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  ايران در جواني جمعيت 

  1دكتر ايرج ساعي ارسي

  :چكيده
سـني كمتـر از   هاي  عني جمعيتي كه در گروهي باشد، ها مي يكي از مشخصات بارز جوامع جهان سوم، جواني جمعيت آن

. ي اجتماعي در برابر جوامع جهان سوم قرار دارد ك پرسمان پيچيدهي انجواني جمعيت خود به عنو. ساله قرار دارد 15
كند و هم در دراز مدت و آينده بسـياري از   اين پيچيدگي هم به طور عيني در حال حاضر در ابعاد مختلف نمود پيدا مي

  . نمايد ا شكست مواجه ميي ها را با ضعف برنامه
ك كشـور  يـ  هـا در ارتبـاط اسـت بـه ايـن معنـا كـه هـر چـه          افتگي آنيـ  ي توسـعه  تركيب سني جمعيت كشورها با درجه

پايه . شود شود و به جمعيت دو گروه ديگر افزوده مي سال آن كاسته مي 15افته تر باشد از درصد جمعيت زير ي توسعه
ت   40به نظر وي حداقل . يشه ورتهايم جمعيت شناس و جامعه شناس هلندي استاند گذار اين كشـورهاي  درصد جمعيـ

  . ا آزمون ورتهايم به وجود آمدي درصد 40سال قرار دارند و بدين سان آزمون  15توسعه نيافته در سنين كمتر از 
محاســبات براســاس . بــراي تشــخيص جــواني جمعيــت ايــران از دو شــاخص ورتهــايم و ورنــه اســتفاده شــده اســت 

  . است بوده 1370و آمارگيري جاري جمعيت سال  1335 -85هاي  سرشماري
 1355-65ي  شدت جواني جمعيت در دوره. به طرف جوان شدن حركت كرده است 1335 -45ي  جمعيت ايران در دوره

به  1365 -75ي  سرانجام در دوره. ساخت جوان معقولي به خود گرفته بود 1345 -55ي  و در دوره. بيشتر شده است
  . كاهش شدت جواني جمعيت بيشتر شده است 1375 -85ه تدريج از شدت جواني جمعيت كاسته شده است و در دور

اجتمـاعي و  هـاي   هـا و مشـكالت مختلفـي را از نقطـه نظـر برنامـه ريـزي        ا سالخوردگي جمعيت پرسماني اصوالً جواني
ك كشـور جهـان   يـ  درصد جمعيت جـوان در  50حدود . آورد مملكتي به وجود ميهاي  اقتصادي و بويژه سرمايه گذاري

جـوان مـرگ و ميـر كودكـان     هاي  در جمعيت. توليد و افزايش آن نقشي ندارند و صرفاً مصرف كننده هستندسومي در 
عظيمـي در جهـت ارائـه خـدمات     هـاي   ساخت سني جوان سرمايه گـذاري . بسيار باال و اميد زندگي به شدت پايين است

  . دها نياز دار ساله) 0-14(بهداشتي، آموزشي، رفاهي و مسكن براي جمعيت 

  : هاي كليدي واژه
  . اجتماعي، تركيب سني، آزمون ورتهايم، آزمون ورنه، سالخوردگي جمعيت -جواني جمعيت، پرسمان اقتصادي

    

                                                 
  ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر استاديار جامعه شناسي، گروه علوم اجتماعي، دانشكدة علوم انساني 1

E- mail: saiearasi@gmail.com/saiearasi@iau-abhar.ac.ir 
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  :مقدمه
عني جمعيتي كه ي باشد، ها مي يكي از مشخصات بارز جوامع جهان سوم، جواني جمعيت آن

قبيل جوامع، ايـن نسـبت در مـواردي    در اين . ساله قرار دارد 15سني كمتر از هاي  در گروه
ت   درصد از كل جمعيت بالغ مي 50حتي به  در . سـاله اسـت   0-14گردد، و نيمي از جمعيـ

 20هـا ايـن شـاخص حـدود      مقابل چنين پديده اي، جوامع صنعتي وجود دارنـد كـه در آن  
تر سني كمهاي  ك پنجم از جمعيت در گروهي عني چيزي نزديك بهي درصد اعالم شده است،

ك پرسمان پيچيده اجتمـاعي در برابـر   ي جواني جمعيت خود به عنوان. ساله قرار دارد 15از 
اين پيچيدگي هم به طور عيني در حال حاضر در ابعاد مختلف . جوامع جهان سوم قرار دارد

ا شكست مواجه ي ها را با ضعف كند و هم در دراز مدت و آينده بسياري از برنامه نمود پيدا مي
  . ايدنم مي

سازمان ملل متحد و به دنبال تجارب به دست آمده در كشورهايي كه هاي  براساس توصيه
 -ي اقتصادي ، و همچنين به بسياري از اهداف توسعهاند تحول جمعيتي را پشت سر گذاشته

هـاي   بايسـت آن چنـان سياسـت    ، كشورهاي جهان سوم نيز مـي اند اجتماعي خود نائل آمده
اين جوامع جهـان  . تا بتوانند درصد جواني جمعيت خود را پايين آورند عملي را پيش گيرند

جمعيتي خاصي را اتخاذ نمايند تا بتوانند نسبت جمعيت سـالمند خـود را   هاي  بايد سياست
سـاله و بـاالتر در جوامـع     65عني ي قابل ذكر است كه نسبت جمعيت سالمند. افزايش دهند

د شده است، در حالي كه اين نسبت در جوامع صنعتي درصد برآور 4الي  3جهان سوم بين 
  ) 147: 1375شيخي، . (باشد درصد مي 17تا  13بين 

به عبارت ديگـر،  . سال بايد كمتر شود 15براي سالمند كردن جمعيت، نسبت جمعيت زير 
ت منجـر       ت جوان در نهايت به افـزايش نسـبت سـالمندي جمعيـپايين آوردن نسبت جمعي

اجتماعي و عدالت اجتماعي تا حد زيادي در گـرو   تأمينبر اين، دستيابي به  عالوه. گردد مي
بسـياري از  . باشد مختلف سني جمعيت ميهاي  بهبود موقعيت جمعيتي و متناسب در گروه

ت تعيـين    تواند در مقولـه  و نظاير آن مياي  بهداشتي، تبليغي، مشاورههاي  سياست ي جمعيـ
  . كننده باشد

عني هر ي ي سني و نسبت جمعيت سالمند وجود دارد، بين شاخص ميانه ي مستقيمي رابطه
شرايط مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، محيطي  تأثيري سني، تحت  چه شاخص ميانه

سـاير عوامـل   . يابد باالتر باشد، به همان نسبت تعداد سالمندان نيز در جامعه افزايش مي.. .و
  . دارند تأثيرلمند شدن جمعيت نظير مرگ و مير و مهاجرت نيز بر سا
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ي  در ايــن مقالــه هــدف بررســي و شــناخت پرســمان جــواني جمعيــت ايــران و محاســبه 
پس از طرح پرسـمان و  . آن و تحليل پيامدهاي آن در جمعيت ايران بوده استهاي  شاخص

جـواني  هـاي   سـپس شـاخص  . طراحي اهداف ابتدا به تركيب سني جمعيت اشاره كرده ايـم 
هـاي مختلـف ايـران محاسـبه و      ها را در سرشـماري  ا مطرح و آن گاه اين شاخصجمعيت ر

در خاتمـه جمـع   . سرانجام پيامدهاي جواني جمعيت را بحـث نمـوده ايـم   . تحليل كرده ايم
  . منابع آمده استو بندي و نتيجه گيري 

  طرح پرسمان 
  آيا جمعيت ايران ساخت سني جواني دارد؟  .1
 روند تغييرات جواني جمعيت ايران چگونه است؟  .2

 توان جواني جمعيت ايران را تشخيص داد؟  چگونه مي .3
 تشخيص جواني جمعيت كدام است؟ هاي  شاخص .4

 اجتماعي دارد؟  -ك پرسمان جمعيتي چه پيامدهاي اقتصاديي ي جواني جمعيت به مثابه .5

 ي جواني جمعيت ايران چگونه خواهد بود؟  آينده .6

  داف اه
  . بررسي و شناخت تركيب سني جمعيت ايران .1
 .جواني جمعيتهاي  شناخت شاخص .2

 . مختلفهاي  جواني جمعيت ايران در سرشماريهاي  ي شاخص محاسبه .3

 . مختلفهاي  جواني جمعيت ايران در سرشماريهاي  تحليل شاخص .4
 . تحليل پيامدهاي جواني جمعيت ايران .5

  تركيب سني جمعيت 
ي پراكندگي جمعيت بـر حسـب    جمعيت، نحوه (Age structure)يب سني منظور ار ترك

مختلف نبايد هاي  ا ساخت سني جمعيتي رسد كه تركيب ظاهراً چنين به نظر مي. سن است
شـود كـه جوامـع بـا تعـداد       بر همين مبنـا قضـاوت مـي   . تفاوت چنداني با هم داشته باشند

ت     كساني ني جمعيت مساوي حتماً داراي ساخت سني يز هستند، امـا بررسـي توزيـع جمعيـ
ت  . دهد سني بزرگ خالف اين نكته را نشان ميهاي  ها براساس گروه آن تركيب سني جمعيـ

ك كشـور  يـ  ها در ارتباط است، به اين معنا كه هـر چـه   افتگي آني ي توسعه كشورها با درجه
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ه جمعيت دو گروه شود و ب سال آن كاسته مي 15افته تر باشد از درصد جمعيت زير ي توسعه
  ) 110و  109: 1375تمنا، . (شود ديگر افزوده مي
جامعه شناس و جمعيت شناس هلندي بود  (Wertheim)» ورتهايم«يشه اند پايه گذار اين

ي آن با ساير كشورها به اين نتيجه رسيد كه حداقل  ونزي و مقاسهاند كه با مطالعات خود در
سـال قـرار دارنـد و بدينسـان      15جمعيت كشورهاي توسعه نيافته در سنين كمتـر از  % 40

نماد رياضي اين آزمون به صورت زير نشـان داده  . به وجود آمد) تست ورتهايم% (40آزمون 
  : شود مي

∑ ∑≥
14

0 0
40%

w

PP  
توان گفت اوالً هر كشوري كه داراي چنين تركيب سني باشد جـزو   اين آزمون ميبراساس 

شود و ثانياً ميان ميزان مواليد و درصـد رشـد طبيعـي     كشورهاي توسعه نيافته محسوب مي
. وجـود دارد اي  سـال رابطـه   15جمعيت و مرگ و مير نوزادان و افراد گروه سـني كمتـر از   

  ) 55و  53: 1355بهنام، (
  : شود ها به شرح زير تقسيم بندي مي ساخت سني جمعيت انواع
كشورهايي داراي اين نوع ساخت سني هسـتند كـه براسـاس آزمـون     : ساخت سني جوان .1

ويژگــي اصــلي . ســال باشــند 15هــا كمتــر از  از كــل جمعيــت آن% 40ورتهــايم حــداقل 
ن عمـر متوسـط   باروري باال و پايين بـود هاي  توان داشتن ميزان جوان را ميهاي  جمعيت

سال  65از جمعيت به سنين باالي % 5كه تنها حدود اي  دانست به گونه) اميد به زندگي(
  . رسند مي

معينـي مبنـي بـر كـاهش     هـاي   كشورهايي كه سياسـت : ساخت سني رو به سالخوردگي .2
داراي چنـين سـاخت    انـد  اساسي در راه توسعه برداشـته هاي  و گام اند باروري اتخاذ كرده

بـه دليـل   (سـاله كاسـته شـده     15در اين جا از درصد گروه سني كمتـر از  . ندسني هست
سـالخورده  هـاي   ساله به حد جمعيت 65آن هنوز درصد گروه سني باالي ) كاهش باروري
 . نرسيده است

هـا   افته و صنعتي كه از ديرباز ميزان باروري آني كشورهاي توسعه: ساخت سني سالخورده .3
ساله به باالي  65و درصد افراد  25تا  15ساله بين  15كمتر از كاسته شده و درصد افراد 

  ) 110: 1375: تمنا. (است داراي جمعيت سالخورده هستند 12ها معموالً باالي  آن
  : آيد سني متفاوتي نيز بدست ميهاي  هرم، برحسب سه نوع ساخت سني جمعيت
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پهن تر و ارتفاع كمتر هستند، ي  داراي پايههايي  چنين هرم: جوانهاي  هرم سني جمعيت .1
ها  شود و عمر متوسط نيز در اين نوع جمعيت ها سال به سال بيشتر مي چرا كه مواليد آن

  . شود رو به توسعه نيز گفته ميهاي  ، هرم جمعيتها پايين تر است، به اين هرم
نسـبت  ي هرم  ا پايهي قاعدههايي  در چنين هرم: رو به سالخوردگيهاي  هرم سني جمعيت .2

جوان جمع تر شده وليكن بر تعداد گروه سني سـالخوردگان چنـدان   هاي  به هرم جمعيت
جمعيتي مبتني بر كـاهش  هاي  چنين وضعيتي نشانگر اعمال سياست. افزوده نشده است

ي افزايش  مستمر در زمينههاي  ي فعاليت مواليد است، ولي چون افزايش طول عمر نتيجه
سـال ديـده    65كي در تعداد گروه سني باالي اند لذا تغييرات و رفاه اجتماعي است تأمين

 . گويند رو به نقصان نيز ميهاي  را هرم جمعيتهايي  چنين هرم. شود مي

با توجه به اين كه بخش اعظم جمعيت سـاخت سـني   : سالخوردههاي  هرم سني جمعيت .3
ها نيز كاهش و  آن و باروري اند ساله متراكم شده 64تا  15سالخورده در حد فاصل سنين 

هايي  چنين هرم. گيرند به خود مياي  ها بيشتر شكل استوانه افته است لذا اين هرمي تثبيت
ها معموالً مواليد و مـرگ و   نامند چرا كه در اين جمعيت ثابت نيز ميهاي  را هرم جمعيت

ارد بـه  ي آن حاالت كم و بيش ثـابتي د  كند و افزايش ساالنه مير به شدت كاهش پيدا مي
 ) 120و  119: 1375تمنا، . (كند نمي كه در طول ساليان متمادي تغيير چندانياي  گونه

  جواني جمعيت هاي  شاخص
درصـد و نيـز    40ا شـاخص  يـ  تـوان از شـاخص ورتهـايم    براي تشخيص جواني جمعيت مي

  . شاخص ورنه استفاده كرد

  (Wertheim)شاخص ورتهايم ) 1(
درصـد تعـداد    40ا مسـاوي  ي ها بزرگتر ساله 14جمعيت صفر تا اگر در جمعيتي تعداد كل 

. گـوئيم  باشد، جمعيت آن كشور را جـوان مـي   (w)كل جمعيت صفر تا باالترين گروه سني 
  : نماد رياضي آزمون ورتهايم به صورت زير است

∑∑ >
w

PP
0

14

0
40%  

  (Vernet)شاخص ورنه ) 2(
معيت سرزميني جوان است كه مصـاديق زيـر در   به نظر ورنه جمعيت شناس فرانسوي، ج

  : آن جاري است

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 جواني جمعيت در ايران/  120

 

درصد كل جمعيت را تشكيل بدهـد كـه اگـر ايـن      35سال به پايين آن بيش از  20افراد  .1
ابـد  ي درصـد تقليـل   30ابد باز هم جمعيت جوان است و اگر به ي درصد تقليل 33نسبت تا 

ابـد جمعيـت،   ي درصـد كـاهش   30كند ولي اگر بـه كمتـر از    نمي پيري جمعيت را تهديد
 . جواني خود را از دست داده و رو به پيري است

 60درصد كل جمعيت را تشكيل دهد و اگر اين رقم بـه   65ساله و كمتر حدود  40افراد  .2
 60ابد هنوز خطر پيري براي جامعه وجود ندارد ولـي اگـر بـه پـايين تـر از      ي درصد تقليل

 . كند د ميدرصد برسد خطر پيري جمعيت را تهدي
 . باشد 4/0ساله بايد كمتر از  20ساله به افراد كمتر از  60نسبت افراد بيشتر از  .3

ت تجـاوز    12ساله به باال بر كل جمعيت نبايد از  60نسبت درصد افراد  .4 درصد كل جمعيـ
 ) 94: 1367جوان، . (نمايد

  جواني جمعيت ايران هاي  ي شاخص محاسبه
و آمـارگيري   85تـا   35هـاي   شاخص ورتهايم در سرشماريمحاسبه : شاخص ورتهايم) 1(

  . در زير به تفكيك محاسبه شده است 1370جاري جمعيت در سال 
   1335: جمعيت ايران
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   1355: جمعيت ايران
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   1365: جمعيت ايران
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   1370: جمعيت ايران
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  1375: جمعيت ايران
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   1385: جمعيت ايران
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ايـران را نشـان    1385تـا   1335هاي  ي شاخص ورتهايم در سرشماري جدول زير محاسبه
  . دهد مي
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  ايران  1385تا  1335ي شاخص ورتهايم در سرشماري  محاسبه

∑  سال سرشماري
14

0
P  ∑

w

P
0

  ∑
w

P
0

%40  
جواني 
  جمعيت

1335  7993156  18954704  6/581881  +  
1345  11885420  25785210  1031408  +  
1355  15009363  33708744  6/13483497  +  
1365  22474017  49445010  19778004  +  
1370  24723874  55837163  2/22334865  +  
1375  23725545  60055488  2/24022195  -  
1385  17681629  70495782  8/28198312  -  

  1385تا  1335سرشماري عمومي نفوس و مسكن ايران از : مأخذ
ت را در سرشـماري   و آمـارگيري   65و  55و  45و  35هـاي   شاخص ورتهايم جواني جمعيـ

 صـدق  1385و  1375هـاي   دهـد ولـي در سرشـماري    نشان مي 1370جاري جمعيت سال 
ت از سرشـماري سـال       كند؛ لذا در تحليل نهايي مي نمي توان افزود كه رونـد جـواني جمعيـ

سـني را بـه   هـاي   شاخص ورتهايم تركيب سني ساير گروه. به بعد رو به نقصان است 1375
بدين سان از شـاخص  . دهد لذا به شاخص دقيق تري نياز است نمي رتفكيك مورد مداقه قرا

  . ورنه براي تدقيق موضوع بهره جسته ايم
  شاخص ورنه ) 2(

و  1345و  1335هـاي   ي شـاخص ورنـه بـراي سرشـماري     در جدول زير اجزاي چهارگانـه 
  . محاسبه شده است 1385و  1375و  1370و  1365و  1355
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  ايران  1335 -85ي شاخص ورنه در سرشماري  محاسبه

  سال
درصد افراد كمتر از 

  سال 20
درصد افراد كمتر 

  سال 40از 
60+  
20-  

60+  
  به كل جمعيت

1335  7/49  6/78  13/0  2/6  
1345  5/54  1/80  11/0  5/6  
1355  2/55  3/79  1/0  3/5  
1365  9/55  1/81  09/0  4/5  
1370  8/54  3/82  10/0  8/5  
1375  3/51  4/80  12/0  6/6  
1385  46/37  35/75  19/0  3/7  

  مركز آمار ايران  -1370و آمارگيري جاري جمعيت  1335-85هاي  سرشماري: مأخذ
ت ورنـه در       ت ايران نسبت بـه ضـوابط جـواني جمعيـجدول فوق توزيع درصد سني جمعي

ت ايـران بـه     با توجه به ارقام جدول فوق . دهد مختلف را نشان ميهاي  سال گـرايش جمعيـ
كامالً محسوس است به طوري كـه درصـد    1335 -45ي دهساله  طرف جوان شدن در دوره

شـد   درصد كل جمعيت را شامل مـي  7/49معادل  1335سال كه در سال  20افراد كمتر از 
سـاله   40هم چنين درصد افـراد  . افته استي درصد جمعيت افزايش 5/54به  1345در سال 
ساله به باال  60نسبت افراد . افته استي درصد جمعيت كل افزايش 1/80به  6/78از به پايين 

ا يـ  افته اسـت و ي كمي كاهش 1335نسبت به سال  1345سال در سال  20به افراد كمتر از 
ساله و باالتر، كه همگي دليل بر جـوان تـر    60ساله و كمتر به كل جمعيت  20فزوني افراد 

عني روند جوان تر شـدن  ي اين امر. باشد مي 1335نسبت به سال  45شدن جمعيت در سال 
ي دوم نسبت  ولي شدت ده ساله. نيز كشيده شده است 1345 -55ي  جمعيت ايران به دوره

 1335-45ي  سال در دوره 20زيرا افزايش افراد كمتر از . ي اول پايين بوده است به ده ساله
درصد تنـزل كـرده اسـت و     7/0ده سال بعد به  درصد بوده است كه اين رقم در 8/4معادل 

ت در دو دوره  40درصد افراد كمتر از  سـاله تغييـرات محسوسـي     10ي  سال به كل جمعيـ
نمايانگر افـزايش   1345نسبت به  1355نسبت به هم نداشته ولي كاهش نسبي آن در سال 

توانـد بـار    ودي مـي باشد كه اين امر تـا حـد   ها مي ساله 60تا  40عني ي طبقه دوم بزرگساالن
 60به موازات جوان تر شدن جمعيت، نسـبت درصـد افـراد    . تكفل گروه فعاالن را كم نمايد

افته است كه ي كمي افزايش) 1335-45(ي زماني  ساله به باال به كل جمعيت در همين دوره
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ثر كـاهش  تواند افزايش طول عمر و باال رفتن اميد به زندگي را در ا مياي  ازهاند اين فزوني تا
خـدمات   تـأمين اجتمـاعي و  هـاي   مرگ و مير بهبود نسبي وضع و سالخوردگان در اثر بيمه

، با ملحوظ داشـتن عوامـل بـاال    1355درماني توجيه نمايد ولي كاهش مجدد آن را در سال 
محيط شهري توجيـه نمايـد زيـرا كـاهش     هاي  شايد افزايش خطرات ناشي از كار و آلودگي

در . گـردد  آخر دوران فعاليت مشـاهده مـي  هاي  عني در سالي ها ساله 60-64بيشتر در گروه 
، 35ي سني در سه مقطع زماني يعنـي   نتيجه با توجه به ارقام باال و همچنين تغييرات ميانه

توان جوانتر شدن جمعيت ايران را در طـول زمـان    مي) سال 40/17، 9/16، 2/20( 55، 45
ــا  1335 ــا  1355ت ــر متعــادل شــدن ســاختمان آن در ســال  تأكيــدب  -55هــاي  نســبي ب
  . ادآوري نمودي 1345
يابـد و بـه اوج    ادامه مـي  1355 -65عني ي ي بعدي تر شدن جمعيت ايران در دهساله جوان

ي جنگ تحميلي عـراق عليـه    و باالخره پس از خاتمه. رسد خود در تاريخ جمعيت ايران مي
ت به تدريج  1367ت از سال ايران و شروع دور دوم كنترل جمعيروند جوان تر شدن جمعي

  . گردد ظاهر مي 1370يابد و آثار آن در آمارگيري جاري جمعيت در سال  كاهش مي
ك سو و فعال شدن ي فشارهاي اقتصادي ناشي از جنگ و تورم ساختاري در اقتصاد ايران از

رمان و آمـوزش پزشـكي آثـار    مراكز كنترل جمعيت و تنظيم خانواده در وزارت بهداشت و د
گذارد و سرانجام در سرشـماري سـال    مثبت خود را بر كاهش روند جواني جمعيت باقي مي

  . شود اين كاهش روند بيشتر مي 1365نسبت به سال  1375
ت در سـال         1375با اين همه با توجه به اجـزاي چهارگانـه شـاخص ورنـه جـواني جمعيـ 

% 35هنوز بيش از ) 3/51(سال  20درصد افراد كمتر از  عني اوالًي .همچنان صادق بوده است
درصـد كـل    65بـيش از  ) 4/80(سـال   40كل جمعيت است و  ثانياً درصد افـراد كمتـر از   

 20ساله به باال بـه افـراد كمتـر از     60و ثالثاً نسبت درصد افراد . دهد جمعيت را تشكيل مي
ت     60د افراد و رابعاً نسبت درص. است 4/0كمتر از ) 12/0(ساله  ساله به باال بـر كـل جمعيـ

  . كند نمي درصد كل جمعيت تجاوز 12از ) 6/6(
بـدين  . كند مي تأييدرا نيز  1385ي شاخص ورنه جواني جمعيت در سال  اجزاي چهارگانه

ت اسـت   % 35هنوز بيش از ) 46/37(سال  20معنا كه اوالً درصد افراد كمتر از  كـل جمعيـ .
ت را تشـكيل      65بـيش از  ) 35/75(سـال   40متر از ثانياً درصد افراد ك درصـد كـل جمعيـ

كمتـر از  ) 19/0(سـاله   20ساله به باال به افراد كمتـر از   60دهد ثالثاً نسبت درصد افراد  مي
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ت   60رابعاً نسبت درصد افراد . است 4/0 درصـد كـل    12از ) 3/7(ساله به باال بر كل جمعيـ
  . كند نمي جمعيت تجاوز
البتـه  . ما با كاهش شديدتر روند جواني جمعيت روبرو بوده ايـم  1385سال  در سرشماري

سال  10ا متوسط طول عمر كشور نيز حدود ي اميد به زندگي 1381ناگفته نماند كه در سال 
  . شود ساله به باال مي 60افته است و اين نيز باعث افزايش جمعيت ي افزايش

ميانـه سـني   . مؤيد نظرات باالسـت  1385تا  1335ي سني از سال  نگاهي به افزايش ميانه
ــت در ســـال  و بـــاالخره در  4/17، 55و در ســـال  9/16، 45، در ســـال 2/20، 35جمعيـ

و در سرشـماري سـال    6/17، 70و در آمارگيري جاري جمعيت سال  0/17، 65سرشماري 
انـه  در جدول زير ميانگين سـني و مي . باشد مي 89/23، 1385و در سرشماري  42/19، 75

  . آمده است 1335 -85هاي  سني جمعيت ايران در فاصله سرشماري

  ايران  1385تا  1335هاي  ي سني در سرشماري ي ميانگين و ميانه محاسبه
  ميانه سني  ميانگين سني  سال سرشماري

1335  20/20  2/20  
1345  60/16  6/16  
1355  40/17  4/17  
1365  01/17  01/17  
1370  03/24  6/17  
1375  03/24  42/19  
1385  97/27  89/23  

  1385تا  1335عمومي نفوس و مسكن ايران از هاي  سرشماري: مأخذ

  پيامدهاي جواني جمعيت 
ها و مشكالت مختلفي را از نقطه نظـر برنامـه    ا سالخوردگي جمعيت پرسماني الً جوانيواص

آورد و با در  وجود ميمملكتي به هاي  اجتماعي و اقتصادي و بويژه سرمايه گذاريهاي  ريزي
ساله هر كشوري جمعيت فعال آن را كه در توليـد  ) 15-64(نظر گرفتن اين كه گروه سني 

ساله به  65سال و  15عني زير ي سني ديگرهاي  دهد و گروه كنند تشكيل مي ملي شركت مي
يـد و  باال معموالً جز نقش مصرف كننده نقش ديگري ندارند، بنابراين دولت از دسترنج و تول

ساله، وسايل آموزشي، بهداشتي، ايجاد كار براي گروه جوانـان و  ) 15 -64(ي كار گروه  ثمره
  ) 97: 1367جوان، . (كند مي تأمينساله به باال را  65خدمات اجتماعي براي گروه 
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هر قدر جمعيت كشوري جوان و گروه جوانان و سالخوردگان زياد باشد گروه سـني ميانـه   
بنابراين در كشورهاي كم رشد . مسئوليت سنگيني را بر عهده خواهند داشتساله ) 64-15(

دهد بخش  سال حدود نصف جمعيت آنان را تشكيل مي 20عني افراد زير ي ي جوان كه طبقه
معيشت نورسيدگان كه تعدادشان  تأمينبزرگي از نيروي كار خلّاق جمعيت فعال به مصرف 

افراد در اين گونه كشورها بيشتر متوجه امـرار معـاش   رسد و مسلماً كوشش  فراوان است مي
  . خواهد بود تا باالترين سطح زندگي، و ايران نيز با اين پرسمان كم و بيش آشناست

ي هرم سني در نتيجه كمـي   نبايد چنين تصور شود كه پيري جمعيت با فشرده شدن پايه
تمـاعي نظيـر سـرمايه    اجهـاي   مواليد مطابقت خواهد داشت كه خود باعـث كـاهش هزينـه   

در حـالي كـه درسـت عكـس قضـيه صـادق       . آموزشي و نظـاير آن خواهـد بـود   هاي  گذاري
عني وقتي درصد پيران در جمعيت باال رود بايد نوعي سرمايه گذاري بدون بازده براي ي است
ها روي افراد كم سال  آسايش و رفاه جامعه صورت گيرد در صورتي كه سرمايه گذاري تأمين
. جوانان ولو به مدت طوالني بازده قابـل تـوجهي را در آينـده در بـر خواهـد داشـت       و گروه

  ) 97: 1367جوان، (
ت    در بررسي و تحليل نهايي پيامدهاي جواني جمعيت مي هـاي   توان افـزود كـه در جمعيـ

درصد جمعيت نقشي در توليد و افزايش آن ندارند و صـرفاً مصـرف كننـده     50جوان حدود 
درصـد   35الـي   30سالخورده ايـن نسـبت بـه حـدود     هاي  ن كه در جمعيتهستند، حال آ

  . رسد مي
هـا بـه شـدت     جوان مرگ و مير كودكان بسيار باال و اميـد زنـدگي در آن  هاي  در جمعيت

  . سالخورده وضع درست برعكس استهاي  پايين است اما در جمعيت
رائـه خـدمات بهداشـتي،    عظيمـي در جهـت ا  هاي  ساخت سني جوان مرتباً سرمايه گذاري
ساله كه به سرعت به سن بزرگسالي خواهند  0 -14آموزشي، رفاهي و مسكن براي جمعيت 

بـاالي  هـاي   نظيـر هزينـه  اي  سالخورده مشـكالت عمـده  هاي  اما در جمعيت. طلبد رسيد مي
. شـود  بهداشتي و درماني، كاهش جمعيت فعال و در آينده كمبود نيروي انساني مطرح مـي 

  ) 111و  110: 1375نا، تم(
علت اصلي سالخوردگي جمعيت كاهش مـداوم بـاروري اسـت و بنـابراين ايـران در آينـده       
ت آن در آينـده نيـز جـوانتر        ت روبرو نخواهد بـود بلكـه جمعيـنزديك با سالخوردگي جمعي

  . افتي خواهد شد ولي شدت آن نسبت به گذشته كاهش خواهد
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يابد بسياري از اقدامات ضـروري   جمعيتي افزاش مي در حالت كلي هنگامي كه سن نسبي
، سـاختن  هـا  رفاه سالخوردگان، تهيه مسكن بـراي آن  تأمين: آيد از جمله ديگر نيز پيش مي

زيرا در جوامع جديد، . توان نام برد سالمندان را ميهاي  ها براي سالمندان و باشگاه آسايشگاه
هـا هسـته  و مركـز تشـكيالت      مـادر بـزرگ  ها و  برخالف اجتماعات كشاورزي كه پدر بزرگ

شـود كـه در نتيجـه     شدند، توجه زيادي به استقالل و آزادي فردي مـي  فاميلي محسوب مي
افته و شخص سالمند از مركز زندگي خـارج شـده،   ي ها تغيير ارتباطات انساني ما بين خانواده

  . گردد نااميد و افسرده و بي حوصله و تنها مي
هـاي   گـردد و ويژگـي   ال تحول بوده و به تدريج شهري و صـنعتي مـي  ي ايران در ح جامعه

افته و به زودي وضع سالخوردگان پرسماني را براي كشـور  ي اجتماعي اخير نيز در آن تكوين
رفاهي براي سالمندان تمام هاي  شايسته است در طرح برنامه ريزي. ما به وجود خواهد آورد

ي ايراني مورد توجه قرار گرفتـه و زنـدگي    ن جامعهجوانب امر از جمله عادات و رسوم و سن
  ) 99: 1367جوان، . (نمايد تأمينمرفه و آرام و بي آاليش را براي سالمندان 

   ها افتهي جمع بندي و
جمعيت ايران بصورت نا همĤهنگ از نظر رشد جمعيتي در طـول زمـان، نـاموزون از نظـر     
تركيب و تحولّات دروني جمعيت، با رشدي شتابان و فزاينده در جهتـي رو بـه شهرنشـيني    

  . يابد بيشتر خود جوش نه برنامه ريزي شده، در بستر ناهمگن جغرافيايي تحول مي
اقليمي و شـرايط  هاي  ر نواحي مختلف ايران بويژه خشونتوجود اختالفات بالقوه طبيعي د

سنجيده و منطقي در راسـتاي  هاي  ك طرف، و نارسايي برنامه ريزيي نامساعد فيزيوگرافي از
در طـول زمـان   اي  اعمال سياست متمركز از سوي ديگر، منتهي به تشديد اختالفات ناحيـه 

ن عوامل انساني و عوامل  طبيعي شده گرديده و باعث از بين رفتن نظم و انسجام منطقي بي
مختلف را دستخوش تغيير و تحـول  هاي  است كه بهره وري پول و سرمايه گذاري در بخش

معقـول از منـابع   هـاي   ساخته است كه به دنبال خود پي آمدهايي از قبيل عدم بهره برداري
ت محلي، توزيع نـا  طبيعي، توزيع نابرابر نيروي انساني ماهر و متخصصين كار اداري و مديري

برابر امكانات و تجهيزات آموزشي و فرهنگي، بهداشتي و خدماتي را در نـواحي مختلـف بـه    
دنبال داشته است و بدون شك مناطق و نواحي مساعد طبيعي و مورد توجه و عالوه بـر آن  

از امكانات مطلوبي بخوبي استفاده كنند كه اين امـر   اند صنعت و خدمات توانستههاي  بخش
به ضرر بخش كشاورزي سنتي و خرده پا و نواحي نسبتاً نامساعد از نظر طبيعـي و شـايد از   
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ت از   نظر دارا بودن ابعاد سياسي انجاميده است كه نمود عيني آن تثبيت ناخواسته ي جمعيـ
ت شـهرهاي كوچـك بـه شـهرهاي       هاي  طريق مهاجرت روستائيان به شهرها، تخليـه جمعيـ

  ) 311: 1367 جوان،. (بزرگ گرديده است
اثرات اين عوامل كامالً روي تراكم و توزيع جمعيت بـا اشـكال اسـتقرار انسـاني، مشـكل و      

استقرار كارخانجات و صنايع، پا گرفتن مراكز آموزشي، تمركـز  ، ي بهره برداري از زمين نحوه
ت تحـت      .. .خدمات در نواحي ويژه ، مشهود و منطبق بر اين عوامـل تحولّـات درونـي جمعيـ

جمعيتي، مشخصات ويژه جمعيتي را باعـث گرديـده   هاي  عدم وجود تداوم در سياست ثيرتأ
  : توان به شرح زير بر شمرد است كه مي

  .1355رشد فزاينده و شتاب آلود جمعيت بويژه در بعد از سال  .1
ت را بـه دنبـال داشـته      .2 ت كه نامتناسب تر شدن بافت سني و تركيب جمعيـجواني جمعي

 . است

 . روند شتاب آميز شهر نشيني و شهر گرايي و در نتيجه باال بودن نسبت شهرنشيني .3
 ).مهاجرت(ي تحرّك جمعيت  سرعت و حجم فزاينده .4

 . اثر عوامل اقليمي و اقتصادي بر توزيع جمعيت .5

 . باال بودن نسبت بيكاري .6
  . پايين بودن ضريب شاغل نسبت به خانوار .7
ي  ، مشـكالت ناشـي از رشـد فزاينـده    1355از سـال  تر شدن جمعيت بويژه در بعـد   جوان

مختلـف،  هـاي   با توجه به آمار و ارقـام حاصـله از سرشـماري   . جمعيت را تشديد كرده است
ك ساخت سني جمعيت جوان برخوردار بـوده اسـت   ي گردد كه جمعيت ايران از مشخص مي

ال    عنـي  ي گـردد  به مرور نامناسب تر مي 1345كه اين ساخت سني تا سال  درصـد افـراد فعـ
ت بـه     8/53از ) ساله 15-64(جامعه  تقليـل   1345درصـد در سـال    50درصد كـل جمعيـ

هـاي   بيشـتري را در زمينـه  هـاي   يابد كه افزايش ميزان بار تكفل و حجم سرمايه گذاري مي
مشخص جمعيتي در بعد هاي  مختلف براي جوانان به دنبال داشته است ولي اعمال سياست

ت در    (است  هي تشويقي داشت كه بيشتر جنبه 1345از سال  دور اول برنامـه كنتـرل جمعيـ
تقليل دهد بـه طـوري   اي  توانست ميزان باوري را به مقدار نسبتاً قابل مالحظه) 1346سال 

ت از   كه درصد رشد سـاليانه  درصـد در   7/2بـه   1335-45ي  درصـد در دوره  1/3ي جمعيـ
درصد  52درصد به  50آن درصد گروه فعاالن از  افت و به موازاتي كاهش 1345-55ي  دوره

افت كه اين امر نه تنها متناسب تر شدن ي ي زماني افزايش جمعيت كل كشور در همان دوره
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هرم سني را نيـز  هاي  دهد بلكه كاهش مواليد و جمع شدن پايه ساخت جمعيت را نشان مي
ت آهنگ سريعتري بخود گرفتـه  به بعد روند افزايش جمعي 1355ولي از سال . دارد بيان مي

  . ي جواني و فشرده شدن گروه فعاالن بوده است بود و از تبعات آن مسلماً افزايش درجه
افـت تـا بـه سـال     ي اين روند افزايش با شدت بيشـتري ادامـه   1357پس از انقالب اسالمي 

بعـد   به 1367از سال . خاتمه جنگ و شروع دور دوم برنامه كنترل جمعيت رسيديم 1367
ت ايـران همچنـان     . روند رشد جمعيت به تدريج رو به كاهش نهاد با اين همه هنـوز جمعيـ

  . جوان است و پيامدهاي خاص خود را دارد
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