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مقدمه

تولد اولين فرزند واقعهاي است كه اهميت فردي و اجتماعي زيادي
دارد .و تعداد زيادي از پديدههاي جمعيتي و غير جمعيتي را تحت تأثير
قرارميدهد .اين مقاله عوامل مؤثر در زمان وقوع تولد اول در ميان زنان در
كوهورت ازدواجي  1370-1379را مطالعه ميكند.
كشور ايران همانند بسياري از جوامع در چند دههي اخير تحوالت
اقتصادي ،اجتماعي و جمعيتشناختي چشمگيري را تجربه كرده است.
مالزم با روند تغييرات اقتصادي ،اجتماعي و جمعيتي ،تغييرات مهمي در
مسير زندگي افراد رخ داده است .باروري طي سه دههي اخير كاهش قابل
توجهي داشته است و ميزان باروري کل از  7تولد براي هر زن در سال
 1358به  1/9تولد در سال  1385کاهش يافته است

& (Abbasi- Shovazi

ي  1370استفاده از وسايل پيشگيري در فاصلهي
) .etal 2009:48طي ده ه 
ازدواج تا اولين تولد از  3/4به  20درصد افزايش يافته است

(Hosseini

) .Chavoshi & etal 2006:6در همدورهي ازدواجي  ،1370-1379اكثريت
زنان تولد اولين فرزند را به تأخير انداخته و نسبت زناني كه در دو سال اول
ازدواج به مرحلهي مادري ميرسند كاهش يافته است (عباسي شوازي و رازقي
نصرآباد .)1389

در شرايطي که امکان تصميمگيري براي باروري و زمانبندي آن براي
زوجين فراهم باشد ،افزايش فاصله ازدواج تا اولين تولد در دوره باروري
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فرزندآوري و تاخير در تولد اولين فرزند در بستر كاهش باروري و رسيدن
به زير سطح جايگزيني در آينده را نوید دادهاند (Schapiro 1980; Rao 1987:

).28; Giles & etal 2009: 1220; Simpson 2009:25
زمان تولد اول از تمام جنبهها به خصوص به عنوان يک تعيين کنندهي
رفتار جمعيتي ضرورت دارد .هم زمان مواليد بعدي و هم بعد تكميل شدهي
خانواده به زمان تولد اول مربوط ميباشند ).(Trussell & Menken 1978: 210
افزايش فاصلهي ازدواج تا تولد اول ميتواند در ميزانهاي باروري تأثير
گذارد و زمينهي استمرار كاهش باروري در آينده را فراهم كند.
شناخت عوامل مؤثر در افزايش فاصلهي ازدواج تا اولين تولد براي
جامعه و سياستگذاران اهميت دارد ،زيرا تاخیر در تولد اولین فرزند در
بستر کاهش باروري افزايش مييابد و زمینه استمرار کاهش باروری را فراهم
آورد .از این رواگر افزايش تأخير در تولد اول به واسطهي جبران تعداد
فرزندان دلخواه در سالهاي آينده تأثيري روي باروري کل نداشته باشد،
باعث بروز تفاوتهايي در ميزانهاي باروري مقطعي ميشود؛ لذا مطالعهي
زمان وقوع اولين تولد ،به منظور پیش بینی آيندهي باروري و سياستگذاري
مناسب حائز اهميت است .با توجه به باروري زير سطح جايگزيني در ايران
و ظهور تأخير در تولد اول ،اين سؤال مطرح ميشود که در بستر کاهش
باروري ،چه عواملي در وقوع تولد اول تأثيرگذار است؟ تاثیر ويژگيهاي
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فردي افراد و عوامل سطح کالن بر زمان وقوع تولد اول چگونه است؟
 -1مالحظات نظري

زمان تولد اولين بچه به عنوان يک حادثهي مهم در دوره باروري يک
زن ،انتقال به مادري را نشان ميدهد که با خود تغييرات بيشماري را
در زندگي زنان به همراه ميآورد .اين واقعه به عنوان يك كنش فردي با
متغيرهاي زيادي در سطوح خرد و كالن ارتباط دارد .تالشهاي زيادي
توسط جمعيتشناسان و صاحبنظران علوم اجتماعي براي درک اين تعيين
کنندهها و تبيين روندهاي فاصلهي ازدواج تا اولين تولد ،صورت گرفته
است .چارچوب نظري و مورد استفاده شده در تحقيقات مربوط به تولد
اول ،برگرفته از نظريات مربوط به باروري است و تئوريهايي که براي
تبيين فاصلهي ازدواج تا اولين تولد و وقوع اولين تولد به کار ميروند از
ي اقتصادي) ،(Leibenstein 1957تبيين نهادي    
جمله تئوري اشاعه ،رويکردها 
) (McNicoll 1980و انتقال دوم جمعيتي) .(Van de kaa 2002است که محققان
در مطالعات مرتبط با تولد اولين فرزند به آنها توجه كردهاند  .عنصر اساسي
در رويکرد اقتصادي ،انگيزه يا منطق خواستن خانواده بزرگ يا کوچک است
و بر مبنای این نظریه تحليلهاي هزينهي فايده در تصميمات باروري نقش
اصلي دارد ) .(Leibenstein 1957; Becker 1992در اين رويکرد افراد عامالن
منطقياي در نظر گرفته ميشوند که به ارزيابي شرايط خود داشته برای تولد
اولین فرزند میپردازندو سعي در باال بردن منافع خود دارند.
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اشاعه و نظريهي انتقال دوم جمعيتي بر نقش تغييرات ايدهاي و نگرشي ،به
عنوان يکي از مؤلفههاي مهم تغييرات رفتار باروري تأکيد دارند .مطابق رويکرد
اشاعه ،اشاعهي ايدهها ،نگرشها و ارزشهاي جديد ميتواند بخش زيادي از
تفاوتها در زمان و آهنگ تغييرات در رفتارهاي باروري و خانواده را تبيين
کند .در اين رويکرد به نقش تحصيالت ،يادگيري اجتماعي ،رسانههاي جمعي
و برنامههاي تنظيم خانوادهي دولتي در انتقال و اشاعهي ايدههاي جديد در
ارتباط با ترجيحات بعد خانوار و استفاده از وسايل پيشگيري اهميت زيادي
داده ميشود .تئوري انتقال دوم جمعيتي به تأثير تغييرات در سيستم ارزشي و
نگرشي در رفتارهاي جمعيتي اشاره دارد .بر اساس اين رويکرد داليل تغيير
در شاخصهاي جمعيتي نتيجهي تغيير ارزشها ،ايدئولوژي توسعهي خود
يا خود تحققبخشي و اهميت آزادي اجتماعي و فردي است به گونهاي که
افراد تصميمميگيرندزماني يک حاملگي را بپذيرند که تولد بچه برايشان
مطلوب باشد و به غنا و توسعه زندگي آنان منجر شود ).(Van de kaa 1997
مطابق رويکرد نهادي ،تصميمات و رفتارهاي باروري در يک محيط فرهنگي
و نهادي خاص و بستري که با قوانين تجويزي و کنترل اجتماعي معين شده
است ،اتفاق ميافتد ) .(Lesthaeghe 1980از اين رو تغيير در باروري از پاسخ
به تغييرات در محيط ناشي ميشود ) .(McNicoll 19080در اين رويکرد بيشتر
از آنکه چرايي تغيير باروري بررسي شود ،چگونگي فرايند تغيير باروري
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بررسي شده و پرسش اساسي اين است که چگونه تبيينهاي سطوح خرد
و کالن را با هم مرتبط کرد و اينکه تا چه حـد رفتارهاي خرد بـــاروري
ي جمعي يا انتظارات جمعــي مشترک تعيين مـيشود
به وسيل هي جلوهها 
).(Van de kaa 1996
در مجموع ،بر مبناي رويکردهاي نظري ،تولد اولين فرزند در بستري
از عوامل سطح خرد و کالن اتفاق ميافتد و اين واقعه وابستگي زيادي به
بستري که در آن رخميدهد ،دارد .بنابراين عالوه بر اينکه به عنوان يک کنش
فردي عوامل سطح خرد در چگونگي اين رويداد مؤثرند ،در چارچوب بستر
اجتماعي نيز سيستمهاي آموزشي ،بازار كار ،ساختارهاي محلي ،دسترسي به
كنترل مواليد و قوانين و سياستهاي مربوط به هر يك از اين بخشها و ...
به عنوان مكانيزمهاي اجتماعي ميتوانند براي وقوع اولين تولد فرصتهايي
را فراهم يا محدوديتهايي را اعمال كنند.
 -2پيشينهي تحقيق

طي چند دههي اخير در بستر باروري پايين ،موضوع فاصلهي تولد
اول ،توجه بسياري از جمعيتشناسان و دانشمندان علوم اجتماعي را به
خود معطوف ساخته است .به عنوان مثال ) Hirschman (1985اهميت عوامل
اقتصادي – اجتماعي را در زمان ازدواج و اولين تولد آزمون کرد .نتايج اين
مطالعه نشان داد كه در ميان عوامل متعددي همچون هم دوره بودن ،محل
سکونت ،سالهاي تحصيل ،وضعيت اشتغال و شغل همسر ،مهمترين عامل
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اولين ازدواج عامل مداخله کنندهي مهم در سن در  اولين تولد است.
نوماگاشي در مطالعهاي با عنوان تعيين کنندههاي داشتن تولد اول و
تولد دوم در ميان زنان ژاپني با تأکيد بر چهار رويکرد اقتصادي ،رويکرد
ايدهاي ،رويکرد نهادي و رويکرد مسير زندگي ،تأثير عوامل اقتصادي از
جمله ،اشتغال زنان و مردان ،تحصيالت زنان ،سن ازدواج و سهم زنان در
مشاغل مختلف را در فاصلهي تولد اول و تولد دوم مطالعه کرده است.
نتايج وی نشان داد که تأخير در تولد اول نتيجهي افزايش تحصيالت زنان و
اشتغال زنان بعد از ازدواجاست ).(Nomaguchi 2003: 130-138
تحقيقات زيادي به تأثير مستقيم و قوي سن ازدواج در فاصلهي اولين
تولد

د(Nomaguchi 2003: 106; Hirschman 1985 & Polonko
اشاره كردهان 

)Stanow & Bracher 2001; Mensch & Etal 2003

; .1985بر اساس اين

تحقيقات ،فرزندآوري تأخيري ممكن است پيامد افزايش سن ازدواج باشد
با اين حال افزايش سن ازدواج ممکن است به فاصله کوتاهتر بین ازدواج و
اولین تولد منجر شود و تأثير تأخير ازدواج را جبران کند (Chen & Morgan
1991:523; Yang & Wang 1994).

کانتروا با تکيه بر رويکرد مسير زندگي ،تأثير عوامل سطح خرد و کالن در
فاصلهي ازدواج تا اولين تولد را نشان داد .نتایج وی نشان داد که تحصيالت
زنان نقش بسيار اساسي در زمان ورود به ازدواج و اولين تولد دارد؛ احتمال
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وقوع تولد اول در ميان زنان شاغل بيشتر از زناني است که بيکارند و تجربهي
شاغل بودن را ندارند .عالوه بر اين ،توانايي کنترل باروري بعد از ازدواج
تحت تأثير گسترش وسايل پيشگيري است و در سطح کالن در مناطقي که
عموميت استفاده از وسايل پيشگيري باالست ميزان احتمال وقوع تولد اول
باالست).(Kantorova 2004: 113-175

ناليندا به بررسي سن در اولين تولد و تأثير وسايل پيشگيري در تانزانيا  
پرداخت .نتايج مطالعه وي نشان داد ميانگين فاصلهي بين ازدواج و اولين
تولد به طور متوسط  14/5ماه است .بنا بر اين مــطالعه در مناطـقي که
زنان دسترسي کمتري به وسايل پيشگيري داشتند ،در سنين جوانتري
مادري را تجربه کردند .ناليندا تاکيد کرد که افزايش دسترسـي و بهبــود
وســايــل پيشگيري عامل اساسي براي تأخير تولــد اول در تانزانيا بوده
است ).(Ngalinda 1998: 131-138
در ايران نيز کاهش باروري با توسعهي خدمات پيشگيري از بارداري
همزمان بوده است .در اين راستا تعدادي از محققان به ارزيابي تأثير برنامهي
تنظيم خانواده در زمان تولد اولين فرزند پرداختند .هاشمي در مطالعهي خود
تأثير برنامهي تنظيم خانواده در ميزان وقوع مواليد در روستاهاي ايران را
ارزيابيکرد .نتايج اين مطالعه نشان داد كه برنامهي تنظيم خانواده در تأخير
تولد اول ناموفق بوده است؛ اما تأثير شگرفي در کاهش رتبههاي باالتر به
خصوص رتبهي سوم و باالتر داشته است ).(Hashemi 2009: 11-12

62

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

با استفاده از دادههاي طرح انتقال باروري در ايران به استفادهي زنان از
وسايل پيشگيري در قبل از اولين حاملگي ،در چهار استان گيالن ،سيستان و
بلوچستان ،آذربايجان غربي و يزد پرداختند .مطابق نتايج به دست آمده اين
مطالعه ،به کارگيري وسايل پيشگيري قبل از اولين حاملگي در همدورهاي
ازدواجي دههي  1370در استانهاي سيستان و بلوچستان و آذربايجان غربي
که كمتر توسعه يافته اند ،به ترتيب  7/5و  14/5درصد بود .شاخص مشابه
در استانهاي گيالن و يزد که هر دو از استانهاي توسعه يافتهاند به ترتيب
 20/8و  29/6درصد بود.
بررسي عباسي شوازي و رازقي نصرآباد ( )1389كه به منظور برآورد
الگوها و عوامل مؤثر در فاصلهي ازدواج تا اولين تولد در ايران انجام گرفت،
نشان داد كه ميانگين فاصلهي ازدواج تا اولين تولد در ايران  2/7سال است
و بيش از  85درصد از زنان در پنج سال نخست ازدواج فرزند اول خود را
به دنيا ميآورند .در کوهورت ازدواجي  1360-1369انتقال به فرزند اول
در همان سال ازدواج بيشتر از کوهورت ازدواجي دههي  1370است و 14
درصد از زنان در این سال به مرحلهي تولد اول رسيدند در حالي که در
کوهورت  1370-1379فقط  6درصد از افراد در سال ازدواج به تولد اول
رسيدند .در دومين سال ازدواج در کوهورت ازدواجي  1360-1369حدود
 35درصد در مقابل  28درصد در دههي  70به تولد اول رسيدند .تحليل
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بقاي بيفرزندي نشان داد كه نشانههايي از تأخير در تولد اول در دههي
 1370-1379ديدهميشود .براساس نتايج اين مطالعه زندگي در استانهاي
کمتوسعه با ميزان بيشتري از وقوع تولد اول تا دو سال پس از ازدواج ارتباط
دارد.
بررسي ياد شده با به كارگيري تحليل بقا و رگرسيون كاكس ،وقوع اولين
تولد را در ميان تمام گروههاي همدورهي ازدواجي مورد مطالعه قرار داد.
نتايج مقالهي مذكور از افزايش فاصلهي ازدواج تا اولين تولد در ميان زناني
که بعد از سالهاي  1370ازدواج کردهاند ،حكايت ميكند .از اين رو با توجه
به احتمال كمتر تولد اول در دو سال اول ازدواج در همدورهي ازدواجي
 ،1370 -1379تمركز مقالهي حاضر بر زناني است كه بعد از سالهاي 1370
ازدواج كرده و در يك فاصلهي پنج ساله از ازدواج به تولد اول رسيدند.
همچنين تفاوت بين استانهاي مختلف از نظر فاصلهي ازدواج تا اولين تولد
در اين بررسي ،لزوم توجه به عوامل سطح كالن را در مطالعهي واقعهي
اولين تولد ،تأييد كرده است؛ لذا اين مطالعه عالوه بر تحليل بقا ،با رويكرد
چند سطحي به تبیین وقوع اولين تولد در همدورهي ازدواجي 1370-1379
ميپردازد.
تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که چه عواملي در
فاصلهي ازدواج تا اولين تولد تأثير ميگذارد؟ اين مطالعه بر مبناي چارچوب
نظري و تحقيقات پيشين مدل تحليلي زیر (نمودار شماره  )1که مکانيزم
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را مشخصميکند ،مورد استفاده قرار میدهد.
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﺩﻱ

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﻛﻼﻥ

ﺳﻦ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ

ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎ ﺳﻮﺍﺩﻱ ﺯﻧﺎﻥ

ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ

ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ

ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ

ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﺪ

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻛﻞ

نمودار :1مدل تحليلي عوامل مؤثر بر وقوع اولين تولد

متغيرهاي انتخابي در سطح فردي ،بر اساس اطالعات پيمايش سالمت و
جمعيت ،محدود به برخي متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي در زمان پیمایش
هستند .با اين حال متغيرهاي ديگري ،از جمله استفاده از وسايل پيشگيريکه
بکارگیری انها قبل از اولین تولد می باشد و تأثير زيادي در وقوع اولين
تولد دارند در این داده ها موجود نمی باشد .در سطح كالن نيز متغيرهايي
انتخاب شدهاند كه بر اساس بخش نظري در وقوع تولد اولين فرزند تأثير
ميگذارند و در تحليل چند سطحي تغييرات رابطهي احتمال وقوع اولين
تولد با متغيرهاي سطح خرد به عنوان تابعي از ويژگيهاي سطح كالن آزمون
ميشوند.
 -3روش و دادههاي تحقيق

اين مطالعه به تحليل دادههاي پيمايش سالمت و جمعيت سال ،1379
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ميپردازد .در جدول شمارهي  1متغيرهاي وابسته و مستقل كه در تحليل بقا و
تحليل چندسطحي استفاده شده ،توصيف شده اند .براي تبيين عوامل مؤثر در
فاصلهي ازدواج تا اولين تولد در سطح فردي از جدول بقا (عباسی شوازی و
رازقی نصرآباد 1389؛ بالسفلد و روور ( )19 :1995استفاده ميشود .نمونهي
ي ازدواج کرده ميباشد .از اين
بررسي شده شامل  32319زن  15-49سال ه 
تعداد  22141نفر ( 68/5درصد) به تولد اول رسيدهاند و  10178نفر (31/5
درصد) در معرض اولين تولد قرار دارند و در زمان انجام پژوهش بدون
فرزند بودند .متغير تابع در تحليل بقا ،فاصلهي ازدواج تا اولين تولد است
که به سال تعريف شده است .در طرح پيمايش سالمت و جمعيت ،سؤال
مشخصي با عنوان فاصلهي اولين تولد پرسيده نشده و براي محاسبهي آن
از متغير سن ازدواج و سال تولد اولين فرزند استفاده شده است .براي زناني
که تولد اول دارند از تفاضل سال ازدواج از سال تولد اولين فرزند و براي
زنان بدون فرزند از تفاضل سال ازدواج از زمان انجام پژوهش که سال 1379
است ،به دست آمده است.
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ازدواج تا اولين تولد
متغير

تعريف

سطح اندازهگيري
تحليل بقا

فاصلهي ازدواج تا اولين تولد

فاصلهاي

کمتر از 1سال 1 ،سال 2 ،سال 10... ،سال

سن زن در اولين ازدواج

رتبهاي

 14و کمتر 23-21 ،20-18 ،17-15 ،و  24و باالتر

سطح تحصيالت

رتبهاي

بيسواد ،ابتدايي ،راهنمايي و متوسطه ،ديپلم و باالتر

وضعيت شغلي

اسميدو وجهي

شاغل ،غير شاغل

محل سكونت

اسميدو وجهي

شهري ،روستايي

تحليل چندسطحي

وقوع تولد اول در  5سال پس از
ازدواج

اسميدو وجهي

بلي ،خير

سن زن در اولين ازدواج

اسميدو وجهي

 17و كمتر ،باالتر از 18

سطح تحصيالت

اسميدو وجهي

بيسواد و ابتدايي ،راهنمايي و باالتر

درصد باسوادي زنان

اسميدو وجهي

بيش از  72درصد 71 ،درصد و كمتر

درصد استفاده از وسايل پيشگيري

اسميدو وجهي

 56درصد و باالتر 55 ،درصد و كمتر

ميزان باروري كل

اسميدو وجهي

 2/7و كمتر  2/8 ،و باالتر
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در دو دههي اخير جامعهي ايران تغييرات اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
زيادي داشته است ،با اين تغييرات زندگي افراد به ويژه زنان و مردان جوان نيز
تغييرات اساسي داشته است .بسياري از آنان با داشتن تحصيالت دانشگاهي
متقاضي شغل می باشند .در چنين بستري گسترش و فراهم بودن وسايل
پيشگيري از بارداري ،ميتواند باعث تغييرات اساسي رفتارهاي باروري و
خانوادگي افراد شود و امکان تشکیل خانواده و تاخیر در تولد اول را به
وجود آورد  ) .(Abbasi- Shovazi & etal 2009bبنابراين همانگون ه که کانتروا
اشاره ميکند در چنين شرايطي در آزمون الگوهاي جمعيتي مسير زندگي
نظير اولين تولد ،ضروري است که به برخي از مشخصههاي سطح کالن
به ويژه سيستمهاي آموزشي ،بازار کار ،تنظيم خانواده ،قوانين و سياستها
توجه شود )(Kantorora 2004:93؛ از اين رو به منظور تحليل عوامل تبيين
كنندهي فاصلهي اولين تولد در سطح کالن ،از مدلهاي چندسطحي استفاده
ميشود.
در حالي كه مدلهاي چندسطحي  -كه برايك  و رادنباش()1992
آنها را توسعه دادهاند سطوح متعددي را شامل ميشوند ،در اين مطالعه
از مدلهاي دوسطحي استفاده شده است كه در آن افراد (واحدهاي سطح
يک) درون استانها (واحدهاي سطح دو) قرار گرفته اند .اين مدلها نشان
میدهند كه چگونه متغیرهای یک سطح در روابط رخ داده در سطوح دیگر
تأثیر میگذارند .متغير تابع ،وقوع تولد اول در فاصلهي پنج ساله از ازدواج
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«سطح تحصيالت» و در سطح کالن« ،ميزان باروري کل»« ،درصد باسوادي
زنان»« ،درصد به کارگيري وسايل پيشگيري» انتخاب شده اند .در سطح
فردي از دادههاي پيمايش سالمت و جمعيت که در سال  1379جمعآوري
شده ،استفاده شده است.
براي تحليل عوامل سطح کالن از اطالعات يک دوره ،يعني سرشماري
 1375استفادهميشود .دورهي زماني  1375در وسط دورهي زماني دههي
 1370بوده و براي تمام جمعيت اينهم دوره مناسب است .نسبت باسوادي
زنان از اطالعات سرشماري سال  1375که توسط مرکز آمار ايران منتشر
شده ،اتخاذ شده است .اطالعات مربوط به ميزان باروري کل بر اساس
اطالعات سرشماري 1375ميباشد و از مطالعهي عباسي شوازي اتخاذ شده
است ) .(Abbasi- Shavazi 2000:27ميزان استفاده از وسايل پيشگيري مدرن
بر اساس دادههاي طرح پیمایش جمعیّت و سالمت سال 1379ميباشد .از

آنجا كه متغير وابسته ،احتمال داشتن فرزند در فاصلهي پنج ساله از ازدواج
است ،مدل رگرسيوني مورد نظر رگرسيون لوجستيك ميباشد .در رگرسيون
لوجستيك نيز اگر متغيرهاي مستقل به صورت دو وجهي طبقهبندي شوند،
قياس و تحليل نتايج بهتر خواهد بود .به همين دليل تمام متغيرهاي سطح
فردي و سطح كالن به صورت دو وجهي تعريف شده است .در تحليل چند
سطحي از نرم افزار  HLM6استفاده شده است.
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 -4نتايج و يافتههاي تحقيق
 -1-4عوامل مؤثر در فاصلهي ازدواج تا اولين تولد در كوهورت ازدواجي
1370-1379

متوسط فاصلهي ازدواج تا اولين تولد در كوهورت 2/7 ،1370-1379
سال است .آمارهي ويلکسون براي آزمون معنيداري تفاوتهاي مشاهده
شده ميان زنان بر اساس تحصيالت ،سن در اولين ازدواج و وضعيت شغلي
و محل سكونت استفاده شده است .نتايج فاصلهي ازدواج تا اولين تولد بر
اساس متغيرهاي مستقل با استفاده از جدول بقا ،در جدول شمارهي  2آمده
است.
سن ازدواج رابطهي معکوسي با فاصله اولين تولد دارد و افرادي که
در سن پايين ازدواج ميکنند در فاصلهي بيشتري به تولد اول ميرسند .در
همان سال ازدواج ،تفاوت چنداني در گروههاي سني در رسيدن به تولد اول
وجود ندارد و كمتر از  7درصد از زنان به تولد اول ميرسند .در فاصلههاي
بيشتر تأخير در تولد اول در ميان زناني كه در سنين زير  18سال ازدواج
ميكنند بيشتر از ساير زنان است 56 .و  43درصد از افرادي که به ترتيب قبل
از سن  14سال و همچنين  15 -17سالگي ازدواج کردهاند ،تــا دو سـال
پس از ازدواج بدون فرزند بــاقي ماندهاند .عبــاسي شوازي و همـکاران
) (Abbasi- Shovazi & etal 2009b: 1319به  اهميت و ارزشي که بستر جامعه
به ازدواجميدهد اشاره میکنند که باعث شده جوانان پاسخ مثبت به اين
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به اهداف خود از جمله افزايش سطح تحصيالت ،درون ازدواج پيشگيري از
بارداري را بکار بگيرند.
در زمینه کاهش وقوع تولد اول در سنین   زیر  18سال ،نبايد تأثير
محدوديت بيولوژيکي ناديده گرفته شود .تحقيقات زيادي نشان دادهاند که
شانس حاملگي در سالهاي اول بعد از دوران قاعدگي ،به طور متوسط کمتر
از اوايل دههي  20سالگياست ) .،(Rindfuss & Morgan 1983:263همچنين
اين افراد به دليل ازدواج در سن  پايين ،ممکن است براي تکميل تحصيالت،
فاصلهي بيشتري را ايجاد کنند .اين نسبت با  35درصد زناني که در سن -23
 21سالگي ازدواج کردهاند ،قابل مقايسه است ،اما در سنين باالتر از  24سال
دوباره احتمال بيفرزند ماندن در فاصله پنج سال و باالتر بيش از گروههاي
سني ماقبل ( 18-23سال) است .اين افراد در يک فاصلهي پنج ساله 29
سال و باالتر ميباشند که ممکن است بيفرزندي آنها ناشي از ناتواني براي
باروري در اين سنين باشد ).(Beets 1996:16
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ج�دول -2فاصل�هي ازدواج تا اولين تولد بر اس�اس متغيرهاي مس�تقل با اس�تفاده از
جدول بقا ،طرح پیمایش جمع ّیت و سالمت 1379
متغير

ميانه فاصله

کل نمونه

2/7

نسبت زناني که به تولد اول نرسيدند در فاصله
کمتر از  1سال  2سال

0/94

0/40

5

 10سال

0/09

0/03

تعداد

درصد معنيداري

32319
***

سن زن در ازدواج
کمتر از  14سال

4/3

0/93

0/56

0/23

0/04

1978

6/1

17-15

3/8

0/94

0/43

0/13

0/02

9343

28/9

18 -20

3/6

0/94

0/39

0/12

0/03

32/8 10616

23-21

3/5

0/94

0/35

0/10

0/03

5806

18/0

 24و باالتر

3/6

0/94

0/37

0/14

0/05

4576

14/2
***

سطح تحصيالت
بيسواد

3/5

0/90

0/36

0/12

0/03

2395

7/4

ابتدايي

3/6

0/94

0/40

0/13

0/03

7920

24/5

راهنمايي

3/6

0/95

0/40

0/13

0/04

6756

20/9

متوسطه

3/7

0/96

0/42

0/13

0/03

33/9 10955

دانشگاهي

3/9

0/97

0/48

0/14

0/01

13/3

4293

ns

محل سکونت
شهر

3/7

0/94

0/41

0/13

0/03

50/6 16362

روستا

2/7

0/94

0/40

0/13

0/02

49/4 15957
ns

وضعيت شغلي
18/7

شاغل

3/7

0/94

0/42

0/14

0/03

6055

غير شاغل

3/7

0/94

0/40

0/13

0/03

81/3 26264

معنيداري در سطح باالي ns0/05

*** معني داري در سطح 0 /001
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تول��د ،تمايل به افزايش س��طح تحـصيالت اس��ت .رابط��هي مثبت ميــان
تحصي�لات و تأخير فرزندآوري در تحقـيقات زيـادي تأييد ش��ده اس��ت
) .(Rindfuss & etal 1980نش��ان دادند که هر يک سال افزايش در تحصيالت
باعث س��ه چهارم از يک س��ال ( 9م��اه) تأخير در اولين تولد ميش��ود .در
مطالع��هي حاضر ،احتمال رس��يدن به تولد اول در مي��ان زنان با تحصيالت
دانش��گاهي نس��بت به س��اير افراد تا پنج س��ال اول ازدواج کمتر است .در
س��ال ازدواج 10 ،درصد از زنان بيس��واد فرزند اول خ��ود را به دنيا آورده
با افزايش س��طح تحصيالت اين نس��بت كاهش ميياب��د و در ميان زنان با
سطح تحصيالت دانشگاهي به  3درصد ميرسد .در تبيين ارتباط تحصيالت
باال و فاصلهي بيش��تر اولين تولد (Blossfeld & Huinink 1991:165) ،توضيح
ميدهن��د که تاخير در مواليد اول در ميان زن��ان با تحصيالت باالتر ،تا حد
زيادي مرتبط با ادامهي فعاليت آموزشي و تحصيالت است(Abbasi- Shovazi

) (& etal 2009 bاين يافته با نتايج مطالعه هيرش��من متفاوت است .بر اساس
اين مطالعات زنان با تحصيالت باالتر و موقعيت اقتصادي -اجتماعي باالتر،
اس��تقالل بيشتري به سمت انتخاب همسر دارند و ازدواج ترتيب يافته براي
اي��ن گروه از افراد کمتر اس��ت .از آنجا كه اين اف��راد تعداد دفعات مقاربت
بيشتري در ماههاي اول ازدواج دارند ،فاصلهي ازدواج تا اولين تولد براي اين
افراد کوتاهتر است ).(Hirschman 1985:30; Shrestha 1998:131
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عموم ًا رابطهي بين اشتغال زنان و باروري پيرامون نظريههاي اقتصادي
نئوکالسيک ميچرخد .طبق اين نظريهها هزينهي فرصت فرزندآوري و
ناسازگاري اشتغال با فرزندآوري تأثير منفي بر احتمال وقوع اولين تولد دارد.
ليکن تحليل بقا از فرض رابطهي اشتغال با فاصلهي اولين تولد حمايت نکرد.
همچنین آزمون ويلکسون رابطهي معنيدار ميان محل سکونت و
فاصلهي اولين تولد را نشان نميدهد .اين نبود تفاوت ميتواند به افزايش
ميزان شهرنشيني و توسعهي اقتصادي -اجتماعي ،افزايش امکانات آموزشي
و ارتباطي ،افزايش سطح آگاهي و دسترسي بيشتر به وسايل تنظيم خانواده
در هر دو منطقهي شهر و روستا از  سالهاي بعد از انقالب اسالمي و به
ويژه در سالهاي بعد از  1370مرتبط باشد .نقش برنامههاي بهداشتي مادر
و کودک توسط خانههاي بهداشت در نقاط روستايي در افزايش آگاهي زنان
در اين باره نيز تأمل برانگيز است  .
 -2-4تحليل چند سطحي از عوامل مؤثر در وقوع اولين تولد

در تحليل چندسطحي با به كارگيري رگرسيون لوجستيك ،عواملي که در
سطح کالن فاصلهي اولين تولد را تبيينميکند ،تحليل ميشود .در تحليل
بقا تفاوت معنيداري در فاصلهي ازدواج بر اساس وضعيت شغلي و محل
سكونت وجود نداشت .از اينرو در سطح فردي دو متغير «تحصيالت» و
«سن ازدواج» و در سطح كالن درصد «باسوادي زنان»« ،ميزان باروري کل»
و «درصد استفاده از وسايل پيشگيري مدرن» انتخاب شدند.
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بر احتمال رسيدن به تولد اول است )،(Hirschman 1985; Nomaguchi 2003
بنابراين فرضبر اين است که نسبت باسوادي زنان در استانهاي مختلف
در احتمال رسيدن به تولد اول تأثيرگذار باشد ،به عبارتي در استانهايي که
نسبت باسوادي باالتري دارند ،احتمال رسيدن به تولد اول کمتر از ساير
استانها باشد .متغير ديگر درصد استفاده از وسايل پيشگيري مدرناست که
در واقع يکي از عناصر مهم ايجاد فاصله بين ازدواج و تولد اول ،بهکارگيري
وسايل پيشگيري است) . (1998Ngalindaدر اين مطالعه فرض ميشود در
استانهايي که استفاده از وسايل پيشگيري مدرن ،باالست افراد قبل از تولد
اول بيش از افراد در استانهاي ديگر از باروري پيشگيريميکنند .بنابراين
احتمال رسيدن به تولد اول در فاصلهي پنج ساله کمتر از استانهايي است
که عموميت بهکارگيري وسايل پيشگيري پايين است .در نهايت ،بر اساس
ي فرزندآوري پديدهاي است که
یافته های مطالعات پيشين تغيير زمانبند 
در بستر کاهش باروري و به ويژه باروري زير سطح جايگزيني رخميدهد
 (Giles & etal 2009: 1220; Simpson 2009:25).انتخاب متغير ميزان باروري
کل نيز مبتني بر اين فرض است که در مناطقي که ميزان باروري کل کاهش
بيشتري داشته است ،ميزان احتمال وقوع در يک فاصلهي پنج ساله کمتر از
ساير استانها باشد .نتايج تحليل چندسطحي در پنج مدل ارائه شده است:
 نتايج تحليل رگرسيوني در مدل مبنا و تأثير عوامل سطح خرد بر داشتن
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تولد اول در فاصلهي پنج ساله از ازدواج در جدول شمارهي  3آمده است.
در مدل مبنا که اشاره به مدل صفر يا مدل کام ً
ال غير مشروط

& (Bryk

) Raudenbush 1992دارد ،متغير تولد اول ،تابعي از عرض از مبدا و مقدار
خطاست و در سطح دوم عرض از مبدا ،تابعي از ميانگين واحدهاي سطح
دوم (استان) و مقدار تصادفي خطاميباشد .مقدار واريانس عرض از مبدا،
 0/036درصد و تفاوت بين استانها نيز معنيدار است .معنيداري عرض از
مبدا به اين معني است كه تأثيرات سطح دوم روي متغير تابع وجود دارد.
بنابراين فرضيهي صفر -به اين معني كه واريانس بين استانها صفر است يا
به عبارتي هيچ تفاوتي بين استانها وجود ندارد -رد شده و نشانميدهد اين
واريانس به صورت معنيداري از صفر متفاوت است .بنابراين تحليل چند
سطحي توجيهميشود.
مدل تحليل رگرسيون در دو سطح فرد و استان بدون متغير تبييني:
Prob(Y=1|B) = P
log[P/(1-P)] = B0
B0 = G00 + U0
B0= 0/826+ U0

سؤال اين است كه آيا با وارد كردن متغيرهاي تبييني به مدل تأثير سطح
استان باقي ميماند يا تغيير ميكند .در اين بخش متغيرهايي كه در سطح اول
وارد معادلهميشوند آنهايي هستند كه در جدول بقا معنيداري آنها مشخص
شده است .در مدل اول ،متغير سن ازدواج به لحاظ آماري معنيدار و رابطه
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منفي با متغير تابع دارد به گونهاي که با افزايش سطح تحصيالت وقوع اولين
تولد در فاصلهي پنج ساله کاهش مييابد .واريانس در هر دو مدل معنيدار
است؛ بنابراين فرض تفاوت سطح تحصيالت و ميانگين سن ازدواج در
استانهاي مختلف پذيرفته ميشود .نتايج تحليل کام ً
ال هماهنگ با نتايج
تحليل بقاست و فرض کاهش وقوع اولين تولد در سنين کمتر از  18سال
و افراد با سطوح تحصيالت باال در هر دو شيوهي تحليل تأييد شده است.
جدول  -3تأثير عوامل سطح خرد بر داشتن تولد اول در فاصلهي پنج ساله از ازدواج
مدل صفر

مدل اول

مدل دوم

مدل سوم

نسبت برتري معني داري نسبت برتري معني داري نسبت برتري معني داري نسبت برتري معني داري

عرض از مبدا

2/28

ازدواج باالي
 18سال

***

552

***

3/047

***

1/231

***

1/193

***

عرض از مبدا

3/31

***

راهنمايي و

0/520

***

تحصيالت
باالتر
واريانس

0/036

0/039

0/033

0/520

***

0/035

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

در مدل سوم فرض بر اين است که وقوع اولين تولد تابعي است از
سطح تحصيالت و سن در اولين ازدواج زنان و همچنين ميانگين متغير
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مثبتي با متغير تابع دارد .در مدل دوم متغير تحصيالت معنيدار و رابطهي
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تابع و مقدار خطايي که بعد از کنترل سن ازدواج و سطح تحصيالت باقي
ميماند .مقادير نسبت برتري در مدل سوم نشانميدهد که مانند مدل اول
و دوم ،ميانگين سن در اولين ازدواج به طور مثبت و سطح تحصيالت به
طور منفي ،با وقوع اولين تولد ارتباط دارند .ليکن با کنترل سطح تحصيالت
احتمال وقوع تولد اول در ميان زناني که سن ازدواج آنها باالي  18سال
است ،نسبت به مدل پيشين کاهش يافته است .مقادير تصادفي نشانميدهد
که ميانگين متغير تابع بعد از کنترل هر دو متغير سن ازدواج و تحصيالت در
سطح استانها تفاوتميکند و واريانس درون گروهي براي سن در اولين
ازدواج نيز در استانها تفاوتميکند .اما بر اساس سطح تحصيالت تفاوتي
يکند و معنيدارنيست.
نم 
با توجه به تفاوت احتمال وقوع متغير تابعدر سطح استانها و رابطهي
بين سن ازدواج و وقوع اولين تولد در سطح استانها ،واريانس در هر سه
گزينه ممکن است با پيشبيني کنندههاي سطح استاني مد لسازي شود ،با
توجه به تأثيرات ثابت سطح دوم ميتوان به دو سؤال زير پاسخ داد:
 -1آيا متغيرهاي سطح كالن به طور معنيداري عرض از مبدأ را پيشبيني
ميكنند؟
 -2آيا متغيرهاي سطح کالن تأثيري در تبيين متغيرهاي سطح فردي
دارند؟ به عبارت ديگر آيا رابطهي احتمال وقوع اولين تولد با متغيرهاي
سطح خرد به عنوان تابعي از ويژگيهاي سطح كالن تغيير ميكند؟
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عوامل سطح خرد در احتمال داشتن اولين تولد در فاصلهي پنج ساله،
پرداخته خواهد شد .نتايج تحليل رگرسيوني در جدول شمارهي  4گزارش
شده است .ابتدا در مدل چهارم متغيرهاي سطح كالن روي عرض از مبدأ
بررسي ميشود .به عبارتي تأثير اين متغيرها روي وقوع اولين تولد در بين
استانها بررسي ميشود .در اين مدل عالوه بر اينكه متغيرهاي سطح اول
كنترلميشوند ،متغيرهاي سطح كالن براي بررسي تفاوت بين استاني در
وقوع اولين تولد نيز كنترل ميشود .در مدل مذكور واريانس بين استانها
از  0/035به  0/031كاهش مييابد .در اين مدل ،تغييرات در ميانگين متغير
تابع بين استاني معنيدار است ،ولي متغيرهاي سطح کالن تأثير معنيداري در
تفاوت ميانگين استانها ندارند.
با توجه به رابطهي ميان سن ازدواج و تحصيالت در مدل چندسطحي
نهايي تالش ميشود تا تأثير نسبت باسوادي روي ويژگيهاي سطح خرد
بررسي شود .در اين مدل ،متغير تحصيالت در عرض از مبدأ تأثير معنيدار
دارد و در سطح فردي احتمال كمتري از وقوع تولد اول در ميان زناني كه
تحصيالت راهنمايي و باالتر دارند مشاهده ميشود .به عبارت ديگر با فرض
ثابت نگه داشتن ساير متغيرها ،انتظار ميرود كه احتمال وقوع  تولد اول
در فاصلهي پنج سال در ميان زنان با تحصيالت راهنمايي و باالتر ،کمتر
از زناني باشد که تحصيالت ابتدايي و پايينتر دارند .نسبت به مدل پيشين،
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سن ازدواج در عرض از مبدأ تأثير معنيدار دارد .در اين مدل با کنترل متغير
تحصيالت و نسبت باسوادي زنان احتمال وقوع تولد اول در ميان زناني که
سن ازدواج آنها باالي  18است نسبت به مدل پيشين کاهش يافته و احتمال
وقوع تولد اول در ميان اين افراد  22درصد بيشتر از زناني است كه سن
ازدواج آنها كمتر از  18است.
مقادير تصادفي نشانميدهد كه در مدل نهايي تغييرات در ميانگين متغير
تابع بين استاني بعد از کنترل پيشبيني کنندههاي سطح استاني و سطح فردي
باقي مانده است و واريانس بين استانها با افزايش كميبه  0/032رسيده
است .مشابه با مدل سوم ،واريانس براي متغير سطح تحصيالت به لحاظ
يباشد بنابراين فرض وجود اختالف معنيدار بر اساس
آماري معنيدار نم 
متغير تحصيالت نميتواند پذيرفته شود .به عبارت ديگربعد از کنترل نسبت
باسوادي و سن ازدواج ،تفاوت معنيداري باقي نميماند .واريانس برآورد
شده براي متغير سن ازدواج با کمي کاهش نسبت به مدل سوم به0/012
ميرسد ،با اين حال به لحاظ آماريتفاوت معنيداري را نشانميدهد.
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در فاصلهي پنج ساله از ازدواج و متغيرهاي سطح اول
متغير

نسبت برتري معني داري واريانس معنيداري نسبت برتري معنيداري واريانس معنيداري

0/031

براي عرض از مبدأ
عرض از مبدأ

2/873

***

درصد باسوادي

0/991

ns

ميزان باروري كل

1/151

ns

درصد استفاده از وسايل
پيشگيري

0/994

ns

***

ازدواج باالي  18سال

1/194

***

0/015

**

راهنمايي و باالتر

0/527

***

0/006

ns
*** 0/032

براي عرض از مبدأ
عرض از مبدأ

2/845

***

درصد باسوادي

1/018

ns

ميزان باروري كل

1/150

ns

0/991

ns

درصد استفاده از وسايل
پيشگيري
براي ازدواج باالي 18

0/015

سال
عرض از مبدأ

1/223

***

درصد باسوادي

0/950

ns
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متغير

نسبت برتري معني داري واريانس معنيداري نسبت برتري معنيداري واريانس معنيداري

0/007

براي راهنمايي و باالتر
عرض از مبدأ

0/532

***

درصد باسوادي

0/976

ns

ns

ي داري در سطح  0/005معنيداري در سطح باالي ns 0/05
*** معنيداري در سطح  ** 0/001معن 
 -1متغيرهاي سطح كالن عبارتاند از درصد باسوادي باالي  72درصد ،ميزان باروري كل كمتر از 2/8
و استفاده از وسايل پيشگيري باالي  56درصد.

در تحليل چندسطحي مفروض ،عالوه بر اينکه تفاوت ميانگروهي (بين
استاني) معنيداري ،در متوسط متغير تابع وجود دارد ،تفاوت درونگروهي
(درون استاني) معنيداري نيز در هر يک از گروهها بر اساس متغيرهاي
تبييني وجود دارد .نتايج تحليل چندسطحي نشان ميدهد كه بين استانهاي
كشور تفاوت معنيداري در رسيدن به تولد اول در يك فاصلهي پنج ساله
از ازدواج وجود دارد .تفاوت مشاهده شده بين ميانگين استانها ناشي از
تصادف نبوده و تابعي از متغيرهاي سطح کالن است ،ليكن متغيرهاي كالن
بررسي شده در اين مطالعه ،تأثير معنيداري در تفاوت ميانگين استانها و
همچنين تفاوتهاي درون استاني و ويژگيهاي سطح خرد ندارد؛ به عبارتي
تفاوت مياناستاني و نه دروناستاني معنيداري بر اساس متغيرهاي سطح
كالن وجود ندارد .نتايج تحليل چندسطحي مشابه با مطالعه هانک است
) .(Hank 2002:292هانک تحليل چندسطحي از عوامل مؤثر در فاصلهي
ازدواج تا اولين تولد را در آلمان بررسي کرد .در سطح خرد ويژگيهاي
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شهرنشيني»« ،سهم بخش خدمات در بازار کار» و «ميزان مشارکت زنان»،
يكند .نتايج مطالعهي
ميزان باروري کل و ميزان باسوادي زنان را بررسي م 
هانک نشان داد که تفاوت در زمان ورود به مرحلهي مادري در ويژگيهاي
سطح فرديتأثير گذاشته و عوامل ساختاري  -جمعيتي تأثير معنيداري را
نشان ندادند.
نتايج تحليل رگرسيوني اين فرض را پيشنهاد ميدهد که بسياري از
تفاوتهاي استاني در رسيدن به تولد اول در اين فاصله ناشي از ساير عوامل
اجتماعي و فرهنگي باشد که يا ما در دادههاي موجود به آنها دسترسي
نداشتيم يا نميتوانستند در تحليلهاي کمي اندازهگيري شوند .همچنين اين
رابطه ممكن است تحت تأثير واحد تحليل باشد و تفاوت اندك ميان استانها
و همچنين تعداد محدود واحدهاي سطح كالن ( 29استان) در نتايج تحليل
چندسطحي تأثير بگذارند .بنابراين چنانچه واحد تحليل را به سطح شهرستان
تقليل دهيم ممكن است اين متغيرها تفاوتهايي را در وقوع اولين تولد ايجاد
كنند.
 -5نتيجهگيري

افزايش فاصلهي ازدواج تا اولين تولد در كوهورت ازدواجي -1379
 1370ما را بر آن داشت تا به تحليل چندسطحي از عوامل مؤثر در وقوع تولد
اول در اين كوهورت ازدواجي بپردازيم .به منظور دستيابي به اين هدف از
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دادههاي طرح پيمايش سالمت و جمعيت ( )1379استفاده شد .نتايج تحليل
بقا نشان داد كه بيش از  90درصد از زنان اولين فرزند خود را تا پنج سال
پس از ازدواج به دنيا ميآورند و بيفرزندي در بستر جامعه ايران کمتر نمود
دارد و تا  10سال از ازدواج ،تنها  2درصد از افراد بدون فرزند باقيميمانند
كه اين ميزان نيز به لحاظ جمعيتي با ميزانهاي طبيعي ناباروري برابر است
).(Vaessen 1984
اگر چه فرزندآوري و تمايل براي پدر و مادر شدن ،در جامعهي ايران
عموميت دارد وبيفرزندي مرحلهاي نيست که زوجين بخواهند آن را تداوم
بخشند و بيفرزن د باقي بمانند ،با اين حال شواهدي از تأخير در تولد اول در
ميان زناني که بعد از سالهاي  1370ازدواج کردهاند ،وجود دارد .يافت ههاي
اين مطالعه و مطالعات پيشين نشان داد اين تأخير پيوند قوي با سن ازدواج
زنان و سطح تحصيالت آنها دارد.
افرادي كه سن ازدواج آنها كمتر از  18سال است در فاصلهي بيشتري به
تولد اول ميرسند .زناني که در سنين پايين ازدواج ميکنند ،عالوه بر اينکه
هنوز به لحاظ جسميتوانايي توليد مثل در آنها رشد نيافته و احتمال دارد که
قادر به فرزندآوري نباشند ،ممکن است به دليل داشتن فرصت زماني بيشتر
براي باروري ،فرزندآوري را ديرتر آغاز کنند.
سطح تحصيالت زنان يکي از تعيين کنندههاي اساسي در فاصلهي
ازدواج تا اولين تولد است .نتايج تحليل بقا نشان داد زناني که تحصيالت
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از ساير سطوح تحصيلي است و در اين فاصله با افزايش سطح تحصيالت
احتمال وقوع تولد اول كاهش مييابد.
نتايج تحليل چندسطحي از احتمال وقوع تولد اول در فاصلهي پنج ساله
نشان داد که تفاوتهاي معنيداري ميان وقوع اولين تولد در فاصلهي پنج
سال از ازدواج در استانهاي مختلف وجود دارد ،ليکن اين تفاوت ناشي از
عوامل سطح خرد (سطح تحصيالت و سن ازدواج) است و عوامل سطح
کالن بررسي شده در اين مطالعه تفاوتهاي مياناستاني و دروناستاني را
يکند.
تبييننم 
با توجه به نتايج تحليل سطح فردي و سطح كالن بر ميآيد كه سن
ازدواج و تحصيالت زنان از مهمترين داليل تاخير در تولد اولين فرزند است.
زنان يا ازدواج خود را به تأخير مي اندازند سپس با فاصلهي كم از ازدواج،
اولين فرزند خود را به دنيا ميآورند يا به دليل ازدواج در سنين پايين ،براي
اينكه بتوانند به سطوح باالي آموزشي دست بيابند ،تولد اولين فرزند خود را
به تأخير مياندازند .عباسي شوازي و همكاران اين همبستگي را در ارتباط با
الگوي ازدواج ايراني – اسالمي مطرح كردهاند .بر اساس اين الگو در ايران
در سالهاي اخير تاکيد زيادي از سوي جامعه و خانواده بر تحصيالت زنان
ميشود .از طرف ديگر با توجه به اينکه تاخير ازدواج از لحاظ فرهنگي
و اجتماعي مورد پذيرش نيست ،بنابراين زنان ازدواج ميکنند ليکن براي
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رسيدن به اهداف خود از جمله افزايش سطح تحصيالت ،درون ازدواج
پيشگيري از بارداري را بکار ميگيرند ).(Abbasi- Shavazi:2009 (b):1319
پيوند ميان آموزش به ويژه در ميان زنان و تأثير آن در سطح فرزندآوري
در مطالعات مختلف به اثبات رسيده است و تحليلها حاکي است که زنان
تحصیلکرده به دالیل مختلفی همچون اشتغال به تحصیل ،ديرتر ازدواج
ميکنند ،با فاصلهي بيشتري از ازدواج به اولين تولد ميرسند و فرزندان
کمتري را به دنيا ميآورند .مطالعات مختلف در ايران نيز هماهنگي اين
موضوع را با سطح فرزندآوري نشان دادهاند .در اين مطالعه  64درصد از
زنان بي سواد و  60درصد از زنان با سطح تحصيالت ابتدايي و راهنمايي
و 52درصد از زنان با تحصيالت دانشگاهي تا سه سال پس از ازدواج اولين
فرزند خود را به دنيا آوردند .آموزش و تحصيل از لحاظ نظري ميتواند
چندين نوع تأثير احتمالي روي رفتارهاي باروري داشته باشد و به عنوان
يک عامل مهم ميتواند تفاوت در فاصلهي ازدواج تا اولين تولد را تبيين
کند؛ اول اينكه تحصيالت به فرد دانش و قدرت بازانديشي در مورد مراحل
مختلف زندگي و همچنين آشنايي با انديشههاي جديد اعطا ميکند و آمادگی
دریافت مجموعهای از اطالعات و ایدهها را در مورد خانوادههای جدید
فراهم میکند .لذا زنان تحصيلکرده دسترسي بيشتري به منابع اطالعاتي
دارند .اين عامل باعث کنترل بيشتر آنها روي دورههاي باروري ميشود.
دوم ،تحـقيقات زيادي بر ناسازگاري نقش بر حسب تحصيل و ازدواج تأكيد
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زنان معتقدند كه نقش دانشجويي و مادري با يكديگر ناسازگارند و يا حداقل
داشتن هر دو نقش بهطور همزمان نامطلوب است ).(Edwards 2002:425
به عبارت ديگر زنان تحصيل و مادري را به عنوان دو مرحلهي مختلف
مسير زندگي ميبينند كه سلسله مراتبي هستند ،بنابراين تحصيالت بيشتر
ممكن است به سادگي پدر و مادري را به وسيلهي تعبيه مرحلهي مطلوبي از
سالهاي دانشگاهي بدون فرزند ،به زمان بعدي جا به جا كنند.
سوم ،از نظر بسياري از زنان تحصيالت يك سرمايهگذاري در سرمايهي
تگيري تأخير،
انساني است .مدل منطقي كه سرمايهگذاري زنان از طريق جه 
متصور ميشود اين است كه زنان با تحصيالت باال ،تحصيالتشان را به
عنوان سرمايهاي كه الزم است از طريق اشتغال تمام وقت بدون فرزند
برگردد ،توصيفميكنند ،فرصتي براي جبران هزينههايي كه براي سالهاي
تحصيل در دانشگاه صرف كردهاند ) .(Ibid:426در حال حاضر بيش از نيمي
يهاي دانشگاههاي كشور را زنان تشكيل ميدهند .بسياري از آنها
از ورود 
پس از پايان دورهي تحصيل در جستجوي شغل و فعاليتهاي اقتصادي و
اجتماعي هستند .در اين مطالعه اگر چه بين اشتغال و زمان تولد اولين فرزند
رابطهي معنيداري نشان داده نشد ،انگيزهي دستيابي به شغل مناسب يکي
از انگيزههاي زنان براي تحصيالت و ادامهي آن است .اين نتايج موافق با
يافتههاي ساير مطالعات است كه نشان ميدهند زناني كه تحصيالت بيشتر
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دارند سطوح باالتري از استقالل را از طريق دانش بيشتر در مورد كنترل
باروري و فرصتهاي بهتر براي اشتغال به دست ميآورند كه نتيجهي آن
ورود ديرتر به مرحله مادري است.
با توجه به نتايج تحليل بقاي بيفرزندي ،بر اساس دادههاي طرح پیمایش
جمعیّت و سالمت در ايران ( )1379پس از  10سال از ازدواج ،تنها 2

درصد از زنان بدون فرزند هستند .تصميم براي بيفرزن د ماندن ارادي نيز در
بستر جامعهي ايران کمتر نمود دارد و فقط  0/1درصد از زنان ميخواهند
به طور انتخابي بدون فرزند باقي بمانند و اكثريت زنان خواستار فرزند

هستند و تعداد مطلوب نيز دو فرزند است (رازقي نصرآباد  .)1390از اين رو
به لحاظ سياستگذاري باید راهکارهایی اندیشیده و شرايطي فراهم شود تا
ضمن اينكه زنان بتوانند در زمان مناسبي تعداد فرزنداني را كه ميخواهند
تحقق بخشند ،رسيدن به فرزند اول در ميان افرادي که تمایل به تحصیل و
اشتغال دارند تسهيل گردد و زوجين به اين نتيجه برسند كه بین دو موضوع
فرزندآوری و دستیابی به تحصيالت و اشتغال تعادل و سازگاري وجود دارد
و شرايط اجتماعي ،اقتصادي ،خانوادگي مناسب براي تولد فرزند فراهم
است ،از اين طريق اثرات كاهشي تأخير در تولد اول در باروري آينده كنترل
و استمرار كاهش باروري اجتناب پذير ميگردد.
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