
  

 

 
 
 

 ریاست جمهوری
 ریزیموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح

 پژوهشی هایشناسنامه طرح

 41/20/4311      تاریخ:

 پیوست:

  R.R.RE20.200کد مستند: 

 1از 4 شماره صفحه: 

 تاریخ تهیه:
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 عنوان طرح پژوهشی:

بینی تأثیر ساختار سنی بررسی تحوالت جمعیتی ایران در طی سه دهه گذشته و پیش

وری نیروی انسانی در نیمه اول قرن حاصل از این تغییرات در نیازهای اجتماعی و بهره

 یکمبیست و 

 مدیر طرح:

 دکتر امیر هوشنگ مهریار

 



  

 

 
 
 

 ریاست جمهوری
 ریزیموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح

 پژوهشی هایشناسنامه طرح

 41/20/4311      تاریخ:

 پیوست:

  R.R.RE20.200کد مستند: 

 1از 0 شماره صفحه: 

 مشخصات کلی طرح پژوهش -4
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 عنوان طرح پژوهشی:   -4-4

  بینی تأثیر ساختار سنی حاصل از این تغییرات در در طی سه دهه گذشته و پیشتحوالت جمعیتی ایران بررسی

 وری نیروی انسانی در نیمه اول قرن بیست و یکمنیازهای اجتماعی و بهره
 مدیر طرح پژوهش -4-0

 امیرهوشنگ مهریاردکتر  نام و نام خانوادگی:

 

 دکتر محمد میرزایی ناظر طرح پژوهشی: ریزیموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه کارفرما:

 41/42/4331 پایان پروژه:تاریخ  41/42/4330 تاریخ شروع پروژه: -4-3

 

 مدارک موجود: -0

 گزارش نهایی مکتوب            
 (Wordنسخه دیجیتال )           

 (PDFنسخه دیجیتال )           

 مقاله            
 (Wordنسخه دیجیتال )           

 (PDFنسخه دیجیتال )           

 

 کلیات طرح پژوهش: -3

 بینی تأثیر ساختار سنی حاصل از این تغییرات و پیش نیمه دوم قرن بیستمبررسی تحوالت جمعیتی ایران در طی : عنوان

 در نیمه اول قرن بیست و یکم.کشور وری نیروی انسانی در نیازهای اجتماعی و بهره

 :و سهم سه عامل عمده  اندموثر بر فراز و فرود چشمگیر تغییرات جمعیتی در کشور بوده یچه عوامل مساله تحقیق

ای از افزایش باروری ومیر و مهاجرت( در این تغییرات چه بوده و احتمال بروز دوره تازهجمعیت شناختی )باروری، مرگ

 های آینده چقدر است؟در دهه

 خصوص سه دهه آخر قرن( و تأثیر آن در حجم، ررسی تحوالت جمعیتی ایران طی نیمه دوم قرن بیستم )بهب :هدف

 .ویکمترکیب سنی، ساختار سنی، میزان رشد و عوامل حاکم بر آن در نیمه اول قرن بیست

 0212تا  0222مورد بررسی قرار گرفته و در مورد دوره  4330تا  4311های آماری کشور برای دوره داده :قلمرو زمانی 



  

 

 
 
 

 ریاست جمهوری
 ریزیموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح

 پژوهشی هایشناسنامه طرح

 41/20/4311      تاریخ:

 پیوست:

  R.R.RE20.200کد مستند: 

 1از 3 شماره صفحه: 

 بینی صورت گرفته است.پیش

 ایران. :قلمرو مکانی 

 :های آماری مناسب به انجام رسیده که های تحلیل دموگرافیک و روشاستفاده از روشتحقیق حاضر با  روش تحقیق

ثبت سازمان  وای مرکز آمار ایران، وزارت بهداشت و درمان های نمونهها و آمارگیریاطالعات الزم از نتایج سرشماری

  استخراج شده است. ،احوال

 :موضوعهای آماری متناسب با هر مدل مدل مورد استفاده. 

 :بندی شده است.گزارش جمع دوطرح حاضر در  خالصه فصول 

به توصیف تغییرات « 4301 -4331تحوالت جمعیتی ایران در نیمه دوم قرن بیستم »با عنوان گزارش اول طرح  -

، اختصاص دارد. جهت مشهود در تعداد، نسبت جنسی و ساختار سنی جمعیت ایران و عوامل مؤثر در این تغییرات

این  مطابق با ، همچنین( استفاده شده0221متحد ) عمدتاً از برآوردهای اخیر سازمان ملل این تحقیق،انجام 

 بکارگرفته شده است.گانه کشور نیز های پنجنتایج سرشماری ، ازبرآوردها

در این گزارش با  ارائه شده است.« ویکمانداز تحوالت جمعیتی ایران در نیمه اول قرن بیستچشم»در گزارش دوم  -

( تحوالت جمعیتی ایران در نیمه اول UN, 2002های اخیر بخش جمعیت سازمان ملل متحد )بینیاستفاده از پیش

 ویکم مورد بررسی قرار گرفته است.قرن بیست

 :نتایج  

( 4301 -4331)جمعیت ایران در دو دهه اول نیمه دوم قرن بیستم بخشی از نتایج تحقیق حاضر گویای  آن است که: 

علت اتخاذ سیاست تحدید موالید و ایجاد برنامه تنظیم خانواده، نرخ به 4312روند افزایشی تندی داشته ولی از اواخر دهه 

باروری رو به کاهش گذاشته است. عالوه بر برنامه تنظیم خانواده، مجموعه عوامل ناشی از توسعه اقتصادی و نوسازی جامعه 

ش مهمی داشته است. در این میان، تأثیر سواد و شهرنشینی در کاهش نرخ باروری بسیار چشمگیر بوده نیز در این فرایند نق

 است.

 31به حدود  0222در سال  میلیون نفر 66نتایج این بررسی حاکی از آن است که جمعیت ایران از حدود  همچنین،

-دیگر، جمعیت کشور طی پنجاه سال آینده بین یکخواهد رسید. به عبارت  0212نفر در سال  میلیون 420میلیون نفر تا 

 دوم، افزایش خواهد یافت.م تا یکسو

 

 واژگان کلیدی: -1

 بینی.، پیشوری نیروی انسانیجمعیت، ساختار سنی، نیازهای اجتماعی، بهره

Population, Age Structure, Social Needs, Labor Productivity, Forcaste. 

 



  

 

 
 
 

 ریاست جمهوری
 ریزیموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح

 پژوهشی هایشناسنامه طرح

 41/20/4311      تاریخ:

 پیوست:

  R.R.RE20.200کد مستند: 

 1از 1 شماره صفحه: 

 قابل استخراج از طرح:های سیاستی توصیه -0

ساختار متناسب با هر تغییری که در آن است که  ،نکته مهمی که محقق به عنوان توصیه سیاستی در این طرح مدنظر داشته

ها و امکانات را متناسب با شرایط جدید، سازگار نمایند و به نیازهای گذاران باید برنامهسیاستافتد جمعیت کشور اتفاق می

ای تغییر یابد که جمعیت کشور به صورت یک فرصت برای شرایط موجود به گونه پاسخ دهند که در نتیجه آن،جمعیتی کشور 

 رشد و توسعه کشور عمل نماید.

 


