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تواند  مي و کننده اصلي عرضه نيروي کار در يک جامعه است تغييرات حجم و ساختار سني جمعيت تعيين
گذارد. رسيدن کوهورت متولدين ازدياد جمعيت به سن  اي بر رشد اقتصادي کشور تأثير طور قابل مالحظه به

آورد منوط براينکه با اقتصادي فراهم مي آلي براي رشد و توسعهزايش جمعيت فعال، فرصت ايدهکار و اف
جمعيتي استفاده شود. گزارش حاضر با استفاده از  صحيح، از پيامدهاي پنجره گذاريريزي و سياستبرنامه

اري نفوس و مسکن سال هاي سرشمچنين داده، هم9011تا  9011زماني   نتايج پيماش نيروي کار در دوره
بيني جمعيت،  سناريوهاي مختلف به پيش پردازد و بايمد وضع فعاليت در جمعيت کشور ـبه تحليل رون 9011

. روند کلي نرخ وداز اين طريق عرضه نيروي فعال در آينده برآورد ش تانرخ مشارکت و نرخ اشتغال پرداخته 
صورت به 9013صورت کاهشي و پس از سال به 9013تا  9011مشارکت براي کشور در دوره زماني 

 9033التحصيالن نسل دهه  درصد است. با ورود فارغ 01براي کل کشور  9011سال  و درتدريجي افزايشي 
چنين احتمال افزايش نرخ مشارکت زنان، به احتمال قوي آينده همراه با افزايش نرخ مشارکت خواهد و هم

، ابدينوضعيت اقتصاد کشور، افزايش اشتغال است. اگر نرخ بيکاري کاهش  بود. در اين شرايط تنها راه بهبود
ميليون نفر افزايش خواهد يافت. البته  1با فرض ثبات نرخ بيکاري در حال حاضر، تعداد بيکاران در آينده به 

. دولت براي کاهش نرخ است هزار نفري 333تا  133اين فرض با وجود ايجاد اشتغال ساالنه در حدود 
 جاد کنديدر کشور اصورت ساالنه  هزار شغل به 033بايست ايجاد حداقل بيش از  يکاري ميب
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ني هم کشورهاي در حال توسعه و هم کشورهاي توسعه يافته تغييراتي را در ساختار س
کنند، اين تغيير در ساختار سني تأثيراتي را بر رشد اقتصادي کشورها  جمعيت خود تجربه مي

بندي اين تغييرات متفاوت است، اما قطعاً هر کشوري در جهان افزايش در سهم  دارد. زمان
جمعيت در سن کار و فعاليت را تجربه کرده يا تجربه خواهد کرد. اين افزايش در نيروي کار 

هر کشوري خواهد داشت. افزايش سريع جمعيت   مستقيم و مطلوبي را بر درآمد سرانهتأثير 
آورد. اين  را بوجود مي 9جمعيتي  نندگان پنجرهکدر سنين کار و فعاليت نسبت به تعداد مصرف

تغيير در ساختار سني جمعيت وضعيت مطلوبي را به لحاظ اقتصادي براي کشور فراهم 
اول جمعيتي گذرا ست.   دنبال خواهد داشت. پنجره آمد سرانه را بهآورد، و افزايش در در مي

سال براي کشورهاي  33سال براي کشورهاي صنعتي تا  03طول مدت اين پنجره از تقريباً 
نيروي کار، افزايش مشارکت اقتصادي   (. افزايش عرضه2331 ،2آسياي جنوبي است )ميسون

هايي هستند که از  ار تکفل از جمله مکانيزمچنين کاهش نسبت بزنان در نيروي کار و هم
 9011شود. ايران از سال  اقتصادي کشورها مي  جمعيتي منجر به توسعه  ها پنجره طريق آن

نسبت  9011(. در آستانه سرشماري 00 :9011)سرايي،  جمعيتي شده است  وارد فاز پنجره
  از دوره 9191ر سال کاهش يافته است. جمعيت ايران د 1/3وابستگي سني به کمتر از 

  کهولت وارد خواهد شد. افزايش و کاهش در اندازه  به دوره 9123سالي خارج شده و در  ميان
گذارد. بنابراين الزم است تغييرات  طور معناداري بر رشد اقتصادي تأثير مينيروي کار به

نيروي کار   ضهنيروي کار و عر  ساختار سني جمعيت مورد بررسي قرار گيرد و همچنين اندازه
انداز جامع و عملي  بيني توانايي ايجاد و حفظ يک چشم بيني شود. پيش در آينده کشور پيش

هاي مورد نظر است.  هاي مفيد در حوزه انداز براي اتخاذ برنامه از آينده و استفاده از اين چشم
ممکن است، که هاي  اندازها و راه اي از چشم بيني فرآيند معرفي مجموعه عبارت ديگر پيشبه

گويد که امکان وقوع چه  نگري مي ها ساخته شود. در واقع آينده تواند از طريق آن آينده مي
 روي ما چه خواهد بود.هاي احتمالي فرا رويدادهايي در آينده هست و گزينه
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بيني عرضه نيروي کار کشور ايران بر حسب جنسيت تا افق  در تحقيق حاضر هدف پيش
هاي سني پرداخته شده  بيني جمعيت کشور در گروه نابراين ابتدا به پيشاست. ب 9123زماني 

ي محاسبات استفاده شده است.  ساله و باالتر آن به عنوان جمعيت پايه 93و از جمعيت 
جهت برآورد عرضه نيروي کار در آينده کشور از شاخص نرخ مشارکت اقتصادي استفاده 

 شده است.

ي جمعيت، سنين فعاليت و سابقهتوجه به گذارهاي اخير ساختار سني در جهت افزايش بي با
ي اقتصاد جمعيت، به ويژه هايي در حوزهي اقتصادي تالشاهميت آن در رشد و توسعه

بندي تأثيرات پويايي و ي تئوريزه و فرمولشناسان اقتصادي مکتب هاروارد در زمينهجمعيت
جمعيتي صورت  سني جمعيت بر رشد اقتصادي با مطرح کردن تز پنجرههاي ساختار انتقال

 (.13-11 :9019گرفته است )صادقي 

ها شامل ترين اين مکانيزمکند. مهمجمعيتي از طريق چند مکانيزم عمل مي پنجره
 انساني است. انداز و سرمايهي نيروي کار، پسعرضه

گذار است، اول، روي کار به دو روش تأثيري نينيروي کار: گذار جمعيتي بر عرضه عرضه
)بلوم، کانينگ و 9زايي( انفجار جمعيتبا باال رفتن معمول و غيرقابل اجتناب سن نسل) بيش

يروي کار محسوب ـد، نـسال قرار دارن 31تا  91که اين نسل بين  (. زماني2333سويال، 
نيروي کار  کند. عرضهپيدا ميها کاهش ها به غير وابستهشوند، بنابراين ميزان وابستهمي

تواند تعداد کارگر بيشتري را جذب کند و توليد سرانه شود بنابراين بازار کار ميبيشتر مي
ها احتمال ورود زنان در نيروي کار ي خانوادهکند. دوم، با کاهش اندازهافزايش پيدا مي

هاي کوچک را وادهـه خانقيقت که زنان بزرگسالي کـيابد. اين تأثير با اين حيـافزايش م
هاي کوچک بزرگ شده و تحصيالت باالتري دارند سازند به احتمال بيشتر در خانوادهمي

دهد و به سوي نيروي شود. اين افزايش مولد بودن آنها را در بازار کار افزايش ميتقويت مي
 دهد.تر سوق ميي کوچکتر و خانوادهکار قوي

                                                           
1- Baby-boom 



 
 
 
 

 

انداز يک کشور را دنبال دارد، بنابراين چشمانداز را بهچنين رشد پسمشناسي هگذار جمعيت
دهد. اين عالوه برتأثير رفتاري يک تأثير مادي هم گذاري و رشد افزايش ميبراي سرمايه

حاليکه افراد کنند، درساالن و سالمندان بيشتر از اين که توليد کنند ، مصرف ميدارد. کم
ت، سطح باالتري از خروجي اقتصادي را دارند و بنابراين سطح واقع در سن کار و فعالي

تا  13( معتقد است که، افراد در سن 9112باشند. ملتزر )انداز را نيز دارا ميباالتري از پس
گذاري که کمتر براي فرزندانشان سرمايه انداز دارند، زمانيسالگي تمايل بيشتري به پس 31
که تعداد زيادي از  شوند. بنابراين زمانيزنشستگي آماده ميکنند و بيشتر براي دوران بامي

کند. انداز ملي افزايش پيدا ميگيرند، پسسالگي قرار ميي چهلزايي در آستانهنسل بيش
زايي جديد تقويت مايل را در بين نسل جوان بيشـهاي خاص اين تانگيزه براي انتخاب

  ترانداز کردن را نسبت به قبل آسانعمر پسکند. بهبود وضع سالمت و بهداشت، و طول مي
 (. 19 :2330)بلوم و همکاران،  تر کرده استو جذاب

انساني دارد، تأثيراتي که  گذاري در سرمايهسرانجام، گذار جمعيتي تأثير مهمي بر سرمايه
شروع شد که  ميروباشد گذار جمعيتي با تغيير در مرگشدت مهم ميکمتر ملموس، اما به

کنند. اميد زندگي باالتر منجر به تغييرات تر زندگي ميمنجر به جمعيتي شد که بيشتر و سالم
اساسي در زندگي افراد شد. نگرش نسبت به تحصيالت، خانواده، بازنشستگي، نقش زنان، و 

ي طور کامل از مزاياي پنجرهاشتغال تغييراتي پيدا کرد. يک جامعه؛ بخصوص اگر به
شان تجربه خواهند کرد زيرا افراد اين يتي استفاده کند، تغييرات عميقي را در فرهنگجمع

 شوند. هاي ارزشمندي براي آن جامعه ميجامعه، سرمايه

ها به شدت به محيط سياسي بستگي دارد. گروه زيادي از افراد مولد اين مکانيزم همه
گسترش بازار کار وجود داشته باشد و  که انعطاف الزم در بازار کار برايشوند درصورتيمي

 .(19: 2330)بلوم و همکاران  گذاري را تشويق کنندهاي کالن اقتصادي سرمايهاگر سياست
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تأثيرات ساختار سني جمعيت در رشد اقتصادي کارهاي   به لحاظ تجربي نيز، در زمينه
است )بلوم و  شناسان اقتصادي، مکتب هاروارد صورت گرفته بسياري عمدتاً توسط جمعيت

و  1، اوگاوا2331؛ 0، بلوم و کانينگ2330 ؛2ميسون ،2339 ، ويليامسون؛9111؛ 9ويليامسون
کنند که بعد از کنترل ساير عوامل،  ( بيان مي9111) (. بلوم و ويليامسون2331همکارانش؛ 

ل سرانه داشته، حا  1رشد جمعيت در سنين فعاليت تأثير مثبت و قوي در  توليد ناخالص ملي
 ( در2331) 3ميسون و اي بر آن داشته است. فينگ آنکه رشد کل جمعيت اثر منفي قوي

 از شناختي،جمعيت نظر از چين که کنند بيان مي چين اقتصادي و جمعيتي تغيييرات بررسي

 يک از اقتصادي، نظر از چنينهم و کرده عبور انتقالي مابعد  جامعه به انتقالي  جامعه يک

 است. مطالعه آنها کرده تغيير بازار بر مبتني اقتصاد به مرکزمحور سياليستيسو  بسته اقتصاد

 و داشته چين پيشرفت اقتصادي در زيادي نقش جمعيت سني ساختار تغييرات که داد نشان
 تبيين را 2333 تا 9112 هاي لاس در طول را کشور اين اقتصادي رشد درصد 91حدود 

 (.2331 ،)فنگ و ميسون است کرده

اي تحت عنوان سالخوردگي جمعيت و نيروي کار،  ( در مقاله9119) 0اف. زيمرمن کلوس
ي نسل را بر روي نيروي  کوهورت و بيکاري، تأثير ساختار سني و اندازه ساختار سني، اندازه

، 2339کار بررسي کرد. تأثير ساخت سني بر نيروي کار و بازنشستگي در چين در سال 
( مورد بررسي قرار گرفت در اين مطالعه به بررسي 2339) 1توسط دونالد جي ادام چاک

گذاران، براي برگرداندن تعادل بين الگوهاي اشتغال و حمايت بين  چالش روبروي سياست
 99و سوزان ام بروير 93، سارا وان لوي1نسلي پرداخته شده است. فرانسيس ام تيشمان

                                                           
1- Bloom and Williamson 

2- Mason 

3- Bloom and Canning 

4- Ogawa 

5- Gross Domestic Product (GDP) 

6- Feng, W and A. Mason 

7- Zimmermann 

8- Adamchak J 

9- Francine M. Tishman 

10- Sara Van Looy 

11- Susanne M. Bruyère 

  



 
 
 
 

 

سخ به نيروي کار سالمند ( در گزارشي به بررسي استراتژي هاي کارفرما براي پا2331)
( به بررسي تأثيرِ گذار ساختار سني جمعيت به يک 9010اند. راغفر و همکاران ) پرداخته

اقتصادي و نيازهاي اجتماعي براي دو نسل جوان و   جمعيت سالمند، نوع و کيفيت و چرخه
هاي همپوش  سالمند پرداخته است، در اين پژوهش راغفر از مدل تعادل عمومي نسل

(، در پژوهشي با عنوان تغييرات 9019کوتليکوف استفاده نموده است. صادقي ) -ئرباخاو
ي جمعيتي در ايران: پيامدهاي اقتصادي و الزامات سياستي،  ساختار سني و ظهور پنجره

( 9013ي ساختار سني جمعيت را بررسي کرده است. رنگريز و معماري ) تغييرات اخير و آينده
نيروي انساني با استفاده از مدل مارکوف طي   بيني عرضه پيش" اي با عنوان در مقاله

هاي موجود و  اي و با بررسي مدل ، با روش توصيفي از نوع زمينه" 9133تا  9011هاي  سال
دست آمده از هاند. نتايج ب نيروي کار پرداخته  بيني نياز عرضه استفاده از مدل مارکوف به پيش

هاي مورد بررسي بوده است. در  ي نيروي کار در سال ضهمذکور حاکي از کاهش عر  مقاله
شايد بتوان گزارش تدوين شده  "بررسي عرضه وتقاضاي نيروي انساني متخصص در ايران

ريزي به عنوان يکي از  توسط سهرابي و همکارانش را در سازمان مديريت و برنامه
ي انساني متخصص ترين تحقيقات انجام شده در خصوص بحث عرضه و تقاضاي نيرو کامل

در ايران مطرح نمود. در اين گزارش تحليلي که از وضع موجود و چشم انداز آينده که در 
ساني ـتغال و بيکاري نيروي انـانجام پذيرفته است، ضمن بررسي وضعيت اش 9003سال 

به برآورد عرضه و تقاضاي نيروي انساني   9011-00هاي سالمتخصص در ايران طي 
 (.9003 )سهرابي و ديگران، پرداخته شده است 9001-10 هايسالمتخصص کشور در 

هاي عمده فعاليت اقتصادي  اشتغال و توسعه، بررسي روند تحوالت اشتغال بخش
عنوان  "9031-01 هاياجتماعي طي سال-هاي ايران در ارتباط با توسعه اقتصادي استان

 )رمضانيان، م پذيرفته استانجا 9000باشد که توسط محمد رمضانيان در سال  تحقيقي مي
9000.) 

عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت "اي با عنوان  در مقاله 9011مشيري و همکاران، در سال 
، به شناسايي عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت منابع انساني در "نيروي کار در بازار کار ايران

تماعي بر نرخ مشارکت اند. براي بررسي اثر متغيرهاي اقتصادي و اج بازار کار ايران پرداخته
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هاي  هاي بودجه خانوار سال نيروي کار، مدل نرخ مشارکت با استفاده از مدل لوجيت و داده
صورت مقطعي و ترکيبي براي مردان و زنان برآورد شده است. نتايج  ، به9013تا  9013

 هاي سني مياني بيشتر است، افراد متأهل دهد که نرخ مشارکت در گروه برآورد نشان مي
بيشتر از افراد مجرد و مجرد قبالً ازدواج کرده در بازار کار مشارکت دارند، با افزايش مدرک 

يابد و درآمد ساير اعضاي خانواده  ويژه در زنان افزايش مي تحصيلي، احتمال مشارکت به
 .دهد احتمال مشارکت در بازار کار را کاهش مي

تحليل نرخ مشارکت "عنوان  اي تحت در مقاله 9013هاشمي و محمدي در سال بني
-9011زماني   دوره در کشور در نرخ بودن اين پايين ، به بررسي داليل"اقتصادي در ايران

آوري شده است.  هاي مورد استفاده از طرح آمارگيري نيروي کار جمع پرداختند. داده 9011
سال  به جز در 9011-9011نتايج حاکي از آن است که نرخ مشارکت اقتصادي در دوره 

مشارکت  نرخ بودن پايين براي علت سه مطالعه اين است. در داشته روندي نزولي9011
 در الزم پتانسيل وجود عدم يا تمايل کشور؛ عدم جوان سني ساختار .گرديد ارائه اقتصادي

 .باالتر سنين در کار بازار از هنگام زود زنان؛ خروج ورود براي کشور کار بازار

هاي  تابع عرضه نيروي کار: تحليلي بر پايه داده"اي تحت عنوان  ( در مقاله9011طايي )
به برآورد تابع عرضه نيروي کار مردان و زنان در مناطق شهري و روستايي  "خرد

اجتماعي  -هاي طرح آمارگيري از خصوصيات اقتصادي بدين منظور از داده  است. پرداخته
آوري گرديده بود،  اي تعاقبي جمع نهبه صورت نمو 9009-01هاي  خانوارها که در طول سال

هاي سري زماني و مقطعي برآورد گرديده  استفاده و الگوهاي موردنظر با روش ترکيب داده
است. در اين مقاله براي بررسي تحوالت عرضه نيروي کار، متغيرهايي مانند درآمد کاري، 

مالحظه  درآمدهاي غير کاري، بعد خانوار، سطح تحصيالت و تجربيات کاري مورد
آمده حاکي از آن است که اثرگذارترين عامل بر روي تخصيص  دست گرفتند. نتايج به قرار

باشد و  زمان بين ساعات کار بازاري و اوقات فراغت، متغير درآمدهاي کاري يا دستمزدها مي
توان گفت که منحني عرضه نيروي کار مردان و زنان داراي شکل  با توجه به عالمت آن مي

رد و طبيعي است با اين تفاوت که کشش دستمزدي عرضه نيروي کار زنان بيشتر از استاندا
هاي اساسي بين رفتار زنان و مردان در بازار کار وجود  است که تفاوت مردان است. بديهي



 
 
 
 

 

ترين آنها مربوط به سطح تحصيالت است که باعث کاهش  باشد، اما يکي از مهم داشته
شود. تحوالت مربوط به  عات کاري زنان در بازار کار ميساعات کاري مردان و افزايش سا

 .استآموزش و تحصيالت زنان، يکي از متغيرهاي کليدي تحليل تحوالت بازار کاري ايران 

است و در اکثر  اي در باب عرضه نيروي کار انجام شده  در کشور ما، مطالعات گسترده
هاي کالن بازار   بيني لي و براي پيشهاي ک مطالعات تابع عرضه نيروي کار را بر اساس داده

هاي  اند. در اين مطالعات به تحليل روندهاي عرضه نيروي کار و نرخ کار استفاده کرده
است. اکثر کارهاي  هاي سني و جنس پرداخته شده مشارکت نيروي کار به تفکيک گروه

رها صرفاً با بيني جمعيت در اين کا صورت گرفته به وسيله اقتصاددانان انجام شده و پيش
استفاده از نرخ رشد انجام شده است. در مطالعه حاضر قصد بر اين است که با استفاده از 

بيني جمعيت، به پيش بيني جمعيت در گروه هاي سني پرداخته شود و در روش ترکيبي پيش
سناريوهاي مختلف، نرخ مشارکت اقتصادي و نرخ اشتغال به اين جمعيت داده شود و لذا 

 ي تحوالت نيروي کار بدست آورده شود. تري از آينده دقيقبرآورد 

 9011و  9013، 9011هاي  هاي سرشماري مرکز آمار ايران در سال ر تحقيق حاضر از دادهد
استفاده شده است.   9011تا  9011ها  و همچنين اطالعات پيمايش نيروي کار در طي سال

کشور يعني  آوري دادهاين کار از دو منبع رسمي جمعهاي مورد نياز براي از آنجائيکه داده
اند بنابراين، از اعتبار خوب و قابل مرکز امار ايران و سازمان ثبت احوال کشور گرفته شده

و اطالعات مربوط به  9011هاي سرشماري  قبولي برخوردار هستند. ابتدا  با استفاده از داده
پرداخته شده  9011تا  9011در دوره زماني  پيمايش نيروي کار به بررسي وضعيت فعاليت
بيني وضع فعاليت در آينده پرداخته شده است. است. سپس با استفاده از اين اطالعات پيش

هاي سني پرداخته  بيني جمعيت کشور در گروه بيني وضع فعاليت نيز ابتدا به پيش جهت پيش
 سبات استفاده شده است. ساله و باالتر آن به عنوان جمعيت پايه محا 93و از جمعيت 

بيني به روش ترکيبي انجام شده است. در روش ترکيبي، عناصر تغيير جمعيت پيش
 ،پور شوند )کاظمي حساب آورده ميوضوح به)باروري، مرگ، مهاجرت، ترکيب سني و جنسي( به
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آورد که  جمعيت با روش ترکيبي اين امکان را فراهم مي بيني چنين، پيش(. هم993: 9011
بيني شود. لذا امروزه اين روش بيش  تمام ساختار جمعيت در طول دوره معين در آينده پيش

بيني جمعيت روش مناسب براي  از هر روش ديگري کاربرد دارد. بنابراين روش ترکيبي پيش
بيني، انجام اين کار تشخيص و ترجيح داده شد. نرم افزار مورد استفاده براي اين پيش

جميت با روش ترکيبي برحسب سن و جنس در پنج مرحله و به  بيني اسپکتروم است. پيش
 صورت زير است:

 1هاي  تعيين جمعيت پايه بر حسب توزيع سني و جنسي که به اين منظور غالباً از گروه
 شود. ساله استفاده مي

L5محاسبه ضريب نسبت بازماندگي )
L5

X

5X

تعيين  هاي سني و جنسي، جهت(براي تمام گروه
 تر از جمعيت پايه هستند. سال مسن 1سال بعد هنوز زنده بوده و  1جمعيتي که در 

ها در دوره سرشماري بوسيله ضرب کردن ميزان باروري ويژه سني به  تعيين تعداد تولد
جمعيت زنان. اين مواليد بايد به دو گروه متولدين پسر و دختر تقسيم شوند و سپس به 

 3-1ها را به افراد باقيمانده از گروه  هاي بازماندگي مناسب، آنيزانوسيله ضرب نمودن در م
 ساله بعد تبديل نمود. 1ساله براي دوره 

بيني باروري و مرگ است، تر از پيش يني مهاجرت مشکلتطبيق ميزان مهاجرت؛ پيش
زيرا که سطح مهاجرت به اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي هر دو مکان مهاجرفرست و 

 هاي معين وابسته است.  ها در زمان اجرپذير و همچنين به سياست دولتمه

اي  هاي نمونه ي اطالعات موجود و يا از طريق بررسي در اين مورد، با توجه به مجموعه
بيني برآورد  ي پيش ترکيب سني و جنسي مهاجران، چگونگي تغيير و تحول نرخ آن در دوره

ا مانند يک جمعيت معمولي با سطح باروري و ه بيني شمار آن شود و سپس به پيش مي
هاي  گاه، با فرض همانندشدن مهاجران از نظر ويژگي شود. آن ومير خاص خود اقدام مي مرگ

هاي قبلي، ارقام  ساله( با جمعيت 1ي  ساله )معموالً يک دوره nي  جمعيتي در يک دوره
- بيني به شمار جمعيت پيش هاي سني را نظير به نظير مهاجران در گروه  شده  يبيني پيش
دست آيد. حاصل  غيرمهاجر در همان سال اضافه کرده تا کل جمعيت گروه سني به ي شده



 
 
 
 

 

هاي سني، کل جمعيت هر جنس و مجموع افراد دو جنس، شمار کل  جمع شمار افراد گروه 
 دهد. ساله به دست مي 1ي  شده را در پايان يک دوره بيني جمعيت پيش

سال بعد از  93يا  1هاي جمعيتي براي بيني شود که پيش عمل سبب ميتکرار مکرر اين 
توان براي سنين بيني را مي سال و ... به دست آيد. اين نوع پيش23سال، 91تاريخ شروع، 

بيني  هاي زماني دلخواه تهيه نمود، اما معموالً به طور قراردادي در پيشمنفرد و فاصله
منظور برآورد عرضه  شود. به يکسان در نظر گرفته ميها دوره زماني و دوره سني  جمعيت

نيروي کار در آينده کشور از شاخص نرخ مشارکت اقتصادي استفاده شده است. با پيش بيني 
و افزايش نرخ مشارکت با نرخ  9011اين شاخص در دو سناريوي ثُبات وضعيت در سال 

ينده پرداخته شده است. اين به برآورد عرضه نيروي کار در آ 9123رشد يک درصدي تا سال 
 سال گذشته در نظر گرفته شده است. 23ها در  تغييرات نيز بر اساس روند متوسط اين شاخص

زايي در کشور نيز دو سناريو در رابطه با نرخ اشتغال در نظر  براي برآورد تقاضاي اشتغال
و فرض بر گرفته شده است. در يک سناريو فرض بر افزايش نرخ اشتغال و در يک سناري

است. افزايش نرخ اشتغال به عنوان يک سناريوي بهينه، و  9011ثبات نرخ اشتغال در سال 
در جهت کاهش نرخ بيکاري، که هدف برنامه توسعه است در نظر گرفته شده است. با 

يابيم و از  ضرب نرخ اشتغال در جمعيت فعال برآورد شده به تعداد جمعيت شاغل دست مي
شود. نتايج  زايي ساالنه برآورد مي هاي متوالي نياز اشتغال در طي سال تفاضل جمعيت شاغل

 بدست آمده در ترکيب چهار سناريو ارائه شده است.

نرخ مشارکت به دست آمده از نتايج آمارگيري از نيروي کار  کشور در  9در جدول شماره 
 ست. ارائه شده ا 9011 -9011سري زماني 

 

فرض ثبات شرايط حال در نظر گرفته شده است. اين سناريو با  هسناريوي اول بر پاي 
 9011تا  9013شود که ميانگين نرخ هاي مشارکت در دوره زماني  اين فرض تعريف مي

 ( نيز منظور شود.9123تا افق طرح ) 9013هاي  براي سال
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دک در نرخ مشارکت مبتني است. در اين سناريو با توجه به اين سناريو بر افزايش ان 
رشد ساالنه حدوداٌ يک درصدي رشد نرخ مشارکت در کل کشور، افزايش نرخ مشارکت با 

 ( 0شود. )جدول شماره  همين رشد تا انتهاي دوره منظور مي

شده بيني آورده  نرخ مشارکت در انتهاي دوره پيش 2و نمودار شماره  2در جدول شماره 
درصد  01نرخ مشارکت براي کل کشور  9011گونه که مشخص است در سال  است. همان

 0071براي کشور  9011تا  9013بدست آمده است. متوسط نرخ مشارکت در دوره زماني 
درصد است. در سناريوي اول با نرخ مشارکت ثابت فرض شده است که تا پايان دوره 

پايدار باشد. در سناريوي دوم فرض بر افزايش يک بيني اين نرخ مشارکت براي کشور  پيش
درصدي نرخ مشارکت به صورت ساالنه تا پايان دوره بوده و لذا در اين سناريو نرخ مشارکت 

 درصد افزايش خواهد يافت. 1173براي کل کشور تا پايان دوره به 

9011 13 
9013 13 
9010 01 
9011 01 
9011 01 
9013 00 
9019 00 
9012 01 
9010 00 
9011 01 
9011 01 



 
 
 
 

 

9013 01 
9011 13 
9133 13 
9132 19 
9131 12 
9133 10 
9131 11 
9193 11 
9192 11 
9191 13 
9193 10 
9191 11 
9123 11 

ها در  اي استانبيني جمعيت بر همانگونه که پيش از اين ذکر شد در اين تحقيق ابتدا به پيش
سناريوهاي مختلف پرداخته شده است. در پيش بيني جمعيت کشور تأکيد اصلي بر دو متغير 

باشد. در مورد باروري دو سناريوي باروري افزايشي و باروري ثابت، و  باروري و مهاجرت مي
در مورد مهاجرت نيز دو سناريو ثابت و کاهش مهاجرت در نظر گرفته شده است. در کل با 

توان چهار سناريو متفاوت را براي پيش بيني جمعيت در آينده متصور  ترکيب اين فروض مي
شد. در سناريوي اول باروري افزايشي در کنار مهاجرت ثابت، سناريوي دوم باروري افزايشي 
در کنار مهاجرت کاهشي، سناريوي سوم باروري ثابت در کنار مهاجرت کاهشي و در 

ابت در کنار مهاجرت ثابت است. باروري سطح پايين در کشور سناريوي چهارم باروري ث
ايران در کنار افزايش اميد زندگي، باعث شده تا رشد جمعيت در همه مناطق کشور محدود 
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ها و نهايتاً کاهش اثر مهاجرت بر رشد  رود کاهش حجم مهاجرت شود، آنچه انتظار مي
نحوي است که  ختلف کشور بهجمعيت است. کاهش اثر مهاجرت بر رشد جمعيت مناطق م

کنند، چندان دو  اگر فرض شود که سهم زيادي از مناطق کشور با نرخ رشد طبيعي تغيير مي
هاي جمعيتي در کشور ايران در جهت  از انتظار نخواهد بود. در رابطه با باروري نيز سياست

د نخواهد بود. افزايش باروري است، ولي همانگونه که پيشتر گفته شده تغييرات باروري زيا
هاي دولت نيز هدف افزايش باروري به صورت منطقي و در حد اندک  گذاري البته در سياست

و رساندن آن به سطح جايگزيني مي باشد. در اين صورت فرض افزايش اندک باروري براي 
توان سناريوي دوم را با عنوان سناريوي منتخب  آينده کشور قابل انتظار دانست. بنابراين مي

ر تحقيق حاضر عنوان نمود. که در آن فرض بر کاهش نرخ مهاجرت در کنار افزايش نرخ د
 باروري است.

 3371ساله و باالتر کل کشور در ابتداي دوره برابر با  93بر اساس اين سناريو جمعيت 
ميليون نفر افزايش يابد. سهم  1171ميليون نفر بوده که انتظار است در پايان دوره به 

درصد و در پايان دوره به حدود  10ن گروه از کل کشور در ابتداي دوره در حدود جمعيتي اي
 (. 0يابد )جدول شماره  درصد افزايش مي 10

  

9011 01،123،203 33،129،111 10 
9013 13،101،929 30،291،312 10 
9010 19،133،139 31،313،013 10 
9011 12،311،101 31،111،911 10 
9011 10،111،021 31،031،311 11 
9133 11،019،031 03،333،911 11 
9139 11،232،321 09،323،313 11 
9132 11،111،119 02،103،130 11 
9130 13،010،121 00،191،011 11 
9131 10،193،100 01،119،011 11 



 
 
 
 

 

  

9131 11،211،123 01،009،293 11 
9133 11،133،209 03،201،302 13 
9130 11،319،139 00،303،110 13 
9131 13،020،111 00،101،011 13 
9131 13،111،111 01،302،101 13 
9193 19،301،932 01،013،101 10 
9199 12،213،021 13،301،333 10 
9192 12،112،111 13،313،391 10 
9190 10،110،300 19،091،001 10 
9191 11،211،113 19،193،923 10 
9191 11،122،119 12،111،010 10 
9193 11،112،101 10،301،103 10 
9190 13،210،210 10،113،110 10 
9191 13،131،119 11،313،119 10 
9191 10،131،910 11،193،030 10 
9123 11،231،111 11،131،110 10 

همانگونه که ذکر شد در دو سناريو به برآورد نرخ مشارکت در آينده پرداخته شده است. در 
سناريوي اول فرض بر ثبات نرخ مشارکت و در سناريوي دوم فرض بر افزايش نرخ 

ساله و باالتر برآورد شده در بخش  93مشارکت است. با ضرب نرخ مشارکت بر جمعيت 
گونه که در  توان به برآورد جمعيت فعال در آينده در دو سناريو پرداخت. همان قبلي مي

اندازي از تغييرات آينده نيروي  مقدمه تحقيق ذکر شد هدف اين تحقيق بدست آوردن چشم
يروي کار کشور به چه توان گفت در آينده ن کار در ايران است و در واقع به صورت دقيق نمي

اندازه خواهد بود. بر همين اساس در دو سناريوي حداقلي و حداکثري به برآورد نيروي کار 
کشور پرداخته شده است. بر اساس سناريوي ثبات نرخ مشارکت در آينده برآورد شده است 

ميليون در سال  02به حدود  9011ميليون در سال  21که جمعيت فعال کشور از حدود 
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 19افزايش يابد. اين افزايش در سناريوي دوم و با افزايش نرخ مشارکت به حدود  9123
ميليون نفر خواهد رسيد. کامال مشخص است که ساختار جوان کشور و ورود کشور به دوره 

اي را پيش روي جمعيت فعال کشور قرار داده است. حتي اگر  پنجره جمعيتي شرايط ويژه
ميليون  0سال آينده  21بت بماند نيروي فعال کشور تا نرخ مشارکت در سطح فعلي ثا

 (.9و نمودار شماره  1افزايش خواهد يافت )جدول شماره 

 

 

   

9011 21931101 21931101 

9013 21132130 23392111 

9010 21003110 23330912 
9011 23311291 20291010 
9011 23193013 20111200 
9133 23010119 21111109 
9139 20992131 21909130 



 
 
 
 

 

   

9132 20131993 21110301 
9130 20122320 03101110 
9131 21903010 09221111 
9131 21191030 09123033 
9133 21100000 02111211 
9130 21913112 00233130 
9131 21110929 00191101 
9131 21021993 01131312 
9193 21111122 01233022 
9199 03219022 01121119 
9192 03113111 03101990 
9190 03033123 00310101 
9191 03122313 00301013 
9191 09921900 01221299 
9193 09029311 01131101 
9190 09130233 01000113 
9191 09301101 01100001 
9191 09112303 13111221 
9123   02330201 19312321   

شامل نيروي شاغل و نيروي بيکار است. جهت برآورد نيروي شاعل در جمعيت فعال 
جمعيت نياز است که به پيش بيني نرخ اشتغال در آينده پرداخته شود. پس از برآورد نرخ 
اشتغال با ضرب آن در جمعيت فعال به محاسبه تعداد جمعيت شاغل پرداخته شده و از 

 گردد. شتغال زايي برآورد ميهاي متوالي نياز ا تفاضل جمعيت شاغل در سال

همانند جمعيت فعال، در برآورد جمعيت شاغل نيز از دو سناريوي پيش بيني استفاده 
شده است. سناريوهاي پيش بيني جمعيت شاغل بر روي نرخ اشتغال انجام شده است. 



 
 
 

  

...  

  

همانگونه که گفته شد نرخ بيکاري و اشتغال مکمل يکديگر بوده و با داشتن يکي از آنها 
هاي دولت جهت کاهش نرخ بيکاري در  گري نيز مشخص خواهد بود. با توجه به تالشدي

سال آينده به  91آينده در يک سناريو فرض بر اين شد که دولت بتواند نرخ بيکاري را تا 
کاهش دهد. در سناريوي ديگر فرض بر اين گرفته شد  9011يک سوم نرخ بيکاري سال 

اي دوره ثابت بماند. نرخ بيکاري براي کل کشور در اين تا انته 9011که نرخ بيکاري سال 
نرخ بيکاري در  9011درصد در تغيير بوده است. در سال  90تا  93دوره زماني در حدود 

درصد است. در سناريوي اول فرض شده است همين نرخ بيکاري تا پايان دوره 3/92کشور 
به يک سوم سال پايه  و لذا  برقرار باشد و در سناريوي دوم فرض بر کاهش نرخ بيکاري

 افزايش نرخ اشتغال تا پايان دوره است. 

با داشتن دو سناريو براي جمعيت فعال و دو سناريو براي نرخ اشتغال، برآورد جمعيت 
سناريو صورت گرفته است. در سناريوي اول فرض بر ثبات  1زايي در  شاغل و نياز اشتغال

ناريوي دوم ثبات نرخ مشارکت به همراه افزايش نرخ مشارکت و ثبات نرخ اشتغال است. س
نرخ اشتغال، سناريوي سوم با فرض افزايش نرخ مشارکت در کنار ثبات نرخ اشتغال و 
سناريوي چهارم با فرض افزايش نرخ مشارکت و افزايش نرخ اشتغال است. در ادامه به نتايج 

 اين سناريوها پرداخته شده است.

 

 3/92 3/99 3/93 1/93 9/92 0/92 1/90 1/99 1/93 1/93 0/99 کل کشور

  

 2/1 1/1 1/1 2/3 1/3 1/0 2/1 1/1 3/1 2/93 1/93 3/99 2/92 3/92 کل کشور



 
 
 
 

 

 

 0211291 22303111 21121230 کل کشور

 

9011 21931101 22330093 
 

0932211 

9013 21132130 22230001 233391 0911321 
9010 21003110 22102229 231113 0201202 
9011 23311291 22193391 200011 0201913 
9011 23193013 20313110 213121 0091100 
9133 23010119 20019019 211011 0039133 
9139 20992131 20033333 091211 0133131 
9132 20131993 21390010 099010 0119090 
9130 20122320 21021133 031130 0113330 
9131 21903010 21303131 031131 0101110 
9131 21191030 21102921 039233 0110901 
9133 21100000 21290311 219131 0320311 
9130 21913112 21111012 203031 0332113 
9131 21110929 21010010 211132 0311030 
9131 21021993 21111301 211319 0001303 
9193 21111122 23229111 202199 0031100 
9199 03219022 23119331 223911 0133991 
9192 03113111 23313193 231199 0103921 
9190 03033123 23111019 910103 0111101 
9191 03122313 20303131 911393 0111312 
9191 09921900 20293301 901333 0199130 
9193 09029311 20011011 931099 0101013 



 
 
 

  

...  

  

 

9190 09130233 20111102 911221 0111301 
9191 09301101 20311301 919330 0113011 
9191 09112303 20113111 911223 1339291 
9123 02330201 20119130 913112 1329102 

 

9011 21931101 22330093 
 

0932211 

9013 23392111 22011230 013119 0231001 
9010 23330912 20230012 191101 0010193 
9011 20291010 20011111 101090 0123211 
9011 20111200 21011113 113019 0111010 
9133 21111109 21190101 131111 0113110 
9139 21909130 21133223 112011 0331310 
9132 21110301 23932212 113332 0019012 
9130 03101110 23032393 111021 0100110 
9131 09221111 20031011 332001 0121991 
9131 09123033 20131030 331120 1399310 
9133 02111211 21111190 111293 1311002 
9130 00233130 21319110 112103 1901193 
9131 00191101 21313013 101210 1232913 
9131 01131312 03222220 131101 1010111 
9193 01233022 03000133 111212 1120210 
9199 01121119 09020213 111019 1139311 
9192 03101990 09133213 103111 1101109 
9190 00310101 02011331 121191 1311191 
9191 00301013 02193319 129000 1021011 
9191 01221299 00121123 191111 1130311 



 
 
 
 

 

 

9193 01131101 00121010 131190 1103203 
9190 01000113 01121101 113302 1110399 
9191 01100001 01191001 111133 1391331 
9191 13111221 01139121 111311 1310139 
9123 19312321 01111031 110003 1910231 

 

9011 21931101 22330093 
 

0932211 

9013 21132130 22011311 011012 0991031 
9010 21003110 22031121 013209 0331131 
9011 23311291 20302201 030013 0391113 
9011 23193013 20119323 001011 2131033 
9133 23010119 20101119 011139 2190133 
9139 20992131 21219991 199900 2139113 
9132 20131993 21339090 193111 2130013 
9130 20122320 21309010 193301 2013203 
9131 21903010 21113103 131311 2313099 
9131 21191030 21110301 130232 2320331 
9133 21100000 23203321 011113 2133031 
9130 21913112 23313131 001011 2113101 
9131 21110929 20321101 031102 2190919 
9131 21021993 20010132 010120 2013311 
9193 21111122 20021103 011001 2239313 
9199 03219022 21332111 001912 2901001 
9192 03113111 21013013 020012 2310130 
9190 03033123 21033130 090020 2333111 



 
 
 

  

...  

  

 

9191 03122313 21331090 031213 9193100 
9191 09921900 21032031 210311 9121031 
9193 09029311 21111031 213111 9009003 
9190 09130233 21133109 200330 9303201 
9191 09301101 03903190 231112 9101333 
9191 09112303 03139300 231023 9113100 
9123 02330201 03332011 239913 9013119 

 
 

9011 21931101 22330093 
 

0932211 

9013 23392111 22109001 121311 0919102 
9010 23330912 20112310 393021 0931311 
9011 20291010 21302923 303320 0913300 
9011 20111200 21022911 313321 0923312 
9133 21111109 21019212 331900 0930911 
9139 21909130 23312003 039111 0301900 
9132 21110301 23132101 031131 0319311 
9130 03101110 20123313 091912 0391130 
9131 09221111 21213902 021113 2112020 
9131 09123033 21101129 002011 2119101 
9133 02111211 21311102 029393 2111090 
9130 00233130 03191113 091131 2112330 
9131 00191101 09901031 091131 2011309 
9131 01131312 09110019 031103 2029139 
9193 01233022 02113031 032110 2310111 



 
 
 
 

 

 
 

9199 01121119 00210131 310239 2113102 
9192 03101990 00103339 312309 2130993 
9190 00310101 01322101 313101 2123130 
9191 00301013 01033111 310103 2000019 
9191 01221299 01113119 313313 2219023 
9193 01131101 03333301 300111 2911111 
9190 01000113 00021100 331101 2311390 
9191 01100001 00110111 331193 9113211 
9191 13111221 01310329 331900 9109331 
9123 19312321 01022119 331023 9091311 

تغيير در ساختار سني يکي از عواملي است که بر رشد اقتصادي و توسعه تأثيرگذار است. از 
ي نيروي کار را جمعيت، عرضه يک سو تغيير در سهم جمعيت در سن کار و فعاليت از کل

از کل  ديده دهد و از سوي ديگر، سهم جمعيت متخصص و آموزشتحت تأثير قرار مي
ي نيروي کار، ورود زنان به ي انساني آن کشور تأثيرگذار است. عرضهجمعيت بر سرمايه

فتد، و اي جمعيتي اتفاق ميي بروز پنجرهبازار کار و افزايش مهارت و سواد که در نتيجه
اي ي جمعيتي براي پيشبرد اهداف توسعهانداز در اين دورهکاهش بار تکفل و افزايش پس

گذاران در  ريزان و سياست کشور بسيار حائز اهميت است. يکي از وظايف اصلي برنامه
هاي شغلي و کاهش نرخ بيکاري است. براي  ي کشور ايجاد فرصت راستاي اهداف توسعه
بيني،  کند. پيش اي پيدا مي جه به ساختار سني جمعيت اهميت ويژهرسيدن به اين امر تو

هاي منطقي و بهينه براي  ي سياست کند، و براي ارائه اندازي از آينده را تصوير مي چشم
بيني  هاي سرشماري به پيش جامعه مفيد است. لذا در اين مقاله سعي شد با توجه به داده

براي اشتغال پرداخته شود. در اين راستا و با توجه  ي نيروي فعال و نياز سنجي آينده عرضه
 به سناريوهاي مطرح شده، نتايج زير بدست آمده است.



 
 
 

  

...  

  

به صورت کاهشي و  9013تا  9011روند کلي نرخ مشارکت براي کشور در دوره زماني 
جمعيت فعال کشور در 9011به صورت تدريجي افزايشي است. در سال  9013پس از سال 

ميليون نفر آن بيکار است. بر  072ميليون آن شاغل و  2273ن نفر است که ميليو 23حدود 
اساس سناريوي ثبات نرخ فعاليت و ثبات نرخ اشتغال برآورد شده است که جمعيت فعال به 

بيني افزايش يابد. از اين جمعيت بر اساس نرخ ثابت ميليون نفر در پايان دوره پيش 02حدود 
ميليون نفر بايد شاغل باشد. در واقع اگر هدف ثابت ماندن  21به تعداد  9011اشتغال سال 

 22بايد تعداد جمعيت شاغل کشور از  9123باشد تا سال  9011نرخ اشتغال و بيکاري سال 
هزار نفر  133تا  033ميليون نفر افزايش يابد. يعني ساالنه در حدود  21ميليون نفر به 

تعداد بيکاران افزايش يافته و  9123ساس در سال اشتغال بايد در کشور ايجاد شود. بر اين ا
ميليون نفر در کشور بيکار وجود خواهد داشت. بر اساس سناريوي افزايش نرخ فعاليت و  1

ميليون نفر در پايان دوره  19ثبات نرخ اشتغال برآورد شده است که جمعيت فعال به حدود 
 0171به تعداد  9011ت اشتغال سال بيني افزايش يابد. از اين جمعيت بر اساس نرخ ثابپيش

ثابت  9011ميليون نفر بايد شاغل باشد. در واقع اگر بخواهيم نرخ اشتغال و بيکاري سال 
ميليون نفر  0171ميليون نفر به  22بايد تعداد جمعيت شاغل کشور از  9123بماند تا سال 

نفر اشتغال بايد در هزار  333تا  133افزايش يابد. يعني ساالنه به طور متوسط در حدود 
ميليون  179تعداد بيکاران نيز افزايش يافته و  9123کشور ايجاد شود. بر اين اساس در سال 

نفر در کشور بيکار وجود خواهد داشت.  بر اساس سناريوي ثبات نرخ فعاليت و افزايش نرخ 
يابد. از  ميليون نفر در پايان دوره پيش بيني افزايش مي 02اشتغال جمعيت فعال به حدود 

ميليون  0373به تعداد  9011اين جمعيت بر اساس افزايش يک درصدي نرخ اشتغال سال 
هزار نفر اشتغال بايد  133تا  033طور متوسط در حدود نفر بايد شاغل باشد. يعني ساالنه به

ميليون  0/9تعداد بيکاران کاهش يافته و  9123در کشور ايجاد شود. بر اين اساس در سال 
 ر کشور بيکار وجود خواهد داشت. نفر د

در نهايت بر اساس سناريوي افزايش نرخ فعاليت و افزايش نرخ اشتغال جمعيت فعال 
يابد. از اين جمعيت بر اساس  ميليون نفر در پايان دوره پيش بيني افزايش مي 19حدود 

اشد. ميليون نفر بايد شاغل ب 0170به تعداد  9011افزايش يک درصدي نرخ اشتغال سال 



 
 
 
 

 

هزار نفر اشتغال بايد در کشور ايجاد شود.  033تا  333يعني ساالنه به طور متوسط در حدود 
ميليون نفر در کشور بيکار  970تعداد بيکاران کاهش يافته و  9123بر اين اساس در سال 

 وجود خواهد داشت.

شور با عنوان فرض بهينه در کشور بايد مورد هدف باشد. در واقع آينده کاين فرض به
چنين احتمال افزايش نرخ مشارکت و هم 33التحصيالن نسل ازدياد جميعتي دهه  ورود فارغ

زنان، به احتمال قوي همراه با افزايش نرخ مشارکت خواهد بود. اگر دولت نتواند در 
ها نرخ بيکاري را کاهش دهد، با فرض ثبات نرخ بيکاري در حال حاضر تعداد  گذاري سياست

ميليون نفر افزايش خواهد يافت. و البته اين فرض با وجود ايجاد  1ينده به بيکاران در آ
دست خواهد آمد. تالش دولت براي ههزار نفري ب 333تا  133اشتغال ساالنه در حدود 

هزار  333کاهش نرخ بيکاري و لذا افزايش نرخ اشتغال در کشور حداقل بايد ساالنه بيش از 
 شغل جديد ايجاد شود.

وي افزايش نرخ اشتغال به همراه افزايش نرخ مشارکت بيشترين تعداد شاغلين در سناري
در آينده کشور وجود خواهد داشت و سناريوي ثبات شرايط فعلي کشور به همراه کمترين 

 ن است.تعداد شاغال

و بر همين اساس در سناريوي افزايش نرخ مشارکت که در آينده محتمل خواهد بود به 
اشتغال، بيشترين نياز اشتغال زايي در کشور وجود خواهد داشت )ساالنه همراه افزايش نرخ 

هزار شغل( و در سناريوي ثبات وضعيت حاضر کمترين نياز به اشتغال زايي  313در حدود 
 هزار شغل( وجود دارد. 013)ساالنه در حدود 

در کمترين تعداد بيکاران نيز در سناريوي ثبات نرخ فعاليت به همراه افزايش نرخ اشتغال 
ميليون نفر( و در سناريوي افزايش نرخ مشارکت در کنار ثبات نرخ اشتغال به  970حد )حدود 

 ميليون نفر خواهد رسيد.  1باالترين حد خود يعني در حدود 

در پايان بايد ذکر کنيم که ويژگي گذار جمعيتي در ايران سريع بودن تغييرات است. در 
انساني کشور در طي زمان بسيار سريع خواهد بود. لذا نياز نتيجه در آينده تغييرات نيروي 

هاي حوزه  ها به صورت مستمر اين تغييرات پيگيري شده و برنامه است در سياستگذاري



 
 
 

  

...  

  

ها  گذارياشتغال دو ساله و يا حتي يکساله تنظيم شود. پيشنهاد مي شود که حتما در سياست
ز پيش شود. توجه به فرصتي که باز شدن  به ساختار سني جمعيت و تغييرات آن توجه بيش ا

ي جمعيتي  در اختيار کشور گذاشته است، بسيار حائز اهميت است. در ايجاد اشتغال پنجره
ي ورود زنان بخصوص زنان تحصيل کرده به که به واسطه 9ي جنسيتيتوجه به پنجره

کشور مفيد باشد.  ي اقتصاديتواند در جهت توسعهسنين کار و فعاليت، ايجاد شده است، مي
( از 91-31باشد حال اگر نيروي کار ) انساني بيشتر مي  وجود سرمايه  دهندهتورم جواني نشان

مند شوند نيروي کار مؤثر را خواهيم داشت که تأثير  تحصيالت و مهارت بيشتري بهره
است، ي جمعيتي کشورها باز  اي پنجره وري اقتصادي کشور دارد. در دوره بيشتري بر بهره

ي  توانند زمينه هاي خصوصي و کارآفريني مي زايي و حمايت از بخش ها با اشتغال دولت
گذاري کوهورت واقع در سن کار و فعاليت را که در آينده به دوران  انداز و سرمايه پس

انداز بيشتر ترغيب  رسند، فراهم آورند. امنيت شغلي جوانان آنها را به پس سالمندي مي
ي ديگر امنيت اقتصادي در کشورها خود محرکي است براي کند و از سو مي

هاي به وجود آمده  خاطر داشت که فرضتهاي داخلي و خارجي. و بايد به گذاري سرمايه
ناشي از پنجره جمعيتي و افزايش حجم جمعيت جوان، در صورت استفاده نشدن ممکن است 

 حتي به تهديد براي امنيت اجتماعي کشور تبديل شود.

                                                           
1 Gender dividend 



 
 
 
 

 

 

( تحليل نرخ مشارکت اقتصادي در ايران، 9013هاشمي، ف، محمدي، م. ) بني -
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