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اینمقاله اقتصادی،اجتماعیدارد.هدف سیاستگذارییهاوتعییناهداف

بررسیتأثیررشدجمعیتبررشداقتصادیباروشفراتحلیلاست.
روش: پژوهشحاضرباهدفتركیبكمینتایجپژوهشهایانجامشده
درحوزهتأثیررشدجمعیتبررشداقتصادی،بااستفادهازروشفراتحلیل
وبهكمكنرمافزارهایجامعفراتحلیل)CMA2,STATA15(صورتگرفته
32 و پایانامه 48 مقاله، 143 میان از مختلف پایگاههای در باجستجو و
مقالهانتخابشدهدرنهایتتعداد18مطالعهبراساسمعیارهایششگانه

فراتحلیلانتخابوموردبررسیقرارگرفت.
یافته ها:رشدجمعیتبررشداقتصادیبااندازهاثرمعادل0/38-تأثیر
تأثیر 0/91 معادل اثر اندازه با جمعیت سنی ساختار همچنین دارد. منفی
توضیحی خود الگوی در اثر2/27 اندازه با استفاده مورد مدل نوع مثبت،
برداریو3/16درالگویپانلدیتا،نوعدادهبهترتیببااندازهاثر)2/18،
1/13و0/40(دردادههای)سریمقطعی،دادههایتلفیقیودادههایسری
زمانی(وتركیبمهارتیبااندازهاثر0/63اثرمثبتبررشداقتصادیكشور

داشتهاند.
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Intorduction: Population and its characteristics play an 
important role in planning and policy-making and set-
ting economic and social goals. The purpose of this ar-
ticle is to investigate the impact of population growth on 
economic growth by meta-analysis.
Method: The aim of this study was to quantitatively 
combine the results of research conducted on the im-
pact of population growth on economic growth, using 
meta-analysis method and comprehensive meta-analysis 
software (CMA2, STATA15) and searching in different 
databases among 143 articles, 48   dissertations, and 32 
selected articles. Finally, 18 studies were selected and 
reviewed based on six meta-analysis criteria.
Findings: Population growth has a n egative effect on 
economic growth with an effect size of -0.38. Also, the 
age structure of the population with the effect size equal 
to 0.91 positive effect, the type of model used with the 
effect size of 2.27 in the self-explanatory vector pattern 
and 3.16 in the data panel pattern ,  the data type with 
the effect size (2.18, 3.13, and 0.40 respectively) in data 
(cross-sectional series, integrated data, and time series 
data) and skill combination with an effect size of 0.63 
had a positive effect on economic growth.
Discussion: According to the funnel diagram, the effect 
size of the studies did not have a  diffusion bias. The 
magnitude of the effect on males is greater than females. 
Therefore, it can be said that men have a greater impact 
on economic growth. The effect of increasing education 
and skills were found to be significant.
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Extended Abstract
Intorduction: Population growth and its impact on economic development has 
long been the focus of economic and demographic experts. Population growth 
has been identified as one of the major and most effective factors in reducing per 
capita income and, consequently, in lowering living standards and public welfare. 
Although poor population growth under normal circumstances causes poverty, at 
the same time, this negative factor can be used as a factor of consumption and, 
consequently, as a factor of growth of production and demand and economic pros-
perity. The impact of population growth on the economic development of develop-
ing countries is quite different, since the economic conditions in these countries 
are quite different from those of the underdeveloped countries.
Method: The research method is meta-analysis. Meta-analysis is the use of spe-
cific statistical methods to summarize the results of independent studies to find 
the most accurate form of correlation between the variables studied. The steps of 
the meta-analysis are: 1. Detailed definition of the research topic and question 2. 
Preliminary search and selection of articles 3. Scientific validation of the articles 
and sources 4. Extraction of information 5. Statistical analysis and presentation, 
and 6. Discussion, interpretation, and results. Meta-analysts are able to calculate 
the effect size with mean, variance, and standard deviation of the groups, but the 
most common statistical values in this field are the “r” and “d, wherein “d” is usu-
ally used for Use group differences and ‘r’ for correlational studies. Model Stanley 
and Jerrell (2005) provide an overview of the MRA literature that they have a 
typical form.

gi=β0+βn n+βz z+ε                                                ( 1 )

Where g is economic growth, n is the size of population growth, β_n is an estimate 
of the impact of population growth on economic growth, β_0 Width of origin, Z 
is a set of control variables, and ε is the error. During the research process on the 
impact of population growth on economic growth out of 143 different papers, the-
ses and reports according to the criteria set, a total of 48 theses and 32 papers with 
matching topics or relatively high thematic similarity were found to be suitable 
for meta-analysis. Based on the criteria considered, nine theses and nine articles 
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were found to be suitable to be used in this study, in particular in meta-analysis 
process to calculate the intensity of the effect entered into the analysis process. It 
is important to note that the criteria to be considered in the research contract are 
in the relevant study, population growth was used as an independent variable and 
economic growth as a dependent variable. In order to perform the calculations of 
this study, including estimating the effect size of variables extracted from coding 
form, STATA and CMA software were used.
Findings: The findings of the study show that the accumulation diagram 1 forest  
information of each study and its final result and effect size distribution based on 
confidence interval, which is as follows.

Chart 1 Size distribution of the effect of population growth on economic growth in 
different studies

The overall result of the paper on the relationship between the growth of the popu-
lation and the economic growth is that, given the effect size, the relationship is 
negative and equals -0.38. are. The details are as follows.
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Table 1. Relationship between population growth and economic growth

P-valueConfidence intervalrES

0.0120.38- 0.96-0.49-0.38

Given the magnitude of the effect of -0.38 on population growth and economic 
growth, it can be concluded that there is a negative significant relationship be-
tween population growth and economic growth and the main hypothesis of this 
study is confirmed. Based on the results in Table 2 and the effect size of 0.91, it 
can be said that the age structure of the population has a significant relationship 
with economic growth.

Table 2. Relationship between age structure of population and economic growth

P-valueConfidence intervalrES

0.0030.30-1.520.720.91

Table 3 shows the type of model used (self-explanatory model) and panel data 
method and is significant in explaining the impact of population growth on eco-
nomic growth due to their size and significance. The type of model used to explain 
the effect of population growth on economic growth is important.

Table 3. Type of econometric model used

P-valueConfidence intervalrES

0.0040.35-1.630.452.27Self-explanatory pattern

0.0250.78-2.150.333.16Data Panel Method

Reference :research result 
Discussion: According to the effect size table of 2.18 for the cross-sectional data 
type and the effect size of 1.13 for the combined data type,  and the effect size of 
0.40 for the type of data used (time series) it can be said that the type of data used 
to explain the effect of economic growth is likely to be impressive.
Table 4. Type of data and relationship between population growth and economic 
growth
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Table 4. Skill Composition and Economic Growth
P-valueConfidence intervalrESData type
0.0010.335-1.180.382.18Cross-sectional data
0.000.31-0.500.370.40Time series data
0.0350.63-2.320.451.13Combined data

Reference: research result 
According to Table 5, there is a significant effect of 0.63 on population skill com-
position (skilled and unskilled) and economic growth.

Table5. Skill Composition and Economic Growth

P-valueConfidence intervalrES

0.0270.19-1.140.290.63

Reference: research result 
A survey of demographic characteristics on their economic growth shows that 
men have a greater impact on economic growth. According to Fisher Z obtained 
for effect size, these values are significant at 0.05 significance level in both sexes. 
The effect of education on male gender is therefore greater than that of female. The 
impact of education on economic growth Table 6 shows that the magnitude of the 
effect of higher education is lower than educational levels. 

Table 6. The effect of education on economic growth

Significance 
level

test z
Upper 
limit

Lower 
limit

variance
Standard 

error
Effect 
size

model

0.06721.8510.0530.0120.0010.0310.037illiterate

0.0003.3700.0680.0170.0130.1150.042Elementary

0.000020.6620.9680.1240.0010.0370.696Cycle

0.0219.6311.6301.1420.0160.1251.386Diploma

0.000019.0873.7970.6650.0010.0332.731
Associate 
Degree



125      

فراتحلیل تأثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی ...
A Meta-analysis of Population Growth Impact on Economic Growth ...

Significance 
level

test z
Upper 
limit

Lower 
limit

variance
Standard 

error
Effect 
size

model

0.0369.6427.3692.9330.0120.1114.151Bachelor

0.01512.96111.7043.5820.0010.0318.643
Master’s 
degree

0.000025.56225.1369.7520.010.09818.944Doctor

0.00331.52430.37212.5710.0420.20423.971
Post-

doctorate

Reference: research result 
Investigating Population Skills Composition on Economic Growth Table 7 shows 
the impact of more skilled labor on economic growth.

Table 7 .Skill Composition
Significance 

level
Test  z

Upper 
limit

Lower 
limit

variance
Standard 

error
Effect 
size

model

0.00321.8513.3620.9410.0010.0451.231skillfully
0.4163.3700.9740.1330.0030.3210.413No skill

Reference: research result 
According to the Fisher Z obtained for measures of the effect of skill composi-
tion separately, it has been shown that the lack of skill does not affect economic 
growth, so it can be said that the skill required to perform the job has a positive 
effect on economic growth at 1.231.
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مقد  مه
رسیدنبهرشدباالوتوسعهاقتصادیازجملهاهدافمهمیاستكههمهكشورهادر
پیدستیابیبهآنهستند،امادستیابیبهنرخباالیرشداقتصادینیازمندشناختعواملو
امكاناتبالقوهوبهكارگیریدرستآنهااست.رشدجمعیتوتأثیرآنبرتوسعةاقتصادی
موضوعیاستكهازدیربازتوجهصاحبنظرانمسائلاقتصادیوجمعیتیرابهخودمشغول
داشتهاست.استفادهمؤثرازنیرویانسانیدرفرآیندتوسعةاقتصادیواجتماعی،بیشازهر
چیزبهسطحدانش،تالشوخالقیتآنارتباطداردكهاینخوددرگروسالمتروحیو

جسمیاعضایآنجامعهاست.)اشكورجیریوهمكاران،2016(
رشدجمعیتبهعنوانیكیازعمدهترینومؤثرترینعاملكاهشدرآمدسرانهوبهتبع
آن،كاهشسطحزندگیورفاهعمومی،شناختهشدهاست.اگرچهرشدنامطلوبجمعیت
درشرایطعادیموجبفقراست،درعینحال،ازهمینعاملمنفیمیتوانبهعنوانعامل
مصرفوبهتبعآن،بهعنوانعاملرشدتولیدوتقاضاوشكوفاییاقتصادیبهرهجست،
مشروطبراینكهبرایبهرهگیریازعاملمنفیبهگونهایسنجیدهومطلوب،اصولو
قواعداقتصادیدرجلبسرمایه،اعمازداخلیوخارجی،موردبهرهبرداریقرارگیرد،
چهدرغیراینصورت،رشدنامطلوبجمعیت،موجبكاهشرفاهوافزایشفقرعمومی

خواهدشد)بارووساالیمارتین2004،1(.
منطبقبانظریاترشداقتصادیدرونزا،كیفیتنیرویانسانییكیازمهمترینعوامل
مؤثربررشداقتصادیمیباشد.بهعبارتدیگرسالمتوبهداشتنیرویكاركهبهطور
مستقیمبافقرفردارتباطدارداثرمستقیمیبررشداقتصادیكشورهاخواهدگذاشت.انسانها
كسانیهستندكهجامعهرامیسازند.سرمایهانسانیدراقتصادیكیازمهمترینعواملدر
رشداقتصادیبهشمارمیرود.سرمایهانسانیشاملكیفیتنیرویكارودانشنهادینهشده
1. Barro& sala I martin.
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درانساناستكهباعثافزایشتولیدورشداقتصادیكشورهامیشود).كلمن2015،1(
شمار به اقتصادی نظام هر مهم اهداف از یكی باال اقتصادی رشد نرخ به دستیابی
میرود.اینامرمتضمنبهكارگیریسیاستهایمناسباقتصادی،ثباتسیاستهایاقتصادیو

همچنینشناختبیشترعواملمؤثربررشداقتصادیاست)بكر،2000(.
ارتباطبینرشداقتصادیوجمعیترادركشورهایآسیایمركزیطیسالهای-2007
1989توسطسواس)2008(2موردبررسیقرارگرفت.ویدراینتحقیقبااستفادهازمدل
ARDLبینرشداقتصادیورشدجمعیترابطهمثبتوقویرانتیجهگرفت.كلی3)1995(

وی گردید بررسی )1995( كلی نیزتوسط اقتصادی رشد و كل جمعیت بین همبستگی
همچنیندرمدلخودبااستفادهازمتغیرهای:سرمایهفیزیكی،نیرویكار،سرمایهانسانی،
بهعنوان ناخالصداخلیسرانه تولید بهعنوانمتغیرتوضیحیو منابعطبیعیوتكنولوژی
متغیروابسته،نشاندادكهرابطهمنفیومعناداریبینرشدجمعیتورشداقتصادی89

كشوركهجمعیتشاندرسال1960بیشازیكمیلیوننفربوده،وجودداشتهاست.
بخشیدستجردیوخاكینجفآبادی)2010(بهبررسیتأثیرجمعیتبررشداقتصادی
درچهارچوبالگویرشدبهینهدراقتصادایران)1972-2007(پرداختندوبااستفادهاز
اگوریتمژنتیكنشاندادند،چنانچهدردورهموردمطالعه،جمعیتكشوررشدنمیكرد،
سطوحواقعیمصرفسرانه،پساندازسرانه،سرمایهسرانهومحصولملیسرانهكهدر

طولسالهایگذشتهاتفاقافتادهاست،درجایگاهپایینتریقرارمیگرفت
مهرگانورضائی)2009(بهبررسیاثرساختارسنیجمعیتبررشداقتصادیدردوره
1966-2004بااستفادهازروشدادههایتركیبیبرای171كشورپرداختند.یافتههایآنها

رشد نرخهای و است جمعیتی متغیرهای از اقتصادی رشد باالی تأثیرپذیری نشاندهنده
1. Colman
2. Savasm
3. Cali 
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گروههایمختلفسنیدارایاثراتمتفاوتیبررشداقتصادیاست.

مبانی نظری
برطبقنظریاتكیندلبرگ1رشداقتصادیبهمعنیتولیدبیشتراست.رشداقتصادینه
تنهاممكناستشاملتولیدبیشترازطریقاستفادهازمواداولیهباشد،بلكهبهمعنیافزایش
كاراییوافزایشتولیدبهمقیاسمواداولیهمورداستفادهنیزهست.فریدمنازرشدبهمعنی
بهعنوانرشد توسعه از و آن زیربنای در تغییر بدون درجهاتمختلف گسترشسیستم
خالقونوآوریدرجهتایجادتغییراتزیربناییدرسیستماجتماعییادمیكند)اهرلیك

ولیو،1997(2.
یا كاالها تولید اگر دارد. ملی درآمدسرانه یا تولید افزایش بر داللت اقتصادی، رشد
خدماتبههروسیلهممكندریككشورافزایشپیداكندمیتوانگفتدرآنكشوررشد
اقتصادیاتفاقافتادهاست.بهتعبیرسادهتررشداقتصادیعبارتاستازافزایشتولیدیك
كشوردریكسالخاصدرمقایسهبامقدارآندرسالپایه.درسطحكالنافزایشتولید
ناخالصملی)GNP(یاتولیدناخالصداخلی)GDP(درسالموردبحثبهنسبتمقدارآن
دریكسالپایه،رشداقتصادیمحسوبمیشود.نرخرشداقتصادینشاندهندهایناست
كههراقتصادیچگونهودرچهمدتیبهتوسعهاقتصادیمیرسد.دربینشاخصهایرشد
اقتصادی،نرخرشدتولیدسرانهازاهمیتخاصیبرخورداراست.باتوجهبهاینكهتغییرات
درآمدسرانهبهتغییراتزماننشاندهندهرشددرآمدسرانهاست،لذارشداقتصادییك
كشورعبارتاستازافزایشتولیدملیواقعیسرانهآنكشوردرطولیكدورهبلندمدت.

)كنزیودفلو،1977(3

1. Kindalberg
2. ahrlich & lui
3. Conze-Berline & Duflo
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اكثر كه میآید شمار به اقتصادی رشد در مؤثری عامل دلیل این به جمعیت رشد
كشورهایغنیازمنابعچشمگیروفراوانسرمایهوكمبودنیرویكاربرخوردارند.دراین
كشورهامنحنیعرضهنیرویكاربرایبخشصنعتباكششاست.دراینصورتحتی
اگرنرخرشدجمعیتبسیارزیادهمباشدبهعلتپیشرفتتكنولوژیوفراوانیسرمایه،
بربازدهینیرویكارافزودهخواهدشد.درحقیقتافزایشجمعیتبهمقداربیشتریبر
درآمدخالصملیمیافزاید.بهعبارتدیگرنسبتافزایشدرآمدملیبهنرخرشدجمعیت
اقتصادیكشورهای برتوسعه بههرحالعواقبرشدجمعیت بودهاست. همیشهمثبت
با كاماًل اینكشورها بر اقتصادیحاكم زیراشرایط متفاوتاست، كامال توسعه درحال
جمعیت رشد مهم پیامدهای از است. متفاوت نیافته توسعه كشورهای اقتصادی شرایط
دركشورهایجهانسوممیتوانیمبهمواردیچونجوانیجمعیت،تشدیدفقر،بیكاری،
مهاجرتازروستابهشهر،حاشیهنشینیوافزایشبارتكفلاقتصادیاشارهكنیم)بلوم1

ودیگران،2010(.
رشدسریعجمعیتبااستفادهبیشترازمنابعطبیعییككشوررشداقتصادیرادچار
وقفهمیكند.اینپدیدهبهویژهدرموردكشورهاییكهبخشبزرگیازجمعیتدربخش
برآوردن منظور به میشود تولید كه آنچه هر زیرا است. صادق دارند اشتغال كشاورزی
مصرفجاریاست.همراهبارشدسریعجمعیتوتقسیمزمینهایكشاورزیبینتعداد
بیشتریازمردم،تولیدكشاورزیكاماًلغیراقتصادیخواهدشد)فیلیپسوپرون1988،2(.

روش 
بهكارگیری از عبارت فراتحلیل میباشد. فراتحلیل نوع از مطالعه مورد تحقیق روش
روشهایآماریخاصبرایخالصهكردننتایجمطالعاتمستقلودربعضیاوقاتبرای
1. Bloom
2. Phillips & Perron
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یافتندقیقترینشكلارتباطبینمتغیرهایموردبررسیاست.دریكمطالعهفراتحلیل
وجود آماری نمونه لذا میباشد موضوع پیرامون گرفته انجام مطالعات كل آماری جامعه
ندارد.درواقعفراتحلیلبهاندازهاثرمتغیریامتغیرهایمستقلبرمتغیروابستهباتوجهبه

مطالعاتانجامشدهپیرامونموضوعتاكیددارد.
مراحلفراتحلیلعبارتاستاز:1.تعریفدقیقموضوعوسوالپژوهش2.جستجو
.5 اطالعات استخراج .4 منابع و مقاالت اعتبارعلمی بررسی .3 مقاالت اولیه انتخاب و
تحلیلآماریوارایهآن6.بحثوتفسیرونتایج.درمرحلهاولانجامیكمرورنظاممند
وفراتحلیل،محققبایدحیطههایمختلفیكهسوالپژوهشقصدداردبهآنهابپردازدرا
بهطوردقیقمشخصنماید)موهر1ودیگران،2000(.اینحیطههاعبارتنداز:جامعهمورد
مطالعه،متغیرمستقلموردمطالعه،متغیروابسته،نوعمطالعهانتخابیوبعدزمانیموردنظر.
درمرحلهدومبایدمنابعالكترونیكیمختلفموردبررسیقرارگیرد.درمرحلهسومباید
جمعآوری شیوه چهارم مرحله در شوند. استخراج پایایی و روایی باالترین با اطالعاتی
اطالعاتدرمطالعاتمرورنظاممندوفراتحلیلعمدتًاازطریقاستخراجاطالعاتنتایج
مطالعاتدیگرانوثبتدرفرمهایمربوطاست.درمرحلهپنجمكهمرحلهآمادهسازی
اطالعاتاست،اطالعاتاستخراجشدهتاحدامكانیكسانشدهوامكانتركیبآنهابا
استفادهازشیوههایآماریفراتحلیلفراهممیگردد.درمرحلهششمبرایانجامفراتحلیل
)لی2، نماید تولید مطالعات كلی نتایج كردن خالصه برای یكسانی شاخص باید محقق

.)2003
به قادر گروهها معیار انحراف و واریانس میانگین، مقادیر داشتن با فراتحلیلگران 
محاسبهاندازهاثرهستندامارایجترینآمارههادراینزمینهآمارههای»r«و»d«هستند،كه

1 Moher
2 Lee
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معموال»d«رابرایتفاوتهایگروهیو»r«رابرایمطالعاتهمبستگیبهكارمیبرند.ازاین
رواگردرمطالعهایازآزمونهای»«،»t«،»Z«و»F«استفادهشدهباشدمیتواناندازهاثرآنها

رابراساسفرمولهایزیرمحاسبهنمود)ولف1986،1(.
d = ( 2t)/√df                 d = (2√f)/df             d = 2r/√(1- r2  )  (1)  

        r = √(X2/n)            r = √(t2/(t2+df))             r =√(F/(F+df))   (2)   

rبهترینمعیاربرایتفسیروقضاوتدرموردمقداراندازهاثر،چهازطریقشاخص
وچهازطریقشاخصdبایدازمرورپیشینهتحقیقبهدستآید.یعنیمقادیراندازهاثر
تحقیقاتیراكهطیچندینسالانجامشدهاندرامحاسبهنمودومیانگینآنهارابهعنوان
انجام تحقیقاتی آنحوزه در آینده در كه اثر اندازههای سایر مقایسه برای مناسب معیار

میشودانتخابنمود)ایگرواسمیت،1997(.2
r و d جد  ول )1( حد  ود   متغیرهای

dr
0.20.1اندازهاثركم

0.50.3اندازهاثرمتوسط

0.80.5اندازهاثرزیاد
منبع:كوهن1988،3

چناچهاندازهاثربراساسمعیارrوdبهترتیباز0.2و0.1كمترباشدتوانآزمونهم
كمترمیشودواعتبارتصمیمگیریكاهشمییابد،همچنیناگرمقداراندازهاثربرحسب
معیارrوdاز0.8و0.5بیشترباشد،توانآزمونهمبیشترمیشودواعتبارتصمیمگیری

افزایشمییابد)میلروپوالک1994،4(.

1 Wolf
2 Egger & Smith7
3. Cohen
4. Miller & Pollock
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درطولفرآیندتحقیقدرزمینهتأثیررشدجمعیتبررشداقتصادیازمیان143مقاله،
پایاننامهوگزارشهایمختلفباتوجهبهمعیارهایتعیینشدهدرمجموعتعداد48پایاننامه
فراتحلیل برای مناسب باالو نسبتا یاتشابهموضوعی منطبقو باموضوعات مقاله و32
انتخابشد.ازمجموعاینپژوهشهاباتوجهبهمعیارهایمدنظر،تعداد9پایاننامهو9مقاله
كهازتمامیجهاتبرایبهكارگرفتهشدندراینپژوهشمناسبتشخیصدادهشد،كهدر
فرآیندمتاآنالیزبرایمحاسبهشدتاثرواردفرآیندتجزیهوتحلیلشدند.الزمبهیادآوری
استكهمعیارهایمدنظرقراردادپژوهشعبارتنداز:-1درپژوهشمربوطه،رشدجمعیت
بهعنوانمتغیرمستقلورشداقتصادیبهعنوانمتغیروابستهبهكاررفتهباشد-2پژوهشها
بایداطالعاتالزمبرایاستخراجعملیاندازهاثر)قوترابطه(راارائهكردهباشند.بااین

حسابتعدادپژوهشهایانتخابشدهبرایانجامفراتحلیل18پژوهشبود.

جد  ول )2( نوع و تعد  اد   پژوهشهای مورد   استفاد  ه

فراوانینوع
9پایاننامه
9مقاله
18مجموع

منبع:یافتههایتحقیق

درجدول)2(پژوهشهابراساسبازهزمانیطبقهبندیشدهاست.نكتهقابلتوجهدر
اینبخشتعدادنزدیكبههمپژوهشهاست؛یعنیبههماناندازهكهازپژوهشهایقدیمیتر
بهرهگرفتهشدهاستازپژوهشهایجدیدتروبارویكردهاییبهروزترنیزاستفادهونتایج
آنهادرفراتحلیلونتیجهنهاییكاردخالتدادهشدهاست.بهمنظورانجاممحاسباتاین
پژوهشازجملهمحاسبهاندازهاثرمتغیرهایاستخراجشدهازفرمكدگذاری،ازنرمافزار
STATA، CMAاستفادهشدهاست.نرمافزارCMA، STATAنرمافزارهاییجامع،كاربردیو
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باامكاناتفراوانهستندكهدربررسیهایانجامشده،ازنظرمحققكاملترینومناسبترین
نرمافزاربرایبهكارگیریدرمطالعاتفراتحلیلتشخیصدادهشد.

دراینپژوهشبرایگردآوریاطالعاتمربوطبهادبیاتوپیشینهپژوهشازكتابها،
مقاالتوسایتهایمرتبطباموضوعپژوهشاستفادهشدهاست.همچنینبرایگردآوری
اطالعاتمرتبطبااهدافوپرسشهایپژوهشازفرمكدگذاریاستفادهشد.برایشناسایی
پایاننامههایموجوددرزمینهجمعیتورشداقتصادیبهپایگاهمركزاطالعاتومدارک
علمیایرانداک1مراجعهولیستاولیهمطالعاتتهیهشدهوپایاننامههاییكهمالكهایالزم
برایورودبهنمونهفراتحلیلدارابودندكدگذاریشدند.لیستمطالعاتموردبررسیدر

اینمقالهدرجدول)3(آمدهاست.
جد  ول )3( مطالعات مورد   بررسی د  ر متاآنالیز

یافتههایكلیدیروشنوععنواننویسنده/سالردیف

مقصودپور1
)1395(

تأثیرتوزیعناهمگون
جمعیتبررشد
اقتصادیایران:
مطالعهموردی
مراكزاستانهای
ایراندرسالهای
1393-1355

مقاله

رشددرونزا
وروشخود
توضیحبرداری
باوقفههای
گسترده
)ARDL(

تأثیرمنفیوتوزیع
ناهمگونجمعیتبر
رشداقتصادیایران

2

محرابیان
وصدقی
سیگارچی
)1389(

تاثیررشدجمعیت
بررشداقتصادی
دركشورهایچهار

گروهدرآمدی
پنلدیتامقاله

تأثیرمنفیومثبت
رشدجمعیتبر
رشداقتصادیدر
كشورهایبادرآمد
باالودرآمدپایین

1-www.irandoc.ac.ir
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یافتههایكلیدیروشنوععنواننویسنده/سالردیف

3

محمدپور،
بخشی

دستجردی،
جعفریو
اثنیعشری
)1392(

بررسیاثرساختار
سنیجمعیتبر
رشداقتصادی

ایران

مقاله
خودتوضیحی
باوقفههای
گسترده

تأثیرنرخرشد
)جمعیتوجمعیت
فعال(برروینرخ
رشددرآمدسرانه،
منفیاستوبربقیه
متغیرهااثرمثبت
ومعناداریدر
بلندمدتدارند.

4
حسنجان
نژادملكشاه
)1390(

بررسیرشد
جمعیتورشد
اقتصادیدر

كشورهایتوسعه
یافتهودرحال

توسعه)باتأكیدبر
جمعیتفعال(

پنلدیتاپایانامه

نرخرشدجمعیتبر
رشداقتصادیهردو
گروهازكشورهای
موردمطالعهتأثیر

منفیدارد.

مجیدزاده5
)1395(

بررسیتأثیر
ساختارسنی

جمعیتبررشد
اقتصادیایران

خودرگرسیونپایانامه
برداری

ساختارجمعیت
بهصورتتقریبی
تاحدود8درصد
ازتغییراترشد

اقتصادیراتوضیح
میدهد.

میر)1394(6

بررسیتأثیر
ساختارسنی
جمعیتو

بهرهورینیروی
كاربررشد
اقتصادی

خودرگرسیونپایاننامه
برداری

كلیهمتغیرهاتأثیر
معناداریبررشد
اقتصادیدارندو
جمعیتفعالو
بهرهورینیروی
كاردربلندمدت
بیشترینتأثیررابر
رشداقتصادیدارند.
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یافتههایكلیدیروشنوععنواننویسنده/سالردیف

صادقی7
)1391(

ارزیابیتأثیرتغییر
ساختارسنی

جمعیتبررشد
اقتصادیدرایران

خودرگرسیونپایاننامه
بازگشتی

دربلندمدترشد
اقتصادیتأثیرپذیری
نسبتًازیادیاز
ساختارسنی
جمعیتبهویژه
جمعیتدرسنین
فعالیتدارد.

8
اشرفی،

یحییآبادی
)1397(

تحلیلتأثیررشد
جمعیتوتورمبر
رشداقتصادیدر
كشورهایگروه

D8

پنلدیتامقاله

رشدجمعیتاز
لحاظآماریدارای
اثرگذاریمنفیو
معناداروتواندوم
رشدجمعیتاز
لحاظآماریدارای
اثرگذاریمثبتو
معناداربرشاخص
تولیدناخالص
داخلیاست.

قلعهنو9
)1394(

بررسیتأثیر
ساختارسنی
جمعیتو

بهرهورینیروی
كاربررشد
اقتصادی

خودرگرسیونپایاننامه
برداری

نتایجنشانمیدهد
كهكلیهمتغیرها
تأثیرمعناداریبر

رشداقتصادیدارند
وجمعیتفعالو
بهرهورینیروی
كاردربلندمدت
بیشترینتأثیررابر
رشداقتصادیدارند.
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یافتههایكلیدیروشنوععنواننویسنده/سالردیف

10

اسدزاده،
خداوردیزاده
وبهشتی
)1394(

بررسیتأثیر
افزایشجمعیت
برتولیدناخالص
داخلیسرانهایران

مقاله
خودرگرسیون
باوقفههای
توزیعشونده

تأثیرمعنادارومثبت
رشدجمعیتبر
رشداقتصادی

حسنزاد11
)1394(

اثرمتغیرهای
جمعیتیبررشد
اقتصادیدرایران

OLSپایاننامه
تأثیرمعنادارومنفی
رشدجمعیتبر
رشداقتصادی

12
تقینژاد
عمران
)1392(

تأثیررشدجمعیت
برتوسعهاقتصادی
دركشورهایدر

حالتوسعه

خودرگرسیونپایاننامه
برداری

تأثیرمعنیدارو
منفیرشدجمعیت
بررشداقتصادی
كشورهایدرحال

توسعه

دلانگیزان13
)1391(

ارزیابیتأثیرتغییر
ساختارسنی

جمعیتبررشد
اقتصادیدرایران

خودرگرسیونپایاننامه
برداری

دربلندمدترشد
اقتصادیتأثیرپذیری
نسبتًازیادیاز
ساختارسنی
جمعیتبهویژه
جمعیتدرسنین

فعالیتدارد.
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14
عربمازار
وكشوری
)1384(

بررسیاثرتغییر
ساختارسنی

جمعیتبررشد
اقتصادی

مقاله

خودرگرسیون
بازگشتیبا
وقفههای
توزیعشونده

یكدرصدرشد
نسبتجمعیت
15-64سالبه
كلجمعیتدر
بلندمدتباعث
1.27درصدویك
درصدرشدنسبت
نیرويكارشاغل
بهجمعیت64-15
سالباعث1.89
GDPدرصدرشد
سرانهخواهدشد.

15
اسدیو
همكاران)
)1392

بررسیتأثیر
شاخصتوسعه
انسانیبررشد
اقتصادیدرایران

ARDLمقاله

توسعهانسانیتأثیر
منفیدرزمانرونق
وتأثیرمثبتیدر
زمانركودبررشد

اقتصادیدارد.

16

بخشی
دستجردی
وخاكی

نجفآبادی
)1390(

بررسیتأثیر
جمعیتبررشد

اقتصادیدراقتصاد
ایران)-1386

)1350

مقاله
الگویرشد
بهینه-الگوریتم

ژنتیك

درصورتعدم
رشدجمعیتكشور

دردورهمورد
مطالعه،سطوح
واقعیمصرف
سرانه،پسانداز

سرانه،سرمایهسرانه
ومحصولملی
سرانهدرجایگاه
پایینتریقرار

گرفت.
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یافتههایكلیدیروشنوععنواننویسنده/سالردیف

17
حسنجان
نژادملكشاه
)1390(

بررسیرشد
جمعیتو

رشداقتصادی
دركشورهای
توسعهیافتهو
درحالتوسعه)با
تأكیدبرجمعیت

فعال(

پنلدیتاپایاننامه

نرخرشدجمعیت
كلبررشداقتصادی

هردوگروهاز
كشورهایمورد
مطالعهتأثیرمنفی

دارد.

18
مهرگان
ورضائی
)1388(

بررسیاثرساختار
سنیجمعیتبر
رشداقتصادیدر
دوره2004-1966
برای171كشور

مقاله
-OLSروش
دادههای
تركیبی

تأثیرپذیریباالی
رشداقتصادیاز
متغیرهایجمعیتی
ونرخهایرشد
گروههایمختلف
سنیدارایاثرات
متفاوتیبررشد
اقتصادیدارد.

منبع:یافتههایتحقیق

یافته ها
نمودار قالب در مطالعه اطمینانهر فاصله مطالعات،وزنو اثر اندازه )1( نمودار در

انباشتآمدهاست.
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1- نمود  ار انباشت
شکل )1( نمود  ار پراکنش اند  ازه اثر رشد   جمعیت بر رشد   اقتصاد  ی د  ر مطالعات مختلف

نمودارانباشت1)جنگلی(رایجتریننوعنموداردرمتاآنالیزمیباشدكهاطالعاتتكتك
مطالعاتوبرآیندنهاییآنهارانشانمیدهد،همچنیننمودارانباشتنشاندهندهپراكندگی
اندازهاثربرمبنایفاصلهاطمیناناست.ایننموداربرای18مدلرگرسیونینشاندادهشده
است.درایننمودارمربعیاییكهدروسطهرپارهخطوجودداردبیانگرمقداراندازهاثر
محاسبهشدهبرایهرمدلواندازهآنمتناسبباوزنیاستكههرمطالعهدرمتاآنالیزداشته
استوخطافقیدردوطرفمربعبیانگرفاصلهاطمینان95درصدمیباشد.مطالعاتیكه
طولپارهخطكمتریدارندیابهعبارتیداریفاصلهاطمینانكمتریاستازدقتبیشتری

برخورداراست)چودریوالهورست،2010(1.

1 Choudhry & Elhorst
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رشد و اصلی متغیرهای رابطه درخصوص مقاله كلی نتیجه نشاندهنده )4( جدول
اقتصادیاستكهباتوجهبهاندازهاثربهدستآمدهاینرابطهمنفیومعادل-0.38میباشد.

جد  ول )4( اند  ازه اثر متغیرها و رشد   اقتصاد  ی
P-valueفاصله اطمینانESRمتغیر

0.960.012-0.490.38-0.38-رشدجمعیت

1.520.003-0.910.720.30ساختارسنی

1.520.003-0.910.720.30مدلسنجی)الگویخودتوضیحی(

2.150.025-3.160.330.78پانلدیتا

1.180.001-2.180.380.335نوعدادههایمقطعی

0.500.00–0.400.370.31نوعدادههایسریزمانی

2.320.035-1.130.450.63نوعدادههایتركیبی

1.140.027-0.630.290.19تركیبمهارت

منبع:یافتههایتحقیق

باتوجهبهاندازهاثرمعادل-0.38درخصوصرشدجمعیتورشداقتصادی،میتوان
گفتكهبینرشدجمعیتورشداقتصادیرابطهمنفیومعناداریوجوددارد.باتوجهبه
نتایجبهدستآمدهاندازهاثرساختارسنیمعادل0.91استپسمیتوانگفت،ساختارسنی

جمعیتبررشداقتصادیبهصورتمعناداریارتباطمثبتدارد.
نوعمدلمورداستفادهالگویخودتوضیحیوروشپنلدیتادرتوضیحتأثیررشد
جمعیتبررشداقتصادیباتوجهبهاندازهاثرآنهاومعناداربودنشانقابلتوجهاست.این
رابطهدرمدلپنلدیتابیشترازالگوهایخودتوضیحیVARمیباشد.لذانوعمدلمورد

استفادهدرتبییناثررشدجمعیتبررشداقتصادیحایزاهمیتاست.
باتوجهبهاندازهاثرمعادل2.18درخصوصنوعدادههایمقطعیواندازهاثرمعادل1.13
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درخصوصنوعداده)تلفیقی(واندازهاثرمعادل0.40درخصوصنوعدادهمورداستفاده)سری
زمانی(میتوانگفتكهنوعدادهایمورداستفادهدرتبییناثررشداقتصادیتأثیرگذاراست.

باتوجهبهاندازهاثرمعادل0.63درخصوصتركیبمهارتیجمعیت)ماهروغیرماهر(
ورشداقتصادی،اینرابطهمعناداروقابلتوجهاست.

بررسی سوگیری انتشار د  اد  ه  های تحقیق 
منظورازسوگیریانشارایناستكهیكفراتحلیلكلیهمطالعاتمربوطبهپژوهشرا
شاملنمیشودوبعضیازمطالعاتبهدالیلمختلفیممكناستچاپنشدهباشند.وقتی
سوگیریانتشاروجودداشتهباشدنتایجنهاییفراتحلیلتحتتأثیرقرارگرفتهوبرآوردهای
نهاییحاصلازآندارایتورشوخطاخواهندبود.بنابراینالزماستكهسوگیریانتشار
شوند ظاهر معتبر مطالعات نتایج تا شوند تصحیح و بررسی فراتحلیل اولیه مراحل در
)مكاسكیل1وهمكاران،2001(.كهبهكمكنمودارفانل،روشچینشوتكمیلدووالو

توئیدیوروشNایمنازخطاانجاممیگیرد.

نمود  ار فانل 
یكیازسادهترینروشهایشناساییسوگیریانتشار،استفادهازروشنموداریقیفیاستكه
توسطپیلمروالیتپایهگذاریشدهاست.درنمودارفانلازحجمنمونهواندازهاثربرایرسم
آناستفادهمیشودبدینصورتكهمحورXبیانگراندازهاثرومحورYبیانگرحجمنمونهیادقت
كارآزماییاستكهبانشاندادهمیشود.اگرتورشانتشاروجودنداشتهباشد،انتظارداریمكه
نمودارمتقارنبودهومقدارپراكندگیحولاندازهاثرمداخلهباافزایشاندازهنمونهكاهشیابد.
)لیتل2وهمكاران،2008(.بهبیاندیگر،اگرتحقیقاتدارایسوگیریانتشارنباشندبهصورت

1. Macaskill 
2. Littell
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متقارنحولمحوراندازهاثرتركیبیتوزیعخواهندشد.ازطرفیدرصورتوجودسوگیری
انتشاردرتحقیقات،پراكندگیتحقیقاتدرپاییننموداروحولیكطرفاندازهاثرتركیبیبیشتر
ازطرفدیگرمیباشد.اینحالتبیانگراینواقعیتاستكهتحقیقاتكوچكتر)كهدرپایین
نمودارظاهرمیشوند(بهاحتمالزیاددرصورتیمنتشرمیشوندكهاندازهاثرباالیمتوسطداشته
باشندودراینصورتبهاحتمالزیادازنظرآماریمعنادارخواهندبود)قربانیزاده،2013(.
نمودارقیفیبراینحقیقتاستواراستكهوزنآماریمطالعهباافزایشاندازهنمونهآنافزایش
مییابد؛بنابراینمطالعاتبااندازهنمونهكوچك،بهصورتگستردهدرپاییننمودارپراكنده
میشوندومطالعاتبااندازهنمونهبزرگتردرقسمتباالینمودارنزدیكبهمیانگیناندازهاثر
هستند.درنبودهیچگونهخطایی،نمودارشبیهبهیكقیفبرعكسمیشودودرصورتوجود

خطانمودارقیفیبهصورتغیرمتقارندرمیآید)ویوهو2010،1(.
شکل )2( نمود  ار فانل )قیفی(

1 . Wei & Hao
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ازلحاظتفسیریدرنمودارهایفانلیاقیفیشكل،مطالعاتیكهخطایاستانداردپایین
دارندودرباالیقیفجمعمیگردند،دارایسوگیریانتشارنیستند.اماهرچهمطالعاتبه
سمتپایینقیفكشیدهمیشوند،خطایاستانداردآنهاباالمیرودوسوگیریانتشارآنها
افزایشمییابد.بنابراینباتوجهبهشكل2ازآنجاییكهپراكندگینتایجمطالعاتدرباالی
نمودارجمعشدهاستبرعدموجودسوگیریانتشارداللتدارد.همانطوركهدرشكلباال
مشخصهاندازهاثرهابهصورتمتقارندراطرافاندازهاثرتركیبیپراكندهشدهاندواندازه
اثرنامتقارنكهازبازه5/0تا-5/0بیرونباشدمشاهدهنمیشود.بنابرایننتیجهمیگیریم
)چودهری نیستند انتشار سوگیری دارای مطالعات اثر اندازه قیفی نمودار به باتوجه كه

والهرست2010،1(.

روش چینش و تکمیل د  ووال و توئید  ی2
روش كوچك، نمونههای در انتشار تورش تعدیل و ارزیابی برای توئیدی و دووال
اصالحوبرازشراكهدرآنمشاهداتنامنطبقازنمودارقیفیحذفمیشوندوسپس
ارزشهایاختصاصدادهشدهبهمطالعاتمفقودشدهرااضافهمیشوند،استفادهمیكنند.
پیدایشمطالعاتمفقودهزیاددریكسمتازخطمیانگیناندازهاثربهتورشانتشاریا
تورشنمونهكوچكمعروفاست)لیتل3ودیگران،2008(.بهبیاندیگردرنبودسوگیری
انتشار،نمودارحولمیانگیناندازهاثرحالتمتقارنپیدامیكند.درحقیقتروشچینشو
تكمیلمطالعاتگمشدهرادرنظرمیگیردوآنهارابهتحلیلهایخودواردمیكندوسپس

میانگیناندازهاثررامحاسبهمیكند)كوالوهاور،2015(4.

1 . Choudhry & Elhorst
2. doall & toeidi 
3. Littell
4. Coale & Hoover 
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جد  ول )5( روش چینش و تکیل د  ووال و توئید  ی

Q مقد  اراثر تصاد  فی     اثر ثابت

تخمین 
نقطه ای

حد   
پایینی

حد   
باالیی

تخمین 
نقطه ای

حد   
پایینی

حد   
باالیی

تعد  اد   
مطالعات 
مورد   نیاز

ارزش
0.519690.494960.543580.500800.402680.587544439.1241مشاهدات

ارزش
تعدیل
شده

0.519690.494960.543580.500800.402680.587544439.1241

منبع:یافتههایتحقیق

برایناساساینمطالعهبهمنظوركاملشدننیازیبهمطالعهدیگرینداردوهمانطور
كهمشهوداست،ارزشمشاهدهشده0.5196باارزشتعدیلشده0.5196درمدلاثرثابت
وارزشمشاهدهشد0.50080باارزشتعدیلشده0.50080درمدلاثراتتصادفیبرابر

است.

N ایمن از خطا
روزنتال1فرضمیكندكهاگرتعدادkمطالعهرابراییكمتاآنالیزبهكاربردهشودویك
نتیجهمعنادارازتركیباندازهاثرآنهابهدستآوردهشدحداقلچندمطالعهدیگر)N(الزم
استتانتیجهازحالتمعنادارخارجشود.دراینروشازرویكرداستافر2وهمكارانكه

بهصورترابطه)5(استاستفادهشدهاست:
Zs=(∑i=1

k Zi )/√k)5(
دراینرابطهkتعدادمطالعهونتیجهتركیبیبهدستآمدهازkمطالعهواندازهاثر
12. rozental 
2 - Stouffer
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مطالعهiاممیباشد.اگرراآستانهموردانتظاربرایسنجشمعناداریاندازهاثرتركیبیدر
نظربگیرمآنگاهبراییكنتیجهمعنادارازkمطالعهبایستیرابطه
Zs≥Zα)6(

برقرارباشد.دراینجامقداررابرابر1.645درنظرمیگیرند.پسنتیجهآنكهدراین
روشچندمطالعهبااندازهاثرهایمجموعابرابرصفرنیازاستتامابهكاهشیابد)معتمد

زمانی،2018(.

جد  ول )6( محاسبه Nایمن از خطا

30.67833مقدارZبرایمطالعاتمشاهدهاست
0.000مقدارPبرایمطالعاتمشاهدهشده

0.05000آلفا
2.00000باقیمانده”دنباله“
Z1.95996برایآلفا

20.00000تعدادمطالعاتمشاهدهشده
4881.00000تعدادمطالعاتگمشدایكهمقدارPرابهآلفامیرساند

منبع:یافتههایتحقیق

باتوجهبهجدولفوق،باید4881مطالعهدیگرصورتگرفتهوبررسیشودتامقدار
Pدوسویهتركیبشدهاز0.05تجاوزنكند.اینبهمعنیآناستكهباید4881مطالعه
دیگرانجامگیردتادرنتایجنهاییمحاسباتوتحلیلهاخطاییرخدهدوایننتیجهدقت
وصحتباالیاطالعاتونتایجبهدستآمدهدراینپژوهشرانشانمیدهد.4881مورد

مطالعهفاصلهازخطامقدارمناسبوقابلتوجهیاست.
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بررسی ناهمگنی د  اد  ه های تحقیق
نتایج یاتفاوت اینناهمگونی نتایجتحقیقاتاست، ازتفاوتبین ناهمگونیعبارت
میتواندبهعللمختلفیایجادشودبرایتشخیصدقیقترناهمگونیازآزمونQاستفاده
اندازهگیری آزمایشها از مجموعهای در را تفاوت اسكوئر كای مانند آزمون میشود.این

میكندوبهمامیگویدكهآیابیشترازمقدارموردانتظاراستیانه)رمزی1928،1(.
اثرنمونهبزرگ اندازههای اینكهزمانیكه ازجمله اینآزموندارایمشكالتیاست
است،ممكناستناهمگونیمعنادارنشاندادهشود،حتیاگرتفاوتبیناثراتكوچك
باشدودربسیاریازموارداینآزموندارایقدرتكمتریاستومادرردH0دچاراشتباه
میشویم.بنابرایندراینتحقیق،عالوهبربررسیسوگیریانتشاردادههایتحقیقباتوجه
بهسطحمعناداربهدستآمدهPازجداولNایمنازخطاوجدولاصالحوبرازشدوال
وتوئیدیبههمراهآزمونكوكرامQدرقالبطرحیكفرضیهفرعیبهبررسیهمگونیو

یاناهمگونیاندازهاثرهایبهدستآمدهمیپردازیم.
جد  ول )7( مقاد  یر بررسی همگنی د  اد  ه ها

Zنتیجه آزمونسطح خطاسطح معناد  ارآماره

30.678330.00000.05H0رد

منبع:یافتههایتحقیق

اینكهدرسطحاطمینان0.095،سطحمعنادارازمیزانخطا0.05كوچكتر باتوجهبه
میباشد،H0ردوH1پذیرفتهمیشود.یعنیمیاناندازهاثرهایبهدستآمدهتفاوتمعنادار
وجودداردواینبهمعنایناهمگونبودناندازهاثرهایبهدستآمدهاست.اینناهمگونی

یافتههانشانازوجودمتغیریتعدیلكنندهنیزداردكهنتایجبررسیرویمتغیرهایبهدست
آمدهراتحتتأثیرقراردادهاست.درچنینشرایطیفراتحلیلگرنبایدمتغیرهایمداخلهگری

1. Ramsey
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راكهممكناستتحتتأثیرآنهااینوضعیتغیرهمگنرخدادهباشدبررسیكند.)دارات
والیوسفی1999،1(.اینكاربهوسیلهطبقهبندیدادههابهحداقلدوگروهفرعیباتوجهبه
متغیرهاییكهبهطورنظریبرایاینگروهبندیمناسبهستندصورتمیگیرد.سپسبرای
هركدامازگروههایفرعیفراتحلیلهایجداگانهایانجاممیشود.بنابرایندرتحقیقحاضر
باتوجهبهاینكهویژگیهاینمونههایآماریمطالعاتموردنظركاماًلتفكیكشدهوشفاف
نیست،تقسیممطالعاتبهزیرگروههابراساسمتغیرهایتعدیلگرتعدادفرضیاتدرهر

گروهراكاهشمیدهدومنجربهازدستدادنمالکورودبهفراتحلیلمیشود.

بررسی ویژگیهای جمعیتی بر رشد   اقتصاد  ی
       جد  ول )8( اند  ازه اثر جنسیت بر رشد   اقتصاد  ی

سطح معناد  اریآزمونzحد   باالحد   پایینواریانسخطای استاند  ارد  اند  ازه اثرمد  ل

0.5740.0480.0020.4790.69911.8520.0000زن
0.6960.1260.0160.4480.9435.5180.0000مرد

منبع:یافتههایتحقیق

باتوجهبهZفیشربهدستآمدهبرایاندازهاثر،ایناندازههادرهردوجنسیتزنومرد
درسطحمعناداری0.05معنادارمیباشند.ولذااندازهاثردرجنسیتمردبیشترازجنسیت

زناست.برایناساسمیتوانگفتكهمردانتأثیربیشتریبررشداقتصادیدارند.
جد  ول )9( اند  ازه اثر تحصیالت بر رشد   اقتصاد  ی

اند  ازه مد  ل
اثر

خطای 
سطح آزمونZحد   باالحد   پایینواریانساستاند  ارد  

معناد  اری

0.0370.0310.0010.0120.05321.8510.067بیسواد
0.0420.1150.0130.0170.0683.3700.000ابتدایی

1 Darrat & Al-Yousif
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اند  ازه مد  ل
اثر

خطای 
سطح آزمونZحد   باالحد   پایینواریانساستاند  ارد  

معناد  اری

0.6960.0370.0010.1240.96820.6620.0000سیكل
1.3860.1250.0161.1421.6309.6310.021دیپلم

2.7310.0330.0010.6653.79719.0870.0000فوقدیپلم
4.1510.1110.0122.9337.3699.6420.036لیسانس

8.6430.0310.0013.58211.70412.9610.015فوقلیسانس
18.9440.0980.019.75225.13625.5620.0000دكترا

23.9710.2040.04212.57130.37231.5240.003پسادكترا

منبع:یافتههایتحقیق

باتوجهبهZفیشربهدستآمدهبرایاندازههایاثرتحصیالتبهتفكیك،ایناندازهها
درتماممقاطعتحصیلیبهغیرازبیسوادانمعناداراست.لذاباتوجهبهجدولباالچنین
میتوانگفتكهباافزایشسطحتحصیالت،رشداقتصادینیزافزایشخواهدیافتبرای

مثالاندازهاثرمقطعتحصیلیسیكل0.696واندازهاثربرایمقطعدكترا18.944است.
جد  ول )10( ترکیب مهارتی

خطای اند  ازه اثرمد  ل
حد   واریانساستاند  ارد  

سطح آزمونZحد   باالپایین
معناد  اری

1.2310.0450.0010.9413.36221.8510.003بامهارت
0.4130.3210.0030.1330.9743.3700.416بدونمهارت


منبع:یافتههایتحقیق

اثرتركیبمهارتیبهتفكیك،نشان اندازههای باتوجهبهZفیشربهدستآمدهبرای
دادهشدهاستكهنداشتنمهارتبررشداقتصادیتأثیرینداردلذاچنینمیتوانگفتكه

مهارتالزمدرانجامكاربررشداقتصادیتأثیرمثبتوبهمیزان1.231دارد.
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بحث
دراینتحقیقبهبررسیاثراترشدجمعیتبررشداقتصادیبهروشمرورنظامند
وفراتحلیلپرداختهشد.باجستجودرپایگاههایدادهایمختلفدرنهایت18مطالعهبرای
فراتحلیلانتخابشدند.هدفاصلیاینتحقیقبررسیتأثیررشدجمعیتبررشداقتصادی
بود،نتایجنشانداد،رشدجمعیتبررشداقتصادیبااندازهاثرمعادل0/38-تأثیرمنفی
تأثیرمثبت،نوعمدلمورد اثرمعادل0/91 اندازه با دارد.همچنینساختارسنیجمعیت
استفادهبااندازهاثر2/27درالگویخودتوضیحیبرداریو3/16درالگویپانلدیتا،نوع
بهترتیبدردادههای)سریمقطعی، اثر)1/13،2/18و0/40( اندازه با بهترتیب داده
دادههایتلفیقیودادههایسریزمانی(وتركیبمهارتیبااندازهاثر0/63اثرمثبتبررشد
اقتصادیكشورداشتهاند.براساسروشچینشدوالوتیدیاینمطالعهبهمنظوركامل
نداردزیراطبقمحاسباتقسمتقبلارزشمشاهدهشده بهمطالعهدیگری نیازی شدن
0.5196باارزشتعدیلشده0.5196درمدلاثرثابتوارزشمشاهدهشد0.50080با
ارزشتعدیلشده0.50080درمدلاثراتتصادفیبرابراست.اندازهاثردرجنسیتمرد
بیشترازجنسیتزنمیباشدبرایناساسمیتوانگفتكهمردانتأثیربیشتریبررشد
اقتصادیدارند.همچنینباافزایشسطحتحصیالت،رشداقتصادینیزافزایشخواهدیافت.
پیشنهادمیشوددرپژوهشهایبعدی اینپژوهش، بهدستآمدهدر نتایج به باتوجه
مشخصشودتركیببهینهجمعیتازنظرتأثیرگذاریبررفاهمردمچگونهاست.همچنین،
درخصوصافزایشتخصصوبهرهوریجمعیتفعال،فراهمكردنشرایطورودبهموقع
بهبازاركارتمهیداتالزماندیشیدهشود.توجهبهتربیتنیرویكارمتخصصومتناسببا
نرخرشدجمعیتفعالازطریقآموزشابتداییوآموزشعالیپیشرفتهازاهمیتباالیی

برخوردارمیباشد.پایینآوردنسنورودبهبازاركارموردتوجهقرارگیرد.
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