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مقدمه 

زیادي اجتماعي و فردي اهمیت که است واقعهاي فرزند اولین تولد

دارد.وتعدادزیاديازپدیدههايجمعیتيوغیرجمعیتيراتحتتأثیر

قرارميدهد.اینمقالهعواملمؤثردرزمانوقوعتولداولدرمیانزناندر

کوهورتازدواجي1379-1370رامطالعهميکند.

تحوالت اخیر دههي چند در جوامع از بسیاري همانند ایران کشور

است. کرده تجربه را چشمگیري جمعیتشناختي و اجتماعي اقتصادي،

مالزمباروندتغییراتاقتصادي،اجتماعيوجمعیتي،تغییراتمهميدر

مسیرزندگيافرادرخدادهاست.باروريطيسهدههياخیرکاهشقابل

از7تولدبرايهرزندرسال باروريکل توجهيداشتهاستومیزان

 (Abbasi- Shovazi &1358به1/9تولددرسال1385کاهشیافتهاست

 (etal 2009:48.طيدههي1370استفادهازوسایلپیشگیريدرفاصلهي

 (Hosseini است یافته افزایش به20درصد از3/4 تولد اولین تا ازدواج

 (Chavoshi & etal 2006:6.درهمدورهيازدواجي1379-1370،اکثریت

زنانتولداولینفرزندرابهتأخیرانداختهونسبتزنانيکهدردوسالاول

ازدواجبهمرحلهيمادريميرسندکاهشیافتهاست)عباسيشوازيورازقي

نصرآباد1389(.

درشرایطيکهامکانتصمیمگیريبرايباروريوزمانبنديآنبراي

زوجینفراهمباشد،افزایشفاصلهازدواجتااولینتولددردورهباروري
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زنانظهورميیابد(Bumpass 1973:68).محققینامکانتغییردرزمانشروع

فرزندآوريوتاخیردرتولداولینفرزنددربسترکاهشباروريورسیدن

 (Schapiro 1980; Rao 1987:بهزیرسطحجایگزینيدرآیندهرانویددادهاند

.28; Giles & etal 2009: 1220; Simpson 2009:25)

زمانتولداولازتمامجنبههابهخصوصبهعنوانیکتعیینکنندهي

رفتارجمعیتيضرورتدارد.همزمانموالیدبعديوهمبعدتکمیلشدهي

.(Trussell & Menken 1978: 210)خانوادهبهزمانتولداولمربوطميباشند

تأثیر باروري میزانهاي در اولميتواند تولد تا ازدواج فاصلهي افزایش

گذاردوزمینهياستمرارکاهشباروريدرآیندهرافراهمکند.

براي تولد اولین تا ازدواج فاصلهي افزایش در مؤثر عوامل شناخت

جامعهوسیاستگذاراناهمیتدارد،زیراتاخیردرتولداولینفرزنددر

بسترکاهشباروريافزایشميیابدوزمینهاستمرارکاهشباروریرافراهم

تعداد بهواسطهيجبران اول تولد تأخیردر افزایش اینرواگر از آورد.

فرزنداندلخواهدرسالهايآیندهتأثیريرويباروريکلنداشتهباشد،

باعثبروزتفاوتهایيدرمیزانهايباروريمقطعيميشود؛لذامطالعهي

زمانوقوعاولینتولد،بهمنظورپیشبینیآیندهيباروريوسیاستگذاري

مناسبحائزاهمیتاست.باتوجهبهباروريزیرسطحجایگزینيدرایران

وظهورتأخیردرتولداول،اینسؤالمطرحميشودکهدربسترکاهش

باروري،چهعوامليدروقوعتولداولتأثیرگذاراست؟تاثیرویژگيهاي
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فرديافرادوعواملسطحکالنبرزمانوقوعتولداولچگونهاست؟

1- مالحظات نظري

زمانتولداولینبچهبهعنوانیکحادثهيمهمدردورهباروريیک

را بيشماري تغییرات خود با که نشانميدهد را مادري به انتقال زن،

درزندگيزنانبههمراهميآورد.اینواقعهبهعنوانیککنشفرديبا

زیادي تالشهاي دارد. ارتباط کالن و خرد درسطوح زیادي متغیرهاي

توسطجمعیتشناسانوصاحبنظرانعلوماجتماعيبرايدرکاینتعیین

گرفته تولد،صورت اولین تا ازدواج فاصلهي روندهاي تبیین و کنندهها

است.چارچوبنظريومورداستفادهشدهدرتحقیقاتمربوطبهتولد

براي که تئوريهایي و است باروري به مربوط نظریات از برگرفته اول،

تبیینفاصلهيازدواجتااولینتولدووقوعاولینتولدبهکارميرونداز

جملهتئورياشاعه،رویکردهاياقتصادي(Leibenstein 1957)،تبییننهادي

 (McNicoll 1980)وانتقالدومجمعیتي(Van de kaa 2002).استکهمحققان

درمطالعاتمرتبطباتولداولینفرزندبهآنهاتوجهکردهاند.عنصراساسي

دررویکرداقتصادي،انگیزهیامنطقخواستنخانوادهبزرگیاکوچکاست

وبرمبنایایننظریهتحلیلهايهزینهيفایدهدرتصمیماتبارورينقش

اصليدارد(Leibenstein 1957; Becker 1992).دراینرویکردافرادعامالن

منطقيايدرنظرگرفتهميشوندکهبهارزیابيشرایطخودداشتهبرایتولد

اولینفرزندمیپردازندوسعيدرباالبردنمنافعخوددارند.
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برخالفتبیینهاياقتصادي،دستهايدیگرازتبیینهاازجملهدیدگاه

اشاعهونظریهيانتقالدومجمعیتيبرنقشتغییراتایدهايونگرشي،به

عنوانیکيازمؤلفههايمهمتغییراترفتارباروريتأکیددارند.مطابقرویکرد

اشاعه،اشاعهيایدهها،نگرشهاوارزشهايجدیدميتواندبخشزیادياز

تفاوتهادرزمانوآهنگتغییراتدررفتارهايباروريوخانوادهراتبیین

کند.دراینرویکردبهنقشتحصیالت،یادگیرياجتماعي،رسانههايجمعي

وبرنامههايتنظیمخانوادهيدولتيدرانتقالواشاعهيایدههايجدیددر

ارتباطباترجیحاتبعدخانوارواستفادهازوسایلپیشگیرياهمیتزیادي

دادهميشود.تئوريانتقالدومجمعیتيبهتأثیرتغییراتدرسیستمارزشيو

نگرشيدررفتارهايجمعیتياشارهدارد.براساساینرویکرددالیلتغییر

درشاخصهايجمعیتينتیجهيتغییرارزشها،ایدئولوژيتوسعهيخود

یاخودتحققبخشيواهمیتآزادياجتماعيوفردياستبهگونهايکه

افرادتصمیمميگیرندزمانيیکحاملگيرابپذیرندکهتولدبچهبرایشان

.(Van de kaa 1997)مطلوبباشدوبهغناوتوسعهزندگيآنانمنجرشود

مطابقرویکردنهادي،تصمیماتورفتارهايباروريدریکمحیطفرهنگي

ونهاديخاصوبستريکهباقوانینتجویزيوکنترلاجتماعيمعینشده

است،اتفاقميافتد(Lesthaeghe 1980).ازاینروتغییردرباروريازپاسخ

بهتغییراتدرمحیطناشيميشود(McNicoll 19080).دراینرویکردبیشتر

ازآنکهچرایيتغییرباروريبررسيشود،چگونگيفرایندتغییرباروري
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بررسيشدهوپرسشاساسيایناستکهچگونهتبیینهايسطوحخرد

وکالنراباهممرتبطکردواینکهتاچهح�درفتارهايخردب���اروري

بهوسیلهيجلوههايجمعيیاانتظاراتجمع��يمشترکتعیینم�يشود

.(Van de kaa 1996)

درمجموع،برمبنايرویکردهاينظري،تولداولینفرزنددربستري

ازعواملسطحخردوکالناتفاقميافتدواینواقعهوابستگيزیاديبه

بستريکهدرآنرخميدهد،دارد.بنابراینعالوهبراینکهبهعنوانیککنش

فرديعواملسطحخرددرچگونگياینرویدادمؤثرند،درچارچوببستر

اجتماعينیزسیستمهايآموزشي،بازارکار،ساختارهايمحلي،دسترسيبه

کنترلموالیدوقوانینوسیاستهايمربوطبههریکازاینبخشهاو...

بهعنوانمکانیزمهاياجتماعيميتوانندبرايوقوعاولینتولدفرصتهایي

رافراهمیامحدودیتهایيرااعمالکنند.

2- پيشينه ي تحقيق

تولد فاصلهي موضوع پایین، باروري بستر در اخیر دههي چند طي

به را اجتماعي دانشمندانعلوم ازجمعیتشناسانو بسیاري توجه اول،

خودمعطوفساختهاست.بهعنوانمثالHirschman(1985)اهمیتعوامل

اقتصادي– اجتماعيرادرزمانازدواجواولینتولدآزمونکرد.نتایجاین

مطالعهنشاندادکهدرمیانعواملمتعدديهمچونهمدورهبودن،محل

سکونت،سالهايتحصیل،وضعیتاشتغالوشغلهمسر،مهمترینعامل



61

تحلیل چند سطحی عوامل مؤثر بر زمان وقوع تولد اول در ایران
13

91
ار 

به
 / 

55
ره 

شما
 / 

هم
رد

چها
ل 

سا

تفاوتسندرازدواجوسندراولینتولد،تحصیالتزناناستوسندر

اولینازدواجعاملمداخلهکنندهيمهمدرسندراولینتولداست.

و اول تولد داشتن کنندههاي تعیین عنوان با مطالعهاي در نوماگاشي

تولددومدرمیانزنانژاپنيباتأکیدبرچهاررویکرداقتصادي،رویکرد

از اقتصادي تأثیرعوامل زندگي، نهاديورویکردمسیر ایدهاي،رویکرد

جمله،اشتغالزنانومردان،تحصیالتزنان،سنازدواجوسهمزناندر

مطالعهکردهاست. تولددوم اولو تولد فاصلهي رادر مشاغلمختلف

نتایجوینشاندادکهتأخیردرتولداولنتیجهيافزایشتحصیالتزنانو

.(Nomaguchi 2003: 130-138)اشتغالزنانبعدازازدواجاست

تحقیقاتزیاديبهتأثیرمستقیموقويسنازدواجدرفاصلهياولین

  (Nomaguchi 2003: 106; Hirschman 1985 & Polonkoتولداشارهکردهاند

این اساس بر .1985; Stanow & Bracher 2001; Mensch & Etal 2003)

تحقیقات،فرزندآوريتأخیريممکناستپیامدافزایشسنازدواجباشد

بااینحالافزایشسنازدواجممکناستبهفاصلهکوتاهتربینازدواجو

 (Chen & Morganاولینتولدمنجرشودوتأثیرتأخیرازدواجراجبرانکند

 1991:523; Yang & Wang 1994).

کانترواباتکیهبررویکردمسیرزندگي،تأثیرعواملسطحخردوکالندر

فاصلهيازدواجتااولینتولدرانشانداد.نتایجوینشاندادکهتحصیالت

زناننقشبسیاراساسيدرزمانورودبهازدواجواولینتولددارد؛احتمال
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وقوعتولداولدرمیانزنانشاغلبیشتراززنانياستکهبیکارندوتجربهي

شاغلبودنراندارند.عالوهبراین،توانایيکنترلباروريبعدازازدواج

تحتتأثیرگسترشوسایلپیشگیرياستودرسطحکالندرمناطقيکه

عمومیتاستفادهازوسایلپیشگیريباالستمیزاناحتمالوقوعتولداول

.(Kantorova 2004: 113-175)باالست

نالیندابهبررسيسندراولینتولدوتأثیروسایلپیشگیريدرتانزانیا

پرداخت.نتایجمطالعهوينشاندادمیانگینفاصلهيبینازدواجواولین

اینم��طالعهدرمناط�قيکه بنابر تولدبهطورمتوسط14/5ماهاست.

جوانتري سنین در داشتند، پیشگیري وسایل به کمتري دسترسي زنان

مادريراتجربهکردند.نالینداتاکیدکردکهافزایشدسترس�يوبهب��ود

وس��ای��لپیشگیريعاملاساسيبرايتأخیرتول��داولدرتانزانیابوده

.(Ngalinda 1998: 131-138)است

درایراننیزکاهشباروريباتوسعهيخدماتپیشگیريازبارداري

همزمانبودهاست.دراینراستاتعداديازمحققانبهارزیابيتأثیربرنامهي

تنظیمخانوادهدرزمانتولداولینفرزندپرداختند.هاشميدرمطالعهيخود

تأثیربرنامهيتنظیمخانوادهدرمیزانوقوعموالیددرروستاهايایرانرا

ارزیابيکرد.نتایجاینمطالعهنشاندادکهبرنامهيتنظیمخانوادهدرتأخیر

تولداولناموفقبودهاست؛اماتأثیرشگرفيدرکاهشرتبههايباالتربه

.(Hashemi 2009: 11-12)خصوصرتبهيسوموباالترداشتهاست
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(Abbasi- Shavazi 2009 (b): 1315-1319) همکاران و شوازي عباسي

از زنان استفادهي به ایران در باروري انتقال طرح دادههاي از استفاده با

وسایلپیشگیريدرقبلازاولینحاملگي،درچهاراستانگیالن،سیستانو

بلوچستان،آذربایجانغربيویزدپرداختند.مطابقنتایجبهدستآمدهاین

مطالعه،بهکارگیريوسایلپیشگیريقبلازاولینحاملگيدرهمدورهاي

ازدواجيدههي1370دراستانهايسیستانوبلوچستانوآذربایجانغربي

کهکمترتوسعهیافتهاند،بهترتیب7/5و14/5درصدبود.شاخصمشابه

دراستانهايگیالنویزدکههردوازاستانهايتوسعهیافتهاندبهترتیب

20/8و29/6درصدبود.

بررسيعباسيشوازيورازقينصرآباد)1389(کهبهمنظوربرآورد

الگوهاوعواملمؤثردرفاصلهيازدواجتااولینتولددرایرانانجامگرفت،

نشاندادکهمیانگینفاصلهيازدواجتااولینتولددرایران2/7سالاست

وبیشاز85درصداززناندرپنجسالنخستازدواجفرزنداولخودرا

بهدنیاميآورند.درکوهورتازدواجي1369-1360انتقالبهفرزنداول

درهمانسالازدواجبیشترازکوهورتازدواجيدههي1370استو14

درصداززناندراینسالبهمرحلهيتولداولرسیدنددرحاليکهدر

کوهورت1379-1370فقط6درصدازافراددرسالازدواجبهتولداول

رسیدند.دردومینسالازدواجدرکوهورتازدواجي1369-1360حدود

35درصددرمقابل28درصددردههي70بهتولداولرسیدند.تحلیل
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بقايبيفرزندينشاندادکهنشانههایيازتأخیردرتولداولدردههي

1379-1370دیدهميشود.براساسنتایجاینمطالعهزندگيدراستانهاي

کمتوسعهبامیزانبیشتريازوقوعتولداولتادوسالپسازازدواجارتباط

دارد.

بررسيیادشدهبابهکارگیريتحلیلبقاورگرسیونکاکس،وقوعاولین

تولدرادرمیانتمامگروههايهمدورهيازدواجيموردمطالعهقرارداد.

نتایجمقالهيمذکورازافزایشفاصلهيازدواجتااولینتولددرمیانزناني

کهبعدازسالهاي1370ازدواجکردهاند،حکایتميکند.ازاینروباتوجه

بهاحتمالکمترتولداولدردوسالاولازدواجدرهمدورهيازدواجي

1379-1370،تمرکزمقالهيحاضربرزنانياستکهبعدازسالهاي1370

ازدواجکردهودریکفاصلهيپنجسالهازازدواجبهتولداولرسیدند.

همچنینتفاوتبیناستانهايمختلفازنظرفاصلهيازدواجتااولینتولد

دراینبررسي،لزومتوجهبهعواملسطحکالنرادرمطالعهيواقعهي

اولینتولد،تأییدکردهاست؛لذااینمطالعهعالوهبرتحلیلبقا،بارویکرد

چندسطحيبهتبیینوقوعاولینتولددرهمدورهيازدواجي1370-1379

ميپردازد.

تحقیقحاضردرصددپاسخگوییبهاینسوالاستکهچهعوامليدر

فاصلهيازدواجتااولینتولدتأثیرميگذارد؟اینمطالعهبرمبنايچارچوب

نظريوتحقیقاتپیشینمدلتحلیليزیر)نمودارشماره1(کهمکانیزم
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اثرگذاريعواملمختلفدرسطوحخردوکالنرادرزمانتولداولینفرزند

رامشخصميکند،مورداستفادهقرارمیدهد.

 

 درصد با سوادي زنان

درصد استفاده از وسايل 
 پيشگيري

 ميزان باروري كل 

 وقوع اولين تولد

 متغيرهاي سطح فردي 

 سن در اولين ازدواج 
 محل سكونت

 سطح تحصيالت
 وضعيت شغلي

 متغيرهاي سطح كالن

نمودار1:  مدل تحليلي عوامل مؤثر بر وقوع اولين تولد

متغیرهايانتخابيدرسطحفردي،براساساطالعاتپیمایشسالمتو

جمعیت،محدودبهبرخيمتغیرهاياقتصاديواجتماعيدرزمانپیمایش

هستند.بااینحالمتغیرهايدیگري،ازجملهاستفادهازوسایلپیشگیريکه

اولین تأثیرزیاديدروقوع باشدو اولینتولدمی از انهاقبل بکارگیری

تولددارنددرایندادههاموجودنمیباشد.درسطحکالننیزمتغیرهایي

انتخابشدهاندکهبراساسبخشنظريدروقوعتولداولینفرزندتأثیر

ميگذارندودرتحلیلچندسطحيتغییراترابطهياحتمالوقوعاولین

تولدبامتغیرهايسطحخردبهعنوانتابعيازویژگيهايسطحکالنآزمون

ميشوند.

3- روش و داده هاي تحقيق

اینمطالعهبهتحلیلدادههايپیمایشسالمتوجمعیتسال1379،
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ميپردازد.درجدولشمارهي1متغیرهايوابستهومستقلکهدرتحلیلبقاو

تحلیلچندسطحياستفادهشده،توصیفشدهاند.برايتبیینعواملمؤثردر

فاصلهيازدواجتااولینتولددرسطحفرديازجدولبقا)عباسیشوازیو

رازقینصرآباد1389؛بالسفلدوروور)19:1995(استفادهميشود.نمونهي

بررسيشدهشامل32319زن49-15سالهيازدواجکردهميباشد.ازاین

تعداد22141نفر)68/5درصد(بهتولداولرسیدهاندو10178نفر)31/5

درصد(درمعرضاولینتولدقراردارندودرزمانانجامپژوهشبدون

فرزندبودند.متغیرتابعدرتحلیلبقا،فاصلهيازدواجتااولینتولداست

کهبهسالتعریفشدهاست.درطرحپیمایشسالمتوجمعیت،سؤال

مشخصيباعنوانفاصلهياولینتولدپرسیدهنشدهوبرايمحاسبهيآن

ازمتغیرسنازدواجوسالتولداولینفرزنداستفادهشدهاست.برايزناني

کهتولداولدارندازتفاضلسالازدواجازسالتولداولینفرزندوبراي

زنانبدونفرزندازتفاضلسالازدواجاززمانانجامپژوهشکهسال1379

است،بهدستآمدهاست.
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ازدواج تا اولين تولد

تعریفسطح اندازه گيريمتغير

تحليل بقا

کمتر از 1سال، 1 سال، 2 سال، ...10 سالفاصله ايفاصله ي ازدواج تا  اولین تولد

14 و کمتر، 15-17، 18-20، 21-23 و 24 و باالتررتبه ايسن زن در اولین  ازدواج

بي سواد، ابتدایي، راهنمایي و متوسطه، دیپلم و باالتررتبه ايسطح تحصیالت

شاغل، غیر شاغلاسمي دو وجهيوضعیت شغلي

شهري، روستایياسمي دو وجهيمحل سكونت

تحليل چندسطحي

وقوع تولد اول در 5 سال پس از 
ازدواج

بلي، خیراسمي دو وجهي

17 و کمتر، باالتر از 18اسمي دو وجهيسن زن در اولین  ازدواج

بي سواد و ابتدایي، راهنمایي و باالتراسمي دو وجهيسطح تحصیالت

بیش از 72 درصد، 71 درصد و کمتراسمي دو وجهيدرصد باسوادي زنان

56 درصد و باالتر، 55 درصد و کمتراسمي دو وجهيدرصد استفاده از وسایل پیشگیري

2/7 و کمتر ، 2/8 و باالتراسمي دو وجهيمیزان باروري کل
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دردودههياخیرجامعهيایرانتغییراتاقتصادي،اجتماعيوفرهنگي

زیاديداشتهاست،بااینتغییراتزندگيافرادبهویژهزنانومردانجواننیز

تغییراتاساسيداشتهاست.بسیاريازآنانباداشتنتحصیالتدانشگاهي

متقاضيشغلمیباشند.درچنینبستريگسترشوفراهمبودنوسایل

پیشگیريازبارداري،ميتواندباعثتغییراتاساسيرفتارهايباروريو

خانوادگيافرادشودوامکانتشکیلخانوادهوتاخیردرتولداولرابه

وجودآورد(Abbasi- Shovazi & etal 2009b).بنابراینهمانگونهکهکانتروا

اشارهميکنددرچنینشرایطيدرآزمونالگوهايجمعیتيمسیرزندگي

نظیراولینتولد،ضرورياستکهبهبرخيازمشخصههايسطحکالن

بهویژهسیستمهايآموزشي،بازارکار،تنظیمخانواده،قوانینوسیاستها

توجهشود(Kantorora 2004:93)؛ازاینروبهمنظورتحلیلعواملتبیین

کنندهيفاصلهياولینتولددرسطحکالن،ازمدلهايچندسطحياستفاده

ميشود.

رادنباش)1992( و برایک که - چندسطحي مدلهاي که حالي در 

مطالعه این در شاملميشوند، را متعددي دادهاندسطوح توسعه را آنها

ازمدلهايدوسطحياستفادهشدهاستکهدرآنافراد)واحدهايسطح

یک(دروناستانها)واحدهايسطحدو(قرارگرفتهاند.اینمدلهانشان

میدهندکهچگونهمتغیرهاییکسطحدرروابطرخدادهدرسطوحدیگر

تأثیرمیگذارند.متغیرتابع،وقوعتولداولدرفاصلهيپنجسالهازازدواج
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ميباشد.درسطحفرديدومتغیرمیانگین»سنزناندراولینازدواج«و

»سطحتحصیالت«ودرسطحکالن،»میزانباروريکل«،»درصدباسوادي

اند.درسطح انتخابشده پیشگیري« کارگیريوسایل به زنان«،»درصد

فرديازدادههايپیمایشسالمتوجمعیتکهدرسال1379جمعآوري

شده،استفادهشدهاست.

برايتحلیلعواملسطحکالنازاطالعاتیکدوره،یعنيسرشماري

1375استفادهميشود.دورهيزماني1375دروسطدورهيزمانيدههي

1370بودهوبرايتمامجمعیتاینهمدورهمناسباست.نسبتباسوادي

زنانازاطالعاتسرشماريسال1375کهتوسطمرکزآمارایرانمنتشر

اساس بر کل باروري میزان به مربوط اطالعات است. شده اتخاذ شده،

اطالعاتسرشماري1375ميباشدوازمطالعهيعباسيشوازياتخاذشده

است(Abbasi- Shavazi 2000:27).میزاناستفادهازوسایلپیشگیريمدرن

براساسدادههايطرحپیمایشجمعیّتوسالمتسال1379ميباشد.از

آنجاکهمتغیروابسته،احتمالداشتنفرزنددرفاصلهيپنجسالهازازدواج

است،مدلرگرسیونيموردنظررگرسیونلوجستیکميباشد.دررگرسیون

لوجستیکنیزاگرمتغیرهايمستقلبهصورتدووجهيطبقهبنديشوند،

قیاسوتحلیلنتایجبهترخواهدبود.بههمیندلیلتماممتغیرهايسطح

فرديوسطحکالنبهصورتدووجهيتعریفشدهاست.درتحلیلچند

سطحيازنرمافزارHLM6استفادهشدهاست.
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 4- نتایج و یافته هاي تحقيق

4-1- عوامل مؤثر در فاصله ي ازدواج تا اولین تولد در کوهورت ازدواجي 

1370-1379

متوسطفاصلهيازدواجتااولینتولددرکوهورت2/7،1370-1379

سالاست.آمارهيویلکسونبرايآزمونمعنيداريتفاوتهايمشاهده

شدهمیانزنانبراساستحصیالت،سندراولینازدواجووضعیتشغلي

ومحلسکونتاستفادهشدهاست.نتایجفاصلهيازدواجتااولینتولدبر

اساسمتغیرهايمستقلبااستفادهازجدولبقا،درجدولشمارهي2آمده

است.

افراديکه داردو تولد اولین فاصله با رابطهيمعکوسي ازدواج سن

درسنپایینازدواجميکننددرفاصلهيبیشتريبهتولداولميرسند.در

همانسالازدواج،تفاوتچندانيدرگروههايسنيدررسیدنبهتولداول

وجودنداردوکمتراز7درصداززنانبهتولداولميرسند.درفاصلههاي

بیشترتأخیردرتولداولدرمیانزنانيکهدرسنینزیر18سالازدواج

ميکنندبیشترازسایرزناناست.56و43درصدازافراديکهبهترتیبقبل

ازسن14سالوهمچنین17-15سالگيازدواجکردهاند،ت��ادوس�ال

پسازازدواجبدونفرزندب��اقيماندهاند.عب��اسيشوازيوهم�کاران 

(Abbasi- Shovazi & etal2009b: 1319)بهاهمیتوارزشيکهبسترجامعه

بهازدواجميدهداشارهمیکنندکهباعثشدهجوانانپاسخمثبتبهاین
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ضرورتاجتماعيدادهوبهازدواجترغیبشدهودرنهایتبرايرسیدن

بهاهدافخودازجملهافزایشسطحتحصیالت،درونازدواجپیشگیرياز

بارداريرابکاربگیرند.

تأثیر نباید سال، 18 زیر  سنین در اول تولد وقوع کاهش زمینه در

محدودیتبیولوژیکينادیدهگرفتهشود.تحقیقاتزیادينشاندادهاندکه

شانسحاملگيدرسالهاياولبعدازدورانقاعدگي،بهطورمتوسطکمتر

ازاوایلدههي20سالگياست(Rindfuss & Morgan 1983:263)،.همچنین

اینافرادبهدلیلازدواجدرسنپایین،ممکناستبرايتکمیلتحصیالت،

فاصلهيبیشتريراایجادکنند.ایننسبتبا35درصدزنانيکهدرسن23-

21سالگيازدواجکردهاند،قابلمقایسهاست،امادرسنینباالتراز24سال

دوبارهاحتمالبيفرزندماندندرفاصلهپنجسالوباالتربیشازگروههاي

سنيماقبل)23-18سال(است.اینافراددریکفاصلهيپنجساله29

سالوباالترميباشندکهممکناستبيفرزنديآنهاناشيازناتوانيبراي

.(Beets 1996:16)باروريدراینسنینباشد
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جدول بقا،  طرح پيمایش جمعّيت و سالمت 1379

ميانه فاصلهمتغير
نسبت زناني که به تولد اول نرسيدند در فاصله

معني داريدرصدتعداد
10 سال25 سالکمتر از 1 سال

2/70/940/400/090/0332319کل نمونه

***سن زن در ازدواج

4/30/930/560/230/0419786/1کمتر از 14 سال

17-153/80/940/430/130/02934328/9

18 -203/60/940/390/120/031061632/8

23-213/50/940/350/100/03580618/0

243/60/940/370/140/05457614/2 و باالتر

***سطح تحصیالت

3/50/900/360/120/0323957/4بي سواد

3/60/940/400/130/03792024/5ابتدایي

3/60/950/400/130/04675620/9راهنمایي

3/70/960/420/130/031095533/9متوسطه

3/90/970/480/140/01429313/3دانشگاهي

nsمحل سكونت

3/70/940/410/130/031636250/6شهر

2/70/940/400/130/021595749/4روستا

nsوضعیت شغلي

3/70/940/420/140/03605518/7شاغل

3/70/940/400/130/032626481/3غیر شاغل

   ns0/05 معني داري در سطح 001/ 0         معني  داري در سطح باالي ***
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یک��يازمه�مت��رینعوام�لم�ؤثردرایجادفاصلهبینازدواجتااولین

تول��د،تمایلبهافزایشس��طحتح�صیالتاس��ت.رابط��هيمثبتمی��ان

تحصی��التوتأخیرفرزندآوريدرتحق�یقاتزی�اديتأییدش��دهاس��ت

(Rindfuss & etal 1980).نش��اندادندکههریکسالافزایشدرتحصیالت

باعثس��هچهارمازیکس��ال)9م��اه(تأخیردراولینتولدميش��ود.در

مطالع��هيحاضر،احتمالرس��یدنبهتولداولدرمی��انزنانباتحصیالت

دانش��گاهينس��بتبهس��ایرافرادتاپنجس��الاولازدواجکمتراست.در

س��الازدواج،10درصداززنانبيس��وادفرزنداولخ��ودرابهدنیاآورده

باافزایشس��طحتحصیالتایننس��بتکاهشميیاب��دودرمیانزنانبا

سطحتحصیالتدانشگاهيبه3درصدميرسد.درتبیینارتباطتحصیالت

باالوفاصلهيبیش��تراولینتولد،(Blossfeld & Huinink 1991:165)توضیح

ميدهن��دکهتاخیردرموالیداولدرمیانزن��انباتحصیالتباالتر،تاحد

 (Abbasi- Shovaziزیاديمرتبطباادامهيفعالیتآموزشيوتحصیالتاست

(etal 2009 b &)اینیافتهبانتایجمطالعههیرش��منمتفاوتاست.براساس

اینمطالعاتزنانباتحصیالتباالتروموقعیتاقتصادي-اجتماعيباالتر،

اس��تقاللبیشتريبهسمتانتخابهمسردارندوازدواجترتیبیافتهبراي

ای��نگروهازافرادکمتراس��ت.ازآنجاکهایناف��رادتعداددفعاتمقاربت

بیشتريدرماههاياولازدواجدارند،فاصلهيازدواجتااولینتولدبراياین

.(Hirschman 1985:30; Shrestha 1998:131)افرادکوتاهتراست
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عموماًرابطهيبیناشتغالزنانوباروريپیراموننظریههاياقتصادي

و فرزندآوري فرصت هزینهي نظریهها این طبق نئوکالسیکميچرخد.

ناسازگارياشتغالبافرزندآوريتأثیرمنفيبراحتمالوقوعاولینتولددارد.

لیکنتحلیلبقاازفرضرابطهياشتغالبافاصلهياولینتولدحمایتنکرد.

و سکونت محل میان معنيدار رابطهي ویلکسون آزمون همچنین

فاصلهياولینتولدرانشاننميدهد.ایننبودتفاوتميتواندبهافزایش

میزانشهرنشینيوتوسعهياقتصادي-اجتماعي،افزایشامکاناتآموزشي

وارتباطي،افزایشسطحآگاهيودسترسيبیشتربهوسایلتنظیمخانواده

درهردومنطقهيشهروروستاازسالهايبعدازانقالباسالميوبه

ویژهدرسالهايبعداز1370مرتبطباشد.نقشبرنامههايبهداشتيمادر

وکودکتوسطخانههايبهداشتدرنقاطروستایيدرافزایشآگاهيزنان

دراینبارهنیزتأملبرانگیزاست.

4-2- تحلیل چند سطحي از عوامل مؤثر در وقوع اولین تولد

درتحلیلچندسطحيبابهکارگیريرگرسیونلوجستیک،عوامليکهدر

سطحکالنفاصلهياولینتولدراتبیینميکند،تحلیلميشود.درتحلیل

بقاتفاوتمعنيداريدرفاصلهيازدواجبراساسوضعیتشغليومحل

سکونتوجودنداشت.ازاینرودرسطحفرديدومتغیر»تحصیالت«و

»سنازدواج«ودرسطحکالندرصد»باسواديزنان«،»میزانباروريکل«

و»درصداستفادهازوسایلپیشگیريمدرن«انتخابشدند.
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درمطالعاتمختلفتحصیالتوآموزشبهعنوانمهمترینعاملمؤثر

،(Hirschman 1985; Nomaguchi 2003)براحتمالرسیدنبهتولداولاست

بنابراینفرضبرایناستکهنسبتباسواديزناندراستانهايمختلف

دراحتمالرسیدنبهتولداولتأثیرگذارباشد،بهعبارتيدراستانهایيکه

ازسایر بهتولداولکمتر باالتريدارند،احتمالرسیدن باسوادي نسبت

استانهاباشد.متغیردیگردرصداستفادهازوسایلپیشگیريمدرناستکه

درواقعیکيازعناصرمهمایجادفاصلهبینازدواجوتولداول،بهکارگیري

وسایلپیشگیرياست(1998Ngalinda) .دراینمطالعهفرضميشوددر

استانهایيکهاستفادهازوسایلپیشگیريمدرن،باالستافرادقبلازتولد

اولبیشازافراددراستانهايدیگرازباروريپیشگیريميکنند.بنابراین

احتمالرسیدنبهتولداولدرفاصلهيپنجسالهکمترازاستانهایياست

کهعمومیتبهکارگیريوسایلپیشگیريپاییناست.درنهایت،براساس

یافتههایمطالعاتپیشینتغییرزمانبنديفرزندآوريپدیدهاياستکه

دربسترکاهشباروريوبهویژهباروريزیرسطحجایگزینيرخميدهد

.(Giles & etal 2009: 1220; Simpson 2009:25)انتخابمتغیرمیزانباروري

کلنیزمبتنيبراینفرضاستکهدرمناطقيکهمیزانباروريکلکاهش

بیشتريداشتهاست،میزاناحتمالوقوعدریکفاصلهيپنجسالهکمتراز

سایراستانهاباشد.نتایجتحلیلچندسطحيدرپنجمدلارائهشدهاست:

نتایجتحلیلرگرسیونيدرمدلمبناوتأثیرعواملسطحخردبرداشتن
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تولداولدرفاصلهيپنجسالهازازدواجدرجدولشمارهي3آمدهاست.

 (Bryk & مشروط غیر کاماًل مدل یا مدلصفر به اشاره که مبنا مدل در

(Raudenbush 1992دارد،متغیرتولداول،تابعيازعرضازمبداومقدار

خطاستودرسطحدومعرضازمبدا،تابعيازمیانگینواحدهايسطح

دوم)استان(ومقدارتصادفيخطاميباشد.مقدارواریانسعرضازمبدا،

0/036درصدوتفاوتبیناستانهانیزمعنيداراست.معنيداريعرضاز

مبدابهاینمعنياستکهتأثیراتسطحدومرويمتغیرتابعوجوددارد.

بنابراینفرضیهيصفر-بهاینمعنيکهواریانسبیناستانهاصفراستیا

بهعبارتيهیچتفاوتيبیناستانهاوجودندارد-ردشدهونشانميدهداین

واریانسبهصورتمعنيداريازصفرمتفاوتاست.بنابراینتحلیلچند

سطحيتوجیهميشود.

مدل تحلیل رگرسیون در دو سطح فرد و استان بدون متغیر تبییني:
Prob(Y=1|B) = P
log[P/(1-P)] = B0
B0 = G00 + U0
B0= 0/826+ U0

سؤالایناستکهآیاباواردکردنمتغیرهايتبیینيبهمدلتأثیرسطح

استانباقيميماندیاتغییرميکند.دراینبخشمتغیرهایيکهدرسطحاول

واردمعادلهميشوندآنهایيهستندکهدرجدولبقامعنيداريآنهامشخص

شدهاست.درمدلاول،متغیرسنازدواجبهلحاظآماريمعنيدارورابطه



77

تحلیل چند سطحی عوامل مؤثر بر زمان وقوع تولد اول در ایران
13

91
ار 

به
 / 

55
ره 

شما
 / 

هم
رد

چها
ل 

سا

مثبتيبامتغیرتابعدارد.درمدلدوممتغیرتحصیالتمعنيدارورابطهي

منفيبامتغیرتابعداردبهگونهايکهباافزایشسطحتحصیالتوقوعاولین

تولددرفاصلهيپنجسالهکاهشميیابد.واریانسدرهردومدلمعنيدار

ازدواجدر میانگینسن تفاوتسطحتحصیالتو بنابراینفرض است؛

نتایج با هماهنگ کاماًل تحلیل پذیرفتهميشود.نتایج مختلف استانهاي

تحلیلبقاستوفرضکاهشوقوعاولینتولددرسنینکمتراز18سال

وافرادباسطوحتحصیالتباالدرهردوشیوهيتحلیلتأییدشدهاست.

جدول 3- تأثير عوامل سطح خرد بر داشتن تولد اول در فاصله ي پنج ساله از ازدواج

مدل سوممدل دوممدل اولمدل صفر

معني دارينسبت برتريمعني دارينسبت برتريمعني دارينسبت برتريمعني دارينسبت برتري

***3/047***552***2/28عرض از مبدا

ازدواج باالي 
18 سال

1/231***1/193***

***3/31عرض از مبدا
تحصیالت 
راهنمایي و 

باالتر
0/520***0/520***

0/0360/0330/0390/035واریانس

ns 0/05 معني داري در سطح 0/001  **  معني داري در سطح 0/005   معني داري در سطح باالي ***

از تابعياست اولینتولد ایناستکهوقوع بر درمدلسومفرض

متغیر میانگین زنانوهمچنین ازدواج اولین در سطحتحصیالتوسن
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تابعومقدارخطایيکهبعدازکنترلسنازدواجوسطحتحصیالتباقي

ميماند.مقادیرنسبتبرتريدرمدلسومنشانميدهدکهمانندمدلاول

ودوم،میانگینسندراولینازدواجبهطورمثبتوسطحتحصیالتبه

طورمنفي،باوقوعاولینتولدارتباطدارند.لیکنباکنترلسطحتحصیالت

احتمالوقوعتولداولدرمیانزنانيکهسنازدواجآنهاباالي18سال

است،نسبتبهمدلپیشینکاهشیافتهاست.مقادیرتصادفينشانميدهد

کهمیانگینمتغیرتابعبعدازکنترلهردومتغیرسنازدواجوتحصیالتدر

سطحاستانهاتفاوتميکندوواریانسدرونگروهيبرايسندراولین

ازدواجنیزدراستانهاتفاوتميکند.امابراساسسطحتحصیالتتفاوتي

نميکندومعنيدارنیست.

باتوجهبهتفاوتاحتمالوقوعمتغیرتابعدرسطحاستانهاورابطهي

بینسنازدواجووقوعاولینتولددرسطحاستانها،واریانسدرهرسه

گزینهممکناستباپیشبینيکنندههايسطحاستانيمدلسازيشود،با

توجهبهتأثیراتثابتسطحدومميتوانبهدوسؤالزیرپاسخداد:

1-آیامتغیرهايسطحکالنبهطورمعنيداريعرضازمبدأراپیشبیني

ميکنند؟

فردي متغیرهايسطح تبیین در تأثیري متغیرهايسطحکالن آیا -2

بامتغیرهاي اولینتولد آیارابطهياحتمالوقوع بهعبارتدیگر دارند؟

سطحخردبهعنوانتابعيازویژگيهايسطحکالنتغییرميکند؟



79

تحلیل چند سطحی عوامل مؤثر بر زمان وقوع تولد اول در ایران
13

91
ار 

به
 / 

55
ره 

شما
 / 

هم
رد

چها
ل 

سا

بنابرایندرمدلچهارموپنجمبهتأثیرعواملسطحکالن،برتأثیرگذاري

ساله، پنج فاصلهي در تولد اولین داشتن احتمال در خرد سطح عوامل

پرداختهخواهدشد.نتایجتحلیلرگرسیونيدرجدولشمارهي4گزارش

شدهاست.ابتدادرمدلچهارممتغیرهايسطحکالنرويعرضازمبدأ

بررسيميشود.بهعبارتيتأثیراینمتغیرهارويوقوعاولینتولددربین

استانهابررسيميشود.دراینمدلعالوهبراینکهمتغیرهايسطحاول

کنترلميشوند،متغیرهايسطحکالنبرايبررسيتفاوتبیناستانيدر

وقوعاولینتولدنیزکنترلميشود.درمدلمذکورواریانسبیناستانها

از0/035به0/031کاهشميیابد.دراینمدل،تغییراتدرمیانگینمتغیر

تابعبیناستانيمعنيداراست،وليمتغیرهايسطحکالنتأثیرمعنيداريدر

تفاوتمیانگیناستانهاندارند.

باتوجهبهرابطهيمیانسنازدواجوتحصیالتدرمدلچندسطحي

نهایيتالشميشودتاتأثیرنسبتباسواديرويویژگيهايسطحخرد

بررسيشود.دراینمدل،متغیرتحصیالتدرعرضازمبدأتأثیرمعنيدار

داردودرسطحفردياحتمالکمتريازوقوعتولداولدرمیانزنانيکه

تحصیالتراهنمایيوباالتردارندمشاهدهميشود.بهعبارتدیگربافرض

ثابتنگهداشتنسایرمتغیرها،انتظارميرودکهاحتمالوقوعتولداول

درفاصلهيپنجسالدرمیانزنانباتحصیالتراهنمایيوباالتر،کمتر

اززنانيباشدکهتحصیالتابتدایيوپایینتردارند.نسبتبهمدلپیشین،
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سنازدواجدرعرضازمبدأتأثیرمعنيداردارد.دراینمدلباکنترلمتغیر

تحصیالتونسبتباسواديزناناحتمالوقوعتولداولدرمیانزنانيکه

سنازدواجآنهاباالي18استنسبتبهمدلپیشینکاهشیافتهواحتمال

وقوعتولداولدرمیاناینافراد22درصدبیشتراززنانياستکهسن

ازدواجآنهاکمتراز18است.

مقادیرتصادفينشانميدهدکهدرمدلنهایيتغییراتدرمیانگینمتغیر

تابعبیناستانيبعدازکنترلپیشبینيکنندههايسطحاستانيوسطحفردي

باقيماندهاستوواریانسبیناستانهاباافزایشکميبه0/032رسیده

است.مشابهبامدلسوم،واریانسبرايمتغیرسطحتحصیالتبهلحاظ

آماريمعنيدارنميباشدبنابراینفرضوجوداختالفمعنيداربراساس

متغیرتحصیالتنميتواندپذیرفتهشود.بهعبارتدیگربعدازکنترلنسبت

باسواديوسنازدواج،تفاوتمعنيداريباقينميماند.واریانسبرآورد

شدهبرايمتغیرسنازدواجباکميکاهشنسبتبهمدلسومبه0/012

ميرسد،بااینحالبهلحاظآماريتفاوتمعنيداريرانشانميدهد.
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در فاصله ي پنج ساله از ازدواج و متغيرهاي سطح اول

معني  داريواریانسمعني دارينسبت برتريمعني داريواریانسمعني دارينسبت برتريمتغير

***0/031براي عرض از مبدأ

***2/873عرض از مبدأ

0/991nsدرصد باسوادي

1/151nsمیزان باروري کل 

درصد استفاده از وسایل 
0/994nsپیشگیري

**0/015***1/194ازدواج باالي 18 سال

0/006ns*** 0/527راهنمایي و باالتر

***0/032براي عرض از مبدأ
***2/845عرض از مبدأ

1/018nsدرصد باسوادي

1/150nsمیزان باروري کل 

درصد استفاده از وسایل 
پیشگیري 

0/991ns

براي ازدواج باالي 18
سال

0/015**

***1/223عرض از مبدأ

0/950nsدرصد باسوادي
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معني  داريواریانسمعني دارينسبت برتريمعني داريواریانسمعني دارينسبت برتريمتغير

0/007nsبراي راهنمایي و باالتر

***0/532عرض از مبدأ
0/976nsدرصد باسوادي 

 ns 0/05 معني  داري در سطح 0/001  ** معني  داري در سطح 0/005  معني  داري در سطح باالي ***

 1- متغیرهاي سطح کالن عبارت  اند از درصد باسوادي باالي 72 درصد، میزان باروري کل کمتر از 2/8 

و استفاده از وسایل پیشگیري باالي 56 درصد.

درتحلیلچندسطحيمفروض،عالوهبراینکهتفاوتمیانگروهي)بین

استاني(معنيداري،درمتوسطمتغیرتابعوجوددارد،تفاوتدرونگروهي

متغیرهاي اساس بر ازگروهها درهریک نیز معنيداري استاني( )درون

تبیینيوجوددارد.نتایجتحلیلچندسطحينشانميدهدکهبیناستانهاي

کشورتفاوتمعنيداريدررسیدنبهتولداولدریکفاصلهيپنجساله

ازازدواجوجوددارد.تفاوتمشاهدهشدهبینمیانگیناستانهاناشياز

تصادفنبودهوتابعيازمتغیرهايسطحکالناست،لیکنمتغیرهايکالن

بررسيشدهدراینمطالعه،تأثیرمعنيداريدرتفاوتمیانگیناستانهاو

همچنینتفاوتهايدروناستانيوویژگيهايسطحخردندارد؛بهعبارتي

تفاوتمیاناستانيونهدروناستانيمعنيداريبراساسمتغیرهايسطح

بامطالعههانکاست نتایجتحلیلچندسطحيمشابه ندارد. کالنوجود

فاصلهي در مؤثر عوامل از تحلیلچندسطحي هانک .(Hank 2002:292)

ازدواجتااولینتولدرادرآلمانبررسيکرد.درسطحخردویژگيهاي
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افرادنظیر»سن«،»تحصیالت«و»وضعیتتأهل«ودرسطحکالنبه»میزان

شهرنشیني«،»سهمبخشخدماتدربازارکار«و»میزانمشارکتزنان«،

میزانباروريکلومیزانباسواديزنانرابررسيميکند.نتایجمطالعهي

هانکنشاندادکهتفاوتدرزمانورودبهمرحلهيمادريدرویژگيهاي

سطحفرديتأثیرگذاشتهوعواملساختاري-جمعیتيتأثیرمعنيداريرا

نشانندادند.

از بسیاري که پیشنهادميدهد را فرض این رگرسیوني تحلیل نتایج

تفاوتهاياستانيدررسیدنبهتولداولدراینفاصلهناشيازسایرعوامل

دسترسي آنها به موجود دادههاي در ما یا که باشد فرهنگي و اجتماعي

نداشتیمیانميتوانستنددرتحلیلهايکمياندازهگیريشوند.همچنیناین

رابطهممکناستتحتتأثیرواحدتحلیلباشدوتفاوتاندکمیاناستانها

وهمچنینتعدادمحدودواحدهايسطحکالن)29استان(درنتایجتحلیل

چندسطحيتأثیربگذارند.بنابراینچنانچهواحدتحلیلرابهسطحشهرستان

تقلیلدهیمممکناستاینمتغیرهاتفاوتهایيرادروقوعاولینتولدایجاد

کنند.

5- نتيجه گيري

ازدواجي1379- تولددرکوهورت اولین تا ازدواج افزایشفاصلهي

1370مارابرآنداشتتابهتحلیلچندسطحيازعواملمؤثردروقوعتولد

اولدراینکوهورتازدواجيبپردازیم.بهمنظوردستیابيبهاینهدفاز
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دادههايطرحپیمایشسالمتوجمعیت)1379(استفادهشد.نتایجتحلیل

بقانشاندادکهبیشاز90درصداززناناولینفرزندخودراتاپنجسال

پسازازدواجبهدنیاميآورندوبيفرزنديدربسترجامعهایرانکمترنمود

داردوتا10سالازازدواج،تنها2درصدازافرادبدونفرزندباقيميمانند

کهاینمیزاننیزبهلحاظجمعیتيبامیزانهايطبیعيناباروريبرابراست

.(Vaessen 1984)

اگرچهفرزندآوريوتمایلبرايپدرومادرشدن،درجامعهيایران

عمومیتداردوبيفرزنديمرحلهاينیستکهزوجینبخواهندآنراتداوم

بخشندوبيفرزندباقيبمانند،بااینحالشواهديازتأخیردرتولداولدر

میانزنانيکهبعدازسالهاي1370ازدواجکردهاند،وجوددارد.یافتههاي

اینمطالعهومطالعاتپیشیننشانداداینتأخیرپیوندقويباسنازدواج

زنانوسطحتحصیالتآنهادارد.

افراديکهسنازدواجآنهاکمتراز18سالاستدرفاصلهيبیشتريبه

تولداولميرسند.زنانيکهدرسنینپایینازدواجميکنند،عالوهبراینکه

هنوزبهلحاظجسميتوانایيتولیدمثلدرآنهارشدنیافتهواحتمالداردکه

قادربهفرزندآورينباشند،ممکناستبهدلیلداشتنفرصتزمانيبیشتر

برايباروري،فرزندآوريرادیرترآغازکنند.

فاصلهي در اساسي کنندههاي تعیین از یکي زنان تحصیالت سطح

ازدواجتااولینتولداست.نتایجتحلیلبقانشاندادزنانيکهتحصیالت
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ابتدایيوکمتردارند،احتمالوقوعاولینتولددرسهسالاولازدواجبیش

ازسایرسطوحتحصیلياستودراینفاصلهباافزایشسطحتحصیالت

احتمالوقوعتولداولکاهشميیابد.

نتایجتحلیلچندسطحيازاحتمالوقوعتولداولدرفاصلهيپنجساله

نشاندادکهتفاوتهايمعنيداريمیانوقوعاولینتولددرفاصلهيپنج

سالازازدواجدراستانهايمختلفوجوددارد،لیکناینتفاوتناشياز

عواملسطحخرد)سطحتحصیالتوسنازدواج(استوعواملسطح

کالنبررسيشدهدراینمطالعهتفاوتهايمیاناستانيودروناستانيرا

تبییننميکند.

نتایجتحلیلسطحفرديوسطحکالنبرميآیدکهسن باتوجهبه

ازدواجوتحصیالتزنانازمهمتریندالیلتاخیردرتولداولینفرزنداست.

زنانیاازدواجخودرابهتأخیرمياندازندسپسبافاصلهيکمازازدواج،

اولینفرزندخودرابهدنیاميآورندیابهدلیلازدواجدرسنینپایین،براي

اینکهبتوانندبهسطوحبااليآموزشيدستبیابند،تولداولینفرزندخودرا

بهتأخیرمياندازند.عباسيشوازيوهمکاراناینهمبستگيرادرارتباطبا

الگويازدواجایراني– اسالميمطرحکردهاند.براساساینالگودرایران

درسالهاياخیرتاکیدزیاديازسويجامعهوخانوادهبرتحصیالتزنان

ازلحاظفرهنگي ازدواج تاخیر اینکه به باتوجه ازطرفدیگر ميشود.

واجتماعيموردپذیرشنیست،بنابراینزنانازدواجميکنندلیکنبراي



86

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

ار 
به

 / 
55

ره 
شما

 / 
هم

رد
چها

ل 
سا

ازدواج درون افزایشسطحتحصیالت، ازجمله اهدافخود به رسیدن

.(Abbasi- Shavazi:2009 (b):1319)پیشگیريازبارداريرابکارميگیرند

پیوندمیانآموزشبهویژهدرمیانزنانوتأثیرآندرسطحفرزندآوري

درمطالعاتمختلفبهاثباترسیدهاستوتحلیلهاحاکياستکهزنان

ازدواج دیرتر تحصیل، به اشتغال مختلفیهمچون دالیل به تحصیلکرده

اولینتولدميرسندوفرزندان به ازازدواج بیشتري بافاصلهي ميکنند،

این نیزهماهنگي ایران در مطالعاتمختلف دنیاميآورند. به را کمتري

موضوعراباسطحفرزندآورينشاندادهاند.دراینمطالعه64درصداز

زنانبيسوادو60درصداززنانباسطحتحصیالتابتدایيوراهنمایي

و52درصداززنانباتحصیالتدانشگاهيتاسهسالپسازازدواجاولین

فرزندخودرابهدنیاآوردند.آموزشوتحصیلازلحاظنظريميتواند

چندیننوعتأثیراحتماليرويرفتارهايباروريداشتهباشدوبهعنوان

یکعاملمهمميتواندتفاوتدرفاصلهيازدواجتااولینتولدراتبیین

کند؛اولاینکهتحصیالتبهفرددانشوقدرتبازاندیشيدرموردمراحل

مختلفزندگيوهمچنینآشنایيبااندیشههايجدیداعطاميکندوآمادگی

رادرموردخانوادههایجدید ایدهها ازاطالعاتو دریافتمجموعهای

اطالعاتي منابع به بیشتري دسترسي تحصیلکرده زنان لذا میکند. فراهم

باروريميشود. آنهارويدورههاي بیشتر کنترل باعث اینعامل دارند.

دوم،تح�قیقاتزیاديبرناسازگارينقشبرحسبتحصیلوازدواجتأکید
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کردند(Rindfuss & etal 1980; Hirschman 1985; Kravdal 1994).بسیارياز

زنانمعتقدندکهنقشدانشجویيومادريبایکدیگرناسازگارندویاحداقل

.(Edwards 2002:425)نامطلوباست داشتنهردونقشبهطورهمزمان

بهعنواندومرحلهيمختلف بهعبارتدیگرزنانتحصیلومادريرا

مسیرزندگيميبینندکهسلسلهمراتبيهستند،بنابراینتحصیالتبیشتر

ممکناستبهسادگيپدرومادريرابهوسیلهيتعبیهمرحلهيمطلوبياز

سالهايدانشگاهيبدونفرزند،بهزمانبعديجابهجاکنند.

سوم،ازنظربسیارياززنانتحصیالتیکسرمایهگذاريدرسرمایهي

انسانياست.مدلمنطقيکهسرمایهگذاريزنانازطریقجهتگیريتأخیر،

به را تحصیالتشان باال، تحصیالت با زنان که است این متصورميشود

فرزند بدون وقت تمام اشتغال طریق از است الزم که سرمایهاي عنوان

برگردد،توصیفميکنند،فرصتيبرايجبرانهزینههایيکهبرايسالهاي

تحصیلدردانشگاهصرفکردهاند(Ibid:426).درحالحاضربیشازنیمي

ازوروديهايدانشگاههايکشوررازنانتشکیلميدهند.بسیاريازآنها

پسازپایاندورهيتحصیلدرجستجويشغلوفعالیتهاياقتصاديو

اجتماعيهستند.دراینمطالعهاگرچهبیناشتغالوزمانتولداولینفرزند

رابطهيمعنيدارينشاندادهنشد،انگیزهيدستیابيبهشغلمناسبیکي

ازانگیزههايزنانبرايتحصیالتوادامهيآناست.ایننتایجموافقبا

یافتههايسایرمطالعاتاستکهنشانميدهندزنانيکهتحصیالتبیشتر
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دارندسطوحباالتريازاستقاللراازطریقدانشبیشتردرموردکنترل

باروريوفرصتهايبهتربراياشتغالبهدستميآورندکهنتیجهيآن

وروددیرتربهمرحلهمادرياست.

باتوجهبهنتایجتحلیلبقايبيفرزندي،براساسدادههايطرحپیمایش

2 تنها ازدواج، از سال از10 پس )1379( ایران در وسالمت جمعیّت

درصداززنانبدونفرزندهستند.تصمیمبرايبيفرزندماندنارادينیزدر

بسترجامعهيایرانکمترنمودداردوفقط0/1درصداززنانميخواهند

فرزند خواستار زنان اکثریت و بمانند باقي فرزند بدون انتخابي طور به

هستندوتعدادمطلوبنیزدوفرزنداست)رازقينصرآباد1390(.ازاینرو

بهلحاظسیاستگذاريبایدراهکارهاییاندیشیدهوشرایطيفراهمشودتا

ضمناینکهزنانبتواننددرزمانمناسبيتعدادفرزندانيراکهميخواهند

تحققبخشند،رسیدنبهفرزنداولدرمیانافراديکهتمایلبهتحصیلو

اشتغالدارندتسهیلگرددوزوجینبهایننتیجهبرسندکهبیندوموضوع

فرزندآوریودستیابیبهتحصیالتواشتغالتعادلوسازگاريوجوددارد

فراهم فرزند تولد براي مناسب خانوادگي اقتصادي، اجتماعي، شرایط و

است،ازاینطریقاثراتکاهشيتأخیردرتولداولدرباروريآیندهکنترل

واستمرارکاهشبارورياجتنابپذیرميگردد.
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