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چكيده1 
هدف اصلى اين مقاله برآورد شاخص اميد زندگى فعال مردان درنقاط شهرى و روستايى كشور در سال 1385 
با استفاده از روشهاى غيرمستقيم جمعيت شناختى مى باشد. روش پژوهش مبتنى بر تجزيه و تحليل ثانوى است. 
 منابع اصلى اين مقاله را نتايج سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1385 مركز آمار ايران و جداول عمر خالصه 
كشور سال 1385 تهيه شده در مركز مطالعات و پژوهشهاى جمعيتى آسيا و اقيانوسيه تشكيل مى دهند. نتايج 
بررسى از سطح و روند تغييرات اميد زندگي فعال مردان به تفكيك گروه هاي سني در كل كشور و نقاط شهري 
ــان داد اين تغييرات از باال ترين سطح خود در گروه سني ده ساله شروع شده و با باال رفتن سن  ــتايي نش و روس
افراد از ميزان اميد زندگى فعال كاسته مي شود و در آخرين گروه سنى به كمترين حد خود مي رسد. البته ميزان 
اين روند در نقاط روستايي كمى متفاوت تر از كل كشور و نقاط شهرى بوده است. همچنين مطالعه نشان داد كه 
تفاوتهايى در ميزان اميد زندگى فعال و ميانگين خام فعاليت اقتصادى در نقاط شهرى و روستايى و كل كشور 
ــتري به خود گرفته است. اين مسئله،  ــتائي شتاب بيش ــاخص اميد زندگى فعال در مناطق روس وجود دارد و ش
ــور ايجاب مى نمايد كه براى  ــت هاي جديدى را در بخش تامين و رفاه اجتماعي كش نياز به وضع قوانين و سياس

سياستگزاران مهم خواهد بود. 

واژگان كليدى: اميد زندگى فعال، ميانگين خام فعاليت اقتصادى و ايران.
1. در اين مقاله، جداول عمر مورد استفاده براى سنجش اميد زندگى فعال، برگرفته شده از طرح پژوهشى مصوب شوراى پژوهشى 

مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه مى باشد كه توسط سركار خانم هما آقا در سال 1387 انجام شده است.
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مقدمه
چگونگى روند توسعه اقتصادى – اجتماعى هر كشور را منابع انسانى آن تعيين مى كنند. منابع انسانى پايه 
اصلى ثروت ملتها را تشكيل مى دهند. بنابراين بهره بردارى كامل و متناسب از منابع انسانى هركشور بايد بعنوان 

يكى از هدفهاى راهبردى توسعه در نظر گرفته شود.
منابع انساني از مهم ترين عوامل در روند توسعه هر جامعه اي است. در مورد نقش و اهميت نيروى انساني در 
جهت توسعه همه جانبه كشور محققان توسعه بر اين عقيده اندكه از ميان سرمايه هاى فيزيكى، تكنولوژيكى و 
انسانى، در مسيرتحوالت تمدن غرب متغير كالن سرمايه انسا نى و بهره بردارى صحيح از آن بيش ترين نقش 
را داشته است. جمعيت و نيروى انسانى ، اجزاى اصلى برنامه ريزى ها ،در سطوح مختلف ملى و منطقه اى بوده 
و بايستي در كليه مراحل، به شكل جامع و همه جانبه مورد بررسى قرار گيرد. امروزه، حركت در راستاى توسعه 
ــد و سياست هاى مربوط به اشتغال بايد با توجه به  ــانى امكان پذير نمى باش پايدار، بدون برنامه ريزى نيروى انس

اهداف توسعه و بر پايه اشتغال كامل و در جهت استفاده بهينه از منابع انسانى تدوين گردد ( فرجادي،1381).
امروزه كارشناسان اقتصادي، رشد و توسعه يافتگي را بر اساس ميزان افراد شاغل به كار آن جامعه مي سنجند. 
افزايش رشد اقتصادي از طريق كاهش بيكاري، افزايش نرخ مشاركت نيروي كار،كاهش فقر، تخفيف عوارض ناشي 

از باال بودن بيكاري، پديد مي آيد. 
پيش بينى ها حكايت از آن دارد كه كل نيروى كار كشورهاى در حال توسعه از حدود 2/1 ميليارد نفر در سال 
ــتم و يكم خواهد  ــال 2000 و به حدود 3 ميليارد نفر درپايان ربع اول قرن بيس 1990 به 2/4 ميليارد نفر در س
رسيد. كشورهاى در حال توسعه بايد ساالنه بيش از 30 ميليون شغل جديد ايجاد كنند تا تعداد بيكاران در سطح 
فعلى ثابت بماند. كشور ايران نيز از تجربه سايركشورهاى در حال توسعه مستثنى نبوده است، تغيير ساختار و 
جوان شدن جمعيت و ورود شمار زيادى از جوانان به بازار كار ضرورت توجه به ايجاد اشتغال و بازار كار را اجتناب 

ناپذير مى سازد.
پديده انفجار جمعيت در اواخر دهه 1350 و اوائل دهه 1360 و در نتيجه جوان شدن جمعيت با تأخير 15 
ــبت جمعيت 29-15 ساله در طى دهه  ــت. به طوريكه نس ــال تاثير خود را بر بازار كار بر جاى نهاده اس تا 20 س
80-1370 به يكباره از 26/6 درصد به 30 درصد افزايش يافته، كه اين تغيير ساختار و جوان شدن جمعيت و 
ورود شمار زيادى از جوانان به بازار كار ضرورت توجه به اشتغال و بازار كار، بررسى طول عمر كار انسان، بررسى 
و مطالعه طول زمانى كه انسان از سن كار خارج مى شود و رسماً صالحيت كار كردن از او سلب مى شود ( طول 
زندگى ناتوانى انسان) را اجتناب ناپذير مى سازد. بررسي اين امر، از مهمترين كاربردهاى جدول عمر در صنعت 
بيمه و تأمين اجتماعى مى باشد. يكى از مهم ترين و قديمى ترين ابزار جمعيت شناسى جدول عمر مى باشد كه 
بسيارى از شاخص هاى جمعيتى از طريق آن تهيه مى شود و امروزه به منظور توصيف و تحليل در بسيارى از 
علوم مانند جمعيت شناسى، بهداشت عمومى، اپيدمى شناسى، اقتصاد، جغرافياى جمعيت، بيولوژى، اشتغال و... 

بطور وسيعى كاربرد دارد (مجدآبادي،1369). 
با توجه به ساختار اجتماعى و اقتصادى كشور و محدوديت فعاليت و مشاركت زنان در فعاليت هاى اقتصادى 
و تفاوتهاى محسوس در ميزان اميد زندگى فعال در بين دو جنس، در اين مقاله سعى بر آن شده ، با استفاده از 
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جداول عمر به بررسى و برآورد نرخ مشاركت اقتصادى و ميزان اميد زندگى فعال مردان در نقاط شهرى و روستايى 
در سال 1385 پرداخته شود. از طرفي با عنايت به اينكه مطالعات كمتري در اين زمينه انجام شده است، لذا اين 

مطالعه هم ازحيث علمي و هم به لحاظ كاربردي حائز اهميت است.

اهداف مطالعه
ــى روند تغييرات نرخ فعاليت اقتصادى و برآورد اميد زندگى فعال مردان با تأكيد بر  هدف اصلى مقاله، بررس
بازشناسى عرضة نيروى كار دركل و به تفكيك نقاط شهرى و روستايى در سال 1385 مى باشد. تبيين الزامات روشى 
و كاربردهاى سياستى در برنامه ريزى هاى اقتصادى و اجتماعى آتى دولت، هدف نهائى مقاله را تشكيل مى دهد. 

منابع داده ها و روش شناسي مطالعه 
ــده در اين مقاله از نتايج  ــتفاده ش ــت. منابع و اطالعات اس روش پژوهش مبتني بر تجزيه و تحليل ثانوي اس
سرشمارى عمومى نفوس و مسكن 1385 مركز آمار ايران و نتايج طرح مصوب شوراي پژوهشي مركز مطالعات و 
پژوهشهاي جمعيتي آسيا واقيانوسيه در زمينه جداول عمر محاسبه شده براى مردان به تفكيك مناطق شهرى و 
روستائى كشور در سال 1385 و نيز از روش هاى غير مستقيم برآورد جمعيتى براى محاسبة شاخص اميد زندگى 
فعال توسط نويسندگان مقاله استفاده شده است. اعتبار اطالعات جداول عمر مبتني بر اجماع نظر (اعتبار صوري) 
صاحبنظران جمعيتي درشوراي پژوهشي مركز بوده است. در اين مقاله از طرح پژوهشى خانم هما آقا در مركز 
مطالعات و پژوهشهاى جمعيتى آسيا واقيانوسيه تحت عنوان محاسبه جدول عمر خالصه و كامل استان هاى ايران 
براي سال 1385 براي كل كشور و به تفكيك نقاط شهري و روستايي در سال 1385 استفاده كرده و با رويكرد 
ــهاي جمعيتي و دخالت دادن نرخ مشاركت اقتصادي در جدول بقاء ، اميد  ــتفاده از روش نوآورانه پژوهش در اس

زندگى فعال خالص (تعداد سالهاى مورد انتظار براى فعاليت در هر گروه سنى) را محاسبه نموده ايم. 

الزامات روشى : تعريف مفاهيم و نحوه محاسبه شاخص ها
هر چند كه همه انسانها به نوعى در فعاليت هايى كه ويژگى هاى كار را دارد، شركت دارند، اما كسانى كه بطور 
ــمى هستند، جمعيت فعال ناميده مى شوند. لذا براى تفكيك بهتر  ــاغل رس عمده درگير فعاليت هاى كار و مش

مفاهيم از يكديگرالزم است تا برخى از مفاهيم بكار رفته در جريان تحقيق تعريف شوند : 
جمعيت فعال اقتصادى: تمام افراد10 ساله و بيش تر( حداقل سن تعيين شده)، كه در هفته تقويمى قبل از 
هفته آمارگيرى ( هفته مرجع) طبق تعريف كار، در توليد كاال و خدمات مشاركت داشته( شاغل) و يا از قابليت 

مشاركت برخوردار بوده اند (بيكار)، جمعيت فعال اقتصادى محسوب مى شوند (مركز آمار ايران، 1386).
اميد زندگى فعال خالص: تعداد سالهاى مورد انتظار براى فعاليت در هر گروه سنى.

ميانگين سالهاى فعاليت خام ويژه سنى: ميانگين سالهايى كه به طور متوسط يك فرد در هر گروه سنى 
به كار و فعاليت اقتصادى مى پردازد.

 
 n
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نرخ مشاركت اقتصادى( نرخ فعاليت): عبارت است از نسبت جميت فعال (شاغل و بيكار) 10 ساله و بيشتر ( 
يا 15 ساله و بيش تر) به جمعيت در سن كار 10 ساله و بيش تر ضرب در 100.

اميد زندگى فعال خالص: به طور تئوريك، در صورت وجود جدول عمر براى افراد جامعه، مى توان با دخالت 
دادن ميزان فعاليت، اميد زندگى فعال خالص را محاسبه كرد. طرز محاسبه آن اختالف زيادى با طرز تهيه جدول 
عمر ندارد. تنها با ضرب كردن Lx هاى جدول عمر در ميزان فعاليت در هر گروه سنى مربوط، Lx هاى جديد 
بدست مى آيد، كه نشان دهنده سالهاى فعاليت در هر گروه سنى است و با تبديل Lx هاى جديد به Tx مى توان 

.(Smith ،1992) اميد زندگى فعال خالص را براى هر گروه سنى بدست آورد

مرورى بر ادبيات و پيشينه موضوع 
ــال  ــي خانم آقا در س ــابقه پژوهش هاي انجام گرفته در اين زمينه مي توان به طرح پژوهش  در نگاهي به س
1377 در خصوص « بررسي روند اشتغال و تحوالت شغلي در ايران» اشاره نمود. ايشان با استفاده از آمارهاي 4 
سرشماري و در يك دوره 30 ساله از سال 1375-1345 به بررسي وضعيت اشتغال، بيكاري، بخش هاي مختلف 
ــي نشان مي  ــتغال و روند آن و مطالعه جايگزيني نيروي كار و روند تحوالت آن پرداخته اند. يافته هاي بررس اش
ــته پس از يك روند افزايشي سريع تا سال 1365، در سال 1375  ــال گذش دهد كه نرخ بيكاري در فاصله 30 س
كاهش اندكي داشته است. باالترين نرخ بيكاري در سال هاي مورد بررسي مربوط به استان خوزستان و كمترين 
ــتر از مناطق شهري است. بيكاري زنان كه در  ــت. بيكاري در مناطق روستايي بيش ــتان يزد اس آن متعلق به اس
ــال 1355 به بعد بيشتر از مردان شده است ( مطيع حق شناس ،1381).  ــال 1345 كمتر از مردان بوده از س س
در پژوهش ديگري خانم آقا در سال 1387 به محاسبه جدول عمر خالصه و كامل استان هاى ايران به تفكيك 
مناطق شهرى و روستايى و جنس براي سال 1385پرداخته است. يافته هاي بررسي نشان مي دهد كه بيشترين 
اميد زندگى در لحظه تولد براى استان تهران و پس از آن استان قم وگيالن و كمترين اميد زندگى در لحظه تولد 
متعلق به استان خراسان شمالى، خراسان جنوبى و كردستان بوده است. در مناطق شهرى نيز استان هاى تهران، 
گيالن، مركزى و اصفهان بيشترين اميد زندگى را داشته و استانهاى خراسان شمالى، خراسان جنوبى و سيستان 
و بلوچستان كمترين اميد زندگى را داشته اند. يكى از نكات قابل توجه در نتايج به دست آمده اين است كه ميزان 
اميد زندگى در لحظه تولد زنان و مردان در ايران اختالف كمترى نسبت به موازين جهانى دارد. به عبارت ديگر 
اختالف اميد زندگى زنان و مردان در متوسط جهانى و بيشتر كشورهاى دنيا بين 3 تا 4 سال است در حاليكه 
ــتايى كمتر  ــد. اين اختالف در مناطق روس ــتانها كمتر از 1 مى باش در ايران اختالف كمتر از 3 و در بعضى از اس
ــهرى است. بررسى نسبت جنسى در گروه هاى سنى باالتر از 70 سال سرشمارى ها نيز نشان مى  از مناطق ش
دهد كه نسبت جنسى اين گروه هاى سنى در ايران بسيار بيشتر از جهان و كشورهاى ديگر است كه اين آمار 
نيز تاييدى بر نتايج به دست آمده در اين بررسى مى باشد (آقا،1387).  درمطالعه اى كه ميرزائى و همكارانش 
تحت عنوان بررسى و تحليل مسائل و چالش هاى جمعيتى ايران و پيامدهاى آن در سال 1382 براى كميسيون 
جمعيت و چالش هاى اجتماعى شوراى عالى انقالب فرهنگى انجام داده اند، تالش نموده اند دربخش اول گزارش 
طرح پژوهشى ضمن مطالعه روند تغييرات ساختار سنى جمعيت ايران در نيم قرن گذشته، مقطع فعلى و نيم 
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قرن آتى، پيامدهاى جمعيتى تغييرات ساختار سنى جمعيت را نشان دهند. نتايج نشانگر تغييرات قابل مالحظة 
ــبت بستگى ( بارتكفل نظرى) جمعيت، به عنوان يكى از پيامدهاى جمعيتى بارز تغيير در ساختار سنى  در نس
جمعيت مى باشد. در مسير انتقال ساختار سنى جمعيت از جوانى به سالخوردگى نسبت درصد جمعيت واقع در 
سنين 64-15 سالگى كه جمعيت بالقوه فعال را تشكيل مى دهد افزايش مى يابد. كاهش بار تكفل مى تواند از 
نقطه نظر توسعة اقتصادى و اجتماعى مطلوب تلقى شود، زيرا بيانگر آن است كه نسبت كسانى كه در سن فعاليت 
هستند در مقايسه با نسبت افرادى كه خارج از سنين فعاليت هستند افزايش يافته است. دربرابركاهش فشارها و 
تنگناهاى مرتبط با تأمين نيازهاى نوزادان و نوجوانان، نيازهاى سالمندان رو به فزونى خواهد نهاد. به عبارت ديگر، 
درنيم قرن گذشته مسئله جوانى جمعيت درايران محوريت داشته و درنيم قرن آتى به تدريج مسئلة سالخوردگى 
جمعيت و تمركز نسبى بر سنين ميانسالى نمود و محوريت خواهد داشت (ميرزايي و همكاران،1382). درمطالعه 
اى كه مهريار و احمدنيا تحت عنوان انتقال ساختار سنى جمعيت در ايران و نتايج كوتاه و بلند مدت كاهش قابل 
مالحظة بارورى در اواخر قرن بيستم در سال 2004 انجام داده اند، نشان مى دهد كه نتيجة اين انتقال، كاهش 
ــبت كودكان 4- 0 ساله از كل جمعيت و در مقابل افزايش سهم نسبى سالمندان به رقم باالى 5  ــمگير نس چش
درصد بوده است. نشانه هاى روشنى از باز شدن پنجرة جمعيتى فرصت يا منفعت جمعيتى در ايران را مى توان 
مالحظه نمود. افزايش تعداد جمعيت واقع درسن فعاليت اقتصادى 59- 25ساله فرصت جديدى براى رشد، پس 
ــور خواهد بود. در مقابل، با افزايش تعداد سالمندان، نيازهاى اختصاصى تر آنان از  ــرمايه گذارى دركش انداز و س
جمله نيازهاى داروئى و نگهدارى از افراد سالمند براى تأمين رفاه حال سالمندان نيز افزايش مى يابد. اين مسئله 

از جمله چالش هاى عمده در آيندة كشور خواهد بود (مهريار و احمد نيا،2004). 

مباني چارچوب نظرى
منابع انساني از مهم ترين عوامل در روند توسعه هر جامعه اي است. در مورد نقش و اهميت نيروى انساني در 
جهت توسعه همه جانبه كشور محققان توسعه بر اين عقيده اند كه از ميان سرمايه هاى فيزيكى، تكنولوژيكى و 
انسانى، در مسير تحوالت تمدن غرب، متغير كالن سرمايه انسانى و بهره بردارى صحيح از آن بيش ترين نقش 
را داشته است. به نظر هاربيسون نظريه پرداز توسعه « منابع انساني پايه اصلي ثروت ملت ها را تشكيل مي دهند. 
سرمايه و منابع طبيعي عوامل تبعي توليداند. درحالي كه انسان ها عوامل فعالي هستند كه سرمايه ها را متراكم 
مي سازند،  از منابع طبيعي بهره برداري مي كنند، سازمان اجتماعي، اقتصادي و سياسي را مي سازند و توسعه 
ملي را به جلو مي برند». كشوري كه نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن به نحو موثري در 

اقتصاد ملي بهره برداري كند، به وضوح قادر نيست هيچ چيز ديگري را توسعه بخشد.

عوامل موثر بر عرضه نيروي انساني
ــمار افرادي كه در يك كشور در جستجوي كار هستند. در اساس عرضه  ــت از ش عرضه نيروي كار عبارت اس
ــني، جنسي و نرخ مشاركت هر يك از گروه هاي جمعيتي وابسته است.  ــد جمعيت، تركيب س نيروي كار به رش
رشد زياد جمعيت موجب تسريع رشد عرضه نيروي كار در آينده مي شود. تركيب سني و جنسي جمعيت نيز بر 
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عرضه نيروي كار موثر است. هر چه نسبت جمعيت 10 ساله و باالتر( يعني افرادي كه بر اساس تعريف آماري مي 
توانند وارد بازار كار شوند) به كل جمعيت بيشتر باشد، عرضه نيروي كار بيشتر است. كم يا زياد بودن سهم زنان 

در بازار كار كشور نيز در عرضه نيروي انساني نقش مهمي دارد (كاظمى پور،1385).

عوامل موثر بر تقاضاي نيروي انساني
ــاني تابع رشد اقتصادي، بهره وري نيروي انساني، تكنولوژيكي مورد استفاده و  بطور كلي، تقاضاي نيروي انس
ــطح كالن، ميزان رشد اشتغال تابع رشد اقتصادي و افزايش توليد  ــبي كار و سرمايه است. در س قيمت هاي نس
ناخالص داخلي است. با افزايش توليد، نياز به نيروي انساني افزايش مي يابد و اشتغال بيشتري را موجب مي شود. 
يكي از عوامل موثر بر تقاضاي نيروي انساني، رشد بهره وري نيروي كار است. تقاضا براي نيروي كار به طور 
مستقيم تابع رشد توليد و به طور معكوس تابع بهره وري نيروي كار است و هر چه بهره وري نيروي كار بيشتر 
باشد با فرض ثابت ماندن مقدار توليد، تقاضا براي نيروي كار كمتر خواهد بود. عامل مهم ديگر تعيين كننده تقاضا 
براي نيروي انساني، ضريب كاربري با سرمايه بري توليد است. ضريب كاربري با سرمايه بري توليد اثر چشمگيري 
بر ميزان اشتغال دارد؛ زيرا برخي محصوالت، در مقايسه با محصوالت ديگر، در هر واحد محصول يا در هر واحد 
سرمايه، به كار بيشتري نياز دارند و بنابراين گسترش اين نوع محصوالت اشتغال باالتري را در پي خواهند داشت.

دستيابي به اشتغال كامل به عنوان يكي از مولفه هاي اساسي توسعه اجتماعي- اقتصادي همواره مورد توجه 
انديشمندان و صاحبنظران قرار داشته و از ديدگاه هاي مختلف تعاريف و نظريات گوناگوني در اين باره ارائه شده 
است. ليكن نظريات و تئوري هاي پايه اي و كلي مربوط به مبحث اشتغال، بطور عمده توسط اقتصاددانان مطرح 

شده است، ديدگاه هاي اصلي در اين زمينه عبارت اند از:

نظريه نئوكالسيك ها
نئوكالسيك ها تقاضاي نيروي كار را تابعي از ارزش توليد نهايي نيروي كار مي دانند و استدالل مي كنند تا 
زماني كه ارزش توليد نهايي كار از هزينه آن( دستمزد پرداختي) بيشتر باشد، توليدكنندگان كارگران بيشتري 

استخدام خواهند كرد و عرضه نيروي كار نيز تابعي از فعاليت كارگر است.
به نظر نئوكالسيك ها، بيكاري غير ارادي در جامعه وجود ندارد، ولي در رابطه با نيروي كار بيكاري اصطكاكي 
را مي پذيرند؛ زيرا در بازار كار همواره حركت وجود دارد. برخي بازنشسته مي شوند، گروهي براي اولين بار وارد 
بازار كار مي شوند، بعضي از شركت ها كار خود را گسترش مي دهند و كارگران تازه استخدام مي كنند، بنگاه هاي 
ديگري ورشكست مي شوند و كارگران خود را اخراج مي كنند. از آنجا كه يافتن كار جديد براي فرد مدت زماني 
به طول مي انجامد، همواره بيكاري اصطكاكي وجود خواهد داشت و اين بيكاري يك نرخ طبيعي به دنبال خواهد 

داشت. نرخ بيكاري در دوران هاي مختلف بين 4 تا 7 درصد كل نيروي كار برآورد شده است.

ديدگاه تودارو 
تودارو معتقد است شمار افرادي كه در يك كشور كمتر توسعه يافته در جست و جوي كار هستند،  اساسا به 
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اندازه و تركيب سني جمعيت آن كشور بستگي دارد. در اقتصادي كه نرخ زا د و ولد و مرگ ومير باالست،  درصد 
بيشتري از كل جمعيت در گروه سني وابسته (14-0 ) قرار مي گيرند تا اقتصادي كه در آن نرخ زاد و ولد و مرگ 
ــريع نرخ مرگ ومير حجم نيروي كار را گسترش مي دهد و اين در حالي  ــت. بنابراين، كاهش س و مير پايين اس
است كه نرخ هميشه باالي زاد و ولد موجب خواهد شد كه نسبت وابستگي بيشتر شود و نيروي كار در آينده با 

سرعت افزايش يابد.
در ضمن كاهش باروري در حجم نيروي كار و ساخت هاى سني با تاخير بسيار تاثير مي گذارد، حتي اگر كاهش 
سريع باشد.دليل وجود اين امر وجود نيروي محركه جمعيت است. تودارو مي افزايد به منظور درك كامل اهميت 
مسئله اشتغال بايد عالوه بر بيكاري آشكار آن تعداد كارگراني را كه ممكن است ظاهراَ فعال باشند، ولي در مفهوم 

اقتصادي بطور فاحشي كم بهره برداري شوند را نيز به حساب آوريم.
پروفسور ادگار مي گويد، عالوه بر تعداد افرادي كه بيكار هستند و بسياري از آنها ممكن است درآمدي حداقل 

از طريق نظام خانوادگي دريافت كنند، الزم است كه به ابعاد ديگري توجه كنيم. اين ابعاد عبارت اند از:
1. زمان: بسياري از كساني كه شاغل اند مايل هستند كه ساعات بيشتري در روز، هفته يا سال كار كنند.

2. قوه كار: مالحظات مربوط به سالمتي و تغذيه را بهمراه دارد.
3. بهره وري: فقدان آن را مي توان اغلب ناشي از ناكافي بودن منابع مكمل دانست كه با آنها كار مي كنند.

4. ابعاد و موانع فرهنگي ،انگيزه ها و طرز تفكر (كاظمى پور،1385).

يافته ها 
تصويركلى  از روند تغييرات  نرخ مشاركت اقتصادي در جهان 

اشتغال كامل، مساله اصلي دولتهاي رفاه بعد از جنگ دوم جهاني و يكي از فرضيات اصلي برنامه كينز براي 
ــتغال براي اكثريت جمعيت فعال و وابستگان آنها منبع عمده درآمد  ــته هاي افراد بود. چرا كه اش ارضاي خواس
محسوب مي شد و نوعي از اشتغال كامل اولين منبع تضمين درآمد و تامين مالي خانواده ها بود. به شكل دقيق تر 
تجربه بيمه بيكاري در سالهاي بين دوجنگ نشان داده بود كه بيكاري انبوه، بار سنگيني بر بودجه دولت تحميل 
ــوئي ديگر، مخارج دولت، يعني بيمه  ــود درآمد دولت كاهش يابد و از س مي كند، چون از يك طرف باعث مي ش
ــتگان آنها افزايش يابد. اين كاهش درآمد و افزايش هزينه ها،   بيكاري و كمكهاي اجتماعي به افراد بيكار و وابس
قدرت تامين مالي مخارج دولت را در بلند مدت كاهش مي دهد. به اين دليل و داليل ديگر، تضمين سطوح باالي 
اشتغال از طريق مديريت تقاضا و تنظيم بازارها در اقتصاد ، يك جزء كليدي از دولت رفاه بعد از جنگ  دوم جهاني 
بوده است. بنابراين نرخ بيكاري در خالل دوره 1973-1960 در كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي و 
توسعه از متوسط 25/3 درصد به 2/7 درصد در سال 1997 كاهش يافت. نرخ بيكارى در اين سال براى ژاپن 4/3  

درصد ،كره 8/2 درصد و براي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا،2/11 درصد بوده است ( نقوي،1380).
ــورهاي در حال  ــازمان جهاني كار از آنجا كه حدود 80 درصد نيروي كار جهان در كش ــاس اعالميه س بر اس
توسعه به سر مي برند، تا سال 2015 بايد 430 ميليون فرصت شغلي ايجاد شود تا سرعت اشتغال زايي با سرعت 
افزايش عمده نيروي كار هماهنگ باشد و طرح كار شايسته به منزله يك ابزار علمي و متوازن كننده براي توجه 
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به مشكالت ناشي از بيكاري شناخته شود (آتيه، 1385).

روند تغييرات  نرخ مشاركت اقتصادي در ايران
ايران از نظر ساختار جمعيتي، كشوري جوان به شمار مي آيد و نرخ مشاركت اقتصادي 40 درصدي جوانان 
ــاب مي رود، لذا  از حساسيت خاصي برخوردار است. با توجه  ــرمايه اي بزرگ براي حال و آينده به حس ايران، س
به اينكه جوانان آسيب پذيرترين گروه را در كل جمعيت كشور تشكيل مي دهند، لذا بايد اشتغال زايي، تامين 

مسكن و نيازهاي معيشتي بايد با سرعت، دقت و برنامه ريزي خاصي همراه باشد. 
ــان مي دهد كه جمعيت ايران در طول دهه 1355 تا 1365 از رشد بااليي  ــور نش روند تحوالت جمعيتي كش
ــالهاي 1355 تا 1365 ميزان باروري كل از 6/09 در  ــان مي دهد كه در طي س ــت. آمار نش برخوردار بوده اس
سال 1355 به 6/24 در سال 1365 با يك تفاوت 0/15 افزايش داشته است. در دهه دوم  انقالب موفقيت هاي 
چشمگيري از نظر كاهش نرخ مواليد و كنترل رشد جمعيت حاصل شد. در اين دهه نرخ رشد جمعيت از 3/2 
ــال 1379 كاهش و ميزان باروري كل به 2/1 فرزند در حد جانشيني  ــال 1368 به 1/2 درصد در س درصد در س

رسيده است.
تجربه ايران در خصوص تحوالت جمعيتي نشان مي دهد كه عليرغم كند شدن آهنگ نرخ رشد جمعيت، به 
دليل تاثير متغيرهاي جمعيتي و نرخ رشد جمعيت فعال كشور ( به لحاظ ساختار سني جمعيت) و فقدان شغل 
در بازار كار كشور، مساله اشتغال و بيكاري به عنوان يكي از چالشهاي عمده فرا روي رشد و توسعه كشور مطرح 

شده است (مطيع حق شناس،1383).

بر اساس نتايج جدول(1) مطالعه روند كلى وضعيت نرخ مشاركت اقتصادى جمعيت كشور نشان مى دهد كه در 
فاصله سالهاى 1335 تا 1387 نرخ مشاركت اقتصادى يك روند كاهشى داشته است بطوريكه از 47/5 درصد در 
سال 1335 به 39/9 درصد در بهار 1387 رسيده است و شاخص تغييرات ،كاهش 8 درصدى را نشان مى دهد. 

نمودارشمارة  (1) به روشن تر شدن اين روند كمك مى كند.

جدول شماره 1: نرخ اشتغال ، بيكارى و مشاركت ا قتصادى جمعيت 10 ساله و بيشتركل كشور در فاصله سالهاي 1335-87  

نرخ مشاركت اقتصادىنرخ بيكارىنرخ اشتغالشاخص/ سال

133597/42/647/5

134590/49/645/8

135589/810/242/6

136585/814/239

137590/99/135/3

138588/411/639/9

138690/19/941/5

138790/49/639/9

منبع : مركز آمار ايران، نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن، 85- 1335 و آمارگيري از ويژگي هاي اشتغال و بيكاري1386 و 1387.



56

فصلنامه جمعيت. تابستان91

برآورد شاخص اميد زندگى فعال مردان در نقاط شهرى و روستايى كشور در سال 1385با استفاده  از روشهاى غير مستقيم

نمودار شماره (1) : روند نرخ مشاركت اقتصادي در ايران از سال 1335 تا 1387

جدول شماره (2) روند تغييرات را بر اساس طرح آمارگيرى نيروى كار كه با هدف برآوررد شاخص هاى نيروى 
كار به صورت فصلى و ساالنه و همچنين تغييرات آن در كل كشور، نقاط شهرى و روستايى انجام شده، به روش 
نمونه گيرى چرخشى نشان مى دهد. در حالت كلى، روند نرخ مشاركت اقتصادى در كل كشور و در نقاط شهرى 

و روستايى در سال 1387 نسبت به سال 1386 روند كاهشى داشته است.

جدول شماره 2: روند تغييرات شاخص هاى عمده نيروى كار در نقاط شهرى و روستايى طى سالهاى 1386-87

13861387منطقه/ شاخص

روستايىشهرىكلروستايىشهرىكل

41/539/346/539/937/944/5نرخ مشاركت اقتصادى

9/912/35/29/611/36/2نرخ بيكارى

90/187/794/890/488/793/8نرخ اشتغال

 منبع :مركز آمار ايران، آمارگيري از ويژگي هاي اشتغال و بيكاري1386 و 1387.
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جدول شماره(3): جدول عمرخالصه مردان كل كشوردر سال 1385

q(x,n)l(x,n)d(x,n)S(x,n)L(x,n)T(x,n)e(x)سن

00/0217110000021710/9770998056712999971/3

10/00349978293420/99659390489703194371/9

50/00227974872210/99790486880664145468/1

100/00193972651870/99731485859615457463/3

150/00376970783650/99543484553566871558/4

200/00521967135040/99479482339518416253/6

250/00513962104940/99462479824470182348/9

300/00578957165530/99344477241422199944/1

350/00760951637230/99059474110374475839/4

400/011739444011080/98451469648327064834/6

450/020089333218740/97376462372280099930/0

500/033599145730720/95578450240233862825/6

550/056758838650160/92774430331188838821/4

600/090388337075350/88557399237145805617/5

650/1431775835108570/82003353552105881914/0

700/2241464978145640/7235728992470526710/9

750/3401050413171460/0494922097804153438/2

801332683326802055642055646/2

   منبع : (آقا،1387).

جدول شماره(4): جدول اميد زندگى فعال مردان كل كشور در سال 1385

اميد زندگى فعال T(x,n)(ex)سالهاى فعاليتL(x,n)نرخ مشاركت اقتصاديq(x,n)l(x,n)d(x,n)s(x,n)سن

100/002972651870/9970/05148585924883375602038/6

150/004970783650/9950/340484553164594373113738/4

200/005967135040/9950/722482339348094356654336/9

250/005962104940/9950/909479824436179321844933/5

300/006957165530/9930/955477241455967278227029/1

350/008951637230/9910/956474110453028232630324/4

400/0129444011080/9850/936469648439795187327519/8

450/0209333218740/9740/897462372414801143348115/4

500/0349145730720/9560/777450240349918101867911/1

550/0578838650160/9280/6914303312971896687627/6

600/0908337075350/8860/5793992372309993715734/5

+651758357583500/3983535521405731405731/9
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ــان مي دهد با باال رفتن سن افراد در  ــور را نش با توجه به جدول باال كه تغييرات اميد زندگي فعال در كل كش
گروههاي سني از ميزان اميد زندگي فعال كاسته مي شود و در آخرين گروه سني به كمتر از 2 سال مي رسد، 
اما نكته مهم  اينكه تغييرات اميد زندگي فعال تا گروه سني 20 ساله تغييرات چنداني ندارد و اين امر مي تواند 
ناشي از اين باشد كه اكثر افراد تا اين گروه سني كمتر وارد بازار كار شده اند. لذا تغييرات اميد زندگي فعال چندان 
محسوس نمي باشد و از اين گروه سني به بعد با افزايش سنين از ميزان اميد زندگي كاسته  مي شود و شدت 
تغييرات از گروه سني 35 سال به بعد بيشتر مي شود و تا گروه باالي 65 كه به زير 2 مي رسد. البته اين پائين 
بودن اميد زندگي فعال در گروه سني باالي 65 سال بيانگر اين نمي باشد كه افراد در اين گروه سني ديگر بكار 
مشغول نمي باشند،  بلكه اصوالً اين كاهش طبق  قوانين جدول عمر مي باشد و چه بسا ميزان اميد زندگي فعال 

بيشتر از اين هم باشد.  

با توجه به جدول باال كه تغييرات اميد زندگي فعال مردان در مناطق شهري را نشان مي دهد، تغييرات اميد 
زندگي فعال تا گروه سني20 ساله چندان آشكار نمي باشد و اين عدم تغييرات بيشتر مي تواند ناشي از اين باشد 
كه در مناطق شهري، افراد در اين گروههاي سني مشغول به تحصيل مي باشند و همچنين با توجه به اين امركه 
اشتغال در شهر نياز به تخصص دارد و افراد اين گروههاي سني كمتر داراي تخصص مي باشند، لذا اميد زندگي 
ــته است. اما با باال رفتن سن بتدريج از تعداد سالهاي اميد زندگي فعال كاسته شده  فعال تغييراتي خاصي نداش

است و به 1/5 سال در گروه سني باالي 65 سال رسيده است.  

جدول شماره(5): جدول اميد زندگى فعال مردان نقاط شهرى در سال 1385

اميد زندگى فعال T(x,n)(ex)سالهاى فعاليتL(x,n)نرخ مشاركت اقتصاديq(x,n)l(x,n)d(x,n)s(x,n)سن

100/001980691330/9980/03049001214938365811037/3

150/003979362710/9970/276489060134979364317237/2

200/004976653730/9960/675487415328774350819335/9

250/004972923590/9960/902485571438087317941932/7

300/004969344020/9950/957483697462874274133228/3

350/006965325350/9930/957481405460731227845823/6

400/009959978550/9880/935478035447137181772718/9

450/0169514215340/9780/889472235419934137059014/4

500/0289360826290/9620/74446205934356695065610/2

550/0509097945060/9360/6334445482815186070906/7

600/0818647369730/8970/5004161612081833255723/8

+651795007950000/3153731011173891173891/5
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جدول شماره (6)  كه تغييرات اميد زندگي فعال مردان را در نقاط روستائي نشان مي دهد حاكي از تفاوت قابل 
ــهري دارد. در اين جدول روند تغييرات مثل جداول باال تا گروه سني 20 ساله  ــور و مردان ش مالحظه با كل كش
چندان زياد نمي باشد. اما نكته مهم اينكه ميزان سالهاي اميد زندگي فعال در سنين پائين از متوسط كشوري و 
مردان شهري بيشتر مي باشد و اين امر با توجه به اين مساله است كه در مناطق روستائي مردان در سنين پائين 
مشغول به كار مي شوند و تعداد سالهاي اميد زندگي فعال آنها بيشتر از مردان نقاط شهري مي باشد. به طوريكه 
حتي در گروه سني باالي 65 سال نيز اميد زندگي فعال شان يك سال از اميد زندگي فعال مردان كل كشور و 
مردان شهري بيشترمي باشد و اين امر به دليل عدم حمايت بيمه هاي اجتماعي و نداشتن درآمد ديگر مجبور به 

فعاليت در سنين باالتر نيز مي شوند و چه بسا فعاليت تا آخر عمر نيز ادامه يابد. 

جدول شماره(6): جدول اميد زندگى فعال مردان نقاط روستايى در سال 1385

اميد زندگى فعال T(x,n)(ex)سالهاى فعاليتL(x,n)نرخ مشاركت اقتصاديq(x,n)l(x,n)d(x,n)s(x,n)سن

100/002965032380/9970/08648192041581404155141/9

150/005962654480/9940/463480295222189399997041/6

200/006958176210/9930/825477574394094377778139/4

250/006951966160/9930/925474456438860338368735/5

300/007945816900/9920/952471230448457294482731/1

350/009938908900/9880/951467346444568249637026/6

400/0149300013240/9820/939461933433977205180222/1

450/0239167621470/9700/919453435416819161782417/6

500/0388952934080/9510/872439777383336120100613/4

550/0628612053770/9210/8384181073503418176699/5

600/0988074479060/8770/7473851612882334673285/8

+651728387283800/5303378601790951790952/5
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ــود.  ــالهايى كه يك فرد به كار و فعاليت اقتصادى مى پردازد ميانگين فعاليت خام ناميده مى ش ــط س متوس
ميانگين فعاليت خام در سال 1385 براى كل كشور 41/05 سال در نقاط شهرى 39/07 سال و در نقاط روستايى 
ــت. با توجه به نتايج جدول، ميانگين فعاليت خام در نقاط شهرى كمتر از ميزان متوسط  ــال بوده اس 45/24 س
كشورى و در نقاط روستايى با توجه به شرايط كار كشاورزى، باال بودن پتانسيل نيروى كارى و عدم منابع درآمدى 

روستائيان غير ازكاركشاورزى و دامدارى اين ميزان باالتر از متوسط كشورى مى باشد.

نمودار شماره(3) : ميزان فعاليت اقتصادى ويژه سنى در كل كشور و در نقاط شهرى و روستايى  درسال 1385

جدول شماره(7) : ميزان فعاليت و ميانگين فعاليت خام در گروه هاي سني در كل كشور و نقاط شهري و روستايي در سال 1385

سن
روستايىشهرىكل

ميانگين فعاليت  خامميزان فعاليتميانگين فعاليت  خامميزان فعاليتميانگين فعاليت  خامميزان فعاليت

0/6563/2800/6423/2080/6883/439جمع

14-100/0510/2560/0300/1520/0860/431

19-150/3401/6980/2761/3800/4632/313

24-200/7223/6080/6753/3730/8254/126

29-250/9094/5450/9024/5110/9254/625

34-300/9554/7770/9574/7850/9524/758

39-350/9564/7780/9574/7850/9514/756

44-400/9364/6820/9354/6770/9394/697

49-450/8974/4860/8894/4460/9194/596

54-500/7773/8860/7443/7180/8724/358

59-550/6913/4530/6333/1660/8374/190

64-600/5792/8930/5002/5010/7473/742

+650/3981/9880/3151/5730/5302/650
41/0539/0745/24جمع
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نمودار شماره(4) : ميانگين فعاليت خام ويژه سنى در كل كشور و در نقاط شهرى و روستايى  در سال 1385

بحث و نتيجه گيري
نتايج بررسى از روند تغييرات اميد زندگي فعال  مردان به تفكيك گروه هاي سني در كل كشور و نقاط شهري 
و روستايي نشان داد كه افراد تا رسيدن به سن خاصي با افزايش سن تمايل بيشتري به حضور در بازار كار دارند 
و از يك سن خاصي به بعد از تمايل آنها كاسته مي شود. روند اين تغييرات از باال ترين سطح خود در گروه سني 
ده ساله شروع شده و با باال رفتن سن افراد  از ميزان اميد زندگي فعال كاسته مي شود و در آخرين گروه سني به 
كمترين حد خود مي رسد. البته ميزان اين روند در نقاط روستايي كمي متفاوت تر از كل كشور و نقاط شهري 
بوده است و علت اين امر را مي توان در نوع فعاليتهاي شهر و روستا و نوع و مقدار درآمدهاي غير شغلي جستجو 
ــامل حقوق بازنشستگي، درآمد ناشي از اجاره، درآمدهاي حاصل از حساب پس انداز، سود  كرد. اين درآمدها ش
ــازمان هاي اجتماعي و موسسات خيريه و درآمد ناشي از فروش مصنوعات  ــهام و دريافتي از بيمه و كمك س س
ــده در خانوار است كه معموال درشهرها بيش از روستاها وجود دارد و افراد شهري بيشتر   مي توانند  ــاخته ش س

زندگي خود را بر پايه آنها بنا بگذارند و از حضور در بازار كار خودداري كنند.
ــي اقتصاد هر كشوري است، به گونه اي كه افزايش اشتغال و  ــتغال و بيكاري، از جمله موضوع هاي اساس اش
ــعه يافتگي جوامع تلقي مي شود وكشور ايران در سال هاي  ــاخص هاي توس كاهش بيكاري، به عنوان يكي از ش
اخير، تحوالت چشمگير جمعيتي را تجربه  نموده است. اگر از منظر اقتصادي محض به نيازهاي يك خانوار توجه 
شود، اين نيازها را مي توان به چهار گروه شامل نيازها يا هزينه هاي زندگي خصوصي، نيازها يا هزينه هاي كالن 
و اجتماعي، نيازها يا هزينه هاي رفاهي و تاميني حال و آينده و خانواده و نيازها يا هزينه هاي سرمايه گذاري در 
دنياي كسب و كار براي تامين نيازهاي فوق تقسيم كرد. با تامل در نيازهاي ياد شده مي توان دريافت كه افراد 
فقط با حضور در بازار كار و دسترسي به فرصتي براي شغل مناسب مي توانند منشاء چهار نوع درآمد، حقوق و 
دستمزد براي خود، ماليات براي دولت، حقوق بيمه براي بنگاههاي رفاهي و تاميني و سود براي ترغيب كارفرمايان 
جهت كسب و كار، كه به ترتيب براي تامين  اين نيازها يا هزينه ها كفايت مي كنند، باشند. چون نيازهاي اشاره 
شده عام و حياتي اند، بطور كلي مشمول همه افراد صرفنظر از اين كه وارد بازار كار ميشوند يا خير، خواهد شد، 
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ــتغال افراد در بازار كار فراهم شود، مي توان اميدوار بود كه آنان  ــت كه اگر زمينه هاي اش ــئله اين اس منتهي مس
در تامين اين هزينه ها مشاركت داشته باشند( طايي و ديگران، 1380). يكي از ويژگيهاي جمعيت كوشا، طول 
متوسط زندگي فعال يك نسل از مردان و زنان است به اين معني كه يك فرد در سراسر سال هاي زندگي نمي تواند 
فعال باشد و همانطوركه در دوران كهنسالي و بازنشستگي بطور طبيعي فعال نيست. بنابراين 55 سال دوره فعاليت 

زندگي يك نسل از 15 سالگي تا 70 سالگي است (آشفته تهراني، 1382).

پيشنهادات و الزامات  سياستى 
ايران با توجه به افزايش يك دفعه اي جمعيت در اوايل انقالب در حال حاضر داراى جمعيت جواني مى باشد  
ــن دارند( مهريار و احمد نيا، 2004) و ( ميرزائي  ــال س بطوريكه بيش از نيمي از جمعيت  آن كم تر از 30 س
ــيار تاثير  ــني با تاخير بس ــاخت هاى س و همكاران ،1382) و از آنجا كه كاهش باروري در حجم نيروي كار و س
ــور با نرخ بيكاري بااليي براي جوانان مواجه مى باشد. بنابراين مشكل اشتغال  مي گذارد بدين لحاظ اقتصاد كش
جوانان در ايران موضوعي كامال جدي است. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  از جمله وزارتخانه ايي است كه با 
ــر كشور مرتبط است و عملكردهاي آن همواره از سوي  افرادي كه  ــاغل و بيكار در سراس جمعيت فعال اعم از ش
در بخشهاي مختلف اقتصادي فعاليت مي كنند و همچنين جمعيت وسيع جوياي كار كه بنا به شرايط خاصي 
هنوز نتوانسته اند به بازار كار راه يابند، مورد ارزيابي قرار مي گيرد. پاسخگويي به قوانين كار از جمله (بازنشستگان، 
سالهاى بازنشستگى و مطالبات بازنشستگان و فعاليت هاى دوباره بازنشستگان)جزء مهمترين موضوع هايي است 
كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همواره با آن مواجه بوده است. دركشورهاي درحال توسعه  امروزه با باال رفتن 
اميد زندگى و احتمال سالهاى عمر بيشتر بعد از بازنشستگى، بازنشستگان به دليل عدم كفاف درآمد و هزينه هاى 
زندگى چاره اى جز اشتغال دوباره ندارند در حاليكه در كشورهاي توسعه يافته حداقل سن بازنشستگي بين1 تا 
10 سال افزايش يافته است ولي در ايران بعنوان يك كشور در حال توسعه سن بازنشستگي براي مردان و زنان 
به ترتيب 5 و 10 سال كاهش يافته است ( اورنگ ، 1387). امروزه اميد به زندگي سالم به مفهوم اميد داشتن به 
زندگي بدون محدوديت در انجام اعمالي است كه در گذشته بطور معمول انجام مي داده است. درحال حاضر بيش 
از 45 كشور دنيا، اميد به زندگي سالم دارند و اين اميد به زندگي سالم، راه انديشه را به سوي تالش دولت براي 

اجراي برنامه هاي ملي مراقبت از سالمندان مي كشاند.
ــيار تاثيرگذار بر اصالح نظام بازار كار ايجاد فرصتهاي شغلي براي نيروي جوان و داراي  يكي از پديده هاي بس
ــغلي، زماني ميسر خواهد  ــت، اصوال اين مهم عالوه بر افزايش ظرفيت هاي جديد ش انگيزه فعاليت اقتصادي اس
ــد كه بازنشستگان پس از وقوع حالت بازنشستگي به دليل انگيزه هاي اقتصادي يا ميل به تداوم فعاليت هاي  ش
شغلي، مجددا اشتغال به كار ننمايند. بررسي هاي مختلف نشانگر آن است كه در كشور ما بازنشستگان به لحاظ 
عدم رضايت از وقوع بازنشستگي و احساس به داشتن توان مجدد فعاليت اقتصادي كماكان تمايل دارند پس از 
بازنشستگي به لحاظ عدم وجود رابطه بين بازنشستگي و حالت بازنشستگي در كشور، به اشتغال در مشاغل قبلي 
يا واحدهاي كاري مشابه به تداوم فعاليت خويش اهتمام ورزند، هرچند كه عدم كفايت حقوق بازنشستگي نيز تا 

حدودي مي تواند عامل چنين بازگشت كاري باشد.
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