
تغييرات ساختار سني و ظهور پنجره ي جمعيتي در ایران:
 پيامدهاي اقتصادي و الزامات سياستي

رسول صادقي∗

 چکيده
سیاست ها و برنامه هاي جمعیتي در ایران بیشتر بر پویایي رشد و حجم جمعیت 
متمرکز بوده و کمتر به ساختارهاي سني جمعیت، تغییرات و پیامدهاي آن توجه 
شده است. این در حالي  است که کاهش سریع باروري در دو دهه ي اخیر منجر به 
بنیادي در ساختار سني جمعیت شده است. در بستر این تغییرات، فازي  تغییرات 
از تحوالت جمعیتي در ایران آغاز شده است که«پنجره ي جمعیتي« نامیده مي شود. 
پنجره ي جمعیتي وضعیتی موقت در ساختار جمعیتي ایران است که در سال 1385 
باز شده و برای حدود چهار دهه طول مي کشد. در این دوران، نسبت جمعیت در 
سنین فعالیت به حداکثر خود مي رسد و نسبت هاي وابستگي سني کاهش مي یابد و 
در نتیجه فرصت طالیي و منحصربه فردي فراروي توسعه ي اقتصادي فراهم مي شود. 
البته این وضعیت به صورت اتوماتیک و خودبه خود عمل نمي کند و بهره برداري از 

آن نیازمند بسترهای اقتصادي، اجتماعي، سیاستي و نهادي مناسب است.
این مقاله به بررسي تغییرات ساختار سني و ظهور پدیده ي پنجره ي جمعیتي و 
پیامدهاي اقتصادي آن در ایران مي پردازد. در این راستا، ابتدا مروري کوتاه بر گذار 
جمعیتي ایران خواهد داشت، سپس تغییرات اخیر و آینده ي ساختار سني جمعیت 
بررسي خواهد شد. در ادامه به بررسي پنجره ي جمعیتي ایران، زمان بندي و طول 
مدت آن و ارتباط آن با رشد اقتصادي مي پردازد. در نهایت یک سري پیشنهادات و 

الزامات سیاستي براي بهره برداري از این فرصت جمعیتي مطرح خواهد شد. 
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مقدمه

امروزههرکشوريبرايرسیدنبهرفاهوتوسعهيهمهجانبهناگزیربه

پیشبینينیازهاوامکاناتخوددربازدههايزمانيکوتاهمدت،میانمدت

اجتماعي و اقتصادي برنامههاي اجراي و طراحي وسپس مدت دراز و

پویایي راستا،جمعیت،ساختارو این نیازهاست.در آن تأمین درجهت

آنمحورومرکزبرنامهریزيهاياقتصاديواجتماعيمحسوبميشود.

تحوالتجمعیتيتقریباًهمهيجوانبزندگيودنیايپیرامونماراتحت

اقتصادي، اجتماعي، نظامهاي خرده بر متعددي اثرات و داده قرار تأثیر

اینرو،پویایيشناسيجمعیت- از سیاسيومحیطيبرجايميگذارد.

کهبابررسيتعیینکنندههاوپیامدهايتغییراتدرساختار،توزیعورشد

جمعیتسروکاردارد-ازاهمیتتحقیقاتيوسیاستيزیاديبرخوردار

است،زیرانهتنهاروندومسیرگذشتهرانشانميدهد،بلکهدورنمایياز

آیندهيتحوالتجمعیتيرافرارويسیاستگذارانميگشایدوشناختو

درکمناسبيازفرصتهاوچالشهايآیندهفراهمميکند.اینوضعیت

ميتواندبهسیاستگذارانوبرنامهریزانکمککندتامحیطوبسترمناسبي

رابرايبهرهبرداريازفرصتهاومقابلهباچالشهاایجادکنند.

پویایيودرحالتغییربودنجمعیتتنهاموردثابتدرآناست.جمعیت

ایراندرنیمقرناخیردربسترگذارجمعیتي(DT)1تحوالتبيسابقهايرا

1. Demographic Transition
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تجربهکردهاست؛تعدادجمعیتکهدرسال19،1335میلیوننفربوده

بهچهاربرابرافزایشیافتهودرسال1390ازمرز75میلیوننفرگذشت.

دراینمسیر،دراثرکاهشسریعوپدیدهايدودههياخیرباروري،به

دنبالکاهشمستمرمرگومیر،میزانرشدشتابانجمعیتهرچندتعدیل

شدهاست،اماابعادجدیدجمعیتوتوسعهاينظیرتغییراتساختارسني

ایرانکنونيدر بیاندیگر، به یافتهاست. پیامدهايآنظهور جمعیتو

معرضگذاروتغییراتساختارهايسنيجمعیت(ASTs)1قرارگرفتهواین

تحوالتمهمترینمسئلهيجمعیتوتوسعهايکشورمحسوبمیشود.

پویایي بر بیشتر تمرکزجمعیتشناسي، درطولچنددههيگذشته،

رشدجمعیتبودهوکمتربهساختارهابهویژهساختارهايسنيتوجهشده

است(Pool 2005: 13).ایندرحالياستکهباتوجهبهکاملشدنفرایند

گذارجمعیتي،هماکنونگذارهايساختارسني (ASTs) مهمترینمسئلهي

به تغییراتساختارس��ني تحلی�ل ميشود. توسعهمحسوب و جمعیت

سني، ساخت���ار گذار متمایز فازهاي اینکه نخست است؛ مهم دلیل دو

امکانبررسيوتحلیلتأثیراتساختارسنيدرتوسع��هياقتص��اديو

گذاره��اي منظم الگوهاي اینک��ه دوم ميس���ازد، ممکن را اجتماعي

سني،شباهتهایيرادرتج��ربهيتاری��خيبینزم��انومک��اننشان

ميده��د(Malmberg & Sommestad 2000: 6).درهریکازمراحلانتقال

1. Age Structure Transitions 
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ساختارسني،باتوجهبهاینکهکدامیکازگروههايسنيدراکثریتباشند،

نوعوکموکیفنیازهاياجتماعيوجمعیتيتغییرميکند،لذامطالعهي

ساختارسنيبهمعنيتشخیصنیازهايحالوآیندهيجامعهاست)مشفقو

میرزایي4:1389(.دورههاومراحلمختلفگذارساختارسني،شرایط،مسائل

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

گذارساختارسنيجمعیتميتوانفرصتهاوچالشهايحالوآیندهي

جمعیتراتشخیصداد.

بر عالوه پیشرو، مقالهي چارچوب در موضوع این طرح و اهمیت

ساختارهايسنيدرحالتغییر،فرصتهاوچالشهايپیشرو،برخاسته

ازایننکتهاستکهاگرروندهايجدیدگذارهايساختارسنيدرایران

بهدرستيمدیریتشودوسیاستهايمناسبومؤثراتخاذشود،ميتواند

ابعاد و آورده فراهم را فرصتجمعیتي1 پنجرهي از بهرهبرداري زمینهي

مختلفتوسعهايرابهبودبخشد.امادرمقابلاگرضعیفمدیریتشود

نهتنهااینفرصتراازدستخواهدرفت،بلکهبارويدیگرسکهیعني

تهدیدها،چالشهاومسائلآنروبهرواست.

مقالهيپیشروبااستفادهازتحلیلثانویهواسنادينتایجسرشماريهاي

برآوردهاي همچنین و تا1385 از1335 ایران مسکن و نفوس عمومي

جمعیتي)سناریومتوسط(بخشجمعیتسازمانمللضمنمروريبرگذار

1. Demographic Window of Opportunity 
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جمعیتيایرانبهبررسيساختارهايسنيدرحالتغییرجمعیتوروندهاي

آتيآنميپردازد.بهدنبالآنظهورپنجرهيجمعیتيدرایران،زمانبندي

وطولمدتآنوهمچنینفرصتهاوچالشهاينوظهوردراینفازاز

تحوالتجمعیتيکشوربررسيخواهدشد.درنهایتبهبحثونتیجهگیري

وارائهيیکسريپیشنهاداتسیاستيخواهدپرداخت.

1- مالحظات نظري

یکيازمباحثورویکردهاينظريمتداولدرحوزهياقتصادجمعیت،

اینکهرشد بحثدربارهيتأثیراتجمعیتدرتوسعهياقتصاديبودهو

این به پاسخ منفي؟در یا دارد مثبت اثرات اقتصادي نظام براي جمعیت

پرسش،سهنحلهيفکريدرحوزهياقتصادجمعیتمطرحشدهاست؛

ارلیش پل و )1798( مالتوس رابرت که جمعیت«1 »بدبینانهي دیدگاه

)1968(بدانپرداختهورشدجمعیترامانعتوسعهياقتصاديميدانندو

آنرابهعنوانیکمسئلهمطرحميکنند.درمقابل،دیدگاه»خوشبینانهي

جمعیت«2استکهبازراپ)1965(کوزنتس)1967(وسایمون)1981(از

نظریهپردازاناصليآنميباشند.آنهانهتنهارشدجمعیترامسئلهنميدانند،

بلکهآنرامنبعرفاه،ثروتومحرکرشداقتصاديقلمدادميکنند.دیدگاه

سوم،کهطرفدارانمدلهايرشدنئوکالسیکميباشندوافرادينظیرکليو

1. Pessimistic   
2. Optimistic   
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اسچمیتبدانپرداختهاند،موضعي»بيطرفانه«1اتخاذکردهوبراینباورند

رشد در اندکي تأثیر عوامل سایر از جدا و تنهایي به جمعیت رشد که

.(Kelley & Schmidt 1995:543-545;Kelley 2001:24-54)اقتصاديدارد

پویایي شاخص بهعنوان جمعیت رشد بر نظري، رهیافت سه این

جمعیتتأکیدداشتهوازتأثیراتساختارسنيجمعیتوتغییراتآندر

رشدوتوسعهياقتصاديغافلماندهاند.حالآنکهساختارسنيجمعیت،

باتوجهبهرفتاراقتصاديمتفاوتافراددرمسیرومراحلزندگي،ميتواند

اثراتقابلتوجهيدرعملکرداقتصاديداشتهباشد.

تئوريهاومدلهايمختلفيبهتبییناهمیتس��اختارس��نيبررش��د

اقتص��اديپرداختهان��د.دراینمیانتئوريس��رمایهيانس��اني2ورویکرد

چرخهيزندگياقتصادي3اهمیتبسزایيدارند.

درتئوريهاومدلهايمختلفاقتصاديبهسرمایهيانسانيواهمیت

قالب در تئوريها و مدلها این است. شده توجه اقتصادي رشد در آن

دودیدگاهتئوریکيمطرحشدهاند:نخست»دیدگاهنئوکالسیک«استکه

پیشگامآنمانکیو،رومروویل4)1992(ميباشند.درایندیدگاه،انباشت

وتراکمسرمایهيانساني،بهعنوانیکعاملتولید،محرکرشداقتصادي

1. Population Neutralism   
2. Human Capital  
3. Economical Life Cycle  
4. Mankiw, Romer and Wail   
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است.درایندیدگاهتأثیرسرمایهيانسانيبررشداقتصادي»اثرسطح«1

جزء که است تکنیکي« پیشرفت- »دیدگاه دوم، دیدگاه ميشود. نامیده

رشد دیدگاه، این در ميباشد. دروني رشد مدلهاي از بسیاري محوري

بهرهوريعامليکل(TFP)بستگيبهذخیرهيسرمایهيانسانيازطریق

تکنولوژیکي کارگیري به و اقتباس یا تکنولوژیکي نوآوري داخلي تولید

جدیدخارجيدارد،درهرمورد،رشدTFPباسطحمتوسطسرمایهيانساني

ارتباطمثبتدارد.درایندیدگاهاثرسرمایهيانسانيدررشداقتصادي«اثر

. (Peng 2005: 4)رشد«2نامیدهميشود

رویکردچرخهيزندگياقتصاديابت��داتوس��طفران�کومودی�گلیاني3

)1954(ب����رايت�بیی��نال��گوه��ايمص��رفوپ��ساندازمطرحش��د 

(Malmberg & Sommestad 2000: 7).طبقاینرویکرد،جریاندرآمديیک

فرددرابتداواواخرعمربهنس��بتپایینوکممقداراست.ازطرفدیگر،

اینفردميتواندانتظارداش��تهباش��دکهسطوحمصرفيويدرتمامدوران

عمرثابتیااینکهروندخفیفافزایشيداشتهباشد.اینمدلبیانميداردکه

درس��الهاياولیهيزندگي،فردوامگیرندهيخالصياستودرسالهاي

میان��يعمرمقداريازدرآم��دراپساندازميکندتابدهيهايقبليخودرا

تأدی��هنمودهومقداريراهمبهدورانکهولتوپیرياختصاصدهدودر

1. Level Effect    
2. Growth Effect        
3. Franco Modigliani         



102

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

ار 
به

 / 
55

ره 
شما

 / 
هم

رد
چها

ل 
سا

س��الهاياواخرعمر،فردپساندازمنفيدارد)بهش��تيواحمدزاده5:1386(.

بدینترتیب،باتوجهبهالگويچرخهيزندگياقتصاديوتغییراتساختار

سني،یککش��ورممکناستشرایطاقتصاديمتفاوتيراایجادکند،بسته

بهاینکهکدامگروهبزرگسني-کودکان،بزرگساالنیاسالمندان-سهمو

رشدغالبجمعیتيرادارند.

دراینراس��تا،باتوجهبهگذارهاياخیرساختارسنيدرجهتافزایش

بيسابقهيجمعیت،سنینفعالیتواهمیتآندررشدوتوسعهياقتصادي

تالشهای��يدرحوزهياقتصادجمعیت،بهویژهتوس��طجمعیتشناس��ان

اقتص��اديمکت��به��اروارد(Bloom & et al 2003)درزمین��هيتئوریزهو

فرمولبنديتأثیراتپویایيوانتقالهايس��اختارس��نيجمعیتبررش��د

اقتصاديبامطرحکردنتزهايجدیدوبههممرتبطنظیرپنجرهيجمعیتي

،(Robine & et al 2003; Vallin 2004; United Nations 2004; Peng 2005)

،(Birdsall & Sinding 2001; Adioetomo & et al 2005)1پنج��رهيفرص��ت

 (Bloom 2000,2س��ود/موهبتجمعیت��ي،(Mason 2003)فرصتجمعیتي

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

 (Williamson 2001;3هدی��هجمعیتي،Feng & Mason 2005; Nayab 2006 )

1. Window of Opportunity  
2. Demographic Dividend 
3. Demographic gift
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(Jackson & Felmingham 2004،امتی��ازجمعیتي1(Ogawa & et al. 2005)،و

فرصتطالیي2)صادقيوفرجادي1386(صورتگرفتهاست.

همهياینمفاهیموتزهابیانگرشرایطياستکهدراثرتغییراتساختار

توسعهي و رشد محرک و یافته افزایش فعالیت سنین در سنيجمعیت

اقتصاديمیشود.دراینمیان،مقالهيپیشروبیشترازاصطالحپنجرهي

امتیاز یا سود اصطالحات بهکارگیري زیرا است، کرده استفاده جمعیتي

جمعیتيممکناستمارابهایناشتباهبیاندازدکهمزایاومنافعاقتصادي

تغییراتساختارسني،قطعيوحتميهستند.حالآنکهواقعیتایناست

کهکشورهايدرحالتوسعه،درحالتجربهکردنیکپنجرهيجمعیتي

هستندکهميتواندبهطوربالقوهفرصتباشد.بهبیاندیگر،پنجرهيجمعیتي

بیشتریک»امکانبالقوه«رانشانميدهد،درحاليکهبرخيمفاهیمنظیر

سود/موهبتجمعیتيبیشترناظربرامکانبالفعلوافزایشدرمیزانرشد

اقتصاديناشيازافزایشدرسهمجمعیتدرسنینکاروفعالیتاست.

2- پيشينه ي تحقيق

پیشینهي اقتصادي رشد در جمعیت سني ساختار تأثیرات دربارهي

مطالعاتیجدیدامادرحالرشديدرکشورهايمختلفبهویژهدرآسیاي

جنوبشرقيوجودداردکهعمدتاًتوسطجمعیتشناساناقتصاديمکتب

1. Demographic bonus 
2. Golden opportunity  
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هارواردانجامگرفتهاست.بلوموویلیامسوندرمطالعهيخودنتیجهگرفتند

کهبعدازکنترلسایرعوامل،رشدجمعیتدرسنینفعالیتتأثیرمثبتو

قويدرGDPسرانهداشته،حالآنکهرشدکلجمعیتاثرمنفيقويايبر

آنداشتهاست.همچنینآنهابرآوردکردندپویایيساختارسنیجمعیت

بین1/37و1/87درصدازرشد6/11درصديGDPسرانهوبهعبارتي

31درصدرشد GDPسرانهرادرآسیايشرقيدردورهي1965و1990را

تبیینمیکند.بهعالوه،مطالعهيآنهانشاندادکهدرصورتلحاظکردن

دودرصدازمعجزهاقتصادي3آسیايشرقيبهعنوانمازادبرمیزانپایداري،

انتقالساختارسنيجمعیتتقریباًنیميازرشداقتصادياینمن��طقهرا

دو و چهارم یک بین که گرفتند نتیجه آنها اساس این بر ميکند. تبیین

پنجممعجزهاقتصادياینمنطقهناشيازتغییراتساختارسنيجمعیت

.(Bloom & Williamson 1998:419-455)م�يباشد

ویلیامسوندربررسيرشداقتصادي78کشورجهانبهایننتیجهرسید

کهدرمناطقيکهمیزانرشدبخشفعالاقتصاديجمعیتبیشترازمیزان

از بزرگتر و بیشتر سرانه GDPرشد میزانهاي است، کلجمعیت رشد

مناطقياستکهمیزانرشدکلجمعیتبیشترازمیزانرشدجمعیتسنین

فعالیتميباشد(Williamson 2001).ماسونمحاسبهکردکهیکچهارمرشد

ازتحوالتجمعیتيدرساختارسنياست ناشي اقتصاديآسیايشرقي

3. Economic miracle         
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(Mason 2003).بررسيهايسازمانمللنیزنشاندادکهحدود33درصد

از ناشي اقتصاديآسیايجنوبشرقيدردهههاي1980و1990 رشد

سودوموهبتجمعیتياست(United Nations 2003).جکواالننیزمعتقد

استکهبدونشک،دینامیسمغیرعاديرشداقتصاديکهدردهههاياخیر

ابتدادرکشورهایيمانندسنگاپور،هنگکنگ،ژاپن،کرهجنوبيوسپس

درکشورهايچین،تایلند،اندونزيو...رخداده،باافزایشجمعیتسنین

.(J.Vallin 2004)فعالیتارتباطبسیارداشتهاست

جمعیتي اقتصادي تجارب مقایسهي به مطالعهاي در کانینگ و بلوم

آسیايشرقيوامریکايالتینپرداختند.ایندومنطقهعليرغمشباهتدر

تاریخچهيجمعیتیعملکرداقتصاديبسیارمتفاوتيراتجربهکردهاند.آنها

دراینبررسيمقایسهاينتیجهگرفتندسودجمعیتيیکفرصتوپتانسیل

انعطافپذیري زمینهي در بهویژه محوري سیاستهاي نیازمند که است

 (Bloom & Canningاقتصادودرجذبافزایشسریعنیرويکارميباشد

(247-229 :2004.اوگاواوهمکارانشدرمطالعهيخودتأثیرکاهشسریع

باروريوپدیدهيامتیازجمعیتيبررشداقتصاديپرشتابژاپنازاواخر

دههي1950تااوایلدههي1970رانشاندادند.همچنینآنهابهروندسریع

تغییراتساختارسنيژاپنبهسمتسالخوردگيووجودبرخيمسائلو

چالشهايناشيازبارجمعیتي1پیشروياینکشوردرطولدورهزماني

1. Demographic onus          
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.(Ogawa & et al 2005:207-226)2025-2000اشارهکردند

بیان چین اقتصادي و جمعیتي تغییرات بررسي در ماسون و فینگ

ميکنندکهچینازنظرجمعیتشناختي،ازیکجامعهيانتقاليبهجامعهي

مابعدانتقاليعبورکردهوهمچنینازنظراقتصادي،ازیکاقتصادبستهي

سوسیالیستيمرکزمحوربهاقتصادمبتنيبربازارتغییرکردهاست.مطالعهي

آنهانشاندادکهتغییراتساختارسنيجمعیتنقشزیاديدرپیشرفت

اقتصاديچینداشتهوحدود15درصدرشداقتصادياینکشوررادر

.(Feng & Mason 2005)تبیینکردهاست تا2000را طولسالهاي1982

پنگنیزدربررسيخودبهتأثیرپنجرهيجمعیتيچینکهدراوایلدههي

اینک�شور اقتصادي انسانيورشد انباشتسرمایهي بر بازشده 1990

تغییرات بررسي در همکارانش و ونگبونسین .(Peng 2005) دارد تأکی�د

ساختارسنيجمعیتتایلندنتیجهگرفتندکهسودجمعیتيواثراتآنبر

نیازمند بلکه نميگیرد، اتوماتیکوخودبهخوديصورت اقتصادي، رشد

اجراياستراتژيهایينظیرافزایشبهرهورينیرويکار،اجرايسیاستهاي

اقتصاديواصالحاتمالي،توسعهيبازارکارمنطقهايوتالشبرايطوالني

.(Wongboonsin & et al 2005:245-256)مدتکردنزمانسودجمعیتياست

ازاینرو،بخشقابلتوجهيازتحقیقاتومطالعاتانجامشدهبهآسیاي

شرقيورشدمعجزهآساياقتصادياینمنطقهبهویژهدردورهي1990�1960

تعّلقدارد.درموفقیتآسیايشرقيدراستفادهازپنجرهيجمعیتيدرخدمت
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رشداقتصاديعواملمختلفيتأثیرگذاربودهاست؛بارکرتعاملعواملينظیر

افزایشسرانهيتولیدغذایيبهوسیلهيتوسعهيکشاورزيومکانیزهکردن

افزایش اشتغالپیشرويجمعیتدرحال آن،برطرفکردنچالشهاي

سنینفعالیتبراساسفرایندهايصنعتيشدنسریع،مشارکتبیشترزنان

درنیرويکار،رشدسریعمیزانهايپساندازوسرمایهگذاري،کاهشرشد

جمعیتدرطولدورهي19601990بهجهتاعمالسیاستهايجمعیتي

دولتهاودرنهایتپایداريوثباتسیاسيدولتهايمنطقهرامهمبر

نیزمعتقداستسیاستهاوبرنامههاي ميشمارد(Barker 2004).ماسون

تغییرات به بخشیدن سرعت در زیادي نقش شرقي آسیاي دولتهاي

جمعیتيوتوسعهياقتصاديمنطقهداشتهاست(Mason 2003:3-14).بلوم

وهمکارانشنیزبراینباورندکهدرطولدورهي1990�1970،رشددرآمد

کار نیروي بازدهي عاملرشد تعاملسه از ناشي آسیايشرقي سرانهي

انتقالنیرويکارازبخشکشاورزيبابهرهوريپایین درتمامبخشها،

نتیجهجریانات در و باال و بهرهوري با بهبخشهايصنعتوخدمات

مهاجرتيودرنهایتافزایشنسبتجمعیتدرسنینفعالیتبودهاست

(Bloom & etal 1998:200).دراینمیان،عاملسومبازتابپویایيجمعیت

درطولفرایندانتقالجمعیتياست،عواملاولودومنیزعمدتاًتوسط

تعامالتنیروهايعرضهوتقاضادربازارهايکارتعیینميشوند،هرچند

کهآنهانیزخودبهنوعيتحتتأثیرعواملجمعیتشناختيقراردارند.
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را زیادي درسهایي آنها مطالعات نتایج و دیگر کشورهاي تجربهي

برايکشورماکهبهتازگيواردفازپنجرهيجمعیتيشدهاستبههمراه

دارد.ازجملهایندرسهاميتوانگفت:»فازپنجرهيجمعیتيیکفرصت

وپتانسیلبالقوهاستوبالفعلشدنآننیازمندمحیطوبستراجتماعي،

بلوموهمکاران مثال براي مناسبميباشد«؛ نهاديوسیاسي اقتصادي،

درون اقتصادي سود از بارزي نمونهي التین ام�ریکاي که کردهاند بیان

با التین امریکاي جمعیتشناختي تشابه ع�ليرغم زی�را ميباشد، کرده1

آسی��ايشرقي،رشداقتص�اديآنب�هخ�اطرداشتندول�تهايضعیفو

جهتگیرياقتص��اديدروني،شباهتزی�اديب�ااف�ری�قايجنوبصحرا

دارد(Bloom & etal 2005).بلوموکانینگتقابلاقتصاديایندومنطقهرادر

قالبسهعاملتبیینکردهاند؛اول،تفاوتدرمیزانوماهیتادغامبااقتصاد

جهاني؛بدینمعنيکهدولتهايآسیايشرقيسیاستهايمنسجميدر

ارتباطبااقتصادآزاددارند،حالآنکهسیاستهاياقتصاديامریکايالتین

ناهماهنگوناپایدارميباشد.عاملدوم،مربوطبهتفاوتدرقوانینکار

وانعطافپذیريبازارکاراست؛نظامهايکاردرآسیايشرقينسبتبه

امریکايالتینکمتردستوپاگیرومحدودکنندههستندوجذبنیرويکار

راتسهیلميکنند.عاملسوم،بهتفاوتدرعملکردبازارهايماليدرنقل

وانتقالوواسطهگريپساندازهابرايسرمایهگذاريهايتولیديمربوط

1. Unreaped Economic Dividend            
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بهمراتب عملکرد آسیايشرقي اقتصادي نهادهاي زمینه این در ميشود،

.(Bloom & Canning 2004:229-247)بهتريداشتهاند

تافاجعهي اقتصاديگرفته بدینترتیب،تفاوتکشورهاازمعجزهي

اقتصاديبیانگراینواقعیتاستکهصرفگشودهشدنپنجرهيجمعیتي

نميتواندموجبرشدوتوسعهياقتصاديگردد،بلکهبسترنهاديوسیاسي

مناسب،اتخاذواجرايیکسريسیاستهاوبرنامهریزيهاپیششرطو

ضرورتياجتنابناپذیردرتحققآنميباشد.

3- تغييرات حجم و رشد جمعيت در ایران

ایرانهفدهمینکشورپرجمعیتجهاناستکهجمعیتآندرسال

1390ازمرز75میلیوننفرگذشت.تعدادجمعیتکشوردرآستانهيقرن

14هجريشمسيحدود10میلیوننفربود.اینتعدادجمعیتباروندي

افزایشيبه22/8میلیوننفردرسال1340رسید.ازاینسالبهبعدروند

افزایشيجمعیتشتاببیشتريبهخودگرفتودرفاصلهينیمقرنبه75

میلیوننفرافزایشیافتهاست.البته،دراینمسیرافزایشجمعیتسرعتو

شتابیکسانينداشتهوبهبیاندیگرنرخرشدجمعیتبانوساناتيهمراه

بودهاست.میزانرشدجمعیتدردورهي1290تا1300پایینودرحدود

0/6درصدبودهاست،دردورهي1300تا1320نرخرشدبهبیشازدو

برابرافزایشیافتوبهحدود1/4درصدرسید.متوسطنرخرشدساالنه

جمعیتدردورهي1320تا1335حدود2/5درصدبودهاست.دردههي
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1345-1335،جمعیتایرانبانرخرشد3/1درصدافزایشیافت،امااین

رونِدافزایشيوصعوديرشدجمعیتازاواخردههي1340بهدلیلاعمال

برنامههايتنظیمخانوادهمتوقفشدونرخرشدجمعیتبه2/7درصد

دردههي1355-1345کاهشیافت.دردههي1365�1355نهتنهاروند

3/9( باالترینحّدخود به بلکه متوقفشد، نرخرشدجمعیت کاهشي

درصد(درطولتاریختحوالتجمعیتیایرانافزایشیافت.ازاینرو،در

برنامهياولتوسعهياقتصاديواجتماعيجمهورياسالميایران)1372�

1368(تعدیلرشدجمعیتدردستورکارقرارگرفتوازسال1368به

بعددوبارهبرنامهيتنظیمخانوادهدرایرانبهاجراگذاشتهشدومیزانرشد

ساالنهيجمعیتبه1/69درصددردههي1375�1365و1/6درصددر

دههي1385�1375کاهشیافت.کاهشنرخرشدجمعیتدرسالهاي

1385تا1390تداوموبهحدود1/3درصدرسیدهاست.تداومرشدمثبت

باروريزیرسطح ایراندرچنددههيآینده،عليرغمتجربهي جمعیت

جایگزیني،ناشيازتأثیراتساختارسنيجمعیتوگشتاورجمعیتيآن

است.
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نمودار 1- روند تحوالت جمعيت ایران در یک قرن اخير،1390�1290

منبع: پردازش بر اساس برآوردهاي مرکز آمار ایران و نتایج سرشماري هاي جمعیتي ایران 1335-1385.

تحوالتجمعیتيایراندرقرناخیرراميتواندرچارچوبمدلگذار

جمعیتي(DTM)1وفازهايمختلفآنتبیینکرد.گذارجمعیتيبهعنوان

یکتئوريوچارچوبتحلیليبهتبیینتحوالتجمعیتيدرطولزماندر

قالبگذارازمیزانهايبااليموالیدومرگومیربهمیزانهايپایینموالید

ومرگومیردربسترتوسعهياقتصاديواجتماعيجوامعميپردازد.در

بسترگذارجمعیتيدوفازکليگذارازهممتمایزميشود؛گذارمرگومیر

وگذارباروري.

چهاردهم قرن در ایران جمعیتي تحوالت اصلي عامل مرگومیر2، گذار

1. Demographic Transition Modeling 
2. Mortality Transition 
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هجريشمسيبودهاست.آغازگذارمرگومیردرایرانبهاوایلقرن14

ه�شبرميگردد.میزانمرگومیردرآنزمانحدود32درهزاربرآورد

شدهاست)سرایي1376(.اینمیزانطيقرنحاضربهویژهازسال1335به

بعدکاهشیافتهوبهحدود6درهزاررسیدهاست.بعالوهدربسترگذار

مرگومیر،میزانمرگومیراطفالکهدرابتدايقرن14ه�ش305درهزار

بودهبه23درهزاردرسال1390کاهشیافتهاست.همگامبااینتحوالت،

امیدزندگيدربدوتولدافزایشچشمگیريداشتهواز25سالدراوایل

قرن14ه�شبه72سالدرسال1390افزایشیافتهاست.

0 
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             نرخ رشد جمعيت 

نمودار 2- فرایند گذار جمعيتي ایران، 1290-1390

منبع: پردازش بر اساس اماني 1374؛ سرایي 1376؛ صندوق جمعیت سازمان ملل متحد 2000؛ برآوردهاي مرکز 

آمار ایران.
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در ایران است.کشور باروري1همراه گذار با گذارجمعیتي دوم فاز

طولنیمقرناخیرتحوالتچشمگیريرادرباروريتجربهکردهاست؛

سطحباروريتادهه1340بهنسبتثابتودرحّدباالبوده،اماازنیمهي

دومدههي1340باشروعبرنامههايتنظیمخانوادهدرآستانهيانتقالقرار

گرفتوتانیمهيدههي1350کاهشاندکيیافت.دردههياولانقالب،

میزانهايبارورياندکيافزایشیافت،امادوبارهپسازمدتکوتاهياز

سالهايمیانيدههي1360سطوحباروريشروعبهکاهشکرد.سرعت

اندازهاي به 1370 دههي و 1360 دههي دوم نیمهي در باروري کاهش

»انقالب تعبیر بودهکهعباسيشوازيوهمکاران چشمگیروخارقالعاده

.(Abbasi-shavazi & et al 2009)باروري2«رادرموردآنبهکارگرفتهاند

بهبیانآماري،میزانباروريکلکهدراوایلدههي1350حدود6فرزند

برايهرزندرسنباروريبودهاست،درسالهايپایانيدههي1350و

اوایلدههي1360بهحدود7فرزندبرايهرزنافزایشیافت.بااینحال،

ازسالهاي1365بهبعدسطحباروريشروعبهکاهشکردودریکدهه

بیشاز50درصدکاهشیافت.دراوایلدههي1380باروريبهزیرسطح

جایگزینيرسیدوبرمبنايدادههايسرشماري1385سطحآنبهحدود

1/9کاهشیافتهاست)عباسيشوازيوهمکاران1389(.ازاینرودرسهدههي

1. Fertility Transition 
2. Fertility Revolution  
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اخیرایرانکاهشباروريحدود75درصديراتجربهکردهاست.

گذارهاي یعني جمعیتي گذار دوم و اول فازهاي متفاوت زمانبندي

مرگومیروباروريمنجربهتغییراتدرمیزانرشدوساختارسنيجمعیت

شدهاست.دربسترگذارجمعیتي،همانطورکهدرشکلشمارهي1آمده،

رشدکلجمعیتموقتاًدچارافزایششدهوسپسبهطورتدریجيکاهش

ميیابد،اینفرایندباتأخیربرايرشدجمعیتدرسنینفعالیت)15تا64

سال(رخميدهد.

0 

 

 

شکل 1- گذار جمعيتي، رشد و ساختار سني جمعيت

منبع: بلوم و همكاران 2000 و 2003.

بدینترتیب،براساسدوعنصرکلیديتغییراتجمعیتيیعنيمیزانهاي

موالیدومرگومیرمدلگذارجمعیتيفرمولبنديوطراحيشدهاست.

جمعیت رشد زیاد، موالید کوتاه، زندگيها جمعیتي گذار شروع از قبل

ابتدا کندوکموجمعیتساختاريجواندارد.دربسترگذارجمعیتي،

مرگومیروسپسباروريکاهشیافته،درنتیجهمیزانهايرشدجمعیت

ابتداافزایشسریعيداشتهوسپسدوبارهکاهشميیابد.باحرکتبهسمت
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باروريپایینوزندگيطوالنيیکجمعیتسالخوردهشکلخواهدگرفت 

(Lee 2003:167).ازاینرو،درمراحلپایانيگذارجمعیتيمباحثجمعیتي

بهجايرشدوافزایشجمعیتحولمحورساختارسنيجمعیتوتغییرات

آنمتمرکزميشود.

4- گذار ساختارهاي سني جمعيت ایران

کشورهادرفرایندگذارجمعیتيبانوعيگذاردرساختارسنيمواجه

ميشوند.درفازاولگذارجمعیتي،بهعلتکاهشمرگومیربهویژهدر

زیر )جمعیت پایینجمعیت سنین در افزایشسریعي شاهد اولیه سنین

15سال(هستیم.بهعبارتيتورمجمعیتيدرمقولهيجمعیتزیر15سال

ایران )هرمسني مثلثي کهشکلهرمسني اینشرایط در ميافتد. اتفاق

1365(است،فشاراقتصاديزیاديبرجمعیتسنینفعالیتبرايحمایتاز

جمعیتکثیروابستهيزیر15سالواردميشود.درفازدومگذارجمعیتي،

باروريکاهشیافتهونسلدورهيبیشزایيواردسنینفعالیتميشود،در

نتیجهاینسنیننسبتبزرگتريازجمعیترابهخوداختصاصميدهد

وشرایطمناسبيبرايرشداقتصاديفراهمميشود.دراینوضعیتتورم

جمعیتيواردسنینفعالیتشدهوشکلهرمسنيمانندبادکنککشیده

به را وضعیت این 1395 و 1385 سال ایران سني هرم نمودار ميشود.

وضوحنشانميدهد.
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1365  1375 1385         

   
1395 1415 1430 

   

شکل 2- تصویر گرافيکی تغييرات ساختار سني جمعيت ایران از 1365 تا 1430

منبع: صادقي و فرجادي 1386.

درفازسومگذارجمعیتي،بهعلتکاهشسریعباروريومرگومیر،

موججمعیتيبهسمتسنینسالمنديحرکتکردهودرنتیجهسهمجمعیت

65سالهوباالترافزایشچشمگیريميیابد.دراینحالتکهتورمجمعیتي

ازدامنهيسنینفعالیتخارجشدهوواردسنینسالمنديميشود،هرمسني

استوانهايشکلميگردد.دراینشرایطجمعیتدرسنینفعالیتبایدنسبت

چشمگیريازجمعیتسالمندراحمایتکند.

ميدهد. رخ سني ساختار گذار جمعیتي، گذار از تبعیت به بنابراین

گذارساختارسنيشاملچهارمرحلهيمتمایزاستکهباافزایشچشمگیر

فاز ابتدا ميشود؛ مشخص خاص سني گروههاي از یکي در جمعیت
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کودکي،1سپسفازجواني،2بعدازآنفازبلوغجمعیت3ودرنهایتفاز

سالمندي4است(Malmberg & Sommestad 2000: 3).اولینفاز�یعنيفاز

کودکي�زمانيرخميدهدکهکاهشمیزانهايمرگدرطولمرحلهياول

گذارجمعیتي،افزایشدرتعدادکودکانراایجادميکند.دراینشرایطهرم

سنيمقعرشکل5�کهخاصکشورهایيبامیزانهايبااليرشدجمعیتي

استميشود.بعدازمدتيمیزانهايباروريشروعبهکاهشميکندودر

نتیجهتغییراتاساسيدرساختارسنيجمعیتآغازميشود.دراینشرایط

تورموبرآمدگيدرساختمانسنيجمعیتتوسطکوهورتهایيکهقبل

ازمرحلهيکاهشباروريمتولدشدهبودند،ایجادميشود.دراینشرایط

بهتدریجپایههايهرمسنيباریکترميشودوهرمسنيبهطورفزایندهاي

محدبيشکل6ميگردد.

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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شکل 3- هرم سنی جمعيت ایران در سال 1390

منبع: پردازش بر اساس نتایج سرشماری 1390.

مرحلهيدومگذارساختارسني،فازجوانياستکهطيآنتورمبه

سنینجوانيميرسد،سپستورمبهسنینمیانساليمنتقلشدهوآنفاز

سومیعنيفازبلوغرامشخصخواهدکرد.بعدازآن،یعنيبیشاز60

سالازآغازکاهشباروري،تورمواردسنینسالمنديشدهوفازسالمندي

جمعیتراشکلخواهدداد.

همانطورکهنمودارشمارهي3نشانمیدهدایرانفازاولگذارساختار

سني،کهدرآنسهمعمدهيجمعیتزیر15سالقراردارد،راپشتسر

گذاشتهاستوازسال1375واردفازدومیعنيفازجوانيجمعیتشد،این

مرحلهحدود15سالبهطولانجامیدتااینکهدرسال1390واردمرحلهي
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میانساليشدهاست.دراینمرحلهکهتاسال1415طولخواهدکشید

تعدادجمعیت49-30سالهافزایشچشمگیریخواهدیافت.درادامهاین

مرحلهتاسال1430تعدادجمعیتسنین50تا64سالهافزایشخواهد

داشت.ازسال1430بهبعدفازسالخوردگيجمعیتدرایرانآغازميشود

ودرآنتعدادوسهمجمعیت65سالهوبیشترافزایشخواهدیافت.

0 
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سالزيرجمعيت سالتاجمعيت سالهجمعيت
سالهجمعيت باالتروسالهجمعيت



نمودار 3- فازهاي مختلف گذار ساختار سني جمعيت ایران،1430�1335

منبع: پردازش بر اساس نتایج سرشماري های جمعیتی 1335 تا 1390 و برآوردهاي جمعیتي سازمان 

ملل 2011.

بدیهياستتمرکزجمعیتدرهرکدامازگروههايسنينیازها،پیامدها

وبالتبعبرنامهریزيهايخاصخودرادارد.درساختارسنيجواننیازهاو

هزینههايبهداشتيوآموزشياهمیتویژهايدربرنامهریزيهايتوسعهي

اقتصاديواجتماعيپیداميکنند.ایندرحالياستکهدرساختارهايسني
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درحالانتقالمسائلمرتبطبااشتغال،ازدواجوتشکیلخانواده،مسکنودر

مجموعنیازهايمرتبطبادورههايجوانيومیانسالياهمیتویژهميیابند

وباالخرهدرساختارسنيسالخوردهنیازهایيازقبیلتأمیناجتماعي،مسائل

بهداشتيومعلولیتها،مسائلرفاهيوروانياجتماعيوبهطورکليمسائل

مرتبطبابازنشستگانوسالمنداناولویتپیداميکنند)میرزایيوهمکاران1382:

6(.ازاینرو،درهریکازمراحلگذارساختارسني،باتوجهبهاینکهکدام

یکازگروههايسنيدرپیکجمعیتيباشند،نوعوکموکیفنیازهاي

اجتماعيوجمعیتيتغییرميکند.درواقع،درفازهايمختلفگذارساختار

سنيیکيازگروههايعمدهيسنياهمیتووزنهيبیشتري-نهتنهابه

لحاظجمعیتيبلکهبهلحاظاقتصادي،اجتماعيوسیاستگذاري-دارد.

5- زمان بندي و طول مدت پنجره ي جمعيتي در ایران

تحوالت از کوتاه نسبت به زماني دورهي ،1(DW)جمعیتي پنجرهي

جمعیتيیککشوراستکهدرآننسبتجمعیتسنینفعالیتبهحداکثر

رشد به بخشیدن شتاب براي مطلوب ساختارجمعیتي نوعي و ميرسد

بهماهیتگذارجمعیتي باتوجه مهیاميشود.درحالحاضر، اقتصادي

وتغییراتساختارسنيمرتبطباآن،سهمجمعیتسنینفعالیتدرایران

یافتهواینفرایندموجبگشودهشدنپنجرهيفرصت2وسود افزایش

1. Demographic Window
2. Opportunity Window
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جمعیتيفراروياقتصادکشورشدهاست.

معیارهاومرزهايتکنیکيمختلفيبرايتعریفپنجرهيجمعیتيو

محدودهيآنارائهشدهاست.بخشجمعیتسازمانمللپنجرهيفرصت

رادورهايتعریفميکندکهدرآننسبتجمعیتزیر15سالبهکمتراز

30درصدکّلجمعیتبرسدونسبتجمعیت65سالهوباالترهنوزکمتراز

15درصدباشد(United Nations 2004).همچنین،پنجرهيجمعیتيدورهاي

استکهدرآنکمترازجمعیتخارجازسنینفعالیت)زیر15سال

و65سالوباالتر(وبیشترازجمعیتدرسنینفعالیت)64�15ساله(

باشند)سرایي128:1390(.روبینوهمکارانسبتوابستگيسنّيیابار

تکفلکمتراز0/5رابهعنوانمعیاروشاخصپنجرهيجمعیتيدرنظر

گرفتهاند(Robine & et at 2003).جکواالنمعیاررشدجمعیترامطرح

کردهومعتقداستدرشرایطپنجرهيجمعیتي،جمعیتدرسنینفعالیت

.(Vallin 2004)بهطورمحسوسيسریعترازکلجمعیترشدپیداميکند

براساساینشاخصها،ایرانازسال1385واردفازپنجرهيجمعیتي

کمتر به سني وابستگي نسبت آستانهيسرشماري1385 در است. شده

از0/5کاهشیافتهاست.همچنیندردورهيدهسالهي1385-1375در

حاليکهرشدسالیانهيجمعیتکلایران1/61درصدبوده،اینرشدبراي

زیرگروهجمعیتي64-15سال،3/84درصدبودهاستوتعدادجمعیت

به است. یافته افزایش میلیون به49/1 میلیون از33/7 فعالیت درسنین

1
3

2
3
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عالوه،سهمجمعیتزیر15سالازحدود40درصددرسال1375به25

درصددرسال1385کاهشیافتهودرمقابلسهمجمعیتسنینفعالیت

)64�15سال(از56به70درصدافزایشچشمگیريداشتهوسهمگروه

سني65سالهوباالترنیز5/2درصدبودهاست.اینتغییراتبرايتمام

استانهايکشوررخدادهاست.البتهدراینمیان،استانهايتهرانوسیستان

وبلوچستان،بهترتیب،بیشترینوکمتریننسبتجمعیتدرسنینفعالیت

راداشتهاند.

همچنینبراساسنتایجسرشماري1390،حدود71درصدجمعیت

ایراندرسنینفعالیتیعني15تا64سال،23/4درصددرسنینزیر15

سالو5/7درصدجمعیتدرسنین65سالوبیشترقرارداشتهاند.دراین

سال،استانگیالنبا8/1درصدجمعیتدرگروهسني65سالوباالتر،

مسنترینواستانسیستانوبلوچستانبا37/6درصددرگروهسني0-14

سالجوانتریناستانکشوربودهاست.
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جمعيتيي پنجرهدوران 

شکل 4- طول مدت، آغاز و پایان فاز پنجره ي جمعيتي ایران

منبع: پردازش بر اساس نتایج سرشماري هاي جمعیتي ایران 1385-1335؛ برآوردهاي جمعیتي سازمان 

ملل 2011.

نسبتهاي کاهش و فعالیت نسبتجمعیتسنین افزایش به باتوجه

وابستگيسني،ایراندرسال1385واردفازپنجرهيجمعیتيشدهاست.

پنجرهيجمعیتي فاز همانطورکهدرشکلشمارهي4مشخصاست

ایناساس،پنجرهي بر وضعیتيموقتدرساختارجمعیتيکشوراست.

جمعیتيایرانکهدرآستانهيسرشماري1385بازشدهبود،حدودچهار

دههبازميماندودرحدودسال1425بستهميشود.ازحدودسال1425

نسبتجمعیت65سالهوباالترشایدبهباالتراز15درصدبرسدوازآن

پسهمباشتابباالميرود،درنتیجهنسبتوابستگيسنيدوبارهشروع

بهافزایشميکند.
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سني، ساختارهاي و باروري سطوح بین مکانیکي ارتباط جهت به

زمانبنديوطولمدتدورهيپنجرهيجمعیتيبهطورنزدیکيباکاهش

باروريمرتبطاست.ازاینروباتوجهبهآهنگکاهشباروريطولمدت

پنجرهيجمعیتيدرکشورهاومناطقمختلفدنیامتفاوتبودهاست؛براي

تا از1950 سال اروپا50 در پنجرهيجمعیتي دورهي مدت طول مثال

2000بودهودرچین25سالاز1990تا2015ميباشد.بنابراین،اندازهو

زمانبنديپنجرهيجمعیتيبیشتربهروندهايگذشتهيباروريومرگومیر

وابستهاست.عالوهبراینهانبایستينقشمهاجرترادراینزمینهفراموش

کرد،برايمثالمهاجرتموجبتفاوتهايشهروروستادراندازهوطول

مدتپنجرهيجمعیتيشدهاست.درسال1385سهمجمعیتدرسنین

فعالیتدرمناطقشهري)71/52درصد(بیشترازمناطقروستایي)65/85

درصد(بودهاست.ازاینرو،مهاجرتمنجربهتفاوتشهروروستادر

نتیجهپنجرهيجمعیتيميشود،زیرامهاجران نسبتهايوابستگيودر

بیشتردرسنینفعالیتمتمرکزهستند.

مّلت هر جمعیتي تاریخ در جمعیتي پنجرهي وضعیت بدینترتیب، 

معموالًفقطیکباراتفاقميافتد،عمرکوتاهيدارد�معموالًچنددهه)در

ميتواند شود هدایت درستي به اگر و ميآورد� دوام دهه( چهار حدود

کمکشایانتوجهيبهتوسعهيکشورکند.درغیراینصورتیعنيدر

صورتنبودهدایتوبهرهبرداريدرستوبهموقعازآنبهجايکمکبه
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توسعهياقتصاديواجتماعي،بهمانعبزرگيدرمسیرتوسعهتبدیلميشود

وحتيميتواندبهانحطاطیکمّلتبیانجامد)سرایي127:1390(.البتهبرخي

ازمحققانبامطرحکردنایدهيسود/موهبتجمعیتيدوم1معتقدبهتداوم

شرایطخوباقتصاديدردورانسالخوردگيجمعیتنیزهستند.آنهابر

اینباورندکهافرادميدانندکهپیرميشونددرنتیجهانگیزهيقويبراي

انباشتسرمایهبرايدورانسالمنديخودپیداميکنند.ازاینرودرشرایط

سالخوردگيجمعیت-کهسهمجمعیتسالمندانافزایشميیابد-متوسط

.(Lee & Mason 2006)مقدارسرانهيثروتودارایينیزافزایشميیابد

6- نتایج و پيامدهاي اقتصادي پنجره ي جمعيتي

برايرشدوتوسعهي پنجرهيجمعیتيبستري گذارساختارسنيو

فرصت پنجرهي اقتصادي تأثیرات ميشود. محسوب کشور اقتصادي

ریشهدراینواقعیتداردکهدرطولدورهايکهپنجرهيفرصتگشوده

برنامههاياجتماعينظیرآموزشو ميشود،هزینههايعمومي-کهدر

بهداشتصورتگرفتهبود-بهسمتسرمایهگذاريدربخشهايتولیدي

ميتوانند خانوادهها نیز خرد سطح در ميشوند. هدایت زیرساختها و

هزینههايجاريرابهسمتپساندازوارتقاياستانداردهايزندگيجهت

. (Pool 2007:28)دهند

1. Second Demographic Dividend
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موتورهايپنجرهجمعیتيبرايرشدوتوسعهياقتصادي،اثراتترکیبي

ورفتاري1آنميباشند.دراینبارهبلوموویلیامسونمعتقدندکهپنجره

وموهبتجمعیتيبهدودلیلموجبایجادفرصتهایيبرايرشدتولید

سرانهورشداقتصاديميشود؛اولاینکهنوعيتأثیرخالصساختارسني

درGDPکلوجوددارد؛افزایشجمعیتدرسنینفعالیتمنجربهافزایش

برايرشد اینشرایط و بهمصرفکنندگانميشود تولیدکنندگان نسبت

تولیدسرانهمطلوباست.ایناثِرترکیبيباتوجهبهبازخوردهايکاهش

باروريدررهایيزنانازوظایفبچهداريوفراهمشدنزمینههايحضور

آنهادربازارکارقوتبیشتريپیداميکند.دلیلدومبهاثراترفتاريساختار

سنيدرحالتغییربرميگردد.اثراترفتارياشکالمختلفيدارند،زیرااز

یکسوبدنهيدرحالرشديازنیرويکارجواندرساختارنیرويکار

وجودداردکهميتواندبهرهوريوتولیدراافزایشدهدوازسويدیگر،با

توجهبهالگويچرخهيزندگي،تغییراتساختارسنيباایجادتغی��یراتي

تولیدوپساندازميشود اف�زایش به منجر تولیدومصرف الگوهاي در

.(Bloom & Williamson 1998:419-455)

بهدنبالآندورهيپنجرهي  اینروگذارساختارسنيجمعیتو از

این مکانیزم دارد. اقتصادي رشد در تعیینکننده و مهم اثرات جمعیتي

اثرگذاريهاازطریقکانالهالمختلفصورتميگیردکهدرزیربدانها

1. Composition and Behavioral Effects      
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پرداختهميشود:

6-1- افزایش عرضه ي نیروي کار1

پنجرهيجمعیتيازطریقدومکانیزمیعنياثرمکانیکيافزایشبيسابقهي

نسبتجمعیتدرسنینفعالیتوهمچنینفراهمکردنزمینههايحضور

ومشارکتزناندرنیرويکارموجبافزایشعرضهينیرويکارميشود؛

اول،اثرحسابداريرشداستکهبرمبنايآنوباتوجهبهالگويسني

کاردر نیروي نرخهايمشارکت آن اقتصاديکهدر فعالیت مشارکتو

طولسنین15تا64سالافزایشميیابد،افزایشجمعیتدرسنینفعالیت

عرضهينیرويکارراافزایشميدهد.درطولفازپنجرهيجمعیتيایران،

جمعیتدرسنینفعالیت)64-15سال(افزایشیافتهوبهحولوحوش70

درصدميرسد.بهعبارتي،بیشازجمعیتدرسنینفعالیتقرارميگیرند.

قبلازایندوران،نسبتجمعیتدرسنینفعالیتحدود50درصدبودهو

بعدازایندوراننیزتقریباًبههمینحدودکاهشميیابد.افزایشجمعیت

درسنینفعالیتدربسترفازپنجرهيجمعیتيهمانطورکهمعادلهيزیر

نشانميدهد،موجبافزایشدرآمدسرانهميشود،حتياگرتولیدوبازده

نیرويکاربدونتغییرباقيبماند.اینتأثیرگذاريبیشتربهخاطررابطهي

1. Labour Supply     

2
3
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(وتولیدبهازايهرنیرويکار2)y(ميباشد: y جبريبینتولیدسرانه1)
 

N
Ly

N
L

L
Y

N
Yy =×==

دراینمعادله،NجمعیتکلوLتع���دادکلنیرويک��اراست.با

تفکیککردناینعبارتميتوانم��یزانهايرش���دراب��دینص��ورت

تبدیلکرد.دراینفرمولglمیزانرشدجمعیت

نیرويکاروgnمیزانرشدکلجمعیتميباشد.درطولفازپنجرهي

جمعیتي،رشدجمعیتنیرويکاربیشترازمیزانرشدکلجمعیتميشود.

مطالعاتتجربيبیانگراثرمنفيافزایشسهمجمعیتزیر15سالو

جمعیت65سالوباالترازکلجمعیتبررشداقتصاديوGDPسرانهو

 (Lindh 1999;اثرمثبتافزایشسهمجمعیت64-15سالهبرآنميباشد

(Anderson 2001.درایران،عربمازاروکشوريشاددربررسياثرتغییر

ساختارسنيجمعیتدررشداقتصادينتیجهگرفتندکهیکدرصدرشد

نسبتجمعیت15تا64سالبهکلجمعیتدربلندمدتباعث1/27

به شاغل کار نیروي نسبت رشد درصد یک و سرانه GDP رشد درصد

جمعیت15تا64سالباعث1/89درصدرشدGDPسرانهخواهدشد.از

اینرورشدوافزایشجمعیتدرسنینکاروفعالیت،تأثیرمثبتدررشد

سرانهورشداقتصاديدارد)عربمازاروکشوريشاد1384؛27-51(.

1. Output Per Capita     
2. Output Per Worker      

 )( nlyy gggg −+=
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مکانیزمدوم،افزایشمیزانمشارکتزناندرایندوراناست.کاهش

بیشتر افزایش به منجر مستقیم طور به سني ساختار تغییرات و باروري

عرضهينیرويکارزنانميشود(Bailey 2006).درطولدوريپنجرهي

جمعیتي،طولدورهيتولیدمثل1کاهشیافتهوجمعميشود.اینوضعیت

ميتواندیکروزنهيفرصتبرايورودزنانبهبازارکارباشد.درایران

هنوزمیزانمشارکتاقتصاديزنانپایینوکمتراز15درصداست،امابا

توجهبهروندهايکاهشيباروريدرسالهاياخیرومحدودشدندوران

فرزندزایيبه8-7سالوگسترشورودزنانبهتحصیالتعاليهمراهبا

تغییراتارزشي-نگرشي،انتظارميرودکهدرصورتفراهمشدنبستر

اقتصادي،اجتماعيوفرهنگيمناسب،دردهههايآیندهمیزانمشارکت

میزان  علیزاده، و فرجادي برآورد اساس بر یابد. افزایش زنان اقتصادي

مشارکتاقتصاديزنانتاسال1400به24درصدمیرسد)فرجاديوعلیزاده

.)1387

افزایشمشارکتزناندرنیرويکار،سودوامتیازجمعیتيراتقویت

ميکند(Birdsall & Sinding 2001).همچنینمشارکتزناندرنیرويکار،

موقعیتاجتماعيواستقاللماليوشخصيزنانرابهبودميبخشدواین

آنهاوکلجمعیت تولیدي توان افزایش براي وضعیتميتواندزمینهاي

باشد.بدینترتیب،بخشيازسودوامتیازپنجرهيجمعیتيبرايتوسعه

1. Reproductive Span    
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اقتصاديميتواندناشيازرهایيزنانازقیدوبندبچهداريوخانهداريو

درنتیجهافزایشمشارکتآناندرنیرويکاروفعالیتهاياقتصاديباشد.

 1)ADR( 6-2- کاهش نسبت هاي وابستگي سني

یکيازپیامدهايبارزفازپنجرهيجمعیتي،تغییردرنسبتهايوابستگي

سنيیابارتکفل2است.دربستراینفرایندباافزایشجمعیتدرسنین

فعالیت)64�15ساله(شاخصنسبتوابستگيسنيکاهشميیابد.

جمعیت نسبت عنوان به تکفل بار یا (ADR) سني وابستگي نسبت

جوانوسالمندوابستهبهجمعیتدرسنینکاروفعالیتتعریفميشود

(Bongaarts 1998: 3).اینشاخصدرطولزمانودرمیانجمعیتهادر

نوساناست.دوعاملمنجربهتغییراتونوساناتعمدهياینشاخص

ميشوند؛نخست،ورودنسلبیشزایيبهسنینفعالیتکهباورودآنها

نسبتوابستگيسنيکاهشميیابد.دوم،کاهشدرباروريکهمنجربه

کاهشتعدادفرزندانوابستهميشود.البتهنبایستيتأثیرمهاجرترانادیده

گرفت.

1. Age Dependency Ratios
2. Dependency Burden
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)DW(جمعيتي  فاز پنجره

نمودار 4- تغييرات نسبت وابستگي سني )بار تکفل( در ایران،1335-1430

برآوردهاي جمعیتي سازمان  نتایج سرشماري هاي جمعیتي 1385-1335؛ و  بر اساس  منبع: پردازش 

ملل2011.

بررسيروندتغییراتنسبتهايوابستگيسنیدرایراناینوضعیت

رابهخوبينشانميدهد.ایننسبتبرايایراندردورهي1345تا1365

نزدیکبه100درصدبودهاست،یعنيهرفردبالقوهفعالدرسال1345

عالوهبرخود،بارتکفلیکنفردیگر)ازجمعیتغیرفعال(رابرعهده

داشتهاست،اماازسال1375روندشاخصنسبتوابستگيسنيشروعبه

کاهشکردهودرطولفازپنجرهيجمعیتيیعنيدردورهي1425�1385

بهحداقلرسیدهاست)40درصد(ودرنهایتباتوجهبهافزایشجمعیت

سالمندنسبتوابستگيسنيازسال1425بهبعددوبارهافزایشخواهد

یافت.

وابستگي نسبت در کاهش بین زماني دورهي طول در ترتیب، بدین
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خردساالنوافزایشدرنسبتوابستگيسالمندان،پنجرهيجمعیتيفرصت

بازشدهوباافزایشدرنسبتجمعیتسنینفعالیتبهجمعیتوابسته،

شرایطمناسبيبرايرشدسریعاقتصاديفراهمميشود؛زیراموجببار

جمعیتيکمتربردوشخانوادههاونظاماجتماعيورفاهيکشوروهمچنین

رشداقتصاديسریعترميشود.

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

رفتاراقتصاديافرادبهمرحلهوجایگاهآنهادرچرخهيزندگيبسیار

وابستهاست.درشرایطيکهنسبتزیاديازجمعیتراافرادوابسته)بچهسال

وسالمند(تشکیلميدهند،معموالًمحدودیتهایيبرايرشدوتوسعهي

اقتصاديفراهمميشود؛زیرابایستيبسیاريازمنابعبهرفعنیازهايآنها

اختصاصیابد.درمقابل،داشتنیکنسبتبزرگترازجمعیتدرسنینکار

ميتواندمحرکرشداقتصاديباشد،زیرادرآمدوانباشتسرمایهدراین

شرایطافزایشميیابد.برایناساستغییراتدرساختارسنيتأثیرعمدهاي

دررشدوتوسعهياقتصاديدارد.
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نمودار 5- چرخه ي زندگي اقتصادي آسيایي

منبع: بر اساس ماسون، لي و رونالد لي 2007

مودیگلیانيباارائهيفرضیهيچرخهيزندگي1بهتبییننوساناتسني

درتولیدومصرفپرداختهوبهخوبياهمیتبافتوساختارسنيجمعیت

رابرروندهايمصرفوتولید)درآمد(نشانميدهد.ويزندگیافرادرابه

سهدورهتقسیمميکند؛دورهيخردساليونوجواني)زیر15سال(کهطي

آنمصرفازدرآمدبیشتراست.دورهيمیانسالي)15تا64سال(کهاواسط

سالهايزندگيفردراميپوشاندودرحقیقتسالهايمولدفرددرطول

زندگيمحسوبميگردد.درایندوره،میزانمصرفکمترازمیزانتولید

)درآمد(فرداست،کهبخشيازآنبابتمصرفدراوایلزندگيبازپرداخت

وبخشدیگرنیزپساندازميشود.دورهيسومبهدورهيکهنسالي)باالي

1. Life Cycle Hypothesis (LCH)
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65سال(مربوطاست،درایندورانمصرففردبرپساندازفزونيدارد

)مرادي1384؛یاوريواحمدزاده33-62:1389(.

مطالعهيکیهانيحکمت)1382(نشاندادکهبارتکفلسنینخردسالي

)نسبتجمعیت14�0سالهبه64�15ساله(وبارتکفلسنینپیري)نسبت

جمعیت65سالهوباالتربه64-15ساله(بامخارجمصرفيدولتارتباط

نتیجه نیزدرمطالعهيخودبهاین مثبتدارد.نوفرستيومدنيتنکابني

رسیدندکهبیشترینپساندازتوسطافراديکهدرمحدودهيسنّي30تا45

هستندصورتميگیرد.اینمطالعهنشاندادضرایبگروههايسنيمیاني

جمعیتکهتأمینکنندهيپساندازجامعههستندمنفياستوایننشان

دهندهآناستکههرچهمیزانگروههايسنيجمعیتمذکورافزایشیابد

ازمصرفکلجامعهکاستهوبرمیزانپساندازکلجامعهافزودهخواهد

شد.بدینترتیب،الگوهايتولیدومصرفبرحسبسندرنوساناستو

درنتیجه،ساختارسنيجمعیتبرفرایندهايتوسعهازطریقعرضهوتقاضا

برايکاروکاالهاوخدماتتأثیرميگذارد.

6-4- افزایش پس اندازها و سرمایه گذاري ها

تأثیراتافزایشجمعیتدرسنینفعالیتدردورهيپنجرهيجمعیتي

درپساندازها1ميتواندبهاثراتحسابداريورفتاريتجزیهشود؛تمایل

1. Savings
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بهپساندازکردنبخشزیاديازدرآمددرمیانجمعیتدرسنینفعالیت

بیشترازکودکانوسالمنداناست.اینموضوعهمدرمدلهايچرخهي

زندگيتولید�مصرفوهممطالعاتتجربيرفتارپساندازيافراددرسنین

مختلفنشاندادهشدهاست.

پاسخهايرفتاريمنجربهافزایشپساندازهابهچنددلیلميتواندباشد؛

باروريکاهشميیابد، اثرکاهش بُعدخانواردر نخست،همانطورکه

خانوارهابنابرفرضیهيکولوهاور)1985(سهمبیشتريازدرآمدشانرا

ميتوانندپساندازکنند.البتهاینممکناستباافزایشهزینههايهرکودک

تقابلپیداکند(Becker & Lewis 1973).دوم،باتوجهبهاینکهکوهورتهاي

اخیرواردهبهسنینفعالیت،امیدهايزندگيطوالنيتريراتجربهميکنند،

آنهانیازبهپساندازکردنبیشتريبرايدورهيطوالنيبازنشستگيدارند

(Metzler 1992).سوم،اگررشداقتصاديباالباشد،پساندازهايافزایش

افزایش براي قوي محرکهي نیروي یک جوانتر خانوارهاي یافتهي

. (Fry & Mason 1982)پساندازهايمليخواهدبود

با سني ساختار انتقالهاي تعامل از تابعي پسانداز افزایش ازاینرو

چرخهيزندگياقتصادياستوافزایشسهمجمعیتدرسنینفعالیت

پساندازهاراافزایشميدهد.ليوهمکارانمحاسبهکردندکهحدودنیمي

از20درصدافزایشدرپساندازهادرآسیايشرقيناشيازپویایيساختار

سنيجمعیتبودهاست(Lee & etal 2006).درایران،نوفرستيواحمدي
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بااستفادهازدادههايسريزمانيساالنهوبرايدورهيزماني1383�1345

دربررسيعواملمؤثردرپساندازباتأکیدبرساختارسنيجمعیتنشان

دادندکهت�أثیرگروههايسنيبرپساندازابتدامنفياست،سپسمثبتشده

وبهماکزیممخودميرسدوازآنپسکاهشیافتهودرنهایتدرباره

منفيميشود.بهبیاندیگر،افرادتاسن24سالگيونیزبعداز55سالگي

دارايپساندازمنفي،وبین25تا50سالگيپساندازمثبتدارند.گروه

میانسال44�35سالبیشترینپساندازجامعهرادارند.ازاینروافزایش

نسبتجمعیتاینگروههايسنيپساندازجامعهراافزایشخواهدداد

)نوفرستيواحمدي43-56:1387(.

بدینترتیب،باکاهشباروريوانتقالساختارسني،روزنهيفرصت

)هرچندبرايیکدورهيمحدودزماني(ایجادميشودکهدرطولآنامکان

پساندازهايشخصيوسرمایهگذاريهايمّليافزایشميیابد.درواقع،

پساندازهايشخصيکهدردورانپنجرهيجمعیتيافزایشمحسوسيپیدا

ميکنند،منبعيبرايسرمایهگذاريهايتولیديوصنعتيمحسوبميشوند

کهميتواندبهعنوانسوخترشداقتصادياستفادهشود.ازاینروپنجرهي

جمعیتيدرتعاملباچرخهيزندگياقتصادي،رشدپساندازهاوتوانایي

کشوررابرايسرمایهگذاريافزایشميدهد.

6-5- بهبود و توسعه ي سرمایه ي انساني

تغییراتساختارسنيجمعیتوفازپنجرهيجمعیتيسرمایهگذاريدر
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سرمایهيانسانيراتحتتأثیرقرارميدهد.منافعناشيازانتقالجمعیتيکه

باافزایشجمعیتدرسنینکارمشخصشدهاستمنجربهرشداقتصادي

درکوتاهمدتميشود.بااینحال،کاهشمیزانهايباروريدربلندمدت،

 Salehi-Isfahani(سرمایهگذاريدرسرمایهيانسانيراافزایشميدهد

(Egel 2007: 13 &.پنجرهيجمعیتياثراتمثبتيرادرسرمایهيانسانيبه

جايميگذارد؛نسلانفجارموالید،باروريپایینترودرنتیجهخانوارهاي

کوچکتريرادارندوایناجازهميدهدتاخانوارهامشتاقانهبرايهربچه

سرمایهگذاريکنند.اینبازتابحرکتازتقاضابرايکمیتفرزندانبه

سمتکیفیتفرزنداناست.

نسبتهايوابستگيدرحالکاهشوسرمایهگذاريقويدرسرمایهي

انسانيباهممرتبطهستند؛نسبتهايوابستگيکاهشیافتهبهبودسرمایهي

انسانيراتشدیدميکند(Jones 2005: 42).سرمایهيانسانيیاداشتننیروي

کارسالموتحصیلکرده،همراهباسرمایهفیزیکيبهعنوانمنبعاصليرشد

اقتصاديپایدارمحسوبميشوند.

انساني سرمایهي در بهبود و افزایش نیز انساني سرمایهي دیدگاه از

توسعهياقتصاديسریعراتسهیلميکند.ازاینروپنجرهيجمعیتيیک

فرصتمنحصربهفردرابرايافزایشسرمایهگذاريهادربهداشت،آموزش،

بهرهوریسرمایهيانساني،فعالیتهايزیربنایيوتوسعهيپایدارفراهم

ميکند.



138

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

ار 
به

 / 
55

ره 
شما

 / 
هم

رد
چها

ل 
سا

6-6- کاهش فقر

یکيازبرنامههاياصليومحوريکنفرانسجمعیتوتوسعهيقاهرهو

اهدافتوسعهيهزارهکاهشفقربودهاست.دراینزمینهپنجرهيجمعیتي

ميتواندشرایطمناسبيرابرايکاهشفقرایجادکند؛برايمثال،مطالعهي

ماسونوليدربرآوردتأثیراتپنجرهيجمعیتيدرکاهشفقربرايمناطق

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

میزانهايفقردرجهاندرحالتوسعه14درصددردورهيبین1960

و2000شدهاستوبرآوردشدهکهمیزانهايفقربهعلتسودجمعیتي

حدود14درصددیگردردوره2000و2015کاهشیابد.

بدینترتیب،پنجرهيجمعیتيیکفرصتمنحصربهفردطالیياست

اقتصادي پتانسیلهايزیاديرافرارويرشدوتوسعهي کهفرصتهاو

کشورفراهمميکند.

7- نتيجه گيري و الزامات سياستي

ساختارهايسنيدرحالتغییرجمعیتمنجربهتغییراتدرنیازهاو

ظرفیتهاياقتصادي،اجتماعيونهاديجامعهميشودودرنتیجهفرصتها

بستر در دارد. همراه به سیاستگذاران براي را بسیاري چالشهاي و

ساختارهايسنيدرحالتغییرجمعیت،فازپنجرهيجمعیتيظهورميکند

پنجرهي این البته ميسازد. فراهم توسعه براي را فرصتهایيخوبي که

سیاستگذاريهاي با بایستي بلکه نميکند، عمل بهخود خود جمعیتي



139

        تغییرات ساختار سنی و ظهور پنجره ی جمعیتی در ایران 
13

91
ار 

به
 / 

55
ره 

شما
 / 

هم
رد

چها
ل 

سا

مناسبفعالوهدایتشود.

دردورهايکهپنجرهيجمعیتيبازاستسیاستگذاريوبرنامهریزيها

بایس��تيبهطورخاصبرجمعیتدرسنینفعالیتبهویژهجوانانمتمرکز

باش��د.پنجرهيجمعیتيایرانکهدرآس��تانهيسرش��ماري1385بازشده،

برایچهاردههبازميماندوحدودس��ال1425بس��تهميش��ود.ازاینرو

بایس��تيسیاستگذاريهاوبرنامهریزيهابیش��ترمبذولبهشرایطفعليو

چهاردههيبعديباش��ند.پیداس��تکهاگربيتف��اوتازکنارایندورهي

منحصربهفرددرتاریخجمعیتيکشورعبورکنیم،نهتنهاازمواهببالقوهي

آنمحرومميشویم،بلکهدرجریانآنوپسازخروجازآنبامشکالتو

معضالتيمواجهخواهیمشدکهبهمراتببزرگتروپیچیدهترازمشکالت

ومعضالتپیشازورودبهآناست.

گذارهايجمعیتياغلبباکوهورتهايبزرگيازجوانانکهبرايشغل

ومنابعرقابتميکنند،همراهاست.آنهااغلبمنافعاقتصادينظیررشد

سریعترنیرويکاروپتانسیلبیشترانباشتسرمایهيانسانيبهدنبالدارند.

قادر و انعطافپذیر نهادهايجامعه بایستي منافع این از بهرهگیري براي

باشندتاباواقعیتهايدرحالتغییرجمعیتيخودراانطباقدهند.ارزیابي

نهادهايایراننظیرمدارس/دانشگاهها،بازارکاررسميوازدواجبیانگرآن

استکهایننهادهاانعطافپذیريکافيرابرايبهرهگیريازاینهدیهو

.(Salehi-Isfahani & Egel 2007: 37)سودجمعیتيندارند



140

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

ار 
به

 / 
55

ره 
شما

 / 
هم

رد
چها

ل 
سا

همهيدورههاومراحلگذارجمعیتيمستلزمسیاستگذارياست،ولي

شایدسیاستگذاريدرهیچدورهايبهاندازهيدورهايکهپنجرهيجمعیتي

احتمال،در به باشد. بازاستحساس،الزمودرصورتموفقیتمؤثر

تاریختحوالتجمعیتيهرکشورفقطیکبارپنجرهيجمعیتيبازميشود،

ابتداوانتهايآنتقریباًمشخصودوامآنکوتاهمدتاست.باوجوداین،

اتخاذ درستي به آن با برخورد درستيشناختهشود،سیاستهاي به اگر

شودوسیاستهاياتخاذشدهبهدرستياجراشود،ميتواندمانندبعضي

ازکشورهايشرقآسیا،درتبدیلیکاقتصاددرحالتوسعهبهاقتصادي

توسعهیافتهمشارکتبسیارمؤثريداشتهباشد)سرایي133:1390(.ازاینرو

باالیيدر تبیینکنندهي پیشبینيو اگرچهساختارسنيجمعیتقدرت

نسبتقابلتوجهازرشداقتصاديدارد،امارابطهيبینمتغیرهايجمعیتي

واقتصاديقطعينیستونتایجاقتصاديتغییراتجمعیتيسیاستمحور

است،یعنيبستگيبهسیاستگذاريهادارد.تبدیلپنجرهيجمعیتي)به

عنوانیکامکانبالقوه(بهسودیاموهبتجمعیتي)بهعنوانیکفرصت

اجراي و برنامهریزي سیاستگذاري، آمادگي، مستلزم بالفعل( اقتصادي

درستبرنامههاست.ازاینروسیاستهايدولتنقشمهميدرمدیریتو

مهندسياجتماعيپنجرهيجمعیتيدارد.دولتضعیفوتوسعهياقتصادي

واجتماعيضعیفنهتنهافرصتهايجمعیتيراازدستمیدهد،بلکهآنها

رابهچالشهايجمعیتيتبدیلمیکند.
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دراینارتباطوبهمنظورتحققوبهرهبرداريازفرصتطالیيپنجرهي

جمعیتيسیاستهاوبرنامههایيبهشرحزیرپیشنهادميشود:

- تنهانکتهيثابتجمعیتایناستکههیچگاهثابتنیستوهمواره

پویاست.ازاینروسیاستهاوبرنامههایجمعیتیبایستیانعطافپذیری

باالییبرایانطباقباشرایطدرحالتغییرجمعیتیداشتهباشند.

پیرامونرشدو برنامهها تغییراتاخیرجمعیتي،سیاستهاو دربستر  -

تعدادجمعیتبایستيبهسمتساختارهايسنيدرحالتغییر،فرصتهاو

چالشهايآنتغییرکنند.

- سیاستگذاریدرزمینهيمدیریتپنجرهيجمعیتی،اصلمهمواساسي

حالحاضرمدیریتوسیاستجمعیتيکشوراست.

_ تشکیلشورايمّليسیاستگذاريجمعیتميتواندگاميمفیددرمسیر

مدیریتجمعیتيکشورباشد.

- نقشسیاستگذاريدرعرصهياشتغالوبازارکاربرايبهرهبردارياز

فرصتپنجرهيجمعیتيبسیارمهماست؛زیراپنجرهيجمعیتيیکمبحث

تئوریکونظرياستکهفرضبرآنداردکهجمعیتدرسنینفعالیت

همانجمعیتنیرويکارواقعياست.ازاینروعمليوبالفعلکردنآن

مستلزماشتغالکاملاست.

مراقبتهاي به دسترسي و جامعه عمومي ارتقايسالمت راستاي در  -

براي بهداشت در سرمایهگذاري همچنین و باروري بهداشت بهداشتي،
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تضمینسالمتيوبهرهوريجوانانوجمعیتدرسنینفعالیتسیاستهاي

بهداشتياتخاذواجراشود.

- سیاس��تهاوبرنامهه��ایعلمیجامعبرایبهرهبرداریازپتانس��یلهای

جمعیتجوانتحصیلکردهدرکش��ورتدوینواجراش��دهوازطرحهاو

ایدههایآنهاحمایتشود.

- حرکاتجمعیتیکش��ورآمایشمس��تمرش��ودوتدوینسیاس��تهای

مهاجرتیبهمنظورجهتدهیبهجابهجاییهایجمعیتیدرس��طوحملی،

منطقهایوبینالمللیباتوجهبهافزایشمهاجرتهاوجابهجاییهایداخلی

وبینالمللیدردورانپنجرهيجمعیتی.

- تدوینواجرايسیاستهايحاميودوستدارخانوادهبرايجلوگیري

ازپیامدهايباروريپایین.

آسیايجنوبشرقي( کشورهاي )نظیر کشورهایي تجارب از استفاده  -

کهایندورهرادرتاریخجمعیتيخودداشتهوبهخوبيازآنبهرهبرداي

کردهاند.

- تعدیلنهادهاوبرنامههاباروندهايروبهافزایشسالخوردگيجمعیت؛

دراینزمینهبایستيتوجهداشتکهسالخوردگيجمعیت،هشدارنیست،

بلکهنیازمندعملاست.دراینارتباطبایستيبرنامههاي»سالمنديفعال«،

»سالمنديسالم«و»سالمنديمثبت«سرلوحهيسیاستهایسالمندیقرار

پیگیری و اجرا زندگي دورهي رویکرد درچارچوب برنامهها این گیرد.
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شود.درواقع،برايداشتنسالمنديفعالوسالمبایستيازدورهيجواني

وحتيقبلازآناینبرنامههارادنبالکرد،زیراجوانانامروز،سالمندان

آیندهخواهندبود.

درنتیجهگیريازمقالهميتوانگفت؛ایرانکنونيدریکفرصتزماني

طالیي،استثنایيوتکرارناپذیرجمعیتيبرايرشدوتوسعهياقتصاديبهسر

ميبرد.باتوجهبهفرایندانتقالجمعیتيوتغییراتساختارهايسنيدرحال

تجربهيپدیدهيپنجرهيجمعیتيهستیمواینوضعیتسیاستگذارانو

برنامهریزانکشوررادربرابرفرصتطالیيتوسعهياقتصاديقرارداده

است.دولتهاونهادهايبرنامهریزدرراستايبهرهبرداريازاینفرصتو

پتانسیلبالقوهبایستيسهنکتهيکلیديرامدنظرداشتهباشند:

نکتهياول،محدودیتزمانيفازپنجرهيجمعیتياست.اثراتپنجرهي

جمعیتيموقتيوگذراستوبرايهمیشهیامدتطوالنياینپنجرهباز

نخواهدماندودرنهایتپسازچهاردههبستهخواهدشد.زیراپویایي

جمعیتوگذارهايساختارسنيموجبميشودتاموجمتورمجمعیت

بزرگسالبهسمتسالخوردگيحرکتکندودرنتیجهنسبتهايوابستگي

دوبارهافزایشیابد.باافزایشباروفشارجمعیتيناشيازساختارسالمندي،

منفعتجمعیتيتبدیلبهبارجمعیتيميشود.

نکتهيدوم،نیازضروريبهمحیطسیاسيوبسترنهاديمناسببراي

بهرهبرداريازاینفرصتاست.بایستيتوجهداشتکهپنجرهيجمعیتي
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ونقشنیرومحرکهيآندرشتاببخشیدنبهرشدوتوسعهياقتصادي،

تحققو میزان بلکه نميگیرد، اتوماتیکوخودبهخوديصورت بهطور

اثرگذاريآنبستگيبهمحیطسیاسيوساختارهاينهاديمناسبواتخاذ

و جمعیتي سیاستهاي نظیر برنامهها و سیاستها سري یک اجراي و

آموزش عموميخوب، بهداشت انساني، سرمایهي بهبود تنظیمخانواده،

خوب،انعطافپذیريبازارهايکاردرجذبنیرويکاردرحالافزایشو

ایجادفرصتهايشغلي،سیاستهايتجارتواقتصادآزاد،حذفاقتصاد

و دریافتدولت مناسبو اقتصادي مدیریت دستوري،سرمایهگذاريو

حکمرانيخوبدارد.بنابراین،اتخاذواجرايچنینسیاستهايمحوريو

اصالحاتساختاريونهاديدرایرانبهویژهدرارتباطباعملکردبازارهاي

و پنجرهيجمعیتيهستند براي بالقوه وسرمایه،همگيمکملهاي کار

تحققپتانسیلایجادشدهيرشداقتصاديدرایرانبستگيبهاینبسترهاي

اقتصادي،اجتماعيوسیاسيمناسبدارد.

نکتهيسوم،توجهبهرويدیگرسکهيپنجرهيجمعیتيیعنيتهدیدها،

چالشهاومسائلآنميباشد.اگرسیاستهايمناسبومؤثراتخاذنشود،

نهتنهااینفرصتطالیيازدستميرود،بلکهميتواندباافزایشمیزانهاي

بیکاري،اشتغالناقص،شورشهاياجتماعيمیلیونهاجوانبیکار،افول

سرمایهيانسانيواجتماعي،بيثباتيسیاسيوغیرهتبدیلبهتهدیدشود.
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