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ABSTRACT

Introduction: Considering the rapid reduction in fertility indicators in recent decades in Iran,

identifying the influencing factors is needed. Previous studies about the effect of marital

relationships on fertility intentions have had opposite findings in different societies. There is

a dearth of information about the role of this factor in fertility changes in Iran. This study is

aimed to assess the relationship between marital happiness and women's childbearing attitude

and desired child number in Mashhad, Iran in 2013.

Methods: In this study 442 eligible married fertile women who lived in urban districts of

Mashhad were selected based on multistage sampling method from a variety of settings. Data

was gathered using Childbearing Attitude Questionnaire (CAQ) including 16 subscales and

Marital Happiness Questionnaire. Data was analyzed using Pearson correlation coefficient,

multiple regression test, one way anova, tukey and independent t-tests.

Findings: Marital happiness was in significant reverse relationships with preferred number of

children (p=.011). There were significant relationships between marital happiness and

3subscales of CAQ including pain tolerance (p=.014), negative aspects of caretaking

(p=.026) and social boredom (p=.002). Marital happiness was also in significant reverse

relationships with 7 subscale of CAQ including maternal self confidence (p=.000),

relationship with mother (p=.000), body image (p=.000), identification with childbearing

(p=.001), feelings about children (.029), interest in sex (p=.000) and denial (p=.016).

Conclusion: Increased marital happiness contributed to reduction in desired child number

and most aspects of childbearing attitude. Reproductive health and family planning providers

should use the study findings in fertility related counseling and delivery services in order to

improve clients' fertility attitudes and help them in choosing perfect fertility behavior.
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زنان ساکن شهر در آل ایدهفرزندآوري و تعداد فرزندان هارتباط خشنودي زناشویی با نگرش ب

1392مشهد، سال 

1، زهرا کهنسال داغیان2، طلعت خدیوزاده1زکیه ریاضی

دکتراي بهداشت باروري، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.- 2نگر، دانشجوي فوق لیسانس مامایی جامعه-1

هاي اخیر در ایران، تشخیص عوامل مرتبط با آن ضروري است. هاي باروري در دههبا توجه به کاهش سریع شاخص:مقدمه

با توجه به فقدان هاي متفاوتی داشته است. اثر روابط زوجین و قصد باروري در جوامع مختلف یافتهبر رويمطالعات قبلی 

تغییرات باروري در کشور، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین اطالعات الزم در خصوص نقش کیفیت روابط زوجین بر 

انجام شد. 1392آل در زنان ساکن شهر مشهد در سال خشنودي زناشویی با نگرش به باروري و تعداد فرزندان ایده

محیطهاي کردند، از زن متاهل بارور واجد شرایط که در مناطق شهري مشهد زندگی می442در این مطالعه روش کار:

هاي استاندارد ها با استفاده از پرسشنامهدرمانی، ادارات، منازل و محل کار انتخاب شدند. داده- مختلفی نظیر مراکز بهداشتی

ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، نگرش به فرزندآوري و پرسشنامه خشنودي زناشویی گردآوري شدند. داده

رگرسیون چند متغیره، آنالیز واریانس یکطرفه، تست توکی و تی مستقل تحلیل شد.

بین خشنودي زناشویی ).=011/0pآل داشت (داري با تعداد فرزندان ایدهها: خشنودي زناشویی ارتباط معکوس و معنییافته

هاي منفی مراقبت از فرزند )، جنبه=014/0pبه باروري شامل تحمل درد (با سه زیر مقیاس پرسشنامه نگرش نسبت

)026/0p=) 002/0) و خستگی اجتماعیp=زیر مقیاسهفتداري وجود داشت. خشنودي زناشویی با ) ارتباط مثبت و معنی

ی با فرزندآوري یاب)، هویت=000/0p)، تصویر بدنی (=000/0p)، ارتباط با مادر (=000/0pاعتماد بنفس مادرانه (

)000/0p=) احساس نسبت به کودکان ،(000/0p=) 000/0)، عالقه به موضوعات جنسیp=داري ) ارتباط معکوس و معنی

داشت. 

هاي نگرش نسبت به تر در اکثر جنبهآل و نمرات پایینافزایش رضایت زناشویی با کاهش تعداد فرزندان ایدهگیري:نتیجه

ها و کمک به مردم جهت انتخاب رفتار باروري توان به منظور اصالح نگرشهاي مطالعه حاضر را میباروري همراه بود. یافته

ها و ارائه خدمات بهداشت باروري و تنظیم خانواده استفاده نمود. مناسب در مشاوره

آلزنان، خشنودي زناشویی، باروري، نگرش به فرزندآوري، تعداد فرزندان ایدهها:کلیدواژه
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