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 قیصاد اهلل حبیب

 دانشگاه تهران شناسی جمعیتارشد  یکارشناس یدانشجو
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 بلندماد  در  یبر رشد اقتصااد  مؤثراز عوامل  یکیآن  های مؤلفهو  یتجمع یک،نئوکالس یدگاهبر خالف د

. هدف از اند کردهمثبت آن اشاره  بر تأثیر یگرد یو برخ یترشد جمع یمنف تأثیراز مطالعا  بر  ی. برخاست

 2016تاا   1985و  2007تا  1985 های سال یرا ط یبر رشد اقتصاد یترشد جمع تأثیرمقاله آن است که  ینا

 یجهاان بانک  های دادهبا استفاده از  که کند. یمتوسط رو به باال بررس یکشور عضو گروه درآمد 32 یندر ب

، مورد یوستهپ یدر دو مقطع زمان یو نرخ زاد و ولد بر رشد اقتصاد یترشد جمع تأثیر( و با روش پانل 2016)

و نرخ  یترشد جمع تأثیر ،شویم می یکهرچه به زمان حال نزد ؛دهد مینشان  یجقرار گرفته است. نتا یبررس

دو  یناگر اثر ا یجه؛ درنتکند می یدابا درآمد متوسط رو به باال کاهش پ یکشورها یبر رشد اقتصاد زاد و ولد

کنترل نشود  تر پایینبا درآمد  یگروه از کشورها و کشورها ینو نرخ زاد و ولد در ا یترشد جمع یعنی مؤلفه

 یتیعوامل جمع یاثرگذار توان می یقتحق ینخواهد شد. لذا با توجه به ا یبر رشد اقتصاد یمنجر به اثر منف

و نرخ زاد و ولاد در   یتاست که با کاهش رشد جمع ینا یتنکته حائز اهم. نشان داد بلندمد را به صور  

 یشافازا  یات در سان فعال  یات جمع نینکار و همچ یرویاز ن وری بهره ،گذاری سرمایهگروه از کشورها،  ینا

و  یابد میکاهش  یاقتصاد یرویبر ن یتجمع یشبرهم خوردن موازنه و افزا یلبه دال ی. رشد اقتصادیابد می

درصاد   17/0باه   2007در ساال   یشدرصد افازا  26/0از  یرشد اقتصاد یت،جمع واحد رشد یک یشبا افزا

 است. یافتهدست  2016کاهش در سال 

 .یدارپا ی، نرخ زاد و ولد، رشد اقتصادتوازن ی،رشد اقتصاد یت،رشد جمعواژگان کلیدی: 
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 4 و 3 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله  104

 

 مقدمه .1

 یسهه سال خاص در مقا یککشور در  یک یدتول یشساده عبارت است از افزا یربه تعب یرشد اقتصاد

ناخهال    یهد تول یها  (GNP) یناخهال  م ه   یهد تول یش. در سطح کهنن  افهزا  یهبا مقدار آن در سال پا

محسهو    یرشهد اقتصهاد   یهه  سهال پا  یکدر سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در  (GDP) یداخ 

آن است کهه   شود یاستفاده م یهسال پا های یمتاز ق یمحاسبه رشد اقتصاد یبرا ینکها  ت. عشود یم

 یشافهزا  تهثییر باشهد     یهدات تول یهزان م یشاز افهزا  یناش ی ناخال  م  یددر تول شده محاسبه یشافزا

گفهت کهه در آن    تهوان  یمه  یابهد  یشکشهور افهزا   یندر ا یم  ید)تورم( حذف شود. اگر تول ها یمتق

 یه  بهه دل  یدر حال توسعه   جهان سوم یاتفاق افتاده است. همواره از کشورها یاقتصاد رشدکشور 

بهد ن اسهتفاده( انترهار نهرد رشهد       ههای  ین  زم رفعالیغکار  یر یباال )ن یاقتصاد های یت جود ظرف

ناخهال    یهد تول یشاست از افهزا  عبارت یرشد اقتصاد تر جامع یفیدر تعر .ر د یم یباالتر یاقتصاد

کهه   دانهد  می یداریپا یندرا فرا یاقتصاد رشد تودار  یک ما .یند ره مع یک یکشور در ط یک یم 

 .شهود  مهی  یسطح درآمد م ه  یش  سبب افزا یابد یشزمان افزا یط یاقتصاد یدتول یتدر ایر آن ظرف

 فیهت ظر ب ندمهدت  یشعبهارت از افهزا   دارد   تهری  دقیه  مفههوم   یاما از نرر کوزنتس رشهد اقتصهاد  

 .(1381محمد زاده  ) به مردم است یاقتصاد یکاالها تر متنوعبه منرور عرضه هر چه  یدیتول

 یر ین یا یهسرما یش)افزا یدتول یها نهاده یششام  افزا الم  ی بیندر اقتصاد  یرشد اقتصاد منابع

 ی. بهرا اسهت در اقتصاد  یخال یاحتمال های یتظرف یریکارگ به ید عوام  تول ی ر بهره یشکار(  افزا

کهه   یهد د   کهرد  الدنب ینهاد صورت  بهبحث را  ینا یدبا میابی دست یداریپا یبه رشد اقتصاد ینکها

 ید باعث رشهد اقتصهاد  توان میاست  یتیجمع های مؤلفه تثییرکار که تحت  یر یعرضه ن یشافزا یاآ

   یسنت اقتصادهایدر  شود میمشاهده  یزن یکارد ر یبازده نز ل یهکه از نرر طور همان ؟یرخ یاگردد 

مرح هه   یهک بعهد از   ی له  ؛شهود  مهی  یسبب رشد اقتصاد یر ن شیافزا ی  دامدار یبر کشا رز یمبتن

. پس عهن ه بهره جنبهه    گردد می یشدن رشد اقتصاد یمنف ین  همچن یینها یدسبب کاهش شدن تول

 .در نرر گرفته شود یزآن ن یجنبه باطن یدبا یظاهر

 یاقتصهاد  ای زمینهه بها   ههای  پهو هش آن در اقتصهاد   یامدهای  پ یتارتباط با بحث رشد جمع در

از  یکهی ؛ اند پرداختهآن  های مؤلفه   یتمقصرگونه به جمع یکرداز ر  تقریباًصورت گرفته است که 

در  یهت جمع تهثییرات   دربهاره بحهث   یهت  متدا ل در حوزه اقتصاد جمع ینرر یکردهایمباحث   ر 
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 105   ...یو رشد اقتصاد یتموازنه رشد جمع یبررس

 

مثبهت؟ در پاسه     یادارد  یایرات منف ینرام اقتصاد یبرا یترشد جمع ینکهبوده   ا یاقتصاد هتوسع

  نانهه یبدب» یهدگاه مطهر  شهده اسهت؛ د    یهت اقتصهاد جمع   حهوزه در  یفکهر  دگاهیدپرسش  سه  ینبه ا

را مهانع   یهت که رشهد جمع  اند پرداخته( بدان 1968) شیارل(   پ  1798که رابرت مالتوس ) «یتجمع

 ینانهخوشهب » یهدگاه . در مقابه  د کننهد  میمسئ ه مطر   یک  آن را به عنوان  دانند می یاقتصاد سعهتو

آن  یاصه   پهردازان  نرریهه ( از 1981) مونیسا(   1967کوزنتس )( 1965بازرا  )که  است «یتجمع

رشهد   ک  ب که آن را منبع رفاه  یر ت   محهر دانند میرا مسئ ه ن یترشد جمع تنها نه ها آن. باشند یم

 ی  افهراد  باشهند  یم یکرشد نئوکنس های مدلکه طرفداران  سوم یدگاه. دکنند میق مداد  یاقتصاد

با ر هستند که رشد  ین  بر ا اند کردهاتخاذ « طرفانه یب» یموضع  اند پرداختهبدان  تیاسم   یک  یرنر

(. امها  1391 ی صهادق دارد ) یدر رشهد اقتصهاد   یانهدک  تهثییر عوام   یر  جدا از سا ییبه تنها یتجمع

 کنهد  مهی  تثییهد  یهز خهود آن را ن  ههای  یافتهه   با توجهه بهه    کند میمقاله ارائه  ینچهارم را که ا یدگاهد

دارد  یبر رشد اقتصاد یمثبت   منف تثییراتدر چند مرح ه  یتکه رشد جمع است «یبیترک» کردیر 

بهه رشهد    یهابی  دسهت  یبهرا  جمعیهت رشهد   موقهع  بهه در کنترل  گذاران سیاست   ها د لتکه بر نقش 

متفا ت پرداخته  یکردیبا ر  یتحاضر به مسئ ه جمع ی تحق درنهایت. کند می تثکید یدارپا یاقتصاد

د باعهث  توانه  میکه هم  انگارد می یا لبهد   یرب که آن را همچون شمش  داند میاست   آن را مسئ ه ن

مسهئ ه   یهن ر شن شدن ا یگردد. برا ادید باعث کاهش رشد اقتصتوان میگردد   هم  یرشد اقتصاد

چههار گهر ه    ینپرداخته شده است. از ا 2016 تا 1985رآمد از سال چهار گر ه د های داده یبه بررس

 ی  آن را مورد کنکها  ع مه   پردازد یممتوسط ر  به باال  یحاضر به گر ه درآمد ی تحق ی درآمد

کهه    گهر ه قهرار دارد   یهن در ا یهز ن یرانا راست که کشو ینگر ه ا ینانتخا  ا ی دل .داد خواهدقرار 

 .است یرانا یبر رشد اقتصاد یتایر رشد جمع یبررس ی تحق یناز اهداف ا یکی

 یقمسئله و ضرور  تحق بیان. 2

خهود     امکانات ازهاین بینی پیشبه  یرناگز جانبه همه  توسعهبه رفاه    یدنرس یبرا یکشور هر امر زه

 یهها  یزیه ر برنامهه  ی  اجهرا  ی  پهس طراحه   درازمهدت    مدت میان  مدت کوتاه یزمان یها بازدهدر 

آن  یهایی سهاختار   پو  یهت راسهتا جمع  یهن اسهت. در ا  ازهها ینآن  تثمیندر جهت  ی  اجتماع یاقتصاد

که بها   تیجمع یشناس ییایپو ر   ینا از . شود میمحسو   ی  اجتماع یاقتصاد یها یزیر برنامهمحور 

از   دارد سهر کار  یهت   رشهد جمع  یهع در سهاختار  توز  ییهرات تغ یامهدهای   پ هها  کننهده  نییتع یبررس
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 4 و 3 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله  106

 

  دههد  میگذشته را نشان  یرر ند   مس تنها نه ایرز ؛برخوردار است یادیز یاستی  س یقاتیتحق یتاهم

  شهناخت   درک   دیگشها  یم گذاران سیاست یرا فرا ر  یتیتحوالت جمع  ندهیآاز  ییب که د رنما

   گهذاران  سیاسهت وانهد بهه   ت یت مه ی ضع ین. اکند میفراهم  یندهآ یها چالش   ها فرصتاز  یمناسب

 هها  چهالش   مقاب ه با  ها فرصتاز  یبهره دار یرا برا ی  بستر مناسب یطکمک کند تا مح یزانبرنامه ر

 .(1391 ی )صادق کند یجادا

 یهر فق یگههر د یاز اقتصادها یر تمند   بعضه  یمتفا ت است؛ بعض یاربس ییاقتصادها یدارا جهان

 جهود    یههن ندارنهد. بها ا یرشهد یگهرد ی  برخه یعکشهورها سهر یناز ا یبرخ ی. رشد اقتصادندهست

  هت . عهسهتند اسهت کهه اقتصهادها بههه دنبههال آن    یاز جم ه اهداف مهم یرشد باال   توسعه اقتصاد

کهاهش فقهر      ی سهطح زندگ ی)هماننهد بهبهود   ارتقها یهایی جهود منهافع   مزا یه بهه دل مسئ ه ینا

 یهدار بهاال   پا  یبههه نههرد رشهد اقتصهاد     یابی. امها دسهت  یابد می  ( است که در ر ند رشد تحقیکاریب

 یها    ؟کنهد  مهی  تعیهین را  ینهرد رشهد اقتصهاد  یسهؤال اسهت کهه چهه عهوام  یهنپاسه  بهه ا یازمنهدن

از  ؟گیهرد  مهی قهرار   تهثییر مخت ه  تحهت    های سیاستعوامه     یه چگونه از طر ینرد رشد اقتصاد

بهه   تهوان  مهی  کنهد  یمه  یینسال تع یککشور را در طول  یک یناخال  داخ  یدکه تول یجم ه عوام 

کهه بهه    یاز مهوارد  یکهی اشهاره نمهود.    ینیکارآفر   ای یهسرما یکاالها ی انسان یهسرما یعی منابع طب

. کننهد  یهها  ارد بهازار مه    کهه انسهان   ی  ارزشه است یانسان یهنقش سرما مرتبط است ی تحق ینبحث ا

 یارکار بس یر ین کنند  یم گذاری یه  آموز  مردم خود سرما ینتمت  تحصکه در سن ییها م ت

 یسهنمت  ههای  راقبهت م   هها  شهام  آمهوز    پهر ر   مههارت     یانسهان  یهدارند. سهرما  یتر ارزشمند

  خوانهدن   وتریکهام   همچهون  یهها  . نمونهکنند یکه  ارد اقتصاد کشور م شود یم یکارگران   ارزش

دنبههال کهههردن   ییتوانهها  یگری بههاز    رز   یقیاسهههتعداد موسهه  یاضههی  ر یههها  مهههارت   نوشههتن 

 تهثییر آن کشهور   نیانسها  یهبهر سهرما   گهر ه  یبها اعضها   ی  همکهار  یرهبهر  ییهها  توانها   دستورالعم 

سال که قادر به خوانهدن   نوشهتن باشهند     15 یباال یتدرصد جمع یا نرد سواد هر کشور. گذارد یم

 یهن اسهتفاده از ا  یبهرا  یاسهی   س یریتیمهد  یهها  نهه یزمشهرط کهه    یهن م ز م به ا ایرگذارندهمه   همه 

کهه در   ییهها  م هت  گهذارد؟  یمه  تهثییر  یچطور بر رشهد اقتصهاد   یانسان یهفراهم باشد. سرما ها مهارت

 یتهر  ارزشهمند  یارکهار بسه   یهر ی ن کنند  یم گذاری یه  آموز  مردم خود سرما ینتسنمت  تحص

 یکیتکنولهو   ههای  یشرفتبا پ یدهد . افراد آموز کند می یدا تولر یشتریدارند که کاالها   خدمات ب
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 107   ...یو رشد اقتصاد یتموازنه رشد جمع یبررس

 

. شهود  مهی  یشهتر ب یکاالهها  یهد   تول یعهی موجب استفاده بهتر از منهابع طب  یندر ارتباط هستند   ا یشترب

اسهت کهه در    یهت که همواره مورد بحث قرار گرفته است مسئ ه رشد جمع یاز عوام  یکی درنهایت

 تنهدر   اقتصهاددانان کهه   یه  دل ینا به شناسان مورد بحث قرار گرفته است. یت  جمع اقتصاددانان ینب

 یهن  جود دارد. جهوا  بهه ا   یزآن ن برعکس   دانند می یرشد اقتصاد را باعث کاهش یترشد جمع

 یهاز با درآمد متوسط ر  به باال دارد  ن یکشورها یبر رشد اقتصاد تثییریچه  یتمسئ ه که رشد جمع

 کرده است. یرا الزام ی تحق ینبه انجام ا

 پیشینه تحقیق. 3

باط با موضهوع تحقیه  پرداختهه اسهت     در ارت گرفته انجام( به مطالعات 1در این بخش جد ل شماره )

 .باشند یمکه شام  تحقیقات داخ ی   خارجی 

 پیشینه تحقیق مرتبط با موضوع تحقیق .1جدول 

نویسنده یا 

 نویسندگان
 نتیجه موضوع ر   تحقی  سال

 پان ی 1999 دارات   الیوس 
بین رشد جمعیت   رشد  ب ندمدتارتباط 

 اقتصادی

رشد جمعیت  یافتگی توسعهدر مرح ه 

 .شود میباعث رشد اقتصادی 

 رشد جمعیت   بار ری بر رشد اقتصادی پان ی 1994 د ریک   برندر
رشد جمعیت باعث کاهش 

 .شود میرشد اقتصادی 

 ارتباط مثبت   قوی  جود دارد جمعیت   رشد سرانه اقتصادرشد  پان ی 2008 بینل سواس

 همبستگی بین جمعیت ک    رشد اقتصادی پیمایشی 1995 الن ک ی
 جود  یدار یمعنرابطه منفی   

 دارد.

محرابیان   صدقی 

 سیگارچی
 ایر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی پان ی 1398

ایرات مثبت   منفی برای  تثیید

 مخت   یها گر ه

 ایرات متقاب  جمعیت   توسعه اقتصادی پان ی 1373 امانی   همدانی
منفی جمعیت بر توسعه  تثییر

 اقتصادی

 پان ی 1391 صادقی
تغییرات ساختار سنی   پیامدهای اقتصادی 

   سیاسی آن

رشد جمعیت پنجره جمعیتی را به 

  به خودی خود  آ رد یم جود 

د به رشد اقتصادی منجر توان مین

 یها یگذار استیسشود نیازمند 

 .استمناسب 

 کشور جهان 78 یاقتصادبررسی رشد  پان ی 2010  ی یامسون

رشد اقتصادی در کشورهای که 

رشد جمعیت فعال باال بوده بیشتر 

از کشورهای بوده است که رشد 

از رشد جمعیت  تر پایینجمعیت 

 .استدر سن فعالیت 
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 ها فرضیهاهداف و . 4

 :است به اهداف ذی  یابی دستتحقی  حاضر به دنبال 

 ؛است 2016تا  1985   2007تا  1985بر بار ری در سال   لد   زادرشد جمعیت   رشد  تثییر. 1

 ؛. تعیین تفا ت بین د  مقطع زمانی2

 .رشد جمعیت بر رشد اقتصادی در طول زمان تثییر. تعیین الگوی 3

 زیر بررسی شود: فرضیهصحت سه همچنین این تحقی  در تن  است تا 

 ؛ جود دارد ای رابطهبین رشد جمعیت با رشد اقتصادی  رسد می به نرر. 1

 ؛ جود دارد ای رابطهبین نرد زاد    لد با رشد اقتصادی  رسد می نرر به .2

 د.بین رشد جمعیت   رشد اقتصادی توازنی  جود دار رسد می به نرر. 3

 روش تحقیق. 5

بها درآمهد متوسهط ر  بهه      کشورهایر   پو هش در تحقی  حاضر از نوع پو هشی  جامعه آماری 

کهه از بانهک جههانی اطنعهات بهه دسهت        اسهت  ای یانویهه  ههای  دادهمورد اسهتفاده    یها داده  باال  

حجهم   .این کشورها نیز توسط خود بانک جهانی اطنعات صورت گرفته است بندی تقسیم .اند آمده

که در گر ه  استکشور در سطح جهان  156از  کشور 32  نمونه   د ره مورد بررسی در این تحقی 

  رتبهه   15090که کشور ایران با درجه تولید ناخهال  سهرانه    قرار دارند 1درآمدی متوسط ر  به باال

در تحقیقههات مخت هه    همچنههین توسههط  ههها داده  پایههایی ایههن  یههیر ار دارد. جههان در آن قههرا  69

قهرار گرفتهه اسهت. ر       تثییهد هسهتند مهورد    هها  دادهکه مسئول گردآ ری این  ربط ذی یها سازمان

 هها  آنرشد جمعیت   رشد اقتصادی   تح ی  سطحی  یها دادهتح ی  در این تحقی  مقایسه   تجزیه 

 .اند شدهاستخراج  Eviews زاراف نرماست که به کمک 

                                                             
  فیجی  گهابن  گرنهاد    کنینید م  کوبا  کایکاستارایران  آلبانی  الجزایر  آر انتین  بوتسوانا  برزی   ب غارستان  شی ی  ک مبیا   1

جنوبی  سهنت لوسهیا  سهورینام     جاماییکا  لبنان  لیبی  مالزی  موریتانی  مکزیک  نامبیا  پاالئو  پاناما  پر   ر مانی  آفریقای 

 .سنت  ینسنت   گرنادین  ترکیه  ار گوئه   نز ئن
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 ها یافته. 6

همهواره مهورد توجهه پو هشهگران بهوده اسهت؛        ساختار سنی جمعیت   ارتباط آن با رشهد اقتصهادی  

یعنی   گذشته بر پویایی جمعیت های سالاقتصاد جمعیت در  در رشتهگرفته  مطالعات صورتچراکه 

رشد جمعیت   پیامدهای اقتصادی آن در بازار کار   نیز توسعه اقتصادی متمرکز بود. با این حال در 

ای از کشورهای آسهیای جنهو  شهرقی      پاره یآسا گذشته بعد از تحوالت اقتصادی معجزه های سال

ن کشهورها  شناسان بر ساختار سنی جمعیت نیز تمرکهز یافهت. تجربهه ایه     توجه اقتصاددانان   جمعیت

ههای مخت ه     ساختار سنی جمعیت نیز در تحوالت اقتصادی مهم است  زیهرا گهر ه   کرد کهآشکار 

 تهرین  مههم که یکی از  سنی رفتارهای اقتصادی متفا تی را دارند. با این حال نرریه رشد نئوکنسیک

د کهه نهرد   دهنه  فرض را بر این قرار می  است بر آن مؤیرنرریات در بررسی رشد اقتصادی   عوام  

. منرهور از د ره گهذار   کنهد  میپوشی  رشد جمعیت یابت بوده   از موضوع مهم گذار جمعیتی چشم

ای از تحوالت جمعیتی است که ساختار سنی جمعیهت بهه دلیه  تغییهر در نهرد رشهد        جمعیتی  د ره

ادی مهیندی بهرای رشهد اقتصه     80. به اهمیت د ره گذار جمعیتی از ا اخر دهه کند میجمعیت تغییر 

طور  سیعی از سوی پو هشگران اقتصاد توسعه  جمعیتی یا هدیه جمعیتی به پنجرهپی برده شد    ا ه 

دهد  مرکز آمار ایران نشان می 1395نتایج سرشماری  .شناسان مورد استفاده قرار گرفت   نیز جمعیت

ر آن کمتهر از   ارد د ره پنجره جمعیتی شده است که د 1385که ساختار سنی جمعیت ایران از سال 

سال قرار دارند. به بیان دیگر بهیش از   65  بیشتر از  15سوم جمعیت کشور در بازه سنی کمتر از  یک

درصد( در سن کار قرار دارنهد   در صهورت فهراهم شهدن شهرایط کهار        71د سوم جمعیت کشور )

در سهال   63.7بهه   1385درصهد در سهال    69.7سال از  64تا  15توانند شاغ  بشوند. سهم جمعیت  می

 .اقتصاد ایران دارد در کاهش خواهد یافت. این حکایت از گذرا بودن این پدیده 1420

ر ند تقاضای کار نز لی خواهد شد   بدیهی است بهرای   1398تا سال  دهد مینشان  ها بینی پیش

بهدیهی اسهت در صهورت     .رشد اقتصادی مناسب  کشور نیازمند نیر ی کار جهوان   کارآمهد اسهت   

بسهیاری از   اکنون هم .نیر ی کار مواجه خواهد شد تثمینر ند فع ی  کشور در آینده با مشک   ادامه

بهرای جبهران آن از    مجبورنهد   انهد  شهده کشورهای ار پایی که بها نهرد رشهد منفهی جمعیهت مواجهه       

 .مهاجران سایر کشورها استفاده کنند که تبعات اجتماعی خاص خود را در پی دارد
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. در زمینهه منهابع طبیعهی     استهای فرا انی در تولید کاالها  ه دارای مزیتایران کشوری است ک

  شهود. در زمینهه نیهر ی انسهانی     نفت   گاز   معادن کانی   غیرکانی از کشورهای غنی محسو  می

توانهد     میشودطب  آمار موجود از جمعیت جوانی برخوردار است که اگر با مدیریت صحیح همراه 

های کشور در زمینه تولید   صادرات ت قی گردد. همچنین بهه دلیه  موقعیهت     یتبه عنوان یکی از مز

جنهو   یکهی      ارتباط با دریا از شمال   شدن در مسیر شرق به غر  جغرافیایی خاص ایران    اقع

 .(1383)فرهادی   خصوص برای صادرات پدید آ رده است های استراتویک را به از بهترین موقعیت

در  وهیه   بهه   بعهد از جنهج جههانی د م    ههای  سالبحث اقتصادی در  ترین مهمشاید بتوان گفت 

ههای بسهیاری در بها      رشد اقتصادی بوده اسهت. از ایهن ر  نرریهه    مسئ ه  کشورهای در حال توسعه

ههای رشهد     پس از جنج جهانی د م مطر  شد. هدف اساسهی نرریهه   های سالرشد در طول  مسئ ه

ههای رشهد      های رشد در یک کشور   بررسهی دالیه  تفها ت نهرد     نرد کننده نییتعتوضیح عوام  

بسهزایی بهر رشهد اقتصهادی برخهی       تهثییر . یکهی از عهوام ی کهه    اسهت درآمدهای سرانه بین کشورها 

 .استاقتصادی  به طور ک ی  در مسیر رشدکه  است رشد جمعیتکشورهای در حال توسعه داشته  

 1371‐80 ههای  سالط نرد رشد اقتصاد در طول اقتصاد کنن ایران  متوس های شاخ  بر اساس

 رفهاه  سهطح  افهزایش  منرهور  بهه  مط هو   شهرایط  ر نهدی  چنهین  تهدا م . است بوده درصد 9/3 معادل

د درآم با توسعه حال در کشورهای ردی  در همچنان را ایران اقتصاد   آ رد نمی فراهم را اقتصادی

 نانهیب  اقعسرانه پایین نگه خواهد داشت. دسترسی به رشدهای باالی اقتصادی متضمن داشتن تح ی ی 

عوامه  زیهادی  جهود     .از اقتصاد کشور   شناخت بهتر اصول   قواعد مؤیر بر رشد اقتصهادی اسهت  

در    کشهورهای  افتهه ی توسهعه  کشهورهای رشهد اقتصهادی را در    میرمستقیغدارد که به طور مستقیم   

رشهد   تهثییر یکی از این عوام  که جنبهه جمعیهت شهناختی دارد      که کنند میحال توسعه کم   زیاد 

 .استجمعیت 

 برآورد تجربی مدل. 7

 ههای  فرمهول برای بررسی ارتباط بین رشد جمعیت   نرد زاد    لد با رشد اقتصادی از  در این بخش

 ههای  تحقیه  . دهنهد  مهی را بهه لحهات تجربهی مهورد بررسهی قهرار        هها  دادهکهه    شهود  مهی زیر اسهتفاده  

نیهز   ها آن( هستند که 2003) دایاچالگوی کوک    رب یمبتن ها فرمولگرفته در چارچو  این  صورت

 .اند نموده( اقتباس 2001بار ر )این شیوه تحقی  را از 
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(1)   LOG (RGDP)  =  F (LOG (POP), LOG (KI), LOG (WOK), LOG (WPOP) 

(2)           LOG (RGDP)  =  h (Br) 

 فوق: های فرمولدر 

RGDP :؛تولید ناخال  داخ ی 

POP؛: جمعیت 

Br؛: نرد زاد    لد 

KI :؛گذاری سرمایه 

WPOP؛: جمعیت در سن کار 

WOK :؛نیر ی کار  ری بهره 

LOGلگاریتم :. 

( رابطه بین رشهد جمعیهت  رشهد جمعیهت در     1شماره )در فرمول  شود میکه مشاهده  طور همان

  رشد تولیهد ناخهال  سهرانه بهه عنهوان       گذاری سرمایهنیر ی انسانی  رشد   ری بهرهسن کار  رشد 

 فرمهول . انهد  گرفتهه که در این تحقی  مورد بررسی قهرار   هستندکننده رشد اقتصادی  عم یاتی ینمادها

مسهتقیم مهورد    طهور   بهه تولید ناخال  داخ ی سرانه را ( نیز رابطه بین نرد زاد    لد   رشد 2شماره )

 بررسی قرار خواهد داد.

 روش برآورد مدل. 8

  کهه از  یوگهی   انهد  گرفتهه مورد استفاده برای یک گر ه در طول زمان مورد اسهتفاده قهرار    های داده

( را برای این گر ه با درآمد متوسط ر  بهه  2   1شماره ) های رمولف درنهایت. استپان ی  های ر  

ایر یابهت   ایهر تصهادفی     های مدلدر تعیین مدل ارجح   درست از میان  چون ؛  میبر یمباال به کار 

مدل ارجهح   تیدرنها .میکن یماستفاده  Eviews افزار نرمتع   داریم از آزمون هاسمن   با استفاده از 

 بدین شر  است: هاسمنفرمول آزمون  که مورد استفاده قرار گرفته استمدل ایر یابت است که 

 

𝐻0: 𝐸(𝑢𝑖𝑡/𝑋𝑖𝑡) = 0 

𝐻1: 𝐸(𝑢𝑖𝑡/𝑋𝑖𝑡) ≠ 0 
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 ورهای با درآمد متوسط رو به باالرشد جمعیت بر رشد اقتصادی کش تأثیر. 8-1

رشد جمعیت بر رشد اقتصادی در گر ه  درآمد متوسط ر  به باال  طهی   تثییردر این بخش از مطالعه 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتهایج حاصه  از    2016تا  1985  همچنین  2007تا  1985 های سال

 شده است. ارائه( در جدا ل ذی  1شماره )برآ رد فرمول 

تا  1985 های سالرشد جمعیت بر رشد اقتصادی برای گروه با درآمدی متوسط رو به باال طی  تأثیر .2جدول 

2007 

 LOG(POP) LOG(Ki(-1)) LOG(WOK) LOG(WPOP) AR(1) D.W R2 کشورها یبند گر ه

گر ه درآمد متوسط 

 ر  به باال
       

 T       مقدار آماره 

 1389محرابیان   صدقی سیگارچی  خذ: ثم

که در کشورهای با درآمد متوسط ر  به باال بهه ازای یهک    دهد می( نشان 2شماره )نتایج جد ل 

 هها  مؤلفه؛ در ارتباط با سایر دیآ یمدرصد رشد اقتصادی پدید  26/0درصد افزایش در رشد جمعیت 

درصهد رشهد اقتصهادی  بهه      0.006 گهذاری  سهرمایه گفت که به ازای یک  احد افزایش در  توان می

بها افهزایش    درنهایهت درصد رشهد اقتصهادی      94/0نیر ی کار    ری بهرهازای یک درصد افزایش 

. الزم بهه ذکهر   کنهد  مهی درصد افهزایش پیهدا    34/0جمعیت در سن کار  رشد اقتصادی  یدرصد کی

درصهد معنهاداری    10   5در سهطو  اطمینهان    تقریبهاً برآ ردی بهه لحهات آمهاری     یرهایمتغاست که 

 ههای  مهدل  دهنهدگی  رت بهاالی توضهیح  قهد  دهنهده  نشهان درصهد   99/0 یدار یمعنه هستند؛ که سهطح  

 برای سایر جدا ل نیز به همین شر  است.   برآ ردی است

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            10 / 15

https://ejip.ir/article-1-1025-en.html


 113   ...یو رشد اقتصاد یتموازنه رشد جمع یبررس

 

تا  1985 های سالرشد جمعیت بر رشد اقتصادی برای گروه با درآمدی متوسط رو به باال طی  تأثیر .3جدول 

2016 

 یبند گر ه

 کشورها
LOG(POP) LOG(Ki(-1)) LOG(WOK) LOG(WPOP) AR(1) D.W R2 

گر ه درآمد 

متوسط ر  

 به باال

       

مقدار آماره 
T 

       

 خذ: نتایج تحقی ثم

که در کشورهای با درآمد متوسط ر  به باال بهه ازای یهک    دهد می( نشان 3شماره )نتایج جد ل 

 هها  مؤلفه؛ در ارتباط با سایر دیآ یمدرصد رشد اقتصادی پدید  17/0درصد افزایش در رشد جمعیت 

درصهد رشهد اقتصهادی  بهه      0.008 گهذاری  سهرمایه گفت که به ازای یک  احد افزایش در  توان می

بها افهزایش    درنهایهت درصد رشهد اقتصهادی      97/0نیر ی کار    ری بهرهازای یک درصد افزایش 

. نکته قابه  توجهه   کند میدرصد افزایش پیدا  40/0جمعیت در سن کار  رشد اقتصادی  یدرصد کی

 تهثییر سهال   9از گذشهت  بعهد   اسهت  2016تها   1985  د ره  2007تا  1985مشاهده تفا ت بین د ره 

 17/0بهه   26/0کهاهش رشهد اقتصهادی از     باعثرشد جمعیت معکوس شده   افزایش رشد جمعیت 

که  استافزایش جمعیت این گر ه با درآمد متوسط ر  به باال  دهنده نشاندرصد شده است. این امر 

باال کشهیدن رشهد    این حجم جمعیت از توان اقتصادی بیشتر شده است   اقتصاد این کشورها توانایی

نیهز توضهیح داده   « یا مرح هه »که در دیهدگاه   طور همان اقتصادی خود را ندارد. نکته اص ی این بحث

؛ شود میرشد جمعیت باعث افزایش رشد اقتصادی  یافتگی توسعهشده است  این است که در ابتدای 

منفهی   تهثییر ایهن   یهافتگی  توسهعه  لی بعد از طی کردن مرح ه گذار   رسهیدن بهه سهطح متوسهطی از     

رشهد    جمعیتی اعمال نگهردد  یها استیساگر که  یطور  به  هرچند تا رسیدن به رشد منفی )شود می

درنتیجهه افهزایش در رشهد جمعهت      کهه  دیکشه اقتصادی منفی شود( مدت زمان زیادی طول خواههد  

 .شود میباعث کاهش در رشد اقتصادی این کشورها 
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 ورهای با درآمد متوسط رو به باالنرخ زاد و ولد بر رشد اقتصادی کش تأثیر. 8-2

با درآمد متوسط ر   کشورهای رشد جمعیت بر رشد اقتصادی در گر ه تثییردر این بخش از مطالعه 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج  2016تا  1985  همچنین  2007تا  1985 های سالبه باال  طی 

 شده است. ارائه( در جدا ل ذی  2شماره ) های مولفرحاص  از برآ رد 

 1985 های سالنرخ زاد و ولد بر رشد اقتصادی برای گروه با درآمدی متوسط رو به باال طی  تأثیر .4جدول 

 2007تا 

 Br D.W R2 کشورها یبند گر ه

    گر ه درآمد متوسط ر  به باال

 T   مقدار آماره 

 1389محرابیان   صدقی سیگارچی  خذ: ثم

که در کشورهای با درآمد متوسط ر  به باال بهه ازای یهک    دهد می( نشان 4شماره )نتایج جد ل 

 یدار یمعنه بها سهطح    کهه  دیه آ یمه درصد رشد اقتصادی پدید  2/0زاد    لد   درصد افزایش در نرد

 شده است.  اقع تثییدمورد این رابطه معنادار بوده    T  6.17  همچنین مقدار آماره  98/0

 1985 های سالوسط رو به باال طی نرخ زاد و ولد بر رشد اقتصادی برای گروه با درآمدی مت تأثیر .5جدول 

 2016 تا

 Br D.W R2 کشورها یبند گر ه

    گر ه درآمد متوسط ر  به باال

 T   مقدار آماره 

 خذ: نتایج تحقی ثم

که در کشورهای با درآمد متوسط ر  به باال به ازای یک  دهد می( نشان 5شماره )نتایج جد ل 

 یدار یمعنبا سطح  ؛ کهدیآ یمدرصد رشد اقتصادی پدید  1/0زاد    لد   درصد افزایش در نرد
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شده است. نکته   اقع تثییدرابطه معنادار بوده   مورد  نیا T  16.07  همچنین مقدار آماره  99/0

 .استسال  9نرد زاد    لد در رشد اقتصادی  بعد از گذشت  تثییردرصدی  1/0قاب  توجه کاهش 

 گیری . بحث و نتیجه9

در کشورهای در حهال توسهعه    وهی  بهبعد از جنج جهانی د م  های سالبحث اقتصادی در  ترین مهم

 ههای  سهال رشهد در طهول    مسئ هی در با  های بسیار رشد اقتصادی بوده است. از این ر  نرریه مسئ ه

 های مؤلفهدر این رابطه تحقی  حاضر به نقش عوام  جمعیتی    پس از جنج جهانی د م مطر  شد.

 سهؤال جمعیتی در ایرگذاری بر رشد اقتصادی پرداخته است. این تحقی  نرریهه نئوکنسهیک را زیهر    

در افزایش   کاهش رشد اقتصادی  یا ندهکن نییتعجمعیتی نقش  متغیرهایبرده است   نشان داده که 

خوشبینانه   بدبینانه در مورد رشد جمعیت   رشد اقتصادی را رد کرده   نشان  دگاهید  د   اند داشته

تئوریک پاس  گفت. نتایج تحقیه    صورت  بهبه این مسئ ه  توان میداده که با ترکیب این د  دیدگاه 

جمعیت بر رشد اقتصهادی   های مؤلفهکه رشد جمعیت   نرد زاد    لد به عنوان  دهد میحاضر نشان 

جمعیتهی طهی    ههای  مؤلفهه بهه کهاهش نقهش     تهوان  می. از نتایج ارزشمند این تحقی  اند بوده رگذاریتثی

از این تحقی  به شک  کوههان خواههد بهود     شده استخراجاشاره کرد. الگوی  2016تا  2007 های سال

بسیار قوی در افزایش رشد اقتصهادی دارد؛ امها بعهد از گهذار از      تثییرتدا رشد جمعیت که یعنی در اب

  حتی در بعضی جوامع باعث کهاهش رشهد    شود میرشد اقتصادی کم  تثییراز  یافتگی توسعهمرح ه 

. در کشهورهای بها درآمهد بهاال بهه دلیه  ایجهاد تهوازن بهین رشهد جمعیهت   رشهد             شود میاقتصادی 

زننده ایهن تهوازن اسهت   سهبب کهاهش رشهد        برهم  رشد جمعیت در زایش اندکاقتصادی  یک اف

. دارا بهودن رشهد اقتصهادی مثبهت   بهاال در ایهن کشهورها بهه د  دلیه  صهورت           گهردد  مهی اقتصادی 

  اندک جمعیت در توازن  مستمر. رشد 2 ؛. توان اقتصادی که توانایی رشد کردن را دارد1: ردیگ یم

(  د ریهک  1373) یهمدانتایج تحقی  حاضر مغایر با نتایج تحقیقات امانی   . ناستبا توان اقتصادی 

(   داکوستا   کار ل بوده است؛   همچنین همسهو بها تحقیقهات    1995(  ک ی   اتال )1994برندر )  

 یصهادق (  1389) یگارچیسه (  محرابیهان   صهدقی   2008سهواس ) (  بهینل  1999دارات   الیوس  )

 یفکهر  دیهدگاه تحقی  حاضر ضمن رد کردن سه  درنهایت .( بوده است2010) امسونی ی  (  1391)

جمعیتهی در رشهد    متغیرههای فکری جدیدی دست یابهد   نقهش    دگاهیددر باال توانست به  ذکرشده
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 را ارائه کنهد « دیدگاه ترکیبی»عنوان تحت  یدگاهید درنهایت  اقتصادی را در طول زمان نشان دهد

 .دهدبر رشد اقتصادی پاس   تیجمعرشد  تثییراتبحث  در چارچو  این دیدگاه به  

جمعیتهی را در کشهورهای بها درآمهد متوسهط ر  بهه بهاال         های مؤلفهتحقی  حاضر توانست نقش 

باید در  مداران استیس؛ کند میسیاستی   اقتصادی را طر   یها شنهادیپاین    مورد بررسی قرار دهد

رشد جمعیت   نرد زاد    موقع بهدی بکوشند   با کنترل ایجاد توازن بین رشد جمعیت با رشد اقتصا

نیز باید تمهام تهن  خهود را بهه کهار       اقتصادداناناما  .به رشد اقتصادی بیشتر کشور کمک کنند  لد

درصهد   70گیرند تا بتوانند از  ضعیت حاضر کشهور یعنهی  ضهعیت پنجهره جمعیتهی ) ضهعیتی کهه        

حهداکثر اسهتفاده را بکننهد   رشهد اقتصهادی کشهور را         جمعیت کشور در سنین فعالیت قرار دارند(

 افزایش دهند.
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