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 مروری مهالعه: زنان زندگی کیفیت بر جنسی عملکرد اختالل تاثیر
 ۳گرجی معصومی مریم ،۰خانی صغری

 ایران ساری، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه نسیبه، مامایی و تاریپرس دانشکده مامایی، و باروری بهداشت گروه علمی هیئت عضو-۰
 .ایران ساری، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه نسیبه، مامایی پرستاری دانشکده دانشجویی، تحقیقات کمیته عضو مامایی، در مشاوره ارشد کارشناسی دانشجوی-۳

maryammasoumi71@gmail.com   

 ابعتاد  بر تواند می جنسی پاسخ سیکل طول در اختالل ایجاد. باشد می بشر نیازهای ترین درونی از یکی یجنس تمایالت :هد  و مقدمه

 .باشد می زنان زندگی کیفیت بر جنسی عملکرد اختالل تاثیر بررسی حاضر مطالعه از هدف. باشد داشته مخربی تاثیر فرد زندگی مختلف

 ستالمت  زندگی، کیفیت جنسی، عملکرد اختالل کلیدی کلمات از استفاده با پژوهشگر بوده، مروری مطالعه یک حاضر مطالعه :کار روش

 ,PubMed, Google Scholar, Ovid ScienceDirect اطالعتاتی  هتای  پایگتاه  در جستتجو  بته  زناشتویی  سازگاری جنسی،

UpToDate, Iranmedex مقاالت خالصه و عناوین لعهمطا از پس گردید، استخراج ۳۳۰۳ –۰۷۷۷ سال از مرتبط مقاالت و پرداخته 
 .گرفت قرار استفاده مورد نگارش جهت مقاله ۳۶ نهایت در غیرمرتبط، مطالعات خروج و

 زنتان  اجتمتاعی  روابط و فردی بین روابط روانی، های حوزه بر تواند می جنسی عملکرد اختالل که دهد می نشان ها یافته بر مرور :نتایج

 تاثیر ،(افسردگی پایین، نفس عزت خشم، امیدی، نا سرخوردگی، احساس) شامل روانی حوزه در جنسی لکردعم اختالل تاثیر. باشد تاثیرگذار
 تتاثیر  ،(طتالق  و جدایی زناشویی، سازگاری در اختالل فردی، بین روابط به صدمه) شامل فردی بین روابط حوزه در جنسی عملکرد اختالل
 باشتد،  می( شخصی و اجتماعی های فعالیت بازداشتن دیگران، با روابط از نارضایتی) لشام اجتماعی روابط حوزه در جنسی عملکرد اختالل

 .شود زنان زندگی پایین کیفیت به منجر زندگی مختلف ابعاد بر گذاری تاثیر با تواند می کلی طور به که

 و تشخیص جنسی، رضایت بر آن تاثیر و یزندگ مختلف ابعاد بر زنان جنسی عملکرد اختالالت تاثیرگذار ماهیت به توجه با :گیری نتیجه

 .باشد داشته زندگی کیفیت بهبود در سزایی به تاثیر تواند می جنسی، اختالالت کردن طرف بر

 زناشویی سازگاری جنسی، سالمت زندگی، کیفیت جنسی، عملکرد اختالل :کلمات کلیدی
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