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مقدمه

جمعيت و ابعاد گوناگون آن همواره موضوعي مورد توجه متفكران،
بنظران و سياستگذاران بوده است چرا كه افزايش يا كاهش جمعيت
صاح 
هر كشور تبعات مهمي در ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي آن به دنبال
دارد .در عين حال تغيير و تحول ،ويژگي ذاتي جمعيت است كه در طول
زمان تحت تأثير زاد و ولد ،مرگ و مير و مهاجرت صورت ميگيرد .تابعيت
ميزان جمعيت از اين متغيرهاي متعدد و نوسان مقدار آن موجب ميشود كه
بتوان آن را به صورت يك سيستم ديناميكي مدلسازي كرد و مورد مطالعه
قرار داد.
یتوان آن را
سیستم دینامیکی مجموعهای از اجزاء مرتبط است که م 
بر حسب مقادیر متغیر در طول زمان تحلیل کرد .پویاشناسی سیستم نیز
یک متدلوژی برای مطالعه و مدیریت سیست مهای پیچیده و دارای بازخورد
یتوانند در حوزههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و
میباشد .این سیست مها م 
انسانی تعریف شوند (رجائیان.)1388 ،
با توجه به توضيحات ذکر شده ،جمعيت نيز يك سيستم پويا است كه
ميزان تولد ،ازدواج ،طالق ،مهاجرت و مرگ ،روند تغيير و مقدار آن را در
زمان مشخص مينمايد .البته اين متغيرها هيچكدام مستقل نيستند و متأثر و
وابسته به عوامل متعددی میباشند.
جمعيت شهر ،روستا ،كشور ،منطقه و مانند آن میتواند به عنوان واحد
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متولد ميشوند و عدهاي ميميرند و يا به خارج از آن واحد مهاجرت ميكنند.
همچنين در درون آن عدهاي ازدواج ميكنند يا طالق ميگيرند ،به اين موارد
وقايع اصلي جمعيت گفته ميشود (جهانفر.)1377 ،
ساختار جمعيت مورد مطالعه نيز تركيبي از كودكان ،جوانان ،ميانساالن
و سالخوردگان است« ،در واقع ساختار كلي جمعيت مانند يك اندام واره
است كه بايد بين تمام بخشهاي آن نوعي تعادل پويا و تجديدشونده برقرار
باشد و نميتوان يك وضعيت جمعيتي ثابت و مفروضي را به عنوان يك 
وضعيت ايدهآل در نظر گرفت» (محمودی .)1389 ،چنانكه نميشود نسبت به
روند تغييرات كمي و يا ساختاري جمعيت بيتفاوت بود زيرا سالمت ،تعادل
و كارايي همه بخشهاي يك كشور در گرو كميت و كيفيت منابع انساني
است كه آن را راهبري مينمايد.
ب��ه دالیلی ک��ه ذکر ش��د ،سياس��تهاي جمعيت��ي جاي��گاه مهمي در
برنامهريزيهاي كالن كش��ور دارند و الزم اس��ت براي حفظ تعادل پويا در
س��اختار نيروي انساني و حفظ نش��اط و بالندگي آن به طور مداوم تغييرات
جمعيتي مورد مطالعه قرارگيرد و دورنماي تحوالت آن ترسيم شود تا متناسب
با شرايط و نياز ،سياستهاي مناسب تدوين و اعمال گردد.
كش��ور ايران در حال حاضر تجربه حدود س��ه ده��ه تصويب و اجراي
سياس��تهاي كنترل جمعيت و برنامههاي تنظي��م خانواده در جهت كاهش
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رش��د جمعيت را پشت سر گذاش��ته اس��ت (احمدی و همکاران .)1369 ،اين
سياستها به شكل حيرتآوري بر روند رشد جمعيت تأثير گذاشته و آن را
از رقم  % 3/9برای دوره  1355-65به   %1/3در سال  1390رسانده است.
در برنامه اول توس��عه مربوط به اواخر دهه ش��صت ،هدف سياستهاي
مذك��ور جلوگي��ري از افزايش بيرويه جمعيت و كاه��ش نرخ باروري كل
ب��ه  2/3فرزند براي هر مادر تا س��ال  1390ذكر ش��ده بود كه بس��ياري از
جمعيتشناسان براساس تجربه برنامههاي كاهش باروري در ساير كشورها
حصول به اين هدف را در بازه زماني تعيين ش��ده دش��وار بلكه غير ممكن
ميدانستند (زنجانی و حبیب اهلل.)1371،

در حاليكه در 	كمال ناباوري اين هدف يك دهه زودتر محقق گرديد
بهطوري كه در سال  1379ايران به نرخ باروري نزديك به سطح جايگزيني
يعني  2/2فرزند براي هر مادر رسيد (حسینی.)1390،
نمودار  1روند تغییرات نرخ باروری کل در ایران را طی چند دهه گذشته
نشان میدهد.
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نمودار  -1نمودار نرخ باروری کل(بر اساس سالنامه آماری)

عليرغم تحقق هدف ،سياستهاي كنترلي در دهه هشتاد همچنان ادامه
يافت به طوري كه نرخ باروری به  1/7فرزند در سال  1390رسيد که
یدهد (محمودی و همکاران .)1390 ،زيرا
وضعيت خطر و بحران را گزارش م 
شرونده داشته باشد ،پس از مدتی
کاهش نرخ رشد جمعیت اگر مسیری پی 
یتوان آن را متوقف نمود،
غیر قابل کنترل خواهد شد و یا با سختی فراوان م 
شهای
به طوری که با  این روند کاهش تدریجی کشور در آینده با چال 
یتوان به این موارد اشاره نمود:
متعددی روبرو خواهد شد که از جمله آ نها م 
بح��ران میزان بــاروری و تجدیــد نس��ــل ،کاهش حجم کل جمعیت
ملی ،بحران کاهش نیروی فعال در س��ن کار ،بحران س��ــالمندی جمعیت،
ته��ای بــینالمللی و ایجاد تغیی��رات فرهنگی و هویتی،
افزای��ش مهاجـر 
بحران امنیت ملی.
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براساس برخی پيشبينيهاي بخش جمعيت سازمان ملل ،روند نزولي
رشد جمعيت ايران همچنان استمرار خواهد يافت به طوري كه در سالهاي
 1430نرخ باروری کل به  1/35فرزند خواهد رسيد (آمار بخش جمعیت سازمان
ملل.)2005 ،

تهاي جمعيتي با اولويت
به همين دليل ضرورت بازنگري در سياس 
بااليی در بین مسئوالن کشورمان مطرح گرديده است به طوريكه مقام معظم
رهبری در دیدار با جمعی از کارگزاران نظام فرمودند:
یدهد که اگر سیاست کنترل
«بررسیهای علمی و کارشناسی نشان م 
جمعیت ادامه پیدا کند ،به تدریج دچار پیری و در نهایت کاهش جمعیت
خواهیم شد ،بنابراین مسئوالن باید با جدیت در سیاست کنترل جمعیت
تجدید نظر کنند و صاحبان رسانه و تریبون از جمله روحانیون در جهت
تاهلل خامن های».)1390 ،
فرهنگسازی این موضوع اقدام کنند (حضرت آی 
اما نكته مهم و قابل توجه اين است كه ميزان اثربخشي و كارآمدي
تهاي جديد تشويقي براي افزايش نرخ رشد جمعيت در بازههاي
سياس 
مختلف زماني يكسان نيست ،به عبارت ديگر اينكه برنامههاي جديد با چه
سرعتي تصويب و در چه زماني براي اجرا به جامعه عرضه شوند بهطور
جدي در بازده و نتيجه مورد انتظار تفاوت ايجاد خواهد نمود.
مقاله حاضر ميكوشد با استفاده از تكنيكهاي مهندسي سيستم ،وضعيت
جمعيت را به مثابه يك سيستم ديناميكي مد لسازي نموده و با استفاده از
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افزايشي را در سناريويهاي جمعیتی مختلف پيشبيني و ترسيم نمايد.
 -1پيشينه تحقيق

با توجه به اهميت موضوع جمعيت و تغييرات چشمگير آن در دو دهه
اخير در ايران ،مطالعات و پژوهشهاي متعددي در اين خصوص انجام
شده و بخش قابل توجهي از آنها به تحليل و توصيف و پيشبيني وضعيت
یتوان به موارد ذیل اشاره کرد؛ كتاب
آتي پرداختهاند .از جمله این منابع ،م 
«تغييرات جمعيتي در ايران» از عباسي شوازي و مقاالت كاظمي و سرايي
و زنجاني« ،اثر سياستهاي كنترل جمعيت و تاثير آن بر تحوالت باروري
در ايران» و «باروري پائينتر از حد جانشيني در ايران» از عباسی شوازی،
«تغییرات ساختار سنی جمعیت در ایران و پیامدهای آن» از میرزایی و
«توسعه و مناسبات جمعیتی در ایران با رویکرد آیندهنگر» از کاظمی و
«بررسی چالشها و مسائل انتقال جمعیتی در ایران» و «تحول جمعیت ایران
و چالشهای فرارو (ضرورت تجدید نظر در سیاستهای جمعیتی)» از
شتر بر پايه جمعيتشناسي
محمودی و همکاران .تحقيقات علمي مذكور بي 
يكه پژوهش حاضر با تأكيد بر اثرگذاري متغير زمان ،از
و آمار بودهاند در حال 
رويكرد تحليل ديناميكي سيستم و ابزار نرمافزاري خاص آن براي پردازش
موضوع بهره گرفته است.
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 -2روش پژوهش

در مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي ،مدل سازي سناريو به عنوان
يك سيستم پويا اين قابليت را فراهم ميسازد كه تهديدها و فرصتهاي آينده
به صورت واضحتري نمود پيدا كرده و درك شود .در اين مقاله با استفاده
از رويكرد پويايي سيستم ،مدلي ديناميكي از سناريوي اجراي سياستهاي
تشويقي افزايش جمعيت ارائه گرديده و سپس به كمك نرمافزار  به بررسي
نتايج حاصله با تغيير پارامتر زمان در سه وضعيت مختلف پرداخته شده
است.
یها و یا راهبرد آینده نیس��تند بلکه بیش��تر شبیه به
س��ناریوها پیش��گوی 
تاند که به ص��ورت ویژهای برای
فرضی ههای��ی در م��ورد آیندهه��ای متفاو 
تهای موجود در حوزههای راهبردی خاص
برجست هسازی تهدیدها و فرص 
یشوند (بارالس.)2002 ،
طراحی م 
همچنين رويكرد پويايي سيستم ،روشي براي تجزيه و تحليل ،حل مسأله
و شبيهسازي سيستمهاي پيچيده به كمك شبيهسازي كامپيوتري ميباشد
(فورستر .)1961 ،
از مهم ترين مباني پوياشناسي سيستم تفكر بازخوردي است« .بازخورد
عبارتست از تغذيه معكوس اطالعات ،ماده يا انرژي در درون سيستم .به
عبارت ديگر هر جريان رفت و برگشت بين علت و معلول يك بازخورد
است» (رجائیان.)1388 ،
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ميشود و همچنين با افزايش جمعيت مجددا ً نرخ زاد و ولد افزايش مييابد.
بنابراين بين اين دو متغير جريان بازخورد متقابل وجود دارد كه ميتوان آن را
با نمودار علت و معلولي حلقوي نشان داد .نمودار علت و معلولي نموداري
است كه روابط ع ّلي و بازخوردهاي بين متغيرهاي سيستم را به سادگي نشان
ميدهد و ابزاري است كه به وسيله آن مدلهاي ذهني افراد سادهتر درك 
ميشود  (سترمن.)2000 ،
به طور مثال در نمودار  2وضعیت علت و معلولی فاکتورهای موثر بر
جمعیت با سایر متغیرها به کمک نرم افزار رسم شده است.
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به عنوان مثال افزايش نرخ زاد و ولد منجر به افزايش تعداد جمعيت
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نمودار 2

نم��ودار ديگري كه براي شبيهس��ازي كامپيوتري ب��ه كار ميرود نمودار
انباش��ت و جريان اس��ت .اين نمودار جزئيات س��اختار و نحوه تعامل بين
متغيرهاي يك سيس��تم با يكديگر را نش��ان ميدهد و ميتواند مبنايي براي
توس��عه يك مدل كمي باش��د .در اين نمودار از دو مفه��وم انباره و جريان
استفاده ميشود .در هر سيستم متغيرهايي كه مقدارشان افزايش يا كاهش مي
يابد را «متغيرهاي انباش��ت» (انبارهاي) مينامند و نرخ افزايش يا كاهش اين
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جمعيت ،مثالي از متغير انباشت و نرخ تولد يا نرخ مرگ و مير مثالهايي
از جريان ورودي و خروجي هستند که شمایی از آن در نمودار شماره 3
نشان داده شده است.

نمودار 3

 -3نرمافزار ونسيم ()VENSIM

پژوهش حاضر براي محاسبات و رسم دياگرام ها و ارائه نتايج خود
از نرم افزار مهندسي ونسيم 1بهره گرفته است كه نرمافزاري قدرتمند براي
مدلسازي ،شبيهسازي ،آزمون مدل و تحليل حساسيت سيستمهاي پيچيدهي
ديناميكي ميباشد (رجائیان  .)1388 ،ونسيم در واقع نوعي ابزار مدلسازي
بصري است كه قادر به مجسم نمودن ،پردازش و بهينهسازي سيستمهاي

1. Vensim: VENtana SIMulation environment
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متغيرها «جريان» خوانده ميشود (کیرک وود.)1998 ،
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پويا بوده و به گونهاي ساده و انعطافپذير امكان شبيهسازي مدلهاي داراي
حلقه و نمودار جريان را فراهم مينمايد .در محيط اين نرمافزار روابط بين
متغيرهاي سيستم از طريق اتصال كلمات به وسيله فلشهاي جريان رسم
ميشود .از ويژگيهاي مهم ونسيم امكان تطبيق واقعيت است تا اطمينان
داشته باشيم كه دادههاي واقعي به كار گرفته شده و در معادالت نقض
نميگردد .همچنين امكان تحليل دادهها و مقايسه نتايج متعدد با تغييرات
فاكتورهاي مختلف را فراهم مينمايد (راهنمای نرم افزار ونسیم .)2007،

 -4مدل پوياي جمعيت در وضعيت فعلي

مفاهيم و اصطالحات زير با توجه به تعريف ارائه شده از هريك ،و با
كميت آماري مشخص براساس سال مبنا ،متغيرهای اصلی براي ورود به
مدل ميباشند.

238

بررسی اهمیت زمان در اعمال سیاستهای جمعیتی

تعریف

آمار سال مبنا

اصطالح
1

میزان خام موالید

میزان خام موالید برابر است با تعداد متولدین در یک سال به جمعیت در میانهی همان سال.

17/8

2

میزان باروری

این شاخص از طریق تقسیم تعداد موالید یک سال بر تعداد زنان در سنین  15تا  49ساله همان

عمومی

سال به دست میآید.

میزان باروری

در این شاخص تعداد متولدین در یک سال به جمعیت زنان همسردار واقع در سنین  15تا 49

نکاحی

سال همان سال تقسیم میشود.

میزان باروری

تعداد موالید زنان در یک دامنهی سنی خاص تقسیم بر تعداد کل نفر -سالهایی که زنان در

C.B.R
G.F.R

M.F.R

3

A.S.F.R

4

ویژهی سنی

59

93

آن دامنهی سنی زندگی کردهاند ،که معموالً به طور تقریبی همان تعداد زنان در یک محدودهی در جدول شماره 2
سنی در میانهی سال است.

T.F.R

میزان باروری کل

متوسط تعداد فرزندانی که یک زن در طول دوران قابلیت بارداری به دنیا میآورد.

1/8

منبع :میرزایی1387 ،
جدول  -2میزان باروری ویژه سنی
تعداد موالید

میزان باروری ویژه سنی

گروههای سنی

تعداد زنان

15-19

4283860

123632

28/9

20-24

4499571

393873

87/5

25-29

3564785

381752

107/1

30-34

2715562

227649

83/8

35-39

2409579

99567

41/3

40-44

2007479

20776

10/3

45-49

1730290

2457

1/4

منبع :سالنامه آماری
1. Age Specific fertility Rate
2. Crude Birth Rate
3. General Fertility Rate
4. Marital Fertility Rate
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جدول  -1واژهنامه
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درصد مرگ و میر در هریک از این بازههای سنی تعریف شده متفاوت
است و به صورت درصدی از جمعیت با توجه به مرگ و میر ثبت شده
در مقدار جمعیت بازه سنی در سال مبنا تخمین زده شده است .نمودار 2
یدهد.
ترسیمی از این جریان را نشان م 
در این مدل فرض بر این قرار گرفته است که حداکثر عمر افراد 120
یباشد و ه مچنین از میزان
سال بوده و جمعیت باالی این سن بسیار ناچیز م 
باروری و مرگ و میر ویژه سنی با توجه به آمارهای موجود برای محاسبه
میزان جمعیت در هر سن استفاده شده است .در واقع فرض شده است که
جمعیت موجود در هر رده سنی منهای میزان مرگ و میر آن ،بعد از  5سال
یشود.
به رده سنی بعدی منتقل م 
آمار مبنا بر اساس سرشماری سال  85در نظرگرفته شده و روند تغییرات
شبینی شد.
جمعیت بر اساس آن توسط نر مافزار ونسیم پی 
تفکیک به بازههای سنی برای داشتن دقت بیشتر صورت گرفته و استفاده
از نرخ باروری ویژه سنی هم به همین منظور بوده است.
یدهد که جمعیت سالخورده کشور به
اطالعات بدست آمده نشان م 
شدت در حال افزایش است به طوری که در ک متر از ده سال یعنی تا سال
 1400نسبت جمعیت باالی  سال  65دو برابر سال  1385خواهد شد.
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نمودار  -4نسبت جمعیت سالخورده به کل کشور

در صورت ادامه روند فعلی ،افزایش نسبی جمعیت سالخورده کشور هم
چنان ادامه خواهد داشت که با توجه به کاهش کل جمعیت از سال ،1410
افزایش جمعیت سالخورده با توجه به اثرات زیان بار آن بر نیروی کار و
قدرت اقتصادی بسیار قابل توجه است .در نمودار زیر ساختار جمعیت و
مقدار آن نمایش داده شده است .شاخص سالخوردگی عبارت است از
نسبت  جمعیت  60ساله و بیشتر به جمعیت زیر  15سال.
1
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نمودار  -5شاخص سالخوردگی

به طور کلی در محاسبات جمعیتی در کشور دو عامل بسیار مهم موثر
هستند.
توان باروری
رفتار باروری
منظور از توان باروری مقدار جمعیت بارور در کشور است و رفتار
باروری هم نشان دهندهی زمین هی فکری ،تصمیمگیری و نهایت ًا عملکرد افراد
یباشد ،که میزان باروری کل به نوعی نشان دهنده این
برای داشتن فرزند م 
عامل است.
1
توجه به این نکته حائز اهمیت است که تا به حال در کشور ،به جهت
تهای بازدارنده ،رفتار باروری در حال کاهش بوده است ،اما
اعمال سیاس 
درست در زمان حال از لحاظ ساختار جوان جمعیتی در مقدار بیشینه توان
242
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قوانین تنبیهی و تفکرات مخالف فرزندآوری ادامه یابد ،در سا لهای آتی با
کاهش جمعیت جوان و در نتیجه تنزل جدی در عامل توان باروری عالوه
بر رفتار ،انتظار افت شدیدی در میزان تولد خواهیم داشت .طبق آمارها در
سال  1385میزان متوسط فرزندان برای خانوادههای ایرانی  1/8بوده و این
میزان در حال کاهش هم میباشد .در این بررسی فرض بر این گذاشته شده
که این میزان در صورت عدم تغییر رویه تا سال  1500به مقدار متوسط 1
فرزند خواهد رسید.

نمودار  -6جمعیت زنان بارور  35-20سال
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باروری قرار داریم .بنابراین چناچه روند فعلی از لحاظ موانع فرهنگی و
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نمودار  -7رفتار باروری

1

نمودار  -8روند فعلی جمعیت

244

بررسی اهمیت زمان در اعمال سیاستهای جمعیتی

فعال در سنین کار یا به عبارتی جمعیت تولیدکننده به طور قابل توجهی بیشتر
از افراد سالمند و کودک و نوجوان ،یا جمعیت مصرف کننده باشد ،اصطالح ًا
یشود .در حقیقت این شرایط نتیجه کاهش باروری و
پنجره جمعیتی گفته م 
تغییر در توزیع و ترکیب سنی جمعیت است .معموالً به وجودآمدن پنجره
یدانند
جمعیت را فرصت مغتنمی برای رشد و توسعه اقتصادی یک کشور م 
یباشد،
که باید  از آن خوب بهرهبرداری شود چرا که به آسانی قابل تکرار نم 
و شاید بتوان گفت که در عمر هر ملت فقط یک بار ممکن است تجربه شود
(مشفق و میرزایی.)1389 ،

یهای برخی محققین مانن��د بلوم و ویلیام س��ن ( )1998گویای
بررس�� 
آن اس��ت که جهش اقتصادی برخی کش��ورهای آس��یای شرقی بیش از هر
عاملی مرهون استفاده از فرصت پنجره جمعیتی بوده است .علی رغم توجه
یتواند یک
اقتص��ادی ویژه به پنج��ره جمعیتی باید گفت که این ش��رایط م 
فرص��ت و نعمت خ��دادادی برای احیای یک مل��ت در هم هی ابعاد علمی،
فرهنگی ،رفاهی ،تربیتی و ...با اس��تفاده از نیروی انسانی فعال وکارآمدباشد
تها و تدوین و اجرای برنام ههای مناسب و دقیق
که البته مستلزم اتخاذ سیاس 
است.
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تشناسی به شرایطی که در یک کشور تعداد جوانان یا افراد
در علم جمعی 
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نرخ تولد و مرگ بازای هر  1000نفر

منبع :رابا2011 ،

نمودار  -9پنجره جعیتی

نمودار  -10توزیع جمعیت بر حسب گروههای عمد ه سنی
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سالهای اول دهه نود جمعیت جوان آن در باالترین سطح خود قرار دارد و
بدیهی است که استفاده از این فرصت در گرو تعجیل در سیاستگذاری و
یباشد.
برنام هریزی مربوطه م 
 -5شرح سناریو و شبیهسازی مدل با تغییر زمان

بدیهی است که برای رسیدن به وضعیت مطلوب و ساختار متعادل
یتوان دو نوع سیاست را در
شگفته م 
جمعیتی ،همچنین کاهش اثرات پی 
پیش گرفت.
تهای کوتاهمدت که در بازه زمانی کوتاهی بر روند رشد و
 سیاس تها شامل انواع رویکردهای تشویقی مالی
تکثیر نسل اثر بگذارند .این سیاس 
و غیرمالی است که ممکن است بر رفتار باروری اثرگذار باشد .البته به نظر
تها به دلیل حذف عوامل
یرسد اثربخشی و تغییر حاصل از این سیاس 
م
قها در یک دورهی زمانی کوتاه
تنبیهی و بازدارنده و مطلوبیت برخی تشوی 
حاصل شود.
تهای فرهنگی ،اجتماعی
تهای بلن دمدت که با تغییر زیرساخ 
 سیاس و اقتصادی به صورت مبنایی رفتار باروری ،سبک زندگی و مدل و ساختار
خانواده را متحول نماید.
از آنجا که عالوه بر کاهش شدید نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری،
یباشد ،اتخاذ
ایران در شرایط ویژهای از گذار جمعیتی یا پنجره جمعیتی م 
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کشور ایران از حدود سال  84وارد پنجره جمعیتی شده است و در

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم  /شماره  / 55بهار 1391

تهای کوتاهمدت برای پیشگیری و یا مقابله با بحران از اهمیت بسیاری
سیاس 
برخوردار است ،چرا که تالش برای تغییر رفتار باروری در زمانی نتیج هبخش
است که جمعیت کافی دارای توان باروری نیز در اختیار باشد و برآیند هر دو
عامل بتواند تغییر مطلوب را حاصل نماید .در غیر این صورت هرگونه تأخیر
تها با فرض کارآمدی ،جامع هی
و اجرای دیرهنگام حتی برای بهترین سیاس 
هدفی که توان بیولوژیک ایجاد تغییر را در اختیار داشته باشد را نخواهد
یافت و طبعا به نتیجه مطلوب نخواهد رسید به ویژه اینکه به طور طبیعی
یباشد.
تها به خودی خود نیازمند زمان قابل توجهی م 
اثربخشی سیاس 
یدهد که بیشترین
بررسی نرخ زاد و ولد بر اساس مقادیر ویژه سنی نشان م 
یباشد ،از آنجا که
تعداد تولد مربوط به مادرانی با سن بین  25تا  35سال م 
یباشد مبنای محاسبات را
در مدل فعلی تأکید بر بیشتربن آمار و بازدهی م 
تها را روی همین رده پیگیری
همین ردهی سنی قرار داده و اثربخشی سیاس 
ینماییم .این ردهی سنی درست همان جمعیت بیشینه ،در فرصت طالیی
م
یباشد .فرض مطلوب سناریو این است که در طی یک بازهی
پنجره ما م 
اعمال سیاست پنج ساله ،نرخ باروری این گروه به 1/5برسد این سناریو را
در سه دوره پنج ساله متفاوت ،شبی هسازی و نتایج آن محاسبه شده است.
یباشند .به
تها کوتاه مدت م 
ت فرض بر این است که سیاس 
در تمامی حاال 
تهای مالی تاکیدشده  ،زیرا در غیر این صورت امکان
طور مثال بر سیاس 
تهای بلند مدت و پایدار به خاطر لزوم فرهنگسازی در زمان
اعمال سیاس 
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تها قرار
روند باروری کل کاهش یافته و بر روی نمودار قبل از اعمال سیاس 
یگیرد.
م
حالت اول:

تهای کوتاه مدت ازسال  1390تا
در این حالت فرض شده که سیاس 
 1395اعمال شده و در نتیجه و نرخ باروری در رده سنی هدف به 1/5
رسیده است.
ولی روند کلی تغییرات جمعیتی هم چنان ثابت خواهد ماند با این تفاوت
که در انتهای سال  ،1445حدود  74میلیون جمعیت خواهیم داشت که در
مقایسه با حالت عدم اعمال سیاست  14میلیون افزایش جمعیت را نشان
یدهد .در این حالت با توجه به روند رفتار باروری در سال  1390که برای
م
یباشد ،فرض بر این گذاشته شده که این مقدار
سنین  20تا  35سال  1/2م 
به تدریج طی  5سال به  1/5افزایش یابد .یعنی در صورتی که دولت بتواند
زنان  20تا  35سال را مجاب کند تا به طور متوسط  1/5فرزند داشته باشند.
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تها به مرور
کوتاه وجود ندارد .بنابراین بعد از قطع بودجه مربوط به سیاس 

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم  /شماره  / 55بهار 1391

نمودار 11

نمودار 12
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نمودار  -13توزیع جمعیت بر حسب گروههای عمد ه سنی

نمودار 14
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حالت دوم:

تهای کوتاه مدت در این حالت با  5سال تاخیر یعنی از سال
همان سیاس 
یگردد و با نتیجه مشابه میزان باروری ردهی سنی
 1395تا  1400اعمال م 
یرساند.
هدف به  1/5م 
در این حالت در انتهای سال  ،1445حدود  68میلیون جمعیت خواهیم
داشت که در مقایسه با حالت عدم اعمال سیاست  8میلیون افزایش جمعیت
یدهد و در واقع  5سال تاخیر در اعمال سیاست منجر به از دست
را نشان م 
دادن  6میلیون جمعیت خواهد شد که در مقایسه با میزان افزایش جمعیت
در حالت قبل رقم بزرگی است (دود  43درصد کاهش).

ب��ه جهت واقع نگ��ری در تاثیر متغیرهای مختل��ف فرهنگی ،اقتصادی
تها در تغییر رفتار باروری
و اجتماعی توقع ما از نتیجه بخش��ی از سیاس�� 
در مدل،حداقلی درنظرگرفته ش��ده اس��ت .در حقیقت مطلوب آن است که
جمعیت باروری که با توجه به س��بک زندگی فعلی جامع هی ما در ش��رایط
متوسط سن ازدواج و پایان تحصیالت قرار دارد و از لحاظ فرهنگی مخاطب
یباشد در هر خانواده  1/5فرزندآوری داشته باشد.
تها و متاثر از آنها م 
سیاس 
نکته حائز اهمیت این هست که هرچه زمان میگذرد عالوه بر این که
اعمال سیاستها نتایج کمرنگتری خواهند داشت ،به خاطر روندی که برای
شبینی شده است ،اعمال سیاستها و در واقع افزایش مقدار
رفتار باروری پی 
رفتار باروری به عدد  1/5هم سختتر خواهد شد.
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نمودار 15

نمودار 16
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نمودار  -17توزیع جمعیت بر حسب گروههای عمد ه سنی

نمودار 18
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یگردند .یعنی با
تها با تاخیر ده ساله اعمال و اجرا م 
در این حالت سیاس 
این فرض که از سال  1400تا  1405در رده سنی هدف میزان باروری ویژه
سنی به  1/5برسد و البته درحالی که رفتار باروری در سا لهای قبل از آن
روند طبیعی خود را طی کرده است.
در این حالت در انتهای سال  ،1445حدود  63ملیون جمعیت خواهیم
داشت که در مقایسه با حالت عدم اعمال سیاست تنها  3میلیون افزایش
یدهد و در واقع  10سال تاخیر در اعمال سیاست منجر
جمعیت را نشان م 
به از دست دادن  11میلیون جمعیت خواهد شد.
یرغم اعمال سیاست ،حاصل آن است که با
این کاهش نرخ رشد عل 
اجرای دیرهنگام برنام هها ،در واقع فرصت جمعیتی یعنی توان باروری که
در سال  1391در بیشترین مقدار خود بوده است ،از دست رفته و جمعیت
بارور کاهش داشته است .از طرف دیگر مسیر فعلی با توجه به رفتار باروری
نهادینه در سال  1405نرخ باروری را به  1/1رسانده است که مطمئن ًا تغییر
رفتار و رسیدن به نرخ باروری  1/5را در مدت  5سال که فرض مدل
مقایس های است ،بسیار دشوار و پرهزینه خواهد کرد .به عبارتی احتمال این
افزایش سه میلیونی نیز بسیار ک متر از احتمال دستیابی به افزایش  14میلیونی
یباشد.
تها م 
در حالت اول یعنی اعمال با تعجیل و زودهنگام سیاس 
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نمودار 19

نمودار  -20نمودار تفکیک سنی جمعیت
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نمودار 21

نمودار 22
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 -6نتیجهگیری

بررسی وضعیت ساختار جمعیتی به مثابه یک سیستم دینامیکی و تحلیل
کهای مهندسی سیستم
حساسیت متغیرهای مؤثر بر آن  ،با استفاده از تکنی 
یتواند تصویری از وضعیت آتی را برای تصمی مگیری بهتر ارائه دهد.
م
در این بحث با استفاده از نر مافزار مدلسازی ونسیم ،چگونگی اثرگذاری
تهای کوتاهمدت جمعیتی را در راستای اصالح ساختار و افزایش نرخ
سیاس 
رشد آن در سه حالت مختلف از اعمال یک سناریو شبی هسازی و محاسبه
نمودیم.
تهای تشویقی در یک دوره
تها اعمال سیاس 
در هر یک از این حال 
پنج ساله با هدف تغییر رفتار باروری در مؤثرترین بازهی سنی هدف یعنی
مادران با سن  25تا  35سال مفروض گرفته شد .با درنظر گرفتن کثرت
عوامل و متغیرهای مؤثر در نرخ زاد و ولد ،با یک توقع حداقلی ،نتیجه اعمال
تها ،رسیدن به متوسط  1/5فرزند لحاظ گردید تا نتایج حاصله بر آمار
سیاس 
کل جمعیت و شاخص سالخوردگی محاسبه گردد .تفاوت اعمال شده در
یباشد.
این سه حالت ،زمان اعمال سیاست در آ نها م 
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ﺍﻟﻒ
ﺏ
ﺝ

نمودار 23

یگردد ب��ا توجه به رون��د دو دهه گذش��ته ،اعمال
چنانک��ه مالحظ��ه م 
تهای گس��ترده بازدارنده و نهادینه شدن فرهنگ منفی در خصوص
سیاس�� 
یباشد.
بناپذیر م 
فرزندآوری ،استمرار روند نزولی در آینده کشورمان اجتنا 
لیک��ن نمودار نش��ان میدهد که با توجه به فرص��ت طالیی پنجره جمعیتی
یتوان با اعمال
ک��ه اکنون در باالترین نقطه از منحنی توان باروری اس��ت ،م 
تهای کوتاهمدت ،در کاهش س��رعت و پیش��گیری از آثار منفی آن
سیاس�� 
تالش نمود.
مقایس��ه نقاط  (الف)( ،ب ) و (ج) در نمودارهای  23و  24مش��خص
میکند که هر دوره پنج ساله تاخیر در اعمال سیاستها ،اثر بخشی و نتیجه
کم��ی آنها را به طور قابل توجهی کاهش میدهد و متقابال تعجیل در اجراء
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با احتمال باال تری آمار کلی جمعیت و وضعیت ش��اخص س��الخوردگی را
بهبود میبخشد.

ﺍﻟﻒ
ﺏ
ﺝ

نمودار 24

همچنین با هر دوره تاخیر پنج ساله در اعمال سیاستها ،عالوه بر  این
تتر میگردد ،هزینههای بیش تری نیز در بر خواهد
که اجرای آنها سخ 
داشت ،ه مچنین افزایش جمعیتی در حدود شش میلیون نفر از دست میرود.
در همین مدل تغییرات جمعیت سالمند نیز قابل بررسی است و چناچه در
تها ،شاخص
یشود ،با هر دو تاخیر در اعمال سیاس 
نمودارها مشاهده م 
سالخوردگی هم در نهایت در میزان باالتری قرار خواهد گرفت که تبعات
سوء آن بر وضعیت معیشتی و رفاهی ،علمی و فرهنگی و حتی بینالمللی
قابل توجه خواهد بود.
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