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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 opportunity, 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.
JEL Classification: J13, J12.
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سیاســتهای کلــی جمعیــت یکــی از مهمتریــن سیاســتهای کلــی نظــام اســت کــه در
قالــب  14بنــد بــه تاریــخ اردیبهشــت  1393از ســوی مقــام معظــم رهبــری ابــاغ گردیــد .در
ایــن سیاســتهای کلــی ،از یــک ســو بــر پویایــی ،بالندگــی و جوانــی جمعیــت کنونــی کشــور
بهمنزلــۀ 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
بــاروری ســالهای گذشــته تأکیــد شــده اســت .هــدف مقالــۀ حاضــر ارزیابــی و ســنجش
وضعیــت اجــرای سیاســتهای کلــی جمعیــت طــی دورۀ  1390تــا  1398برپایــۀ ســاخت
شــاخص ترکیبــی اســت .نتایــج پژوهــش حکایــت از عــدم تحقــق اهــداف کالن سیاسـتهای
کلــی جمعیــت و رونــدی کاهنــده در شــاخص ترکیبــی برآوردهشــده طــی دورۀ  1390تــا
 1398دارد .از ایــن رو ضــرورت دارد مســئوالن کشــور بــا جدیــت بــه برنامهریــزی و رفــع
موانع تحقق سیاستهای چهاردهگانه بپردازند.
طبقهبندی .J13, J12 :JEL

* نویسندۀ مسئول:
دکتر وحید شقاقی شهری
نشانی :تهران ،دانشگاه خوارزمی
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 .1مقدمه

تحلیــل رونــد و سیاســتهای جمعیتــی در کشــور حکایــت از آن دارد کــه در دهــۀ  60کشــور شــاهد
نــرخ رشــد و نــرخ بــاروری کل بــاال و چشــمگیری بــوده؛ بهطــوری کــه نــرخ بــاروری کل کشــور
در ســال  1365معــادل  7.1و نــرخ رشــد جمعیــت معــادل  3.9درصــد بــوده اســت .بــا ایــن حــال،
طــی سرشــماری در دهههــای بعــد ،ایــن رونــد کاهنــده و نگرانکننــده شــده؛ بهگونــهای کــه نــرخ
بــاروری کل کشــور بــه  2.96در ســال  1.9 ،1375در ســال  1.87 ،1385در ســال  1390کاهــش
یافتــه و در ســال ابــاغ سیاســتهای کلــی جمعیــت (ســال  )1393نــرخ بــاروری کل  2.03ثبــت
شــده و در ســالهای پــس از ابــاغ سیاســتهای کلــی جمعیــت ( 1394تــا  )1398بهترتیــب ،2.09
 2 ،2.1 ،2.11و در ســال  1398بــه  1.8تنــزل یافتــه اســت .نــرخ رشــد جمعیــت نیــز ســال 1375
معــادل  1.9درصــد ،ســال  1385معــادل  1.6درصــد ،ســال  1390معــادل  1.3درصــد و ســال 1395
معــادل  1.24درصــد شــده کــه نشــاندهندۀ رونــدی کاهنــده در نــرخ رشــد جمعیــت اســت .ایــن
افــت شــاخصهای جمعیــت بســیار نگرانکننــده بــوده و هشــداری جــدی بــرای ســالهای آینــده
محســوب میشــود .از ایــن جهــت ،طبــق اصــل  110قانــون اساســی کــه رهبــری مســئولیت تعییــن
و ابــاغ سیاســتهای کلــی نظــام را عهــدهدار هســتند ،ایشــان در اردیبهشــت  1393سیاســتهای
کلــی جمعیــت را ،بهعنــوان یکــی از مهمتریــن سیاســتهای کلــی نظــام ،در قالــب  14بنــد ابــاغ
کردنــد .در ایــن سیاســتهای کلــی ،از یــک ســو بــر پویایــی ،بالندگــی و جوانــی جمعیــت کنونــی
کشــور بهعنــوان 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 بــاروری
ســالهای گذشــته تأکیــد شــده اســت.
هــدف مقالــۀ حاضــر ارزیابــی وضعیــت اجــرای سیاســتهای کلــی جمعیــت براســاس ســاخت
شــاخص ترکیبــی اســت .لــذا بــا بهرهگیــری از روششناســی ســاخت شــاخص ترکیبــی ،رونــد اجــرای
سیاســت مزبــور طــی دورۀ  1393تــا  1398ارزیابــی و ســنجش شــده اســت .ســاختار مقالــه بدیــن
صــورت اســت :نخســت تجربــۀ کشــورهای منتخــب جهــان در سیاســتهای جمعیتــی و تشــویق
فرزنــدآوری و ســپس چارچــوب نظــری ســاخت شــاخصهای ترکیبــی بــه روش فاصلــه از مرجــع
آورده شــده اســت .در ادامــه بــرآورد شــاخص ترکیبــی وضعیــت اجــرای سیاس ـتهای کلــی جمعیــت
و درنهایــت جمعبنــدی و پیشــنهادهای سیاســتی بیــان شــده اســت.

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

در ایــن بخــش ،تجربــۀ سیاســتگذاری در برخــی کشــورهای منتخــب کــه بــا مشــکالت متعــدد
جمعیتــی مواجهانــد ،خالص ـهوار ذکــر شــده اســت .در اکثــر کشــورهای اشارهشــده در ذیــل ،برخــی
سیاسـتهای مهــم و کلیــدی بــرای تشــویق فرزنــدآوری ا ِعمــال شــده اســت؛ ازجملــه اعطــای جایــزۀ
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فرزنــدآوری ،اعتبــار مالیاتــی فرزنــد ،یارانههــای دولتــی متنــوع بــرای خانوارهــای پُرجمعیــت ،مزایــای
تأمیــن مســکن و تخفیفــات مختلــف بــرای تشــویق جمعیــت (احمــدی و شــقاقی شــهری.)1387 ،
1 .سیاستهای جمعیتی ا ِعمالشده در ژاپن:
•تعیین مقرری حق اوالد؛
•طــرح فرشــته :افزایــش تعــداد مراکــز مراقبــت روزانــه و تســهیل قوانیــن و مقــررات مراکــز مراقبــت
از کودک؛
•قانــون مرخصــی مراقبــت از کــودک و خانــواده و تســهیل فراینــد بازگشــت بــه کار بــرای زنــان
شــاغل پــس از فرزنــدآوری.
2.سیاستهای جمعیتی ا ِعمالشده در روسیه:
•مرخصی با حقوق برای مادر و افزایش آن از یک سال به سه سال؛
•طــرح «ســرمایۀ مــادر» از ابتــدای ســال  2007م شــامل حوالــه بــه ارزش حــدود  7500دالر
بهمنظــور تهیــۀ مســکن ،تحصیــل کــودکان و پوشــش بخشــی از سیســتم ذخیــرۀ پــول بــرای پرداخــت
حقــوق بازنشســتگی بــه مــادران؛
•پرداختهــای ماهیانــه :پرداخــت  100درصــد حقــوق در دوران مرخصــی زایمــان بــه مــدت 140
روز بعــد از تولــد کــودک ،پرداخــت در دوران تربیــت فرزنــد؛
•پرداختهــای یکبــاره :بســتههای حمایــت اولیــه از کــودک و مــادر (پرداخــت مبلغــی بیــن
 220تــا  280دالر بــه مــادر) ،اعطــای یــک قطعــه زمیــن در حاشــیۀ شــهر محــل اقامــت درصــورت
تولــد و یــا پذیــرش فرزنــد ســوم ،طــرح ســرمایۀ مــادری؛
•یارانههــای دولتــی :یارانــۀ خدمــات درمانــی ،بســتۀ یارانــۀ دولتــی بــرای تغذیــۀ ســالم مــادر
و کــودک تــا سهســالگی ،اســتراحتگاههای دولتــی بــرای کــودکان خانوادههــای پُرفرزنــد تــا
شانزدهســالگی ،حملونقــل عمومــی رایــگان اعضــای خانوادههــای پُرفرزنــد ،تأمیــن بیــن  30تــا 50
درصــد هزینههــای شــارژ ســاختمان خانوادههــای پُرفرزنــد ،بیمــۀ درمانــی رایــگان و داروی رایــگان
خانوادههــای پُرفرزنــد؛
•یارانههــای دولتــی :لبــاس فــرم مدرســه و لبــاس ورزشــی رایــگان کــودکان خانوادههــای
پُرفرزنــد تــا دوازدهســالگی ،لوازمالتحریــر رایــگان خانوادههــای پُرفرزنــد ،بازنشســتگی پیــش از موعــد
(پنجاهســالگی و پنــج ســال زودتــر) بــرای مــادران دارای پنــج فرزنــد؛
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•گواهیهــای دولتــی :ارائــۀ گواهــی دولــت بــه مــادران شــامل گواهــی مراجعــه بــه مشــاور دوران
بــارداری ،مراجعــه بــه زایشــگاه ،کلینیــک درمانــی کــودکان؛
•بســتههای حمایتــی فــدرال :پرداخــت مبلغــی بهصــورت یــک بــار و برمبنــای میــزان حداقــل
هزینــۀ الزم بــرای زندگــی فــرد در آن منطقــۀ فــدرال و میــزان تــورم ،در قالــب بســتههای حمایتــی
در زمــان تولــد فرزنــد ســوم و فرزنــدان بعــدی توســط مناطــق فدراســیون روســیه؛
•حمایتهــای بانکــی و مالیاتــی :کاهــش نــرخ ســود وام مســکن بــرای خانوادههــای پُرفرزنــد از
 10درصــد بــه  6درصــد؛ معافیــت مالیــات بــر درآمــد خانوادههــای پُرفرزنــد.
3.سیاستهای جمعیتی ا ِعمالشده در انگلستان:
•اعتبار مالیاتی فرزند؛
•اعتبــار مالیاتــی کارگــران :اعتبــار مراقبــت از هــر کــودک بــا پوشــش  70درصــد هزینههــای
مراقبتــی ،مقــدار ایــن معافیــت در هفتــه بــرای خانوادههــای تکفرزنــد  175پونــد و بــرای
خانوادههــای دو یــا چنــد فرزنــد  300پونــد اســت.
•اعطای مزایا به فرزندخواندگی؛
•مرخصی با حقوق قانونی بارداری ،والدین و فرزندخواندگی؛
•کمکهزینۀ بارداری؛
•هدیۀ مادر شدن بااطمینان (هدیۀ اجارۀ رحم ،هدیۀ بارداری سهقلو و)...
•حمایت بر درآمد (حمایت از افراد نیازمند و تکوالد با وجود فرزند زیر پنج سال)؛
•مزایای مسکن.
4.سیاستهای جمعیتی ا ِعمالشده در آلمان:
•آغاز طرح پرداختی والدین و جایگزینی آن با طرح کمکهزینۀ تربیت فرزند؛
•معافیتهای مالیاتی دوسوم هزینههای مراقبت از کودک؛
•آغاز طرح کمکهزینۀ اضافی؛
• 50درصد افزایش در کمکهزینۀ خرید خانه؛
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•مجموعهای از تخفیفات مالیاتی و سایر کمکهزینهها؛
•رویکــرد سیاســت حمایــت از خانــواده :اعطــای مرخصــی بــارداری و زایمــان ،مرخصــی تربیــت و
نگ ـهداری فرزنــد ،درمــان نابــاروری ،مشــاورۀ خانــواده ،کنتــرل طــاق ،کمکهزینــۀ مســکن ،اعطــای
یارانــۀ فرزنــدآوری.
5.سیاستهای جمعیتی ا ِعمالشده در استرالیا:
•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  30درصد تا سقف 4هزار دالر در سال)؛
•افزایش مزایای مراقبت از کودک.
6.سیاستهای جمعیتی ا ِعمالشده در امریکا:
•فاقــد سیاســت جمعیتــی فعــال بهمنظــور افزایــش بــاروری اســت؛ امــا بــا هــدف کاهــش
هزینههــای فرزنــدآوری و کمــک بــه رفــاه خانوادههــای دارای فرزنــد ،سیاس ـتهای تخفیــف مالیاتــی
ماننــد «اعتبــار مالیاتــی کــودک» را اتخــاذ کــرده اســت؛
• مهاجرپذیری مدیریتشده؛
•مخالف سیاستهای جمعیتی اجباری.

 .3چارچوب نظری؛ ساخت شاخصهای ترکیبی به روش فاصله از مرجع

شــاخصها و نماگرهــای ترکیبــی از مؤثرتريــن ابزارهــاي ارزيابــي عملكــرد در حوزههــای مختلــف
اقتصــادی و اجتماعــی هســتند .از ایــن رو تعــداد شــاخصهاي تركيبــي روزبــهروز درحــال افزايــش
ص تركيبــي در سراســر دنيــا مــورد
اســت؛ بهطــوري كــه تــا ســال  2013م قريــب بــه  160شــاخ 
2
1
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت ( .)Bandura, 2014درحــال حاضــر OECD ،و  JRCاصليتريــن متوليــان
ترويــج اســتفاده از شــاخصهاي تركيبــي هســتند .بهصــورت خالصــه چارچــوب نظــری و مراحــل
3
ســاخت ایــن شــاخصها بــه ایــن ترتیــب اســت:
1. Organization for Economic Co-operation and Development
2. European Commission-Joint Research Centre

 .3مطالب این بخش برگرفته از ( Handbook on Constructing Composite Indicators )2014است.
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گام اول ،چارچوب نظري:
بهعنــوان اوليــن و پايهايتريــن گام ،بايــد در ابتــدا چارچــوب نظــري مناســب را بــراي فراهــم
آوردن بنيــان انتخــاب و يــا تركيــب نماگرهــاي منفــرد در يــك نماگــر تركيبــي معن ـادار شــكل داد.
گام دوم ،انتخاب متغيرها:
نقــاط ق ـ ّوت و ضعــف شــاخصهاي تركيبــي عمدت ـاً ناشــي از كيفيــت متغيرهــاي اصلــي اســت.
نــوع متغيرهــاي انتخابشــده ،نماگرهــاي ورودي و خروجــي ،و نماگرهــاي طــي فراينــد بايــد بــا
تعريــف قراردادهشــده در نماگــر تركيبــي ســازگار شــوند.
گام سوم ،انتساب دادههاي گمشده:

4

دادههــاي گمشــده معمــوالً مانــع از ايجــاد و بســط نماگرهــاي تركيبــي قدرتمنــد ميشــوند .ســه
روش كلــي بــراي حــل مشــكل دادههــاي گمشــده وجــود دارد .1 :حــذف مــورد .2 ،انتســاب منفــرد،
 .3انتســاب چندگانــه.
گام چهارم ،تحليل چندمتغيره:
گاهــي اوقــات نماگرهــاي منفــرد بهصــورت دلخــواه انتخــاب ميشــوند و در گزینــش آنهــا
توجــه چندانــي بــه روابــط بينشــان نميشــود .بنابرایــن اطالعــات بایــد در دو بُعــد از مجموعــۀ دادههــا،
يعنــي نماگرهــاي منفــرد و گروهــي ،تحليــل و گروهبنــدي شــوند کــه بــرای ایــن منظــور از روشهــای
مختلــف آمــاری نظیــر تجزیــه بــه مؤلفههــای اصلــی ( ،5)PCAتحلیــل خوشــهای 6و تجزيــۀ عاملــی
( 7)FAاســتفاده میشــود .تکنیــک آمــاری تجزیــۀ عاملــی ( )FAروش آمــاری ســاده و متعــارف اســت
کــه غالبــاً بــرای بررســی گروهــی از متغیرهــای همبســته بــهکار مــیرود .در مقالــۀ حاضــر ،از ایــن
روش بهــره گرفتــه شــد.
گام پنجم ،نرمالسازي 8دادهها:
ع دادههــا جهــت ايجــاد نماگــر روي مجمــوع دادههــا كــه
نرمالســازي قبــل از هرگونــه تجميــ 
واحدهــاي اندازهگيــري متفاوتــي دارنــد ،مــورد نيــاز اســت .تعــدادي از روشهــاي نرمالســازي

4. missing data
5. Principal Component Analysis
6. Cluster Analysis
7. Factor Analysis
8. normalization
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عبارتانــد از :رتبهبنــدي  ،9استانداردســازي (  ،)Z-scoresروش حداقــل ـ حداکثــر ( ،)Min-Max
روش مقياسگــذاري طبقــهاي  10و روش فاصلــه از يــك مرجــع 11 .مبنــای نرمالســازی بــرای
ســاخت شــاخص ترکیبــی در ایــن مقالــه ،روش فاصلــه از مرجــع اســت .ايــن روش جايــگاه نســبي
يــك نماگــر را در مقايســه بــا يــك نقطــۀ مرجــع انــدازه ميگيــرد .بــرای ارزیابــی موفقیــت
نســبی کشــورها در دســتیابی بــه اهــداف غالبــاً از ایــن روش نرمالســازی اســتفاده میشــود
(  .)Handbook on Constructing Composite Indicators, 2014ايــن مســئله ميتوانــد هدفــي
بــراي دســتيابي بــه يــك چارچــوب زمانــي باشــد .بــراي مثــال پروتــكل كيوتــو كاهــش 7درصــدي
آلودگــي گازكربنيــك را بــراي اعضــاي اتحاديــۀ اروپــا تــا ســال  2010م بهمثابــۀ هــدف درنظــر گرفتــه
اســت .در ایــن حالــت ،مرجــع ميتوانــد يــك كشــور بهعنــوان مقيــاس باشــد .كشــور مرجــع ممکــن
اســت كشــوري باشــد كــه نقــش رهبــر گروهــی از كشــورها را ايفــا كنــد كــه در آن كشــور مذكــور،
عــدد  1و ديگــر كشــورها مقــدار عــددي (بــه درصــد) دوري از رهبــر را بــه خــود اختصــاص ميدهنــد.
گام ششم ،وزندهي و تجميعسازي:

12

در تهيــۀ شــاخصهاي تركيبــي گاهــي الزم اســت تــا وزن و درج ـهاي از اهميــت بــراي هريــك از
نماگرهــا و شــاخصهاي انفــرادي در ايجــاد شــاخص تركيبــي محاســبه شــود .برخــي از انــواع معــروف
ايــن روشهــاي وزندهــي عبارتانــد از :فراینــد تحلیل سلســلهمراتبی ( ،)AHPتحليــل عاملــي (،)FA
روش تحليــل پوششــي دادههــا ( ،13)DEAمراجعــه بــه افــكار عمومــي (خــرد جمعــی) و تحليــل تــوأم
( 14.)CAدرخصــوص روشهــاي تجميــع 15نیــز يكــي از ســادهترين روشهــا ،محاســبۀ رتبههــاي هــر
كشــور بــا توجــه بــه شــاخصهاي منفــرد و جمــع كــردن رتبههــاي منتــج اســت.
گام هفتم ،تحلیل مقاومت 16و حساسيت:

17

تحليــل حساســيت بــراي ارزيابــي قــدرت نماگرهــاي تركيبــي بـهكار مـيرود .از ایــن راهكارهــا بــراي
ارزيابــي عــدم قطعيــت 18اســتفاده میشــود .1 :حــذف يا درنظــر گرفتــن نماگرهــاي منفرد؛  .2مدلســازي
خطــاي دادههــا؛  .3انتســابهاي منفــرد يــا چندگانــه؛  .4بهكارگيــري روشهــا و طرحهــاي مختلــف
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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نرمالســازي دادههــا؛  .5بهكارگيــري روشهــاي مختلــف وزندهــي؛  .6بهكارگيــري سيســتمهاي
مختلــف تجميعســازي ماننــد خطــي ،ميانگيــن هندســي و مرتبســازي چندمعيــاره.
گام هشتم ،نمايش و انتشار:

19

نماگرهــاي تركيبــي و جزئیــات آن بــه روشهــای مختلــف نظیــر نمــودار ،جــدول ،تــار عنکبوتــی
و ...نمایــش داده میشــود.

 .4برآورد شاخص ترکیبی وضعیت اجرای سیاستهای کلی جمعیت

بــرای هریــک از سیاســتهای کلــی جمعیــت ( 14سیاســت کلــی) شــاخصهای کلیــدی هدفمحــور
(محورهــای فرعــی) ،پایــش سیاســت کلــی بــا اوزان اثرگــذاری بــر تحقــق سیاســت معرفی شــده اســت؛
ســپس طبــق آمــار و اطالعــات رســمی کشــور ،وضعیــت تحقــق اهــداف هرکــدام از  14سیاســت کلــی
جمعیــت ارزیابــی شــده و در پایــان برپایــۀ ســاخت شــاخص ترکیبــی ،ســنجش نهایــی مجمــوع 14
سیاســت جمعیــت صــورت گرفتــه اســت.
سیاســت کلــی اول :ارتقــای پویایــی ،بالندگــی و جوانــی جمعیــت بــا افزایــش نــرخ
بــاروری بــه بیــش از ســطح جانشــینی
شــاخصهای کلیــدی خروجیمحــور (محورهــای فرعــی) پایــش سیاســت کلــی اول بــه شــرح
زیــر اســت:
جدول  .1محورهای فرعی مؤثر سنجش سیاست اول
شاخص

اوزان محورها

1

0.2

مثبت

2

0.4

مثبت

نرخ باروری (باروری سطح جانشینی)

3

0.2

مثبت

میزان موالید

4

0.2

مثبت

توسعۀ انسانی

20

نوع تأثیر

نام محور فرعی
سهم جمعیت جوان از کل جمعیت کشور

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

19. presentation and dissemination

 .20این اوزان در قالب نظرسنجی از ده صاحبنظر جمعیتشناسی و اقتصادی و به روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ()AHP
که همان مقایسۀ زوجی مؤلفههاست ،حاصل گردید .در این روش ،ابتدا طی پرسشنامهای نظرات صاحبنظران درخصوص
مقایسۀ زوجی محورهای فرعی اخذ شد و مقادیر نشانگر ارجحیت (در قالب طیف لیکرت) انتساب داده شد .سپس ماتریس
مربع  8سطر 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 ( 15تا  29ســال)
از  26.4درصــد در ســال  1365بــه  28.4درصــد در ســال  1375و  35.4درصــد در ســال  1385افزایــش
یافتــه اســت .ســپس رونــد کاهشــی داشــته و بــه  31.5درصــد در ســال  1390رســیده اســت .ایــن
شــاخص در ســال ابــاغ سیاســتهای کلــی جمعیــت (ســال  )1393بــه  27.6درصــد کاهــش یافتــه و در
ســالهای پــس از ابــاغ سیاســتهای کلــی جمعیــت ( 1394تــا  )1398بهترتیــب  26.3درصــد25.1 ،
درصــد 23.9 ،درصــد 22.9 ،درصــد و در ســال  1398بــه  22درصــد کاهــش یافتــه اســت.
شــاخص دوم ،نــرخ بــاروری کل :نــرخ بــاروری کل کشــور از  7.1در ســال  1365بــه  2.96در ســال
 1.9 ،1375در ســال  1.87 ،1385در ســال  1390کاهــش یافتــه اســت .در ســال ابــاغ سیاســتهای
کلــی جمعیــت (ســال  )1393نــرخ بــاروری کل  2.03بــوده و در ســالهای پــس از ابــاغ سیاســتهای
کلــی جمعیــت ( 1394تــا  )1398بهترتیــب بــه  2 ،2.1 ،2.11 ،2.09و در ســال  1398بــه  1.8تنــزل
یافتــه اســت .لــذا نــرخ بــاروری کل کشــور طــی دو ســال اخیــر ( 1397و  )1398از بــاروری ســطح
جانشــینی  2.1کمتــر اســت.
شــاخص ســوم ،تعــداد و میــزان موالیــد طــی ســالهای اخیــر :تعــداد موالیــد ثبتشــده در کشــور
در ســال  1390معــادل  1.382.229و در ســال ( 1393ســال ابــاغ سیاســت) برابــر بــا 1.534.362
رویــداد بــوده اســت .پــس از ســالهای ابــاغ سیاســت ( 1394تــا  )1398نیــز بهترتیــب ،1.570.219
 1.366.519 ،1.487.913 ،1.528.053و در ســال  1398معــادل  1.196.132رویــداد بــوده کــه
حکایــت از رونــد کاهشــی موالیــد دارد .درضمــن میــزان خــام موالیــد (ب ـهازای  1000نفــر جمعیــت)
در ســال  1390معــادل  18.8درصــد ،در ســال  1393معــادل  20.1درصــد و پــس از ســالهای ابــاغ
سیاســت بهترتیــب  20.3درصــد 19.5 ،درصــد 18.8 ،درصــد 17 ،درصــد و در ســال  1398معــادل
 14.8درصــد بــوده اســت .درمجمــوع آمــار تعــداد و میــزان موالیــد در کشــور حکایــت از رونــد کاهشــی
طــی ســالهای اخیــر دارد.
شــاخص چهــارم ،شــاخص توســعۀ انســانی :شــاخص توســعۀ انســانی کشــور طــی ســالهای اخیــر
رونــدی صعــودی داشــته؛ بهطــوری کــه امتیــاز کشــور در ایــن شــاخص در ســال  1390معــادل
 0.756بــوده و در ســال ابــاغ سیاســتهای کلــی جمعیــت (ســال  )1393بــه  0.785افزایــش یافتــه
و در ســالهای پــس از ابــاغ سیاســتهای کلــی جمعیــت ( 1394تــا  )1398بهترتیــب بــه ،0.788
 0.799 ،0.799 ،0.789و در ســال  1398بــا اندکــی کاهــش بــه  0.797رســیده اســت.
سیاســت کلــی دوم :رفــع موانــع ازدواج ،تســهیل و ترویــج تشــکیل خانــواده و افزایــش فرزنــد،
کاهــش ســن ازدواج و حمایــت از زوجهــای جــوان و توانمندســازی آنــان در تأمیــن هزینههــای زندگــی
و تربیــت نســل صالــح و کارآمــد
شاخصهای کلیدی خروجیمحور پایش سیاست کلی دوم به شرح زیر است:
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جدول  .2محورهای فرعی مؤثر بر سنجش سیاست دوم
شاخص

اوزان محورها

نوع تأثیر

نام محور فرعی

1

0.2

مثبت

نرخ خالص ازدواج

2

0.16

مثبت

بُعد خانوار

3

0.18

مثبت

نرخ رشد جمعیت

4

0.13

منفی

نرخ بیکاری

5

0.07

مثبت

نسبت شاغالن متأهل به کل شاغالن

6

0.14

مثبت

دسترسی زوجهای جوان به مسکن

7

0.12

مثبت

نسبت تسهیالت اعطایی برای ازدواج به متوسط درآمد خانوار

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

شــاخص اول ،نــرخ خالــص ازدواج :نــرخ خالــص ازدواج (بـهازای  1000نفــر جمعیــت ایرانــی بــاالی
 10ســال) در ســال  1392معــادل  12.5و در ســال ابــاغ سیاسـتهای کلــی جمعیــت (ســال )1393
معــادل  11.7بــوده اســت .بــا ایــن حــال ،طــی ســالهای پــس از ابــاغ سیاســت ،رونــدی کاهشــی
یافتــه و طــی ســالهای  1394تــا  1398بهترتیــب  8.27 ،9.24 ،10.3 ،10.8و  7.86شــده اســت.
شــاخص دوم ،بُعــد خانــوار :متوســط تعــداد افــراد در خانــوار کشــور (بُعــد خانــوار) از  5.1نفــر در
ســال  1365بــه  4.8نفــر در ســال  4 ،1375نفــر در ســال  3.5 ،1385نفــر در ســال  1390و بــه 3.3
نفــر در ســال  1395کاهــش یافتــه اســت .تــداوم کاهــش شــاخص بُعــد خانــوار ادامــه داشــته و در
ســالهای  1397و  1398بهترتیــب  3.6و  3.24نفــر شــده اســت.
شــاخص ســوم ،نــرخ رشــد و نــرخ رشــد طبیعــی جمعیــت :نــرخ رشــد جمعیــت در ســال 1365
معــادل  3.9درصــد ،در ســال  1375معــادل  1.9درصــد ،در ســال  1385معــادل  1.6درصــد ،در
ســال  1390معــادل  1.3درصــد و در ســال  1395معــادل  1.24درصــد بــوده اســت کــه نشــان
از رونــدی کاهنــده در نــرخ رشــد جمعیــت دارد .درضمــن نــرخ رشــد طبیعــی جمعیــت در ســال
 1390برابــر بــا  1.31درصــد و در ســال ابــاغ سیاســتهای کلــی جمعیــت (ســال  )1393معــادل
 1.43درصــد بــوده و طــی ســالهای پــس از ابــاغ سیاســت ( 1394تــا  )1398رونــدی کاهشــی
یافتــه و بهترتیــب  1.55درصــد 1.48 ،درصــد 1.4 ،درصــد 1.24 ،درصــد و در ســال 1398
معــادل  0.99شــده اســت.
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شاخص چهارم ،نرخ بیکاری جوانان:
•نــرخ بیــکاری جوانــان در ســال  1390معــادل  26.5درصــد و در ســال ابــاغ سیاســتهای کلــی
(ســال  )1393معــادل  25.2درصــد و پــس از ابــاغ سیاســتها ( 1394تــا  )1398بهترتیــب  26.1درصــد،
 29.2درصــد 31.9 ،درصــد 27.7 ،درصــد و در ســال  1398معــادل  26درصــد شــده اســت .در ایــن رونــد،
نشــانی از بهبــود وضعیــت نــرخ بیــکاری جوانــان پــس از ابــاغ سیاســتها مشــاهده نمیشــود.
•آمارهــا حکایــت از رونــد افزایشــی نــرخ بیــکاری تحصیلکــردگان مقطــع کارشناســی ارشــد (17
درصــد) و دکتــرا (نزدیــک  5درصــد) در ســال  1397و  1398در مقایســه بــا ســنوات گذشــته دارد.
•ســهم و نــرخ بیــکاری افــراد بــا تحصیــات عالــی ( 1،254،050نفــر بــا نــرخ بیــکاری  18.1درصــد
و ســهم 38.5درصــدی بیــکاران دارای تحصیــات عالــی از کل بیــکاران) رونــد افزایشــی داشــته اســت.
•نــرخ بیــکاری دانشآموختــگان در ســال  1390معــادل  19.5درصــد و در ســال ابالغ سیاســتهای
کلــی (ســال  )1393معــادل  18.5درصــد و پــس از ابــاغ سیاســتها ( 1394تــا  )1398بهترتیــب
 18.3درصــد 20 ،درصــد 19.1 ،درصــد 18.1 ،درصــد و در ســال  1398معــادل  16.7درصــد شــده
اســت .رونــد شــاخص حکایــت از بهبــود ملمــوس وضعیــت نــرخ بیــکاری دانشآموختــگان پــس از
ابــاغ سیاســتها نــدارد.
شــاخص پنج��م ،نســبت شــاغالن متأهــل بــه کل شــاغالن :طبــق آمــار و اطالعــات مرکــز آمــار،
نســبت شــاغالن متأهــل بــه کل شــاغالن کشــور ( 15ســال بــه بــاال) در ســال  1390معــادل 74.39
درصــد و در ســال ابــاغ سیاســت کلــی (ســال  )1393معــادل  77.4درصــد بــوده اســت .در ســالهای
پــس از ابــاغ سیاســت ،بهترتیــب  77.22درصــد 76.77 ،درصــد 76.35 ،درصــد 77.81 ،درصــد و در
ســال  1398معــادل  77.19درصــد شــاغالن کل کشــور متأهــل بودهانــد.
شــاخص ششــم ،دسترســی بــه مســکن :ســهم ســکونت در مســکن ملکــی از  67.9درصــد در ســال
 1385بــه  62.7درصــد در ســال  1390و ســپس بــه  60.6درصــد در ســال  1395کاهــش یافتــه و
درمقابــل ســهم ســکونت در مســکن رهنــی و اســتیجاری از  22.9درصــد در ســال  1385بــه 26.6
درصــد در ســال  1390و  30.8درصــد در ســال  1395افزایــش یافتــه اســت .درضمــن آمارهــا حاکــی
از آن اســت کــه ســهم مســکن در ســبد هزینــۀ خانــوار شــهری و روســتایی طــی  20ســال گذشــته
تقریبـاً ثابــت مانــده؛ بهطــوری کــه بــرای یــک خانــوار شــهری معــادل یکســوم ( 30درصــد) و بــرای
خانــوار روســتایی کمتــر از یکپنجــم (بیــن  15تــا  18درصــد) هزینههــای خانــوار بــوده اســت.
شــاخص هفتــم ،نســبت تســهیالت اعطایــی بــرای ازدواج بــه متوســط درآمــد خانــوار :نســبت
تســهیالت اعطایــی بــرای ازدواج بــه متوســط درآمــد خانــوار بــا احتســاب وام ازدواج 3میلیــون تومانــی
بــرای خانــوار روســتایی از  76.7درصــد در ســال  1385بــه  18.6درصــد در ســال  1394کاهــش یافتــه
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اســت .ایــن رونــد در همیــن مــدت بــرای خانوارهــای شــهری از رقــم  45.8درصــد بــه  10.8درصــد
کاهــش یافتــه اســت .بــا ایــن حــال ،ایــن رونــد طــی ســالهای اخیــر ( 1395تــا  )1398بهبــود یافتــه
اســت .نســبت تســهیالت اعطایــی بــرای ازدواج بــه متوســط درآمــد خانــوار بــا افزایــش وام ازدواج بــه
10میلیــون تومــان در ســال  1395رشــد کــرده اســت .همچنیــن در ســال  ،1396بــرای خانوارهــای
شــهری و روســتایی بهترتیــب  27.3درصــد و  49.7درصــد و در ســال  1397معــادل  34.5درصــد و 64.3
درصــد بــوده اســت .مبلــغ پرداختــی وام ازدواج در طــول زمــان تغییــر کــرده اســت .ایــن مبلغ تــا  3مــاه
آغازیــن ســال 3 ،۱۳۹۵میلیــون تومــان بود؛ ولــی در بودجــۀ ســال  ۱۳۹۵بــا پیشــنهاد مجلس ،مبلــغ
وام ازدواج 3برابــر افزایــش یافــت و بــه ۱۰میلیــون تومــان رســید و دورۀ بازپرداخــت آن از  3بــه  4ســال
تغییــر یافت .پراخــت وام 10میلیونــی ازدواج بــه هریــک از زوجیــن در ســال  1396نیــز ادامــه داشــت؛
امــا در بودجــۀ ســال  1397بــا افزایــش 50درصــدی نســبت بــه ســال  ،1396بــه 15میلیــون تومــان بــا
دورۀ بازپرداخــت 5ســاله تعییــن شــد ،ولــی کارمــزد دریافتــی بانکهــا همچنــان  4درصــد باقــی مانــد.
وام ازدواج جوانــان در ســال  1398از 15میلیــون تومــان بــه 30میلیــون تومــان بــرای هریــک از زوجیــن
(درمجمــوع 60میلیــون تومــان) ،بــا دورۀ بازپرداخــت 5ســاله (اقســاط 60ماهــه) ،افزایــش یافتــه اســت.
سیاســت کلــی ســوم :اختصــاص تســهیالت مناســب بــرای مــادران بهویــژه در دورۀ بــارداری و
شــیردهی و پوشــش بیمـهای هزینههــای زایمــان و درمــان نابــاروری مــردان و زنــان و تقویــت نهادهــا
و مؤسســات حمایتــی ذیربــط
شاخصهای کلیدی خروجیمحور پایش سیاست کلی سوم از این قرار است:
جدول  .3محورهای فرعی مؤثر بر سنجش سیاست سوم
شاخص

اوزان محورها

نوع تأثیر

نام محور فرعی

1

0.25

مثبت

پوشش بیمهای هزینههای درمانی برای مادران و فرزندان در دورۀ
بارداری و شیردهی

2

0.25

مثبت

پوشش بیمهای هزینههای زایمان

3

0.25

مثبت

زایمانهای تحت پوشش به کل والدتها

4

0.25

مثبت

سهم بیمۀ پایه و تکمیلی در تأمین هزینۀ درمان ناباروری

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

سیاســت کلــی چهــارم :تحکیــم بنیــان و پایــداری خانــواده بــا اصــاح و تکمیــل آموزشهــای
عمومــی دربــارۀ اصالــت کانــون خانــواده و فرزندپــروری بــا تأکیــد بــر آمــوزش مهارتهــای زندگــی
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و ارتباطــی و ارائــۀ خدمــات مشــاورهای برمبنــای فرهنــگ و ارزشهــای اســامی ـ ایرانــی و توســعه
و تقویــت نظــام تأمیــن اجتماعــی ،خدمــات بهداشــتی و درمانــی و مراقبتهــای پزشــکی درجهــت
ســامت بــاروری و فرزنــدآوری
شاخصهای کلیدی خروجیمحور پایش سیاست چهارم عبارتاند از:
جدول  .4محورهای فرعی مؤثر بر سنجش سیاست چهارم
شاخص

اوزان محورها

نوع تأثیر

نام محور فرعی

1

0.2

منفی

نرخ خالص طالق

2

0.2

منفی

سهم طالقهای زیر  5سال از ازدواج

3

0.2

منفی

درصد نوزادان متولدشده با وزن کمتر از  2500گرم

4

0.2

منفی

نرخ مرگومیر نوزادان و کودکان

5

0.2

منفی

مرگومیر مادران

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

شــاخص اول ،نــرخ خالــص طــاق :بــرای شــاخص نــرخ خالــص طــاق (نســبت طــاق ثبتشــده
بــه جمعیــت زنــان دارای همســر) محاســبات نشــان میدهــد ایــن شــاخص در ســال  1385معــادل
 5.67در  ،1000ســال  1390معــادل  7.45در  1000و باالخــره در ســال  1395معــادل  8.56در 1000
شــده اســت .لــذا در زمینــۀ تحکیــم بنیــان خانــواده و پایــداری آن نتایــج مــورد نظ ـ ِر سیاس ـتهای
چهاردهگانــه تأمیــن نشــده و وضعیــت رو بــه وخامــت اســت .بــرای شــاخص نســبت تعــداد طــاق در
 1000خانــوار نیــز ،رونــد افزایشــی از ســال  1375مشــاهده میشــود؛ بهطــوری کــه شــاخص از 3.05
در ســال  1375بــه  7.48در ســال  1395افزایــش یافتــه اســت.
شــاخص دوم ،ســهم طالقهــای زیــر  1و  5ســال از ازدواج :طبــق آمــار و اطالعــات ســازمان
ثبــت احــوال کشــور ،در ســال  1393ســهم طالقهــای کمتــر از  1ســال زندگــی مشــترک از کل
طالقهــای صورتگرفتــه معــادل  13.6درصــد گــزارش شــده کــه طــی ســالهای پــس از ابــاغ
سیاســت بهترتیــب بــه  12.5درصــد 10.7 ،درصــد 9.7 ،درصــد 8.3 ،درصــد و در ســال  1398بــه 7.2
درصــد کاهــش یافتــه اســت .همچنیــن در ســال  1393ســهم طالقهــای کمتــر از  5ســال زندگــی
مشــترک از کل طالقهــای صورتگرفتــه معــادل  47.8درصــد بــوده کــه در ســال  1394تــا 1398
بهترتیــب  46.5درصــد 44.3 ،درصــد 41.5 ،درصــد 38.9 ،درصــد و  36.8درصــد بــوده کــه ایــن
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شــاخص نیــز حکایــت از رونــدی کاهنــده دارد.
شــاخص ســوم ،درصــد نــوزادان متولدشــده بــا وزن کمتــر از  2500گــرم :طبــق گــزارش وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،درصــد نــوزادان متولدشــده بــا وزن کمتــر از  2500گرم در ســال
 1393معــادل  6.8درصــد بــوده و پــس از ســالهای ابــاغ سیاســت ( 1394تــا  )1398بهترتیــب
 6.6درصــد 6.7 ،درصــد 6.5 ،درصــد 7.4 ،درصــد و در ســال  1398معــادل  7.8درصــد شــده اســت.
شــاخص چهــارم ،نــرخ مرگومیــر نــوزادان و کــودکان :طبــق گــزارش وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی ،مرگومیــر نــوزادان در ســال  1393معــادل ( 10.3ب ـهازای هــر  1000تولــد زنــده)
و در دورۀ  1394تــا 1398بهترتیــب  9.1 ،9.1 ،9.6 ،9.9و در ســال  1398معــادل ( 8.8بــهازای هــر
 1000تولــد زنــده) بــوده کــه حاکــی از رونــد کاهنــدۀ مرگومیــر نــوزادان اســت .درضمــن نــرخ
مرگومیــر کــودکان زیــر  1ســال (بـهازای  1000کــودک زیــر  1ســال) در ســال  1393معــادل 14.3
بــوده کــه در ســال  1398بــه  11.7کاهــش یافتــه اســت .همچنیــن شــاخص نــرخ مرگومیــر کــودکان
زیــر  5ســال در ســال  1393معــادل  16.6بــوده کــه در ســال  1398بــه  14.2کاهــش یافتــه اســت.
شــاخص پنجــم ،مرگومیــر مــادران :طبــق گــزارش وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی،
مرگومیــر مــادران (در  1000نفــر) در ســال  1393معــادل  18.9و در دورۀ  1394تــا  1397بهترتیــب
 20 ،18.1 ،20و  17.7بــوده اســت.
سیاســت کلــی پنجــم :ترویــج و نهادینهسازی ســبک زندگی اســامی ـ ایرانــی و مقابلــه بــا
ابعــاد نامطلــوب ســبک زندگــی غربــی
شاخص کلیدی خروجیمحور پایش سیاست پنجم عبارت است از:

جدول  .5محورهای فرعی مؤثر بر سنجش سیاست پنجم
شاخص

اوزان محورها

نوع تأثیر

نام محور فرعی

1

1

منفی

سهم انوع خانوارها اعم از تکنفره ،زوجی و هستهای

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

شــاخص اول ،ظهــور و توســعۀ خانوارهــای هســتهای :نســبت خانوارهــای زوجــی (فقــط سرپرســت
و همســر) از  8.27درصــد در ســال  1365بــه  8.88درصــد در ســال  12.44 ،1375درصــد در ســال
 14.64 ،1385درصــد در ســال  1390و  16.29درصــد در ســال  1395افزایــش داشــته اســت .نســبت
خانوارهــای هســتهای (فقــط سرپرســت ،همســر و فرزنــدان) از  62.03درصــد در ســال  1365بــه
 64.40درصــد در ســال  60.58 ،1375درصــد در ســال  60.63 ،1385درصــد در ســال  1390و 63.32
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درصــد در ســال  1395نوســان داشــته اســت .بیــش از  88درصــد خانوارهــای کشــور در  1395جــزو
خانوارهــای تکنفــره ،زوجــی و هســتهای بودهانــد .ایــن شــاخص در ســال  1365حــدود  75درصــد
بــوده اســت.
سیاســت کلــی ششــم :ارتقــای امیــد زندگــی ،تأمیــن ســامت و تغذیــۀ ســالم جمعیــت و
پیشــگیری از آســیبهای اجتماعــی بهويــژه اعتیــاد ،ســوانح و آلودگیهــای محیطــی و بیماریهــا
شاخصهای کلیدی خروجیمحور پایش سیاست ششم عبارتاند از:
جدول  .6محورهای فرعی مؤثر بر سنجش سیاست ششم
شاخص

اوزان محورها

نوع تأثیر

نام محور فرعی

1

0.18

مثبت

امید زندگی در بدو تولد

2

0.14

منفی

شاخص دالی (سالهای زندگی با معلولیت)

3

0.18

منفی

درصد جمعیت زیر خط فقر براساس حداقل کالری

4

0.14

مثبت

پوشش واکسیناسیون (زیر  5سال)

5

0.12

منفی

نسبت فوت ناشی از تصادفات رانندگی به جمعیت

6

0.12

منفی

نسبت تعداد معتادان به جمعیت

7

0.12

منفی

شیوع مصرف انواع مواد مخدر و روانگردانها در جمعیت عمومی

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

شــاخص اول ،امیــد زندگــی در بــدو تولــد :بررســی رونــد شــاخص امیــد زندگــی طــی ســالهای
 1990تــا  2017م نشــان از رونــد صعــودی و رشــد مثبــت ایــن شــاخص دارد؛ بهطــوری کــه از 63.8
ســال در  1990م 1369 /بــه  76.27ســال در  2017م 1396 /رســیده اســت.
شاخص

1980
()1359

امید زندگی

54.1

(منبع :سازمان ملل)

)1396( 2017 )1394( 2015 )1389( 2010 )1379( 2000 )1369( 1990
63.8

70.17

73.9

75.79

76.27

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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شــاخص دوم ،شــاخص دالــی (ســالهای زندگــی بــا معلولیــت) :طبــق گــزارش وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی ،شــاخص ســالهای زندگــی بــا معلولیــت در ســال  1390معــادل 27759
در 100هــزار نفــر جمعیــت بــوده کــه در ســال  1393بــه  26564در 100هــزار نفــر جمعیــت رســیده و
آخریــن اطالعــات منتشرشــده بــرای ســال  1396معــادل  24797در 100هــزار نفــر جمعیــت گــزارش
شــده اســت.
شــاخص ســوم ،درصــد جمعیــت زیــر خــط فقــر براســاس حداقــل کالــری و پروتئیــن :طبــق
گــزارش وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،در ســال  17.3 ،1390درصــد جمعیــت زیــر خــط فقــر
(براســاس حداقــل کالــری و پروتئیــن) قــرار داشــتند کــه در ســال ابــاغ سیاســت (ســال  )1393ایــن
شــاخص بــه  20.69درصــد و طــی ســالهای پــس از ابــاغ سیاســت ( 1394تــا  )1397بهترتیــب
 18.55درصــد 24.78 ،درصــد 24.53 ،درصــد و  30.42درصــد بــوده کــه حکایــت از رونــدی صعــودی
اســت .بــرای ســال  1398آمــاری گــزارش نشــده اســت.
شــاخص چهــارم ،پوشــش واکسیناســیون (زیــر  5ســال) :طبــق گــزارش وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی ،از ســال  1390تــا کنــون پوشــش واکسیناســیون بــرای کــودکان زیــر  5ســال99 ،
درصــد گــزارش شــده اســت.
شــاخص پنجــم ،نســبت فــوت ناشــی از تصادفــات رانندگــی بــه جمعیــت :طبــق گــزارش ســازمان
ثبــت احــوال کشــور در ســال  1393نســبت فوتهــای ناشــی از تصادفــات رانندگــی بــه کل جمعیــت
معــادل  3.4درصــد بــوده کــه در ســالهای پــس از ابــاغ سیاســت ( 1394تــا  )1398بهترتیــب 3.6
درصــد 3.3 ،درصــد 3.1 ،درصــد 2.7 ،درصــد و  2.3درصــد شــده اســت.
شــاخص ششــم ،نســبت تعــداد معتــادان بــه کل جمعیــت :مطابــق اعــام ســتاد مبــارزه بــا مــواد
مخــدر ،تعــداد معتــادان کشــور در ســال  1390برابــر بــا  1.325.000نفــر بــوده اســت .براســاس
شیوعشناســی اعتیــاد در ســال  ،1390در ســطح کشــور  58درصــد معتــادان در گــروه ســنی  15تــا
 34ســال بودهانــد .ایــن رقــم در ســال  1395برابــر بــا  2.808.000نفــر (معتــاد مســتمر) اعــام شــده
اســت .بــه عبــارت دیگــر ،ســهم معتــادان در جمعیــت  15تــا  64ســال کشــور در ســال  1390برابــر
 2.5درصــد بــوده کــه در ســال  1395بــه  5.3درصــد رســیده اســت .لــذا آمــار نشــاندهندۀ دوبرابــر
شــدن شــیوع اعتیــاد در کشــور طــی  5ســال اخیــر اســت.
شــاخص هفتــم ،شــیوع مصــرف انــواع مــواد مخــدر و روانگردانهــا در جمعیــت عمومــی :طبــق گــزارش
ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر ،در ســال  1394براســاس نتایــج پیمایــش ملــی خانــوار درمــورد شــیوع مصرف
مــواد مخــدر و روانگردانهــا در جمعیــت عمومــی کشــور ،نــرخ شــیوع مصــرف مــواد در جمعیــت عمومی 15
تــا  64ســال کشــور معــادل  5.39درصــد بــوده اســت .بــا ایــن حــال ،بهدلیــل اینکــه رونــد ایــن شــاخص از
ســوی ســتاد اعــام نشــده ،امــکان تحلیــل رونــد و پیشــرفت یــا پسرفــت شــاخص مقــدور نیســت.
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سیاســت کلــی هفتــم :فرهنگســازی بــرای احتــرام و تکریــم ســالمندان و ایجــاد شــرایط الزم
بــرای تأمیــن ســامت و نگ ـهداری آنــان در خانــواده و پیشبینــی ســازوکار الزم بــرای بهرهمنــدی از
تجــارب و توانمندیهــای ســالمندان در عرصههــای مناســب
شاخصهای کلیدی خروجیمحور پایش سیاست هفتم عبارتاند از:
جدول  .7محورهای فرعی مؤثر بر سنجش سیاست هفتم
شاخص

اوزان محورها

نوع تأثیر

نام محور فرعی

1

0.2

مثبت

درصدی از سالمندان که بههمراه خانواده زندگی میکنند

2

0.2

مثبت

امید زندگی ( 65سال به باال)

3

0.2

مثبت

بار تکفل (نسبت وابستگی) سالمندان

4

0.2

منفی

سهم جمعیت سالمندان زیر خط فقر براساس کالری

5

0.2

مثبت

کفایت مزایای بازنشستگی

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

شــاخص اول ،درصــدی از ســالمندان کــه بههمــراه خانــواده زندگــی میکننــد :همانطورکــه در
شــکل  1مشــاهده میشــود ،رونــد شــاخص درصــدی از ســالمندان کــه بههمــراه خانــواده زندگــی
میکننــد ،طــی مقاطــع پنجســاله ( 1375تــا  )1395کاهــش یافتــه اســت.

شکل  .1درصدی از سالمندان که بههمراه خانواده زندگی میکنند

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

(منبع :مرکز آمار ایران ،دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری)1395 ،

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

315

تابستان  .1400دورۀ  .9شمارۀ 2

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

شــاخص دوم ،امیــد زندگــی ســالمندان (بــاالی  60و  65ســال) :طبــق سرشــماری مرکــز آمــار،
شــاخص امیــد زندگــی ســالمندان بــاالی  60ســال در ســال  1390معــادل  18.25بــوده کــه در ســال
 1395بــه  18.76ســال افزایــش یافتــه اســت .درضمــن شــاخص امیــد زندگــی ســالمندان بــاالی 65
ســال در ســال  1390معــادل  14.56ســال بــوده کــه در ســال  1395بــه  14.97ســال رســیده اســت.
شــاخص ســوم :بــار تکفــل (نســبت وابســتگی) ســالمندان :طبــق اســتعالم از ســازمان برنامــه و
بودجــه ،گــزارش آمــاری مســتند از ســوی ســازمان متبــوع اعــام نشــد.
شــاخص چهــارم ،ســهم جمعیــت ســالمندان زیــر خــط فقــر براســاس کالــری و پروتئیــن :طبــق
نظــر وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،در ســال  1390معــادل  18.09درصــد جمعیــت ســالمندان
کشــور زیــر خــط فقــر بودهانــد کــه در ســال  1393ایــن شــاخص بــه  22.42درصــد و پــس از
ســالهای ابــاغ سیاســت ( 1394تــا  )1397بهترتیــب  20.8درصــد 25.96 ،درصــد 23.96 ،درصــد و
در ســال  1397معــادل  29.65درصــد بــوده اســت کــه رونــدی صعــودی را نشــان میدهــد.
شــاخص پنجــم ،کفایــت مزایــای بازنشســتگی :بــرای بررســی میــزان کفایــت پرداختیهــا بــه
بازنشســتگان اســتفاده از چنــد شــاخص مرســوم اســت .شــاخصی کــه در ایــران اســتفاده میشــود،
نســبت میانگیــن مســتمری بازنشســتگی بــه متوســط هزینــۀ خانــوار اســت .بــا توجــه بــه تعــدد
صندوقهــای بازنشســتگی کشــور (حــدود  22صنــدوق) و اندازههــای مختلــف آنهــا ،در نمودارهــای
زیــر رونــد شــاخص یادشــده در دو صنــدوق بــزرگ بازنشســتگی کشــور ،یعنــی ســازمان تأمیــن
اجتماعــی و ســازمان بازنشســتگی کشــوری ،ارائــه شــده اســت.

شکل  .2کفایت مزایای بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی
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تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

شکل  .3کفایت مزایای بازنشستگی در سازمان بازنشستگی کشور

همانطــور کــه در نمودارهــا مشــاهده میشــود ،میــزان ایــن شــاخص هیــچگاه وضعیــت کامــ ً
ا
مطلوبــی نداشــته و در ســالهای اخیــر نیــز مقــدار آن حــدود  50درصــد بــوده اســت .ایــن موضــوع
بــه ایــن معناســت کــه بازنشســتگان میتواننــد صرف ـاً نیمــی از هزینههــای زندگــی خــود را از طریــق
مستمریشــان تأمیــن کننــد.
سیاســت کلــی هشــتم :توانمندســازی جمعیــت در ســن کار بــا فرهنگســازی و اصــاح،
تقویــت و ســازگار کــردن نظامــات تربیتــی و آموزشهــای عمومــی ،کارآفرینــی ،فنــی و حرفــهای
و تخصصــی بــا نیازهــای جامعــه و اســتعدادها و عالیــق آنــان درجهــت ایجــاد اشــتغال مؤثــر و مولــد
شاخصهای کلیدی خروجیمحور پایش سیاست هشتم به این شرح است:
جدول  .8محورهای فرعی مؤثر بر سنجش سیاست هشتم
شاخص

اوزان محورها

نوع تأثیر

نام محور فرعی

1

0.25

منفی

نرخ بیکاری جوانان

2

0.25

منفی

نرخ بیکاری دانشآموختگان

3

0.25

مثبت

مشارکت اقتصادی جوانان

4

0.25

مثبت

سهم دانشآموزان رشتههای فنی و حرفهای و کار و دانش از کل دانشآموزان

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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شــاخص اول ،نــرخ بیــکاری جوانــان :نــرخ بیــکاری جوانــان در ســال  1390معــادل  26.5درصــد و
در ســال ابــاغ سیاســتهای کلــی (ســال  )1393معــادل  25.2درصــد و پــس از ابــاغ سیاســتها
( 1394تــا  )1398بهترتیــب  26.1درصــد 29.2 ،درصــد 31.9 ،درصــد 27.7 ،درصــد و در ســال
 1398معــادل  26درصــد شــده اســت .رونــد شــاخص نشــاندهندۀ بهبــودی در وضعیــت نــرخ بیــکاری
جوانــان پــس از ابــاغ سیاســتها نیســت.
شــاخص دوم ،نــرخ بیــکاری دانشآموختــگان :نــرخ بیــکاری دانشآموختــگان در ســال
 1390معــادل  19.5درصــد و در ســال ابــاغ سیاســتهای کلــی (ســال  )1393معــادل 18.5
درصــد و پــس از ابــاغ سیاســتها ( 1394تــا  )1398بهترتیــب  18.3درصــد 20 ،درصــد،
 19.1درصــد 18.1 ،درصــد و در ســال  1398معــادل  16.7درصــد شــده اســت .رونــد شــاخص
حکایــت از بهبــود ملمــوس وضعیــت نــرخ بیــکاری دانشآموختــگان پــس از ابــاغ سیاســتها
نــدارد.
شــاخص ســوم ،نــرخ مشــارکت اقتصــادی جوانــان :نــرخ مشــارکت اقتصــادی جوانــان در ســال
 1390معــادل  27.2درصــد و در ســال ابــاغ سیاســتهای کلــی (ســال  )1393معــادل  24.6درصــد و
پــس از ابــاغ سیاســتها ( 1394تــا  )1398بهترتیــب  25.1درصــد 26.6 ،درصــد 27.3 ،درصــد و در
ســال  1398معــادل  26.2درصــد بــوده اســت .رونــد شــاخص تــا حــدودی نشــانگر افزایــش مشــارکت
اقتصــادی جوانــان اســت.
شــاخص چهــارم ،درصــد دانشآمــوزان رشــتۀ فنــی و حرفــهای و کار و دانــش (مهارتآمــوزی)
از کل دانشآمــوزان :طبــق آمــار و اطالعــات وزارت آمــوزش و پــرورش ،در ســال تحصیلــی
1390ـ ،1391معــادل  36.9درصــد دانشآمــوزان در رشــتههای فنــی و حرف ـهای (مهارتآمــوزی)
تحصیــل کــرده بودنــد .در ســال تحصیلــی 1393ـ ،1394ایــن درصــد بــه  38.8رســیده و پــس از
ابــاغ سیاســتهای کلــی بهترتیــب  37.8درصــد (ســال تحصیلــی 1394ـ 35.3 ،)1395درصــد
(ســال تحصیلــی 1395ـ 34.8 ،)1396درصــد (ســال تحصیلــی 1396ـ 34.6 ،)1397درصــد
(ســال تحصیلــی 1397ـ )1398و  35درصــد (ســال تحصیلــی 1398ـ )1399بــوده اســت .رونــد
ایــن شــاخص تغییــر ملمــوس و جهتگیــری بهســمت تقویــت رشــتههای مهارتآمــوزی را
نشــان نمیدهــد.
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
شاخصهای کلیدی خروجیمحور پایش سیاستهای نهم عبارتاند از:
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جدول  .9محورهای فرعی مؤثر بر سنجش سیاست نهم
شاخص

اوزان محورها

نوع تأثیر

نام محور فرعی

1

0.5

مثبت

تراکم جمعیت

2

0.5

مثبت

تقارن توزیع جمعیت در کشور

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

شــاخص اول :تراکــم جمعیتــی (نفــر در کیلومترمربــع) :طبــق آمــار و اطالعــات مرکــز آمــار کشــور،
تراکــم جمعیــت در کشــور در ســال  1390معــادل  46نفــر در کیلومترمربــع بــوده و در ســال 1393
(ســال ابــاغ سیاســت کلــی) بــه  47.67نفــر در کیلومترمربــع افزایــش یافتــه اســت .طــی ســالهای
پــس از ابــاغ سیاســت ( 1394تــا  )1398شــاهد رونــد افزایشــی تراکــم جمعیــت بهترتیــب بــه
 50.2 ،49.6 ،49 ،48.27و در ســال  1398بــه  50.8نفــر در کیلومترمربــع بودهایــم.
چالــش بعــدی در تراکــم جمعیــت ،تفــاوت معنــادار در تراکــم جمعیــت بیــن اســتانهای کشــور
اســت؛ بهطــوری کــه اختــاف معنــاداری بیــن اســتانهای تهــران و البــرز بــا اســتانهای ردههــای
بعــدی مشــاهده میشــود (شــکل .)4

شکل  .4تراکم جمعیتی (نفر در کیلومترمربع)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

(منبع :مرکز آمار ایران)1395 ،

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

319

تابستان  .1400دورۀ  .9شمارۀ 2

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

شــاخص دوم :تقــارن توزیــع جمعیــت در کشــور :طبــق آمــار و اطالعــات ارسالشــده از ســازمان برنامــه
و بودجــۀ کشــور ،در ســال  0.149 ،1390درصــد ( 11.166.662نفــر) در نیمــۀ شــرقی کشــور و 0.851
درصــد ( 63.903.960نفــر) در نیمــۀ غربــی کشــور ســکونت داشــتهاند .در سرشــماری ســال ،1395
وضعیــت بدینگونــه شــده کــه  0.152درصــد جمعیــت کشــور ( 12.131.792نفــر) در نیمــۀ شــرقی و
 0.848درصــد جمعیــت ( 67.520.925نفــر) در نیمــۀ غربــی ســکونت داشــتهاند .طبــق آمــار فــوق ،کشــور
درگیــر توزیــع نامتقــارن جمعیــت اســت و جهتگیــری بــرای رفــع ایــن چالــش هنــوز مشــاهده نمیگــردد.

شکل  .5تراکم جمعیت ایران در سال 1395

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

(منبع :مرکز آمار ایران)

سیاســت کلــی دهــم :حفــظ و جــذب جمعیــت در روســتاها و مناطــق مــرزی و کمتراکــم و ایجــاد
مراکــز جدیــد جمعیتــی بهويــژه در جزایــر و ســواحل خلیجفــارس و دریــای عمــان از طریــق توســعۀ
شــبکههای زیربنایــی ،حمایــت و تشــویق ســرمایهگذاری و ایجــاد فضــای کس ـبوکار بــا درآمــد کافــی
شاخصهای کلیدی خروجیمحور پایش سیاستهای دهم از این قرار است:
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جدول  .10محورهای فرعی مؤثر بر سنجش سیاست دهم
شاخص

اوزان محورها

نوع تأثیر

نام محور فرعی

1

0.5

مثبت

تراز مهاجرتی جمعیت روستایی

2

0.5

مثبت

سهم جمعیت مناطق نُهگانۀ آمایش سرزمین از کل جمعیت

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

شــاخص اول ،تــراز مهاجرتــی جمعیــت روســتایی :طبــق گــزارش مرکــز آمــار کشــور ،ســهم جمعیت
روســتایی از کل جمعیــت کشــور در ســال  1390معــادل  28.5درصــد بــوده و در ســال  1393بــه
 26.6درصــد کاهــش یافتــه اســت .در ســالهای پــس از ابــاغ سیاس ـتهای کلــی جمعیــت (1394
تــا  )1398بهترتیــب بــه  26.3درصــد 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 نُهگانــۀ آمایش ســرزمین از کل جمعیــت :در ســال  1395جمعیت
و ســهم مناطــق نُهگانــه بـ ه ایــن ترتیــب بــوده اســت :منطقــۀ یــک  10.39( 8.385.457درصــد) ،منطقــۀ دو
 12.45( 10.048.302درصــد) ،منطقــۀ ســه  8.4( 6.783.083درصــد) ،منطقــۀ چهــار 13.36( 10.779.122
درصــد) ،منطقــۀ پنــج  8.3( 6.727.726درصــد) ،منطقــۀ شــش  21.4( 17.272.320درصــد) ،منطقــۀ هفت
 4.7( 3.760.697درصــد) ،منطقــۀ هشــت  10.9( 8.854.680درصــد) و منطقــۀ نُــه  10( 8.066.491درصــد)
شــده اســت .درضمــن بــا مقایســۀ مقطــع  1395بــا  1390تغییــر رونــد و جهتگیــری مشــاهده نمیشــود
و منطقــۀ شــش باالتریــن ( 21.4درصــد در ســال  )1395و منطقــۀ هفــت پایینتریــن ســهم جمعیــت (4.7
درصــد در ســال  )1395را در بیــن مناطــق نُهگانــه بــه خــود اختصــاص دادهانــد.
سیاســت کلــی یازدهــم :مدیریــت مهاجــرت بــه داخــل و خــارج هماهنــگ بــا سیاس ـتهای
کلــی جمعیــت بــا تدویــن و اجــرای ســازوکارهای مناســب
شاخصهای کلیدی خروجیمحور پایش سیاستهای یازدهم عبارتاند از:
جدول  .11محورهای فرعی مؤثر بر سنجش سیاست یازدهم
شاخص

اوزان محورها

نوع تأثیر

نام محور فرعی

1

0.3

مثبت

میزان مهاجرت سالیانه به داخل کشور

2

0.3

منفی

میزان مهاجرت سالیانه به خارج کشور

0.3

منفی

تراز مهاجرتی

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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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  1385تا  1390معادل  102519نفر و در دورۀ  1390تا
 1395معادل  110829نفر بوده است.
نمــودار زیــر میــزان مهاجــرت بــه داخــل کشــور را در دورههــای دهســاله ،بیــن ســالهای  1355تــا
 ،1385و دورۀ پنجســاله ،بیــن ســالهای  1385تــا  ،1390نشــان میدهــد .همانطــور کــه مشــاهده
میشــود ،میــزان ورود مهاجــران در ایــن دوره بهطــور کلــی کاهــش یافتــه اســت.

شکل  .6میزان مهاجرت به داخل کشور

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

(منبع :مرکز آمار ایران)1396 ،

شــاخص دوم ،میــزان مهاجــرت ســالیانه بــه خــارج کشــور :طبــق اعــام نظــر وزارت کشــور ،از میزان
مهاجــرت بــه خــارج از کشــور در منابــع رســمی آمــاری کشــور آمــاری ثبــت نمیگــردد؛ لــذا بایــد
بــرای ایــن نقصــان چــارهای اندیشــیده شــود.
شــاخص ســوم ،تــراز مهاجرتــی :طبــق گــزارش وزارت کشــور ،بــه اســتناد آمارهــای بانــک جهانــی،
خالــص مهاجــرت بــه داخــل کشــور در ســال  2012م ،1391 /معــادل  -502345نفــر بــوده و در
ســال  2017م -274998 ،1396 /نفــر اعــام شــده اســت .علیرغــم کاهــش تــراز مهاجرتــی کشــور
در مقایســه بــا دو مقطــع ذکرشــده ،منفــی بــودن تــراز مهاجرتــی خــود گویــای ایــن اســت کــه بایــد
اقداماتــی بهمنظــور کنتــرل مهاجــرت بــه خــارج از کشــور صــورت گیــرد.
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شــایان ذکــر اســت بــرای سیاســتهای  12تــا  14آمــار و اطالعــات رســمی بهصــورت ســری
زمانــی طــی دورۀ  1393تــا  1398وجــود نداشــت و امــکان ارزیابــی مقــدور نبــود.

 .5ساخت شاخص ترکیبی و تحلیل نتایج

برای ساخت شاخص ترکیبی جمعیت و سنجش وضعیت اجرا و تحقق اهداف آن گامهای زیر طی شد:

در گام اول ،بــا توجــه بــه اهــداف کالن سیاســتهای کلــی جمعیــت ،نظرســنجی از صاحبنظــران
جمعیتشناســی و اقتصــادی و نیــز ادبیــات نظــری و مطالعــات تجربــی ،محورهــای فرعــی (شــاخصهای
پایــش خروجیمحــور) تعییــن شــد .شــایان ذکــر اســت بــرای نظرســنجی درخصــوص انتخــاب محورهــا،
پرسـشنامهای طراحــی و نظــر  30صاحبنظــر مســائل جمعیتشناســی و اقتصــادی اخــذ شــد .اهمیــت
محورهــا بــا مقیــاس طیــف لیکــرت (از خیلــی زیــاد = امتیــاز  5تــا خیلــی کــم = امتیــاز  )1از دیــد هــر
صاحبنظــر مشــخص گردیــد .ســپس روایــی و پایایــی پرسـشنامه بــا محاســبۀ ضریــب آلفــای کرونبــاخ
آزمــون گردیــد .ضریــب اعتبــار  0.94نشــانگر همســانی و ثبــات درونــی پرس ـشنامه و ســؤاالت بــود.
درنتیجــه  70محــور فرعــی (شــاخص کلیــدی خروجیمحــور) ذیــل ایــن  11سیاســت انتخــاب شــد.
گام دوم همجهــت کــردن متغیرهــا ــــ محورهــای فرعــی ــــ بــود .متغیرهایــی کــه بــا اهــداف
سیاســتهای جمعیــت رابطــۀ منفــی داشــتند ،بــراي همجهــت شــدن عکــس شــدند.
گام ســوم تعییــن اوزان محورهــای فرعــی بــود .بهمنظــور تجمیع محورهــای فرعی و محاســبۀ محورهای
اصلــی الزم بــود اوزان مؤلفههــای فرعــی ذیــل هــر محــور اصلــی تعییــن گــردد .بــرای ایــن منظــور از روش
تحلیل سلســلهمراتبی ( )AHPاســتفاده شــد (قدســیپور)1381 ،؛ بدیــن صــورت کــه ابتــدا براســاس
نظرســنجی از صاحبنظــران و طبــق جــدول زیــر ،محورهــای فرعــی بهشــکل زوجــی و دوب ـهدو بــا هــم
مقایســه و طبــق مقیــاس پنجتایــی امتیازبنــدی شــد .مقایســههای زوجــی در یــک ماتریــس  n*nثبــت
گردیــد و ســپس بــرای محاســبۀ ضریــب اهمیــت محورهــای فرعــی ،ابتــدا میانگیــن هندســی ســطرهای
ماتریــس بهدســت آمــد و درنهایــت نرمــال شــد تــا وزنهــای نرمالشــده حاصــل گــردد.
امتیاز

تعریف

میزان اهمیت در تحقق هدف

1

اهمیت مساوی

اهمیت دو محور فرعی مساوی است.

2

اهمیت اندکی بیشتر

اهمیت محور فرعی  iاندکی بیش از  jاست.

3

اهمیت بیشتر

اهمیت محور فرعی  iبیشتر از  jاست.

4

اهمیت خیلی بیشتر

اهمیت محور فرعی  iخیلی بیشتر از  jاست.

5

اهمیت مطلق

اهمیت خیلی بیشتر  iنسبت به  jبطور قطعی ،به اثبات رسیده است.

(منبع :قدسیپور)1831 ،

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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گام چهــارم نرمالســازي متغیرهــا بــود .تمامــی متغیرهــا طــی فراینــد نرمالســازي بــا روش زیــر
بــه مجموعــۀ جدیــدي تبدیــل میشــوند کــه در آن ،همــۀ مقادیــر بیــن صفــر و یــک قــرار دارنــد .در ایــن
حالــت میتــوان مقادیــر تمامــی متغیرهــا را بــا هــم مقایســه کــرد.

گام پنجم محاسبۀ میانگین حسابی وزنی محورهای فرعی برای بهدست آوردن محورهای اصلی و
سپس میانگینگیری حسابی  11سیاست (محور اصلی) برای محاسبۀ شاخص ترکیبی کل طی دورۀ
 1390تا  1398بود .نتایج نهایی در جدول زیر آمده است.
جــدول  .12شــاخص ترکیبــی بــه تفکیــک  11سیاســت جمعیــت و شــاخص کل ترکیبــی ســنجش
سیاســتهای کلــی جمعیــت طــی دورۀ  1390تــا 1398
شاخصها و دورۀ زمانی

1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390

1398 1397

سیاست اول

0.62

0.64

0.67

0.69

0.71

0.72

0.7

0.67

0.66

سیاست دوم

0.72

0.7

0.67

0.65

0.61

0.61

0.6

0.57

0.54

سیاست سوم

0.38

0.39

0.39

0.39

0.395

0.4

0.41

0.405

41.0

سیاست چهارم

0.46

0.47

0.48

0.49

0.48

0.49

0.49

0.5

0.51

سیاست پنجم

0.54

0.51

0.5

0.49

0.46

0.43

0.41

0.39

38.0

سیاست ششم

0.71

0.7

0.73

0.72

0.71

0.69

0.71

0.72

0.71

سیاست هفتم

0.77

0.77

0.76

0.74

0.75

0.72

0.7

0.68

سیاست هشتم

0.65

0.63

0.62

0.63

0.58

0.58

0.59

0.58

0.57

سیاست نهم

0.6

0.57

0.56

0.5

0.52

0.51

0.47

0.46

0.45

سیاست دهم

0.61

0.6

0.6

0.56

0.53

0.55

0.49

0.46

0.44

سیاست یازدهم

0.41

0.42

0.44

0.43

0.42

0.41

0.42

0.41

0.41

شاخص ترکیبی کل سنجش
سیاستهای جمعیت

0.588

0.582

0.584

0.572

0.56

0.555

0.545

0.531

0.523

(منبع :محاسبات تحقیق)
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برمبنای ارقام محاسبهشده و یافتههای تحقیق در جدول  12باید گفت:
 .1رونــد شــاخص ترکیبــی بــرای سیاســتهای دوم ،پنجــم و هفتــم تــا دهــم کاهنــده بــوده و
حکایــت از عــدم تحقــق اهــداف سیاســتهای مزبــور دارد.
 .2رونــد شــاخص ترکیبــی بــرای سیاســتهای ســوم و چهــارم افزایشــی و حاکــی از اثربخشــی
اقدامــات درجهــت تحقــق اهــداف کالن ایــن سیاستهاســت.
 .3روند شاخص ترکیبی برای سیاستهای اول ،ششم و یازدهم نوسانی و بدون تغییرات ملموس است.
 .4درمجمــوع شــاخص ترکیبــی کل ســنجش وضعیــت اجــرای سیاســتهای کلــی جمعیــت
کاهنــده و بیانگــر عــدم تحقــق اهــداف سیاســتهای کلــی جمعیــت اســت.

 .6نتیجهگیری

تحلیــل رونــد و اهــداف سیاســتهای جمعیتــی در کشــور حکایــت از آن دارد کــه در دهــۀ  ،60کشــور
شــاهد نــرخ رشــد و نــرخ بــاروری کل چشــمگیری بــوده؛ بهطــوری کــه نــرخ بــاروری کل کشــور
در ســال  1365معــادل  7.1و نــرخ رشــد جمعیــت معــادل  3.9درصــد بــوده اســت .بــا ایــن حــال،
سرشــماری در دهههــای بعــدی رونــدی کاهنــده و نگرانکننــده را نشــان میدهــد؛ بهگونــهای کــه
نــرخ بــاروری کل کشــور بــه  2.96در ســال  1.9 ،1375در ســال  1385و  1.87در ســال  1390کاهــش
یافتــه و در ســال ابــاغ سیاســتهای کلــی جمعیــت (ســال  )1393نــرخ بــاروری کل  2.03بــوده و در
ســالهای پــس از ابــاغ سیاســتهای کلــی جمعیــت ( 1394تــا  )1398بهترتیــب بــه ،2.11 ،2.09
 2 ،2.1و در ســال  1398بــه  1.8تنــزل یافتــه اســت .نــرخ رشــد جمعیــت نیــز در ســال  1375معــادل
 1.9درصــد ،در ســال  1385معــادل  1.6درصــد ،در ســال  1390معــادل  1.3درصــد و در ســال
 1395معــادل  1.24درصــد بــوده کــه نشــان از رونــدی کاهنــده در نــرخ رشــد جمعیــت دارد .ایــن
افــت شــاخصهای جمعیــت بســیار نگرانکننــده و هشــداری جــدی بــرای ســالهای آینــده اســت.
در ایــن راســتا و بــرای مقابلــه بــا چالــش جمعیــت ،سیاس ـتهای کلــی جمعیــت در اردیبهشــت 1393
بهعنــوان یکــی از مهمتریــن سیاســتهای کلــی نظــام در قالــب  14بنــد از ســوی رهبــر انقــاب ابــاغ گردیــد.
در ایــن سیاســتهای کلــی ،از یــک ســو بــر پویایــی ،بالندگــی و جوانــی جمعیــت کنونــی کشــور بهعنــوان
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 ســالهای گذشــته تأکیــد شــده اســت.
هــدف مقالــۀ حاضــر ارزیابــی وضعیــت اجــرای سیاسـتهای کلــی جمعیت براســاس ســاخت شــاخص
ترکیبــی بــود .لــذا از روششناســی ســاخت شــاخصهای ترکیبــی بهــره گرفتــه و رونــد اجــرای سیاســت
مزبــور طــی دورۀ  1390تــا  1398ســنجش شــد .برمبنــای ارقــام محاسبهشــده و یافتههــای تحقیــق:
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فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

 .1رونــد شــاخص ترکیبــی بــرای سیاســتهای دوم ،پنجــم و هفتــم تــا دهــم کاهنــده بــوده و
حکایــت از عــدم تحقــق اهــداف سیاســتهای مزبــور دارد.
 .2رونــد شــاخص ترکیبــی بــرای سیاســتهای ســوم و چهــارم افزایشــی و حاکــی از اثربخشــی
اقدامــات درجهــت تحقــق اهــداف کالن ایــن سیاستهاســت.
 .3روند شاخص ترکیبی برای سیاستهای اول ،ششم و یازدهم نوسانی و بدون تغییرات ملموس است.
 .4درمجمــوع شــاخص ترکیبــی کل ســنجش وضعیــت اجــرای سیاســتهای کلــی جمعیــت
کاهنــده و بیانگــر عــدم تحقــق اهــداف سیاســتهای کلــی جمعیــت اســت.
نظــر بــه اینکــه اهــداف کالن بســیاری از سیاس ـتهای کلــی جمعیــت یــا محقــق نشــده یــا بــدون
تغییــر قابــل قبــول طــی دورۀ زمانــی مزبــور مانــده ،ضــرورت دارد برنامهریــزی و اقدامــات عاجــل درجهــت
تحقــق اهــداف سیاسـتهای یاشــده صــورت پذیــرد .تقویــت نظــام فرهنگــی و گفتمانســازی در راســتای
سیاســتهای جمعیــت و خانــواده بــا رویکــرد جوانســازی جمعیــت ،اصــاح سیاســتهای حاکــم بــر
تولیــد فیلــم ،انیمیشــن و بازیهــای رایانـهای درجهــت تشــویق فرزنــدآوری و اســتحکام خانوادههــا و تبیین
خطــرات و آگاهســازی عمومــی از تبعــات منفــی مؤلفههــای تفــرد ،تنهایــی ،تکفرزنــدی ،زندگیهــای
مجــازی ،طــاق و اعتیــاد ،افزایــش نقــش رســانه در مقابلــۀ جــدی بــا جریان فرهنگــی که درجهــت تضعیف
ارزشهــای خانــواده و فرزنــدآوری و تحمیــل آســیبهای جــدی ،پنهــان و عمیــق بــه فرهنگ جامعه اســت،
در کنــار افزایــش و تخصیــص تســهیالت و اعتبــارات و منابــع مالــی الزم بــرای حمایــت از فرزنــدآوری و
ازدواج جوانــان میتوانــد در تســریع تحقــق اهــداف ایــن سیاس ـتها اثرگــذار باشــد.
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