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 چکیده
 یشمال يکایو آمر ییاروپا يدر بیشتر کشورها يکه بارور دهدینشان م يبارور یخیگذار تار

ه تحول اخیراً مرکز توج نیداشته است. ا ییک فرایند نزول ستمیقرن ب لیدر قرن نوزدهم و اوا
مرحله، هر زن بطور متوسط،  نیبلند مدت قرار گرفته است. قبل از ا يمحاسبه رشد اقتصاد

 کی یاز زنان حت یلیهشت فرزند داشت و کشش باروري نسبت به درآمد مثبت بود. امروزه خ
طالعات مقاله م نینسبت به درآمد، صفر یا حتی منفی است. ا يدارند و کشش بارورن زیفرزند ن

و برآنچه  دهدیمورد بحث و گفتگو قرار م يبارور یخیگذار تار ينهیرا در زم ییو پیشنهادها
از سوء  یبعض يمقاله بر رو نی. در اکندیپوشیده است، تمرکز م ندهایآفر نیکه در مورد ا

بحث  یآت يشده و در مورد دستور کارها دیتاک شناسیتیجمع اتیاحتمالی ادب هايتفاهم
 .شده است

 
 .کپارچهیرشد اقتصادي، کشش صفر، نظریه رشد  ،يگذار بارور واژگان کلیدي:
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  مقدمه

 و هجدهم قرن اواخر در که باروري (قبل از آغاز فرایند کاهش باروري)، تاریخی گذار از پیش
 تولد ارانتظ متاهل زنان داد، رخ شمالی آمریکاي و بیشتر کشورهاي اروپایی در بیستم، قرن اوایل

امروزه بیشتر زنان فرزند ندارند. طی قرنها کشش باروري نسبت  .را داشتند بیشتر فرزند یا هشت
به درآمدها مثبت بوده است. امروزه این کشش صفر و حتی منفی شده است. گذار باروري، 

ها را هموار کرده است. ها و دیگر ملتآیند صعودي رشد اقتصادي براي اروپاییقسمت اعظم فر
دانیم و دهد. آنچه که ما میاین مقاله موضوعات تجربی را در مورد گذار تاریخی باروري ارائه می

شناسی و رشد آنچه که هنوز نیاز به یادگیري آنها داریم. مباحث جاري در حوزه جمعیت
) در مورد Robert E. Lucass )2002هاي از اثرات هوشمندانه نوشته بلندمدت، انعکاسی

 .Gary S. Beckerرشد است. تحقیقات اخیر در زمینه مدل اقتصادي خرد باروري که توسط 
کننده تصمیمات باروري خرد اقتصادي است. دهد که منعکسارائه شد نیز چارچوبی ارائه می

و  Kevinu  ،Becker  ،Murphyهاي مربوط به لههاي مهم در این حوزه، مقاشاید مقاله
Robert Tamura )1990 باشند. بیشترین مباحث اساسی تحقیقات فوق، به طور واضح و (

) از مرحله باروري بالا و رشد اقتصادي Malthusianچگونگی گذار اقتصاد مالتوسی ( روشن بر
 باشد. انه میتر درآمد سرو سرانه کم، به مرحله باروري کمتر و رشد سریع

 Davidو  OdedGalori) که توسط Unified Growth Theory» (نظریه رشد یکپارچه«

N.Weil  و دیگران بسط و توسعه یافت، یک مدل اقتصادي خرد تقاضا براي داشتن فرزند و با
باشد. دیگر تحقیقات مرتبط با موضوع رشد، سوالاتی نظیر باروري و رشد و یا ملاحظه رشد، می

اند. این موضوعات، مباحث جدیدي رزندان در بازار کار را نیز در این مدل در نظر گرفتهنقش ف
شناسان قرار داده است. ي گذار تاریخی باروري، پیش روي اقتصاددانان و جمعیترا در زمینه

هاي رشد، بدلیل روشن کردن این حقیقت تاریخی که در رابطه با زمان و چرایی کاهش نظریه
ناسان شي در بیشتر کشورهاي ثروتمند دنیا اتفاق افتاده، براي اقتصاددانان و جمعیتسریع بارور

شوند. هرچند بکارگیري عقاید نظري آزمون شده منجر به برخی باورها شد و با ارزش تلقی می
 باشد. ها بطور درست تعبیر نشد، ولی این موضوع فعلاً مورد نظر نمیبرخی از نوشته

ول گذار باروري نیاز به تحقیقات تجربی بیشتري دارد. این مقاله دو هدف فهم و درك کامل تح
اصلی  هايکند. ابتدا یک مرور کلی بر گذار تاریخی باروري داشته، بعد از آن فرضیهرا دنبال می

شود. در این میان سه مورد را که در رابطه با اقتصاد و ادبیات اقتصادي وجود دارد، ارائه می
ترین تحقیقات اقتصادي، بر پیامدهاي شود. ابتدا، تازهر همدیگر گذاشته میجانبی نیز کنا

شناختی براي رشد و توسعه اقتصادي تاکید دارند. این مطلب وراي دیدگاه این تغییرات جمعیت
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مقاله است. دوم، اقتصاددانان به طور معمول، باروري را در حکم کاهش تولد فرزندان توسط یک 
هاي کاهش باروري شناسان و دیگر محققان عدم تجانس روشدانند. جمعیتزن و یا یک زوج می

ولد اتفاق وگذاري در زاددهند. براي مثال، کاهش تعداد موالید با فاصلهرا مورد مطالعه قرار می
افتاده یا با پایان زادوولد، قبل از ضرورت بیولوژیکی. این مورد در جایی که نیاز به درك بیشتري 

باروري وجود دارد، بیان خواهد شد. در انتها گذار باروري در کشورهاي در حال توسعه از تحول 
ي تاریخی آن مطالعه خواهد شد. این مقاله بر بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم از جنبه

هاي تاریخی و اخیر که بیشترین ارتباط نظري را با  زمان انقلاب صنعتی دارند، مورد قسمت
 دهد.توجه قرار می

 

 خطوط اصلی دوره گذار تاریخی باروري
در پنج کشور بزرگ جهان گزارش  1970تا  1800ي باروري را براي دوره ، تجربه)1شکل( نمودار

 نمودار شود.آمریکا و ایتالیا را شامل می دهد، که فرانسه، انگلستان و ولز، آلمان، ایالات متحدهمی
تعداد تولدها در هر هزار  -)، CBR) (Crude Birth Rate، میزان نرخ خام موالید ()1شکل (

دهد. این مقاله بر روي کشورهاي ذکر شده، را در یک روند تاریخی نشان می -سالنفر براي یک
، بدین لحاظ آورده شده است، که عدم )1شکل (بجز ایتالیا تمرکز یافته است. ایتالیا در نمودار 
، فقط به مورد آلمان و براي )2شکل (د. نمودار دههماهنگی از نظر تجربه تاریخی را نمایش می

نشان دادن رابطه بین باروري و کاهش میزان مرگ و میر توجه دارد. با نادیده گرفتن عدم تجانس 
، براي یک لحظه، کاهش باروري را در قرن هیجدهم و نوزدهم شاهد هستیم )1شکل (در نمودار 

هاي موقت و قابل دو جنگ جهانی کاهش یابد.ي دوم قرن نوزدهم شدت میو این کاهش تا نیمه
دار شدن را توجهی را در باروري بوجود آورد و بعد از جنگ جهانی دوم، توسعه و تشویق در بچه

بیشتر کشورهاي اروپاي غربی باروري خیلی پایین را تجربه کردند.  1970ي به خود دید. تا دهه
میزان باروري کمتري را از نظر حفظ رشد جمعیت در خود  OECDامروزه بعضی از کشورهاي 

ي بین باروري و کاهش مرگ و میر در این کشورها، متفاوت است. تجربیات بدست رابطه اند.دیده
 ، تا حدودي با جزئیات نشان داده شده است.)2شکل ( آمده در آلمان در نمودار
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 1970تا  1820در کشورهاي منتخب  CBRنمودار نرخ خام موالید، ): 1شکل (
، حاصل از درون گیري خطی بین  1909قبل از سال ها نکته: براي ایالات متحده آمریکا مقادیر و میزان

 باشد.سرشماري هاي ده ساله می
 )1980گزارش شده است( Mitchellتوسط  نرخ خام موالیدمنابع: 

 
 

 
 آلمان (تعداد وقایعی که در هر هزار نفر رخ داده است)نمودار  باروري و مرگ و میر در ): 2شکل (

 ) گزارش شده است.Mitchell )1980منابع: میزان خام تولدها که توسط 
 

میر بیشتر بوده و جمعیت افزایش وهاي قرن نوزدهم، میزان تولد از میزان مرگدر بیشتر سال
است. (حتی با مهاجرت عظیمی که در آلمان صورت گرفت) این حقیقت تا مدت زیادي یافته 

طول نکشید، بیشتر سالهاي آخر قرن بیستم، میزان افزایش طبیعی در آلمان منفی بود. بیشتر 
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کشورها در خارج از مرزهاي اروپا و آمریکاي شمالی، کاهش باروري را تا بعد از جنگ جهانی 
دند. تنظیم سرعت و میزان آن در اروپا و آمریکاي شمالی کمتر به چشم دوم تجربه نکرده بو

خورد. برخی از اقتصاددانان این نظریه را که به یکباره در سراسر اروپا در میزان باروري تغییر می
 رها مبتنی بهایی را که این ادعاها و روشو تحولی ایجاد شد، قبول کردند. اکثر اقتصاددان، داده

ا و رابطه هکنند. فرضیه تغییر همزمان باروري در کل اروپا براي بررسی پیامدتایید نمیآن است، 
باشد. برخی از پژوهشگران ادعاي همزمانی گذار باروري را براي حمایت از نظریه می علیت، مهم

کنند. همزمانی و سرعت تغییر و تحول در باروري مطرح می باروري تغییرات با اقتصاد کم رابطه
شته توانسته تاثیر کافی بر این تغییرات دامیاروپا سؤالاتی را مبنی بر اینکه آیا عوامل اقتصادي، 

). نمودارهاي John Cleland and Christopher Wilson 1987باشد، برانگیخت. (
ین مطالعه و بررسی وجود کنترل باروري کند. چند، ارقام ملی را گزارش می)2) و (1هاي (شکل

داران عموماً از نخبگان کند. این طلایههاي کوچک در اوایل قرن هفدهم ثابت میرا در میان گروه
). (Massimo Livi-Bacci 1986ها بودند (ر یهوديهاي اقلیت، نظیشهري و یا اعضاء گروه

باشد، اغلب هاي خرد میو یا دادهاي هاي منطقههمچنین برخی تحقیقات که بر منباي داده
هاي دهد. مطالعات و بررسیهاي ملی در باروري نشان میرا نسبت به داده کمتريکاهش 

است، تا در سطح جامعه پرنیستون، کاهش باروري زودتري، براي مثال در شهرها، به ثبت رسانده
هارده روستایی که دهد که در پنج روستا از چگزارش می  John E. Knodel (1988)و ملی

زوج، کنترل قابل توجهی را در مورد باروري  1824تا  1800او در آلمان مورد مطالعه قرار داده، 
 اند. داشته

تري براي بوجود آمدن مسئله شک و تردید در مورد تغییر و تحولات باروري به طور دلایل کلی
که در فرانسه، کاهش باروري نهایتاً، همزمان وجود دارد. بیشتر دانش پژوهان با این امر موافقند 

 هاي) از شاخصB3جدول  David R. Weirs )1994در اوایل قرن نوزدهم بوجود آمده است. 
دهد که کاهش باروري در فرانسه، در اواخر قرن هیجدهم، شروع شده پرینستون، نشان می 1

است. در اوایل قرن نوزدهم، میزان تولد در ایالات متحده آمریکا از جاهاي دیگر بیشتر بوده، اما 
است. تا پایان قرن نوزدهم، باروري در ایالات متحده آمریکا به سطح کمتري سریع کاهش یافته 

است. فرانسه و ایالات متحده آمریکا، استثنایی وپاي غربی، تنزل داشته از بسیاري کشورهاي ار
 نیستند، که بتوان آن را نادیده گرفت. 

باشد که در تحقیقات اقتصادي به آن استناد ) میCBRنگرانی دیگر مربوط به نرخ خام موالید (
بوده و یا همانند نمودار کنند. در بسیاري از موارد نرخ خام موالید، تنها معیار قابل دسترسی می

 اي، تنها معیار قابل دسترسی است، که بطور مستمر در کل این کشورها، براي دوره)1شکل(
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اي تغییرات هایی در این امر وجود دارد، بویژه وقتی براي دورهشود. هنوز ضعفمعین تعریف می
ی و الگوهاي ازدواج، افتد. در طول این دوره، ساختار سناقتصادي و جمعیتی سریع، اتفاق می

هاي اروپایی تغییر یافته است، که متاثر از تغییر در اي در بعضی از جمعیتبطور قابل ملاحظه
افزایش  1911تا  1871باشد. با مطالعه بر روي انگلستان و ولز بین سال هاي نرخ خام موالید نمی

است. تعداد جمعیت تا حدود نامناسبی در تعداد زنانی که به سن باروري رسیده اند، دیده شده
درصد، افزایش یافته  77سال تا حد  44تا  15درصد افزایش یافته، در حالیکه جمعیت زنان  60

درصد  11است. تغییر در ساختار سنی، در غیاب کاهش باروري، باعث افزایش نرخ خام موالید تا 
خام موالید، توضیح  است. با قصور در لحاظ نمودن تغییرات ساختار سنی جمعیت، نرخشده 

باشد. برخی از جوامع اروپایی، تغییرات قابل دهنده کاملی براي تمام تغییرات رفتاري نمی
اند تواي در الگوهاي ازدواج را در این دوره تجربه کردند، که نشان داد، نرخ خام موالید نمیملاحظه

نسبت زنان  1911تا  1871راهنماي خوبی توضیح باروري نکاحی باشد. براي مثال بین سالهاي 
است. درصد، افزایش یافته  44درصد به  37اند، از ساله که هرگز ازدواج نکرده 29تا  25انگلیسی 

)1953 John Hajnal اي ). میانگین سنی ازدواج براي مردان انگلیسی در دوره3 جدول شماره
لمان این مقدار نزدیک به ) سال زیاد شده، در حالیکه در همین دوره در آ27,6( 2/1مشابه تا 

است. این تغییرات براي زنان مشابه بوده، اما تدریجی سال رسیده  27,9یک سال کم شده و به 
 ).1ي جدول شماره Josef Ehmer 1991است ( 
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 1831-1945نمودار میزان باروري نسلی ): 3شکل (

. براي ایتالیا صفحه 266-67هاي صفحه، براي فرانسه 262) : براي انگلستان صفحه Festy)1979منابع: 
) جدول Marschulck )1984. 222و براي آلمان صفحه  290: براي ایالات متحده آمریکا صفحه283

 .1945تا  1901هاي ، براي آلمان سال3,6شماره 
 

را براي پنج کشوري که در  -)CFRمیزان باروري نسلی ( -، مقیاس بهتري)3شکل (نمودار 
 تعداد ) میانگینCFRدهد. میزان باروري نسلی (است، نشان میاز آنها نام برده شده )1شکل (
 سنی ویژه است باروري نیاز نتیجه در است، و خاص نسل یک در زنان در شده متولد فرزندان

اي از ها و اطلاعات ویژه، داده)4شکل (محاسبه شود. نمودار  نسل یک باروري دوران  تمام براي
هاي نکاحی در فرانسه، بطور جزئی با یک جهش دهد. کاهش زودرس بارورينشان می فرانسه را

 شود.ازدواج در اواسط قرن جبران می
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 )0/1 -(حداکثر شاخص ها 1910تا  1740نمودار باروري در فرانسه ): 4شکل (

 
 از مالتوس تا بیکر 

و اقتصاد، قبل از گذار در  هاي مالتوسی را براي درك روابط بین جمعیتبیشتر مطالعات، مدل
-بردند و نقطه نظرات تحول باروري را در حکم گریزي از تفکرات مالتوسی میباروري به کار می

دهد، تا اوایل دهد. مطالعات نشان میمی را نشان) گریز( ، این موضوع5دانستند. نمودار شماره 
ستان و ولز وجود داشت. تا اینکه قرن نوزدهم، رابطه مثبتی بین باروري و دستمزد واقعی در انگل

این رابطه از بین رفت و افزایش دستمزدها، تغییرات تکنولوژیکی و تجمع در سرمایه، منجر به 
تر افزایش باروري نگردید. در تفکرات مالتوسی دو رویکرد مشخص وجود دارد. یک برداشت قدیمی

 ، تنظیم زاد و ولد را ناشی از تنظیمکندنظرات و گفتگوهاي طرفداران مالتوس را بیان میکه نقطه
ند، کنداند. در این مدل، باروري نکاحی تنها به سن ازدواج و نسبت کسانی که ازدواج میازدواج می

 «بستگی دارد. باروري طول عمر هر زن، تابعی تصادفی از سن ازدواج او است. در مدل مالتوسی 
تی بعد از اینکه به بلوغ برسند، به تعویق انداخته و جوانان، ازدواج را تا مد» الگوي ازدواج اروپایی

درصد  20تا  10ها، کنند. البته در بعضی از گروهاغلب در اواسط و اواخر بیست سالگی ازدواج می
ها، تا زمانیکه خودشان و فرزندشان را نتوانند، حمایت کنند، کنند و یا زوجآنها هرگز ازدواج نمی

دهد، که تصمیم براي ازدواج، بستگی به دستمزد واقعی در دوران می کنند. این نشانازدواج نمی
جوانی دارد. در این برداشت از مدل مالتوسی، یک تغییر جهتی را از کنترل ازدواج، به کنترل 

 کنیم. باروري بعد از ازدواج، مشاهده می

 ازدواج را کنار گذاشتههاي رشد اخیر، مسئله ها و در بسیاري از تئورياخیراً شماري از اقتصاددان
-خهنس آورند. برآوردآن، به حساب می کنندهو مدال باروري را بدون در نظر گرفتن عوامل تعیین

کند. در این مدل، سه معادله هاي جدي را ایجاد میاز مدل مالتوسی، چالش مدت طولانی هاي
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ب شوکهاي قبلی جمعیتی، و سه متغیر درونزا وجود دارد و به علت اثرات اکو (بازتابی) به سب
ر باشد. رویکرد دیگر به خاطهاي جمعیتی قبلی مینوسانات جمعیتی فعلی، تحت تاثیر شوك

ومیر، نسبت به هاي کوتاه مدت تولد، ازدواج و مرگاجتناب از مشکلات فوق، بررسی کشش
ي کوتاه مدت، هادهد. باید یادآور شد که مدلهاي دستمزد واقعی، را در دستور کار قرار میشوك

 کند.نقش محوري تنظیم ازدواج در تنظیم باروري را تایید می

 
 تقاضا براي فرزند

هاي اقتصادي باروري، از مدل بیکر که مبتنی بر تقاضا براي فرزند امروزه حقیقتاً تمام تحلیل
ننده، کشود. بیکر براي تحلیل تقاضا براي فرزند، از ابزار نظریه انتخاب مصرف است، شروع می

هاي مشاهدات داده .دهدمی ارائه باروري از گذار براي را مهمی بینش مدل کند. ایناستفاده می
هایی از شروع دوران گذار باروري، اشاره به این دارند که تمایل مقطعی و همچنین مشاهده داده

ن که فرزندا به باروري رابطه منفی با درآمد دارد. مدل بیکر بر یک اثر جانشینی دلالت دارد،
ی از یک زمان ها هرچه ثروتمندتر، هزینه فرصت زمان بیشتر دارند وکالایی پست نیستند. زوج

 U=U(n,z)مدل بیکر با یک تابع مطلوبیت خانوار  .است کودك پرورش براي عمده، هايهزینه
ا محدودیت بردار تمام کالاهاي دیگر است. خانوار ب Zتعداد فرزندان و  nشود، که در آن شروع می

هاي فرزند، خانوار را در بودجه، به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت خود است. افزایش در هزینه
حرکت  Zsمجبور به استفاده از جانشین فرزندان، در تابع مطلوبیت کرده و به سمت دیگر کالاها 

 کنند.می
 

 
 میزان خام موالید و دستمزدهاي واقعی ):5شکل (

 10,6) نمودار Schofield,Wrigley )1981منبع: براساس 
 

یک افزایش خالص در درآمد، تقاضا براي فرزندان را همانطوري که ما انتظار داریم، افزایش 
دهد. اما اگر این درآمد بالاتر ناشی از افزایش دستمزدها باشد، سپس افزایش دستمزد ممکن می
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ر شود و از تقاضاي تعداد فرزندان، است، به عنوان یک هزینه فرصت، براي داشتن فرزند ظاه
ي اثر جانشینی بکاهد. مبحث مورد علاقه بعدي حاصل از مدل بیکر، بر تعداد فرزندان و بواسطه

شود. (کیفیت فرزند نامیده می Q-Qشود، که عموماً مدل کیفی/کمی یا کیفیت آنها متمرکز می
در تابع مطلوبیت خانوار  Q-Qمدل شود). عموماً به معناي سلامت و یا تحصیلات او محسوب می

) Becker )1981باشد. کیفیت هر فرزند می qشود، که در آن شروع می u(n,q,z)به شکل 
گی ها تنها به تعداد فرزندان بستکند. بعضی از هزینههاي فرزندان را به سه دسته تقسیم میهزینه

باشد. هزینه دیگر مربوط به کیمیت هاي حاملگی و زایمان می، که مربوط به هزینهPrدارد. مثلا 
فرزندان است، اما به تعداد فرزند بستگی ندارد، ولی وابسته به خرید کالاهاي عمومی خانوار 

توانند، دریافت کنند. هزینه نهایی شامل کتابهایی است که فرزندان می Pqباشد. مثالهاي می
Pc اي هر خانوار محدودیت بودجه که هزینه افزودن کیفیت هر فرزند است. در نهایت معادله

 عبارت است از:
Pqq+Pcnq+πzZ= I 

می باشد. نرخ نهایی جانشینی بین کیفیت و کمیت،  Zs، قیمت πzدرآمد خانوار و  Iکه در آن 
فیت هاي متغیر براي کمیت و کیهاي ثابت و هزینههاي هزینهاکنون به ترتیب بستگی به نسبت

ابسته هاي متغیر کمی وهاي نهایی متغیر به میانگین هزینهینهدارد و به همان ترتیب به نسبت هز
بیشتر از نشأت گرفته از مدل اصلی بیکر  Q-Qاست. اثر جانشینی بین کمیت و کیفیت در مدل 

رود، تعداد فرزند را با هر دو مورد دقت کنید. خانوار همانطور که انتظار می Pnاست. به افزایش 
بستگی به  nسایه  ، هزینهPc nq. اما به دلیل اثرات متقابل جانشین خواهد کرد Zsکمیت و 

q سایه افراد را حتی بیشتر افزایش داده و مشوق  دارد، بنابراین کاهش در تعداد فرزندان، هزینه
(مدل کیفی/کمی)  Q-Qشود. این مدل جانشینی بیشتر کیفیت فرزند به جاي کمیت فرزند، می

کنیم وجهی دارد. ما کاهش شدید در باروري را مشاهده میدر شرایط تاریخی، تقاضاي قابل ت
که منعکس کننده، تغییرات جزیی در محیط هاي اقتصادي است. براي مثال، همانطور که بیکر 

-هاي جلوگیري از بارداري، میاظهار کرده، در محدوده این مدل، کاهش نسبتاً کم در هزینه

هاي اخیر براي اریخی نیز مطابقت دارد. در مطالعهتغییر دهد، که با شواهد ت qرا به   nتوانست
 ,Sascha O. Beckerکنند. نگر استفاده میهاي گذشتهاز داده Q-Qآزمایش مدل  

Francesco Cinnirella, and Ludger Woessmann (2009)   قوانین تحصیلی
ي تاثیرات مطالعهبه اجرا گذاشته بود، براي  1840ي در اواخر دهه Prussiaاجباري را که در 

هاي در سطح بخش، در بردند. در دادهباروري بر کاهش در قیمت کیفیت فرزند، به کار می
مباحث  است. این یافته به نظر بامناطقی که میزان نام نویسی بیشتري داشته، باروري کمتر بوده 
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) یک روش Fabian Lange  )2009و Hoyt Bleakleyسازگار است.  Q-Qاصلی مدل 
اي ودههاي راي گسترده که منجر به کاهش شیوع بیماري کرمفاوتی را اتخاذ کردند. آنها برنامهمت

ها در اوایل قرن بیستم در جنوب ایالات متحده آمریکا شد، مطالعه کردند. آنها در میان بچه
ا ههاي کیفی بچهدریافتند، که کاهش شیوع  بیماري، که از آن به عنوان شوکی براي هزینه

است، باعث افزایش میزان ثبت نام مدارس و کاهش میزان باروري شده است. این امر فسیر شدهت
 باشد. مطابق و سازگار می Q-Qنیز با مدل 

 
 توضیحات و شواهد

ندي بتوانیم تحت شش عنوان، گروهتوضیحات اقتصادي ارائه شده براي گذار تاریخی باروري را می
-هاي تکنولوژیکی در روشوزادان و کودکان است. دوم، نوآوريومیر نکنیم. اول، کاهش در مرگ

هاي جلوگیري از بارداري و دسترسی گسترده به تجهیزات جلوگیري از بارداري، سوم، افزایش 
هاي فرصت در پرورش و تربیت هاي مستقیم پرورش فرزندان، چهارم، تغییرات هزینههزینه

باشد. در بحث ششم، اینطور کیفیت فرزندان میکودکان و پنجم، افزایش خالص در بازدهی 
شود که کودکان تضمین مهمی در مقابل خطرات و سنین پیري هستند و همچنین فرض می

هاي خصوصی باعث شد فرزندان جایگزین خوبی براي هاي اجتماعی و بیمهافزایش هزینه بیمه
اهده ن سایر شرایط، بررسی و مشتوانیم، در صورت ثابت بودآنها تلقی گردند. این توضیحات را می

 کنیم.

 ومیر نظریه گذار جمعیتی و نقش کاهش مرگ

ومیر را بعنوان عامل علی یا سببی، در گذار باروري ثبت کرده نگاه سنتی و قدیمی، نقش مرگ
ومیر بالا، ها در جوامعی با مرگ) اینطور اظهار داشت که زوجFrank Notestein )1945است. 
زا ومیر، بعنوان عامل بروندي را براي حفظ فرزندان مطلوب دارند. کاهش مرگهاي زیازایمان

ها فرزندان کمتري داشته باشند و نیاز به بچه کمتري را احساس کنند. شود، که زوجسبب می
در کشورها بعد از جنگ جهانی دوم نشان داد، که سیاست سلامت عمومی،  Notesteinمطالعات 

هاي حاصل شده ن و کودکان را کاهش داد و در برخی از مناطق، پیشرفتومیر نوزاداابتدا مرگ
ومیر نوزادان و کودکان، با کاهش باروري همراه شد. بیشتر کشورهاي اروپایی در کاهش مرگ

ومیر در قرن نوزدهم تجربه کردند. محققان و مورخان، اي را در مورد مرگهم کاهش قابل ملاحظه
ومیر بحث و مناظره دارند، اما بیشتر محققان ترکیبی از خی مرگهنوز بر سر علت کاهش تاری

عوامل بهبود ذخایر غذایی، دسترسی به آب سالم آشامیدنی، پیشرفت نظام سلامت عمومی و 
ها در اثر تصمیمات محلی در مورد کنند. بعضی از این پیشرفتواکسیناسیون را مطرح می
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-توان آنها را عاملی مهم براي تصمیماست، لذا می هاي مناسب در کالاهاي عمومیگذاريسرمایه

هاي اولیه زندگی اتفاق افتاده است. یک ومیرها در سالها بدانیم. کاهش مرگهاي زوجگیري
بوده و  4/39اش در ایالات متحده آمریکا بدنیا آمده است، امید زندگی 1850زنی که در سال 

و یک دختر بیست ساله، در همان سال  8/50اش ساله در همان سال امید زندگی 5یک دختر 
، این ارقام تقریباً براي کسانی که 1910سال بیشتر زندگی کند. در سال  8/39انتظار داشته که  

 تظاران تواندمی متولد شده، تازه دختر خطراتی را در اوایل عمرشان تحمل کردند، مشابه بود. یک
سال شانس زندگی دارد.   4/57ر پنج ساله، کند و یک دخت زندگی سال 54,7 که باشد داشته

سال بیشتر عمر کند، که حتی یک سال کامل هم از سال  7/40یک زن بیست ساله امید دارد، 
 بیشتر نیست. 1850

ومیر، هاي تاریخی باروري و مرگاز نظر زمانی با کاهش Notestienهاي مباحث و استدلال
آمریکا، چند دهه جلوتر از کاهش قابل توجه در  منطبق نیست. کاهش باروري در ایالات متحده

 Haines (2000b, table 8.2))که توسط TFRومیر، اتفاق افتاده است.  باروري (مرگ
دهد. اما از طرفی دیگر گزارش شده است، در اوایل قرن نوزدهم، کاهش باروري را نشان می

است. این تجربه در فرانسه دهاتفاق نیافتا 1890ومیر اطفال تا سالکاهش اساسی در نرخ مرگ
ومیر خود را نشان داد. در جاهاي دیگر هم مشاهده شد، که گذار باروري، جلوتر از کاهش مرگ

است. این امر ومیر، تقریباً در یک زمان بوده ) شیب کاهش باروري و مرگ2نظیر آلمان (نمودار 
نشان  کند، البته، این) نفی نمیومیر را بعنوان نیروي علی (سببینقش تغییرات برونزا در مرگ

تنها قسمتی از این تغییرات را توصیف و توضیح  Notesteinدهد، که روش محاسبات می
 دهد. می

فرزند به ازاي هر زن   7میزان باروري کل، در ایالات متحده آمریکا در اوایل قرن نوزدهم، حدود 
مردند، به این امر دلالت دارد کودکی میدرصد فرزندان در دوران طفولیت یا  30بود. حتی اگر 

اند. تا آخر قرن نوزدهم، در مقابل زنان سفید پوست فرزند، بوده 5یا  4که خانوارها خواهان 
 Paul A. Davidخواستند (، فقط دو فرزند میشهري در ایالات متحده آمریکا بطور فزایندهاي

تقریبا دو مشکل تئوریکی دارد. » نظریه گذار جمعیتی). « Warren C. Sanderson 1987و 
دارد. در اینجا بحثهاي  بستگی باروري کاهش به نوزادان و کودکان ومیرمرگ کاهش از بخشی

بر  توانند، تاثیراتی راشود، که والدین میآید، در تمام آنها، اینطور فرض میمختلفی به وجود می
یش منابع سلامت آنها بگذارند. در ومیر فرزندانشان از طریق تأمین و افزاکاهش خطرات مرگ

تواند، شامل تغذیه با شیر مادر، مواد مغذي دیگر، محافظت مباحث تاریخی این منابع و ذخایر می
ومیر  اطفال کاهش مرگ Q-Qاز خطرات آب و غذاهاي آلوده و التهابات قلبی باشد. در مدل 
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وسایل  ياي مثال، تکنولوژي پیشرفتههاي دیگر باشد. برتواند، بازتابی از تغییرات در هزینهمی
توانست به والدین اجازه کنترل جلوگیري از بارداري (که بعداً در مورد آنها بحث خواهد شد) می

ري کمت بیشتر و بهتر میان باروري ناخواسته و واقعی را بدهد. والدین ممکن است، تعداد بچه
 ته باشند. مشکل دوم تئوریکی، مربوط بهداشته باشند و از آنها  مواظبت و مراقبت بیشتري داش

ومیر اطفال، دو اثر متقابل این است که حتی یک کاهش برونزا در مرگ» گذار جمعیتی«موضوع 
دهد، بنابراین هزینه افزایش تعداد فرزندان را کاهش می Pnومیر، دارد. یک کاهش برونزا در مرگ

ومیر قع یک کاهش برونزا در مرگدهد. در واکاهش می Zsرا به نسبت کیفیت کودکان و 
 تواند، خالص باروري را افزایش دهد.می

 
 هاي ضد باردارينوآوري در روش

دومین توضیح براي گذار باروري، این حقیقت را در پی دارد که خیلی از زوج ها، خانواده 
این هاي ضد بارداري، آنها را در رسیدن به ي روشخواهند و پیشرفت و توسعهکوچکتري می
کند. ارزیابی این توضیح با فقدان شواهدي مستقیم در زمینه اقدامات اعمال شده هدف یاري می

 متوانیمی که کاري شود. بهترینها، مردود شمرده میبراي جلوگیري از بارداري در بیشتر دوره
 هازوج که هاییمحدودیت و هاآوريفن این از ايگسترده هايمشخصه که است این دهیم، انجام

دهد که تا نیمه دوم قرن نوزدهم، شواهد غیرمستقیم، نشان می .دهیم ارائه دارند، قرار در برابر آن
هاي منقطع یا عزل و پرهیز از روابط جنسی هاي کنترل بارداري، مبتنی بر روشبیشترین روش

. این ي دوم قرن نوزدهم پدیدار شدبوده است. اولین روش مدرن کنترل بارداري، در نیمه
هاي پزشکی و همچنین اختراع وسایل ها تا حدود زیادي متکی بر درك پیشرفتتکنولوژي

. با بکارگیري این محصول در تولید )1844تا سال  (پیشگیري( نوع خاصی از لاستیک) بود
هاي گرانقیمت ، این محصول جدید به زوج ها اجازه داد، تا آن را با کاندوم1855کاندوم در سال 

شدند، جایگزین کنند. درحقیقت مطالعات اولیه نشان غوب، که از مواد طبیعی ساخته میو نامر
ها به منظور جلوگیري از گسترش بیماري بوده و هدف آن جلوگیري از دهد که کاندوممی

یگر ها و دها، داروخانهحاملگی نبوده است. بسته به مکان، کاندوم به صورت گسترده در آرایشگاه
 همچنین جوش خورده) -ولکانیزه ها قابل دسترس بود. اختراع لاستیک خاص (فروشیخرده

 اواخر قرن هاي مشابه براي ممانعت از بارداري، درروش و دیافراگم روش معرفی براي مبنایی
هاي جدید براي جلوگیري از حاملگی به روش لذا بدنبال آن یک سري از تکنولوژي .بود نوزدهم

ها قبل از اینکه ما کاهش واقعی باروري را در بعضی از کشورها شد. این روش تر ارائهمعتبر و آسان
 ببینیم، معرفی نشده بودند.
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Robert T. Michael  وRobert J. Willis )1976هاي پیشگیري از تولدهاي ) ابتدا هزینه
ها زوجکنند که ناخواسته را در مدل اقتصادي خرد بکار گرفتند. در مدل، آنها اینطور فرض می

-نههایی که مطلوبیت و هزیها که یک متغیر تصادفی است و با استفاده از روشتوانند بر تولدمی

ي هزینه اي ازتوانند، ترکیب بهینهها میکند، تاثیر بگذارند. زوجهاي پولی متفاوتی را ایجاب می
نابراین تفکر مبادله در هاي داشتن فرزند را مورد نظر قرار دهند. (بجلوگیري از بارداري و هزینه

به طور غیرمستقیم بستگی به این دارد که یک زوج ممکن است، تعداد فرزندان  Q-Qمدل  
ي شوند). ترمجبور به انتخاب سطح کیفی پایین اي،بیشتري را بخواهد، اما به دلیل فشار بودجه

ها پرداخت از روشهاي ثابت (که باید براي استفاده هاي ضدبارداري هم هزینههر یک از روش
شده بیشتر، هزینه بیشتر) را بدنبال دارد.  جلوگیري هايتولد شود) و هم هزینه نهایی (تعداد

خواهند از هشت تولد مورد انتظار، از سه تولد جلوگیري کنند، نسبت به زوجی یک زوجی که می
 هاياز رویکرد هزینهخواهد از همه آنها پرهیز کند، یا اینکه فقط دو فرزند داشته باشد، که می

هاي ترند. ایالات متحده آمریکا و خیلی از کشورهاي اروپایی، در ابتدا کوششنهایی راضی
هاي ضد بارداري بعمل آوردند. در ایالات منسجمی را براي محدود کردن نشر علوم و تکنولوژي

انتشار کتابهاي هاي ایالتی و فدرال، اي از قانونمجموعه» Comstockقانون «آمریکا  متحده
 در مشابه راهنماي ازدواج و وسایل ضد بارداري نظیر کاندوم را غیر قانونی اعلام کرد. اقدامات

تمرکز و اجراي عملی چنین  .گرفت صورت اروپایی کشورهاي از بسیاري و آلمان انگلستان،
 ها اطلاعاتدادگاههاي شاخص پذیر نبود و در بعضی از موارد پروندههایی به سادگی امکانقانون

ها در داد. لذا سیاستهاي ضدبارداري ارتقا داده و به مردم آگاهی میعمومی را در مورد روش
 بعضی از موارد در تضاد با هم بودند. 

 را نظر مورد اشیاء تبلیغات یا عمومی نمایش هر آلمان،) Lex Heinze (1900) مثال براي
د. ها و دیگر وسایل را بفروشنتوانستند، کاندومن هنوز میاست. اما خرده فروشا ساخته قانونی غیر

بیشترین تشویق را  Sicknessو Army در همین زمان دو موسسه معروف دیگر از آلمان، 
 هاي مقاربتی بعمل آوردند. ها به منظور جلوگیري از گسترش بیماريبراي استفاده از کاندوم

اند، حقیقتاً معلوم نیست. تحول باروري گذاشتهي ها در عرصهتاثیراتی که این محدودیت
شناسان، امروزه بر این باورند که قابلیت استفاده از وسایل پیشگیري از بارداري و داشتن جمعیت

، مهمترین عامل براي کاهش باروري براي کشورهاي در حال توسعه است. اطلاعاتی در این زمینه
ت. هایی را باید در نظر گرفبراي کاهش بعد خانوار مشوق دان دیر باورتر هستند و معتقدند،اقتصاد

 منوزده کنند که در طی قرنانجام شده، تاکید می مفید هايبررسی از مجموعه سه صورت، هر در
که  ايبیستم، روش منقطع یا عزل و پرهیز از روابط جنسی، بعنوان راهکارهاي اولیه قرن اوایل و



 
 
 
 
 
 

 ١٠٩                               اقتصاددا�ن یبرا یی: راهمنایابرور  یخیگذار اتر 

 

 
 

هاي ها و روشکه این تکنولوژيی باقی مانده است. از آنجای کردند،ها از آن استفاده میزوج
ابه هاي مشجلوگیري در طول تاریخ بشر در دسترس بوده، غیر محتمل است که کاندوم و یا روش

 هاهاي قانونی احتمالاً کمتر از هزینهتاثیر مهمی در تحول باروري گذاشته باشند. محدودیت
 ه وسایل جلوگیري(کاندوم لاستیکی) در ابتدا گران بودند.تأثیرگذار بوده است، هرچند اینگون

Brown )2009 يي سالانه عرضه) تخمین زد، که در اوایل قرن بیستم هزینه16تا  15، صفحه 
هاي روز دستمزد او بوده است. کاربرد روش 15تا  10هاي یک کارگر برلینی معادل با کاندوم

 1993 هايدیگر پزشکی براي جلوگیري (دیافراگم) نیاز به تخصص و مهارت کامل دارد. در یافته
Santow  که مربوط به قرن بیستم است، استفاده از روش قطع مقاربت جنسی را که در آن

زمان بسیار وسیع بوده، بهترین روش دانسته، این روش حتی در کشورهایی دیگر که استفاده 
) یک مدل فرایندي Sanderson )1986و  Davidخورد. نیز زیاد به چشم می کردند،می

 یک هاي زندهتجدید ساختار یافته، از باروري در طول عمر زوجین را براي ارزیابی تعداد زایمان
اي هي بیست سال زندگی مشترك داشتند، مورد بررسی قرار دادند. تحت فرضیهزوج که تجربه

و میزان شکست موارد جلوگیري از حاملگی مطالعه شد. زوج مورد مطالعه، مختلف، تناوب مقاربت 
روزه، پنج بار ارتباط  24بدون موارد جلوگیري از بارداري، اگر بطور متوسط با هم در یک دوره 

توانستند، داشته باشند. اگر این زوج، روش جلوگیري را زایمان می 9جنسی داشتند، در حدود 
از اوقات براي استفاده از آن با شکست  %10گرفتند و حدود به کار می %5/12با میزان مردودیت 

توانستند، داشته باشد. استفاده موثر از مواجه شدند، آنها تنها سه زایمان در بیست سال می
هاي دهد. روشنفر تقلیل می 1ها به کمتر از ها را براي زوجکاندوم در جوامع مدرن، تعداد زایمان

-کند. روشبل دسترسی مشاهده شده، در قرن نوزدهم، گذار باروري را تأیید میجلوگیري و قا

 زباروري ا داوطلبانه کاهش تا بود کافی بودند، گذار باروري موجود از دوران قبل که حتی هایی
 شد، کمتر باشد.می اوایل قرن بیستم مشاهده و نوزدهم قرن در که میزانی

 

 هاي مستقیم فرزندانافزایش هزینه

باعث استفاده  Pnاي، افزایش هاي بودجه، با توجه به تاثیرات متقابل در محدودیتQ-Qدر مدل 
شود. یک امکان ، میi Zآنها یعنی هم کیفیت زندگی کودك و هم کالاهاي دیگر،  از جانشین

هاي مستقیم پرورش و تربیت کودك به نحوي منطقی براي شرح گذار باروري این است که هزینه
ه اند. مشکل اینجاست کاي کوچکتر شدهها ترغیب به داشتن خانوادهیافته است، که زوجتغییر 

است، تغییر  شده ها در دوران منطبق با گذار باروري که کاهش باروري مشاهدهبیشتر هزینه
 اصاختص هایشان را به غذا، پوشاك و مسکن، اکثر هزینهها در این دورهاند. بیشتر خانوادهنکرده
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هاي تکنولوژیکی در انقلاب صنعتی بشدت پایین اند. ارزش واقعی پوشاك، بعد از نوآوريدهدا
شد. قیمت مواد غذایی در ها در ارزش و قیمت منسوجات دیده میآمده است. بیشتر این کاهش

-هاي حمایتی در مورد کالاهاي کشاورزي میها و جاهاي مختلف، متفاوت بوده و تعرفهدوره

 قیمت ،کلی طور به ت مواد غذایی را در یک کشور بالاتر از کشورهاي دیگر ببرد. اماتوانست، قیم
دار شده است. تنها افزایش معنی Pnکه این خود باعث کاهش در  است، یافته کاهش غذایی مواد

هاي مستقیم، به دلیل شهرنشینی بوجود آمد. بیشتر کشورهاي اروپایی و ایالات متحده در هزینه
درصد جمعیت  6ي شهرنشینی سریع را در طول قرن نوزدهم داشتند. در حدود تجربهآمریکا، 

این  1900کردند، در سال در یک مکان شهري زندگی می 1800ایالات متحده آمریکا، در سال 
شهرنشینی  1801. در سال )Haines 2000a, table 4.2(درصد رسید.  40میزان نزدیک به 

 79، 1911درصد) و در قرن نوزدهم نیز بیشتر شد. تا سال  34یبا در انگلستان بیشتر بود (تقر
 ,Robert Woods 1996).  کردنددرصد جمعیت انگلستان، در یک مرکز شهري زندگی می

table 3)  .فرانسه در این دوره، نسبت به انگلستان و آلمان جمعیت شهرنشین کمتري داشت
هایی که  در مکانهایی با ، سرعت گرفت. آلمانیشهرنشینی در آلمان بویژه در اواخر قرن نوزدهم

درصد در طی  40درصد کل جمعیت به  64کردند از نفر جمعیت زندگی می 2000کمتر از 
 .(Hans-Ulrich Wehler 1995, table 71)کاهش یافتند 1910تا  1871 سالهاي

ه، ه است، اما البتهاي روستایی افزایش داشتهاي مسکن، بیشتر از هزینهدر مناطق شهري هزینه
بود. مطالعات بیشتر نشان داد که گیري براي زندگی در یک شهر به زوجین مرتبط میتصمیم

باروري شهري نسبت به باروري روستایی در قرن نوزدهم کمتر بوده، هر چند علت آن به روشنی 
در دهد، که باروري نکاحی ) گزارش می3,2جدول  Knodel )1974هنوز معلوم نشده است. 

) بوده، Prussiaدرصد مناطق روستایی پروسیا ( 87در حدود  1868تا  1867برلین، در سالهاي 
باروري در برلین، نصف مناطق روستایی پروسیا و شهرهاي پروسیا  1906و  1905و تا سالهاي 

زند ) تخمین می2جدول  Haines )1989درصد، روستاهاي آن باروري داشتند.  75کلاً حدود 
فرزند  7/2در حدود  1910تا  1905ي در شهرهاي ایالات متحده آمریکا، بین سالهاي که بارور

 6فرزند به ازاي هر زن و در روستاهاي داراي مزرعه  4به ازاي هر زن، در روستاهاي فاقد مزرعه 
فرزند به ازاي هر زن بوده است. وقتی تحول در باروري بوجود آمد، ابتدا در مناطق شهري رخ 

 هاي روستایی رسید. ریج به محیطداد و بتد
هایی بودند که با تحول باروري در ایالات متحده هاي مستقیم، علت اصلی نوشتهنوع دوم از هزینه

هاي گوید که والدین به علت افزایش هزینهمی Easterlinآمریکا شروع شد. توضیح معروف 
هاي مزروعی ترجیح دادند، فرزندان کمتري داشته باشند، تا بتوانند آنها را در محل خود زمین
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تر و حتی در مناطق غربی 1805اسکان دهند. او شروع کاهش باروري در ایالت نیویورك را سال 
تمرکز یافته  Eastelinهاي اعلام کرد. مطالعات بعدي بر فرضیه 1853، سال Iowaامریکا مثل 

 William A. Sundstromخواستند به هر بچه یک ارث ثابت بدهند. وید، والدین میگکه می
د ي اولیه از تربیت فرزن) براي مثال در تجزیه و تحلیل رگرسیونی خود، انگیزهDavid)1988 و 

هاي دانند. در حالت تعادل، اگر فرزند فرصتاي براي دوران کهنسالی میرا حمایت و پشتوانه
تواند قدرت چانه زنی بیشتري با والدینش داشته ارج مزرعه را داشته باشد، میکارکردن در خ

 باشد.
 با باروري که دهدمی نشان 1840 سال در متحده ایالات براي هاي مقطعیداده هايرگرسیون

با در نظر گرفتن چنین مواردي، قیمت  .دارد منفی رابطه غیرکشاورزي، کار بازار هايمعیار فرصت
 باروري اثري ندارد.  زمین روي

باشد. در خیلی از جوامع، هاي مستقیم میکار کودك، منشآ دیگري از تغییرات در افزایش هزینه
 شانهاي درآمدزا، براي والدینهاي مستقیم را با کارکردن در فعالیتکودکان بعضی از هزینه

یا کار در بازار باشد. هر تواند، شامل کار در مزرعه و کنند. این فعالیت کودکان میجبران می
ند دهد. دو روها را براي والدینشان تغییر میتغییر در درآمد کودکان، بطور مشخص خالص هزینه

ان ها نشهاي درآمدزایی کودکان در این دوران تاثیر داشته است. بیشتر بررسیمهم بر فرصت
-اوريفن زیرا داد، افزایش را کودکان براي درآمد کسب هايفرصت دهد که صنعتی شدن، ابتدامی

 .نداشتند فیزیکی نیروي به نیازي جدید هاي
 Clark .بودند کار به مشغول انگلیسی کودکان هايتعداد زیادي از اقلیت 1830تا سال 

Nardinelli )1990  هاي انگلیس، حداقل از یک کند که در بیشتر بخش) عنوان می4,2جدول
هاي صنایع شود. بعضی از بخشنیروي کار استفاده می ساله، بعنوان 14تا  10چهارم کودکان 

نساجی تا حد زیادي مرهون کار کودکان است. در یکی از تحقیقات پارلمانی گزارش شد، که در 
سال بودند  10درصد آنها زیر  8/6سال و  18هاي کتانی، نیمی از کارگران زیر تولید پارچه

)Nardinelli 1990, table 5.3(. 
 Wehler )1996هاي آلمان در این دوره، کودکان نویسد، در کارخانه) می254صفحه ي

ها در بخش صنعتی در نیوانگلند، این میزان را دادند. تخمیندرصد نیروي کار را تشکیل می15
است. در اواسط قرن نوزدهم، به کارگیري کودکان بویژه در صنعت، موجب بیشتر نشان داده 
هاي سنی و دیگر معیارها را که فرصت درآمدزایی محدودیتها شود. دولتبحث و جدل می

 ها در بریتانیاي کبیر در سالداد، به تصویب رساندند. قانون کار در کارخانهکودکان را کاهش می
هایی را در مورد سن کار کودکان و ساعت کاري آنها اعمال شروع به کار کرد و محدودیت 1883
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 1833توانستند مشغول به کار شوند. در سال سنی، می نمود و کودکان در یک سطح متعارف
ساعت کار در هفته بود. پروسیا  48سال و مدت کار آنها  12تا  9محدودیت سنی کار کودکان 

اعمال کرد و استانهاي دیگر آلمان نیز از همین قاعده  1839هم معیارهایی مشابه را در سال 
هایی را براي کار کودکان ها محدودیتز دولت) خیلی اWehler 1996, p. 257 پیروي کردند (

 Englishي نیازهاي تحصیلی آنها فراهم شود. در انگلستان قانون کار اعمال نمودند، تا زمینه

Factory Act""  رفتن به مدرسه را براي کودکان اجباري کرد. در بعضی از موارد کارخانه باید
 به کار گرفته شده، فراهم کنند (مدارس شخصی و نیازهاي تحصیلی را براي کودکان 

Nardinelli1999  : 74. (Prussian Act  یک حداقل سن کاري براي سنین  1839در سال
سال را براي کودکانی که حداقل سه سال مدرسه را گذرانده بودند، تعیین کرد. در  16تا  9

سال بود و  15توانستند، کسی را که سنش زیر ، تولید کنندگان نمی1837ماساچوست در سال 
 Carolynحداقل سه ماه در سال گذشته به مدرسه نرفته بودند، را استخدام کنند(

Moehlliong1999 : 74 .( 
دو شیوه یا روش براي توضیح قوانین جدید کار کودکان وجود دارد. یک، ترکیبی از رفاه اجتماعی 

یی را براي کودکان به و نماینده نیروهاي کارگري که نگران کار کودکان است و محدودیت ها
آیند، شاغلین همراه دارد. نکته دوم این است که این معیارها وقتی به صورت قانونی در می

توانند، با آنها مخالفت کنند. لازم به توضیح است، با جانشینی سرمایه بجاي نیروي انسانی، نمی
کند، که قوانین جدید در اي تغییر میشود و یا نیروي کار به گونهکار براي کودکان آسان می

هاي کار کودکان هر چند در هایی را بوجود آورند. محدودیتتوانستند، محدودیتحین اجرا نمی
 ي داشتن یکهاي کشاورزي و مشاغل ساده قابل اجرا نبوده، ولی بطور مشخص انگیزهفعالیت
) بر این مساله تاکید دارد که در قرن Wehler )1996دهد. ي بزرگ را کاهش میخانواده

آمیزي کار کودکان در خانه را ها در آلمان نتوانستند بصورت موفقیتنوزدهم این محدودیت
ها بستگی به معیارهاي اجرایی و رفتار والدین محدود نمایند. در هر حال، تاثیر این محدودیت

توان، از آنها به نمی کودکان، کار هايدیتبا توجه به غیر مرتبط بودن محدو نهایت، دارد. در
 عنوان یک نیروي علی محکم در تحول باروري نام برد.

 
 هاي فرصت در پرورش کودکانافزایش هزینه

صنعتی شدن جوامع معمولاً موجب تغییر نقش زنان در بازار نیروي کار شده است، هر چند 
لفی هاي مختفق ندارند. مطالعه و بررسیمورخان و تحلیلگران اقتصادي، در چگونگی این امر توا

ها، در فرایند صنعتی شدن ایفا دهد که زنان نقش مهمی را به واسطه کار در کارخانهنشان می



 
 
 
 
 
 

 ١١٣                               اقتصاددا�ن یبرا یی: راهمنایابرور  یخیگذار اتر 

 

 
 

کردند. اما با گذشت زمان، سهم زنان در بازار کار کمتر شده است. در قرن بیستم در صنایع 
 محدودي مانند نساجی، زنان نقش پررنگی داشتند. 

 Sara Horrell and Jane Humphries (1995, table I) اینطور ارزیابی کردند که بین
دادند، که این از نیروي کار را زنان تشکیل می %65در انگلستان حدود 1815تا  1787سالهاي 

مقارن با اوج انقلاب صنعتی بود. این سهم در اواخر قرن نوزدهم از بین رفت. در بیشتر مطالعات 
شود که زنان در برخی از حرفه و مشاغل داراي سهم قابل توجه بودند. در می اینطور استنباط

دادند، که حدود درصد نیروي کار کشور را تشکیل می 30زنان حدود  1851بریتانیا، در سال 
 ). 35صفحه  Duncan Bythell 1993کردند.(درصد آنها در نساجی کار می 40

Claudia Goldin and Kenneth Sokoloff (1982, table 3)   تخمین زدند که زنان
هاي نساجی نیوانگلند در سال درصد نیروي کار را در کارخانه 30تا  20در مقایسه با مردان 

 Gray Saxonhouseاین میزان دو برابر شد.  1832دادند که در سال تشکیل می 1820
درصد از نیروي کار در نساجی،  57,6) گزارش دادند که 1جدول  Gavin  Wright )1984و

) عنوان کرد، Wehler)1996 ، زنان بودند. 1880هاي کتانی در جنوب آمریکا در سال پارچه
هاي نساجی محسوب زنان نیمی از نیروي کار در بعضی از کارخانه 1840تا  1830بین سالهاي

شماري، زنان نزدیک به نیمی از شاغلان بخش صنعت بر اساس سر 1875شدند. در سال می
درصد کل  20دادند، که حدود ي لباس را در آلمان تشکیل میهاي تهیهنساجی و کارخانه

 کردند، اما انقلاب صنعتی وکارگران بودند. زنان متاهل قطعاً قبل از انقلاب صنعتی نیز کار می
ان متأهل به همراه آورد. این امر توانست، سبب ي جدیدي را براي زنهاتولیدات صنعتی، موقعیت

ریس در آمد. یک زن نخبروز کارهاي بهتري شود، که هرگز با افکار داشتن فرزند جور در نمی
توانست از کودکانش مراقبت کند، در حالیکه یک زنی که در کارخانه نساجی مشغول خانه هم می

بعضی از مشاغل از به کار گرفتن زنان متاهل،  ي این کار برآید.توانست از عهدهکار بود، نمی
ر شدند، ازدواجشان را به تأخیکردند، به همین خاطر زنان، بیشتر ترغیب میبطور کلی امتناع می

بیاندازند. نهایتاً صنعتی شدن، هزینه فرصت براي کودکان را به دو طریق افزایش داد. از مطالعات 
هاي اشتغال محلی براي زنان، شود، که فرصتاط میهاي انجام شده، اینطور استنبو بررسی

) با استفاده از اطلاعات باروري و اشتغال N.F.R Crafts )1989دهد. باروري را کاهش می
اي هي منفی و پایداري بین موقعیتانگلستان و ولز، به رابطه 1922مستخرج از سرشماري سال 

درصد، پی برد.  -34درصد تا  -13دامنه  هاي نکاحی، با مقدار کششی درکار محلی و باروري
هاي نساجی انجام دادند، هر دو، مورد کارخانه 2002در سال  Guinnaو Brownمطالعاتی که 

هاي درآمدزایی زنان، در نظر گرفتند و از آمار و فعالیت کشاورزي را بعنوان شاخصی براي فرصت
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) روش متفاوتی را به کار Schultz )1985و نتایج بدست آمده، تأثیرات آن را مشخص کردند.  
دانست. هاي درآمدزایی زنان را به تنهایی براي تحول باروري دخیل میبرد، که در آن فرصت

، نشان 1910تا  1860هاي هاي سوئد براي دورهزمانی در ایالتهاي سريکارگیري دادهوي، با به
. او کندي این کشور را تبیین میداد که نسبت دستمزد زنان به مردان، یک چهارم کاهش بارور

زا و ابزاري براي تأثیرگذاري بر طرف تقاضا و قیمت کالاهاي از درآمد زنان به عنوان متغیري درون
هاي سنی کاهش داده و بیش کشاورزي نام برد. درآمدزایی زنان در واقع باروري را در کلیه گروه

 .از تاخیر در ازدواج در کاهش باروري موثر بوده است

 
 تغییرات در هزینه ها و بازدهی کیفیت فرزند

وال باشد. لذا دو سنکته مهم کاهش باروري بدلیل افزایش بازدهی خالص در کیفیت کودکان می
هایی که براي بالا بردن کیفیت کودکان متفاوت براي این مورد وجود دارد. اول اینکه آیا هزینه

ست؟ ابازدهی شرایط کیفی کودك، افزایش یافتهنظیر تحصیلات شده کاهشی است؟ دوم، آیا 
ها وجود اثر جانشینی از داشتن تعداد فرزندان به سمت کیفیت یک پاسخ مثبت به این سوال

 هاي مفیدهاي مهمی بین آموزشباشد. مورخان و تحلیلگران اقتصادي آموزش، تفاوتکودك می
در خانه انجام گیرد (اگر والدین  توانستاقتصادي قائل هستند. این تحصیل یا کسب سواد می

توانست، صورت پذیرد. بیشترین آموزش مناسب باسواد بودند) و یا در مدارس ابتدایی می
ها و یا تعلیم در حین کار حاصل شود. این توانست در مدارس متوسطه، از طریق کارآموزيمی

یمات جمعیتی چندان وري مهم باشد، ولی در تصمها، ممکن است، براي رشد کلی بهرهآموزش
مهم جلوه نکند. رشد سواد و تحصیلات مقدماتی، بطور عمومی در کشورهایی که ما بر آنها تمرکز 

ایم، متفاوت بوده است. دو تصمیم مهم و قابل توجه در اینجا وجود دارد: ابتدا ساخت یک کرده
 آن. منطقه پروسیاي ابتدایی که در سطح عموم قابل دسترس باشد و دوم اجباري نمودن مدرسه

سال باید وارد مدارس ابتدایی  13تا  5با این الزام که تمام کودکان  1763این روش را در سال
د. ششوند، اجرا کرد و در مدارسی که مجانی نبودند، براي افراد فقیر کمک شهریه پرداخت می

ف مورد هاي مختلي تحصیلی، این معیار اجرایی بر اساس سلیقهنظیر خیلی از اصلاحات گسترده
مخالفت قرار گرفت. به هر حال پروسیا معلمان کافی براي تعلیم و تربیت تمام کودکان داخل 

از  %60حدود  1816). در سال Horn Melton 1988و  James Vanکشورش را نداشت ( 
شد.  1846در سال  %82دانش آموزان لازم التعلیم وارد مدرسه شدند و این باعث افزایش تا 

، : Nipperdey 1884این کار را بهتر انجام دادند ( Saxonyاز ایالتهاي آلمان نظیر  بعضی
تحصیلات ابتدایی را عمومی و مجانی اعلام کردند و  1840). چندین ایالت آمریکا در سال 463
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در قرن نوزدهم یک سرمایه گذاري بزرگی در سطح مدارس براي جوانان انجام دادند. بعد از آن، 
) رونق 1893) و انگلستان و وولز (1882) فرانسه (1872جباري و مجانی در آلمان (تحصیلات ا

) 1جدول ضمیمه ي  Kristine Bruland 2003  :61-160 .( Easterlin )1981یافت (
کودك  1800نفر جمعیت ایالات متحده آمریکا،  10000، از هر 1850تخمین زد که در سال 

نفر و در بریتانیاي  930نفر، در فرانسه  1600ایسه با آلمان در مدارس ابتدایی بودند، که در مق
نفر بود. بطور گسترده، یک معیار قابل مقایسه براي ارزیابی اقتصادي و بازدهی  1045کبیر 

) B 1205و  A1205جدول  David F. Mitch )2004باشد. تحصیل در مدارس، سواد می
 %35بیسوادي مردان بزرگسال حدود  ، میزان1860دهد که در حول و حوش سال گزارش می
در  %5در ایالات متحده آمریکا (تنها سفید پوستان) و  %30در انگلستان و  %30در فرانسه، 

 %37فرانسه،  %45سواد در این کشورها بیشتر بود و این میزان پروسیا بود. میزان زنان بی
در پروسیا گزارش شد. پیشرفت  %5ایالات متحده آمریکا (تنها سفید پوستان) و  %10انگلستان، 

سریع مدارس در هر دو کشور بریتانیا و فرانسه به طور عجیبی میزان سواد را تا اواخر قرن نوزدهم 
). احداث مدارس بطور Jacaues Ozouf 1977  :293و  Francois Faretافزایش داد (
ت در مدرسه همچنان هاي اوقات فراغي تحصیلات مقدماتی را کاهش داد. اما هزینهخاصی هزینه

 Horaceي ) نظریه156صفحه  Mitch )1992 باقی مانده بود، حتی وقتی مدارس مجانی بود. 

Mann  منظور «کند که: اینطور نقل می 1851را در سرشماري تحصیلی در بریتانیا در سال
است، پنی در هفته  80پس انداز یک پنی در هفته نیست، اما به منظور گرفتن یک شیلینگ یا 

قوانین کار کودکان، ممکن است براي ». کندکه یک کودك را از مدرسه به کارخانه منتقل می
 تشویق به تحصیل، مهمتر از خود مدرسه رفتن باشد. 

کنند بازدهی تحصیلات چه چیزهایی هستند؟ منابع تاریخی، معمولاً تنها وضعیت سواد را ثبت می
توانیم بازدهی اقتصادي دستمزد. بنابراین ما نمیو نه سالهاي تحصیل، شغل و یا درآمد و 

تحصیلات، همانطور که در مطالعات جدید در مورد تحصیلات آمده، تخمین بزنیم و آنها را ارزیابی 
در سال  Iwoa) از سرشماري منحصر به فرد Goldin  ،Lawrence  ، F.Katz)2000کنیم. 
قابل دسترس استفاده کردند. آنها دریافتند که هاي تاریخی براي تهیه تنها یکی از ارزیابی 1915

درصد بازدهی داشته است.  12تا  11تر در دبیرستان یا کالج براي مردان یک سال اضافی
)Goldin  وKatz 2000 .(Mitch )1992  ارزش فعلی سواد بدست 35تا  230صفحات ، (

زند. ارزش فعلی ین میآمده در ویکتوریاي بریتانیا را براي یک کودك به عنوان نمونه تخم
شیلینگ اضافه دستمزد (پاداش) در هفته  5پوند خواهد بود.  4هاي کسب سواد در حدود هزینه

پوند خواهد شد.  200سال کار، بیش از  35براي سواد، ارزش فعلی این دستمزدهاي بالاتر، براي 
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ا مشکل ها بقدان دادهها براي یافتن روابط بین تحصیل کودکان و باروري والدین، بدلیل فتلاش
شود. منابع معمولاً شامل هر دو متغیر باروري مادر و دستاورد تحصیلی کودکان، که مواجه می

شود. اگرچه تحصیل والدین بعنوان شاخصی براي تحصیل نیاز است، نمی Q-Qبراي آزمون مدل 
 د. تواند تعابیر متفاوتی از آن ارائه شوفرزندان، نماینده خوبی است، اما می

 Becker, Cinnirella, and) که قبلاً در مورد آن بحث شد اي از پروسیا،مقاله

Woessmann 2009)  روشی را اتخاذ کرد، تا اثر ثبت نام در مدارس را بر میزان باروري
توانست، جایگزین مفاهیم دیگري نظیر اثر تحصیل و نیروي کار ارزیابی کند. این روش می

 ري خالص بازدهی ناشی از تحصیلات، شود.گیکودکان، براي اندازه

 
 ي اجتماعی و حمایت از کهنسالانبیمه

ه، ها به خود جلب کردیک بازدهی ویژه از تعلیم و تربیت کودکان که توجهات زیادي را در نوشته
 ترین بحثنقش کودکان در بیمه کردن والدین در مقابل حوادث، بیماري و پیري است. عمومی

ي زندگی هستند؛ والدین بر روي آنها انداز در چرخهکودکان یک شکلی از پساین است، که 
کنند و سپس، از فرزندانشان انتظار دارند، گذاري میوقتی که جوان و سالم هستند، سرمایه

از  جنبه حمایتی فرزندان باید همچنین هنگام پیري و یا ضعف و ناتوانی از آنها مراقبت کنند. ما
 گذار یحتوض براي استدلال این از دو تفسیر .بگیریم نظر را در بیماري و حوادث لوالدین، در مقاب

تفسیر اول، اینکه صنعتی شدن و افزایش تحرك ذاتی آن که موجب  .است شده انجام باروري
 ودخ به سختی بتوانند فرزندان مهاجرت از روستا به شهر شده است، باعث شده است که والدین

راي آینده انداز بدارند، و دیگر نتوانند به فرزندان به عنوان ماشین پس نگه نسلیبین معامله در را
حمایت از دوران  براي جایگزین ابزار توسعه به اشاره استدلال، این نگاه کنند. تفسیر دوم

رفاه است. هر دو تفسیر، داراي مشکلی است که  دولت و اجتماعی بیمه ویژه به سالخوردگی
زیاد در روابط اقتصادي بین والدین و کودکان نسبت به قبل از دوران گذار  ناشی از  تغییرات

ها و مزارع را هاي روستایی اموال و داراییباشد. در برخی از مناطق اروپایی، خانوادهباروري می
اي است، که هاي بازنشستههاي ویژه و تضمین شده براي زوجگذارند و این انتقالبه ارث می

کنند. از طرف دیگر، در انگلستان کارگران روستایی حداقل در اوایل تا ع زندگی میاغلب در مزار
کنند و طبق مشاهدات متقن این کودکان اواسط جوانی خانه را براي یک کار خوب ترك می

). 83-84صفحات  Alan Nacfarane 1986هیچ رابطه اقتصادي با والدینشان ندارند. (
ي بین کودك و والدین در طول قرن نوزدهم تغییر کرد و یک رابطه بنابراین، در این حوزه رابطه

شود. از دیدگاه عنوان می» غفلت و قصور کودکان«گرفت. از این برداشت بعنوان جدید شکل 
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ومیر نوزادان و کودکان است. هرچند ممکن والدین غفلت از کودك به معنی زیاد شدن مرگ
دي کنند تا از کودکان بیشتر و کم کیفیتی برخوردار زیا گذارياست، حقیقتاً والدین سرمایه

 شوند و تضمینی را بوجود آورند که حداقل بعضی از فرزندان باوفا بمانند. البته این دیدگاه چالش
هاي اجتماعی ارائه شده در اواخر قرن نوزدهم و اوایل متفاوتی را از جمله ایجاد سیستم بیمه

اي هقبل از معرفی بیمه –کند.هاي قبلی  ایجاد میي طرحقرن بیستم به عنوان جایگزینی برا
ها را براي افراد فقیر و کسانی که اجتماعی، تمام جوامع مورد بررسی واقع شده، بعضی از حمایت

اي هاند. این سیستمتوانایی حفاظت از خودشان در مقابل پیري و بیماري نداشتند، برقرار کرده
هاي بطور محلی، تامین بودجه و سازماندهی شدند. سیستم» فقرزدایی و حمایت از فقرا«

فقرزدایی در پی آن بوده و قصد داشتند، نیازها را برآورده کنند و تعداد کسانی که هر بار کمک 
 شدند، را مورد ارزیابی قرار دهند. رسانی می

E.P Hennock )2007  :46  ان و درصد جمعیت انگلست 6/6) اینطور ارزیابی کرد، که 47تا
از یارانه فقرا برخوردار شدند. از طرف دیگر  1885درصد از جمعیت آلمان در سال  4/3در حدود 

شدند و پارامترهاي هاي اجتماعی جوامع عموماً بر مبناي اصول و قوانین بیمه اجرا میبیمه
اي براي دریافتی از افراد تحت پوشش، تحت اثر حوادث و شرایطی مخصوص، مشخص ویژه
ه شود: بیمهاي اجتماعی به چهار دسته تقسیم میدر ادبیات موضوعی این رشته، بیمه شد.می

ي از کار افتادگی. اولین ي حوادث(محل کار)، بیمه کهولت سن و ناتوانی و بیمهدرمان، بیمه
ي درمان را اجباري اعلام ، وقتی دولت آلمان بیمه1883ي اجتماعی در سال سیستم جامع بیمه

ي ي ناتوانی و بیمهي حوادث الزامی گردید. بیمهبیمه 1884ورد و بلافاصله در سال کرد، رقم خ
ز این تر اي بیکاري ارایه شد. پیشرفتهبه آن اضافه شد و سپس بیمه 1889کهولت سن در سال 

ي حوادث و بیماري و درمان تنها کارگرانی را که هاي بیمهسیستم قبلاً معرفی نشده است. برنامه
داد، هر چند این پوشش خیلی تدا در این مشاغل برگزیده شدند، تحت پوشش قرار میدر اب

ي ناتوانی و کهولت سن، تنها محدود به درآمد هاي بیمهسریع توسعه یافت. شرکت در برنامه
 شد.می

 United Kingdom’s Old Age Pensions Act (1908) ) قانون بازنشستگی مربوط
دهد. این طرح رویکرد متفاوتی را نشان می 1908در سال  )ي کبیربه کهولت سن در بریتانیا

غیرمشارکتی براي تمام اشخاصی که از آزمونهاي در نظر گرفته شده با موفقیت عبور کرده باشند 
یا بعد از آن فرانسه و دیگر کشورهاي  1890شود. در سال سال داشته باشند، ارائه می 70و

ي حوادث و درمان آلمان را در رابطه با بیمه اجتماعی با معرفی بیمهاي قصد داشتند، راهکار قاره
هاي بازنشستگی دوران سالمندي وجود داشت، اما آنها دنبال کنند. پیش از اینها سیستم



 

 
  

 

  ٨٩و  ٧٩فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                               ١١٨

 

  

 رارق استفاده مورد ايگسترده طور به هاي دولتی برخوردار نبودند وداوطلبانه بودند و از یارانه
اجتماعی  نتامی قانون از ده آمریکا در این زمینه تافته جدا بافته بود: قبلگرفتند. ایالات متحنمی

هاي محلی کمک رسانی اجتماعی نداشت. سیستم هايبیمه متحده ، ایالات1935مصوب سال 
هاي در دست هاي مخصوص مادران، خلاء بخشی از طرحهاي جنگی و مقرريبه فقرا، مقرري

دهی به پاداش«کرد. سیستم هاي اجتماعی را پر میی و بیمهانجام در اروپا از جمله فقرزدای
 ي حوادث را دردر ایالات متحده آمریکا در اوایل قرن بیستم معرفی شد و نقش بیمه» کارگران

 آلمان بازي نمود. 

(Price V. Fishback and Shawn Everett Kantor 2000) 
که این امر در داستان تغییر و تحول  ي اجتماعی در اروپا مبین این استزمان افزایش بیمه

توان تاریخ دقیقی را از زمان باروري نقش داشته و قسمتی از آن بوده است، هر چند که نمی
رده هاي گستي اجتماعی عنوان کرد. از طرف دیگر با دنبال کردن اینگونه برنامهپیدایش بیمه

ییرات باروري در طول زمان مورد توان تأثیر آن را بر تغحمایتی در جوامع مختلف جهان، می
 یتنهای به اجتماعی هايبیمه که دهندنمی را احتمال این نیز گسترده مطالعه قرار داد. الگوهاي

 در تحولات باروري نقش داشته باشند.
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 نتیجه گیري
کند. این مقاله بطور تغییر و تحول در باروري نقش اساسی را در ساخت اقتصاد مدرن بازي می

خلاصه  الگوهاي تجربی و مهم را در کشورهاي مهم و ثروتمند، مورد بررسی و تأثیرات اقتصادي 
آن را بر تحول باروري، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. چندین توضیح مختلف اقتصادي 
براي گذار تاریخی باروري وجود دارد که در دو مورد آن هیچ شک و تردیدي بر آنها وارد نیست 

 شود. در اواخر قرن نوزدهم، تغییرات تکنولوژیکی باعث استفادهبته گاهی در آنها اغراق نیز میو ال
گسترده از وسایل ضد بارداري مدرن، مثل کاندوم شد. با این حال شواهد ناقص در دسترس 

هاي سنتی استفاده ها از روشها گران و پر هزینه بودند و بیشتر زوجدهد، این روشنشان می
هاي سنتی به اندازه دهد که روشسازي شده، نشان میهاي شبیهکردند. علاوه بر این، مدلمی

کافی براي کاهش باروري موثر بوده است. توضیح دیگري که اغلب در رابطه با کاهش باروري 
ومیري که در نوزادان و کودکان رخ داده است. ومیر است. بویژه مرگشود، کاهش مرگبیان می

ومیر احتمالاً نقش محوري در گذار تاریخی باروري ایفا کرده است، اما لازم است بر کاهش مرگ
دو نکته اساسی تاکید شود. اول اینکه در برخی از کشورها، کاهش قابل ملاحظه باروري قبل از 

ومیر نوزادان و کودکان ومیر اتفاق افتاده است. دوم اینکه، مرگهرگونه کاهش واقعی در مرگ
 باشند.   حدودي نسبت به باروري درونزا میحداقل تا 

و  ها عنوان شد، برطبق مدلتوضیحات و تفسیرهاي دیگر که در رابطه با تغییرات نسبی قیمت
مبتنی بر تقاضاي داشتن فرزند بوده است. چندین عامل اثرگذار بطور محتمل  Beckerروش 
باعث  دهد، کهند) را به طریقی تغییر میها و منافع خالص از تقاضا براي فرزند (نیاز به فرزهزینه

هاي مسکن به دلیل شهرنشینی، تغییر در قانون شود. افزایش هزینهکاهش باروري می
هاي فرصت فرزندآوري، تحصیلات ابتدایی اجباري و مجانی و بسط و کارکودکان، افزایش هزینه

 لرغم حداقباشد. علیمی ي اجتماعی، از عوامل تأثیرگذار بر باروريهاي بیمهگسترش سیستم
 ها به طور تجربی وکاهش باروري هنوز اقتصاددان به رسمی و مسئولان علمی علاقه سال یکصد

اند، توضیحی مناسب براي آن بیابند. در این دوره تغییرات اقتصادي شگرفی را شفاف نتوانسته
ماعی مربوط بودند. اجت شاهد بودیم، که بعضی از آنها به تغییرات دیگر نظیر معرفی بیمه

ي درونی باروري و اقتصاد آگاه هستند. اما، درك نقش هر تغییر ها به خوبی از رابطهاقتصاددان
در یک دوره هنگامی که سایر نیروهاي موثر بر باروري همزمان در حال تغییر هستند، مشکل 

 دانیم، چونی میي بعدي نیز مهم است: ما راجع به گذار تاریخی باروري چیزهاي کماست. نکته
کنند که اطلاعات اقتصادي مفیدي را در خود ندارد. اطلاعات بیشتر تحقیقات بر منابعی تکیه می

ها به محقق این در سطح فردي، به دلایل مختلف بسیار مهم هستند. گاهی اوقات این نوع داده
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ي استفاده از محدودهي باروري دوره زندگی پیروي کند و مجاز به دهند که از چرخهاجازه را می
ابع، هاي رفتاري شود. حتی وقتی منوسیعی از تغییرات ناگهانی باروري، براي تشخیص بهتر پاسخ

کند. پذیر میهاي چند متغیره را امکانها در سطح فردي باشند، آزمون فرضیهمقطعی یا داده
د، اما درك واقعی را این رویکردهاي تجربی، نیازمند صرف وقت زیاد محققین و سایر منابع دار

 هاي نیروي کار زنان بر تقاضاي فرزندآوري در طول دورهبه همراه دارد. براي مثال تاثیر فرصت
ري هاي بیشتتواند فرصتبه تئوري گذار تاریخی باروري، حتی میگذار باروري. موج اخیر علاقه 

 باروري فراهم نماید.هاي موجود براي فهم اقتصادي گذار تاریخی را در استفاده از داده
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