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  9911سوم اسفند  ی /هفته706 ی /شمارهمو هشت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 29/92/9911تاریخ چاپ:  5/1/9911تاریخ پذیرش:  22/8/9911تاریخ دریافت: 

 


 های زوجین نابارور در مدیریت روابط جنسی: یک کارآزمایی بالینی مهارت یارتقا ی بسته ی هیثیر اراأت

 
 4یرینص حهیمل ،3دریح زهرا ،2یاضیر هیهد ،2کشاورز زهره ،1منش یعل لوفرین

 
 

دهیچک

 ی و به اختالل در روابط جنسی زوجین بینجامد. مطالعهباشد گیری در زندگی جنسی افراد نابارور داشته  تواند نقش چشم می ،شناختی ناباروری ثیرات روانأت :مقدمه

 شد.های زوجین نابارور در مدیریت روابط جنسی انجام  مهارت یارتقا ی بستهثیر أبا هدف بررسی ت ،حاضر

 شاهد و وردتهران، در دو گروه م ی هیمهد مارستانیب ینفر( مراجعه کننده به مرکز نابارور 22زوج نابارور ) 93 یشده، بر رو یتصادف ینیبال ییکارآزما ی مطالعه نیا ها: روش

، Larson یجنس تیرضا ،یرانیا نیزوج یجنس یسازگار یها نامه ها با استفاده از پرسش داده. دیه گردیارا وردجلسه به گروه م 4 یط یآموزش ی . بستهافتیانجام 
2 یآمار یها و با آزمون یآور المللی عملكرد جنسی، جمع شاخص بین ی نامه زنان و پرسش یکارکرد جنس ی نامه پرسش

χ ،ANCOVA، Independent t ،Paired t  و
ANOVA 050/0شد.  لیو تحل هیتجز > P در نظر گرفته شد. یدار یبه عنوان سطح معن 

میانگین  ،پس از مداخله، اما (P > 050/0) داری نداشت کارکرد جنسی، رضایت جنسی و سازگاری جنسی در دو گروه تفاوت آماری معنی ی میانگین نمره ،قبل از مداخله ها: افتهی

 چنین نبود.  شاهد( که در گروه P < 009/0داری نشان داد ) افزایش معنی وردکارکرد جنسی زنان، رضایت جنسی و سازگاری جنسی زنان نابارور و همسرانشان در گروه م ی نمره

های زوجین  مهارت یاین بسته جهت ارتقا این رو،. از ثر بودؤهای زوجین نابارور در مدیریت روابط جنسی م مهارت یارتقا ی بر اساس نتایج مطالعه، بسته :یریگ جهینت

 شود.  ریزان بهداشتی توصیه می در مدیریت روابط جنسی، به برنامه

 سالمت جنسی ؛رضایت جنسی ؛ناباروری ؛زنان :یدیواژگان کل

 

های زوجین نابارور در مدیریت  مهارت یارتقا ی بسته ی هیثیر اراأت .نصیری ملیحه حیدر زهرا، ریاضی هدیه، کشاورز زهره، منش نیلوفر، علی :ارجاع

 .9092-9020 (:302) 98 ؛9911 اصفهان پزشكی دانشكده مجله .روابط جنسی: یک کارآزمایی بالینی

 

 مقدمه

 و مرتت   مقاربت   سال کیپس از  یبه عدم وقوع حاملگ ینابارور

 ی(. بتا رتروع زنتدگ   1گردد ) یم اطالق یریگ شیپ یها روش بدون

 یزندگ یکه کودکان معنا چرا دارند؛ فرزند انتظار نیزوج ،ییزنارو

(. در 2دهنتد )  یمت  لیها را تشت   آن  یاز هو یهستند و بخش مهم

 و کنتد  یمرو  هروب یقابل تحمل ریغ خألها را با  آن یمقابل، نابارور

را بته همترا      یستو  متنمن و عات ان    ،یغم و افستردگ  ،با خود

 (.3آورد ) یم

( و در ایتران  4درصد ) 11-11بین ریوع ناباروری در سرار جهان 

 گتنارش رتد  است     درصد 9/24 معادل ،2111بر اساس گنارش سال 

هتای کمتک    اعم از درمتان های ناباروری  درمان ی (. ناباروری و کلیه1)

 ی با ت دیل رابطته  (Assisted Reproduction Technology) باروری

توانتتد نقتتش  جنستتی بتته فعتتاجیتی اج تتاری، م تتانی ی و هدفمنتتد، متتی 

و زنتدگی  بارتد  گیتری در زنتدگی جنستی افتراد نابتارور دارتته        چشم

بته اختتالل عمل ترد جنستی، ناستازگاری       نتد و زنارویی را مستموم ک 

 (. 3) رضای  جنسی و تنجنل روابط زنارویی منجر گردد جنسی، عدم
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 یبتا   وعیرت  و نابتارور  نیزوجت  در یجنست  اختالل  یبا توجه به اهم

 نتامطلو   یامتدها یپ کتاهش  هدف با یمداخالت ریاخ یها سال در ،ینابارور

پتا  گتوهر و    ی مطاجعته . است   گرفتته  انجتام  نابتارور  نیزوجت  بتر  یجنس

ل یمستا  ی نته یبارد کته آمتوزش در زم   یمطاجعات م نیا ی از جمله ،هم اران

 ،هتا  آمتوزش  نیت (. ا6داند ) یثر ممؤ نابارور زنان یجنس  یرا بر رضا یجنس

 یو اعتماد به نفس در روابتط جنست   یپاسخ جنس ی چرخه ی نهیدر زم شتریب

و   یرا همرا  با به تود رضتا   یزوج درمان نیو هم اران ن یبود  اس . بطالن

 بتتر شتتتریب ی(. زوج درمتتان7گتتنارش کردنتتد ) نیزوجتت یجنستت  یمیصتتم

 ی کنتد. مطاجعته   یم هیت  یجنس یخودابراز و یکالم ریو غ یکالم یها تعامل

نابارور انجتام رتد  است ،     نیزوج یروابط جنس یکه با هدف ارتقا یگرید

 یستاز  یغنت  ی برنامته  ی هیت بارد که بتا ارا  یو هم اران م یمعاوم ی مطاجعه

 یجنست   یرضتا  و ییزنارتو   یمیو صم  یبه به ود رضا ،ییروابط زنارو

 عیرتا  یجنست  روابتط  اختال ت برنامه، نی(. ا8) افتندی دس  نابارور نیزوج

 رد.   یها را رامل م آن ی ادار  یچگونگ و ینابارور در

با توجه به ریوع با ی ناباروری در ایران و پیامد نتامطلو  آن بتر   

هتای آمتوزش    برنامته  ی هیت اهمی  ارابا وجود زندگی جنسی زوجین و 

ای انتدکی   های نابارور، مطاجعتات مداخلته   های جنسی برای زوج مهارت

  عمدبه طور های نابارور در ایران انجام رد  و  در این زمینه برای زوج

از ایتن  اند.  با تمرکن بر زنان نابارور بود  و همسران نادید  انگارته رد 

 یارتقتا  ی بستته  ی هیت ثیر اراأحاضتر بتا هتدف بررستی تت      ی مطاجعه رو،

 های زوجین نابارور در مدیری  روابط جنسی انجام رد.  مهارت

 

 هاروش

بتا گترو     یتاتادف  ینیبتاج  ییاز نتوع کارآزمتا   یتجرب ی مطاجعه نیا

 گترو   درزوج  36با عامل زنانته )  یرانیزوج نابارور ا 72، بر راهد

 ی( مراجعه کنند  به مرکتن نابتارور  راهد گرو  در زوج 36 و مورد

 ،یبهشتت  دیرته  یپنرت   علتوم  دانشتگا   بته  وابستته  تهتران،  هیمهد

(. حجتم نمونته بتا    1)ر ل  اف ی انجام 1399 آبان  یجغا وریرهر

 اعتمتاد آزمتون    ی حجتم نمونته، بتا درجته     نییاستفاد  از فرمول تع

دس   هنفر ب 32هر گرو   یدرصد، برا 81درصد و توان آزمون  91

 نمونته در هتر گترو  بترآورد      38 نش،یت آمد که با در نظر گرفتن ر

 (.9رد )

 ی ستابقه  ستال  2 حتداقل  زنانته،  عامتل  بتا  ینابارور ورود، یارهایمع

ستال،   21-41بودن، سن  یرانیدارتن سواد خواندن و نورتن، ا ،ینابارور

 و اعاتا   یداروهتا  از استتفاد   عدم رد ، رناخته یروان یماریندارتن ب

 حتواد   وقتوع  رتامل  ختروج  یارهتا یمع و یجنست  نظر از فعال و روان

هتتا رتتامل  داد  یگتتردآور ابتتنار. بتتود مطاجعتته نیحتت یزا و بتتاردار تتتنش

 یرانت یا نیزوجت  یجنس یسازگار ،یرناخت  یاطالعات جمع ی نامه پرسش

کتته در زنتتان و همسرانشتتان مشتتتر  بتتود،  Larson یجنستت  یو رضتتا

 ایت  Female sexual function indexزنان ) یکارکرد جنس ی نامه پرسش

FSFIاجمللتی عمل ترد    راخص بتین  ی نامه ( جه  زنان نابارور و پرسش

( جهت   IIEF ایت  International index of erectile functionجنسی )

 بود.   انیآقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یقفلوچارت شرکت کنندگان در مراحل مختلف تحق -1شکل 

 مطالعه به ورود شرایط واجد نابارور های زوج انتخاب

(23 n =) 

  شاهد و مورد گروه دو به ها نمونه تصادفی تخصیص

 شاهد گروه زوجین

(98 n =) 
 مورد گروه زوجین

(98 n =) 

 گیریپی

 تحلیل و تجزیه

 تحلیل و تجزیه جهت نهایی ی نمونه

(93 n =) 
 نهایی جهت تجزیه و تحلیل ی نمونه

 (93 n =) 

 

 مطالعه از شده افرادخارج
 بارداری

(2 n =) 

 مطالعه از شده افرادخارج
  پرسشنامه تكمیل عدم

(2 n =) 
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افتنایش   ،منظور از افنایش مدیری  روابط جنسی ،در این پژوهش

هتای کتارکرد جنستی، ستازگاری جنستی و       میانگین نمترات در حیطته  

محقت   اطالعات دموگرافیک  ی نامه بود. پرسشرضای  جنسی زوجین 

سن، محل س ون ، تحایالت زنتان   در مورد الؤس 11رامل  وساخته 

و همسرانشان، وضعی  ارتغال زنان و همسرانشان، ستن ازدواج زنتان،   

 ی مدت ناباروری، سن زنان در اوجین مراجعه به مرکن ناباروری و سابقه

 زنان بود. ی ناباروری در خانواد 

و  تک سازگاری جنسی زوجین ایرانی توسط ن وجعل ی نامه سشپر

 رتامل   ،نامته  طراحی رد  است . ایتن پرستش    1399هم اران در سال 

امتیازبندی رتد  است .    نمر  31-141نامه از  بارد. پرسش ال میؤس 31

ستازگاری ضتعی ،    31-69صتورت  ه نامه بت  امتیازدهی پرسش ی نحو 

 بارتد.  متی سازگاری مطلتو    111-141سازگاری متوسط و  114-71

 ستنجید   بازآزمون-نامه با روش همسانی درونی و آزمون پایایی پرسش

 ضتری   و 41/1 نامته  پرستش  کتل  Cronbach's alpha ضتری  . رتد 

Cronbach's alpha (.11) حاصل رد 91/1 مجدد آزمون از پس 

هم تاران   و Larsonتوسط  Larsonرضای  جنسی  ی نامه پرسش

بارتد.   آیتتم متی   21حتاوی   ،نامته  ه رد. این پرستش یارا 1998در سال 

و نتتای  در چهتار گترو     است    21-121بتین  نامته   کلی پرسش ی نمر 

 رضتای  جنستی کتم،     11-71عتدم رضتای  جنستی،     21-11 اتنمر

 رضتای  جنستی بتا     111-121رضتای  جنستی متوستط و     111-76

 ی . ضتری  پایتایی آزمتون مجتدد در مطاجعته     (11) رتود  بندی می ط قه

 (.12) بود  اس  8/1بهرامی و هم اران، 

و  رتد   یو هم اران طراح Rosenتوسط  یکارکرد جنس ی نامه پرسش

 متتورد 19 یدهتتد و دارا ینشتتان متت ریتتاخ ی هفتتته 4را در  یکتتارکرد جنستت

در نظتر گرفتته    36آن  ی نهیشت یبو  2 اسیکل مق ینمر  برا ی نهیکمبارد.  یم

 شتتر یو ب 28 ازیت است . امت  28 یکارکرد جنست  اسیبرش مق ی رود. نمر  یم

 ی نشتان دهنتد    ،و کمتتر از آن  یدر کتارکرد جنست    یرضتا  ی نشان دهند 

و  ینامته توستط فختر    پرستش  نیت . ا(13) بارتد  یمت  یاختالل کارکرد جنس

 یست یانگل زبتان  نیپس از ترجمه و بازترجمه توسط متخاا( 14)هم اران 

در  ییایت   پایقترار گرفت . ضترا    یستنج  روان یهتا  یوارس مورد یفارس و

 ی در مطاجعته  همچنتین، . دیت گرد گتنارش  72/1-91/1 نیآن بت  یهتا  اسیمق

 82/1-91/1بتین   Cronbach's alphaهمستانی درونتی و ضتری      ،قسامی

 (.11) ردگنارش 

و  Rosenاجمللتی عمل ترد جنستی توستط      راخص بتین  ی نامه پرسش

بعتد   1و از  است  ال ؤست  11 یرتد کته دارا   هیت ته 1997هم اران در سال 

از مقاربت  و    یرضتا  ،یجنست  لیت م ک،یعمل رد ارگاستم  ،یعمل رد نعوظ

 71نمتر    نیشتتر یبو  1نمتر    نیکمتتر رتد  است .    لیتشت   یکلت   یرضا

کتل   یها برا بارد. پاسخ یبهتر م یمعرف عمل رد جنس شتر،یب ازیبارد. امت یم

از  91/1از  شتتتریب Cronbach's alpha رینامتته و ابعتتاد آن بتتا مقتتاد پرستتش

 یبترا  ییبتا   یهم ستتگ  ،آزمتون  پس-برخوردار بود. آزمون ییاستح ام با 

 ییبتا   یدرونت  یهم ستتگ   ینامه نشان داد. ضر ابعاد مختل  و کل پرسش

( Cronbach's alphaنامته )  پرستش  کتل  یبرا و حوز  پن  از کی هر یبرا

مهربتان و هم تاران از    ی در مطاجعته  ،نامته  پرستش  نیت . ا(16) مشاهد  رتد 

درصتد   82مث ت    یدرصد و ارزش اخ ار 82 یژگیدرصد، و 88  یحساس

 (.17گنارش رد ) 9/1 یکل ییایپا  یضر ن،یبرخوردار بود. همچن

هتا و   ختود بته نمونته    ی زم، با معرفت  یپژوهشگر پس از اخذ مجوزها

 بتودن  محرمانته  و رترک   بتودن  یاریت اخت ذکتر  پتژوهش،  اهتداف  حیتوض

هتا، اقتدام بته     آگاهانه توستط نمونته   یکت  ی نامه  یرضا یامضا و اطالعات

آرام  یطت یدر مح نیتوسط زوجت  ،ها  نامه پرسش. نمود دسترس در یریگ نمونه

ها به حجم متورد نظتر    که تعداد نمونه یزمان. دیگرد لیجداگانه ت م یو اتاق

رتاهد بتودن    ایت و  وردم ،یتاادف اعداد جدول روش با و هیته یستیج د،یرس

توستط   مداخلته  هتا،  هر زوج مشخص رد. پتس از مشتخص رتدن گترو     

 ی هفتته  2 ی( طت قته یدق 61-91جلسه )مدت هر جلسته   4پژوهشگر رامل 

 بته  مداخلته  جلسات. دیه گردیارا موردگرو   یجلسه( برا 2 یا )هفته یمتواج

 رتاهد ه رتد. گترو    یزنان و همسرانشان ارا یزمان برا و هم یصورت گروه

. کردنتد  افت  یرا در ینابتارور  یهتا  در طول مدت انجام مداخله فقط درمان

مطاجعته بتا    یدس  آمد  از بخش کم هب یها بر اساس داد  یآموزر یمحتوا

رتد    نینابارور و مرور متون تتدو  نیو مش الت زوج ازهایمشخص ردن ن

 و زنتان  ،یپنرت   روان ،یسالم  بارور یها ررته تاداناز اس نفرو توسط د  

 و دییت أمتورد ت  ،یمتخاات  ی بته صتورت جلسته    یرناست  جامعته  و مانیزا

 یرامل اطالعتات در متورد آنتاتوم    یآموزر یمحتوا. گرف  قرار یابیاعت ار

 ،یجنستت پاستتخ ،یجنستت یآنتتاتوم و مثتتل دیتتو رونتتد توج یدستتتگا  تناستتل

 یجنست  اختتال ت  ،یبر پاسخ جنس ثرؤعوامل م ،یجنس ی چرخه یوجوژینیف

 یدرمتان  یراه ارهتا  و درد ارگاسم، ،یختگیبرانگ ،یجنس لیم یها طهیح در

 (.  1)جدول  بود کدام هر

ها رش هفته پس از مداخلته، در هتر    نامه پرسش مجدد لیت م و یریگ یپ

 نیدر حت  یبتاردار  لیت زوج بته دج  کیت  ورد،دو گرو  انجام گرف . در گرو  مت 

هتا   نامته  مجدد پرسش لیعدم ت م لیزوج به دج کی نین راهدمطاجعه و در گرو  

کتد   افت  یدر مطاجعته،  نیت ا یاز مطاجعه خارج ردند. از جمله مالحظات اخالق

Iranian Registry of Clinical Trials (IRCT ،)اخالق، ث ت  پتژوهش در   

هتا،   نمونته  یبرا یضورحطور  هررح اهداف و روند کار توسط پژوهشگر ب

 بتودن  محرمانته  از نانیها، اطم از نمونه یکت  ی آگاهانه ی نامه  یرضا اف یدر

 ی هیت ختروج از مطاجعته و ارا   یبترا  نیاطالعتات و آزاد بتودن زوجت    ی هیکل

 .بود راهدگرو   یآزمون برا مداخله بعد از پس

 22 ی نستخه  SPSSافتنار   ها با استفاد  از نترم  تجنیه و تحلیل داد 

(version 22, IBM Corporation, Armonk, NY ) هتای   و آزمتون

2آمتتاری 
χ ،ANCOVA ،Independent t ،Paired t  وANOVA 

 در نظر گرفته رد.  داری سطح معنیبه عنوان  P < 111/1رد. انجام 
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 زوجین نابارور  ی ی جلسات مداخلهامحتو .1جدول 

 یمحتو جلسه
شرح دستگاه تناسلی زنان، روند تولید مثل، تعریف ناباروری، علل  ی،ای از مطالب جلسات آموزش معرفی پژوهشگر، بیان اهداف پژوهش، توضیح خالصه اول

ها  نمونه االتؤبه سپاسخگویی  ،در نهایت و شرح مراحل پاسخ جنسی و ترین اختالالت جنسی زوجین نابارور بر کارکرد جنسی زوجین، شایع آن آن و اثر
 در پایان جلسه

اول، سپس تعریف اختالل عملکرد جنسی، اختالل میل/برانگیختگی جنسی زنان و علل آن،  ی ها در ارتباط با مطالب جلسه های نمونه پاسخگویی به پرسش دوم
ای، آموزش  های رابطه آموزش راهکارهای اختالل میل/برانگیختگی زنان، آموزش تمرینات توجهی، آموزش تمرینات تمرکز حسی، آموزش مهارت

 آن و توضیح راهکارهای اختالل میل جنسی کم در مردانتمرینات ذهن آگاهی، توضیح اختالل میل جنسی کم مردان و علل 
االت، تعریف اختالل نعوظ و علل آن، راهکارهای اختالل نعوظ، اختالل ارگاسمی و علل آن، راهکارهای اختالل ارگاسمی و آموزش ؤپاسخگویی به س سوم

 سازی ی آرام شیوه

نزدیکی و علل آن، توضیح راهکارهای درد هنگام نزدیکی، تعریف اختالل سازگاری جنسی، ها و توضیح اختالل درد هنگام  پاسخگویی به پرسش چهارم
 ها نامه کید بر زمان تکمیل مجدد پرسشأتعریف عدم رضایت جنسی، توضیح راهکارهای افزایش سازگاری، رضایت جنسی و ت

 

 هاافتهی

نفر( متورد تجنیته و تحلیتل قترار      36 نفر )هر گرو  72 ،در مجموع

مشخاات دموگرافیک زنان نابارور و همسرانشتان   ی گرفتند. مقایسه

میانگین سن زنتان  آمد  اس .  2در جدول ورد و راهد در دو گرو  م

 همستران  ستن  میانگین و سال 21/29 ± 31/1ورد گرو  مدر نابارور 

  رتتاهد، میتتانگین ستتن زنتتان گتترو     ستتال 31/39 ± 71/6 رتتان

سال  44/39 ± 91/1همسرانشان  سن میانگین سال و 32/31 ± 41/6

2هتای آمتاری    . بر اساس آزمونبود
χ  وIndependent t  متغیرهتای ،

داری  یتفتاوت آمتاری معنت    رتاهد و ورد دموگرافیک در دو گترو  مت  

 (. 2)جدول  (P > 111/1ندار  و همگن بودند )

کتارکرد جنستی، ستازگاری جنستی و رضتای        ی میانگین نمر 

است . نتتای    آمتد    3جنسی زنان، ق ل و بعد از مداخله، در جتدول  

 ،نشان داد که ق ل از مداخلته  ANCOVAو  Independent tآزمون 

داری در میتتانگین نمتترات ستتازگاری جنستتی،  تفتتاوت آمتتاری معنتتی

د و وررضای  جنسی و کارکرد جنسی زنان نابارور، بین دو گترو  مت  

رتش هفتته بعتد از اتمتام      ، امتا (P > 111/1) وجتود ندارت    راهد

مداخله، میانگین نمرات سازگاری جنسی، رضای  جنسی و کتارکرد  

داری نست   بته    افتنایش معنتی   متورد جنسی زنان در زوجین گترو   

(. نتتای   3( )جتدول  P < 111/1دارتته است  )   رتاهد زوجین گرو  

درون گروهی نشان داد که در گترو    ی برای مقایسه Paired tآزمون 

، میانگین نمرات سازگاری جنستی، رضتای  جنستی و کتارکرد     وردم

جنستتی زنتتان نابتتارور، رتتش هفتتته بعتتد از اتمتتام مداخلتته بتته طتتور 

حتال   ؛(P < 111/1) داری از ق ل از مداخله افنایش دارته اس  معنی

هفتته  در ت میل اوجیه و رش  راهدداری در گرو   که تفاوت معنی آن

 مشاهد  نشد. ،بعد

اجمللی عمل ترد جنستی، ستازگاری     راخص بین ی میانگین نمر 

جنسی و رضای  جنسی مردان زوجین نابارور، ق ل و بعد از مداخله، 

 ANCOVAو  Independent tاس . نتای  آزمون آمد   4در جدول 

داری در میتانگین   تفتاوت آمتاری معنتی    ،نشان دادکه ق ل از مداخلته 

اجمللتی   زگاری جنستی، رضتای  جنستی و رتاخص بتین     نمرات ستا 

 وجتود ندارت   وردو رتاهد  عمل رد جنسی متردان، در دو گترو  مت   

(111/1 < P) ،    اما رش هفته بعد از اتمام مداخلته، میتانگین نمترات

داری  افتنایش معنتی   وردسازگاری و رضای  جنسی متردان گترو  مت   

میانگین نمرات (. بین P < 111/1دار  ) راهدنس   به مردان گرو  

بعتد   راهدو ورد اجمللی عمل رد جنسی مردان در گرو  م راخص بین

( P > 111/1) داری وجتود ندارت    از مداخله اختالف آمتاری معنتی  

درون گروهتی   ی بترای مقایسته   Paired t(. نتتای  آزمتون   4)جدول 

، میتانگین نمترات ستازگاری جنستی و     وردنشان داد که در گترو  مت  

در مردان، رش هفته بعد از اتمام مداخله به  Larsonرضای  جنسی 

 ؛(P < 111/1) داری از ق ل از مداخله افنایش دارته است   طور معنی

در ت میل اوجیه و رتش   راهدداری در گرو   که تفاوت معنی حال آن

 هفته بعد مشاهد  نشد. 

، ق ل از مداخله، بین رضای  Paired tبر اساس آزمون آماری 

جنسی زوجین ایرانی در زنان و همسرانشان در جنسی و سازگاری 

داری وجتود دارت  و    اختتالف آمتاری معنتی    رتاهد د و ورگرو  م

مردان از رضای  جنستی و ستازگاری جنستی بتا تری برختوردار      

بعد از مداخله بین سازگاری جنستی و رضتای  جنستی    ، اما بودند

، اختتتالف آمتتاری وردزنتتان و همسرانشتتان در زوجتتین گتترو  متت 

همچنتان متردان از    رتاهد،  اری وجتود ندارت  و در گترو    د معنی

داری دارای رضای  جنستی و ستازگاری    همسرانشان به طور معنی

، بتین  ANOVAجنسی با تری بودنتد. بتر استاس آزمتون آمتاری      

بعد از مداخله و رغل رتان   وردکارکرد جنسی زنان نابارور گرو  م

کرد جنسی زنان کار ی داری وجود دار  و نمر  ارت اط آماری معنی

 راغل بیشتر گنارش رد  اس .
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 (n=  22) ورد و شاهد)و همسران( مراجعه کننده به مرکز ناباروری مهدیه در دو گروه م مشخصات دموگرافیک زنان نابارور ی . مقایسه2جدول 

 آزمون نتایج (n= 63) شاهد (n=  63) مورد  گروه

  تعداد )درصد( تعداد )درصد(  دموگرافیکمتغیرهای 

 2χ=  81/0 6 (3/33) 6 (3/33) 25-29 )سال(* سن زنان نابارور

4  =df 

530/0  =P 
34-30 (3/33) 6 (7/27) 5 
39-35 (7/16) 7 (2/22) 4 
45-40 (7/16) 3 (7/16) 3 

 t=  -79/0 2 (1/11) 2 (1/11) 25-29 *)سال( سن همسران زنان نابارور

37  =df 

430/0  =P 

34-30 (1/11) 2 (7/16) 3 
39-35 (0/50) 9 (4/44 )8 
45-40 (8/27) 5 (8/27)5 

 2χ=  67/0 11 (1/61) 10 (6/55) تهران **محل سکونت

3  =df 

890/0  =P 

 7 (9/38)7 8 (4/44) خارج از تهران

 2χ=  81/0 2 (1/11) 2 (1/11) سواد ابتدایی، بی **تحصیالت زنان نابارور

4  =df 

530/0  =P 
 4 (2/22) 3 (7/16) راهنمایی، دبیرستان

 8 (5/44) 9 (0/50) دیپلم

 4 (2/22) 4 (2/22) دانشگاهی
 2χ=  21/0 4 (2/22) 5 (7/27) سواد ابتدایی، بی **تحصیالت همسران زنان نابارور

3  =fd 

440/0  =P 

 

 2 (1/11) 1 (6/5) دبیرستان، راهنمایی
 9 (0/50) 8 (5/44) دیپلم

 3 (7/16) 4 (2/22) دانشگاهی
 2χ=  75/0 14 (8/77) 13 (2/72) دار خانه **اشتغال زنان نابارور

1  =fd 

460/0  =P 
 

 4 (2/22) 5 (8/27) شاغل

 2χ=  21/0 5 (7/27) 4 (3/22) کار بی **اشتغال همسران زنان نابارور

3  =df 

440/0  =P 

 

 13 (3/72) 14 (7/77) شاغل

 2χ=  49/0 5 (8/27) 4 (2/22) < 20 )سال( سن ازدواج زنان نابارور

3  =df 

780/0  =P 
29-20 (6/55) 10 (6/55) 10 

39-30 (2/22) 4 (7/16) 3 
 t=  -64/0 12 (7/66) 11 (1/61) 5-9 طول مدت ناباروری*

37  =df 

690/0  =P 
14-10 (8/27) 5 (2/22) 4 

19-15 (1/11) 2 (1/11) 2 
 t=  -37/0 3 (7/16) 2 (1/11) 20-24 *)سال( زنان ی سن اولین مراجعه

39  =df 

820/0  =P 
29-25 (4/44) 8 (4/44) 8 
34-30 (8/27) 5 (2/22) 4 
39-35 (7/16) 3 (7/16) 3 

 2χ=  75/0 5 (8/27) 4 (2/22) بله **زنان ی ناباروری در خانواده ی سابقه

2  =df 

530/0  =P 

 13 (2/72) 14 (8/77) خیر

 Independent t آزمون *
 2χ آزمون **
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 میانگین نمرات کارکرد جنسی، رضایت جنسی، سازگاری جنسی زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری مهدیه،  ی . مقایسه3جدول 

 (n=  33) 1311سال ورد و شاهد گروه مقبل و بعد از مداخله، در دو 
 گروه 

 یرهامتغ
 یآزمون آمار یجنتا شاهد مورد

  معیار فاانحر ± میانگین یارف معاانحر ± یانگینم
 t=  9/19 11/19 ± 87/4 47/20 ± 69/5 کارکرد جنسی زنان مداخلهاز قبل 

31  =df 
88/0  =P* 

 t=  8/18 99/68 ± 66/8 88/69 ± 37/14 رضایت جنسی

31  =df 
87/0  =P* 

 t=  8/56 05/67 ± 08/19 03/68 ± 08/12 سازگاری جنسی

41  =df 
86/0  =P* 

 t=  7/17 11/20 ± 45/6 66/28 ± 84/0 کارکرد جنسی زنان بعد از مداخله

29  =df 
01/0 > P** 

 t=  7/12 51/67 ± 44/7 05/85 ± 72/17 رضایت جنسی

29  =df 
01/0 > P** 

 t=  8/47 76/68 ± 08/19 44/96 ± 84/7 سازگاری جنسی

36  =df 
01/0 > P** 

 ANCOVA آزمون **، Independent t آزمون *

 

 بحث

 یهتا  مهتارت  یارتقتا  یآموزر ی بسته ی هیارا ریثتأ نییتع هدف با مطاجعه نیا

حاضتر   ی مطاجعته   ینتتا . رد انجام یجنس روابط  یریمد در نابارور نیزوج

 یستازگار  و یجنست   ینشان داد رش هفته پتس از اتمتام مداخلته، رضتا    

 متورد  گترو   در زنتان  یجنست  کتارکرد  و همسرانشان و نابارور زنان یجنس

 دارته اس .   راهدنس   به گرو   یدار یمعن شیافنا

 

 المللی عملکرد جنسی، رضایت جنسی و سازگاری جنسی همسران زنان نابارور مراجعه کننده به  میانگین نمرات شاخص بین ی . مقایسه4جدول 

 (n=  33) 1311سال ورد و شاهد مرکز ناباروری مهدیه، قبل و بعد از مداخله در دو گروه م

 گروه 
 یرهامتغ

 یآزمون آمار یجنتا شاهد مورد
 معیار فاانحر ± میانگین معیار فاانحر ± میانگین 

 t=  9/22 27/62 ± 87/4 77/61 ± 82/3 المللی عملکرد جنسی شاخص بین مداخلهاز قبل 

34  =df 
54/0  =P* 

 t=  8/10 66/76 ± 68/6 02/77 ± 68/6 رضایت جنسی

17  =df 
63/0  =P* 

 t=  8/11 56/78 ± 73/7 55/77 ± 53/7 سازگاری جنسی

21  =df 
58/0  =P* 

 t=  7/29 45/63 ± 67/7 83/62 ± 82/3 المللی عملکرد جنسی شاخص بین بعد از مداخله

37  =df 
83/0  =P* 

 t=  8/11 43/77 ± 45/7 38/87 ± 89/11 رضایت جنسی

14  =df 
01/0 > P** 

t =  8/13 (05/8)99/78 (23/12)38/97 یجنس یسازگار  
df = 18 

P < ** 001/0  
 ANCOVA آزمون ** ، Independent t آزمون *
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 ی مشتابه مطاجعته   یا مطاجعته  افتته، یمطاجعتات انجتام    یدر جستجو

 یجنست  یو ستازگار  یجنست   یرضتا  ،یرامل کتارکرد جنست   حاضر که

بارتد،   یبتا پورتش انتواع اختتال ت جنست      انابارور بود  و محتو نیزوج

 نیت ا از یکه بر برخ ییها پژوهش  یبحث از نتا یبرا ن،ینشد. بنابرا اف ی

حاضتر بارتد،    ی انجام رد  بارد و تا حد مم ن مشتابه مطاجعته   یهاجن ه

 .دیاستفاد  گرد

ثیر مشاور  بتر  أپا  گوهر و هم اران که با هدف تعیین ت ی مطاجعه

 ی از مطاجعات همسو با مطاجعه ،رضای  جنسی زنان نابارور انجام یاف 

(. محتوای جلسات آموزری رتامل تعریت  نابتاروری،    6) حاضر اس 

لی ماننتد  یپاسخ جنسی و مسا ی ناباروری بر روابط جنسی، چرخه ثیرأت

بتا افتنایش    ،اعتماد به نفس در روابط جنسی بتود  است . ایتن مطاجعته    

 رضای  جنسی زنان نابارور همرا  بود.

ان داد ی حاضتر نشت   نین مانند مطاجعهسلیمانی و هم اران  ی مطاجعه

آموزش با به ود رضای  جنسی همرا  بتود  است . آمتوزش رتامل     که 

کیتد بتر نقتاط    أبیان مفاهیم ناباروری، رضای  جنسی، بیان احساسات، ت

 ی (. مطاجعته 18) قوت و ترغی  به رفتارهای مث   در روابط جنسی بود

و هم اران نین آمتوزش جنستی را در افتنایش رضتای       هرمس مفرح

 ،(. به همین ترتی ، معاومی و هم تاران 19کرد ) ثر توصی ؤجنسی م

ستازی روابتط زنارتویی بته به تود رضتای  و        غنتی  ی برنامه ی هیبا ارا

 هتای نابتارور دست  یافتنتد     صمیمی  زنارویی و رضای  جنسی زوج

پاستخ جنستی، اختتال ت     ی (. از جمله مطاج  آموزری بیان چرخته 8)

شتت الت زنارتتویی آن، توضتتیح م ی روابتتط جنستتی و چگتتونگی ادار 

ها بود. بطالنتی و هم تاران نیتن     متداول ناباروری و آموزش مقابله با آن

زوج درمانی را همرا  با به تود رضتای  و صتمیمی  جنستی زوجتین      

هتای کالمتی و غیتر     به زوجین تعامل ،(. زوج درمانی7) گنارش کردند

کالمی، خودابرازی جنستی از جملته جمتس، در آغتوش گترفتن، بیتان       

و  Kim ی آمتوزد. مطاجعته   احساسات، نیازهتا و تمتایالت ختود را متی    

رناختی را بتا افتنایش رضتای      ثیر مث   مداخالت روانأهم اران نین ت

 (.21) جنسی زنان نابارور نشان داد

ورد و گترو  مت   حاضر نشان داد زنان نابارور ی دیگر مطاجعه ی یافته

ی  جنستی و ستازگاری   داری از رضا طور معنیه ق ل از مداخله براهد 

بعتد از   امتا  ،جنسی کمتتری نست   بته همسرانشتان برختوردار بودنتد      

زنتان نابتارور بتا همسرانشتان اختتالف آمتاری        وردمداخله، در گرو  م

کته   حتال آن  ؛داری در رضای  جنسی و سازگاری جنسی ندارتند معنی

 ینشتان از ارتقتا   ،چنین تغییری مشاهد  نشد. این یافتته  راهددر گرو  

ضای  جنسی و سازگاری جنسی زنان بیشتر از همسرانشان بود. راید ر

ثیر پذیری بیشتر زنان نابارور را نس   به همسرانشان نشتان  أ، تیافته این

طور که زنان آسی  بیشتری را نست   بته    همان رود می دهد. احتمال می

(، بیشتر مشتاق تغییر و 21) روند ناباروری متحمل می ی مردان در نتیجه

به دریاف  اطالعات و تحول و به ود در زندگی خود و زندگی مشتر  

 بارند. می خود زندگی جنسیویژ  

دیگری اس  کته نشتان داد    ی صمدی و دوست ام، مطاجعه ی مطاجعه

توانتد بتا به تود زنتدگی جنستی زنتان        جنسی می ی مداخالت در زمینه

نشتان داد،   میتری و هم تاران نیتن    ی (. مطاجعته 22) نابارور همرا  بارد

روابتط جنستی، بتر ستازگاری و رضتای        ی آموزری در زمینه ی برنامه

 ی (. مطاجعتته23) زنارتتویی زوجتتین نابتتارور اثتتر مث تت  دارتتته استت  

نیتن حتاکی از عمل ترد جنستی و رضتای        و هم تاران  اجنمانی صاح 

تر در زنتان و متردان نابتارور بتا ستواد ستالم  بیشتتر         جنسی مطلو 

 (. 24) بارد می

حاضر نشان داد، مردان از عمل ترد جنستی    ی دیگر مطاجعه ی جهنتی

ثیری بتر  أتت  ،مطلوبی ق ل و بعد از مداخله برختوردار بودنتد و آمتوزش   

نیتن   و هم اران اجنمانی صاح  ی عمل رد جنسی مردان ندار . مطاجعه

مردان زوجین نابارور مناس  بیشتر عمل رد نعوظ که اس  از آن حاکی 

و هم اران نین تشتخیص نابتاروری را بتر روی     Elia(. 21) بود  اس 

تواند  می ،(. این نتیجه21) ثیر توصی  کردندأت عمل رد جنسی مردان بی

کته   با آسی  پذیری کمتر مردان نس   به ناباروری مرت ط بارتد و ایتن  

های اجتماعی ناری از نابتاروری   ها و آسی  مردان کمتر در معرض انگ

 سی از اعتماد به نفس با تری برخوردارند.، در روابط جنرندقرار دا

دار بتین کتارکرد جنستی     دیگر مطاجعه، ارت اط آماری معنی ی نتیجه

، بعد از مداخله بود. به این ترتیت   آنانو رغل ورد گرو  م زنان نابارور

نتتای   بتا   ،کارکرد جنسی زنان راغل بیشتتر بتود. ایتن یافتته     ی که نمر 

م نی بر گنارش اختال ت جنستی کمتتر   و هم اران  Yangin ی مطاجعه

(. راید زنان راغل با دارتن 26خوانی دارد ) هم ،زنان با درآمد بیشتر در

هتا، افترادی    ام انات ماجی بیشتر و دسترسی بهتر به خدمات و آمتوزش 

 ختود توانند مش الت موجود در روابط جنسی  و بهتر می هستندتر  آگا 

 بارند.   با تری برخوردار میو از کارکرد جنسی  کنندرا مدیری  

 

 یریگجهینت

هتای زوجتین نابتارور در     مهارت یارتقا ی بر اساس نتای  مطاجعه، بسته

ه یت رتود ارا  ، پیشتنهاد متی  . از ایتن رو ثر بتود ؤمدیری  روابط جنسی مت 

دهندگان خدمات سالم ، عالو  بر درمان ناباروری، بر زندگی جنستی  

متداخالت   ی هیت بتا ارا  و دارته ای و عمل رد جنسی زوجین، توجه ویژ 

 آموزری مناس  در جه  به ود آن اقدام نمایند.

 

 یتشکر و قدردان

 19117 ی دکتری تخاای به رتمار  ی  نامه پایاناین مطاجعه قسمتی از 

بارتد   می IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.119و کد اخالق 

 Iranian Registry of در IRCT20190530043770N1که بتا کتد   
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Clinical Trials (IRCT ث تت  رتتد  و بتتا )  حمایتت  متتاجی معاونتت

از  اجترا رتد  است .   پژوهشی دانشگا  علتوم پنرت ی رتهید بهشتتی     

هم اری تمام افرادی که در انجام پژوهش هم تاری دارتتند، تشت ر و    

  گردد قدردانی می
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Abstract 

Background: Psychological effects of infertility can play a significant role in the sexual life of infertile couples, 

and lead to sexual dysfunction of the couple. The aim of this study was to determine the effect of an educational 

package to improve the skills of infertile couples in managing sexual relations. 

Methods: This randomized clinical trial study was performed on 36 infertile couples (72 person) referred to 

Mahdieh Hospital Infertility Center, Tehran, Iran, in two intervention and control groups. The educational package 

was provided to the intervention group in 8 sessions. Data were collected using Female Sexual Function 

Questionnaire, Iranian Couples Sexual Adjustment Questionnaire, Larson Sexual Satisfaction and International 

Index of Erectile Function. The data were analyzed using chi-square, independent t, paired t, and ANOVA tests. 

Findings: Before the intervention, the mean scores of sexual function, sexual satisfaction, and sexual adjustment in 

the two groups were not statistically significant (P < 0.050); but after the intervention, the mean scores of female 

sexual function, sexual satisfaction, and sexual adjustment of infertile women and their husbands in the intervention 

group showed a significant increase (P < 0.001) which was not in the control group.  

Conclusion: The educational package of improving couples' skills in managing sexual relations led to increased 

sexual function of infertile couples. We recommend health planners to use it.  

Keywords: Women; Infertility; Sexual satisfaction; Sexual health 
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