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1- مقدمه و بیان مسئلهسا

تولد اولين فرزند، واقعه اي است که اهميت فردي و اجتماعي زيادي 

است.  به رسميت شناخته شده  انساني  اهميتش در همه ی جوامع  و  دارد 

زمان وقوع اين مرحله ی مهم متأثر از شرايط و عوامل، بيولوژيکي اجتماعي 

و اقتصادي است و با حوزه ها و پديده هاي جمعيتي و غير جمعيتي زيادي 

مرتبط  مي باشد. در مطالعات جمعيتي، زمان تولد اولين فرزند اهميت زيادي 

دارد، به گونه اي که  از تعيين کننده هاي مهم در ميزان هاي باروري و اندازه ی 

 .(Goldstein, 2006: 154) جمعيت است

زمان زيادي از استفاده و دسترسي زنان به وسايل پيشگيري از بارداري 

را  فرزندآوري  که  فرهنگي  اجتماعي  بستر  دليل  به  در گذشته،   نمي  گذرد. 

تشويق  مي کرد و همچنين عدم دسترسي به وسايل پيشگيري، زنان دخالت 

تولد  تا  ازدواج  فاصله ی  شرايط  اين  در  داشتند،  باروريشان  در  کمتری 

اولين فرزند نيز کوتاه بود. در حال حاضر زنان برای پيشگيری از بارداری 

گزينه هاي زيادي دارند، آنها در عين اينکه  مي توانند با به کارگيري وسايل 

پيشگيري از بارداري هاي ناخواسته جلوگيري کنند، فرزند کمتري نيز دارند. 

همچنين مي توانند زمان فرزندآوري خود را به تأخير انداخته و بعد از ازدواج 

سال هايي بدون فرزند باشند. 

در دهه 1950 ميالدی انتظار بر اين بود که زنان تا پايان دهه ی 20 سالگي 

تعداد فرزندان دلخواه خود را تحقق  مي بخشند و اين اعتقاد وجود داشت که 

سن 30 سالگي براي باروري خيلي دير است. در حال حاضر، در بسياري از 
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کشورها به ويژه کشورهاي توسعه يافته، اولين تولدها در اواخر دهه ی 20 

 .(Nomaguchi, 2003: 46) سالگي و اوايل دهه ی 30 سالگي رخ  مي دهد

طی سالهای اخير، در کشورهاي توسعه يافته، الگوي فرزندآوري تأخيري، 

به عنوان يکي از عوامل اساسي تفاوت کشورها در سطوح باروري شده است 

که  اين کشورها  در   .(Rindfuss & et al 1988: 118; Billari & et al 2006)

ميزان باروري زير سطح جايگزيني و ميزان باروري کل کمتر از 2/1 بچه 

براي هر زن است، ميزان باروري تا حد زيادي تحت تأثير زمان تولد اولين 

فرزند است، تا تعداد بـچه هايي که يک زن در طول عمرش خواهد داشت 

(Nomaguchi, 2003: 44). در واقع تأخير در فرزندآوري براي درک باروري 

پايين در اروپا و کشورهاي پيشرفته اهميت يافته است.

 طرح اين موضوع در ايران از آن جهت مهم است که کشور مانند بسياري 

از جوامع در چند دهه ی اخير تحوالت اقتصادي، اجتماعي و جمعيت شناختي 

چشمگيري را تجربه کرده است. مالزم با اين تغييرات، تغييرات مهمي نيز در 

مسير زندگي افراد رخ داده است؛ برای مثال، سطح تحصيالت زنان افزايش 

يافته و نقش زنان در خانواده و جامعه در حال دگرگون شدن است. در بستر 

خانواده وضعيت زناشويي و الگوي ازدواج به عنوان يکي از عوامل مرتبط با 

ترکيب و ساخت جمعيت تغييراتي داشته که شامل تحول در شکل و الگوي 

ازدواج، سن ازدواج، نوع خانواده، ميزان هاي ازدواج و طالق است. 

 روند تحوالت باروري در ايـران نشـان مـي دهد که مـيـزان بـاروري 

کل از 7  تولد براي هر زن در سـال 1358 به 2/1 در سـال 1379 و حـدود 
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1/9 تولد در سال 1385 و 1/8 تولد در سال 1390 کاهـش يـافـته اسـت سا

 (Abbasi. Shavazi & et al, 2009 a: 48)

ــگيري از  ــايل پيش ــاروري متأثر از به کارگيري وس ــي از کاهش ب بخش

ــت. عموميت وسايل پيشگيري از بارداري از 37 درصد در سال  حاملگي اس

1355 (Aghajanian & Mehryar, 1999: 21-24) به 74/6 درصد در سال 1379 

)طرح سالمت و جمعيت 1379( و 77/42 در سال 1389 )سيماي سالمت و 

جمعيت، 1389( رسيده است. با پيشرفت وسايل پيشگيري زوجين امروزي 

مي توانند در مورد زمان آغاز فرزندآوري، فاصله ی بين مواليد و پايان باروري 

ــي نصرآباد که به  ــوازي و رازق ــي ش نقش مؤثري ايفا کنند. مطالعه ی عباس

ــي الگوها و عــوامـل مؤثر در زمـان تولـد اوليـن فـرزند و با  منظور بررس

استفـاده از داده هاي طرح سالمت و جمعيـت )1379( انجام گرفت، نشـان 

ــود دارد و زنـان با فاصله اي  ــر اندکي در تـولد اولين فرزند وجـ داد تـأخي

ــوازی و  ــی ش ــال فرزنـد اول خود را به دنيا مـي آورنـد )عبـاس حدود 2/7 س

ـــالمت و جمعيت حکايـت از اين دارد  همکاران، 1389(. داده هـاي طـرح س

که در سال 1389 فاصـله ی ازدواج تا تولد اولين فرزنـد به 3/5 سال افزايش 

. (Hosseini -Chavoshi & et al, 2013) يافته است

 با توجه به تأثير فاصله ی ازدواج تا تولد اولين فرزند در کاهش باروري 

 ،)Trussell& Menkrn 1978( مقطعي و به نوبه ی خود کاهش باروري نسلي

مطالعه ی زمان تولد اولين فرزند اهميت مي يابد. در مطالعات پيشين )عباسي 

تا  شد  تالش  همکاران، 1391(  و  نصرآباد  رازقي  نصرآباد، 1389؛  رازقي  و  شوازي 
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عوامل مؤثر در  فاصله ی بين ازدواج و تولد اولين فرزند بررسي شود. اين 

مطالعه با تمرکز بر نگرش زنان نسبت به زمان تولد اولين فرزند و ورود به 

مرحله ی مادري، درک عميق تري از زمان تولد اولين فرزند و فهم داليل افراد 

براي تصميمات باروري ارائه مي کند. سؤال اساسي مقاله اين است که چرا 

زنان اولين فرزندشان را با تأخير به دنيا مي آورند؟ به منظور پاسخ به اين 

سؤال، اين مطالعه تالش مي کند با بهره گيري از داده هاي  کيفي، نگرش زنان 

نسبت به زمان تولد فرزند را واکاوي و تحليل  کند. 

2- پیشینه ی تحقیق

مطالعات گوناگون به چگونگي تأثير عوامل اقتصادي، اجتماعي در تأخير 

تولد اولين فرزند در چارچوب رويکردهاي اقتصادي، اشاعه، نهادي و تئوري 

انتقال دوم جمعيتي توجه کرده اند. اين نظريات و مطالعات مبتني بر آنها در 

مطالعه ی ديگري )عباسي شوازي و رازقي نصرآباد، 1389؛ رازقي نصرآباد و همکاران، 

1391( آمده است. نظر به اينکه مقاله ی حاضر با رويکردي کيفي اين واقعه را 

بررسي کرده است، از ذکر اين نظريات خودداري مي شود.

از آنجا که تأخير در تولد اولين فرزند پديده اي است که در بستر کاهش 

است،  ايران  در  نو ظهور جمعيتي  پديده هاي  از  يکي  و  داده  رخ  باروري 

محققان  از  تعدادي  ايران،  در  پرداخته اند.  اين موضوع  به  اندکي  مطالعات 

فاصله ی ازدواج تا اولين تولد را بررسی کرده اند. عباسي شوازي و همکاران  

به   )1383( ايران  در  باروري  انتقال  طرح  داده هاي  از  استفاده  با   )2009(

استفاده ی زنان از وسايل پيشگيري در قبل از اولين حاملگي در چهار استان 
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اين سا نتايج  پرداختند.  يزد  آذربايجان غربي و  بلوچستان،  گيالن، سيستان و 

مطالعه  نشان داد، در ايران به دليل بستر اجتماعي جامعه که از يک سو ازدواج 

زودرس را تشويق و از سوی ديگر افزايش تحصيالت و استفاده از وسايل 

پيشگيري را تأييد مي کند، زنان ازدواج به نسبت زودرسي را تجربه مي کنند 

و ليکن براي رسيدن به اهداف خود از وسايل پيشگيري از بارداري استفاده 

. (Abbasi- Shavazi et al, 2009 b: 6-12) کرده و پدر و مادري را به تأخير مي اندازند

 حسيني چاوشي و همکاران نسبت هاي پيشرفت مواليد و پيشرفت ازز 

ازدواجي  در هم دوره هاي  فاصله ی 10 ساله  در  را  تولد  اولين  به  ازدواج 

دهه ی 1360 به بعد بررسي کرده اند. نتايج مطالعه ی اين محققان نشان داد 

نسبت زناني که در يک فاصله ی 10 ساله به تولد اولين فرزند رسيدند از 98 

درصد در 1360 به 95 درصد در 1378 رسيده است و در اواخر دهه ی 1370 

 (Hosseini Chavoshi & etتأخير کمي در تولد اولين فرزند مشاهده شده است

 al, 2006: 101-718; Ibid, 2007)

راسخ و همکاران در مطالعه اي عوامل مؤثر بر فاصله ی مواليد در شهر 

اهواز را مورد توجه قرار دادند. نتايج مطالعه ی اين محققان نشان داد که سن 

در اولين ازدواج يکي از متغيرهاي مهم تأثيرگذار در فاصله ی مواليد است 

و زناني که در سن پايين ازدواج کرده اند در فاصله ی بيشتري به تولد اولين 

فرزند رسيدند. همچنين وضعيت شغلي و استفاده از وسايل پيشگيري نيز 

رابطه ی مستقيمي با فاصله ی تولد اولين فرزند دارد )راسخ و همکاران، 1387: 

 .)565-574
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عباسي شوازي و رازقي نصرآباد )1389( در مطالعه اي الگوها و عوامل 

مؤثر در فاصله ی ازدواج تا اولين تولد در ايران را با به کارگيري تحليل بقا و 

رگرسيون کاکس و استفاده از داده هاي طرح سالمت و جمعيت )1379( به 

اين نتيجه رسيدند که بيش از 85 درصد از زنان تا پنج سال از ازدواج فرزند 

اول خود را به دنيا مي آورند. بر مبنای نتايج اين مطالعه ازدواج در سنين پايين 

و تمايل افراد به ادامه ی تحصيالت، از تعيين کننده هاي مهم افزايش تأخير در 

تولد اولين فرزند مي باشند. 

ــوان »تحليل  ــکاران )1391( در مطالعه اي با عن ــاد و هم ــي نصرآب رازق

ــان دادند که  ــطحي عوامل مرثر بر زمان وقوع تولد اول در ايران« نش چند س

تفاوت هاي معني داري ميان وقوع اولين تولد در فاصله ی پنج سال از ازدواج 

در استان هاي مختلف وجود دارد، ليکن اين تفاوت تحت تأثير عوامل سطح 

ــن ازدواج است. بر اساس اين مطالعه  ــطح تحصيالت و س خرد از جمله س

ــپس با فاصله ی کم از ازدواج،  زنان يا ازدواج خود را به تأخير مي اندازند س

اولين فرزند خود را به دنيا مي آورند و يا به دليل ازدواج در سنين پايين، براي 

اينکه بتوانند به سطوح باالي آموزشي دست بيابند، تولد اولين فرزند خود را 

به تأخير مي اندازند.

در مطالعات فوق با داده هاي کمي و استفاده از تکنيک هاي تحليل بقا و 

رگرسيون به تبيين زمان وقوع اولين تولد پرداخته شده است. با اين حال تبيين 

عميق چگونگي و چرايي انجام کنش هاي افراد، چگونگي تغيير رفتارهاي 

جمعيتي و تأثيرپذيري و تأثيرگذاري آنها روي ساير جنبه هاي زندگي که 
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مشخصه ی جمعيت شناسي مدرن است، از طريق رهيافت هاي کيفي عملي سا

مي شود(Kertzer 1997: 839) .  اين مطالعه اين حقيقت را پذيرفته که وقوع 

اولين تولد و ورود به مرحله ی پدر و مادري، عالوه بر بعد رفتاري، ابعاد 

مفهومي و نگرشي  دارد، که پيوند قوي با بعد رفتاري داشته و آن را تحت 

تأثير قرار مي دهد. بسياري از عوامل وجود دارند که يا در داده هاي ثانويه 

دسترسي به آنها ميسر نيست و يا نمي توانند در تحليل هاي کمي اندازه گيري 

به  افراد  نگرش  هنجارهاي جامعه،  نشده شامل  اندازه گيري  عوامل  شوند. 

سمت اشتغال و کار، نگرش هاي افراد نسبت به توالي وقايع زندگي، زمان 

تشکيل خانواده و اولين تولد، تأثير نظام خانواده و تأکيد شبکه ی بزرگ تر به 

خصوص خانواده، بر اين زمان بندي   مي باشد. از اين رو اين مطالعه تالش 

مي کند به اين سؤال پاسخ دهد که زنان زمان وقوع اولين تولد را چگونه درک 

کرده و در بستر اجتماعي و فرهنگي جامعه آن را چگونه تفسير و ارزيابي 

 مي کنند؟  

3- روش پژوهش

انتقال وضعيت فردي و اجتماعي است که  مرحله ی مادري، مرحله ی 

اعتقادات،  با  اقتصادي،  و  اجتماعي  ويژگي هاي  برخي  با  ارتباط  بر  عالوه 

است.  مرتبط  نيز  فرهنگي  اشکال  و  سياست  قانون،  ارزش ها،  نگرش ها، 

بنابراين در انتقال به اولين تولد که با خود نقش پدر و مادري را مي آفريند، 

تحليل  فاصله ازدواج تا اولين تولد، بدون در نظر گرفتن ديدگاه زنان، ناتمام 

باقي مي ماند. 
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در اين مطالعه در راستاي شناخت تصميم گيري افراد در مورد زمان تولد 

است.  مناسب  دارد،  اکتشافي  ويژگي  که  کيفي  رويکرد  يک  فرزند،  اولين 

 روش نمونه گيري  در اين مطالعه، نمونه گيري  هدفمند1 و در دسترس بود. 

به نظر ماکسول نمونه گيري  هدفمند، نوعي از نمونه گيري  است که در آن 

محيط، اشخاص و وقايع خاصي براي اطالعات مهمي انتخاب شده اند به 

طوري که آنها  مي توانند اين اطالعات را فراهم کنند و ساير افراد نمي توانند 

)Maxwell, 1997: 87(. از آنجا که اين مطالعه به روش پديدار شناختي انجام 

 مي شود، ضروری است که شرکت کنندگان واقعه ی مورد نظر را تجربه کرده 

و يا در شرايطي باشند که در معرض اين واقعه قرار داشته باشند. در مطالعه ی 

پيش رو نيز بر اساس نمونه گيري  هدفمند 30 نفر از بين زنان 49-20 ساله 

انتخاب و مصاحبه شدند. همچنين پاسخگويان افرادی هستند که بيش از يک 

سال از ازدواج آنها گذشته، تولد اول را تجربه کرده و يا در معرض وقوع 

اين پديده مي باشند، ليکن به داليل مختلف به تولد اول نرسيده اند. زناني که 

هنوز مادر نشده اند در حال گذراندن فاصله ی ازدواج تا اولين تولد مي باشند، 

بنابراين آنها نيز مانند مادران، اين موضوع را تجربه  مي کنند. موضوعات بحث 

شده در مصاحبه ی عميق شامل موارد زير است: 

 سن ازدواج زن در تولد اولين فرزند؛ 

 تعداد فرزندان زنده به دنيا آورده؛

 عملکرد فرد در مورد استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري؛

1. purposive sampling
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 داليل و انگيزه هاي فرد در مورد زمان تولد اولين فرزند؛سا

 سن مناسب و ايده آل براي تولد اولين فرزند و داليل آن؛

 تعداد خواهر و برادر و نقش آنها در تصميمات باروري و زمان تولد 

اولين فرزند؛

 هنجارهاي خانوادگي و اجتماعي در مورد زمان تولد اولين فرزند.

انتخاب شرکت کنندگان نيز بر اساس معيارهای زير بوده است: 

- زنان در سنين باروري باشند؛

- حداقل به مدت دو سال زندگي مشترک خود را آغاز کرده باشند )بر 

اين اساس زناني که در دوره ی نامزدي و يا عقد بسر مي بردند براي اين 

مطالعه مناسب نبودند(؛

- موافقت با مصاحبه و در صورت لزوم مالقات هاي مکرر؛ 

- زندگي در شهر تهران )دليل انتخاب شهر تهران به عنوان ميدان نمونه، 

از يک سو به دليل سطح باروري اين شهر است که زير سطح جايگزيني 

مي باشد و در اين شرايط فاصله ی بين ازدواج تا تولد اول افزايش مي يابد و 

از سوي ديگر به دليل امکانات دسترسي آسان تر و ارتباط بيشتر است(.  

و  بود  دسترس  در  و  هدفمند  نمونه گيري  نمونه،  انتخاب  شيوه ی 

پاسخ گويان از چندين محيط مختلف انتخاب شدند، که به شرح زير می باشد: 

- دانشجويان متأهل دانشگاه تهران؛

- بخش پرستاري بيمارستان شفا يحيائيان در جنوب تهران؛

- مدرسه ابتدايي شهيد هوشمند در غرب تهران؛



67

13
93

ار 
به

 / 
63

ره 
شما

 / 
هم

زد
شان

ل 
سا

                                                پديدارشناسي زمان تولد اولين فرزند در بين زنان در تهران

- زنان خانه دار؛ 

 همه ی مشارکت کنندگان به صورت تصادفي انتخاب شدند. دانشجويان 

به  انجام شود. زنان خانه دار  تمايل داشتند در محوطه ی دانشگاه مصاحبه 

همراه برخي از زنان شاغل به دليل نداشتن وقت در محل کار اجازه دادند به 

منزل آنها براي مصاحبه مراجعه شود. مصاحبه با افراد تا اشباع نظري ادامه 

يافت، به طوري که پس از 25 مصاحبه عميق، مشخص شد که موضوع 

جديدي استخراج نشده و موضوعات تکراري مي شوند. با اين حال، براي 

اطمينان بيشتر مصاحبه ها تا 30 مورد ادامه يافت.

طريق  از  افراد،  زيسته  تجربه ی  مورد  در  بيشتر  شناخت  به  دسترسي 

از  يکي  مصاحبه   .(Ozborne; 1994) مي شود  حاصل  عميق  مصاحبه ی 

نوع  است.  کيفي  تحقيقات  در  داده ها  جمع آوري  شيوه هاي  رايج ترين 

يافته ی  ساختار  نيمه  مصاحبه ی  تحقيق،  اين  در  شده  انجام  مصاحبه هاي 

عميق  مي باشد؛ يعني در حالي که محورهاي اصلي پرسش مشخص بوده و 

از قبل در مورد آن تصميم گيري شده است، گاهي با توجه به مباحث مطرح 

شده از سوي مصاحبه شوندگان، ساختار پرسشنامه مصاحبه را تا حدي رها 

کرده و اجازه  داده می شود تا پاسخ گويان از تجربه خود سخن بگويند. در 

ابتداي مصاحبه پس از معرفي خود، هدف تحقيق براي افراد توضيح داده 

شده است. سپس مالحظات اخالقي که در اين فرايند رعايت مي شود براي 

آنها شرح داده  شد. با تمام شرکت کنندگان ابتدا تماس حضوري رو در رو 

برقرار شد. با 10 نفر از پاسخ گويان در همان مالقات اول، مصاحبه انجام 
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شد و براي سايرين، زمان ديگري براي مصاحبه تعيين گرديد. براي زناني سا

که به مصاحبه دعوت مي شدند ابتدا محقق خود را معرفي مي کرد در مورد 

زمينه ی تحصيلي محقق به آنها توضيحاتي داده شد و در نهايت در صورت 

موافقت و عالقه مندي آنها به مشارکت در تحقيق، مصاحبه آغاز مي شد. 

براي رسيدن به پاسخ سؤاالتي که در اين بخش دنبال  مي شود، ارتباط 

مستمري با افراد برقرار شد و تعامالت روزانه اي از طريق صحبت و بحث 

در مورد تجربه ی اين واقعه به وجود آمد. براي ورود به دنياي ذهني افراد 

و  همچنين محيطی که آنها در آن قرار داشتند درگيري مستقيم محقق نياز 

داستاني،  شيوه ی  به  که  مي شدند  فرايندي  وارد  افراد  که  گونه اي  به  بود، 

به طور عميق روايت مي کردند. مصاحبه ها حول چندين  زندگي خود را 

محور شامل بيوگرافي پاسخ گويان از زندگي گذشته و زندگي کنوني آنها، 

تاريخچه ی باروري، نيات باروري و رفتارهاي باروري مي چرخيد.  

براي تحليل داده ها در اين تحقيق، از اصول تحقيق پديدارشناسي استفاده 

شده است )Osborne, 1994; Van Mane, 1997(. داده ها در اين تحقيق، مشتمل 

بر مصاحبه هاي ضبط شده و دست نوشته هاي شخصي است. اولين گام براي 

تحليل اين است که عناصر زمينه اي ـ که مخصوص هر فرد است ـ در يک 

جدول مشخص شود. عناصر زمينه اي شامل ويژگي هاي اقتصادي، اجتماعي 

و جمعيتي افراد است. ارائه ی اين اطالعات تنوع شرکت کنندگان در تحقيق 

را آشکار مي کند )May, 1993: 127(. مطابق با روشي که آزبرن و ون مانن 

پيشنهاد داده اند ، گام بعدي اجراي تحليل درون فردي است. در اين روش 
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براي شناخت موضوعات اصلي، نوشته ها براي هر فرد به طور جداگانه تحليل 

 مي شود. پس از اينکه اين مرحله انجام شد، تحليل ميان فردي براي خالصه 

موضوعات مشترک يا قابل مقايسه براي همه ی شرکت کنندگان اجرا خواهد 

شد. در مرحله ی آخر موضوعاتي که کمتر بيان شده است تحليل  مي شود. در 

اين روش الزم است محقق در مسير فرايند تحقيق، مکرراً به عقب بازگشته 

و نظري به کل و جايگاه هر جزء در متن و ارتباطي که با هم دارند، بياندازد. 

اين حرکت از کل به جزء و دوباره به کل به محقق اجازه مي دهد تا درک 

 .)Van Manen, 1990: 101( عميق تري از تجربه شرکت کنندگان داشته باشد

تحقيق پديدارشناسي حاضر از شرکت کنندگان دعوت  مي کند که جنبه هاي 

خاص از بينش خود درباره ی موضوع و تجربه ای از جهان زيسته که در آن 

زندگي مي کردند را با جزئيات توضيح دهند. 

گرديد  تحليل  و  شد  انجام  مصاحبه  مورد  سه  ابتدا  داده ها،  تحليل  در 

شناخت  براي  گسيختگي  اين  دليل  شد.  انجام  مصاحبه ها  ساير  سپس  و 

پاسخ گويان و کاستي هاي مصاحبه بود. طول مدت انجام مصاحبه، متوسط 

کاغذ  روي  به  مصاحبه  روز  همان  در  مصاحبه ها  تمامي  بود.  ساعت  يک 

برگردانده شد تا برخي توضيحات تکميلي که الزم بود، به متنها اضافه شود. 

در تمام موارد داستان زندگي افراد به آنها برگردانده شد و از آنها تقاضا شد 

مروري بر نوشته ها داشته باشند و در مواردي که نياز به تصحيح داشت و يا 

فهم محقق از مصاحبه متفاوت با هدف و نيت پاسخ گو بوده، آن را روشن 

کنند. اين شيوه ی تحليل و جمع آوري به منظور برگشت به ماهيت تجربه 
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زيسته از واقعه مورد مطالعه است که از اصول اساسي تبيين پديدارشناسي سا

به شيوه اي است که ون مانن پيشنهاد داده است (Ibid, 1984: 43). درستي 

و صحت داده ها نيز با ارجاع دست نوشته ها به پاسخ گويان به دست آمد. 

 کيفيت، مرتبط بودن و اشباع نسبي اطالعات به دست آمده، تعداد مشارکت 

کنندگان و زمان مصاحبه با هر پاسخ گو را تعيين  کرد.

متعددي  يافته هاي  شده  انجام  مصاحبه هاي  در  که  است  ذکر  به  الزم 

به داليل  يافته هاي مطالعه که  از  به بخشي  مقاله  اين  ليکن  آمد،  به دست 

پاسخ گويان در مورد فاصله گذاري بين ازدواج تا تولد اولين فرزند مرتبط 

است، اختصاص دارد. 

4- یافته هاي پژوهش

در اين مطالعه انتخاب نمونه به گونه ای بود که افراد با سطوح تحصيلی 

مختلف، شاغل و غير شاغل و همچنين از گروه های سنی مختلف انتخاب 

شدند. بر اساس وضعيت شغلی 12 نفر از زنان شاغل، 11 نفر خانه دار و 

هفت نفر دانشجو می باشند )جدول شماره 1(. به لحاظ سطح تحصيالت، 5 

نفر متوسطه و پايين تر، 10 نفر ديپلمه و پيش دانشگاهی، 15 نفر تحصيالت 

دانشگاهی داشتند. به لحاظ تعداد فرزندان زنده به دنيا آورده 8 نفر بدون 

فرزند، 7 نفر يک فرزند، 10 نفر 2 فرزند و 5 نفر نيز باالی 3 فرزند به دنيا 

آورده اند. هشت نفر از زنان شرکت کننده سن ازدواج آن ها کمتر از 20 سال 

بوده 14 نفر بين سنين 24-20 سال ازدواج کرده و 8 نفر نيز در هنگام ازدواج 

باالی 25 سال بودند. 
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جدول 1: مشخصات جمعیتی زنان شرکت کننده در تحقیق

تعدادمشخصات جمعیتی

سن

20-247

25-298

30-348

357 و باالتر

وضعیت اشتغال

12شاغل

11خانه دار

7دانشجو

سطح تحصیالت

5متوسطه و کمتر

10دیپلم

15دانشگاهی

تعداد فرزندان 
زنده به دنیا 

آورده

08

17

210

35

سن ازدواج

15-198

20-2414

+258

30جمع
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در مصاحبه ی عميق با الگوپذيري از شيوه ی پديدارشناسي بر تعريفي سا

که کنشگران از موقعيت خود دارند، تأکيد می شود. سؤاالت پديدارشناختي 

که در اين مطالعه پرسيده شد، بدين شرح است: چه عواملي تصميم و رفتار 

پاسخ گويان را براي ورود به مرحله ی مادري تحت تأثير قرار داده است و 

چرا تولد اولين فرزند را به تاخير انداخته و چه شرايطي براي داشتن تولد 

اولين فرزند براي آنها اهميت دارد؟  در اين رابطه چه اقداماتي انجام داده اند ؟ 

به  با زنان در خصوص زمان ورود  يافته هاي مصاحبه ی عميق  تحليل 

مادري نشان می دهد که تاخير در تولد اولين فرزند، راهکاری است برای 

ايجاد تعادل بين اهداف فردی، خانوادگی و ساير حوزه های زندگی است. 

يا  جمله  عبارت،   600 از  مضامين  اين  که  است  مضمون  دو  حاصل  اين 

پاراگراف مضموني که از مصاحبه ها جدا شدند، به دست آمدند. يکي از 

که  اشاره می کند  فرزند  اولين  تولد  تا  ازدواج  فاصله ی  به داليل  مضامين، 

شش درون مايه ی فرعي مشتمل بر فرزندآوري تأخيري به عنوان هنجاري 

جديد، محدوديت منابع مالي، ناسازگاري تحصيل و فرزندآوري، هنجارهای 

اجتماعی مرتبط با سن مناسب ازدواج،اطمينان از پايداري ازدواج و مادري 

ايده آل دارد و در اين مقاله به اين مضمون پرداخته مي شود. 

4-1- فرزندآوري تأخيري يک هنجار جديد

گسترش تکنولوژي هاي مدرن نظير انواع رسانه هاي جمعي، تلفن همراه، 

کامپيوتر و اينترنت باعث شده افراد جوان به شبکه هاي اجتماعي گسترده تري 

تعلق داشته باشند که ايده ها و شيوه هاي زندگي جديد را به سرعت گسترش 
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                                                پديدارشناسي زمان تولد اولين فرزند در بين زنان در تهران

 مي دهد. يکي از شيوه هاي زندگي که در ميان افراد جوان در حال گسترش 

است زندگي مشترک بدون فرزند در سال هاي اول ازدواج است. به گونه اي 

که آنها اين شيوه ی زندگي را مدرن و فرزندآوري زودرس را سنتي تلقي 

 مي کنند. براي نمونه يکي از پاسخ گويان که زني 29 ساله است و هشت ماه 

از ازدواجش گذشته در مورد علت تأخير مي گويد:
مسخره ام  همه  شوم  بچه دار  اگر  کردم  ازدواج  ساله  دو  هنوز  »من   
 مي کنند، مي گويند چقدر عجله داشت تمام دوستان من و دخترهاي 

فاميل حداقل سه سال صبر کردند«. 

در دهه هاي اخير در بسياري از کشورها وسايل پيشگيري مدرن در انتقال 

به سمت سن باالتر در اولين تولد نقش مهمي بازي  مي کند و کنترل مواليد 

رتبه اول، موضوعي است که در دهه هاي اخير اتفاق افتاده است. در ايران نيز 

برنامه ريزي براي تولد فرزند اول موضوعي است که در ميان زوجين جوان 

که در دو دهه ی اخير ازدواج کرده اند ، اهميت يافته است.

با به کارگيري وسايل پيشگيري، پديده ی تأخير در تولد اولين فرزند در 

از وسايل  استفاده ی مؤثر  يافته است و  اخير ظهور  ازدواجي  هم دوره هاي 

پيشگيري به عنوان يکي از عوامل مهم افزايش فاصله ازدواج تا اولين تولد 

در دوره هاي اخير است (Abbasi- Shavazi et al, 2009 b: 6-12). از 30 نفر 

شرکت کننده در تحقيق 10 نفر که بدون فرزند بودند و 12 نفر ديگر که 

فرزند داشتند، اظهار کردند که قبل از تولد اولين فرزند از وسايل پيشگيري 

استفاده کرده اند.  اطالعات آنها در مورد انواع روش هاي پيشگيري مناسب 

بود و حداقل سه و چهار روش را مي شناختند. بسياري از آنها کاندوم و 



74

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
93

ار 
به

 / 
63

ره 
شما

 / 
هم

زد
شان

ل 
روش طبيعي و دوره ی مطمئن را به کار بسته بودند. گسترش استفاده از سا

وسايل پيشگيری، فراهم بودن زمينه آشنايی با روشهای پيشگيري و همچنين 

دسترسی به وسايل پيشگيری موثر در جامعه، نقش مؤثري در تنظيم باروري 

و زمانبدی مواليد دارد. در مطالعه حاضر، مشخص شد که بسياری از زنانی 

که قبل از تولد اولين فرزند از وسايل پيشگيری استفاده کرده اند، در کالسهای 

مشاوره ازدواج که توسط مراکز بهداشت برگزار می شود، شرکت کرده و 

از نظر آنها اين کالسها به شناخت و به کارگيري اين وسايل و توانمندی در 

برنامه ريزی برای زمان تولد اولين فرزند کمک کرده است. 

با اين حال در مورد رفتار پيشگيرانه و فاصله بين ازدواج تا تولد اول، 

بين زنان در سنين مختلف تفاوت وجود دارد. برعکس کوهورتهای جوان، 

زناني که در اواخر دهه ی 30 سالگي و در دهه ی 40 سالگي خود بودند 

از همان ابتداي ازدواج براي حاملگي تالش کرده بودند. به عبارتي آنها از 

هيچ وسيله ی پيشگيري استفاده نکرده بودند. بسياري از اين زنان، نه تنها 

به طور  نپذيرفته و  را  اولين فرزند  تولد  ازدواج و  بين  خود فاصله گذاري  

انتخابي فاصله اي ايجاد نکرده بودند، بلکه رفتار زنان جوان در مورد تنظيمات 

باروري را نکوهش مي کردند. از نظر آنها نبايد قبل از بچه دار شدن از وسايل 

پيشگيري استفاده کرد و بهتر است بعد از به دنيا آوردن يک و يا دو بچه 

جلوگيري کنند. يکي از پاسخ گويان در اين باره مي گويد:
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                                                پديدارشناسي زمان تولد اولين فرزند در بين زنان در تهران

»من اصال فکر پيشگيري را هم نداشتم. هم خودم و هم اطرافيان منتظر 
حاملگي بوديم و حتي يادم هست با اينکه پيشگيري نداشتم، 4 ماه طول 
کشيد تا حامله بشم در اين مدت همه به خصوص مادرم و مادر همسرم 

خيلي نگران بودند« )37 ساله، فوق ديپلم، داراي 2 فرزند، معلم(.

نمونه حاضر 3/8 سال  اولين فرزند در  تولد  تا  ازدواج  متوسط فاصله 

است. نکته مشترکی که بين اکثريت زنان وجود داشت اين بود که اگر چه 

تاخير در تولد اولين فرزند در کوهورتهای جوان عموميت يافته، هيچ کدام از 

زنان در نمونه حاضر  بي فرزندي را گزينه مناسبي ندانسته و برعکس داشتن 

دو فرزند را مطلوب  مي دانستند. 

4-2- محدوديت منابع مالي

ارزيابي مالي و بحث استقالل مالي، از جمله داليلي است که در ميان 

مادر  و  پدر  براي  اساسي  نيازهاي  پيش  از  يکي  عنوان  به  جوان  زوجين 

شدن، مطرح است. تعداد زيادي از زنان جوان، زماني ازدواج کرده بودند 

که همسران آنها در ابتداي دوره ی اشتغال خود بودند. برخي در سال هاي 

آخر تحصيل بودند و فقط تعداد کمي از آنها به لحاظ مالي در شروع ازدواج 

شرايط مناسبي داشتند. به نظر بسياري از پاسخ گويان )حدود 15 نفر( نداشتن 

منابع مالي کافي در واقع يکي از توجيه پذيرترين داليلي است که منجر به 

تاخير در پدر و مادري  مي شود. از جمله منابع مالي که بسياري از آنها اشاره 

مي کردند، مسکن مستقل است. بيشتر پاسخ گويان در ابتداي ازدواج با مشکل 

مسکن درگير بودند و  اين مسئله، باعث شده بود برخي از آنها براي مدتي 

با خانواده هاي خود زندگي کنند. از اين رو سعي کرده بودند با اتخاذ اين 
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روش ) فاصله گذاري  بين ازدواج و اولين تولد( برخي از مشکالت مالي را سا

مرتفع سازند. براي نمونه پاسخ گويي که چهار سال از ازدواجش  مي گذرد و 

همسرش در يکي از سازمان هاي دولتي مشغول کار است، نداشتن امکانات 

مالي را به عنوان عمده ترين دليل فاصله بين ازدواج را اولين تولد ذکر  مي کند. 

از نظر او در حال حاضر مشکالت مالي بخش عمده اي از زندگي آنها را 

تحت تأثير قرار داده است: 
»ما تا حاال منزل مادر شوهرم زندگي  مي کرديم، حاال بعد از  پنج سال از 
ازدواج توانستيم يک خانه بخريم شما فکر  مي کنيد ما چقدر قسط داريم 
ماهي يک ميليون و صد هزار تومان داريم قسط  مي دهيم خوب فکرش 
را بکنيد حاال اگر بچه دار  هم بشويم اوضاعمان خيلي وخيم  مي شود« 

)30 ساله فوق ليسانس،  شاغل به صورت پاره وقت(.

در مطالعه ی حاضر، طبق نظرات پاسخ گويان، شرايط اقتصادي مردان و 

داشتن شغل ثابت به عنوان يکي از تعيين کننده هاي امنيت اقتصادي خانوار 

محسوب شده است و وضعيت شغلي همسران، در تصميم براي پدر و مادر 

ازدواجش  از  سال  دو  که  زير  پاسخ گوي  است.  داشته  زيادي  تأثير  شدن، 

 مي گذرد و عالقه ی زيادي به بچه دارد، از همان ابتدا تصميم داشتند پس از 

يک سال از ازدواج صاحب فرزند شوند ولي به دليل بيکار شدن همسرش 

نتوانستند تاکنون اين تصميم را عملي کنند. 
ــت اما  ــوهرم چهار تا بچه  مي خواس ــت داريم، ش »ما خيلي بچه دوس
ــترس داريم و  ــوهرم بيکار شد. ما خيلي اس ــد و ش ــته ش کارخانه بس
نمي توانيم نسبت به آينده خودمان مطمئن باشيم چه برسد يک بچه که 

نيازهاي زيادي دارد« )30 ساله، ليسانس، خانه دار ، بدون فرزند(.
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                                                پديدارشناسي زمان تولد اولين فرزند در بين زنان در تهران

تأثير  زنان  مردان، وضعيت شغلي  زياد وضعيت شغلي  نقش  علي رغم 

ميزان هاي  از  نداشته است. زنان چون  فرزند  اولين  تولد  چنداني در زمان 

بيکاري، ناامني شغلي و نابرابري هاي شغلي به لحاظ دستمزد اطالع داشتند، 

تصميمات باروري به ويژه زمان ورود به مرحله ی پدر و مادري، را کمتر بر 

اساس وضعيت شغلي و يا برنامه ريزي هاي شغلي اتخاذ کرده بودند. البته نوع 

شغل و بخش شغلي که افراد در آن به کار مشغول هستند در اين رابطه تعيين 

 کننده است. در مطالعه حاضر، زنان شاغل در بخش دولتي به مرخصي زايمان 

همراه با حقوق اشاره کردند و اينکه کمک مالي و حمايت اجتماعي بخش 

دولتي نه تنها مانع فرزندآوري نشده بلکه باعث شده که آنها بيشتر به سمت 

مادر شدن تمايل داشته باشند. در اين مورد يکی از پاسخگويان بيان می دارد:
»خوب خيلي مهم است که کجا کار کني، تو شرکتي که دوستم هست 
اگر بچه دار بشي باز هم بايد سرکار بياي بخواهي مرخصي بري بايد 
با کار خداحافظي کني، اما تو سازمان هاي دولتي زايمان کني خيالت 
راحت است تا شش ماه مرخصي هستي بعد هم اگر يک مهد نزديک 
محل کارت باشه مي تواني پاس بگيري به بچه شير بدهي خب خيلي 

کمک بزرگي مي شود« )زن 29 ساله، کارمند، يک فرزند(.

بر اساس يافته های اين مطالعه مرخصی زايمان و ايجاد کاری، می تواند 

نقش مهمی در تسهيل فرزندآوری داشته باشد. 

4-3- ناسازگاري تحصيل و فرزندآوري 

تقريباً تمام کساني که به طور خواسته بدون فرزند بودند در حال تحصيل 

بودند. افرادي که دانشجو بودند تأخير بيشتري در تولد اولين فرزند ايجاد 
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کرده بودند. دانشجويان به دليل منابع مالي کمتر و وقت کمتر براي نگهداري سا

از فرزند، تمايل کمتري در به عهده گرفتن وظايف بيشتر دارند. دليل عمده ی 

زناني که با فاصله ی بيشتر از سه سال نيز فرزند اول خود را به دنيا آورده 

سال هاي  در  گروه  اين  و  بود  دانشگاهي  عالي  مقاطع  در  تحصيل  بودند، 

پاياني تحصيل و يا بعد از اتمام تحصيل، تصميم خود را محقق ساختند. 

براي بسياري از اين افراد يکي از داليل عمده ی ايجاد فاصله، تحصيالت 

بوده است. آنها به ناسازگاري تحصيل و فرزندآوري و انجام هم زمان نقش 

دانشجويي و مادري اشاره  مي کنند. افرادي که در حال حاضر دانشجو بودند 

آنها  از  بسياري  نظر  به  مي کردند؛  اشاره  تحصيل  براي  خود  مشکالت  به 

ازدواج باعث افت تحصيلي  مي شود و دانشجويان متأهل نمي توانند با طيب 

خاطر تحصيل کنند. آنها به دوستان مجرد خود که زمان بيشتري براي مطالعه 

و تحقيق دارند، اشاره کردند. به نظر آنها افراد متأهل وارد روابط خانوادگي 

 مي شوند که باعث  مي شود پيشرفت تحصيلي آنها را تحت تأثير قرار دهد. به 

نظر آنها داشتن فرزند در حين تحصيل به مراتب شرايط سخت تري را ايجاد 

 مي کند. آنها استرس و اضطراب، ناتواني براي برنامه ريزي مناسب درسي و 

ناتواني براي ايفاي مناسب هر دو نقش مادري و دانشجويي را از مشکالتي 

 مي دانستند که به حتم مادران دانشجو با آنها روبه رو هستند. 

ــياري از زناني که تحصيالت عالي داشته و سال هاي زيادي   اگر چه بس

از زندگي خود را به تحصيل مشغول بوده اند، انتظار دارند هزينه هاي مالي و 

ــال ها براي تحصيل صرف کرده اند  را از طريق اشتغال  فرصتي که طي اين س
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                                                پديدارشناسي زمان تولد اولين فرزند در بين زنان در تهران

ــياري از آنها بعد از اتمام تحصيل بالفاصله تولد  ــت آورند، ليکن بس به دس

اولين فرزند را تجربه مي کنند. مبتني بر نتايج مصاحبه با زنان، فاصله ی کوتاه 

ــت  ــن تولد در ميان زنان با تحصيالت باالتر ممکن اس ــان ازدواج و اولي مي

ــته  ــاره  مي کنند با تأثير جبران1 پيوند داش همان گونه  که کانتروا و هانک اش

ــد (Kantorova, 2004: 182; Hank, 2002: 294). زنان با تحصيالت عالي  باش

اظهار  مي داشتند که چون سيستم آموزشي را ديرتر ترک کرده  و از هنجار سن 

مناسب و مطلوب مادري فاصله گرفتند، به همين دليل پس از اتمام تحصيل 

اين نقش را به سرعت ايفا  مي کنند. پاسخ گوي زير که زني 34 ساله  مي باشد 

و در زمان دانشجويي به مرحله ی مادري رسيده مي گويد:
»من زمان زيادي را صرف تحصيل و تحقيق کردم و در سن باال هم 
ازدواج کردم، اگر منتظر  مي شدم تا درسم تمام شود بعد بچه دار   مي شدم 
امتحان جامع را که دادم و درس هايم  خيلي دير  مي شد براي همين 
کمي سبک شد جشن عروسي را گرفتم و بالفاصله هم تصميم گرفتم 
بچه دار  شوم  مي ترسيدم خيلي دير بشود و بعد پشيمان شوم« ) 34 ساله 

کارشناسي ارشد،  داراي يک فرزند دو ساله(.

در مجموع  مي توان گفت تحصيالت، تأثيري تأخيري در تشکيل خانواده 

دارد. براي برخي از افراد تأخير در ازدواج و براي تعداد بيشتري تأخير در 

را  ازدواج  افراد  از  معدودي  تعداد  است.  باعث شده  را  فرزند  اولين  تولد 

به زماني که تحصيالت آنها به اتمام برسد به تعويق انداخته اند . اين افراد 

فاصله ی کمتري بين ازدواج و اولين تولد را تجربه کرده اند.  

1. Catch- up effect



80

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
93

ار 
به

 / 
63

ره 
شما

 / 
هم

زد
شان

ل 
4-4- هنجارهای اجتماعی مرتبط با سن مناسب ازدواجسا

بسياري از پاسخ گويان به هنجار مرتبط با ازدواج و سن مناسب ازدواج، 

اشاره کردند. زناني که تأخير در تولد اولين فرزند را تجربه کرده اند، در واقع 

تأخير در ازدواج را راه حل مناسبي براي زنان در جامعه ی ايران نمي دانستند 

و از نظر آنها جامعه، ازدواج تأخيري را نمي پذيرد و حتي ممکن است خود 

افراد نيز گزينه هاي مناسب براي ازدواج را از دست بدهند. ليکن آنها بهتر 

تا  يا تکميل تحصيالت دانشگاهي، فرزندآوري را  اتمام و  براي   مي توانند 

مدت کوتاهي به تأخير بياندازند و موافقت خانواده، اطرافيان و در نهايت 

جامعه را با تصميم خود براي تأخير کوتاه مدت در پدر و مادري فراهم 

آورند. نتايج اين مطالعه مشابه با نتايج مطالعه ی عباسي شوازي و همکاران 

به  تشويق  بر  که  را  اسالمي«  ايراني-  »ازدواج  فرضيه ی  و  است   (2009b)

ازدواج نسبتا زود و دسترسي زنان به آموزش و کنترل مواليد تأکيد  مي کند، 

حمايت  مي کند. البته در بسياري از موارد زناني که ازدواج نسبتا زودرسي 

داشتند، علي رغم اينکه تصميم براي فاصله طوالني تري داشتند، با اين حال 

در فاصله ی کمتر از چهار سال باردار شده بودند.

هر چند که برخي مطالعات نظير ريندفوس و همکاران )1983( نشان 

داده اند  که در ازدواج هاي جديد و عاشقانه فاصله ی تولد اولين فرزند کاهش 

و  شوازي  عباسي  مطالعه ی  با  مشابه  مطالعه  اين  نتايج  ليکن  است،  يافته 

همکاران (2009b) نشان داد که زنان در ايران قبل از تولد اولين فرزند، به 

استفاده از وسايل پيشگيري   مبادرت مي کنند و فاصله ی ازدواج تا اولين تولد 
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                                                پديدارشناسي زمان تولد اولين فرزند در بين زنان در تهران

و به کارگيري وسايل پيشگيري پديده اي است که در ميان بيشتر زنان در طول 

 .(Rindfuss, 1983: 259-278) دوره 20 سالگي مشاهده شد
»ازدواج دست خودمان نيست خانواده خيلي بيشتر تحت فشار قرار 
 مي دهد. بعد هم انگيزه و اشتياق خيلي از دختر و پسرها براي ازدواج 
بيشتر از پدر و مادر شدن است. به هر حال تمايل خودمان و تأکيد 
خانواده باعث شده که زود ازدواج کنم اما براي بچه دار  شدن با اينکه 
خانواده ها خيلي بازگو  مي کنند اما نمي توانستند مجبور کنند. البته من 
 مي خواستم شش هفت سال بچه دار  نشوم اما اختيار و مقاومتمان در 
برابر بقيه تا چهار سال بود« )26 ساله، ليسانس، کارمند، داراي يک 

فرزند دو ساله(.

از داشتن بچه  ادامه توضيح  مي دهد در عين حال که  اين پاسخ گو در 

خيلي رضايت دارند، اما در حال حاضر شرايط بسيار سختي را  مي گذرانند و 

در نگهداري از فرزند و هماهنگي کارهاي داخل خانه با مشکالت عديده اي 

ناراحتي«  را  با عنوان »راحتي در عين  روبه رو گشته است و شرايط خود 

تعريف  مي کند.

تأثيري که سن ازدواج زنان روي اولين تولد داشته است، نتايج مطالعه 

پيشين )رازقي نصرآباد و همکاران 1389( را تأييد مي کند. افرادي که در سنين 

پايين ازدواج کرده، فاصله ی بيشتري را در اولين تولد ايجاد کرده و برعکس 

کساني که در سن باال ازدواج نمودند، در فاصله ی کوتاه تري به تولد اولين 

به  بودند  ازدواج کرده  باال  که در سنين  پاسخ گوياني  بودند.  فرزند رسيده 

تأثير جبران که قبال نيز اشاره شد، توجه داشتند و تصميم داشتند با کاهش 

و  باروري  قابليت  روي  افزايش سن  تأثير  تولد  اولين  تا  ازدواج  فاصله ی 
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احتماالً بارداري هاي خطرناک را کاهش دهند. سا

4-5-اطمينان از پايداري ازدواج

ــه فاصله ی ازدواج تا اولين تولد  ــن مطالعه يکي ديگر از عواملي ک در اي

ــت. طبق  ــت تأثير قرار داده، بحث روابط زوجين و ثبات خانواده اس را تح

ــر، ورود زنان به مرحله ی  ــد در حال حاض ــاي مطالعه به نظر مي رس يافته ه

ــراد رخ داده و هم به  ــه در جريان زندگي اف ــاير وقايعي ک ــادري هم به س م

ــياري از زنان زير 30 سال،  ــرايط زندگي بستگي دارد. بس ارزيابي آنها از ش

دستيابي به شناخت بيشتر زوجين از يکديگر و تثبيت رابطه ی عاطفي و حل 

برخي مسائلي که ممکن است با تولد بچه پنهان بمانند را از شرايط الزم براي 

رسيدن به مرحله ی پدر و مادري  مي دانستند. 
از  بچه  تا  دو  داشتن  با  ازدواجش  از  از هفت سال  بعد  من  »خواهر 
شوهرش طالق گرفت. شما دور و برتان را نگاه کنيد خيلي ها فکر 
اما مدتي  با هم خوبند  نبوده همه اولش  مي کنند ازدواجشان درست 
منم شروع ميشه  منم  نيست  از عشق و عاشقي  که مي گذرد، خبري 
اختالفات زياد مي شود به قول قديمي ها ازدواج مثل يک هندوانه در 
بسته است آدم نمي داند با اين آقايي که ازدواج کرده چند سال مي تواند 
زندگي کند آيا همديگر را تحمل مي کنند؟ بچه ها چه گناهي دارند که 

تاوان اشتباهات ما را بدهند« )زن 22 ساله دانشجو، بدون فرزند(. 

سعي  جامعه  در  طالق  ميزان هاي  افزايش  از  آگاهي  با  جوان  زوجين 

 مي کنند، با اتخاذ استراتژي تأخير در پدر و مادري ثبات ازدواج را آزمون 

کنند. اگر چه بچه ها منبع ثبات در خانواده اند، ليکن بچه ها براي پدر و مادر 
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                                                پديدارشناسي زمان تولد اولين فرزند در بين زنان در تهران

خيلي مهم هستند و سعي  مي کنند قبل از تولد در مورد ثبات ازدواج خود 

به اطمينان نسبي برسند. در اين مطالعه بسياري از زنان جوان فرزندآوري 

را وسيله اي براي تثبيت ازدواج نمي پنداشتند و نمي خواستند براي تحکيم 

رابطه ی عاطفي به تولد اولين فرزند برسند. برعکس تصميم داشتند زماني که 

از نظر عاطفي، اجتماعي و خانوادگي برخي چالش ها حل شد و يا کاهش 

يافت به مرحله ی پدر و مادري برسند. به طور کلي آنها تولد فرزند را به 

زماني موکول کرده اند که هم بخشي از برنامه هاي خود مانند تثبيت شغل 

همسر و اتمام تحصيل را تحقق بخشند و هم پس از کسب اطمينان از ثبات 

ازدواج و ژرفا بخشيدن به رابطه ی عاطفي، آگاهانه وارد مرحله ی جديدي 

از زندگي شوند. اين نگرش در ميان تمام زناني که تحصيالت دانشگاهي 

داشتند وجود داشت. 

4-6- مادري ايده آل 

کساني که در حال حاضر بدون فرزند بودند و يا تأخير را قبل از تولد 

اولين فرزند تجربه کرده بودند، تغيير در زمان وقوع اين پديده را وسيله اي 

برای رسيدن به مادري ايده آل خود  مي دانستند. در اين مطالعه، زنان جوان 

مطمئن بودند که اگر بتوانند برخي نيازهاي فردي خود، حداقل تحصيالت 

را تأمين کنند بهتر  مي توانند يک خانواده ی ايده آل را تشکيل دهند و يقين 

به  باشند که درون آن  امن داشته  داشتند که  مي توانند يک محيط خانواده 

آرامش بيشتر برسند، نه اينکه ازدواج و مادر شدن را مانعي براي رسيدن 

به آرزوهاي خود بدانند. از نظر آنها تا حدودي ازدواج و به مقدار خيلي 
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به سا نسبت  نگرش  اين  را  مي گيرد.  زنان  پيشرفت  بچه، جلوي  داشتن  زياد 

محدودکنندگي بچه، در ميان تمام زنان به عنوان واقعيت مسلم پذيرفته شده 

بود. بسياري از آنها قبل از ازدواج به مادر شدن فکر کرده بودند و خود را به 

عنوان مادر نمونه و مادر ايده آل تصور کرده بودند، مادري که بتواند فرزندان 

خوبي تربيت کند و الگوي مناسبي براي فرزندان خود باشد. به همين دليل 

بسياري از زنان در سنين 20 تا 30 سالگي  قبل از ازدواج و يا قبل از تولد 

اولين فرزند، به تحصيل پرداخته بودند. برخي نيز بعد از تولد اولين فرزند به 

تکميل تحصيالت خود مبادرت کرده بودند.

فرزندان  تربيت  مناسب و  ازدواج  داشتن  براي  به تحصيل  اين نگرش 

و همچنين تاثير مثبت در جايگاه اجتماعي فرزندان باعث شده بود که آنها 

در جهت ارتقا سطح تحصيلي و اجتماعي خود در زمان تولد اولين فرزند 

تغييراتي ايجاد کنند.  براي نمونه يکي از پاسخ گويان در اين باره مي گويد: 
»زن بايد هم در خانه و هم در اجتماع حضور داشته باشد، مردها هم 
زن ها  همه  کنند  مشارکت  خانه  امور  در  بايد  هم  آنها  طورند  همين 
نشستن و  کنج خانه  کنند،  دريغ  نبايد  بر مي آيد  آنها  از  اگر خدمتي 
خانه نشيني زن ها را به حاشيه مي برد حتي اگر مي خواهند مادر خوبي 
تا زندگي  از منزل، درس بخوانند، کار کنند  بيرون  بيايند  بايد  باشند 
خوب و فرزندان موفقي داشته باشند. شايد نمي دانم شايد، اين را مردها 
نخواهند ولي زن ها خودشان بايد تالش کنند ساير نهادها هم کمک 
کنند و فقط از زن ها نخواهند که کار خانه انجام دهند، بچه بياورند و 
به تربيت فرزند مشغول باشند« )زن 31 ساله کارشناسي ارشد مديريت، 

شاغل(.
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                                                پديدارشناسي زمان تولد اولين فرزند در بين زنان در تهران

زناني که فاصله ی ازدواج تا اولين تولد را تجربه کرده بودند، تصميم 

تأخير را آسان تر از تصميم براي فرزندآوري سريع ارزيابي مي کردند. چرا که 

فاصله کمک  مي کند که زماني نقش مادري و تأمين نيازهاي فرد ديگر را به 

عهده بگيرند، که تا حدودي دغدغه هاي فردي آنها کاهش يافته باشد. 

به فرزندآوري و مادري دارند، سعي در  متفاوتي  افراد که نگرش  اين 

باروري دارند،  افزايش دانش و اطالعات خود در مورد روش هاي کنترل 

بنابراين زمان و تعداد مواليد را در حال حاضر با به کارگيري وسايل پيشگيري 

از بارداري موقت تنظيم نموده و سعي  مي کنند با کمي تأخير اين »وظيفه« و 

اين »احساس مادري« را به زماني موکول کنند که برخي از دغدغه هاي فردي 

و اجتماعي آنها کاهش و يا کنترل شود. سپس پا به مرحله ی مهم و ارزشمند 

مادري بنهند و آن را به بهترين شکل ممکن ادا کنند. 

5- نتیجه گیري و پیشنهادات

به عنوان يک هنجار  ايراني تشکيل خانواده و فرزندآوري  در فرهنگ 

و ارزش محسوب مي شود و بسياري از افراد به لحاظ فردي و اجتماعي، 

تمايل زيادي براي پدر و مادر شدن دارند. اگر چه ارزش فرزندان زياد در 

طول زمان تغيير کرده است، با اين حال فرزندان در جامعه ی ما همچنان 

ارزشمند تلقي  مي شوند. تمايل و نگرش مثبت به سمت پدر و مادري در 

جامعه ی ايران در تحقيقات بسياري ديده شده است )عباسي شوازي 1384: 92، 

رازقي نصرآباد و سرايي 1393(. علي رغم اهميت تشکيل خانواده و فرزندآوري 

اجتماعي و  ـ  اقتصادي  تغييرات  اخير  ايراني، طي سه دهه ی  در جامعه ی 



86

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
93

ار 
به

 / 
63

ره 
شما

 / 
هم

زد
شان

ل 
جمعيتي زيادي در ايران رخ  داده است که اين تغييرات اجتماعي کالن به سا

همراه دسترسي بيشتر زنان به آموزش، افزايش ميانگين سن ازدواج و افزايش 

استفاده از وسايل پيشگيري تاثيرات زيادي روي زندگي افراد از جمله زمان 

اولين تولد فراهم کرده است.. هدف از اين مقاله بررسي فاصله ی ازدواج تا 

تولد اولين فرزند بود. در اين مطالعه تالش شد ديدگاه زنان در مورد فاصله ی 

ازدواج تا تولد اولين فرزند و عوامل مؤثر در زمان ورود به مرحله ی مادري 

تحليل و واکاوي گردد. داده هاي اين مطالعه با رويکرد کيفي و به کارگيري 

مصاحبه ی عميق با 30 زن 49-20 ساله همسردار جمع آوري شد.

در نمونه ی حاضر، زنان فرزند اول خود را به فاصله اي نزديک به چهار 

سال پس از ازدواج به دنيا آورده اند. بر اساس يافته هاي مطالعه، تأخير در 

نظر  به  دارد.  متعددي  اجتماعي  ـ  اقتصادي  داللت هاي  فرزند،  اولين  تولد 

بسياري از پاسخ گويان در اين مطالعه، نداشتن منابع مالي کافي در واقع يکي 

از توجيه پذيرترين داليلي است که منجر به تأخير در پدر و مادري  مي شود. 

مانند بسياري از مطالعات که شرايط اقتصادي مردان را در زمان ورود به 

مرحله پدر و مادري مؤثر  مي دانند )Nomaguchi, 2003: 49(، در مطالعه ی 

حاضر نيز داشتن شغل ثابت مردان و مسکن مستقل از تعيين کننده هاي مهم 

امنيت اقتصادي خانوار است و تأثير زيادي در تصميم گيري در مورد زمان 

شروع فرزندآوري دارد. 

يافته هاي مطالعه نشان داد که ناسازگاري تحصيل و فرزندآوري از جمله 

عواملي است که نقش تعيين  کننده اي بر تأخير تولد اولين فرزند دارد. عباسي 
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شوازي  و همکاران )b2009( رابطه ی تحصيالت و زمان ورود به اولين تولد 

را در ارتباط با الگوي ازدواج ايراني– اسالمي مطرح کرده اند. بر اساس اين 

الگو در ايران در سال هاي اخير از سوي جامعه و خانواده بر تحصيالت زنان 

تأکيد زيادي  مي شود، از طرف ديگر با توجه به اينکه تأخير ازدواج از لحاظ 

فرهنگي و اجتماعي پذيرفته نيست، بنابراين زنان ازدواج  مي کنند ليکن براي 

ادامه ی تحصيل، فرزندآوري خود را به تأخير  مي اندازند. اين يافته در مصاحبه 

با زنان نيز کاماًل تاييد شد و بسياري از کساني که به دليل تحصيالت در سن 

ادامه ی  به منظور  آنها  اظهار داشتند که  بودند،  اول رسيده  تولد  به  باالتري 

تحصيل نمي توانستند ازدواج خود را به تأخير اندازند. پس از ازدواج نيز به 

دليل اينکه نمي توانستند دو نقش دانشجويي و مادري را هم زمان انجام دهند 

فرزندآوري خود را به بعد و يا حداقل پايان سال هاي تحصيلي موکول کردند. 

اگر چه انتظار بر اين است که زنان شاغل فرزند اول خود را با تأخير به 

دنيا بياورند، اما زنان چون از ميزان هاي بيکاري، ناامني شغلي و نابرابري هاي 

زمان  ويژه  به  باروري  تصميمات  داشتند،  اطالع  دستمزد  لحاظ  به  شغلي 

يا  و  شغلي  اساس وضعيت  بر  کمتر  را  مادري،  و  پدر  مرحله ی  به  ورود 

برنامه ريزي هاي شغلي اتخاذ کرده بودند. 

يافته ها نشان داد که يکي ديگر از عواملي که فاصله ی ازدواج تا تولد اولين 

فرزند را تحت تأثير قرار داده، بحث روابط زوجين و ثبات خانواده است. 

بسياري از زنان زير 30 سال، دستيابي به شناخت بيشتر زوجين از يکديگر 

و تثبيت رابطه ی عاطفي را از شرايط الزم براي رسيدن به مرحله ی پدر و 
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مادري  مي دانستند. در واقع چنانچه افراد محيط خانواده اي که ايجاد کرده اند ، سا

را محيط مناسبي براي فرزندآوري ارزيابي کردند، تصميم براي فرزندآوري 

را عملي  کرده اند؛ چرا که اين واقعه را بخشي از استراتژي تشکيل خانواده ی 

خود  مي دانستند. 

مقايسه ی ديدگاه و نگرش زنان جوان با زناني که در اواخر دوره ی باروري 

بودند، نشان مي دهد که در حال حاضر تشکيل خانواده ممکن است در يک 

 مجموعه اي از گزينه ها احاطه شده باشد و زوجين جوان در جست وجوي 

استراتژي هستند که بين اهداف زندگي خانوادگي و اهداف در ساير حوزه ها 

تعادل بخشند. علي رغم اينکه تمايل براي پدر و مادر شدن، انگيزه اي است 

که در جامعه ی ايران عموميت دارد، با اين حال امروزه زوج هاي جوان، براي 

رسيدن به اين هدف با شتاب وارد مرحله ی پدر و مادري  نمي  شوند. در حال 

حاضر زنان به وسايل پيشگيري و تکنولوژي هاي باروري زيادي دسترسي 

دارند که آنها را قادر ساخته تا کنترل بيشتري روي حيات باروري خود داشته 

باشند و تصميم بگيرند در چه بستري و چه زماني بچه داشته باشند. در واقع 

تمايل دارند با تأخير در تولد اولين فرزند اين هماهنگي را ايجاد کنند.

زنان  ميان  در  فرزند  اولين  تولد  در  تأخير  داد  نشان  مطالعه  يافته های 

جوان بيشتر معمول است و فرزندآوري تاخيري به عنوان هنجاري جديد در 

بين زنان ازدواج کرده در کوهورت هاي اخير نمود يافته است. با اين حال  

اکثريت زنان،  بي فرزندي را گزينه مناسبي ندانسته، بسياري از آنها نياز عاطفي 

به فرزند، تکميل بعد خانواده و هنجار جامعه را از داليل اصلی تمايل به 
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فرزندآوري  مي دانستند و از نظرآنها داشتن دو فرزند براي تامين اين هدف 

کافي است. 

 از مجموع مباحثي که تاکنون مطرح شده استنباط  مي شود که در حال 

حاضر انتقال به پدر و مادري در واقع يک پاسخ منطقي به موقعيت خاص 

افرادی که با شرايط جديدي از بي ثباتي در موقعيت اقتصادي، چشم انداز 

هستند،  روبه رو  سريع  اجتماعي  اقتصادي-  تغييرات  و  کار  بازار  نامعلوم 

 مي باشد. در واکنش به اين شرايط، افراد ترجيح  مي دهند زمان بيشتري را 

روي تحصيالت، سرمايه ی انساني و تجربه ی کاري سرمايه گذاري کنند. در 

مسير رسيدن به اين هدف افراد تصميم  مي گيرند ازدواج و يا فرزندآوري 

خود را به تأخير اندازند. کنش زنان در اين مطالعه نوعي کنش منطقي تفسير 

با ايجاد کمي فاصله برخي  افراد تالش مي کنند  مي شود که از يک طرف 

از هزينه ها را کاهش دهند و از طرف ديگر چون فرزندان براي آنها بسيار 

ارزشمند و مهم اند، سعي  مي کنند قبل از تولد در مورد ثبات ازدواج خود به 

اطمينان نسبي برسند.

سؤال مطرح اين است که در آينده فاصله ی ازدواج تا اولين تولد در ايران 

چگونه خواهد بود آيا همچنان به افزايش ادامه  مي دهد و يا تحت تأثير قدرت 

نفوذ هنجارهاي اجتماعي افزايش آن متوقف خواهد شد؟ اگر چه اين مطالعه 

کيفي است و بر اساس آن نمي توان در مورد آينده ی فاصله ی ازدواج تا اولين 

تولد ايران پيش بيني کرد، با اين حال، همان گونه  که مورگان اشاره  مي کند، 

در واقع تأخير در فرزندآوري بيشتر زماني برجسته  مي شود که هنجارهاي 
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مربوط به زمان تولد اولين فرزند تغيير يابد و داشتن فرزند اول در سنين سا

باالتر به لحاظ فرهنگي پذيرفته شود )Morgan, 1991: 800(؛ در ايران، اگر چه 

تأخير کوتاهي در تولد اولين فرزند رخ داده است، اما تأخير به سنين باالي 

30 سال پذيرفته نيست و تأخيري که وجود دارد محدود به اوايل و در نهايت 

اواسط دهه ی 20 سالگي است. هنوز هم زنان فرزندآوري را در دهه ی بيست 

شروع  مي کنند و فرزندآوري در اين سنين به عنوان هنجار اجتماعي مقبول 

زنان  مي باشد )رازقی نصرآباد و همکاران زير چاپ(. تصميم گيري و انتخاب، به 

عنوان يک فرايند در حال تغيير ممکن است در طول زمان و در بستري از 

وقايع زندگي و درون روابط اجتماعي تغيير کند. با اين حال تحقيقات آينده 

نشان خواهد داد که آيا هنجارهاي اجتماعي قدرتشان را بر هنجارهاي مربوط 

به زمان ورود به مرحله ی مادري حفظ و تقويت  مي کنند و مي توانند باروري 

را به سنين مناسب تر جواني بازگردانند و يا همچنان شروع باروري با تأخير 

بيشتري اتفاق  مي افتد.
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