دسترســی بــه مســکن: ســهم ســکونت در مســکن ملکــی از 67.9 درصــد در ســال 
ــه 60.6 درصــد در ســال 1395 کاهــش یافتــه و  ــه 62.7 درصــد در ســال 1390 و ســپس ب 1385 ب
ــه 26.6  ــل ســهم ســکونت در مســکن رهنــی و اســتیجاری از 22.9 درصــد در ســال 1385  ب درمقاب
درصــد در ســال 1390  و 30.8 درصــد در ســال 1395 افزایــش یافتــه اســت. درضمــن آمارهــا حاکــی 
ــوار شــهری و روســتایی طــی 20 ســال گذشــته  از آن اســت کــه ســهم مســکن در ســبد هزینــۀ خان
تقریبــاً ثابــت مانــده؛ به طــوری کــه بــرای یــک خانــوار شــهری معــادل یک ســوم )30 درصــد( و بــرای 

ــوده اســت.  ــوار ب ــا 18 درصــد( هزینه هــای خان ــوار روســتایی کمتــر از یک پنجــم )بیــن 15 ت خان

ــبت  ــوار: نس ــد خان ــط درآم ــه متوس ــرای ازدواج ب ــی ب ــهیات اعطای ــبت تس ــم، نس ــاخص هفت ش
تســهیات اعطایــی بــرای ازدواج بــه متوســط درآمــد خانــوار بــا احتســاب وام ازدواج 3میلیــون تومانــی 
بــرای خانــوار روســتایی از 76.7 درصــد در ســال 1385 بــه 18.6 درصــد در ســال 1394 کاهــش یافتــه 
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ــه 10.8 درصــد  ــم 45.8 درصــد ب ــرای خانوارهــای شــهری از رق ــدت ب ــن م ــد در همی ــن رون اســت. ای
کاهــش یافتــه اســت. بــا ایــن حــال، ایــن رونــد طــی ســال های اخیــر )1395 تــا 1398( بهبــود یافتــه 
ــه  ــا افزایــش وام ازدواج ب ــوار ب ــه متوســط درآمــد خان ــرای ازدواج ب اســت. نســبت تســهیات اعطایــی ب
ــای  ــرای خانواره ــال 1396، ب ــن در س ــرده اســت. همچنی ــد ک ــال 1395 رش ــان در س ــون توم 10میلی
شــهری و روســتایی به ترتیــب 27.3 درصــد و 49.7 درصــد و در ســال 1397 معــادل 34.5 درصــد و 64.3 
درصــد بــوده اســت. مبلــغ پرداختــی وام ازدواج در طــول زمــان تغییــر کــرده اســت. ایــن مبلغ تــا 3 مــاه 
ــغ  ــا پیشــنهاد مجلس، مبل ــی در بودجــۀ ســال 1395 ب ــان بود؛ ول ــن ســال 1395، 3میلیــون توم آغازی
وام ازدواج 3 برابــر افزایــش یافــت و بــه 10میلیــون تومــان رســید و دورۀ بازپرداخــت آن از 3 بــه 4 ســال 
تغییــر یافت. پراخــت وام 10میلیونــی ازدواج بــه هریــک از زوجیــن در ســال 1396 نیــز ادامــه داشــت؛ 
امــا در بودجــۀ ســال 1397 بــا افزایــش 50درصــدی نســبت بــه ســال 1396، بــه 15میلیــون تومــان بــا 
دورۀ بازپرداخــت 5 ســاله تعییــن شــد، ولــی کارمــزد دریافتــی بانک هــا همچنــان 4 درصــد باقــی مانــد. 
وام ازدواج جوانــان در ســال 1398 از 15میلیــون تومــان بــه 30میلیــون تومــان بــرای هریــک از زوجیــن 
)درمجمــوع 60میلیــون تومــان(، بــا دورۀ بازپرداخــت 5 ســاله )اقســاط 60 ماهــه(، افزایــش یافتــه اســت. 

سیاســت کلــی ســوم: اختصــاص تســهیات مناســب بــرای مــادران به ویــژه در دورۀ بــارداری و 
شــیردهی و پوشــش بیمــه ای هزینه هــای زایمــان و درمــان نابــاروری مــردان و زنــان و تقویــت نهادهــا 

و مؤسســات حمایتــی ذی ربــط

شاخص های کلیدی خروجی محور پایش سیاست کلی سوم از این قرار است: 
جدول 3. محورهای فرعی مؤثر بر سنجش سیاست سوم 

نام محور فرعینوع تأثیراوزان محورهاشاخص

پوشش بیمه ای هزینه های درمانی برای مادران و فرزندان در دورۀ مثبت10.25
بارداری و شیردهی 

پوشش بیمه ای هزینه های زایمانمثبت20.25

زایمان های تحت پوشش به کل والدت ها مثبت30.25

سهم بیمۀ پایه و تکمیلی در تأمین هزینۀ درمان ناباروری مثبت40.25

سیاســت کلــی چهــارم: تحکیــم بنیــان و پایــداری خانــواده بــا اصــاح و تکمیــل آموزش هــای 
ــر آمــوزش  مهارت هــای زندگــی  ــد ب ــا تأکی ــروری ب ــواده و فرزندپ ــون خان ــت کان ــارۀ اصال عمومــی درب
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ــی و توســعه  ــای فرهنــگ و ارزش هــای اســامی ـ ایران ــات مشــاوره ای برمبن ــۀ خدم و ارتباطــی و ارائ
ــت  ــکی درجه ــای پزش ــی و مراقبت ه ــتی و درمان ــات بهداش ــی، خدم ــن اجتماع ــام تأمی ــت نظ و تقوی

ــدآوری ــاروری و فرزن ســامت ب

شاخص  های کلیدی خروجی محور پایش سیاست چهارم عبارت اند از:
جدول 4. محورهای فرعی مؤثر بر سنجش سیاست چهارم

نام محور فرعینوع تأثیراوزان محورهاشاخص

نرخ خالص طاقمنفی10.2

سهم طاق های زیر 5 سال از ازدواج  منفی20.2

درصد نوزادان متولدشده با وزن کمتر از 2500 گرممنفی30.2

نرخ مرگ ومیر نوزادان و کودکانمنفی40.2

مرگ ومیر مادران   منفی50.2

شــاخص اول، نــرخ خالــص طــاق: بــرای شــاخص نــرخ خالــص طــاق )نســبت طــاق ثبت شــده 
ــن شــاخص در ســال 1385 معــادل  ــان دارای همســر( محاســبات نشــان می دهــد ای ــه جمعیــت زن ب
5.67 در 1000، ســال 1390 معــادل 7.45 در 1000 و باالخــره در ســال 1395 معــادل 8.56 در 1000 
ــورد نظــِر سیاســت های  ــج م ــداری آن نتای ــواده و پای ــان خان ــم بنی ــۀ تحکی ــذا در زمین شــده اســت. ل
چهارده گانــه تأمیــن نشــده و وضعیــت رو بــه وخامــت اســت. بــرای شــاخص نســبت تعــداد طــاق در 
1000 خانــوار نیــز، رونــد افزایشــی از ســال 1375 مشــاهده می شــود؛ به طــوری کــه شــاخص از 3.05 

در ســال 1375 بــه 7.48 در ســال 1395 افزایــش یافتــه اســت.  

ــازمان  ــات س ــار و اطاع ــق آم ــال از ازدواج: طب ــر 1 و 5 س ــای زی ــهم طاق ه ــاخص دوم، س ش
ــترک از کل  ــی مش ــال زندگ ــر از 1 س ــای کمت ــهم طاق  ه ــال 1393 س ــور، در س ــوال کش ــت اح ثب
ــاغ  ــس از اب ــال های پ ــی س ــه ط ــده ک ــزارش ش ــد گ ــادل 13.6 درص ــه مع ــای صورت گرفت طاق  ه
سیاســت به ترتیــب بــه 12.5 درصــد، 10.7 درصــد، 9.7 درصــد، 8.3 درصــد و در ســال 1398 بــه 7.2 
درصــد کاهــش یافتــه اســت. همچنیــن در ســال 1393 ســهم طاق  هــای کمتــر از 5 ســال زندگــی 
ــا 1398  ــوده کــه در ســال 1394 ت ــادل 47.8 درصــد ب ــه مع مشــترک از کل طاق  هــای صورت گرفت
ــن  ــه ای ــوده ک ــد ب ــد و 36.8 درص ــد، 38.9 درص ــد، 41.5 درص ــد، 44.3 درص ــب 46.5 درص به ترتی
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ــدی کاهنــده دارد.  ــت از رون شــاخص نیــز حکای

ــر از 2500 گــرم: طبــق گــزارش وزارت  ــا وزن کمت ــوزادان متولدشــده ب شــاخص ســوم، درصــد ن
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، درصــد نــوزادان متولدشــده بــا وزن کمتــر از 2500 گرم در ســال 
ــب  ــا 1398( به ترتی ــت )1394 ت ــاغ سیاس ــال های اب ــس از س ــوده و پ ــد ب ــادل 6.8 درص 1393 مع
6.6 درصــد، 6.7 درصــد، 6.5 درصــد، 7.4 درصــد و در ســال 1398 معــادل 7.8 درصــد شــده اســت. 

شــاخص چهــارم، نــرخ مرگ ومیــر نــوزادان و کــودکان: طبــق گــزارش وزارت بهداشــت، درمــان و 
آمــوزش پزشــکی، مرگ ومیــر نــوزادان در ســال 1393 معــادل 10.3 )بــه ازای هــر 1000 تولــد زنــده( 
ــر  ــه ازای ه ــادل 8.8 )ب ــب 9.9، 9.6، 9.1، 9.1 و در ســال 1398 مع ــا 1398به ترتی و در دورۀ 1394 ت
ــرخ  ــن ن ــت. درضم ــوزادان اس ــر ن ــدۀ مرگ ومی ــد کاهن ــی از رون ــه حاک ــوده ک ــده( ب ــد زن 1000 تول
مرگ ومیــر کــودکان زیــر 1 ســال )بــه ازای 1000 کــودک زیــر 1 ســال( در ســال 1393 معــادل 14.3 
بــوده کــه در ســال 1398 بــه 11.7 کاهــش یافتــه اســت. همچنیــن شــاخص نــرخ مرگ ومیــر کــودکان 
زیــر 5 ســال در ســال 1393 معــادل 16.6 بــوده کــه در ســال 1398 بــه 14.2 کاهــش یافتــه اســت. 

شــاخص پنجــم، مرگ و میــر مــادران: طبــق گــزارش وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، 
مرگ ومیــر مــادران )در 1000 نفــر( در ســال 1393 معــادل 18.9 و در دورۀ 1394 تــا 1397 به ترتیــب 

20، 18.1، 20 و 17.7 بــوده اســت. 

ــا  ــه ب ــی و مقابل ــامی ـ ایران ــبک زندگی اس ــج و نهادینه سازی س ــم: تروی ــی پنج ــت کل سیاس
ابعــاد نامطلــوب ســبک زندگــی غربــی

شاخص   کلیدی خروجی محور پایش سیاست پنجم عبارت است از:
جدول 5. محورهای فرعی مؤثر بر سنجش سیاست پنجم

نام محور فرعینوع تأثیراوزان محورهاشاخص

سهم انوع خانوارها اعم از تک نفره، زوجی و هسته ای منفی11

شــاخص اول، ظهــور و توســعۀ خانوارهــای هســته ای: نســبت خانوارهــای زوجــی )فقــط سرپرســت 
و همســر( از 8.27 درصــد در ســال 1365 بــه 8.88 درصــد در ســال 1375، 12.44 درصــد در ســال 
1385، 14.64 درصــد در ســال 1390 و 16.29 درصــد در ســال 1395 افزایــش داشــته اســت. نســبت 
ــه  ــال 1365 ب ــد در س ــدان( از 62.03 درص ــر و فرزن ــت، همس ــط سرپرس ــته ای )فق ــای هس خانواره
64.40 درصــد در ســال 1375، 60.58 درصــد در ســال 1385، 60.63 درصــد در ســال 1390 و 63.32 
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درصــد در ســال 1395 نوســان داشــته اســت. بیــش از 88 درصــد خانوارهــای کشــور در 1395 جــزو 
ــن شــاخص در ســال 1365 حــدود 75 درصــد  ــد. ای ــره، زوجــی و هســته ای بوده ان خانوارهــای تک نف

بــوده اســت. 

ــت و  ــالم جمعی ــۀ س ــن ســامت و تغذی ــی، تأمی ــد زندگ ــای امی ــم: ارتق ــی شش ــت کل سیاس
ــا ــی و بیماری ه ــای محیط ــوانح و آلودگی ه ــاد، س ــژه اعتی ــی به وی ــیب  های اجتماع ــگیری از آس پیش

شاخص های کلیدی خروجی محور پایش سیاست ششم عبارت اند از:
جدول 6. محورهای فرعی مؤثر بر سنجش سیاست ششم

نام محور فرعینوع تأثیراوزان محورهاشاخص

امید زندگی در بدو تولدمثبت10.18

شاخص دالی )سال های زندگی با معلولیت(منفی20.14

درصد جمعیت زیر خط فقر براساس حداقل کالریمنفی30.18

پوشش واکسیناسیون  )زیر 5 سال(مثبت40.14

نسبت فوت ناشی از تصادفات رانندگی به جمعیتمنفی50.12

نسبت تعداد معتادان به جمعیتمنفی60.12

شیوع مصرف انواع مواد مخدر و روان گردان  ها در جمعیت عمومیمنفی70.12

شــاخص اول، امیــد زندگــی در بــدو تولــد: بررســی رونــد شــاخص امیــد زندگــی طــی ســال های 
1990 تــا 2017 م نشــان از رونــد صعــودی و رشــد مثبــت ایــن شــاخص دارد؛ به طــوری کــه از 63.8 

ســال در 1990 م/ 1369 بــه 76.27 ســال در 2017 م/ 1396 رســیده اســت.

1980 شاخص
)1359()1369( 1990)1379( 2000)1389( 2010)1394( 2015)1396( 2017

54.163.870.1773.975.7976.27امید زندگی

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن)منبع: سازمان ملل(
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ــت،  ــزارش وزارت بهداش ــق گ ــت(: طب ــا معلولی ــی ب ــال های زندگ ــی )س ــاخص دال ــاخص دوم، ش ش
ــا معلولیــت در ســال 1390 معــادل 27759  درمــان و آمــوزش پزشــکی، شــاخص ســال های زندگــی ب
در 100هــزار نفــر جمعیــت بــوده کــه در ســال 1393 بــه 26564 در 100هــزار نفــر جمعیــت رســیده و 
آخریــن اطاعــات منتشرشــده بــرای ســال 1396 معــادل 24797 در 100هــزار نفــر جمعیــت گــزارش 

شــده اســت. 

ــق  ــن: طب ــری و پروتئی ــل کال ــاس حداق ــر براس ــط فق ــر خ ــت زی ــد جمعی ــوم، درص ــاخص س ش
گــزارش وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، در ســال 1390، 17.3 درصــد جمعیــت زیــر خــط فقــر 
)براســاس حداقــل کالــری و پروتئیــن( قــرار داشــتند کــه در ســال ابــاغ سیاســت )ســال 1393( ایــن 
ــب  ــا 1397( به ترتی ــت )1394 ت ــاغ سیاس ــس از اب ــال های پ ــی س ــد و ط ــه 20.69 درص ــاخص ب ش
18.55 درصــد، 24.78 درصــد، 24.53 درصــد و 30.42 درصــد بــوده کــه حکایــت از رونــدی صعــودی 

اســت. بــرای ســال 1398 آمــاری گــزارش نشــده اســت. 

شــاخص چهــارم، پوشــش واکسیناســیون )زیــر 5 ســال(: طبــق گــزارش وزارت بهداشــت، درمــان و 
آمــوزش پزشــکی، از ســال 1390 تــا کنــون پوشــش واکسیناســیون بــرای کــودکان زیــر 5 ســال، 99 

درصــد گــزارش شــده اســت. 

شــاخص پنجــم، نســبت فــوت ناشــی از تصادفــات رانندگــی بــه جمعیــت: طبــق گــزارش ســازمان 
ثبــت احــوال کشــور در ســال 1393 نســبت فوت هــای ناشــی از تصادفــات رانندگــی بــه کل جمعیــت 
معــادل 3.4 درصــد بــوده کــه در ســال های پــس از ابــاغ سیاســت )1394 تــا 1398( به ترتیــب 3.6 

درصــد، 3.3 درصــد، 3.1 درصــد، 2.7 درصــد و 2.3 درصــد شــده اســت. 

شــاخص ششــم، نســبت تعــداد معتــادان بــه کل جمعیــت: مطابــق اعــام ســتاد مبــارزه بــا مــواد 
ــاس  ــت. براس ــوده اس ــر ب ــا 1.325.000 نف ــر ب ــال 1390 براب ــور در س ــادان کش ــداد معت ــدر، تع مخ
ــا  شیوع شناســی اعتیــاد در ســال 1390، در ســطح کشــور 58 درصــد معتــادان در گــروه ســنی 15 ت
34 ســال بوده انــد. ایــن رقــم در ســال 1395 برابــر بــا 2.808.000 نفــر )معتــاد مســتمر( اعــام شــده 
اســت. بــه عبــارت دیگــر، ســهم معتــادان در جمعیــت 15 تــا 64 ســال کشــور در ســال 1390 برابــر 
2.5 درصــد بــوده کــه در ســال 1395 بــه 5.3 درصــد رســیده اســت. لــذا آمــار نشــان دهندۀ دوبرابــر 

شــدن شــیوع اعتیــاد در کشــور طــی 5 ســال اخیــر اســت.  

شــاخص هفتــم، شــیوع مصــرف انــواع مــواد مخــدر و روان گردان  هــا در جمعیــت عمومــی: طبــق گــزارش 
ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر، در ســال 1394 براســاس نتایــج پیمایــش ملــی خانــوار درمــورد شــیوع مصرف 
مــواد مخــدر و روان گردان هــا در جمعیــت عمومــی کشــور، نــرخ شــیوع مصــرف مــواد در جمعیــت عمومی 15 
تــا 64 ســال کشــور معــادل 5.39 درصــد بــوده اســت. بــا ایــن حــال، به دلیــل اینکــه رونــد ایــن شــاخص از 

ســوی ســتاد اعــام نشــده، امــکان تحلیــل رونــد و پیشــرفت یــا پس  رفــت شــاخص مقــدور نیســت.  
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سیاســت کلــی هفتــم: فرهنگ ســازی بــرای احتــرام و تکریــم ســالمندان و ایجــاد شــرایط الزم 
ــرای بهره منــدی از  ــواده و پیش بینــی ســازوکار الزم ب ــان در خان ــرای تأمیــن ســامت و نگــه داری آن ب

ــب ــای مناس ــالمندان در عرصه ه ــای س ــارب و توانمندی ه تج

شاخص های کلیدی خروجی محور پایش سیاست هفتم عبارت اند از:
جدول 7. محورهای فرعی مؤثر بر سنجش سیاست هفتم

نام محور فرعینوع تأثیراوزان محورهاشاخص

درصدی از سالمندان که به همراه خانواده زندگی می کنند مثبت10.2

امید زندگی )65 سال به باال(مثبت20.2

بار تکفل )نسبت وابستگی( سالمندانمثبت30.2

سهم جمعیت سالمندان زیر خط فقر براساس کالریمنفی40.2

کفایت مزایای بازنشستگیمثبت50.2

ــه در  ــد: همان طورک ــی می  کنن ــواده زندگ ــراه خان ــه به هم ــالمندان ک ــاخص اول، درصــدی از س ش
ــی  ــواده زندگ ــراه خان ــه به هم ــالمندان ک ــدی از س ــاخص درص ــد ش ــود، رون ــاهده می  ش ــکل 1 مش ش

ــت.  ــه اس ــش یافت ــا 1395( کاه ــاله )1375 ت ــع پنج س ــی مقاط ــد، ط می  کنن

شکل 1. درصدی از سالمندان که به همراه خانواده زندگی می  کنند

)منبع: مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری، 1395(
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ــاالی 60 و 65 ســال(:  طبــق سرشــماری مرکــز آمــار،  شــاخص دوم، امیــد زندگــی ســالمندان )ب
شــاخص امیــد زندگــی ســالمندان بــاالی 60 ســال در ســال 1390 معــادل 18.25 بــوده کــه در ســال 
1395 بــه 18.76 ســال افزایــش یافتــه اســت. درضمــن شــاخص امیــد زندگــی ســالمندان بــاالی 65 
ســال در ســال 1390 معــادل 14.56 ســال بــوده کــه در ســال 1395 بــه 14.97 ســال رســیده اســت. 

ــه و  ــق اســتعام از ســازمان برنام ــل )نســبت وابســتگی( ســالمندان: طب ــار تکف شــاخص ســوم: ب
ــوع اعــام نشــد.  ــاری مســتند از ســوی ســازمان متب ــزارش آم بودجــه، گ

شــاخص چهــارم، ســهم جمعیــت ســالمندان زیــر خــط فقــر براســاس کالــری و پروتئیــن: طبــق 
نظــر وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، در ســال 1390 معــادل 18.09 درصــد جمعیــت ســالمندان 
ــس از  ــد و پ ــه 22.42 درص ــاخص ب ــن ش ــال 1393 ای ــه در س ــد ک ــر بوده  ان ــط فق ــر خ ــور زی کش
ســال های ابــاغ سیاســت )1394 تــا 1397( به ترتیــب 20.8 درصــد، 25.96 درصــد، 23.96 درصــد و 

ــدی صعــودی را نشــان می دهــد.  ــوده اســت کــه رون در ســال 1397 معــادل 29.65 درصــد ب

ــه  ــا ب ــت پرداختی  ه ــزان کفای ــی می ــرای بررس ــتگی: ب ــای بازنشس ــت مزای ــم، کفای ــاخص پنج ش
ــران اســتفاده می شــود،  ــه در ای ــد شــاخص مرســوم اســت. شــاخصی ک بازنشســتگان اســتفاده از چن
ــدد  ــه تع ــه ب ــا توج ــت. ب ــوار اس ــۀ خان ــط هزین ــه متوس ــتگی ب ــتمری بازنشس ــن مس ــبت میانگی نس
صندوق  هــای بازنشســتگی کشــور )حــدود 22 صنــدوق( و اندازه  هــای مختلــف آن هــا، در نمودارهــای 
ــن  ــازمان تأمی ــی س ــور، یعن ــتگی کش ــزرگ بازنشس ــدوق ب ــده در دو صن ــاخص یادش ــد ش ــر رون زی

ــده اســت.  ــه ش ــازمان بازنشســتگی کشــوری، ارائ ــی و س اجتماع

شکل 2. کفایت مزایای بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی
فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

http://www.jmsp.ir/


فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

317

تابستان 1400. دورۀ 9. شمارۀ 2

وحید شقاقی شهری و همکار. ارزیابی وضعیت اجرای سیاست  های کلی جمعیت )دورۀ 1390 تا 1398(.

شکل 3. کفایت مزایای بازنشستگی در سازمان بازنشستگی کشور

ــًا  ــت کام ــچ  گاه وضعی ــن شــاخص هی ــزان ای ــا مشــاهده می  شــود، می ــه در نموداره همان طــور ک
ــوده اســت. ایــن موضــوع  مطلوبــی نداشــته و در ســال های اخیــر نیــز مقــدار آن حــدود 50 درصــد ب
بــه ایــن معناســت کــه بازنشســتگان می  تواننــد صرفــاً نیمــی از هزینه  هــای زندگــی خــود را از طریــق 

ــد.  ــن کنن ــان تأمی مستمری ش

ــاح،  ــازی و اص ــا فرهنگ س ــن کار ب ــت در س ــازی جمعی ــتم: توانمندس ــی هش ــت کل سیاس
ــه ای  ــی و حرف ــی، فن ــی، کارآفرین ــای عموم ــی و آموزش ه ــات تربیت ــردن نظام ــازگار ک ــت و س تقوی
و تخصصــی بــا نیازهــای جامعــه و اســتعدادها و عایــق آنــان درجهــت ایجــاد اشــتغال مؤثــر و مولــد

شاخص های کلیدی خروجی محور پایش سیاست هشتم به این شرح است: 
جدول 8. محورهای فرعی مؤثر بر سنجش سیاست هشتم

نام محور فرعینوع تأثیراوزان محورهاشاخص

نرخ بیکاری جوانانمنفی10.25

نرخ بیکاری دانش آموختگانمنفی20.25

مشارکت اقتصادی جوانانمثبت30.25

سهم دانش آموزان رشته  های فنی و حرفه  ای و کار و دانش از کل دانش آموزانمثبت40.25

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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شــاخص اول، نــرخ بیــکاری جوانــان: نــرخ بیــکاری جوانــان در ســال 1390 معــادل 26.5 درصــد و 
ــاغ سیاســت  ها  ــس از اب ــادل 25.2 درصــد و پ ــی )ســال 1393( مع ــاغ سیاســت  های کل در ســال اب
ــال  ــد و در س ــد، 27.7 درص ــد، 31.9 درص ــد، 29.2 درص ــب 26.1 درص ــا 1398( به ترتی )1394 ت
1398 معــادل 26 درصــد شــده اســت. رونــد شــاخص نشــان دهندۀ بهبــودی در وضعیــت نــرخ بیــکاری 

ــاغ سیاســت  ها نیســت.     ــس از اب ــان پ جوان

شــاخص دوم، نــرخ بیــکاری دانش آموختــگان: نــرخ بیــکاری دانش آموختــگان در ســال 
ــادل 18.5  ــی )ســال 1393( مع ــاغ سیاســت  های کل ــادل 19.5 درصــد و در ســال اب 1390 مع
ــد،  ــد، 20 درص ــب 18.3 درص ــا 1398( به ترتی ــت  ها )1394 ت ــاغ سیاس ــس از اب ــد و پ درص
19.1 درصــد، 18.1 درصــد و در ســال 1398 معــادل 16.7 درصــد شــده اســت. رونــد شــاخص 
ــت  ها  ــاغ سیاس ــس از اب ــگان پ ــکاری دانش آموخت ــرخ بی ــت ن ــوس وضعی ــود ملم ــت از بهب حکای

ــدارد.  ن

ــال  ــان در س ــادی جوان ــارکت اقتص ــرخ مش ــان: ن ــادی جوان ــارکت اقتص ــرخ مش ــوم، ن ــاخص س ش
1390 معــادل 27.2 درصــد و در ســال ابــاغ سیاســت  های کلــی )ســال 1393( معــادل 24.6 درصــد و 
پــس از ابــاغ سیاســت  ها )1394 تــا 1398( به ترتیــب 25.1 درصــد، 26.6 درصــد، 27.3 درصــد و در 
ســال 1398 معــادل 26.2 درصــد بــوده اســت. رونــد شــاخص تــا حــدودی نشــانگر افزایــش مشــارکت 

اقتصــادی جوانــان اســت.  

شــاخص چهــارم، درصــد دانش آمــوزان رشــتۀ   فنــی و حرفــه  ای و کار و دانــش )مهارت آمــوزی( 
از کل دانش آمــوزان: طبــق آمــار و اطاعــات وزارت آمــوزش و پــرورش، در ســال تحصیلــی 
1390ـ1391، معــادل 36.9 درصــد دانش آمــوزان در رشــته  های فنــی و حرفــه ای )مهارت آمــوزی( 
تحصیــل کــرده بودنــد. در ســال تحصیلــی 1393ـ1394، ایــن درصــد بــه 38.8 رســیده و پــس از 
ــد  ــی 1394ـ1395(، 35.3 درص ــال   تحصیل ــد )س ــب 37.8 درص ــی به ترتی ــت  های کل ــاغ سیاس اب
)ســال تحصیلــی 1395ـ1396(، 34.8 درصــد )ســال تحصیلــی 1396ـ1397(، 34.6 درصــد 
ــد  ــوده اســت. رون ــی 1398ـ1399( ب ــی 1397ـ1398( و 35 درصــد )ســال تحصیل )ســال تحصیل
ایــن شــاخص تغییــر ملمــوس و جهت گیــری به ســمت تقویــت رشــته های مهارت آمــوزی را 

ــد.   ــان نمی ده نش

سیاســت کلــی نهــم: بازتوزیــع فضایــی و جغرافیایــی جمعیــت متناســب بــا ظرفیــت زیســتی بــا 
تأکیــد بــر تأمیــن آب بــا هــدف توزیــع متعــادل و کاهــش فشــار جمعیتــی

شاخص های کلیدی خروجی محور پایش سیاست های نهم عبارت اند از:
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جدول 9. محورهای فرعی مؤثر بر سنجش سیاست نهم

نام محور فرعینوع تأثیراوزان محورهاشاخص

تراکم جمعیت مثبت10.5

تقارن توزیع جمعیت در کشورمثبت20.5

شــاخص اول: تراکــم جمعیتــی )نفــر در کیلومترمربــع(: طبــق آمــار و اطاعــات مرکــز آمــار کشــور، 
تراکــم جمعیــت در کشــور در ســال 1390 معــادل 46 نفــر در کیلومترمربــع بــوده و در ســال 1393 
)ســال ابــاغ سیاســت کلــی( بــه 47.67 نفــر در کیلومترمربــع افزایــش یافتــه اســت. طــی ســال های 
ــه  ــب ب ــت به ترتی ــم جمعی ــی تراک ــد افزایش ــاهد رون ــا 1398( ش ــت )1394 ت ــاغ سیاس ــس از اب پ

ــم.  ــع بوده   ای ــر در کیلومترمرب ــه 50.8 نف ــال 1398 ب 48.27، 49، 49.6، 50.2 و در س

  چالــش بعــدی در تراکــم جمعیــت، تفــاوت معنــا  دار در تراکــم جمعیــت بیــن اســتان های کشــور 
ــای  ــتان های رده  ه ــا اس ــرز ب ــران و الب ــتان های ته ــن اس ــا  داری بی ــاف معن ــه اخت اســت؛ به طــوری ک

بعــدی مشــاهده می شــود )شــکل 4(. 

شکل 4. تراکم جمعیتی )نفر در کیلومترمربع(

)منبع: مرکز آمار ایران، 1395(
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شــاخص دوم: تقــارن توزیــع جمعیــت در کشــور: طبــق آمــار و اطاعــات ارسال شــده از ســازمان برنامــه 
ــر( در نیمــۀ شــرقی کشــور و 0.851  و بودجــۀ کشــور، در ســال 1390، 0.149 درصــد )11.166.662 نف
ــال 1395،  ــماری س ــته اند. در سرش ــکونت داش ــور س ــی کش ــۀ غرب ــر( در نیم ــد )63.903.960 نف درص
ــه شــده کــه 0.152 درصــد جمعیــت کشــور )12.131.792 نفــر( در نیمــۀ شــرقی و  وضعیــت بدین  گون
0.848 درصــد جمعیــت )67.520.925 نفــر( در نیمــۀ غربــی ســکونت داشــته اند. طبــق آمــار فــوق، کشــور 
درگیــر توزیــع نامتقــارن جمعیــت اســت و جهت  گیــری بــرای رفــع ایــن چالــش هنــوز مشــاهده نمی  گــردد.  

شکل 5. تراکم جمعیت ایران در سال 1395

)منبع: مرکز آمار ایران(

سیاســت کلــی دهــم: حفــظ و جــذب جمعیــت در روســتاها و مناطــق مــرزی و کم تراکــم و ایجــاد 
ــق توســعۀ  ــای عمــان از طری ــارس و دری ــر و ســواحل خلیج ف ــژه در جزای ــی به وی ــد جمعیت ــز جدی مراک
شــبکه های زیربنایــی، حمایــت و تشــویق ســرمایه گذاری و ایجــاد فضــای کســب وکار بــا درآمــد کافــی

شاخص های کلیدی خروجی محور پایش سیاست های دهم از این قرار است: 
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جدول 10. محورهای فرعی مؤثر بر سنجش سیاست دهم

نام محور فرعینوع تأثیراوزان محورهاشاخص

تراز مهاجرتی جمعیت روستاییمثبت10.5

سهم جمعیت مناطق نُه گانۀ آمایش سرزمین از کل جمعیتمثبت20.5

شــاخص اول، تــراز مهاجرتــی جمعیــت روســتایی: طبــق گــزارش مرکــز آمــار کشــور، ســهم جمعیت 
ــه  ــال 1393 ب ــوده و در س ــد ب ــادل 28.5 درص ــال 1390 مع ــور در س ــت کش ــتایی از کل جمعی روس
ــاغ سیاســت های کلــی جمعیــت )1394  26.6 درصــد کاهــش یافتــه اســت. در ســال های پــس از اب
تــا 1398( به ترتیــب بــه 26.3 درصــد، 27.5 درصــد، 25.6 درصــد، 25.3 درصــد و باالخــره بــه 24.9 
درصــد رســیده کــه حکایــت از کاهــش تدریجــی ســهم جمعیــت روســتایی از کل جمعیــت کشــور دارد.  

شــاخص دوم، ســهم جمعیــت مناطــق نُه گانــۀ آمایش ســرزمین از کل جمعیــت: در ســال 1395 جمعیت 
و ســهم مناطــق نُه گانــه بــه  ایــن ترتیــب بــوده اســت: منطقــۀ یــک 8.385.457 )10.39 درصــد(، منطقــۀ دو 
10.048.302 )12.45 درصــد(، منطقــۀ ســه 6.783.083 )8.4 درصــد(، منطقــۀ چهــار 10.779.122 )13.36 
درصــد(، منطقــۀ پنــج 6.727.726 )8.3 درصــد(، منطقــۀ شــش 17.272.320 )21.4 درصــد(، منطقــۀ هفت 
3.760.697 )4.7 درصــد(، منطقــۀ هشــت 8.854.680 )10.9 درصــد( و منطقــۀ نـُـه 8.066.491 )10 درصــد( 
شــده اســت. درضمــن بــا مقایســۀ مقطــع 1395 بــا 1390 تغییــر رونــد و جهت گیــری مشــاهده نمی شــود 
و منطقــۀ شــش باالتریــن )21.4 درصــد در ســال 1395( و منطقــۀ هفــت پایین تریــن ســهم جمعیــت )4.7 

درصــد در ســال 1395( را در بیــن مناطــق نُه گانــه بــه خــود اختصــاص داده انــد. 

ــا سیاســت های  ــه داخــل و خــارج هماهنــگ ب ــم: مدیریــت مهاجــرت ب ــی یازده ــت کل سیاس
ــا تدویــن و اجــرای ســازوکارهای مناســب کلــی جمعیــت ب

شاخص های کلیدی خروجی محور پایش سیاست های یازدهم عبارت اند از:
جدول 11. محورهای فرعی مؤثر بر سنجش سیاست یازدهم

نام محور فرعینوع تأثیراوزان محورهاشاخص

میزان مهاجرت سالیانه به داخل کشورمثبت10.3

میزان مهاجرت سالیانه به خارج کشورمنفی20.3

تراز مهاجرتیمنفی0.3
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شاخص اول، میزان مهاجرت سالیانه به داخل کشور: طبق گزارش آماری وزارت کشور، میزان 
مهاجرت سالیانه به داخل کشور طی دورۀ 1385 تا 1390 معادل 102519 نفر و در دورۀ 1390 تا 

1395 معادل 110829 نفر بوده است.   

نمــودار زیــر میــزان مهاجــرت بــه داخــل کشــور را در دوره  هــای ده ســاله، بیــن ســال های 1355 تــا 
ــا 1390، نشــان می  دهــد. همان طــور کــه مشــاهده  1385، و دورۀ پنج ســاله، بیــن ســال های 1385 ت

می  شــود، میــزان ورود مهاجــران در ایــن دوره به طــور کلــی کاهــش یافتــه اســت. 

شکل 6. میزان مهاجرت به داخل کشور

)منبع: مرکز آمار ایران، 1396(

شــاخص دوم، میــزان مهاجــرت ســالیانه بــه خــارج کشــور: طبــق اعــام نظــر وزارت کشــور، از میزان 
ــد  ــذا بای ــاری ثبــت نمی گــردد؛ ل ــاری کشــور آم ــع رســمی آم ــه خــارج از کشــور در مناب مهاجــرت ب

بــرای ایــن نقصــان چــاره ای اندیشــیده شــود. 

شــاخص ســوم، تــراز مهاجرتــی: طبــق گــزارش وزارت کشــور، بــه اســتناد آمارهــای بانــک جهانــی، 
ــوده و در  ــر ب ــادل 502345- نف ــال 2012 م/ 1391، مع ــور در س ــل کش ــه داخ ــرت ب ــص مهاج خال
ــراز مهاجرتــی کشــور  ســال 2017 م/ 1396، 274998- نفــر اعــام شــده اســت. علی رغــم کاهــش ت
در مقایســه بــا دو مقطــع ذکرشــده، منفــی بــودن تــراز مهاجرتــی خــود گویــای ایــن اســت کــه بایــد 

ــه خــارج از کشــور صــورت گیــرد.  ــی به منظــور کنتــرل مهاجــرت ب اقدامات
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ــری  ــورت س ــمی به ص ــات رس ــار و اطاع ــا 14 آم ــت های 12 ت ــرای سیاس ــت ب ــر اس ــایان ذک ش
ــود.  ــدور نب ــی مق ــکان ارزیاب ــا 1398 وجــود نداشــت و ام ــی طــی دورۀ 1393 ت زمان

5. ساخت شاخص ترکیبی و تحلیل نتایج 
برای ساخت شاخص ترکیبی جمعیت و سنجش وضعیت اجرا و تحقق اهداف آن گام  های زیر طی شد:

ــه اهــداف کان سیاســت  های کلــی جمعیــت، نظرســنجی از صاحب نظــران  ــا توجــه ب در گام اول، ب
جمعیت شناســی و اقتصــادی و نیــز ادبیــات نظــری و مطالعــات تجربــی، محورهــای فرعــی )شــاخص های 
پایــش خروجی محــور( تعییــن شــد. شــایان ذکــر اســت بــرای نظرســنجی درخصــوص انتخــاب محورهــا، 
پرســش نامه ای طراحــی و نظــر 30 صاحب نظــر مســائل جمعیت شناســی و اقتصــادی اخــذ شــد. اهمیــت 
محورهــا بــا مقیــاس طیــف لیکــرت )از خیلــی زیــاد = امتیــاز 5 تــا خیلــی کــم = امتیــاز 1( از دیــد هــر 
صاحب نظــر مشــخص گردیــد. ســپس روایــی و پایایــی پرســش نامه بــا محاســبۀ ضریــب آلفــای کرونبــاخ 
ــود.  ــی پرســش نامه و ســؤاالت ب ــات درون ــار 0.94 نشــانگر همســانی و ثب ــب اعتب ــد. ضری ــون گردی آزم

درنتیجــه 70 محــور فرعــی )شــاخص کلیــدی خروجی محــور( ذیــل ایــن 11 سیاســت انتخــاب شــد. 

ــداف  ــا اه ــه ب ــی ک ــود. متغیرهای ــی ــــ ب ــای فرع ــا ــــ محوره ــردن متغیره گام دوم هم  جهــت ک
ــدند.  ــس ش ــدن عک ــت ش ــراي هم  جه ــتند، ب ــی داش ــۀ منف ــت رابط ــت های جمعی سیاس

گام ســوم تعییــن اوزان محورهــای فرعــی بــود. به منظــور تجمیع محورهــای فرعی و محاســبۀ محورهای 
اصلــی الزم بــود اوزان مؤلفه  هــای فرعــی ذیــل هــر محــور اصلــی تعییــن گــردد. بــرای ایــن منظــور از روش 
ــاس  ــدا براس ــه ابت ــورت ک ــن ص ــی پور، 1381(؛ بدی ــد )قدس ــتفاده ش ــله مراتبی )AHP( اس تحلیل سلس
ــا هــم  نظرســنجی از صاحب نظــران و طبــق جــدول زیــر، محورهــای فرعــی به شــکل زوجــی و دو بــه دو ب
مقایســه و طبــق مقیــاس پنج  تایــی امتیازبنــدی شــد. مقایســه  های زوجــی در یــک ماتریــس n*n ثبــت 
گردیــد و ســپس بــرای محاســبۀ ضریــب اهمیــت محورهــای فرعــی، ابتــدا میانگیــن هندســی ســطرهای 

ماتریــس به دســت آمــد و درنهایــت نرمــال شــد تــا وزن  هــای نرمال شــده حاصــل گــردد. 

میزان اهمیت در تحقق هدفتعریفامتیاز

اهمیت دو محور فرعی مساوی است.اهمیت مساوی1

اهمیت محور فرعی i اندکی بیش از j است.اهمیت اندکی بیشتر2

اهمیت محور فرعی i بیشتر از j است.اهمیت بیشتر3

اهمیت محور فرعی i خیلی بیشتر از j است.اهمیت خیلی بیشتر4

اهمیت خیلی بیشتر i نسبت به j بطور قطعی، به اثبات رسیده است.اهمیت مطلق5

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن)منبع: قدسی پور، 1831(
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ــا روش زیــر  ــود. تمامــی متغیرهــا طــی فراینــد نرمال  ســازي ب گام چهــارم نرمال  ســازي متغیرهــا ب
بــه مجموعــۀ جدیــدي تبدیــل می  شــوند کــه در آن، همــۀ مقادیــر بیــن صفــر و یــک قــرار دارنــد. در ایــن 

حالــت می تــوان مقادیــر تمامــی متغیرهــا را بــا هــم مقایســه کــرد.

گام پنجم محاسبۀ میانگین حسابی وزنی محورهای فرعی برای به دست آوردن محورهای اصلی و 
سپس میانگین  گیری حسابی 11 سیاست )محور اصلی( برای محاسبۀ شاخص ترکیبی کل طی دورۀ 

1390 تا 1398 بود. نتایج نهایی در جدول زیر آمده است. 
ــنجش  ــی س ــاخص کل ترکیب ــت  و ش ــت جمعی ــک 11 سیاس ــه تفکی ــی ب ــاخص ترکیب ــدول 12. ش ج

سیاســت های کلــی جمعیــت طــی دورۀ 1390 تــا 1398 

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 شاخص ها و دورۀ زمانی

0.66 0.67 0.7 0.72 0.71 0.69 0.67 0.64 0.62 سیاست اول

0.54 0.57 0.6 0.61 0.61 0.65 0.67 0.7 0.72 سیاست دوم

41.0 0.405 0.41 0.4 0.395 0.39 0.39 0.39 0.38 سیاست سوم

0.51 0.5 0.49 0.49 0.48 0.49 0.48 0.47 0.46 سیاست چهارم

38.0 0.39 0.41 0.43 0.46 0.49 0.5 0.51 0.54 سیاست پنجم

0.71 0.72 0.71 0.69 0.71 0.72 0.73 0.7 0.71 سیاست ششم

67.0 0.68 0.7 0.72 0.75 0.74 0.76 0.77 0.77 سیاست هفتم

0.57 0.58 0.59 0.58 0.58 0.63 0.62 0.63 0.65 سیاست هشتم

0.45 0.46 0.47 0.51 0.52 0.5 0.56 0.57 0.6 سیاست نهم

0.44 0.46 0.49 0.55 0.53 0.56 0.6 0.6 0.61 سیاست دهم

0.41 0.41 0.42 0.41 0.42 0.43 0.44 0.42 0.41 سیاست یازدهم

0.523 0.531 0.545 0.555 0.56 0.572 0.584 0.582 0.588 شاخص ترکیبی کل سنجش 
سیاست های جمعیت

)منبع: محاسبات تحقیق(
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برمبنای ارقام محاسبه شده و یافته  های تحقیق در جدول 12 باید گفت:  

ــوده و  ــده ب ــم کاهن ــا ده ــم ت ــم و هفت ــت  های دوم، پنج ــرای سیاس ــی ب ــاخص ترکیب ــد ش 1. رون
ــور دارد. ــت های مزب ــداف سیاس ــق اه ــدم تحق ــت از ع حکای

ــی از اثربخشــی  ــارم افزایشــی و حاک ــوم و چه ــرای سیاســت  های س ــی ب ــد شــاخص ترکیب 2. رون
ــت.  ــن سیاست هاس ــداف کان ای ــق اه ــت تحق ــات درجه اقدام

3. روند شاخص ترکیبی برای سیاست های اول، ششم و یازدهم نوسانی و بدون تغییرات ملموس است. 

ــت  ــی جمعی ــت های کل ــرای سیاس ــت اج ــنجش وضعی ــی کل س ــاخص ترکیب ــوع ش 4. درمجم
ــت.  ــت اس ــی جمعی ــت های کل ــداف سیاس ــق اه ــدم تحق ــر ع ــده و بیانگ کاهن

6. نتیجه گیری  
تحلیــل رونــد و اهــداف سیاســت  های جمعیتــی در کشــور حکایــت از آن دارد کــه در دهــۀ 60، کشــور 
ــور  ــاروری کل کش ــرخ ب ــه ن ــوری ک ــوده؛ به ط ــمگیری ب ــاروری کل چش ــرخ ب ــد و ن ــرخ رش ــاهد ن ش
ــن حــال،  ــا ای ــوده اســت. ب ــرخ رشــد جمعیــت معــادل 3.9 درصــد ب در ســال 1365 معــادل 7.1 و ن
ــه  ــه ای ک ــد؛ به گون ــان می ده ــده را نش ــده و نگران کنن ــدی کاهن ــدی رون ــای بع ــماری در دهه ه سرش
نــرخ بــاروری کل کشــور بــه 2.96 در ســال 1375، 1.9 در ســال 1385 و 1.87 در ســال 1390 کاهــش 
یافتــه و در ســال ابــاغ سیاســت  های کلــی جمعیــت )ســال 1393( نــرخ بــاروری کل 2.03 بــوده و در 
ــه 2.09، 2.11،  ــا 1398( به ترتیــب ب ــی جمعیــت )1394 ت ــاغ سیاســت  های کل ســال  های پــس از اب
2.1، 2 و در ســال 1398 بــه 1.8 تنــزل یافتــه اســت. نــرخ رشــد جمعیــت نیــز در ســال 1375 معــادل 
ــال  ــد و در  س ــادل 1.3 درص ــال 1390 مع ــد، در س ــادل 1.6 درص ــال 1385 مع ــد، در س 1.9 درص
ــن  ــرخ رشــد جمعیــت دارد. ای ــدی کاهنــده در ن ــوده کــه نشــان از رون 1395 معــادل 1.24 درصــد ب
ــده اســت.  ــرای ســال های آین ــده و هشــداری جــدی ب ــت بســیار نگران کنن ــت شــاخص های جمعی اف

در ایــن راســتا و بــرای مقابلــه بــا چالــش جمعیــت، سیاســت های کلــی جمعیــت در اردیبهشــت 1393 
به عنــوان یکــی از مهم تریــن سیاســت  های کلــی نظــام در قالــب 14 بنــد از ســوی رهبــر انقــاب ابــاغ گردیــد. 
در ایــن سیاســت  های کلــی، از یــک ســو بــر پویایــی، بالندگــی و جوانــی جمعیــت کنونــی کشــور به عنــوان 
فرصــت و امتیــاز تأکیــد و تصریــح شــده کــه عامــل جمعیــت دارای نقــش ایجابی در پیشــرفت کشــور اســت. از 
ســوی دیگــر بــر جبــران کاهــش نــرخ رشــد جمعیــت و نــرخ بــاروری ســال  های گذشــته تأکیــد شــده اســت.   

هــدف مقالــۀ حاضــر ارزیابــی وضعیــت اجــرای سیاســت های کلــی جمعیت براســاس ســاخت شــاخص 
ترکیبــی بــود. لــذا از  روش  شناســی ســاخت شــاخص های ترکیبــی بهــره گرفتــه و رونــد اجــرای سیاســت 

مزبــور طــی دورۀ 1390 تــا 1398 ســنجش شــد. برمبنــای ارقــام محاسبه شــده و یافته  هــای تحقیــق: 
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ــوده و  ــده ب ــم کاهن ــا ده ــم ت ــم و هفت ــت  های دوم، پنج ــرای سیاس ــی ب ــاخص ترکیب ــد ش 1. رون
ــور دارد. ــت های مزب ــداف سیاس ــق اه ــدم تحق ــت از ع حکای

ــی از اثربخشــی  ــارم افزایشــی و حاک ــوم و چه ــرای سیاســت  های س ــی ب ــد شــاخص ترکیب 2. رون
ــت.  ــن سیاست هاس ــداف کان ای ــق اه ــت تحق ــات درجه اقدام

3. روند شاخص ترکیبی برای سیاست های اول، ششم و یازدهم نوسانی و بدون تغییرات ملموس است. 

ــت  ــی جمعی ــت های کل ــرای سیاس ــت اج ــنجش وضعی ــی کل س ــاخص ترکیب ــوع ش 4. درمجم
ــت.  ــت اس ــی جمعی ــت های کل ــداف سیاس ــق اه ــدم تحق ــر ع ــده و بیانگ کاهن

ــدون  ــا ب ــا محقــق نشــده ی ــه اینکــه اهــداف کان بســیاری از سیاســت های کلــی جمعیــت ی نظــر ب
تغییــر قابــل قبــول طــی دورۀ زمانــی مزبــور مانــده، ضــرورت دارد برنامه  ریــزی و اقدامــات عاجــل درجهــت 
تحقــق اهــداف سیاســت های یاشــده صــورت پذیــرد. تقویــت نظــام فرهنگــی و گفتمان ســازی در راســتای 
ــر  ــم ب ــت های حاک ــاح سیاس ــت، اص ــازی جمعی ــرد جوان  س ــا رویک ــواده ب ــت و خان ــت های جمعی سیاس
تولیــد فیلــم، انیمیشــن و بازی هــای رایانــه ای درجهــت تشــویق فرزنــدآوری و اســتحکام خانواده هــا و تبیین 
ــای  ــدی، زندگی ه ــی، تک فرزن ــرد، تنهای ــای تف ــی مؤلفه ه ــات منف ــی از تبع ــازی عموم ــرات و آگاه س خط
مجــازی، طــاق و اعتیــاد، افزایــش نقــش رســانه در مقابلــۀ جــدی بــا جریان فرهنگــی که درجهــت تضعیف 
ارزش هــای خانــواده و فرزنــدآوری و تحمیــل آســیب های جــدی، پنهــان و عمیــق بــه فرهنگ جامعه اســت، 
در کنــار افزایــش و تخصیــص تســهیات و اعتبــارات و منابــع مالــی الزم بــرای حمایــت از فرزنــدآوری و 

ازدواج جوانــان می توانــد در تســریع تحقــق اهــداف ایــن سیاســت ها اثرگــذار باشــد. 
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