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 كليات طرح پژوهش: -3
 بيني تأثير ساختار سني حاصل از اين تغييرات در بررسي تحوالت جمعيتي ايران در طي سه دهه گذشته و پيش: عنوان

 وري نيروي انساني در نيمه اول قرن بيست و يكم.نيازهاي اجتماعي و بهره
 :انداز چگونه و در افق چشم جمعيت و نيروي كار در كشور به چه صورتي است حالگذشته و وضعيت  مساله تحقيق

 خواهد بود؟
 وضع موجود جمعيت و نيروي انساني بررسي ارائه تصويري جامع از روند جمعيت ايران در طي دو دهه گذشته،  :هدف

 انداز.بازمانده از مدت مورد نظر سند چشمبيني تغييرات جمعيت و نيروي انساني در طي دوره پانزده ساله كشور و پيش
 1335 -1404 :قلمرو زماني. 
 ايران. :قلمرو مكاني 
 :تحليل روند گذشته وضع موجود جمعيت و  هاي جمعيتي موجود به تجزيه وتوصيفي كه با استفاده از داده روش تحقيق
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 هاي مختلف پرداخته است.نيروي كار كشور و محاسبه شاخص

  استفاده:مدل مورد - 
 :بندي شده است.طرح حاضر در سه گزارش جمع خالصه فصول 

عمدتاً بر اساس نتايج » گذشته روند تحوالت جمعيت و نيروي كار ايران درچند دهه«با عنوان گزارش اول طرح  -
به عالوه بر اين تهيه شده است.  ،توسط مركز آمار ايران انجام گرفته 1335اي كه از سال سالههاي دهسرشماري

استناد  نيز توسط مركز آمار ايران، وزارت بهداشت و درمان و محققان دانشگاهي شدههاي ميداني انجام نتايج بررسي
 شده است.

بر اساس نتايج سرشماري  وضع موجود جمعيت و نيروي كار ايران در آستانه قرن چهاردهم« به بررسيدوم گزارش  -
تهيه شده و شامل تجزيه و تحليل  1385براساس نتايج سرشماري  گزارش اختصاص يافته است. اين »1385

آن درباره اين سرشماري در دسترس محققان  ياصتصخااطالعات آماري است كه در نشريات مركز آمار ايران و وبگاه 
آوري شده توسط سازمان ثبت احوال (درباره قرار دارد. در اين مورد نيز عالوه بر نتايج سرشماري از اطالعات جمع

آوري شده توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ها) و نيز اطالعات جمعها و طالقها، ازدواجمواليد، مرگ
 است.بهداشت باروري، مرگ و مير و تاثير شبكه خدمات درمان روستائي كشور استفاده شدهدر زمينه 

بيني حجم و به پيش» انداز تحوالت جمعيتي ايران در نيمه اول قرن بيستم و يكمچشم«با عنوان گزارش سوم  -
اً براساس عمدتاين گزارش ) پرداخته است. 1385-1405ساختار سني و جنسي جمعيت ايران در دو دهه (

 ) تهيه شده است.2008هاي بخش جمعيت سازمان ملل متحد (بينيپيش
 :نتايج 

 :سازدرا نمايان ميهاي گذشته نكات عمده زير بررسي تفضيلي روند تغييرات جمعيت ايران طي دهه
هنوز هـم رونـد رو   كاهش چشمگير باروري كه عليرغم افزايش شديد آن در دهه اول بعد از انقالب بروز كرده و ظاهراً  -1

 دهد.به كاهش خود را ادامه مي

در اوايل نيمه دوم قرن بيستم كمتر از يك سـوم جمعيـت ايـران در نقـاط شـهري       ، به نحوي كهافزايش شهرنشيني  -2
) و در درصد 2/54كردند. در دهه اول بعد از انقالب نسبت شهرنشينان از پنجاه درصد جمعيت فراتر رفت (زندگي مي
) جمعيـت كشـور در   درصـد  5/68) بيش از دو سـوم ( 1385رسيد. طبق سرشماري اخير ( 3/61به  1375سرشماري 

 شوند.برند كه طبق تعريف مركز آمار شهر محسوب مينقاطي به سرمي
نه تنها در صد جمعيت شهرنشين در طي دوره بعد از انقالب به طور چشمگيري افزايش پيدا كرده بلكـه تعـداد نقـاط     -3

شهر نسبتاً بـزرگ (داراي   80اكثريت جمعيت شهري كشور در  ،با وجود ايناست. ن ميزان باال رفتهشهري هم به هما
انـد كمتـر از ده   صد هزار نفر و بيشتر) ساكن هستند و تعداد كثير شهرهاي كوچك كه در دو دهه اخير به وجود آمده

 گيرند.درصد جمعيت شهري كشور را در برمي
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 ساله كشور. 20انداز نيروي كار، اشتغال، سند چشمجمعيت، 
Population, Labor Force, Employment, Iran's 20/year Vision Plan.

 

 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

تنها نرخ بر اثر افت شديد باروري كه از اواخر دهه اول پس از انقالب در ايران بروز كرده نه  ،هاي اين پژوهشطبق يافته
رشد جمعيت در نيمه اول قرن بيست و يكم بسيار كاهش خواهد يافت بلكه ساختار سني جمعيت هم به شدت در جهت 

 :هاي زير را مدنظر قرار دهندگذاران بايد توصيهبه همين جهت سياست سالمندي تغيير خواهد كرد
آموزش ابتدائي، راهنمائي و دبيرستان تقليـل   گذاري درساله) كاهش يافته و نياز به سرمايه 0-14تعداد كودكان ( -1

پيدا خواهدكرد. بديهي است با استفاده از اين فرصت الزم خواهد بود به سرمايه گـذاري در ابعـاد كيفـي آمـوزش     
 عمومي توجه شود.

ساله نيز به همان نسبت رو به كاهش خواهد گذاشت ولي شدت ايـن تقليـل چنـد سـال      15-19تعداد نوجوانان   -2
 محسوس خواهدبود.بعدتر 

ميليـون نفـر بـود در     056/9ساله) كه در پايان قرن بيستم  18-23تعداد جمعيت متقاضي آموزش عالي (جوانان  -3
اما دهه بعد شاهد كاهش چشمگير تعـداد ايـن    ؛رسددهه اول اندكي افزايش يافته و به بيش از ده ميليون نفر مي

انان بالقوه متقاضي آموزش عالي از اوايل قرن پانزدهم هجري گروه سني خواهدبود. طبق سناريو متوسط تعداد جو
ميليون نفر خواهدرسيد ولي از آن به بعـد مجـدداً كـاهش     96/7به  1414مجدداً رو به افزايش گذاشته و در سال 

تعداد اين گروه سني در فاصـله   ،ينن نفر خواهدرسيد. طبق سناريوي پايميليو 46/6به  1429پيدا كرده در سال 
فقط كمي بيش از نيم ميليون نفر افزايش پيدا كرده و آنگاه رونـد رو بـه كاهشـي را پـيش خواهـد       1409-1399

خواهد رسيد.  1379ميليون نفر يعني تقريباً نصف رقم مربوط به سال  67/4گرفت. در پايان دوره مورد بررسي به 
هـاي  آموزش عالي نيز همراه بوده و در دهه بعبارت ديگر نيمه اول قرن بيست و يكم با كاهش تقاضاي بالقوه براي

 پاياني اين دوره نياز چنداني به كنكور نخواهد بود.

كنـيم  ها هم در نظر بگيريم مالحظه مـي ساله را بدون توجه به سطح آموزش مورد نياز آن 15-24 سنياگر گروه  -4
ميليـون (طبـق    39/12دود بـه حـ   1384در سـال   ميليـون  39/18كه تعداد اين گروه سني بسيار حساس نيز از 

رسد. از آن به بعد هم اين گروه سني با نوساناتي به روند كاهشي خود ادامـه  مي 1404سناريوي متوسط) در سال 
خـتم   1429(طبـق سـناريوي متوسـط) در سـال      88/10(طبق سناريوي پائين) و  86/7به رقمي بين و دهد مي
كاهش تقاضا براي آموزش، اشتغال و ديگر خدمات مـورد نظـر گـروه    ها در شود. اين تغييرات عالوه بر تاثير آنمي
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باشـد. در حاليكـه در سـال    ساله از لحاظ تغيير جو سياسي اجتماعي جامعه نيز بسيار حـائز اهميـت مـي    24-15

هاي سني حـائز حـق   دادند و در ميان گروهساله بيش از يك چهارم جمعيت را تشكيل مي 15-24جوانان  1384
درصد يعني  2/11تا  3/9بين  1429ها از جمعيت در سال رفتند، سهم نسبي آنسيار مهمي بشمار ميراي وزنه ب

 .رسيدخواهد  1384كمتر از نصف رقم مربوط به 
دوره پنجاه ساله مورد بررسي شاهد ايجاد تعادل بيشتر در تعداد زنان و مردان بوده و نسـبت مـردان بـه زنـان در      -5

 خواهد رسيد. 7/99 به 103طي اين مدت از حدود 

ميليون تقليل يافته بود، طبق سـناريوي   25/1ميليون به  06/2از  1379-1365تعداد مواليد ساليانه كه در فاصله  -6
امـا از آن بعـد رو بـه كـاهش      ؛رسـد ميليون مي 39/1به  1389-94متوسط در دهه بعد افزايش يافته و در فاصله 

 ميليـون  133/1رسد و با افزايش اندكي طي دهه بعد (بـه  يون ميميل 10/1به  1404-1409گذاشته و در فاصله 
امـا طبـق    ؛يابـد ميليـون تولـد در سـال خاتمـه مـي      07/1دهه پاياني دوره مورد نظر به  در) 1419-24در فاصله 

به كمتر از يك ميليون نفـر   1399-24سناريوي پائين نوسانات باروري بسيار كمتر بوده تعداد متولدين در فاصله 
يابـد. ايـن تقليـل    تقليل مـي  1379هزار نفر يعني تقريباً نصف رقم مربوط به سال  604به  1424-29در فاصله و 

در دوره باروري و نيز خدمات بهداشـتي مربـوط بـه تولـد      باروري طبعاً روي نيازهاي بهداشتي / طبي مادران واقع
هاي شخصي و عمومي مربـوط  جويي در هزينهصرفهدهد. بديهي است اين ها را كاهش ميكودك اثر گذاشته و آن

 به نگهداري و تغذيه نوزادان و كودكان قبل از دبستان نيز قابل توجه خواهد بود.

 899هزار نفر در آغاز دوره مورد بررسي بـه حـدود    402برعكس تعداد موارد مرگ ساالنه مرتباً افزايش يافته و از  -7
سيد. بعبارت ديگر، نياز به خدمات كفن و دفن و فضـاي گورسـتان در طـي    هزار نفر در پايان دوره مزبور خواهد ر

 دوره مورد مطالعه بيش از دو برابر خواهد شد.

هاي اول به كاهش خود ادامه داده و در اوايل قـرن پـانزدهم   نرخ رشد ساالنه جمعيت نيز با نوسانات كمي در دهه -8
خواهد بود. نرخ رشـد جمعيـت در    درصد 45/0ائين و طبق سناريوي پ درصد 8/0ميالدي طبق سناريوي متوسط 

دهه پاياني دوره مورد مطالعه نيز كمتر از يك درصد و طبق سناريو پائين منفي خواهـد بـود، يعنـي هـر سـال در      
 از تعداد جمعيت كشور كم خواهد شد. درصد 37/0حدود 

در هـزار خواهـد    3/9در هزار بـه   5/6 بر خالف نرخ مرگ و مير عمومي (خام) كه در اين دوره افزايش يافته (و از -9
در هـزار تولـد    6/9در هـزار بـه    1/35رسيد) نرخ مرگ و مير اطفال مرتباً و بطور چشـمگيري كـاهش يافتـه و از    

 خواهدرسيد.

 71بر اثر كاهش نرخ مرگ و مير اطفال اميد زندگي در بدو تولد زنان و مـردان ايـران افـزايش يافتـه و از حـدود        -10
 خواهد رسيد. سال 78سال به 

سـال   47تـا   41سـال بـه    1/24در نتيجه تغييرات باال، ميانه سني جمعيت كشور نيز مرتباً افزايش پيدا كرده از   -11
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سال سن خواهد داشت. ايـن افـزايش سـن و     35خواهد رسيد. در اوايل قرن پانزده هجري نصف جمعيت بيش از 

ها و احساسات همراه خواهـد بـود و احتمـاالً بـه     گرشخاكستري شدن چهره جمعيت كشور طبعاً با تغييراتي در ن
 هاي عمومي از قبيل انتخابات منجر خواهد شد.گيريتعادل و احتياط بيشتري در تصميم

روند كاهش خـود را ادامـه داده و در اوايـل قـرن پـانزدهم بـه        ،نرخ باروري نيز در اين دوره با نوسانات مختصري  -12
 طبق سناريو متوسط) خواهد رسيد. 85/1و پائين و طبق سناري 35/1حداقل نظري خود (

ساختار سني جمعيت به تـدريج تغييـر كـرده و هـرم جمعيـت از       ،الذكرفوقبر اثر تغييرات باروري و مرگ و مير   -13
اي پيـدا خواهـد كـرد. پيامـد عمـده تغييـر سـاختار سـني         حالت مخروطي در آمده و بيش از پيش شكل استوانه

سـاله بـه بـاال از     65ساله و افزايش سهم نسبي جمعيت  0-14 اهش سهم نسبي كودكانتوان در كجمعيت را مي
درصد كل جمعيـت را   26كل جمعيت مالحظه كرد. به اين ترتيب، كودكان كه در آغاز دوره مورد بررسي بيش از 

جمعيـت را   درصد (سناريوي متوسط) 21(سناريوي پائين) و  17دادند در آغاز قرن پانزده هجري بين تشكيل مي
 1/17(سـناريوي پـائين) و    1/12ها از جمعيت در پايان دوره مـورد بررسـي بـين    در بر خواهند گرفت و سهم آن

ساله به باال كه در آغاز دوره مورد بررسي فقط  65درصد (سناريوي متوسط) خواهد بود. برعكس، جمعيت سالمند 
درصـد (سـناريوي پـائين)     8/22اريوي متوسـط) تـا   (سـن  7/19داد در پايان دوره درصد جمعيت را تشكيل مي 5

ساله بالقوه فعال كه در آغاز دوره مورد مطالعه حدود دو  15-64جمعيت را تشكيل خواهد داد. در مقابل، جمعيت 
هاي بعد در حدود هفتاد درصد جمعيت را در بر خواهد گرفـت و فقـط در   داد در دههسوم جمعيت را تشكيل مي

 ورد بررسي سهم آن اندكي از آغاز دوره كمتر خواهد بود.پنج سال آخر دوره م

هـاي مـورد نيـاز بـراي تـامين نيازهـاي اوليـه و        كاهش سهم كودكان از كل جمعيت به معني آن است كه هزينه -14
گذاري كمتري بهداشت و آموزش اين گروه كاهش پيدا خواهد كرد. در مقابل، چون جمعيت بزرگ سال به سرمايه

و آموزش نياز داشته و بالقوه قادر به مشاركت در بازار كار و توليد است نه تنها هزينه كمتري را  در زمينه بهداشت
 به اقتصاد ملي تحميل خواهد كرد بلكه بر اثر كار و فعاليت خود به افزايش ثروت ملي نيز كمك خواهد نمود.

كه بدنبال كاهش بـاروري و ثبـات    اين پديده يعني كاهش سهم كودكان و افزايش سهم افراد بزرگسال از جمعيت -15
شناسان و اقتصاددانان قرار گرفتـه  هاي اخير بسيار مورد توجه جمعيتآيد در سالنسبي نرخ مرگ و مير پديد مي

است. بـديهي اسـت الزمـه    توصيف شده »شناختيروزنه فرصت جمعيت«يا  »شناختيروزنه جمعيت«و زير عنوان 
هاي مورد نياز بازار كـار  گذاري در آموزش و تعليم مهارتست كه با سرمايها ناستفاده كامل از اين روزنه فرصت آ

حد مطلوب استفاده كننـد.  در جمعيت كودكان و نوجوانان طوري تربيت شوند كه بتوانند از انرژي و استعداد خود 
كافي بر طرف شود تا ايـن  عالوه بر اين بايد موانع فرهنگي و اجتماعي مشاركت زنان در بازار كار و توليد به اندازه 

هاي سنتي خود بعنوان مادر و مدير خانواده از اسـتعداد و انـرژي خـود در    نيمه از جمعيت نيز در عين ايفاي نقش
 جهت توليد ثروت نيز استفاده نمايند.
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شناختي ايران آن است كه بعلـت جـواني جمعيـت سـهم     يك عامل عمده در باز نگهداشتن روزنه فرصت جمعيت  -16

سالمند از كل جمعيت در آغاز دوره مورد بررسي در حد پائيني قرار داشته و حتي در دهه اول قرن پـانزدهم  افراد 
به بعد سهم اين گروه سني از جمعيت كشور با سرعت بيشتري افزايش  1414اما از  ؛درصد خواهدبود 4/7هجري 

ساله به بـاال تشـكيل خواهـد داد و     65جمعيت را افراد  درصد 8/22 و 17يافته و در پايان دوره مورد بررسي بين 
 ميليون نفر خواهدرسيد. 19ها به تعداد آن

ساله به بـاال بـه حقـوق بازنشسـتگي يـا تـامين اجتمـاعي و خـدمات          65بعلت نياز رو به تزايد اعضاء گروه سني   -17
تامين اجتماعي و درمان كشور را  بهداشتي و درماني افزايش تعداد و سهم نسبي اين گروه سني بيش از همه نظام

با چالشهاي فراواني روبرو خواهد كرد. از يك طرف، با توجه به افزايش چشمگير اميد بقـا درصـد بسـيار بـااليي از     
سال به باال) زنـده خواهنـد مانـد و     80شوند تا سنين كهولت (سالگي باز نشسته مي 60-65افرادي كه در سنين 

قوق بازنشستگي آنان را بپردازد. از طرف ديگر، با افزايش سن و اميد بقا درصد بـااليي  نظام تامين اجتماعي بايد ح
هاي ناشي از كهولت قرار خواهند گرفت. بـر خـالف مشـكالت    ها و معلوليتاز اين جمعيت در معرض انواع بيماري

يشـگيري اسـت نـه از    بهداشتي دوران كودكي احتياجات درماني دوران سالخوردگي و كهولت نه به آساني قابـل پ 
سـاله   75هاي ساده و سرپايي قابل درمان به اين دليل افزايش سالخوردگان بخصوص افراد بسيار پير (طريق روش

هـا و تكنولـوژي جديـد معالجـه     هاي درمان همراه خواهـد بـود. كشـف روش   به باال) با افزايش چند برابري هزينه
هاي سنگين است و هم با باال بردن اميد بقـاي  د مستلزم هزينهها و حفظ حيات هم خوبيماريهاي مزمن، معلوليت

كند. فشار ايـن مسـاله   ها را از منابع بازنشستگي و بيمه بهداشت و درمان بيشتر ميافراد سالمند مدت استفاده آن
اي از اقتصـاددانان و  اي بـوده كـه عـده   در بعضي از كشـورهاي پيشـرفته دچـار سـالخوردگي جمعيـت بـه انـدازه       

 بندي فرصت استفاده از وسايل و امكانات درمان سالمندان انداخته است.استگذاران را به فكر سهميهسي

پـذير اسـت،   شناسي امكـان هاي استاندارد جمعيتها از طريق روشبيني آنعالوه بر ابعاد كمي جمعيت كه پيش  -18
هـاي كمـي و بـا اسـتفاده از     روش ها صرفاً از طريـق بيني آنجمعيت داراي ابعاد كيفي مهمي نيز هست كه پيش

بيني يا تخمين ايـن ابعـاد الزم اسـت از روش    پذير است. براي پيشاطالعات مربوط به باروري و مرگ و مير امكان
 غير كمي استفاده شود.

هـا و منـاطق   هاي آينده با توجه به اين نكته كه سهم نسبي اسـتان در مورد توزيع فضايي جمعيت كشور در دهه  -19
هـاي آينـده   توان با اطمينان گفت در دههز جمعيت كشور در چند دهه گذشته تغيير چنداني نكرده، ميمختلف ا

 اي پيش نخواهد آمد.هم از اين حيث تغيير عمده

بينـي رخ ندهـد بـا    اي غيرقابل پيشدر رابطه با سواد، سطح تحصيالت و سرمايه انساني نيز در صورتي كه فاجعه  -20
هـاي كيفـي و كمـي سـرمايه انسـاني رونـد صـعودي خـود را در         روند بهبودي شاخص توان گفت كهاطمينان مي

جويي ناشي از التعليم و صرفههاي آينده هم ادامه خواهند داد. در اين دوره بر اثر كاهش جمعيت كودكان الزمدهه



   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايشناسنامه طرح

 13/11/1393        تاريخ:

 پيوست:

 R.R.RE02.058كد مستند: 

 8از 8 شماره صفحه:
قليـل شـكاف   آن، جامعه ايران در موقعيتي قرار خواهد داشت كه در اصالح كيفـي آمـوزش و پـرورش همگـاني، ت    

هاي ها و مناطق شهري و روستايي از لحاظ دسترسي به آموزش متوسطه و عالي و اصالح برنامهموجود بين استان
 آموزش متوسطه و عالي از جهت پاسخگويي بيشتر به نيازهاي عملي جامعه سرمايه گذاري كند.

نيروي كـار آينـده اثـر گذاشـته و در      گذاري در آموزش متوسطه و عالي به نوبه خود روي كيفيتافزايش سرمايه  -21
 وري و رشد اقتصادي مورد نظر سند چشم انداز كمك خواهد كرد.صورت مديريت صحيح منابع به افزايش بهره

 


