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 چکيده
هاي سرمايه انساني، داللت بر اين دارند که با افزايش سن يک فرضيه سيکل زندگاني موديگلياني و نظريه

دهند، اما فرد را مورد مطالعه قرار مي ها رفتار اقتصادي يکاگرچه اين نظريه .کندتغيير مي وي فرد، رفتار
اين  نگري به رفتار افراد در يک اقتصاد،با يک جمعي. دهندافراد يک جامعه باهم يک اقتصاد را تشکيل مي

. ها، استنادات مهمي درباره ي روابط ميان ساختار سني و تعدادي از متغيرهاي کالن اقتصادي دارندتئوري
هاي ساليانه توليد ناخالص با استفاده از داده ختار سني و توسعه اقتصادي کشوراين مطالعه، رابطه ميان سا

با وجود ريشه واحد در . کندبررسي مي ۲۰۱۰تا  ۱۹۹۶ کشور با درآمد باال طي دوره زماني ۳۹داخلي را در 
ها ح دادهتوان روابط ميان متغيرها را در سطهاي زماني، با استفاده از روش هم انباشتگي پانل، ميسري

هاي مطالعه در مورد رابطه بلندمدت توليد ناخالص اعمال دو آزمون هم انباشتگي پدروني، يافته. بررسي کرد
هاي پانل، با اثرات مورد انتظار ضرايب برآورد شده از رگرسيون. کندداخلي و ساختار سني را حمايت مي

کودکان و بازنشستگان داراي اثر منفي و : ندخواني دارفرضيه سيکل زندگاني و نظريه سرمايه انساني هم
  . هاي سني کاري داراي اثر مثبت بر توليد ناخالص داخلي و به تبع آن بر توسعه هستندگروه
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  مقدمه ـ ۱

ه همه اقتصادها کتوسعه بهتر اقتصادي از جمله اهداف مهمي است  رسيدن به رشد باال و
درپي دستيابي آن هستند، اما دستيابي به نرخ باالي رشد اقتصادي نيازمند شناخت عوامل 

 جمعيت که در نتيجه تغيير يتغيير ساختار سن. درست آنها است يوامكانات بالقوه و بکارگير
 داشته يکننده بر رشد اقتصاداند اثرات مهم و تعيينتويآيد ميوجود مرشد جمعيت به نرخ

از . گذارديتأثير م يجمعيت از راه هاي مختلف بر رشد اقتصاد يتغيير ساختار سن. باشد
و  شوديکار را متأثر م يبا تغيير سهم جمعيت در سن کار از کل جمعيت، بازار نيرو طرفيک
 يگذارانداز و سرمايهدر نتيجه پسمصرف و  ،يديگر، بر اساس نظريه چرخه زندگ طرفاز

ت و توسعه يان جمعيلذا رابطه م .)۱۳۸۴شاد  يعرب مازار و کشور(رد يگيتحت تأثير قرار م
نکه يشناسان و اقتصاد دانان بوده است، صرفنظر از اتيجمع ياز سواالت اساس يکيهمواره 

بعد از قرن هفدهم  .توسعه است يدکننده برايک تهديا يکننده و ليک تسهيت يرشد جمع
وجود  يات اقتصاديت و توسعه در ادبين رشد چمعيدگاه مطرح در ارتباط با رابطه بيدو د

از . معروف هستند٢ ينيبو خوش ١ينيبدب يهادگاهيدگاه هم اکنون به دين دو ديداشت که ا
د و يت تحت فشار قرار دارد و اگر چه کشف منابع جديله جمعيها غذا همواره بوسنيمنظر بدب

  .است ين امر موقتيا يرا باال ببرد ول يتواند استاندارد زندگيم يکشاورز يهاينوآور

ستم ثابت کرد که افکار يمه دوم قرن بيط موجود در نيع و شرايسر يهاشرفتياما پ
رغم يافت و عليش يافزا يدر چند دهه گذشته درآمد سرانه جهان. ها نادرست استنيبدب

ون نفر يليهزاران م ٣چيه ارليبرخالف نظر يشتر شد وليارد نفر بيليمت جهان دو ينکه جمعيا
و  يعيق شدن منابع طبيده رقيها بر انيکه بدب يدر همان زمان. نمردند ياز مردم از گرسنگ

ها  نيخوشب يعنيب يدگاه رقيت تمرکز کرده بودند ديل رشد جمعيبه دل يکيزيف يهاهيسرما
 يطورکردند بهيد ميتاک ي، تکنولوژيمانند نوآور يتصادت بر رشد اقيبر اثرات مثبت جمع

در . شتر استيب ينوآور يشتر به معنايت بيجمع: داردياظهار م)  ۱۶۸۲( ٤ يام پتيليکه و

                                                        
1. Pessimistic 
2. Optimistic 
3. Earlich 
4. William Petty 
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، نه يت و رشد اقتصاديدرباره رشد جمع ين کشوريج مطالعات بيستم  نتاين دهه قرن بيآخر

 ب،يترت نيبد ).Jaypee, 2007( ها رانيبدب دگاهيد کردند و نه ديين ها را تايدگاه خوشبيد
 ت معروف شديجمع بودن يات توسعه ظهور کرد که به خنثيدر ادب يده سوميک اي
)Andersson, 1998( .  

ه يبر اساس فرض. است يدگاه جديهر سه د يبرا يرسد فقدان شواهد تجربينظر مبه
و ) ۱۹۶۰( ٣شولتز يه انسانيماه سريو نظر) ۱۹۵۴( ٢و برومبرگ ١يانيگليمود يکل زندگانيس

کنند که يان ميها بين تئوريا. کندير مييک فرد با سن او تغي ي، رفتار اقتصاد)۱۹۶۴( ٤بکر
بر عالوه. انداز کننده استگر فرد، پسيد يدر مراحل رنده وي، فرد وام گياز زندگ يدر مراحل

 يروين يورجه بهرهيدر نت کند  وير مييش سن تغين وسعت دانش و تجربه همراه با افزايا
مجموع افراد . شوندين روابط تنها به افراد محدود نميا). Jaypee, 2007( کندير مييکار تغ

در باره  يمهم يهادگاهيها دين تئوريا. دهنديل ميک اقتصاد را تشکيک جامعه باهم ي
ف، نرخ بهره، اقتصاد کالن چون مصر يرهاياز متغ يت و تعداديجمع ين ساختار سنيروابط ب

دارند رابطه  يقات سعين تحقيکنند و هر کدام از ايجاد ميا GDPانداز کل و نرخ رشد پس
ن مقاله در ين راستا ايدر ا. کنند يرها را بررسين متغيت و ايجمع ير در ساختار سنيين تغيب

 و مدل بکار ينظر يمبانق، ينه تحقيشيبعد از مقدمه و پ. شده است يبندهفت بخش طبقه
 يهايسر يهايژگيوان يسپس با ب. ح شده استيو تشر يق معرفيگرفته شده در تحق

دنبال آن در هب. ده استيها ارائه گردن آزمونيج اينتا از،يمورد ن يهاآزمون يمعرف و يزمان
ف شده مورد برآورد قرار ين، مدل تعريح روش تخميپنجم و ششم ضمن تشر يهابخش

  .کنديها را ارائه منين تخميدست امده از اهج بيهفتم نتاو باالخره بخش . گرفته است

  پيشينه تحقيق ـ ۲

 مدارک: يو رشد اقتصاد يتيگذار جمعدر مطالعه خود تحت عنوان  )۲۰۱۳(زانگ و همکاران 
در هر دو  رييکه با تغ ،سن ساختاردر  راتييتغجه گرفتند که ي، نتنيچ يهاو شواهد از استان

                                                        
1. Modigliani 
2. Brumberg 
3. Schultz  
4. Becker 
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با نرخ رشد  يقابل توجه زانيمنعکس شده، به م تيجمع در سن کار بيو ترک تيجمع اندازه

  .در ارتباط است ياقتصاد

ت بر کاهش و کند شدن ير شدن جمعير پيثأت يضمن بررس) ۲۰۱۱(بلوم و همکاران 
 ،توانمند يهاچالش ت،يشدن جمع ريپبحث  کنند کهيم يريگجهينت يرشد و توسعه اقتصاد

  .ستندين کنممرياما غهستند يسخت و جد

بر رشد  تيتحت عنوان اثر ساختار جمع يادر مقاله) ۲۰۰۹(پرسکاوتز و همکاران 
را در کشور هند  يساختار سن بر رشد اقتصاد ريياز اثرات تغ ديمدل جد کي ياقتصاد

 ينرخ رشد اقتصاد ينيبشيدر پ تيمقاله به موضوع  عدم قطع نيآنها در ا .کردند يبررس
  .کنندياشاره م يتير تحوالت جمعد تياز عدم قطع يناش

 يهابا داده يک مدل رشد اقتصادي ي، پارامترهايادر مقاله) ۲۰۰۷(بلوم و همکاران 
زنند، سپس با وارد کردن ين ميتخم ۱۹۸۰تا  ۱۹۶۰ يدوره زمان يکشور را برا ۹۰ يمقطع

  . زنندين ميتخم  ۲۰۰۰تا  ۱۹۸۰ يدوره زمان يرا برا ي، رشد اقتصاديتيجمع يرهايمتغ

 ياقتصاد يکشور سازمان توسعه و همکار ۲۰در مطالعه خود در مورد ) ۲۰۰۴( سترهلما
دهد يکرده، نشان م يرا بررس GDPو  يان ساختار سنيرابطه م ۱۹۷۰-۱۹۹۹دوره  يو برا

 يسن يهاز و گروهيا مثبت ناچي يدار منفياثر معن يکودکان و بازنشستگان دارا يگروه سن
  .هستند GDPبر  يدار مثبت  قويمعن اثر يدارا يکار

 يو رشد اقتصاد يان ساختار سني، در مقاله خود، به مطالعه رابطه م)۲۰۰۲(دام يينوان
 يسن يهار گروهياو در مطالعه خود تاث. پردازديا ميجنوب و جنوب شرق آس يکشورها يبرا

مختلف به  يشورهاک يرا برا يج متفاوتيکند و نتايم يرا بررس يمتفاوت بر رشد اقتصاد
  .آورديدست م

ح دادن رابطه مشاهده شده يتوض يرا برا يحيتشر يک خط مشي، )۲۰۰۲(گومز و فوت 
 يشناختتيروش آنها استفاده از روش جمع يتازگ. کنندير مورد اشاره ارائه مين دو متغيب

مد ع درآيو توز يمختلف در مورد رشد اقتصاد ين کشورهايمحاسبه انشعابات در ب يبرا
  . است
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تا  ۱۹۶۵دوره  يو برا ييايآس يکشورها ي، در مورد برخ)۱۹۹۹(نگ و همکاران يکان
ر ساختار ييعنوان شاخص تغت را بهيسال از کل جمع ۱۵-۶۴ت ي، تفاوت نرخ رشد جمع۱۹۹۰

سال بر رشد درآمد  ۱۵-۶۴ت يدهند که رشد جمعيت در نظر گرفته و نشان ميجمع يسن
  .سرانه اثر مثبت دارد 

متمرکز شده است،  يت بر رشد اقتصاديجمع يع سني، بر اثرات توز)۱۹۹۸(اندرسون 
به عمل  يهانيج تخمينتا. نروژ، دانمارک، سوئد و فنالند: مورد مطالعه عبارتند از يکشورها

 يت بر رشد اقتصاديجمع يساختار سن يرگذاريثأاز ت ين مقاله به صراحت حاکيآمده در ا
  .ستمورد مطالعه ا يکشورها

دوره  يکشور در حال توسعه و برا ۷۵در مورد ) ۱۹۹۷( ينسن و انصاريستيکرنشاو، کر
در  يسن يهاسرانه  بر گروه يد ناخالص داخلير تولييبا رگرس کردن درصد تغ ۱۹۹۰-۱۹۶۵
 يسرانه اثر منف GDPسال بر رشد  ۱۵ر يت زياند که رشد جمعنشان داده يتيجمع يهامدل

 .سرانه اثر مثبت دارد GDPسال بر رشد  ۱۵ يت بااليو رشد جمع

ک عامل مهم در ي يدارد که ساختار سن يخود ، اظهار م يدر مقاله )۱۹۹۴(مالمبرگ ، 
دهند که در ين مطالعه نشان ميج اينتا. است يموثر بر نرخ رشد اقتصاد يرهايعقبه متغ

 يهمزمان داراطور هت کشور بيکه بخش بزرگ جمع ي، زمان۱۹۸۹تا  ۱۹۵۰ يزمان يدوره 
ت وابسته يکه جمع يو زمان. ع شده استيانداز باال هستند تسرو پس يه انسانيانباشت سرما

تر شده آهسته يافته است روند رشد اقتصاديش يافزا) کار يرويافراد تحت تکفل ن( کشور
 .است 

 ۸۶در مورد  يت بر رشد اقتصاديجمع ير ساختار سنيياثر تغ يدر بررس) ۱۹۹۴( نيو ل يل
ت يسال و نسبت جمع ۱۵ر يت زياز نسبت جمع ۱۹۶۰-۱۹۸۵ يدوره زمان يکشور و برا

ت ياند که اثر نسبت جمعسال استفاده کرده و نشان داده ۱۵-۶۴ت يسال به جمع ۶۵ يباال
 يت بااليو اثر نسبت جمع يسال بر رشد درآمد سرانه، منف ۱۵-۶۴ت يسال به جمع ۱۵ر يز

 .بر رشد درآمد سرانه مثبت استسال  ۱۵-۶۴ت يسال به جمع ۶۵
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ثير ساختار سني جمعيت بر أت) ۱۳۸۸( ييهم، مهرگان و رضا يدر بخش مطالعات داخل

ثيرپذيري أت هدهندنشان آنها هايافته. دهيممي. انددادهرشد اقتصادي را مورد بررسي قرار 
جمعيت  طوري که رشد جمعيت، نسبتبه. باالي رشد اقتصادي از متغيرهاي جمعيتي است

تا  ۱۵تکفل سنين جوان داراي اثر منفي و نسبت جمعيت  سال به کل جمعيت و بار ۱۵زير 
پير سال و باالتر به کل جمعيت و بارتکفل سنين  ۶۵سال به کل جمعيت، نسبت جمعيت  ۶۴

 هايهاي رشد گروهکه نرخ ندهمچنين، دريافتآنها . داراي اثر مثبت بر رشد اقتصادي است
طوري که نرخ رشد جمعيت زير راي اثرات متفاوتي بر رشد اقتصادي است بهمختلف سني دا

کمترين اثر بازدارندگي را بر رشد ) سال ۶۴-۱۵(سال بيشترين و نرخ رشد جمعيت فعال  ۱۵
  .اقتصادي داشتند

 يت بر رشد اقتصاديجمع ياثر ساختار سن يبه بررس) ۱۳۸۴(شاد  يعرب مازار و کشور
-يم ARDL يعيتوز يهابا وقفه يبا روش خودبازگشت ۱۳۳۸-۱۳۸۱دوره  يکشور برا

سال  ۱۵-۶۴ت يک درصد رشد نسبت جمعيدهد که يها نشان مج براورد مدلينتا. پردازند
کار شاغل به  يرويک درصد رشد نسبت نيدرصد و ۲۷/۱ت در بلند مدت باعث يبه کل جمع

  .ه خواهد شدسران GDPدرصدرشد  ۸۹/۱ت باعث يسال به کل جمع ۱۵-۶۴ت يجمع

ت بر اندازه دولت و رشد يجمع ير ساختار سنيثأ، ت)۱۳۸۳(حکمت  يهانيو ک يسور
کنند يم يبررس يتيجمع يرهايله وارد کردن متغيبه وس ۱۳۳۸-۱۳۷۹دوره  يرا ط ياقتصاد

رگذار است بلکه اندازه يثأت ينه تنها بر رشد اقتصاد يتيجمع يرهايدهند که متغيو نشان م
  .کنديم دولت را مشخص

  و مباني نظري آن  مدل تصريحـ ۳

ن ي، فرض بر ايت در مطالعات اقتصاديمسائل مربوط به جمع يسازمدل يدر روش سنت
اگر چه . است nمانند  يينما يثابت و برابر با نرخ برونزا يت مقدارياست که نرخ رشد جمع

مدت باشد  يالنار طويبس يزمان يهاافق يب مناسب برايک تقريد يو شا سادهن فرض يا
 يدر طول زمانبرا ١يرات نرخ بارورييبا وجود تغ تواند ين فرض نميواضح است که ا يول

                                                        
1. fertility rate 



  
  
  

    
  ۳۵  بررسي تأثير ساختار سني جمعيت بر رشد وتوسعه کشورهاي با درآمد باال

    
با زاد و ولد  ييهارات به واسطه وجود دورهيين تغيا. ح باشديکوتاهتر صح يزمان يهاافق
  .افتدياتفاق م ٢نييو با زاد و ولد پا ١باال

رات ييب تغين ترتير کشور وجود دارد و به اه يسن يهادر اندازه گروه ياختالفات فاحش
کار  يروي، نير ساختار سنييرا با تغير قرار دهد زيتواند اقتصاد را تحت تأثيم يدر ساختار سن
  .  کندير ميياست، تغ يکننده در اقتصاد هر کشورنييکه عنصر تع

د يمله تولازج-ياقتصاد يرهايبر متغ يرات ساختار سنيتأث يدر مطالعات مربوط به بررس
ن گونه يرا ايد و متداول است زيمف ٣خالصه شده يهااستفاده از فرم-يناخالص داخل

ق ين تحقيدر ا. کننديم يکيمستقل را  يرهايم متغيرمستقيم و غيمعادالت هر دو اثر مستق
ت بر يجمع ير ساختار سنيتأث ي، جهت بررس٤از معادله خالصه شده مورد استفاده استرهلم

GDP شوديم استفاده :  

titititititiiiti lllllty ,,655,64504,49303,29152,1401,     

TtNi ,...,,,,...,, 321321   

tiy:که در آن    است ، tدر زمان  iکشور  يبرا GDP تميلگار ,

tbbiaal , ن يت بيتم تعداد جمعيلگارaa وbb کشور i  در زمانt ،N ز پانل و يساT  تعداد
  . مشاهدات در بعد زمان است

 ۳۹به منظور بررسي رابطه بين ساختار سني و توليد ناخالص داخلي، يک پانل شامل 
وسوم به کشورهاي درآمد باال با مشاهدات ساالنه براي دوره زماني کشور م ۶۰کشور از 

هاي مورد نياز تحقيق مالک انتخاب کشورها، وجود داده. انتخاب شده است ۲۰۱۰تا  ۱۹۹۶

                                                        
1. baby boom 
2. baby bust 
3. Reduced forms            معادالتي که در يک سمت آنها ،فقط متغير وابسته و در سمت ديگر ، متغيرهاي توضيحي قرار دارند .  

 Osterholm, P., (2004), Estimating Relationship Between Age Structure: براي اطالع بيشتررجوع شود به. ٤
and GDP in the OECD Using Panel Cointegration Methods, 

UPPSALAUniversitet, Working Paper, no.13 
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در اين تحقيق مورد استفاده  T=15و  N=39بنابراين پانلي با ابعاد . براي آنها بوده است

  . قرار گرفته است

ساالنه  GDPهاي داده. اندعه در پيوست تحقيق گزارش شدهکشورهاي مورد مطال
، به قيمت ها و World Development Indicators 2011کشورهاي مورد مطالعه از 

PPP  دالر آمريکا تهيه گرديد  و اطالعات  ١ميالدي  و بر حسب بيليون  ۲۰۰۵ثابت سال
 :UN"World Population Prospectsمللمربوط به جمعيت از طريق سايت سازمان 

The 2011 Revision" دست آمده و جمعيت هر گروه سني بر حسب هزار نفر در تحقيق به
 .استفاده شده است

توان از تحليل معادله فوق انتظار داشت و نيز شرايطي که در اين قسمت اثراتي که مي
ه اتحاد درآمد ملي با توجه ب .گرددتواند معتبر باشد، بررسي ميتحت آنها رابطه ارائه شده مي

Y=C+I+G+NX ،GDP ها تواند به چهار بخش تجزيه شود که هر کدام از اين بخشمي
  :ثير قرار گيردأوسيله ساختار سني تحت تتواند بهمي

ثير أرا تحت ت GDPتواند است که مي Cبخش اول از اتحاد درآمد ملي، مخارج مصرفي 
زيادي داللت بر صحت نظريه سيکل زندگاني تحقيقات متعدد انجام شده تا حد . قرار دهد

دارد بنابراين انتظار داريم که کشورهايي که جمعيت بسيار جوان يا سالخورده بسيار بااليي 
 & Taylor).داشته باشند -دليل وام گرفتنبه -انداز پايين و يا حتي منفيدارند، نرخ پس

Williamson,1994 , Herbertson& Zoega,1999)  
ين کودکان و بازنشستگان ، قسمت عمده اي از کاالها و خدمات عمومي را عالوه بر ا

بنابر اين . مصرف مي کنند در حاليکه بطور عموم در اقتصاد يک کشور نقش فعالي ندارند 
 & Mcmillan).مي توان گفت که کودکان و بازنشستگان منشأ فشارهاي تورمي هستند 

Baesel, 1990, Lenehan, 1996, Lindh, 2004)  
همچنين تحقيقات تعدادي از اقتصاددانان حاکي است، عدم تمايل بازنشستگان در به 

 & Mcmillan)هاي بهره واقعي باالتر شان، دليل محتمل نرختعويق انداختن مصرف

                                                        
  . ون، استيليون ميليون و در انگلستان برابر ميليون برابر هزار ميليکا هر بيدر آمر .١



  
  
  

    
  ۳۷  بررسي تأثير ساختار سني جمعيت بر رشد وتوسعه کشورهاي با درآمد باال

    
Baesel, 1990, Lenehan, 1996, Lindh,2004) گذاري تر سرمايههاي پايينو نرخ

(Lindh&Malmberg, 2003) هايي است که جمعيت کودکان و بازنشستگان در کشور
  .بااليي دارند

را تحت تأثير  GDPاست که مي تواند  Gبخش سوم از اتحاد درآمد ملي، مخارج دولتي 
مي تواند مخارج دولتي باالتر را ) هر دو(هرچند که تعداد بيشتر افراد جوان يا پير . قرار دهد

منجر  GDPبه افزايش در  Gاين افزايش در توان گفت که به دنبال داشته باشد، اما نمي
گذاري ممکن است توسط کاهش در سرمايه  GDPبر Gشود زيرا اثرات ناشي از افزايش مي

I ١عنوان مثال با خروج از يک ازدحام جمعيتيبه. خنثي شود، G  کاهش يافته وGDP 
و اثر در تقابل با يابد و اين دافزايش مي I  ،GDPيابد، از طرف ديگر با افزايش کاهش مي

  .معلوم نيست GDPيکديگر عمل کرده و برآيند اين دو اثر بر 

  هاي هم انباشتگي هاي زماني و آزمونهاي سريويژگيـ ۴

هاي مطرح شده و روش تخمين به کار برده شده در يک فرض اساسي هر کدام از آزمون
ها داراي تمام شوکبخش تجربـي ، استقالل مقطعي اجزا اخالل است به اين معني که 

  . طبيعت ويژه خود هستند

با توجه به اينکه فرض استقالل مقطعي در اغلب کاربردهاي اقتصادي فرضي 
روش  -هاي تجاري در بين کشورهابه عنوان مثال همبستگي سيکل -غيرمحتاطانه است 

ثيرات ويژه زمان، بوسيله تفريق أبسيار معمول پيشنهاد شده براي اصالح آن، حذف ت
از مرتبه  tyاست همانگونه که در تساوي زير براي بردار  tميانگين مقطعي در زمان 

1N شودمالحظه مي:  

  

  

  

                                                        
1. Crowding out 





N

i
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  آزمون ريشه واحد  ۱- ۴

هاي زماني، براي  تمام متغيرهاي مدل آزمون ريشه هاي سريبه منظور شناسايي ويژگي
شود و د شناخته ميعنوان متغيري داراي رونبه GDPلگاريتم سطح  .شوداجرا مي LLواحد 

لذا آزمون ريشه واحد براي متغير فوق اجرا شده است و هدف آن است که فرضيه صفر مبني 
با توجه . بر وجود ريشه واحد را در مقابل فرضيه آلترناتيو پايايي روند متغير مذکور آزمون شود

غيرهاي به فقدان مباني تئوريک راجع به متغيرهاي جمعيتي، ضرورت دارد که پايايي مت
  .جمعيتي هم بدون روند و هم با روند براي متعيرهاي ياد شده اجرا شود

ً  به صورت  ١براي تعيين تعداد وقفه مناسب از معيار شوارز نمايش داده  SICکه اختصارا
  :اندارائه شده ۱نتايج  آزمون ريشه واحد در جدول شماره . گردد شود استفاده ميمي

هاي ها، براي سريبراي متغيرهاي مدل در حد سطح داده LLواحد  نتايج آزمون ريشه) ۱( جدول
  زدايي شدهميانگين

  متغير
  تفاضل مرتبه اول  سطح

عرض از 
  مبدأ

عرض از مبدأ و 
 روند

  عرض از مبدأ هيچکدام
عرض از مبدأ 

 و روند
 هيچکدام

y~  
  -۸۴۵۸۷/۶  -۹۸۷۶/۱۳  -۳۷۹۲/۱۰  -۹۱۱۷۵/۵  -۲۴۳۹۳/۹   ۱۷۱۵۶/۰ آماره آزمون

  ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰  ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰  ۵۶۸۱/۰  زش احتمالار

140l~  
  -۶۸۴۲۸/۹ -۸۷۴۰۹/۸ -۳۹۱۳/۱۴  ۸۱۷۴۷/۳ -۸۰۷۵/۲۰ -۱۰۲۵۰/۱۰ آماره  آزمون
  ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰  ۰/  ۹۹۹۹ ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰ ارزش احتمال

2915l~
  -۶۵۳۳/۱۵ -۴۰۹۰/۱۷ -۶۳۸۸/۱۶  -۷۰۹۶۷/۰ -۱۴۳۲/۱۹ -۹۷۰۴/۲۱ آماره آزمون

  ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰   ۰/  ۲۳۹۰ ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰ احتمال ارزش

4930l~
  -۶۷۱۱۶/۹ -۷۱۹۷۵/۹ -۵۰۴۲/۲۹  -۷۸۱۹۵/۱ -۶۵۷۱/۳۴ -۱۵۹۰/۱۰ آماره آزمون

  ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰  ۰۳۴۷/۰ ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰ ارزش احتمال

6450l~  
  - ۰۷۷۴/۹ -۸۸۳۳۶/۸ -۰۳۴۸/۲۰  -۲۳۷۱۵/۶ -۴۷۷۴/۲۸ -۲۹۴۹/۱۰ آماره آزمون

  ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰  ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰ مالارزش احت

65l~  
  - ۲۳۰/۱۲ -۰۲۵۶/۱۱ -۴۷۷۱/۳۴  -۱۲۴۹۲/۳ -۰۲۵۵/۴۲ -۹۹۳۱/۱۳ آماره آزمون

  ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰  ۰۰۰۹/۰ ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰ ارزش احتمال
  محاسبات تحقيق      : منبع

                                                        
1. Schwarz 



  
  
  

    
  ۳۹  بررسي تأثير ساختار سني جمعيت بر رشد وتوسعه کشورهاي با درآمد باال

    
تمام متغيرها با يک بار  دهدهاي آزمون و ارزش احتمال آنها نشان ميهمانگونه که آماره

نتيجه آزمون . تفاضل، براي تصريحات متفاوت در سطح اطمينان يک درصد پايا هستند
ايم، پسران و شين، و فيشر نيز، عموماً  با نتايج آزمون  هايي از قبيلريشه واحد براي آزمون

LL همخواني دارند .   

زدايي نهايي که ميانگيداده-هاادهبا توجه به اينکه در اين تحقيق، مدل براي دو نوع از د
شود بايد تخمين زده مي -اندزدايي شدههايي که هم روند زدايي و هم ميانگيناند و دادهشده

اما از آنجايي که در هنگام . هاي عنوان شده اعمال کنيمها را براي هر دو نوع از دادهآزمون
د شد در تصريح آزمون  ضريب جمله ها حذف خواهنها، روندها از سريروندزدايي از داده

روند صفر خواهد بود، بنابر اين اين موضوع را در هنگام آزمون مد نظر قرار داده و نتايج 
  .ارئه شده است ۲حاصل در جدول 

-هاي ميانگينبراي متغيرهاي مدل،تفاضل مرتبه اول سري LLنتايج آزمون ريشه واحد  )۲(جدول 
  زدايي شده و روندزدايي شده

  
  غيرمت

  تفاضل مرتبه اول  سطح 
  هيچکدام  عرض از مبدأ هيچکدام عرض از مبدأ

y~  ۹۶۱۷۸/۴  -۹۳۵۹۰/۹  ۰۴۸۴۴/۰  -۹۱۷۳۵/۳ آماره ي آزمون-  
  ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰  ۵۱۹۳/۰ ۰۰۰۰/۰  ارزش احتمال

140l~  
  -۴۰۰۳/۱۰ -۱۴۳۸/۱۸  -۸۵۲۰۹/۰ -۵۲۱۸/۲۰ آماره ي آزمون
  ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰  ۱۹۷۱/۰ ۰۰۰۰/۰ ارزش احتمال

2915l~  
  -۹۱۹۱۴/۴ -۷۸۴۷/۱۵  -۶۲۰۱۳/۱ - ۳۰۲۹/۶ آماره ي آزمون
  ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰  ۰۵۲۶/۰ ۰۰۰۰/۰ ارزش احتمال

4930l~  
  -۶۹۱۱۷/۴ -۲۲۲۴/۳۱  -۳۶۵۰/۲۲ -۱۱۲۲۲/۷ آماره ي آزمون
  ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰  ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰ ارزش احتمال

6450l~  
  ۱۵۴۲۵/۱  -۵۶۶۷/۴۷  -۴۲۰۱۲/۱  -۲۴۱۸۹/۲ آماره ي آزمون
  ۸۷۵۸/۰ ۰۰۰۰/۰  ۰۷۷۸/۰ ۰۱۲۵/۰ ارزش احتمال

65l~  
  -۶۹۲۴۹/۷ -۲۷۵۸/۴۷  ۵۹۷۶۶/۳ -۶۲۷۳/۱۱ آماره ي آزمون
  ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰  ۹۹۹۸/۰ ۰۰۰۰/۰ ارزش احتمال

  محاسبات تحقيق : منبع
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ا را براي برخي از ه، وجود ريشه واحد در سطح دادهLLآزمون ريشه واحد  كه از آنجايي

ي هم انباشتگي هاقوع رگرسيون کاذب، بايد از آزمونهد براي پرهيز از ومتغيرها نشان مي
  . استفاده کنيم تا وجود رابطه بلندمدت ميان متغيرهاي مدل تأييد شود

  هاي هم انباشتگي آزمون ۲ـ۴
اند که توسط پدروني ارائه شده Group ADFو  Panel ADFهاي هم انباشتگي از آزمون

يک . گرددميان متغيرهاي مدل استفاده مي براي تصميم گيري در مورد رابطه ي بلند مدت
زدايي شده، هاي ميانگينکنيم که حين اجراي آزمون براي دادهبار ديگر يادآوري مي

زدايي مقطعي تصريحات متفاوت آزمون بايد مد نظر باشند زيرا از نحوه تأثيري که ميانگين
هاي روندزدايي شده بايد براي داده. تواند بر تصريحات آزمون بگذارد اطالعي نداريممي

  .دهدنتايج حاصل از اين آزمون را نشان مي ۳جدول شماره . ضريب جمله روند برابر صفر باشد

  زدايي شدههاي ميانگيننتايج آزمون هم انباشتگي براي داده )۳(جدول 

  نوع آزمون 
  هاي روندزدايي و داده  زدايي شدههاي ميانگينداده

  زدايي شدهميانگين

عرض از مبدأ   از مبدأعرض 
  هيچکدام  عرض از مبدأ  هيچکدام  و روند 

Panel  
ADF 

  -۴۶۵۱۰/۱۳  -۳۹۲۵۰/۲۰  -۱۲۵۶۷/۱۰  -۲۹۶۸۸/۲۵  -۹۳۲۴۴/۱۹  آماره آزمون
  ۰۰۰۰/۰  ۰۰۰۰/۰  ۰۰۰۰/۰  ۰۰۰۰/۰  ۰۰۰۰/۰  ارزش احتمال

Group  
ADF 

  -۹۸۳۰۲/۲۱  -۱۴۷۱۳/۲۷  ۰۵۳۸۲/۲۳  -۸۶۰۰۷/۳۳  -۶۸۰۲۷/۳۲  آماره آزمون
 ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰ ۰۰۰۰/۰  زش احتمالار

  محاسبات تحقيق : منبع

آماره هر دو آزمون، فرضيه صفر مبني بر عدم هم  شود،همانگونه که مالحظه مي
انباشتگي براي متغيرهاي مدل را رد کرده و رابطه بلندمدت ميان متغيرهاي مدل را تأييد 

  . کنندمي

  



  
  
  

    
  ۴۱  بررسي تأثير ساختار سني جمعيت بر رشد وتوسعه کشورهاي با درآمد باال

    
  انتخاب روش تخمين ـ ۵
  زمون نسبت راستنمايي آ ۱ـ۵

کننده گيرد، فرضيه صفر بيانصورت مي F,2در اين آزمون که به وسيله آماره هاي
در صورت رد . باشدهمگن بودن کشورها يعني استفاده از روش حداقل مربعات معمولي مي

  .کنيمهاي پانل براي برآورد مدل استفاده ميفرضيه صفر، از روش داده

  سبت راستنمايينتيجه آزمون ن )۴(جدول 
  هانوع داده

  آماره آزمون
زدايي هاي ميانگينداده

  شده 
  هاي روندزدايي و داده

  زدايي شده ميانگين

  2آماره 
  ۸۲۹۶/۱۴۱۲  ۶۰۸۳/۱۴۹۹  آماره 

  ۳۸  ۳۸ درجه آزادي 
  ۰۰۰۰/۰  ۰۰۰۰/۰ ارزش احتمال 

  Fآماره 
  ۷۶۱۸/۳۳۱  ۷۰۸۵/۴۱۶  آماره 

  )۳۸و۳۴۶(  )۳۸و۳۴۶( درجه آزادي 
  ۰۰۰۰/۰  ۰۰۰۰/۰ ارزش احتمال 

  محاسبات تحقيق : منبع
آمده است، براي هردو  ۴با توجه به نتيجه آزمون نسبت راستنمايي که در جدول شماره 

هاي ها، فرضيه صفر مبني بر همگن بودن کشورها رد و استفاده از روش دادهسري از داده
  .شودپانل پذيرفته مي

  دل اثار ثابت يا تصادفيآزمون هاسمن، انتخاب م ۲ـ۵

  .شودآزمون هاسمن براي انتخاب مدل اثرات ثابت يا تصادفي حين تخمين مدل استفاده مي
  نتايج آزمون هاسمن )۵(جدول 

  آزمون  2آماره  
Chi-Sq Statistic 

درجه آزادي آماره 
Chi-Sqd.f. 

  ارزش احتمال 
Prob. 

  ۰۰۰۰/۰  ۵  ۹۰۸۵/۱۹۰  زدايي شده  داده هاي ميانگين
  ۰۰۰۰/۰  ۵  ۱۰۲۹/۱۹۳زدايي شده  هاي روندزدايي شده و ميانگينداده

  محاسبات تحقيق : منبع
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 زداييهاي ميانگيندهند هم  براي دادهنشان مي ۵هاي آزمون در جدول همانگونه که آماره
زدايي شده، مدل اثر ثابت  پذيرفته ده و ميانگينـهاي روندزدايي ششده و هم براي داده

  .ودشمي

  برآورد مدل تحقيق ـ ۶

ها از هاي نسبت راستنمايي براي هر دو سري از دادهبا توجه به نتايج به دست آمده از آزمون
 هايکنيم همچنين با توجه به نتايج آزمون هاسمن براي دادههاي پانل استفاده ميروش داده

يي شده، از مدل اثرات زداهاي روندزدايي شده و ميانگينزدايي شده و براي دادهميانگين
  . دهدنتايج حاصل از تخمين اين مدل را نشان مي ۶جدول شماره . شودثابت استفاده مي

  نتايج تخمين مدل تحقيق )۶(جدول 

  زدايي شده هاي روندزدايي شده و ميانگينداده  زدايي شده  هاي ميانگينداده
  .t  Probآماره   ضريب  متغير  .t  Probآماره   ضريب متغير
C 111  E  81  E  ۰۰۰۰/۱  C 125  E  94  E  ۰۰۰۰/۱  

1̂  ۶۶۸۸/۰ -  ۶۷۷۲/۱۳-  ۰۰۰۰/۰  1̂  ۸۹۱۸/۰ -  ۸۵۱۲/۲۱-  ۰۰۰۰/۰  

2̂  ۱۶۰۹/۰  ۱۹۱۸/۳  ۰۰۱۵/۰  2̂  ۱۳۹۵/۰ -  ۴۲۲۹/۴ -  ۰۰۰۰/۰  

3̂  ۵۵۳۳/۰  ۱۶۷۱/۱۰  ۰۰۰۰/۰  3̂  ۶۰۳۴/۰  ۵۵۰۶/۱۰  ۰۰۰۰/۰  

4̂  ۲۳۳۰/۰  ۴۹۴۷/۴  ۰۰۰۰/۰  4̂  ۶۳۷۲/۰  ۴۷۴۸/۲۳  ۰۰۰۰/۰  

5̂  ۲۱۱۶/۰ -  ۷۳۶۱/۳ -  ۰۰۰۲/۰  5̂  ۲۲۳۰/۰ -  ۵۵۴۴/۴ -  ۰۰۰۰/۰  
R2=0.99R2=0.99 Prob(F)= 0.0000  R2=0.99R2=0.99 Prob(F)= 0.0000  

 محاسبات تحقيق : منبع

براي هر دو رگرسيون است  2Rتوان به آن اشاره کرد مقدار باالياولين موردي که مي
اي نشان داده است که بر) ۱۹۹۹(١چه اينکه کائو . که حکايت از روايي رگرسيون دارد

و ارزش احتمال  tهاي آماره. عموماً  بسيار پايين است 2Rهاي کاذب پانل مقدار رگرسيون
iiداري ضرايب آنها،  معني  براي هر دو تخمين تأييد % ۱داري را در سطح معني

                                                        
1. Kao 



  
  
  

    
  ۴۳  بررسي تأثير ساختار سني جمعيت بر رشد وتوسعه کشورهاي با درآمد باال

    
 هايبا نظريه ضرايب عموماً. جمالت عرض از مبدأ در هر دو رگرسيون غيرمعني دارند. کندمي

  . مايه انساني همخواني دارندسيکل زندگاني و سر

 ضرايب به دست آمده از تخمين به) زدايي شدههاي ميانگينداده(براي رگرسيون اول 
هاي سني کاري داراي اثر مثبت بر گروه. طور کامل در راستاي نظريه سيکل زندگاني هستند

توليد  هاي سني کودکان و بازنشستگان داراي اثر منفي برتوليد ناخالص داخلي و گروه
نقطه جالب توجه آن است که اثر بازدارندگي گروه سني بازنشستگان . ناخالص داخلي هستند

اين مطلب را . بر توليد ناخالص داخلي بسيار کمتر از اثر بازدارندگي گروه سني کودکان است
 ۶۵توان توجيه کرد که در کشورهاي با درآمد باال، جمعيت گروه سني به اين صورت مي

ً  در سالاال بهسال به ب  هايطور کامل از چرخه توليد خارج نشده و بسياري از آنها خصوصا
مورد ديگر اين است که در . دهنداوليه اين گروه سني همچنان به فعاليت اقتصادي ادامه مي

ساله است، موردي که  ۳۰-۴۹هاي سني بيشترين اثر مثبت ازآن گروه سني ميان گروه
  . هاي سيکل زندگاني و سرمايه انساني از آن حکايت دارديههاي تئوريک نظربينيپيش

چه در رگرسيون اول مشاهده ـدکي با آنـه دست آمده از رگرسيون دوم، انـضرايب ب
هاي سني کودکان و بازنشستگان داراي اثر منفي در اين جا نيز گروه. گردد تفاوت دارندمي

هاي سني کاري رگرسيون در ضرايب گروه بر توليد ناخالص داخلي هستند، اما تفاوت اين دو
نتيجه رگرسيون  اوالً: دو تفاوت عمده در اين قسمت قابل مشاهده است. مالحظه است قابل

گروه سني کاري به حساب  وکه ما آن را جز -ساله  ۱۵-۲۹حکايت از اثر منفي گروه سني 
. ه سيکل زندگاني استبر توليد ناخالص داخلي دارد، امري که در تضاد با نظري - آوريممي

مورد دوم اين است که بر خالف رگرسيون اول بيشترين اثر مثبت بر توليد ناخالص داخلي 
است که البته اين امر همخواني بيشتري با نظريه سرمايه انساني  ۵۰-۶۴ازآن گروه سني 

  .   دارد

فرد در کنيم که مطابق نظريه سيکل زندگاني زماني که يک يک بار ديگر يادآوري مي 
گروه سني کودکان يا بازنشستگان قرار دارد، وام گيرنده است و بنابراين در توليد نقشي 

  . ندارد
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 هايبيني فرضيه سيکل زندگاني را در مورد گروههاي مدل، پيشنتايج حاصل از رگرسيون

کنند، مطابق اين فرضيه، در اين گروه سني يک فرد بيشتر از آنچه سني کاري تأييد مي
دهنده است و قسمتي از درآمد خود را عبارتي فرد وامکند در توليد نقش دارد و بهف ميمصر
. شودگذاري و به تبع آن افزايش توليد مينوبه خود باعث افزايش سرمايهکند که بهانداز ميپس

هاي سني کاري بايد مطلب قابل تأمل ديگري که در مورد ضرايب به دست آمده براي گروه
رار گيرد آن است که مطابق نظريه سرمايه انساني، تجربه و دانش يک فرد با مد نظر ق

وري نيروي کار و در نتيجه شود که اين امر باعث افزايش بهرهافزايش سن او بيشتر مي
شود که در آن طور کامل در رگرسيون دوم تأييد مياين نظريه به. افزايش توليد مي شود

و اولين گروه سني کاري يعني گروه سني  GDPثبت را بر بيشترين اثر م ۵۰-۶۴گروه سني 
در رگرسيون اول نيز نظريه سرمايه انساني براي تمام . دارند GDPکمترين اثر را بر  ۲۹-۱۵

  .    شودتأييد مي ۵۰ – ۶۴گروه سني به جز گروه سني  

  گيري   نتيجه ـ ۷

اگر . اقتصاددانان واضح است مفاهيم فرضيه سيکل زندگاني و نظريه سرمايه انساني بر همه
تأثير آنها در متغيرهاي . اندها تأثيرات شگرفي در مطالعات اقتصاد خرد داشتهچه اين نظريه

همچنين مطالعات جمعيتي نيز کمتر به . کالن اقتصادي کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است
صاد کالن بر موضوع در طول دو دهه گذشته مطالعات اقت. اندمقوله اقتصاد جمعيت پرداخته

جايگاه جمعيت در مطالعات اقتصادي و روابط ميان متغيرهاي کالن اقتصادي با ساختار سني 
اين مطالعه نيز به بررسي رابطه ميان ساختار سني و توليد ناخالص داخلي . تمرکز داشته است

  . پرداخته است

، رابطه ۲۰۱۰تا  ۱۹۹۶وره کشور با درآمد باال طي د ۳۹هاي پانل براي با استفاده از داده
ميان توليد ناخالص داخلي و متغيرهاي جمعيتي در قالب پنج گروه سني مورد بررسي قرار 

  . گرفت

هاي ريشه واحد و هم انباشتگي و نيز روش از آنجايي که فرض اساسي در آزمون
به تخمين مورد استفاده در تحقيق استقالل مقطعي جمالت اخالل است و اين امر با توجه 



  
  
  

    
  ۴۵  بررسي تأثير ساختار سني جمعيت بر رشد وتوسعه کشورهاي با درآمد باال

    
هاي تجاري، در سيکل پذيري متغيرهاي کالن اقتصادي کشورها از يکديگر مثالًوجود اثر

با لحاظ تأثيرات . ها استفاده کرديمزدايي دادهها از ميانگينامري بعيد است براي اصالح داده
ها گذارد بر روندزدايي از دادهها ميها بر جمالت روند سريزدايي از دادهمتفاوتي که ميانگين

هاي ريشه واحد و هم انباشتگي و نيز مدل تحقيق  براي هر دو سري از آزمون. تأکيد کرديم
 -زدايي شده هاي روندزدايي شده و ميانگينهاي ميانگين زدايي شده و دادهداده -ها داده

  . اعمال شد

ه هاي فرضيبينيها، پيشضرايب به دست آمده از تخمين مدل براي هر دو سري از داده
سيکل زندگاني و نظريه سرمايه انساني را براي کشورهاي مورد مطالعه مورد تأييد قرار داد؛ 

هاي سني کودکان و بازنشستگان داراي اثر معنادار منفي بر توليد ناخالص داخلي و گروه
هاي هم انباشتگي نيز آزمون. هاي سني کاري داراي اثر معنادار مثبت بر آن هستندگروه

  . مدت ميان متغيرهاي جمعيتي و توليد ناخالص داخلي را تأييد کردندرابطه بلند

يد ناخالص داخلي، ـتغيرهاي جمعيتي و تولـطه بلندمدت ميان مـبا توجه به وجود راب
هاي جمعيتي بايد در افق بلندمدت آن مورد بررسي قرار گيرند و تکيه بر اثرات ريزيبرنامه

  .ي در افق بلندمدت داشته باشدتواند نتايج نا مطلوبکوتاه مدت مي

نتايج حاصل از تخمين مدل تحقيق حاکي است که افزايش جمعيت گروه سني کاري 
تواند نتايج مثبتي بر توليد ناخالص داخلي و به تبع آن توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي مي

  .داشته باشد البته به شرط آنکه شرايط براي اشتغال اين گروه سني فراهم شود

توان هاي سني، مينين با توجه به ضرايب به دست آمده براي هر يک از گروههمچ
مشکل عمده در مورد جمعيت را، آمايش جمعيت و نه افزايش جمعيت قلمداد کرد، که بايد 

  .     گذاران قرار گيردمد نظر سياست

هاي نتايج به دست آمده در تحقيق فقط براي کشورهاي با درآمد باال که ويژگي
تواند عيتي و اقتصادي خاص خود را دارند، قابل اعتنا است و تأثيراتي که ساختار سني ميجم

  . بگذارد، براي ساير کشورها بايد بررسي شود بر توليد ناخالص داخلي
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شدت ساختار سني جمعيت را تحت تأثير قرار داده و زايي بههاي پرزايي و کموجود دوره

هاي گيرد، بنابراين بهتر استاز ايجاد شوکحت تأثير قرار ميبه تبع آن توليد ناخالص داخلي ت
بيني نباشد، ناگهاني بر نرخ زاد و ولد که نتيجه آن بر متغيرهاي اقتصادي قابل پيش

  . جلوگيري کرد

با توجه به اهميت جايگاه جمعيت و متغيرهاي جمعيتي در مطالعات اقتصادي اخير، 
معيتي و متغيرهاي کالن اقتصادي به صورت شود روابط ميان متغيرهاي جتوصيه مي

  . هاي دولتي براي داخل کشور انجام گيردهاي مالي و علمي ارگانسيستماتيک و با حمايت

  ي مورد مطالعهاليست کشوره -پيوست 
Korea, Rep. 
Kuwait 
Luxembourg 
Macao- China 
Malta 
Netherlands 
New Zealand 
Norway 
Portugal 
Saudi Arabia 
Singapore 
Slovenia 
Spain 
Sweden 
Switzerland 
Trinidad and Tobago 
United Arab Emirates 
United Kingdom 
United States  

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39  

Australia 
Austria 
Bahrain 
Belgium 
Brunei Darussalam 
Canada 
Cyprus 
Czech Republic 
Denmark 
Estonia 
Finland 
France 
Germany 
Greece 
Hong Kong- China 
Iceland 
Ireland 
Israel  
Italy 
Japan  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

  

  



  
  
  

    
  ۴۷  بررسي تأثير ساختار سني جمعيت بر رشد وتوسعه کشورهاي با درآمد باال

    
   منابع

موسسه تحقيقات : ، تهراناقتصادسنجي پانل ديتا) ۱۳۸۷(زاده، حميد رضا و نادر مهرگان اشرفـ 
  .رانتعاون دانشگاه ته

  .، چاپ ششم، تهران، انتشارات سمتمباني جمعيت شناسي) ۱۳۸۴(اماني، مهدي ـ 

عباس شاکري، : ، مترجمهاي اقتصاد کالنمتن کامل تئوري و سياست، )۱۳۸۶(برانسون، ويليام،  ـ 
  . چاپ دهم، تهران، نشر ني

: ، همدانخانوادهاجتماعي و تنظيم  -شناسي اقتصادي درآمدي بر جمعيت )۱۳۸۳(حسيني، حاتم ـ 
  .دانشگاه بوعلي سينا

کنکاشي بر نظريه جمعيت با نگرش نهادي ) ۱۳۸۵(زاده داللي اصفهاني، رحيم و رضا اسمعيلـ 
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