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بر  تیجمع یجنس یتحولات ساختار سن ریسنجش تأث

 رانیدر ا یانسان يرویعرضه ن

 1نادر مطیع حق شناس

 چکیده
ع برداري کامل از منابنابراین بهرهیکی از عوامل تعیین کننده توسعه هر کشور، منابع انسانی آن است. ب

ر . شناخت نیروي کار دهاي راهبردي توسعه در نظر گرفته شوداز هدف ینوان یکع انسانی هر کشور باید به
اي براي تعیین روند جاري و تغییرات حاصله در بازار کار و وضعیت اشتغال است. مقاطع مختلف زمانی، پایه

عرضه نیروي انسانی و  رب جمعیتسنی و جنسی تحولات ساختار  تأثیر سنجش این پژوهش، یهدف اصل
هاي مورد منابع و مآخذ داده باشد.می 1390تا  1345هاي فاصله سال وضع فعالیت اقتصادي در ایران در

هاي عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در فاصله استفاده در بررسی، نتایج تفصیلی سرشماري
 است.  2020تا  1990المللی کار در فاصله سال هاي ، و برآوردهاي دفتر بین1345 -1390هايسال

 غیرمستقیم استانداردسازي نرخ فعالیت براي سنجش و دستیابی به مدل ساختاري (مدل معیار) از تکنیک
اي نیز با جهان و کشورهاي اقتصادي بر اساس ساختار سنی و جنسی جمعیت کشور بهره گرفته و مقایسه

 ایران بر مبناي ساختارمبنا صورت پذیرفته است. تغییرات درصد جمعیت فعال از نظر اقتصادي 
این شاخص در سال هاي  ،نشان می دهد 1345 -85 يها الس در 1390(استاندارد شده) سال جنسی
تغییرات نسبتأ محسوسی را در بین دو جنس نشان می دهد. در بین مردان درصد جمعیت  1375تا  1345

درصد به  8/70نیز از  1355درصد و در سال  8/65درصد به  0/77از 1345فعال از نظر اقتصادي در سال 
کاهش  1385افزایش معناداري داشته و در سال  1375درصد کاهش یافته و در مقابل در سال   6/64

تغییر  1365بطئی را نشان می دهد. در بین زنان نیز از ادامه همان روند قبلی تبعیت کرده و تنها در سال 
چشمگیري در بین دو جنس مشاهده نمی شود. نتایج نشان می دهد که الگوي سنی فعالیت اقتصادي 

رهاي ژاپن، استرالیا و ترکیه می باشد. یکنواخت بودن توزیع سنی جمعیت مردان ایران نزدیک به کشو
سالگی از مهمترین ویزگی هاي این الگو است. از دیگر خصوصیات ساختار  40تا  30ي میانی هاهدرگرو

 ي سنی فعال در این کشورها است.هاهسنی جمعیت کشورهاي مبنا، وجود بالانس نسبی در توزیع سهم گرو
جمعیت، ساختار سنی جنسی، عرضه نیروي انسانی، استانداردسازي نرخ فعالیت  واژگان کلیدي:

 ي.اقتصاد

                                                 
عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و دانشجوي دکتري  1

  اجتماعی دانشگاه تهرانتخصصی جمعیت شناسی دانشکده علوم 
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 مقدمه
ست. ب سانی آن ا شور، منابع ان سعه هر ک کامل  بردارينابراین بهرهیکی از عوامل تعیین کننده تو

 هاي راهبردي توســعه در نظر گرفته شــوداز هدف ینوان یکعاز منابع انســانی هر کشــور باید به
اي براي تعیین روند ). شناخت نیروي کار در مقاطع مختلف زمانی، پایه20: 1385کاظمی پور، (

صله در بازار کار و وضعیت  شتغالجاري و تغییرات حا ساختار نیروي  ا ست. اطلاعات مربوط به  ا
سو پایه ست ارزیابیاي براي کار، از یک  سیا سوي و تحلیل  شور و از  صاد کلان یک ک هاي اقت

سنجش دیگر، پایه ضهاي براي  ستفاده از نیروي کار و میزان بهینه کردن منابع  عر نیروي کار، ا
 هاي توسعه منابع انسانی است.ریزي و تنظیم سیاستانسانی در مراحل مختلف تولید، برنامه

صادي بر  سانات اقت صان را به ايرویدادهاگر چه تأثیر نو ص خود جلب نموده حیاتی، توجه متخ
توان گفت آثار متغیرهاي جمعیتی و نوسانات کوتاه مدت آنها در مقایسه با عوامل است، ولی می

ــیاســی، اقتصــادي، اجتماعی تا حدودي تحت الشــعاع قرارگرفته اســت و یک گزینه  اثرگذار س
و جنســی، اندازة جمعیت، و هاي جمعیتی (ســاختار ســنی محتمل این بوده اســت که شــاخص

و آرام نســبت به متغیرهاي اقتصــادي (مانند نرخ اشــتغال و  بطئیتوزیع جغرافیائی) با آهنگ 
سیاري از بیکاري) تغییر می سنی، توجه ب ساختار  سنی یا انتقال  ساختار  کنند. نتایج تحولات 

، ايجامعه هردر خود معطوف داشته است. کارشناسان جمعیتی و اقتصادي را در حال حاضر به
بســتگی دارد. در میان  به اندازه و ترکیب جمعیت آن کشــور فعال از نظر اقتصــادي تعداد افراد

شد  شد  بارا نیروي کار عوامل متعددي که ر   و مربوط به زاد عوامل، سازدمرتبط می جمعیتر
ند یادي دار ـــاختارهب، یک هر گرچه، ولد و مرگ اهمیت ز نه بر س گا تأ طور جدا ثیر جمعیت 

ند. نرخ زاد ومی لد فقط در گذار به و تازه  عداد افراد  ـــتت مده مؤثر اس یا آ حالی ،دن که نرخ در
  .)139: 1383(فرجادي،  گیردمی بر طور نابرابر) درههاي سنی را (بومیر تمام گروهمرگ

جریان عرضـــه نیروي انســـانی متخصـــص تحت تأثیر عوامل جمعیتی قرار دارد. افزایش حجم 
ــنی جمعیت  ــاخت س کند، بازارکار را تحت تأثیر خود قرار می ایجادجمعیت با تغییري که در س

سنی جمعیت و می شناخت ترکیب  دهد. یکی از عوامل مؤثر در بررسی تغییرات جمعیت فعال، 
س سبت افراد فعال در  ست. تودارو (ن شمار افرادي که در 1364نین مختلف ا ست که  ) معتقد ا
ساً به اندازه و ترکیب سنی جمعیت یک کشور کمتر توسعه سا یافته در جستجوي کار هستند، ا

ومیر بالاست، درصد بیشتري از کل آن کشور بستگی دارد. در اقتصادي که نرخ زاد و ولد و مرگ
گیرند تا اقتصادي که در آن نرخ زاد و ولد و سال) قرار می 14-0جمعیت درگروه سنی وابسته (

دهد ، حجم نیروي کار را گسترش میومیرمرگومیر پائین است. بنابراین کاهش سریع نرخ مرگ
و این در حالی اســت که تداوم ســطح بالاي زاد و ولد موجب خواهد شــد که نســبت وابســتگی 
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سریعاً ضه نیروي کار در آینده  شود و عر شتر  ضمن کاهش باروري در حجم  بی افزایش یابد. در 
سنی با تأخیر، تأثیر می ساختار  صله نیروي کار و  شد. باید به فا سریع با گذارد، حتی اگر کاهش 
 توجه داشت.  بازار کارزمانی شروع کاهش باروري و زمان ورود به 

، ت بارورينرخ فعالیت اقتصــادي جمعیت، تحت تأثیر عواملی چون رشــد کلی جمعیت، تغییرا
ومیر و تحولات ساختار سنی و شرایط اقتصادي و اجتماعی قرار دارد. ساختار سنی جمعیت مرگ

آید. عرضــه نیروي انســانی تابعی از شــمار میعنوان یکی از عوامل مؤثر در رشــد اقتصــادي بهبه
سنی و جنسی جمعیت می ساختار  شد. میزان رشد جمعیت و نیز   تحولات، هاي اخیرسال دربا

سلامی  نرخ اثر تجربه شده و بردر ایران  جمعیتی چشمگیر باروري بالاي دهۀ اول بعد از انقلاب ا
مثابه یکی از مشــکل اشــتغال و بیکاري به، 1370يهدهاز اواســط  افزایش عرضــۀ نیروي کار و

سائل  صاديمهمترین م شور و اقت ست اجتماعی ک شده ا سریع  مطرح  ولی متعاقب آن کاهش 
ـــی در نیروي کار ایجاد خواهد نمود. لذا این مطالعه به لحاظ  ـــاس باروري، در آینده تحولات اس

 روشی، از حیث علمی و نیز از لحاظ کاربردي حائز اهمیت است. 

 هدف

عرضه نیروي انسانی و وضع  تحولات ساختار جمعیتی بر تأثیر سنجش این پژوهش، یهدف اصل
 باشد. می 1390تا  1345هاي اقتصادي در ایران در فاصله سالفعالیت 

 داده و روش 

هاي عمومی نفوس و سرشماري تفصیلیهاي مورد استفاده در بررسی، نتایج منابع و مآخذ داده
صله  سکن مرکز آمار ایران در فا المللی کار در ، و برآوردهاي دفتر بین1345 -1390هايسالم

شـــناختی با رویکرد هاي جمعیت. تجزیه و تحلیلاســـت 2020تا  1990فاصـــله ســـال هاي 
ـــور دارد. براي  ـــه نیروي کار در کش ـــادي، نیاز به متدولوژي قوي براي آینده نگري عرض اقتص

ساختاري ( ستیابی به مدل  سازي نرخ  مدلسنجش و د ستاندارد ستقیم ا معیار) از تکنیک غیرم
نیز با   ايمعیت کشور بهره گرفته و مقایسهفعالیت اقتصادي بر اساس ساختار سنی و جنسی ج

صورت پذیرفته  شورهاي مبنا  ستجهان و ک سطح (دو نوع اثر ا سه  سه در  . به این منظور، مقای
 ساخت سنی و جنسی بر نرخ فعالیت و مقایسه با کشورهاي مبنا) انجام شده است: 

سی مورد مطالعه قرار گر -الف سنی و جن ساخت  ست. در این در روش اول دو نوع اثر  فته ا
هاي قبل در سرشماري نسبت به سال 1390روش، الگوي سنی و جنسی جمعیت ایران در سال 

ترسیم و سپس الگوي نرخ فعالیت اقتصادي کشور با این الگوي  1345 –1385هاي عمومی سال
 ).1390تا  1345معیار مورد مقایسه قرار گرفته است ( اثر تغییرات زمانی از 
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هاي عمده ســنی و جمعیت فعال در م براي تحلیل ســاختار تغییر در گروهدر روش دو -ب
منتخب واقع در منطقه آسیا و اقیانوسیه ،  کشورهايکشور و مشخص کردن جایگاه ایران در بین 

ــنی جمعیت  ــادي آنها ایران الگوي فعال س ــطح فعالیت اقتص ــورهاي مبنا (که س با جهان و کش
 مقایسه شده است.  2011دارند) در سال  قرارعه متفاوت بوده و در سطوح مختلف توس

 مبانی نظري 

هاي سنی و جنسی و عرضه نیروي کار فعال از هر جمعیتی، به حجم آن جمعیت بر حسب گروه
خودي خود، است. نرخ مشارکت نیروي کار، به وابسته هاگروهنرخ مشارکت اقتصادي هر یک از 

ومیر و الگوهاي مهاجرت معینی قرار دارد که حجم جمعیت هاي باروري، مرگتحت تأثیر میزان
نمایند. نکته مهم درباره تأثیر رشــد جمعیت بر عرضــه نیروي و نرخ رشــد جمعیت را تعیین می

ســو و نرخ مشــارکت نیروي ومیر از یکگکار، به روابط رفتاري بین تغییرات باروري و میزان مر
ـــوي دیگر باز می ـــتغال با گردد. بدین لحاظ جنبهکار از س ـــانی و اش هاي مرتبط با نیروي انس

کند. رشد زیاد جمعیت موجب تسریع رشد عرضه نیروي هاي جمعیت همبستگی پیدا میویژگی
سی ج22: 1385شود (کاظمی پور، کار در آینده می سنی و جن ضه ). ترکیب  معیت نیز بر عر

نیروي کار مؤثر است. کم یا زیاد بودن سهم زنان در بازار کار کشور نیز در عرضه نیروي انسانی، 
 ). 1388نقش مهمی دارد ( فرجادي، 

دهد که طول زمان این رشـــد جمعیت، عرضـــه نیروي کار را با تأخیر زمانی تحت تأثیر قرار می
عنوان نمونه رشد جمعیت سریعی که از است. به ستهوابتأخیر، به موجبات اساسی رشد جمعیت 

ـــی میافزایش خالص مهاجرت به داخل یا کاهش میزان مرگ ـــود، داراي اثراتی بر ومیر ناش ش
شی می شد جمعیت از میزان باروري نا سبت به حالتی که ر ست که این آثار ن ود، شنیروي کار ا

ن شدت این توزیع در سنیباشد که به یسنکاملاً متفاوت است. اگر رشد جمعیت ناشی از توزیع 
باروري افراد متمرکز است، آثار این رشد، هر ساله در گروه سنی صفر ساله توزیع سنی جمعیت 

که طول خواهد انجامید تا اینســال به 15تا  10شــود. بنابراین دســت کم مربوط منعکس می
سال  25تا  20حتمالاً بین سال خاص، در نیروي کار احساس شود و ااثرات رشد جمعیت در یک

زمان لازم است تا خالص افزایش جمعیت مزبور داراي تأثیر چشمگیري بر بازار نیروي کار باشد. 
صله و هم در زمانی که  شد، هم بلافا شی از افزایش باروري با شد جمعیت معینی نا سرعت ر اگر 

تن بار عیت و بالا رفتر اریب توزیع سنی جمگیرد، شتاب بیشخود میجمعیت یک شکل ثابت به
ــد.  ــی از  برعکستکفل جمعیت را موجب خواهد ش ــد جمعیت چنانچه ناش ــرعت رش همین س

سنی جمعیت بهکاهش میزان مرگ شد، تا حدودي همین تأثیر را برتوزیع   گذارد وجا میومیر با
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ــت (پولاردبار تکفل جمعیت را نیز افزایش می به  9196، 1دهد، اما به میزان افزایش باروري نیس
 ).1371نقل از کوششی ، 

سنی جمعیت که تحت  ساختار  صه تحول در  شخ سون، م صاد جمعیتی می ساس رویکرد اقت بر ا
 ها براي رشد تولیدمنجر به بروز فرصت متفاوتیهاي عنوان پنجره جمعیت مطرح شده، به شکل

صد جمعیت سرانه می سبت به کل جمعیت موجب افزایش ت درشود. افزایش در د ولیسن کار ن
ـــود، بهناخالص داخلی می ـــن کار) ش عبارت دیگر افزایش تعداد تولید کنندگان(جمعیت در س

ــالمندان) به ــرف کنندگان ( جمعیت کودکان و نوجوانان و س ــبت به تعداد مص طور طبیعی نس
ــرانه را به ــونافزایش تولید س ــفق و میرزائی،  2005، 2دنبال دارد (میس ). 1389، به نقل از مش

ــنین مختلف و بین مردان و زنان متفاوت البته نتا ــان داده که نرخ فعالیت در س یج مطالعات نش
اي به جامعه دیگر دستخوش هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی از جامعهبوده و بسته به ویژگی

 ، نقش مهمی در تعیین حجم و رشـــد نیروي کار بهفرهنگیشـــود. عوامل جمعیتی و تغییر می
سبت  ست تأثیر قابل ملاحظهکار به جمعیت بازي می روينیطور مطلق و ن اي بر کنند و ممکن ا

 ). 1375هاي کیفی عرضه نیروي کار داشته باشند ( بامداد، کاري و ویژگیهاي بیکاري، کمنرخ

 شواهد تجربی 

شیم، متوجه میاگر نگاهی اجمالی به زمینه شته با م شویهاي تاریخی تحولات جمعیت ایران دا
ش سالکه آهنگ  شور که در  شد جمعیت ک سلامی (دید ر ست پس از انقلاب ا ) 1357هاي نخ

سال شده بود، در  شد جمعیت ایران از شروع  ست. روند ر هاي اخیر تا حد زیادي کاهش یافته ا
شان می شته تا به حال ن سالانۀ جمعیت در دهۀ  گذ شد  سط میزان ر  1335 -45دهد که متو

با  1345 -55هاي یکن در دهۀ پس از آن در فاصــلۀ ســالدرصــد در ســال بوده، ل 1/3برابر با 
از  1355 -65درصد در سال رسیده است. جمعیت کشور در دهۀ   71/2کاهش روبرو بوده و به 

ــد بالائی برخوردار بوده و به  ــت. در دهه دوم انقلاب،  9/3رش ــال افزایش یافته اس ــد درس درص
ترل جمعیت حاصل گردید. براساس نتایج هاي چشمگیري از نظرکاهش نرخ موالید و کنموفقیت

 9/35میلیون نفر بوده، که  5/70مرکز آمار ایران، جمعیت ایران برابر  1385ســرشــماري ســال 
دهند که در مقایســه با جمعیت میلیون نفر را زنان تشــکیل می 6/34میلیون نفر آن را مردان و 

میلیون نفر   4/10درصد یا  8/14مبین خالص افزایشی در حدود  1375میلیون نفري سال  60
 1375-1385هاي در این فاصله زمانی است. درصد رشد سالانه جمعیت کشور در فاصله  سال

                                                 
1 Pollard 
2 Mason 
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درصد بوده  -4/0و  74/2، 61/1ترتیب برابر تفکیک نقاط شهري و روستایی بهدر کل کشور و به
شدهاي متناظر  سه آن با ر صد در دهه  3/2و  5/5، 9/3که مقای  2/3، 96/1و  1355 –1365در

هاي رشدجمعیت حاکی از تحولی اساسی و افت اساسی میزان 1365 – 75درصد در دهه  3/0و 
 ناشی از کاهش باروري و جمع شدن قاعده هرم سنی بوده است. 

سال  شور در  شماري ک سر شور برابر با 1390همچنین بر پایه نتایج آخرین   75/ 1،جمعیت ک
شکیل می 2/37میلیون نفر آن را مردان و  9/37میلیون نفر بوده، که  دهند میلیون نفر را زنان ت

شی به  سالانه جمعیت نیز با ادامه همان روند کاه شد  سط ر ست. به  3/1و متو سیده ا صد ر در
ساختار سنی جمعیت را بایستی در  ساختار جمعیتی، نقطه عطف تاریخی تغییر  لحاظ تغییرات 

بر پایه نتایج تفصیلی سرشماري عمومی مرکز آمار  جستجو کرد. 1375سرشماري عمومی سال 
 40ســاختار جمعیت رو به جوانی بوده و بیش از  1365ایران در ســال هاي مختلف، تا ســال 

صد از کل جمعیت را جمعیت زیر  سال  15در شکیل می دادند، اما در  صد  1375سال ت این در
سال  5/39به  صد و متعاقب آن در  صد و در 1/25به  1385در صد  3/23به  1390سال  در در

صت طلائی جمعیت) سئله جوانی جمعیت (فر شته تا کنون م ست. درنیم قرن گذ سیده ا در  ر
شت  سالی محوریت خواهد دا سنین میان سبی بر شته ودر نیم قرن آتی تمرکز ن ایران محوریت دا

 ).  1382(میرزائی و همکاران، 
ــلانتقال باروري در ایران، به ــتمر، در فاص ــه دهه (از ابتداي دههطور غیر مس تا  1350ۀ زمانی س

) صـــورت گرفت. برآوردهاي انجام شـــده از روند تحولات باروري حاکی از این 1370اواخر دهه 
فرزند در سال  3/6به  1345فرزند براي هر زن در سال  7/7است که میزان باروري کل از حدود 

ـــت ( آقاجانیان و مهریار،  1355 اي ز این کاهش اولیه، موقتاً وقفه). بعد ا1999کاهش یافته اس
ــلامی، درگذار جمعیتی ایران پدید می ــرایط خاص متأثر از رویداد انقلاب اس آید و تحت تأثیر ش

ـــ  58هاي باروري در بین سال روند  1363اندکی افزایش یافته و سپس تا حوالی سال  1356ـ
ـــبتاً ثابتی را ادامه می ـــال نس تدریج روند کاهش باروري آغاز به بعد مجدداً به 1363دهد. از س

ـــود و از می ـــال، به   9/6ش ـــال  5/5فرزند براي هر زن در این س که زمان  1367فرزند در س
رســد و از این زمان به بعد، به ســرعت روند هاي تنظیم خانواده اســت میاندازي مجدد برنامهراه

رســد (عباســی می 1379 فرزند در ســال 17/2انتقالی خود را طی کرده و میزان باروري کل به 
) و در حال حاضــر که به ســطح زیر حد جانشــینی رســیده، از ادامه 2005شــوازي و مکدونالد، 

 ) . 2009کند (عباسی شوازي و همکاران، همان روند قبلی تبعیت می
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 ها یافته

ــماره ( ــادي 1جدول ش ــد جمعیت فعال از نظر اقتص ــاختاررا ایران ) تغییرات درص  بر مبناي س
ستاندارد شده) سال  (جنسی نشان می دهد. همانطوري که از  1345 -85 يها الس در 1390ا

سال هاي  شاخص در  سبتأ محسوسی را در بین  1375تا  1345جدول برمی آید این  تغییرات ن
 1345دو جنس نشــان می دهد. در بین مردان درصــد جمعیت فعال از نظر اقتصــادي در ســال 

درصد کاهش یافته و  6/64درصد به  8/70نیز از  1355سال  درصد و در 8/65درصد به  0/77از
سال   سال  1375در مقابل در  شته و در  شان می  1385افزایش معناداري دا کاهش بطئی را ن

ها در ســـال  یت کرده و تن ند قبلی تبع مان رو مه ه نان نیز از ادا هد. در بین ز تغییر  1365د
 چشمگیري دربین دو جنس مشاهده نمی شود.

سال  جنسی ایران بر مبناي ساختار درصد جمعیت فعال از نظر اقتصاديتغییرات  ):1(جدول 
 1345 -85 سال هاي  در( استاندارد شده)  1390

شماري سر صیلی  ساس نتایج تف سبات نگارنده بر ا سکن منبع : محا  1345- 1390هاي عمومی نفوس و م
 مرکز آمار ایران

شماره ( ساختار بر ایران ) تغییرات درصد جمعیت فعال از نظر اقتصادي2درجدول   سنی مبناي 
نشــان داده شــده اســت. نتایج حاکی از تغییرات  1345 -85 يها الفاصــله ســ در 1390ســال 

ي ســنی هاهي ســنی و در بین دو جنس اســت. براي مردان درگروهاهمحســوس در برخی از گرو
سنی  25 -34 ساختار  ستمر میزان باروري کل و به دنبال آن تغییرات  ساله به دلیل کاهش م

سال  سال ها از  سبی جمعیت فعال در این  سهم ن افزایش معناداري را  1385تا  1345جمعیت، 
  نشان می دهد. در بین زنان نیز از ادامه همین روند حکایت می کند.

شاخص عرضه نیروي 
 / جنسانسانی

  سال
1345 1355 1365 1375 1385 1390 

درصد 
جمعیت 

 فعال

 6/64 6/65 8/60 4/68 8/70 0/77 مرد
 4/11 4/12 1/9 0/8 9/12 5/12 زن
 1/38 4/39 3/35 9/38 6/42 9/45 کل

 
اثر ساخت 

 )(% جنسی

 6/64 1/64 2/66 2/68 6/64 8/65 مرد
 4/11 9/11 7/9 7/7 3/11 1/10 زن
 1/38 1/38 1/38 1/38 1/38 1/38 کل
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سال ی نس ایران بر مبناي ساختاردرصد جمعیت فعال از نظر اقتصادي  تغییرات  ):2(جدول
 1345 -85 ي ها الس در(استاندارد شده )  1390

روه
گ

ي 
ها نی

س
 

 زن مرد

1345 1355 1365 1375 1385 1390 1345 1355 1365 1375 1385 1390 

14-10 
 5/0 8/1 5/2 7/4 3/7 3/10 3/0 7/0 6/0 3/1 1/2 9/3 ساله

19-15 
 ساله

6/8 0/7 8/6 0/5 5/5 8/3 2/13 6/12 6/11 9/8 3/7 4/4 

24-20 
 ساله

5/14 3/14 7/14 4/13 8/6 1/13 6/15 6/18 2/19 6/17 7/17 4/15 

29-25 
 3/23 7/22 4/19 2/18 2/17 3/14 2/18 2/19 0/17 6/16 4/16 9/15 ساله

34-30 
 8/17 5/16 2/14 6/14 0/12 9/10 9/15 3/16 5/14 7/13 5/13 0/13 ساله

39-35 
 7/12 4/11 3/11 7/9 5/8 7/8 8/12 3/13 8/11 2/17 0/11 6/10 ساله

44-40 
 8/9 7/8 9/9 1/7 0/7 8/7 1/11 3/11 2/10 7/9 6/9 2/9 ساله

49-45 
 ساله

4/7 7/7 7/7 1/8 8/8 5/8 3/6 4/5 7/4 3/6 9/5 1/6 

54-50 
 ساله

1/6 4/6 4/6 6/6 7/6 3/6 9/4 2/4 6/3 0/4 6/3 5/3 

59-55 
 8/1 8/1 3/2 4/2 7/2 1/3 9/3 5/4 7/4 5/4 5/4 3/4 ساله

64-60 
 ساله

5/2 7/2 7/2 8/2 5/2 1/2 9/1 6/1 6/1 4/1 0/1 3/1 

ساله و  65
 تربالا

8/3 7/4 6/4 0/5 1/4 9/3 5/2 3/2 2/2 8/1 2/1 1/3 

شماري سر صیلی  ساس نتایج تف سبات نگارنده بر ا سکن منبع : محا  1345- 1390هاي عمومی نفوس و م
 مرکز آمار ایران

عرضه نیروي شاخص 
 انسانی

  سال
1345 1355 1365 1375 1385 1390 

 1/38 4/39 3/35 9/38 6/42 9/45 درصد جمعیت فعال
 1/38 7/32 9/34 3/36 2/39 1/40 اثر کل ( %)
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ـــاختار تغییر درگرو در روش دوم ـــنی و جمعیت فعال هاهبراي تحلیل س ي عمده س
ــیا و  درکشــور و مشــخص کردن جایگاه ایران در بین کشــورهاي منتخب منطقه آس

سال ایران اقیانوسیه، الگوي فعال سنی جمعیت  مقایسه  2011با کشورهاي مبنا در 
شــده اســت. براي این کار، الگوي ســنی فعالیت جمعیت کشــورها به تفکیک جنس 

در بین مردان حالت متعارف داشت ولی  این الگو، می دهدنشان شده است و ترسیم 
ــبی در ــادي زنان، به دلیل وجود  در بین زنان، علیرغم بهبود نس ــع فعالیت اقتص وض

تماعی درکشورهاي مورد بررسی، الگو تفاوت هاي ساختاري و تحولات اقتصادي و اج
لذا تحلیل مقایســه اي، براي مردان ارائه شــده اســت. همانطوري که از  متعارف نبود،

ـــادي جمعیت مردان ایران نز ـــنی فعالیت اقتص دیک به جدول برمی آید الگوي س
شورهاي ژاپن سنی درگروک شد. یکنواخت بودن توزیع  سترالیا و ترکیه می با ي هاه، ا

ستسالگی از مهمترین وی 40تا  30میانی  صیات ژگی هاي این الگو ا صو . از دیگر خ
سهم گرو سبی در توزیع  شورهاي مبنا، وجود بالانس ن سنی جمعیت ک  يهاهساختار 

 ).1سنی فعال در این کشورها است (شکل

 
ي آن با جهان و ): نمودار الگوي سنی فعالیت اقتصادي جمعیت مردان ایران و مقایسه1شکل(

 2011هاي مبنا در سال کشور

  

 استرالیا فیلیپین اندونزي ژاپن هند ترکیه ایران جهان

 ترکیه

 ایران

 جهان
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 2011سال  در با جهان و کشورهاي مبنا  ایرانالگوي سنی فعالیت مردان  مقایسه ):3( جدول
 ي سنیهاهگرو

 
 استرالیا فیلیپین اندونزي ژاپن هند ترکیه 1ایران جهان

 3/72 4/79 2/84 7/71 7/80 4/71 7/70 2/77 کل
 4/55 4/51 7/39 6/14 8/33 5/35 4/23 6/37 ساله 15 -19

 5/83 5/62 7/82 2/67 6/75 6/71 3/64 1/75 ساله 24-20

 7/90 7/93 4/95 1/94 9/95 2/92 7/85 6/92 ساله 29-25

 8/91 2/94 5/97 2/96 3/98 5/95 6/92 8/95 ساله 34-30

 6/91 9/95 2/98 7/96 8/98 4/95 1/92 4/96 ساله 39-35

 0/91 7/95 1/98 8/96 8/98 7/93 8/91 4/96 ساله 44-40

 7/89 8/94 5/97 0/97 7/97 1/85 9/85 0/95 ساله 49-45

 8/87 2/93 3/95 8/95 3/95 4/66 5/73 1/91 ساله 54-50

 9/79 3/89 5/88 8/92 4/90 8/50 9/60 8/82 ساله 59-55

 8/61 0/71 4/74 2/76 3/70 2/40 6/48 8/62 ساله64-60

 7/15 0/49 0/55 3/29 7/45 0/20 2/37 0/31 ساله و به بالا 65
 

ي عمده هاهگرو
 سنی

 استرالیا فیلیپین اندونزي ژاپن هند ترکیه 1ایران جهان

 9/18 3/35 5/29 2/13 1/30 7/26 3/23 6/26 ساله 0 - 14
 7/67 0/61 1/65 8/63 6/64 2/66 0/71 7/65 ساله 15 - 64
 4/13 7/3 4/5 0/23 3/5 1/7 7/5 7/7 ساله و به بالا 65

Sources: ILO, (2011) , Economically Active Population, Estimates and 
Projections 1990-2020, Statistics Division, 
1 Data for 2011 (Census 1390). 

 
  

http://laborsta.ilo.org/applv8/data/EAPEP/eapep_E.html
http://laborsta.ilo.org/applv8/data/EAPEP/eapep_E.html
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  ابعمن
هاي موالید و مرگ و میر کوششی در نگرش تاریخی به روند میزان"). 1374( امانی، مهدي -

، تهران: 14و  13، فصلنامه جمعیت، شماره "و شناخت مراحل انتقال جمعیتی در ایران
 سازمان ثبت احوال کشور. 

ی ساختار اشتغال زنان و تغییرات آن در چهل سال گذشته و بررس" ).1375بامداد، شیدا ( -
نامه دوره کارشناسی ارشد، ، پایان"اقتصادي -هاي اشتغال زنان با عوامل اجتماعیمیزان

 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.   
، ترجمه غلامعلی فرجادي، جلد "توسعه اقتصادي در جهان سوم"). 1364تودارو، مایکل ( -

 رك. ریزي، مرکز اسناد و مدااول، تهران: سازمان مدیریت و برنامه
هاي جمعیتی: یک شیوه بینیعدم حتمیت پیش"). 1379دبیر، یوپ و ماآرتن آلدرز ( -

 ، ترجمه عطیه فقیه، گزیده مطالب آماري، تهران: مرکز آمار ایران. "تصادفی
هاي ، مجموعه سخنرانی"تحولات جمعیتی استان تهران"). a 1388زنجانی، حبیب الله ( -

 تهران: دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران.شناسی ایران، ادواري انجمن جمعیت
، پروژه مشترك " 1405پیش بینی جمعیت ایران تا سال "). b1388زنجانی، حبیب الله ( -

مرکز آمار ایران و نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران، تهران: مرکز آمار 
 ایران.  

شواهدي از استمرار انتقال  مرحله انتقالی مرگ و میر و"). 1385شریفی، منصور ( -
 . 2، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، سال یکم، شماره "اپیدمیولوژیک  ایران در دهۀ اخیر

، تهران: "کشور بر وضعیت موجود اشتغال و بیکاري مروري"). 1383فرجادي، غلامعلی ( -
 ریزي، مرکز اسناد و مدارك. سازمان مدیریت و برنامه

: وضع گذشته و اشتغالگزارش بازار کار، نیروي انسانی و "). 1388فرجادي، غلامعلی ( -
  . هاي جمعیتی آسیا و اقیانوسیهمطالعات و پژوهش، تهران: مؤسسه "موجود

تحولات اخیر و آینده وضعیت اشتغال و بیکاري در ایران با تأکید "). 1385کاظمی پور، شهلا ( -
 .1یران، سال یکم، شماره ، نامه انجمن جمعیت شناسی ا"بر وضعیت اشتغال زنان

تحولات جمعیتی، بیکاري و امکان ایجاد "). 1390کمیجانی، اکبر و محسن محمدي ( -
، پژوهشنامه، پژوهشکده تحقیقات راهبردي، "هاي شغلی در شرایط اقتصاد کلان ایرانفرصت
 .26شماره 

نامه دوره ، پایان"تغییرات جمعیتی و عرضه نیروي کار در ایران"). 1371کوششی، مجید ( -
 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

هاي عمومی نفوس و مسکن نتایج تفصیلی سرشماري"). 1345-1385مرکز آمار ایران ( -
 ، تهران: مرکز آمار ایران."1345- 1390
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