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چکیده
ایران در سه دهه گذشته تحوالت جمعیتی چشمگیری را تجربه کرده است .نرخ
باروری از  7فرزند در سالهای دهه  ،1360به  1.8فرزند در سال  1390و بر اساس
دادههای سرشماری  ،1395به  2فرزند رسید؛ بهطوریکه تحوالت باروری ایران به
سریعترین کاهش باروری در جهان تعبیر شده است.
در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از رویکرد پویایی سیستم ،با دیدی
چندبعدی و غیرخطی ،فرایندهای جمعیتی در ارتباط با زیرسیستمهای اقتصادی-
اجتماعی با هدف شناخت عمیقتر پیچیدگیهای جمعیتی و فهم علل تحوالت رخ
داده ،بررسی شود .شبیهسازی مدل از سال  1361آغاز و تا سال  1425ادامه مییابد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی شبیه سازی تحوالت جمعیتی ایران با رویکرد پویایی سیستم است که با
حمایت مالی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور در سال  1394انجام شده است.
 1فارغ التحصیل دکتری مدیریت ،دانشگاه تربیت مدرس؛ s.kalantary@modares.ac.ir
 2استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول)؛ azara@modares.ac.ir
 3استاد گروه جمعیتشناسی دانشگاه تهرانmabbasi@ut.ac.ir ،
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زیرسیستم جمعیت از  4گروه سنی تشکیل شده است و متغیرهای باروری و امید
زندگی بهصورت درونزا در مدل استفاده شدند .ضریب تعیین مدل برای متغیرهای
کلیدی بیش از  80درصد بهدست آمد .یافتههای پژوهش نشان میدهد در دو
سناریوی شرایط رضایتبخش و ایدهآل ،باروری تا سال  1425هرگز کمتر از 1.75
فرزند نخواهد بود .بنابر نتایج شبیهسازی سناریوهای مختلف ،آثار اغلب سیاستهای
اعمالی بعد از چند سال به طور کامل نمایان میشود .همچنین با گذشت زمان از آثار
سیاستها کاسته خواهد شد ،درنتیجه برای تاثیرگذاری بیشتر باید بستههای سیاستی
به روز شوند.
واژگان کلیدی :جمعیت ،ایران ،تفکر سیستمی ،پویایی سیستم ،باروری

مقدمه و بیان مسأله
در سه دهه گذشته ،تغییرات چشمگیری در حوزه جمعیت ایران رخ داده است .نرخ باروری کل از
 7فرزند در سال  1360به سطح جانشینی در سال ( 1380عباسی شوازی و همکاران ،آ )2009 ،و
 1.8در سال ( 1390عباسیشوازی و حسینیچاوشی )1392 ،و بر اساس نتایج سرشماری  1395به
 2فرزند رسید .کاهش نرخ زاد و ولد در چند سال اخیر و به تبع آن کاهش رشد جمعیت و روند
رو به رشد سالخوردگی جمعیت ،نگرانیهایی بهدنبال داشته و منجر به طرح دیدگاههای مختف در
مورد سیاستهای جمعیتی گردیده است .برخی باروری را در سال  1390حدود  1.5فرزند برآورد
کرده (عرفانی )2014 ،و عده ای دیگر از این حد فراتر رفته و پیش بینی کردند ،ادامه چنین
روندی منجر به رشد منفی جمعیت و انقراض تدریجی نسل در مدت زمان کوتاهی خواهد شد
(محمودی .)1392 ،برخالف این دیدگاههای بدبینانه مطالعات اخیر نشان میدهد که روند کاهشی
باروری در سالهای اخیر کند شده و میزان باروری در دهه اخیر حدود  1.8فرزند ثابت مانده
است (مکدونالد و همکاران .)2015 ،مطرح شدن این نگرانیهای غیرکارشناسی و بهکارگیری
واژگان مبالغهآمیزی چون "بحران جمعیتی" و یا "انقراض نسل" ،منجر به پیشنهاد برنامههای
شتابزده ،غیرتخصصی و کوتاهمدت ،در راستای تشویق فرزندآوری گردید .بدیهی است اتخاذ
تصمیمات و سیاستهای جمعیتی بدون مطالعات جامع و تخصصی ،با دید تک بعدی و
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سادهانگارانه ،بدون توجه به پیچیدگیها و روابط حلقوی بین متغیرهای جمعیتی با بخشهای
اقتصاد و فرهنگ ،خطی فرض کردن روابط مقولههای جمعیتی و یا چشم پوشی از پویاییهای
جمعیت ،نه تنها سیاستگذاران را برای جهت دهی تغییرات در راستای اهداف مورد نظر یاری
نمیکند ،بلکه موجب اتالف سرمایهها نیز خواهد شد.
تحوالت جمعیتی در کشور فرصتهای بالفعل و تهدیدهای بالقوهای را ایجاد کرده است،
این فرصتها و تهدیدها مستقل از هم نیستند؛ بنابراین هدف اصلی سیاستهای جمعیتی پایدار
بایستی استفاده از فرصتهای بالفعل و جلوگیری از تهدیدهای بالقوه باشد .مسایل جمعیتی
موضوعاتی چند وجهی هستند که عالوه بر جمعیتشناسی حوزههای اقتصادی و اجتماعی را نیز
در بر میگیرند (کوهن .)1998 ،1وجود موضوعات متضاد در ارتباط با جمعیت ،عوامل متعدد و
تاثیرگذار در این حوزه ،وجود حلقههای بازخوردی فراوان و روابط غیر خطی ،این مسئله را در
زمره مسائل پیچیده قرار داده است .برای موفقیت در شکل دهی تغییر و تحوالت در چنین
سیستم پیچیدهای ،باید علل تغییر و تحول در گذشته ،همچنین ساختار و روابط ایجاد کننده
تحوالت در آینده را به خوبی شناخت و با دیدی جامع و چند بعدی برای حرکت در مسیر
اهداف برنامهریزی کرد .مدلهای طراحی شده در پارادایم پویایی شناسی سیستم ،این امر را
محقق میکنند .پویایی شناسی سیستم سعی میکند تا ساختارها و روابط نظاممندی که تغییر و
تحوالت را در نظامهای اقتصادی -اجتماعی بوجود می آورد ،شناسایی کند .با شناخت ساختار
و روابط ایجاد کننده تغییر ،میتوان علل رفتار نظامهای اقتصادی-اجتماعی را فهمید و اصالح
کرد .این رویکرد ابزاری ارزشمند برای آزمون سیاستهای تدوین شده ،نظارت و ارزیابی نتایج
فراهم کرده و فهم عمیق تری از چالشهایی که در مسیر توسعه قرار دارد ،میسر میکند.
در این مقاله سعی میشود تا به جمعیت نه بعنوان مقولهای جدا و تک بعدی بلکه بعنوان
زیر سیستمی از سیستم کل و در ارتباط متقابل با سایر زیر سیستمهای اقتصادی و اجتماعی دیده
شود .رویکرد پویایی سیستم برای نیل به این مقصود در نظر گرفته شده است .باید توجه داشت
که هدف از ارائه مدل با این رویکرد پیش بینی دقیق آینده نیست بلکه تالش میشود تا بدین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Cohen
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وسیله پیچیدگیهای موضوع بهتر درک شود و فهمی عمیقتر نسبت به پویاییهای جمعیت
حاصل گشته و سناریوهای محتمل و مطلوب پیرامون مسئله جمعیت بررسی شود ،چنین
رویکردی میتواند در تدوین سیاستهای کارا و موثر در ارتباط با جمعیت مفید و موثر باشد.

پویایی سیستم رویکرد مناسب برای تحلیل سیستمهای پیچیده
مدل فکری سنتی بشر برای توضیح پدیدهها بر اساس تصویر مکانیکی از جهان و همچنین
روابط علی خطی است .این پارادایم فکری منجر به دیدی رویدادگرا از جهان واقع میشود که
به طور ضمنی فرض می کند که مسائل نسبتا ساده و خطی ،دارای مرزبندی خوب و تعریف
روشن هستند .تفکر علی خطی سیستمهای طبیعی پیچیده و متغیر را به صورت سلسه ای از
اگر -آنگاههای مستقل از هم میبیند که می توان آنها را مانند ساختارهای مهندسی شده،
دستکاری کرد و نتایج قابل پیش بینی و کنترل شده ارائه داد .ایکاف ،)1976( 1که در حوزه تفکر
سیستمی دستاوردهای ارزشمندی از خود به یادگار گذاشته ،معتقد بود که جهان واقع پیچیدهتر
از آن است که بتوان آن را پیش بینی کرد یا طبق خواسته خود کنترل نمود .مسائل مهم امروزه
دارای ارتباط متقابل و روابط غیرخطی هستند .امروزه روابط علی حلقوی -به طوریکه یک متغیر
هم علت و هم معلول متغیر دیگر باشد -دیگر استثنا نیست ،بلکه معمول شده است .برای فهم
علل و راه حل مسائل مدرن ،تفکر غیر خطی و سیستمی ،باید جایگزین تفکر خطی و مکانیکی
شود .ریچموند ،)1994( 2در تعریفی که از سیستم ارائه میدهد بیان میکند ،تفکر سیستمی هنر
و علم مرتبط ساختن ساختار به عملکرد و عملکرد به ساختار ،با هدف تغییر ساختار در جهت
باال بردن عملکرد است .اهمیت تفکر سیستمی به این دلیل است که ما را در فهم پیچیدگیها
توانا میسازد و مانع از غرق شدن در آنها میشود.
یکی از شاخههای تفکر سیستمی ،پویایی سیستم ( )SDاست .پویایی سیستم روشی برای
ترکیب نمودن تمام اطالعات در دسترس ،از قبیل نظریهها و فلسفههای موجود ،تجربیات فردی،
به همراه شبیهسازیهای کامپیوتری است .هدف اصلی در این رویکرد فهم بهتر رفتار پویای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ackoff
2 Richmond

بررسی تحوالت جمعیتی ایران با استفاده از رویکرد پویایی سیستم 11

سیستم های پیچیده به منظور تاثیرگذاری بر نحوه تغییر امور در طی زمان است .یک مدل پویایی
سیستم آینده را پیش بینی نمیکند ،بلکه وظیفهاش این است تا توصیفی معتبر از رفتار محتمل
سیستم تحت شرایط خاص مفروض (سناریوها) ارائه دهد .در این صورت است که می تواند،
برای یافتن راه حل مدیریتی قابل قبول استفاده گردد.
بسیاری از مدلهای جمعیتی ،همانند پیش بینیهای اداره سرشماری ایاالت متحده و سازمان
ملل ،باروری کل ،زاد و ولد ،مرگ و میر و مهاجرت را متغیرهای برونزا فرض کرده و بر مبنای
آن توزیعهای سنی حاصل و جمعیت کل را محاسبه میکنند .این مدلها ابزاری الزم برای کسب
و کارها و سازمانهایی که به دنبال درک رفتارهای آماری جمعیت در کوتاه مدت هستند،
میباشد .در افقهای بلند مدت تر ،زاد و ولد یا امید زندگی را نباید ورودیهای مستقل در نظر
گرفت .عواملی چون دسترسی به مراقبتهای بهداشتی ،استانداردهای زندگی که همگی به میزان
جمعیت و رفاه آن وابستهاند ،بازخوردهای زیادی ایجاد میکنند .با وجود این ،اغلب مدلهای
جمعیتی این حلقهها را حذف کردهاند .فارستر )1971( 1در پویایی شناسی جهان و سپس میدوز
و دیگران ،)1974، 1972( 2نخستین مدلهای یکپارچه جمعیت جهان ،اقتصاد جهانی ،منابع
طبیعی و محیط فیزیکی را ایجاد کردند .در این مدلها جمعیت در ارتباط با سایر زیر
سیستمهای سرمایه ،کشاورزی ،آلودگی و منابع طبیعی بررسی شدند .میدوز و دیگران نسخههای
بهروزرسانی شده مدل خود را در سالهای  1992و  ،2004ارائه کردند (میدوز و
همکاران .)2004 ،1992،بارنی و همکاران ( ،)1995از دیگر افرادی بودند که جمعیت را به
عنوان بخشی از یک سیستم یکپارچه بررسی کردند و تعامالت این بخش را با سایر بخشهای
اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی مورد مطالعه قرار دادند .آنها مدلی تحت عنوان در آستانه
قرن  321ارائه کردند؛ هدف این مدل ارائه پشتیبان برای برنامه ریزیهای جامع میان مدت و بلند
مدت بیان شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Forrester
2 Meadows
3 Threshold 21
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با در نظر گرفتن جمعیت به عنوان یک سیستم اقتصادی -اجتماعی پیچیده و ویژگیهای
مختص این نوع سیستمها –حلقههای بازخور علی فراوان ،روابط غیر خطی و تاخیرهای زمانی-
پویایی سیستم روشی قدرتمند برای مدلسازی و تحلیل جمعیت خواهد بود و به صورت پویا به
مساله و ابعاد پیچیده آن نگاه میکند (وانگ و استرمن1983،1؛ بین و وی .)1991 ،2لذا در این
مقاله با الهام از کارهای صورت گرفته توسط پیشگامان این حوزه (فارستر 1971،؛ میدوز 1974؛
بارنی و همکاران ،)1995 ،از رویکرد پویایی سیستم برای شناخت بهتر و تحلیل وضعیت
جمعیت ایران بهرهگیری شده است.

روش تحقیق
هدف از انجام این پژوهش ایجاد شناخت بیشتر و بهتر نسبت به رفتار سیستم پیچیده اجتماعی
در ارتباط با فرزندآوری و جمعیت و استخراج روابط زیربنایی در این زمینه است .این شناخت
بهتر نسبت به رفتار سیستم ،مقاومت در مقابل سیاستهای اعمال شده 3و تاخیرهای رفتاری
سیستم در پاسخ به سیاستها ،به سیاستگذاران این حوزه در اخذ تصمیمهای کارا و موثر
کمک خواهد کرد.
در این مقاله از روشهای کیفی و کمی توامان بهره گرفته میشود .فرضیههای پویا از طریق
مصاحبه های عمیق و نیمه ساخت یافته ،با روش تحلیل روایت ،مرور ادبیات پژوهش و مطالعه
آمار شکل میگیرد ،که در ساخت حلقههای علی و تدوین مدل مفهومی بکار گرفته میشود؛ این
قسمت بخش کیفی روش تحقیق را میسازد .استخراج روابط ریاضی بین متغیرها ،شبیه سازی و
اجرای مدل در نرم افزار ،بخش کمی مدل است .اعتبار مدل مفهومی ،از طریق مصاحبه با گروه
کانونی و جلب اعتماد آنان نسبت به مدل و مطابقت با ادبیات بررسی میشود .اعتبار رفتاری
مدل نیز از طریق آزمونهای آماری صحت رفتار مدل سنجیده میشود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Wang & Sterman
2 Bin & Wei
3Policy resistance
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مدلسازی کاری است خالقانه و هیچ رویه معینی وجود ندارد که مفید بودن مدل را تضمین
کند ،با این وجود استرمن ،)2000( 1فرایندی که همه مدلسازان موفق از آن پیروی میکنند را
معرفی میکند .فرایند مدلسازی این پژوهش مطابق گامهای توصیه شده توسط استرمن (،)2000
انجام گرفته است:
 -1چارچوببندی مسئله مورد نظر :موضوع و هدف اصلی پژوهش در این گام روشن
میشود ،که با توجه به آن متغیرها و زیر سیستمهای اصلی مدل تعیین میشود.
 -2تدوین فرضیه پویا در مورد علل مسئله یا ارائه مدل مفهومی :پژوهشگر در این گام از
منابع گوناگون چو ن مطالعات صورت گرفته در زمینه مورد نظر ،مشاهدات میدانی ،کسب نظر از
خبرگان و صاحبنظران و بررسی دادهها و روندهای موجود ،اطالعات گردآوری میکند و
درنهایت فرضیههایی در مورد چرایی وقوع مسأله ارائه میدهد .ساختار سیستم به کمک
نمودارهای مختلف در این مرحله نمایش داده میشود.
 -3فرموله کردن مدل شبیهسازی :فرموله کردن مدل مفهومی ،قبل از شبیهسازی ،بینشهای
مهمی ایجاد میکند و به رفع ابهامات و تناقضهایی که در مرحله مدلسازی مفهومی به آن
توجه نشده است کمک میکند .در این مرحله ساختار و قوانین تصمیمگیری تشخیص داده
میشود؛ پارامترها ،روابط رفتاری و شرایط اولیه برآورد میشود.
 -4آزمون مدل :آزمونهای مختلفی برای سنجش اعتبار مدل طراحی شدهاند ،آزمون
روایی ساختار که در آن ،مدل طراحی شده در معرض نظر خبرگان قرار میگیرد و از حیث
متغیرهای به کار گرفته شده در مدل و روابط بین آنها مورد قضاوت قرار میگیرد ،یکی از
آن هاست و دیگری آزمون روایی رفتاری است که در واقع تایید کننده رفتار حاصل از مدل در
مقایسه با شرایط واقعی است.
 -5طراحی سناریوهای مختلف ،پیشنهاد و اجرای سیاستهایی جهت بهبود :در این
مرحله سناریوهای محتمل شناسایی شده شبیه سازی میشوند .سیاستهای مختلف طراحی و
پیامدهای آنها بررسی میشود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Sterman
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باید توجه کرد که مدلسازی توالی خطی از قدمهای ذکر شده نیست بلکه فرایندی
بازخوردی و رفت و برگشتی است.
از دو جامعه آماری برای جمع آوری اطالعات استفاده شد .خبرگان حوزههای آمار،
مدیریت ،اقتصاد و جمعیت که دارای تألیفات معتبر و تجارب پژوهشی ارزشمند در حوزه
جمعیت هستند ،جامعه آماری اول را تشکیل میدهند .برای شناخت متغیرهای تأثیرگذار و
استخراج روابط علّی بین زیر سیستم جمعیت و سایر زیر سیستمهای اقتصادی ،اجتماعی مرتبط،
و همچنین برای تعیین روایی ساختار از نظرات آنها استفاده شد .جوانان در شرف ازدواج و
ازدواج کرده نیز جامعه آماری دیگری بودند که مورد بررسی قرار گرفتند تا مدل ذهنی آنها
برای تصمیمگیری در مورد موضوعات مهمی چون فرزندآوری استخراج شود .نمونهگیری در
این پژوهش به روش هدفمند یا تئوری انجام گرفت .حجم نمونه گرفته شده از جامعه نخست 8
نفر از خبرگان بود که مورد مصاحبه نیمه ساختیافته قرار گرفتند .همچنین در جامعه دوم از 60
نفر از جوانان در سطوح مختلف اقتصادی ،تحصیلی که در شرف ازدواج یا متأهل بودند ،و در
وضعیتهای شغلی مختلف قرار داشتند ،نمونهگیری به عمل آمد و مورد مصاحبههای عمیق
نیمه ساختیافته قرار گرفتند و دادههای حاصل با روش تحلیل روایت مورد بررسی قرار گرفت.

ویژگیهای جمعیتشناختی و اقتصادی نمونه مورد مطالعه و همچنین چارچوب مصاحبه در
کالنتری و همکاران ( ،)1395بیان شده است.
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یافتههای تحقیق
 -1تبیین مدل
هدف از این پژوهش طراحی مدل پویایی سیستم جمعیت ایران است ،بطوریکه در فهم
عمیقتر وضعیت پیچیده کنونی جمعیت و روشن کردن ارتباط بین این زیر سیستم با زیر
سیستمهای اقتصادی و اجتماعی راهگشا بوده و به سیاستگذاران پیچیدگیها و ابعاد مختلف
مسئله را بهتر نشان دهد .افق زمانی مدل شبیه سازی  64سال است که از سال  1361آغاز و تا
سال  1425ادامه مییابد .استرمن ( ،)2000اظهار میکند که افق زمانی باید از گستردگی کافی
برخوردار باشد تا نشان دهنده چگونگی ظهور مسأله و آثار به تأخیر افتاده و غیر مستقیم
سیاستهای بالقوه باشد ،چراکه در سیستمهای پیچیده ،علت و معلول از نظر مکانی و زمانی از
هم فاصله دارند .لذا برای نمایش درست پدیده ،تشخیص چرایی بروز بعضی مشکالت فعلی و
مشاهده آثار سیاست های اعمال شده ،افق زمانی بدین صورت در نظر گرفته شده است .پویایی
شناسی سیستمها از ابزارهای گوناگونی برای مشخص کردن مرز مدل و نمایش ساختار علی آن
استفاده میکند .این ابزارها شامل نمودار زیرسیستمها ،نمودارهای علی و نقشههای حالت و
جریان است (سوشیل .)1993 ،1در ادامه هریک از این ابزارها که برای توصیف بهتر ساختار مدل
استفاده شده اند ،ارائه میگردد .نمودار زیرسیستم ،ساختار سیستم را در قالب زیرسیستمهای
درگیر ،عوامل اصلی هر زیرسیستم و نیز روابط متقابل آنها بازنمایی میکند .این نمودار
اطالعاتی در مورد مرز و سطح یکپارچگی مدل در اختیار میگذارد .نمودار زیرسیستم خالصهای
از مدل است و نباید در برگیرنده جزییات زیادی باشد .بنابراین به منظور ایجاد مدل با جزییات
بیشتر ،این نمودار باید به انواع نمودارهای دقیق تر تبدیل شود (سوشیل1993،؛ استرمن.)2000 ،
شکل  1نمودار زیرسیستم مدل طراحی شده را نمایش میدهد .نمودار حلقههای علی بخشی از
رویکرد پویایی سیستم است که به مدلساز این امکان را میدهد تا مسالههای پیچیده مدیریتی،
اقتصادی-اجتماعی یا فنی را مدلسازی کند .هدف از توسعه نمودار علی ،استفاده از ابزاری برای
ساماندهی حجم عظیم اطالعات که از منابع مختلف گردآوری شده است ،میباشد .این نمودار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Sushil
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اطالعات ارزشمندی را درباره حلقههای بازخوری ،تاخیرهای زمانی و روابط بین متغیرها در
اختیار خواننده قرار میدهد و میتوان آنرا به عنوان مقدمهای برای تحلیلهای بعدی مورد
استفاده قرار داد .در بخشهای بعدی حلقههای علی مختلف که هریک رفتار قسمتی از سیستم
را نشان میدهند ،برای کمک به فهم راحتتر جداگانه ارائه میشود ،سپس نمودار جریان که در
حقیقت مدل اجرایی پژوهش است و بر اساس مدل علی طراحی شده ،تشریح میگردد.

 .1-1ریسکگریزی
اشتغال و انتخابهای مربوط به ازدواج و فرزندآوری ارتباط بسیار نزدیکی به یکدیگر دارند و
نمیتوان بازار کار و باروری را به صورت برونزا و مجزا از یکدیگر مطالعه کرد (کلم.)2012 ،1
حلقه شکل  ،2نقش شرایط شغلی را در کاهش باروری نشان میدهد .مطالعات بسیاری در سطح
داخلی و بین المللی اثر متغیرهای اقتصادی به خصوص اشتغال را بر باروری بررسی کردهاند
(دویت و راوانرا1998 ،2؛ مودنا 3و همکاران2013 ،؛ برناردی 4و دیگران2008 ،؛ محمودیان و
همکاران1388 ،؛ شیدانی .)1392،بامیک و ناگنت )2010( 5و کرینفلد ،)2004( 6معتقدند ،کاهش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Klemm
2 de Wit & Ravanera
3 Modena
4 Bernardi
5 Bhaumik & Nugent
6 Kreyenfeld
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باروری در آلمان شرقی بعد از اتحاد دو آلمان مربوط به عدم ثبات اقتصادی و بیکاری است.
همچنین تولکه و دیوالد )2003( 1دریافتند که ناامنی شغلی ،احتمال پدر شدن در آینده نزدیک را
برای مردان آلمانی پایین میآورد .در جوامع سنتی که مرد نقش نانآور را بر عهده دارد ،اشتغال
به عنوان پیش نیازی برای فرزندآوری تلقی میشود (کلم .)2012 ،با افزایش مشارکت بانوان در
بازار کار ،ارتباط بین اشتغال بانوان و باروری نیز تقویت خواهد شد ،اما در کشور ما نرخ
مشارکت بانوان هنوز به میزانی نرسیده است که بتوان باروری پایین سالهای اخیر را به اشتغال
آنها نسبت داد (عباسی شوازی و همکاران ب .)2009 ،.اما باتوجه به افزایش تحصیالت زنان و
تغییر نگرش آنان (شادی طلب ،)2005 ،انتظار میرود مشارکت زنان طی سالهای آینده افزایش
یابد .هاندرویانیس ،)2009( 2با مطالعه متغیرهای کالن اقتصادی در  27کشور اروپایی ،نرخ باالی
بیکاری و ناامنی در بازار اشتغال را فاکتور مهمی در کاهش باروری کشورهای اروپایی میداند و
بیان میکند:
"بعلت اینکه والدین نسبت به فرزندان تعهد بلند مدت دارند ،عدم اطمینان در بازار اشتغال
بر تصمیم گیری افراد نسبت به ازدواج و فرزندآوری تاثیر منفی دارد ،زیرا زوج مسئولیتپذیر
زمانیکه نسبت به درآمد آینده خود و امنیت شغلی اطمینان حاصل کردند ،اقدام به فرزندآوری
خواهند کرد".
مک دونالد 2002( 3و  ،)2006در تایید مطالب پیش گفته ،بیان میکند که در فضایی که آمال
اقتصادی روز به روز باال میرود و بازار کار به شدت رقابتی است ،جوانان "ریسکگریز"
میشوند و سعی در انتخاب مسیری با کمترین ریسک را دارند .به خصوص در جوامعی که آمار
بیکاری باال است ،جوانان در معرض ریسک بیشتری قرار دارند .در این شرایط باال بردن
سرمایههای انسانی (تحصیالت و تجربه کاری) راه بهینه برای ریسکگریزی در نظر گرفته
میشود ،در نتیجه جوانان بعلت اینکه خود را وقف کار یا تحصیل میکنند ،مجبور میشوند که
ازدواج نکنند یا آنرا به تعویق بیندازند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Tölke & Diewald
2 Hondroyiannis
3 McDonald
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حلقه تعادلی

که در شکل  2نشان داده شده است ،سعی دارد تا به سادگی این پویاییها

را نشان دهد :باال رفتن نرخ باروری با یک تاخیر پانزده ساله منجر به باال رفتن عرضه نیروی کار
خواهد شد .در شرایط نبود توسعه اقتصادی کافی ،ضعف بسترهای اقتصادی و قانونی جهت
بهره گیری از حجم باالی نیروی کار ،عرضه نیروی کار از تقاضای آن باالتر رفته و در نتیجه
بیکاری افزایش خواهد یافت و نگرانی افراد در مورد آیندهشان بیشتر میشود .بنابراین تالش
بیشتری برای بهبود شرایط شغلی یا افزایش سرمایه انسانی در جهت بهبود وضعیت انجام
خواهند داد و باروری را به بعد از اطمینان از یافتن شغلی پایدار موکول خواهند کرد .همانطور
که پیشتر گفته شد این حلقه ،تعادلی است ،بدین مفهوم که باال رفتن باروری در مقطعی از زمان
در اثر تعامل با مجموعه عوامل گفته شده منجر به کاهش باروری آینده خواهد شد.

 .1-2رفاه و بهزیستن
حلقه تعادلی

نقش رفاه را در تصمیمگیری زوجین در مورد تعداد فرزندان نشان میدهد.

افزایش جمعیت باعث کاهش سرانه تولید داخلی خواهد شد که این امر رفاه نسبی افراد را
کاهش میدهد ،در نتیجه افراد اندازه خانواده را کوچکتر میکنند تا سطح رفاه را حفظ کرده یا
ارتقا دهند .بنابراین باروری کاهش یافته و جمعیت رشد کمتری خواهد داشت .متغیر تولید
ناخالص داخلی تعدیل کننده این روابط است و درصورت افزایش باعث رشد سطح رفاه
خانوادهها و باروری آنها خواهد شد .این روابط در حلقه شکل  3نشان داده شده است .البته
ذکر این نکته ضروری است که ازدیاد جمعیت درصورتیکه سرمایهگذاری و اشتغالزایی کافی
برای نیروی کار عرضه شده به بازار انجام گیرد ،خود سبب رشد اقتصادی و افزایش تولید
داخلی (شکل  ،)7خواهد شد.
مطالعات زیادی در ایران برای بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر باروری انجام گرفته که موید
مطالب پیش گفته است .محمودیان و همکاران ( ،)1388به این نتیجه رسیدند که در تفاسیر مردم
کردستان در مورد دالیل کمفرزندآوری ،به نکاتی چون مشکالت تورم ،هزینههای باالی زندگی،
بیکاری و همچنین مشکالت رودرروی خانوادهها اشاره شده است .آنها نتیجه میگیرند که یکی
از اهداف خانوادهها از کمفرزندآوری ،مدیریت و اجتناب از بسیاری از این چالشهاست.
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شیدانی( )1392نیز ،در مطالعه خود به تأثیر معنیدار متغیرهای اقتصادی از قبیل فقدان درآمد کافی،
ناامنی شغلی و اعتقاد به وضعیت بد اقتصادی کشور بر روی گرایش به تعداد فرزند کمتر در میان
زنان  15 -49ساله دارای همسر ساکن تهران دست یافت .معینی و همکاران ( 2014و  ،)1391در
مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند که باال بودن سرانه هزینه تحصیلی و اجاره مسکن در هر دو
سطح خانواده و استان از عوامل مهم مؤثر بر عدم تقاضای فرزند دوم در خانوادههای ایرانی است.
عباسیشوازی و خانی ( )1394نیز در پژوهشی به مطالعه تاثیر عوامل اقتصادی و باروری در
شهرستان سنندج پرداختند و به این نتیجه رسیدند که زنان در خانوارهایی که با ناامنی اقتصادی
باالتر و فاصله بیشتری در بین واقعیات و انتظارات اقتصادی خود مواجه بودهاند ،فرزندآوری
پایینتری را تجربه کرده و فرزندان کمتری را بهعنوان ایدهآل مد نظر داشتهاند.

 .1-3اثر دو گانه فردگرایی یا خودشکوفایی در مقابل لذت مادری
حلقه

تاثیر تغییرات در ارزشها را بر باروری بیان میکند .باال رفتن استانداردهای زندگی،

بهبود خدمات بهداشت و درمان ،افزایش سرمایههای انسانی ازطریق سرمایهگذاری در
تحصیالت به ظهور نیازهای سطح باالتر منجر میشود .افراد در هدفگذاریهایشان به
خوداظهاری بیشتر توجه دارند و در انتخاب مسیرهایشان به استقالل فردی اهمیت میدهند
(لستاق .)2010 ،1باظهور نیازهای سطح باال در حوزه اجتماعی شدن ،تمام عناصر مربوط به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Lesthaeghe
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تبعیت (همچون اطاعت محض ،نقش های سنتی جنسی ،باورهای مذهبی) و آنهایی که مربوط
به گرایشات اجتماعی میشود (همچون توجه به سایرین) ،تدریجا جای خود را به صفات
توصیفی که بر فردیت تاکید دارند (خود اظهاری و استقالل) میدهد (آلوین .)1989 ،1استقالل و
آزادی در انتخاب سبب می شود که زوجین خودشان در مورد زمان فرزندآوری و تعداد آنها
تصمیم گیرنده باشند و برخالف گذشته کمتر از هنجارهای اجتماعی و سنتهای جامعه تبعیت
کنند (ارهارت و کولی .)2011،2همچنین با پیدایش نیازهای خودشکوفایی و خود تحقق بخشی
در پی رشد اقتصادی و افزایش امنیت ،افراد به خصوص زنان برای رسیدگی به خواستههای
فردی و رشد تواناییهایشان از طریق کسب علم ،ازدواج یا باروری را به تعویق میاندازند و یا
از تعداد فرزندان خود میکاهند (لستاق2011 ،؛ مک دونالد .)2006 ،مدرنیته انتخابهای
گستردهتری فراتر از مادر بودن محض پیش روی زنان قرار میدهد .زنان نیز از تضاد بین این
انتخاب های گسترده و انتخاب مادر شدن آگاهند .اگر فرزندآوری در سنین پایین از حضور
بالقوه زنان در محیط کاری یا تحصیلی جلوگیری کند ،آنها خود را مغبون تصور میکنند .در
ایران نیز با اقداماتی که به ویژه بعد از انقالب برای توسعه کشور به خصوص در حوزه آموزش
و بهداشت و درمان ،صورت گرفته است ،زیر ساختها برای مدرن شدن کشور مهیا شده و
تغییرات زیادی در حوزههای مختلف فرهنگی و اجتماعی روی داده است .درصد زنان تحصیل
کرده روستایی از پیش از انقالب تاکنون رشد چشمگیری داشته است .همچنین درصد زنان
محصل در دانشگاهها نیز به  65درصد در سال  1385رسیده است ( لوتز و همکاران.)2010 ،3
باال رفتن سطح تحصیالت منجر به تغییر نگرش نسبت به زن و جایگاه و نقش او در جامعه
به خصوص خانواده شده است .این تغییر به سوی نگرش تساوی طلبانه برای زن و مرد و دید
مثبت به اشتغال و تحصیل زنان دارد ،مرد ساالری در جامعه تضعیف شده است و مشارکت زنان
در تصمیم گیریهای درون خانواده افزایش یافته است (عباسی شوازی و همکاران ب،
2009؛گودرزی1388 ،؛ الدیه فوالدی .)2002 ،تحقیقاتی که پیرامون تغییرات ارزشی در ایران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Alwin
2 Ehrhardt & Kohli
3 Lutz et al.
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انجام گرفته است ،نشاندهنده تحول رفتار جوانان در خصوص ازدواج است .توجه جوانان برای
اندوختن فرصت های زندگی و انتخاب تحصیل که با اولویت باالیی پس از اشتغال مهمترین
نگرانی دو جنس (برای دختران هدف نخست) ،تلقی شده است ،در کنار اهمیت یافتن استقالل
فردی ،از دالیل باال رفتن سن ازدواج و یا فرزندآوری است (غفاری .)1386،همچنین رستگار
خالد و محمدی ( ،)1394در پژوهشی پیرامون تاثیر تغییر ارزشها بر باروری استانهای کشور با
دادههای حاصل از طرح ارزشها و نگرشها به ارتباط منفی بین فردگرایی و باروری پی بردند.
با تمام این تفاسیر هنوز در کشور ما خانواده از نهادهای مهم اجتماعی تلقی میشود ،ازدواج
زود هنگام از سوی گروههای مذهبی و حکومتی تبلیغ میشود و دولت برای تسهیل ازدواج
جوانان منابعی را اختصاص میدهد .درنتیجه بسیاری از افراد در پاسخ به انتظارات جامعه در
سنین پایین ازدواج میکند اما فرزندآوری خود را به تعویق میاندازند .بدین ترتیب افراد سعی
می کنند تا تحصیل خود را به پایان برسانند ،مدتی به کار مشغول شوند و یا بلوغ کافی برای بر
عهده گرفتن مسئولیت پدر و مادری را کسب کنند (عباسیشوازی و همکاران ب.)2009 ،
حلقه

توجه ما را به این نکته جلب میکند که سرپرستی و مراقبت از فرزندان ،خود

میتواند به عنوان نوعی از خود تحقق بخشی تلقی شود (هیونیک2000 ،1؛ ون دی کا.)2001 ،2
فرزندان وسیلهای مهم برای بازتاب هویت فرد هستند و والدین آینده خود را در فرزندانشان
میبینند .چنین مطلوبیت حاصل از خود تحقق بخشی و هویتیابی که از طریق فرزندآوری
حاصل میشود ،میتواند بار مسئولیت و مراقبت از فرزند را کاهش دهد (ارهارت.)2011 ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Huinink
2 Van de Kaa
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با توجه به مطالب فوق میتوان به این نتیجه رس ید که باروری پایین بیشتر از اینکه یک
برآمد آگاهانه و تعمدی باشد ،یک نتیجه ناخواسته حاصل از تغییرات نهادهای اقتصادی و
اجتماعی است .اغلب مردم خواهان روابط خانوادگی پایدار و فرزند حاصل از این رابطه نیز
هستند؛ خانواده برای اغلب مردم نقش کلیدی دارد و کیفیت روابط خانوادگی نقش مهمی در
احساس رضایت از زندگی دارد (نوالن2002 ،1؛ ون پییر .) 2002 ،2بنابراین راه حل در ایجاد
یک موج سوم تغییرات اجتماعی نهفته است؛ موجی جبران کننده که در آن دولت و سایر
نهادها ،محیطی فراهم کنند که از زندگی خانوادگی ،به خصوص در زمینه فرزندآوری و
پرورش فرزندان ،حمایت می کند .دولت میتواند با اجرای سیاست های متنوع ریسک ازدواج و
باروری را برای جوانان کاهش دهد .تغییرات باید به نحوی باشد که به جوانان این اطمینان را
بدهد که آنها می توانند با میزان قابل تحمل خسران اقتصادی و تاثیر قابل قبول بر آرزوهای
ف ردیشان تشکیل خانواده دهند و فرزندآوری کنند .البته پژوهشگران بر این نکته تاکید داشتهاند
که تنها تاثیر کم سیاست های دولتی نیز کافی است و هدف ایجاد یک انفجار جمعیتی جدید
نیست (مک دونالد.)2006 ،

 .1-4سرمایهگذاری در بهداشت ،افزایش دهنده طول عمر
مطالعات زیادی به بررسی رابطه بین نهادهها و ستاندههای بخش بهداشت و درمان انجام گرفته
است .مطالعه مروری جامعی در این زمینه توسط نیکسون و اولمان )2006( 3صورت گرفته
است .نتایج تمام پژوهشها نشان داده است که هزینههای انجام شده در بخش بهداشت و درمان
اثر مثبت قابل توجهی بر امید زندگی و اثر منفی چشمگیری بر نرخ مرگ و میر دارد.

 .1-5پویایی بازار کار
با افزایش جمعیت در صورت نبود توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای جمعیت فزاینده جویای
کار ،عرضه نیروی کار از تقاضای آن پیشی گرفته بیکاری افزایش مییابد .رابطه منفی بین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Nolan
2 van Peer
3 Nixon and Ulmann
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بیکاری و دستمزد واقعی توسط اقتصاددانان زیادی مطرح شده است و منحنی تحت عنوان
منحنی فیلیپس 1این رابطه منفی را توسط تابع نمایی توضیح میدهد (فیلیپس .)1958 ،وجود
رابطه منفی بین دستمزد واقعی و بیکاری در ایران نیز توسط محققان با تحلیل دادههای موجود
تایید شده است .دادههای مربوط به سری زمانی سرانه جبران خدمات مشاغل از مرکز آمار و
داده های مربوط به اشتغال از گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( امینی و فرهادی
کیا )1394 ،حاصل شد .کاهش دستمزد منجر به کاهش پس انداز و سرمایهگذاری شده و
وضعیت اشتغال با تاخیر زمانی در دورههای بعدی بدتر خواهد شد .شکل  ،6پویایی های بازار
کار را به زبان ساده بیان میکند.

 .1-6جمعیت و تولید ناخالص داخلی
حلقه تعادلی

در شکل  ،7روابط تعاملی تولید ناخالص داخلی و جمعیت را نشان میدهد .در

مدل حاضر تولید ناخالص داخلی با تابع تولید کاب داگالس و نهادههای نیروی کار و سرمایه
تخمین زده میشود .این حلقه بیان میکند با افزایش جمعیت عرضه نیروی کار زیاد میشود.
درصورت عدم توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال برای انبوه نیروی کار وارده به بازار (ثابت ماندن
متغیر سرمایهگذاری از سایر منابع) ،عرضه بر تقاضا پیشی میگیرد و بیکاری افزایش مییابد ،که
این امر منجر به کاهش درآمد افراد ،بالتبع آن کاهش پس انداز و سرمایهگذاری خواهد شد و رشد
تولید ناخالص داخلی کم خواهد شد .اما درصورتیکه سرمایهگذاری از طریق جذب سرمایه از
طرق مختلف افزایش یابد ،تقاضا برای نیروی کار و اشتغال افزایش مییابد ،درآمد افراد و پس
انداز آنها نیز افزایش یافته و سرمایهگذاری را بیشتر رشد خواهد داد؛ درنتیجه با افزایش هر دو
نهاده اقتصادی تولید ناخالص داخلی رشد بیشتری خواهد داشت.

 -2نمودار جریان مدل
نمودارهای علی -حلقوی در بسیاری از موقعیتها بسیار مفیدند .با این وجود این نمودارها
محدودیتهایی دارند که یکی از مهمترین محدودیتها ،ناتوانی آنها در نمایش ساختار متغیر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Philips
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حالت و جریان سیستمها است .حالتها و جریانها در کنار بازخوردها دو مفهوم اصلی در
نظریه سیستمهای پویا به شمار میرود .در این مرحله بر اساس نمودار علی تعیین شده،
مطالعات انجام گرفته و نظرخواهی از خبرگان ،نمودار جریان مسأله به صورت شکل  8تهیه شد.
زیرسیستم جمعیت نشان داده شده در شکل  ،8از چهار متغیر حالت تشکیل شده است.
همانطور که شکل نشان میدهد ،تعداد متولدین ،جریان ورودی به زیر سیستم جمعیت و
تعداد مرگ و میر و مهاجرت جریان خروجی از جمعیت را شامل میشود ،همچنین افراد از
طریق بلوغ به گروههای سنی باالتر میروند .باروری و مرگ و میر به صورت درونزا در مدل
در نظر گرفته شده است .محمودیان و قاسمی ( ،)2014نشان دادند که اکثر مهاجرین را جمعیت
 44-15ساله تشکیل میدهند ،با توجه به این نکته و همچنین جلوگیری از پیچیدگی مدل
مهاجرت به صورت برونزا تنها برای این گروه سنی در نظر گرفته شد .نرخ مرگ و میر در مدل
به صورت غیر مستقیم و با استفاده از روش ارائه شده توسط پاسکاریو و رمو ،)2016( 1بدست
آمد .متغیرهای اثرگذار بر باروری ،حداکثر توان باروری زنان ،اثربخشی روشهای پیشگیری از
بارداری و تعداد قصد شده باروری زوجین است .تعداد قصد شده باروری تحت تاثیر
هنجارهای اجتماعی و میزان پاسخگویی زوجین نسبت به این هنجارهاست که خود متاثر از
عوامل گفته شده در بخشهای قبلی -وضعیت اشتغال ،رفاه و فردگرایی -میباشد .روابط مربوط
به زیر سیستم جمعیت در پیوست یک ارائه شده است و کلیه معادالتی که مدل بوسیله آن شبیه-
سازی شده است ،به تفضیل در کالنتری و سایرین ( )1396آمده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Pascariu & Romo
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مدلسازان پویایی سیستم ،طیف گستردهای از تستها را به منظور رفع نواقص و بهبود مدل
انجام دادهاند که برای نمونه میتوان به کارهای فارستر و سنج ،)1980( 1بارالس1990 ،1989( 2
و  )1996اشاره کرد .در پژوهش حاضر آزمونهایمختلفی برای تایید روایی مدل انجام گرفت.
در این متن نتایج مربوط به دو آزمون شرایط حدی و بازتولید رفتار برای بعضی از پارامترها و
متغیرها نشان داده میشود .در "تست شرایط حدی "3بررسی میشود آیا زمانیکه متغیرها مقادیر
حدی را دریافت میکنند ،مدل رفتار منطقی دارد یا خیر .نمودار یک ،پاسخ تست به تغییرات در
میزان زاد و ولد سالیانه را درصورتیکه از سال  1397به بعد ،تنها نیمی از افراد جامعه ازدواج
کنند ،نشان میدهد .همانطور که انتظار میرود ،میزان زاد و ولد سالیانه کاهش مییابد و رفتار
مدل منطقی است .نتیجه تغییر پارامترهای مختلف بر متغیرهای گوناگون بررسی شد و رفتار
مدل در تمامی موارد منطقی گزارش شد.
آزمون بازتولید رفتار به این سوال پاسخ میدهد که" :رفتار مدل تا چه حد با رفتاری که از
سیستم واقعی مشاهده میشود ،همخوانی دارد؟" به منظور مقایسه رفتار شبیه سازی شده مدل
با واقعیتهای موجود ،از روشهای آماری استفاده میشود ،در اینجا آماره ضریب تعیین ( )R2به
این منظور در نظر گرفته شدند .ضریب تعیین بیانگر درصدی از تغییرات متغیر واقعی است که
بوسیله متغیر شبیه سازی شده ،پوشش داده شده است .نمودارهای  2تا  ،4نیز رفتار متغیرهای
کلیدی سیستم واقعی و شبیه سازی شده را در قالب نمودار نشان میدهند .ضریب تعیین برای
هر متغیر کلیدی بیشتر از  0.85است ،که نشان میدهد مدل پژوهش توانسته است بیش از 85
درصد تغییرات در متغیرهای اصلی را شبیهسازی کند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Forrester & Senge
2 Barlas
3 Extreme condition Analysis

بررسی تحوالت جمعیتی ایران با استفاده از رویکرد پویایی سیستم 27

 -4شبیهسازی و بررسی سناریوهای مختلف

با توجه به آزمونهای مختلف ،مدل از دقت و اعتبار کافی برای اجرا برخوردار است و در این
مرحله ،مدل پژوهش برای پیشبینی رفتار متغیرهای کلیدی به اجرا گذاشته میشود .شبیهسازی
با استفاده از داده های بدست آمده از مرکز آمار ،بانک مرکزی ،سازمان بهداشت جهانی و بانک
جهانی صورت میگیرد ،شبیهسازی مدل از سال  1361آغاز و تا سال  1425ادامه مییابد .در
جدول ضمیمه  ، 2مقادیر ثابت یا پارامترهای مدل که برای اجرا در سال آغازین مدل استفاده
گردیده ،نشان داده شده است .در این حالت از شبیه سازی شرایط بازار کار نسبت به وضع
موجود(سال اجرای مدل  ،)1395تغییری نخواهد کرد ،میزان سرمایهگذاری و تعداد شغل خالص
ایجاد شده در سال در ادامه روند سال  1393خواهد بود و برنامهای ویژه برای خروج از بیکاری
باال تدوین نمیشود .جدا از شبیهسازی جاری با ویژگیهای ذکر شده ،سناریوهایی فرضی،
جهت بررسی چگونگی تغییر در رفتار متغیرهای کلیدی ،تدوین شده است .بدین منظور مقدار
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بعضی از پارامترها تغییر داده شد تا در این راستا میزان تغییر متغیرهای کلیدی مشخص شود.
در ادامه پس از پیشنهاد هر سناریو ،رفتار متغیرهای مهم در ازای اعمال هریک از سناریوها شبیه
سازی شده است .سه سناریو با ویژگیهایی که در جدول  1آمده است ،شبیه سازی و اجرا شد.
نتایج شبیهسازی مربوط به متغیرهای کلیدی مدل در سال پایان اجرای مدل ،1425 ،در جدول 2
ذکر شده است .همچنین نمودارهای شبیه سازی رفتار متغیرهای کلیدی در سناریوهای مختلف
در بازه زمانی اجرای مدل در نمودارهای  5و  ،6نشان داده شده است.

 -5تحلیل سناریوها و راهکارهای پیشنهادی
با توجه به مقایسه نتایج شبیهسازی برای متغیرهای اثر ریسک گریزی ،اثر فردگرایی و اثر رفاه؛
همچنین با توجه به تحلیل حساسیتهای انجام شده بر روی این متغیرها ،مسئله محدود کننده
باروری در سناریو شرایط ناگوار و مدل جاری وضعیت بیکاری باالست .با توجه به نقش
محدود کننده ناامنی شغلی در این دو سناریو مهمترین سیاستی که کشور میتواند جهت بهبود
وضعیت جمعیت در پیش گیرد ،رسیدگی به امور اقتصادی ،جذب سرمایه ،کاهش هزینه ایجاد
شغل و در نهایت خروج از وضعیت نگران کننده بیکاری باال است .میتوان برای نمونه
راهکارهایی را پیشنهاد داد و نتایج آن را بررسی کرد.
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جدول  :1ویژگیهای سناریوهای مفروض برای آینده
سناریو شرایط ایده آل

سناریو شرایط رضایت بخش

افزایش  %20مشارکت اقتصادی

افزایش  %20مشارکت اقتصادی

کاهش  10درصدی هزینه ایجاد شغل

کاهش  10درصدی هزینه ایجاد شغل

رشد سرمایهگذاری طبق برنامه ششم

رشد سرمایهگذاری تا  1400نصف برنامه

کاهش  30درصدی

تا  1400و پس از آن رشدی معادل

ششم و پس از آن هر پنج سال  10درصد

سرمایهگذاری در سال

نصف برنامه

رشد یابد

1397

رشد بهرهوری طبق برنامه ششم تا
 1400و پس از آن رشدی معادل
نصف برنامه
نسبت تجرد قطعی در حد  3درصد
ثابت بماند

رشد بهرهوری تا  1400نصف برنامه و
پس از آن سالیانه  1درصد رشد یابد
نسبت تجرد قطعی به  7.5درصد برسد

سناریو شرایط ناگوار
افزایش  %10مهاجرت به
خارج
کاهش  15درصدی پس
انداز

کاهش  2درصدی بهرهوری
در سال 1397
نسبت تجرد قطعی تا 15
درصد افزایش یابد

راهکاری فرضی که با توجه به بودجه محدود کشور و تحریمها در این شرایط پیشنهاد
میشود ،حذف یارانه  7دهک باالی جمعیتی و اختصاص  10درصد از بودجه آزاد شده حاصل
از این بخش به عنوان طرحهای تشویقی و  90درصد آن به بخش اشتغال است .طرح تشویقی
در این سناریو افزای ش ده درصدی درآمد خانوار به ازای هر فرزند تا سه سال است .متوسط
درآمد خانوار شهری در سال  30 ،1396میلیون تومان در نظر گرفته شده و خانوار روستایی
تقریبا  20میلیون تومان؛ لذا به ازای هر فرزند به خانواده شهری ماهیانه  250هزار تومان و
خانوار روستایی  160هزار تومان اختصاص داده میشود .در صورت اعمال بسته سیاستی
پیشنهادی میزان بیکاری  3.5درصد کاهش یافته ،باروری  0.06فرزند افزایش می یابد و جمعیت
کل در سال پایانی اجرای مدل حدود یک میلیون نفر بیشتر میشود .قطعا این بسته سیاستی
کافی نبوده و باید در حد امکان سرمایه بیشتری جذب شود تا میزان بیکاری و ریسک آن برای
جوانان کاهش یابد .در آن صورت قطعا میزان بیشتری به باروری افزوده خواهد شد.
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جدول  :2نتایج شبیه سازی متغیرهای کلیدی در سناریوهای گوناگون تا سال 1425
بیکاری

امید زندگی

جمعیت کل

باروری کل

سناریو

22.7

73.5

92.5

1.31

مدل جاری

3.5

87.1

99.12

2.3

شرایط ایده آل

12.5

78.1

95.2

1.75

شرایط رضایت بخش

29.5

71.37

89.8

1.22

شرایط ناگوار

در سناریو شرایط ایده آل نیز باروری کل به  2.3فرزند میرسد .وضعیت رشد اقتصادی و
جمعیتی در این شرایط مطلوب است .سطح رفاه مردم آنچنان باال خواهد بود که حتی با وجود
افزایش نیازهای سطح باالتر و فردگرایی ،خانوادهها توان پاسخگویی به نیازهای خود را خواهند
داشت.

اما در سناریو شرایط رضایت بخش ،میزان باروری به  1.75فرزند در سال  1425میرسد.
در این سناریو با توجه به سطح باروری زیر نرخ جانشینی نیاز به سیاستگذاری در زمینه
افزایش جمعیت وجود دارد ،همچنین بدلیل جذب سرمایه و رشد اقتصادی ،دولت توان و
بودجه کافی برای حمایت از خانوادهها و سیاستگذاری در این حوزه را دارد .در سناریوی
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شرایط رضایت بخش ،با توجه به رشد اقتصادی ،اشتغالزایی و افزایش مشارکت زنان در بازار
کار ،نقش دولت و کارفرماها پر رنگتر میشود.
مک دونالد ( ،)2006سطح باروری کشورهای پیشرفته را به طور گسترده ای وابسته به میزان
حمایت دولت و کارفرما از خانوادههای دارای فرزند می داند .وی همچنین اظهار میکند ،در
کشورهایی که باروری خیلی پایین (زیر  )1.5دارند ،این باور سنتی وجود دارد که خانواده و
دولت دو موجودیت جدا از هم هستند و خانواده خود باید بدون دخالت دولت اعضایش را
حمایت کند.
در این کشورها جداسازی جنسیتی در مورد نقشها وجود دارد ،مسئولیت نگهداری از فرزند
منحصر به مادران بوده و مدل مرد نان آور خانواده هنوز در بسیاری از خانوادهها رایج است .لذا
خدمات مراقبت از کودکان در این کشورها بسیار کمتر ارائه میشود (بتیو و ویال .)1998 ،1به
طور کلی نبود خدمات مراقبت از کودکان ،مرخصیهای طوالنی برای بارداری ،جداسازی
جنسیتی سیاستهای تشویقی این پیام را به زنان این کشورها میدهد که ترکیب اشتغال و
مادری ،بازگشت مجدد به بازار کار و حفظ سطح رفاه خانوادگی در کوتاه مدت یا بلند مدت
اگر غیر ممکن نباشد ،بسیار دشوار است (نیر 2006 ،2و .)2003
در کشور ما نیز با توجه به افزایش مشارکت زنان در بازار کار بعلت تغییر نگرش آنها و
همچنین نیازی که در سالهای آتی با توجه به کهنسالی جامعه به مشارکت استعدادهای این
بخش از جامعه احساس میشود ،دولت بهتر است قوانین بازار کار را اصالح کند ،برنامههایی
چون ساعت کاری شناور ،کار پاره وقت ،مرخصیهای متناسب (نه طوالنی ،نه کوتاه) ،تدوین
کند .هدف از این سیاستها ایجاد اطمینان خاطر در زنان نسبت به بازگشت مجدد خود به بازار
کار و حفظ درآمد خود بعد از دوران بارداری و یا مرخصیهای پس از آن است ،که میتواند در
افزایش رفاه خانواده نیز تاثیرگذار باشد .همچنین ارائه خدمات مراقبت از کودکان به طوریکه
ادامه فعالیتهای اقتصادی یا اجتماعی بانوان بعد از باروری را تسهیل کند نیز ضروری است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Bettio & Villa
2 Neyer
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اسلیبوس ،)2003( 1در مطالعه مروری پژوهشهای انجام شده پیرامون اثربخشی سیاستهای
باروری به این نتیجه رسید که در بیشتر مطالعات ارتباط ضعیفی بین رفتارهای باروری و
تشویقهای نقدی یا سیاستهای مالیاتی بدست آمده است .اما سیاستهای حمایت خانواده،
دسترسی باال به خدمات مراقبت تاثیر بیشتری در افزایش باروری دارد .مطالب گفته شده توجه
به حلقه ریسک گریزی ،فردگرایی و لزوم سیاستگذاری برای رفع دغدغه زوجین در این
زمینهها با هدف جلوگیری از کاهش بیشتر باروری یا افزایش آنرا نشان میدهد.
نتایج شبیهسازی مربوط به متغیرهای جمعیت کل و باروری در این سناریو بدون اعمال
سیاستگذاری و در صورت اعمال سیاستها در نمودار  7نشان داده شده است .در صورت
اعمال بسته جامع سیاستی ،جمعیت در این حالت تا سال  2 ،1425میلیون نفر نسبت به حالتیکه
سیاستی اعمال نشود ،بیشتر خواهد بود.

نتیجهگیری
در سالهای اخیر نگرانیهای زیادی در مورد کاهش شدید باروری و ادامه دار شدن این
وضعیت در کشور ایجاد شده و دیدگاههای افراط گرایانهای در مورد رشد منفی جمعیت ایران
در آینده مطرح شده است .در نتیجه این نگرانیها ،برنامههای شتاب زده و کوتاه مدت ،برای
درمان سریع "بحران جمعیتیِ" مطرح شده ،طرح ریزی شد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Sleebos
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این در حالیست که برای طراحی سیاستهای کارا و موفق باید با نگاهی سیستمی و کلنگر
به ابعاد مختلف مسئله جمعیت نگریست ،مشکالت موجود را شناخت ،دورنمای آینده را ترسیم
کرد و نیازهای خود را تخمین زد .این امر نیازمند مطالعات جامع در سطوح مختلف است.
رویکرد پویایی سیستم در این مسیر میتواند بسیار مفید باشد .پویایی سیستم سعی میکند تا
ساختار و روابط ایجاد کننده تغییر و تحول نظام های اقتصادی -اجتماعی را شناسایی کند .با
شناخت ساختار و روابط ایجاد کننده تغییر میتوان علل رفتار سیستم را فهمید و برای اصالح آن
برنامه ریزی و سیاستگذاری کرد.
با توجه به توانایی پویایی سیستم در تسهیل درک مسائل پیچیده ،در این پژوهش از این
رویکرد برای شناخت بهتر پیچیدگیهای وضعیت کنونی جمعیت بهره گرفته شد و سعی شد تا
جمعیت به عنوان زیر سیستمی در کنار زیر سیستم اجتماعی و اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرد.
زنجیره سنی جمعیت در این مدل از چهار متغیر حالت تشکیل شده است ،متغیرهای باروری و
مرگ و میر درونزا و تحت تاثیر عوامل اقتصادی اجتماعی در نظر گرفته شدهاند.

نتایج بررسی شبیه سازیهای این مدل با دادههای حقیقی نشان داد که مدل طراحی شده در
این رویکرد ،توانایی تبیین بیش از  80درصد از تغییرات متغیرهای اصلی را دارد .پس از تایید
اعتبار مدل توسط آزمونهای مختلف ،شبیه سازی مدل و استخراج رفتار متغیرهای کلیدی در
افق زمانی پژوهش صورت گرفت .سه سناریو شرایط رضایت بخش ،که محتملترین سناریو
است و سناریو های شرایط نامطلوب و ایده آل تدوین شد .در هر سناریو بسته به نیاز یا امکانات
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سیاستهایی برای بهبود وضعیت پیشنهاد و شبیهسازی شد .نتایج حاصل از شبیهسازی سناریوها
نشان میدهد در وضعیت کنونی مهمترین عامل برای افزایش باروری توجه به مسائل اقتصادی و
رشد اشتغال است .درصورت بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال ،توجه افراد به نیازهای فردی و
یا تمایل آنان به شکوفایی تواناییهای خود عامل مهم اثرگذار بر باروری خواهد بود .همچنین با
افزایش تحصیالت زنان و تغییر نگرش آنها ،مشارکت آنان در بازار کار افزایش خواهد یافت.
با توجه به این مطالب ،ارائه خدمات مراقبت از کودکان و برنامههای کاری متنوع به گونهای که
امنیت شغلی زنان را بعد از باروری تامین کند ،ضروری به نظر میرسد .در تدوین بستههای
سیاستی باید به این مطلب توجه داشت که سیاستهای تشویقی پولی نسبت به سایر سیاستها
کارایی کمتری داشته و با گذشت زمان از اثر بخشی آنها کاسته میشود .همچنین برای مشاهده
نتیجه سیاستهای اجرایی باید صبور بود و به تاخیرهای زمانی برای اثرگذاری توجه داشت ،اثر
اغلب سیاستها بعد از گذشت حداقل سه سال به طور کامل نمایان میشوند و بعضا با گذشت
زمان از اثرگذاری آنها کم شده ،نیاز به بروزرسانی دارند .برای موفقیت در تاثیرگذاری مثبت بر
باروری باید بسته سیاستی جامعی ارائه شود بطوریکه اقشار مختلف جامعه را هدف قرار دهد.
آنچه باید در مورد پویایی سیستم توجه داشت این است که هدف مدلهای پویای سیستم،
پیش بینی دقیق آینده نیست ،بلکه هدف اصلی و مهمتر ،شناخت ساختار درونی سیستم و فهم
علل زیر بنایی رفتار سیستم در راستای کمک به سیاستگذاری جامع و پایدار در جهت تغییر
عملکرد سیستم به سمت نتایج مطلوب است (سنج1990 ،1؛ استرمن .)2000 ،این موضوع
بقدری حائز اهمیت است که فارستر ( ،)2007بیان میکند ،فرایند مدلسازی و شناخت سیستم
میتواند حتی از خود مدل نیز سودمندتر باشد ،زیرا بررسیهایی که در فرایند ساخت روابط
علی انجام میشود ،همچنین مصاحبه و نشستهایی که با ذینفعان و خبرگان در مراحل
اعتبارسنجی انجام میشود ،میتواند شناخت خوبی نسبت به روابط علت و معلولی ایجاد کند.
باید توجه داشت هنگام رویایی با مسائل پیچیده که به وضوح مشخص نیستند ،رویکردهای
"سخت" تفکر سیستمی کارایی خود را از دست میدهند .هنگام مواجه با موضوعاتی از این
دست که پیچیدگیهای زیادی دارند و مسائل متعددی در هم تنیده شدهاند ،پویایی سیستم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Senge

بررسی تحوالت جمعیتی ایران با استفاده از رویکرد پویایی سیستم 35

رویکرد مناسبی برای تحلیل است .در مطالعه مدلهای تولید شده توسط این رویکرد باید توجه
داشت که این مدلها نیز مانند سایر مدلها محدودیتهای خاص خود را دارند و نمیتوان تمام
حلقهها و روابطی که در جهان واقع وجود دارند و رفتار سیستم را شکل میدهند ،شناخت
(فیدرستون و دوالن .)2012،1حتی در صورت شناخت حلقهها ،آوردن تمام آنها در مدل از
کارایی و اثربخشی مدل میکاهد ،زیرا به پیچیدگی مدل آنقدر افزوده خواهد شد که مدل از
هدف اصلی آن ،که ایجاد فهم نسبت به سیستم است ،دور شده و غیر قابل درک میشود.
همچنین جمع آوری حجم زیادی از داده آنقدر زمانبر خواهد بود که در طی زمان ممکن است
مساله دچار تغییرات ساختاری شود (کلی 2و همکاران .)2012 ،با توجه به مطالب بیان شده،
میتوان گفت که مهمترین هدف از طراحی مدل با رویکرد پویایی سیستم در این پژوهش ،به
تصویر کشیدن روابط متقابل متعدد بین زیر سیستمهای مختلف اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار
بر متغیرهای جمعیتی است ،بطوریکه لزوم همکاری بخشهای مختلف در جهت اجرای
ثمربخش سیاستهای جمعیتی را به وضوح نمایش دهد.
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ضمائم
 روابط و معادالت استفاده شده در زیر سیستم جمعیت:1 ضمیمه


Total population="pop 0-14"+"pop 15-44"+"pop 45-59"+"pop 60+"



15-44")



“Pop 0-14"= INTEG (total birth-"death 0-14"-maturation 14 to 15, "initial pop 0-14")
"Pop 15-44"= INTEG (maturation 14 to 15-"death 15-44"-maturation 44 to 45-migration,"initial pop
"Pop 45-59"= INTEG (maturation 44 to 45-"death 45-59"-maturation 59 to 60, initial pop 45-59")
"Pop 60+"= INTEG (maturation 59 to 60-"death 60+","initial pop 60+")
Units of all cohorts: person
Maturation Cohort i to cohort k = (("pop cohort i”) *(1-"fractional death rate Cohort i"))/cohort size
Units: person/Year
Total birth=fertility*((0.5*"pop 15-44")/reproductive lifetime) *female marriage percent




Units: person/Year

Fertility= (fertility control effectiveness*couple intended number of children)+max fertility*(1-fertility
control effectiveness)

Couple intended number of children=social ideal number of children * (MIN (individualism effect on
fertility, risk aversion effect ))*effect of welfare
 "Death Cohort i"= ("fractional death rate Cohort i"*"pop cohort i")/cohort size


"Fractional death rate 0-14"=EXP (-11*LN(life expectancy/one year)+42)



Life expectancy=11.05 *((effective health expenditure/GDP pc unit) ^Health expenditure elasticity)

"زیر سیستم "جمعیت
ارزش عددی

واحد

متغیر

ردیف

1.94497e+007

person

initial pop 0-14

1

1.7113e+007

person

initial pop 15-44

2

3.814e+006

person

initial pop 45-59

3

2.199e+006

person

+initial pop 60

4

60000

person/Year

migration

5

30

Year

reproductive lifetime

6

9

Dmnl

max fertility

7
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"زیر سیستم "اقتصاد
0.38

Dmnl

participation rate

8

1.557e+006

person

initial unemp pop

9

9.891e+006

person

initial emp pop

10

1/7.5e+008

person/rial

job creation multiplier from invest

11

-2.123

Dmnl

unemployment elasticity

12

3

Year

time to build delay

13

3.1267e+015

rial

initial cpaital value

14

25

Year

average life of capital

15

2.19e+014

rial/Year

other resource

16

0.28

1/(Year*person)

saving rate

17

0.423

Dmnl

capital elasticity

18

0.459

Dmnl

labor elasticity

19

144206

rial/Year

productivity

20

"زیر سیستم "جامعه
0.16

Dmnl

health budget share

21

0.03

Dmnl

education budget share

22

0.132

Dmnl

Health expenditure elasticity

23

15

year

cultural lag

24

3

year

expectation average time

25

5

Dmnl

social ideal number of children

26

6.424e+007

rial/(Year*person)

max eduexp pc

27

3.484e+008

rial/(person*Year)

max GDP pc

28

85

year

max LE

29

20

year

min LE

30

0.5

Dmnl

fertility control effectiveness

31

