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مقدمه و بيان مسأله

باروریکلبهعنوانیکپارامتراجتماعیدربرگیرندهيعواملمختلف

اقتصادی،اجتماعی،فرهنگیونهادیاستکهازآنانتأثیرمیگیرد.تفکیک

اثراتهریکازعواملمطروحهوتعیینسهمآنهامتناظرباوجودنظریهای

استکهبتواندعواملبینرشتهایرادرقالبیکالگویواحدتبیینو

تعیینکند،ولیدرعملچنینامکانصریحيوجودندارد.غالبمدلهای

برآوردوپیشبینیباروریحاصلمطالعاتوتجاربعلمیدرحوزهي

علومجمعیتاستکهدراینصورتالگوسازیباروریکلرامنحصر

بهتأثیرعواملاجتماعیمیکندوآثارغیراجتماعیرادرقالباثراتغیر

مستقیمیکهخودرادرهریکازمتغیرهایاجتماعیلحاظکردهاند،نشان

میدهند؛برايمثالامیدزندگیکهیکیازعواملاصلیمؤثردرباروری

کلاست،بهطورمستقیممتأثرازعواملاقتصادی،فرهنگیونهادیاست

ویامیزانباسوادیجمعیت،مبینبخشیازشرایطوسطوحعواملمذکور

از و مستقیم غیر طور به باروری متداول، الگوهای در بنابراین میباشد.

طریقمتغیرهایاجتماعیامیدزندگی،میزانمرگومیر،میزانباسوادیو...

ازعواملاقتصادی،فرهنگیونهادیتأثیرمیپذیرد.

برایناساسمیتوانتأثیرمتقابلعواملمذکوررابرباروریدرقالبیک

نظریهيتوسعهایارزیابیکرد؛چنانکهدرالگوهایرشداقتصادی»عوامل

مستقیم بهطور مؤثر متغیرهای عنوان به و»جمعیت« باروری« اجتماعی
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اثرگذارند.ویژگیبارزنظریههایتوسعهایجامعیتآنهادرتبیینعوامل

مختلفیاستکهبهصورتبینرشتهای،اثراتمتقابلعواملگوناگونولی

مرتبطرا-باهمونهتفکیکشده-ارزیابیوتحلیلمیکنند.دراینبین،

پویاییهایالگوهایمذکوریکیازویژگیهایبارزآنهابهشمارمیرود،

چراکهالگوهایپویاتقریبواقعیتریازشرایطحالوآینده-درقیاسبا

مدلهایایستا-ارائهمیکنند.

ازآنجائیکهتغییراتاقتصادی،متناسبباشرایطنهادها،مناسباتو

ساختارهایاجتماعیوفرهنگیهرکشوریآثارمتفاوتیرابهدنبالخواهد

داشت،بنابرایندرکشورهایدرحالتوسعهمانندایران-کهبخشعمدهای

ازمردمبهتحوالتاقتصادیواکنشمعنیداریرادرابعادمختلفاجتماعی– 

اقتصادینشانمیدهند-برنامهریزیهایراهبردیوهدفگذاریهایکمی

وکیفیبایدبادرنظرگرفتنآثارمترتببرسیاستگذاریهاواجرایقوانین

تحوالت با آتی، دهههای طی ایران اقتصاد باشد. بلندمدت و میانمدت

قانونهدفمند آتی، تحوالت اصلی منشأ دو مواجهخواهدشد. بنیادی

کردنیارانههاوسندچشمانداز20سالهيکشوراست.

ازیکطرف،بااجرایقانونهدفمندکردنیارانههافصلجدیدیاز

تحوالتاقتصادی)والبتهاجتماعی،فرهنگی،سیاسیو...(درکشورایجاد

خواهدشدکهعمدهيآثارآندرمیانمدتوبلندمدتآشکارخواهدشد.

بدونشکپیامدهایچنینجراحیبزرگیمحدودبهمتغیرهایاقتصادی
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نخواهدبود)گرچههدفاولیهومستقیمآنهست(وآثارغیراقتصادیآن،

درتغییراتنهادهاومناسباتاجتماعیوفرهنگینمودپیداخواهدکرد.

ازطرفدیگر،سندچشماندازاقتصادی،اجتماعی،سیاسیوفرهنگی

1404کهیکبرنامهيراهبردیویکنقشهيراهبلندمدتدررسیدنبه

اهدافعالیهدرعرصهيمدیریتکالنکشوراست،مجموعهایازتحوالت

اقتصادیرادرقالببرخیشاخصهایکالنبهصورتکمیهدفگذاری

کردهاست)یامطابقباتبیینصورتگرفتهدربرنامهبهاهدافکمیتبدیل

شدنياست(.

برنامهه��ایمیانم��دت5س��الهکهبرمبنایس��ندچش��ماندازوقانون

هدفمن��دییارانههاطراح��یوهدفگ��ذاریمیش��وند،مجموعهایاز

ش��اخصهایاقتصادیراارائهمیکنندکهمنطب��قبرپیشبینیهایآتیدر

برنامهاست.بنابراینمیتوانالگوهاییراباهدفپیشبینیبرخیمتغیرهای

اثرگذاردرفرآیندهایاقتصادی،ازجملهرشدجمعیتوباروریکلطراحی

وبرآوردکرد.

ازآنجاکهیکیازمهمترینمتغیرهایمؤثردرمدلهایرشداقتصادی،

هدف بنابراین ،)1389 )احراری میباشد کل باروری و جمعیت متغیر

شده هدفگذاری اقتصادی متغیرهای بر مبتنی الگوهایی طراحی تحقیق

درچشمانداز1404واجرایقانونهدفمندکردنیارانههاوبهتبعآن

برنامههایمیانمدت5سالهياقتصادیبهمنظورپیشبینیباروریکلتا
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افقسندچشماندازاست.

بررسیروندتغییراتمربوطبهشاخصهایاقتصادکالنمانندرشد

تولیدناخالصداخلیودرآمدسرانهطی30سالاخیرنشانازرشد200

از40درصدی بیش ناخالصداخلیو تولید برابر( از3 درصدی)بیش

درآمدسرانهدارد)نمایههایبانکمرکزیومرکزآمارایران(.ایندرحالی

استکهمیزانباروریکلاز6/5به1/8کاهشیافتهاست)نمایههایمرکز

تغییر بروجودشواهد مبنی اولیهای استنباط بنابراینمیتوان ایران(. آمار

فرهنگی)کهدرکاهشباروریکل،بهعنوانیکیازشاخصهایفرهنگی

فرهنگی تحول نظریه بر مبتنی - اقتصادی رشد اثر در کرده( پیدا نمود

اینگلهارت-ارائهکرد.

هدفاینتحقیقعبارتازچگونگیتأثیرشاخصهایاقتصادیبر

باروریکل،ازطریقالگوسازیوپیشبینیباروریکلدرافق1404،بر

اساس4متغیراقتصادی»رشدتولیدناخالصداخلی«،»پساندازناخالص«،

سناریوی 3 قالب در سرانه« »درآمد و کننده« مصرف قیمت »شاخص

اقتصادی»ادامهيروندکنونی«،»تأثیراجرایقانونهدفمندکردنیارانهها«

و»دستیابیبهاهدافچشمانداز1404ونیز2متغیراجتماعی»امیدزندگی«

و»میزانباسوادیجمعیتکلو25سالبهباال«میباشد.

1- مبانی نظری

گریبکراستاددانشگاهشیکاگوراپیشتازنظریهي»اقتصادخانوارجدید«
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بادوام مصرفی کاالی عنوان به فرزند به خانوادهها وی نظر به میدادند.

مینگرندکهطیزمانمنفعتدارد.بهنظرویتابعمطلوبیتیکهخانوادهدر

مورداینکاالدرنظرداردشاملتعدادفرزندانزنده،کیفیتبچه)سالمت،

آموزش(وکاالهایمتداولوخدماتاست.محدودیتخانوادههانیززمان

وهزینهيخریدکاالوخدماتاست)گیلیسوهمکاران304:1385(.فارغاز

مباحثگوناگونمطرحدربارهينظریهيبکر،یکیازمهمترینمباحثدر

اینزمینهبحثسلیقهاستکهبکرآنراثابتدرنظرمیگیرد.نظریهي

ایسترلیناستاد ازنظریهيبکرمطرحشدنظریهيریچارد رقیبیکهبعد

دانشگاهپنسیلوانیابودکهمعتقداستتعدادفرزندانبهسلیقهيوالدیننیز

بستگیداردواینسلیقهدرطولزمانمتغیراست.ایسترلیندرمباحثخود

بهمواردیمانندناخرسندیاجتماعیازنوعخاصیازمحدودیتباروریو

اثرآندرمیزانبارویاشارهمیکند)همان:305(.

آنچهایسترلینتحتعنوانسلیقهازآنیادمیکنددرسالهایاخیر

اقتصادیوهمچنین افراد،عملکرد برکنش نهادها »تأثیر وتحتعنوان

به است گرفته قرار توجه مورد بسیار اجتماعی« و سیاسی عملکردهای

گونهایکهعالوهبرمراکزعلمی،نهادهایسیاستگذاریمانندبانکجهانی

نیزبهبحثنهادهاتوجهیخاصنشاندادهاند)جیمسون369:2006(.

یکیازبهترینتبیینهادربارهيضرورتتوجهبهنهادهاازسویداگالس

نورثبرندهيجایزهينوبلاقتصادارائهشدهاست.ویباانتقادازفرض
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عقالنیتکاملواشارهبهسخنانهربرتسایمونمینویسد:»اگربپذیریم

ارزشهاثابتودادهشدههستند،اگرتوصیفیعینیازجهانهمانگونه

اگرفرضشودکهقدرتحسابگری دادو ارائه بتوان واقعاًهست که

تصمیمگیرندگاننامحدوداست.]اینفروض[دونتیجهيمهمرابهدنبال

دارند؛نخستآنکهنیازینیستبیندنیایواقعیوتصورتصمیمگیرندگان

با آنکه، دوم است. واقعی دنیا از آنها برداشت زیرا شود، گذاشته فرقی

نیازبهآگاهیازبرداشتتصمیمگیرندگان شناختدنیایواقعیوبدون

باید )البته است امکانپذیر انتخابشان پیشبیني آنها محاسبهي نحوهي یا

نهادها ابزاری باعقالنیت دنیایی در باشد(. افرادمشخص مطلوبیت تابع

غیرضروریهستند،عقایدوایدئولوژیهابیاهمیتاندوبازارهایکارای

اقتصادیوسیاسیشکلدهندهياقتصادهستند«)سایمون،1991(امانورث

معتقداستکهدردنیایواقعیاطالعاتناقصاستوتواناییانسانبرای

تجزیهوتحلیلمحدوداست؛لذانتیجهمیگیرد:»امادرواقعاطالعاتناقص

...در اطالعاتمحدوداست پردازش برای استوظرفیتذهنبشری

چنیندنیاییعقایدوایدئولوژیهانقشمهمیدرانتخابوهزینهيمبادلهي

حاصلازبازارهایناقصایفامیکنند«)نورث18:2000(.برایناساسنورث

باکنارگذاشتنفرضعقالنیتکامل-کهازفروضاساسیاقتصادمرسوم

استوباعثبیتوجهیاقتصادمرسومبهعواملیمانندفرهنگ،ایدئولوژی،

عرفوغیرهمیشود-برنقشنهادهابرعملکرداقتصادیتأکیدمیکند.وی
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درتعریفنهادهاکهمقبولترینتعریفیازنهادهاستکهتاکنونارائهشده

استمینویسد:»نهادهاقراردادهایابداعشدهيانسانیهستندکهکنشهای

متقابلانسانیراساختارمندمیکنند.آنهاازقوانینرسمی)قواعد،قوانین،

قانوناساسی(قوانینغیررسمی)ارزشهایرفتاری،عرف،قوانینبرخورد

تحمیلشدهيرفتار1(وخصوصیاتاجراییآنهاتشکیلشدهاند«)نورث

.)360:1994

باتوجهبهمباحثفوقبااطمینانمیتوانگفتتغییرنگرشهاوسالیق

درافزایشجمعیتتاثیرگذاراست،اماسؤالباقیماندهآناستکهتغییر

درنگرشهاوسالیقچگونهاتفاقمیافتدوبهویژهعواملاقتصادیچه

شده داده سؤال این به گوناگونی پاسخهای تاکنون دارند. آن در تأثیری

استکهالبتههریکبانقدهایفراوانینیزهمراهاست.یکیازمعتبرترین

پاسخهادراینبارهازسویاینگلهارتوهمکارانشارائهشدهاستکه

رونالد پیش دهه دو از بیش است. همراه نیز بینالمللی سنجشهای با

که کرد مطرح ارزشي دگرگوني دربارهي نظریهاي )1971( اینگلهارت2

پیشبینيميکردارجحیتهايارزشي3درجوامعپیشرفتهيصنعتيمیلبه

دگرگونيازارزشهايمادهگرایانهمعطوفبهامنیتجسميواقتصاديبه

1. Self-imposed Codes of Conduct
2. Ronald F. Inglehart
3. Value Priorties
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سويتأکیدبیشتربرآزادي،خودبیانگري1وکیفیتزندگي،یاارزشهاي

فراماديگرایانهدارد.درواقعنظریهيدگرگونیارزشیاینگلهارت،جابهجایی

ازاولویتهایمادیبهسمتاولویتهایفرامادیرابهطوربالقوه،فرایندی

بهسوی اقتصادی ناامنی ازشرایط که یعنیهرکشوری جهانیمیداند؛

امنیتنسبیحرکتمیکند،الزاماًاینفراینددرآنرویمیدهد.اینامر

بهروشنینشانگررابطهمیانتوسعهياقتصادیودگرگونیارزشیاست.

اینگلهارتبیانکردکهباجایگزینینسلجدیددرآینده،نوعیجابهجایی

بهسویاولویتهایارزشیفرامادیرویخواهدداد.اینگلهارتبهمنظور

تبییناینتحول،دوفرضیهيپیشبینیکنندهيدگرگونیارزشیرامطرح

میکند:

فرضیهيکمیابی؛کهدرآناولویتهایفردبازتابمحیطاجتماعی-

اقتصادیاشاست؛بهنحویکهشخصبیشترینارزشذهنیرابرایآن

چیزهاییقائلاستکهعرضهيآنبهنسبتکماست.

فرضیهياجتماعیشدن؛کهدرآنارزشهایاساسیفردبهشکل

در که است وی جامعهپذیری فرایند و شرایط کنندهي منعکس گسترده

سالهایقبلازبلوغتجربهکردهاست.

و کوتاهمدت دگرگونیهای به کمیابی فرضیهي اینگلهارت، دید از

فرضیهياجتماعیشدنبهآثاربلندمدتنسلیاشارهدارد.ایندوفرضیهبا

1. Self _ Expression
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هممجموعهيبههمپیوستهایازپیشبینیهایمربوطبهدگرگونیارزشها

راپدیدمیآورند.درحالیکهفرضیهيکمیابیداللتبراینداردکهرونق

وشکوفاییاقتصادیبهگسترشارزشهایفرامادیمیانجامد،فرضیهي

اجتماعیشدنمبینایناستکهنهارزشهایفردیونهارزشهاییک

جامعهبهطورکلییکشبهتغییرنمیکند،بلکهدگرگونیاساسیارزشهابه

تدریجوبیشتربهطرزینامرئیرویمیدهد.ایندگرگونیدرمقیاسوسیع

وقتیپدیدمیآیدکهیکنسلجوانترجایگزیننسلمسنتردرجمعیت

افزایشسریع ازیکدوره بزرگساالنیکجامعهمیشود.همچنینپس

ارزشیگروههای اولویتهای بین انتظارمیرود اقتصادی امنیتجانیو

بزرگتروجوانترتفاوتهایمحسوسیحاصلشود.درواقعفرضیهي

اجتماعیشدن،فرضیهيکمیابیراتکمیلوایرادهایناشیازدیدگاه-

بیشازحدسادهبینانه-تأثیرکمیابیدررفتاررابرطرفمیسازد.

اینگلهارتکهداللتبرجابهجایی بنابرایننظریهيدگرگونیارزشی

توسعهي به را دارد فرامادی اولویتهای سمت به مادی اولویتهای

اقتصادیجوامعارتباطمیدهدتاجاییکهبرایتأثیرنهادهایفرهنگیدر

ایندگرگونیچندانوزنیقائلنیست.ازدیدوی،جوانانبهمراتببیشتراز

بزرگترهابرخواستههایفرامادیتاکیدمیورزندوتحلیلگروههایسنی

مبینایناستکهاینموضوعبهمراتببیشتربازتابدگرگونینسلهاستتا

انعکاسآثارسالخوردگی.نظریهيمادی/فرامادیبراساسایندوفرضیهي
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مهماست.فرضیهيکمیابیمبینآثاردورهایاست.دورههایشکوفاییو

رونقاقتصادیبهافزایشفرامادیگریمیانجامدودورههایکمیابیورکود

بلندمدتگروه آثار بهمادیگری.فرضیهيجامعهپذیریحاکیاستکه

اوضاعحاکمدرطول بازتاب نسل ارزشهاییک دارد. نیزوجود سنی

سالهایپیشازبلوغاست.

س��طوحعالیتوس��عهياقتصادیخودبهخودموجبکمش��دنرشد

اقتصادینمیش��ود.درمیان147کش��وریکهتیل��وروجودیس)1982(

دادههاییدربارهيآنهافراهمآوردهاند،همبستگیبینسطحمطلقمحصول

س��رانهيناخالصملیورش��داقتصادیدر1975-1960مثبتاس��تنه

منفی،ولیکش��ورهایخیلیثروتمندآهنگرش��دیپائینترازمیانگینرا

نش��انمیدهند،کهبهنظرمیرس��داینامربازتابدگرگونیهایفرهنگی

باشدنهاقتصادی.توسعهياقتصادینقشاساسیرادرپیدایشارزشهای

فرامادیبازیمیکند،ازاینروعواملاقتصادیبهطورمستقیممهمهستند.

لیکنظاهراًتأثیرمستقیمآنهادررشداقتصادیکماست.توسعهياقتصادی

بهرشداقتصادیآهستهترمیانجامد،فقطدرصورتیکهموجبدگرگونی

فرهنگیشود.

بینسطحاقتصادیومیزاننفوذارزشهایفرامادییکرابطهيدوتایی

وجودندارد،زیرااینارزشهابازتابدرکذهنیشخصازامنیتهستند،

نهخودسطحاقتصادی؛لذافرضیهيکمیابیبهتنهاییپیشبینیهایکافی
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دربارهيفراگرددگرگونیارزشهاراموجبنمیشود.دگرگونیارزشهارا

بایددرارتباطبافرضیهيجامعهپذیری)اجتماعیشدن(تفسیرکرد.

نکتهيمهمدیگراینکهبینآهنگتورمودگرگونیهایکوتاهمدت،

یکنسبتبسیارنزدیکوجوددارد.اینیافتهایتعجبآورنیست،امامهم

است.بدیندلیلکهتبیینواقعیآثاردورهایراکهپیشازاینپژوهشگران

راگمراهمیکردبهدستمیدهدوبهجداسازیتأثیرآثاردورهایازآثار

گروهسنیوآثارچرخهيزندگیکمکمیکند.بنابرایندرزمانبروزتورم

غیرطبیعی»مبارزهباافزایشقیمتها«بهعنواناولویتاولمردمانتخاب

میشود.

جایگزینینسلهادردگرگونیارزشهانیرویرانشفرامادیگریبه

سویباالدارد،اگرچهاینرانشبهکندیصورتپذیرد.اوضاعاقتصادی

مادیگری مجدد رشد موجب میتواند تورم( یا )رکود مغایر فوقالعاده

شود،اماتحتایناوضاعهمجایگزینینسلها،هرگونهحرکتبهسوی

مادیگریراآهستهمیکند.

تفسیر میدهند. بچه داشتن و ازدواج به کمتری اهمیت فرامادیون

چرخهيزندگیبراینفرضمبتنیاستکهمردمفرامادیهستندبدیندلیل

کهازدواجنکردهاندیااینکههنوزبچهندارند،اماشواهدزیادیحاکیاست

کهقضیهبهطریقدیگریهممطرحمیشود.مردمکمترازدواجمیکنند

چونفرامادیهستندوچوناولویتهایفرامادیدارندکمتربهداشتنبچه
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عالقهنشانمیدهند.درصورتیکهاینموضوعحقیقتداشتهباشد،باید

درانتظارمشاهدهيکاهشاهمیتازدواجوکاهشمیزانموالیددرجوامع

پیشرفتهصنعتیبودوایندرستهمانچیزیاستکهازدههي1960

زمانورودفرامادیونبهجمعیتبزرگسالصورتگرفتهاست؛لذاروابط

بینارزشهاوازدواجوآوردنبچهثابتنمیکنندکهآثارچرخهيزندگی

لزوماًتأثیریداشتهباشند.آنهاتنهابیانميکنندکهاینروابطمیتوانندوجود

داشتهباشندوبرآوردیباالترازحدواقعیچنینآثاریراپیشبینیمیکنند.

بهفرضوجودچنینآثاری،حتیاگراینمیزانتأثیرهمانچیزیباشدکه

دادههانشانمیدهند،آثارگروهسنیبسیارقویترازآثارچرخهيزندگی

است.

درپایانبایدبهایننکتهياصلیاشارهکردکهبراساستحقیقاتاخیر

نهادگرایانجدید،رابطهيدرهمتنیدهایمیانفرآیندهایتوسعهيانسانی

و فرهنگی تغییر اجتماعی، اقتصادی- توسعهي نمیتوان که دارد وجود

سیاسیرابهعنوانفرآیندهایمجزاازهمدرنظرگرفت؛بنابراینتحقیقات

بینرشتهایبرایدرکبهترمسائلگوناگونتوسعه،بسیارضروریاست

)متوسلیوهمکاران1389(.

2- پيشينه  ي تحقيقات 

مطابقبامطالبارائهشدهدربخشمبانینظری،مطالعاتتجربیبین

رشتهایبامحوریتباروریواقتصادکهبهبررسيآثاربرخیشاخصهای
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اقتصادیدرباروریپرداختهاند،بهشرحزیرارائهمیشود:

کلي (Bloom and Freeman 1988; kelley1988) برای و فریمن و بلوم

اولینباربرتفکیکاثراترشدجمعیتبهاجزای»باروری«و»مرگومیر«

دررشداقتصادیتأکیدکردند.تاموراوباروبراياولینباررابطهيمعکوس

سطحباروریورشددرآمدسرانه)بهعنوانیکشاخصتوسعهای(در

.(Tamura1988; Barro 1991)ادبیاتاقتصادتوسعهرامطرحکردند

موراندنشاندادکهافزایشنرخباروریابتداسرانهيسرمایهيانسانی

.)Morand 1999)راافزایشمیدهدودرادامهرشداقتصادیافزایشمییابد

میسفسکانشاندادکهکاهشدرآمدسرانهتأثیرمعنیداریدرنرخزادو

. (Micevska 2001)ولددارد

درسالهایاخیرآسیماوغلووجانسوندرتحقیقیاثرکاهشباروری

دررشداقتصادیرابررسیکردند.آنهانشاندادندکهکاهشسطحباروری

اثرمعنیداریبردرآمدسرانهندارد(Acemoghlu and Johnson 2007).بلوم

وهمکاران)2008(بابررسیاثراتتغییرباروریرویدرآمدسرانهطی

سالهای2005-1960نشاندادندکهکاهشباروریکلبهافزایشمعنیدار

درآمدسرانهمنجرمیشود.

مصرف افزایش به منجر پائین، باروری که دادند نشان میسون و لی

سرانهودرآمدسرانهينیرویکارمیگردد.همچنینباعثافزایشکیفیت

.( Lee and Mason 2009)سرمایهيانسانینیزمیشود
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رضاییانوهمکارانبهبررسیمقدارتأثیرپارهایازمتغیرهایاجتماعیو

بهداشتیرویمیزانباروریعمومیزنانشهریوروستاییپرداختند.نتایج

حاکیازآنبودکهمیزانموفقیتبرنامههایتنظیمخانوادههمراهبامیزان

تأثیرتغییراتاقتصادیرویباروریمؤثربودهاند)رضائیانوهمکاران1379(.

اسدالهیبهمطالعهيعواملاقتصادیواجتماعیمؤثردرباروریکل

درمناطقروستاییشهرستانگرمیدراستاناردبیلپرداخت.نتایجنشان

کار اقتصادی اهمیت میزان و باروری بین مثبت رابطهي وجود دهندهي

کودکانبرایخانوادههاوشاغلنبودنزنان)خانهداری(ورابطهيمنفیبا

سطحسوادزنومرداست)اسدالهي1381(.

ضیایيبیگدليوهمکارانبهبررسيرشدجمعیتوسطحباروريو

ارتباطآنباتوسعهیافتگياقتصاديواجتماعيکشورهايمختلفجهانبه

ویژهکشورهايدرحالتوسعه،ازجملهایرانپرداختند.یافتههايپژوهش

نشانميدهدکههراندازهسطحتوسعهیافتگيکشوريباالباشدبههمان

اندازهمیزانزادوولدودرنتیجهرشدجمعیتآنکشورکمتراست.رابطهي

بینتوسعهیافتگيونرخزادوولدهمانگونهکهدراینپژوهشنشانداده

شدهاستیکرابطهيمعکوساست،یعنيدرمناطقمحرومجهانودر

سطحایرانواستانهايکشوراینرابطهبهخوبينمایاناست.استانهاي

برخوردارازرفاهوتوسعه،شاهدمیزانرشدجمعیتکمتريهستند)ضیایي

بیگدليوهمکاران1385(.
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میرمحمدصادقيوهمکارانبهشناسایيعواملاجتماعي-اقتصاديو

جمعیتشناختيمؤثربرباروريدرمناطقروستایيشهرستاننجفآباد

پرداختند.نمونهيموردمطالعهشامل415زنشوهردارروستایي)10تا

49ساله(استکهدرزمانانجامتحقیق)1386(دروضعیتاولینازدواج

قراردارندوصاحبحداقلیکفرزندزندههستند.یافتههايتحقیقنشان

ميدهدکهدربرخيازسنین،طولدورهيازدواج،تعدادمرگومیرفرزندان،

تعدادسقطجنینووسعتاراضيقابلاستفادهيروستا)تخمینيازاندازه(

تأثیرمثبتبرباروريدارد،درصورتيکهسنزندراولینزایمان،فواصل

زایمان،سطحتحصیالتزنوشوهروبیمهداشتنتأثیرمنفيبرباروري

دارند)میرمحمدصادقيوهمکاران1389(.

رحمتیوهمکارانبهتحلیلاثریارانههارویباروریپرداختند.نتایج

بهدستآمدهنشانمیدهدکهنرخباروریدرایرانطیبیشاز50سال

که حالی در است. انسانی سرمایهي رشد و آموزش میزان با ارتباط در

میبخشد، سرعت را انسانی سرمایه توسعهي آموزش، مالی کمکهای

کم�کهایدولتیدربخشهایبهغیرازآموزشنیزباروریراافزایش

.(Rahmati et al 2010)میدهد

زنان باروری در مؤثر اقتصادی عوامل بررسی به بیداریان و شیری

49-15سالهيشاغلدرآموزشوپرورشمنطقهي22پرداختند.نتایجحاصل

ازنظریهيکالدول،دیویسوبلیک، استفاده بهکارگیریمدلفریدمنو از
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نشانمیدهدکهمیزانتحصیالتوتعدادفرزنداندرباروریتأثیردارند.

حالآنکهعواملیچونسنومیزاندرآمدتأثیرچندانيدرباروریندارند.

همچنینآنهابهایننتیجهرسیدندکهحتیزنانجوانترفقطبهداشتنیک

فرزنداکتفامیکنند.اینعاملهممیتواندبهنگرشآنهامربوطباشدو

هماینکهمسائلومشکالتاقتصادیوتربیتیامروزهبرباروریآناننیز

تأثیرگذارباشد.درواقععواملاجتماعیوفرهنگیواقتصادی،برروی

باروریاثرگذارهستند.

1 (GMDH) 3- الگوریتم تکاملی

درسال1966هنگاميکهرگرسیونهاياستانداردبافرمحاصلضرب

بهجهتپیچیدگيمحاسباتومشکلوابستگيخطيبهبنبسترسیده

بودند،ایواخننکو2تکنیکيبرايساختیکچندجملهايبسیطبامراتبباال

بهنامالگوریتمGMDHیاروشسازماندهيکردندادههامعرفيکرد.این

روشبرايسیستمهايپیچیدهباساختارنامشخصکهتحلیلگرعالقهمند

بهدستآوردنروابطمتغیرهايوروديوخروجيبامراتبباالميباشد،

ایدهآلاست.الگوریتمایواخننکویکروشاکتشافياستکهدانشرااز

استخراجميکندوهمچونتحلیلهايرگرسیوني دادهها ذاتوطبیعت

.( Farlow 1984)مبتنيبریکبنیانثابتنظرينیست

1. Group Method of Data Handing (GMDH)
2. Ivakhnenko, A. G.
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یکمش��کلاساس��يدرمدلس��ازيسیس��تمهايپیچیدهمانندمسائل

اقتصادي،اجتماعيومس��ائليکهدرآنهافرآیندرفتاريوس��ازهيدادهها

نامشخصاست،مسئلهيپیشداوريمحققدرموردساختارمدلاست.از

آنجاکهسیستمموردنظرمسئلهممکناستبسیطوپیچیدهباشد،فروض

اولیهيمدلسازممکناستدربهترینحالت،تنهاحدسهايمبهميباشد.

بنابرایننتایجبهدس��تآمدهدراینحال��ت،ماهیتمبهم،دوپهلوواغلب

کیف��يدارند.اینمش��کالتمنجربهآنش��دکهدراواس��طدههي1960،

ریاضيدانروسي-ایواخننکو-الگوریتمیراکهتاحديبرپایهينظریهي

روزنبالت1)1958(بود،معرفيکندبهطوريکهمحققبدونآنکهفروضي

درموردنحوهيعملکرددرونيسیس��تمدرنظ��ربگیرد،مدلهایيرابراي

تحلیلوپیشبینيپیچیدگيهايسیستمبسازد)مدلسازيغیرتئوریک(.

بهینهي مدل یک ازطراحي است عبارت الگوریتم این اصلي ایدهي

پیچیدهکهفقطمدلرابرپایهيدادههاواطالعاتطراحينمودهوهیچگونه

پیشزمینهينظريازنحوهيعملکرددادههاازسويمحققصورتنگیرد

واینکارتنهابراساسکشفارتباطسادهوپیچیدهمیاندادههايورودي

وخروجيسیستمصورتميگیرد.بنابراینالگوریتمGMDHایواخننکو

1. Rosenblatt.
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یکمدلخودتنظیمکننده1خواهدساختکهامکانحلمسائلپیشبیني،

تشخیص،ترکیباتکنترليوسایرمسائلسیستميبهکاربردهشدهرافراهم

ميکند.

مبناياینالگوریتمعبارتازفرآینديجهتساختنیکچندجملهاي

بامراتبباالستکهبهشکلزیرارائهميشود:

کهmمتغیروروديشاملx1, x2, x3,…, xmرافقطبهیکمتغیرخروجي

با رگرسیوني چندجملهاي یک فوق معادلهي اگرچه ميسازد. مرتبط Y

مراتبباالبهنظرميآید-کهآنراچندجملهايایواخننکومينامند-اما

روشيکهآنراميسازدباتکنیکهايتحلی�لرگرسیونياستانداردمتفاوت

است.اسکاتوهاتچینسونعنوانکردندک�هف��رآیندتولیدچندجملهاي

است طبیع��ي2 تکامل و توسعه ن�وع ی�ک درح�ق�ی�قت ایواخ�ن�ن�کو

.(Scott & Hutchinson 1976)

کارهایمتعددیدرحوزهياقتصادیبااستفادهازالگوریتمGMDH ،در

ایرانصورتگرفتهکهمهمترینآنهاعبارتانداز:

تقاضاي پیشبیني ،)1387 همکاران و )ابریشمی بنزین قیمت پیشبیني

حداکثر محاسبهي ،)1387 همکاران و )شرزهای تهران شهر در آب سرانه

عایديحاصلازپیشبینيدرروندهايمختلفبازارنفت)معینیوهمکاران

1. Self- Organizing.
2.  Genetic Evolutionary.
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1387(،الگوسازیوپیشبینيرشدتولیدناخالصداخلي)ابریشميوهمکاران

نفتي غیر درصادرات جهانیشدن اثرات پیشبینی و الگوسازی ،)1388

ایران)همان(؛الگوسازیوپیشبینیشاخصقیمتوبازدهنقدیبورس

اوراقبهادارتهران)مهرآراوهمکاران1389(؛پیشبینيقیمتگازوئیل)ابریشمي

همکاران1389(؛ و )مهرآرا نفت قیمت بيثباتي پیشبینی ؛ همکاران1389( و

پیشبینيقیمتدربازارآتينفتخام)همان(؛الگوسازيوپیشبینيتورمدر

ایران)همان(؛پیشبینیقیمتآمونیاک)همان(؛اثراتگوناگونجهانیشدن

اقتصادرویتقاضایکلنیرویکاروهمچنینتقاضاینیرویکارماهرو

غیرماهردرایران)ابریشمیوهمکاران1389(میباشند.

همچنیندراینتحقیقازآماره،ریشهيمربعمیانگینخطایپیشبینی

(RMSE)1جهتمقایسهيالگوهایبررسیشدهبهشرحزیراستفادهشده

است.

n
yy

RMSE tt∑ −
=

2)ˆ(

tŷ مقادیرپیشبینیوnتعدادپیشبینیهای مقدارواقعیو ty کهدرآن

صورتگرفتهدرمرحلهيآزموناست.

1. Root Mean Squared Error
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 4- یافته های تحقيق 

از اقتصادی و اجتماعی شاخصهای مورد در شده استفاده دادههای

WDIگرفتهشدهاست.دراینتحقیقاز4شاخصاقتصادیو4شاخص

اجتماعیاستفادهشدهاست.شاخصهایاقتصادیشاملرشدتولیدناخالص

داخلی،1پساندازناخالص،2شاخصقیمتمصرفکننده3ودرآمدسرانه4

وشاخصهاياجتماعیشاملامیدزندگی،5باروریکل،6میزانباسوادی

جمعیتکلومیزانباسوادیجمعیت25سالبهباال7است.

دراینبخشسهالگورابراساسبودیانبوددومتغیراجتماعیاثرگذار

درباروریکلیعنیامیدزندگیومیزانباسوادی)کلجمعیتوجمعیت

باالی25سال(،بهشرحجدول)1(،اجرامیشود.

1. GDP growth (annual %).
2. Gross savings (% of GDP).
3. Consumer price index (2005=100).
4. GDP per capita growth (annual %).
5. Life expectancy at birth, total (years).
6. Fertility rate, total (births per woman).
7.دادهه��ایمرب��وطبهمیزانباس��وادیجمعیت)کلو25س��البهب��اال(،ازمرکزمطالعاتو

پژوهشهایجمعیتیآسیاواقیانوسیهگرفتهشدهاست.
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ج�دول1- متغيره�ای الگوه�ای 3 گان�ه هم�راه ب�ا ش�اخص هاي اجتماع�ي و بدون سا

شاخص های اجتماعی

شامل 6 متغیر: امید زندگی و میزان باسوادی کل جمعیت و 4 متغیر اقتصادیالگوی اول

شامل 6 متغیر: امید زندگی و میزان باسوادی جمعیت 25 سال به باال و 4 متغیر اقتصادیالگوی دوم

فقط شامل 4 متغیر اقتصادیالگوی سوم

ب��رایپیشبینیباروریکلتاس��ال1404،ازس��هس��ناریویمحتمل

اقتصادی؛ادامهروندکنونی،تاثیراجرایقانونهدفمندکردنیارانههاوبر

مبنایانتظاراتسندچشمانداز،بهشرحزیراستفادهشدهاست.

سناریوی اول: ادامه ي روند کنونی

شاخصهای بدون و اجتماعي شاخص با الگوهایي سناریو، این در

اجتماعیرابرایتعیینمتغیرهایمؤثربرباروریکلونیزپیشبینیآنتا

سال1404اجراشدهوسپسبررسی،مقایسهودرنهایتتحلیلنظریو

تجربیارائهميشود.

درسناریویادامهيروندکنونی،فرضبرایناستکه:

1-رشدتولیدناخالصداخلی،ازمقدار3/5درصددرسال1390به

7/9درصددرسال1404بارشدمتوسطساالنه0/065درصدبرسد.

مقدار از ،)2005 ثابت قیمت )به کننده مصرف قیمت شاخص -2

209/84درسال1390به531/15درسال1404بارشدمتوسطساالنه
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0/069رسیده،بهطوریکهبهترتیب،طیسالهای1393-1390بارشد

متوسط0/1،سالهای1395-1394بارشدمتوسط0/077،سالهای1397-

1396بارشدمتوسط0/064وازسال1398-1404بارشدمتوسط0/054،

یکروندکاهندهدارد.

3-پساندازناخالص)درصدیازتولیدناخالصداخلی(مقدارثابت

45/35دارد.

ناخالص تولید رشد مشابه ثابت2005(، قیمت )به سرانه درآمد -4

داخلی،ازمقدار2214/87دالردرسال1390به5348/64دالردرسال

1404بارشدمتوسطساالنه0/065درصدبرسد.

اصولسناریویفوقمبتنیبررشددرآمدسرانهوتولیدناخالصداخلی

تاسطحسندچشمانداز،ثباتپساندازناخالصوروندآرامافزایشتورم،

است.

با الگوی 3 برای را کل باروری الگوسازی نتایج 2 شمارهي جدول

پیشبینی همراه به اجتماعی بدونشاخصهای و اجتماعي شاخصهاي

داخلنمونهای،براساسمعیارهايخطانشانمیدهد.
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شاخص های سا بدون  و  با  ایران  کل  باروری  پيش بينی  و  الگوسازی  نتایج  جدول2- 

اجتماعی سناریوی ادامه ي روند کنونی

الگوی سومالگوی دومالگوی اولمعيار

متغیرهاي حذف شده
درآمد سرانه و شاخص قیمت 

مصرف کننده
درآمد سرانه و رشد تولید 

ناخالص
شاخص قیمت مصرف 
کننده  و درآمد سرانه

__امید زندگیامید زندگیمتغیرهاي مؤثر

متغیرهاي با اثر مضاعف
باسوادی، رشد تولید ناخالص 

و پس انداز
شاخص قیمت، پس انداز 

و باسوادی
رشد تولید ناخالص داخلی 

و پس انداز

RMSE    0/0160/0090/044

ماخذ: یافته های تحقیق

ی��کيازمه��مترینویژگ�يهايالگوریتمGMDH،توانایيشناسایي

جریان در که متغیرهایي ت�رتیب بدی�ن است. زاید متغیرهاي حذف و

مدلسازياثرکمتري)یابدونتأثیر(برمتغیرهدفداشتهاند،ازالگوحذف

ميشوند)ابریشمیوهمکاران1386(.

بدینترتیبدرالگویاول،درآم��دس��رانهوشاخصقیم�تمصرف

کنن��دهدرفرآیندمدلس��ازيازال��گ��وح��ذفش����دهودرمق��اب��ل

ب��اس����وادیکل،رش��دتولیدناخال��صداخلیوپسان��دازناخالصاثر
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مضاعف1دارند.درالگویدوم،درآمدس��رانهورشدتولیدناخالصداخلی

درفرآیندمدلسازيازالگوحذفشدهودرمقابلشاخصقیمت،پسانداز

ناخالصومیزانباس��وادیجمعیت25س��البهباالاثرمضاعفدارند.در

الگويس��وم،شاخصقیمتودرآمدس��رانهدرفرآیندمدلسازيازالگو

حذفش��دهودرمقابلپساندازناخالصورشدتولیدناخالصداخلياثر

مضاعفدارند.

بهتری��نعملک��ردپیشبین��یمربوطبهالگویدوماس��تک��هتفاوت

معنیداریباالگویس��ومدارد،بهطوریکهمق��دارعدديآمارهيآزمون

2 F)10,10(=4.8درالگوهايس��ومودومبرابرRMSEمربوطبهنس��بت

استکهبزرگترازمقدارب��حرانيجدولF0.05)10,10(=2.98 ميباشد.

ولیباالگویاولتفاوتمعن��یداریندارد.بنابراینالگويدومنسبتبه

الگوياولوسومبرتراست.

اکنونبراس��اسالگ���وهایف��وق،ب��هپ��ی��شبینيباروریکلایران

تاسال1404پرداختهم��يشود.نتایجحاصلازپیشب��ینیب�اروریکل

برای3الگویباشاخصهاياجتماعيوبدونشاخصهایاجت���ماعی،

آوردهش��ده درجدول3 ک��نونی، روند ادامهي ب��رسناریوی مبت��نی

1.عبارتازمتغیرهاییاستکهدرفرآیندالگوسازی،2برابر)یابیشتر(سایرمتغیرهابرتابع
هدفاثرگذارباشند.

2. F= RMSE)سوم(/RMSE)دوم(
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است.1

جدول 3- پيش بينی باروری کل تا سال 1404 برای الگوهای سه گانه سناریوی ادامه 

روند کنونی

الگوی سومالگوی دومالگوی اولسال

13951/701/691/62

13961/571/601/59

13971/541/561/55

13981/511/531/51

13991/481/501/47

14001/451/461/43

14011/421/431/39

14021/381/391/35

14031/361/361/32

14041/341/331/29

مأخذ: یافته های تحقیق

پیشبینیهانشانمیدهدکهباروریکل-مطابقالگویاول-ازیک

روندنزولیتبعیتمیکندچنانکهبیشاز20درصدرشدمنفیخواهد

داشت.متوسطباروریطیسالهای1395تا1404،برابر1/48میباشد

کهدرسال1395،بیشترینمقدارمعادل1/7وکمتریندرسال1404برابر

1.نرخباروریکلمعادل1/78برایسال1390وبراساساعالممرکزآمارومرکزمطالعات
وپژوهشهایجمعیتیآسیاواقیانوسیهاست.
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1/34،برآوردشدهاست.

مطابقالگویدوم،پیشبینیمیشودکهباروریکلروندينزولیخواهد

داشت،چنانکهبیشاز21درصدرشدمنفیخواهدداشت.متوسطباروری

طیسالهای1395تا1404برابر1/49استکهدرسال1395،بیشترین

مقدارمعادل1/69وکمتریندرسال1404برابر1/33،برآوردشدهاست.

نزولیدارد، باروریکلروند الگويسومپیشبینیميشود براساس

چنانکهکمتراز21درصدرشدمنفیخواهدداشت.متوسطباروریکل

طیسالهای1395تا1404،برابر1/45استکهدرسال1395،بیشترین

مقدارمعادل1/62وکمتریندرسال1404برابر1/29،برآوردشدهاست.

نکتهيمهمدراینالگوایناستکهشاخصهایاقتصادیاثرکاهندهي

بیشترینسبتبهدوالگویباشاخصهایاجتماعیدرباروریکلدارند.

باادامهيروندکنونیوبافرضثباتسایرشرایطباروریایرانکمتراز

حدپائینباروریسازمانمللخواهدبود.بهعبارتدیگرباادامهيروند

)ثابت(رشداقتصادی،عدمتغییردررفتارپساندازمردمودرنتیجهثبات

نسبیپساندازناخالصودرنهایتروندتغییرآراموغیرمتعارفتورم

باروریمیتواندباشتاببیشتریکاهشیافتهودرافق1404ازسطححد

پائیننیزپائینتربیاید.
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سناریوی دوم: سناریوی تأثیر اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها

دراینسناریونیزالگوهایباشاخصهاياجتماعيوبدونشاخصهای

اجتماعیرابرایتعیینمتغیرهایمؤثربرباروریکلونیزپیشبینیآنتا

سال1404،اجراشدهوسپسبررسی،مقایسهودرنهایتتحلیلهاینظری

وتجربیارائهميشوند.

درسناریویتأثیراجرایقانونهدفمندکردنیارانهها،فرضبراین

استکه:

1-رشدتولیدناخالصداخلی،ازمقدار3/5درصددرسال1390به

7/97درصددرسال1404بارشدمتوسطساالنه0/066درصدبرسد.

مقدار از ،)2005 ثابت قیمت )به کننده مصرف قیمت شاخص -2

209/84درسال1390به567/31درسال1404بارشدمتوسطساالنه

0/074خواهدرسید.

3-پساندازناخالص)درصدیازتولیدناخالصداخلی(تاسال1395

مقدارثابت45/35خواهدداشت،ولیپسازآنبایکروندنزولی،بارشد

متوسطساالنه0/007-،به42/54خواهدرسید.

4-درآمدسرانه)بهقیمتثابت2005(،ازمقدار2214/87دالردر

سال1390به5542/5دالردرسال1404بارشدمتوسطساالنه0/0677

درصدبرسد.

اصولکلیسناریویفوقبراساسادامهيروندافزایشیتورم،روند
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کاهشیپساندازناخالصوروندافزایشیرشددرآمدسرانهوتولیدناخالص

داخلیتامرزسندچشماندازاستواراست.

با نتایجالگوسازیباروریکلرابرایسهالگوی جدولشمارهي4

شاخصهاياجتماعيوبدونشاخصهایاجتماعیسناریویتأثیراجرای

قانونهدفمندکردنیارانهها،بههمراهپیشبینیداخلنمونهایبراساس

معیارهايخطانشانمیدهد.

شاخص های  بدون  و  با  ایران  کل  باروری  پيش بينی  و  الگوسازی  نتایج   -4 جدول 

اجتماعی سناریوی تأثير اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها

الگوی سومالگوی دومالگوی اولمعيار

رشد تولید ناخالص داخلیمتغیرهاي حذف شده
شاخص قیمت، درآمد 

سرانه و امید زندگی
__

متغیرهاي مؤثر
شاخص قیمت، پس انداز و 

باسوادی
شاخص قیمت و پس انداز-

متغیرهاي با اثر 
مضاعف

درآمد سرانه و امید زندگی
رشد تولید ناخالص داخلی، 

پس انداز و باسوادی
رشد تولید ناخالص داخلی 

و درآمد سرانه

RMSE0/0110/0070/048

ماخذ: یافته های تحقیق

بدی��نترتی��بدرالگویاول،رش��دتولیدناخالصداخل��یدرفرآیند

مدلس��ازيازالگوحذفش��دهودرمقابلدرآمدسرانهوامیدزندگیاثر

مضاعفدارند.البتهتواناثرگذاریامیدزندگیبیشترازدرآمدسرانهاست.
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درالگ��ویدوم،ش��اخصقیمت،درآمدس��رانهوامیدزندگ��ی،درفرآیند

مدلس��ازيازالگوحذفشدهودرمقابلرشدتولیدناخالصداخلی،پس

اندازناخالصومیزانباس��وادیجمعیت25سالبهباالاثرمضاعفدارند.

البتهتواناثرگذاریمیزانباسوادی،بیشترازدومتغیراقتصادیدیگراست.

درالگویسومهیچمتغیریدرفرآیندمدلسازيازالگوحذفنشدهودر

مقابلرشدتولیدناخالصداخلیودرآمدسرانهاثرمضاعفدارند.

با معنیداری تفاوت الگویدوماستکه به پیشبینیمربوط بهترین

الگویسومداردبهطوریکهمقدارعدديآمارهيآزمونمربوطبهنسبت         

 RMSEدرالگوهايسومودومبرابرF)10,10(=6.8استکهبزرگتراز

مقداربحرانيجدولميباشد،ولیباالگویاولتفاوتمعنیداریندارد.

بنابراینالگويدومنسبتبهالگوياولوسومبرتراست.

اکنونبراساسالگوهایفوقبهپیشبینیباروریکلایرانتاسال1404

پرداختهميشود.نتایجحاصلازپیشبینیباروریکلبرایسهالگویبا

شاخصهاياجتماعيوبدونشاخصهایاجتماعی،مبتنیبرسناریوی

تأثیراجرایقانونهدفمندکردنیارانهها،درجدولشمارهي5آوردهشده

است.
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اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها

الگوی سومالگوی دومالگوی اولسال

13951/701/691/67

13961/611/601/47

13971/571/571/34

13981/541/531/27

13991/511/501/24

14001/491/471/25

14011/461/431/28

14021/421/401/33

14031/401/361/38

14041/381/321/42

 ماخذ: یافته های تحقیق

پیشبینیهاحاکياستکهمطابقالگویاول،باروريکلازیکروند

نزولیتبعیتمیکند،چنانکهبیشاز18درصدرشدمنفیخواهدداشت.

متوسطباروریطیسالهای1395تا1404،برابر1/51میباشدکهدرسال

1395،بیشترینمقدارمعادل1/7وکمترینآندرسال1404برابر1/38،

برآوردشدهاست.

مطابقالگویدومپیشبینیمیشودکهباروریکلروندینزولیخواهد

داشت،چنانکهبیشاز21درصدرشدمنفیخواهدداشتبهطوریکه

متوسطباروریطیسالهای1395تا1404،برابر1/49میباشدکهدرسال
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1395،بیشترینمقدارمعادل1/69وکمترینآندرسال1404برابر1/32،

برآوردشدهاست.

همانطورکهپیشبینیهانشانمیدهدمطابقالگویسوم،باروریکل

بهشکلUاست،چنانکهتاسال1399یکروندنزولیداشتهوپساز

آنتابعیکروندصعودیاست.رشدکلدوره،منفیوبیشاز15درصد

خواهدبود.دلیلاصلیآنناشیازتأثیرمعنیدارومضاعفرشداقتصادی

ودرآمدسرانهبرباروریکلمیباشد،بهطوریکهبرآیندتأثیرایندومتغیر

درتابعهدفدریکمرحله،منفیودرمرحلهيدیگرمثبتاست.شاید

بتواناینگونهتفسیرکردکهتاسال1400-کهکمترینمیزانباروری

پیشبینیشدهاست-برآیندکلآثار4شاخصاقتصادیبهگونهایاستکه

میلبهباروریراکاهشميدهدچراکهدراینمرحلهبابیشتریناثرروانی

یارانهها کردن قانونهدفمند اجرای از منفیحاصل وچشمانداز تورم

مواجههستیمبهطوریکهآثارافزایشرشداقتصادیودرآمدسرانهمغفول

میماند،اماپسازسپریکردناینمرحله،چنانکهچشماندازرشداقتصادی

ودرآمدسرانهمثبتارزیابیمیشود،شاهدبرآیندتأثیرمثبتشاخصهای

اقتصادیبرباروریکلبودهودرنتیجهشاهدیکروندافزایشیتاسال

1404خواهیمبود.



39

                                       پیش بینی باروری کل ایران تا افق 1404
13

91
ار 

به
 / 

55
ره 

شما
 / 

هم
رد

چها
ل 

سا

سناریوی سوم: سناریوی مبتنی بر انتظارات سند چشم انداز

دراینسناریونیزالگوهایباشاخصاجتماعیوبدونشاخصهای

اجتماعیبرایتعیینمتغیرهایمؤثردرباروریکلونیزپیشبینیآنتاسال

1404اجراشدهوسپسبررسی،مقایسهودرنهایتتحلیلهاینظریو

تجربیارائهخواهدشد.

درسناریویمبتنیبرانتظاراتسندچشمانداز،فرضبرایناستکه:

1-رشدتولیدناخالصداخلی،ازمقدار3/5درصددرسال1390به8

درصددرسال1404بارشدمتوسطساالنه0/066درصدبرسد.

مقدار از ،)2005 ثابت قیمت )به کننده مصرف قیمت شاخص -2

209/84درسال1390به517/31درسال1404بارشدمتوسطساالنه

0/067خواهدرسید.

3-پساندازناخالص)درصدیازتولیدناخالصداخلی(،تاسال1395

مقدارثابت45/35خواهدداشت،ولیپسازآنبایکروندصعودی،با

رشدمتوسطساالنه0/009،به45/75تاسال1398،سپسباادامهیروند

صعودیمالیم،بارشدمتوسطساالنه0/013،به46/35تاسال1401وپس

ازآنتاسال1404بارشدمتوسطساالنه0/011،به46/85خواهدرسید.

درآمدسرانه)بهقیمتثابت2005(،ازمقدار2214/87دالردرسال

1390به5638/5دالردرسال1404بارشدمتوسطساالنه0/069درصد

برسد.
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اصولکلیاینالگوبرمبنایروندافزایشیرشداقتصادیتاسطح8

درصد،ادامهیروندافزایشیرشدپساندازناخالصودرآمدسرانهوشتاب

کاهندهیتورمنسبتبهدوسناریویاولودومقرارگرفتهاست.

با نتایجالگوسازیباروریکلرابرایسهالگوی جدولشمارهی6

شاخصاجتماعیوبدونشاخصهایاجتماعیسناریویمبتنیبرانتظارات

سندچشمانداز،بههمراهپیشبینیداخلنمونهای،براساسمعیارهايخطا

نشانمیدهد.

جدول 6- نتایج الگوسازی و پيش بينی باروری کل ایران با شاخص های اجتماعی و 

بدون شاخص های اجتماعی سناریوی مبتنی بر انتظارات سند چشم انداز

الگوی سومالگوی دومالگوی اولمعیار

متغیرهاي حذف شده
رشد تولید ناخالص داخلی، درآمد 

سرانه و باسوادی
شاخص قیمت، درآمد سرانه و 

امید زندگی
شاخص قیمت و درآمد 

سرانه

پس اندازمتغیرهاي مؤثر
رشد تولید ناخالص داخلی و 

پس انداز
-

میزان باسوادیشاخص قیمت و امید زندگیمتغیرهاي با اثر مضاعف
رشد تولید ناخالص 
داخلی و پس انداز

RMSE0/0190/010/12

ماخذ: یافته های تحقیق

بدینترتیب،درالگویاول،رش��دتولیدناخالصداخلی،درآمدسرانه

ومیزانباس��وادیجمعیتکلدرفرآیندمدلس��ازيازالگوحذفشدهو

متغیرهایامیدزندگیوشاخصقیمتمصرفکننده،اثرمضاعفدارند.البته
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تواناثرگذاریش��اخصقیمت،بسیاربیشترازامیدزندگیاست.شاخص

قیمتمصرفکنندهکهدرالگوهایمشابهسناریوهایاولودومبدونتأثیر

بوده،دراینالگواثرغالبدرمتغیرهدفدارد.درالگویدوم،امیدزندگی،

ش��اخصقیمتمصرفکنندهودرآمدس��رانهدرفرآیندمدلسازيازالگو

حذفش��دهوتنهامیزانباس��وادیجمعیت25سالبهباال،اثرمضاعفو

البتهغالبدارد.نکتهیمه��مدراینالگوعبارتازافزایشتواناثرگذاری

ش��اخصاجتماعی،میزانباس��وادی،ازالگویمشابهدرس��ناریویاولبه

سناریویسوماست.درالگویسوم،همانطورکهمالحظهمیشودپیشبینی

مدلدقتکمترینسبتبهسایرمدلهادارد.چنانکهدقتپیشبینیحدود

93درصداس��ت.یکش��کافمعادل0/1،تقریباًبینتماممقادیرواقعیو

پیشبینیش��دهوجوددارد.درآمدسرانهوشاخصقیمتمصرفکنندهدر

فرآیندمدلسازيازالگوحذفشدهودرمقابلرشدتولیدناخالصداخلی

وپسان��دازناخالصمتغیرهایبااثرمضاعفهس��تند،بهطوریکهرش��د

تولیدناخالصداخلیاثرغالبوتواناثرگذاریقویترنس��بتبهپسانداز

ناخالصدرباروریکلدارد.

معنیداری تفاوت که است دوم الگوی به مربوط پیشبینی بهترین

به مربوط آزمون آمارهی مقدارعددي که بهطوری دارد، الگویسوم با

نسبتRMSEدرالگوهايسومودومبرابرF)10,10(=12 استکهبسیار

بزرگترازمقداربحرانيجدولميباشد.همچنینبینالگوهایاولوسوم
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نیزتفاوتمعنیداریوجوددارد،بهطوریکهنسبتRMSEدرالگوهاي

سومواولبرابرF)10,10(=6.3 استکهبزرگترازمقداربحرانيجدول

ميباشد،ولیباالگویاولتفاوتمعنیداریندارد.بنابراینالگويدوموبا

اختالفکمیالگویاولنسبتبهالگويسومبرتریکاملیدارند.

براساساینالگوهاپیشبینیباروریکلایرانتاسال1404بررسی

میشود.نتایجحاصلازپیشبینیباروریکلبرایسهالگویباشاخصهای

اجتماعیوبدونشاخصهایاجتماعیمبتنیبرسناریویمبتنیبرانتظارات

سندچشماندازدرجدولشمارهی7آوردهشدهاست.

جدول 7- پيش بينی باروری کل تا سال 1404 برای الگوهای سه گانه سناریوی مبتنی 

بر انتظارات سند چشم انداز

الگوی سومالگوی دومالگوی اولسال

13951/661/701/57

13961/641/611/50

13971/591/571/50

13981/531/531/49

13991/501/521/410

14001/451/481/414

14011/411/441/42

14021.391/401/37

14031/371/351/39

14041/361/291/40

     ماخذ: یافته های تحقیق
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مطابقالگویاول،پیشبینیباروریکلمبینادامهییکروندنزولی

است،بهطوریکهبیشاز18درصدرشدمنفیخواهدداشتومتوسط

باروریکلطیسالهای1395تا1404،برابر1/49میباشدکهدرسال

1/36 برابر سال1404 در کمترین و 1/66 معادل مقدار بیشترین 1395

برآوردشدهاست.

روند یک تابع کل، باروری که میشود پیشبینی دوم، الگوی مطابق

نزولیخواهدبود،بهطوریکهحدود24درصدرشدمنفیخواهدداشت.

متوسطباروریکلطیسالهای1395تا1404،برابر1/49میباشدکهدر

سال1395بیشترینمقدارمعادل1/7وکمتریندرسال1404برابر1/29،

برآوردشدهاست.

مطابقالگویسوم،پیشبینیمیشودکهباروریکلآنچهکهدرالگوی

بدونشاخصهایاجتماعیومبتنیبرسناریویانتظاراتسندچشمانداز،

پیشبینیشده،نشاندهندهیروندهاییکاماًلمتفاوتباتمامالگوهایقبلی

درهرسهسناریواست.مالحظهمیشودکهباروریکلیکروندنوسانی

کل باروری مقدار دارد. متفاوتی فزایندهی و کاهنده شتابهای با همراه

حال در است( آرام کاهنده شتاب، )نوع یکسانی شتاب 1399با سال تا

کاهشاست،ولیپسازآنتغییراتنوسانیآغازمیشودبهطوریکهحد

فاصلسالهای1399تا1401افزایش،1401-1402کاهشو1404-1402

مجدداًافزایشمییابد.ازسال1400بهبعد،روندافزایشیخواهدبود.یکی
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ازدالیلاصلیوجودچنینروندنوسانی،بیشکناشیازتأثیرمتغیرهای

تولید رشد چنانکه است، کل باروری بر انحصاری بهصورت اقتصادی

ناخالصداخلیاثرغالبدرباروریکلدارد.

پیشبینیمیشودکهباروریکلحدود11درصدرشدمنفیدرکل

دورهخواهدداشتومتوسطباروریساالنهمعادل1/45خواهدبودکه

درسال1395بیشترینمقدارمعادل1/57وکمتریندرسال1402برابر

1/37برآوردشدهاست.مقدارباروریکلدرسالپایانی)1404(برابر1/4

میباشد.

دونکتهیمنحصربهفردوقابلتوجهدراینالگوبهشرحزیراست:

اولیننکتهیخاصدرآخرینالگویارائهشده،توضیحدهندگیمدلبا

تنهادومتغیروبااثرغالببودهاست.بهعبارتدیگرپیشبینیهایباروری

کل،نتیجهی)تقریباً(خالصتنهادومتغیراقتصادیاست.اینمسئلهفقط

درالگویبدونشاخصهایاجتماعیسناریویاولرخدادهکهتنهادو

متغیرپساندازناخالصورشدتولیدناخالصداخلیبهعنوانتنهامتغیرهای

اثرگذاردرمتغیرهدفبودهاند.بااینتفاوتکهتوانومیزانتأثیرگذاری

آنهاکاماًلبرابربودهاست.

دومیننکتهیمنحصربهفرددراینالگورامیتوانبهروندپیشبینی

دورهی کل روند حتی که طوری به داد، اختصاص کل باروری شدهی

پیشبینی،نزولینیستونمیتوانبرداشتقطعیازروندکلدورهارائهداد.
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مهمتریندلیلآندرنکتهیاولنهفتهاست،جاییکهتابعهدفتنهامتأثر

ازدومتغیرمیباشد.اینیکنتیجهیمهمرادربرداردوآنایناستکه

هریکازمتغیرهایاقتصادی،اثراتغیرخطیدارندوآنچهکهدرنتیجهی

الگوهایقبلیبهصورتروندهایمشخصنزولیوحتیUشکلدیده

شد،برآیندآثارغیرخطیبرمتغیرهدفمیباشد.

5-  نتيجه گيري

ازمجموعالگوسازیهايانجامشدهومطالبارائهشدهدراینتحقیق

-کهحاصلیکرویکردبینرشتهایوتوجهبهعواملاقتصادی-اجتماعی

درکنارهماست-نتایجزیراستنتاجميشود:

با الگوهای بین معنیداری تفاوت کل، باروری پیشبینی در -1

شاخصهایاجتماعیوبدونشاخصهایاجتماعیوجودنداشت.علت

آنرامیتواندرنقشمؤثرشاخصاقتصادیدرباروریکلتوجیهنمود.

2-میزانباسوادیجمعیت،پساندازناخالصوشاخصقیمتمصرف

کنندهبرآیندمنفیداردورشدتولیدناخالصداخلیودرآمدسرانهبرآیند

مثبتبرباروریکلدارند.

3-تمامیالگوهایباشاخصهایاجتماعیعملکردبهترینسبتبه

الگوهایبدونشاخصهایاجتماعیدرپیشبینیباروریکلدارند.

4-بینشاخصهایاجتماعیبهترتیبمیزانباسوادیجمعیت25سال

بهباال،میزانباسوادیجمعیتکلوامیدزندگی،بیشتریناثررابرباروری



46

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

ار 
به

 / 
55

ره 
شما

 / 
هم

رد
چها

ل 
سا

کلدارند.

5-بینشاخصهایاقتصادی،بهترتیبرشدتولیدناخالصداخلی،

پساندازناخالص،شاخصقیمتمصرفکنندهودرآمدسرانهبیشترینتأثیر

رابرباروریکلدارند.

6-بینتماممتغیرهای)اجتماعیواقتصادی(الگو،رشدتولیدناخالص

داخلیبیشتریناثررابرباروریکلدارد.

7-ازآنجائیکهبهترینالگوها)بهترینعملکردپیشبینی(ازنظرمعیار

بنابراین باسوادیجمعیتمیباشد، میزان الگوهایشامل به مربوط خطا

میتوانبهیکاستنتاجاولیهمبنیبراینکهباافزایشمیزانباسوادیجامعه

میلبهباروریکاهشمییابد،دستیافت.درنتیجهنظریهیاینگلهارتدر

خصوصخیزشارزشهایفرامادیتأییدمیشود.

بدون الگوی در با1/24 برابر باروری مقدار کمترین ازآنجائیکه -8

شاخصهایاجتماعیدرسناریویتأثیراجرایقانونهدفمندکردنیارانهها

پیشبینیشدهاست،بنابراینتأییدکنندهینظریهياینگلهارتدربارهیتأثیر

معنیدارتورمدردیدگاههایمادیوفرامادیمردمدرجوامعمختلف،در

جهتبازگشتبهامنیتاقتصادیبهعنواناولویتاولمردموبیرغبتیبه

تولیدنسلمیباشد.
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6-  پيشنهادات 

تحقیقحاضربهوضوحنشاندادکههیچسناریویتشویقاقتصادی

)مثلرشداقتصادیودرآمدسرانه(،نمیتواندمانعرشدنزولیوکاهندهی

باروریکلدریکفرآیندحداقل15-14ساله)تاافق1404(گردد.بنابراین

خیزش خصوص در اینگلهارت رونالد فرهنگی تحول نظریهی مطابق

ارزشهایفرامادیونیزدیدگاهنهادگرایانجدید،تازمانیکهرویکردهای

نهادهاوترتیبات بر باجریانارزشهایفرهنگیحاکم اقتصادیهمسو

نهادیجامعهحالوقابلپیشبینیآیندهیکشورنباشد،توانالزمبرایتغییر

درنگرشهایفردگرایانهینسلجدیددرتقابلباارزشهایسنتگرایانه

رادراشتیاقبهتولیدنسلبیشترندارد.درنتیجهتوصیههایسیاستیدر

کارایی فاقد و بعدی تک نگرشی اقتصادی مشوقهای ارائهی خصوص

کافیخواهدبودوالزماستکهابعادمتنوعوگستردهاینموضوعازطریق

طراحیوتدوینسیاستهایجامعجمعیتیکهدربرگیرندهیشرایطحال

وآیندهومبتنیبرنگرشهایتوسعهایومیانرشتهایاست،بهسرانجامی

هدفمندوریشهدارمنتهیگردد.
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منابع
»پیشبیني× منیژهرضایی احراریو فرد،مهدی الهغنیمی ابریشمی،حمید،حجت

قیمتگازوئیلخلیجفارسمبتنيبرتحلیلتکنیکيوشبکههايعصبي«مطالعاتاقتصاد
انرژي،مؤسسهیمطالعاتبینالملليانرژي،ش24،)بهار1389(.

ابریشمی،حمید،ابراهیمگرجی،مهدیاحراریوفرزانهنجفیان»اثراتجهانيشدن×
برصادراتغیرنفتيایران«،بازرگاني،ش51،)تابستان1388(.

ابریشمی،حمید،علیمعینی،محسنمهرآرا،مهدیاحراریوفاطمهسلیمانیکیا×
»مدلسازيوپیشبینيقیمتبنزینبااستفادهازشبکهعصبيGMDH«،پژوهشهاي

اقتصاديایران،دانشکدهاقتصادعالمهطباطبایي،ش36،)پائیز1387(.
میرقاسمی،× سوده و احراری مهدی مهرآرا، محسن معینی، علی حمید، ابریشمی،

اقتصاد دانشکده اقتصادي، تحقیقات ایران« در اقتصادي رشد پیشبیني و »الگوسازي
دانشگاهتهران،ش88،)پائیز1388(.

ابریشمی،حمید،ابوالقاسممهدوی،مهدیاحراریوبیتاصابری»اثراتجهانيشدن×
براشتغالوتقاضاینیرویکارماهروغیرماهرایران«،پژوهشنامهبازرگانی،)1389(.

اسدالهی،سعید،»بررسیعواملاقتصادیواجتماعیمؤثربرباروریزنانوتببین×
نقشتوسعهایآندرمناطقروستاییشهرستانگرمیدراستاناردبیل«،پژوهشگاهعلوم

انسانیومطالعاتفرهنگی،)1381(.

احراری،مهدی،الگوسازیوپیشبینیرشداقتصادی،اشتغالوCO2مبتنیبررشد×
جمعیتبااستفادهازروشهایهوشمند،مرکزمطالعاتوپژوهشهایجمعیتیآسیاو

اقیانوسیه،طرحپژوهشی،)1389(.
اینگلهارت،رونالد1373.تحولفرهنگیدرجامعهپیشرفتهصنعتی،ترجمهیمریم×

وتر،کویر.
تغییرفرهنگیودموکراسی،× نوسازی، اینگلهارت،رونالدوکریستینولزل1389.

ترجمهییعقوباحمدی،کویر1389.
رضاییان،محسن،محمودشیخفتحالهیوزینتسالم»تعیینکنندههایمیزانباروری×
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سا عمومیدرجمعیتشهریوروستاییایران«،حکیم،)1379(.
رشد× و دولت اندازه جمعیتي، »متغیرهاي حکمت، کیهاني رضا و علي سوري،

اقتصاديدرایران«،پژوهشهاياقتصادي،3)9-10(،)پاییزوزمستان1382(.
شرزهای،غالمعلی،مهدیاحراریومجیدفخرایی»مقایسهپیشبینيتقاضايآب×

شهرتهرانبااستفادهازالگوهایساختاریسریهایزمانیوشبکهعصبي«،تحقیقات
اقتصادي،دانشکدهاقتصادتهران،ش84)پائیز1387(.

شیری،طهمورثوسهیالبیداریان،»بررسیعواملاقتصادیجمعیتیمؤثربرباروری×
زنان49-15سالهشاغلدرآموزشوپرورشمنطقه22«،پژوهشنامهعلوماجتماعی،

سالسوم،ش3،)پاییز1388(.
ضیایيبیگدلي،محمدتقي،صمدکالنتريومحمدباقرعليزادهاقدم»رابطهبینمیزان×

باروريکلباتوسعهاقتصاديواجتماعي«،رفاهاجتماعي،5)21(،)تابستان1385(.
عربمازار،عباسوشادعلیکشوري»بررسياثرتغییرساختارجمعیتبررشد×

اقتصادي«،پژوهشهاياقتصادي«،5)21(،)بهار1384(.
گیلیس،مالکوم،دوایتاچ.پرکینز،مایکلرومرودانلدآر.اسنودگراس1385.اقتصاد×

توسعه،ترجمهیغالمرضاآزادارمکي،تهران،ني.
متوسلی،محمود،علینیکونسبتیومجتبیبیات»توسعهانسانیبهمثابهفرآیندهای×

درهمتنیده«،توسعهروستایی،دورهاول،ش2،)بهاروتابستان1389(.
مشفق،محمود،تحوالتجمعیتی،چالشهایروبروولزومتجدیدنظردرسیاستهای×

جمعیتیایران،مرکزمطالعاتوپژوهشهایجمعیتیآسیاواقیانوسیه،)1389(.
معینی،علی،محسنمهرآراومهدیاحراری،»محاسبههوشمندحداکثرعایديدر×

بازارپیشخریدوپیشفروشنفتخام«،مطالعاتاقتصادانرژي،مؤسسهمطالعات
بینالملليانرژي،ش19،)زمستان1387(.

مهرآرا،علیمعینيومهدیاحراري،»الگوسازيوپیشبینيتورمدرایرانبااستفاده×

ازشبکهعصبيGMDH«،پیکنور،)زمستان1389(.
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مهرآرا،محسن،علیمعینی،مهدیاحراریوزکیهبهرامی،»پیشبینيقیمتآمونیاک×
بارویکردشبکههایعصبي«،اقتصادمقداری،دانشکدهاقتصادوعلوماجتماعيدانشگاه

شهیدچمراناهواز،)1389(.
مهرآرا،محسن،علیمعینی،مهدیاحراریوعلیعرفانیفرد،»امکانافزایشعایدي×

امور پژوهشکده اقتصادي، پژوهشنامه خام«، نفت آتي بازار در ناکارایيها از حاصل
اقتصادي،ش7وویژهنامهبازارسرمایه،)تابستان1389(.

مهرآرا،محسن،علیمعینی،مهدیاحراری،وامیرهامونی،»الگوسازیوپیشبیني×
وسیاستهاي پژوهش آن«، بر مؤثر متغیرهای و تهران بهادار اوراق بورس شاخص

اقتصادي،معاونتاقتصاديوزارتاقتصادودارایي،ش51،)پائیز1388(.
مهرآرا،محسن،نفیسهبهرادمهر،مهدیاحراری،مهدیومحسنمحقق»پیشبیني×

بيثباتيقیمتنفتبااستفادهازشبکهعصبيGMDH«،مطالعاتاقتصادانرژی،مؤسسه
مطالعاتبینالملليانرژي،ش25،)تابستان1389(.
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اقتصاديوجمعیتشناختيمؤثربرباروريدرمناطقروستایيشهرستاننجفآباد«،

زندرتوسعهوسیاست)پژوهشزنان(،دوره8،ش1،)بهار1389(.
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