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چكيده: رشد جمعيت، پديده اى است كه توضيح آن فقط با اتكاء بر مؤلفه هاى اقتصادى 
فرهنگى  تحول  و  نوسازى  نظريه  به  توجه  با  حاضر،  مقاله  در  رو،  اين  از  نيست.  امكان پذير 
اينگلهارت و ولزل، در كنار مؤلفه هاى اقتصادى، تبيينى از مسأله رشد جمعيت بيان مى شود. 
در اين تحقيق، تالش مى شود با رويكردى ميان رشته اى، متغير راهبردى رشد جمعيت بر 
اساس متغيرهاى اجتماعى و اقتصادى مؤثر بر آن، در قالب سه سناريوى اقتصادى، يعنى 
چشم انداز  اهداف  تحقق  و  يارانه ها  كردن  هدفمند  قانون  اجراى  تأثير  كنونى،  روند  ادامه 
1404، مبتنى بر نظريه اينگلهارت، الگوسازى و تا افق 1404، پيش بينى گردد. نتايج پژوهش 
نشان داد كه در هر يك از سناريوهاى اقتصادى، رشد جمعيت، روند كاهنده را ادامه خواهد 
داد كه نظريه نوسازى و تحول فرهنگى را درباره خيزش ارزش هاى فرامادى تأييد مى كند. 
توسعه اى و ميان رشته اى كه شرايط  تدوين سياست هاى جامع جمعيتى، مبتنى بر نگرش 
آينده را در جنبه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، به خوبى پيش بينى و تحليل كند، از 

الزام هاى فعلى در نظام برنامه ريزى راهبردى و بلندمدت كشور است.

كليدواژه ها:  نظريه نوسازى، اينگلهارت و ولزل، نظريه هاي رشد جمعيت، شبكه عصبي، نهاد
  O15, O11,E31, E21,C45, C53,C22 :JEL طبقه بندي

1. مقاله حاضر، برگرفته از طرح پژوهشى به شماره 903556، مورخ 1390/6/20 مى باشد كه در مركز مطالعات 
و پژوهش هاى جمعيتى آسيا و اقيانوسيه به انجام رسيده است
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مقدمه
جمعيت و مسايل مربوط به آن، از جمله مسائل چندبعدى و پيچيده جوامع انسانى است كه هم 
مى گذارد.  تأثير  آن  بر  هم  و  است  غيره  و  سياسى  فرهنگى،  اجتماعى،  اقتصادى،  عوامل  تأثير  تحت 
مى توان گفت كه مسايل جمعيتى و تحوالت مربوط به آن، به قدرى گسترده و داراى پراكندگى است 
كه در قالب نظريه يا فرمول خاصى قرار نمى گيرد، بلكه حركات جمعيتى خاص در يك جهت ويژه، در 
شرايط زمانى و مكانى متفاوت، داليل مختلف، متنوع و گاه متضادى داشته است. در كشورهايى كه 
رشد جمعيت بر توسعه اقتصادى تأثير معكوس دارد، يكى از عوامل مؤثر بر ميزان بارورى و در نتيجه 

كنترل جمعيت، بهبود وضع اجتماعى و اقتصادى خانوارها است. 
بنابراين، تحليل هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي در افق هاي برنامه ريزي كوتاه مدت، 
بخش هاى از  بسياري  در  كه  آينده  جمعيت  از  مناسب  پيش بيني  بدون  بلندمدت،  و  ميان مدت 

 برنامه ريزي و تصميم گيري، راهبردي اساسي محسوب مي شود، ناكارا و گاه بحران زا خواهد بود. 
نظر  در  بادوامى  مصرفى  كاالى  را  فرزند  خانواده ها  شيكاگو،  دانشگاه  استاد  بكر،  گرى  اعتقاد  به 
مى گيرند كه در طول زمان منفعت دارد. به اعتقاد وى، تابع مطلوبيتى كه خانواده در مورد اين كاال 
در نظر دارد، شامل تعداد فرزندان زنده، كيفيت فرزند (سالمت، آموزش) و كاالهاى متداول و خدمات 
است. محدوديت خانواده ها نيز زمان و هزينه خريد كاال و خدمات است (گيليس و همكاران، 1379: 
304). فارغ از مباحث گوناگونى كه درباره نظريه بكر مطرح شده است، يكى از مهم ترين مباحث در 
اين حوزه، بحث سليقه است كه بكر آن را ثابت در نظر مى گيرد. نظريه رقيبى كه بعد از نظريه بكر 
به  فرزندان  تعداد  وى،  اعتقاد  به  بود.  پنسيلوانيا  دانشگاه  استاد  ايسترلين  ريچارد  نظريه  شد،  مطرح 
سليقه والدين نيز منوط است و اين سليقه، در طول زمان متغير است. ايسترلين1، در مباحث خود، 
مواردى مانند ناخرسندى اجتماعى از نوع خاصى از محدوديت بارورى و اثر آن را بر ميزان بارورى 

بيان مى كند (گيليس و همكاران، 1379: 305). 
آنچه ايسترلين با عنوان سليقه بيان مى كند، در سال هاى اخير و تحت عنوان تأثير نهادها بر كنش 
افراد، عملكرد اقتصادى و نيز عملكردهاى سياسى و اجتماعى، بسيار مورد توجه قرار گرفته است، به 
گونه اى كه عالوه بر مراكز علمى، در نهادهاى سياست گذارى مانند بانك جهانى نيز به بحث نهادها 

 .(Jameson, 2006: 369) توجهى خاص نشان داده شده است
نوبل  جايزه  برنده  نورث  داگالس  نهادها،  به  توجه  ضرورت  درباره  را  تبيين ها  بهترين  از  يكى 

1. Easterlin



ى...
ه ها

ؤلف
ه م

ه ب
وج

با ت
ن 
يرا

ت ا
معي

د ج
رش

ى 
ش  بين

پي
ان
گر

 دي
ى و

ود
حم

م

99

اقتصاد بيان كرده است. وى با انتقاد از فرض عقالنيت كامل و نيز با توجه به سخنان هربرت سايمون 
مى نويسد: «اگر بپذيريم ارزش ها ثابت و داده شده است، اگر بتوان توصيفى عينى از جهان، همان 
گونه كه در واقعيت هست، ارائه داد و اگر فرض شود كه قدرت حسابگرى تصميم گيرندگان، نامحدود 
است، دو نتيجه مهم را [اين فروض] به دنبال دارد. نخست آنكه، نيازى نيست بين دنياى واقعى و 
تصور تصميم گيرندگان تفاوتى گذاشته شود، زيرا برداشت آنها از دنيا، واقعى است. دوم اينكه، مى توان 
آنها،  محاسبه  نحوه  يا  تصميم گيرندگان  برداشت  از  آگاهى  به  نياز  بدون  و  واقعى  دنياى  شناخت  با 
عقالنيت  با  دنيايى  در  باشد).  مشخص  افراد  مطلوبيت  تابع  بايد  (البته  كرد  پيش بينى  را  انتخابشان 
ابزارى، نهادها غيرضرورى است، عقايد و ايدئولوژى ها بى اهميت است و بازارهاى كاراى اقتصادى و 
سياسى، اقتصاد را شكل مى دهد». اما نورث معتقد است كه در دنياى واقعى، اطالعات ناقص است و 
توانايى انسان براى تجزيه و تحليل محدود است، از اين رو، نتيجه مى گيرد «در واقع اطالعات ناقص 
است و ظرفيت ذهن بشر براى پردازش اطالعات محدود است... در چنين دنيايى، عقايد و ايدئولوژى ها 
تأثير مهمى در انتخاب و هزينه مبادله حاصل از بازارهاى ناقص دارد» (North, 2000: 18). بر اين 
اساس، نورث با كنار گذاشتن فرض عقالنيت كامل كه از فروض اساسى اقتصاد مرسوم است و باعث 
بى توجهى اقتصاد مرسوم به عواملى مانند فرهنگ، ايدئولوژى، عرف و غيره مى شود، بر نقش نهادها 
بر عملكرد اقتصادى تأكيد مى كند. وى در تعريف نهادها كه مقبول ترين تعريف از نهادها است كه 
تاكنون بيان شده است، مى نويسد: «نهادها قراردادهاى ابداع شده انسانى است كه كنش هاى متقابل 
انسانى را ساختارمند مى كند. آنها از قوانين رسمى (قواعد، قوانين، قانون اساسى)، قوانين غيررسمى 
(ارزش هاى رفتارى، عرف، قوانين برخورد تحميل شده رفتار1) و خصوصيات اجرايى آنها تشكيل شده 

.(North, 1994: 360) «است
از اين رو، با توجه به مباحث فوق با اطمينان مى توان گفت كه تغيير نگرش ها و ساليق، بر افزايش 
جمعيت تأثير مى گذارد. اما پرسشى كه در اينجا مطرح مى شود، اين است كه تغيير در نگرش ها و 
پاسخ هاى  تاكنون  دارد.  آن  بر  تأثيرى  چه  اقتصادى  عوامل  ويژه،  به  و  مى افتد  اتفاق  چگونه  ساليق، 
يكى  است.  همراه  نيز  فراوانى  نقدهاى  با  يك  هر  البته  كه  است  شده  داده  پرسش  اين  به  گوناگونى 
از معتبرترين پاسخ ها را درباره اين موضوع، اينگلهارت و همكارانش بيان كرده اند كه با سنجش هاى 

بين المللى نيز همراه است. به اعتقاد آنها، بين تغييرات مذكور، ارتباط ذيل وجود دارد.

1. Self-Imposed Codes of Conduct
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تغييرات اقتصادى ←    تغييرات فرهنگى    ←   تغييرات سياسى 
.(Inglehart & Welzel, 2005: 134) (امنيت زيستى)     ارزش هاى ابراز وجود     نهادهاى دموكراتيك

و  اجتماعى  باورهاى  در  تغيير  زمينه  تدريج  به  اقتصادى،  وضعيت  بهبود  با  هستند  معتقد  آنها 
فرهنگى فراهم مى شود. به اعتقاد آنها، جوامع از حالت ابتدايى وارد مرحله صنعتى و سپس پساصنعتى 

مى شود (متوسلى و همكاران، 1389).
بر اين اساس، انتظار مى رود در فرايند توسعه، عواملى مانند رشد توده اى تأكيد بر ارزش هاى ابراز 
افزايش  اجتماعى،  اقتصادى،  فعاليت هاى  در  آنها  شركت  و  زنان  استقالل  افزايش  نتيجه  در  و  وجود 
تأكيد بر ارزش هاى ابراز و كاهش تمايل به فرزنددار شدن به عنوان عامل محدودكننده آن و نيز ساير 

تغييرات فرهنگى در جهت كاهش رشد جمعيت عمل كند.
درهم تنيده اى  رابطه  جديد،  نهادگرايان  اخير  پژوهش هاى  اساس  بر  كه  است  اين  اصلى  نكته 
ميان فرايندهاى توسعه انسانى وجود دارد كه نمى توان توسعه اقتصادى ـ اجتماعى، تغيير فرهنگى و 
سياسى را به عنوان فرايندهاى مجزا از هم در نظر گرفت و بنابراين، پژوهش هاى ميان رشته اى براى 

درك بهتر مسائل گوناگون توسعه، بسيار ضرورى است (متوسلى و همكاران، 1389).
از آنجايى كه تغييرات اقتصادى، متناسب با شرايط نهادها، مناسبات و ساختارهاى اجتماعى و 
فرهنگى هر كشورى، آثار متفاوتى را پديد خواهد آورد، در كشورهاى در حال توسعه اى مانند ايران، 
كه بخش عمده اى از مردم واكنش معنى دارى را به تحوالت اقتصادى، در جنبه هاى مختلف اجتماعى 
ـ اقتصادى نشان مى دهند، برنامه ريزى هاى راهبردى و هدف گذارى هاى كمى و كيفى، بايد با در نظر 
گرفتن آثار مرتبط با سياست گذارى ها و اجراى قوانين ميان مدت و بلندمدت باشد. اقتصاد ايران در 
دهه هاى آتى، با تحوالت بنيادى مواجه خواهد شد. دو منشأ اصلى تحوالت آتى، قانون هدفمند كردن 

يارانه ها و سند چشم انداز بيست ساله كشور است.
عالوه بر اين، با اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها، فصل جديدى از تحوالت اقتصادى (و البته 
اجتماعى، فرهنگى، سياسى و غيره) در كشور ايجاد خواهد شد كه بيشتر آثار آن، در ميان مدت و 
بلندمدت آشكار خواهد گرديد. بدون شك، پيامدهاى چنين جراحى بزرگى، به متغيرهاى اقتصادى 
محدود نخواهد بود (گرچه هدف اوليه و مستقيم آن است) و آثار غيراقتصادى آن، در تغييرات نهادها 

و مناسبات اجتماعى و فرهنگى، نمود خواهد يافت.
عالوه بر اين، سند چشم انداز اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى 1404 كه برنامه اى راهبردى 
و نقشه راه بلندمدت در نيل به اهداف عالى، در حوزه مديريت كالن كشور است، مجموعه اى از تحوالت 
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اقتصادى را در قالب برخى شاخص هاى كالن، به صورت كمى هدف گذارى كرده است (يا مطابق با 
تبيين انجام شده در برنامه، قابل تبديل به اهداف كمى است). 

برنامه هاى ميان مدت پنج ساله كه بر مبناى سند چشم انداز و قانون هدفمندى يارانه ها، طراحى و 
هدف گذارى مى گردد، مجموعه اى از شاخص هاى اقتصادى را ارائه مى كند كه منطبق بر پيش بينى هاى 

آتى در برنامه است.
بنابراين، مى توان الگوهايى را با هدف پيش بينى برخى متغيرهاى اثرگذار در فرايندهاى اقتصادى، 

از جمله رشد جمعيت و بارورى كل، طراحى و برآورد كرد. 
بارورى  و  جمعيت  اقتصادى،  رشد  الگوهاى  در  مؤثر  متغيرهاى  مهم ترين  از  يكى  كه  آنجايى  از 
اقتصادى  متغيرهاى  بر  مبتنى  الگوهايى  طراحى  پژوهش،  اصلى  هدف  (احرارى، 1389)،  است  كل 
هدف گذارى شده در چشم انداز 1404 و اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها و به تبع آن، برنامه هاى 

ميان مدت پنج ساله اقتصادى، به منظور پيش بينى رشد جمعيت تا سال مذكور است. 
ابزارهاي متنوعي براي پيش بيني وجود دارد، ولي كمتر به كاركردها و توانايى هاي آنها در مسائل 
مختلف توجه مي شود. نكته اساسي در تحليل و پيش بيني پديده هاي اقتصادي ـ اجتماعي، تشخيص 
درست ساختار رفتاري متغيرها و به تبع آن، الگو سازي متناسب با نوع سازه آن است. كوشش هاي 
زيادي براي الگوسازى و تشخيص سازه فرايندهاي پيچيده با استفاده از داده هاي ورودي ـ خروجي 
انجام شده است. براي الگوسازى يك متغير الزم است تا ارتباط رياضي بين داده هاي وروديـ  خروجي، 
الگوسازي  و  تحليل  در  زيادي  توانايي  تكاملى1،   الگوريتم هاى  شود.  فهميده  ساده  و  دقيق  به طور 

فرآيندهاي غيرخطي و مسايل پيش بينى دارند. 
هدف اصلى پژوهش، آزمون نظريه تحول فرهنگى اينگلهارت درباره خيزش ارزش هاى فرامادى2، 
مبتنى بر چگونگى تأثير شاخص هاى اقتصادى بر رشد جمعيت، از طريق الگوسازى و پيش بينى رشد 
جمعيت در افق 1404، بر اساس چهار متغير اقتصادى يعنى رشد توليد ناخالص داخلى، پس انداز 
ناخالص، شاخص قيمت مصرف كننده و درآمد سرانه، در قالب سه سناريوى اقتصادى يعنى ادامه روند 
كنونى، تأثير اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها و دستيابى به اهداف چشم انداز 1404، و نيز دو 
متغير اجتماعى اميد زندگى و ميزان باسوادى جمعيت (كل و 25 سال به باال) است. شايان ذكر است 
كه مهم ترين محدوديت پژوهش، عدم بررسى عوامل و ترتيبات نهادى (كه سهم بسيار مؤثرى در اين 

موضوع دارد) است. 
1. Evolutionary
2. Postmatrial
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بدين ترتيب، در بخش دوم، مبانى نظرى، در بخش سوم، مروري بر پژوهش هاى پيشين، و در 
بخش چهارم، الگوريتم تكاملى GMDH تشريح مى گردد. در بخش پنجم نيز نتايج حاصل از الگوسازي 

و پيش بيني رشد جمعيت و در بخش ششم، نتيجه گيري بيان مى شود.

مبانى نظرى
رشد  اثر  رشد،  الگوهاى  درباره  ويژه  به  كالن،  اقتصاد  حوزه  در  متعددى  و  متنوع  پژوهش هاى 
جمعيت بر متغير رشد اقتصادى (و ساير متغيرهاى اقتصادى) انجام شده است. اما الگويى براى تأثير 

متغيرهاى اقتصادى بر رشد جمعيت معرفى نشده است. 
از  بارورى  و  جمعيت  متغير  كالن،  اقتصاد  حوزه  در  اقتصادى  رشد  نظرى  الگوهاى  خالف  بر 
محورهاى اصلى و چندبعدى با آثار متقابل (قابل ارزيابى و سنجش) در مباحث اقتصاد توسعه است. 
نظريه هاى توسعه اى، نگاهى فراتر از الگوسازى هاى متداول در الگوهاى كالن اقتصادى دارد و نگاه 
مكانيكى محدود در اين حوزه را به طيف وسيعى از جنبه هاى متنوع اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، 

سياسى، نهادى و غيره پيوند مى زند.
الگومحورى در حوزه كالن، موجب شده است كه نگاه مكانيكى به ابعاد بالقوه متعدد متغيرهاى 
الگو، غالب شود و ابزارهاى متنوع و پيچيده فنون الگو سازى، نقش اصلى را در اين مباحث ايفا كند. بر 
اين اساس، ارزش متغيرها در حد يك تابع هدف براى برآورد ضرايب و تصريح الگو، تقليل يافته است 

و جنبه هاى متكثر و آثار چندوجهى آنها حذف مى گردد.
در نقطه مقابل آن، نگرش توسعه اى، ابعاد بالقوه متعدد و متنوع متغيرها در فرايند تحليل هاى 
گسترده در جنبه هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، سياسى، نهادى و غيره را به طور جامعى 
نشان مى دهد و عالوه بر ايجاد بينشى چندوجهى، نتايج و تحليل هاى واقعى ترى را درباره داليل و 
عوامل بروز پديده ها بيان مى كند. در اين نگرش، فنون الگوسازى، به عنوان يك ابزار مفيد كمى ساز به 
منظور ارائه نتايج اوليه و تعيين نوع و ميزان روابط متغيرها و در نهايت، پيش بينى متغيرهاى هدف، 

به كار مى رود. بنابراين، نگاه مكانيكى به عنوان يكى از بخش هاى تحليل مطرح است، نه تمام آن.
بر اساس مباحث مذكور، مبانى نظرى و ادبيات پژوهش، برگرفته از نگرشى ميان رشته اى و با توجه 
به عوامل اقتصادى در كنار عوامل اجتماعى است. از اين رو، در ادامه براى تبيين بهتر مسأله، ابتدا به 
بررسى نظريه اينگلهارت مى پردازيم تا جنبه هاى اجتماعى مسأله، نمايان تر شود و سپس مسأله رشد 

جمعيت را بررسى مى كنيم.
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نظريه نوسازى و تحول فرهنگى اينگلهارت و ولزل1
نظريه نوسازى بر ايده پيشرفت انسانى مبتنى است (كانيرو، 2003، 67). در دوره اى كه انقالب 
تجارى در اواخر قرون وسطى به رشد سرمايه دارى پيشاصنعتى در مناطق شهرى اروپايى منجر شد، 
 .(265 الل 1998،  (هال 1989، 201؛  شد  جمعيت  رشد  موجب  پايدار  روندى  در  اقتصادى  رشد 
همزمان با وقوع رشد اقتصادى و جمعيتى، فلسفه هاى انسان گرايى و روشنفكرى نيز ظهور يافتند. ايده 
شكل گيرى اختراعات تكنولوژيكى مبنى بر تحقيقات منظم موجب چيرگى انسان در مبارزه هميشگى 

با باور تثبيت شده سعادت اخروى و غلبه بر محدوديت هاى طبيعى تحميلى شد.
آغاز نظريه نوسازى در عصر روشنگرى با اين باور همراه بود كه پيشرفت تكنولوژى، كنترل بشر 
را بر طبيعت افزون خواهد نمود. آنتواين دى كوندوركت (1979 (1975)) از نخستين كسانى بود كه 
به طور صراحت به ارتباط ميان توسعه اقتصادى و تغيير فرهنگى اذعان مى نمود و عنوان مى كرد كه 
پيشرفت تكنولوژيك و توسعه اقتصادى تغييرات اجتناب ناپذيرى را در ارزش هاى اخالقى مردم به 
همراه خواهند داشت. ايده پيشرفت انسانى اثر گسترده اى بر فالسفه اجتماعى داشت، البته از آغاز تا به 
امروز، اين نظريه توسط معتقدان به زوال اجتماعى كه بشريت را در مسير حركت به سوى دوره تاريكى 
مى بينند، مورد مخالفت قرار گرفته است. ادموند برك (1999 (1790)) چنين عقيده ضدمدرنى را 
نيز  مالتوس (1970 (1798))  توماس  است،  كرده  تدوين  فرانسه"  انقالب  به  "واكنش ها  كتابش  در 
نظريه اى علمى درباره بالياى جمعيت شناختى تدوين نمود كه در نظريه هاى معاصر درباره قريب الوقوع 

بودن فاجعه، بارها تكرار شده است.
نوسازى سندرم تغييرات اجتماعى مرتبط با صنعتى شدن است. زمانى كه اين سندروم به جريان 
آموزش،  سطوح  رشد  شهرنشينى،  شدن،  تخصصى  و  كرده  رسوخ  زندگى  جنبه هاى  همه  در  بيافتد، 
افزايش اميد زندگى و رشد اقتصادى سريع را به همراه مى آورد. اين روند، فرآيند خوداتكايى را ايجاد 
مى كند كه موجب دگرگونى زندگى اجتماعى و نهادهاى سياسى و رشد مشاركت توده در سياست 
شده و در بلندمدت احتمال شكل گيرى نهادهاى دموكراتيك را افزايش مى دهد. به عبارت بهتر، در 

بلندمدت؛ نوسازى دموكراسى را به همراه مى آورد.
تز كانونى نظريه نوسازى عبارت از اين است كه: توسعه اقتصادى به ايجاد تغييرات مهم و دقيقاً 
قابل پيش بينى در سياست ها و فرهنگ جوامع منجر مى شود. توسعه اقتصادى به شدت با تغييرات 
1. مطالب اين بخش بر گرفته از: اينگلهارت، رونالد (1373). تحول فرهنگى در جامعه پيشرفته صنعتى. ترجمه مريم وتر. 
تهران: انتشارات كوير و اينگلهارت، رونالد و ولزل، كريستين (1389). نوسازى، تغيير فرهنگى و دموكراسى. ترجمه يعقوب 

احمدى. تهران: انتشارات كوير.
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فراگيرى در باورها و انگيزه هاى افراد مرتبط شده و اين تغييرات نقش دين، انگيزه هاى شغلى، نرخ هاى 
براى  توده  تقاضاهاى  رشد  و  مى دهد  كاهش  را  جنسى  هنجارهاى  و  جنسيتى  نقش هاى  بارورى، 
نهادهاى دموكراتيك و رفتار پاسخگوتر نخبگان را نيز به همراه دارد. رشد اقتصادى و رشد رفاه مادى 
كه به افزايش ادراك امنيت وجودى منجر مى گردد، در هر دو مرحله نوسازى مشترك هستند. البته 

اشكال اوليه نظريه نوسازى از جنبه هاى متعددى نيازمند اصالح مى باشند.
نخست؛ نوسازى به صورت نامحدود در جهتى يكسان حركت نمى كند. مراحل مختلف نوسازى، 

مجموعه متمايزى از تغييرات را در جهان بينى افراد به همراه مى آورند.
دوم؛ اگرچه توسعه اقتصادى متمايل به تغييرات قابل پيش بينى در جهان بينى مردم است ولى 
سنت و دين، مقوله هاى انعطاف پذير و برگشت پذيرى هستند كه تأثير ماندگارى بر جهان بينى برجاى 

مى گذارند. 
سوم؛ نوسازى به مفهوم غربى شدن نيست.

چهارم؛ نوسازى به طور خودكار دموكراسى را به همراه نمى آورد بلكه در مراحل تكامل، تغييرات 
اجتماعى و فرهنگى را ايجاد كرده كه منجر به ظهور و شكوفايى نهادهاى دموكراتيك مى گردد.

پيمايش هاى وسيع صورت گرفته1 اثبات مى كند كه جهان بينى مردم جوامع ثروتمند به شيوه اى 
و  اجتماعى  سياسى،  هنجارهاى  از  وسيعى  طيف  در  كم درآمد،  جوامع  مردم  جهان بينى  از  نظام مند 

دينى، در 2 بعد، متفاوت هستند. 
اول؛ دگرگونى ارزش هاى سنتى به ارزش هاى سكوالر- عقالنى كه ناشى از رشد جوامع فراصنعتى 
مى باشد. صنعتى شدن تمايل به جايگزينى جزم انديشى دينى با جزم انديشى سكوالر دارد اما مردم را 

از اقتدار رهايى نمى بخشد.
حاصل  فراصنعتى  جوامع  رشد  با  كه  وجود  ابراز  ارزش هاى  به  بقاء  ارزش هاى  دگرگونى  دوم؛ 
شده و بازتاب تحول فرهنگى ناشى از جايگزينى نسل جوانى مى باشد كه در بقاء رشد كرده است. از 
ويژگى هاى جوامع فراصنعتى، تالش هاى انسانى بر ارتباط با ساير انسان ها و پردازش اطالعات به جاى 
تمركز بر توليد اشياء (در جوامع صنعتى) بوده و در نتيجه توليدات آن؛ رشد نوآورى، دانش و عقايد 
مى باشد. درجه باالى امنيت وجودى (اقتصادى)، مردم را به تمركز بر اهدافى فراتر از بقاء آنى قادر 
مى سازد. گسترش سطوح آموزشى، رشد خالقيت و دانش، شناخت عمومى نسبت به موضوعاتى فراتر 

1. داده هاى پيمايش مربوط به 81 كشور كه شامل 85 درصد جمعيت جهان است و از سال 1981 تا 2002 جمع آورى 
شدند.
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از نيازهاى مادى را افزايش مى دهد. كنش متقابل انسانى به طور فزاينده اى از محدوديت هاى پيوندهاى 
گروه هاى يكپارچه رها شده و مردم را به ايجاد يا حذف پيوندهاى اجتماعى قادر مى سازد. دولت رفاه، 
از اين روند فردگرايانه حمايت مى كند (بك 2002). در گذشته، بقاء كودكان عمدتاً بر مراقبت والدين 
از آن ها مبتنى بوده و در مقابل نيز كودكان در سنين پيرى والدين، از آن ها مراقبت مى كردند. اگر چه 
نقش خانواده هنوز هم مهم است، اما دولت رفاه ماهيت وجود يا عدم وجود اين روابط را تضعيف نموده 
است. امروزه حمايت از روابط خانوادگى انتخابى است نه ايجابى. در شرايط معاصر خانواده تك والد و 

افراد مسن بى فرزند نسبت به آن چه كه قبًال وجود داشت، خودكفايى بيشترى دارند.
هر دو بعد تغيير ارزش ها و باورها در نظريه نوسازى به شدت با توسعه اقتصادى مرتبط هستند. 
ثابت مى شود كه جهت رابطه على عمدتاً از توسعه اقتصادى به دموكراسى است كه منشأ آن، گسترش 
بلوغ  اقتصادى  امنيت  در  آن  جمعيت  از  عمده اى  بخش  كه  است  جوامعى  در  وجود  ابراز  ارزش هاى 
يافته اند. اساساً اكثر دموكراسى هاى با ثبات، داراى ارزش هاى ابراز وجود شديدى هستند. از آنجائى كه 
رشد ارزش هاى ابراز، گسترش انتخاب هاى انسانى و استقالل فردى را به عنوان كانون توالى توسعه 

انسانى به دنبال دارد، در نتيجه، نوسازى، در حال تكامل به سوى فرآيندهاى توسعه انسانى است. 

توسعه انسانى
بعد اجتماعى ـ اقتصادىبعد فرهنگىبعد نهادى

فرآيندهاى در حال نوسازىتغيير ارزشىدموكراتيك شدن
پيشرفت توسعه انسانى

عناصر توسعه انسانىمنابع اجتماعى- اقتصادىارزش هاى ابراز وجودآزادى هاى مدنى و سياسى
گسترش حق افراد براى 
عمل مطابق انتخاب: در 

هرسه مورد

افزايش اولويت افراد براى 
عمل مطابق انتخاب: در 

هرسه مورد

افزايش توانايى هاى افراد 
براى عمل مطابق انتخاب: 

در هرسه مورد
سهم توسعه انسانى

اصل زيربنايىگسترش انتخاب انسانى (ايجاد جامعه انسان گرايانه تر)

تأكيد  افزايش  به  بقاء  تهديد  كه  به طورى  كند.  سير  نيز  معكوس  جهت  در  مى تواند  توالى  اين 
بر ارزش هاى بقاء منجر شده و موجب شكل گيرى نهادهاى اقتدارگرا شود. با وجود جهات حركتى 
مختلف، توالى، موضوع مشتركى دارد: گسترش يا محدوديت استقالل و انتخاب انسانى. حركت در يك 
جهت موجب ايجاد توسعه انسانى خواهد شد و حركت در جهت مخالف، موجب تكوين سير قهقرايى 
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به سوى اقتدارگرايى و جوامع بيگانه ستيز مى گردد.
توسعه اجتماعىـ  اقتصادى از ابداعات تكنولوژيكى كه بهره ورى نيروى كار را افزايش مى دهد، آغاز 
مى شود، سپس تخصص شغلى را به همراه آورد، سطوح تحصيلى و سطوح درآمد را رشد مى دهد؛ كنش 
متقابل انسان ها را گسترش داده، تأكيد از روابط اقتدار را به روابط توافقى تغيير داده و در بلندمدت، اين 
تغييرات، تغييرات فرهنگى مانند تغيير نقش هاى جنسيتى، نگرش هاى اقتدار، هنجارهاى جنسيتى، 
كاهش نرخ هاى بارورى، گسترش مشاركت سياسى و انتقادى عامه مردمى كه كم تر به آسانى هدايت 
مى شوند را به همراه خواهد آورد. البته در اين راستا، تغيير فرهنگى وابسته مسير1 نيست. اين واقعيت 
دارد كه تجربه تاريخى جوامع در لواى اديان و مذاهب مختلف مانند پروتستان، ارتدكس، مسلمان يا 
كنفسيوس، به رشد مناطق فرهنگى با نظام ارزشى مجزا منجر مى شود و بر اين اساس حتى زمانى كه 

محققى اثرات توسعه اجتماعى ـ اقتصادى را كنترل كند، پايدار مى ماند.
مردم  خواسته هاى  و  عقايد  در  منظمى  تغييرات  ايجاد  به  اقتصادى  ـ  اجتماعى  توسعه  چه  اگر 
قابل  به طور  عقيدتى  نظام هاى  شد.  نخواهد  محو  فرهنگى  سنت هاى  اثر  اما  دارد،  گرايش  زندگى  از 
مالحظه اى پايدار و انعطاف پذير هستند. اگرچه ارزش ها مى توانند تغيير كنند، اما هم چنان به انعكاس 

ميراث تاريخى جامعه ادامه مى دهند.
نكته مهمى كه اينگلهارت در خصوص تغييرات منفى اقتصاد، يعنى وقوع تورم و ركود، بدان اشاره 
دارد، تغيير اولويت افراد در هر مرحله از فرآيند نوسازى و تغيير فرهنگى است. بر اين اساس وى اشاره 
ارزشى  اولويت هاى  اندازه گيرى  براى  در 1970  ابتدا  كه  را  ارزش هايى  مجموعه  «وقتى  كه:  مى كند 
مادى/ فرامادى به كار رفت، تنظيم مى كردم، فرض كردم كه حساسيت شخص به تورم، مى تواند يك 
شاخص خوب اولويت هاى مادى باشد. در نتيجه، يكى از دو گزينه مادى در مجموعه چهار ارزشى كه 
در اينجا استفاده شد، ”مبارزه با افزايش قيمت ها ” است. فرض من اين بود كه گروه هاى سنى اى كه 
اجتماعى شدن آنها تحت تجارب تاريخى، متفاوتى بوده است، به اين ارزش پاسخ هاى متفاوت مى دهند 
و گروه هاى سنى بزرگ تر، اولويت اصلى را به آن مى دهند. در نتيجه، بين آهنگ تورم و دگرگونى هاى 
كوتاه مدت در متغير تابع ما، يك نسبت بسيار نزديك وجود دارد. اين يافته اى تعجب آور نيست، اما 
مهم است. بدين دليل كه تبيين واقعى آثار دوره اى را به دست مى دهد كه پيش از اين، پژوهشگران را 
گمراه مى كرد و به جداسازى تأثير آثار دوره اى از آثار گروه سنى و آثار چرخه زندگى كمك مى كند» 

بنابراين، در زمان بروز تورم غيرطبيعى، ”مبارزه با افزايش قيمت ها“ به عنوان اولويت اول مردم 

1- Path Dependent.
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انتخاب مى گردد. جايگزينى نسل ها در دگرگونى ارزش ها، از نيروى رانش فراماديگرى به سوى باال 
برخوردار است. گرچه اين رانش به كندى انجام شود. اوضاع اقتصادى فوق العاده مغاير (ركود يا تورم) 
مى تواند موجب رشد دوباره ماديگرى شود، اما تحت اين اوضاع نيز جايگزينى نسل ها، هر گونه حركت 

را به سوى ماديگرى كند مى كند. 

پژوهش هاى پيشين
مطابق با مطالب بيان شده در بخش مبانى نظرى، فهرستى از پژوهش هاى تجربى كه زمينه هاى 
بر  اقتصادى  شاخص هاى  برخى  آثار  آنها  در  و  داشته  اقتصاد  و  جمعيت  محوريت  با  ميان رشته اى، 

جمعيت بررسى شده است، در جدول زير بيان مى شود.

جدول (1): فهرستى از پژوهش هاى پيشين1
يافته هاى پژوهشروشنويسندگانموضوع

بررسى آموزش، نابرابرى درآمد و 
مرگ و مير در آمريكا با توجه به 
سطوح متفاوت تحصيالت رسمى

موالر1 
(2002)

برآورد ضريب 
جينى و تحليل 

رگرسيونى

تحصيالت باالتر، ميزان نابرابرى درآمد را 
كاهش مى دهد.

تحليل بوم شناختى اثر سالمت با 
نابرابرى درآمد در آرژانتين

دى مايو2 
(2007)

برآورد ضريب 
جينى و تحليل 

رگرسيونى

سطح نابرابرى درآمد ايالت ها با اميد زندگى 
همبستگى منفى دارد و با مرگ و مير 

نوزادان و فقر در سالمت، همبستگى ندارد.
ارتباط بين رشد جمعيت و سطح 

باروري با سطح توسعه يافتگي 
اقتصادي و اجتماعي كشورهاي 
مختلف جهان به ويژه كشورهاي 

در حال توسعه

ضيايي 
بيگدلي و 
همكاران 
(1385)

تحليل رگرسيونى

رابطه بين توسعه يافتگي و نرخ زاد و 
ولد، رابطه اى معكوس است. در ايران، 
استان هاي برخوردار از رفاه و توسعه، 
ميزان رشد جمعيت كمتري را دارد.

اثر تغيير ساختار سني جمعيت 
بر هزينه هاي مصرفي بخش 
خصوصي مبتنى بر فرضيه 

دوران زندگى آندو- ماديگلياني

نوفرستي 
و مدني 
تنكابنى 
(1385)

روش هم جمعي

هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي از 
تغييرات در توزيع سني جمعيت تأثير 
مي پذيرد. همچنين اين ادعا در نظريه 

دوران زندگي آندو- ماديگلياني كه گروه 
سني ميان سال تأمين كننده پس انداز مؤثر 
جامعه است، در مورد ايران تأييد مي شود.

1. Mullar
2. De Maio
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ادامه جدول (1): فهرستى از پژوهش هاى پيشين
يافته هاى پژوهشروشنويسندگانموضوع

تعيين رابطه نابرابري درآمدي 
و سالمت در ايران در دوره 

1385-1355

باباخاني 
و راغفر 
(1388)

برآورد ضريب 
جينى و تحليل 

رگرسيونى

با افزايش نابرابري درآمد، اميد به زندگي 
كاهش و ميزان مرگ و مير كودكان زير پنج 

سال افزايش يافته است.

بررسى رابطه بين جمعيت و 
توسعه

ساعي ارسي 
(1389)

تحليل 
پرسمان هاى 

جمعيتى

پرسمان هاي جمعيتي قابل تشخيص توسط 
برنامه ريزان، پرسمان هايي هستند كه داليل 
و نتايج آنها در برنامه ريزي توسعه اقتصادي 
ـ اجتماعي از ديدگاه برنامه ريزان اهميت 

بسيارى دارد.

تبيين نقش نابرابري سرمايه 
انساني در زنان و مردان بر اميد 

به زندگي

عبادي و 
صالحي 
(1389)

برآورد ضريب 
جينى و تحليل 

رگرسيونى

كاهش نابرابري سرمايه انساني در زنان و 
مردان در مناطق مختلف جهان و از جمله 

كشور ايران در چهار دهه اخير، و نيز افزايش 
اميد زندگى ناشى از كاهش نابرابري سرمايه 
انساني در زنان و مردان. همچنين كاهش 
نابرابري سرمايه انساني در زنان به طور 

معناداري، بيشتر از كاهش آن در مردان، بر 
اميد به زندگي تأثير مي گذارد. 

سنجش جايگاه عامل انساني 
در توسعه استان سيستان و 

بلوچستان

دهمرده و 
همكاران 
(1389)

تحليل شاخص  
توسعه انساني

شاخص توسعه انساني، روند افزايش بطئي 
دارد و شاخص درآمد نتوانسته است سهم 
قابل قبولي در روند شاخص توسعه انساني 

استان داشته باشد.

GMDH1 الگوريتم تكاملى
هنگامي كه رگرسيون هاي استاندارد با فرم حاصل ضرب، به دليل پيچيدگي محاسبه ها و مشكل 
وابستگي خطي به بن بست رسيده بود، ايواخننكو2 در سال 1966، فنى را براي ساخت يك چندجمله اي 
بسيط با مراتب باال به نام الگوريتم GMDH يا روش سازماندهي داده ها معرفي كرد. اين روش براي 
متغيرهاي  روابط  به  دستيابى  به  تحليلگر  كه  است  ايده آل  نامشخص،  ساختار  با  پيچيده  نظام هاي 

1. Group Method of Data Handling
2. Ivakhnenko
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ورودي و خروجي با مراتب باال عالقه دارد. الگوريتم ايواخننكو روشى اكتشافي است كه دانش را از 
ذات و طبيعت داده ها استخراج مي كند و همچون تحليل هاي رگرسيوني، مبتني بر يك بنيان ثابت 

.(Farlow, 1984) نظري نيست
يك مشكل اساسي در الگو سازي نظام هاي پيچيده، مانند مسائل اقتصادي، اجتماعي و مسائلي 
كه در آنها فرايند رفتاري و سازه داده ها نامشخص است، پيش داوري پژوهشگر درباره ساختار الگو 
است. از آنجايى كه موضوع مورد نظر مسئله، ممكن است بسيط و پيچيده باشد، ممكن است فروض 
اوليه الگوساز در بهترين حالت، فقط حدس هاي مبهمي باشد. بنابراين، نتايج به دست آمده در اين 
وضعيت، ماهيت مبهم، دوپهلو و اغلب كيفي دارد. اين مشكالت موجب شد كه در اواسط دهه 1960، 
رياضي دان روسي، ايواخننكو، الگوريتمى را معرفى كند كه تا حدي بر پايه نظريه روزنبالت1 (1958) 
بود، به طوري كه پژوهشگر مى توانست بدون آنكه فروضي درباره نحوه عملكرد دروني مجموعه اى را 

در نظر بگيرد، الگو هايي را براي تحليل و پيش بيني پيچيدگي هاي آن بسازد (الگوسازي غيرنظرى).
ايده اصلي الگوريتم مذكور عبارتست از طراحي الگوى بهينه پيچيده كه الگو را فقط بر پايه داده ها 
و اطالعات طراحي كرده است و پژوهشگر هيچ پيش زمينه نظري از نحوه عملكرد داده ها ندارد. اين كار 
فقط بر اساس كشف ارتباط ساده و پيچيده ميان داده هاي ورودي و خروجي انجام مى شود. بنابراين، 
مسائل  حل  قابليت  كه  ساخت  خواهد  خودتنظيم كننده2  الگوى  يك  ايواخننكو   GMDH الگوريتم 

پيش بيني، تشخيص، تركيبات كنترلي و ساير موضوعات به كار برده شده را دارد. 
مبناي اين الگوريتم، فرايندي براى ساختن يك چندجمله اي با مراتب باال است كه به شكل زير 

ارائه مي گردد:
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كه m متغير ورودي شامل x1, x2, x3,…, xm را فقط به يك متغير خروجي Y مرتبط مي كند. 
ناميده  ايواخننكو  چندجمله اي  كه  ـ  است  باال  مراتب  با  رگرسيوني  چندجمله اي  يك  فوق،  معادله 
مى شود ـ اما روشي كه آن را مي سازد، با فنون تحليل رگرسيوني استاندارد متفاوت است. اسكات و 
هاتچينسون3 (1976)، بيان كردند كه فرايند توليد چندجمله اي ايواخننكو، در حقيقت يك نوع توسعه 

1. Rosenblatt
2. Self- Organizing
3. Scott & Hutchinson
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و تكامل طبيعي1 است.
پژوهش هاى متعددى در حوزه اقتصادى با استفاده از الگوريتم GMD، در ايران انجام شده است 

كه مهم ترين آنها عبارت است از:
ابريشمى و همكاران (1387)، پيش بيني قيمت بنزين؛ شرزه اى و همكاران (1387)، پيش بيني 
از  حاصل  عايدي  حداكثر  محاسبه   ،(1387) همكاران  و  معينى  تهران؛  شهر  در  آب  سرانه  تقاضاي 
پيش بيني در روندهاى مختلف بازار نفت؛ ابريشمى و همكاران (1388)، الگوسازى و پيش بيني رشد 
بر  شدن  جهانى  آثار  پيش بينى  و  الگوسازى   ،(1388) همكاران  و  ابريشمى  داخلي؛  ناخالص  توليد 
صادرات غير نفتي ايران؛ مهرآرا و همكاران (1388)، الگوسازى و پيش بينى شاخص قيمت و بازده 
نقدى بورس اوراق بهادار تهران؛ ابريشمى و همكاران (1389)، پيش بيني قيمت گازوئيل؛ مهرآرا و 
همكاران (1389)، پيش بينى بي ثباتي قيمت نفت؛ مهرآرا و همكاران (1389)، پيش بيني قيمت در 
بازار آتي نفت خام؛ مهرآرا و همكاران (1389)، الگوسازي و پيش بيني تورم در ايران؛ مهرآرا و همكاران 
(1389)، پيش بينى قيمت آمونياك؛ ابريشمى و همكاران (1389)، آثار گوناگون جهانى شدن اقتصاد 

بر تقاضاى كل نيروى كار و نيز تقاضاى نيروى كار ماهر و غيرماهر در ايران است.

يافته هاى پژوهش 
داده هاى مورد استفاده درباره شاخص هاى اجتماعى و اقتصادى، از WDI گرفته شده است. در 
شاخص هاى  است.  شده  استفاده  اجتماعى  شاخص  چهار  و  اقتصادى  شاخص  چهار  حاضر،  پژوهش 
درآمد  و  مصرف كننده4  قيمت  شاخص  ناخالص3،  انداز  پس  داخلى2،  ناخالص  توليد  رشد  اقتصادى، 
سرانه5 و شاخص هاى اجتماعى، اميد زندگى6، رشد جمعيت7 و ميزان باسوادى جمعيت كل و ميزان 

باسوادى جمعيت 25 سال به باال8 را شامل مى شود.
در اين بخش، سه الگو بر اساس وجود يا نبود دو متغير اجتماعى اثرگذار بر رشد جمعيت يعنى، 
اميد زندگى و ميزان باسوادى (كل جمعيت و جمعيت باالى 25 سال)، در جدول (2) بيان مى شود. 
1. Genetic Evolutionary
2. GDP growth (annual %)
3. Gross savings (% of GDP)
4. Consumer price index (2005=100)
5. GDP per capita growth (annual %)
6. Life expectancy at birth, total (years)
7. Population growth (annual %)
8. داده هاى مربوط به ميزان باسوادى جمعيت (كل و 25 سال به باال)، از مركز مطالعات و پژوهش هاى جمعيتى آسيا و

    اقيانوسيه گرفته شده است.
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جدول (2): متغيرهاى الگوهاى سه گانه با و بدون شاخص هاى اجتماعى  
شامل شش متغير: اميد زندگى و ميزان باسوادى كل جمعيت و چهار متغير اقتصادىالگوى اول
شامل شش متغير: اميد زندگى و ميزان باسوادى جمعيت 25 سال به باال و چهار متغير اقتصادىالگوى دوم
فقط شامل چهار متغير اقتصادىالگوى سوم

براى پيش بينى رشد جمعيت تا سال 1404، از سه سناريوى محتمل اقتصادى، يعنى 1 - ادامه 
روند كنونى؛ 2 - تأثير اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها و 3 - بر مبناى انتظارات سند چشم انداز، 

به شرح زير استفاده مى شود. 

سناريوى اول: ادامه روند كنونى
در سناريوى ادامه روند كنونى، فرض مى كنيم كه:

1- رشد توليد ناخالص داخلى، از مقدار 3/5 درصد در سال 1390، به 7/9 درصد در سال 1404 
با رشد متوسط ساالنه 0/065 درصد برسد.

سال 1390 به  مقدار 209/84 در  از  ثابت 2005)،  قيمت  مصرف كننده (به  قيمت  شاخص   -2
531/15 در سال 1404 با رشد متوسط ساالنه 0/069 برسد، به طورى كه به ترتيب، در سال هاى 
1390-1393 با رشد متوسط 0/1، سال هاى 1394-1395 با رشد متوسط 0/077، سال هاى 1396-

كاهنده اى  روند  از  متوسط 0/054،  رشد  با  سال 1404-1398  از  و  متوسط 0/064  رشد  با   1397
برخوردار باشد.

3- پس انداز ناخالص (درصدى از توليد ناخالص داخلى)، مقدار ثابت 45/35 را خواهد داشت.
4- درآمد سرانه (به قيمت ثابت 2005)، مشابه رشد توليد ناخالص داخلى، از مقدار 2214/87 

دالر در سال 1390 به 5348/64 دالر در سال 1404، با رشد متوسط ساالنه 0/065 درصد برسد.
اصول سناريوى فوق، مبتنى بر رشد درآمد سرانه و توليد ناخالص داخلى تا سطح سند چشم انداز، 

ثبات پس انداز ناخالص و روند آرام افزايش تورم است. 
در جدول (3)، نتايج الگوسازى رشد جمعيت براى سه الگوى با و بدون شاخص هاى اجتماعى، 

همراه با پيش بينى داخل نمونه اى، بر اساس معيارهاي خطا مالحظه مى شود.
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جدول (3): نتايج الگوسازى و پيش بينى رشد جمعيت ايران با و بدون شاخص هاى اجتماعى سناريوى 
ادامه روند كنونى

الگوى سومالگوى دومالگوى اولمعيار

درآمد سرانه و شاخص متغيرهاي حذف شده
قيمت مصرف كننده

درآمد سرانه، شاخص قيمت 
درآمد سرانه مصرف كننده و اميد زندگى

متغيرهاي با اثر 
رشد توليد ناخالص داخلى و باسوادى كل و پس اندازمضاعف

باسوادى
شاخص قيمت مصرف كننده، 
رشد توليد ناخالص داخلى

RMSE0/0070/010/031
مأخذ: يافته هاى پژوهش

يكي از مهم ترين ويژگي هاي الگوريتم GMDH، توانايي شناسايي و حذف متغيرهاي زايد است. 
بدين ترتيب، متغيرهايي كه در جريان الگو سازي، اثر كمتري (يا بدون تأثير) بر متغير هدف داشته 

است، از الگو حذف مي شود (ابريشمى و همكاران، 1386). 
الگو سازي  فرايند  در  مصرف كننده،  قيمت  شاخص  و  سرانه  درآمد  اول،  الگوى  در  ترتيب،  بدين 
از الگو حذف گرديد و در مقابل باسوادى كل و پس انداز ناخالص، اثر مضاعف1 دارد. در الگوى دوم، 
درآمد سرانه، شاخص قيمت مصرف كننده و اميد به زندگى در فرايند الگوسازي، از الگو حذف گرديد 
و در مقابل، رشد توليد ناخالص داخلى و ميزان باسوادى جمعيت 25 سال به باال اثر مضاعف دارد. به 
عبارت بهتر، فقط دو متغير رشد توليد ناخالص داخلى و ميزان باسوادى، بر رشد جمعيت اثر غالب 
دارد. در الگوى سوم، درآمد سرانه در فرايند الگوسازي، از الگو حذف گرديد و در مقابل، شاخص قيمت 

مصرف كننده و رشد توليد ناخالص داخلى، اثر مضاعف دارد.
اكنون بر اساس الگوهاى فوق، به پيش بينى رشد جمعيت ايران تا سال 1404 مى پردازيم. نتايج 
حاصل از پيش بينى رشد جمعيت براى سه الگوى با و بدون شاخص هاى اجتماعى، مبتنى بر سناريوى 

ادامه روند كنونى، در جدول (4) بيان شده است.

1. عبارت از متغيرهايى است كه در فرايند الگوسازى، 2 برابر ساير متغيرها بر تابع هدف اثرگذار است.
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جدول (4): پيش بينى رشد و  جمعيت كل (ميليون نفر) تا سال 1404 براى الگوهاى سه گانه سناريوى 
ادامه روند كنونى

سال الگوى اول الگوى دوم الگوى سوم
رشد جمعيت كل رشد جمعيت كل رشد جمعيت كل

1395 1 /21 7 956/ 1/ 21 79 /56 1 /19 79 /56
1396 1 /15 8 047/ 1 /15 80 /47 1/ 19 80 /51
1397 1 /10 8 136/ 1 /11 81 /36 1 /16 81 /45
1398 1 /06 8 222/ 1 /05 82/ 22 1/ 14 82 /37
1399 1 /00 8 305/ 1/ 00 83/ 04 1 /11 83 /29
1400 0/ 94 8 383/ 0 /93 83/ 82 1/ 09 84 /19
1401 0 /87 8 455/ 0 /86 84 /53 1 /06 85/ 09
1402 0 /64 8 509/ 0 /62 85/ 06 1 /04 85 /98
1403 0 /60 8 560/ 0 /60 85/ 57 1 /02 86 /86
1404 0 /56 8 608/ 0 /58 86 /07 1 /01 87 /73

مأخذ: يافته هاى پژوهش

پيش بينى مى گردد كه رشد جمعيت، مطابق الگوى اول، از يك روند نزولى تبعيت مى كند، چنانكه 
بيش از 53 درصد، رشد منفى خواهد داشت. متوسط رشد جمعيت در سال هاى 1395 تا 1404، 
برابر با 0/91 است كه در سال 1395، بيشترين رشد، معادل 1/21 درصد و كمترين رشد در سال 
1404، برابر با 0/56 درصد برآورد گرديده است. نكته مهم در اين الگو، تأثير مضاعف و غالب پس 
انداز ناخالص است كه همراه با رشد توليد ناخالص داخلى، در مجموع، اثر بيشترى را نسبت به دو 

متغير اجتماعى دارد.
مى كند،  تبعيت  نزولى  روند  يك  از  دوم،  الگوى  مطابق  جمعيت،  رشد  كه  مى گردد  پيش بينى 
چنانكه بيش از 51 درصد، رشد منفى خواهد داشت. متوسط رشد جمعيت در سال هاى 1395 تا 
1404، برابر با 0/91 است كه در سال 1395، بيشترين رشد معادل 1/21 درصد و كمترين رشد در 

سال 1404، برابر با 0/58 درصد برآورد گرديده است.
مى كند،  تبعيت  نزولى  روند  يك  از  سوم،  الگوى  مطابق  جمعيت،  رشد  كه  مى گردد  پيش بينى 
چنانكه حدود 15 درصد رشد منفى خواهد داشت كه نسبت به الگوهاى با اميد زندگى و باسوادى، 
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تفاوت معنى دارى دارد. متوسط رشد جمعيت در سال هاى 1395 تا 1404، برابر با 1/1 است كه در 
سال هاى 1395 و 1396، بيشترين رشد معادل 1/19 درصد و كمترين رشد در سال 1404، برابر با 

1/01 درصد برآورد گرديده است. 
از آنجايى كه اين الگو فقط بر مبناى متغيرهاى اقتصادى است، پيش بينى رشد جمعيت به طور 
خالص، نتيجه روندهاى اقتصادى است. چنانكه مالحظه مى گردد، متوسط رشد جمعيت در الگوى 
بدون اميد زندگى (فقط با متغيرهاى اقتصادى) با الگوهاى با اميد زندگى و ميزان باسوادى كه به 
رشد  متوسط  كه  به طورى  دارد.  معنى دارى  تفاوت  است،  اجتماعى  شاخص هاى  تأثير  تحت  شدت 
جمعيت (به طور منفى) در الگوهاى با اميد زندگى و ميزان باسوادى، بيش از 3/5 برابر بيشتر از الگوى 
فقط  كه  اجتماعى،  شاخص هاى  بدون  الگوى  در  بهتر،  عبارت  به  است.  اجتماعى  شاخص هاى  بدون 
مبتنى بر متغيرهاى اقتصادى است، شتاب كاهش رشد جمعيت، بسيار كمتر از الگوى با اميد زندگى 
و ميزان باسوادى است و حتى به مقدار كمتر از يك نيز نمى رسد. يعنى با ادامه روند كنونى و با فرض 
ثبات ساير شرايط، رشد جمعيت ايران در حد فاصل بين حد متوسط و حد باالى رشد جمعيت سازمان 
ملل خواهد بود. به عبارت ديگر، با ادامه روند (ثابت) رشد اقتصادى، عدم تغيير در رفتار پس انداز مردم 
و در نتيجه ثبات نسبى پس انداز ناخالص و در نهايت، روند تغيير آرام و غيرمتعارف تورم، رشد جمعيت 

مى تواند با شتاب كمترى كاهش يابد و در افق 1404، از سطح 1 درصد كمتر نگردد.

سناريوى دوم: سناريوى تأثير اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها
در سناريوى تأثير اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها، فرض مى كنيم كه:

1- رشد توليد ناخالص داخلى، از مقدار 3/5 درصد در سال 1390 به 7/97 درصد در سال 1404 
با رشد متوسط ساالنه 0/066 درصد برسد.

سال 1390 به  مقدار 209/84 در  از  ثابت 2005)،  قيمت  مصرف كننده (به  قيمت  شاخص   -2
567/31 در سال 1404 با رشد متوسط ساالنه 0/074 خواهد رسيد.

3- پس انداز ناخالص (درصدى از توليد ناخالص داخلى)، تا سال 1395 مقدار ثابت 45/35 خواهد 
داشت، ولى پس از آن با يك روند نزولى، با رشد متوسط ساالنه 0/007-، به 42/54 خواهد رسيد.

4- درآمد سرانه (به قيمت ثابت 2005)، از مقدار 2214/87 دالر در سال 1390، به 5542/5 دالر 
در سال 1404 با رشد متوسط ساالنه 0/0677 درصد برسد.

اصول كلى سناريوى فوق، بر اساس ادامه روند افزايشى تورم، روند كاهشى پس انداز ناخالص و 
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روند افزايشى رشد درآمد سرانه و توليد ناخالص داخلى تا مرز سند چشم انداز، استوار است.
در جدول (5)، نتايج الگوسازى رشد جمعيت براى سه الگوى با و بدون شاخص هاى اجتماعى، 

همراه با پيش بينى داخل نمونه اى، بر اساس معيارهاي خطا مالحظه مى شود.

جدول (5): نتايج الگوسازى و پيش بينى رشد جمعيت ايران با و بدون شاخص هاى اجتماعى سناريوى 
تأثير اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها

الگوى سومالگوى دومالگوى اولمعيار
- درآمد سرانهدرآمد سرانه و اميد زندگىمتغيرهاي حذف شده

متغيرهاي با اثر 
مضاعف

باسوادى، رشد توليد ناخالص 
داخلى و پس انداز

شاخص قيمت مصرف كننده، پس انداز 
ناخالص و رشد توليد ناخالص داخلى 

شاخص قيمت 
مصرف كننده

RMSE0/0070/0070/028
مأخذ: يافته هاى پژوهش

در الگوى اول، درآمد سرانه و اميد زندگى در فرايند الگوسازي از الگو حذف گرديد و متغيرهاى 
ميزان باسوادى كل جمعيت، پس انداز ناخالص و رشد توليد ناخالص داخلى، اثر مضاعف دارد. البته 
توان اثرگذارى متغير ميزان باسوادى كل جمعيت، بر عكس سناريوى اول، بيشتر از پس انداز ناخالص 

است.
در الگوى دوم، درآمد سرانه در فرايند الگوسازي از الگو حذف گرديد و متغيرهاى شاخص قيمت 

مصرف كننده، پس انداز ناخالص و رشد توليد ناخالص داخلى، اثر مضاعف دارد.
در الگوى سوم، هيچ متغيرى در فرايند الگوسازي از الگو حذف نگرديد و در مقابل، شاخص قيمت 

مصرف كننده، اثر مضاعف دارد.
اكنون بر اساس الگوى فوق، رشد جمعيت ايران را تا سال 1404 پيش بينى مى كنيم. نتايج حاصل 
از پيش بينى رشد جمعيت براى الگوهاى سه گانه با و بدون شاخص هاى اجتماعى مبتنى بر سناريوى 

تأثير اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها، در جدول (6) بيان شده است.
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جدول (6): پيش بينى رشد و جمعيت كل (ميليون نفر) تا سال 1404 براى الگوهاى سه گانه سناريوى تأثير 
اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها 

سال
الگوى اول الگوى دوم الگوى سوم

رشد جمعيت كل رشد جمعيت كل رشد جمعيت كل
1395 1 /21 79/ 56 1 /21 79 /56 1 /15 79 /56
1396 1 /15 80 /48 1 /17 80 /49 1 /11 80 /44
1397 1 /11 81/ 37 1 /14 81 /41 1 /06 81/ 29
1398 1 /06 82 /24 1/ 09 82 /30 1 /01 82 /11
1399 1 /00 83/ 07 1 /01 83 /13 0/ 95 82 /89
1400 0 /94 83/ 84 0 /92 83/ 89 0 /89 83 /63
1401 0 /86 84 /56 0 /80 84 /56 0 /82 84/ 31
1402 0 /71 85 /16 0 /67 85 /12 0 /73 84 /93
1403 0 /64 85 /71 0 /56 85 /60 0 /64 85 /47
1404 0/ 55 86 /18 0 /56 86 /08 0 /52 85 /91

مأخذ: يافته هاى پژوهش

پيش بينى مى گردد كه رشد جمعيت، مطابق الگوى اول، از يك روند نزولى تبعيت مى كند، چنانكه 
تا 1404،  سال هاى 1395  در  جمعيت  رشد  متوسط  داشت.  خواهد  منفى  رشد  درصد  از 54  بيش 
برابر با 0/92 است كه در سال 1395، بيشترين رشد معادل 1/21 درصد و كمترين رشد در سال 
1404، برابر با 0/55 درصد برآورد گرديده است. در اين الگو، كه مبتنى بر سناريوى تأثير اجراى قانون 
هدفمند كردن يارانه ها است، نسبت به الگوى مشابه در سناريوى ادامه روند كنونى، شاخص اجتماعى 
ميزان باسوادى، نسبت به شاخص اقتصادى پس انداز ناخالص، كه در الگوى اول اثر غالب داشت، تأثير 
بيشترى بر رشد جمعيت دارد. در نتيجه، ميزان كاهش رشد جمعيت در اين الگو، بيشتر از الگوى با 
اميد زندگى و ميزان باسوادى كل جمعيت مبتنى بر سناريوى اول است كه در حد بسيار بااليى، فقط 
تحت تأثير شاخص اقتصادى پس انداز ناخالص بود. گرچه تفاوت مقادير رشد جمعيت در دو الگوى 
مورد بحث، اندك و غيرمعنى دار است، ولى مى توان به يك استنتاج اوليه مبنى بر اين موضوع دست 
نظريه  در نتيجه،  مى يابد.  جمعيت كاهش  رشد  به  ميل  جامعه،  باسوادى  ميزان  افزايش  با  كه  يافت 

اينگلهارت درباره خيزش ارزش هاى فرامادى تأييد مى گردد.
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پيش بينى مى شود كه رشد جمعيت، مطابق الگوى دوم، از يك روند نزولى تبعيت مى كند، چنانكه 
بيش از 53 درصد، رشد منفى خواهد داشت. متوسط رشد جمعيت در سال هاى 1395 تا 1404، برابر 
با 0/91 است كه در سال 1395، بيشترين رشد معادل 1/21 درصد و كمترين رشد در سال 1404، 
برابر با 0/56 درصد برآورد گرديده است. در اين الگو، كه مبتنى بر سناريوى تأثير اجراى قانون هدفمند 
كردن يارانه ها است، نسبت به الگوى مشابه در سناريوى ادامه روند كنونى، متغيرهاى اقتصادى اثر 
بسيار بيشترى نسبت به متغيرهاى اجتماعى دارد. به طورى كه سه متغير اقتصادى، اثر مضاعف دارد 
و در مقابل، دو متغير اجتماعى فقط به عنوان متغير مؤثر در الگو ظاهر شده است. به عبارت ديگر، 
برآيند متغيرهاى اقتصادى، بر رشد جمعيت اثر غالب دارد. همچنين در الگوى اول، شاخص اجتماعى 
ميزان باسوادى و شاخص اقتصادى پس انداز ناخالص، اثر غالب داشت، ولى در اين الگو، فقط پس انداز 
ناخالص، اثر مضاعف بر رشد جمعيت دارد. در نتيجه، ميزان كاهش رشد جمعيت در اين الگو، بيشتر 
از الگوى مشابه در سناريوى اول است. تفاوت مقادير رشد جمعيت در دو الگوى مورد بحث، اندك و 
غيرمعنى دار است، ولى مى توان گفت كه با افزايش تأثير برآيندى (منفى) متغيرهاى اقتصادى شاخص 
قيمت مصرف كننده و پس انداز ناخالص، نسبت به متغيرهاى اجتماعى، ميل به رشد جمعيت كاهش 

مى يابد. در نتيجه، نظريه اينگلهارت درباره اثر منفى تورم بر رشد جمعيت تأييد مى گردد.
مى كند،  تبعيت  نزولى  روند  يك  از  سوم،  الگوى  مطابق  جمعيت،  رشد  كه  مى گردد  پيش بينى 
چنانكه بيش از 55 درصد، رشد منفى خواهد داشت. دليل اصلى آن، تأثير معنى دار و مضاعف شاخص 
قيمت مصرف كننده (تورم) بر رشد جمعيت است. متوسط رشد جمعيت در سال هاى 1395 تا 1404، 
در  رشد  كمترين  و  درصد  معادل 1/15  رشد  بيشترين  سال هاى 1395،  در  كه  است  با 0/89  برابر 
سال 1404، برابر با 0/52 درصد برآورد گرديده است. از آنجايى كه اين الگو فقط بر اساس متغيرهاى 
چنانكه  است.  اقتصادى  روندهاى  نتيجه  خالص،  طور  به  جمعيت  رشد  پيش بينى  است،  اقتصادى 
متغيرهاى  با  اجتماعى (فقط  شاخص هاى  بدون  الگوى  در  جمعيت  رشد  متوسط  مى گردد،  مالحظه 
اقتصادى) با الگوى با اميد زندگى كه به شدت تحت تأثير شاخص اجتماعى اميد زندگى (و حداقل 
تأثيرپذيرى را از متغيرهاى اقتصادى دارد) است، تفاوت معنى دارى دارد. به عبارت بهتر، در الگوى 
بدون شاخص هاى اجتماعى، كه فقط مبتنى بر متغيرهاى اقتصادى است، شتاب كاهش رشد جمعيت، 

كمتر از الگوى با اميد زندگى بوده است. 
اولين نكته مهم در اين الگو، اثر منفى و قابل توجه تورم (شاخص قيمت مصرف كننده به عنوان 
يگانه متغير با اثر مضاعف، با توان برتر)، بر كاهش قابل توجه رشد جمعيت (با شيب زياد) است. اين 
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مسئله در نقطه مقابل نتيجه حاصل از سناريوى ادامه روند كنونى (سناريوى اول)، ايجاد شده است. 
زيرا در سناريوى اول، الگوى بدون شاخص هاى اجتماعى (فقط متغيرهاى اقتصادى)، رشد جمعيت 
داراى روند كاهشى با شيب كمترى نسبت به الگوى با اميد زندگى بود كه نتيجه برآيند آثار مثبت 
متغيرهاى اقتصادى بر رشد جمعيت تلقى گرديد. در حالى كه در سناريوى دوم، متغير مؤثر و قابل 
اعتناى تورم (شاخص قيمت مصرف كننده) تأثير منفى معنى دارى بر روند كاهشى رشد جمعيت داشته 
و شيب آن را در مقايسه با الگوى با اميد زندگى بيشتر كرده است. اين موضوع، نظريه اينگلهارت را 
درباره تأثير معنى دار تورم بر ديدگاه هاى مادى و فرامادى مردم در جوامع مختلف، در جهت بازگشت 

به امنيت اقتصادى به عنوان اولويت اول مردم و عدم رغبت به توليد نسل تأييد مى كند.

سناريوى سوم: سناريوى مبتنى بر انتظارات سند چشم انداز
در سناريوى مبتنى بر انتظارات سند چشم انداز، فرض مى كنيم كه:

1- رشد توليد ناخالص داخلى، از 3/5 درصد در سال 1390 به 8 درصد در سال 1404، با رشد 
متوسط ساالنه 0/066 درصد برسد.

سال 1390 به  مقدار 209/84 در  از  ثابت 2005)،  قيمت  مصرف كننده (به  قيمت  شاخص   -2
517/31 در سال 1404 با رشد متوسط ساالنه 0/067 خواهد رسيد.

3- پس انداز ناخالص (درصدى از توليد ناخالص داخلى)، تا سال 1395، مقدار ثابت 45/35 را 
خواهد داشت، ولى پس از آن با يك روند صعودى، با رشد متوسط ساالنه 0/009، به 45/75 تا سال 
1398، و سپس با ادامه روند صعودى ماليم، با رشد متوسط ساالنه 0/013، به 46/35 تا سال 1401، 

و پس از آن تا سال 1404 با رشد متوسط ساالنه 0/011، به 46/85 خواهد رسيد.
4- درآمد سرانه (به قيمت ثابت 2005)، از مقدار 2214/87 دالر در سال 1390، به 5638/5 دالر 

در سال 1404 با رشد متوسط ساالنه 0/069 درصد برسد.
اصول كلى اين الگو بر مبناى روند افزايشى رشد اقتصادى تا سطح 8 درصد، ادامه روند افزايشى 
رشد پس انداز ناخالص و درآمد سرانه و شتاب كاهنده تورم نسبت به دو سناريوى اول و دوم قرار 

گرفته است. 
در جدول (7)، نتايج الگوسازى رشد جمعيت براى سه الگوى با و بدون شاخص هاى اجتماعى، 

همراه با پيش بينى داخل نمونه اى، بر اساس معيارهاي خطا مالحظه مى شود.
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جدول (7): نتايج الگوسازى و پيش بينى رشد جمعيت ايران با و بدون شاخص هاى اجتماعى سناريوى 
مبتنى بر انتظارات سند چشم انداز

الگوى سومالگوى دومالگوى اولمعيار
درآمد سرانهاميد زندگى و درآمد سرانهدرآمد سرانه و اميد زندگىمتغيرهاي حذف شده

متغيرهاي با اثر 
مضاعف

پس انداز ناخالص، رشد توليد 
ناخالص داخلى و باسوادى

باسوادى، شاخص قيمت و 
رشد توليد ناخالص داخلى

شاخص قيمت مصرف كننده، 
رشد توليد ناخالص داخلى و 

پس انداز ناخالص
RMSE0/0030/0090/031

مأخذ: يافته هاى پژوهش

در الگوى اول، درآمد سرانه و اميد زندگى در فرايند الگوسازي از الگو حذف گرديد و متغيرهاى 
ميزان باسوادى كل جمعيت، پس انداز ناخالص و رشد توليد ناخالص داخلى، اثر مضاعف دارد. البته 

توان اثرگذارى متغير ميزان باسوادى كل جمعيت، بيشتر از دو متغير اقتصادى ديگر است.
در الگوى دوم، اميد زندگى و درآمد سرانه در فرايند الگوسازي از الگو حذف گرديد و متغيرهاى 
ميزان باسوادى جمعيت 25 سال به باال، شاخص قيمت مصرف كننده و رشد توليد ناخالص داخلى، 
اثر مضاعف دارد. البته توان اثرگذارى متغير رشد توليد ناخالص داخلى، بيشتر از دو متغير ديگر است.

در الگوى سوم، درآمد سرانه در فرايند الگوسازي از الگو حذف گرديد و در مقابل، شاخص قيمت 
اثرگذارى  توان  كه  دارد  مضاعف  اثر  ناخالص،  پس انداز  و  داخلى  ناخالص  توليد  رشد  مصرف كننده، 

پس انداز ناخالص بر متغير هدف، بيشتر از دو متغير ديگر است.
اكنون بر اساس الگوى فوق، به پيش بينى رشد جمعيت ايران تا سال 1404 مى پردازيم. نتايج 
حاصل از پيش بينى رشد جمعيت براى الگوهاى سه گانه با و بدون شاخص هاى اجتماعى مبتنى بر 

سناريوى مبتنى بر انتظارات سند چشم انداز، در جدول (8) بيان شده است.
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جدول (8): پيش بينى رشد و جمعيت كل (ميليون نفر) تا سال 1404 براى الگوهاى سه گانه سناريوى 
مبتنى بر انتظارات سند چشم انداز 

سال الگوى اول الگوى دوم الگوى سوم
رشد جمعيت كل رشد جمعيت كل رشد جمعيت كل

1395 1 /20 79 /56 1 /21 79 /56 1 /16 79 /56
1396 1 /15 80 /47 1 /16 80 /48 1 /14 80 /46
1397 1 /10 81 /36 1 /13 81/ 39 1 /10 81 /35
1398 1 /05 82 /21 1 /09 82/ 28 1 /06 82 /21
1399 0/ 98 83/ 02 1 /03 83 /13 1 /02 83 /05
1400 0 /91 83 /77 0 /96 83 /93 0 /95 83/ 84
1401 0 /84 84 /48 0 /87 84/ 65 0 /87 84 /57
1402 0 /68 85 /05 0/ 59 85 /15 0 /72 85 /18
1403 0 /62 85 /57 0 /56 85/ 63 0/ 53 85/ 63
1404 0 /58 86/ 07 0 /54 86/ 09 0/ 46 86 /03

منبع: يافته هاى پژوهش

پيش بينى مى گردد كه رشد جمعيت، مطابق الگوى اول، از يك روند نزولى تبعيت مى كند، چنانكه 
حدود 51 درصد رشد منفى خواهد داشت. متوسط رشد جمعيت در سال هاى 1395 تا 1404، برابر 
با 0/91 است كه در سال 1395، بيشترين رشد معادل 1/2 درصد و كمترين رشد در سال 1404 
برابر با 0/58 درصد برآورد گرديده است. به لحاظ نوع و ميزان تأثير متغيرها، اين الگو با الگوى مشابه 

سناريوى دوم تطابق معنى دارى دارد.
مى كند،  تبعيت  نزولى  روند  يك  از  دوم،  الگوى  مطابق  جمعيت،  رشد  كه  مى گردد  پيش بينى 
چنانكه حدود 55 درصد، رشد منفى خواهد داشت. به طورى كه متوسط رشد جمعيت در سال هاى 
1395 تا 1404، برابر با 0/91 است كه در سال 1395، بيشترين رشد معادل 1/21 درصد و كمترين 
رشد در سال 1404، برابر با 0/54 درصد برآورد گرديده است. در نتيجه، شتاب كاهشى رشد جمعيت 
در اين الگو، بيشتر از الگوى مشابه در سناريوى دوم است. بنابراين، با افزايش اثر سواد بر كاهش رشد 

جمعيت، نظريه اينگلهارت در اين حوزه، بار ديگر تأييد مى گردد.
پيش بينى مى گردد كه رشد جمعيت، مطابق الگوى سوم، از يك روند نزولى تبعيت مى كند، چنانكه 
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بيش از 60 درصد رشد منفى خواهد داشت كه در بين همه الگوها، بيشترين مقدار را برآورد كرده است. 
استنتاج حاصل از اين نتيجه جديد و قابل اعتنا عبارت است از اينكه: وضعيت پيش بينى شده 
فوق، به معنى رسيدن اقتصاد كشور به مرحله بعد از گذار اقتصادى و تثبيت وضعيت پايدار مطلوب 
است. در نتيجه، نظريه اينگلهارت درباره خيزش ارزش هاى فرامادى در اين مرحله، بر اساس پيش بينى 
انجام شده، تحقق خواهد يافت. به عبارت بهتر، در يك وضعيت باثبات اقتصادى، همراه با رفاه و درآمد 
فراوان، ارزش هاى فرامادى قوت بيشترى مى يابد و جايگزين ارزش هاى مادى مى شود. در نتيجه، ميل 
به بارورى و ازدواج كاهش مى يابد و در نهايت، رشد جمعيت روندى كاهنده با شتاب بيشترى خواهد 

داشت. 
متوسط رشد جمعيت در سال هاى 1395 تا 1404، برابر با 0/9 است كه در سال هاى 1395، 
بيشترين رشد معادل 1/16 درصد و كمترين رشد در سال 1404، برابر با 0/46 درصد برآورد گرديده 

است. 
اولين نكته مهم در اين الگو، برايند اثر منفى و قابل توجه پس انداز ناخالص و تورم (شاخص قيمت 
مصرف كننده) به عنوان متغيرهاى با اثر مضاعف و با توان برتر، بر كاهش قابل توجه رشد جمعيت (با 
شيب زياد) است. بنابراين، استنتاج اوليه ما درباره برآيند آثار متغيرهاى اقتصادى بر رشد جمعيت، كه 
در سناريوى اول مطرح گرديد، به اين شكل كامل مى گردد كه متغيرهاى شاخص قيمت مصرف كننده 
و پس انداز ناخالص، اثر برآيندى منفى و رشد توليد ناخالص داخلى و درآمد سرانه، اثر برآيندى مثبت 

بر رشد جمعيت دارد.

نتيجه گيري
رويكردى  حاصل  كه  حاضر  پژوهش  در  مذكور  مطالب  و  شده  انجام   الگوسازى هاي  مجموع  از 

ميان رشته اى و توجه به عوامل اقتصادى- اجتماعى در كنار هم است، نتايج زير استنتاج مي گردد.
1- در پيش بينى رشد جمعيت، تفاوت معنى دارى بين الگوهاى با و بدون شاخص هاى اجتماعى 
وجود دارد. دليل آن را مى توان نقش مؤثر شاخص هاى اجتماعى در الگوهاى رشد جمعيت نسبت به 

شاخص هاى اقتصادى دانست. 
2- ميزان باسوادى جمعيت، پس انداز ناخالص و شاخص قيمت مصرف كننده، برآيند منفى و رشد 

توليد ناخالص داخلى و درآمد سرانه، برآيند مثبت، بر رشد جمعيت داشت.
شاخص هاى  بدون  الگوهاى  از  بهترى  عملكرد  اجتماعى،  شاخص هاى  با  الگوى  شش  هر   -3
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اجتماعى، در پيش بينى رشد جمعيت دارد كه اين موضوع، منطقى است. زيرا رشد جمعيت، بيشتر 
باسوادى  ميزان  و  زندگى  اميد  با  الگوى  بين،  اين  در  اقتصادى.  تا  است  اجتماعى  شاخص هاى  تابع 

جمعيت كل سناريوى سوم، كمترين خطا را دارد. 
4- بين الگوهاى با و بدون شاخص هاى اجتماعى، به لحاظ معيار خطا، تفاوت معنى دارى وجود 
دارد، به طورى كه نسبت خطاى الگوى آخر و اول، بيش از 10 است كه از مقدار F جدول (برابر با 3/5) 
تفاوت زيادى دارد و بنابراين، فرضيه وجود تفاوت معنى دارى بين الگوها، رد نمى گردد.1 اين موضوع، 

بيانگر اثر قابل توجه و معنى دار متغير ميزان باسوادى بر رشد جمعيت است.
5- در الگوهاى شامل ميزان باسوادى جمعيت كل، به ترتيب سناريوهاى سوم، اول و دوم، و در 
الگوهاى شامل ميزان باسوادى جمعيت باالى 25 سال، به ترتيب سناريوهاى دوم، سوم و اول، بهترين 

عملكرد را در پيش بينى دارد.
6- رشد توليد ناخالص داخلى و پس انداز ناخالص با 6 و 5 بار حضور به عنوان متغير با اثر مضاعف، 
كه به ترتيب 3 و 2 مرتبه آن متغير غالب بوده است، مؤثرترين متغيرهاى اقتصادى بر رشد جمعيت، 
در همه الگوها معرفى مى گردد. نكته مهم اين است كه دو متغير مذكور، از هيچ يك از الگوها حذف 
نشده است. در مقابل، درآمد سرانه كمترين اثر را بر رشد جمعيت دارد، چنانكه فقط در يك الگو به 

عنوان متغير مؤثر بوده و از هشت الگوى ديگر حذف شده است.
7- شاخص قيمت مصرف كننده، با پنج بار حضور، در رتبه دوم متغيرهاى اقتصادى مؤثر بر رشد 
جمعيت قرار دارد كه 1 مرتبه به عنوان متغير غالب در الگوها بوده است. اثر كاهنده اين متغير بر رشد 

جمعيت، نظريه اينگلهارت را درباره اثر منفى تورم بر ارزش هاى مادى تأييد كرد.
با  الگوهاى  همه  در  باال)  به  سال   25 و  (كل  جمعيت  باسوادى  ميزان  اجتماعى  شاخص   -8
شاخص هاى اجتماعى (شش الگو)، به عنوان متغير با اثر مضاعف حضور داشته است كه در سه الگوى 
آن، متغير غالب بوده است. اثر آن بر كاهش رشد جمعيت نيز معنى دار است و نظريه اينگلهارت را 

درباره خيزش ارزش هاى فرامادى تأييد مى كند.
9- تفاوت قابل توجهى در مقدار، و متوسط كل دوره، وجود ندارد و همه آنها به مقدار 0/9 همگرا 

است.
رشد  كمترين  دوم  و  سوم  سناريوهاى  اجتماعى،  شاخص هاى  بدون  الگوهاى  همچنانكه   -10

1. براى مطالعه بيشتر درباره اين موضوع، به مقاله ابريشمي و همكاران (1388) در مجله تحقيقات اقتصادي و نيز مقاله 
ابريشمي و همكاران (1388) در پژوهشنامه بازرگانى رجوع شود.
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شاخص  بدون  الگوى  سال 1404،  در  را  جمعيت  رشد  بيشترين  است،  كرده  پيش بينى  را  جمعيت 
اجتماعى سناريوى اول با 1/01 پيش بينى كرده است كه فقط الگوى با مقدار بيش از 1 است.

خود  به  را  دوره  كل  رشد  بيشترين  نيز  و  كمترين  اجتماعى،  شاخص هاى  بدون  الگوهاى   -11
اختصاص داده است. بيشترين رشد كل دوره، الگوى بدون شاخص هاى اجتماعى را در سناريوى اول 
با 15/03 - شامل مى شود كه تفاوت معنى دارى با ساير الگوها دارد، به طورى كه از كمترين رشد كل 
دوره، كه مربوط به الگوى بدون شاخص هاى اجتماعى در سناريوى سوم با 60/12 - است، بيش از 

چهار برابر بزرگ تر است.

پيشنهادها 
رشد  (مانند  اقتصادى  تشويق  سناريوى  هيچ  كه  شد  داده  نشان  وضوح  به  حاضر  پژوهش  در 
اقتصادى و درآمد سرانه)، نمى تواند مانع رشد نزولى و كاهنده جمعيت در يك فرايند حداقل 15-14 
خيزش  درباره  اينگلهارت  رونالد  فرهنگى  تحول  نظريه  مطابق  بنابراين،  گردد.  افق 1404)  (تا  ساله 
ارزش هاى فرامادى و نيز ديدگاه نهادگرايان جديد، رويكردهاى اقتصادى، تا زمانى كه همسو با جريان 
ارزش هاى فرهنگى حاكم بر نهادها و ترتيبات نهادى جامعه حال و قابل پيش بينى آينده كشور نباشد، 
قابليت الزم را براى تغيير در نگرش هاى فردگرايانه نسل جديد در تقابل با ارزش هاى سنت گرايانه 
در اشتياق به توليد نسل بيشتر ندارد. بر اين اساس مى توان گفت، آراى مربوط به افزايش جمعيت، 
و  پيرامونى  عوامل  تأثير  نيز  و  ايران  جامعه  اجتماعى  و  فرهنگى  ارزشى،  نهادى،  متعدد  عوامل  بايد 
پويايى هاى زمانى را در نظر بگيرد تا واجد جامعيت و تحليل هاى مبتنى بر واقعيت باشد و در نتيجه 
توصيه هاى سياستى متناسبى ارائه كند. بنابراين، الزم است سياست هاى جامع جمعيتى مبتنى بر 
را  فرهنگى  اجتماعى-  اقتصادى-  جنبه هاى  همه  تنها  نه  كه  باشد  ميان رشته اى  و  توسعه اى  نگرش 
مورد توجه قرار دهد، بلكه شرايط آتى عواملى مانند اشتغال، مسكن، آموزش، بهداشت، محيط زيست، 

آمايش سرزمين و غيره را نيز شامل شود.
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