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 چکیده
نفهر   میلیهارد 8/7 سال است. قریب بهه 81بیش از نیمی از جمعیت جهان، متشکل از جوانان و نوجوانان زیر 

سهیر  سهال آینهده  81تا  که این رقم  اکی از آن است ها ح بینی پیش دارند و سن سال  71ه84 ،از این جمعیت
 هها  . آنداشهته باشهند قابهل تهوجهیکشورها نقهش  ۀتوانند در فرایند توسع شور  میهر ک . جوانانصعودی دارد

ههای  نیازهای متنوعی چون آموزش، اشتغال، برخورداری از امکانها  بهداشهتی و سه مت و امکهان فعالیت
یافتگی فضهای  توسهعه ۀگرفته در خصهو  تعیهین درجه ای صور ه ی دارند. از جمله ت شمدنی و اجتماع
محهور کلیهدی  پهن کشورهای مختلف است. ایهن شهاخص در جوانان در  ۀشاخص توسع ۀجوانان، محاسب

کشهور جههان  717آموزش و پرورش، س مت و تندرستی، اشتغال، مشارکت سیاسی و مشارکت مدنی بهرای 
جوانهان و عناصهر اصهلی  ۀثیر مثبت شهاخص توسهعأاصلی ت ۀفرضی ،. در این مطالعهده استدر نظر گرفته ش

 الگهوی. برای بررسی این مسئله از یه  است د اقتصادی کشورهای منتخباین شاخص بر رش ۀدهند تشکیل
ص بهبهود شهاخ دهد  میتای  نشان شد. ن استفادهکشورها  این  رشد درونزا، در الگوی بر اساساقتصادسنجی 

ایهن  ۀدهنهد . همچنین بهبود عناصر اصهلی تشهکیلجوانان بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معناداری دارد ۀتوسع
و اشتغال جوانهان اثهرا  مثبهت و معنهاداری بهر تولیهد  های مدنی  مشارکت ،شاخص در محورهای  آموزش

 داخلی کشورهای منتخب دارند.
 قتصادیجوانان، رشد ا ۀجوانان، شاخص توسع :ها کلیدواژه

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

 .. دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران1
 

 .. دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری اقتصاد، تهران، ایران2
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 مقدمه
عنوان یکهی از منهابا اصهلی رشهد اقتصهادی و  انسانی به ۀجمعیت ی  کشور در قالب سرمای

اثر  ۀدهند است. برخی از مطالعا  نشان توسعه، در ادبیا  اقتصاد از اهمیت باالیی برخوردار
 نابراینبند. نک میاشاره به اثر منفی رشد جمعیت بر اقتصاد و رفاه اقتصادی  مثبت و برخی دیگر
و نسهبت بهه  کردهیت و منابا انسانی کشورها را بررسی جمع گوناگونهای  اقتصاددانان از جنبه

دهنهد،  ر قهرار میها را بر اقتصهاد دسهتخوش تغییه مواردی که جمعیت و منابا انسانی و آثار آن
 اند.  ارائه کرده نظریا  مختلفی

گیران  گذاران و تصمیم توجه سیاستکه مورد  ،اخیر ۀجمله موارد مهم در مطالعا  دو دهاز
و متغیرهایی چهون مصهر ،  اثر ساختار سنی جمعیت بر اقتصاداقتصادی قرار گرفته، بررسی 

یه  از ببقها  سهنی جامعهه در  گذاری و سهم هر درآمد ملی، رشد اقتصادی، حجم سرمایه
ها و نیازهای هر  تتغییرا  متغیرهای مذکور است. از منظر اقتصاددانان، اثر وزنی فعالی ۀانداز

گذاران  سیاستبه اثرا ،  های سنی بر متغیرهای اقتصادی مهم است و تحلیل این ی  از گروه
 . کند میگیری بهتر کم   ی تصمیمراهبرد در راستا ۀدر ارائ

 ۀمنظور استفاد ه ی  ضرور  عینی بهاز جامع ممه یعنوان بخش تحلیل وضعیت جوانان به
ی، نیاز زیهادی بهه تمرکهز روی در مسیر توسعه است. در سطح جهان بهینه از ظرفیت مولد آنان

شود. در حال حاضر و بر اساس آمارههای  سازان کشور احساس می عنوان آینده جوانان به ۀتوسع
سههال در  71-84درصههد از جوانههان  21دپارتمههان اقتصههاد و امههور اجتمههاعی سههازمان ملههل، 

. کنند المنافا زندگی می ور مشترککش 14نفر در و بیش از دو میلیارد  ورهای در حال توسعهکش
جوانان از این نظر بهرای جوانهان  ۀسال سن دارند. توسع 91ها زیر  درصد آن 41، از این تعداد

های آموزشی،  کسب منفعت و اشتغال، فرصت منظور بههای خود را  هم است تا تواناییبسیار م
 اسی تحقق بخشند. های مدنی و سی بهداشت و س مت و همچنین توانایی

تهور  جهوانی »ای جمعیتهی بها عنهوان  ایران پدیدهگذشته، جمهوری اس می  ۀدر بول ده
سهال  91درصد از جمعیت کشور ایران، زیر  11حدود  را تجربه کرده است. امروزه «جمعیت

اجتمهاعی و اقتصهادی  ۀبخشهیدن بهه توسهع معیت جوان ایران فرصتی برای سرعتهستند. ج
سهازی  هایی را در فراهم توانهد محهدودیت  می اگرچه ایهن نسهل عظهیمکند.   م میکشور را فراه

 ۀاما توجه ویژه به نقش سهازند به وجود آوردکار و خدما  اجتماعی، امکانا  آموزشی، بازار 
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گیهری از قهدر   منظهور بهره هها بهه کشور در اقتصاد ملی، ت ش این بخش گسترده از جمعیت
ای که در کشورهای  . مسئلهدهد نشان میتر  ای در ایران را ضروری عهجوانان در ایفای نقش توس

گیهری از  جوانان بر اقتصاد ملی را بها بههرهثیرگذاری أگیری از آن، مسیر ت فته ضمن بهرهیا توسعه
کارگیری قهدر  نیهروی  هها را برای ب اندازه گیری کرده و بهترین سیاستهای مختلف،  شاخص

 .کنند خدا  میوان در اقتصاد، استکار ج
ان بهه تعریهف و تهو جوانان، مهی ۀالمللی برای توسع گرفته در سطح بین از اقداما  صور 

نماگر در پن   71جوانان اشاره کرد. این شاخص، شاخصی مرکب از  ۀاستخراج شاخص توسع
اسهی در سهطح محور کلیدی آموزش، س مت و رفاه، اشتغال، مشارکت مدنی و مشارکت سی

اشتغال  و آموزش، س متیبا کسب سازد تا  را قادر می ها آنجوانان،  ۀت. توسعنیروی جوان اس
 . تقویت کنندرا خود های مدنی و سیاسی  توانایی ،مناسب و معقول

 ۀتیم کهه آیها عناصهر اصهلی شهاخص توسهعدر این مطالعه به دنبال بررسی این فرضیه هس
از  شود که در کشورهایی کههیر اثبا  ثأثر است. اگر این تؤجوانان بر رشد اقتصادی کشورها م

، رشهد نمرۀ بهاالتری دارنهدجوانان  ۀمحور اصلی شاخص توسع پن ای در  منظر فضای توسعه
هایی کهه بها کمبهود منهابا مهالی  گذار در دوره تبه سیاس توانیم می پس اقتصادی باالتر است،

رشد اقتصادی بیشهتر بر که  کنیم ابا مالی را در بخشی پیشنهادمن ۀروست، تخصیص بهین هروب
یها  هایی که اثرا  منفهی گذار درخصو  بخش به سیاست توانیم می. همچنین گذارد تأثیر می

. کنیمنظر  ۀ، ارائاستادی در کشور رشد اقتص ایو در واقا مانعی بردارد کم بر رشد اقتصادی 
فته، در حال توسعه یا وسعهآماری متنوع از کشورهای ت ۀدر این مطالعه با بررسی جامع ،اینبنابر

از منظهر سهاختار اقتصهادی شهبیه ایهران یافته، و همچنین بررسی کشورهایی کهه  توسعهو کمتر
کشهورها بهرای  ۀنان بر رشد اقتصادی در کلیجوا ۀ، اثر پارامترهای اصلی شاخص توسعهستند

 شود. جوانان بررسی می ۀگذاران فعال در حوز ائه به سیاستاتخاذ تصمیم و ار
آن  ۀحورهها و نماگرههای اصهلی محاسهبجوانان و م ۀشاخص توسعبه طالعه ابتدا در این م

ثیر أعی و همچنین تهاجتما ه اقتصادی ۀجوانان و توسع ۀادبیا  نظری رابط سپسشود.  اشاره می
 ۀاست. بررسی پیشهین شدههای رشد اقتصادی بررسی  الگوانسانی در  ۀجوانان در قالب سرمای

 آورده شده است.  مقاله ۀدر ادام ای ارش نتو گز الگوپژوهش و تصریح 
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 جوانان ۀتعریف شاخص توسع
 ،نماگر کلیهدی اسهت کهه در مجمهوع 71متشکل از و شاخصی مرکب  1جوانان ۀشاخص توسع

 مطرح شد.  7332برای نخستین بار در سال  و کند گیری می کشور اندازه 717جوانان را در  ۀتوسع
آمهوزش و پهرورش، بهداشهت و تندرسهتی،  این شاخص پن  محور دارد کهه سهطوح

 ۀگیرد. شاخص توسهع ان را اندازه میاشتغال، مشارکت سیاسی و مشارکت مدنی افراد جو
نسهبی  ۀمدنی منبعی برای مقایسه ۀگذاران، جوانان و جامع ان، سیاستجوانان برای محقق

نیازمنهد های  کند و عملکرد خوب و زمینهه جوانان فراهم می ۀکشورها از نظر سطح توسع
ها  کند. مطابق با این شاخص، دولت گذاری بیشتر کشورها را شناسایی می توجه و سرمایه

تهر  صهور  دقیهق جوانهان را بهه ۀخهود بهر حهوزگذاری  قادر خواهند بود اثهرا  سیاسهت
 و ت افراد جوانبهبود وضعی ایجوانان به معن ۀتوسع ،. در واقاکنندگیری و محاسبه  اندازه

 ۀصادی است. شبیه به پارادایم توسعبرای ایفای وظایف اجتماعی و اقت ها آنتوانمندسازی 
ا تمرکز بر جمعیت جوان ها، ب ها و انتخاب ربوط به افزایش فرصتجوانان م ۀانسانی، توسع

 ،تغال مناسهب و معقهولاشه و آموزش، س متیبا کسب سازد تا  را قادر می ها آن که است
یت کنند خود راای مدنی و سیاسی ه توانایی ای جوانان بایهد دسترسهی  . محیط توسعهتقو

ههای خهود را توسهعه  ها را قهادر سهازد تها توانایی و آن کندنان را به این نیازها تضمین جوا
 بخشند و به پتانسیل کامل خود دست یابند.

وضعیت جوانان در بول زمان و  ۀی کرده و امکان مقایسوضعیت موجود را کم   شاخصاین 
سطح  ۀآورد. این شاخص با هد  مقایس می وجوده ها و البته کشورها را ب رزمینبین منابق، س

 شود.  شده محاسبه می محور عنوانیافتگی کشورها در پن   توسعه
نماگر در پهن  محهور کلیهدی  71جوانان بر اساس  ۀشاخص توسع ۀدهند تشکیل یاجزا

شاخص این ی است. آموزش، بهداشت و س مت، اشتغال، مشارکت مدنی و مشارکت سیاس
کند بها  ش میپذیر گردد و ت  گیرد تا قیاس بین کشورها امکان های ملی را اندازه می میانگین

 ۀهماهنگ و جاما مقایسه کنهد. نحهو یهای ای، کشورها را با داده های داده وجود محدودیت
 (7در جهدول شهمارۀ )جوانهان  ۀشاخص توسع ۀگانه در محاسب پانزدههای  دهی شاخص وزن

 آمده است.
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 جوانان  ۀشاخص توسع ۀوزن نماگرها برای محاسب (.0شمارۀ )جدول 

 درصد وزن وزن شاخص محور

جمع 

اوزان 

 دامنه

 آموزش
 %74 1 های تحصیل میانگین سال

 %9 7آموزش از  ۀدرصد هزین 82%
 %77 4 نرخ باسوادی جوانان 

س مت و 
 تندرستی

 %74 1 ها ساله 71-83نرخ مرگ و میر 

82% 
 %9 7 استفاده از حشیش

 %4 8 اری نوجواناندرمیزان با
 %9 7 شیوع ایدز 

 %9 7 استفاده از تنباکو

 اشتغال
%74 1 نرخ بیکاری جوانان

82% 
%74 1 اشتغال جوانان نسبت به اشتغال کل

مشارکت 
 یاسیس

%9 7 سیاست و نهاد جوانان
%9 7 دهندگان سطح آموزش رأی 2%

%9 7 های سیاسی بیان دیدگاه

مشارکت 
 یمدن

 %4 8 نرخ داوبلبی 
2% 

 %9 7 کم  به غریبه

 8171اقتصاد و صلح،  ۀسسؤمنبا: م

ان آورده جوانه ۀشاخص توسهع ۀجدول، سهم هری  از محورهای اصلی در محاسباین در 
ان، سهمی برابر محور آموزش و س مت و بهداشت در کنار اشتغال جوان آنشده است. مطابق 

 . دارنددرصد  2همی به میزان های اجتماعی س درصد و مشارکت سیاسی و فعالیت 82
ارکت سیاسی محور آموزش، اشتغال، س مت، مش پن در پایان با جما میانگین وزنی 

 ۀ، امتیهاز ههر کشهور در شهاخص توسهع(7شمارۀ )شده در جدول  و مدنی با اوزان مطرح
بندی کشورها در این بخش بر اساس جدول  تحلیل و تقسیم ۀنحوآید.  دست میه جوانان ب
است. (8شماره )
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 جوانان ۀاساس شاخص توسع بندی کشورها بر طبقه (.2شمارۀ )جدول 
یفبندی طبقه جوانان ۀمقدار شاخص توسعتعر
41/1کمتر بیش از ی  واحد انحرا  معیار کمتر از میانگینپایین

14/1تا  41/1بین ا  معیار از میانگیناخت   ی  واحد انحرمتوسط
تا ی  14/1بین بیش از ی  واحد انحرا  معیار بیشتر از میانگینباال

 8171اقتصاد و صلح،  ۀسسؤنبا: مم

 
 باشد، کشور 4/1 جوانان کمتر از ۀچنانچه امتیاز شاخص توسع ،(8شماره ) جدولمطابق 

 است.داشته در بخش جوانان  یزیاد ۀتوسع ،باشد 14/1و چنانچه باالتر از  کم ۀتوسع

 جوانان و رشد اقتصادی در کشورها ۀشاخص توسع
 اجتماعیـ  یاقتصاد ۀتوسعالف( جوانان و 

درصد از جمعیهت کشهورهای  11از  یافته و بیش جمعیت کشورهای توسعه درصد 91بیش از 
تها  71نفر در سهن  میلیارد 8/7دهند. در کل کشورهای دنیا  حال توسعه را جوانان تشکیل میدر

. ایهن مفههو  از دو آینهد به شهمار می 2. در دنیای امروز جوانان ی  دارایی1سال قرار دارند 84
تجربهه در جامعهه از بهین  عنوان ی  قشهر بی لیل است. نخست نگاه به جوانان بهجنبه قابل تح

افزایش ارزش را  ا وهایی که قابلیت ارتق دارایی توان براساس را میرود و دو  جایگاه کشورها  می
 شهود تور  مشاهده می شان. با این نگاه در جوامعی که در جمعیت جوانانکردبندی  دارند، ببقه

 ی اجتماعی شوند،ها و ممکن است دچار مشک تی مانند افزایش مخابرا  اخ قی و ریس 
رزش ایش اهای جدید برای افز کردن راه  نیروی جوان در حل مسائل و پیدابرداری از قدر بهره

های متعهددی  از کشهورها برنامهه بسهیاری ،. در این مسهیربهبودی مؤثر خواهد بوداین دارایی 
 آنند و در راسهتای ا های شهروند خوب را برای جوانان در نظر گرفته مهار  ۀدرخصو  توسع

 . دهند ارائه میجوانان  ی بههای مناسب سرویس
ههای اقتصهادی و  مشارکت جوانان در فعالیتمهار  و افزایش  ۀهای توسع هبا اجرای برنام

وری نیهروی کهار  ثر بر بههرهؤکار در کشورها و هنجارهای کاری ماجتماعی، جغرافیای نیروی 
 از سهویکسب و کار  ۀز توان نوآوری و خلق ایده و توسعخوش تغییرا  شده و با استفاده ادست

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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تغییهرا   نیهزملهی کشهورها  اقتصهاددر های مختلف تولید کهاال و خهدما ،  جوانان در حوزه
تواند به  ها می آن نکردن  راهبری نیروی جوان و کردن مسیری که با رها رخ خواهد داد؛مضاعف 

هههای  ت جوانههان در فعالیتاقتصههادی ازبریههق کههاهش نههرخ مشههارک ۀتوسههع ایمههانعی بههر
 . 1بدل شودافزایش نرخ جر  و ... در کشورها اقتصادی و  ه اجتماعی

یها  های توسهعه ها در تخریب پایه قالب نیروی کار و قدر  اثرگذاری آن یت جوانان دراهم
 هها آنبرداری حداکثری از  بهره منظور بهریزی  ی مختلف، منجر به برنامهتقویت آن در کشورها

 ،ها اقتصادی شده اسهت. در قالهب ایهن برنامهه ۀهای مشارکت جوانان در توسع رنامهدر قالب ب
قیم بهازار کهار را صور  مسهت های یادگیری مهار  به ش و برنامهوزجوانان از بریق دریافت آم

ههای اجتمهاعی در چهارچوب  ایفهای نقش هها بها آن، بهراین ع وه. دهنهد تحت تهأثیر قهرار می
 بهه ،دنشهو می منجهرههای اجتمهاعی  هایی که بهه جنبش نهاد و سایر فعالیت های مرد  سازمان

 . کنند ماعی کشور کم  میفضای اجت ۀتوسع
 های رشد اقتصادی با لحاظ نیروی کار الگونان و منابع انسانی؛ نگاهی به ( جواب

رشهد  ۀسههیهز مقایهزمهان و ن یك کشور در بی یح رشد اقتصادیتوضبرای  یمتعدد یالگوها
 ین الگوهههایاز اولهه یکههیاسهت.  شهدهاقتصهاددانان ارائهه  از سوین کشورها ید سرانه بیتول

فیزیکی و  ۀای از سرمای گو تابا تولید رابطهاست. در این ال2سولو گویال ،شده در این زمینه ارائه
 نیروی کار و دانش فنی )کارایی نیروی کار( است.

الگوی سولو دو منبا احتمالی برای تغییهر تولیهد سهرانه در بهی زمهان یها بهین کشهورهای 
ازای نیهروی  هبه ۀسرانه )نسهبت سهرمای ۀین منبا تفاو  سرمایکند. اول مختلف را شناسایی می

د توانه ثر میؤکه تنها رشد نیروی کهار مه دهد نشان می . این الگواست دانش فنی کار( و دومی
 درخهورسرانه بر تولید سرانه چندان  ۀثیر تغییرا  سرمایأو ت شودسبب رشد دائمی تولید سرانه 

 (.89 ،7921توجه نیست )تقوی و محمدی، 
در نظر گرفته شده  یمختلف یها قتصادی، شاخصثیر منابا انسانی بر رشد اأبرای بررسی ت

ههای رشهد عنهوان شهده  الگوماننهد آنچهه در  ،نابا انسانی رااست. عمده مطالعا  جمعیت م
اثرگهذار،  یعنهوان متغیهر دانند. در کنار این متغیر بهه می عامل اصلی در رشد اقتصادی ،است

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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عنهوان متغیرههای  ثرند، بههؤی مهایی که بر کیفیت منابا انسان برخی مطالعا  پیرامون شاخص
  خصشها ،انهد؛ در برخهی از مطالعها  ثر بر رشد اقتصادی مورد بررسهی قهرار گرفتهؤاصلی م

 شهدهمهؤثر در ایجهاد رشهد اقتصهادی بررسهی  یعنوان عامل سطح تحصی   منابا انسانی به
ش منابا گذاری در آموز. در مطالعا  دیگر بر نقش سرمایه1است، نظیر مطالعا  هال و جونز

مخهارج  دیگر یدر مطالعاتهمچنین . 2جیمسون و لو  ۀمانند مطالع ،ید شده استأیانسانی ت
تصادی عنوان شده است؛ نظیهر بر رشد اق مؤثرعنوان عامل  هداشتی و س متی منابا انسانی بهب

است که در کنار  در این مطالعه بحث اصلی پیرامون بررسی اثر متغیرهایی 3جر برمن ۀمطالع
شهوند  ههای مشهارکت اجتمهاعی مهی و فعالیت جوانان از منظهر اقتصهادی ۀم منجر به توسعه

 (.722 ،7938)محمدی و امیدوار، 
ای از جمعیت فعال اقتصهادی  مهم آن است که چون جمعیت جوان بخش قابل م حظه ۀنکت

بهول هفتهه  ساله و بیشتر که در 71تما  افراد )تواند در چارچوب تعریف نیروی کار  است که می
جوانان در حهوزه ۀآنچه منجر به توسع بنابراین، گیردقرار  (نمایند خدما  میو  اقدا  به تولید کاال

 . تحت تأثیر قرار دهدرشد اقتصادی کشورها را نیز  تواند میشود،  های مذکور می
 ۀدر کنار سرمای تواند میانسانی است و  ۀسرمای نیروی جوان بخشی از ،بر مبنای این بحث

. در واقا در این نگهاه، قرار دهددر کشورها را دستخوش بهبود  جوان رشد اقتصادیانسانی غیر
غیر جهوان را دارد، کهه ههر  های رشد، نیروی کار قابلیت تفکی  به نیروی کار جوان و الگودر 

اشهتغال  ،صر  نظر از این .رشد اقتصادی خواهند داشت بور مجزا وزنی متفاو  بر بخش به
تواند منجهر بهه  رایط کشورها میبوده و بنا بر ش مؤثرر اشتغال نیروی کار غیرجوان نیز جوانان ب

 .4یا کاهش آن شودافزایی در رشد اقتصادی  هم
بهرای اسهت عهددی  ۀکنند جوانان مشخص ۀشاخص توسع ،شد گفتهگونه که پیشتر  همان

ن قرار دارند. این شاخص در آ ها آنیافتگی جوانان و وضعیتی که  ی میزان و سطح توسعهشناسای
جوانان  ۀسطح توسع ۀمدنی منبعی برای مقایس ۀگذاران، جوانان و جامع برای محققان، سیاست

نظیر بهبود  شاخصاین بر جوانان در  مؤثردر جامعه در ی  بازه زمانی است. بهبود پارامترهای 
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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مهدنی و  یها مباحث آموزشی، بهداشت و س مت، اشتغال و فضای مسهاعد بهرای مشهارکت
آیها هسهتیم کهه  در جسهتجوی آن ،جوانان است. در این مطالعهه ۀسیاسی، مسیری برای توسع

بندی  شورهای باال ببقهک ۀجوانان باالتری هستند و در زمر ۀکشورهایی که دارای شاخص توسع
د توانه جوانهان می ۀبر توسع مؤثرپارامترهای  و اساسا   دارندشوند، نرخ رشد اقتصادی باالتر  می

 د یا خیر. اثرگذاری مثبت بر رشد اقتصادی شومنجر به افزایش نقش کلیدی نیروی کار جوان و 
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. 
 2و سهالی مهارتین 1رشهد اقتصهادی مطالعها  بهارودر خصو  نرخ باسوادی و اثر آن بر 

 (7334) 4حبیهب و اسهپیگل بهن ( و7338) 3انتقادی منکیو، رومهر و ویهل ۀ، مطالع(7331)
ههای  زمهانی و بهر اسهاس داده ه مقطعی ای مطالعهه بارو و سالی مارتین در توجه است درخور

چهون دسهتیابی بهه  متوسط نهرخ رشهد را بهر متغیرههایی،7341-7321های  کشورها در سال
ههای اصهلی مطالعهه برازش کردند. یافتهههای آموزشی دولت به آموزش و نسبت هزینه

اثهر مثبهت و  ،شهودگیهری مهی های آموزش اندازه نشان داد که سطح آموزش که با متوسط سال
 های آموزشی نیز بر رشد اقتصادی اثر معنادار معناداری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین هزینه

 (.2-71، 7931مثبت دارد )رزمی و حاجبی، و 
از دیربهاز  گفتاقتصادی، باید  خصو  مطالعا  پیرامون اثر مخارج بهداشتی بر رشددر

انسانی شناخته شهده  ۀتعیین کمیت و کیفیت سرمای عنوان یکی از عوامل اصلی در بهداشت به
  در نظهر دوابها ای رمایهسه عنهوان تواند به کند بهداشت می بیان می (،7318است. گروسمن )

انسانی  ۀگذاری در سرمای گونه سرمایه کند. این س مت را تولید می ۀگرفته شود که محصول دور
افهزایش داده و از ایهن بریهق  زمهانی را ۀی نهایی برای یه  دوراز بریق بهبود بهداشت بازده

شابه غیب کند. به روش مدهد و بعد از آن رشد اقتصادی را تر وری نیروی کار را افزایش می بهره
اختصا  منابا برای افزایش استانداردهای بهداشت نیهز رشهد  معتقد است(، 7322لوکاس )

 کند. میاقتصادی را ترغیب 
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کشهور، اثهر مثبهت معنهادار  84بها بررسهی ( 7333) 1، ریورا و کهورایزمبنایی ۀعدر ی  مطال
خهود پیرامهون  ۀنیز در مطالع 2و و ساال. بارکردندیید أهداشتی بر تولید ناخالص ملی را تمخارج ب

مخارج بهداشتی بر تولید ناخالص داخلی  ،شاخصی   عنوان یر امید به زندگی در بدو تولد بهثأت
سال افزایش در امیهد بهه زنهدگی، نهرخ رشهد اقتصهادی  سهکه به ازای هر  کردندمثبت ارزیابی ا ر

یابهد. سهایر مطالعها   زایش میدافدرصه 4/7ررسی )در حال توسعه( به میهزان کشورهای مورد ب
نیهز اثهر  مانند آن،میزان تغذیه، مخارج بهداشتی و گرفته در این بخش با لحاظ متغیرهای  صور 

کند. این امر به دلیهل آن اسهت  یید میأتی و س متی بر رشد اقتصادی را تهای بهداش مثبت هزینه
ود و سهرانجا  ر د از دسهت مهیکه وقتی موجودی بهداشت به حد کافی کاهش یافت، کارایی فهر

مسهتقیم بهر رشهد اقتصهادی  یثیرأشود. این مسئله ت داشتی و مرگ میبه ۀمنجر به کاهش سرمای
و آمهوزش  در کنار سطح تحصی   بنابراین (.1 ،7929پور،  جوادی خواهد گذاشت )مجتهد و

 است.  مؤثرید ملی بهداشتی نیز بر تول ۀشود، متغیر سرمای انسانی می ۀکه منجر به تشکیل سرمای
مثبت و معنادار میهزان مشهارکت شههروندان در  ۀیید رابطأبه ت دیگریدر آخر نیز مطالعا  

و  3. در مطالعها  مبنهایی نهور پرداختنهدبهر رشهد اقتصهادی  فرایندهای سیاسی و اجتماعی
 هها نشهان . آنبور جالبی بیان شده است بهتفاو  میان کشورهای ثروتمند و فقیر  ،همکارانش

ای  دهند که توسعه حاصل نوعی خا  از نهادهاست و ایهن نهوع خها  از نهادهها مسهئله می
ی اجتماعی و سیاسی، ها فراتر از ی  یا چند نهاد خا  است. در کنار نگاه نهادی به مشارکت

های مدنی و اثر مثبهت آن  مشارکت بایز از منظر تقویت این سرمایه اجتماعی ن ۀرویکرد سرمای
عوامهل اجتمهاعی  ،گرفته اسهت. در ایهن رویکهرد قرارمطالعا  متعدد مورد دی بر رشد اقتصا

شهود. در  میمنجهر مین رشد اقتصهادی أبه ت و درنتیجهشود  جتماعی میا ۀباعث افزایش سرمای
اقتصهاد سیاسهی، موجهب  الگهویکارکردی  یکید شده است که ارتقاأهای دیگر نیز ت پژوهش

هروندان و افهزایش رشهد اقتصهادی اجتماعی و رفاه ش ۀها، گسترش سرمای نضباط مالی دولتا
نیهز برخهی  ثیر آن بر رشد اقتصهادیأهای اجتماعی و ت و  انواع سرمایهخصشود. البته در می

ثیر مثبهت بهر رشهد اقتصهادی و گروهی تهأ اجتماعی برون ۀکه سرمای دهند نشان میمطالعا  
 گروهی تأثیر منفی بر آن دارد. اجتماعی درون ۀسرمای
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 پژوهش ۀیشینپ
صهور   فعالیهت پژوهشهی بها موضهوع حاضهر بهه در دنیا،  موضوعاین بودن جدیدبا توجه به 

صهور   گرفته به   نگرفته است. سایر مطالعا  صور جوانان صور ۀمشخص آن هم در حوز
ههم بهرای کهل جمعیهت  جوانهان را، آن ۀرخی متغیرهای موجود در شاخص توسعجزئی، اثر ب

مطالعا  که مبنای ادبیها  موضهوع  اند. برخی رد مطالعه قرار دادهدی موبر رشد اقتصا ،کشور
های  بندی مطالعها  اثهر بهداشهت، آمهوزش، مشهارکت مطالعه قرار خواهند گرفهت در دسهته

 اجتماعی و اشتغال بر عملکرد اقتصادی به شرح زیر آورده شده است.
 

 پژوهش ۀپیشین (.3شمارۀ )جدول 

موضوع و نتیجه سال نویسنده

«بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی در کشور ایران»
 ای ی و قابل م حظههنتای  این پژوهش نشان داد که مخارج بهداشتی تأثیر مثبت، کم  

انسهانی  ۀزیاد سهرمای تأثیراز دیگر نتای  مهم این تحقیق  بر رشد اقتصادی ایران دارد.
ینهد ااثر مهم آموزش نیروی کار بهر فره بر رشد اقتصادی کشور ایران است و با توجه ب

های آموزشی توسعه یابند. رشد و توسعه باید نظا 

7921 زاده هادیان و رجب

مشارکت اجتمهاعی از منظهر  ۀای دربار اقتصادی؛ مطالعه ۀعی و توسعاجتما ۀسرمای»
«اس  

 وامنیت، کارآمدی دولهت تأمین  های دینی، از راه آموزهاز مشارکت اجتماعی حاصل 
کننهد و  دی نقشهی اساسهی ایفها میاقتصا ۀیند توسعابازار، کاهش فقر و بیکاری در فر

 ۀاه اس  ، بستر مناسبی برای توسعشدن مشارکت اجتماعی از دیدگ درصور  نهادینه
گفته فراهم خواهد شد.های پیش اقتصادی از راه

7923
نظرپور  و 

مقد  منتظری

«ی و رشد اقتصادیانسان ۀآموزش بر سرمای ۀتأثیر هزین»
آموزش بر رشد اقتصادی مثبت اسهت. در بخهش خهدما  بها  ۀتأثیر افزایش در هزین

بهر رشهد  انسهانی ۀدر ایهن بخهش، اثهر افهزایش سهرمای توجه به ساختار نیهروی کهار
های اقتصادی است. اقتصادی بیش از دیگر بخش

7931  
جنتی مشکانی و 

همکاران

«رشد اقتصادی ایرانهای س مت بر  بررسی تأثیر شاخص»
 74/1انسهانی منجهر بهه افهزایش ۀ د افزایش در موجودی س مت سرمایهر ی  درص

ی بر انسان ۀدار آثار سرمای تر و معنی شود. سهم بزرگ درآمد سرانه می درصد نرخ رشد
یزیکی بر رشد درآمد سهرانه گذاری ف تر سرمایه اهمیت رشد اقتصادی در کنار سهم کم

.قرار دارد

7931  
محمدرضا 

ور و پ لطفعلی
همکاران
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موضوع و نتیجه سال نویسنده

«انسانی بهداشت و رشد اقتصادی در کشورهای اوپ  ۀسرمای ۀبررسی رابط»
ها و مخارج بهداشهت از تولیهد ناخهالص داخلهی در  دهد سهم هزینه ن مینتای  نشا

کهه  درصد اسهت درحهالی 27/9ورهای عضو اوپ  درصد و متوسط کش 24/4ایران 
.  استدرصد  3ال توسعه بیشتر از ر حاین مقدار برای کشورهای د

7931  
شهرا  فتاحی و 

همکاران 

«بررسی تأثیر مخارج آموزش و بهداشت خصوصی و دولتی بر رشد اقتصادی در ایران»
دهد تأثیر مخارج آموزشی دولت بر رشد اقتصادی منفی اسهت. تهأثیر  نتای  نشان می

دار بوده است. تهأثیر  معنی ر رشد اقتصادی ایران مثبت ومخارج آموزشی خصوصی ب
مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است.

7938 پور فرازمند و حسن

«7941-7931ۀاعی بر رشد اقتصادی ایران در دورثباتی اجتم پیامدهای بی»
بر رشد اقتصادی جامعهه دارد. های اجتماعی تأثیر و پیامد منفی  ثباتی و نابسامانی بی

جتماعی و زدودن عوامل مؤثر بهر های ا جانبه، کاهش آسیب شد اقتصادی همهر ۀالزم
.استثباتی اجتماعی  بی

غفاری و همکاران  7938

 «آیا سرمایۀ اجتماعی در اقتصاد اثرگذار است»
دهد که در کشهورهای منتخهب اعتمهاد اجتمهاعی و شهاخص  های تحقیق نشان می یافته 

های جمعی، اثر معنهاداری  د دارند. در مقابل، فعالیتمدنیت اثر زیادی بر عملکرد اقتصا
 بر عملکرد اقتصاد نداشته است.

 1ناک و کیفر 7331

 «توسعه  بررسی تأثیر آموزش جوانان در کشورهای درحال»
های رسهمی و غیررسهمی بهرای  دهندۀ اثرا  استخدامی قابل توجهی در شغل نتای  نشان

ی رسمی برای مردان است. در پایان نتای  نشهان ها زنان و اثرا  استخدامی فقط در شغل
 ای بر هر دو گروه دارد.  های فنی و حرفه از اثر پایدار آموزش

8112 
آتناسههههیو، کههههوگلر و 

 2مگهر

بررسی تأثیر بحران اقتصادی و مالی بر وضعیت اشتغال نیهروی کهار جهوان در اتحادیهۀ »
 «  اروپا، کانادا و امریکا

اند. در بهین کشهورهایی کهه افهت شهدید  ها در دوران بحران ندهترین باز افراد جوان اصلی
 یابد.  تولید ناخالص داخلی دارند، نرخ استخدا  افراد جوان در دورۀ بحران کاهش می

 3هیگنز 8171

 «های اجتماعی و توسعۀ پایدار وری و حمایت نهاد بر اشتغال، بهره های مرد  نقش سازمان»
های بهازار  گذاری بهر سیاسهت اد، نگهاه دولهت در سهرمایهنه های مرد  با فعالیت سازمان

تواننهد بهه  ها می تر شده و ایهن سهازمان زیست عمیق نیروی کار، تأمین اجتماعی و محیط
های عمومی چون آموزش، توانمندسهازی مهرد  و توسهعۀ کهارآفرینی در جامعهه  فعالیت

 های خود متأثر نمایند.  کم  کرده و اقتصاد را از فعالیت

 4گراندمانف 8178
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موضوع و نتیجه سال نویسنده
بررسی اثرا  بلندمد  رشد اقتصاد و وضعیت بخش سه مت در کشهورهای افریقهای »

 «جنوبی و صحرا
ه، ورودی و خروجی نیروی کار را افهزایش و افهزایش در کهل iوری سرمای افزایش در بهره

 دهد. وری نیروی کار را افزایش می وری عوامل، بهره بهره

 1تیکیب 8178

ههای نیهروی کهار و تهأثیر آن بهر رشهد  ای و توسهعۀ مهار  و حرفهه بررسی آموزش فنی»
 «اقتصادی در کشور پاکستان

ای منجر به بهبود عملکرد  های دولت در بخش خدما  آموزش فنی و حرفه افزایش هزینه
 نیروی کار و افزایش نیروی کار ماهر و درنهایت باعث افزایش رشد اقتصادی شده است.

8178 
احمد خیلجی و 

 ارانهمک

 «جوانان، اشتغال، بیکاری، مهار  و رشد اقتصاد»
با استفاده از نظرسهنجی  8174تا  7334های آماری از سال  در این گزارش با بررسی داده

ههای  بودن رشد اقتصادی در این کشور را نتیجهۀ فقهدان مهار  ماهۀ نیروی کار، پایین سه
منظور  رش پیشنهاد شده اسهت کهه بههداند. در این گزا شغلی در بین نیروی کار موجود می

های بهاالی پتانسهیل اقتصهادی بهرای تهأمین رشهدهای بهاال، تمرکهز  گیری از ظرفیت بهره
 خصو  جوانان صور  پذیرد. بیشتری بر سطح مهارتی نیروی کار به

8174 
مرکز آمار افریقای 

 جنوبی

 «دیۀ اروپابررسی بیکاری جوانان و رشد اقتصادی در کشورهای مرکزی و شرق اتحا»
دههد. بهه  ای معنادار را بهین بیکهاری و معارضها  اجتمهاعی نشهان می این مطالعه رابطه

عبار  دیگر، اگر بیکاری جوانان تقریبا  شدید باشد، حتی ی  رشد اقتصادی انحصهاری 
گذاری بیشتر باعهث نهرخ بیکهاری  برای کاهش نرخ بیکاری جوانان کافی نیست. سرمایه

 شود. درآمد می و کشور صنعتی یا کمکمتر جوانان در هر د

 2گوکر و اردال 8171

بررسههی رابطههۀ علیههت بههین مخههارج بهداشههتی و تولیههد ناخههالص داخلههی کشههورهای »
 «یافته توسعه

بین مخارج بهداشتی و درآمد سرانۀ واقعهی رابطهۀ دو برفهه برقهرار اسهت، زیهرا مخهارج 
و ( و افهزایش در مخهارج بهداشتی تهابعی از منهابا در دسهترس هسهتند )درآمهد یها ثهر

بور مشهابه، افهزایش در مخهارج بهداشهتی  بهداشتی باید منجر به درآمد بیشتر شهود. بهه
 برد که راهی برای افزایش درآمد است.  وری را باال می عرضۀ نیروی کار و بهره

 3 بدیر 8174

 «اثرا  مخارج بهداشتی برای کشورهای حوزۀ منا»
دهد که با افزایش تولید در این کشورها سههم مخهارج  نشان می 8111تا  7331های  سال

یافته است. این مطلب مؤید این است که بهداشت و خهدما    بهداشتی از تولید، کاهش
بهداشتی کاالی لوکسی در حوزۀ کشورهای منا نیست. محققان نتیجه گرفتند که ههر دوی 

 مخارج بهداشتی و تولید ناخالص داخلی غیر ایستا هستند.

 4مهرآرا و همکاران 8178

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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موضوع و نتیجه سال نویسنده

کید بر شواهد تجربی در کشور آرژانتین»  «بررسی اثرا  بلندمد  آموزش جوانان با تأ
درصد بیش  98اثرا  پایدار آموزش جوانان، کاهش بیکاری در نیروی کار جوان است ) 

از گروه کنترل( و این اثر در گروه مردان بیشتر از زنان در این کشهور اسهت. ایهن آمهوزش 
شود که آموزش در  ای بود. در این مطالعه بیان می های زندگی و فنی و حرفه هار شامل م

دهندۀ نتهای  بهتهر نسهبت بهه آمهوزش در که س اسهت و  ها اغلهب نشهان داخل شهرکت
ها در بخهش عمهومی  هایی با تجربۀ کاری در بخش خصوصی تأثیرگذارتر از برنامه برنامه

 هستند. 

  1لورا و همکاران 8174

 

 مدلسازی، برآورد و نتایج
 ها الف( روش تحقیق و گردآوری داده

جوانان بهر رشهد اقتصهادی از روش  ۀظور بررسی تأثیر عناصر شاخص توسعمن در این پژوهش به
-اب عا  بر اساس روش کتابخانه .شده استتلفیقی و تابلویی استفاده  هایاقتصادسنجی داده

بانه  (  جههانی ۀری معتبهر ماننهد شهاخص توسهعاکز آماای و با استفاده از اب عا  مر
مطالعا  اقتصاد و صهلح  ۀسسؤم از سویشده برای کشورهای جهان  جهانی، اب عا  محاسبه

اتهریش،  :نهد ازا عبار  الگهوکشور مورد بررسهی در ایهن  11. گردآوری شده است ها مانند آنو 
، رانسه، آلمان، انگلیس، ایسهلند، ایتالیهااسترالیا، بلژی ، کانادا، چین، چ ، دانمارک، فن ند، ف

مریکا، ارمنستان، اکهوادور، انهدونزی، ا ،جنوبی، اسپانیا، سوئد ۀهلند، نروژ، لهستان، روسیه، کر
آذربایجان، بحرین، کامرون، مصر، عراق، ایران، کویت، مالزی، پاکسهتان، فیلیپهین، عربسهتان، 

فغانستان، آنگهوال، بورکینافاسهو، چهاد، سهاحل ا ،نیجریه، فریقای جنوبی، مراکشاترکیه، تونس، 
، دان جنهوبی، تانزانیها، ترینیهدادعاج، کاستاریکا، جیبوتی، اریتره، اتیوپی، مالی، موریتهانی، سهو
 است.  8171تا  8171توباگو، اوگاندا، زامبیا و زیمباوه. بازه زمانی مورد بررسی از سال 

 مدلب( تصریح 
گیرد. این مدل به شرح زیر است: تابلویی صور  میهای  بر مبنای دادهمدل برآورد 

 (:                  7 ۀرابط

 واحدهای مقطعی )کشور( است.  ۀدهند نشان ()
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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زایش خطی، افزایش تعداد مشاهدا  و در نتیجه افه های پانل، رفا هم ستفاده از دادهفواید ا
 ی مختلهف )کشهورها( اسهتهها افزایش توان تخمین و امکان مقایسه بهین آیتم آزادی و ۀدرج

. (7938)اشر  زاده و مهرگان، 
 ۀبرآورد شده، متغیرهای شاخص توسع در مدل اول تولید ناخالص داخلی و  در اینجا 

اصهلی  عناصهر دو ،  ۀنیروی انسانی اسهت. در مهدل برآوردشهدفیزیکی و  ۀجوانان، سرمای
جوانهان،  ۀسه مت در حهوزش جوانهان، بهداشهت و جوانان نظیر متغیر آمهوز ۀتوسع شاخص
 ۀدیگر مانند نیروی انسانی و سهرمایو مشارکت مدنی و سایر متغیرهای توضیحی  ها آناشتغال 

 گردد.  فیزیکی است که بر اساس مدل رشد درونزای لوکاس تعیین می
انسانی بهه  ۀمعاصر سرمای یخصو  مدل رشد درونزای لوکاس باید عنوان داشت که تئوردر

نظهرا  مختلهف خهود را  4و دنیسهون 3، بکر2، شولتز1که مینسر گردد. زمانی میبر 11و  41 ۀده
(. 788 ،7922ارائه دادند )صنوبری،  یانسانی و نقش آن در رشد اقتصاد ۀمفهو  سرمای ۀدربار

اقتصهاد  ۀکهه در زمینه رشهد درونزاسهت یانسهانی نهوعی از تئهور ۀمعاصهر سهرمای ۀنظری
انسانی  ۀدرونزا توصیف شده است. سرمای یتکنولوژ ۀوسیل محور، توسعه یافته است و به دانش

 یرشد پایدار اقتصاد یبرا قوی یمنبع رشد نئوک سی  پیوسته و ۀعنوان متغیر درونزا به نظری به
اثرگهذار در تولیهد کهه  یمتغیهر نعنوا ر مدل رشد بلندمد  رومر، دانش بهکه د بوری هاست. ب

 شود وارد شده است )همان(.  نهایی فزاینده می یور منجر به بهره
، یانسهانی بهر رشهد اقتصهاد ۀسهرمای یرو یگذار نقش مهم سهرمایه یکارگیر به جهت به
انسهانی شهولتز و مهدل سهولو را ترکیهب کهرد تها نتهای   ۀسرمای ی، تئور7322لوکاس در سال 

نسانی از ا ۀدلی را با تأکید بر انباشت سرماینشان دهد و م یرشد اقتصاد بر را تغییرا  تکنیکی
کیهد بهر انباشهت سهرمایبریق تحصیل و آموزش ضمن که فیزیکهی و تغییهرا   ۀار هماننهد تأ

 ۀ، تجسمی بود از مفهو  سرماییانسانی فرد ۀ. در مدل لوکاس، سرمایکنداستخراج  یتکنولوژ
رومر. همچنین اثرا  خهارجی  سولو و انباشت دانش یانسانی شولتز و بکر، تغییرا  تکنولوژ

 انی از اثرا  داخلی آن متمایز گردید.انس ۀسرمای
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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مین و ارزیابی نتای ، تفاو  دلیل استفاده از این مدل رشد در این مطالعه برای تخ بناربراین
 فیزیکی و اثرا  آن بر رشد اقتصادی است. ۀانسانی و سرمای ۀشدن این مدل بین سرمای قائل

ههد  اصهلی  ،. در ی  بهرآورداست کردهق اقدا  به بررسی دو برآورد در این مطالعه محق
ثیر أاند رشد اقتصادی کشورها را تحت تهتو جوانان می ۀاین است که آیا تغییرا  شاخص توسع

خص یا خیر. چنانچه این مسئله درست باشد، سههم ههر یه  از عناصهر اصهلی شها قرار دهد
 ،نن و چهار محهور اصهلی آجوانا ۀ. متغیرهای شاخص توسعاستجوانان به چه میزان  ۀتوسع

 های مدنی بهرای های بهداشت و س مت، اشتغال، آموزش و پرورش و مشارکت یعنی شاخص
 اقتصاد است.   مطالعا  صلح و ۀسسؤم از سویشده  جوانان بر مبنای اب عا  محاسبه

(: الف؛ مدل اول8 ۀرابط
7 8 4  

 
رشهد   و رشهد نیهروی کهار ه، رشهد سهرمای رشد اقتصادی کشورها،  که در آن 

 جوانان در کشورهای منتخب است.  ۀشاخص توسع
(: ب؛ مدل دو 9 ۀرابط

7 8 9 4 1 4

رشهد  رشد نیروی کهار،  رشد سرمایه،  رشد اقتصادی کشورها،  که در این مدل 
رشهد محهور  شهد محهور اشهتغال جوانهان، ر محور س مت و بهداشت جوانهان، 

 های مدنی جوانان در کشورهای منتخب است. رشد محور مشارکت آموزش جوانان و 
 ج( تخمین و نتایج مدل

نجها  شهود تها نسهبت بهه های مربوط به پایایی متغیرهها ا تخمین، نخست باید آزمون منظور به
 یهها تهابلویی، آزمون یهها پایهایی دادهکاذب، ابمینان حاصهل شهود. در تعیهین رگرسیون غیر

( 8118) 1لهوین، لهین و چهوآزمهونهای مورد اسهتفاده،  متفاوتی وجود دارد. از جمله آزمون
معهادال   یجمعهی بهرا مورد استفاده، آزمون ههم ینبودن برخی متغیرهادر صور  پایااست. 

 نان حاصل شود. آمده ابمی دست نبودن تخمین به گیرد تا از کاذب برآوردشده انجا  می
 .است( 4شماره )ایستایی، به شرح جدول نتای  آزمون 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 نتایج آزمون مانایی متغیرها (.4شمارۀ )جدول 

 متغیر
 کشورهای توسعه یافته

 نتیجه احتمال آماره در سطح
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

 
 .هستندمتغیرها در سطح، پایا  ۀ، کلی(4شمارۀ )با توجه به نتای  جدول 

بهه . شده بر مدل اقتصادسنجی اسهتهای پانل دیتا تعیین قیود وارد تخمین اولین گا  در
مهورد بررسهی دارای  ۀرگرسهیونی در نمونه ۀابتدا باید مشخص کنیم کهه رابطه ،عبار  دیگر

عرض از مبدأهای مشترک و  ۀگن و شیب همگن است یا اینکه فرضیعرض از مبدأهای ناهم
منظور از آزمهون  شود. بدین ی تلفیقی(  پذیرفته میها شیب مشترک در بین مقابا )مدل داده

جهدول بها درجها  آزادی  شهده از  محاسهبه کهه مقهدار  ورتیصه درشهود.  استفاده می 
تهوان از روش  شهود و در نتیجهه مهی مبنهی رد مهی  ۀفرضهی ،تهر باشهد شده بزرگ مشخص

پذیرفته شود به معنی   ۀکه فرضی صورتی برآورد استفاده کرد ولی در برایهای تابلویی  داده
های تلفیقی مورد تأیید آمهاری قهرار  دادهها برای مقابا مختلف بوده و از  بودن شیب یکسان

 گیرد.   می
 های تلفیقی(:   )دادهعرض از مبدأ در تما  مقابا برابر هستند 

 های تابلویی(:  تما  مقابا برابر نیستند )داده عرض از مبدأ در
 های تلفیقی در ادامه و پیش یا داده های تابلویی ستفاده از روش دادهنتای  آزمون تشخیص ا

از برآورد در هر گروه آورده شده است.
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برای کشورهای منتخب؛ مدل اول نتایج آزمون  (.1شمارۀ )جدول 

 احتمال .d.f آماره آزمون

Cross-section F 1.3888 )42,721( 0/064 

 منبا: محاسبا  محقق

منظهور  روش تخمین برای کشورهای منتخب بهدهد که  ، نشان می(1شمارۀ ) نتای  جدول
اسهت،  مهؤثرجوانان بر تولید اقتصادی ایهن کشهورها  ۀرسی این مسئله که آیا شاخص توسعرب

.استهای تلفیقی  روش داده

 های تلفیقی برای کشورهای منتخب؛ مدل اول نتایج تخمین داده (..شمارۀ )جدول 

یب معیار انحراف خطای t آماره احتمال  متغیر ضر

0000 22011 00000 000.0 K 
0000 9005 .0901 00004 L 

000.0 2042 10992 0000 YDI 
0000 200.0 00009 00950 Y (-1) 

00.02 R-squared 
00.0. Adjusted R-squared 

100.00 Durbin-Watson stat 

 منبا: محاسبا  محقق
 

 ۀهای رشهد، تغییهرا  سهرمای ق بر مدلدهد که منطب نتای ، در کشورهای منتخب نشان می
ر بر تولید اقتصادی کشورها، اثر مثبت و معناداری دارند.فیزیکی و نیروی کا

جوانان و رشد آن منجر به اثر مثبت و  ۀر کشورهای منتخب بهبود شاخص توسعهمچنین د
در ایهن  که هر یه  درصهد افهزایش نحوی شود. به د اقتصادی این کشورها میمعناداری بر تولی

شهود. ایهن مسهئله  دی این کشورها میدر تولید اقتصا درصدی 44/4شاخص منجر به افزایش 
 ۀسهعبهبهود شهاخص تو کهرد کهه بیهان مهیرا تحقیهق  ۀابق با انتظارا  محقق است و فرضیمط

 . کند یید میأت ،ورها اثر مثبت و معناداری داردجوانان، بر تولید اقتصادی کش
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 ۀجوانهان در کنهار رشهد سهرمای ۀدو ، رشد عناصر اصلی شاخص توسع ۀبررسی فرضی رایب
 لیمر، به شرح جدول زیر است. یزیکی و نیروی کار در مدل استفاده شده است. نتای  آزمون ف

برای کشورهای منتخب؛ مدل دوم نتایج آزمون  (.1شمارۀ )جدول 

 احتمال .d.f آماره آزمون
F section-Cross 20004 )04,2..( 00045 

 منبا: محاسبا  محقق

 
ه از دو ، اسهتفاد ۀهد که روش تخمین در بررسی فرضید ، نشان می(1) ۀنتای  جدول شمار

 .استهای تلفیقی  روش داده

کشورهای منتخب؛ مدل دوم برای های تلفیقی نتایج تخمین داده (.4شمارۀ )جدول 

یب معیار انحراف خطای t آماره احتمال  متغیر ضر
00000 90009 00021 00009 K 
00010 10102 905.1 200019 L 
00290 20010 10940 00040 1)-( YH 
00011 10159 200052 000000 1)-( YEDU 
00029 10005 0000. 504.0 YE 
00000 00..0 000.0 000.9 1)-( YPT 
00000 220099 00099 00000 1)-( Y 

00025 squared-R 
00000 squared-R Adjusted 
20554 stat Watson-Durbin 

 منبا: محاسبا  محقق

 
ثیر أته ۀدو  که به دنبهال بررسهی اثهر انهدازی در کشورهای منتخب در مدل ساز نتای  مدل

منطبهق بهر  شرح است کهه ه اینب استجوانان بر رشد اقتصادی  ۀعناصر اصلی شاخص توسع
کهی و نیهروی کهار بهر رشهد فیزی ۀهای رشد، متغیرههای رشهد سهرمای مدلنتای  مطالعا  در 

 ثیر مثبت و معناداری دارند. أاقتصادی ت
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ادار بر رشد اقتصهادی در سهطح محور س مت جوانان اثر مثبت و تا حدودی معن غیر رشدمت
رشد  که هر ی  واحد بهبود در این شاخص با ی  وقفه، حوین درصد دارد. به 21ابمینان  ۀفاصل

زاده،  ن مسهئله بها مطالعها  هادیهان و رجهبای .دهد ثیر قرار میأواحد تحت ت 42/9 اقتصادی را
تیکیهب و  ۀفتاحی و همکهاران و همچنهین مطالعه شهرا  ۀپور و همکاران، مطالع یلطفعل ۀمطالع

 .اند کردهمثبت و معنادار ارزیابی ست که اثر س مت را بر رشد اقتصادی، راستا هم بدیر
این محهور، بها یه  ش جوانان، اثر ی  واحد افزایش در رخصو  محور آموزش و پرودر

ر واحهدی بهر رشهد اقتصهادی د 14/91ر و بسهیار زیهاد ثبهت و معنهاداثیر مأوقفه، منجر به ته
د ثیر بهبود محور آموزش و پرورش جوانان بر رشأمثبت ت ۀشود. نتیج کشورهای منتخب ما می

خصو  اثر آمهوزش بهر پژوهش در ۀگرفته در بخش پیشین اقتصادی با نتای  مطالعا  صور 
 رشد اقتصادی، همخوانی دارد. 

ور  صه در این شاخص، رشد اقتصادی را به ی  واحد بهبود در محور اشتغال جوانان، اثر
. از آنجا که نیهروی کهار جهوان، دهد تحت تأثیر قرار میواحد،  21/3مثبت و معنادار به میزان 

بخشی از نیروی کار جامعه است، بهبود فضای اشتغال جوانان، منجر به اثهر مثبهت بهر رشهد 
اشتغال بر رشد  منطبق با مطالعاتی است که اثرشود. نتای  این بخش نیز  اقتصادی کشورها می

 .  کنند قتصادی را مثبت ارزیابی میا
ی های مهدن های مدنی جوانان، هر ی  واحد افزایش شاخص مشهارکت در محور مشارکت

د. شهو واحدی بر رشد اقتصهادی می 41/1ثیر مثبت و معنادار أجوانان، با ی  وقفه، منجر به ت
های عمهومی اثهر قابهل  مشارکت دهد نشان میگراندمانو  که  ۀطالعنتای  این بخش با نتای  م

 ست. راستا توجهی بر رشد اقتصادی دارد، هم
، س مت بهبود محور آموزش و پرورش، اشتغال ترتیب شده، به بین چهار محور بررسیدر 

شهورهای مهورد بررسهی بهه ، بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی کجوانان های عمومی و مشارکت
 واحد دارند. 41/1و  42/9، 21/3، 14/91زان می

 هایافته
این جوانان و عناصر اصلی  ۀکه آیا شاخص توسع در این مطالعه به دنبال بررسی این فرضیه هستیم

بهه  تهوانیم بنهابراین میثیر اثبها  شهود، أاست. اگر این ت مؤثربر رشد اقتصادی کشورها  شاخص
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منابا مهالی را در  ۀروست، تخصیص بهین هد منابا مالی روبهایی که با کمبو گذار در دوره سیاست
بهه  تهوانیم می. همچنهین دهد تحت تأثیر قرار مییشتر بخشی پیشنهاد دهیم که رشد اقتصادی را ب

یا کم بر رشد اقتصادی و در واقا مهانعی بهر  هایی که اثرا  منفی گذار درخصو  بخش سیاست
 ۀین، در این مطالعه با بررسی جامعانظر نماییم. بنابر ۀئشود، ارا شد اقتصادی در کشور میایجاد ر

یافته، اثر عناصر اصلی شاخص  توسعه و کمترتوسعه حالیافته، در آماری متنوع از کشورهای توسعه
گذاران فعال  ای اتخاذ تصمیم و ارائه به سیاستکشورها بر ۀجوانان بر رشد اقتصادی در کلی ۀتوسع

ا  ایهن شهد، انجه گفتههپهژوهش  ۀگونه که در بخش پیشین د. همانشو جوانان بررسی می ۀدر حوز
جوانان در سایر کشورها تا کنون انجا  نشده و از ایهن منظهر  ۀکید بر حوزأمطالعه در این ابعاد با ت

شهده در سهطح داخلهی و  که سهایر مطالعها  انجها  حالیالمللی ندارد، در طالعه بدیل بیناین م
 ثر متغیرهایی چون آموزش، بهداشت و اشتغال کل جمعیت و نه صرفا  به بررسی ا المللی صرفا   بین

  :قرار زیر است بههای صور  گرفته  یاند. نتای  بررس جمعیت جوان بر رشد اقتصادی پرداخته
ی مورد بررسهی منجهر بهه جوانان در کشورها ۀاثر ی  درصد افزایش در شاخص توسع (7

 شود.  ا میرشد اقتصادی این کشوره درصدی 44/4افزایش 
در کشورهای مورد بررسی، اثر ی  درصهد افهزایش در شهاخص سه مت و بهداشهت  (8

درصدی در رشد اقتصادی  42/9درصد، منجر به افزایش  21مال جوانان، با ی  وقفه و با احت
 شود.  این کشورها می

درصدی در شاخص آموزش و پرورش جوانان، رشد اقتصهادی  همچنین با افزایش ی  (9
 یابد.  درصد افزایش می 14/91ای مورد بررسی به میزان شورهک

درصهدی بهر  21/3غال جوانان منجر به افهزایش درصدی در شاخص اشت اثر بهبود ی  (4
صور  دفعی و در همهان سهال  ود. بهبود فضای اشتغال جوانان بهش رشد اقتصادی کشورها می

 . دهد تحت تأثیر قرار میاقتصادی کشورها را رشد 
ی جوانان، با ی  وقفه، منجر بهه های عموم درصد افزایش در شاخص مشارکت  ی اثر  (1

 شود.  درصدی بر رشد اقتصادی کشورها می 41/1و معنادار ثیر ضعیف و البته مثبت أت
ش بیشهترین رجوانان، بهبود محور آموزش و پهرو ۀدر بین عناصر اصلی شاخص توسع (4

های مهدنی  محهور مشهارکت از سهویثیر أترین میزان تاقتصادی را دارد. کمثیر بر رشد أمیزان ت
 افتد.  اتفاق می
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 گیریبحث و نتیجه 
جوانهان بهر رشهد اقتصهادی کشهورهای  ۀمثبت و معنادار بهبود شاخص توسهعثیر أبا توجه به ت

وضهعیت ایهن  بهبهود را بهرایجوانان باید حداکثر ت ش خهود  ۀگذاران حوز منتخب، سیاست
در و منابا مالی و اقتصادی و تصهمیما  سیاسهی را  دهندنظر قرار شاخص در کشور ایران مد

. محهدودیت در منهابا مهالی، اتخهاذ کننهدی  جوانان بسه ۀراستای بهبود این شاخص در حوز
. کند ها را دچار مشکل می ز سیاستبرد هری  ا سازی برای پیش های متعدد و تصمیم سیاست

جوانهان  ۀرغم آنکه کشور ایران، در حوز بهاست.   هپیچید ای جوانان در کشور ایران، حوزه ۀحوز
است، از ایهن مزیهت بهه  جوان یاز منظر جمعیتی و منطبق بر آخرین نتای  سرشماری، کشور

های  زیرسهاخت ۀه اسهت. محهدودیت در منهابا در توسهعبهترین وجه ممکهن اسهتفاده نشهد
نبردن از  ترین دالیل بهره هماقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای جوانان در کشور ایران یکی از م

ایهن بخهش شهده اسهت، ای بهه  البته توجه ویژه ،های اخیر است. در سال این مزیت اجتماعی
 7931کهه در سهال  عنوان متولی بهبود فضای جوانان وزار  ورزش و جوانان به ۀافزایش بودج

 7939در سهال  میلیارد تومان 811 ۀوری ردیفی لحاظ نشده بود تا بودجکش ۀبرای آن در بودج
ای به ایهن  نگاه توسعه ۀدهند ،  نشان7934یلیارد تومان در سال م 7441و افزایش این بودجه به 
 بخش از جامعه است. 

نهوان ع ایهران، متوسهط کشهورهای جههان را بههگذاران این حوزه در کشور  چنانچه سیاست
بها توجهه بهه نتهای  ، گفهت ، بایهدکنندگذاری  جوانان، هد  ۀم کی برای بهبود فضای توسع

های  افهزایش در میهانگین سهال ایاثر بهبود آموزش و پرورش بهه معنه مطالعه در این کشورها،
تحصیل، افزایش در نسهبت مخهارج آموزشهی از تولیهد ناخهالص داخلهی و افهزایش در نهرخ 

رشد اقتصهادی شد  باالیی بر  ثیر مثبت و بهأانان برای محور آموزش و پرورش، تباسوادی جو
آمهوزش و پهرورش  ۀتوسهع ۀشود در حهوز گذار توصیه می سیاست به بنابراینکشورها دارد.  این

 . ت ش بیشتری کنند جوانان
 ۀم باالیی از جمعیت کل دارد، توصهیبا توجه به آنکه در حال حاضر جمعیت جوان کشور سه

 کسههب و کههار جوانهان در کشههور و اتخههاذ ۀبهبههود فضههای توسهع ،گهذاران سیاسهتی بههه سیاسههت
 ۀثیر توسهعأالبودن ته. باکندکسب و کار تسهیل بازار به را هایی است که ورود این جوانان  سیاست

 . استررسی، گواهی بر این مسئله فضای اشتغال جوانان بر رشد اقتصادی کشورهای مورد ب
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همچنین در این کشورها، نقش توسعه و بهبود فضای س مت و بهداشت جوانان بهر رشهد 
ههای  شهاخصثیر آن چشم پوشید. زیرأتوان از میزان ت نادار است و نمیدی معاقتصادی تا حدو

ند از؛ نرخ مرگ و میر جوانان، استفاده از مواد مخدر ا محور بهداشت و س مت جوانان عبار 
 ۀز توتون و تنباکو. کاهش در اندازها، میزان بارداری جوانان، شیوع ایدز و استفاده ا و روانگردان

 ۀاتحادی برای نمونهدهد.  مثبت قرار می ثیرأها، رشد اقتصادی کشورها را تحت تری این متغیکم  
ریهزی و اجهرای  اقدا  به برنامهه 8179تا  8119ای ه خورد با موضوع اعتیاد در سالاروپا در بر

-8111اروپا مواد مخهدر  ۀل نظری و عمومی: استراتژی اتحادیدستورالعم»ای با عنوان  برنامه
ت ش های بهداشتی )پیشگیری، درمان، مراقبت( و  ست که مشتمل بر مراقبت، نموده ا«8178

جوانان در ایران نیهز  ۀسازان حوز سیاستی به تصمیم ۀبردن عرضه و تقاضاست. توصی برای ازبین
نهرخ هایی است که  ت ش برای بهبود مستمر محور بهداشت و س مت جوانان از بریق برنامه

 را کاهش دهد. ...و مرگ و میر جوانان و اعتیاد
های  جوانان به معنی افزایش در نرخ داوبلبی در فعالیت ۀمشارکت مدنی در شاخص توسع

گذاران در ایهن بخهش اتخهاذ  . توصهیه بهه سیاسهتاسهتاعی و کمه  بهه افهراد غریبهه اجتم
ایران نیز ماننهد  گفتهبود دهد. در آخر باید هایی است که فضای مشارکت جوانان را ب سیاست

جوانهان، بها تعیهین  ۀیتی در حهوزتواند با داشتن ی  نهاد فرابخشهی حهاکم های دیگر میکشور
های مختلهف در  های راهبردی و پیگیری وظایف دستگاه ریزی گذاری مناسب و برنامه سیاست

ای،  ای توسعهه دهنده بهینه از شتاب ۀمنظور استفاد حوزه و همچنین با بسترسازی مناسب بهاین 
 ۀجوانان در مسیر رشد و توسعجوانان بپردازد تا هر چه بهتر از ظرفیت  ۀتوسعبه بهبود شاخص 

.کندکشور استفاده 
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