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 خالصه 
 مقدمه

. در حال حاضر رسیده است 1/1به سطح  1255در سال   2/5میزان باروری کل در ایران با کاهشی شدید از 
میزان باروری آتی بستگی به ترجیحات باروری زوجینی جوانی دارد که در آینده به باروری مبادرت 

با هدف بررسی رابطه بین ازدواج فامیلی وترجیحات باروری در زوجین بر این مطالعه حاضر . خواهند نمود
 .در آستانه ازدواج در شهر مشهد انجام شد

 کار وشر
زوج در آستانه ازدواج مراجعه کننده به مرکز بهداشتی دارای  454تحلیلی بر روی -این مطالعه مقطعی

گیری آسان و روش گرداوری ¬ونهروش نم. کلینیک مشاوره پیش از ازدواج در شهر مشهد انجام شد
 .بود(  1225)ها پرسشنامه ترجیحات باروری میلر  ¬داده

 نتایج
معادل ( 14تا  1)بندی عددی از  ¬میانگین نمره تمایل به فرزندآوری در زوجین بر اساس مقیاس درجه

ازدواج تا تولد ،  و میانگین فاصله دلخواه (31/2 ±11/1) ، میانگین تعداد دلخواه فرزند ( 52/5 22/2±)
رابطه بین ازدواج . زوجین به صورت فامیلی ازدواج میکردند% 15.3.ماه بود( 41/31 ±54/24)فرزند اول

بطوریکه زوجینی که ازدواج (.r=-1.11    p=0.001)فامیلی با تعداد دلخواه فرزند معکوس و معنادار بود
واج فامیلی با میل به فرزنداوری و زمان دلخواه ازد.فامیلی داشتند تعداد دلخواه فرزند کمتری تمایل داشتند

 .فرزنداوری رابطه معناداری نداشت
 جه گیریینت

یافته های این مطالعه را می توان در .نوع ازدواج صورت گرفته ، ترجیحات باروری زوجین را تغییر می دهد
ی جمعیت و ها-ها و مداخالتی که با هدف اصالح ترجیحات باروری و بهبود شاخص تدوین سیاست

باروری در کشور طراحی می شوند و همچنین در ارائه خدمات و مشوره بهداشت باروری به زوجین بکار 
 . گرفت

 ترجیح باروری ، زوجین،ترجیحات باروری :یکلمات کلید
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