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 چکیده

ی است کهه  اآمدهباروری رفتار تجربی و بالفعل فرزندآوری یعنی تعداد فرزندان به دنیا 

ی هاسالسال قابلیت باروری خود دارد و ناظر بر موالید زنده است.در  35یک زن در طول 

های باروری در ایران و سایر کشورها صهورت  هکنندیینتعاخیر تحقیقات زیادی با موضوع 

های باروری ده سال اخیهر  را در تحقیقهات   کنندهیینتعگرفته است.در این تحقیق برانیم تا 

آماری  جامعۀباشد و یمیل فراتحلداخلی و خارجی بررسی کنیم.روش تحقیق در این مقاله 

خیهر در مجه ت معتبهر علمهی     این تحقیق،تمام مقاالت معتبر علمی هستند که در ده سال ا

  45تحقیهق مهرتبب بها موضهوع      80.در ایهن ماالعهه از بهین    اندمنتشرشدهداخلی و خارجی 

هجهری شمسهی    1387-1397ههای بهاروری در بهازه زمهانی     کنندهیینتعتحقیق با موضوع 

 مندنظام مرورتحلیل شدند. نتایج 1برنامه فراتحلیل جامعمی دی(انتخاب و با  2009-2019)

ههای بهاروری در تحقیقهات    کننهده یهین تعیهاان بهاروری یها    بهر م  اثرگهاار متغیرهای  ربارۀد

شده است.اندازۀ اثر ثابت متغیر در این خصوص لحاظ  45 تاکنوننشان داد که  یموردبررس

دههد  متغیرها را بر میاان باروری نشان می 45یر زیاد تأث 0.695و اندازۀ اثر تصادفی  0.770

زن در ساختار خانواده، تحصیل زنان در گاار اقتصادی، سن  قدرت یرمتغ 7 هاآنکه از بین 

                                                           
1. Comprehensive Meta-Analysis(CMA2) 
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و تحصی ت  داری فرزندنگهجنین، آموزش پدران در زنان، سقب اندامتناسبباالی ازدواج، 

 یر را بر باروری داشتند.تأثزنان،به ترتیب بیشترین 

 .فراتحلیلکننده، یینتعباروری، عوامل ها: یدواژهکل

 مقدمه

شهود زیهر   یمبسیار ساده برای زنان محاسبه  صورتبهروری ناظر بر تعداد موالید زنده است و با

 1ی بهاروری میهاان بهاروری کهل    هها شهاخ  ین تهر مهمآورند.یکی از یمزنان فرزند به دنیا  درواقع

.این شهاخ  از مجمهوع میهاان    شهود یمه باشد.با استفاده از رویکرد کوهورت ساختگی محاسهبه  یم

و تفسیر آن این است کهه یهک زن    شودیممحاسبه  5ساله ضربدر  49تا  15سنی زنان  ژۀیوباروری 

بهه دنیها    توانهد یمه سهالگی(نند نهوزاد زنهده     49تها   15سال قابلیت بهاروری خهود)از    35در طول 

یدمثل انسان تولهای انسانی دو جنبۀ ی زیستی و اجتماعی دارد.فیایولوژی یتجمعبیاورد.باروری در 

یهدمثل بها   تولی،ایجاد نافه و لقاح یا بارورسازی بهر مبنهای تنظهیم ایهن فرآینهدهای      گاارکتخمبر 

ی سنتی و مدرن متمرکها اسهت.جمعیت شناسهان توانهایی     هاروشتکنولوژی کنترل حاملگی،اعم از 

فرزندآوری  بالقوۀیدمثل زنان را قابلیت باروری یا امکان تولزنان برای آبستن شدن یا توانایی جسمی 

کند.در میان زنان،با آغاز توانایی تولیدمثل شروع بهه  یمگویند.قابلیت باروری بر اساس سن تغییر یم

یج تهها سههن یا سههگی تقلیههل    تههدربهههرسههد و یمههسههالگی بههه اوج   20کنههد،تا یمههافههاای  

 (.2،2002ویکس)یابدیم

د.وجهه  یهدمثل اهمیهت دار  تولۀ توانهایی زیسهتی   انهداز بهه  کهم دستجاء اجتماعی باروری انسان 

بهرای   هاآناجتماعی باروری بر اساس عوامل گوناگون در معرض تغییر است.موقعیت زنان و انگیاۀ 

ی بهه جامعهۀ دیگهر متفهاوت     اجامعهه ههای جمعیتهی و از   یرگروهزها و یتجمعفرزندآوری در میان 

هنگهی  های مختله  قهومی و فر  یتجمعرود متوسب تعداد کودکان زنان در ینماست.بنابراین انتظار 

انگیاۀ فرزندآوری در جوامع با اقتصادهای سنتی کشاورزی و معیشتی متفاوت از  اصوالًیکسان باشد.

ای ساختاری،باورها و آداب و سنن قومی و فرهنگی کنندهیینتعجوامع پیشرفتۀ صنعتی است.در کنار 

نتیجهۀ   عمهدتاً ی اجتمهاعی بهاروری انسهان،تولد را    هها جنبهه کننهده هسهتند.تحقیق دربهارۀ    یینتعنیا 

                                                           
1.Total Fertility Rate 

2. Weeks 
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را  هها زوجهنجارهای اجتماعی،فرآیندهای اقتصادی اجتماعی و عوامل فرهنگی کهه رفتهار بهاروری    

 .(79: 1392)حسینی،داندیمدهد یمشکل 

باشهد  یمه یر عوامل متعدد اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،سیاسی،جغرافیایی و غیره تأثباروری تحت 

های باروری را که در تحقیقات مختله  و در  کنندهیینتعا بر باروری زنان ی مؤثرکه برآنیم تا عوامل 

 1افهاار نرمرا بررسی کنیم و بر اساس محاسبات  اندبوده مؤثرساوح مختل  توسعه بر باروری زنان 

 .اندبودهتحلیل کنیم که اثرگاارترین عوامل بر باروری زنان کدام 

ت ایهن را دارد کهه بها تحلیهل و ترکیهب      رویکردی فرآیندمحور، قابلی مثابهبهیل فراتحل ازآنجاکه

انبوه در علوم اجتماعی را مدیریت کهرده و   یهادادهتا حدودی تورم اط عات و   قبلی یهاپژوه 

را در موضهوعات   تهر آسانبه نسبت و  ترمناسبت یمشخبو  هامداخله، هاگیرییمتصماز این طریق 

 .(49: 1389،دادهیر)قاضی طباطبایی و  و اجتماعی و رفتاری تسهیل کند

 اسهت.  شدهاستفادههای باروری در دهۀ اخیر کنندهیینتعبرای بررسی  در این ماالعه از فراتحلیل

نیا مشابه هم هستند لهاا جامعهۀ آمهاری    باروری  هایکنندهتعییندر جوامع با بستر اجتماعی مشابه  

تحقیقات  ر و مدرن را شامل شود.سنتی، در حال گاا در نظر گرفته شد تا هر سه نوع جامعه تروسیع

 تحقیقهات  اسهت  شهده انجهام بر باروری  مؤثرباروری یا عوامل  هایکنندهیینتعزیادی در مورد کمّی 

یک برآیند  نیل به باهدف  شینه پژوهشی بر محور باروری زنانبازنگری پی جهت دهۀ اخیر ۀشدانجام

  است. قرارگرفته یموردبررسکور جوامع مادر بر باروری  مؤثرکلی و ارزشمند از عوامل 

 اصلی این است که: سؤال

بر باروری بر اساس تحقیقات کمّی داخلهی و   مؤثرین عوامل ترمهمدر بازۀ زمانی ده سال اخیر  

 خارجی صورت گرفته نه بوده است؟

 یرشان بر باروری بیشتر بوده است؟تأثآماده کدام متغیرها  به دستاز بین متغیرهای  

 تحقیق مبانی نظری

یهک بحهران    بهواکنشی  ،شدهانجام هایپژوه برای ترکیب کمّی نتایج  هاییروشیا  2فراتحلیل

نیمهه قهرن بیسهتم    اجتماعی و رفتاری  هایپژوه در  شناختیروشو مامن  کنندهمأیوسیا شرایب 
                                                           
1. CMA2 

2. Meta analysis 
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نتهایج   دیبنجمعدقیق برای  هایشیوهل یکی از فراتحلی .(32: 1389)قاضی طباطبایی و  ودادهیر،بود

برای بهه دسهت    پیشین در یک حوزۀپژوهشی هایپژوه اط عات کمّی  تحلیل بازبرای  هاپژوه 

نتهایج کمّهی ماالعهات مختله  یهک       توانمی، با استفاده از فراتحلیل آوردن یک نتیجۀ ترکیبی است

ره به تحلیل آماری خاص، دوبا هایروشتبدیل کرد و با مانند اندازۀ اثر ه را به مقیاسی مشترک حوز

بها شناسهایی    تهوان مهی به کمک ایهن روش   ننینهمکمّی حاصل از این ماالعات پرداخت. هایداده

را درک کرد و در دستیابی  شدهانجام هایپژوه موجود در  هایتفاوتعلت  کنندهتعدیلمتغیرهای 

قیقهی بها   دی یهک زمینهۀ تح  بههره جسهت. بهدون انجهام فراتحلیهل       آنبه نتایج کلی و کهاربردی از  

و  بنهدی جمهع نتایج متفاوت این تحقیقهات، امکهان   متعدد روبرو هستیم که با توجه به  هایپژوه 

 (.12: 1395وجود ندارد)مصرآبادی، هاآن سازیخ صه

، کارل ماالعه را گردآوری کردند 375درمانیرواندر تحقیقات  1977در سال  2گ س و 1اسمیت

در ماالعهات کشهاورزی،    1935در سال  4رونالد فیشر اشکی،تحقیقات پدر  1904 سال در 3پیرسون

در  7ینکه ا و اولگهو  1378در سال  6ارتباط با اثرات وازکتومی، روزنتالدر  1977در سال  5کوکران

همچنین در کتاب یادگیری مصور در حوزه روانشناسی از تحقیقات فراتحلیل بهره بردند.  1985سال 

: 1395کرد)مصهرآبادی، معرفهی  فراتحلیهل   800 ۀ تعلیم و تربیهت در حوز 2008در سال  8جان هاتیه

13.) 

مقالهه و تها سهال     1500بهی  از   2000تا  1975که از سال  دهدمینشان  ERIC 9سایت معتبر 

در ایهران در   .(21: 1387)هومن، انهد کهرده ژورنال مقاالت فراتحلیل را ناپ  40000بی  از  2017

اسهت.   نشهده انجهام  ایماالعهه مورد باروری  در اماورت گرفته پنج سال اخیر تحقیقات فراتحلیل ص

فراتحلیهل روابهب بها جهنس مخهال  قبهل از       (در تحقیقی با عنوان 1395فریده خلج آبادی فراهانی)

                                                           
1. Smith 

2. Glass 

3. Karl Pearson 

4.Ronald Fisher 

5.Cochran 

6. Rosenthal 

7. Hedges & Olkin 

8. John Hattie 

9. Education Resources Information Center 

http://ensani.ir/fa/article/384657/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-15-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-1394-1380-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/384657/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-15-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-1394-1380-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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شهیوع  به ایهن نتیجهه رسهید کهه      ( در ایران1380-1394سال گاشته ) 15ازدواج در بین جوانان در 

و در  برآورد شهد  درصد 7.14 هااستانو در سایر  درصد 22.5راباه جنسی قبل از ازدواج در تهران 

 بین پسران بی  از دو برابر دختران بوده است.

است و عوامهل اقتصهادی، اجتمهاعی و     جمعیتی تحوالت و تغییر گانهسه عوامل از یکی یبارور

. تحهوالت  مؤثرنهد زوجهین در فرزنهدآوری و رفتهار بهاروری زنهان       گیریتصمیمجمعیتی زیادی بر 

عوامل متعهددی بهوده اسهت کهه در      تأثیرتا مدرن  تحت  باروری در دوران مختل  از جوامع سنتی

. اسهت  شهده اشهاره بهه آن   توسهب جمعیهت شناسهان     هر دوره تناسببهشناختی جمعیت  هاینظریه

شهرایب و   تناسهب بهه ماالعات مختلفی که توسب محققان در جوامع گوناگون صورت گرفته اسهت   

 بهه انهواع  در آن وضعیت) سنتی، در حال گاار و مدرن( قرار داشهته،   موردماالعهموقعیتی که جامعۀ 

 .شودمیاشاره  هاآنکه به اهم  اندرسیدهباروری  هایکنندهتعیینگوناگونی از 

معتقهد اسهت کهه     شهدن  صهنعتی  از بعد اخیر قرن سه تحوالت بررسی (در3931)1 آنتونی گیدنا

ایهن   بلکهه  نیسهت،  بارگ نهادهای در بارگ تغییرات به مربوط فقب جهانی هایدگرگونیمدرنیته و 

 در طرز عمیقی به متجدد دنیای در و گیرد ربرمید نیا را افراد خصوصی زندگی و تغییرات عواط 

 . دراسهت  مدرنیتهه  مفههوم  ذاتهی  سنت، با . تضادکندمی نفوذ نیا شخصی احساسات و هویت قلب

بهود،   سهنت  توضیح و بازتفسیر به محدود زیادی اندازه تا هنوز بازاندیشی مدرن، از پی  هایتمدن

 .یابندمیدیگر انعکاس در یک پیوسته کن  و اما در جوامع مدرن اندیشه

ایهن غریهاۀ حیهاتی بها اباارهها و       توجه بهغریاۀ و  عملکردجوامع سنتی، باروری ترکیبی از  در

اغلهب   عهیماوراءالاباست که گاهی ارضای غریاه با پاسداری از محتواهای  عهیماوراءالابمحتواهای 

به  زوجینر آن جامعۀ سنتی توجه نبود. اما د هاآنخیلی از هم متمایا نبودند و تفکیک ملموسی بین 

خیر و سعادت دنیوی و اخروی و رسیدن به بهشت برای پاداش بچهه داشهتن بهود. در ایهن شهرایب      

( کهه  3،2017/ بونگهارت  2،1956های متغیرههای بینهابین )دیهویس و بلیهک    باروری زوجین با تئوری

، قابهل تبیهین   انهد دانسهته  مؤثر متغیرهای مربوط به مقاربت، آبستنی، حاملگی و زایمان را در باروری

                                                           
1. Anthony Giddens 

2. Davis & Blake 

3. Bongaarts 
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منبعی که برای والدین سهود دارد  نگهاه شهده     عنوانبه. در همان ساختار سنتی جامعه به فرزند تاس

 جوامهع  همهه  در (که معتقد اسهت 1982) است و بر اساس تئوری  جریان ثروت بین نسلی کالدول

در جوامهع   اسهت  خهانوادگی  ثهروت  ههای جریان به اقتصادی عق نی هایپاسخباروری  هایتصمیم

 میهان  دامنهه  در بهاروری  گویهد مهی . او سنتی جریان ثروت از سمت فرزندان به سمت والدین است

اسهت و   فیایولهوژیکی  و اجتمهاعی  شخصهی،  دالیل دسته یک تأثیر ساح، تحت بیشترین تا کمترین

روابهب   انقه ب اجتمهاعی کهه در    .اقتصهادی  تها  اسهت  اجتمهاعی  تغییهرات  کاه  باروری محصول

. باشهد  همراه اقتصادی نوسازی و با تغییرات   نیازی نیست کهدهدمیخانوادگی و جریان ثروت رخ 

 بهاروری  شهرایب  در کهه  سنتی . در جوامعدارد وجود باروری و خانواده ساختار بین مستقیم ارتباط

 ههای نسهل  از و بهاال  بهه  رو ثروت هایجریاندارند   اقتصادی منافع فرزندان ،برندمی سر به طبیعی

 جوامع . دردهندمی اهمیت فرزندان کمیت به والدین درنتیجه است ترسالخورده هاینسل به ترجوان

بهرای   اقتصهادی  ازنظهر  پایینی ارزش فرزندان است و خانواده برای اقتصادی بار مدرن، فرزند دارای

تئهوری منفعهت فرزنهدان     .کننهد مهی  توجهه  فرزنهدان  کیفیهت  به بیشتر والدین درنتیجهدارند  والدین

برای والدین بوده است زیرا  خیروبرکتلیبنشتاین از منظر اقتصادی به فرزند نگاه کنیم   فرزند منشأ 

هههم نیههروی کههار بههوده، هههم موجههب سههرگرمی و لههات والههدین و هههم عصههای پیههری آنههان بههوده 

 .(1،1978است)اندروکا

از  نگههداری ارضهای غریهاه یها     در دورۀ گاار از سهنت بهه مدرنیتهه، فرزنهدآوری دیگهر بهرای      

نیست بلکه به تصمیم بین زن و مرد مربوط است بلکه در مواردی به کهن    عهیماوراءالابی هاارزش

زیرا زوجین در تعامل با  کندمیارتباط پیدا  نس نهممتقابل اجتماعی با شبکۀ خویشاوندی، دوستان، 

  بایهد بهرای فرزنهد دار شهدن     دهدیمتشکیل  ی اجتماعی مختلفی که دایرۀ ارتباطات آنان راهاگروه

( جریهان  1982نظریهه کالهدول)   اسهاس  بهر خود توجیه داشته باشند و پاسخگو باشند.در این دوران 

 کننهد یم( والدین سعی 5819)2فرزندان جریان دارد. به باور استرلین سویبهثروت از سمت والدین 

زنهان و تقاضها بهرای بچهه یعنهی تعهداد        ادوولهد زتا میان قابلیت عرضه فرزند و یعنی توان فیایکی 

مستقیم بر متغیرهای مربوط بهه   طوربهاجتماعی -آل  تعادل برقرار کنند. عوامل اقتصادیکودکان ایده

                                                           
1. Androka 

2. Easterline 
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ی باروری نکهاحی غیرمسهتقیم   بر کنترل عمده هاآن ریتأث. گاارندیم ریتأثمقاربت و باروری نکاحی 

ی باروری بر اساس سه مفهوم عرضه فرزندان، تقاضا بهرای  هعمدی کنترل ی دربارهریگمیتصماست. 

عهاملی کهه    عنوانبهبچه و تقاضا برای بچه فرموله شده است. گری بکر بر اهمیت ارزش وقت زنان 

کرده است و از طریهق نقه     دیتأک دهدیمقرار  ریتأثتعداد فرزندان دلخواه زن و همسرش را تحت 

مدل نظری برای درک راباه باروری و اقتصاد پرداخهت. ایهن    مشارکت نیروی کار زنان به بسب یک

که افاای  دستمادهای زنان  کندیمی نیب یپو  کندیم دیتأکرویکرد بر هاینه فرصت زمان مادران  

 (.1،2006منفی بر تقاضا برای فرزند دارد)گروگان ریتأث

 برابری جنسهیتی  باالی ساح بین ناسازگاری و هماهنگی معتقد بود که عدم (2000)2دونالدمک

 محور اجتماعی خانواده نهادهای درون در جنسیتی نابرابری تداوم و محور فرد اجتماعی نهادهای در

 پایین بسیار باروری و داشته باشند بچه و کار از ترکیبی در زندگی، نتوانند زنان تا است شده موجب

 نهادههای  در جنسهیتی  برابهری  الیبها  میان ساوح ناهماهنگی و تضاد پیامد پیشرفته، کشورهای در

 است. شدهحفظ جنسیتی نابرابری و فردمحور اجتماعی

اسهت و   "اجتمهاعی شهده  "یک رفتار  وضوحبهپس در دوران گاار از سنت به مدرنیته، باروری 

مرکها ثقهل توجهه از     گهر یدعبهارت بهه باید به دنبال مفاهیم اجتماعی برای وقوع ایهن پدیهده باشهیم    

 ( در2006)3اقلسهت  شود به عواملی کهه پیامهد ب فصهل  فرزنهدآوری اسهت.     ل میفرزندآوری منتق

 امر یک صرفاً گاار، دوران در باروری الگوی که تغییرات یافتدست نتیجه این به خود هایبررسی

 که است جهانی این امور به نسبت نگرش تغییر با همراه گاار بلکه این نبوده، محاسباتی و اقتصادی

 .است ادهدرخ غرب در

طورکلی به و شهرنشینی شدن، صنعتی یندفرآ از ناشی را باروری گاار اول جمعیتی، کاه ۀنظری

 شهرنشینی و شدن، صنعتی در تغییرات که شودمی استدالل اساس این بر .داندمی اقتصادی یتوسعه

 بقای فرزندان احتمال افاای  دلیل به سپس شود،می ومیرمرگ کاه  باعث ابتدا اقتصادی یتوسعه

 والهدین تحمیهل   بر سنگینی هایهاینه فرزندان پرورش طرفی از زیرا یابد،می کاه  باروری میاان

                                                           
1. Grogan 

2. Mc Donald 

3. Lesthaeghe 
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 فرزنهد  برای داشتن والدین یانگیاه درنتیجه یابد.می کاه  فرزندان منافع دیگر، طرف از و کندمی

 کهاه   بهاروری و  ه کها  مثبهت  یراباهه  نظریهه،  این هایبینیپی  از شود. یکیمی سست بیشتر

 تحصهی ت،  سهنتی،  نیروههای  نفهوذ  کهاه   مثهل  عوامل برخی نظریه این .است کودکان ریوممرگ

 و قیدوبندها از زنان رهایی زنان، اقتصادی مشارکت کودکان، پرورش و های رشدهاینه گرایی،عقل

 (.127: 1392،حسینیرد )اشمبرمی ولد و زاد به تمایل کاه  محرک عنوانرا به خانوار تعهدات

زیهرا زوجهین بهر اسهاس      ردیه گیمباروری بیشتر بار عق نیت و آگاهی به خود  تهیمدرندر دورۀ 

از  متهأثر . در این دوره باروری گیرندمیشرایب موجود  آگاهانه در مورد تعداد فرزندان خود تصمیم 

لعهات متعهددی را   بر کاه  بهاروری در ماا  مؤثرعوامل  توانمیتئوری گاار دوم جمعیتی است که 

در میان جوانان، انق ب  ویژهبهننین خ صه کرد: گسترش آموزش، افاای  عدم اطمینان اقتصادی، 

کامل شدن مشهارکت زنهان در بهازار کهار و انقه ب جنسهی کهه         تقریباًمنجر به  عمدتاًجنسیتی، که 

 .(1،2018موجب تحوالت در حوزه روابب دوگانه شده است)گاارش صندوق جمعیت ملل متحد

 بهر  تأثیرگهااری  با اجتماعی و فردی ساوح در معتقد است که مدرنیااسیون2همچنین ویلیام گود

 ای بهبهود هسته خانواده ترجیح محوری، فرد به محوریگیرد. تبدیل خانوادهمی صورت ازدواج زمان

 در نوادهخا آزاد،تشکیل انتخاب با هایازدواج و عمومی،شهرنشینی تحصی ت زنان،گسترش موقعیت

 ماننهد  خهانواده  اعضای زندگی به مربوط تصمیمات از ایعمده بخ  .کندمی تشویق را باالتر سنین

 اجتماعی گردد زیرا شبکهمی اتخاذ افراد خود ازدواج،توسب و خانواده تشکیل مورد در گیریتصمیم

 اسهتوار  ردگرایهی ف بهر  که ایهسته واحد به درنتیجه،خانواده و شودمی خویشاوندی شبکه جایگاین

 (.1385)توده ف ح و کاظمی پور، گرددمی است،تبدیل

 تغییهر  و فرهنگی ( عوامل1997)4و رابینسون (1987) 3ویلسونکله لند و  ازجمله نظرانیصاحب

 عوامهل  هرننهد  کهه  و معتقدنهد  دانسهته  بهاروری  تبیهین  در برتهر  عامل را هاخانواده آمال و هاایده

 به توجه باشند ولی مؤثر ایمناقه باروری در تفاوت تبیین در است مکنم اقتصادی و مدرنیااسیون

 .است ضروری انتقال جمعیتی ماالعه در جمعیتی هر فرهنگ و هاایده

                                                           
1. UNFPA 

2. William Good 

3. Cleland & Wilson  

4. Robinson 
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 یفههرد بههه ارتقهها یههلتمامعتقههد بههود کههه  اصههل مههویینگی اجتمههاعیطههرح بهها  آرسههن دومونههت

 ازخودگاشهتگی  یازمنهد ن یاجتمهاع  یاسهت.ارتقا  ردیفه  یهو کسهب سهرما  یت،فرد ی افاای،اجتماع

 و بپردازنهد  یهد با یشهرفت پ یبهرا  یناست که زوج ییتر،بهامعتقد بود که داشتن فرزندان کم اواست.

 ،شهده  بنهدی طبقه شدتبه ی.در جامعه اشرافیستن پایرامکاندر همه جوامع  هاییبلندپروازی یننن

 یاداشهته باشهند.اما در جامعهه    یفراتر از حد گاران زنهدگ  یمشاغل توانندیاندک از افراد م یشمار

عمهده   یلدلی،آمال اجتماع و وجود دارد یدر همه طبقات اجتماع یشرفتپ یبرا یتموقعیک،دموکرات

را  یاجتمهاع  یبهه ارتقها   یلتمایالیسهم، او اعتقاد داشت کهه سوس  است. دهبو یتکند شدن رشد جمع

 .(2002شود)ویکس،یم یدموالی  باعث افااین،،و بنابرادهدیکاه  م

این نظریه ناظر بهه  مربوط به کاه  باروری در جوامع مدرن است. نیا گاار دوم جمعیتی  ۀنظری

دهد. کاه  میاان ازدواج، افاای  سهن  تغییراتی است که در ساح ازدواج، باروری و جامعه رخ می

مجدد های قبل و بعد از ازدواج، افاای  ط ق و کاه  ازدواج خانگیدر اولین ازدواج، افاای  هم

کاه  باروری با به تعویق  .دهدبعد از ط ق و بیوگی از تغییراتی است که در ساح ازدواج رخ می

تهر از سهاح جهایگاینی،    انداختن فرزندآوری، باال رفتن سن والدین شدن، کاه  باروری بهه پهایین  

ا کهه در  ههای خهارج از ازدواج، تغییراتهی ر   کارآمدی وسایل پیشگیری از باروری و افاای  باروری

دهد، درطول گاار دوم تغییراتی نیا در ساح جامعه رخ می. شوددهد شامل میساح باروری رخ می

ههای  سازی، دموکراسی، عدم تعهد به بخه  اند از: استق ل فردی، خود واقعیها عبارتبرخی از آن

ع  ههای بیانگرانهه و ضه   های جههانی و نیها سهرمایه اجتمهاعی بهه سهمت جلهوه       حکومتی و شبکه

یکپارنگی اجتماعی، رفتارسازی مجدد دولت، انق ب جنسی، از بین رفتن اقتدار مردان، رهاسهازی  

 (.2006)لستاق، زنان و افاای  استق ل اقتصادی زنان

جمعیت شناختی را بر اساس جوامع سهنتی، در حهال گهاار از سهنت بهه مدرنیتهه و        هایتئوری

جامعهه   ایزمینهه شرایب  تأثیراروری در هر دوره تحت ب هایکنندهتعیینجوامع مدرن بررسی کردیم.

شکل غالب خهانواده گسهترده،   ع سنتی باروری باال بوده است زیرا در جوام متفاوت بوده است. باهم

زیرا در جوامع سنتی ساح  باال بوده است نوزادان ومیرمرگشیوۀ معیشت بیشتر بر مبنای کشاورزی، 

می برای والهدین  یا منبع لات و سرگر وکار بودند زندان نیروی فر. باشدمیتوسعه و بهداشت پایین 
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یری در سن سالخوردگی. ترجیح جنسی در این دوران بیشتر برای داشهتن فرزنهد   و یا برای عصای پ

 .باشدمیپسر 

وامع و کاه  ه، توسعۀصنعتی باعث بهبود وضعیت بهداشت جاز سنت به مدرنیت در دوران گاار

  بقهای کودکهان   لبها افهاای  احتمها    درنتیجهه نوزادان شهد   ومیرمرگکاه   هویژبه ومیرمرگمیاان 

متناسهب سهاختند و میهاان بهاروری     زوجین فرزندآوری خود را آگاهانه  عق نی و بر اساس شرایب 

از معیشهت  غالهب  شهیوۀ  و  باشهد مهی  ایهسهته در این دوران شهکل غالهب خهانواده      کاه  یافت.

زیهرا مشهارکت    مؤثرنهد مهد خهانواده   با افاای  تحصهی ت، در درآ ن زناکشاورزی تغییر کرد، تغییر 

اقتصادی دارند. در این دوران هاینه فرزندان زیاد است و جریان ثروت از سمت والدین بهه سهمت   

راک و پوشهاک و تحصهیل و مسهکن و    ومثل هاینه خه  نمستقیم فرزندا هایهاینه. باشدمیفرزندان 

ن  باعث کاه  بهاروری زنهان   ارصت برای والدین بخصوص مادرمستقیم مثل هاینه فغیر هایهاینه

 .باشدمی

بهر تصهمیم زوجهین    عق نیت ، باعث تشدید استق ل فردی زنان شد در جوامع مدرن فردگرایی

، نگهرش جامعهه نسهبت بهه زنهان تغییهر داد       انق ب جنسی و جنسهیتی برای فرزندآوری حاکم شد، 

و افهاای  مشهارکت اجتمهاعی آنهان و      تحصی ت زنهان باال رفتن میاان  موجب گسترش شهرنشینی

عوامههل فرهنگههی ناشههی از  تههأثیرافههاای  سههن ازدواج و کههاه  بههاروری شههد. همچنههین  درنتیجهه 

مدرنیااسیون باعث آزاد شدن روابب بین دو جنس مخهال  بهدون قهرارداد ازدواج  افهاای  ازدواج     

  و کاه  باروری شد.سفید 

 روش تحقیق

های آماری برای ترکیب نتایج کمّی از نندین ماالعه باهدف تولید ی از روشافراتحلیل مجموعه

حاضهر  مقالهه  (.1،2001باشد)لیپسی و ویلسونای خاص میای کلی از دان  تجربی در حوزهخ صه

هها در  کارگیری روش فراتحلیل و بها توجهه بهه ماهیهت داده    ازنظر هدف،کاربردی است و به دلیل به

  گیرد.قرار میزمرۀ تحقیقات کمّی 

                                                           
1. Lipsey & Wilson 
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است.  شدهانجامکه در یک دهه  با موضوع باروریاست  یمقاالت شامل جامعۀ آماری این تحقیق 

همان مراحل یهک پهژوه  کمّهی را     تقریباًو  کندمیفراتحلیل از مراحل یک پژوه  علمی پیروی 

 دیگهر عبهارت بهه  دباشه مهی فرد، یک ماالعه  جایبه گیرینمونهدارد با این تفاوت که در اینجا واحد 

جای افراد،نتایج نمونه به واحددرآنجامعه و نمونۀ آماری این روش مشابه تحقیقات مقاعی است که 

مقالهه کهه بها     45مقالهه انگلیسی( سهرانجام    45مقالهه فارسهی و    35مقالهه)   80از بهین  تحقیق است.

 45تحلیل در مورد این های انتخاب در پژوه  موردنظر هماهنگی داشتند انتخاب شدند و فرام ک

انتخاب شامل موضوع مشترک، فرضیه واحد، متغیر وابسته، استفاده  هایم کتحقیق صورت گرفت.

 شد. آوریجمع سالهدهاز اباار و آزمون یکسان و مستقل بودن تحقیقات از هم بود که در بازۀ زمانی 

، "بهر بهاروری   مهؤثر امهل  عو"، "ههای بهاروری  کننهده یهین تع"ی فارسهی  با کلمات کلیدنمونه را 

عوامهل  "، "زوجهین بهرای فرزنهدآوری    گیرییمتصمبر  مؤثرعوامل " "های فرزندآوریکنندهیینتع"

کلمات انگلیسی زیهر و در بهازه    "تنظیم خانواده"، "های جمعیتیسیاست" ،"یفرزند طلبکمبر  مؤثر

 یم. اهگرفتمی دی( در نظر  2008-2018هجری شمسی() 1387-97اخیر) دهۀزمانی 
“Determinants of Fertility”, “Determinants of Childbearing”, “Factors 

Affecting on Fertility”, “couples’ Decision making for childbearing”, 

“Factors affecting not desiring children”, “Population Policy”, “Family 

Planning”.  

های علمهی معتبهر انجهام    یگاهاینترنت و جستجو در پا در جستجو طریق از اط عات یآورجمع

 یتهه مدرندر حال گاار از سهنت بهه    یاجامعهدلیل انتخاب تحقیقات خارجی این است که ایران شد.

لاا تحقیقات  رساندیمیکسان در یک دهه  هایکنندهیینتعرا به  انبوه اط عات ما یآورجمعاست و 

 شدهانجامسنتی، در حال گاار و مدرن  مختل  معازیرا تحقیقات در جوخارجی را هم لحاظ کردیم 

   .باشندیمدر ساوح متفاوت باروری در جوامع مختل   هایکنندهیینتعو 

 

 داخلی و خارجی مورداستفادهاطالعاتی  هاییگاهپا -1جدول

 خارجیاطالعاتی  هاییگاهپا اطالعاتی داخلی هاییگاهپا

Noormags Google Scholar 

Sid Science Direct 

Irandoc Emerald 

Magiran Social Science Abstracts 
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 خارجیاطالعاتی  هاییگاهپا اطالعاتی داخلی هاییگاهپا

Ensani Web of Science 

Civilica Scopus 

 

های باروری بررسی و سپس کنندهمند،مقاالت با موضوع تعیینابتدا با استفاده از روش مرور نظام

شهده اسهت.اندازۀ اثهر    افهاار محاسهبه و تحلیهل   مهریک از متغیرها توسب نر 1مند اندازۀ اثرمرور نظام

کنهد)برون  ای است که اهمیت اثهر آزمایشهی یها شهدت راباهه بهین دو متغیهر را مهنعکس مهی         آماره

(.ضریب همبستگی پیرسون،حجم نمونه و جهت راباه 2،2009استین،هدگس،هیگینس و روت استین

بهرای انجهام محاسهبات آمهاری      3معو از برنامهه فراتحلیهل جها    شدآوری از تحقیقات موردنظر جمع

اندازۀ اثر تبدیل شهد و  شده مانند ضریب همبستگی بههای آماری استخراجفراتحلیل استفاده شد.داده

استفاده شد و درنهایت  4برای یکسان کردن و مقایسۀ اندازۀ اثرها با یکدیگر از روش هانتر و اشمیت

 کوهن تفسیر شد.اساس جدول  اندازۀ اثرها باهم ترکیب و نتیجه بر

 

 هاآمارهتوزیع طبقات اندازۀ اثر بر مبنای برآورد -2جدول

 برای مطالعات همبستگی dمقدار  های گروهیبرای تفاوت rمقدار  تفسیر اندازۀ اثر

 0.5کمتر از  0.3کمتر از  اندازۀ اثر کم

 0.5 -0.8 0.3 -0.5 اندازۀ اثر متوسب

 یشترو ب 0.8 و بیشتر 0.5 اندازۀ اثر زیاد

 

هها و  یژگهی ویکی از موضوعات مهم در جریان انجام فراتحلیل،بررسی میاان فرآیند کدگهااری  

صفات مربوط به ماالعات پژوهشی تحت بررسی برای وارد شدن)قرار گرفتن( در ماالعۀ فراتحلیهل  

 یهاروش آزمون(.در این تحقیق برای تقویت روایی تحقیق به بسب و  5،2004است)هانتر و اشمیت

                                                           
1. Effect size 

2. Borenstein, Hedges, Higgins, & Rothstein 

3  . Comprehensive Meta-Analysis 

4. Hunter.& Schmidt 

5  . Hunter.& Schmidt  



 13...                              يليفراتحل ؛یبارور یهاکنندهنييتع ليو تحل یوواکا                        دومشمارة 

 

کهه بهرای ههر ماالعهه یهک       صورتینبدمرور شد  مندنظام طوربهکدگااری پرداختیم و کدگااری 

شناسنامۀ اثر تهیه شد شامل عنوان، نام پژوهشگر، تاریخ انتشار، روش تحقیق، حجم نمونهه، تکنیهک   

، متغیرههای معنهادار بها متغیهر وابسهته و تعیهین ضهریب        شدهانجام یهاآزموناط عات،  یآورجمع

کد وارد ماتریس شد.متغیرهای معناداری که در نند تحقیق تکرار  صورتبهمعناداری. موارد فوق را 

 مشخ  شد.  هاآنشده بودند،دفعات تکرار 

سعی شد در این تحقیق مفروضات انجام تحقیق بیشتر رعایت شود به این صورت که موضهوع   

واحهد باشهند، متغیهر وابسهته در تحقیقهات      تحقیقات در ارتباط با باروری باشند، همه دارای فرضیه 

باشهد، مسهتقل از    شهده استفاده یریگاندازهیکسانی برای  یهاآزمونمنتخب یکسان باشد، از اباار و 

آماری  یهاداده، میانگین و سایر هاآمارهماالعات، کدگااری و استخراج  یهامشخصهیکدیگر باشند.

 ترکیب و تفسیر شد. باهمها اندازۀ اثر یتدرنهااثر تبدیل و  ۀاندازبه

کفهایتی یها   یبه توان آن را یمبه نحوی معیاری برای محک زدن نیای است که  2و روایی 1اعتبار

ی شههناختروشی نامیههد.اگر فراتحلیههل شههامل یههک فرآینههد منسههجم و پایههدار  شههناختروشضههع  

 نباشد،ممکن است نتایج آن به نحوی مخدوش شود.

ی پارامترهها بهرای اعتبهار تحقیهق    . شهود یمدرونی و بیرونی تحقیق اعتبار فراتحلیل شامل اعتبار 

مربوط به ماالعات تحت بررسی،کندوکاو برای پیدا کردن اثهرات میهانجی و آزمهون همگنهی نتهایج      

بیانگر آن اسهت  اعتبار درونی  .باشد.یمعواملی هستند که برای اعتبار بیرونی فراتحلیل مفید  ازجمله

بصهیرتی  یبه همچنین خااهها و   نه اندازه از صحت و دقت الزم برخوردارندتحقیق تا  هاییافتهکه 

محقق،تصههادفی سههازی مشههاهدات،حجم نمونههه،کنترل کههافی بههرای ثبههت خااههها، نههوع متغیههر      

دست کهه در طراحهی، اجهرا و    ینازاو مواردی  افاارنرمبه  هادادهوابسته،خااهای تایپی هنگام ورود 

بهرای   (2015)اشهمیت، باشند موردتوجهه د  در اعتبار درونی بایهد  باشنیمگاارش یک فراتحلیل مهم 

در نظهر گرفتهه    هها داده یآورجمعای الزم بر یهامشخصهتحقق این اعتبار در تحقیق حاضر از ابتدا 

و شناسنامه اثر انجام شد  هایدادهیروبر شد و بعد از ایجاد شناسنامۀ اثر برای هر ماالعه، کدگااری 

                                                           
1. Validity 
2. Reliability 
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 سهه توسهب   یسهت لنک، هاداده یآورجمعدر  شد. برای اطمینان از کاه  خااآن تشکیل  یسماتر

 بازنگری شد. پژوهشگر

  بهه  انهد آمهده دسهت بهه که با استفاده از یک نمونه  بیانگر این است که نتایج تحقیق اعتبار بیرونی

بهر اسهاس   . ماالعهات مهرتبب بها بهاروری     (2015)اشهمیت، باشدیمه  یمتعمه قابهل  تهری یعوسه وه گر

)موضوع مشترک، فرضیه واحد، متغیر وابسته، استفاده از اباار و آزمون یکسان و مستقل ییهاخ شا

باروری بر اساس جوامع  هایکنندهیینتع. (انتخاب شدندشدهانجام، در یک دهه بودن تحقیقات از هم

هر یهک از   باروری در هایکنندهیینتعمتفاوت بودند و لاا  باهمسنتی، در حال گاار و مدرن  آماری

 .باشدیم یمتعمقابلجوامع ماکور به نوع خودش 

صورت گیهرد آیها   فرآیند دیگری  هادادهبا همین  ننانچهاین است که  یانگربروایی در فراتحلیل 

اط عاتی معتبری انتخاب  هاییگاهپابرای باال بردن روایی تحقیق حاضر، . شودیمهمان نتایج تکرار 

فراتحلیهل انجهام داده    قهب ً عملیاتی ارزشیابی توسب سه پژوهشگر) که بین تعاری  مفهومی و  شد،

و برخی مفاهیم تعدیل شد یعنی بهه همهان معنهایی کهه در ماالعهات       داور انجام شد عنوانبهبودند( 

ات همگهرا بهازنگری و ارزیهابی    تفاوت در نتایج ماالع هرگونهمال شد، بود  در تحقیق اع کاررفتهبه

بر باروری برخهورد کهردیم     مؤثردر دو جامعه با بستر یکسان به عوامل متفاوت  اگر کهیطوربهشد 

بهرای محاسهبۀ انهدازۀ اثهر بها      کامل بررسی و بازنگری شد.  طوربهدو جامعه بستر و زمینۀ اجتماعی 

 .با اعداد متفاوت( شبیه هم بود )شد که نتایج کلی از دو روش استفاده افاارنرم

 های تحقیقیافته

ههای  مقاله که با م ک 46مقاله انگلیسی سرانجام  45مقاله فارسی و  35از بین قیق حاضر تحدر 

تحقیهق   45انتخاب در پژوه  موردنظر هماهنگی داشتند انتخاب شدند و فراتحلیل در مهورد ایهن   

 یآورجمهع شامل عنوان، تاریخ انتشار، روش تحقیق، حجم نمونه، تکنیهک   هام ک. تصورت گرف

 اسهت.  ، متغیرهای معنادار با متغیر وابسته و تعیین ضریب معنهاداری شدهانجام یهاآزموناط عات، 

گاارش نهایی این پژوه  در مورد همین تحقیقهات اسهت لهاا بهرای خهودداری از تکهرار در ایهن        

افاار بر اساس تأثیر مثبت یا منفی قسمت از پیشینه به متغیرهای مستخرج از این تحقیقات که در نرم

گفهت   تهوان یمه ی طورکلبهها لحاظ شده است.اند ع مت مثبت یا منفی برای آنبر باروری داشتهکه 
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بهه مسها ل    شهوند یمه ی فهوق منهتج   هها نامهه انیه پاکه از مقاالت و  عوامل مؤثر بر باروری نیترمهم

مبسهوط   طهور بهه  3شمارهکه در جدول  اندپرداختهاجتماعی، جمعیتی، اقتصادی، فرهنگی و محیای 

 است. ذکرشده هاآنتکرار  درصد وتغیرها م

شهده دارای  باشهد،تمام تحقیقهات انتخهاب   شده پیمای  میتحقیق انتخاب 45روش تحقیق تمام 

شده به زبان فارسی و ( از تحقیقات انتخاب%40تحقیق) 18باشند.تعدادنارنوب نظری و فرضیه می

( از %60تحقیهق)  37باشهد و تعهداد    مهی مربوط به کشور ایران و در ساح شهر یا استان و یا کشور 

توسعه و در ساح کشور یها  یافته و درحالشده مربوط به کشورهای اروپایی،توسعهتحقیقات انتخاب

 باشد.مناقه می
 

 توزیع فراوانی و درصدی تحقیقات برحسب متغیرهای لحاظ شده -3جدول 

 درصد تعداد متغیر درصد تعداد متغیر عوامل

عوامل 

 اجتماعی

 85 38 حمایت شبکه خویشاوندی 95 43 صی ت زنانتح

 45 20 قدرت زن در ساختار خانواده 95 43 اشتغال زنان

 72 32 برابری جنسیتی 89 40 حمایت اجتماعی

 85 38 طلبیفردگرایی و منفعت 91 41 های زوجینآلایده

 55 25 ماهب 80 36 رضایت از زندگی زناشویی

 85 38 شرایب نهادی 21 9 ماالعه خانواده

 78 35 همبستگی اجتماعی
اجتماعی -پایگاه اقتصادی

 زنان
37 82 

 30 14 اندام زنانتناسب 20 9 تحصیل زنان در گاار اقتصادی

 40 18 توانمندسازی زنان
شبکه اجتماعی 

 شدهسازماندهی
38 85 

عوامل 

 جمعیتی

وسایل پیشگیری از آگاهی از 

 بارداری
 13 6 عیتبار پیری جم 82 37

 57 26 ومیر نوزادانمرگ 76 34 شیردهی

 80 36 گااری بین موالیدفاصله 98 44 ترجیح جنسی

 88 40 خانوار بُعد 95 43 تأخیر در اولین بارداری
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 درصد تعداد متغیر درصد تعداد متغیر عوامل

 75 34 های جمعیتیسیاست 98 44 سن ازدواج

 45 20 اجتماعی-توسعۀ اقتصادی 90 41 سن باالی ازدواج

 91 41 گیری زوجینمیمتص 63 28 جنینسقب

    49 22 بهبود دان  باروری

عوامل 

 اقتصادی

 25 11 رکود اقتصادی 34 15 رشد اقتصادی

 85 38 ارزش اقتصادی کودکان 12 5 کشاورزی مکانیاه شده

 61 27 دارینظام اقتصاد سرمایه 43 19 سرمایه انسانی

 32 14 المللیتجارت بین 96 43 درآمد خانواده

عوامل 

 فرهنگی
 85 38 بستر فرهنگی  65 29 نق  رسانه

    48 22 آلودگی هوا عوامل محیای

 

توزیع فراوانی متغیرها را بهر اسهاس حضهور متغیرهها در فرضهیات تحقیقهات         3جدول شماره 

و  متغیرها را به صورت عوامل اجتمهاعی، اقتصهادی، جمعیتهی، فرهنگهی     دهد.شده نشان میانتخاب

باشهد  بیشترین فراوانی مربوط به متغیرهای تحصی ت زنان و اشتغال زنان میکردیم.  محیای تقسیم

اند و الزم به ذکهر اسهت کهه    شده( ظاهرشدهاز تحقیقات انتخاب %95تحقیق) 43که هر دو متغیر در 

دیگر هر نه تحصی ت و اشهتغال زنهان   عبارتاین دو متغیر با میاان باروری راباۀ معکوس دارند،به

یافته است و کمترین فراوانی مربوط به متغیر کشاورزی مکانیاه شده تر شده میاان باروری کاه بیش

 شده( ظاهرشده است.از تحقیقات انتخاب %12تحقیق) 5که در 

 

 توزیع فراوانی تحقیقات برحسب زمان انتشار تحقیق -4جدول 

 درصد تعداد سال

2008 2 4.4 

2009 3 6.7 

2010 4 8.9 

2011 2 4.4 
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 درصد تعداد سال

2012 1 2.2 

2013 4 8.9 

2014 6 13.3 

2015 8 17.8 

2016 7 15.6 

2017 8 17.8 

2018 0 0.0 

 

شهده نشهان   توزیع فراوانی متغیرها را بر اساس سهال انتشهار تحقیقهات انتخهاب     4جدول شماره 

 8انههد در منتشرشههده 2017دهد.بیشههترین فراوانههی مربههوط بههه تحقیقههاتی اسههت کههه در سههال  مههی

شده( و کمترین فراوانی مربوط به تحقیقهاتی اسهت کهه در سهال     از تحقیقات انتخاب %17.8ق)تحقی

 شده(.از تحقیقات انتخاب %2.2اند در یک تحقیق)منتشرشده 2012

ههر وقهت نتیجهه     .است شدهمشخ (آن 0.000)و ساح معناداری  Qمقدار آزمون  6جدولدر 

باشهند و نشهان   لعات حاضر در فراتحلیل ناهمگون میتوانیم بگوییم که ماامعنادار شد می Qآزمون 

باشهند.به دلیهل   ها و عوامل مؤثر بر باروری،ناهمگون میکنندهماالعه ازنظر تعیین 45دهد که این می

-Iهای کونک،توان آماری کمتری دارد،جهت اطمینهان بیشهتر بهه آزمهون     در نمونه Qکه آزمون این

squared باشهد و بها توجهه بهه     می 99.370کنیم که مقدار آن ه میبرای تشخی  ناهمگونی مراجع

ماالعهه ازنظهر کهاربرد     45نهاهمگونی ایهن      2I( و مقهدار  2002)1معیار تفسیر هیگینها و تامپسهون  

باشد.در این تحقیق نون هدف بررسی عوامل مؤثر بر باروری در متغیرهای گوناگون در حد زیاد می

کاربرده شهد.در انهدازۀ   افاار بهرا لحاظ کردیم و در نرم باشد ضریب همبستگیتحقیقات مختل  می

آمده است فرض بهر  دست(به5جدول)0.770اثر ثابت در نتایج فراتحلیل که در این تحقیق مقدار آن 

شهده در  ماالعۀ این تحقیق وجود دارد و تفهاوت مشهاهده   45این است که این اندازۀ اثر برای تمام 

باشد به همین دلیل اندازۀ اثر ثابت برخی مواقع اندازۀ اثر گیری میمونهاندازۀ اثرات به دلیل خاای ن

                                                           
1. Higgins & Thompson 
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شده محاسبه 0.77شود.بر اساس جدول کوهن مقدار اندازۀ اثر ثابت در این تحقیق مشترک نامیده می

دیگهر تمهام   عبارتبیشتر است،به 0.5باشد نون از است و تفسیر آن این است که اندازۀ اثر زیاد می

های باروری لحاظ شدند همه تهأثیر  کنندهعنوان تعیینشده بهماالعۀ انتخاب 45ی که در این متغیرهای

شده اسهت  ( محاسبه5جدول)0.695مقدار اندازۀ اثر تصادفی در این تحقیق  زیادی بر باروری دارند.

م دیگهر تمها  عبهارت بیشهتر اسهت،به   0.5باشهد نهون از   که بر اساس جدول کوهن اندازۀ اثر زیاد می

های باروری لحاظ شدند همه تهأثیر  کنندهعنوان تعیینشده بهماالعۀ انتخاب 45متغیرهایی که در این 

ای تا دهیم که اندازۀ اثر واقعی از ماالعهزیادی بر باروری دارند اما در اندازه اثر تصادفی ما اجازه می

های اثر که توزیعی از اندازه ماالعۀ دیگر متفاوت باشد درواقع در اثرات تصادفی فرض بر این است

برداری نیست بلکهه  تنهایی ناشی از خاای نمونههای اثر میان ماالعات بهوجود دارد و تفاوت اندازه

 های ذاتی بین ماالعات است. گیری و تفاوتناشی از عوامل دیگری مانند خاای اندازه

درصد و آزمون  95اصله اطمینان های ثابت و تصادفی بافی اندازه اتر برحسب مدلخالصه -5جدول

 همگنی
                      Effected size and 95% confidence interval         

Upper 

limit 

Lower 

limit 
Variance 

Standard 

error 

Point 

estimate 

Number 

Stuies 
Model 

-0.692 -0.849 0.002 0.040 -0.770 45 Fixed 

0.323 -1.713 0.270 0.519 -0.695 45 Random effects 

 

 های ثابت و تصادفی آزمون همگنیی اندازه اتر برحسب مدلخالصه -6جدول

Heterogeneity Test of null(2-Tail)         

l-squared P-value df Q-value P-value Z-value Model 

99.370 0.000 44 6983.390 0.000 -19.254 Fixed 

    0.181 -1.338 Random effects 

 



 19...                              يليفراتحل ؛یبارور یهاکنندهنييتع ليو تحل یوواکا                        دومشمارة 

 

 های فراتحلیل پژوه  با ترکیب اندازه اثر به روش هانتر و اشمیتیافته -7جدول

 متغیر ردیف
تعداد 

 مطالعه

اثرات 

ترکیبی 

 ثابت*

اثرات 

ترکیبی 

 تصادفی*

فاصله 

اطمینان 

اثرات 

 ثابت

فاصله 

اطمینان 

اثرات 

 تصادفی

آزمون 

 همگنی

1 
قدرت زن در ساختار 

 خانواده
20 *0.67- *0.63- 

0.72-

0.60 
0.70-0.58 *128.9 

2 
تحصیل زنان در گاار 

 اقتصادی
9 *0.61- *0.55- 

0.65-

0.55 
0.62-0.53 *111.2 

 -0.43* -0.45* 14 اندام زنانتناسب 3
0.45-

0.41 

0.0.49-

0.40 
*180.5 

 -0.42* -0.43* 41 سن باالی ازدواج 4
0.43-

0.41 

0.0.45-

0.40 
*134.6 

 -0.31* -0.33* 28 جنینسقب 5
0.35-

0.31 

0.0.37-

0.30 
*213.9 

6 
آموزش پدر در جهت 

 داریبچه
16 *0.30- *0.28- 

0.33-

0.31 

0.0.35-

0.30 
*302.1 

 -0.28* -0.30* 43 تحصی ت زنان 7
0.33-

0.31 

0.0.35-

0.30 
*204.1 

 است 0.05به معنای معنادار بودن در ساح *

دهندۀ راباۀ معکوس بین متغیهر مهوردنظر و میهاان بهاروری     صادفی نشانع مت منفی در اثرات ترکیبی ثابت و ت -

 باشدمی

 

متغیر که در هر  45 های باروریکنندهماالعه در مورد تعیین 80شده از بین ماالعۀ انتخاب 45در 

اندازۀ اثهر   2CMAافاار ماالعه بیشترین تأثیر را بر باروری داشتند در فرآیند تحقیق فراتحلیل با نرم

 کنیم.ها اشاره میمتغیر به ترتیب بیشتر سایر متغیرها به دست آمد که در اینجا به هر یک از آن 7

باشهد کهه بیشهتر از سهایر     عنوان متغیری میماالعه متغیر قدرت زن در ساختار خانواده،به 20در 

شد یعنی هر بادهندۀ راباۀ معکوس میمتغیرها بر باروری زنان مؤثر بوده است و ع مت منفی نشان
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رود.در تحقیق زینب کهاوه  شود باروری رو به کاه  مینه قدرت زن در ساختار خانواده بیشتر می

  اند.فیروز و کرمی به ساح باالیی از معناداری این متغیر و باروری رسیده

باشهد کهه بیشهتر از سهایر     عنوان متغیری میماالعه متغیر تحصیل زنان در گاار اقتصادی،به 9در 

باشد یعنی هر دهندۀ راباۀ معکوس مییرها بر باروری زنان مؤثر بوده است و ع مت منفی نشانمتغ

باشد ننانچه داری مینظام اقتصادی سرمایهای که نظام اقتصاد سوسیالیستی در حال تغییر بهدر جامعه

بهاروری   زنان در این شرایب در جامعه به دنبال تحصیل و کسب علم باشد این تحصی ت در کاه 

کهه در سهال    1رود.در تحقیقی توسب مارتین پیوتروسهکی مؤثر خواهد بود باروری رو به کاه  می

 اند.شده به ساح باالیی از معناداری این متغیر و باروری رسیدهدر نین انجام 2015

تر باشد که بیشه عنوان متغیری میاندام زنان و اهمیت آن برای زنان،بهماالعه متغیر تناسب 14در 

باشهد  دهندۀ راباۀ معکوس میاز سایر متغیرها بر باروری زنان مؤثر بوده است و ع مت منفی نشان

انهدام خهود اهمیهت بدهنهد،باروری رو بهه کهاه        ای که زنان بیشتر بهه تناسهب  یعنی هر در جامعه

الیی از شده به ساح بادر آمریکا انجام 2016و دیگران که در سال  2رود.در تحقیقی توسب میشلمی

 اند. معناداری این متغیر و باروری رسیده

عنوان متغیری است که بیشتر از سهایر متغیرهها بهر    ماالعه متغیر سن باالی ازدواج زنان به 41در 

باشهد یعنهی ههر در    دهنهدۀ راباهۀ معکهوس مهی    باروری زنان مؤثر بوده است و ع مت منفی نشهان 

ماالعه متغیر سن باالی  41رود.در باروری رو به کاه  میرود،ای که سن ازدواج زنان باال میجامعه

ازدواج و باروری معنادار بوده است اما بیشترین ساح معناداری این متغیر مربوط است بهه تحقیقهی   

شده و به ساح بهاالیی از  در امارات متحده عربی انجام 2014و دیگران که در سال  3که موآویا آلوآد

 اند.وری رسیدهمعناداری این متغیر و بار

جنین نیا با باروری راباۀ معکوس و منفی داشته اسهت زیهرا ههر نهه     ماالعه متغیر سقب 28در 

کنند.این متغیر در کشهورهایی کهه   جنین میشود اقدام به سقبتمایل به فرزندآوری در زنان کمتر می

و  4وسب نابانیتها مجومهدر  گاارد.در تحقیقی تباشد بیشترین تأثیر را بر باروری میجنین آزاد میسقب

                                                           
1. Martin Piotrowski & others 

2. Mitchell & Shaw 

3. Mooia Aloyd 

4. Nabanita Majumder 
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در نند کشور آسیایی انجام داد به ساح باالیی از معناداری ایهن متغیهر و    2015دیگران که در سال 

در تحقیقی در ویتنام بیشترین تأثیر آموزش پدران بر  2008سال   1هوان نگوین دیندر باروری رسید.

شده اسهت.آموزش پهدر در   متغیر استفادهماالعه این  16باروری را ثابت کرد و در این فراتحلیل در 

ومیهر نهوزادان و کودکهان را بهه هنگهام نگههداری پهدر از        داری ازآنجاکهه میهاان مهرگ   راستای بچه

شود و راباۀ معکوس با طور غیرمستقیم باعث کاه  باروری میدهد درنتیجه بهفرزندش کاه  می

نان نیا با باروری راباۀ معکهوس و منفهی   ماالعه متغیر میاان تحصی ت ز 43میاان باروری دارد.در 

شود تمایل بیشتری برای اشتغال و اسهتق ل  داشته است زیرا هر نه میاان تحصی ت زنان بیشتر می

رفهتن سهن ازدواج و کهاه  میهاان      آید و این دو متغیر باهم باعهث بهاال  ها به وجود میمالی در آن

تر بهه تحهرک اجتمهاعی و پیشهرفت خهود اهمیهت       شود.حتی بعد از ازدواج نیا زنان بیشباروری می

دهند و ممکن است تمایلی به فرزندآوری نداشته باشند.نابکی و دیگران در تحقیق کهه در سهال   می

 در همدان انجام داده است ساح معناداری باالی این متغیر بر باروری را ثابت کرده است. 1395

 

 
 هایافتهمدل مستخرج از  -1شکل

 

                                                           
1. Huan Nguyen Dinh 
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 پیشنهادهاگیری و نتیجه

افهاای  یها    ازآنجاکهه در  شهود و قلمهداد مهی  جمعیت شناختی م یهامف ینترمهمیکی از باروری 

 .اسهت ترین عامل حرکت زمانی جمعیت عنوان مهمبه طور مستقیم تأثیرگاار استکاه  جمعیت به

 ههای دهکننه یهین تع یآورجمعبه دوران مختل  در این مقاله با توجه به اهمیت تحوالت باروری در 

مقالهه   45در این خصوص و انتخاب  شدهانجاممقالۀ  80بر باروری از طریق  مؤثرباروری یا عوامل 

 ینتهر مهم، افاارنرماز طریق و پس از محاسبۀ اندازۀ اثر  است شدهپرداخته ویژه یهام کبر اساس 

سهاختار خهانواده،   زن در  قهدرت )هایمتغیر  محاسهبات  یجۀدرنتشد.  تعیین ،بر باروری مؤثرعوامل 

جنین، آموزش پهدران در  زنان، سقب اندامتناسبتحصیل زنان در گاار اقتصادی، سن باالی ازدواج، 

تحقیقهات  جامعهۀ آمهاری    بیشهتری بهر بهاروری دارنهد.     ریتهأث  داری فرزند و تحصهی ت زنهان(  نگه

بر  مؤثرری عوامل . بر اساس مبانی نظباشدیممدرن  وجوامع سنتی، در حال گاار شامل  شدهیبررس

ع متغیر نهایی مربهوط بهه جوامه    هفتنشان داد که  هایافتهباروری در انواع این جوامع بررسی شد و 

این است که متغیرههای حاصهل در کهاه  بهاروری      توجهقابلنکتۀ  .باشدیمو مدرن  درحال گاار 

و  شهود یمه ری تنظهیم  در جهت کاه  بارو یطورکلبهکه رفتار باروری  دهدیمو این نشان  مؤثرند

های این با توجه به یافته  .باشدیمهمچنان به سمت کنترل موالید از سوی زوجین تحوالت باروری 

 تابع عوامل زیر است: موردماالعهدهۀ  دوطی  تحوالت باروریپژوه ، 

خانواده و  رخ داددر جریان مدرنیااسیون تحوالتی که  رواج فردگرایی یکی از وتغییرات فردی -

 ها وهاولویت دادن به خواست یجاکه افراد به باعث شد در جامعه رشد فردگرایی ،نماند آن مصون زا

با توجهه بهه    .دادندفردی خود اولویت  یهاها و خواستبه ارزش خانوادگی سنتی و ع یق جمعی،

، اسهت  ده همسوی گسترگرایی با ساختار خانوادهجمع ای وهسته ۀفردگرایی با ساختار خانواداینکه 

های اخیر گسترش تفکر فردگرایی ای و زوجی در سالهای هستهیکی از عوامل افاای  نرخ خانواده

زنهان   گیرییمتصمقدرت که باعث تغییر ساختار قدرت در خانواده شده است و  باشدیموامع جدر 

بهه ایهن متغیهر     یهل  رسی شده در فراتحلماالعۀ بر 20که در  در ساختار خانواده را تثبیت کرده است

  اشاره شده است.

همچنین توجه والدین بخصوص مادران به تحرک اجتماعی و پیشرفت شخصی موجهب شهده   -

است تا زنان در جوامع در حال گاار و مدرن  تمایل زیادی به تحصی ت داشته باشند زیرا افهاای   
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شود. در کشورهایی که یم تحصی ت زنان منجر به مشارکت اجتماعی، اشتغال و استق ل مالی زنان

باشهد   یمه رو بهه رشهد    باشتابداری یهسرماداری تغییر کرده و یا نظام یهسرمانظام سوسیالیستی به 

مستقیم بهر کهاه     طوربهافاای  میاان تحصی ت زنان در گاار اقتصادی بسیار نشمگیر است که 

 43و در  ین متغیر اشاره شده استبه ا  ماالعۀ بررسی شده در فراتحلیل 9که در  است مؤثرباروری 

 است.تحصی ت زنان موثر بر کاه  باروری اشاره شدهماالعه به 

ی توجه زنان به هویهت خهود از   هاراهدر جوامع مدرن با افاای  فردگرایی و نوگرایی  یکی از -

و  شدنباردارگیرد که برای تحقق این هدف زنان از یمصورت  اندامتناسبطریق توجه به زیبایی و 

انهدام  یکهی از عوامهل کهاه       تناسهب بهه کنند. توجه خاص زنهان  یمبه بچه شانه خالی  دادن یرش

بهه ایهن متغیهر اشهاره     رسی شده در فراتحلیل ماالعۀ بر 14که در  باشدیمی اخیر هاسالباروری در 

 شده است.

 دیگری است ملعوا ازدیگر افاای  سن ازدواج یکی بر اساس تئوری مدرنیااسیون ویلیام گود -

 ۀامروزه به علت تقویت خهانواد  .در خانواده شده استفرزندآوری  تمایل زنان به که منجر به کاه 

افاای  تمایل زنان به اشتغال و تحصی ت تکمیلی  ،امعۀ جدیدج های اقتصادی دردشواری، ایهسته

باعث کاه  طول دوران که  است یافتهی افاا در جوامع مدرن و در حال گاار  متوسب سن ازدواج

بهه ایهن     ماالعۀ بررسی شده در فراتحلیهل  41که در  باشدیمکاه  باروری  یجهدرنترداری و همس

 متغیر اشاره شده است.

ی از فرزنهد  پهدران نیها در    دارنگهه با تقسیم کارکردهای درونی خانواده و آموزش پدر جهت -

یهر نهوزادان کمهک کنهد و     وممهرگ ند به کهاه   توایمی از فرزند سهیم هستند که این متغیر دارنگه

است زیرا بهر اسهاس نظریهه عرضهه و تقاضهای اسهترلین         مؤثریرمستقیم بر کاه  باروری غ طوربه

 16کهه در   شهود یمه و کاه  بهاروری   نوزادانیر نوزادان باعث افاای  احتمال بقای وممرگکاه  

 ه است.به این متغیر اشاره شد  ماالعۀ بررسی شده در فراتحلیل

بها   و داننهد یمه شدن را حهق خودشهان    داربچهدر مورد  گیرییمتصم  زوجین در جوامع مدرن-

آل خهود  شدن، روش پیشگیری از بارداری و تعهداد فرزنهدان ایهده    داربچهدر مورد  توانندیمآزادی 

م بهه  اقهدا   شهوند  دارناخواسهته بچهه   صهورت بهه گیرند و رفتار کنند و در همین راستا اگهر  بتصمیم 

سهت و  ا تهر مهمشخصی برایشان  ع. زنان جوامع مدرن اهداف فردی و کسب منافکنندیم ینجنسقب
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