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 چکیده
پرداخته  به آن و اثرگذار که کمتر رشد اقتصادي و درآمد سرانه، یکی از عوامل مهم بر مؤثر عوامل بررسی در

جمعیت بر  ساختار سنیتغییرات است. در تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر  "جمعیت ساختار سنی"شده، 
را مورد  هاي این اثرگذارياستفاده از ادبیات موضوعِ مربوطه، مهمترین کانال، ابتدا با در ایران درآمد سرانه

پرداختیم  تجربی شناسایی قرار داده و سپس با توجه به ادبیات رشد نئوکالسیک، به طراحی و استخراج یک مدل
سه  دل دردهنده رابطه متغیرهاي ساختار سنی جمعیت با درآمد سرانه باشد. در مرحله بعد، این مکه نشان

مورد آزمون تجربی قرار  1347-89هاي توزیعی براي دوره تصریح جداگانه و به روش خودرگرسیون با وقفه
 گرفت.

برآورد مدل حاکی از کشش مثبت درآمد سرانه نسبت به عرضه نیروي کار (به عنوان کانال مستقیمِ  نتایج     
باشد. همچنین بررسی اثرات تغییر در سهم می تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه) اثرگذاريِ 

انداز، سرمایه انسانی هاي پسهاي غیرمستقیمِ اثرگذاري (کانالاز طریق کانال گانه 3هاي سنیِ گروه جمعیت در
 و مخارج دولت)، حاکی از کشش مثبتِ درآمد سرانه نسبت به افزایش سهم جمعیت در گروه سنیِ 

سال و  15سال و کشش منفیِ درآمد سرانه نسبت به افزایش سهم جمعیت در دو گروه سنیِ زیر  64تا  15 
 باشد.هاي فوق میطریق کانال سال و باالتر از 65

 

 (ARDL)هاي توزیعی ساختار سنی جمعیت، درآمد سرانه، الگوي خودرگرسیون با وقفه واژگان کلیدي:
 E20, O40, J11 :JEL. بنديطبقه

  

 Masoudnikooghadam@gmail.com    . استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد (نویسنده مسئول):1
  فردوسی مشهد دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه .2
  دانشگاه فردوسی مشهدگروه اقتصاد استاد  .3
 گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهداستاد  .4
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 مقدمه  -1
هستند، رسیدن به رشد اقتصادي باالتر  آن پی دستیابی به در همه اقتصادها که یکی از اهداف مهمی

براي دستیابی به رشد باالتر، ابتدا باید عوامل مختلف رشد اقتصادي و ماهیت آنها و نیز موانعِ است اما 
 لعوام در بررسیدر راه رسیدن به رشد باالتر مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.  موجود

 انسانی، ثبات و مادي هايدر سرمایه گذاريسرمایه رشد اقتصادي، عوامل فراوانی همچون بر مؤثر
و  بحث در مطالعات بسیاري مورد رشد جمعیت نظام سیاسی کشور و نیز دولت، نوع جوامع، نقش

 به کمتر رشد اقتصادي که و اثرگذار بر یکی از عوامل مهم این میان در است. اما گرفته ی قراربررس
به تنهایی  رشد جمعیت رسدبه نظر می است. در واقع، "ساختار سنی جمعیت"پرداخته شده،  آن

براي  رو این از موجود در زمینه تأثیر جمعیت بر رشد اقتصادي نباشد. از حقایق بازگوکننده بسیاري
 توجه به ترکیب سنی جمعیت و تحوالتِ آن زمینه، نتایج مفیدتر در این و به حقایق بیشتر دستیابی

اقتصادي  رشد مختلفی بر هايراه از جمعیت سنی است. تغییر ساختار اي برخوردارجایگاه ویژه از
را متأثر  کار نیروي بازار جمعیت، کل از کار در سن جمعیتِ  با تغییر سهم طرف یک گذارد. ازتأثیر می

سرمایه بر میزان  جمعیت، کل از یده و متخصصدآموزش سهم جمعیتِ با تغییر طرف دیگر  از کند،می
انداز و گذارد، از سوي دیگر با تغییر نسبت وابستگی (بارتکفل)، بر میزان پسانسانیِ جوامع تأثیر می

ی، هاي مختلف سنبا تغییر نیازهاي گروه گذارد، همچنینگذاري در جامعه تأثیر میبنابراین سرمایه
 و ... . دهدمیزان و ترکیب مخارج عمومی دولت را تحت تأثیر قرار می

در مورد ایران با توجه به شکل خاص هرم جمعیتی و تغییرات قابل توجهی که در ساختار سنیِ 
 ویژه ابعاداد مختلف و باله در ابعجامعِ اثرات این مس جمعیت در طی زمان اتفاق افتاده است، مطالعه

از  یککدام اینکه گذار سنی، با توجه به مراحل از در هریکچرا که رسد. اقتصادي ضروري به نظر می
 مطالعه کند. لذاکیفِ نیازهاي اقتصادي جامعه تغییر می و و کم باشند، نوع در اکثریت سنی هايگروه

 جامعه است.  آینده و حال معنی تشخیص نیازهاي به سنی جمعیت، ساختار
 درآمد سرانه بر ساختار سنی جمعیتاثرات تغییر در  مطالعه بنابراین هدف اصلی تحقیق حاضر،

با  ،والًادر این راستا  باشد.میهاي اصلیِ این اثرگذاري در ایران با تأکید بر شناسایی و بررسی کانال
ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه هاي اثرگذاريِ تغییر در استفاده از ادبیات موضوعِ مربوطه، کانال

تا  15سال،  15زیر (هاي عمده سنی میزان و نوع اثرگذاريِ هریک از گروه ،را شناسایی کرده، ثانیاً
را مشخص هاي اثرگذاري بر درآمد سرانه از طریق هر یک از این کانال )سال 65سال، و باالي  64

روي اقتصاد هاي پیشتهدیدها و فرصتبخش قبل،  2هاي با استفاده از یافته ،خواهیم کرد و ثالثاً
هاي ریزيرا شناسایی کرده و همچنین الزامات برنامهایران از جانب تغییرات ساختار سنی جمعیت 

گیري مناسب از بهرهرا جهت  اجتماعی در ارتباط با ساختار جمعیتیِ کشور و تحوالت آن -اقتصادي
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واهیم از نتایج حاصله، استنتاج خ جمعیت کشور و نیز دستیابی به رشد و توسعه اقتصادي هايقابلیت
 نمود.

دوم ضمن نگاهی گذرا به پدیده  بخش در مقدمه، از پس باشد.می کلی بخش 6 شامل مقاله این
، چارچوب نظريِ اثرگذاري ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادي و درآمد سرانه به "گذار سنی"

 بر مطالعات گیرد. در بخش سوم، به مروريقرار می بررسی هاي این اثرگذاري موردکانال تفکیک
 چهارم ارائه بخش مدل تجربیِ تحقیق در معرفی شناسی وپردازیم. روششده در این زمینه می انجام

 ششم، به در بخش انتها و در دارد اختصاص به نتایج تجربیِ پژوهش پنجم خواهد شد. بخش
 پردازیم. گیري میو نتیجه بنديجمع

 
 مبانی نظري -2
 ساختار سنی جمعیت و رشد اقتصادي  تغییرات  -1-2

اي است که پدیدهشود، نامیده می ۱"گذار سنی"تغییرات در ساختار سنی جمعیت که  ،به طور کلی
مقطعیِ نرخ . افزایش افتداتفاق می گذشتههاي دوره درجمعیت  به دلیل وجود نوسانات در نرخ رشد

 ۲پیدایش حالت برآمدگی و تحدب مشخص، موجب و کاهش مجدد آن بعد از یک دوره رشد جمعیت
 تحدبِ به وجود آمده در هرم سنی، به طور شود، که این برآمدگی وساختار سنی جمعیت می در

 زند.حرکت کرده و مراحل مختلف گذار سنی را رقم می ساختار سنی کل در زمان با گذشت پیوسته
به  کامالً جوان حالتی از ست از تغییرات اساسیِ ساختمان سنیِ جمعیتا گذار سنی عبارتبنابراین 

 شودو سالخوردگی می کودکی، جوانی، میانسالی و شامل چهار مرحله سالخورده، کامالً حالتی
)Malmberg B., and L. Sommestad, 2000 .( 

نیست، بلکه  صرفاً نرخ رشد جمعیت ،مهم استاز منظر اقتصادي آنچه براي رشد اقتصادي 
  ).Dhonte, P., et al 2000باشد (جمعیت نیز حائز اهمیت بسیار می تغییرات ساختار سنی

ات باشد، تغییراز آنجایی که رفتار اقتصادي و نیازهاي مردم در مراحل مختلف زندگی متفاوت می
ته داش داري بر عملکرد اقتصاديِ آن کشورتواند اثرات معنیدر ساختار سنی جمعیت یک کشور می

 ). Bloom, D. E., et al 2003باشد (
مجزا دارد:  يبا پیامدهاي اقتصادمتفاوت  يدر واقع هر گروه سنی در یک جمعیت، رفتار اقتصاد

هاي زیادي در سالمتی و آموزش دارند، جوانان و میانساالن نیروي کار گذارينیاز به سرمایه کودکان
هاي سالمتی و درآمد بازنشستگی نیاز کنند، و سالخوردگان به مراقبتانداز میعرضه کرده و پسرا 

1. Age Structure Transition 
2. Bulge 
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هاي سنی هاي سنی کودك و نوجوان به سمت گروهاز سوي دیگر، تغییرات توزیع سنی از گروه دارند.
ت جمعیت نسب ن و درنهایت کاهش یافتنِ دوبارهسالمند، ابتدا باعث کاهش یافتن، سپس افزایش یافت

 1فعال اقتصادي به کل جمعیت خواهد شد، و بنابراین یک اثرِ توأم با گذار بر روي نسبت وابستگی
   2(بارتکفل) خواهد داشت.

به طور کلی ادبیات اقتصادي حکایت از این دارد که اگر اکثریت جمعیت یک کشور در سنین 
روي  بر اقتصادي باشند، فشار عدم فعالیت نظیر سنین کودکی یا سنین سالخوردگی قرار داشته

کننده بوده و مصرف و یابد، چرا که کودکان عمدتاً غیرفعالجامعه افزایش می جمعیت فعال و شاغلِ 
سنی نسبت به گروه سنیِ فعال و در سن کار، موجب افزایش نسبت  افزایش جمعیت در این گروه

 ,Solow(فی بر رشد اقتصادي داشته باشد تواند اثرات منمی مسالهشود و این وابستگی (بار تکفل) می
R. M. 1956 ؛Blanchet, D., 1988 ؛Savaş, B., 2008(.  

پنجره "اي به نام اما اگر اکثریت جمعیت یک کشور در سنین فعالیت قرار داشته باشند، پدیده
  ).Ross. John, 2004افتد (یا دوران درخشان و طالیی جمعیت اتفاق می 3"جمعیتی

کند هاي بالقوه بسیاري را براي رسیدن به رشد اقتصادي باالتر فراهم میجمعیتی فرصتپنجره 
تبدیل  4"جمعیتی تموهب"به  "پنجره جمعیتی"ها به درستی بهره برداي شود، که اگر از این فرصت

کند پنجره جمعیتی براي رسیدن به رشد اقتصادي باالتر فراهم می اي کههاي بالقوهشود. فرصتمی
 بارتند از:ع

و نوجوان،  کودك سنیِ  هايدر گروه شود که با کاهش جمعیتبروز پنجره جمعیتی، باعث می )1
(مانند نیازهاي بهداشتی، آموزشی  سنی هاياین گروه هاي کمتري براي تأمین نیازهايگذاريسرمایه

د هاي فیزیکی (مانند ایجاگذاري در سرمایهگذاري براي سرمایهبنابراین منابع سرمایه و الزم بوده و ...)
هاي انسانی (مانند آموزش عالی و تربیت متخصصان و گذاري در سرمایهزیربناهاي اقتصادي)، سرمایه

1. Dependency Ratio 
 افراد غیرفعالی و تعداد فعال فرد یک بین ارتباط ایجاد از است عبارت جامعه یک در بارتکفل یا وابستگی نسبت .2

 جامعه از خود تداوم زیست براي زیرا جامعه است، به افرادي یا فرد بیانگر وابستگی هستند. بار تکفل وابسته او به که
 تقسیم طریق از وابستگی ). نسبت1371(معزي،  کنند ارائه به جاي آن کاال یا خدمتی آنکه بدون گیرندمی کمک

 روي جمعیت بیشتر) بر و ساله 65 افراد + سال 15زیر  باشند (کودکانفعالیت نمی سنین در که افرادي جمعیت
 بالقوه بر جمعیت وارد بار اقتصاديِ  از حاکی نسبت آید. اینمی به دست سال) 64ا ت 15فعال (جمعیت بین  بالقوه
  است. فعال

3. Demographic window 
4. Demographic dividend 
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هاي فتگذاري جهت پیشرگذاري جهت ایجاد شغل، سرمایههاي ضمن کار)، سرمایهآموزش
 شود.میرشد و توسعه اقتصادي آزاد  تکنولوژیکی و در یک کالم

 در سن و فعال هاي سنیِ در گروه شود که با افزایش جمعیتبروز پنجره جمعیتی، باعث می )2
ین اکار، عرضه نیروي کار افزایش پیدا کند (هم بصورت مطلق و هم نسبت به جمعیت وابسته) که 

همانطور  و کارگران اضافی پتانسیل این را دارند که به عنوان یک موتور براي رشد اقتصادي عمل کنند
  .باشدهاي رشد اقتصادي میدانیم، عرضه نیروي کار همواره یکی از عوامل مؤثر در تمامی مدلکه می
شود. در واقع با کاهش بروز پنجره جمعیتی، باعث افزایش سرمایه انسانی در جامعه می )3

هاي مربوط به نیازهاي فرزندان، هزینه کودك و نوجوان، والدین از ناحیههاي سنیِ در گروه جمعیت
توانند به ابعاد کیفیِ پرورش فرزندان از جمله آموزِش تحت فشار کمتري قرار خواهند داشت و می

 ). Ross. John, 2004بهتر توجه بیشتري نشان دهند (
پنجره بروز ضمن اینکه  نامد.می 2کیفیت-را مبادله کمیت آن 1این همان چیزي است که بکر     

و نوجوان، والدین فرصت  هاي سنیِ کودكدر گروه شود که با کاهش جمعیتجمعیتی، باعث می
 بیشتري براي ادامه تحصیل و افزایش میزان سرمایه انسانی خود نیز داشته باشند.

شود. در شرایط ها میوابستگی (بار تکفل) خانواده بروز پنجره جمعیتی، باعث کاهش نسبت )4
جمعیت  و نوجوان کاهش یافته و در عوض کودك سنیِ  هايهجمعیتی، جمعیت در گروبروز پنجره 

جمعیت فعال  لِیابد و این امر باعث کاهش بار تکفمیش سن کار افزای در سنیِ فعال و هايدر گروه
بخش کمتري از درآمدِ افراد شاغل به مخارج مصرفی و بخش بیشتري با کاهش بار تکفل، خواهد شد. 

 رشد و توسعه اقتصاديِتواند به می مسالهکه این گذاري اختصاص پیدا خواهد کرد داز و سرمایهانبه پس
 کشور کمک کند.

یافته، موضوع موهبت جمعیتی هاي اخیر بسیاري از مطالعات خصوصاً در کشورهاي توسعهدر سال
کنند ) ادعا میBloom, D. E., et al 2000( همکارانبلوم و اند. به عنوان مثال را مورد بررسی قرار داده

 1965آور در آسیاي شرقی در طول سالهاي سوم از رشد شگفت -که موهبت جمعیتی عاملِ تقریباً یک
کنند که ) بیان میBloom, D. E., et al 2006ران (همکاآید. همچنین بلوم و به حساب می 1990تا 

شان در طول غییرات در ساختار جمعیتیهاي اقتصادي در هند و چین به طور قابل توجهی از تجهش
 گذار سنی بهره برده است.  

 
 

1. Becker, G.  
2. Quantity-Quality Trade-off  
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 ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانهي اثرگذار يهاتبیین کانال -2-2
 سنی جمعیت بر درآمد سرانه را (با توجه به مبانی هاي اثرگذاريِ ساختار) کانال1نمودار شماره (

 : دهدگفته)، نشان مینظريِ پیش
 

 سنی جمعیت بر درآمد سرانه هاي اثرگذاريِ ساختارکانال .1نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي تحقیق.منبع: یافته
 

شده است، تغییراتِ ساختار (ترکیب) سنیِ جمعیت از دو  ) نشان داده1همانطور که در نمودار ( 
این  به بررسیتواند بر درآمد سرانه تأثیرگذار باشد، که در ادامه کانالِ مستقیم و غیرمستقیم می

 پردازیم:ها میکانال
 

یان ب گذار سنیمطابق مطالبی که در بخش مبانی نظريِ پدیده کانال عرضه نیروي کار:  -1-2-2 
. به شدبااز پیامدهاي تغییرات ایجاد شده در ساختار سنی جمعیت، تغییر عرضه نیروي کار می یشد، یک

از  کند که درصد باالییجامعه به صورتی تغییر میکه ترکیب سنِی جمعیت در یک عنوان مثال هنگامی
عرضه نیروي کار افزایش پیدا گیرد، در این وضعیت قرار میسن کار  در و هاي سنیِ فعالجمعیت در گروه

بنابراین تغییرات ایجاد شده در ساختار سنی جمعیت در طی زمان، در مرحله اول به تغییرِ میزان  1کند.می
، و این )Bloom, D. E., and R. B. Freeman(1986(شود ن اقتصاد منجر میعرضه نیروي کار در آ

 ، همان جمعیت فعال"عرضه نیروي کار"المللی) منظور از الزم به ذکر است که در اینجا (مطابق تعاریف استاندار بین .1
است، یعنی افرادي که متقاضی کار هستند و حاضر به عرضه نیروي کار  (economically active population)اقتصادي 

به عبارت دیگر، جمعیت فعال اقتصادي برابر است با جمعیتِ در  ار).(اعم از شاغالن و بیکارانِ در جستجوي کخود هستند 
  هستند.و ... دار، معلول، ناتوان منهاي افرادي که در حال تحصیل، خانه (Working Age Population)ت سن فعالی
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به عنوان کانال مستقیمِ اثرگذاريِ تغییرات ساختار سنی جمعیت  تغییرات ایجاد شده در عرضه نیروي کار،
 گیرد. بر درآمد سرانه مورد توجه قرار می

 زنان در نیرويتواند بر نرخ مشارکت همچنین تغییرات ایجاد شده در ساختار سنی جمعیت می
 هايدر گروه هنگام بروز پنجره جمعیتی، با کاهش جمعیتکار نیز تأثیرگذار باشد. براي مثال در 

کت نرخ مشارو به این ترتیب ه و نوجوان، زنان جامعه فرصت بیشتري براي اشتغال داشت سنیِ کودك
 ).Bloom, D. E., and R. B. Freeman 1986(یابد زنان در نیروي کار افزایش می

مستقیم اثرگذاري ساختار سنی هاي غیریکی از کانال :اندازبارتکفل و پسکانال  -2-2-2
انداز ) نشان داده شده است، کانالِ بارتکفل و پس1طور که در نمودار (همان جمعیت بر درآمد سرانه

که سهم کودکان در کلِ کودکی از یک گذار سنی هنگامی است. به این صورت که مثالً در مرحله
، چرا که این یابدافزایش می روي جمعیت فعال ، فشار اقتصادي برشودجمعیت با افزایش مواجه می

 سنیِ افزایش جمعیتِ این گروه سنی نسبت به گروه کننده بوده وگروه سنی، عمدتاً غیرفعال و مصرف
 شود. تگی (بار تکفل) میوابس فعال، موجب افزایش نسبت

 جمعیت غیرفعال به تعداد باال بودن بار تکفل هم به این معنی است که تعداد جمعیت فعال نسبت
در جامعه اندك است. به عبارت دیگر، افراد کمی در جامعه به فعالیت اقتصادي پرداخته و افراد زیادي 

درآمدِ افراد شاغل، به مخارج مصرفی  عمدهنمایند. در این شرایط، بخش از درآمد آنها ارتزاق می
گذاري اختصاص انداز و درنتیجه به سرمایهاختصاص پیدا کرده و بخش کمتري از درآمدها به پس

؛ Solow, R. M. 1956(تواند اثرات منفی بر رشد اقتصادي داشته باشد می مسالهکند، و این پیدا می
Blanchet, D., 1988 ؛Savaş, B., 2008( در مرحله سالمنديِ گذار سنی یعنی  مساله. این

 نیز صادق است. شودسهم سالمندان در کل جمعیت با افزایش مواجه می کههنگامی
 سنیِ کودك هدر گرو در مرحله جوانی و میانسالیِ گذار سنی، جمعیتکه هنگامی ،از طرف دیگر

یابد، پنجره میش کار افزای سن در و سنیِ فعال جمعیت در گروه و نوجوان کاهش یافته و در عوض
، با کاهش بار تکفلیابد. در این شرایط وابستگی (بار تکفل) کاهش می نسبت جمعیتی پدید آمده و

زمینه براي  بخش کمتري از درآمدِ افراد شاغل، به مخارج مصرفی اختصاص پیدا کرده و بنابراین
 شود. جامعه فراهم می گذاري درانداز و در نتیجه افزایش سرمایهافزایش پس

هاي آلبرت که اولین بار توسط دو اقتصاددان به نام 1"تئوري چرخه زندگی"به طور کلی مطابق 
) مطرح شد، بحث Modigliani, Franco 1986) و فرانکو مودیگلیانی (Ando, Albert 1963آندو (

و دوره  ر، دوره کاريه قبل از ورود به کاهاي مختلف زندگی (دورشود که با توجه به دورهمی
هاي کاريِ خود و استفاده از این انداز کردن در سالکنند که با پسبازنشستگی)، افراد سعی می

1. Life Cycle Hypothesis 
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 هاي مختلفهاي عدم فعالیت، یک سطح باثبات و یکنواختی از مصرف را براي دورهاندازها در دورهپس
د، عه در سنین فعالیت قرار داشته باشنزندگی خود فراهم کنند. بنابراین هنگامی که اکثریت افراد جام

  شود.در جامعه فراهم می هاگذاريانداز در کل جامعه افزایش یافته و زمینه براي افزایش سرمایهپس
هاي غیرمستقیمِ اثرگذاري ساختار سنی یکی دیگر از کانال :سرمایه انسانیکانال  -3-2-2

نشان داده شده است، کانالِ سرمایه انسانی است.  )1جمعیت بر درآمد سرانه همانطور که در نمودار (
که تحدب یا برآمدگیِ هرم جمعیتی از سنین کودکی مطابق مبانی نظريِ پدیدة گذار سنی، هنگامی

شود. امکان افزایش سرمایه انسانی در جامعه فراهم میشود، خارج شده و به مرحله جوانی وارد می
هاي مربوط به هزینه و نوجوان، والدین از ناحیه کودك سنیِ در واقع با کاهش جمعیت در گروه

توانند به ابعاد کیفیِ پرورش فرزندان از جمله نیازهاي فرزندان، تحت فشار کمتري قرار داشته و می
انسانی  به انباشت بیشتر سرمایه مسالهتوجه بیشتري نشان دهند و این ترِ آنها آموزشِ بهتر و با کیفت

 ). Ross. John, 2004( ندکدر جامعه کمک می
توان گفت که ارتباط میان ساختار سنی جمعیت و تشکیل سرمایه انسانی، به آموزش بنابراین می

همان یعنی  ؛)Lee, R. D. and A. Mason 2010شود (میتر مربوط و بهداشتِ بیشتر و با کیفیت
 کیفیت.-مبادله کمیت

کنند که در ) بیان میFougère, M., and M. Mérette 1999فوژِق و مِقِت ( ،از طرف دیگر
و همانطور که  یابد.گذاري در سرمایه انسانی افزایش میها براي سرمایهشرایط کمبود اشتغال، انگیزه

دانیم، با بروز پنجره جمعیتی، جمعیت در سن فعالیت و در نتیجه عرضه نیروي کار افزایش یافته می
اي ادامه انگیزه بر ،یابد. در چنین شرایطیدن شغل نیز افزایش میدست آوره و بنابراین رقابت براي ب

 یابد.گذاري در سرمایه انسانی افزایش میسرمایهتحصیل و 
تواند تا کمیت می-کیفیت مبادلههمچنین اگر آموزش همگانی در کشور وجود داشته باشد، 

سنیِ کودك و  جمعیت در گروهاي در سطح ملی نیز ظاهر شود، به این صورت که با کاهش اندازه
 ؛.Kelley, A. C 1996تواند گسترش یابد (نوجوان، آموزش همگانیِ در دسترس براي هر کودك می

Lee, R. D. and A. Mason 2010.( 
وجود آمده در ساختار و ترکیب ه به طور کلی تغییرات ب :هاي دولتسیاستکانال  -4-2-2

تواند بر اندازه دولت و یا ترکیب مخارج گذار سنی، می مختلفِسنیِ جمعیت در طی زمان و در مراحل 
دانیم، بخش عمده مخارج دولت شامل مخارج طور که میهمان دولتی تأثیرات مهمی داشته باشد.

آموزشی، بهداشتی، رفاهی، دفاعی و خدمات اقتصادي هستند، که بخش زیادي از این مخارج، در 
سهم باالیی از جمعیت در سنین که مثالً هنگامیباشد. عیت میارتباطِ مستقیم با ساختار سنی جم

آموزش و پرورش و نیز بهداشت مورد نیاز  هايهاي زیادي در زمینهگذاريسرمایه کودکی قرار دارند،
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هاي دیگر شوند که منابع را از بخشها مجبور میکه براي تأمین این منابع گاهی دولت خواهد بود
گذاري در تحقیق و توسعه هاي اقتصادي، سرمایهو زیرساخت ها، ایجاد زیربناها(مانند ساخت کارخانه

و بازنشستگان  سهم جمعیت سالمندانکه در وضعیتی  همچنین .ها منتقل کنندو ...) به این بخش
سالمندان  حمایتیِ هايسیستم هاي زیادي در زمینهگذاريیابد، سرمایهدر کل جمعیت افزایش می

 . نیاز خواهد بود درمانیِ مرتبط با سالمندان مورد -هاي بهداشتیتأمین اجتماعی و نیز مراقبتمانند 
وجود آمده در ساختار و ترکیب سنیِ جمعیت در طی زمان و در مراحل ه تغییراتِ ب حال هر به

هاي سیاستگذاري با توانمی اما ،افتداتفاق می است که به طور طبیعی یندياگذار سنی فر مختلفِ
هاي دولت در کرد. به عبارت دیگر، نوع سیاست را تا حدود زیادي کنترل یندااین فر آثار صحیح،

ه ست کتغییرات ساختار سنی جمعیت، عاملی ا آمده درنتیجه به وجودهاي برخورد با مسائل و چالش
فت که توان گهاي اثرگذار نیز مؤثر باشد. بنابراین میتواند بر میزان و نحوه اثرگذاريِ سایر کانالمی

محیط بوده و میزان و نحوه اثر آنها را  ،اثرگذاري هايبه نوعی بر تمامیِ کانال هاي دولتسیاست
در  هاي دولتهاي دولت در بازار نیروي کار و اشتغال، سیاستبه عنوان مثال، سیاستکند. تعیین می

و انباشت سرمایه  تربیت نیروهاي متخصصبخش آموزش و پرورش و همچنین آموزش عالی در 
درمانی و نیز نظام تأمین اجتماعی و  -هاي دولت در زمینه مخارج بهداشتیسیاستانسانی، 
 از این قبیل. هاي بازنشستگی وصندوق

تغییرات ساختار سنی  هایی که درنتیجهمواجهه با چالشهاي دولت در نوع سیاست ،به طور کلی
را مدیریت کرده و آمده  به وجودها و مسائل چالشتواند ست که میآید، عاملی امی به وجودجمعیت 

  هاي پیش آمده کمک نماید.به خنثی نمودن تهدیدها و استفاده از فرصت
هاي هاي دولت به نوعی بر تمامِی کانالبا علم به این موضوع که سیاست ،ر تحقیق حاضرد

 هاي اطالعاتی، اما به دلیل محدودیتکنداثرگذاري محیط بوده و میزان و نحوه اثر آنها را تعیین می
اي و نیز مشکالت ناشی از کمّی کردنِ برخی از متغیرهاي کیفی، تنها حجم دولت را به عنوان نماینده

 از متغیرهاي اثرگذار در این بحث، در بخش کمیِ تحقیق وارد خواهیم کرد. 
 

 پیشینه تحقیق -3
در آسیاي شرقی، نقش تغییرات ساختار سنی در رشد  1"اياقتصادهاي معجزه"اساساً از زمان ظهور 
ست که موهبت جمعیتی ا ن بسیاري را به خود جلب کرده است. امروزه بدیهیااقتصادي توجه محقق

 به صورت معناداري در رشد اقتصاديِ کشورهاي آسیاي شرقی نقش داشته است
 )Asian Development Bank 1997 ؛Lee, R. D. et al 1997 ؛Mason, A. 1988 .( 

1. Miracle Economies 
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اند که تغییرات در ساختار سنی، از طریق تأثیر بر مطالعات مختلفی به این نتیجه رسیده     
 گذاري، سرمایه انسانی و ...، اثرات معناداري بر رشد اقتصادي داشته است. اندازها، سرمایهپس
ثیرات اقتصاديِ تغییر ساختار در ادامه به مروري بر برخی از مطالعات صورت گرفته در مورد تأ     

  پردازیم:سنی جمعیت (گذار سنی) می
 بررسی تأثیرات به) Bloom, D. E., and J. G. Williamson, 1998بلوم و ویلیامسون (

دهد که نقش می نشان آنها ند. مطالعاتاشرقی پرداخته در آسیاي رشد اقتصادي بر سنی ساختار
بین  به طوري که ؛قابل توجه بوده است شرقی بسیار آسیاي اقتصادي سنی در جهش ساختار تغییرات

شان نسبت پنجره جمعیتی از گیريرا به بهره شرقی آسیاي 1پنجم معجزه اقتصادي -دو تا چهارم -یک
نتیجه گرفتند که  1965-90کشور آسیایی و غیرآسیایی طی دوره  78مطالعه  آنها برپایه اند.داده

سرانه داشته است. همچنین آنها در  GDPرشد جمعیتِ در سن کار، یک اثر مثبتِ قوي بر رشد 
سال و باالي  14تا  0مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که رشد جمعیتِ وابسته (مجموع جمعیتِ 

 ا کُند کرده است.سال) رشد اقتصادي ر 65
) رابطه بین میانگین سنیِ جمعیت و چندین Behrman J.R., et al 1999ران (بِهرمان و همکا

سرانه، سرمایه سرانه هر کارگر، مخارج دولتی  GDPانداز داخلی، متغیر اقتصاد کالن (مانند نرخ پس
مورد  1995تا  1950 دوره کشور در 164در آموزش و بهداشت، و ... را براساس اطالعات پنل از 

نی س رسند که متغیرهاي اقتصادي به روشنی تحت تأثیر ساختاربررسی قرار داده و به این نتیجه می
 گیرند. جمعیت قرار می

توسعه را مورد کشور آسیایی درحال Fry, M. and Mason, A. 1982 ،(7( سونمیفري و 
از را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند اندمطالعه قرار داده و اثر بار تکفل بر روي نرخ پس

 انداز در این کشورها دارد.که افزایش بارتکفل، اثر منفی بر میزان پس
نتایج پردازد. کشور درحال توسعه می 86انداز در )، به بررسی پس1990( پول المللیبین صندوق

داري به کل جمعیت، اثر مثبت و معنیسال  65تا  15این تحقیق حاکی از این است که نسبت جمعیت 
 ).Aghevli, B. et al 1990(انداز این کشورها دارد بر پس

 97کشور صنعتی و  21انداز در )، به بررسی پسChinn, M. and H. Ito 2007چاین و آیتو (
توسعه پرداخته و به این نتیجه رسیدند که نسبت وابستگی کودکان و همچنین نسبت کشور درحال

جز کشورهاي درحال توسعه آفریقایی، اثري منفی و معنادار بر ستگی سالمندان در همه کشورها ببوا
 انداز دارد.پس

1. Economic miracle 
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 زمانی کشور در دوره 86هاي با استفاده از داده)، Lee, B. S., and S. Lin 1994(لین  و لی
متغیرهاي جمعیتی در تولید سرانه با وارد کردن  به بررسیِ اثر اندازه دولت بر نرخ رشد، 85-1960

بر اندازه دولت، بر رشد  پرداخته و به این نتیجه رسیدند که متغیرهاي جمعیتی از طریق تأثیر مدل
 دریافتند که هر دوي بار تکفل جوان و بار تکفل پیر، بر اندازهاند. ضمناً آنها اقتصادي نیز اثرگذار بوده

 دولت تأثیر معناداري داشته است.
هاي اقتصادي تغییر جمعیتی در چین در طی )، داللتWei. Z. and R. Hao 2010وي و هائو (

رشد مورد مطالعه قرار هاي ساختار سنی در معادله پویایی را از طریق وارد کردن 1989 -2004دوره 
ساختار سنی خصوصاً اثر کاهش باروري  . نتایج تحقیق آنها حاکی از این است که تغییرات دردهندمی

 کمک کرده است.  1989شدن بار تکفل جوان، به تحریک رشد اقتصادي چین بعد از سال در کوچکتر 
-2008)، با استفاده از اطالعات مربوط به دوره Safdari, M. et al 2011ران (ي و همکاصفدر

در مورد ایران، و با وارد کردن ساختار سنی جمعیت به طور مستقیم در مدل رشد (بدون در  1973
سال داراي اثر مثبت  15-64هاي اثرگذاري)، به این نتیجه رسیدند که گروه سنی نالنظر گرفتن کا

سال بر رشد اقتصادي،  65سال و باالي  15هاي سنی زیر بر رشد اقتصادي بوده در صورتی که اثر گروه
 منفی بوده است.

اقتصادي ایران )، به بررسی تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد 1384شاد (مازار و کشوريعرب
پرداخته و با وارد کردن ساختار سنی جمعیت به طور مستقیم در مدل رشد  1381-88در دوره 

نتیجه رسیدند که یک درصد رشد نسبت جمعیتِ  هاي اثرگذاري)، به این(بدون در نظر گرفتن کانال
 سرانه خواهد شد. GDPدرصد رشد  27/1سال به کل جمعیت در بلندمدت، باعث  64-15

)، تأثیر متغیرهاي جمعیتی را بر اندازه دولت و رشد اقتصادي در 1382حکمت (سوري و کیهانی
رسند که متغیرهاي جمعیتی نه تنها بر رشد اقتصادي ایران مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه می

ثبتی رابطه مدهند، به این صورت که تأثیرگذار هستند، بلکه اندازه دولت را نیز تحت تأثیر قرار می
بین بارتکفلِ سنین پیر و جوان و اندازه دولت وجود دارد. عالوه بر این، نتایج این مطالعه حاکی از این 

شوند، تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادي است که هنگامی که متغیرهاي جمعیتی وارد معادالت می
 شود.داري منفی میبه طور معنی

به این نتیجه  1966 -2004 کشور در دوره 171هاي فاده از داده)، با است1388مهرگان و رضائی (
سال به کل جمعیت و همچنین بار تکفل سنین  15رسیدند که رشد جمعیت، نسبت جمعیت زیر 

سال به کل جمعیت، نسبت  64تا  15جوان، داراي اثر منفی بر رشد اقتصادي و نسبت جمعیت 
بار تکفل سنین پیر، داراي اثر مثبت بر رشد  سال به کل جمعیت و همچنین 65جمعیت باالي 
 اقتصادي است.
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 ها مدل تجربی تحقیق، روش و داده -4
اثر تغییرات ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادي در مطالعات تجربیِ متعددي مورد بررسی قرار 

 اي مطرح است که) به عنوان چارچوب تجربی2(مدل شکاف تکنولوژي 1گرفته است. مدل همگرایی
تواند به طور کامل نشان داده شود. این مدل اساساً در اثر جمعیت روي رشد اقتصادي می ،در آن

بود که به صورت تجربی بر  1990) ریشه دارد، اما در دهه 1956سولو (تئوري رشد نئوکالسیکیِ 
) متغیرهاي جمعیتی از قبیل باروري، Barro, Robert. J 1991غناي این مدل افزوده شد. بارو (

 مرگ و میر، و رشد جمعیت را در این مدل وارد کرد. 
 "سرانه"هاي را در عبارت ) آنBarro, R. J., and X. Sala-i-Martin 1992بارو و ساالمارتین (     

هر  هسران"اي هرا در عبارت ) آنRadelet, S. et al 1997ران (همکاکه رادِلِت و تعبیر کردند، درحالی
 Kelley, A. C., and R. M. Schmidt 2001بازنویسی کردند. از سوي دیگر کلِی و اسمیت ( "کارگر

هایی که از طریق آنها تغییرات همگرایی در کمک به شناساییِ کانالکنند که مدل ) بیان می2005 &
 3هاي سادههمبستگیهاي مدل هاي دیگر مانندگذارد، از سایر چارچوبجمعیتی بر رشد اقتصادي اثر می

از جمله آنها، ساختار اند. متغیرهاي جمعیتیِ مختلفی در این مدل وارد شده .5بهتر است 4یا توابع تولید
شود، جمعیتی که به وسیله نسبت وابستگی یا سهم جمعیت در سن کار از کل جمعیت نشان داده می

هاي اقتصاديِ تغییر جمعیتی بر رشد شناخته داللتعموماً به عنوان یک متغیر کلیدي براي شناساییِ 
 شود. می

تواند کنند، این متغیر می) بیان میBloom, D. E., et al 2001( طور که بلوم و کانینگهمان     
تر از متغیرهاي نرخ تولد و نرخ مرگ و میر اثرات جمعیت بر بازار نیروي کار را به طور مستقیم

 گیري کند.اندازه
جه به مطالبی که در باال بحث شد، در تحقیق حاضر نیز براي وارد کردن اثرات تغییر در با تو

هاي مختلفِ این اثرگذاري، از چارچوب نظريِ ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه از طریق کانال
 مدل همگرایی استفاده خواهیم کرد:

1. The Convergence Model 
2. The Technology Gap Model 
3. Simple-Correlations 
4. Production-Functions 

هاي اثرات جمعیتی بر هاي ساده در تصریح کانالهمبستگی )، چارچوب2001اسمیت (کلِی و  نظر مطابق با .5
داده و ارزیابی متغیرها هاي بزرگی در گردآوريِ که چارچوب توابع تولید با دشوراي خورد، درحالیمیاقتصاد شکست 

 شود.مواجه می
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بلوم و ویلیامسون  براساس مطالعات، دهیمنشان می (𝑌𝑌/𝑁𝑁)را با  تولید (درآمد) سرانه که آن
)، به صورت 2010) و همچنین وي و هائو (Bloom, D. E., et al 2007ران (بلوم و همکا )،1998(

 شود: زیر تفکیک می
𝑌𝑌
𝑁𝑁

= 𝑌𝑌
𝐿𝐿

. 𝐿𝐿
𝑁𝑁

                                                                                                              )1(  
نسبت نیروي کار به کل جمعیت  𝐿𝐿/𝑁𝑁تولید سرانه هر کارگر و  𝑌𝑌/𝐿𝐿سرانه،  تولید 𝑌𝑌/𝑁𝑁که در آن، 

دست ه خطیِ زیر ب -) به صورت معادله لگاریتمی1گیري، معادله (با لگاریتماست.  1(نسبت حمایت)
 آید:می

𝐿𝐿𝐿𝐿 (𝑌𝑌 𝑁𝑁� ) = 𝐿𝐿𝐿𝐿 (𝑌𝑌 𝐿𝐿� ) + 𝐿𝐿𝐿𝐿 (𝐿𝐿 𝑁𝑁� )   )2                  (                                                 
 دربردارنده 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑌𝑌/𝐿𝐿) مستقیم و عبارت کانال دربردارنده 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐿𝐿/𝑁𝑁)حال در رابطه باال، عبارت 

طرفی مطابق چارچوب اثرگذاريِ ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه است. از هاي غیرمستقیمِ کانال
 ; Barro, R. J., and X. Sala-i-Martin 1992 & 1995تئوریکِی مدل رشد نئوکالسیکی (

Mankiw, N., Romer, G., and D. N. Weil 1992حالت تعادلیِ شود که یک سطح می )، فرض
هر کارگر وجود دارد و ضمناً نرخ رشد تولید سرانه هر  از تولید سرانه 4یا بلندمدت 3یا بالقوه 2پایدار
 ایدارپحالت و سطح تولید سرانه هر کارگر  تابعی است از شکاف بین سطح اولیه [𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑌𝑌/𝐿𝐿)] 5کارگر

 م:هر کارگر. به عبارت دیگر داری تولید سرانه
𝑑𝑑𝑙𝑙𝐿𝐿 �𝑌𝑌 𝐿𝐿� � = 𝜆𝜆 �𝑙𝑙𝐿𝐿 �𝑌𝑌 𝐿𝐿� �

∗
− 𝑙𝑙𝐿𝐿 �𝑌𝑌 𝐿𝐿� �

−1
�                                                            )3(  

رانه تولید س سطح اولیهحالت پایدار و به ترتیب بیانگر سطح تعادلیِ  1−(𝑌𝑌/𝐿𝐿)و  ∗(𝑌𝑌/𝐿𝐿) که در آن 
 است.  6همگرایی به سمت حالت پایداریا نرخ دهنده سرعت نشان 𝜆𝜆 هر کارگر بوده و

 توان به صورت زیر بازنویسی کرد: ) را می3اکنون معادله (
𝑙𝑙𝐿𝐿 �𝑌𝑌 𝐿𝐿� � − 𝑙𝑙𝐿𝐿 �𝑌𝑌 𝐿𝐿� �

−1
= 𝜆𝜆  𝑙𝑙𝐿𝐿 �𝑌𝑌 𝐿𝐿� �

∗
− 𝜆𝜆 𝑙𝑙𝐿𝐿 �𝑌𝑌 𝐿𝐿� �

−1
                                          )4(  

𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑌𝑌 𝐿𝐿� ) = 𝜆𝜆  𝑙𝑙𝐿𝐿 �𝑌𝑌 𝐿𝐿� �
∗

+ (1 − 𝜆𝜆) 𝑙𝑙𝐿𝐿 �𝑌𝑌 𝐿𝐿� �
−1

                                                      )5(  
 ) خواهیم داشت: 2) در رابطه (5جایگذاري رابطه (بنابراین با 

𝑙𝑙𝐿𝐿 �𝑌𝑌 𝑁𝑁� � = 𝜆𝜆 𝑙𝑙𝐿𝐿 �𝑌𝑌 𝐿𝐿� �
∗

+  (1 − 𝜆𝜆) 𝑙𝑙𝐿𝐿 �𝑌𝑌 𝐿𝐿� �
−1

 + 𝑙𝑙𝐿𝐿 �𝐿𝐿 𝑁𝑁� �                                 )6(  
 حال مطابق چارچوب تئوریکیِ مدل رشد نئوکالسیکی داریم:

1. Support Ratio 
2. Steady-State equilibrium level 
3. Potential equilibrium level 
4. Long-run equilibrium level 
5. Output per worker 
6. Rate of Convergence to the Steady-State 
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𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑌𝑌 𝐿𝐿� )∗ = 𝛽𝛽 𝑋𝑋                                                                                                 )7(  
در وضعیت تعادل پایدار  مجموعه متغیرهایی است که تولید سرانه هر کارگر را دربردارنده 𝑋𝑋که بردار 

شود، همچنین براساس )، مخارج دولتی در این تابع وارد می1991مطالعه بارو (مطابق  کنند.تعیین می
هاي نیروي انسانی) نیز ها و توانایی)، انباشت سرمایه انسانی (مهارت1992منکیو، رومر و ویل (همطالع

 شود. ، در این تابع در نظر گرفته میلید سرانه هر کارگربه عنوان یک عامل مؤثر بر تو
) نیز در مطالعات Lucas, Robert E. 1988لوکاس ( و )Romer, Paul M. 1986رومر (     

را وارد این مدل و بنابراین  انسانیه، سرمای1سوان -رشد سولو متفاوت از الگوي رویکردي با اي،جداگانه
 هايوريفنا با نیز سازگاري و افراد در ارتقاي قابلیت نوآوري نقش آموزش بر الگوهاي رشد کردند و

در  تأکید کردند. تکنولوژیک توسعه به بخشیدن سرعت ر افزایش تولید سرانه آنها و نیزبه منظو جدید
دِ هاي رشسطوح باالترِ انباشت سرمایه انسانی، منجر به افزایش در نرخزا، هاي رشد دروندر مدل ،واقع

اندازِ باالتر و همچنین نرخ پیشرفت تکنولوژي هاي پسنرخاین مطلب در مورد شود. میتعادل پایدار 
 صورت زیر خواهد بود:ه ب 𝑋𝑋). بنابراین بردار Malmberg, B. 1994نیز صادق است (

𝑋𝑋 = �𝑙𝑙𝐿𝐿 �𝐺𝐺 𝑌𝑌� �, 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐻𝐻), 𝑙𝑙𝐿𝐿 �𝑆𝑆 𝑌𝑌� �, 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐴𝐴) �                                                               )8(  
𝐺𝐺�که در آن  𝑌𝑌� 𝑆𝑆�سرمایه انسانی، شاخص  (𝐻𝐻)نسبت مخارج دولتی به تولید،  � 𝑌𝑌�  اندازپسنسبت  �

 ) خواهیم داشت:6) در رابطه (8) و (7بنابراین با جایگذاريِ روابط (باشد. تکنولوژي می (𝐴𝐴)به تولید، و 
𝑙𝑙𝐿𝐿�𝑌𝑌 𝑁𝑁� � = 𝜆𝜆� 𝛽𝛽1 𝑙𝑙𝐿𝐿�𝐺𝐺 𝑌𝑌� � +  𝛽𝛽2 𝑙𝑙𝐿𝐿(𝐻𝐻) +  𝛽𝛽3 𝑙𝑙𝐿𝐿�𝑆𝑆 𝑌𝑌� � +  𝛽𝛽4 𝑙𝑙𝐿𝐿(𝐴𝐴)�          
  + (1 − 𝜆𝜆) 𝑙𝑙𝐿𝐿 �𝑌𝑌 𝐿𝐿� �

−1
 + 𝑙𝑙𝐿𝐿 �𝐿𝐿 𝑁𝑁� �                                                                       )9(  

=>   𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑌𝑌 𝑁𝑁� ) = (1 − 𝜆𝜆) 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑌𝑌 𝐿𝐿� )−1 +  𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐿𝐿) −  𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁) + 𝜆𝜆 𝛽𝛽1 𝑙𝑙𝐿𝐿 �𝐺𝐺 𝑌𝑌� � +
𝜆𝜆 𝛽𝛽2 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐻𝐻)  + 𝜆𝜆 𝛽𝛽3 𝑙𝑙𝐿𝐿 �𝑆𝑆 𝑌𝑌� � + 𝜆𝜆 𝛽𝛽4𝐿𝐿𝐿𝐿 (𝐴𝐴)                                                            )10(  

شود: صورت زیر استخراج میه حال با وارد کردن ساختار سنی جمعیت به مدل، مدل نهایی ب
که در قسمت مبانی نظري بیان شد، ساختار سنی جمعیت عالوه بر اثر مستقیم از طریق (همانطور 

انداز، سرمایه انسانی، و مخارج هاي پسکانال عرضه نیروي کار، به طور غیرمستقیم نیز از طریق کانال
 گذارد).دولت، بر درآمد سرانه تأثیر می

𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑌𝑌 𝑁𝑁� ) = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑌𝑌 𝐿𝐿� )−1 + 𝛼𝛼2 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐿𝐿) + 𝛼𝛼3 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁) 
   + 𝛼𝛼4 𝑙𝑙𝐿𝐿�𝐺𝐺 𝑌𝑌� � + 𝛼𝛼5 𝑙𝑙𝐿𝐿(𝐻𝐻) + 𝛼𝛼6 𝑙𝑙𝐿𝐿�𝑆𝑆 𝑌𝑌� � + 𝛼𝛼7 𝐿𝐿𝐿𝐿 (𝐴𝐴) 

   +∑ 𝛾𝛾1𝑖𝑖3
𝑖𝑖=1  𝑙𝑙𝐿𝐿 �𝐺𝐺 𝑌𝑌� �. 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁𝑖𝑖) + ∑ 𝛾𝛾2𝑖𝑖3

𝑖𝑖=1  𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐻𝐻). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁𝑖𝑖) +
∑ 𝛾𝛾3𝑖𝑖3
𝑖𝑖=1  𝑙𝑙𝐿𝐿�𝑆𝑆 𝑌𝑌� �. 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁𝑖𝑖) + 𝜀𝜀                                                                              )11(  

 

1. Solow-Swan 
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بیانگر لگاریتم  𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁1)بیانگر سهم جمعیت در هر طبقه سنی است. به عنوان مثال،  𝑁𝑁𝑖𝑖که در آن، 
 سال) از کل جمعیت است.   15سهم جمعیتِ طبقه اول سنی (زیر 

بیانگر اثر مستقیمِ تغییر در ساختار سنی جمعیت بر درآمد  𝛼𝛼2بنابراین در مدل فوق، ضریب  
، بیانگر اثرات غیرمستقیمِ تغییر در  𝛾𝛾3𝑖𝑖تا  𝛾𝛾1𝑖𝑖سرانه (از طریق تأثیر بر عرضه نیروي انسانی) و ضرایب 

هاي حجم دولت، سرمایه انسانی و ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه خواهد بود (از طریق کانال
ها را در یک تصریح زم به ذکر است که در مرحله برآورد مدل فوق، هریک از این کانالانداز). الپس

 :1جداگانه برآورد خواهیم کرد. بنابراین مدل فوق را در سه تصریح به صورت زیر برآورد خواهیم کرد
 

 کانال مخارج دولت .1تصریح 
𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑌𝑌𝑡𝑡 𝑁𝑁𝑡𝑡� ) = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑌𝑌𝑡𝑡−1 𝑁𝑁𝑡𝑡−1� ) + 𝛼𝛼2 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐿𝐿𝑡𝑡) + 𝛼𝛼3 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁𝑡𝑡) 

+ 𝛼𝛼4 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐺𝐺𝑡𝑡 𝑌𝑌𝑡𝑡� ) + 𝛼𝛼5 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐻𝐻𝑡𝑡)  + 𝛼𝛼6 𝑙𝑙𝐿𝐿(𝐼𝐼𝑡𝑡 𝑌𝑌𝑡𝑡� ) + 𝛼𝛼7 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑁𝑁𝑇𝑇 + 𝛼𝛼8 𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑁𝑁𝑇𝑇       
 + 𝛾𝛾11 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐺𝐺𝑡𝑡 𝑌𝑌𝑡𝑡� ). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁1𝑡𝑡) + 𝛾𝛾12 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐺𝐺𝑡𝑡 𝑌𝑌𝑡𝑡� ). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁2𝑡𝑡) +  𝛾𝛾13 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐺𝐺𝑡𝑡 𝑌𝑌𝑡𝑡� ). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁3𝑡𝑡) + 𝜀𝜀𝑡𝑡 

 گذاريکانال سرمایه .2تصریح 
𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑌𝑌𝑡𝑡 𝑁𝑁𝑡𝑡� ) = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑌𝑌𝑡𝑡−1 𝑁𝑁𝑡𝑡−1� ) + 𝛼𝛼2 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐿𝐿𝑡𝑡) + 𝛼𝛼3 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁𝑡𝑡) 

+ 𝛼𝛼4 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐺𝐺𝑡𝑡 𝑌𝑌𝑡𝑡� ) + 𝛼𝛼5 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐻𝐻𝑡𝑡)  + 𝛼𝛼6 𝑙𝑙𝐿𝐿(𝐼𝐼𝑡𝑡 𝑌𝑌𝑡𝑡� ) + 𝛼𝛼7 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑁𝑁𝑇𝑇 + 𝛼𝛼8 𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑁𝑁𝑇𝑇       
 + 𝛾𝛾21 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐼𝐼𝑡𝑡 𝑌𝑌𝑡𝑡� ). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁1𝑡𝑡) + 𝛾𝛾22 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐼𝐼𝑡𝑡 𝑌𝑌𝑡𝑡� ). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁2𝑡𝑡) +  𝛾𝛾23 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐼𝐼𝑡𝑡 𝑌𝑌𝑡𝑡� ). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁3𝑡𝑡) + 𝜀𝜀𝑡𝑡 

 کانال سرمایه انسانی .3تصریح 
𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑌𝑌𝑡𝑡 𝑁𝑁𝑡𝑡� ) = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑌𝑌𝑡𝑡−1 𝑁𝑁𝑡𝑡−1� ) + 𝛼𝛼2 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐿𝐿𝑡𝑡) + 𝛼𝛼3 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁𝑡𝑡) 

+ 𝛼𝛼4 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐺𝐺𝑡𝑡 𝑌𝑌𝑡𝑡� ) + 𝛼𝛼5 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐻𝐻𝑡𝑡)  + 𝛼𝛼6 𝑙𝑙𝐿𝐿(𝐼𝐼𝑡𝑡 𝑌𝑌𝑡𝑡� ) + 𝛼𝛼7 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑁𝑁𝑇𝑇 + 𝛼𝛼8 𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑁𝑁𝑇𝑇       
 + 𝛾𝛾31 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐻𝐻𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁1𝑡𝑡) + 𝛾𝛾32 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐻𝐻𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁2𝑡𝑡) +  𝛾𝛾33 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐻𝐻𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁3𝑡𝑡) + 𝜀𝜀𝑡𝑡 

 
𝑌𝑌 هاي فوق، که در تصریح 𝑁𝑁� ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت به قیمت عوامل تولید (به تولید

𝐺𝐺اندازه کل جمعیت،  𝑁𝑁 ،عرضه نیروي کار 𝐿𝐿)، 1376هاي ثابت سال قیمت
𝑌𝑌�  ِنسبت مخارج مصرفی

 کند، و ازمتغیر وابسته را نیز در سمت راست معادله رگرسیونی لحاظ می وقفه ARDLضمناً از آنجایی که روش  .1
)، لذا در 97135/0همبستگی بسیار باالیی دارد ( 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑌𝑌/𝐿𝐿)−1با متغیر  𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑌𝑌/𝑁𝑁)−1آنجایی که این متغیر یعنی 

جاي متغیر ه خطی شدید بین این دو متغیر، بهاي مختلفِ مدل، به منظور اجتناب از بروز همبرآورد تصریح
 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑌𝑌/𝐿𝐿)−1  از متغیر 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑌𝑌/𝑁𝑁)−1 .استفاده خواهیم کرد 
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𝐼𝐼، 1شاخص سرمایه انسانی 𝐻𝐻اي براي حجم دولت)، عنوان نمایندهدولت به تولید (به 
𝑌𝑌�  نسبت

روند زمانی  TREND )،2انداز به تولیدبه عنوان جایگزین براي نسبت پس(گذاري به تولید سرمایه
ضرب متغیر دامی حاصل TREND × DUM)، 3اي براي تغییرات تکنولوژي(به عنوان نماینده

سال  15لگاریتم سهم جمعیت زیر  𝑁𝑁1در متغیر روند زمانی، ) 1356-67هاي انقالب و جنگ (سال
لگاریتم سهم جمعیت  𝑁𝑁3سال از کل جمعیت، و  64تا  15لگاریتم سهم جمعیت  𝑁𝑁2از کل جمعیت، 

 باشد.سال و باالتر از کل جمعیت می 65
هاي جمهوري اسالمی ایران براي سالهاي مورد نیاز در مورد ایران، از بانک مرکزي کلیه داده

دلیل  به هاي مختلف سنیجمعیت در گروه در مورد متغیرِ سهم فقط واستخراج  1389تا  1347
همچنین در مورد متغیر سرمایه انسانی ، مجموعه اطالعات بانک جهانینیاز، از  اطالعات مورد کمبود

به عنوان جایگزین استفاده شده که  نسبت شاغالن داراي تحصیالت عالی به کل شاغالن از شاخص
 استخراج شده است. ایران  هاي مرکز آماراطالعات مربوط به این شاخص از داده

هنگامی که متغیرهاي یک رگرسیون، انباشته از درجه یک و یا باالتر باشند روش برآورد مدل: 
میان  5کاذبرگرسیون باشند)، همواره این احتمال وجود دارد که یک رابطه  4ا(یا به عبارت دیگر ناپای

که ممکن است واقعاً ارتباطی بین این متغیرها وجود نداشته باشد  درحالی ؛متغیرها تأیید شود
است.  "6انباشتگیهم"روش ، استفاده از مساله). یک راه حل براي اجتناب از این 1378(نوفرستی، 

، گیري شودبار تفاضل dدانیم، اگر یک سري زمانی براي پایا شدن الزم است که میهمانطور که 
است. حال اگر دو سري  dریشه واحد است و یا انباشته از مرتبه  dشود که داراي اصطالحاً گفته می

یک ترکیب خطی  ،بوده و ثانیاً  (d)هر دو انباشته از مرتبه یکسانِ  ،ًزمانی وجود داشته باشند که اوال
، آنگاه  (b > 0)باشد (d – b)مثالً  dاز آنها وجود داشته باشد که داراي مرتبه انباشتگیِ کمتر از 

) این دو سري زمانی Engle, R. F. and C. W. J. Granger 1987مطابق تعریفِ انگل و گرنجر (

یري گبه عنوان شاخصی براي اندازه "نسبت شاغالن داراي تحصیالت عالی به کل شاغالن"از  در تحقیق حاضر، .1
؛ 1382 عمادزاده، و است (صادقی به کار رفتهاین شاخص در مطالعات متعددي سرمایه انسانی استفاده شده است. 

 ).1387 حجازي، و ؛ امینی1384علمی،  و کمیجانی
گذاري به تولید به عنوان جایگزینی براي نسبت )، نسبت سرمایه1992(بر اساس مطالعه منکیو رومر و ویل . 2

 ناخالص است).  ثابت سرمایه گذاري، تشکیلمنظور از سرمایهضمناً ( انداز به تولید در مدل وارد شده استپس
زمانی به عنوان جایگزین براي تغییرات تکنولوژي در مدل وارد شده  )، متغیر روند1957بر اساس مطالعه سولو (  3

 است.
4. Non-Stationary 
5. Spurious Regression 
6. Co-Integration 
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دلیِ بلندمدت بین این دو متغیر به این معنی که نوعی رابطه تعا ؛1هستند (d , b)انباشته از مرتبه هم
تواند کامالً با مفهوم باشد وجود دارد. در چنین حالتی، برآورد رابطه رگرسیون بین این دو متغیر می

 (کاذب نباشد). 
، انباشته از مرتبه یکسان نباشند یعنی مثالً برخی هاي زمانیِ مورد مطالعهحال اگر تمامیِ سري

باشند، در این وضعیت مطابق تعریف باال، دیگر امکان استفاده از  I)1(و برخی دیگر  I)0از متغیرها (
توان از روش دیگري به نام داشت. در این وضعیت می گرنجر وجود نخواهد -انباشتگیِ انگلروش هم

با در نظر گرفتن  ARDLاستفاده کرد. در روش  (ARDL) 2هاي توزیعیخودرگرسیون با وقفهروش 
هاي کوچک از بین در نمونهتورش ، هاي متغیرهاالگو و با لحاظ کردن وقفه مدت هاي کوتاهپویایی

 توان به برآوردهاي نسبتاً بدون تورشیهاي کوچک، میاین روش در نمونهرفته و بنابراین با استفاده از 
ر خواهد هاي دیگاز ضرایب بلندمدتِ الگو دست یافت و این روش نتایج بهتر و کاراتري نسبت به روش

در این روش الزامی وجود ندارد که تمامیِ متغیرهاي یک مدل، انباشته از مرتبه یکساِن ضمناً  اشت.د
)1(I  باشند. اساساً یک مزیت بسیار مهمِ روشARDL انباشتگی این است که هاي همدر بین روش

رد است هستند، قابل کارب I)0یا ( I)1روش بدون در نظر گرفتنِ این بحث که متغیرهاي مدل (این 
 )،Pesaran, M. H., et al 2001ران (پسران و همکا همچنین بر اساس مطالعه). 1384(تشکینی، 

توان ضرایب بلندمدتِ سازگاري میان متغیرها می هاي مناسببا منظور نمودنِ وقفه ARDLدر روش 
 در یک مدل به دست آورد.

 
 نتایج برآوردها -5

) نتایج آزمون 1دهیم. در جدول (پیش از برآورد مدل، ابتدا پایایی متغیرها را مورد آزمون قرار می
 آمده است. (ADF) 3یافتهفولر تعمیم -پایایی به روش دیکی

شود، برخی از متغیرهاي مورد استفاده در مدل، در سطح ) مشاهده می1طور که در جدول (همان
تفاضل مرتبه اول پایا هستند و در باشند، برخی از متغیرها می I(0)پایا هستند و بنابراین از نوع 
ند یز پایا نیستهستند، اما برخی از متغیرها در تفاضل مرتبه اول ن I(1)بنابراین انباشته از مرتبه اول یا 

 -فیلیپس -کویتکووسکیآزمون پایایی را به روش دیگري به نام روش  که در مورِد این متغیرها،
شود که روش (الزم به ذکر است که غالباً گفته می دهیمانجام مینیز  (KPSS) 4شین -اشمیت

 این تعریف در مورد بیش از دو سري زمانی نیز قابل تعمیم است. .1
2. Auto Regressive Distributed Lags Method 
3. Augmented Dickey-Fuller Test 
4. Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin 
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). نکته قابل توجه این 1قدرت پایینی دارد یافته در رد کردن فرضیه صفر (ناپایایی)فولر تعمیم -دیکی
، فرضیه (ADF) یافتهفولر تعمیم -دیکی، برخالف روش KPSSاست که در آزمون پایایی به روش 

 صفر بیانگر پایا بودن متغیر است.
 

 یافتهتعمیم فولر دیکی آزمون بر اساس الگو متغیرهاي . نتایج آزمون پایایی1جدول 

 متغیر
 در تفاضل مرتبه اول در سطح

 آزمون پایایینتیجه 
 با روند بدون روند با روند بدون روند

𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑌𝑌𝑡𝑡/𝑁𝑁𝑡𝑡) 4495/1- 0562/2- 7911/3- 8934/3-  تفاضل مرتبه اولپایا در 
𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐿𝐿𝑡𝑡) 1544/1- 4627/3- 4180/1- 2225/1- ناپایا 
𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁𝑡𝑡) 7443/2- 2431/2- 85958/0- 3093/2- ناپایا 
𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐼𝐼𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡) 1176/3- 1413/3- - - پایا در سطح 
𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐺𝐺𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡) 0732/1 8465/3- - - پایا در سطح 
𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐻𝐻𝑡𝑡) 28520/0- 8170/3- - - پایا در سطح 
𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁1𝑡𝑡) 4575/1- 3359/5- - - پایا در سطح 
𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁2𝑡𝑡) 4600/1 6775/2- 2808/1- 9470/3-  تفاضل مرتبه اولپایا در 
𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁3𝑡𝑡) 0084/1- 8981/2- 0411/2- 3520/1- ناپایا 

𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐼𝐼𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁1𝑡𝑡) 0001/2- 9622/3- - - پایا در سطح 
𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐼𝐼𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁2𝑡𝑡) 7500/1- 3315/2- 8619/6- 9459/5-  تفاضل مرتبه اولپایا در 
𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐼𝐼𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁3𝑡𝑡) 29390/0 2322/2- 1145/6- 2132/6-  تفاضل مرتبه اولپایا در 
𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐺𝐺𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁1𝑡𝑡) 9751/1 0513/2- 4492/7- 5415/7-  تفاضل مرتبه اولپایا در 
𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐺𝐺𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁2𝑡𝑡) 36624/0 1635/4- - - پایا در سطح 
𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐺𝐺𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁3𝑡𝑡) 6765/1- 2071/2- 7678/7- 6816/7-  تفاضل مرتبه اولپایا در 
𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐻𝐻𝑡𝑡) . 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁1𝑡𝑡) 5508/1- 0686/2- 3055/3- 1956/3-  تفاضل مرتبه اولپایا در 
𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐻𝐻𝑡𝑡) . 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁2𝑡𝑡) 33913/0 1963/2- 6225/3- 7378/3-  تفاضل مرتبه اولپایا در 
𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐻𝐻𝑡𝑡) . 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁3𝑡𝑡) 83251/0 0390/2- 3636/2- 9466/2- ناپایا 

  -5386/3 -9446/2 -5348/3 -9422/2 %5مقادیر بحرانی در سطح 

 )Microfit 4.0 افزاريمنبع: محاسبات تحقیق (با استفاده از بسته نرم
 

 منظور از قدرت آزمون، توانایی آزمون در رد کردنِ یک فرضیه صفِر غلط است.  .1
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شود، تمامی متغیرهاي مورد نظر با استفاده از این روش، ) مشاهده می2طور که در جدول (همان
 ) نتایج3باشند. جدول (می I(1)در تفاضل مرتبه اول پایا هستند و بنابراین انباشته از مرتبه اول یا 

 دهد.نشان می ARDLرا با استفاده از روش رگرسیون پویا برآورد 
 

 KPSSآزمون  بر اساس . نتایج آزمون پایایی2جدول 

 متغیر
 در تفاضل مرتبه اول

 نتیجه آزمون 
 با روند بدون روند

𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐿𝐿𝑡𝑡) 110284/0 102137/0 پایا 
𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁𝑡𝑡) 540892/0 107444/0 پایا با روند 
𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁3𝑡𝑡) 449355/0 156563/0 پایا بدون روند 

𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐻𝐻𝑡𝑡) . 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁3𝑡𝑡) 251289/0 095442/0  پایا 

  146/0 463/0 %5مقادیر بحرانی در سطح 
  )EViews 7.0افزاري منبع: محاسبات تحقیق (با استفاده از بسته نرم    

 
هاي تشخیصی برقرارِي تمامی فروض آزمونشود، ) مشاهده می3طور که در جدول (همان

بنابراین برآوردها بدون تورش و کارا کنند، کالسیک را براي هر سه تصریح برآوردِي مدل تأیید می
  𝑇𝑇2ضریب تعیین  باشد. از طرف دیگرهاي مربوطه قابل اطمینان میهستند و نتایج برآوردها و آماره

دهنده است که نشان 98/0در هر سه تصریح برآورديِ مدل بیش از  𝑇𝑇�2یافته و ضریب تعیین تعدیل
درصد  99در هر سه تصریح در سطح اطمینان  Fآماره  باشد.دهندگیِ باالي الگوها میقدرت توضیح

 باشد.دار میدهد که کل خط رگرسیون در هر سه تصریحِ مدل معنیدار بوده و نشان میمعنی
اند، بنابراین ضرایب برآوردي بیانگر کشش ی در مدل استفاده شدهتمامی متغیرها بصورت لگاریتم

شود، ) مشاهده می3باشد. همانطور که در جدول (متغیر وابسته نسبت به متغیرهاي مستقل می
دهنده تأثیر نشاندوره گذشته، در هر سه تصریحِ مدل  تولید ناخالص داخلی سرانهضریب لگاریتم 

 کنندهتأییدکننده این واقعیت که بهترین تبییناست و  متغیر وابستهبر  راین متغیدارِ مثبت و معنی
 خودِ آن متغیر است.هر متغیر، گذشته
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 ARDL. نتایج حاصل از برآورد رگرسیون پویاي 3جدول 
 مدل

 متغیر
 )1( تصریح

 اندازکانال پس
 )2( تصریح

 کانال مخارج دولت
 )3( تصریح

 کانال سرمایه انسانی
𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑁𝑁 (−1) ***57765/0 

]000/0[ 
***54524/0 
]000/0[ 

***57205/0 
]000/0[ 

𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐿𝐿𝑡𝑡) ***4046/1 
]000/0[ 

***4646/1 
]000/0[ 

***3712/1 
]001/0[ 

𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐺𝐺𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡) **17360/0- 
]022/0[ - **15395/0- 

]047/0[ 
𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐺𝐺𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡)(−1) 

***24593/0- 
]005/0[ - **21150/0- 

]014/0[ 
𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐻𝐻𝑡𝑡) ***70888/0 

]000/0[ 
***81334/0 
]000/0[ - 

𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐼𝐼𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡) - *077058/0 
]104/0[ 

*088618/0 
]064/0[ 

𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐺𝐺𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁1𝑡𝑡) - ***13183/0- 
]000/0[ - 

𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐺𝐺𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁2𝑡𝑡) - ***23850/0 
]000/0[ - 

[𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐺𝐺𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁2𝑡𝑡)] (−1) - ***066797/0 
]003/0[ - 

𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐺𝐺t/𝑌𝑌𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁3𝑡𝑡) - ***52267/0- 
]000/0[ - 

𝑙𝑙𝐿𝐿(𝐻𝐻𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿(𝑁𝑁1𝑡𝑡) - - ***13357/0- 
]000/0[ 

𝑙𝑙𝐿𝐿(𝐻𝐻𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿(𝑁𝑁2𝑡𝑡) - - ***58858/0 
]000/0[ 

𝑙𝑙𝐿𝐿(𝐻𝐻𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿(𝑁𝑁3𝑡𝑡) - - ***76788/0- 
]000/0[ 

𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐼𝐼𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁1𝑡𝑡) ***087341/0- 
]001/0[ - - 

𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐼𝐼𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁2𝑡𝑡) ***22952/0 
]000/0[ - - 

𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐼𝐼𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁3𝑡𝑡) ***42124/0- 
]000/0[ - - 

C (عرض از مبدأ) ***5612/8- 
]007/0[ 

***8246/8- 
]007/0[ 

***5074/8- 
]007/0[ 

TREND ***070263/0- 
]000/0[ 

***077794/0- 
]000/0[ 

***079667/0- 
]000/0[ 

 روند1356-67متغیر دامی
DUMTRE 

***010323/0- 
]000/0[ 

***010232/0- 
]000/0[ 

***0097029/0- 
]000/0[ 

 𝑇𝑇2  98886/0 98899/0 98841/0 ضریب تعیین
 𝑇𝑇�2 98526/0 98544/0 98467/0ضریب تعیین تعدیلی 

 1308/275*** رگرسیون Fآماره 
]000/0[ 

***4640/278 
]000/0[ 

***4059/264 
]000/0[ 

 5178/2 5127/2 6078/2 واتسون -آماره دوربین
 1953/5 براي خودهمبستگی LMآزمون 

]051/0[ 
7837/3 

]052/0[ 
7193/3 

]054/0[ 
 6499/1 براي فرم تبعی صحیح LMآزمون 

]199/0[ 
0544/1 

]305/0[ 
8139/1 

]178/0[ 
 34792/0 براي نرمال بودن جمله اخالل LMآزمون 

]840/0[ 
18925/0 

]910/0[ 
33255/0 

]847/0[ 
 1049/3 براي ناهمسانی واریانس LMآزمون 

]078/0[ 
3693/3 

]066/0[ 
9071/2 

]088/0[ 
 

 )Microfit 4.0 افزاريمنبع: محاسبات تحقیق (با استفاده از بسته نرم
 اطمینان است.درصد  90، و 95، 99دهنده معناداري در سطح ***، **، و *، به ترتیب نشان

 دهنده درصد خطا است.اعداد داخل کروشه نشان
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ضرایب برآورد شده در مورد متغیر لگاریتم عرضه نیروي کار در هر سه تصریح مدل مثبت بوده  -
دهنده کشش مثبت درآمد سرانه نسبت به عرضه دار است، که نشاندرصد معنی 99و در سطح اطمینان 

 باشد.مِ اثرگذاريِ تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه) مینیروي کار (به عنوان کانال مستقی
)، 3) و (1ضرایب برآورد شده در مورد متغیر لگاریتم نسبت مخارج دولت به تولید در تصریح ( -

 باشد.دار است که بیانگر کشش منفیِ درآمد سرانه نسبت به این متغیر میمنفی و معنی
)، مثبت و در 2) و (1لگاریتم شاخص سرمایه انسانی در تصریح ( ضرایب برآورد شده در مورد متغیر -

 باشد.مثبتِ درآمد سرانه نسبت به این متغیر میدار است که بیانگر کشش درصد معنی 99سطح اطمینان 
)، مثبت 3) و (2گذاري به تولید در تصریح (ضرایب برآورد شده در مورد متغیر لگاریتم نسبت سرمایه -

 باشد.دار است که بیانگر کشش مثبتِ درآمد سرانه نسبت به این متغیر میدرصد معنی 90اطمینان و در سطح 
انداز (تصریح اول): ضرایب برآورد شده در مورد متغیرهاي حاصلضربیِ لگاریتم کانال پس -

 لگاریتم سهم ×انداز به تولید) تولید (به عنوان جایگزینی براي نسبت پس گذاري بهنسبت سرمایه
 99سال و باالتر در سطح اطمینان  65سال و  64تا  15سال،  15زیر هاي سنیِ جمعیت در گروه

باشد، که بیانگر این می -42124/0+ و 22952/0،  -087341/0دار و به ترتیب برابر با درصد معنی
ضربی به ترتیب منفی، مثبت و منفی است که کشش درآمد سرانه نسبت به این سه متغیر حاصل

باشد. انداز بر درآمد سرانه میتأثیر تغییرات ساختار سنی جمعیت از کانال پس هدهندباشد و نشانیم
سال تأثیر منفی بر  65و باالي  سال، 15سنیِ زیر  افزایش سهم جمعیت در دو گروه ،به عبارت دیگر

از این  سال 64تا  15سنیِ  انداز داشته، اما افزایش سهم جمعیت در گروهدرآمد سرانه از کانال پس
 با توجه به مطالبی که در قسمت مبانی مسالهکانال تأثیر مثبت بر درآمد سرانه داشته است. که این 

 نظري بیان شد، با انتظارات تئوریکی مطابقت دارد.
م ضربیِ لگاریتکانال مخارج دولت (تصریح دوم): ضرایب برآورد شده در مورد متغیرهاي حاصل -

سال  64تا  15سال،  15زیر هاي سنیِ لگاریتم سهم جمعیت در گروه ×به تولید  نسبت مخارج دولت
+ 2385/0،  -13183/0دار و به ترتیب برابر با درصد معنی 99سال و باالتر در سطح اطمینان  65و 
ربی ضباشد، که بیانگر این است که کشش درآمد سرانه نسبت به این سه متغیر حاصلمی -52267/0و 

تأثیر تغییرات ساختار سنی جمعیت از  هدهندباشد و نشانترتیب منفی، مثبت و منفی مینیز به 
سنیِ  باشد. به عبارت دیگر افزایش سهم جمعیت در دو گروهکانال مخارج دولت بر درآمد سرانه می

داشته، اما افزایش  سال تأثیر منفی بر درآمد سرانه از کانال مخارج دولت 65و باالي  سال، 15زیر 
از این کانال تأثیر مثبت بر درآمد سرانه داشته است. که  سال 64تا  15سنیِ  سهم جمعیت در گروه

وانی خبیان شد، با انتظارات تئوریکی همنیز با توجه به مطالبی که در قسمت مبانی نظري  مسالهاین 
 دارد.
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اریتم ضربیِ لگدر مورد متغیرهاي حاصلکانال سرمایه انسانی (تصریح سوم): ضرایب برآورد شده  -
 65سال و  64تا  15سال،  15زیر هاي سنیِ لگاریتم سهم جمعیت در گروه × شاخص سرمایه انسانی

+ و 58858/0،  -13357/0دار و به ترتیب برابر با درصد معنی 99سال و باالتر در سطح اطمینان 
ربی نیز ضبیانگر این است که کشش درآمد سرانه نسبت به این سه متغیر حاصل وباشد، می -76788/0

تأثیر تغییرات ساختار سنی جمعیت از کانال  هدهندباشد و نشانبه ترتیب منفی، مثبت و منفی می
 15سنیِ زیر  افزایش سهم جمعیت در دو گروه ،باشد. به عبارت دیگرسرمایه انسانی بر درآمد سرانه می

تأثیر منفی بر درآمد سرانه از کانال سرمایه انسانی داشته، اما افزایش سهم  ،سال 65و باالي  ،سال
 الهمساین  وتأثیر مثبت بر درآمد سرانه داشته است.  ،از این کانال سال 64تا  15سنیِ  جمعیت در گروه

 . ی مطابقت داردنیز با توجه به مطالبی که در قسمت مبانی نظري بیان شد، با انتظارات تئوریک
پردازیم. جدول بین متغیرها میرابطه تعادلیِ بلندمدت انباشتگی یا به بررسی وجود هم ،در ادامه

هاي توزیعی خودرگرسیون با وقفهرا با استفاده از روش  آزمون وجود رابطه بلندمدت ) نتایج4(
(ARDL)  و آزمون بر اساس آمارهt  ران (همکابنرجی وBanerjee, A., et al 1998 (دهد:نشان می 

 
  انباشتگی)(هم آزمون وجود رابطه بلندمدت. نتایج 4جدول 

 
): کانال 1( تصریح

 اندازپس
کانال مخارج ): 2( تصریح

 دولت
): کانال سرمایه 3( تصریح

 انسانی
 مجموع ضرایب برآوردي 

 هاي متغیر وابستهوقفه
(∑ 𝛼𝛼�𝑖𝑖

𝑝𝑝
𝑖𝑖=1 ) 

57765/0 54524/0 57205/0 

 083233/0 084211/0 081226/0 معیارانحراف 

𝑡𝑡 =
∑ 𝛼𝛼�𝑖𝑖
𝑝𝑝
𝑖𝑖=1 − 1
∑ 𝑆𝑆𝑇𝑇𝛼𝛼�𝑖𝑖
𝑝𝑝
𝑖𝑖=1

 19/5- 40/5- 14/5- 

مقادیر بحرانی جدول 
 بنرجی، دوالدو و مستر

 19/4=   %90در سطح        60/4=  %95در سطح       37/5=  %99در سطح اطمینان 

 نتیجه آزمون
وجود  %95در سطح 

رابطه بلندمدت تأیید 
 .شودمی

وجود رابطه  %99سطح  در
 .شودبلندمدت تأیید می

وجود رابطه  %95در سطح 
 .شودبلندمدت تأیید می

 )3(با استفاده از اطالعات جدول  منبع: محاسبات تحقیق
انباشتگی) در مورد هر سه تصریح مدل حال با توجه به اینکه وجود رابطه تعادلی بلندمدت (هم

هستند)،  I)1اینکه برخی از متغیرها در هر سه مدل ناپایا یا (رغم شود، بنابراین (علیتأیید می
هاي مورد نظر را بدون هراس از کاذب بودن و بر اساس سطحِ متغیرها برآورد توانیم رگرسیونمی

 دهد.نشان می رگرسیون بلندمدت رابرآورد  نتایج) 5نماییم. جدول (
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  حاصل از برآورد رگرسیون بلندمدت. نتایج 5جدول 
 مدل

 متغیر
 )1( تصریح

 اندازکانال پس
 )2( تصریح

 کانال مخارج دولت
 )3( تصریح

 کانال سرمایه انسانی

𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐿𝐿𝑡𝑡) ***3256/3 
]001/0[ 

***2206/3 
]001/0[ 

***2041/3 
]001/0[ 

𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐺𝐺𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡) 
***99332/0- 
]001/0[ - ***85395/0- 

]002/0[ 

𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐻𝐻𝑡𝑡) ***6784/1 
]000/0[ 

***7885/1 
]000/0[ - 

𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐼𝐼𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡) - 16945/0 
]114/0[ 

*20707/0 
]071/0[ 

𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐺𝐺𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁1𝑡𝑡) - ***28989/0- 
]000/0[ - 

𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐺𝐺𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁2𝑡𝑡) - ***37758/0 
]000/0[ - 

𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐺𝐺𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁3𝑡𝑡) - ***1493/1- 
]000/0[ - 

𝑙𝑙𝐿𝐿(𝐻𝐻𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿(𝑁𝑁1𝑡𝑡) - - ***31212/0- 
]000/0[ 

𝑙𝑙𝐿𝐿(𝐻𝐻𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿(𝑁𝑁2𝑡𝑡) - - ***3753/1 
]000/0[ 

𝑙𝑙𝐿𝐿(𝐻𝐻𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿(𝑁𝑁3𝑡𝑡) - - ***7943/1- 
]000/0[ 

𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐼𝐼𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁1𝑡𝑡) ***20680/0- 
]000/0[ - - 

𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐼𝐼𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁2𝑡𝑡) 
***54344/0 
]000/0[ - - 

𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝐼𝐼𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡). 𝑙𝑙𝐿𝐿 (𝑁𝑁3𝑡𝑡) ***99738/0- 
]000/0[ - - 

C (عرض از مبدأ) ***2703/20- 
]013/0[ 

**4050/19- 
]013/0[ 

*8793/19- 
]012/0[ 

TREND 
***16636/0- 
]000/0[ 

***17107/0- 
]000/0[ 

***18616/0- 
]000/0[ 

 روند1356-67متغیر دامی
DUM * TREND 

***024442/0- 
]000/0[ 

***022501/0- 
]000/0[ 

***022673/0- 
]000/0[ 

 )Microfit 4.0 افزاريمنبع: محاسبات تحقیق (با استفاده از بسته نرم
 درصد اطمینان است. 90، و 95، 99دهنده معناداري در سطح ***، **، و *، به ترتیب نشان

 دهنده درصد خطا است.اعداد داخل کروشه نشان
 



 رففر، دکترمحمود هوشمند و دکترمصطفی سلیمیدکترمسعود نیکوقدم، دکترمسعود همایونی/ ...بررسی  

 
46 

صورت همتغیرها ب) داراي تفسیر بلندمدت هستند، ضمناً تمامی 5ضرایب برآوردي در جدول (
اند، بنابراین ضرایب فوق بیانگر کشش بلندمدت متغیر وابسته نسبت به لگاریتمی استفاده شده
شود، همان نتایجی که در رگرسیون پویاي باشند. همانطور که مشاهده میمتغیرهاي مستقل می

 مدت در اینجااهدست آمد، در بلندمدت نیز صادق است و همانند رگرسیون پویاي کوتهمدت بکوتاه
 نیز کلیه نتایج با انتظارات تئوریکی مطابقت دارد. 

اي از انباشتگی بین مجموعهاساساً وجود همپردازیم. می 1در ادامه به برآورد الگوي تصحیح خطا
ل ترین دلیآورد. عمدهمتغیرهاي اقتصادي، مبناي آماريِ استفاده از الگوهاي تصحیح خطا را فراهم می

مدتِ متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدتِ وهاي تصحیح خطا این است که نوسانات کوتاهشهرتِ الگ
انباشته هستند، یک که دو متغیر همهنگامی ،). به طور کلی1378دهند (نوفرستی، آنها ارتباط می

هایی عدم تعادل ،مدتکه ممکن است در کوتاهرابطه تعادلیِ بلندمدت میان آنها وجود دارد، درحالی
 وجود داشته باشد. 

 
 یج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطا. نتا6جدول 

 
 )1( تصریح

 اندازکانال پس
 )2( تصریح

 کانال مخارج دولت
 )3( تصریح

 کانال سرمایه انسانی
 مکانیسم تصحیح خطا 

 وقفه جمله خطاي بلندمدت)(
ECM (-1) 

***42235/0-  
]000/0[ 

***45476/0-  
]000/0[ 

***42795/0-  
]000/0[ 

 𝑇𝑇2 82625/0 82831/0 81929/0ضریب تعیین 
 𝑇𝑇2���� 77021/0 77293/0 76099/0ضریب تعیین تعدیلی 

 رگرسیون Fآماره 
***3802/16 
]000/0[ 

***6177/16 
]000/0[ 

***6160/15 
]000/0[ 

 5178/2 5127/2 6078/2 واتسون -آماره دوربین

 )Microfit 4.0 افزارياز بسته نرممنبع: محاسبات تحقیق (با استفاده 
 درصد اطمینان است. 90، و 95، 99دهنده معناداري در سطح ***، **، و *، به ترتیب نشان

 دهنده درصد خطا است.اعداد داخل کروشه نشان
 

شود که سرعت تعدیل به ضریب تصحیح خطا نامیده می، ECM (-1)در جدول فوق، ضریب 
در  تصحیح خطا شود، ضریب جملهور که مشاهده میدهد. همانطمی سمت تعادل بلندمدت را نشان

باشد، که نشان می -42795/0و  -45476/0،  -42235/0) به ترتیب برابر با 3) و (2)، (1تصریح (

1. Error Correction Model 
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مدت در متغیر وابسته هاي کوتاهدرصد از عدم تعادل 40یا  4/0دهد در هر دوره (سال) بیش از می
 شود. تعدیل شده و به سمت روند تعادلی بلندمدت خود نزدیک می ،در هر سه تصریح

 
 گیريو نتیجهبندي جمع -6
، ابتدا با در ایران ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانهتغییرات این تحقیق به منظور بررسی تأثیر  در

شناسایی قرار داده و هاي این اثرگذاري را مورد استفاده از ادبیات موضوعِ مربوطه، مهمترین کانال
توجه به ادبیات رشد نئوکالسیک، به طراحی و استخراج یک مدل تجربی پرداختیم که سپس با 

که به هر دو نقشِ طوريدهنده رابطه متغیرهاي ساختار سنی جمعیت با درآمد سرانه باشد، بهنشان
 یم از طریق کانالمستقیم و غیرمستقیِم ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه توجه شود (مستق

س سپ). انداز، سرمایه انسانی و مخارج دولتهاي پسعرضه نیروي کار و غیرمستقیم از طریق کانال
 در مرحله بعد، این مدل در سه تصریح جداگانه مورد آزمون تجربی قرار گرفت. 

ده در راج شنتایج در تمامی موارد با انتظارات تئوریک مطابقت داشته و بیانگر قدرت مدل استخ     
  باشد.بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه می

کشش مثبت درآمد سرانه نسبت به عرضه نیروي کار (به عنوان کانال نتایج برآورد مدل حاکی از 
باشد. همچنین بررسی اثرات مستقیمِ اثرگذاريِ تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه) می

هاي غیرمستقیمِ اثرگذاري از طریق کانال 1گانههاي سنِی سهگروه تغییر در سهم جمعیت در
انداز، سرمایه انسانی و مخارج دولت) حاکی از کشش مثبت درآمد سرانه نسبت به هاي پس(کانال

سال و کشش منفِی درآمد سرانه نسبت به افزایش  64تا  15افزایش سهم جمعیت در گروه سنِی 
 باشد.هاي فوق میسال و باالتر از طریق کانال 65سال و  15زیر سهم جمعیت در دو گروه سنیِ 

دهد که هرم جمعیتی کشور ما ) نشان می2توجه به هرم سنی جمعیت ایران (نمودار  ،از طرفی
، این موج جمعیتی در 2تجربه کرده است 1355-65هاي یک موج افزایش جمعیت را در فاصله سال

(مرحله جوانی) و ورود به مرحله سوم گذار سنی (مرحله  دوم گذار سنی حال خروج از مرحله

المللی و داخلی است و در گزارشاِت منابع آماري بندي، مطابق با استاندارد بیناین تقسیم الزم به ذکر است که .1
ل) فرمول استانداردِ نسبت وابستگی (بار تکفشود. ضمن اینکه در استفاده میبندي و داخلی نیز از همین طبقه جهانی

 شود.بندي استفاده مینیز از همین تقسیم
شویقی) هاي تکارگیريِ سیاستههاي کنترل جمعیت (و حتی بنرخ رشد جمعیت ایران که با عدم پیگیريِ سیاست .2

هاي و با ازسرگیريِ سیاست 1367پس از انقالب تا حد زیادي افزایش یافته بود، حدوداً از سال  هاي اولیۀدر سال
پیدایش یک موج کنترل جمعیت مجددًا رو به کاهش گذاشت. اما این افزایش مقطعیِ نرخ رشد جمعیت موجب 

برآمدگی ت زمان، این هرم جمعیتی کشور ما شده است که با گذشدر  (Bulge)جمعیتی و حالت برآمدگی یا شکم 
 باشد.(شکم) به طور پیوسته در حال حرکت در طول هرم به سمت باال می
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 -ریزي اقتصاديهاي متعددي در حوزه سیاستگذاري و برنامه، داللتمسالهباشد. این سالی) میمیان
هاي بخش اجتماعی در خود دارد. در ادامه ضمن بررسی ابعاد مختلف این موضوع، با توجه به یافته

رو (اثر تغییرات ساختار سنی بر متغیرهاي کالن هاي پیشتهدیدها و فرصتکمّیِ تحقیق به شناساییِ 
اجتماعی در ارتباط با ساختار  -هاي اقتصاديریزيپرداخته و الزامات برنامهاقتصادي در آینده) 

جمعیت کشور و نیز دستیابی  هايگیريِ مناسب از قابلیتبهرهرا جهت  جمعیتیِ کشور و تحوالت آن
 ، مورد بررسی قرار خواهیم داد:سعه اقتصاديبه رشد و تو

 

 هاي مختلف.. هرم سنی جمعیت کشور در سال2نمودار 

 
Source: http://www.populationaction.org 

 

به سن  1355-65هاي با توجه به ورود متولدین موج پیشینِ افزایش جمعیت در فاصله سال )1
به طوري که افزایش پنجره جمعیتی در ایران گشوده شده، توان گفت که در حال حاضر کار، می
بسیار مهمی  اما نکتهفراهم آورده است.  توسعه اقتصادي آلی براي رشد وایده فعال، فرصت جمعیت

پنجره جمعیتی و  پیامدهاي مثبتِگیري از که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که بهره
به  بستگینیست و الوقوع امري خودکار و حتمی تبدیل شدن پنجره جمعیتی به موهبت جمعیتی،

، گذار سنیموهبت جمعیتی در فاز میانیِ هاي مؤثر در این زمینه دارد. به عبارت دیگر، اجراي سیاست
پنجره جمعیتی صرفاً یک پتانسیل رشد را ارائه  ممکن است محقق بشود یا نشود. به عبارت دیگر

شود یا نه، بستگی به محیط سیاسی از صورت مناسب استفاده میهکند. اینکه آیا از این پتانسیل بمی
هاي بازار نیروي کار، باز بودن تجارت، مدیریت اقتصاد کالن، و قبیل کیفیت نهادها، سیاست

طور که نتایج بخش کمِّی تحقیق حاضر رد ایران، هماندر مو .دارد هاي بخش آموزش کشورسیاست
هاي سنی و سال نسبت به سایر گروه 64تا  15دهد، افزایش سهم جمعیت در گروه سنی نشان می

هاي مورد بررسی تأثیر مثبت بر درآمد سرانه باز شدن پنجره جمعیتی در کشور، از طریق تمامی کانال
مثبت پنجره جمعیتی در ابعاد اقتصادي تا حدودي در کشور ما داشته است و به عبارت دیگر، اثرات 

هرچه بیشتر از مزایاي پنجره جمعیتی در جهت رشد و توسعه  استفادهبه وقوع پیوسته است. اما 

http://www.populationaction.orgsource/
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ح و ریزيِ صحیاقتصادي کشور و تبدیل شدنِ پنجره جمعیتی به موهبت جمعیتی، مستلزم برنامه
از باشد. براي مثال، بریزان و سیاستگذاران در این زمینه میههاي مناسب توسط برناماتخاذ سیاست

تواند به افزایش تولید شدن پنجره جمعیتی به معنی افزایش عرضه نیروي کار در کشور است که می
این کارگران اضافی به طور مؤثر به کار گرفته شوند و البته به شرط اینکه  ؛کل اقتصاد کمک کند

ی هاي کافاین ضروري است که بازار کار فرصت ،فراهم شود. به عبارت دیگر زمینه اشتغال مولد آنها
هایی که سیاستهمچنین  شوند ایجاد کند،براي جمعیت در حال رشدي که به سن کار وارد می

هاي شغلی بهتر و بیشتري را توانند فرصتدهند، میالمللی سوق میاقتصاد را به سمت تجارت بین
در حال افزایش در مرحله پنجره جمعیتی فراهم نمایند (بدون چنین  براي عرضه نیروي کارِ

هایی، یک کشور ممکن است در هنگام بروز پنجره جمعیتی با تعداد زیادي افراد بیکار که در سیاست
جاي موهبت هب 1سن کار قرار دارند روبرو شود، که این سناریو ممکن است باعث بروز مصیبت جمعیتی

باز شدن پنجره جمعیتی از طریق تأثیري که بر بارتکفل و بنابراین جمعیتی شود). از طرف دیگر 
البته به  ؛کنددر کشور کمک می تر سرمایهبه انباشت بزرگگذارد، اندازها در جامعه میمیزان پس

اندازها به طور پسانداز به طور مؤثر صورت گرفته و این پس ،پنجره جمعیتیشرط اینکه در دوره 
هایی که انگیزه و . بنابراین اتخاذ سیاستهاي مولد هدایت شوندگذاريمؤثري به سمت سرمایه

کنند اندازها توسط جمعیتی که در سن کار قرار دارند را فراهم میمکانیسم الزم براي افزایش پس
هایی جهت سوق دادن سیاست و کارآمد)، و همچنین اتخاذ یافتهبازار مالی توسعه یک (مانند ایجاد

مطابق مطالبی که در قسمت  رسد. همچنینضروري به نظر میهاي مولد گذارياندازها به سرمایهپس
 انباشت بزرگتر سرمایه انسانی در جامعه نیز مبانی نظري بیان شد، باز شدن پنجره جمعیتی منجر به

در بخش آموزش و نیز بخش سالمت هاي مناسبی گذاريخواهد شد، البته به شرط اینکه سرمایه
 کشور جهت انباشت سرمایه انسانی صورت گرفته باشد.

باید توجه داشت که موهبت جمعیتی محدودیت زمانی دارد و سرانجام  ،از طرف دیگر )2
که با طی شدن مراحل گذار سنی، نیروي کار سالخورده شده و بنابراین کارگرانِ به نسبت هنگامی

از بین  شوند، این موهبتاز تعداد در حال افزایشِ جمعیت سالخورده می کمتري مجبور به حمایت
اید ببنابراین باید توجه داشت که فرصت استفاده از مزایاي پنجره جمعیتی محدود است. لذا رود. می

هاي ممتازي که با توجه به نوع ساختار سنی جمعیت کشور در به بهترین نحو ممکن از فرصت
طور که در بهره برداري نماییم. و همان ،هاگرفته تا پیش از دست رفتن این فرصتاختیارمان قرار 

هاي ریزيِ صحیح و اتخاذ سیاستمستلزم برنامهها ) بیان شد، استفاده مناسب از این فرصت1نکته (
 نداناي نه چباشد. ضمن اینکه در آیندهریزان و سیاستگذاران در این زمینه  میمناسب توسط برنامه

1. Demographic Disaster 
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به دوره سالخوردگی وارد خواهد  سالی عبور کرده ودور، موج پیشینِ افزایش جمعیت از مرحله میان
ساختار سنی کشور ما با افزایش جمعیت سالمندان مواجه خواهد شد  ،شد. بنابراین در آینده نزدیک

اقتصادي  اي را در ابعادهاي جديچالش مساله(هم به صورت مطلق و هم نسبت به کل جمعیت). این 
ها عبارتند از: کاهش عرضه نیروي کار یا و اجتماعی به همراه خواهد داشت. برخی از این چالش

جمعیت فعال اقتصادي (هم به صورت مطلق و هم به صورت درصدي از کل جمعیت)، افزایش بار 
بر مخارج گذاري در جامعه، فشار انداز و سرمایهو اثرات منفی بر پس 1تکفل (نسبت وابستگِی) پیر

فشار بر مخارج عمومی و درمانی در ارتباط با سالمندان، هاي بهداشتی هاي مراقبتعمومی در بخش
یج از طرفی نتاجتماعیِ جامع و قدرتمند، و ... و تأمین ا بازنشستگی ویک سیستم  جهت فراهم آوردن

سال از کل  65بخش کمّیِ تحقیق حاضر نیز حاکی از این است که افزایش سهم جمعیت باالي 
اثر منفی بر درآمد سرانه دارد، بنابراین  ،حاضر هاي بررسی شده در تحقیقجمعیت، از طریق تمامی کانال

درصد سالمندان در ساختار جمعیتی کشور افزایش قابل  که زمانی براي ریزياکنون ضرورت برنامهاز هم
براي سالمندان  را دوران مطلوبی ،اوالً توانریزي صحیح میبرنامه با که شود،یابد احساس میتوجهی می

 تا حدود زیادي کاهش داد. بار اقتصادي ناشی از سالمنديِ جمعیت را ،ثانیاً  نمود و خلق
، اکنون 1355-65هاي با توجه به اینکه متولدین موج پیشینِ افزایش جمعیت در فاصله سال )3

 اهاي آینده (برشد جمعیت را براي سالتوان افزایش نرخ اند، میبه سن باروري و تجدیدنسل رسیده
بینی نمود. این موضوع، بیشتر نرخ زاد و ولد) پیش عوامل فرهنگی و اقتصادي کاهنده وجود همه

تحت تأثیر دینامیک درونی خود سیستم است تا عوامل بیرونی، و از آن تحت عنوان اثر ساختار سنی 
شود. این اثر که برخی آن را نام برده می 2"عیتنیرو محرکۀ رشد جم"بر افزایش تعداد موالید یا 

دد و درنتیجه شروع مج نامند، منجر به پیدایش موج جدید افزایش جمعیتنیز می "گشتاور جمعیتی"
انتقال سنی در ساختار سنی جمعیت کشور خواهد شد (هرچند که ممکن است اثرِ آن به دلیل عوامل 

باشد).  1355-65هاي موج پیشین افزایش جمعیت در سال بیرونی فرهنگی، اقتصادي و ... ، کمتر از
اي نزدیک، دور از انتظار نخواهد بود. از طرفی نتایج سال در آینده 15بنابراین افزایش جمعیت زیر 

سال از کل جمعیت، تأثیر منفی بر  15این تحقیق حاکی از این است که افزایش سهم جمعیت زیر 
هاي اقتصادي و جمعیتی، ضروري است که به این ریزير برنامهدرآمد سرانه خواهد گذاشت. لذا د

 موضوع نیز توجه شود.
  

1. Old Dependency Ratio 
2. Momentum of Population Growth 
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