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 چكيده

بحث در . آموزش جايگاه خاصي داردها  آن از عوامل مختلفي است كه در ميان متأثرباروري 
مطالعـات  انجـام   ي برخوردار هستند يا خيـر، تر كممورد اين موضوع كه زنان باسوادتر از باروري 

با تـدوين الگـويي نظـري در اقتصـاد     . ده استش سبباي را در جوامع مختلف و گستردهمتنوع 
منفي ميان سـطح آمـوزش و ميـزان بـاروري     ي  رابطهشود كه وجود خرد باروري نشان داده مي

اي شواهد، نمونه ي بدين ترتيب، به منظور بررسي تجربي موضوع و ارائه. امري مورد انتظار است
حكايـت  ي  مطالعهنتايج اين . ه استاز شهر تهران مورد استفاده قرار گرفت مشاهده 1294شامل 

كه  طوري به ،داردها  آن منفي بر ميزان باروري شدت بهي تأثيراز آن دارد كه سطح آموزش زنان 
 . تر استمنفي آموزش مردان بر باروري زنان نيز قوي تأثيراين رابطه از 

 JEL :D10, I20, J13بندي طبقه

 نان، آموزش، باروري، تعداد فرزندز: واژه كليد

 

  

 

 

جانـب اسـت كـه توسـط مركـز مطالعـات و        ي ايـن دكتـرا  ي ايـن مقالـه برگرفتـه از رسـاله    . مسئول ي نويسنده -*

بـدين وسـيله از داوران    چنـين  هـم . هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه مورد حمايت مالي قرار گرفته اسـت  پژوهش

 .شودمحترم مقاله قدرداني مي
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 مقدمه -1

اي نيـز  كننـده از قرابت تعيين و از يكديگر نبوده جدادر فرايند توسعه، ابزار و اهداف 

بر اهميت مطالعه در مـورد رفتارهـا و هنجارهـاي موجـود در      مسألهبرخوردارند و همين 

بلكه بـه عنـوان   گانه هدف توسعه هستند، ها نه تنها ي انسانچرا كه  ،افزايدميان مردم مي

بر اين اساس مطالعـه در مـورد زنـان    . وندر مي به شمارين ابزارهاي آن نيز تر مهميكي از 

اي را چرا كـه اوالً در حـدود نيمـي از جمعيـت هـر جامعـه       ،اي داردجايگاه خاص و ويژه

و در ايجـاد و پـرورش   دهند و ثانياً از ويژگي باروري و زايا بودن برخوردارنـد  تشكيل مي

هـاي آتـي   دارند و همـين نسـل   ييچون و چرا بي و سزا بههاي آتي نقش هاي نسلانسان

توسـعه گذشـته بـوده و از    ي  نامـه برداران ماحصـل بر هستند كه از يك سو هدف و بهره

 .ي آينده خواهند بود توسعهي  دهندهسوي ديگر ابزار و ادامه 

گرفتـه   انجـام   ي متنوعي در ايران و ساير كشورهاها پژوهشمسايل زنان،  ي در زمينه

نظر جـا مـد   ايـن  آن چه كه در. ه استاضر نيز در همين راستا تدوين شدح ي كه مطالعه

قرار دارد، نگاه به بخشي از مسايل مرتبط بـا زنـان اسـت و آن بررسـي چگـونگي و نـوع       

هـاي  بخـش چنـين موضـوعي از جملـه زيـر     . هاسـت  ميان آموزش و باروري آني  رابطه

آيـد كـه حصـول دركـي مناسـب و دقيـق از آن بـه تنظـيم         شمار مي همطالعات توسعه ب

ايران كمـك شـاياني خواهـد     ي در حال توسعه ي هاي توسعه در جامعهراهبردها و برنامه

شـناخت  چنـين   هـم در آن است كه با سالمت زنان و كودكان و  مسألهاهميت اين . دكر

هـاي اقتصـادي در   روي كار الزم بـراي اجـراي برنامـه   مجاري كنترل جمعيت و تمهيد ني

 .ارتباط است

يك رفتار در چارچوب خانواده است كه خود حاصـل   ي باروري در زنان متأهل نتيجه

عوامل مختلفي بر چنين تصميمي مؤثر . گيري زن و مرد براي داشتن فرزند استتصميم

نجارهـا، باورهـاي مـذهبي و    توان بـه فرهنـگ، ه  ميها  آن ينتر مهمهستند كه از جمله 

بـارداري بـه    ي حتي در صورتي كه پديده. دكرسطح آموزش و معلومات زن و مرد اشاره 

طور ناخواسته اتفاق بيفتد، انتظار بر آن است كه آموزش افراد باز هم بر اين پديده مـؤثر  

ي ها روشچرا كه افراد داراي سطوح متفاوت آموزش در شناخت و استفاده از انواع  ،باشد

از لحاظ نگرش نسبت به تعـداد  چنين  همكنند و پيشگيري از بارداري، متفاوت رفتار مي

ن اسـت كـه   ايـ مورد تحقيق در اين مطالعه  سئوالبر اين اساس . فرزند با هم فرق دارند

قـرار  هـا   آن آمـوزش و سـطح تحصـيالت    تأثيربارداري زنان چگونه و در چه جهت تحت 

تـوان آن را از  ادن به اين پرسش يك رويكرد اقتصادي كه ميگيرد؟ به منظور پاسخ دمي
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شـواهدي از شـهر   يابـد و  د تـدوين مـي  كـر هاي  اقتصاد خرد باروري قلمداد جمله بحث

 . دشوتهران ارائه مي

حاضر، ساختار مقالـه بـه ترتيـب    ي  مطالعهتحقيق در  سئواليي به گو پاسخبه منظور 

در . شـود مطالعات سـاير محققـان پرداختـه مـي     ، به مرور2در بخش . دگيرشكل مي زير

ر زنـان را بـه   آموزش و باروري د ،شود كه دو مقولهچارچوبي نظري طراحي مي ،3بخش 

هاي نظري مجراهاي فرعي ميان آمـوزش زنـان و   بحث ،4بخش . دكنيكديگر مرتبط مي

 ي نمونـه  ،5در بخش . دهدبارداري را همراه با برخي شواهد به چارچوب نظري پيوند مي

گيـري از  نتيجـه  6د و بخش شودست آمده بررسي مي بهمورد استفاده و نتايج مشاهدات 

 .كندها را ارائه مي بحث

 

 ي مطالعاتپيشينه -2

انـد كـه   آموزش و باروري زنـان پرداختـه   ي  مطالعهدر كشورهاي مختلف به  محققان

 .مفيد خواهد بودها  آن بررسي برخي از

زاد و ولد تعداد زيادي از دانش آمـوزان   ي به بررسي تجربه ،)1989( 1رثرفورد و سول

فـارغ التحصـيل    1957كـه در سـال   نـد  ا هدبيرستاني ايالت ويسكانسين آمريكـا پرداختـ  

داري بـر  كه ضريب هوشي اثر منفي معنـي  شده استمطالعه روشن ي  نتيجهدر . ندا شده

. اسـت تـر   بـزرگ مقايسـه بـا مـردان     خانوار داشته و اين اثر منفي براي زنان در ي اندازه

مستقيم از طريق ه طور غيركه آثار ضريب هوشي بر بعد خانوار ب چنين مشخص شده هم

 . آموزش عمل كرده و لذا آموزش عامل تبيين كننده بوده است

آمـوزش و بـاروري در    ي اي را در زمينـه مطالعـه  1980در سال  2گوتماخر ي مؤسسه

اط و به طور خاص رفتـار مسـلمانان را در ايـن ارتبـ     هداد مناطق روستايي نيجريه ترتيب

د كه سطح بـاالتر آمـوزش بـه افـزايش نـرخ      ده اين مطالعه نشان مي. بررسي كرده است

ي تـر  كـم خالف ساير كشورها فرزندان شود و زنان مسلمان در نيجريه برباروري ختم مي

 .در مقايسه با زنان غير مسلمان دارند

باروري در اياالت متحده اقدام كـرده  آموزش زنان بر  تأثيري به بررس ،)1992(3سندر

تا  45ساله و  44تا  35نفر از زنان در سنين  1500اي مشتمل بر او براساس نمونه. است

 

 

1- Retherford and Sewell. 

2- Guttmacher Institute. 

3- Sander. 
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، آموزش اثر منفـي  1985 -91ي ها سال ي كه در فاصله هدريافت) به طور مجزا( ساله 54

 .و بزرگي بر باروري زنان داشته است

كشوري با درآمد متوسط و نـرخ  (اي در كشور جامائيكا در پي مطالعه ،)2000( 1هندا

مشـاهده   904مشاهده از شهرها و  776و بر اساس ) پايين باروري و مرگ و مير نوزادان

كه آموزش و درآمد هر دو اثر منفي قوي بـر تعـداد تولـدها     شده استاز روستاها متوجه 

 .تر استدارند اما اثر آموزش قوي

ايالت مهم هنـد كـه    14هاي تركيبي براي با استفاده از داده ،)2001( 2و مورثيدرز 

-91ي  دورهند كـه سـواد زنـان در    ا هدهند، دريافتجمعيت اين كشور را تشكيل مي% 96

 .بر نرخ باروري و مرگ و مير نوزادان داشته است) با ثبات( ي منفي و قويتأثير 1981

ي  نتيجـه او در  .ه اسـت نـد بـه مطالعـه پرداختـ    نيز در مورد كشور ه) 2002( 3بهات

ر جمعيتي، اين آموزش زنـان اسـت   گذاي   هكه در مراحل اولي هدشخود متوجه ي  مطالعه

رود، چنـين اثـري   امـا هـر چـه ايـن گـذار پـيش مـي        ،كه اثر منفي قوي بر باروري دارد

اثر منفي قـوي  تغيير كرده و سطح بارداري تر  بيشاي كه عامل گونه به ،شودتر مي ضعيف

 .يت آموزشي كودكان داردمؤفقبر 

آموزش ابتدايي جهاني در كشور نيجريه  ي به بررسي برنامه ،)2008( 4اسيلي و النگ

نـد كـه   ا رسـيده با استفاده از ابزار اقتصادسـنجي بـه ايـن نتيجـه     ها  آن .ندا همبادرت كرد

ي كه افزايش آموزش ابه گونه ،شده استها  آن كاهش باروري سببزنان  تر بيشآموزش 

 .دهدكاهش مي 26/0به ميزان يك سال، باروري را به ميزان 

شهرسـتان   330هـاي بـيش از   كـارگيري داده  با بـه  ،)2010( 5بكر، سينيرال و وسمن

ي  رابطـه  ،)1849سـال  (در قـرن نـوزدهم   ) بخشي از امپراطوري آلمـان ( 6كشور پروسيا

كـه   هاين سه محقق حاكي از آن بود ي  مطالعهنتايج . ندا كردهآموزش و باروري را آزمون 

نسـبت تعـداد كودكـان    (بر بـاروري  ) نرخ ثبت نام در مدارس ابتدايي دولتي(اثر آموزش 

 .منفي است) ساله 45تا  15تر به تعداد زنان  پنج ساله و كم

ي  هاي اياالت متحـده بـه بررسـي رابطـه    با استفاده از داده ،)2011( 7برند و ديويس

كه اثر منفي آموزش دانشگاهي  اند و دريافته  هدانشگاهي و باروري زنان پرداختتحصيالت 

 

 

1- Handa. 

2- Dreze and Murthi. 

3- Bhat. 

4- Osili and Long. 

5- Becker, Cinnirella and Woessmann. 

6- Prussia. 

7- Brand and Davis. 
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اجتماعي محروم و سطوح پايين  ي كه به زمينه ،بر باروري تنها در ميان زناني وجود دارد

هـاي  ي اوليه تعلق دارند در حالي كـه بـراي زنـان متعلـق بـه سـاير زمينـه       ها منديبهره

 .اجتماعي اين رابطه ضعيف است

ي  رابطـه د كه داللـت بـر   دهفته طيفي از نتايج را نشان ميگر انجامبررسي مطالعات 

هـر چنـد كـه وزن نتـايج      ،مثبت و منفي، قوي و ضعيف ميان آمـوزش و بـاروري دارنـد   

 .مبتني بر اثر منفي آموزش غالب است

 

 چارچوب نظري -3

تصميم سـاز آن بـر    ي اخير اقتصاددانان براي تبيين نظري باروري و عواملها سالدر 

ي خـود را در قالـب اقتصـاد خـرد بـاروري      ها ديدگاهسنتي نئوكالسيك، ي  نظريه ي پايه

در اين چارچوب به باروري از منظر واكنش منطقي اقتصادي نسـبت بـه   . اندعرضه داشته

فرض بر آن اسـت كـه والـدين بـه هنگـام      . شودتقاضاي خانواده براي فرزند نگريسته مي

هـاي  داشتن فرزنـد اضـافي، فوايـد اقتصـادي را در مقابـل هزينـه       مورد درگيري  تصميم

 .سنجنداقتصادي مي

توسعه يافته بـه كـار گرفتـه     تر كمباروري خانواده هنگامي كه در كشورهاي  ي نظريه

كودك افزايش يابـد، والـدين تعـداد     ي گيرد كه وقتي قيمت يا هزينهشود، نتيجه مي مي

ضا خواهند كرد و احتمـاالً كيفيـت را جانشـين كميـت و يـا      ي را تقاتر كماضافي  ي بچه

بـر ايـن اسـاس، راه حـل     . كننـد داري مـي ي بچهها فعاليتدرآمد شغل مادر را جانشين 

) هزينـه (آن اسـت كـه قيمـت     تـر  كمها به داشتن فرزند كنترل باروري و ترغيب خانواده

كانات تحصـيلي و اشـتغال   تربيت كودك افزايش يابد كه مجاري آن عبارتند از افزايش ام

چنـين   ي بـر پايـه  ). 216: 1387تـودارو،  ( هـا   آن زنان، افزايش شهريه مدارس و امثـال 

ادبياتي، زنان به عنوان حدوداً نيمي از جمعيت جوامع و يكي از دو ركن اساسي تشـكيل  

 انـد و ذاران قرار گرفتـه گ سياستخانواده كه داراي قابليت توليد مثل هستند، مورد توجه 

در هـا   آن آموزش زنان به عنوان ابزاري بـراي آگـاهي بخشـيدن بـه     ي مسألهدر اين بين 

ذاران و مـورد  گـ  سياسـت نظـر   دكنترل جمعيت، بـه طـور خـاص مـ     ي مواجهه با مقوله

 .اقتصاددانان قرار گرفته است ي توصيه

ساختن چارچوبي نظـري   و ميان آموزش زنان و باروريي  رابطهاول بررسي  ي مرحله

بـدين  . روابط رفتاري است كه نشان دهد چگونه اين دو موضوع با يكديگر در ارتباطند از

اقتصاد  ي اقتصاد خرد نئوكالسيك و در امتداد نظريهي  نظريههاي منظور در قالب تحليل
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د كـه در آن آمـوزش زن متغيـري    شونوعي بررسي مي ي تار يك خانوادهخرد باروري، رف

 .1كننده استمهم و تعيين

گيرد و اهميتي اساسي در بحـث حاضـر دارد،   اولين موضوعي كه مورد اشاره قرار مي

مهم ميان تعداد فرزند و كيفيت آن است كه در ادبيات نظري اقتصاد خـانواده از  ي  رابطه

هـاي مطـرح شـده در ايـن     بحث. 2شودمي يادآن به تبادل ميان كميت و كيفيت كودك 

از لحـاظ  هـا   آن عداد فرزندان در خانواده، وضعيت كيفـي رابطه ادعا دارند كه با افزايش ت

دليل آن اسـت كـه بـا افـزايش تعـداد فرزنـدان،       . يابدآموزشي، سالمت و غيره تنزّل مي

كنند، اي كه والدين به طور متوسط صرف آموزش و سالمت هر يك از فرزندان ميهزينه

 .يابدكاهش مي

فرزند از لحاظ نظري امري معقـول و  در حالي كه وجود تبادل ميان كميت و كيفيت 

 اسـت  انجام گرفتـه  رسد، اما مطالعات تجربي اندكي در اين زمينهمورد انتظار به نظر مي

زيـرا   ،گيري كيفيت كودكان اسـت كه دليل اين فقر مشاهدات تجربي، دشوار بودن اندازه

افتـه در  ي تجسـم ي انسـان ي  سرمايهيك تعريف عملياتي از كيفيت كودك عبارت است از 

با فائق آمـدن بـر ايـن     ،)1992( 4نوشكها  با وجود اين،). 356: 1975، ٣مايكل( كودك

از . كرده اسـت مشكل، شواهدي را دالّ بر وجود تبادل ميان كميت و كيفيت كودك ارائه 

حاضر نيست، از آن به عنوان يـك   ي موضوع مورد بررسي در مطالعه مسألهكه اين جا  آن

 .شوددر تحليل نظري استفاده مي 5واقعيت شكل گرفته

باروري ارادي حاصل يـك  . دكرتوان به دو نوع ارادي و غيرارادي تقسيم باروري را مي

اما بـاروري غيـرارادي    ،گيري ميان زن و مرد به منظور داشتن فرزند استفرايند تصميم

. شـد با گيـري ميـان زن و مـرد نمـي    يك تصميمگر كند و بيانچنين هدفي را دنبال نمي

. قـرار دهـد   تـأثير تواند ميزان هر دو نوع باروري را تحـت  بحث اين است كه آموزش مي

 ي د كه بتوان رفتـار زن در خـانواده در زمينـه   شور ابتدا از الگويي استفاده ميبدين منظو

 

 

نظر قـرار نگرفتـه   والدين در الگوهاي ارائه شده مـد  ي باروري، عامل آموزشمطالعات نظري در زمينه تر بيشدر  -1

اما او تبيـين خـود    ،تحقق بخشيده است اين امر را تا حدودي  (Ben-Porath, 1973)پوراث -است و تنها بن

 .است كردهرا در قالب كميت و كيفيت فرزند ارائه ن

 (Becker and Lewis, 1973) توان به كـار بكـر و لـوئيس   مبنايي در اين زمينه مي ي به عنوان يك مطالعه -2

 .داشاره كر

3 - Michael. 

4- Hanushek. 

5- Stylized fact. 
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ي كرد و پس از آن به باروري غيرارادي پذيري آن از آموزش را بررستأثيرباروري ارادي و 

 .دشونيز اشاره مي

را بـه عنـوان    1توان گري بكـر باروري، مي ي مقوله در موردپردازي  نظريه ي در زمينه

ترين مطالعات در مورد باروري از قديمي) 1973(بكر و لوئيس . يك پيشگام معرفي نمود

تعـداد فرزنـد و كيفيـت آن همـراه بـا       زمـان  هـم با در نظر گرفتن  رابا رويكرد اقتصادي 

اي بـه  اشـاره هـا   آن امـا تحليـل   ،ندا هارائه كرد را مطلوبيت خانواده مصرف كاالها در تابع

 تأمينبه منظور . ه استنداشت) باروري(آن بر تعداد فرزند  تأثيرموضوع آموزش والدين و 

پـذيري بـاروري از آمـوزش زنـان، يـك      تأثيرحاضـر و تبيـين چگـونگي     ي هدف مطالعه

ي تابع مطلوبيتي است كه بـه موجـب آن   شود كه دارافرضي در نظر گرفته مي ي خانواده

 .2كندمي) يمند رضايت(خانواده از تعداد فرزند و كيفيت آن كسب مطلوبيت 

 )1(  U U(N,Q)= 

. كيفيـت فرزنـد اسـت    Qتعـداد فرزنـد و    Nنمـاد سـطح مطلوبيـت،     U، )1(در تابع 

به اين معنـا كـه    ،است تابعي صعودي از هر دو متغير كميت و كيفيت كودك ،مطلوبيت

NU( شودافزايش سطح مطلوبيت خانوار مي ها سبب آن افزايش هر يك از ñ0 وQU ñ0 .(

، كيفيت به صورت تابعي از مخـارج  شده استبر اساس تعريفي كه از كيفيت كودك ارائه 

در ) 2(رت تابع براي هر فرزند به صوآموزش، بهداشت و سالمت و تغذيه تخصيص يافته 

 :شودزير ارائه مي

)2(  Q Q(E) Q¢= ñ0 

توان مخارج صرف شده براي كودكان را به صورت تـابعي از كـل درآمـد    ميچنين  هم

 .در نظر گرفت) مجموع درآمد مرد و زن( خانواده

)3(  E E(I) E¢= ñ0 

مخارج آموزش، بهداشت و سـالمت كودكـان و   ي  سرانهمستقيم ميان ي  رابطهوجود 

يابـد، بـا فـرض ثابـت     درآمد خانوار داللت بر اين دارد كه وقتي درآمد خانوار افزايش مي

ي را صـرف فرزنـدان   تر بيشبودن ساير شرايط، اكنون والدين در مقايسه با گذشته مبالغ 

 .دد تابع درآمد خانوار را تصريح كرحال باي. كنندخود مي

)4(  
M FM F S SI I(S ,S ) I , I= ñ ñ0 0 

 

 

1- Gary Becker. 

شـود، بـه رويكـرد نئوكالسـيك در     رويكردي كه در آن يك تابع مطلوبيت براي خانواده در نظر گرفته مي چنين -2

 .اقتصاد خانواده معروف است
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كنـد،  دهد كه اوالً آن چه سطح درآمد خانوار را تعيـين مـي  نشان مي) 4(تابع درآمد 

است و ثانياً با افزايش سطح تحصـيالت هـر   ) FS( و زن) MS( همانا سطح آموزش مرد

دليل چنين تصريحي از تابع درآمـد  . يابدار نيز افزايش مييك از زوجين، كل درآمد خانو

ين تـر  مهـم ي بسـيار مهـم بـوده و از    انسـان ي  سـرمايه آن است كه آمـوزش در انباشـت   

هاي مشاهده شده نيز حكايت از ايـن دارنـد   واقعيت. هاي تعيين سطح درآمد است مؤلفه

گرفتـه   انجـام العـات فراوانـي   در اين راسـتا مط . ي دارندتر بيشكه افراد باسوادتر، درآمد 

به ايـن موضـوع    تر بيشكنند و لذا از پرداختن است كه ادعاي مطرح شده را تصديق مي

اي عبـارت معـروف   د اما به عنوان بهترين شاهد دالّ بر وجود چنـين رابطـه  شوپرهيز مي

اي فقيـر نيسـت و هـيچ    تحصـيل كـرده   ي هـيچ جامعـه  : گالبرايث است كه عقيـده دارد 

سـوادي بـاالترين روابـط علـي را     ، شايد فقـر و بـي  باشد سوادي ثروتمند نميبي ي جامعه

 ).46: 1991، ١گالبرايث( داشته باشند

آمـوزش   تأثير 2ايتوان بر اساس روابط تصريح شده، تحليل ايستاي مقايسهاكنون مي

دار زن و مرد هر دو از سطح آمـوزش خاصـي برخـور   . را ارائه كرد) ارادي(زنان بر باروري 

به فرض در ايـن  . گيرندهستند و در مورد كميت و كيفيت فرزندان آتي خود تصميم مي

با اسـتفاده از  . رسندشرايط، زوجين در مورد تركيب خاصي از اين دو متغير به توافق مي

مورد ي  نقطهتوان اين آيد، ميميدست  بهكه از تابع مطلوبيت  3تفاوتي مفهوم منحني بي

 .به تصوير كشيد 1و ساير تغييرات احتمالي را در نمودار  )Aي  نقطه(توافق 

               
 تفاوتي خانوادهمنحني بي -1نمودار

 

 

1 - Galbraith. 

2- Comparative static. 

تفاوتي مكان هندسي تركيبـات مختلفـي از كميـت و كيفيـت كـودك اسـت كـه سـطح يكسـاني از           منحني بي -2

 .ي خانوار در پي داردمطلوبيت را برا

A 

B 

C 

D 

N 

Q 
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 )FS(د كـه سـطح تحصـيالت زن   شـو مـي  با ثابت در نظر گرفتن ساير شرايط، فرض

يابـد و  ع درآمد، درآمد كل خانواده نيـز افـزايش مـي   يا تاب) 4(بر طبق تابع . افزايش يابد

ي فرزندان خـود هزينـه   ي انسان سرمايهبينند كه براي زوجين خود را داراي اين توان مي

 در پـي ). 2تابع (آن كيفيت كودكان را افزايش دهند دنبال و به ) 3تابع (د ي كننتر بيش

ثابت در نظر گرفتن تعداد فرزنـد،   يابد چون بااين تغييرات، مطلوبيت خانواده افزايش مي

 اما والدين به منظور قرار گرفتن بـر روي همـان منحنـي   . كيفيت فرزند بهبود يافته است

اي بر روي آن، از تعداد فرزند و لذا از تعداد بـارداري مـورد نظـر    تفاوتي و تعيين نقطه بي

اي در نقطـه  كننـد و جـايگزين كميـت فرزنـد مـي    كاهند و به عبارت ديگر كيفيت را مي

تـوان اثـر جانشـيني ارتقـاي آمـوزش زن      چنين تغييري را مـي . گيرندقرار مي Bهمانند 

 . 1ناميد

اثـر درآمـدي نيـز     ي گيرنـده زن، عالوه بر اثر جانشيني، در برر كل افزايش آموزش اث

. ودشـ كه به دنبال افزايش آموزش، درآمد خانوار نيز زياد مـي  شده استمشخص . هست

ي را نيز اختيار كننـد و  تر بيشدهد كه فرزندان را به والدين مياين امكان  رت بيشدرآمد 

گرفتـه   Dو يـا حتـي    Cاي هماننـد  ، در نقطهBي  در نتيجه تصميم نهايي به جاي نقطه

 تـر  بـيش ) A(ي اوليـه   باشد، ميزان باروري نسبت به نقطه Dاگر وضعيت نهايي در . شود

د كه افزايش آموزش زنـان سـبب افـزوده شـدن بـر      شوخواهد بود و لذا منجر به آن مي

بود امـا چگونـه اسـت كـه برخـي       با اين وصف، اثر كل مبهم خواهد. ميزان باروري شود

بـراي زنـان، از ميـزان     ويـژه  مطالعات داللت بر آن دارند كه با افزايش سطح آمـوزش بـه  

اي را به ين رابطهد كه چنهايي در اين زمينه وجود داربحث .شودكاسته ميها  آن باروري

اين معنا كـه بسـيار    به). 35: 1987، ٢وينبرگر( ددهضعيف بودن اثر درآمدي نسبت مي

 . ي كنندتر بيشافزايش درآمد خود اقدام به داشتن فرزند  ي بعيد است والدين با مشاهده

ي را تـر  بـيش در حالي كه افزايش درآمد ممكن است خانواده را قادر سـازد تـا كودكـان    

ي دارنـد تمايـل   تـر  بيشد كه والديني كه درآمد دهدهد، اما شواهد امر نشان ميش پرور

تـر، كـه    كـرده  اما تحصيل تر، كمگذاري كردن در تعداد فرزند خواهند داشت كه با سرمايه

ظرفيت نهايي كسب درآمدشان بسيار باالتر اسـت، كيفيـت كـودك را جانشـين كميـت      

ممكـن اسـت بـاروري را نيـز      تـر  بـيش ه درآمد شود كبه عالوه چنين استدالل مي. كنند

پايين آورد، زيرا اثر منزلتي افزايش درآمدها تمايل نسبي بـه داشـتن كاالهـاي مـادي را     
 

 

) 4(فرصـت در قسـمت    ي به بحث هزينه. در اين حالت قيمت فرزند براي خانواده افزايش يافته استدر حقيقت  -1

 .مقاله رجوع شود
2 - Weinberger. 
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آنـان قـبالً   ي  بودجـه دهد، به ويژه در ميان طبقات كم درآمد كه محـدوديت  افزايش مي

 ).217: 1387 تودارو،(مانع خريد اين نوع كاالها بوده است 

شـود كـه وضـعيت نهـايي     مي سببن و يا قابل اغماض بودن اثر درآمدي ضعيف بود

كه در هر صورت گويـاي ايـن مطلـب     باشد Bيا  Cمانند گيري والدين در نقاطي تصميم

اي مهم اين اسـت كـه چنـين نتيجـه     ي مسألهاما . يابداست كه ميزان باروري كاهش مي

شـاهده  ت چنـين مطلبـي م  گيري است و ممكن اسـت در واقعيـ  حاصل يك تصميمتنها 

منفـي  ي  رابطهگيرند كه تحقق يك اكنون مجراهاي مختلفي مورد تحليل قرار مي. دنشو

گيـري بـه واقعيـت قابـل مشـاهده      ميان آموزش زنان و سطح باروري را از فضاي تصميم

 .ندكنمنتقل مي

 

 ها و شواهدبحث: پيامدهاي فرعي آموزش -4

بـارداري   ي هاي مورد بحث در زمينـه ين مقولهتر مهماز جمله  :گيري از بارداري پيش

هاي غيـرارادي و  آموزش زنان است و با وقوع بارداري ي قابل طرح در زمينهچنين  همكه 

مطالعـات  . از بـارداري اسـت   1ناخواسته در ارتباط قرار دارد، استفاده از وسايل پيشگيري

گيـري از   از وسـايل پـيش  دهند ميزان شيوع اسـتفاده  مختلفي وجود دارند كه نشان مي

به ايـن صـورت كـه زنـان      ،بارداري در ميان زنان با سطوح مختلف تحصيلي، تفاوت دارد

: 1987وينبرگر، ( كنندي ضد بارداري استفاده ميها روشي از تر بيشباسوادتر به ميزان 

ايش سـطح  كـه بـا افـز    دهد نشان ميدارد، هاي مختلفي را در بركه مؤلفه 1 جدول ).35

ي با ارتقاء شاخص آموزش و كاهش نرخ باروري همراه اسـت،  ي انساني كه از سوي هتوسع

 .يابدگيري از بارداري نيز افزايش مي نرخ شيوع ابزار پيش

ي هـا  روشاز هـا   آن ند، بـه آگـاهي  شوتري برخوردار مي بيشزنان وقتي از تحصيالت 

و آثـار سـوء افـزايش    پيشگيري از بارداري، تنوع ابزارهاي مرتبط و به خصوص خطـرات  

نلسـون و   ي اين بحـث قابـل اسـتناد بـه مطالعـه     . دشود بارداري و زايمان افزوده ميتعدا

د تـا توانـايي افـراد در    شوسبب ميدارند كه آموزش بيان ميها  آن .است) 1966(2فلپس

بنـابراين زنـان باسـوادتر بهتـر      ،دريافت، رمزگشايي و درك كردن اطالعات افزايش يابـد 

نند از بروز بارداري ناخواسته جلوگيري كنند و اين ويژگي از جملـه داليلـي اسـت    توا مي

مند هسـتند،  شود نرخ باروري براي زناني كه از سطح آموزش باالتري بهرهكه موجب مي

 .باشد تر كمعمالً 

 

 

1- Contraceptive. 

2- Nelson and Phelps. 
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را در معـرض  ها  آن از پيامدهاي مهم آموزش براي زنان آن است كه :فرصت ي هزينه

در هـا   آن دهد و از اين رو ارزش زمـاني كـار  شغلي در جامعه قرار مي تر بيشهاي فرصت

داري و پـرورش  فرصـت اختصـاص زمـان بـه بچـه      ي دهد و لذا هزينهبازار را افزايش مي

فرصت زنان به ايـن معناسـت كـه اكنـون زنـان       ي افزايش هزينه. كندكودك را زياد مي

 د تـا شـو سبب مـي اين ويژگي . ر دارندي از فعاليت در بازار كاتر بيشامكان كسب درآمد 

ي براي فعاليت شغلي تر بيشخودداري ورزند و عمالً امكان  تر بيشاز داشتن فرزند ها  آن

 .1اين امر كاهش باروري خواهد بود ي الزمه. اي خود فراهم آورندو حرفه

 
 يانساني  كشورها بر حسب سطح توسعه ي مقايسه -1 جدول

ي  سطح توسعه
 اي كشورهانسان

شاخص 
 *آموزش

نرخ باروري 
 كل

)2005-
2000( 

نرخ شيوع ابزار 
 پيشگيري از بارداري

درصدي از زنان (
 49تا  15متأهل 

 )1996-2004( )ساله

سال  5كودكان زير 
كم وزن نسبت به 

درصدي از كل ( سن
 )سال 5كودكان زير 

)2004-1996( 

نرخ مرگ و مير 
 5كودكان زير 

به ازاي ( سال
 )تولد زنده 1000
)2004( 

 ي باالانساني  توسعه
 

95/0 7/1 13/64 78/8 10 

ي انساني  توسعه
 متوسط

 

75/0 
 

5/2 5/50 6/17 60 

ي انساني  توسعه
 پايين
 

53/0 8/5 26/18 3/27 178 

شود و بنابراين بين اين شاخص بر اساس نرخ باسوادي و نرخ ناخالص ثبت نام در مدارس محاسبه مي* 
 .تصفر و يك در نوسان اس

 United Nations Development Programme, Human Development Report (2006): منبع

 

آورد تا از طريق آن در عمل تعداد مي وجود بهآن چه كه مجرايي را  :سالمت فرزندان

وقتـي والـدين   . هاست فرزند كاهش يابد، زنده ماندن فرزندان و سالم و تندرست بودن آن

نظرشان اسـت، ديگـر ضـرورتي بـراي     يابند كه مدن سالم دست ميرزندابه آن تعداد از ف

 ،حال بحث مهم. كاهندكنند و لذا از ميزان باروري ميوجود فرزندي اضافي احساس نمي

 .گذاردي است كه آموزش زنان بر سالمتي فرزندان به جاي ميتأثير

 

 

تـر  فرزند بر طبق اثر جانشيني روشن ميان آموزش و تقاضا براي ي شود كه رابطهمي سببفرصت  ي بحث هزينه -1

هـا بـراي    دهـد و لـذا از تقاضـاي آن   ها افزايش مي بر اين مبنا، افزايش آموزش زنان قيمت فرزند را براي آن. شود

 .كاهدفرزند مي
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ي تـر  كممندي تر در مقايسه با زناني كه بهرهاستدالل آن است كه زنان آموزش ديده

 تـر  كـم نيـز  هـا   آن تري دارند و ميزان مرگ و مير كودكاناز آموزش دارند، فرزندان سالم

مـرگ و ميـر كودكـان و     نظـر شواهدي از تفـاوت كشـورها از     ،1جدول  چنين هم. است

ي كه بـا كـاهش سـطح    انساني  با كاهش سطح توسعه. دهدكودكان كم وزن را نشان مي

سـال   5نيز همراه است، افزايش درصد كودكان زير ) و هم زنانهم براي مردان (آموزش 

مشـاهده  سـال   5كم وزن نسبت به سن و نيز افزايش نـرخ مـرگ و ميـر كودكـان زيـر      

 .شود مي

خـانوار در كشـور فيليپـين     1903هـاي  اي بـر اسـاس داده  در مطالعـه  ،)1990(1بررا

گيـري شـده بـر    انـدازه (ان مثبتي بر سالمت كودك تأثيركه آموزش مادران  ه استدريافت

تـوان در  اي را ميبرخي از داليل وجود چنين رابطه. داشته است) مبناي قد به ازاي سن

 :زير فهرست كرد

 ي تواننـد هزينـه  كه زنـان باسـوادتر درآمـد بـاالتري دارنـد، بنـابراين مـي       جا  آناز  -

  ).1990، ٢توماس( ي براي تغذيه و سالمت كودكان خود كنندتر بيش

افـزايش كـارايي غيـر بـازاري      دليـل هاي سالمت را به وري نهادهش مادر، بهرهآموز -

 .بخشدمادر بهبود مي

 .دهدو دسترسي بهتر به اطالعات، تخصيص منابع را بهبود مي تر بيشدانش  -

ي ماننـد  ي انسـان  سـرمايه گـذاري در  تمايل او به سرمايهي  دهندهآموزش زن نشان  -

 .بهتر است ي تغذيه

تـوان  هاست، در مجموع مي ه سالمت فرزندان يكي از معيارهاي كيفيت آنجا ك از آن

ي به تر بيشكارگيري ابزار درآمد، توجه  مند از آموزش باالتر جدا از بهگفت كه زنان بهره

توانـد  به عبارت ديگـر، برخـورداري از تحصـيالت بـاالتر مـي     . كيفيت فرزندان خود دارند

سبت به تركيب كميت و كيفيت كودكـان نيـز بشـود و    هاي زنان ن اولويتتغيير در  سبب

 .از اثر درآمد است جدااين موضوع 

سـن   ي بلكـه تنهـا در فاصـله    ،زنان در هر سني توانايي توليد مثل ندارند. سن ازدواج

ترديد بخـش   بي پرداختن به تحصيل،. بلوغ تا يائسگي امكان بارداري برايشان وجود دارد

 سـبب اي كـه  به گونـه  ،دهديار زنان را به خود اختصاص ميقابل توجهي از زمان در اخت

شود، متوسط سن شود و هر چه بر سطح آموزش افزوده ميميها  آن افزايش سن ازدواج

متوسط سن ازدواج را با  2اين موضوع، جدول  تأييدبه منظور . يابدازدواج نيز افزايش مي

 

 

1- Barrera. 

2- Thomas. 
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هر چنـد ايـن آمـار    . كندايسه ميي اقتصادي كشورها با يكديگر مق توجه به سطح توسعه

 .باشد گر واقعيت اين مطلب مياما بيان ،پيش استي  دههمربوط به دو 

 
 ي آموزشها سالمتوسط سن ازدواج زنان با توجه به تعداد  -2جدول

 هاي آموزش تعداد سال 

 7باالتر از  7تا  4 3تا  1 صفر ي اقتصادي كشورها سطح توسعه

 6/22 6/20 7/19 8/19 باال

 8/23 9/20 7/19 1/20 متوسط رو به باال

 4/22 9/19 2/19 5/17 متوسط رو به پايين

 2/23 20 8/18 4/18 پايين
 Weinberger (1987): منبع

 

ي آمـوزش، سـن ازدواج   ها سالشود كه با افزايش تعداد موارد مشاهده مي تر بيشدر 

قابليت بـاروري در ميـان    ي رهپيامد اين پديده چيزي جز كاهش طول دو. رودنيز باال مي

مناسـب اسـت    ،با اين وصف. دهدكاهش ميها  آن ست كه امكان بارداري را براينيزنان 

د كه ارتقاي سطح آموزش زنان بـه كـاهش   شوتحقيق به اين صورت مطرح ي  فرضيهكه 

 .شودباروري منجر مي

 

 هانمونه و يافته -5

موضـوع   ي شواهد در زمينـه  ي ا و ارائههپاياني تحقيق حاضر، گردآوري داده ي مرحله

شـواهدي در رابطـه بـا     ي بـه منظـور ارائـه   . مورد مطالعه استي  جامعهمورد بحث براي 

مورد مطالعه انتخـاب شـده   ي  جامعهارتباط آموزش و باروري زنان، شهر تهران به عنوان 

در ايـن  واحـد تحليـل   . دشـو وش تحليل رگرسيوني استفاده مياست و در اين راستا از ر

گيــرد، آمــاري كــه نمونــه بــر اســاس آن شــكل مــيي  جامعــه. مطالعــه، خــانواده اســت

دليـل انتخـاب ايـن نـوع     . گيرنـد مـي تند كه يك يا چنـد فرزنـد را دربر  هايي هس خانواده

بارداري هستند و بـا مشـكل نـازايي     ي داراي تجربهها  آن ها آن است كه زنان درخانواده

 .واقعي ميان آموزش و باروري را نشان دهندي  رابطهتوانند روبرو نيستند و لذا بهتر مي
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اسـت كـه بـر اسـاس روش     ) 2009( 1اسـرائيل  ي مطالعه ، مبناي انتخاب حجم نمونه

آمـاري نيـاز   ي  جامعـه كوكران حجم نمونه را تعيين كرده است و در آن فقط بـه حجـم   

راي تعيين حجم نمونه پيش آزمون بانجام  د و لذا ديگر بهشواست تا حجم نمونه تعيين 

ي  جامعـه بـراي  ) 2009(بر اساس جداول ارائـه شـده توسـط اسـرائيل     . نياز نخواهد بود

تـرين حالـت نيـاز بـه     در دقيـق  ،%95عضو و درصد اطمينان  100000آماري با بيش از 

حاضر تـدارك   ي براي مطالعه 1294اي با حجم با اين وجود نمونه. مشاهده است 1111

هاي داخل نمونه از تمام مناطق ويژگي ديگر نمونه اين است كه خانواده. ديده شده است

  نامـه  پرسـش هـا بـا اسـتفاده از    بر اين اساس اطالعات مربـوط بـه خـانواده   . شهر هستند

سـطح تحصـيالت، سـن و درآمـد      چـون  همهايي كه در آن ويژگي شده استآوري  جمع

، وضعيت حيـات پـدر و اشـتغال    )اروريعنوان معيار ببه (والدين به همراه تعداد فرزندان 

زماني اواخر اسـفند   ي اين اطالعات در فاصله. ه استمادر خانواده مورد پرسش قرار گرفت

 .اندگردآوري شده 1390تا اوايل فروردين  1389ماه 

بـه   شده،ي آموزش انتخاب ها سالبه منظور ثبت و كمي كردن آموزش، معيار تعداد 

يـك واحـد در نظـر گرفتـه شـده       ،ر يك سال آموزش رسمياين صورت كه به موازات ه

تواند از يـك همراهـي و تناسـب برخـوردار     كه سطح آموزش همسران ميجا  آناز . است

شود كـه  ها وارد ميباشد، يك متغير به صورت مجموع تحصيالت زن و مرد در رگرسيون

اند تا سـاير  خاب شدهساير متغيرها به اين دليل انت. توان آن را آموزش والدين دانستمي

گـذار باشـند نيـز بـه     تأثيرتوانند بر ميزان بـاروري زنـان   هاي درون خانوار كه ميويژگي

 .ده استآم 3متغيرها به صورت خالصه در جدول  ي هاي اوليهويژگي. حساب آيند

به منظور بررسي تفاوت در باروري از لحاظ جغرافيايي، يـك متغيـر مجـازي در نظـر     

تهران عـدد يـك و بـراي    ) شهر 8تا  1مناطق (شمالي  ي كه براي نيمهگرفته شده است 

توانـد  اين متغير به نوعي مـي . دشوصفر لحاظ مي) شهر 19تا  9اطق من(جنوبي ي  نيمه

كه وجود پدر در خـانواده عامـل   جا  آناز . فرهنگي را نيز ثبت كند نظرتفاوت احتمالي از 

لذا دو متغير مجازي ديگـر نيـز در    ،دشومير ميزان باروري زنان محسوب بسيار مهمي د

يكي اشاره به فوت پدر خانواده دارد كه در صـورت   اند، داده شدهالگوهاي رگرسيوني قرار 

ديگر متغير مجـازي بـه   . گيردفوت پدر عدد يك و در غير اين صورت صفر را به خود مي

بـه  . كند يا خيرگي مياين موضوع توجه دارد كه آيا پدر خانواده همراه با همسر خود زند

 . شوداين متغير در حالت اول عدد يك و در حالت دوم صفر داده مي

 

 

 

1- Israel. 



   15 يك رهيافت اقتصادي: سطح آموزش زنان و باروري در شهر تهران  

 

 ها در شهر تهرانآمارهاي توصيفي خانواده -3جدول 

 انحراف معيار ميانه ميانگين حداقل حداكثر متغير

 55/5 41 81/41 27 72 سن مردان

 16/5 36 41/36 24 60 سن زنان

 02/4 12 58/11 0 22 تحصيالت مردان

 77/3 12 24/11 0 22 تحصيالت زنان

 56/17 0 09/8 0 72 ساعات اشتغال زنان در هفته

 97/5 0 58/2 0 30 هاي اشتغال زنان سال

 94/0 2 15/2 1 8 تعداد فرزند

 11/543 500 6/721 80 5900 )ده هزار ريال(درآمد كل 
 هاي تحقيقيافته: منبع

 

اي از حقيق، آموزش زنـان خانوارهـا بـه همـراه مجموعـه     تي  فرضيهبه منظور آزمون 

بـر روي  هـا   آن متغيرهاي معرفي شده به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده و اثـر 

د كـه نتـايج آن در   شـو ه، برآورد مـي شدگيري ازهاند ه باروري كه با تعداد فرزندان خانواد

اول چارچوب نظـري   ي درجهمبناي تصريح معادالت رگرسيوني در . ده استآم 4جدول 

، عوامــل اصــلي و مقالــه اســت كــه در آن آمــوزش و درآمــد) 3(ارائــه شــده در قســمت 

هـاي موجـود كـه    ساير متغيرها بر اساس اسـتدالل . سطح باروري هستند ي كننده تعيين

انـد، در  ها در مطالعات مختلف مـرتبط بـا بحـث بـاروري مطـرح شـده       بعضاً برخي از آن

ود ه اشاره شـ هاي ارائه شده بايد به اين نكتدر ارتباط با رگرسيون .اندتهمعادالت قرار گرف

آوري شـده، متغيرهـاي   هـاي جمـع  نامـه  پرسشاز  تر بيشهر چه  ي كه به دليل استفاده

اي كـه  بـه گونـه   ،انـد ين تعداد در معادالت قـرار داده شـده  تر بيشين تا تر كممستقل از 

هـا بـه روش حـداقل مربعـات معمـولي      رگرسيون. دوجود دارها  آن آموزش زنان در تمام

از خطـاي   1به منظور دست يافتن به برآوردهاي قاطع و با ثباتها  آن اند و دردهشبرآورد 

 .استفاده شده است 2هاي سازگار در شرايط وجود ناهمساني واريانسمعيارها و كواريانس

 

 

1- Robust. 

2- Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariances. 
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 تعداد فرزندان: متغير وابسته. هرانآموزش زنان بر باروري در شهر ت تأثيربرآورد  -4جدول 

 معادالت برآورد شده 
 )14( )13( )12( )11( )10( )9( )8( )7( )6( )5( )4( )3( )2( )1( متغيرهاي مستقل

 7/0* 5/0** 5/0** 8/0* 7/0* 7/0* 7/0* 9/0* 8/0* 9/0* 9/2* 05/3* 1/3* 1/3* جزء ثابت
 -06/0*   -06/0* -06/0* -05/0* -08/0* -06/0* -06/0* -08/0*  -08/0* -07/0* -08/0* آموزش زنان

 -01/0***   -01/0 -01/0*** -02/0**  -01/0 -01/0**   -004/0 -005/0  آموزش مردان
  -03/0* -03/0*        -04/0*    آموزش والدين

 04/0* 04/0* 04/0* 03/0* 04/0* 04/0* 04/0* 03/0* 04/0* 05/0*     سن زنان
 01/0* 02/0* 01/0 01/0* 02/0* 02/0* 01/0* 01/0* 01/0*      نسن مردا

  9×10-5*** 8×10-5 7×10-5    2×10-5   9×10-5*** 10-7**   درآمد كل خانواده 
 -29/0*    -3/0* -28/0* -39/0*        فوت پدر 

 -07/0     -07/0         وجود پدر در خانواده 
تعداد ساعت اشـتغال  

 زنان 
        *004/0- *004/0- *005/0-  002/0-  

ــال ــداد سـ ــاي  تعـ هـ
 اشتغال زنان

           *01/0- ***01/0- **01/0- 

  -06/0 -06/0            موقعيت جغرافيايي

 1167 983 992 983 1161 1159 1179 994 1177 1258 1042 1001 1186 1266 تعداد مشاهده
Rي  آماره

2 11/0 11/0 1/0 08/0 21/0 21/0 18/0 2/0 21/0 21/0 18/0 18/0 18/0 21/0 
 F 163 75 40 51 172 78\ 45 78 45 53 39 37 32 45ي  آماره

. %10معنادار در سطح احتمال *** ، %5معنادار در سطح احتمال ** ، %1معنادار در سطح احتمال * 
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ن رگرسـيون  اند و در اولـي ها قرار گرفتههاي مختلف در ستون، رگرسيون4در جدول 

هـاي  در رگرسـيون . تنها آموزش زنان به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شـده اسـت  

منفـي   تأثيركه از نتايج پيداست،  گونه همان. اندبعدي به تدريج ساير متغيرها اضافه شده

هاست كه ايـن مطلـب دالّ بـر     معنادار سطح آموزش زنان بر ميزان باروري آن شدتبهو 

نوسانات ضريب اين متغيـر   ي بر اساس برآوردها محدوده. تحقيق است ي عدم رد فرضيه

شـود كـه در ابتـدا سـطح     با افزودن ساير متغيرها مشاهده مي. است -08/0تا  -05/0از 

، ولي هر چـه  معنا بر باروري دارد بي ها اثر منفي اما از لحاظ آماريآموزش مردان خانواده

ميـان   ي مقايسـه . شودنيز از اثر معنادار برخوردار مي اين متغير ،ندشوتر ميالگوها كامل

معناداري ضرايب براي آموزش زنـان   ي دهد كه اوالً درجهآموزش زنان و مردان نشان مي

چرا كه مقـدار ضـريب    ،تر استاست و ثانياً از لحاظ بزرگي اثر، آموزش زنان قوي تر بيش

ضريب متغير تركيبـي آمـوزش   . كندتغيير مي -02/0تا  -01/0معنادار آموزش مردان از 

دهد تـا  كه اين امر چنين امكاني را مي ،موارد منفي و معنادار است ي والدين نيز در همه

ي برخوردارند و بـاروري زنـان   تر كوچك ي د كه والدين با سوادتر از خانوادهكربتوان ادعا 

 . است تر كمهايي در چنين خانواده

كـه ايـن    ،منفي و معناداري با ميـزان بـاروري دارد  ي  رابطهسن مردان و زنان هر دو 

بـر ميـزان    ،چرا كه در طول زمان و با افزايش سن والدين ،مطلب امري قابل انتظار است

 . دشوها افزوده ميدر درون خانواده ها زاده

بسيار مهمي كه در اثرگذاري آموزش بر باروري تعيين كننـده اسـت و قـبالً     ي مقوله

هـايي كـه درآمـد كـل خـانواده      در رگرسيون. اثر درآمد بر باروري است ه،بدان اشاره شد

ايـن نتيجـه   . وجود دارد، ضريب اين متغير مثبت بوده و در برخي مـوارد معنـادار اسـت   

كه اثر آموزش بر باروري منفـي شـده اسـت    جا  آناما از  ،نشان از اثر درآمدي مثبت دارد

ثر جانشيني افزايش آموزش زنان اسـت و  تر از اتوان حدس زد كه اثر درآمدي ضعيفمي

با ايـن وجـود و   . باشد ميافق با ديدگاه برخي نظريه پردازان در اين ارتباط ؤاين مطلب م

معني بودن ضريب درآمد خانواده در برخي مـوارد و سـطوح بـاالتر سـطح      بي با توجه به

بـاروري از   پـذيري تأثيرد كـه موضـوع   كـر احتمال ضرايب معنادار اين متغير بايد اذعـان  

 . جداگانه است ي يك مطالعهانجام  درآمد نيازمند

دهند كه در قيد حيات بودن پـدر و  رفته در الگوها نشان ميكار  بهمتغيرهاي مجازي 

امـا فـوت پـدر اثـر منفـي و       ،زندگي مشترك او با همسر اثر معناداري بر بـاروري نـدارد  

از  ،انـد ناني كه همسرانشان از دنيا رفتـه به اين معنا كه ز ،معناداري بر ميزان باروري دارد
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متغير موقعيت جغرافيايي داللت بر آن  ي ضرايب برآورد شده. ي برخوردارندتر كمباروري 

 . شمالي و جنوبي تهران متفاوت دانستي  نيمهتوان ميزان باروري را در دو دارد كه نمي

عاليت زنان در بازار كار متغيرهاي مربوط به اشتغال زنان نيز حكايت از اين دارد كه ف

ي اسـت بـر اهميـت    تأييـد اين نتيجه مهـر  . كندعمل ميها  آن در جهت كاهش باروري

 . ه استمورد بحث قرار گرفت) 4(فرصت كه در بخش  ي عامل هزينه

معنـادار   بـه شـدت  بـه صـورت كلـي     Fي  آمـاره هاي برآورد شده بر اساس رگرسيون

پـايين بـودن ايـن معيـار     . اسـت  هـا انـدك   در آن مربوط به معيار اما مقادير  ،هستند

چـرا كـه    ،ويژگي خاص مطالعات اقتصاد خرد است و تنها به اين مطالعه اختصاص نـدارد 

ها از نوع مقطعي بوده و برخي از عوامـل تعيـين كننـده را نيـز     مطالعات داده گونه ايندر 

ين يـا بـاال بـودن معيـار     در عين حـال پـاي  . توان مورد مشاهده و ثبت كمي قرار دادنمي

 .تواند دالّ بر ضعيف يا قوي بودن نتايج باشد خوبي برازش نمي

آمده از اين مطالعه بـا نتـايج مطالعـاتي كـه دالّ بـر وجـود       دست  بهدر مجموع نتايج 

بـر ايـن   . منفي ميان آموزش زنان و باروري هستند، هماهنگي دارد) بستگي هم( ي رابطه

با فرض وجود تبادل ميان كميت و كيفيت كودك، هـر چـه    د كهكرتوان ادعا اساس مي

كيفيـت را جانشـين تعـداد فرزنـد      يابـد، سطح آموزش زنان در شهر تهران افـزايش مـي  

 . شودكاسته ميها  آن كنند و از باروري مي
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ــعه ــق توس ــه  -ي اقتصــادي تحق ــق برنام ــا از طري ــاعي تنه ــزي اقتصــادياجتم و  ري

بـر همـين اسـاس،    . دشـو اقتصـادي ميسـر نمـي    ي گذاري متغيرهاي شناخته شده هدف

به  ،اند هاي توسعه در طول زمان دچار تغييراتي از لحاظ نگرش به ابزار توسعه شدهنظريه

ه و بـر لـزوم   كـرد تـر  زنان را پر رنگ ويژه بهها  انسانهاي جديدتر نقش اي كه نظريهگونه

 .دارندها تأكيد  آن توجه به

اند و در عين حـال  ي در بازار كار داشتهتر بيشهاي اخير مشاركت زنان در طول دهه

سو به عنـوان يـك عامـل     بنابراين زنان از يك ،از ويژگي ممتاز قابليت باروري برخوردارند

شوند و از سوي ديگر نيروي كـار آتـي جامعـه را عرضـه     توليد در اقتصاد ملي مطرح مي

زنـان بـه    تر بيشچرا كه گرايش  شود،مي جا مشاهدهوزش در همين اهميت آم. كنندمي

حاضـر كـه بـه     ي مطالعه. دكنمتأثر ميرا ها  آن هم وضعيت شغلي و هم باروري ،تحصيل

توجه دارد، در پي آن اسـت كـه نشـان دهـد     ها  آن يعني باروري ،دوم نقش زنان ي جنبه

ماننـد بهبـود    ،بـراي جامعـه دارد  پيامدهاي مختلفـي   تر بيشبرخورداري زنان از آموزش 
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وري اقتصادي خانوار كه بايد به اين موارد كاهش بـاروري  سالمت فرزندان و افزايش بهره

ها براي كشورهاي توسـعه نيافتـه مسـايلي    تمام اين مقوله. و كنترل جمعيت را نيز افزود

ادان و چرا كه اين گروه از كشـورها داراي نـرخ بـاالي مـرگ و ميـر نـوز       ،اساسي هستند

 ،وري و درآمد و نرخ بـاالي بـاروري و رشـد جمعيـت هسـتند     كودكان، سطح پايين بهره

-و برنامـه  هـا  گـذاري  سياسـت هـا جهـت توجـه در    ين زمينهتر مهمبنابراين زنان يكي از 

 .هاي توسعه هستند ريزي

پرداختـه  هـا   آن آموزش زنـان و بـاروري  ي  رابطهمهم  ي حاضر به مقوله ي در مطالعه

هاي تحقيق داللت بر اين مطلب دارند كـه بـا افـزايش سـطح آمـوزش،      يافته. ستشده ا

اي محدود به شهر تهـران اسـت، امـا    با وجود اين كه چنين يافته. يابدباروري كاهش مي

از اين . اي در كل كشور باشددليل قاطعي وجود ندارد كه دالّ بر عدم وجود چنين رابطه

ي در حـال  هاي مثبت كاهش باروري بـراي يـك جامعـه   رو، با توجه به بسياري از پيامد

در سنين پايين و منـاطق   ويژه توسعه، گسترش امكانات و تسهيالت براي آموزش زنان به

 . رسدسياست مناسبي به نظر مي ،محروم و فقير
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