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 مقدمه

 يهاکشـور در نخسـت نـدیفرا نیـا .اسـت قـرن یشناختجمعيت مهم وقایع از یکی تيجمع يسالمند
 بـاًیتقر کیـنزد ةندیآ در است. شده آشکار توسعهحالدر يهاکشور در زين راًياخ و افتاد اتفاق افتهیتوسعه
 شـدن سالمند یشناختجمعيت مهم ابعاد از یکی شد. خواهند روبهرو دهیپد نیا با جهان يهاکشور همة
 نـدیفرا کی تيجمع يسالمند .است یسن يهاگروه گرید اب گروه این تيجمع نسبت در رييتغ ت،يجمع
 کـاه  نیيپـا سـوو  بـه بـاا سـوو  از ريـوممرگ و يبـارور آن در که است یشناختتيجمع انتقال
 رصـدد نظـر از اجتماعـات خاص بيترک از ستا عبارت ،یگروه ای یتيجمع يريپ ،یکل ورطهب .یابدمی
 زانميـ کـاه  ،افـراد عمـر طـول متوسـ  رفـتن بـاا ،ديـموال زانيم کاه  سبببه که سالخورده افراد
 افتهیتوسـعه بيشتر هايکشور در جمعيت درصد 5/19 ،2000 سال در دهد.یم رخ مهاجرت و ريمومرگ
 کـه شودیم ینيبپي  و بودند بااتر و ساله شصت افتهیتوسعه کمتر هايکشور در جمعيت صددر 7/7 و
 کمتـر هايکشور در افراد درصد 4/19 و افته،یتوسعه بيشتر هايکشور در دافرا درصد 32 ،2050سال در

 بيشـتر رد مـروزها ،سـبب نيهمـ به .(2013:1ملل سازمان) بود خواهند بااتر و ساله شصت افتهیتوسعه
 یبهداشـت خدمات يهانهیهز رفتن باا مشکل و سالمندان یاجتماع و ياقتصاد مسائل جهان، يهاکشور
 از .اسـت شـده تردهيـچيپ آنـان، افـزونروز شمار يبرا خدمات کردن فراهم به ازين موازات به یرفاه و

 نیرابنـاب ؛اسـت شـده کشـورها ینگرانـ باعـ  ،گذاردیم ياقتصاد رشد بر دهیپد نیا که يريثتأ سویی
 است. يضرور امري قيدق و جامع يهايگذاراستيس و هايزیربرنامه
 از بـي  زــني هدـینآ لاـس پنجاه در و ستا هشد برابرسه گذشته سال جاهپن در انسالمند جمعيت رشما

 بود ناـجه سراسر در سال شصت بااي سالمند نفر 453671 به یکدنز 1950 لسا در .شد هداخو برابرهـس
 رحاض نقر اول ــةمني در .يدـسر نفر 1567110 یعنی ،برابر نيم و سه به تقریباً آنان رشما بعد لسا پنجاه که
 .(2013:1)سازمان ملل برسد نفر 5882167 به 2050 لسا در نجها سالمند جمعيت که دشومی پي بينی نيز

 جهان تيجمع یسن انهيم راتييتغ

 بيشتر مناطق نجها 
 افتهیتوسعه

 کمتر مناطق
 و نيات يکایآمر اروپا ايآس قایآفر افتهين توسعه يهاکشور افتهیتوسعه

 هيانوسياق یشمال يقایآفر بيکارائ

1950 23.9 29.0 21.5 19.3 19.2 22.1 29.7 20.1 19.5 28.0 
2000 26.7 37.4 24.1 18.3 18.6 25.9 37.6 24.5 21.3 31.3 
2050 38.5 44.2 37.6 28.8 27.4 49.3 45.5 42.3 37.3 38.5 
 (2012) ملل سازمان منبع:

 سـال پـانزده از رـکمت ادرـفا سبتـن از یجرتدبه ،1370 لسا از جمعيت لکنتر هايبرنامه آغاز با انیرا در
ــ15) نســالميا ادفرا نسبت بر و کاسته ــضو ینا ارستمرا .ستا هشد ودهفزا (لسا64ـ  ندامیتو هیندآ در عـ
 ه،کاســـت لسا پـــانزده از کمتـــر ادفرا نسبت از محسوسی نحوبه و دهـــد تغيير را جمعيت سنی ترکيب
 .هدد قسو گیردسالخو يسوبه را جمعيت
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 و لاـــس 75 انرـــیا در دگیـــنز بــه دـــميا سن کهتیرصودر شناختیجمعيت يیابیهاارز سساا بر

 ازنداچشـم انیــپای لاـس در رشوـک جمعيت د،شو گرفته نظردر لسا در صددر 1/5 جمعيت شدر زانيم

 زا بي  ییعن ،جمعيت دــصدر 14/7 اددـتع نـیا از هـک دوـب هداخو نفر نميليو 107 رکشو سالة بيست

 المندس جمعيت گفت انتویمـ ،رــیگد بيـان هــب ؛داد دـهناخو شکيلـت انالمندـس را نفر 15.500.000

 علمی منابع سساا بر .شد هداخو بربــرا هـــس حــدود (1405-1385) لاـــس بيست ضعر در رکشو
ــت که مانیز ،شناختیجمعيت ــصدر هش ــجمعي دـ ــفا را تـ ــااتر ادرـ  دصدر دوازده یا و لسا 65 از ب

 رشوــک نیاابرــبن .است گرفته شکل يسالمند ةپدید ،هدد تشکيل لسا شصت از بااتر ادفرا را تجمعي

 ،لهرحاهب .دبو هداخو روبهرو سـالمندي اعیــجتما ةدــپدی اــب ،سیــشم دـجدی ةدـس آغاز اـب انرـیا

 کهبل کـــــــــرد، سمعکو یا متوقف را آن اننمیتو و ستا طبيعی يیندافر انیرا جمعيت نشد سالمند

 .دکر لکنتر را یندافر نـیا راـثآ صحيح هايگذاريسياست با انمیتو
 بـه ايهاشـار آن در کـه زدپردامی قيتحق ينظر اتيادب یبررس به نخست روپي  نوشتار باره،این در

 ،سـوم بخـ  کنـد؛می بررسـی رانیـا در را يسـالمند رونـد ،دوم بخ  در و شودیم زين قيتحق شنهيپ
 خـ ب انجامسر ؛است مدل حیتصر و الگو برآورد ،چهارم بخ  ؛هاستريمتغ يآمار يهایژگیو یبررس
 است. آن يريگنتيجه و بح  بنديجمع ،پنجم

 ينظر اتيادب .1

 رمـوردنظ سـال در (GDPداخلـی) ناخـالص توليـد یـا (GNP) ملی ناخالص توليد افزای  کالن، سوح در

 قعیوا ملی يدتول ی افزا دیگـر، بيان به ؛شودمی شمرده اقتصادي رشد پایه، سال یک در آن مقدار به نسبت

 بسـيار امتريپـار اقتصادي رشد گویند.می اقتصادي رشد پایه سال با مقایسه در را سال یک در رکشو انةسر
 نآ بـراي جلـو سمتبه حرکت و پيشرفت معنايبه اقتصادي رشد وجود زیرا هاست؛کشور همة براي مهم

 انـدکـرده يقتحق و موالعه اقتصادي رشد علل و چگونگی دربارة بسياري قتصاددانانا رو،ایناز است، کشور

 چـون عـواملی هـانظریـه ایـن اسـت. اقتصـادي رشد دربارة متعددي هاينظریه هاپژوه  این حاصل که

 رشـد دولـت، مصـر  خـارجی، تجـارت انسانی، گذاريسرمایه فيزیکی، گذاريسرمایه توسعه، و تحقيق

 در .داننـدمـی اقتصــادي مـدتبلند رشد بالقوه عوامل را داخلی گيريجهت و آموزش ات،صادر جمعيت،

 .کرد خواهيم مرور را رشد هاينظریه برخی اختصار به پژوه ، این موضوع با متناسب بخ ، این
 :شـودمی ناشـی زیـر عامـل سـه ایـ کی رشد از ديتول رشد ی،کل طورهب کينئوکالس رشد ةینظر در

 و تيـکم در  یافـزا و يورافنـ در بهبـود ،يگذارسـرمایه و انـدازپس  یافزا سبببه هیسرما  یافزا
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ــفيک ــن تي ــار يروي ــا ک ــجمع رشــد ب ــوزش و تي  شدر ينظریهها وجز نئوکالسيکی شدر يلگوهاا ؛آم

ــمرده اسرمایهگر يدقتصاا ــن ،کلی رطوبه و میشوند ش ــا ای ــةسرما نباشتا به را يدقتصاا شدر الگوه  ی

ــــدمی نسبت زاونبر فنی فتپيشر و فيزیکی  و پایينتر جمعيت خنر که دمیشو عااد لگوهاا ینا در .دهن

 .هددمی ی افزا را تمدهکوتا شدر خنر ،بااتر يورفنا سوح
 کينئوکالسـ يهـامقالـه ،شـد روبـهرو همگان اقبال با که ياقتصاد رشد ةینظر بارةدر مقاله نیترمهم
 رشـد يهاهینظر بنايسنگ که بود، (1956) (Swan,1956)وانس و (1956) (Robert Solow,1956)سولو
 يالگـو جـادیا يبرا ،اندازپس ثابت نرخ قانون با ديتول تابع مزبور ةمقال در .شد بعد يهادهه در ياقتصاد
 يجـد طورهبـ کـه هامدل نیا ینيب يپ نخستين .است شده بيترک اقتصاد در ساده اريبس یعموم تعادل
 ناخـالص ديـتول ةيـاول سـوح بـودن نیيپـا اسـت. مشروط ییهمگرا اند،شده حیتصر رياخ يهاسال در
 نـرخ شدن عتریسر باع  دارد، ارتباط داریپا حالت تعادل ای مدتبلند موقعيت با که واقعی ةسران ،یداخل
 بـه هیاسرم نسبت که ییاقتصادها .است هیسرما ینزول ةبازد فرض از یناش تيخاص نیا که شودمی رشد
 و بـاا ةبـازد يهـانرخ بـه لیمتما دارد( ارتباط مدتبلند کارگر به سرمایه نسبت ه)ب دارند يکمتر رگرکا
 صـولحم و سـرانه ةیسـرما ةياول سوو  که است یشرط ییهمگرا ،ليدل نیا به اند؛فراوان رشد يهانرخ
 نیـا ،نیبرابنـا ؛اسـت ديتول تابع تيموقع و تيجمع رشد نرخ انداز،پس نرخ به وابسته پایدار، حالت در
 .ندرشد یاصل عوامل عامل، سه

 سـبب تيـجمع يبـاا رشـد نـرخ .است زابرون عامل کينئوکالس رشد مدل در تيجمع رشد نرخ
 سـوح يبـرا درآمـد سـرانة رشـد نرخ کاه  نيز و ،کارگر ةسران ديتول و تعادل در هیسرما سوح کاه 
 .شودیم سرانه ديتول ةياول

 از کــه کــاردویر دیــوید و (Thomas Malthus, 1798)مــالتوس تومــاس اننــدم اقتصــاددانان یبرخــ

 بـه توجه با انآن دانستند.یم ياقتصاد رشد براي یمنف یعامل را تيجمع رشد بودند، گرامنفی داناناقتصاد

 دونبـ اقتصـاد ،یحسـاب تصـاعد بـا منـابع رشـد و یهندس تصاعد با تيجمع رشد اثر بر محدود، منابع

 .دنوشیم ورمتص را يرشد
 اختـراع و ينوآور ةجادکنندیا عوامل از را سود کسب (1934) (Joseph Schumpeter,1934)تريشومپ

 در ديـتول يهـاروش و اوضـاع بهبود و کار يروين جذب و ديتول در يوربهره  یافزا باع  که داندیم
 و (1928) (Frank Ramsey, 1928)يرمـز فرانـک با گامهم کيکالس اقتصاددانان نیا .شودیم بلندمدت

 را ياقتصـاد رشد مدرن يهاهینظر یاصل عوامل از ياريبس (1944)( Frank Knight, 1944) تینا کفران
 نسـبت ميـان متقابل اثر ا،یپو تعادل و یرقابت رفتار چون یاصل يهادگاهید شامل هاهینظر نیا کردند. انيب
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 يهـاتخصـص  یافـزا چـونهم ییهـاشکل در یفن شرفتيپ آثار ت،يجمع رشد نرخ و درآمد ةیسرما
 .تاس ديتول يهاروش و دیجد يکااها اکتشافات و کار يروين

 ی افـزا ي،اقتصاد رشد» کند:می تعریف گونهنیا را ياقتصاد جدید رشد (Kuznets, 1955)کوزنتس

 بـه  یازاف نیا .«است تيجمع يازهاين نيمأت جهت ،کل ةعرض  یافزا منظوربه توليد ظرفيت بلندمدت

 رشـد يرابـ او دارد. بسـتگی تقاضـا مـورد کیدئولوژیا و ينهاد  یشرا با آن قيتوب ی،فن جدید اتيترق
  افـزای ؛تيـجمع و یمل سرانه ناخالص ديتول عیسر رشد شمارد:یبرم را شاخص ش  ياقتصاد جدید

 مـرزيرونب قتصاديا هايفعاليت گسترش ی؛نيشهرنش یی؛ربنایز راتييتغ يباا نرخ ي؛وربهره و بازدهی

 ه.یسرما و کاا ؛کار یالمللبين هايجریان و یافتهتوسعه کشورهاي

 نهاسر توليد شدر خنر شـد، بيـان ياقتصـاد يهـانظریـه در کـه يدقتصاا شدر يشاخصها ميان در

ــهنهما .ستا رکشو یک انــةسر مددرآ انميز ةکنندتعيين خنر ینا ایرز دارد؛ صخا اهميتــی  توليد که گون

ــااي یک ــاص ک  در توليد ملاعو تابع نيز ملی توليد ،ستکاا آن توليد در فتهررکابه توليد ملاعو تابع خ
 ترتيببـه که شوندمی يبندتقسيم «T, L, K, R» وهگر رچها به کلی رطوبه توليد ملاعو .است ملی سوح

 .انديژتکنولو و کار يونير ،سرمایه ،(مينز) طبيعی منابع

 نظریـة در .است دقتصاا ةبالقو تمکاناا و ملاعو شناخت مندزنيا يدقتصاا شدر اايب خنر به ستيابید

 دیگـر به بيهش ،شـودمی توجه معموا نچهآ به ،توليد ملاعو از یکی منزلةبه رکا يونير بح  در و دقتصاا

ـــعةتو مبح  رد .ستا رکا يونير کميت و توليد ملاعو  یکی ناعنو به رکايونير بح  در و يدقتصاا س

 ست.ا رکا يونير کيفيت سر بر ،کميت يجا به صلیا عموضو ،يدقتصاا شدر ملاعو زا
ــار ندامیتو جمعيت سنی رساختا تغيير ــبا شتهدا يدقتصاا شدر بر ايکنندهتعيين و مهم آث  نیــا .دش

 .اردمیگذ اثر يدقتصاا شدر بر گوناگون يهاهرا از رييتغ

 بـر يسالمند و است ياقتصاد رشد مهم يپارامترها از یکی کار يروين شد بيان ترپي  که طورهمان

 باعـ  ،کشـورها در عمـر طـول  یافـزا و ولدوزاد پایين نرخ گذارد.یم اثر کار يروين بيترک و اندازه

 بـر ياقتصـاد رشـد بر افزون ،کاه  نیا که است شده کار يروين ةعرض کاه  یحت و کم اريبس رشد

 مشـکالت از یکـی ،تيجمع شدن سالمند با زمانهم جامعه هرفا سوح حفظ .است ثرؤم زين یعموم رفاه
 سـالمند تيجمع افزونروز نيازهاي أمينت شدن ترسنگين باع  سنی ساختار تغيير ست.کشورها یاساس

 نيهمچنـ شـود، خـدمات و کـاا ديـتول بيـترک و سـاختار رييتغ سبب تواندیم لهئمس نیا شد، خواهد

 ئلهمسـ نیـا بـروز کـرد. خواهـد رييـتغ زين ياقتصاد رشد هاآن تبعبه و دهدمی قرار أثيرت تحت را ییکارا
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 ایـ توقـف یچگـونگ کـار، يرويـن يوربهره افزای  چگونگی بارةدر ییهاپرس  آمدن وجودبه باع 

 شود.یم یبازنشستگ سن لیتعد یچگونگ انجامسر و کار يروين ةعرض یکاهش روند کردن معکوس

 ابـ همـراه مصـر  يالگـو دارد. انـدازپس و گذاريهیسرما صر ،م با یکینزد ةرابو ياقتصاد رشد

 بـراي ار درآمدشـان از يشـتريب بخـ  جوانـان بـا سـهیمقا در سالمندان مثالً ؛کندیم رييتغ سن  یافزا

 ی افـزا از متـأثر یمنف صورتبه ياقتصاد رشد ،بيترتنبدی ؛کنندیم صر  یاجتماع خدمات و مسکن
 آمـددر از مصـر  ،سـالمند يخانوارهـا بـارةدر گاه شود.یم جامعه کل در کنندهمصر  سالمندان سهم

 همـراه انـدازپس توانـایی ی،کل طوربه .شودیم مصر  نيز اندازپس از بخشی حتی یعنی ؛رديگیم یفزون

 اسـت. اثرگـذار اقتصـاد کـل بـر انـدازپس ميـزان بـر موضـوع ایـن و یابـدیمـ کاه  ،سن  یافزا با

 هـانـهیهز نیا .شودیم یاجتماع نيمأت و سالمت يهانهیهز  یافز سبب يسالمند  یافزا ،گریدسوياز

 يهانسـل بـه هـاترجوان از انتقـال واقعدر کند،یم پرداخت مسن افراد به یبازنشستگ يهاسازمان که را

 کـاه  سـبب هـانـهیهز نیـا نيمأت .شود سازمشکل و نيسنگ تواندیم زمانمروربه خود که است مسن
 در پـول یالمللـنيب صـندوق شـود.یمـ ياقتصـاد رشـد کاه  سبب سرانجام و یعموم يگذارهیسرما

 سـبب توانـدیمـ ،یبازنشسـتگ يهاستميس بر یمال يهافشار نیا به نکردن توجه که داد نشان ياموالعه

 راه از ،نیجهـا اقتصـاد بر هم و کشور یداخل اقتصاد بر هم فراوانی ياقتصاد صدمات و شود تضاد جادیا

 شـدنسالمند ،نیبنـابرا .(Bongaarts, 2004) باشـد گـذاراثر ،شـرفتهيپ يهاکشـور یالمللـنيب ارتباطـات

 ياريبسـ يهـاپژوه  بـارهاین در .است شده لیتبد کشورها همة يبرا مهم اريبس موضوعی به جمعيت

 .شودمی اشاره نآ ةنمون چند به ادامه در که است شده انجام
 در ار رشـد بـر یتـيجمع راتييتغ اثر (1960-1985) یزمان ةباز در (1994) (Lee and Lin)نيل و یل

 ،یمنفـ ريثأتـ سال 64-15 تيجمع به سال پانزده ریز تيجمع نسبت افتندیدر و کردند یبررس کشور 86

 دارند. ياقتصاد رشد بر مثبت ريثأت سال 64-15 تيجمع به سال 65 يباا تيجمع نسبت و

 یرفـاه ـ ياقتصاد ريثأت (2012) (David E. Bloom & David Canning)نگيکان دیوید و بلوم دیوید

 کـه دنديسـر جـهينت نیـا به و کردند موالعه کشور 73 در را (2008 -1990) ةدور در یسن ساختار رييتغ

 آن یرفـاه ريثأتـ یولـ ،دارد مختلف يکشورها در یمتفاوت یاجتماع -ياقتصاد ريثأت ،یسن ساختار رييتغ
 دارد. ابهام هنوز و ستين شفا 

 دورة يابر يدقتصاا شدر بر را جمعيت سنی رساختا ثرا (2009) (Thomas Lindh)لينده ستوما

ــ1990) ــاوهگر (OECD) عضو رکشو 23 در (1950ـ  لسا 64-50 ل،سا 49-30 ل،سا 29 -15 سنی يه
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 متوس  بر ،جمعيت کل از لسا 65 بااي جمعيت سهم ی افزا افـتیدر و کرد یبررس لسا 65 بااي و

 .دارد مثبت ثرا دیگر سنی يهاوهگر بر و اما دارد، منفی ثرا ((GDP لسا پنج شدر
 در ياقتصـاد رشـد بـر تيـجمع یسـن ساختار اثر یبررس به (2001) (Bjorn Andersson)اندرسون

 وه پـژ نیـا در آمدهدسـتهب جینتـا پرداخـت. يناویاسکاند يکشورها یبرخ در (1992ـ1950) ةدور
 ثـرا و سـرانه (GDP) رشـد بـر تيجمع کل از سال 65 يباا تيجمع سهم  یافزا یمنف اثر دهندةشانن

 است. بوده گرید یسن يهاگروه بر مثبت
 ةدور در مـدتبلند مصـر  تـابع بـر سنی توزیع اثر (2003) (Attfield and Cannon)کانون و لديآتف

 سـوو  در سـرانه مصـر  کـاه  به تيجمع یگسالخورد دریافتند و کردند بررسی را (1996ـ1956)
 است. شده منجر برابر يدرآمد

 يبـرا رانیـا در یتـيجمع انتقال ريثأت بارةدر یپژوهش (1384)شاد يکشور یعل و مازار عرب عباس
 نسـبت رشـد درصـدیک داد نشـان آن از آمـده دسـتهب جینتـا که دادند انجام (1355-1365) يهاسال
 کـار يرويـن نسـبت رشـد درصـدیک و ،درصد 27/1 بلندمدت در تيعجم کل به سال 64-15تيجمع
 آورند.می وجود به را (GDP) سرانه رشد درصد 89/1 سال 64ـ15 تيجمع به شاغل

ــادر ــارة (،1388) ییرضــا اهللرو  و مهرگــان ن  (2004ـــ1966) ســاله 39 ةدور در کشــور 171 درب
 یـتحکا یتـيجمع يرهـايمتغ از ياقتصـاد شـدر يبـاا يریپذاثر از پژوه  این جینتا .کردند پژوه 
 نیکمتـر 64-15 فعـال تيجمع رشد نرخ و نیشتريب سال پانزده ریز تيجمع رشد نرخ نيهمچن داشت.
 داشتند. ياقتصاد رشد بر را یبازدارندگ اثر

 بـه (1997) (Crenshaw, Ansari and Christenson)انصـاري امـين و کریستنسـن مـاتيو ،کرنشاو ادوارد
 منفی اثر که دهدمی نشان پژوه  این نتایج پرداختند. (1990ـ1965) دورة توسعةحالدر کشور 75 بررسی
 ت.اس سرانه (GDP) رشد بر سال پانزده بااي جمعيت رشد مثبت اثر و سال پانزده زیر جمعيت رشد
 رشـد نـرخ تفـاوت (1990ــ1965) ةدور در کشـور 70 يبـرا (1999)نـگيکان دیوید و بلوم دیوید
 ثرا افتنـدیرد و گرفتنـد نظر در یسن ساختار رييتغ مثابةبه را تيجمع کل نسبت سال 64 تا پانزده تيعجم
 ست.ا منفی کلجمعيت شدر بر و ،مثبت نهاسر آمددر شدر بر لسا 64-15 جمعيت شدر

 رانيا در يسالمند روند يبررس .2

 تیـحما بـاا يبـارور و نیيپـا نسـ در ازدواج از شدتبه دولت ،1358 سال در یاسالم انقالب از بعد
 ةدهـ یعنـی ،انقـالب از پـس ةده در تيجمع فراوان اريبس  یافزا و ییزابي  باع  این و کرد فراوانی
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 از بـي  زایـیبي  ایـن البته شد. روبهرو عيتیجم انفجار با 65 سال در رانیا که اياندازه به شد، شصت
 موفـق کـه شـد اجرا خانواده ميتنظ و تيجمع لیعدت يهااستيس 1368 سال از و دينکش طول سال ده
 همچنـان یکاهشـ رونـد نیـا دهـد. کاه  5/2 به 5/6 از را يبارور نرخ بعد ةده در توانست و بود نيز
 رونـد اسـت. بوده 5/1 نرخ این 1390 سال در و 3/2 يبارور نرخ 1383 سال در که ايگونهبه دارد ادامه
 است. مشاهده ابلق ریز نمودار در يبارور نرخ ینزول

 (2012) ملل سازمان منبع:

 
 
 
 
 
 
 در تبهداشـ بـه ؛شـد انجـام کشور در ياگسترده ونيناسيواکس دوم یجهان جنگ از بعد دیگر، سوي از

 ایـارما ماننـد یعیشا و خاص يهايماريب کردن کنشهیر و درمان يبرا تالش شد؛ توجه شتريب مدارس
 عمـر طـول  یافزا و سال پنج ریز کودکان ريمومرگ کاه  سبب اقدامات نیا که رفتیپذ انجام سل و
 سـال در لسـا 38 حـدود از رانیـا در تولد بدو در یندگز ديام که يطوربه ،شد رانیا در یزندگ ديام و

 1365 سـال در سـال شصـت حدود و 1355 سال در سال 58 و 1345 سال در سال 48 حدود به 1335
 در ديـکنیم مشاهده ریز نمودار در که طورهمان و داشت يصعود روند یزندگ ديام زين آن از بعد د.يرس
 جزبـه ؛اسـت افتـهی  یافـزا سـال سـی از  يبـ رانیـا در یزندگ ديام (2000-1950) سال پنجاه طول
 سـال شـتاده به رانیا در یزندگ به ديام 2050 سال تا که شودیم ینيب يپ .عراق و رانیا جنگ يهاسال
 قابـل ریـز ينمودارهـا در سـال پنج ریز کودکان ريمومرگ کاه  و یزندگ ديام  یافزا روند برسد. نيز

 است. مشاهده
 (2012ملل) سازمان : منبع
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 بـا را ایـران جمعيـت دیگر،سـوياز زنـدگی بـه اميد افزای  و سویکاز شصت دهة زاییبي  بنابراین

 شـدید، زاییبي  از بعد که آنجااز برد.می پي  منديسال سوي به هاکشور دیگر با مقایسه در بيشتر سرعت

 عوایـد هسـتيم. روبـهرو نسـل دو ميـان تناسـب فقـدان یـک بـا داشـتيم، باروري ميزان در شدید، کاهشی

 در دهنـدمی ماليـات که جوانانی شود.می تأمين نفت درآمد از ما کشور در و ها،ماليات محل از بازنشستگی

 بـه رو نفـت ذخایر دیگرسوياز است. کم بسيار کنندمی دریافت بازنشستگی عواید که سالمندانی با مقایسه
 سـالمندي مشـکل بنـابراین اسـت؛ پایان

 ترعميـق بلکه تر،سریع فق  نه ایران براي

 کشورهاست. دیگر از

ــراي ــيح ب ــتر توض ــن بيش ــذار ای  گ

 بسـيار ابـزار جمعيت سنی هرم جمعيتی،

ــبی ــت؛ مناس ــرم اس ــنی ه ــت س  جمعي
ــی صــيفیتو ــع از گرافيک ــايرده توزی  ه

 یـک انسـانی جمعيـت از سـنی مختلف

 بـا .اسـت جهـان ةهمـ یـا کشور ،منوقه

 1950 سال در جمعيت سنی هرم مقایسة

 کـامالً سـنی ساختار تغيير ،2010 سال با

ــر افــزون اســت. مشــهود  ســال در آن، ب
 داشت. خواهند را فراوانی بيشترین سال 70 تا 58 افراد 2050

 رهايمتغ يآمار يهايژگيو .3

 موضـوع نیا یبررس .کندیم یبررس 89 تا 65 يهاسال در را ياقتصاد رشد بر يسالمند اثر پژوه  نیا
 رمایهسـ وديموجـ و فعـالغير جمعيت فعال، جمعيت داخلی، لصناخا ديتول به مربوط يهاآمار ازمندين

 اند.شده جاستخرا آمار مرکز زمانی هاييسر از شدهاستفاده آمارهاي است.
 است. آمده ریز جدول در ،مدل در شدهاستفاده متغيرهاي آماري هايیژگیو

 اريمع انحرا  یدگيکش یچولگ مقدار حداقل حداکثرمقدار انهيم نيانگيم 
 110729.1 2.013988 0.491672 180823.0 539219.0 300140.0 327544.4 ديتول
 392450.0 2.468994 0.850636 819473.0 .2081614 1071840 .1210925 هیسرما يموجود

 3563.787 1.573112 0.107078 12875.00 23579.00 17732.00 18091.79 فعال کار يروين
 29565.19 3.467913 0.939507 2600.000 114644.0 29103.00 34946.64 بازنشسته کار يروين

 (2012منبع: سازمان ملل)
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 الگو برآورد .4
 مدل حيتصر

 اخلـید ناخـالص توليـد یـا ملـی ناخالص توليد افزای  معناي،هب اقتصادي رشد شد، بيان که طورهمان
 ناخـالص ليـدتو بـر تغييـر ایـن اثر اقتصادي، رشد بر سنی ساختار تغيير اثر بررسی براي رو،ایناز است؛
 که اسـت هشد معرفی توليد بعاتو اعنوا از ايگسـترده طيف ،حاضر لحا در اسـت. شـده بررسی داخلی
 عمدتاً ن،کال دقتصاا در توليد تابع زمينـة در ل،حاینابا .شودمی دهستفاا تجربی يهارکا در نوعیبه یکهر
 از .ستا هشد گرفته رکابه «لنسندنتااتر» ايانـدازه تا و «سگالدا ـ بکا» ،«لئونتيف» توليد تابع گونه سه
ــوةبه سگالدا ـ بکا توليد تابع ن،ميا ینا  و وليدت نیاجر در ملاعو ميــان جانشينی نمکاا یژگیو واس

 از نيـز  پـژوه ایـن در سبب، همين به ؛ستا گرفته ارقر توجه کانون بيشتر آن، تابعی مفر دنبومناسب
 است. شده استفاده داگالسکاب توليد تابع
 بيـان ریـز صـورتبه که است کار يروين و هیسرما از یتابع ،داگالس ـ کاب ديتول تابع ی،کل طوربه
𝑦𝑡 :شودمی  =)𝑙𝑡,𝑘𝑡( f 

y = A 𝑘∝𝑙𝛽  

 کـار يرويـن و لفعا کار يروين بخ  دو به را کار يروين ی،سن ساختار رييتغ اثر دادننشان براي تابع این
 بود: خواهد ریز شکل به ديتول تابع نیبنابرا کند؛می ميتقس بازنشسته

𝑦𝑡 =𝐴𝑡𝑘𝑡
𝛼𝑙𝑡

𝑎𝛽1
𝑙𝑅

𝑡
𝛽2 

At،𝑙𝑡) معادله نیا در
𝑅، 𝑙𝑡

𝑎، 𝑘𝑡) کـار يرويـن )بازنشسـته(، فعـالغير کـار نيروي ثابت، ضریب ترتيببه 
 يرويـن ديتول کش  ه،یسرما ةنهاد ديتول کش  ،بيترتبه (β2 و α، β1) است؛ هیسرما يموجود و فعال
 .است بازنشسته کار يروين ديتول کش  و فعال کار

 م:یريگیم تمیلگار معادله هايطر  از محاسبه یراحت يبرا
ln𝑦𝑡 = ln𝐴𝑡+αln𝑘𝑡+β1 ln𝑙𝑡

𝑎، +β2ln𝑙𝑡
𝑅 

 .آیدمی دستهب رهايمتغ رشد نرخ ترتيب،بدین ؛میگریم مشتق زمان به نسبت آن از سپس
𝑔𝑡

𝑦
= 𝑔𝑡

𝐴 +α𝑔𝑡
𝑘 +β1𝑔𝑡

𝑙𝑎
+β2𝑔𝑡

𝑙𝑅
 

 ديـتول بر ،ستا رانیا یتيجمع گذار ةدور که (1389ـ1365) دوره در را یسن ساختار رييتغ اثر قيتحق نیا
 بـر را آمدهدسـتهب يهـاداده اثـر، نیا محاسبه يبرا کند.یم یبررس رشد بر ،آن تبعبه و یداخل ناخالص
 یمـولمع مربعـات حـداقل روش از نظـر مورد يپارامترها آوردبر يبرا .کنيمیم بررسی معادات اساس
(OLS) افزارنرم از و (Eviews) است. شده استفاده 

هـا داده کـه در ایـن مـدل از همـةها مومـئن شـد؛ ازآنجـانخست باید از مانایی داده ،براي برآورد مدل
 رو، همـةایـنشـده اسـت؛ از لگاریتم گرفته شده است و به تعبيري دیگر، رشد همـة پارامترهـا وارد مـدل
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 بـاا تصـویر در کـه طورهمـان هستند. مانا متغيرها
ــد،مــی مشــاهده ــرآورد از پــس کني ــایج مــدل، ب  نت

 در هـاپارامتر همة که است آن از حاکی آمدهدستبه
 و «F» آمـارة اسـت، دارمعنا درصد95 اطمينان سوح

prob(F-statistic) رگرســيون کــل داريامعنــ بيــانگر 
 را خودهمبستگی عدم «واتسون داربين» آماره ،است
 بيـان کـه اسـت 86/0 با برابر «R2» و دهدمی نشان
 86 بازنشسـته( و )فعال کار نيروي و سرمایه کندمی

 ترتيببه β2وα ،β1 شود.می توجيه را توليد درصد
 و مثبـت، اثـر فعـال کـار نيروي و سرمایه شد،می بينیپي  که طورهمان یعنی هستند؛ -01/0 ،33/0 ،52/0

 سـالمندي رشـد اگر دیگر، بيان به دارند؛ اقتصادي رشد بر آن تبعبه و توليد بر منفی اثر بازنشسته کار نيروي
 یابد.می کاه  درصد 01/0 اقتصادي رشد متوس  طوربه شرای  دیگر ثبات با یابد، افزای  درصد یک

 يريگجهينت و بحث

 همـة در کـهيطوربه ،دارد کشـور هـر ةتوسـع و رشـد ريمس در چشمگيري و مهم نق  یانسان يروين
 مسـائل بـه رو،ایـناز ؛شـودیم بـرده کاربـه اصـلی و مهم يپارامتر عنوانبه یانسان منابع رشد، يهامدل

 غييـراتت اگـر رایـز شـود؛می توجه اريبس ی،تيجمع گذار ای یسن ساختار رييتغ ویژهبه و یشناختجمعيت
 نیـا کهدرصـورتی ولـی ،است سودمند يپارامتر رشد ريمس در باشد شده يزیربرنامه و گاهانهآ جمعيتی

 .داشت خواهد همراه ياقتصاد ـ یاجتماع یمنف رثاآ ،باشد ناآگاهانه رييتغ
 زن رهـ يازا بـه يبـارور نرخ دهه نیا در .داد رخ جمعيتی شدید زاییبي  ایران در شصت ةده در
 ديـفهم تـوانیم نیبنـابرا ؛است بوده 7/1 هشتاد ةده در و 5/2 نرخ نیا بعد ةده در یول ،است بوده 5/6

 ؛کنـد جادیا رانیا اقتصاد يبرا را ياريبس مشکالت تواندیم و است خورده همهب رانیا در یتيجمع توازن
 ياداقتصـ رشـد بـر (1389ــ1365) ةدور در را یتـيجمع گذار نیا ريثأت کوشدمی پژوه  نیا روایناز
 و (OLS) یمعمـول مربعـات حـداقل روش و داگالس ـ کاب ديتول تابع از منظور نیا يبرا کند. یررسب
 نيـروي کـه ارک يروين و هیسرما از است یتابع ،ديتول مدل نیا در است. شده استفاده (Eviews) افزارنرم
 بـرآورد جینتـا شدمی بينیپي  طورکههمان شود.یم ميتقس )بازنشسته( فعالغير و فعال بخ  دو به کار
 است. يقتصادا رشد بر بازنشسته کار يروين یمنف اثر و فعال کار يروين و هیسرما مثبت اثر ةدهندنشان
 اشـاره اقتصـادي رشـد بـر جمعيتی متغيرهاي اهميت به توانمی آمده،دستبه نتایج به توجه با پایان در
 خـوردن همبـه و جمعيتـی سـاختار تغييـر بـه توجه با که شد یادآور مربوط مسئوان به را نکته این و کرد
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 شـمار یبازنشسـتگ يهـاسـال یمـال نيمأتـ بـراي يسـاختار اصالحات باید دولت کشور، جمعيتی توازن

 درآمـدهاي دیگـر بيـان بـه بخشد. بهبود را اجتماعی مينتأ نظام و باشد داشته آینده در را انسالمند فراوانی

 کنـد. تأمين را آنان رفاه سالمندي زمان در که شود داده تخصيص ايگونهبه باید حاضر نسل از آمدهدستبه

 کـه رديـگ صـورت یویشـرا تحـت سـتیبایم دهیپد نیا با مواجهه براي دولت زيیربرنامه آن، بر افزون

 روييـن و هـازیرسـاخت در گذاريهیسرما مانند مخارج دیگر نیگزیجا سالمندان ازهايين به مربوط مخارج
 باشـد ايگونـهبه بایـد کندمی اتخاذ آینده در و اکنون دولت که جمعيتی هايسياست همچنين نشود. یانسان

 کند. جلوگيري نيز آینده در مسئله این وقوع از بلکه نکند، تشدید را مشکل این تنهانه که

 منابع

 .146ـ137 ص ،39 ش ،ایران اقتصاد هايپژوه  ،«اقتصادي رشد بر جمعيت سنی ساختار اثر» (،1388) رضائی اهللرو  و نادر مهرگان،

 ش ،اقتصـادي هـايپـژوه  ،«اقتصـادي رشد بر جمعيت سنی ساختار تغيير اثر بررسی» ،(1384) شاد کشوري علی و عباس مازار، عرب

 .51ـ25 ص ،15

 :در 27 ش اول، سال ،نو فصل اجتماعی علوم اینترنتی مجله ،«سالمندي پدیده بررسی» ،(1384) خالد زاده،اسماعيل

http://www.fasleno.com/archives/000603.php 
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