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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،041-071،)3(01 ،پیاپی  ،33تابستان 0337
کبیری ،محمدجعفر؛ و صدرایی ،محمدحسین ( .)7931بررسی تأثیر عناصر اصلی تشکیلدهنده شاخص توسعه جوانان بر رشد
اقتصادی در کشورهای منتخب؛ درسهایی برای ایران .فصلنامه مطالعاا میانرشاههای در علام انساان .741-711 ،)9(71 ،
شاپا8112-4447 :

آزاد است) .

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

(

بررسی تأثیر عناصر اصلی تشکیلدهندۀ شاخص توسعۀ جوانان بر
رشد اقتصادی در کشورهای منتخب؛ درسهایی برای ایران
1

محمدجعفر کبیری  ،محمدحسین صدرائی

2

دریافت 2931/21/12 :پذیرش2931/21/21 :

چکیده

بیش از نیمی از جمعیت جهان ،متشکل از جوانان و نوجوانان زیر  81سال است .قریب بهه  7/8میلیهارد نفهر
از این جمعیت84 ،ه 71سال سن دارند و پیشبینیها حاکی از آن است که این رقم تا  81سهال آینهده سهیر
صعودی دارد .جوانان هر کشور میتوانند در فرایند توسعۀ کشورها نقهش قابهل تهوجهی داشهته باشهند .آنهها
نیازهای متنوعی چون آموزش ،اشتغال ،برخورداری از امکانها بهداشهتی و سه مت و امکهان فعالیتههای
مدنی و اجتماعی دارند .از جمله ت شهای صور گرفته در خصهو تعیهین درجهۀ توسهعهیافتگی فضهای
جوانان ،محاسبۀ شاخص توسعۀ جوانان در کشورهای مختلف است .ایهن شهاخص در پهن محهور کلیهدی
آموزش و پرورش ،س مت و تندرستی ،اشتغال ،مشارکت سیاسی و مشارکت مدنی بهرای  717کشهور جههان
در نظر گرفته شده است .در این مطالعه ،فرضیۀ اصلی تأثیر مثبت شهاخص توسهعۀ جوانهان و عناصهر اصهلی
تشکیلدهندۀ این شاخص بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب است .برای بررسی این مسئله از یه الگهوی
اقتصادسنجی بر اساس الگوی رشد درونزا ،در این کشورها استفاده شد .نتای نشان میدهد بهبهود شهاخص
توسعۀ جوانان بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معناداری دارد .همچنین بهبود عناصر اصهلی تشهکیلدهنهدۀ ایهن
شاخص در محورهای آموزش ،مشارکتهای مدنی و اشتغال جوانهان اثهرا مثبهت و معنهاداری بهر تولیهد
داخلی کشورهای منتخب دارند.
کلیدواژهها :جوانان ،شاخص توسعۀ جوانان ،رشد اقتصادی
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.



 .2دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد ،دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری اقتصاد ،تهران ،ایران.



مقدمه

جمعیت ی کشور در قالب سرمایۀ انسانی بهعنوان یکهی از منهابا اصهلی رشهد اقتصهادی و
توسعه ،در ادبیا اقتصاد از اهمیت باالیی برخوردار است .برخی از مطالعا نشاندهندۀ اثر
مثبت و برخی دیگر به اثر منفی رشد جمعیت بر اقتصاد و رفاه اقتصادی اشاره میکنند .بنابراین
اقتصاددانان از جنبههای گوناگون جمعیت و منابا انسانی کشورها را بررسی کرده و نسهبت بهه
مواردی که جمعیت و منابا انسانی و آثار آنها را بر اقتصهاد دسهتخوش تغییهر قهرار میدهنهد،
نظریا مختلفی ارائه کردهاند.
ازجمله موارد مهم در مطالعا دو دهۀ اخیر ،که مورد توجه سیاستگذاران و تصمیمگیران
اقتصادی قرار گرفته ،بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر اقتصاد و متغیرهایی چهون مصهر ،
درآمد ملی ،رشد اقتصادی ،حجم سرمایهگذاری و سهم هر یه از ببقها سهنی جامعهه در
اندازۀ تغییرا متغیرهای مذکور است .از منظر اقتصاددانان ،اثر وزنی فعالیتها و نیازهای هر
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ی از گروههای سنی بر متغیرهای اقتصادی مهم است و تحلیل این اثرا  ،به سیاستگذاران
در ارائۀ راهبرد در راستای تصمیمگیری بهتر کم میکند.
تحلیل وضعیت جوانان بهعنوان بخشی مهم از جامعه ی ضرور عینی بهمنظور استفادۀ
بهینه از ظرفیت مولد آنان در مسیر توسعه است .در سطح جهانی ،نیاز زیهادی بهه تمرکهز روی
توسعۀ جوانان بهعنوان آیندهسازان کشور احساس میشود .در حال حاضر و بر اساس آمارههای
دپارتمههان اقتصههاد و امههور اجتمههاعی سههازمان ملههل 21 ،درصههد از جوانههان  71-84سههال در
کشورهای در حال توسعه و بیش از دو میلیارد نفر در  14کشور مشترکالمنافا زندگی میکنند.
از این تعداد 41 ،درصد آنها زیر  91سال سن دارند .توسعۀ جوانان از این نظر بهرای جوانهان
بسیار مهم است تا تواناییهای خود را بهمنظور کسب منفعت و اشتغال ،فرصتهای آموزشی،
بهداشت و س مت و همچنین تواناییهای مدنی و سیاسی تحقق بخشند.
در بول دهۀ گذشته ،جمهوری اس می ایران پدیدهای جمعیتهی بها عنهوان «تهور جهوانی
جمعیت» را تجربه کرده است .امروزه حدود  11درصد از جمعیت کشور ایران ،زیر  91سهال
هستند .جمعیت جوان ایران فرصتی برای سرعتبخشهیدن بهه توسهعۀ اجتمهاعی و اقتصهادی
کشور را فراهم میکند .اگرچه ایهن نسهل عظهیم میتوانهد محهدودیتهایی را در فراهمسهازی
امکانا آموزشی ،بازار کار و خدما اجتماعی ،به وجود آورد اما توجه ویژه به نقش سهازندۀ

این بخش گسترده از جمعیت کشور در اقتصاد ملی ،ت شهها بههمنظهور بهرهگیهری از قهدر
جوانان در ایفای نقش توسعهای در ایران را ضروریتر نشان میدهد .مسئلهای که در کشورهای
توسعهیافته ضمن بهرهگیری از آن ،مسیر تأثیرگذاری جوانان بر اقتصاد ملی را بها بههرهگیهری از
شاخصهای مختلف ،اندازه گیری کرده و بهترین سیاستها را برای بهکارگیری قهدر نیهروی
کار جوان در اقتصاد ،استخدا میکنند.
از اقداما صور گرفته در سطح بینالمللی برای توسعۀ جوانان ،مهیتهوان بهه تعریهف و
استخراج شاخص توسعۀ جوانان اشاره کرد .این شاخص ،شاخصی مرکب از  71نماگر در پن
محور کلیدی آموزش ،س مت و رفاه ،اشتغال ،مشارکت مدنی و مشارکت سیاسهی در سهطح
نیروی جوان است .توسعۀ جوانان ،آنها را قادر میسازد تا با کسب آموزش ،س متی و اشتغال
مناسب و معقول ،تواناییهای مدنی و سیاسی خود را تقویت کنند.
در این مطالعه به دنبال بررسی این فرضیه هستیم کهه آیها عناصهر اصهلی شهاخص توسهعۀ
جوانان بر رشد اقتصادی کشورها مؤثر است .اگر این تأثیر اثبا شود که در کشورهایی کهه از
منظر فضای توسعهای در پن محور اصلی شاخص توسعۀ جوانان نمرۀ بهاالتری دارنهد ،رشهد
اقتصادی باالتر است ،پس میتوانیم به سیاستگذار در دورههایی کهه بها کمبهود منهابا مهالی
روبهروست ،تخصیص بهینۀ منابا مالی را در بخشی پیشنهاد کنیم که بر رشد اقتصادی بیشهتر
تأثیر میگذارد .همچنین میتوانیم به سیاستگذار درخصو

بخشهایی که اثرا منفهی یها

کم بر رشد اقتصادی دارد و در واقا مانعی برای رشد اقتصادی در کشور است ،ارائۀ نظر کنیم.
بنابراین ،در این مطالعه با بررسی جامعۀ آماری متنوع از کشورهای توسعهیافته ،در حال توسعه
و کمترتوسعهیافته ،و همچنین بررسی کشورهایی کهه از منظهر سهاختار اقتصهادی شهبیه ایهران
هستند ،اثر پارامترهای اصلی شاخص توسعۀ جوانان بر رشد اقتصادی در کلیۀ کشهورها بهرای
اتخاذ تصمیم و ارائه به سیاستگذاران فعال در حوزۀ جوانان بررسی میشود.
در این مطالعه ابتدا به شاخص توسعۀ جوانان و محورهها و نماگرههای اصهلی محاسهبۀ آن
اشاره میشود .سپس ادبیا نظری رابطۀ جوانان و توسعۀ اقتصادیهاجتماعی و همچنین تهأثیر
جوانان در قالب سرمایۀ انسانی در الگوهای رشد اقتصادی بررسی شده است .بررسی پیشهینۀ
پژوهش و تصریح الگو و گزارش نتای در ادامۀ مقاله آورده شده است.
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تعریف شاخص توسعۀ جوانان

شاخص توسعۀ جوانان 1شاخصی مرکب و متشکل از  71نماگر کلیهدی اسهت کهه در مجمهوع،
توسعۀ جوانان را در  717کشور اندازهگیری میکند و برای نخستین بار در سال  7332مطرح شد.
این شاخص پن محور دارد کهه سهطوح آمهوزش و پهرورش ،بهداشهت و تندرسهتی،
اشتغال ،مشارکت سیاسی و مشارکت مدنی افراد جوان را اندازه می گیرد .شاخص توسهعۀ
جوانان برای محققان ،سیاست گذاران ،جوانان و جامعۀ مدنی منبعی برای مقایسهۀ نسهبی
کشورها از نظر سطح توسعۀ جوانان فراهم می کند و عملکرد خوب و زمینهه های نیازمنهد
توجه و سرمایه گذاری بیشتر کشورها را شناسایی می کند .مطابق با این شاخص ،دولت ها
قادر خواهند بود اثهرا سیاسهت گذاری خهود بهر حهوزۀ جوانهان را بهه صهور دقیهق تهر
اندازه گیری و محاسبه کنند .در واقا ،توسعۀ جوانان به معنای بهبود وضعی ت افراد جوان و
توانمندسازی آن ها برای ایفای وظایف اجتماعی و اقت صادی است .شبیه به پارادایم توسعۀ
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انسانی ،توسعۀ جوانان م ربوط به افزایش فرصت ها و انتخاب ها ،ب ا تمرکز بر جمعیت جوان
است که آن ها را قادر می سازد تا با کسب آموزش ،س متی و اشه تغال مناسهب و معقهول،
توانایی ه ای مدنی و سیاسی خود را تقویت کنند .محیط توسعه ای جوانان بایهد دسترسهی
جوا نان را به این نیازها تضمین کند و آن ها را قهادر سهازد تها توانایی ههای خهود را توسهعه
بخشند و به پتانسیل کامل خود دست یابند.
این شاخص وضعیت موجود را کمی کرده و امکان مقایسۀ وضعیت جوانان در بول زمان و
بین منابق ،سرزمینها و البته کشورها را به وجود میآورد .این شاخص با هد مقایسۀ سطح
توسعهیافتگی کشورها در پن محور عنوانشده محاسبه میشود.
اجزای تشکیلدهندۀ شاخص توسعۀ جوانان بر اساس  71نماگر در پهن محهور کلیهدی
آموزش ،بهداشت و س مت ،اشتغال ،مشارکت مدنی و مشارکت سیاسی است .این شاخص
میانگین های ملی را اندازه می گیرد تا قیاس بین کشورها امکان پذیر گردد و ت ش میکند بها
وجود محدودیتهای داده ای ،کشورها را با دادههایی هماهنگ و جاما مقایسه کنهد .نحهوۀ
وزندهی شاخصهای پانزده گانه در محاسبۀ شاخص توسعۀ جوانهان در جهدول شهمارۀ ()7
آمده است.

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

جدول شمارۀ ( .)0وزن نماگرها برای محاسبۀ شاخص توسعۀ جوانان
جمع
شاخص

وزن

درصد وزن

محور

میانگین سالهای تحصیل

1

%74

7

%9

نرخ باسوادی جوانان

4

%77

نرخ مرگ و میر  71-83سالهها

1

%74

استفاده از حشیش

7

%9

میزان بارداری نوجوانان

8

%4

شیوع ایدز

7

%9

استفاده از تنباکو

7

%9

نرخ بیکاری جوانان

1

%74

اشتغال جوانان نسبت به اشتغال کل

1

%74

سیاست و نهاد جوانان

7

%9

سطح آموزش رأیدهندگان

7

%9

بیان دیدگاههای سیاسی

7

%9

مشارکت

نرخ داوبلبی

8

%4

مدنی

کم به غریبه

7

%9

اوزان
دامنه

آموزش

س مت و
تندرستی

اشتغال
مشارکت
سیاسی

درصد هزینۀ آموزش از

%82

%82

%82

%2

%2

منبا :مؤسسۀ اقتصاد و صلح8171 ،

در این جدول ،سهم هری از محورهای اصلی در محاسبۀ شاخص توسهعۀ جوانهان آورده
شده است .مطابق آن محور آموزش و س مت و بهداشت در کنار اشتغال جوانان ،سهمی برابر
 82درصد و مشارکت سیاسی و فعالیتهای اجتماعی سهمی به میزان  2درصد دارند.
در پایان با جما میانگین وزنی پن محور آموزش ،اشتغال ،س مت ،مشارکت سیاسی
و مدنی با اوزان مطرح شده در جدول شمارۀ ( ، )7امتیهاز ههر کشهور در شهاخص توسهعۀ
جوانان به دست می آید .نحوۀ تحلیل و تقسیم بندی کشورها در این بخش بر اساس جدول
شماره ( )8است.
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جدول شمارۀ ( .)2طبقهبندی کشورها بر اساس شاخص توسعۀ جوانان
طبقهبندی
پایین
متوسط
باال

مقدار شاخص توسعۀ جوانان
کمتر 1/41
بین  1/41تا 1/14
بین  1/14تا ی

تعریف
بیش از ی واحد انحرا معیار کمتر از میانگین
اخت ی واحد انحرا معیار از میانگین
بیش از ی واحد انحرا معیار بیشتر از میانگین
منبا :مؤسسۀ اقتصاد و صلح8171 ،

مطابق جدول شماره ( ،)8چنانچه امتیاز شاخص توسعۀ جوانان کمتر از  1/4باشد ،کشور
توسعۀ کم و چنانچه باالتر از  1/14باشد ،توسعۀ زیادی در بخش جوانان داشته است.
شاخص توسعۀ جوانان و رشد اقتصادی در کشورها
الف) جوانان و توسعۀ اقتصادیـاجتماعی

بیش از  91درصد جمعیت کشورهای توسعهیافته و بیش از  11درصد از جمعیهت کشهورهای
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درحال توسعه را جوانان تشکیل میدهند .در کل کشورهای دنیا  7/8میلیارد نفر در سهن  71تها
1

2

 84سال قرار دارند  .در دنیای امروز جوانان ی دارایی به شهمار میآینهد .ایهن مفههو از دو
جنبه قابل تحلیل است .نخست نگاه به جوانان بهعنوان ی قشهر بیتجربهه در جامعهه از بهین
میرود و دو جایگاه کشورها را میتوان براساس داراییهایی که قابلیت ارتقا و افزایش ارزش را
دارند ،ببقهبندی کرد .با این نگاه در جوامعی که در جمعیت جوانانشان تور مشاهده میشهود
و ممکن است دچار مشک تی مانند افزایش مخابرا اخ قی و ریس های اجتماعی شوند،
بهرهبرداری از قدر نیروی جوان در حل مسائل و پیداکردن راههای جدید برای افزایش ارزش
این دارایی بهبودی مؤثر خواهد بود .در این مسهیر ،بسهیاری از کشهورها برنامهههای متعهددی
درخصو

توسعۀ مهار های شهروند خوب را برای جوانان در نظر گرفتهاند و در راسهتای آن

سرویسهای مناسبی به جوانان ارائه میدهند.
با اجرای برنامههای توسعۀ مهار و افزایش مشارکت جوانان در فعالیتههای اقتصهادی و
اجتماعی ،جغرافیای نیروی کار در کشورها و هنجارهای کاری مؤثر بر بههرهوری نیهروی کهار
دستخوش تغییرا شده و با استفاده از توان نوآوری و خلق ایده و توسعۀ کسب و کار از سهوی
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

جوانان در حوزههای مختلف تولید کهاال و خهدما  ،در اقتصهاد ملهی کشهورها نیهز تغییهرا
مضاعف رخ خواهد داد؛ مسیری که با رهاکردن نیروی جوان و راهبرینکردن آنها میتواند به
مههانعی بههرای توسههعۀ اقتصههادی ازبریههق کههاهش نههرخ مشههارکت جوانههان در فعالیتهههای
اجتماعیهاقتصادی و افزایش نرخ جر و  ...در کشورها بدل شود.1

اهمیت جوانان در قالب نیروی کار و قدر اثرگذاری آنها در تخریب پایههای توسهعه یها
تقویت آن در کشورهای مختلف ،منجر به برنامهریزی بهمنظور بهرهبرداری حداکثری از آنهها
در قالب برنامههای مشارکت جوانان در توسعۀ اقتصادی شده اسهت .در قالهب ایهن برنامههها،
جوانان از بریق دریافت آموزش و برنامههای یادگیری مهار بهصور مسهتقیم بهازار کهار را
تحت تهأثیر قهرار میدهنهد .ع وهبهراین ،آنهها بها ایفهای نقشههای اجتمهاعی در چهارچوب
سازمانهای مرد نهاد و سایر فعالیتهایی که بهه جنبشههای اجتمهاعی منجهر میشهوند ،بهه
توسعۀ فضای اجتماعی کشور کم میکنند.
ب) جوانان و منابع انسانی؛ نگاهی به الگوهای رشد اقتصادی با لحاظ نیروی کار

الگوهای متعددی برای توضیح رشد اقتصادی یك کشور در بی زمهان و نیههز مقایسههۀ رشهد
تولید سرانه بین کشورها از سوی اقتصهاددانان ارائهه شهده اسهت .یکههی از اولههین الگوهههای

ارائهشده در این زمینه ،الگوی سولو 2است .در این الگو تابا تولید رابطهای از سرمایۀ فیزیکی و
نیروی کار و دانش فنی (کارایی نیروی کار) است.
الگوی سولو دو منبا احتمالی برای تغییهر تولیهد سهرانه در بهی زمهان یها بهین کشهورهای
مختلف را شناسایی میکند .اولین منبا تفاو سرمایۀ سرانه (نسهبت سهرمایۀ بههازای نیهروی
کار) و دومی دانش فنی است .این الگو نشان میدهد که تنها رشد نیروی کهار مهؤثر میتوانهد
سبب رشد دائمی تولید سرانه شود و تأثیر تغییرا سرمایۀ سرانه بر تولید سرانه چندان درخهور
توجه نیست (تقوی و محمدی.)89 ،7921 ،
برای بررسی تأثیر منابا انسانی بر رشد اقتصادی ،شاخصهای مختلفی در نظر گرفته شده
است .عمده مطالعا جمعیت منابا انسانی را ،ماننهد آنچهه در الگوههای رشهد عنهوان شهده
است ،عامل اصلی در رشد اقتصادی میدانند .در کنار این متغیر بههعنهوان متغیهری اثرگهذار،
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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برخی مطالعا پیرامون شاخصهایی که بر کیفیت منابا انسانی مؤثرند ،بههعنهوان متغیرههای
اصلی مؤثر بر رشد اقتصادی مورد بررسهی قهرار گرفتهانهد؛ در برخهی از مطالعها  ،شهاخص
سطح تحصی

منابا انسانی بهعنوان عاملی مهؤثر در ایجهاد رشهد اقتصهادی بررسهی شهده
1

است ،نظیر مطالعا هال و جونز  .در مطالعا دیگر بر نقش سرمایهگذاری در آموزش منابا

انسانی تأیید شده است ،مانند مطالعۀ جیمسون و لو  .2همچنین در مطالعاتی دیگر مخهارج
بهداشتی و س متی منابا انسانی بهعنوان عامل مؤثر بر رشد اقتصادی عنوان شده است؛ نظیهر

مطالعۀ جر برمن 3در این مطالعه بحث اصلی پیرامون بررسی اثر متغیرهایی است که در کنار
هم منجر به توسعۀ جوانان از منظهر اقتصهادی و فعالیتههای مشهارکت اجتمهاعی مهیشهوند
(محمدی و امیدوار.)722 ،7938 ،
نکتۀ مهم آن است که چون جمعیت جوان بخش قابل م حظهای از جمعیت فعال اقتصهادی
است که میتواند در چارچوب تعریف نیروی کار (تما افراد  71ساله و بیشتر که در بهول هفتهه
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اقدا به تولید کاال و خدما مینمایند) قرار گیرد ،بنابراین آنچه منجر به توسعۀ جوانان در حهوزه
های مذکور میشود ،میتواند رشد اقتصادی کشورها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
بر مبنای این بحث ،نیروی جوان بخشی از سرمایۀ انسانی است و میتواند در کنار سرمایۀ
انسانی غیرجوان رشد اقتصادی در کشورها را دستخوش بهبود قرار دهد .در واقا در این نگهاه،
در الگوهای رشد ،نیروی کار قابلیت تفکی به نیروی کار جوان و غیر جهوان را دارد ،کهه ههر
بخش بهبور مجزا وزنی متفاو بر رشد اقتصادی خواهند داشت .صر نظر از این ،اشهتغال
جوانان بر اشتغال نیروی کار غیرجوان نیز مؤثر بوده و بنا بر شرایط کشورها میتواند منجهر بهه
همافزایی در رشد اقتصادی یا کاهش آن شود.4

همانگونه که پیشتر گفته شد ،شاخص توسعۀ جوانان مشخصکنندۀ عهددی اسهت بهرای
شناسایی میزان و سطح توسعهیافتگی جوانان و وضعیتی که آنها در آن قرار دارند .این شاخص
برای محققان ،سیاستگذاران ،جوانان و جامعۀ مدنی منبعی برای مقایسۀ سطح توسعۀ جوانان
در جامعه در ی بازه زمانی است .بهبود پارامترهای مؤثر بر جوانان در این شاخص نظیر بهبود

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

،

،

.

مباحث آموزشی ،بهداشت و س مت ،اشتغال و فضای مسهاعد بهرای مشهارکتهای مهدنی و
سیاسی ،مسیری برای توسعۀ جوانان است .در این مطالعهه ،در جسهتجوی آن هسهتیم کهه آیها
کشورهایی که دارای شاخص توسعۀ جوانان باالتری هستند و در زمرۀ کشورهای باال ببقهبندی
میشوند ،نرخ رشد اقتصادی باالتر دارند و اساسا پارامترهای مؤثر بر توسعۀ جوانهان میتوانهد
منجر به افزایش نقش کلیدی نیروی کار جوان و اثرگذاری مثبت بر رشد اقتصادی شود یا خیر.
مطالعا مختلفی در خصو

نقش نرخ با سوادی (سطح تحصی

و آموزش) ،مخارج

س مت (بهداشت) و میزان مشارکت های مردمی بر رشد اقتصادی انجا شده است.
در خصو

نرخ باسوادی و اثر آن بر رشهد اقتصهادی مطالعها بهارو 1و سهالی مهارتین

2

( ،)7331مطالعۀ انتقادی منکیو ،رومهر و ویهل )7338( 3و بهنحبیهب و اسهپیگل)7334( 4
درخور توجه است بارو و سالی مارتین در مطالعههای مقطعی هزمهانی و بهر اسهاس دادهههای
کشورها در سالهای  ،7341-7321متوسط نهرخ رشهد را بهر متغیرههایی چهون دسهتیابی بهه
آموزش و نسبت هزینههای آموزشی دولت به

برازش کردند .یافتههههای اصهلی مطالعهه

نشان داد که سطح آموزش که با متوسط سالهای آموزش اندازهگیهری مهیشهود ،اثهر مثبهت و
معناداری بر رشد اقتصادی دارد .همچنین هزینههای آموزشی نیز بر رشد اقتصادی اثر معنادار
و مثبت دارد (رزمی و حاجبی.)2-71 ،7931 ،
درخصو

مطالعا پیرامون اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی ،باید گفت از دیربهاز

بهداشت بهعنوان یکی از عوامل اصلی در تعیین کمیت و کیفیت سرمایۀ انسانی شناخته شهده
است .گروسمن ( ،)7318بیان میکند بهداشت میتواند بهعنهوان سهرمایهای بهادوا در نظهر
گرفته شود که محصول دورۀ س مت را تولید میکند .اینگونه سرمایهگذاری در سرمایۀ انسانی
از بریق بهبود بهداشت بازدهی نهایی برای یه دورۀ زمهانی را افهزایش داده و از ایهن بریهق
بهرهوری نیروی کار را افزایش میدهد و بعد از آن رشد اقتصادی را ترغیب کند .به روش مشابه
لوکاس ( ،)7322معتقد است اختصا

منابا برای افزایش استانداردهای بهداشت نیهز رشهد

اقتصادی را ترغیب میکند.
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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در ی مطالعۀ مبنایی ،ریورا و کهورایز )7333( 1بها بررسهی  84کشهور ،اثهر مثبهت معنهادار

مخارج بهداشتی بر تولید ناخالص ملی را تأیید کردند .بارو و ساال 2نیز در مطالعۀ خهود پیرامهون
تأثیر امید به زندگی در بدو تولد بهعنوان ی شاخص ،مخارج بهداشتی بر تولید ناخالص داخلی
را مثبت ارزیابی کردند که به ازای هر سه سال افزایش در امیهد بهه زنهدگی ،نهرخ رشهد اقتصهادی
کشورهای مورد بررسی (در حال توسعه) به میهزان  7/4درصهدافزایش مییابهد .سهایر مطالعها
صور گرفته در این بخش با لحاظ متغیرهای میزان تغذیه ،مخارج بهداشتی و مانند آن ،نیهز اثهر
مثبت هزینههای بهداشتی و س متی بر رشد اقتصادی را تأیید میکند .این امر به دلیهل آن اسهت
که وقتی موجودی بهداشت به حد کافی کاهش یافت ،کارایی فهرد از دسهت مهیرود و سهرانجا
منجر به کاهش سرمایۀ بهداشتی و مرگ میشود .این مسئله تأثیری مسهتقیم بهر رشهد اقتصهادی
خواهد گذاشت (مجتهد و جوادیپور .)1 ،7929 ،بنابراین در کنار سطح تحصی

و آمهوزش

که منجر به تشکیل سرمایۀ انسانی میشود ،متغیر سرمایۀ بهداشتی نیز بر تولید ملی مؤثر است.
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در آخر نیز مطالعا دیگری به تأیید رابطۀ مثبت و معنادار میهزان مشهارکت شههروندان در
فرایندهای سیاسی و اجتماعی بهر رشهد اقتصهادی پرداختنهد .در مطالعها مبنهایی نهور

3

و

همکارانش ،تفاو میان کشورهای ثروتمند و فقیر بهبور جالبی بیان شده است .آنهها نشهان
میدهند که توسعه حاصل نوعی خا
فراتر از ی یا چند نهاد خا

از نهادهاست و ایهن نهوع خها

از نهادهها مسهئلهای

است .در کنار نگاه نهادی به مشارکتهای اجتماعی و سیاسی،

رویکرد سرمایۀ اجتماعی نیز از منظر تقویت این سرمایه با مشارکتهای مدنی و اثر مثبهت آن
بر رشد اقتصادی مورد مطالعا متعدد قرار گرفته اسهت .در ایهن رویکهرد ،عوامهل اجتمهاعی
باعث افزایش سرمایۀ اجتماعی میشود و درنتیجه به تأمین رشد اقتصهادی منجهر میشهود .در
پژوهشهای دیگر نیز تأ کید شده است که ارتقای کارکردی الگهوی اقتصهاد سیاسهی ،موجهب
انضباط مالی دولتها ،گسترش سرمایۀ اجتماعی و رفاه شهروندان و افهزایش رشهد اقتصهادی
میشود .البته درخصو

انواع سرمایههای اجتماعی و تأثیر آن بر رشد اقتصهادی نیهز برخهی

مطالعا نشان میدهند که سرمایۀ اجتماعی برونگروهی تهأثیر مثبهت بهر رشهد اقتصهادی و
سرمایۀ اجتماعی درونگروهی تأثیر منفی بر آن دارد.

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

پیشینۀ پژوهش

با توجه به جدیدبودن این موضوع در دنیا ،فعالیهت پژوهشهی بها موضهوع حاضهر بهه صهور
مشخص آن هم در حوزۀ جوانان صور نگرفته است .سایر مطالعا صور گرفته بهصهور
جزئی ،اثر برخی متغیرهای موجود در شاخص توسعۀ جوانهان را ،آنههم بهرای کهل جمعیهت
کشور ،بر رشد اقتصادی مورد مطالعه قرار دادهاند .برخی مطالعا که مبنای ادبیها موضهوع
مطالعه قرار خواهند گرفهت در دسهتهبندی مطالعها اثهر بهداشهت ،آمهوزش ،مشهارکتهای
اجتماعی و اشتغال بر عملکرد اقتصادی به شرح زیر آورده شده است.
جدول شمارۀ ( .)3پیشینۀ پژوهش
نویسنده

سال

هادیان و رجبزاده

7921

موضوع و نتیجه
«بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی در کشور ایران»
نتای این پژوهش نشان داد که مخارج بهداشتی تأثیر مثبت ،کمی و قابل م حظههای
بر رشد اقتصادی ایران دارد .از دیگر نتای مهم این تحقیق تأثیر زیاد سهرمایۀ انسهانی
بر رشد اقتصادی کشور ایران است و با توجه به اثر مهم آموزش نیروی کار بهر فراینهد
رشد و توسعه باید نظا های آموزشی توسعه یابند.
«سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی؛ مطالعهای دربارۀ مشارکت اجتمهاعی از منظهر
اس »

نظرپور و
منتظریمقد

7923

مشارکت اجتماعی حاصل از آموزههای دینی ،از راه تأمین امنیت ،کارآمدی دولهت و
بازار ،کاهش فقر و بیکاری در فرایند توسعۀ اقتصادی نقشهی اساسهی ایفها میکننهد و
درصور نهادینهشدن مشارکت اجتماعی از دیدگاه اس  ،بستر مناسبی برای توسعۀ
اقتصادی از راههای پیشگفته فراهم خواهد شد.
«تأثیر هزینۀ آموزش بر سرمایۀ انسانی و رشد اقتصادی»

جنتی مشکانی و
همکاران

7931

تأثیر افزایش در هزینۀ آموزش بر رشد اقتصادی مثبت اسهت .در بخهش خهدما بها
توجه به ساختار نیهروی کهار در ایهن بخهش ،اثهر افهزایش سهرمایۀ انسهانی بهر رشهد
اقتصادی بیش از دیگر بخشهای اقتصادی است.
«بررسی تأثیر شاخصهای س مت بر رشد اقتصادی ایران»

محمدرضا
لطفعلیپور و
همکاران

هر ی درصد افزایش در موجودی س مت سرمایۀ انسهانی منجهر بهه افهزایش 1/74
7931

درصد نرخ رشد درآمد سرانه میشود .سهم بزرگتر و معنیدار آثار سرمایۀ انسانی بر
رشد اقتصادی در کنار سهم کماهمیتتر سرمایهگذاری فیزیکی بر رشد درآمد سهرانه
قرار دارد.
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سال

نویسنده

موضوع و نتیجه
«بررسی رابطۀ سرمایۀ انسانی بهداشت و رشد اقتصادی در کشورهای اوپ »

شهرا فتاحی و
همکاران

7931

نتای نشان میدهد سهم هزینهها و مخارج بهداشهت از تولیهد ناخهالص داخلهی در
ایران  4/24درصد و متوسط کشورهای عضو اوپ  9/27درصد اسهت درحهالیکهه
این مقدار برای کشورهای در حال توسعه بیشتر از  3درصد است.
«بررسی تأثیر مخارج آموزش و بهداشت خصوصی و دولتی بر رشد اقتصادی در ایران»

فرازمند و حسنپور

7938

غفاری و همکاران

7938

نتای نشان میدهد تأثیر مخارج آموزشی دولت بر رشد اقتصادی منفی اسهت .تهأثیر
مخارج آموزشی خصوصی بر رشد اقتصادی ایران مثبت و معنیدار بوده است .تهأثیر
مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است.
«پیامدهای بیثباتی اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در دورۀ»7941-7931
بیثباتی و نابسامانیهای اجتماعی تأثیر و پیامد منفی بر رشد اقتصادی جامعهه دارد.
الزمۀ رشد اقتصادی همهجانبه ،کاهش آسیبهای اجتماعی و زدودن عوامل مؤثر بهر
بیثباتی اجتماعی است.
«آیا سرمایۀ اجتماعی در اقتصاد اثرگذار است»
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یافتههای تحقیق نشان میدهد که در کشهورهای منتخهب اعتمهاد اجتمهاعی و شهاخص

«بررسی تأثیر آموزش جوانان در کشورهای درحال توسعه»
آتناسههههیو ،کههههوگلر و
مگهر

2

8112

نتای نشاندهندۀ اثرا استخدامی قابل توجهی در شغلهای رسهمی و غیررسهمی بهرای
زنان و اثرا استخدامی فقط در شغلهای رسمی برای مردان است .در پایان نتای نشهان
از اثر پایدار آموزشهای فنی و حرفهای بر هر دو گروه دارد.
« بررسی تأثیر بحران اقتصادی و مالی بر وضعیت اشتغال نیهروی کهار جهوان در اتحادیهۀ

هیگنز

3

8171

اروپا ،کانادا و امریکا»
افراد جوان اصلیترین بازندهها در دوران بحراناند .در بهین کشهورهایی کهه افهت شهدید
تولید ناخالص داخلی دارند ،نرخ استخدا افراد جوان در دورۀ بحران کاهش مییابد.
«نقش سازمانهای مرد نهاد بر اشتغال ،بهرهوری و حمایتهای اجتماعی و توسعۀ پایدار»

گراندمانف

4

با فعالیت سازمانهای مرد نهاد ،نگهاه دولهت در سهرمایهگذاری بهر سیاسهتهای بهازار
8178

نیروی کار ،تأمین اجتماعی و محیطزیست عمیقتر شده و ایهن سهازمانها میتواننهد بهه
فعالیت های عمومی چون آموزش ،توانمندسهازی مهرد و توسهعۀ کهارآفرینی در جامعهه
کم کرده و اقتصاد را از فعالیتهای خود متأثر نمایند.
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سال

نویسنده

موضوع و نتیجه
« بررسی اثرا بلندمد رشد اقتصاد و وضعیت بخش سه مت در کشهورهای افریقهای

تیکیب

1

8178

احمد خیلجی و

8178

همکاران

جنوبی و صحرا»
افزایش در بهرهوری سرمایiه ،ورودی و خروجی نیروی کار را افهزایش و افهزایش در کهل
بهرهوری عوامل ،بهرهوری نیروی کار را افزایش میدهد.
«بررسی آموزش فنی و حرفههای و توسهعۀ مهار ههای نیهروی کهار و تهأثیر آن بهر رشهد
اقتصادی در کشور پاکستان»
افزایش هزینههای دولت در بخش خدما آموزش فنی و حرفهای منجر به بهبود عملکرد
نیروی کار و افزایش نیروی کار ماهر و درنهایت باعث افزایش رشد اقتصادی شده است.
«جوانان ،اشتغال ،بیکاری ،مهار و رشد اقتصاد»
در این گزارش با بررسی دادههای آماری از سال  7334تا  8174با استفاده از نظرسهنجی

مرکز آمار افریقای
جنوبی

گوکر و اردال

2

8174

8171

سهماهۀ نیروی کار ،پایینبودن رشد اقتصادی در این کشور را نتیجهۀ فقهدان مهار ههای
شغلی در بین نیروی کار موجود میداند .در این گزارش پیشنهاد شده اسهت کهه بههمنظور
بهرهگیری از ظرفیتهای بهاالی پتانسهیل اقتصهادی بهرای تهأمین رشهدهای بهاال ،تمرکهز
بیشتری بر سطح مهارتی نیروی کار بهخصو جوانان صور پذیرد.
«بررسی بیکاری جوانان و رشد اقتصادی در کشورهای مرکزی و شرق اتحادیۀ اروپا»
این مطالعه رابطهای معنادار را بهین بیکهاری و معارضها اجتمهاعی نشهان میدههد .بهه
عبار دیگر ،اگر بیکاری جوانان تقریبا شدید باشد ،حتی ی رشد اقتصادی انحصهاری
برای کاهش نرخ بیکاری جوانان کافی نیست .سرمایهگذاری بیشتر باعهث نهرخ بیکهاری
کمتر جوانان در هر دو کشور صنعتی یا کمدرآمد میشود.
« بررسههی رابطههۀ علیههت بههین مخههارج بهداشههتی و تولیههد ناخههالص داخلههی کشههورهای

بدیر

3

8174

توسعهیافته»
بین مخارج بهداشتی و درآمد سرانۀ واقعهی رابطهۀ دو برفهه برقهرار اسهت ،زیهرا مخهارج
بهداشتی تهابعی از منهابا در دسهترس هسهتند (درآمهد یها ثهرو ) و افهزایش در مخهارج
بهداشتی باید منجر به درآمد بیشتر شهود .بههبور مشهابه ،افهزایش در مخهارج بهداشهتی
عرضۀ نیروی کار و بهرهوری را باال میبرد که راهی برای افزایش درآمد است.
«اثرا مخارج بهداشتی برای کشورهای حوزۀ منا»

مهرآرا و همکاران

4

8178

سالهای  7331تا  8111نشان میدهد که با افزایش تولید در این کشورها سههم مخهارج
بهداشتی از تولید ،کاهش یافته است .این مطلب مؤید این است که بهداشت و خهدما
بهداشتی کاالی لوکسی در حوزۀ کشورهای منا نیست .محققان نتیجه گرفتند که ههر دوی
مخارج بهداشتی و تولید ناخالص داخلی غیر ایستا هستند.
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سال

نویسنده

موضوع و نتیجه
« بررسی اثرا بلندمد آموزش جوانان با تأکید بر شواهد تجربی در کشور آرژانتین»
اثرا پایدار آموزش جوانان ،کاهش بیکاری در نیروی کار جوان است ( 98درصد بیش

لورا و همکاران

1

از گروه کنترل) و این اثر در گروه مردان بیشتر از زنان در این کشهور اسهت .ایهن آمهوزش
8174

شامل مهار های زندگی و فنی و حرفهای بود .در این مطالعه بیان میشود که آموزش در
داخل شهرکتها اغلهب نشهاندهندۀ نتهای بهتهر نسهبت بهه آمهوزش در که س اسهت و
برنامه هایی با تجربۀ کاری در بخش خصوصی تأثیرگذارتر از برنامهها در بخهش عمهومی
هستند.

مدلسازی ،برآورد و نتایج
الف) روش تحقیق و گردآوری دادهها

در این پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر عناصر شاخص توسعۀ جوانان بهر رشهد اقتصهادی از روش

اقتصادسنجی دادههای تلفیقی و تابلویی استفاده شده است .اب عا بر اساس روش کتابخانه-
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ای و با استفاده از اب عا مراکز آماری معتبهر ماننهد شهاخص توسهعۀ جههانی

) بانه

جهانی ،اب عا محاسبهشده برای کشورهای جهان از سوی مؤسسۀ مطالعا اقتصاد و صهلح
و مانند آنها گردآوری شده است 11 .کشور مورد بررسهی در ایهن الگهو عبار انهد از :اتهریش،
استرالیا ،بلژی  ،کانادا ،چین ،چ  ،دانمارک ،فن ند ،فرانسه ،آلمان ،انگلیس ،ایسهلند ،ایتالیها،
هلند ،نروژ ،لهستان ،روسیه ،کرۀ جنوبی ،اسپانیا ،سوئد ،امریکا ،ارمنستان ،اکهوادور ،انهدونزی،
آذربایجان ،بحرین ،کامرون ،مصر ،عراق ،ایران ،کویت ،مالزی ،پاکسهتان ،فیلیپهین ،عربسهتان،
ترکیه ،تونس ،افریقای جنوبی ،مراکش ،نیجریه ،افغانستان ،آنگهوال ،بورکینافاسهو ،چهاد ،سهاحل
عاج ،کاستاریکا ،جیبوتی ،اریتره ،اتیوپی ،مالی ،موریتهانی ،سهودان جنهوبی ،تانزانیها ،ترینیهداد،
توباگو ،اوگاندا ،زامبیا و زیمباوه .بازه زمانی مورد بررسی از سال  8171تا  8171است.
ب) تصریح مدل

برآورد مدل بر مبنای دادههای تابلویی صور میگیرد .این مدل به شرح زیر است:
رابطۀ :)7
( ) نشاندهندۀ واحدهای مقطعی (کشور) است.
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فواید استفاده از دادههای پانل ،رفا همخطی ،افزایش تعداد مشاهدا و در نتیجه افهزایش
درجۀ آزادی و افزایش توان تخمین و امکان مقایسه بهین آیتمههای مختلهف (کشهورها) اسهت
(اشر زاده و مهرگان.)7938 ،
در اینجا تولید ناخالص داخلی و در مدل اول برآورد شده ،متغیرهای شاخص توسعۀ
جوانان ،سرمایۀ فیزیکی و نیروی انسانی اسهت .در مهدل برآوردشهدۀ دو  ،عناصهر اصهلی
شاخص توسعۀ جوانان نظیر متغیر آمهوزش جوانهان ،بهداشهت و سه مت در حهوزۀ جوانهان،
اشتغال آنها و مشارکت مدنی و سایر متغیرهای توضیحی دیگر مانند نیروی انسانی و سهرمایۀ
فیزیکی است که بر اساس مدل رشد درونزای لوکاس تعیین میگردد.
درخصو

مدل رشد درونزای لوکاس باید عنوان داشت که تئوری معاصر سرمایۀ انسانی بهه

دهۀ  41و  11برمیگردد .زمانیکه مینسر ،1شولتز ،2بکر 3و دنیسهون 4نظهرا مختلهف خهود را
دربارۀ مفهو سرمایۀ انسانی و نقش آن در رشد اقتصادی ارائه دادند (صنوبری.)788 ،7922 ،
نظریۀ معاصهر سهرمایۀ انسهانی نهوعی از تئهوری رشهد درونزاسهت کهه در زمینهۀ اقتصهاد
دانشمحور ،توسعه یافته است و بهوسیلۀ تکنولوژی درونزا توصیف شده است .سرمایۀ انسانی
بهعنوان متغیر درونزا به نظریۀ رشد نئوک سی پیوسته و منبعی قوی برای رشد پایدار اقتصادی
است .بهبوریکه در مدل رشد بلندمد رومر ،دانش بهعنوان متغیهری اثرگهذار در تولیهد کهه
منجر به بهرهوری نهایی فزاینده میشود وارد شده است (همان).
به جهت بهکارگیری نقش مهم سهرمایهگذاری روی سهرمایۀ انسهانی بهر رشهد اقتصهادی،
لوکاس در سال  ،7322تئوری سرمایۀ انسهانی شهولتز و مهدل سهولو را ترکیهب کهرد تها نتهای
تغییرا تکنیکی را بر رشد اقتصادی نشان دهد و مدلی را با تأکید بر انباشت سرمایۀ انسانی از
بریق تحصیل و آموزش ضمن کهار هماننهد تأکیهد بهر انباشهت سهرمایۀ فیزیکهی و تغییهرا
تکنولوژی استخراج کند .در مدل لوکاس ،سرمایۀ انسانی فردی ،تجسمی بود از مفهو سرمایۀ
انسانی شولتز و بکر ،تغییرا تکنولوژی سولو و انباشت دانش رومر .همچنین اثرا خهارجی
سرمایۀ انسانی از اثرا داخلی آن متمایز گردید.

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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بناربراین دلیل استفاده از این مدل رشد در این مطالعه برای تخمین و ارزیابی نتای  ،تفاو
قائلشدن این مدل بین سرمایۀ انسانی و سرمایۀ فیزیکی و اثرا آن بر رشد اقتصادی است.
در این مطالعه محقق اقدا به بررسی دو برآورد کرده است .در ی بهرآورد ،ههد اصهلی
این است که آیا تغییرا شاخص توسعۀ جوانان میتواند رشد اقتصادی کشورها را تحت تهأثیر
قرار دهد یا خیر .چنانچه این مسئله درست باشد ،سههم ههر یه از عناصهر اصهلی شهاخص
توسعۀ جوانان به چه میزان است .متغیرهای شاخص توسعۀ جوانان و چهار محهور اصهلی آن،
یعنی شاخصهای بهداشت و س مت ،اشتغال ،آموزش و پرورش و مشارکتهای مدنی بهرای
جوانان بر مبنای اب عا محاسبهشده از سوی مؤسسۀ مطالعا صلح و اقتصاد است.
رابطۀ  :)8الف؛ مدل اول
4
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8

7

که در آن رشد اقتصادی کشورها ،رشهد سهرمایه ،رشهد نیهروی کهار و

رشهد

شاخص توسعۀ جوانان در کشورهای منتخب است.
رابطۀ  :)9ب؛ مدل دو
4

1

4

9

8

7

که در این مدل رشد اقتصادی کشورها ،رشد سرمایه ،رشد نیروی کهار،
محور س مت و بهداشت جوانهان،
آموزش جوانان و

رشهد محهور اشهتغال جوانهان،

رشهد

رشهد محهور

رشد محور مشارکتهای مدنی جوانان در کشورهای منتخب است.

ج) تخمین و نتایج مدل

بهمنظور تخمین ،نخست باید آزمونهای مربوط به پایایی متغیرهها انجها شهود تها نسهبت بهه
رگرسیون غیرکاذب ،ابمینان حاصهل شهود .در تعیهین پایهایی دادهههای تهابلویی ،آزمونههای
متفاوتی وجود دارد .از جمله آزمونهای مورد اسهتفاده ،آزمهون لهوین ،لهین و چهو)8118( 1
است .در صور پایانبودن برخی متغیرهای مورد استفاده ،آزمون ههمجمعهی بهرای معهادال
برآوردشده انجا میگیرد تا از کاذبنبودن تخمین بهدستآمده ابمینان حاصل شود.
نتای آزمون ایستایی ،به شرح جدول شماره ( )4است.

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

جدول شمارۀ ( .)4نتایج آزمون مانایی متغیرها
متغیر

کشورهای توسعه یافته
احتمال

آماره در سطح

نتیجه

Yg

-006..11

1611

پایا

Kg

-0306011

1611

پایا

Lg

-246.43

1611

پایا

YHg

-006112

1611

پایا

YEg

-4.26311

1611

پایا

YEDUg

-46231

1611

پایا

YPTg

-326104

1611

پایا

YDIg

-2.6414

1611

پایا

منبا :محاسبا محقق

با توجه به نتای جدول شمارۀ ( ،)4کلیۀ متغیرها در سطح ،پایا هستند.
اولین گا در تخمین های پانل دیتا تعیین قیود وارد شده بر مدل اقتصادسنجی اسهت .بهه
عبار دیگر ،ابتدا باید مشخص کنیم کهه رابطهۀ رگرسهیونی در نمونهۀ مهورد بررسهی دارای
عرض از مبدأهای ناهم گن و شیب همگن است یا اینکه فرضیۀ عرض از مبدأهای مشترک و
شیب مشترک در بین مقابا (مدل دادههای تلفیقی) پذیرفته میشود .بدین منظور از آزمهون
استفاده میشهود .درصهورتیکهه مقهدار محاسهبهشهده از جهدول بها درجها آزادی
مشخصشده بزرگتهر باشهد ،فرضهیۀ

مبنهی رد مهی شهود و در نتیجهه مهی تهوان از روش

دادههای تابلویی برای برآورد استفاده کرد ولی درصورتیکه فرضیۀ

پذیرفته شود به معنی

یکسانبودن شیب ها برای مقابا مختلف بوده و از داده های تلفیقی مورد تأیید آمهاری قهرار
می گیرد.
عرض از مبدأ در تما مقابا برابر هستند (دادههای تلفیقی):
عرض از مبدأ در تما مقابا برابر نیستند (دادههای تابلویی):
نتای آزمون تشخیص استفاده از روش دادههای تابلویی یا دادههای تلفیقی در ادامه و پیش
از برآورد در هر گروه آورده شده است.
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جدول شمارۀ ( .)1نتایج آزمون برای کشورهای منتخب؛ مدل اول
احتمال

d.f.

آماره

آزمون

0/064

)(721,42

1.3888

Cross-section F

منبا :محاسبا محقق

نتای جدول شمارۀ ( ،)1نشان میدهد که روش تخمین برای کشورهای منتخب بهمنظهور
بررسی این مسئله که آیا شاخص توسعۀ جوانان بر تولید اقتصادی ایهن کشهورها مهؤثر اسهت،
روش دادههای تلفیقی است.
جدول شمارۀ ( .).نتایج تخمین دادههای تلفیقی برای کشورهای منتخب؛ مدل اول
متغیر
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ضریب

خطای انحراف معیار

احتمال

آماره t

K

000.0

00000

22011

0000

L

00004

.0901

9005

0000

YDI

0000

10992

2042

000.0

)Y (-1

00950

00009

200.0

0000

R-squared

00.02

Adjusted R-squared

00.0.

Durbin-Watson stat

100.00
منبا :محاسبا محقق

نتای  ،در کشورهای منتخب نشان میدهد که منطبق بر مدلهای رشهد ،تغییهرا سهرمایۀ
فیزیکی و نیروی کار بر تولید اقتصادی کشورها ،اثر مثبت و معناداری دارند.
همچنین در کشورهای منتخب بهبود شاخص توسعۀ جوانان و رشد آن منجر به اثر مثبت و
معناداری بر تولید اقتصادی این کشورها میشود .بهنحویکه هر یه درصهد افهزایش در ایهن
شاخص منجر به افزایش  4/44درصدی در تولید اقتصادی این کشورها میشهود .ایهن مسهئله
مطابق با انتظارا محقق است و فرضیۀ تحقیهق را کهه بیهان مهیکهرد بهبهود شهاخص توسهعۀ
جوانان ،بر تولید اقتصادی کشورها اثر مثبت و معناداری دارد ،تأیید میکند.

برای بررسی فرضیۀ دو  ،رشد عناصر اصلی شاخص توسعۀ جوانهان در کنهار رشهد سهرمایۀ
فیزیکی و نیروی کار در مدل استفاده شده است .نتای آزمون لیمر ،به شرح جدول زیر است.
جدول شمارۀ ( .)1نتایج آزمون برای کشورهای منتخب؛ مدل دوم
احتمال

d.f.

آماره

آزمون

00045

)(2..,04

20004

Cross-section F

منبا :محاسبا محقق

نتای جدول شمارۀ ( ،)1نشان میدهد که روش تخمین در بررسی فرضیۀ دو  ،اسهتفاده از
روش دادههای تلفیقی است.
جدول شمارۀ ( .)4نتایج تخمین دادههای تلفیقی برای کشورهای منتخب؛ مدل دوم
متغیر

ضریب

خطای انحراف معیار

آماره t

احتمال

K

00009

00021

90009

00000

L

200019

905.1

10102

00010

)YH (-1

00040

10940

20010

00290

)YEDU (-1

000000

200052

10159

00011

YE

504.0

0000.

10005

00029

)YPT (-1

000.9

000.0

00..0

00000

)Y (-1

00000

00099

220099

00000

R-squared

00025

Adjusted R-squared

00000

Durbin-Watson stat

20554
منبا :محاسبا محقق

نتای مدلسازی در کشورهای منتخب در مدل دو که به دنبهال بررسهی اثهر انهدازۀ تهأثیر
عناصر اصلی شاخص توسعۀ جوانان بر رشد اقتصادی است به این شرح است کهه منطبهق بهر
نتای مطالعا در مدلهای رشد ،متغیرههای رشهد سهرمایۀ فیزیکهی و نیهروی کهار بهر رشهد
اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
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متغیر رشد محور س مت جوانان اثر مثبت و تا حدودی معنادار بر رشد اقتصهادی در سهطح
فاصلۀ ابمینان  21درصد دارد .بهنحویکه هر ی واحد بهبود در این شاخص با ی وقفه ،رشد
اقتصادی را  9/42واحد تحت تأثیر قرار میدهد .این مسهئله بها مطالعها هادیهان و رجهبزاده،
مطالعۀ لطفعلیپور و همکاران ،مطالعۀ شهرا فتاحی و همکهاران و همچنهین مطالعهۀ تیکیهب و
بدیر همراستاست که اثر س مت را بر رشد اقتصادی ،مثبت و معنادار ارزیابی کردهاند.
درخصو

محور آموزش و پرورش جوانان ،اثر ی واحد افزایش در این محهور ،بها یه

وقفه ،منجر به تهأثیر مثبهت و معنهادار و بسهیار زیهاد  91/14واحهدی بهر رشهد اقتصهادی در
کشورهای منتخب ما میشود .نتیجۀ مثبت تأثیر بهبود محور آموزش و پرورش جوانان بر رشد
اقتصادی با نتای مطالعا صور گرفته در بخش پیشینۀ پژوهش درخصو

اثر آمهوزش بهر

رشد اقتصادی ،همخوانی دارد.
در محور اشتغال جوانان ،اثر ی واحد بهبود در این شاخص ،رشد اقتصادی را بهصهور
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مثبت و معنادار به میزان  3/21واحد ،تحت تأثیر قرار میدهد .از آنجا که نیهروی کهار جهوان،
بخشی از نیروی کار جامعه است ،بهبود فضای اشتغال جوانان ،منجر به اثهر مثبهت بهر رشهد
اقتصادی کشورها میشود .نتای این بخش نیز منطبق با مطالعاتی است که اثر اشتغال بر رشد
اقتصادی را مثبت ارزیابی میکنند.
در محور مشارکتهای مدنی جوانان ،هر ی واحد افزایش شاخص مشهارکتهای مهدنی
جوانان ،با ی وقفه ،منجر به تأثیر مثبت و معنادار  1/41واحدی بر رشد اقتصهادی میشهود.
نتای این بخش با نتای مطالعۀ گراندمانو که نشان میدهد مشارکتهای عمهومی اثهر قابهل
توجهی بر رشد اقتصادی دارد ،همراستاست.
در بین چهار محور بررسیشده ،بهترتیب بهبود محور آموزش و پرورش ،اشتغال ،س مت
و مشارکتهای عمومی جوانان ،بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی کشهورهای مهورد بررسهی بهه
میزان  9/42 ،3/21 ،91/14و  1/41واحد دارند.
یافتهها

در این مطالعه به دنبال بررسی این فرضیه هستیم که آیا شاخص توسعۀ جوانان و عناصر اصلی این
شاخص بر رشد اقتصادی کشورها مؤثر است .اگر این تأثیر اثبها شهود ،بنهابراین میتهوانیم بهه

سیاستگذار در دورههایی که با کمبود منابا مالی روبهروست ،تخصیص بهینۀ منابا مهالی را در
بخشی پیشنهاد دهیم که رشد اقتصادی را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهد .همچنهین میتهوانیم بهه
سیاستگذار درخصو

بخشهایی که اثرا منفی یا کم بر رشد اقتصادی و در واقا مهانعی بهر

ایجاد رشد اقتصادی در کشور میشود ،ارائۀ نظر نماییم .بنابراین ،در این مطالعه با بررسی جامعۀ
آماری متنوع از کشورهای توسعهیافته ،درحال توسعه و کمترتوسعهیافته ،اثر عناصر اصلی شاخص
توسعۀ جوانان بر رشد اقتصادی در کلیۀ کشورها برای اتخاذ تصمیم و ارائه به سیاستگذاران فعال
در حوزۀ جوانان بررسی میشود .همانگونه که در بخش پیشینۀ پهژوهش گفتهه شهد ،انجها ایهن
مطالعه در این ابعاد با تأ کید بر حوزۀ جوانان در سایر کشورها تا کنون انجا نشده و از ایهن منظهر
این مطالعه بدیل بینالمللی ندارد ،درحالیکه سهایر مطالعها انجها شهده در سهطح داخلهی و
بینالمللی صرفا به بررسی اثر متغیرهایی چون آموزش ،بهداشت و اشتغال کل جمعیت و نه صرفا
جمعیت جوان بر رشد اقتصادی پرداختهاند .نتای بررسیهای صور گرفته به قرار زیر است:
 )7اثر ی درصد افزایش در شاخص توسعۀ جوانان در کشورهای مورد بررسهی منجهر بهه
افزایش  4/44درصدی رشد اقتصادی این کشورها میشود.
 )8در کشورهای مورد بررسی ،اثر ی درصهد افهزایش در شهاخص سه مت و بهداشهت
جوانان ،با ی وقفه و با احتمال  21درصد ،منجر به افزایش  9/42درصدی در رشد اقتصادی
این کشورها میشود.
 )9همچنین با افزایش ی درصدی در شاخص آموزش و پرورش جوانان ،رشد اقتصهادی
کشورهای مورد بررسی به میزان  91/14درصد افزایش مییابد.
 )4اثر بهبود ی درصدی در شاخص اشتغال جوانان منجر به افهزایش  3/21درصهدی بهر
رشد اقتصادی کشورها میشود .بهبود فضای اشتغال جوانان بهصور دفعی و در همهان سهال
رشد اقتصادی کشورها را تحت تأثیر قرار میدهد.
 )1اثر ی درصد افزایش در شاخص مشارکتهای عمومی جوانان ،با ی وقفه ،منجر بهه
تأثیر ضعیف و البته مثبت و معنادار  1/41درصدی بر رشد اقتصادی کشورها میشود.
 )4در بین عناصر اصلی شاخص توسعۀ جوانان ،بهبود محور آموزش و پهرورش بیشهترین
میزان تأثیر بر رشد اقتصادی را دارد .کمترین میزان تأثیر از سهوی محهور مشهارکتهای مهدنی
اتفاق میافتد.
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بحث و نتیجهگیری

با توجه به تأثیر مثبت و معنادار بهبود شاخص توسهعۀ جوانهان بهر رشهد اقتصهادی کشهورهای
منتخب ،سیاستگذاران حوزۀ جوانان باید حداکثر ت ش خهود را بهرای بهبهود وضهعیت ایهن
شاخص در کشور ایران مدنظر قرار دهند و منابا مالی و اقتصادی و تصهمیما سیاسهی را در
راستای بهبود این شاخص در حوزۀ جوانان بسهی کننهد .محهدودیت در منهابا مهالی ،اتخهاذ
سیاستهای متعدد و تصمیمسازی برای پیشبرد هری از سیاستها را دچار مشکل میکند.
حوزۀ جوانان در کشور ایران ،حوزهای پیچیده است .بهرغم آنکه کشور ایران ،در حوزۀ جوانهان
از منظر جمعیتی و منطبق بر آخرین نتای سرشماری ،کشوری جوان است ،از ایهن مزیهت بهه
بهترین وجه ممکهن اسهتفاده نشهده اسهت .محهدودیت در منهابا در توسهعۀ زیرسهاختهای
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی برای جوانان در کشور ایران یکی از مهمترین دالیل بهرهنبردن از
این مزیت اجتماعی است .در سالهای اخیر ،البته توجه ویژهای بهه ایهن بخهش شهده اسهت،
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افزایش بودجۀ وزار ورزش و جوانان بهعنوان متولی بهبود فضای جوانان کهه در سهال 7931
برای آن در بودجۀ کشوری ردیفی لحاظ نشده بود تا بودجۀ  811میلیارد تومان در سهال 7939
و افزایش این بودجه به  7441میلیارد تومان در سال  ،7934نشاندهندۀ نگاه توسعهای به ایهن
بخش از جامعه است.
چنانچه سیاستگذاران این حوزه در کشور ایهران ،متوسهط کشهورهای جههان را بههعنهوان
م کی برای بهبود فضای توسعۀ جوانان ،هد گذاری کنند ،بایهد گفهت ،بها توجهه بهه نتهای
مطالعه در این کشورها ،اثر بهبود آموزش و پرورش بهه معنهای افهزایش در میهانگین سهالهای
تحصیل ،افزایش در نسهبت مخهارج آموزشهی از تولیهد ناخهالص داخلهی و افهزایش در نهرخ
باسوادی جوانان برای محور آموزش و پرورش ،تأثیر مثبت و بهشد باالیی بر رشد اقتصهادی
این کشورها دارد .بنابراین به سیاستگذار توصیه میشود در حهوزۀ توسهعۀ آمهوزش و پهرورش
جوانان ت ش بیشتری کنند.
با توجه به آنکه در حال حاضر جمعیت جوان کشور سهم باالیی از جمعیت کل دارد ،توصهیۀ
سیاسهتی بههه سیاسههتگهذاران ،بهبههود فضههای توسهعۀ کسههب و کههار جوانهان در کشههور و اتخههاذ
سیاستهایی است که ورود این جوانان را به بازار کسب و کار تسهیل کند .باالبودن تهأثیر توسهعۀ
فضای اشتغال جوانان بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی ،گواهی بر این مسئله است.

همچنین در این کشورها ،نقش توسعه و بهبود فضای س مت و بهداشت جوانان بهر رشهد
اقتصادی تا حدودی معنادار است و نمیتوان از میزان تأثیر آن چشم پوشید .زیرشهاخصههای
محور بهداشت و س مت جوانان عبار اند از؛ نرخ مرگ و میر جوانان ،استفاده از مواد مخدر
و روانگردانها ،میزان بارداری جوانان ،شیوع ایدز و استفاده از توتون و تنباکو .کاهش در اندازۀ
کمی این متغیرها ،رشد اقتصادی کشورها را تحت تأثیر مثبت قرار میدهد .برای نمونه اتحادیۀ
اروپا در برخورد با موضوع اعتیاد در سالهای  8119تا  8179اقدا به برنامههریهزی و اجهرای
برنامهای با عنوان «دستورالعمل نظری و عمومی :استراتژی اتحادیۀ اروپا مواد مخهدر -8111
 ،»8178نموده است که مشتمل بر مراقبتهای بهداشتی (پیشگیری ،درمان ،مراقبت) و ت ش
برای ازبینبردن عرضه و تقاضاست .توصیۀ سیاستی به تصمیمسازان حوزۀ جوانان در ایران نیهز
ت ش برای بهبود مستمر محور بهداشت و س مت جوانان از بریق برنامههایی است که نهرخ
مرگ و میر جوانان و اعتیاد و ...را کاهش دهد.
مشارکت مدنی در شاخص توسعۀ جوانان به معنی افزایش در نرخ داوبلبی در فعالیتهای
اجتماعی و کمه بهه افهراد غریبهه اسهت .توصهیه بهه سیاسهتگذاران در ایهن بخهش اتخهاذ
سیاستهایی است که فضای مشارکت جوانان را بهبود دهد .در آخر باید گفت ایران نیز ماننهد
کشورهای دیگر میتواند با داشتن ی نهاد فرابخشهی حهاکمیتی در حهوزۀ جوانهان ،بها تعیهین
سیاستگذاری مناسب و برنامهریزیهای راهبردی و پیگیری وظایف دستگاههای مختلهف در
این حوزه و همچنین با بسترسازی مناسب بهمنظور استفادۀ بهینه از شتابدهندههای توسعهای،
به بهبود شاخص توسعۀ جوانان بپردازد تا هر چه بهتر از ظرفیت جوانان در مسیر رشد و توسعۀ
کشور استفاده کند.
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