
 

 

 
  
 
 
 

ت ن  ان  ا ی ا مارنا م،  تان ۱۹  ة/ سال د ھار و   ،۹۴ ،۶۳-۸۷ 
هاي آن در استان  كننده زمان وقوع تولد اولين فرزند و تعيين

  1با استفاده از مدل پارامتري بقا  سمنان
 2مهسا سعادتي

 3آرزو باقري  
 4نصرآباد بي رازقي حجيه بي

 چكيده
يـر سـطح جـايگزيني افـزايش زمـان وقـوع اولـين تولـد         هاي باروري ز يكي از ويژگي

با توجـه بـه اهميـت بكـارگيري      هاي اخير در ايران رخ داده است. باشد كه در سال مي
  هـاي  روش آماري مناسب براي تحليل فاصله ازدواج تا فرزندآوري، در اين مقاله مـدل 

هـاي   سـه بـا روش  سـازي و مقاي  ها به منظور مـدل  تحليل بقاي پارامتري معرفي و از آن
هاي پيمايش رفتارهـاي بـاروري و ازدواج در اسـتان سـمنان      بقاي ناپارامتري براي داده

ساله حداقل يكبار ازدواج كـرده بـود كـه بـا      15-49زن  390ها شامل  استفاده شد. داده
بقـاي تـك    آنـاليز  آوري شـد. در  جمع 1391بندي شده در سال  گيري طبقه روش نمونه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مورخ  18627/20(ابالغ شماره » هاي آناليز بقا در تحليل وقايع جمعيتي روش«هاي  اين مقاله مستخرج از طرح  1
) است كه 9924/21(ابالغ شماره » 1391 -بررسي رفتارهاي ازدواج و باروري زنان در استان سمنان«) و 28/05/94

انجام  1393و 1394هاي   با حمايت مالي مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور در سال
 شده است. 

 ت جامع و تخصصي جمعيت كشور (نويسنده مسئول)استاديار آمار زيستي، مؤسسه مطالعات و مديري  2
  mahsa.saadati@psri.ac.ir 

 استاديار آمار كاربردي، مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور  3
arezoo.bagheri@psri.ac.ir 

 و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشورمؤسسه مطالعات  ،استاديار جمعيت شناسي 4
hajiieh.razeghi@psri.ac.ir  
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لگـاريتمي و بـه منظـور     -ميـر و آزمـون رتبـه    -ي ناپارامتري كـاپالن ها متغيره از روش
لجسـتيك،  -بقاي پارامتري، مـدل لـگ   آناليزبين از  بررسي تأثير همزمان متغيرهاي پيش

سال است و تا چهار  76/2استفاده شد. برطبق نتايج ميانگين فاصله ازدواج تا تولد اول 
انـد. بـر    ن فرزند خود را بـه دنيـا آورده  درصد زنان اولي 90سال پس از ازدواج بيش از 

سازي پارامتري بقا فاصله ازدواج تا فرزندآوري زنان روسـتايي، شـاغلين و    اساس مدل
تر به ترتيب نسبت به زنـان شـهري، غيـر شـاغلين و زنـان بـا        زنان با تحصيالت پايين
 تر است.   تحصيالت باالتر، كوتاه

تولـد، تحليـل بقـاي پـارامتري، تـأخير در      بـاروري، زمـان وقـوع اولـين      ها: واژه كليد
  فرزندآوري، سمنان.

 
 مقدمه و بيان مسأله

شـوند، اغلـب دو بعـد اساسـي مـؤثر بـر        ها مطالعه مي هايي كه كاهش باروري در آن در پژوهش
(تعـداد كـل فرزنـدان) مـورد توجـه قـرار        2(زمان تولد فرزندان) و كوانتـوم  1باروري يعني تمپو

شود كه هدف مطالعه، بررسي تأخير بـاروري اسـت و كوانتـوم،     ني بررسي ميگيرند. تمپو زما مي
 اگـر . گيرد. زمان تولد فرزند همواره بر تعداد آنان تأثيرگـذار اسـت    تعداد فرزندان را در نظر مي

 فرزنـد تـر   سـريع  تولد ،بيايد دنيا به ازدواج از ي پسكمتر فاصله اب و يجوان ينسن در اول فرزند
. از )1988 3بلكريشـنان  رائوو( را به دنبال خواهد داشت ناخواسته مواليد شانس افزايش و بعدي

مقطعي بـاروري نظيـر    هاي ازدواج و فرزندآوري زنان، ابتدا شاخص سـنين طرف ديـگر افزايش
آورد و سـپس  بعـد تكميـل شـده      مي پايين  ها را را تحت تأثير قرار داده و آن 4ميزان باروري كل

). لـذا در بسـياري از جوامـع،    1389(عباسي شوازي و رازقي نصـرآباد   دهد مي كاهشخانوار را 
تواند متأثر از  فرزند) مي 3/1فرزند) و بسيار پايين (كمتر از  5/1الگوهاي باروري پايين (كمتر از 

ها بر اين پايه اسـتوار اسـت كـه     باشد. اين استدالل تأخير در زمان تشكيل خانواده و فرزندآوري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Tempo  
2 Quantum  
3 Rao &  Balakrishnan 
4 Total Fertility Rate (TFR) 



 

 

 

 

 
 65  هاي آن در استان سمنان ...   كننده زمان وقوع تولد اولين فرزند و تعيين

 

  

كنند، زمان كمتري  تأخير در فرزندآوري، نسبت به زناني كه فرزندآوري را زودتر آغاز ميزنان با 
. عالوه برآن كـاهش در مواليـد يـك زن    )1978 1منكن و تراسل(براي داشتن فرزند بيشتر دارند 

 25دهد؛ به عنوان مثال، اگر ميانگين سن در اولين فرزندآوري از  مي اندازه كل جمعيت را كاهش 
شــود كــه در نهايــت انــدازه جمعيــت، يــك و نــيم  ســالگي افــزايش يابــد، بــرآورد مــي 30بــه 

 ).2006 2تر از زماني خواهد شد كه اين تغيير رخ ندهد (گلدستاين برابركوچك
هـاي مقطعـي    اندكه تغيير زمـان فرزنـدآوري، شـاخص    در ايران نيز مطالعات اخير نشان داده
از كاهش اخير در ميزان باروري كل، به دليل تأثير تمپو باروري را تحت تأثير قرار داده و بخشي 

؛ عيني زيناب و 1391و يا تغيير زمان فرزندآوري بوده است (عباسي شوازي و حسيني چاووشي 
). با توجه به اهميت بحث تأخير در فرزندآوري، برخـي مطالعـات نيـز بـر     1391شمس قهفرخي

انـد (عباسـي شـوازي و حسـيني      اي آن تمركز يافتـه ه كننده گيري فاصله بين مواليد و تعيين اندازه
؛ خـديوزاده، ارغـواني و   1389؛ ترابـي  1389؛ عباسي شوازي و رازقي نصـرآباد  1391چاووشي 

، 4پارامتري و نيمه 3هاي تحليل بقاي ناپارامتري ). در برخي از اين مطالعات از روش1393شاكري 
و همچنـين مـدل    7و مدل رگرسيوني كـاكس  6لگاريتمي -، آزمون رتبه5مير -نظير برآورد كاپالن

هاي  روش ).1389استفاده شده است (ترابي  8مخاطره زمان گسسته با پراكندگي غيرمشاهده شده
هـا را توصـيف    كه تا حدي اطالعـات موجـود در داده   تحليل بقاي ناپارامتري (تك متغيره) با اين

بر روي متغير پاسـخ نيسـتند. همچنـين     بين كنند، قادر به بررسي تأثير همزمان متغيرهاي پيش مي
هاي بقا است كه بدليل عدم نياز  سازي داده پارامتري براي مدل نيمه  مدل رگرسيوني كاكس روشي

هـاي خطـر بـا حـداقل      صورت كامل و امتياز توليد و تفسـير سـاده نسـبت    تعيين تابع خطر بهبه 
ايـن وجـود مـدل كـاكس نيازمنـد      ). بـا  2003 9در عمل كاربرد فراوان دارد (كلتها،  فرض پيش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Trussell & Menken 
2 Goldstein 
3 Non-parametric 
4 Semi- Parametric 
5 Kapplan-Meir 
6 Log- Rank 
7 Cox regression  model 
8 Unobserved hetergeony Discrete time hazard model 
9 Collett 
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است كه بدون برقراري آن تفسير نتايج با مشكل مواجه   1فرض مخاطرات متناسب برقراري پيش
هـاي يـك توزيـع     فـرض  از سوي ديگـر، اگـر پـيش   گردد.  هاي نامعتبر مي شده و منجر به تحليل

اهد بود. به خصوص، تر خو ها براساس آن، دقيق ها برقرار باشد، استنباط احتمال خاص براي داده
هايي نظيـر مخـاطرات    فرض، خطاهاي استاندارد برآوردهاي كميت در صورت برقراري اين پيش

ها در نظـر گرفتـه    فرض توزيعي براي آن كه هيچ پيش هاي بقا، نسبت به زماني نسبي و ميانه زمان
   ).2009 2(هوسمر و لمشوشود، كمتر خواهد بود 

هـا، تحقيقـات    ح جايگزيني در ايران و بسـياري از اسـتان  رغم كاهش باروري به زير سط علي
اند. با توجه به  اندكي  فاصله بين ازدواج تا تولد اول و عوامل مؤثر بر آن را مورد توجه قرار داده

كه وضعيت جمعيتي كشور در حال تغيير است توجه به روندهاي جديد و نوظهور رفتارهاي  اين
باشـد؛ زيـرا اثـرات و پيامـدهاي      فرزنـدآوري، ضـروري مـي   تـأخير در   باروري از جمله افزايش

هـاي رفـاهي، اجتمـاعي و بهداشـتي      ريـزي  اي در برنامـه  اجتماعي و بهداشتي آن از اهميت ويژه
جمعيتي مختلف  يها گروه هاي آن در برخوردار است. مطالعه زمان فرزندآوري و بررسي تفاوت

 يهـا  ازيـ كـه ن  اي مداخالت هدفمند بـه گونـه   و ارائه ها اجتماعي براي سياستگزاري-و اقتصادي
 اهميت اساسي دارد. ،مختلف را برآورده سازد يها گروه

هاي فاصـله ازدواج   در اين مقاله با توجه به اهميت بكارگيري روش صحيح براي تحليل داده
هاي تحليـل بقـا در دو بخـش     تا فرزندآوري، ضمن معرفي روش تحليل بقاي پارامتري از روش

هاي پيمايش رفتارهاي بـاروري و ازدواج در اسـتان سـمنان (رازقـي      دمتغيره براي دادهتك و چن
باشد به لحاظ  هاي مركزي كشور مي )،  استفاده گرديد. استان سمنان كه جزء استان1393نصرآباد 

). به عالوه، اين استان به لحاظ 6/1ميزان باروري كل در زير سطح جايگزيني قرار دارد (باروري 
كشور را به خود اختصـاص   هاي اجتماعي رتبه چهارم ميان استان -توسعه اقتصادي هاي شاخص

). ايـن  1385؛ فطـرس و بهشـتي فـر    1391داده است. (پور اصغر سنگاچين، صالحي و ديناروند 
هايي است كه نرخ شهرنشيني نسـبتاً بـااليي دارد.    درصد جزء استان 77استان با ميزان شهرنشيني 

باشند كه از ميانگين  سال به باالي استان سمنان باسواد مي 6از  جمعيت زنان درصد  6/85حدود 
اجتمـاعي و جمعيتـي ايـن اسـتان و رابطـه       -كشوري باالتر است. لذا با توجه به بستر اقتصـادي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Proportional Hazard (PH)  
2 Hosmer & Lemeshow 
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) هم به لحاظ تمپو و هم كوانتـوم،  1389يافتگي با تغييرات باروري (ترابي  دار سطح توسعه معني
توان، ضمن  هاي آن مي باشد كه با استفاده از داده در اين استان  مورد انتظار مي تأخير فرزندآوري

هاي متغير زمان تولد اولين فرزند، روش آماري مناسب براي تحليل اين متغير  كننده بررسي تعيين
رود نتايج اين مطالعه ضمن توسعه  را نيز به پژوهشگران اين حوزه معرفي نمود. بنابراين اميد مي

ي و يا انجـام مـداخالتي   تيجمع يها استيس روزرساني نقشي مؤثر در به دتوانبيات اين حوزه باد
   .براي كاهش فاصله بين ازدواج و تولد اول و ارتقاي سطح باروري ايفا نمايد

 مباني نظري و تجربي
چارچوب نظري اين تحقيق بر سه رويكرد نوسازي، رويكرد مسير زندگي و تئـوري انتقـال دوم   

عيتي استوار است. رويكرد نوسازي با تأكيد بر تغييرات ساختي وگذار از اقتصاد كشاورزي به جم
اقتصاد صنعتي، تغيير الگوهاي ازدواج و باروري را به تغييرات ساختاري در زندگي اجتماعي بـه  

جهت ظهور نيروهاي جديد اجتماعي و سه جريان صنعتي شدن، شهرنشيني و آموزش همگـاني،   
منـد، در شـرايط    عنوان سازگاري نظام كند. بر اين اساس تحوالت ازدواج و خانواده به  مرتبط مي

جريـان   در). 1384شود (عباسـي شـوازي و صـادقي     نظام اجتماعي تغيير يافته در نظر گرفته مي
شود. در  ها و نهادهاي ديگر واگذار مي نانوسازي، بسياري از كاركردهاي قديمي خانواده به سازم

د. بدين معني بخـش  گرد تبديل مي ،فردگرايي استوار است راي كه ب انواده به واحد هستهنتيجه خ
گيـري در مـورد تشـكيل     اي از تصميمات مربوط به زندگي اعضاي خانواده، مانند تصـميم  عمده

بـا افـزايش سـن ازدواج،     از ايـن رو نوسـازي   .شـود  خانواده و ازدواج توسط خود فرد اتخاذ مي
گسـترش   هش تمايالت ازدواج و باروري و تأخير در فرزندآوري ارتباط دارد.كاهش باروري، كا

مهـم نوسـازي    دسـتاوردهاي از شهرنشيني و افزايش مشاركت زنان  و همگاني شدن تحصيالت،
مورگـان و   نـدفاس ير(هـا و رفتارهـاي بـاروري دارد     كـه سـهم زيـادي در تغييـر نگـرش      است

). تحصيالت از طريق كاهش منافع ناشي از 1994 3كراودال ؛1985 2رشمنيه ؛1988 1سويسگود
اي فرزنـدان، تسـريع تغييـر     هاي فرزنـدان، افـزايش ماهيـت سـرمايه       كار فرزندان، افزايش هزينه

بـاروري را   ،اطالعـاتي  منابع به بيشتر دسترسيهاي طبقه متوسط غربي و    فرهنگي و تبليغ ارزش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 RindfussMorgan, and Swicegood 
2 Hirschman 
3 Kravdal 
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ويـژه اشـتغال در    اشـتغال زنـان بـه    يق گسترش نوسازي از طردهد. همچنين  تحت تأثير قرار مي
 هاي بيرون از خانه امكان حضور در فعاليت هاي مدرن كه با تحصيالت باالتر همراه است، بخش

افـزايش قابليـت كسـب شـغل منجـر بـه         موقعيت زنان را بهبود بخشيده است. را فراهم كرده و
)، لذا بين وضعيت شـغلي زنـان بـا    2002 1(ادواردز شود مي افزايش ارزش وقت زن در بازار كار 

كننـد،    رفتار همسو با باروري پايين رابطه وجود دارد. زنان شاغل در سـنين بـاالتري ازدواج مـي   
نماينـد و تعـداد فرزنـدان كمتـري دارنـد. شهرنشـيني از جملـه         فرزندآوري ديرتر را تجربه مـي 

؛ 1993 2گذارد (بكـر   اروري تأثير ميها و رفتار ب آل فاكتورهاي مهم ديگر نوسازي است كه بر ايده
 ).  1957 3ليبنشتاين

 كنـد  مـي  رويكرد مسير زندگي بر عوامل و پيامدهاي زمان وقايع مسير زنـدگي افـراد تمركـز    
در   ).1985 5؛ تـيچمن و پلونكـو  1988 ، مورگـان و سويسـگود  ريندفوس؛ 2007 4هاستد و كال(

تواند بر رفتارها در زمان  مي  tها در زمان  آن اين رويكرد اين اصل كه وقايع و چگونگي رخ دادن
1+t  در كنـار   مانند تحصيالت، اشتغال و ازدواجپيشين تأثير بگذارد، اهميت دارد و رخداد وقايع

 6گذارد (ديكاسترا و ون ويسـن  زمان رخ دادن آنان بر وقوع و همچنين زمان انجام واقعه تأثير مي
 سـن عامل اساسي در وقوع و زمانبندي تولد اول است. در اين رويكرد سن ازدواج يك  .)1999

اهميـت   فرزنـدآوري  معـرض  در گـرفتن  قرار شروع بيان براي ازدواج(تماس جنسي)  اولين در
 گيـري  تصـميم  براي نيازي پيش عنوانه ب معموالً ثابت شريك يك). 1956 7بليك و ديويس( دارد
 ايـن  بـا  زنـان  و مـردان  آن در كـه  سـني  رد خيريأت هر. شودمي ديده خانواده تشكيل آغاز براي
داشـته   فرزنـد  اولـين  تولـد  جمله از بعدي هاي گام روي ثيريأت تواند مي كنند مي  برخورد آستانه

باشد. سن ازدواج عالوه بر فاصله اولين تولد، ريسك وقوع تولـد اول را نيـز تحـت تـأثير قـرار      
كننـد كـم    يلي پايين يا باال ازدواج مـي دهد. ريسك وقوع تولد اول براي زناني كه در سنين خ مي

 ).  1996 9؛ بيتز1991مورگان   ؛ 1983 8است (ريندفاس و مورگان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Edwards 
2 Becker 
3 Leibenstein 
4 Hagestad & Call 
5 Teachman & Polonko 
6 Dykstra & Van Wissen 
7 Davis & Blake 
8 Morgan 
9 Beets 
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هاي مهم  اي و نگرشي به عنوان يكي از مؤلفه ها بر نقش تغييرات ايده اي ديگر از تبيين دسته
م جمعيتي تغيير در رفتار باروري تأكيد بيشتري دارند. يكي از اين نظريات، تئوري انتقال دو

هاي مربوط به رفتار  است. اين تئوري، بر تغييرات خانواده از جمله تغيير هنجارها و نگرش
). براساس تئوري 1997 1كند (وندكا خانواده به عنوان هسته اساسي تغيير جمعيتي تأكيد مي

هاي  شها در مورد رو آل ها و ايده انتقال دوم جمعيتي تصميمات مسير زندگي و رفتارها، با ارزش
ها در رابطه با تعداد فرزندان و رقابت شديد در  مناسب زندگي در خانواده، هنجارها و ارزش

). دليل كاهش باروري و تغيير رفتارهاي باروري، 2000 2بازار كار پيوند دارند (لستهاق و مورس
ها، ايدئولوژي توسعه فردي (يا خودتحقق بخشي)، اهميت آزادي اجتماعي و  تغيير ارزش

 افزايش براي پاسخي منزله به ). بر اين اساس زماني كه  فرزندآوري1997دگرايي است (وندكا فر
آل در نظر گرفته  بعد كمتري از باروري  به عنوان ايده شود مي  ايجاد خودشكوفايي و فردگرايي

هاي باروري در رفتار  ها و ارزش آل خواهد شد. با استناد به اين نظريه، فرض مي شود، ايده
دانند،  آل مي طور مشخص افرادي كه تعداد بيشتري از فرزندان را ايده گذارد و به اروري اثر ميب

كنند در فاصله كمتري از ازدواج به تولد اول برسند تا فرصت براي تولدهاي بعدي نيز  تالش مي
ده  و آل، افراد به سرعت وارد مرحله مادري نش داشته باشند. برعكس، با كاهش تعداد فرزند ايده

فاصله بيشتري مورد انتظار است. ايجاد فاصله بيشتر براي افزايش سطح تحصيالت و اشتغال از 
 ).  1395اهداف اين گروه از زنان مي باشد (رازقي نصرآباد 

 مطالعات تجربي
زمان ازدواج و اولين تولد آزمـون كـرد.    براجتماعي را  -عوامل اقتصادي تأثير ) 1985(هيرشمن 

هـاي   تر كـه در محـيط   ازدواجي جوان كوهورتطور كلي زنان در  هكه ب ه او نشان دادمطالع نتايج
كننـد و همسـران    مـي  تر كـار   هاي مدرن ، تحصيالت باالتري دارند، در بخش اند شهري رشد يافته

را بـه   خـود  ها موقعيت شغلي بااليي دارند، ديرتر ازدواج كرده و به دنبال آن ديرتر فرزند اول آن
  .  اند ردهدنيا آو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 VandeKaa 
2  Lesthaeghe & Moors 
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اجتماعي مؤثر بر سـن   -اي به تعيين عوامل فرهنگي در مطالعه )1980(هيرشمن و ريندفوس 
در اولين تولد در مالزي پرداختند و با تكيه بر رويكرد مسير زندگي فرض كردند كه واقعه اولين 

ـ   تولد تحت تأثير رفتارها، تصميمات و ساير وقـايع در طـول زنـدگي افـراد رخ مـي      ان، دهـد. آن
متغيرهايي نظير سطح تحصيلي، وضع فعاليت و قوميت را به عنوان عواملي كه ممكن است منجر 
به تأخير در زمان شروع فرزندآوري گردد، مورد بررسي قرار دادند. نتايج اين مطالعـه نشـان داد   

گـذارد؛ زنـان بـا     كه تحصيالت و داشتن شغل قبل از ازدواج تأثير زيادي بر روي اين زمـان مـي  
گـذاري دو سـال    تحصيالت راهنمايي نسبت به زنان بيسواد و ابتدايي، تمايل بيشتري براي فاصله

سن در اولين ازدواج نيز تأثير بسيار زيـادي بـر روي    و بيشتر ميان ازدواج تا فرزندآوري داشتند. 
 .دهد مي اين فاصله دارد و رابطه ساير متغيرها با سن در اولين تولد را تحت تأثير قرار 

مــردان،  و ، تــأثير عوامــل اقتصــادي شــامل اشــتغال زنــاناي مطالعــهدر ) 2003( 1نوماگاشــي
تولد اول و  گذاري ميان تحصيالت زنان، سن ازدواج و سهم زنان در مشاغل مختلف را در فاصله

از و اشـتغال زنـان بعـد     يتحصـيل  سطحنشان داد كه افزايش  وي. نتايج مطالعه نموددوم مطالعه 
 گردد. مي تولد  ينتأخير در اول جر بهمن ازدواج

 ، بـه مـادران  فعاليـت هـاي   دوره تعداد فرزندان و زمان تولد اول را بر تأثير بسياري مطالعات
، كـالمين و   آنـك  ؛1995 2فلملي(  اند داده نشان كار بازار به ها آن ورود و فعاليت تداوم خصوص

حـاكي از آن اسـت كـه مـادران      مطالعات اين نتايج). 2002 4روزنفلد و تانيگوشي ؛2005 3مافل
بـه   . آورنـد  مي  بدست يكمتر درآمد و كاري تجربه ،مردان يا و فرزند بدون زنان به نسبت شاغل

همين دليل زناني كه خواستار دستيابي به موفقيت شغلي هسـتند ورود بـه مرحلـه مـادري را بـه      
رسـند، قادرنـد بـه     به مرحله مادري مي اندازند. از طرف ديگر زناني كه در سنين باالتر مي تأخير 

 و دستمزد باالتر دست يابند. سطوح بااليي از سرمايه انساني، شامل مشاغل ثابت با منزلت 
جا كه كمتر از يك دهه است كه باروري به زير سطح جايگزيني رسيده، تأخير  در ايران از آن

ه زمان تولد اولين فرزند بسيار در فرزندآوري پديده جديدي است و بنابراين مطالعات مربوط ب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Nomaguchi 
2 Felmlee 
3 Uunk , Kalmijn, Muffels 
4 Taniguchi  & Rosenfeld 
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حائز اهميت است. اكثر مطالعات صورت گرفته در اين حوزه، از منظر پزشكي و به منظور 
اند  گذاري مواليد و اولين تولد پرداخته بررسي بهداشت و سالمت مادر و نوزاد به بررسي فاصله

هاي اخير، با تداوم كاهش و از ديدگاه جمعيتي كمتر به آن توجه شده است. با اين حال در سال
را  تولد نياولازدواج تا  باروري و رسيدن آن به زير سطح جانشيني، برخي از مطالعات فاصله

هاي طرح  با استفاده از داده )1389(عباسي شوازي و رازقي نصرآباد اند.  مورد توجه قرار داده
را برآورد نمودند نتايج اين  فاصله ازدواج تا اولين تولد در ايران 1379سال   1سالمت و جمعيت

سال است و در كوهورت ازدواجي  7/2مطالعه نشان داد كه ميانگين فاصله ازدواج تا اولين تولد 
هاي  رسند كمتر از دهه نسبت زناني كه در فاصله سه سال از ازدواج به اولين تولد مي 1370دهه 

شود. بر  ديده مي 1370دهه ازدواجي هايي از تأخير در اولين تولد در  قبل است، بنابراين نشانه
اساس اين مطالعه يكي از مهمترين عوامل مؤثر در ايجاد فاصله بين ازدواج تا اولين تولد، 

نسبت افراد داراي فرزند در يك سال افراد بيسواد  افزايش سطوح تحصيلي زنان است. در ميان
زنان با تحصيالت تولد اول احتمال رسيدن به  هاي ديگر است. پس از ازدواج بيشتر از گروه

تا سه سال اول ازدواج كمتر است. با كنترل سن در اولين ازدواج دانشگاهي نسبت به ساير افراد 
را دارند.  باالترين ريسك نسبي وقوع اولين تولدو محل سكونت نيز زناني كه بيسواد هستند، 

، 2/39، 8/55رستان به ترتيب ريسك نسبي تولد اول براي زنان بيسواد، ابتدايي، راهنمايي و دبي
باشد. عباسي شوازي و حسيني  مي درصد بيشتر از زنان با تحصيالت دانشگاهي  6/19و 35

هاي توالي  نسبت 1389هاي طرح سالمت و جمعيت سال  با استفاده از داده )1391(چاووشي 
، 1389عه در سال . بر اساس اين مطالكردند محاسبه رانيا در را(نسبت افزايش مواليد)  2فرزندان

 سال افزايش يافته است.  5/3فاصله ازدواج تا تولد اول به 
ازدواج تا  ) در مطالعه كيفي، فاصله1393رازقي نصرآباد، عباسي شوازي و حسيني چاوشي (

تولد اولين فرزند در تهران را واكاوي نمودند. نتايج اين مطالعه نشان داد، تأخير در تولد اولين 
ن راهكاري براي ايجاد تعادل بين اهداف فردي، خانوادگي و اهداف در ساير فرزند به عنوا

هاي زندگي است. همچنين تأخير در تولد اولين فرزند بيشتر در ميان زنان جوان معمول  حوزه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Demographic Health Research (DHS) 
2 Parity progression ratio 
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هاي است و فرزندآوري تأخيري به عنوان هنجاري جديد در بين زنان ازدواج كرده دركوهورت
عواملي نظير مشكالت اقتصادي به ويژه نداشتن منزل و شغل ثابت تر نمود يافته است.  جوان

همسر، هنجارهاي اجتماعي مرتبط با سن مناسب ازدواج، اشتغال به تحصيل و ترديد همراه با 
گذاري  ترس در مورد پايداري ازدواج ناشي از افزايش ميزان طالق در جامعه، منجر به فاصله

 ده است. بيشتر ميان ازدواج تا اولين تولد ش
و  1379هاي پيمايش جمعيت و سالمت  سال  اي با استفاده از داده ) در مطالعه1389ترابي (
نقش پراكندگي غيرمشاهده شده را در تبيين تغييرات باروري  1375و  1365 هاي سرشماري

زنان در ايران مورد بررسي قرار داد. در اين مطالعه زمان بارداري زنان به وسيله مدل مخاطره 
زمان گسسته مورد تحليل قرار گرفت و  نتايج آن نشان داد كه پراكندگي غير مشاهده شده بر 

داري نداشته و عواملي نظير تحصيالت و داشتن تجربه مرگ و مير  رفتار باروري زنان تأثير معني
ين هاي ا اند. بر اساس يافته هاي دوم و سوم داشته اي در وقوع بارداري كننده كودكان نقش تعيين

توان عالوه بر  افزايش تحصيالت و كاهش  هاي دوم و سوم را مي مطالعه كاهش وقوع بارداري
مرگ و مير فرزندان،  (در سطح فردي) به گسترش اشتغال به تحصيل كودكان (در سطح 

اي) نسبت داد. عالوه بر آن بر اساس اين مطالعه زندگي در مناطق صنعتي، شانس  زمينه
 اهش داده  است.فرزندآوري زنان را ك

مطالعات فوق اطالعات ارزشمندي را در مورد فاصله ازدواج تا اولين تولد و عوامل مؤثر بر 
اند. با اين حال با توجه به اهميت و تأثيري كه تأخير در  تأخير در فرزندآوري ارائه داده

داشته باشد، تواند درآينده كاهش باروري در ايران  فرزندآوري و افزايش فاصله بين مواليد مي
هاي آماري مناسب در اين خصوص ضرورت دارد. اين مقاله  انجام تحقيقات جديد با روش

هاي پارامتري زمان  ضمن پرداختن به لزوم مطالعه فاصله ازدواج تا فرزندآوري، به معرفي مدل
ي و هاي نظر پردازد. در اين مقاله با توجه به رويكرد بقا وكاربرد آن در تحليل اين فاصله مي

تجربي متغيرهاي محل سكونت، سطح تحصيلي، وضع فعاليت، سن در اولين ازدواج و تعداد 
آل در زمان ازدواج به عنوان عوامل مؤثر بر فاصله ميان ازدواج تا وقوع اولين تولد  فرزندان ايده

 در نظر گرفته شدند.
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 ها روش و داده
» واج و بـاروري زنـان در اسـتان سـمنان    بررسي رفتارهـاي ازد «هاي پيمايش  در اين مقاله از داده

يرات خانواده و يمطالعه تغ آن،هدف هاي اين تحقيق كه  ). داده1393استفاده شد (رازقي نصرآباد 
مقطعـي بـا اسـتفاده از پرسشـنامه      -بـود، در يـك مطالعـه پيمايشـي    ثر بـرآن  ؤشناخت عوامل مـ 
سـاله متعلـق بـه     15 -49زن   390آوري گرديد. با استفاده از فرمـول كـوكران    ساختاريافته جمع

اند، جمعيت نمونه طرح را  خانوارهاي معمولي ساكن استان سمنان كه حداقل يكبار ازدواج كرده
هـاي   تشكيل دادند. در اين پيمـايش اطالعـات زيـادي در خصـوص تاريخچـه بـاروري، روش      

آوري شـده   هاي مـرتبط بـا ازدواج و فرزنـدآوري جمـع     ها و نگرش پيشگيري از بارداري، ارزش
هـاي   هـا و نگـرش   هاي ايـن طـرح، ارزش   است. در ساير مطالعات انجام گرفته با استفاده از داده

؛ بـاقري،  1393(رازقـي نصـرآباد و سـرايي     انـد  ازدواج و فرزندآوري مورد بررسي قـرار گرفتـه  
چـه  ). در مطالعه حاضر با استفاده از اطالعـات مـرتبط بـا تاريخ   1393سعادتي و رازقي نصرآباد 

 شود.   باروري، به تحليل بقاي پارامتري فاصله ازدواج تا تولد اولين فرزند پرداخته مي

 تعاريف و مفاهيم
 درمتغير وابسته در اين مطالعه زمان وقوع اولـين تولـد (فاصـله ازدواج تـا فرزنـدآوري) اسـت.       

 بـا  يمشخص لاؤس) 1393پيمايش رفتارهاي ازدواج و باروري در استان سمنان (رازقي نصرآباد، 
اين فاصله بـراي   محاسبه يبرا بود؛ بدين منظور نشده دهيپرس ازدواج تا فرزندآوري فاصله عنوان

ـ  تولـد  و ازدواجهـاي   اند از تفاضل سال زناني كه اولين فرزند خود را به دنيا آورده  فرزنـد  نياول
) 2(فرمـول   واجازدانجـام پـژوهش و     از تفاضل ميان سـال  فرزند بدون زنان يبرا) و 1(فرمول 

 استفاده شد.
 فرزند يدارا زنان يبرا فاصله ازدواج تا فرزندآوري )t( = فرزند نياول تولد سال جازدواج سال) 1( 

  فرزند بدون زنان يبرا پژوهشفاصله ازدواج تا زمان  )t(=  پژوهش انجام سال جازدواج سال) 2( 
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در نظر  1اند به صورت سانسور شده دهدر اين مطالعه زناني كه هنوز فرزندي به دنيا نياور
 اند زيرا تا پايان مطالعه، واقعه تولد اولين فرزند را تجربه نكرده بودند.  گرفته شده

اند،  با توجه به اطالعات طرح مذكور، متغيرهايي كه در اين مطالعه براي بررسي انتخاب شده
ممكن است در ساير  شوند، هر چند به برخي متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي محدود مي

مطالعات به تأثير متغيرهاي ديگري بر زمان وقوع اولين تولد اشاره نمايند. ليكن با توجه به 
باشد،  مناسب براي تحليل فاصله ازدواج تا تولد اولين فرزند مي  هدف مطالعه كه معرفي روش

كند.  ن متغيركفايت مياستفاده از متغيرهاي موجود در اين طرح به منظور تحليل بقاي پارامتري اي
 متغيرهاي مورد مطالعه عبارت از موارد زير هستند: 

 دو سطحي با دو گزينه شهر و روستا مشخص شده است.  صورت  اين متغير به محل سكونت:
» دبيرستان و ديپلم«، »ابتدايي و راهنمايي«اين متغير در چهار سطح بيسواد، سطح تحصيلي: 
 است.گيري شده  و دانشگاهي اندازه

اشتغال انجام هر گونه فعاليتي است كه پاسخگو به عنوان شغل خود اعالم و  وضع فعاليت:
كند و يا به نوعي در توليد درآمد آن سهيم است (اعم از اشتغال در  بابت آن مزد دريافت مي

دو سطحي با  صورت  ).  اين متغير به1383منزل و يا خارج از منزل) (عباسي شوازي و همكاران 
دار، محصل و  گزينه شاغل و غيرشاغل سنجيده شده است. غيرشاغالن كليه زنان خانه دو

 مستمري بگير را در بردارند. 
باشـد و   اين متغير بيانگر سـن پاسـخگو در زمـان اولـين ازدواج مـي      سن در اولين ازدواج:

پـارامتري  هاي نا گيري شده است. به منظور فراهم شدن امكان محاسبه تحليل برحسب سال اندازه
سـال،   19-21سـال،   18بندي شده در چهار طبقه كمتر يا مساوي  بقا، اين متغير به صورت طبقه

 كار رفته است. ها به سال و بيشتر در استنباط 25سال و  24-22

در زمان ازدواج چند فرزند را «اين متغير با سؤال  آل در زمان ازدواج: تعداد فرزندان ايده
فرزند يا بيشتر  4و  3، 2، 1، 0ها در پنج سطح  گيري شد و در تحليل  دازهان» دانستيد؟ مناسب مي

 وارد گرديد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Censored 
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 روش آماري
ها،   پارامتري در مقابل مدل كاكس قرار دارند كه با وجود نياز به تعيين توزيع داده هاي خي مدلبر

برقـراري   هـا عـدم نيـاز بـه    فرض متناسب بودن مخاطرات را ندارند. امتياز اصلي اين روش پيش
و فراهم آوردن امكان تفسير ضرايب براي كليه متغيرهاي مطالعـه   1فرض مخاطرات متناسب پيش

فـرض مخـاطرات متناسـب، از مـدل      است. زيرا در برخي مطالعات به منظور تعديل نمودن پيش
شود كه در اين صورت امكان بررسـي متغيـري كـه     استفاده مي 2بندي شده رگرسيون كاكس طبقه

در مطالعات مختلف نشان داده شـده اسـت كـه     رود. دي براساس آن انجام شده از بين ميبن طبقه
هاي پارامتري برآوردهاي ضـرايب   فرض مخاطرات متناسب، مدل حتي در صورت برقراري پيش

 ).  a(1395و b؛ سعادتي و باقري (1394كنند (سعادتي و باقري  كاراتري توليد مي
و  Tشود كـه ارتبـاط ميـان لگـاريتم زمـان بقـاي        ، فرض ميهاي پارامتري تحليل بقا در مدل

 ها، خطي و به صورت زير است: بين پيش
)3                                                                 (  

) <0( ، ضرايب مدل،  aj ،p ،... ،2،1=jبين،  ، متغيرهاي پيش xj ،p ،... ،1=jدر اين معادله 
و بقـاي   جمله خطا است كه متغيري تصادفي با تابع چگالي  پارامتر مقياس مجهول و

 بين و توزيـع   ) به هر دو متغير پيشTباشد. بنابراين بقا ( مي dبا پارامتر مجهول   معلوم 

gشـوند كـه    هـاي پـارامتري بقـا در نظـر گرفتـه مـي       مدل هاي مختلفي براي وابسته است. توزيع
باشند  مي 7و گاما 6، لگ  نرمال5، لگ لجستيك4، وايبل3هاي نمايي ها عبارت از توزيع مهمترين آن

 ).2003(كلت 
هـاي بقـاي دو فـرد بـه      زمـان  T1و  T0تر اين مدل فرض كنيـد   به منظور درك و تفسير ساده

. و  صورت باشد. در اينx =1و  x=0ترتيب با 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Proportional Hazards (PH) 
2 Stratified Cox regression  
3 Exponential 
4 Weibul 
5 Log-Logistic 
6 Log-Normal 
7 Gamma 
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شود. ايـن بـدين معنـي     مي  گاه  آن  و اگر گاه  آن در نتيجه اگر
نمايـد، بـه ايـن دليـل      2كنـدتر يا  1تر سريعتواند زمان بقا (يا شكست) را  مي xبين  است كه پيش

؛ حاجيـان،  2005نامنـد (كلـين    نيـز مـي   3هاي زمان شكست شتابيده لمدها را  است كه اين مدل
 ).2013زاده، فرجي پور و امام   ؛ فالح2009اصنافي و علي اكبرنيا 

بــراي   تــوان نشــان داد كــه تــابع خطــر پــارامتري مــي هــاي در مــدل
نيسـتند   مخـاطرات متناسـب   هـاي  هـا، مـدل   نيسـت و در نتيجـه ايـن مـدل     tمسـتقل از   Tزمان 

 ).2003(كلت 

 ها يافته 
درصـد)، داراي   2/77براساس نتايج به دست آمده، اكثر زنان حاضـر در مطالعـه، سـاكن شـهر (    

درصـد)، ازدواج كـرده در سـنين     2/79درصد)، غيرشـاغل (  7/39تحصيالت دبيرستان و ديپلم (
انـد.   درصد) بـوده  1/43فرزندي در زمان ازدواج ( 2آل  درصد) و داراي ايده 1/32سال ( 22-24

  16/3بـا انحـراف معيـار     63/20الزم به ذكر است كه ميانگين سن در اولين ازدواج پاسـخگويان  
اند عمدتاً مربوط به كوهـورت   سال ازدواج كرده 18سال بوده است و زناني كه در سنين كمتر از 

درصـد تـك    11درصـد از پاسـخگويان دو فرزنـدي،     43باشند. حـدود   مي 1340مواليد قبل از 
 دانستند.  آل خود مي فرزندي را در زمان ازدواج، ايده درصد نيز بي 9فرزندي و 

)، بقاي تجمعي فاصله ازدواج تا فرزندآوري را براي كليه زنان مطالعه نشان 1نمودار (
فرزندي با افزايش فاصله ازدواج تا فرزندآوري  شود بقاي بي گونه كه مالحظه مي دهد. همان مي

زنان  از درصد 6/5سال محاسبه شد.  76/2ابد. ميانگين فاصله ازدواج تا اولين تولد ي كاهش مي
تا يكسال  درصد 4/94 وآوردند  خود را به دنيا مي اول فرزند ازدواجپس از  كمتر از يك سال

به ترتيب  ازدواج از بعد سال دو، سه و چهار با گذشت. ماندند يباق فرزند بدون بعد از ازدواج
 از بعد سال 9 اند. همچنين اولين فرزند خود را به دنيا آورده زنان درصد 6/93و  4/85، 3/51

 . آمده است ايدن به زنان از درصد 99/ 7 فرزند اولين ،ازدواج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Accelerates  
2 Deccelerates 
3 Accelerated failure time model 
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 تابع بقاي تجمعي زمان فرزندآوري -1نمودار 

لگاريتمي  -مير و آزمون رتبه -)، نتايج تحليل تك متغيره با استفاده از برآورد كاپالن1جدول (
 –pدهد. با توجه به  بين مطالعه نشان مي را براي زمان اولين فرزندآوري برحسب متغيرهاي پيش

بين به جز وضع فعاليت، بر زمان فرزندآوري اثر  لگاريتمي، كليه متغيرهاي پيش -مقدار آزمون رتبه
هري نسبت به درصد). براساس نتايج حاصل از اين جدول، زنان ش 5دار دارند (در سطح  معني

زنان روستايي، زنان با تحصيالت دانشگاهي نسبت به زنان در ساير سطوح تحصيلي، زناني كه در 
اند،  تر ازدواج كرده اند نسبت به زناني كه در سنين پايين سال و بيشتر) ازدواج كرده 25سنين باالتر (
فرزندي و بيشتر،  2آل  ايدهفرزندي در زمان ازدواج نسبت به زنان با  1آل صفر يا  زنان با ايده

تري دارند. ميانگين فاصله ازدواج تا تولد اولين فرزند زنان  فاصله ازدواج تا فرزندآوري طوالني
باشد. اختالف  مي 36/2در برابر  88/2شهري نسبت به زنان روستايي باالتر است و اين فاصله 

ز قابل توجه است و زنان بيسواد فاصله ازدواج تا تولد اولين فرزند در سطوح مختلف تحصيلي ني
كمترين فاصله را نسبت به ساير سطوح تحصيلي دارند. با پيشروي در سطوح تحصيلي، اولين 

سال از زنان بيسواد ديرتر فرزند اول  32/1آيد و زنان دانشگاهي  فرزند با تأخير بيشتري به دنيا مي
وري محاسبه شده براساس سن در اولين آورند. بررسي فاصله ازدواج تا فرزندآ خود را به دنيا مي
شود.  دهد كه با باال رفتن سن ازدواج، ميانگين فاصله ازدواج تا تولد اول بيشتر مي ازدواج نشان مي
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آل فرزندان زنان در زمان ازدواج حاكي از آن  مطالعه فاصله ازدواج تا تولد اولين فرزند با تعداد ايده
كمتري وجود داشته باشد، فاصله ازدواج تا تولد اولين فرزند است كه هر چه تمايل به تعداد فرزند

آل  فرزندي در حدود يك سال بيشتر از زنان با ايده آل بي شود. اين فاصله براي زنان با ايده بيشتر مي
 فرزند و بيشتر است. 2

برآوردهاي  بين مطالعه: ميانگين و ميانه فاصله ازدواج تا فرزندآوري به تفكيك  متغيرهاي پيش .1جدول 
 لگاريتمي-مير و آزمون رتبه -كاپالن

p-مقدار آزمون 
 لگاريتمي -رتبه

 برآورد %95فاصله اطمينان  متغير مقدار ميانگين

000/0* 
 روستايي 36/2 )12/2، 60/2( محل سكونت شهري 88/2 )73/2، 03/3(

000/0* 

 بيسواد 83/1 )52/1، 15/2(

 سطح تحصيلي
 ابتدايي و راهنمايي 37/2 )05/2، 68/2(
 دبيرستان و ديپلم 79/2 )59/2، 99/2(
 دانشگاهي 15/3 )95/2، 35/3(

608/0 
 غيرشاغل 77/2 )62/2، 93/2( وضع فعاليت شاغل 70/2 )46/2، 96/2(

012/0** 

)83/2 ،38/2( 60/2 18<= 
 سن در اولين

 ازدواج 
)97/2 ،48/2( 72/2 19-21 
)97/2 ،51/2( 74/2 22-24 
)67/3 ،88/2( 28/3 25=> 

02/0** 

)49/4 ،82/2( 66/3 0 
 تعداد فرزندان 

 آل ايده
 در زمان ازدواج 

)31/3 ،48/2( 90/2 1 
)81/2 ،49/2( 65/2 2 
)05/3 ،53/2( 79/2 3 
)45/3 ،16/2( 42/2 4=> 

 كل 76/2 )63/2، 89/2( 
 .05/0سطح  دار در معني**. 01/0دار در سطح  معني*

بين بر روي  هاي ناپارامتري بقا قادر به بررسي تأثير همزمان متغيرهاي پيش جا كه تحليل از آن
متغير فاصله ازدواج تا فرزندآوري نيستند، از تحليـل بقـاي پـارامتري چنـدمتغيره كـه منجـر بـه        

. الزم به ذكر است گردد، استفاده شد افزايش كارايي برآوردها و در نتيجه تفسير معتبرتر نتايج مي
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ها برازش يافـت. امـا از    كه ابتدا با توجه به سادگي برازش و تفسير مدل كاكس، اين مدل به داده
فرض مخاطرات متناسب براي متغيرهاي سن در اولين ازدواج و تعـداد   فرض پيش جا كه پيش آن

سازي متغيـر فاصـله    مدل پارامتري بقا براي  آل در زمان ازدواج برقرار نبود، از روش فرزندان ايده
هاي پارامتري نمايي، وايبل، لگ لجستيك، لـگ نرمـال و    ازدواج تا فرزندآوري استفاده شد. مدل

اسـتفاده    1ها برازش يافتند و به منظور انتخاب بهترين مدل پارامتري از معيار آكائيك گاما به داده
ها بود، ايـن   كوچكتر از ساير مدل كه مقدار اين معيار براي مدل لگ لجستيك شد. با توجه به اين

) 2كارگرفته شد. جـدول (  هاي فاصله ازدواج تا فرزندآوري در اين مقاله به مدل براي تحليل داده
نتايج مدل پارامتري لگ لجستيك حاصل از برازش متغير فاصله ازدواج تا فرزنـدآوري بـر روي   

 دهد.  هاي مطالعه را نشان مي بين پيش

 ري لگ لجستيك فاصله ازدواج تا فرزندآوري مدل پارامت .2جدول 
 متغير

a  انحراف
 استاندارد

 
آماره كاي 
 اسكوئر

 
درجه 
 آزادي

p- مقدار نام مقدار 
 *>0001/0 1 61/53 16/0 17/1 - عرض از مبدأ

 محل سكونت
 **035/0 1 45/4 05/0 -10/0 روستا 

      شهر (مرجع)

 وضع فعاليت
 *008/0 1 10/7 05/0 -13/0 شاغل

غير شاغل 
      (مرجع)

سطح 
 تحصيلي

 *>0001/0 1 73/35 09/0 -56/0 بيسواد
ابتدايي و 
 *>0001/0 1 93/39 06/0 -36/0 راهنمايي

 *>0003/0 1 17/13 05/0 -17/0 دبيرستان و ديپلم
دانشگاهي 

      (مرجع)
آل در زمان  تعداد فرزندان ايده
 66/0 1 19/0 01/0 00/0 ازدواج

 08/0 1 16/3 02/0 -03/0 سن در اولين ازدواج
 .05/0دار در سطح  معني**. 01/0دار در سطح  معني*

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Akaike Information Criterion (AIC) 
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محل سكونت، وضع فعاليت و سطح  بين هاي پيش براساس نتايج حاصل از اين جدول، متغير
 -10/0دار هسـتند. ضـريب    معنـي  05/0تحصيلي بر روي فاصله ازدواج تا فرزندآوري در سطح 

تر از زنـان شـهري    برابر سريع 10/0نان ساكن در روستا بدين معنا است كه زنان روستايي براي ز
برابـر غيرشـاغلين پـس از     13/0كنند، زنان شـاغل   پس از ازدواج نسبت به فرزندآوري اقدام مي

ازدواج فرزندآوري زودهنگام دارند. زنان بيسواد، با تحصيالت ابتدايي و راهنمايي و دبيرستان و 
تـر   برابر زنان با تحصيالت دانشگاهي پس از ازدواج سـريع  17/0و  36/0، 56/0م به ترتيب ديپل

آل در زمـان ازدواج   آورند. متغيرهاي سن در اولين ازدواج و تعداد فرزندان ايده فرزند به دنيا مي
ند، دار بود ) بر روي فاصله ازدواج تا فرزندآوري معني1هاي تك متغيره بقا (جدول  كه در تحليل

 دار نشدند. در تحليل چندمتغيره معني
 دهد. ها را نشان مي حاصل از برازش پارامتري مدل لگ لجستيك بر روي داده  ) مدل4معادله (

)4                (

 
 گيري بحث و نتيجه

ا اسـتفاده  هدف مقاله حاضر، تحليل بقاي ناپارامتري و پارامتري فاصله ازدواج تا تولد اولين فرزند ب
بـود. در ايـن مقالـه     » بررسي رفتارهاي ازدواج و باروري زنان در استان سمنان«هاي پيمايش  از داده

تحليـل بقـاي پـارامتري      هـاي  هاي زمان تولد اولين فرزند، مـدل  كننده تالش شد ضمن بررسي تعيين
 معرفي گردد.سازي فاصله ازدواج تا تولد اولين فرزند به پژوهشگران اين حوزه  براي مدل

مير و آزمـون   -براي تحليل بقاي ناپارامتري فاصله ازدواج تا تولد اولين فرزند از برآورد كاپالن
 لجستيك استفاده گرديد.   -لگاريتمي و براي تحليل بقاي پارامتري اين فاصله از مدل لگ -رتبه

ازدواج تـا تولـد    لگاريتمي در اين مطالعه فاصله -مير و آزمون رتبه -براساس برآورد كاپالن
بـين بـه جـز وضـع      سال محاسبه شد. در تحليل بقاي ناپارامتري كليه متغيرهاي پـيش  76/2اول 

 دار بودند. درصد معني 5فعاليت بر روي فاصله ازدواج تا تولد اولين فرزند در سطح 
 بين بـر روي متغيـر فاصـله ازدواج تـا     تحليل بقاي پارامتري كه تأثير همزمان متغيرهاي پيش 

كند، نشان داد كه زنان ساكن در منـاطق شـهري نسـبت بـه زنـان منـاطق        تولد اول را بررسي مي
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هاي حاصل از اين مطالعـه بـا    يافته آورند. روستايي با تأخير بيشتري فرزند اول خود را به دنيا مي
نـد  اي فاصله ازدواج تـا تولـد اولـين فرز    هاي منطقه شده در زمينه تفاوت هاي نظري مطرح  تبيين

 هـاي  فرصـت  معمـوالً  شـهري  نـواحي  .)2001 مورگان ؛1977 1دي جونگ و سل(مطابقت دارد 
 اجتمـاعي هـاي   شبكه و باالتر جمعيت تراكم. كنند فراهم مي زنان اشتغال و تحصيل براي بيشتري

 بيشـتر  اطالعـات  ارائـه  طريـق  از( جديـد  رفتارهاي انتقال درممكن است  شهري، نواحي تر قوي
هـاي رفتـاري    مشاهده بيشتر افراد با ويژگـي  و جديدتر زندگي هاي هاي نوين و شيوه ايده درباره
 شـهري  نـواحي  پيشگيري، وسايل به دسترسي و دانش توزيع مورد در. داشته باشند نقش) مدرن

 روسـتا  در سكونت معموالً از طرف ديگر .دارند هاي پيشگيري مؤثرتر روش به بيشتري دسترسي
 يشـهر  ينواح در سكونت با سهيمقا در كه رنديگ مي  قراري محيط در فرادا كه است معني اين به

 . دارد يشتريب تياهم يفرزندآور و خانواده ليتشك
برابر غيرشاغلين فرزندآوري را زودتر آغاز  13/0هاي اين مطالعه نشان داد، زنان شاغل  يافته

 از ياريبس ياساس فرض؛ هاي اقتصادي ندارد كنند. اين يافته مطابقت چنداني با نظريه مي
)، 2002 روزنفلد و تانيگوشي( است ياقتصاد تيفعال با يفرزندآور تضاد نيز بر قاتيتحق

رود  براساس اين نظريات در نتيجه موانع تركيب كار، فرزندآوري و هزينه فرصت، انتظار مي
در مطالعه عباسي اشتغال زنان منجر به تأخير بيشتر فرزندآوري وكاهش تعداد فرزندان شود. البته 

داري بر فاصله ازدواج تا تولد اولين فرزند  ) اشتغال تأثير معني1389شوازي و رازقي نصرآباد (
آل باروري  نداشت و همچنين در برخي مطالعات نشان داده شده است كه زنان شاغل ايده

ري و ؛ باق1393؛ باقري، سعادتي و رازقي نصرآباد 1394باالتري دارند (سعادتي و باقري 
آل فرزندان خود، فاصله  ). در نتيجه زنان شاغل به منظور دستيابي به بعد ايده2016سعادتي 

توان گفت كه در ايران  ها مي كنند. براساس اين يافته ازدواج تا فرزندآوري خود را كوتاه مي
 در بازار كار نيست، زنان ياقتصاد هاي فرصت شيافزاتأخير در آغاز فرزندآوري تحت تأثير 

ها به  كند كه خانواده برعكس اشتغال زنان كه با افزايش منابع مالي خانواده همراه است كمك مي
 هاي خود مبني بر تشكيل خانواده و پدر و مادر شدن تحقق بخشند.   آرمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 De Jong & Sell 
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در مورد تأثير متغير سطح تحصيلي بر فاصله ازدواج تا فرزندآوري، براساس مطالعات پيشين 
تري به تولد اول برسند  ي كه تحصيالت باالتري دارند در فاصله طوالنيرود زنان انتظار مي
). اين فرض در اين 1395؛ رازقي نصرآباد 1389؛ عباسي شوازي و رازقي نصرآباد 1985(هيرشمن 

سال از زنان بيسواد فرزندآوري خود را  5/1مطالعه تأييد شد و زنان با تحصيالت دانشگاهي حدود 
گذارد.  هاي گوناگون بر تأخير در فرزندآوري تأثير مي حصيالت باالتر به شيوهديرتر آغاز كردند. ت

كند،  هاي طوالني فرد را در محيط دانشگاه و مدرسه مشغول مي كه سال تحصيالت عالوه بر اين
هاي او در مورد زمان ازدواج، زمان فرزندآوري، تعداد فرزندان،  ها و نگرش تواند بر ديدگاه مي

هاي زندگي نيز اثرگذار باشد. به نظر  در ساير حوزه ها ريزي اليد، تصميمات و برنامهفاصله بين مو
هاي جايگزين، يكي از مواردي است كه زنان با  رسد فراهم شدن امكان دستيابي به نقش مي

تواند امكان  تحصيالت دانشگاهي در نبود فرزندآوري به آن تمركز و توجه دارند. تحصيالت مي
هاي اجتماعي، هنري،  ها و طيفي از انواع فعاليت ل و ورود افراد به ساير نقششناسايي، تماي

 ). 1395ها را افزايش دهد (رازقي نصرآباد  هاي تكنيكي و فعاليت ورزشي و مهارت
آل  رفت تعداد ايده ) انتظار مي2001؛ مورگان 2003 1به لحاظ نظري (گلدستاين، لوتز و تستا

داري داشته باشد و افرادي كه تعداد  زمان تولد اولين فرزند تأثير معنيفرزندان در زمان ازدواج بر 
بيشتري از فرزندان را در نظر دارند با فاصله كمتري از ازدواج، اولين فرزند خود را به دنيا بياورند 
تا زمان كافي براي به دنيا آوردن مواليد بعدي داشته باشند. برعكس افرادي كه يك فرزند و يا دو 

دانستند با تأخير بيشتري ساير فرزندان خود را به دنيا آورده باشند. اين فرض  آل مي د را ايدهفرزن
تواند به اين دليل باشدكه بسياري  داري اين رابطه مي دار نبود؛ عدم معني در تحليل چندمتغيره معني

به اهميتي كه  دانستند. همچنين با توجه آل مي از پاسخگويان در نمونه حاضر دو فرزندي را ايده
آل در طول زندگي و  فرزندي به عنوان بعد ايده فرزندآوري در جامعه ما دارد تك فرزندي و بي

هاي پس از ازدواج، عموميت كمتري دارد؛ كليه كساني كه قصد فرزندآوري دارند تأخير  سال
باروري تأثير دانند و براساس مطالعات پيشين ترس از نابارور شدن و انگ نا طوالني را مناسب نمي

 ).  1393مهمي بر تمايل زنان به عدم تأخير طوالني دارد (رازقي نصرآباد و عباسي شوازي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Lutz, Testa 
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به لحاظ نظري سن ازدواج زنان رابطه معكوسي با فاصله ازدواج تا اولين تولد دارد و افرادي 
؛ 2003ي رسند (نوماگاش كنند در فاصله بيشتري به تولد اول مي كه در سنين پايين ازدواج مي

). در مطالعات پيشين در خصوص فاصله ازدواج تا تولد اولين فرزند در 2003ديگران  و 1منچ
سالگي ازدواج نمودند، نسبت به ساير زنان، تأخير قابل  18ايران نيز زناني كه قبل از سن 

 ). اين افراد ممكن1389توجهي را در تولد اول تجربه كردند (عباسي شوازي و رازقي نصرآباد 
براي تكميل تحصيالت، تولد اولين فرزند خود  اند كه سن ازدواج پاييني داشته است به دليل اين
) 2009ي، مكدونالد و حسيني چاوشي (شواز يعباسند. بر طبق مطالعه ا انداخته را به تأخير مي

 يليتحصسطح  شيافزا و به قيتشو را زودرس ازدواجي، اجتماع بستر كه ليدل اين به رانيا در
 يبرا ازدواج اما بعد تمايلي به تأخير در ازدواج ندارند، ،جامعه طيشرا تحت زنان كند، مي ديكأت

 تأخير به را شدن مادر و نموده استفاده يباردار از يريشگيپ ليوسا از خود اهداف به دنيرس
داري بر  . در مقاله حاضر با استفاده از تحليل بقاي پارامتري، اين متغير تأثير معنياندازند مي

فاصله ازدواج تا فرزندآوري نداشت؛ با توجه به حجم كم نمونه حاضر در طبقه زنان داراي سن 
سال و باالتر، همچنين در نظر گرفتن اين مسئله كه ممكن است افرادي كه در سن  25ازدواج 

اين به كنند، بنابر كنند عمدتاً كساني باشند كه در مقاطع باالتر تحصيل مي سالگي ازدواج مي 25
رسد تحت تأثير تحصيالت سن ازدواج بر اين فاصله تأثيري نداشته باشد. عدم تأثير  نظر مي

متغير سن در فاصله اولين فرزندآوري در حضور ساير متغيرها در تحليل چندمتغيره پارامتري 
 باشد. تأييدي بر اين نكته است كه در نمونه حاضر، نقش تحصيالت بسيار برجسته مي

ها بايد به اين مسئله توجه نمود كه  لعه حاضر حاكي از آن است كه در تفسير دادهنتايج مطا
هاي نادرست و  گيري ناديده گرفتن تأثير همزمان متغيرها در مدل ممكن است منجر به نتيجه

داري بر  كننده گردد. به عنوان مثال در تحليل بقاي تك متغيره، وضع فعاليت تأثير معني گمراه
كه در تحليل بقاي چندمتغيره مدل لگ  دواج تا فرزندآوري ندارد، حال آنروي فاصله از

دار است. همچنين متغيرهاي سن زنان در اولين ازدواج و تعداد  لجستيك، اين متغير معني
آل در زمان ازدواج برخالف تحليل بقاي چندمتغيره، در تحليل بقاي تك متغيره  فرزندان ايده

هاي صحيح آماري در تفسير نتايج را بيش از  لزوم به كارگيري روشدار هستند. اين موارد  معني
 سازند. پيش نمايان مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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باشد،  كه تأخير در فرزندآوري از عوامل رسيدن باروري به سطوح پايين مي با توجه به اين
به منظور جلوگيري از افزايش بيشتر فاصله ازدواج تا تولد اول و در نتيجه پيشگيري از 

ري بسيار پايين در استانهايي نظير سمنان كه باروري زير سطح جايگزيني دارند، گيري بارو شكل
 شكاف هاي حمايتي دولت و ساير نهادها دركاهش سن ازدواج و فرزندآوري و نقش سياست

اهميت زيادي دارد. در اين مطالعه تالش شد ضمن اشاره به  مرحله مادري در انتقال بهموجود 
هاي  اول مورد استفاده در مطالعات مربوط به تحليل بقا، مدلهاي متد هاي روش محدوديت

ها در  هاي موجود، كاربرد اين مدل پارامتري زمان بقا به محققان معرفي شوند و با استفاده از داده
تر ارائه گردد. نويسندگان مقاله ضمن تأكيد بر ضرورت انجام تحقيقات  محاسبه برآوردهاي دقيق

ها را در برآورد فاصله بين  مناسب در اين حوزه، كاربرد اين روشهاي آماري  جديد با روش
 دهند.   مواليد و عوامل مؤثر بر زمان وقوع مواليد براي تحقيقات در سطح ملي پيشنهاد مي

 منابع  
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