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عوامل مؤثر بر فاصله ازدواج تا تولد اولين فرزند در شهر تهران با استفاده از
مدلهای سابقه رخداد وقایع
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حجيهبیبی رازقینصرآباد ،ميمنت حسينیچاوشی ،محمدجالل عباسیشوازی
(تاریخ دریافت 1398/12/27 :تاریخ پذیرش)1399/4/15 :
چکيده

یکی از عوامل اساسی کاهش باروری به سطح پایین و بسیار پایین ،تأخیر در ازدواج و فرزندآوری است .هدف اساسی
این مقاله ،بررسی عوامل مؤثر بر فاصله بین ازدواج تا تولد اولین فرزند در شهر تهران با استفاده از مدلهای سابقه
رخداد وقایع است .حجم نمونه 456 ،زن ازدواجکرده  15-49ساله شهر تهران است .بهمنظور برآورد فاصله بین
ازدواج تا تولد اول ،از روش کاپالن مایر و برای شناسایی عوامل مؤثر بر آن ،از مدل بقای لوگ لوجستیک با شکنندگی
مشترک گاما استفاده شده است .نتایج نشان میدهد ،میانه فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول 33 ،ماه است .تأخیر در
انتقال به مادری ،از ویژگیهای کوهورت های ازدواجی اخیر است .فاصله تولد اول برای زنان با تحصیالت دیپلم و
کمتر ( )TR=0/765نسبت به تحصیالت دانشگاهی ،کوتاهتر است .زنانی که در سن باالتری ازدواج کردهاند ،در
فاصله کوتاهتری ،فرزند اول خود را بهدنیا آوردهاند .زنان شاغل در فاصله طوالنیتری فرزند اول خود را بهدنیا
آوردهاند ( .)TR=1/301بهطور کلی زمانبندی موالید ،با سایر حوزههای زندگی از جمله وضعیت شغلی و تحصیلی
زنان پیوند دارد .ایجاد زمینهای برای هماهنگی بین اشتغال ،تحصیل و فرزندآوری تأثیر عمدهای در برنامهریزی صحیح
برای طرحهای افزایش جمعیت و تسهیل ایدهآلهای باروری زوجین خواهد داشت.

کليدواژهها :تأخیر فرزندآوری ،باروری ،تولد اول ،ازدواج ،تابع بقاء ،شکنندگی.
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مقدمه
در سالهای اخیر ،یکی از عواملی که تحتتأثیر آن ،الگوی باروری در بسیاری از جوامع به سطح
باروری پایین (کمتر از  1/5فرزند) و بسیار پایین (کمتر از  1/3فرزند) کاهش یافته است ،تأخیر
در زمان تشکیل خانواده و فرزندآوری است .افزایش سرنین ازدواج و فرزندآوری زنان ،ابتدا
شاخصهای مقطعی باروری نظیر میزان باروری کل 1را تحتتأثیر قرار داده و آنها را پایین
میآورد و سپس بُعد تکمیلشده خانوار را نیز کاهش میدهد .مطالعات متعددی نشان دادهاند که
اگر فرزند اول در سنین جوانتر و با فاصله کمتری از ازدواج بهدنیا بیاید ،تولد سریعتر فرزند
بعدی را بهدنبال خواهد داشت .از طرف دیگر ،افزایش فاصله تولد اول میتواند بُعد تکمیلشده
خانوار را کاهش دهد (تراسل 2و منکن.)210 :1978 ،3
تغییرات در زمانبندی موالید ،فرایندهای اجتماعی که در جمعیت رخ داده را منعکس میکند.
تولد فرزند اول ،اساساً به تغییر چشمگیر در مسیر زندگی زوجین جوان و انتقال به وضعیت
اجتماعی جدیدی یعنی پدر و مادری با انتظارات و مسؤولیتهای مربوط به خودش داللت
میکند .زمان تولد اولین فرزند همدنین بهعنوان یک حادثه مهم در حیات باروری یک زن ،انتقال
به مادری را نشان میدهد که با خود تغییرات بیشماری را در زندگی زنان بههمراه میآورد .این
واقعه ،بهعنوان یک کنش فردی ،با متغیرهای زیادی در سطوح خرد و کالن ارتباط دارد .تولد
اولین فرزند معموالً دورههای تحصیلی زنان ،مشارکت آنها در بازار کار ،آرزوهای شخصی و
شغلی آنها برای موفقیت ،را تحتتأثیر قرار میدهد و محدودیتهایی را روی تحرک فیزیکی و
زندگی شخصی زنان اعمال میکند .عالوه بر آن ،افزایش فاصله اولین تولد ،نشانهای از تغییرات
اجتماعی و فرهنگی در سطح جوامع ،تضعیف ارزشها و هنجارهای اجتماعی وابسته به افزایش
باروری ،و تغییر ترجیحات و تمایالت افراد نسبت به فرزندآوری است .لذا برآورد فاصله اولین
تولد و سالهای بیفرزند ماندن ،در فهم تغییرات اجتماعی اهمیت اساسی دارد .شناخت الگوها
و عوامل مؤثر بر فاصله اولین تولد ،از تمام جنبهها مخصوصاً بهعنوان یک تعیینکننده رفتار
جمعیتی ضرورت دارد .زیرا در شرایط کنونی که کشور باروری زیر سطح جایگزینی را تجربه
)1. Total Fertility Rate (TFR
2. Trussell
3. Menken
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میکند (مرکز آمار ایران ،)1399 ،انتظار میرود که تأخیر در باروری افزایش یابد .بررسی منشأ
تغییر اجتماعی به سمت افزایش فاصله اولین تولد برای جمعیتشناسان و سیاستگذاران اهمیت
دارد؛ زیرا آن مربوط به کاهش باروری است و در بستر کاهش باروری ،افزایش مییابد و
همانگونه که گلدستاین )154 :2006( 1اشاره میکند ،منبع اساسی ناپیوستگیها در باروری آینده،
میتواند تفاوت بین رشد و اندازه جمعیت در مناطق مختلف کشور باشد .حتی اگر افزایش تأخیر
در تولد اول ،بهواسطه جبران تعداد فرزندان دلخواه در سالهای آینده تأثیری روی باروری کل
نداشته باشد ،تفاوتهایی را در میزانهای باروری مقطعی باعث میشود .لذا مطالعه فاصله ازدواج
تا اولین تولد از نقطهنظر داللتها برای آینده باروری و رشد جمعیت حائز اهمیت است .با توجه
به اینکه یکی از ویژگیهای باروری زیر سطح جایگزینی افزایش فاصله ازدواجها تا تولد اولین
فرزند است و شواهدی مبنی بر ظهور تأخیر فرزندآوری طی سالهای اخیر در ایران مشاهده
شده است (عباسیشوازی و رازقینصرآباد1389 ،؛ مکدونالد 2و همکاران ،)2015 ،سوال اصلی
مقاله این است فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند در یک بستر با سطح باروری پایین چگونه
است؟ و چه عواملی بر فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند تاثیر می گذارد؟ بدین منظور ،شهر
تهران با سطح باروری  1/2فرزند (عباسیشوازی و حسینی چاووشی )1392 ،به عنوان میدان
تحقیق انتخاب شده است.
نتایج این مطالعه کاربرد سیاستی نیز دارد .در حال حاضر ،تداوم کاهش باروری یکی از
چالش های جمعیتی بسیاری از کشورها است ،و باروری زیر سطح جانشینی نیز مستلزم تغییر
سیاستهای جمعیتی کشورها است تا از کاهش بیشتر باروری پیشگیری نمایند و در صورت
امکان ،در جهت افزایش آن اقدام نمایند .در کشور ما نیز در سالهای گذشته ،بهمنظور افزایش
باروری ،سیاستها و برنامههای راهبردی مختلفی پیشنهاد شده است .در سیاستهای کلی
جمعیت که در سال  1393از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شد ،بر جلوگیری از کاهش جمعیت
و افزایش سطح باروری تأکید شده است .نتایج این مطالعه میتواند از این جهت مفید باشد
کهضمن ارزیابی از وضعیت باروری آینده ،سیاستها و برنامههای افزایشی در ارتباط با
تعیینکنندههای تأخیر در تولد اول را ارائه نماید.
1. Goldstein
2. McDonald
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چارچوب نظری
چارچوب نظری و مفهومی مورد استفاده در تحقیقات مربوط به تولد اول ،برگرفته از نظریههای
مربوط به باروری است و رویکردهای نظری که برای تبیین باروری بهکار میروند ،نظیر
رویکردهای اقتصادی ،نظریه اشاعه ،نظریه انتقال دوم جمعیتی 1و رویکرد مسیر زندگی 2در
مطالعات مرتبط با تولد اولین فرزند ،مورد استفاده قرار گرفته است .رویکرد اقتصادی روندهای
جمعیتی را مرتبط با شاخصهای توسعه میدانند و بر تحوالت اقتصادی ر اجتماعی منتج از
مدرنیزاسیون و نوسازی بهعنوان عامل اصلی کاهش باروری تأکید میکند (لیبنشتاین1957 ،3؛
بکر .)1992 ،4عنصر اساسی در این رویکرد انگیزه یا منطق خواستن خانواده بزرگ و یا کوچک
است و تحلیلهای هزینه فایده در تصمیمات باروری نقش اصلی دارد و درآمد ،تحصیالت و
اشتغال زنان در تصمیم برای تشکیل خانواده و باروری تأثیر دارد .یکی از مهمترین عواملی که
بر تصمیم زوجین برای اینکه آیا ازدواج کنند و صاحب فرزند شوند و یا اینکه چه هنگام ازدواج
کنند و چه زمانی صاحب فرزند شوند ،تأثیر دارد ،چشم انداز آنها در مورد دستیابی به خواستههای
مادی اشان است (استرلین .)1980 ،5در رویکرد اشاعه عنوان میشود که رفتارهای باروری
نمیتواند بهسادگی بهعنوان واکنش به شرایط اقتصادی -اجتماعی دیده شوند (کللند و ویلسون،6
 .)1987اشاعه ایدهها نگرشها و ارزشهای جدید میتواند بخش زیادی از تفاوتها در زمان و
آهنگ تغییرات در رفتارهای باروری و خانواده تبیین کند .در این رویکرد به نقش تحصیالت،
یادگیری اجتماعی ،رسانههای جمعی و برنامههای تنظیم خانواده دولتی در انتقال و اشاعه
ایدههای جدید در ارتباط با ترجیحات بعد خانوار و استفاده از وسایل پیشگیری اهمیت زیادی
داده میشود .نظریه انتقال دوم جمعیتی اشاره به تغییر در سیستم ارزشی و یک مجموعه جدیدی
از روابط متقابل میان متغیرهای اجتماعی و جامعه مدرن بازاندیشانه دارد (سوروکین 7و لستهاق،8
 .)2004در این رویکرد ،ایدئولوژی توسعه خود یا خود تحققبخشی و اهمیت آزادی اجتماعی
1. Second Demographic Transition
2. Event History
3. Leibenstein
4. Becker
5. Easterlin
6. Cleland & Wilson
7. Surkyn
8. Lesthaeghe
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و فردی برجسته شده است (وندکا)24 :2002 ،1؛ بهگونهای که افراد تصمیم میگیرند زمانی یک
حاملگی را بپذیرند که بده مطلوب باشد و زندگی زنان و یا زوجین را غنی کند و توسعه بخشد.
رویکرد مسیر زندگی بر عوامل و پیامدهای زمان رخداد وقایع زندگی مسیر زندگی افراد
تمرکز میکند (هیرشمن و همکاران1985 ،؛ نوماگاشی2003 ،؛ دیکاسترا و ون ویسن.)1999 ،2
وقایع جمعیتی ،مراحلی از زندگی مردم هستند و این رویکرد در مطالعه وقایع جمعیتی از جمله
تولد اولین فرزند ،مناسب است (ویلکنز .)23 :1999 ،3اتخاذ رویکرد مسیر زندگی برای مطالعه
زمان اولین تولد ،به دو دلیل مناسب است :نخست اینکه ،آن اطالعات و بینش مرتبط با موضوع
را از نظریههای مختلف موجود ،با یکدیگر پیوند و ادغام میکند و دوم اینکه ،روش مناسب
برای مطالعه وقایع را پیشنهاد میدهد (دیکاسترا و ون ویسن.)1-10 :1999 ،

در این رویکرد ،دو مفهوم اساسی" ،وقایع" و "مراحل" هستند .مراحل ،در زندگی بر طبق

زمان وقوع ،تقسیمبندی میشوند و بهوسیله وقایعی که در زمان خاص اتفاق میافتند ،ترسیم می
شوند و توالی مراحل زندگی شخص را شکل میدهند (همان .)25-26 :واقعه اولین تولد می
تواند از جنبه زمان وقوع ،احتمال وقوع و عوامل مؤثر بر زمان وقوع (تأثیر وقایع و فرایندهای
دیگر) بررسی شود .هاستد و کال )2007( 4به سه اصل اساسی در رویکرد مسیر زندگی شامل
زمانبندی ،5زمان و مکان 6و همبستگی 7اشاره میکنند .اصل نخست ،زمانبندی که بحث زمان
وقوع واقعه مورد نظر است ،اصل دوم ،زمان وقوع از جهت دورههای زمانی و مکانی است و
اصل سوم همبستگی ،که به رابطه واقعه با سایر حوزههای زندگی و عوامل مؤثر بر زمان واقعه
و احتمال وقوع میپردازد (هاستد و کال .)1340 :2007
در این مطالعه روش تحلیل ،مبتنی بر رویکرد مسیر زندگی است .این رویکرد فرصتی برای
پیوند وقایع اولین تولد با دیگر جنبهها که بر رفتار باروری افراد تأثیر دارد ،فراهم میکند .این
رویکرد ،برای تبیین وارد کردن متغیرهایی نظیر تحصیالت ،وضعیت شغلی و زمان واقعه پیشین
1. Van de Kaa
2. Dykstra & Van Wissen
3. Willekens
4. Hagestad & Call
5. Ttiming
6. Time and place
7. Interdependence
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نظیر سن ازدواج به تحلیل مناسب است .بنابراین ،ابتدا با بهکارگیری تکنیک تحلیل بقا نشان
خواهیم داد که در چه فاصله زمانی زنان از حالت بیفرزند بودن به مادر شدن منتقل میشوند؛
سپس به دو اصل دیگر زمان و همبستگی واقعه با سایر حوزههای زندگی در بستر زمان و مکان
پرداخته میشود .مبتنی بر اصل زمان ،به تحلیل فاصلههای اولین تولد در کوهورتهای ازدواجی
خواهیم پرداخت .در نهایت ،مبتنی بر اصل همبستگی واقعه با سایر عوامل و حوزههای زندگی
رابطه میان ویژگیهای اقتصادی اجتماعی زنان با فاصله اولین تولد بررسی میگردد .در همین
راستا ،با استناد به رویکردهای اقتصادی متغیرهای تحصیالت و وضعیت اشتغال ،بر اساس تئوری
انتقال دوم جمعیتی و تئوری اشاعه متغیرهایی نظیر تعداد ایدهآل فرزند در زمان ازدواج ،و تعداد
خواهر و برادر در نظر گرفته شده و فرضیههای زیر مورد آزمون قرار میگیرد:
 .1زنان درکوهورت ازدواجی اخیر در فاصله بیشتری از ازدواج به اولین تولد رسیدهاند؛ .2
با افزایش سطح تحصیالت زنان ،فاصله ازدواج تا اولین تولد بیشتر میشود؛  .3افرادی که در
سنین باال ازدواج میکنند ،در فاصله کوتاهتری به تولد اول میرسند؛  .4زنانی که شاغل نیستند،
فاصله اولین تولد کمتری نسبت به زنان شاغل دارند؛  .5زنانی که تعداد فرزندان ایدهآل کمتری
دارند در فاصله بیشتری به تولد اول میرسند؛  .6زنانی که در خانواده بزرگ رشد کرده اند،
فاصله اولین تولد کمتری دارند.
پيشينه تحقيق
طی چند دهه اخیر در بستر باروری پایین ،موضوع فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند که
داللتهای اجتماعی و جمعیتی مهمی دارد ،توجه بسیاری از جمعیتشناسان و اندیشمندان علوم
اجتماعی را به خود معطوف ساخته است .در این زمینه ،مطالعات زیادی انجام گرفته است که
در ادامه ،بهطور اجمالی به برخی از این مطالعات و شیوه تأثیرگذاری متغیرهای مورد بررسی در
آنها اشاره میشود:
برخی مطالعات ،تحصیالت را بهعنوان عامل تأثیرگذار بر زمان تولد اولین فرزند بیان کردهاند
(ادواردز2002 ،1؛ هوم 2و همکاران .)347-337 :2006 ،آموزش و تحصیل از لحاظ نظری
میتواند چندین نوع تأثیر احتمالی روی رفتارهای باروری داشته باشد و بهعنوان یک عامل مهم،
1. Edwards
2. Hoem
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میتواند تفاوت در فاصله اولین تولد را تبیین کند .زنان تحصیلکرده دسترسی بیشتری به منابع
اطالعاتی دارند .این عامل باعث کنترل بیشتر آنها روی دورههای باروری میشود .تحقیقات
زیادی بر ناسازگاری نقش بر حسب تحصیل و فرزندآوری تأکید کردند .همدنین آموزش ممکن
است باعث تأخیر در تولد اول شود؛ ممکن است زنان بهگونهای رفتار کنند که تحصیالت ،یک
سرمایهگذاری در سرمایه انسانی است .مدل منطقی که سرمایهگذاری زنان از طریق جهتگیری
تأخیر ،متصور میشود ،این است که زنان با تحصیالت باال ،تحصیالتشان را به عنوان سرمایهای
که الزم است از طریق اشتغال تماموقت بدون فرزند برگردد ،توصیف میکنند؛ یک فرصتی برای
جبران پولی که برای سالهایی که در دانشگاه سرمایهگذاری کردند (ادواردز.)426 -423 :2002 ،

هیرشمن )1985( 1اهمیت عوامل اقتصادی – اجتماعی را در زمان ازدواج و اولین تولد

آزمون کرد .او به این نتیجه رسید که در میان عواملی نظیر همدوره بودن ،محل سکونت ،سالهای
تحصیل ،وضعیت اشتغال و شغل همسر ،تحصیالت زنان بهعنوان مهمترین عامل تفاوت سن در
ازدواج و سن در اولین تولد است و سن در اولین ازدواج ،عامل مداخلهکننده مهم در سن اولین
تولد است .بهطور کلی ،زنان در هم دوره ازدواجی جوانتر که در محیطهای شهری رشد یافتهاند،
تحصیالت باالتری دارند ،در بخشهای مدرنتر کار میکنند ،و همسران آنها موقعیت شغلی
باالیی دارند ،دیرتر ازدواج کرده و بهدنبال آن دیرتر فرزند اول را بهدنیا آوردهاند.
تحقیقات زیادی به تأثیر مستقیم و قوی سن ازدواج روی فاصله اولین تولد اشاره کردهاند
(نوماگاشی106 :2003 ،2؛ استانو و برچر2016 ،3؛ استایر2007 ،4؛ منچ 5و همکاران.)2003 ،
مبتنی بر نتایج این تحقیقات ،فرزندآوری تأخیری ممکن است پیامد افزایش سن ازدواج باشد .با
این حال ،تحت شرایط افزایش سن ازدواج ،فاصله اولین تولد کوتاهتر است .بهعبارتی هر چه
ازدواج دیرتر اتفاق بیفتد ،تولد فرزند اول با تأخیرکمتری به وقوع میپیوندد.
بهدنبال تغییر در نظام خانواده از گسترده به هستهای ،تمایل به داشتن شغل و درآمد ،قبل از
داشتن فرزند نیز پدیدار شده است .افزایش فرصتهای اقتصادی زنان ،اغلب بهعنوان یکی از
1. Hirschman
2. Nomaguchi
3. Stanow & Bracher
4. Stier
5. Mensch
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عوامل اصلی تأثیرگذار بر زمان فرزندآوری محسوب میشود .گری بکر ،کاهش میزانهای
باروری در اصطالح اقتصادی را بر حسب هزینه فرصت ناشی از استفاده متفاوت از وقت و منابع
زنان تبیین کرده است (بکر .)247-245 :1981 ،1هزینه فرصت به هزینه تربیت و پرورش بدهها
در ارتباط با توانایی زن برای بهدستآوردن شغل اشاره دارد .نظریههای نئوکالسیک از این فرض
که افزایش در تحصیالت و افزایش قابلیت کسب شغل منجر به افزایش در ارزش وقت زن در
بازار کار میشود ،حمایت میکنند .در همین چارچوب ،مطالعات زیادی تأثیر بدهها روی
دورههای شغلی مادران ،مخصوص ًا تداوم کار و ورود آنها به بازار کار را نشان دادهاند (آنک 2و
همکاران2005 ،؛ تانیگوشی 3و روزنفلد .)2002 ،4اشتغال زنان و ورود به مادری ،رابطه متقابلی
دارند؛ زنانی که میخواهند به شغل موفقی دست پیدا کنند ،ورود به مرحله مادری را به تأخیر
میاندازند ،از طرف دیگر ،زنانی که در سن باالتری به مرحله مادری میرسند ،قادر هستند به
سطوح باالیی از سرمایه انسانی ،شامل مشاغل ثابت با منزلت و دستمزد باال دست پیدا کنند
(استایر .)6 :2007 ،هر )2016( 5در مطالعهای که به تأثیر زمان تولد اول روی رشد دستمزد زنان
میپردازد ،نشان داد که یک سال تأخیر در تولد اول ،دستمزد زنان را بین سه تا پنج درصد افزایش
داده است.
دستهای از مطالعات ،تأثیر ساختار خانواده بر زمان ورود به مرحله اولین تولد را مورد بررسی
قرار دادهاند .بر اساس این مطالعات ،زنانی که در خانوادههای گسترده زندگی میکنند و یا در
خانوادههای بزرگ رشد میکنند ،با آهنگ سریعتری به مرحله مادری منتقل میشوند (گیلسپی،6
142 :2001؛ نوماگاشی.)51 :2003 ،
دسته دیگری از تحقیقات ،در چارچوب تئوری انتقال دوم جمعیتی ،تغییرات ارزشی و
نگرشی را از عوامل مؤثر بر تغییر زمان باروری میدانند .بیالری 7و همکارانش ( )2006در
مطالعهای به بررسی مسأله تأخیر فرزندآوری در اروپا پرداخته و نیروهای محرک تأخیر و در
نتیجه ،باروری پایین را انتقال دوم جمعیت ،رشد تحصیالت زنان ،بیاطمینانی در دوران
1. Becker
2. Uunk
3. Taniguchi
4. Rosenfeld
5. Herr
6. Gillespi
7. Billari
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بزرگسالی و تغییرات سیاستی را از نیروهای پنهان افزایش تأخیر در تولد اول میدانند .این امر،
بهویژه در اقتصادهای در حال گذار بیشتر مطرح است .دسترسی متفاوت به بازار کار که ناشی از
همین بیاطمینانی اقتصادی است ،در ترکیب با دیگر عوامل ،ممکن است بتواند تفاوتهای منطقه
ای و روندهای دورهای را در شکلگیری خانواده توضیح دهد .تغییر سیاستی و یا بیاطمینانی
حاصل از برخی سیاستهای خاص ،موجب افزایش شکاف در انتقال به مادری در بین اقشار
اجتماعی باال و پایین میشود .بیالری و همکارانش ( )2006در این ارتباط ،به سیاستهای مؤثری
که دولتها میتوانند در اروپا جهت افزایش باروری و کاهش تأخیر در فرزندآوری انجام دهند
اشاره میکند.
هنز )1482: 2008( 1در چارچوب نظریه انتقال دوم جمعیتی ،مطالعهای در مورد ارزش
فرزندان و نقشهای جنسیتی در میان زوجین بدون فرزند در آلمان غربی و شرقی انجام داده
است .نظریه انتقال دوم جمعیتی فرض میکند که ارزش فرزندان و نقشهای جنسیتی بر
میزانهای تولد اول تأثیر میگذارند .هنز در مطالعه خود فرض میکند که ارزش فرزند ارتباط
زیادی با هزینه فرصت برای زنان و مردان دارد و در مناطق آلمان شرقی ارزش فرزندان بیش از
مناطق غربی است .میزان تولد اولین فرزند در میان زوجینی که بر اساس تقسیم کار پدرساالری
عمل میکنند ،بیشتر از زوجینی است که رفتارهای سنتی و تقسیم کار سنتی کمتری دارند .نتایج
مطالعه هنز نشان داده است که ارزش فرزندان بر اساس موقعیت افراد در بازار کار و تقسیم کار
درون خانواده تغییر میکند .لیکن این نتیجه در مورد فرزندان دوم و سوم بیشتر صدق میکند .با
اینحال ،در آلمان شرقی ،ارزش فرزند اول ،بیشتر از آلمان غربی است و مذاکرات میان زوجین
در مورد هزینه فرصت ناشی از داشتن تولد اول ،بیش از آلمان شرقی ،و در این منطقه ،فاصله
اولین تولد بیشتر است.
در ایران نیز مطالعات متعددی به بررسی فاصله ازدواج تا تولد اول پرداختهاند .عباسیشوازی
و رازقی نصرآباد ( )1389با استفاده از دادههای طرح سالمت و جمعیت 2سال  ،1379فاصله
ازدواج تا اولین تولد در ایران را برآورد نمودند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که میانگین فاصله
ازدواج تا اولین تولد 2/7 ،سال است و در همدوره ازدواجی دهه  ،1370نسبت زنانی که در
1. Henz
)2. Demographic Health Research (DHS
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فاصله سه سال از ازدواج به اولین تولد میرسند ،کمتر از دهههای قبل است .بنابراین ،نشانههایی
از تأخیر در اولین تولد در همدوره ازدواجی دهه 1370دیده میشود .بر اساس این مطالعه ،یکی
از مهمترین عوامل مؤثر بر ایجاد فاصله بین ازدواج تا اولین تولد ،افزایش سطوح تحصیلی زنان
است .با کنترل سن در اولین ازدواج و محل سکونت نیز ،زنانی که بیسواد هستند ،باالترین خطر
نسبی وقوع اولین تولد را دارند .خطر نسبی تولد اول برای زنان بیسواد ،ابتدایی ،راهنمایی و
دبیرستان به ترتیب 19/6 ،35/0 ،2/39 ،55/8درصد ،بیشتر از زنان با تحصیالت دانشگاهی است.
رحیمی فروشانی و همکارانش ( )2017در مطالعهای به بررسی فاصله ازدواج تا اولین تولد
در شهر بندرعباس پرداختند .بر اساس این مطالعه ،میانگین و انحرراف معیرار فاصرله ازدواج ترا
تولرد اول 27/63 ،ماه برود .بر اساس مدل کاکس ،سن مادر هنگام اولین ازدواج با نسربت خطرر
برابرر برا 1/13و محرل سکونت با نسبت خطر برابر با  1/28اثر معنادار بر فاصله ازدواج تا تولد
اول داشتند.
کشاورز و همکارانش ( )1392با بهکارگیری روشهای تحلیل رگرسیونی معمولی ،به بررسی
عوامل مؤثر بر فاصله بین ازدواج و فرزندآوری زنان متأهل  20-49ساله شهر اصفهان پرداختند.
نتایح تحقیق آنها نشان داد که بین سن زن در هنگام ازدواج و تأخیر در فرزندآوری ،رابطه منفی
و معناداری وجود دارد .در واقع ،هر چه سن زنان در هنگام ازدواج بیشتر بوده است ،تأخیر در
فرزندآوری کمتر بوده است .همدنین ،قدرت زن در خانواده ،مهمترین نقش را در تأخیر در
فرزندآوری در خانواده داشته است.
باقری و سعادتی ( )1398در مطالعهای نشان دادند متوسط فاصله ازدواج تا تولد اول در شهر
تهران  38ماه است و متغیرهای دوره تقویمی ،وضع فعالیت و منطقه سکونت ،تأثیر معنیداری
روی این فاصله دارد .بر اساس مطالعه آنها ،زنانی که در دورههای اخیر ازدواج میکنند و در
معرض فرزندآوری قرار میگیرند ،نسبت به زنانی که در دورههای قدیمیتر ازدواج کردهاند،
تأخیر بیشتری را در تولدهای اول و دوم تجربه میکنند.
سعادتی و همکارانش ( )1394در مطالعهای در استان سمنان ،نشان دادند میانگین فاصله
ازدواج تا تولد اول در استان سمنان 2/76 ،سال است و تا چهار سال پس از ازدواج ،بیش از 90
درصد زنان اولین فرزند خود را بهدنیا میآورند .آنها همدنین نشان دادند ،فاصله ازدواج تا
فرزندآوری زنان روستایی ،شاغلین و زنان با تحصیالت پایینتر ،بهترتیب نسبت به زنان شهری،
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غیرشاغلین و زنان با تحصیالت باالتر ،کوتاهتر است .این مطالعه نشان داد که تحصیالت زنان،
یکی از مهمترین عوامل در فاصلهگذاری میان ازدواج تا تولد اولین فرزند است؛ به گونهای که با
افزایش سطح تحصیلی ،فاصله ازدواج تا فرزندآوری افزایش قابلتوجهی مییابد.
مطالعات فوق ،اطالعات ارزشمندی را در مورد فاصله ازدواج تا اولین تولد و عوامل مؤثر
بر تأخیر در فرزندآوری ارائه دادهاند .با اینحال ،با توجه به اهمیت و تأثیری که تأخیر در
فرزندآوری و افزایش فاصله بین موالید میتواند درآینده کاهش باروری در ایران داشته باشد،
انجام تحقیقات جدید با روشهای آماری مناسب در این خصوص ،ضرورت دارد .با توجه به
اینکه متغیر اصلی مورد مطالعه ،فاصله بین ازدواج تا تولد اول است ،تحلیلهای بقاء مناسبت
دارد .با اینحال ،در اغلب مطالعات انجامشده در کشور ،در تحلیلهای آماری صورتگرفته،
پراکندگیهای غیر مشاهده شده به دالیل مختلف مانند غیرقابل اندازهگیری بودن یا نادیده گرفتن
متغیرهای تأثیرگذار (شکنندگیهای غیر قابل اندازهگیری) کمتر به حساب آمده است و مطالعات
اندکی (باقری و سعادتی1398 ،؛ رازقی نصرآباد و همکاران1398 ،؛ زارع و همکاران)1393 ،
یافت میشود که در تحلیل فواصل موالید ،بهمنظور کنترل اثرات تصادفی غیرقابل مشاهده از
تحلیل شکنندگی استفاده نموده باشند .لذا ،با توجه به اهمیت بهکارگیری روش آماری مناسب
برای تحلیل فاصله ازدواج تا فرزندآوری ،در این مطالعه تالش شده برای در نظر گرفتن اثرات
تصادفی غیرقابل مشاهده ،از مردلهای شرکنندگی استفاده شود.
روش تحقيق و دادهها
پژوهش حاضر به لحاظ روش ،کمی ،و به لحاظ اجرا ،پیمایشی و از نظر هدف ،کاربردی است.
در این مطالعه از دادههای طرح تحوالت باروری در ایران ( ،)1396که در استانهای ،گیالن،
آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان ،یزد و تهران اجرا شده استفاده نموده است .اطالعات
مورد نیاز در استان تهران به صورت مصاحبه تلفنی جمعآوری گردید .بهنحوی که مشخصات
سرپرست خانوار به همراه آدرس و شماره تلفن آنها ،توسط مرکز آمار ایران در اختیار تیم تحقیق
قرار گرفت و مصاحبهها توسط تیم پرسشگری مجرب در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
تهران انجام شد (عباسیشوازی و همکاران .)1398 ،با توجه به اینکه در مطالعه حاضر ،هدف،
بررسی فاصله بین ازدواج تا تولد اول زنان  15-49ساله شهر تهران است ،تعداد حجم نمونه
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شامل  456زن ازدواجکرده  15-49ساله ازدواجکرده شهر تهران است.
متغیر وابسته این مطالعه ،فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند زنان در شهر تهران است .این
متغیر از طریق سؤاالتی در خصوص ماه و سال ازدواج و ماه و سال تولد اولین فرزند محاسبه
شده است .در این مطالعه ،زنانی که تا زمان اجرای تحقیق (مرداد  )1396فرزند اول خود را
بهدنیا نیاوردند ،به عنوان سانسور شده در نظر گرفته شدند.
ویژگیهای جمعیتشناختی هم بهعنوان متغیرهای زمینهای مورد توجه هستند.
تحصيالت :تحصیالت افراد از طریق گزینههای زیر مورد بررسی قرار گرفت .0 :بیسواد؛
 .1خواندن و نوشتن یا سواد قرآنی؛  .2ابتدایی/نهضت/علوم دینی معادل  .3راهنمایی یا دوره اول
متوسطه  /علوم دینی معادل  .4دبیرستان یا دوره دوم متوسطه  /علوم دینی معادل  .5دیپلم یا
پیش دانشگاهی  /علوم دینی معادل ؛  .6فوق دیپلم  /سطح  1حوزه؛  .7لیسانس  /سطح  2حوزه؛
 .8فوق لیسانس  /سطح  3حوزه؛ و  .9دکترا  /حوزوی دوره خارج .در مطالعه حاضر ،با توجه
به پراکندگی نمونه بر اساس سطح تحصیالت ،این متغیر به دو مقوله دیپلم و پایینتر و دانشگاهی
تقسیمبندی شد.
وضعيت اشتغال :وضعیت اشتغال با این سؤال که در هفت روز گذشته ،وضعیت فعالیت
شما چگونه بوده است ،پرسیده شده است .پاسخها نیز شامل .1 :شاغل؛  .2بیکار (جویای کار)،
کسانی که شاغل نبوده و در  7روز گذشته در جستجوی کار بودهاند؛  .3دارای درآمد بدون کار؛
 .4دانشآموز یا دانشجو؛  -5خانهدار؛ و  .6سایر ،بوده است .این متغیر به دو طبقه شاغل و غیر
شاغل طبقهبندی شد .اطالعات مربوط به وضعیت شغلی و تحصیلی مربوط به زمان انجام
پژوهش است و در زمان تولد اول ثابت فرض شده است.
تعداد خواهر و برادر :در این مطالعه ،تعداد خواهر و برادر پاسخگو به صورت متغیر
فاصلهای وارد مدل شده است.
سن در اولين ازدواج :این متغیر ،سنی که زنان برای اولین بار ازدواج کردهاند را نشان
میدهد و بهصورت متغیر فاصلهای وارد مدل شده است.
تعداد ایدهآل فرزند در زمان ازدواج:در این مطالعه از افراد پرسیده شده که در زمان ازدواج،
چه تعداد دختر و پسر و همدنین در کل ،چند فرزند را مناسب میدانستید؟ در این مطالعه این
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متغیر به سه طبقه یک فرزند و کمتر ،دو فرزند ،و سه فرزند و باالتر طبقهبندی شده است.
همدوره ازدواجی :1در مطالعات مقطعی این امکان وجود دارد که افراد برحسب سال ازدواج
طبقهبندی شوند ،که به عنوان کوهورت ازدواجی نامیده میشود .ریدر )1965( 2بیان میکند که
محیطی که در آن افراد اجتماعی میشوند ،ممکن است در میان همدورههای مختلف ،فرق کند.
این تغییر محیط اجتماعی ممکن است به تفاوتهایی در رخ دادن وقایع ،منجر شود .بنابراین،
جمعیت نمونه بر اساس این ویژگی نیز مورد بررسی قرار میگیرد .این متغیر از طریق سال
ازدواج ،سنجیده میشود و سال ازدواج افراد که بهصورت فاصلهای است ،به چهار همدوره
ازدواجی  1380-1389 ،1370-1379 ،1360-1369و  1390تقسیم شده است.
نسبت خویشاوندی با همسر :این متغیر که نسبت فامیلی بین زن و شوهر را نشان میدهد،
با گزینههای پسر عمو ،پسر عمه ،پسر دایی ،پسر خاله ،سایر خویشاوندان ،و غیرخویشاوند
سنجیده شده است .در مطالعه حاضر  ،این متغیر به دو طبقه ،خویشاوند و غیر خویشاوند
طبقهبندی گردید.
برای برآورد فاصله ازدواج تا اولین تولد ،از روش تحلیل بقاء استفاده شده است .در روش
تحلیل بقاء ،از روش کاپالن -میر برای برآورد فاصله و برای آزمون فرضیهها از آزمون رتبه-
لگاریتمی استفاده شد.
روشهای تحلیل بقایی که در بسیاری از مطالعات استفاده میشود ،بر این فرض استوارند
که جامعره مرورد بررسری ،یک جامعره همگن است .فرض میکننرد دادههرای بقرای افراد
مختلف ،مستقل از یکدیگرند و توزیع زمان بقای افراد ،یکسان است .یعنی توزیع زمان تا پیشامد
مورد نظرر ،بررای افراد مختلف ،مستقل و هم توزیع هستند .برای نمونه ،یکی از فرضیات مهم مدل
کاکس ،متناسب بودن مخاطرات ) (phاست که در صورت عدم برقراری آن ،یافتههای حاصل
از برازش مدل معتبر نخواهند بود .حال آن که در بسیاری از مواقع ،جامعه مورد مطالعه را نمیتوان
یک جامعه همگن فرض نمود ،بلکره باید جامعرهای نراهمگن کره در آن ترکیبری از افرراد برا
مخراطرات متفاوت وجود دارند ،در نظر گرفت .در چنین شرایطی استفاده از مدل پارامتری بقاء
به جای مدل کاکس پیشنهاد شده است (سعادتی و همکاران .)1394 ،در این مدلها نیز فرض
1. Marriage Cohort
2. Ryder
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میشود همه پراکندگیها توسط متغیرهای پیشبین قابل تبیین هستند ،در صورتی که اندازهگیری
تمام عوامل مرؤثر مرتبط با واقعه مورد نظر ،بسیار دشوار و یا غیرممکن است (هوگارد 1991 ،1و
 ،2000کالین و ماسبرگر .)2003 ،2در این حالت ،مدلهای آمیخته با اثرات تصادفی توسط هاسمر
و لمشو )1999( 3و هوگارد ( )2000پیشنهاد شد که در تحلیل بقاء به مدلهای شکنندگی مشهور
هستند .در مدلهای شکنندگی ،مؤلفهای تصرادفی در مردل گنجانرده میشرود کره برا بررسری
معنیداری این مؤلفه ،میتروان در مرورد میرزان ترأثیر متفراوت عوامررل اظهررارنظررر نمررود
(علیاکبری خویی و همکاران .)83 :1394 ،بنابراین ،شکنندگی ،یک مؤلفۀ تصادفی است که
برای محاسبۀ اثر عاملهای مشاهده نشده یا غیرقابل مشاهده ،وارد مدل میشود (کالین بام و
کالین .)327 :2012 ،4به این نحو که در یک چارچوب تابع مخاطره ضربی ،متغیر تصادفی به
صورت ضربی در تابع مخاطره پایه نمایان میشود .تابع خطر در مدلهای شرکنندگی برهصرورت
زیر نمرایش داده میشود:
𝑰𝑿𝒊𝑰𝜷𝑝𝑥𝑒 𝑖𝑢)𝑡( ℎ𝑖 (𝑡) = ℎ0
که در آن ) h0(tتابع خطر پایه است و  uiمتغیر شکنندگی برای فرد  iام استβ .ها بردار
ضرایب مدل و Xها بردار متغیرهای پیشبین هستند .اگر مؤلفه شکنندگی در این مدلها معنیدار
شود ،بره این مفهوم اسرت کره افرراد برا متغیرهرای پیشبین یکسران و ویژگیهای مشابه ممکن
است دارای مدت زمان بقای یکسرانی نباشند (علیاکبری خویی و همکاران.)83 :1394 ،
مدلهای شکنندگی مختلفی شامل مدل شکنندگی مشترک ،شرطی ،همبسته و وابسته به زمان
وجود دارند (سعادتی و باقری .)57 :1398 ،در این مطالعه ،از مدل شکنندگی مشترک استفاده
شده است؛ به این معنی که یک شکنندگی برای هر فرد در نظر گرفته میشود .دو حالت خاص
برای اثرات شکنندگی تصادفی ،توزیع گاما 5و وارون گاوسی 6هستند (گوترز 2001 ،7و ساکی
مالکی و همکاران .)2001 ،برای مطالعه بیشتر این مدلها به گوترز ( ،)2001ساکی مالکی و
1. Hougaard
2. Klein & Moeschberger
3. Hosmer, D. W. and Lemeshow
4. Kleibaum & Klein
5. gamma
6. Inverse Gaussian
7. Gutierrez
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همکاران ( ،)2001سعادتی و باقری ( )1398و پرپرگلو 1و همکاران ( )2006مراجعه شود.
در این مطالعه ،در تحلیل چندمتغیره تحلیل بقای پارامتری ،وایبل ،لگ لجستیک ،لگ نرمال
و گاما برازش شد و به منظور شناسایی پراکندگی موجود میان افراد و همبستگی بین فاصله
ازدواج و تولد اول هر فرد و تفاوتهای فردی و در نظر گرفتن شکنندگی مشاهدهنشده از مدل
شکنندگی با توزیع گاما استفاده شد .برای مقایسه مدلها و انتخاب مدل بهینه ،از معیار

آکائیک2

بهره گرفته شد .به اینصورت که در هر کدام از مدلها که مقدار آکائیک کمتر باشد کارایی مدل
بهتر است .لذا در بخش یافتههای مقاله بر اساس معیار آکائیک ،تنها نتایج مدل لگ لوجستیک
ارائه شده که کمترین مقدار را نشان داد .کلیه تحلیلها با استفاده از نرم افزار استتا نسخه 15
انجام شده است.
یافتهها
همانطور که اشاره شد ،با توجه به هدف مطالعه ،نمونه تحقیق ،شامل  456زن ازدواجکرده -49
 15ساله شهر تهران است .میانگین سنی زنان 35/43 ،سال است 24/3 .درصد در گروه سنی زیر
 30سال 21/7 ،درصد در گروه سنی  30-34سال 24/6 ،در گروه سنی  35-39ساله و 29/4
درصد در گروه سنی باالی  40سال قرار داشتند .میانگین سن در اولین ازدواج زنان  21/79است.
 2/6درصد از زنان در سنین زیر  14سال ازدواج کردهاند .حدود  28درصد در سنین 15-19
سالگی 45/8 ،درصد در سنین  20-24سالگی و  18درصد در سنین  25-29سالگی ازدواج
کردهاند .پایینترین و باالترین سن ازدواج به ترتیب  13و  46سال بوده است.
به لحاظ سطح تحصیالت 8/1 ،درصد زنان تحصیالت بیسواد و ابتدایی داشتند 41 .درصد
تحصیالت دیپلم یا پیش دانشگاهی و  37/5درصد تحصیالت دانشگاهی داشتند 18/4 .درصد از
زنان شاغل بودند .زبان مادری  60درصد از افراد نمونه فارسی و  26/5درصد ترکی است ،مابقی
به سایر زبانها صحبت میکنند .حدود  11درصد از زنان با یکی از خویشاوندان نزدیک شامل
پسر دایی ،پسر خاله ،پسر عمه و یا پسر عمو ازدواج کردهاند و  25/2درصد با سایر خویشاوندان
ازدواج کردهاند .در مجموع 25/2 ،درصد ازدواجها خویشاوندی و  74/8درصد غیرخویشاوندی

1. Perperoglou
)2. Akaike index (AIC
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است 91 .درصد از پاسخگویان تا قبل از  14سالگی در شهر و  9درصد در روستا سکونت
داشتند .همدنین حدود  40درصد از پاسخگویان تا قبل از  14سالگی در استان دیگری سکونت
داشتهاند .میانگین تعداد خواهر و برادر پاسخگویان  4/41نفر است که کمترین آنها  0و باالترین
 13است.
نمودار  ،1تابع بقای بیفرزندی در زنان ازدواجکرده  15-49ساله شهر تهران را بر حسب ماه
نشان میدهد .نتایج نشان میدهد ،میانه فاصله ازدواج تا تولد اول 33 ،ماه (فاصله اطمینان
 )30/22-35/77است که نشان میدهد در نمونه حاضر ،نیمی از زنان ،بعد از  33ماه از ازدواج،
اولین فرزند خود را بهدنیا آوردهاند .نسبت بقای تجمعی نشان میدهد  88درصد از زنان تا 12
ماه پس از ازدواج ،بدون فرزند هستند .بهعبارتی 12 ،درصد زنان تا اولین سالگرد ازدواج خود،
اولین فرزند را بهدنیا آوردهاند .همدنین حدود  65درصد زنان تا  24ماه پس از ازدواج بدون
فرزند هستند .در فاصله  36ماه از ازدواج نیز  43درصد زنان بدون فرزند هستند و  57درصد به
تولد اول میرسند 80 .درصد از زنان نیز در فاصله  60ماه ( 5سال) پس از ازدواج به تولد اول
میرسند .بهعبارتی 20 ،درصد تا پنح سال پس از ازدواج همدنان بدون فرزند هستند .در مجموع،
در فاصله  120ماه ( 10سال) پس از ازدواج 7 ،درصد از زنان بدون فرزند باقی میمانند .بهعبارتی،
به فاصله ده سال بعد از ازدواج 93 ،درصد از زنان ،فرزند اولشان را بهدنیا میآورند.
نمودار  :1تابع بقای بیفرزندی زنان ازدواجکرده  15-49ساله شهر تهران1396 ،
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نمودار  ،2توابع بقای بیفرزندی زنان ازدواجکرده  49-15ساله شهر تهران به تفکیک
ویژگیهای جمعیتی-اجتماعی را نشان میدهد .رابطه متغیرها با متغیر زمان تولد اولین فرزند نیز
با آزمون رتبه لگاریتمی بررسی شده و در جدول  1گزارش شده است .بر اساس نتایج ،متغیرهای
سن ،سطح تحصیالت ،وضعیت اشتغال ،همدوره ازدواجی و تعداد فرزندان ایدهآل در زمان
ازدواج ،رابطه معنیداری با زمان تولد اولین فرزند داشتند .اما این رابطه بر اساس نسبت
خویشاوندی با همسر معنیدار نیست.
بر اساس سطح تحصیالت ،زنان با تحصیالت دانشگاهی در فاصله طوالنیتری از ازدواج به
تولد اول رسیدهاند .میانه فاصله ازدواج تا تولد اول در این گروه از زنان 46 ،ماه است .این
شاخص برای زنان با تحصیالت کمتر از دیپلم 28 ،ماه است .درحالیکه  16درصد از زنان با
تحصیالت کمتر از دیپلم ،در  12ماه پس از ازدواج (سال اول ازدواج) به تولد اول میرسند ،تنها
 6درصد زنان دانشگاهی در سال اول ،به تولد اول میرسند .همدنین در فاصله  36ماه ( 3سال
پس از ازدواج) 32 ،درصد از زنان با تحصیالت کمتر از دیپلم ،بدون فرزند هستند .در حالی که
 64درصد زنان با تحصیالت دانشگاهی بعد از  36ماه همدنان بدون فرزند هستند .حتی پس از
 60ماه (  5سال) نیز  30درصد از زنان با تحصیالت دانشگاهی ،بدون فرزند باقی میمانند .در
زنان با تحصیالت کمتر از دیپلم 16 ،درصد تا  60ماه پس از ازدواج بدون فرزند هستند.
در همدوره ازدواجی دهه  25 ،1360درصد از زنان ،در  12ماه پس از ازدواج به تولد اول
رسیدند .هر چه در سطوح همدوره پیش میرویم ،درصد زنانی که تا یک سال پس ازدواج به
تولد اول میرسند ،کمتر میشود .در همدوره ازدواجی  1380و  ،1390تنها  5درصد از زنان در
 12ماه پس از ازدواج به تولد اول میرسند؛ بهعبارتی 95 ،درصد بدون فرزند هستند .در فاصله
 36ماه پس از ازدواج در همدوره  80 ،1360درصد از زنان ،اولین فرزند خود را بهدنیا میآورند.
در این فاصله در همدوره  54 ،1380درصد از زنان به تولد اول رسیدهاند و  46درصد همدنان
بدون فرزند هستند.
تابع بقای بیفرزندی به تفکیک وضعیت اشتغال نیز نشان میدهد زنان شاغل در فاصله
بیشتری ( 45ماه) به تولد اول میرسند ،درحالیکه این فاصله برای زنان غیرشاغل 30 ،ماه است.
 58درصد از زنان غیرشاغل تا  36ماه پس از ازدواج به تولد اول رسیدند ،در بین زنان شاغل،
تنها  36درصد در این فاصله ،اولین فرزند را بهدنیا میآورند .همدنین در فاصله  60ماه از ازدواج،
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 80درصد از زنان غیرشاغل اولین فرزند را بهدنیا آوردهاند ،درحالیکه در این فاصله ،این نسبت
برای زنان شاغل  70درصد میباشد.
جدول  :1فاصله ازدواج تا تولد اولين فرزند به تفکيک ویژگیهای جمعيتی-اجتماعی زنان
ازدواجکرده  15-49ساله در شهر تهران
متغير

طبقه

ميانگين

کل نمونه

فاصله
اطمينان

آزمون
ميانه فاصله اطمينان رتبه لگاریتمی P-value
)(chi-Square

تعداد
زنان

-

53/72

46/32-12/61

33

30/22-35/77

15-24

40/70

27/47-94/53

34

13/56-54/43

25

29-25

45/24

39/80-50/67

43

37/12/48/87

86

34-30

59/40

48/31-70/50

37

27/68-46/31

39-35

43/80

36/71-50/90

34

27/66-40/33

44-40

41/0

27/89-54/12

22

25/19-28/70

70

49-45

46/19

28/13-64/25

22

14/22-29/77

64

زیر دیپلم

45/25

37/74-52/76

28

25/73-26/30

دانشگاهی

71/30

55/48-87/13

46

42/29-49/70

شاغل

49/60

51/08-92/34

45

40/28-49/71

غير شاغل

40/60

42/21-57/0

30

27/7-29/32

52/57

37/68-67/46

27

20/60-33/39

52/45

45/33-59/58

34

30/79-37/20

1360

52/24

27/35-77/13

20

15/31-24/68

کوهورت

1370

37/86

30/18-44/90

28

23/07-32/92

ازدواجی

1380

54/31

46/87-61/75

35

30/69-39/30

1390

42/92

38/32-47/51

45

39/36-50/64

59/10

44/67-73/52

34

28/08-39/91

ایده آل در زمان

2

57/81

46/48-69/13

34

28/23-39/76

ازدواج

+3

41/68

31/22-52/75

28

21/21-34/79

گروه سنی

سطح تحصيالت
وضعيت اشتغال

خویشاند

نسبت

نزدیک

خویشاوندی

غير
خویشاوند

تعداد فرزندان

 1فرزند و
کمتر

-

-

456

99
19/93

0/001

21/41

0/001

7/72

0/005

112

285
171
84
372
115

0/894

0/344

341
45
132

21/35

0/001

174
105
122

7/41

0/025

234
100
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میانه فاصله ازدواج تا تولد اول بر حسب تعداد فرزندان ایدهآل در زمان ازدواج ،مطابق با
انتظار است و زنانی که داشتن سه فرزند و باالتر را بهعنوان بعد ایدهآل فرزند در زمان ازدواج
مطرح کردند ،در فاصله کوتاهتری ،اولین فرزند خود را بهدنیا آوردهاند .بر این اساس ،بهنظر
میرسد افراد برای رسیدن به ایدهآل باروری خود و داشتن فرصت و توانایی برای رسیدن به این
اهداف ،تالش میکنند تأخیر کمتری در تولد اولین فرزند داشته باشند.
نمودار  :2توابع بقای بیفرزندی در زنان ازدواج کرده  15-49ساله شهر تهران به تفکيک
ویژگیهای جمعيتی اجتماعی
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در مجموع ،بر اساس میانه فاصله ازدواج تا تولد اول زنان در کوهورتهای ازدواجی اخیر،
زنان شاغل ،زنان با تحصیالت دانشگاهی و همدنین زنان با ایدهآل باروری کمتر ،بیش از سایر
زنان ،فرزند اول خود را به تأخیر میاندازند.
بهمنظور تعیین عوامل مؤثر بر فاصله ازدواج تا تولد اول ،در یک مدل چندمتغیره تالش شد
از روشهای تحلیل بقای پارامتری نظیر ،وایبل ،لگ لجستیک ،لگ نرمال و گاما استفاده شود .در
برازش مدلهای فوق ،از روش حداکثر درستنمایی و برای مقایسه مدلها از مقادیر لگاریتم
درستنمایی یا معیار اطالع آکائیک استفاده شده است.
جدول  :2مقادیر شاخ

آکائيک مدلهای شکنندگی مشترک بقا

مدل نمایی

وایبل

لوگ لوجستيک

لوگ نرمال

گاما

1178/928

962/1214

938/0064

956/062

957/3894

مرالک آکاییرک نشان داد که کمترین مقدار مربوط به مدل لگ لوجستیک است .از اینرو،
مدل لگ لوجستیک به عنوان کراراترین مردل شناخته شد .نتایج حاصل از برازش مدل شکنندگی
مشترک روی فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند ،در جدول  3ارائه شده است .متغیرهایی که در
این مدل وارد شدند ،عبارتند از :همدوره ازدواجی ،سطح سواد ،وضعیت اشتغال ،تعداد فرزندان
ایدهآل در زمان ازدواج ،تعداد خواهر و برادر ،نسبت خویشاوندی با همسر ،و سن ازدواج.
در مدل پارامتری با احتساب شکنندگی مشترک بقای لگ لوجستیک ،آزمون صفر بودن
واریانس مقدار شکنندگی را معنی دار نشان داد .عالوه بر مقدار شکنندگی ،خطای معیار بزگتر
از صفر نیز استفاده از مدل شکنندگی را برای تحلیل فاصله تولد اول تأیید کرده و مقدار شکنندگی
پراکندگی موجود میان افراد را نشان میدهد .معنیداری شکنندگی نیز بیانگر این است که
همبستگی بین فاصله ازدواج و تولد اول هر فرد و تفاوتهای فردی ،عامل مهمی در مدلسازی
است .لذا نتایج حاصل از برازش مدل شکنندگی در مدل ارائه میشود و مقدار ضریب شکنندگی
نیز  0/362است.
برای تفسیر ضرایب در مدلهای پارامتری ،با توجه به اینکه زمان به جای خطر مدلسازی
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میشود ،اغلب از نسبت زمانی )TR(1به جای نسبت خطر )HR( 2استفاده میشود .در این

مطالعه1<TRو  1>TRبه ترتیب به معنی فاصله بین ازدواج و تولد اول طوالنیتر و کوتاهتر

است .بهعبارت دیگر ،زنان با  1< TRدیرتر از زنان با  1>TRبه تولد اول میرسند (سعادتی و
باقری.)1398 ،
بر اساس نتایج ارائهشده در جدول  ،3سطح تحصیالت زنان ،متغیری تأثیرگذار بر فاصله ازدواج
تا تولد اول است .فاصله ازدواج تا تولد اول ،در زنان با تحصیالت دیپلم و کمتر ()TR=0/765
نسبت به زنان با تحصیالت دانشگاهی (گروه مرجع) کوتاهتر است .بهعبارت دیگر ،زنان با تحصیالت
دانشگاهی ،نسبت به زنان با تحصیالت کمتر ،با تأخیر بیشتری فرزند اول خود را بهدنیا میآورند.
وضعیت اشتغال نیز تأثیر معنیداری روی فاصله ازدواج تا تولد اول دارد و زنان شاغل در فاصله
طوالنیتری نسبت به سایر زنان ،فرزند اول خود را بهدنیا آوردهاند (.)TR=1/301

سن در اولین ازدواج نیز بر فاصله ازدواج تا تولد اول تاثیرگذار است ( .)TR=0/981زنانی
که در سنین باالتری ازدواج کردهاند ،در فاصله کوتاهتری از ازدواج ،فرزند اول خود را بهدنیا
آوردهاند .یافتهها ،تأثیر نگرش افراد در مورد تعداد ایدهآل فرزندان ،روی فاصله ازدواج تا تولد
اول را تأیید نکرد .در تبیین این یافته ،میتوان گفت با توجه به عمومیت هنجار دو فرزندی در
شهر تهران ،این متغیر تأثیر معنیداری روی فاصله ازدواج تا تولد اول نداشته است.
همدوره ازدواجی نیز متغیر تاثیرگذاری بر فاصله تولد اول است .بهنحویکه زنان ازدواجکرده
در دهه  1360نسبت به زنان همدوره ازدواجی 1390به بعد ،با فاصله کمتری فرزند اول خود را
بهدنیا میآورند ( .)TR=0/540زنانی که در دهه  1370ازدواج کردهاند نیز در فاصله کوتاهتری
از ازدواج ،فرزند خود را بهدنیا میآورند ( .)TR=0/699نتایج نشان میدهد زنانی که در دهه
 1380ازدواج کردهاند نسبت به زنانی که در دهه  1390ازدواج کردهاند ،بهلحاظ فاصله ازدواج
تا تولد اول ،تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند .نتایج حاصل از برازش مدلهای پارامتری،
تفاوت بین فاصله ازدواج تا تولد اول را بر حسب تعداد خواهر و برادر تأیید کرد .بهنحویکه،
زنانی که تعداد خواهر و برادر بیشتری دارند ،در فاصله کوتاهتری فرزند اول خود را بهدنیا
میآورند (.)TR=0/970
1. Time Ratio
2. Hazard Ratio
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جدول : 3نتایج برازش مدل شکنندگی مشترک بقای لوگ لوجستيک
نسبت زمانی انحراف معيار فاصله اطمينان (نسبت زمانی)

متغير

سطح تحصيالت
(مرجع :دانشگاهی)
وضعيت اشتغال
(مرجع :غير شاغل)

دیپلم و کمتر

**0/765

0/0607

 0/893و 0/654

شاغل

**1/301

0/117

 1/552و1/091

*0/981

0/009

 1/00و0/964

 1و کمتر

1/154

0/109

 1/391و 0/958

2

1/176

0/098

 1/386و 0/997

خویشاوند نزدیک

0/843

0/067

 0/986و 0/721

دهه1360

**0/540

0/077

 0/716و 0/407

دهه1370

**0/699

0/076

 0/867و 0/564

دهه 1380

1/005

0/094

 1/20و 0/835

**0/970

0/014

 0/998و 0/942

**0/362

0/0877

 0/582و 0/225

سن در اولين ازدواج
تعداد فرزندان ایدهآل در ازدواج
(مرجع :سه فرزند و باالتر)
نسبت خویشاوندی با همسر
(مرجع :غيرخویشاوند)
همدوره ازدواجی
(مرجع :دهه )1390
تعداد خواهر و برادر
مقدار شکنندگی
*

**معنیداری در سطح  0.01معنیداری در سطح 0.05

نتيجهگيری
در ایران در دهههای اخیر ،تغییرات مهمی در مسیر زندگی افراد در حال رخ دادن است .این
تغییرات در کاهش میزانهای باروری ،افزایش سن ازدواج و تاخیذ در فرزندآوری و افزایش
فاصله بین موالید منعکس شده است .هدف اساسی این مطالعه برآورد تابع بقاء زمان بین ازدواج
تا تولد اول و شناسایی عوامل مؤثر بر فاصله ازدواج تا تولد اول بود .اهمیت اصلی این موضوع
از آن جهت است که ارتباط بسیار باالیی با میزانهای باروری دارد .از طرف دیگر ،این پدیده که
هم داللت های جمعیتی و هم اجتماعی دارد ،تغییراتش گویای این مطلب است که تغییرات
اساسی ،هم در سطح خرد یعنی ارزشها و اولویتهای افراد و هم در سطح کالن یعنی
ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه رخ داده است.
در بسیاری از مطالعات انجام شده در خصوص تبیین فاصله بین ازدواج تا تولد اول از
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روشهای تحلیلهای بقاء استفاده شده است .مدلهای تحلیل بقاء معموالً بر اساس فرض همگن
بودن جامعه مورد استفاده قرار میگیرند این در حالی است که به دلیل اثرات تصادفی فردی غیر
قابل مشاهده ،چنین فرضی واقعگرایانه نیست (ساکیمالکی )1394 ،لذا در این مطالعه تالش شد
با استفاده از مردلهای شرکنندگی مشترک فاصله بین ازدواج تا تولد اول استفاده شود .نتایج
حاصل از مدل لگ لجستیک ،بههمراه شکنندگی گاما برازش مناسبی برای دادهها فراهم کرد .لذا
بهکارگیری مدلهای تحلیل بقاء و برآورد نرخ مخاطره با احتساب اثر شکنندگی که اثرات تصادفی
غیرقابل مشاهده را نیز در نظر میگیرند ،بهعنوان جایگزین مدل کاکس در تحلیل بقای بیفرزندی
و عوامل مؤثر بر فاصله بین موالید پیشنهاد میشود.
نتایج مطالعه نشان داد میانه فاصله ازدواج تا زمان تولد اولین فرزند در شهر تهران 33 ،ماه
است که نشان میدهد نیمی از زنان در نمونه حاضر ،بعد از  33ماه از ازدواج ،اولین فرزند خود
را بهدنیا آوردهاند .بر اساس مقادیر نسبت بقای تجمعی ،احتماالً در یک فاصله  120ماهه (10
سال) از زمان ازدواج 7 ،درصد از زنان بدون فرزند باقی میمانند .بر این اساس ،میتوان گفت
در یک بستر باروری پایین ،نظیر شهر تهران نیز داشتن فرزند اول برای زنان از اهمیت زیادی
برخوردار است ،به این صورت که به فاصله ده سال بعد از ازدواج 93 ،درصد از زنان فرزند
اولشان را بهدنیا میآورند.
نتایج این مطالعه نشان داد تأخیر در انتقال به مادری از ویژگیهای کوهورتهای ازدواجی
اخیر است .نتایج حاصل از مدلهای پارامتری با احتساب شکنندگی مشترک بقاء نیز تفاوت بین
فاصله ازدواج تا تولد اول را در کوهورت ازدواجی دهه  1360و  1370با کوهورت ازدواجی
 1390تأیید کرد ،اما با کوهورت ازدواجی دهه  1380تأیید نشد .این یافته نشان میدهد کوهورت
ازدواجی دهه  1380و  1390رفتارهای باروری نسبتاً مشابهی دارند و تصمیمات و رفتارهای
مرتبط با باروری پایین از زمانی که باروری به زیر سطح جانشینی رسید (اوایل دهه  )1380آغاز
و تاکنون ادامه داشته است .این یافتهها با نتایج سایر مطالعات از جمله مطالعه عباسیشوازی و
رازقینصرآباد ( )1389مکدونالد و همکارانش ( )2015و باقری و سعادتی ( )1398همسو است
و زنانی که در دو دهه اخیر ازدواج میکنند و در معرض فرزندآوری قرار میگیرند ،نسبت به
دورههای قدیمیتر تأخیر بیشتری را در تولد اول تجربه کردهاند.
میانه فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند در زنان با تحصیالت دانشگاهی بیشتر از زنان با
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سطح تحصیالت دیپلم و کمتر است .نتایج حاصل از برازش مدلهای پارامتری نیز حاکی از این
است که سطح تحصیالت زنان ،از تعیینکنندههای فاصله ازدواج تا تولد اول است و نسبت
زمانی فاصله ازدواج تا تولد اول برای زنان با تحصیالت دیپلم و کمتر نسبت به زنان با تحصیالت
دانشگاهی 0/765است .بهعبارت دیگر ،زنان با تحصیالت دانشگاهی با تأخیر بیشتری نسبت به
زنان با تحصیالت کمتر ،فرزند اول خود را بهدنیا میآورند .تحقیقات زیادی بر ناسازگاری نقش
بر حسب تحصیل و باروری تأکید کردهاند (ادواردز .)425 :2002 ،زنان ،تحصیل و مادری را
بهعنوان دو مرحله مختلف مسیر زندگی میبینند که سلسلهمراتبی هستند .بنابراین ،تحصیالت
بیشتر ،ممکن است بهسادگی مادری را بهوسیله تعبیه مرحله مطلوبی از سالهای دانشگاهی بدون
فرزند ،به زمان بعدی جابجا کند .این یافته با بسیاری از مطالعاتی که در بستر باروری پایین انجام
شده است ،همخوانی دارد (تراف و مندماکرز2017 ،1؛ اهام 2و همکاران )2019 ،و تأثیر
تعیینکننده تحصیالت بر تأخیر و کاهش باروری را تأیید میکند؛ با اینحال ،با نتایج مطالعه
اسالم )2013( 3در بنگالدش همخوانی ندارد.
نتایج نشان داد میانه فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند در زنان شاغل بیشتر از زنان غیر
شاغل است در تحلیل چندمتغیره با استفاده از مدلهای پارامتری نیز این تفاوتها تأیید شد و
زنان شاغل نسبت به زنان غیرشاغل ،در فاصله طوالنیتری فرزند اول خود را بهدنیا آوردهاند.
در تبیین رابطه اشتعال با فاصله بین موالید ،بسیاری از محققان به ناسازگاری کار و فرزندآوری
اشاره میکنند (صادقی و شهابی1397 ،؛ رازقینصرآباد و حسینی1397 ،؛ عباسیشوازی و
همکاران1389 ،؛ هر2016 ،؛ استایر ،)2007 ،بر اساس این مطالعات ،شاغل بودن مادر با ترس
از از دست دادن فرصت مراقبت از کودک و یا نرسیدن به کارهای منزل و خانهداری و یا از
دست دادن شغل و کاهش دستمزد همراه است.
یافتهها تأثیر معنی دار سن در اولین ازدواج را روی فاصله تولد اولین فرزند تأیید کرد .با
افزایش سن ازدواج ،فاصله ازدواج تا تولد اول کاهش مییابد .این یافته با نتایج مطالعات
نوماگاشی ( ،)2003استانو و برچر ،)2001( 4استایر ( ،)2007و نیز منچ 5و همکاران ()2003
1. Tropf
2. Ahamme
3. Islam
4. Stanow & Bracher
5. Mensch
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همخوانی دارد .مطالعات پیشین در مورد فاصله ازدواج تا تولد اول نیز نشان دادند که با افزایش
سن ازدواج ،فاصله بین ازدواج تا فرزند اول کاهش مییابد و افراد برای جبران تأثیر تأخیر
ازدواج ،تالش میکنند در فاصله کوتاهتری فرزند اول را بهدنیا بیاورند.
یافتهها نشان داد در زنانی که تعداد خواهر و برادر بیشتری دارند ،فاصله ازدواج تا تولد اولین
فرزند بیشتر است و زنان با آهنگ سریعتری به مرحله مادری منتقل میشوند .یافتههای این
مطالعه تأثیر بزرگ شدن در محیطهای خانواده بزرگ بر فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند را
تأیید کرد و نتایج با آن دستهای از مطالعات که به تأثیر ساختار خانواده در زمان ورود به مرحله
اولین تولد اشاره دارند (گیلسپی142 :2001 ،1؛ نوماگاشی )2003 ،همسو است .این یافته میتواند
ناشی از حمایت اعضای خانواده در نگهداری از فرزند ،و یا تشویق به فرزندآوری زودرس
همراه باشد.
در مجموع ،بر اساس یافتههای این مطالعه ،این نتیجه حاصل میشود که زمانبندی موالید
در دهه اخیر ،وابستگی زیادی به سایر حوزههای زندگی از جمله وضعیت شغلی و تحصیلی
زنان دارد .در واقع ،نتایج مطالعه در راستای تأیید اصل همبستگی وقایع زندگی در رویکرد مسیر
زندگی است.
نتایج نشان داد کوهورتهای ازدواجی اخیر با تأخیر بیشتری فرزندآوری را آغاز میکنند .با
توجه به اینکه با افزایش سن ،توانایی باروری زن کاهش مییابد ،بایستی زوجین جوان سن
مناسب برای فرزندآوری را در نظر داشته باشند .برخی از کسانی که تصمیم برای تأخیر
فرزندآوری دارند ،در نهایت ممکن است بیفرزندی ناخواسته را تجربه کنند .بنابراین ،پیشنهاد
میشود که با برنامهریزی مناسب ،فرصت فرزندآوری و رسیدن به ایده آلهای باروری را برای
خود فراهم کنند.
باروری پایین با افزایش سن ازدواج ،افزایش فاصله بین موالید و تأخیر در فرزندآوری مرتبط
است .ارائه پیامهای مثبت در مورد ارزش تشکیل خانواده و فرزندآوری و زمان مناسب برای
فرزندآوری از یک سو و حمایتهای اجتماعی از فرزندآوری نقش تأثیرگذاری در افزایش سطح
باروری دارد .ایجاد زمینهای برای هماهنگی اشتغال و فرزندآوری و یا تحصیل و فرزندآوری و

1. Gillespi
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حمایت از زوجین جوان برای تشکیل خانواده و فرزندآوری در زمان مناسب یکی از اقدامات
مهمی است که میتواند تأثیر عمدهای در جهت برنامهریزی صحیح برای طرحهای جمعیتی،
آموزشی و اقتصادی و تسهیل ایدهآلهای باروری زوجین داشته باشد.
حمایت از تشکیل خانواده و فرزندآوری هم نیازمند تغییرات ساختاری و هم مستلزم
اختصاص بودجه کافی است .در حال حاضر ،در کشور ما نهتنها برنامه مشخصی برای افزایش
باروری و تسهیل فرزندآوری وجود ندارد ،بلکه بودجهای نیز برای این موضوع تخصیص داده
نشده است .این درحالیست که در اغلب کشورهای با باروری پایین که به دنبال افزایش باروری
هستند بین  1تا  4درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف سیاستها و برنامههای حمایت از
خانواده و فرزندآوری میکنند .از جمله برنامهها و سیاستهای این کشورها در زمینه افزایش
باروری ارائه کمکهای نقدی ،خدمات مراقبتی مرخصی زایمان و مرخصی والدینی ،کمک هزینه
مراقبت از کودک در خانه ،کمکهزینه مهدکودک ،معافیت مالیاتی ،افزایش کمی و کیفی مهدهای
کودک ،شرایط باثبات بازار کار و سیاستهای ترکیب کار و خانواده بوده است (صادقی و
همکاران .)1399
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