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 چکیده
کند. ان میگذاري معطوف به باروري، نیاز به شواهد متقن و جامع را دو چنداهمیت یافتن سیاست

تا تصویري  ،دست آیدجهانی به يهتا شواهدي در گستر ،از این رو در این مقاله تالش شده است
تقاضا که  ي هنیا ارائه شود. بر این اساس، نظریروشن از وضعیت کنونی و روند آتی باروري در د

ویی تجربی که گیرد و با توجه به آن الگبرگرفته از فلسفۀ رفتار انسان است، مبناي بحث قرار می
ر دخصوص برخی متغیرهاي خاص زنان را دهندة باروري بهطیف قابل توجهی از عوامل توضیح

اري است از تحلیل رگرسیونی و آزمون معنادشود. روش تحلیل عبارت گیرد، طراحی میبرمی
ست. نتایج اکشور جهان استفاده شده  158اي مشتمل بر ضرایب برآورد شده. بدین منظور از نمونه

بت نام در ست و میزان ثا ترین عامل مؤثر در کاهش باروريکه باسوادي مهم ،حکایت از این دارد
ندة باروري ار ضدبارداري نیز از دیگر عوامل کاهآموزش عالی، شهرنشینی و شیوع استفاده از ابز
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 مقدمه

ت و ساختار روند تغییرا نیافتهیافته و چه توسعههاي اصلی جوامع چه توسعهامروزه یکی از دغدغه
رو ههاي آن است. بسیاري از کشورهاي صنعتی با رشد بسیار کند جمعیت روبجمعیت و پویایی

مهاجرت به داخل  هاي تشویقی مرتبط با زاد و ولد و نیزاند که این امر آنها را به اتخاذ سیاستشده
فجارگونۀ جمعیت یافته با ازدیاد اننواداشته است. در نقطۀ مقابل، بسیاري از جوامع محروم و توسعه

زي براي ریاند که این پدیده موجب شده است تا سیاستگذاران در این کشورها در برنامهمواجه
ب و غیره یابی به درآمد سرانۀ قابل قبول، آموزش و بهداشت مناستحقق اهداف توسعه مانند دست

 در تنگنا قرار گیرند.
مهم  جمعیت هم در گذشته و هم اکنون از اهداف سیاستی مسألۀ رشد ،در کشورمان ایران نیز

ر سه و دشود. مردان بوده است، هرچند که تغییر نگرشی قابل توجه در این بین مشاهده میدولت
یت، اما منظور کنترل رشد جمعکاهش نرخ باروري به ،چهار دهه قبل، دغدغۀ بارز عبارت بود از

بلیغات براي تشود. به همین منظور، موجی از وار تأکید میاکنون بر افزایش تولید مثل و بعد خان
تفاده از ابزار اس ؛رسدنظر میراه افتاده است. با این وصف، بههاي جوان به فرزندآوري بهترغیب زوج

ذیري هاي تشویقی موقتی چندان کارساز نیست، بلکه به دلیل تأثیرپتبلیغات و اجراي سیاست
قتصاد، داشتن فرزند بیشتر از مجموعه شرایط حاکم بر جامعه و اسازي براي افراد در تصمیم

گذاري تاقتصادي مؤثر بر باروري اقدام به سیاسـ  مناسب آن است که از طریق عوامل اجتماعی
ه زوجین ازاي هر تولد مبلغی پول بشود. به عنوان مثال، در چند سال گذشته طی یک سیاست، به

ست که ا لیاد را به داشتن فرزند بیشتر ترغیب کند. این در حابا این امید که افر ،پرداخت شد
شد، بلکه جا و موقتی، بعید است بر تصمیم افراد در این زمینه مؤثر بامقدار اندکی درآمد یک

 ند.که آنها به روند کلی اقتصادي و اجتماعی خود و جامعه توجه دار ،توان ادعا کردمی
کنندة یینهاي مختلف تعاز ارتباطات میان باروري و مؤلفهموضوع و لزوم آگاهی  نظر به اهمیت

به یافتن  دست آمده در گسترة جهانی،آن، مقالۀ پیش رو در پی آن است که با اتکا به شواهد به
زمون یک آریزي جمعیتی کمک کند. از این رو، در این مطالعه قصد کارهاي مناسب در برنامهراه

ا یک تشود تالش می ،بلکه با مبنا قرار دادن الگویی نظريفرضیۀ واحد و خاص وجود ندارد، 
 شواهد پرداخت. يهچارچوب تجربی بسنده تهیه شود و با استفاده از آن به ارائ

اي که براساس رفتار مبتنی بر نظریۀ تقاضا در علم اقتصاد است. نظریه ،الگوي نظري مورد استفاده
پردازد. در زان تقاضاي افراد از هر چیز خواستنی مییک فرد نوعی، به شناسایی عوامل مؤثر بر می

کنندة آن عوامل تعیین يهتا بر پای ،شوداین مقاله، دیدگاه مذکور به رفتار باروري تعمیم داده می
اقتصاد خرد به عنوان مبنایی براي  يهزاد و ولد معرفی شوند. در واقع در این مطالعه، از نظری

هاي فکري شود، در حالی که تحلیل این موضوع در قالبده میتحلیل تغییرات باروري استفا
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تدریج گسترش این رویکرد تحلیلی در طول زمان شکل گرفت و به 1پذیر است.دیگري نیز امکان
 اند.اي که امروزه اقتصاددانان نیز به بحث در مورد مسائل مختلف جمعیتی ورود کردهگونهیافت به
جام شده شوند. در بخش دوم برخی از مطالعات انب ذیل ارائه میهاي بعدي مقاله به ترتیقسمت
بانی مهاي گذشته که مرتبط با بحث هستند، مرور خواهند شد. پس از آن در بخش سوم، در سال

 نظري موضوع از نظر خواهد گذشت و در مورد عوامل مختلف توضیح دهندة باروري و نحوة
یابد شواهد اختصاص می يهارم به معرفی نمونه و ارائشود. بخش چهتأثیرگذاري آنها استدالل می

 گیري از بحث صورت پذیرد.تا سرانجام در بخش پنجم نتیجه
 

 مطالعات پیشین
شود، که یدر ارتباط با موضوع باروري، روندها و عوامل مؤثر بر آن، متون قابل توجهی یافت م

یافته سعهخی از آنها به کشورهاي توهاي متنوعی حاصل شده است. برنتایج آنها بر اساس نمونه
یافته یا حتی توسعه کمترتر است، به جوامع اختصاص دارند و بعضی دیگر که تعدادشان قابل توجه

سترة گخورد، محدود بودن چشم میشود. آنچه در تمام این مطالعات بهبسیار فقیر محدود می
تی شهر حوردي مربوط به یک کشور یا زیرا بسیاري از آنها مطالعۀ م ،نمونۀ مورد مطالعه است

ورمیانه، اي خاص مانند خااي از کشورها، به منطقهخاص هستند و در صورت در برگرفتن مجموعه
ودي از ها، تعداد معداین پژوهش بیشترشوند. همچنین در جنوب صحراي آفریقا و غیرمنحصر می
ي مستلزم تر به مقولۀ بارورجامعدر حالی که نگرش  ،اندمتغیرها و عوامل اثرگذار لحاظ شده

ي است. دهندگی تغییرات فرزندآورترین عوامل دخیل در توضیحمهم بیشترگنجاندن تعداد هر چه 
 دست آید.ع بهشوند تا دیدي کلی از موضودر ادامه صرفاً برخی از این مطالعات به اجمال مرور می

نیروي  رخ باروري و مشارکت زنان در) بررسی جهت رابطۀ علی میان ن1389موسایی و همکاران (
یانه و شمال ها بدین منظور نمونه را به کشورهاي خاورمکار را موضوع تحقیق خود قرار دادند. آن

مکان محدود کردند. چالش اصلی این تحقیق ا 2004تا  1980هاي آفریقا (منطقۀ منا) در سال
بودن آن  ایج مطالعه نشان از معتبرکه نت ،وجود رابطۀ علی دو طرفه بین دو متغیر مذکور بود

هم باروري  شود وداشت. به بیان دیگر، هم حضور زنان در بازار اشتغال به کاهش باروري منجر می
 کاهد. از میزان مشارکت زنان می
شاغل بر  اي متفاوت تأثیر بار مسؤولیت مضاعف زنان) در مطالعه1392قاضی طباطبایی و مهري (

ل همۀ زنان سال) را بررسی کردند. نمونۀ مورد استفادة آنها شام 7ه (زیر تعداد فرزندان وابست
یران اشاغل و غیرشاغل داراي همسر فاقد کودك یا داراي کودك وابسته ساکن در مناطق شهري 

ز خانه بیشتر اهاي این محققان مؤید این مطلب بود که هر چه میزان کار زنان در خارج بود. یافته
 شود.رزندان آنها کاسته میباشد، از تعداد ف

                                                 
هاي ر جنبهباي به مرور رویکردهاي مختلف تحلیل باروري پرداختند و ) در مطالعه1394محمودي و همکاران ( -1

 تأکید کردند. ،گیرندمورد توجه قرار می کمترنهادي که 
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رستان ) در زمینۀ نقش فردگرایی در قصد فرزندآوري زنان در شه1392آبادي و همکاران (شاه

تا  10نان زنفر از  415هاي یک پیمایش بر روي نیشابور به تحقیق پرداختند. آنها براساس داده
ترین عوامل مؤثر بر کاهش مهم ساله که در شرف ازدواج بودند، دریافتند که میزان فردگرایی از 39

 اما نگرش نسبت به اهمیت فرزندآوري اثر مثبت و معناداري دارد. ،قصد باروري است
هاي منظور بررسی صحت ادعاي مکاتب اقتصادي باروري در ایران از داده) به1392مهربانی (

بهره جست. از  1965-2013هاي مربوط به تعداد اندکی از متغیرهاي اقتصاد کالن در فاصلۀ سال
تماعی نرخ هاي آن مطالعه، اثر مثبت درآمد سرانه و تأثیر منفی سه متغیر اقتصادي و اجیافته

 .مشارکت زنان در نیروي کار، نرخ باسوادي و نسبت زنان به مردان در آموزش عالی بود
زند را محور اي بر روي خانوارهاي شهر تهران، اثر درآمد بر تعداد فر) با مطالعه1393مهربانی (

سال سن استفاده کرد.  35زن متأهل داراي حداقل  409اي شامل بحث خود قرار داد و از نمونه
مشخص کرد که اثر درآمدي (خالص) در تقاضا  1نتایج تخمین معادالت رگرسیونی به روش پوآسن

درآمد  هر چند اثر کل (اثر درآمدي ناخالص) افزایش ،ستا معنابراي فرزند از لحاظ آماري بی
هاي این تحقیق اثر منفی سطح آموزش زنان و سن خانواده منفی و معنادار است. از دیگر یافته

 زن به هنگام تولد اولین فرزند و اثر مثبت تعداد مورد نظر فرزند از دید زنان بود.
در  کنندة بارورياجتماعی تعیین ـ ) در پی شناسایی عوامل اقتصادي1395چنین افشاري (هم
گر این کرد. نتایج مطالعۀ او بیان استفاده 1385-91هاي هاي استانی در فاصلۀ سالن، از دادهایرا

شتغال ااست که درآمد سرانه، تحصیالت تکمیلی زنان، میانگین سن ازدواج زنان، شهرنشینی و 
ر را تیجۀ اخیناما مشارکت اقتصادي زنان اثر مثبتی دارد. او  اندباروريصنعتی از عوامل کاهندة 

 دال بر غالب بودن اثر درآمدي بر اثر جانشینی دانست.
کنندة زاد و ولد در ترین مطالعات را در رابطه با عوامل تعیین) از قدیمی1973( 2کاین و وینینگر

هاي سنی و نژادي مختلف ها که براي زنان در گروهنتایج آن ترینمهمآمریکا انجام دادند. از 
هاي درآمدي زنان در بازار اثر منفی مهمی بر نرخ باروري بود که فرصت گر ایندست آمد، بیانبه

 دهد.دارد و درآمد مردان اثر کوچک اما مثبتی را نشان می
گیري از بارداري ذاري بر پیشگ) عمدة توجه خود را به عامل آموزش در تأثیر2010( 3بونگارتس

هاي مطالعۀ او حاکی معطوف کرد. یافتهکشور جنوب صحراي آفریقا  30و ارتباط آن با باروري در 
اي منفی با از این بود که سطوح آموزش رابطۀ مثبتی با استفاده از وسایل ضد بارداري و لذا رابطه

 باروري و اندازة مطلوب خانواده دارد.
) یک مطالعۀ موردي براي کشور بالروس انجام دادند. آنها تأثیر 2011و همکاران ( 4آمیالچوك

هاي برگرفته با استفاده از داده 1996-2007هاي تاً اقتصادي را بر میزان تولدها در سالعوامل عمد
                                                 
1. Poisson 
2. Cain and Weininger 
3. Bongaarts 
4. Amialchuk 
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از مطالعات بودجۀ خانوار مورد مطالعه قرار دادند. بررسی معادالت برآورد شده نشان داد که کمک 
وضعیت  داري و سکونت در روستا عمدتاً اثر مثبت بر احتمال باروري دارد. عالوه بر این،هزینۀ بچه

تر براي داشتن فرزند اول (مثبت) بر احتمال باروري در میان زنان جوان منتظرهآموزش تأثیر غیر
 داشته است ولی در مورد فرزند سوم اثر منفی مشاهده شد.

کنندة باروري و مشارکت زنان اقتصادي تعیینـ  ) در مورد برخی عوامل اجتماعی2012( 1اوریگ
شناختی هاي مقطعی مطالعۀ جمعیتکرد. او در این راه از داده حقیقتدر نیروي کار در فیلیپین 

ها محدود به زنانی استفاده کرد. این داده 2008و  2003، 1998، 1993هاي در سال 2و سالمت
 عبارت ،سال سن داشتند. عواملی که در معادالت رگرسیونی قرار گرفتند 49تا  45بود که بین 

ر اولین زایمان، آموزش و منطقۀ محل سکونت از لحاظ شهري یا بودند از: سن ازدواج و سن د
دست آمده گیري از بارداري و وضعیت زناشویی. شواهد بههاي پیشروستایی، استفاده از روش

نشان داد که سن در اولین زایمان، آموزش متوسطه و عالی، سکونت در مناطق شهري و استفاده 
 اند.مؤثر بر کاهش باروري هاي نوین ضدبارداري از عواملاز روش

اي، بیشتر در پی بررسی تأثیر شیوع اپیدمی ایدز بر کاهش باروري در ) در مطالعه2015( 3لیندر
آفریقاي جنوبی بود و در ضمن آن نقش سایر عوامل را نیز بررسی کرد. او براي این منظور از 

رده از این واقعیت برداشت بهره جست. نتایج پژوهش پ 1990-2011هاي هاي مربوط به سالداده
اند. جنوبی بودهکه آموزش متوسطه و بیماري ایدز دو عامل اصلی کاهش باروري در آفریقاي

کودکان و افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی و بازار کار از دیگر عوامل  میرهمچنین مرگ و 
 مؤثر تشخیص داده شدند.

 
ات معرفی شود. آنچه از مطالعهمین حد اکتفا میدر مرور شواهد به دست آمده توسط محققان به 

 تضاد آنهاشود، متنوع بودن عوامل توضیح دهندة رفتار باروري و آثار بعضاً مشده استنباط می
 ،شودیعنوان مثال، آموزش در برخی جوامع به عنوان یک عامل کاهندة باروري ظاهر مست. بها

ا با گردد تتالش می ،د. در مطالعۀ پیش روشواما در جوامعی دیگر چنین چیزي مشاهده نمی
ه مقولۀ باروري ، به موجودي اطالعات راجع ببیشترتر و عواملی اي بسیار گستردهاستمداد از نمونه

 افزوده شود.
 
 
 
 

                                                 
1. Aurig 
2. Demographic and Health Survey (DHS) 
3. Linder 
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 مبانی نظري
ست که انسان در اما تفاوت در این ا ،دهدست که براي انسان و حیوان رخ میا ايباروري پدیده
کند اما حیوان صرفاً گیري میکند و راجع به آن تصمیممند عمل میفتار خود قاعدهتعیین این ر

شود. به عبارت هایش طبق طبیعت محتوم مشخص میکند و تعداد بچهبراساس غریزه رفتار می
ولی چنین چیزي در مورد حیوان صادق  ،کندا تعیین میرتر، انسان تعداد فرزندان خود واضح

ازه خانواده خود را ها تحت تأثیر عواملی خاص اندگفت که انسان توانمیورت، این صنیست. در 
کنند و این عوامل قابل شناسایی است. بنابراین به منظور تبیین نظري رفتار باروري تعیین می

 توان از نظریه تقاضا بهره جست.می
 سطح درآمد تأثیر برطبق نظریۀ تقاضا، میزان مصرف یک فرد از یک کاالي خاص از قیمت آن و

پذیرد. بدون بحث از جزئیات، قیمت تأثیري منفی بر میزان تقاضا دارد؛ به این معنا که با می
موسوم است. تأثیر  1یابد که این موضوع به قانون تقاضاافزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش می

درآمد بر میزان  رود که با افزایشتر موارد انتظار میاما در بیش ،درآمد چندان روشن نیست
نامند. دلیل این است که با افزایش می 2تقاضاي کاال افزوده شود. در این صورت کاال را معمولی

تواند شود و با ثبات قیمت، واحدهاي بیشتري از کاال را میتر میاي فرد کمدرآمد، محدودیت بودجه
 خریداري کند. 

کند و منابع مالی را در این راه سازي میصمیمبا این وصف، اگر انسان در مورد تعداد فرزندانش ت
توان فرزند را به مثابه کاالیی در نظر گرفت که انسان آن ، پس میکندمی(پرورش فرزند) هزینه 

کند. در این صورت نظریۀ تقاضا در تبیین رفتار باروري قابل کاربرد است. شاید کمی را تقاضا می
است که فرزند خود  کاال در نظر گرفته شود اما توضیح این نظر برسد که فرزند مانندغیرمعمول به

بلکه رفتار انسان در مورد داشتن یک فرزند بیشتر همانند رفتار او در تقاضا براي  ،کاال نیست
ست. به عبارت بهتر، فرزند کاال نیست که انسان آن را مصرف کند بلکه منطق ا کاالهاي مصرفی

 3وي تقاضا شباهت دارد. چنین نگرشی به باروري با پیشگامی بکرحاکم بر تعیین تعداد آن به الگ
 نویسد:باره میشناسی شد. او در این) وارد متون اقتصادي و جمعیت1960(

 
شناسی براي بیشتر والدین، فرزندان منشأ درآمد روانی یا رضایت خاطر هستند و در اصطالح"

شوند. ممکن است فرزندان گاهی از اوقات می اقتصاددان، فرزندان یک کاالي مصرفی در نظر گرفته
هاي مربوط به عالوه، نه هزینهدرآمد پولی ایجاد کنند و بنابراین یک کاالي تولیدي نیز باشند. به

 ،کنندبلکه همراه با سن فرزند تغییر می ،ثابت نیستند ،نه درآمد ایجاد شده توسط آنها ،فرزندان
کند. ممکن است مصرفی بادوام و کاالي تولیدي تبدیل می که این امر فرزندان را به یک کاالي

                                                 
1. law of demand 
2. normal good 
3. Becker 
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نظر برسد که فرزندان همراه با خودروها، این مطلب غیر طبیعی، مصنوعی و شاید غیراخالقی به
بندي داللت بر این ندارد که رضایت بندي شوند. با این حال، این طبقهآالت طبقهها و ماشینخانه

رزندان از لحاظ اخالقی همانند این موارد براي سایر کاالهاي بادوام هاي مربوط به فخاطر یا هزینه
اغلب از رضایت ناشی از خودرو به  "کاالي ضروري"است. رضایت ناشی از مسکن به عنوان یک 

ها در تحلیل چنان هر دوي اینشود و هممتمایز تشخیص داده می "کاالي لوکس"عنوان یک 
شوند. با انتزاع از نوع رضایت حاصل شده از ام در نظر گرفته میتقاضا به مثابه کاالي مصرفی بادو

براي فرزندان را به یک نظریۀ اقتصاديِ به خوبی گسترش یافته مرتبط  "تقاضا"توان فرزندان، می
ساخت. تالش خواهم کرد تا نشان دهم که نظریۀ تقاضا براي کاالهاي مصرفی بادوام، چارچوب 

 ).Becker, 1960: 210-211("فرزندان است مناسبی در تحلیل تقاضا براي
 

 شود:بر این اساس، تابع تقاضا براي فرزند در یک خانواده به صورت زیر معرفی می

)1                                                                         (            )I,PC(C
+−

= 
براي  1به ترتیب قیمت سایه Iو  P رد تقاضاي زوجین است وتعداد فرزند مو C)، 1در معادلۀ (

گر تأثیر متغیر مزبور بر تقاضا براي فرزند است. اند. عالئم منفی و مثبت بیانفرزند و درآمد خانواده
شود. والدین هایی است که خانواده براي فرزند متحمل میکنندة تمام هزینهقیمت سایه منعکس

اند که در پرورش فرزند الزم است مانند مواد زیر از خرید کاال و خدماتیدر پی داشتن فرزند، ناگ
طور ضمنی داشتن غذایی، پوشاك، آموزش و غیره. حال اگر قیمت این ملزومات افزایش یابد، به

تري به داشتن فرزند اضافی والدین در این شرایط تمایل کم ،رودشود و انتظار میتر میفرزند گران
توان انتظار داشت که عاملی مانند تورم در جهت کاستن از باروري در این صورت می داشته باشند.

زیرا جنبۀ انتظاري تورم مبین این است که اگر زوجین  ،عمل کند. اما این موضوع قطعیت ندارد
تر از امروز خواهد بود. یابند که داشتن فرزند در آینده پرهزینهبا شرایط تورمی روبرو شوند، در می

نابراین ممکن است که آنها در فرزندآوري تعجیل کنند و باروري در زمانی که اقتصاد وارد دورة ب
اما بعد ضمنی هم براي  ،این صرفاً جنبۀ صریح قیمت فرزند است شود. بیشترتورمی شده است، 

خصوص مادر است، هآن وجود دارد. از آنجا که پرورش فرزند مستلزم صرف زمان توسط والدین ب
توان گفت که تر باشد، میرو هرچه امکان کسب درآمد بیشتر از بازار کار براي والدین بیشایناز 

ویژه مادر) باید براي نگهداري از فرزند خود وقت صرف قیمت فرزند نیز باالتر است چون والدین (به
 رزندفحساب قیمت نظر شده نیز بهکنند و عرضۀ کار در بازار را کاهش دهد. این درآمد صرف

 شود. گذاشته می

                                                 
 شود.) براي آن تعریف میshadow priceلذا قیمت سایه ( ،جا که فرزند کاالي بازاري نیستاز آن .1
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زیرا هرچه درآمد خانواده  ،باشد مثبت بر میزان تقاضا براي فرزند داشته اثررود که درآمد انتظار می

تر و امکان داشتن فرزند بیش داري برآیندهاي بچهتوانند از پس هزینهتر باشد، والدین بهتر میبیش
 نظر گرفت. الي معمولی درا به مثابه کاتوان فرزند ربنابراین می شود.برایشان مهیاتر می

توان تحلیل رفتار باروري را از حیطۀ خرد به سطح کالن ارتقا داد. اکنون براساس نظریۀ تقاضا می
ر تعداد بتأثیر منفی  مالحظه شد که قیمت فرزند که داراي دو جنبۀ صریح و ضمنی است، محتمالً

عناي باالرفتن ست: از آنجا که تورم به ما ات مهمیفرزند با بعد خانوار دارد. این موضوع حاوي نک
رو تر کند و از اینهاین عامل بچه داشتن را پر هزین ،رودلذا انتظار می ،ستا هاسطح عمومی قیمت

الي تحصیالت زوجین را براي باروري کم کند. از سوي دیگر اگر زوجین از سطح با تقاضايانگیزه و 
هاي شغلی و درآمدي بهتر، صرف وقت براي ن دسترسی به فرصتبه دلیل امکا ،برخوردار باشند

عادل با قیمت مي خواهد بود و این نیز بیشترنظر کردن آنها از عایدات بالقوة فرزند به منزله صرف
هاي این الگوي بینیباالتر براي فرزند است. با این وصف تأثیر منفی آموزش بر باروري از پیش

 .کنندنیز از آن حمایت میست که مطالعاتی ا تحلیلی
 (Retherford and Sewell, 1989; Sander, 1992; Martin, 1995; Ainsworth et al., 

1996; Mathews and Ventura, 1997; Handa, 2000; Dreze and Murthi, 2001; 
Bhat, 2002; Osili and Long, 2008; Becker et al., 2010; Brand and Davis, 2011 

 ). 1392ان و مهربانی، و احمدی
اي از سطح تولید (درآمد) شود. بنابراین هرچه جامعهتوزیع می خانوارهادرآمد کل جامعه میان 

رود باروري بیشتري را نیز تجربه کند. در نتیجه احتماًال تولید باالتري برخوردار باشد، انتظار می
زم به ذکر است که این تأثیر مثبت به ناخالص داخلی کشورها اثر مثبتی بر باروري دارد. البته ال

شود). اگر اثر نه اثر ناخالص (که عامل قیمت را نیز شامل می ،شوداثر خالص درآمد مربوط می
ناخالص درآمد مد نظر باشد، ممکن است که درآمد یا تولید ناخالص یک کشور اثر منفی بر باروري 

 1داشته باشد.

ر نظر گرفت دنظریۀ تقاضا به عنوان عامل مؤثر بر باروري توان آن را در ذیل عامل دیگري که می
قسمت  عبارت است از میزان مشارکت زنان در نیروي کار. در برخی از مطالعات بررسی شده در

عۀ موسایی و قبل نیز این متغیر از عواملی بود که توسط محققان به کار رفته بود و حتی در مطال
تصادي به فعالیت اق بیشترمرکز شده بود. هر چه زنان ) به طور خاص بر آن ت1389همکاران (

ر از سطح شود که این امبپردازند، مجال کافی براي فرزندآوري و فرزندپروري از آنها سلب می
درآمد توسط  کاهد. اما از سوي دیگر مشارکت زنان در اشتغال، به منزلۀ کسبباروري در جامعه می

ري داشته باشد. تواند اثر مثبتی بر باروشده و می بیشتراده ست که از این مجرا درآمد خانوا آنها
د متفاوتی در یک از این دو اثر بر دیگري غلبه کند. شواهاثر نهایی بستگی به این دارد که کدام

 . این زمینه وجود دارد که حاکی از عدم قطعیت اثر این عامل است

                                                 
 ) رجوع شود.1393ص یا ناخالص درآمد به مهربانی (در مورد اثر خال بیشتربه منظور بحث  - 1



 
 
 
 
 
 

 ٩                                                              ابروری: شواهدی جها� یهکنندتقاضا و عوامل کالن تعیین یهنظری

 )Freedman, 1963; Schultz, 1969; Brewster and Rind fuss, 2000; Ahn and Mira, 
2002; Engelhardt et al., 2004; Mamolo and Prskawetz, 2009.( 

ده است، شاخیر به عنوان عاملی مؤثر در کنترل باروري شناخته  هايدههیکی از عواملی که در 
از شود،  بیشترتردید، هرچه میزان استفاده از این ابزار گیري از بارداري است. بیابزار پیش

نان است. زشود. اما این عامل بسیار در ارتباط با سطح آموزش ي جلوگیري میبیشترهاي بارداري
تفادة هاي نوین جلوگیري از بارداري دارند و اسي از روشبیشترتر آگاهی زنان تحصیل کرده

تواند در ز میهاي ضدبارداري نیآورند. پس میزان شیوع استفاده از روشعمل میکاراتري از آنها به
 تعیین سطح باروري یک جامعه دخیل باشد.

ر شهر و روستا دنگرش افراد ساکن  ،روداشاره کرد. انتظار می شهرنشینیتوان به درجۀ در انتها می
یک نیروي  به مثابه بیشترراجع به فرزند و تعداد مطلوب آن یکسان نباشد. روستاییان به فرزند 

مین کند. این ي و دامداري فعالیت کند و معیشت خانواده را تأنگرند که بتواند در کشاورزکار می
هاي زینههبلکه غالباً  ،ست که چنین چیزي در مناطق شهري تا حد زیادي مصداق نداردا در حالی

ک جامعه به یکند. از این رو، انتظار این است که درجۀ باالتر شهرنشینی در فرزند خودنمایی می
جربی تجر شود. براساس این مبانی نظري، در قسمت بعد یک الگوي پایین بودن سطح باروري من

 ه خواهد شد.اي بسیار جامع در گسترة جهانی، شواهدي ارائشود و با استفاده از نمونهطراحی می

 
 هانمونه و یافته

 قابل اتکا نیستند. ،هاي صرفاً نظري تا زمانی که چهرة واقعی به خود نگیرندبینیها و پیشاستدالل
شود تا شواهد تجربی کار گرفته میهکشور جهان ب 158اي بسیار فراگیر شامل منظور نمونه بدین

هاي هاي مربوط به متغیرها از شاخصدست آید. دادهدر رابطه با رفتار باروري و عوامل مؤثر بر آن به
ها به داده اند که توسط بانک جهانی منتشر شده است. این) استخراج شده2012( 1توسعه جهانی

هاي انجام شدة اختصاص دارند. با این وصف، وجه تمایز این مطالعه با تمام پژوهش 2010سال 
مورد استفاده و جدید بودن اطالعات  يهشود. این تمایز به فراگیر بودن نمونمرتبط روشن می
شود بسیار میاي مشتمل بر سراسر نقاط دنیا حاصل گردد. شواهدي که از نمونهمربوط به آن برمی

 آموزنده و قابل اعتنا خواهد بود.
 

                                                 
1. World Development Index (WDI) 
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هاي مرتبط با رفتار باروريوضعیت کشورها از لحاظ شاخص ):1( جدول  

 
 کشورها

 )2005-10نرخ شیوع پیشگیري از بارداري ( نرخ باروري کل
 2010 1990 ساله) 49تا  15(درصدي از زنان متأهل 

 34 1/4 7/5 کم درآمد
 65 3/2 3/3 درآمد متوسط

 50 9/2 2/4 متوسط رو به پایین
 81 8/1 6/2 متوسط رو به باال

 — 8/1 8/1 پردرآمد
 78 8/1 6/2 شرق آسیا و اقیانوسیه
 69 8/1 3/2 اروپا و آسیاي مرکزي

 75 2/2 2/3 آمریکاي التین و کارائیب 
 62 7/2 9/4 خاورمیانه و شمال آفریقا

 22 9/4 2/6 جنوب صحراي آفریقا
 51 7/2 2/4 وب آسیاجن

 79 7/1 8/4 ایران
 62 5/2 2/3 جهان

 World Bank (2012)منبع:        
 

، 2010یابی به درکی ابتدایی از وضعیت باروري در مناطق مختلف جهان در سال منظور دستبه
ر کل جهان د گر این است که اوالً نرخ باروري درشود. اطالعات این جدول بیانارائه می 1جدول 

انده است. دو دهۀ گذشته کاهش یافته است، به جز در گروه کشورهاي پردرآمد که این نرخ ثابت م
شود. به هده میترین میزان باروري به ترتیب در جنوب صحراي آفریقا و اروپا مشاباالترین و پایین

اروري دارند. بترین مناطق جهان بیشترین فاصله را از لحاظ یافتهترین و توسعهبیان دیگر، محروم
بته این موضوع شود. الشود که با افزایش درآمد کشورها از سطح باروري کاسته میثانیاً مالحظه می

سعه یافتگی دهد. ثالثاً هرچه جوامع سطح توخام است و اثر خالص درآمد بر باروري را نشان نمی
است.  کمتردر آنها  ي نیزگیري از باردارباشند، شیوع پیشها (در هزار)میزانتري داشته پایین

 بنابراین، رواج ابزار ضدبارداري ارتباط زیادي با درجۀ توسعه یافتگی دارد.
گیري کاهش چشمگذشته است که باروري در طول دو دهه  اینگر بررسی وضعیت ایران بیان

باروري تر بوده و هاي کشورها بزرگاي که این کاهش در مقایسه با تمام گروهگونهبه ،داشته است
سط جهان در تر از نرخ جایگزینی رسانده است. در حالی که ایران در مقایسه با متورا به پایین

 ست.اما در فاصلۀ دو دهه وضع برعکس شده ا ،ي برخوردار بودهبیشتراز باروري  1990سال 
و  1هاي باروري در طول زمان و به طور پیوسته، شکل تغییراتچنین به منظور بررسی روند هم
 شوند.ارائه می 2
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 )1988-2013روند باروري در مناطق مختلف جغرافیایی جهان ( ):1( شکل

 

 
 )1988-2013روند باروري در کشورهاي مختلف جهان بر حسب درآمد (): 2( شکل

 
شدید را  ودهد که باروري در خاورمیانه و شمال آفریقا یک روند نزولی پیوسته نشان می 1شکل 

ر شده تبه بعد این روند کمی تعدیل شده و به یک ثبات نزدیک 2000از سال  اما ،داشته است
است.  به بعد مشهود 2000هاي کشورها نیز کند شدن کاهش باروري از سال است. در سایر گروه

روه و دو اما شکاف میان این گ ،بیانگر نزول شدیدتر باروري در کشورهاي کم درآمد است 2شکل 
ه هر کچنان قابل توجه است. کامالً مشخص است د و با درآمد متوسط همگروه کشورهاي پردرآم

 یابد.شود، کاهش باروري تقلیل میمی بیشترچه سطح درآمد کشورها 
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براي بررسی عوامل مؤثر بر باروري عبارت است از روش تحلیل  مطالعهروش مورد استفاده در این 

 1ست. بر این اساس، از نرخ باروري کلا رهارگرسیونی که مبتنی بر آزمون معناداري ضریب متغی
)TFRشود. متغیرهاي توضیحی طیف وسیعی را شامل عنوان متغیر وابسته استفاده می) به

)، مشارکت INF)، تورم (GDPPCGشوند که عبارتند از: رشد تولید ناخالص داخلی سرانه (می
ناخالص ثبت نام در مقاطع: ابتدایی )، نرخ LIT)، نرخ باسوادي بزرگساالن (FPزنان در نیروي کار (

)PE) متوسطه ،(SE) و آموزش عالی (HE) مخارج آموزشی ،(EE) شهرنشینی ،(UR و نرخ (
 شود:). با این وصف، معادلۀ رگرسیونی زیر معرفی میCONTگیري از بارداري (شیوع پیش

 

)2    (

ulog(CONT)β
log(UR)βlog(EE)βlog(HE)β
log(SE)βlog(PE)βlog(LIT)β

log(FP)βlog(INF)β)log(GDPPCGβClog(TFR)

9

876

543

210

++
+++
+++

+++=

            

 
به  -چه مستقل چه وابسته و -زیرا تمام متغیرها ،ستا لگاریتمیـ  تمیلگاری)، یک تابع 2معادلۀ (

ژه است اند. این شیوة تصریح رگرسیون داراي این مزیت ویصورت لگاریتمی در نظر گرفته شده
مربوط  گر کشش متغیر وابسته (باروري) نسبت به متغیر مستقلکه ضرایب تخمین زده شده بیان

رصد دتغییر کند، نرخ باروري چند  %1دهد که اگر تورم به میزان نشان می 1βاست. مثالً ضریب
ساس میزان دهد که بتوان عوامل مختلف را براکند. این ویژگی امکان میو در چه جهت تغییر می

زء اخالل جبه ترتیب جزء ثابت و  uو  C)، 2بندي کرد. در معادلۀ (اهمیت (بزرگی تأثیر) رتبه
 یون هستند.رگرس

قل ها که به روش حداقابل رؤیت است. در این تخمین 2) در جدول 2نتایج تخمین معادلۀ (
شده استفاده  کوواریانس استانداردـ  از ماتریس واریانس ،اند) به دست آمدهOLSمربعات معمولی (

سانی واریانس همها بروز مشکل نااند و در این نوع دادهها از نوع برش مقطعیزیرا داده ،شده است
 رایج است.

، از متغیر نرخ 2در جدول  1است. در رگرسیون شماره شده  برآورد) در سه حالت 2معادلۀ (
هاي آموزش نادیده گرفته است و سایر شاخص باسوادي به عنوان عامل آموزش استفاده شده

07654)،2اند. به بیان دیگر، در معادلۀ (شده ==== ββββ است. این  شده رفتهدر نظر گ
است تا از بروز مشکل هاي مختلف آموزش انجام شده میان شاخص کار به دلیل وجود ارتباط

، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به 1شود که در رگرسیون خطی پرهیز شود. مالحظه میهم
بر باروري  گیري از بارداري اثر منفیهمراه نرخ باسوادي، درجۀ شهرنشینی و میزان شیوع پیش

دارند و اثر آنها از لحاظ آماري معنادار است. تنها تورم است که اثر مثبت و معنادار بر باروري را 

                                                 
1. Total Fertility Rate (TFR) 
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گر این است دهد. چنین نتایجی دور از ذهن و انتظار نیست. اثر منفی رشد تولید بیاننشان می
این یافته با نتایج  است. که در اثر ناخالص درآمدي، اثر قیمتی بر اثر خالص درآمدي چربیده

خوانی دارد. در هر سال ضریب برآورد شدة این متغیر ) نیز هم1393دست آمده توسط مهربانی (به
دهد که اگر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در جهان به میزان یک درصد افزایش یابد، نشان می

ش باسوادي، شهرنشینی و یابد. به همین ترتیب افزایدرصد کاهش می 06/0نرخ باروري به میزان 
درصد و  15/0درصد،  57/0استفاده از ابزار ضدبارداري به میزان یک درصد، به ترتیب به میزان 

ها مؤید این است که عامل شود. مقایسۀ این کششدرصد به کاهش باروري منجر می 22/0
 ست.ا تري در کاهش باروريباسوادي عامل قوي
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 اجتماعی بر باروريـ  اقتصاي برآورد تأثیر عوامل ):2( جدول

 
 ي مستقلهامتغیر

 هارگرسیون
1 2 3 

 4/4* جزء ثابت
)4/7( 

8/0 
)6/0( 

*3/3 
)5/7( 

 -069/0*** رشد تولید ناخالص داخلی سرانه
)74/1-( 

011/0 
)19/0( 

05/0- 
)4/1-( 

 122/0* تورم
)8/2( 

05/0 
)7/0( 

***067/0 
)74/1( 

 085/0 مشارکت زنان در نیروي کار
)1/1( 

06/0- 
)8/0-( 

04/0 
)5/0( 

 -575/0** نرخ باسوادي
)5/2-( 

  

 37/0  نرخ ثبت نام در مقطع ابتدایی
)01/1( 

 

 -08/0  نرخ ثبت نام در مقطع متوسطه
)5/0-( 

 

 -311/0*  نرخ ثبت نام در آموزش عالی
)2/4-( 

 

 -02/0   مخارج آموزشی
)3/0-( 

 -151/0*** شهرنشینی
)9/1-( 

12/0 
)9/0( 

*278/0- 
)4/3-( 

 -226/0** پیشگیري از بارداري
)3/2-( 

***18/0- 
)9/1-( 

*393/0- 
)8/6-( 

 2R 625/0 758/0 605/0معیار 
%، ** معنادار 1است. * معنادار در سطح احتمال  tنکته: اعداد داخل پرانتز در زیر ضرایب، آمارة 

ري گر کشش نرخ بارو. ضرایب بیان%10در سطح احتمال و *** معنادار  %5در سطح احتمال 
 کل نسبت به متغیرهاي مستقل هستند.

 
جانشین نرخ باسوادي  ،، سه متغیر نرخ ثبت نام در مقاطع مختلف2از جدول  2در رگرسیون 

03)، 2شود که در معادله (می فرضبار اند. به عبارت دیگر، اینشده =β شود ده میاست. مشاه
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که فقط ثبت نام در آموزش عالی و استفاده از ابزار ضدبارداري اثر معناداري دارند و اثر هر دو 
گر این است که افزایش یک درصدي متغیر منفی است. ضریب مربوط به متغیر آموزش عالی بیان

که قابل شود درصد می 31/0نرخ ثبت نام در آموزش عالی به کاهش باروري در جهان به میزان 
معنی بودن اثر آموزش در مقاطع ابتدایی و متوسطه است. این یافته بر توجه است. نکته جالب، بی

 اهمیت زیاد آموزش عالی در کاسته شدن از باروري تأکید دارد.
ن سایر ، مخارج آموزش (به صورت درصدي از درآمد ناخالص ملی) جایگزی3سرانجام در رگرسیون 

شود که فرض می )2است. بنابراین در تخمین معادله ( هاي آموزش شدهشاخص
06543 ==== ββββ ي است. در این رگرسیون، شهرنشینی و استفاده از ابزار ضدباردار

دهد. اثر مثبت ، اثر مثبت را نشان می1اثر منفی و معنادار آماري دارند و تورم مانند رگرسیون 
یش تورم لباً در پی فرزنددار شدن هستند و لذا افزاتورم مؤید آن استدالل است که زوجین غا

داري در آینده اجتناب هاي باالتر بچها از هزینهت ،شود که آنها باروري را افزایش دهندموجب می
 کنند. 

توان باسوادي جامعه را مؤثرترین عامل در دست آمده، میههاي بمجموع با توجه به کشش در
 دهد.یم. تحصیل تا سطح آموزش عالی نیز اثر قوي را نشان کردتأثیرگذاري بر باروري معرفی 

 
 گیرينتیجه

گذاران تبدیل اي براي سیاستوضع موجود و روند فعلی باروري در کشورهاي مختلف به دغدغه
شود. است. در برخی جوامع براي تشویق باروري و در برخی دیگر جهت تعدیل آن تالش می شده

در  ،شودمی ود که از ابزار تبلیغات براي تحقق هدف مورد نظر استفادهشدر این بین مالحظه می
 سازي افراد در رابطه با تعیین بعد خانوار معلول عوامل اجتماعییممتص ،رسدحالی که به نظر می

پذیرد. در این صورت، الزم است که اقتصادي است و چندان از تبلیغات ظاهري تأثیر نمی ـ
ها ایر بخشهاي هماهنگ اتخاذ شده در ساز سیاستمنبعث اي الب برنامهگذاري باروري در قهدف

 انجام شود.
البته درصورتی که در قالب نهاد خانواده باشد  ـ هامند بودن رفتار باروري در میان انسانقاعده

ؤثر بر آن را متا بتوان بر اساس نظریۀ تقاضا در علم اقتصاد، ابعادي از عوامل  ،شودموجب می
اوي سایی کرد. این نظریه مبنایی براي طراحی الگویی تجربی است که استفاده از آن حشنا

ریزي جمعیتی خواهد بود. استفاده از شواهد جهانی این اي در ارتباط با برنامهرهنمودهاي آموزنده
ن موضوع دهد که در سطح کلی، روند آتی جمعیت در جهان را کنترل کرد. اهمیت ایامکان را می

گر مقیاس زیرا ا ،کندالمللی خودنمایی میهاي بینتوسط سازمان پایداردوین اهداف توسعۀ در ت
یرپذیري و گیري کل جهان باشد، ناگزیر از دسترسی به اطالعاتی جهانی راجع به نحوة تأثتصمیم

 خواهیم بود.نوسانات رشد جمعیت که بخش عمدة آن منوط به موضوع باروري است، 
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ترین عامل توان اذعان کرد که باسوادي جوامع مهممی ،دست آمدهجهانی به با اتکا به شواهد

ا نباید رکنندة باروري است. بر این اساس، کاهش نرخ باروري در یک کشور در حال توسعه تحدید
ي صورت تبلیغ بر ضد فرزندآورها بههاي جمعیتی توسط دولتتا حد زیادي به اتخاذ سیاست

باروري  ات فرآیند توسعه است که با آموزش دیدن افراد گرایش به کاهشبلکه این ذ ،نسبت داد
الی در جوامع دست آخر اینکه، در پی گذار از مراحل توسعه، شهرنشینی و آموزش ع. کندپیدا می

وامع درحال جکه نتیجه تبعی آن کاسته شدن از باروري است. بنابراین اگر  ،یابندگسترش می
 ،ه کنندهش شدید رشد جمعیت هستند، نباید با دو عامل مذکور مبارزتوسعه در پی پرهیز از کا

 بلکه باید بر روي عوامل مؤثر بر افزایش باروري تمرکز کنند.
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