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مقدمه و بیان مسأله

باروری کل به عنوان یک پارامتر اجتماعی در برگیرندهي عوامل مختلف
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و نهادی است که از آنان تأثیر میگیرد .تفکیک
اثرات هر یک از عوامل مطروحه و تعیین سهم آنها متناظر با وجود نظریهای
است که بتواند عوامل بین رشتهای را در قالب یک الگوی واحد تبیین و
تعیین كند ،ولی در عمل چنین امکان صريحي وجود ندارد .غالب مدلهای
برآورد و پیشبینی باروری حاصل مطالعات و تجارب علمی در حوزهي
علوم جمعیت است که در این صورت الگوسازی باروری کل را منحصر
به تأثیر عوامل اجتماعی میكند و آثار غیر اجتماعی را در قالب اثرات غیر
مستقیمی که خود را در هر یک از متغیرهای اجتماعی لحاظ کردهاند ،نشان
میدهند؛ براي مثال امید زندگی که یکی از عوامل اصلی مؤثر در باروری
کل است ،به طور مستقیم متأثر از عوامل اقتصادی ،فرهنگی و نهادی است
و یا میزان باسوادی جمعیت ،مبین بخشی از شرایط و سطوح عوامل مذکور
میباشد .بنابراین در الگوهای متداول ،باروری به طور غیر مستقیم و از
طریق متغیرهای اجتماعی امید زندگی ،میزان مرگومیر ،میزان باسوادی و...
از عوامل اقتصادی ،فرهنگی و نهادی تأثير میپذيرد.
بر این اساس میتوان تأثیر متقابل عوامل مذکور را بر باروری در قالب یک
نظریهي توسعهای ارزیابی كرد؛ چنانکه در الگوهای رشد اقتصادی «عوامل
اجتماعی باروری» و «جمعیت» به عنوان متغیرهای مؤثر به طور مستقیم
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مختلفی است که به صورت بین رشتهای ،اثرات متقابل عوامل گوناگون ولی
مرتبط را  -با هم و نه تفکیک شده  -ارزیابی و تحلیل میكنند .در این بین،
پویاییهای الگوهای مذکور یکی از ویژگیهای بارز آنها به شمار میرود،
چرا که الگوهای پویا تقریب واقعیتری از شرایط حال و آینده  -در قیاس با
مدلهای ایستا -ارائه میكنند.
از آنجائی که تغییرات اقتصادی ،متناسب با شرایط نهادها ،مناسبات و
ساختارهای اجتماعی و فرهنگی هر کشوری آثار متفاوتی را به دنبال خواهد
داشت ،بنابراین در کشورهای در حال توسعه مانند ایران  -که بخش عمدهای
از مردم به تحوالت اقتصادی واکنش معنیداری را در ابعاد مختلف اجتماعی–
اقتصادی نشان میدهند -برنامهریزیهای راهبردی و هدفگذاریهای کمی
و کیفی باید با در نظر گرفتن آثار مترتب بر سیاستگذاریها و اجرای قوانین
میانمدت و بلندمدت باشد .اقتصاد ایران طی دهههای آتی ،با تحوالت
بنیادی مواجه خواهد شد .دو منشأ اصلی تحوالت آتی ،قانون هدفمند
کردن یارانهها و سند چشمانداز  20سالهي کشور است.
از یک طرف ،با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها فصل جدیدی از
تحوالت اقتصادی (و البته اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و )...در کشور ایجاد
خواهد شد که عمدهي آثار آن در میانمدت و بلندمدت آشکار خواهد شد.
بدون شک پیامدهای چنین جراحی بزرگی محدود به متغیرهای اقتصادی

9

سال چهاردهم  /شماره  / 55بهار 1391

اثرگذارند .ویژگی بارز نظریههای توسعهای جامعیت آنها در تبیین عوامل

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم  /شماره  / 55بهار 1391

نخواهد بود (گرچه هدف اولیه و مستقیم آن هست) و آثار غیر اقتصادی آن،
در تغییرات نهادها و مناسبات  اجتماعی و فرهنگی نمود پیدا خواهد کرد.
از طرف دیگر ،سند چشمانداز اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی
 1404که یک برنامهي راهبردی و یک نقشهي راه بلندمدت در رسیدن به
اهداف عالیه در عرصهي مدیریت کالن کشور است ،مجموعهای از تحوالت
اقتصادی را در قالب برخی شاخصهای کالن به صورت کمی هدفگذاری
کرده است (یا مطابق با تبیین صورت گرفته در برنامه به اهداف کمی تبدیل
شدني است).
برنامهه��ای میانم��دت  5س��اله که بر مبنای س��ند چش��مانداز و قانون
هدفمن��دی یارانهها طراح��ی و هدفگ��ذاری میش��وند ،مجموعهای از
ش��اخصهای اقتصادی را ارائه میکنند که منطب��ق بر پیشبینیهای آتی در
برنامه است .بنابراین میتوان الگوهایی را با هدف پیشبینی برخی متغیرهای
اثرگذار در فرآیندهای اقتصادی ،از جمله رشد جمعیت و باروری کل طراحی
و برآورد كرد.
از آنجاکه یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر در مدلهای رشد اقتصادی،
متغیر جمعیت و باروری کل میباشد (احراری  ،)1389بنابراین هدف
تحقیق طراحی الگوهایی مبتنی بر متغیرهای اقتصادی هدفگذاری شده
در چشمانداز  1404و اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و به تبع آن
برنامههای میانمدت  5سالهي اقتصادی به منظور پیشبینی باروری کل تا
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بررسی روند تغییرات مربوط به شاخصهای اقتصاد کالن مانند رشد
تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه طی  30سال اخیر نشان از رشد 200
درصدی (بیش از  3برابر) تولید ناخالص داخلی و بیش از  40درصدی
درآمد سرانه دارد (نمایه های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) .این درحالی
است که میزان باروری کل از  6/5به  1/8کاهش یافته است (نمایه های مرکز
آمار ایران) .بنابراین میتوان استنباط اولیهای مبنی بر وجود شواهد تغییر
فرهنگی (که در کاهش باروری کل ،به عنوان یکی از شاخصهای فرهنگی
نمود پیدا کرده) در اثر رشد اقتصادی  -مبتنی بر نظریه تحول فرهنگی
اینگلهارت  -ارائه کرد        .
هدف این تحقیق عبارت از چگونگی تأثیر شاخصهای اقتصادی بر
باروری کل ،از طریق الگوسازی و پیشبینی باروری کل در افق  ،1404بر
اساس  4متغیر اقتصادی «رشد تولید ناخالص داخلی»« ،پسانداز ناخالص»،
«شاخص قیمت مصرف کننده» و «درآمد سرانه» در قالب  3سناریوی
اقتصادی «ادامهي روند کنونی»« ،تأثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها»
و «دستیابی به اهدافچشم انداز  1404و نیز  2متغیر اجتماعی «امید زندگی»
و «میزان باسوادی جمعیت كل و  25سال به باال» میباشد  .
 -1مبانی نظری

گری بکر استاد دانشگاه شیکاگو را پیشتاز نظریهي «اقتصاد خانوار جدید»
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میدادند .به نظر وی خانوادهها به فرزند به عنوان کاالی مصرفی بادوام
مینگرند که طی زمان منفعت دارد .به نظر وی تابع مطلوبیتی که خانواده در
مورد این کاال در نظر دارد شامل تعداد فرزندان زنده ،کیفیت بچه (سالمت،
آموزش) و کاالهای متداول و خدمات است .محدودیت خانوادهها نیز زمان
و هزینهي خرید کاال و خدمات است (گیلیس و همکاران  .)304 :1385فارغ از
مباحث گوناگون مطرح دربارهي نظریهي بکر ،یکی از مهمترین مباحث در
این زمینه بحث سلیقه است که بکر آن را ثابت در نظر میگیرد .نظریهي
رقیبی که بعد از نظریهي بکر مطرح شد نظریهي ریچارد ایسترلین استاد
دانشگاه پنسیلوانیا بود که معتقد است تعداد فرزندان به سلیقهي والدین نیز
بستگی دارد و این سلیقه در طول زمان متغیر است .ایسترلین در مباحث خود
به مواردی مانند ناخرسندی اجتماعی از نوع خاصی از محدودیت باروری و
اثر آن در میزان باروی اشاره میکند (همان.)305 :
آنچه ایسترلین تحت عنوان سلیقه از آن یاد میکند در سالهای اخیر
و تحت عنوان «تأثیر نهادها بر کنش افراد ،عملکرد اقتصادی و همچنین
عملکردهای سیاسی و اجتماعی» بسیار مورد توجه قرار گرفته است به
گونهای که  عالوه بر مراکز علمی ،نهادهای سیاستگذاری مانند بانک جهانی
نیز به بحث نهادها توجهی خاص نشان دادهاند (جیمسون .)369 :2006
یکی از بهترین تبیينها دربارهي ضرورت توجه به نهادها از سوی داگالس
نورث برندهي جایزهي نوبل اقتصاد ارائه شده است .وی با انتقاد از فرض

12

پیش بینی باروری کل ایران تا افق 1404

ارزشها ثابت و داده شده هستند ،اگر توصیفی عینی از جهان همانگونه
که واقع ًا هست بتوان ارائه داد و اگر فرض شود که قدرت حسابگری
تصمیمگیرندگان نامحدود است[ .این فروض] دو نتیجهي مهم را به دنبال
دارند؛ نخست آنکه نیازی نیست بین دنیای واقعی و تصور تصمیمگیرندگان
فرقی گذاشته شود ،زیرا برداشت آنها از دنیا واقعی است .دوم آنكه ،با
شناخت دنیای واقعی و بدون نیاز به آگاهی از برداشت تصمیمگیرندگان
یا نحوهي محاسبهي آنها پيشبيني انتخابشان امکانپذیر است (البته باید
تابع مطلوبیت افراد مشخص باشد) .در دنیایی با عقالنیت ابزاری نهادها
غیرضروری هستند ،عقاید و ایدئولوژیها بیاهمیتاند و بازارهای کارای
اقتصادی و سیاسی شکل دهندهي اقتصاد هستند» (سایمون )1991 ،اما نورث
معتقد است که در دنیای واقعی اطالعات ناقص است و توانایی انسان برای
تجزیه و تحلیل محدود است؛ لذا نتیجه میگیرد« :اما درواقع اطالعات ناقص
است و ظرفیت ذهن بشری برای پردازش اطالعات محدود است  ...در
چنین دنیایی عقاید و ایدئولوژیها نقش مهمی در انتخاب و هزینهي مبادلهي
حاصل از بازارهای ناقص ایفا میکنند» (نورث  .)18 :2000بر این اساس نورث
با کنار گذاشتن فرض عقالنیت کامل  -که از فروض اساسی اقتصاد مرسوم
است و باعث بیتوجهی اقتصاد مرسوم به عواملی مانند فرهنگ ،ایدئولوژی،
عرف و غیره میشود -بر نقش نهادها بر عملکرد اقتصادی تأکید میکند .وی
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در تعریف نهادها که  مقبولترین تعریفی از نهادهاست که تاکنون ارائه شده
است مینویسد« :نهادها قراردادهای ابداع شدهي انسانی هستند که کنشهای
متقابل انسانی را ساختارمند میکنند .آنها از قوانین رسمی (قواعد ،قوانین،
قانون اساسی) قوانین غیر رسمی (ارزشهای رفتاری ،عرف ،قوانین برخورد
تحمیل شدهي رفتار )1و خصوصیات اجرایی آنها تشکیل شدهاند» (نورث
.)360 :1994

با توجه به مباحث فوق با اطمینان میتوان گفت تغییر نگرشها و سالیق
در افزایش جمعیت تاثیرگذار است ،اما سؤال باقیمانده آن است که تغییر
در نگرشها و سالیق چگونه اتفاق میافتد و به ویژه عوامل اقتصادی چه
تأثیری در آن دارند .تاکنون پاسخهای گوناگونی به این سؤال داده شده
است که البته هر یک با نقدهای فراوانی نیز همراه است .یکی از معتبرترین
پاسخها در این باره از سوی اینگلهارت و همکارانش ارائه شده است که
با سنجشهای بینالمللی نیز همراه است .بيش از دو دهه پيش رونالد
اينگلهارت )1971( 2نظريهاي دربارهي دگرگوني ارزشي مطرح كرد كه
پيشبيني ميكرد ارجحيتهاي ارزشي 3در جوامع پيشرفتهي صنعتي ميل به
دگرگوني از ارزشهاي ما دهگرايانه معطوف به امنيت جسمي و اقتصادي به

1. Self-imposed Codes of Conduct
2. Ronald F. Inglehart
3. Value Priorties

14

پیش بینی باروری کل ایران تا افق 1404

فراماديگرايانه دارد .در واقع نظریهي دگرگونی ارزشی اینگلهارت ،جابهجایی
از اولویتهای مادی به سمت اولویتهای فرامادی را به طور بالقوه ،فرایندی
جهانی میداند؛ یعنی هر کشوری که از شرایط ناامنی اقتصادی به سوی
امنیت نسبی حرکت میکند ،الزام ًا این فرایند در آن روی میدهد .این امر
به روشنی نشانگر رابطه میان توسعهي اقتصادی و دگرگونی ارزشی است.
اینگلهارت بیان كرد که با جایگزینی نسل جدید در آینده ،نوعی جابهجایی
به سوی اولویتهای ارزشی فرامادی روی خواهد داد .اینگلهارت به منظور
تبیین این تحول ،دو فرضیهي پیشبینی کنندهي دگرگونی ارزشی را مطرح
میکند:
  فرضیهي کمیابی؛ که در آن اولویتهای فرد بازتاب محیط اجتماعی-
اقتصادیاش است؛ به نحوی که شخص بیشترین ارزش ذهنی را برای آن
چیزهایی قائل است که عرضهي آن به نسبت کم است.
  فرضیهي اجتماعی شدن؛ که در آن ارزشهای اساسی فرد به شکل
گسترده منعکس کنندهي شرایط و فرایند جامعهپذیری وی است که در
سالهای قبل از بلوغ تجربه کرده است.
از دید اینگلهارت ،فرضیهي کمیابی به دگرگونیهای کوتاهمدت و
فرضیهي اجتماعی شدن به آثار بلندمدت نسلی اشاره دارد .این دو فرضیه با
1. Self _ Expression
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هم مجموعهي بههم پیوستهای از پیشبینیهای مربوط به دگرگونی ارزشها
را پدید میآورند .در حالی که فرضیهي کمیابی داللت بر این دارد که رونق
و شکوفایی اقتصادی به گسترش ارزشهای فرامادی میانجامد ،فرضیهي
اجتماعی شدن مبین این است که نه ارزشهای فردی و نه ارزشهای یک
جامعه به طور کلی یک شبه تغییر نمیکند ،بلکه دگرگونی اساسی ارزشها به
تدریج و بیشتر به طرزی نامرئی روی میدهد .این دگرگونی در مقیاس وسیع
وقتی پدید میآید که یک نسل جوانتر جایگزین نسل مسنتر در جمعیت
بزرگساالن یک جامعه میشود .همچنین پس از یک دوره افزایش سریع
امنیت جانی و اقتصادی انتظار میرود بین اولویتهای ارزشی گروههای
بزرگتر و جوانتر تفاوتهای محسوسی حاصل شود .در واقع فرضیهي
اجتماعی شدن ،فرضیهي کمیابی را تکمیل و ایرادهای ناشی از دیدگاه -
بیش از حد سادهبینانه  -تأثیر کمیابی در رفتار را برطرف میسازد.
بنابراین نظریهي دگرگونی ارزشی اینگلهارت که داللت بر جابهجایی
اولویتهای مادی به سمت اولویتهای فرامادی دارد را به توسعهي
اقتصادی جوامع ارتباط میدهد تا جایی که برای تأثیر نهادهای فرهنگی در
این دگرگونی چندان وزنی قائل نیست .از دید وی ،جوانان به مراتب بیشتر از
بزرگترها بر خواستههای فرامادی تاکید میورزند و تحلیل گروههای سنی
مبین این است که این موضوع به مراتب بیشتر بازتاب دگرگونی نسلهاست تا
انعکاس آثار سالخوردگی .نظریهي مادی /فرامادی بر اساس این دو فرضیهي
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رونق اقتصادی به افزایش فرامادیگری میانجامد و دورههای کمیابی و رکود
به مادیگری .فرضیهي جامعهپذیری حاکی است که آثار بلندمدت گروه
سنی نیز وجود دارد .ارزشهای یک نسل بازتاب اوضاع حاکم در طول
سالهای پیش از بلوغ است.
س��طوح عالی توس��عهي اقتصادی خود به خود موجب کم ش��دن رشد
اقتصادی نمیش��ود .در میان  147کش��وری که تیل��ور و جودیس ()1982
دادههایی دربارهي آنها فراهم آوردهاند ،همبستگی بین سطح مطلق محصول
س��رانهي ناخالص ملی و رش��د اقتصادی در   1960-1975مثبت اس��ت نه
منفی ،ولی کش��ورهای خیلی ثروتمند آهنگ رش��دی پائینتر از میانگین را
نش��ان میدهند ،که به نظر میرس��د این امر بازتاب دگرگونیهای فرهنگی
باشد نه اقتصادی .توسعهي اقتصادی نقش اساسی را در پیدایش ارزشهای
فرامادی بازی میکند ،از این رو عوامل اقتصادی به طور مستقیم مهم هستند.
لیکن ظاهرا ً تأثیر مستقیم آنها در رشد اقتصادی کم است .توسعهي اقتصادی
به رشد اقتصادی آهستهتر میانجامد ،فقط در صورتی که موجب دگرگونی
فرهنگی شود.
بین سطح اقتصادی و میزان نفوذ ارزشهای فرامادی یک رابطهي دوتایی
وجود ندارد ،زیرا این ارزشها بازتاب درک ذهنی شخص از امنیت هستند،
نه خود سطح اقتصادی؛ لذا فرضیهي کمیابی به تنهایی پیشبینیهای کافی
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دربارهي فراگرد دگرگونی ارزشها را موجب نمیشود .دگرگونی ارزشها را
باید در ارتباط با فرضیهي جامعهپذیری (اجتماعی شدن) تفسیر کرد.
نکتهي مهم دیگر اینکه بین آهنگ تورم و دگرگونیهای کوتاه مدت،
یک نسبت بسیار نزدیک وجود دارد .این یافتهای تعجب آور نیست ،اما مهم
است .بدین دلیل که تبیین واقعی آثار دورهای را که پیش از این پژوهشگران
را گمراه میکرد به دست میدهد و به جدا سازی تأثیر آثار دورهای از آثار
گروه سنی و آثار چرخهي زندگی کمک میکند .بنابراین در زمان بروز تورم
غیر طبیعی «مبارزه با افزایش قیمتها» به عنوان اولویت اول مردم انتخاب
میشود.
جایگزینی نسلها در دگرگونی ارزشها نیروی رانش فرامادیگری به
سوی باال دارد ،اگر چه این رانش به کندی صورت پذیرد .اوضاع اقتصادی
فوقالعاده مغایر (رکود یا تورم) میتواند موجب رشد مجدد مادیگری
شود ،اما تحت این اوضاع هم جایگزینی نسلها ،هر گونه حرکت به سوی
مادیگری را آهسته میکند.
فرامادیون اهمیت کمتری به ازدواج و داشتن بچه میدهند .تفسیر
چرخهي زندگی بر این فرض مبتنی است که مردم فرامادی هستند بدین دلیل
که ازدواج نکردهاند یا اینکه هنوز بچه ندارند ،اما شواهد زیادی حاکی  است
که قضیه به طریق دیگری هم مطرح میشود .مردم کمتر ازدواج میکنند
چون فرامادی هستند و چون اولویتهای فرامادی دارند کمتر به داشتن بچه
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در انتظار مشاهدهي کاهش اهمیت ازدواج و کاهش میزان موالید در جوامع
پیشرفته صنعتی بود و اين درست همان چیزی است که از دههي 1960
زمان ورود فرامادیون به جمعیت بزرگسال صورت گرفته است؛ لذا روابط
بین ارزشها و ازدواج و آوردن بچه ثابت نمیکنند که آثار چرخهي زندگی
لزوم ًا تأثیری داشته باشند .آنها تنها بیان ميكنند که این روابط میتوانند وجود
داشته باشند و برآوردی باالتر از حد واقعی چنین آثاری را پیشبینی میکنند.
به فرض وجود چنین آثاری ،حتی اگر این میزان تأثیر همان چیزی باشد که
دادهها نشان میدهند ،آثار گروه سنی بسيار قویتر از آثار چرخهي زندگی
است.
در پایان باید به این نکتهي اصلی اشاره کرد که بر اساس تحقیقات اخیر
نهادگرایان جدید ،رابطهي درهم تنیدهای میان فرآیندهای توسعهي انسانی
وجود دارد که نمیتوان توسعهي اقتصادی -اجتماعی ،تغییر فرهنگی و
سیاسی را به عنوان فرآیندهای مجزا از هم در نظر گرفت؛ بنابراین تحقیقات
بین رشتهای برای درک بهتر مسائل گوناگون توسعه ،بسیار ضروری است
(متوسلی و همکاران .)1389
 -2پيشينهي تحقيقات

مطابق با مطالب ارائه شده در بخش مبانی نظری ،مطالعات تجربی بین
رشتهای با محوریت باروری و اقتصاد كه به بررسي آثار برخی شاخصهای
19
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اقتصادی در باروری پرداختهاند ،به شرح زیر ارائه میشود:
بلوم و فریمن و كلي ) (Bloom and Freeman 1988; kelley1988برای
اولین بار بر تفکیک اثرات رشد جمعیت به اجزای «باروری» و «مرگومیر»
در رشد اقتصادی تأکید کردند .تامورا و بارو براي اولین بار رابطهي معکوس
سطح باروری و رشد درآمد سرانه (به عنوان یک شاخص توسعهای) در
ادبیات اقتصاد توسعه را مطرح كردند ).(Tamura1988; Barro 1991
موراند نشان داد که افزایش نرخ باروری ابتدا سرانهي سرمایهي انسانی
را افزایش میدهد و در ادامه رشد اقتصادی افزایش مییابد ).)Morand 1999
میسفسکا نشان داد که کاهش درآمد سرانه تأثیر معنیداری در نرخ زاد و
ولد دارد). (Micevska 2001
در سالهای اخیر آسیم اوغلو و جانسون در تحقیقی اثر کاهش باروری
در رشد اقتصادی را بررسی کردند .آنها نشان دادند که کاهش سطح باروری
اثر معنیداری بر درآمد سرانه ندارد ) .)Acemoghlu and Johnson 2007بلوم
و همکاران ( )2008با بررسی اثرات تغییر باروری روی درآمد سرانه طی
سالهای  1960-2005نشان دادند که کاهش باروری کل به افزایش معنیدار
درآمد سرانه منجر میشود.
لی و میسون نشان دادند که باروری پائین ،منجر به افزایش مصرف
سرانه و درآمد سرانهي نیروی کار میگردد .همچنین باعث افزایش کیفیت
سرمایهي انسانی نیز میشود ).( Lee and Mason 2009

20

پیش بینی باروری کل ایران تا افق 1404

بهداشتی روی میزان باروری عمومی زنان شهری و روستایی پرداختند .نتایج
حاکی از آن بود که میزان موفقیت برنامههای تنظیم خانواده همراه با میزان
تأثیر تغییرات اقتصادی روی باروری مؤثر بودهاند (رضائيان و همكاران .)1379

اسدالهی به مطالعهي عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر در باروری کل
در مناطق روستایی شهرستان گرمی در استان اردبیل پرداخت .نتایج نشان
دهندهي وجود رابطهي مثبت بین باروری و میزان اهمیت اقتصادی کار
کودکان برای خانوادهها و شاغل نبودن زنان (خانهداری) و رابطهي منفی با
سطح سواد زن و مرد است (اسدالهي .)1381

ضيايي بيگدلي و همکاران به بررسي رشد جمعيت و سطح باروري و
ارتباط آن با توسعهيافتگي اقتصادي و اجتماعي کشورهاي مختلف جهان به
ويژه کشورهاي در حال توسعه ،از جمله ايران پرداختند .يافتههاي پژوهش
نشان ميدهد که هر اندازه سطح توسعهيافتگي کشوري باال باشد به همان
اندازه ميزان زاد و ولد و در نتيجه رشد جمعيت آن کشور کمتر است .رابطهي
بين توسعهيافتگي و نرخ زاد و ولد همانگونه که در اين پژوهش نشان داده
شده است يک رابطهي  معکوس است ،يعني در مناطق محروم جهان و در
سطح ايران و استانهاي کشور اين رابطه به خوبي نمايان است .استانهاي
برخوردار از رفاه و توسعه ،شاهد ميزان رشد جمعيت کمتري هستند (ضيايي
بيگدلي و همكاران .)1385
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ميرمحمدصادقي و همکاران به شناسايي عوامل اجتماعي -اقتصادي و
جمعيت شناختي مؤثر بر باروري در مناطق روستايي شهرستان نجفآباد
پرداختند .نمونهي مورد مطالعه شامل  415زن شوهردار روستايي ( 10تا
 49ساله) است كه در زمان انجام تحقيق ( )1386در وضعيت اولين ازدواج
قرار دارند و صاحب حداقل يك فرزند زنده هستند .يافتههاي تحقيق نشان
ميدهد كه در برخي از سنين ،طول دورهي ازدواج ،تعداد مرگومير فرزندان،
تعداد سقط جنين و وسعت اراضي قابل استفادهي روستا (تخميني از اندازه)
تأثير مثبت بر باروري دارد ،در صورتي كه سن زن در اولين زايمان ،فواصل
زايمان ،سطح تحصيالت زن و شوهر و بيمه داشتن تأثير منفي بر باروري
دارند (ميرمحمد صادقي و همكاران .)1389

رحمتی و همکاران  به تحلیل اثر یارانهها روی باروری پرداختند .نتایج
به دست آمده نشان میدهد که نرخ باروری در ایران طی بیش از  50سال
در ارتباط با میزان آموزش و رشد سرمایهي انسانی است .در حالی که
کمکهای مالی آموزش ،توسعهي سرمایه انسانی را سرعت میبخشد،
کمـکهای دولتی در بخشهای به غیر از آموزش نیز باروری را افزایش
میدهد ).(Rahmati et al 2010
شیری و بیداریان به بررسی عوامل اقتصادی مؤثر در باروری زنان
15-49سالهي شاغل در آموزش و پرورش منطقهي  22پرداختند .نتایج حاصل
سوبلیک،
از بهکارگیری مدل فریدمن و استفاده از نظریهي کالدول ،دیوی 
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حال آنکه عواملی چون سن و میزان درآمد تأثیر چنداني در باروری ندارند.
همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که حتی زنان جوانتر فقط به داشتن یک
فرزند اکتفا میکنند .این عامل هم میتواند به نگرش آنها مربوط باشد و
هم اینکه مسائل و مشکالت اقتصادی و تربیتی امروزه بر باروری آنان نیز
تأثیرگذار باشد .در واقع عوامل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ،بر روی
باروری اثر گذار هستند.
 -3الگوريتم تکاملی )(GMDH

1

در سال  1966هنگامي كه رگرسيونهاي استاندارد با فرم حاصل ضرب
به جهت پيچيدگي محاسبات و مشكل وابستگي خطي به بنبست رسيده
بودند ،ايواخننکو 2تكنيكي براي ساخت يك چندجملهاي بسيط با مراتب باال
به نام الگوريتم  GMDHيا روش سازماندهي كردن دادهها معرفي كرد .اين
روش براي سيستمهاي پيچيده با ساختار نامشخص كه تحليلگر عالقهمند
به دست آوردن روابط متغيرهاي ورودي و خروجي با مراتب باال ميباشد،
ايدهآل است .الگوريتم ايواخننکو يک روش اکتشافي است که دانش را از
ذات و طبيعت دادهها استخراج ميکند و همچون تحليلهاي رگرسيوني
مبتني بر يک بنيان ثابت نظري نيست ).( Farlow 1984
)1. Group Method of Data Handing (GMDH
2. Ivakhnenko, A. G.
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نشان میدهد که میزان تحصیالت و تعداد فرزندان در باروری تأثیر دارند.
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Y = α + ∑ bi x i + ∑ ∑ c ij x i x j + ∑ ∑ ∑ d ijk x i x j x k + ...
i =1 j =1

i =1 j =1 k =1

i =1

يک مش��کل اساس��ي در مدلس��ازي سيس��تمهاي پيچيده مانند مسائل
اقتصادي ،اجتماعي و مس��ائلي که در آنها فرآيند رفتاري و س��ازهي دادهها
نامشخص است ،مسئلهي پيشداوري محقق در مورد ساختار مدل است .از
آنجا که سيستم مورد نظر مسئله ممکن است بسيط و پيچيده باشد ،فروض
اوليهي مدلساز ممکن است در بهترين حالت ،تنها حدسهاي مبهمي باشد.
بنابراين نتايج به دس��ت آمده در اين حال��ت ،ماهيت مبهم ،دوپهلو و اغلب
کيف��ي دارند .اين مش��کالت منجر به آن ش��د که در اواس��ط دههي ،1960
رياضي دان روسي -ايواخننکو -الگوریتمی را که تا حدي بر پايهي نظريهي
روزنبالت )1958 ( 1بود ،معرفي كند به طوريكه محقق بدون آنکه فروضي
در مورد نحوهي عملکرد دروني سيس��تم در نظ��ر بگيرد ،مدلهايي را براي
تحليل و پيشبيني پيچيدگيهاي سيستم بسازد (مدلسازي غيرتئوريک).
ايدهي اصلي اين الگوريتم عبارت است از طراحي يک مدل بهينهي
پيچيده که فقط مدل را بر پايهي دادهها و اطالعات طراحي نموده و هيچگونه
پيش زمينهي نظري از نحوهي عملکرد دادهها از سوي محقق صورت نگيرد
و اين کار تنها بر اساس کشف ارتباط ساده و پيچيده ميان دادههاي ورودي
و خروجي سيستم صورت ميگيرد .بنابراين الگوريتم

GMDH

ايواخننکو

1. Rosenblatt.
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تشخيص ،ترکيبات کنترلي و ساير مسائل سيستمي به کار برده شده را فراهم
ميكند.
مبناي اين الگوريتم عبارت از فرآيندي جهت ساختن يک چندجملهاي
با مراتب باالست که به شکل زير ارائه ميشود:
که  mمتغير ورودي شامل   x1, x2, x3,…, xmرا فقط به يک متغيرخروجي
Y

مرتبط ميسازد .اگرچه معادلهي فوق يك  چندجملهاي رگرسيوني با

مراتب باال به نظر ميآيد -كه آن را چندجملهاي ايواخننكو مينامند -اما
روشي که آن را ميسازد با تکنيکهاي تحليـل رگرسيوني استاندارد متفاوت
است .اسکات و هاتچينسون عنوان کردند کـه فــرآيند توليد چندجملهاي
ايواخـنـنـکو در حـقـيـقت يـك نـوع توسعه و تکامل طبيعــي 2است
).(Scott & Hutchinson 1976
کارهای متعددی در حوزهي اقتصادی با استفاده از الگوریتم ، GMDHدر
ایران صورت گرفته که مهمترین آنها عبارتاند از:
پيشبيني قيمت بنزين (ابریشمی و همکاران  ،)1387پيشبيني تقاضاي
سرانه آب در شهر تهران (شرزهای و همکاران  ،)1387محاسبهي حداكثر
عايدي حاصل از پيشبيني در روندهاي مختلف بازار نفت (معینی و همکاران

1. Self- Organizing.
2. Genetic Evolutionary.
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يک مدل خودتنظيم کننده 1خواهد ساخت که امكان حل مسائل پيشبيني،
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 ،)1387الگوسازی و پيشبيني رشد توليد ناخالص داخلي (ابريشمي و همکاران

 ،)1388الگوسازی و پیشبینی اثرات جهانی شدن در صادرات غير نفتي
ايران (همان)؛ الگوسازی و پیشبینی شاخص قیمت و بازده نقدی بورس
اوراق بهادار تهران (مهرآرا و همکاران )1389؛ پيشبيني قيمت گازوئیل (ابريشمي

و همکاران  )1389؛ پیشبینی بيثباتي قيمت نفت (مهرآرا و همکاران )1389؛
پيشبيني قيمت در بازار آتي نفت خام (همان)؛ الگوسازي و پيشبيني تورم در
ايران (همان)؛ پیشبینی قيمت آمونياک (همان)؛ اثرات گوناگون جهانی شدن
اقتصاد روی تقاضای کل نيروی کار و همچنين تقاضای نيروی کار ماهر و
غير ماهر در ايران (ابریشمی و همکاران  )1389میباشند.
همچنین در این تحقیق از آماره ،ریشهي مربع میانگین خطای پیشبینی
) 1 (RMSEجهت مقایس هي الگوهای بررسی شده به شرح زیر استفاده شده
است.
− yt ) 2

t

n

ˆ∑ ( y

= RMSE

که در آن  ytمقدار واقعی و  ŷtمقادیر پیشبینی و   nتعداد پیشبینیهای
صورت گرفته در مرحلهي آزمون است.

1. Root Mean Squared Error
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دادههای استفاده شده در مورد شاخصهای اجتماعی و اقتصادی از
 WDIگرفته شده است .در این تحقیق از  4شاخص اقتصادی و  4شاخص
اجتماعی استفاده شده است .شاخصهای اقتصادی شامل رشد تولید ناخالص
داخلی 1،پسانداز ناخالص 2،شاخص قیمت مصرف کننده 3و درآمد سرانه

4

و شاخصهاي اجتماعی شامل امید زندگی 5،باروری کل 6،میزان باسوادی
جمعیت کل و میزان باسوادی جمعیت  25سال به باال 7است.
در این بخش سه الگو را بر اساس بود يا نبود دو متغیر اجتماعی اثرگذار
در باروری کل یعنی امید زندگی و میزان باسوادی (کل جمعیت و جمعیت
باالی  25سال) ،به شرح جدول ( ،)1اجرا میشود.

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).

 .7دادهه��ای مرب��وط به میزان باس��وادی جمعیت (کل و  25س��ال به ب��اال) ،از مرکز مطالعات و
پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه گرفته شده است.
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 -4یافتههای تحقیق
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ج�دول -1متغیره�ای الگوه�ای  3گان�ه هم�راه ب�ا ش�اخصهاي اجتماع�ي و بدون
شاخصهای اجتماعی
الگوی اول

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

الگوی دوم

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

الگوی سوم

فقط شامل  4متغیر اقتصادی

ب��رای پیشبینی باروری کل تا س��ال  ،1404از س��ه س��ناریوی محتمل
اقتصادی؛ ادامه روند کنونی ،تاثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و بر
مبنای انتظارات سند چشم انداز ،به شرح زیر استفاده شده است.
سناریوی اول :ادامهي روند کنونی

در این سناریو ،الگوهايي با شاخص اجتماعي و بدون شاخصهای
اجتماعی را برای تعیین متغیرهای مؤثر بر باروری کل و نیز پیشبینی آن تا
سال  1404اجرا شده و سپس بررسی ،مقایسه و در نهایت تحلیل نظری و
تجربی ارائه ميشود.
در سناریوی ادامهي روند کنونی ،فرض بر اين است که:
 -1رشد تولید ناخالص داخلی ،از مقدار  3/5درصد در سال  1390به
 7/9درصد در سال  1404با رشد متوسط ساالنه  0/065درصد برسد.
 -2شاخص قیمت مصرف کننده (به قیمت ثابت  ،)2005از مقدار
 209/84در سال  1390به  531/15در سال  1404با رشد متوسط ساالنه
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متوسط  ،0/1سالهای  1394-1395با رشد متوسط  ،0/077سالهای -1397
 1396با رشد متوسط  0/064و از سال  1404-1398با رشد متوسط ،0/054
یک روند کاهنده دارد.
 -3پسانداز ناخالص (درصدی از تولید ناخالص داخلی) مقدار ثابت
 45/35دارد.
 -4درآمد سرانه (به قیمت ثابت  ،)2005مشابه رشد تولید ناخالص
داخلی ،از مقدار  2214/87دالر در سال  1390به  5348/64دالر در سال
 1404با رشد متوسط ساالنه  0/065درصد برسد.
اصول سناریوی فوق مبتنی بر رشد درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی
تا سطح سند چشمانداز ،ثبات پسانداز ناخالص و روند آرام افزایش تورم،
است.
جدول شمارهي  2نتایج الگوسازی باروری کل را برای  3الگوی با
شاخصهاي اجتماعي و بدون شاخصهای اجتماعی به همراه پیشبینی
داخل نمونهای ،بر اساس معيارهاي خطا نشان میدهد.
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 0/069رسیده ،به طوری که به ترتیب ،طی سالهای  1390-1393با رشد
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جدول -2نتایج الگوسازی و پیشبینی باروری کل ایران با و بدون شاخصهای
اجتماعی سناریوی ادامهي روند کنونی
معیار

الگوی دوم

الگوی اول

الگوی سوم

درآمد سرانه و شاخص قیمت درآمد سرانه و رشد تولید شاخص قیمت مصرف
متغيرهاي حذفشده
کننده و درآمد سرانه
ناخالص
مصرف کننده

متغيرهاي مؤثر

امید زندگی

امید زندگی

__

باسوادی ،رشد تولید ناخالص شاخص قیمت ،پسانداز رشد تولید ناخالص داخلی
متغيرهاي با اثر مضاعف
و پسانداز
و باسوادی
و پسانداز
RMSE

0/009

0/016

0/044

ماخذ :یافتههای تحقیق

يــکي از مهــمترين ويژگـيهاي الگوريتم  ،GMDHتوانايي شناسايي
و حذف متغيرهاي زايد است .بديـن تـرتيب متغيرهايي كه در جريان
مدلسازي اثر كمتري (يا بدون تأثير) بر متغير هدف داشتهاند ،از الگو حذف
ميشوند (ابریشمی و همکاران .)1386
بدین ترتیب در الگوی اول ،درآمــد س��رانه و شاخص قیمـت مصرف
کنن��ده در فرآيند مدلس��ازي از الــگــو حــذف ش��ــده و در مقــابــل
بــاس��ــوادی کل ،رش��د تولید ناخال��ص داخلی و پسان��داز ناخالص اثر
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در فرآيند مدل سازي از الگو حذف شده و در مقابل شاخص قیمت ،پسانداز
ناخالص و میزان باس��وادی جمعیت  25س��ال به باال اثر مضاعف دارند .در
الگوي س��وم ،شاخص قيمت و درآمد س��رانه در فرآيند مدلسازي از الگو
حذف ش��ده و در مقابل پسانداز ناخالص و رشد توليد ناخالص داخلي اثر
مضاعف دارند.
بهتری��ن عملک��رد پیشبین��ی مربوط به الگوی دوم اس��ت ک��ه تفاوت
معنیداری با الگوی س��وم دارد ،به طوری که مق��دار عددي آمارهي آزمون
مربوط به نس��بت  RMSEدر الگوهاي س��وم و دوم برابر F)10,10(=4.8

2

است كه بزرگتر از مقدار بــحراني جدول   F0.05)10,10(=2.98ميباشد.
ولی با الگوی اول تفاوت معنــی داری ندارد .بنابراين الگوي دوم نسبت به
الگوي اول و سوم برتر است.
اکنون بر اســاس الگـــوهای فــوق ،بــه پــيــشبيني باروری کل ایران
تا سال  1404پرداخته مــيشود .نتایج حاصل از پیشبــینی بـاروری کل
برای  3الگوی با شاخصهاي اجتماعي و بدون شاخصهای اجتـــماعی،
مبتــنی بــر سناریوی ادامهي روند کــنونی ،در جدول  3آورده شــده

 .1عبارت از متغیرهایی است که در فرآیند الگوسازی 2 ،برابر (یا بیشتر) سایر متغیرها بر تابع
هدف اثر گذار باشند.
)دوم()/RMSEسوم(2. F= RMSE
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مضاعف 1دارند .در الگوی دوم ،درآمد س��رانه و رشد تولید ناخالص داخلی
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است.

1

جدول  -3پیشبینی باروری کل تا سال  1404برای الگوهای سه گانه سناریوی ادامه
روند کنونی
سال

الگوی اول

الگوی دوم

الگوی سوم

1395

1/70

1/69

1/62

1396

1/57

1/60

1/59

1397

1/54

1/56

1/55

1398

1/51

1/53

1/51

1399

1/48

1/50

1/47

1400

1/45

1/46

1/43

1401

1/42

1/43

1/39

1402

1/38

1/39

1/35

1403

1/36

1/36

1/32

1404

1/34

1/33

1/29

مأخذ :یافتههای تحقیق

پیشبینیها نشان میدهد که باروری کل  -مطابق الگوی اول -از یک
روند نزولی تبعیت میکند چنانکه بیش از  20درصد رشد منفی خواهد
داشت .متوسط باروری طی سالهای  1395تا  ،1404برابر  1/48میباشد
که در سال  ،1395بیشترین مقدار معادل  1/7و کمترین در سال  1404برابر

 .1نرخ باروری کل معادل  1/78برای سال  1390و بر اساس اعالم مرکز آمار و مرکز مطالعات
و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه است.
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مطابق الگوی دوم ،پیشبینی میشود که باروری کل روندي نزولی خواهد
داشت ،چنانکه بیش از  21درصد رشد منفی خواهد داشت .متوسط باروری
طی سالهای  1395تا  1404برابر  1/49است که در سال  ،1395بیشترین
مقدار معادل  1/69و کمترین در سال  1404برابر  ،1/33برآورد شده است.
براساس الگوي سوم پیشبینی ميشود باروری کل روند نزولی دارد،
چنانکه کمتر از  21درصد رشد منفی خواهد داشت .متوسط باروری کل
طی سالهای  1395تا  ،1404برابر  1/45است که در سال  ،1395بیشترین
مقدار معادل  1/62و کمترین در سال  1404برابر  ،1/29برآورد شده است.
نکتهي مهم در این الگو این است که شاخصهای اقتصادی اثر کاهندهي
بیشتری نسبت به  دو الگوی با شاخصهای اجتماعی در باروری کل دارند.
با ادامهي روند کنونی و با فرض ثبات سایر شرایط باروری ایران کمتر از
حد پائین باروری سازمان ملل خواهد بود .به عبارت دیگر با ادامهي روند
(ثابت) رشد اقتصادی ،عدم تغییر در رفتار پسانداز مردم و در نتیجه ثبات
نسبی پسانداز ناخالص و در نهایت روند تغییر آرام و غیر متعارف تورم
باروری میتواند با شتاب بیشتری کاهش یافته و در افق  1404از سطح حد
پائین نیز پائینتر بیاید.
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 ،1/34برآورد شده است.
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سناریوی دوم :سناریوی تأثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها

در این سناریو نیز الگوهای با شاخصهاي اجتماعي و بدون شاخصهای
اجتماعی را برای تعیین متغیرهای مؤثر بر باروری کل و نیز پیشبینی آن تا
سال  ،1404اجرا شده و سپس بررسی ،مقایسه و در نهایت تحلیلهای نظری
و تجربی ارائه ميشوند.
در سناریوی تأثیر اجرای قانون هدف مند کردن یارانهها ،فرض بر اين
است که:
 -1رشد تولید ناخالص داخلی ،از مقدار  3/5درصد در سال  1390به
 7/97درصد در سال  1404با رشد متوسط ساالنه  0/066درصد برسد.
 -2شاخص قیمت مصرف کننده (به قیمت ثابت  ،)2005از مقدار
 209/84در سال  1390به  567/31در سال  1404با رشد متوسط ساالنه
 0/074خواهد رسید.
 -3پس انداز ناخالص (درصدی از تولید ناخالص داخلی) تا سال 1395
مقدار ثابت  45/35خواهد داشت  ،ولی پس از آن با یک روند نزولی ،با رشد
متوسط ساالنه  ، -0/007به  42/54خواهد رسید.
 -4درآمد سرانه (به قیمت ثابت  ،)2005از مقدار  2214/87دالر در
سال  1390به  5542/5دالر در سال  1404با رشد متوسط ساالنه 0/0677
درصد برسد.
اصول کلی سناریوی فوق بر اساس ادامهي روند افزایشی تورم ،روند
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داخلی تا مرز سند چشمانداز استوار است.
جدول شمارهي  4نتایج الگوسازی باروری کل را برای سه الگوی با
شاخصهاي اجتماعي و بدون شاخصهای اجتماعی سناریوی تأثیر اجرای
قانون هدفمند کردن یارانهها ،به همراه پیشبینی داخل نمونهای بر اساس
معيارهاي خطا نشان میدهد.
جدول  -4نتایج الگوسازی و پیشبینی باروری کل ایران با و بدون شاخصهای
اجتماعی سناریوی تأثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها
معیار

الگوی اول

متغيرهاي حذفشده رشد تولید ناخالص داخلی

الگوی دوم

الگوی سوم

شاخص قیمت ،درآمد
سرانه و امید زندگی

__

-

شاخص قیمت و پسانداز

متغيرهاي مؤثر

شاخص قیمت ،پسانداز و
باسوادی

متغيرهاي با اثر
مضاعف

رشد تولید ناخالص داخلی ،رشد تولید ناخالص داخلی
درآمد سرانه و امید زندگی
و درآمد سرانه
پسانداز و باسوادی

RMSE

0/007

0/011

0/048

ماخذ :یافتههای تحقیق

بدی��ن ترتی��ب در الگوی اول ،رش��د تولید ناخالص داخل��ی در فرآيند
مدلس��ازي از الگو حذف ش��ده و در مقابل درآمد سرانه و امید زندگی اثر
مضاعف دارند .البته توان اثرگذاری امید زندگی بیشتر از درآمد سرانه است.

35

سال چهاردهم  /شماره  / 55بهار 1391

کاهشی پسانداز ناخالص و روند افزایشی رشد درآمد سرانه و تولید ناخالص
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در الگ��وی دوم ،ش��اخص قیمت ،درآمد س��رانه و امید زندگ��ی ،در فرآيند
مدلس��ازي از الگو حذف شده و در مقابل رشد تولید ناخالص داخلی ،پس
انداز ناخالص و میزان باس��وادی جمعیت  25سال به باال اثر مضاعف دارند.
البته توان اثرگذاری میزان باسوادی ،بیشتر از دو متغیر اقتصادی دیگر است.
در الگوی سوم هیچ متغیری در فرآيند مدلسازي از الگو حذف نشده و در
مقابل رشد تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه اثر مضاعف دارند.
بهترین پیشبینی مربوط به الگوی دوم است که تفاوت معنیداری با
الگوی سوم دارد به طوری که مقدار عددي آمارهي آزمون مربوط به نسبت  
 RMSEدر الگوهاي سوم و دوم برابر  F)10,10(=6.8است كه بزرگتر از
مقدار بحراني جدول ميباشد ،ولی با الگوی اول تفاوت معنیداری ندارد.
بنابراين الگوي دوم نسبت به الگوي اول و سوم برتر است.
اکنون بر اساس الگوهای فوق به پیشبینی باروری کل ایران تا سال 1404
پرداخته ميشود .نتایج حاصل از پیشبینی باروری کل برای سه الگوی با
شاخصهاي اجتماعي و بدون شاخصهای اجتماعی ،مبتنی بر سناریوی
تأثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها ،در جدول شمارهي  5آورده شده
است.
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اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها
سال

الگوی اول

الگوی دوم

الگوی سوم

1395

1/70

1/69

1/67

1396

1/61

1/60

1/47

1397

1/57

1/57

1/34

1398

1/54

1/53

1/27

1399

1/51

1/50

1/24

1400

1/49

1/47

1/25

1401

1/46

1/43

1/28

1402

1/42

1/40

1/33

1403

1/40

1/36

1/38

1404

1/38

1/32

1/42

ماخذ :یافتههای تحقیق

پیشبینیها حاكي است که مطابق الگوی اول ،باروري كل از یک روند
نزولی تبعیت میکند ،چنانکه بیش از  18درصد رشد منفی خواهد داشت.
متوسط باروری طی سالهای  1395تا  ،1404برابر  1/51میباشد که در سال
 ،1395بیشترین مقدار معادل  1/7و کمترین آن در سال  1404برابر ،1/38
برآورد شده است.
مطابق الگوی دوم پیشبینی میشود که باروری کل روندی نزولی خواهد
داشت ،چنانکه بیش از  21درصد رشد منفی خواهد داشت به طوریکه
متوسط باروری طی سالهای  1395تا  ،1404برابر  1/49میباشد که در سال
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جدول  -5پیشبینی باروری کل تا سال  1404برای الگوهای سه گانهي سناریوی تأثیر
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 ،1395بیشترین مقدار معادل  1/69و کمترین آن در سال  1404برابر ،1/32
برآورد شده است.
همانطور که پیشبینیها نشان میدهد مطابق الگوی سوم ،باروری کل
به شکل  Uاست ،چنانکه تا سال  1399یک روند نزولی داشته و پس از
آن تابع یک روند صعودی است .رشد کل دوره ،منفی و بیش از  15درصد
خواهد بود .دلیل اصلی آن ناشی از تأثیر معنیدار و مضاعف رشد اقتصادی
و درآمد سرانه بر باروری کل میباشد ،به طوری که برآیند تأثیر این دو متغیر
در تابع هدف در یک مرحله ،منفی و در مرحلهي دیگر  مثبت است .شاید
بتوان این گونه تفسیر کرد که تا سال  - 1400که کمترین میزان باروری
پیشبینی شده است -برآیند کل آثار  4شاخص اقتصادی به گونهای است که
میل به باروری را کاهش ميدهد چرا که در این مرحله با بیشترین اثر روانی
تورم و چشمانداز منفی حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها
مواجه هستیم به طوری که آثار افزایش رشد اقتصادی و درآمد سرانه مغفول
میماند ،اما پس از سپری کردن این مرحله ،چنانکه چشمانداز رشد اقتصادی
و درآمد سرانه مثبت ارزیابی میشود ،شاهد برآیند تأثیر مثبت شاخصهای
اقتصادی بر باروری کل بوده و در نتیجه شاهد یک روند افزایشی تا سال
 1404خواهیم بود.
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در این سناریو نیز الگوهای با شاخص اجتماعی و بدون شاخصهای
اجتماعی برای تعیین متغیرهای مؤثر در باروری کل و نیز پیشبینی آن تا سال
 1404اجرا شده و سپس بررسی ،مقایسه و در نهایت تحلیلهای نظری و
تجربی ارائه خواهد شد.
در سناریوی مبتنی بر انتظارات سند چشمانداز ،فرض بر این است که:
 -1رشد تولید ناخالص داخلی ،از مقدار  3/5درصد در سال  1390به 8
درصد در سال  1404با رشد متوسط ساالنه  0/066درصد برسد.
 -2شاخص قیمت مصرف کننده (به قیمت ثابت  ،)2005از مقدار
 209/84در سال  1390به  517/31در سال  1404با رشد متوسط ساالنه
 0/067خواهد رسید.
 -3پسانداز ناخالص (درصدی از تولید ناخالص داخلی) ،تا سال 1395
مقدار ثابت  45/35خواهد داشت ،ولی پس از آن با یک روند صعودی ،با
رشد متوسط ساالنه  ،0/009به  45/75تا سال  ،1398سپس با ادامهی روند
صعودی مالیم ،با رشد متوسط ساالنه  ،0/013به  46/35تا سال  1401و پس
ازآن تا سال  1404با رشد متوسط ساالنه  ،0/011به   46/85خواهد رسید.
درآمد سرانه (به قیمت ثابت  ،)2005از مقدار  2214/87دالر در سال
 1390به  5638/5دالر در سال  1404با رشد متوسط ساالنه  0/069درصد
برسد.
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سناریوی سوم :سناریوی مبتنی بر انتظارات سند چشم انداز
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اصول کلی این الگو بر  مبنای روند افزایشی رشد اقتصادی تا سطح 8
درصد ،ادامهی روند افزایشی رشد پسانداز ناخالص و درآمد سرانه و شتاب
کاهندهی تورم نسبت به دو سناریوی اول و دوم قرار گرفته است.
جدول شمارهی  6نتایج الگوسازی باروری کل را برای سه الگوی با
شاخص اجتماعی و بدون شاخصهای اجتماعی سناریوی مبتنی بر انتظارات
سند چشمانداز ،به همراه پیشبینی داخل نمونهای ،بر اساس معيارهاي خطا
نشان میدهد.
جدول  -6نتایج الگوسازی و پیشبینی باروری کل ایران با شاخصهای اجتماعی و
بدون شاخصهای اجتماعی سناریوی مبتنی بر انتظارات سند چشم انداز
معیار
متغيرهاي حذفشده

الگوی اول

الگوی دوم

الگوی سوم

رشد تولید ناخالص داخلی ،درآمد

شاخص قیمت ،درآمد سرانه و

شاخص قیمت و درآمد

سرانه و باسوادی

امید زندگی

سرانه

رشد تولید ناخالص داخلی و

متغيرهاي مؤثر

پس انداز

متغيرهاي با اثر مضاعف

شاخص قیمت و امید زندگی

میزان باسوادی

RMSE

0/019

0/01

پس انداز

رشد تولید ناخالص
داخلی و پسانداز
0/12

ماخذ :یافتههای تحقیق

بدین ترتیب ،در الگوی اول ،رش��د تولید ناخالص داخلی ،درآمد سرانه
و میزان باس��وادی جمعیت کل در فرآيند مدلس��ازي از الگو حذف شده و
متغیرهای امید زندگی و شاخص قیمت مصرفکننده ،اثر مضاعف دارند .البته
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قیمت مصرف کننده که در الگوهای مشابه سناریوهای اول و دوم بدون تأثیر
بوده ،در این الگو اثر غالب در متغیر هدف دارد .در الگوی دوم ،امید زندگی،
ش��اخص قیمت مصرف کننده و درآمد س��رانه در فرآيند مدلسازي از الگو
حذف ش��ده و تنها میزان باس��وادی جمعیت  25سال به باال ،اثر مضاعف و
البته غالب دارد .نکتهی مه��م در این الگو عبارت از افزایش توان اثرگذاری
ش��اخص اجتماعی ،میزان باس��وادی ،از الگوی مشابه در س��ناریوی اول به
سناریوی سوم است .در الگوی سوم ،همانطور که مالحظه میشود پیشبینی
مدل دقت کمتری نسبت به سایر مدلها دارد .چنانکه دقت پیشبینی حدود
 93درصد اس��ت .یک ش��کاف معادل  ،0/1تقریب ًا بین تمام مقادیر واقعی و
پیشبینی ش��ده وجود دارد .درآمد سرانه و شاخص قیمت مصرف کننده در
فرآيند مدلسازي از الگو حذف شده و در مقابل رشد تولید ناخالص داخلی
و پسان��داز ناخالص متغیرهای با اثر مضاعف هس��تند ،به طوری که رش��د
تولید ناخالص داخلی اثر غالب و توان اثرگذاری قویتر نس��بت به پسانداز
ناخالص در باروری کل دارد.
بهترین پیشبینی مربوط به الگوی دوم است که تفاوت معنیداری
با الگوی سوم دارد ،به طوری که مقدار عددي آمارهی آزمون مربوط به
نسبت  RMSEدر الگوهاي سوم و دوم برابر  F)10,10(=12است كه بسیار
بزرگتر از مقدار بحراني جدول ميباشد .همچنین بین الگوهای اول و سوم
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توان اثرگذاری ش��اخص قیمت ،بسیار بیشتر از امید زندگی است .شاخص
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نیز تفاوت معنیداری وجود دارد ،به طوری که نسبت  RMSEدر الگوهاي
سوم و اول برابر  F)10,10(=6.3است كه بزرگتر از مقدار بحراني جدول
ميباشد ،ولی با الگوی اول تفاوت معنی داری ندارد .بنابراين الگوي دوم و با
اختالف کمی الگوی اول نسبت به الگوي سوم برتری کاملی دارند.
بر اساس این الگوها پیشبینی باروری کل ایران تا سال  1404بررسی
میشود .نتایج حاصل از پیشبینی باروری کل برای سه الگوی با شاخصهای
اجتماعی و بدون شاخصهای اجتماعی مبتنی بر سناریوی مبتنی بر انتظارات
سند چشمانداز در جدول شمارهی  7آورده شده است.
جدول  -7پیشبینی باروری کل تا سال  1404برای الگوهای سه گانه سناریوی مبتنی
بر انتظارات سند چشمانداز
سال

الگوی اول

الگوی دوم

الگوی سوم

1395

1/66

1/70

1/57

1396

1/64

1/61

1/50

1397

1/59

1/57

1/50

1398

1/53

1/53

1/49

1399

1/50

1/52

1/410

1400

1/45

1/48

1/414

1401

1/41

1/44

1/42

1402

1.39

1/40

1/37

1403

1/37

1/35

1/39

1404

1/36

1/29

1/40

ماخذ :یافتههای تحقیق

42

پیش بینی باروری کل ایران تا افق 1404

است ،به طوری که بیش از  18درصد رشد منفی خواهد داشت و متوسط
باروری کل طی سالهای  1395تا  ،1404برابر  1/49میباشد که در سال
 1395بیشترین مقدار معادل  1/66و کمترین در سال  1404برابر 1/36
برآورد شده است.
مطابق الگوی دوم ،پیشبینی میشود که باروری کل ،تابع یک روند
نزولی خواهد بود ،به طوری که حدود  24درصد رشد منفی خواهد داشت.
متوسط باروری کل طی سالهای  1395تا  ،1404برابر  1/49میباشد که در
سال  1395بیشترین مقدار معادل  1/7و کمترین در سال  1404برابر ،1/29
برآورد شده است.
مطابق الگوی سوم ،پیشبینی میشود که باروری کل آنچه که در الگوی
بدون شاخصهای اجتماعی و مبتنی بر سناریوی انتظارات سند چشمانداز،
پیشبینی شده ،نشان دهندهی روندهایی کام ً
ال متفاوت با تمام الگوهای قبلی
در هر سه سناریو است .مالحظه میشود که باروری کل یک روند نوسانی
همراه با شتابهای کاهنده و فزایندهی متفاوتی دارد .مقدار باروری کل
تا سال 1399با شتاب یکسانی (نوع شتاب ،کاهنده آرام است) در حال
کاهش است ،ولی پس از آن تغییرات نوسانی آغاز میشود به طوری که حد
فاصل سالهای  1399تا  1401افزایش 1402-1401 ،کاهش و 1404-1402
مجددا ً افزایش مییابد .از سال  1400به بعد ،روند افزایشی خواهد بود .یکی
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مطابق الگوی اول ،پیشبینی باروری کل مبین ادامهی یک روند نزولی

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم  /شماره  / 55بهار 1391

از دالیل اصلی وجود چنین روند نوسانی ،بیشک ناشی از تأثیر متغیرهای
اقتصادی به صورت انحصاری بر باروری کل است ،چنانکه رشد تولید
ناخالص داخلی اثر غالب در باروری کل دارد.
پیشبینی میشود که باروری کل حدود  11درصد رشد منفی در کل
دوره خواهد داشت و متوسط باروری ساالنه معادل   1/45خواهد بود که
در سال  1395بیشترین مقدار معادل  1/57و کمترین در سال  1402برابر
 1/37برآورد شده است .مقدار باروری کل در سال پایانی ( )1404برابر 1/4
میباشد.
دو نکتهی منحصر به فرد و قابل توجه در این الگو به شرح زیر است:
اولین نکتهی خاص در آخرین الگوی ارائه شده ،توضیح دهندگی مدل با
تنها دو متغیر و با اثر غالب بوده است .به عبارت دیگر پیشبینیهای باروری
کل ،نتیجهی (تقریب ًا) خالص تنها دو متغیر اقتصادی است .این مسئله فقط
در الگوی بدون شاخصهای اجتماعی سناریوی اول رخ داده که تنها دو
متغیر پسانداز ناخالص و رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان تنها متغیرهای
اثرگذار در متغیر هدف بودهاند .با این تفاوت که توان و میزان تأثیرگذاری
آنها کام ً
ال برابر بوده است.
دومین نکتهی منحصر به فرد در این الگو را میتوان به روند پیشبینی
شدهی باروری کل اختصاص داد ،به طوری که حتی روند کل دورهی
پیشبینی ،نزولی نیست و نمیتوان برداشت قطعی از روند کل دوره ارائه داد.
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از دو متغیر میباشد .این یک نتیجهی مهم را در بردارد و آن این است که
هر یک از متغیرهای اقتصادی ،اثرات غیر خطی دارند و آنچه که در نتیجهی
الگوهای قبلی به صورت روندهای مشخص نزولی و حتی  Uشکل دیده
شد ،برآیند آثار غیر خطی بر متغیر هدف میباشد.
 -5نتيجهگيري

از مجموع الگوسازیهاي انجا م شده و مطالب ارائهشده در اين تحقیق
 که حاصل یک رویکرد بین رشتهای و توجه به عوامل اقتصادی-اجتماعیيشود:
در کنار هم است -نتايج زير استنتاج م 
 -1در پیشبینی باروری کل ،تفاوت معنیداری بین الگوهای با
شاخصهای اجتماعی و بدون شاخصهای اجتماعی وجود نداشت .علت
آن را می توان در نقش مؤثر شاخص اقتصادی در باروری کل توجیه نمود.
 -2میزان باسوادی جمعیت ،پسانداز ناخالص و شاخص قیمت مصرف
کننده برآیند منفی دارد و رشد تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه برآیند
مثبت بر باروری کل دارند.
 -3تمامی الگوهای با شاخصهای اجتماعی عملکرد بهتری نسبت به
الگوهای بدون شاخصهای اجتماعی در پیشبینی باروری کل دارند.
 -4بین شاخصهای اجتماعی به ترتیب میزان باسوادی جمعیت  25سال
به باال ،میزان باسوادی جمعیت کل و امید زندگی ،بیشترین اثر را بر باروری
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کل دارند.
 -5بین شاخصهای اقتصادی ،به ترتیب رشد تولید ناخالص داخلی،
پسانداز ناخالص ،شاخص قیمت مصرف کننده و درآمد سرانه بیشترین تأثیر
را بر باروری کل دارند.
 -6بین تمام متغیرهای (اجتماعی و اقتصادی) الگو ،رشد تولید ناخالص
داخلی بیشترین اثر را بر باروری کل دارد.
 -7از آنجائیکه بهترین الگوها (بهترین عملکرد پیشبینی) از نظر معیار
خطا مربوط به الگوهای شامل میزان باسوادی جمعیت میباشد ،بنابراین
میتوان به یک استنتاج اولیه مبنی بر اینکه با افزایش میزان باسوادی جامعه
میل به باروری کاهش مییابد ،دست یافت .در نتیجه نظریهی اینگلهارت در
خصوص خیزش ارزشهای فرامادی تأیید میشود.
 -8ازآنجائیکه کمترین مقدار باروری برابر با  1/24در الگوی بدون
شاخصهای اجتماعی در سناریوی تأثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها
پیشبینی شده است ،بنابراین تأیید کنندهی نظریهي اینگلهارت دربارهی تأثیر
معنیدار تورم در دیدگاههای مادی و فرامادی مردم در جوامع مختلف ،در
جهت بازگشت به امنیت اقتصادی به عنوان اولویت اول مردم و بیرغبتی به
تولید نسل میباشد.
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تحقیق حاضر به وضوح نشان داد که هیچ سناریوی تشویق اقتصادی
(مثل رشد اقتصادی و درآمد سرانه) ،نمیتواند مانع رشد نزولی و کاهندهی
باروری کل در یک فرآیند حداقل  14-15ساله (تا افق  )1404گردد .بنابراین
مطابق نظریهی تحول فرهنگی رونالد اینگلهارت در خصوص خیزش
ارزشهای فرامادی و نیز دیدگاه نهادگرایان جدید ،تا زمانی که رویکردهای
اقتصادی همسو با جریان ارزشهای فرهنگی حاکم بر نهادها و ترتیبات
نهادی جامعه حال و قابل پیشبینی آیندهی کشور نباشد ،توان الزم برای تغییر
در نگرشهای فردگرایانهی نسل جدید در تقابل با ارزشهای سنتگرایانه
را در اشتیاق به تولید نسل بیشتر ندارد .در نتیجه توصیههای سیاستی در
خصوص ارائهی مشوقهای اقتصادی نگرشی تک بعدی و فاقد کارایی
کافی خواهد بود و الزم است که ابعاد متنوع و گسترده این موضوع از طریق
طراحی و تدوین سیاستهای جامع جمعیتی که دربرگیرندهی شرایط حال
و آینده و مبتنی بر نگرشهای توسعهای و میان رشتهای است ،به سرانجامی
هدفمند و ریشهدار منتهی گردد.
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