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  چكيده

. سازي اسـت   تصميم فرايندل خالف ساير موجودات حاص ها بر  تعيين تعداد فرزند در ميان انسان
ها درآمـد    ر اين تصميم اثرگذارند كه در ميان آنداي از عوامل وجود دارند كه  از اين رو مجموعه

ـ    . را داردترين اهميت و ابهام   خانواده بيش يـابي كـه در آن     الگـوي بهينـه   ةدر ايـن مقالـه بـا ارائ
شـود كـه افـزايش       ن است نشان داده مـي مطلوبيت والدين تابعي از مصرف كاالها و تعداد فرزندا

اما اثر كل افـزايش   ،شود  درآمد خانواده بدون تغيير قيمت به افزايش تقاضا براي فرزند منجر مي
به منظور بررسي ميزان تطبيق نظريه با واقعيت، شـواهدي از تهـران   . تواند منفي باشد  درآمد مي
در تقاضا براي فرزند از لحاظ آماري ) خالص(دي شود كه حكايت از آن دارد كه اثر درآم  ارائه مي

. افزايش درآمد خانواده منفي و معنـادار اسـت  ) اثر درآمدي ناخالص(ست هرچند اثر كل امعن بي
  . دهد   درآمد مردان و زنان تا حدودي رفتار متفاوت را نشان مي ،همچنين
 .JEL: D10 ،J13 بندي    هطبق
  .، خانواده، درآمد، فرزندتقاضا ،آموزش، باروري : هواژكليد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

 61118095: تلفن تهران، دانشگاه صاداقت ةدانشكد ،يشمال كارگر ابانيخ تهران،. 1 



116 
 

   1393بهار  ،1 شماره ،49  ةدور، ياقتصاد قاتيتحق  

 

  مقدمه .1
تـوان    شـك نمـي   باروري از جمله مباحث بسيار مهم در متون اقتصاد توسعه است كه بـي 

ريـزي     هاش، بـه برنامـ    آن و تحليـل رونـد گذشـته و آينـده       مؤثر دربدون توجه به عوامل 
سو جمعيـت     ت كه از يكاهميت باروري در اين اس. ١اقتصاد پرداخت ةاي در حوز  توسعه
اقتصـاد را از   ةو تـوان بـالقو  ) مـاهر يـا غيرمـاهر   (ن اقتصادي به خصوص نيروي كار عامال

كننـدگان اقتصـاد را شـكل     و از سوي ديگر جمعيت مصرف كند لحاظ توليد مشخص مي
حـد تـوان تقاضـاي    ، پردازنـد   دهد يعني كساني كه به تقاضاي كاالهـا و خـدمات مـي     مي

روشن است كه باروري از ماهيتي دو پهلـو برخـوردار   . دهند  حت تأثير قرار مياقتصاد را ت
از ايـن روسـت كـه    . گـذارد   بر هر دو سمت عرضه و تقاضـاي اقتصـاد اثـر مـي     ، زيرااست

ريزان آن اهميتي حياتي دارد و ايـن    باروري براي جامعه و برنامه   مؤثر درشناسايي عوامل 
  .سازي براي تعداد فرزند در خانواده  تصميم ةطالعه در زمينيابد مگر با م  امر تحقق نمي
آغـاز شـد و ايـن رويـه      1950 ةباروري از منظر اقتصـادي از اواخـر دهـ    ةتبيين مقول

دهد كـه    هاي اقتصادي باروري نشان مي  سير تاريخي تحول نظريه. تاكنون نيز ادامه دارد
 -مكتـب شـيكاگو   :انـد از   عبـارت  اند كـه   دو مكتب فكري عمده در اين حوزه شكل گرفته

له پـرده  ئها و مكاتـب اقتصـادي از ايـن مسـ      نظريه ةمقايس. ٣و مكتب پنسيلوانيا ٢كلمبيا
موسوم اسـت   ٤كلمبيا كه به الگوي قيمت زمان -هاي مكتب شيكاگو  دارد كه تحليل  برمي

در  .در چارچوب تحليلي نئوكالسيك شكل گرفته و تناسب زيـادي بـا ايـن رويكـرد دارد    
حداكثرسـازي   فراينـد سـازي بـراي تعـداد فرزنـد از       الگوي قيمت زمـان، رفتـار تصـميم   

ايـن رويـه دقيقـاً منطبـق بـا      . كنـد   ها يا ساليق تبعيت مي  بودن رجحان مطلوبيت با ثابت
در ايـن   شـده  رويكـرد اسـتفاده  نزلـة  م رويكرد نئوكالسيك در اقتصاد خانواده است كه به

هـاي    شـود در قالـب ديـدگاه     مطالعه تالش مـي  ةدر ادام ،از اين رو. شود  مقاله انتخاب مي
جا كه در اين مكتب فكري تأكيد بر عوامل تقاضا ناز آ. شودكلمبيا بحث  -مكتب شيكاگو

تقاضا براي تعـداد فرزنـد انجـام     ةخانوار به وسيل ةبراي فرزند است و در واقع تعيين انداز
، مـد نظـر   اند كه در مكتب پنسيلوانيا مورد توجه نناچلذا عوامل سمت عرضه، آن .گيرد  مي

  .شود   يتقاضا به موضوع پيش رو نگريسته م ةشوند و صرفاً از دريچ  واقع نمي
  

 گاتـاك  ،)1992( همكاران و سيليگ مانند توسعه اقتصاد كتب نيتر  مهم از ييها  بخش كه است ليدل نيهم به. 1 
 .است افتهي اختصاص يبارور ةلئمس به) 2012( تياسم و تودارو و) 2005(

2. Chicago-Columbia school 
3. Pennsylvania school 
4. Price-of-time model 
 



   117  شواهد يبرخ و ليبد ينظر يالگويك : فرزند يبرا تقاضا و خانواده درآمد  

 
 

رو را   ر تعـداد فرزنـدان خـانوار محـور اصـلي تحقيـق پـيش       دبا اين وصف، اثر درآمد 
درآمد و بعـد   ة، رابطترين مباحث اقتصاد باروري  ترين و مهم  از مبهم، زيرا دهد  تشكيل مي
شود كه در شـرايط كنـوني ايـران نيـز       اهميت اين موضوع از آنجا روشن مي. خانوار است

حتي دولت در مقطعـي از زمـان    خصوصبحث افزايش جمعيت مطرح است و در همين 
بـودن يـا    اين مقاله به نوعي موجـه . كرداقدام به پرداخت نقدي به خانوارها بابت هر تولد 

اي كـه اختصاصـاً     اين در حالي است كه مطالعه. كند  سياستي را بررسي مي نبودن چنين
  .شود  به اين موضوع در ايران پرداخته باشد، مشاهده نمي

در بحث راجع به تقاضا براي فرزند، ادبيات مربوط به اثر درآمدي به طرز مبسـوط در  
گوي تقاضا بـراي فرزنـد   تا زمينه براي طراحي و تحليل ال شود  قسمت دوم مقاله ارائه مي

ها و مناطق مختلف در  نمعرفي نتايج حاصل از مطالعات ساير محققان در زما. فراهم آيد
شـود كـه     در قسمت چهارم الگوي نظـري طراحـي مـي   . شود  قسمت سوم مقاله انجام مي

ديگـر   ةمرحلـ . شده در اين حـوزه اسـت   بديلي براي اندك الگوهاي اقتصاد خردي مطرح
دهـد، بـرآورد تـابع تقاضاسـت كـه بحـث         سمت پنجم مقاله را تشـكيل مـي  مطالعه كه ق

ها مرتبط و رهنمودهايي راجع به اثـر درآمـد     سازي براي بعد خانواده را به واقعيت  تصميم
  .شود  يگيري از بحث در قسمت ششم انجام م   هنتيج. كند  را ارائه مي
  

  ادبيات موضوع .2
بعد از جنگ جهاني دوم عامل  ةدور طيه و باروري گيري روند معكوس درآمد سران  شكل

هـاي    نظريـه  1960 ةباروري بود تا در ده مسئلةمحرك اصلي براي توجه اقتصاددانان به 
تـوان در      يترين جزء هر تحليلي از باروري را م  مهم ،بنابراين. اقتصادي باروري ظهور كنند

  .ميان درآمد و باروري دانست ةرابط
 ١جمعيت مـالتوس  ةتوان در نظري  ر باروري را ميدقتصادي از اثر درآمد اولين تحليل ا

هاي مـالتوس چنـين اسـت كـه       بدون پرداختن به جزئيات اين نظريه، اهم ديدگاه. يافت
محدود مواد غذايي و ساير  ةمگر آنكه از طريق عرض ،كند  جمعيت با نرخ سريعي رشد مي

درآمدها در پي فزونـي رشـد جمعيـت بـر     وقتي . متوقف شود» ٢حداقل معيشت«كاالها 
، تعدد روابط ٣افتند  ها به تعويق مي  يابند، ازدواج  رشد كاالهاي حداقل معيشت كاهش مي

. ماننـد   سالي زنده مي  تري تا زمان بزرگ  شود و فرزندان كم  جنسي در قالب ازدواج كم مي
. آورد  دستي به بار مي  تنگ اند و عامل سوم بدبختي و  هاي اخالقي  دو عامل اول محدوديت

  

 

1. Malthus 
2. Subsistence 

  . بود معتقد ازدواج سن و درآمد يمنف ةرابط به او كه دهد  يم نشان مالتوس يريگ  جهينت نيا. 3
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اگر تقاضا براي فرزند از كشش درآمدي بااليي برخوردار باشد، محـدوديت اخالقـي مـانع     
اما در صورتي كه تعداد زاد و ولد نسـبت   ،تر جمعيت خواهد بود  اصلي در برابر رشد بيش

رود   مـي دستي مانع اصـلي بـه شـمار      گاه تنگ  آن ،به درآمد از حساسيت برخوردار نباشد
  ). 136: 1993، ١بكر(

تـر را تشـويق     هنگـام  هـاي زود   تـر، ازدواج   مالتوس همچنين معتقد است درآمد بـيش 
شود باروري زودتر اتفاق بيفتد و مرگ و مير نوزادان كـاهش يابـد و     كند كه سبب مي  مي

شـاهده  از ايـن رو م ). 141: 2010، ٢هافمن و اورت(كند   تر رشد    در نتيجه جمعيت سريع
 ةامـا نقطـ  . درآمد و باروري اثر درآمدي مثبت است ةشود كه در ديدگاه مالتوس رابط  مي

در اين رهيافت مردان و زنـان  . ضعف اساسي رهيافت مالتوس، ماهيت مكانيكي آن است
بـر ايـن تصـميم    ) درآمـد (گيرنـد و نـرخ دسـتمزد      زمان ازدواج تصميم مـي  خصوصدر 

روري اثر مستقيمي نـدارد و اثـر غيرمسـتقيم آن از طريـق     ر باددستمزد . تأثيرگذار است
هـاي متأهـل آن را انتخـاب      اي كـه زوج   يعني با باروري بـه صـورت پديـده   . ازدواج است

شود در حالي كه اين مطلبي است كه رهيافت اقتصادي جديـد در    كنند، برخورد نمي  مي
  .دهد   يباروري انجام م خصوص

جهت بـا يكـديگر تغييـر      بر اينكه درآمد و باروري هم هرچند رهنمود مالتوسي مبني
هـاي صـريح     خواني دارد كه وقتي درآمد بـاالتر باشـد هزينـه     كنند با اين استدالل هم  مي

در جهـان واقعـي   . با بسياري از شواهد عينـي در تنـاقض اسـت    ،شود  تر تحمل مي  راحت
هـاي سـري     منفي هـم در داده  ةطاين راب. ميان باروري و درآمد معموالً منفي است ةرابط

هـاي    و هـم در داده ) يابـد   زمان كـاهش مـي   طيباروري معموالً با افزايش درآمد (زماني 
عموماً در كشورهاي فقير در مقايسه با كشورهاي غني، باروري باالتر اسـت و در  (مقطعي 

هاي فقير، فرزندان   هاي با درآمد متوسط و باالتر در مقايسه با خانواده  اكثر جوامع خانواده
  ). 172: 1992، ٣گيليس و همكاران(خورد  به چشم مي) تري دارند  كم

 ،شـود  ها مشـاهده مـي    اي منفي ميان سطح درآمد كشورها و باروري آن  هرچند رابطه
اثـر درآمـدي    ، زيـرا اي را به حساب اثر درآمدي منفي گذاشـت   توان چنين رابطه  اما نمي

ممكـن  . ل مؤثر ديگري باشد و فقط اثر تفاوت درآمـد را بسـنجد  بايد خالص از اثر هر عام
درآمد و  ةاست در كشورهاي با درآمد متفاوت عوامل ديگري كارگر افتاده باشند كه رابط

  .اند  باروري را منفي ساخته
  

 

1. Becker 
2. Hoffman and Averett 
3. Gillis et al. 
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درآمد و باروري شد، شـايد بـه ظـاهر ايـن چـالش در ذهـن        ةبا اين وصف كه از رابط
بـه عبـارت ديگـر در    . درآمدي باروري مثبـت اسـت يـا منفـي     ايجاد شود كه باالخره اثر

در ) نرمـال (» ١معمولي«كاال يا خدمت  ةمثاب هالگوهاي اقتصاد خرد باروري بايد فرزند را ب
بـودن كشـش    مثبـت يـا منفـي   . كـرد تلقـي  » ٢پست«كاالي  منزلة نظر گرفت يا آن را به

اشـد هرچنـد كـه در غالـب     تواند امري قطعـي و جهـاني ب    درآمدي اين كاالي خاص نمي
كاالي معمـولي نگريسـته    ةمالحظات مربوط به تحليل اقتصادي باروري، به فرزند به ديد

بـودن  » پسـت «كه دال بـر كـاالي    كردتوان استداللي را مطرح   با وجود اين مي. شود  مي
  .فرزند است

بـه ايـن   . شـود   يافته معموالً فرزند كاالي مصرفي در نظر گرفتـه مـي   در جوامع توسعه
ها بيايـد و    معنا كه والدين توقع ندارند فرزندشان در آينده از لحاظ اقتصادي به كمك آن

در ايـن  . هـا بپـردازد    گيـري آن   سالي به دسـت   براي والدين درآمدزايي كند و هنگام كهن
سازي براي تعيين فرزنـد در پـي آن نخواهـد بـود تـا        درآمد هنگام تصميم حالت زوج كم
ادي داشته باشد تا در آينده اين فرزندان به توان اقتصادي والـدين و خـانواده   فرزندان زي
اي اوالً نظام تـأمين اجتمـاعي كـاملي وجـود دارد كـه        در چنين جامعه، زيرا كمك كنند

 ةرشـد و توسـع   علـت سالي را از بين ببـرد و ثانيـاً بـه      تواند نگراني زوجين براي كهن  مي
تـر شـود و     وابط عاطفي ميان فرزندان و والـدين سسـت  صنعتي و اقتصادي ممكن است ر

ـ  ها را به نوالدين نتوانند به فرزندان خود تكيه كنند و آ اي در نظـر    كـاالي سـرمايه   ةمثاب
  .بگيرند

كـاالي   ،كند و ممكن است فرزند  يافته شرايط فرق مي تر توسعه  در جوامع سنتي و كم
دهنـد كـه بسـياري از فرزنـدان       نشان ميمشاهدات غيررسمي . تلقي شود» ٣اي  سرمايه«

خـود كمـك    ةهـاي مختلـف بـه خـانواد      يافته در فعاليت تر توسعه  جوان در كشورهاي كم
اين واقعيـت وجـود دارد كـه در ايـن كشـورها بـه علـت فقـدان نظـام تـأمين           . كنند  مي

ن پيري از انتظار دارند كه در زما) عمدتاً فرزندان پسر(اجتماعي، والدين از فرزندان خود 
ننـگ و بـدنامي خـانواده     ةها مراقبت كنند و اگر فرزندان از اين كار سرباز زننـد، مايـ    آن

در كشورهاي در حال توسعه كه فرزندان را همچون  .)192: 2005، ٤گاتاك(خواهند بود 
گيرنـد، والـدين منتظـر دريافـت       هاي اقتصادي در نظـر مـي    اي يا دارايي  كاالهاي سرمايه

خـانوادگي   ةاگر فرزندان بدون دريافت مزد در مزرع. اند تصادي فرزندان در آيندهمنافع اق
يا كسب و كار خانواده كار كنند، يا مقداري از مزد خودشان را به والدين بدهند يا اينكـه  
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لوكـاس و  (شـوند     ها كمك كنند، اين نوع منافع ظاهر مـي   آنبه هنگام پيري از نظر مالي  
محتمـل خواهـد بـود كـه در جوامـع سـنتي ماننـد منـاطق          ،ابراينبنـ ). 90: 1387مير، 

 ةاي منجر به آن شـود كـه رابطـ     كاالي سرمايه در حكمروستايي، در نظر گرفتن فرزندان 
. بـودن فرزنـدان باشـد    گر پست  و اثر درآمدي منفي بيان شودميان درآمد و باروري منفي 

. راي برخي جوامع معدود در نظر داشـت توان ب  اي را فقط مي  چنين مالحظه ،با وجود اين
كـاالي   منزلـة  ها و الگوهـاي اقتصـادي بـاروري، فرزنـد را بـه       بر اين اساس در اكثر نظريه
اما اين كاالي معمـولي هماننـد سـاير كاالهـاي معمـولي       ،دهند  معمولي مد نظر قرار مي

ل كودكـان  كليدي اين است كه در صورت افزايش درآمد خانواده، مخارج كـ  ةنكت. نيست
افزايش تعداد فرزندان بلكه به صورت افـزايش مخـارج    علتاما نه به  ،يابد  نيز افزايش مي

كننـده را بـه سـمتي سـوق      درست همانند افزايش درآمدي كه مصرف. هر فرزند يبه ازا
كه تعداد خودروهـاي    خودروي لوكس جايگزين كند نه آن دو را با ةدهد تا خودروي درج

  ).69: 1987، ١ويليس(هد خود را افزايش د
اما ايـن موضـوع از جزئيـات بـا      ،ر باروري بوددجا، بحث از اثر درآمد خانواده  تا بدين

بـودن اثـر    افزايد و آن متفـاوت   له ميئتري نيز برخوردار است كه بر پيچيدگي مس  اهميت
  .اين موضوع از دو جنبه قابل بررسي است. درآمد مرد و زن در خانواده است

هـا   نهاي خانوادگي آ  ليتئوشدن اثر درآمدي مرد و زن به مس رين عامل متفاوتت  مهم
 فراينـدي او  ٣و پـرورش  ٢گيرد كه به دنيا آوردن فرزند  بحث از آنجا ريشه مي. گردد برمي
فرزند محصولي در خانوار است كه براي ايجاد و پرورش آن  ،به عبارت ديگر. بر است  زمان

زمان، كاالها و خدماتي نيز بايد براي اين كـار تهيـه    ةه بر نهادعالو. كردبايد زمان صرف 
. داري اسـت   آنچه در اين بين اهميت دارد تمايز ميان مرد و زن در انجام امـر بچـه  . شوند

شـود تـا     مـي  سـبب  مسـئله همين . شروع اين مرحله بارداري است كه مختص زنان است
را از خـود  اصله گيرد و لـذا دسـتمزد   خود ف ةهرچند براي مدتي كوتاه، زن شاغل از حرف

پس از تولـد فرزنـد    ،همچنين. اي براي شوهر وجود ندارد  لهئاما چنين مس، ٤دست بدهد
هـا و ايثـار بـراي داشـتن فرزنـد و        ليت نگهـداري از كـودك و هزينـه   ئونيز بيشتر بار مس
). 3: 1974، ٥شـولتز (شـود    مادر تحمـل مـي   از سويهاي نوزادي  لسا طيمراقبت از آن 
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 بـازار  از دوربودن هم باز شود اعطا) حقوق( دستمزد شود،  يم داده زنان به كه مانيزا يمرخص قبال در اگر يحت. 4
يم نيب از يحدود تا ياقتصاد مشاركت عدم ليدل به زن يانسان يةسرما چون بود خواهد نهيهز كي ةمثاببه كار
  .يكار ةبتجر شدنكم صورت به مثالً رود

5. Schultz 
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اين موضوع به طور تجربي نيز مشاهده شده است كه توليد خدمات كودك تحـت تسـلط   
كاالهـا و خـدمات بـازاري اسـت      ةرسد نقش مـردان عمـدتاً تهيـ      يزنان است و به نظر م

  ).92S: 1973، ١تري دي(همچنان مبهم است  مسئله ةهرچند اين جنب
براي فرزند مانند هزينـه عمـل    شده رسد كه مدت زمان صرف  با اين وصف به نظر مي

از  ،بنـابراين . شـود   ايجاد تفاوت در اثرگذاري درآمد مرد و زن مي سببكند و اين امر   مي
ليت زنانـه اسـت، درآمـد مـرد     ئوآنجا كه مراقبت و نگهداري از كودك به طور سنتي مس

د زنـان اثـر   يعني اثر مثبت، در حالي كه درآم ،ر تعداد فرزند داردداختصاصاً اثر درآمدي 
البته اين بدان معناسـت كـه   ). 110: 2003، ٢ماكيونويچ(ر باروري دارد دقيمتي يا منفي 

ر ميـزان  د) منفـي (و قيمتـي  ) مثبـت (تغييرات درآمد زن نيز از تركيبي از اثر درآمـدي  
از اين رو اثر درآمد خانواده قابل تفكيك بـه اثـر درآمـد    . تقاضا براي فرزند برخوردار است

شدن قسـمت اثـر منفـي درآمـد      غالب علتن است و اين امكان وجود دارد كه به مرد و ز
ر تقاضا بـراي  د) مجموع درآمد زوجين(زن بر تعداد فرزند، در مجموع اثر درآمد خانواده 

منفـي ميـان درآمـد     ةرابطـ  ةدهنـد  حشايد همين پديده عامـل توضـي  . فرزند منفي شود
توجهـات بـه سـوي اثـر      ةاسـت كـه عمـد    لـت عبه همين . خانواده و ميزان باروري باشد

بـا  (سـو    افزايش نرخ دستمزد زنان از يـك . تغييرات نرخ دستمزد زنان معطوف شده است
كـه والـدين را بـه     شود   به افزايش درآمد خانوار منجر مي) ماندن درآمد شوهر فرض ثابت

هـا را    زمـان آن  ةو از سوي ديگر، هزين) اثر درآمدي(كند   تر ترغيب مي  داشتن فرزند بيش
از آنجا ). 44: 2011، ٣ماتيسياك(ر تقاضا براي فرزند دارد ددهد كه اثر منفي   افزايش مي

هـاي آتـي بيشـتر بـه آن پرداختـه        در قسـمت  ،كه اين بحث به اثر قيمتي نيز اشاره دارد
  .خواهد شد

تـوان در    رسد كـه نمـي    ر تقاضا براي فرزند شد، به نظر ميدبا وصفي كه از اثر درآمد 
ميـان درآمـد و    ةاست كـه رابطـ   علتبه همين . كرد بياناين رابطه نظر قطعي  خصوص
شـده در محافـل علمـي     مطـرح  مسـائل برانگيزتـرين   ترين و بحث  خانوار از پرچالش ةانداز

هاي اقتصـادي    پردازي  كه از ديرباز و هنگامي كه اولين نظريه شده سببو  است اقتصادي
رح شدند، مطالعات تجربي انجام گيرند و شواهد برگرفتـه از جوامـع   باروري مط ةدر زمين

اي از   مجموعــه زيـر از ايـن رو در  . مختلـف و در مقـاطع زمـاني گونـاگون بررسـي شـوند      
ر بـاروري، بـه طـور خالصـه و     داثـر درآمـد    خصـوص آمده در  دست مطالعات و شواهد به

  .شوند  وار ارائه مي  گزارش
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  شواهد .3
كنـد تـا مـروري بـر شـواهد        ر تقاضا براي فرزند ايجاب ميدر نهايي درآمد نبودن اث محرز
برخـي از شـواهد تجربـي در    ) 1974(شولتز . گيردمحققان صورت  از سويآمده  دست به

محققـان مختلـف در ايـاالت     از سـوي باروري را كـه   ةكنند  عوامل اقتصادي تعيين ةزمين
شـولتز،  ة شـد  در هفت تحقيق گزارش. دكن  مريكا به دست آمده است گزارش ميا ةمتحد

ها اثر منفي براي اين عامـل    كه در تمام آن شدهاثر درآمد زنان توجه  به در چهار مطالعه
در پنج مطالعه اثر درآمد مردان بررسي شده اسـت كـه در برخـي از    . به دست آمده است

مطالعـه از هفـت    در دو. شود  منفي مشاهده مي ةمثبت و در برخي ديگر رابط ةها رابط  آن
ده اسـت كـه در هـر دو مـورد اثـر مثبـت و       شـ تحقيق يادشده، درآمد خانواده نيز لحاظ 

گرفته در كشـورهاي   شولتز عالوه بر اين، نتايج مطالعات صورت. شود  معنادار مشاهده مي
در (كنـد كـه حكايـت از آن دارد كـه در پورتوريكـو       ييافته را نيز گزارش مـ  تر توسعه  كم
نـرخ  ) 1960(در شـيلي  . دارد معنا    ياما ب ،درآمد خانواده اثر مثبت) 60 -1950هاي  لسا

درآمـد مـردان   ) 1960(در تايلند . برخوردار است يدستمزد مردان از اثر منفي و معنادار
، نرخ دسـتمزد زنـان از   1965در ) پايتخت كلمبيا(دارد و در بوگوتا  معنا  اما بي ،اثر منفي
  .و نرخ دستمزد مردان از اثر منفي و معنادار برخوردار است   امعن ياما ب ،اثر مثبت

، نتـايج برخـي از   )1974(شـولتز   از سـوي شـده   پس از آشنايي مجمل با شواهد ارائه
ر باروري يا تقاضا براي فرزند با توجـه بـه تقـدم    داثر درآمد  ةترين مطالعات در زمين  مهم

هـا معرفـي     هـاي نمونـه و يافتـه     ويژگـي ها و بر اساس محقق، موضوع تحقيـق،    زماني آن
  .اند  قابل رؤيت 1شوند كه در جدول    مي

اثـر   ةآمده حكايت از آن دارد كه تنـوعي از نتـايج در زمينـ    دست هاي به  بررسي يافته
هـاي    بينـي   دقيقاً در تطابق با پـيش  مسئلهاين . درآمدي در تقاضا براي فرزند وجود دارد

شود كه درآمد كل خانواده گاه از اثر مثبت و گاه منفـي    ميمشاهده . نظري موضوع است
اما در اغلـب مـوارد    ،دهد  درآمد مردان نيز تقريباً چنين اثري را نشان مي. برخوردار است

ايـن حـد از پراكنـدگي نتـايج نشـان از      . ر باروري داردددستمزد يا درآمد زنان اثر منفي 
 .اثر درآمدي است خصوصچالش جدي در 
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  )باروري(ر تقاضا براي فرزند باثر درآمد  ةبرخي از مطالعات اخير در زمين. 1ول جد
  هاافتهي  نمونه  موضوع  )قيتحق سال( محققان اي محقق

ــد در     )1997( شولتز ــراي فرزن ــا ب ــي تقاض ، 1972كشورهاي در حال توسـعه در سـه سـال      .درآمد كشورهاي كمبررس ر نرخ د) الص داخلي سرانهتوليد ناخ(اثر مثبت درآمد   .1988و  1982   .باروري كل
هاي دولـت بـر    تبررسي اثر حماي  )1997( 1گاوثير و هاتزيوس هـاي    كشور عضو سازمان توسـعه و همكـاري   22  .باروري   .ر باروريدمعنادار دستمزد زنان دستمزد مـردان و اثـر مثبـت و     معنا  اما بي ،اثر منفي  .90 -1970ةاقتصادي در دور

گـذاري    بندي و فاصله نتحليل زما  )1998( 2پير -مريگان و سنت ر باروري و داما بسيار كوچك درآمد مردان  ،اثر مثبت  .دادند  ها را زنان تشكيل مي نكه تقريباً نيمي از آ 1990كانـادايي در   13495بر اساس اطالعـات    .ها در كانادا  بارداري   .ر باروريدتوجه دستمزد زنان  درخوراما  ،اثر منفي
 3ن، گلنويل و استكلوفبول

)2002(  
خـانوار در   5107خانوار در كشـور غنـا و    3192  .اقتصادي -اجتماعيبررسي باروري با توجه به وضعيت  تعـداد كودكـان   (بـاروري   دراثر منفي درآمد دائمـي    .پرو   ).شده متولد

 4كانو -نون و ريدائو  مك
)2002(  

ر داثر مثبت درآمد مردان و اثر منفي دسـتمزد زنـان     .99 -1947 ةساله در دور 44تا  20زنان   .انادار باروري در كدكودك  ةبررسي اثر سياست كمـك هزينـ     .باروري
  )2003( 5گرينوود، گونر و نوولز

)2003(  
ــي رابطــ  ــداز  ةبررس ــد و ان هـاي درآمـدي     هاي بررسي پويايي  بر اساس داده  .خانواده ةدرآم   .اروريمنفي ميان درآمد خانواده و ب ةرابط  .اياالت متحده

هـاي    كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكـاري   .باروري   مؤثر درشناسايي عوامل   )2005( 6اركول  آديو و دي  دي ر د اثر منفي نسبت دستمزد زنان به دسـتمزد مـردان    .99 -1980هاي  لاقتصادي در سا   .باروري
ــل تقاضــا و عرضــ  )2006( 7بلكلو ــؤثر در ةعوام ــ  .باروري در استراليا   م ــات ب ــاس اطالع ــر   7096ر اس ــانوار از سراس خ   .ر باروريداثر منفي دستمزد زنان   .استراليا

ر تشــكيل داثــر تــأمين اجتمــاعي   )2007( 8ارليچ و كيم هـاي    كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكـاري   .خانواده و باروري   .ر باروريدواقعي  ةاثر منفي درآمد سران  .92 -1960هاي    اقتصادي در سال
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  چارچوب نظري .4

هـاي توصـيفي در جهـت طراحـي الگـوي نظـري         است كه از تمام بحـث  آن وقت اكنون
يـابي در    تـر و در چـارچوب رفتـار بهينـه      و بـه طـرزي روشـن   شـود  اقتصاد خرد استفاده 

اين سير تحليلي زمينـه را  . سازي براي تعداد فرزند در خانواده بحث كرد  تصميم خصوص
غالب مطالعات كـه  . كند   ع تقاضا براي فرزند و برآورد آن مهيا ميبراي به دست آوردن تاب

يابي اقتصاد خرد نبودند و صـرفاً    در قسمت پيشين معرفي شدند، برگرفته از الگوي بهينه
  .پيش رو از اين حيث متمايز از ساير مطالعات است ةمطالع. شواهد داشتند ةسعي در ارائ

شود كه طبق آن مطلوبيـت    نمايش داده مي 1 ةتابع مطلوبيت خانواده به صورت رابط
 كـاالي مصـرفي خريـداري شـده از بـازار      kو تعـداد   )N( والدين تـابعي از تعـداد فرزنـد   

)X1,…,Xk( ها از نوع كاالي معمولي   آن ةاست كه هم) بـه  . رونـد  بـه شـمار مـي   ) نرمـال
شـود كـه هرچـه      كاالي خوب در نظر گرفتـه مـي   ةمثاب در اين الگو فرزند به ،عبارت ديگر

بـه ارمغـان   ) خـانواده (تر باشد، سطح مطلوبيت باالتري را نيز براي والدين   تعداد آن بيش
  .اما با ويژگي مطلوبيت نهايي نزولي ،خواهد آورد

كاالي خوب آن اسـت كـه هـدف اصـلي ازدواج و     منزلة  دليل در نظر گرفتن فرزند به
هـا    آن). 135: 1993بكر، ( زوجين است از سويخانواده، ايجاد و پرورش فرزند ) تشكيل(

هـا در    دهند فرزندان خودشان را داشته باشند و چنين ترجيحـي از سـوي آن    ترجيح مي
كننـد تـا از خـود فرزنـد داشـته        ها بسيار ايثار مي  آن. رفتار خانوادگي قوي و آشكار است

از آمال و آرزوهاي  زيرا بچه داشتن براي بسياري از مردم يكي ،)3: 1974شولتز، (باشند 
دار شدن فروگذار   در صورت ناباروري، گاهي زوجين از هيچ كاري براي بچه. زندگي است

مباهـات و   ةهاي نابارور، بچه يكي از وجوه ايجابي حيات آنان و ماي  در نظر زوج. كنند  نمي
ن را تعـداد فرزنـد قابليـت آ    ،بنـابراين ). 265: 1388برناردز، (رضايت خاطر فراوان است 

  .قرار گيرد) خانواده(دارد كه به صورت كاال يا خدمت در تابع مطلوبيت والدين 
)1(  U � U�N, X�; … ; X�	                                              

هـا را بـه     گذارد، لـذا آن   از آنجا كه تعدد كاالهاي مصرفي بازاري تأثيري در بحث نمي
و قيمـت آن نيـز بـه صـورت      گيرند ميدر نظر  )X( يصورت كاالي تركيبي مصرفي بازار

و  2 ةاز اين رو تابع مطلوبيت والـدين بـه صـورت رابطـ    . شود  تعيين مي) p=1( شده نرمال
معرفـي   5تـا   3روي خانواده در جهت حداكثرسازي مطلوبيت به شكل روابـط    قيود پيش

  .شوند   يم
)2                                             (                  Max.        U � U�N, X	  
)3       (                 S. t.        X � πN � ∑ w�L� � y � I            i � m, f�  
)4                    (       π � π�w�	                                         π� � 0  
)5              (             w� � w��S�	                                     w�

� � 0 
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  :شوند  معرفي مي زيرمتغيرهاي موجود در روابط باال در 
π :فرزند؛ يبرا هيسا متيق  

wi :؛نيزوج از كي هر دستمزد نرخ  
L i :؛كار بازار در نيزوج از كي هر اشتغال زانيم  
y :ي؛ردستمزديغ يدرآمد منابع  
I :؛خانواده كامل درآمد  

Sf: زش زنسطح آمو.  
زوجين درآمد ناشي از كار خود را همراه ساير منابع . مفهوم كامالً روشني دارد 3قيد 

با . كنند تا بر اساس آن روي كاالهاي مصرفي و فرزندان هزينه كنند  درآمدي انباشت مي
فرزند داراي قيمت صـريح و بـازاري   . به كمي توضيح نياز دارند 5و  4 ةاين حال دو رابط

بـراي فرزنـد از    ،بنـابراين . هزينه بر والـدين اسـت   ةكنند ر عين حال تحميلاما د ،نيست
اما اين موضوع كه قيمت سـايه بـراي فرزنـد چگونـه قابـل       ،شود  قيمت سايه استفاده مي

آنچه روشـن بـه   . گيري است، در ادبيات اقتصاد باروري چالش به وجود آورده است  اندازه
  .براي قيمت فرزند است ها  رسد، تعيين برخي جانشين  نظر مي

توانـد جانشـين خـوبي      فرصت مـادر مـي   ةكلمبيا، هزين -طبق رويكرد مكتب شيكاگو
فرصت به شدت بـا اشـتغال و آمـوزش     ةبراي قيمت فرزند باشد و در عين حال اين هزين

) فزاينـده (اشاره به اين دارد كه قيمت فرزند تابعي مثبـت   4 ةرابط. زنان درآميخته است
يعني هرچه نرخ دسـتمزد  . فرصت اوست ةمعياري براي هزين منزلة مزد زن بهاز نرخ دست

  .فرصت داشتن يك فرزند اضافي براي او باالتر است ةزن در بازار كار باالتر باشد، هزين
تـوان دريافـت كـه نـرخ دسـتمزد كـه         انساني مـي  ةسرماي ةاز ادبيات نظري ،همچنين

 ةوري در بازار كار دارد، به شـدت تحـت تـأثير ميـزان سـرماي       اي يك به يك با بهره  رابطه
انسـاني،   ةترين مصاديق انباشت سرماي  از آنجا كه از مهم. شده در فرد است انساني انباشت

، نرخ دستمزد زن به صورت تابعي مثبـت از آمـوزش او در   5 ةآموزش است لذا طبق رابط
  .نظر گرفته شده است

، تابع الگرانژ به ترتيب 3حاصل در قيد  ةو قراردادن رابط 4در  5 ةگذاري رابط با جاي
  .شوديابي براي استخراج تابع تقاضا براي فرزند انجام   آيد تا بهينه  به دست مي زير

  � � U�N, X	 � λ�∑ w�L� � y  X  π!w��S�	"N� #  

                                                       ��
�� � U�  λπ!w��S�	" � 0

                                                                         ��
�	 � U
  λ � 0  
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                                   ��
�� � ∑ w�L�� � y  X  π!w��S�	"N � 0  

عيـين  سـازي بـراي ت    اول، شرط تعادل خانواده در تصـميم  ةبا استفاده از شرايط مرتب
  :آيد  به دست مي زيرخانواده به صورت  ةانداز

)6(  ��
��

� π�w��S��� 

چنـين   7 ةرابطـ . توان به تابع تقاضا براي فرزند دست يافت  از تحليل باال مي ،بنابراين
  .دهد  تابعي را نشان مي

)7         (    N � N�S�, I	  

به منظـور توضـيح ايـن    . كند  عمل مي قيمت ةدر اين تابع تقاضا، آموزش مادر به مثاب
به تبـع ايـن تغييـر، سـطح     . افزايش يابد )Sf( شود كه سطح آموزش زن  فرض مي مسئله
 ةيابد كـه بـه معنـاي افـزايش هزينـ       وري و نرخ دستمزد زن در بازار كار افزايش مي  بهره

يـك اثـر   جـا   پس تا بـدين . داري يا به عبارت ديگر افزايش قيمت فرزند است  فرصت بچه
با افزايش نرخ دسـتمزد   زيرا ،شود  به اينجا ختم نمي مسئلهاما  ،ست  ا قيمتي قابل رديابي

كه  شود  در اينجا نيز به تبع ادبيات، فرض مي. يابد  زن، درآمد كل خانواده نيز افزايش مي
ايـن اثـر   . و اثر درآمـدي مثبـت اسـت   ) نرمال(فرزند براي والدين همانند كاالي معمولي 

در نتيجه اثر كل يعني برآينـد  . مدي گرايش دارد تا تقاضا براي فرزند را افزايش دهددرآ
  .دو اثر قيمتي و درآمدي مبهم خواهد بود

كلمبيا در تبيـين تغييـرات بـاروري،     -يكي از آرا و عقايد اقتصاددانان مكتب شيكاگو
زايش قيمت فرزنـد  افبه هر عاملي كه  ازاي به يعني. ر اثر درآمدي استدتفوق اثر قيمتي 
ايـن ويژگـي ريشـه در    . شـود    ي، از تقاضا براي فرزند كاسته ممنجر شودو درآمد خانواده 

شدن  غالب علتبا اين وصف روشن خواهد شد كه به . دارد) 1973(بكر و لوئيس  ةمطالع
ر اثر درآمدي حاصل از چنين تغييري، در مجموع تقاضـا  داثر قيمتي افزايش آموزش زن 

به عبارت ديگر، ميان آموزش زنان و تقاضـاي خـانواده بـراي    . يابد  ند كاهش ميبراي فرز
  .اين تحوالت به تصوير كشيده شده است ةنحو 1در شكل . منفي وجود دارد ةفرزند رابط
و  اشـد ب I0و  π0شود كه در ابتدا قيمت فرزند و درآمد خـانواده بـه ترتيـب     يفرض م

بـا افـزايش سـطح    . كنـد   رزند را تقاضـا مـي  ف N0داد قرار دارد و تع E0خانواده در تعادل 
با اين تغيير و سطح درآمـد اوليـه، خـط    . يابد  افزايش مي π1آموزش زن، قيمت فرزند به 

 E0از  حركـت . شـود   رقرار ميب E1رو و تعادل فرضي در   اوليه با افزايش شيب روبه ةبودج
. دارد تيـ حكا فرزنـد  يبرا تقاضا زانيم كاهش از كه است يمتيق اثر گر  انيصرفاً ب E1 هب

افـزايش آمـوزش زن و نـرخ دسـتمزد او،     . در اين تحوالت وجـود دارد  نيزاثر درآمدي  اما
حركت به سـمت راسـت خـط     سببدهد و اين امر   مي رتقاا I1ه ب I0درآمد خانواده را از 

بلكـه  حائز اهميت اين است كه چون درآمد خـانواده ثابـت نمانـده     ةنكت. شود  بودجه مي
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E1  

E2 

E3 

I1/π0 

 
I1/π1  

 

U0 
U2 

U3 

 

O  
U1 

ممـاس  ) U0( تفـاوتي اوليـه    نهـايي بـر منحنـي بـي     ةافزايش يافته است، لذا خط بودجـ 
 هروي خط بودجـ  E2اي همانند   كند و تعادل نهايي در نقطه  شود بلكه آن را قطع مي  نمي

اثر درآمدي اسـت و   ةدهند  شانن E2به  E1حركت از . شود   ياصل مح چين به صورت خط
مبـرهن اسـت كـه بـا افـزايش      . دهـد   ثر كل را نشان ميا E2 هب E0در مجموع حركت از 

آن  علـت اهش يافتـه اسـت كـه    كـ  N2 بـه  N0فرزنـد از   ةسطح آموزش زن، تعداد بهين
ر سـمت راسـت   د E2شود تعادل  يم سببر اثر درآمدي است كه دبودن اثر قيمتي  غالب
  .قرار نگيرد E0تعادل 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

  
 سازي خانواده در تقاضا براي فرزند  قيمتي در تصميمآثار درآمدي و . 1شكل 

 
اگـر منشـأ افـزايش درآمـد     . ديگر بحث صرفاً راجع به اثر تغييـر درآمـد اسـت    ةجنب

خانواده، رشد نرخ دستمزد مرد باشد در حالي كه دستمزد زن ثابت است يا اينكه بـدون  
ها در بازار كـار افـزايش     كار آن دو يا يكي از آن ةتغيير نرخ دستمزد زوجين، ميزان عرض

 يك از اين تغييرات اتفاق نيفتد بلكه ساير منابع درآمدي خـانواده  همچنين اگر هيچ، يابد
)y( شود بدون آنكه هرگونـه اثـر     افزايش يابد، در اين شرايط فقط درآمد خانواده زياد مي

مـدي  اثر درآ خصوصبحث در  زيراين موضوع در صفحات قبل و  علت. شودقيمتي فعال 
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، خط بودجه بـه  ١فزايش يافته استا I1ه ب I0در اين حالت كه درآمد خانواده از . ارائه شد 
ر تعـادل  د E3اي هماننـد    شود و خانواده در نقطـه   طور موازي به سمت راست منتقل مي

كـه داللـت    ٢يابد  فزايش ميا N3ه ب N0در اين صورت تقاضا براي فرزند از . گيرد  قرار مي
  .ن اثر درآمد تحت شرايط مذكور داردبود بر مثبت
  

  ها   هيافت .5
فرزنـدان يـا بعـد خـانواده     ) كميت(تعداد  ةسازي دربار  هاي مختلف تصميم  حال كه جنبه

آنچـه  . رسـد   فرا مي 7بررسي شد و جزئيات آن از نظر گذشت، زمان برآورد تابع تقاضاي 
  :است يرز ةشود آزمون فرضي  در اين بين به طور محوري دنبال مي

 فرزنـد  يبـرا  تـر   شيب يبه تقاضا   درآمد خانواده شيافزا ط،يشرا ريبا ثبات سا :هيفرض
  .شود  يم منجر

براي برآورد تـابع   شده به منظور تحقق آزمون فرضيه، ابتدا نمونه و متغيرهاي استفاده
ت پس از آن الگوهاي رگرسيوني مربوط بـه تـابع تقاضـا در حـاال    . شوند  تقاضا معرفي مي

  .شوند  مختلف تخمين زده و نتايج آن تفسير مي
 

  رهايمتغ و نمونه
 يداراسـت كـه    ا  براي تخمين الگوهاي رگرسيوني شامل زنان متأهلي شده استفاده ةنمون

. كنند  و همراه شوهر خود زندگي مي سكونت دارندتهران  و دربوده  سن سال 35حداقل 
هـاي زنـان متأهـل مقصـود       آمـده از ويژگـي  در واقع در اين قسمت از تحليل اطالعات بر

كند و نيازي به آن نيست كه چنين اطالعاتي از مـردان متأهـل نيـز      مطالعه را تأمين مي
مشاهده از تمـام منـاطق تهـران اسـت كـه       409برابر با  شده استفاده ةنمون. دريافت شود

  .آوري شده است   جمع 1390اطالعات آن در اسفند 
. ضا براي فرزند تابعي است از سطح آموزش زن و درآمد خـانواده ، تقا7بر اساس تابع 

شوند تا اثر   متغيرهاي مستقل اصلي در نظر گرفته مي منزلة دو متغير يادشده به ،بنابراين
متغيـر  . شـود برازش الگوهاي رگرسـيوني بـرآورد    ةر ميزان تقاضاي فرزند به وسيلدها   آن

كنـد عبـارت اسـت از            يگيري م اندازهي فرزند را معادالت رگرسيوني كه تقاضا برا ةوابست
  .اند  تعداد فرزندان خانواده كه در حال حاضر زنده

  

 

 بـا  خانواده درآمد شيافزا يعني است شده زده مثال حالت دو در درآمد شيافزا كه است شده فرض الگو نيا در .1
  .است گريكدي برابر آن، بدون و يمتيق اثر

  .است صفر برابر يمتيق اثر رايز است، كل اثر همان يدرآمد اثر ر،ييتغ نيا در. 2
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 7نبودن متغيرهاي مستقل بـه دو متغيـر در تـابع تقاضـاي      ، محدوداستآنچه محرز 
به منظور شناسايي روابط واقعي ميـان متغيرهـا   . يعني آموزش زن و درآمد خانواده است

ر ميـزان تقاضـا بـراي فرزنـد     دكه قابليت اثرگـذاري   يي راساير متغيرها كه ضرورت دارد
معرفـي   شده متغيرهاي مستقل استفاده زيردر . ١دارند نيز در الگوهاي رگرسيوني گنجاند

  .شوند   يم
تـرين و    تـوان درآمـد را مهـم     هاي مربـوط بـه اثـر درآمـدي، مـي       بحث ةبر پاي :درآمد

اين اهميت و ابهام به منشـأ  . ر تقاضا براي فرزند دانستدگذاري ترين عامل در تأثير  مبهم
از ايـن رو بـه منظـور بررسـي     . گـردد   آن و نوع تغييرات درآمد برمـي  ةكنند درآمد، كسب

درآمـد  : انـد از   شود كـه عبـارت    تر اثر درآمدي، از سه متغير براي درآمد استفاده مي  دقيق
دهـد تـا از     كيكي براي اثر درآمـدي امكـان مـي   چنين تف. ، زن و كل خانواده)شوهر(مرد 

تـري در ايـن       قآمد تغييرات درآمد نگريسته شـود و اطالعـات دقيـ     زواياي مختلف به پي
  .كردراستا كسب 
ايـن  . كـرد   قيمت عمل مي ةدر الگوي تقاضا براي فرزند، آموزش زنان به مثاب: آموزش

فرزند اثرگـذار اسـت كـه در مطالعـات     هاي مختلفي در تقاضا براي   عامل قيمتي از جنبه
كـه در  ) 1392(احمـديان و مهربـاني    ةاز جمله در مطالع. مختلف به آن اشاره شده است

عـالوه بـر ايـن سـطح     . ر باروري پرداختـه شـده اسـت   دآن اختصاصاً به اثر آموزش زنان 
 .متغير توضيحي در معادالت رگرسـيوني قـرار خواهـد گرفـت     منزلة آموزش مردان نيز به

  .هاي تحصيل سنجيده شده است  آموزش به صورت تعداد سال
يكي از متغيرهاي توضيحي مهم كه در برآورد تـابع تقاضـا بـراي فرزنـد      :نيزوج سن

رود سن زوجـين ارتبـاط مثبتـي بـا       انتظار مي. ، سن زوجين استكردبايد از آن استفاده 
سـنين بـاالتري قـرار داشـته      تعداد فرزندان داشته باشد به اين معنا كه وقتي والدين در
تر است در حالي كه زوجـين    باشند، احتمال آنكه بعد خانواده را تكميل كرده باشند بيش

فرزنـدآوري قـرار دارنـد و بسـيار      ة، در اوايل دورقرا دارندتري   جواني كه در سنين پايين
 سـن  انيـ م در. بعيد است كه ميزان تقاضاي خود براي فرزند را تحقـق بخشـيده باشـند   

 هـر  بـه  يوقتـ . دارد وجـود  فرزنـدش  نياول تولد هنگام مادر سن بر يخاص ديتأك نيزوج
 نيخانواده، تولد اولـ  ليازدواج و تشك ةدور لياوا در يينازا اي رهنگاميد ازدواج مثالً يليدل

 بـودن  محـدود  ليـ بـه دل  دهـد،   يم رخ مادر يبرا ييو در سن باال افتد  يم قيفرزند به تعو
  .ابديفرزند كاهش  يتقاضا برا زانيزنان، ممكن است م يبارور تيقابل ةدور

  

 

  .است شده استفاده رابطه نيا در گرفتهصورت طالعاتم ريسا از كنترل، يرهايمتغ انتخاب منظور به. 1
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تواند در تعيين تعداد فرزندان مـؤثر باشـد،     آخرين عاملي كه مي: فرزند مطلوب تعداد 
تر فرزند تمايل داشته   اگر زني به داشتن تعداد بيش. تمايالت نسبت به تعداد فرزند است

رود اين متغيـر     انتظار مي ،بنابراين. جربه كندتري را نيز ت  باشد، ممكن است باروري بيش
  .ر تعداد فرزندان خانواده داشته باشدداثر مثبتي 

 
  جينتا. 6

نتايج . شده، تابع تقاضا براي فرزند برآورد خواهد شد متغيرهاي معرفي ةبر اساس مجموع
   هگزارش شـد  2در جدول  ١برآورد معادالت رگرسيوني تقاضا براي فرزند به روش پوآسن

بـا  . ها، تعداد فرزندان در جايگاه متغير وابسته قـرار گرفتـه اسـت     در اين رگرسيون. است
هاي مقطعي و مشكل ناهمساني واريانس، به منظور دست يـافتن    توجه به استفاده از داده

هاي سـازگار بـا ناهمسـاني اسـتفاده شـده         از خطاي معيار و كواريانس ابه برآوردهاي كار
  .است

يـك بـار درآمـد    . شود  معادالت رگرسيوني با توجه به معيار درآمد تفكيك ميبرآورد 
شـود   يدرآمد كل خانواده به بررسي اثـر درآمـدي پرداختـه مـ     منزلة بهزوجين انباشت و 

بـه  تا از اين طريق شـواهدي بـراي درآمـد خـانواده     ) 2در جدول  4تا  1هاي   رگرسيون(
 شـوند    يگر درآمد مردان و زنان از يكديگر متمايز ميبار د .شودارائه    آزمون فرضيه منظور

دليـل تفـاوت در   . تا اثر هر يـك بـه طـرز مسـتقل بررسـي شـود      ) 8تا  5هاي   رگرسيون(
درآمـد خـانواده بـه     ، زيـرا خطـي اسـت    استفاده از متغيرهاي درآمد پرهيز از مشكل هـم 

ز زوجـين مـرتبط   صورت مجموع درآمد زوجين در نظر گرفته شده و با درآمد هـر يـك ا  
خطـي     و مشكل هم استكه درآمد مرد و زن مستقل از يكديگر است در حالي اين  .است

  .كند  ايجاد نمي

  

 

1- Poisson  
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  .تعداد فرزندان: برآورد تابع تقاضا براي فرزند و اثر درآمدي و قيمتي به روش پوآسن، متغير وابسته. 2جدول 

  يونيرگرس معادالت  
  )8(  )7(  )6(  )5(  )4(  )3(  )2(  )1(  مستقل يرهايمتغ
          032/0  034/0  039/0  -124/0*  خانواده درآمد تميلگار
  046/0  071/0  101/0  061/0          مرد درآمد تميلگار
  - 002/0  005/0  008/0  -123/0***          زن درآمد تميلگار

  001/0  016/0  019/0    0001/0  -0008/0  - 001/0    مرد آموزش
  - 011/0  -051/0*  -068/0*    -014/0*  -031/0*  -041/0*    زن آموزش

  - 009/0  007/0      -0002/0  001/0      مرد سن
  024/0*  011/0      016/0*  015/0*      زن سن
  -031/0*        -031/0*        فرزند نياول تولد در زن سن

  174/0*        093/0*        فرزند نظر مورد تعداد
  31/0  -22/0  65/0  4/1*  9/5*  18/0  9/1*  7/1*  ثابت جزء
  056/0  031/0  021/0  002/0  07/0  044/0  033/0  03/0 كاذب �R اريمع

  129  136  137  139  361  385  388  390  مشاهدات تعداد
  درصد 10معنادار در سطح احتمال *** ، درصد 5معنادار در سطح احتمال ** ، درصد 1معنادار در سطح احتمال : * نكته
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متغيرها به ترتيـب صـعودي در نظـر    اند كه تعداد   اي تصريح شده  ها به گونه  رگرسيون 
 ،شـود   متغير توضيحي شروع مـي  منزلة يعني در ابتدا با متغير درآمد به. گرفته شده است

هـا بـر     رگرسيون ،بنابراين. شوند  تقاضا وارد الگو مي   مؤثر درسپس ساير متغيرها و عوامل 
اي   چنـين رويـه   اتخـاذ  علـت . انـد   به ترتيب صعودي ارائـه شـده   ١كاذب R2اساس معيار 

  . ميان درآمد و تقاضا براي فرزند است ةشدن نوع رابط تر  مشخص
متغيـر مسـتقل اسـتفاده     نزلـة م تنها از درآمد خانواده به 2در جدول  1در رگرسيون 

يعنـي  . شود كه اين متغير از اثر منفي و معناداري برخوردار است  مالحظه مي. شده است
 ،تـر موضـوع    به منظور بررسـي دقيـق  . است مطرح شده ةياي ظاهراً مخالف با فرض  نتيجه

تـا   2معـادالت  (شوند   ها اضافه مي  ساير متغيرها به خصوص آموزش زوجين به رگرسيون
 علـت دهد كـه    شود كه درآمد خانواده اثر مثبتي از خود نشان مي  اكنون مشاهده مي). 4

كنند و لذا   يمت را ايفا ميشدن متغيرهايي است كه نقش ق اصلي اين تغيير عالمت لحاظ
از ) خالص(اما در عين حال اثر درآمدي  ،شوند  تفكيك دو اثر درآمدي و قيمتي مي سبب

عامـل   منزلـة  تا زمـاني كـه تنهـا درآمـد بـه      ،به عبارت ديگر. لحاظ آماري معنادار نيست
) لصخـا (توان بـه اثـر درآمـدي      تقاضا براي فرزند در نظر گرفته شود، نمي ةدهند توضيح

 ةكننـد  زيرا اثر قيمت نيز در اين رابطه نهفته است و ضريب درآمد مـنعكس  ،دست يافت
افزايش درآمد خواهد بـود و  ) برآيند اثر درآمدي و قيمتي يا اثر درآمدي ناخالص(اثر كل 

  .دهد   ير اثر درآمدي غالب است، درآمد اثر منفي از خود نشان مداز آنجا كه اثر قيمتي 
دهـد، آمـوزش زنـان داراي اثـر       وزش مردان اثر معناداري را نشان نميدر حالي كه آم

اين نتيجه مؤيـد اهميـت بـاالي آمـوزش زنـان در محدودشـدن       . منفي و معناداري است
سن زنان نيز عامل مؤثر ديگري است كـه در تعيـين تقاضـا    . تعداد فرزندان خانواده است

زنـان داراي ضـريب مثبـت و     ، سـن 4و  3در معـادالت  . براي فرزنـد نقـش مهمـي دارد   
زيـرا هرچـه    ،اين نتيجه مطابق انتظار است. اما سن مردان چنين نيست است،   معناداري

تـر در تقاضـا بـراي فرزنـد در       سن زنان باالتر باشد به معناي در اختياربودن زمـان بـيش  
نسـبت  تـري    تر از فرزندان بيش  دوران زندگي است و لذا انتظار بر آن است كه زنان مسن

دو متغير سن زن در تولد اولين فرزند و تعداد مـوردنظر  . تر برخوردار باشند  به زنان جوان
تر نيز بيان شد كه محدودبودن   پيش. دهند  فرزند به ترتيب اثر منفي و مثبت را نشان مي

 ةرفتن سن مادر در تولد اولين فرزنـد دور  شود كه با باال  مي سببباروري براي زنان  ةدور
  

 

1. Pseudo R
2
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هرچه تمايل بـه   ،همچنين. تر باقي بماند  كردن فرزندان بيش تري براي تقاضا  اني كوتاهزم
  . تر باشد  رود خانواده بزرگ يتر باشد، انتظار م  داشتن فرزند بيش
اسـت  در حـالي  اين . درآمد زوجين از هم تفكيك شده است 8تا  5هاي   در رگرسيون

. اما درآمد زنان اثر منفي و معنـاداري دارد  ،هدد  كه درآمد مردان اثر معناداري نشان نمي
تر منبعـث از رشـد درآمـد زن      اين امر مبين آن است كه اگر افزايش درآمد خانواده بيش

بـا وجـود ايـن اثـر معنـادار      . يابدترشدن گرايش   باشد، ممكن است بعد خانواده به بزرگ
حالي كه آموزش زنان و سـن   شود در  شدن ساير متغيرها محو مي درآمد زنان نيز با اضافه

 .ر تقاضا براي فرزند دارنددها همچنان به ترتيب اثر منفي و مثبت معناداري   آن
  

  گيري   هنتيج .7
ر تعداد فرزندان دارد به سهولت قابل درك نباشد درسد اثري كه درآمد افراد   به نظر مي

كه آيا با افزايش ناي .است شدهآميزترين موضوع اقتصادي بدل    به ابهام مسئلهو اين 
توجه است،  درخورشود، آيا اين اثر از لحاظ مقداري   آن نيز زياد مي ةدرآمد خانواده انداز

بودن  ر تقاضا براي فرزند اثرگذار است، آيا دائمي يا گذرادكدام منشأ درآمد و چگونه 
هري يا بودن و ش افزايش درآمد اهميت دارد و آيا نوع جامعه از لحاظ صنعتي يا سنتي

به شمار  بودن نيز در اين موضوع دخيل است يا خير، همه و همه مسائلي روستايي
توان    يو م شوند ميعامل درآمد مطرح  خصوصكه در تبيين رفتار باروري و در  روند مي

  .ها پرداخت  در مطالعات ديگري به آن
قل از عوامل آيد كه درآمد خانواده به خودي خود و مست  از اين مطالعه چنين برمي

هاي   اما در اين بين بايد به تفاوت رجحان ،ر تقاضا براي فرزند دارددقيمتي اثر مثبتي 
مثبت ميان درآمد و باروري بدان  ةبحث چنين است كه رابط. زوجين نيز توجه داشت

درآمد  تري نسبت به خانوارهاي كم  بزرگ ةمعنا نيست كه خانوارهاي پردرآمد از انداز
 ،زيرا اين دو گروه از خانوارها صرفاً از لحاظ درآمد با يكديگر متفاوت نيستند ،برخوردارند

در مجموع اين . ها فرق دارد  شود نيز ميان آن  بلكه آنچه از آن به قيمت فرزند تعبير مي
اثر كل است كه تفاوت بعد خانواده ميان خانوارهاي مختلف از لحاظ درآمد را روشن 

داشتن آثار  ملحوظ ،با وجود اين. واهد اين اثر منفي استكه طبق نظريه و ش كند مي
در تقاضا براي فرزند، به نظر  ،به عبارت ديگر. شود  شدن درآمد مي اثر بي سببقيمتي 

زنان و سن  خصوصبلكه سطح آموزش به اخص در  ،رسد كه درآمد عامل مؤثر باشد  نمي
  .تري باشند  كننده نتوانند عوامل تعيي  مادران مي
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