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مسألهیانبومقدمه
فراگیر،اجتماعیيتوسعهبهدستیابیبرايضروريعنصریکجمعیتپویایی

وروندهايدربرگیرندهجمعیتپویایی.استامنیتوصلحوپایدارمحیطیزیستيتوسعه
میر،ومرگباروري،شاملآنيدهندهتشکیلاجزاوجمعیتدرکهاستاتیتغییر

پویاییيلهمسأ.دهدمیرخآنهاجزءوسنیساختارجمعیت،تراکمشهرنشینی،مهاجرت،
فقرکنیریشهوپایداريتوسعهبهدستیابیبرتوسعه،يهاچالشایجادبرعالوهجمعیت

قرارجمعیتینظرانصاحبيتوجهموردکمترلهمسأاینلحااینباباشد.میتأثیرگذار
:1،2006همکارانو(میکواستگرفتهصورتزمینهایندراندکیمطالعاتوگرفته
نظارتوبررسیموردراجمعیتهايپویاییبایدتوسعهيهاسیاستوریزيبرنامه).2012

پویاییگردد.میسرفراگیرویدارپايتوسعهاهدافبهدستیابیکهنحويبهدهند،قرار
و)آنازفراتروجوامع،هاخانوادهدر(موجودنهاديساختارهايينتیجهجمعیت

مهاجرتومرگتولد،.باشدمیشاناجتماعیموقعیتبهبودبرايافرادتواناییهمچنین
عیت،جمتوزیعوسنیساختاربروروندمیشماربهجمعیتیتغییراتمهمهايمحرك

زمانی،يدورهیکدرجمعیتسریعرشد.هستندتأثیرگذارجمعیتتراکموشهرنشینی
عمرطولوکاهشولدوزادنرخکهزمانیودهدمیافزایشراجوانافرادنسبتابتدا

.یافتخواهدافزایشجمعیتترکیبدرسالمندافرادنسبتیابد،افزایش
میزانازکشورهاحرکتباکهاستتغییراتیيبرگیرندهدر2جمعیتیگذارفرایند

رخپاییندوهرباروريومیرومرگهايمیزانسمتبهباالباروريومیرومرگ
مهاجرتداخلی،مهاجرت(شاملجمعیتجابجاییورشدگذار،اینطیدر.دهدمی

،3همکارانو(آلوزاستمحتملبسیارنیزالمللی)بینمهاجرتوشهرهابهروستائیان
استکاهشحالدرمیرومرگنرخیافتهتوسعهکمترکشورهايدرچهگر).2014:210

درسریعیافزایشنتیجهدرکهمانده،باقیباالییسطوحدرهمچنانولدوزادنرخاما
جوان،جمعیتنسبتبودنباالدلیلبهوکردخواهندتجربهخودجمعیتتراکمواندازه

درتوسعهحالدرکشورهايازدیگربرخی.بودخواهدباالنیزجوانان4یوابستگنرخ
بارورينرخکاهشوجودباجمعیترشدکشورها،ایندر.باشندمیگذارسوميمرحله

1 Mico & et al
2 demographic transition
3 Alves & et al
4 dependency ratios
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دههچندتاکمدست)جوانسنیساختارازناشیرشد(1جمعیتیگشتاوردلیلبهکل،
حاصلجمعیتیگذارورسدمیفراچهارميمرحلهکهزمانی.ماندخواهدباقیباال
.کندمیحرکتبیشترسالمنديسمتبهجمعیتشود،می

اهدافبهرسیدنبرايکشورهاظرفیتشدتبهجمعیتیروندهايوهاپویایی
گذارفرآینددرکشورهاکهموقعیتی.دهندمیقرارخودالشعاعتحتراآنهاايتوسعه

نتیجهدروبودهسنیساختاردرتغییرسرعتومیزانيهکنندتعییندارند،جمعیتی
هاچالشگريآینده).2،2008:136چانو(بائوطلبدمیرامعینیيهابرنامهوهاسیاست

آفرینبصیرتتواندمیکشورهاجهانیيتجربهبهتوجهباجمعیتیگذارازناشیمسائلو
مسائلگیريپیشوبینیپیش،شناسیلهأمسعدبازمطالعهایناهمیتوضرورتلذا؛باشد

وشناسانجامعهراستاایندر.استدورچنداننهايیندهآدرالوقوعقریبجمعیتی
يپنجرهوطالییفرصتازحداکثريياستفادهقبیلازکارهاییراهگذارانسیاست

بازنگريین،چنهمو)جمعیتکلدرکارسنیندرواقعجمعیتحداکثري(سهمجمعیتی
افزایشجهتدرتشویقیوحمایتیهايسیاستاتخاذوجمعیتیکنترلیهايسیاستدر
ارائهرا)زوجهربرايفرزنددوتقریباً(جانشینیسطحازترباالسطحیبهولدوزاد
کنند.می

راماپیراموندنیايوزندگیجوانبيهمهتقریباًجمعیتیتحوالتگفتتوانمی
وسیاسیاقتصادي،اجتماعی،هاينظامخردهبرمتعددياثراتودادهقرارأثیرتتحت

وهاکنندهتعیینبررسیباکهجمعیت،شناسیپویاییلذاگذارد،میجايبرمحیطی
مطالعاتیاهمیتازدارد،سروکارجمعیترشدوتوزیعساختار،درتغییراتمدهاياپی

آنبرحاضريمطالعهشده،عنوانمباحثاساسبرباشد.میبرخوردارزیاديسیاستی
يحوزهنظرانصاحبدیدگاهازجمعیتیمتغیرهايترینعمدهشناساییباتااست

نماید.ارائهجمعیتهايپویاییتحلیلبرايراخطینهودینامیکیمدلشناسی،جمعیت
متغیرهاي-1:شدخواهنددادهپاسخومطرحاساسیپرسشدوراستا،ایندر

دروعواملاینچگونهو-2؟کدامنداقتصادييتوسعهبرثرمؤومهمشناختیجمعیت
کمککشورهااقتصادييتوسعهبینیپیشیاتبیینتوانندمیخطیغیرمدلچهقالب

بهسیستمشناسیپویاییرویکردازاستفادهباکهاستايمطالعهاولینایننمایند؟
است.پرداختهدینامیکیمدلیکقالبدرمعیتیجتحوالتسازيمدل

1 demographic momentum
2 Bao and Chan



96بهار ،3شماره،یازدهمهدور،اجتماعیتوسعهفصلنامه 170

آناقتصادياثراتوجمعیتیتحوالت
نوعیآنهايبخشتمامبینبایدکهاستوارهاندامیکهمانندجمعیتکلیساختار

رامفروضیوثابتجمعیتیوضعیتیکتواننمیوباشدبرقرارشوندهتجدیدوپویاتعادل
ازاینکهبرعالوهجمعیتیتغییراتزیراگرفت،نظردرآلایدهوضعیتیکعنوانبه

کهفرهنگیواجتماعیاقتصادي،عواملازبسیاريازشودمیناشیجمعیتیپارامترهاي
،1مینگواو(رونکینگپذیردمیتأثیردهدمیرخکشورهاتحولمسیردرزمانمروربه

تعادلحفظباشد،میاعمالابلقیجمعیتهايسیاستطریقازکهآنچه.)2013:412
مداومبطوراستالزمپویاتعادلاینحفظجهتاست،جمعیتکلیساختارپویاي

مطالعات،کهصورتیدرشود،ترسیمجمعیتیتحوالتدورنمايومطالعهجمعیتتغییرات
الزمجمعیتیهايسیاستدهد،نشانراخودتعادلیحالتازجمعیتشدنخارجاحتمال

گردد.میالاعم
يتوسعهورشدبرايبستريتواندمیجمعیتیيپنجرهوسنیساختارگذار
يپنجرهکهايدورهطولدر).2،2014:332همکارانو(یائوشودمحسوباقتصادي

کهعمومیهايهزینهفرصت،اینازمناسبياستفادهصورتدرشود،میگشودهفرصت
سمتبهتواندمیبودگرفتهصورتبهداشتوآموزشنظیراجتماعیهايبرنامهدر

نیزخردسطحدرشود،هدایتهازیرساختوتولیديهايبخشدرگذاريسرمایه
زندگیاستانداردهايارتقايواندازپسسمتبهراجاريهايهزینهتوانندمیهاخانواده
بروزبهمنجردتوانمیمتفاوتیهايشکلبهجمعیتیفرصتيپنجرهدهند.جهت

کلبهنسبتکارسندرجمعیتدرصدافزایششود.میسرانهتولیدرشدبرايهافرصت
دیگرعبارتبهکند.فراهمداخلیناخالصتولیدافزایشبرايرازمینهتواندمیجمعیت
کنندگانمصرفتعدادبهنسبتکار)سندر(جمعیتتولیدکنندگانتعدادافزایش

راسرانهتولیدپتانسیلافزایشطبیعیطوربهسالمندان)ونوجوانانوکودکان(جمعیت
).3،2001:369همکارانو(بلومداردبدنبال

ارتقاءجهتدرهاییزیرساختایجادبرايتوانمینیزاجتماعیـفرهنگیبعددر
گذاريهسرمایوریزيرنامهبسالم،وصالحانسانینیرويتولیدوتربیتوعلموفرهنگ

1 Rongqing and Minghua
2 Yao & et al
3 Bloom & et al
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ایجادموجبدلیلدوبهجمعیتیيپنجرهکهمعتقدند،)1998(1ویلیامسونوبلوم.کرد
:شودمیاقتصاديرشدوسرانهتولیدرشدبرايهاییفرصت

کلداخلیناخالصتولیدبرسنیساختارخالصتأثیرنوعیملی:تولیدافزایشالف)
بهتولیدکنندگاننسبتافزایشبهنجرمفعالیتسنیندرجمعیتافزایشدارد؛وجود

.شودمیکنندگانمصرف

گردد.برمیتغییرحالدرسنیساختاررفتارياثراتبهکهمصرف:مدیریتب)
جوانکارنیرويازرشديحالدربدنهسو،یکدرزیرادارندمختلفیاشکالرفتارياثرات

سويدرودهدافزایشراتولیدوريوبهرهتواندمیکهداردوجودکارنیرويساختاردر
درتغییراتیایجادباسنیساختارتغییراتزندگی،يچرخهالگويبهتوجهبادیگر،

.شوداندازپسوتولیدافزایشبهمنجرتواندمیمصرفوتولیدالگوهاي

جمعیتپویاییکلیديعناصر
واستشدهبرابردو2010و1965هايسالبینجهانجمعیتجمعیت:رشد-1

تاجهانجمعیتملل،سازمانگزارشبهاست.رسیدهنفرمیلیارد7به2011سالدر
بینیپیش.رسیدخواهدنفرمیلیارد10به2085سالتاومیلیارد3/9به2050سال
7/1به2010سالدرنفرمیلیون803ازیافتهتوسعهکمترکشورهايجمعیتکهشودمی

5/2(برابرسهتقریبا2085ًسالتاویافتخواهدافزایش2050سالدرفرنمیلیارد
ادامهدروباالنسبتاًولدوزادنرخعمرطولافزایشازناشیکهشدخواهدنفر)میلیارد

زندگیبهامیدجهانیمتوسط.باشدمیجمعیتی)(گشتاورجوانافرادباالينسبتازناشی
واستیافتهافزایشسال70حدودبهاکنون1950يدههدرسال50زیرازتولدبدودر

:2013ملل،(سازمانبرسدسال80بهام21قرنپایانازقبلکهشودمیبینیپیش
786(.

1 Bloom and Williamson
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)2013ملل،سازمان(منبع:زندگیبهامیدجهانیمتوسطبینیپیش:1شکل

درزنهرازايبهفرزند5زاکهنحويبهاستیافتهکاهشبارورينرخمتوسط
برايوبودهمتغیرنرخاینالبتهکهاسترسیدهفرزند5/2حدودبهامروز،1950يدهه

فرزند4حدودیافتهتوسعهکمترکشورهايبرايوفرزند2ازکمتریافتهتوسعهکشورهاي
ارتباطدهآیندرباروريسطحبانیزآیندهدرجمعیترشد).2013ملل،(سازماناست
يهانسلباروريبهمربوطتصمیماتها،خانوادهبرايریزيبرنامهبهسطحاینکهدارد
جمعیت،رشد.داردبستگیسیاسیوآموزشیاجتماعی،اقتصادي،عواملوآیندهوحال

بهرازیستمحیطبرفشارومنابعسایروانرژيزمین،آب،غذا،برايتقاضادرافزایش
رختوسعهحالدرکشورهايدرعمدتاًجمعیترشداینکهآنجاییاز.ددارهمراه

بهداشت،درگذاريسرمایهودادهقرارثیرتأتحترااقتصاديرشداستممکندهد،می
ازمجموع،در.)1،2013:258ژيو(هوانگببردباالترراعمومیخدماتسایروآموزش

منابعبهمحدودمنابعتخصیصیعنیاقتصادعلميپایهتعریفبهتوجهبااقتصاديبعد
است.ترپایینرفاهنتیجهدروکمتررآمدديسرانهيمنزلهبهبیشترجمعیت،نامحدود

باوباشدداشتهدیگرمفهومیشدنصنعتیازپیشجوامعساختاردرشایدمعنیاینالبته
استکارنیرويبرمبتنیهکصنعتیغیرتولیدساختاردرجمعیتکارکردبهتوجه

استمطلوبزمانیتارشدایننیزجوامعآندرالبته.شودتلقیمثبتجمعیتافزایش
يبازدهعنوانبهمفهومیباآنازبعدوباشدداشتهبازدهیزراعیزمینمانندمنابعیکه

تارهايساخدراما.شودمیتبدیلمنفیعاملیبهجمعیتافزایشوشدهمواجهنزولی
ورسیدهفراکشاورزيجوامعاززودتربسیارانسانینیرويبراينزولیبازدهیاینصنعتی

1 Huang and Xie
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شدیدرکودوبیکاريباهمیشهاروپاشدنصنعتیدوراندرجمعیتافزایشيتجربه
.استبودههمراهاقتصادي

)2013ملل،سازمان(منبع:جهانبارورينرخبینیپیش:2شکل

افزایشمعنیبهمتوسطعمرطولافزایشوباروريکاهشجمعیت:ديسالمن-2
سراسردرنفرمیلیون810حاضرحالدر.باشدمیباالتروسال60افرادنسبتوتعداد
60بااليجمعیت،2050سالتامیلیاردي2جمعیتبینیپیشباکهداردوجودجهان
جمعیتدرافزایشترینسریعبود.هدخوابیشترکمتروسال14جمعیتبهنسبتسال

معنیبدانهاخانوادهساختارتغییر.دادخواهدرختوسعهحالدرکشورهايدرسالمند
برايراخدماتیبایدهادولتلذا.شودمیکمترسالمندافرادازهاخانوادهحمایتکهاست

مناسبمسکنپزشکی،يهامراقبتواجتماعیامنیتمثلسالمندافرادحقوقازحمایت
قابلثیرأتسالمندافرادبهنسبتجوامعنگرش.کنندارائهنقلوحمليهاسیستمو

باید.)1،2012:313همکارانو(برمودزداردشدهارائهخدماتوآنهاازحمایتبرتوجهی
کارنیرويکیفیتوکمیتبهزیاديمیزانبهکشورهراقتصادييتوسعهکهداشتتوجه

گذارند،میسرشتپراخودزندگیازدههپنجمینافرادکهزمانیاست.وابستهکشورآن
اینکهبهتوجهباهمچنین؛یابدمیکاهشاجتماعیفعالیتورکادرنهاآمشارکتاحتمال

يبقیهگذرانبرايخودهاياندوختهواندازهاپساززیاديمیزانبهسالخوردهدافرا

1 Bermúdez & et al
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يذخیرهکاهشموجبتواندمیمسئلهاینکنند،میاستفادهانشزندگیهايسال
تمایلمیزانشدنکموکارنیرويکاهشعاملدوشود.جامعهیکافرادبیندرهادارایی

سالخوردهجمعیتدارايکشورهايکهشودمیهایینگرانبروزبهمنجرانداز،پسبهافراد
رشدکاهشوتنزلدرتوانمیراموضوعاینتتبعاترینمهماند.مواجهآنبااکنون

).2008:266چان،و(بائوکردمشاهدهاقتصادي
دنیاجمعیتازنفرمیلیارد2/1ساله،24تا15جواننسلامروزجوان:جمعیت-3

خواهدتوسعهيهااستراتژيوهادولتيهاسیاستبرايعمدهتأثیرودهدمیتشکیلرا
برعالوههستند،نوآوريوخالقیتظرفیتدارايکهجوانانیرشدبهروتعدادداشت.
بهتواندمیشرایطازدرستبرداريبهرهصورتدربردارددرآنهابرايکههاییچالش

الزميهاسیاستوقوانینبایدهادولت.نمایدشایانیهايکمکتوسعهحالدرکشورهاي
هااستراتژيوهاسیاستاین.دهندپرورشراانانجونوآوريظرفیتتانمایندتدوینرا

ویژه(بهجوانانبرايشغلیيهافرصتوآموزشعالیه،تحصیالتبهدسترسیشاملباید
کسبورسمیاقتصادبخشدرمشارکتبهقادرآنهاتاباشدجوان)زنانودخترانبراي

رونقوتوسعهکهداشتاظهارنتوامیخالصهطوربه.)1،2008:852(لریدونشونددرآمد
.استکارآمدوجواننیرويبهوابستهاقتصادي

ارزاننقلوحملاقتصادي،نابرابريهمچونمختلفیدالیلبهمهاجرتمهاجرت:-4
وهاجنگگاهیومهاجرانازبرخیبرايمثبتمدتکوتاهنتایجوارتباطاتبهبودقیمت،

سطحآمدنباالوآبوغذايعرضهکاهشهوایی،وآبتغییرات.دهدمیرخهادرگیري
کشورداخلدرداخلیمهاجرت.شودمهاجرتافزایشبهمنجرآیندهدرتواندمینیزدریا

فصلیاستممکنمهاجرت.گیردمیصورتشهري)مناطقبهروستاییمناطقاز(مثالً
یافتهافزایشدرصد40تقریبا1990ًسالازدنیادرمهاجرت.نباشددائمیهمیشهوبوده
یابد.ادامهافزایشاینکهرودمیانتظارورسیدمیلیون214به2010سالدرواست
تنهامهاجرتاغلبهستند،بهترياقتصاديواجتماعیشرایطدنبالبهکهافراديبراي

کهدارددوجودنیادرسال20زیرمهاجرمیلیون33کهاستذکربهالزم.استگزینه
.)2،2013:202چودهاريو(دايدهندمیتشکیلرامهاجرانکلازدرصد16

مثلمهمیعواقبمیزبانکشورهمومبدأکشوربرايهمتواندمیگستردهمهاجرت
وسطتهاپرداختسایروپولارسالطریقازسرمایهانتقالمهارت،وکارنیرويانتقال

1 Leridon
2 Dey and Chowdhury
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موجبحالعیندرومبدأکشورمنابعبرفشارکاهش،دأمبمسکونیمحلبهمهاجران
بازاروتغییرراکارنیروييعرضهمهاجران،ورود.باشدمیزبانکشوربرفشاراینافزایش

عللیکارنیرويافزایشومهاجرانورودکهصورتیدرامادهد.میقرارتأثیرتحتراکار
کاهشنتیجهدروزابرونبیکاريافزایشباشد،شتهداکارنیرويبرايتقاضاافزایشازغیر

یاقانونیمیزبان،کشوراقتصاديشرایطبهبستهالبتهداشت.خواهددنبالبهرادستمزدها
کشورشرایطباشانانطباقمیزانهمچنینوآنهاارتیمهحسطومهاجران،بودنقانونیغیر

گرامثال،عنوانبه.باشدمیتمتفاومقصدکشورکاربازاردرتمهاجرتاثرامیزبان،
باکاربازاردرباشند،بومیانبرايخوبیجانشینمختلفمهارتیحسطودرمهاجران

يعرضهافزایشباوربودهآنهاازرامشاغلنتیجهدروکنندمیرقابتبومیکارنیروي
.دهندمیکاهشرادستمزدهاسطحکارنیروي

وکنندمیزندگیدنیاشهريمناطقدرهاانسانازنیمیازبیششهرنشینی:-5
کهافراديتعدادرودمیانتظاریابد.افزایشدرصد70به2050سالتاکهرودمیانتظار

افزایشداخلی،مهاجرتوجمعیترشددلیلبهکنند،میزندگیفقیرنشینيهامحلهدر
دانست.ملیاقتصادرشدبرايمحركموتوریکعنوانبهتوانمیراشهرنشینی.یابد

محیطی،زیستواجتماعیاقتصادي،لحاظازتوانندمیمناسبریزيبرنامهباشهرها
مسکنساختبرايجامعرویکردیکداشتنمستلزماین.نمایندایجادپایدارجوامعی

اشهرهبازسازيوفقیرنشینمناطقبهبخشیدناولویتوهازیرساختوقیمتارزان
واجتماعیخدماتسایروبهداشتآموزش،بایدشهريمناطقوشهرها.باشدمی

تنهاشهرنشینی،بنابراین.)1،2008:410کوستاواو(هونمایندتأمینراشغلیيهافرصت
ساختاروماهیتتغییریکبلکهنیستروستابهشهرازسادهوصرفمکانیجابجایییک
ازبسیاريومدرنیزاسیونتوسعه،شدن،صنعتیداري،رمایهسخیزشباکهاستماعیاجت

.استارتباطدردیگراجتماعیاقتصاديتحوالت
آن،تغییرنرخوجمعیتياندازهبازیستمحیطبرهاانسانثیرأتمصرف:- 6

يهاپویایی.شودمیتعیینمنابعمصرفوريبهرهسطحوتکنولوژيسطحمصرف،الگوهاي
وجمعیتحرکاتسنی،ساختارجمعیت،تراکمبلکهجمعیتياندازهتنهانهجمعیت،
سطحجمعیتی،الگوهايبینارتباط.گذاردمیتأثیرمصرفالگوهايبرجغرافیاییموقعیت
دلیلبهاياندازهتاکهباشدمیحساسوپیچیدهبسیارمحیطیزیستپایداريومصرف
رشدازايعمدهبخش.استجهانیوملیحلی،مسطوحدرمصرفوجمعیتیيهاتفاوت

1 Hoem and Kostova



96بهار ،3شماره،یازدهمهدور،اجتماعیتوسعهفصلنامه 176

دارايکهفقیرجمعیتمیاندروتوسعهحالدرکشورهايدرشدهبینیپیشجمعیت
نرخکهیافته،توسعهکشورهايدربرعکس.دهدمیرخهستند،سرانهمصرفنرخکمترین
(ستیااستناپایداربااليسرانهمصرفنرخباشد،میجایگزینینرخزیریابرابرکلباروري

هویتکهرودمیجلوآنجاتااجتماعسطحدرمصرفاهمیت.)1،2011:367همکارانو
خودمصرفتئوريدردوزنبريگیرد.میقرارارزیابیموردمصرفالگويبرحسبافراد

دراقتصادياشخاصنسبیوضعیتتابعدرازمدتدرمصرفسطحکهکندمیمطرح
ودرآمديهايگروهبهمتعلقافرادبهودرآمدمطلقسطحنهوتاسدرآمديدرجات
بهکمتر،درآمديگروهیکبهمتعلقاقتصاديافرادوداردبستگیآناناجتماعیطبقات
زندگینوعکوشندمیویابندمیدستباالتردرآمدگروهبهخود،درآمدافزایشدنبال
..کننداختیاررا،اندتهیافدستبدانکهايدستهبهمتعلقافراد

پژوهشپیشینه
داخلیتحقیقاتالف)

پولخلققدرتکاهشکهدریافتند،)1394(انصاريشیخودستجرديبخشی
تواندمیجمعیترشدنرخافزایشوقانونیيذخیرهنرخافزایشطریقازتجاريهايبانک

).117- 1394:140ري،انصاشیخودستجردي(بخشیگرددمنجربهینهتورمکاهشبه
عنوانبهفساآیاکهبرآمدندالؤساینبهپاسخصدددر،)1392(محمدپورواکبریان

ایفافارسيمنطقهاقتصادوجمعیتتعادلایجاددرثريؤمنقشتوانستهمیانیشهر
نماید،نقشایفايمنطقهجمعیتیتعادلدرتوانستهفساشهرکهدریافتندآنها؟نماید
الگويبررسیهمچنین؛یابدمیافزایشتعادلعدمشهراینجودوبدونکهريبطو

نیازهايمینأتيزمینهدرثريؤمنقشتوانستهفساشهردادنشانشهراینبهمراجعات
يدهندهنشانمطالعهایننتایجمجموعدرنماید.ایفاخودمجاورهايشهرستانمختلف
).43-1392:52محمدپور،و(اکبریاناستمنطقهتعادلدرفساشهرثرؤمعملکرد

درکهپرداختندموضوعاینتحلیلبه،)1391(همکارانواصفهانیداللی
اند،شدهفناوريپیشرفتوآنانباشتودانشبهمتکیپیشازبیشکهجدیداقتصادهاي

تواندمیچگونهکشور،یکدرتربزرگجمعیتوجودازناشیهايمزیتومثبتنتایج
درجدیدهايایدهکشفدرتواناییبراياقتصاديهرکهدادنشاننتایجشود.نمایان

1 Saikia & et al
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یکتربزرگمقیاسوجوداین،برافزون.داردتربزرگجمعیتبهاحتیاجضرورتاًبلندمدت،
درترسریعتولید،هايشیوهدرنوآوريکهشودمیسببکار،نیرويتربزرگبازارواقتصاد

زماندربیشتريشتاببااقتصادي،رشدنرخروشاینباویابدانتشاراقتصاديسترهگ
).63- 1391:80همکاران،واصفهانی(داللییابدرشد

ایراناقتصاديرشدبرجمعیتثیرأت،)1390(آبادينجفخاکیودستجرديبخشی
پژوهش،اینهايیافتهاساسبر.دادندقراربررسیموردرابهینهرشدالگويچارچوبدر

وسرانهيسرمایهرشدازايعمدهسهم)،1350- 1386(هايسالردجمعیترشد
درصدي5/2جمعیترشدکهطوريبهدهد،میتوضیحایراناقتصاددرراسرانهمحصول

راسرانهاندازپسوسرانهدرآمدسرانه،يسرمایهسرانه،مصرفسطحگذشته،هايسالدر
ازحاصلنتایجمبنايبرچنینهم؛استدادهافزایش%8و%14%،14،%46رتیبتبه

بهتروشودنمیتوصیهایراناقتصاددرآیندههايسالبرايصفرجمعیترشدنرخالگو،
دهدادامهخودافزایشبهمثبترشدنرخیکباگذشتههمانندآینده،درجمعیتاست

).1- 1390:22ي،آبادنجفخاکیودستجردي(بخشی
اقتصاد،بودنبازدرجهچونمتغیرهاییاثربررسیبه،)1389(جابريومحمدوند

ایراناقتصاددرکارنیرويوريبهرهبرسرمایهشدتوانسانیيسرمایهشاغل،جمعیت
شدتوانسانیيسرمایهاقتصاد،بودنبازيدرجهکهبودآنازحاکینتایجپرداختند.

جمعیتو؛داردکارنیرويوريبهرهرويبرداريمعنیومثبتثیرأتبلندمدتردسرمایه
داردکارنیرويوريبهرهرويبرداريمعنیومنفیثیرأتبلندمدتدرنیزشاغل

.)89-1389:105جابري،و(محمدوند

خارجیتحقیقاتب)
مناطقدرعیفضجمعیتدرآمدينابرابريکهدریافتند،)2016(1همکارانوچن
فقرسطحکاهشدردشواريافزایشسببدرآمدينابرابرياست.شدهبدترروستایی

بخشد.بهبودراروستاهافقرايزندگیشرایطتواندمیدرآمدافزایشکهچندهرگرددمی
درجديافزایشوکندحلراروستائیانفقرمشکلتواندنمیاقتصاديرشدهمچنین،

است.شدهبدلستاییورنواحیبیشتردرفقروقوعبراثرگذارعاملیکبهجمعیتسن

1 Chen & et al
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ساختارگذاریکازفیلیپینکهرسیدندنتیجهاینبه،)2016(1همکارانوآبریگو
بابیشترجمعیتیهايگروهازبرخیکهنحويبهاستبرخوردارمطلوبجمعیتسنی
اقتصاديزندگیيچرخهتوانندمیسنیمختلفهايگروههستند.همراهجمعیتیگذار

توانندمیمختلفطرقبهمختلفجمعیتیهايگروهکهايگونهبهباشندداشتهمتفاوتی
کنند.کمکفیلیپیناقتصاديرشدبه

درجمعیتتوزیعوشهرنشینیرويخوديمطالعهدر،)2016(2همکارانوهی
وشهرنشینیمیانهماهنگیهگونهیچ)1یافتند:دستکلیدييیافتهچندبهچین

جمعیتمجددتوزیعمنظرازتوانمیراامراینکهنداردوجودچیندرشدنصنعتی
3هوکوجمعیتوشناورجمعیتمیانناسازگاريخاطربههماهنگیعدم)2کرد،تفسیر

جمعیتی،مجددتوزیعمیانهماهنگیمستلزمشهرنشینیالگويتغییربنابراین،است.
شهرهاست.شدنصنعتیوسینی،شهرشن

باچگونهجمعیتشدنمسنکهپرداختندموضوعاینبررسیبه،)2015(4الیور
70- 74سنیگروهدرافزایشکهبودآنبیانگرنتایجدارد.ارتباطژاپندراقتصاديرشد
وسال75سنیگروهدرافزایشحالیکهدرداردارتباطاقتصاديرشددرکاهشباسال

است.مرتبطژاپناقتصاديرشددرافزایشبااالتر،ب
برجمعیترشدوانرژيمصرفدرآمد،اثراتبررسیبه،)2015(5همکارانوآالم

کهدادنشاننتایجپرداختند.برزیلوچیناندونزي،هند،درکربناکسیدديگازانتشار
عالوه،بهیافت.خواهدکاهشیزنايگلخانهگازهايانتشارزمان،طولدردرآمدافزایشبا

تولیدافزایشسببانرژي،مصرفافزایشيواسطهبهکشورهاایندرجمعیترشد
گردد.میهاآالینده

درچیناقتصاديرشددرجمعیتیپویاییسهمبررسیبه،)2015(6ويوگولی
جمعیترشدبرايکاريسنها،یافتهاساسبرپرداختند.2010تا1980هايسالخالل
رشدبرآنمنفیاثرزاناشیامرایندارد.سرانهداخلیناخالصتولیدرشدبرمنفیاثري

وريبهرهرشدبرمنفیاثريبخشیتغالاشدرتغییرعالوه،بهاست.وريبهرهتجمعی

1 Abrigo & et al
2 He & et al
3 Hukou
4 Oliver
5 Alam &et al
6 Golley and Wei
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گذشتهيدههسهطیدرچینبرايجمعیتپویاییمزایايوجودبنابراین،دارد.صنعتی
باشد.آمیزاغراقتواندمی

رشدبراروپاییشهرهايدانشپایگاهاثربررسیبه،)2014(1هاجکوهاجکوا
يتوسعهدردانشیفرآیندهايکهدادندنشانوپرداختنداقتصايرشدوشهريجمعیت
بهعمدتا2009ًتا2004هايساالخاللدراقتصاديرشدوداشتهنقششهرهاجمعیت

است.داخلیدانشانتقالوقتصادياهمگراییخاطر
مبتنیرشدمدلدرجمعیترشدواقتصادمیانيرابطهبررسیبه،)2014(2پرتنر

اثرازبیشترجمعیترشدمنفیاثرکهدادنشانمحققاینپرداخت.توسعهوتحقیقبر
است.یافتهتوسعهدولتیآموزشهايبخشدارايصنعتیکشورهايدرآنمثبت

پژوهششناسیروش
بهتردركبرايراجدیديمدلوبودهبنیاديهدف،اساسبرحاضرپژوهشنوع

ارائهوطراحیدینامیکیمدلیکقالبدرآناقتصاديپیامدهايوجمعیتهايپویایی
بهمربوطسناریوهايتدویندرپژوهشنتایجکاربردقابلیتتوجهبادیگرسويازکند.می

ارزیابیوگردآوريروشاساسبرهمچنین،است؛کاربردينوعازتی،جمعیروندهاي
میانحاکمروابطدادننشانمنظوربهعالوه،بهاست.3کیفینوعازمحتواتحلیلعوامل،
بهرهسیستمشناسیپویاییرویکردازمحتوا،تحلیليمرحلهدرشدهشناساییعوامل
برايکهمحتواتحلیلروشاست.شدهئهارا1شکلدرپژوهشيهاگامشد.گرفته

و(هسیهاستنوعسهبرگیرد،میقراراستفادهموردپژوهشمتغیرهايوعواملشناسایی
از:عبارتندکه)4،2005:496شانن

هاشاخصآن،مبنايبروشدهآغازمشاهدهبا:5متداوليامحتوتحلیل.1
.شوندمیبنديطبقهوشدهشناسایی

ادبیاتمعتبرکتبومقاالتدرکاملیيمطالعه:6شدههدایتوايمحتتحلیل.2
.شوندمیاستخراجعواملوشدهانجامپژوهشی

1 Hajkova and Hajek
2 Prettner
3 qualitative content analysis
4 Hsieh and Shannon
5 conventional
6 directed
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وشدهتعیینپیشازعواملازفهرستیمبنايبر:1تلخیصیمحتوايتحلیل.3
شناساییعواملبرايمحکمیيپشتوانهپژوهشی،ادبیاتمرورباوشدهآغازکاربردي،

.شودمیایجادشده

ازاست،برخوردارباالییغنايازجمعیتيحوزهپژوهشیادبیاتاینکهبهتوجهبا
استفادهترکیبیطوربهتلخیصیوشدههدایتيهاروشازعواملاستخراجبرايرو،این
بیشترینکهواژگانیشناساییاز:استعبارتمحتواتحلیلدرفرضترینمهمشود.می

متوندرواژگاناینتکراردفعاتمیزاندارند.علمیمتوندررااوانیفروتکرارمیزان
استعواملآنبهمختلفپژوهشگرانتوجهواهمیتمیزاننشانگرعلمی،مختلف

مدنظرعواملوعباراتفراوانیمحاسبهتوانمیرامحتواتحلیلگاممهمتریندرحقیقت،.
شاملاي،دادهنوعهرباتااستقادرتوامحتحلیلدانست.علمیمحتوايدرپژوهشگر،

برقرارارتباط،هامجلهوهامصاحبهتصاویر،کتب،،هامقالهسخنرانی،ازحاصليهاداده
تواندمیروشاینخاطر،همینبه).2005شانن،و(هسیهبپردازدآنهاتحلیلبهوکند

يحوزهدرالتینمقاالتشاملپژوهشآمارييجامعهباشد.مؤثروکاربرديبسیار
مطالعاتمعتبريمجلهدر2014تا2005هايسالزمانیيبازهدرکهبودهجمعیت

وتیلورايدادهپایگاهدروبودندشدهمنتشر2شناسیجمعیتيمجلهیکجمعیتی:
کهمقاله201تعداداي،دادههايپایگاهایندرجستجوازپساند.شدهنمایه3فرانسیس

درگرفتند.قرارمحتواتحلیلموردبودند،پرداختهجمعیتیمسائلبررسیبهستقیماًم
رواییدارد.وجودهمزمانطوربهگرتحلیلچندیایکازاستفادهامکانمحتواتحلیل

ازیکهريدربارهمحققاناجماعوتوافقمیزانازاستعبارتمحتواتحلیلدرپژوهش
یابد؛میافزایشنیزپژوهشاعتباروپایاییباشد،بیشتروافقتمیزانچههرعوامل.

درعباراتتکرارمیزانپژوهش،اعتباردیگرمعیار،هامقالهمحتوايتحلیلدرهمچنین
باوشدهتکرارعواملوآیدوجودبهاشباعکهاستسطحیتاهاکتابوهامقاله

وشوندمشاهدهندرتبهجدید،عباراتکهايگونهبهباشند،یکسانقبلیيهاعبارت
ورفتطیعوامل،ازیکهرحاضر،پژوهشدر).4،2002:632(نوندرفنباشندتکرارپذیر

ومختلفهايمقالهدرتکرارمیزانبیشترینمبنايبرمحققان،مکرريهابرگشت
تغیرهايمعنوانبهوگرفتقرارتأییدموردپژوهشگران،نظراجماعاساسبرهمچنین

1 summative
2 population studies: a journal of demography
3 Taylor & Francis
4 Neuendorf
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باشد.میايکتابخانهروشاطالعات،گردآوريروشکلی،طوربه.شدنداستفادهپژوهش
متغیرهايوموضوعیادبیاتمحتوايتحلیلوعلمیمفاهیمگردآوريکهترتیببدین

منابعازاستفادهباجمعیتموضوعبامرتبطمعتبريهامقالهمرورطریقازپژوهش
است.بودهاینترنتدراتکاقابلابعمنوشدهچاپومکتوب

پژوهشيهاگام:3شکل

استفادهباآناقتصاديپیامدهايوشناختیجمعیتمهممتغیرهايشناساییازپس
سیستمیمدلیسیستم،شناسیپویاییرویکردازگیريبهرهبامحتوا،تحلیلتکنیکاز

تئوريو1کنترليهنظریمبنايبرسیستمشناسیپویاییاست.شدهتحلیلوطراحی
برايدقیقریاضیيپایهیکبرمبتنییعنیاست؛شدهبنا2خطیغیرپویاییمدرن
ومدیرانکهاستتکنیکیابزاریکسیستمشناسیپویاییهمچنین.استهامدلوتئوري

روبهروآنباشانجوامعوهاسازماندرکهمسائلیآنکمکباتوانندمیگذارانسیاست
وریاضیقواعدوهافرمولازاستفادهحداقلباسیستمشناسیپویایی.کنندحلراهستند
.پردازدمیمسایلحلبهاندیشیدنازهاییتکنیکومعنويدركبینش،يپایهبربیشتر
خاصیتوپیچیدگیهمیشهتقریباًکاروکسبفرآیندهايدرمخصوصاًواقعیيهامدل
روابطایننمایاندندرنیزموجودریاضیابزارهايازبسیاريورندداخطیغیر

راامکاناینسیستمشناسیپویایی.)1386:322(استرمن،دارندکاربرديهايمحدودیت
ازمفهومیدركوبینشيتوسعهبرايراقويتکنیکیيهزمینکهدهدمیمابه

سازيمدلازانسانرفتارسازيمدلکهاشتدتوجهباید.بگیریمبکارپویاییوپیچیدگی
برايقوييزمینهتقویتبرعالوه.استمتفاوتعلومومهندسیدرفیزیکیيهاسیستم

دانشگسترشوتوسعهانسانی،يهاسیستمسازيمدلوپویايهاسیستمریاضیات
سیستمناسیشپویاییواقعدر.استنیازنیزسیستمرفتاروگیريتصمیمشناسی،روان

1 control theory
2 non-linear dynamics theory
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سازيشبیهصورتبههاسیستمبهترچههردركبهکهاستايماهرانهسازيمدلروش
وخردکالن،استراتژیک،هايبرنامهتدوینبرايکند.میشایانیهايکمککامپیوتري،

يهاسیاستتدوینبهمنجرآنازاستفادهوداردباالییتوانوظرفیتبخشیمیان
تبیین،بهتواندمیمتغیرهاوهامؤلفهدرزیادتنوعوجودصورتدرودشومیتراثربخش

طوربه.)1386:323(استرمن،بپردازدرفتارهاوساختارهاگرفتننظرزیروبینیپیش
فهمبهقادرراماکهاستمفهومیابزارهايازايمجموعهسیستم،شناسیپویاییکلی،

تأثیرگذاريکارهايوسازمطالعه،ایندرکند.میچیدهپیيهاسیستمپویاییوساختار
شماربهپیچیدهيهاسیستمجملهازاقتصاديمتغیرهايبرشناختیجمعیتمتغیرهاي

طریقازشدهشناساییمتغیرهايبینمعلولیوعلتروابطکهداشتتوجهبایدرود.می
مدلقالبدروشدهبرقرارپیشینتجربیمطالعاتنتایجازاستفادهبامحتواتحلیل

هايحلقهباکهکردخواهدکمکمابهمدلیچنیناست.شدهکشیدهتصویربهدینامیکی
ينحوهازبهتريدركباشد،میپژوهشمتغیرهايبینروابطازناشیکهبازخوردي

گردد.حاصلکشوریکدراقتصادييتوسعهورشدبرجمعیتیمتغیرهايتأثیرگذاري
برمستقلمتغیرتأثیريمنزلهبههافلشجهتدینامیکی،مدلدرکهاستذکرنشایا

منفی)یا(مثبتتأثیرگذاريجهتيدهندهنشانفلشرويعالمتوباشدمیوابسته
است.

پژوهشهايیافته
معتبرمقاالتشدههدایتمحتوايتحلیلازاستفادهباوپژوهشاوليمرحلهدر
وشناختیجمعیتمهممتغیرهايوگرفتقرارمطالعهموردجمعیتپژوهشیادبیات

مهممتغیرهايعنوانبهجمعیتيحوزهنظرانصاحبدیدگاهازکهآناقتصاديپیامدهاي
ایندرگردید.استخراجاند،شدهمطرحآنهااقتصادييبالقوهاثراتوشناختیجمعیت
میزانولد،وزادمیزانشاملکلیديناختیشجمعیتمتغیرهايعنوانبهعامل7مرحله،

8وزندگیبهامیدوشهرنشینیجمعیت،سالمنديمهاجرت،باروري،نرخمیر،ومرگ
اشتغال،کار،نیرويشاملجمعیتهايپویاییازمتأثراقتصاديمتغیرهايعنوانبهعامل
درگردید.شناسایی1دجهبوواندازپسمالیات،مصرف،سرانه،درآمدداخلی،ناخالصتولید

. کسري بودجه باشددولت میيهاي در نظر گرفته شدهدولت، خالصه یا طرح درآمد و هزینهيبودجه1
.دیگري) بیش از درآمد خود پول خرج کنددهد که دولت (و یا هر نهادرخ میهنگامی
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عواملبرايمحکمايپشتوانهایجادمنظوربهتلخیصیمحتويتحلیلازدوم،يمرحله
قراربررسیموردپژوهشادبیاتدرعواملاینفراوانیوشدگرفتهبهرهشدهشناسایی

بهعاملهروزنوآنهافراوانیوشدهشناساییعواملبرايمحتويتحلیلخروجیگرفت.
است.شدهارائه1جدولشرح

شناساییجمعیتیمتغیرهايبیندرشود،میمشاهده1جدولدرکهطورهمان
بارورينرخو)،2856(میرومرگمیزان)،3450(ولدوزادمیزانمتغیرهايشده،

)1750(کارنیروي)،2168(داخلیناخالصتولیداقتصادي،متغیرهايمیانازو)،2150(
اهمیتازحاکیکهانددادهاختصاصخودبهراوزنوفراوانیبیشترین)1135(فمصرو

باشد.میشناسیجمعیتادبیاتدرمتغیرهااین

شدهشناساییعواملوزنوفراوانی:1جدول
عاملوزنعاملفراوانیشدهشناساییعاملردیف

جمعیتیمتغیرهاي
34502321/0ولدوزادمیزان1
28561922/0میرومرگانمیز2
20441375/0مهاجرت3
18961276/0جمعیتشدنمسن4
11380766/0شهرنشینی5
13290894/0زندگیبهامید6
21501447/0بارورينرخ7
148631کلجمع8

اقتصاديمتغیرهاي
17502253/0کارنیروي1
8591106/0اشتغال2
21682791/0لیداخناخالصتولید3
7450959/0سرانهدرآمد4
11351461/0مصرف5
5430699/0مالیات6
3360433/0اندازپس7
2310297/0بودجه8
77671کل7
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متغیرهايشناساییازپسشد،اشارهپژوهششناسیروشبخشدرکهگونههمان
روابطمحتوي،تحلیلتکنیکازفادهاستباآنهااقتصاديپیامدهايومهمشناختیجمعیت

پویاییرویکردازاستفادهباودینامیکیمدلیکقالبدرمتغیرهااینمیانمعلولیوعلت
وپویاییویژگیدوازسیستمایندرموجودمسائلاست.شدهتحلیلسیستمشناسی
طولدرسیستمیکیفوکمیابعادپویایی،ویژگیاساسبربرخوردارند.بازخورديساختار

تحولفرایندطولدرسیستمبازخوردي،ساختاراساسبروشودمیتغییردستخوشزمان
ازدیگر،بیانبهدهد.میارائهرااطالعاتیخودبعدوقبليمرحلهبهمرحلههردرخود

اجزايحرکاتورفتارتحلیلوتجزیهودركشناخت،برايسیستمشناسیپویایی
آنازگیريبهرهباتوانمیکهاستحديبهعلماینتواناییشود.میفادهاستسیستم
ومتغیرهاتعاملازناشیتغییرونمودسازيمدلراپیچیدهوسادهمختلفمسائل

دادقراربررسیموردمختلفزمانیيهادورهدرراآنهاآتیرفتارهايشناسایی
تکنیکازاستفادهباشدهشناسایییرهايمتغزیرشکلدر).1379:34زاده،(حمیدي

موضوعیادبیاتاساسبرمتغیرهااینمیانمعلولیوعلتروابطنیزوامحتوتحلیل
نشان1ونسیمافزارنرمکمکبهسیستمشناسیپویاییرویکردازگیريبهرهباوجمعیت

يپیشینهکهدشومیمدلواردروابطیمطالعهایندراستذکرشایاناست.شدهداده
مدلحدازبیشپیچیدگیازکهشدهتالشواستداشتهوجودآنهابرايمنطقیتجربی

شود.اجتناب

مصرف ملی  مصرف خصوصی 

مصرف عمومی 

بودجه هزینه اي
کسري بودجه

مهاجرت 

میزان زاد و ولد در سال

نرخ باروري کل  

میزان مرگ و میر در    
سال

امید به زندگی 

نیروي کار سالمندشدن جمعیت

مالیات 

درآمد بودجه اي

پس انداز خصوصی 
درآمد مصرفی سرانه 

جمعیت

تولید ناخالص +
داخلی

+

-+

-

-

+
++

+

+

-
+

-
-

-

+

+

+ -

+

+

+

+

-

+

+

+

سرمایه 

سرمایه گذاري
خصوصی

سرمایه گذاري عمومی 

+

+

+

+

+

+

-

شهرنشینی 
+ +

+ -

اشتغال

-

آناقتصاديپیامدهايوجمعیتهايپویاییدینامیکیمدل:4شکل

1 Vensim software
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ومیرومرگکاهشولد،وزادافزایشهمچونعواملیباورنداینبرنظرانصاحب
درکشورهايدرالبته.شوندمیکشوریکجمعیتافزایشباعثیزندگبهامیدافزایش

باروريچندهر.داردجمعیتافزایشروندبرراثیرأتبیشترینولدوزادعاملتوسعهحال
یک.روندنمیباالیاپایینهمزمانطوربهوهمبامتغیردواینامااستمیرومرگتابع

مقطعیکدرجمعیتتعدادسریعرشدموجبکهداردوجودفرآیندایندرزمانیاختالف
وسطحبرتواندمیآنهايپویاییوکارنیروينتیجهدروجمعیترشدشود.میزمانی

).1،2002:120همکارانو(پتیسونباشدتأثیرگذاردولتعمومیهايهزینهترکیب
درصد7ازبیشراگاست.باروريکاهشسالمندي،يهپدیداصلیيهاعلتازیکی

.استشدهسالمندياوليهمرحلواردجامعهآنباشد،سال65بااليايجامعهجمعیت
آنازپسوکمترتولیدتوانشود،کمترسال65تا15بینفعالافرادتعدادچههر

باروريکاهشبرمؤثرعواملازکودکانمیرومرگکاهشعالوه،به.شودمیزیادمصرف
کاهشباروري،کاهشبرثرؤمعواملازبحثضمن،)2010(2دایسون.استدهبوزنان
دادهنشانمطالعات.استگرفتهنظردرباروريکاهشالعللعلتعنوانبهرامیرومرگ

باهمراهاقتصاديرشددرافزایشواندازدمیتأخیربهیادادهکاهشرابارورياشتغال،که
).3،2011:656منندز(آدسراودهدمیکاهشراباروريجامعه،رددرآمديعادالنهتوزیع

سنیساختارامادارددخالتکشوریکاقتصاديرشددرمتعدديعواملچندهر
تبعاتیانسانیجوامعدرجمعیتسنافزایش.باشدايکنندهتعیینعاملتواندمیجمعیت
این.داردپیدررامولدکارينیروتعدادکاهشودرمانیهايهزینهافزایشهمچون
اما.روندمیشماربهکشورهاصنعتیواقتصادييهابخشبرايجديییهاهشدارتبعات،

يهاچالشجوامعسنرفتنباال.نیستندبینیپیشقابلهمگیجمعیتسالمنديثیراتتأ
سنازجامعهدرکهافراديزیراآورند،میوجودبهرابینیپیشقابلغیرايریشهوجدي

وکاربرايجامعهجوانافرادپتانسیلازبرخورداريعدمبرعالوهبرخوردارند،بیشتري
کشورهايتمامدرکهاستفرآینديجمعیتپیريدارند.نیزمتفاوتینیازهايتالش،

1 Pattison & et al
2 Dyson
3 Adsera and Menendez
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باشد.میروندایندراساسیعواملازیکیزندگیبهامیدافزایشکهافتدمیاتفاقجهان
.کنندمیزندگیپیشيهادههازبیشاکنونمردمجهان،نقاطیشتربدر

کشورآنکارنیرويکیفیتوکمیتبهزیاديمیزانبهکشورهراقتصادييتوسعه
احتمالگذارند،میسرپشتراخودزندگیازدههپنجمینافرادکهزمانی.استوابسته

افراداینکهبهتوجهباهمچنین.یابدیمکاهشاجتماعیفعالیتوکاردرنهاآمشارکت
يهاساليبقیهگذرانبرايخوديهااندوختهواندازهاپساززیاديمیزانبهسالخورده

بیندرهاداراییيذخیرهکاهشموجبتواندمیمسئلهاینکنند،میاستفادهشانزندگی
بهافرادتمایلانمیزشدنکموکارنیرويکاهشعاملدو.شودجامعهیکافراد
بااکنونسالخوردهجمعیتدارايکشورهايکهشودمیهایینگرانبروزبهمنجرانداز،پس
اقتصاديرشدکاهشوتنزلدرتوانمیراموضوعاینتبعاتترینمهم.اندمواجهآن

هايبرنامهجدیدکارنیرويجایگزینیبرايهاکشورشرایطیچنیندر.کردمشاهده
.شوندمیجامعهدراساسیتغییراتیباعثمهاجرهاهمینکهدهندمیارائهپذیريمهاجر

برايمکانیزمیخارجی،وداخلیهايمهاجرتازاعمهامهاجرتاقتصادي،دیدگاهزا
همچنین.)1،2010:341همکارانو(یابیکواستکارنیرويسندرواقعجمعیتبازتوزیع

توزیعوپراکندگیبرتواندمیسرزمینیکمختلفاطقمندرشغلیهايفرصتایجاد
.باشدتأثیرگذارمنطقهآنجمعیت

نیرويمهاجرتصورتبهسومجهانکشورهايدر)2برونکوچیاینجا(درمهاجرت
مناطقبهیافتهتوسعهکمترمناطقاز)انسانینیرويکارآمدتربخششاملعمدتاً(کار

شرایطیچنیندراست.افزایشحالدرروزبهروزوردگیمیصورتتریافتهتوسعه
حالدرکشورهاييتجربهگردد.میأمبدکشوردرکارنیرويکاهشبهمنجرمهاجرت

شهربهروستاازرویهبیمهاجرتوشودنمیختمجاهمینبهنتایجکهدادنشانتوسعه
شدیدافزایشباهاتعادلعدماینشود.میشدیديايمنطقههايتعادلعدمایجادباعث
اقتصاددانانتاشدباعثشهري،مشاغلرشدکندآهنگمقابلدرکارنیروييعرضه
شهرهارشدحالدرتقاضاييمسألهحلبرايالزمومفیدجریانی"رامهاجرتدیگر
بهبایدوزهامرمعتقدندونهادهفراترنیزاینازراپااقتصاددانانندانند."کارنیرويبراي

1 Yabiku & et al
2 emigration
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کارگرحاضرجاهمه"يپدیدهيکنندهتقویتواساسیعاملعنوانبهمهاجرتيپدیده
بیکاريجديمسائلتشدیدباعثکهنیروییعنوانبهبایدمیونگریست"شهرياضافی
بینساختیهايتعادلعدممهاجرتآنهانظرازگیرد.قرارمطالعهموردشود،میشهري
عرضهطریقازاول،(همان)کند:میتشدیدمستقیمطریقدوازراروستاییوشهرمناطق

شهريجمعیترشدبهنسبتراشهريمشاغلمتقاضیانرشدآهنگداخلیمهاجرتکه
ايکردهتحصیلجوانانباالينسبتنیزآندلیلکهدهدمیافزایشنامتناسبیصورتبه

کهصورتبدینکند.میبروزتقاضاطریقازدومدلیلاند.کردهمهاجرتبهاقدامکهاست
مقایسهدرودارندنیازتولیدمکملعواملتوجهیقابلمقداراغلبصنعتیبخشمشاغل

شهريدستمزدافزایشفشاردیگرسويازند.هستترپرخرجبسیارروستاییمشاغلبا
کهشودمیباعثاسبمنهايتکنولوژيبهدسترسیعدمنیزواجباريمزایايباهمراه
باشدکارنیرويوريبهرهرشدازناشیشهريمدرنبخشتولیدرشدازايفزایندهسهم

محصولمشخصیمقدارتولیدبرايزمانطولدرکارنیرويتقاضايکاهشموجبکه
کارنیرويتقاضايکندرشدکناردرعرضهسریعرشدشدنتوأمنتیجهدرشود.می

مشکلیبهشهريکارنیرويبازارتعادلعدممدتکوتاهمشکلکهدشومیموجبشهري
درمهاجرتاثراتکهمعتقدندنظرانصاحبازبسیارياماشود.تبدیلبلندمدتومزمن
آثارایناست.شهرنیرويکاريکموبیکاريتشدیدازحادتربسیارشهرييتوسعهفرآیند

نمایانراخوددرآمدتوزیعدرویژهبهورشدتخصوصیااقتصادي،رشددرشدیدترطوربه
دادندستازقبیلازپیامدهاییمهاجرفرستهايسرزمینبرايمهاجرتسازد.می

یاوجمعیتافزایششدنکند،کنند)میمهاجرتجوانانمعموالً(چوناقتصادينیروهاي
زانمیشدنکم،جمعیتسنیهرمشکلشدندگرگون،جمعیتکلرقمشدنکم

وجوانانپرورشجهتدرکههاییگذاريسرمایهنتایجرفتنبیناز،هاوالدتوهاازدواج
هايپرداختموازنهشدنبهترو،استگرفتهانجامفعالزندگیبرايهاآنکردنآماده

خودمیهنبهخویشانشانبرايراخوددرآمدازمقداريمهاجرین(چونخارجی
دارد.ههمرابهرافرستند)می

کشوریکاقتصاددرمهمبسیارموضوعیکگذاريسرمایهواندازپساین،برعالوه
بایدبیشترگذاريسرمایهبرايیعنیدارندارتباطهمباگذاريسرمایهواندازپسباشد؛می

تحققعواملازیکیگذاريسرمایهویابدافزایشاندازپسویافتهکاهشفعلیمصرف
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بهیابیدستبراي.)1،2005:982لوجیکو(کالمینشودمیعنوانقتصاديايتوسعه
کهکنندتشویقراگذاريسرمایهواندازپستاکنندسعیبایدهادولت،اقتصاديرشد
ازیکیعنوانبهنیزسرانهدرآمد.شودمیبلندمدتدرزندگیکیفیتبهبودباعث

کشورجمعیتبهداخلیناخالصتولیدنسبتازکهاستمطرحمهماقتصاديمتغیرهاي
میزانویافتهکاهشسرانهدرآمدیابد،افزایشجمعیتچههربنابراین،شود.میحاصل
داخلی،ناخالصتولیدافزایشباعالوه،بهیابد.میکاهشنیزخصوصیاندازپسومصرف
سرانهدرآمدجملهازاقتصاديعواملرسدمینظربهیافت.خواهدافزایشسرانهدرآمد

درآمدکهبودباوراینبرمالتوسباشد.تأثیرگذارکشوریکدربارورينرخبرتواندمی
).2،2003:223(پینگلشودمیمنجرجامعهدرباروريپاییننرخبهمنجرباالسرانه
کميبارورنرخ،رفتباالسرانهدرآمدجارهکهدادهنشاننیزمطالعاتازبرخینتایج
یکی3داخلیناخالصتولیدبهمالیاتنسبتکهاستآنمدلاینمفروضاتاز.استشده

خصوصیو(دولتی)عمومیمنابعجریانمدل،ایندراست.دولتدرآمديمنابعاز
میزاندیگر،سويازنماید.میتقویتراگذاريسرمایهومصرفبااقتصاديرشديرابطه

منفیتأثیريودادهکاهشراگذاريسرمایهبرايالزممنابع،عمومی)و(خصوصیمصرف
دردولتیدرآمدهايعالوه،بهدارد.بلندمدتاقتصاديرشدوسرمایهگذاري،سرمایهبر

،4همکارانو(چنکندمیایفامهمینقشعمومیهايبدهیوبودجهکسريکنترل
2010:236.(

گیرينتیجه
بودهآناقتصاديپیامدهايوجمعیتدینامیکیتحلیلالعهمطاینانجامازهدف

ازگیريبهرهباوجمعیتیمتغیرهاياقتصاديپیامدهايتحلیلوتجزیهمنظوربه.است
مرتبطپژوهشیمقاالتمحتويتحلیلنتایجگردید.ارائهدینامیکیمدلیسیستمی،تفکر

کهدادنشاناندگشتهمنتشر2014تا2005زمانیيبازهدرکهجمعیتيحوزهبا
جمعیت،سالمنديمهاجرت،میر،ومرگمیزانولد،وزادمیزانقبیلازمتغیرهایی

1 Kalmijn and Luijkx
2 Pingle
3 tax-GDP ratio
4 Chen & et al



189تحلیل دینامیکی جمعیت و پیامدهاي اقتصادي ...

اقتصاديمتغیرهايازبرخیبینیپیشدرمهمینقشزندگی،بهامیدوشهرنشینی
وزانداپسمالیات،مصرف،سرانه،درآمدداخلی،ناخالصتولیداشتغال،کار،نیرويهمچون
کنند.میایفابودجه

انسانینیروياقتصادي،رشدبرثیراتیأتمستقلعاملیکعنوانبهتواندمیجمعیت
نمایانرااقتصادييتوسعهکمیيجنبهاقتصاديرشد.باشدداشتهمنابعيعرضهو

میزانوملیناخالصتولیدسرانه،درآمدنظیرهاییشاخصتوسطکهکمیتیسازد.می
ازبهتريصورتبهرادرآمدبرجمعیتثیرأتتوانمیشود.میدادهنشانگذاريرمایهس

ناخالصتولیدرشدمیزاناگرمثال،عنوانبهداد.نشانآن،ازافرادسرانهسهمطریق
شود.میکمآنازافرادسرانهسهمطبیعتاًباشد،جمعیترشدمیزانازکمترداخلی

رشدوباالجمعیترشددارايمناطقدرملیدرآمدازافراديسرانهسهمشدنکم
رشدبینرابطهتعییندرچندهرداشت.خواهدهمراهبهرافقرافزایشپائیناقتصادي
کشورهايدرکهآیدبرمیچنینامادارد،وجودزیاديمناقشاتجمعیترشدواقتصادي

جمعیترشدواقتصاديرشدبینيرابطهباال،جمعیتیرشددارايوتوسعهحالدر
سادهطوربهجمعیتبااليتعداداین،برافزون.)1387:41(محمودیان،باشدمعکوس

تعدادافزایشجمعیت،بااليرشدهمچنین؛شودمنجرکارنیرويبیشترتعدادبهتواندمی
همراهياقتصادمنفعتباهمیشهاستممکناینهااماشود.میموجبراانسانینیروي
کمیاباشتغال)ایجادکنندهعواملکالمیکدر(وزمینوسرمایهوفقیرکشوراگرنباشد.
وجمعیتتحوالتوساختاربنابراینانجامد.میبیکاريبهانسانینیرويافزایشباشد،
راانسانینیرويوجمعیتيرابطهاجتماعیواقتصاديوضعیتنظیردیگرعوامل

توجهیقابلدرصدجوانجمعیتیکدردهند.میقرارثیرأتتحتتولید)عاملعنوان(به
درفعالیت،سندرواقعافرادنسبتنتیجهدردارندسنسال15ازکمترجمعیت،از

باروريکاهشجوانجمعیتیکاگربود.خواهدکمترجوان،غیرجمعیتیکبامقایسه
افزایشفعالیتسندرواقعافرادسهمکند،تجربهراجمعیتیرشدکاهشنتیجهدرو

زمین،نظیرضروريمنابعازبعضیوجودنیازمندجمعیتبقايسرانجام،یافت.خواهد
یافتوفوربههمیشهمنابعاینکهآنجااززاست.انرژيموادومعدنیموادغذایی،مواد
هدفمنابعاینمصرفچگونگیوجمعیتبینمناسبيرابطهیکایجادشوند،نمی

نباشد،افزایشقابلوتجدیدپذیرمنابعایناگراست.ریزانبرنامهواقتصاددانانيعمده
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اگرحتیآن،برعالوهدهد.میکاهشرامنابعاینازافراديسرانهسهمجمعیتافزایش
سهمهاآنمصرفمیزانونوعدرتغییراتباشد،داشتهوجودمواداینافزایشامکان

.دهدمیقرارثیرأتتحتراافرادينهسرا
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