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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 lowincome 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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چكیده
عوامل اجتماعی ،اقتصادی و جمعیتی ازجمله عوامل تأثیرگذار بر باروری است که از میان آنها عوامل
اجتماعی در بسیاری از پژوهشهای پیشین موردبررسی قرارگرفتهاند؛ اما در مورد تأثیر متغیّرهای نااطمینانی
اقتصادی تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است .ازجمله علل نااطمینانی اقتصادی میتوان به افزایش قیمت
نفت و قیمت کاالها اشاره کرد که به فزایش هزینههای تولیدی شرکتها میانجامد .این امر فشار تورم را
افزایش میدهد و شوک طرف عرضه منجر به رکود خواهد شد که ترکیبی از تورم باال و رشد اقتصادی
پایین است .همچنین میتوان از دو عامل دیگر نااطمینانی اقتصادی ،رکود اقتصادی جهانی و بیثباتی مالی
بانکها نام برد .اخیراً نااطمینانی اقتصادی بهعنوان یک عامل تعیینکننده باروری شناختهشده است که در
تحقیقات قابلتوجه است .بر همین اساس اندازهگیری نااطمینانی اقتصادی دشوار است و واضح نیست.
نتایج بررسی حکایت از آن دارد که افزایش نااطمینانی اقتصادی دولت باعث کاهش نرخ باروری در دوره
زمانی و مکانی موردبررسی شده است .بهطوریکه در مدلهای بلندمدت و کوتاهمدت اثر این شاخص بر
نرخ باروری معنیدار است .برایناساس میتوان به دولت پیشنهاد کردکه با پشتیبانی و حمایت از ترویج
ازدواج موفق و آسان ،فرزندآوری ازطریق تمهیدسازی و کارهای قانونی و اعطای تسهیالت و امکانات و
چترفراگیر بیمههای درمانی تکمیلی ،آموزش و مشاوره مستمر و مسئوالنه نوجوانان ،جوانان با اولویت
خانوادهها قبل ،حین و دستکم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاههای ذیربط نیز است .این مطالعه
به روش اسنادی یا کتابخانهای بوده و تمامی دادهها از طریق سایت بانک جهانی جمعآوریشده است .جامعه
آماری موردمطالعه ایران بوده که برای دوره زمانی  8731-8731و بعد مکانی  22استانهایی که براساس
افت جمعیت انتخابشدهاند موردبررسی قرار خواهد گرفت .در این تحقیق از دادههای پانلی به دلیل
اطالعات بیشتر ،تغییرپذیری بیشتر ،همخطی کمتر ،درجه آزادی باالتر و کارایی باالتر نسبت به سریهای
زمانی و دادههای مقطعی و روش  ARCHو  GARCHاستفاده شد است.
واژگان كلیدی
نااطمینانی اقتصادی ،نرخ باروری ،روش ARCHو.GARCH
طبقهبندی .J13,D33,D12 :JEL
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مقدمه

سیاستها و برنامههای جمعیتی در ایران بیشتر بر پویایی رشد و حجم جمعیت متمرکز
بوده و کمتر به ساختارهای سنی جمعیت ،تغییرات و پیامدهای آن توجه شده است .این
در حالی است که کاهش سریع باروری در دو دهه اخیر به تغییرات بنیادی در ساختار
سنی جمعیت منجر شده است .در بستر این تغییرات ،فازی از تحوالت جمعیتی در ایران
آغازشده است که «پنجره جمعیتی» نامیده می شود .پنجره جمعیتی وضعیتی موقت در
ساختار جمعیتی ایران است که در سال  8711بازشده و برای حدود چهار دهه طول
میکشد .در این دوران ،نسبت جمعیت در سنین فعالیت به حداکثر خود میرسد و
نسبتهای وابستگی سنی کاهش مییابد و درنتیجه ،فرصت طالیی منحصربهفردی
فراروی توسعه اقتصادی فراهم میشود .البته ،این وضعیت بهصورت خودکار و
خودبهخود عمل نمیکند و بهرهبرداری از آن نیازمند بسترهای اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی و نهادی مناسب است .جمعیت جوان از مهمترین عوامل پیشرفت هر جامعهای
است .ایران ازجمله کشورهایی است که در حال رسیدن به مرز سالمندی است و براساس
پیشبینی های سازمان جمعیت جهانی هرم سنی جمعیت ایران در حال معکوس شدن
است و این وضعیت نشان میدهد که جمعیت کشور که در حال حاضر جمعیت جوانی

است ،در سالهای آتی بهسوی سالمندی متمایل خواهد شد .معموالً کشورهای توسعه-
نیافته یا درحالتوسعه پرجمعیت و جوان هستند و بعد از دستیابی به مرزهای توسعه ،به
بحران کاهش جمعیت فعال و سالمندی گرفتار میشوند .عالوه بر این ،در ایران نوسان
باال و شدید متغیرهای اقتصادی و حساسیت به اخبار و حوادث اقتصادی به بروز
نااطمینانی در متغیرهای اقتصادی منجر شده است .ازآنجاکه ایران از سال  8737تاکنون
با نااطمینانی در بخش تورم و سایر متغیرها مواجه بوده است ،باروری کاهش
قابلمالحظهای داشته و همین موضوع نشان از اهمیت بررسی اثر نااطمینانی متغیرهای
اقتصادی بر نرخ باروری دارد .بنابر موارد یادشده هدف از این پژوهش بررسی اثر
نااطمینانی اقتصادی در ایران بر تصمیم باروری بوده که پرسش اصلی و فرضیات ما به
شرح زیراست:
نااطمینانیهای اقتصادی در ایران نرخ باروری را کاهش داده است؟
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متغیرهای مشارکت زنان و درآمد خانوارها و نسبت سن زنان بر تصمیم باروری
تأثیرگذار است.
 .1بررسي تولید ناخالص داخلي

تولید ناخالص داخلی ( )GDPارزش پولی تمامشده کاالها و خدمات تولیدشده در داخل
مرزهای یک کشور و در یک بازه زمانی مشخص است .به همین دلیل ،معموالً  GDPرا
ساالنه محاسبه میکنند .بااینحال ،برخی از کشورها دادههای  GDPرا بهطور فصلی
(سهماهه) یا ماهانه هم منتشر میکنند GDP.شامل مخارج بخش عمومی دولت و بخش
خصوصی ،پرداختهای دولت ،سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی ،هزینههای
ساختوساز و تراز تجارت خارجی میشود .بهطور ساده  GDPاندازهگیری از فعالیتهای
کلی یک اقتصاد است.
 .2چرا تولید ملي نااطمیناني دارد؟

اگر جنگ اقتصادی را میدان اصلی مبارزه با دشمن و تحقق سیاستهای اقتصادی مقاومتی
را راهکار پیروزی در این جنگ بدانیم ،باید رونق تولید ملی را مسئله و اولویت اصلی
پیشرفت اقتصاد ایران و راهحل مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم بدانیم .مسئلهای که
عملیاتی شدن آن مستلزم رفع موانع و عیوب است و مطابق آنچه الزمه تحقق شعار «رونق
تولید ملی» است ،تمرکز دستگاه حکمرانی اقتصادی کشور روی اصالحِ عیوب ساختاری
خود مانند «وابستگی اقتصاد به نفت»« ،نگاه به خارج و عدم توجه به توان و ظرفیت
داخلی»« ،استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور»« ،بیثباتی سیاستهای اجرایی
اقتصاد» و «عدم رعایت اولویتها» خواهد بود.
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 .9بررسي حجم نقدينگي
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منبع :يافتههای تحقيق

به مجموعه پول شامل سپردههای دیداری بخش غیردولتی نزد بانکها و اسکناس و
مسکوک در دست اشخاص و شبهپول شامل سپردههای سرمایهگذاری مدتدار ،سپردههای
قرضالحسنه پسانداز و سپردههای متفرقه نقدینگی گفته میشود و در یک تعریف ساده،
مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی ،مهمترین اجزای تشکیلدهنده
نقدینگی هستند.بهعبارتدیگر ،نقدینگی حجم پول نقد در خارج از نظام بانکی است که
قابلیت تورمزایی دارد ،بدین معنا که چنانچه حجم پول نقد باال باشد ،قدرت خرید باال میرود
و باعث گران شدن کاال یا خدمات بیشتر از ارزش موجودشان میشود.
 .4چرا نقدينگي نااطمیناني دارد؟

حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کاال و خدمات باشد .در غیر
این صورت ،بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد .مدیریت نقدینگی یکی
از بزرگترین چالشهایی است که نظام بانکداری با آن روبهرو است .دلیل اصلی این
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چالش آن است که بیشتر منابع بانکها از محل سپردههای کوتاهمدت تأمین مالی میشود.
عالوه بر این ،تسهیالت اعطایی بانکها صرف سرمایهگذاری در داراییهایی میشود که
درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند .وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات
کوتاهمدت مالی و سرمایهگذاریهای بلندمدت است .نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی
بانک را با خطر ناتوانی در ایفای تعهدات و درنتیجه ،ورشکستگی روبهرو میکند.
نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی ،نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث
کاهش نرخ سوددهی بانک به سپردههای مردم و درنتیجه ،از دست دادن بازار میشود.
مدیریت نقدینگی به معنا ی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان
است .مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت میگیرد که اگر ناکارآمد باشد باعث
نااطمینانی حجم نقدینگی میشود .براساس این ،انواع مدیریت نقدینگی به این شرح
است :نخستین نوع مدیریت نقدینگی بهصورت روزانه صورت میپذیرد و بهصورت
متناوب نقدینگی موردنیاز در روزهای آتی پیشبینی میشود .دومین نوع مدیریت
نقدینگی که مبتنیبر مدیریت جریان نقدینگی است ،نقدینگی موردنیاز را برای فواصل
طوالنیتر ششماهه تا دوساله پیشبینی میکند .سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی
نقدینگی موردنیاز بانک در شرایط بحرانی میپردازد.
شكل ( :)2حجم نقدينگي
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 .5بررسي نرخ ارز

صادرکنندگان کاال و خدمات از مهمترین عوامل واردکننده ارز به داخل کشور هستند.
تعریف کلی از صادرات معنی تعویض کاالی داخلی با ارز خارجی است .افرادی که
واردکننده کاال به کشور هستند ،یکی از منابع بسیار مهم تقاضا برای ارز یا عامل خروجی
ارز برای کشورها بهشمار میآیند .بهعبارتدیگر ،میتوان گفت ،واردات به معنای خرید
و تهیه کاالهای خارجی با ارز است .نرخ ارز براساس دیدگاه برابری قدرت خرید محاسبه
میشود .پروفسور کاسل یکی از اقتصاددانان معروف سوئدی است که نظریه برابری
قدرت خرید را مطرح کرده است .این دیدگاه و نظریه نشان میدهد که تبادل کاال بین دو
کشور انجام میگیرد ،یعنی در تجارت خارجی نرخ تبدیل پول دو کشور را بیان میکند.
در حقیقت ،این دیدگاه میزان سطح عمومی قیمتها در دو کشور یا میزان قدرت خرید
داخلی پولها را نشان میدهد.
شكل ( :)9نرخ ارز
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 .1بررسي درآمد مالیاتي

بسیاری از حوزههای قضایی برای درآمد افراد و تجارتها ازجمله شرکتها مالیات اعمال
میکنند ،یعنی مقامها مالیات را بر سود خالص تجارت و سایر درآمدها تحمیل میکنند.
محاسبه درآمد مشمول مالیات ممکن است براساس اصول حسابداری مورداستفاده در
حوزه قضایی تعیین شود که میتواند با اصول مالیاتی در حوزه قضایی اصالح یا جایگزین
شود .مالیات بستن با سیستمهای متفاوت اجرا میشود و ممکن است برخی از سیستمها
پَسرو یا پیش رو هستند .نرخ مالیات ممکن است نسبت به سطح درآمد متغیر یا ثابت
باشد .مالیات بر درآمد شخصی غالباً با سهم درآمد بهدستآمده پرداخت میشود و دولت
بالفاصله پس از پایان سال مالیاتی اصالحات کمی را انجام میدهد .این اصالحات یکی
از این دو شکل را شامل میشود  :پرداخت به دولت برای مالیاتدهندگان که در طول
سال مالیات بهاندازه کافی پرداخت نکردهاند و بازپرداخت مالیات از دولت به کسانی که
اضافه پرداخت کردهاند .سیستمهای مالیات بر درآمد غالباً با کسریهایی که از درآمد
مشمول مالیات دارند ،کل بدهی مالیاتی را کاهش میدهد .سایر سیستمهای مالیاتی ممکن
است با انتقال ضرر به سالهای مالیاتی اندکی میزان مالیات دریافتی را منزوی کند.
شكل ( :)4درآمد مالیاتي
9E+09
8E+09
7E+09
6E+09
5E+09
4E+09
3E+09
2E+09
1E+09
0

1398

1397

1396

1395

1394

1393

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380

1379
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 .7نظريه رشد درونزا

نظریه رشد درونزا بر آن است که رشد اقتصادی به علت نیروهای درونی اقتصاد و نه
عوامل بیرونی رخ میدهد .براساس این نظریه ،سرمایهگذاری در سرمایه انسانی ،نوآوری
و دانش اثر قابلتوجهی در رشد اقتصادی دارد .این نظریه با تمرکز بر اثرات جانبی ،مثبت
و اثرات سرریز حاصل از یک اقتصاد دانشبنیان به دنبال توسعه اقتصادی است .نظریه
رشد درونزا در درجه اول ادعا میکند که در بلندمدت نرخ رشد اقتصاد به سیاستهای
تشویق تولید علم بستگی دارد؛ برای مثال ،یارانه برای تحقیق و توسعه یا آموزش و
پرورش موجب افزایش نرخ رشد در برخی مدلهای رشد درونزا میشود ،زیرا انگیزهای
برای نوآوری ایجاد میکند .در اواسط دهه 8311میالدی گروهی از نظریهپردازان ،رشد
عوامل برونزای رشد بلندمدت را ناکارآمد میدانستند .آنها دنبال مدلی بودند که متغیرهای
برونزای رشد را که درواقع ،علت رشد فنی را توضیح نمیداد در مدلها بهطور صریح
وارد و اندازهگیری کنند .اساس تحقیقات در این زمینه با پژوهشهای کنت ارو ،

هیروفومی ازاوا و میگل سیداروسکی )فراهم شد .پل رومر ، رابرت
لوکاس( ،)8311سرجیو ربلو ( )8338و ارتیگورا و سانتوز ( )8333تحوالت فناوری را از
مدلها حذف و سرمایه انسانی را جایگزین کردند .این سرمایه انسانی خود به علت اثرات
سرریزموجب کاهش بازده نهایی نزولی انباشت سرمایه میشد .مدل  AKبهعنوان
سادهترین مدل رشد درونزا با فرض یک نرخ پسانداز برونزا ،نرخ ثابتی از رشد درونزا
را معین میکند .رشد فناوری در این مدل با تنها یک پارامتر( )Aنشان داده میشود .تابع
تولید این مدل ،برای دستیابی به رشد درونزا نیازی به بازده نزولی نسبت به مقیاس ندارد.
بنابه دالیلی مانند اثرات سرریز مثبت سرمایهگذاری اقتصادی یا اثر مثبت پیشرفت فناوری
بر پیشرفتهای آتی آن (یادگیری ضمن کار) چنین فرضهایی دور از ذهن نیستند .هرچند
در دیگر مدلهای نظریه رشد درونزا ،بنگاهها با استفاده از بهینهیابی مصرف و پسانداز،
به سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه اقدام میکنند و موجب رشد فناوری میشوند.
رومر ( 8313و  ،)8331آجیون و هویت ( )8332و گروسمن و هلپمن ( )8338بازارهای
ناقص و تحقیق و توسعه را وارد مدلها کنند (پژوهه.)8733 ،
Y=AK
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مدل  AKبر این اساس است که بازده نهایی سرمایه نزولی نیست .سادهترین شکل
از تابع تولید با این فرض بهصورت زیر است:

 A یک عدد مثبت ثابت که نشاندهنده سطح فناوری است.
 K سرمایه (مفهوم گستردهتر شامل سرمایه انسانی ).

 .1كلیاتي در مورد باروری

ایدهآلهای باروری بازتاب انگیزههای فردی ،نگرشها و باورهای افراد در خصوص شمار
فرزندان ایدهآل افراد و خانوادههاست .براساس ایدهآلها ،ترجیحات مردم برای فرزندآوری
پیشبینی میشود ( )Sika et al, 2011: 131Saتحقیقات نشان میدهد ،باروری مشاهدهشده
همواره کمتر از منتهای بُعد خانوار ایدهآل خانوادههاست  .همین گویای این واقعیت است که
آنها در تحقیق ایدهآلهای باروریشان با موانعی مواجهاند (حسینی  )8731،بنابراین ،ارتباط بین
ایدهآلهای باروری و باروری واقعی باعث میشود سنجش ایدهآلها به یک ابزار ارزشمند
برای جمعیت شناسانی که میخواهند الگوهای باروری را در کشور مقایسه کنند تبدیل شود.
با شناخت ایدهآلهای باروری میتوان خصوصیات ویژه فرهنگهای باروری را در جوامع
مختلف درک کرد ( .)Bogart’s, 2001ایران در چند دهه اخیر ،تحوالت جمعیت شناختی
چشمگیری ،بهویژه در زمینه وضعیت و موقعیت زنان تجربه کرده است .کاهش باروری از
حدود  3فرزند در سال 8711به حدود 2/8در سال  8733مؤید همین مطلب است
) .(Abbasid – Shaves , McDonald & Hosseini – Chuvashia , 2009کاهش چشمگیر
میزان باروری کل 8از نیمه دهه  8731به بعد ،باعث شد ایران به جرگه کشورهایی بپیوندد که
باروری زیر حد جایگزینی 2دارند .بررسیهای بیشتر حاکی است که در ایران نوعی همگرایی
در رفتار ،ایدهآلها و تمایالت فرزندآوری زنان واقع در سنین باروری در بسترهای مختلف
اقتصادی  -اجتماعی و فرهنگی ایجادشده است (عباسی 8718 ،و شوازی و حسینی.)8711 ،
تعیین قابلیتهای الزم برای هر موقعیت ،بسته به نوع نقشهایی است که افراد ایفا میکنند.
در زندگی زناشویی ،این قابلیتها جنبههای متعددی مانند مهارتهای ارتباط کالمی ،ارتباط
_______________________________________________________
1. Total Fertility Rate
2. Below Replacement - level Fertility
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جنسی تربیت فرزندان ،حمایت از همسر ،رازداری ،حل مسائل طرفین ،برنامهریزی و مانند
آنها را شامل میشود .همین موضوع موجب شده است که برای حل مسائل مختلف خانوادهها،
از تکنیکهای گوناگون آموزش و مشاوره استفاده شود .برقراری یک رابطه عینی و ملموس
بین بدن زن و مرد ،مفاهیم زنانگی و مردانگی را با حفظ سلسلهمراتب قدرت ،پیش از پرداختن
به تمایل جنسی در جریان تفکر غرب پدید آورده است ( .)Cocovil et al, 2004آندرسون
 )2117(8معتقد است ،تمایل جنسی فرآیند رو به تکوینی شامل فرآیندهای بیولوژیکی و
ساختارهای اجتماعی است که در سطوح فردی و گروهی شکل میگیرد تا هویت جنسی
منحصربهفرد هر شخص را بسازد (ویچمن .)2111 ،2بیوریپیر )8331(7معتقد است ،افراد به
همانگونهای که واقعیت را در ذهن خود ترسیم و آن را تجربه میکنند ،جنسیت را نیز برمبنای
تعبیر و ارزشگذاری خود از ساختار فیزیکی زن و مرد ،به وجود میآورد .بنابراین ،افراد
براساس ایدئولوژی موجود در یک جامعه ،واقعیات را خلق میکنند .در مقابل ،به اعتقاد بوین
و همکاران ( ،)8331زنانگی ،مفهومی برخاسته از سوءتعبیر کلیشههای ایدئولوژیک نیست.
زن ،مفهومی است که از تأثیرات تلویحی جامعه شکل میگیرد .السنبراخ و همکاران ()2117
جنسیت را نمود و تظاهری از تمایل جنسی و ساختاری فیزیکی از بدنهای زن و مرد در
قالب نقشها ،هنجارها و انتظارات ویژه میپندارند.
 .1معرفي برنامه باروری و جمعیتي سالم

اجرای سیاستهای کالن جمعیتی با رویکرد «افزایش نرخ باروری کلی» و همچنین حفظ
و ارتقای شاخصهای سالمت مادر و کودک و کاهش بیماریهای ناشی از باروریهای
ناخواسته و پرخطر است.
 .11هدف كلي

افزایش نرخ باروری کلی و حفظ و ارتقای شاخصهای سالمت مادر و کودک.
 .11اهداف اختصاصي

 افزایش بارداریهای ارادی برنامهریزیشده
_______________________________________________________
1. Anderson
2. Winchman
3. Beaurepaire
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کاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج و فرزند اول.
کاهش میانگین فاصله زمانی بین فرزندان.
کاهش بارداریهای پرخطر.
افزایش پوشش زوجهای شرکتکننده در کالسهای آموزش هنگام ازدواج.
بهبود استانداردهای آموزش هنگام ازدواج.
برنامههای باروری و جمعیت سالم.

 .12ارتقای نرخ باروری كلي
 .1-12برنامههای هنگام ازدواج







ارتقای آگاهی و توانمندسازی مربیان کالسهای آموزش هنگام ازدواج.
ارتقای استاندارد فیزیکی و تجهیزات کالسها.
ارتقای کیفیت برگزاری کالسها.
برنامههای بعد از ازدواج.
استانداردسازی برنامه آموزش و مشاوره پس از ازدواج.

 .2-12برنامههای مشاوره و باروری سالم








ارتقای سطح آگاهی مدیران ،کارکنان ارائهدهنده خدمت در خصوص افزایش نرخ
باروری کلی.
انجام خدمات مشاوره باروری سالم بهمنظور کاهش تکفرزندی.
کاهش میانگین فاصله بین ازدواج و فرزند اول و کاهش میانگین فاصله زمانی بین
فرزندان و...
مشاوره پیش از باروری.
آموزشهای پیشگیری از ناباروری.

 .9-12حفظ و ارتقای سالمت مادران و كودكان

 یافتن افرادی ،که بارداری میتواند تهدید جدی برای سالمت مادر ایجاد کند.
 ارائه خدمات به متقاضیانی که عدم دریافت خدمت میتواند سالمت آنان را به
مخاطره اندازد.
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 ارائه خدمات باروری سالم بهمنظور فرزندآوری بهموقع و بافاصله مناسب.
شكل ( :)5سالمت جمعیت خانواده

منبع :يافتههای تحقيق

جدول ( :)1معرفي متغیرهای تحقیق
نماد اختصاری

نام متغیر
متغیرهای وابسته

GFRوGFR1
TFR

نرخ باروری عمومی
نرخ باروری کل
متغیرهای مستقل
حجم نقدینگی
نرخ ارز
درآمد مالیاتی
مخارج دولتی
درآمد مشاغل آزاد خانوارها
درآمد حقوقبگیر خانوارها
میزان بیکاری زنان
میزان مشارکت زنان
نسبت پیری زنان

M
E
T
G
VOL1
VOL2
UNE
WLP
AGE
منبع :يافتههای تحقيق
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 .19شاخصها و نماگرهای نرخ باروری

میزان باروری عمومی ( )Gross Fertility Rate=GFRبیان میکند که از هر هزار
زن در سن باروری چند فرزند زنده متولد میشود.
× 0111

تعداد موالیدِ زنده
تعداد زنان  81تا  13ساله ازدواج کرده

میزان باروری کل زنان ( )Total Fertility Rate=TFRاین شاخص مرکب از
شاخصهای باروری اختصاص سنی بوده و شامل تمام سنین زنان است.
 × 1میزان باروری اختصاصی سنی
8111
میزان باروری اختصاصی سنی ()Age Specific Fertility Rate=ASFR
نشاندهنده الگوی باروری جامعه است (باروری در کدام گروه سنی بیشتر انجامشده
است) با داشتن این میزان ،آموزش تنظیم خانواده آسانتر میشود.
تعداد موالید زنده هر گروه سنی
جمعیت زنان آن گروه سنی

نرخ باروری
نرخ موالید خام
کل جمعیت در سال

نرخ موالید خام

× 0111
نسبت باروری × 0111

تعداد موالید زنده
کل جمعیت همان سال
تعداد دختران زیر  81ساله
تعداد زنان  81تا  13ساله
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 .14آزمون LM-TEST
قبل از تخمین مدلهای  GARCHو  ARCHانجام آزمون  LM-TESTبه روش OLS

برای اطمینان از وجود اثرات  ARCHبرای برازش الگو ضروری است .برای انجام این
آزمون ابتدا معادلۀ میانگین در نظر گرفتهشده برای مدلهای  GARCHو ARCHبه روش
 OLSتخمین زدهشده و سپس ،آزمون LM-TESTبرای پسماندهای این معادله انجامشده
است .فرض صفر این آزمون بیان میکند که جمالت اختالل بههم وابسته نیستند و رد
این فرض به مفهوم وجود اثرات  ARCHدر الگو است .انتخاب این آزمون برای پی بردن
به وجود اثرات واریانس ناهمسانی در مدل انجامشده که فرضهای آن به شرح زیر است:
 :H0نبود اثرات ARCHو واریانس ناهمسانی.
 :H1وجود اثرات  ARCHو واریانس ناهمسانی.
همانگونه که مشاهده میشود ،مقدار احتمال کمتر از  1011بوده و فرض صفر در
سطح اطمینان  31درصد رد شده و بیانکننده وجود اثرات واریانس ناهمسانی در
پسماندهای مدل است.
برای مثال ،معادلۀ میانگین( )8-1را در نظر میگیریم.
()8-1

X t  C  X t 1  U t

با استفاده از روش  OLSاین معادله را برآورد میکنیم و سپس ،آزمون LM-TEST
را برای پسماندهای  Utانجام میدهیم .این آزمون معادله ( )2-1را برای پسماندهای Ut

در نظر میگیرد:

Uˆ t   0  1Uˆ t 1  .....   qUˆ t q  Wt
فرض صفر( )H0این آزمون بیان میکند که پسماندها مستقل از یکدیگر توزیع x2

شدهاند و آمارۀ آزمون دارای توزیع با درجه آزادی  qاست.
با رد فرض H0استفاده از الگوهای  GARCHو  ARCHمجاز است .آزمونهای باال
برای پسماند متغیرهای مخارج دولت ،درآمدهای مالیاتی ،حجم نقدینگی و نرخ ارز که
هرکدام تابعی از مقادیر با وقفۀ خود هستند ،صورت گرفته و وجود الگوی ARCHو
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 GARCHدر هرکدام به تأیید رسیده است .در ابتدا ،برای برآورد معادلۀ میانگین هرکدام
از متغیرها از یک الگوی ) AR(1بهصورت زیر استفادهشده است:
X t  C  X t 1  Ut
که متغیر نااطمینانی اقتصادی موردنظر بوده که تابعی از یک ضریب ثابت  cو یک

وقفه خود متغیر ( ) است .این معادله برای هر چهار متغیر مخارج دولتی ،درآمد مالیاتی،
نقدینگی و نرخ ارز برآورد شده است .سپس ،برای بررسی اثرات  ARCHدر پسماندهای
متغیرها از آزمون  LM-TESTاستفادهشده است .خالصه نتایج این آزمون در جدول (،)2
آورده شده است که با توجه به آمارههای آزمون همبستگی جمالت پسماند معادلههای
میانگین متغیرهای نااطمینانی اقتصادی را نمیتوان رد کرد.
جدول ( :)2نتیجه آزمون LM-TESTمتغیرها
متغیر

آماره آزمون

G

F=16.10 =14.43
2

T

F =18.00
 2 =12.40

M

F = 27.52
 2 =19.30

E

F =20.44
 = 13.03

سطح
معناداری
P=101102

نتیجه
جمالت خطا دارای اثرات

 ARCH P=101112هستند.
P=101102

جمالت خطا دارای اثرات

 ARCH P=101112هستند.
P=101100

جمالت خطا دارای اثرات

 ARCH P=101103هستند.
P=101100

2

جمالت خطا دارای اثرات

 ARCH P=101105هستند.
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 .15برآورد الگوی  ARCHوGARCH

پس از اطمینان یافتن از وجود اثرات  ARCHیا وابستگی جمالت پسماند در معادالت
فوق به برآورد الگوهای  ARCHو  GARCHبرای این متغیرها اقدام میشود .برای مخارج
دولتی و نرخ ارز یک الگوی ) ARCH(1و برای درآمدهای مالیاتی و حجم نقدینگی یک
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الگوی) GARCH (1,1در نظر گرفته شده است .نتایج برآورد معادالت میانگین و واریانس
مربوط به این متغیرها در جدول ( ،)7آمده است.
جدول ( :)9نتايج حاصل از برآورد الگوهای  ARCHوGARCH
متغیرهای

الگوی

نااطمینانی

استفاده

اقتصادی

شده

ی مالیاتی

درآمدها

GARCH
)(1,1

نقدینگی

حجم

GARCH
)(1,1

دولت

مخارج

ARC
)H(1

نرخ ارز

ARCH
)(1

مدل برآورد

نتایج حاصل از برآورد

شده
میانگین
واریانس
میانگین
واریانس
میانگین
واریانس
میانگین
واریانس

)G = 3735458.37065+0.160913211776*G(-1
GARCH=6.05342246826e+12+1.62384211906*RESID
)(-1)^2-0.549568304984*GARCH(-1
)T = 1173644238.41+0.541413620334*T(-1
)+0.08497463666MA(1
GARCH=1.58829127399e+18+0.575417594634*RESID
)(-1)^2-0.103331389073*GARCH(-1
)M =683921.322459+1.01586446482*M(-1
* GARCH = 4.10012553542 e +12-0.104209653699
)RESID(-1)^2+0.525486701087*GARCH(-1
E =1140.09918132+1.03327650951*E(-1)+
)0.270839472864MA(1)+0.091416744041MA(2
(GARCH = 9683621.34761-0.131884390159*RESID)1)^2+0.5304531127.6*GARCH(-1

منبع :يافتههای تحقيق

پس از برآورد الگوهای مناسب  ARCHو GARCHبرای متغیرهای نااطمینانی اقتصادی
دولت و اطمینان یافتن از معنادار بودن ضرایب و برازش مناسب الگو ،مبادرت به استخراج
واریانس این مدلها با استفاده از معادلۀ واریانس هر متغیر میشود.
 .11تعیین ضريب اهمیت هر متغیر

با توجه به این مطلب که ضریب اهمیت اثر نوسان متغیرهای نااطمینانی اقتصادی دولت
بر نرخ باروری یکسان نیست و نمیتوان در ترکیب واریانسها از وزنهای یکسان برای
متغیرها استفاده کرد ،در این مرحله به برآورد ضریب اهمیت هرکدام از این متغیرها
میپردازیم  .برای این کار از روش رگرسیون عناصر دورانی استفاده شده است .این روش
بیشتر در ادبیات ادوار تجاری و برای ساخت شاخص ترکیبی از عوامل توضیحدهندۀ
ادوار تجاری کاربرد دارد  .در این روش ،ابتدا جزء دورانی هریک از متغیرهایی را که در
Yt   0  1 X j ,t k  ut
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ساخت شاخص ترکیبی به کار میروند با جزء دورانی متغیری که شاخص ترکیبی برای
توضیح آن ساخته میشود ،به صورت جداگانه در یک رگرسیون وارد میکنند.
 Ytجزء دورانی که شاخص ترکیبی برای توضیح آن ساخته میشود.
 Xجزء دورانی متغیر انفرادی  jام.
 jتعداد متغیرهای انفرادی که برای ساخت شاخص انفرادی باهم ترکیب میشوند.
 Kاندیس نشاندهندۀ وقفۀ متغیر.
پس از انجام هر رگر سیون ،ضریب تعیین محا سبه و اوزان مرتبط با هر متغیر انفرادی
به صورت زیر بهدست میآید:

بنابراین ،در این روش وزن هر سری در درون شاخص ترکیبی بستگی به این دارد که
جزء دورانی آن سری ،تا چه اندازه جزء دورانی متغیری را که شاخص ترکیبی برای
توضیح آن ساخته میشود ،توضیح میدهد .پس از تعیین وزن هر متغیر انفرادی ،سری
زمانی شاخص ترکیبی براساس میانگین وزنی متغیرهای انفرادی بهدست میآید .در تحقیق
حاضر چون هدف از ساخت شاخص نااطمینانی اقتصادی دولت ،بهکارگیری این شاخص
در الگوی رشد اقتصادی است ،ازاینرو Yt ،در معادله نرخ باروری در نظر گرفته شد.
به این صورت که به روش  OLSاثر واریانسهای تولید شده در مرحلۀ قبل را با
وقفههای متفاوت روی نرخ باروری برآورد میکنیم .سپس ،با توجه به آمارههای موجود
بهترین معادله را انتخاب میکنیم .به همین ترتیب ،چهار معادله برای واریانس چهار متغیر
حاصل میشود .نسبت  R2هر معادله به مجموع R2ها وزن سری زمانی مربوط به شمار
میآید .به زبان ریاضی با استفاده از معادله ضریب اهمیت هر متغیر را محاسبه میکنیم.
با توجه به مطالب یادشده وزن برآورد شده و همچنین وقفۀ موردنظر هر متغیر در جدول
خالصه شده است.

114

مطالعات امنیت اقتصادی سال اول ،شماره اول (پیاپي  ،)1پايیز 1911

جدول ( :)4وزن واريانسهای متغیرهای نااطمیناني اقتصادی
وقفۀ بهینه

وزن

واریانس متغیر

 G2

()-



 T2

()-

/

 M2

()-



 E2

()-2

/

منبع :يافتههای تحقيق

 .11نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق

این فرضیه با استفاده از مدل به صورت دادههای سری زمانی برآورد میشود و در صورتی که
ضرایب در سطح اطمینان  31درصد معنادار باشد مورد تأیید قرار خواهد گرفت .نتایج حاصل از
تخمین نشان میدهد که سطح اهمیت احتمال آزمون بر متغیر نااطمینانی اقتصادی بر نرخ باروری
مؤثر است .ضرایب احتمالی متغیرهای نااطمینانی اقتصادی براساس مدل کمتر از  1درصد است.
ازاینرو ،ضریب برآوردی متغیر باال از لحاظ آماری معنادار است .براساس برآورد نمودار زیر
کاهش نرخ باروری در ایران از سال  8711شروع شده که در طول این سالها یک روندی با سیر
کاهشی ،ثابت ،حتی سیر افزایشی جزیی داشتهایم و بیشترین کاهش نرخ باروری در ایران در سال
 8733-8731است.
) GFR=F(M,T ,G ,E
GFR = 2.00058569476e-06*G + 0.00163760222009*E - 4.0544926184e06*M - 9.88149975769e-11*T + 51.2751876135
GARCH = 281.789250052 - 0.119340200592*RESID(-1)^2 +
)0.422103056292*GARCH(-1
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شكل ( :)1نتايج آزمون فرضیه اول تحقیق
منبع :يافتههای تحقيق

 .11بررسي متغیرها به روش گشتاورهای تعمیميافته GMM

هنگامی که دادههای ترکیبی مورد استفاده قرار میگیرند و متغیر وابسته به صورت وقفه
در طرف راست ظاهر میشود ،دیگر برآوردهای  OLSکارآ نیستند .همچنین نظر به اینکه
تأثیر متغیرهای مستقل بر نرخ باروری معموالً آثاری بیش از یک سال دارند ،از الگوهای
پویا و دینامیک برای بررسی فرضیهها استفاده میشود .اساساً الگوهای بلندمدت درک
بهتری از روابط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ارائه میکنند .نظر به اینکه روابط
پویا با حضور متغیرهای وابسته وقفهدار در میان متغیرهای توضیحی مدلسازی میشود،
الگوی اقتصادسنجی عمومی به شرح زیر ارائه میشود:
متغیر وابسته ،یعنی نرخ باروری به صورت منعکسکننده است و در واقع متغیرهای
توضیحی را به صورت ماتریس موردنظر قرار میدهیم .با فرض اینکه جزء اخالل
منعکسکننده تنها یک عامل است ،به این دلیل موجب تفاوت مقطعهاست ،الگو اثرات
ثابت است و داریم :که در بین مقاطع مختلف و در هر مقطع مستقل از یکدیگرند.
بدینترتیب این ،مسئله به دو دلیل حضور متغیر وابسته وقفهدار در میان متغیرهای
توضیحی و اثرات مقطعی نامتجانس ،خود دارای همبستگی بین مقاطع آشکار است.
بنابراین ،متغیر توضیحی در سمت راست معادله با جزء خطا همبسته میشود .این ویژگی
خود سبب تورشدار و ناسازگار شدن تخمینزننده  OLSبا استفاده از روشهای معمول
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دادههای ترکیبی میشود .حتی اگر به صورت سریالی همبسته نباشد ،تخمینزننده GLS

نیز با فرض اثرات تصادفی برای مدل دادههای ترکیبی پویا تورشدارخواهد شد .در این
شرایط بهمنظور تخمین معادله از روش مدل ترکیبی پویا استفاده میشود و روشهای
برآورد دومرحلهای  SLS2اندرسون و هشیائو ( )8318با آزمون والد موردتوجه قرار
میگیرد .ازنظر ماتیاس و سوستر  SLS2ممکن است به دلیل مشکل انتخاب ابزارها،
واریانسهای بزرگ برای ضرایب از دست دهد و برآوردها از لحاظ آماری معنادار نشوند،
برای رفع این مشکل آزمون والد استفاده میشود .در روش گشتاورهای تعمیمیافته GMM

برای رفع همبستگی متغیر وابسته با وقفه و جمله خطا ،وقفه متغیرها بهعنوان ابزار در
تخمینزن  GMMدومرحلهای به کار میرود .از آنجا که سازگاری تخمینزننده GMM

بستگی به معتبر بودن ابزارهای بهکار رفته دارد ،از آماره آزمون والد برای بررسی اعتبار
استفاده میشود .این آزمون اعتبار کل ابزارهای به کار رفته را میسنجد .در این آزمون
فرضیه صفر حاکی از عدم همبستگی ابزارها یا جزء اخالل است (مهرآرا و رضایی،
 .)8713آزمونهای  GMMبا فرض رفع خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی انجام
میشوند چرا که قبل از تخمین مدل مشکل خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی را
برطرف میکنند (خدادادی ،فرازمند وشیبه).
جدول ( :)5نتايج آزمون چاو
آماره  Fبحرانی

آماره  Fمحاسبه شده





منبع :يافتههای تحقيق

نتایج ارایهشده در جدول فوق نشان میدهد مقدار  Fمحاسبهشده از مقدار  Fبحرانی
بزرگتر است و در نتیجه فرضیه صفر مبنیبر نبود شکست ساختاری تأیید نمیشود و

همچنین سالهای موردنظر این پژوهش ()
که بهعنوان سالهای شکست ساختاری مورد توجه قرار گرفته است بر رابطه بین
نااطمینانی اقتصادی و نرخ باروری تأثیرگذار است .در واقع این به سبب تأثیر شکست
است و رابطه بین نااطمینانی اقتصادی و نرخ باروری بیانکننده این است که شکست
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ساختاری ،این رابطه را تحت تأثیر خود قرار میدهد .شهرستانهای منتخب تحقیق
نشاندهنده این نکته است که وابستگی نرخ باروری در رویدادهای اقتصادی دچار نوسان
است ،که برای از بین بردن شکست ساختاری میبایست از متغیر ) (DUاستفاده میکنیم.
جدول ( :)1نتايج آمار توصیفي متغیرهای تحقیق )(GFR

متغیرها

میانگین

میانه

مینیمم

ماکزیمم

UNE















-









WLP
AGE
VOL1
VOL2

انحراف

ضریب

ضریب

معیار

چولگی

کشیدگی
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جدول ( :)7نتايج آزمون) WALD-TEST( GFR

متغیرها
UNE
WLP
AGE
VOL1
VOL2

آماره

F=48.26
F=119.5
F=106.9
F=108.4
F=75.35

𝑥 2 =48.26
𝑥 2 =119.5
𝑥 2 =106.9
𝑥 2 =108.4
𝑥 2 =75.35

سطح معناداری
T=6.947
T=10.93
T=10.34
T=10.41
T=8.680

P=0.000
0P=0.00
P=0.000
P=0.000
P=0.000

0P=0.00
0P=0.00
P=0.000
P=0.000
P=0.000

P=0.000
P=0.000
P=0.000
P=0.000
P=0.000

منبع :يافتههای تحقيق

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

متغیرها
UNE
WLP
AGE
VOL1
VOL2

میانگین

میانه

مینیمم

  
  
-  
  
  

ماکزیمم
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انحراف

ضریب

ضریب

معیار

چولگی

کشیدگی
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جدول ( :)1نتايج آزمون ) WALD-TEST( TFR

متغیرها
UNE
WLP
AGE
VOL1
VOL2

آماره

F=46.99
F=42.41
F=56.14
F=59.07
F=57.22

𝑥 2 =46.99
𝑥 2 =42.41
𝑥 2 =56.14
𝑥 2 =59.07
𝑥 2 =57.22

سطح معناداری
T=6.855
T=6.513
T=7.492
T=7.685
T=7.564

P=0.000
P=0.000
P=0.000
P=0.000
P=0.000

P=0.000
P=0.000
P=0.000
P=0.000
P=0.000

P=0.000
P=0.000
P=0.000
P=0.000
P=0.000

منبع :يافتههای تحقيق

در این مطالعه پس از برآورد ضرایب به روش  ،SLS2مجموعهای از آزمونهای
تشخیص مورد استفاده قرار میگیرند تا صحت و اعتبار رابطۀ برآورد شده ازنظر آماری
مورد ارزیابی واقع شود ،در ادامه ،به شرح چگونگی برآورد رابطۀ تعادلی بلندمدت
نااطمینانی اقتصادی بر نرخ باروری پرداخته میشود.
 .11برآورد ضرايب تأثیر نااطمیناني اقتصادی بر نرخ باروری

قبل از اظهارنظر در مورد قدرت توضیحدهندگی الگو و چگونگی رابطۀ بین شاخص

نااطمینانی اقتصادی همانگونه که مشاهده میشود ،کمیت محاسبه شدۀ آمارۀ آزمون 

درصد است که به صورت قدر مطلق از کمیتهای بحرانی ارائه شده بزرگتر است  .از
مقادیر بحرانی ارائه شده بزرگتر است؛ بنابراین ،فرضیه صفر وجود ریشه واحد در
جمالت پسماند رد میشود ،یعنی  RESپایاست و در نتیجه ،یک رابطۀ تعادلی بین نرخ
باروری و نااطمینانی اقتصادی دولت و دیگر متغیرهای اقتصادی وجود دارد .حال که از
کاذب نبودن رگرسیون برآورد شده با توجه به آزمون انگل-گرنجر اطمینان حاصل شد
میتوان در مورد رابطۀ تعادلی بلندمدت تابع نرخ باروری اظهارنظر کرد ،اما قبل از
اظهارنظر نهایی ،الزم است تورش مربوط به ضرایب برآورد شده از نمونههای کوچک از
بین برود .برای این منظورعالوه برخود متغیرهای موجود در تابع اقتصادی تفاضل مرتبه
اول آنها نیز به مدل اضافه میشود ،در جدول نتایج حاصل از برآورد الگو آمده است .در
این جدول ،ضرایب مربوط به تفاضل مرتبه اول متغیرها (که با پسوند U2نشان داده شده
است) مهم نبوده و تنها بهمنظور از بین بردن تورش ضرایب رابطه تعادلی بلندمدت در
الگو لحاظ شدهاند.
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 GFR = 0.000529410412179*HOM + 0.000231290162104*EDU11.9756330449*AGE - 1.88963723086e-07*TC1 - 2.47680112778e-08*TC2
 + 1*U2 + 0.0193110817849*UNE - 7.3049499107e-08*VOL11.06361137136e-08*VOL2
+
2.71185961341*WEF
+
0.239886084943*WLP + 191.937650951

برای اظهارنظر نهایی در مورد رابطۀ تعادلی بلندمدت تابع رشد باید آزمون پایایی جمالت
اخالل مربوط به رگرسیون بلندمدت تصحیح شده را انجام داد .اگر جمالت خطا پایا باشد،
میتوان گفت ،یک رابطۀ بلندمدت به صورتی که برآورد شده است ،وجود دارد.
جدول ( :)11آزمونهای مربوط به تابع نرخ اقتصادی در بلندمدت
سطح زیر منحنی پس از

نوع آزمون

آماره آزمون

Lm-test

F =0.037
 2 =0.092

P=0.96
P=0.96

Jarque Beraآزمون

 2 =0.94

P=0.62

آزمون
Ramsey

F= 0.05
T=0.02

P=0.98
P=0.98

آزمون white

F= 3.66
 2 = 6.07

P=0.04
P=0.04

آزمون

 2 = 1.37

ARCH

F=1.32

نتیجه آزمون

کمیت آماره آزمون

P=0.24
P=0.26

جمالت خطا دارای همبستگی پیاپی
نیستند.
جمالت خطااا دارای توزیع نرمااال
هستند .
مدل بهدرستی تصریح شده است.
ج مالت خطااا دارای واریااا نس
ناهمسانی نیستند.
ج مالت خطااا دارای واریااا نس
ناهمسانی مشروط نیستند.

منبع :يافتههای پژوهش

 .21برآورد ضرايب تابع پويای كوتاهمدت نرخ باروری

وجود همجمعی بین متغیرها این امکان را فراهم میآورد تا به کمک الگوی تصحیح خطا
( ،)ECMنوسانات کوتاهمدت  GFRرا با مقادیر بلندمدت آن مرتبط سازیم .در این رابطه
جملۀ خطای تابع رشد اقتصادی بهعنوان خطای عدم تعادل تلقی و برای پیوند دادن رفتار
کوتاهمدت با مقادیر تعادلی بلندمدت ،استفاده میشود .بررسیهای انجام شده نشاندهندۀ
پایا بودن در سطح و تفاضل مرتبه اول متغیرهای موجود در معادلۀ اقتصادی است و
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وجود همجمعی بین متغیرها به اثبات رسید و نتیجهگیری شد که جمالت خطا مربوط به
تابع پایا است .حال اگر جملۀ خطایی را که از الگوی ایستای بلندمدت رشد
اقتصادی( )RES1بهدست آمده با یک وقفه بهعنوان یک متغیر توضیحدهنده در الگوی
 ECMمورد استفاده قرار دهیم و ضرایب را به روش OLSبرآورد کنیم همانطور که
مالحظه میشود ضرایب ازنظر آماری معنادار هستند.
GFR
=
0.000363500171068*EDU
17.3751184946*AGE
+
0.000457528616708*HOM - 2.21357935832e-07*TC1 - 2.45728857555e 08*TC2 - 0.0582984823365*UNE - 2.43867701651e-08*VOL12.81433170996e-08*VOL2
+
1.87857923187*WEF
+
0.241453999194*WLP + 1*U2 + 244.050132192
 .21نتايج آزمون فرضیه دوم تحقیق

این فرضیه با استفاده از مدل به صورت دادههای پنل دیتا برآورد میشود و در صورتی
که ضرایب در سطح اطمینان  31درصد معنادار باشد مورد تأیید قرار خواهد گرفت .نتایج
حاصل از تخمین نشان میدهد که سطح اهمیت احتمال آزمون برای تأثیر متغیر نااطمینانی
اقتصادی بر نرخ باروری وجود دارد .ضرایب احتمالی متغیرهای نااطمینانی اقتصادی
براساس مدل کمتر از  1درصد است .ازاینرو ،ضریب برآوردی متغیر یادشده از لحاظ
آماری معنادار است .بهطور خالصه رابطه ضرایب از لحاظ معناداری در جدول آمده
است.
جدول ( :)11نتايج تأثیر متغیر مستقل بر نرخ باروری GFR

توضیحات

متغیرها
UNE

R=0.75

WLP

R= 0.93

AGE

R=0.047

اگر یک درصد میزان بیکاری زنان کاهش پیدا کند ،نرخ باروری 0.75
درصد افزایش مییابد.
اگر یک درصد میزان مشارکت زنان کاهش پیدا کند ،نرخ باروری
 0.93درصد افزایش مییابد.
اگر یک درصد نسبت پیری کاهش پیدا کند ،نرخ باروری  0.047درصد
افزایش مییابد.
منبع :يافتههای تحقيق
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VOL1

R= 0.39

VOL2

R=0.43

اگر یک درصد مشاغل آزاد افزایش پیدا کند ،نرخ باروری  0.13درصد
افزایش مییابد.
اگر یک درصد درآمد حقوقبگیر افزایش پیدا کند ،نرخ باروری 0.43
درصد افزایش مییابد.

جدول ( :)12نتايج تأثیر متغیر مستقل بر نرخ باروری TFR

توضیحات

متغیرها
UNE

R= 1.55

WLP

R=0.030

AGE

R=0.042

VOL1

R= 0.13

VOL2

R= 0.63

اگر یک درصد میزان بیکاری زنان افزایش پیدا کند ،نرخ باروری8011
درصد افزایش مییابد.
اگر یک درصد میزان مشارکت زنان کاهش پیدا کند ،نرخ باروی 0.030
درصد افزایش مییابد.
اگر یک درصد نسبت پیری کاهش پیدا کند ،نرخ باروری  0.042درصد
افزایش مییابد.
اگر یک درصد درآمد مشاغل آزاد افزایش پیدا کند ،نرخ باروری0.13
درصد افزایش مییابد.
اگر یک درصد درآمد حقوقبگیر افزایش پیدا کند ،نرخ باروری 0.63
درصد افزایش مییابد.
منبع :يافتههای تحقيق

جمعبندی و نتیجهگیری

تاکنون تحقیقات متعددی در خصوص نرخ باروری در جامعه صورت گرفته است.
تعدادی از این تحقیقات روی مسایل اجتماعی و تعدادی روی مسایل اقتصادی تأکید
دارند .قدر مسلم آنکه در هر جامعهای با توجه به شرایط و ضوابط حاکم بر آن جامعه،
نرخ باروری ممکن است به عوامل متعدد و متفاوتی بستگی داشته باشد .فرضیه ما در این
تحقیق این است که آیا نااطمینانی اقتصادی بر نرخ باروری در ایران تأثیر داشته است
؟نتایج تحقیق نشان میدهد که در طول دوره زمانی ()8731-8731شاخص بهای کاالها
وخدمات مصرفی (تورم) روند افزایشی داشته که موجب افزایش هزینههای خانوادهها در
سال تحقیق شده است .مشارکت زنان با 37درصد بیشترین تأثیر را بر نرخ باروری گذاشته
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است ،اما میانگین درآمد خانوارها  12درصد بر نرخ باروری تأثیرگذار است .بنابراین،
براساس فرضیههای این تحقیق میزان تأثیر نسبت پیری زنان بر نرخ باروری 13درصد
است که این موضوع موجب شده خانوادهها برای حفظ تعادل بودجه خود از تعداد
فرزندان خود بکاهند که نتیجه آن کاهش نرخ باروری در سالهای گذشته بوده است.
نتایج تحقیق نشان میدهد که پارامترهای نااطمینانی اقتصادی مورد بررسی در این تحقیق
بر نرخ باروری در جامعه تأثیر گذار هستند و میتوان با کنترل این پارامترها ،نرخ باروری
را متناسب با امکانات منابع و شرایط جامعه افزایش داد.
پیشنهاد

این طرح پژوهشی در بررسی علت تغییر نگرش افراد جامعه نسبت به فرزندآوری است:
علت عدم استقبال از فرزندآوری در همه خانوادهها یکسان نیست و هر کدام از آنها دالیل
خاص خود را دارند؛ ازاینرو ،برای رفع این معضل نیز باید برای هر گروه ،متناسب با
نوع مانع ،برنامهریزی الزم انجام شود ،اما به نظر میرسد از همه مهمتر ،تغییر نوع نگرش
افراد نسبت به فرزند و فرزندآوری است و به همین دلیل ،برنامهریزی برای این مورد و
فرهنگسازی بهمنظور تغییر آن ،از جمله برنامههای ضروری است که باید مورد توجه
مسئوالن جامعه ،بهویژه متولیان فرهنگی و جمعیتی کشور قرار گیرد .البته ،ترغیب مردم
به ازدواج و فرزندآوری ،با وجود تورم و گرانی ونااطمینانی اقتصادی ،کار آسانی نیست
و هرچه اقبال داخلی نسبت به سیاستهای جهانی بیشتر باشد ،فرزندآوری تحتالشعاع
قرار میگیرد .همچنین مهمترین پیامدهای پیری جمعیت به شرح زیر است:
کاهش سرمایه انسانی و اجتماعی و کاهش توان نظامی و قدرت بازدارندگی جوامع.
برای جلوگیری از این مشکل راهکارهای اجرایی افزایش جمعیت و پیشنهاد این پژوهش
به شرح زیر است:
پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق و آسان ،فرزندآوری و تربیت فرزندان
صالح ،ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید سازوکارهای قانونی و اعطای
تسهیالت و امکانات و چتر فراگیر بیمههای درمانی تکمیلی ،آموزش و مشاوره مستمر و
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مسئوالنه نوجوانان و جوانان با اولویت خانوادهها قبل ،حین و دستکم پنج سال پس از
ازدواج توسط همه دستگاههای ذیربط.
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