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Abstract
Background and purpose: Sexual satisfaction is a pleased experience or satisfaction of an
individual or a couple during any stage of sexual intercourse including libido, arousal and orgasm that
could change during pregnancy due to multiple physical or psychiatric changes. This study aimed at
investigating the level of sexual satisfaction in pregnant women with gestational diabetes.
Materials and methods: We conducted a cross-sectional study in which 150 pregnant women
attending Sayyad-e-Shirazi Hospital in Gorgan, Iran, were recruited. Using non-randomized convenience
sampling they were classified into two groups: getational diabetes group and non-diabetic control group.
Two questionnaires were administered including ENRICH Marital Satisfaction Scale consisting of 35items (previously validated in Iran) and Female Sexual Function Index-FSFI.
Results: The mean scores for sexual satisfaction according to ENRICH Marital Satisfaction Scale
and FSFI were 61 ±10 (moderate to high) and 24±4, respectively, which the latter represented a poor
sexual function. Sexual satisfaction level was found to be higher in those aged 25-30 years old but this
difference was not statistically significant.
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Conclusion: Our results showed no significant difference between diabetic pregnant women and
non-diabetics in sexual satisfaction. But sexual function was affected in pregnant diabetic women that
could be due to the coincidence of pregnancy and diabetes.
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چكیده
سابقه و هدف :رضایتمندی جنسی تجربه خوشایند و یا رضایتمندی یک فرد و یا یک زوج در طول هرر مرلهره ز
فعالیت جنسی طبیعی عم ز میل جنسی ،نگیختگی جنسی یا رگاسم میباشد که در ثر تغییر ت فیزیكی و رو نشناختی متعردد
دور ن بارد ری دست خوش تغییر میشود .هدف ز ین مطالعه بررسی میز ن رضایتمندی جنسی زنان بارد ر مبتال به دیابت
بارد ری بوده ست.
مواد و روشها :در ین مطالعه مورد -شاهدی  051زن بارد ر مر جعهکننده به مرکز آموزشری درمرانی اریاد شریر زی
شهر گرگان در سال  0930در دو گروه مبتال به دیابت بارد ری و گروه کنترل بارد ر غیر دیابتی با نمونهگیری غیر لتمرالی
و در دسترس و رد مطالعه شدند .بز ر پژوهش در

ین مطالعه شامل پرسشنامه  95سو لی رضایتمنردی جنسری ENRICH

هنجار شده در یر ن و پرسشنامه  )FSFI( Female Sexual Function Indexبود.
یافتهها :میز ن رضایتمندی زناشویی با پرسشنامه  ENRICHدر زنان بارد ر دیابتی  10± 01و در لد متوسط و باال برود
و بر ساس پرسشنامه  FSFIمیانگین نمره عمهكرد جنسی زنان بارد ر دیابتی  44 ± 4بود که در رده نامطهوب قر ر د شت .میز ن
رضایتمندی در گروه سنی  45تا  91سال نسبت به سایر گروهها بیشتر بود ولی ز لحاظ آماری معنید ر نبود.
استنتاج :بین میز ن رضایتمندی زناشویی در زنان بارد ر دیابتی با زنان برارد ر غیرر دیرابتی تتراوت معنرید ری وجرود
ند رد و در هر دو گروه در لد متوسط وباال قر ر د رد ما عمهكرد جنسی در زنان بارد ر دیابتی در لد نامطهوب میباشد که
لتماالً به دلیل هم زمانی بارد ری ودیابت قابل توجیه ست.
واژه های کلیدی :رضایتمندی جنسی ،زنان بارد ر ،دیابت بارد ری

هنگام نزدیكی ست که باعث مشكالتی در ر بطه زناشویی

خرررررتالل عمهكررررررد جنسررررری زنررررران ()FSD
( )Female Sexual Dysfunctionیررک خررتالل شررای

میشود .دیابت یكی ز عهل ختالل عمهكررد جنسری سرت

ست که در  91تا  87دراد زنان دیده میشود و شرامل

که در مطالعات متعدد به بررسی آن پرد ختره نرد و عمردتاً

ختالل در میل جنسی ،رگاسم ،بر نگیختگری و نیرز درد

مرد ن مبتال به دیابت مورد بررسی قر ر گرفته ند .مكانیسم
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مقدمه

رضایت مندی جنسي زنان مبتال به دیابت بارداری

ثر دیابت ر میتو ن به عو رض عروقری و نورولوییرک

پرسرشنامره (Female Sexual Function Index)FSFI

آن مرتبط د نست که باعث ختالل در نردوتهیوم مریشرود.

که با  03سؤ ل عمهكرد جنسی زنان ر در  1لوزه مستقل

ختالل عمهكرد جنسی در زنان دیابتی نیز با کاهش میرل

میل ،تحریک رو نی ،رطوبرت ،رگاسرم ،رضرایتمنردی و

جنسی ،ناتو نی در رسیدن بره رگاسرم ونیرز درد هنگرام

درد جنسرری مرریسررنجد .بررر ی بررس ری نتررایج ز لحرراظ

نزدیكی تظاهر مییابد ( . )0ز سوی دیگرر برارد ری نیرز

معنید ری ز آزمون کای دو بر ی متغیرهای کیتی و نیز

باعث کاهش میل جنسی میشود و در زنانی که در معررض

تسررت تری( )t-testبررر ی متغیرهررای کمری سررتتاده شررد.

خطر هستند ،ر بطه جنسی در دور ن بارد ری با خطر تری

آنالیزهای آماری با ستتاده ز نرم فرز ر  SPSS-16نجرام

مانند ز یمان پیش ز موعد همر هی د رد( .)4با یرن لرال

شد و مقادیر  pکمتر ز  1/15معنید ر درنظر گرفته شد.

تاثیر دیابت برارد ری برر عمهكررد جنسری زنران تراکنون
کمتر مورد توجه قر ر گرفته ست .مطالعه لاضر با هردف

یافته ها و بحث

بررسی میز ن رضایتمندی جنسری زنران برارد ر دیرابتی

 051زن بررارد ر  07تررا  41سررال برره دو گررروه زنرران

مر جعهکننده به مرکز آموزشری درمرانی اریاد شریر زی

بارد ر دیابتی و غیردیابتی ( 85نتر در هرر گرروه) تقسریم

شهر گرگان درسال  0930نجام شده ست.

شدند .بیمار ن با دیابت آشكار زمطالعه خارج و بیمار ن
با دیابت بارد ری باقی ماندند .میرانگین سرنی کرل فرر د

مواد و روش ها

مورد مطالعه  48/7± 5/8سال برود کره در برین دو گرروه

مر جعهکننده به مرکز آموزشری درمرانی اریاد شریر زی

زناشررویی در زنرران مبررتال برره دیابررت بررارد ری و گررروه

شهر گرگان در طرول یرک سرال ( )0930برا تسرتهرای

کنترل غیر دیابتی بر ساس پرسشنامه رضرایت زناشرویی

تشخیصی بر مبنای معیارهای نجمن دیابت آمریكرا بررسری

( )ENRICHتتاوت معنید ر آماری نشان ند د .رضایت

و فر د مبتال به دیابت بارد ری و رد مطالعه شدند .پس ز

زناشویی بر ساس پرسش نامه  FSFIنیرز تتراوت آمراری

کسب رضایت کتبی ز بیمار ن و توضیح پیر مون هرد ف

معنید ری بین زنران برارد ر مبرتال بره دیابرت برارد ری و

و جزئیات مطالعه ،پرسشنامه مربوطه تكمیل شد .مطالعه

گروه کنترل سالم دیده نشد .با در نظر گرفتن نترایج هرر

لاضر در شور ی پژوهشی وکمیته خالق د نشگاه عهروم

دو پرسشنامه ،رضایت جنسی بین دو گروه مورد مطالعه

پزشكی گهستان به تصویب رسید و طالعات بیمار ن نزد

ز نظر گروههای سنی ،قومیت ،سطح تحصیالت ،مردت

محقق محتوظ بود.سرابقه خرتالل رو ن پزشركی ،سرابقه

زدو ج ،شغل و تعد د بارد ری تتاوت معنرید ری نشران

بتالی هم زمان بره بیمراری جسرمی دیگرر ،سرابقه سرو

ند د .عالئم بدی عمهكرد جنسی در طری برارد ری شرای

مصرف مو د مخدر یا لكرل و سرابقه مصررف د روهرای

برروده و ناشرری ز عو مررل مختهترری ماننررد عو مررل فیزیكرری،

مؤثر بر عمهكرد جنسری بره عنرو ن معیارهرای خرروج ز

رو نی ،رتباطات جتمراعی ،جتمراعی فرهنگری و مرذهبی

مطالعرره در نظررر گرفترره شررد .بررز ر پررژوهش در یررن

میباشد .همچنین ترس ناشی ز لتمرال آسریب رسرانی

مطالعه شامل دو پرسشنامه بود :پرسرشنامره  95سرو لی

مقاربت جنسی در طی برارد ری بره جنرین نیرز ز عو مرل

رضایتمندی جنسری  ENRICHهنجرار شرده در یرر ن

عمررده یررن مشرركل مرریباشررد( .)9مطالعرره روی عمهكرررد

شامل  95آیرتم کره در زوجهرا بره بررسری تعامرل ،لرل

ورضایت جنسی در زنان بارد ر دیابتی پیش ز ین کمتر

تعارض ،نقشپذیری ،مردیریت مرالی ،نتظرار ت ،ر بطره

مورد بررسی قر ر گرفته ست .نترایج مطالعرات مختهر

جنسرری ومررو رد دیگررر مرریپرررد زد و پرسررشنامرره دوم،

نشان د ده ست که زنان مبتال به دیابرت نسربت بره فرر د
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در ین مطالعره مرورد -شراهدی کهیره زنران برارد ر

مورد و شاهد ختالف معنید ری وجرود ند شرت .رضرایت

گزارش کوتاه

افسانه تابنده و همکاران

97/3 دراررد و در گررروه د ر ی ریس رک پررایین دیابررت

) مرا در4-8(سالم د ر ی میرل جنسری پرایینترری هسرتند

.دراد بود که ین ختالف ز نظر آماری معنرید ر برود

کثریت ین مطالعات زنان مبتال به دیابت تیپ یک یا دو

 در گروه مبتال به دیابت بارد ری کمترFSFI متیاز کهی

با فر د سالم جامعه مورد مقایسه قر ر گرفته و زنان مورد

.)7( گز رش شد41/55 یا مساوی

 در یكی ز معدود مطالعرات نجرام.مطالعه بارد ر نبودند

سپاسگزاری

در کشررور برزیررل بررا رزیررابی

شررده در یررن خصررو

 زن بررارد ر مبررتال برره دیابررت049 عمهكرررد جنسرری در

یرن مقالره ز نتررایج پایران نامرره د نشرجوی دکتررر ی

، FSFI بارد ری در سه ماهه سوم بارد ری با پرسش نامه

.لرفه ی در د نشگاه عهوم پزشكی گهستان ستخر ج شد

 دراد ز زنان در خطر عالئم بدی عمهكرد جنسری50/8

ز تمامی پرسنل درمانگاه زنان بیمارستان اریاد شریر زی

 در مطالعرره.)9()41 قرر ر د شررتند ( متیرراز کررمترر یررا مسرراوی

که در تكمیل پرسشنامههرا همكراری نمودنرد تقردیر و

دیگری در برزیل دراد زنانی که دچرار بردی عمهكررد
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