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 .۱۳۹۹٫۶٫۲۵ ، پذیرش:۱۳۹۹٫۵٫۱۴ دریافت:

پنجره جمعیتی، مدیریت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی پایدار 
 در گام دوم انقالب اسالمی ایران

  زاده جواد حسین
 مرکز آمار ایران

ــچ ــا صــدور  .دهکی ــالب اســالمی ب ــم انق ــر معظ ــه«رهب ــام دوم  بیانی ــالب گ ــه » انق ــین ب تبی
گذشـته پرداختنـد، کـه ایـن بیانیـه سـند و راهکـاری اسـت   دستاوردهای شـگرف چهـار دهـه

هـدف یـک  ها بـا منظور اجرا در دهه پنجم انقالب و هسته مرکزی آن سپردن کار به جوان به
گـرفتن  مخاطـب قـرار جانبه است. آنچه که در این بیانیه حائز اهمیـت اسـت، پیشرفت همه

سال کـه بخـش   ۴۰فرمایند: جمعیت جوان زیر  در این خصوص می جوانان است که رهبری
اسـت، فرصـت ارزشـمندی بـرای  ۶۰مـوج جمعیتـی ایجادشـده در دهـه   مهمی از آن نتیجـه
تــرین ظرفیــت امیــدبخش کشــور، نیــروی انســانی مســتعد و کارآمــد بــا  کشــور اســت و مهم

 یـکعنـوان  شـور بـهک ینـونکت یـجمع یجـوان زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است.
ت و مؤلفـه پنجـره یـعامـل جمع یجـابی، لذا با در نظر داشـتن نقـش ااستاز یفرصت و امت

ریزی مناسب صـورت گیـرد تـا بـا مـدیریت سـرمایه انسـانی بتـوان گـام  جمعیتی باید برنامه
انداز  شـور برداشـت. بـا وجـود چشـمک یو فرهنگـ یثری در جهت رشد اقتصادی، اجتماعؤم

تحوالت ساختار جمعیتی بر رشد اقتصادی، سود جمعیتی به خودی خـود رخ مثبت در تأثیر 
توانـد بـه فعـل  گذاری مـؤثر می ای است که صرفاً با سیاسـت دهد و اساسًا شرایط بالقوه نمی

درآید. در واقع این وضـعیت از سـاختار سـنی جمعیـت از طریـق سـاز و کارهـایی همچـون 
های رشـد تولیـد و  ه انسانی منجر به بروز فرصتانداز و سرمای بهبود عرضه نیروی کار، پس

هـا نشـانگر کـاهش بـاروری از سـال  د. از طرفی طی سه دهه گذشته دادهشو درآمد سرانه می
ن گذاری مناسب برای افزایش میـزا به بعد است که با بررسی علل کاهش و سیاست ۱۳۶۵

ش داد. در ایـن مقالـه بـا مندی از پنجـره جمعیّتـی را افـزای توان مدت زمان بهره باروری، می
تحــوالت  های نفــوس و مســکن و وضــعیت کنــونی ســاختار و اســتفاده از نتــایج سرشــماری



 زاده جواد حسين    122

154 - 121 صص ،1398بهار و تابستان ،1  ي ، شماره30سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله .......................   .......................  

گرفتـه  جمعیت، مفاهیم پنجره جمعیّتی و سود جمعیّتی تبیین و در ایران مورد واکاوی قـرار
 ثیر این متغیرها و مدیریت سرمایه انسانی بر افزایش رشـد اقتصـادی پایـدار و افـزایشأو ت

  .نرخ باروری بررسی شده است
پنجره جمعیتی، سود جمعیتی، سـرمایه انسـانی، رشـد اقتصـادی پایـدار،  :یدیـلک یها واژه

  .های ملی انتقاالت، نرخ باروری حساب

  مقدمه -۱
به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقالب  ۱۳۹۷بهمن سال  ۲۲ دررهبر انقالب اسالمی 

بیانیـه گـام دوم «حیات خود با صدور  فصل جدیدی ازاسالمی و ورود جمهوری اسالمی به 
جهـاد بـزرگ بـرای «منظور  های اساسی بـه به تبیین دستاوردهای پرداخته و توصیه» انقالب

اند. بیانیه گام دوم انقـالب تجدیـد مطلعـی اسـت  ارائه فرموده» ساختن ایران اسالمی بزرگ
پردازی و تمـدن  خودسازی، جامعه ویژه جوانان که منشوری برای خطاب به ملت ایران و به 

کید بر امید واقع سازی می بدیل جوانـان الزامـات ایـن  بینانه به آینده و نقش بی باشد و با تأ
میلیـون نفـر در سـنین ۳٦سرفصل اساسی بیـان کردنـد و فرمودنـد:  هفتجهاد بزرگ را در 

دوم   رتبـه میلیـون نفـر دارای تحصـیالت عـالی، ۱۴سـالگی، نزدیـک بـه  ۴۰و  ۱۵ی  میانه
انقالبی رشـد کـرده و   آموختگان علوم و مهندسی، انبوه جوانانی که با روحیه جهان در دانش

تالش جهـادی بـرای کشـورند و جمـع چشـمگیر جوانـان محقـق و اندیشـمندی کـه بـه   آماده
ها ثـروت عظیمـی بـرای  های علمی و فرهنگی و صنعتی و غیره اشتغال دارند؛ این آفرینش

  شود. ه هیچ اندوخته مادّی با آن مقایسه نمیکشور هستند ک
ت در یـت مقولـه جمعیهای کلی جمعیت ابالغی از سوی مقام معظم رهبری اهم در سیاست
 یـکعنـوان  شـور بـهک ینـونکت یـجمع یو جـوان ی، بالنـدگینـدگیو توجـه بـه پو یاقتدار مل

جمعیت جوان و نسبت باالی » پنجره جمعیتی«در صورتی که از این  استاز یفرصت و امت
ــا آن شــرایط اشــتغال و  دارای توانــایی فعالیــت اقتصــادی بهــره گرفتــه  شــود و متناســب ب

تنها در حال حاضر برخی از مشکالت جمعیتـی مرتفـع خواهنـد شـد،  وری ایجاد شود نه بهره
تواند به رشد اقتصادی کمک کند. در حال حاضر بیش از دو سوم  وری می بلکه تولید و بهره
تــوان بــا اســتفاده از  کــه مــی برنــد ن کشــور در ســن فعالیــت و کــار بــه ســر میجمعیــت جــوا
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تأثیر  یه انسانیهای آموزش مهارت نیروی کار را باال برد و استفاده حداکثری از سرما برنامه
  گیری از این فرصت طالیی در کشور داشت. قابل توجهی بر بهره

ــدی ــه م ــا اشــاره ب ــام دوم انقــالب ب ــری در گ ــام معظــم رهب ریت ســرمایه انســانی کشــور مق
  فرماینـد: مـدیران جـوان، کـارگزاران جـوان، اندیشـمندان جـوان، فعـاالن جـوان در همـه می

های دین و اخـالق و  المللی و نیز در عرصه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین میدان
 ها و های خــود را بــه زیــر بــار مســئولیت دهنــد و از تجربــه معنویــت و عــدالت بایــد شــانه

های گذشته بهره گیرند. نیروی انسانی مستعد و کارآمـد بـا زیربنـای عمیـق و اصـیل  عبرت
هـای جـوان  های بلند و انگیزه . همتاستترین ظرفیت امیدبخش کشور  ایمانی و دینی مهم

ها را فعـال و در پیشـرفت مـادی و معنـوی کشـور بـه معنـی  و انقالبی خواهند توانست آن
  واقعی جهش ایجاد کنند.

شور ما با توجه به پنجره جمعیتی و وفور نسبی نیروی کار، بیش از هر چیزی بـرای رشـد ک
وری نیروی کار دارد تا از محل سود جمعیتی بیشترین استفاده  و توسعه نیاز به افزایش بهره

توجهی به سـرمایه  ای رشد دهد. از طرفی بی طور فزاینده را کند و تولید ناخالص داخلی را به
های مختلف جمعیتی را تحت تأثیر قرار دهد. هـر  تواند آینده اقتصاد و رفاه گروه انسانی می

رفتار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تحت تأثیر ساختار سنی خواهد بود و باید آن را جدی 
توجه این است که پنجره جمعیتی روزی بسته خواهـد شـد و اگـر بـرای  له قابلئگرفت و مس

ــه هزینــهم از آن گرفتــه نشــود شــور بهــره الزرشــد و توســعه ک ــاگزیر ب هــای ایجــاد توســعه  ن
های تأمین اجتماعی و رفاهی برای جمعیتی که از سن کار آمـوزش و مهـارت دور و  سیستم

توانـد مـدت زمـان  . از طرفـی افـزایش میـزان بـاروری میهستیمرسند  به پیری جمعیت می
دهـه گذشـته ایـن میـزان کـاهش  مندی از پنجره جمعیّتی را افزایش دهد اما در طی سه بهره

هــای آتــی و  ریــزی توانــد در برنامــه کننــده میجادهــای ای پیــدا کــرده و بررســی علــل و زمینــه
  های مناسب در جهت جلوگیری از کاهش بیشتر میزان باروری به کار آیند.  سیاستگذاری

  وضعیت کنونی ساختار و تحوالت جمعیّتی کشور  -۲
شـود. تحـوالت جمعیّتـى  هر نظـام اجتمـاعى محسـوب میجمعیّت و ابعاد آن نقطه مرکزى 

دهد و اثرات  هاى زندگى انسان و جهان پیرامون وى را تحت تأثیر قرار می تقریباً تمام جنبه
کنـد و منشـأ  هاى اجتمـاعى، اقتصـادى، سیاسـى و محیطـى وارد مى متعددى بر خرده نظام
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جانبـه  ریزی جهـت توسـعه همه مهبرای برنا]. ۸[شود  ها مى تحوالت چشمگیرى در این حوزه
هـای  ازجملـه راه ].۲۰[یک جامعه، شناخت جمعیّت و میزان رشد آن امـری حیـاتی اسـت 

جانبه، شناخت و آگاهی کـافی از تغییـر و تحـوالت جمعیّتـی اسـت؛ زیـرا  کسب توسعه همه
ــه ــامی جنب ــه تم ــر جامع ــی ه ــاعی و فرهنگ ــت و  های اقتصــادی، اجتم ــم جمعیّ ــا حج ای، ب

  های ساختاری آن پیوند خورده است. ویژگی
چنـد بعـد دارای اهمیـت و  مطالعه فرایند انتقال ساختار سنی از جـوانی بـه سـالخوردگی از

  است:ضرورت است که برخی از موارد آن به شرح زیر 
 

 هـای  که کدام یک از گروه در هر یک از مراحل انتقال ساختار سنی، با توجه به این
ســنی در اکثریــت باشــند، نــوع و کــم و کیــف نیازهــای اجتمــاعی و جمعیّتــی تغییــر 

نیازهـای حـال و آینـده جامعـه  یصکند. لذا مطالعه ساختار سنی به معنـی تشـخ می
  ت.اس

 له ئساز و کار اثرگذاری ساختار سنی بر توسعه اقتصـادی، اجتمـاعی و سیاسـی مسـ
شناسـان و اقتصـاددانان روشـن اسـت کـه  له بـرای جمعیّـتئمهمی اسـت. ایـن مسـ

ساختار سنی جمعیّت، حجم و درصد عرضه نیروی کار را رقـم خواهـد زد. تحـوالت 
 .ثر بر رشد اقتصادی جوامع استؤاز عوامل معرضه نیروی کار یکی 

 زنـد،  انتقال ساختار سنی چرخه زندگی اقتصادی و اجتماعی کل جمعیّت را رقم می
و این واقعیت که چگونه چرخه زندگی جمعیّت قابلیت تولیدکننـدگی جامعـه را رقـم 

 .]۱۹[زند، از لحاظ مطالعات جمعیّتی دارای اهمیت است  می
  

که تحوالت حجم، رشد و ساختار سنی جمعیّـت جوامـع را » ار جمعیّتینظریه اول گذ«طبق 
کند، در ایران ایـن گـذار بـه مرحلـه سـوم یعنـی کـاهش تـوأم نـرخ بـاروری و نـرخ  تبیین می

گرفتـه اسـت. در چنـین  ومیر رسیده و ساختار سنی جمعیّت در مرحله میانسـالی قـرار مرگ
تـا  ۱۵نظر اقتصادی (سهم جمعیّت  فعال ازشرایطی با رسیدن سهم جمعیّت مولد یا بالقوه 

پنجـره «درصد کـل جمعیّـت کشـور،  ۷۰های حداکثری خود یعنی حدود  ساله) به میزان ۶۴
و به فعل درآمدن این فرصت، مستلزم توجه ویژه بـه  شدهدر ایران فراهم » فرصت جمعیّتی

ریزی  گذاری و برنامـه و سیاسـت» چرخـه عمـر اقتصـادی«نقش تغییـرات سـاختار سـنی در 
بـرای تبیـین بهتـر پنجـره جمعیّتـی از  .گیـری هـر چـه بیشـتر از آن اسـت شایسته بـرای بهره
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شـود اسـتفاده  تقسـیم می  یراز انتقال سنی که به چهار مرحله ز ۲و سومستند ۱بندی بو تقسیم
  کنیم. می

هـای  سـال نسـبت بـه سـایر گـروه ۱۵افزایش درصد جمعیّـت زیـر  مرحله کودکی:  .أ 
 ؛سنی

هـای  سـال نسـبت بـه سـایر گـروه ۲۹-۱۵افزایش درصد جمعیّـت  مرحله جوانی:  .ب 
  ؛سنی

هـای  سال نسبت به سایر گـروه ۶۴-۳۰افزایش درصد جمعیّت  له میانسالی:حمر  .ج 
 ؛سنی

هـای  سال نسبت به سایر گروه ۶۵افزایش درصد جمعیّت باالی  ندی:مرحله سالم  .د 
 ؛سنی

 .برند جمعیّت شناسان از مرحله دوم وسوم انتقال جمعیّتی به عنوان پنجره جمعیّتی نام می
آغاز شده  ۱۳۸۰های صورت گرفته، فاز پنجره جمعیّتی در ایران حدودًا از دهه  طبق بررسی

  خواهد یافت.ادامه  ۱۴۳۰حدود دهه  و تا
های  ای رقم خورده که طبق نتـایج سرشـماری گونه تغییرات ساختار سنی جمعیّت در ایران به

ســـاله)  ۶۴تـــا  ۳۰اخیـــر، بیشـــترین ســـهم جمعیّـــت بـــه گـــروه ســـنی میانســـاالن (افـــراد 
روند تغییرات هرم سنی و جنسی جمعیّـت ایـران بـر اسـاس گـزارش  یافته است. اختصاص

دهد این ساختار در مقاطع مختلف گذشته،  نشان می ۱در شکل ] ۳۸[» ۳انداز جهان چشم«
که از ساختار کامالً جـوان قبلـی، در حـال حاضـر بـه یـک  کردهای تغییر  گونه حال و آینده به

  پس به سمت ساختار سالخورده تغییر خواهد نمود. ساختار میانسال رسیده و از این 
نیـز مؤیـد  ۱در خصوص ساختار سنی جمعیـت جـدول  ]۳۲[ بندی شرایاک و سیگل تقسیم

ای کـه طبـق  گونـه به ،رسـیده» میانسـالی«این است که ترکیب سنی جمعیت کشور به مرحله 
سـال،  ۳۰میانه سـنی جمعیـت بـه ]، ۱۴[ ۱۳۹۵نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

درصـد و  ۶٫۱سـال بـه  ۶۵درصـد، سـهم افـراد بـاالی  ۲۴٫۰سال بـه  ۱۵سهم افراد کمتر از 
مجمـوع،  رسـیده و در ۲۵٫۴سـال بـه رقـم  ۱۵سال به افراد کمتر از  ۶۵نسبت افراد باالی 

 دهنده مرحله میانسالی تغییرات ساختار سنی است. بندی مذکور نشان تقسیم
  
  
  



 .................
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 یافراد باال
ل به افراد 
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 ۱۵ر 
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۲۰۱۷، ۱۹۵۰ی 

  یّتجمع ین
 یباال
در 
 

نسبت ا
سال ۶۵

کمتر از
زیر صد
۱۵ رصد
 ۳۰ تر

ر اقتصادی (سـ
درصد کـل ۶۹

نامی ۴»جمعیّتـی
ن حدودًا از سال

 

ص ،1398ار و تابستان

ر در مقـاطع زمـانی

صوص ساختار سن
درصد افراد ب

سال د ۶۵
جمعیّت

درص ۵زیر 
در ۱۰تا  ۵

و باال ۱۰

وه فعال از نظر
۹٫۹های اخیر ( ل

جـره فرصـت ج
جمعیّتی در ایران

  

زاده جواد حسين  

بها ،1  ي ، شماره30ال 

ی جمعیّـت کشـور

در خص یگلو س ک
درصد افراد کمتر 

سال در  ۱۵از 
 جمعیّت

 و باالتر ۴۰
 ۴۰تا  ۳۰
 ۳۰ر یز

ت مولّد یا بالقو
 ی خود در سال

پنج«ی که آن را 
، فاز پنجره جم۲

 خواهد یافت.
سا، ي آمار رسمي ايران

رم سـنی و جنسـی

یاکشرا بندی یمتقس

 انه سنی
د

 ۲۰زیر 
 ۳۰تا  ۲
 و باالتر ۳

دن سهم جمعیّت
های حداکثری ن

ای )، پدیده۱۳۹
۲ه طبق شکل 

ادامه ۱۴۳۰ل 
هاي ي بررسي مجله  ....

رونـد تغییـرات هـر
   دی

ت -۱جدول 

سنی 
میا ت

ز ن
۲۰ ل
۳۰ د

شرایط، با رسید
ساله) به میزان 

۹۵ق سرشماری 
که شده استهم 

و تا حدود سال

126  

...................  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رو –۱شکل 
میالد ۲۱۰۰

  

ساختار س
جمعّیت
جوان
میانسال
سالمند

  
در همین ش

۶۴تا  ۱۵
کشور طبق
ایران فراهم
آغاز شده و
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صت جمعیّتـی در

و بـیش از دو س
نجـره جمعیّتـی
ی بـرای رشـد
رصــت گشــوده
ت صورت گرفت

شود، در سطح ی
ی اسـتانداردهای

ها بر وز فرصت
کـل جمعیّـت  ه

پايدار در گام دوم ا

ص ،1398ر و تابستان 

ور و فاز پنجره فرص

نسـال اسـت و
شناسـان پن یّـت

جمعیّتـی بسـتری
ی کــه پنجــره فر

وزش و بهداشت
ها هدایت می ت
انداز و ارتقـای س

منجر به برو وتی
کـار نسـبت بـه

ي و رشد اقتصادي پ

بهار ،1 ي ، شماره30ال 

ی جمعیّت کشوسن
  یّت)

 وسط باروری)

  یّتی
ی جـوان و میا

جمعّی .برنـد  می
ـنی و پنجـره ج
ای ر طــول دوره

تماعی نظیر آمو
دی و زیرساخت
 ا به سمت پس

های متفاو شکل
معیّت در سـن ک

ريت سرمايه انساني

سا، ي آمار رسمي ايران

های عمده س م گروه
بینی جمعی ی پیش

 با سناریوی حد متو

و سود جمعّی
 ایـران جمعیّتـی
 و کـار بـه سـر
گذار ساختار سـ

شــود، د وب می
ی اجتها  برنامه
های تولید بخش

های جاری را نه
ه جمعیّتی به ش
یش درصد جم

پنجره جمعيتي، مدير

هاي بررسيي  مجله  ....

روند تغییرات سهم
توسط باروری برا

بینی جمعیّت (پیش

ره جمعیّتی 
حاضـر جمعیّـت
ر سن فعالیت

نامند، زیرا گ می
 کشــور محســو
 عمومی که در

گذاری در ب مایه
توانند هزین  می

د. نظریه پنجره
شود. افزا نه می

پ

...................  

  

  
رو –۲شکل 

فرض حد مت
(] ۳۸[ منبع:

پنجر -۳
در حال حا
جمعیّت در
جمعیّتی می
اقتصــادی

های هزینه
سمت سرم

ها خانواده
جهت دهند
تولید سرانه



 زاده جواد حسين    128

154 - 121 صص ،1398بهار و تابستان ،1  ي ، شماره30سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله .......................   .......................  

ــی می ــد ناخــالص داخل ــزایش تولی ــه اف ــدگان   عبارت شــود، ب ــزایش تعــداد تولیدکنن دیگــر اف
کنندگان (جمعیّـت کودکـان و نوجوانـان و  (جمعیّت در سن کـار) نسـبت بـه تعـداد مصـرف

  ].۲۵[طور طبیعی افزایش تولید سرانه را به دنبال دارد  لمندان) بهسا
تـوان بـرای ایجـاد  های فرهنگـی و اجتمـاعی آن ایـن اسـت کـه می پنجره جمعیّت و فرصت

هایی در جهت ارتقاء فرهنـگ و علـم و تربیـت و تولیـد نیـروی انسـانی صـالح و  زیرساخت
واقع، این وضعیت از ساختار سنی جمعیّـت، از  در گذاری کرد. ریزی و سرمایه سالم، برنامه

شود که اهم این ساز و  های رشد تولید سرانه می طریق ساز و کارهایی منجر به بروز فرصت
انداز و سرمایه  ند از: افزایش عرضه نیروی کار، پسا شده عبارت  کارها که در زیر شرح داده

  ].۲۵[ انسانی

  افزایش عرضه نیروی کار -۳-۱
گذارد و این اثر از سالخوردگی مـنظم و  قال جمعیّتی بر عرضه نیروی کار تأثیر میمراحل انت

تـا  ۱۵گیرد. زمانی که این جمعیّت بـه سـنین بـین  گریزناپذیر نسل انفجار موالید نشأت می
رسند، میل بـه کـار کـردن دارنـد (عرضـه نیـروی  سالگی (گروه سنی جمعیّت فعال) می ۶۴

از وضعیت وابسته بـه وضـعیت مسـتقل روی بیاورنـد کـه بـر  کند که کار) و منطق حکم می
اساس طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در ایـن 

. بـا ورود مـوج ]۱۵[ نیز مانند سایر کشـورها بـرای ایـران مشـهود اسـت ۳سنین در شکل 
گسالی، بـازار کـار بـا جـذب حجـم های باروریِ باال به زندگی بزر فرزندان متولدشده در سال

بزرگتری از نیروی کار روبـرو خواهـد بـود و سـرانه تولیـد ناخـالص داخلـی افـزایش خواهـد 
  یافت.

  ها انداز افزایش پس -۳-۲
ــزایش پس ــه اف ــی، زمین ــال جمعیّت ــرای  انتق ــور ب ــت کش ــود قابلی ــق بهب ــدازها را از طری ان

اندازه جمعیّت  هم اثر حسابداری مربوط به کند. در اینجا، باز گذاری و رشد فراهم می سرمایه
کـه تولیـد  ترها بیشتر از ایـن ترها و سالخورده خوبی اثر رفتار در کار تأثیرگذار است. جوان به

کـه جمعیّـت در سـن کـار، سـطح بـاالتری از دسـتاوردهای   حـالی کنند؛ در کنند، مصرف می
  دهند. ص میانداز را به خود اختصا اقتصادی و نیز سطح باالتری از پس
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۹۵تا  ۱۳۸۴های 

ی دارد؛ اثراتـی
باشـند فتنی می
همـر» بـدو تولـد

ب تغییـرات بنی
نشستگی و نقـش
معیّتی سود ببر

ای کـه  گونـه  به
 زندگی افزایش
حصـیل نماینـد.
شان ای تحصیل

کننــد. نتی ــه می

پايدار در گام دوم ا

ص ،1398ر و تابستان 

ه سنی در مهروموم

سـرمایه انسـانی
یا دسـت ل دیـر

مید زندگی در بـ
و این امر موجب
ل، خانواده، بازن
این تحوالت جم
 خواهـد نمـود،
ت. وقتی امید

تر تح ح پیشرفته
ها ل دوران سال

ر باشــند تجربــ

ي و رشد اقتصادي پ

بهار ،1 ي ، شماره30ال 

های س فکیک گروه

داری بـر س عنی
حـال  عـین و در

ام«ش شاخص 
تر عمر کند و لم

بوط به تحصیل
یک جامعه از ا
رهنگی تجربـه 

ی خواهند داشت
شان در سطوح
تری را در طول
متــری برخــوردا

ريت سرمايه انساني

سا، ي آمار رسمي ايران

ت اقتصادی به تف

  یه انسانی
معیّتی اثرات مع

دار و ـیار معنـی
 و میر و افزایش
ت، بیشتر و سا

. تمایالت مربد
ویژه اگر ی د. به

ی را در ابعاد فر
ای ارزشمندتری
رند که فرزندانش

شناختی بزرگت 
 از ســالمت کم

پنجره جمعيتي، مدير

هاي بررسيي  مجله  ....

نرخ مشارکت - ۳ل 

فزایش سرمای
احل انتقال جم
ستند، امـا بسـ
ا کاهش مرگ

شود جمعیّت می
شود میی مردم 

یابد ار تغییر می
ای عمیقی ریشه

ها  مردم دارایی
ایل بیشتری دا
  عوض، توسعه
ی کــه در مقابــل

پ

...................  

  
شکل

  

افز -۳-۳
نهایتاً، مرا
ملموس هس
جمعیّتی با
که باعث م
شیوه زندگی
در بازار کا
تغییرات ر

ای، جامعه
والدین تما

تر در سالم
بــه زمــانی
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وری بیشـتری  کلـی از بهـره طور ن خواهـد بـود کـه نیـروی کـار بـهگذاری تحصـیلی ایـ سرمایه
برخوردار خواهد بود، سطح دستمزدها ارتقاء خواهد یافت و استاندارد زندگی بهتری حاصل 

  خواهد شد.
به فعل درآمدن این فرصت بالقوه در بُعد اقتصادی، مستلزم توجه ویـژه بـه نقـش تغییـرات 

ریزی شایسـته بـرای  گذاری و برنامـه و سیاسـت ۵»چرخـه عمـر اقتصـادی«ساختار سـنی در 
نقش بسیار مهم و کالن تغییرات ساختار سـنی در  گیری هر چه بیشتر از آن است. یک بهره

چرخه عمر اقتصادی، تأثیر آن در رشد اقتصادی است. میزان تأثیرپذیری رشد اقتصـادی از 
ــأثیر ســایر ع ــا فــرض ثابــت بــودن ت ــت (ب ســود «وامــل) را تغییــرات ســاختار ســنی جمعیّ

ــه عبــارت دیگــر از  نامیده ۶»جمعیّتــی ــا ب انــد کــه از پروفایــل انتقــاالت اقتصــادی نســلی ی
آیـد. ایـن  ها بـه دسـت می انتقـاالت بـین نسـل ۷های دریافتی و پرداختـی گیری جریان اندازه

کشور دنیا از  ۶۰در بیش از  ۸»های ملی انتقاالت حساب«پروفایل تاکنون با اجرای پروژه 
طور متوسـط هـر فـرد در  دهد که بـه طور خالصه نشان می آمده است و به دست ایران به جمله

انـداز بـرای آینـده  گذاری منـابع و پس یک سن معیّن چه میزان تولید، مصرف، بـه اشـتراک
دهد و نهایتاً درمجموع کل جمعیّت، در چه دوره زمانی، سوددهی جمعیّتی، مثبت  انجام می

افتـد  ن سوددهی منفی است. سود جمعیّتی طـی دو مرحلـه اتفـاق میو در چه دوره زمانی ای
نسـبت «بـه دورانِ بـه حـداکثر رسـیدن نیـروی کـار و رشـد مثبـت » سود جمعیّتـی اول«که 

و  ۱۱»وریِ نیـروی کـار بهـره«بـه افـزایش » سـود جمعیّتـی دوم«و  ۱۰مرتبط است ۹»حمایت
  ].۳۰[باشد  مربوط می انداز در میان این بخش از جمعیّت، افزایش انگیزه پس

افتند؛  در جریان گذار ساختار سنی جمعیّت، این سودها به ترتیب و پشت سر هم اتفاق می
رسـد و قـدری دیرتـر سـود دوم  افتد و به یک نقطه پایانی می یعنی ابتدا سود اول اتفاق می

  کند. صورت نامحدود ادامه پیدا می شود و به آغاز می
هـای  پـاداش گـذرا را در بـردارد و دومـی پـاداش را بـه داراییطور خالصه، سود اول یک  به

  کند. تر و توسعه پایدار تبدیل می بزرگ
دیگر از  عبارت محاسبات مربوط به سود جمعیّتی از پروفایل انتقاالت اقتصادی نسلی یا به

آیـد. طبـق  ها بـه دسـت می های دریافتی و پرداختی انتقـاالت بـین نسـل گیری جریان اندازه
ســه نــوع اطالعــات بــرای محاســبه  ]،۳۵[» های ملــی انتقــاالت حســاب«مــای پــروژه راهن

هـای جمعیّتـی و اطالعـات  نـد از: دادها های ملی انتقاالت موردنیاز است که عبارت حساب
  برحسب سن. ۱۲های اقتصادی های ملی و اطالعات جریان حساب
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دهد چه میـزان از  است که نشان می» نسبت حمایت«همان نرخ رشد » سود جمعیّتی اول«
رشد اقتصادی، سهم مستقیم تغییرات نسبت حمایت اسـت. چنانچـه رشـد نسـبت حمایـت 

بهـره خواهـد بـود  منفی باشد، رشد اقتصـادی، از اثـر مسـتقیم تغییـرات نسـبت حمایـت بی
]۳۸.[   
ر تغییـرات جمعیّـت در درآمـد شـغلی بـه ازای هـر شـاغل نیـز از تـأثی» سود جمعیّتـی دوم«
)Y(t)/L(t)(۱۳ درواقع، آن بخش از تغییرات ساختار سنی جمعیّت  ].۳۸[گیرد  نشأت می

کــه بــه چگــونگی اندوختــه دارایــی و ارتبــاط آن بــه ســالمندی جمعیّــت بســتگی دارد، ســود 
  ].۲۹[زند  جمعیّتی دوم را رقم می

شده که هر یک از مناطق مختلف جهان از چه   خالصه نشان دادهطور  به ۲در جدول شماره 
طور متوسط چند سال پس از آغاز سـود اول بـه  سالی سود جمعیّتی اول را آغاز نموده و به

اند و طی چند سال پس از همان نقطه آغازین سود اول، بـه اوج  نقطه اوج این سود رسیده
ین هـر یـک از سـودهای اول، دوم و تـوأم در اند. میـانگ سود دوم و هر دو سود توأم رسـیده

دهـد بـه  های بعدی جـدول ارائـه شـده کـه نشـان می ساله نیز در ستون ۱۰۰طول یک دوره 
های آفریقا، آسیا، آمریکا، اقیانوسیه و اروپا بیشترین میانگین سـود تـوأم را بـه  ترتیب قاره

  اند. خود اختصاص داده
  

  اول و دوم برحسب مناطق مختلف جهان خالصه برآوردهای سود جمعیّتی -۲جدول 

شروع سود   منطقه
  جمعیّتی اول

  ساله ۱۰۰میانگین سود،   مقدار نقطه اوج (سال مقدار اوج)
سود   هر دو سود توأم  سود دوم  سود اول

  اول
سود 
  دوم

هر دو 
  سود توأم

  ۱٫۰۰  ۰٫۶۷  ۰٫۳۲  )۴۸( ۱٫۸۰  )۵۱( ۱٫۳۳  )۲۵( ۰٫۸۲  ۱۹۹۳  آفریقا
  ۰٫۸۲  ۰٫۶۷  ۰٫۱۵  )۳۳( ۱٫۵۱  )۴۳( ۱٫۱۵  )۱۹( ۰٫۸۴  ۱۹۷۵  آمریکا
  ۰٫۹۰  ۰٫۷۲  ۰٫۱۸  )۳۴( ۲٫۳۵  )۴۲( ۱٫۸۸  )۲۰( ۱٫۳۸  ۱۹۷۳  آسیا
  ۰٫۴۸  ۰٫۵۶  -۰٫۰۸  )۲۸( ۱٫۳۵  )۳۷( ۱٫۲۴  )۲۲( ۰٫۶۸  ۱۹۶۲  اروپا

  ۰٫۸۰  ۰٫۷۱  ۰٫۰۹  )۲۸( ۱٫۵۰  )۳۸( ۱٫۲۴  )۱۴(۰٫۶۶  ۱۹۷۴  اقیانوسیه
  کشور ۱۱۲، بر اساس مقادیر مربوط به ]۳۸[منبع: 

  وضعیت سود جمعیّتی در ایران -۴
شناسـی  کـه توسـط گـروه جمعیّت» های ملـی انتقـاالت حسـاب«در نتایج منتشرشده پـروژه 

 ۱۳۹۰های ملــی انتقــاالت ایــران بــرای ســال  شــده پروفایــل حســاب دانشــگاه تهــران انجام
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شده است. مبنای این محاسبات نظریه دوران زندگی   نشان داده ۴شده که در شکل  محاسبه
 است. محدودیت بودجه در این نظریه به این گونه است ۱۴جیمز دوزنبریمطرح شده توسط 

هـای مختلـف زنـدگی  تواند درآمد طول زندگی خود را به مصرف در دوره کننده می که مصرف
بـا  اسـتاز درآمـد بیشـتر  گونه که در دوران ابتدایی زندگی که مصرف اختصاص دهد به این

استقراض و وام، درآمدهای آینده خود را هزینه نماید، در دوران میانی زنـدگی کـه درآمـد از 
انداز منفـی ابتـدای زنـدگی را جبـران نمـوده و مبلغـی را هـم بـرای  پس استمصرف بیشتر 

ور کـه ط همـان ].۲۳[انداز نمایـد  پس استدوران انتهایی زندگی که مصرف از درآمد بیشتر 
 ۴۴شـود و در حـدود سـن  سالگی آغـاز می ۱۶شود، درآمد شغلی از حدود سن  مالحظه می

دهد  رسد. منحنی میزان مصرف برحسب سن نیز نشان می سالگی به حداکثر میزان خود می
یابد و پـس  روند جهشی افزایش می مصرف با یک با آغاز دوران تحصیالت ابتدایی، میزان

خـورد کـه  د به تحصیالت عالی، افزایش جهشی دیگری به چشم میسالگی نیز با ورو ۱۸از 
آرامی تـا  البته از جهش قبلی کمتر است. از این سـنین بـه بعـد، رونـد تغییـرات مصـرف بـه

کنـد.  پس کاهش بسیار محسوسی پیـدا می  آن کند و از سالگی ادامه پیدا می ۸۰حدود سن 
ی درآمدی کشورهای دنیا شبیه است، ها این منحنی به الگوی مصرف سنی بسیاری از گروه

با الگوی مربوط به کشورهای با درآمد باال دارد که این تفاوت به الگوی   اما تفاوت اساسی
که در این دسته از کشورها، هـم دولـت و هـم خـود  چرا است،مصرف در سنین باال مربوط 

ت، سـالمت و رفـاه توجهی بـرای امنیـ های قابـل سالمندان در این دوره از زندگی خود هزینه
دهند که روند الگوی سنی مصرف را در این سنین به شکل افزایشی درآورده است  انجام می

]۳۸.[  
حـدود دهـد کـه در ایـران از  تفاضل بین درآمد شغلی و مصرف در سنین مختلـف نشـان می

انـداز در ایـن  شود و بر همین اسـاس، قابلیـت پس سالگی این تفاضل مثبت می ۴۸تا  ۳۸
سـایر سـنین، ایـن تفاضـل منفـی اسـت و لـذا برآینـد درآمـد و  آید اما در به وجود میسنین 

  شود. هزینه این افراد دچار کسری بودجه می
شده، شاخص نسبت حمایـت در ایـران یعنـی نسـبت تعـداد  نشان داده  ۵چنانچه در شکل 

ونـد مـیالدی) ر ۱۹۸۸( ۱۳۶۷کنندگان مـؤثر کـه تـا قبـل از سـال  شاغلین مؤثر به مصـرف
کننده در آن سال، شروع  نفر مصرف ۱۰۰نفر شاغل به ازای هر  ۳۶کاهشی داشت، از رقم 

نفـر  ۵۸های صورت گرفته، این رونـد افزایشـی تـا رقـم  بینی به افزایش نموده که طبق پیش
  مــیالدی) ادامـــه  ۲۰۲۶( ۱۴۰۵کننده تـــا ســال  نفــر مصــرف ۱۰۰شــاغل بــه ازای هـــر 
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منـدی از سـود جمعیّتـی اول در ایـران اسـت. لـذا در  خواهد یافت کـه ایـن همـان دوره بهره
طور سـاالنه  شود و سود جمعیّتی اول به ای اخیر، اثر نسبت حمایت مثبت ارزیابی میه دهه
درصد به رشد بالقوه درآمد ملـی یـا همـان رشـد اقتصـادی اضـافه نمـوده  ۳/۲تا  ۰۵/۰بین 
  .]۳۰[ است

کـه محاسـبات مربـوط بـه  ایـن وجود انداز سود جمعیّتی دوم در ایران، با در خصوص چشم
 ملی انتقاالت برای این مرحله از سود جمعیّتی در بسیاری از کشـورها ازهای  پروژه حساب

های پـس از آغـاز  بینی سود جمعیّتی دوم برای سال جمله ایران در دست اقدام است، پیش
های فرضـی اقتصـادی تهیـه و در راهنمـای فنـی مربوطـه  سود جمعیّتی اول بر اساس مـدل

شـده  ارائه ۶صورت شـکل  های مذکور به اس مدلشده که برای ایران نیز بر اس منتشر ]۳۸[
لحـاظ مقـدار  دهد، سـود جمعیّتـی دوم در ایـران از طور که این شکل نشان می است. همان

لحاظ  رود و از درصد نیز فراتر می ۲افزایش ساالنه در رشد اقتصادی، در نقطه اوج از مرز 
تر در مقیاس جهانی  ر که پیشطو طور پیوسته دوام دارد که همان سال به ۸۸زمانی تا حدود 

های مختلف دنیا در نقطه اوج به یک درصد افـزایش  گفته شد، متوسط این سود برای قاره
سال ماندگار خواهـد  ۱۵۰لحاظ زمان، برای بیش از  رسد و از ساالنه در رشد اقتصادی می

  بود.

 مدیریت سرمایه انسانی -۵
های اساسی با علم و پـژوهش  ها و توصیه سرفصلمقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم در 

ی عـزت و قـدرت یـک کشـور اسـت،  آشکارترین وسیله  فرمایند: دانش، کنند و می آغاز می
روی دیگر دانایی، توانایی است. بحمداللـه اسـتعداد علـم و تحقیـق در ملّـت مـا از متوسـط 

شده و با  در کشور آغازجهان باالتر است. اکنون نزدیک به دو دهه است که رستاخیز علمی 
سرعتی که برای ناظران جهانی غافلگیرکننده بود یعنی یازده برابر شتاب رشد متوسّـط علـم 

پیش رفته است. دستاوردهای دانـش و فنّـاوری مـا در ایـن مـدّت کـه مـا را بـه  در جهان به
هانی جشگفتی ناظران   ی شانزدهم در میان بیش از دویست کشور جهان رسانید و مایه رتبه

های نخستین ارتقـاء داد، همـه و همـه  های حسّاس و نوپدید به رتبه شد و در برخی از رشته
  در حالی اتّفاق افتاده که کشور دچار تحریم مالی و تحریم علمی بوده است. 
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داری محـض  که دنیـا تحـوالت جدیـدی را در حـوزه مبـارزه بـا نظـام سـرمایه با توجه به این
کند اهمیت نیروی انسانی بیش از گذشته و بیش از هر دوره و زمانی نمود پیدا  مشاهده می

مثابـه  کند. امـروزه، نقـش و اهمیــت نیــروی انسـانی در فرآینـد تولیـد جوامـع بشـری به می
کننده  واقع سرمایه انسانی کارآمد و خالق تعیین گر شده است. در ترین عامل تولید جلوه مهم

منافع اقتصادی، در سرمایه انسانی بـا  ].۲۲و  ۷[عملکرد برتر و توان رقابتی کشورهاست 
کید بر شایستگی شـود و ابـزار  شده افـراد نسـبت داده می های ذخیره های درونی و مهارت تأ
ــا فرآینــدهایی اســت کــه از طریــق اســت وحــدت اســتراتژی های بهبــود و  قرار سیســتمها و ی

نیـاز  هـای مـورد هـا و توانایی فرآیندهای جـذب، توسـعه و نگهداشـت و اسـتفاده از مهارت
وکار فعلــی و آتــی، موجــب  هــا مطــابق بــا نیازهــای کســب های آن نیــروی کــار و شایســتگی

ها بـه  مـدیریت سـرمایه انسـانی بـه انسـان]. ۲۷[شـود  وری جامعه و کشور می افزایش بهره
نگرد و بر ایـن اعتقـاد  ها به شکل هزینه می ارایی و مدیریت منابع انسانی به انسانشکل د

حساب  کنند و سربار به افزوده ایجاد می ها ارزش است که در مدیریت سرمایه انسانی انسان
ای تلقـی  عنوان هزینـه عمـده ها بـه که در مدیریت منـابع انسـانی، انسـان آیند. درصورتی نمی
  داد. ها مورد مدیریت قرار ها را متناسب با این هزینه آن شوند که باید می

گاهانـه ارزش ی هـر سرمایه انسانی دربردارنـده آفـرین اسـت، کـه منجـر بـه  گونـه یـادگیری آ
ی  شود. بر اساس همین دیدگاه سرمایه انسـانی دربرگیرنـده شکوفایی اندیشه و عقل فرد می

منـدی از  ؤلفه اول شامل اطالعات و بهرههای شناختی است که م ی اصلی توانایی سه مؤلفه
هـا  کارگیری و تسـهیم و توسـعه هـر یـک از آن دانش، مهارت و تخصص همراه بـا تـوان بـه

گاهی از افکـار و فرآینـد یـادگیری  است. مؤلفه دوم شامل مهارت های فراشناختی ازجمله آ
صالح، تنظـیم شناختی خود همراه با نقاط قوت و ضعف مربوط به آن و همچنین توانایی ا
های عـاطفی  و بازآفرینی افکار، عقاید و فرآیند یادگیری خود است و مؤلفه سوم شایستگی

رفتـاری  ،هـای شخصـیت ارتباطی که شامل شناخت و درک احساسات، عواطـف و ویژگی
  ].۲۱[است ها  خود و دیگران و توانمندی در مدیریت و توسعه آن

اقتصادی کشور داشـته و نگـاه اقتصـاددانان را  کنون نقش مهمی در رشد سرمایه انسانی تا
بهینه کرد به خود معطوف داشـته    توان از آن استفاده  ای که در بلندمدت می عنوان سرمایه به

های نامشهود، عامل کیفی مؤثر   توان به دارایی های سرمایه انسانی می است. ازجمله ویژگی
متغیری مهـم در توضـیح رفتـار رشـد  دی وهای اقتصا  در فرآیند تولید، موتور رشد در بخش

  اقتصادی، اشاره کرد.
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ها در تعیــین میــزان فعالیـــت و رشـــد اقتصـــادی هـــر جامعـــه،  تــرین شــاخص یکــی از مهم
یابد، مگــر  وری نیروی کار افزایش نمی وری نیروی کار است و بهره شاخص اشتغال و بهره

کـار کـه همـان سـرمایه انسـانی اسـت. بـا آمـوزش؛ یعنی با نهادینه شدن دانـش در نیـروی 
دهنده دانش ضمنی افراد است کـه در ذهـن آنهـا جـای گرفتـه و منبـع  سرمایه انسانی نشان

تواننـد در اقتصـاد  مهمی از نوآوری و علم و پژوهش است و کشـورها بـا اسـتفاده از آن می
تنها  افراد نهمبتنی بر دانش به تولید و شناسایی ارزش بپردازد. تقویت سالمت و تحصیالت 

وری دارد مطلـوب   بالذات دارای ارزش است بلکه، بالتبع به دلیل تأثیراتی که در ارتقاء بهره
وری   انجامـد و بهـره وری می  است. بدین معنی که سالمت و آمـوزش بهتـر، بـه تقویـت بهـره

. شـود میبیشتر نیز بر نیـروی کـار اثـر گذاشـته و منجـر بـه افـزایش تولیـد همـراه باکیفیـت 
عواملی همچون آموزش، سالمت زندگی افراد را تحـت تـأثیر قـرار داده و در آینـده منـافعی 

  کنند.   ایجاد می
کند که دربرگیرنـده مهـارت مـورد نیـاز بـرای  آموزش، انسان را به سرمایه انسانی تبدیل می

کنـد.  بخش سـنتی و بخـش مـدرن اقتصـاد اسـت و قـدرت تولیـدی اشـخاص را بیشـتر می
نـی و عمـومی هـر دو از طریق ایجاد توانایی در افزایش قدرت تولیدی جمعیّت و آمـوزش ف

شود. هسته اصلی نظریه سرمایه انسانی آن است  ویژه نیروی کار باعث افزایش درآمد می به
دهد و آن نیز به افزایش رشد اقتصادی  که آموزش، قدرت تولیدی نیروی کار را افزایش می

مایه انسانی برای رشد اقتصـادی اهمیـت حیـاتی دارد و سـرمایه شود. انباشت سر منجر می
دیگر، باالتر بودن سـرمایه  عبارت گذارد، به انسانی با عالمت مثبت بر رشد اقتصادی اثر می

طور  های جدید و بـه کارگیری فناوری انسانی به معنای توانایی بیشتر نیروی کار و امکان به
است، بنابراین از جنبه نظری هراندازه موجـودی سـرمایه وری باالتر نیروی کار  خالصه، بهره

انسانی در کشور باالتر باشد، رشد اقتصادی آن نیز باالتر خواهد بود. از سوی دیگر، هر چه 
نیروی کار آموزش بیشتری دریافت کند، سرمایه انسانی نیز افزایش پیدا خواهد کرد و ایـن 

  گذارد. یافزایش اثر خود را بر تولید سرانه بر جای م
یافته در  هـای تجسـم ها و دیگـر ویژگی سرمایه انسانی از طریق دانـش، مهـارت، شایسـتگی

طور کـه در  همـان]. ۲۶[ کنـد افراد به ایجـاد شـخص، اجتمـاع و رفـاه اقتصـادی کمـک می
های نیـروی کـار نشـان داده شـده اسـت، در ایـران سـهم جمعیّـت شـاغل  شاخص ۳جدول 
درصـد در سـال  ۲۳٫۹ت شـاغل کشـور افـزایش داشـته و از التحصیل نسبت به جمعیّ فارغ
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رسیده اسـت. از طرفـی سـهم جمعیّـت بیکـار فـارغ  ۱۳۹۸درصد در سال  ۲۴٫۷به  ۱۳۹۷
  .استدرصد  ۴۱٫۶التحصیل از کل بیکاران 

  
  های نیروی کار شاخص -۳جدول 

  کل کشور  شاخص نیروی کار
  تغییرات  ۱۳۹۷  ۱۳۹۸

  -۰٫۵  ۴۴٫۵  ۴۴٫۱  نرخ  ساله و بیشتر) ۱٥مشارکت اقتصادی (جمعیّت 
  ۲۵۵۷۷  ۲۷۱۴۱۵۲۸  ۲۷۱۶۷۱٫۵  تعداد

  ۰٫۳  ۳۹٫۱  ۳۹٫۴  نرخ  ساله و بیشتر ۱٥اشتغال جمعیّت 
  ۴۲۹۹۶۴  ۲۳۸۴۳۵۵۳  ۲۴۲۷۳۵۱۷  تعداد

  -۱٫۵  ۱۲٫۲  ۱۰٫۷  نرخ  ساله و بیشتر ۱٥بیکاری جمعیّت 
  -۴۰۴۳۹۰  ۳۲۹۷۹۷۸  ۲۸۹۳۵۸۸  تعداد

  -۱٫۷  ۲۷٫۷  ۲۶٫۰  نرخ  ساله ۲٤تا  ۱٥بیکاری جوانان 
  -۹۵۱۰۸  ۸۰۸۳۹۱  ۷۱۳۲۸۳  تعداد

  -۱٫۶  ۱۸٫۳  ۱۶٫۷  نرخ  بیکاری جمعیّت فارغ التحصیل آموزش عالی
  ۶۶۹۳۳  ۱۲۷۱۷۲۹  ۱۲۰۴۷۹۶  تعداد

  ۳٫۰  ۳۸٫۶  ۴۱٫۶  سهم جمعیّت بیکار فارغ التحصیل از کل بیکاران
  ۰٫۸  ۲۳٫۹  ۲۴٫۷  سهم جمعیّت شاغل فارغ التحصیل از کل شاغالن

  ].۱۸منبع: [
  

کـه رشـد و اسـت ترین منابع کشـوری  عنوان باارزش های انسانی به در دنیای امروز، سرمایه
های پیشـرفت  و یکی از شاخص استآن  توسعه جامعه و کشور، در گرو استفاده صحیح از

ای از  ور و توانمند است. اگر جامعه های انسانی کارا و بهره سرمایه و توسعه کشورها داشتن
نظر خـود دسـت  های مورد تواند به هدف طور قطع نمی برخوردار نباشد به این مزیت رقابتی

واسـطه  توسعه در حوزه سرمایه انسانی و فرصت جوانی جمعیّت به  حال کشورهای در .یابد
توانند بـه  های نوین و در حال تغییر می ها و افق وسیع کاری برای تطبیق با فناوری آموزش

 کار شـان را در جهـت ایـن منفعـت بـه هتـری برسـند و ابتکـار عمـل و انرژیجایگاه بسـیار ب
گیرند. برای دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر عالوه بـر ســرمایه انســانی، نیــروی کـار نیـز 

نیاز است و ضروری است سیاستگذاران به کیفیت این نهـاده نیــز توجــه کننــد و بــا  مورد
وزشی تخصصی برای نیروی کار غیـر مـاهر، سـطح مهـارت های آم ها و کارگاه تشـکیل دوره
ها و کارآمـدی بیشـتر نیـروی  ها، قابلیت ها را افزایش دهند. افزایش مهارت و تخصـص آن
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های  کار غیر ماهر موجب ارتقای کیفیت تولیـد و نیز بـاال بـردن کـارایی اسـتفاده از سـرمایه
   .شود ها می کارگیری بهینه آن مادی و به

  م دوم انقالب و رشد اقتصادی پایدارگا -۶
های اساسـی بـا اشـاره بـه  ها و توصـیه مقام معظم رهبـری در گـام دوم انقـالب در سرفصـل

قـوت و   کننده است. اقتصاد قوی، نقطه کلیدی تعیین  فرمایند: اقتصاد یک نقطه اقتصاد می
ضـعف و   عامل مهم سلطه ناپـذیری و نفوذناپـذیری کشـور اسـت و اقتصـاد ضـعیف، نقطـه

ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر اثـر   زمینه
ای اسـت کـه بـدون آن  ی اسـالمی نیسـت، امـا وسـیله گذارد، اقتصاد البته هدف جامعـه می
کید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی توان به هدف نمی بر تولید انبـوه و   ها رسید. تأ

ــ ــع عــدالت محــور و مصــرف بهباکیفی ــدازه و بی ت و توزی اســراف و مناســبات مــدیریتی  ان
کیـد شــده،  خردمندانـه اسـت و در ســال های اخیـر از ســوی ایشـان بارهــا تکـرار و بــر آن تأ

توانـد بـر زنـدگی امـروز و فـردای جامعـه  خاطر همین تأثیر شگرفی اسـت کـه اقتصـاد می به
هـایی از اقتصـاد کـه  د به نفت، دولتی بودن بخشترین عیوب، وابستگی اقتصا بگذارد. مهم

اندک   وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده  در حیطه
های  بندی نامتوازن و سرانجام، عدم ثبات سیاسـت از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه
ائــد و حتــی مســرفانه در های ز هــا و وجــود هزینــه اجرایــی اقتصــاد و عــدم رعایــت اولویت

هـا مشـکالت زنـدگی مـردم از قبیـل  این  های حاکمیت اسـت. نتیجـه هایی از دستگاه بخش
حــل ایــن   ی ضــعیف و امثــال آن اســت؛ کــه راه هــا، فقــر درآمــدی در طبقــه بیکــاری جوان

  های اجرایــی بــرای همــه های اقتصــاد مقــاومتی اســت و بایــد برنامــه مشــکالت، سیاســت
هـا پیگیـری و  و باقدرت و نشاط کاری و احساس مسـئولیت، در دولت های آن تهیه بخش

بنیـان شـدن آن، مردمـی کـردن  زایـی اقتصـاد کشـور، مولـد شـدن و دانش اقدام شـود. درون
هـایی کـه قـبالً بـه آن  گرایی بـا اسـتفاده از ظرفیت گری نکردن دولت، برون اقتصاد و تصدی
جوان و دانـا و مـؤمن   گمان یک مجموعه بیها است.  حل های مهم این راه اشاره شد، بخش

های اقتصادی در درون دولت خواهند توانسـت بـه ایـن مقاصـد برسـند.  و مسلط بر دانسته
  ای باشد. دوران پیشرو باید میدان فعالیت چنین مجموعه
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هـاى انسـانى و اجتمـاعى  هاى توسعه پایـدار توجـه و تقویـت سـرمایه ترین زیرساخت اصلى
طور کـه سـرمایه  کند، همـان رشد اقتصادی سه عامل نقش اساسی ایفا می است. در تولید و

فیزیکى، با ایجـاد تغییـرات در مـواد، بـراى شـکل دادن بـه ابزارهـایى کـه تولیـد را تسـهیل 
آیند، سرمایه انسانى نیز با تغییر دادن افراد یک جامعه براى واگـذارى  کنند به وجود مى مى

هایی  ازند تـا بـه شـیوهسـ ها را توانا مـى آیند و انسان ها پدید مى ها به آن ها و توانایى مهارت
تر رفتار کنند و سـرمایه اجتمـاعى بـه مجمـوع منـابعى کـه در بنیـاد روابـط  جدید و مطلوب

خانوادگى و در سازمان اجتماعى جامعه وجود دارد و براى رشد شناختى و اجتماعى افـراد 
شـود و بـه روابـط اقتـدار، اعتمـاد و هنجارهـاى یـک جامعـه  آن سودمند است، اطالق مـى

گردد. هرچقدر این سه سرمایه ضریب فزاینده یا ضریب تکاثر بیشـتری داشـته باشـند،   برمى
  کنند.  وری ایفا می تبع آن بر بهره تری را در رشد اقتصادی و به نقش پررنگ

هـایی بـرای رشـد تولیـد سـرانه و  پنجره و موهبت جمعیّتی به دو دلیل موجب ایجاد فرصت
افزایش تولید ملی، نوعی تـأثیر خـالص سـاختار سـنی  شود، اول اینکه با رشد اقتصادی می

کل وجود دارد و افـزایش جمعیّـت در سـنین فعالیـت منجـر بـه افـزایش نسـبت  GDP در
شود و این شرایط برای رشد تولید سرانه مطلوب است.  کنندگان می تولیدکنندگان به مصرف

گـردد،  برمیل تغییـر مورد دوم به مدیریت مصرف که بر اثرات رفتاری ساختار سـنی در حـا
. اثرات رفتاری اشکال مختلفـی دارنـد زیـرا در یکسـو بدنـه در حـال رشـدی از ارتباط دارد

وری و تولیـد را افـزایش  تواند بهـره نیروی کار جوان در ساختار نیروی کار وجود دارد که می
 دهد و در سوی دیگر، با توجه بـه الگـوی چرخـه زنـدگی، تغییـرات سـاختار سـنی بـا ایجـاد

  شود. انداز می تغییراتی در الگوهای تولید و مصرف منجر به افزایش تولید و پس
برای رشد اقتصادی در نظر » فرصت طالیی«عنوان  اقتصاددانان وضعیت تورم جوانی را به

شـود تـا دهـه  عنوان دوران طالیی جمعیّت نیز نامبرده می گیرند. این وضعیت که از آن به می
یافتـه و بـه  این دوران نسـبت جمعیّـت در سـنین فعالیـت افزایشکشد. در  طول می ۱۴۳۰

درصد جمعیّت  ۱/۶۹رسد. در حال حاضر، در کشور  درصد می ۷۰حداکثر خود یعنی حدود 
سال قرار دارد. برخی از اقتصاددانان، افزایش و تـراکم جمعیّـت  ۱۵-۶۴در سنین فعالیت 

  ].۱۱[دانند  ت اقتصادی میرا علت اساسی فنون تولیدی و درنتیجه، رشد و پیشرف
اهمیت موضـوع در  های توسعه، رشد جمعیّت است و از دیدگاه جهانی نیز یکی از مشخصه

اندازهای مثبـت در تـأثیر تحـوالت سـاختار جمعیّتـی در رشـد  اینجا است که با وجود چشـم
دهـد و اساسـاً شـرایط  خـود رخ نمی خودی  یک از دو مرحله سود جمعیّتی بـه اقتصادی هیچ
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ریزی مـؤثر و متناسـب بـا هـر دوران  گذاری و برنامـه ای اسـت کـه صـرفاً بـا سیاسـت بالقوه
تواند به فعل درآید. بدیهی است به فعل درآمدن این فرصـت بـالقوه در بُعـد اقتصـادی،  می

. یـک اسـت» چرخـه عمـر اقتصـادی«مستلزم توجه ویژه به نقش تغییرات ساختار سنی در 
رات ساختار سنی در چرخـه عمـر اقتصـادی، تـأثیر آن در رشـد نقش بسیار مهم و کالن تغیی

گیری میـزان  شناختی اندازه های اقتصادی و جمعیّت اقتصادی است. برای این منظور، مدل
تأثیرپذیری رشد اقتصادی از تغییرات ساختار سنی جمعیّـت (بـا فـرض ثابـت بـودن تـأثیر 

ت و سـود جمعیّتـی اول و دوم در های ملـی انتقـاال سایر عوامل) ارائه شد که مقوله حساب
ایران و جهان محورهای اصلی بحث را به خود اختصـاص دادنـد تـا مشـخص شـود در چـه 

نتایج  دوره زمانی، سوددهی جمعیّتی، مثبت و در چه دوره زمانی این سوددهی منفی است.
 سـال از اواسـط دهـه ۴۰ها نشان داد که زمینه سود جمعیّتـی اول بـه مـدت حـدوداً  بررسی
ای  فراهم شده و در مقاطع میانی دوره زمانی مذکور تا بیشـینه ۱۴۱۰تا اواسط دهه  ۱۳۶۰

درصد از رقم مربوط به رشد اقتصادی ایران (بدون در نظر گرفتن تأثیر سـایر  ۲٫۳در حدود 
ها نیز نشان داد پس از این  بینی عوامل) به سود جمعیّتی اول اختصاص داشته است. پیش

شود که از لحـاظ مقـدار افـزایش سـاالنه در  جمعیّتی دوم در ایران آغاز می دوره، زمینه سود
رود و از لحـاظ زمـانی تـا حـدود  درصد نیز فراتر می  ۲رشد اقتصادی، در نقطه اوج از مرز 

های مختلف دنیـا در نقطـه  طور پیوسته دوام دارد که متوسط این سود برای قاره سال به ۸۸
رسد و از لحاظ زمان، برای بیش از  نه در رشد اقتصادی میدرصد افزایش ساال اوج به یک 

  سال ماندگار خواهد بود. ۱۵۰
سـاله ششـم توسـعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوری  در اهداف قانون برنامـه پنج

منظور  نمـایش داده شـده اسـت، بـه ۴) که در جدول شـماره ۱۴۰۰ -۱۳۹۶اسالمی ایران (
) در سـال ۳۴/۰ط ساالنه هشت درصـد و ضـریب جینـی (دستیابی به رشد اقتصادی متوس

  شده است.  های اقتصادی به تفکیک تعیین پایانی برنامه، اهداف کمی کالن و بخش
ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوری  در ماده چهار قانون برنامه پنج

ــه در جــدول شــماره  ــران ک ــأمین  ۵اســالمی ای ــایش داده شــده اســت، و ت حــداقل دو و نم
وری کل عوامـل تولیـد  دهم درصد از رشد هشت درصدی اقتصاد از محل ارتقای بهره هشت

و یـک و چهـاردهم درصـد  گذاری بـه میـزان متوسـط سـاالنه بیسـت  و همچنین رشد سرمایه
  شده است. تعیین

  



 زاده جواد حسين    142

154 - 121 صص ،1398بهار و تابستان ،1  ي ، شماره30سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله .......................   .......................  

  های مهم اقتصاد کالن در برنامه ششم شاخص -۴جدول 

  واحد اندازه گیری  نام شاخص  ردیف
ل سا

پایه 
۱۳۹۵  

متوسط در برنامه   ۱٤۰۰  ۱۳۹۶
  ششم (درصد)

هزار میلیارد ریال به   تولید ناخالص داخلی  ۱
(متوسط رشد ساالنه)   ۲۰۷۸  ۲۲۵۶  ۲۰۹۵  ۱۳۸۳قیمت ثابت 

۸  

  تولید سرانه  ۲
میلیون ریال به ازای هر 

نفر به قیمت ثابت 
۱۳۸۳  

 (متوسط رشد ساالنه)  ۱/۳۶  ۸/۲۷  ۱/۲۶
۷/۶  

کل عوامل وری در  بهره  ۳
  تولید

-۱۰۰۰شاخص(
 (متوسط رشد ساالنه)  ۱۱۵  ۱۰۲  ۱۰۰  )۱۳۹٥

۸/۲  

تشکیل سرمایه ثابت   ۴
  ناخالص

هزار میلیارد ریال به 
(متوسط رشد ساالنه)   ۱۱۶۰  ۴۹۵  ۴۴۰  ۱۳۹۸قیمت ثابت 

۴/۲۱  

هزار میلیارد ریال به   های مصرفی کل هزینه  ۵
(متوسط رشد ساالنه)   ۱۵۲۴  ۱۲۶۳  ۱۱۹۷  ۱۳۹۸قیمت ثابت 

۵  

۶  
صادرات غیر نفتی کاال 

وخدمات (بدون 
  میعانات گازی)

(متوسط رشد ساالنه)   ۱۱۲۷۳۹  ۴۷۵۸۳  ۴۲۱۵۰  میلیون دالر
۷/۲۱  

(متوسط رشد ساالنه)   ۱۵۲۴۹۷  ۸۶۵۵۷  ۶۹۹٦۷  میلیون دالر  واردات کل  ۷
۹/۱۶  

ساالنه) (متوسط رشد   ۲۸۵۰۸  ۱۵۶۰۴  ۱۳۰۰۳  هزار میلیارد دالر  نقدینگی  ۸
۱۷  

  ۸/۸(متوسط برنامه)  ۹/۷  ۳/۸  ۹/۷  درصد  نرخ تورم  ۹

 (متوسط برنامه)  ۶/۸  ۱۲  ۶/۱۲  درصد  نرخ بیکاری  ۱۰
۲/۱۰  
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  متغیرهای اقتصادی در برنامه ششم توسعه -۵جدول 

رزی  ها شاخص
شاو

ک
  

فت
ن

عدن  
م

عت  
صن

 

وگاز
رق 

ب وب
آ

  

مان
اخت

س
  

ل و 
ونقـــ

ــل 
حم

اری
بارد

ان
ات  

باط
ارت

ات  
خدم

ایر 
س

  

  جمع

متوسط رشد 
ساالنه ارزش 

  افزوده (درصد)
۰/۸  ۰/۷  ۸/۸  ۳/۹  ۰/۹  ۵/۷  ۳/۸  ۴/۱۹  ۸/۵  ۰/۸  

متوسط رشد 
ساالنه 

  اشتغال(درصد)
۹/۳  ۱/۲  ۶/۴  ۴/۳  ۶/۶  ۷/۳  ۰/۵  ۵/۹  ۳/۴  ۹/۳  

متوسط رشد 
ساالنه 
گذاری  سرمایه

  (درصد)
  صنعت و معدن  ۵/۳۹  ۳/۲۰

۱/۲۶ ۲/۳۰  ۵/۲۶  ۶/۲۲  ۸/۵۱ ۱/۱۸ ۵/۲۱  

متوسط رشد 
وری  ساالنه بهره

کل عوامل تولید 
  (درصد)

۲/۳  ۸/۱  ۴/۲  ۰/۲  ۰/۲  ۸/۲  ۱/۲  ۵/۶  ۸/۰  ۸/۲  

  
شــــمار به ر یک کشود قتصار و اکازار یابی بای ارزها شاخصتــــرین  از مهمکت رمشانــــرخ 

نرخ مشارکت اقتصادی یا همـان نـرخ فعالیـت، عبـارت اسـت از نسـبت جمعیّـت ید. آ می
در سن کار. در واقع جمعیّـت فعـال از جمـع شـاغلین و  فعال (شاغل و بیکار) به جمعیّت

شـود  شـده مشـخص می با توجه به تعریف ارائـه .آید دست می بیکاران (افراد جویای کار) به
نرخ مشارکت اقتصادی به متغیرهایی چون جمعیّت فعال و جمعیّت در سن کـار کـه در دل 

نـرخ مشـارکت  ۷ودار شـکل خود جمعیّت غیـر فعـال را نهفتـه دارد، وابسـته اسـت. در نمـ
ــا  ۱۳۹۰اقتصــادی از ســال  شــده اســت، نــرخ مشــارکت اقتصــادی  نمــایش داده  ۱۳۹۸ت

ــه ــار در ســال  ب ــازار ک ــم در تحلیــل ب ــه  ۱۳۹۸عنوان یکــی از متغیرهــای مه درصــد  ۴۴٫۱ب
نظر اقتصـادی فعـال  ساله و بیشتر از ۱۵درصد افراد  ۴۴٫۱یافته است؛ به عبارتی  افزایش



 .................

قتصـادی 
درصـد  ۰٫

کـه   اسـت
معیّـت در 

رج خار شو
م معنی عد

 اقتصادی 

  

دهد  ن می
میلیون  ۲

میلیـون و 
ز در سـال 
ق جـدول 
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رخ مشـارکت ا
٫۴سـال گذشـته 

ادرصـد  ۶۰ود 
از جمل توجهی 
کشل عیت فعا

به مع مجمودر 
ایط سامانی شر

۱۳۹۸ ،]۱۶.[  

نشان ۸ر شکل 
۷س از حدود 
م ۲ر شـاغل و 

سـاله نیـز ۲۹ 
ده اسـت و طبـق

 

ص ،1398ار و تابستان

ند تغییـرات نـر
نسـبت بـه س ۹

ی در جهان حدو
صد قابلکـه در 

جمعت از زمـره 
امــا دته باشد. 

ی آن و نیز نابس

۸تا  ۱۳۸۴ز سال 

یکاری کشور در
ند. بر این اساس

هـزار نفـر ۲۷۴
تـا ۱۵جوانـان 

درصـد بـود ۲۶

زاده جواد حسين  

بها ،1  ي ، شماره30ال 

رار دارند و رون
۹۸ص در سال 

رکت اقتصادی
کن از آن داردشا

نـد و در حقیقـت
شتدا گوناگونی 
یگیرنی،  بکار

ی در کل کشور از
  

از نرخ بیک ۱۳۹
، بیکار هستن»ر

۴میلیون و  ۲۴
خص بیکـاری ج

۶معـادل  ۹۸  ل

سا، ي آمار رسمي ايران

ن یا بیکاران قر
ت که این شاخص
طرفی نرخ مشا

نشپایین ایران 
ار حضور ندارن

الیلدست اکن 
سرمایه انسات 

 مشارکت اقتصاد

۹۸آماری سال 
یّت در سن کار
۴ت فعال کشور، 

د، شـاخ هسـتن
ن نـرخ در سـال

هاي ي بررسي مجله  ....

وه شاغالندر گر
 بیانگر آن است
شته است، از ط
رکت اقتصادی 
لیت در بازار ک

ین مساله ممکا
مدیریتدر امعه 

نرخ - ۷شکل 

ررسی گزارش آ
جمعی«درصد از 

زار نفر جمعیّت
ر نفر نیز بیکار
هش داشته ایـن

144  

...................  

هستند و د
کل کشور 
کاهش داش
نرخ مشارک
سنین فعال
هســتند. ا

نایی جااتو
  .ستا
  

  

همچنین بر
د ۱۰٫۷که 
هز ۱۶۷و 

هزار ۸۹۴
گذشته کاه



 145ن         

 .................

ی سـاالنه 

  

ن در یـک 
کشـور بـه 
 معنـا کـه 

م رهبـری 
م رهبـری 
جمعیّـت و 
ـی پنجـره 
پتانسـیلی 
ی توسـعه 

نقالب اسالمي ايران
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برسد یعنی ۹/۳ 

 ،]۱۷.[  

سـی دارد. چـون
ر جمعیّـت در ک
شـود، بـه ایـن

ـط مقـام معظـم
دهد. مقام معظم

اختار سـنی جـ
ه فرصـت طالیـ
رو هسـتیم کـه پ

هـای برای آرمان

پايدار در گام دوم ا

ص ،1398ر و تابستان 

 توسعه باید به

۱۳۹۸تا  ۱۳۸۴ل 

دی نقـش اساس
 هرچـه سـاختار

ش تر می  گسـترده
  هد. 

توسـ ۱۳۹۲ل 
د ی پوشش می
ند. تحوالت سـ
سـال منجـر بـه
ر جمعیّت روبـه
هترین صورت ب

ي و رشد اقتصادي پ

بهار ،1 ي ، شماره30ال 

ر برنامه ششم
  .شودافه 

 کل کشور از سال
  

 توسعه اقتصاد
ن مهـم اسـت و
هـرم جمعیّـت

ده تشکیل می 

  ستی
ست که در سال

خوبی معیّت را به
اریخی برشمرد

س ۶۴تـا  ۱۵ن 
با تورم جوانی ج

تواند به به و می

ريت سرمايه انساني

سا، ي آمار رسمي ايران

االنه اشتغال در
ت شاغالن اضا

کنرخ بی -  کاری در

ت روی رشد و
ار و کیفیت آن
ت کنـد پـایین
رقم جمعیّت را

زامات سیاس
عیّتی عمومی ا
می و کیفی جم
ان را فرصت تا
ین فعالیـت بـین
نجره جمعیّتی ب
نسانی است و

پنجره جمعيتي، مدير

هاي بررسيي  مجله  ....

متوسط رشد سا
ر نفر به جمعیّت

-۸شکل 

رخ رشد جمعیّت
اندازه نیروی کا
وی جوان حرکت

جوان بیشترین 

گیری و الز جه
ی سیاست جمع

های کم  و جنبه
و بالندگی جوانا
جمعیّت در سـنین
شده است در پن

های ا  شاخص

پ

...................  

م ۳شماره 
نهصد هزار

  

افزایش نرخ
جمعیّت، ا
سمت نیرو
جمعیّت ج

نتیج -۷
ایران دارای

شده ابالغ 
پویندگی و
افزایش جم
جمعیّتی ش
برای رشد
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وری و   تواند به افزایش تولید، بهره گیری از این فرصت جمعیّتی می فاده شود. بهرهپایدار است
انداز منجر شود و نتـایج اقتصـادی ارزشـمندی را بـرای کشـور بـه دنبـال داشـته باشـد.  پس

وری  های جهـان اسـت و در بحـث سـرمایه انسـانی، بهـره ترین بحث وری از مهم امروزه بهره
چه ضریب تکـاثر اثـر سـرمایه انسـانی بـر رشـد اقتصـادی بیشـتر  ای دارد و هر اهمیت ویژه
ویژه در کشـورهایی کـه  وری نیز بیشتر خواهد شد. سرمایه انسانی و نیروی کار به شود، بهره

رو هستند، بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضـر ایـران نیـز بایـد  با مازاد این نیرو روبه
کند و با گشایش پنجـره جمعیّتـی، حجـم اقتصـاد حداکثر استفاده را از این فرصت تاریخی 

  تر از قبل نماید. کشور را بزرگ
شـود، در صـورت عـدم توسـعه اقتصـادی و  با افزایش جمعیّت، عرضه نیروی کـار زیـاد می

گیـرد و  ایجاد اشتغال بـرای انبـوه نیـروی کـار وارده بـه بـازار، عرضـه بـر تقاضـا پیشـی می
انـداز  منجر به کاهش درآمد افراد، به تبع آن کاهش پس یابد که این امر بیکاری افزایش می

که  گذاری خواهد شد و رشد تولید ناخـالص داخلـی کـم خواهـد شـد امـا درصـورتی و سرمایه
گذاری از طریق جذب سرمایه از طرق مختلف افزایش یابد، تقاضا برای نیروی کـار  سرمایه

گذاری  یافتـه و سـرمایه ها نیـز افزایش انداز آن یابد، درآمد افراد و پس و اشتغال افزایش می
نتیجه با افزایش هر دو نهاده اقتصادی، تولید ناخالص داخلی  را بیشتر رشد خواهد داد؛ در

رشد بیشتری خواهد داشت. جمعیّت زمانی عامل توسعه است، که اقتصـاد همـراه بـا رشـد 
ثیر زیـادی در أشـور تـکنـون در ک جلـو رود امـا ایـن اتفاقـات تـا  به جمعیّت، رشد پایدار رو

شدن حجم اقتصاد کشور نداشته که الزم اسـت بـا اسـتفاده از مطالعـات در زمینـه   تر بزرگ
  ای، به بهبود اقتصاد کشور کمک نمود.  رشته سود جمعیّتی و دیگر مفاهیم بین

کشورهای در حال توسـعه در حـوزه سـرمایه انسـانی و فرصـت جـوانی جمعیّـت بـه واسـطه 
تواننـد  های نـوین و در حـال تغییـر، می وسیع کاری برای تطبیق با فناوریها و افق  آموزش

گیـری از ایـن  شـان را در جهـت بهـره به جایگاه بسیار بهتری برسند و ابتکـار عمـل و انـرژی
بنیـان،  منفعت به کار گیرنـد. اسـتفاده از جمعیّـت جـوان بـرای پیشـرفت در اقتصـاد دانـش

آمـوزش در تمـام سـطوح، شـامل آمـوزش عـالی و نیـز گـذاری در  مستلزم ترغیب به سرمایه
گـذاران  اسـت. سیاسـت» آمـوزش بـرای زنـدگی«تالش برای هدایت مـردم بـه تـرجیح دادن 

توانند از سود جمعیّتـی بـرای سـوق دادن منـابع بـه سـوی گسـترش دسترسـی بـه انـواع  می
ــری پیشــرفته ــام معظــم رهب ــایش مق ــد و در راســتای فرم ــری از آمــوزش اســتفاده کنن ــه  ت ک

دهد که مدیران کارآمـد  های مادی کشور فهرستی طوالنی را تشکیل می فرصت«فرمایند:  می
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گیــری از آن، درامــدهای ملــی را بــا  تواننــد بــا فعــال کــردن و بهره و پرانگیــزه و خردمنــد می
نیاز و به معنـای واقعـی دارای اعتمـاد  جهشی نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی

  د و مشکالت کنونی را برطرف نمایند. به نفس کنن
اندازهای مثبت در تـأثیر تحـوالت سـاختار  اهمیت موضوع در اینجا است که با وجود چشم

دهـد  جمعیّتی در رشد اقتصادی، هیچ یک از دو مرحله سود جمعیّتی به خودی خود رخ نمی
مؤثر و متناسب با  ریزی گذاری و برنامه ای است که صرفاً با سیاست و اساساً شرایط بالقوه

تواند بـه فعـل درآیـد. لـذا در ایـن بخـش بـه الزامـات سیاسـتی و راهبردهـای  هر دوران می
انداز پـیش روی تحـوالت جمعیّتـی ایـران پرداختـه  ای مواجهه با ایـن پدیـده در چشـم توسعه
  شود. می

ایط سـود گیـری از شـر زمینـه بهره ترین الزام سیاسـتی در ای : اولین و پایهالزامات سیاستی
پژوهی در ایـن زمینـه اسـت تـا  جمعیّتی، اتخاذ راهبردهای کالن در حوزه تحقیقـات و آینـده

های جمعیّتـی  های بـه فعـل در آمـدن فرصـت ای اساسی باشد بر فراهم نمودن زمینـه مقدمه
بالقوه نظیر پنجره جمعیّتی و نظایر آن. همچنـین تعیـین متـولی اجرایـی و رسـمی مشـخص 

ی و اجرای موضوعات مهم جمعیّتی نیـز از جملـه ایـن موضـوع کـالن ملـی، ریز برای برنامه
انگاری  های اجرایی موجود بیش از این موجـب غفلـت و سـهل ضرورت بعدی است تا خأل

گونه که ایـن مقالـه سـعی  حال گذرا نشود. لذا همان  عین های بزرگ و در گونه فرصت از این
سـت بـه نحـو شایسـته نسـبت بـه اسـتمرار و بر معرفی و ترویج این مهـم نمـوده، ضـروری ا

ــن  نهادینه ــین ســازمان ســازی موضــوعاتی از ای های  دســت در نهادهــای حــاکمیتی و همچن
توانند نقش مؤثری در بدنه فرهنگـی جامعـه ایفـا نماینـد، اقـدامات الزم در  نهاد که می مردم
  .شودبینی  های توسعه کشور پیش برنامه

هایی نظیر سـالمت، بهداشـت  توان به حوزه ای کالن را میسایر الزامات سیاستی و راهبرده
های اقتصادی مـرتبط بـا بـازار کـار، الگـوی مصـرف،  عمومی و دسترسی به مراقبت، حوزه

جملـه  انـداز ملـی، حـوزه سـرمایه انسـانی از انداز خصوصـی (در سـطح خـانوار) و پس پس
ه ســالمندی جمعیّــت پژوهی در حــوز آمــوزش و ارتقــای ســطح ســواد و مهــارت و نیــز آینــده

ــت ــه در سیاس ــت اختصــاص داد ک ــر سیاس ــددی نظی ــی متع ــت و  های کل ــی جمعیّ های کل
شده اسـت. در حـوزه   های کلی خانواده نیز به شایستگی به این موضوعات پرداخته سیاست

شود و اساساً ایـن  عنوان قلب گذار جمعیّتی شناخته می سالمت، ارتقای بهداشت عمومی به
  گذرد. ثروتمندتر شدن افراد جامعه تنها از مسیر سالمت می فرض مطرح است که
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در حوزه بازار کار و با در نظر گرفتن شـرایط پنجـره فرصـت جمعیّتـی در ایـران کـه موجـب 
تـوان گفـت  افزایش جمعیّت بالقوه فعال اقتصادی به باالترین سطوح خـود شـده اسـت، می

توانـد ثمـره  الت بهتر تنها در شرایطی میتر و با تحصی برخورداری از نیروی کار بیشتر، سالم
اقتصادی در برداشته باشد که حتی کـارگران مـازاد نیـز بـه کـار گرفتـه شـوند. اقتصـاد بـاز، 

پذیر و نهادهای نوین که بتوانند اعتماد جمعیّـت و بازارهـا را بـه دسـت  نیروی کار انعطاف
معیّتــی کمــک نماینــد. آورنــد، خواهنــد توانســت بــه کشــور در تحقــق منــافع بــالقوه گــذار ج

راه مــؤثر در جهــت یــافتن تقاضــای کــافی بــرای   دسترســی بــه بازارهــای جهــانی نیــز یــک
مندی هر چه بیشتر از جمعیّت نیروی کـار  دستاوردهای ملی و رونق صادرات و نتیجتًا بهره

 های معطوف به دسترسی بـه بازارهـای جهـانی، هـم در در یک جامعه است، هرچند دیدگاه
  مفهومی و هم در زمینه تجربی مورد انتقادهایی قرار دارند.زمینه 

پذیری در بازار کار نیز در شرایطی که یک کشور بـا جمعیّـت در سـنِ  توجه به درجه انعطاف
پــذیری بــه ایــن معنــی کــه  باشــد. انعطاف کــار رو بــه رشــد مواجــه اســت، امــری حیــاتی می

وکار خـود را گسـترش داده یـا منقـبض نماینـد، از یـک  سرعت کسـب کارفرمایان بتوانند به
راحتی دسـتمزد را کـم یـا زیـاد نماینـد و  ر جابجـا شـوند و بـهوکار بـه حـوزه دیگـ حوزه کسب

همچنین به این معنی که یک نفر شاغل بتواند الگوهای کاری خـود را بـا تغییـرات محـیط 
 وکار پیرامون خود وفق دهد.  کسب

و با وجود  استیکی از مشکالت اساسی حوزه جمعیّتی کاهش باروری طی سه دهه گذشته 
به بعد اسـت. بـا توجـه بـه  ۱۳۶۵ها نشانگر کاهش باروری از سال  هنوسانات باروری، داد

نگرانــی هــایی کــه ادامــه کــاهش بــاروری و عواقــب ناشــی از آن بــرای سیاســت مــداران و 
تواند در  های ایجاد کننده این کاهش می اقتصاددانان کشور ایجاد کرده، بررسی علل و زمینه

سـب در جهـت جلـوگیری از کـاهش بیشـتر های منا گذاری هـای آتـی و سیاسـت ریـزی برنامه
میزان باروری به کار آیند. تجربه گذار باروری در ایران بیانگر آن اسـت کـه هـر چنـد اتخـاذ 

های تنظیم خانواده عامل موثری بر سرعت کاهش بـاروری بـوده  ها و اعمال برنامه سیاست
دیگری هـم شـکل  های ثیر عوامل، شرایط و زمینهأاست اما رفتارهای باروری مردم تحت ت

گرفته که در تحلیل روندهای باروری همواره باید به آن توجه کرد. در واقع بـا بررسـی دقیـق 
نحوه نگرش جوانان در آستانه ازدواج و زنان واقع در سن باروری، نسبت به فرزنـدآوری و 

تـوان بـه  ا میهـ ثر بر این نـوع نگرشؤشناخت متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی م
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های هوشـمند افـزایش بـاروری  گذاران کشـور بـرای تـدوین سیاسـت ریزان و سیاست امهبرن
  کمک کرد.

بر اساس طرح پژوهشی که در پژوهشکده آمار ایران انجام شده است و در آن از دختران و 
پســران در آســتانه ازدواج تمایــل بــه فرزنــدآوری و مشــکالت پــیش روی فرزنــدآوری مــورد 

 ۲۵درصد پاسخگویان تمایـل زیـادی بـه فرزنـدآوری دارنـد و  ۷۵پرسش قرار گرفته است، 
درصـد  ۵۲٫۹درصد نیز عالقه زیادی به پدر یا مادر شدن ندارند. بـر اسـاس همـین گـزارش 

ــان و  ــانع  ۶۶٫۷جوان ــد و مســائل اقتصــادی را م ــرورش فرزن ــاالی پ ــه ب ــان هزین درصــد زن
بررسی میزان تمایـل «با عنوان  ای جهاد دانشگاهی نیز در مطالعه]. ۲[دانند  فرزندآوری می

نگرانی در مورد » به فرزندآوری و عوامل مرتبط با آن از نگاه مردم شهری و روستایی ایران
عنـوان دالیـل  تأمین آینده فرزندان جدید و افزایش مشکالت اقتصادی با آوردن فرزند را بـه

ار جامع دیگـری کـه در مطالعه بسی]. ۳[اصلی عدم تمایل به فرزندآوری عنوان نموده است 
درصـد  ۲۷٫۳های کشور انجام شده اسـت فقـط  توسط جهاد دانشگاهی البرز در همه استان

های بـاالی  درصـد پاسـخگویان هزینـه ۵۳خانوارها تمایل بـه فرزنـدآوری داشـتند و حـدود 
بنـابراین بـر اسـاس ]. ۴[داننـد  فرزندان را عامل عدم تمایل خود به پدر یـا مـادر شـدن می

توان نتیجه گرفت تمایل به فرزندآوری بین جوانان وجود دارد و از  ها می ن پژوهشنتایج ای
های مناسـب  . لذا با اتخاذ سیاستاست» شرایط اقتصادی«مشکالت اصلی در این زمینه، 

گیری از پنجره جمعیّتی و سـود جمعیّتـی حاصـل از آن، عـالوه بـر بهبـود شـرایط  جهت بهره
منـدی از پنجـره  ه خانوارهـای کشـور در مـدت زمـان بهـرهاقتصادی و افـزایش درآمـد سـران

توان شرایط را برای کاهش سـن ازدواج و افـزایش تـوان اقتصـادی خانوارهـا  جمعیّتی، می
برای تأمین هزینه داشتن فرزندان بیشـتر و افـزایش نـرخ بـاروری نیـز مهیـا نمـوده کـه ایـن 

پنجـره جمعیّتـی را نیـز افـزایش  منـدی از تواند مدت زمان بهره موضوع نیز به نوبه خود می
  دهد.

جهت قابـل اتکـاء   این پژوهی در حوزه سالمندی جمعیّت نیز از های مبتنی بر آینده سیاست
شناسـی  بینـی هسـتند. جمعیّت است که پیامدهای قوی گذار جمعیّتی، ماندگار و قابل پیش

یی را بـرای دنیـای ها دهد که سیاست گذاران این امکان را می مانندگوی جادویی به سیاست
ریزی بـرای  اکنون برنامـه فردا و نه لزوماً برای امروز اتخاذ نمایند. در مناطقی از دنیا، از هم

جمهـوری . شـود عنوان یـک اقـدام اساسـی تلقـی می جمعیّت رو بـه افـزایشِ سـالمندان، بـه
عمـومی اسالمی ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و در شرایطی که طبق آخرین سرشماری 
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 ۴۱۴میلیـون و  ۷ساله و بیشتر بـه  ۶۰جمعیّت سالمندان  ۱۳۹۵نفوس و مسکن در سال 
های کلـی  سیاسـت ۷دربنـد ]، ۱۴[درصد جمعیّت کشور رسیده اسـت  ۹٫۳هزار نفر معادل 

های مشخصـی  است و الزم است کشور برنامه شدهجمعیّت که در خصوص سالمندان تبیین 
  در همین راستا داشته باشد.

که نقش ایجابی عامل جمعیّت در پیشرفت کشور در فرمایشات مقام معظم  توجه به این با
های جـامع بـرای رشـد اقتصـادی، اجتمـاعی و  ریزی الزم است برنامـه«رهبری که فرمودند: 

کیـد شـده اسـت ضـروری أ، ت»های جمعیّتی انجام گیـرد فرهنگی کشور متناسب با سیاست
های ذیــربط در ایــن زمینــه،  ن ارکــان نظــام و دســتگاهکــار بــی اســت بــا همــاهنگی و تقســیم 

ها  اقدامات الزم با دقت، سرعت و قوت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست
گزارش شود. یکی از موارد بسیار مهم رصد مداوم مباحث جمعیّتی است کـه نیـاز مبـرم بـه 

اسـت سرشـماری نفـوس و آمارهای جمعیّتی بـه روز و بهنگـام دارد بـرای ایـن منظـور الزم 
گونه که کشـورهای پیشـرو دنیـا بـه ایـن سـمت  مسکن به سمت سرشماری ثبتی مبنا (همان

 شودهای مربوطه ایجاد  های آماری ثبتی با کیفیت در دستگاه ند) برود و پایگاه ا حرکت کرده
این و در این راستا الزم است همگرایی ملی با محوریت مرکز آمار ایران در کشور برای حل 

  ای صورت گیرد. مسأله بنیادی و توسعه

  توضیحات
1. Bo 
2. Sommestand 
3. World Population Prospects 
4. Demographic Window of Opportunity 
5. Economic Life Cycle 
6. Demographic Dividend 
7. Inflows and Outflows 
8. National Transfer Accounts (NTA) 
9. Support Ratio 

 متوسط از نسبتی کدام، هر که افرادی تعداد( ثرؤم شاغلین تعداد سیمقت از حمایت نسبت .۱۰
 تعداد( ثرؤم کنندگان مصرف تعداد بر) کنند می تواید را کار سن در افراد تولید واحد یک
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 مصرف را کار سن در افراد مصرف واحد یک متوسط از نسبتی کدام، هر که افرادی
 .آید می بدست) کنند می

11. Labor Force Productivity 
12. Economic flows 

  .شاغل افراد تعداد L(t) متغیر و شاغل افراد درآمد کل میزان Y(t) متغیر .۱۳
14. Dosenbery 

  

ها مرجع  
رسانی دفتر حفظ و  پایگاه اطالع .)۱۳۹۷خطاب به ملت ایران (» گام دوم انقالب«بیانیه  ]۱[

مؤسسه پژوهشی  -العالی)  ظله ای (مد العظمی سیدعلی خامنه الله نشر آثار حضرت آیت
  فرهنگی انقالب اسالمی.

بررسی نحوه نگرش جوانان در آستانه ازدواج و زنان همسر  .)۱۳۹۴پژوهشکده آمار ایران ( ]۲[
ساله نسبت به فرزندآوری و شناخت عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  ۴۹-۱۵دار 

  موثر بر آن.
بررسی میزان تمایل به فرزندآوری و عوامل مرتبط با آن از نگاه  .)۱۳۹۵جهاد دانشگاهی ( ]۳[

  مردم شهری و روستایی ایران.
 پیمایش زندگی خانوادگی در ایران. .)۱۳۹۷اهی واحد البرز (جهاد دانشگ ]۴[
تبیین تأثیر ابعاد سرمایه  .)۱۳۹۲( ، محمدی؛ مهدیكنده، علی، محمدرسول؛ درحشمتی ]۵[

  اجتماعی بر سرمایه فکری در دانشگاه امام علی (ع) مطالعات کمّی در مدیریت.
شناسایی و بررسی . )۱۳۹۴( ، محمدیمانی، محسن؛ سلیمانی، محمدرضا؛ اییدارا ]۶[

های فکری دانش محور (مطالعه موردی) مرکز تحقیقات  گذاری سرمایه های ارزش شاخص
  .استانبول، ن المللی مدیریت و مهندسی صنایعدومین کنفرانس بی .هوایی

بررسی نقش دانشگاه در ایجاد سرمایه انسانی و ارائه مدل  .)۱۳۸۴ذیگلری، فاطمه ( ]۷[
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد  مناسب برای ارتقاء نظام آموزش عالی کشور. پایان

  .واحد علوم تحقیقات تهران ،اسالمی
شناختى و معرفتى  هاى روش چالش .)۱۳۹۲شکرى، فرزانه؛ شجاع نورى، فروغ الصباح ( ]۸[

  .۷۱- ۵۹، صص ۱۸۹، شماره ۲۲ود جمعیّتى، معرفت سال هاى موج در پژوهش
های  ها و شاخص ای بر سرمایه انسانی مفاهیم، ویژگی مقدمه .)۱۳۸۸صنوبری، محمد، ( ]۹[

  .۱۳۶-۱۱۹صص ، ۲۲شماره اندازه گیری. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس
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معرفت  .آثار و پیامدهای آن ،تأملی بر سیاست کنترل جمعیّت .)۱۳۹۰فوالدی، محمد ( ]۱۰[
  .۱۸۰-۱۵۳، صص ۹فرهنگی اجتماعی، شماره 

برآورد و مقایسه چند شاخص جمعیّتی در  .)۱۳۸۵چشمه، ستار (  ده  کالنتری، صمد؛ صادقی ]۱۱[
، ۵۶-۵۵فصلنامه جمعیّت، شماره  .یافته و درحال توسعه ایران و برخی کشورهای توسعه

  .۱۵۰-۱۳۳صص
انداز سود  الت اقتصادی نسلی و چشمپنجره جمعیّتی، انتقا .)۱۳۹۶اکبر ( محزون، علی ]۱۲[

  .۲۳-۱، صص ۱۰۰و  ۹۹های  شمارهجمعیّتی اول و دوم در ایران. فصلنامه جمعیّت. 
، تهران، انتشارات مرکز ۲۰۰۸های ملی  ترجمه، سیستم حساب .)۱۳۹۴مرکز آمار ایران ( ]۱۳[

  آمار ایران. 
، تهران، ۱۳۹۵گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن  .)۱۳۹۶aمرکز آمار ایران ( ]۱۴[

  انتشارات مرکز آمار ایران.
تا  ۱۳۸۴های  های عمده بازار کار در سال بررسی شاخص .)۱۳۹۶bمرکز آمار ایران ( ]۱۵[

 ، تهران، انتشارات مرکز آمار ایران. ۱۳۹۵
رات نتشاان، اتهر، ۱۳۹۸ا ت ۱۳۸۴. نرخ مشارکت اقتصادی در  )۱۳۹۸(ان یرر اماآمرکز  ]۱۶[

  ان.یرر اماآمرکز 
رات نتشاان، اتهر، ۱۳۹۸ا ت ۱۳۸۴. نرخ بیکاری کل کشور در  )۱۳۹۸(ان یرر اماآمرکز  ]۱۷[

  ان.یرر اماآمرکز 
ر ماآمرکز رات نتشاان، اتهر. فهرست مرجع شاخص نیروی کار، )۱۳۹۸(ان یرر اماآمرکز  ]۱۸[

  ان.یرا
انتقال سنی در ایران: تحوالت سنی جمعیّت و  .)۱۳۸۹میرزایی، محمد؛ مشفق، محمود ( ]۱۹[

  .۲۲-۱ ص، ص۷۲-۷۱های اجتماعی، جمعیّتی، فصلنامه جمعیّت، شماره  سیاستگذاری
اثر ساختار سنی جمعیّت بر رشد اقتصادی  .)۱۳۸۸مهرگان، نادر؛ رضائی، روح الله ( ]۲۰[

 ۱۴۶-۱۳۷، صص ۳۹های اقتصادی ایران، شماره  پژوهش
تهران  .سنجش و ارزیابی سرمایه انسانی بر پایه الگوی یکپارچه .)۱۳۹۴نادری، ابوالقاسم ( ]۲۱[

  انتشارات دانشگاه تهران.
های فکری سرمایه  بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه .)۱۳۸۱یزدانی، حمیدرضا ( ]۲۲[

ها بر عملکرد سازمانی شعب  انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری و اثرات این سرمایه
  .ن تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهرانبانک ملت استا
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