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Abstract 
Social, economic and demographic factors are among the factors affecting 
fertility, among which social factors have been studied in many previous 
studies; However, no research has been done on the effect of economic 
uncertainty variables. Among the "causes of economic uncertainty" are the 
increase in oil prices and commodity prices, which leads to an increase in 
companies' production costs. This increases the pressure of inflation and the 
supply-side shock will lead to a recession, which is a combination of high 
inflation and low economic growth. There are also two other factors of 
economic uncertainty, the global recession and the financial instability of 
banks. Recently, economic uncertainty has been identified as a determinant of 
fertility, which is significant in research. Accordingly, measuring economic 
uncertainty is difficult and unclear. The results of the study indicate that the 
increase in economic uncertainty of the government has reduced the fertility 
rate in the time and place studied. So that in long-term and short-term models, 
the effect of this index on fertility rate is significant. On this basis, it can be 
suggested to the government that by supporting the promotion of successful 
and easy marriage, childbearing through legal arrangements, work and 
facilities, and the provision of supplementary health insurance, continuous 
education and responsible counseling for adolescents, young people and low-
income families. The year after marriage is also studied by all relevant 
agencies. This study is by documentary or library method and all data are 
collected through the World Bank website. The statistical population was 
studied in Iran. For the period 78 1378-1398 and the location of 22 provinces  
which  are based on  population-population-selectedincluding will be 
examined. In this study, panel data were used due to more information, more 
variability, less alignment, higher degree of freedom and higher efficiency 
than time series and cross-sectional data and ARCH and GARCH methods. 
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 11/27/2911تاريخ پذيرش:   12/70/2911تاريخ دريافت: 

 چكیده
عوامل اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی ازجمله عوامل تأثیرگذار بر باروری است که از میان آنها عوامل 

انی ؛ اما در مورد تأثیر متغیّرهای نااطمیناندقرارگرفته موردبررسیهای پیشین اجتماعی در بسیاری از پژوهش
ش قیمت توان به افزایمی علل نااطمینانی اقتصادی ازجملهاقتصادی تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است. 

ا امر فشار تورم رانجامد. این ها میهای تولیدی شرکتنفت و قیمت کاالها اشاره کرد که به فزایش هزینه
به رکود خواهد شد که ترکیبی از تورم باال و رشد اقتصادی  عرضه منجردهد و شوک طرف افزایش می

مالی اتی ثبتوان از دو عامل دیگر نااطمینانی اقتصادی، رکود اقتصادی جهانی و بیپایین است. همچنین می
که در  تاس شدهشناختهکننده باروری عنوان یک عامل تعییناقتصادی به ها نام برد. اخیراً نااطمینانیبانک

اقتصادی دشوار است و واضح نیست.  گیری نااطمینانیاست. بر همین اساس اندازه توجهقابلتحقیقات 
 دوره ردنتایج بررسی حکایت از آن دارد که افزایش نااطمینانی اقتصادی دولت باعث کاهش نرخ باروری 

مدت اثر این شاخص بر کوتاه های بلندمدت ودر مدل کهطوریبهشده است.  موردبررسیمکانی  زمانی و
ویج پشتیبانی و حمایت از تر توان به دولت پیشنهاد کردکه بااساس میدار است. برایننرخ باروری معنی

امکانات و  قانونی و اعطای تسهیالت و ازدواج موفق و آسان، فرزندآوری ازطریق تمهیدسازی و کارهای
مشاوره مستمر و مسئوالنه نوجوانان، جوانان با اولویت های درمانی تکمیلی، آموزش و چترفراگیر بیمه

طالعه این م های ذیربط نیز است.ازدواج توسط همه دستگاه پنج سال پس از کمدستها قبل، حین و خانواده
معه است. جا شدهآوریجمعجهانی بانک  سایتها از طریق ای بوده و تمامی دادهکتابخانهبه روش اسنادی یا 

 براساسکه هایی استان 22و بعد مکانی  8731-8731زمانی دوره برای که بوده  ایران موردمطالعهآماری 
های پانلی به دلیل قرار خواهد گرفت. در این تحقیق از داده موردبررسی اندشدهانتخاب جمعیت افت

های ه سریکارایی باالتر نسبت بخطی کمتر، درجه آزادی باالتر و پذیری بیشتر، هماطالعات بیشتر، تغییر
 استفاده شد است. GARCHو  ARCHهای مقطعی و روش زمانی و داده

 واژگان كلیدی
 .GARCHو ARCHروش، نرخ باروری، نااطمینانی اقتصادی

 JEL : .J13,D33,D12یبندطبقه
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 مقدمه 

تمرکز مجمعیتی در ایران بیشتر بر پویایی رشد و حجم جمعیت های و برنامهها سیاست
تغییرات و پیامدهای آن توجه شده است. این ، بوده و کمتر به ساختارهای سنی جمعیت

اخیر به تغییرات بنیادی در ساختار  دهه دودر حالی است که کاهش سریع باروری در 
 فازی از تحوالت جمعیتی در ایران، شده است. در بستر این تغییراتمنجر سنی جمعیت 

شود. پنجره جمعیتی وضعیتی موقت در می نامیده« جمعیتیپنجره »است که  آغازشده
 و برای حدود چهار دهه طول بازشده 8711ساختار جمعیتی ایران است که در سال 

 و رسدمی نسبت جمعیت در سنین فعالیت به حداکثر خود، کشد. در این دورانمی
 یفردمنحصربهفرصت طالیی  ،جهیدرنتیابد و می وابستگی سنی کاهشهای نسبت

و  خودکار صورتبهاین وضعیت  ،شود. البتهمی فراروی توسعه اقتصادی فراهم
، اجتماعی، از آن نیازمند بسترهای اقتصادی برداریبهرهکند و نمی عمل خودخودبه

ای ین عوامل پیشرفت هر جامعهترمهمجوان از جمعیت  سیاسی و نهادی مناسب است.
 براساسبه مرز سالمندی است و  دنیرسحال  درکشورهایی است که  ازجمله رانیا .است
های سازمان جمعیت جهانی هرم سنی جمعیت ایران در حال معکوس شدن بینیپیش

جمعیت جوانی  حاضر حال در که کشور تیجمع که دهدمیاست و این وضعیت نشان 
-توسعه یکشورها معموالً سالمندی متمایل خواهد شد. یسوبهآتی  یهاسال در، است

به ، دستیابی به مرزهای توسعه از بعد و و جوان هستند تیپرجمع توسعهدرحالنیافته یا 
ان نوس رانیا در ،. عالوه بر اینشوندمیبحران کاهش جمعیت فعال و سالمندی گرفتار 

 به بروز اقتصادی حوادث وبه اخبار  تیحساس وشدید متغیرهای اقتصادی  و باال
تاکنون  8737 ایران از سال ازآنجاکه شده است.منجر نااطمینانی در متغیرهای اقتصادی 

باروری کاهش  ،متغیرها مواجه بوده است ریسا ونااطمینانی در بخش تورم  با
 یرهایمتغبررسی اثر نااطمینانی  تیاهم ازنشان  موضوع و همین  داشته یامالحظهقابل

 پژوهش بررسی اثر نیا ازهدف  ادشدهی مواردباروری دارد. بنابر  نرخ بر یاقتصاد
 به ما اتیفرض واصلی  پرسشباروری بوده که  میتصم بر رانیا درنااطمینانی اقتصادی 

 :شرح زیراست

 اقتصادی در ایران نرخ باروری را کاهش داده است؟های نااطمینانی
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 باروری میتصم برسن زنان  نسبت وخانوارها  درآمد متغیرهای مشارکت زنان و
 است. رگذاریتأث

 بررسي تولید ناخالص داخلي  .1
در داخل  دشدهیتولکاالها و خدمات  شدهتمامارزش پولی  (GDP) تولید ناخالص داخلی

را   GDP معموالً ،مرزهای یک کشور و در یک بازه زمانی مشخص است. به همین دلیل
فصلی طور بهرا  GDP هایبرخی از کشورها داده ،حالاینکنند. باساالنه محاسبه می

 بخش وشامل مخارج بخش عمومی دولت GDP کنند.ماهه( یا ماهانه هم منتشر می)سه
های هزینه، گذاری بخش خصوصی و دولتیسرمایه، های دولتپرداخت، خصوصی

 هایفعالیتگیری از اندازه GDPطور ساده شود. بهو تراز تجارت خارجی می وسازساخت
 .کلی یک اقتصاد است

  ملي نااطمیناني دارد؟ تولید چرا .2

اومتی اقتصادی مقی هاسیاست تحقق واصلی مبارزه با دشمن  دانیم رااقتصادی  جنگ اگر
صلی ا تیاولو و مسئله را یمل دیتولرونق  باید، جنگ بدانیم نیا در یروزیپ راهکار را

که  ایئلهمس .بدانیممردم  یشتیمع ومشکالت اقتصادی  حلراه و رانیا اقتصادپیشرفت 
رونق »تحقق شعار  هالزم آنچه مطابق واست  وبیع وعملیاتی شدن آن مستلزم رفع موانع 

تمرکز دستگاه حکمرانی اقتصادی کشور روی اصالحِ عیوب ساختاری ، است« تولید ملی
م توجه به توان و ظرفیت نگاه به خارج و عد»، «وابستگی اقتصاد به نفت» مانندخود 
ی یی اجراهاسیاست یثباتبی»، «اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور هاستفاد»، «داخلی
 .خواهد بود« هاعدم رعایت اولویت»و « اقتصاد
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 بررسي حجم نقدينگي  .9

 تولید ناخالص داخلي(: 1شكل )

 های تحقيقمنبع: يافته
 

ها و اسکناس و بخش غیردولتی نزد بانک های دیداریبه مجموعه پول شامل سپرده
 هایسپرده، دارگذاری مدتهای سرمایهپول شامل سپردهمسکوک در دست اشخاص و شبه

، دهشود و در یک تعریف ساهای متفرقه نقدینگی گفته میانداز و سپردهالحسنه پسقرض
 دهندهلیکتشاجزای ترین مهم، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی

م بانکی است که نظانقدینگی حجم پول نقد در خارج از  ،گریدعبارتبه.هستند نقدینگی
 رودمی قدرت خرید باال ،که چنانچه حجم پول نقد باال باشد ابدین معن ،دارد ییزاتورمقابلیت 

 .شودمی موجودشانگران شدن کاال یا خدمات بیشتر از ارزش  باعث و

  نااطمیناني دارد؟ نقدينگي چرا .4

حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کاال و خدمات باشد. در غیر 
کی مدیریت نقدینگی ی. بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد ،این صورت

رو است. دلیل اصلی این هبا آن روب یبانکدارم نظاهایی است که چالش ترینبزرگاز 
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شود. یمالی م تأمین مدتهای کوتاهها از محل سپردهاست که بیشتر منابع بانکآن  چالش
ه شود کهایی میگذاری در داراییها صرف سرمایهتسهیالت اعطایی بانک ،عالوه بر این

وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات . درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند
است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی مدت بلندهای اریگذمدت مالی و سرمایهکوتاه

. دنکمی روهروبورشکستگی  ،جهیدرنتدر ایفای تعهدات و  یتواننابانک را با خطر 
از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث  یخاص نوع، نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی

 .شوداز دست دادن بازار می ،جهیدرنتهای مردم و کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده
ی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان امدیریت نقدینگی به معن

باعث  دباش ناکارآمد اگر که ردیگیماست. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت 
رح شاین به مدیریت نقدینگی انواع  . براساس این،شودمی نااطمینانی حجم نقدینگی

 ورتصبهو  پذیردمیروزانه صورت  صورتبهین نوع مدیریت نقدینگی نخست :است
شود. دومین نوع مدیریت بینی میدر روزهای آتی پیش ازیموردنمتناوب نقدینگی 

رای فواصل را ب ازیموردننقدینگی ، مدیریت جریان نقدینگی استبر مبتنینقدینگی که 
ی کند. سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسبینی میپیش دوسالهتا  ماههششتر طوالنی

 .پردازدبانک در شرایط بحرانی می ازیموردننقدینگی 
 

 حجم نقدينگي (: 2شكل )

 های تحقيقمنبع: يافته
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 بررسي نرخ ارز  .5

ارز به داخل کشور هستند.  واردکنندهامل وین عترمهمصادرکنندگان کاال و خدمات از 
صادرات معنی تعویض کاالی داخلی با ارز خارجی است. افرادی که تعریف کلی از 

یکی از منابع بسیار مهم تقاضا برای ارز یا عامل خروجی ، کاال به کشور هستندکننده وارد
 واردات به معنای خرید ،توان گفتمی ،گریدعبارتبه. آیندمی شماربهارز برای کشورها 

نرخ ارز براساس دیدگاه برابری قدرت خرید محاسبه  .و تهیه کاالهای خارجی با ارز است
ن معروف سوئدی است که نظریه برابری نااقتصاددایکی از پروفسور کاسل  شود.می

که تبادل کاال بین دو  دهدمیقدرت خرید را مطرح کرده است. این دیدگاه و نظریه نشان 
کند. کشور را بیان میخارجی نرخ تبدیل پول دو  یعنی در تجارت ،گیردکشور انجام می

در دو کشور یا میزان قدرت خرید  هاقیمتاین دیدگاه میزان سطح عمومی  ،قتیحق در
 .دهدمیها را نشان داخلی پول

 نرخ ارز (:9شكل )

 های تحقيقمنبع: يافته
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 آمد مالیاتي بررسي در .1

مالیات اعمال  هاشرکت ازجملهها برای درآمد افراد و تجارت های قضاییحوزهبسیاری از 
ند. کنل میمالیات را بر سود خالص تجارت و سایر درآمدها تحمی هایعنی مقام ،کنندمی

 در مورداستفاده اصول حسابداریمحاسبه درآمد مشمول مالیات ممکن است براساس 
با اصول مالیاتی در حوزه قضایی اصالح یا جایگزین  تواندمیقضایی تعیین شود که  حوزه

ها شود و ممکن است برخی از سیستمهای متفاوت اجرا میشود. مالیات بستن با سیستم
رو هستند. نرخ مالیات ممکن است نسبت به سطح درآمد متغیر یا ثابت رو یا پیشپَس

ت شود و دولپرداخت می آمدهدستبهغالباً با سهم درآمد  مالیات بر درآمد شخصی باشد.
 . این اصالحات یکیدهدمیبالفاصله پس از پایان سال مالیاتی اصالحات کمی را انجام 

که در طول  دهندگاناتیمالپرداخت به دولت برای :  شوداز این دو شکل را شامل می
اند و بازپرداخت مالیات از دولت به کسانی که کافی پرداخت نکرده اندازهبهسال مالیات 

هایی که از درآمد های مالیات بر درآمد غالباً با کسرید. سیستماناضافه پرداخت کرده
ن های مالیاتی ممک. سایر سیستمدهدمیکل بدهی مالیاتی را کاهش ، مشمول مالیات دارند

 های مالیاتی اندکی میزان مالیات دریافتی را منزوی کند.است با انتقال ضرر به سال
 درآمد مالیاتي (: 4شكل )

 های تحقيقيافتهمنبع: 
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درآمد مالياتی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 زادرون رشد نظريه .7

است که رشد اقتصادی به علت نیروهای درونی اقتصاد و نه  آن بر زادروننظریه رشد 
ری نوآو، سرمایه انسانیگذاری در سرمایه ،براساس این نظریه .دهدیمعوامل بیرونی رخ 

مثبت ، یاثرات جانب در رشد اقتصادی دارد. این نظریه با تمرکز بر یتوجهقابلدانش اثر  و
ظریه اقتصادی است. ن به دنبال توسعه بنیاناقتصاد دانش از یک حاصل سرریز اثراتو 

 یهاسیاستنرخ رشد اقتصاد به  مدتبلندکند که در اول ادعا می درجه در زادرون رشد
آموزش و یا  تحقیق و توسعهبرای  یارانه ،برای مثال؛ دارد بستگی تشویق تولید علم

 ایانگیزه ، زیراشودمی زادرونهای رشد برخی مدل در رشدافزایش نرخ  موجب پرورش
رشد  ،پردازانهینظر از یگروهمیالدی  8311هکند. در اواسط دهبرای نوآوری ایجاد می

دنبال مدلی بودند که متغیرهای آنها  دانستند.می ناکارآمد رارشد بلندمدت  زایبرونعوامل 
 حیصر طوربهها مدل در دادینمعلت رشد فنی را توضیح  ،درواقعرشد را که  یزابرون

،   کنت ارو یهاپژوهشکنند. اساس تحقیقات در این زمینه با  گیریوارد و اندازه
رابرت ،  پل رومر شد.فراهم ( و میگل سیداروسکی هیروفومی ازاوا

را از  فناوری( تحوالت 8333) و ارتیگورا و سانتوز (8338)سرجیو ربلو ، (8311)لوکاس
ها حذف و سرمایه انسانی را جایگزین کردند. این سرمایه انسانی خود به علت اثرات مدل

عنوان به AK مدل  .دشمی انباشت سرمایهنزولی  بازده نهاییسرریزموجب کاهش 
 زاروندنرخ ثابتی از رشد ، زابرونانداز با فرض یک نرخ پس زادرونترین مدل رشد ساده

شود. تابع نشان داده می (A)ل با تنها یک پارامتردر این مد فناوریکند. رشد را معین می
دارد. نیازی به بازده نزولی نسبت به مقیاس ن زادرونبرای دستیابی به رشد ، تولید این مدل

 فناوری گذاری اقتصادی یا اثر مثبت پیشرفتبنابه دالیلی مانند اثرات سرریز مثبت سرمایه
 رچندهدور از ذهن نیستند.  ییهافرضین آتی آن )یادگیری ضمن کار( چن هایپیشرفتبر 

، اندازیابی مصرف و پسها با استفاده از بهینهبنگاه، زادرونهای نظریه رشد در دیگر مدل
ند. شومیفناوری  کنند و موجب رشدمیاقدام  تحقیق و توسعهگذاری در بخش به سرمایه

بازارهای ( 8338)( و گروسمن و هلپمن 8332آجیون و هویت )، (8331 و 8313رومر )
  .(8733، )پژوهه ها کنندو تحقیق و توسعه را وارد مدل ناقص

Y=AK  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D8%B1%DB%8C%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%88%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%84_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%84_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=AK_model&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=AK_model&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=AK_model&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84
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کل ترین شبر این اساس است که بازده نهایی سرمایه نزولی نیست. ساده AK مدل 
  :زیر است صورتبهاز تابع تولید با این فرض 

 A  سطح فناوری است. دهندهنشانیک عدد مثبت ثابت که 

 K  شامل سرمایه انسانی ( ترگستردهسرمایه )مفهوم. 

 مورد باروری  در كلیاتي .1

 در خصوص شمار باورهای افراد وها نگرش ،فردیهای انگیزهباروری بازتاب های لآهاید
فرزندآوری  ترجیحات مردم برای، هاآلایدهبراساس  .هاستخانواده وافراد  آلایدهفرزندان 

 شدهمشاهدهباروری  ،دهدمی تحقیقات نشان  (Sika et al, 2011: 131Sa) شودمی بینیپیش
. همین گویای این واقعیت است که  هاستخانواده آلایدههمواره کمتر از منتهای بُعد خانوار 

 بین ارتباط، بنابراین (8731،)حسینی  اندمواجه باروریشان با موانعی هایآلایدهآنها در تحقیق 
 ارزشمند به یک ابزار هاآلایدهشود سنجش می و باروری واقعی باعث باروریهای آلایده
ود. ش باروری را در کشور مقایسه کنند تبدیل خواهند الگوهایمی جمعیت شناسانی که برای

در جوامع را باروری های ویژه فرهنگ اتیخصوصتوان می باروری هایآلایدهشناخت  با
 شناختی تحوالت جمعیت ،دهه اخیر در چند ایران .(Bogart’s, 2001کرد ) مختلف درک

ز کاهش باروری ا زنان تجربه کرده است. تیموقع وزمینه وضعیت  در ویژهبه ،چشمگیری
 همین مطلب است دیمؤ 8733در سال 8/2به حدود 8711فرزند در سال  3حدود 

.(Abbasid – Shaves , McDonald & Hosseini – Chuvashia , 2009) گیرکاهش چشم 
جرگه کشورهایی بپیوندد که  به شد ایران باعث، به بعد 8731دهه  مهین از 8میزان باروری کل

ی گرایبیشتر حاکی است که در ایران نوعی همهای بررسی دارند. 2باروری زیر حد جایگزینی
 فمختل هایبستر در واقع در سنین باروری زنان فرزندآوری التیتما وها لآهاید ،در رفتار

 .(8711 ،ینیحس وشوازی  و 8718 ،)عباسی است جادشدهیا فرهنگی و اجتماعی -اقتصادی 
 کنند.می اکه افراد ایف استهایی نوع نقش بسته به، هر موقعیت الزم برایهای تعیین قابلیت

 باطارت ،ارتباط کالمی هایمهارت مانند متعددیهای جنبهها قابلیت این، در زندگی زناشویی

_______________________________________________________ 
1. Total Fertility Rate 
2. Below Replacement - level Fertility 
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ند و مان یزیربرنامه ،طرفین مسائلحل ، رازداری، همسر حمایت از ،جنسی تربیت فرزندان
، اهخانوادهمختلف  لمسائ برای حل کهاست  موجب شده شود. همین موضوعمی شامل آنها را

 رابطه عینی و ملموس یک شود. برقراری گوناگون آموزش و مشاوره استفاده یهاکیتکن از
 پرداختن پیش از، قدرت مراتبسلسله را با حفظ یمردانگ وزنانگی  مفاهیم، مرد وزن  بین بدن
آندرسون  (.Cocovil et al, 2004است ) پدید آورده غرب جنسی در جریان تفکر به تمایل

و  کیبیولوژی فرآیندهای به تکوینی شامل فرآیند رو جنسی تمایل ،است ( معتقد2117)8
 هویت جنسی گیرد تامی شکل فردی و گروهی در سطوح که اجتماعی است ساختارهای

 به افراد ،( معتقد است8331)7بیوریپیر .(2111، 2)ویچمن بسازدشخص را  هر فردمنحصربه
نای جنسیت را نیز برمب ،کنندمی را تجربه آن وخود ترسیم  ذهن دررا  که واقعیت یاگونههمان

راد اف، آورد .بنابراینمی به وجود، خود از ساختار فیزیکی زن و مرد یگذارارزشتعبیر و 
وین ب اعتقاد به ،در مقابل کنند.می واقعیات را خلق، جامعه یک موجود در یدئولوژیا براساس

 .یستن کیدئولوژیاهای کلیشه تعبیرءسو از برخاسته مفهومی، زنانگی ،(8331و همکاران )
( 2117گیرد. السنبراخ و همکاران )یم ات تلویحی جامعه شکلتأثیرمفهومی است که از ، زن

 در مرد وزن  یهابدنفیزیکی از  یساختار وجنسی  از تمایل یتظاهر ورا نمود  جنسیت
  .پندارندمی ویژه انتظارات وهنجارها ، هاقالب نقش

  سالم جمعیتي ومعرفي برنامه باروری  .1

فظ همچنین ح و «افزایش نرخ باروری کلی»کالن جمعیتی با رویکرد ی هاسیاستاجرای 
های ناشی از باروریهای بیماری کاهش و کودک وسالمت مادر های شاخص یارتقا و

 .است پرخطرو  ناخواسته

 هدف كلي .11

  .کودک وسالمت مادر های شاخص یارتقا و حفظ وافزایش نرخ باروری کلی 

 اهداف اختصاصي  .11

 شدهیزیربرنامهارادی های افزایش بارداری  

_______________________________________________________ 
1. Anderson 

2. Winchman 

3. Beaurepaire 
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  اول و فرزندکاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج.  

  بین فرزندانکاهش میانگین فاصله زمانی.  

  پرخطر یهایباردارکاهش.  

  آموزش هنگام ازدواج یهاکالسدر کننده شرکت یهازوجافزایش پوشش.  

 آموزش هنگام ازدواجهای بهبود استاندارد.  

 باروری و جمعیت سالمهای برنامه.  

 نرخ باروری كلي  یارتقا .12

 هنگام ازدواج های برنامه. 12-1

 آموزش هنگام ازدواجهای مربیان کالس توانمندسازی وآگاهی  یارتقا.  

 هاکالس تجهیزات واستاندارد فیزیکی  یارتقا.  

 هاکیفیت برگزاری کالس یارتقا. 

  های بعد از ازدواجبرنامه.  

 پس از ازدواج مشاوره وبرنامه آموزش سازی استاندارد.  

 سالم باروری ومشاوره های برنامه. 12-2

 خدمت در خصوص افزایش نرخ  دهندهارائه کارکنان ،سطح آگاهی مدیران یارتقا
  .کلی یبارور

  فرزندیتککاهش منظور بهانجام خدمات مشاوره باروری سالم.  

  میانگین فاصله زمانی بین کاهش واول  فرزند وکاهش میانگین فاصله بین ازدواج 
 ...فرزندان و

 مشاوره پیش از باروری.  
 ناباروریپیشگیری از های آموزش.  

  كودكان وسالمت مادران  یارتقا وحفظ  .12-9

 کندت مادر ایجاد متهدید جدی برای سال تواندمی که بارداری ،یافتن افرادی. 

 سالمت آنان را به  تواندمیه خدمات به متقاضیانی که عدم دریافت خدمت ئارا
 .مخاطره اندازد
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 مناسب بافاصله و موقعبهفرزندآوری منظور بهه خدمات باروری سالم ئارا.  

 سالمت جمعیت خانواده(: 5شكل )

 های تحقيقمنبع: يافته
 

 (: معرفي متغیرهای تحقیق1جدول )
 نماد اختصاری نام متغیر

 متغیرهای وابسته
 GFR1و GFR نرخ باروری عمومی 

 TFR نرخ باروری کل 
 متغیرهای مستقل

 M حجم نقدینگی
 E نرخ ارز
 T مالیاتی درآمد

 G مخارج دولتی
 VOL1 خانوارها مشاغل آزاد درآمد
 VOL2 خانوارها بگیرحقوق درآمد

 UNE میزان بیکاری زنان 
 WLP میزان مشارکت زنان

 AGE نسبت پیری زنان
 های تحقيقمنبع: يافته
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 نماگرهای نرخ باروری  وها شاخص .19

کند که از هر هزار می بیان (Gross Fertility Rate=GFRمیزان باروری عمومی )
 شود. می زن در سن باروری چند فرزند زنده متولد

0111 × 
تعداد موالیدِ زنده 

تعداد زنان 81 تا 13 ساله ازدواج کرده
  

 

این شاخص مرکب از  ( Total Fertility Rate=TFR) میزان باروری کل زنان
  .است تمام سنین زنان شامل و بوده باروری اختصاص سنیهای شاخص

× میزان باروری اختصاصی سنی 1

8111
 

 (Age Specific Fertility Rate=ASFRاختصاصی سنی ) باروریمیزان 
 شدهانجامالگوی باروری جامعه است )باروری در کدام گروه سنی بیشتر  دهندهنشان

 .شودمی ترآسانآموزش تنظیم خانواده  ،این میزان داشتن با است(

 
 تعداد موالید زنده هر گروه سنی 

 جمعیت زنان آن گروه سنی
 

  نرخ باروری

نرخ موالید خام

 کل جمعیت در سال
  

  نرخ موالید خام

  0111  
 تعداد موالید زنده

 کل جمعیت همان سال
×  

 

 0111 نسبت باروری
 تعداد دختران زیر 81 ساله

 تعداد زنان 81 تا 13 ساله
×  
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  LM-TESTآزمون  .14

 OLSبه روش  LM-TESTانجام آزمون  ARCH و GARCH هایاز تخمین مدل قبل
برای انجام این  برای برازش الگو ضروری است. ARCH اثراتبرای اطمینان از وجود 

به روش  ARCHو GARCHهای برای مدل شدهگرفتهآزمون ابتدا معادلۀ میانگین در نظر 
OLS  آزمون ،و سپس شدهزدهتخمینLM-TEST  شدهانجامبرای پسماندهای این معادله 

د هم وابسته نیستند و رکند که جمالت اختالل بهاست. فرض صفر این آزمون بیان می
انتخاب این آزمون برای پی بردن  .استدر الگو  ARCHاین فرض به مفهوم وجود اثرات 

 :است زیر شرح بهآن های که فرض شدهانجامبه وجود اثرات واریانس ناهمسانی در مدل 
H0 :اثرات نبودARCH واریانس ناهمسانی و.  

 :H1اثرات  وجودARCH و واریانس ناهمسانی. 
بوده و فرض صفر در  1011مقدار احتمال کمتر از  ،شودمی که مشاهده گونههمان

وجود اثرات واریانس ناهمسانی در  کنندهرد شده و بیاندرصد  31سطح اطمینان 
 .است پسماندهای مدل

  گیریم.( را در نظر می8-1معادلۀ میانگین) ،برای مثال
(1-8)  

 LM-TESTآزمون  ،و سپس کنیممیاین معادله را برآورد  OLSبا استفاده از روش 
 tU  برای پسماندهای( را 2-1دهیم. این آزمون معادله )می انجام  Ut را برای پسماندهای

  گیرد:در نظر می

 2x کند که پسماندها مستقل از یکدیگر توزیع( این آزمون بیان میH0فرض صفر)
  .است qاند و آمارۀ آزمون دارای توزیع با درجه آزادی شده

 باالهای آزمون .استمجاز  ARCHو  GARCH استفاده از الگوهای H0با رد فرض
حجم نقدینگی و نرخ ارز که ، درآمدهای مالیاتی، مخارج دولتمتغیرهای  برای پسماند

 و ARCH صورت گرفته و وجود الگوی، ندهستتابعی از مقادیر با وقفۀ خود  هرکدام

tqtqtt WUUU  
ˆ.....ˆˆ

110 

ttt UXCX  1
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GARCH   رکدامهبرای برآورد معادلۀ میانگین  ،رسیده است. در ابتدا تأییدبه  هرکدامدر 
  :است شدهاستفادهزیر  صورتبه AR(1) از متغیرها از یک الگوی

 
و یک  c  ضریب ثابت که تابعی از یک بوده موردنظرمتغیر نااطمینانی اقتصادی  که 
، درآمد مالیاتی، . این معادله برای هر چهار متغیر مخارج دولتیاست(  خود متغیر ) وقفه

در پسماندهای  ARCHبرای بررسی اثرات  ،برآورد شده است. سپسنقدینگی و نرخ ارز 
 ،(2)نتایج این آزمون در جدول  هاست. خالص شدهاستفاده LM-TESTمتغیرها از آزمون 

های های آزمون همبستگی جمالت پسماند معادلهشده است که با توجه به آماره آورده
 رد کرد. تواننمی را میانگین متغیرهای نااطمینانی اقتصادی

 متغیرهاLM-TEST نتیجه آزمون (:2)جدول 

 نتیجه
سطح 

 معناداری
 متغیر آماره آزمون

جمالت خطا دارای اثرات 

ARCH هستند. 

P=101102 

P=101112 

F=16.10 =14.43 
G 

جمالت خطا دارای اثرات 

ARCH هستند. 

P=101102 

P=101112 

F =18.00 
=12.40 T 

جمالت خطا دارای اثرات 

ARCH هستند. 

P=101100 

P=101103 

F = 27.52 
=19.30 M 

جمالت خطا دارای اثرات 

ARCH هستند. 

P=101100 

P=101105 

F =20.44 
= 13.03 E 

 های تحقيقمنبع: يافته
 

  GARCHو ARCH الگوی برآورد .15

یا وابستگی جمالت پسماند در معادالت  ARCHاز وجود اثرات  یافتنپس از اطمینان 
شود. برای مخارج برای این متغیرها اقدام می GARCH و ARCHفوق به برآورد الگوهای 

و برای درآمدهای مالیاتی و حجم نقدینگی یک  ARCH(1) دولتی و نرخ ارز یک الگوی

tUtXCtX  1

2

2

2

2
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نتایج برآورد معادالت میانگین و واریانس  در نظر گرفته شده است. GARCH (1,1)الگوی
 است. آمده ،(7)مربوط به این متغیرها در جدول 

 GARCHو ARCHنتايج حاصل از برآورد الگوهای  (:9)جدول 

متغیرهای 
نااطمینانی 
 اقتصادی

الگوی 
استفاده 

 شده

مدل برآورد 
 شده

 نتایج حاصل از برآورد

ج 
خار

م
ت

دول
 

ARC 
H(1) 

 G = 3735458.37065+0.160913211776*G(-1) میانگین

 GARCH=6.05342246826e+12+1.62384211906*RESID واریانس
(-1)^2-0.549568304984*GARCH(-1) 

ها
مد

درآ
تی

الیا
ی م

 

GARCH 
(1,1) 

 T = 1173644238.41+0.541413620334*T(-1) میانگین
+0.08497463666MA(1) 

 GARCH=1.58829127399e+18+0.575417594634*RESID واریانس
(-1)^2-0.103331389073*GARCH(-1) 

م 
حج

گی
دین

نق
 

GARCH 
(1,1) 

 M =683921.322459+1.01586446482*M(-1) میانگین

 * GARCH = 4.10012553542 e +12-0.104209653699 واریانس
RESID(-1)^2+0.525486701087*GARCH(-1) 

رز
خ ا

نر
 

ARCH 
(1) 

 +E =1140.09918132+1.03327650951*E(-1) میانگین
0.270839472864MA(1)+0.091416744041MA(2) 

-)GARCH = 9683621.34761-0.131884390159*RESID واریانس
1)^2+0.5304531127.6*GARCH(-1) 

 های تحقيقمنبع: يافته
 

 برای متغیرهای نااطمینانی اقتصادی GARCHو ARCHپس از برآورد الگوهای مناسب 
تخراج مبادرت به اس، دار بودن ضرایب و برازش مناسب الگوااز معن یافتندولت و اطمینان 

 شود.ها با استفاده از معادلۀ واریانس هر متغیر میمدلواریانس این 

 تعیین ضريب اهمیت هر متغیر .11

 لتنااطمینانی اقتصادی دو توجه به این مطلب که ضریب اهمیت اثر نوسان متغیرهای با
رای های یکسان بها از وزندر ترکیب واریانس تواننمیو  ستینیکسان  بر نرخ باروری

از این متغیرها  هرکدامدر این مرحله به برآورد ضریب اهمیت ، کردمتغیرها استفاده 
. برای این کار از روش رگرسیون عناصر دورانی استفاده شده است. این روش زیمپردامی

هندۀ دتوضیح بیشتر در ادبیات ادوار تجاری و برای ساخت شاخص ترکیبی از عوامل
که در را ابتدا جزء دورانی هریک از متغیرهایی  ،ادوار تجاری کاربرد دارد . در این روش

tktjt uXY  ,10 
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روند با جزء دورانی متغیری که شاخص ترکیبی برای کار میه ساخت شاخص ترکیبی ب
  ند.کنمی به صورت جداگانه در یک رگرسیون وارد، شودتوضیح آن ساخته می

tY شود.جزء دورانی که شاخص ترکیبی برای توضیح آن ساخته می 
X  متغیر انفرادی جزء دورانیj .ام 
j  شوندمیترکیب  باهمتعداد متغیرهای انفرادی که برای ساخت شاخص انفرادی. 

K  وقفۀ متغیر. دهندۀنشاناندیس 
سیون  سبه و اوزان مرتبط با هر متغیر انفرادی     ، پس از انجام هر رگر ضریب تعیین محا

 آید:  دست میبه صورت زیر به

 
در این روش وزن هر سری در درون شاخص ترکیبی بستگی به این دارد که  ،بنابراین

که شاخص ترکیبی برای را تا چه اندازه جزء دورانی متغیری ، جزء دورانی آن سری
سری  ،. پس از تعیین وزن هر متغیر انفرادیدهدمیتوضیح ، شودتوضیح آن ساخته می
در تحقیق  د.آیدست میای انفرادی بهمیانگین وزنی متغیرهبراساس زمانی شاخص ترکیبی 

 این شاخصکارگیری به، اقتصادی دولت نااطمینانی حاضر چون هدف از ساخت شاخص
 در معادله نرخ باروری در نظر گرفته شد. tY رو،ازاین، در الگوی رشد اقتصادی است

های تولید شده در مرحلۀ قبل را با اثر واریانس OLSبه این صورت که به روش 
ود های موجبا توجه به آماره ،کنیم. سپسبرآورد می باروری های متفاوت روی نرخوقفه

ر چهار معادله برای واریانس چهار متغی ،کنیم. به همین ترتیببهترین معادله را انتخاب می
 ها وزن سری زمانی مربوط به شمار2R هر معادله به مجموع 2R شود. نسبتحاصل می

نیم. کضریب اهمیت هر متغیر را محاسبه می معادله ازی با استفاده . به زبان ریاضآیدمی
هر متغیر در جدول  موردنظروزن برآورد شده و همچنین وقفۀ  یادشدهبا توجه به مطالب 

  است. شده خالصه
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 های متغیرهای نااطمیناني اقتصادیوزن واريانس (:4)جدول 

 وزن وقفۀ بهینه واریانس متغیر
 

(-)  
 

(-) / 
 

(-)  
 

(2-) / 

 های تحقيقمنبع: يافته

 

 نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق  .11

شود و در صورتی که سری زمانی برآورد میهای به صورت داده این فرضیه با استفاده از مدل

نتایج حاصل از  قرار خواهد گرفت. تأییددار باشد مورد درصد معنا  31در سطح اطمینان  ضرایب

باروری  نرخ برمتغیر نااطمینانی اقتصادی بر که سطح اهمیت احتمال آزمون  دهدمی تخمین نشان

 است.درصد   1مدل کمتر از براساس نااطمینانی اقتصادی  احتمالی متغیرهای . ضرایبمؤثر است

 ریزبراساس برآورد نمودار  .است دارامعناز لحاظ آماری  باالضریب برآوردی متغیر  رو،ازاین

ها یک روندی با سیر شروع شده که در طول این سال 8711 نرخ باروری در ایران از سال کاهش

 یران در سالا و بیشترین کاهش نرخ باروری در ایمحتی سیر افزایشی جزیی داشته، ثابت، کاهشی

 .است 8731-8733

GFR=F(M,T ,G ,E )  

GFR = 2.00058569476e-06*G + 0.00163760222009*E - 4.0544926184e-

06*M - 9.88149975769e-11*T + 51.2751876135 

GARCH = 281.789250052 - 0.119340200592*RESID(-1)^2 + 

0.422103056292*GARCH(-1) 
 
 
 
 

 

 

 

2

G

2

T

2

M

2

E
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GFR1

 
 نتايج آزمون فرضیه اول تحقیق (:1شكل )

 های تحقيقمنبع: يافته

 GMM  يافتهتعمیمبه روش گشتاورهای ها بررسي متغیر .11

ه گیرند و متغیر وابسته به صورت وقفمورد استفاده قرار می های ترکیبیهنگامی که داده
 همچنین نظر به اینکه. نیستند آکار OLSدیگر برآوردهای ، شوددر طرف راست ظاهر می

لگوهای از ا، آثاری بیش از یک سال دارند معموالًمتغیرهای مستقل بر نرخ باروری تأثیر 
درک ت مدبلندشود. اساساً الگوهای ها استفاده میپویا و دینامیک برای بررسی فرضیه

روابط  اینکه به کنند. نظرمی ارائه بهتری از روابط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته
، شودیسازی مدار در میان متغیرهای توضیحی مدلهای وابسته وقفهپویا با حضور متغیر

 د:شومی ارائه عمومی به شرح زیر یاقتصادسنجالگوی 

 غیرهایمتدر واقع  و است کنندهمنعکس صورت به باروری نرخ یعنی ،وابسته متغیر
 اخالل جزء اینکه فرض با دهیم.می قرار موردنظر ماتریس صورت بهرا  توضیحی
 راتاث الگو، ستهامقطع تفاوت موجب دلیل این به، است عامل یک تنها کنندهمنعکس

 یکدیگرند. از مستقل مقطع هر در و مختلف مقاطع بین در که داریم: و است ثابت
 غیرهایمت میان در داربه دو دلیل حضور متغیر وابسته وقفه لهئمس ،این ترتیببدین

 بین مقاطع آشکار است. ، خود دارای همبستگینامتجانسمقطعی  اثراتتوضیحی و 
ن ویژگی د. ایشوخطا همبسته می ءمعادله با جز راست سمت درتوضیحی  متغیر ،بنابراین

معمول  یهاروش ازبا استفاده  OLSزننده دار و ناسازگار شدن تخمینخود سبب تورش
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 GLSننده زتخمین، به صورت سریالی همبسته نباشد اگرد. حتی شوهای ترکیبی میداده
این  دارخواهد شد .درهای ترکیبی پویا تورشنیز با فرض اثرات تصادفی برای مدل داده

های شود و روشتخمین معادله از روش مدل ترکیبی پویا استفاده میمنظور بهشرایط 
 مون والد موردتوجه قرار( با آز8318اندرسون و هشیائو ) 2SLSای برآورد دومرحله

، ممکن است به دلیل مشکل انتخاب ابزارها 2SLSماتیاس و سوستر  ازنظرگیرد. می
 ،دار نشوندمعنا یآمار لحاظ ازبرآوردها  و دهد دست برای ضرایب از بزرگ یهاانسیوار

 GMM هافتیمیتعم یگشتاورها روش در شود.می برای رفع این مشکل آزمون والد استفاده
ابزار در ان عنوبهوقفه متغیرها ، خطا جمله وبرای رفع همبستگی متغیر وابسته با وقفه 

 GMM زنندهکه سازگاری تخمین آنجا ازرود. ای به کار میدومرحله GMM زنتخمین
تبار والد برای بررسی اع آزمون هاز آمار، دارد رفته کاربهبستگی به معتبر بودن ابزارهای 

 در این آزمون سنجد.می این آزمون اعتبار کل ابزارهای به کار رفته را .شوداستفاده می
 ،ییرضا و)مهرآرا  فرضیه صفر حاکی از عدم همبستگی ابزارها یا جزء اخالل است

انجام  و واریانس ناهمسانی یخودهمبستگرفع  فرض با GMMهای آزمون. (8713
 را ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی مشکل مدل تخمین از قبل که چرا شوندمی

 .شیبه(و فرازمند، )خدادادی کنندمی برطرف

 نتايج آزمون چاو (:5)جدول 

 بحرانی Fآماره  محاسبه شده Fآماره 

 

 های تحقيقمنبع: يافته

 

 بحرانی Fشده از مقدار محاسبه Fمقدار  دهدمینشان  فوقشده در جدول هینتایج ارا 
و  شودنمی دتأیی ساختاری شکست نبود برمبنی در نتیجه فرضیه صفر و است تربزرگ

 () این پژوهش موردنظر هایسالهمچنین 
 نبی رابطه بر است گرفتهشکست ساختاری مورد توجه قرار  یهاسال عنوانبهکه 

 کستش ریتأث این به سبب واقع است. در گذارتأثیرباروری  نرخ ونااطمینانی اقتصادی 
کست که ش این است کنندهباروری بیان نرخ وبین نااطمینانی اقتصادی  رابطهو  است
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 تحقیقمنتخب  یهاشهرستان .دهدمیخود قرار تأثیر  این رابطه را تحت ،ساختاری
این نکته است که وابستگی نرخ باروری در رویدادهای اقتصادی دچار نوسان  دهندهنشان
  .کنیممی استفاده (DU) از متغیربایست میبرای از بین بردن شکست ساختاری که ، است

 (GFR) نتايج آمار توصیفي متغیرهای تحقیق (:1)جدول 

 ماکزیمم مینیمم میانه میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار

ضریب 

 چولگی

 ضریب

 کشیدگی
UNE        
WLP        
AGE   -     

VOL1        
VOL2        

 های تحقيقمنبع: يافته

 )GFR ) WALD-TESTنتايج آزمون (:7)جدول 

 سطح معناداری آماره رهایمتغ
UNE F=48.26 𝑥2=48.26 T=6.947 P=0.000 P=0.000 P=0.000 

WLP F=119.5 𝑥2=119.5 T=10.93 P=0.000 P=0.000 P=0.000 

AGE F=106.9 𝑥2=106.9 T=10.34 P=0.000 P=0.000 P=0.000 

VOL1 F=108.4 𝑥2=108.4 T=10.41 P=0.000 P=0.000 P=0.000 

VOL2 F=75.35 𝑥2=75.35 T=8.680 P=0.000 P=0.000 P=0.000 

 های تحقيقمنبع: يافته

 (TFR) : نتايج آمار توصیفي متغیرهای تحقیق(1)جدول 

 ماکزیمم مینیمم میانه میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار

ضریب 

 چولگی

ضریب 

 کشیدگی
UNE        
WLP        
AGE   -     
VOL1        
VOL2        

 های تحقيقمنبع: يافته
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 )TFR ) WALD-TEST نتايج آزمون (:1)جدول 

 سطح معناداری آماره رهایمتغ

UNE F=46.99 𝑥2=46.99 T=6.855 P=0.000 P=0.000 P=0.000 

WLP F=42.41 𝑥2=42.41 T=6.513 P=0.000 P=0.000 P=0.000 

AGE F=56.14 𝑥2=56.14 T=7.492 P=0.000 P=0.000 P=0.000 
VOL1 F=59.07 𝑥2=59.07 T=7.685 P=0.000 P=0.000 P=0.000 
VOL2 F=57.22 𝑥2=57.22 T=7.564 P=0.000 P=0.000 P=0.000 

 های تحقيقمنبع: يافته

 

های ای از آزمونمجموعه، 2SLS در این مطالعه پس از برآورد ضرایب به روش
آماری  رازنظگیرند تا صحت و اعتبار رابطۀ برآورد شده تشخیص مورد استفاده قرار می

شرح چگونگی برآورد رابطۀ تعادلی بلندمدت  به ،ادامه در، مورد ارزیابی واقع شود
 شود.پرداخته می باروری نرخ برنااطمینانی اقتصادی 

 باروری  نرخ برنااطمیناني اقتصادی تأثیر  برآورد ضرايب .11

دهندگی الگو و چگونگی رابطۀ بین شاخص قدرت توضیحقبل از اظهارنظر در مورد 
 کمیت محاسبه شدۀ آمارۀ آزمون ، شودمشاهده می که نااطمینانی اقتصادی همانگونه

از  . است تربزرگشده  ارائه بحرانیهای از کمیت مطلق قدرکه به صورت است  درصد
فرضیه صفر وجود ریشه واحد در  ،است؛ بنابراین تربزرگشده  ارائه مقادیر بحرانی

یک رابطۀ تعادلی بین نرخ  ،پایاست و در نتیجه RESیعنی ، شودجمالت پسماند رد می
نااطمینانی اقتصادی دولت و دیگر متغیرهای اقتصادی وجود دارد. حال که از  باروری و

 گرنجر اطمینان حاصل شد-کاذب نبودن رگرسیون برآورد شده با توجه به آزمون انگل
اما قبل از  ،کرد اظهارنظرتوان در مورد رابطۀ تعادلی بلندمدت تابع نرخ باروری می

های کوچک از الزم است تورش مربوط به ضرایب برآورد شده از نمونه، نهایی اظهارنظر
ل مرتبه تفاض تابع اقتصادی در متغیرهای موجود بین برود. برای این منظورعالوه برخود

در جدول نتایج حاصل از برآورد الگو آمده است. در ، شوداضافه میاول آنها نیز به مدل 
نشان داده شده U2 ضرایب مربوط به تفاضل مرتبه اول متغیرها )که با پسوند ،این جدول

از بین بردن تورش ضرایب رابطه تعادلی بلندمدت در منظور بهنبوده و تنها  مهماست( 
 .اندالگو لحاظ شده
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GFR = 0.000529410412179*HOM + 0.000231290162104*EDU - 

11.9756330449*AGE - 1.88963723086e-07*TC1 - 2.47680112778e-08*TC2 

+ 1*U2 + 0.0193110817849*UNE - 7.3049499107e-08*VOL1 - 

1.06361137136e-08*VOL2 + 2.71185961341*WEF + 

0.239886084943*WLP + 191.937650951 

نهایی در مورد رابطۀ تعادلی بلندمدت تابع رشد باید آزمون پایایی جمالت  هارنظراظبرای 
 ،اخالل مربوط به رگرسیون بلندمدت تصحیح شده را انجام داد. اگر جمالت خطا پایا باشد

 وجود دارد. است، یک رابطۀ بلندمدت به صورتی که برآورد شده  ،توان گفتمی

 در بلندمدت تابع نرخ اقتصادیهای مربوط به آزمون (:11) جدول

 نتیجه آزمون
سطح زیر منحنی پس از 

 آزمون آمارهکمیت 
 نوع آزمون آماره آزمون

ی  پیاپ یهمبستگجمالت خطا دارای 

  .نیستند

P=0.96 

P=0.96 

F =0.037 

2 =0.092 
Lm-test 

جمالت خطااا دارای توزیع نرمااال  

 . هستند
P=0.62 

2 =0.94 
Jarque-

Bera آزمون 

 P=0.98 .تصریح شده است یدرستبهمدل 

P=0.98 

F= 0.05 

T=0.02 

آزمون 

Ramsey 

نس          خطااا دارای واریااا مالت  ج

 .ناهمسانی نیستند

P=0.04 

P=0.04 

F= 3.66 

2  = 6.07 
 whiteآزمون 

نس          خطااا دارای واریااا مالت  ج

  .مشروط نیستندناهمسانی 

P=0.24 

P=0.26 

2 = 1.37 

F=1.32 

 آزمون

ARCH 

 پژوهشهای يافته :منبع

  مدت نرخ باروریبرآورد ضرايب تابع پويای كوتاه .21

 آورد تا به کمک الگوی تصحیح خطاجمعی بین متغیرها این امکان را فراهم میهم وجود
(ECM) ، مدت کوتاهنوساناتGFR   با مقادیر بلندمدت آن مرتبط سازیم. در این رابطه را

دن رفتار دا وندیپ یبراخطای عدم تعادل تلقی و عنوان بهجملۀ خطای تابع رشد اقتصادی 
 ۀدهنداننشهای انجام شده بررسی شود.استفاده می، مدت با مقادیر تعادلی بلندمدتکوتاه

ی موجود در معادلۀ اقتصادی است و پایا بودن در سطح و تفاضل مرتبه اول متغیرها
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گیری شد که جمالت خطا مربوط به بین متغیرها به اثبات رسید و نتیجه یجمعهموجود 
که از الگوی ایستای بلندمدت رشد را  ییخطاحال اگر جملۀ  تابع پایا است.

ی در الگو دهندهحیتوضیک متغیر عنوان بهبا یک وقفه  آمده دستبه( RES1اقتصادی)
ECM و ضرایب را به روش هیممورد استفاده قرار دOLS  که  طورهمانبرآورد کنیم
 هستند. دارآماری معنا ازنظرشود ضرایب ه میمالحظ

GFR = 0.000363500171068*EDU - 17.3751184946*AGE + 

0.000457528616708*HOM - 2.21357935832e-07*TC1 - 2.45728857555e-

08*TC2 - 0.0582984823365*UNE - 2.43867701651e-08*VOL1 - 

2.81433170996e-08*VOL2 + 1.87857923187*WEF + 

0.241453999194*WLP + 1*U2 + 244.050132192 

 نتايج آزمون فرضیه دوم تحقیق  .21

ی شود و در صورتبرآورد می پنل دیتاهای به صورت داده این فرضیه با استفاده از مدل
 نتایج قرار خواهد گرفت. تأییددار باشد مورد درصد معنا 31در سطح اطمینان  که ضرایب

نانی متغیر نااطمیتأثیر  که سطح اهمیت احتمال آزمون برای دهدمی حاصل از تخمین نشان
نااطمینانی اقتصادی  احتمالی متغیرهای باروری وجود دارد. ضرایب نرخ براقتصادی 
از لحاظ  یادشدهضریب برآوردی متغیر رو، ازاین .استدرصد  1مدل کمتر از براساس 

 آمده در جدول  یمعنادارخالصه رابطه ضرایب از لحاظ طور به .است دارامعنآماری 
 .است

 GFRمتغیر مستقل بر نرخ باروری تأثیر  نتايج (:11)جدول 

 های تحقيقمنبع: يافته

 توضیحات رهایمتغ

UNE R=0.75 
 0.75نرخ باروری ،درصد میزان بیکاری زنان کاهش پیدا کند کیاگر 

 ابد.یمی شیدرصد افزا

WLP R= 0.93 
 نرخ باروری ،مشارکت زنان کاهش پیدا کند زانیدرصد م کیاگر 

 ابد.یمی  شیدرصد افزا  0.93

AGE R=0.047 
درصد  0.047 نرخ باروری ،درصد نسبت پیری کاهش پیدا کند کیاگر 

 ابد.یمی  شیافزا
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 TFRمتغیر مستقل بر نرخ باروری تأثیر  نتايج (:12)جدول 

 توضیحات رهایمتغ

UNE R= 1.55 
 8011نرخ باروری ،درصد میزان بیکاری زنان افزایش پیدا کند کیاگر 

 ابد.یمی شیدرصد افزا

WLP R=0.030 
 0.030نرخ باروی ،درصد میزان مشارکت زنان کاهش پیدا کند کیاگر 

 ابد.یمی شیدرصد افزا

AGE R=0.042 
درصد   0.042 نرخ باروری ،درصد نسبت پیری کاهش پیدا کند کیاگر 

 ابد.یمی شیافزا

VOL1 R= 0.13 
 0.13 نرخ باروری ،پیدا کند شیآزاد افزادرصد درآمد مشاغل  کیاگر 

 ابد.یمی شیدرصد افزا

VOL2 R= 0.63 
 0.63نرخ باروری  ،افزایش پیدا کند ریبگحقوقدرصد درآمد  کیاگر 

 ابد.یمی شیدرصد افزا

 های تحقيقمنبع: يافته

 گیری و نتیجه بندیجمع

نرخ باروری در جامعه صورت گرفته است. در خصوص  تاکنون تحقیقات متعددی
 یدتأک روی مسایل اقتصادی یتعداد وتعدادی از این تحقیقات روی مسایل اجتماعی 

 ،جامعه آن برحاکم  ضوابط وبا توجه به شرایط  ایجامعهقدر مسلم آنکه در هر  دارند.
یه ما در این فرض متفاوتی بستگی داشته باشد. و است به عوامل متعدد نرخ باروری ممکن

ته است داشتأثیر  باروری در ایران نرخ برآیا نااطمینانی اقتصادی  تحقیق این است که
 (شاخص بهای کاالها8731-8731که در طول دوره زمانی ) دهدمی ؟نتایج تحقیق نشان

در ها خانوادههای که موجب افزایش هزینه روند افزایشی داشته وخدمات مصرفی )تورم(
ته بر نرخ باروری گذاشرا تأثیر  درصد بیشترین 37سال تحقیق شده است. مشارکت زنان با

VOL1 R= 0.39 
درصد  0.13 نرخ باروری ،درصد مشاغل آزاد افزایش پیدا کند کیاگر 

 ابد.یمی  شیافزا

VOL2 0.43R= 
 0.43 نرخ باروری ،افزایش پیدا کند ریبگحقوقدرصد درآمد  کیاگر 

 ابد.یمی  شیدرصد افزا
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 ،بنابراین .است رگذاریتأث باروری نرخ بردرصد  12اما میانگین درآمد خانوارها ، است
 درصد 13باروری نرخ برنسبت پیری زنان تأثیر  این تحقیق میزانهای فرضیهبراساس 

برای حفظ تعادل بودجه خود از تعداد ها موجب شده خانواده موضوع که این  است
 گذشته بوده است.های فرزندان خود بکاهند که نتیجه آن کاهش نرخ باروری در سال

تحقیق  نیا دربررسی  که پارامترهای نااطمینانی اقتصادی مورد دهدمی نتایج تحقیق نشان
رخ باروری ن ،این پارامترها کنترل باتوان می و هستند گذارتأثیر  در جامعهری بارو نرخ بر
 .ددا افزایشجامعه  طیشرا وبا امکانات منابع  متناسب را

 پیشنهاد

 ست:ا فرزندآوری به نسبت جامعه افراد نگرش تغییر علت بررسی در پژوهشی طرح این
 لدالی آنها از کدام هر و نیست یکسان هادهاخانو همه در فرزندآوری از استقبال عدم علت

متناسب با ، این معضل نیز باید برای هر گروه رفع یبرا، رونیازا دارند؛ را خود خاص
 تغییر نوع نگرش، ترمهماز همه  رسدمیاما به نظر ، ریزی الزم انجام شودبرنامه، نوع مانع

 ریزی برای این مورد وبرنامه، و به همین دلیل افراد نسبت به فرزند و فرزندآوری است
 هتوج مورد ضروری است که باید یهابرنامه جملهاز ، تغییر آنمنظور بهسازی فرهنگ

رغیب مردم ت ،البته. گیرد قرار کشور جمعیتی و فرهنگی متولیان ویژهبه، جامعه مسئوالن
ت کار آسانی نیس، ونااطمینانی اقتصادی یگران وبا وجود تورم ، به ازدواج و فرزندآوری

 الشعاعتحت فرزندآوری، باشد بیشتر جهانی یهاسیاست به و هرچه اقبال داخلی نسبت
 است:  زیرین پیامدهای پیری جمعیت به شرح ترمهمهمچنین  .گیردمی قرار

 .جوامع بازدارندگی قدرت و نظامی توان کاهش و اجتماعی و انسانی سرمایه کاهش
برای جلوگیری از این مشکل راهکارهای اجرایی افزایش جمعیت و پیشنهاد این پژوهش 

  :استبه شرح زیر 
فرزندآوری و تربیت فرزندان ، پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق و آسان

 ایقانونی و اعط یسازوکارهاارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید ، صالح
 آموزش و مشاوره مستمر و، های درمانی تکمیلیتسهیالت و امکانات و چتر فراگیر بیمه
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