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چکیده
در این مقاله تالش می شود، با بررسی نظریه های مهم اقتصادی در موضوع باروری 
از زمان آدام اسميت تا دوران معاصر، تقسيم بندی مناسبی از این نظریه ها ارائه شود. 
بهترین  کالن  و  خرد  به  نظریه ها  این  تقسيم بندی  پژوهش،  این  یافته های  اساس  بر 
تقسيم بندی برای این موضوع است و نظریه های خرد استحکام نظری بيشتری دارند. 
با این حال، نظریه های خرد نيز کليت یک پارچه ای نيستند و تفاوت های فراوانی بين 
آنها وجود دارد. از سوی دیگر، عمومًا به نظریه های اقتصادی و از جمله نظریه های 
اقتصادی در موضوع باروری انتقادی مهم مبنی بر نادیده گرفتن نقش نهادها وارد است. 
در واقع، مطالعات گوناگون نهادگرایان و اندیشمندان علوم شناختی نشان می دهد که 
فرض عقالنيت کامل که سنگ بنای رویکرد اقتصادی است، فرض درستی نيست؛ 
لذا در تحليل رفتار افراد باید به عواملی مانند فرهنگ، ایدئولوژی، عرف و غيره که 
نهادگرایان آنها را ذیل عنوان نهاد تعریف می کنند، توجه کرد. امری که در تحليل 
باروری نيز باید به آن توجه شود. بررسی های گوناگونی نشان داده اند که نهادها نقش 
مهمی بر باروری دارند و این در حالی است که در تحليل های اقتصادی از این مسئله 

غفلت می شود.
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1- مقدمه و بیان مسئله سا

باروری و پايين بودن آن از موضوعاتی است که انديشمندان از گذشته های 

دور به آن پرداخته اند؛ برای مثال جان پيتر ساسميليچ1 ـ که از وی به عنوان 

يکی از بنيان گذاران جمعيت شناسی ياد می شود ـ در سال 1741 بيان کرده 

بود که اگر خانواده ها به طور متوسط کمتر از چهار فرزند به دنيا بياورند، 

اين  در خالل   .)Livi Bacci, 2012:72( است  باروری  بودن  پايين  از  نشان 

سال ها نظريه های مختلفی درباره ی عوامل مؤثر در باروری منتشر شده است 

و عوامل بسيار گوناگونی از جمله ويژگی های جمعيت شناسی، جنبه های 

 Buber &( نگرش ها  اجتماعی،  هنجارهای  فردی،  و  اجتماعی  و  اقتصادی 

به   )Abu-Musa, 2008: 43-53( جنگ ها  حتی  و   )Fliegenschnee, 2011:2

عنوان عوامل مؤثر در باروری معرفی شده اند. هر چند در نظريه های مختلف 

بر مسائل گوناگونی به عنوان عوامل تأثيرگذار در باروری تأکيد می شود، اما 

اين نظريه ها را در مجموع می توان به دو گروه يا دو رويکرد تقسيم کرد. 

فريدمن و همکاران اين نظريه ها را به دو گروه عمده، انتخاب عقاليی يا 

 Friedman & et al, 1994:( همان اقتصادی و رويکرد فرهنگی تقسيم می کنند

375(. جانسون و کالب اين نظريه ها را به دو گروه نئوکالسيکی و نهادی يا 

فمينيستی2 تقسيم می کنند )Johnson & Kalb, 2002: 8(. در اين مقاله نيز اين 

نظريه ها را به دو گروه کلی اقتصادی و نهادی تقسيم شده است، زيرا عنوان 

1. Johann Peter Süssmilch
2. Feminist
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سا نهادی جامعيت بيشتری از عنوان فرهنگی يا فمينيستی دارد. همان طور که 

در ادامه نشان داده خواهد شد، در اين دو رويکرد نيز نظريه های گوناگونی 

وجود دارد، به گونه ای که اين رويکردها خود به چند بخش تقسيم می شوند 

و در تقسيم بندی اين بخش ها نيز توافقی وجود ندارد؛ برای مثال بردسال، 

شولتز و کنديزا و زيمرمن1 تقسيم بندی های متفاوتی از اين نظريه ها ارائه 

می کنند، که در ادامه بررسی می شوند. در واقع يکی از داليل اصلی نوشتن 

اين مقاله نشان دادن همين تفاوت هاست، زيرا متأسفانه در بسياری از مقاالت 

فارسی از عناوينی مانند »نظريه ی  اقتصاد باروری« يا »نظريه ی اقتصاد خرد 

باروری« نام برده می شود، که ترکيبی غلط از اين نظريه هاست بدون توجه به 

اينکه اين نظريه ها با هم تفاوت دارند. 

از ميان دو گروه کلی نظريه های اقتصادی و نهادی، در اين مقاله نظريه های 

اقتصادی بررسی شده اند؛ لذا در ادامه، نخست نظريه های اقتصادی معرفی 

اسميت  آدام  مانند  پيشگام،  اقتصاددانان  و  انديشمندان  آراء  سپس  و  شده 

نظريه های  بعدی  بخش  در  می شود.  مرور  باروری  موضوع  در  مالتوس  و 

نظريه های  عمده ی  گروه  دو  قالب  در  باروری  درباره ی  معاصر  اقتصادی 

کالن و نظريه های خرد پرداخته می شوند و سپس انتقادات وارد به رويکرد 

اقتصادی بررسی می شود.

1 . Kendzia, Michael J, Zimmermann, Klaus F



216

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
94

یز 
پای

 / 
69

ره 
شما

 / 
هم

جد
هی

ل 
2- نظریه های کالسیك اقتصادی به موضوع باروری سا

2-1- رویکردهای اقتصادی كالسیک 

گری بکر در سخنرانی خود به هنگام دريافت جايزه ی نوبل اقتصاددانان، 

به اين مسئله اشاره می کند که تحليل مسئله ی باروری تاريخچه ی طوالنی 

و پرافتخاری در رشته ی اقتصاد دارد )Becker, 1993: 395(. نگاهی به آثار 

پيشگامان علم اقتصاد از جمله آدام اسميت و مالتوس و ادامه ی نظريه پردازی 

اقتصاددانان درباره ی باروری تا عصر کنونی، نشان می دهد که سخنان بکر 

کاماًل درست است. گوينانی به شش گروه از تبيين های اقتصادی اشاره می کند 

که از کاهش در مرگ و مير و اختراع وسايل پيشگيری تا افزايش هزينه ی 

فرزندان را شامل می شود )Guinnane, 2011: 589-9614(. در ادامه به منظور 

بررسی دقيق تر رويکرد اقتصادی موضوع باروری ابتدا نظرات پيشگامان علم 

اقتصاد و سپس آراء انديشمندان معاصر در اين موضوع بررسی می شود. 

در بررسی آراء انديشمندان معاصر توجه به اين نکته ضروری است که 

اين نظريه ها به چند گروه عمده تقسيم می شوند. البته اختالف نظر در ميان 

انديشمندان برای تقسيم بندی اين نظريه ها زياد است. در يکی از نخستين 

دقيق  تقسيم بندی  يک  در  فلوپ  نظريه ها،  اين  طبقه بندی  برای  تالش ها 

اين نظريه ها را به دو گروه خرد و کالن تقسيم می کند و نظريه های خرد 

نيز اين  نيز به چند بخش تقسيم می کند )Fulop, 1977: 5-13(. بردسال  را 

 (Birdsall, 1998) نظريه ها را به دو گروه خرد و کالن تقسيم بندی می کند

و شولتز نيز ـ که از انديشمندان نامدار در اين عرصه است ـ آنها را به دو 
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سا گروه مدل خرد و کالن تقسيم می کند (Schultz, 2008: 3250-3303)، اما در 

تقسيم بندی های متفاوتی يوسيک اين نظريه ها را به دو گروه عمده تقسيم 

اقتصادی1 می نگرند  مثابه يک واحد  به  به خانواده  که  نظريه هايی  می کند؛ 

که اعضای آن تابع مطلوبيت مشترکی2 دارند و ديدگاهی که در آن زوجين 

تابع مطلوبيت جداگانه ای3 دارند و نوعی رابطه ی عشق به همراه چانه زنی 

اين  زيمرمن  و  کنديزا  نهايت  در   .(Yoosik, 2011) دارد  در خانواده وجود 

و خود  عقاليی  انتخاب  و طرفدارانش،  مالتوس4  گروه  به سه  را  نظريه ها 

تنظيمی5 تقسيم می کنند (Kendiza & Zimmermann, 2012). گروهی ديگر 

مانند سندرسون، ماکونويچ و همچنين گيليس و همکاران  انديشمندان  از 

رويکردهای مختلف اقتصادی را به دو گروه نظريه های مبتنی بر نظرات بکر 

و استرلين و پيروان اين افراد  تقسيم می کنند ) Sanderson, 1976: 496-477و 

گيليس و همکاران، 1379(. از جمله اختالف نظرهای ميان بکر و استرلين اين 

است که بکر ساليق را ثابت در نظر می گرفت، در حالی که ريچارد استرلين6 

معتقد بود سليقه در طول زمان ثابت نيست. 

مقاله  اين  باروری، در  اقتصاد درباره ی  پيشگامان علم  مباحث  از  فارغ 

رويکردهای نوين اقتصادی به دوگروه کالن و خرد تقسيم می شوند، زيرا 

1. One economic unit
2 . Common utility
3. Separate utility functions
4. Malthus
5. Self-regulation
6. Easterlin
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امری متداول سا اقتصادی  تقسيم بندی رويکردها به خرد و کالن در مباحث 

است و چندين انديشمند نيز اين تقسيم بندی را به کار گرفته اند. همچنين 

رويکرد خرد نيز به دو بخش مبتنی بر نظرات بکر و استرلين و پيروان اين 

افراد تقسيم شده اند. 

2-2- پیشگامان علم اقتصاد 

آدام اسميت در سال 1776 کتاب ثروت ملل را نوشت که از آن به عنوان 

مبنای شکل گيری رشته ی اقتصاد ياد می شود. بررسی اين کتاب به خوبی اين 

مسئله را تأييد می کند که انديشمندان رشته ی اقتصاد از ابتدای شکل گيری اين 

رشته به باروری و افزايش جمعيت توجه داشته اند. آدام اسميت در اين باره 

می نويسد: »هر يک از گونه های حيوانی با توجه به منابع معيشتی شان افزايش 

می يابند و هيچ گونه ای نمی تواند بيش از آن افزايش يابد، اما در جوامع متمدن 

تنها افراد فرودست جامعه هستند که مشکالت معيشتی، افزايش جمعيتشان 

را محدود می کند و اين امر بيش از هر چيز به وسيله ی نابودی بخش بزرگی 

از بچه هايی روی می دهد که حاصل ازدواج اين افراد است. افزايش پاداش 

نيروی کار اين امکان را برای آنها فراهم می  آورد که شرايط بهتری را برای 

 Smith,( »فرزندانشان فراهم آورند و در نتيجه فرزندان بيشتری پديد آورند

116 :1776(. در حالی که آدام اسميت در کتاب خود به بحث جمعيت در 

حد اشاره بسنده می کند، مالتوس به مباحث جمعيتی کامل تر اشاره می کند 

)Malthus, 1766-1834( و به قول باربر »قانون جمعيت مالتوس نکته ای را که 

اسميت به حالتی ناآراسته رها کرده بود، به وضع پرداخته ای درآورد و اين 
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سا قانون به سهولت در جريان انديشه کالسيک جذب شد« )باربر، 1370: 57(. 

باربر در ادامه بخشی از کتاب مالتوس را نقل و در آن قانون جمعيت خود را 

بيان می کند: »فکر می کنم به حق باشد اگر دو اصل زير را ثابت شده بينگارم: 

نخست آنکه خوراک برای هستی انسانی ضروری است. دوم آنکه وجود 

کشش و خواهش ميان زن و مرد ضروری است و تقريباً به حالت کنونی 

باقی خواهد ماند. پس اگر اين دو اصل پذيرفته شود، می گويم که قدرت [

افزايش] جمعيت بی نهايت بيشتر از قدرت زمين در توليد اسباب معيشت 

برای انسان است. جمعيت اگر به حال خود رها شود، به نسبتی هندسی 

افزايش می يابد، اسباب معيشت فقط به نسبتی عددی افزايش می يابد. اندکی 

آشنايی با اعداد نشان خواهد داد که قدرت نخست چه فزونی شگرفی بر 

واقع  در  باربر، 1370: 58(.  از  نقل  به   Malthus, 1798: 6-7( دارد«  دوم  قدرت 

مالتوس معتقد بود که »اشتياق جنسی ميان افراد« باعث می شود جمعيت به 

شدت افزايش يابد به گونه ای که مواد غذايی کافی نباشد. در توضيح اين 

فرآيند، وی معتقد بود وقتی که دستمزد کارگران بيش از سطح معيشتی آنها 

بيشتری خواهند  نتيجه فرزندان  ازدواج می کنند و در  يابد، زودتر  افزايش 

داشت، اما اين وضعيت خوب معيشتی موقتی است. زيرا با افزايش جمعيت 

عرضه ی نيروی کار افزايش می يابد و با توجه به محدود بودن زمين و قانون 

بازده نزولی به تدريج دستمزدها به سطحی پايين تر از سطح معيشتی کاهش 

خواهد يافت. اين فرآيند در بلند مدت منجر به قحطی و افزايش مرگ و مير 

می شود )گيليس و همکاران، 1379: 299(. وی از بالهايی مانند قحطی، جنگ و 
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بيماری های واگيردار به عنوان »مهار مثبت« جمعيتی نام می برد که با از بين سا

بردن افراد زيادی باعث محدود شدن جمعيت می شود. وی تنها در آخرين 

ويرايش کتاب خود بود که به امکان »مهارهای پيشگيری«1 مانند افزايش سن 

ازدواج اشاره کرد. همچنين وی از کنترل زادوولد طرفداری نمی کرد، زيرا 

کشيش بود و اين عمل را غيراخالقی می دانست. گرچه با بی ميلی قبول کرد 

که افراد ممکن است رشد جمعيت را داوطلبانه کنترل کنند، اما به اين مسئله 

زياد اميدوار نبود )همان، 299-300(.

3- رویکردهای نوین اقتصادی به موضوع باروری 

چنان که گفته شد، رويکردهای نوين اقتصادی شامل دو گروه کالن و 

خرد تقسيم شده است و رويکرد خرد نيز به دو بخش مبتنی بر نظرات بکر 

و استرلين و پيروان اين افراد  تقسيم می شود، که در ادامه به بررسی آنها 

می پردازيم.

3-1- رویکرد كالن

درباره ی اين اصل که مالتوس پيشگام رويکرد کالن به موضوع باروری 

Birdsall, 1988: 486; Schultz, 2008: 32-( بوده، توافق عمومی وجود دارد

51(. با اين حال اين رويکرد در مطالعات نوين هم جايگاه خود را دارد.

جونز و ديگران به مطالعاتی اشاره می کنند که ارتباط باروری با متغيرهای 

اقتصاد کالن مانند مشارکت نيروی کار، ازدواج و نابرابری دستمزد ميان زن 

1. Preventive Checks 
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سا و مرد را بررسی می کنند )Jones & et al, 2010(. در واقع، رويکرد کالن به 

باروری عوامل فردی و خانوادگی را به طور کامل ناديده می گيرد و باروری 

را پديده ای تحت تأثير عواملی مانند بهداشت، دستمزد و آموزش و فارغ از 

رويدادهای اقتصادی می داند. البته مدل مالتوس مدلی استثنائی در مدل های 

کالن است که در آن رفتار باروری با حوادث اقتصادی تطبيق داده می شود، 

زيرا در آن مدل ازدواج و باروری در شرايط خوب اقتصادی افزايش می يابد 

)Birdsall, 1998: 501(. فلوپ در اين باره می نويسد: »رويکردهای اخير اقتصاد 

کالن به طور عمده به مطالعه ی رابطه ميان باروری کل و متغيرهای مشخص 

اقتصادی مانند درآمد، دستمزد، تحصيالت، شهرنشينی و مشارکت نيروی کار 

می پردازند« )Fulop, 1977(. در خالل سال های اخير، مطالعات گوناگونی با اين 

رويکرد در موضوع باروری انجام شده است؛ برای مثال جوان، رهيو وشيلدس 

به بررسی اثر تغيير در متغيرهايی مانند بهداشت و فقر در کشورهای آفريقايی 

را بررسی کرده اند )Jeon, Rhyu & Shields, 2010( و يا پرتنر، بلوم و استروليک 

 Prettner, Bloom,( باروری را بررسی کرده اند اثر تحصيالت و سالمت در 

Strulik, 2013: 70-79( و ابوزايد به بررسی اثر متغيرهای کالن اقتصادی مانند 

بدهی ملی، کسری بودجه و ماليات در باروری در آمريکا را بررسی کرده است 

)Salem Abo-Zaid, 2013(. از ديگر تبيين های اقتصادی می توان به نوآوری های 

انجام شده در زمينه ی وسايل پيشگيری و همچنين گسترش توزيع اين وسايل 

اشاره کرد )Guinnane, 2011: 598(. در واقع هر چند استفاده کردن يا استفاده 

نکردن از اين وسايل را می توان تصميمی در سطح خانوار دانست، اما اختراع 
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و گسترش توزيع اين وسايل را می توان متغيری کالن در نظر گرفت. مثال های سا

فراوان ديگری در اين باره می توان يافت که در آن محققان اثر ساير متغييرهای 

اقتصاد کالن مانند دستمزد، شهرنشينی و فرصت های آموزشی و کار در باروری 

را بررسی کرده اند. 

همچنين بايد به اين نکته توجه کرد، که بخشی از مطالعات کالن درباره ی 

باروری به بررسی عوامل مؤثر در باروری و تحوالت آن را بررسی نمی کند، 

متغيرهای  در  را  جمعيت  رشد  و  باروری  کاهش  يا  افزايش  اثرات  بلکه 

اقتصادی، مانند رشد اقتصادی و درآمد سرانه بررسی می کند؛ از آن جمله 

 Coccia, 2014: 52-56;( می توان به کوکسيا و استروليک و ديگران اشاره کرد

Strulik & et al, 2013: 411-437(. در واقع متغير رشد جمعيت همواره يکی از 

متغيرهای مهم در مدل های رشد اقتصادی بوده است و حتی در قرن حاضر 

نيز نقش مهمی در تبيين رشد اقتصادی کشور دارد.

با اين حال بخش عمده ای از مطالعات اقتصادی درباره ی باروری مبتنی 

بر رويکرد اقتصاد خرد است که در ادامه بررسی می شوند.

3-2- رویکرد خرد

 نظريه های خرد تالشی برای درک تعيين  کننده های باروری و نتايج آن 

به عنوان فرآيند تصميم خانوادگی است و تالش می شود تأثير عوامل بيرونی 

 Schultz,( مانند برنامه ی تنظيم خانواده در اين فرآيند تصميم گيری درک شود

3253-3252 :2008(. همان طور که اشاره شد، گروهی از انديشمندان مانند 

سندرسون، ماکونويچ و همچنين گيليس و همکاران رويکردهای مختلف 
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سا اقتصادی را به دو گروه نظريه های مبتنی بر نظرات بکر و استرلين و پيروان 

اين افراد تقسيم می کنند. ساير انديشمندانی نيز که اين تقسيم بندی را انجام 

نداده اند، در بررسی رويکردهای اقتصادی به موضوع باروری به مباحث بکر 

و استرلين اشاره کرده اند؛ لذا در ادامه، نخست آراء اين دو انديشمند و سپس 

آراء ليبنشتاين1 ـ از ديگر انديشمندان مطرح در اين باره ـ  تبيين می شوند.

4- نظریه های اقتصادی نوین در موضوع باروری

4-1- گری بکر

ـ   اقتصاد  نوبل  جايزه ی  برنده ی  ـ  شيکاگو   دانشگاه  استاد  بکر  گری 

از دانشگاه  انديشمندان ديگری  باروری است.  اقتصاد  از پيشگامان تحليل 

شيکاگو مانند ويليس2 و بن- پرات3 بعدها تحقيقات وی در موضوع باروری 

از اين تحقيقات تحت عنوان مکتب  را بعدها دنبال کردند به گونه ای که 

شيکاگو در باروری ياد می شود )Fulop, 1977:6(. فرض اصلی نظريه ی بکر 

اين است که کودکان برای والدين مانند کاالهای مصرفی با دوام4 هستند. از 

سوی ديگر خانواده به مثابه يک کل تالش می کند تا کاالهای بيشتری اعم از 

فرزندان و ساير کاالها را با توجه به بودجه ی محدود خود مصرف کند. در 

اين حالت مطلوب خانواده عبارت از مطلوب حاصل از مصرف فرزندان و 

ديگر کاالهاست )Ibid:7(. به عبارت دقيق تر، کاالهايی که زوجين می توانند 

1. Leibenstein 
2.Willis 
3. Ben-Porath
4. Consumer Durable Goods
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بخرند، عبارت است از: تعداد فرزند زنده، کيفيت بچه )شامل سالمت و سا

آموزش(، کاالهای متداول و خدمات )گيليس و همکاران، 1379: 304(. در اين 

مدل محدوديت های خانواده ها، زمان و هزينه ی خريد کاالها و خدمات است 

)Fulop, 1977: 6(. بر اساس اين مدل، بکر می کوشد مسئله ی کاهش باروری 

را تبيين کند. به اعتقاد وی هزينه ی فرزندان در دنيای کنونی در حال افزايش 

است؛ به ويژه به اين دليل که هزينه ی فرصت والدين در حال افزايش است 

و به بيان ديگر زمانی که صرف بچه داری می شود، در حال حاضر ارزش 

بيشتری از گذشته دارد. وی همچنين به اين نکته اشاره می کند که گسترش 

وسايل پيشگيری از حاملگی نيز در کاهش باروری مؤثر بوده است و با توجه 

به افزايش هزينه ی کيفيت بچه ها يا به عبارت ديگر هزينه ای که بايد صرف 

آموزش، بهداشت و ساير موارد شود، در حال حاضر بسياری از والدين با 

سرمايه گذاری زياد در کودکان مخالف هستند و حاضرند پول زيادی را برای 

داشتن فرزندان کمتر هزينه کنند )گيليس و همکاران، 1379: 304(. 

به نظر فلوپ بر اساس اين مدل با توجه به افزايش ارزش وقت زنان، 

باشند  بيشتر داشته  با کيفيت  خانواده ها ترجيح می دهند که فرزندان کمتر 

)Fulop, 1977:7(. منظور از فرزند با کيفيت نيز بچه ای سالم است که خوب 

معتقد  بکر  همچنين  دارد.  را  ساير خصوصيات خوب  و  می کند  تحصيل 

است افزايش درآمد باعث تغيير در کشش تعداد فرزندان و کيفيت فرزندان 

تعداد  ثروتمندان  بنابراين  است.  بيشتر  تعداد  در کشش  تغيير  اما  می شود، 

فرزندان کمتر با کيفيت باال و فقرا فرزندان بيشتر با کيفيت پايين تری دارند.
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سا 4- 2- ریچارد استرلین

ريچارد استرلين کارهای زيادی درباره ی جمعيت انجام داد و در مجموع 

دو نظريه درباره ی باروری مطرح کرد. نخست نظريه ی »درآمد نسبی«1 که 

انفجار جمعيتی در آمريکا پس از جنگ جهانی دوم را توضيح می دهد و 

ديگری »آستانه ی تنظيم جمعيت«2 که رفتار جمعيتی در کشورهای در حال 

 .)Fulop, 1977: 9( توسعه را تبيين می کند

4-2-1- نظریه ی درآمد نسبی

 Easterlin,( استرلين اين نظريه را در قالب دو مقاله مطرح کرده است

b ,1969(. وی به اين نکته اشاره می کند که جوانان امروز، چند سال قبل، 

اعضای وابسته در خانه ی والدينشان بودند. بنابراين منطقی به نظر می رسد 

که فرض کنيم سطح مصرف تجربه شده در خانه ی والدينشان ترجيحات 

کنونی آنها برای کاالها را شکل داده باشد. وی با بررسی وضعيت درآمدی 

زوج های جوان، در بعد و قبل از جنگ جهانی دوم در آمريکا نشان می دهد 

که زوج های جوان پس از جنگ جهانی دوم در موقعيت بهتری برای دستيابی 

به سطح مصرف مورد عالقه شان هستند و اين مسئله به آنها اجازه می دهد که 

کودکان بيشتری داشته باشند، امری که به انفجار زادوولد در دهه ی 1960 در 

آمريکا منجر شد. وی همچنين محدوديت های مالی که کودکان و نوجوانان 

در دهه ی 1960 تجربه کردند را علت کاهش باروری در دهه های بعد می داند 

1. Relative income
2. Threshold of regulation
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)Folup, 1977:9(. نکته ی تأمل برانگيز در اين تحليل اين است که بر اساس آن سا

ساليق در طول زمان تغيير می کند، امری که بکر به آن اعتقاد نداشت. 

4-2-2- آستانه ی تنظيم جمعيت

مشابه  عنوان  با   1978 و   1973 سال های  در  که  مقاله  دو  در  استرلين 

»اقتصاد و جامعه شناسی باروری: يک سنتز«1 منتشر کرد، نظريه ی  عمومی تری 

نيز معروف  را درباره ی جمعيت منتشر کرد. نظريه ای که به »مدل سنتز«2 

است، زيرا بحث تقاضا محور اقتصادی را با مباحث عرضه ی فرزند )توليد 

ترکيب می کند. جنبه ی ديگر  مثل( که در جمعيت شناسی مطرح می شود، 

سنتز مدل وی، بحث سليقه است که در آن اقتصاد و جامعه شناسی را ترکيب 

می کند. در واقع وی با توجه به مباحث جامعه شناسی به درونزا بودن سليقه 

هم اشاره می کند، امری که در تضاد با  مدل اقتصادی است و مطلوبيت تحت 

تأثير درآمد و قيمت است )Birdsall, 1978: 506(. در مدل استرلين سليقه در 

طول زمان و به طور درونزار تغيير می کند. 

در مدل استرلين سه متغير اساسی وجود دارد که عبارت از تقاضا برای 

فرزند، عرضه ی فرزند و هزينه و موانع تنظيم خانواده است )حسينی، 1390: 

127(. تقاضای کودکان تحت تأثير درآمد، قيمت کودکان نسبت به ساير کاالها 

و ترجيحات ذهنی برای کودکان در مقايسه با ديگر کاالهاست. عامل ديگری 

که در توليد مثل اثر می گذارد، عرضه ی طبيعی کودکان است که به باروری 

1. The Economics and Sociology of Fertility, A Synthesis 
2. The Synthesis Model 
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سا طبيعی و چشم انداز رسيدن کودکان به بزرگسالی بستگی دارد. در نهايت 

اينکه هزينه ی تنظيم باروری1 شامل هزينه های روانی و هزينه های بازاری 

است. هزينه های روانی مانند نارضايتی ناشی از ايده يا عمل کنترل باروری و 

هزينه های بازاری شامل هزينه ی مالی و زمانی استفاده از روش های جلوگيری 

از باروری است. البته به اعتقاد استرلين استفاده از روش های جلوگيری از 

 Floup,( باروری بيش از آنکه تحت تأثير هزينه باشد، تحت تأثير انگيزه است

.)1977: 9

4-3- هاروی لیبنشتاین

ليبنشتاين نگاهی انتقادی به فرض عقالنيت کامل و حداکثر کردن سود 

نبود  اقتصاد دارد و معتقد است نظرات سايمون در مورد  و مطلوبيت در 

عقالنيت کامل و پيروی، رويه ای درست است؛ برای مثال وی می نويسد: 

»برای هدف بحث ما...فرض می کنيم که برخی از افراد از رويه هايی استفاده 

 Leibenstein,( »می کنند که ممکن است از نگاه افراد بيرونی غير بهينه2 باشد

384 :1981(. البته تفاوت نظريه ی ليبنشتاين از ساير نظريه های اقتصاد خرد، 

محدود به اين انتقاد نيست. وی اعالم صريح می کند که بر خالف تئوری های 

متداول اقتصادی )مانند نظريه ی بکر( کودک را يک کاالی مصرفی بادوام 

در کنار ساير کاالها در نظر نمی گيرد و همچنين می کوشد تئوری جديدی 

1. Fertility Regulation 
2. Non-optimal 
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از مصرف مبتنی بر توجه به جايگاه اجتماعی1 افراد ارائه کند، که نگرشی سا

 .)Ibid, 1975: 1-2( انتقادی به تبيين های مبتنی بر هزينه ی مطلوبيت بچه2 است

در واقع وی معتقد است، جامعه به گروه های با پايگاه های اجتماعی متفاوت 

تقسيم می شود، که ساليق متفاوتی دارند و ممکن است ميزان عالقه ی آنها 

به بچه نيز متفاوت باشد. همچنين جايگاه افراد به وسيله ی طيف گسترده ای 

از عوامل از ثروت، تحصيالت، شغل تا محل سکونت، قدرت سياسی و 

غيره مشخص می شود )Ibid: 3-5(. به نظر ليبنشتاين سبک زندگی3 نيز در 

تعيين جايگاه مهم است؛ لذا وی ميان کاالها و هزينه های عادی و کاالها و 

هزينه های جايگاه )سبک زندگی(4 تفاوت قائل می شود و تأکيد می کند در 

مدلش جايگاه افراد به وسيله ی سه عامل شغل، تحصيالت و اموال بادوام 

مصرفی مشخص می شود )Ibid: 5(. وی همچنين يادآور می شود که افراد 

تمايل به حفظ يا ارتقای جايگاه خود دارند و برای آن تالش می کنند؛ از 

جمله ی اين تالش ها هزينه ی زيادی است که آنها برای هزينه ی جايگاهی 

انجام می دهند که با ارتقاء جايگاه افراد نيز افزايش می يابد. ليبنشتاين همچنين 

ميان چهار نوع کاال تفاوت قائل می شود، که عبارت اند از: کاالهای مصرفی 

بادوام، کاالهای تعهدی5ـ  که در صورت مصرف، شخص متعهد به پرداخت 

1. Social status 
2. Utility cost of children 
3. Life style 
4. Status (or life style) goods and expenditures 
5. Commitment goods 
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سا هزينه برای آن تا مدتی است ـ ، کاالهای )سبک زندگی( و کاالهای هدف1 

ـ که بايد برای آن هزينه ی مشخصی پرداخت و کمتر از آن فاقد هرگونه 

مطلوبيتی است؛ برای مثال هزينه ی خريد اتومبيل 1000 دالر است؛ لذا با 

 .)Ibid: 7-8( پرداخت صد دالر نمی شود آن را خريد، يا کسب مطلوبيت کرد

ليبنشتاين فرزند را جزء کاالهای تعهدی به حساب می آورد که پدر و مادر 

متعهد به پرداخت هزينه برای آن در يک دوره ی زمانی هستند.

ليبنشتاين با تکيه بر مباحث خود دو مسئله را تبيين می کند، اينکه چرا 

رشد  توسعه  فرآيند  در  چرا  و  دارند  کمتری  فرزند  ثروتمند  خانوارهای 

جمعيت کاهش می يابد. به اعتقاد وی افراد در جايگاه باالتر هزينه ی بيشتری 

را صرف کاالهای جايگاهی می کنند؛ لذا با محدوديت برای هزينه در ساير 

کاالها از جمله بچه که يک کاالی تعهدی است، روبه رو هستند. به همين 

دليل بچه ی کمتری دارند. در فرآيند توسعه و ارتقاء جايگاه افراد، نيز اين 

تغيير، در مصرف کاالها اتفاق می افتد و لذا رشد جمعيت کاهش می يابد. 

5- تحقیقات اقتصادی اخیر در موضوع باروری 

در سال های اخير تحقيقات گوناگونی با رويکرد اقتصاد خرد انجام شده 

است. اين تحقيقات را می توان به دو گروه تقسيم کرد. نخست تحقيقاتی 

که نظريه ی بکر، استرلين يا ليبنشتاين را بررسی کرده اند همچون مانکويچ 

)1998(؛ گروه دوم تحقيقاتی که با بررسی انتقادی نظريه های سابق و ارائه ی 

مباحث جديد، می کوشند نظريه های سابق را اصالح کنند، يا نظريه ی جديدی 

1. Target goods 
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ارائه دهند، مانند آنچه مدل های ريسک ناميده می شود و اولين بار در سال سا

1984، نيومن و مک کوالوچ1 )1984( آن را مطرح کردند و بر مباحثی مانند 

زمان بندی تولد بچه2 و ساير تصميمات مؤثر در باروری مانند مدت تحصيل 

 .)Gustafsson & kalwij, 2006: 42( زنان و سن ازدواج تأکيد می کنند

نقد رویکرد اقتصادی موضوع باروری

با وجود گسترش تبيين های اقتصادی از باروری، انتقاداتی نيز به آنها وارد 

است. مهم ترين انتقادات به اين نظريه ها در خصوص ناديده گرفتن عوامل 

انديشمندان  با اين حال  تبيين هاست.  اين  تا فرهنگ در  مختلف، از عشق 

طرفدار تبيين های اقتصادی نيز پاسخ هايی به اين انتقادات می دهند، برای مثال 

ماکونويچ در اين باره می نويسد: »مهم است به ياد آوريم که رويکرد اقتصادی 

منکر توجه به مسائلی مانند عشق ميان والدين و عشق آنها به فرزندانشان، 

توجه به فضيلت فرزندان و اهميت پيوندهای خانوادگی نيست. بلکه فارغ از 

اين عوامل ـ که معموالً به عنوان عناصر ترجيحات افراد در زمينه ی فرزندان 

هستند ـ تحليل و تالش می کند اثرات تغيير در شرايط اقتصادی را با فرض 

البته وی   .)Macunvich, 2003: 161( بزند  تخمين  عوامل  ساير  بودن  ثابت 

تصوير دقيق تری از اين عوامل غير اقتصادی مؤثر در کاهش باروری ارائه 

»تغيير  عنوان  را می توان ذيل  اين عوامل  از  »بسياری  می کند و می نويسد: 

ارزش ها« دانست، که عبارت اند از: رشد فردگرايی، کاهش ارزش های مذهبی 

1. Newman and McCulloch
2. The timing of births
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سا و نرخ ازدواج، افزايش مادی گرايی در يک جامعه ی مصرفی )البته اين عامل 

بارداری،  از  پيشرفت وسايل جلوگيری  دانست(،  اقتصادی هم  را می توان 

 .)Ibid: 159( »نگرانی محيطی و افزايش عالقه به کيفيت بچه ها به جای کميت

همان طور که مشاهده می شود، برخی از اين عوامل که ماکونويج به آن اشاره 

می کند، همان ارزش ها و عرف جامعه هستند که نهادگرايان از آنها به عنوان 

نهادهای غيررسمی ياد می کنند و کنار گذاشتن آنها هنگام تحليل در واقع به 

معنی کنار گذاشتن نهادها هنگام تحليل مسئله ی باروری است. 

واقعيت آن است که اشتباه کنار گذاشتن نهادها از تحليل های اقتصادی، 

دو قرن پيش در جريان کلی اقتصاد نيز روی داد و انديشمندان کالسيک با 

فرض ثبات ساير شرايط کوشيدند مسائل گوناگون را تحليل کنند. شومپيتر 

در اين باره يادآور مي شود که انديشمندان کالسيک به اهميت نهادها واقف 

بودند، اما »دردسر تصريح جزئيات چارچوب نهادي که مد نظرشان بود را 

 Schumpeter, 1981:( »متحمل نمي شدند و آنها را مفروض در نظر مي گرفتند

518(. در واقع، به نظر شومپيتر مسائل نهادي از ديد افرادي مانند ريکاردو 

خارج نبود، بلکه تمايلي به تحليل آنها نداشتند، اما گذشت زمان نشان داد 

که ناديده گرفتن نهادها در هنگام تحليل مسائل اشتباه بوده است و در حال 

حاضر  نه تنها توجه به نهادها در رشته ی اقتصاد گسترش يافته، بلکه در 

ساير رشته های علوم انسانی مانند جامعه شناسی، علوم سياسی و جغرافيا نيز 

توجه به نهادها افزايش يافته است )Hodgson, 2006: 1(. البته اين توجه تنها 

مختص به مراکز علمي نيست و حتي پيشگامان حذف نهادها در عرصه ی 
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بحث سا به  اکنون  جهاني،  بانک  سازمان هايی همچون  يعني  سياست گذاري، 

نهادها توجه خاصي نشان مي دهند )Jameson, 2006: 369(. درباره ی تحليل 

باروری با تأکيد بر نهادها نيز تحقيقات گوناگونی انجام شده است، که از 

آن جمله می توان به مک نيکول1 )1980 و 1994(، مک دونالد2 )2000(، 

الندبرگ و پوالک )2007( و بهاچاتاريا و چاکرابورتی )2012( اشاره کرد.

با  قديم  نهادی  اقتصاد  گفت،  بايد  نهادی  رويکرد  بيشتر  توضيح  در 

آنها آغاز  پيروان  مانند وبلن3، کامونز4،  ميچل5 و ساير  افرادی  نوشته های 

شد. نهادگرايان اوليه که جريانی انتقادی نسبت  به اقتصاد نئوکالسيک بودند، 

نظرات مشترکی داشتند که عبارت اند از: تأکيد بر عمل جمعی بيش از عمل 

بر  تأکيد  و  مکانيکی  بررسی های  جای  به  اقتصاد  تکاملی  بررسی  فردی، 

مشاهدات  تجربی به جای  استدالل های  قياسی )Klein, 1999: 456(. همچنين 

مفهومی که آنها از نهاد مد نظر داشتند، بسيار شبيه جامعه شناسان بود؛ برای 

مثال وبلن از کلماتی همچون عادات، رسوم و عرف برای اشاره به مفهوم 

فاصله ی  در  قديم  نهادگرايی   .)Ranson, 2007: 244( می کرد  استفاده  نهاد 

اين  با   ،)Ruther Ford, 2001:182( نهاد  افول  به  رو  دو جنگ جهانی  ميان 

به  که  پيگيری کردند  را  آنها  ايده های  نهادگرايان  از  نحله ی ديگری  حال، 

نهادگرايان جديد معروف اند. اين نهادگرايان با وجود تأکيد بر اهميت نهادها 

1. McNicoll 
2. Macdonald 
3. Thorstein Veblen
4. John R. Commons 
5. Wesley C. Mitchell
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سا همراهی بيشتری با جريان مرسوم اقتصاد دارند و چند تن از آنها نيز تاکنون 

برنده ی جايزه ی نوبل اقتصاد شده اند. کالين در توضيح اقتصاد نهادی جديد1 

می گويد: »اقتصاد نهادی جديد، رشته هاي اقتصاد، حقوق، نظريه ی سازمان، 

علوم سياسي، جامعه شناسي و انسان شناسي را ترکيب مي کند، تا درک مناسبي 

از نهادهاي اجتماعي، سياسي و بازرگاني ارائه دهد. اقتصاد نهادی همچنين 

آزادانه از رشته هاي مختلف علوم اجتماعي وام مي گيرد، ولي زبان اصلي آن 

اقتصاد است. هدف اقتصاد نهادگراي جديد، اين است که توضيح دهد نهاد 

چيست؟ چگونه به وجود مي آيد؟  براي چه اهدافي سودمند است؟ چگونه 

تغيير مي کند و چطور اصالح می شود« )Klein, Ibid(. اين انديشمندان بر تأثير 

فرهنگ، تاريخ و ايدئولوژی در رفتار افراد تأکيد می کنند و بررسی اين اثرات 

را برای درک تحوالت در حوزه های گوناگون الزامی می دانند.

بی شک، در اين مقاله فرصت بررسی تمام مباحث اقتصاد نهادی مقدور 

نورث2  داگالس  بحث  به  می توان  مسئله  اين  بهتر  درک  برای  اما  نيست، 

اشاره کرد. نورث بحث  اقتصاد در سال 1993-  نوبل  برنده ی جايزه ی   -

درباره ی لزوم توجه به نهادها را با انتقاد از فروض اطالعات کامل و عقالنيت 

ابزاری اقتصاد نئوکالسيک همراه می کند و معتقد است: »در واقع، اطالعات 

ناقص است و ظرفيت ذهن بشری برای پردازش اطالعات محدود است« 

)North, 2000: 17(. بر اين اساس نورث با کنار گذاشتن فرض عقالنيت کامل 

1. New institutional Economic
2. Douglass North
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که از فروض اساسی اقتصاد مرسوم است و باعث بی توجهی اقتصاد مرسوم سا

به عواملی مانند فرهنگ، ايدئولوژی، عرف و غيره می شود، بر نقش نهادها در 

تبيين رفتار افراد تأکيد می کند. امری که وجه تمايز بسيار مهم رويکرد نهادی 

با رويکرد اقتصادی است. 

يافته های جديد علوم شناختی نيز اين مسئله را آشکار می کند که فرض 

عقالنيت کامل در اصل اشتباه بوده است. در توضيح بيشتر علوم شناختی، 

بايد گفت در تئوری های قديمی عمل فکر کردن، به ذهن نسبت داده می شد 

و ذهن  به عنوان نوعی کارگزار غير فيزيکی که در درون مغز قرار داشت، 

تعريف می شد. در مقابل علومِ شناختی فکر کردن را فرآيندی می دانند که در 

 Melser,( مغز صورت می پذيرد و ذهن را به عنوان عمل مغز تعريف می کنند

2 :2004(. در واقع علوم شناختی علمی ميان رشته ای است که به مطالعه ی 

شناخت و نقش آن در کارگزاران هوشمند می پردازد. همچنين علومِ شناختی 

به بررسی اين مسئله می پردازد که شناخت چيست؟ چه چيزی انجام می دهد 

و چگونه کار می کند؟ )Bechtel, Abrahamsen & Graham, 1999: 3(. يکی 

از رشته هايی که انقالب شناختی تأثير شگرفی در آن داشت، رشته ی اقتصاد 

است. اقتصاد شناختی1، اقتصاد آزمايشگاهی2، اقتصاد رفتاری3 و اقتصاد مبتنی 

بر عصب شناسی4 رويکردهايی بودند که علی رغم نام های متفاوتی که دارند، 

1. Cognitive economics
2. Experimental economics
3. Behavioural economics
4. Neuroeconomics
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سا همگی از انقالب شناختی تأثير پذيرفتند و گسترش در آنها به حدی بود، که 

انديشمندان اقتصاد آزمايشگاهی و اقتصاد رفتاری، موفق به دريافت جايزه ی 

نوبل اقتصاد در سال 2002 شدند. مطالعات در اين شاخه های علم اقتصاد، 

نشان می دهد که رفتار افراد با تبيين های ارائه شده در اقتصاد نئوکالسيک، 

هم خوانی ندارد. افراد دارای عقالنيت کامل ندارند، همواره گزينه ای که سود 

را حداکثر می کند، انتخاب نمی کنند و عوامل مختلفی در تصميم گيری آنها اثر 
می گذارد، که به آن در اقتصاد نئوکالسيک توجه نمی شود.1

در واقع، مباحث رويکرد نهادی و همچنين رويکرد شناختی، همگی بر 

اين مسئله داللت می کنند که افراد عقالنيت کامل ندارند و در تحليل رفتار 

افراد بايد به عواملی مانند فرهنگ، ايدئولوژی، عرف و غيره ـ که نهادگرايان 

آنها را ذيل عنوان نهاد تعريف می کنندـ  توجه کرد. امری که در تحليل باروری 

نيز بايد به آن توجه شود. البته اين انتقادات به معنی کنار گذاشتن مطالعات 

اقتصادی در موضوع باروری نيست. حتی خود نهادگرايان نيز چنين هدفی 

را دنبال نمی کنند؛ برای مثال نورث در اين باره می نويسد: »اقتصاد نهادی 

کوششی برای الحاق تئوری نهادها به علم اقتصاد است، اما برخالف بسياری 

از تالش های اخير که برای براندازی يا جايگزينی نظريه ی نئوکالسيک انجام 

شده است، اقتصاد نهادی جديد، بر اساس آن ساخته شده است و درصدد 

اصالح و گسترش نظريه ی نئوکالسيک است، تا به آن اجازه دهد که طيف 

1 .برای اطالعات بيشتر بنگريد به:
 Camerer, Colin F, (2012) Behavioral Economics, in Behavioral Economics: A
 New Horizon, edited by, Krishna Kishore Puranam, Ravi Kumar Jainb,  The
Icfai University Press, pp 35-79
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وسيعی از مسائل را که پيش از اين خارج از ديد آن بود، درک و به آنها سا

رسيدگی کند )North, 2000: 19(. رونالد کوز از ديگر برندگان جايزه ی نوبل 

اقتصاد نيز نظر مشابهی در اين مورد دارد و می گويد: »ما خواهان جايگزينی 

برای نظريه ی قيمت )عرضه و تقاضا( نيستيم، بلکه می خواهيم چيزهايی را 

.)Coase, 1999: 5( »در آن لحاظ کنيم که آن را مفيدتر کند

در واقع هدف از مطرح کردن مباحث نهادی در خصوص باروری اين 

است که با استفاده از اين نظريه ها و توجه به عواملی که اين نظريه ها به عنوان 

عوامل مؤثر در باروری معرفی می کنند )مانند عرف، ارزش ها، هنجارها( و 

تلفيق آنها با نظريه های اقتصادی بتوان به چارچوب تحليلی بهتری دست 

يافت، نه اينکه نظريه های اقتصادی را کنار گذاشت. 

بحث و نتیجه گیری

اهميت موضوع باروری موجب شد که انديشمندان اقتصادی از زمان 

بنيان گذاری علم اقتصاد توجه ويژه ای به باروری داشته باشند. چنان که اشاره 

شد، در کتاب مشهور ثروت ملل آدام اسميت نيز مسئله ی باروری تبيين شده 

است. از آن زمان تاکنون تحليل های اقتصادی گوناگونی درباره ی باروری 

ارائه شده است. 

گوناگونی  شيوه های  به  را  اقتصادی  نظريه های  مختلف  انديشمندان 

تقسيم بندی کرده اند که از آن جمله می توان به تقسيم بندی کنديزا و زيمرمن 

اشاره کرد. ايشان اين نظريه ها را به سه گروه مالتوس و طرفدارانش، انتخاب 
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سا عقاليی و خود تنظيمی تقسيم می کنند. سندرسون1، ماکونويچ2و همچنين 

گروه  دو  به  را  اقتصادی  مختلف  رويکردهای  نيز  همکاران3  و  گيليس 

نظريه های مبتنی بر نظرات بکر و استرلين و پيروان اين افراد تقسيم می کنند. 

با اين حال، طبق بررسی انجام شده در اين مقاله، تقسيم بندی اين نظريه ها به 

دو گروه خرد و کالن که انديشمندانی مانند فلوپ4، بردسال5و شولتز6 انجام 

داده اند، بهترين تقسيم بندی در اين باره است. زيرا در حالی که نظريه های 

کالن فقط به بررسی اثر ساير متغيرها در باروری می پردازند، در نظريه های 

خرد، رفتار افراد در اين باره تحليل می شود. البته بايد به اين نکته نيز توجه 

کرد که فارغ از تفاوت های ميان نظريه های خرد و کالن، اين نظريه ها کليت 

واحدی نيستند؛ برای مثال انديشمندانی که با تکيه بر رويکرد خرد باروری را 

تحليل می کنند، هر يک به عوامل مختلفی اشاره می کنند، نگاهی به تحليل های 

متفاوت بکر و ليبنشتاين به خوبی اين مسئله را آشکار می کند.

پيشگام رويکرد کالن، مالتوس است. اين رويکرد به طور کامل عوامل 

فردی و خانوادگی را ناديده می گيرد و باروری را پديده ای تحت تأثير عواملی 

مانند درآمد، بهداشت، آموزش، شهرنشينی، مشارکت نيروی کار و فارغ از 

رويدادهای اقتصادی می داند. البته مدل مالتوس مدلی استثنايی در مدل های 

1. Sanderson, (1976)
2. Macunovich, (2003)
3. et al(1379)
4. Fulop (1977)
5. Birdsall (1988)
6. Schultz (2008)
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اشاره سا اقتصادی  حوادث  با  باروری  رفتار  تطبيق  به  آن  در  که  است  کالن 

مؤثر  باروری عوامل  درباره ی  مطالعات کالن  از  می شود. همچنين بخشی 

در باروری و تحوالت آن را بررسی نمی کند، بلکه اثرات افزايش يا کاهش 

باروری و رشد جمعيت را در متغيرهای اقتصادی، مانند رشد اقتصادی و 

درآمد سرانه بررسی می کند.

در مورد رويکرد خرد نيز بايد گفت، نظريه های خرد تالشی برای درک 

تعيين کننده های باروری و نتايج آن به عنوان فرآيند تصميم خانوادگی است و 

بر اين اساس تالش می شود تأثير عوامل بيرونی مانند برنامه ی تنظيم خانواده 

بر اين فرآيند تصميم گيری درک شود. همچنين در رويکرد خرد می توان به دو 

جريان عمده که بکر از يک سو و استرلين از سوی ديگر بنا نهاده اند، اشاره کرد. 

در حالی که ماهيت نظريه ی بکر اقتصادی صرف است، در مقابل استرلين و به 

ميزان بيشتری ليبنشتاين تالش می کنند به ساير عوامل، از جمله عوامل اجتماعی 

نيز توجه کنند. همچنين در خالل سال های اخير گروهی از انديشمندان تالش 

کرده اند با اصالح نظريه های سابق يا ارائه نظريه های جديد به ساير عوامل مؤثر 

در تصميمات افراد نيز توجه کنند؛ از آن جمله می توان به مدل های ريسک 

اشاره کرد که نيومن و مک کوالوچ1 برای اولين بار در سال 1984 مطرح کردند 

و بر مباحثی مانند زمان بندی تولد بچه2 و ساير تصميمات مؤثر در باروری 

مانند مدت تحصيل زنان و سن ازدواج تأکيد می کنند. 

1. Newman and McCulloch
2. The timing of births
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سا همچنين انتقادات مهمی به نظريه های اقتصادی به طور عام و از جمله 

نظريه های اقتصادی درباره ی باروری وجود دارد که يکی از مهم ترين موارد 

آن ناديده گرفتن نقش نهادهاست. در واقع در حالی که طرفداران نظريه های 

ارزش ها در  تا  از عشق  دارند که عوامل مختلفی  اذعان  باروری  اقتصادی 

باروری اثر  گذارند، اما بيان می کنند که آنها با فرض ثابت در نظر گرفتن اين 

عوامل قصد تحليل اين پديده را دارند. امری که اشتباه بودن آن مدت هاست 

که به اثبات رسيده است.

در واقع مطالعات گوناگون نهادگرايان و انديشمندان علوم شناختی نشان 

می دهد، که فرض عقالنيت کامل که سنگ بنای رويکرد اقتصادی است، 

مانند  به عواملی  بايد  افراد  بنابراين در تحليل رفتار  فرض درستی نيست. 

نهاد  عنوان  ذيل  را  آنها  نهادگرايان  که  غيره  و  عرف  ايدئولوژی،  فرهنگ، 

تعريف می کنند، توجه کرد. امری که در تحليل باروری نيز بايد بدان توجه 

شود. در واقع بررسی های گوناگون نشان داده اند که نهادها نقش مهمی در 

مسئله  اين  از  اقتصادی  تحليل های  که  است  در حالی  اين  دارند،  باروری 

غافل اند؛ لذا الزم است انديشمندان اقتصادی در نظريه  های باروری شان به 

نقش نهادها بيشتر توجه کنند.
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