تغييرات ساختار سني و ظهور پنجرهي جمعيتي در ايران:
پيامدهاي اقتصادي و الزامات سياستي

رسول صادقي

∗

چكيده
سياستها و برنامههاي جمعيتي در ايران بيشتر بر پويايي رشد و حجم جمعيت
متمرکز بوده و کمتر به ساختارهاي سني جمعيت ،تغييرات و پيامدهاي آن توجه
شده است .اين در حالياست که کاهش سريع باروري در دو دههي اخير منجر به
تغييرات بنيادي در ساختار سني جمعيت شده است .در بستر اين تغييرات ،فازي
از تحوالت جمعيتي در ايران آغاز شده است که»پنجرهي جمعيتي» ناميده ميشود.
پنجرهي جمعيتي وضعيتی موقت در ساختار جمعيتي ايران است که در سال 1385
باز شده و برای حدود چهار دهه طول ميکشد .در اين دوران ،نسبت جمعيت در
سنين فعاليت به حداکثر خود ميرسد و نسبتهاي وابستگي سني کاهش مييابد و
در نتيجه فرصت طاليي و منحصربهفردي فراروي توسعهي اقتصادي فراهم ميشود.
البته اين وضعيت بهصورت اتوماتيک و خودبهخود عمل نميکند و بهرهبرداري از
آن نيازمند بسترهای اقتصادي ،اجتماعي ،سياستي و نهادي مناسب است.
اين مقاله به بررسي تغييرات ساختار سني و ظهور پديدهي پنجرهي جمعيتي و
پيامدهاي اقتصادي آن در ايران ميپردازد .در اين راستا ،ابتدا مروري کوتاه بر گذار
جمعيتي ايران خواهد داشت ،سپس تغييرات اخير و آيندهي ساختار سني جمعيت
بررسي خواهد شد .در ادامه به بررسي پنجرهي جمعيتي ايران ،زمانبندي و طول
مدت آن و ارتباط آن با رشد اقتصادي ميپردازد .در نهايت يک سري پيشنهادات و
الزامات سياستي براي بهرهبرداري از اين فرصت جمعيتي مطرح خواهد شد.
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واژگان كليدي

c
r

A

گذار جمعيتي ،گذارهاي ساختار سني ،پنجرهي جمعيتي ،رشد اقتصادي و توسعه ،ايران.

∗  -استاديار جمعيتشناسي ،عضو هيئت علمي دانشگاه تهران rassadeghi@ut.ac.ir
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مقدمه

امروزه هر كشوري براي رسيدن به رفاه و توسعهي همهجانبه ناگزير به
پيشبيني نيازها و امكانات خود در بازدههاي زماني كوتاه مدت ،ميان مدت

D
I

و دراز مدت و سپس طراحي و اجراي برنامههاي اقتصادي و اجتماعي
در جهت تأمين آن نيازهاست .در اين راستا ،جمعيت ،ساختار و پويايي

S
f

آن محور و مرکز برنامهريزيهاي اقتصادي و اجتماعي محسوب ميشود.

تحوالت جمعيتي تقريب ًا همهي جوانب زندگي و دنياي پيرامون ما را تحت

o
e

تأثير قرار داده و اثرات متعددي بر خرده نظامهاي اجتماعي ،اقتصادي،
سياسي و محيطي بر جاي ميگذارد .از اينرو ،پوياييشناسي جمعيت -
که با بررسي تعيينکنندهها و پيامدهاي تغييرات در ساختار ،توزيع و رشد

v
i
h

ي و سياستي زيادي برخوردار
جمعيت سروکار دارد  -از اهميت تحقيقات 
است ،زيرا نه تنها روند و مسير گذشته را نشان ميدهد ،بلکه دورنمايي از

c
r

آيندهي تحوالت جمعيتي را فراروي سياستگذاران ميگشايد و شناخت و
درک مناسبي از فرصتها و چالشهاي آينده فراهم ميکند .اين وضعيت

A

ميتواند به سياستگذاران و برنامهريزان کمک کند تا محيط و بستر مناسبي
را براي بهرهبرداري از فرصتها و مقابله با چالشها ايجاد کنند.

پويايي و در حال تغيير بودن جمعيت تنها مورد ثابت در آن است .جمعيت
ايران در نيم قرن اخير در بستر گذار جمعيتي) 1 (DTتحوالت بيسابقهاي را
1. Demographic Transition
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به چهار برابر افزايش يافته و در سال 1390از مرز  75ميليون نفر گذشت.
در اين مسير ،در اثر کاهش سريع و پديدهاي دو دههي اخير باروري ،به

D
I

دنبال کاهش مستمر مرگومير ،ميزان رشد شتابان جمعيت هر چند تعديل
شده است ،اما ابعاد جديد جمعيت و توسعهاي نظير تغييرات ساختار سني

S
f

جمعيت و پيامدهاي آن ظهور يافته است .به بيان ديگر ،ايران کنوني در

معرض گذار و تغييرات ساختارهاي سني جمعيت) 1(ASTsقرار گرفته و اين

o
e

تحوالت مهمترين مسئلهي جمعيت و توسعهاي کشور محسوب میشود.
در طول چند دههي گذشته ،تمرکز جمعيتشناسي ،بيشتر بر پويايي
رشد جمعيت بوده و کمتر به ساختارها بهويژه ساختارهاي سني توجه شده

v
i
h

ي است که با توجه به کامل شدن فرايند
است ) .(Pool 2005: 13اين در حال 
گذار جمعيتي ،هم اکنون گذارهاي ساختار سني ) (ASTsمهمترين مسئلهي

c
r

جمعيت و توسعه محسوب ميشود .تحليـل تغييرات ساختار ســني به
دو دليل مهم است؛ نخست اينکه فازهاي متمايز گذار ساختـــار سني،

A

امکان بررسي و تحليل تأثيرات ساختار سني در توسعــهي اقتصــادي و
اجتماعي را ممکن ميســـازد ،دوم اينکــه الگوهاي منظم گذارهــاي
سني ،شباهتهايي را در تجــربهي تاريــخي بين زمــان و مکــان نشان
ميدهــد ) .(Malmberg & Sommestad 2000: 6در هر يک از مراحل انتقال

1. Age Structure Transitions
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ساختار سني ،با توجه به اينکه کدام يک از گروههاي سني در اکثريت باشند،
نوع و کم و کيف نيازهاي اجتماعي و جمعيتي تغيير ميکند ،لذا مطالعهي
ساختار سني به معني تشخيص نيازهاي حال و آيندهي جامعه است (مشفق و

D
I

ميرزايي  .)4 :1389دورهها و مراحل مختلف گذار ساختار سني ،شرايط ،مسائل

و فرصتهاي متفاوتي را به همراه خواهد داشت .از اينرو با مطالعهي

S
f

گذار ساختار سني جمعيت ميتوان فرصتها و چالشهاي حال و آيندهي
جمعيت را تشخيص داد.

o
e

اهميت و طرح اين موضوع در چارچوب مقالهي پيشرو ،عالوه بر
ساختارهاي سني در حال تغيير ،فرصتها و چالشهاي پيشرو ،برخاسته
از اين نکته است که اگر روندهاي جديد گذارهاي ساختار سني در ايران

v
i
h

به درستي مديريت شود و سياستهاي مناسب و مؤثر اتخاذ شود ،ميتواند
زمينهي بهرهبرداري از پنجرهي فرصت جمعيتي 1را فراهم آورده و ابعاد

c
r

مختلف توسعهاي را بهبود بخشد .اما در مقابل اگر ضعيف مديريت شود
نه تنها اين فرصت را از دست خواهد رفت ،بلکه با روي ديگر سکه يعني
تهديدها ،چالشها و مسائل آن روبهرو است.

A

مقالهي پيشرو با استفاده از تحليل ثانويه و اسنادي نتايج سرشماريهاي
عمومي نفوس و مسکن ايران از  1335تا  1385و همچنين برآوردهاي
جمعيتي (سناريو متوسط) بخش جمعيت سازمان ملل ضمن مروري بر گذار
1. Demographic Window of Opportunity
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آتي آن ميپردازد .به دنبال آن ظهور پنجرهي جمعيتي در ايران ،زمانبندي
و طول مدت آن و همچنين فرصتها و چالشهاي نوظهور در اين فاز از

D
I

تحوالت جمعيتي کشور بررسي خواهد شد .در نهايت به بحث و نتيجهگيري
و ارائهي يک سري پيشنهادات سياستي خواهد پرداخت.

S
f

 -1مالحظات نظري

يكي از مباحث و رويکردهاي نظري متداول در حوزهي اقتصاد جمعيت،

o
e

بحث دربارهي تأثيرات جمعيت در توسعهي اقتصادي بوده و اينکه رشد
جمعيت براي نظام اقتصادي اثرات مثبت دارد يا منفي؟ در پاسخ به اين

v
i
h

پرسش ،سه نحلهي فكري در حوزهي اقتصاد جمعيت مطرح شده است؛
ديدگاه «بدبينانهي جمعيت» 1كه رابرت مالتوس ( )1798و پل ارليش
( )1968بدان پرداخته و رشد جمعيت را مانع توسعهي اقتصادي ميدانند و

c
r

آ ن را ب ه عنوان يك مسئله مطرح ميکنند .در مقابل ،ديدگاه «خوشبينانهي
جمعيت» 2است که بازراپ ( )1965كوزنتس ( )1967و سايمون ( )1981از

A

نظريهپردازان اصلي آن ميباشند .آنها نه تنها رشد جمعيت را مسئله نميدانند،

بلكه آن را منبع رفاه ،ثروت و محرك رشد اقتصادي قلمداد ميکنند .ديدگاه

سوم ،كه طرفداران مدلهاي رشد نئوكالسيك ميباشند و افرادي نظير کلي و
1. Pessimistic
2. Optimistic

www.SID.ir

99

سال چهاردهم  /شماره  / 55بهار 1391
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اسچميت  بدان پرداختهاند ،موضعي«بيطرفانه» 1اتخاذ کرده و بر اين باورند
كه رشد جمعيت به تنهايي و جدا از ساير عوامل تأثير اندكي در رشد
اقتصادي دارد ).(Kelley & Schmidt 1995:543-545;Kelley 2001:24-54

D
I

اين سه رهيافت نظري ،بر رشد جمعيت به عنوان شاخص پويايي

جمعيت تأکيد داشت ه و از تأثيرات ساختار سني جمعيت و تغييرات آن در

S
f

رشد و توسعهي اقتصادي غافل ماندهاند .حال آنکه ساختار سني جمعيت،

با توجه به رفتار اقتصادي متفاوت افراد در مسير و مراحل زندگي ،ميتواند

o
e

اثرات قابل توجهي در عملکرد اقتصادي داشته باشد.
تئوريها و مدلهاي مختلفي به تبيين اهميت س��اختار س��ني بر رش��د
اقتص��ادي پرداختهان��د .در اين ميان تئوري س��رمايهي انس��اني و رويکرد

v
i
h

2

چرخهي زندگي اقتصادي 3اهميت بسزايي دارند.

در تئوريها و مدلهاي مختلف اقتصادي به سرمايهي انساني و اهميت

c
r

آن در رشد اقتصادي توجه شده است .اين مدلها و تئوريها در قالب
دو ديدگاه تئوريکي مطرح شدهاند :نخست «ديدگاه نئوکالسيک» است که

A

پيشگام آن مانکيو ،رومر و ويل )1992( 4ميباشند .در اين ديدگاه ،انباشت
و تراکم سرمايهي انساني ،بهعنوان يک عامل توليد ،محرک رشد اقتصادي
1. Population Neutralism
2. Human Capital
3. Economical Life Cycle
4. Mankiw, Romer and Wail
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ناميده ميشود .ديدگاه دوم« ،ديدگاه پيشرفت -تکنيکي» است که جزء
محوري بسياري از مدلهاي رشد دروني ميباشد .در اين ديدگاه ،رشد

D
I

بهرهوري عاملي کل

)(TFP

بستگي به ذخيرهي سرمايهي انساني از طريق

توليد داخلي نوآوري تکنولوژيکي يا اقتباس و به کارگيري تکنولوژيکي

S
f

جديد خارجي دارد ،در هر مورد ،رشد TFPبا سطح متوسط سرمايهي انساني
ارتباط مثبت دارد .در اين ديدگاه اثر سرمايهي انساني در رشد اقتصادي»اثر

o
e

رشد» 2ناميده ميشود)  . (Peng 2005: 4

رويکرد چرخهي زندگي اقتصادي ابتــدا توس��ط فرانـکو موديـگلياني

3

( )1954بــ��راي تـبيي��ن الــگوه��اي مص��رف و پــسانداز مطرح ش��د

v
i
h

) .(Malmberg & Sommestad 2000: 7طبق اين رويکرد ،جريان درآمدي يک
فرد در ابتدا و اواخر عمر به نس��بت پايين و کم مقدار است .از طرف ديگر،

c
r

اين فرد ميتواند انتظار داش��ته باش��د که سطوح مصرفي وي در تمام دوران
عمر ثابت يا اينکه روند خفيف افزايشي داشته باشد .اين مدل بيان ميدارد که

A

در س��الهاي اوليهي زندگي ،فرد وام گيرن دهي خالصي است و در سالهاي
ميان��ي عمر مقداري از درآم��د را پسانداز ميکند تا بدهيهاي قبلي خود را

تأدي��ه نموده و مقداري را هم به دوران کهولت و پيري اختصاص دهد و در
1. Level Effect
2. Growth Effect
3. Franco Modigliani
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است .در اين ديدگاه تأثير سرمايهي انساني بر رشد اقتصادي «اثر سطح»

1

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
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س��الهاي اواخر عمر ،فرد پسانداز منفي دارد (بهش��تي و احمدزاده .)5 :1386
بدين ترتيب ،باتوجه به الگوي چرخهي زندگي اقتصادي و تغييرات ساختار
سني ،يک کش��ور ممکن است شرايط اقتصادي متفاوتي را ايجاد کند ،بسته

D
I

به اينکه کدام گروه بزرگ سني  -کودکان ،بزرگساالن يا سالمندان  -سهم و

رشد غالب جمعيتي را دارند.

S
f

در اين راس��تا ،با توجه به گذارهاي اخير ساختار سني در جهت افزايش

بيسابقهي جمعيت ،سنين فعاليت و اهميت آن در رشد و توسعهي اقتصادي

o
e

تالشهاي��ي در حوزهي اقتصاد جمعيت ،بهويژه توس��ط جمعيتشناس��ان
اقتص��ادي مکت��ب ه��اروارد ) (Bloom & et al 2003در زمين��هي تئوريزه و
فرمولبندي تأثيرات پويايي و انتقالهاي س��اختار س��ني جمعيت بر رش��د

v
i
h

اقتصادي با مطرح کردن تزهاي جديد و بههم مرتبط نظير پنجرهي جمعيتي
)،(Robine & et al 2003; Vallin 2004; United Nations 2004; Peng 2005

c
r

پنج��رهي فرص��ت،(Birdsall & Sinding 2001; Adioetomo & et al 2005) 1
فرصت جمعيتي ) ،(Mason 2003س��ود /موهبت جمعيت��ي

2

(Bloom 2000,

A

;2003; Mason & Lee 2004; Barker 2004; Wongboonsin & et al. 2005

)  ،Feng & Mason 2005; Nayab 2006هدي�� ه جمعيتي

3

;(Williamson 2001

1. Window of Opportunity
2. Demographic Dividend
3. Demographic gift

www.SID.ir

102

تغییرات ساختار سنی و ظهور پنجرهی جمعیتی در ایران

فرصت طاليي( 2صادقي و فرجادي  )1386صورت گرفته است.
همهي اين مفاهيم و تزها بيانگر شرايطي است که در اثر تغييرات ساختار

D
I

سني جمعيت در سنين فعاليت افزايش يافته و محرک رشد و توسعهي
اقتصادي میشود .در اين ميان ،مقالهي پيش رو بيشتر از اصطالح پنجرهي

S
f

جمعيتي استفاده کرده است ،زيرا بهکارگيري اصطالحات سود يا امتياز

جمعيتي ممکن است ما را به اين اشتباه بياندازد که مزايا و منافع اقتصادي

o
e

تغييرات ساختار سني ،قطعي و حتمي هستند .حال آنکه واقعيت اين است
که کشورهاي در حال توسعه ،در حال تجربه کردن يک پنجرهي جمعيتي
هستند که ميتواند بهطور بالقوه فرصت باشد .به بيان ديگر ،پنجرهي جمعيتي

v
i
h

بيشتر يک «امکان بالقوه» را نشان ميدهد ،در حالي که برخي مفاهيم نظير
سود /موهبت جمعيتي بيشتر ناظر بر امکان بالفعل و افزايش در ميزان رشد

c
r

اقتصادي ناشي از افزايش در سهم جمعيت در سنين کار و فعاليت است.
 -2پيشينهي تحقيق

A

ي تأثيرات ساختار سني جمعيت در رشد اقتصادي پيشينهي
درباره 
مطالعاتی جديد اما در حال رشدي در کشورهاي مختلف بهويژه در آسياي
جنوب شرقي وجود دارد که عمدت ًا توسط جمعيتشناسان اقتصادي مکتب

1. Demographic bonus
2. Golden opportunity
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) ،Jackson & Felmingham 2004امتي��از جمعيتي ،(Ogawa & et al. 2005) 1و

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم  /شماره  / 55بهار 1391

هاروارد انجام گرفته است .بلوم و ويليامسون در مطالعهي خود نتيجه گرفتند
که بعد از کنترل ساير عوامل ،رشد جمعيت در سنين فعاليت تأثير مثبت و
ي در GDPسرانه داشته ،حال آنکه رشد کل جمعيت اثر منفي قوياي بر
قو 

D
I

آن داشته است .همچنين آنها برآورد کردند پويايي ساختار سنی جمعيت
بين  1/37و  1/87درصد از رشد 6/11

S
f

درصديGDP

سرانه و به عبارتي

 31درصد رشد GDPسرانه را در آسياي شرقي در دورهي  1965و  1990را
تبيين میکند .به عالوه ،مطالعهي آنها نشان داد که در صورت لحاظ کردن

o
e

دو درصد از معجزه اقتصادي 3آسياي شرقي بهعنوان مازاد بر ميزان پايداري،
انتقال ساختار سني جمعيت تقريب ًا نيمي از رشد اقتصادي اين منــطقه را
تبيين ميکند .بر اين اساس آنها نتيجه گرفتند که بين يک چهارم و دو

v
i
h

پنجم معجزه اقتصادي اين منطقه ناشي از تغييرات ساختار سني جمعيت
مـيباشد).(Bloom & Williamson 1998:419-455

c
r

ويليامسون در بررسي رشد اقتصادي  78کشور جهان به اين نتيجه رسيد
که در مناطقي که ميزان رشد بخش فعال اقتصادي جمعيت بيشتر از ميزان
رشد کل جمعيت است ،ميزانهاي

رشدGDP

A

سرانه بيشتر و بزرگتر از

مناطقي است که ميزان رشد کل جمعيت بيشتر از ميزان رشد جمعيت سنين
فعاليت ميباشد) .(Williamson 2001ماسون محاسبه کرد که يک چهارم رشد
اقتصادي آسياي شرقي ناشي از تحوالت جمعيتي در ساختار سني است
3. Economic miracle

www.SID.ir

104

تغییرات ساختار سنی و ظهور پنجرهی جمعیتی در ایران

رشد اقتصادي آسياي جنوب شرقي در دهههاي  1980و  1990ناشي از
سود و موهبت جمعيتي است ) .(United Nations 2003جک واالن نيز معتقد

D
I

است که بدونشک ،ديناميسم غيرعادي رشد اقتصادي که در دهههاي اخير
ابتدا در کشورهايي مانند سنگاپور ،هنگکنگ ،ژاپن ،کره جنوبي و سپس

S
f

در کشورهاي چين ،تايلند ،اندونزي و ...رخ داده ،با افزايش جمعيت سنين

فعاليت ارتباط بسيار داشته است ).(J.Vallin 2004

o
e

ي جمعيتي
بلوم و کانينگ در مطالعهاي به مقايسهي تجارب اقتصاد 
آسياي شرقي و امريکاي التين پرداختند .اين دو منطقه عليرغم شباهت در
تاريخچهي جمعيتی عملکرد اقتصادي بسيار متفاوتي را تجربه کردهاند .آنها

v
i
h

در اين بررسي مقايسهاي نتيجه گرفتند سود جمعيتي يک فرصت و پتانسيل
است که نيازمند سياستهاي محوري بهويژه در زمينهي انعطافپذيري
اقتصاد و در جذب افزايش سريع نيرويکار ميباشد

c
r

(Bloom & Canning

) .2004: 229-247اوگاوا و همکارانش در مطالعهي خود تأثير کاهش سريع

A

باروري و پديدهي امتياز جمعيتي بر رشد اقتصادي پرشتاب ژاپن از اواخر
دههي 1950تا اوايل دههي 1970را نشان دادند .همچنين آنها به روند سريع
تغييرات ساختار سني ژاپن به سمت سالخوردگي و وجود برخي مسائل و
چالشهاي ناشي از بار جمعيتي 1پيشروي اين کشور در طول دوره زماني
1. Demographic onus
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) .(Mason 2003بررسيهاي سازمان ملل نيز نشان داد که حدود  33درصد
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سال چهاردهم  /شماره  / 55بهار 1391

 2000-2025اشاره کردند).(Ogawa & et al 2005:207-226
فينگ و ماسون در بررسي تغييرات جمعيتي و اقتصادي چين بيان
ميکنند که چين از نظر جمعيتشناختي ،از يک جامعهي انتقالي به جامعهي

D
I

مابعد انتقالي عبور کرده و همچنين از نظر اقتصادي ،از يک اقتصاد بستهي
سوسياليستي مرکزمحور به اقتصاد مبتني بر بازار تغيير کرده است .مطالعهي

S
f

آنها نشان داد که تغييرات ساختار سني جمعيت نقش زيادي در پيشرفت
اقتصادي چين داشته و حدود  15درصد رشد اقتصادي اين کشور را در

o
e

طول سالهاي 1982تا 2000را تبيين کرده است ).(Feng & Mason 2005
پنگ نيز در بررسي خود به تأثير پنجرهي جمعيتي چين که در اوايل دههي
 1990باز شده بر انباشت سرمايهي انساني و رشد اقتصادي اين کـشور

v
i
h

تأکيـد دارد ) .(Peng 2005ونگبونسين و همکارانش در بررسي تغييرات
ساختار سني جمعيت تايلند نتيجه گرفتند که سود جمعيتي و اثرات آن بر

c
r

رشد اقتصادي ،اتوماتيک و خودبهخودي صورت نميگيرد ،بلکه نيازمند
اجراي استراتژيهايي نظير افزايش بهرهوري نيروي کار ،اجراي سياستهاي

A

اقتصادي و اصالحات مالي ،توسعهي بازار کار منطقهاي و تالش براي طوالني
مدت کردن زمان سود جمعيتي است)  .(Wongboonsin & et al 2005:245-256
از اين رو ،بخش قابل توجهي از تحقيقات و مطالعات انجام شده به آسياي
شرقي و رشد معجزه آساي اقتصادي اين منطقه بهويژه در دورهي1990ـ1960
ي در خدمت
تع ّلق دارد .در موفقيت آسياي شرقي در استفاده از پنجرهي جمعيت 
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افزايش سرانهي توليد غذايي بهوسيلهي توسعهي کشاورزي و مکانيزه کردن
آن ،برطرف کردن چالشهاي اشتغال پيش روي جمعيت درحال افزايش

D
I

سنين فعاليت براساس فرايندهاي صنعتيشدن سريع ،مشارکت بيشتر زنان
در نيروي کار ،رشد سريع ميزانهاي پسانداز و سرمايهگذاري ،کاهش رشد

S
f

جمعيت در طول دورهي19601990به جهت اعمال سياستهاي جمعيتي
دولتها و در نهايت پايداري و ثبات سياسي دولتهاي منطقه را مهم بر

o
e

ميشمارد ) .(Barker 2004ماسون نيز معتقد است سياستها و برنامههاي
دولتهاي آسياي شرقي نقش زيادي در سرعت بخشيدن به تغييرات
جمعيتي و توسعهي اقتصادي منطقه داشته است ) .(Mason 2003:3-14بلوم

v
i
h

و همکارانش نيز بر اين باورند که در طول دورهي1990ـ ،1970رشد درآمد
سرانهي آسياي شرقي ناشي از تعامل سه عامل رشد بازدهي نيروي کار

c
r

در تمام بخشها ،انتقال نيروي کار از بخش کشاورزي با بهرهوري پايين
به بخشهاي صنعت و خدمات با بهرهوري و باال و در نتيجه جريانات

A

مهاجرتي و در نهايت افزايش نسبت جمعيت در سنين فعاليت بوده است
) .(Bloom & etal 1998:200در اين ميان ،عامل سوم بازتاب پويايي جمعيت
در طول فرايند انتقال جمعيتي است ،عوامل اول و دوم نيز عمدت ًا توسط
تعامالت نيروهاي عرضه و تقاضا در بازارهاي کار تعيين ميشوند ،هر چند
که آنها نيز خود به نوعي تحتتأثير عوامل جمعيتشناختي قرار دارند.
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رشد اقتصادي عوامل مختلفي تأثيرگذار بوده است؛ بارکر تعامل عواملي نظير
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تجربهي کشورهاي ديگر و نتايج مطالعات آنها درسهايي زيادي را
براي کشور ما که به تازگي وارد فاز پنجرهي جمعيتي شده است ب ه همراه
دارد .از جمله اين درسها ميتوان گفت« :فاز پنجرهي جمعيتي يک فرصت

D
I

ل شدن آن نيازمند محيط و بستر اجتماعي،
و پتانسيل بالقوه است و بالفع 
اقتصادي ،نهادي و سياسي مناسب ميباشد»؛ براي مثال بلوم و همکاران

S
f

بيان کردهاند که امـريکاي التين نمونهي بارزي از سود اقتصادي درون

کرده 1ميباشد ،زيـرا عـليرغم تشابه جمعيتشناختي امريکاي التين با

o
e

آسيــاي شرقي ،رشد اقتصـادي آن بـهخـاطر داشتن دولـتهاي ضعيف و
جهتگيري اقتصــادي دروني ،شباهت زيـادي بـا افـريـقاي جنوب صحرا
دارد ) .(Bloom & etal 2005بلوم و کانينگ تقابل اقتصادي اين دو منطقه را در

v
i
h

قالب سه عامل تبيين کردهاند؛ اول ،تفاوت در ميزان و ماهيت ادغام با اقتصاد
جهاني؛ بدين معني که دولتهاي آسياي شرقي سياستهاي منسجمي در

c
r

ارتباط با اقتصاد آزاد دارند ،حا ل آنکه سياستهاي اقتصادي امريکاي التين
ناهماهنگ و ناپايدار ميباشد .عامل دوم ،مربوط به تفاوت در قوانين کار

A

و انعطافپذيري بازار کار است؛ نظامهاي کار در آسياي شرقي نسبت به
امريکاي التين کمتر دستوپاگير و محدود کننده هستند و جذب نيروي کار
را تسهيل ميکنند .عامل سوم ،به تفاوت در عملکرد بازارهاي مالي در نقل
و انتقال و واسطهگري پساندازها براي سرمايهگذاريهاي توليدي مربوط
1. Unreaped Economic Dividend
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بهتري داشتهاند ).(Bloom & Canning 2004:229-247
بدين ترتيب ،تفاوت کشورها از معجزهي اقتصادي گرفته تا فاجعهي

D
I

اقتصادي بيانگر اين واقعيت است که صرف گشوده شدن پنجرهي جمعيتي
نميتواند موجب رشد و توسعهي اقتصادي گردد ،بلکه بستر نهادي و سياسي

S
f

مناسب ،اتخاذ و اجراي يکسري سياستها و برنامهريزيها پيششرط و

ضرورتي اجتنابناپذير در تحقق آن ميباشد.

o
e

 -3تغييرات حجم و رشد جمعيت در ايران

ايران هفدهمين کشور پرجمعيت جهان است که جمعيت آن در سال

v
i
h

 1390از مرز  75ميليون نفر گذشت .تعداد جمعيت کشور در آستانهي قرن
 14هجري شمسي حدود  10ميليون نفر بود .اين تعداد جمعيت با روندي
افزايشي به  22/8ميليون نفر در سال  1340رسيد .از اين سال به بعد روند

c
r

افزايشي جمعيت شتاب بيشتري به خود گرفت و در فاصلهي نيم قرن به 75
ميليون نفر افزايش يافته است .البته ،در اين مسير افزايش جمعيت سرعت و

A

شتاب يکساني نداشته و به بيان ديگر نرخ رشد جمعيت با نوساناتي همراه
بوده است .ميزان رشد جمعيت در دورهي  1290تا  1300پايين و در حدود
 0/6درصد بوده است ،در دورهي  1300تا  1320نرخ رشد به بيش از دو
برابر افزايش يافت و به حدود  1/4درصد رسيد .متوسط نرخ رشد ساالنه
جمعيت در دورهي  1320تا  1335حدود  2/5درصد بوده است .در دههي
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 ،1335-1345جمعيت ايران با نرخ رشد  3/1درصد افزايش يافت ،اما اين
رون ِد افزايشي و صعودي رشد جمعيت از اواخر دههي 1340بهدليل اعمال
برنامههاي تنظيم خانواده متوقف شد و نرخ رشد جمعيت به  2/7درصد

D
I

در دههي  1345-1355کاهش يافت .در دههي 1365ـ 1355نه تنها روند
کاهشي نرخ رشد جمعيت متوقف شد ،بلکه به باالترين حدّ خود (3/9

S
f

درصد) در طول تاريخ تحوالت جمعيتی ايران افزايش يافت .از اينرو ،در

برنامهي اول توسعهي اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسالمي ايران (1372ـ

o
e

 )1368تعديل رشد جمعيت در دستور کار قرار گرفت و از سال  1368به
بعد دوباره برنامهي تنظيم خانواده در ايران به اجرا گذاشته شد و ميزان رشد
ساالنهي جمعيت به  1/69درصد در دههي 1375ـ 1365و  1/6درصد در

v
i
h

دههي 1385ـ 1375کاهش يافت .کاهش نرخ رشد جمعيت در سالهاي
 1385تا  1390تداوم و به حدود  1/3درصد رسيده است .تداوم رشد مثبت

c
r

جمعيت ايران در چند دههي آينده ،عليرغم تجربهي باروري زير سطح
جايگزيني ،ناشي از تأثيرات ساختار سني جمعيت و گشتاور جمعيتي آن

A

است   .
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نمودار  -1روند تحوالت جمعيت ايران در يک قرن اخير1390،ـ1290

منبع :پردازش بر اساس برآوردهاي مرکز آمار ايران و نتايج سرشماريهاي جمعيتي ايران .1335-1385

تحوالت جمعيتي ايران در قرن اخير را ميتوان در چارچوب مدل گذار

v
i
h

جمعيتي) 1 (DTMو فازهاي مختلف آن تبيين کرد .گذار جمعيتي به عنوان
يک تئوري و چارچوب تحليلي به تبيين تحوالت جمعيتي در طول زمان در

c
r

قالب گذار از ميزانهاي باالي مواليد و مرگومير به ميزانهاي پايين مواليد
و مرگومير در بستر توسعهي اقتصادي و اجتماعي جوامع ميپردازد .در

A

بستر گذار جمعيتي دو فاز کلي گذار از هم متمايز ميشود؛ گذار مرگومير
و گذار باروري   .

گذار مرگومير ،2عامل اصلي تحوالت جمعيتي ايران در قرن چهاردهم

1. Demographic Transition Modeling
2. Mortality Transition
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هجري شمسي بوده است .آغاز گذار مرگ ومير در ايران به اوايل قرن 14
هـش بر ميگردد .ميزان مرگومير در آن زمان حدود  32در هزار برآورد
شده است (سرايي  .)1376اين ميزان طي قرن حاضر بهويژه از سال  1335به

D
I

بعد کاهش يافته و به حدود  6در هزار رسيده است .بعالوه در بستر گذار

ـ ش  305در هزار
مرگومير ،ميزان مرگومير اطفال که در ابتداي قرن  14ه 

S
f

بوده به  23در هزار در سال  1390کاهش يافته است .همگام با اين تحوالت،
اميدزندگي در بدو تولد افزايش چشمگيري داشته و از  25سال در اوايل

o
e

ـ ش به  72سال در سال  1390افزايش يافته است.
قرن  14ه 
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ
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نمودار  -2فرايند گذار جمعيتي ايران1290-1390 ،



ﻣﻴﺰﺍﻥ )ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭ(

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺮگ ﻭﻣﻴﺮ







A



منبع :پردازش بر اساس اماني 1374؛ سرايي 1376؛ صندوق جمعيت سازمان ملل متحد 2000؛ برآوردهاي مرکز
آمار ايران.
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طول نيم قرن اخير تحوالت چشمگيري را در باروري تجربه کرده است؛
سطح باروري تا دهه  1340به نسبت ثابت و در حدّ باال بوده ،اما از نيمهي

D
I

دوم دههي  1340با شروع برنامههاي تنظيم خانواده در آستانهي انتقال قرار

گرفت و تا نيمهي دههي  1350کاهش اندکي يافت .در دههي اول انقالب،

S
f

ميزانهاي باروري اندکي افزايش يافت ،اما دوباره پس از مدت کوتاهي از

سالهاي مياني دههي 1360سطوح باروري شروع به کاهش کرد .سرعت

o
e

کاهش باروري در نيمهي دوم دههي  1360و دههي  1370به اندازهاي
چشمگير و خارقالعاده بوده که عباسيشوازي و همکاران تعبير «انقالب
باروري »2را در مورد آن به کار گرفتهاند ).(Abbasi-shavazi & et al 2009

v
i
h

به بيان آماري ،ميزان باروري كل که در اوايل دههي  1350حدود  6فرزند
براي هر زن در سن باروري بوده است ،در سالهاي پاياني دههي  1350و

c
r

اوايل دههي  1360به حدود  7فرزند براي هر زن افزايش يافت .با اينحال،
از سالهاي  1365به بعد سطح باروري شروع به کاهش کرد و در يک دهه

A

بيش از  50درصد کاهش يافت .در اوايل دههي  1380باروري به زير سطح
جايگزيني رسيد و بر مبناي دادههاي سرشماري  1385سطح آن به حدود

 1/9کاهش يافته است (عباسيشوازي و همکاران  .)1389از اينرو در سه دههي

1. Fertility Transition
2. Fertility Revolution
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فاز دوم گذار جمعيتي با گذار باروري 1همراه است .کشور ايران در

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
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اخير ايران کاهش باروري حدود  75درصدي را تجربه کرده است.
زمانبندي  متفاوت فازهاي اول و دوم گذار جمعيتي يعني گذارهاي
مرگومير و باروري منجر به تغييرات در ميزان رشد و ساختار سني جمعيت

D
I

شده است .در بستر گذار جمعيتي ،همان طور که در شکل شمارهي  1آمده،
رشد کل جمعيت موقت ًا دچار افزايش شده و سپس بهطور تدريجي کاهش

S
f

مييابد ،اين فرايند با تأخير براي رشد جمعيت در سنينفعاليت ( 15تا 64
سال) رخ ميدهد.

o
e

v
i
h

شکل  -1گذار جمعيتي ،رشد و ساختار سني جمعيت

منبع :بلوم و همکاران  2000و .2003

c
r

بدينترتيب ،بر اساس دو عنصر کليدي تغييرات جمعيتي يعني ميزانهاي

A

مواليد و مرگومير مدل گذار جمعيتي فرمول بندي و طراحي شده است.
قبل از شروع گذار جمعيتي زندگيها کوتاه ،مواليد زياد ،رشد جمعيت
کند و کم و جمعيت ساختاري جوان دارد .در بستر گذار جمعيتي ،ابتدا
مرگومير و سپس باروري کاهش يافته ،در نتيجه ميزانهاي رشد جمعيت
ابتدا افزايش سريعي داشته و سپس دوباره کاهش مييابد .با حرکت به سمت

www.SID.ir

114

تغییرات ساختار سنی و ظهور پنجرهی جمعیتی در ایران

) .(Lee 2003:167از اينرو ،در مراحل پاياني گذار جمعيتي مباحث جمعيتي
بهجاي رشد و افزايش جمعيت حول محور ساختار سني جمعيت و تغييرات

D
I

آن متمرکز ميشود.
 -4گذار ساختارهاي سني جمعيت ايران

S
f

کشورها در فرايند گذار جمعيتي با نوعي گذار در ساختار سني مواجه

ميشوند .در فاز اول گذار جمعيتي ،به علت کاهش مرگومير بهويژه در

o
e

سنين اوليه شاهد افزايش سريعي در سنين پايين جمعيت (جمعيت زير
15سال) هستيم .به عبارتي تورم جمعيتي در مقولهي جمعيت زير  15سال

v
i
h

اتفاق ميافتد .در اين شرايط که شکل هرم سني مثلثي (هرم سني ايران
 )1365است ،فشار اقتصادي زيادي بر جمعيت سنين فعاليت براي حمايت از
جمعيت كثير وابستهي زير  15سال وارد ميشود .در فاز دوم گذار جمعيتي،

c
r

باروري کاهش يافته و نسل دورهي بيشزايي وارد سنين فعاليت ميشود ،در
نتيجه اين سنين نسبت بزرگتري از جمعيت را ب ه خود اختصاص ميدهد

A

و شرايط مناسبي براي رشد اقتصادي فراهم ميشود .در اين وضعيت تورم

جمعيتي وارد سنين فعاليت شده و شکل هرم سني مانند بادکنک کشيده
ميشود .نمودار هرم سني ايران سال  1385و  1395اين وضعيت را به
وضوح نشان ميدهد.
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باروري پايين و زندگي طوالني يک جمعيت سالخورده شکل خواهد گرفت

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
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D
I

1365

1375

1385

1395

1415

1430

S
f

o
e

شکل  -2تصوير گرافيکی تغييرات ساختار سني جمعيت ايران از  1365تا 1430

منبع :صادقي و فرجادي .1386

v
i
h

در فاز سوم گذار جمعيتي ،به علت کاهش سريع باروري و مرگومير،
موج جمعيتي به سمت سنين سالمندي حرکت کرده و در نتيجه سهم جمعيت
 65ساله و باالتر افزايش چشمگيري مييابد .در اين حالت كه تورم جمعيتي

c
r

از دامنهي سنين فعاليت خارج شده و وارد سنين سالمندي ميشود ،هرم سني
شرايط جمعيت در سنين فعاليت بايد نسبت
استوانهاي شكل ميگردد .در اين
0
چشمگيري از جمعيت سالمند را حمايت کند.

A

بنابراين به تبعيت از گذار جمعيتي ،گذار ساختار سني رخ ميدهد.
گذار ساختار سني شامل چهار مرحلهي متمايز است که با افزايش چشمگير
جمعيت در يکي از گروههاي سني خاص مشخص ميشود؛ ابتدا فاز
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سالمندي 4است ) .(Malmberg & Sommestad 2000: 3اولين فاز ـ يعني فاز
کودکي ـ زماني رخ ميدهد که کاهش ميزانهاي مرگ در طول مرحلهي اول

D
I

گذار جمعيتي ،افزايش در تعداد کودکان را ايجاد ميکند .در اين شرايط هرم
سني مقعر شکل 5ـ که خاص کشورهايي با ميزانهاي باالي رشد جمعيتي

S
f

ت ميشود .بعد از مدتي ميزانهاي باروري شروع به کاهش ميکند و در
اس 

نتيجه تغييرات اساسي در ساختار سني جمعيت آغاز ميشود .در اين شرايط

o
e

تورم و برآمدگي در ساختمان سني جمعيت توسط کوهورتهايي که قبل
از مرحلهي کاهش باروري متولد شده بودند ،ايجاد ميشود .در اين شرايط
به تدريج پايههاي هرم سني باريکتر ميشود و هرم سني بهطور فزايندهاي
محدبي شکل 6ميگردد.

v
i
h

c
r

A

1. Child Phase
2. Young Adult Phase
3. Phase of Population Maturity
4. Old Age Phase
5. Concave Pyramid Shape
6. Convex Shape
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کودکي 1،سپس فاز جواني 2،بعد از آن فاز  بلوغ جمعيت 3و در نهايت فاز
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D
I

S
f

o
e

شکل  -3هرم سنی جمعيت ايران در سال 1390
منبع :پردازش بر اساس نتايج سرشماری .1390

v
i
h

مرحلهي دوم گذار ساختار سني ،فاز جواني است که طي آن تورم به
سنين جواني ميرسد ،سپس تورم به سنين ميانسالي منتقل شده و آن فاز

c
r

سوم يعني فاز بلوغ را مشخص خواهد کرد .بعد از آن ،يعني بيش از 60
سال از آغاز کاهش باروري ،تورم وارد سنين سالمندي شده و فاز سالمندي

A

جمعيت را شکل خواهد داد.

همان طور که نمودار شمارهي  3نشان میدهد ايران فاز اول گذار ساختار
سني ،که در آن سهم عمدهي جمعيت زير  15سال قرار دارد ،را پشت سر
گذاشته است و از سال  1375وارد فاز دوم يعني فاز جواني جمعيت شد ،اين
انجاميد تا اينکه در سال 1390وارد مرحلهي
مرحله حدود  15سال به طول
0
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تعداد جمعيت  30-49ساله افزايش چشمگيری خواهد يافت .در ادامه اين
مرحله تا سال  1430تعداد جمعيت سنين  50تا  64ساله افزايش خواهد

D
I

داشت .از سال  1430به بعد فاز سالخوردگي جمعيت در ايران آغاز ميشود
و در آن تعداد و سهم جمعيت  65ساله و بيشتر افزايش خواهد يافت.

S
f








v
i
h
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c
r

نمودار  -3فازهاي مختلف گذار ساختار سني جمعيت ايران1430،ـ1335

منبع :پردازش بر اساس نتايج سرشماريهای جمعيتی  1335تا  1390و برآوردهاي جمعيتي سازمان
ملل .2011

A

بديهي است تمرکز جمعيت در هر کدام از گروههاي سني نيازها ،پيامدها
و بالتبع برنامهريزيهاي خاص خود را دارد .در ساختار سني جوان نيازها و
هزينههاي بهداشتي و آموزشي اهميت ويژهاي در برنامهريزيهاي توسعهي
اقتصادي و اجتماعي پيدا ميکنند .اين در حالي است که در ساختارهاي سني
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ميانسالي شده است .در اين مرحله که تا سال  1415طول خواهد کشيد

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
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در حال انتقال مسائل مرتبط با اشتغال ،ازدواج و تشکيل خانواده ،مسکن و در
مجموع نيازهاي مرتبط با دورههاي جواني و ميانسالي اهميت ويژه مييابند
و باالخره در ساختار سني سالخورده نيازهايي از قبيل تأمين اجتماعي ،مسائل

D
I

بهداشتي و معلوليتها ،مسائل رفاهي و رواني اجتماعي و به طور كلي مسائل
مرتبط با بازنشستگان و سالمندان اولويت پيدا ميکنند (ميرزايي و همکاران:1382

S
f

 .)6از اينرو ،در هر يک از مراحل گذار ساختار سني ،با توجه به اينکه کدام

يک از گروههاي سني در پيک جمعيتي باشند ،نوع و کم و کيف نيازهاي

o
e

اجتماعي و جمعيتي تغيير ميکند .در واقع ،در فازهاي مختلف گذار ساختار
سني يکي از گروههاي عمدهي سني اهميت و وزنهي بيشتري  -نه تنها به
لحاظ جمعيتي بلکه به لحاظ اقتصادي ،اجتماعي و سياستگذاري -دارد   .

v
i
h

 -5زمانبندي و طول مدت پنجرهي جمعيتي در ايران

پنجرهي جمعيتي) ،1(DWدورهي زماني به نسبت کوتاه از تحوالت

c
r

جمعيتي يک کشور است که در آن نسبت جمعيت سنين فعاليت به حداکثر
ميرسد و نوعي ساختار جمعيتي مطلوب براي شتاب بخشيدن به رشد

A

اقتصادي مهيا ميشود .در حال حاضر ،با توجه به ماهيت گذار جمعيتي
و تغييرات ساختار سني مرتبط با آن ،سهم جمعيت سنين فعاليت در ايران
افزايش يافته و اين فرايند موجب گشوده شدن پنجرهي فرصت 2و سود
1. Demographic Window
2. Opportunity Window
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معيارها و مرزهاي تکنيکي مختلفي براي تعريف پنجرهي جمعيتي و
محدودهي آن ارائه شده است .بخش جمعيت سازمان ملل پنجرهي فرصت

D
I

را دورهاي تعريف ميکند که در آن نسبت جمعيت زير  15سال به کمتر از
 30درصد ّ
کل جمعيت برسد و نسبت جمعيت  65ساله و باالتر هنوز کمتر از

S
f

 15درصد باشد ) .(United Nations 2004همچنين ،پنجرهي جمعيتي دورهاي

است که در آن کمتر 1
از     جمعيت خارج از سنين فعاليت (زير  15سال
3

o
e

و  65سال و باالتر) و بيشتر 2
از     جمعيت در سنين فعاليت (64ـ15ساله)
3

باشند (سرايي .)128 :1390روبين و همکاران سبت وابستگي سنّي يا بار
تکفل کمتر از  0/5را به عنوان معيار و شاخص پنجرهي جمعيتي در نظر

v
i
h

گرفتهاند ) .(Robine & et at 2003جک واالن معيار رشد جمعيت را مطرح
کرده و معتقد است در شرايط پنجرهي جمعيتي ،جمعيت در سنين فعاليت

c
r

به طور محسوسي سريعتر از کل جمعيت رشد پيدا ميکند ).(Vallin 2004
بر اساس اين شاخصها ،ايران از سال  1385وارد فاز پنجرهي جمعيتي

A

شده است .در آستانهي سرشماري  1385نسبت وابستگي سني به کمتر
از  0/5کاهش يافته است .همچنين در دورهي ده سالهي  1375-1385در
حالي که رشد ساليانهي جمعيت کل ايران  1/61درصد بوده ،اين رشد براي
زيرگروه جمعيتي  15-64سال 3/84 ،درصد بوده است و تعداد جمعيت
در سنين فعاليت از  33/7ميليون به  49/1ميليون افزايش يافته است .به
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جمعيتي فراروي اقتصاد کشور شده است.
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عالوه ،سهم جمعيت زير  15سال از حدود  40درصد در سال  1375به 25
درصد در سال  1385کاهش يافته و در مقابل سهم جمعيت سنين فعاليت
(64ـ 15سال) از   56به  70درصد افزايش چشمگيري داشته و سهم گروه

D
I

سني  65ساله و باالتر نيز  5/2درصد بوده است .اين تغييرات براي تمام

استانهاي کشور رخ داده است .البته در اين ميان ،استانهاي تهران و سيستان

S
f

و بلوچستان ،بهترتيب ،بيشترين وکمترين نسبت جمعيت در سنين فعاليت
را داشتهاند.

o
e

همچنين بر اساس نتايج سرشماري  ،1390حدود  71درصد جمعيت
ايران در سنين فعاليت يعني  15تا  64سال 23/4 ،درصد در سنين زير 15
سال و  5/7درصد جمعيت در سنين  65سال و بيشتر قرار داشتهاند .در اين

v
i
h

سال ،استان گيالن با  8/1درصد جمعيت در گروه سني  65سال و باالتر،
مسنترين و استان سيستان و بلوچستان با  37/6درصد در گروه سني 0-14
سال جوانترين استان کشور بوده است.

c
r

A
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ﺟﻤﻌﻴﺖ  15-64ﺳﺎﻟﻪ



ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻓﺎﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ

ﺁﻏﺎﺯ ﻓﺎﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ

ﺩﺭﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺳﻨﻲ )(%

D
I

ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﻨﺠﺮﻩﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ






S
f

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻳﺮ  15ﺳﺎﻝ




ﺟﻤﻌﻴﺖ  65ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ



               
ﺳﺎﻝ

o
e

شکل  -4طول مدت ،آغاز و پايان فاز پنجرهي جمعيتي ايران

منبع :پردازش بر اساس نتايج سرشماريهاي جمعيتي ايران 1335-1385؛ برآوردهاي جمعيتي سازمان

v
i
h

ملل .2011

باتوجه به افزايش نسبت جمعيت سنين فعاليت و کاهش نسبتهاي
وابستگي سني ،ايران در سال  1385وارد فاز پنجرهي جمعيتي شده است.

c
r

همان طور که در شکل شمارهي  4مشخص است فاز پنجرهي جمعيتي
وضعيتي موقت در ساختار جمعيتي کشور است .بر اين اساس ،پنجرهي

A

جمعيتي ايران که در آستانهي سرشماري  1385باز شده بود ،حدود چهار
دهه باز ميماند و در حدود سال  1425بسته ميشود .از حدود سال 1425
نسبت جمعيت  65ساله و باالتر شايد به باالتر از  15درصد برسد و از آن
0

پس هم با شتاب باال ميرود ،در نتيجه نسبت وابستگي سني دوباره شروع
به افزايش ميکند.
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به جهت ارتباط مکانيکي بين سطوح باروري و ساختارهاي سني،
زمانبندي و طول مدت دورهي پنجرهي جمعيتي به طور نزديکي با کاهش
باروري مرتبط است .از اينرو با توجه به آهنگ کاهش باروري طول مدت

D
I

پنجرهي جمعيتي در کشورها و مناطق مختلف دنيا متفاوت بوده است؛ براي

مثال طول مدت دورهي پنجرهي جمعيتي در اروپا  50سال از  1950تا

S
f

 2000بوده و در چين  25سال از  1990تا  2015ميباشد .بنابراين ،اندازه و

زمانبندي پنجرهي جمعيتي بيشتر به روندهاي گذشتهي باروري و مرگومير

o
e

وابسته است .عالوه بر اينها نبايستي نقش مهاجرت را در اين زمينه فراموش
کرد ،براي مثال مهاجرت موجب تفاوتهاي شهر و روستا در اندازه و طول
مدت پنجرهي جمعيتي شده است .در سال  1385سهم جمعيت در سنين

v
i
h

فعاليت در مناطق شهري ( 71/52درصد) بيشتر از مناطق روستايي (65/85
درصد) بوده است .از اينرو ،مهاجرت منجر به تفاوت شهر و روستا در

c
r

نسبتهاي وابستگي و در نتيجه پنجرهي جمعيتي ميشود ،زيرا مهاجران
بيشتر در سنين فعاليت متمرکز هستند.

A

بدينترتيب ،وضعيت پنجرهي جمعيتي در تاريخ جمعيتي هر م ّلت
معموالً فقط يکبار اتفاق ميافتد ،عمر کوتاهي داردـ معموالً چند دهه (در
حدود چهار دهه) دوام ميآوردـ  و اگر به درستي هدايت شود ميتواند
كمك شايان توجهي به توسعهي کشور کند .در غير اين صورت يعني در
صورت نبود هدايت و بهرهبرداري درست و به موقع از آ ن به جاي کمک به
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و حتي ميتواند به انحطاط يک م ّلت بيانجامد (سرايي .)127 :1390البته برخي
از محققان با مطرح کردن ايدهي سود /موهبت جمعيتي دوم 1معتقد به تداوم

D
I

شرايط خوب اقتصادي در دوران سالخوردگي جمعيت نيز هستند .آنها بر
اين باورند که افراد ميدانند که پير ميشوند در نتيجه انگيزهي قوي براي

S
f

انباشت سرمايه براي دوران سالمندي خود پيدا ميکنند .از اينرو در شرايط

سالخوردگي جمعيت  -که سهم جمعيت سالمندان افزايش مييابد  -متوسط

o
e

مقدار سرانهي ثروت و دارايي نيز افزايش مييابد).(Lee & Mason 2006
 -6نتايج و پيامدهاي اقتصادي پنجرهي جمعيتي

v
i
h

گذار ساختار سني و پنجرهي جمعيتي بستري براي رشد و توسعهي
اقتصادي کشور محسوب ميشود .تأثيرات اقتصادي پنجرهي فرصت
ريشه در اين واقعيت دارد که در طول دورهاي که پنجرهي فرصت گشوده

c
r

ي  -که در برنامههاي اجتماعي نظير آموزش و
ميشود ،هزينههاي عموم 
بهداشت صورت گرفته بود  -به سمت سرمايهگذاري در بخشهاي توليدي

A

يشوند .در سطح خرد نيز خانوادهها ميتوانند
و زيرساختها هدايت م 
هزينههاي جاري را به سمت پسانداز و ارتقاي استانداردهاي زندگي جهت
دهند). (Pool 2007:28

1. Second Demographic Dividend
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توسعهي اقتصادي و اجتماعي ،به مانع بزرگي در مسير توسعه تبديل ميشود
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موتورهاي پنجره جمعيتي براي رشد و توسعهي اقتصادي ،اثرات ترکيبي
و رفتاري 1آن ميباشند .در اين باره بلوم و ويليامسون معتقدند که پنجره
و موهبت جمعيتي به دو دليل موجب ايجاد فرصتهايي براي رشد توليد

D
I

سرانه و رشد اقتصادي ميشود؛ اول اينکه نوعي تأثير خالص ساختار سني

درGDPکل وجود دارد؛ افزايش جمعيت در سنين فعاليت منجر به افزايش

S
f

نسبت توليدکنندگان به مصرفکنندگان ميشود و اين شرايط براي رشد
توليد سرانه مطلوب است .اين اث ِر ترکيبي با توجه به بازخوردهاي کاهش

o
e

باروري در رهايي زنان از وظايف بچهداري و فراهم شدن زمينههاي حضور
آنها در بازار کار قوت بيشتري پيدا ميکند .دليل دوم به اثرات رفتاري ساختار
سني درحال تغيير بر ميگردد .اثرات رفتاري اشکال مختلفي دارند ،زيرا از

v
i
h

يک سو بدنهي در حال رشدي از نيروي کار جوان در ساختار نيروي کار
وجود دارد که ميتواند بهرهوري و توليد را افزايش دهد و از سوي ديگر ،با

c
r

توجه به الگوي چرخهي زندگي ،تغييرات ساختار سني با ايجاد تغيــيراتي
در الگوهاي توليد و مصرف منجر به افـزايش توليد و پسانداز ميشود
). (Bloom & Williamson 1998:419-455

A

از اينرو گذار ساختار سني جمعيت و  به دنبال آن دورهي پنجرهي
جمعيتي اثرات مهم و تعيين کننده در رشد اقتصادي دارد .مکانيزم اين
اثرگذاريها از طريق کانالهال مختلف صورت ميگيرد که در زير بدانها
1. Composition and Behavioral Effects
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 -1-6افزايش عرضهي نيروي کار

1

پنجرهي جمعيتي از طريق دو مکانيزم يعني اثر مکانيکي افزايش بيسابقهي

D
I

نسبت جمعيت در سنين فعاليت و همچنين فراهم کردن زمينههاي حضور
و مشارکت زنان در نيروي کار موجب افزايش عرضهي نيروي کار ميشود؛

S
f

اول ،اثر حسابداري رشد است که بر مبناي آن و با توجه به الگوي سني

مشارکت و فعاليت اقتصادي که در آن نرخهاي مشارکت نيروي کار در

o
e

طول سنين  15تا  64سال افزايش مييابد ،افزايش جمعيت در سنين فعاليت
عرضهي نيروي کار را افزايش ميدهد .در طول فاز پنجرهي جمعيتي ايران،

v
i
h

جمعيت در سنين فعاليت ( 15-64سال) افزايش يافته و به حول و حوش 70
درصد ميرسد .بهعبارتي ،بيش 2
از     جمعيت در سنين فعاليت قرار ميگيرند.
3

قبل از اين دوران ،نسبت جمعيت در سنين فعاليت حدود  50درصد بوده و

c
r

بعد از اين دوران نيز تقريب ًا به همين حدود کاهش مييابد .افزايش جمعيت
در سنين فعاليت در بستر فاز پنجرهي جمعيتي همان طور که معادلهي زير

A

نشان ميدهد ،موجب افزايش درآمد سرانه ميشود ،حتي اگر توليد و بازده

نيروي کار بدون تغيير باقي بماند .اين تأثيرگذاري بيشتر به خاطر رابط هي

1. Labour Supply
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پرداخته ميشود:

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
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جبري بين توليد سرانه ) y ( 1و توليد به ازاي هر نيروي کار )y( 2ميباشد:
Y
Y
L
L
× =
= y
N
L N
N

=y

در اين معادله  N،جمعيتکل و  Lتعـــداد کل نيروي کــار است .با

D
I

تفکيک کردن اين عبارت ميتوان مــيزانهاي رشـــد را بــدين صــورت

                             تبديل كرد .در اين فرمول  glميزان رشد جمعيت
) g y = g y + ( gl − g n

S
f

نيروي کار و  gnميزان رشد کل جمعيت ميباشد .در طول فاز پنجرهي

جمعيتي ،رشد جمعيت نيرويكار بيشتر از ميزان رشد کل جمعيت ميشود  .

o
e

مطالعات تجربي بيانگر اثر منفي افزايش سهم جمعيت زير  15سال و
جمعيت  65سال و باالتر از کل جمعيت بر رشد اقتصادي و GDPسرانه و
اثر مثبت افزايش سهم جمعيت  15-64ساله بر آن ميباشد

v
i
h

;(Lindh 1999

) .Anderson 2001در ايران ،عرب مازار و کشوريشاد در بررسي اثر تغيير
ساختار سني جمعيت در رشد اقتصادي نتيجه گرفتند كه يك درصد رشد

c
r

نسبت جمعيت  15تا  64سال به كل جمعيت در بلند مدت باعث 1/27
درصد رشد

GDP

سرانه و يك درصد رشد نسبت نيروي كار شاغل به

A

جمعيت  15تا  64سال باعث  1/89درصد رشد  GDPسرانه خواهد شد .از
اينرو رشد و افزايش جمعيت در سنين کار و فعاليت ،تأثير مثبت در رشد
سرانه و رشد اقتصادي دارد (عرب مازار و کشوريشاد 1384؛ .)27-51

1. Output Per Capita
2. Output Per Worker
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باروري و تغييرات ساختار سني به طور مستقيم منجر به افزايش بيشتر
عرضهي نيروي کار زنان ميشود ) .(Bailey 2006در طول دوري پنجرهي

D
I

جمعيتي ،طول دورهي توليد مثل 1کاهش يافته و جمع ميشود .اين وضعيت

ميتواند يک روزنهي فرصت براي ورود زنان به بازار کار باشد .در ايران

S
f

هنوز ميزان مشارکت اقتصادي زنان پايين و کمتر از  15درصد است ،اما با

توجه به روندهاي کاهشي باروري در سالهاي اخير و محدود شدن دوران

o
e

فرزندزايي به  7-8سال و گسترش ورود زنان به تحصيالت عالي همراه با
تغييرات ارزشي -نگرشي ،انتظار ميرود که در صورت فراهم شدن بستر
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مناسب ،در دهههاي آينده ميزان مشارکت

v
i
h

اقتصادي زنان افزايش يابد .بر اساس برآورد فرجادي و عليزاده   ،ميزان
مشارکت اقتصادي زنان تا سال  1400به  24درصد میرسد (فرجادي و عليزاده

c
r

.)1387

افزايش مشارکت زنان در نيرويکار ،سود و امتياز جمعيتي را تقويت

A

ميکند ) .(Birdsall & Sinding 2001همچنين مشارکت زنان در نيروي کار،

موقعيت اجتماعي و استقالل مالي و شخصي زنان را بهبود ميبخشد و اين
وضعيت ميتواند زمينهاي براي افزايش توان توليدي آنها و کل جمعيت
باشد .بدين ترتيب ،بخشي از سود و امتياز پنجرهي جمعيتي براي توسعه
1. Reproductive Span
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مکانيزم دوم ،افزايش ميزان مشارکت زنان در اين دوران است .کاهش
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اقتصادي ميتواند ناشي از رهايي زنان از قيدوبند بچهداري و خانهداري و
در نتيجه افزايش مشارکت آنان در نيرويکار و فعاليتهاي اقتصادي باشد   .

D
I

 -2-6کاهش نسبتهاي وابستگي سني ()ADR

1

يکي از پيامدهاي بارز فاز پنجرهي جمعيتي ،تغيير در نسبتهاي وابستگي

سني يا بار تکفل 2است .در بستر اين فرايند با افزايش جمعيت در سنين

S
f

فعاليت (64ـ 15ساله) شاخص نسبت وابستگي سني کاهش مييابد.
ت وابستگي سني ) (ADRيا بار تکفل به عنوان نسبت جمعيت
نسب 

o
e

جوان و سالمند وابسته به جمعيت در سنين کار  و فعاليت تعريف ميشود
) .(Bongaarts 1998: 3اين شاخص در طول زمان و در ميان جمعيتها در

v
i
h

نوسان است .دو عامل منجر به تغييرات و نوسانات عمدهي اين شاخص
ميشوند؛ نخست ،ورود نسل بيشزايي به سنين فعاليت که با ورود آنها
نسبت وابستگي سني کاهش مييابد .دوم ،کاهش در باروري که منجر به

c
r

کاهش تعداد فرزندان وابسته ميشود .البته نبايستي تأثير مهاجرت را ناديده
گرفت.

A

1. Age Dependency Ratios
2. Dependency Burden
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نمودار  -4تغييرات نسبت وابستگي سني (بار تکفل) در ايران1335-1430،

o
e

منبع :پردازش بر اساس نتايج سرشماريهاي جمعيتي 1335-1385؛ و برآوردهاي جمعيتي سازمان
ملل.2011

بررسي روند تغييرات نسبتهاي وابستگي سنی در ايران اين وضعيت

v
i
h

را بهخوبي نشان ميدهد .اين نسبت براي ايران در دورهي  1345تا 1365
نزديک به  100درصد بوده است ،يعني هر فرد بالقوه فعال در سال 1345

c
r

عالوه بر خود ،بار تکفل يک نفر ديگر (از جمعيت غيرفعال) را بر عهده
داشته است ،اما از سال 1375روند شاخص نسبت وابستگي سني شروع به

A

کاهش کرده و در طول فاز پنجرهي جمعيتي يعني در دورهي 1425ـ1385

به حداقل رسيده است ( 40درصد) و در نهايت با توجه به افزايش جمعيت
سالمند نسبت وابستگي سني از سال  1425به بعد دوباره افزايش خواهد
يافت.

0

بدين ترتيب ،در طول دورهي زماني بين کاهش در نسبت وابستگي
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خردساالن و افزايش در نسبت وابستگي سالمندان ،پنجرهي جمعيتي فرصت
باز شده و با افزايش در نسبت جمعيت سنين فعاليت به جمعيت وابسته،
شرايط مناسبي براي رشد سريع اقتصادي فراهم ميشود؛ زيرا موجب بار

D
I

جمعيتي کمتر بر دوش خانوادهها و نظام اجتماعي و رفاهي کشور و همچنين

رشد اقتصادي سريعتر ميشود.

S
f

 -3-6چرخه زندگي اقتصادي :نوسانات سني توليد و مصرف

رفتار اقتصادي افراد به مرحله و جايگاه آنها در چرخهي زندگي بسيار

o
e

وابسته است .در شرايطي که نسبت زيادي از جمعيت را افراد وابسته (بچهسال
و سالمند) تشکيل ميدهند ،معموالً محدوديتهاييبراي رشد و توسعهي

v
i
h

اقتصادي فراهم ميشود؛ زيرا بايستي بسياري از منابع به رفع نيازهاي آنها
اختصاص يابد .در مقابل ،داشتن يک نسبت بزرگتر از جمعيت در سنين کار
ميتواند محرک رشد اقتصادي باشد ،زيرا درآمد و انباشت سرمايه در اين

c
r

شرايط افزايش مييابد .بر اين اساس تغييرات در ساختار سني تأثير عمدهاي
در رشد و توسعهي اقتصادي دارد.

A
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نمودار  -5چرخهي زندگي اقتصادي آسيايي

منبع :بر اساس ماسون ،لي و رونالد لي 2007

موديگلياني با ارائهي فرضيهي چرخهي زندگي به تبيين نوسانات سني
1

v
i
h

در توليد و مصرفپرداخته و بهخوبي اهميت بافت و ساختار سني جمعيت
را بر روندهاي مصرف و توليد (درآمد) نشان ميدهد .وي زندگی افراد را به

c
r

سه دوره تقسيم ميکند؛ دورهي خردسالي و نوجواني (زير  15سال) که طي
آن مصرف از درآمد بيشتر است .دورهي ميانسالي ( 15تا  64سال) که اواسط

A

سالهاي زندگي فرد را ميپوشاند و در حقيقت سالهاي مولد فرد در طول

زندگي محسوب ميگردد .در اين دوره ،ميزان مصرف کمتر از ميزان توليد

(درآمد) فرد است ،که بخشي از آن بابت مصرف در اوايل زندگي بازپرداخت

و بخش ديگر نيز پس انداز ميشود .دورهي سوم به دورهي کهنسالي (باالي
)1. Life Cycle Hypothesis (LCH
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ﺩﺭﺁﻣﺪ



فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم  /شماره  / 55بهار 1391

 65سال) مربوط است ،در اين دوران مصرف فرد بر پس انداز فزوني دارد
(مرادي 1384؛ ياوري و احمدزاده .)33-62 :1389
مطالعهي کيهانيحکمت ( )1382نشان داد که بار تکفل سنين خردسالي

D
I

(نسبت جمعيت 14ـ 0ساله به 64ـ 15ساله) و بار تکفل سنين پيري (نسبت
جمعيت  65ساله و باالتر به  15-64ساله) با مخارج مصرفي دولت ارتباط

S
f

مثبت دارد .نوفرستي و مدني تنکابني نيز در مطالعهي خود به اين نتيجه
رسيدند که بيشترين پسانداز توسط افرادي كه در محدودهي سنّي 30تا 45

o
e

هستند صورت ميگيرد .اين مطالعه نشان داد ضرايب گروههاي سني مياني
جمعيت که تأمينکنندهي پسانداز جامعه هستند منفي است و اين نشان
دهنده آن است که هر چه ميزان گروههاي سني جمعيت مذکور افزايش يابد

v
i
h

از مصرف کل جامعه کاسته و بر ميزان پس انداز کل جامعه افزوده خواهد
شد .بدين ترتيب ،الگوهاي توليد و مصرف بر حسب سن در نوسان است و

c
r

در نتيجه ،ساختار سني جمعيت بر فرايندهاي توسعه از طريق عرضه و تقاضا
براي کار و کاالها و خدمات تأثير ميگذارد.

 -4-6افزايش پساندازها و سرمايهگذاريها

A

تأثيرات افزايش جمعيت در سنين فعاليت در دورهي پنجرهي جمعيتي
در پساندازها 1ميتواند به اثرات حسابداري و رفتاري تجزيه شود؛ تمايل

1. Savings
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بيشتر از کودکان و سالمندان است .اين موضوع هم در مدلهاي چرخهي
زندگي توليدـ مصرف و هم مطالعات تجربي رفتار پساندازي افراد در سنين

D
I

مختلف نشان داده شده است.
پاسخهاي رفتاري منجر به افزايش پساندازها به چند دليل ميتواند باشد؛

S
f

نخست ،همان طور که بُعد خانوار در اثر کاهش باروري کاهش مييابد،
خانوارها بنا بر فرضيهي کول و هاور ( )1985سهم بيشتري از درآمدشان را

o
e

ميتوانند پسانداز کنند .البته اين ممکن است با افزايش هزينههاي هر کودک
تقابل پيدا کند ) .(Becker & Lewis 1973دوم ،با توجه به اينکه کوهورتهاي
اخير وارده به سنين فعاليت ،اميدهاي زندگي طوالنيتري را تجربه ميکنند،

v
i
h

آنها نياز به پسانداز کردن بيشتري براي دورهي طوالني بازنشستگي دارند
) .(Metzler 1992سوم ،اگر رشد اقتصادي باال باشد ،پساندازهاي افزايش

c
r

يافتهي خانوارهاي جوانتر يک نيروي محرکهي قوي براي افزايش
پساندازهاي ملي خواهد بود). (Fry & Mason 1982

A

ازاينرو افزايش پسانداز تابعي از تعامل انتقالهاي ساختار سني با

چرخهي زندگي اقتصادي است و افزايش سهم جمعيت در سنين فعاليت
پساندازها را افزايش ميدهد .لي و همکاران محاسبه کردند که حدود نيمي
از  20درصد افزايش در پساندازها در آسياي شرقي ناشي از پويايي ساختار

سني جمعيت بوده است ) .(Lee & etal 2006در ايران ،نوفرستي و احمدي
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با استفاده از دادههاي سري زماني ساالنه و براي دورهي زماني 1383ـ1345
در بررسي عوامل مؤثر در پسانداز با تأکيد بر ساختار سني جمعيت نشان
دادند که تـأثير گروههاي سني بر پسانداز ابتدا منفي است ،سپس مثبت شده

D
I

و به ماکزيمم خود ميرسد و از آن پس کاهش يافته و در نهايت درباره
منفي ميشود .به بيان ديگر ،افراد تا سن  24سالگي و نيز بعد از  55سالگي

S
f

داراي پسانداز منفي ،و بين  25تا  50سالگي پسانداز مثبت دارند .گروه
ميانسال 44ـ 35سال بيشترين پسانداز جامعه را دارند .از اينرو افزايش

o
e

نسبت جمعيت اين گروههاي سني پسانداز جامعه را افزايش خواهد داد
(نوفرستي و احمدي.)43-56 :1387

بدين ترتيب ،با کاهش باروري و انتقال ساختار سني ،روزنهي فرصت

v
i
h

(هر چند براي يک دورهي محدود زماني) ايجاد ميشود که در طول آن امکان
پساندازهاي شخصي و سرمايهگذاريهاي م ّلي افزايش مييابد .در واقع،

c
r

پساندازهاي شخصي که در دوران پنجرهي جمعيتي افزايش محسوسي پيدا
ميکنند ،منبعي براي سرمايهگذاريهاي توليدي و صنعتي محسوب ميشوند

A

که ميتواند به عنوان سوخت رشد اقتصادي استفاده شود .از اينرو پنجرهي
جمعيتي در تعامل با چرخهي زندگي اقتصادي ،رشد پساندازها و توانايي
کشور را براي سرمايهگذاري افزايش ميدهد.
 -5-6بهبود و توسعهي سرمايهي انساني

تغييرات ساختار سني جمعيت و فاز پنجرهي جمعيتي سرمايهگذاري در
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با افزايش جمعيت در سنين کار مشخص شده است منجر به رشد اقتصادي
در کوتاه مدت ميشود .با اين حال ،کاهش ميزانهاي باروري در بلند مدت،

D
I

سرمايهگذاري در سرمايهي انساني را افزايش ميدهد (Salehi-Isfahani
) .& Egel 2007: 13پنجرهي جمعيتي اثرات مثبتي را در سرمايهي انساني به

S
f

جاي ميگذارد؛ نسل انفجار مواليد ،باروري پايينتر و در نتيجه خانوارهاي

کوچکتري را دارند و اين اجازه ميدهد تا خانوارها مشتاقانه براي هر بچه

o
e

سرمايهگذاري کنند .اين بازتاب حرکت از تقاضا براي کميت فرزندان به
سمت کيفيت فرزندان است.

نسبتهاي وابستگي در حال کاهش و سرمايهگذاري قوي در سرمايهي

v
i
h

انساني با هم مرتبط هستند؛ نسبتهاي وابستگي کاهش يافته بهبود سرمايهي
انساني را تشديد ميکند ) .(Jones 2005: 42سرمايهي انساني يا داشتن نيروي

c
r

کار سالم وتحصيلکرده ،همراه با سرمايه فيزيکي به عنوان منبع اصلي رشد
اقتصادي پايدار محسوب ميشوند.

A

از ديدگاه سرمايهي انساني نيز افزايش و بهبود در سرمايهي انساني
توسعهي اقتصادي سريع را تسهيل ميکند .از اينرو پنجرهي جمعيتي يک
فرصت منحصر بهفرد را براي افزايش سرمايهگذاريها در بهداشت ،آموزش،

بهرهوری سرمايهي انساني ،فعاليتهاي زيربنايي و توسعهي پايدار فراهم
ميکند.

www.SID.ir

137

سال چهاردهم  /شماره  / 55بهار 1391
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 -6-6کاهش فقر

يکي از برنامههاي اصلي و محوري کنفرانس جمعيت و توسعهي قاهره و
اهداف توسعهي هزاره کاهش فقر بوده است .در اين زمينه پنجرهي جمعيتي

D
I

ميتواند شرايط مناسبي را براي کاهش فقر ايجادکند؛ براي مثال ،مطالعهي
ماسون و لي در برآورد تأثيرات پنجرهي جمعيتي در کاهش فقر براي مناطق

S
f

مختلف جهان نشان ميدهد که پنجره و سود جمعيتي منجر به کاهش

ميزانهاي فقر در جهان در حال توسعه  14درصد در دورهي بين 1960

o
e

و 2000شده است و برآورد شده که ميزانهاي فقر به علت سود جمعيتي
حدود  14درصد ديگر در دوره  2000و  2015کاهشيابد.
بدين ترتيب ،پنجرهي جمعيتي يک فرصت منحصر بهفرد طاليي است

v
i
h

که فرصتها و پتانسيلهاي زيادي را فراروي رشد و توسعهي اقتصادي
کشور فراهم ميکند.
 -7نتيجهگيري و الزامات سياستي

c
r

ساختارهاي سني در حال تغيير جمعيت منجر به تغييرات در نيازها و

A

ظرفيتهاي اقتصادي ،اجتماعي و نهادي جامعه ميشود و در نتيجه فرصتها
و چالشهاي بسياري را براي سياستگذاران ب ه همراه دارد .در بستر
ساختارهاي سني در حال تغيير جمعيت ،فاز پنجرهي جمعيتي ظهور ميکند
که فرصتهايي خوبي را براي توسعه فراهم ميسازد .البته اين پنجرهي
جمعيتي خود به خود عمل نميکند ،بلکه بايستي با سياستگذاريهاي
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در دورهاي که پنجرهي جمعيتي باز است سياستگذاري و برنامهريزيها
بايس��تي به طور خاص بر جمعيت در سنين فعاليت بهويژه جوانان متمرکز

D
I

باش��د .پنجرهي جمعيتي ايران که در آس��تانهي سرش��ماري  1385باز شده،

برای چهار دهه باز ميماند و حدود س��ال  1425بس��ته ميش��ود .از اينرو

S
f

بايس��تي سياستگذاريها و برنامهريزيها بيش��تر مبذول به شرايط فعلي و
چهار دههي بعدي باش��ند .پيداس��ت که اگر بيتف��اوت از کنار اين دورهي

o
e

منحصربهفرد در تاريخ جمعيتي کشور عبور کنيم ،نه تنها از مواهب بالقوهي
آن محروم ميشويم ،بلکه در جريان آن و پس از خروج از آن با مشکالت و
معضالتي مواجه خواهيم شد که به مراتب بزرگتر و پيچيدهتر از مشکالت
و معضالت پيش از ورود به آن است.

v
i
h

گذارهاي جمعيتي اغلب با کوهورتهاي بزرگي از جوانان که براي شغل

c
r

و منابع رقابت ميکنند ،همراه است .آنها اغلب منافع اقتصادي نظير رشد
سريعتر نيروي کار و پتانسيل بيشتر انباشت سرمايهي انساني به دنبال دارند.

A

براي بهرهگيري از اين منافع بايستي نهادهاي جامعه انعطافپذير و قادر
باشند تا با واقعيتهاي در حال تغيير جمعيتي خود را انطباق دهند .ارزيابي
ج بيانگر آن
نهادهاي ايرا ن نظير مدارس /دانشگاهها ،بازار کار رسمي و ازدوا 
است که اين نهادها انعطافپذيري کافي را براي بهرهگيري از اين هديه و
سود جمعيتي ندارند ).(Salehi-Isfahani & Egel 2007: 37
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همهي دورهها و مراحل گذار جمعيتي مستلزم سياستگذاري است ،ولي
شايد سياستگذاري در هيچ دورهاي به اندازهي دورهاي که پنجرهي جمعيتي
باز است حساس ،الزم و در صورت موفقيت مؤثر باشد .به احتمال ،در

D
I

تاريخ تحوالت جمعيتي هر کشور فقط يک بار پنجرهي جمعيتي باز ميشود،
ابتدا و انتهاي آن تقريب ًا مشخص و دوام آن کوتاهمدت است .با وجود اين،

S
f

اگر به درستي شناخته شود ،سياستهاي برخورد با آن به درستي اتخاذ

شود و سياستهاي اتخاذ شده به درستي اجرا شود ،ميتواند مانند بعضي

o
e

از کشورهاي شرق آسيا ،در تبديل يک اقتصاد در حال توسعه به اقتصادي
توسعهيافته مشارکت بسيار مؤثري داشته باشد (سرايي .)133 :1390از اينرو
اگر چه ساختار سني جمعيت قدرت پيشبيني و تبيينکنندهي بااليي در

v
i
h

نسبت قابل توجه از رشد اقتصادي دارد ،اما رابطهي بين متغيرهاي جمعيتي
و اقتصادي قطعي نيست و نتايج اقتصادي تغييرات جمعيتي سياست محور

c
r

است ،يعني بستگي به سياستگذاريها دارد .تبديل پنجرهي جمعيتي (به
عنوان يک امکان بالقوه) به سود يا موهبت جمعيتي (بهعنوان يک فرصت

A

اقتصادي بالفعل) مستلزم آمادگي ،سياستگذاري ،برنامهريزي و اجراي
درست برنامههاست .از اينرو سياستهاي دولت نقش مهمي در مديريت و
مهندسي اجتماعي پنجرهي جمعيتي دارد .دولت ضعيف و توسعهي اقتصادي
و اجتماعي ضعيف نه تنها فرصتهاي جمعيتي را از دست میدهد ،بلکه آنها
را به چالشهاي جمعيتي تبديل میکند.
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جمعيتي سياستها و برنامههايي به شرح زير پيشنهاد ميشود  :
 -تنها نکتهي ثابت جمعيت اين است که هيچ گاه ثابت نيست و همواره

D
I

پوياست .از اينرو سياستها و برنامههای جمعيتی بايستی انعطافپذيری
بااليی برای انطباق با شرايط در حال تغيير جمعيتی داشته باشند.

S
f

 -در بستر تغييرات اخير جمعيتي ،سياستها و برنامهها پيرامون رشد و

تعداد جمعيت بايستي به سمت ساختارهاي سني در حال تغيير ،فرصتها و

o
e

چالشهاي آن تغيير کنند.

ي جمعيتی ،اصل مهم و اساسي
 سياستگذاری در زمينهي مديريت پنجره حال حاضر مديريت و سياست جمعيتي کشور است.

v
i
h

_ تشکيل شوراي م ّلي سياستگذاري جمعيت ميتواند گامي مفيد در مسير
مديريت جمعيتي کشور باشد.

c
r

 نقش سياستگذاري در عرصهي اشتغال و بازار کار براي بهرهبرداري ازفرصت پنجرهي جمعيتي بسيار مهم است؛ زيرا پنجرهي جمعيتي يک مبحث

A

تئوريک و نظري است که فرض بر آن دارد که جمعيت در سنين فعاليت
همان جمعيت نيروي کار واقعي است .از اينرو عملي و بالفعل کردن آن
مستلزم اشتغال کامل است.

 در راستاي ارتقاي سالمت عمومي جامعه و دسترسي به مراقبتهايبهداشتي ،بهداشت باروري و همچنين سرمايهگذاري در بهداشت براي
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تضمين سالمتي و بهرهوري جوانان و جمعيت در سنين فعاليت سياستهاي
بهداشتي اتخاذ و اجرا شود.
 -سياس��تها و برنامهه��ای علمی جامع برای بهرهبرداری از پتانس��يلهای

D
I

جمعيت جوان تحصيلکرده در کش��ور تدوين و اجرا  ش��ده و از طرحها و

ايدههای آنها حمايت شود.

S
f

 حرکات جمعيتی کش��ور آمايش مس��تمر ش��ود و تدوين سياس��تهایمهاجرتی به منظور جهتدهی به جابهجايیهای جمعيتی در س��طوح ملی،

o
e

منطقهای و بينالمللی با توجه به افزايش مهاجرتها و جابهجايیهای داخلی
و بينالمللی در دوران پنجرهي جمعيتی.
 تدوين و اجراي سياستهاي حامي و دوستدار خانواده براي جلوگيرياز پيامدهاي باروري پايين.

v
i
h

 -استفاده از تجارب کشورهايي (نظير کشورهاي آسياي جنوب شرقي)

c
r

که اين دوره را در تاريخ جمعيتي خود داشته و به خوبي از آن بهرهبرداي
كردهاند.

A

 تعديل نهادها و برنامهها با روندهاي رو به افزايش سالخوردگي جمعيت؛در اين زمينه بايستي توجه داشت که سالخوردگي جمعيت ،هشدار نيست،
بلکه نيازمند عمل است .در اين ارتباط بايستي برنامههاي «سالمندي فعال»،
«سالمندي سالم» و «سالمندي مثبت» سرلوحهي سياستهای سالمندی قرار
گيرد .اين برنامهها در چارچوب رويکرد دورهي زندگي اجرا و پيگيری
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و حتي قبل از آن اين برنامهها را دنبال کرد ،زيرا جوانان امروز ،سالمندان
آينده خواهند بود   .

D
I

در نتيجهگيري از مقاله ميتوان گفت؛ ايران كنوني در يک فرصت زماني

طاليي ،استثنايي و تکرارناپذير جمعيتي براي رشد و توسعهي اقتصادي بهسر

S
f

ميبرد .با توجه به فرايند انتقال جمعيتي و تغييرات ساختارهاي سني در حال
تجربهي پديدهي پنجرهي جمعيتي هستيم و اين وضعيت سياستگذاران و

o
e

برنامهريزان کشور را در برابر فرصت طاليي توسعهي اقتصادي قرار داده
است .دولتها و نهادهاي برنامهريز در راستاي بهرهبرداري از اين فرصت و
پتانسيل بالقوه بايستي سه نکتهي کليدي را مد نظر داشته باشند:

v
i
h

نکتهي اول ،محدوديت زماني فاز پنجرهي جمعيتي است .اثرات پنجرهي
جمعيتي موقتي و گذراست و براي هميشه يا مدت طوالني اين پنجره باز

c
r

نخواهد ماند و در نهايت پس از چهار دهه بسته خواهد شد .زيرا پويايي
جمعيت و گذارهاي ساختار سني موجب ميشود تا موج متورم جمعيت

A

بزرگسال به سمت سالخوردگي حرکت کند و در نتيجه نسبتهاي وابستگي

دوباره افزايش يابد .با افزايش بار و فشار جمعيتي ناشي از ساختار سالمندي،
منفعت جمعيتي تبديل به بار جمعيتي ميشود.

نکتهي دوم ،نياز ضروري به محيط سياسي و بستر نهادي مناسب براي
بهرهبرداري از اين فرصت است .بايستي توجه داشت که پنجرهي جمعيتي
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و نقش نيرو محرکهي آن در شتاب بخشيدن به رشد و توسعهي اقتصادي،
به طور اتوماتيک و خودبهخودي صورت نميگيرد ،بلکه ميزان تحقق و
اثرگذاري آن بستگي به محيط سياسي و ساختارهاي نهادي مناسب و اتخاذ

D
I

و اجراي يک سري سياستها و برنامهها نظير سياستهاي جمعيتي و
تنظيم خانواده ،بهبود سرمايهي انساني ،بهداشت عمومي خوب ،آموزش

S
f

خوب ،انعطافپذيري بازارهاي کار در جذب نيروي کار در حال افزايش و
ايجاد فرصتهاي شغلي ،سياستهاي تجارت و اقتصاد آزاد ،حذف اقتصاد

o
e

دستوري ،سرمايهگذاري و مديريت اقتصادي مناسب و دريافت دولت و
حکمراني خوب دارد .بنابراين ،اتخاذ و اجراي چنين سياستهاي محوري و
اصالحات ساختاري و نهادي در ايران بهويژه در ارتباط با عملکرد بازارهاي

v
i
h

کار و سرمايه ،همگي مکملهاي بالقوه براي پنجرهي جمعيتي هستند و
تحقق پتانسيل ايجاد شدهي رشد اقتصادي در ايران بستگي به اين بسترهاي
اقتصادي ،اجتماعي و سياسي مناسب دارد.

c
r

نکتهي سوم ،توجه به روي ديگر سکهي پنجرهي جمعيتي يعني تهديدها،

A

چالشها و مسائل آن ميباشد .اگر سياستهاي مناسب و مؤثر اتخاذ نشود،
نه تنها اين فرصت طاليي از دست ميرود ،بلکه ميتواند با افزايش ميزانهاي
بيکاري ،اشتغال ناقص ،شورشهاي اجتماعي ميليونها جوان بيکار ،افول
سرمايهي انساني و اجتماعي ،بيثباتي سياسي و غيره تبديل به تهديد شود.
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