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  9955سوم دی  ی /هفته955 ی /شمارهمو هشت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 12/21/2911تاریخ چاپ:  21/8/2911تاریخ پذیرش:  21/7/2911تاریخ دریافت: 

  
 میزان رضایت جنسی در زوجین نابارور با علت ناباروری زنانه و عوامل مرتبط با آن

 
 4، ملیحه نصیری3، زهرا حیدر2هدیه ریاضی، 2زهره کشاورز، 1منش نیلوفر علی

 
 

دهیچک

تواند با استرس، کاهش ارتباط بین فردی و اجتماعی، عدم رضایت جنسی و در نهایت گسستگی  ترین خواسته در تمام جهان است و عدم تحقق آن، می داشتن فرزند، قوی :مقدمه
 حاضر، با هدف بررسی میزان رضایت جنسی زوجین نابارور با علت ناباروری زنانه و عوامل مرتبط با آن، انجام گرفت. ی زندگی زناشویی همراه باشد. مطالعه

طالعات ا ی نامه ها، پرسش نفر( مراجعه کننده به مرکز ناباروری تهران انجام شد. ابزار گردآوری داده 112زوج نابارور ) 219توصیفی مقطعی، بر روی  ی این مطالعه ها: روش
 بود.  Larsonرضایت جنسی  ی نامه دموگرافیک و پرسش

)رضایت جنسی متوسط( بود. زنان نابارور به طور  11/71)رضایت جنسی کم( و همسرانشان  11/77رضایت جنسی زنان نابارور  ی نامه کلی پرسش ی میانگین نمره ها: یافته
(. رضایت جنسی زنان با میزان تحصیالت آنان، سن اولین مراجعه به مرکز ناباروری و P < 112/1داری نسبت به همسرانشان از رضایت جنسی کمتری برخوردار بودند ) معنی
 (.P < 112/1داری داشت ) معنی رضایت جنسی همسران زنان نابارور با طول مدت ناباروری و سن ازدواج زنان، ارتباط آماریناباروری در خانواده و  ی سابقه

ور حاضر نشان داد، زنان نابارور از رضایت جنسی کم و همسران آنان از رضایت جنسی متوسط برخوردار بودند و رضایت جنسی زنان نابارور، به ط ی مطالعه گیری: نتیجه
 طلبد.  نابارور را میداری از همسرانشان کمتر بود؛ این موضوع، توجه ویژه به رضایت جنسی زوجین  معنی

 زنان؛ ناباروری؛ رضایت جنسی؛ سالمت جنسی واژگان کلیدی:

 

میزان رضایت جنسی در زوجین نابارور با علت ناباروری زنانه و عوامل  .ملیحه نصیری ،زهرا حیدر ،هدیه ریاضی ،زهره کشاورز نیلوفر، منش علی :ارجاع

 .841-848 (:711) 98 ؛2911 اصفهان پزشکی دانشکده مجله .مرتبط با آن

 

 مقدمه

ناباروری به عدم وقوع حاملگی پس از یک  اکام مراربکر م وک  و     

(. آرزوی داشتن ف زند، 1گ دد ) گی ی اطالق می های پیش بدون روش

باشکد  بکه نیکوی یکه یزکی از       و ین خوااته و نیاز در جهان می قوی

(. نابکاروری بکا   2عوامل ویزیم زندگی زناشویی وجود ف زند ااکر ) 

مشزالت متعددی مانند اات س، یاهش اروباط بین ف دی و اجتماعی، 

 (.3باشد ) ویی هم اه میعدم رضایر جنسی و زناش

درصد زوجین را در اطح جهان ویر وکثیی    11-11ناباروری حدود 

، شکیوع نابکاروری اوهیکه در    2111(. ب  اااس گزارش اام 4دهد ) ق ار می

، میانگین یلکی نابکاروری اوهیکه در    2113( و در اام 1درصد ) 9/24ای ان 

اننکد بسکیاری از   (. در یشکور مکا، م  6درصد گزارش شد ) 9/13ای ان زنان 

یشورها، داشتن ف زند از عوامل مهم و ارزشمند در برای زنکدگی مشکت     

 (.7باشد ) و ی  عامل حیاوی ب ای وثبیر ااختار خانواده می

 یهکا یاکونوگ اف  فک اوان،  یهکا  شیآزما علر به ینابارور یهادرمان

 بکه  شکود یمک  باعث مراربر، یب ا شده نییوع شیپ از نیقوان جادیا و متعدد

 لیوبکد  بکه  یکه  باشد مثل دیووه ب  نابارور نیزوج وم یز ،یجنس هذت یجا

 (.  8) انجامدیم هدفمند و یزیمزان ،یاجبار یتیفعاه به یجنس ریفعاه

رضایر جنسی، به قضاوت و ویلیکل هک  فک د از رفتکار جنسکی      

 پژوهشیمقاله 
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(. 9شکود )  ینکد، اطکالق مکی    بخکش ووکور مکی    خویش یه آن را هذت

ای دارد  چک ا یکه نارضکایتی جنسکی،      رضایر جنسکی اهمیکر ویک ه   

ب د و عامل اصلی گسیختگی  ا زندگی و شادابی ازدواج را از بین می

در ایک ان،   هکایی  (. بک  ااکاس گکزارش   3باشکد )  زندگی زناشویی مکی 

بسیاری از زوجین نابکارور از عکدم رضکایر در روابکس جنسکی رنک        

 (. 11)باشد  ها می ب ند و این، عامل درصد باالیی از جدایی می

هکای اخیک     با ووجه به شیوع باالی نابکاروری در ایک ان، در اکام   

هایی با هدف وعیین پیامکدهای نکامطلوج جنسکی بک  زوجکین       ب رای

این  ی ی امر و همزاران از جمله ی نابارور انجام گ فته اار. مطاهعه

مطاهعات ااکر یکه رضکایر جنسکی زوجکین نابکارور را نسکبر بکه         

(. معوومی و همزکاران  11رش نموده اار )های بارور یمت  گزا زوج

نیز رضایر جنسکی را در زنکان نابکارور یمتک  از زنکان بکارور اعکالم        

فته، به امی و همزکاران  گ (. ب  خالف نتای  مطاهعات پیش12نمودند )

داری نیافتنکد   بین رضایر جنسی زنان بارور و نابکارور وفکاوت معنکی   

ای ان و پیامد نکامطلوج آن   (. با ووجه به شیوع باالی ناباروری در13)

ب  زندگی جنسی زوجین و با ووجه به این یه در ایک ان مطاهعکات در   

رضایر جنسی یم و با نتای  متناقض هم اه اار و بکه طکور    ی زمینه

، انکد  عمده ب  زنان نابارور متم یز شده و همس ان نادیده انگاشته شده

جکین نابکارور   حاض  با هدف وعیین میزان رضایر جنسی زو ی مطاهعه

 اطالعات در این زمینه انجام شد. ی و عوامل م وبس با آن و ارایه

 

 ها روش

زوج نابکارور م اجعکه یننکده     113مرطعی، ب   -ووصیفی ی این مطاهعه

به م یز ناباروری بیماراتان مهدیه وابسته به دانشکگاه علکوم پزشکزی    

انجکام گ فکر. معیارهکای ورود     1398شهید بهشتی، وی  هغایکر مهک    

مطاهعه، ناباروری اوهیه با عامل زنانه، فردان اختالالت جنسی در مک د،  

اام، نداشکتن بیمکاری    21-41اروری، ان ناب ی اام اابره 2حداقل 

روانی و عدم ااتفاده از داروهای اعوکاج و روان بودنکد. معیارهکای    

زا و بکارداری در حکین    خ وج از مطاهعه، شامل وقکوع حکوادت وکنش   

(، بکا در  14امی ی و همزاران ) ی مطاهعه بود. حجم نمونه طبق مطاهعه

و  22زگاری معکادم  اکا  ی نظ  گ فتن انی اف معیار م بوط بکه نمک ه  

هکا،   نف  وعیین شد یه با ووجه به زوج بودن نمونکه  d ،211=  3مردار 

 نف  وارد مطاهعه شدند. 216

 مطالحظککات ریککرعا بککا پ وهشککگ  الزم، یمجوزهککا اخککذ از پککس

 پک وهش،  اهکداف  حیووضک  مکاران، یب بکه  خکود  یمع فک ) پک وهش  یاخالق

 یامضکا  زیک ن و اطالعکات  بودن می مانه پ وهش، در ش یر بودن یاریاخت

 در ی یک گنمونکه  بکه  اقکدام ( هکا نمونکه  وواکس  آگاهانکه  ییتب ی نامهریرضا

 و عیک ووز. دیک گ د لیک وزم هکا نمونکه  وواکس  هانامهپ اش و نمود دات س

 .  شد انجام مذی ، همزار وواس انیآقا ی نامهپ اش یآورجمع

اطالعکات دموگ افیک  میرکق     ی نامکه  ها، پ اش ابزار گ د آوری داده

نامکه،   بکود. ایکن پ اکش    Larsonرضکایر جنسکی    ی نامه ااخته و پ اش

ااکر و   21-121نامکه، بکین    یلی پ اش ی باشد. نم ه مورد می 21حاوی 

رضایر  11-71عدم رضایر جنسی،  21-11 ی نتای  در چهار گ وه نم ه

رضایر جنسی  111-121رضایر جنسی متواس و  76-111جنسی یم، 

به امکی و   ی شود. ض ی  پایایی آزمون مجدد در مطاهعکه  بندی می باال طبره

 22ی  نسکخه  SPSSافکزار   ها با ااتفاده از ن م بود. داده 8/1(، 13همزاران )

(version 22, IBM Corporation, Armonk, NYو آزمککون )  هککای

مککورد  ANOVAو  Stepwise linear regression، Paired tآمککاری 

در داری  بکه عنکوان اکطح معنکی     P < 111/1وجزیه و ویلیل ق ار گ فتند. 

 نظ  گ فته شد.

 

 ها یافته

ی رضکایر   زوج نابکارور شک یر ی دنکد. نمک ه     113در این مطاهعکه،  

آمده ااکر. میکانگین    1در جدوم جنسی زنان نابارور و همس ان آنان 

 71در زنان نابارور  Larsonرضایر جنسی    ی نامه یلی پ اش ی نم ه

و نشانگ  پایین بودن اطح رضایر جنسی در آنکان بودنکد. میکانگین    

در همسک ان زنکان    Larsonرضایر جنسی  ی نامه یلی پ اش ی نم ه

و از رضایر جنسی متواس ب خوردار بودند. ب  اااس  92/79نابارور 

، رضککایر جنسککی زنککان نابککارور بککه طککور Paired tآزمککون آمککاری 

 (.1داری از همس ان آنان یمت  بود )جدوم  معنی

 

 (= 602n) رضایت جنسی زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری مهدیه و همسران آنان ی ی نمره . مقایسه1جدول 

 رضایت جنسی زنان نابارور ی نمره متغیر

 انحراف معیار ±میانگین 

 رضایت جنسی همسران زنان نابارور ی نمره

 انحراف معیار ±میانگین 

 Pمقدار 
 

 < 551/5 55/19 ± 05/1 45/18 ± 55/4 بعد تمایل به برقراری روابط جنسی

 < 551/5 33/19 ± 15/2 05/10 ± 25/5 بعد نگرش جنسی

 < 551/5 90/21 ± 41/2 05/25 ± 05/0 بعد کیفیت زندگی جنسی

 < 551/5 51/19 ± 20/2 05/18 ± 05/3 بعد سازگاری جنسی

 < Larson 18/18 ± 33/05 08/5 ± 92/09 551/5رضایت جنسی  ی نامه ی کلی پرسش نمره

 tو  Paired tب  اااس  Pمردار 
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 ی شناختی و اروباط آن با میانگین نمک ه  های جمعیر وی گیف اوانی 

رضایر جنسکی زنکان نابکارور و همسک ان آنکان بکا ااکتفاده از آزمکون         

ANOVA  آمده اار. ب  اااس آزمون آماری  2در جدومANOVA ،

 رضایر جنسی زنان نابارور فرس بکا ویوکیالت زنکان نابکارور، اروبکاط      

 

و ویک  یکه بکا افکزایش ویوکیالت،      داری داشر  بکه ایکن    آماری معنی

رضایر جنسی زنان نابارور، افکزایش داشکر. رضکایر     ی میانگین نم ه

جنسی همس ان زنان نابارور با هیچ ی  از متغی های دموگ افی  مک دان  

 (.  2داری نداشر )جدوم  و همس ان آنان، اروباط آماری معنی

رضایت جنسی زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری مهدیه و  ی شناختی و ارتباط آن با میانگین نمره های جمعیت گی. فراوانی ویژ6جدول 

 (n=  602همسران آنان )
 ی رضایت جنسی زنان نمره تعداد )درصد( دامنه متغیر

 انحراف معیار ±میانگین 
 Pمقدار 

ANOVA 
 ی رضایت جنسی همسر زنان نمره

 انحراف معیار ±میانگین 

 Pمقدار 

ANOVA 

 809/5 55/82 ± 05/4 351/5 04/08 ± 19/25 0( 8/0) 25-24 سن )سال(
29-25 (2/31 )32 58/19 ± 43/03 48/0 ± 33/81 
34-35 (2/31 )32 50/19 ± 95/05 00/5 ± 05/09 
39-35 (5/19 )25 18/10 ± 90/08 39/4 ± 12/85 
45-45 (2/11 )12 45/12 ± 52/05 04/0 ± 59/09 

سن همسران 
 )سال(

24-25 (5/1 )1 00/5 ± 35/18 258/5 02/4 ± 55/85 150/5 
29-25 (2/11 )12 30/4 ± 00/19 00/5 ± 02/09 
34-35 (1/35 )30 84/4 ± 25/19 20/5 ± 21/09 
39-35 (3/20 )20 25/4 ± 80/25 45/0 ± 31/85 
45-45 (3/20 )20 25/4 ± 08/18 19/5 ± 55/09 

محل 
 سکونت

 952/5 95/09 ± 44/5 039/5 52/05 ± 05/18 134( 5/05) تهران
 90/09 ± 25/0 91/05 ± 48/10 02( 5/35) خارج از تهران

 309/5 88/08 ± 88/3 512/5 05/04 ± 04/25 13( 0/12) ابتدایی تحصیالت
 و راهنمایی

 دبیرستان
(5/19 )25 54/13 ± 25/08 00/0 ± 20/82 

 04/09 ± 41/4 54/00 ± 05/10 49( 8/40) دیپلم
 53/09 ± 41/4 45/83 ± 99/18 21( 5/55) دانشگاهی

تحصیالت 
 همسران

 330/5 00/00 ± 02/4 250/5 55/01 ± 50/13 15( 3/9) ابتدایی
 و راهنمایی

 دبیرستان
(0/10 )10 40/22 ± 00/01 11/8 ± 03/85 

 21/85 ± 55/5 01/00 ± 80/10 51( 8/49) دیپلم
 90/09 ± 50/4 04/04 ± 81/10 25( 4/24) دانشگاهی

 342/5 19/09 ± 00/5 153/5 04/00 ± 82/18 00( 1/05) دار خانه اشتغال
 89/85 ± 45/0 15/01 ± 02/15 20( 9/24) شاغل 408/5

 25/09 ± 04/3 121/5 05/05 ± 32/18 4( 4/3) کار بی اشتغال همسران 
 15/85 ± 10/0 85/04 ± 52/9 99( 0/90) شاغل

سن ازدواج 
 )سال(

25 > (5/18 )19 33/19 ± 30/00 959/5 85/0 ± 55/82 194/5 
29-25 (5/59 )01 33/19 ± 29/05 51/5 ± 50/09 
39-35 (5/25 )21 90/13 ± 08/04 10/3 ± 89/08 
> 45 (5/1 )2 00/11 ± 33/01 08/5 ± 55/08 

طول مدت 
ناباروری 

 )سال(

0-2 (3/00 )09 43/19 ± 92/00 320/5 89/5 ± 49/85 105/5 
11-0 (9/23 )25 55/14 ± 05/02 50/4 ± 30/09 
10-12 (8/0 )0 85/10 ± 92/05 12/0 ± 55/00 
≥ 10 (5/2 )2 32/15 ± 05/08 50/0 ± 55/03 

سن اولین 
 ی مراجعه
 )سال(

24-25 (0/10 )10 45/18 ± 94/00 155/5 50/0 ± 14/81 429/5 
29-25 (5/45 )42 55/21 ± 92/01 05/4 ± 08/08 
34-35 (3/29 )35 23/15 ± 93/09 05/0 ± 55/81 
39-35 (8/8 )9 15/11 ± 83/01 00/3 ± 14/09 
45-45 (9/4 )5 50/13 ± 85/00 50/4 ± 10/09 

ی  سابقه
ناباروری در 

  خانواده

 903/5 90/09 ± 98/5 159/5 25/01 ± 44/19 25( 5/19) بله
 05/85 ± 53/3 33/00 ± 08/10 83( 5/85) خیر
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زمکان متغی هکای اکن، مکدت نابکاروری، اکن        ب ای ب رای وثیی  هم

ازدواج و اای  متغی های دموگ افی  ب  رضایر جنسی در زنان نابکارور و  

ااتفاده شد. در همسک ان   Stepwise linear regressionهمس ان آنان از 

دار  زنان نابارور، فرس دو متغی  طوم مکدت نابکاروری و اکن ازدواج معنکی    

ی  از مدم رگ اکیون حکذف شکدند. نتکای      بود و اای  متغی های دموگ اف

Stepwise linear regression     نشان داد در م دان با افکزایش یک  اکام

رضکایر جنسکی بکه طکور      ی طوم مدت نابکاروری و اکن ازدواج، نمک ه   

 (.3واحد یاهش یافر )جدوم  96/1و  12/2متواس 

 

بررسی تأثیر  Stepwise linear regression. نتایج آزمون 3جدول 

رضایت جنسی در همسران زنان  ی زمان متغیرهای دموگرافیک بر نمره هم

 (n=  103نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری مهدیه )

ضریب غیر  متغیر

 استاندارد

خطای 

 معیار

ضریب 

 استاندارد

ی  آماره
t 

مقدار 
P 

 < 551/5 000/38  244/2 001/80 ثابت مدل

طول مدت 

 ناباروری

522/2- 091/5 245/5- 550/2- 512/5 

سن ازدواج 

 زنان

901/1- 829/5 220/5- 300/2- 525/5 

 

در زنان نابارور دو متغی  ان اوهین م اجعه به م یکز نابکاروری و   

دار بود و اای  متغی های دموگ افیک  از مکدم    ناباروری معنی ی اابره

 Stepwise linear regressionرگ ایون حذف شدند. نتای  ویلیکل  

نشان داد در زنان نابارور، با افزایش ی  اام ان اوهکین م اجعکه بکه    

واحکد   18/3رضایر جنسی به طکور متواکس    ی م یز ناباروری، نم ه

رضکایر جنسکی در زنکانی یکه      ی یابد و نیز میانگین نمک ه  یاهش می

 (.4واحد یمت  اار )جدوم  43/6ناباروری دارند،  ی اابره

 

بررسی تأثیر  Stepwise linear regression. نتایج آزمون 4جدول 

رضایت جنسی در زنان نابارور  ی زمان متغیرهای دموگرافیک بر نمره هم

 (n=  103مراجعه کننده به مرکز ناباروری مهدیه )

ضریب غیر  متغیر

 استاندارد

خطای 

 معیار

ضریب 

 استاندارد

ی  آماره

t 

مقدار 

P 

 < 551/5 004/10  220/4 093/04 ثابت مدل

اولین سن 

مراجعه به 

 مرکز ناباروری

182/3- 501/1 208/5- 998/2- 553/5 

ی  سابقه

ناباروری 

 در خانواده

428/0- 000/2 223/5- 411/2- 518/5 

 

 بحث

حاضک ، زنکان نابکارور از رضکایر      ی مطاهعکه  هکای  با ووجه به یافته

درصد زنان نابارور، عدم رضایر  9/14جنسی یم ب خوردار بودند. 

ی  جنسی و رضکایر جنسکی ضکعیا را گکزارش نمودنکد. مطاهعکه      

ینکد   حاضک  را وثییکد مکی    ی معوومی و همزاران نیز، نتای  مطاهعکه 

و همزاران نیکز شکیوع عکدم رضکایر      Yangin ی (. در مطاهعه12)

 ی درصد دیده شده اار یه به مطاهعه 2/12زنان نابارور جنسی در 

و همزکاران   Lee(. همچنین، مطاهعکات  11باشد ) حاض  نزدی  می

(، حککایی از یککم بککودن 17امیکک ی و ابواهمعککاهی ) ( و نیککز شککفیع16)

و همزکاران   Kim(. 16-17باشکد )  رضایر جنسی زنان نابارور می

نتکای  متناقضکی نیکز در     (.18نیز نتای  مشابهی را گزارش نمودند )

این زمینه وجود دارد یه رضایر جنسکی زنکان نابکارور را مطلکوج     

 (. 19-21اند ) گزارش ی ده

حاضک  نشکان داد زنکان نابکارور بکه طکور        ی ی دیگ  مطاهعه یافته

داری از رضایر جنسی یمت ی نسبر به همس انشان ب خکوردار   معنی

 ی بکه عنکوان یک  وج بکه    بودند. به طور یلی، مطاهعات، نابکاروری را  

یننکد  چک ا یکه زنکان بکار گنکاه        ناگوار به وی ه ب ای زنان مع فکی مکی  

یننککد. همچنککین، ا لکک   بیشکت ی را بککه خککاط  نابککاروری ویمککل مککی 

هکای درمکانی بک  روی زنکان      های عضکوی و روش  ها، ب رای آزمایش

هکا   گیک د یکه باعکث افکزایش فشکارهای روانکی بک  روی آن        انجام می

و همزاران نیز عدم رضایر جنسی در  Yangin ی مطاهعه شود. در می

زنان بیش از م دان گزارش شده و حایی از وثیی  عمیق نابکاروری بک    

صاهح و  ی (. به همین و وی ، در مطاهعه11زندگی جنسی زنان اار )

داری در زنکان نابکارور    همزاران، عدم رضایر جنسی بکه طکور معنکی   

 . (21بیشت  از همس ان آنان بود )

و همزاران نیز نشان داد رضایر جنسی زنکان   Leeی  مطاهعه

(. بک  خکالف ایکن    16نابارور، یمت  از م دان نابارور بوده ااکر ) 

و همزکاران، مک دان در هک  دو گک وه      Gulec ی نتای ، در مطاهعه

رضکایر   ی زوجین بارور و نابارور مشکزالت بیشکت ی در زمینکه   

وواند  (. اهمیر ناباروری در جوامع مختلا، می21جنسی داشتند )

 علر نتای  متفاوت باشد.

یلکی   ی حاضک  نشکان داد میکانگین نمک ه     ی ی دیگ  مطاهعکه  یافته

در همسک ان زنکان نابکارور     Larsonرضکایر جنسکی    ی نامکه  پ اکش 

وکوان از آن،   و رضایر جنسی در اطح متواس داشتند یه مکی  92/79

وخ ی  جنسی مک دان در ایک  نابکاروری را ب داشکر نمکود. بک         عدم

و همزاران نیز وشخیص ناباروری بک  عملزک د    Elio ی اااس مطاهعه

داری نداشکته ااکر    جنسی م دان در زوجین نابارور ای  آمکاری معنکی  

ووانکد وثیی پکذی ی یمتک  مک دان را هنگکام مواجهکه بکا         (. این می22)

 ناباروری نشان دهد. 
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حاضک  نشکان داد رضکایر جنسکی      ی های مطاهعکه  یزی دیگ  از یافته

زنان نابارور با افزایش اکن اوهکین م اجعکه بکه م یکز نابکاروری و داشکتن        

ناباروری در خانواده،یاهش و با افزایش ویویالت زنان، افکزایش   ی اابره

و همزاران نیز بکین عکدم رضکایر جنسکی      Yangin ی یافته اار. مطاهعه

(. امیک ی و  11زنان و وضعیر ویویلی آنان همبسکتگی منفکی نشکان داد )   

ووانکد شکانس رضکایر     همزارن نیز نشان دادند ویویالت باالو  زنان، می

(. شاید زنان با ویوکیالت بکاالو ، وکوان    14ب اب  یند ) 78/4جنسی آنان را 

های آموزشکی   به خدمات بهداشتی و ب نامهاقتوادی باالو ی داشته و بیشت  

االمر دات ای داشته و از آگکاهی و مهکارت بیشکت ی بک ای      ی در زمینه

 مرابله با عوارض جنسی ناباروری ب خوردار باشند.  

نشان داد، رضایر جنسی همس ان  ی حاض  ی دیگ  مطاهعه نتیجه

 زنان نابارور بکا افکزایش طکوم مکدت نابکاروری و اکن ازدواج زنکان       

 ی ، در مطاهعکه ی حاضک   مطاهعکه هکای   یابد. همسو بکا یافتکه   یاهش می

به امی و همزاران، رضایر جنسی م دان در زوجین نابارور بکا طکوم   

(. در مرابکل، در  13مدت وشکخیص نابکاروری اروبکاط داشکته ااکر )     

 (. شکاید  11و همزاران، چنین اروباطی یافر نشد ) Yangin ی مطاهعه

 

 وفاوت مسایل ف هنگی در جوامع مختلا، عامل نتای  متفاوت باشند.  

 

 گیری نتیجه

زنککان نابککارور از رضککایر جنسککی یمتکک ی نسککبر بککه همس انشککان  

وک ین   باشند. با ووجه به این یه رضکایر جنسکی از مهکم    ب خوردار می

های رضایر از زندگی اار و انسجام زناشویی بکه انسکجام    شاخص

باشکد، الزم ااکر هک  گونکه نارضکایتی جنسکی در        جنسی وابسته می

های نابارور وواس یارینان ایستم بهداشتی و درمانی یشا و با  زوج

 مناا  رفع گ دد. ی مشاوره

 

 تشکر و قدردانی

و  19117ی دیت ی وخووی به شماره  نامه این مطاهعه قسمتی از پایان

باشکد   می IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.119 ید اخالق

حمایر ماهی معاونر پ وهشکی دانشکگاه علکوم پزشکزی شکهید       بایه 

از این رو، از ومکام یسکانی یکه در انجکام پک وهش       بهشتی انجام شد.

 شود. همزاری داشتند، وشز  و قدردانی می
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Abstract 

Background: Having a child is the strongest desire in the world, and failure in it can be associated with stress, 

reduced interpersonal and social relationships, sexual dissatisfaction, and ultimately the breakdown of married 

life. The aim of this study was to evaluate sexual satisfaction and related factors in infertile couples with female 

infertility. 

Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 103 infertile couples (206 patients) referred 

to the infertility center of Tehran, Iran. The Data were collected by two questionnaires including demographic 

questionnaires and Larsons Sexual Satisfaction Questionnaire. 

Findings: The total score of Sexual Satisfaction Questionnaire was 75.00 (low sexual satisfaction) for infertile 

women, and 79.92 (moderate sexual satisfaction) for their husbands. Infertile women had significantly less 

sexual satisfaction than their husbands (P < 0.001). Women's sexual satisfaction had a statistically significant 

relationship with their education level, age of referral to infertility center, and infertility history (P < 0.001); and 

sexual satisfaction of infertile women's husbands had a statistically significant relationship with duration of 

infertility and age of marriage of women (P < 0.001). 

Conclusion: The present study showed that infertile women had low sexual satisfaction, and their husbands had 

moderate sexual satisfaction. The sexual satisfaction of infertile women was significantly lower than their husbands, 

which requires special attention. 
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