
باروری اقتصاد  مکاتب  و  الگوها  مقایسه ای  بررسی 

ایران داده های  به کارگیری  با 

وحید مهربانی1

اما  پرداخت  بــاروری  رفتار  تبیین  به  نامتعارف  خرد  اقتصاد  نظریۀ  یــک  از  اســتفاده  با  لیبنشــتاین  ابتدا 
اقتصادی  بکر تحلیلی  گری  که  از سال 1960 میالدی  را نداشت.  پایه گذاری یک مکتب  توانایی  او  کار 
کشــید،  به چالش  را  بکر  تحلیل  ایســترلین  ریچارد  در ســال 1966  آن  از  و پس  نمــود  ارائــه  را  بــاروری  از 
در  عمدتا  کــه  اســت  بوده  برخــوردار  تجربــی  و  نظــری  توجه  قابــل  رشــد  از  امــروز  بــه  تــا  بــاروری  اقتصــاد 
از  مدد  با  گو-کلمبیا  شــیکا مکتب  می شــود.  شــناخته  پنســیلوانیا  و  گو-کلمبیا  شــیکا مکتب  دو  قالب 
می کند  تحلیل  کاال  یــک  برای  تقاضا  مانند  به  را  بــاروری  رفتار  نئوکالســیک،  محض  اقتصــادی  نظریــۀ 
نظر  در  فرزند  قیمت  تعییــن  در  مهم  عاملی  مثابۀ  به  و  بــوده  والدین  زمان  قیمت  آن  کلیــدی  متغیــر  کــه 
و  اقتصادی  نظریۀ  از  ملغمه ای  ســاختن  با  پنســیلوانیا  مکتب  که  اســت  حالی  در  این  می شــود.  گرفته 
که متغیر محوری آن درآمد نسبی است.  از زاویۀ عرضه می پردازد  جامعه شناسی به تبیین رفتار باروری 

دارد. مکتب  دو  هر  ادعای  صحت  بر  داللت  ایران  از  آمده  دست  به  شواهد 
زمان، درآمد نسبی. پنسیلوانیا، قیمت  گو-کلمبیا، مکتب  باروری، مکتب شیکا کلیدی:  واژگان 

vmehrbani@ut.ac.ir تهران،  دانشگاه  اقتصاد  دانشکدۀ  استادیار   .1
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مسأله بیان  و  مقدمه 
فرزند  تعداد  به  راجع  تصمیم سازی  مسألۀ  خانواده،  اقتصاددانان  میان  در  فحص  و  بحث  زمینه های  از  یکی 
نامید،  بــاروری  خرد  اقتصاد  را  آن  می تــوان  کــه  مباحث  مجموعــه  این  گفت  بتــوان  شــاید  اســت.  باروری  یــا 
تکوینی  این حال در سیر  با  اما  اقتصاد خانواده1 دارد  از سایر موضوعات تشکیل دهندۀ حیطۀ  قدمتی بیش 

می شود. محسوب  جدید  اقتصاد،  علم 
نظریۀ  بــه  مســلط  و  مجهز  اقتصاددانــان  از  برخــی  توســعه  اقتصــاد  بحث هــای  در  خانــوار  بعــد  اهمیــت 
خانواده ها  میــان  آن  تفاوت  یــا  زمان  طول  در  خانــوار  اندازۀ  تغییــرات  نحوۀ  تــا  داشــت  آن  بر  را  خــرد  اقتصــاد 
از  بخش هایی  دلیل  همیــن  به  دهند.  قرار  تحلیل  و  تجزیــه  مورد  اقتصادی  منظــر  از  را  زمانــی  مقطــع  یــک  در 
ورود  اســت.  یافته  اختصاص  باروری  خــرد  اقتصاد  به  موســوم  مباحث  به  توســعه  اقتصاد  مهم  متــون  برخــی 
خود  نبوده،  اقتصاددانان  خاطر  دغدغۀ  پیش  چندی  تا  که  باروری  هم چون  موضوعاتی  بــه  اقتصادی  نظریــۀ 
این  باالی  توان  از  نشــانی  و  می شــود  تلقی  اقتصاد  علم  دنیای  در  جلو  به  رو  گامی  و  پیشــرفت  یک  عنوان  به 
نگریسته  یا محصولی  کاال  فرزند همانند یک  به  باروری  اقتصادی  نظریه های  پدیده ها دارد. در  تبیین  علم در 
لذا  و  اســت  والدین  برای  مطلوبیت  منشــأ  فرزند  ســو  یک  از  واقع  در  می گردد.  تولید  خانواده  در  که  می شــود 
به  خانواده  رو  این  از  می شود.  تولید  خانواده  در  زوجین  وسیلۀ  به  دیگر  سوی  از  و  می شود  تقاضا  آن ها  توسط 

هست2. نیز  متقاضی  خود  کننده  تولید  آن  در  که  می شود  انگاشته  کوچک  تولیدی  واحد  یک  مثابۀ 
نظریه هــای  اصلــی  محــور  آن  تعیین کننــدۀ  عوامــل  و  خانــواده  بعــد  بــا  رابطــه  در  زوجیــن  تصمیم ســازی 
توجه  قابل  کاهش  دنبال  به  عمدتا  باروری  نظریه های  که  است  گفتنی  می دهد.  تشکیل  را  باروری  اقتصادی 
را توضیح  یا دالیل این روند  تا دلیل  از سال 1957 به بعد شکل گرفتند  باروری در ایاالت متحدۀ آمریکا  نرخ 
انجام  مطالعات  که  می شوند  معرفی  باروری  زمینۀ  در  شده  مطرح  اقتصادی  رویکرد  سه  مقاله  این  در  دهند. 
منفی  رابطۀ  تبیین  در  دیدگاه  تفاوت  رویکرد،  ســه  این  تمایز  اســاس  بوده اند.  آن ها  از  مجموعه ای  زیر  یافته ، 

می گیرد. قرار  مطالعه  و  بررسی  مورد  موجز  و  جامع  طرز  به  مقاله  این  در  که  است  باروری  و  درآمد  میان 
هر  به  نسبت  ارزشــی  موضع گیری  بدون  و  باشــد  خاصی  فرضیۀ  آزمون  هدف  آن که  بدون  راســتا  این  در 
و  می گیرد  قرار  بررســی  مورد  لیبنشــتاین3  ســوی  از  شــده  معرفی  الگوی  ابتدا  شــده،  مطرح  نظریه های  از  یک 
فکری  مکتب  یک  عنوان  زیر  در  او  دیدگاه های  شــد  باعث  که  می شــود  اشــاره  آن  در  موجود  کاســتی های  به 
نام  که  می شــود  معرفی  شــیکاگو-کلمبیا4  به  موســوم  مکتب  مقاله،  ســوم  بخش  در  آن  از  پس  نگیرند.  جای 

1. Family economics
را  خانواده  نام  به  اقتصادی  واحد  یک  مجموع  در  زن  و  مرد  خانواده،  اقتصاد  به  نئوکالســیکی  رویکرد  در  که  اســت  ذکر  به  الزم   .2

تنهایی. به  زن  یا  مرد  نه  است  خانواده  این جا  در  متقاضی  یا  کننده  تولید  از  منظور  لذا  و  می دهند  تشکیل 
3. Leibenstein
4. Chicago-Columbia school
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کلمبیاســت  و  شــیکاگو  دانشــگاه  دو  به  فکری  چارچوب  این  در  پرداز  نظریه  اقتصاددانان  تعلق  از  مأخوذ  آن 
شد.  اقتصاد  نوبل  جایزۀ  دریافت  به  مفتخر   1992 ســال  در  که  اســت  بکر1  اس.  گری  آن ها  تمام  پیشــگام  که 
برای  رقیبی  عنــوان  به  کــه  می گذرد  نظر  از  پنســیلوانیا2  مکتــب  دیدگاه هــای  مقالــه  چهــارم  بخــش  در  ســپس 
روشــن تر  طرزی  به  مکتب  دو  مقایســۀ  به  مقاله  پنجم  بخش  اســت.  کرده  علم  قــد  شــیکاگو-کلمبیا  مکتــب 
مکتب  دو  اصلــی  ارکان  منظور  بدیــن  می گردد.  برجســته  آن ها  تمایز  وجــوه  مهم تریــن  و  می یابــد  اختصــاص 
باروری  تغییرات  روند  و پیش بینی  کلیدی  متغیرهای  استفاده،  مورد  فروض  تحلیلی،  رویکرد  از لحاظ  فکری 
داده های  مبنای  بر  تجربی  مطالعه  یک  ششم  بخش  در  می گیرند.  قرار  ویژه  توجه  مورد  تجاری  ادوار  طول  در 
مقاله،  هفتم  بخش  گــردد.  ارزیابی  ایران  جامعه  واقعیــات  اســاس  بر  مکاتب  نگرش  تا  می شــود  انجام  ایــران 
و  آشــنایی  برای  مقدمه ای  مطالعه  این  که  اســت  امید  می گیرد.  بر  در  را  بحــث  از  نتیجه گیــری  و  جمع بنــدی 
زمینه ای  و  باشد  ایران  در  فرزند  برای  تقاضا  یا  باروری  پدیدۀ  تبیین  در  اقتصاد  علم  کاربرد  از  بیش تر  شناخت 

کند. فراهم  را  حوزه  این  در  اقتصاد  عرصۀ  دانش پژوهان  تحقیقات  برای 

الگوی لیبنشتاین
خرد،  اقتصاد  تحلیل های  از  استفاده  با  باروری  به  راجع  نظریه پردازی  اولین  که  نمود  ادعا  چنین  بتوان  شاید 
ذیل  در  که  نمود  ارائه  مجددا  را  خود  دیدگاه  مدتی  از  پس  او  شــد.  انجام   1957 ســال  در  لیبنشــتاین  توســط 

می گیرد. قرار  بحث  مورد 
)هزینۀ  مطلوبیت3  عدم  و  مطلوبیت  خانواده ها  که  این  بر  مبتنی  اســت  پیش فرضی  الگو  این  مایۀ  بن 
خیر.  یا  می خواهند  را  nام  کــودک  آیا  که  کنند  تعیین  تا  می ســازند  متوازن  را  nام  فرزند  به  مربــوط  مطلوبیتــی( 
این  توضیح  بــه  پرداختن  لیبنشــتاین،  نظر  به  و  اســت  تولد  باالتر  رتبه های  روی  بــر  بیش تــر  این جــا  در  تأکیــد 
چرا  که  دهد  توضیح  می خواهد  او  نیست.  او  توجه  مورد  می خواهد،  را  کودک  دو  خانواده  یک  چرا  که  مطلب 
داشــته  فرزند  چهار  می خواهد  پایین  درآمد  جای  به  باال  درآمد  از  برخــورداری  صورت  در  نوعی  خانــوادۀ  یــک 

.)460  :1974 )لیبنشتاین،  فرزند  پنج  نه  باشد 
مصرفی،  مطلوبیت   )1 می کند:  ایجاد  مطلوبیت  نوع  سه  nام  کودک  که  می کند  فرض  لیبنشتاین  نظریۀ 
خاطر  بــه  کــودک  کــه  اســت  آن  مصرفــی  مطلوبیــت  حمایتــی4.  مطلوبیــت   )3 و  درآمــد  یــا  کار  مطلوبیــت   )2
برای  می تواند  او  کــه  درآمدی  یــا  کاالها  خدمات،  دلیل  بــه  نه  می شــود  واقع  درخواســت  مورد  خــودش  وجــود 
ناشــی  مطلوبیت  عدم   )1 اســت:  تصور  قابل  کودک  این  برای  مطلوبیت  عدم  نوع  دو  اما  کنــد.  فراهــم  خانــوار 

1. Gary S. Becker
2. Pennsylvania school
3. Disutility
4. Security utility
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از  ناشــی  مطلوبیت  عــدم  و 2(  کــودک  آموزش  و  پوشــاک  مســکن،  تغذیــه،  بــه  مربــوط  مســتقیم  هزینه هــای  از 
به دلیل اضافه  والدین که  هزینه های غیر مستقیم دربرگیرندۀ فرصت های کسب درآمد صرفنظر شده توسط 
کودک  مطلوبیت  از  کم تر  nام  کودک  مطلوبیت  که  می شود  فرض  همچنین  می شــود.  ایجاد  nام  کودک  شــدن 
که  حالی  در  اســت  ثابت  خانواده  درآمــد  به  توجه  بــا  مصرفی  مطلوبیت  فــرض،  به  بنــا  اســت1.   1-n رتبــۀ  بــا 
درآمد  چه  هر  بنابراین  می یابد2.  کاهش  درآمد  افزایش  با  همراه  والدین  کهن سالی  از  حمایت  و  کار  مطلوبیت 
روابط  دهندۀ  نمایــش   1 شــکل  می یابد.  کاهش  nام  کــودک  مطلوبیت های  مجمــوع  می گــذارد  افزایــش  بــه  رو 

است. شده  توصیف 
می شوند: تعریف  ذیل  شرح  به  الگو  در  موجود  متغیرهای 

nام؛ کودک  مطلوبیت   =  Un
nام؛ کودک  مطلوبیتی(  )هزینۀ  مطلوبیت  عدم   =  Dn

باشد؛ نداشته  را  nام  کودک  تا  می گیرد  تصمیم  خانوار  آن،  از  فراتر  که  سرانه ای  درآمد   =  y1
باشد. نداشته  را  n-1ام  کودک  تا  می گیرد  تصمیم  خانوار  آن،  از  فراتر  که  سرانه ای  درآمد   =  y2

لیبنشتاین باروری  الگوی   .1 شکل 

1 
 

  

  

  
 
 
 
 
 

αMUE 
βMUE  

UC 

αO βO  Ba′a  b مخارج بر حسب
واحدهاي هزينه 

 فرزند

مطلوبيت 
نهايي در 
 واحد مخارج
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است  آن  مطلوبیت  عدم  از  بیش  nام  کودک  داشتن  مطلوبیت  آن گاه  باشد،   y1 از  کم تر  خانوار  درآمد  اگر 
می گیرد،  قرار   y2 و   y1 بین  و  می یابد  افزایش  خانوار  درآمد  وقتی  اما  می گزیند.  بر  را  فرزند   n تعداد  خانوار  لذا 
تعداد  همین  و  است  مناســب  فرزند   1-n تعداد  بلکه  نیســت  عقالنی  خانوار  این  برای  فرزند   n داشــتن  دیگر 

دارد. فرزند  نهایی  مطلوبیت  بودن  نزولی  به  اشاره  مطلب  این  شود،  گرفته  نظر  در  فرزندان  کل  مطلوبیت  گر  ا  .1
کم  فرزندان  از  حمایت  دریافت  به  آن ها  نیاز  و  والدین  درآمدی  وابستگی  می شود،  زیاد  خانواده  درآمد  چه  هر  که  دلیل  این  به   .2

می شود.
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باروری اقتصاد  مکاتب  و  الگوها  مقایسه ای  بررسی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهنمودی  هیچ گونه  دارای  تحلیلی  چنین  کیلی1  نظر  به  وجود،  این  با  می گیرد.  قرار  )والدین(  خانوار  نظر  مد 
این  بر  نیز   )460  :1974( لیبنشــتاین  خود  حتی   .)466  :1975 )کیلی،  نیســت  باروری  بر  درآمد  اثر  به  راجع 
لزوما  درآمد  افزایش  با  که  گرفت  نتیجه  چنین  است  ممکن  غیر  که  می دارد  عنوان  و  می گذارد  صحه  مطلب 

باشد.  کم تر  فرزندان  تعداد  باید 
کننده  رفتار مصرف  فرد  به  و منحصر  نظریۀ ساده  از یک  باروری  با  رابطۀ منفی درآمد  تبیین  به منظور  او 
که  دارند  وجود  کاالهایی  لیبنشــتاین،  نظریۀ  در  دارد.  اساســی  تفاوت  متعارف  نظریۀ  با  که  می کند  اســتفاده 
در  را  نزولی  متعارف  حالت  بعد  به  سطح  آن  از  و  برخوردارند  صعودی  نهایی  مطلوبیت  از  خاصی  سطح  تا 
بر همین اساس  الگوی لیبنشتاین است که  بنای  این ویژگی سنگ   .)7 پیش می گیرد )لیبنشتاین، 1975: 

می کند. تبیین  را  باروری  و  درآمد  منفی  رابطۀ 
تقســیم پذیر  که  دوام  با  مصرفی  کاالهای   )1( می شــوند.  متمایز  یکدیگــر  از  کاال  نــوع  چهــار  الگــو  ایــن  در 
که  “تعهدی”2  کاالهــای   )2( دارنــد؛  قرار  مقیاس  صرفه هــای  معرض  در  دالیلــی  به  یــا  نیســتند  جداشــدنی  و 
8( یک  فالوپ3 )1977:  بیان  به  که  معنا  این  به  از مخارج معمول است  متفاوت  کاالها  این  روی  بر  مخارج 
کاالهای   )3( ؛  می گیــرد  صورت  آن  روی  بر  مخارج  زمانــی  دورۀ  یک  در  آن  بابت  و  می شــود  انجام  تعهــد  بــار 
عنوان  به  خاصی  مخارج  یا  مقدار  که  معنا  این  به  “هدف”5  کاالهای   )4( و  “منزلتی”4  یا  زندگی”  “ســبک 

است. همراه  ناچیزی  مطلوبیت  با  هدف  آن  از  کم تر  مقدار  هر  که  دارد  وجود  کاال  آن  مورد  در  هدف 
تعهدی  منعکس کنندۀ  فرزند  روی  بر  مخارج  یعنی  می داند  تعهدی  کاالهای  نوع  از  را  فرزند  لیبنشتاین 
است  این  اساسی  نکتۀ  نیست.  فرزند  به  نسبت  زودگذر  احساس  یک  و  می گیرند  عهده  بر  والدین  که  است 
در  صعودی اند.  نهایی  مطلوبیت  معرض  در  می رود  شمار  به  آن  اقسام  از  یکی  فرزند  که  تعهدی  کاالهای  که 
نظریۀ  یک  که  آن  بــرای   ،)3  :1975( لیبنشــتاین  نظر  به  نیســت.  برقرار  عقالنی  رفتار  وجود  فرض  نظریــه  ایــن 
رفتار  که  است  کافی  بلکه  است  عقالنی  فرد  عادی6  رفتار  که  شود  فرض  ندارد  لزومی  باشد  معتبر  اقتصادی 

باشد. عقالنی  ساز  سرنوشت  و  حساس  لحظه های  در 
درآمد  بــا  خانوار  دو  بیــن  فرزند  تعــداد  تفاوت  نمایــش  منظور  بــه  خــود  نظــری  چارچــوب  در  لیبنشــتاین 
درآمد  دلیل  به  اولی  که  دارند  وجود   β و   α خانوار  دو   ،2 شکل  در  می کند.  استفاده  نموداری  روش  از  متفاوت 
این  اســت.  فرزندان  مخارج  مطلوبیت   UC خط  می دهد.  انجام  فرزندان  روی  را  بیش تــری  مخــارج  بیش تــر، 

1. Keeley
2. Commitment
3. Fulop
4. Status
5. Target
6. Typical behavior
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ایران جمعیت شناسی  انجمن  نامۀ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهایی  مطلوبیت  که  باشد  مطلب  این  از  انعکاسی  تا  می شود  ترســیم  چپ  ســمت  به   B بودجۀ  قید  از  خط 
به   MUEβ و   MUEα منحنی های  می شود.  جانشین  کاالها  سایر  روی  بر  مخارج  مطلوبیت  جای  به  فرزندان 
چنین  فرزند  تعداد  مــورد  در  تصمیم ســازی  نحوۀ  هســتند.   β و   α خانوار  دو  مخارج  نهایی  مطلوبیت  ترتیــب 
می کند. تعیین  فرزندان  هزینه  منحنی  و  مخارج  منحنی  تقاطع  اساس  بر  را  فرزند  تعداد  خانوار  هر  که  است 

فرزند تعداد  تعیین  بر  آن  اثر  و  صعودی  نهایی  مطلوبیت  شکل 2. 

1 
 

  

  

  
 
 
 
 
 

αMUE 
βMUE  

UC 

αO βO  Ba′a  b مخارج بر حسب
واحدهاي هزينه 

 فرزند

مطلوبيت 
نهايي در 
 واحد مخارج

 

y 

U 

O 1y  2y  

nD 

1-nD 

nU 

1-nU 

 

که  می شــود  مشــاهده  می نماید.  رخ  نهایی  مطلوبیت  بودن  صعودی  فرض  اهمیت  که  این جاســت  در 
نمایان  خط چین  صورت  به  که  دارنــد  برآمده  حالت  قســمت هایی  در  مخارج  نهایی  مطلوبیت  منحنــی  دو 
این  در  می کنند.  انتخاب  را   b نقطۀ   β خانوار  و  نقطۀ   α خانوار  نباشد،  صعودی  نهایی  مطلوبیت  اگر  است. 
نهایی  مطلوبیت  اگر  امــا  اســت.  زیرا  داشــت  خواهد  بیش تری  فرزند  اســت(  پردرآمدتر  )که   α خانوار  صــورت 
بنابراین  است.  زیرا  نمود  خواهد  تجربه  را  کم تری  فرزند  لذا  و  برمی گزیند  را   a نقطۀ   α خانوار  باشد،  صعودی 

می کند. تبیین  را  باروری  و  درآمد  رابطۀ  بودن  منفی  نهایی  مطلوبیت  بودن  صعودی  که  می شود  مالحظه 
فرمول بندی  نمانده است. کیلی )1975( در مجموع  انتقادات محفوظ  از گزند  این نظریه  این وجود،  با 
است.  ننموده  استخراج  نظریه اش  از  روشــنی  رهنمود  او  که  دارد  اعتقاد  و  می داند  دلبخواهی1  را  لیبنشــتاین 
هیچ  نبوده،  آزمــون  قابل  و  اســت  شــده  ســاخته  غامضی  فروض  پایۀ  بر  نظریه  این  کیلی،  بــاور  بــه  همچنیــن 
هیچ گونه  و  نمی دهد  ارائه  دارند،  متفاوت  ســالیق  مختلف  اجتماعی  گروه های  چرا  که  این  مورد  در  تبیینی 
نظریه  این  کــه  اســت  معتقد  نیــز   )9  :1977( فالــوپ   .)467  :1975 )کیلــی،  نــدارد  پیش گویانــه ای  رهنمــود 
آن  مورد  در  می توان  چگونه  دهد  نشان  که  نیست  برخوردار  قابلیت  این  از  و  ندارد  کنندگی  پیش بینی  قدرت 

1. Ad hoc
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باروری اقتصاد  مکاتب  و  الگوها  مقایسه ای  بررسی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در  کند.  توجیه  را  نهایی  مطلوبیت  شدن  صعودی  خوبی  به  نتوانست  او  این  بر  عالوه  نمود.  ارائه  تجربی  کار 
نظریۀ  آن شد که  از  مانع  نامتعارف  اقتصاد خرد  از تحلیل  و استفاده  الگو  این  مجموع ضعف های موجود در 

گردد. فکری  مکتب  یک  به  تبدیل  و  شود  داده  بسط  اقتصاددانان  سایر  توسط  لیبنشتاین 

گو-کلمبیا مکتب شیکا
کلمبیا  و  شــیکاگو  دانشــگاه  دو  در  و  بودند  عالقه منــد  خانــواده  حوزۀ  در  مطالعــه  به  کــه  اقتصاددانــان  برخــی 
در  که  کردند  تکمیل  را  باروری  زمینــۀ  در  خود  نظریات  مجموعه  و 1970   1960 دهه هــای  در  داشــتند،  حضــور 

می شود1. شناخته  نیز  خانواده "  جدید  "اقتصاد  اصطالح  با  مربوطه  ادبیات 
از  اقتصادی   نظریه ای  او  شــد.  انجام   )1960( بکر  توســط  شــیکاگو-کلمبیا  فکری  خط  در  مطالعه  اولین 
چارچوب  و  داد  ادامــه  زمان  طول  در  را  مســیر  این  و  بود  نئوکالســیک  فروض  بر  مبتنی  که  نمــود  ارائــه  بــاروری 
باروری  تحلیل  چارچوب  کــه  نئوکالســیک  خرد  اقتصاد  آشــنای  فروض  کرد.  حفظ  را  خود  تحلیل های  کلــی 
راه حل های  وجــود  و  )بهینه یابی(  حداکثرســازی  رفتــار  ثابت2،  رجحان هــای  از:  عبارتنــد  می دهنــد  شــکل  را 
داشت  ادعا  بکر  دیگر  عبارت  به   .)63  :1997 )رابینســون3،  تصمیم ســازی  وضعیت های  تمام  برای  تعادلی 
کاالهای  برای  تقاضا  تحلیــل  به  اقتصاددانان  که  چارچوبی  همــان  قالب  در  می توان  را  باروری  تغییــرات  کــه 
خانوار  یک   )1( بــود:  اســتوار  اقتصاد  ســنتی  اصل  دو  بر  او  بحث  داد.  قــرار  بررســی  مورد  می پردازنــد،  بــادوام4 
مصرف  خانوار  که  کاالهایی  قیمت   )2( می کند.  عمل  عقالنی  طور  به  تغییرناپذیر5  ســالیق  اســاس  بر  نوعی 
نقش  اصل  دو  این   .)470  :1976 )سندرســون6،  نــدارد  قرار  خانوار  مصرفی  تصمیمــات  تأثیر  تحــت  می کنــد 
در  تغییراتی  زمان  طول  در  چند  هر  دارند  شــیکاگو  الگوی  نظری  پیش بینی های  و  تبیین  در  کننده ای  تعیین 

افتاد. اتفاق  اصول  این  از  کارگیری  به 

اقتصاد  متون  از  برخی  در  است.  گرفته  صورت  فکری  نحله ی  این  از  خارج  افراد  توسط  گو-کلمبیا  شیکا مکتب  عنوان  اطالق   .1
می شــود  گرفته  کار  به  مکتب  همین  به  اشــاره  در   (New Home Economics) خانواده”  جدید  “اقتصاد  اصطالح  خانواده، 
مقاالت  مجموعه  اســت.  شــده  مطرح   (Nerlove) نرالو  مانند  مکتب  این  درون  نظریه پردازان  از  برخی  توســط  اصطالح  این  که 
پژوهش های  ملی  اداره ی  توسط   1974 سال  در  که   (Economics of the Family) خانواده”  “اقتصاد  عنوان  با  شده  منتشر 
(Journal of Polit- اقتصاد سیاسی  نیز توسط مجله ی  (NBER) منتشر شد و در سال های 1973 و 1974  آمریکا  اقتصادی 

از آن به اقتصاد جدید خانواده  که  انتشار یافت، دربرگیرنده ی دیدگاه های اقتصاددانان همین مکتب است   ical Economy)
بود. اقتصاد خانواده  در حوزه ی علم  نقطه ی عطفی  آن مجموعه مقاالت  تعبیر می گردد. 

2. Fixed preferences
3. Robinson

اهانت  نوعی  و  اســت  گرفته  قرار  انتقاد جامعه شناســان  مورد  فرزندان  برای  بادوام  کاالی مصرفی  واژه ی  از  اســتفاده  که  آن جا  از   .4
نمی شود. استفاده  چندان  اصطالح  این  از  امروزه  لذا  می شود،  تلقی 

5. Unchanging tastes
6. Sanderson
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ایران جمعیت شناسی  انجمن  نامۀ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خانوار  تولید  نظریۀ  ساخت،  مطرح  را  زمان  تخصیص  نظریۀ   1965 در  که  آن  از  پس  بعد،  مدت ها  بکر 
اقتصادی  فرآیندهــای  ســایر  به  را  باروری  تصمیمات  طریــق  این  از  تــا  کرد  وارد  بــاروری  تحلیــل  عرصــۀ  بــه  را 
که  اســت  واحدی  خود  خانوار  اســاس  این  بر  ســازد.  مرتبط  مصرف  و  کار  نیروی  در  مشــارکت  همانند  خانوار 
غایی اش  مطلوبیت  خاص،  فناوری  یک  بکارگیری  و  شــده  خریداری  خارجی  و  داخلی  منابع  از  اســتفاده  با 
جریان  برای  والدین  تقاضای  واقع  در  فرزند  برای  تقاضا  که  دارد  آن  بــر  داللت  مطلب  این  می کنــد.  تأمیــن  را 
برای  خدمات  این  مصرف  می کننــد.  ایجاد  )والدین(  آن ها  برای  زمان  طــول  در  فرزندان  که  اســت  خدماتــی 
بهره گیری  با  و  خانوار  درون  در  خدمات  آن  تولید  که  حالی  در  می آورد  ارمغان  به  مطلوبیــت  )خانــوار(  والدیــن 
 :1997 )رابینســون،  می پذیرد  انجام  خانوار  خارج  از  شــده  خریداری  نهاده های  و  والدین  کار  نیروی  و  زمان  از 

.)63-64
یک  در  فرزند  تعــداد  کنندۀ  تعیین  تقاضا  و  عرضه  ســمت  دو  هم قطارانش،  و  بکــر  فکــری  چارچــوب  در 
میزان  بلکه  نمی کند  تبعیــت  خرد  اقتصاد  متعارف  اصول  از  عرضــه  که  اســت  شــرایطی  در  این  خانواده اند. 
تعیین می شود  آوردن کودک  به وجود  در  توانایی  و  امکان  نیز  و  ولد  و  زاد  کنترل  فنون  از  آگاهی  از طریق  عرضه 
)بکر، 1988:  است  ارتباط  در  متغیرها  دیگر  از  برخی  و  سالمت  تغذیه،  وضعیت  سن،  با  اخیر  عامل  این  که 
در  و  برخورداراند  کم تری  بسیار  اهمیت  از  مکتب  این  فکری  خط  در  عرضه  سمت  عوامل  کل،  در  اما   .)281

است. خانواده  بعد  و  باروری  میزان  تعیین کنندۀ  اصلی  نیروی  تقاضا  سمت  عوض 
تعداد  از  تابعــی  آن  شــکل  ســاده ترین  در  که  خانــواده  یــک  مطلوبیــت  حداکثرســازی  مجــرای  از  تقاضــا 
توابع  به  نســبت  تنها  نه  خانواده  مطلوبیت  می شــود.  اســتخراج  کاالهاســت،  ســایر  مصرف  میزان  و  فرزندان 
می شود.  حداکثر  نیز  خانواده  منابع  به  مربوط  قیود  به  نسبت  بلکه  کاالها،  سایر  و  فرزندان  برای  خانوار  تولید 
با  و  می آید  دســت  به  باروری  برای  تقاضا  تابع  بهینه یابی،  فرآیند  این  از  حاصل  اول  مرتبه  شــرایط  اســاس  بر 
مکتب  رویکرد  بنابراین  می شود.  تبیین  جامعه  در  باروری  رفتار  آن  در  موجود  متغیرهای  و  تابع  همین  به  اتکا 
برای  تقاضا  رویکرد  یک  داشت،  سیطره  باروری  اقتصادی  نظریۀ  بر   1970 و   1960 دهۀ  در  که  شیکاگو-کلمبیا 
رویکرد  این  در  باروری  نظریۀ  پایۀ  سرمایه ای  کاالی  از  خاص  نوعی  عنوان  به  فرزندان  گرفتن  نظر  در  بود.  فرزند 
از  جریانی  که  می شــوند  گرفته  نظر  در  طوالنی  عمــر  با  دارایی  مثابۀ  بــه  فرزندان  بنابرایــن  می دهــد.  تشــکیل  را 

 .)64  :1997 )رابینسون،  می آورند  وجود  به  زمان  طول  در  را  خدمات 
در  تعدیل هایی   1973 سال  در  اما  بود  گرفته  شکل  نگرشی  چنین  با  باروری  تغییرات  به  راجع  ذهنیت 
دیگری  و   )1973( لوئیس1  و  بکر  یکی  مطالعه  دو  در  نظری  تعدیل های  این  داد.  رخ  شیکاگو-کلمبیا  جبهۀ 
ثابت  یعنی رجحان های  اول پیش گفته  بود که اصل  این  افتاده  اتفاق  تغییر  یافت.  ویلیس2 )1973( تحقق 

1. Becker and Lewis
2. Willis
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باروری اقتصاد  مکاتب  و  الگوها  مقایسه ای  بررسی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درآمد  وقتی  دوم  اصل  طبق   .)471 )سندرسون، 1976:  شــد  گذاشــته  کنار  دوم  اصل  اما  شــد  حفظ  کماکان 
از  و  نمی شــد  واقع  تأثیر  تحت  می کرد  تقاضا  فرزندان  برای  خانوار  که  کاالهایی  قیمت  می یافت  تغییر  خانوار 
زیاد  فرزند1  قیمت  درآمــد،  افزایش  با  یعنی  بود.  مثبت  )بــاروری(  فرزندان  تعداد  و  درآمد  میــان  رابطــۀ  رو  ایــن 
فرزند  برای  تقاضا  پس  می شــود،  گرفته  نظر  در  )نرمال(  معمولی  کاالیی  مثابۀ  به  فرزند  که  آن جا  از  و  نمی شــد 
رونق  دوران  در  باروری  کاهش  مثال  نداشت  تطبیق  واقعیت ها  از  بسیاری  با  پیش بینی  این  می یافت.  افزایش 

نمی داد. توضیح  را  متحده  ایاالت  سرانۀ  درآمد  افزایش  و  اقتصادی 
از  خانوار  در  مصرفــی  کاالهای  قیمت  تــا  می شــود  موجب  درآمد  تغییرات  دوم،  اصل  گذاشــتن  کنــار  بــا 
جهت  در  که  می شــود  فعال  هم  قیمتی  اثر  یک  درآمد  تغییر  با  دیگــر،  عبارت  به  کند.  تغییــر  فرزنــدان  جملــه 
تقاضا  بر عوامل  تکیه  با  که مکتب شیکاگو-کلمبیا  بنابراین می توان گفت  اثر درآمدی عمل می کند.  عکس 
که  می کند  تأکید  قیمت  و  درآمد  متغیر  دو  بر  راه  این  در  و  دارد  باروری  روندهای  تبیین  در  ســعی  فرزند  برای 
تعداد  برای  تقاضا  میزان  فکری  نحلۀ  این  در  اســت.  توجه  مورد  بیش تر  باروری  تبیین  در  قیمت  ســهم  البته 
جهت گیری  و  شدت  با  و  دارد  مثبت  رابطۀ  فرزندان  قیمت  به  کاالها  قیمت  نسبت  و  خانوار  درآمد  با  فرزند 
ایســترلین،  55؛   :1975 )ایســترلین2،  می کند  تغییر  معکوس  طور  بــه  کودکان  به  نســبت  کاالها  بــرای  ســالیق 
ســلیقه  و  باشــد3  باالتر  فرزندان  قیمت  به  کاالها  قیمت  نســبت  و  خانوار  درآمد  چه  هر  یعنی   .)303  :1988
لذا  و  فرزندان  تعداد  آن گاه  کاالها،  مصرف  تا  باشــد  فرزند  داشــتن  ســمت  به  بیش تر  زن  و  مرد  رجحان های  و 
تغییرات  تا  دارد  آن  بــه  تمایل  شــیکاگو-کلمبیا  مکتب  بنابراین  بــود.  خواهد  بیش تر  شــده  مشــاهده  بــاروری 
قائل  عرضه  ســمت  عوامل  برای  را  کم تری  اهمیت  لذا  دهد  توضیح  فرزند  برای  تقاضا  بر  تکیــه  بــا  را  بــاروری 
با  نزدیکی  ارتباط  که  می دهد  قــرار  قیمت  عامل  بودن  مؤثر  بر  را  خود  بیش تر  تأکید  خــاص  طور  بــه  و  می شــود 
نیز می گویند. زمان4  قیمت  الگوی  دیدگاه،  این  به  که  دلیل است  به همین  دارد.  والدین  زمان موجود  هزینۀ 
فرزند5  هر  ازای  به  خود  مخارج  ســطح  متوســط  به  نســبت  والدین  که  اســت  فرض  فکری  خط  این  در 
ســه  والدین  چارچوب،  این  در  جداگانه.  طــور  به  فرزند  هــر  برای  مخارج  به  نســبت  نه  دارنــد  خاطــر  دغدغــۀ 
فرزندانشــان.  مصرف  برای  کاالهایی  و  فرزنــدان  خودشــان،  مصرف  برای  کاالهایــی  می کننــد:  طلــب  را  چیــز 

یک  صرفا  قیمت  این  بود.  خواهد  تصور  قابل  آن  برای  هم  قیمتی  قاعدتا  می شود،  گرفته  نظر  در  کاال  یک  عنوان  به  فرزند  وقتی   .1
استفاده  فرزند  برای  سایه  قیمت  نام  با  مفهومی  از  گو-کلمبیا  شیکا مکتب  در  لذا  ندارد  خارجی  واقعیت  و  است  ذهنی  مفهوم 

می گیرد. بر  در  را  امور  این  فرصت  هزینه ی  و  فرزند  پرورش  و  آوردن  وجود  به  بر  مترتب  صریح  هزینه های  که  می شود 
2. Easterlin

شود. ارزان تر  والدین  مصرفی  کاالهای  به  نسبت  فرزند  یعنی   .3
4. Price-of-time model
مکتب  این  بحث های  در  کــه  می کند  تعبیر   (Child Quality) فرزنــد”  “کیفیت  به  فرزند  هر  ازای  بــه  خانــواده  مخــارج  از  بکــر   .5

است. توجه  مورد  بسیار 
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ایران جمعیت شناسی  انجمن  نامۀ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از  یک  هر  برای  هــم  و  خودشــان  برای  هم  می خواهند  آن ها  که  اســت  فرض  شــود،  زیاد  زوجین  درآمــد  هرچــه 
والدین  درآمد  و  کودک  هر  ازای  به  نظر  مورد  مخارج  میان  مثبت  رابطۀ  این  کنند.  هزینه  بیش تر  فرزندانشــان 
)سندرســون،  باشــند  گران تر  فقیر،  والدین  با  مقایســه  در  ثروتمند  والدیــن  برای  فرزنــدان  کــه  می شــود  موجــب 

.)471  :1976
عبارت  به  بگیرد.  بر  در  نیز  را  قیمتی  اثر  خود  در  می تواند  درآمدی  اثر  که  دریافت  می توان  وصف،  این  با 
می تواند  نیز  را  قیمتی  اثر  می شــود،  مربوط  درآمد  به  صرفا  که  خالص  اثــر  یک  بر  عالوه  درآمــد  تغییــرات  دیگــر 
دهه های  در  بــاروری  که  آن جا  از  می کند.  عمل  درآمد  اثــر  نمودن  خنثی  جهت  در  عامــل  این  که  فعــال  کنــد 
کودکان  نســبی  قیمت  افزایش  با  مرتبط  قــوی  منفی  اثر  به  کاهش  ایــن  لذا  اســت  گذارده  کاهش  بــه  رو  اخیــر 

.)303  :1988 )ایسترلین،  است  آمده  غالب  باالتر  درآمد  مثبت  و  ضعیف  اثر  بر  که  می شود  داده  نسبت 

مکتب پنسیلوانیا
گروهی  دهۀ 1960،  در  شــیکاگو-کلمبیا  مکتب  اقتصاددانان  ســوی  از  باروری  نظریه های  شــدن  مطرح  از  پس 
با  آن ها  برخورد  طرز  و  روش شناســی  که  یافتند  ظهور  دهه  همان  در  جمعیت شناســان  و  اقتصاددانان  از  دیگر 
پنسیلوانیا  دانشــگاه  از  ایســترلین  ریچارد  گروه،  این  پیشــگام  بود.  متفاوت  زیادی  بســیار  حد  تا  باروری  مقولۀ 
شــد.  معروف  پنســیلوانیا  مکتب  به  جدیدتر  مکتــب  شــده،  یاد  دانشــگاه  به  تعلق  همیــن  دلیل  بــه  کــه  بــود 
مقبول  را  شیکاگو-کلمبیا  مکتب  دیدگاه های  عمدتا  چند  هر  باروری  اقتصادی  نظریۀ  در  مکتب  این  پیروان 
در  جمعیت شناسی  و  جامعه شناسانه  مالحظات  که  می دهند  گسترش  آن جا  تا  را  خود  الگوی  اما  می دانند 

برمی گیرد. در  نیز  را  باروری  مورد 
چالش  به  را  بکــر  اولیۀ  فرمول بندی   )1966( ایســترلین  که  اســت  چنین  فکری  مکتب  این  ظهــور  رونــد 
شاخصی  تغییرات  با  زمان  طول  در  و  سنی  گروه  هر  در  جوان  زنان  باروری  نرخ  تغییرات  که  داد  نشان  و  کشید 
به  آن ها  کــه  درآمدی  ســطح  به  جوان  متأهل  زوج های  جــاری  درآمد  نســبت  یا  نســلی1  بین  نســبی  درآمــد  از 
هنگام نوجوانی در خانوادۀ والدینشان تجربه کرده بودند، رابطۀ مثبتی دارد. چنین تبیینی از سوی ایسترلین 
چنین  را  خود  انتقاد  او   .)470  :1976 )سندرسون،  تغییرناپذیرند  همواره  سالیق  که  می کند  رد  را  مفهوم  این 
)ایســترلین،  اســت  تکفیر2  و  لعن  مایۀ  ســالیق  اســاس  بر  رفتار  تبیین  اقتصاددانان  اکثر  برای  که  می کند  ابراز 
در  تغییر  به صورت  رفتاری  تغییرات  تا  دارد  اقتصاددانان وجود  میان  در  قابل فهمی  اکراه غیر  و   )133  :1969
می دهد  ادامه  سپس  او  می گیرند.  نظر  در  معین3  و  شده  داده  نوعا  را  آن  که  حالی  در  دهند  توضیح  را  سالیق 

1. Intergenerational relative income.
2. Anathema
3. Given
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باروری اقتصاد  مکاتب  و  الگوها  مقایسه ای  بررسی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنونی  درآمد  از  بیش  گذشــته  در  آن ها  از  یکی  درآمد  اگر  خانواده،  دو  جاری  درآمد  بودن  یکســان  فرض  با  که 
خدمات(  و  )کاالها  مصرف  روی  بر  بیش تری  هزینۀ  خانواده ای  چنین  که  است  این  بر  انتظار  باشد،  بوده  آن 
تغییر  را  مصرفــی  رفتار  رو  ایــن  از  و  ســالیق  گذشــته،  در  باالتر  درآمد  داشــتن  تجربۀ  دیگــر  عبــارت  بــه  نمایــد. 
اخیر  سال های  در  جوان  سنی  گروه های  ایسترلین  باور  به  مثال،  عنوان  به   .)140  :1966 )ایسترلین،  می دهد 
ســالیق  با  زیاد  احتمال  به  و  دارند  تعلق  ثروتمندتری  زمینۀ  به   ،1940 دهۀ  در  خود  پیشــینیان  با  مقایســه  در 
به   .)1966:144 )ایســترلین،  می شــوند  وارد  باروری  و  فرزندآوری  ســنین  به  مصرفی  کاالهای  مورد  در  گران تری 
کسانی  آن  یعنی  می کند  تمرکز  جوان  بالغ  افراد  میان  در  ترجیحات  شکل گیری  بر  اختصاصا  او  دیگر  عبارت 
باروری  و  ازدواج  خانوار،  تشکیل  کار،  نیروی  به  ورود  به  راجع  را  تعیین کننده ای  اغلب  و  اولیه  تصمیمات  که 
فرآیند  طول  در  را  رجحان ها  در  نظام منــد  انتقالی  ایســترلین  مجموع،  در   .)111  :2003 )ماکیونویچ1،  می گیرنــد 
به  نسبت  را  باالتری  زندگی  استاندارد  که  است  متوالی  نسل  هر  از  ناشی  که  می گیرد  فرض  اقتصادی  توسعۀ 

.)112  :2003 )ماکیونویچ،  می کند  تجربه  خود  والدین 
خانواده ای  آن  ایسترلین،  مثالی  خانوادۀ  دو  بین  از  که  اســت  این  می شــود  مســتفاد  دیدگاه  این  از  آن چه 
خانوادۀ  با  مقایسه  در  چون  و  دارد  پایین تری  نســبی  درآمد  اکنون  اســت،  داشــته  گذشــته  در  باالتری  درآمد  که 
را  کم تری  باروری  باید  لذا  می کند،  هزینه  آن  برای  بیش تر  و  دارد2  توجه  مادی  کاالهای  مصرف  به  بیش تر  دیگر 
از مالحظات  بنابراین یک مجموعه  برساند.  و مورد نظر مصرفی  به سطح مطلوب  را  بتواند خود  تا  تجربه کند 
به  آن  از  اقتصاددانان  که  می شود  مربوط  فرزند  برای  تقاضا  بر  سلیقه  اثر  به  پنسیلوانیا  مکتب  در  گرفته  صورت 
است. معروف  نیز  نسبی3  درآمد  الگوی  به  مکتب  این  رویکرد  که  روست  این  از  می کنند.  تعبیر  نسبی  درآمد 

که  اســت  مرتبط  عرضــه  عوامل  یــا  طبیعــی4  بــاروری  بــه  مکتــب  ایــن  مالحظــات  از  دیگــری  مجموعــۀ 
عنوان  به  را  عرضــه  ســمت  عامل  دو  نســبی  درآمد  الگوی  می دهد.  تشــکیل  را  الگو  این  ویژگــی  متمایزتریــن 
فرزندانی  تعداد  یا  فرزندان  بالقوۀ  عرضۀ   )1( می کند:  اضافه  فرزند  برای  تقاضا  به  باروری  کنندۀ  تعیین  عوامل 
کنترل  هزینه های   )2( و  طبیعی(  )باروری  نکنند  محدود  عمدا  را  باروری  که  اگر  داشــت  خواهند  والدین  که 
خاص  فنون  یادگیری  برای  الزم  پول  و  زمان  همانند  عینی  هزینه های  و  )روانی(  ذهنی  امتناع  شامل  باروری 
عوامل  پنسیلوانیا  الگوی  که  می شــود  باعث  ویژگی  این   .)303-304  :1988 )ایســترلین،  آن ها  از  اســتفاده  و 
میزان  بر  مؤثر  عوامل  جمله  از  دهد.  قرار  توجه  مورد  شــیکاگو-کلمبیا  الگوی  از  بیش  بســیار  را  عرضه  ســمت 
میر  و  مرگ  میزان  و  مادر  شیر  با  تغذیه  زوجین،  ناباروری  به  می توان  دارد  قرار  مکتب  این  توجه  مورد  که  عرضه 

نمود. اشاره  کودکان  و  نوزادان 

1. Macunovich
است. نموده  تجربه  را  باالتری  مصرف  سطح  و  داشته  بیش تری  درآمد  گذشته  در  خانواده  این  چون   .2

3. Relative income model
4. Natural fertility
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ایران جمعیت شناسی  انجمن  نامۀ 
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والدین  خــود  مصرف  و  خانــواده  بعد  بــه  مربوط  هنجارهــای  بــه  والدیــن  مطلوبیــت  تقاضــا،  ســمت  در 
فرزندان،  و  نــوزادان  مرگ  تولدهــا،  به  مربــوط  تولید  تابع  بــه  نســبت  مطلوبیت  تابــع  این جــا  در  دارد.  بســتگی 
فوت ها  تعداد  منهای  تولدها  تعداد  صورت  به  خانواده  شــدۀ  تکمیل  اندازۀ  از  تعریفی  والدین،  خود  مصرف 
در  که  است  مشــخص   .)319 ولف1، 1984:  و  )بهرمن  می شــود  حداکثر  بودجه ای  منابع  ســایر  و  زمان  قیود  و 

است. شده  گرفته  فاصله  کمی  بهینه یابی  رفتار  تبیین  در  اقتصادی  محض  نظریه  از  مکتب  این 
قبول  را  دوم  اصــل  اما  نمی پذیــرد  را  ســالیق  تغییر  عدم  بر  مبنــی  اول  اصل  ایســترلین  می رســد  نظــر  بــه 
درآمد  ارتباط  نحــوۀ  در  امر  این  دارد.  وجود  یکدیگــر  برخالف  دقیقا  گزینشــی  مکتب  دو  میان  یعنــی  می کنــد 
دوم  اصل  گذاشتن  کنار  که  شــد  مشخص  شیکاگو-کلمبیا  مکتب  در  اســت.  کننده  تعیین  بســیار  باروری  و 
رابطه ای منفی شود.  به  تبدیل  گونه ای که حتی  به  باروری خنثی شود  بر  اثر مثبت درآمد  که  آن شد  به  منجر 
عامل  درآمد،  تغییر  بــا  نیز  این جا  در  نیســت.  فعال  دیگر  اثرگذاری  مجرای  چنین  پنســیلوانیا  مکتــب  در  امــا 
آرمان های  بلکــه  نیســت  قیمت  عامل  آن  اما  می کند  خنثــی  را  درآمد  مثبــت  اثر  که  می شــود  فعــال  دیگــری 
هم  و  جاری  درآمــد  ســطح  هم  زمان  طول  در  اســت.  خودشــان  مادی  زندگی  اســتاندارد  با  رابطــه  در  والدیــن 
بر  نیرو  دو  این  خالص  اثر  رو  این  از  و  می یابند  افزایش  فرزندان  هزینۀ  رو  این  از  و  توقعات  و  خواسته ها  سطح 

.)472  :1976 )سندرسون،  می ماند2  مبهم  باروری 

مقایسۀ دو مکتب
پنسیلوانیا  و  شــیکاگو-کلمبیا  مکتب  دو  توســط  باروری  رفتار  تبیین  نحوۀ  کلی  خطوط  گذشــته  بخش  دو  در 
طرز  بــه  مکتب  دو  دیدگاه هــای  شــدن  نزدیــک  رونــد  و  افتــراق  وجــوه  تــا  می شــود  تــالش  اکنــون  شــد.  ترســیم 
رویکرد  را  آن ها  محوریت  که  می شوند  گرفته  نظر  در  مختلفی  جنبه های  منظور  بدین  شود.  معرفی  مشخصی 
باروری  آتــی  روند  پیش بینی  و  بــاروری  ادواری  رفتــار  کلیــدی،  متغیرهــای  فــروض،  روش شناســی،  و  تحلیلــی 

می کند. خالصه  را  مکتب  دو  دیدگاه های  اهم  نیز   1 جدول  می دهد.  تشکیل 
در  آن ها  نظریه پــردازان  نگــرش  شــیوۀ  به  مکتب  دو  میــان  اختالف  بروز  زمینــۀ  اولیــن  تحلیلــی.  رویکــرد 
روش شناسی  و  محض3  اقتصادی  نظریۀ  بر  مبتنی  هم فکرانش  و  بکر  تبیین  می گردد.  بر  باروری   رفتار  تحلیل 
می کند  تعیین  را  تحلیل  اساس  تقاضا  عوامل  و  خانوار  یک  مقید  بهینه یابی  رفتار  آن  در  که  است  اثبات گرا4 
لزوما  روشی  چنین  که  حالی ست  در  این  می دهند.  تشکیل  را  بحث  اصلی  محور  قیمتی  و  درآمدی  اثر  دو  و 
از  ملغمه ای  یا  جامعه شــناختی  و  روانی  عوامل  بر  آن  تأکید  که  چرا  نمی شــود  مشــاهده  پنســیلوانیا  مکتب  در 

1. Behrman and Wolfe
باشد. منفی  یا  مثبت  می تواند  باروری  بر  درآمد  ناخالص  اثر  مکتب،  دو  هر  در  بنابراین   .2

3. Pure economic theory
4. Positivist methodology
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باروری اقتصاد  مکاتب  و  الگوها  مقایسه ای  بررسی 
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هر  می شــود  منجر  عرضه  ســمت  عوامل  بر  تأکید  به  نهایت  در  که  اســت  جامعه شناســی  و  اقتصادی  نظریۀ 
نمی گیرد. نادیده  نیز  را  تقاضا  عوامل  نقش  که  چند 

زیســتی1  عوامل  توســط  صرفا  عرضه  آن،  اولیۀ  تحلیل های  در  خصوص  به  شــیکاگو-کلمبیا  الگوی  در 
پنسیلوانیا  الگوی  در  عرضه  مقابل،  در  می کنند.  عمل  تقاضا  طریق  از  رفتاری  عوامل  تمام  و  می شود2  تعیین 
خانواده  بعد  به  مربوط  مالحظات  ورود  به  می توان  آن ها  جملۀ  از  که  می شــود  محدود  رفتاری3  عوامل  توســط 
تفاوت   .)304  :1988 )ایسترلین،  نمود  اشاره  مصرف  و  مادر4  شیر  با  تغذیه  دورۀ  طول  ازدواج،  زمان بندی  در 
شــیکاگو  مکتب  در  را  عرضه  ســمت  که  زیســتی  عوامل  می شــود.  مشــخص  خوبی  به  این جا  در  مکتب  دو 
تقریبا  لــذا  و  شــوند  متأثر  آن ها  رفتار  و  افــراد  تصمیمات  از  چنــدان  کــه  نیســتند  عواملــی  می دهنــد،  تشــکیل 
مثال  تصمیم گیری اند.  و  رفتــاری  متغیرهــای  خود  عرضه  بــر  مؤثر  عوامل  پنســیلوانیا  مکتــب  در  امــا  معین انــد 
طبیعی  باروری  می شــود  باعث  که  باشــد  مادر  شــیر  با  تغذیه  کاهش  کنندۀ  منعکس  می تواند  عرضه  افزایش 

دو. هر  یا  و  شود  بیش تر  کودک  بقای  گردد،  زیاد 
)جاری(  درآمد  و  قیمت  بکر،  اردوگاه  در  است.  متفاوت  نیز  تقاضا  عوامل  به  نگاه  در  مکتب  دو  موضع 
در  کننده  مصــرف  رفتار  نظریۀ  بــا  مطابق  دقیقــا  اســت،  فرزند  تعداد  برای  تقاضــا  میزان  بــر  مؤثــر  مهــم  عوامــل 
دلیل  به  اســت  ممکن  تقاضا  کاهش  اســت.  متفاوت  وضع  ایســترلین  اردوگاه  در  اما  متعارف.  خرد  اقتصاد 
به  که  آن  یا  می شــود-  بیان  شــیکاگو-کلمبیا  مکتب  در  آن چه  همانند  باشــد-  فرزندان  نســبی  هزینۀ  افزایش 
در  اخیر  عامل   .)1984 ولــف،  و  )بهرمن  جدید  مصرفی  کاالهای  ورود  یــا  آموزش  پی  در  ســالیق  تغییر  دلیــل 
تقاضا  به  نســبت  موضع  تفاوت  خوبی  به  زنان  آموزش  نقش  دارد.  قرار  تأکید  مورد  بیش تر  پنســیلوانیا  مکتب 
زنان عاملی مهم در تعیین قیمت )فرزند(  آموزش  را آشکار می کند. در حالی که در مکتب شیکاگو-کلمبیا، 
بهرمن5،  و  )ولف  اســت  فرزند  پرورش  در  ســلیقه  بر  مؤثر  عامل  زنان  آموزش  پنســیلوانیا،  مکتب  در  اما  اســت 

.)704  :1986
می ســازد.  تعییــن  آن  در  اســتفاده  مــورد  بنیادیــن  فــروض  را  تحلیــل  یــک  اســاس  تردیــد  بــی  فــروض. 
یعنی  نئوکالســیک  اقتصاد  اساســی  فرض  کارگیری  به  در  مکتب  دو  شــد،  اشــاره  بدان  پیش تر  که  همان گونه 
رفتار  تفاوت  بر  مبتنی  ایسترلین  باورهای  شالودۀ  که  چرا  دارند  جدی  اختالف  ثابت  رجحان های  یا  سالیق 
و  اســت  باقی  خود  قوت  به  هم  هنوز  که  اســت  تفاوتی  این  آن هاســت.  ســالیق  تغییر  اســاس  بر  افراد  باروری 
زمان  طول  در  بود  مکتب  دو  توافق  مورد  ابتدا  در  که  فرض  دومین  اما  می کند.  ترسیم  را  مکتب  دو  میان  مرز 

1. Biological factors
است. زوجین   (Fecundity) باروری  قابلیت  مورد  این  برای  مثال  یک   .2

3. Behavioral factors
تقاضا. سمت  از  نه  می کند  کم  عرضه  سمت  از  را  باروری  مادر  شیر  با  تغذیه  افزایش  پنسیلوانیا،  مکتب  دیدگاه  طبق   .4

5. Wolfe and Behrman
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ایران جمعیت شناسی  انجمن  نامۀ 
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تأثیرپذیری  عدم  آن  و  شــد  الگو  دو  تمایز  وجه  بــه  تبدیل  داد  روی  شــیکاگو-کلمبیا  جبهۀ  در  که  تعدیلــی  بــا 
موضع  به  فرض  این  گذاشتن  کنار  با  بکر  است.  مصرفی  تصمیمات  از  خانوار  تقاضای  مورد  کاالهای  قیمت 
وجود  فرض،  این  نمودن  معکوس  با  که  چرا  شد  نزدیک  باروری  بر  درآمد  اثر  نوع  لحاظ  از  پنسیلوانیا  مکتب 
فرض  یک  اســاس  بر  ایســترلین  و  بکر  دیگر  عبارت  به  شــد.  ممکن  باروری  به  درآمد  ســمت  از  منفــی  رابطــۀ 

یافتند. دست  یکسان  نتیجه ای  به  خود  میان  متفاوت 
باروری  بر  اثر مثبت درآمد  یاد شده در تعیین عامل خنثی کنندۀ  متغیرهای کلیدی. اهمیت فرض دوم 
قائل  مکتب  دو  هر  اســت.  آورده  وجود  به  تاکنون  را  مکتب  دو  میان  مناقشــه  مورد  موضوعی  خود  که  اســت 
میان  که  دارد  این  از  نشان  شــواهد  اما  اســت.  )نرمال(  معمولی  کاالی  یک  همانند  فرزند  که  هســتند  این  به 
ظاهری  تناقض  ایــن  تبیین  در  ایســترلین  پیروان  اســت.  برقرار  منفی  رابطۀ  فرزنــدان  تعــداد  و  خانورهــا  درآمــد 
والدین  خواسته های  می شود،  درآمد  مثبت  اثر  شدن  خنثی  باعث  که  نیرویی  آن  که  می کنند  بحث  چنین 
زوجین  خواســته های  و  توقعات  ســطح  زمان  طول  در  وقتی  اســت.  خودشــان  مادی  زندگی  اســتاندارد  برای 
برای  و  کنند  پیدا  گرایش  خــود  بیش تر  چه  هر  مصرف  به  آن ها  تا  می شــود  باعث  عامل  ایــن  می یابــد،  ارتقــاء 
رفتار  تبیین  در  کلیدی  متغیر  اســتدالل  این  با  باشــند.  داشــته  فرزند  کم تری  تعداد  شــوند  مجبور  منظور  این 
جاری  درآمد  افزایش  با  است.  نسبی«  »درآمد  همانا  که  می شود  مشخص  پنسیلوانیا  مکتب  منظر  از  باروری 
افزایش  خانوار  نســبی  درآمد  نیابد،  تغییر  والدین  زندگی  اســتاندارد  ســطح  و  ســالیق  که  صورتی  در  خانواده، 

می گذارد. تزاید  به  رو  باروری  لذا  و  یافته 
اســتاندارد  برای  والدین  آرمان های  با  درآمد  اثر  کنندۀ  خنثی  عامل  که  باور ند  این  بر  پیروانش  و  بکر  اما 
تالش  والدین  می یابد،  افزایش  خانواده  درآمد  چه  هر  اساس  این  بر  اســت.  مرتبط  فرزندانشــان  مادی  زندگی 
والدین  ذهــن  در  فرزند  قیمــت  تا  می شــود  باعث  رفتار  ایــن  کنند.  هزینــه  بیش تر  فرزنــدان  بــرای  تــا  می کننــد 
که  بدان جاســت  تا  »قیمت«  متغیر  اثر  گردد.  تعدیل  درآمد  اثــر  تقاضا،  قانون  به  توجه  با  لــذا  و  یافتــه  افزایــش 
اقتصاددانان  عقاید  و  آراء  توصیف  در  قبــال  می کند.  تبدیل  شــیکاگو-کلمبیا  مکتب  کلیدی  متغیر  بــه  را  آن 
عاملی  هر  یعنی  دارد.  تفــوق  درآمدی  اثر  بــر  قیمتی  اثر  باروری،  تغییــرات  تبیین  در  که  شــد  ذکر  مکتــب  ایــن 
کاســته  فرزند  برای  تقاضا  از  مجموع  در  یابنــد،  افزایش  هــم  با  خانواده  درآمد  و  فرزنــد  قیمت  شــود  منجــر  کــه 
دو  خرد  اقتصــاد  الگوی  یک  در  دو  آن  دارد.   )1973( لوئیــس  و  بکــر  مطالعــۀ  در  ریشــه  ویژگــی  ایــن  می شــود. 
زیاد  نیز  آن ها  سایۀ  قیمت  کودکان،  کیفیت  افزایش  با  این که  یکی  دادند.  قرار  استفاده  مورد  را  کلیدی  ویژگی 
داشــتن  نگه  ثابت  با  اضافی  کودک  یک  داشــتن  هزینۀ  کودکان  کیفیت  بودن  باال  صورت  در  چون  می شــود. 
هزینۀ  باشد،  بیش تر  فرزند  تعداد  چه  هر  که  است  این  دوم  ویژگی  بود.  خواهد  باالتر  نیز  کودکان  همۀ  کیفیت 
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 )1( که:  دریافتند   )1973( لوئیــس  و  بکر  ویژگی،  دو  ایــن  اســاس  بر  اســت1.  باالتر  کیفیت  افزایش  واحد  یــک 
فرزند  قیمتی کمیت  و )2( کشش  فرزند است  از کشش درآمدی کمیت  بزرگ تر  فرزند  کشش درآمدی کیفیت 
کمیت  با  ارتباط  در  که  گردید  پندار  این  اساس  نتیجه گیری  دو  این  اســت.  بزرگ تر  کیفیت  قیمتی  کشــش  از 

درآمدی ست2. اثر  از  )مؤثرتر(  مهم تر  قیمتی  اثر  فرزند  )تعداد( 
ادوار  طی  در  بــاروری  رفتار  پیش بینی  بــاروری،  اقتصاد  مکاتب  دیگر  ویژگــی  یک  بــاروری.  ادواری  رفتــار 
از  زنان  ســهم  با  همراه  درآمد  و  بــاروری  میــان  کوتاه مدت  رابطــۀ  شــیکاگو-کلمبیا  مکتــب  در  اســت.  تجــاری 
اهمیت  باشــد،  بیش تر  کار  نیروی  از  زنان  ســهم  چه  هر  که  اســت  چنین  اســتدالل  می کند.  تغییر  کار  نیروی 
چه  هر  بنابراین  بــود.  خواهد  بزرگ تر  مــردان  دســتمزد  مثبت  اثر  با  مقایســه  در  زنان  دســتمزد  منفی  اثر  نســبی 
بیش تر می گردد.  نیز  زنان  نرخ دستمزد  نوسانات  به  باروری  یابد، حساسیت  افزایش  زنان  اقتصادی  مشارکت 
که  آن چه  مانند  زنان  دســتمزد  نرخ  وقتی  می کند.  پیش بینی  را  باروری  ادواری  ضد  رفتار  وجود  الگو  این  لذا 
نتیجه  در  و  می دهد  ســوق  کار  بازار  ســوی  به  را  آن ها  زمان  قیمت  اثر  باشــد،  باال  می دهد  رخ  رونق  دوران  در 

.)306  :1988 )ایسترلین،  می افتد  اتفاق  رکود  دوران  در  پدیده  این  عکس  می یابد.  کاهش  باروری 
از  دارد.  وجود  هم سویی  باروری  و  تجاری  ادوار  میان  که  می کند  ادعا  پنسیلوانیا  مکتب  دیگر،  سوی  در 
سالیق  داشت  انتظار  می توان  است،  مهم  بسیار  سالیق  شکل گیری  تاریخی  تجربۀ  مکتب  این  در  که  آن جا 
خاطر  به  که  واقعی  درآمد  تغییرات  رو  این  از  نکند.  تغییر  عمدتا  تجاری  دور  همانند  کوتاه مدتی  دوره های  در 
در  مثال   .)1988 )ایســترلین،  می شــود  باروری  در  جهت  هم  تغییرات  بــه  منجر  می افتــد  اتفــاق  تجــاری  ادوار 
لذا  نمی کند  تغییر  کوتاهی  افراد در چنین دورۀ  آن جا که سالیق  از  افزایش می یابد،  درآمد سرانه  که  رونق  دورۀ 

می شود. زیاد  نیز  باروری  و  گذاشته  افزایش  به  رو  نسبی  درآمد 
به  دارند.  آینده  در  باروری  رفتار  مورد  در  متفاوت  کامال  موضعی  مکتب  دو  باروری.  آتی  روند  پیش بینی 
داد. مکتب  رخ  ایاالت متحده  در  ولد3  و  زاد  در  توجهی  قابل  کاهش  و 1970،  دو دهۀ 1960  در  نمونه،  عنوان 
کار جوان در دو دهۀ 1980  نیروی  باروری، کمبود  توجه  قابل  با کاهش  که  پنسیلوانیا چنین پیش بینی می کرد 
چرا  می انجامد  دستمزد  نرخ  افزایش  به  قاعدتا  امر  این  اقتصادی  نظریۀ  طبق  بر  افتاد.  خواهد  اتفاق   1990 و 
وجود  مکتب  دو  دیدگاه هــای  میان  تفاوتی  این جا  تــا  می شــود.  روبه رو  نســبی  کاهش  با  کار  نیروی  عرضۀ  کــه 
باروری  برای  متضاد  مسیر  دو  نمایان گر  می کنند،  دســتمزد  نرخ  افزایش  پی آمد  از  آن ها  که  برداشــتی  اما  ندارد 

متحمل  فرزند  برای  والدین  که  دارد   (C) مخارجی  به  بستگی   (Q) فرزند  کیفیت  که  داد  توضیح  می توان  چنین  را  مطلب  این   .1
گر باشد، آن گاه تعداد فرزندان با تغییرات هزینه  کودکان برابر است با .C=N.Q بنابراین است. ا کل  می شوند. از این رو مخارج 

شد. خواهد  هم جهت  و  متناسب 
اقتصاد  متون  در  بنابرایــن  اســت،  فرزند  قیمت  بر  مؤثر  از مهم ترین عوامل  فرزند  داشــتن  در  والدین  فرصــت  هزینــه  کــه  آن جــا  از   .2

می شود. برده  نام  کلیدی  متغیر  عنوان  به  زمان  قیمت  از  باروری 
3. Baby bust
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کرده  ازدواج  به  اقدام  اکنون  که  جوانی  کار  نیروی  که  می شود  نتیجه گیری  چنین  پنسیلوانیا  مکتب  در  است. 
نرخ دستمزد مواجه شده است، احساس می کند که درآمد  افزایش  با  و در عین حال  و خانواده تشکیل داده 
نقطۀ  در  کــرد.  خواهد  تجربه   1990 و   1980 دهه هــای  در  را  بیش تــری  بــاروری  لــذا  و  یافتــه  افزایــش  نســبی اش 
نیز  تقاضا  و  باروری ست  کنندۀ  تعیین  عامل  تقاضا  چون  که  بود  باور  این  بر  شیکاگو-کلمبیا  مکتب  مقابل، 
افزایش  جز  معنایی  دستمزد  نرخ  افزایش  رو  این  از  می پذیرد،  اثر  زنان  اخص  به  زوجین  زمان  قیمت  از  غالبا 
نرخ  که  می رود  انتظار  درآمد،  )مثبت(  اثر  بر  قیمت  )منفی(  اثر  بودن  غالب  به  توجه  با  و  ندارد  فرزنــد  قیمــت 
که  است  متفاوت  کامال  مکتب  دو  از  برآمده  رهنمودهای  که  می شــود  مشــاهده  بنابراین  یابد.  کاهش  باروری 

باشد. برانگیز  حساسیت  سیاستی  رهنمودهای  ارائۀ  در  می تواند  امر  این 

باروری اقتصادی  نظریۀ  در  رقیب  مکاتب  مقایسۀ   .1 جدول 

2 
 

  
  پنسيلوانيامكتب  كلمبيا-مكتب شيكاگو  

  شناسي با اقتصادتركيب جامعه اقتصادي محضةنظري رويكرد تحليلي
موضع نسبت به سمت تقاضا يا

  عرضه
تأكيد بر عوامل سمت عرضه به  تأكيد بر عوامل تقاضا براي فرزند

  تقاضا ةعالو
 ساليق ثابت-  فروض

تأثيرپذيري قيمت از تصميمات  - 
 مصرفي

  ساليق متغير - 
تأثيرپذيري قيمت از عدم  - 

  تصميمات مصرفي
  درآمد نسبي قيمت زمان (فرزند) متغير توضيحي كليدي

  سو با ادواررفتار هم رفتار ضد ادواري رفتار باروري در ادوار تجاري
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مورد  در  باروری،  روند  مورد  در  مکتب  دو  پیش بینی  صحت  درجۀ  اساس  بر  می توان  که  این  به  توجه  با 
نمایش  متحده  ایاالت  در  بــاروری  نوســانات  ذیل  در  رو  این  از  نمود،  قضاوت  فکــری  دیــدگاه  دو  ایــن  اعتبــار 
کاهش  آن  از  قبل  دهۀ  به  نسبت   1980 دهۀ  در  باروری  نرخ  متوسط  که  پیداســت   3 شــکل  از  می شــود.  داده 
بیش تر  پنسیلوانیا  مکتب  پیش بینی  با  روند  این  شاید  است.  گذاشته  افزایش  به  رو   1990 دهۀ  در  اما  داشته 
ســوم  دهۀ  انتهای  در   1960 دهــۀ  اوایل  در  شــده  متولد  افــراد  که  صورتی  در  مخصوصــا  باشــد  داشــته  تطابــق 

باشند. شده  وارد  باروری  یا  خانواده  تشکیل  عرصۀ  به  آن  از  بعد  یا  زندگی 



21 

باروری اقتصاد  مکاتب  و  الگوها  مقایسه ای  بررسی 
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متحده ایاالت  در  باروری  نرخ  متوسط   .3 شکل 

2 
 

  
  پنسيلوانيامكتب  كلمبيا-مكتب شيكاگو  

  شناسي با اقتصادتركيب جامعه اقتصادي محضةنظري رويكرد تحليلي
موضع نسبت به سمت تقاضا يا

  عرضه
تأكيد بر عوامل سمت عرضه به  تأكيد بر عوامل تقاضا براي فرزند

  تقاضا ةعالو
 ساليق ثابت-  فروض

تأثيرپذيري قيمت از تصميمات  - 
 مصرفي

  ساليق متغير - 
تأثيرپذيري قيمت از عدم  - 

  تصميمات مصرفي
  درآمد نسبي قيمت زمان (فرزند) متغير توضيحي كليدي

  سو با ادواررفتار هم رفتار ضد ادواري رفتار باروري در ادوار تجاري
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)2008(  WDI منبع: 

در  که  نیکاراگوئه  در  ســاله  تا 45  زن 15   4000 حــدودا  داده هــای  از  اســتفاده  بــا   )1984( ولــف  و  بهرمــن 
مکتب  رهنمودهای  توســعه،  حال  در  کشــور  یک  در  که  دریافتند  بود  شــده  جمع آوری  ســال های 1977-78 
زیستی  عوامل  که  داد  نشان  آن ها  مطالعۀ  مثال  است.  نزدیک تر  واقعیت  به  باروری  رفتار  تبیین  در  پنسیلوانیا 
آن است که در تحلیل های مرسوم شیکاگو-کلمبیا فرض  از  باروری پیچیده تر  رفتار  )سمت عرضه( مهم اند، 
نمونه  همان  از  استفاده  با  دیگر  بار   )1986( بهرمن  و  ولف  هستند.  درون زا  و  اهمیت  با  نیز  سالیق  و  می شود 
یافته های  پرداختند.  عرضه  زیستی  عوامل  و  درون زا  سالیق  خانوادگی،  زمینۀ  لحاظ  از  مکتب  دو  مقایسۀ  به 
اثرگذاری  در  شــیکاگو-کلمبیا  مکتب  در  تأکید  مورد  عامل  دو  که  آمــوزش  و  درآمد  اثر  که  مــی داد  نشــان  آن هــا 
برای  معیاری  که  کودکــی  دوران  در  زنان  شهرنشــینی  متغیر  اما  نیســت  معنادار  آماری  لحاظ  از  باروری انــد  بــر 
این  می دهد.  نشــان  را  باروری  بر  معنادار  و  منفی  اثر  دارد  قرار  پنســیلوانیا  مکتب  تأکید  مورد  و  اســت  ســالیق 
کشور  یک  از  برگرفته  شواهد  که  می گیرند  نتیجه  دیگر  بار  دارند  تعلق  پنسیلوانیا  مکتب  به  خود  که  محققان 

شیکاگو-کلمبیاست. مکتب  موضع  نافی  و  پنسیلوانیا  مکتب  دیدگاه  حامی  توسعه  حال  در 
سایر  به  تعمیم  قابل  توسعه  حال  در  کشور  یک  از  حاصل  شواهد  چگونه  که  دارد  سؤال  جای  که  آن  با 
پنســیلوانیا  متفکران  اندیشــه های  مؤید  لزوما  موجود  شــواهد  ســایر  حال  این  با  اما  اســت  نوع  هم  کشــورهای 
مطالعات  دارد.  داللت  شیکاگو-کلمبیا  مکتب  ادعاهای  صدق  بر  که  دارد  وجود  بســیاری  شواهد  نیســت. 
 )1391( مهربانی  مثال  عنوان  به  دارند.  حکایت  باروری  بر  زنان  آموزش  منفی  اثر  و  درآمد  مثبت  اثر  از  فراوانی 
بر  تأییدی  مهر  قویــا  که  می کنند  ارائه  تهــران  شــهر  خانوارهای  از  را  شــواهدی   )1392( مهربانــی  و  احمدیــان  و 
و  بکر  دیــدگاه  با  هم راســتا  که  می شــود  مشــاهده  مطالعات  این  در  شیکاگو-کلمبیاســت.  مکتــب  ایده هــای 
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عالمت  و  است  درآمد  اثر  از  بزرگ تر  )باروری(  فرزند  برای  تقاضا  در  زنان(  )آموزش  قیمت  اثر   ،)1973( لوئیس 
 )1393( مهربانی  وجود  این  با  است.  مکتب  همین  رهنمودهای  با  مطابق  نیز  شده  یاد  متغیرهای  ضرایب 

یافت. دست  زنان  آموزش  منفی  اثر  و  خانواده  درآمد  بی معنی  اثر  به 

ایران از  شواهدی 
مفیدتری  و  روشن تر  نگرش  می تواند  ایران  از  آمده  دست  به  شواهد  به  توجه  با  مکتب  دو  دیدگاه های  ارزیابی 
تحلیل  از  اســتفاده  با  تا  می شــود  تالش  قســمت  این  در  کند.  ارائه  شــده  مطرح  نظریه های  اعتبار  با  رابطه  در 

گردد. بررسی  مکتب  دو  منظر  از  باروری  تغییرات  دهندۀ  توضیح  کلیدی  عوامل  اثر  رگرسیونی 
شکل  در  که  می گردد  بررسی   1965-2013 سالهای  فاصلۀ  در  ایران  در  باروری1  نرخ  تغییرات  روند  ابتدا 
مالیمی  کاهش  دهــۀ 1970  نیمه  تا  ابتدا  بــاروری  نرخ  که  می دهــد  نشــان  روند  ایــن  می شــود.  داده  نمایــش   4
می رسد  اوج  نقطه  یک  به   1980 دهه  اوایل  در  اینکه  تا  می یابد  افزایش  خفیف  طور  به  سپس  و  می کند  پیدا 
نیمه  تا  می یابد.  افزایش   6/516 عدد  به  خورشیدی(   1360 ســال  با  )مصادف   1981 ســال  در  که  گونه ای  به 
پس  آن  از  اما  اســت  داشــته  نوســان   6 عدد  از  باالتر  در  باروری  نرخ  همواره  که  بود  نحوی  به  وضع   1980 دهه 
ازاء  به  تولد   1/866 یعنی  خود  میزان  کمترین  به   2006 ســال  در  و  می رود  نزول  به  رو  تند  شــیبی  با  یکباره  به 

می رسد. زن  هر 

ایران در  باروری  نرخ  تغییرات  روند   .4 شکل 
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ســوی  از  شــده  ارائه  نظری  مبانی  اســاس  بر  رگرســیونی  الگوهای  متقن،  شــواهد  به  دســتیابی  منظور  به 
ســایر  اثر  تا  می شــود  اســتفاده  وابســته  متغیر  عنوان  به  باروری  نرخ  از  منظور  بدین  می شــوند.  تصریح  مکاتب 
بررســی  متغیر  این  بر  دارند  فکری  مکتب  دو  دیــد  از  باروری  رفتار  توضیــح  در  محوری  نقش  کــه  مهــم  عوامــل 
ثبت  نســبت  جاری،  قیمت  بــه  ســرانه  داخلی  ناخالــص  تولیــد  از:  عبارت انــد  توضیحــی  متغیرهــای  شــود. 
تولید  روند.  متغیــر  و  کار  نیروی  در  زنــان  مشــارکت  نرخ  باســوادی،  نرخ  عالی،  آموزش  در  مــردان  بــه  زنــان  نــام 
عامل  زیرا  می شــود  گرفته  نظر  در  نســبی  درآمد  برای  جانشــینی  عنوان  به  که  اســت  متغیری  ســرانه  درآمد  یا 
در  مردان  به  زنــان  نام  ثبت  نســبت  متغیر  دو  شــد.  معرفی  پنســیلوانیا  مکتب  کلیدی  متغیر  عنوان  بــه  اخیــر 
بســیار  زنان  برای  زمان  قیمت  مفهوم  با  که  هســتند  عواملی  کار  نیروی  در  زنان  مشــارکت  نرخ  و  عالی  آموزش 
آموزش  سطح  بیان گر  هم  باســوادی  نرخ  اســت.  کلیدی  متغیر  شــیکاگو  مکتب  در  مفهوم  این  و  دارند  قرابت 
این  به  نیز  روند  متغیر  می کند.  نمایندگی  را  والدین  برای  زمان  ارزش  دیگری  شــکل  به  که  اســت  جامعه  در 
و  کند  ثبت  را  زمان  گذر  اثر  می تواند  متغیر  این  و  زمانی اند  سری  نوع  از  داده ها  که  است  شده  انتخاب  دلیل 

بکاهد. تخمینی  اشکاالت  بروز  از 
از  متغیرها  ســایر  داده های  و  ایران  اســالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  از  باســوادی  نرخ  به  مربوط  داده های 
جدول  در  معمولی  مربعات  حداقل  روش  به  رگرسیونی  معادالت  تخمین  نتایج  شده اند.  اخذ  جهانی  بانک 

است. شده  ارائه   2
معنادار  آمــاری  لحــاظ  از  و  مثبــت  ضریــب  از  همــواره   )3( تــا   )1( رگرســیونهای  در  ســرانه  درآمــد  متغیــر 
جاری  درآمد  افزایش  اینکه  بر  مبنی  پنســیلوانیا  مکتب  دیدگاه  بر  اســت  تأییدی  یافته  این  اســت.  برخوردار 
ثبت  نســبت  می انجامد.  باروری  رشــد  به  اقتصادی  رونــق  یا  زنان  دســتمزد  افزایش  دلیل  بــه  مثــال  خانوارهــا 
زنان  دید  در  خصــوص  به  زمان  ارزش  اثــر  می توانند  که  باســوادی  نرخ  و  عالی  آموزش  در  مــردان  بــه  زنــان  نــام 
مورد  در  شــیکاگو  مکتب  نظر  با  موافق  مطلب  این  که  دارند  معنــاداری  و  منفی  اثر  دو  هــر  ســازند  منعکــس  را 
مثبت  ضریب  کار  نیــروی  در  زنان  مشــارکت  متغیر   )3( رگرســیون  در  اما  اســت.  زمان  قیمت  کلیــدی  متغیــر 
الگو  از  ســرانه  درآمد  متغیر  موضوع  این  دقیق تر  تحلیل  منظور  بــه  اســت.  انتظار  خالف  کــه  دارد  معنــاداری  و 
مشــکل  وجود  امکان  رویــه ای  چنیــن  اتخاذ  دلیــل  شــد.  بررســی  زنان  مشــارکت  اثــر  ســپس  و  گردیــد  حــذف 
تخمین  نتایج  اســت.  ســرانه  داخلی  ناخالص  تولید  و  متغیر  این  میــان  ارتباط  علت  بــه  الگــو  در  همخطــی 
مربوطه  ضریب  رگرســیون،  آخرین  در  چند  هر  دارد  متغیر  این  منفی  اثر  از  حاکی   )5( و   )4( رگرســیونهای  در 
بر  داللت  که  است  منفی  ضریب  دارای  همواره  انتظار  طبق  نیز  روند  متغیر  نیست.  معنادار  آماری  لحاظ  از 

دارد. زمان  طول  در  باروری  نرخ  کاهش 
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ایران در  باروری  نرخ  بر  مکتب  دو  نظر  مورد  کلیدی  عوامل  اثر   .2 جدول 
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موضع گیری  مکتــب  دو  هــر  ایــران  از  آمــده  دســت  به  شــواهد  به  توجه  بــا  می رســد  نظــر  بــه  مجمــوع  در 
بر  اســت.  داشــته  توجه  موضوع  از  مهمی  جنبه  به  یک  هر  و  دارند  باروری  رفتار  تحلیل  به  نســبت  مناســبی 
به  جامع تری  نگرش  هم  کنار  در  دو  هر  بلکه  نمود  تلقی  یکدیگر  جایگزین  را  مکتب  دو  نمی توان  اساس  این 

دارند. مسأله  تبیین 

نتیجه گیری
راه  باروری  رفتار  تبیین  عرصۀ  به  لیبنشتاین  توسط  اقتصادی  نظریۀ  که  بود  مقطعی  میالدی   1950 دهۀ  اواخر 
قابل  اقتصاددان  بود که یک  آن  از  نبود. پس  از لحاظ پشتوانۀ نظری چندان غنی  آغاز  این  یافت هر چند که 
و  بحث  برای  را  زمینه ای  باروری”  اقتصادی  “تحلیل  عنــوان  با   1960 ســال  در  خود  مقالۀ  با  بکر  گری  نام  بــه 
این اشتغال فکری،  ره آورد  تا آن جا که  نمود  نیز درگیر  را  اقتصاددانان  از دیگر  برخی  فحص بسیار گستراند که 

بود. باروری  اقتصاد  مکاتب  شکل گیری 
محض  اقتصادی  نظریۀ  بر  اتکاء  با  و  بکر  پیشگامی  با  شیکاگو-کلمبیا  به  موسوم  مکتب  که  حالی  در 
پیشــگامی  با  پنســیلوانیا  مکتب  می نگریســت،  تقاضا  زاویۀ  از  بــاروری  رفتــار  بــه  و  یافــت  ظهــور  نئوکالســیک 
بود  جامعه شناسانه  بینش های  با  اقتصادی  نظریۀ  ترکیب  تحلیلی اش  رویکرد  که  برآورد  سر  ایسترلین  ریچارد 
نشان  مکتب  دو  این  تحوالت  ســیر  تاریخچۀ  بررســی  می پرداخت.  باروری  تبیین  به  عرضه  منظر  از  عمدتا  و 
در  اما  داشــت  قرار  خود  اوج  در  فکری  پایگاه  دو  این  میــان  اختالفات  و  شــکاف   ،1960 دهۀ  در  کــه  می دهــد 
این  که  گونه ای  به  گذاشت  تزاید  به  رو  مقابل  جبهۀ  از  عقاید  و  آراء  پذیرش  اندیشه ها،  تصادم  با  و  زمان  طول 

شده اند. نزدیک  هم  به  بسیار  اکنون  مکتب  دو 
مثبت  اثر  کــه  عاملی  ســر  بر  مکتب  دو  هم چنان  اختالف ها،  مبانــی  مهم تریــن  از  برخــی  رفــع  علی رغــم 
دو  بین  برانگیز  چالــش  موضوعات  وصف،  ایــن  با  دارند.  توافق  عــدم  می کند،  ضعیف  را  بــاروری  بــر  درآمــد 
طلب  را  پژوهشــگران  توجه  که  باشــد  رابطه  این  در  بیش تر  پژوهش  و  تحقیق  برای  زمینه ای  می تواند  مکتب 
دارد  مکتب  دو  هر  دیدگاه  اعتبار  بر  داللت  ایران  با  رابطه  در  موضوع  تجربی  تحلیل  راستا  همین  در  می کند. 
نگرش  باروری  رفتار  از  خاصــی  ابعاد  ســاختن  برجســته  با  فکری  جبهه  دو  نمود  ادعا  می توان  که  گونــه ای  بــه 

آورده اند. فراهم  را  جامعی 
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