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  تحليل اقتصادي عوامل مؤثر بر نرخ باروري در ايران

   (با تأكيد بر اثر فناوري اطالعات و ارتباطات)

 2مهرفام ممالكي و  1اميرحسين مزيني 

  چكيده

شود. رشد اقتصادي مرتبط ميبه با تاثير بر عرضه نيروي كار،  يبارورمقوله ي اقتصاداز منظر 
ضمن اينكه باروري خود تحت تأثير عوامل اقتصادي و اجتماعي متعددي است و به دليل داشتن 

گردد. ايران طي سالهاي اخير  ماهيت انساني با تحوالت جامعه در طول زمان، دچار تغييراتي مي
هايي در ابعاد زندگي مردم  هاي نوين، با دگرگوني فرايند جهاني شدن و گسترش فناوريمتاثر از  

توان به كاهش شكاف   به خصوص در بهبود نقش زنان مواجه بوده است. از مصاديق آن مي
تواند بر نرخ باروري تأثيرگذار باشد. ارزيابي  جنسيتي و افزايش مشاركت زنان اشاره كرد كه مي

رد. اين موضوع (نرخ باروري) از منظر اقتصادي در دستور كار مقاله حاضر قرار دا عوامل موثر بر
 يعوامل اقتصاد گرياطالعات و ارتباطات در كنار د ياثر فناور ،صورت كه در نظر است نيبد

پانل از  ياه داده كرديمنظور با استفاده از رو ني. بدرديمورد مطالعه قرار گ ياثرگذار بر نرخ بارور
از آن دارند كه  تيحكا جياست. نتا  استفاده شده 1387-1393دوره  يكشور ط يات استاناطالع

 گريمعكوس وجود دارد و همزمان كه د يا كار زنان رابطه يرويو مشاركت ن ينرخ بارور نيب
 فاطالعات و ارتباطات (بر خال يتوسعه فناور، باشند يم ريتأث يب يبر بارور يعوامل اقتصاد
 ،توان يبدست آمده م جينتا ليدر تحل ،رسد ياست. بنظر م داشته يبر بارور يمثبت ريانتظار) تأث

 شانيا يزنان و توانمندساز يعموم يها ياطالعات و ارتباطات در ارتقاء آگاه يفناور ريبه تأث
  اشاره نمود. يمجاز يدر فضا تيجهت مشاركت در اجتماع از محل حضور و فعال

 

  .هاي استاني ت و ارتباطات، اقتصاد ايران، دادهاطالعا يفناورباروري،  واژگان كليدي:

                                                
  دانشيار اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس-1
   كارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس  -2
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  مقدمه

از آن حيث كه بر عرضه نيروي كار و تقاضاي كل اقتصاد تأثير  ،نرخ زاد و ولدو  تيجمع
 ياديز راتيتأث تيجمع شيافزا آيند. مهمترين متغيرهاي اقتصادي به حساب مياز  گذارند، مي

 يرشد اقتصاد تاًيآموزش، اشتغال و نها ست،يز طيمانند بازارها، مح يمختلف زندگ يها بر جنبه
از  ياريتوسط بس يو رشد اقتصاد تيرشد جمع نيباهميت ارتباط  در اين راستا دارد.

رشد  ايكه آ نيبر ا يمبن ياست. البته هنوز توافق  مورد تأكيد قرار گرفته ،اقتصاددانان توسعه
است، وجود  آور انيز يرشد اقتصاد يبرا نكهيا اياقتصاد دارد  يبر رو يمثبت ريتأث ،تيجمع

شود.  ميمثبت فرض  يو عملكرد اقتصاد تيجمع نيارتباط ب ،توسعهدر حال يندارد. در كشورها
رونق  خود عاملي برايو يابند  گسترش و توسعه ميبازارها  ،يتوسعه اقتصادبا  نكهيا ليبه دل

 شورك كي يو عملكرد اقتصاد تيرشد جمع نيارتباط ب . برعكس،دنشو يم ديكسب و كار جد
از آنجا كه افزايش جمعيت موجب افزايش جمعيت غير مولد اقتصادي باشد.  يمنف ،ممكن است

 ).1389 ،يصدق و اني(محرابتواند مانعي براي توسعه اقتصادي كشور باشد  بنابراين مي شود، مي
به است. چرا كه باروري  نرخدر  رييتغ ،يتيجمع راتييبر تغمهمترين عامل مؤثر  در اين راستا
  .)1393 حيدري،و  ي(اصغر دهد يقرار م ريكار را تحت تأث روييشدت عرضه ن

اي كه انتظار  در ارتباط با نرخ باروري و تغييرات آن، زنان نقش محوري دارند. بگونه
در جامعه، بر نرخ  رود، هرگونه تغيير در فرهنگ، باورها و نقش اجتماعي و اقتصادي زنان مي

هاي  توان به تغييرات نرخ مشاركت زنان در فعاليت باروري تأثيرگذار باشد. در اين رابطه، مي
بعنوان مصاديق تغيير در نقش زنان در  اجتماعي، اشتغال زنان، درآمد كسب شده توسط زنان،

حوزه اقتصاد، باشند. مثالً در  جامعه اشاره نمود، كه در اين خصوص عوامل متعددي دخيل مي
هاي جديد شغلي براي زنان از مجراي توانمندسازي ايشان و كاهش شكاف  ايجاد فرصت
در اين خصوص  تواند يكي از مصاديق ارتقاء نقش زنان در جامعه به حساب آيد. جنسيتي، مي

توان به تحوالت  باشند، كه (در كنار عوامل اقتصادي و اجتماعي) مي عوامل متعددي دخيل مي
اشاره نمود، كه از مجراي انتقال بسياري از  1انه و بويژه فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا)فناور

تعامالت زنان  شيو افزا ياجتماع يكاهش انزواامور زندگي روزمره به فضاي مجازي، باعث 
اين پديده در كنار تبعات مثبت اجتماعي و فرهنگي خود،  ).1389 ،يآذر و يديمج(شود يم
ها، همچون تأثيرگذاري برمقوله فرزندآوري داشته باشد. رخي آثار جانبي در ديگر حوزهتواند ب مي

شود، فاوا در كنار آثار مثبت خود همچون توانمندسازي زنان در جامعه،  لذا اين سئوال مطرح مي
دهد؟ آيا بر فرزندآوري آنها تأثير منفي گذاشته و عمالً نرخ باروري در اقتصاد ملي را كاهش مي

هاي اقتصاد ايران، طي رسد مقوله (كاهش نرخ) باروري يكي از چالشويژه اينكه بنظر ميب
سالهاي آينده خواهد بود. بررسي اين موضوع و پاسخ گويي به سئوال فوق در دستور كار مطالعه 

 ياريمطالعات بسحاضر قرار دارد. در اين رابطه در بررسي ادبيات موضوع، نيز مشاهده گرديد كه 
كشورها  گريو د رانيدر ا يبارور زانيبر م ي،و اقتصاد يعوامل اجتماع ريتأث يررسبه ب

                                                
1-Information and Communications Technology (ICT)  
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 وديبر تول يمجاز يگسترش فضااثر  يبه بررسي نيز اريمطالعات بساز سوي ديگر، اند.  پرداخته
و بعضاً در  افتهين و توسعه افتهي توسعه يدر كشورها و غيره اشتغال زنان ي،ور بهره  ،يرشد اقتصاد

 ،يو خارج يانجام شده از مطالعات داخل يها يدر بررس اما. اندپرداخته رانيا يها استان
، پرداخته باشد يبر بارور يمجاز ياثر گسترش فضابررسي به  ،ميكه به طور مستق يا مطالعه

تصويري  باشد، بتواندرود، مطالعه حاضر كه مسبوق به سابقه نيز نميانتظار مي .ديمشاهده نگرد
ي كه ااز عوامل اقتصادي موثر بر نرخ باروري در ايران با تاكيد بر مقوله فاوا ارايه نمايد، بگونه

 نهيشيو پ ينظر يمبانپس از منظور  نيبد نتايج آن، بتواند در سياستگذاريهاي آتي بكار آيد.
 انتهادر  جينتا ليو تحل قيبرآورد مدل تحقپرداخته و بعد از  ها همدل و داد يمعرفبه  قيتحق
  .شود يارائه م يريگ جهينت
  

 ادبيات تحقيق

  مباني نظري تحقيق

ي نظري عوامل موثر بر اي موضوع تحقيق، جهت استخراج مبانبا توجه به ماهيت بين رشته
  گردد.مباني نظري به تفكيك زير ارايه مي نرخ باروري و

  

  ارتباط باروري و رشد اقتصادي

 ستيو ژان بات 1تيمثل آدام اسم ،نيخوشب يها كيمعروف به كالس ،ها كياز كالس يگروه
با اين حال  باشد. ميدر بلندمدت  يعلت رشد اقتصاد تيكه رشد جمع اعتقاد داشتند ،2يس

 يضد رشد اقتصاد ،تيكه رشد جمع اعتقاد داشتند كاردويمثل مالتوس و ر نيبدب يها كيكالس
تواند،  اي معتقد بودند، رشد جمعيت مي از سويي ديگر، عده .است آنو كاهنده  كند يعمل م

منجر به افزايش نيروي كار خالق در يك جامعه گرديده و زمينه توليد و رشد بيشتر را فراهم 
هاي  كه در بسياري از كشورهايي كه در مرحله گذار اقتصادي بوده و زيرساخت كند، به طوري

و به تبع آن افزايش جمعيت نيروي كار، موجب سرعت  الزم را ايجاد كرده باشند، رشد جمعيت
اندازه خانواده را از لحاظ  يچگونگ 3كالدول يتئوررشد اقتصادي خواهد شد. در اين راستا

معموالً ثروت از  ي،و سنت ييابتدا جوامعكه دربر اين دارد دي. كالدول تأكدهد يم حيتوض ياقتصاد
 ازيامت ،شتريفرزند بداشتن جوامع  نيو در اشود  سمت فرزندان به سوي والدين منتقل مي

انتقال ثروت بين مدرن،  يبه صنعتي از سنتطي انتقال جوامع . در شود ي محسوب مياقتصاد
معتقد است كه  يو .گردد يم يبارور زانيم كاهشباعث  تحول نيو اشود  ها برعكس مي نسل
 مقاومتعواملي نظير  به يبستگ ،يتيدر مرحله سوم گذار جمع د،يضعف كاهش موال و شدت

 يشغل يها يتآوردن به فعال يرو ،ينيشهرنش يزندگ تحول، مشكالت نيا برابردر  يجامعه سنت

                                                
1-Adam Smith 
2-Jean-Baptiste Say 
3-Caldwell 
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 و ... دارد. ياجتماع نينسبت به فرزندان، خدمات تأم نيوالد ياقتصاد يازين يب ،يليفام ريغ
موتور رشد تواند به عنوان  مي ابتدادر  يتوسعه اقتصاداگرچه  ،يتيگذار جمع هينظر براساس
  .كند عمل آني برا يبه صورت ترمزتواند  باشد، ولي پس از مدتي مي تيجمع

است كه رشد جمعيت را 1نظريه پنجره جمعيتي از ديگر نظريات موجود در اين رابطه،
توان  كند. تأثيرات پنجره جمعيتي بر رشد اقتصادي را مي عاملي براي رشد اقتصادي معرفي مي

  سه بعد، مورد توجه قرار داد:از 
هاي متولد شده  افزايش عرضه نيروي كار: در طول مراحل انتقال جمعيتي، بچه .1

هاي صحيح  شوند. سياست هاي باروري باال وارد زندگي بزرگسالي مي در سال
آموزشي و تربيتي الزم است، تا اينكه آنها در مراحل بعدي وارد دسته جمعيت 

  بيكار نشوند.
اندازها: افزايش جمعيت در سن كار، پتانسيل بيشتري براي كسب و  افزايش پس .2

  كند. انداز فراهم مي پس
هاي انساني: داشتن فرزند كمتر عالوه بر بهبود سالمت و آسايش  افزايش سرمايه .3

زنان، موجب افزايش مشاركت در نيروي كار، استقالل شخصي و ارتقاء جايگاه 
هاي مربوط به  والدين از لحاظ هزينه شود؛ در اين شرايط اجتماعي زنان مي

توانند توجه  نيازهاي فرزندان، فشار كمتري را متحمل خواهند شد و مي
بيشتري به ابعاد كيفي پرورش فرزندان از جمله آموزش و تغذيه بهتر فرزندان 

  نشان دهند.
 كياست و نه  3يتيوضع ريمتغ كي تيجمع اعتقاد دارند كه )2003و همكارانش(2كنت آرو

آن را به صورت  ديبا نياست و بنابرا هياز سرما يشكل تيجمع ايشان، هي. در نظر4يكنترل ريمتغ
رشد  ت،ياساس، با كنترل جمع نيوارد كرد. بر ا يزير در مدل برنامه يتيوضع ريمتغ كي

اقتصاد را متناسب با  ديبا ي،اقتصاد زير برنامه ب،يترت ني. به اشود يكنترل و محدود م ياقتصاد
ت را كنار يزا بودن جمع رو و همكارانش، فرض برونآكند (و نه عكس آن).  ميتنظ تيجمع

 يرا بررس تيرشد جمع راتييتغ ليبه دل ستميدر س شده جاديا راتييتغ اند دهيگذاشته و كوش
در  يزش زندگبودن ار مثبت باشد، (مثبت ياقتصاد دگاهياز د يكنند. از نظر آنها اگر ارزش زندگ

خواهد  تيجمع شسبب رشد ارز ،تيجمع شي)، افزاشود يم فيتعر يزمان نيتابع ب كيقالب 
به  تيجمع شيمثبت است، افزا ياقتصاد دگاهياز د يكه ارزش زندگ يهنگام نيشد. بنابرا
از سوي ديگر برخي معتقدند، كه  ).1392 ،ياحرار و ي(محمود كمك خواهد كرد داريتوسعه پا

گذاري در سرمايه انساني در جوامعي  زا، رشد باال با افزايش سرمايه هاي رشد درون براساس مدل
باشد؛ با اين حال سياست آموزشي و  كه انگيزه فراواني براي اين امر دارند، قابل دستيابي مي

                                                
1-Demographic Window 
2-Kenneth Arrow 
3-State Variable 

4-Control Variable 
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با توجه تحصيالت، نيز آثار گوناگوني ساختار انگيزشي اجتماعي مبتني بر انباشت سرمايه انساني 
  ).2006وري خواهد داشت (پارك،  بر رشد بهره
 نرخ مدت بلند و مدت كوتاه بررسي نوسانات در شده انجام مطالعات از بسياري يها يافته
 ارتباط اين و جهت شدت است، كه  نشان داده كالن اقتصاد متغيرهاي با ي آنها كنش و باروري

از  ناشي يها شوك مانند مختلفي، يها شوك موارد در برخي و نيست يكسان جوامع تمام در
 براين نيز رود. برخي مي شمار به بيني نرخ باروري مهمي در پيش عامل جامعه، در اشتغال سطح

نرخ  در تغيير عمده داليل رشد اقتصادي، و كار بازار وضعيت نوزادان، در مير و مرگ باورند، نرخ
  ).2002پاپاپتروو،  آيند (آندروييانيس و مي كل به شمارباروري 
  

  ارتباط باروري و اشتغال زنان

مطالعه آمارها و روندهاي تاريخي، نشانگر حركت مخالف نرخ باروري و مشاركت زنان در 
هاي او مبني بر تأييد رابطه معكوس ميان  ) و يافته1985( 1نيروي كار است. پس از مقاله مينسر

نرخ باروري و مشاركت زنان در نيروي كار، بسياري از اقتصاددانان به تحليل اين رابطه پرداختند، 
است. اما مك  طوري كه وجود اين رابطه منفي، توسط بسياري از محققان به اثبات رسيده به

كشور انجام داد، نتيجه گرفت كه مشاركت زنان در  71اي ) در تحليلي كه بر1996( 2كالمروچ
هاي  نيروي كار، به طور مستقيم با نرخ باروري آنان در ارتباط است، در حالي كه ميانگين سال

 3تحصيل آنان به طور غيرمستقيم با نرخ باروري ارتباط دارد، در تحليلي ديگر بامپس و وستوف
هاي زنان در نيروي كار،  ها و فعاليت د اينكه برنامهبا وجو كنند، ) اينطور بيان مي1970(

است، اما اين وابستگي از لحاظ  هاي مورد انتظار بوده هاي خوبي براي باروري بيني كننده پيش
  آماري ضعيف است.
 ،يفرهنگ يها نهيدر زم يبر مشاركت زنان، عوامل فراوان رگذاريتأث يرهايدر رابطه با متغ

مهم و  يبه عنوان عامل يبارور خاز نر ،توان يم انيم ني، اما در اندا شده ذكر يو اجتماع ياقتصاد
وقت  زناناز طرفي  ،يبارور خنر شيكار زنان نام برد. با افزا يرويننرخ مشاركت بر  رگذاريتأث
در كاهش مشاركت  يميكه اثر مستقكنند  مياز كودكان  يخانواده و نگهداررا صرف  يشتريب

موجب كاهش  زين التشانيتحص زانيكاهش ماز طرف ديگر،  دارند. كار يرويآنان در ن
با  ،معتقدند ياريبس همچنين خواهد شد. نيروي كارو مشاركت آنان در  يشغل يها فرصت
از  رونيراستا كار كردن زنان در ب ني. در اابدي يكاهش م يبارور يها ها، نرخ رفاه خانواده شيافزا
 شيافزا رو ني. از اداردها  رفاه خانواده شيافزا جهيسطح درآمد و در نت يمهم در ارتقا ينقش ،خانه

 يها موجب كاهش در نرخ ،ها خانواده يادسطح رفاه م شيافزا قياز طر ،تواند ياشتغال زنان م
  شود. يبارور

                                                
1-Mincer 
2-McClamroch 

3-Bumpass and Westoff 
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به امور خانواده  يدگيوقت خود را صرف رس شتريكه زنان در خانه ب يسنت يها در خانواده
به  ليتما شوند، يدستمزد مشخص محسوب نم ايو جزو گروه كار  كنند يدان مبه خصوص فرزن
دوران  يها هيها از فرزندان به عنوان سرما خانواده نياست. در واقع در ا اديداشتن فرزند ز

مشاركت  شيشناختن حقوق زنان و افزا تيبه رسم ياما در جوامع امروز شود، يم ادي يكهنسال
با  شتر،يدر داشتن فرزندان ب يگذار هيسرما يتا زنان به جا ،است كار موجب شده يرويآنان در ن

 يبارور يها به كاهش نرخ ،شيدوران اشتغال خو ياندازها و پس ياجتماع يها مهيبر ب هيتك
  نشان دهند. ليتما

گيرند، مشاركت زنان در نيروي كار، تأثيري بسزا در  ) نتيجه مي1996( 1هاروي و جيمز
) دريافت كه تجربه كار طوالني، همراه با 1959( 2فواصل زماني بارداري دارد. همچنين ريدلي

دارند، زنان شاغل به دليل عالقه به  ) اظهار مي1965( 3باروري كمتر خواهد بود. ريدر و وستاف
) دريافت، مشاركت 1968( 4ري براي داشتن فرزندان دارند. همچنين كالوركار كردن، انتظار كمت

شهرها، به علت افزايش تقاضاي  هاي تولد در كالن زنان در نيروي كار و تمايل به كاهش در نرخ
  ).1389استخدام توسط كارفرمايان است (مهرگان و همكاران، 

ازار كار و تصميمات مربوط به ) در مورد شرايط ب1981( 5بر پايه چارچوب اساسي كه بكر
شدن كارها و امور خانه  شدن بازار كار براي مردان و تخصصي كند، تخصصي ازدواج مطرح مي

دهد. بنابراين، در شرايط يكسان، با بهتر شدن  براي زنان، منافع حاصل از ازدواج را افزايش مي
در حالي كه با بهتر شدن  شرايط بازار كار براي مردان، افزايش ازدواج مورد انتظار است،

هاي كاري در بازار كار براي زنان، كاهش ازدواج مورد انتظار است (بلو و همكاران،  فرصت
2000.(  

هاي باروري در جوامع مدرن،  هاي برابري جنسيتي، نرخ براساس نظريه الزم بذكر است،
ت و همچنين هاي شغلي كه رسماً در دسترس زنان اس بستگي به انسجام بين تحصيل و فرصت

). با اين توضيح كه، 2008ها دارد (بونولي،  برداري از اين فرصت بستگي به قابليت آنها براي بهره
باشد، هاي تكنولوژيكي مي يكي از داليل مهم افزايش مشاركت زنان در نيروي كار، پيشرفت

دار  ان بچهبه زنان قدرت بيشتري در كنترل و تعيين زم 1940اي كه اين پديده از دهه بگونه
بندي، نظريات مربوط به باروري در دو دسته به  در يك تقسيم ).2004است. (بيلي،  شدن داده

  شرح زير نيز تقسيم شده است:
اجتماعي را  –شناسان و اقتصادداناني كه توسعه اقتصادي  ديدگاه جامعه •

مؤثرترين عامل در كاهش باروري دانسته و آن را شرط كافي براي كاهش 
  دانند. باروري مي

                                                
1- Harvey and James 
2- Ridley 
3- Ryder and Westoff 
4-Collver 
5-Becker 
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هاي تنظيم خانواده به عنوان عاملي مهم در كاهش  ديدگاه كساني كه بر برنامه •
نگرند و معتقدند كه سطوحي از باروري وجود دارد، كه جز در صورت  باروري مي

  ).1394يابد (مقصودپور،  ي و اشاعه آنها كاهش نمياستفاده از وسايل جلوگير

  ارتباط فاوا، رشد اقتصادي

باشد كه به عنوان يك ابزار مؤثر  يكي از مصاديق فناوري، فناوري اطالعات و ارتباطات مي
). 2003براي تقويت و تحقق رشد اقتصادي و توسعه پايدار شناخته شده است (بانك جهاني، 

انگيزه قوي براي جايگزيني ساير انواع سرمايه و نيروي كار  زايش رقابت،هاي فناوري و اف پيشرفت
براي شناخت  ).2003است (كيانگ و همكاران،  با تجهيزات فناوري اطالعات فراهم كرده
، شكل تابع 1وري و رشد اقتصادي، با پيروي از پوجوال چگونگي تأثير فاوا بر توليد، اشتغال، بهره

  شود:مي  نظر گرفتهتوليد، به صورت زير در 
!" = !(!"

$%& , !"
�) = (")(*" , +" , ,", -")                  (1) 

  
ارزش افزوده كاالها و خدمات فناوري  &%$!دهنده ارزش افزوده كل،  نشان Yمؤيد زمان،  tكه 

هاي سرمايه فناوري  ارزش افزوده ساير كاالها است. توليد با نهاده �!ارتباطات و اطالعات، 
 Nو نيروي كار  H، سرمايه انساني K، ديگر انواع سرمايه فيزيكي Cارتباطات و اطالعات يعني 

 3يا شكل توليد افزا 2خنثي –بيانگر سطح فناوري با فرض هيكسي  Aگيرد. پارامتر  انجام مي
هاي ) نيز با در نظر گرفتن فاوا بعنوان يكي از نهاده2017( 5) و ميچيچ2013( 4بياگي است.

  اند.توليد، به نتايج و روابط مشابهي رسيده
تواند، توليد و رشد اقتصادي و به تبع آن اشتغال را به سه طريق  در اين چارچوب فاوا مي

  تحت تأثير قرار دهد:
بخشي از ارزش  &%$!اطالعات توليد كاالها و خدمات فناوري ارتباطات و  .1

افزوده اقتصاد هستند، بنابراين با افزايش اشتغال در بخش فاوا، اشتغال در كل 
  يابد. افزايش مي

، به عنوان نهاده در توليد Cبكارگيري سرمايه فناوري ارتباطات و اطالعات يا  .2
  شود. همه كاالها و خدمات، سبب ايجاد رشد اقتصادي مي

تواند، رشد اقتصادي را از طريق مشاركت صنايع  و اطالعات مي فناوري ارتباطات .3
فاوا در تغيير فناوري، گسترش دهد، يعني رشد سريع توليد فاوا، موجب بهبود 

وري كل اقتصاد را  وري در اين صنايع شده و در نهايت رشد بهره كارايي و بهره
) مرتبط Aي (به دنبال خواهد داشت. اين بخش از تحوالت با بخش تغيير فناور

                                                
1 -Pohjola 
2-Hicks-Neutral Technology  
3-Output Augmenting 
4 -Biagi 

5-Mićić 
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شود  است، كه معموالً به صنعت فناوري ارتباطات و اطالعات نسبت داده مي
 ).2018 ،و همكاران 1) و (سته2002(پوجوال، 

 

توان رشد اقتصادي، اشتغال زنان و فاوا را، سه راس رسد، ميبا عنايت به توضيحات فوق بنظر مي
اقتصادي و اشتغال زنان، يك رابطه تقريبا دو يك مثلت تصور نمود. بدين صورت كه ميان رشد 

تواند، افزايش اشتغال و از جمله سويه وجود دارد. يعني همزمان كه افزايش رشد اقتصادي مي
، افزايش (نسبي) )1392(خاكيان و همكاران، افزايش اشتغال زنان را به همراه داشته باشد

نجر شود. از سوي ديگر توسعه زيرساختها و تواند، به افزايش رشد اقتصادي ماشتغال زنان نيز مي
تواند، به توانمندسازي زنان و افزايش مشاركت ايشان در شئونات مختلف كاربردهاي فاوا مي

بعنوان  ،توانداجتماعي و از جمله فعاليتهاي اقتصادي و بازار كار منجر گردد و همزمان فاوا مي
تصادي را به همراه داشته باشد. حال نكته يك نهاده توليد، باعث تحريك توليد شده و رشد اق

آنجاست، كه اين زنجيره علت و معلولي كه از توسعه زيرساختها و كاربردهاي فاوا آغاز و به 
تواند از محل عللي چون افزايش هزينه شود، ميافزايش اشتغال زنان و رشد اقتصادي ختم مي

كه از محل خلق فرصتهايي چون اشتغال آوري، باعث كاهش نرخ باروري گردد. يا اينفرصت فرزند
در فضاي مجازي، در قالب مصاديقي چون دوركاري تاثير منفي معناداري بر نرخ باروري نگذارد. 

هاي استاني در دستور كار مطالعه حاضر قرار بررسي اين موضوع در اقتصاد ايران در قالب داده
  دارد. 

  پيشينه تحقيق

 ريتأث نيو اشتغال زنان و همچن يبر رشد اقتصاد يبارور ريتأث نهيمطالعات متعددي در زم
از  كيچياست، اما ه و اشتغال زنان صورت گرفته ياطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصاد يفناور

ي عوامل اقتصادي مؤثر بر باروري با تأكيد بر نقش فاوا  به بررس ،مطالعات انجام گرفته نيا
  گيرد. لعات مرتبط با بحث فوق مورد اشاره قرار ميمهمترين مطا . در ادامه،اند پرداختهن

  مطالعات خارجي

گذار جمعيتي و اعجاز اقتصادي در «)، در مقاله خود با عنوان 1997( 2بلوم و ويليامسون
دريافتند كه رشد سريع جمعيت در سن كار، اثر مثبت و معناداري بر روي رشد » شرق آسيا

 معني و منفي است. جمعيت، بر روي رشد اقتصادي، بياقتصادي دارد و در مقابل، اثر رشد كل 

)، به بررسي ارتباط بين نرخ مشاركت نيروي كار زنان و نرخ باروري آنان 1998( 3اسپريگ
وجود رابطه معكوس، بين نرخ  دهنده نتايج اين مطالعه، نشان است. هاي سني پرداخته در گروه

باشد. وي با بررسي آثار درآمدي و جانشيني  يباروري زنان با نرخ مشاركت آنان در بازار كار م
دريافت كه با افزايش متوسط درآمد مردان، نرخ مشاركت زنان كاهش و  مربوط به دستمزدها،

يابد. ولي با افزايش متوسط درآمد زنان، نرخ مشاركت آنها افزايش و  نرخ باروري آنها افزايش مي

                                                
1-Cette 
2-Bloom & Williamson 
3-Sprague 
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هايي كه دستمزد زنان نسبت به مردان  ر دورهاست، د يابد و نتيجه گرفته نرخ باروري كاهش مي
يابد. همچنين تحقيقات اسپريگ  يابد، مشاركت آنان افزايش و نرخ باروري كاهش مي افزايش مي
باشد. اگر زنان  دهد، متغير آموزش، يكي از عوامل مهم در افزايش اشتغال زنان مي نشان مي

دهند، چون در اين صورت  افزايش مي خواهان انجام كار بيشتر باشند، سطح تحصيالت خود را
شود، بنابراين سطح نرخ مشاركت زنان افزايش و  احتمال بدست آوردن شغلي مناسب بيشتر مي

 يابد. نرخ باروري كاهش مي

)، به بررسي آموزش، ميزان مشاركت زنان متأهل، باروري و رشد 2000( 1لينگ يانگ
هاي فرصت داشتن  دهد، فزاينده بودن هزينه است. نتايج وي نشان مي اقتصادي تايوان پرداخته

است.  فرزند، باعث كاهش تمايل زنان به باروري و افزايش تمايل آنها به فعاليت اقتصادي شده
  است.  همچنين افزايش مشاركت زنان، سهم مهمي در رشد پايدار اقتصادي داشته

كشور در  42 اقتصاديبه بررسي اثر فناوري ارتباطات و اطالعات بر رشد )، 2002پوجوال (
گرفت كه  جهينت يپرداخت. و 1985- 99 يزمان بازهكشور با درآمد باال، در  24حال توسعه و 

اين دوره زماني در ارتباط معناداري بين سرمايه فناوري ارتباطات و اطالعات و رشد اقتصادي 
براي كشورهاي با براي كشورهاي در حال توسعه وجود ندارد و همچنين برخالف مطالعات قبلي، 

  باشد. درآمد باال، نيز اين رابطه معنادار نمي
هاي مختلف  )، با پيش كشيدن اين مسأله كه حتي در قسمت2009( 2مامولو و پرسكاوتز

اي) متفاوت  يك كشور، ممكن است، اثر مشاركت زنان بر باروري (به دليل ناهمگوني منطقه
ف دو كشور ايتاليا و اتريش انجام دادند. آنها از باشد، مطالعه خود را با توجه به مناطق مختل

منطقه  20براي  1977- 2006هاي  منطقه اتريش و از داده 9براي  1974-2007هاي دوره  داده
ايتاليا، استفاده كردند. نتايج تحقيق، نشان داد كه رابطه منفي باروري و مشاركت زنان در ايتاليا 

است. در اتريش نيز از سال  راً اين رابطه مثبت گرديدههاي گذشته بوده، ولي اخي مربوط به دهه
است. اما براساس شواهد رگرسيوني، در هر دو كشور، در مجموع   رابطه مذكور مثبت بوده 2000

  است.  دوره مطالعه، رابطه منفي از طرف مشاركت زنان بر باروري وجود داشته
با استفاده از روش » د اقتصاديباروري و رش«)، در مطالعه خود با عنوان 2010( 3هارتمن

هاي تجميعي و حداقل مربعات معمولي، به بررسي تأثير نرخ باروري بر رشد اقتصادي با دو  داده
است. نتايج تحقيق، بيانگر تأثير منفي نرخ باروري بر رشد  حالت اثرات ثابت و تصادفي پرداخته

  باشد. اقتصادي مي
بازگشت باروري در رشد «اي با عنوان  )، در مطالعه2014و همكاران ( 4دومينياك

كشور منتخب؛ در فاصله زماني  18به بررسي تأثير نرخ باروري بر رشد اقتصادي در  »اقتصادي

                                                
1 -Ling Yang 

2-Mamolo & Prskawetz 
3-Hartmann 

4-Dominiak 
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شكل بين نرخ  Uاند. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه يك ارتباط  پرداخته 2011تا  1970
  باروري و رشد اقتصادي كشورهاي مورد مطالعه وجود دارد.

كشور در حال  60هاي در دسترس براي ) در مطالعه خود با توجه به داده2016( 1نيكولين       
داري بر توانمندسازي مشاهده نمود، توسعه فاوا تاثير معني 2000 -14توسعه، براي دوره زماني 

زنان و متعاقب آن، افزايش فرصتهاي شغلي براي ايشان (و همزمان افزايش درآمد و كاهش 
شود. لذا وي رابطه توسعه دارد، اما به كاهش نرخ باروري زنان در اين كشورها منجر مينابرابري) 

در اين خصوص مهتا  زيرساختها و كاربردهاي فاوا و نرخ باروري را بصورت منفي استخراج نمود.
) نيز به نتايج تقريبا مشابهي براي هند و اسپانيا 2014و همكاران( 3) و گومز2015( 2و شري
  اند. رسيده
  

  مطالعات داخلي

 يافتگي و توسعه يسطح بارور ني)، به مطالعه رابطه ب1385و همكاران ( يگدليب ييايض
 رانيتوسعه، از جمله ادر حال يدر كشورها ژهيمختلف جهان بو يكشورها يو اجتماع ياقتصاد

باروري رابطه بين سطح توسعه يافتگي كشور و كه  دهد ينشان م تحقيق، يها افتهي. پردازند يم
  معكوس وجود دارد.
كار زنان در  يرويو ن ينرخ بارور نيب يرابطه عّل نيي)، به تب1389( گرانيمهرگان و د

. بدين منظور اند پرداخته 1980-2004 در بازه زماني قا،يو شمال آفر انهيخاورم يگروه كشورها
رابطه  كيدهنده  نشان يق،تحق جياست. نتا استفاده شده سائويه تيآزمون عّلدر اين تحقيق از 

موجب كاهش مشاركت زنان در  يدر نرخ بارور شيافزا كهمعنا  نه ايب باشد. ميدو طرفه  يعّل
كاهش  زين يبارور يها نرخ ،اشتغال زنان شيبا افزا گر،يد ياز سوو  است كار شده يروين
  .است افتهي

بر  ياثر فاوا و رفاه اجتماع ي)، به بررس1392فر ( يميو فه يعراق ياميص ،يرشت نيام
در  ييتابلو يها به روش داده ياستان نيمنظور از برآورد ب نيا يو برا اند پرداخته يرشد اقتصاد
فاوا و  يگذار هيكه سرما دهند ينشان م قيتحق جياست. نتا استفاده شده 1381-86 يدوره زمان

 يرمثبت و معنادا ريتأث يكشور دارا يها استان يسن، بر رشد اقتصاد ياجتماع يشاخص رفاه
  هستند.

در  ي،كننده بارور نييتع اجتماعي –ياز عوامل اقتصاد يبرخ ي)، به بررس1395( يافشار
استفاده  1385-1391 يدر دوره زمان ،رانيا ياستان يها منظور از داده نيا ي. براپردازد يم رانيا

رشد  نيب يرابطه منف كي ،مدل جي. نتاباشد يم يقيتلف يها است و روش مورد استفاده، داده شده
 جي. عالوه برآن، نتادهد يرا نشان م رانيا يها در استان يناخالص سرانه و نرخ بارور لمحصو
و  ينيدرجه شهرنش شيها و به دنبال آن افزا سطح توسعه در استان شيافزا ،نشان داد قيتحق

                                                
1- Nikulin 
2- Mehta& Shree 

3- Gomez 
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 شيباعث افزا ،تحوالت نياست. ا را به دنبال داشته يسنت يباورها رييشدن، تغ يصنعت
 قياست و سپس از طر  در خانواده شده يريگ ميدر ساختار قدرت و تصم رييزنان و تغ التيصتح

  .گذارد يم ريتأث يانداختن سن ازدواج، بر بارور ريبه تأخ
تحقيق  ي و پيشينهنظر يبا توجه به مبان ي،بهتر از موضوع مورد بررس نييبه منظور تب

را كه  يبر بارور رگذاريعوامل تأث ،1 شكل را رسم نمود.  ريز  يمفهوم يالگو توان يم ،بررسي شده
)، مهرگان و 1997)، بلوم و ويليامسون(1985مينسر(از مطالعات انجام شده توسط  ياقتباس

 :دهد ينشان مباشند،  ) و ... مي1395)، افشاري(1389همكاران(

 
  يعوامل مؤثر بر نرخ بارور يمفهوم يالگو): 1(شكل 

  )قيتحق يها افتهي(منبع: 

  

 

 

 ها معرفي مدل و داده

 توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات و ديگر عوامل اقتصادير يثتأ يابيارز يمقاله برا نيدر ا
كه با استفاده شده  1387-1393هاي ايران در دوره زماني  هاي استان از داده نرخ باروري،بر 

الگوي مفهومي استخراج شده با توجه به  است. پرداخته شده ،به برآورد آن هاي پانل دادهروش 
را به صورت نرخ باروري عوامل مؤثر بر  توان يم) كه از ادبيات تحقيق بدست آمد، 1(شكل 
  نمود: انيب ريمعادله ز
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)/0�" = 1� + 1�3)4�" + 1�506*(4�" + 1�/78�" + 1�809�"

+ 1�(5/�" + 1
676�" + :�"                            (2) 

  باشند: در رابطه فوق، متغيرهاي بكار گرفته شده، به شرح زير مي
iاستان) 30هاي مورد نظر ( : استان  
tهاي مورد نظر : سال  

FERعمومي : نرخ باروري  
LFP استان: نرخ مشاركت اقتصادي زنان، درصد زنان شاغل هر  

GRICAPرشد درآمد سرانه حقيقي :  
EDUآموزش عالي زنان، درصد زنان تحصيل كرده هر استان :  
URBدرصد شهرنشيني، درصد افراد ساكن در شهر هر استان :  

IDIشاخص توسعه يافتگي فناوري ارتباطات و اطالعات : 

AGEميانگين سني ازدواج زنان :  
  

اگر  نيدارد. بنابرا يبه تعداد زنان آن جامعه در سن بارور يجامعه بستگ كي ديموال تعداد
بدست خواهد آمد.  يتر قيدق زانيگروه دخالت داده شوند، م نيزنان ا ،يبارور زانيم نييدر تع
 ،كه عبارت است از شود ياستفاده م يعموم يبارور زانياز شاخص م قيتحق نيدر ا ،نيبنابرا

 49تا  15( يزنان در سن بارور تيهر هزار جمع يه به ازاآمد ايتعداد كل نوزادان زنده به دن
 يفناور يافتگي از شاخص توسعه فناوري اطالعات،اثر  يبررس ي. برانيسال مع كيسال) در 

 نيا. است  استفاده شده ،ها استان يافتگي به عنوان نماد توسعه (IDI) 1ارتباطات و اطالعات
در  ي،تاليجيو توسعه فاوا در كشورها و نظارت بر شكاف د شرفتيپ يشاخص به منظور بررس

-اندازه يرا برا اريمع ازدهيمخابرات،  يجهان هياتحاد 2014است. گزارش سال  شده يجهان معرف

. شاخص اول، دهد ياستفاده و مهارت ارائه م زانيم ،يسه موضوع دسترس كي، به تفكIDIيريگ
به امكانات و  يو دسترس يبرخوردار دگاهياز د ي،افتگي توسعه تيوضع نييتع يبيكشاخص تر

. شاخص باشد يم يفاوا متشكّل از پنج شاخص انفراد يفاوا است. مؤلفه دسترس يها رساختيز
. است افتهي ليتشك گريكه از سه شاخص د باشد يمؤلفه استفاده فاوا م يبيدوم، شاخص ترك

 هيته يسه شاخص انفراد مؤلفه مهارت فاوا است كه از يبيشاخص ترك زين ،شاخص سوم
 يدرصد و برا 40مؤلفه استفاده، وزن  يدرصد، برا 40وزن  ،يمؤلفه دسترس ياست. برا شده

 يها هر پنج عضو شاخص يبرا نياست. همچن درصد در نظر گرفته شده 20مؤلفه مهارت، وزن 
مؤلفه مجموعه  ريز يها عضو شاخص سههر  يدرصد و برا 20وزن  ،يمجموعه مؤلفه دسترسريز

مجموعه مؤلفه مهارت، وزن  ريز يها هر سه عضو شاخص يدرصد و برا 23استفاده، وزن برابر 
 يفناور يافتگي محاسبه شاخص توسعه ياست. چارچوب كل  كار گرفته شده درصد به 33برابر 

  است. ، تبيين شده2شكل  ارتباطات و اطالعات، در قالب

                                                
1- ICT Development Index 
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  هاي آن و مؤلفه ارتباطات و اطالعات يفناور يافتگي شاخص توسعه ):2( شكل

  )مخابرات يجهان هيمنبع: اتحاد(

 ياستان يها سالنامه ران،ياز آمارنامه مركز آمار ا تحقيق، نيمورد استفاده در ا يها داده
اطالعات، سازمان  ي، وزارت ارتباطات و فناور1387-1393 يها سال ياستان كشور ط 30 يبرا

با توجه به  ،است يگفتن است. استخراج شده يو فناور قاتيثبت احوال كشور و وزارت علوم، تحق
در  ياستان در سطح ارتباطات و اطالعات يفناورمربوط به  يها موجود در داده يها تيمحدود
 جينتا حفظ دقت و صحت ليبه دل ،ماقبل آن ي، از وارد كردن سالها1386قبل از  يها سال

  است. شده يبرآورد، خوددار
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 نيا يقرار گرفته كه برا يمورد بررس ،رهايمتغ ييابتدا مانا ق،يتحق يساز از مدل قبل
واحد به روش  شهيآزمون ر جيشود. نتاي) استفاده مLLCو چو ( نيل ن،يمنظور از آزمون لو

LLC  ايواحد  شهيبر ر يصفر مبتن هيفرض ج،ينتا نياست. براساس ا گزارش شده 1در جدول 
  .شود يرد م ،تي% اهم5 سطحآنها در  يينامانا
  

  هاي ريشه واحد (آزمون لوين، لين و چو) نتيجه آزمون ):1( جدول

  احتمال  آماره آزمون  متغير

  FER( 2/61 -  00/0نرخ باروري عمومي (

  LFP( 6/1 -  00/0نرخ مشاركت نيروي كار زنان (
  IDI( 3/90 -  00/0شاخص گسترش فضاي مجازي (

  GRICAP( 9/22 -  00/0رشد درآمد سرانه حقيقي (

  EDU( 2/2 -  00/0سطح تحصيالت زنان (
  URB( 4/8 -  00/0درصد شهرنشيني (

  AGE( 3/73 -  00/0ميانگين سني ازدواج زنان (

  هاي تحقيق منبع: يافته           
 يبرا ياثرات ثابت و اثرات تصادف ،يقياز سه الگو تلف توان يم ي،بيترك يها در داده

 نيبهتر OLSيقيتلف زن نيتخم ك،ياستفاده كرد. در صورت برقرار بودن فروض كالس ها نيتخم
 ياثرات ثابت و اثرات تصادف يها زن نيتخم انس،يوار ي. با نقض فرض همسانباشد يم زن نيتخم

كه اجزاء اخالل با  يدر صورت ياثرات تصادف زن نيتخم گر،يكاراتر هستند. از طرف د
در صورت  يول ،باشد يكاراتر م ،اثرات ثابت زن نينداشته باشند، از تخم يهمبستگ ،ها زن نيتخم

  كاراتر است. ،اثرات ثابت زن نيشرط، تخم نينقض ا
ها  كل داده قيدر مقابل تلف ،مدل اثرات ثابت يريبكارگ نييتع ي) برامري(ل1چاوآزمون 

رد شدن  انگريب ،جياست. نتا يقيتلف يها مدل داده انگريب ،آزمون ني. فرض صفر اشود يانجام م
مناسب بودن  انگريو در واقع ب باشد يدرصد م 5مقاطع در سطح  يصفر و وجود ناهمگن هيفرض

در  ياثرات مقطع انسيچنانچه وار .باشد يبرآورد مدل م يبرا ،با اثرات ثابت پانل يها روش داده
حداقل  نيها و استفاده از تخم كل داده بياز روش ترك توان يباشد، م زيناچ يمدل اثر تصادف
 نييتع يبرا ،اساس نياستفاده كرد. بر ا رهايمتغ نيبرآورد روابط ب ي) براPool( يمربعات معمول
. بعد از شود ياستفاده م 2گانپا –بروش  LM، از آزمون Poolدر مقابل مدل  يمدل اثر تصادف

تشخيص  برآورد مناسب يبرا پانل يها مشخص و روش دادهوجود ناهمگني در مقاطع  نكهيا
 يدر ط نكهيا اباشد، ي ميدر مقاطع  ريياز تغ يناش ن،يتخم يخطا بررسي شود، دي، باداده شد

مواجه  Tياثر ثابت و تصادف وبا د ييخطاها نياست. در نحوه در نظر گرفتن چن زمان رخ داده

                                                
1-Chow Test 

2-Breusch-Pagan LM Test 
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 هي. فرضشود ياستفاده م يمشخص شدن اثر ثابت و تصادف يبرا 1از آزمون هاسمن كه ميشو يم
هاي چاو،  آزمون يبررس جيبرقرار است. نتا ياثرات تصادف، آن است انگريصفر آزمون هاسمن، ب

توان، نتيجه گرفت كه فرضيه صفر  از نتايج مي اند. ، ارائه شده2در جدول  هاسمنپاگان و - بروش
است و بنابراين، الگوي مناسب براي معادله مورد  بودن اثرات تصادفي، رد شده مبني بر كاراتر

 باشد. نظر، الگوي اثرات ثابت مي

  پاگان و هاسمن-هاي چاو، بروش نتيجه آزمون ):2( جدول

  نتيجه آزمون  احتمال  آماره آزمون  نوع آزمون

  تأييد مدل پانل در برابر مدل تلفيقي  00/0  29/104  آزمون چاو

  وجود اثرات تصادفي  00/0  69/304  پاگان-آزمون بروش

  تأييد مدل اثرات ثابت  00/0  72/82  آزمون هاسمن

  هاي تحقيق منبع: يافته   

  برآورد مدل و تحليل نتايج

زنان، درصد  يليتكم التيسطح تحص ،كار زنان يروياثر نرخ مشاركت ن ،بخش نيدر ا
 يشاخص گسترش فضاميانگين سني ازدواج زنان و  ،يقيرشد درآمد سرانه حق ،ينيشهرنش
حاصل  جي. نتارديگ يقرار م يدر قالب مدل اثرات ثابت مورد بررس ي،نرخ بارور ريبر متغ يمجاز
صفر  هيفرض ،دهند ينشان م ،جيشده و وولدر ليوالد تعد يها و آزمون ونيمدل رگرس نياز تخم

رد شده و  ،پانل يها در داده يدهمبستگاجزاء اخالل و عدم خو نيب ،انسيوار يوجود همسان
 يكنترل ناهمسان يبرا نياست. بنابرا يو خودهمبستگ انسيوار يناهمسان يدارا ،ونيمدل رگرس

 اديها) ز مقاطع (استان ادكوتاه و تعد يكه دوره زمان يطيدر شرا ي،و خودهمبستگ انسيوار
 ياستاندارد را برا يخطاها توان يثابت است، م ،اثرات مورد استفاده يالگو نيو همچن باشد يم

 ياستاندارد برا يخطاها يبند مدل، با خوشه نيحاصل از تخم جيكرد. نتا يبند ها خوشه استان
  است. ، ارائه شده3جدول ها در  استان

   

                                                
1-Hausman Test 
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  نتايج برآورد مدل اثرات ثابت ):3( جدول

  احتمال tآماره   ضريب  متغير توضيحي

  04/0  13/2  72/80  عرض از مبدأ
  LFP(  37/0-  66/3-  00/0نرخ مشاركت نيروي كار زنان (

  GRICAP(  00/0-  20/0-  84/0رشد درآمد سرانه حقيقي (
  URB(  05/0-  10/0-  92/0درصد شهرنشيني (

  AGE(  58/0-  32/1-  20/0ميانگين سني ازدواج زنان (
  EDU(  55/60  97/1  06/0سطح تحصيالت زنان (

  IDI(  93/1  27/4  00/0شاخص گسترش فضاي مجازي (

  F 33/8  00/0آماره 

  هاي تحقيق منبع: يافته            

 نيتخم جيكرد. براساس نتا نييكل مدل را تع يمعنادار ،توان يم Fبا استفاده از آماره 
 يآمار جينتا معنادار است. قيمدل تحق ،گرفت جهينت توان ي، مبراي معادله نرخ باروريارائه شده 

در معادله نرخ  مشاركت نيروي كار زنان،نرخ  بيكه ضر دهد ينشان م ،3ارائه شده در جدول 
و نرخ مشاركت  ينرخ بارور نيو معنادار ب يرابطه منف انگريكه ب ،است -37/0معادل  باروري

اثر  كي انگريحاصل از مطالعات مطابقت دارد و ب جيبا نتا. اين يافته باشد يكار زنان م يروين
در برخي از مطالعات، رابطه مستقيم بين آنها مشاهده شده، ولي نتايج . باشد يم ينيجانش

يابد.  دهد، با افزايش مشاركت نيروي كار زنان، نرخ باروري كاهش مي تحقيق حاضر نشان مي
رابطه مثبت و معنادار  انگريكه ب ،است 93/1معادل  ،مجازي يشاخص گسترش فضا بيضر
در  ي،نرخ بارور يبر رو يمعنادار ريتأث يمجاز يفضا ،گفت توان يم جهيت. در نباشد يم

رابطه  انگريكه ب ،است 55/60زنان معادل  التيسطح تحص بيضر است. داشته رانيا يها استان
اي خالف . نتايج بدست آمده، براي دو متغير اخير بگونهباشد يمبا نرخ باروري  معنادارمثبت و 
هاي استفاده شده در برآوردها و معناداري نتايج  با توجه صحت داده لذا باشند. انتظار مي

برآوردها، شايد بتوان علت را در بستر ايجاد شده ناشي از توسعه فاوا، دانست كه باعث گرديده 
هاي زنانه و مادرانه خود را نيز انجام  هاي اجتماعي و تحصيل بتوانند، فعاليت زنان در كنار فعاليت

توان به تسهيالت حيث نرخ باروري بصورت منفي متأثر نگردد. در اين خصوص، مي داده و از اين
هاي  آگاهي هاي الكترونيكي و آموزش از راه دور، افزايش ايجاد شده در كشور، در زمينه آموزش

و ...  (مثال از محل  هاي اجتماعي هاي بهداشت و سالمت، مسئوليت زنان از جمله در زمينه
) اشاره نمود. ضمن اينكه، تأثير عوامل فرهنگي و اجتماعي (كه خارج از هاي اجتماعي شبكه

بايست، از نظر دور داشت، كه  باشند) بر مقوله باروري را نيز نمي موضوع مطالعه حاضر مي
  توانند عوامل بررسي شده فوق را تحت الشعاع قرار دهند. مي

اي معنادار رابطه نبودن است، كه بيانگر -00/0معادل  يقيرشد درآمد سرانه حق بيضر
هر دو اثر مثبت و  انجام شده در ادبيات موضوع، براي متغير درآمد سرانه،در مطالعات است. 
 يدرآمد رو ،دهد ينشان م برآورد شده در مطالعه حاضر مدل يول گزارش شده است. يمنف
همچنين در مطالعات، نشان داده شد، كه شهرنشيني و سن  ندارد. يريتأث ي، در ايرانبارور
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ضرايب درصد  ازدواج زنان رابطه معكوس با نرخ باروري دارند. ولي در نتايج تحقيق حاضر،
 انگريكه ب باشند، مي -58/0و  -05/0معادل و ميانگين سني ازدواج زنان به ترتيب  شهرنشيني

رسد، در اين بازه زماني و در  است و به نظر مي يبارورو نرخ  آنها نيب معني بيو  منفيرابطه 
 اند. اين دو متغير عامل تأثيرگذاري بر نرخ باروري نبوده كنار ساير عوامل،

 

 گيري نتيجه

 ،يابعاد اقتصاد هي، كلفناوري، به خصوص فناوري اطالعات و ارتباطات افزون روزگسترش 
كشور در  كي ران،ياست. از آنجا كه كشور ا قرار داده ريرا تحت تأثزندگي و ...  يفرهنگ ،ياجتماع
ار يكار در جامعه، عامل بس يروين نيبه عنوان تأم تيرشد جمع د،يآ يبه حساب م ،توسعهحال
تواند، تبعات  و همزمان پديده بيكاري مي باشد يكشور م يرشد اقتصاد شيبه منظور افزا يمهم

ي با تأكيد بر بر نرخ بارورعوامل مؤثر  يبررسبه  مقاله، نيدر ا منفي متعددي در پي داشته باشد.
هاي پانل  داده روشاز  گيري بهرهبا  1387-1393 يها سال يط رانيا يها استان در نقش فاوا،

  .پرداخته شد
اند. با  و مشاركت زنان را به اثبات رسانده يبارور نيب يارتباط منف ،يمتعدد يها افتهي
كاهش  لي، بلكه به دليابد مينه تنها مشاركت آنان در بازار كار كاهش  ،يبارور يها نرخ شيافزا
 نيبدست آمده از ا جي. نتاشود مي كاهش داده زيآنان ن يشغل يها فرصت ،زنان التيتحص زانيم

معكوس  يا كار زنان رابطه يرويو نرخ مشاركت ن ينرخ بارور نيكه ب دهد ينشان م ،قيتحق
 يها نهيو باال بودن هز ماشيني يها يزندگ ليبه دل ،گرفت جهير نتطو نيا توان يوجود دارد و م

فرصت  ،شود يسبب م نياز خانوارها، مرد و زن هر دو شاغل هستند و هم ياريدر بس ،يزندگ
  .ابديكاهش  يبارور زانيفرزندان نداشته باشند و م يپرورش و نگهدار يبرا يكاف

 يها فرصت فناوري اطالعات و ارتباطات (كه شرفتيپهمچنين نتايج تحقيق، نشان داد كه 
آنها  ليبه تحص شتريب ليتماهاي عمومي و  افزايش آگاهي داده و سبب شيزنان را افزا يريادگي

ضريب  شيو با افزا  نبوده يبارور يبرا يمانع ،) در كنار افزايش سطح تحصيالت زناناست  شده
پيشرفت فاوا،  . بعبارت ديگر،است داشته شيافزا يعموم ي، نرخ بارورنفوذ فاوا و سطح تحصيالت

هاي تحصيلي و شغلي براي مشاركت هر چه بيشتر زنان در جامعه، با  با فراهم كردن فرصت
ساز رشد اقتصادي در جامعه خواهد بود. همانگونه كه مطرح شده،  افزايش رشد جمعيت، زمينه

هاي  شور در زمينه آموزشتوان، به تسهيالت ايجاد شده در ك يابي اين موضوع مي در علت
هاي بهداشت،  هاي زنان، از جمله در زمينه الكترونيكي و آموزش از راه دور، افزايش آگاهي

 ،هاي اجتماعي و مدني اشاره نمود. از سوي ديگر سالمت، پرورش فرزندان، ايفاي مسئوليت
 يو نرخ بارور رشد درآمد سرانه نينشان داد كه ب ي،قينرخ رشد درآمد سرانه حق ريمتغبررسي 
رابطه  نيهم زيرابطه ن نيكوزنتس در ا مونيس جينتا . ضمن اينكهوجود ندارد يمعنادار ارتباط
 نيانگيممتغيرهاي ، در ادبيات موضوعبدست آمده  جيبرخالف نتاهمچنين  .كند يم تأييدرا 
در  ند.ا ه در مدل مورد نظر نبود يبر بارور يامل اثرگذاروع ،و درصد شهرنشينيازدواج زنان  يسن
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در بازه  يمحسوس رييتغ اين دو متغير،از آنجا كه  گونه استدالل نمود،نيبتوان ا ،ديشااين رابطه 
  .ندا نبوده يبر بارور يامل اثرگذارو، عاند نداشته ي مطالعهزمان

معناداري اثر رسد. ابتدا اينكه با توجه به عدم در پايان، ذكر دو نكته ضروري بنظر مي
جهت تبيين ابعاد  الزم است، بر نرخ باروري، همچون درآمد سرانه، برخي متغيرهاي اقتصادي

ديگر عوامل مؤثر (غيراقتصادي) همچون عوامل فرهنگي، اجتماعي، اعتقادي  كامل اين موضوع،
سالهاي رسد، طي و غيره نيز در قالب مطالعات مجزا در دستور كار قرار گيرد. چرا كه بنظر مي

تواند، كه مي اخير هنجارهاي اجتماعي و سبك زندگي ايرانيان تحوالت زيادي را به خود ديده،
از آنجا كه ايران كشوري  نكته ديگر اينكه، اثر آنها بعضا از اثر متغيرهاي اقتصادي بيشتر باشد.
 ،خصصرود و در آينده نياز به نيروي كار مت است، كه جمعيت آن به سوي سالمندي پيش مي

شود، الزم است، دولت به كمك توسعه زيرساختها و كاربردهاي فناوري  شديداً احساس مي
هاي شغلي و تحصيلي بيشتري را براي  هاي توسعه، فرصتو اطالعات، در طي برنامه ارتباطات

و در فرايند رشد اقتصادي  زنان فراهم كند، تا نه تنها مشاركت اقتصادي ايشان افزايش يافته
ثرتري ايفا نمايند، بلكه نگرانيهاي موجود در زمينه محدود بودن عرضه نيروي كار در نقش مو
  روي با افزايش نسبي سهم زنان در بازار كار مرتفع گردد.افق پيش
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