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چکیده

این مطالعه ،به بررسی رابطه بلندمدت بین سه متغیر مهم درآمد سرانه،
توسعه انسانی و نرخ باروری که از عوامل اصللی و تثییرذلرار بلر توسلعه
اقتصادی و ذرار جمعیّتی هستند ،در دو ذروه کشورهای توسعه یافته و
درحال توسعه در دوره  1993تا  2010پرداخته است .برای این منظور،
از روش برآورد ( OLSپویا)  DOLSاستفاده شده است .یافتههای تحقیق
نشان داد که سبک زندذی شهروندان کشورهای توسعه یافته و درحلال
توسعه متفاوت است .در کشلورهای درحلال توسلعه ،سلبک توسلعه بلا
باروری باال ،درآمد باال و توسعه انسانی پایین همراه بوده ،درحالی که در
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 .3دانش آموخته کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ،دانشگاه الزهراء (نویسنده مسئول)؛
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کشورهای توسعهیافته ،در سبک توسعه ،باروری پایین ،درآمدهای باال و
توسعه انسانی باال داشته است.
واژگــان کدیــدی :توسللعه اقتصللادی ،توسللعه انسللانی ،بللاروری ،ذللرار
جمعیتی.

طبقهبندی .C23, J13, O11, O15, O40 :JEL

 .1مقدمه

از عصر رشد اقتصادی بیش از  200سال می ذررد .با تحلوالت اواخلر قلرن هیجلدهم و
اوایل قرن نوزدهم ،بسیاری از کشورها ،جهشی را در جهت صنعتی شدن و ابعلاد توسلعه
اقتصادی تجربه کردند .تا مدت هلا بزرذتلرین و مهمتلرین معیلار بلرای کشلورها ،رشلد
اقتصادی بود؛ اما با انتشار اولین ذزارش توسلعه انسلانی توسلا سلازمان مللل در سلال
 ،1990شاخص توسعه انسانی به عنوان مهمترین معیار و شاخص ،در جهت دستیابی بله
هدف توسعه مطرح شد .توسعه انسانی به عنوان پیش شرط رشد پایدار ارزیابی شد و بله
عنوان مؤیرترین مؤلفه توسعه اقتصادی معرفی ذردید .توسعه اقتصادی فرایندی پیچیلده
و فراتر از رشد اقتصادی اسلت و در کشلورها ،بلر ابعلاد متتللا اجتملاعی ،اقتصلادی و
جمعیّتی مؤیر است .کشورهایی که به توسعه اقتصادی دست یافته اند ،اکثریت جامعه را
افرادی متتصص ،سالم و با امید به زندذی باال تشکیل میدهند .به همین دلیل کشلورها
برای دستیابی به توسعه ،ابتدا باید عوامل مؤیر بلرای دسلتیابی بله توسلعه را شناسلایی
کنند و سپس سیاستها و برنامهریلزیهلای صلحید در راسلتای رسلیدن بله آن را بله
کارذیرند.
با توجه به تحقیقات صورت ذرفته در رابطه با نظریه رشد اقتصادی ،عوامل ملؤیر بلر
توسعه را که شامل نه تنهلا درآملد سلرانه کله سلرمایه انسلانی ،توسلعه انسلانی ،ذلرار
جمعیتی ،پیشرفت تکنولوژی (شهرنشینی) ،نهادها ،یکپارچگی اقتصادی ،درجه باز بلودن
اقتصاد ،بهداشت ،نرخ باروری ،سطد تحصیالت افراد و ...شناخته شده است ،منتشر کلرد.
برخی از این عوامل ،به عامل اصلی توسعه اقتصادی نزدیک تر و مؤیرتر هستند .از جملله
این عوامل ،ذرار جمعیتی است.
ذرار جمعیّتی در کشورها طی سه مرحله اتفاق میافتد .در مرحله اول ذلرار ،میلزان
زاد و ولد و میزان مرگ و میر ،هر دو ،در کشور باالست .مرحله اول ذرار بله دوران قبلل
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از انقالب صنعتی برمی ذردد که میزان زاد و ولد در آن زمان بسیار ذسترده بود ،ولی بله
دلیل ناامنیهای موجود ،بالیای طبیعی ،نبود بهداشت و راههلای پرمتلاطره تهیله غلرا،
نرخ مرگ و میر هم ،در حد بسیار باالیی قرار داشت و بنابراین ،میلزان رشلد جمعیّلت و
تراکم آن در آن عصر ناچیز بود .با افزایش عرضله ملواد غلرایی و کنتلرل بیملاری هلا و
همچنین ذسترش فناوری ،با کاهش چشمگیر مرگ و میر و افلزایش امیلد بله زنلدذی،
مواجه شدند؛ درحالیکه میزان زاد و ولد همچنان باال بود .این جریان ،آغاز رشد جمعیّت
در کشورهای در حال توسعه بوده است .این کشورها در مرحلله دوم ذلرار هسلتند .املا
عواملی از قبیل ،باال رفتن سن ازدواج زنان ،شلهر نشلینی ،اسلتفاده از وسلایل نلوین در
زندذی ،باال رفتن سطد تحصیالت زنان و مردان ،دسترسی به آب لولهکشی  -بله عنلوان
نماد و شاخصی از بهبود کلی وضلعیت زنلدذی -و اشلتغال زنلان در خلارج از منلزل و...
موجب کاهش باروری زنان شد .کشورهایی که رشد جمعیت را کنترل کردند و آن را بله
حدود ( 2که همان نرخ جایگزینی است) رساندند ،وارد مرحله سوم ذرار شدهانلد .اغللب
کشورهای توسعه یافته در این مرحله از ذرار قرار دارند (شیتی.)1375 ،
کشورهای توسعه یافته مورد بررسی ،همه در مرحله سوم ذرار هستند و بله عبلارتی،
ذرار جمعیتی در این کشوها کامل است .ولی کشورهای درحال توسعه ،شامل کشورهای
در مراحل دوم و سوم ذرار هستند.
در این پژوهش ،به بررسی رابطه بلندمدت سه عامل اصلی توسلعه اقتصلادی و ذلرار
جمعیّتی پرداختهشده که شامل درآمد سرانه ،توسعه انسانی و نرخ باروری است؛ که بله
روابا بلندمدت بین سه متغیر نرخ باروری ،توسعه انسانی و درآملد ،کله سلبک زنلدذی
نامیده شده است ،میپردازیم .در واقع سبک زندذی ،معرف کیفیت و وضلعیت خانوارهلا
در کشورها از لحاظ سطد بهداشت ،امید به زندذی ،آموزش ،درآمدسرانه و نلرخ بلاروری
است .به عبارت دیگر سؤال این است که آیا سبک زندذی در کشلورهای توسلعه یافتله و
درحال توسعه متفاوت است؟ برای دسلتیابی بله ایلن هلدف ،ایلن مقالله بله شلرح زیلر
سازماندهی شده است :پس از مقدمله ،در بتلش  ،2مبلانی نظلری توسلعه اقتصلادی و
توسعه انسانی و شواهد تجربی ارائه ذردیده ،در بتش  ،3دادهها و جامعه آملاری تشلرید
شده ،در بتش  ،4نتایج تجربی حاصل از آزملون و برآوردهلا نشلان داده شلده و بتلش
نهایی ،به نتیجهذیری و داللتهای سیاستی تتصیص یافته است.
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 .2مبانی نظری

بررسی منابع نظری درباره چگونگی رابطه جمعیت و رشد اقتصادی ،به اختالف نظر بلین
کالسیکها برمی ذردد؛ بهطوریکه ،کالسلیکهلای خوشلبین مثلل آدام اسلمیت و ژان
باتیست سی ،1اعتقاد داشلتند کله رشلد جمعیلت ،عللت رشلد اقتصلادی در بلندملدت
می باشد ،درحالیکه ،در طرف مقابل کالسیکهای بدبین مثل مالتوس و ریکاردو 2معتقد
بودند رشد جمعیت ،ضد رشد اقتصادی عمل میکند و به نوعی کاهنلده رشلد اقتصلادی
میباشد .در این پژوهش به بررسی رابطه بلندمدت این دو متغیر نیز پرداخته شده است.
توسعه فرایندی چند بعدی است که شامل تغییرات در رفتار افراد ،ساختار اجتماعی،
نگرش عمومی و نهادهای ملی است .در واقع ،توسلعه فراینلدی اسلت کله سلازمانهلای
اقتصادی و سیستمهای سیاسی و اجتملاعی را در بلر ملیذیلرد .اهلداف پریرفتله شلد
سیاست توسعه ،عبارتند از :رشد ،عدالت ،کاهش فقر اقتصلادی ،ملردم سلاالری و یبلات
سیاسی (باسو .)1997 ،3یکی از ایرادهایی که به تفسیر توسعه به عنوان رشلد اقتصلادی
وارد می شود ،این است که رشد اقتصادی تنها به بعد اقتصادی میپلردازد ،درحلالی کله
توسعه مفهومی متفاوت یا پیچیدهتر است ،که لزوماً به کیفیت زندذی انسان نیلز مربلوط
میشود .در واقع افزایش درآمد سرانه ،شرط الزم و نه کلافی بلرای انلدازهذیلری توسلعه
اقتصادی و یا توسعه انسانی است .از این رو در سالهای اخیر ،شاخص هلای جدیلدتری
برای در بر ذرفتن جنبه های پیچیده انسانی و رفاه انسلان هلا در نظلر ذرفتله شلد؛ و از
جمله میتوان به شاخص توسعه انسانی اشاره کرد ،که در سال  1990توسا آمارتیاسلن
و محبوب الحق مطرح ذردید و با همکاری ذوستاو رانیس ،بسا و ذسلترش یافلت .ایلن
شاخص جدید امکلان مطالعله و مقایسله اسلتانداردهای زنلدذی درون کشلوری و بلین
کشوری را فراهم ساخت که البته در سال  2010بلرای محاسلبه آن تغییراتلی در نحلوه
اندازهذیری ایجاد شد .این شاخص از میانگین هندسلی سله شلاخص امیلد بله زنلدذی،
آموزش و درآمد سرانه ناخالص ملی )GNI( 4سلاخته شلد .منظلور از امیلد بله زنلدذی،
داشتن زندذی سالمتر و سطد بهداشت باالتر با طول عمر بیشتر افراد است.

1. Say
2. Malthus & Ricardo
3. Basu
4. Per Capita Gross National Income
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با توجه به عوامل بلند مدت مؤیر در توسعه اقتصلادی ،درآملد ،عاملل اصللی توسلعه
شمرده می شد .در اواسا قرن بیستم ،انباشلت سلرمایه و یلا صلنعتی شلدن ،از عواملل
اصلی رشد اقتصادی در نظر ذرفته شد (هارود 1939 ،1و دومار .)1946 ،2اما با مطالعلات
بیشتر ،اهمیت سرمایه انسانی و تکنولوژی برجستهتر شد.
سرمایه انسانی به عنوان نیروی کار یک جامعه که نماینده دانش و مهلارت اسلت ،در
نظرذرفته شد ،که دانش افراد منجر به رشد درونزا و پیشرفت تکنولوژی میشود .جواملع
با داشتن سرمایه انسانی ،با دانش و مهلارت بلاال ،شلاهد پیشلرفت تکنوللوژی و صلنعت
خواهند بود .از آنجایی که تغییرات تکنولوژیکی و صنعتی شلدن ،یکلی از عواملل اصللی
رشد اقتصادی شناخته شده بود ،محققلان بله دنبلال عاملل تعلادل پایلدار در تغییلرات
تکنولوژیکی برآمدند .بنابراین به بررسی رابطه بین سه متغیر اصلی :درآمد سرانه ،توسعه
انسانی و نرخ باروری پرداختند .آنها سبک زندذی توسعه یافته را با درآملد بلاال ،توسلعه
انسانی باال و نرخ باروری پایین معرفی کردند.
 .3پیشینه پژوهش

در مورد رابطه دو متغیر رشد جمعیت و توسعه یافتگی ،مشاهده شد که هر اندازه سلطد
توسعه یافتگی کشوری باال باشد ،به هملان انلدازه میلزان زاد و وللد و در نتیجله ،رشلد
جمعیت آن کشور کمتر است .به عبارتی رابطله بلین توسلعهیلافتگی و نلرخ زاد و وللد،
رابطهای معکوس است .این رابطه در مناطق محروم جهان و در سطد ایران و استانهلای
کشور ،به خوبی نمایان است .استانهای برخوردار از رفاه و توسلعه ،شلاهد میلزان رشلد
جمعیت کمتری هستند ضیایی بیگدلی( ،کالنتری و علیزاده اقدام .)1385 ،همچنلین در
مطالعه اسدی و اسماعیلی ( )1392با عنلوان "تلثییر شلاخص توسلعه انسلانی بلر رشلد
اقتصادی ایران" ،مشاهده شد که توسعه انسانی تلثییر منفلی در زملان رونلق اقتصلادی
(رشد) و تثییر مثبت در زمان رکود بر رشد اقتصادی ایلران داشلته و همچنلین پایلداری
رژیم اول (رونق) بیشتر از رژیم دوم (رکود) است.
ربیعی و همکاران ( )1392نشان دادهاند که نرخ باروری در کشورهای توسلعه یافتله،
تثییر مثبت و در کشورهای درحال توسعه ،تثییر منفی بر رشلد اقتصلادی داشلته اسلت.
1. Harrod
2. Domar
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همچنین سرمایه انسانی سالم و امید به زندذی تثییر مثبت و معناداری بلر هلر دو ذلروه
این کشورها را نشان داد.
نتایج مطالعه سپهردوسلت ،قربلان سرشلت و بلاروتی ( )1393نشلان داد کله رونلد
تثییرذراری متارج دولت برای بتش سالمت و آموزش بر رشد اقتصادی در کشورهای با
درآمد باال و متوسا از ایرات مثبت و معنی داری در کوتاه مدت برخوردار بوده ،درحلالی
که این ایرات برای کشورهای با درآمد پایین به صورت منفی و معنلیدار اسلت .در ایلن
پژوهش ،ایران جزء کشورهای با درآمد متوسا در نظر ذرفته شده است.
در مطالعه دیگلری میسلولیس )2003( 1در مقالله خلود بلا عنلوان "ایلرات عواملل
جمعیتی بر روی تغییر تکنوللوژیکی و رشلد اقتصلادی" نشلان ملیدهلد کله جمعیلت،
پیشرفت تکنولوژیکی را ،هم بهطور مستقیم و هم ،از طریق جریان سرمایه انسانی تحلت
تثییر قرار میدهد و تکنولوژی هم متقلابالً بلر روی جمعیلت ایرذلرار اسلت .میسلولیس
نتیجه میذیرد که تغییرات یکسان در نرخهای تولد و مرگ و میلر ،یکلدیگر را بله طلور
کامل خنثی نمی کنند و افزایش یکسان نرخ تولد و نرخ مرگ و میلر کله یلک جمعیلت
جوانتر  -و نه لزوماً یک جمعیتی که در حال رشد سریعتر اسلت -را در پلی دارد .رشلد
سرمایه انسانی کندتر ،رشد تکنولوژی کندتر و سرانجام رشد اقتصلادی کنلدتر را نتیجله
میدهد.
با در نظر ذرفتن تئوری رشد و اهمیلت ذلرار جمعیتلی نتیجله ملیشلود کله رشلد
جمعیت کنترلشده (مرحله سوم ذرار) ،همراه با شکلذیری سلرمایه انسلانی سلالمت و
متتصص ،برای تغییرات تکنولوژیکی و رشد درآمد سرانه امری ضلروری اسلت (ذلالور و
ویل .)1999 ،2البته ذرار جمعیّتی به نوبه خود به انگیزههای ایجلاد شلده روی انتتلاب
باروری توسا سرمایه انسانی برمی ذردد (ذالور 2011،3و ذالور .)2012،به این معنی که
افراد جامعه با توجه به سنّتها و سیاستهایی که دولت طی سالها در پیش میذیلرد و
انگیزههایی که برای افراد در ازای تعداد فرزندان ایجاد میکند ،روی انتتاب خانوارهلا در
تعداد بهینه فرزندان نقش تعیینکنندهای دارد و در نهایت ،نرخ رشد جمعیّلت و مرحلله
ذرار جمعیّتی 4را نشان میدهد.

 .4ذرار جمعیتی در قسمت مقدمه توضید داد شده است.

1. Misoulis
2. Galor & Weil
3. Galor
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کرمر )1993( 1در مطالعه خود در قالب مدلهلای رشلد درونلزا ،نتیجله ذرفلت کله
پیشرفت تکنولوژی ،تابعی فزاینده از افزایش جمعیت اسلت .بنلابر نتلایج الگلوی کرملر،
زمانی که مناطق متتلا دنیا با هم ارتباط نداشتهاند ،پیشرفت تکنوللوژی در منلاطق بلا
جمعیت بیشتر ،سریعتر بوده است.
در مطالعهای راجع به رابطه میانگین سالهای تحصیل با نرخ رشد نرخ رشد محصول
ناخالص داخلی که توسا بَرو )1992( 2انجام شد و بلا اسلتفاده از میلانگین سلال هلای
تحصیل افرادِ  25سال و باالتر به عنوان متغیلر مسلتقل و نلرخ رشلد محصلول ناخلالص
داخلی به عنوان متغیر وابسته ،و با دادههای آماری برای  73کشور و طی یک دوره پلنج
ساله ،مشاهده شد که میزان تحصیالت تثییر قوی و مستقلی بر رشلد محصلول ناخلالص
داخلی دارد؛ به طوری که  50درصد افزایش میزان سالهای تحصلیل ،یلک درصلد نلرخ
رشد محصول ناخالص داخلی را در سال افزایش میدهد .همچنلین بلرو در سلال 1991
در یک بررسی بین  98کشور طی دوره  1960-1985به رابطله مثبلت بلین نلرخ رشلد
سرانه تولید ناخالص داخلی و نرخ نام نویسی در مدارس به عنوان جایگزین عامل سرمایه
انسانی رسید .نتایج این تحقیق مبنی بر وجود رابطه مثبت بین شاخص توسعه انسلانی و
درآمد است.
در مطالعهای دیگر تحت عنوان «باروری ،رشد اقتصادی و توسعه انسانی ،عوامل علّلی
سبک زندذی توسعه یافته» ،که توسا هافنر و میر-فولکس )2013( 3انجام شلد ،نتلایج،
رابطه مثبت و معنیداری را بین درآمد و شاخص توسعه انسانی و تولید ناخالص داخللی
سرانه ،همچنین ،رابطه مثبلت و معنلیداری بلین درآملد و نلرخ بلاروری در کشلورهای
درحال توسعه و رابطهای منفی ،بین این دو متغیر در کشورهای توسعه یافته نشلان داد.
بتش دیگری از نتایج این تحقیق ،مؤید رابطه مثبتی بین نرخ باروری و توسلعه انسلانی
در کشورهای توسعهیافته و رابطهای منفی ،بین این دو متغیلر بلرای کشلورهای درحلال
توسعه است.
در مطالعه حاضر ،دادههای ایران هم جزء کشورهای توسعهیافته در نظر ذرفتله شلده
است .تفاوت این مطالعه با مقاله «هافنر و میر فولکس» در دستهبنلدی کشلورها از نظلر
توسعهیافتگی است .در مطالعه حاضر ،کشورهایی که بلر اسلاس معیلار و تقسلیم بنلدی
1. Kremer
2. Barro
3. Hafner & Mayer-Foulkes
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 UNDPدارای شاخص توسعه انسانی بسیار باال هستند جزء کشلورهای توسلعه یافتله و
سایر کشورها کشورهای درحال توسلعه در نظلر بلوده و همچنلین از بلازه زملانی ملورد
بررسی جدیدتری استفاده شده و کشورهای مورد بررسی ،منتتلب محقلق اسلت .روش
این مطالعه بسیار جدید و در مطالعات فارسی مشاهده نشده است.
 .4مدل و روش برآورد آن

در مطالعه حاضر ،متغیرهایی انتتاب ذردید که به عنلوان نماینلده عواملل تثییرذلرار در
توسعه اقتصادی و ذرار جمعیتّی شناخته شدهاند .توسعه انسانی با متغیر شاخص توسعه
انسانی ( )HDIو درآمد با متغیر تولید ناخالص سلرانه ( )GDPبله عنلوان عواملل اصللی
توسعه اقتصادی و متغیر نرخ باروری بعنوان معرّف ذرار جمعیّتلی در نظلر ذرفتله شلده
است.
در این مقاله ،متغیر درجه باز بلودن اقتصلاد بله نماینلدذی از یکپلارچگی اقتصلادی
(همگرایی اقتصادی) در نظر بوده و متغیر مصرف برق سرانه به دلیل اینکه اغلب ،مصرف
انرژی در شهرها متمرکز می شود ،به عنوان نماینده تکنوللوژی (شهرنشلینی) معرفلی و
متغیر سهم اعتبارات داخلی ،به عنوان مقیاسی از ایربتشی نهادها برای اهداف اقتصلادی
به کار برده شده است.
مجموعه دادهها ،ساالنه و همگن شده ،شامل  72کشور ،با  24کشور توسلعه یافتله و
 48کشور در حال توسعه است که بلر اسلاس طبقلهبنلدی برنامله توسلعه مللل متحلد
( )UNDPدر نظر بوده و فهرست کشورها در جدول شلماره (  ) 2و (  ) 3در ادامله ککلر
شده و دوره زمانی مورد بررسی  1993-2010در نظر ذرفته شدهاند .دادههای حاضلر ،از
دو منبع  UNDPو بانک دادههلای شلاخص توسلعه جهلانی ( )WDIو شلاخص توسلعه
انسانی بر اساس محاسبات  UNDPو دادههای مربوط به ایلن شلاخص از هملین سلایت
تهیه شده است.
 .4-1ارائه الگوی برآورد DOLS

کائو و چیانگ 1در سال  2000متوجه این توزیع محدودکننلده شلدند ،کله تتملین زن
 OLSتوزیع نرمال با میلانگین غیلر صلفر دارد ،در صلورتی کله تتملین زن  FMOLSو
1. Chiang & Kao
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 DOLSتوزیع مجانبی نرمال با میانگین صفر دارند .آنها دریافتند که تتملین زن OLS

انحراف قابل مالحظه ای در نمونههلای محلدود دارد و همچنلین تتملین زن  DOLSو
 FMOLSدر برآورد معادالت پنل با تصحید انحراف ،نسبت به  OLSبهتر عمل میکنند.
در نتیجه ،آنها استفاده از تتمین زن  DOLSرا برای همگرایی و ریشله واحلد پیشلنهاد
کردند .همان طور که ککر شد ،روش این برآورد ،جدید و با استفاده از برنامله Eviews8
برآوردها تتمین زده شده است.
تتمین زن  DOLSشامل وقفهها بلرای محاسلبه درونزایلی و همبسلتگی پیلاپی در
جمله خطاست و با استفاده از مقادیر ذرشته و آینده اولین اخلتالف ،معادلله رذرسلیون
پنل زیر را به دست می آوریم:
𝑞𝑞₂
𝑡𝑡𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑡𝑡 = δ'ᵢ𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝑥𝑥′𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑏𝑏 + ∑𝑗𝑗=−𝑞𝑞₁ 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖,𝑡𝑡+𝑗𝑗 + 𝑒𝑒𝑖𝑖,
()4-1
i=1,…,N and t=1,…,T
در این معادله 𝑑𝑑𝑡𝑡 ،شامل اجزای قطعی مدل اسلت .اذلر  𝑑𝑑𝑡𝑡 = 0باشلد ،یعنلی جملله

قطعی در مدل وجود ندارد؛ درصورتی که اذر  𝑑𝑑𝑡𝑡 = 1یا '( 𝑑𝑑𝑡𝑡 = )1،tباشد ،یعنی مدل بلا
یابت در نظر ذرفتن مقطع یا یابت در نظر ذرفتن مقطع و رونلد اسلت؛ درحلالی کله 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥
یک ماتریس  Kبعدی است که  Kتعداد متغیرهای توضیحی ملدل و 𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑖𝑖,جملل خطلای
ایستا و با میانگین صفر است.
عبارت  yدر سمت چپ معادله ( )4-1شامل یکی از متغیرهایی است که رابطله بلنلد
مدت آنها مورد بررسی است (منظور یکلی از سله متغیلر اصللی ملدل :درآملد ،شلاخص
توسعه انسانی یا نرخ باروری است) که نقش متغیر وابسته به خود میذیلرد .بلردار  xدر
سمت راست معادله ( )4-1شامل دو متغیر اصلی دیگر مدل و سلایر متغیرهلای کنتلرل
(تجارت ،اعتبارات و مصرف برق سرانه) میشود .در واقع در این پژوهش ،سله رذرسلیون
مورد بررسی قرار می ذیرد که در هر رذرسیون ،یکی از سله متغیلر اصللی ملدل ،نقلش
متغیر وابسته میذیرد و دو متغیر اصلی دیگر بله هملراه متغیرهلای کنتلرل بله عنلوان
متغیرهای توضیحی به کار میروند .این رذرسیونها ،هم در سطد و هم ،با وقفله بهینله
آکائیک ،تتمین زده می شوند.
در این مطالعه ،سه الگوی زیر مورد بررسی قرار ذرفت .در الگوی اول ،متغیلر درآملد
سرانه به عنوان متغیر وابسته است:
((LogGdp)=a×(logHdi)+b×(logFer)+c×(logEl)+d×(logTr)+e×(logCr)+ei,t )4-2
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در الگوی دوم که درآن ،متغیر شاخص توسعه انسانی را به عنلوان متغیلر وابسلته در
نظر می ذیریم:
(logHdi)=a× (logGdp)+b×(logFer)+c× (logEl)+d× (logTr)+e× (logCr)+ei,t
()4-3
الگوی سوم که در آن ،متغیر نرخ باروری به عنوان متغیر وابسته است:
(logFer)=a×(logGdp)+b×(logHdi)+c×(logEl)+d×(logTr)+e×(logCr)+ei,t
()4-4
هر سه الگوی فوق ،برای هر دو ذروه کشورها برآورد شد.
برای آزمون ایستایی متغیرها ،از آزمون  LLCاستفاده شلده ،و فرضلیه صلفر در ایلن
آزمون ،معرف وجود ریشه واحد یا عدم ایستایی متغیر ،و فرضیه جلایگزین معلرف علدم
وجود ریشه واحد یا ایستا بودن متغیر است.
 .5دادهها و نتایج تجربی

 .5-1معرفی متغیرهای الگو

نرخ باروری کل ،میانگین تعداد فرزندانی است که زنان بهطور میانگین در طلول زنلدذی
شان خواهند داشت .شاخص توسعه انسانی ،از میانگین هندسلی سله شلاخص امیلد بله
زندذی ،دانش و درآمد سرانه ناخالص ملی ( )GNIساخته می شلود .منظلور از امیلد بله
زندذی ،داشتن زندذی سالمتر و سطد بهداشت باالتر با طول عمر بیشتر افراد است.
درآمد ناخالص داخلی سرانه ،کل ارزش دالری محصوالت نهایی تولیلد شلده توسلا
واحدهای اقتصادی مقیم کشور ،در دوره زمانی معین (ساالنه یا فصلی) را تولید ناخلالص
داخلی مینامند .این داده یابت بر مبنای سال پایه  2005و واحلد دالر ،بلرای کشلورها
استفاده شده است.
جدول  .1معرفی متغیرهای مورد بررسی
متغیرها
تولید ناخالص داخلی سرانه
نرخ باروری

شاخص توسعه انسانی

همگرایی اقتصاد Openness

مصرف برق سرانه

سهم اعتبارات داخلی

نماد در

Eviews
Gdp
Fer
Hdi
Tr
El
Cr

منبع جمعآوری دادهها
بانک داده جهانی
بانک داده جهانی

WDI
WDI

سازمان برنامه توسعه ملل متحد UNDP

بانک داده جهانی
بانک داده جهانی
بانک داده جهانی

WDI
WDI
WDI
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 .5-2نتایج

آزمون ایستایی متغیر ها

در اینجا ،از لگاریتم متغیرها استفاده شده است .نتایج آزمون ایستایی متغیرها نشلان داد
که ،همه متغیرها در سطد  5درصد ریشه واحد ندارند یا ایستا هستند.
جدول  .2نتایج آزمون ریشه واحد  LLCمتغیرهای مدل

کشورهای درحال توسعه

کشورهای توسعه یافته

متغیرها

)LLC, lag(1
)Statistic (prob.
)Statistic (prob.
Log GDP
)-2/291(0/011
)-7/306(0
Log HDI
)-5/589(0
)-7/904(0
Log FER
)-3/320(0/0004
)-8/63(0
Log CR
)-2/175(0/014
)-3/066(0/0011
Log EL
)-8/395(0
)-2/303(0/0106
Log TR
)-3/984(0
)-3/48(0/0003
اعداد داخل پرانتز میزان  probآزمون  LLCرا نشان می دهد ،که با توجه به مقدار آماره  tو مقدار  probدر مورد
رد یا قبول فرض صفر آزمون ،مبنی بر داشتن ریشه واحد (ناایستایی) ،تصمیم ذرفته شده است.

باتوجه به اینکه همه متغیرها در سطد ایستا هستند ،یا بله عبلارتی ) I(0انلد ،انجلام
آزمون همگرایی الزم نمیباشد و رابطه بلندمدت بلین متغیرهلا وجلود دارد .بنلابراین از
انجام این آزمون صرف نظر شده است.
 .5-3آزمون عدّیت گرنجری

نتایج آزمون علّیت ذرنجری برای متغیرها به صلورت نمودارهلای زیلر نشلان داده شلده
است.

نمودار  .1رابطه علّی بین متغیرها برای کشورهای توسعه یافته
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نمودار  .2رابطه علّی بین متغیرها برای کشورهای درحال توسعه

در نمودارهای باال ،فلشهای دو طرفه ،رابطه علّیت دوطرفه و فلشهای یک طرفه ،رابطه
علّی یک طرفه را نشان میدهد .نتایج آزمون علّیت ،رابط علّی دو طرفه درآملد سلرانه و
نرخ باروری در کشورهای توسعه یافته و رابطه علّی دو طرفه بین نلرخ بلاروری و درآملد
سرانه ،درآمد سرانه و توسعه انسانی ،توسعه انسانی و نرخ باروری در کشلورهای درحلال
توسعه را نشان داد.
 .5-4نتایج تجربی برآورد روش DOLS

در این قسمت ،روابا بلند مدت بین متغیرهای الگو با استفاده از تتمین الگوها بلا روش
 DOLSطی سالهای  1993-2010در دو دست کشورهای توسعه یافته و کشورهای در
حال توسعه بررسی شده و باتوجه به اینکه در برآوردها از لگاریتم دادههلا اسلتفاده شلد،
ضرایب ،کشش بین متغیرها را نشان داده است.
.5-4-1کشورهای توسعه یافته

نتایج برآورد دادههای کشورهای توسعه یافته ،در جدول ( )3نشان داده شده است.
نتایج جدول (( 1)3درآمد سرانه متغیر وابسته) ،رابطه بلند مدت و معنلی داری بلین
درآمد و سایر متغیرهای مدل را نشان داد .درآمد سلرانه ،رابطله بلنلد ملدت مثبتلی بلا
شاخص توسعه انسانی با ضریب  1/422دارد .بنابراین در کشورهای توسلعه یافتله ،افلراد
سالم تر ،با تحصیالت باالتر و امید به زندذی بیشتر ،درآمد بیشلتری را کسلب کلردهانلد.

 .1برآوردهای مدل بدون وقفه برآورد شده است.
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ولی نرخ باروری ،رابطه بلند مدت منفی و معناداری با درآمد سرانه در این کشلورها دارد
و ضریب این متغیر  -0/1626برآورد شده است .همچنین نتایج (متغیر شلاخص توسلعه
انسانی وابسته) ،رابطه بلند مدت مثبت و معناداری را بین شاخص توسعه انسانی و سلایر
متغیرهای ملدل (بجلز متغیلر مصلرف بلرق سلرانه) نشلان داد .بنلابراین در کشلورهای
توسعه یافته ،افزایش نلرخ بلاروری و درآملد سلرانه ،شلاخص توسلعه انسلانی را افلزایش
میدهد .ضرایب به ترتیب  0/054و  0/091برآورد شده است .ادامله نتلایج دربلاره نلرخ
باروری ،رابطه بلند مدت مثبت و معناداری را بین نرخ باروری با شاخص توسلعه انسلانی
با ضریب  0/562نشان داد .همچنین ،رابطه بلند مدت منفی و معناداری با درآمد سلرانه
با ضریب  –0/108مشاهده شد .در کشورهای توسعه یافته ،با افزایش درآمد سرانه ،افراد
تمایل کمتری به باروری داشته اند.
جدول  .3نتایج برآورد به روش  DOLSبرای کشورهای توسعه یافته
بدون وقفه
با وقفه بهینه AIC
LogGDP

)1/258167 (0/0000
)0/001542 (0/9777
)0/099894 (0/0000
)0/400798 (0/0000
)0/108695 (0/0059
0/997478
408

)1/422023 (0/0000
)-0/162979 (0/0879
)0/085787 (0/0012
)0/563859 (0/0000
)0/134706 (0/0287
0/988201
432

)0/118453 (0/0000
)0/037850 (0/0417
)0/020237 (0/0004
)0/009086 (0/6119
)0/038740 (0/0013
0/996280
408

)0/091728 (0/0000
)0/054537 (0/0222
)0/020757 (0/0019
)0/032776 (0/1693
)0/041105 (0/0075
0/987851
432

logHDI
logFER
logCR
logEL
logTR
Adjusted R²
No. of observation
logHDI
logGDP
logFER
logCR
logEL
logTR
Adjusted R²
No. of observation
LogFER

)-0/108508 (0/0799
)0/562891 (0/0204
)0/080247 (0/0001
)-0/283301 (0/0001
)-0/065372 (0/1850
0/893492
432

LogGDP
logHDI
logCR
logEL
logTR
Adjusted R²
No. of observation

)0/072311 (0/1856
)0/547788 (0/0035
)0/069260 (0/0001
)-0/378873 (0/0000
)-0/068328 (0/1093
0/961946
408
در جدول باال مقدار  P-valueداخل پرانتز ککر ذردید .معنیداری ضرایب در سطد  %10بررسی شد.

همه تتمینها با یابت در نظر ذرفتن مقطع  constantصورت ذرفت.
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 .5-4-2کشورهای درحال توسعه

نتایج جدول ( 1 )4برای کشورهای درحال توسعه ،نشان داد که یلک رابطله بلنلد ملدت
مثبت و معنیداری بین درآمد سرانه با توسعه انسانی ،نرخ باروری و با ضرایب به ترتیلب
 3/466و  0/245وجللود دارد .در کشللورهای درحللال توسللعه ،افللزایش نللرخ بللاروری،
تحصیالت باالتر و امید به زندذی بیشتر ،درآمد را افزایش داده است .همچنین ،نتلایج در
جدول( )4نشان داد که متغیر شاخص توسعه انسانی وابسته ،یک رابطه بلند مدت مثبت
معنی داری بین شاخص توسعه انسانی و درآمد سرانه با ضریب  0/121وجود دارد .نتایج
رابطه بلند ملدت منفلی معنلی داری را بلین توسلعه انسلانی و نلرخ بلاروری بلا ضلریب
 -0/0704را نشان داد .بنابراین در کشورهای درحال توسعه ،افزایش درآمد و کاهش نرخ
باروری ،افزایش توسعه انسانی را به همراه داشته است .ادامه نتایج جدول( )4رابطه بلنلد
مدت مثبت معنی داری را بین نرخ باروری و درآمد و رابطله بلنلد منفلی معنلیداری بلا
توسعه انسانی ،به ترتیب با ضرایب  0/173و  -1/695نشلان داد .بنلابراین در کشلورهای
درحال توسعه ،با افزایش توسعه انسانی ،شاهد کلاهش نلرخ بلاروری بلوده ایلم .در ایلن
کشورها با افزایش امید به زندذی و داشتن زندذی سالم تلر بلا تحصلیالت بیشلتر ،افلراد
تمایل به کاهش باروری داشته اند .از طرفی ،بلا افلزایش درآملد در ایلن کشلورها ،نلرخ
باروری افزایش یافته است.
نتایج حاصل از بلرآورد را ملیتلوان بلهطلور خالصله در نمودارهلای زیلر نشلان داد.
همانطورکه در نمودارهلا مشلاهده شلد ،در واقلع تفلاوت اصللی برآوردهلا در دو ذلروه
کشورها ،به رابطه بلندمدت بین درآمد و باروری ،و باروری و توسعه انسانی برملیذلردد.
در ذروه کشورهای توسعهیافته ،درآمد رابطه ای منفی با باروری دارد ،درحالیکله رابطله
این دو متغیر برای کشورهای درحال توسعه مثبت است .همچنلین ،رابطله بلین توسلعه
انسانی با باروری ،در کشورهای توسعه یافته مثبت بود ،درحالیکه رابطله ایلن دو متغیلر
در کشورهای در حال توسعه منفی مشاهده شد.

 .1تفسیر نتایج برآوردهای مدل ،با وقفه بهینه آکائیک است.
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جدول  .4نتایج برآورد به روش  DOLSبرای کشور های درحال توسعه

با وقفه بهینه AIC

بدون وقفه

logGDP

)3/466401 (0/0000
)0/245526 (0/0000
)0/135427 (0/0000
)-0/127724 (0/0000
)-0/058928 (0/0614
0/996743
816

)2/907048 (0/0000
)0/066698 (0/2476
)0/113850 (0/1438
)-0/056035 (0/1438
)-0/092473 (0/0093
0/990122
864

logHDI
logFER
logCR
logEL
logTR
Adjusted R²
No. of observation

)0/129354 (0/0000
)-0/082335 (0/0000
)-0/000735 (0/7655
)0/076775 (0/0000
)0/014589 (0/0127
0/998023
816

)0/121739 (0/0000
)-0/070406 (0/0000
)0/005589 (0/0882
)0/088368 (0/0000
)0/009814 (0/1749
0/992967
864

logHDI
logGDP
logFER
logCR
logEL
logTR
Adjusted R²
No. of observation
logFER
logGDP
)0/060335 (0/2550
)0/173540 (0/0001
logHDI
)-1/520856 (0/0000
)-1/695808 (0/0000
logCR
)0/018715 (0/2327
)0/036728 (0/0065
logEL
)-0/025945 (0/4845
)-0/088293 (0/0039
logTR
)-0.088019 (0.0104
)-0/042345 (0/1501
Adjusted R²
0/948308
0/981501
No. of observation
864
816
در جدول باال مقدار  P-valueداخل پرانتز ککر ذردید .معنی داری ضرایب در سطد  10درصد بررسی شد.
همه تتمینها با یابت در نظر ذرفتن مقطع ( )constantصورت ذرفت.

نمودار  .3خالصه روابا بلندمدت سه متغیر اصلی مدل در کشورهای توسعهیافته
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نمودار  .4خالصه روابا بلندمدت سه متغیر اصلی مدل در کشورهای در حال توسعه

 .6نتیجهگیری و پیشنهادات

در این پژوهش ،به بررسی رابطه بلندمدت سه متغیر مهم درآمد سرانه ،توسعه انسلانی و
نرخ باروری در دو ذروه کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه در دوره سالهلای 1993
تا  2010پرداخته شده و یافتههای تحقیق نشان داد که سلبک زنلدذی توسلعه یافتله و
درحال توسعه متفاوت است .در کشورهای توسعهیافتله ،ذلرار کاملل جمعیتلی (مرحلله
سوم ذرار) همراه با توسعه انسانی باال و درآمد باال بوده ،درحالیکه در کشورهای درحال
توسعه ،باروری رابطه منفی با توسعه انسانی ولی رابطه مثبت با درآمد داشته اسلت ،کله
این نتیجه موید مطالعات هافنر و میر فولکس ( )2013می باشد .بنلابراین در کشلورهای
در حال توسعه ،سبک توسعه با باروری باال ،درآمد باال و توسعه انسانی پلایین کله کلامالً
متفاوت با سبک توسعه کشورهای توسعه یافته بوده است .در این مطالعه ،کشلورهایی را
که در ذروه کشورهای درحال توسعه در نظر ذرفته شده است ،با توجه به نلرخ بلاروری،
میتوانیم به دو ذروه کشورهایی که در مرحله دوم ذلرار جمعیتلی و کشلورهایی کله در
مرحله سوم ذرار هستند ،تقسیم کنیم .از آنجایی که نرخ باروری متغیر بسیار مؤیری بلر
توسعه انسانی و درآمد سرانه بوده ،در توسعه اقتصادی کشورها بسلیار تثییرذلرار اسلت.
بنابراین مرحله ذرار جمعیتی در میزان توسعه یافته بودن کشلورها نقلش بسلزایی دارد.
اذر کشورها را بر این مبنا تقسیمبندی کنیم ،بلا توجله بله نتلایج بلرآورد ،پیشلنهادها و
تصمیم های بهتری در راستای بهبود وضع توسعهیافتگی این کشورها میتوان داشت.
کشورهای در حال توسعه که در مرحلله دوم ذلرار جمعیتلی هسلتند ،عاملل اصللی
تفاوت شان با کشورهای توسعه یافته ،سطد آموزش پلایین ،هلم در تربیلت نیلروی کلار
متتصص و هم ،در آموزش راه هلای جللوذیری از بلارداری ،سلطد بهداشلت و امیلد بله
زندذی پایین است .این عوامل به نرخ باالی باروری و توسعه انسلانی پلایین منجلر شلده
است .بنابراین برای توسعه یافته شدن این کشورها یا بهبود وضعیت آنها ،راه پیشنهادی،
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افزایش آموزش و بهبود کیفیت آن ،همراه با بهبود بهداشت و تلثمین اجتملاعی در ایلن
کشورهاست .این کشورها می توانند در دراز مدت همراه با کاهش نرخ بلاروری ،افلزایش
توسعه انسانی و تربیت نیروی کار متتصص و افزایش تکنولوژی ،به افلزایش درآملد نیلز
دست یابند و به توسعه اقتصادی همراه با ذرار جمعیّتی کامل برسلند و شلکاف توسلعه
بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته را کاهش دهند.
کشورهایی که در مرحله سوم ذرار جمعیّتی هستند ،از چنین سیاستی نملی تواننلد
استفاده کنند ،چون باروری پایین تر ممکن است رشد اقتصادی این کشورها را به خطلر
بیندازد .در هر دو ذروه کشورها ،توسعه اقتصادی بستگی به متغیرهایی چلون پیشلرفت
تکنولوژی ،تراکم سرمایه ،توسعه سرمایه انسانی ،بهبود فضای کار و یبلات اقتصلاد کلالن
و ...دارد.
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ضمیمه
لیست کشورهای مورد بررسی در این متن به شکل زیر است:
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