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  درآمد پيش
جمعيت و ابعاد گوناگون آن همواره ذهن سياستگذاران و صاحبنظران را به خود معطوف كرده اسـت. سياسـتگذاران و   

خود به روابط متقابل متغيرهاي تاثيرگذار در تحول اقتصادي و هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي در مطالعات  طراحان برنامه
شود جمعيـت   عنوان مبناي محاسبات در نظر گرفته مي ترين متغيري كه در سياستگذاري به پردازند و شايد مهم اجتماعي مي
 هاي آن در گذشته، حال و آينده است. و دگرگوني

هاي پـس از پيـروزي انقـالب اسـالمي، گسـترده و       يژه در سالو ي گذشته، به تحوالت جمعيت ايران در طول چند دهه
 79و  1390ميليـون نفـر در سرشـماري     75بـه   1335ميليون نفر در سال  19گير بوده است. حجم جمعيت از حدود  چشم

رغـم تنـوع در شـرايط     ها حـاكي از آن اسـت كـه علـي    رسيده است. بررسي 1395سال نفر در  270 هزار و 926ميليون و 
هاي ايران، نوعي همگرايي در رفتارهاي باروري به وجود آمـده و بـاروري زيـر سـطح      صادي اجتماعي و فرهنگي استاناقت

ي تعـديل نـرخ رشـد جمعيـت      ي تنظيم خانواده در زمينه توان گفت هدف برنامه جايگزيني فراگير شده است. در واقع، مي
ده، محقق شده است. اگرچه بازنگري در سياست جمعيتـي مصـوب   ش بيني ساالنه و كنترل مواليد، حتي زودتر از زمان پيش

در دستور كار سياستگذاران قرار گرفتـه اسـت، امـا همچنـان پرسـش از       1370ي  و اوائل دهه 1360ي  هاي اواخر دهه سال
  پاسخ مانده است. هايي اجرايي مناسب جمعيتي براي جامعه ايراني بي چيستي سياست

بـر متغيرهـاي   مـوثر  رفتارهـاي اجتمـاعي و انسـاني     ي ش و افزايش مواليد است و همـه سياست جمعيتي فراتر از كاه
ها هستند و تبعات منفي  هاي اساسي سياستگذاري موفق در ساير حوزه ها بنيان و پايه . اين سياستگيرد ميدربر را جمعيتي 

 منظـر  جاري و گذشـته از  هاي سياست مرور و هاي سياستي ديگر سرايت خواهد كرد. لذا بازخواني ها به حوزه شكست آن
هاي جمعيتي بايد با توجه به تحوالت و سـاختار جمعيتـي    سياست .است برخوردار اي ويژه اهميت سياستگذاري از كيفيت

موجود طراحي و همواره مورد ارزيابي و تجديد نظر قـرار گيرنـد. عـدم شـناخت درسـت تحـوالت جمعيتـي و نگـرش         
شـود كـه در صـورت     هاي جمعيتي بصورت ناقص و يا شتابزده مي ها و برنامه ارائه طرحبعدي به اين تحوالت موجب  تك

شود. به عبارت ديگر موفقيـت در ايـن    اجرا نه تنها مفيد و موثر نخواهند بود بلكه گاه به فجايعي غير قابل جبران منتهي مي
رات شديد در روندهاي جمعيتـي ايـران و   هاي گذشته تغييعرصه مستلزم نگاه درازمدت، علمي و كارشناسي است. در سال

هاي كالن جمعيتي شـده اسـت. اميـد     گذاري ساز، موجب تشتت آراء در سياستهاي متعدد و موازي تصميم وجود دستگاه
است كه سياستگذاران، ورود پژوهشگران و متخصصان دانشگاهي به موضوع سياستگذاري جمعيتي را مغتنم شـمرده و بـا   

هـاي اجتمـاعي و    تري از مسائل سياستي در اين حوزه حاصل و كيفيـت سياسـتگذاري   ار، شناخت دقيقمندي از اين آث بهره
فرهنگي در كشور افزايش يابد. بديهي است اين امر نقش و مشاركت دانشگاه و دانشگاهيان را در بهبـود مـديريت جامعـه    

 تثبيت خواهد كرد.

  
هاي استراتژيك رياست جمهوري  مركز بررسي
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  پيشگفتار
درصـد   9/3كشور ايران در سه دهه اخير تحوالت جمعيتي چشمگيري را تجربه كرده است. رشد جمعيت از حدود 

كـاهش يافتـه، و ميـزان     1390-1395در دوره  24/1و بـه   1385-1390درصـد در دوره   29/1به  1355-1365در دهه 
زنـد تغييـر يافتـه اسـت. تحـوالت بـاروري و       فر 8/1فرزند براي هر زن، بـه   7باروري كل نيز در دوره مشابه از حدود 

مير و به تبع آن رشد جمعيت در دوره بعد از انقالب اسالمي ايران تورم جواني جمعيت را موجب شـده كـه بـه     و مرگ
هاي آينده را رقم خواهد زد. اين شرايط، زمينه را براي بازنگري و  تدريج گذار ميانسالي و سالخوردگي جمعيت در دهه

هاي كلي جمعيت كشور توسط مقام معظم رهبري  هاي جمعيتي در ايران فراهم كرده است. ابالغ سياست تتعديل سياس
هـاي   هاي جمعيتي بوده و ضمن توجه به ضرورت تغيير سياسـت  راهگشاي مباحث و سياست1393در ارديبهشت سال 

است. بديهي است موفقيت اجراي جمعيتي، به ابعاد مختلف جمعيتي با در نظر داشت كميت و كيفيت جمعيت پرداخته 
  هاي ابالغي جمعيت مستلزم شناخت درست از تحوالت جمعيتي است.  سياست

توسط مقام معظم رهبري با عنوان اقتصاد مقـاومتي: توليـد و اشـتغال ضـرورت      1396عالوه بر آن، نام گذاري سال 
  ش آشكار ساخته است.مطالعه و شناخت ابعاد مختلف تحوالت جمعيت و پيامدهاي آنرا بيش از پي

گذاران و افكار عمومي به مسائل جمعيتي، ضـرورت تهيـه گزارشـي جـامع كـه وضـعيت        توجه مسئوالن و سياست
هاي انجام شده نشـان داد   هاي علمي به تصور كشد را بيش از پيش مشخص نمود. بررسي جمعيت را با شواهد و تحليل

استناد به شواهد و تحليل علمي ارائه كند در دسترس نبود. از اينرو،  كه سند جامعي كه تحوالت جمعيت و ابعاد آن را با
گـذار كشـور از جملـه مركـز اسـتراتژيك رياسـت        عالوه بر مراكز دانشگاهي و متخصصين جمعيتي، نهادهاي سياسـت 

 جمهوري، ضرورت و درخواست تهيه گزارشي از وضعيت جمعيت كشور را اعالم كردند. در پاسخ به ايـن نيـاز مهـم،   
شوراي پژوهشي مؤسسه مطالعات جمعيتي طرح تهيه گزارش وضـعيت جمعيـت را تصـويب كـرد كـه هـدف از ايـن        
گزارش، بررسي روند تحوالت جمعيتي و تحليل ابعاد مختلف پويـايي جمعيـت در كشـور و ارائـه تصـويري جـامع و       

هـاي اساسـي بـرون رفـت ايـن       كارشناسي از وضعيت موجود و تحوالت آينده جمعيتي است، تا بر مبنـاي آن راه حـل  
  مسائل، طراحي و اجرا گردند.

گزارش حاضر، طي دو سال گذشته با همكاري تيم تحقيقاتي متشكل از جمعيت شناسان و اقتصاددانان تدوين شـده  
است. چارچوب گزارش ابتدا در جلسات مشورتي بررسي و نهايي گرديد، و سپس محتـواي آن كـه حاصـل تحقيقـات     

هاي موجود است تهيه و طي مراحل متعددي مورد نقد و بررسـي قـرار گرفـت.     ان، با استفاده از دادهارزشمند نويسندگ
هـاي اسـتراتژيك رياسـت     زمان با روز ملي جمعيت در سمينار مشتركي كه توسط مركز بررسـي  نتايج اوليه گزارش، هم
جمع تشـخيص مصـلحت نظـام، و    هاي استراتژيك م هاي مجلس شوراي اسالمي، مركز بررسي جمهوري، مركز پژوهش

برگزار شد، ارائه و مورد نقد و بررسي قرار گرفـت، و سـپس    1395ارديبهشت  28مؤسسه مطالعات جمعيتي در تاريخ 
گـذاران جمعيتـي شـد. بـه      نظران و سياست ويرايش نخست گزارش به صورت محدود به چاپ رسيده و تقديم صاحب

شناسـان، اقتصـاددانان، و    نفـر از جمعيـت   26ويـرايش اول بـراي   منظور افـزايش كيفيـت گـزارش، مطالـب و فصـول      
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   تحوالت جمعيت در ايران  
  

ها، مطالب هـر  هاي مختلفي تخصص داشتند ارسال و پس از دريافت نظرات و پيشنهادات آنشناسان كه در حوزهجامعه
  فصل اصالح شد. 

اجتماعي ايران -ه است. در فصل اول، تحوالت جمعيتي در بستر اقتصاديگزارش حاضر در هشت فصل تدوين شد
فرزندي و تـك  شود. فصل دوم گزارش، به تحوالت باروري و فرزند آوري و مسائل مرتبط با آن از جمله بيبررسي مي
كنـد.  رسي و نقد ميپردازد، و نتايج كاربردي آن در ارتباط با خدمات بهداشت باروري و تنظيم خانواده را برفرزندي مي

گيـرد، و سـپس رونـد و الگوهـاي مـرگ و ميـر و       تحوالت ازدواج و خانواده در فصل سـوم مـورد بررسـي قـرار مـي     
شود. باتوجه به تأثيرپذيري رشد و ساخت جمعيت از موضوع مهـاجرت،  هاي سالمت در فصل چهارم ارائه ميشاخص

پردازنـد. در فصـل هفـتم تغييـر     المللـي مـي  سطح ملي و بين هاي جمعيتي درفصل پنجم و ششم به ترتيب به جابجايي
شوند. در نهايت رابطه ساختار سني و بويژه موضوع جواني، پنجره جمعيتي، و موضوع سالخوردگي بررسي و تحليل مي

  شود. جمعيت و محيط زيست در فصل هشتم بررسي مي
پذير نبـود. ويراسـت دوم گـزارش حاضـر بـا       هاي مختلف امكانتهيه گزارش حاضر بدون حمايت مراكز و سازمان

هاي استراتژيك رياست جمهوري انجام شد. آقايان دكتر حسام الدين آشـنا و دكتـر سـليمان پـاك     حمايت مركز بررسي
سرشت در مراحل مختلف تهيه و اصالح گزارش راهنمايي و پيشنهادات ارزشـمندي ارائـه دادنـد. عـالوه بـر مؤسسـه       

و تخصصي جمعيت كشور، پروژه جمعيت و توسعه صندوق جمعيـت ملـل متحـد دانشـگاه     مطالعات و مديريت جامع 
شناسي ايران، و مؤسسه ملي تحقيقات سالمت در تهيه ويرايش اول گزارش همكاري و حمايـت  تهران، انجمن جمعيت

صادقي، خانم اوشا  بي رازقي نصرآباد، دكتر ميمنت حسيني چاوشي، دكتر رسولها دكتر حجيه بياند. سركار خانمنموده
حاتمي در مراحل مختلف ويراستاري و اصالح متن، نظرات پيشنهادي ارزشمندي ارائه كردند. داوران گزارش بـا ارائـه   
پيشنهادات ارزشمند در كيفيت محتوا و نيز شفاف نمودن نتايج، نقش قابل توجهي داشـتند. عـالوه بـر آن، نويسـندگان     

وضعيت جمعيت را از ديدگاه تخصصـي مـورد بررسـي قـرار داده و اصـالحات      محترم گزارش با حوصله و دقت نظر، 
دريغ و همكاري ارزشمند پيشنهادي داوران را با دقت اعمال كردند. بدين وسيله مراتب قدرداني و سپاس از حمايت بي

  گردد.  همگان اعالم مي
هـاي آن در ايـن   ه ابعـاد و شـاخص  بديهي است با توجه به پيچيدگي و پويايي موضوع جمعيت، امكان توجه به هم

هاي جمعيتـي جديـد را بـا مشـكل مواجـه      هاي به روز نيز امكان محاسبه شاخصگزارش ميسر نيست. محدوديت داده
سازد. اميد است اين اثـر در  هاي بعدي گزارش را در آينده بيش از پيش آشكار ميساخته، و ضرورت تهيه ارائه ويرايش

  هاي اجرايي جمعيتي مفيد و مؤثر باشد. در ايران و تدوين سياست تر وضعيت جمعيتشناخت عميق
  
  

  محمد جالل عباسي شوازي
1396ارديبهشت 
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  خالصه مديريتي

o هاي جمعيتي سياست  
 هـاي جمعيتـي    ه را بـراي تغييـر سياسـت   هاي اخير، زمين تحوالت جمعيتي در جمهوري اسالمي طي دهه

هاي كلي جمعيتـي توسـط مقـام معظـم رهبـري راهنمـا و        فراهم كرده است. در اين راستا، ابالغ سياست
هاي جمعيتي با توجه به ابعاد كمي و كيفي وضعيت جمعيت فراهم  الگوي مناسبي را براي تدوين سياست

  كرده است. 

 در حال تغيير است توجه به روندهاي جديد و نوظهور جمعيت  با توجه به اينكه وضعيت جمعيتي كشور
هاي جمعيت و توسعه بايستي از تعداد و رشد جمعيت فراتر بـرود   و توسعه ضروري است. اهداف برنامه

هاي تقاضا و عرضه نيروي انساني ناشي از تغيير ساخت جمعيت از جمله سالمندي متمركـز   و به نابرابري
هاي آموزش، تحصيالت و بـويژه اشـتغال جوانـان در     ميان مدت، تأكيد بر برنامهشوند. در كوتاه مدت و 

 گيرند. همچنين توجه به آگاهي و نيازهـاي جوانـان در زمينـه ازدواج و فرزنـدآوري و نيـز      اولويت قرار 

 بهداشت باروري آنان براي پيشگيري از گسترش ايدز و بيمارهاي مقاربتي ضروري است.  

  بيشتر بر كاهش رشد جمعيت متمركز بودند. اما در حال  1380و  1370هاي   در دهه هاي جمعيتي سياست
هاي آينده جمعيتي بايستي چندجانبـه و جـامع باشـد و     هاي كلي جمعيت، برنامه حاضر همگام با سياست

هـاي نوجوانـان و جوانـان،     هـاي مختلـف جمعيتـي، اشـتغال و نيـاز      ابعاد مختلف جمعيت از جمله گروه
و حاشيه نشيني، سالمندي و كيفيت سالمت جامعه و غيره را شامل شوند. عالوه بر آن، با توجه مهاجرت 

هاي جمعيتي بايستي پويا بوده و قابليت انعطـاف نسـبت بـه شـرايط      به وضعيت انتقالي جمعيت، سياست
ه و هـاي توسـع   جديد را داشته باشند. مهمتر از آن، وضـعيت حـال و آينـده جمعيـت بايسـتي در برنامـه      

 اي توسعه ادغام شوند. هاي ملي، بخشي و منطقه بودجه

 قانونگذاران آگاهي و شناخت مستلزم جمعيت به مربوط قوانين و مقررات و جمعيتيهاي  سياست تدوين 
گـذاري،   همكـاري نهادهـاي سياسـت   كشـور اسـت.   از تحوالت و وضـعيت جمعيتـي   گذاران  و سياست

 و قـوانين،  تصـويت  و يريگپي يزشناخت، و ن ي،بررس براي اسبيمن قانونگذاري، اجرايي و آموزشي زمينه
 يآموزشـ  -يقـاتي تحق مراكـز  يـت . تقوكـرد  خواهد ايجاد جمعيتي، مسائل حل براي الزماختصاص منابع 

و  مســئولين دانــشو  يآگــاه يشدر افــزا توانــد مــي يــتجمع يهــاي كلــ سياســت در راســتاي جمعيتــي
از  يـت و حما يـت . عـالوه بـر آن، تقو  يـد نما كمـك  ايـدار پو توسـعه   جمعيـت در حوزه  انگزار سياست

 در ياصـول علمـ   اساسبر  جمعيتي هاي بيني پيش انجام نيز و يتينوظهور جمع مسائلمرتبط با  يقاتتحق
 اعمـال و  ارزشـيابي و  ي،بنـد  بودجه ريزي، برنامه براي ها آن كاربردي نتايج تحليلو  استاني،و  ملي سطح

 در ريـزي  برنامـه  و گزاري سياست زيربنايخالصه،  بطوردارند.  ضرورت يتيعجم هاي ها و برنامه ياستس
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 هـاي  فرصـت هـا و   چـالش  يـل و تحل يتجمع يگذشته و فعل يتمستلزم شناخت وضع مذكورهاي  ينهزم
 مسـائل  و ابعـاد  از اي پاره بر مروري اختصار به زير موارد. است يندهآ دراز آن  يهاي ناش پيامدموجود و 

                              پردازد. مي پيشنهادات سياستي مرتبطو  داشتهور كش در جميتي

o باروري و فرزندآوري    
  دچار تحوالتي چشمگير شده است. ميزان باروري كل  1360سطح و الگوي باروري در ايران از نيمه دهه

در دهـه اخيـر كنـد     به پايينتر از سطح جانشيني رسيد. با اين حال، سرعت كاهش بـاروري  1379از سال 
توانـد در   در نوسان بوده است. تداوم باروري سطح زير جانشيني مي 9/1و  8/1شده و سطح باروري بين 

 آينده رشد جمعيت در كشور را محدود كند.

      شرايط نامساعد اقتصادي و تغيير ايده زوجين رفتار و الگوي فرزنـدآوري زنـان را تغييـر داده و ايـده آل
بيني ميشود حتي چنانچه  ها، پيش پايين سوق داده است. با توجه تغيير نگرش خانواده باروري را به سمت

بيشتر به دنبال بهبود كيفيت زندگي فرزندان باشند   مند شوند، ها از وضعيت بهتر اقتصادي نيز بهره خانواده
به دليل سـاختار جـوان    رغم اعتقاد به فرزند كمتر، تا افزايش تعداد آنها. با اين حال بايد اذعان داشت علي

) بـه سـنين بـاروري، كشـور تـا مـدتي بـا        1360جمعيتي و ورود نسل متولدين دوره انفجار مواليد (دهه 
افزايش تعداد مواليد روبرو خواهد شد و بر ساخت جمعيت تأثير خواهد داشت، هر چند تأثير اين مواليد 

 بر رشد جمعيت اندك خواهد بود.  

  فرزند، از ويژگي رفتار زنان ايراني در دهه اخير بوده است؛ ولـي بايـد توجـه     2دستيابي به داشتن حدود
داشت كه تثبيت و تداوم باروري حدود سطح جانشيني، مسـتلزم وقـوع ازدواج در بـين جوانـان و نسـل      
متولدين پس از انقالب است. بديهي است در صورتي كه ازدواج جوانان تسهيل نشود، باروري به سـطح  

يابد. از اينرو، اعمال برنامه هايي كه ازدواج جوانان و به تبع آن فرزنـدآوري زوجـين    هش ميتري كا پايين
                          هاي جمعيتي است. را تسهيل كند از اولويت سياست

 آيد و تغيير  ها و افراد جامعه، حقوق اجتناب ناپذير آنان بشمار مي بهبود و ارتقاء بهداشت باروري خانواده
هـاي بهداشـت    هاي جمعيتي در جهت افزايش يا كاهش جمعيت مستلزم بـازنگري در برنامـه   سياست در

هاي بهداشـت بـاروري بـر     باروري است. در گذشته خدمات برنامه تنظيم خانواده بعنوان جزئي از برنامه
ه دستيابي به گذاري مواليد و كاهش تعداد فرزند متمركز بوده است. با اين حال، بايد توجه داشت ك فاصله

آل، و محدود شدن دوره فرزندآوري در جامعه  باروري پايينتر از حد جانشيني، كاهش تعداد فرزندان ايده
به معناي كاهش تقاضا براي استفاده از وسايل تنظـيم خـانواده و توقـف و محـدود كـردن ايـن خـدمات        

كـه خـدمات بهداشـت بـاروري     نيست. كوتاه شدن طول دوره فرزندآوري زنان ايراني به اين معني است 
سـالگي) و هـم در دوره بعـد از     30و  20بايستي به اندازه قابل توجهي هـم در دوره فرزنـدآوري (دهـه    
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سالگي) نيز تداوم يابد. عدم ارائه خـدمات بهداشـت بـاروري در ايـن      40و  30توقف فرزندآوري (دهه 
هـاي ناخواسـته منجـر شـده و      زايش بارداريگردد و به اف مي 1دوران، موجب باال رفتن نياز برآورده نشده

هاي جديد بهداشت باروري  شود كه برنامه ممكن است سقط جنين را به همراه داشته باشد. لذا توصيه مي
از جمله خدمات تنظيم خانواده با تأكيد بر مشاركت زوجين و بر مبناي وضعيت و نيازهاي آنـان و تـوأم   

                با مشاوره صحيح و كيفي تنظيم گردد.

o ازدواج و خانواده       

    انجام مداخالت سياستي در حوزه خانواده در كشورهاي گوناگون جهان از جمله ايران متداول اسـت. بـا
ها از عوامل متعدد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و جمعيت شناختي  توجه به اين كه رفتار اعضاي خانواده

هايي كه با هدف مداخله در اين حوزه طراحي  ها و برنامه يز سياستپذيرند، الزم است قوانين و ن تأثير مي
  اي برخوردار باشند.   شوند از جامعيت الزم و مالحظات ويژه مي

     فقدان منابع آماري معتبر جهت رصد وضعيت خانواده در كشور، يكي از موانع مهـم در جهـت شناسـايي
عي و محلي كـه عمومـاً بـا هـدف بررسـي يـك       مسائل حوزه خانواده بوده است. استناد به مطالعات مقط

توانـد   انـد، نمـي   موضوع خاص (و نه ابعاد مختلف رفتاري و نگرشي مـرتبط بـا خـانواده) طراحـي شـده     
شـود بـا    گذاران حوزه خانواده قرار دهد. بر اين اساس، پيشنهاد مي اطالعات جامعي را در اختيار سياست

نگـر در سـطح    هاي طولي و آينده ي و آماري كشور، پيمايشگيري از تجارب ارزشمند مراكز دانشگاه بهره
هاي حـوزه خـانواده را غنـي سـاخته و منبـع اطالعـاتي مفيـدي را جهـت          ملي طراحي شوند تا پژوهش

گيـري در ايـن حـوزه     ريـزي و تصـميم   ريزي در اين حوزه فراهم كنند. بديهي است هرگونه برنامـه  برنامه
  از مطالعات فوق صورت پذيرد.   بايست بر پايه شواهد علمي منتج مي

o ساختار جمعيت و فرصت طاليي يا سود جمعيتي 

   ) 64تحوالت ساختار سني جمعيت از جمله تورم جواني جمعيت و افزايش جمعيت در سـنين فعاليـت-
گيـري از ايـن    در دهـه اخيـر شـده اسـت. بهـره      "پنجره جمعيتي"يا  "فرصت طاليي"سال) منجر به  15

انداز منجر شود، و نتايج اقتصادي ارزشـمندي   وري و پس د به افرايش توليد، بهرهتوان فرصت جمعيتي مي
  ، براي كشور به دنبال داشته باشد.  "2سود جمعيتي"را از جمله 

 ساله در ساختار سني جمعيت ايران و در نتيجـه افـزايش    15-29هاي ساختار سني و تسلط جوانان  انتقال
زم توجه خاص به موضوع اشتغال است. هر چنـد، كشـور بـا افـزايش     تقاضا براي ورود به بازار كار مستل

 1396اعالم سـال   نيروي كار روبرو است، ولي بازار كار با كمبود نيروي كار ماهر و ورزيده مواجه است.

                                                 
1. Unmet Need 
2. Demoghraphic Dividend 
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 يو اقتصـاد  يتـي جمع يطشرا يو اشتغال بر مبنا يد: توليبه عنوان اقتصاد مقاومت يتوسط مقام معظم رهبر
هـاي   ارائـه برنامـه  . يـرد كشور قرار گ ينهادها يرهاي دولت و سا برنامه يتدر اولو يستياحاضر است، و ب

گيري از فرصت طاليي و رونق  آموزشي كه بتواند مهارت نيروي كار را باال ببرد تأثير قابل توجهي بر بهره
ز مهاجرت نيروي توان ا هاي اشتغال مناسب مي اقتصادي كشور خواهد داشت. عالوه بر آن، با ايجاد زمينه

كار تحصيل كرده و ماهر جلوگيري كرد و تسهيالت الزم را براي بازگشت دانش آموختگان و نخبگان به 
بخشي است، و  هاي بين ريزي توسعه و افزايش اشتغال در كشور نيازمند همكاري كشور فراهم كرد. برنامه

كنـد. بايـد بـه خـاطر      طلـب مـي   هاي همكاري و تعامل بين بخش دولتي و خصوصي را تدوين استراتژي
نخست، اثرات اين فرصت طاليي موقتي و گذرا است و حداكثر پس از سه دهه اين فرصت از   داشت كه

بين خواهد رفت. دوم، استفاده از فرصت موجود مستلزم ايجاد و تقويت بسـتر نهـادي مناسـب و محـيط     
گيري از اين فرصـت،   اسب براي بهرههاي من سياسي و اجتماعي الزم است. سوم، عدم بكارگيري سياست

ثباتي سياسي، فشار بـر منـابع، و    هاي جدي از جمله افزايش بيكاري، اشتغال كاذب، بي تواند به چالش مي
                عدم تأمين اجتماعي دوران سالمندي منجر شود. 

 ساختار جـوان بيكـاران   رود.  هاي اقتصاد ايران به شمار مي ترين چالش در حال حاضر بيكاري يكي از مهم
سال سن دارند)، و بيكاري فارغ التحصيالن دانشگاهي از  30 درصد بيكاران كشور زير 70كشور (بيش از 

ها و افزايش  شود. همچنين با توجه به ورود زنان به دانشگاه زاي بيكاري در ايران محسوب مي ابعاد آسيب
ر صورتي كـه سـاختار كنـوني بـازار كـار بطـور       نرخ تقاضاي زنان با تحصيالت آموزش عالي براي كار د

اساسي متحول نگردد، درصد زيادي از بيكاران دانشگاهي را زنان تشكيل خواهند داد و همچنان بيكـاري  
هاي اساسـي   يابد. لذا ايجاد اشتغال براي جوانان و نسل آينده متقاضي كار بايد از اولويت زنان افزايش مي

              قلمداد شود.  هاي جمعيتي ها و برنامه سياست

 هاي بالقوه آنان به توسعه اجتماعي و  دهند و توانايي زنان نيمي از جمعيت بالقوه نيروي كار را تشكيل مي
هـاي اقتصـادي بـويژه در     هاي اخير، مشاركت زنـان در فعاليـت   رونق اقتصادي منجر خواهد شد. در دهه

است، ولي مشـاركت اقتصـادي آنـان هنـوز پـايين اسـت.       هاي خارج از منزل اندكي افزايش يافته  فعاليت
هاي زيادي براي افزايش مشاركت اقتصادي زنان و ارتقاء آنان به سطوح باالتر مديريتي وجود دارد،  زمينه

     ريزي جامع و پايدار است. ولي دستيابي به اين هدف مستلزم برنامه

o  ميانسالي  
 دوره ميانسـالي را تجربـه خواهنـد كـرد. هرچنـد دوره       هاي آينده، حجم كثيري ازجمعيت كشور در سال

اي بـراي رشـد و توسـعه     تواند شـرايط ويـژه   ميانسالي به داليل داشتن اندوخته مالي، تجربه و مهارت مي
بـر نيـز از    هـاي مـزمن و هزينـه    هاي ميانسالي و افزايش بيمـاري  اقتصادي را فراهم كند، اما شيوع بيماري
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هـاي سـالمت ميانسـاالن، و     خواهد بود. اصالح شيوه زندگي و تـداوم برنامـه   هاي دوره ميانسالي ويژگي
سازي سيستم بهداشت و درمان بـراي پاسـخگويي بـه نيازهـاي ايـن گـروه جمعيتـي و غربـالگري          بستر

هـاي آمـوزش    عروقي و ... بايد از اولويـت  -هاي قلبي هاي غيرواگير مانند سرطان، ديابت، بيماري بيماري
         ريزي بهداشت باشند.  مهعمومي و برنا

o  سالخوردگي  
  يكي از پيامدهاي دراز مدت افزايش اميد زندگي و تغيير ساخت سني، سالخوردگي جمعيت است. پديده

سالخوردگي جمعيت براي كشورهايي كه كاهش مرگ و ميـر و توسـعه بهداشـتي و اجتمـاعي را تجربـه      
ساختار تقريباً در تمامي كشورهاي توسعه يافته اتفاق افتـاده،  اند امري اجتناب ناپذير است. اين تغيير  كرده

 65و شروع آن در بسياري از كشورهاي در حال توسعه نمايان است. عالوه بـر آن، افـرادي كـه بـه سـن      
هـا تـأثير قابـل تـوجهي بـر       رسند از اميد زندگي باالتري برخوردار خواهند بود، و اين ويژگي سالگي مي

جتماعي و رفاهي سالمندان جامعه خواهد داشـت. بنـابراين، توجـه بـه حجـم و تعـداد       هاي تأمين ا برنامه
گـزاران بـويژه حـوزه     ريـزان و سياسـت   هاي آتي بايستي مـدنظر برنامـه   ساله و باالتر در سال 65جمعيت 

               سالمت و تأمين اجتماعي كشور باشد. 

 هاي ويژه بهداشتي  ها و نياز به مراقبت بر الگوي بيماري افزايش قابل توجه افراد سالمند تأثير قابل توجهي
هاي مزمن و غير واگيـر (ديابـت، سـرطان،     در آينده خواهد داشت با سالمند شدن جمعيت، شيوع بيماري

ها نيز افـزايش خواهـد يافـت.     فشار خون، كاهش بينايي، شنوايي، حافظه، ...) و نيز دوره و هزينه مراقبت
اشتي براي جمعيتي كه به سوي سالمندي در حال تغيير اسـت، نيازمنـد تغييراتـي در    مديريت نيازهاي بهد

هاي جديـد بايسـتي    ريزي سيستم خدمات بهداشتي، آموزش و تربيت نيروي انساني ماهر است. در برنامه
هاي مسئول  هاي بهداشتي و پزشكي و همچنين نقش خانواده، جامعه، و نهاد موضوعات اخالقي در برنامه

با توجه به افزايش اميد زندگي زنـان، در   گذار در بخش دولتي و خصوصي در نظر گرفته شوند.  رمايهو س
سنين سالمندي تعداد زنان بيشتر از مردان خواهد بود. درصد بيشـتري از زنـان نسـبت بـه مـردان بـدون       

اند. عالوه بر آن، زنان  همسر هستند كه عمدتاً منبع درآمد مستقلي ندارند، و به اعضاء خانواده خود وابسته
اي روبـرو   رسـند بـا مشـكالت عديـده     معموالً مراقبت كننده هستند و زماني كه به سنين سالخوردگي مي

هاي حمايتي و رفاهي دوران سالمندي بايستي با رويكرد جنسيتي تنظيم شده و توجـه   خواهند بود. برنامه
 اي به زنان داشته باشند. ويژه

o اي رشد نامتوازن منطقه  
 هاي جمعيتي مناطق مختلف در  اي توسعه يكي از عوامل مؤثر بر اختالف سطح شاخص هاي منطقه تفاوت

ايران است. هرچند ايران در دستيابي به بسياري از اهداف توسعه در سطح ملـي موفـق بـوده، امـا هنـوز      
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وچسـتان از  هاي توسعه موجود است. برخي مناطق از جمله سيستان و بل اي در شاخص هاي منطقه تفاوت
يا بيشتر برخوردارند و هنوز ميزان مرگ و مير نوزادان و كودكـان در ايـن منـاطق     3سطح باروري حدود 

هاي  هاي كشور باالست. تفاوت باالست. تفاوت درآمد و سطح فقر در اين مناطق نيز نسبت به ساير استان
ريـزي بـراي    ايي افراد را در برنامهموجود در درآمد و دسترسي نابرابر به خدمات آموزشي و بهداشتي توان

هـاي   هاي درآمـدي و از بـين بـردن تفـاوت     دهد. بنابراين، كاهش تفاوت شان تحت تأثير قرار مي خانواده
شود. عدم توجه به اين مسأله به معني اين اسـت كـه    اي يك نياز ضروري براي كشور محسوب مي منطقه

هـاي توسـعه شـركت نماينـد.      تواننـد در برنامـه   نمـي درصد قابل توجهي از جمعيت فقير خواهند ماند و 
تواند در نشان دادن سطح نـابرابري در منـاطق مختلـف     هاي فقر مي هاي استاني و ملي و نيز نقشه حساب

 كشور مورد استفاده قرار گيرد.  

o آموزش  
 هاي قابل توجهي در زمينه گسترش سواد و تحصيالت در ايران صورت پذيرفتـه اسـت. بـا ايـن     پيشرفت 

اي و  هـاي حرفـه   حال، نابرابري در سطح و كيفيت آموزش در نقاط مختلف كشور، عدم تناسب آمـوزش 
هاي بخش آموزش در كشور اسـت. عـدم تـوازن امكانـات      تخصصي با نيازهاي بازار كار، و ... از چالش

صـه  آموزشي جانبي در بخش خصوصي و دولتي و همچنين تمركز آن در كالن شهرها به نـابرابري در عر 
تواند به ترك تحصيل و يا عدم تحقق  آموزان كشور منجر شده است كه اين امر نهايتاً مي رقابت بين دانش

هاي مهـارت محـور بـراي تربيـت نيـروي       آمال و آرزوي گروهي از جوانان منجر شود. گسترش آموزش
      است.  هاي مهم آموزش عمومي كشور انساني ماهر، مطابق با نياز بازار كار يكي از اولويت

o  مهاجرت  
 داشـته  بسـزايي  نقش جمعيت ساخت و رشد تغييرات در اخيرهاي  دهه در ومير مرگ و باروري تحوالت 

سـاالنه بطـور ميـانگين حـدود يـك      خواهد بود.  يزمتأثر از مهاجرت ن يراندر ا يتجمع آينده يول است،
اجتماعي در نقاط مختلـف كشـور،   -ديشوند. نابرابري اقتصا ميليون نفر در داخل مرزهاي ايران جابجا مي

دهد. شناخت الگوها و عوامل مؤثر بر مهاجرت از  الگو و ميزان مهاجرت در كشور را تحت تأثير قرار مي
 هاي كلي جمعيت در كشور است.   هاي اجرايي سياست هاي برنامه اولويت

 حضـور  اسـت.  دهكـر را تجربـه   يو مهاجرفرسـت  مهاجرپـذيري  يـده هـر دو پد  يـران ا يرهاي اخ سال در 
را در  يمسـائل نوظهـور   يـران سه دهـه گذشـته در ا   در افغانستاني مهاجرين بويژه المللي بين مهاجرين
 ،سـو  يگـر د از يرانها در ا و تداوم حضور آن يكسو،از  ينمهاجر يناست. بازگشت ا كرده يجادجامعه ا

 يبـرا  نـه آگاها ريـزي  نامـه بر. داشـت  خواهد جامعه اقتصاديو  اجتماعي توسعهبر  ياثرات قابل توجه
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 يرانيـان ا مهاجرت همچنين،است.  يمستلزم مطالعات مستمر علم يراندر ا مهاجرانادغام  يابازگشت و 
 نيـاز . اسـت  گرفتـه  به خود پرشتاب روندي اخيرهاي  سال درخارج از كشور  بهافراد متخصص  يژهبو

اعمـال   يـز ه گسترش بازار كار و ناز جمل يننو هاي ياستراتژ تدوين مستلزم متخصص نيروي به كشور
                . استخارج از كشور  يرانيا ينبازگشت متخصص يلتسه يبرا ينيقوان

o شهرنشيني  
  برند و به احتمال زياد با تداوم رونـد   درصد جمعيت در شهرها به سر مي 74در حال حاضر حدود

 يشافـزا  ياندك هاي آينده سالشهري و نيز تغييرات احتمالي تقسيمات كشوري در -مهاجرت روستا
افزايش كالن شهرها، تـراكم جمعيتـي، كمبـود مسـكن، ترافيـك، و آلـودگي محـيط        . يافتخواهد 

شوند  هاي شهري محسوب مي هاي احتمالي از چالش شهري، تأمين آب آشاميدني و مديريت بحران
        هاي مستمر كوتاه مدت و طوالني مدت هستند.  ريزي كه نيازمند برنامه

o زيست محيط  
 هاي بارش و افزايش برداشت از منابع آب زيرزميني، افـزايش سـطح زيـر     محدوديت منابع، كاهش ميزان

كشت محصوالت كشاورزي، افزايش روند فرسايش و آلودگي خاك، رشد توليد پسـماند شـهري و دفـع    
زيست  حيطهاي وضعيت م محيطي كشور از جمله چالش ها و افت شاخص عملكرد زيست غير اصولي آن

كشور هستند. افزايش جمعيت همراه با توزيع ناموزون آن و تراكم بـيش از حـد جمعيـت در منـاطقي از     
كشور بويژه كالن شهرها باعث افزايش تقاضاي بهره برداري از ظرفيت محدود اراضـي شـهري، افـزايش    

ده و فشـار  ساخت و سازهاي مسكوني، گسترش فعاليتهاي مربوط به حمل و نقل، صنعت و تجـارت شـ  
هـاي كـالن كشـور چـه بـه       بسيار باالي اكولوژيكي به اين مناطق وارد كرده است. عدم توجه به شاخص

هاي جمعيتي، زمينـه تشـديد مشـكالت و تهديـدهاي      ريزي محيطي در برنامه لحاظ اقتصادي و چه زيست
ارتقـاء كميـت و    زيست مناسب و مطلوب به منظور شود. نياز به داشتن محيط زيست محيطي را باعث مي

گيـرد تـالش    هايي كه براي تعديل جمعيت انجام مي كيفيت جمعيت امري مسلم است، لذا در كنار تالش
زيست مطلوب براي جبران مشكالت و كاهش تهديدها، رشد و توسـعه اقتصـادي    براي دستيابي به محيط

  و دستيابي به اهداف توسعه پايدار اهميت دارد.

o هاي جمعيتي داده                
 هـاي   هـا داده  شوند، ولي در برخـي از زمينـه   هاي ارزشمندي درزمينه جمعيت جمع آوري مي هرچند داده

اي و استاني موجود نيست. در سطح ملـي   هاي جمعيتي توسعه در سطح منطقه الزم براي ارزيابي شاخص
در آينـده فـراهم شـود.     هاي جمعيت و توسعه پايدار هاي الزم براي پايش و ارزيابي شاخص نيز بايد داده
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ها نيز بـا مشـكل مواجـه     بيني آن گيري فقر، تورم و يا پيش ها از جمله اندازه گيري برخي از شاخص اندازه
در مورد سطح بيكاري، وضعيت و نياز سالمندان، ايرانيـان   هاي مفيد و يكنواختي  است. عالوه بر آن، داده

زيست در دسـترس نيسـت.    جرين بين المللي، و محيطخارج از كشور، وضعيت و تعداد پناهندگان و مها
عالوه بر آن، مطالعه برخي از موضوعات جمعيتي از جمله بررسي دقيق تحوالت خـانواده و فرزنـدآوري   

هاي ثبتي و  هاي جمعيتي از جمله داده هاي طولي است. عدم يكپارچگي و هماهنگي بين داده مستلزم داده
هاي موجـود نيـز بـه     هاي جمعيتي منجر شده است. برخي از داده سرشماري به ناهمگوني برخي شاخص

گيرنـد. بنـابراين، افـزايش كيفيـت      ريزي قرار نمـي  راحتي در دسترس محققين و مراكر تحقيقاتي و برنامه
هاي جمعيتي براي رصـد تحـوالت جمعيتـي و     هاي موجود، و دسترسي به داده ها، هماهنگي بين داده داده

               هاي جمعيتي در كشور ضروري است.  تارزيابي موفقيت سياس
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