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كار زنان و رشد  بررسي رابطة بين باروري، مشاركت نيروي
  )7گروه (مطالعة تطبيقي ايران و كشورهاي عضو  اقتصادي

 
  اغيل مسعود چشم ،آزاد خانزادي ،محمد شريف كريمي
 )15/02/98تاريخ پذيرش ، 22/02/97 فت(تاريخ دريا

 
بررسي ميزان تأثير باروري و مشاركت اقتصادي زنان بر رشد اقتصادي : چكيده

، مشاركت  ة بين باروريلذا در اين مقاله به بررسي رابطبرخوردار است. از اهميت زيادي 
گروه ي ها  تطبيقي بين ايران و كشور ةكار زنان و رشد اقتصادي به صورت يك مطالع نيروي

كار  ،  نرخ مشاركت نيروي هاي نرخ باروري كلي . در اين راستا از دادهشده است   پرداخته 7
كه از بانك جهاني اخذ شده است براي  1990-2015 ةزنان و  نرخ رشد اقتصادي طي دور

بهره گرفته شده است. به منظور برآورد مدل مربوط به كشور ايران از روش  ها   تخمين مدل
ARDL Bounds را به  7گروه هاي   ل برآورد شده براي كشوراستفاده شده است و مد

ي تأثير منفي و معنادار باروري  دهنده نتايج نشان روش اثرات ثابت پانلي برآورد شده است.
كه با يك درصد  ؛ به طوريباشد مي 7گروه ي ها  بر روي رشد اقتصادي در ايران و كشور

و بلندمدت به ترتيب به ميزان مدت  ، رشد اقتصادي در ايران در كوتاه افزايش در باروري
 012/0به ميزان  7گروه هاي   در كشوريابد و  درصد كاهش مي 166/0درصد و  177/0

نرخ مشاركت  حاكي از آن است كه بين ها   همچنين يافته .درصد كاهش خواهد يافت
مثبت و معنادار  يك رابطة 7گروه ي ها  كار زنان و رشد اقتصادي در ايران و كشور نيروي

،   كار زنان در ايران مشاركت نيروي وجود دارد؛ به نحوي كه يك درصد افزايش در نرخ
مدت در رشد  درصد افزايش در بلند 635/0مدت و  درصد افزايش در كوتاه 036/0موجب 
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. انشگاه رازي                      استاديار گروه اقتصاد د              l.comiAzadkhanzadi@gma   

.             كارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه رازي               Masoudcheshmaghil@gmail.com   
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 059/0را به ميزان 7گروه ي ها  شود و چنين تغييري رشد اقتصادي در كشور اقتصادي مي
  ر قرار خواهد داد.درصد در جهت مثبت تحت تأثي

، 7گـروه  هـاي    ،  كشور ARDL Bounds، روش  ، رشد اقتصادي باروري :يصلامفاهيم 
  .   كار زنان مشاركت نيروي

  
  مقدمه

 ي بزرگ صنعتيها  در ايران و كشور 1كار زنان نيرويي مربوط به نرخ مشاركت ها  آمار با مقايسة
بين وضعيت نرخ مشاركت زنان در اين دو دسته از ،  تفاوت فاحشي را 2 7گروه ي ها  موسوم به كشور

دهد كه ميانگين نرخ مشاركت  هاي تاريخي نشان مي  و روند ها  آمار كنيم. مطالعة ها مشاهده مي  كشور
 45تا  42بين  1990ـ2015ي ها   طي سال،   7گروه هاي   كشوري اقتصادي در ها   زنان در فعاليت

مذكور در  درصد طي دورة 20إلي  10كه اين رقم در ايران بين  در حالي،  درصد نوسان داشته است
(ب) به وضوح نشان 1(الف) و 1 هاي نموداراين وضعيت در  .)2017بوده است (بانك جهاني، نوسان 

  است. داده شده
 

  
 7گروه هاي  شور) در ايران و كسال و بيشتر 15(زنانكار  نيروينرخ مشاركت :1نمودارشماره

 
 
1. Female Labor Force Participation Rate 

  شامل اياالت متحده امريكا، بريتانيا، آلمان، فرانسه، ايتاليا، ژاپن و كانادا..  ٢
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ي اقتصادي در كشور ايران يكي از ها   پايين بودن سهم زنان در فعاليتكامالً واضح است كه 
به نحوي كه در اين شرايط ،  آيد به شمار مي 1عوامل تأثيرگذار بر كاهش توليد و رشد اقتصادي

شود  ديدي مواجه ميشبا نوسانات  2آسيب پذيري اقتصاد افزايش يافته و روند توليد ناخالص داخلي
هاي   وند رشد اقتصادي پايدار دچار مشكل خواهد شد. اين در حالي است كه در كشورو در نتيجه ر

، روند رشد اقتصادي داراي نوسانات ماليمي  باشد ها مشاركت اقتصادي زنان باال مي   كه در آن7گروه 
(ب) 2(الف) و 2 هاي ين مورد در نمودارباشيم. ا ها مي  بوده و شاهد رشد اقتصادي پايدار در اين كشور

 نشان داده شده است.
 

 
 7گروه  هاي  رشد اقتصادي در ايران و كشورنرخ : 2نمودار شماره

  
به شدت تحت تأثير نرخ باروري در  كار نيرويرسد كه مشاركت زنان در  از طرف ديگر به نظر مي

سهم زنان در ،  ه تفكر غالب آن است كه با كاهش نرخ باروري در كشوربه نحوي ك،  باشد جامعه مي
در  3وري كليي مربوط به نرخ بارها  آمار يابد و بالعكس. با مشاهدة ي اقتصادي افزايش ميها   فعاليت

شود. همان طور كه در  ها پي برده مي   نيز به يك شكاف عميق ميان آن 7گروه هاي   ايران و كشور
با  1990و  1980ي ها   شود نرخ باروري كلي در ايران در دهه (ب) مشاهده مي3(الف) و 3 هاي نمودار

 ، اما در دو دهة داردقرار  7گروه هاي   تفاضل زيادي باالتر از ميانگين نرخ رشد اقتصادي در كشور
 
1 Economic Growth 
2 Gross Domestic Product (GDP) 
3 Total Fertility Rate (TFR) 
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ن هاي با نرخ باروري پايي  شاهد بسته شدن اين شكاف و قرار گرفتن ايران در رديف كشوراخير 
،   درصدي 7/1كشور ايران با نرخ باروري كلي  2014كنيم در سال  ، به نحوي كه مالحظه مي هستيم

 نزديك شده است. 7گروه هاي   به ميانگين نرخ باروري كلي در كشور
  

 
  7گروه  هاي  باروري كلي در ايران و كشورنرخ :  3دارشمارهنمو

  
پرداخته  كار زنان بر رشد اقتصادي ه به بررسي تأثير باروري و نرخ مشاركت نيرويدر اين مقاللذا 

كار زنان بر رشد  ميزان و جهت تأثير تغيير در باروري و مشاركت نيرويشود. در اين راستا  مي
دهيم. به عبارت ديگر در اين مقاله به دنبال آزمون  اقتصادي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي

 ر هستيم:فرضيات زي
  منفي و معناداري وجود دارد. رابطة 7گروه هاي   . بين باروري و رشد اقتصادي در ايران و كشور1
مثبت و  رابطة 7گروه ي ها  كار زنان و رشد اقتصادي در ايران و كشور . بين نرخ مشاركت نيروي2

 معناداري وجود دارد.
مباني نظري در ارتباط با رابطة بين  قبل از آزمون فرضيات فوق الزم است كه ابتدا به معرفي

كار زنان و رشد اقتصادي بپردازيم. در اين خصوص ابتدا نظريات اقتصادي  ،  مشاركت نيروي باروري
نماييم. در ادامه به معرفي  در خصوص باروري، مشاركت اقتصادي زنان و رشد اقتصادي را تبيين مي

پردازيم. پس از آن با ارائه روش تحقيق در  يو خارج از كشور م هاي انجام شده در داخل پژوهش
هاي  و نتيجه گيري در مورد يافته كنيم و در پايان به بحث ها مبادرت مي قسمت بعد به برآورد مدل

  تحقيق خواهيم پرداخت.
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  مباني نظري
  نظريات اقتصادي در خصوص تأثير  باروري بر رشد اقتصادي

  جمعيت مالتوس الف) نظرية
،  زيرا عرضة  افزايش سريع مواد غذايي امري غير ممكن است 1تجربي مالتوسبر اساس مطالعات 

كند و در  ، محدود بوده و دانش فني نيز سريع رشد نمي زمين به طور كلي و باالخص زمين حاصلخيز
نتيجه رشد جمعيت فراتر از رشد پيشرفت تكنولوژي خواهد رفت. بنابراين جمعيت جهان با تصاعد 

و در نهايت رشد جمعيت از رشد توليد مواد   كند واد غذايي با تصاعد عددي رشد ميهندسي و توليد م
 يهنظر ينبا توجه به ا .كه منجر به ايجاد شكاف جمعيت يا شكاف مالتوس خواهد شد  غذايي فراتر مي رود

راهم بروز شكاف مالتوس را ف هاي ينهكشور زم يكباال در  ياستدالل نمود كه نرخ بارور ينچن توان يم
از  يتدر بلندمدت رشد جمع ييمباال نائل آ يهرگاه با امكانات موجود نتوان به رشد اقتصاد يراز آورد، يم

جهت  ي،بد. لذا با فرض ثابت بودن تكنولوژيا يگرفته و شكاف مذكور تحقق م يشيپ يرشد اقتصاد
 ينرخ بارور يشافزا كنترل هاي ينهزم يدبا يو رشد اقتصاد يترشد جمع يناز وقوع شكاف ب يشگيريپ
توان از رشد جمعيت  مالتوس معتقد بود كه از سه طريق مي .يمرا فراهم آور يتو رشد جمع يكل

كنترل  ،  )ها   عقب انداختن ازدواججلوگيري كرد. اين سه راه حل عبارتند از: منع يا فشار اخالقي ( به 
ي ها   حل راه«هاي اول و دوم را    حل هوي رانواده و فقر و گرسنگي. تنظيم خا ةجمعيت از طريق برنام

  ).1393، نامد (تفضلي مي» حل مثبت راه«حل سوم را  و راه» جلوگيري
 در اصلي مانع اخالقي ، محدوديت باشد برخوردار بااليي درآمدي كشش از فرزند براي تقاضا اگر

 ،  باشد كشش بي مددرآ به نسبت ولد و زاد تعداد كه صورتي در بود، اما خواهد جمعيت رشد برابر
 همچنين مالتوس) 136: 2،1993( بكر رود مي  شمار به جمعيت رشد اصلي مانع تنگدستي گاه آن

 كاهش و سو يك از باروري افزايش سبب و كند مي   تشويق را ازدواج ،  تر بيش درآمد كه است معتقد
 ،3(هافمن و آور كند مي  رشد تر سريع جمعيت نتيجه ، در شود مي ديگر سوي از نوزادان مير و مرگ

 بيان به يا ، باروري و درآمد رابطة مالتوس ديدگاه در كه شود مي مشاهده رو اين از .)141: 2010
 است. در آن مكانيكي ، ماهيت مالتوس رهيافت اساسي ضعف نقطة اما. است مثبت درآمدي اثر ديگر
 تصميم اين بر دستمزد نرخ و ندگير مي تصميم ازدواج زمان مورد در زنان و مردان رهيافت اين

 رهنمود هرچند. گذارد مي اثر غيرمستقيم طور تنها به باروري بر دستمزد رو اين از. است تأثيرگذار
 در و است تناقض در عيني شواهد از بسياري با باروري و درآمد سوي هم حركت بر مبني مالتوسي

 
1 Malthus 
2 Becker 
3 Hoffman & Averett 
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 سري هاي   داده در هم منفي رابطة اين. است منفي معموالً درآمد و باروري ميان رابطة واقعي دنياي
 عموماً( مقطعي هاي   داده در هم و) است يافته كاهش زمان طول در درآمد افزايش با باروري(زماني 

 در همچنين. است نمايان) باشد باالترمي باروري غني هاي  كشور با مقايسه ، در فقير هاي  كشور در
 فرزند فقير هاي   خانواده با مقايسه از متوسط در باالتر و متوسط درآمد با هاي   خانواده جوامع اكثر
  ).17: 1992، 1(جيليس و همكاران دارند تري كم

    2ليبنشتاين ب) نظرية
 بعد به 1957 سال از باروري  نرخ كاهش دنبال عمدتاً به متحده اياالت در باروري هاي   نظريه

 و سرانه درآمد بين معكوس روند يك گيري شكل .دهند توضيح را روند اين داليل تا گرفت شكل
 مسئلة به اقتصاددانان توجه براي اصلي محرك ،  دوم جهاني جنگ از بعد دورة طول در باروري
 و درآمد ميان رابطة در توان مي را باروري تحليل هر جزءترين  مهم بنابراين.    است بوده باروري
،  زنان آموزش سطح ، افزايش جامعه نوسازي ئلةمس طرح با ليبنشتاين. كرد وجو جست باروري
 آن ، كاهش نوزادان مير و مرگ مداوم ، كاهش غيركشاورزي كار نيروي در زنان مشاركت افزايش
 با همراه ، شهرنشيني كردند مي حمايت باال باروري هاي  هنجار از كه سنتي مذهبي هاي  باور از دسته
 ،  خانه از خارج در زنان نقش تغيير و زنان حقوق افزايش سنتي و رفتاري هاي  الگو از زدايي مذهب آثار

 از حمايت هاي نظام گسترش و بارداري از پيشگيري هاي روش معرفي ،  گسترده خانوادة نظام ضعف
 خواه دل باروري كاهش بر تمركز ليبنشتاين. كند مي  معرفي باروري كاهش عوامل از را سالمندان

 تعيين نتيجه در. شود مي منتهي واقعي باروري كاهش به خواه دل روريبا كاهش او نظر به. دارد
ليبنشتاين  نظريه. دارد باروري تغييرات تبيين در مهمي نقش زوجين سوي از خواه دل باروري ميزان

: 1974يابد (ليبنشتاين،  مي كاهش باروري،   سرانه پايدار درآمد رشد مسير در كه است باور اين بر
 دهند، يقرار م يرتحت تأث يرا در جهت منف يكه بارور يعوامل يتبا تقو توان يم نيبنابرا). 457

كه رابطة  يبنشتاينلية بر نظر يهو با تك يمرا فراهم آور يو رشد اقتصاد يدرآمدمل يشافزا هاي ينهزم
نائل  ليدر سطح م يدارپا يبه رشد اقتصاد كند يم يينرا تب يو رشد اقتصاد يبارور ينمعكوس ب

  .شد فكري مكتب دو گيري شكل به منجر ها   تالش اين ادامة .مييآ
  

  كلمبيا -شيكاگو مكتب
 اولين. دانست ليبنشتاين نظرية يافتة تكامل شكل و ادامه توان مي كلمبيا را - مكتب شيكاگو

 اقتصادي نظرية او. شد ) انجام1960بكر (بكر،  توسط كلمبيا -شيكاگو الگوي فكري درخط مطالعه

 
1 Gillis et al 
2 Leibenstein 
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 رجحان ، يعني نئوكالسيك خرد اقتصاد آشناي فروض. داد ارائه نئوكالسيك پاية فروض بر ار باروري
 اصلي ، چارچوب سازي تصميم هاي   وضعيت تمام براي هاي تعادلي   حل راه ، وجود بهينةابي ، رفتار ثابت

 كه داشت ادعا بكر ديگر عبارت به. )63: 1997، 1دهند (رابينسون مي شكل را باروري تحليل
. داد قرار بررسي مورد بادوام هاي  كاال براي تقاضا تحليل الگوي قالب در توان مي را باروري تغييرات
 بودن ، مستقل دوم و نمونه خانوار عقالنيت ، اول. است اقتصاد متعارف اصل دو بر مبتني او الگوي
 مكتب بنابراين. )470: 1976، 2سندرسونخانوار ( مصرفي تصميمات از مصرفي هاي  كاال قيمت

 ، يك بود 1970 و 1960   هاي   دهه در باروري اقتصاد نظرية در غالب رويكرد كه كلمبيا- شيكاگو
 با خود كل مطلوبيت حداكثركردن دنبال به خانوار ديگر بيان به. است فرزند براي تقاضا رويكرد
 پاية اي سرمايه اليكا از خاص نوعي عنوان به فرزندان گرفتن نظر در. است بودجه قيد به توجه
 از جرياني كه شود مي تلقي دوام با دارايي مانند به فرزند بنابراين. دهد مي تشكيل را باروري نظرية

. داد رخ كلمبيا- شيكاگو جبهة در هايي   تعديل 1973 سال در. دهد مي ارائه زمان طول در را خدمات
(ويليس،  4ويليس ) و1973لوئيس،  (بكر و 3لوئيس و بكر مطالعة دو در نظري هاي   تعديل اين

 شد حفظ كماكان ثابت هاي  رجحان يعني گفته پيش اول اصل مطالعات اين در. است نمايان )1987
 ،  خانوار درآمد تغيير با ،  دوم اصل طبق .)471: 1976شد (سندرسون،  گذاشته كنار دوم اصل اما

 تعداد و درآمد بين مستقيم رابطة يك نتيجه در ،  ماند مي باقي تغيير بدون شده تقاضا كاالي ميزان
 عوامل بر تكيه با كلمبيا – شيكاگو مكتب كه گفت توان مي بنابراين. دارد وجود) باروري( فرزندان
 با فرزند براي تقاضا ،  جديد الگوي در ولي. داشت باروري هاي  روند تبيين در سعي فرزند براي تقاضا
 به براي والدين رجحان ميزان با و مستقيم رابطة فرزند قيمت هب كاال قيمت نسبت و خانوار درآمد
: 1978و ايسترلين،  55: 1975، 5دارد (ايسترلين معكوس رابطة فرزند به نسبت كاال آوردن دست

 و مرد تمايل و باشد باالتر فرزند قيمت به كاال قيمت نسبت و باالتر خانوار درآمد هرچه يعني )30
 باروري نرخ آن دنبال به و فرزندان ، تعداد باشد تر بيش كاال مصرف به بتنس فرزند داشتن براي زن

 و فرزند براي تقاضا مبناي بر را باروري تغييرات مكتب ، اين بنابراين. بود خواهد تر بيش شده مشاهده
 به و كند مي  ، تبيين دارد والدين زمان هزينة با نزديكي رابطة كه قيمت بر تأكيد با خاص طور به
. است ناچيز عرضه سمت عوامل نقش الگو اين در. است معروف زمان -  قيمت الگوي به جهت مينه

 تغيير با مكتب اين در. است تجاري ادوار طي در باروري رفتار بيني پيش   مكتب اين ديگر ويژگي
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 مشاركت هرچه. كند مي  تغيير درآمد و باروري ميان مدت كوتاه ، رابطة كار نيروي در زنان سهم
 تر بيش نيز زنان دستمزد نرخ نوسانات به باروري ، حساسيت يابد افزايش زنان اقتصادي

 را باروري ادواري ضد رفتار وجود الگو اين لذا ).15: 1393شلماني،  روستايي و علمي(گردد مي
 ،  زمان -  قيمت الگوي به توجه با است باال دستمزد نرخ كه رونق دوران در. كند مي  بيني پيش
 ركود دوران در پديده اين عكس .   يابد مي كاهش باروري نتيجه در و افزايش زنان اقتصادي ركتمشا
  افتد. مي اتفاق
  

  پنسيلوانيا مكتب
 جمعيت و شناسانه جامعه مالحظات و دارد باال مكتب از متفاوتي شناسي مكتب، روش اين
 باروري نرخ تغييرات كه داد ) نشان1966ايسترلين (ايسترلين،. كند مي  باروري نظريه وارد را شناسي

 تبييني چنين. دارد نسلي بين نسبي درآمد تغييرات با مستقيم رابطة سني گروه هر در جوان زنان
 وارد الگو اين خاص ) ويژگي470: 1976كند(سندرسون، مي  نقض را ساليق تغييرناپذيري مفهوم
 هاي   هزينه و فرزند بالقوة عرضة لگوا اين در. باشد مي باروري نظرية در عرضه سمت عوامل كردن
 كلمبيا - شيكاگو مكتب ).303- 304: 1978( ايسترلين،شود  مي اضافه قبلي الگوي به باروري كنترل

 باروري كه كند مي  بيني پيش پنسيلوانيا مكتب برعكس ،  دارد تأكيد باروري ادواري ضد رفتار به
 در نوسانات ،  كنند نمي  تغيير مدت كوتاه در ساليق كه اين به توجه با. دارد تجاري ادوار موافق رفتار
   ).306: 1978شود (ايسترلين،  مي باروري در سو هم تغييرات به منجر واقعي درآمد
  

  يكار بر رشد اقتصاد يروينرخ مشاركت زنان در ن يردر خصوص تأث ياقتصاد ياتنظر
 ) و63- 105: 1962(مينسر، 1مينسر زمان از كار بازار در زنان مشاركت اقتصادي تحليل و تجزيه
 فرض بر را انساني سرمايه مينسري رويكرد.    گرفت قرار توجه ) مورد493- 517: 1965بكر(بكر، 
 در،    خانگي فعاليت توليد توابع از استفاده با بكري رويكرد و در نظر دارد فعلي ارزش سازي حداكثر
 است اين رويكرد دو اين از گيري نتيجه. باشد مي خانوار عرضة و مصرف هاي  الگو توضيح براي تالش

 ها   تصميم آن نسبي هاي   هزينه و مزايا به،    متفاوت تصميمات بين زمان تخصيص،    زن يك براي كه
شود(ساچاروپولوس و  مي داده توضيح 4نمودار  از استفاده با موضوع اين.    است وابسته

   ).11: 2،1989تزاناتوس
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  : تخصيص زمان بين خانه و بازار كار4شماره نمودار
  

از  شروع دارد با دسترس در را  Tزمان  ، حداكثر زماني دورة هر براي زن ، يك4با توجه به شكل 
خانگي  هاي  كاال توليد به تواند مي زمان اين ، TC توليد  امكانات طول منحني در با حركت ،  Tنقطة 

 خانه ممكن در زن وري بهره ،   Cبه  T از با حركت ،  A مانند نقاط برخي يابد. در صاصخدمات اخت و
 ، براي به بعد نقطه اين آورد. از دست به بازار در كردن كار با تواند او مي كه باشد چيزي از كمتر است
 بود. خواهد رسودمندت كار بازار به ورود و داري هاي  خانه  فعاليت  براي زمان متوقف كردن زن يك

 فراغت بين در انتخاب وي ، به سليقة كرد خواهد متوقف را كار بازار خانه يا كردن براي كار او جايي كه
 محدوديت بودجه بر باالترين كه افتد مي اتفاق زماني اين ، 4 شكل مورد دارد. در مصرف بستگي و

 را دسترسش در از زمان THاو  سرانجام ،  توضعي اين در). Bي شود(نقطه مماس تفاوتي بي منحني
 يمبا توجه به رابطة مسقدهد.  مي فراغت اختصاص به را OLو  كار بازار در را LH خانه، در كار براي

 وانت يشده است، م ييدكه در اكثر مطالعات تأ يكار و رشد اقتصاد يروينرخ مشاركت زنان در ن ينب
) و كار OLبه فراغت (فاصلة  يزمان كمتر يجهشود و درنت يشترب LHگرفت كه هرچه فاصله  يجهنت

با  يگر. به عبارت ديافتخواهد  يشافزا يناخالص مل يدتول يابد،) اختصاص THدر خانه (فاصلة 
  .يافتخواهد  يشافزا يكار، رشد اقتصاد يروينرخ مشاركت زنان در ن يشافزا
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  تحقيق پيشينة
  مطالعات داخلي انجام شده

ي بين نرخ باروري و ميزان اشتغال زنان در  )، به بررسي رابطه1389، مهرگان و رضايي(  موسايي
.    اند پرداخته 1980- 2004،  طي دورة   1(MENA)هاي خاورميانه و شمال آفريقا  كار دركشور نيروي

يدگاه اول اعتقاد بر كاهش ميزان در د در اين مطالعه دو ديدگاه در معرض آزمون قرار گرفت.
،  اما در ديدگاه دوم افزايش ميزان  كار در اثر افزايش نرخ  باروري است مشاركت زنان در نيروي
دهند كه در  شود. نتايج نشان مي كار موجب كاهش نرخ باروري مي مشاركت زنان در نيروي

  برقرار است دوطرفه ي علّيِ رابطه،  هاي مورد موضوع از جمله ايران  كشور
 زنان مشاركت شاخص بر اقتصادي رشد اثر اي مطالعه ،  در  )1391،  دامن كشيده و مراد حاصل (  زندي

 جداي دادند. قرار آزمون موضوع(شامل ايران) را متفاوت درآمدي هاي  گروه با آسيا هاي منتخب  كشور براي
 شاخص همچنين .آنان دارد فعاليت بر زيادي نقش   جوامع در زنان سواد سطح اصوالً ،   سرانه درآمد غيرمت از
 Uصورت  به اي رابطه عالوه براين .  باشد داشته زنان فعاليت بر نقشي تواند مي زنان 2انتظار زنده ماندن–

  آمد. بررسي به دست مورد هاي  شورك در زنان مشاركتميان رشد اقتصادي و شكل 
عوامل مؤثر بر كاهش نرخ باروري در ايران در دورة اي به شناسايي  در مقاله)، 1394مقصودپور (

هاي   ، افزايش در هزينه ازديدگاه علم اقتصاد پرداخته است. نتايج تحقيق) 1390- 1365زماني (
فرصت والدين براي بزرگ كردن فرزندان را عامل كاهش نرخ  زندگي و همچنين افزايش در هزينة

خانوار در دوره زماني  هر چند افزايش در بودجة    كه . اين در حالي است   كند مي باروري معرفي 
تحقيق رخ داده است اما متوسط افزايش ساالنه بودجه خانوار بسيار كمتر از متوسط افزايش در 

. لذا اين امر    هاي سرانه خانوار و هزينه فرصت والدين براي بزرگ كردن و تربيت فرزندان است   هزينه
 .ا براي حفظ تعادل بودجه ازتعداد فرزندان خود بكاهنده   موجب شده است خانواده

اجتماعي تعيين كنندة  - اي به بررسي برخي از عوامل اقتصادي  ، در  مقاله)1395افشاري (
.    پرداخته است 1385- 1391ة زماني   هاي استاني در دور   ميزان باروري در ايران با استفاده از داده

هاي ايران را نشان  رشد محصول ناخالص و نرخ باروري در استانة منفي بين نتايج مدل يك رابط
دهد كه با نتايج تجربي ساير كشورها مطابقت دارد. به عالوه نتايج تحقيق نشان داد كه افزايش  مي

دنبال آن افزايش درجة شهر نشيني باعث افزايش تحصيالت زنان و  ها و به سطح توسعه در استان
ر نتيجه تصميم گيري در خانواده شده است و سپس از طريق به تأخير تغيير در ساختار قدرت و د

گذارد كه اين نتايج مؤيد نظريات مكتب نوسازي ليبنشتاين  انداختن سن ازدواج بر باروري تأثير مي
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دهد كه رابطة بين باروري و نرخ  ة مقابل برخي تحقيقات نشان مي. همچنين در نقط   باشد مي
كلمبيا كه پيش بيني  -، درست بر خالف الگوي شيكاگو   . افزون بر اين   مشاركت زنان مثبت است

،  نتايج اين مدل هم راستا با مكتب پنسيلوانيا پيش بيني   كند نرخ باروري رفتار ضد سيكلي دارد مي
   .   كند كه ميان ادوار تجاري و باروري هم سويي وجود دارد مي

به بررسي ارتباط بين متغيرهاي تأثيرگذار بر رشد اي  )، در مقاله1396اسدزاده و همكاران(
اند. در اين  پرداخته 1393-1380اقتصادي ايران با تأكيد بر نقش اشتغال و تحصيالت زنان طي دورة 

تاب  سازي كرم شب و الگوريتم بهينه (GSA)پژوهش با استفاده از الگوريتم جست و جوي گرانشي 
(FA) ر در قالب معادالت غير خطي پرداخته شده است. نتايج به برآورد تابع رشد اقتصادي كشو

مطالعه حاكي از آن است كه افزايش نرخ مشاركت اقتصادي زنان در بازار كار تأثير مثبت و معناداري 
بر توليد ناخالص داخلي كشور داشته و افزايش ميزان تحصيالت آنان در قالب متغير تقاطعي بر نرخ 

  ايت توليد ناخالص داخلي كشور تأثير مثبت داشته است.مشاركت اقتصادي زنان و در نه
  

  مطالعات خارجي انجام شده
آموزش، ميزان مشاركت زنان متأهل، باروري و  ينب ةبه بررسي رابط يا )، در مقاله2000(1يانگ 

فرصت داشتن فرزند  يها دهد كه فزاينده بودن هزينه رشد اقتصادي پرداخته است. نتايج نشان مي
است.  هها به فعاليت اقتصادي شد تمايل زنان به فرزنددار شدن و افزايش تمايل آن باعث كاهش

كه در  دهد يهمچنين مدل ارائه شده در اين مقاله با استفاده از آمارهاي اجتماعي تايوان نشان م
تر باشد، ميزان مشاركت زنان باالتر  آموزش بيش يها اقتصادي، هر چه هزينه ةمراحل مختلف توسع

  و افزايش مشاركت زنان سهم مهمي در رشد پايدار اقتصادي دارد.است 
زاي كاهش در باروري بر روي توليد  اي به بررسي اثر برون )، در مقاله2013( 2اشرف و همكاران

،    هاي تحصيل  نمايند كه تأثير متغير ها مدلي را شبيه سازي مي  سرانه در نيجريه مي پردازند. آن
ي فرزندان توسط والدين و ،  صرف كردن وقت برا  ،  انباشت سرمايه  جمعيت اندازه و ساختار سني

،  توليد سرانه   ازدحام منابع طبيعي ثابت را در خود گنجانده است. نتايج نشان داد كه چنين تغييري
  .    دهد درصد افزايش مي 9/11ساله  50درصد و در يك افق  5/ 6ساله، نزديك به  20را در افق 

)، در پژوهشي به بررسي رابطة بين نرخ مشاركت زنان در نيروي كار و 2013( 3همكاران تساني و
اند. به منظور تجزيه و تحليل  پرداخته 2008 - 1960اي طي دورة  رشد اقتصادي كشورهاي مديترانه

اي، كه شامل برآورد اقتصادسنجي و يك  هاي استفاده شده در اين تحقيق از روش دو مرحله داده
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اي  ادل عمومي بود، بهره گرفته شده است. نتايج حاكي از ان است كه در كشورهاي مديترانهمدل تع
كار و رشد اقتصادي طي دورة موضوع  شكل بين نرخ مشاركت زنان در نيروي U  يك رابطة خطي و
  بررسي وجود دارد.

 18صادي در )، در پژوهشي به بررسي تأثير نرخ باروري بر رشد اقت2014و همكاران (1دومينيكا 
اند. نتايج پژوهش حاكي از آن است كه بين نرخ  پرداخته 2011-  1970هاي  كشور منتخب طي سال

شكل وجود دارد؛ به نحوي كه در  Uباروري و رشد اقتصادي در كشورهاي مورد مطالعه يك رابطة 
  د. كن ابتدا با افزايش باروري، نرخ رشد اقتصادي كاهش يافته و سپس سير صعودي پيدا مي

كار زنان و رشد  )، در تحقيقي به بررسي رابطة بين نرخ مشاركت نيروي2015( 2كاور و لچمان
اند. در اين مطالعه، كشورهاي  پرداخته 2012 -  1990كشور منتخب در فاصلة زماني  162اقتصادي در 

شورهاي با منتخب به چهار گروه كشورهاي با درآمد پايين، كشورهاي با درآمد متوسط رو به پايين، ك
اند. برآورد مدل به كار گرفته شده در اين  درآمد متوسط رو به باال و كشورهاي با درآمد باال تقسيم شده

شكل بودن  Uتحقيق به روش پانل انجام گرفته است. نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه فرضيه 
درآمد باال و متوسط قابل  كار زنان و رشد اقتصادي در كشورهاي با رابطه بين نرخ مشاركت نيروي

  كه در كشورهاي با درآمد پايين فرضية مذكور تأييد نشده است. پذيرش است، در حالي
در  كار زنان عوامل مهم و اثرگذار بر  مشاركت نيروياي به شناسايي  در مقاله )2016( 3حسني

شخصي و خانوادگي مصر و آلمان پرداخته است. وي در اين كار تحقيقاتي در حين توجه به عوامل 
مصر مي باشد. همچنين به  كار زنان در نرخ مشاركت نيروي به دنبال بررسي اثر پيشرفت تحصيلي بر

،  بين مصر و   چه حد تأثير چنين عواملي بر نرخ مشاركت زنانتا «،    اين سؤال پاسخ مي دهد كه
د كه عوامل متعددي نرخ ي تطبيقي نشان دا هاي حاصل از مطالعه  يافته ». آلمان متفاوت است؟

هاي تحصيل   ها مانند سال  ، كه برخي از آن دهد مشاركت زنان را در هر دو كشور تحت تأثير قرار مي
،  زندگي در   كه عوامل ديگر از قبيل متأهل بودن زن ، در حالي  باشد و سن داراي تأثير مثبت مي

داراي  ،   ها مانند ثروت  ديگر برخي از متغيرمناطق شهري و تعداد فرزندان تأثير منفي دارند. از سوي 
  .باشند ها مي  اثر متفاوتي در هر كدام از كشور

، عوامل مؤثري را كه از ورود زنان به بازاركار در   )، در يك كار تحقيقاتي2017( 4سما سينگ
رد ،  شناسايي كرده است. اين مطالعه به طور عمده مبتني بر  رويك كند سطح خرد جلوگيري مي

هاي خانگي عامل اصلي مشترك   روش تركيبي است. تجزيه و تحليل نشان داد مشاركت در فعاليت 
 
1 Dominica et al 
2 Kaur, H. and Lechman 
3 Hassan Hosney, S. 
4 Semasinghe, W.M. 
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طور مشخص  در تمام سه بخش اقتصاد است. عوامل ديگري كه در مطالعات استفاده شده است به
هت ،  سطح باالي درآمد خانوار ج شامل پرهيز داوطلبانه از كار به منظور لذت بردن از اوقات فراغت

هاي   ،  محدوديت ، شرايط كاري نامناسب ، محيط نامناسب محل كار جلوگيري از نياز به درآمد اضافي
، نبود  ، تصميم خانواده ، دستمزد پايين بازنشستگي،   بيماري يا ناتواني جسمي،   اجتماعي و فرهنگي

هاي شغلي و  فرصت، عدم آگاهي در مورد  ، گذشته نگري ، سطح پايين تحصيالت  هاي شغلي فرصت
، سه عامل اول بين بخش  باشد. در اين ميان هاي موجود مي  فقدان مهارت براي استفاده از فرصت

  باشند شهري و روستايي مشترك هستند در حالي كه چهار عامل آخر مخصوص بخش ايالتي مي
  

  روش تحقيق
زنان و  كار نيرويمشاركت  ،  يبين بارور بررسي رابطة تلفيقي براي هاي   داده روش از مقاله اين در

 EViews 9با استفاده از نرم افزار  1990- 2015 طي دورة 7Gي ها  رشد اقتصادي در بين كشور
باشد. در اين روش  ي سري زماني و مقطعي ميها   استفاده خواهيم كرد. اين روش تركيبي از داده

تفاوت در عرض از مبدأ (مدل  براي تعيين حالت برابري عرض از مبدأ ( مدل پولينگ ) با حالت
سپس چنانچه مدل پانل پذيرفته شود، آزمون مانايي  شود. ليمر استفاده مي Fپانل) از آزموني به نام 
هاي مستقل و وابسته انجام خواهيم داد. چنانچه متغيرها نامانا باشند بايستي از   را در خصوص متغير

هاسمن در خصوص   مانايي بايد به انجام آزمون هاي پانل پويا بهره گرفت و در صورت احراز  روش
  انتخاب روش اثرات ثابت يا تصادفي مبادرت نمود.

ي مذكور را براي كشور ايران با استفاده از ها  بين متغير همچنين در اين كار تحقيقاتي رابطة
بررسي خواهيم نمود. برآورد مدل سري زماني مربوط به مشابه  طي دورة ARDL Boundsمدل 
  انجام خواهد گرفت. EViews 9افزار  ور ايران نيز با استفاده از نرمكش

 معرفي متغيرهاي مدل

كار زنان بر رشد اقتصادي،  در اين كار تحقيقاتي در كنار بررسي تأثير باروري و  مشاركت نيروي
يم. به طور نماي كار، سرمايه، صادرات و تورم را نيز وارد الگو مي تعدادي متغير كنترلي از جمله نيروي

  7گروه رهاي كلي در اين مقاله به دنبال تخمين مدل زير براي كشور ايران در مقايسه با كشو
  باشيم: مي

                     
  باشند: هاي به كار گرفته شده به شرح زير مي  در معادلة فوق متغير

 LGDPGرخ رشد اقتصادي)(لگاريتم ن : لگاريتم نرخ رشد توليد ناخالص داخلي  ،LFER :
: لگاريتم كل  LTOTL،  كار زنان : لگاريتم نرخ مشاركت نيرويLFLFP،  لگاريتم نرخ باروري كلي
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: لگاريتم صادرات LEX ،  سرمايه)ناخالص(لگاريتم  : لگاريتم تشكيل سرمايةCAPIT ، كار نيروي
  : لگاريتم نرخ تورم.LINFو   ها و خدمات  كاال

 جهاني استفاده شده است. هاي بانك فوق از داده معادلةبه منظور تخمين 
  

 بررسي مانايي متغيرها

و پيش از  دهد نشان مي 7گروه   يها  را در كشور ها  بين متغير قبل از برآورد مدل پانل كه رابطة
زماني مربوط به اقتصاد ايران را تخمين بزنيم ابتدا الزم است آزمون مانايي در  كه مدل سري آن 
  هاي هر دو مدل انجام دهيم.  ص متغيرخصو

 استفاده شده است. IPS  ي پانل از آزمونها   ،  جهت آزمون مانايي داده در اين مقاله
 

  هاي پانل مربوط به داده IPS: آزمون ريشه واحد 1جدول شماره 
  احتمال  مقدار آماره آزمون نماد نام متغير

  LGDPG 1996/8-  0000/0 نرخ رشد اقتصاديلگاريتم 
  LFER 3763/2-  0087/0 كليباروريلگاريتم نرخ
  LFLFP 4676/5-  0000/0 زنانكارنيرويمشاركتلگاريتم نرخ

  LTOTL 5335/3 -  0002/0 كارلگاريتم كل نيروي
  LCAPIT 8039/6-  0000/0 ناخالصسرمايهلگاريتم تشكيل
  LEX 4469/5-  0000/0 وخدماتهاكااللگاريتم صادرات

  LINF 3339/2 -  0098/0 م نرخ تورملگاريت
 

  ها مانا هستند.  كليه متغير IPSشود بر اساس آزمون  مالحظه مي 1طور كه از جدول  همان
زماني ايران از آزمون  ي سريها   در اين مقاله همچنين براي بررسي آزمون مانايي مربوط به داده

  آمده است. 2جدول يافته استفاده شده است كه نتايج آن در  ديكي فولر تعميم
هاي رشد اقتصادي و نرخ تورم در سطح مانا   ،  متغير آمده است 2طور كه در جدول  همان

تشكيل ،  كار نيرويكل ،  زنان كار نيروينرخ مشاركت ،  ي نرخ باروري كليها  باشند و متغير مي
  مانا شده اند.با يك مرتبه تفاضل و خدمات  ها  ناخالص و صادرات كاال ةسرماي

  )٪10داري  (در سطح معني زماني ي سريها   مربوط به داده ADF: آزمون ريشه واحد  2جدول شماره 

  نماد متغير
 تفاضل مرتبه اول سطح

 t Test criticalآماره  احتمال
values 

 t Test criticalآماره  احتمال
values 

LGDPG 0062/0 0578/4- 6551/2- ... ...  ...  
LFER 1486/0 4156/2- 6387/2- 0001/0  8449/5 -  6378/2- 
LFLFP 4784/0 5772/1- 6355/2- 0630/0  8765/2-  6355/2-  
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  نماد متغير
 تفاضل مرتبه اول سطح

 t Test criticalآماره  احتمال
values 

 t Test criticalآماره  احتمال
values 

LTOTL 4235/0 6873/1- 6422/2- 0113/0  5830/3 -  6422/2-  
LCAPIT 8540/0 5929/0- 6387/2- 0104/0  7213/3 -  6355/2-  

LEX  2180/0 1794/2- 6329/2- 0015/0  5601/4-  6355/2-  
LINF 0075/0 8463/3- 6326/2- ... ...  ...  

  
 برآورد مدل

 7گروه هاي   برآورد مدل پانل مربوط به كشور

يا متفاوت  ها   كه تشخيص دهيم كه كدام يك از فروض يكسان بودن عرض از مبدأ براي اين
ون ليمر استفاده نماييم.اين آزم Fبايست از آزمون  مي ،  را بايد براي تخمين اعمال كنيم ها   بودن آن

و فرض مقابل كه بيانگر استفاده از روش  POOLشامل فرض صفر مبني بر استفاده از روش 
Panel باشد. ،  مي است  

 
  پانل يا مشترك اثرات مدل انتخاب جهت ليمر Fآزمون :  3جدول شماره

  نتيجه آزمون  درجه آزادي احتمال Fمقدار آماره
  رد فرض صفر  )129٫6( 0002/0 901229/4

 
،  فرض  به نمايش گذاشته شده است 3ه به نتايج به دست آمده از آزمون كه در جدول با توج

شود. بنابراين  رد مي ٪95صفر مبني بر برابري عرض از مبدأ براي مقاطع مختلف در سطح اطمينان 
هاي   براي تشخيص وجود ارتباط ميان متغيركنيم.  جهت تخمين مدل از روش پانل استفاده مي

 هاسمن را انجام دهيم.   ض از مبدأ نيز بايستي آزمون توضيحي و عر
 تصادفي يا ثابت اثرات انتخاب جهت سمنها  آزمون : 4جدول شماره

  نتيجه آزمون  درجه آزادي احتمال .Chi-Sqمقدار آماره
  رد فرض صفر  6 0001/0 407371/29

 
و عدم وجود ارتباط  ،  حاكي از رد فرض صفر آمده است 4هاسمن كه در جدول   نتايج آزمون 

 ،  باشد. بنابراين روش مورد استفاده در تخمين الگو هاي توضيحي و عرض از مبدأ مي  ميان متغير
  روش اثرات ثابت خواهد بود.
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  :تخمين مدل پانل با روش اثرات ثابت 5جدول شماره
  احتمال  tآماره  ضرايب نماد  متغير

  C 2408/137- 8325/4 -  0000/0 عرض از مبدأ
  LFER 0120/0- 8476/3-  0086/0 گاريتم نرخ باروري كليل

كارلگاريتم نرخ مشاركت نيروي
  زنان

LFLFP 0592/0 3930/2  0185/0  

^)-LTOTL )10 كارلگاريتم كل نيروي

10×68/7  
3086/4  0000/0  

  LCAPIT 0301/0 6095/5  0000/0 لگاريتم تشكيل سرمايه ناخالص
  LEX 0306/0 4320/4  0000/0 ماتها و خدلگاريتم صادرات كاال

  LINF 1654/0- 4390/1 -  1531/0 لگاريتم نرخ تورم
R-squared 6346/0 

Adjusted R-squared 5093/0 
F-statistic 0658/5 

Prob(F-statistic) 0000/0 
  

 5در جدول  2015-  1990يها   طي سال 7گروه هاي   نتايج حاصل از برآورد اين الگو براي كشور
  شود: مربوط به مدل پانل ديتا به صورت زير برآورد مي معادلة 5ئه شده است. با توجه به جدول ارا

 
  

  زماني مربوط به ايران تخمين مدل سري
  ARDL Boundsها در ايران از مدل   همان طور كه گفتيم به منظور تخمين روابط بين متغير

كه در اين تحقيق  ARDL  )1,1,1,1,0,1, 0به منظور تخمين مدل (استفاده شده است. بنابراين 
شود كه به  ،  فرم محاسباتي روش خودرگرسيوني توزيعي با وقفه در نظر گرفته مي مد نظر است

  صورت زير نوشته شده است.
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مدت ميان  كوتاه ةرابط ةدهند نشان فوق جزء  در رابطة
  دهد. را نشان مي ها  دمدت ميان متغيربلن رابطة ي مدل است و جزء ها  متغير

آمده است.  6 در كوتاه مدت در جدول ARDL )1,1,1,1,0,1, 0نتايج حاصل از تخمين مدل (
صادرات و نرخ تورم  ،  سرمايه ،  كار ي مستقل نيرويها  بين متغير ،  شود ديده مي 6چنانچه در جدول 

  مدت وجود دارد.  نادار در كوتاهيك رابطة مثبت و مع،  و متغير وابستة رشد اقتصادي
حاكي  ،  كند نمايي مي خود 6همچنين خروجي مربوط به ضريب تعديل كه در سطر آخر جدول 

 4شود و در مدت كمتر از  برطرف مي ها   تعادل  از عدم ٪26مدت در هر سال  از آن است كه در كوتاه
  تعادل بلندمدت برقرار خواهد شد. ،  سال

  ARDLدر مدل  ها  مدت بين متغير كوتاه ي رابطة: بررس6جدول شماره
  احتمال  tآماره  ضريب نماد متغير توضيحي

  D(LFER) 1775/0- 0763/0-  9413/0 لگاريتم نرخ باروري كلي
  D(LFLFP) 0361/0 8088/2  1134/0 كار زنانلگاريتم نرخ مشاركت نيروي
  D(LTOTL) 0694/0 4790/2  0427/0 كارلگاريتم كل نيروي

  D(LCAPIT) 0435/0 3776/3  0118/0 گاريتم تشكيل سرمايه ناخالصل
  D(LEX) 0734/0 5121/2  0403/0 ها و خدماتلگاريتم صادرات كاال

  D(LINF) 5829/0 7068/2  0303/0 لگاريتم نرخ تورم
  CointEq(-1) 2673/0- 4739/4 -  0029/0 ضريب تعديل

  
  نمايش داده شده است. 7نيز در جدول  ها  غيربلندمدت بين مت نتايج حاصل از برآورد رابطة

  
  ARDLدر مدل  ها  مدت بين متغير بلند : بررسي رابطة7جدول شماره

  احتمال  tآماره  ضريب نماد متغير توضيحي
  LFER 1663/0- 0755/2 -  0419/0 لگاريتم نرخ باروري كلي
  LFLFP 0635/0 3458/2  0414/0 كار زنانلگاريتم نرخ مشاركت نيروي
  LTOTL 0742/0 4461/2  0314/0 كارلگاريتم كل نيروي

  LCAPIT 1781/0 1765/3  0049/0 لگاريتم تشكيل سرمايه ناخالص
  LEX 0334/0 0919/1  3110/0 ها و خدماتلگاريتم صادرات كاال

  LINF 5461/0 3743/2  0493/0 لگاريتم نرخ تورم
  C 9059/9- 0907/0 -  9303/0 عرض از مبدأ

  
دهد كه براي  هاي حاصل از تخمين نشان مي   يافته ،  كنيم مالحظه مي 7در جدول  همچنان كه

رابطة مثبت و معناداري با متغير رشد  ،   ي مستقل به استثناي متغير نرخ باررويها  تمامي متغير
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رشد اقتصادي  ةدر حالي كه بين متغير مستقل نرخ باروي كلي و متغير وابست ،  اقتصادي وجود دارد
منفي و معنادار در بلندمدت برقرار است.  همچنين نتايج مدل تخميني براي ايران نشان  ةرابط يك
كه اقتصاد ايران در طي سال هاي مورد مطالعه مواجه با تورم فزاينده   دهد كه با توجه به اين مي

ان مثبت رابطه بين تورم و رشد اقتصادي در اير 7گروه پيوسته بوده است بر خالف نتايج كشورهاي 
بر اورد شده كه نشان ميدهد كه با افزايش رشد اقتصادي تورم در ايران همچنان فزاينده مي باشد و 
بيانگر اين نكته است كه كشور ايران مواجه با تورم ساختاري بوده كه ناشي از عملكرد اشتباه 

ان درامد حاصل سياست هاي مالي و پولي بوده و همچنين چون  يكي از اجزاي رشد اقتصادي در اير
از فروش نفت بوده نه توليد كاال ها و خدمات واقعي لذا دو متغير تورم و رشد اقتصادي در ايران 

  سو با يكديگر بوده و داراي اثر مثبت با يكديگر براورد شده است.  هم 1واسطه اثر بيماري هلندي به
 ARDLاستفاده از روش  مدل سري زماني مربوط به اقتصاد ايران با 7و  6با توجه به جداول 

Bounds شود: به صورت زير تخمين زده مي  

  
حد باال و پايين باندز كه  از آمارة ها  جمعي بين متغير در ادامه  جهت پيدا كردن رابطة هم

هرگاه   ARDL Boundsبر اساس آزمون كنيم.  است استفاده مي توسط شين و پسران ارائه شده
،  فرض صفر مبني بر عدم وجود رابطه بلندمدت رد شده  الي باند باشدبزرگتر از حد با F مقدار آمارة

  وجود دارد. ها  جمعي بلندمدت بين متغير هم و در نتيجه رابطة

 
. ( Dutch disease) و  منابع طبيعيرويه از  برداري بي بين بهره ٔكند رابطه يك مفهوم اقتصادي است كه تالش مي١

تواند اقتصاد  دارد كه افزايش درآمد ناشي از منابع طبيعي مي ركود در بخش صنعت را توضيح دهد. اين مفهوم بيان مي
يا عدم افزايش آن در حد نرخ تورم صورت  نرخ ارزاين اتفاق به علت كاهش  .ملي را از حالت صنعتي بيرون بياورد

كند. در حالي كه اين بيماري اغلب مربوط به اكتشاف منابع طبيعي  گيرد، كه بخش صنعت را در رقابت ضعيف مي مي
؛ مانند نوسان مربوط شود» شود ارز خارجي مي ٔرويه اش ورود بي اي كه نتيجه هر فعاليت توسعه«تواند به  شود، مي مي

بيماري هلندي در سال  ٔواژه .گذاري مستقيم خارجي سرمايهشديد در قيمت منابع طبيعي، كمك اقتصادي خارجي، 
كار  به 1960 ٔدر دهه گاز طبيعيبراي توصيف ركود بخش صنعتي در هلند بعد از كشف  اكونوميست ٔمجلهتوسط  1977

رو شود، صادرات اين كشور به پول كشورهاي  هافزايش قابل توجه ارزش روب هنگامي كه پول يك كشور با گرفته شد.
طور كلي، اين وضعيت را بيماري هلندي  هشود. ب تر مي تر شده، ولي واردات به آن كشور به نسبت ارزان ديگر گران

 .نامند مي
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 ةدهد كه مقدار آمار ارائه شده است نشان مي 8كه در در جدول   ARDL Boundsنتايج آزمون 
F جمعي  هم ةي است و بنابراين رابطتر از حد باالي ارزش بحران در تمام سطوح معنادار بزرگ

  وجود خواهد داشت.  ها  بلندمدت ميان متغير
  ARDL Bounds آزمون :  8شماره  جدول

 Fآماره 
Critical Value Bounds سطح اطمينان  نتيجه I0 Bound I1 Bound  

  رد فرض صفر 94/2 99/1 10٪ 6963/4
  رد فرض صفر 28/3 27/2 5٪
  ض صفررد فر  61/3 55/2 5/2٪

  رد فرض صفر  99/3 88/2 1٪
  

  هاي تحقيق   يافته
به دست   TFRنسبت به  5كه به آساني از مشتق معادله  هاي زير   با در نظر گرفتن كشش

هم در منفي و معنادار بين باروري و رشد اقتصادي در ايران  يك رابطةگيريم كه  نتيجه مي ،  آيد مي
  .ردوجود دامدت و هم در بلندمدت  كوتاه

  
  

يابيم كه  در مي ،  است TFRنسبت به  3و نيز با توجه به كشش زير كه در واقع مشتق معادله 
  برقرار است.  7گروه ي ها  منفي و معنادار نيز بين باروري و رشد اقتصادي در كشور يك رابطة

  
مدت و  يم كه در كوتاهگير مي  نتيجه ي زيرها   با توجه به كشش دوم همچنين در بررسي فرضية

  بلندمدت بين مشاركت اقتصادي زنان و رشد اقتصادي در ايران رابطة مثبت و معنادار برقرار است.

  
  

شود كه بين مشاركت اقتصادي زنان و رشد  همچنين بر مبناي كشش زير نيز اثبات مي
  ارد.ي مثبت و معنادار وجود د رابطه 7گروه ي ها  اقتصادي در كشور

  
  
  



 1397بهار ، 1 شمارهدهم، شناسي ايران، دوره نوز مجله جامعه

168 

  گيري بحث و نتيجه
پيشنهاد ، معكوس بين باروري و رشد اقتصادي در ايران تأييد شد ةكه رابط با توجه به آن

، شود دستيابي به هدف رشد اقتصادي كه هدف غايي هر ملتي محسوب ميشود كه به منظور  مي
ار سياستگذاران جمعيت به منظور كاهش نرخ باروي كلي در كشور در دستور ك هاي كنترل  سياست

قرار گيرد چرا كه نتايج تحقيق نشان مي دهد كه در كشور ايران افزايش جمعيت نتوانسته است به 
خلق ثروت و توليد ناخالص داخلي در كشور كمك نمايد و به نظر مي رسد به علت استفاده نكردن 

فعلي تاثير مثبتي بر ازكل پتانسيل واقعي و ظرفيت هاي بالقوه كشور اين افزايش جمعيت با شرايط 
رشد اقتصادي نخواهد داشت و از ديگر سو  افزايش باروري  فعاليت اقتصادي و توليدي زنان به 
عنوان نيمي از نيروي كار كشور را تحت تاثير قرار داده و عمال آنان را از چرخه توليد و فعاليت 

صورت منفي  تحت تاثير قرار اقتصادي دور مي نمايد و يا فعاليت اقتصادي و اشتغالي آنان رابه 
گذاران موافق رشد جمعيت و  در ايران بايستي به دو مورد اشاره شده توجه  دهد لذا سياست مي

 ةكه بر اساس نتايج حاصل از تخمين مدل سري زماني به يك رابط نمايند. همچنين نظر به اين
و با توجه به  ن دست يافتيممثبت و معنادار بين مشاركت نيروي كار زنان و رشد اقتصادي در ايرا

شود كه براي رسيدن به  دهند، توصيه مي را تشكيل ميكه زنان تقريباً نيمي از جمعيت كشور  اين
هاي  ريزي در چارچوب برنامههاي اقتصادي  هاي كسب و كار زنان در فعاليت اهداف كالن ملي زمينه

  گذاران فراهم شود. سياست
آيد كه وفور  شمار مي عوامل مهم و مؤثر بر رشد اقتصادي بهكار هر جامعه نيز يكي از  نيروي 

تواند اقتصاد كشور را از ركود  ها به بازار كار مي ريزي هوشمندانه جهت جذب آن ر برنامهآن در كنا
دهد كه  همچنين نتايج تحقيق نشان مي خارج كرده و شرايط رونق را در بازار برقرار نمايد.

سرمايه نيز راهكار ارزشمندي جهت دستيابي به رشد اقتصادي گيري بهينه از موجودي  بهره
هاي كالن جهت رسيدن به  گيري گذاران در هدف شود كه سياست ميشود. لذا توصيه  محسوب مي

ها  رشد اقتصادي باال به استفادة بهينه از اين موهبت ارزشمند توجه نمايند تا از اتالف سرمايه
هاي دستيابي به رشد اقتصادي باال، توجه به صادرات كاالها و يكي ديگر از كانال   جلوگيري شود.

كه طبق نتايج حاصل از تخمين  باشد. با توجه به اين ها مي خدمات و بهبود وضعيت ترازپرداخت
بنابراين ، مدت دارد صادرات سهم مهمي بر روي رشد اقتصادي به ويژه در كوتاه، مدل اقتصاد ايران

، هاي صادراتي كاهش تعرفه، اي بازرگاني از طريق افزايش نرخ ارزه شود كه سياست پيشنهاد مي
هاي  ريزي المللي در برنامه الت داخلي جهت رقابت با بازارهاي بينافزايش كيفيت محصو

  شود. گذاران گنجانده  سياست
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