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جمعیت جوان و فعال ایراننگاهی به 
1الهام فتحی

مقدمه-1
ساخت  سی  سنی  ارامروزه  شغله     و جن ست و از م سیاري برخوردار ا ست  جمعیت از اهمیت کمی و کیفی ب هاي ذهنی د

توانبراي داشـتن تصـویري کلی از سـاخت جمعیت، می   شـود. اندرکاران امور اجرایی در تمام ممالک دنیا محسـوب می 
ي سنی زیر بررسی کرد:عمدهدر سه گروهجمعیت را 

 سال14-0جمعیت کمتر از
 سال64-15جمعیت
 سال و بیشتر65جمعیت

براساس سه طبقه بندي فوق، جمعیت شناسان به مطالعه و بررسی جوامع مختلف از نظر جوانی، سالمندي و سالخوردگی 
اند.جمعیت پرداخته

جوانی جمعیت-2
تین بار توسط سشود. این تست براي نخاستفاده میWertheim)ورتهایم (جوانی جمعیت کشورها از تستبراي محاسبه 

شناس معروف هلندي، پس از مطالعاتی که در سرزمین اندونزي و تعدادي از کشورهاي توسعه شناس و جمعیتجامعه
افراد در د که در بیشتر کشورهاي توسعه نیافته نسبتیبه این نتیجه رسارائه شد. ورتهایمنیافته و صنعتی به عمل آورد

از آن پس این .)1346،دوکاسترو(یا بیشتر از آن بوده استدرصد 40سال به کل جمعیت حدود 15گروه سنی کمتر از 
درصد و بیشتر از جمعیت یک کشور 40معروف شده است. در این شاخص چنانچه "تست ورتهایم"شاخص تحت عنوان 

شود.  تلقی میسال تشکیل دهد، جمعیت آن کشور به عنوان جمعیت جوان15یت کمتر از را جمع
1335-95جوانی جمعیت ایران بر اساس تست ورتهایم: -1جدول 

13351345135513651375138513901395شرح
2/421/465/445/455/391/254/230/24کل
2/401/440/418/426/377/233/220/23شهري
1/434/477/475/486/420/281/269/26روستایی

1395-1335منبع: نتایج سرشماري هاي عمومی نفوس و مسکن: 
ی را پشت سر   جوانمرحلهبعد به1375سال  جوان بوده است اما از  1365جمعیت ایران تا سال  براساس تست ورتهایم   

شته و در   ست.   جوان جمعیت هاي بعد از سهم  سال گذا سته شده ا سال  کا درصد بوده  24سهم جمعیت جوان  1395در 
روندي که با تغییرات رشد طبیعی جمعیت کشور سازگاري دارد.است.

جمعیت میانسال یا جمعیت فعال-3
باشد. لذا سالگی می65سن بازنشستگی نیز سالگی و بیشتر و15در سطح بین المللی سن قانونی ورود به بازار کار سن 

ي هاشود و بسیاري از شاخصسالگی به عنوان سنین فعالیت در نظر گرفته می64تا 15سنین در مطالعات جمعیتی 
عال جمعیت ف"در تعریف جمعیت فعال آمده است شود.ه نیروي کار در این محدوده سنی بررسی و محاسبه میبمربوط 

و سالمت، مرکز آمار ایران 1دانشجو دکترا جمعیت شناسی. رییس گروه آمارهاي جمعیت



٢

توانند به تولید کاال و خدمات اقتصادي و لیت و کار قرار دارند و میگیرد که در سنین فعاگروهی از جمعیت را دربر می
."اجتماعی بپردازند

1335-95ایران: ساله) 64-15جمعیت فعال (-2جدول 
13351345135513651375138513901395شرح
///////9/69کل 

2/564/527/552/54///2/71شهري
7/5248/548/63/486/5265/94/673/66روستایی

1395-1335منبع: نتایج سرشماري هاي عمومی نفوس و مسکن: 
دار نبوده رهاي مورد بحث از آهنگ یکنواختی برخوي ســالســاله نیز در فاصــله64تا 15معیت روند تغییرات نســبت ج

باشد. ) می9/69(1395) تا 8/53(1335هاي ي سالگروه سنی در فاصلهاست. اما آنچه قابل مالحظه است افزایش این 
باشد که حجم جمعیت واقع  می1365-55از جمله دالیل افزایش جمعیت در این گروه سنی افزایش جمعیت موالید دهه  

به جمعیت ایران هاي مربوط از جمله ویژگیبدیهی است هاي اخیر افزایش داده است. در سنین کار و فعالیت را در سال  
سب و بهینه از این ظرفیت می     صورت بهره برداري منا ست و در سعه   افزایش جمعیت بالقوه فعال ا سرعت تو يتوان به 

هایی را  که برخیسال صاحبنظران علوم اجتماعی برخی از اهمیت این موضوع درحدي است که   اقتصادي کشور افزود.  
ــورها با حجم زیادي از جمعیت واقع در ــن فعالیت روبرو میاز کش ــوند به عنوان س ــتپنجره"ش 2"هاي جمعیتی فرص

سنین فعالیت (زیر     پنجره جمعیتی دورهاند. نامیده سوم جمعیت خارج از  ست که کمتر از یک  سال و  65سال و  15اي ا
ریزي مناسب و  برنامهتوان با در این زمان میساله) باشند.   64-15بیشتر) و بیشتر از دو سوم جمعیت در سنین فعالیت (    

ي بهینه از نیروي انسانی موجود به سوي توسعه و شکوفایی اقتصادي گام برداشت.استفاده

٢ Windows of  Opportunity


