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  ٢١فصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال پنجم، شمارة 

١٢٣  

رابطه بين ميزان باروري كل با توسعه 
  اقتصادي و اجتماعي

 

محمدتقي ضيايي بيگدلي
*

، صمد كالنتري
**

، محمدباقر عليزاده اقدم
***

  

 در اين مطالعه رشد جمعيت و سطح باروري و ارتباط آن با :مسئله طرح

يافتگي اقتصادي و اجتماعي كشورهاي مختلف جهان به ويژه در كشورهاي  توسعه

  .گيرد در حال توسعه، از جمله ايران مورد بحث قرار مي

اي و تحليل ثانويه  بررسي در اين مطالعه تلفيقي از روش كتابخانه روش :روش

هاي جمعيتي و آماري از نشريات سازمانهاي جهاني از قبيل صندوق  است و داده

جمعيت سازمان ملل متحد، يونيسف، بانك جهاني و مركز آمار ايران اخذ و با 

ه مورد تجزيه و  ، ارتباط بين متغيرهاي طرح شدspssافزار  گيري از نرم بهره

  .تحليل قرار گرفته است

يافتگي كشوري  دهد كه هر اندازه سطح توسعه هاي پژوهش نشان مي  يافته:ها يافته

باال باشد به همان اندازه ميزان زاد و ولد و در نتيجه رشد جمعيت آن كشور كمتر 

توان گفت كه بهترين قرص ضدبارداري، توسعه اقتصادي  در حقيقت مي. است

  .است

يافتگي و نرخ زاد و ولد همان گونه كه در اين پژوهش   رابطه بين توسعه:نتايج

باشد؛ يعني در مناطق محروم جهان و  نشان داده شده است يك رابطه معكوس مي

استانهاي . در سطح ايران و استانهاي كشور اين رابطه به خوبي نمايان است

  .كمتري هستندبرخوردار از رفاه و توسعه، شاهد ميزان رشد جمعيت 

  كننده، نرخ مواليد اقتصاد، باروري، جمعيت، خانوار، رفتار مصرف: ها كليدواژه

                                                        
 <mbigdeli@eri.ir>انشكده امور اقتصادي عضو هيئت علمي د، مديريت دولتي دكتر *

*   عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان، شناس جامعه دكتر *

* *   عضو هيئت علمي دانشگاه تبريزشناسي دانشگاه اصفهان،   دانشجوي دورة دكتري جامعه*
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  ٢١ فصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال پنجم، شماره 

١٢٤  

  مقدمه

جمعيت و مسائل مربوط به آن، از جمله مسائل چندبعدي و پيچيده جوامع انساني 

باشد و هم  مي... است كه هم تحت تأثير عوامل اقتصادي، اجتماعي فرهنگي، سياسي و

توان گفت كه مسائل جمعيتي و تغيير و تحوالت مربوط به آن به  يتأثيرگذار بر آن، م

الشعاع و زير سيطرة يك نظريه يا  قدري گسترده و داراي پراكندگي است كه تحت

 گيرد بلكه حركات جمعيتي خاص در يك جهت ويژه احتماالً فرمول خاصي قرار نمي

.  متضادي داشته استاًدر شرايط زماني و مكاني متفاوت، علل مختلف و متنوع و بعض

به عبارتي، جمعيت و مسائل مربوط به آن به عنوان يك مسئله اجتماعي از جمله 

و دولتها نيز در مقابل . آرا را در اين زمينه به دنبال دارد مسائلي است كه بيشترين تشتت

 پديده باروري يكي از ابعاد مثالً. اين مسئله، سياستهاي جمعيتي متعدد و متنوعي دارند

مهم جمعيتي است كه در بعضي از كشورها براي باالبردن ميزان آن، سياستهاي تشويقي 

شود و در جامعه يا كشور ديگري به سبب باالرفتن آن، سياستهاي تنبيهي  اعمال مي

توان از كشور چين كه سياست تك فرزندي و  در اين مورد مي: گردد اعمال مي

  .كنند نام برد  اعمال ميكشورهاي اروپاي غربي كه سياست تشويقي را

همچنين قطعيت و ثبات در مسائل جمعيتي، كاربرد چنداني ندارد و براي تعيين 

توان از يك علت خاص استفاده كرد و از طرف ديگر رابطه علّي ثابت و  ابعاد آن نمي

ممكن است علت خاصي در يك زمان خاص . هميشگي بين متغيرهاي آن وجود ندارد

ن باروري باشد و در يك زمان ديگر آن علت جاي خود را به علت باعث باالرفتن ميزا

  .يا علل ديگري بدهد

درواقع يكي از مسائل مهمي كه در سالهاي اخير نظر اقتصاددانان غربي را به خود 

مسئله . مشغول داشته است تبيين ارتباط بين رشد جمعيت و توسعه اقتصادي بوده است

م شود، كدام يك علت است و كدام يك معلول، اصلي در اين بحث اين است كه معلو

به بيان ديگر آيا رشد و توسعه اقتصادي سبب ايجاد كندي يا تسريع در رشد جمعيت 

شود يا اين رشد جمعيت است كه سبب كندي يا تسريع در رشد و توسعه اقتصادي  مي
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  ...رابطه بين ميزان باروري كل با توسعه

١٢٥ 

ماعي گردد؟ پس سؤال اساسي دانستن اين است كه رابطه بين توسعه اقتصادي و اجت مي

و رشد جمعيت چيست؟ اين رابطه به چه ميزان قدرتمند است و در چه جهتي عمل 

  كند؟ مي

تر باشند  اينكه جوامع انساني هر اندازه از لحاظ توسعه اقتصادي و اجتماعي محروم

پس اينكه عدم . آيد به همان اندازه پراوالدتر هستند امروزه يك امر بديهي به شمار مي

گونه  تماعي و ميزان مواليد همدوش و همراه هم هستند جاي هيچتوسعه اقتصادي و اج

ولي موضوعي كه امروزه جاي بحث و ترديد دارد، تقدم و . بحث و ترديدي نيست

اين موضوعي ديرين و در بين . تأخر اين دو پديده نسبت به همديگر است

  . شناسان گذشته نيز همواره مورد بوده است جمعيت

دانستند و  فقر و تنگدستي را معلول ازدياد جمعيت ميمالتوس و طرفدارانش، 

تفكرشان بر اين بوده است كه با ازدياد جمعيت، منابع غذايي و رفاهي محدودتر 

طرفداران . شود هاي پراوالد مي تر شدن خانواده شود و رشد جمعيت باعث عليل مي

ايين بيايد و نيز آنان مالتوس بر اين باورند كه براي از بين بردن فقر بايد سطح باروري پ

. كردند مهار جمعيت را راهي براي فرار از اين مشكل و مسئله اجتماعي قلمداد مي

)Charle, 1983: 176-177(  

ولي در مقابل آن افرادي هم اعتقاد داشتند كه فقر علت ازدياد جمعيت است؛ به 

شود و براي  يافتگي است كه منجر به افزايش جمعيت مي عبارتي اين فقر و عدم توسعه

حل اين مسئله و مهار جمعيت بايد ابتدا فقر را مهار كرد و زمينه را براي توسعه 

افرادي همچون خوزوئه دوكاسترو و نيز طرفداران نظرية . اقتصادي و اجتماعي مهيا كرد

اينكه آيا دوكاسترو به واقعيت نزديك . گيرند كننده در اين رديف قرار مي رفتار مصرف

در اين مقاله، عقايد و نظرهاي ياد . ران مالتوس، هدف اين مقاله نيستاست يا طرفدا

بنابراين سؤال اساسي كه در اينجا مطرح است اين . شده به چالش كشيده خواهد شد

يافتگي و نرخ زاد و ولد در بين استانهاي كشورمان  اي بين ميزان توسعه است كه آيا رابطه

  توان رابطه مورد نظر را تبيين كرد؟ ونه ميوجود دارد؟ و در صورت وجود رابطه، چگ
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  ٢١ فصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال پنجم، شماره 

١٢٦  

  چارچوب نظري) ۱

  كننده و اقتصاد باروري خانوار نظرية رفتار مصرف) ١ـ١

براساس اين نظريه فرض بر اين است كه رفتار انسان اقتصادي و معقول بوده و چون 

ه در كنند دار شدن نيز منشأ اقتصادي دارد، لذا نظرية رفتار فرد مصرف تصميم براي بچه

نظرية ميكرو اقتصادي باروري . دار شدن نيز به كار گرفته شده است مورد انتخاب بچه

بر اين فرض استوار است كه به داليل زياد، كودكان همانند ساير كاالهاي مصرفي و 

  .آيند اي به حساب مي سرمايه

قرار دار شدن در مقياس يك خانوار، تحت تأثير موارد زير  بنابراين تقاضا براي بچه

  :گيرد مي

 جنس مذكر؛ در برخي از معموالً(توانند زنده بمانند   الف ـ تعداد فرزنداني كه مي

آورند،  مناطق، والدين بيش از تعدادي كه مايل به داشتن آن هستند فرزند به دنيا مي

  . مانند دانند كه بعضي از آنها زنده نمي چون مي

  .ب ـ هزينة پرورش آنها

  .رهاج ـ سطح درآمد خانوا

گيري، والدين فرزندان اول و دوم و حتي فرزند سوم  بايد توجه داشت كه در تصميم

در اين نظريه فرض بر اين است كه تقاضاي . تواند نقش كاالي مصرفي را بازي كند مي

  .شود سه بچه اول قطعي و مقطوع است و اغلب با عوامل مصرفي فرهنگي تعيين مي

، ديگر تابع عوامل )چهارم به بعد(يك بچه بيشتر ولي اخذ تصميم در مورد داشتن 

وجود آمدن و منافع مالي آينده آنها را با هم مقايسه  اقتصادي است كه پدر و مادر هزينه به

كنند كه در اينجا منافع همان درآمد حاصل از كار كودك در مزرعه و يا كمك مالي وي  مي

  :شود يشتر شامل دو مورد زير ميدر هنگام پيري والدين است و هزينه داشتن فرزند ب

هزينه فرصتي وقت مادر؛ يعني اگر براي نگهداري فرزند در خانه نماند و به ) ۱(

  .شود كار خارج از خانه مشغول شود چه مقدار درآمد عايدش مي
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  ...رابطه بين ميزان باروري كل با توسعه

١٢٧ 

هزينه تعليم و تربيت آنها؛ يعني مقايسه بين فرزند كمتر با كيفيت علمي بيشتر و ) ۲(

  .تر است يت علمي كمتر، انتخاب كدام يك درستفرزند بيشتر با كيف

كننده در مورد باروري خانوار در سطح  به كار گرفتن طرز تفكر سنتي رفتار مصرف

شود كه هرگاه قيمت يا هزينه فرزندان به علت  اقتصاد خرد به اين نتيجه منجر مي

رقراري افزايش تحصيالت يا فرصتهاي اشتغال زنان يا افزايش در شهريه مدارس يا ب

قانون مربوط به حداقل سن كودكان براي كار يا برقراري سيستم پرداخت بيمه 

سالمندان و غيره افزايش پيدا كند، آنگاه والدين فرزندان كمتري را تقاضا خواهند كرد، 

بنابراين . در حقيقت والدين كيفيت زندگي فرزندان را بر تعداد آنان ترجيح خواهند داد

 روش براي كم كردن تعداد فرزندان يك خانوار ايجاد شود كه يك مالحظه مي

فرصتهاي اشتغال با مزد بيشتر براي زنان جوان و ايجاد فرصتهاي آموزشي بيشتر 

  ).۱۱۶: ۱۳۶۸تواناييان فرد، (باشد  مي

  نظرية منزلت اجتماعي) ١ـ٢

هايي كه در زمينه باروري و ميزان آن ارائه شده است، نظرية منزلت  يكي از نظريه

اجتماعي است در اين نظريه متفكران و انديشمندان، ميزان باروري هر خانوار و جامعه 

  .دانند را مبني بر جايگاه و منزلت والدين و يا ساكنان آن جامعه مي

خانواده با توجه به پيشرفت و ترقي حاصل شده در جامعه و موقعيتي كه به عنوان 

حال اگر آوردن فرزند باعث تحرك . دانديش باشد به فرزندآوري مي يك عضو دارا مي

دهد، ولي اگر فرزندآوري را مانع پيشرفت و  صعودي خانواده شود آن را ادامه مي

نمايد  توسعه و موقعيت اجتماعي خانواده بداند آن را به طرق مختلف مهار مي

  ).۴: ۱۳۷۹رشيدي، (

  نظريه جريان ثروت كالدول) ١ـ٣

، مفهوم تقاضاي اقتصادي براي بچه با انتقال از ديدگاه نظريه جريان ثروت كالدول
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  ٢١ فصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال پنجم، شماره 

١٢٨  

شود پيوند   به كاهش تقاضا منجر مياًفرهنگي عقايد و ارزشهاي غربي كه نهايت

فرض اساسي كالدول اين است كه جوامع در هر سطحي از فرايند توسعه كه . خورد مي

ي است باشند با توجه به مالحظات اقتصادي و غيراقتصادي، رفتار باروري آنان عقالن

  ).۶۴ـ۶۶: ۱۳۸۴اكتايي، (

وي نظام باروري را به دو قسمت باروري قبل از انتقال و بعد از انتقال در نظر 

  :دهد بندي ارائه مي وي دربارة نظام توليدي نيز دو نوع تقسيم. گيرد مي

  ـ نظام توليد خانوادگي با باروري باال؛

  .داري با باروري پايين ـ و نظام توليد سرمايه

كند كه اين دو نظام بر روي يك طيف قرار دارند و نظامهاي اين  طرنشان ميوي خا

به نظر وي در باروري قبل از انتقال، فرزندان جزء منابع . دو حد متغير و ناپايدار هستند

باشند، اما در نظام يا مرحله بعد از انتقال، فرزندان جزء هزينه خالص  خالص والدين مي

  .شوند محسوب مي

  .داند سه شرط را براي كاهش باروري الزم مي) Ansley Coly(ي انسلي كول

  ـ قبول و انتخاب عقالني به عنوان يك عنصر متغير در كاهش باروري؛

  ـ درك امتيازات كاهش باروري؛

آوريهاي مهار باروري  ـ و كسب آگاهي و مهارت در استفاده از وسايل و فن

  ).۶۴ـ۶۶: ۱۳۸۴اكتايي، (

  روش) ۲

  لي پژوهشسؤال اص) ٢ـ١

رابطه بين نرخ باروري كل با توسعه اقتصادي و اجتماعي چيست؟ و كدام يك علت و 

  كدام يك معلول است؟
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  ...رابطه بين ميزان باروري كل با توسعه

١٢٩ 

  جامعه آماري) ٢ـ٢

دهند كه در اين ميان  جامعه آماري اين پژوهش را كليه كشورهاي جهان تشكيل مي

  .عنايت ويژه به استانهاي ايران شده است

  متغيرهاي پژوهش) ٢ـ٣

 حاضر سطح و يا ميزان باروري كل متغير وابسته بوده است و ويژگيهاي در تحقيق

  .دهد اقتصادي و اجتماعي كشورها، متغيرهاي مستقل را تشكيل مي

  تعريف مفاهيم و اصالحات) ٢ـ٤

 عبارت است از تعداد كل كودكاني كه يك زن در طي دوران ١ـ ميزان باروري كل

  .آورد معين به دنيا ميدر يك جامعه )  ساله۴۹ـ۱۵(باروري خود 

بندي كشورها براساس شاخص  ـ توسعه اقتصادي و اجتماعي با توجه به رتبه

بندي،  سازمان ملل متحد مدنظر بوده و در اين رتبه) HDI(توسعه منابع انساني 

بندي  اند و در ضريب متغيرهاي اميد زندگي، درآمد، سواد مورد توجه قرار گرفته

يافتگي، شاخصهايي نظير ميزان اشتغال، ميزان  زان توسعهاستانهاي كشور بر حسب مي

اشتغال صنعتي، نسبت وابستگي، ميزان باسوادي شاغالن و درآمد، ميزان شهرنشيني، 

  .ميزان باسوادي زنان و سهم زنان از كار اشتغال مورد عنايت قرار گرفته است

  آوري اطالعات روش جمع) ٢ـ٥

هاي منتشر شده از سوي سازمانهاي  ش از دادهاطالعات مورد استفاده در اين پژوه

  .المللي و مركز آمار ايران تشكيل شده است بين

                                                        
1. Total Fertility Rate 
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١٣٠  

  ها روش تجزيه و تحليل داده) ٢ـ٦

آوري شده از طريق اينترنت و انتشارات سازمانهاي جهاني  هاي جمع در اين تحقيق داده

افزار  ك نرمآوري شده و سپس به شيوة تحليل ثانويه و به كم در جداول متعدد جمع

، همبستگي بين متغير وابسته و متغير مستقل با ضريب همبستگي پيرسون SPSSآماري 

)r (محاسبه گرديده است.  

  ها يافته) ۳

  جمعيت جهان و روند افزايش آن) ٣ـ١

يابيم كه بيشترين سهم رشد  با نگاهي گذرا به روند افزايش جمعيت جهان درمي

 توسعه يافته است، در حقيقت، توان گفت كه بين جمعيت جهان متعلق به كشورهاي كمتر

  .توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع و ميزان باروري آنان يك رابطه معكوس وجود دارد

به ديگر بيان با باال رفتن ميزان توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها، ميزان باروري 

ست، بلكه در اين امر مربوط به يك دهه خاص ني. آيد تر مي و رشد جمعيت پايين

هاي سازمان ملل متحد مربوط به  داده. بينيهاي جمعيتي نيز اين رابطه برقرار است پيش

 ميزان باروري در جمعيت جهان و روند رشد آن بيانگر اين واقعيت است كه اوالً

 تفاوت رشد باروري كل در بين كشورها اًجهان، روندي رو به كاهش دارد، و ثاني

بينيهاي حد پايين و چه  نها مشهود است؛ به عبارتي چه در پيشيافتگي آ براساس توسعه

بينيهاي حد باال يا متوسط، رشد باروري كل و در كل، آهنگ رشد جمعيت در  در پيش

بينيهاي  همان گونه كه در پيش. بين كشورهاي با كمترين توسعه، باالترين ميزان را دارد

معيت همه كشورها منفي برآورد شود، رشد ج جمعيتي و در حد پايين آن مشاهده مي

 ۲۰۵۰ و ۲۰۴۵شده ولي باز اين رشد براي كشورهاي با كمترين توسعه بين سالهاي 

  .باشد  درصد مي۷۶/۰مثبت يعني 

گرچه آمار و ارقام ارايه شده در نسبت توسعه اقتصادي و اجتماعي با ميزان باروري 
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  ...رابطه بين ميزان باروري كل با توسعه

١٣١ 

كايك كشورها به صورت المللي و فراملي بوده است، آمار و ارقام ي در سطح بين

  .كند اي نيز وجود اين رابطه را تقويت مي منطقه

 نظر از كه زناني است، شده مشخص هندوراس در گرفته انجام تحقيق در كه طوري به

 آورند مي دنيا به را هايي بچه تعداد همان دارند، قرار بااليي سطح در اجتماعي و اقتصادي موقعيت

 قرار بااليي اجتماعي و اقتصادي موقعيت در كه زناني برعكس ولي .كنند مي را آن آرزوي كه

 حقيقت در .خواهند مي كه است تعدادي آن از زيادتر آوردند مي دنيا به كه هايي بچه تعداد ندارند،

 حدود پيش سال چند تا كه است الزم توضيح اين .اند مواجه ناخواسته كودكان مسئله با اخير طبقه

  .اند جزء كودكان ناخواسته گزارش شده ايران، در آمده دنيا به زنده نوزادان درصد ۴۰

و نيز آرزوي زنان ) ازدياد يا محدود كردن(درواقع عالوه بر اينكه مسئله زاد و ولد 

براي داشتن فرزندان بيشتر از حيث طبقاتي متفاوت است، زنان طبقات پايين آرزوي 

  .ارندداشتن فرزندان بيشتري نسبت به زنان طبقات باال د

دنيس رانگ از جمله پژوهشگراني است كه در ميان عوامل مؤثر بر نابرابري ميزان 

زاد و ولد در ميان طبقات، به پايگاه اجتماعي و اقتصادي فرد يا گروه بيش از ساير 

به نظر وي در ميان همه گروههاي اجتماعي كه از نظر ميزان . عوامل توجه داشته است

يد تفاوت رفتاري طبقات اجتماع از اين لحاظ از همه بارزتر اند، شا زاد و ولد متفاوت

 تا ۱۸۷۰دهد كه در يك دوره چهل ساله از سال  رانگ نشان مي مطالعات دنيس. باشد

اي به طبقه ديگر   در اياالت متحده آمريكا و در اروپا، ميزان زاد و ولد از طبقه۱۹۱۰

 است؛ يعني با باالرفتن طبقه فرد،  با طبقه همبستگي منفي داشتهاًمتفاوت بوده و عموم

 به ۱۹۱۰رانگ از سال  تر آمده است؛ هرچند كه به نظر دنيس ميزان زاد و ولدش پايين

  ).۱۰۲: ۱۳۷۹تامين، (بعد تغييراتي در اين زمينه مشاهده شده است 

تحصيالت يكي از شاخصهاي تعيين طبقه اجتماعي است، و وجود تفاوت در 

بر حسب وضعيت تحصيلي مادران در كشور ايران نيز مؤيد نظر ميانگين تعداد فرزندان 

 ميانگين تعداد فرزندان برحسب وضعيت تحصيلي را در ۱جدول . رانگ است دنيس

  .دهد  در كشور ايران نشان مي۱۳۸۰ و ۱۳۷۳، ۱۳۷۰سالهاي 
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 ۱۳۸۰ و ۱۳۷۳، ۱۳۷۰ميانگين تعداد فرزندان برحسب وضعيت تحصيلي در سالهاي : ۱جدول 

  ايراندر كشور 

  ۱۳۸۰  ۱۳۷۳  ۱۳۷۰  سالهاي تحصيالت مادر

  ۴/۵  ۷/۴  ۲/۵  سواد بي

  ــ  ۴/۳  ۸/۳  چهارم ابتدايي

  ۸/۲  ۵/۲  ۸/۲  پنجم ابتدايي

  ۲  ۲/۲  ۳/۲  سيكل

  ۶/۱  ۹/۱  ۲/۱  ديپلم

  ۵/۱  ۷/۱  ۸/۱  باالتر از ديپلم

  )۱۰۱: ۱۳۸۲رسولي، : منبع (

  باروري در ايران) ٣ـ٢

توان بيان كرد، پايين آمدن سرعت  آنچه در ارتباط با ميزان باروري كل در ايران مي

به طوري كه از نظر كاهش ميزان .  است۲۰۰۰ و ۱۹۷۷ميزان ياد شده بين سالهاي 

سرعت .  فردي داردباروري، ايران به عنوان يك كشور اسالمي، شرايط منحصر به

بينيهاي جمعيتي و  كاهش باروري در ايران تا حدي بوده كه اين كاهش از پيش

 ميالدي آغاز شده بود، پيشي ۱۹۸۹هاي تنظيم خانواده كه توسط دولت از سال  برنامه

  .گرفته است

دهد كه تغيير ميزان كل باروري فقط يك پديده شهري  مطالب جدول فوق نشان مي

طق روستايي نيز اين امر نمايان است و حتي اين تغيير در مناطق نيست و در منا

روستايي شديدتر از مناطق شهري است؛ هرچند كه ميزان كل باروري يعني ميانگين 

تعداد بچه براي هر زن به طور متوسط در مناطق روستايي نسبت به مناطق شهري در 

دهد كه زنان روستايي در  همچنين مطالب جدول فوق نشان مي. سطح بااليي قرار دارد

  .زمينة استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري بر شهريها تقدم دارند
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تغيير در ميزان باروري كل و استفاده از وسايل جديد پيشگيري از بارداري در بين : ۲جدول 

   ميالدي۲۰۰۰مناطق شهري و روستايي ايران در سال 

  ۲۰۰۰  ۱۹۹۶  ۱۹۷۷  مناطق
  درصد تغيير از

  ۱۹۷۷ـ۱۹۹۶

  درصد تغيير از

  ۱۹۷۷ـ۱۹۹۶

درصد استفاده زنان 

ازدواج كرده از 

  وسايل پيشگيري مدرن

  ۵۵  ۱۸  ۵۱  ۸/۱  ۲/۲  ۵/۴  شهري

  ۵۷  ۳۱  ۵۷  ۴/۲  ۵/۳  ۱/۸  روستايي

  ۵۶  ۲۹  ۵۸  ۲  ۸/۲  ۶/۶  كل

(Tarmann: 2005) 

دهد،   ميزان كل باروري را بر حسب مناطق شهري و روستايي نشان مي۲جدول 

 ميزان كل باروري را برحسب استانها ذكر كنيم، ميزان تغيير در باروري كل اگر بخواهيم

مشهودتر خواهد گرديد و عالوه بر مشهود بودن كاهش باروري به اطالعات معتبر 

 ميزان كل باروري را برحسب استانهاي كشور از ۳جدول . ديگري نيز خواهيم رسيد

  .دهد  نشان مي۲۰۰۰ تا ۱۹۸۶سال 

 ميالدي براساس ۲۰۰۰ تا ۱۹۸۶كل باروري استانهاي كشور از سال ميزان : ۳جدول 

  IDHS 2000شاخصهاي 

  ۲۰۰۰  ۱۹۹۹  ۱۹۹۸  ۱۹۹۷  ۱۹۹۶  ۱۹۹۵  ۱۹۹۴  ۱۹۹۳  ۱۹۹۲  ۱۹۹۱  استانها  رديف

  ۴/۱  ۷/۱  ۶/۱  ۶/۱  ۶/۱  ۵/۱  ۳/۲  ۱/۲  ۹/۱  ۴/۲  تهران  ۱

  ۷/۱  ۹/۱  ۱/۲  ۱/۲  ۲/۲  ۲/۲  ۶/۲  ۹/۲  ۲/۳  ۹/۳  اصفهان  ۲

  ۲/۲  ۳/۲  ۴/۲  ۵/۲  ۳/۲  ۷/۲  ۷/۲  ۷/۳  ۸/۳  ۴/۴  يزد  ۳

۴  
آذربايجان 

  شرقي
۵  ۳/۴  ۴/۳  ۳/۳  ۱/۳  ۵/۲  ۲/۲  ۱/۲  ۲  ۲/۲  

۵  
آذربايجان 

  غربي
۱/۵  ۹/۴  ۷/۴  ۱/۴  ۲/۳  ۳  ۸/۲  ۶/۲  ۳/۲  ۷/۲  
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 ۳ة جدول مداا

  ۷/۱  ۲  ۲  ۳/۲  ۵/۲  ۳/۲  ۲/۳  ۶/۳  ۸/۳  ۸/۴  مركزي  ۶

  ۲/۲  ۱/۲  ۴/۲  ۸/۲  ۷/۲  ۳  ۷/۳  ۴/۴  ۵  ۱/۶  چارمحال و بختياري  ۷

  ۲/۲  ۱/۲  ۲/۲  ۵/۲  ۲/۲  ۳/۲  ۳  ۱/۳  ۵/۳  ۴  سمنان  ۸

  ۵/۲  ۵/۲  ۷/۲  ۳  ۱/۳  ۵/۳  ۷/۳  ۱/۴  ۶/۴  ۹/۴  خراسان  ۹

  ۴/۱  ۷/۱  ۲  ۹/۱  ۲  ۱/۲  ۵/۲  ۸/۲  ۳/۳  ۴/۳  گيالن  ۱۰

  ۵/۲  ۳/۲  ۴/۲  ۶/۲  ۷/۲  ۳  ۳/۳  ۹/۳  ۴  43  قم  ۱۱

  ۹/۱  ۹/۱  ۲/۲  ۹/۱  ۷/۲  ۲/۳  ۴/۳  ۳/۴  ۵/۴  ۱/۵  همدان  ۱۲

  ۸/۱  ۲  ۱/۲  ۲  ۴/۲  ۸/۲  ۱/۳  ۷/۳  ۴  ۷/۴  فارس  ۱۳

  ۲  ۱/۲  ۴/۲  ۵/۲  ۲/۳  ۱/۳  ۹/۳  ۶/۴  ۹/۴  ۶/۵  زنجان  ۱۴

  ۸/۱  ۷/۱  ۸/۱  ۸/۱  ۸/۱  ۹/۱  ۴/۲  ۶/۲  ۳  ۴/۳  مازندران  ۱۵

  ۹/۱  ۱/۲  ۳/۲  ۷/۲  ۳  ۶/۳  ۵/۴  ۸/۴  ۸/۴  ۵/۵  كردستان  ۱۶

  ۲  ۲/۲  ۲/۲  ۷/۲  ۸/۲  ۴/۳  ۱/۴  ۵/۴  ۹/۴  ۵/۵  اردبيل  ۱۷

  ۴/۲  ۴/۲  ۸/۲  ۱/۳  ۱/۳  ۴/۳  ۲/۴  ۴/۴  ۷/۴  ۴/۵  كرمان  ۱۸

  ۸/۲  ۸/۲  ۸/۲  ۴/۳  ۵/۳  ۲/۴  ۴/۴  ۳/۵  ۲/۵  ۵/۶  خوزستان  ۱۹

  ۹/۱  ۲  ۲  ۵/۲  ۴/۲  ۳/۳  ۸/۳  ۸/۳  ۶/۴  ۳/۵  كرمانشاه  ۲۰

  ۳/۲  ۴/۲  ۲/۲  ۵/۲  ۳  ۲/۳  ۳/۳  ۲/۴  ۵  ۳/۵  بوشهر  ۲۱

  ۳/۲  ۷/۲  ۶/۲  ۷/۲  ۳  ۲/۴  ۴/۴  ۱/۵  ۹/۵  ۷/۶  كهكيلويه  ۲۲

  ۷/۲  ۲/۳  ۳/۳  ۶/۳  ۴  ۲/۴  ۷/۴  ۹/۴  ۹/۵  ۳/۶  هرمزگان  ۲۳

  ۲  ۳/۲  ۱/۲  ۹/۲  ۹/۲  ۵/۳  ۴/۴  ۱/۴  ۳/۵  ۹/۵  لرستان  ۲۴

  ۲  ۲  ۲/۲  ۶/۲  ۳  ۸/۳  ۴  ۷/۴  ۶/۵  ۱/۶  ايالم  ۲۵

  ۲/۴  ۵  ۸/۴  ۵/۵  ۳/۵  ۶  ۶/۶  ۲/۷  ۳/۷  ۳/۸  سيستان و بلوچستان  ۲۶

(Abbasi-Shovazi, M.J. 2000)  

ور  به ط۲۰۰۰ تا ۱۹۹۱ ميزان باروري كل در بين سالهاي ۳هاي جدول  براساس داده

Arcهمچنين نتايج جدول . فاحشي بدون استثنا، در تمامي استانهاي كشور كاهش يافته است
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، ۲/۴دهد كه استان سيستان و بلوچستان با داشتن ميزان كل باروري  مذكور نشان مي

بيشتر ميان باروري را در كشور داراست و بعد از آن استانهايي چون خوزستان، بوشهر، 

استانهاي تهران . بيشترين مقدار باروري كل را دارا هستند) ۳/۲(كهكيلويه و بويراحمد 

 كمترين ميزان ۷/۱ و استان اصفهان و استان مركزي با ۴/۱و گيالن نيز هر كدام با 

  .باروري را دارند

دهد، بيشترين ميزان باروري در استانهايي   نشان مي۳هاي جدول  همان طور كه داده

 استانهاي ديگر محروم و توسعه كمتري دارند و  نسبت بهشود كه معموالً مشاهده مي

  .آيند استانهايي كه باروري پاييني دارند، جزء استانهاي برخوردار كشور به حساب مي

دهد كه ميزان باروري در نقاط روستايي كشور   نشان مي۳هاي جدول  همچنين داده

ريم در اين سال  را در نظر بگي۲۰۰۰از نقاط شهري آن بيشتر است؛ به عبارتي اگر سال 

 بوده در حالي كه در همين سال تعداد بچه براي ۴/۲تعداد كودك براي هر زن روستايي 

پس اگر اين امر را در ارتباط با رشد باروري استاني .  بوده است۸/۱هر زن شهري 

شود كه در ارتباط با استانها هم سهم روستاهاي   در هم ادغام كنيم مالحظه مي۲جدول 

 .ان ياد شده بيشتر و سهم مناطق شهر از ميزانهاي مذكور كمتر استاستان از ميز

  يافتگي بندي استانهاي كشور برحسب ميزان توسعه ضريب) ٣ـ٣

ترين و  يافتگي و شاخصهاي توسعه انساني و اقتصادي و اجتماعي از مهم امروزه توسعه

ور يا جهان فراگيرترين مالكهاي ارزيابي ميزان برخورداري و محروميت مناطق يك كش

يافتگي كشورها و مناطق، ميزان و كيفيت زندگي مردمان  است؛ به عبارتي ميزان توسعه

  .دهد آن مناطق را نشان مي

توسعه يكي از مفاهيم پربار و ارزشي است كه با رشد اقتصادي ـ كه يك مفهوم 

اين نوع نگرش باعث شده كه در ميان انواع . كمي است ـ تفاوت اساسي دارد

. هاي مختلف به مفهوم توسعه، دو رويكرد از برجستگي خاصي برخوردار باشدرويكرد

داند و به  يافتگي مي يكي رويكرد اقتصادي كه سيستمهاي اقتصادي را مالك توسعه
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شاخصهاي كمي و مجموعه توليدات و درآمدهاي يك كشور يا يك منطقه توجه 

يفيت زندگي انسانهاي يك كند و ديگري رويكردي اجتماعي كه به جاي كميت، با ك مي

منطقه سروكار داشته، نقش باورها و نگرشهاي افراد جامعه را در بهبود شاخصهاي آن 

  .دهد مورد تأكيد قرار مي

ميزان اشتغال، (در اين مقاله استانهاي كشور، هم بر پايه شاخصهاي توسعه اقتصادي 

و هم ...) رآمد وميزان اشتغال صنعتي، نسبت وابستگي، ميزان باسوادي شاغالن، د

براساس شاخصهاي توسعه اجتماعي همچون ميزان شهرنشيني، باسوادي، سهم اشتغال 

آموختگان در مراكز آموزش عالي نسبت  زنان از كار اشتغال، ميزان باسوادي زنان، دانش

 رتبة هر استان برحسب اًاند و نهايت بندي گرديده بندي و رتبه به كل جمعيت، ضريب

  . و اجتماعي آن مشخص شده استتوسعه اقتصادي 

 محاسبه ۸۱۶/۰در حالي كه ضريب توسعه اقتصادي ـ اجتماعي براي استان تهران 

 به دست آمده است و -/۰۹۳شده است اين رقم براي استان سيستان و بلوچستان برابر 

  .اين امر نشاندهنده نابرابري توسعه اقتصادي و اجتماعي در بين استانهاي كشور شده است

رابطه ميزان باروري با ضريب توسعه اقتصادي، توسعه اجتماعي و ) ٣ـ٤

  توسعه اقتصادي و اجتماعي

براي تبيين رابطه موجود بين ميزان باروري كل و توسعه اقتصادي و توسعه اجتماعي با 

باشند از آزمون همبستگي  اي مي گيري متغيرها كه در سطح فاصله توجه به سطوح اندازه

rدار به دست آمده  دهد كه سطح معني ه گرديد، نتايج آزمون نشان مي پيرسون استفاد

 است كه Sig = ۰۰۷/۰براي آزمون رابطه بين توسعه اقتصادي و ميزان باروري كل، 

دار وجود دارد و شدت همبستگي نيز  باشد؛ يعني رابطه معني  مي۰۵/۰كمتر از آلفاي 

زمون رابطه ميزان باروري و توسعه دار به دست آمده براي آ سطح معني. باشد  مي-۵۲/۰

  ، رابطه بين ميزان باروري با توسعه اقتصادي و اجتماعيSig = ۰۰۱/۰اجتماعي 

۰۰۱/۰ = Sigدار بين متغيرهاي ياد شده است باشد كه نشاندهنده رابطه معني  مي.  
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  ...رابطه بين ميزان باروري كل با توسعه

١٣٧ 

. باشد  مي۶/۰ و -۵۹/۰ضرايب همبستگي هم براي آزمونهاي ذكر شده، به ترتيب 

 بين ميزان باروري كل و توان چنين استنباط كرد كه اوالً به دست آمده مياز نتايج 

 در هر سه مورد، اًثاني. دار وجود دارد توسعه اقتصادي و اجتماعي استانها رابطه معني

يافتگي مناطق،  باشد؛ يعني با باالرفتن ميزان توسعه جهت همبستگي منفي يا معكوس مي

شود؛ به عبارتي با باالرفتن ميزان   آن منطقه كاسته مياز تعداد فرزندان براي هر زن در

ها  يافتگي اقتصادي و اجتماعي و به موازات بهبود وضعيت زندگي، خانواده توسعه

و نيز ميزان يا شدت رابطه در هر سه آزمون، . تمايل كمتري به داشتن فرزند دارند

  .دهد مي نتايج اين آزمونها را نشان ۴جدول . باشد متوسط به باال مي

نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي رابطه بين ميزان باروري با ضرايب :  ۴جدول 

  توسعه

  ميزان باروري استانها  متغيرهاي مستقل/ متغير وابسته 

  توسعه اقتصادي

  /۰۰۷= داري  سطح معني

  -/۵۱۸= ضريب همبستگي 

  ۲۶= تعداد مشاهدات 

  توسعه اجتماعي

  /۰۰۱= داري  سطح معني

  -/۵۹۱= ريب همبستگي ض

  ۲۶= تعداد مشاهدات 

  توسعه اقتصادي و اجتماعي

  /۰۰۱= داري  سطح معني

  -/۵۹۶= ضريب همبستگي 

  ۲۶= تعداد مشاهدات 

  گيري بحث و نتيجه) ۴

دهد كه در سطح جهان و نيز در استانهاي مختلف  هاي اين پژوهش نشان مي يافته

ولد و برخورداري يا محروميت آنها از كشورمان يك رابطه معكوس بين ميزان زاد و 
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  ٢١ فصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال پنجم، شماره 

١٣٨  

درجه رفاه و توسعه مورد نياز وجود دارد؛ يعني در مناطق محروم، زاد و ولد و ميزان 

باروري باالست و به موازات دسترسي به رفاه و توسعه مورد نظر، از ميزان باروري آنان 

در حالي كه : كند  اين مقاله مطالب يادشده را به خوبي تأييد مي۳جدول . شود كاسته مي

در استانهاي برخوردار از توسعه همچون استان تهران و اصفهان، ميزان باروري كل به 

باشد اين ميزان در ارقام استانهاي محروم مانند   كودك مي۷/۱ و ۴/۱ترتيب برابر 

  . كودك گزارش شده است۷/۲ و ۲/۴سيستان و بلوچستان و هرمزگان به ترتيب 

ده در اين نوشتار بيانگر اين واقعيت است كه در سالهاي اخير آمار و ارقام ارائه ش

رشد جمعيت در تمامي مناطق شهري و روستايي، پيشرفته يا در حال پيشرفت، كاهش 

تواند با توجه به نظريه  قسمتي از اين تغييرات جمعيتي مي. محسوسي يافته است

همان گونه . بيين گرددنوگرايي و تحوالت اجتماعي و فرهنگي كه اتفاق افتاده است ت

كه در چارچوب نظري مالحظه شد، پيشرفت و توسعه و رشد تكنولوژي بر زندگي 

هاي ارزشي و عاطفي تأثير گذاشته و اين امر به صورت عاملي در  مردم حتي در زمينه

به ديگر بيان، تغيير نگرش اجتماعي و . جهت كاهش ميزان باروري عمل كرده است

 تحصيل زنان و منزلت اجتماعي آنان باعث شده كه زنان فرهنگي نسبت به مسئله

سالهاي بيشتري را صرف تحصيل كرده، سن ازدواج را عقب برانند و در نتيجه اين امر، 

از سوي ديگر، اشتغال زنان در . موجب كاهش قابل مالحظه سطح باروري شده است

ي در آپارتمانهاي خارج از خانه و رشد قابل توجه شهرنشيني و اجبار افراد در زندگ

نگاه به آمار و . ها گذاشته است مساحت، تأثير منفي در ميزان زاد و ولد خانواده كم

ارقام، شمار فزاينده دانشجويان دختر در دانشگاهها و مؤسسات عالي آموزش كشور، 

  .گذارد هاي اين پژوهش مي مهر تأييد بر يافته

ي خانواده، فرد اقتصادي در زمينه كننده و اقتصاد بارور براساس نظرية رفتار مصرف

هزينه ـ (سازي رفتار اقتصادي است و از اين ديدگاه  دارشدن نيز به دنبال معقول بچه

به ). ۱۳۶۸تواناييان فرد، (گيري براي فرزندآوري است  ، عامل اصلي در تصميم)بازده

ي اقتصادي گذار اي يك كاالي سرمايه ويژه در جوامع فقير و محروم، فرزندان تا اندازه
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  ...رابطه بين ميزان باروري كل با توسعه

١٣٩ 

آيند چرا كه از طريق كار كودكان يك بازده و سود مورد انتظار نصيب  به حساب مي

رسند  شود و هنگامي كه والدين به سن بازنشستگي و از كارافتادگي مي والدين آنها مي

. توانند به آنها كمك نمايند اند به عنوان منابع مالي مي اين فرزندان كه اينك بزرگ شده

پذير به ويژه اوالد ذكور، عصاي پيري يا به  هاي فقير و آسيب ندان خانوادهدرواقع، فرز

آيند و اين مسئله يكي از علل مهم زاد  عبارتي تأمين اجتماعي والدين خود به شمار مي

تعميم تأمين اجتماعي و . گردد رويه در مناطق محروم كشور محسوب مي و ولد بي

پذير جامعه خاصه در مناطق روستايي،  يبهاي آس توسعه كمكهاي دولتي به خانواده

  .تواند كمك بزرگي در تعديل ميزان زاد و ولد در اين گونه جوامع گردد مي

اگر در جوامع غربي و يا در مناطقي از جهان شاهد كاهش ميزان باروري هستيم به 

كننده  ها از موقعيت توليدكننده به عناصر مصرف خاطر اين است كه فرزندان خانواده

در . كننده را كم نمايند دهند كه شمار مصرف ها ترجيح مي اند و خانواده ديل شدهتب

شود و  مناطق روستايي و محروم هنوز هم كودك به عنوان توليدكننده در نظر گرفته مي

كنند و به طرق مختلف از كار و  ها سعي در افزايش تعداد توليدكننده مي خانواده

هاي اجتماعي و اعطاي حقوق  با گسترش بيمه. ايندنم برداري مي زحمات كودكان بهره

هاي تنظيم خانواده با موفقيت قرين  بازنشستگي به قشرهاي محروم جامعه، برنامه

  .خواهد كرد
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