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  چکیده

نرخ باروري در ایران طی چند دهه اخیر، تحوالت چشمگیري داشته و 
 .رو ساخته است  متعدد در زمینه فرزندآوري روبههاي ها را با چالش خانواده

گرفته براي افزایش جمعیت   هاي صورت هاي مختلف مردم از تالش گروه
استمرار این روند جمعیتی پیامدهایی چون رسیدن جمعیت . اند استقبال نکرده

هاي آتی را در پی  به زیر سطح جانشینی و سالخوردگی جمعیت در طی دهه
ین مبنا، پژوهش حاضر در نظر دارد با روش فراتحلیل به بر ا. خواهد داشت

شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتار باروري خانواده در مطالعات ایرانی 
 پژوهش مرتبط در زمینه باروري در یک دهه اخیر 60براي فراتحلیل، . بپردازد

ند، هاي معتبر داخلی به چاپ رسید که در فصلنامه)   تا به حال1380از سال (
سبب نداشتن معیارهاي   مقاله به36  پژوهش، 60پس از بررسی . انتخاب شد
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.  پژوهش انتخاب شد24اساسی براي ورود به فراتحلیل حذف شدند و 
شناختی مربوط به سن،  هاي فراتحلیل، متغیرهاي جمعیت نتایج یافتهبراساس 

 اجتماعی ویژه تحصیالت زنان، بعد خانواده، پایگاه اقتصادي و تحصیالت به
ترتیب با  خانواده، راهبردها و مسائل تنظیم خانواده و جلوگیري از بارداري به

، 371/0 ، -111/0، 253/1بیشترین تعداد آزمون و با ضرایب اندازه اثر 
 مورد توجه پژوهشگران ایرانی در تبیین تغییرات نرخ باروري 169/0و 810/0

کننده تغییرات رفتار  ظریات تبیینمقایسه نتایج حاصل از فراتحلیل با ن. بودند
دهد نظریه اجتماعی ـ اقتصادي باروري بیش از سایر  باروري نشان می

هاي ایرانی را در یک دهه اخیر  نظریات روند تحوالت رفتار باروري خانواده
 .کند تبیین می

 تنظیم خانواده، باروري، تغییرات جمعیت، کنترل موالید، رشد :مفاهیم کلیدي
  ح جانشینیجمعیت، سط

  
  مسئله پژوهش

عنوان یکی از اجزاي اصلی رشد جمعیت موضوعی است که همواره مورد  باروري به
داري پیرامون شناخت عوامل مؤثر بر آن  توجه قرار گرفته و تحقیقات گسترده و دامنه

شناسان باروري  ویژه جمعیت نظران علوم اجتماعی به به باور صاحب. صورت گرفته
اي از عوامل اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و زیستی قرار  عهتحت تأثیر مجمو

شناسان بر عوامل اقتصادي و همچنین  که در گذشته بیشتر جمعیت درحالی. دارد
توجه بودند؛  توجه و یا بی کردند و نسبت به عوامل فرهنگی کم شناختی تأکید می زیست

قشی مهم در تبیین باروري ایفا هاي اخیر توجه به عوامل اجتماعی و فرهنگی ن در سال
ظاهر از نظر اقتصادي  تواند تبیین کند چرا افراد یا جوامعی که به فرهنگ می. کرده است

برند، ولی از نظر آداب و رسوم و زبان متفاوت هستند، در  در شرایط یکسان به سر می
چرا تواند توضیح دهد که  فرهنگ می. کنند هاي دموگرافیک، متفاوت عمل می زمینه
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کنند، هر چند  جمعیت یک منطقه در طول زمان از نظر دموگرافیک یکسان عمل می
تواند  عنوان مبناي تحلیل می کارگیري فرهنگ به به. یابد شرایط اقتصادي آنان تغییر می

از نظر پژوهشگران  ).2005میرزایی، (هاي تبیین را به سطحی باال ارتقا دهد  زمینه
هاي  گیري و نگرش ها، فرایند تصمیم روري براساس محركگرا با گرا و فرهنگ اجتماع

شود، در نظر  تواند رفتاري اجتماعی که در یک محیط اجتماعی حادث می مرتبط می
ها و هنجارهاي  ش  تواند ارز روابط اجتماعی بین اعضاي یک جامعه می. گرفته شود

یا آوردن فرزند خالصه مرتبط با رفتار باروري را سازمان دهد، رفتاري که تنها در به دن
هاي فرزندزایی نظیر ازدواج، عالقه به داشتن فرزند و  شود، بلکه تمامی جنبه نمی

  ).2000محمدیان، (گیرد  ها براي تنظیم باروري را دربرمی ها نسبت به محرك نگرش
هاي اخیر تحوالت اقتصادي، اجتماعی زیادي را تجربه کرده  کشور ما در دهه

اگر نگاهی به .  تغییرات و تحوالت، رفتار باروري نیز متحول شدههمزمان با این. است
کنیم که میزان  وضعیت باروري کل کشور در طی سه دهه گذشته بیندازیم، مشاهده می

 8/1 و 1385 تولد در سال 9/1 به 1358 تولد براي هر زن در سال 7باروري کل از 
دید باروري در کشور طی ي کاهش ش دهنده  رسیده است که نشان1390تولد در سال 

، کشور 1390 و 1385که براساس سرشماري سال  طوري سه دهه گذشته است؛ به
  .کند باروري زیر سطح جایگزینی را تجربه می

هاي اساسی در  یکی از اولویت.  رشد جمعیت استهترین مؤلف باروري مهم
رتبط با ویژه مطالعات م توسعه پرداختن به مطالعات جمعیتی به کشورهاي درحال

دلیل نقش مهم آن در رشد جمعیت  هاي تنظیم خانواده و سن ازدواج به باروري، روش
مطالعات مختلف مؤید این واقعیت است که میزان باروري در ). 1387پور،   مهدي(است 

رو شناخت دقیق این  ازاین. ارتباط با عوامل اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی است
گرفته پویایی الگوهاي  هاي صورت خرین بررسیبراساس آ. عوامل ضرورت دارد

 مذهب، قومیت و شرایط اقتصادي ـ اجتماعی هباروري در ایران حول سه محور عمد
  ).McDonald et al., 2005(است 
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هاي اخیر  ریزي براي تعداد فرزندان و ابعاد خانواده در سال  تنظیم خانواده برنامه
سان در کاهش ابعاد خانواده و جمعیت کشور  انهبه معناي دخالت دادن اختیار و اراد

دهد تا درمورد تعداد فرزند،  ها امکان می سیاست تنظیم خانواده به خانواده. است
 هاین تدابیر عمدتاً ارائ. دار شدن تصمیم بگیرند گذاري میان کودکان و زمان بچه فاصله

 مناسب  بارداري، جلوگیري و تعیین زمانهخدمات بهداشتی و آموزشی در زمین
از همین رو سیاست تنظیم خانواده عملی ارادي و آگاهانه . شود فرزندزایی را شامل می

شود که در مقیاس خرد و در سطح خانواده هدفش ایجاد توازن میان امکانات  تلقی می
منظور ایجاد تعادل  اقتصادي و تعداد اوالد است و در مقیاس کالن و در سطح جامعه به

هاي تنظیم خانواده  برنامه). 1372سادات دربندي، ( گیرد  انجام میمیان جمعیت و تولید
و در مقیاسی محدود، ابتدا در ) انجمن راهنماي بهداشت خانواده(را بنگاهی غیردولتی 

 چهارم عمرانی ههاي دولتی نیز در برنام  اجرا کرد و پس از آن سیاست1337سال 
 خود قرار داد ه تنظیم خانواده در برنامهاي فعال را در زمین ، اجراي برنامه)1347-1351(
در این فضا، دولت . با آغاز انقالب فضاي جدیدي بر ایران حاکم شد). 1381طاهري، (

ها براي  هاي کنترل جمعیت نداشت، لذا این برنامه انقالبی ایران عمالً اعتقادي به برنامه
ا این موضوع منحل حدود یک دهه کنار گذاشته شد؛ در نتیجه برخی نهادهاي مرتبط ب

آقاجانیان، (شدند و یا اینکه جایگاه نهادي خود را از دست داده و عمالً تنزل رتبه یافتند 
، مسئوالن کشور از آثار و پیامدهاي ناشی 1367پس از پایان جنگ در سال ). 10: 1998

 ههاي مربوط به شرایط آیند بینی پیش. از افزایش جمعیت و رشد آهنگ آن آگاه شدند
هایی  هایی باعث شد تا تالش عیت کشور و ضرورت پاسخگویی به چنین پرسشجم

هاي کنترل خانواده به اجرا درآید و به این ترتیب پس از یک دوره  براي طرح برنامه
اي که توفیق و استمرار آن باعث شد دو   برنامه.وقفه طرح و اجراي آن دوباره آغاز شود

شناختی   بروز پیامدهاي جمعیتههایی دربا مزمهاي ز  بعد از اجراي مجدد آن عده دهه
هاي بعد را گوشزد کنند و بازنگري  نظیر سالخوردگی و رشد منفی جمعیت در طی دهه

  . جمعیتی کشور را در دستور کار خود قرار دهندهها و برنام در سیاست
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هاي گذشته و استمرار باروري زیر سطح  شناختی دهه با توجه به تغییرات جمعیت
هاي جمعیتی کشور چند سالی است که در دستور کار  زینی، بازنگري در سیاستجایگ

 هدر این راستا ارائ. ریزي قرار گرفته است گذاران و مدیران امور اجرایی و برنامه سیاست
تر باروري  هاي تشویقی موالید یکی از تدابیر اصلی براي جلوگیري از کاهش بیش بسته

اگرچه برخی سرعت گذار باروري در ایران . نی استو افزایش دستکم تا سطح جایگزی
دانند، اما بر نقش تغییرات اجتماعی و نگرشی در   تنظیم خانواده میهرا متأثر از برنام

، 1390 سرشماري عمومی نفوس و مسکن سالهبر پای. کنند گذار باروري تأکید می
 بوده و همچنان نیز  سال4/23 و 7/26ترتیب  میانگین سن ازدواج مردان و زنان کشور به

جدول زیر میزان جمعیت و میانگین رشد ). مرکز آمار ایران(در حال افزایش است 
  .دهد  نمایش می1390 تا 1335هاي   آن را بین سالهساالن

  
  ها  آن در سرشماريه جمعیت و میانگین رشد ساالن-1 جدول

 جمعیت کشور سال
میانگین رشد ساالنه 

 )درصد(
1335 18955000 - 
1345 25789000 13/3 
1355 33709000 71/2 
1365 49445000 91/3 
1370 55837000 46/2 
1375 60055488 47/1 
1385 70472846 61/1 
1390  3/1 

  1390مرکز آمار ایران : منبع
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 تغییر نسبی ه اخیر در نتیجهرفتار باروري ایرانیان در دو ده تغییرات ررسیب
با توجه به اهمیت این . ت بسیاري برخوردار استموقعیت زنان و مردان از اهمی

شناختی مؤثر بر رفتار باروري و   حاضر با هدف بررسی عوامل جامعههموضوع مطالع
مطالعات ایرانی با روش فراتحلیل انجام گرفته و سؤال اصلی پژوهش تنظیم خانواده در 

 هتبیین مسئل اخیر پژوهشگران ایرانی در هشامل این بحث اساسی است که در دو ده
 تأکید کرده و براساس نتایج  باروري و کاهش آن بر کدام عوامل اجتماعی و فرهنگی

تحقیقات آنها کدام عوامل اجتماعی و فرهنگی بر کاهش میزان باروري در کشور مؤثر 
  .بوده است

  
  پیشینه پژوهش

ل سازمان ملهاي خارجی و داخلی مهمی صورت گرفته است؛   باروري پژوهشهدر زمین
 کشور 20که در بیش از  متحد براساس اطالعات حاصل از طرح باروري جهانی

نتایج این مطالعات نشان داد که  بین سن . توسعه اجرا شد، مطالعاتی داشته  است درحال
به . ه عکس برقرار است هاي تحصیل و باروري رابطه ازدواج، درجه شهرنشینی، سال

یعنی  باروري در نزد مادرانی . وري اثر منفی دارداین ترتیب که سن ازدواج مادر بر بار
همچنین درجه شهرنشینی با باروري . که در سنین پایین ازدواج کردند، بیشتر است

. درحقیقت کاهش باروري از روستا به شهر قابل مشاهده است. همبستگی منفی دارد
در اغلب این رابطه . هاي تحصیل زن و باروري همبستگی منفی وجود دارد بین سال

همبستگی میان باروري و سطح تحصیالت مادر نقاط شهري . موارد خطی است
یافته تفاوت چندانی  اما در کشورهاي توسعه. توسعه بیشتر است کشورهاي درحال

هاي  تعیین کننده) 2000(دریز و مارسی ). Sadeghi et al., 2005(شود  مشاهده نمی
ترین عاملی   آن نشان داد که آموزش زنان مهمنتایج. اند باروري را در هند بررسی کرده

                                                
1. world Fertility Survey (WFS) 
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ومیر پایین  همچنین مرگ. کند هاي باروري را در سراسر کشور تبیین می است که تفاوت
فرزندان و ترجیح جنسی پسر همواره در کاهش باروري تأثیر گذار بوده؛ در مقابل 

 مردان هاي عمومی مدرن و توسعه، از قبیل شهرنشینی، کاهش فقر، باسوادي شاخص
  .توجهی با باروري نداشته است پیوستگی قابل

هاي  عوامل اجتماعی ـ اقتصادي و فرهنگی مؤثر بر تفاوت) 2010(ادهیکاري 
هاي  نتایج این پژوهش نشان داد که تفاوت. باروري در نپال را بررسی کرده است

هاي فرهنگی،  چشمگیري در میانگین تعداد کودکان متولدشده با توجه به محیط
 آن است هدهند نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان. اقتصادي و اجتماعی زنان وجود دارد

 تعداد نوزاد، محل اقامت، وضعیت باسوادي، مذهب، هکه سن در اولین ازدواج، اید
ومیر  ریزي خانواده، بعد خانوار و مرگ هاي برنامه کارگیري روش هاي جمعی، به رسانه

بهات و زویر  ماري.  واریانس باروري بوده استهکنند یینترین متغیرهاي تب فرزندان مهم
اي درمورد ترجیح جنسی در کاهش باروري در هند نقش مهمی  در مطالعه) 2003(

آنها بیان داشتند در جاهایی که زنان از نظر . براي مالحظات اقتصادي قائل شدند
 پسر کاهش رو ارجحیت اقتصادي فعال هستند دختران ارزش بیشتري دارند و ازاین

ها درمورد امنیت  کاهش نگرانی موجب ثروت افزایش همچنین با توجه به اینکه. یابد می
نیز باروري  بر شود، کاهش ترجیح جنسی را به همراه دارد و درنتیجه دوران پیري می

 وارن و هنتایج مطالع). Maribhat and Franciszavier, 2003: 40(گذارد  تأثیر منفی می
دهد الگوهاي ازدواج یکی از عوامل اصلی باروري زیاد در  نشان می) 1991( دیگران

علت دسترسی نداشتن اکثریت ساکنان  استفاده از وسایل پیشگیري مدرن به. جامعه است
روستایی به این وسایل در حد بسیار پایینی قرار دارد و محل سکونت، میزان تحصیالت 

بیشترین تأثیر را بر روي باروري زنان و مدت شیردهی به اطفال از میان سایر عوامل 
جنوبی تحت عنوان باروري و ترجیح  اي را در کره مطالعه) 1998(الرسین . گذارند می

نشان دادند که ترجیح جنسی فرزند پسر پژوهش او نتایج . جنسی پسر انجام داده است
باروري  کاهش هالبته در مراحل اولی. مانعی براي رسیدن به سطح پایین باروري نیست
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روابط پدرساالرانه تأثیر معناداري بر باروري و . هم ترجیحات جنسی پسر وجود دارد
توگانده . همچنین متغیرهاي مربوط به نوسازي تأثیر معنادار و منفی بر باروري داشتند

. به بررسی تأثیر اشتغال زنان بر باروري در مناطق شهري نیجریه پرداخته است) 1998(
د که به دو دلیل اشتغال زنان تأثیر منفی مداومی را روي باروري در کن او استدالل می

 خانواده در هاول آنکه نظام گسترد. افریقا آن طور که در کشورهاي پیشرفته دارد، ندارد
کند و دوم آنکه با وجود ساختار  افریقا مادران را براي پرورش فرزندان متعددي مهیا می

وگو درمورد اتخاذ تصمیم  نان تمایل کمی به گفتپدرساالر اکثر جوامع افریقایی، ز
دلیل کنترل شوهران و یا وابستگان شوهر در  به تعداد فرزندان دارند که این امر به راجع

 خود به این نتیجه رسید که تغییر موقعیت هدر مطالع) 2007(لم . فرایند باروري است
ري خانواده و مشارکت گی زنان از طریق اشتغال، تحصیالت عالی، مشارکت در تصمیم

اساس تحقیقات  بر. هاي اجتماعی تأثیر معناداري بر کاهش باروري دارد در فعالیت
)Mason and Smith, 2000 (هاي خانواده استقالل بیشتري  گیري زنانی که در تصمیم

 کاربرد هدارند، در تصمیمات باروري نیز از قدرت بیشتري برخوردار بوده و دربار
  .قدرت بحث و مذاکره با همسرانشان را دارندوسایل پیشگیري 

تاکنون مطالعات مختلفی به روند تحوالت باروري در ایران و عوامل مؤثر بر آن 
ها پویایی الگوهاي باروري در ایران حول سه محور  براساس برخی بررسی. اند پرداخته

 ,.Bongaarts et al(عمده مذهب، قومیت و شرایط اقتصادي ـ اجتماعی قرار دارد 

، به بررسی سطوح و روند 1376هاي سال  مهریار، مصطفوي و آقا، براساس داده). 1996
هاي استانی  تغییرات میزان مشارکت مردان در مناطق شهري و روستایی کشور و تفاوت

کنندگان از  سوم از کل استفاده براساس نتایج، حدود یک. موجود در این زمینه پرداختند
هاي مردانه پیشگیري استفاده  بارداري در کشور، از روشهاي پیشگیري از  روش

 درصد 5/40 درصد کمترین و استان یزد با 7/5استان سیستان و بلوچستان با . کردند می
 Mehryar(هاي مردانه را در زمان بررسی دارا بودند  کنندگان از روش بیشترین استفاده

et al., 2001 .(اند محدودتري استفاده کردههاي  هاي داخلی از داده سایر پژوهش .
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 مشارکت مردان در تنظیم خانواده با عواملی چون ههاي این مطالعات رابط یافته
، سن مرد و زن، میزان تحصیالت مرد و بعد مطلوب )1382عباسی، (شخصیت مردان 

  .اند را نشان داده) 1379؛ رحمانیان، 1381برشد، (خانواده 
 واقعی زنان برحسب میزان سواد زنان و  میزان باروريهاي که دربار مطالعه

 انجام شد، نشان داد که میزان باروري نزد 1345شوهرانشان در شهر تهران درسال 
هاي پیشگیري از   بیشتري روشهها تا انداز خانوادهاین هاي باسواد کمتر است و  خانواده

 خود هدر مطالع) 1386(زاده  ذوالفقاري). 70: 1373فرزانه، (برند کار می بارداري را به
نشان داد که بین سن زن در اولین ازدواج و میزان درآمد والدین و ترجیح جنسی به نفع 

اما بین نوع شغل مردان با باروري رابطه .  معناداري وجود داردهپسر با باروري رابط
در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که بین ) 2006(سوري . معنادار وجود ندارد

 پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی و ترجیح جنسی فرزند پسر بر دختر و باروري تحصیالت،
 شغلی زنان هدهد که بین رتب نشان می) 2013(نتایج پژوهش حجازي . رابطه وجود دارد

 شغلی باالتر هو تمایل نداشتن به داشتن فرزند دوم، رابطه وجود دارد و زنان با رتب
 معناداري بین ترجیح ههمچنین هیچ رابط. تمایل کمتري به داشتن فرزند دوم دارند

 51نشان داد که در سطح شهر تهران ) 2012(عرفانی . جنسی و باروري وجود ندارد
 درصد آنهایی که در 19درصد افرادي که به هیچ عنوان قصد فرزندآوري نداشته و 

 هاي اند که هیچ یک از بسته گیري براي فرزندآوري مردد بودند، اعالم کرده تصمیم
هاي پژوهش  براساس یافته. تشویقی موالید در تغییر تصمیم آنها مؤثر نخواهد بود

، درآمد خانواده تأثیر چندانی بر کاهش یا افزایش باروري نداشته، اما )2000(رشیدي 
میزان تحصیالت، نوع اشتغال و اشتغال زنان، آگاهی از امکانات و : عواملی ازجمله

ي خانواده، سن ازدواج، طول مدت ازدواج تأثیر نگر وسایل کنترل جمعیت، آینده
در پژوهش خود عوامل ) 1376(معینی و پایدارفر . مستقیم در امر باروري داشته است

ومیر و بهبود وضع بهداشت به همراه تحول در ساختارهاي  متعددي چون کاهش مرگ
دهد که  میهاي آنها نشان  بررسی. اند فکري را موجب تغییر در رفتار باروري دانسته
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اي معنادار  هاي کشور، رابطه هاي باروري در استان هاي نوگرایی و نسبت میان شاخص
بررسی عوامل «اي با عنوان  در مطالعه) 2010(میرمحمدصادقی و دیگران . وجود دارد

نشان » شناختی مؤثر بر باروري در مناطق روستایی اجتماعی ـ اقتصادي و جمعیت
ومیر فرزندان، تعداد سقط  نین طول دوره ازدواج، تعداد مرگاند که در برخی از س داده

 روستا تأثیري مثبت بر باروري داشته، اما سن زن هجنین و وسعت اراضی قابل استفاد
در نخستین زایمان، فواصل زایمان، سطح تحصیالت زن و شوهر و دارا بودن بیمه 

) 2011(ها و دیگران هاي پژوهش جمشیدی یافته. تأثیرش بر باروري منفی بوده است
هاي معنادار از جهت وضعیت اشتغال زن، سطح درآمد خانوار،  بیانگر وجود تفاوت

هاي موجود بر  اما تفاوت. سطح تحصیالت زن و محل تولد پاسخگو با باروري است
در . هاي ترجیح جنسیتی و سکونت در نواحی گوناگون معنادار نیست مبناي ایده

بهبود موقعیت زنان از طریق افزایش سطح ) 1392(ی پژوهش شوازي و خواجه صالح
گیري، عامل مهمی   تحصیالت و مشارکت اجتماعی زنان و افزایش استقالل در تصمیم

عبارت  به. استدر تغییرات جمعیتی و کاهش تمایالت فرزندآوري زنان مطرح شده 
 با بهبود دیگر، افزایش تحصیالت زنان به افزایش مشارکت اجتماعی زنان منجر شده و

گیري  دار نیز از قدرت تصمیم موقعیت زنان و مطرح شدن آنان در اجتماع، زنان خانه
 این تغییرات، تمایل به هاند و در نتیج بیشتري در امور خانواده برخوردار شده

فرزندآوري خود را در جهت حفظ موقعیت خود در جامعه و در خانواده کاهش 
شده در مطالعات واردشده به فراتحلیل را نمایش  رح خالصه نتایج مط2جدول  .اند داده
  .دهد می
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   نتایج مقاالت واردشده به فراتحلیله خالص-2جدول 
  کد

  مقاله

 .کنند تقدیرگرایی و طول مدت ازدواج بیش از نیمی از تغییرات باروري را تبیین می 1

2 
ات بیشتري دارند و در اند، فرزندان در قیدحی احتمال توقف فرزندآوري بین زنانی که شاغل

هاي آن ارزیابی  برند و منافع فرزندان را کمتر از هزینه هاي انتهایی دوره تولیدمثل به سر می سال
 .کنند و گرایش کمتري به ترجیح فرزند پسر بر دختر دارند، بیشتر است می

3 
ش و آگاهی از بین  میزان تحصیالت، درآمد والدین، عالقه به فرزند پسر و میزان استفاده، نگر

 .وسایل پیشگیري با میزان باروري رابطه معکوس و معنادار برقرار است

4 
بین میزان باروري زنان با وضعیت . میزان تحصیالت و باروري رابطه منفی و معکوس دارند

 .اشتغال گوناگون تفاوت معنادار وجود ندارد
 .ظیم خانواده و کنترل باروري دارندنوگرایی و سن بیشترین سهم را در تبیین نقش مردان در تن 5
 .ترین عوامل تأثیرگذار در باروري هستند هاي رسمی مهم میزان تحصیالت و عضویت در گروه 6

7 
هاي فرزندان با باروري  سن ازدواج، سطح تحصیالت، استفاده از وسایل پیشگیري و هزینه

 .رابطه معکوس و معنادار دارند

8 
ان، مدت ازدواج، ترکیب و ترجیح جنسی در تبیین گرایش زنان به سن، تحصیالت، تعداد فرزند

 .اي دارند رفتار باروري نقش عمده

9 
ي معکوس و  نگري با باروري  رابطه بین تحصیالت، تعداد مطلوب فرزندان، رفاه مادي و آینده

 .معنادار برقرار است
 .شود شاغل بودن باعث کاهش بعد خانوار می 10

11 
وري در زنان بیشتر از ساختارهاي فردي، اقتصادي، اجتماعی و جمعیتی تأثیر رفتارهاي بار

 .پذیرد می

12 
هاي مردساالرانه جنسیتی با  دهنده همبستگی قوي بین متغیر نگرش پژوهش نشان این هاي یافته

 .هاي تنظیم خانواده است نگرش مردان در برنامه

13 
 به هنگام اولین بارداري بر باروري زنان تأثیر میزان تحصیالت، تعداد فرزندان، سن همسر، سن

 .دارد
 .اند زنان سنی میزان باروري باالتري نسبت به زنان شیعه داشته 14



  
  
  
  
 1395، زمستان 29شماره سال هفتم،  ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     80 

15 
ویژه تحصیالت،  هاي اجتماعی ـ جمعیتی، بههاي قومی باروري، بعد از کنترل مشخصه تفاوت
 .شود  میهاي قومی همگرایی ایجاد یافته و تا حدي در باروري گروه کاهش

16 
متغیرهاي مستقل نظیر نسبت فقر، سود اندازه جمعیت، شاخص توسعه اجتماعی و میزان 

 .ها دارند ها، رابطه معنادار با میزان باروري شهرستان مهاجرپذیري از دیگر استان

17 
هاي اقتصادي و اجتماعی مختلف رفتارهاي باروري مشابهی از خود بروز  زنان با ویژگی

 .دهند می
 .کننده اصلی میزان باروري باالي زنان است تعداد فرزندان پسر تعیین 18

19 
هاي مستقیم و غیرمستقیم استقالل  ترتیب از شاخص و تمایالت فرزندآوري زنان بهها  آل ایده

 .پذیرند زنان تأثیر می

 .اند تري را تجربه کرده دهد زنان مستقل باروري پایین نتایج نشان می 20
 .وع نقش مردان در تنظیم خانواده بیشتر از زنان استدر مجم 21

22 
هاي برخوردار از رفاه و توسعه از  یافتگی و باروري معکوس است و استان  رابطه بین توسعه

 .رشد جمعیت کمتري برخوردارند

23 
ترس زنان از عوارض جانبی استفاده از وسایل پیشگیري از بارداري بیشترین سهم را در امتناع 

 .ا از استفاده از این وسایل داردآنه
 .رابطه معکوسی بین وضعیت اشتغال و سطح تحصیلی با میزان باروري زنان وجود دارد 24

  
هاي متفاوتی براي تبیین رفتار باروري زوجین در مطالعات مختلف ارائه شده  مدل

ه در ها و فرضیات و سؤاالتی است ک مدل زیر برآیند و اقتباسی از مجموع مدل. است
ها   پژوهشهعمد. جریان مطالعات مختلف مربوط به این پژوهش مشاهده شده است

اي تبیین  شناختی و عوامل واسطه اي، جمعیت رفتار باروري را متأثر از سه عامل زمینه
شناختی تبیین باروري در مطالعات مختلف استباط  هاي جامعه آنچه از مدل. اند کرده
وري به تناسب تغییر در پارامترهاي اجتماعی و فرهنگی شود این است که میزان بار می

  .همواره دستخوش تغییر و نوسانات متعددي بوده است
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  تبیین رفتار باروري زوجین در مطالعات مختلف مدل -1تصویر 

  
  
  

  چارچوب نظري پژوهش
 باروري باید در دو سطح خرد و کالن هشناسان بر این باورند که تبیین پدید جامعه

در بعد کالن عوامل مؤثر بر باروري فرهنگ جامعه، عوامل محیطی ـ . بگیردصورت 
شوند که  به روایتی اینها عواملی تلقی می. اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و مذهبی هستند

ها  هاي شخصی، سلیقه در سطح خرد انگیزه. کنند حرکت باروري در جامعه را دیکته می
آنها معتقدند که . گذارند ارهاي باروري افراد اثر می بر رفت ...ها و ها، طرز تلقی و نگرش

 اقتصادي و اجتماعی بیشتر حرکت کنند و گام به ههر اندازه کشورها درمسیر توسع
هاي فردي است که رفتارهاي باروري را تحت تأثیر  ها و سلیقه پیش نهند، بیشتر انگیزه
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هایی است که قصد  یدگاه بحث درمورد عوامل انگیزشی محور اصلی اکثر د.دهدقرار می
شناختی را دارند؛ زیرا باروري واقعیتی صرفاً  هاي جامعه تبیین باروري از طریق مدل

ها  تاکنون دیدگاه. اي مبتنی بر ذهنیات و تفکرات فردي استفیزیکی نیست، بلکه پدیده
هاي باروري ارائه شده که  هاي مختلفی براي تببین تفاوت رفتارها و نگرش و نظریه

  .شود ها در زیر مرور و ارائه می وط کلی این دیدگاهخط
این دیدگاه عمدتاً ناظر بر آن :  و عوامل مؤثر بر باروري1هاي بیولوژیکی نظریه. 1

سازد تا به امر تولید مثل  دسته از عواملی است که زنان را به لحاظ فیزیولوژیکی قادر می
  .مبادرت ورزند

 تعیین میزان ههاي اقتصادي فراوانی در زمین یهنظر:  2هاي اقتصاد باروري نظریه. 2
برداري از   کاالیی بودن فرزند، بهرههباروري ارائه شده که عمدتاً بر مفاهیمی مانند جنب

در یک نظام . رفته مبتنی است هاي ازدست  فرصته فرزندان و هزینهفرزندان، هزین
هاي خاص براي تولید و  هشود که هزین اقتصادگرایانه فرزند نوع خاصی از کاال تلقی می

فواید اقتصادي فرزندان .  خاصی را به همراه داردهنگهداري و همچنین سود و فاید
شامل مشارکت آنان در ارتقاي ظرفیت تولیدي خانواده پس از رشد کافی و تا حدي 

هاي اقتصادي شامل مخارج،  هزینه. تضمین مراقبت از والدین در سنین پیري آنهاست
 حاملگی و رفع نیازهاي فرزندان از نظر تغذیه، هشکی مادر در دورهاي پز مراقبت

هاي غیراقتصادي شامل  هزینه. هاي پزشکی و آموزشی است مسکن، مراقبت
دادن تمام مواهب مفرحی است که پرداختن به  دادن اوقات فراغت و ازدست ازدست

  . شود تربیت فرزند، مانع از آن می
عنوان کاالي اقتصادي بادوام تلقی  زندان بههاي اقتصاد باروري فر در نظریه

شود  شوند و تقاضا براي فرزند مبتنی بر یک عقالنیت اقتصادي و تابع منافع تلقی می می
معتقد است که در تحول از ) 1975(3لیبنشتاین. که والدین از فرزندان خود انتظار دارند
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 مخارج تحصیل و تربیت آنها دلیل دارشدن به داري، بچه تولید خانوادگی به تولید سرمایه
همچنین در اقتصادهایی که تورم فشار شدیدي بر مردم فقیر . کمتر اقتصادي شده است

 لباس و سایر تسهیالت براي والدین ه کودکان، تهیهآورد، ناتوانی در تغذی و متوسط می
 کند که منفعت یا عدم او فرض می. شود بار سنگینی است و فشار تورم مانع باروري می

گیري درمورد تعداد  منفعت اقتصادي فرزندان، عامل مؤثر بر والدین براي تصمیم
 لیبنشتاین سه نوع منفعت و دو نوع هزینه درمورد فرزندان هطبق نظری. فرزندان است

، منابع تولید و درآمدي که از )لذت براي والدین(کاال بودن : اند از وجود دارد که عبارت
د، تأمین و نگهداري از والدین در سنین کهولت یا آی دست می کار فرزندان به

 اندیشمند دیگري 1مایکل تودارو. افتادگی ها و از کار  هاي دیگر مثل بیماري وضعیت
 او مبتنی بر این فرض است که هنظری. است که به تبیین اقتصادي باروري پرداخته است

اي و در جوامع  رمایهیافته کودك از طرف والدین خود نوعی کاالي س در جوامع توسعه
  ). 315: 1370تودارو،(شود  توسعه نوعی کاالي مصرفی تلقی می درحال
فرض این نظریه بر این است که براي : 2 اقتصادي ـ اجتماعی باروريهنظری. 3

 بین رشد جمعیت و رشد اقتصادي باید از طریق هماهنگی و هبررسی باروري و رابط
آورد،   اقتصادي را فراهم میهد موجبات توسعریزي اجتماعی و سیاسی که خو برنامه

 رفتار باروري مردم باید با هکند که براي مطالع درکل این نظریه عنوان می. وارد شد
شناسی و اقتصاد  شناسی، جمعیت کارگیري همزمان مفاهیم اصلی علومی مانند جامعه به

 اشاره 3ارد ایسترلینتوان به ریچ از اندیشمندان این نوع نگاه می. به تبیین آن پرداخت
 او تحت تأثیر عواملی مانند تقاضا براي فرزند، ظرفیت تولید فرزند و هنظری. کرد

هرگاه ظرفیت تولید . است) موانع و مخارج کنترل موالید(هاي تنظیم خانواده  هزینه
لذا والدین براي . بیشتر از تقاضا باشد، محدودیتی براي تولید فرزند اضافی وجود ندارد

هرگاه ظرفیت تولید کمتر از ظرفیت تقاضا باشد، . د فرزند اضافی انگیزه دارندتولی
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شوند، لذا براي جلوگیري از تولد فرزندان ناخواسته،  والدین دچار محدودیت می
ایسترلین معتقد است که . هاي پیشگیري استفاده خواهند کرد دار شده و از روش انگیزه

به اعتقاد وي اگر آرزوها . گذارد روري تأثیر میآرزوها و امیال نیز بر روي رفتار با
. تواند فرزند بیشتري داشته باشد زیادتر از درآمد باشد؛ شخص عمالً فقیر است و نمی

تواند در میزان باال رفتن باروري مؤثر  اگر آرزوها پایین و درآمد باال باشد، درآمد می
ست که بر میزان باروري تأثیر بنابراین فقط میزان درآمد خانواده تنها عامل نی. باشد

گذارد، بلکه میزان آرزوها یا استاندارهاي مورد انتظار زندگی و یا نسبت بین عامل  می
هاي  از طرفی دیگر زوج. گذارد درآمد و این عامل است که بر میزان باروري تأثیر می

د، جوان آرزوها را از والدینشان و بعد از اینکه جو اقتصادي اطراف خود را دیدن
این تفکر از . کند آرزوها نقش مهمی را در تصمیمات باروري ایفا می. آورند دست می به

  .نامد می» ها تأثیر انعکاسی نسل«یابد و او این را  نسلی به نسل دیگر انتقال می
 جریان ثروت بر تغییر هنظری. نسلی است  دیگر دیدگاه جریان ثروت بینهنظری

لی از فرزندان به والدین که در فرایند تغییر نس مقدار و جهت جریان ثروت بین
عنوان نیروي مؤثر بر  دهد به هاي تولید از شکلی خانگی به شکلی صنعتی رخ می شیوه

این نگاه کوششی براي ترکیب ). Caldwell, 1982(کاهش باروري تأکید دارد 
 در این دیدگاه علل. شناختی نسبت به باروري است رویکردهاي اقتصادي و جامعه

هاي سالمندتر به کودکان و علت این امر ظهور و  کاهش باروري، جریان ثروت از نسل
زیرا در . اوالد به جاي خانواده گسترده است اي و کم جایگزینی تفکر خانواده هسته

هایی بعد  هاي فرزندان بسیار افزایش یافته و با افزایش چنین هزینه جوامع مدرن هزینه
بیان دیگر در جوامع سنتی جریان ثروت از سوي فرزندان زیاد به . یابد خانوار کاهش می

یافته به سبب عمومیت یافتن آموزش و  اما در جوامع توسعه. و باروري باالست
. یابد ممنوعیت اشتغال فرزندان، منافع کمتري از سوي فرزندان به والدین انتقال می

سبب وجود مقررات تأمین  ویژه آنکه وابستگی والدین به فرزندان در سنین پیري به به
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؛ 2007فر،  موحد و تورجیان(شود   بازنشستگی و نظایر آن کمتر میهاجتماعی، بیم
Cleland and Wilson, 1987 .(  

 شرایط اقتصادي و اجتماعی و رفتار باروري ه رابطههترین تبیین براي مطالع بانفوذ
ند سایر کاالها از نظر پدر از نظر او کودکان نیز همان. مطرح کرده است) 1960 (1را  بکر

هایی که والدین قصد دارند در حد باالیی از آن  یکی از ارزش. شوند و مادر ارزیابی می
رسد والدینی که خواستار ثروت  نظر می به. برخوردار باشند، بیشینه کردن ثروت است

شان های  فرصته شغلی آنها باال و هزینهاي که رتب کرده بیشتري هستند، والدین تحصیل
دلیل برخورداري از درآمد بیشتر، دسترسی  نیز زیاد است و همچنین والدینی که به

تري به ابزارهاي کنترل باروري دارند، خواستار فرزندان کمتري هستند و متقابالً  آسان
هاي کنترل  درآمد، داراي مشاغل پایین و فاقد امکان دسترسی به روش والدین کم

  ).Friedman, 1994(ري خواهند داشت باروري در عمل فرزندان بیشت
ها عوامل  این دسته از نظریه: 2 اجتماعی ـ فرهنگی تبیین باروريهنظری. 4

 هکنند که شامل نظری فرهنگی، روانی و اجتماعی را در تبیین تغییرات باروري لحاظ می
 هنظری. شود  نوگرایی میهافتادگی فرهنگی و نظری  اشاعه و عقبهارتقاي اجتماعی، نظری

، میزان باروري هر خانواده و جامعه را مبتنی بر جایگاه و منزلت 3منزلت اجتماعی
شده در  خانواده با توجه به پیشرفت و ترقی حاصل. داند والدین و افراد آن جامعه می

حال اگر . اندیشد عنوان یک عضو داراست به فرزندآوري می جامعه و موقعیتی که به
دهد، ولی اگر  شود آن را ادامه می انواده فرزندآوري باعث حرکت صعودي خ

 موقعیت اجتماعی خانواده بداند، آن را به طرق هفرزندآوري را مانع پیشرفت و توسع
هاي  هاي فرهنگ و اشاعه بر نظام نظریه). 2000 رشیدي،(کند  گوناگون کنترل می

 تأکید ها و تغییرات باروري و بعد مطلوب خانواده نگرشی و ارزشی در تبیین تفاوت
ها و هنجارهاي نوین اجتماعی در ارتباط با ترجیحات   ایدههها بر اشاع این تبیین. کند می
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هاي رسمی و غیررسمی تعامل  بعد خانوار و وسایل تنظیم خانواده از طریق شبکه
عنوان عوامل اصلی تغییرات باروري تأکید دارند  هاي مرجع  به ویژه گروه اجتماعی به

)Cleland and Wilson, 1987  Coal and Watkins, 1986 .( این رویکرد تالش
 اجتماعی و فرهنگی رفتار باروري را در نظر بگیرد و بر هکند تأثیر و نفوذ زمین می

فرانک . اند، تأکید کند هاي هویتی مهم ها و نظام عواملی که در ایجاد و تغییر این ارزش
 باروري و کارتر نیز فرهنگ را هاي فرهنگی را محرك رفتار ها و ارزش بریمر زمینه

داند  زمینه و چارچوب اتخاذ تصمیمات عقالنی کنشگر درمورد رفتار باروري می
 نوگرایی بر تحوالت اقتصادي ـ اجتماعی ناشی از هدر نظری). 2009مردانی و خانی، (

مانند افزایش سطح تحصیالت، (شهرنشینی، صنعتی شدن و دیگر اشکال مدرنیزاسیون 
 کاهش باروري هعنوان عامل عمد به...) ومیر کودکان و باطات، کاهش مرگگسترش ارت

این نظریه گویاي این است که ). 1953نوتستین، Good, 1963 (شود  تأکید می
هاي  نوسازي فیزیکی محیط و بازسازي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در جامعه

 هد و باعث شود تا روحیاي میزان باروري را تغییر ده تواند تا اندازه گوناگون می
نگري و گرایش به زندگی که همراه با آسایش و شادکامی باشد، در اذهان مردم  آینده

کند که پیشرفت و توسعه و تکنولوژي بر زندگی  لذا این نظریه بیان می. جاري شود
تواند تغییراتی در کاهش  گذارد و می هاي عاطفی و ارزشی تأثیر می مردم حتی در زمینه

  ).4: 1379رشیدي، (وجود آورد   موالید بهمیزان
صورت عمومی و پایدار و نه موردي و استثنایی، رفتار  هاي انسانی به جمعیت

مطالعه و شناخت محیط فرهنگی عامالن، . سازند مند می ومیر را قاعده باروري و مرگ
 گیري کنش و بررسی هنجارهاي حاکم بر رفتار کنشگران، توضیح عنوان بستر شکل به

 :Carter, 1998(ه خواهد داد ئمناسبی از سازوکار عوامل مؤثر بر رفتار باروري آنان ارا

هایی که در تببین رفتار باروري به مفهوم فرهنگ و نقش هنجارها  از نظریه). 251-252
کنند که یک  آنها تأکید می.  لی وین و شاو استهو ترجیحات در رفتار اشاره کرده، نظری

فرهنگ . هاي فرهنگی تولید مثل تأکید کند اي باروري باید بر مدلرویکرد فرهنگی بر
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اي از مفروضات  مجموعه. اي از معانی مشترك و رایج میان مردم استیافته نظام سازمان
 .کند، اما قابل تقلیل به آنها هم نیست اساسی و تصوراتی که قوانین و عقاید را ایجاد می

هایی بر آنچه  داللت(اسی و هنجاري است شن  هستیهیک مدل فرهنگی شامل دو جنب
صورت کد نمادین واحدي براي افراد جامعه مشترك  ، که به)هست و آنچه باید باشد

 باروري و هچنین الگوهاي فرهنگی باورها و انتظارات مشترك یک جمعیت دربار. است
ها   مدلمفهوم مورد تأکید در این. کنند  ویژه منعکس میهگون ومیر آن جمعیت را به مرگ

سازد که براي مثال باروري در  عقالنیت فرهنگی آشکار می. عقالنیت فرهنگی است
براي یک . کدام موقعیت مجاز و در کدام موقعیت باید با محدودیت همراه باشد

اي از مفروضات  جمعیت خاص عقالنیت فرهنگی الگوي باروري  شامل مجموعه
و برخی دیگر ) با شرایط واقعیسازگار (فرهنگی است که برخی از آنها منطقی 

 آنها را ههستند، اگرچه مردم در مجموع هم) بازتاب هنجارهاي سنتی(غیرمنطقی 
 فرزندان، مراقبت ههاي مرتبط با باروري نظیر تولد، شیردهی، فاصل اند و فعالیت پذیرفته

اي در  به بیان دیگر، فرهنگ عنصر واسطه. دهند از کودك و نظایر آن را شکل می
  .  باروري استه نتیج اي در هاي واسطه کننده گذاري تعییناثر

هاي تجربی  ها و پژوهش  پژوهش، از بین نظریات، دیدگاههبا توجه به مسئل
 اقتصادي ـ اجتماعی باروري هشده، چارچوب نظري این مطالعه براساس نظری ارائه
زم است با  رفتار باروري افراد الهکند که براي مطالع این رویکرد بیان می. است

شناسی و اقتصاد  شناسی، جمعیت کارگیري همزمان مفاهیم اصلی علومی مانند جامعه به
بر این مبنا، مطالعه و شناخت شرایط اجتماعی ـ فرهنگی، . به تبیین آن پرداخت

گیري کنش و رفتار کنشگران،  عنوان بستر شکل شناختی و اقتصادي عامالن به جمعیت
ؤثر بر باروري در سطح کالن شامل عوامل اجتماعی ـ توضیح مناسبی از عوامل م

فرهنگی و اقتصادي و همچنین، عوامل مؤثر بر باروري در سطح خرد شامل عوامل 
  . کند جمعیتی خانواده را لحاظ می
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  روش پژوهش
فراتحلیل به پژوهشگران این امکان را . این پژوهش با روش فراتحلیل انجام شده است

با یک مطالعه و یا مداخله واحد یا منفرد به شناختی بیشتر از دهد که در مقایسه  می
. در فراتحلیل واحد مطالعه، پژوهش و یا مطالعه قبلی است. هاي مورد نظر برسند پدیده

از . تحلیل مقید به رویکرد، روش، مسیر و یا فن آماري و ترکیبی خاصی نیست فرا
پذیر استفاده کرده و همیشه در پی  گرایانه بسیار انعطاف رویکرد پراگماتیستی یا عمل

 و طباطبائیقاضی (هاي عینی و کارآمد در عمل است  ها، تفاسیر و قضاوت ترکیب
معیارهاي اساسی براي انتخاب و ورود مقاالت به این مطالعه ). 39: 1389ودادهیر، 

هایی هستند که ضمن بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر رفتار باروري  پژوهش
هایی بررسی  عبارت دیگر پژوهش به. ایران، در زمره مقاالت علمی ـ پژوهشی هستنددر 

به همین منظور با استفاده از . اند که متغیر وابسته همه آنها رفتار باروري بوده است  شده
باروري، رفتار باروري، تغییرات جمعیت، کنترل موالید، رشد جمعیت، اي ه کلیدواژه

وجوي مقاالت علمی ـ   به جستی، تنظیم خانوادهکاهش جمعیت، سطح جانشین
در 3 اسکوالر  و گوکل، مگیراندي آي شده در تارنماهاي اینترنتی اس پژوهشی نمایه
پس از یافتن و مرور اولیه . پرداخته شده است)  تا به حال1380از سال (یک دهه اخیر 

ت نداشتن  معیارهاي عل  مقاله به30وجوشده در زمینه رفتار باروري،    مقاله جست60
اساسی براي ورود به فراتحلیل، نظیر نپرداختن به عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر 
. رفتار باروري، علمی ـ پژوهشی نبودن و کیفی بودن مطالعات در گام اول حذف شدند

 مقاله باقیمانده را مطالعه کردند، شش پژوهش 30پس از اینکه اعضاي تیم پژوهش 
 اینکه از لحاظ آماري، گزارش معناداري متغیرها و یا نداشتن گزارش دلیل دیگر به

هایی که بتوان همبستگی را از آنها استخراج و محاسبه  هاي همبستگی و یا آماره آماره

                                                
1. SID 
2. Magiran 
3. GoogleScholar 
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 24در نهایت . کرد، شرایط ورود به فراتحلیل را نداشتند و در گام دوم حذف شدند
. اال براي ورود به فراتحلیل انتخاب شدپژوهش براساس معیارها و شرایط ذکرشده در ب

  .  گزارش شده است3مشخصات مربوط به هر مطالعه در جدول 
  

  هاي واردشده به فراتحلیل  مقاله-3جدول 
  کد

 مقاله
 نویسندگان عنوان مقاله

  سال
 انتشار

  محل
 انتشار

1 
بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر باروري 

 نشین زنان حاشیه

نقدي و 
 زارع

 زن و جامعه 1392

2 

هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و  کننده تعیین
آوري زنان  شناختی تمایالت فرزند جمعیت

کننده به مراکز بهداشتی ـ درمانی  همسردار مراجعه
 همدان

حسینی و 
 بگی

دانشگاه علوم  1391
پزشکی 
 کرمانشاه

3 

هاي جمعیتی بر  بررسی تأثیر اطالعات و نگرش
  فرهنگیان شوشتررفتارهاي باروري

ایدر و 
 دوستی

فصلنامه علوم  1391
اجتماعی 

 شوشتر

4 

بررسی میزان افزایش باروري و عامل مؤثر بر آن در 
 میان طایفه کرد ساکن اندیمشک

ادیبی سده 
 و دیگران

مطالعات  1390
توسعه 

 اجتماعی ایران

5 
نقش مردان در تنظیم خانواده و کنترل باروري در 

 شهر یزد

افشانی و 
 دیگران

 رفاه اجتماعی 1387

6 

تحلیل سرمایه اجتماعی و  باروري زنان در مناطق 
 شهري سبزوار

قدرتی و 
 دیگران

مطالعات  1390
جغرافیایی 

 مناطق خشک

7 

هاي رفتار باروري در میان زنان  کننده مقایسه تعیین
هاي روانسر  کرد ساکن در مناطق روستایی شهرستان

 و گیالنغرب

حسینی و 
 حسینی

دانشگاه علوم  1392
پزشکی 
 کرمانشاه
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8 

ترجیحات جنسی و گرایش زنان همسردار به رفتار 
 )شهر تهران: مطالعه موردي(باروري 

منصوریان 
و 

 خوشنویس

مجله علوم  1385
 اجتماعی شیراز

9 
تحلیلی بر رابطه ارزش فرزندان و باروري در بین 

 زنان تهران

مشفق و 
 عشقی

مطالعات  1391
 راهبردي زنان

10 

ساروخانی  تأثیر اشتغال زنان بر خانواده
 و گودرزي

مجله  1388
شناسی  جامعه

 معاصر

11 

فاضلی و  ارتباط ارزش فرزند با میزان باروري در زنان
 دیگران

مجله زنان،  1392
مامایی و نازایی 

 ایران

12 
بررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی با نگرش 

 دههاي تنظیم خانوا مردان به برنامه

غیاثی و 
 کریمی

زن و مطالعات  1388
 خانواده

13 

بررسی عوامل اقتصادي، جمعیتی مؤثر بر باروري 
 ساله شاغل در آموزش و پرورش 49ـ15زنان 

  تهران22منطقه 

شیري و 
 بیداریان

نامه  پژوهش 1388
 علوم اجتماعی

14 
هاي  تحلیل رفتار باروري گروه: مذهب و باروري

 دار استان فارس گلهمذهبی سنی و شیعه شهر 

محمودیان 
 و نوبخت

مسائل  1389
 اجتماعی ایران

15 
هاي  تحلیل رفتار باروري گروه: قومیت و باروري

 قومی در ایران

شوازي و 
 صادقی

نامه علوم  1385
 اجتماعی

16 

تحلیل جغرافیایی وضعیت باروري در استان 
 خراسان رضوي

هاي  پژوهش 1388 شایان
جغرافیاي 

 انسانی

17 
مطالعه ( هاي آن کننده آل زنان و تعیین اروري ایدهب

 )زنان شهر کرمانشاه: موردي

محمدیان 
 گیالنی

دانشگاه علوم  1392
 پزشکی ایالم

18 
نقش ترجیح جنسی در رفتار باروري زنان شهرستان 

 کنگاور

شهبازین و 
 دیگران

دانشگاه علوم  1393
 پزشکی ایالم

زن در توسعه و  1391حسینی و ر میان زنان کرد هاي باروري د استقالل زنان و کنش 19
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 سیاست بگی شهر مهاباد

20 
تأثیر ابعاد متفاوت استقالل زنان بر رفتار باروري 

 آنها در ایران

شوازي و 
 مندگاري

زن در توسعه و  1389
 سیاست

21 
بررسی تفاوت نقش مردان و زنان در تنظیم خانواده 

 )آباد شهر نجف: مطالعه موردي(

و ربانی 
 دیگران

 مطالعات زنان 1386

22 
رابطه بین میزان باروري کل با توسعه اقتصادي و 

 اجتماعی

بیگدلی و 
 دیگران

 رفاه اجتماعی 1385

23 
نشده بهداشتی باروري و  نیاز برآورده

 هاي آن در میان زنان کرد شهر مهاباد کننده تعیین

حسینی و 
 دیگران

زن در توسعه و  1391
 سیاست

24 
عیتی مؤثر بر باروري زنان یزد در سال عوامل جم

1383 

کالنتري و 
 دیگران

 پژوهش زنان 1384

  
  هاي پژوهش یافته
  هاي توصیفی یافته) الف

هاي  بندي پژوهش شود که شامل دسته هاي توصیفی پژوهش ارائه می در این قسمت یافته
 مستقل هاي متغیرهاي همچنین تعداد آزمون. هاي مختلف است مورد بررسی طبق مالك

در .  شود متغیرهاي مختلف مؤثر بر رفتار باروري گزارش می و ضریب همبستگی 
آوري اطالعات و  وتحلیل و جمع  مقاالت مورد بررسی بر حسب تکنیک تجزیه4جدول 

 هها به شیو  پژوهشههم. گیري، جامعه آماري و حجم نمونه ارائه شده است شیوه نمونه
هاي تحلیل  درمورد پژوهش. اند پرسشنامه انجام شدهپیمایشی و با استفاده از ابزار 

 پیمایش و با استفاده از ابزار ههایی که قبالً به شیو ها از طریق داده ثانویه، تحلیل
 85 آماري بیش از ههمچنین جامع.  اند، ارائه شده است آوري شده پرسشنامه جمع

  .اند  زنان بودههدرصد مطالعات مرورشد
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ها، روش  ها برحسب روش پژوهش، ابزار گردآوري داده نی پژوهش توزیع فراوا-4 جدول
  ها و حجم نمونه وتحلیل داده گیري، تکنیک تجزیه نمونه

کد 
 مقاله

روش 
 پژوهش

ابزار 
 پژوهش

روش 
جامعه  وتحلیل اطالعاتتکنیک تجزیه گیري نمونه

 آماري
حجم 
 نمونه

، F ،tهمبستگی پیرسون، آزمون  اي خوشه پرسشنامه پیمایشی 1
 رگرسیون گام به گام

 316 زنان

تصادفی  پرسشنامه پیمایشی 2
 سیستماتیک

 273 زنان رگرسیون لجستیک

تصادفی  پرسشنامه پیمایشی 3
 سیستماتیک

آزمون همبستگی پیرسون و 
 اسپیرمن

 400 زنان

تصادفی  پرسشنامه پیمایشی 4
 ساده

آزمون همبستگی پیرسون و 
تحلیل اسپیرمن، تحلیل واریانس، 

 سیونرگر

 254 زنان

، تحلیل واریانس، tآزمون  اي سهمیه پرسشنامه پیمایشی 5
 رگرسیون

 296 مردان

اي  خوشه پرسشنامه پیمایشی 6
 اي چندمرحله

، tهمبستگی پیرسون، آزمون 
 تحلیل واریانس، رگرسیون

 384 زنان

 550 زنان ، تحلیل واریانس، رگرسیونtآزمون ترکیبی پرسشنامه پیمایشی 7
اي  خوشه پرسشنامه یشیپیما 8

 اي چندمرحله
 550 زنان رگرسیون لجستیک

اي  خوشه پرسشنامه پیمایشی 9
 اي چندمرحله

 600 زنان ، همبستگی اسپیرمن Fآزمون

 211 زنان همبستگی اسپیرمن شماري تمام پرسشنامه پیمایشی 10
اي  خوشه پرسشنامه پیمایشی 11

 اي چندمرحله
هاي کولموگروف ـ  آزمون

نوف،ضریب همبستگی اسمیر
 پیرسون واسپیرمن، تحلیل واریانس

 512 زنان

اي  خوشه پرسشنامه پیمایشی 12
 اي چندمرحله

، tهمبستگی پیرسون، آزمون 
 تحلیل واریانس، تحلیلرگرسیون

 383 مردان
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 200 زنان تحلیلرگرسیونهمبستگی پیرسون،  - پرسشنامه پیمایشی 13
 306 زنان گام به ن گامرگرسیو تصادفی پرسشنامه پیمایشی 14
تحلیل  15

 ثانویه

اي  خوشه پرسشنامه
 اي مرحله یک

 4945 زنان گام به رگرسیون گام

تحلیل  16
 ثانویه

هاي کولموگروف ـ  آزمون - پرسشنامه
، ، همبستگی اسپیرمن، اسمیرنوف

 رگرسیون، tآزمون 

- - 

اي  خوشه پرسشنامه پیمایش 17
 اي چندمرحله

، tونهمبستگی پیرسون، آزم
 تحلیلرگرسیون

 200 زنان

آزمون همبستگی پیرسون و  ترکیبی پرسشنامه پیمایش 18
رگرسیون گام ، tاسپیرمن، ، آزمون 

 به گام

 279 زنان

 700 زنان گام به رگرسیون گام ترکیبی پرسشنامه پیمایش 19
تحلیل  20

 ثانویه
اي  خوشه پرسشنامه

 اي مرحله یک
 5214 زنان گام به رگرسیون گام

آزمون همبستگی پیرسون، آزمون  اي سهمیه پرسشنامه پیمایش 21
t ،تحلیلرگرسیون 

زن و 
 مرد

360 

تحلیل  22
 ثانویه

 - زنان همبستگی پیرسون - پرسشنامه

 700 زنان رگرسیون لجستیک ترکیبی پرسشنامه پیمایش 23
آزمون همبستگی پیرسون، آزمون  ترکیبی پرسشنامه پیمایش 24

t ،س واریانتحلیل 
 383 زنان

  
بندي شده  درجدول زیر متغیرهاي مستقل تأییدشده در مقاالت مورد بررسی دسته

گونه  همان. اند نمایش داده شده است و تعداد بارهایی که این متغیرها تأیید یا رد شده
شناختی مرتبط با سن، تحصیالت، بعد  شود متغیرهاي جمعیتکه در جدول مشاهده می
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 بار تکرار بیشتر از 19 و 20، 28، 29ترتیب با  تصادي ـ اجتماعی بهخانواده و پایگاه اق
 درصد موارد 47 و 60، 85، 68ترتیب در  اند و به ها مورد آزمون قرار گرفته سایر متغیر

رابطه آنها با رفتار باروري تأیید شده و تعداد آزمون و تعداد تأیید یا رد هر کدام از 
 جدول متغیرهایی هستند 24ردیف . ش شده استمتغیرهاي دیگر نیز در جدول گزار

بنابراین . بندي باشند که هر کدام از آنها تعدادشان به حدي نرسیده است که قابل دسته
گذاري  علت تنوع نام الزم به توضیح است که به. اند تمامی آنها در عنوان سایر جمع شده

ن از حجم متغیرها، منظور کاست و تعداد متغیرها در مطالعات مختلف تالش شده به
   متغیر استخراج204به این ترتیب . متغیرهاي همگون را در ذیل یک شاخص قرار دهیم

بندي   شاخص دسته19 مقاله واردشده در فراتحلیل را در ذیل عنوان 24شده از 
شناختی مربوط به سن،  متغیرهاي جمعیت: اند از ها عبارت عناوین شاخص. ایم کرده

ان، پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی، بعد خانواده، دینداري، راهبردها و تحصیالت، اشتغال زن
مسائل تنظیم خانواده و پیشگیري از بارداري، ترجیح جنسی، استقالل زنان، نوگرایی، 
تقدیرگرایی، تعامالت رسمی و غیررسمی، قومیت، منافع مادر و فرزند، توسعه، فقر، 

  .سایر متغیرهاساخت قدرت در خانواده، محل تولد و اقامت و 
  

  هاي مستقل تأیید شده  متغیر-5جدول 

تعداد بارهایی که 
 متغیرهاي مستقل تأییدشده ردیف اند تأیید شده

تعداد 
 آزمون

تعداد 
 رد

 درصد فراوانی
 70 7 3 10 سن ازدواج 1
 50 2 2 4 مدت ازدواج 2
 73 8 3 11 سن 3

4 
هنگام اولین سن به 

 بارداري
2 - 2 100 

5 

متغیر هاي 
شناختی  جعیت

 مربوط به سن

 50 1 1 2 اختالف سنی همسران
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 85 16 3 19 تحصیالت زنان 6
7 

سطح 
 89 8 1 9 تحصیالت مردان تحصیالت

 46 6 7 13 اشتغال زنان 8
 60 3 2 5 دین داري 9
 60 12 8 20 بعد خانواده 10
 47 9 10 19 پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی 11

12 
سائل تنظیم خانواده و راهبردها و م

 پیشگیري از بارداري
18 3 15 83 

 35 6 11 17 ترجیح جنسی 13
 86 6 1 7 استقالل زنان 14
 80 4 1 5 نوگرایی 15
 33 1 2 3 تقدیرگرایی 16
 75 3 1 4 تعامالت رسمی و غیررسمی 17
 100 2 - 2 قومیت 18
 45 5 6 11 منافع مادر و فرزند 19
 75 3 1 4 میزان توسعه 20
 100 2 - 2 فقر 21
 100 2 - 2 ساخت قدرت در خانواده 22
 62 5 3 8 محل تولد و اقامت 23
 100 8 - 8 سایر متغیرها 24

  
 ضریب  همبستگی متغیرهاي مستقل مختلف را با رفتار باروري که از 6جدول 

ات در برخی مطالع. دهد اند، نشان می مطالعات واردشده به فراتحلیل استخراج شده
در برخی دیگر با توجه به سایر . شکل مستقیم گزارش شده است ضریب همبستگی به
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در تعدادي از . دست آمده است شده در مطالعه، ضریب همبستگی به هاي گزارش آماره
مطالعات نیز با وجود گزارش معناداري یا عدم معناداري متغیرها، امکان گزارش ضریب 

  . همبستگی نبوده است
  

  زیع همبستگی متغیرهاي مستقل با  رفتار باروري تو-6 جدول

کد 
 مقاله

 متغیر
ضریب 
 همبستگی

 معناداري
کد 
 مقاله

 متغیر
ضریب 
 همبستگی

 معناداري

سن ازدواج  1
 زن

26/0- 000/0 p.v≤0.01 15 220/0 سن ازدواج - p.v≤0.05 

طول مدت  1
 ازدواج

78/0 000/0 p.v≤0.01 17 88/0 015/0 سن ازدواج ns 

 p.v≤0.01 - 581/0 سن زن p.v≤0.01 19 000/0 71/0 زنسن  1

 p.v≤0.01 20 01/0 77/1 سن زن 2
سن زن در 
 اولین ازدواج

021/0 - p.v≤0.05 

باال رفتن سن  3
 ازدواج

464/0- 000/0 p.v≤0.01 21 
اختالف سنی 

 زوجین
129/0- 140/0 p.v≤0.05 

 p.v≤0.01 21 000/0 208/0 سن زن 5
هاي  طول سال
 جازدوا

019/0 715/0 ns 

سنی  اختالف 5
 با همسر

057/0 329/0 ns 21 015/0 128/0 سن ازدواج p.v≤0.05 

 p.v≤0.01 000/0 -348/0 سن زن p.v≤0.01 24 - 57/0 سن زن 6

سن ازدواج  7
 زن

0,350 000/0 p.v≤0.01 24 000/0 -225/0 سن مرد p.v≤0.01 

8 
هاي  سال

  ازدواج
329/0 000/0 p.v≤0.01 1 

زان می
 زن تحصیالت

88/0 000/0 p.v≤0.01 

 ns 48/0 308/0 تحصیالت ns 2 53/0 026/0 سن زن 8



   
  
  
  

 97...     فراتحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر باروري   

کد 
 مقاله

 متغیر
ضریب 
 همبستگی

 معناداري
کد 
 مقاله

 متغیر
ضریب 
 همبستگی

 معناداري

 p.v≤0.01 000/0 536/0 تحصیالت ns 3 93/0 004/0 سن همسر 8

8 
سن اولین 
 ازدواج زن

057/0 605/0 ns 4 
میزان 
 زن تحصیالت

602/0- 000/0 p.v≤0.01 

8 
سن ازدواج 

 همسر
006/0 89/0 ns 4 

میزان 
 مرد تحصیالت

416/0- 000/0 p.v≤0.01 

 ns 5 85/0 008/0 مدت ازدواج 8
میزان تحصیالت 

 زن
158/0 007/0 p.v≤0.01 

 p.v≤0.05 6 - - سن ازدواج 11
میزان تحصیالت 

 زن
40/0- - p.v≤0.01 

 p.v≤0.01 - -22/0 تحصیالت پدر ns 6 - 121/0 سن زن 13

 p.v≤0.01 - -32/0 ادرتحصیالت م p.v≤0.05 6 - 046/0 سن مرد 13

13 
سن به هنگام 

اولین 
 بارداري

002/0 - p.v≤0.05 6 
میزان تحصیالت 

 شوهر
32/0- - p.v≤0.01 

15 
سن زن 

هنگام اولین 
 بارداري

130/0 - p.v≤0.05 7 
میزان تحصیالت 

 زنان
612/0 000/0 p.v≤0.01 

8 
میزان 

تحصیالت 
 مرد

026/0 83/0 ns 1 
فاصله گذاري 

 بین موالید
132/0 96/0 ns 

8 
میزان 

تحصیالت 
 زن

067/0 28/0 ns 14 185/0 فاصله موالید - p.v≤0.01 

سطح  9
تحصیالت 

228/0- - p.v≤0.01 8 
فاصله مناسب 

 فرزندان
101/0 13/0 ns 
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کد 
 مقاله

 متغیر
ضریب 
 همبستگی

 معناداري
کد 
 مقاله

 متغیر
ضریب 
 همبستگی

 معناداري

 زن

13 
وضعیت 

تحصیالت 
 زنان

048/0- - p.v≤0.05 19 آل هاي  ایده
 باروري

061/0 - ns 

تمایالت فرزند  p.v≤0.01 19 - 428/0 تحصیالت 14
 آوري

242/0 - p.v≤0.01 

15 
سطح 

تحصیالت 
 مردان

112/0 - p.v≤0.05 23 
تمایالت فرزند 

 آوري
037/0 - p.v≤0.01 

15 
سطح 

تحصیالت 
 زنان

205/0 - p.v≤0.05 15 
مرگ و میر 

 فرزندان
526/0 - p.v≤0.05 

17 
میزان 

تحصیالت 
 زنان

046/0- 579/0 ns 1  خاستگاه
 اجتماعی

304/0 000/0 p.v≤0.01 

18 
تحصیالت 

 زن
421/0- 001/0 p.v≤0.01 2  خاستگاه

 اجتماعی
873/0 078/0 ns 

18 
تحصیالت 

 مرد
150/0- 001/0 p.v≤0.01 1 30/0 -06/0 درآمد ns 

20 
تحصیالت 

 زن
54/0- - p.v≤0.05 3 026/0 631/0 درآمد p.v≤0.05 

21 
میزان 

 تحصیالت
175/0 001/0 p.v≤0.01 3 

نوع شغل 
پرست سر

 خانوار
274/0 141/0 ns 

24 
میزان 

تحصیالت 
526/0- 000/0 p.v≤0.01 4 096/0 -132/0 درآمد خانواده ns 



   
  
  
  

 99...     فراتحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر باروري   

کد 
 مقاله

 متغیر
ضریب 
 همبستگی

 معناداري
کد 
 مقاله

 متغیر
ضریب 
 همبستگی

 معناداري

 زن

24 
میزان 

تحصیالت 
 مرد

373/0- 000/0 p.v≤0.01 5 303/0 064/0 میزان درآمد ns 

24 
میزان 

تحصیالت 
 پدر

323/0- 000/0 p.v≤0.01 6 05/0 درآمد زن- - ns 

24 
میزان 
ت تحصیال
 مادر

422/0- 000/0 p.v≤0.01 6 01/0 درآمد شوهر- - ns 

 ns 6 515/0 038/0 اشتغال زن 1
ي شغلی  مرتبه

 خانواده
18/0- - p.v≤0.01 

 p.v≤0.05 8 043/0 023/1 اشتغال زن 2
منزلت شغلی 

 همسر
061/0 39/0 ns 

 ns 11 096/0 578/0 اشتغال زن 4
شغل همسران 

 زنان
- - p.v≤0.05 

6 
 وضعیت

 اشتغال زن
995/0 - p.v≤0.01 13 088/0 درآمد زوجین - ns 

7 
وضعیت 

 اشتغال زنان
091/0 503/0 ns 12 

وضعیت اشتغال 
 مردان

- 000/0 p.v≤0.01 

7 
وضعیت 

 اشتغال زنان
153/0 005/0 p.v≤0.01 14 

وضعیت 
 اقتصادي

232/0 - p.v≤0.01 

8 
وضعیت 

 فعالیت زنان
040/0 34/0 ns 15 

ي پایگاه اقتصاد
 ـ اجتماعی

019/0 - p.v≤0.05 
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کد 
 مقاله

 متغیر
ضریب 
 همبستگی

 معناداري
کد 
 مقاله

 متغیر
ضریب 
 همبستگی

 معناداري

10 
وضعیت 
 اشتغال زن

- - p.v≤0.05 21 541/0 -032/0 میزان درآمد ns 

 ns 23 285/0 -286/0 اشتغال زنان 16
پایگاه اقتصادي 

 ـ اجتماعی
191/0 - p.v≤0.01 

17 
وضعیت 

 اشتغال زنان
067/0 442/0 ns 17 019/0 -179/0 پایگاه خانوادگی p.v≤0.05 

18 
ت وضعی

 ns 3 73/0 237/0 اشتغال زن

نگرش به 
استفاده از 

وسایل تنظیم 
 خانواده

517/0 000/0 p.v≤0.01 

وضعیت  20
 اشتغال زن

053/0- - p.v≤0.05 4  نگرش افراد به
 باروري

379/0 000/0 p.v≤0.01 

وضعیت  24
 اشتغال زن

156/0- 004/0 p.v≤0.01 5  نگرش به
 باروري

040/0 492/0 ns 

 میزان دین 5
 داري

146/0 014/0 p.v≤0.05 5  نقش مردان در
 تنظیم باروري

- 000/0 p.v≤0.01 

 ns 7 487/0 029/0 مذهب 7

استفاده از 
وسایل تنظیم 

 خانواده
038/0 000/0 p.v≤0.01 

9 
مذهب و 

 سنت
11/0 - p.v≤0.05 7 

استفاده از 
وسایل تنظیم 

 خانواده
163/0 000/0 p.v≤0.01 

 p.v≤0.01 8 - 121/0 مذهب 14

تمایل به استفاده 
هاي  از روش

 کنترل در آینده
112/0 03/0 p.v≤0.05 

 ns 32/0 042/0استفاده از  ns 8 157/0 -075/0میزان دین  21



   
  
  
  

 101...     فراتحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر باروري   

کد 
 مقاله

 متغیر
ضریب 
 همبستگی

 معناداري
کد 
 مقاله

 متغیر
ضریب 
 همبستگی

 معناداري

هاي کنترل  روش داري
 در حال حاضر

1 
تعداد 

مطلوب  
 فرزندان

17/0 000/0 p.v≤0.01 12 

عوارض  از ترس
وسایل  از استفاده

 پیشگیري 
545/0- 000/0 p.v≤0.01 

2 

تعداد 
فرزندان در 
حال حاضر 

 زنده

- 01/0 p.v≤0.01 13 

میزان آشنایی با 
وسایل پیشگیري 

 از بارداري
126/0 - ns 

تعداد نوزاد  1
 فوت شده

07/0 43/0 ns 19 
استفاده از 

پیشگیري  وسایل
 از بارداري

154/0 - p.v≤0.01 

8 
تعداد فرزند 

 مطلوب
038/0 22/0 ns 24 

مشارکت مردان 
در تنظیم 
 خانواده

663/0- 000/0 p.v≤0.01 

 ns 24 12/0 103/0 تعداد دختران 8

توافق و نگرش 
زوجین در 
 تنظیم خانواده

136/0- 008/0 p.v≤0.01 

 p.v≤0.01 - 146/0 کنترل موالید ns 14 28/0 083/0 تعداد پسران 8

 p.v≤0.05 23 - 061/0 بعد خانواده 9
هاي  هزینه

پیشگیري از 
 حاملگی

19/0 - p.v≤0.05 

11 
تعداد 
 فرزندان

- - p.v≤0.05 1 05/0 769/0 ترجیح جنسی p.v≤0.05 

 ns 158/0 752/0 ترجیح جنسی p.v≤0.01 2 000/0 -237/0 بعد خانوار 12
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کد 
 مقاله

 متغیر
ضریب 
 همبستگی

 معناداري
کد 
 مقاله

 متغیر
ضریب 
 همبستگی

 معناداري

 p.v≤0.01 001/0 467/0 ترجیح جنسی p.v≤0.05 3 - 01/0 تعداد فرزند 13

7 
تعداد 

فرزندان 
 آل ایده

560/0 000/0 p.v≤0.01 7 867/0 247/0 ترجیح جنسی ns 

17 
فاصله بین 

 موالید
195/0- 007/0 p.v≤0.01 7 051/0 774/0 ترجیح جنسی ns 

13 

موفقیت فرد 
در تنظیم 
فواصل 
 بارداري

149/0 - ns 8 
ارزیابی ترکیب 
 جنسی فرزندان

328/0 000/0 p.v≤0.01 

1 

نگرش 
درمورد 

استفاده از 
وسایل 
 پیشگیري

851/0 000/0 p.v≤0.01 8 
نگرش نسبت 
 به نقش جنسی

027/0 81/0 ns 

3 

استفاده از 
وسایل 

پیشگیري از 
 بارداري

419/0 000/0 p.v≤0.01 8 52/0 048/0 شدت نگرش ns 

3 

آگاهی به 
استفاده از 
وسایل 

پیشگیري از 
 بارداري

611/0 000/0 p.v≤0.01 8 

ارزیابی ترکیب 
جنسی کودکان 

براساس 
 ترجیحات

134/0 019/0 p.v≤0.05 



   
  
  
  

 103...     فراتحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر باروري   

کد 
 مقاله

 متغیر
ضریب 
 همبستگی

 معناداري
کد 
 مقاله

 متغیر
ضریب 
 همبستگی

 معناداري

8 
نارضایتی 

نسبی 
 )پسرخواه(

083/0 05/0 p.v≤0.05 7 
هاي  هزینه

 ماهیانه زنان
011/0 869/0 ns 

8 
نارضایتی 

نسبی 
 )دخترخواه(

071/0 093/0 ns 9 
روابط بین 

 فرزندان
22/0 - p.v≤0.05 

8 
نگرش 

 همسر جنسی
047/0 54/0 ns 9 

رفاه مادي و 
 نگري آینده

08/0- - p.v≤0.05 

8 

نگرش 
به نسبت 

نقش جنسی 
 زنان

027/0 51/0 ns 9 
ماندگاري 

 فرزندان
11/0 - p.v≤0.05 

8 
جنسی  ترکیب

مطلوب 
 فرزندان

060/0 36/0 ns 8 16/0 058/0 ارزش کودکان ns 

8 
نگرش 

ترجیح مند 
 همسر

055/0 43/0 ns 22 000/0 568/0 توسعه p.v≤0.01 

17 
ترجیح 
 جنسی

039/0 58/0 ns 16 013/0 -605/0 درصد باسوادي p.v≤0.05 

تعداد فرزند  18
 پسر

397/0- 001/0 p.v≤0.01 16 
درصد 

 شهرنشینی
286/0- 283/0 ns 

 p.v≤0.01 16 004/0 196/0 استقالل زنان 7
شاخص توسعه 

 اجتماعی
488/0- 05/0 p.v≤0.05 

استقالل در  14
 رفت و آمد

038/0 - p.v≤0.01 1  سابقه
 نشینی حاشیه

35/0 000/0 p.v≤0.01 
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کد 
 مقاله

 متغیر
ضریب 
 همبستگی

 معناداري
کد 
 مقاله

 متغیر
ضریب 
 همبستگی

 معناداري

14 
ستقالل در ا

مدیریت 
 منزل

077/0 - p.v≤0.01 16 045/0 507/0 فقر p.v≤0.05 

19 
میزان 

 استقالل زنان
145/0 - p.v≤0.05 12 

نگرش 
مردساالرانه 

 جنسیتی
707/0- 000/0 p.v≤0.01 

 p.v≤0.05 15 - -101/0 استقالل 20
ساخت قدرت 

 در خانواده
025/0 - p.v≤0.05 

23 
استقالل زنان 

 در خانواده
28/0 - p.v≤0.01 6 970/0 محل تولد - p.v≤0.05 

8 
اقتدار زن در 

رابطه با 
 همسر

 68/0 ns 8 
محل تولد 

 همسر
113/0 008/0 p.v≤0.01 

21 
میزان 
 نوگرایی

453/0 000/0 p.v≤0.01 8 091/0 098/0 محل  تولد زن ns 

میزان  5
 نوگرایی

246/0 000/0 p.v≤0.01 6 
منطقه محل 

 سکونت
940/0 - p.v≤0.01 

21 

میزان استفاده 
از وسایل 
ارتباط 
 جمعی

184/0 000/0 p.v≤0.01 15 014/0 محل سکونت - p.v≤0.05 

5 

میزان استفاده 
از وسایل 
ارتباط 
 جمعی

096/0 104/0 ns 18 000/0 997/0 محل اقامت p.v≤0.01 



   
  
  
  

 105...     فراتحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر باروري   

کد 
 مقاله

 متغیر
ضریب 
 همبستگی

 معناداري
کد 
 مقاله

 متغیر
ضریب 
 همبستگی

 معناداري

استفاده از  6
 ها رسانه

03/0 - p.v≤0.05 8 
نسبت سکونت 
 در تهران به سن

048/0 51/0 ns 

 ns 8 227/0 - تقدیرگرایی 2

هاي  سال
سکونت در 

 تهران
033/0 44/0 ns 

 ns 1 07/0 -10/0 تقدیرگرایی 1
رضایت از 

 زندگی زناشویی
853/0 000/0 p.v≤0.01 

9 
سرنوشت 

 گرایی
11/0 - p.v≤0.05 14 

بعد عملی 
 ها آموزه

150/0 - p.v≤0.01 

6 

میزان 
تعامالت یا 
عضویت 
رسمی در 

 ها شبکه

11/0 - p.v≤0.05 14 
احساس عدم 
 تحرك اجتماعی

061/0 - p.v≤0.01 

6 
میزان 

تعامالت غیر 
  رسمی

11/0 - ns 14 
بعد نظري 

 ها آموزه
190/0 - p.v≤0.01 

6 

عضویت 
هاي  انجمن

خیریه و 
 مذهبی

925/0 - p.v≤0.05 15 
نحوه انتخاب 

 همسر
034/0 - p.v≤0.05 

عضویت  6
 ها تعاونی

897/0 - p.v≤0.05 15 

مدت زمان 
تماشاي 
 تلویزیون

052/0 - p.v≤0.05 
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کد 
 مقاله

 متغیر
ضریب 
 همبستگی

 معناداري
کد 
 مقاله

 متغیر
ضریب 
 همبستگی

 معناداري

 p.v≤0.05 7 - 067/0 قومیت 15

تمایل به باروري 
در صورت 
تشویق و 

 حمایت دولتی

811/0 023/0 p.v≤0.05 

 p.v≤0.05 7 - -043/0 قومیت 20

تمایل به باروري 
در صورت 
تشویق و 

 حمایت دولتی

910/0 000/0 p.v≤0.01 

23 

نگرش 
نسبت به 

ع مناف
 فرزندان

- - p.v≤0.01 1 13/0 710/0 تأمین اجتماعی ns 

13 

هاي  هزینه
اوقات 
فراغت 
 فرزندان

105/0 - ns 1 46/0 527/0 احترام اجتماعی ns 

9 
کیفیت 
زندگی 
 فرزندان

15/0- - p.v≤0.05 2 
نگرش نسبت 
 به منافع زنان

617/0 146/0 ns 

  
   تنظیم باروري اثر عوامل مؤثر برهفراتحلیل و تلفیق انداز) ب

در این بخش فراتحلیل، ترکیب اندازه اثر همبستگی متغیرهاي مستقل تأییدشده 
در این ارتباط همبستگی بین . در مطالعات با رفتار باروري ارائه و تحلیل شده است

شناختی مربوط به سن، تحصیالت، اشتغال زنان، دینداري، بعد  متغیرهاي جمعیت



   
  
  
  

 107...     فراتحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر باروري   

راهبردها و مسائل تنظیم خانواده و جلوگیري از اجتماعی، خانواده، پایگاه اقتصادي ـ 
، ترجیح جنسی، استقالل زنان، نوگرایی، تقدیرگرایی، تعامالت رسمی و بارداري

غیررسمی، قومیت، منافع مادر و فرزند، توسعه، فقر، ساخت قدرت در خانواده، محل 
ر مقاالت مورد بررسی تولد و اقامت و سایر متغیرها با متغیر وابسته رفتار باروري د

  .گزارش شده است
هاي بسیار ساده ترکیب اندازه اثر متغیرها، محاسبه میانگین آنها  یکی از روش

شکل مستقیم گزارش  در این روش پژوهشگر باید اندازه اثر را به. شکل دستی است به
هاي موجود در مطالعه  کرده یا امکان محاسبه و گزارش آن از روي سایر آماره

است که اندازه  ) (روش دیگر استفاده از فرمول فیشر . پذیر باشد نامکا

) (   استاندارد تبدیل کرده و سپس با استفاده از فرمولZاثر را به اندازه 
). 55ـ52: 1391انتظاري و مهري، (توان اندازه اثرهاي استانداردشده را تلفیق کرد  می
اندازه اثر همه متغیرها  در  جدول . استپذیر  امکان cma2 افزار   عمل با کمک نرم این

  . گزارش شده7
  

   گزارش همبستگی متغیرهاي مستقل با رفتار باروري-7 جدول
تعداد  متغیرهاي مستقل تأییدشده ردیف

 آزمون
  اثرهانداز

 253/0 29 شناختی مربوط به سن متغیرهاي جمعیت 1
 -111/0 28 تحصیالت 2
 371/0 20 بعد خانواده 3
 081/0 19 ه اقتصادي ـ اجتماعیپایگا 4
راهبردها و مسائل تنظیم خانواده و جلوگیري  5

 از بارداري
18 169/0 

 268/0 17 ترجیح جنسی 6
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هاي   با تعداد بار آزمون7با تطبیق اندازه اثر متغیرهاي مستقل تأییدشده در جدول 
یابیم که هر کدام   گزارش شده است، درمی5گرفته نسبت به آنها که در جدول  ورتص

شناختی مربوط به سن، تحصیالت، بعد خانواده، پایگاه اقتصادي ـ  از متغیرهاي جمعیت
ترتیب با بیشترین تعداد آزمون و با  اجتماعی و راهبردها و مسائل تنظیم خانواده به

 بیشتر مورد توجه 169/0، و 081/0، 371/0، -111/0، 253/0ضرایب اندازه اثر 
هاي ایرانی  پژوهشگران ایرانی در بررسی تغییرات مربوط به میزان باروري در خانواده

ترتیب متغیرهاي ترجیح جنسی، منافع مادر و فرزند،  پس از این متغیرها به. بوده است
اري، تعامالت رسمی و اشتغال زنان، محل تولد و اقامت، استقالل زنان، نوگرایی، دیند

  .غیررسمی، توسعه، تقدیرگرایی، قومیت، فقر و ساخت قدرت در خانواده قرار دارند

 140/0 11 منافع مادر و فرزند 7
 136/0 13 اشتغال زنان 8
 365/0 8 محل تولد و اقامت 9
 153/0 7 استقالل زنان 10
 11/0 5 نوگرایی 11
 122/0 5 دینداري 12
 787/0 4 تعامالت رسمی و غیررسمی 13
 175/0 4 توسعه 14
 11/0 3 تقدیرگرایی 15
 055/0 2 قومیت 16
 428/0 2 فقر 17
 -040/0 2 ساخت قدرت در خانواده 18
 194/0 8 سایر متغیرها 19
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  گیري نتیجه
ها دستخوش تحوالت بسیاري شده،  هایی که در کشور ما در این سال یکی از عرصه

  دومهدر ایران از نیم. ویژه زنان بوده است ها به هاي فرزندآوري افراد و خانواده کنش
اکنون ایران جزء یکی از  که هم طوري  باروري شروع به کاهش کرد، به1360 هده

 1365در سال ). 2005کالنتري و دیگران، (کشورهاي با باروري سطح پایین است 
آورد، شش   تولید مثل به دنیا میهمتوسط شمار فرزندانی که یک مادر در طول دور

 1/2(ها  ز سطح الزم براي جایگزینی نسلاکنون این رقم به کمتر ا فرزند بود، ولی هم
دهد  بررسی روندهاي ملی و استانی باروري نیز نشان می. رسیده) فرزند براي هر مادر

هاي نوار مرزي کشور،  استان. که الگوي جغرافیایی خاصی بر باروري ایران حاکم است
هاي  ویژه استان هاي واقع در بخش مرکزي ایران، به باروري باالتري در مقایسه با استان

 گذشته تحوالت باروري در ایران، متناسب با هدر چند ده .نزدیک به پایتخت، دارند
هاي مختلف مربوط به رفتار باروري تغییر  برخی از ابعاد نظري مورد اشاره در تبیین

کنند اگر وضعیت به همین صورت ادامه یابد، از  مطالعات متعدد عنوان می. کرده است
کاهش . ا یک چالش بزرگ و اساسی در آینده مواجه خواهیم شدلحاظ جمعیتی ب

 سنی و به دنبال هتبع آن کاهش جمعیت، افزایش میان باروري به زیر سطح جانشینی و به
   .هاست آن سالمندي جمعیت و کاهش نیروي کار جوان از جمله این چالش

کنشی فردي یعنی از سویی . رفتار باروري متأثر از عوامل سطح خرد و کالن است
ها تأثیر  ها و طرز تلقی ها و نگرش هاي فردي، سلیقه است که از عواملی همانند انگیزه

افتد، از  پذیرفته و از سویی دیگر با توجه به این که در بستر اجتماعی خاصی اتفاق می
عوامل سطح کالن همانند وضعیت اقتصادي جامعه، فرهنگ جامعه، عوامل محیطی ـ 

مروري بر مطالعات پیرامون موضوع . سیاسی و مذهبی متأثر استاجتماعی و عوامل 
دهد که اکثر مطالعات داخلی توجه خود را بر روي یک یا چند  مورد بررسی نشان می

 معناداري با موضوع هرسد رابط نظر می اند و سایر عواملی را که به متغیر محدود کرده
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 مورد مطالعه در اکثر ه نیز نمونشناختی از لحاظ روش. اند دارند، به فراموشی سپرده
که در موارد مشابه در مطالعات  ها از حجم قابل قبولی برخوردار نیست، درحالی پژوهش

همچنین . هاي عمیق و مطالعاتی در مقیاس وسیع استفاده شده است خارجی از مصاحبه
اجتماعی بیشتر مورد توجه پژوهشگران بوده و نقش مهم  متغیرهاي اقتصادي ـ

که مطالعات اخیر  با وجود آن. هاي فرهنگی در بیشتر موارد نادیده گرفته شده استمتغیر
اند، اما  در سطح دنیا به اهمیت نقش مردان در رفتار باروري توجه روزافزونی نشان داده

  .  هاي داخلی در این زمینه نسبتاً محدود است پژوهش
این پژوهش مشاهده هایی که در جریان مطالعات مختلف مربوط به   پژوهشهعمد

شناختی و عوامل  اي، جمعیت شده است رفتار باروري را متأثر از سه عامل زمینه
شناختی تبیین باروري در مطالعات  هاي جامعه آنچه از مدل. اند اي تبیین کرده واسطه

شود این است که میزان باروري به تناسب تغییر در پارامترهاي  مختلف استباط می
هاي  نتایج یافته.  همواره دستخوش تغییر و نوسانات متعددي بودهاجتماعی و فرهنگی
ویژه  به(شناختی مربوط به سن، تحصیالت  دهد که متغیرهاي جمعیت  فراتحلیل نشان می

، بعد خانواده، پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی خانواده و راهبردها و مسائل )تحصیالت زنان
رتیب با بیشترین تعداد آزمون و با ضرایب ت تنظیم خانواده و جلوگیري از بارداري به

 و 47، 60، 85، 68ترتیب در   که به169/0 و 081/0، 371/0 ، -111/0، 253/0 اثر هانداز
 آنها با رفتار باروري تأیید شده است، بیشتر مورد توجه ه درصد موارد رابط83

متغیرهاي فوق عبارتی  به. اند پژوهشگران ایرانی در تبیین تغییرات نرخ باروري بوده
 ایرانی ه اخیر، در جامعهویژه در یک ده بیشترین سهم را در تغییرات نرخ باروري، به

  .اند داشته
 تغییرات رفتار باروري هکنند  نتایج حاصل از فراتحلیل با نظریات تبیینهمقایس

 اجتماعی ـ فرهنگی باروري بیش از سایر نظریات روند تغییر و هدهد نظری نشان می
  . کند  اخیر تبیین میههاي ایرانی را در یک ده رفتار باروري خانوادهتحوالت 
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 ایرانی، ه جامعه گذشتههاي تغییرات اجتماعی چند ده ترین زمینه یکی از مهم
 مسائل باروري، ازدواج و خانواده بوده هتغییرات مختلف ارزشی و نگرشی در زمین

وجوي  در سنین باالتر، جستگرایش به داشتن فرزند کمتر، تمایل به ازدواج . است
هویت زنانه در فضاهایی غیر از خانه و مادر شدن سبب شده است تا در میان زنان، 

هاي همسري و مادري و حتی کار خانگی  نوعی تغییر نگرش نسبت به ازدواج و نقش
از همین . ها را به دنبال داشته است نوعی تحقیر و تخفیف این نقش وجود بیاید که به به

 ایرانی امروزه، با توجه به موقعیتی ه منزلت اجتماعی خانوادهت که براساس نظریرو اس
اگر تشخیص . کند گیري درمورد فرزندآوري می که در آن قرار دارد، اقدام به تصمیم

کند؛ اما  شود، آن را دنبال می اش در جامعه می دهد که فرزندآوري باعث رشد و ترقی
 موقعیت اجتماعی خود تلقی کند، به هشرفت و توسعاگر فرزندآوري را مانعی براي پی

تالش براي دستیابی به . کند اندازد و یا کنترل می هاي گوناگون آن را به تأخیر می روش
تر در مناسبات اجتماعی سبب شده است  جایگاهی باالتر در اجتماع و حضور فعاالته

و هم اقدام به فرزندآوري هاي پیش باالتر برود  تا هم میانگین سن ازدواج به نسبت دهه
کنند که  استدالل می) 1998(بونگارت و فینی . هاي جوان به تأخیر بیفتد در بین زوج

اي ناپایدار و ناشی از تعویق فرزندآوري و انتقال آن به  باروري پایین تا حدودي پدیده
  .سنین باالتر است

ها در  ه دانشجویان دختر به دانشگاهافزایش سطح تحصیالت و ورود گسترد
هاي اخیر در ایران، به تحوالت عمیق نگرشی و رفتاري زنان منجر شده که بسیاري  سال

. اند  عاملی تأثیرگذار بر رفتار باروري زنان معرفی کردههمنزل مطالعات آن را به
 باروري، افزایش آگاهی هتحصیالت باعث به تأخیر انداختن سن ازدواج و کاهش دور

هاي تنظیم خانواده و استفاده از وسایل  صوص برنامهو اطالعات خانواده در خ
 هجلوگیري از بارداري و همچنین باعث کاهش تولد فرزندان ناخواسته و رعایت فاصل

بین تولدها، تغییر نگرش افراد نسبت به بعد خانواده و ایجاد فرصت اشتغال خارج از 
دهد که متغیر   مینتایج مطالعات متعددي در ایران نشان. شود خانه براي زنان می
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تأثیرگذار است، زیرا   باروري  تحصیالت زنان تنها متغیري است که مستقیماً بر میزان
ها و  طور غیرمستقیم از طریق تغییر در نگرش ورود به دانشگاه و افزایش تحصیالت به

هاي مدرن و مستقیماً از طریق باال بردن سن ازدواج و  عقاید فردي و شکل دادن نگرش
براین   عالوه. ه تأخیر در سن فرزندآوري بر تغییرات میزان باروري مؤثر استدرنتیج

مشارکت اجتماعی زنان و فعالیت آنان در امور اجتماعی نیز ازجمله متغیرهاي مهم 
 براساس مطالعات .دخیل و اثرگذار در تغییرات نرخ باروري در بین زنان ایرانی است

 هدر بازار اشتغال، در جایگاه نیروي کار، رابطمختلف بین نرخ باروري و مشارکت زنان 
علی دوطرفه برقرار است، بدین معنا که با افزایش اشتغال زنان و حضور بیشتر آنان در 

   .هاي باروري نیز کاهش خواهد یافت هاي اقتصادي، نرخ عرصه
تحوالت اقتصادي ـ اجتماعی ناشی از تسریع در فرایند شهرنشینی و افزایش 

وستا به شهر، صنعتی شدن و اشکال مختلف مدنیزاسیون نظیر افزایش مهاجرت از ر
هاي  سطح تحصیالت افراد اجتماع، گسترش ارتباطات و سرعت تأثیر و نفوذ رسانه

 اخیر بیش از هکه کشور ما در دو ده... ومیر نوزادان و کودکان و جدید، کاهش مرگ
ها و  ی که در تغییر نظام ارزشعنوان عوامل  ادوار متأثر از آنها بوده و هست، بهههم

 نگرش به باروري و رفتار هاند، باعث ایجاد تغییر در زمین هویتی افراد اجتماع مهم
نگري و گرایش به   آیندههباروري در بین زوجین ایرانی شده است، تا جایی که روحی

هاي  وجوي لذت و رفاه بیشتر، جایگزین ارزش زندگی همراه با شادکامی و جست
 نوگرایی بر نقش تأثیرگذار پیشرفت و هشده است، از همین روست که نظریپیشین 

تغییرات رفتار . کند توسعه و فناوري بر رفتارهاي عاطفی و ارزشی مردم تأکید می
توان تبیین و   اخیر را بر این مبنا نیز میهباروري و کاهش میزان باروري در دو ده

  .تحلیل کرد
معیتی این است که ایران نیز مانند بسیاري هاي ج گذاري  مهم در سیاستهنکت

ها را تجربه  تر از سطح الزم براي جایگزینی نسل دیگر از کشورهایی که باروري پایین
هاي اقتصادي تشویق موالید روندهاي  کنند، قادر نخواهد بود صرفاً با اتکا به بسته می
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هاي  بود که با مشوقها تنها زمانی اثرگذار خواهد  این بسته. باروري را تغییر دهد
گذاري در راستاي افزایش و یا  هرگونه سیاست. فرهنگی و اجتماعی همراه باشد

تر باروري، مستلزم آگاهی و شناخت عوامل، شرایط و  جلوگیري از کاهش بیش
 باروري از ههاي افزایند باید توجه داشت که سیاست. هاي باروري پایین است زمینه

 موفق ایران در ههاي بیشتري دارند و این تصور که تجرب  پیچیدگیههاي کاهند سیاست
تواند در جهت افزایش آن نیز عمل کند، اشتباه  جهت کاهش باروري با همان سرعت می

ها   بوده و چنانچه این سیاست هاي افزاینده باروري بسیار پرهزینه چرا که سیاست. است
از همین رو . یابد  برابر افزایش میهاي آن به چند درستی اجرا نشوند، هزینه موقع و به به
رسد هرگونه برنامه عملی براي جلوگیري از کاهش بیشتر باروري باید  نظر می به

ویژه در میان زنان بدون فرزند، داراي  معطوف به اشتغال، خانواده و کیفیت زندگی به
تاي هاي نقدي در راس تأکید بر سیاست. هاي تازه ازدواج کرده باشد یک فرزند و زوج

 کنونی و احتماالً شاغل آینده هافزایش باروري جذابیت چندانی براي زنان تحصیلکرد
  .ندارد

توان از کاهش از طریق مدیریت صحیح نیروهاي فعال جامعه، ازجمله زنان می
هاي  این کار از طریق توجه به سیاست. عمل آورد شدید میزان باروري جلوگیري به

رواقع بهبود قوانین اشتغال زنان براي رسیدگی بهتر به د. گیرد محور صورت می خانواده
 خدمات مراقبت ارزان براي فرزندان مادران شاغل و مشغول به تحصیل و هفرزندان، ارائ

هاي  در این زمینه زنان را در ترکیب نقشکه هاي زایمان و قوانینی  توجه به مرخصی
 نقش را کاف بین این دودهد و تا حد زیادي ش هاي اجتماعی یاري می مادري و نقش

که به  توانند درحالی در این صورت، زنان می. تواند مؤثر واقع شود دهد، می کاهش می
هاي بیرون از منزل خود ازجمله تحصیل،   فعالیتکنند، به فرزندان خود رسیدگی می

در این زمینه، تشویق دولت براي مشارکت . هاي اجتماعی نیز بپردازند اشتغال و فعالیت
داري و حمایت از مراکز مراقبت و نگهداري رسمی از  ان در کارهاي خانه و بچهمرد

تواند نقش مهمی را  رغم زمانبر و پرهزینه بودن می کودکان در محل کار زنان شاغل، به
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البته این نکته را نیز نباید از نظر دور . آوري ایفا کند در افزایش تمایل زنان شاغل به بچه
 براي جلوگیري از استمرار کاهش باروري به معنی محرومیت ریزي داشت که برنامه

زنان از دسترسی به خدمات بهداشت باروري و تنظیم خانواده نیست، چرا که تنظیم 
تردید کوتاهی در ارائه خدمات بهداشت  بی. خانواده به معنی تحدید موالید نیست

نشده براي تنظیم  دهبارداري، مشکالت بسیاري ازجمله حاملگی ناخواسته، نیاز برآور
دنبال خواهد داشت که خود  ها به خانواده و سقط جنین عمدي را براي زنان و خانواده

  .هاي بسیاري را متوجه فرد و جامعه کند تواند هزینه می
 

  منابع 
 هاي  بررسی تأثیر اطالعات و نگرش«، )1391 (.اهللا؛ امیرعلی درستیایدر، نبی

فصلنامه تخصصی  ،»نگیان شهرستان شوشترجمعیتی بر رفتارهاي باروري فره
 .18 ه، شمار6، سال واحد شوشتر ـ علوم اجتماعی دانشگاه آزاداسالمی

 مطالعه موردي : بررسی نقش مردان در تنظیم خانواده، )1381 (.برشد، عبدالمهدي
 .، دانشگاه شیرازشناسی نامه جمعیت پایان، روستاهاي شهر بوشهر

 غالمعلی :ه، ترجمعه اقتصادي در جهان سومتوس، )1370 (.تودارو، مایکل 
 .انتشارات سازمان برنامه و بودجه: فرجادي، شیراز

 بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادي مؤثر ، )1386 (. کشکی، ابوالفضلهزاد ذوالفقاري
ریزي   مهندسی برنامهنامه کارشناسی ارشد ایانپ بر میزان باروري زنان در ایران،

 . اقتصاديايه سیستم
 هاي تنظیم  بررسی میزان مشارکت مردان در برنامه، )1379 (.مانیان، مهرنوشرح

، 1379خانواده و عوامل مؤثر بر آن در مردان متأهل و شاغل شهر شیراز سال 
 .، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتینامه کارشناسی ارشد پایان

 عاد خانواده در عوامل مؤثر در تعیین ساختار و اب، )1372 (.سادات دربندي، علیرضا
 .21 ه، شمارخالصه مقاالت جمعیتی، نامه کارشناسی ارشد پایان ایران،



   
  
  
  

 115...     فراتحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر باروري   

  مجله ، »تحدید نسل از دیدگاه فقه و حقوق اسالمی«، )1381 (.اهللا طاهري، حبیب
 .4 ه، شمارمجتمع آموزش عالی قم

 سنجش تأثیر استقالل، «، )1392 (.صالحی عباسی شوازي، محمدجالل؛ زهره خواجه
 موردي همطالع(آوري  کت اجتماعی و تحصیالت زنان بر تمایل به فرزندمشار

 .1 ه، شمار11 ه، دورزن در توسعه و سیاست، »)شهر سیرجان

  تغییرات خانواده و «، )1384(محمدجالل عباسی شوازي؛ عباس عسگري ندوشن
 ه، شمارنامه علوم اجتماعی، » مورد در استان یزدهمطالع: کاهش باروري در ایران

25. 

 بررسی تأثیر ساخت قدرت در خانواده و میزان مشارکت ، )1382 (.عباسی، مریم
مطالعه موردي در بین دانشجویان ساکن خوابگاه شهید : مردان در تنظیم خانواده

 نامه کارشناسی ارشد پایان،  تهرانطباطبائیسالمت دانشگاه عالمه 
 .شناسی، تهران، دانشگاه تهران جمعیت

 بررسی تأثیر ابعاد متفاوت استقالل بر رفتار باروري  ،)1384( .یحهمندگاري، ملعلی
 .، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهراننامه کارشناسی ارشد پایان، زنان در ایران

 تهرانجمعیت و تنظیم خانواده، )1382( .، فرزانه؛ علی رحمانیاهللا سیف ، :
 .انتشارات مبعث

 اقتصادي، اجتماعی، مؤثر بر باروري زنان بررسی عوامل ، )1381 (.قدرتی، حسین
، )شناسی جمعیت (نامه کارشناسی ارشد پایان ،هاي شهر مرند در دبیرستان

 .دانشگاه تهران
 روند تکوینی شاخص نوگرایی و سنجش «، )1376 (.معینی، سیدرضا؛ علی پایدارفر

 .20و19 ه، شمارجمعیت، »آن با نسبت باروري

 Abbasi-Shavazi, M.; McDonald, P.; and Hosseini-Chavoshi, M. (2009). 

The Fertility Transition in Iran: Revolution Andreproduction, 

London: Springer. 



  
  
  
  
 1395، زمستان 29شماره سال هفتم،  ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     116 

 Becker, G. S. (1981). A Treatise on The Family, Cambridge: Harvard 

University Press. 

 Becker, G. S. (1960). “An Economic Analysis of Fertility”. In: 

Demographic and Economic Change in Developed Countries, (Ed.) 

Becker, G. S., Princeton: Princeton University Press, 209-231. 

 Bongaarts, J.; Feeney, G. (1998). “On the quantum and tempo of 

fertility”, Population and Development Review, Vol. 2, No. 24, pp. 

91-271. 

 Bongaarts, J. (1996). “Watkins S. C. Social Interactions and 

Contemporary Fertility Transitions”, Population and Development 

Review, Vol. 4, No. 2, pp. 82-639. 

 Caldwell, J. C. (1982). Theory of Fertility Decline, NewYork: Academic 

Press. 

 Carter, Antony, T. (1998). “Cultural Models and Demographic 

Behavior”, In: The Methods and Uses of Anthropological 

Demography, (Eds.) Basu, A. M. and Abay, P., Oxford: Oxford 

University Press, pp. 246-267. 

 Cleland, J.; Wilson, C. (1987). “Demand theories of fertility transition: 

an iconoclastic view”, Population Studies, Vol. 1, No. 41, pp. 5-30. 

 Coal, A. J.; Watkins, S. C. (1986). The Decline of Fertility in Europe: 

The Revised Proceedings of a Conference on the Princeton 

European Fertility Project, Princeton: Princeton University Press. 

 Davis, K. (1945). “The World demographic transition”, Annuals of the 

American Academy of Political and Social Science, No. 273, pp. 1-11. 

 Davis, K. (1963). “The Theory of Change and Response in Modern 

Demographic History”, Annual of the American Academy of Political 

and Social Science, Vol. 273, pp. 1-11. 



   
  
  
  

 117...     فراتحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر باروري   

 Easterlin, R.A. & Crimmins, E.M. (1985). The Fertility Revolution: A 

Supply- Demand Analysis, Chicago, University of Chicago Press. 

 Easterlin, R. A.; Pollard, R. A.; and Watche, M. L. (1980). “Toward a 

More General Economic Model of Fertility Determination: 

Endogenous Preferences and Natural Fertility”, in: Population and 

Economic Change in Developing Countries, (Ed.) 

 Erfani A. [The 2012 Tehran survey of fertility intentions: an 

investigation on low fertility in Iran, government grant (Persian)]. 

Tehran: Population Studies and Research Center for Asia and Pacific 

(PSRC). 2012-2014;13- 

 Friedman, D.; Hechter, M.; and Kanazawa, S. (1994). “A Theory of the 

Value of Children”, Demography, Vol. 3, No. 31, pp. 375-401. 

 Good, W. (1963). World Revolution and Family Patterns, London: Free 

Pressof Glencoe. 

 Hejazi NS. (2013) [Women's attitude to having second child and factors 

effecting on it (Persian)]. J Health Syst Res., Vol. 7, No. 9, pp.1-11. 

 Ilchman W. F.; Uphoff, N. T. (1974). Political Economy of Change, 

London: University of California Press. 

 Kalantari, S.; Beyg Mohammdi, H.; and Zareh shahabadi A. (2005). [A 

study on demographic factors affecting fertility inYazd (Persian)]. 

Pazhuhish Zanan, Vol 2, No. 3, pp. 56-137. 

 Lam. Gigi (2007). How does gender equity affect fertility in Hong 

Kong?, Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy.The Hong Kong 

University of Science and Technology. 

 Larsen, ullaet al (1998). “Fertility and preferences”, Korea Population 

Studies, Vol. , pp. 317-325 . 



  
  
  
  
 1395، زمستان 29شماره سال هفتم،  ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     118 

 Leibenstion, H. M. (1975). “the economic theory of fertility decline”, 

Quarterly Journal of Economics, No. 89, pp. 1-31. 

 Leibenstein, H. (1975). “The economic theory of fertility decline”, 

Quarterly Journal of Economics, Vol. 1, No. 89. 

 Maribhat. P. N.; A.Y. Francis zavier (2003). “Fertility decline and gender 

bias in northern India”, Demography, No. 40, pp. 637-657. 

 Mason, K. O.; Smith, H. (2000). “Husbands versus wives fertility goals 

and  contraceptive use: The influence of gender context in five Asian 

countries”, Demography. No. 37, pp. 299-311. 

 McDonald. P. (1993). “fertility Transition Hypotheses”, in R.LEETE 

and I. ALAM (ed.s). The Revolution in Asian fertility Dimensions, 

Causes and IMPLI cations Oxford: clarendon press, pp. 3-14. 

 McDonald, A. (2005). “Fertility and racial stratification population and 

development”, Re.view, No. 22, pp.134-150. 

 Mehryar, A. H.; Mostafavi, F.; and Agha, H. (2001). “Men and Family 

Planning in Iran. Paper Presented at the International Union for the 

Scientific Study of Population”, IUSSP, 24th General Conference, 

Salvador, Brazil, August, pp. 18-24. 

 Ochs, J.; Roth, A. E. (1989). “An Experimental Study of Sequential 

Bargaining”, American Economic Review, No. 1913, pp. 355-384. 

 Sadeghi, R.; Abbasi-Shavazi, M. J. (2005). “Ethnicity and patterns of 

marriage in Iran”, Women in Development & Politics, Vol. 1, No. 3, 

pp. 25-47. 

 Suri A. (2006) [Examination of the effective factors of fertility behavior; 

study on married women who are between 15-49 years old (Persian)]. 

M.A. Thesis. Tehran: Faculty of Social Sciences. Allame Tabatabaei 

University, pp. 63-78. 


