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 رانیکل در ا یبر نرخ بارور یاثر رشد اقتصاد

 (2931-2939) 
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. تأثیرگذار است آن بر سیاسی و فرهنگی اقتصادی، مختلف عوامل که است ایپیچیده مباحث جمله از باروری: مقدمه

 ورود و رشد دیگر سوی از و اقتصادی شرایط به وابسته شدت به فرزندپروری برای خانواده تصمیمات سو یک از

 نرخ طبیعی طور به جوان جمعیت از زیادی سهم با ایران مانند کشوری. است تأثیرگذار اقتصاد بر کار بازار به فرزندان
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  مقدمه

 صادرات و خدمات تولید، بر متکی غالباً اقتصادی رشد

 به معنای ساده تعبیر به اقتصادی رشد. است کشور ره

 مقایسه در خاص سال یک در کشور یک تولید افزایش

 نرخ دیگر سوی از. باشد می پایه سال در آن مقدار با

 گروه که فرزندانی تعداد میانگین به عموماً باروری

 بیاورند دنیا به سال یک در توانند می زنان از خاصی

 میانگین کل، باروری نرخ دیگر ریفیتع در و دارد اشاره

 به خود زندگی طول در زن یک که است فرزندانی تعداد

 کارکردهای ترین مهم از یکی باروری(. 1)آورد  می دنیا

 باعـث توانـدمـی نابـاروری و رود مـی شمار به خانواده

 از روانی و اجتماعی عواقب مهـم عاطفی، اخـتالالت

شـود  زنـدگی کیفیـت و زندگی از رضایت کاهش جمله

ای پیچیده موضوعات از یکی باروری نرخ در تغییر(. 2)

 می قرار تأثیر تحت مختلفی عوامل توسط که است

 فرآیند که است داده نشان مختلف مطالعات. گیرد

 از مختلف کشورهای در کل باروری نرخ در تغییرات

 از مختلفی عوامل(. 9) کندنمی پیروی یکسانی روند

 انداز پس و درآمد جامعه، در اخالقیات نزول جمله

 بارداری، از پیشگیری وسایل به دسترسی میزان خانوار،

 سوی از خانواده تنظیم هایسیاست اجرای چگونگی

 و رشد هایهزینه نیز و اجتماعی هنجارهای ها،دولت

 (.1) تأثیرگذارند کل باروری نرخ بر فرزند پرورش

 از بسیاری که ددهنمی نشان نیز تجربی شواهد

 جامعه یک در باروری نرخ بر کالن اقتصاد متغیرهای

 به درآمد، توان می متغیرها این ترین مهم از. اثرگذارند

. اشاره کرد اقتصادی رشد و تورم خانوار، انداز پس سطح

 جمله از آن به مربوط مسائل و جمعیت باروری نرخ

 اقتصادی، مختلف عوامل که است ایپیچیده مسائل

 باعث امر همین. تأثیرگذارند آن بر... و  سیاسی رهنگی،ف

 مختلفی و متعدد هایسیاست نیز هادولت که است شده

 خود توسعه هایبرنامه راستای در جمعیت کنترل برای را

 در صنعتی انقالب اواخر و 11 قرن اوایل در. کار گیرند به

 قابل رشد یافته توسعه کشورهای میالدی، 12 قرن

 و اندکرده تجربه را سرانه درآمد و جمعیت در ایمالحظه

 آسیای و اروپا در باروری پایین نرخ اخیر هایسال در

 کاهش و سنی ساختار در مهمی تغییرات به منجر شرقی

 کشورهای تجربه(. 2) است شده جمعیت رشد در

 سنگاپور جنوبی، کره کنگ، هنگ قبیل از آسیا صنعتی

 و رشد گذاری سیاست هاینمونه بهترین از تایوان، و

 با کشورها این زیرا رود، می شمار به اقتصادی توسعه

 برای مؤثر هایریزیبرنامه اجرای و باروری نرخ کاهش

. یابند دست اقتصادی پایدار رشد به اندتوانسته خانواده

 رشد نتیجه در که است داده نشان کشورها این تجربه

-اجتناب طور به زنان باروری نرخ اقتصادی، پایدار

 از الگوبرداری با بنابراین. است یافته کاهش ناپذیری

-سرمایه که داشت انتظار توانمی کشورها این تجربه

 در خانواده هایریزیبرنامه توسعه و تقویت در گذاری

 دستیابی در اجتماعی، و اقتصادی متغیرهای دیگر کنار

 تاهمی بر محققان از بسیاری. باشد مؤثر پایدار رشد به

 اقتصادی توسعه فرآیند و خانواده بین مستمر تعامل

 برای هاخانواده تصمیمات سو یک از. اندداشته تأکید

است  وابسته اقتصادی شرایط به شدت به شدن داربچه

 از بازخوردهایی نیز باروری برای تصمیم دیگر سوی از و

 اقتصاد در را کار نیروی و سرمایه انباشت در تأثیر قبیل

 نرخ کنار در اقتصادی پایدار رشد (.1) دارد اههمر به

 که دهد می اجازه ها دولت به زنان در باروری پایین

 اجتماعی توسعه های برنامه در گسترده صورت به بتوانند

 عمومی، آموزش در گذاریسرمایه. کنند گذاریسرمایه

 اجتماعی، تأمین کار، نیروی تقویت عالی، آموزش

 توسعه در گذاریسرمایه کلی طور به و سالمت خدمات

 جای هاگذاریسرمایه از دسته این در انسانی سرمایه

 زا، درون اقتصادی رشد نظریات با منطبق. گیرندمی

 بر مؤثر عوامل ترین مهم از یکی انسانی نیروی کیفیت

 و سالمت دیگر عبارت به. آیدمی شمار به اقتصادی رشد

 ارتباط فرد فقر اب مستقیم طور به که کار نیروی بهداشت

 خواهد کشورها اقتصادی رشد بر مستقیمی اثر دارد،

 روحی و جسمی سالمت از که کاری نیروی زیرا گذاشت،

 خالقیت، کسب ایجاد برای کافی انگیزه باشد، برخوردار

 مانند کشوری(. 3)داشت  خواهد مهارت و دانش، تجربه

 خنر طبیعی طور به جوان جمعیت از زیادی سهم با ایران

 را میر و مرگ از تری پایین نرخ و ولد و زاد از باالتری

 و ایران در باروری مسئله به توجه لذا کند، می تجربه

آمارها  .است برخوردار باالیی اهمیت از آن پیامدهای
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دهند که نرخ باروری در ایران در سه دهه اخیر نشان می

با سیر نزولی مواجه بوده است؛ به طوری که نرخ باروری 

به  1939در سال  111/3ها از مقدار کل طی این سال

محققین (. 1)کاهش یافته است  1932در سال  312/1

 تعداد عوامل مختلفی از جمله ارتقاء تحصیالت والدین،

 اولین هنگام زن در همسر و افزایش سن سن فرزندان،

(. 2)دانند بارداری را در این روند نزولی تأثیرگذار می

-نرخ باروری کل در ایران در فاصله سالمنحنی تغییرات 

 .نشان داده شده است 1در نمودار  1939-1932های 
 

 

 
 (بانك جهانی: منبع) 2939-2931های منحنی تغییرات نرخ باروری کل در ایران در فاصله سال -2نمودار 

 

پیرامون  مطالعات که یافته توسعه کشورهای برخالف

 حال در اروری کلنرخ ب اقتصادی و رشد رابطه بین

 انجام روشنی به ما کشور در مسئله این، است گسترش

 احساس زمینه این در مطالعه انجام لزوم و نگرفته

اثر رشد لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی . شود می

با ارائه اقتصادی بر نرخ باروری کل در ایران و نیز 

کاربردی از الگوی تصحیح خطای برداری و مقایسه 

با نتایج مطالعات مشابه در کشورهای دیگر نتایج آن 

 . انجام شد

در بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و باروری، در 

 بکارگیری با (2993) همکاران و مطالعه ضیایی بیگدلی

 سطح و جمعیت رشد بین ارتباط ثانویه، تحلیل روش

 اجتماعی و اقتصادی یافتگی توسعه با را باروری

 دادند نشان و داده قرار بررسی مورد منتخب کشورهای

 و زاد میزان و اقتصادی توسعه بین معکوسی رابطه که

 با (2919) همکاران و ربیعی. (3)دارد  وجود ولد

 بر سالمت های شاخص تأثیر پانل، تکنیک بکارگیری

 توسعه در حال و یافته توسعه کشورهای اقتصادی رشد

 قرار بررسی مورد 1333-2919 هایسال فاصله در را

 اثری باروری نرخ که داد نشان مطالعه این نتایج. ادندد

 توسعه حال در کشورهای در اقتصادی رشد بر منفی

 یافته توسعه کشورهای در اثر این که حالی در دارد،

 در (2991) همکار و اوغلو عاصم (.3)بود  مثبت

 در اقتصادی رشد بر زندگی به امید ارتقاء اثر ای مطالعه

 1329-1329 هایسال فاصله در را منتخب کشور 13

 دهه، چند طی که دادند نشان و داده قرار مطالعه مورد

 بر معناداری و منفی اثر جمعیت رشد از باالتری نرخ

 (2993) همکاران و بلوم. (19)است  داشته سرانه تولید

-سال فاصله در منتخب کشور 31 های داده از استفاده با

 عنوان به جنین سقط قانون لحاظ و 1339-2999 های

 بر باروری نرخ معنادار و منفی اثر اصلی، متغیر یک

 هارتمن. (11)کردند  گزارش را زنان اقتصادی مشارکت

 نرخ در تغییرات بر تأثیرگذار عوامل بر تأکید با (2919)

 برای را اقتصادی رشد و باروری نرخ بین رابطه باروری،

 با 1311-2992 هایسال فاصله در منتخب کشور 113

 تعمیم گشتاورهای حداقل روش از کاربردی بکارگیری

OLS)یافته 
 که دادند نشان داده و قرار بررسی مورد (1

 رشد نرخ بر معناداری و منفی اثر کل باروری نرخ

 الگوی یک ارائه (2919)همکار  و لی. (1)دارد  اقتصادی

 بین رابطه سازی شبیه تحلیل یک از استفاده با و نظری

                                                 
1 Ordinary Least Squares 



 

 


 

ان
یر

ر ا
 د

ی
ور

ار
و ب

ی 
اد

ص
قت

د ا
رش

 

 

02 

 فرآیند در را اقتصادی رشد و انسانی سرمایه کل، باروری

 نشان و داده قرار بررسی مورد شناختی جمعیت انتقال

 انباشت طریق از باروری از تری پایین نرخ که دادند

 شود می سرانه مصرف افزایش به منجر انسانی سرمایه

 بر باروری نرخ کاهش اثر( 2919) همکاران و اشرف. (2)

-شبیه مدل یک بکارگیری با را نیجریه در سرانه تولید

 داده قرار مطالعه مورد شناختی جمعیت -اقتصادی سازی

% 3/1 به منجر باروری نرخ کاهش که کردند بینی پیش و

 رشد% 3/11 و ساله 29 افق یک در سرانه تولید در رشد

جمنا . (12)شود  می ساله 19 افق یک در سرانه تولید در

رنجر و الگوی با بکارگیری آزمون علیت گ( 2911)

برداری، رابطه علیت بین رشد اقتصادی و خودرگرسیون

های باروری را در مناطقی از رومانی در فاصله سال

مورد بررسی قرار داده و نشان داد که بین  2919-1339

این دو متغیر رابطه علیت دوسویه برقرار بوده و افزایش 

ارد در هر یک از این متغیرها اثر بلندمدتی بر دیگری د

(19.) 

 کاربردهای با رابطه در مختصری تحقیقی ادبیات

 وجود رشد نظریات ویژه به اقتصاد در باروری تصمیمات

(. 12)است  تصور قابل نظر چند از ارتباط این اما دارد،

 این بر جمعیت و اقتصادی توسعه با مرتبط هاینظریه

 جمعیت و سرانه درآمد با اقتصادهای که استوارند اصل

 نظریه(. 11) کنندمی تجربه را بیشتری ثبات ،پایین

 و اقتصادی رشد بین ارتباط تشریح بر شروعی مالتوس

 یک را جمعیت اندازه وی. رود می شمار به باروری نرخ

 که داردمی عنوان و دانسته رشد مدل در زا درون متغیر

 افزایش نیز جامعه در رفاه جمعیت، رشد نرخ افزایش با

 رفتار بر بیشتر زا برون هایمدل دیگر طرفی از. یابدمی

 طرفداران. دارد تأکید مصرف و اندازپس در جامعه افراد

 ازدیاد معلول را تنگدستی و فقر مالتوس، مکتب

 علت را فقر دیگر برخی که حالی در دانند،می جمعیت

 سولو توسط شده ارائه مدل. دانندمی جمعیت ازدیاد

 شمار به رشد سیکنئوکال هایمدل از یکی نیز( 13)

 از تابعی عنوان به تولید مدل، این اساس بر. رودمی

 متغیر ورود و شودمی معرفی فناوری و کار سرمایه،

 باروری نرخ مهم نقش بر رشد مدل این به کار نیروی

 .دارد تأکید کل

 را باروری نرخ متغیر (1322)بارو و همکار  که زمانی از

 تجربی مطالعات از یبسیار کردند، معرفی رشد مدل در

 اقتصادی رشد و باروری نرخ بین ارتباط بررسی به

 صورت به اغلب باروری نرخ کاهش(. 11)اند  پرداخته

 سنی هرم در نوجوانان و کودکان تعداد در کاهش

 نیروی تعداد در محسوس کاهش آن تبع به و جمعیت

 استدالل (1323)همکار  و بارو. کند می بروز جوان کار

 هایفرصت کار تجربه افزایش و زنان آموزش که کنند می

-هزینه خاطر همین به و کرده بیشتر زنان برای را مولد

 همچنین(. 1) برد می باال هاآن برای را فرزند افزایش های

 هایهزینه دارای فرزند داشتن رشد، به رو اقتصاد یک در

-مهارت و باالتر آموزش به نیاز هاآن زیرا است، باالتری

 والدین خود به نسبت بودن مولدتر برای بیشتر های

 را باروری نرخ کاهش تواندمی اقتصادی رشد پس. دارند

 نقش بر نیز بسیاری مطالعات. شود موجب خود خودی به

 از باروری نرخ کاهش در اقتصادی و اجتماعی توسعه مهم

 تأکید جامعه آحاد سالمت و زندگی شرایط بهبود طریق

 بکارگیری همچنین مطالعات از هدست این. اندداشته

 اقتصادی رشد در را خانواده سالمت هایریزیبرنامه

 دارند، عقیده (1339)همکاران  و بکر. کنند می توصیه

 های نرخ در تفاوت تشریح در مهمی عامل انسانی سرمایه

 وجود علت همین به و رود می شمار به اقتصادی رشد

 کانال از ادیاقتص رشد و باروری نرخ بین رابطه یک

 از بسیاری تجربه(. 12)نیست  ذهن از دور انسانی سرمایه

 جهانی اقتصادهای اغلب که دهد می نشان کشورها

 قرار بسیار توجه مورد را جمعیت با مرتبط های سیاست

 حال در کشورهای از بسیاری که ای گونه به اند؛ داده

 همین در و داشته نگه باال را خود باروری نرخ توسعه

 پایینی باروری نرخ از یافته توسعه کشورهای اغلب الح

 ها دولت از بسیاری دلیل همین به (.1) اند بوده برخوردار

 شناختی جمعیت های سیاست بهبود با تا کنند می سعی

 بر جمعیت روند کاهش یا و افزایش اثرات خود،

. کنند کنترل مطلوب سطح در را کالن اقتصاد متغیرهای

 در جوان کار نیروی که اند داده شانن مختلف مطالعات

 های نگرش تولید فرآیند در میانسال کار نیروی با مقایسه

 تولید بر متفاوتی اثرات و دهند می بروز خود از مختلفی

 که اند داده گزارش کارفرمایان نمونه عنوان به. دارند
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 های فعالیت به بیشتری تمایل اغلب جوان کار نیروی

 خود از شناختی فرآیندهای و داریدی شنیداری، فیزیکی،

 از اغلب میانسال کار نیروی که حالی در اند، داده نشان

 وفاداری و بهتر های قضاوت باالتر، مدیریتی های توانایی

 دهند می نشان ها تفاوت این(. 13) برخوردارند بیشتری

 خروجی های و کار نیروی سن بین معناداری ارتباط که

 .دارد وجود تولید

 کشورهای که اند بوده مدعا این شاهد اخیر نیز ایهدهه

 حال در کشورهای با مقایسه در یافته توسعه کمتر

 جامع برنامه یک به رسیدن برای بیشتری موانع با توسعه

است  شده پذیرفته عموماً. اند بوده مواجه خانواده تنظیم

 با جامعه در بهداشتی هایشاخص و بهداشت افزایش که

 به را افراد زندگی، به امید افزایش و رمی و مرگ کاهش

 فیزیکی سرمایه نتیجه در و کرده تشویق بیشتر انداز پس

 بر مثبتی تأثیر تواند می نیز افزایش این که یافته افزایش

(. 9) باشد داشته اقتصادی رشد و کار نیروی وری بهره

 بررسی در شده انجام مطالعات از بسیاری های یافته

 های کنش و باروری نرخ مدت بلند و تمد کوتاه نوسانات

 و شدت که است داده نشان کالن اقتصاد متغیرهای با آن

 در و نیست یکسان جوامع تمام در ارتباط این جهت

 از ناشی های شوک مانند مختلفی های شوک موارد برخی

 نرخ بینی پیش در مهمی عامل جامعه در اشتغال سطح

اند که  ر این عقیدهبرخی نیز ب .رود می شمار به باروری

 رشد و کار بازار وضعیت نوزادان، در میر و مرگ نرخ

 شمار به کل باروری نرخ در تغییر عمده دالیل اقتصادی

 نشان شده ارائه مبانی و شواهد به نگاهی (.29)آیند  می

 نرخ ارتقاء به منجر اغلب باروری نرخ کاهش که دهد می

 توجه با لذا و شده مختلف اقتصادهای در اقتصادی رشد

 نیز ایران در داشت انتظار توان می شده ذکر موارد به

 کل باروری نرخ و اقتصادی رشد بین معناداری ارتباط

 .باشد داشته وجود
 

 کار روش
 اثر ایران در اقتصادی رشد: فرضیه تحقیق بدین شرح بود

 بین روابط بررسی در .دارد کل باروری نرخ بر معناداری

ترین و  بانک جهانی رایجاقتصادی،  متغیرهای

. آید ها به شمار می ترین منبع دسترسی به داده مطمئن

 و توسعه برای وام المللی عالوه بر اعطای این نهاد بین

توسعه،  حال در کشورهای در تولیدی های طرح گسترش

 اقتصادی، های شاخص مورد در را جامعی گزینش

 بیش از را ها داده و کرده ارائه زیستی محیط و اجتماعی

و در اختیار محققین در  آوری جمع شریک سازمان 99از 

بکارگیری استانداردهای . دهد سراسر جهان قرار می

آوری  المللی و شفافیت در جمع پذیرفته شده بین

های این نهاد به  اطالعات موجب شده که پایگاه داده

منبع مطمئن و رایجی برای محققین علوم اقتصادی 

های سری  داده مطالعه، این ذا درل(. 21)تبدیل شود 

 در کل باروری نرخ و اقتصادی رشد نرخ به مربوط زمانی

-1932 هایسال طی جهانی بانک های داده از ایران

 .شد استخراج 1939

های خاص اقتصادسنجی و تحلیل استفاده از روش

جمعی و علیت بین متغیرهای همبستگی مانند هم

تی از قبیل باروری اقتصادی و متغیرهای جمعیت شناخ

-بیانگر این موضوع است که تغییرات در نرخ باروری می

تواند به صورت تابعی از فرآیند رشد اقتصادی در نظر 

 از استفاده با مطالعه این لذا در(. 29)گرفته شود 

 ،1919-1931 هایسال فاصله در سالیانه های داده

 برآورد برداری برای خطای اقتصادسنجی تصحیح الگوی

 تصحیح الگوی. است شده گرفته کار به پیشنهادی الگوی

 بین جمعیهم وجود مبنای بر که برداری خطای

 بررسی امکان است، آمده وجود به اقتصادی متغیرهای

 آورده وجود به را زا درون متغیرهای میان بلندمدت روابط

 بلندمدت مقادیر به را متغیرها مدت کوتاه رفتار نیز و

 خطای تصحیح الگوی از استفاده. سازد می مرتبط هاآن

 اقتصادی، متغیرهای بین روابط بررسی برداری در

 صورت در اقتصادسنجی سنتی های آزمون های ضعف

 در (.22) سازد می برطرف را زمانی های سری پایایی عدم

 مقدار که است این بر فرض رفته، کار به کلی الگوی

 گذشته مقادیر از تابعی صورت به تواند می وابسته متغیر

 مقدار و مستقل متغیر گذشته مقادیر وابسته، متغیر خودِ

 :شود تعریف زیر رابطه طبق خطا

 -1معادله 

( 1) ( 2) ( ) ( 1) ( 2) ( )  ( , ,..., , , ,..., , )n nFr f Fr Fr Fr Eg Eg Eg e     
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 مطالعات در برداری خطای تصحیح الگوی از استفاده

 بررسی بهینه، های وقفه تعداد تعیین مستلزم تجربی

 از اطمینان نینهمچ و بررسی مورد های سری پایایی

 با بنابراین. است متغیرها میان بلندمدت رابطه وجود

 گرفتن نظر در با فوق تابع( 29) شوارز آماره از استفاده

 :شد خالصه زیر صورت به بهینه وقفه دو

 -2معادله 

1 (-1) 2 (-2) 3 (-1) 4 (-2) 5 Fr Fr Fr Eg Eg e c         

 :الگو در رفته کار به یرهایمتغ

Fr : (ستهمتغیر واب)نرخ باروری کل در ایران 

( 2)Fr   و( 1)Fr  :ادیر با وقفه نرخ باروری کلمق 

Eg : (متغیر مستقل)نرخ رشد اقتصادی در ایران 

( 2)Eg   و( 1)Eg  :با وقفه نرخ رشد اقتصادی ریمقاد 

i : {1,2,3,4,5}ضرایب مجهولi   

e :مقدار خطا  

c : (عرض از مبدأ)مقدار ثابت 
 

 ها یافته
 مطالعات برای برداری خطای تصحیح الگوی از استفاده

 همین به. متغیرهاست پایایی رضف بر مبتنی تجربی

 باید الگو برآورد هایروش از استفاده از قبل دلیل

 از استفاده مورد متغیرهای تمام که کرد حاصل اطمینان

 کمک به بررسی این در که هستند پایا مرتبه یک

پرون -فیلیپس واحد ریشه آزمون ،Eviews6 افزار نرم

 .شد گرفته کار به متغیرها پایایی تعیین برای
 

 

 در سطح پرون – پسیلیف واحد شهیر آزمون جینتا -2 جدول

 مقدار بحرانی
 متغیر پرون -آماره تی فیلیپس

 %1در سطح  %1در سطح  %19در سطح 

29/9- 13/9- 92/2- 32/1- Eg 

29/9- 13/9- 92/2- 31/9 Fr 
 

 و بودند ناپایا سطح در متغیر دو هر ،1 جدول بر اساس

 پرون جهت-فیلیپس واحد ریشه مونآز دلیل همین به

 گرفت انجام اول مرتبه تفاضل در متغیرها پایایی تعیین

 .است مشاهده قابل 2 جدول در آن نتایج که
 

 

 تفاضل مرتبه اول در پرون - پسیلیف واحد شهیر آزمون جینتا -1 جدول

 مقدار بحرانی
 متغیر پرون -آماره تی فیلیپس

 %1در سطح  %1در سطح  %19در سطح 

29/9- 13/9- 93/2- 32/2- D(Eg) 

29/9- 13/9- 93/2- 31/9- D(Fr) 

 پرون -فیلیپس تی آماره مطلق قدر ،2 جدول بر اساس

 بحرانی در مقدار قدر مطلق از تر بزرگ متغیر دو هر برای

 اول مرتبه تفاضل در متغیر دو هر بنابراین بود، %1 سطح

 در واحد ریشه وجود عدم بر مبنی صفر فرضیه و بوده پایا

 یک در متغیرها پایایی. شد رد بررسی مورد های سری

 بلندمدت رابطه یک وجود از حاکی تواند می سطح

 (.22) باشد هاآن میان معنادار

 وجود از اطمینان پیشنهادی، الگوی برآورد در دوم گام

 و بررسی. متغیرهاست میان معنادار بلندمدت رابطه

 مختلفی هایروش از تعادل و جمعیهم رابطه برآورد

 و استاک گرنجر، و انگل چون الگوهای ارائه شده توسط

 میان، این از که است پذیر امکان جوهانسن و واتسون

 رایج های آزمون از یکی( 21)جوهانسن  جمعیهم آزمون

 زمانی سری های داده میان بلندمدت رابطه بررسی جهت

 وجود ضفر پیش اساس بر اول روش دو برآورد. است

 از بیش که شرایطی در و است جمعیهم بردار یک تنها

 این از استفاده باشد، داشته وجود جمعیهم بردار یک

 این در منظور همین به(. 23) نیست مناسب ها روش

 متغیرها میان جمعیهم وجود از اطمینان جهت مطالعه

 آن نتایج که شد استفاده جوهانسن جمعیهم آزمون از

 است مدهآ 9 جدول در



 

 


 

ی 
ام

 ح
ار

هی
م

 و
ار

مك
ه

 

 

02 

 رهایمتغی رو بر جوهانسن جمعیهم آزمون جینتا -9 جدول

 آماره تی جوهانسن % 1مقدار بحرانی در سطح  احتمال آماره

9991/9 32/13 33/31 
 

 مقدار از تر بزرگ جوهانسن تی آماره ،9 جدول بر اساس

 وجود بر مبنی یک فرضیه و بود %1 سطح در بحرانی

 اطمینان با متغیرها میان بلندمدت رابطه و جمعیهم

 جمعیهم آزمون در یک فرضیه تأیید. شد تأیید 33%

 تعادلی رابطه یک که است آن گر بیان جوهانسن

 بردار یک حداقل و داشته وجود متغیرها میان بلندمدت

 را زمینه مسئله همین. دارد وجود هاآن میان جمعیهم

 فراهم ضرایب تخمین های روش از استفاده جهت

 .ازدس می

 الگوی مقاله این در شد، اشاره تر پیش که همانگونه

 گرفته کار به الگو برآورد برای برداری خطای تصحیح

 هایپژوهش در برداری خطای تصحیح الگوی. شد

 نوسانات آن کمک به و دارد وسیعی کاربردهای تجربی

 هاآن بلندمدت تعادلی مقادیر به متغیرها مدت کوتاه

 الگو، این اساس بر کلی طور به. شودمی داده ارتباط

 از قبل دوره خطای از تابعی وابسته متغیر تغییرات

 با مقادیر همچنین و( خطا تصحیح عبارت) تعادل حالت

 متغیر خود جمله از الگو، متغیرهای سایر در متغیر وقفه

 جهت تحقیق این در است ذکر به الزم. است وابسته

 خطای تصحیح یالگو کمک به پیشنهادی الگوی برآورد

 شد استفاده( 3نسخه ) Eviews افزار نرم از برداری،

 .است مشاهده قابل  2 جدول در آن نتایج که
 

 

 یبردار یخطا حیتصح یالگو کمك به بیضرا نیتخم جینتا -4 جدول

 بیضر مقدار ضریب خطای استاندارد آماره تی

11/22 92/9 13/1 1 

99/12- 91/9 22/9- 2 

93/1- 91/9 91/9- 3 

21/1- 91/9 91/9- 4 

39/9- 91/9 91/9- 5 

19/2- 91/9 91/9- c 
 

 به شده یاد کلی الگوی برآورد، این نتایج اساس بر

 :است ارائه قابل زیر صورت

 -9معادله 

(-1) (-2) (-1) (-2)( ) 1.79 ( ) - 0.82 ( ) - 0.01 ( ) - 0.01 ( ) - 0.01 - 0.01D Fr D Fr D Fr D Eg D Eg e

 

 بحث
5 بیضر، 2بر اساس نتایج جدول  0.01   به  که

 در یمنف عالمت با معروف است، خطا حیتصح بیضر

. شد تأیید% 1در سطح  آن یمعنادار و شد ظاهر الگو

 انگریب خطا حیتصح بیضر معنادار و یمنف عالمت

بوده و  تحقیق یرهایمتغ انیم بلندمدت تعادل به لیم

از عدم تعادل کوتاه % 1بیانگر آن است که در هر دوره 

 .شود مدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می

3یب همچنین معناداری ضرا 0.01   و 

4 0.01    که اثر رشد اقتصادی بر نرخ باروری

تأیید % 1دهند در سطح کل در ایران را نشان می

این یافته بیانگر آن است که طی دوره . شود می

افزایش در نرخ رشد اقتصادی در ایران % 1مشاهده، 

کاهش در نرخ باروری کل در یک دوره % 91/9موجب 

دوره دو کاهش در نرخ باروری کل در  %91/9بعد و 

 .بعد شده است

 نرخ بر اقتصادی رشد اثر بررسی مطالعه حاضر با هدف

انجام  1939-1932 هایسال ایران طی در کل باروری

 متغیرهای زمانی هایسری منظور، این برای. شد

 مدل سپس و استخراج جهانی بانک هایداده از تحقیق

 برداری خطای تصحیح الگوی کمک به پیشنهادی

 که طی یک وقفه زمانی، بود آن بیانگر نتایج. شد برآورد

 نرخ بر معناداری و منفی اثر ایران در اقتصادی رشد
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و جهت و شدت این اثر طی دو وقفه  داشته کل باروری

تایج ن با یافته این زمانی نیز تقریباً یکسان بوده است که

 و اقتصادی رشد بین رابطه بررسی در مطالعات مشابه

، 3، 1)داشت  همخوانی منتخب کشورهای در باروری

-می نشان بررسی این هاییافته در تأمل .(19، 12، 19

 اثر اقتصادی رشد ها افزایش درکه طی این سال دهد

 است داشته ایران در باروری نرخ بر ناچیزی اما منفی

: جمله از مختلفی عوامل از ناشی تواند می مسئله این که

 برای فرزندان زشآمو و فرزندپروری هایهزینه افزایش

 فرآیند در گسترده زنان مشارکت نتیجه در خانوارها

اقتصادی و یا شوک های وارده به بازار کار  رشد و تولید

 به تنها مطالعه این است ذکر به الزم .(22، 21)باشد 

 نرخ بر اقتصادی رشد واسطه بی و مستقیم اثر بررسی

 و اثرات متقابل متغیرهای بوده محدود کل باروری

مخدوش کننده مانند سطح تحصیالت والدین، درآمد 

های فرزندپروری و سرانه، امید به زندگی، آموزش، هزینه

بر متغیرهای مستقل و وابسته در الگوی به کار رفته ... 

ها الزم است تعمیم  لذا با توجه به یافته. لحاظ نشده است

 به. نتایج این بررسی با احتیاط بیشتری صورت گیرد

 تنظیم نهادهای و دولت بیشتر توجه نویسندگان، عقیده

 تواند می فرزندپروری های سیاست و ها برنامه به خانواده

 .باشد کار بازار در زنان حضور جانبی اثرات کنترل باعث

 گیری نتیجه
 و منفی اثر ایران در اقتصادی رشد مشاهده، دوره طی

 .داشته است کل باروری نرخ بر معناداری

 نیتشكر و قدردا
وسیله از داوران محترم جهت بهبود محتوای کیفی  بدین

 .شود تشکر و قدردانی میمقاله 
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