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  چکیده

هاي  شود در تمام جنبه وسیله افزایش در سنین بازنشستگی انداز گیري می پدیده سالخوردگی جمعیت که عموماً به

هاي اجتماعی، تحوالت  ها، معیارها و ایجاد سازمان ع بشري ازجمله در ساختارهاي سنی، ارزشزندگی جوام

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سالخوردگی جمعیت و توسعه . اي به وجود خواهد آورد مالحظه قابل

تحقیق  نوع. شاخص توسعه اجتماعی است 49هاي تحقیق  شاخص. اجتماعی در کشورهاي جهان اسالم است

ها و اطالعات موردمطالعه از طریق روش اسنادي و  داده. است "تحلیلی - توصیفی"کاربردي و روش بررسی آن 

هاي توسعه  ها و ارتباط بین سالخوردگی و شاخص وتحلیل داده جهت تجزیه. شده است اي گردآوري کتابخانه

گذار جمعیتی در کشورهاي جهان اسالم از دهد  یها نشان م یافته. شده است اجتماعی از ضرایب موران بهره گرفته

اکثر این کشورها گذار جمعیتی را طی نموده و وارد آستانه  2050شود تا سال  بینی می و پیششده  شروع 2005

درصد جمعیتی  6/93متوسط شاخص سالخوردگی در کشورهاي جوان که  1950در سال . سالخوردگی شوند

باوجود اینکه تعداد . یافته است کاهش 4/8به  2020بوده که در سال  6/8د، شون کشورهاي اسالمی را شامل می

کشورهاي جوان در جهان اسالم بسیار بیشتر از کشورهاي سالخورده و میانسال هستند ولی درصدي جمعیتی 

میانسال و سالخورده بیشتر است، دلیل این امر این است که اکثر کشورهاي سالخورده و میانسال، کشورهاي 

دهد کشور قطر داراي بهترین وضعیت از  هاي توسعه اجتماعی نشان می شاخص. پرجمعیت جهان اسالم هستند

در جایگاه بعدي کشور امارات متحده عربی و در نهایت . ها در میان کشورهاي اسالمی است لحاظ این شاخص

همبستگی فضایی بیانگر  بندي کشورها بر اساس ضریب طبقه.در جایگاه سوم کشور ایران قرار گرفته است
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و کشورهاي ) سالخوردگی باال و توسعه اجتماعی باال(قرارگرفتن کشورهاي امارات و عربستان در طبقه اول 

در اکثر . است) سالخوردگی پایین و توسعه اجتماعی پایین(چاد در طبقه چهارم  –سومالی  -آفریقایی گینه

.قتصادي اجازه توسعه اقتصادي و اجتماعی را به آنها نداده استهاي ا کشورهاي طبقه چهارم ساختار شکننده بنیان

  سالخوردگی، باروري، امید به زندگی، توسعه اجتماعی، جهان اسالم: هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه -1

سرعت و میزان این پدیده . سالخوردگی جمعیت یکی از انواع انتقال ساختار سنی است

افیک، انتقال، الگوي تولد و میزان مرگ تعیین کننده تغییرات دموگر توسط عوامل کنترل

با کاهش شدید و سریع نرخ زادوولد، شروع روند سالخوردگی تسریع  شده و . شود می

بر این اساس بحث درباره پیامدهاي کالن آن در ابعاد مختلف . شود تر می میزان آن عمیق

رایط کنونی در ش. شده است توسعه به یک چالش اساسی در کشورهاي جهان تبدیل

در این کشورها رشد . اند اي از انتقال جمعیتی شده کشورهاي پیشرفته جهان وارد دوره

این امر منجر به افزایش سهم . جمعیت در حال کند شدن و طول عمر در حال افزایش است

 Papapetrou(گیري تغییر جمعیتی  شده است  جمعیت سالخورده از کل جمعیت و شکل

and Tsalaporta, 2020: 76 .(توجه  بنابراین سالخوردگی جمعیت یک تغییر جمعیتی قابل

قدر مهم است که موضوع اصلی بسیاري از  این موضوع آن. و بسیار حائز اهمیت است

Reynaud(مقاالت علمی بوده است  and Miccoli, 20419: 17 .(  

دو مؤلفه بسیار مهم در این تحقیقات، ساختار سنی و سرعت پیري جمعیت است که 

ومیر  مرگ(اد و مدت زندگی افر) باروري(هرکدام به ترتیب به تعداد کودکان متولد شده 

طبق ). Lutz, Sanderson, & Scherbov, 2008: 716(بستگی دارد ) امید به زندگی/ 

درصد در سال  1/5اطالعات جمعیتی سازمان ملل متحد درصد سالخوردگی جمعیت از 

این  2050شود در سال  بینی می یافته است و پیش افزایش 2020درصد در سال  3/9به  1950

جمعیت سالخورده  حال، بااین). United Nations, 2020: 116(برسد  درصد 9/15میزان به 

یافته، درصـد کمتري از جمعیـت ایـن کشورها  کشورهاي کمتـر توسعه) ساله و بیشتر 65(
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یافته، جمعیـت سالخورده سـهم  که در کشورهاي توسعه دهند، درحالی را تشکیل می

در ). 134: 1390مطیع، (اند  صاص دادهبیشـتري از جمعیـت ایـن کشورها را به خود اخت

نفـر و در  10نفر، در آسیا و آمریکاي التین و کاراییب به ازاي هـر  5اروپـا بـه ازاي هـر 

 ,United Nations(سـاله و بیشتر وجود دارد  60نفـر یـک فـرد  17آفریقـا بـه ازاي هـر 

گرفته اسـت  سرعت شکل هیافته جهان ب اگرچه سالخوردگی در مناطق توسعه). 2 :2020

تر تجربه  تر و در یک دوره زمانی کوتاه یافته این پدیده را سریع لـیکن منـاطق کمتـر توسعه

  ).6: 1392عباسی و همکاران، (خواهند کرد 

شده باید اذعان کرد پدیده سالخوردگی جمعیت که عموماً  با تأملی بر مطالب گفته

هاي زندگی جوامع  شود در تمام جنبه انداز گیري میوسیله افزایش در سنین بازنشستگی  به

هاي اجتماعی،  ها، معیارها و ایجاد سازمان بشري ازجمله در ساختارهاي سنی، ارزش

بر ). 64: 1395میرلطفی و پورابراهمیمی، (اي به وجود خواهد آورد  مالحظه تحوالت قابل

ویژه  جمعیت سالخورده، به همین اساس در کشورهاي جهان اسالم با علم به این موضوع که

هاي بهداشتی فشار خواهد آورد و در نتیجه، اطمینان  مدت بر بودجه هاي طوالنی در مراقبت

اي با  طور فزاینده هاي بهداشتی در بسیاري از این کشورها به صرفه بودن مراقبت به از مقرون

حال در  نباای. )Krabbe-Alkemade et al, 2020: 268(هاي جدي مواجه است  چالش

هاي جمعیتی جامعی براي رویارویی با پیامدهاي باروري  اکثر این کشورها، هنوز سیاست

  ).44: 1391حسینی، (پایین در آینده وجود ندارد 

ویژه در کشورهاي آفریقایی مانند نیجریه، اوگاندا این است که  یکی از دالیل این امر به

رو خواهند شد که بخش  ت جوانی روبههاي آینده با افزایش جمعی این کشورها در سال

هاي مواجه با  رسند همین امر موضوع سالخوردگی و سیاست زیادي از آنها به سن کار می

چنین رویکردي تقریباً در اکثر کشورهاي جهان اسالم حاکم . اهمیت کرده است آن را کم

خوردگی و وضوح به بحران سال بااینکه اکثر تحقیقات جمعیتی در این کشورها به. است

پیامدهاي مخرب و چندگانه آن بر اقتصاد و روند توسعه اجتماعی تأکید دارند، اما همچنان 

قطعاً بحران . سیاست منسجم و جامعی در برابر این تغییر جمعیتی آینده در آنها وجود ندارد
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سالخوردگی در این کشورها به کاهش نسبی جمعیت اقتصادي مولد و تغییر ضریب 

شود که خود باعث کاهش عرضه نیروي کار مؤثر خواهد شد  ادي منجر میوابستگی اقتص

  .تواند مانع بزرگی در برابر رشد باشد و می

شود که این  هاي توسعه اجتماعی می اضافه بر این افزایش سالمندي باعث افزایش هزینه

ن امر در بلندمدت منجر به نابرابري و شکاف اجتماعی و اقتصادي و رکود توسعه در ای

زند چرا که با ورود این کشورها به سالخوردگی نیازهاي اجتماعی،  کشورها دامن می

یابد که این امر با  هاي توسعه اجتماعی افزایش می اقتصادي و خدماتی و تأمین زیرساخت

هاي اجتماعی  گیري بحران اي این کشورها منجر به شکل توجه به پایه اقتصادي شکننده

بر این اساس این پژوهش به دنبال بررسی روابط بین . د شداي در آنها خواه گسترده

منظور دستیابی  به. سالخوردگی جمعیت و توسعه اجتماعی در کشورهاي جهان اسالم است

  .شده است شاخص توسعه اجتماعی در این کشورها بررسی 49به این هدف 

  

  مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته -2

سابقه رشد جمعیت  افزایش بی. رن نوزدهم دنیا را فرا گرفته استانتقال جمعیتی از اواخر ق

در دوران پس از مالتوسیسم در نهایت برعکس  شده و باعث کاهش چشمگیر نرخ باروري 

انتقال جمعیتی، منجر به توانمند شدن . و رشد جمعیت در مناطق مختلف جهان گردید

آوري پیشرفته و  محاسبات و فناقتصادها در جذب بخش بزرگی از سود حاصل از عملکرد 

اول، کاهش . وري نیروي کار و روند رشد از طریق سه کانال  شده است بالتبع افزایش بهره

ها و افزایش میزان سرانه منابع  رشد جمعیت باعث کاهش سهام رشد سرمایه و زیرساخت

به سمت دوم، کاهش در نرخ باروري امکان توزیع مجدد منابع از کمیت فرزندان . شود می

سوم، کاهش . کند وري نیروي کار را فراهم می کیفیت آنها، افزایش سرمایه انسانی و بهره

نرخ باروري، توزیع سنی جمعیت را تحت تأثیر قرار داده و باعث افزایش موقت بخشی از 

 ,Galor(شود  وري سرانه می نیروي کار در جمعیت و در نتیجه افزایش مکانیکی بهره

2010: 3.(  
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موازات گذار  ومیر را به هاي موالید و مرگ نظریه انتقال جمعیت، تغییرات در میزان      

از شرایط اقتصادي، اجتماعی و سنتی قبل از مدرن، به یک جامعه مدرن صنعتی و شهري 

طبق این تئوري، تغییرات در شرایط ). 9: 1394موسوي و همکاران، (کند  توصیف می

نوبه خود در  شود که به ومیر و تولد می قال در میزان مرگاقتصادي و اجتماعی منجر به انت

، 1976دهد کادول  مروري بر ادبیات تحقیق نشان می. شود رشد جمعیتی منعکس می

ها را در چهار مرحله  معتقدند این انتقال 2010، وارف، 2008، ون دو کا، 2003کاسترالین 

مرحله دوم . رکود صنعت بوده استشود مرحله اول، مرحله قبل از  تصور می.شود انجام می

. مرحله سوم مرحله کند شدن جمعیت است. نمایانگر مرحله پس از انفجار صنعتی باشد

تعداد مراحل از نظر کین و هوپات . اي از اندازه پایدار از جمعیت است مرحله چهارم مرحله

نج مرحله توان پ می 2008و ون دو کا  1998، اولشانسکی، کارنز، راجرز و اسمیت 2005

، انتقال جمعیت را به شش مرحله افزایش داده 2009میرسلی، کوهلر و بیالري . تصور کرد

تا سال  "انتقال"اما کلمه . شده بود تمام ارائه به شکل نیمه 1929این تئوري در سال . است

) 1945(اولین طرح روشن این نظریه به نوتستاین . مورد استفاده قرار نگرفت 1934

  ).961: 1929تامپسون، (گردد برمی

). Komlos, 2000: 320(از زمان بسیار قدیم، یعنی هزاران ساله بوده است  مرحله اول

از خصوصیات بارز این مرحله، میزان باالي تولد و مرگ در نوسان در همان مقدار ثابت و 

تقریباً  اندازه جمعیت تقریبًا ثابت مانده و میزان افزایش طبیعی. تولید یک رشد راکد دارد

این مرحله به شرح زیر است عصر پیش از تولید، جامعه پیش از صنعت، رژیم . صفر است

ادعا . مالتوسی، عصر سکون مالتوسی، مرحله گذار قبل از جمعیت و عصر آفت و قحطی

هاي بهداشتی ضعیف،  شود که شرایط زندگی در طی این مدت طوالنی با مراقبت می

ذایی ناکافی، همچنین آب آشامیدنی غیربهداشتی و هاي غ بهداشت نامناسب، رژیم

در این مرحله، ادامه مبارزه براي بقا و رشد جمعیت . شود هاي باکتریایی مشخص می بیماري

  ).Warf, 2010: 708(در حال نوسان در حدود صفر بود 
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این مرحله انفجار جمعیت بود که معموًال با . ظاهرًا متفاوت بوده است مرحله دوم

درصـد در حدود  3که جمعیت شهرنشین در جهان از  طوري به(صنعتی همراه بود  انقالب

). 62: 1389ذاکریان و همکاران، (رسید  2020درصد در سـال  9/68میالدي به  1800سال 

مدت به رشد سریع جمعیت یاد شده  عنوان مرحله انتقال از رکود طوالنی از این وضعیت به

سرعت افزایش یابد و میزان جمعیت منفجر شود نیز  اید بهمیزان افزایش طبیعی که ب. است

عنوان جامعه اولیه صنعتی، اوایل دوره صنعتی، دوران پسا  این مرحله به. آغاز شده است

گیر انتقال از مرحله اول  بیماري همه. شده است مالتوس، انتقال زودهنگام جمعیتی توصیف

عنوان انفجار جمعیت توصیف  فرار بزرگ و به عنوان فرار از تله مالتوسی، به مرحله دوم به

عنوان انتقال  ومیر درمانی به هاي بارز این مرحله، قرار است میزان مرگ از ویژگی. شود می

شده در  طورکلی بهبود زندگی منعکس شود ناشی از شرایط به ومیر که گفته می مرگ

سی بهتر به آب تمیز، بهبود اي بهتر، بهداشت بهتر، دستر مالحظه هاي بهداشتی قابل مراقبت

؛ 2000؛ گالور و ویل، 1994کریسپلز و ساداوا . فاضالب و افزایش تولید مواد غذایی باشد

 :McFall’s, 2007(شدند  "باعث انفجار جمعیت"این نیروهاي جدید  1965تاملینسون، 

نی معین و زما هاي بارز این مرحله، ادامه نرخ باالي تولد در مدت یکی دیگر از ویژگی). 26

  .به دنبال آن کاهش تدریجی آن است

عنوان عصر صنعتی بالغ، جامعه صنعتی  مرحله کند شدن رشد است و به مرحله سوم

هاي پیچیده  دیررس، رژیم رشد مدرن، مرحله تحول دموگرافیک دیروقت یا مرحله بیماري

وم با تغییر تفاوت مکانیسم رشد در مراحل دوم و س. شده است ساز انسان توصیف و دست

در وضیعت شخصی ناشی از عواملی مانند پیوستن زنان به نیروي کار، آموزش بهتر، در 

دسترس بودن داروهاي ضدبارداري و با تمایل عمومی به داشتن تعداد کمتري فرزندان 

  .شود منظور ارتقاء سطح زندگی در این مورد توضیح داده می به

عنوان جامعه پس از  ر از جمعیت است و بهاي از اندازه پایدا مرحله مرحله چهارم

ساز تأخیري، مرحله انتقال پس از  هاي دست صنعت، عصر پس از صنعتی، عصر بیماري

این مرحله با تعادل نزدیک . شده است ناپذیري توصیف جمعیت شناختی یا مرحله شکست
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، اما اکنون شود بین میزان تولد و مرگ، شبیه به تعادل ادعا شده در مرحله اول مشخص می

میزان پایین تولد توسط ترجیحات شخصی براي جایگزینی کمیت . هر دو نرخ پایین هستند

هاي عفونی در این مرحله  شود که تأثیر بیماري ادعا می. شده است با کیفیت توضیح داده

ومیر با آن در  اکنون مرگ. شود کم است و با تغییرات مضر در سبک زندگی جایگزین می

سیگار کشیدن و چاقی و همچنین تا حدودي حوادث رانندگی خودکشی . تارتباط اس

  ).Warf, 2010: 710(همراه است 

  

  ها مرور پیشینه -2-1

روند تحوالت جمعیتی در اکثر کشورهاي جهان بیانگر شتاب در انتقال جمعیتی و 

هاي گذشته، تئوري انتقال جمعیتی  در سال. ورود به پدیده سالخوردگی جمعیت است

گروه اول، . ارائه شد و کشورهاي جهان به سه دسته تقسیم شدند) 1929(وسط تامپسون ت

سرعت در حال کاهش نرخ زادوولد هستند و باوجود  است که در آن کشورها به Aگروه 

یابند، بنابراین این کشورها به یک  ومیر پایین افزایش طبیعی جمعیت کاهش می نرخ مرگ

، میزان زادوولد Bدر گروه دوم، گروه . شوند زدیک میجمعیت ثابت یا در حال کاهش ن

تر از نرخ زادوولد در حال کاهش است در نتیجه  ومیر سریع تحت کنترل است و نرخ مرگ

، Cدر گروه . یابد یابد یا تا حد زیادي کاهش نمی افزایش طبیعی جمعیت یا افزایش می

وجه به این فرضیات، کشورها از با ت. میزان زادوولد و مرگ تحت کنترل ارادي قرار دارند

با نرخ زادوولد باال و کاهش نرخ  Bبا نرخ زادوولد و مرگ باال به گروه  Cگروه 

یابند  ومیر و زادوولد انتقال می با میزان پایین مرگ Aومیر و در نهایت به گروه  مرگ

)Véron, 2019: 58 .( بر این اساس کشورهاي گروهA با یک فرایند آرام وارد دوره 

هاي توسعه اجتماعی را براي  هاي تأمین زیرساخت شوند و همین امر زمینه سالخوردگی می

درمجموع با توجه به اهمیت موضوع . کنند ارائه خدمات اجتماعی در این دوران فراهم می

  .شده است اي در این خصوص انجام تحقیقات گسترده
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عیت و قدرت زیستی به این با مطالعه بر روي سالخوردگی جم) 2019(مکیا و همکاران 

گذاري مطلوبی در  سالی سرمایه نتیجه رسیدند که کشورهایی که در دوران میان

ها اقدام به تأمین  توانند با کم کردن این هزینه اند می هاي خدماتی انجام داده زیرساخت

منظور بهبود قدرت زیستی این گروه جمعیتی نمایند  خدمات موردنیاز جمعیت سالخورده به

)Macia et al, 2019: 61.(  

حقایق، مسائل و : در بررسی سالخوردگی جمعیت در هند) 2016(اگرووال و همکاران 

ها به این نکته اشاره دارند که افزایش طول عمر و کاهش باروري باعث افزایش  گزینه

ساله و باالتر به دو صورت مطلق و نسبی در هند  شده  65چشمگیر جمعیت بزرگساالن 

هاي گسترده و پیچیده بهداشتی، اجتماعی و اقتصادي را در سراسر  ین تغییر چالشا. است

  ).Agarwal & et al, 2016: 4(این کشور به وجود آورده است 

شواهدي : در مطالعه ساختار سنی جمعیت و توسعه اقتصادي) 2014(ژانگ و همکاران 

ساختار سن با نرخ رشد اقتصادي هاي چین به این نکته اشاره دارند که تغییرات در  از استان

، حرکت 2005-1990در طول دوره مطالعه یعنی . داري دارد ها چین ارتباط معنی استان

جمعیت به سمت سالخوردگی تأثیر بسیار زیادي بر کاهش رشد تولید ناخالص داخلی 

ویژه کشورهاي آفریقایی که هنوز  چنین روندي در کشورهاي جهان اسالم به. داشته است

ریزي و تدوین  منظور برنامه تواند زنگ خطري به اند می طورجدي وارد سالخوردگی نشده به

 :Zhang et al, 2014(منظور پایداري اقتصادي در این دوران باشد  هاي جمعیتی به سیاست

170-185.(  

هاي محافظت از  سیاست: در مطالعه جلوگیري از بحران پیري) 1994(بانک جهانی 

کرده است که روند انتقال جمعیتی در برخی از  شد به این نکته اشارهسالخوردگان و ر

. هاي بازنشستگی عمومی ایجاد کرده است هایی را درباره پایداري سیستم کشورها نگرانی

هاي ناپایداري در توسعه اجتماعی این کشورها را رقم  روند افزایش سالخوردگی قطعاً زمینه

.)World Bank, 1994: 49(خواهد شد 
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یک مسئلۀ اجتماعی جمعیتی به این : در مطالعه سالخوردگی جمعیت) 1395(محمودي 

طرف پیامد  نتیجه رسیده است که کاهش باروري جمعیت و افزایش امید زندگی ازیک

اقتصادي مفید مانند ایجاد پنجرة فرصت را دارد و از طرف دیگر به علت افزایش 

هاي  جاي اتخاذ سیاست رسد، به ؛ لذا به نظر میکند هایی را ایجاد می سالخوردگان، هزینه

هاي جمعیتی  جانبه و تقلیل گرایانه و تأکید بر مدیریت پنجرة جمعیتی، سیاست جمعیتی یک

در نتیجه سرعت و شدت سالخوردگی در . جامع و کاملی براي هر دو موقعیت اتخاذ کرد

گذاري حمایت از  بایست ضمن توجه به پنجرة جمعیتی، سیاست کشوري بیشتر است می

  ).153-175: 1395محمودي، (سالخوردگان را در دستور کار قرار دهند 

  

  روش تحقیق -3

ها و اطالعات  داده. است "تحلیلی -توصیفی"نوع تحقیق کاربردي و روش بررسی آن 

هاي جمعیتی، از مجموع  داده. شده است اي گردآوري موردمطالعه از رو اسنادي و کتابخانه

این  2020شده است که در سال  مربوط به بخش جمعیت سازمان ملل متحد گرفتههاي  داده

هاي شاخص اجتماعی درمجموع  و داده) UNDP, 2020: 185(روزرسانی کرد  سازمان به

ابتدا با ). World bank, 2020: 217(شاخص از سایت بانک جهانی استخراج گردید  49

هاي سنی جمعیتی، شاخص  به گروهشده مربوط  آوري استفاده از اطالعات جمع

سال به باال نسبت به  65کشور جهان اسالم، با استفاده از نسبت افراد  57سالخوردگی براي 

بندي  همچنین براي رتبه. سال و کمتر محاسبه و مورد استفاده قرار گرفته است 15افراد 

. شده استگیري چندمعیاره کوپراس استفاده هاي تصمیم کشورهاي موردنظر از روش

هاي توسعه اجتماعی از  ها و ارتباط بین سالخوردگی و شاخص وتحلیل داده جهت تجزیه

  .شده است ضرایب همبستگی و رگرسیون بهره گرفته
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  هاي اجتماعی شاخص -1جدول 

، کودکان )ساله 15تا  15زن  1000زادوولد در هر (هاي اجتماعی شامل میزان باروري در بزرگساالن  شاخص

تا  7کودکان (کل (، کودکان شاغل )ساله 14تا  7کودکان پسر (، کودکان شاغل )ساله 14تا  7کودکان دختر (شاغل 

، میزان )ILOبرآورد مدل ) (سال+ 15درصد از جمعیت زن در سنین (، میزان مشارکت نیروي کار زن )ساله 14

هایی  ، نسبت کرسی)المللی کار بین برآورد مدل) (سال و باالتر 15درصد جمعیت مرد (مشارکت نیروي کار مرد 

، شاخص برابري جنسیت )ناخالص(نام در مدارس ابتدایی  که زنان در مجالس ملی دارند، جمعیت پناهندگان، ثبت

)GPI(نام در مدارس ابتدایی و متوسطه  ، ثبت)(، شاخص برابري جنسیت )ناخالصGPIT( بیکاري زنان ،) درصد

المللی  برآورد مدل بین) (درصد از نیروي کار مرد(، بیکاري مردان )المللی کار نبرآورد مدل بی) (نیروي کار زنان

درصد (پذیر مردان  ، اشتغال آسیب)المللی کار برآورد مدل بین) (درصد اشتغال زنان(پذیر زنان  ، اشتغال آسیب)کار

، امید به زندگی در بدو )ها الس(، امید به زندگی در بدو تولد زنان )المللی کار برآورد مدل بین) (اشتغال مردان

، )درصد از جمعیت در سن کار(، نسبت وابستگی سن )ها سال(، امید به زندگی در بدو تولد )سال(تولد مردان 

، )درصد جمعیت سن کار(، نسبت وابستگی سن جوان )درصد جمعیت سن کار(نسبت وابستگی سن سالخورده 

، مدت )درصد(احوال مردان  ، کامل بودن ثبت)درصد(حوال زنان ا ، کامل بودن ثبت)درصد(کامل بودن ثبت تولد 

، سهم )درصد از جمعیت جوانان زن) (زنان(، سهم جوانان در آموزش، اشتغال یا آموزش )سال(آموزش اجباري 

، سهم کل جوانان در آموزش، اشتغال )درصد از جمعیت جوانان مرد(جوانان در آموزش، اشتغال یا آموزش مردان 

، میزان مشارکت )تولد مرد به ازاي تولد زن(، نسبت جنسی در بدو تولد )درصد جمعیت جوانان(ش یا آموز

، میزان مشارکت نیروي کار براي )المللی کار برآورد مدل بین) (درصد) (زنان(سال  24- 15نیروي کار براي سنین 

) درصد(، مردان 24- 15سنین  ، میزان مشارکت نیروي کار براي)برآورد ملی) (درصد(سال، زنان  24- 15سنین 

، میزان مشارکت )برآورد ملی) (درصد(مردان  24- 15، میزان مشارکت نیروي کار براي سنین )مدل ILOبرآورد (

 24- 15، میزان مشارکت نیروي کار براي سنین )ILOبرآورد مدل ) (درصد(کل  24-15نیروي کار براي سنین 

درصد از کل جمعیت سن کار با تحصیالت (تحصیالت عالیه  ، نیروي کار با)برآورد ملی) (درصد(سال کل 

، نیروي کار با )درصد از جمعیت در سن کار زنان با تحصیالت عالیه) (زنان(، نیروي کار با تحصیالت عالیه )عالیه

درصد (، نیروي کار با آموزش ابتدایی )درصد از جمعیت کارگر مرد با تحصیالت عالیه) (مردان(تحصیالت عالیه 

درصد از جمعیت در سن کار زنان با (، نیروي کار با آموزش ابتدایی زنان )کل جمعیت سن کار با آموزش پایه از

، نیروي کار با )درصد از جمعیت کارگر مرد با آموزش ابتدایی(، نیروي کار با آموزش ابتدایی مردان )آموزش پایه

درصد (نیروي کار با آموزش متوسط زنان  ،)درصد از کل جمعیت سن کار با تحصیالت متوسط(آموزش متوسط 

درصد از جمعیت کارگر مرد (، نیروي کار با آموزش متوسط مردان )از جمعیت زن در سن کار با آموزش متوسط

، امید به )ها سال(، نیروي کار کل، شاخص سرمایه انسانی، امید به زندگی در بدو تولد زنان )با آموزش متوسط

  ).سال(زندگی در بدو تولد مردان 

  )https://data.worldbank.org(بانک جهانی داده : منبع
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  معرفی محدوده موردمطالعه -3-1

هاي چهارگانه  هاي وسیعی را در قاره کشور عضو سازمان کنفرانس اسالمی بخش 57

ششم مساحت کره زمین و  اند این کشورها یک جز استرالیا به خود اختصاص داده به

اند و اعضاي آن نیز بخـش مهمی از کشورهاي  ل دادهپنجم سکنه آن را تشکی یک

امـا این کشورها از نظر اقتصادي یک مجموعـه متجـانس . دهند توسعه را تشکل می درحال

که مجموعـه کشورهاي عضو سازمان کنفرانس  طوري دهنـد به اقتصـادي را تشکیل نمی

افغانستان، : یافته شامل عهکشور کمتر توس 30اسالمی از نظر اقتصادي به دو مجموعه فرعی 

بنگالدش، بنین، بورکینافاسو، چاد، جزایر، کومور، جیبوتی، گامبیا، گینه، گینه بیسائو، 

مالدیو، مالی، موریتانی، موزامبیک، نیجر، سنگال، سیرالئون، سومالی، سودان، توگو، 

ان، قزاقستان، آلبانی، آذربایج: کشور موجود در منطقه آسیاي میانه شامل 7اوگاندا، یمن و 

کامرون، : توسعه شامل کشور درحال 27قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و 

عاج، اردن، لبنان، مالزي، مغرب، پاکستان، سورینام، سوریه،  مصر، گویان، اندونزي، ساحل

ترکیه، تونس، الجزایر، بحرین، برونئی، گابن، جمهموري اسالمی ایران، عراق، کویت، 

موقعیت ) 1(شکل . باشند ، نیجریه، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات میلیبی

  .دهد کشورهاي موردمطالعه را نمایش می
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  موقعیت جغرافیایی و استراتژیک کشورهاي اسالمی در جهان -1شکل 

  

  هاي تحقیق یافته -4

  روند سالخوردگی در کشورهاي اسالمی -4-1

دهد که متوسط  کشور جهان اسالم نشان می 57بررسی روند تغییرات سالخوردگی در 

کشور داراي ساختار  47کشور،  57از . بوده است 7/10، 1950درصد سالخوردگی در دهه 

طور که جدول  کشور داراي ساختار جمعیتی میانسال بوده است، همان 10جمعیتی جوان و 

تفاق نیفتاده ، در هیچ کشور جهان اسالم سالخوردگی ا1950دهد در دهه  نشان می) 2(

و در  3/5در همین دهه متوسط نرخ باوري کلی در کشورهاي جوان جهان اسالم، . است

سال  41,7متوسط امید به زندگی در جهان اسالم . فرزند بوده است 7/6کشورهاي میانسال 

سال  39,7و 51,2بوده، که کشورهاي داراي ساختار جمعیتی جوان و میانسال، به ترتیب 

، متوسط درصد سالخوردگی در کشورهاي جهان اسالم تا 1970دهه  در. بوده است
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درصد از افراد جهان  3,5طور متوسط حدود  یافته است، به این معنی که به حدودي کاهش

  . درصد بوده است 4,1، 1950اند در حالی این رقم در  سال عمر داشته 65اسالم، باالي 

ساختار جمعیتی جوان و تنها دو کشور کشور داراي  55کشور،  57در همین دهه از بین 

چنانی در  تغییر آن 1970، نسبت به دهه 1990در دهه . اند ساختار جمعیتی میانسال داشته

ولی امید به زندگی به دلیل . سال اتفاق نیفتاده است 65سالخوردگی و درصد افراد باالي 

 49,7ست یعنی از سال افزایش پیداکرده ا 10افزایش امکانات بهداشتی و پزشکی حدود 

یافته است این در حالی اتفاق افتاده که میزان باروري هم کاهش  سال افزایش 59,5سال به 

، اولین بار دو 2005در سال . فرزند رسیده است 5,6به  6,6که از  طوري چشمگیري داشته به

در همین . اند کشور جهان اسالم، یعنی کشورهاي تونس و آلبانی وارد سالخوردگی شده

در این دوره . اند کشور میانسال بوده 10کشور داراي ساختار جمعیتی جوان و  45سال 

فرزند در سال  4,2به  1990فرزند در سال  5,7توجهی را داشته است از  باوري کاهش قابل

متوسط نرخ باروري کلی در کشورهاي جوان، میانسال و . یافته است کاهش 2005

بوده  11,3فرزند و متوسط سالخوردگی  2و  2,3، 4,7سالخورده جهان اسالم به ترتیب 

  .است

باشد که این رقم در کشورهاي جوان  درصد می 3,8سال،  65بین جمعیت باالي  دراین

درصد بوده  8,1درصد و در کشورهاي سالخورده  5,8درصد، در کشورهاي میانسال  3,2

داشته است که در سال  توجهی ها افزایش قابل متوسط امید به زندگی در تمام سال. است

شده  کشور ترکیه هم وارد سالخوردگی  2015از سال . سال رسیده است 63,3، به 2005

کشور و جوان به  14کشور، میانسال به  3است بدین ترتیب تعداد کشورهاي سالخورده به 

که  طوري یافته به افزایش 13، به 2015مقدار سالخوردگی در سال . کشور رسیده است 40

کشور داراي ساختار  40درصد رسیده است، این رقم در  4سال به باال به  65افراد  درصد

 3درصد و در  5,6کشور داراي ساختار جمعیتی میانسال  14درصد، در  3جمعیتی جوان 

  . یافته است درصد افزایش 9,4کشور سالخورده به 
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کشور  3اند و  شدهدو کشور مالزي و لبنان به کشورهاي سالخورده اضافه 2020در سال 

. یافته است کشور کاهش 35و تعداد کشورهاي جوان به شده  به کشورهاي میانسال اضافه

بوده است در حالی متوسط  15,5کشور جهان اسالم،  57متوسط سالخوردگی 

از جمعیت جهان اسالم را شامل  7,1کشور حدود  5این . باشد می 44کشور  5سالخوردگی 

) 2(جدول . درصد جمعیت جهان اسالم ساختار جمعیتی جوان است93شوند، در حالی  می

سال در کشورهاي  65متوسط درصد جمعیت باالي  2020حکایت از آن دارد که در سال 

درصد و در کشورهاي  5,8درصد، در کشورهاي میانسال  3داراي ساختار جمعیتی جوان 

یافته و  ها کاهش ثر سالمتوسط نرخ باروري کلی در اک. درصد بوده است 9,5سالخورده 

  . فرزند رسیده است 3,4به  2020در سال 

که در کشورهاي  طوري البته این رقم در کشورهاي مختلف بیسار متفاوت بوده است، به

فرزند  2فرزند و در کشورهاي سالخورده به  2,5فرزند، در کشورهاي میانسال  4,2جوان 

سال بوده است که نسبت به  68,5ن دهه، متوسط امید به زندگی در همی. یافته است کاهش

در همه کشورهاي جهان اسالم میزان امید به زندگی . یافته است سال افزایش 17، 1950دهه 

و شده  توجهی داشته است و میزان امید به زندگی این کشورها به هم نزدیک  افزایش قابل

فت گذار جمعیتی در توان گ بنابراین می. توجهی را به وجود آورده است همگرایی قابل

ولی این کشورهاي همچنان ساختار . استشده  شروع 2005کشورهاي جهان اسالم از 

اکثر کشورهاي جهان اسالم گذار  2050شود تا سال  بینی می جمعیتی جوانی دارد و پیش

  .جمعیتی را طی نموده و وارد آستانه سالخوردگی شوند
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سالخوردگی جمعیت، نرخ باروري کلی و امید به  میانگین درصد جوانی، میانسالی و -2جدول 

  2020-1950هاي  در کشورهاي جهان اسالم طی سالزندگی

2020 2015 2010 2005 2000 1990 1970 1950 بازه زمانی

35 40 43 45 47 55 55 47 تعداد کشورهاي جوان

17 14 13 10 10 2 2 10 تعداد کشورهاي میانسال

5 3 2 2 0 0 0 0 شورهاي سالخوردهتعداد ک

3 3  3  2/3  2/3  3/3  4/3 9/6 سال  65متوسط درصد افراد باالي 

)کشورهاي جوان(

8/5  6/5 6/5 8/5 9/5 7/5 2/5  5/3 سال  65متوسط درصد افراد باالي 

)کشورهاي میانسال(

5/9  4/9 1/9 1/8 0 0 0 0 سال  65متوسط درصد افراد باالي 

)کشورهاي سالخورده(

2/4 3/4 5/4 7/4 5 7/5 7/6 3/5 کشورهاي (متوسط نرخ باروري کلی 

)جوان

5/2 4/2 3/2 3/2 6/2 1/3 8/5 7/6 کشورهاي (متوسط نرخ باروري کلی 

)میانسال

2 2 8/1 2 0 0 0 0 کشورهاي (متوسط نرخ باروري کلی 

)سالخورده

3/65 2/64 8/62 5/61 5/60 1/59 50  2/51 کشورهاي (متوسط امید به زندگی 

)نجوا

6/72 73 3/71  9/69 9/67 8/69 43 7/39 کشورهاي (متوسط امید به زندگی 

)میانسال

4/77 2/76 1/75 7/69 0 0 0 0 کشورهاي (متوسط امید به زندگی 

)سالخورده

  

متوسط شاخص سالخوردگی در کشورهاي جوان که  1950در سال ) 2(طبق شکل 

در همین دوره، . بوده است 6/8وند، ش درصد جمعیتی کشورهاي اسالمی را شامل می 6/93

کشور آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، لبنان،  10این شاخص در 

 4/6اند و حدود  بنین، گابون، آلبانی و سورینام که داراي ساختار جمعیتی میانسال بوده
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که  2005ر سال د. بوده است 6/20شوند،  درصد از جمعیت کشورهاي اسالمی را شامل می

کنند و وارد سالخوردگی  کشور آلبانی و قزاقستان گذار جمعیتی را تجربه می 2اولین بار 

درصد از  1,3درصد، حدود  31,7شوند با میانگین شاخص سالخوردگی  جمعیتی می

کشور آذربایجان،  10در همین دوره . دهند جمعیت کشورهاي اسالمی تشکیل می

ن، لبنان، الجزایر، تونس، مراکش، ترکیه و سورینام وارد میانسالی اندونزي، قرقیزستان، ایرا

درصد  32,1بوده و حدود  20,4اند که متوسط شاخص سالخوردگی آنها،  جمعیتی شده

، تعداد 1950اگرچه نسبت به . دهند جمعیت کشورهاي جهان اسالم را تشکیل می

  . استشده  ج برابر کشورهاي میانسال تغییر پیدا نکرده است ولی درصد آنها پن

گرفته و نرخ باروي  ، کشور قزاقستان سیاست افزایش جمعیتی را در پیش2010در سال 

و جاي خود را به شده  خود را نسبت به دهه قبل افزایش داده و از سالخوردگی خارج

در این سال، دو کشور تونس و آلبانی با نرخ شاخص سالخوردگی . کشور تونس داده است

کشور  13همچنین . اند درصد از جمعیت جهان اسالم را تشکیل داده 0,8، حدود39,8

آذربایجان، ازبکستان، اندونزي، قرقیزستان، قزاقستان، مالدیو، مالزي، ایران، لبنان، الجزایر، 

درصد از  44,5اند و  مراکش، ترکیه و سورینام نیز وارد دوره میانسالی جمعیتی شده

، کشور ترکیه هم به 2015از سال . دهند یل میجمعیت کشورهاي اسالمی را تشک

کشور سالخورده با شاخص سالخوردگی  3و درمجموع شده  کشورهاي سالخورده اضافه

 14در این دوره . شود کشور اسالمی را شامل می 57درصد از جمعیت  6,8، حدود 43,5

بنان، مصر، کشور آذربایجان، اندونزي، بنگالدش، قزاقستان، مالدیو، مالزي، ایران، ل

درصد جمعیت کشورهاي جهان  43الجزایر، برونئی، مراکش، سورینام و گویان، تقریباً 

  . شوند اسالم را شامل می

. گردد در این دوره میزان جمعیت جوان با جمعیت میانسال و سالخورده برابر می

وند و ش ، کشورهاي لبنان و مالزي به کشورهاي سالخورده اضافه می2020باالخره در سال 

 7,1، حدود 44این کشورها با میزان سالخوردگی . رسد می 5تعداد کشورهاي سالخورده به 

کشور آذربایجان، ازبکستان، اندونزي،  17در همین دوره . درصد از جمعیت را دارا هستند
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بنگالدش، ترکمنستان، قزاقستان، مالدیو، ایران، سوریه، مصر، الجزایر، برونئی، جیبوتی، 

درصد از جمعیت کشورهاي جهان اسالم  43,1کش، سورینام و گویان، که حدود لیبی، مرا

درصد از جمعیت جوان  0,2در این دوره جمعیت سالخورده و میانسال . را دربرمی گیرد

درصد جمعیت جهان اسالم وارد گذار  7,1دهد  این ارقام نشان می. بیشتر بوده است

باوجود . تانه رسیدن به گذار جمعیتی هستنددرصد از جمعیت در آس 43اند و  جمعیتی شده

اینکه تعداد کشورهاي جوان در جهان اسالم بسیار بیشتر از کشورهاي سالخورده و میانسال 

هستند ولی درصدي جمعیتی میانسال و سالخورده بیشتر است، دلیل این امر این است که 

  ).3شکل (م هستند اکثر کشورهاي سالخورده و میانسال، کشورهاي پرجمعیت جهان اسال

  

گانه جمعیتی در بین کشورهاي  هاي سه متوسط شاخص سالخوردگی به تفکیک گروه -2شکل 

  اسالمی
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  روند توسعه اجتماعی در کشورهاي اسالمی -4-2

توسعه  نشــان داد کــه بسـیاري از کشـورهاي درحال 1960و  1950هاي  تجربــه دهه

 صورت رشــد اقتصــادي تعریف سـازمان ملـل کـه عمدتـاً بههاي  درمجمـوع بـه هدف

 5ایجــاد و تــداوم رشــد ســاالنه تولیــد ناخالــص ملــی بــا نــرخ حداقــل (بــود شده 

تنها بهبــود نیافــت  دســت یافتنــد، ولــی وضعیــت مــردم ایــن کشــورها نه) درصــد

تر نیــز شــد، همیــن امــر موجــب توجــه بیشــتر بــه  رانیبلکــه نابرابــري و فقــر بح

 1990هاي پایانــی قــرن بیســتم شــد، به صورتــی کــه دهــه  توســعه اجتماعــی تــا دهه

سابقه جهانــی بــه ابعــاد اجتماعــی توسـعه، بـه نـام توسـعه انسـانی  همــراه بــا تعهــد بی

کـه محـور آن انسـان برخـوردار از درآمـد مناسـب، دانـش و طـول گذاري گردیـد  نام

در واقع توسعۀ ). 57- 58: 1395جغتایی و همکاران، (عمـر و بهداشـت کافـی اسـت 

آمیز تضادها و پیوند منابع و عالیق مشترك، به  اجتماعی توانایی هر جامعه براي حل صلح

ایۀ اجتماعی و اعتماد عناصر مهم توسعۀ هنگام اختالف منافع است؛ در این راستا، سرم

  ).162: 1392فاضلی و همکاران، (روند  اجتماعی به شمار می

  سالخوردگی جمعیت در کشورهاي جهان اسالم-3شکل 
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طبق گزارش سازمان ملل متحد در خصوص شاخص توسعه انسانی در سه دهه اخیر      

متوسط شاخص . اند تمام مناطق جهان در شاخص توسعه اجتماعی پیشرفت اساسی داشته

در سال  598/0است که نسبت به رقم  728/0عدد  2017در سال توسعه اجتماعی جهانی 

مردم در سراسر جهان که طول عمر بیشتري . درصد رشد داشته است 7/21در حدود  1990

میانگین طول عمر در . هاي معیشتی بیشتري دارند بینند و فرصت دارند، بهتر آموزش می

نام  کشور در آموزش ابتدایی ثبت130بوده و بیش از  1990هفت سال اخیر بیشتر از سال 

است  798/0برابر با  2017رتبه توسعه انسانی و اجتماعی در ایران در سال . اند جهانی داشته

 3کشور و رتبه  189بین  60که این کشور را در گروه توسعه انسانی و اجتماعی باال با رتبه 

رتبه ایران از  2017تا  1990هاي  بین سال. در بین کشورهاي جهان اسالم قرار داده است

  .درصدي است 3/38رسیده که نشان از افزایش  798/0به  577/0

از بابت وضعیت ایران در هر یک از نماگرهاي شاخص توسعه انسانی و اجتماعی       

هاي آموزش  درصد، میانگین سال 4/12، امید به زندگی در بدو تولد 1990-2017در دوره 

همچنین در . یافته است درصد افزایش 7/5نتظار آموزش هاي مورد ا درصد و سال 6/5

شود  درصد افزایش دیده می 5/67ها  هاي تولید ناخالص داخلی در این سال زیرشاخص

با نگاهی به توسعه اجتماعی در بین کشورهایی که داراي وضعیت مطلوب ).3جدول (

بستان سعودي و گرجستان رغم رتبه باالتر نسبت به ترکیه، عر تواند گفت ایران به هستند می

در گزارش سال . هنوز با رقباي اصلی یعنی امارات متحده عربی و قطر فاصله زیادي دارد

کشور جهان در رده  189اي نسبت به سال گذشته از میان  پله 9جایگاه ایران با صعود  2018

  .جهان قرار گرفته است 60
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  هاي توسعه اجتماعی صجایگاه کشورهاي موردمطالعه با توجه به شاخ -3جدول 

وضعیتضریب جایگاهجایگاهSj+Sj-QiNi  کشورها

1  029/0001/0070/01قطر
0,

04
2

-
0,

07
0

مطلوب
  2  001/0061/0865/0  028/0امارات متحده عربی

  025/0001/0044/0630/03ایران

  031/0003/0041/0589/04عربستان سعودي

  025/0002/0039/0556/05اندونزي

0,
03

0
-

0,
04

1

مطلوبنیمه

  039/0552/06  028/0003/0مالزي

  001/0038/0543/07  013/0  ترکیه

  8  02/0002/0036/0512/0مصر

  023/0002/0035/0499/09بحرین

  10  025/0003/0035/0498/0ازبکستان

  11  035/0497/0  016/0002/0کویت

  026/0003/0035/0495/012جیکستانتا

  003/0034/0487/013  026/0عمان

  019/0002/0034/0484/014الجزایر

  027/0004/0034/0484/015اردن

  033/0469/016  011/0001/0آذربایجان

  468/017  023/0003/0003/0قزاقستان

  18  468/0  023/0003/0003/0آلبانی

  452/019  024/0004/0032/0تونس

20  443/0  031/0  028/0009/0مالدیو

  21  031/0441/0  028/0009/0بنگالدش

  028/0008/0031/044/022مالی

  028/0011/0031/0435/023ترکمنستان

  24  028/0013/0031/0435/0موزامبیک

  024/0004/003/0432/025اوگاندا

  002/003/0431/026  019/0نیجر

  021/0003/003/0426/027عراق

  018/0002/003/0421/028مراکش
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  29  024/0005/0029/0415/0کومور

02
9

/0
 -

00
1

/0

نامطلوب

  008/0029/0415/030  025/0گویان

  027/0014/0029/0413/031افغانستان

  024/0006/0029/0411/032بنین

  025/0008/0029/0409/033کامرون

  028/0399/034  025/001/0پاکستان

  025/0009/0028/0394/035گامبیا

  023/0008/0027/038/036نیجریه

  024/0009/0027/0378/037جمهوري قرقیزستان

  376/038  024/0012/0026/0سنگال

  021/0006/0026/0372/039عاج لساح

  011/0002/0026/0372/040بورکینافاسو

  016/0003/0026/0367/041موریتانی

  021/0006/0025/0361/042سورینام

  022/0009/0025/0359/043لبنان

  012/0002/0025/035/044یمن

  013/0024/0344/045  022/0سودان

  016/0004/0023/0321/046رفتن

  022/0319/047  002/0  009/0سیرا لئون

  48  009/0003/002/0286/0برونئی دارالسالم

  01/0003/002/0283/049لیبی

02/028/050  003/0  008/0سوریه

  019/0276/051  013/0005/0جیبوتی

  014/0007/0018/0252/052گابن

  013/001/0016/0232/053گینه

  004/0015/0218/054  009/0سومالی

  012/0014/0014/0205/055چاد

  01/0014/0012/0175/056گینه بیسائو

  213/0001/001/057  001/0فلسطین

  1399خروجی مدل کوپراس، محاسبات نگارندگان، : منبع 
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کشور شامل سه کشور عربی و ایران در  4ل از محاسبات آماري طبق نتایج حاص    

هاي  قطر داراي بهترین وضعیت از لحاظ شاخص. هاي اول تا چهارم قرار گرفتند چایگاه

در جایگاه بعدي کشور امارات متحده . توسعه اجتماعی در میان کشورهاي اسالمی است

براي نمایش بهتر وضعیت . ته استعربی و در نهایت در جایگاه سوم کشور ایران قرار گرف

  ).4(است شکل شده  هریک از کشورهاي موردمطالعه در روي نقشه نمایش داده

  
  هاي موردمطالعه وضعیت هریک از کشورها با توجه به شاخص -4شکل 

  

هاي اجتماعی در این کشورها  ترین شاخص براي بررسی بیشتر وضعیت کشورها، مهم

هاي موردمطالعه، شاخص سرمایه انسانی داراي  یان شاخصدر م. موردبررسی قرار گرفت

در این رابطه، کشور قزاقستان . باشد هاي موردمطالعه می بیشترین وزن در بین دیگر شاخص

امتیاز در جایگاه نخست و کشورهاي امارات متحده عربی، بحرین و مالزي  746/0با 

در این . باشند ه انسانی میبعدازاین کشور داراي بیشترین میزان امتیاز شاخص سرمای

  .اند هاي دهم و یازدهم قرار گرفته خصوص کشورهاي ایران و عربستان در جایگاه
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شاخص بعدي که داراي جایگاه مهمی در میزان توسعه اجتماعی یک کشور       

دهد کشور قطر با میزان امید به  ها نشان می یافته. باشد شاخص امید به زندگی است می

در جایگاه بعدي کشور لبنان قرار . سال در جایگاه اول قرار گرفته است 98/79زندگی 

هاي توسعه داراي وضعیت بدتري است اما  این کشور باوجود اینکه در دیگر شاخص. دارد

در میان کشورهایی که داراي امید به زندگی باالیی . باشد داراي امید به زندگی باالیی می

ارات متحده عربی، ایران، کویت و عربستان نیز اشاره توان به کشورهاي ام باشند می می

توان  بنابراین می. باشد اضافه بر این امید به زندگی در کشورهاي آفریقایی پایین می. کرد

براي . کند نتیجه گرفت موقعیت جغرافیایی نقش مهمی در میزان توسعه کشورها بازي می

هاي توسعه پایدار، از روش  اظ شاخصنحوه توزیع کشورها با توجه به جایگاه آنها از لح

  .استشده  موران استفاده

  

  بحث ارتباط بین سالخوردگی و توسعه اجتماعی در کشورهاي اسالمی - 3- 4

جمعیت از دیدگاه نوین، ابزار، وسیلۀ کار و بهره گیرنده نهایی روند توسعه محسوب 

ه ساختار کیفی آن را این بینش جمعیت را تنها یک مقوله کمی تلقی نکرده بلک. شود می

یکی از مباحث مهم در این رابطه، سالخوردگی جمعیت است . دهد نیز موردتوجه قرار می

که امروزه در شهرهاي کشور ظاهر شده و یکی از دالیل بازدارنده توسعه اجتماعی 

براي مقایسه معیار سالخوردگی و توسعه در ). 6: 1392، میپورابراهی(شود  محسوب می

این . شده است کشورهاي جهان اسالم از روش خودهمبستگی دو متغیر موران استفاده

 مشخص yو توسعه اجتماعی محور  xهاي سالخوردگی محور  وضعیت براي دو شاخص

مقدار ضریب . دهد میشده که این مدل رابطه بین سالخوردگی و توسعه اجتماعی را نشان 

. باشد و خط رگرسیون موران داراي شیب مالیم منفی است می -01152/0موران برابر 

ادامه چنین روندي در این کشورها منجر به کاهش میزان برخورداري از توسعه اجتماعی 

ترین دلیل آن نیز افزایش میزان سالخوردگی جمعیت و کاهش نقش  خواهد شد که مهم

بندي از چهار نوع  بیانگر یک طبقه 5شکل . باشد هاي اقتصادي جامعه می تآنها در فعالی

  .همبستگی فضایی است
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  مقدار ضریب موران سالخوردگی و توسعه اجتماعی کشورهاي جهان اسالم -5شکل 

  

در این . در این طبقه کشور امارات و عربستان قرار دارند :High-Highطبقه یک 

که افزایش سالخوردگی  ازآنجایی. باشد یت پایین میکشورها میزان سالخوردگی جمع

هاي اجتماعی  کننده اجتماعی و ایجاد نابرابري تواند تبدیل به نیروي مختل جمعیت می

هاي اخیر خیز بلندي به  گردد، این کشورها با داشتن میزان افراد سالخورده کمتر، در سال

که سابقه کار رسمی و  ازآنجایی مثال، عنوان به. اند سمت رشد توسعه اجتماعی برداشته

 68طور متوسط  دستمزد مردان بیشتر از زنان است، این میزان در دوران سالمندي نیز به

اهمیت این روند در این است که جمعیت سالمند را عمدتاً زنان . درصد بیشتر از زنان است

سعه اجتماعی تواند روند تو دهند و کاهش منبع درآمدي در دوران سالمندي می تشکیل می

تأخیر در توسعه اجتماعی منجر . در کشورهاي درگیر با چنین شرایطی را به تعویق بیندازد

تواند  هاي اجتماعی دولت در دوران سالمندي خواهد شد که می به افزایش نیاز به حمایت

در چنین شرایطی پوشش . مانع بزرگی براي توسعه اقتصادي و اجتماعی کشور ایجاد کند

ي اجتماعی ناکافی یا فقدان آن منجر به فقر و ناامنی اقتصادي در سطوح باال، ها حمایت

هاي انسان و  هاي اندك در زمینه سرمایه انسانی و توانایی گذاري ها، سرمایه رشد نابرابري

  ).6شکل (تقاضاي کل ضعیف در زمان رکود اقتصادي و رشد آهسته خواهد شد 
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آذربایجان و -ترکیه -مالزي -اندونزي-کشورهاي ایران:High-Lowطبقه دوم 

در این کشورها توسعه اجتماعی در سطح مطلوبی قرار . قزاقستان در این طبقه قرار دارند

هاي جمعیتی منسجمی براي جلوگیري از سالخوردگی جمعیت وجود  دارد اما سیاست

ر منجر به باشند و همین ام اکثر این کشورها داراي درصد پایینی از سالخوردگی می. ندارد

البته این . هاي اجتماعی از پیامدهاي سالخوردگی  شده است هاي حمایت پایین بودن هزینه

هاي اجتماعی از سالخوردگی نیست بلکه به نسبت  به معنی عدم توجه به سیاست حمایت

. هاي اجتماعی در حال انجام است هاي مرتبط با حمایت میزان سالخوردگی در آنها هزینه

چنین . هاي اقتصادي در توسعه اجتماعی در آنها است ین وضعیت صرف هزینهنکته مثبت ا

ها توسعه اجتماعی در این کشورها بهبود یابد اما با  شرایطی باعث  شده است زیرساخت

هاي  هاي آینده هزینه توجه به باال بودن میزان میانسالی و افزایش میزان سالخوردگی در سال

اهد یافت و تأثیر زیادي در افت توسعه اجتماعی در این هاي اجتماعی افزایش خو حمایت

یکی از اقدامات بسیار مهم در این رابطه جلوگیري از پیري . کشورها به دنبال خواهد داشت

هاي  سیاست -هاي اقتصادي از خانوارها حمایت –هاي افزایش موالید  جمعیت با سیاست

  ).6شکل (باشد تشویقی و پایدار دولت براي افزایش موالید می

  
  ارتباط سالخوردگی و توسعه اجتماعی و جایگاه کشورهاي جهان اسالم بر اساس ضریب موران - 6شکل 
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اوگاندا  -نیجر - یمن - مراکش –در این گروه کشورهاي عراق : Low-Highطبقه سوم

در این کشورها سالخوردگی به نسبت باال و توسعه اجتماعی پایین . و موزامبیک قرار دارد

اند درصد باالیی  هایی چون جنگ شده کشورهایی چون عراق و یمن که درگیر بحران .است

اضافه . یافته است اند و میزان سالخوردگی در آنها افزایش داده از نیروي جوان خود را ازدست

بر این بحران جنگ منجر به عدم توسعه اقتصادي مطلوب در آنها  شده و روند توسعه 

کشورهاي آفریقایی این طبقه نیز تحت تأثیر . ار کندتر کرده استاجتماعی در آنها را بسی

اند  گذاري مطلوبی در زمینه توسعه اجتماعی انجام نداده عدم توسعه مطلوب اقتصادي سرمایه

هاي  اي که درصد باالیی از سالخوردگان در این کشورها هنوز مشغول انجام فعالیت گونه به

ر زمان و افزایش تعداد سالمندان مقدار تولید ناخالص توان گفت با گذ می. اقتصادي هستند

افتد  علت اتفاق می این این تأثیرات به. یابند داخلی کل، عرضه نیروي کار و سرمایه کاهش می

که با افزایش در تعداد سالمندان، عرضه نیروي کار و سرمایه براي ورود به بازار کاهش پیدا 

ناخالص داخلی سرانه رشد منفی را تجربه خواهد کند و باوجوداین کاهش شدید تولید  می

شدت کاهش  کرد که در پی این اتفاق، مقدار تولید ناخالص داخلی کل در این کشورها به

هاي متمادي رشد  اي اتخاذ نشود طی سال یابد و اگر براي آینده نظام بازنشستگی برنامه می

دامه خواهد داد که این شرایط منفی تولید ناخالص داخلی همچنان به روند افزایشی خود ا

  ).6شکل (توسعه اجتماعی آنها را به عقب خواهد برد 

 -سومالی -گینه -گابن –در این طبقه کشورهاي جیبوتی : Low-Lowطبقه چهارم 

گینه بیسائو و فلسطین قرار دارند که داراي سالخوردگی پایین و توسعه اجتماعی  -چاد

آنچه حائز اهمیت است . زده است آنها کشورهاي بحران بهترین عنوان براي. باشند پایین می

هاي مشارکت اندك افراد سالخورده در نیروي کار بـاال  این است که در این کشورها میزان

. هاي حمـایتی سالخوردگی کمتر رواج دارند باشد، ایـن بـدان علـت اسـت کـه سیستم می

ساله و باالتر هستند را  65تصادي را که این کشورها بـاالترین نـسبت افراد فعال از نظر اق

هاي توسعه اقتصادي همچنان به لحاظ  باشد اما با توجه به فراهم نشدن زیرساخت دارا می

  ).6شکل (توسعه اجتماعی در سطح پایین قرار دارند 
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وارد  1970این کشور در دهه . در این طبقه شرایط کشور آلبانی بسیار متفاوت است

به باروري زیر سطح جایگزینی رسیده  2000- 2005د و در دوره دوره گذار باروي ش

شاخص . داراي جمعیتی جوان بوده است 1980حال این کشور تا اوایل دهه  بااین. است

- 2000بوده که در فاصله  15کمتر از  1975- 1980سالخوردگی در این کشور تا دوره 

. وردگی جمعیت  شده استوارد دوره سالخ 2000-2019دوره میانسالی و از دوره  1980

هایی چون توسعه اجتماعی  ریزي منسجمی با سیاست سالی برنامه این کشور در دوره میان

یکپارچگی اهداف اقتصادي و اجتماعی، تغییرات و اصالحات ساختاري و نهادي و افزایش 

هاي فردي و اجتماعی و تأمین مشارکت باالي شهروندان اقدام به تکمیل  ظرفیت

به بعد با افزایش روند سالخوردگی جمعیت  2000اي توسعه کرد که از سال ه زیرساخت

ها محقق گردید و این امر منجر به پایین آمدن سطح توسعه  ریزي درصد کمی از این برنامه

هاي توسعه در  بنابراین عدم فراهم بودن زیرساخت. اجتماعی در این کشور  شده است

ردگی تأثیر مستقیمی بر روي عدم تحقق توسعه هنگام ورود هر کشوري به دوران سالخو

  .گذارد اجتماعی می

  

  گیري نتیجه

هاي نوظهور در کشورهاي جهان  عنوان یک مسئله جمعیتی، از پدیده سالخوردگی به

ازآنجاکه جمعیت سالخورده بیش از آنکه تولیدکننده باشند، . شود محسوب می

ستند، آثار نامطلوبی در ابعاد اقتصادي و تبع آن وابسته به جمعیت شاغل ه کننده و به مصرف

کاهش نرخ ) 2010(اجتماعی بر جامعه خواهند داشت، چرا که بر اساس دیدگاه گالور 

باروري، توزیع سنی جمعیت را تحت تأثیر قرار داده و منجر به افزایش نرخ وابستگی 

اي  دیدهبنابراین سالخوردگی جمعیت در حال حاضر در کشورهاي ثروتمندتر پ. شود می

چنین . هاي اقتصادي و اجتماعی است پذیرتر در مقابل بحران تبع آسیب تر و به برجسته

هاي گسترده و پیچیده بهداشتی،  چالش) 2016(تغییري طبق نظر اگروال و همکاران 

برعکس، در کشورهاي . آورد اجتماعی و اقتصادي را در سراسر این کشورها به وجود می
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هستند ترکیب سنی ) براي نمونه کشور نیجریه(تر  رهاي سنی جوانفقیرتر که داراي ساختا

  .جوان ممکن است اثرات اقتصادي و اجتماعی را کاهش دهد

دهد  هاي توسعه اجتماعی در کشورهاي جهان اسالم نشان می بررسی شاخص      

است که نسبت به رقم  728/0عدد  2017متوسط شاخص توسعه اجتماعی جهانی در سال 

مردم در سراسر جهان که . درصد رشد داشته است 7/21در حدود  1990در سال 598/0

میانگین . هاي معیشتی بیشتري دارند بینند و فرصت طول عمر بیشتري دارند، بهتر آموزش می

کشور در آموزش  130بوده و بیش از  1990طول عمر در هفت سال اخیر بیشتر از سال 

برابر  2017رتبه توسعه انسانی و اجتماعی در ایران در سال . اند نام جهانی داشته ابتدایی ثبت

 189بین  60است که این کشور را در گروه توسعه انسانی و اجتماعی باال با رتبه  798/0با 

  . در بین کشورهاي جهان اسالم قرار داده است 3کشور و رتبه 

یده که نشان از رس 798/0به  577/0رتبه ایران از  2017تا  1990هاي  بین سال      

از این بابت وضعیت ایران در هر یک از نماگرهاي شاخص . درصدي است 3/38افزایش 

درصد،  4/12، امید به زندگی در بدو تولد 1990- 2017توسعه انسانی و اجتماعی در دوره 

درصد  7/5هاي مورد انتظار آموزش  درصد و سال 6/5هاي آموزش  میانگین سال

 5/67ها  هاي تولید ناخالص داخلی در این سال نین در زیرشاخصهمچ. یافته است افزایش

اي نسبت به سال  پله 9جایگاه ایران با صعود  2018در سال . شود درصد افزایش دیده می

طبق نتایج حاصل از . جهان قرار گرفته است 60کشور جهان در رده  189گذشته از میان 

هاي اول تا چهارم قرار  ران در جایگاهکشور شامل سه کشور عربی و ای 4محاسبات آماري 

هاي توسعه اجتماعی در میان  قطر داراي بهترین وضعیت از لحاظ شاخص. گرفتند

در جایگاه بعدي کشور امارات متحده عربی و در نهایت در . کشورهاي اسالمی است

  .جایگاه سوم کشور ایران قرار گرفته است

هاي توسعه انسانی از ضرایب موران  خصجهت بررسی رابطه بین سالخوردگی و شا      

در . طبقه است 4ها بیانگر قرارگیري کشورهاي جهان اسالم در  استفاده شد که نتایج بررسی

در این کشورها میزان . کشورهاي امارات و عربستان قرار دارند) High-High(طبقه اول 
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تواند  معیت میکه افزایش سالخوردگی ج ازآنجایی. باشد سالخوردگی جمعیت پایین می

هاي اجتماعی گردد، این کشورها با  کننده اجتماعی و ایجاد نابرابري تبدیل به نیروي مختل

هاي اخیر خیز بلندي به سمت رشد توسعه  داشتن میزان افراد سالخورده کمتر، در سال

این کشورها با یک فرایند آرام وارد دوره ) 2019(طبق نظریه ورون . اند اجتماعی برداشته

هاي توسعه اجتماعی را براي  هاي تأمین زیرساخت شوند و همین امر زمینه الخوردگی میس

  . کنند ارائه خدمات اجتماعی در این دوران فراهم می

آذربایجان و -ترکیه -مالزي -اندونزي - کشورهاي ایران) High-Low(در طبقه دوم  

در حال . مطلوبی قرار دارددر این کشورها توسعه اجتماعی در سطح . قزاقستان قرار دارند

حاضر در ایران میزان سالخوردگی سهم کمتري از جمعیت کشور را به خود اختصاص 

داده اما با توجه به شروع مرحله انتقال ساختار سنی از جوانی به سالخوردگی و فزونی 

بینی افزایش  سرعت رشد جمعیت سالخورده در مقایسه با رشد جمعیت کل کشور و پیش

نگر براي کنترل مسائل  ریزي آینده هاي آتی، لزوم برنامه سهم سالخوردگان در سالتعداد و 

اي که با ورود  گونه این گروه از جمعیت مورد تأکید است که به آنها توجهی  نشده است به

هاي  تواند منجر به شکاف هاي اجتماعی می کشور به سالخوردگی، کاهش حمایت

چنین وضعیتی قطعاً ) 1994(هاي بانک جهانی  رسیطبق بر. اجتماعی در کل کشور گردد

  .هاي ناپایداري در توسعه اجتماعی را در چنین کشورهایی را رقم خواهد زد زمینه

اوگاندا و  - نیجر -یمن -مراکش –کشورهاي عراق ) Low-High(در طبقه سوم   

عی پایین در این کشورها سالخوردگی به نسبت باال و توسعه اجتما. موزامبیک قرار دارد

دهد اگر در دورانی که سالخوردگی جمعیت پایین بود  تجربه این کشورها نشان می. است

گرفت توسعه  هاي اقتصادي صورت می هاي منسجمی در خصوص توسعه زیرساخت برنامه

در این کشورها جمعیت سالخورده از . تري برخوردار بود اجتماعی از وضعیت مطلوب

که سهم این  اضافه بر این ازآنجایی. تري برخوردار هستندهاي اجتماعی کم میزان حمایت

. یافته است جمعیت در تولید ناخالص داخلی پایین است بار تکفل در این کشورها افزایش

باشند و بسیاري از خانوارها  ها نمی اضافه بر این درآمدهاي خانوارها پاسخگوي نیازهاي آن
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خانمانی  تداوم این امر منجر به افزایش فقر و بی. دهاي خانه سالمندان ندارن توان تأمین هزینه

مورد تأکید قرار گرفته ) 2014(ها در مطالعه ژانگ و همکاران  این یافته. در آنها  شده است

در مطالعه آنها حرکت جمعیت به سمت سالخوردگی تأثیر بسیار زیادي بر کاهش . است

ویژه  کشورهاي این طبقه بهچنین روندي در . رشد تولید ناخالص داخلی داشته است

منظور  تواند زنگ خطري به اند می طورجدي وارد سالخوردگی نشده کشورهایی که هنوز به

.منظور پایداري اقتصادي در این دوران باشد هاي جمعیتی به ریزي و تدوین سیاست برنامه

گینه بیسائو و  -چاد -سومالی -گینه -کشورهاي گابن) Low-Low(در طبقه چهارم 

در این . باشند لسطین قرار دارند که داراي سالخوردگی پایین و توسعه اجتماعی پایین میف

هاي اقتصادي اجازه توسعه اقتصادي و اجتماعی را به آنها  کشورها ساختار شکننده بنیان

هاي طوالنی با درگیرهاي داخلی و  عالوه بر این اغلب این کشورها سال. نداده است

گذاري در توسعه  د و همین امر باعث  شده است که امکان سرمایهان خارجی مواجهه بوده

بنابراین بااینکه سالخوردگی جمعیت در این . هاي اقتصادي فراهم نگردد زیرساخت

کشورها پایین است اما پایین بودن رشد مشاغل صنعتی و خدماتی در آنها منجر به افزایش 

هاي اجتماعی در  چتر حمایت. شده استبیکاري و در نهایت پایین بودن درآمد خانوارها  

.کلی جمع  شده است اغلب این کشورها به

  :گردد هاي تحقیق راهبرد و سیاست کلی به شرح ذیل پیشنهاد می بر اساس یافته

منظور تدریجی کردن  به(هاي اقتصادي  هاي جامع براي حل بحران تدوین سیاست-

).3به کمتر از  6تغییر میزان باروري بیش از 

.هبود کیفیت زندگیب -

هاي متعدد در راستاي تقویت  ها براي داشتن بیمه سازي و تشویق خانواده فرهنگ -

براي کشورهاي با توسعه اجتماعی پایین و در آغاز ورود به دوران (هاي اجتماعی  حمایت

هاي بیمه  همراه با ضمانت اجرایی دولت در حمایت کامل از شرکت) سالخوردگی جمعیت

.لخوردگی جمعیتدر دوران سا
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هاي توسعه اقتصادي قبل از آغاز انتقال جمعیتی از جمعیت  تکمیل زیرساخت-

.میانسال به سالخورده

.منظور افزایش میزان باروري در کشورها هاي تشویقی به استفاده از سیاست-

درمجموع در اکثر کشورهاي جهان اسالم توجه و تأکید بر روي ابعاد کیفی 

. ي، اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و سیاسی بسیار حائز اهمیت استهاي اقتصاد استراتژي

. ریزان به بعد کیفی جمعیت بیش از بعد کمی آن توجه نمایند شود برنامه بنابراین پیشنهاد می

هاي اجتماعی، اقتصادي، رفاهی، بهداشتی، زیستی و  بدیهی است فراهم آوردن زیرساخت

منظور افزایش تولید ناخالص  این کشورها بهفرهنگی الزم براي داشتن جمعیتی جوان در 

  .رسد داخلی آنها بسیار ضروري و حیاتی به نظر می
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