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 « 31»های اجرا و ارزیابی ماده شاخص

 «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»قانون 
 

 1401تابستان 



 در حوزه خانواده «فرهنگ»ضرورت مقوله  -1

ها به ازدواج و تشکیل خانواده با روند کاهشی همراه تمایل جوانهای اخیر دهند در سالی ملی نشان میهانتایج پیمایش

دو دلیل را به عنوان « تربیت فرزند مسئولیت»و « نگرانی از آینده فرزند» در موضوع فرزندآوری نیز، ایرانیانو  1بوده

در دو موضوع ازدواج و فرزندآوری حاکی از پررنگ بودن و  کنکاش 2اند.ذکر کردهاز داشتن فرزند  انصراف خودنخست 

مردم به تشکیل خانواده و داشتن فرزند است. در موضوعات مشابه همچون سقط جنین نیز، نوع  3اهمیت شیوه نگرش

هزار سقط غیرقانونی در کشور انجام  300 بیش ازطبق اعالم رسمی وزارت بهداشت، ساالنه کننده است. نگرش تعیین

نوع نگرش که سازنده این پدیده نامطلوب اجتماعی حائز اهمیت است. تعداد که شیوه نگرش مردم در فزونی  4شودمی

بنابراین تغییر در این مؤلفه  های وضعیت ازدواج، فرزندآوری، سقط جنین و... است.کنندههاست، از تعیینباور و رفتار انسان

نگرش ذیل مقوله فرهنگ موضوع گفتنی است  ا در پی خواهد داشت.حیاتی، تغییر در وضعیت موضوعات مورد نظر ر

آن،  هایاست که تالش برای بهتر کردن سنجههایی یابد و از این طریق مقوله فرهنگ جزء آن دسته حوزهاهمیت می

 های موضوعاتی همچون ازدواج، فرزندآوری، تحکیم خانواده، سقط جنین و... را بهبود خواهد بخشید.شاخص

  «مایت از خانواده و جوانی جمعیتح»قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و  -2

های ایرانی های مربوط به مقوله فرزندآوری خانوادهبا هدف بهبود شاخص« حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»قانون 

 برای ،یاد شدههای در ارتقاء شاخص «فرهنگ» کنندگیاز تعیین گذار با آگاهی درستسیاستتصویب شده و در این راه، 

هایی تعیین کرده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز به عنوان متولی اصلی نهادهای فرهنگی متعدد کشور نقش

اید عنوان کرد که باست. این قانون مکلف به انجام وظایفی شده « 31»و « 28»مقوله فرهنگ در کشور، ذیل دو ماده 

قرار است، وظیفه و رپیش گزارش  درنون، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی عضو ستاد ملی جمعیت است. قا« 1»مطابق ماده 

مذکور، پیشنهادهایی به آن  مورد بررسی قرار گیرد و با هدف اجرای بهینه قانونقانون یاد شده « 31»این نهاد ذیل ماده 

  ارائه شوند. وزارت ذیل این ماده قانونی

 

 

 

 

                                                           
 «خانواده لیجوانان نسبت به ازدواج و تشکنگرش »، پیمایش ملی 1398. (ایسپا) دانشجویان ایران مرکز افکارسنجی  1
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3 Attitude 
 2511544؛ کدخبر: «!شودیانجام م رانیدر ا یرقانونیغ نیهزار سقط جن300وزارت بهداشت: ساالنه »، 1400خرداد  8خبرگزاری تسنیم.  4



 « حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»قانون « 31»مؤثر ماده  یابیاجرا و ارز یها براشاخص -3

هایی ء آن دستگاهجز، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»قانون « 31»ماده مطابق 

  ؛تا مکلف استاست که 

 یهاگروه لیباز ق هاییرا به مجموعه یفرهنگ یهامردم نهاد و تشکل هایاز سازمان یتیاز بودجه حما%   30 حداقل»

ازدواج  لینهاد که در جهت کاهش سن ازدواج، تسهمردم یهامساجد و سازمان یفرهنگ هایکانون ،یو جهاد یفرهنگ

   «د.اختصاص ده شده، لیتشک ینید کردیو استحکام خانواده با رو یبه فرزندآور قیجوانان، تشو

 دارد که پی در پیگام مهم ، نیاز به انجام چند فوق اجرای مطلوب ماده قانونی ا هدفبوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 عبارتند از؛

الزمه اجرای مناسب این سیاست  ،توسط وزارت« 31»رسانی موضوع ماده اطالع مؤثر؛رسانی اطالع -1

 خواهد بود.

های مردمی وزارت باید بتواند از میان گروه ؛«31»ماده اجرای برای شایسته  های مردمی  شناسایی گروه -2

 ها را انتخاب کند.ترینداوطلب، شایسته

، برنامه «31»برای اجرای ماده  موظفندهای مردمی داوطلب گروه مؤثر؛ های پیشنهادیتشخیص برنامه -3

 بخش را داشته باشد.قدرت تشخیص برنامه مناسب و اثر باید پیشنهادی ارائه دهند و وزارت

ها را داشته گروهعملکرد وزارت باید در طول اجرای سیاست، نظارت مستمر بر  ؛اجرای صحیح سیاست -4

 باشد.

مثبت در جهت تغییرات ملموس ایجاد باید منتج به مراحل یاد شده  متما ؛ارزیابی اثر بخشی سیاست -5

 د.نشوداوطلب گروه مردم نهاد  هدفدر محدوده « 31»تحقق اهداف موضوع ماده 

وجود ، نیاز به قانون جوانی جمعیت« 31»تحقق هر کدام از مراحل فوق و در نهایت اجرای واقعی ماده به منظور 

ها، گامهای یاد شده را به با استفاده از آن شاخص بتواندوزارت فرهنگ به عنوان مجری سیاست، هایی است که شاخص

انجام هر کدام از گامها به همراه الزم برای  بازه زمانیبه تفکیک هر گام و  هاشاخصنظور، درستی بردارد. به همین م

 در جدول ذیل آمده است؛ توضیحات کاربردی

 بازه زمانی هاشاخص عنوان اقدام مرحله

 مناسب

 توضیحات

 
 
 
 

 
 
 
 

واحد مصاحبه با  الف
 صدا و سیماخبر 

 
 
 
 

یا معاون فرهنگ مصاحبه وزیر  2 حداقل انجام -
 با هدفسیما  و مربوطه با واحد خبر صدا

قانون جوانی « 31»رسانی موضوع ماده اطالع
داوطلب و اعالم نهاد های مردمگروهجمعیت به 



 
 
 
1 

 
رسانی مؤثر اطالع

« 31» موضوع ماده
های به گروه

 نهاد داوطلبمردم

 
 
 
 
 
 
 روز 15

آمادگی جدی وزارت فرهنگ برای حمایت از 
 نهاد ذیل موضوع ماده مذکورمردمهای گروه

مصاحبه با  ب
 هایخبرگزاری

 پربازدید مرجع

توسط عوامل مرتبط مصاحبه  3انجام حداقل  -
هایی همچون فارس، خبرگزاریوزارت فرهنگ با 

« 31»رسانی موضوع ماده اطالع با هدفایسنا  و ایرنا
داوطلب نهاد های مردمگروهقانون جوانی جمعیت به 

اعالم آمادگی جدی وزارت فرهنگ برای حمایت و 
 نهاد ذیل موضوع ماده مذکورهای مردماز گروه

انتشار خبر در  ج
های خبری کانال

 پربازدید

موضوع ماده رسانی حاوی اطالعپیام  5انتشار حداقل 
های خبری در کانالقانون جوانی جمعیت « 31»

 های مردم نهادپربازدید به گروهمتعدد 
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 یهاگروهشناسایی 

شایسته نهاد مردم
« 31»اجرای ماده 

قانون جوانی 
 جمعیت

 مدارک ثبتی الف
گروه مردم  معتبر

 نهاد داوطلب

 
 
 
 
 
 روز 30

عوامل وزارت فرهنگ، مدارک ثبتی و معتبر گروه  -
 نهاد داوطلب را بررسی و تأیید کنند.مردم

سوابق مرتبط  ب
 مردم نهاد گروه

با داوطلب 
موضوعات ماده 

«31» 

 

گروه  نامهیمعرف ج
مردم نهاد 

 داوطلب

از سوی معتمدین  نامه(نامه )تأییدیهمعرفیارائه  -
محل همچون امام جماعت مسجد محل و امام 

توسط جمعه محل به عوامل وزارت فرهنگ 
های مردم نهاد داوطلبی که سوابق اجرائی گروه

  .ندارندرا « 31»مرتبط با موضوع ماده 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 برنامه یسازگار الف
 پیشنهادی های 

قانون  اهداف با
 تیجمع یجوان

 
 
 
 
 
 
 

های داوطلب های پیشنهادی توسط گروهبرنامه -
 نباید با اهداف کلی قانون جوانی جمعیت مغایر باشند.

 استواری بر رفع ب
 موانع محلی

 یمبتن دیبا ی داوطلبنهادها یشنهادیپ هایبرنامه -
 یداریو پا یبر شناخت موانع مهم ازدواج، فرزندآور
 خانواده محدوده استقرار آن نهاد باشد.
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 صیتشخ
های برنامه

 پیشنهادی مؤثر

 تأکید بر ج
 ریهای غشیوه
مندرج در  میمستق

 رایببرنامه 
تحقق اهداف 
 موضوعات ماده

«31» 

 
 ماه 3

رسانه و ابزار  یرشد و گسترش فضا لیبه دل -
همچون  یارتباطات، مردم اطالع دارند که موضوعات

مردم  یدغدغه حکومت است و از طرف یفرزندآور
گره  یرا به مسائل مال یموانع ازدواج و فرزندآور

موارد مرتفع نشود، سخن از  نیو معتقدند تا ا زنندیم
. ستین حیحمطلوب ص یازدواج به هنگام و فرزندآور

 میارشادگونه مستق استیس رسدیر مبه نظ نیبنابرا
به  تواندیمردم نباشد، م یهاکه ناظر بر رفع دغدغه

 ادشدهیمردم در موضوعات  شیاز پ شیمقاومت ب
 هیمناسب آن است که پا وهیشود. لذا ش یمنته
 میمستق ریغ یهاوهیبر ش یشنهادیپ یهابرنامه

مسائل مردم باشد؛  یقعاستوار شود و ناظر بر حل وا
با  ییایمحدوده جغراف کیمعنا که اگر  نیبه ا

 نیانگیم شیها و افزامشکالت کاهش تعداد ازدواج
سن ازدواج مواجه است، گروه مردم نهاد به صورت 

حوزه  نیریو با استفاده از روابط خود با خ یواقع
الحسنه وام قرض یهاصندوق یاندازازدواج، راه
رفع موانع  یتالش خود برا و...  یازدواج محل

بودن  یازدواج را انجام دهد. متک انیمتقاض
 تواندینم یصرفاً لسان بیبر ترغ یمحل یهابرنامه

 شده را مرتفع سازد. ادیمشکالت 
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 حداکثری اجرای
قانون « 31» ماده

 جوانی جمعیت
 

حمایت مالی  الف
 مناسب

 
 

 
 
 
 
 

 سال 3

های به گروه های مالی% از حمایت 20پرداخت  -
 مردمی قبل از شروع اجرای سیاست

های های مالی به گروه% از حمایت 80پرداخت  -
مردمی بعد از اطمینان از اجرای مطلوب سیاست طی 

 مراحل مختلف و به فراخور برنامه

مدیریت بهینه  ب
 «31»اجرای ماده 

ارائه گزارشات مکتوب از روند اجرای سیاست،  -
مردمی به عوامل وزارت فرهنگ هر های توسط گروه

 ماه یک بار 3
نظارت میدانی عوامل وزارت فرهنگ از محدوده  -

اجرای سیاست و راستی آزمایی گزارشات دریافتی از 
 ماه یک بار 3های مردمی مجری سیاست، هر گروه

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 اخصش سهیمقا الف
قبل  یتیجمع یها

 یو بعد از اجرا
سیاست در محل 

 مورد نظر

 
 
 

 سال 3

های جمعیتی محدوده بررسی و مقایسه شاخص -
، همچون؛ تعداد داوطلب استقرار نهاد مردمی

ها، میانگین سن ازدواج آن منطقه، تعداد ازدواج
فرزندان به دنیا آمده، تعداد طالق و... قبل و بعد از 

 اجرای برنامه
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ی اثربخشارزیابی 
قانون « 31»ماده 

 جوانی جمعیت

مقایسه وضعیت  ب
تمایل و نگرش 
مردم، قبل و بعد 
از اجرای سیاست 
 در محل مورد نظر

مایل تمواردی همچون  و مقایسه وضعیت بررسی -
 تمایل به داشتن فرزند و... قبل و بعد از، به ازدواج

 اجرای سیاست
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