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  ***ندوشن ري گسميه عس، **سيدعليرضا افشاني، * ندوشن ريگعباس عس
  
  

ز و سرعت كاهش باروري تـاكنون كمتـر         رغم تحقيقات فراوان در زمينة باروري، زمان آغا          به :مقدمه
هاي توسعه را با آغـاز و         مقالة حاضر، ارتباط ميان سرعت تغيير شاخص      . مطالعه و تحليل شده است    

  . كند سرعت كاهش باروري مطالعه مي
هاي اقتصادي و اجتماعي و       زماني شاخص   هاي بانك جهاني، اطالعات سري       براساس گزارش  :روش

  .  توسعه استخراج و تحليل شده استجمعيتي نود كشور در حال
 رابطة معكوس و ضعيفي بين زمان آغاز انتقال و سرعت كاهش بـاروري وجـود دارد؛ ولـي                   :ها  يافته

گذار باروري بـا سـرعت سـاالنة كـاهش بـاروري بـه شـدت         سطوح توسعه در بدو ورود به مرحلة     
  . اند بسته هم

شـود و انتقـال       در بستر زمـان دچـار تغييـر مـي          اين فرضية رايج كه روابط باروري و توسعه،          :بحث
كشورهايي كـه در    . شود  يابد، تأييد نمي    باروري هرچه ديرتر آغاز شود، با سرعت بيشتري كاهش مي         

تـر بـه سـوي بـاروري پـايين حركـت              اند، آهسته   سطوح پاييني از توسعه به مرحلة انتقالي وارد شده        
عه، وارد شورهايي بوده كه در سطوح بااليي از توسترين كاهش باروري در ك  برعكس، سريع . اند  كرده

  .اند مرحلة انتقالي شده
  

كشورهاي در  انتقال جمعيتي، باروري، توسعه، سرعت كاهش باروري،: ها كليدواژه
 .حال توسعه

  10/10/90: تاريخ پذيرش      15/4/89: تاريخ دريافت

                                                           
  ) مسئولسندهيون (<aaskarin@yazduni.ac.ir> .زدي دانشگاه ،شناس تيدكتر جمع *

  .زدي دانشگاه ،شناس امعهدكتر ج** 
  .يي، دانشگاه عالمه طباطباي و شهريا  توسعه منطقهيزير  ارشد برنامهي كارشناسيدانشجو*** 

 آهنگ توسعه و سرعت كاهش باروري
 به توسعه در كشورهاي رو
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  مقدمه
. ه رويدادي عام تبديل شده اسـت      انتقال باروري باال به سطوح پايين امروزه در جهان ب         

طوركامـل    اند يا به    اكنون، يا در حال تجربة پديدة كاهش باروري         بيشتر كشورهاي جهان، هم   
بار در اوايل قرن نـوزدهم در         هاي باروري، براي نخستين     كاهش ميزان . اند  را تجربه كرده    آن  

طـور     نيم قرن بعـد و بـه       ساير كشورهاي اروپايي حدود   . فرانسه و اياالت متحده اتفاق افتاد     
؛ 1987 1واتكينـز، (، اين پديده را تجربه كردنـد        1930 تا 1870هاي    مشخص در فاصلة سال   

، انتقال باروري در كشورهاي رو به توسعه و         1960از اوايل دهة    ). 1986،  2تريدواي و كول  
ه كرده  ابتدا در بين چند كشور واقع در شرق آسيا آغاز شد كه مدرنيزاسيون سريعي را تجرب               

ترتيب امريكاي التين و خاورميانه و شمال افريقا و درنهايـت، صـحراي               ازآن، به   پس. بودند
هـاي بـاروري      برخالف نوسانات ممكن و محتمل در ميزان      . افريقا به اين فرايند گام نهادند     

هاي گذشته، ويژگي مهم كاهش باروري طي دو قرن اخير اين بود كه اين                طي قرون و دوره   
رسـيد كـه پـس از شـروع تـا             اي پايدار و مستمر به نظر مي         باروري، اول، پديده   بار كاهش 

ناپذير به سطوح بـاالي   اي بازگشت رسيدن به سطوح پايين ادامه خواهد يافت و دوم، پديده   
  ).1994، 3؛ هيرچمن1987واتكينز،  (گذشته

مرو ادبيات  داري در قل    هاي دنباله   ها و علل كاهش باروري تاكنون موضوع بحث         مكانيزم
؛ 1953،  4نوتـستن (هاي مختلفي دربارة آن ارائه شـده اسـت            پژوهشي موضوع بوده و تبيين    

؛ سـوركين و    2000،  8؛ مك دونالـد   1982،  7؛ كالدول 1985،  6؛ كرمينز و استرلين   1981،  5بكر
دار عمدتاً حـول محـور ايـن          اين مباحث دنباله  ). 2001،  1987،  10؛ ون دِ كا   2006،  9لستهاق
يابد؟ عوامل مؤثر بر تغييرات باروري        وده است كه چرا تعداد فرزندان كاهش مي       ها ب   پرسش
انـد؟ بـا      هاي اجتمـاعي كـدام      هاي باروري در بين گروه      اند؟ عوامل تبيين كنندة تفاوت      كدام

ندرت سؤاالت مربوط بـه زمـان آغـاز كـاهش بـاروري،               وجود اين، مطالعات انجام شده به     

                                                           
1- Watkins  2- Coale and Treadway   3- Hirschman 4- Notestein  5- Becker 
6- Easterlin and Crimmins 7- Caldwell      8- McDonald 9- Lesthaeghe and Surkyn 10- Van de Kaa 
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عوامل تعيين كنندة آهنگ و سرعت كـاهش بـاروري را           سرعت كاهش باروري، موقعيت و      
  .اند مطرح كرده و به آن پرداخته

رغم خأل پژوهشي موجود در اين زمينه، بررسي زمان آغاز و سرعت كاهش بـاروري                   به
مقطعي كه در آن    . به واسطة آثار و پيامدهاي گوناگون آن، موضوعي مهم براي مطالعه است           

هاي مـستقيم     شود، تأثير   رعتي كه مراحل انتقال باروري طي مي      انتقال باروري آغاز شده و س     
و بالفصلي بر حجم آيندة جمعيت و همچنين بر توزيع نسبي جمعيت در مناطق مختلف به        

عالوه بر ايـن، سـرعت كـاهش بـاروري متـضمن پيامـدهاي مهـم و                 . دنبال خواهد داشت  
 نـسبي جمعيـت واقـع در        خصوص اندازة   تأثيرگذاري بر تغييرات ساختار سني جمعيت، به      

هـاي   تـأثير .  جمعيـت اسـت   2هاي وابستگي سني     و نسبت  1سن كار، پنجرة فرصت جمعيتي    
تـوان در گـزارش       خـوبي مـي     كاهش كند يا سريع باروري بر حجم و توزيع جمعيت را بـه            

المللـي ماننـد      هاي بين    سازمان به ويژه طور منظم،     كه به  هايي جمعيتي مالحظه كرد     بيني  پيش
هـا،    بينـي   در ايـن پـيش    . كننـد    تهيـه مـي    3يت سازمان ملل متحد و بانك جهاني      بخش جمع 

ومير و مهاجرت سه سناريوي حد پايين و حد           براساس فرايندهاي جمعيتي باروري و مرگ     
اي از   بخـش عمـده  بـه ويـژه  همچنين در اين سناريوها،   . شود  متوسط و حد باال تعريف مي     

زماني مربوط به  هاي   جمعيت، به تفاوت در سريهاي مورد انتظار در حجم و توزيع    تفاوت
سرعت كاهش  . گردد  هاي مربوط به سرعت تنزل باروري بازمي        تغييرات باروري و فرضيه   روند  

با كـاهش بـاروري، از      . باروري همچنين تأثير آشكار و مستقيمي بر ساخت سني جمعيت دارد          
 سهم جمعيـت واقـع در سـنين         سال و زير سن كار و فعاليت كاسته شده و بر            سهم جمعيت كم  
؛ 1958،  5؛ هاور و كـول    2003،  4سويال و كنينگ و بلوم    (نتايج مطالعات   . شود  فعاليت افزوده مي  

                                                           
1- demographic windows of opportunity   2- age dependency ratio 
 

  .2011 ،ي؛ بانك جهان2010سازمان ملل، : شده، نك  منتشريها  مجموعه از گزارشني آخريبرا -1
4- Bloom, Canning and Sevilla  5-Coal and Hoover 
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) 1997،  4؛ ويليامسن و هيگينز   2006،  3؛ ماسن 2006،  2؛ وينكوئين و ونگ و پل     1991،  1چِسنس
 اقتـصادي  بـراي رشـد و توسـعة   » پنجرة فرصـت جمعيتـي    «اند كه در اين مقطع،        نشان داده 

برداري از مزاياي تغييـرات سـاخت         ريزي مؤثري براي بهره     شود و چنانچه برنامه     گشوده مي 
  . بخشد سني صورت پذيرد، فرايند توسعة اقتصادي را شتاب مي

هـاي متفـاوتي را در نظـر          بندي آغاز انتقال بـاروري، متخصـصان مـالك          در تعيين زمان  
در پـروژة مطالعـة بـاروري اروپـا، و          ) 1986(ي  عنـوان مثـال، كـول و تريـدوا          به. اند  گرفته

در تحليل اثـر تعـامالت اجتمـاعي و انتقـال بـاروري در دورة             ) 1996(بونگارت و واتكينز    
معاصر در كشورهاي رو به توسعه، زمـان آغـاز مرحلـة انتقـال بـاروري را سـالي در نظـر                      

 آن در مرحلـة قبـل از         شدة  گيرند كه ميزان باروري در مقايسه با باالترين سطح مشاهده           مي
اين محققان آستانة شروع انتقال باروري را       .  درصدي را تجربه كرده باشد     10انتقال، كاهش   

درمقابـل،  .  درصد در آن مشاهده و ثبت شده است        10گيرند كه اين      همان سالي در نظر مي    
 در سال آستانة ورود هر جمعيت به مرحلة انتقال باروري را همان سـالي           ) 2001(كاسترلين  

گـذار بـراي آن    گيرد كه باالترين نقطة اوج باروري مشاهده شـده در دورة پـيش از         نظر مي 
در مقالة حاضر، براي پيشگيري از سـوگيري ناشـي از نوسـانات             . برآورد و ثبت شده است    

 درصدي لحـاظ شـده؛ ولـي زمـان          10احتمالي باروري در دورة قبل از گذار، معيار كاهش          
  .گذار در نظر گرفته شده است  باروري مشاهده شده در دورة قبل از آغاز انتقال، نقطة اوج

بندي و سرعت كاهش باروري و آثار و پيامدهاي  با وجود اهميت مطالعه و تحليل زمان     
 شدة قبلـي نيـز     مطالعات انجام. توأم با آن، مطالعات انجام شده در اين زمينه نسبتاً معدودند     

هـاي موجـود ميـان منـاطق، اعـم از             اي روندها و تفـاوت      هعمدتاً به برآورد و تحليل مقايس     
انـد    زمان شروع و روند كاهش توجه نشان داده       نقطه نظر   توسعه يافته يا در حال توسعه، از        

و كمتـر بـه سـهم       ) 2001؛ كاسـترلين،    1996؛ واتكينز و بونگـارت،      1986 واتكينز و كول،  (
مطالعة حاضر، با تمركز بر رابطـة ميـان   . اند نسبي عوامل تعيين كننده و مرتبط با آن پرداخته        

                                                           
1- Chesnais  2- Pool, Wong and Vilquin 3- Mason 4- Higgines and Williamson 
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هاي توسعه و زمان و سرعت كاهش باروري در بين كشورهايي كه انتقال بـاروري                 شاخص
كوشد بخشي از خأل پژوهشي موجـود را            خود را در نيمة دوم قرن بيستم تجربه كردند، مي         

  . پر كند و دانش ما را در اين زمينه غناي بيشتري بخشد
هاي توسعة كشورهاي در حال       الة حاضر، بررسي ارتباط ميان شاخص     نخستين هدف مق  

هدف دوم ايـن مقالـه، بررسـي رابطـة ميـان            . هاست  توسعه و زمان آغاز كاهش باروري آن      
هـدف  . ميزان توسعه در بدو ورود به مرحلة كاهش باروري و سرعت كاهش باروري است             

هاي توسعة كشورها و سـرعت        سوم نيز ارزيابي چگونگي ارتباط ميان آهنگ تغيير شاخص        
در اينجا ارائة تصوير كاملي از انتقال بـاروري بـراي هـر كـشور               . هاست  كاهش باروري آن  

بندي و    طور جداگانه مدنظر نيست، بلكه بيشتر توجه ما به عناصر مشتركي است كه زمان               به
بانـك  هـاي     بدين منظور، از داده   . كند  سرعت كاهش را در بين كشورهاي مختلف تبيين مي        

صـورت   هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي كشورها را به        شود كه شاخص    جهاني استفاده مي  
  .  به بعد گزارش كرده است1960هاي  زماني براي سال سري

در نيمـة دوم قـرن بيـستم،        : ها و سـرعت تغييـرات       شواهدي از تفاوت  : كاهش باروري 
 بـسياري از كـشورهاي رو       ، باروري در  1970 و اوايل دهة     1960خصوص از اواخر دهة       به

 ميزان باروري كل در     1955 تا 1950هاي    در فاصلة سال  . به توسعه به سرعت كاهش يافت     
 كـشور   100هـا     فرزند براي هر زن بود كـه از ميـان آن           5  كشور رو به توسعه بيشتر از      128

. دنـد  فرزند براي هر زن بو     7 كشور داراي باروري باالتر از       34 و   6داراي باروري بيشتر از     
، براي كشورهايي كه هنوز وارد مرحلة انتقالي نشده بودند،          1965 تا 1960هاي    در بين سال  

در .  بـود  7/0 فرزند و با انحـراف معيـار         7/6متوسط ميزان برآورد شدة باروري كل برابر با         
 كـشور از جمـع كـشورهاي رو بـه           80،  2000 تـا  1995هـاي     اواخر قرن و در فاصلة سال     

 كشور بـه سـطح جانـشيني يـا          14 فرزند براي هر زن و حتي        5ي كمتر از    توسعه، به بارور  
  ). 2001، 1سازمان ملل(كمتر از آن رسيدند 

                                                           
1- UN 
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طور جدي كاهش يافته، سرعت كـاهش         رغم آنكه باروري در نيمة دوم قرن بيستم، به          به
باروري از تفاوت چشمگيري، هم از نظر وضعيت توسعة كشورها و هم در بـين منـاطق و                  

 نيـز   1گونه كـه در نمـودار         همان). 2و1نمودارهاي  (اي مختلف برخوردار بوده است      ه  قاره
 تا 1970منعكس شده است، در كشورهاي داراي كمترين سطح از توسعه، در فاصلة زماني              

 درصد تنـزل    9/0طور متوسط، ساالنه حدود       ، ميزان باروري كل، به    2010 تا 2005 و   1975
طي همين دورة زماني، متوسـط سـاالنة   . براي هر زن رسيد  فرزند   39/4 به   74/6يافت و از    

 73/2 بـه    18/5از  ( درصـد    2/1كاهش براي ساير كشورهاي رو به توسعه، ساالنه برابـر بـا             
اين كاهش سريع، ابتدا در آسـيا و سـپس در امريكـاي التـين و حـوزة                  . بوده است ) فرزند

كه در طـول      طوري  اند؛ به   سپري كرده كاراييب اتفاق افتاد كه روند كاهشي تقريباً مشابهي را          
 فرزنـد بـراي هـر زن تنـزل يافـت       3/2 فرزنـد بـه      5ها از حدود      اين مدت، باروري كل آن    

  ).2نمودار (
  

  

    ميالدي1950-2050بيني شده باروري در مناطق جهان برحسب سطوح توسعه  هاي برآورد شده و پيش  ميزان- 1نمودار 
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  ميالدي1950-2050هاي جهان،  بيني شده باروري در قاره ه و پيشهاي برآورد شد  ميزان-2نمودار 

هاي باروري براي كشورهاي در حال توسعه، از روند كاهشي  رغم آنكه ميانگين ميزان به
حكايت دارد، در بين كشورها تفاوت چشمگيري از نظر زمان آغاز انتقال و سرعت كاهش               

ه، اختالف چشمگيري از نظر سرعت و زمان      عنوان نمون    به 3در نمودار   . باروري وجود دارد  
سـو، كـشورهايي     در يـك  . شروع كاهش براي چندين كشور منتخب نشان داده شده است         

 آغـاز   1960كنگ و سنگاپور قرار دارند كه كاهش باروري خود را از اوايل دهة                مانند هنگ 
 زيـر سـطح     اكنـون در    كـه هـم     طـوري   اند؛ بـه     و روند ماليمي از كاهش را تجربه كرده         كرده

آن زاد و ولـد      ديگر، كشوري مانند اوگاندا قرار دارد كه هنوز سـطح             در سوي . اند  جانشيني
در ميان اين دو انتها، كشورهايي مانند بنگالدش و كنيـا           .  فرزند براي هر زن است     6بيش از   

  . اند شوند كه آغاز و سرعت كاهش متفاوتي را تجربه كرده و ايران واقع مي
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  ميالدي2010 تا 1960هاي  سال يط در حال توسعه منتخب كشور چند در يبارور كاهش سرعت و آغاز زمان -3نمودار 

ترين كاهش باروري طي فاصلة       از ميان كشورهاي داراي كمترين سطح از توسعه، سريع        
. ق افتـاده اسـت     در تعدادي از مناطق آسـيا اتفـا        2010 تا 2005 و   1975 تا 1970هاي    سال
 -3/47 درصـد، در بـنگالدش       -2/57عنوان مثال، مقدار كاهش باروري در ميانمار معادل           به

 درصـد، در لـسوتو   -1/38 و همچنين در كـشورهايي نظيـر مالـديو    -9/35درصد، در نپال  
در سـاير كـشورهاي رو بـه توسـعه،          .  درصد بوده است   -4/33 درصد و در سودان      -4/36

كنـگ، ايـران، مغولـستان، كويـت،          امل ماكائو، جمهوري كره، هنـگ     هشت كشور آسيايي ش   
 درصد كـاهش  65ويتنام و چين و همچنين الجزيره و تونس در منطقة شمال افريقا بيش از         

  .اند باروري را در همين مدت زمان تجربه كرده
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ــه زمــان : مالحظــات نظــري ــاكنون ب ــاروري، در   گرچــه ت بنــدي و ســرعت كــاهش ب
هاي مطـرح شـده         ها و نظريه    جود، كمتر اشارة مستقيم شده است، ديدگاه      هاي مو   هاي  نظريه

توانـد    دربارة عوامل اقتصادي اجتماعي تعيين كنندة كاهش باروري، خود تا حد زيادي مـي             
توان فرض كـرد كـه هرچـه          عنوان مثال، مي    به. تبيين كنندة سرعت كاهش باروري نيز باشد      

وميـر بيـشتر باشـد،        ا هرچه سرعت كاهش مـرگ     سرعت مدرنيزاسيون جامعه بيشتر باشد ي     
  . سرعت كاهش باروري نيز بيشتر خواهد بود

هاي رايج دربارة انتقال باروري، در چـارچوب نظريـة كالسـيك انتقـال                يكي از ديدگاه  
  براساس نظرية . ابراز شده است  ) 1953؛ نوتستن،   1963 2؛ ديويس، 1996،  1كريك(جمعيتي  

امع كشاورزي و سنّتي روستايي، باروري باال جبـران كننـدة           كالسيك انتقال جمعيتي در جو    
توسـعه و مدرنيزاسـيون، بـه همـراه         . ومير باال و تضمين كنندة بقـاي جمعيـت اسـت            مرگ

تغييرات تـوأم بـا آن، نظيـر صـنعتي شـدن و شهرنـشيني و افـزايش تحـصيالت، در ابتـدا                       
 فروپاشي ترتيبـات سـنّتي   ، براساس اين نظريه. دهد ومير و سپس باروري را كاهش مي        مرگ

هاي نوين زندگي شهري و صنعتي كـه          حاكم بر زندگي روزانة افراد، همراه با استقرار شيوه        
هاي پرورش فرزندان است، انگيـزة        آور هزينه   ومير و افزايش سرسام     متناسب با كاهش مرگ   

  . دهد هاي بزرگ و باروري باال كاهش مي افراد را براي داشتن خانواده
ه محور اصلي تأكيد نظرية كالسيك انتقال جمعيتي بر تغييـرات سـاختاري     پيداست ك 

درمقابل، نظرية اقتصاد جديد خانوار، به جاي تأكيد بر تغييرات          . سطح كالن جامعه است   
در ايـن  . كند گري والدين تأكيد مي  اقتصادي سطح كالن بر تغييرات سطح خرد و محاسبه        

ت كه والدين از فرزندانشان انتظار دارند و فرض         مدل، تقاضا براي فرزند تابع منافعي اس      
تغييـر  . گيرند كه منافعشان را بـه حـداكثر برسـاند           شود والدين همواره تصميماتي مي      مي

. موازنة كميت و كيفيت فرزند عامل تعيين كننـدة تقاضـاي والـدين بـراي فرزنـد اسـت                  
جر به تغيير اين موازنه     هاي ثابت به دنيا آوردن تعداد خاصي از فرزندان من           افزايش هزينه 

                                                           
1- Kirk     2- Davis 
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شود كه درنتيجة آن تعداد فرزندان كاهش خواهـد يافـت             از كميت به كيفيت فرزندان مي     
  ).1973، 1؛ ويليس1981بكر، (

فرض مشترك  هاي اقتصاد خُرد باروري، چندين پيش  هاي ساختاري كالن و نظريه   نظريه
گيـري   نتيجـة تـصميم   و ولـد  زادنخـست اينكـه   : دربارة عوامل تعيين كنندة باروري دارنـد    

گـري   عقالني افراد يا زوجين است؛ دوم اينكه در تمامي جوامع، باروري مبتني بـر محاسـبه     
وميـر و توسـعة اقتـصادي         فايده است؛ سوم اينكه كاهش مرگ     به حداكثر رساندن    والدين و   

  ).1987واتكينز، (اند  ترين منشأ تغييرات باروري مهم
مينة آزمون روابط متقابـل عنـوان شـده ميـان بـاروري و              تحقيقات تجربي مختلفي در ز    

؛ ويلـسون و    1996؛ واتكينـز و بونگـارت،       1986واتكينز و كـول،     (توسعه انجام شده است     
يكي از تحقيقات جامع در زمينة آزمون اين رابطه در كـشورهاي پيـشرفته،              ). 1987،  2كلِلند

 1870هاي استاني مربوط به دورة       كه داده ) 1986واتكينز و كول،    (پروژة باروري اروپاست    
دو يافتة كليدي حاصل از مطالعة مذكور ايـن بـود كـه اول،            .  را استفاده كرده است    1960 تا

كاهش باروري در وضعيت اقتصادي و اجتماعي كامالً متفاوتي اتفاق افتاده است؛ بنـابراين              
. ي نـدارد بيني شروع كاهش بـاروري اهميـت چنـدان      وضعيت اقتصادي و اجتماعي در پيش     

ها و مشتركات فرهنگـي، مـستقل از سـطح توسـعه، شـروع و اشـاعة كـاهش                     دوم، ويژگي 
  .دهند باروري را تحت تأثير قرار مي

نتـايج مـشابهي را     » 3بررسي بـاروري جهـان    «هاي پروژة     كللند و ويلسون براساس داده    
تبـاط  ار«مطالعـة مـذكور شـواهدي از    . دربارة كشورهاي در حال توسعه به دسـت آوردنـد         

تـر آن     ضعيف بين باروري و ساختار اقتصادي در هر دو سطح خرد و كالن و ارتباط قـوي                
» و گسترش سريع وسايل كنتـرل بـاروري در بـسياري از جوامـع             ... با فرهنگ و آموزش و    

هايي نظير شهرنشيني، درآمـد،       شاخص«ها    به اعتقاد آن  ). 1987ويلسون و كللند،    (ارائه كرد   

                                                           
1- Willis    2- Cleland and Wilson   3- World Fertility Survey (WFS) 
  



  ... در كشورهاي آهنگ توسعه و سرعت كاهش باروري

 

95  

 نيروي كار شاغل در بخش كشاورزي، رابطة ضعيفي با آغاز كاهش            مصرف انرژي يا درصد   
دربارة سـرعت كـاهش نيـز بـر ايـن باورنـد كـه               ). 1987ويلسون و كللند،    (» باروري دارد 

سوم يا بيشتر طي يك دهه، مهـر          حدود يك  1واقعيت اين است كه كاهش باروري نكاحي      «
 است كـه تغييـر بـاروري را عمـدتاً           نظري  هاي جبرگرايانه تنگ      شدة ديگري بر نظريه    ن تأييد
پذيرفتـه نيـست كـه سـاختار        . كنند  عنوان پيامد تغيير در هزينه و فايدة فرزندان تفسير مي           به

اقتصادي و اجتماعي اين جوامع در طول يك دهه چنان تغيير بنياديني كرده باشـد كـه ايـن             
  ).1987ويلسون و كللند، (» واكنش جمعيتي را تبيين كند

مبحثي آشـنا در حمايـت از تفـسير         «هاي مطالعات مذكور را       گيري  نتيجه) 2001(كاسترلين  
به اختصار، وي معتقد است چنين      . كند  خواند و آن را نقد مي       مي»  از كاهش باروري   »گرا  اشاعه«

فرض ضمني است كه كاهش باروري نيازمند تغييرات بنيادين  هايي مبتني بر اين پيش گيري نتيجه
ومير و امكـان تقـدم و تـأخر           جتماعي است؛ حال آنكه كاهش شديد مرگ      ساختار اقتصادي و ا   

ميان انتظارات و آمال و آرزوها از سويي و وضعيت اقتصادي را از سوي ديگـر ناديـده گرفتـه                    
وضعيت اقتصادي موجب تقدم و تأخر ارتباط ميـان تغييـرات           ناديده گرفتن   گفتني است    .است

عالوه بر اين، پاسـخ بـاروري   . شود  تغيير باروري مي  اقتصادي و اجتماعي سطح خرد و كالن و       
شود و حـال آنكـه تغييـرات اجتمـاعي            به تغيير وضعيت اقتصادي و اجتماعي، خطي فرض مي        

هـاي    وي معتقد است گرچه سيـستم     . دهد  صورت غيرخطي و حتي غيرمستمر رخ مي        عمدتاً به 
چـشمگيري از ادبيـات علـوم       اي را تجربـه كننـد، بخـش           توانند تغييرات غيرمنتظره    نگرشي مي 

تـر از نهادهـاي       تـر و سـريع      ها بتوانند آسـان     اجتماعي با اين موضع نظري مطابقت ندارد كه آن        
هاي فرهنگي بـا      قاعدة رايج اين است كه معموالً تغيير در نظام        . اقتصادي و اجتماعي تغيير كنند    

  .تداف قدري تأخير در مقايسه با نهادهاي اقتصادي و اجتماعي اتفاق مي

                                                           
 ياهـ  زاني م ةچنانچه در محاسب  .  ازدواج است  ةطي در ح  ي اصطالحاً فرزندآور  يي زناشو ي بارور اي ي نكاح يمنظور از بارور   -1

 كنـار گذاشـته شـوند و    ،يآور  در معرض بچه  تياز جمع ) وهينكرده و مطلقه و ب     زنان ازدواج ( كه همسر ندارند     ي زنان ،يبارور
  ).1383 ،ييسرا: نك (شود ي محاسبه ميي زناشواي ي نكاحي بارورزاني مشود،نظر گرفته   زنان همسردار دريفقط بارور
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بر مبناي ادبيات پژوهشي موضوع، چهار عامـل كليـدي را در زمـرة              ) 2001(كاسترلين  
سـرعت تغييـر    : انـد از    كند كه عبـارت     عوامل تعيين كنندة سرعت كاهش باروري مطرح مي       

اقتصادي و اجتماعي؛ سرعت تغيير آمال و آرزوهـا و انتظـارات اقتـصادي؛ سـرعت بهبـود                  
هـاي اجتمـاعي و اخالقـي كنتـرل            سرعت كاهش هزينه   دسترسي به خدمات كنترل مواليد؛    

گرچه تحقيقاتي تجربي تاكنون انجام نشده است كه اهميت نسبي هـر يـك از ايـن                 . مواليد
نظر دربارة نقش اين چهار       عوامل را در سرعت كاهش باروري روشن كند، بحث و اختالف          

 سـرعت كـاهش     بنـدي و    كللند تفـاوت زمـان    . عامل در سرعت كاهش باروري وجود دارد      
هـا از نظـر مقاومـت در برابـر ايـدة كنتـرل مواليـد و                   باروري بين كشورها را به تفاوت آن      

). 2001؛ كللنـد،    1987كللند و ويلـسون،     (دهد    هاي اجتماعي و اخالقي آن نسبت مي        هزينه
خود كاسترلين اعتقاد دارد كه از بين اين چهار عامل، آمال و آرزوها و انتظـارات اقتـصادي                  

تـرين    يابـد، اصـلي     ود از طريق مقايسة اجتماعي با وضعيت مادي ديگران گسترش مي          كه خ 
  .نقش را در تبيين سرعت كاهش باروري دارد

هاي نظري موجود دربارة باروري از        هاي مطرحي كه ديدگاه     طوركلي، از جمله فرضيه     به
هرچـه  شـود و   كنند، اين است كه كاهش باروري در طول زمان تـسريع مـي            آن حمايت مي  

كشوري ديرتر به مرحلة انتقال گام گذارد، كاهش باروري خود را با سرعت بيـشتري طـي                 
هـاي تجربـي متناقـضي        پـشتوانه ). 1996 1؛ كـرك،  1996واتكينز و بونگارت،    (خواهد كرد   

بونگارت و واتكينز در بررسي ارتبـاط بـاروري و         . دربارة آزمون اين فرضيه در دست است      
وميـر    در كشورهاي در حال توسعه معتقدند كه همانند مرگ        ) HDI(شاخص توسعة انساني    

شود و انتقـال      روابط ميان باروري و توسعه در بستر زمان دچار تغيير مي          ) 1975 2پرستون،(
واتكينـز و بونگـارت،     (يابـد     باروري هرچه ديرتر آغاز شود، با سرعت بيشتري كاهش مـي          

اي كـه در آن آسـتانه،          كه سطح توسـعه    ازطرف ديگر اين نويسندگان بر اين باورند      ). 1996
واتكينز و بونگارت، (افتد نيز در طول زمان كاهش يافته است       آغاز كاهش باروري اتفاق مي    

                                                           
1- Kirk     2- Preston 
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اگر انتقال باروري گذشتة اروپـا بـا انتقـال          «: نويسد  مي) 2001(درمقابل، كاسترلين   ). 1996
رسد؛ ولي توصيف     ظر مي باروري نيمة دوم قرن بيستم مقايسه شود، اين فرضيه صحيح به ن           

  ».نادرستي از تجربة كشورهاي در حال توسعه طي چهار دهة گذشته است
هاي رايج دربارة سرعت كاهش باروري اين است كه كشورهايي كه در  يكي ديگر از فرضيه

تـر بـه سـوي     شوند، با سـرعتي نـسبتاً آهـسته    سطوح پاييني از توسعه به مرحلة انتقالي وارد مي 
درمقابل، كشورهايي كه بعد از رسيدن به سطوح نسبتاً بـااليي از            . كنند   حركت مي  باروري پايين 

كنند؛ زيـرا تقاضـا       ترين كاهش باروري را تجربه مي       شوند، سريع   توسعه، وارد مرحلة انتقالي مي    
تر خانوار تحت تأثير توسعة ايجاد شده است، ولـي نيازهـاي بـرآورده نـشدة                  براي بعد كوچك  
هاي اشاعة  هاي ارتباطي و كانال عالوه بر اين، شبكه.  خانواده وجود دارد نظيمشديدي در زمينة ت

  ).1996؛ كرك، 1996واتكينز و بونگارت، (هاي جديد گسترش بيشتري يافته است  ايده
در تحقيق حاضر، تمركز ما بيشتر بر ارتباط ميان سرعت تغييرات اقتصادي و اجتمـاعي               

بنـدي از مباحـث       در جمع . هاست  كاهش باروري آن  بندي و سرعت      جوامع مختلف و زمان   
در چـارچوب   . نظري فوق، سه فرضية كليدي در ادامة تحقيق مطرح و بررسي شـده اسـت              

 ورود به مرحلـة انتقـال        زمان ـ1ها، رابطة موجود ميان سرعت كاهش باروري با           اين فرضيه 
رعت تغييـر    سـ  ــ 3ورود بـه مرحلـة انتقـال بـاروري و            سطح توسعه در بـدو       ـ2باروري؛  
  .هاي توسعه در طول مراحل انتقال تحليل و ارزيابي خواهد شد شاخص

  
  روش

هاي منتشر شدة بانك جهاني به منظـور آزمـون ارتبـاط ميـان سـرعت                  در اينجا، از داده   
اي از  بانــك جهــاني مجموعــه. توســعه و ســرعت كــاهش بــاروري اســتفاده شــده اســت 

 1960زماني از ابتداي دهـة        صورت سري   بههاي اقتصادي و اجتماعي و جمعيتي را          شاخص
هـاي مـرتبط،      هايي كه برآوردي از شاخص      براي هر يك از كشورهاي جهان، براي آن سال        

 بـراي  به ويـژه  1960ها از سال     گزارش اين شاخص  . موجود يا ميسر بوده، ارائه كرده است      
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ه مناسـبت   هـاي توسـع     اهداف مقالة حاضر و بررسي آهنگ تغييرات باروري و ديگر سنجه          
 بـه بعـد آغـاز       1960دارد؛ زيرا كاهش باروري در كشورهاي در حال توسعه از اوايل دهـة              

كشور در حال توسـعه كـه انتقـال بـاروري خـود را در فاصـلة                  90در مجموع، تعداد    . شد
 آغاز كرده و بخشي از آن را سپري كرده بودنـد و در عـين حـال،                  1999 تا 1960هاي    سال

  .  جمعيت داشتند، در اين مطالعه تحليل شد ميليون نفر1بيش از 
در تحليل حاضر، به جاي باروري، دو متغيـر زمـان شـروع كـاهش و سـرعت كـاهش                

گونـه كـه در مقدمـة         همان. عنوان متغيرهاي وابسته در نظر گرفته و تحليل شدند          باروري به 
يـسه بـا    درصـدي بـاروري در مقا      10مقاله به آن اشاره شد، در اين تحقيق، معيـار كـاهش             

عنوان نقطة زماني ورود هر كشور         شدة آن در دورة پيش از گذار، به         بيشترين ميزان مشاهده  
به مرحلة انتقال جمعيتي لحاظ شده است؛ ولي زمان شروع مرحلة انتقـال بـاروري، همـان                 

گذار بـراي     اي در نظر گرفته شده است كه اوج باروري مشاهده شده در دورة قبل از                  لحظه
  . و ثبت شده استآن مشاهده

 به منظور ساختنِ شاخصي از سرعت كاهش باروري، درصد كـاهش سـاالنة بـاروري               
براي آن دسته از كشورهايي كـه از زمـان          . طي پانزده سال نخست انتقال در نظر گرفته شد        

ها تاكنون مدت زماني كمتر از پانزده سال سپري شده است، درصد كـاهش                شروع انتقال آن  
  . بعد محاسبه و استفاده شد   ها از همان زمان شروع انتقال به وري آنساالنة كاهش بار

هـا    هاي مربوط به كاهش بـاروري بـه آن          هايي كه غالباً در بحث      اي از شاخص    مجموعه
توانند شاخص مناسبي از ابعاد مختلف تغييرات اقتـصادي و اجتمـاعي              شود يا مي    اشاره مي 

  : اند از ها عبارت اين شاخص. ر گرفته شدندعنوان متغير مستقل در نظ تلقي شوند، به
  

  ومير كودكان؛ ميزان مرگ  توليد ناخالص سرانه برحسب برابري قدرت خريد؛
  سوادي مردان بيشتر از پانزده سال؛ درصد بي  درصد جمعيت شهرنشين؛

  سوادي زنان بيشتر از پانزده سال؛ درصد بي  درصد سهم زنان از كل نيروي كار؛
  .منطقة جغرافيايي   بدو تولد؛اميد زندگي در
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اي كه براي محاسبة شاخص سرعت كـاهش بـاروري اسـتفاده شـد، بـه                  مطابق همان رويه  
منظور بررسي ارتباط آهنگ تغييرات اقتصادي و اجتماعي كشورهاي مختلف نيز درصـد تغييـر               

ز سـاله بـراي هـر يـك ا     اي پـانزده  هاي فوق، در طـي دوره     ساالنة مربوط به هر يك از شاخص      
كه سال مبدأ آن دقيقاً منطبق بر همـان سـال شـروع انتقـال                 طوري  كشورها در نظر گرفته شد؛ به     

به اين روش، آهنگ تغييرات ساليانة شاخص باروري و نيز . باروري تا پانزده سال بعدازآن است
  . ها بررسي و ارزيابي شد هاي اقتصادي اجتماعي محاسبه و ارتباط ميان آن شاخص

  
  ها يافته

  جايي در روابط باروري و توسعه در طول زمان؟  امكان جابهـ1
هاي مطرح در زمينة آهنگ كاهش باروري اين اسـت كـه آيـا در طـول                   يكي از پرسش  

انـد،   زمان، كاهش باروري تسريع شده و كشورهايي كه ديرتر به مرحلـة انتقـال گـام نهـاده             
 زمان ورود به مرحلـة انتقـال        اند يا اينكه    كاهش باروري خود را با شتاب بيشتري طي كرده        

گويي بـه ايـن پرسـش، در     باروري تأثيري بر سرعت كاهش باروري ندارد؟ به منظور پاسخ        
، سرعت كاهش باروري كشورهاي مختلف طي پانزده سال نخستِ آغازِ انتقـال             )4(نمودار  

طوركـه از نمـودار پيداسـت،         همـان . باروري به تفكيك براي هر دهـه ترسـيم شـده اسـت            
اند، كاهش باروري خود را از سطحي بـاالتر           ايي كه ديرتر به مرحلة انتقال گام نهاده       كشوره

مقايسة بين روند كاهش باروري طـي چهـار دهـة گذشـته رونـد            با اين حال    اند؛    آغاز كرده 
كـشورهايي كـه در ايـن چهـار دهـة      . كند تر باروري ارائه نمي   سيستماتيكي از كاهش سريع   

اند، روند تقريباً موازي از كـاهش را در طـول نخـستين                آغاز كرده  خود را زاد و ولد    انتقال،  
اسـتثناي آنكـه در دهـة         انـد؛ بـه     ساله بالفاصله پس از شروع كاهش تجربه كرده         دورة پانزده 

  . ، روند كاهش در انتهاي دوره قدري كند شده است1980
يـك كـشور در     توان اين فرضيه را پذيرفت كه تأخير          بنابراين، براساس اين شواهد نمي    

گذار بـاروري در آن كـشور بـا           آن است كه مرحلة     به معناي   گذار باروري،     ورود به مرحلة    
  . سرعت و شتاب بيشتري طي شود
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 1960-90هاي   سال نخست پس از آغاز انتقال باروري در ده15طي  سرعت كاهش باروري -4نمودار 

   سطح توسعه در آغاز انتقال و سرعت كاهش باروريـ2
ش جالب توجه ديگري كه دربارة سـرعت كـاهش بـاروري در كـشورهاي رو بـه                  پرس

شود، اين است كه آيا سرعت كاهش باروري در آن دسـته از كـشورهايي                 توسعه مطرح مي  
انـد، بـا كـشورهايي كـه انتقـال       كه در سطوح پاييني از توسعه به مرحلة انتقـالي وارد شـده           

انـد، تفـاوت      قتـصادي اجتمـاعي آغـاز كـرده       باروري خود را در سطوح باالتري از توسعة ا        
  چشمگيري دارد يا خير؟ 

هاي توسعه هنگام آغاز انتقال باروري را         بستگي مرتبة صفر ميان شاخص       هم )1(جدول  
با دو متغير ميزان باروري كل در سال شروع انتقال و سرعت ساليانة كـاهش بـاروري طـي                   

تـرين    وري كل در زمان آغاز انتقـال قـوي        ميزان بار . دهد  پانزده سال نخست انتقال نشان مي     
سوادي جمعيت بيشتر از پانزده سال كشورها دارد          بستگي مثبت و معنادار را با درصد بي         هم

شدت ايـن رابطـه دربـارة زنـان بيـشتر اسـت و              ).  براي مردان  327/0 براي زنان و     457/0(
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سـوادي زنـان بيـشتر     داللت بر آن دارد كه در سال ورود به مرحلة انتقالي هرچه درصد بـي     
اميد به زنـدگي در بـدو تولـد بـا     .  است بوده، بالطبع آن كشور سطح باروري بيشتري داشته 

بستگي معكوس را با ميزان باروري كل در زمان انتقـال             ترين هم    قوي -278/0ضرايبي برابر   
  .ها معنادار نيست بستگي ساير شاخص هم. دارد

 در زمان TFRمختلف توسعه در زمان آغاز انتقال باروري با هاي  بستگي مرتبة صفر شاخص  هم-1جدول 
  TFRانتقال و سرعت ساليانة كاهش 

 هاي توسعه در زمان آغاز انتقال باروري شاخص
TFR در زمان 

  آغاز انتقال
 در TFRسرعت ساليانة كاهش 

  )از آغاز انتقال(فاصلة پانزده سال 
  -253/0*  457/0*** سوادي زنان بيشتر از پانزده سال درصد بي
  -285/0*  327/0*** سال سوادي مردان بيشتر از پانزده درصد بي

  484/0***  -278/0** اميد زندگي در بدو تولد
  -499/0***  191/0 ومير كودكان ميزان مرگ

  -334/0***  -037/0 سهم زنان در كل نيروي كار
  311/0**  -083/0 درصد جمعيت شهرنشين

درت خريد ق(لگاريتم توليد ناخالص ملي 
  امريكا2000برحسب دالر ثابت سال ) سرانه

126/0-  ***429/0  

  001/0 معناداري در سطح ***
  01/0 معناداري در سطح **

  05/0 معناداري در سطح *
 همچنين داللت بر آن دارد كه سطوح توسـعه در بـدو             )1(شواهد ارائه شده در جدول      

تمـامي  . انـد  بـسته  ش باروري شديداً هـم گذار باروري با سرعت ساالنة كاه      ورود به مرحلة    
بـستگي    هـا، هـم     متغيرهاي توسعه در زمان شروع كاهش بـاروري و نـه سـرعت تغييـر آن               

  اين يافته مؤيد فرضـية مطـرح      . دهند  معناداري را با سرعت ساالنة كاهش باروري نشان مي        
تنهـا  ن حال   با اي است؛  ) 1996واتكينز و بونگارت،    (شدة مذكور و همسو با مطالعات قبلي        

بستگي معكوس متغير سهم زنان در نيروي كار و سرعت  يافتة غيرمنتظره در اين جدول، هم     
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هـاي سـنتي و       مـشاركت زنـان در فعاليـت      به حساب آوردن    احتماالً  . كاهش باروري است  
عنوان جزئي از سهم زنان در كل نيروي كار كشورهاي در حال توسعه، تبيـين                 كشاورزي به 
  .تگي غيرمنتظره باشدبس كنندة اين هم

  هاي توسعه و سرعت كاهش باروري  سرعت تغيير شاخصـ3
هـاي توسـعه و سـرعت كـاهش           بستگي سادة ميان سرعت تغيير شـاخص         هم )2(جدول  

جز درصد افـزايش شهرنـشيني و افـزايش توليـد ناخـالص ملـي،                 به. دهد  باروري را نشان مي   
بستگي مربـوط     ترين هم   قوي. اداري دارد بستگي معن   سرعت كاهش باروري با ساير متغيرها هم      

  .ومير كودكان است كاهش ميزان مرگسوادي مردان و سرعت  به درصد سرعت كاهش بي

هاي مختلف توسعه در فاصلة پانزده سال نخست  بستگي ميان سرعت ساليانة تغيير شاخص  هم-2جدول 
  وسط سرعت ساليانة كاهش باروري كلانتقال باروري با مت

هاي توسعه در فاصلة پانزده سال  نة تغيير شاخصسرعت ساليا
 نخست انتقال باروري

 در پانزده TFRسرعت ساليانة كاهش 
  سال بالفاصله پس از شروع انتقال

  *244/0 سوادي زنان بيشتر از پانزده سال درصد كاهش بي
  **368/0 سوادي مردان بيشتر از پانزده سال درصد كاهش بي

  **280/0 در بدو تولددرصد افزايش اميد زندگي 
  **330/0 ومير كودكان درصد كاهش ميزان مرگ

  ***214/0 درصد افزايش سهم زنان در كل نيروي كار
  049/0 درصد افزايش جمعيت شهرنشين

) قدرت خريد سرانه(درصد افزايش توليد ناخالص ملي 
  امريكا2000برحسب دالر ثابت سال 

165/0  

  001/0معناداري در سطح *** 
  01/0 معناداري در سطح **
  05/0ح معناداري در سط* 

هاي دومتغيره با انتظارات نظـري موجـود          بستگي  هاي ارائه شده، نتايج هم      بر مبناي يافته  
در ادامـة بحـث، بـا اسـتفاده از يـك تحليـل              . در اين زمينـه مطابقـت و همـسويي داشـت          
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تمـاعي بررسـي و     چندمتغيره، ارتباط سرعت كاهش باروري و سرعت توسعة اقتـصادي اج          
  . منعكس شده است)3(تر شده كه نتايج آن در جدول  آزمون دقيق

، از ميان مجموعة متغيرهاي بررسي شده در        )3(هاي ارائه شده در جدول        براساس يافته 
سوادي جمعيت باالي     هاي توسعه از قبيل كاهش بي       اينجا، سرعت تغيير تعدادي از شاخص     

وميـر اطفـال و همچنـين         ي در بدو تولـد و كـاهش مـرگ         پانزده سال، افزايش اميد به زندگ     
هاي زمان آغاز كاهش باروري و منطقة جغرافيايي با سرعت تغيير باروري رابطة مثبت   متغير

 درصد از تغييرات مربوط به سرعت كاهش باروري در ميان           44اين متغيرها   . و مستقيم دارد  
غيرهاي اقتصادي و اجتمـاعي تحليـل       از ميان مت  . كنند  كشورهاي در حال توسعه را تبيين مي      

وميـر اطفـال بـا سـرعت كـاهش            شده، ارتباط ميان سرعت تغييرات اميد به زندگي و مرگ         
. شـديدتر از سـاير متغيرهاسـت      ) 286/0 و   385/0رايب استانداردي برابر بـا      با ض (باروري  
ر و كـا  هايي مانند شهرنشيني و مشاركت زنان در نيـروي      كه درصد تغييرات شاخص     درحالي

توليد ناخالص ملي ارتباط معناداري با سرعت كاهش باروري در پانزده سال نخست آغـاز                
  .هاي تحليل دومتغيرة قبلي است انتقال ندارد كه همسو و منطبق با يافته

  اي از عوامل مرتبط با سرعت كاهش باروري در كشورهاي رو به توسعه  رگرسيون چندمتغيرة پاره-3جدول 
 pمقدار  انحراف معيار)Beta(ضريب استاندارد   

  042/0  273/0  714/0  عرض از مبدأ
  028/0  091/0  214/0  سوادي مردان بيشتر از پانزده سال درصد كاهش بي

  004/0  125/0  385/0  درصد افزايش اميد به زندگي
  013/0  097/0  286/0  ومير اطفال درصد كاهش مرگ

  046/0  107/0  127/0  سوادي زنان بيشتر از پانزده سال درصد كاهش بي
  88/0  ـــ  017/0  درصد افزايش سهم زنان در كل نيروي كار

  392/0  ـــ  089/0  درصد افزايش جمعيت شهرنشين
د قدرت خري(درصد افزايش توليد ناخالص ملي 

  مريكاا 2000به دالر ثابت سال ) سرانه
  520/0  ـــ  072/0
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 pمقدار  انحراف معيار)Beta(ضريب استاندارد   

  043/0  111/0  -166/0  زمان آغاز انتقال باروري
        :طق جغرافياييمنا

  ـــ  ـــ  ـــ  صحراي افريقا
  019/0  370/0  336/0   شرق و جنوب آسيا شرق، جنوب

  018/0  347/0  318/0  امريكاي التين و حوزة كاراييب
  047/0  315/0  279/0  خاورميانه و شمال افريقا
  811/0  ـــ  240/0  آسياي مركزي و قفقاز

  1/44:  شدة مدل ضريب تعيين تعديل

اي معكوس با سرعت كاهش نشان        ينجاست كه زمان آغاز كاهش باروري رابطه      جالب ا 
تـر    اند، آهـسته    كشورهايي كه با تأخير بيشتري از سايرين به مرحلة انتقال گام نهاده           . دهد  مي

 ايـن    دهـد كـه بيـشترِ       هـا نـشان مـي       تر داده   بررسي دقيق . اند  تنزل باروري خود را طي كرده     
منطقة صحراي افريقا هـستند كـه انتقـال بـاروري خـود را از               كشورها، كشورهاي واقع در     

موضـوعي كـه از خـالل       . انـد    آغاز كـرده   1990 و در طول دهة      1980هاي پاياني دهة      سال
  .خوبي مشهود است  نيز به2نمودار 

شـود كـه در مقـام مقايـسه بـا             با بررسي متغير تصنعي منـاطق جغرافيـايي مـشخص مـي           
 شرق، جنوب شرق و جنوب آسـيا و پـس از آن امريكـاي               كشورهاي صحراي افريقا، نواحي   

ضرايب اين دو منطقه بـه  . اند التين و حوزة كاراييب با بيشترين سرعت، كاهش را تجربه كرده   
كه از سرعت تنـزل نـسبتاً مـشابه ايـن دو            ) 318/0و   336/0ترتيب،    به(كديگر نزديك است    ي

يانـه و شـمال افريقـا نيـز معنـادار           گرچه سرعت كاهش در منطقة خاورم     . منطقه حكايت دارد  
ايـن  . است، با ضريبي كمتر از نواحي شرق و جنوب آسيا و امريكاي التين كاهش يافته است               

ها حكايت از آن دارد كه در مقابل الگوي خاص روابط ميان متغيرهاي تحت بررسـي بـا                    يافته
ك دو منطقـة آسـياي      اي و نيز الگوي مشتر      باروري در صحراي افريقا، نوعي الگوي خاورميانه      

كاهش سـريع بـاروري تـوأم       . توان مشاهده كرد    شرقي و جنوبي و منطقة امريكاي التين را مي        
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با تجربة مدرنيزاسيون سريع در مناطق شرق و جنـوب آسـيا و امريكـاي التـين و بـا قـدري                      
  .اشديين كنندة اين اختالف الگو بتواند تب مسامحه، در خاورميانه و شمال افريقا احتماالً مي

  
  بحث

رغم چندين    به. ترين متغير جمعيتي مورد توجه در نيمة دوم قرن بيستم بود            باروري مهم 
هـاي   دهه پژوهش در اين حوزه، زمان آغـاز و سـرعت كـاهش بـاروري در بـين جمعيـت          

ها و تغييرات مرتبط با آن، يكي از موضـوعاتي اسـت كـه كمتـر       مختلف و درنتيجه، تفاوت   
هـاي كلـي       اين مقاله ارتباط ميان سرعت تغيير بعضي از شـاخص          .بدان پرداخته شده است   

  . توسعه و مدرنيزاسيون با آغاز و سرعت كاهش باروري را بررسي كرد
در مجموع، نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد فرضية رايج مبني بر اينكه روابط ميان                

ر زمان دچار تغيير شده و ، در بست)ومير و توسعه همانند روابط ميان مرگ(باروري و توسعه 
يابـد، دربـارة تجربـه        انتقال باروري هرچه ديرتر آغاز شود، با سرعت بيشتري كـاهش مـي            

هاي ارائه شده در اين مقالـه، نتـايج مطالعـة             يافته. شود  كشورهاي در حال توسعه تأييد نمي     
قال باروري  هاي موجود در الگوي انت      كند كه نشان داد تفاوت      را تأييد مي  ) 2001(كاسترلين  

گيري   بين كشورهاي در حال توسعه در طول زمان بيش از آن است كه بتوان به نوعي نتيجه                
دهـد    شواهد ارائه شده در اين مقاله، روند سيستماتيكي ارائه نمي         . قطعي در اين زمينه رسيد    

 بـرعكس، بـا  . اند از تسريع تنزل باروري براي كشورهايي كه ديرتر انتقال خود را آغاز كرده           
كنترل متغيرهاي اقتصادي اجتماعي مختلف در تحليلي چنـدمتغيره، نـوعي رابطـة معنـادار               

شـود كـه    معكوس و نسبتاً ضعيف بين زمان آغاز انتقال و سرعت كاهش باروري ظاهر مـي   
هـا    اتفاق آن   به  اند و قريب    داللت بر آن دارد كه كشورهايي كه ديرتر وارد مرحلة انتقالي شده           

تر كاهش باروري خود را تجربـه         راي افريقا هستند، با حركتي آهسته     كشورهاي حاشية صح  
با وجود آنكه انتظار متعارف بر آن است كه كشورهايي كـه از نظـر زمـاني انتقـال                   . اند  كرده

مندي از مواهب توسـعه در طـول          اند، بتوانند درنتيجة بهره     باروري خود را ديرتر آغاز كرده     
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هاي ارتباط جمعي،    هاي ارتباطي و رسانه     ترش زيرساخت ونقل و گس    زمان، نظير بهبود حمل   
تري از كاهش باروري را تجربه كنند، ولـي در عمـل، ايـن دسـته از كـشورها،          آهنگ سريع 

اند و دقيقـاً بـه همـين علـت،            تر بوده   اند كه در برابر كاهش باروري مقاوم        همان كشورهايي 
گونـه كـه لـستهاق و ويلـسون           صف، همان با اين و  . اند  انتقال باروري را با تأخير آغاز كرده      

كنند، زمان آغاز و سـرعت كـاهش بـاروري            نيز دربارة تجربه اروپا به آن اشاره مي       ) 1986(
بستگي معكوس دارند؛ به اين معني كه هرچه باروري با تأخير بيـشتري آغـاز شـود، بـا                     هم

  . يابد تر تنزل مي سرعتي آهسته
هـاي    اد كه سطح توسعه و نه سرعت تغيير شاخص        ها همچنين نشان د     تجزيه و تحليل داده   

گذار باروري بـا سـرعت سـاالنة كـاهش            توسعة اقتصادي و اجتماعي، در بدو ورود به مرحلة          
بـستگي    تمامي متغيرهاي توسعه در زمان شروع كاهش باروري هم        . باروري شديداً مرتبط است   

اين يافته مؤيـد ايـن فرضـيه        . دهند  قوي و معناداري را با سرعت ساالنة كاهش باروي نشان مي          
شوند، بـا سـرعتي       است كه كشورهايي كه در سطوح پاييني از توسعه به مرحلة انتقالي وارد مي             

درمقابل، كشورهايي كه بعد از رسيدن به       . كنند  تر به سوي باروري پايين حركت مي        نسبتاً آهسته 
ترين كاهش باروري را تجربه       يعشوند، سر   سطوح نسبتاً بااليي از توسعه، وارد مرحلة انتقالي مي        

هـا در مطالعـة       آن. اسـت ) 1996(اين يافته، همسو با نتايج مطالعة بونگارت و واتكينز          . كنند  مي
 مرحلة انتقالي در سـطوح بـااليي از توسـعه           خود دريافتند چنانچه اجتماعي در زمان ورود به       

بود؛ زيرا تقاضا بـراي     يافتگي قرار داشته باشد، سرعت كاهش باروري بسيار شديد خواهد           
هاي كوچك و نيازهاي برآورده نشدة وسايل پيـشگيري در سـطحي وسـيع وجـود                  خانواده

هاي متعـددي وجـود دارد كـه از           عالوه بر اين، در سطوح باالي توسعه يافتگي كانال        . دارد
شود و همين موضوع  پذير مي ها و اطالعات و تعامالت اجتماعي امكان       طريق آن اشاعة ايده   

  .باالي توسعه كمك كندتواند به تسريع انتقال باروري در سطوح  مي
هـاي توسـعه و سـرعت كـاهش           در بررسي روابط موجود ميان سرعت تغيير شـاخص        

 كـار، بيـشتر آن دسـته از     اسـتثناي درصـد افـزايش سـهم زنـان در كـل نيـروي             باروري، به 
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سرعت تغيير . ر نشان دادنداند، ارتباطي معنادا هايي كه منعكس كنندة سرمايه انساني    شاخص
سوادي جمعيت    ومير اطفال، اميد زندگي در بدو تولد و درصد كاهش بي            هاي مرگ   شاخص

درمقابـل،  . اي مستقيم و معنادار با سرعت كـاهش بـاروري دارد            بيشتر از پانزده سال، رابطه    
ر رابطة سرعت افزايش جمعيت شهرنشين و سرعت رشد اقتصادي با متغير وابـسته، معنـادا              

هاي جمعيتي در كشورهاي رو به توسعه          در زمينة طراحي سياست    به ويژه اين نكته،   . نيست
  .حائز اهميت است

بندي و سرعت كـاهش بـاروري         هاي موجود، زمان    پژوهش حاضر كوشيد براساس داده    
را در كشورهاي رو به توسعه تجزيه و تحليل كنـد و دربـارة ارتبـاط ميـان سـرعت تغييـر                      

بـا  . تر انجـام دهـد       با زمان آغاز و آهنگ كاهش باروري تحليلي عمقي         هاي توسعه   شاخص
هـاي سـطح    هاي پژوهش حاضر اين اسـت كـه ماهيـت داده           وجود اين، يكي از محدوديت    

 استفاده شده در اين مطالعه، امكان تعيين جريان علي روابط ميان متغيرهاي تحقيق را               1انبوه
، با اين حـال   .  البته چنين قصدي نيز مدنظر نبود      كند كه در اين تحقيق،      سادگي فراهم نمي    به

 و سـطح انبـوه و بـا    2هـاي سـطح فـردي    تحقيقات بيشتري ضروري است تا با تركيب داده   
  . به تعميق و پيشبرد نتايج پژوهش حاضر كمك كنند3هاي چندسطحي استفاده از تحليل

                                                           
1- aggregate level data 2- individual level data 3- multilevel analysis 
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