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 هچکید

 تعیین هدف با حاضر مطالعه ارتباط، این در. باشدمی محافظت بدون نزدیکی سال یک از پس بارداری عدم معنای به ناباروری :مقدمه

 .شد انجام ناباروری زمینه در لرستان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان آگاهی میزان

 گیرینمونه روش از استفاده با لرستان پزشکی علوم دانشگاه ویاندانشج از نفر 350 حاضر مقطعی -توصیفی مطالعه در ها:مواد و روش

 سنجش سؤال 20 و دموگرافیک سؤال 10 شامل ایپرسشنامه اطالعات، گردآوری ابزار. گرفتند قرار بررسی مورد تصادفی ایچندمرحله

 واریانس تحلیل هایآزمون و SPSS 16 افزارنرم از استفاده با نتایج تحلیل و تجزیه حاضر پژوهش در. بود ناباروری حیطه در آگاهی

 .شد انجام Whitney–Mann و طرفهیک

 تحصیلی هایرشته و متفاوت سنی هایرده با دانشجویان در آگاهی نمره میانگین که دادند نشان حاضر پژوهش هاییافته :هایافته

 داد نشان را معناداری تفاوت مؤنث و مذکر جنس در آگاهی نمره میانگین دیگر، سوی از(. >05/0P) باشدنمی یکسان مختلف،

(05/0P<) در آگاهی نمره میانگین که است ذکر شایان. بود مشابه مادر و پدر متفاوت تحصیالت با دانشجویان در آگاهی نمره میانگین و 

 .نداشت معناداری تفاوت مجرد و متأهل دانشجویان

 آموزشی دروس که گفت توانمی تحصیلی مختلف هایرشته در آگاهی تفاوت و عهمطال این از حاصل نتایج به توجه با :یریگجهینت

 رو این از باشد؛ تأثیرگذار ناباروری زمینه در دانشجویان آگاهی میزان بر تواندمی متفاوت تحصیلی هایرشته برنامه در شدهگنجانده

 توجه آموزشی محترم مسئوالن گذشته، به نسبت مشکل نای میزان افزایش و ناباروری موضوع اهمیت به توجه با شودمی پیشنهاد

 .بخشند ارتقا را دانشجویان آگاهی و نموده زمینه این به بیشتری

 

 ناباروری لرستان، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان، آگاهی، :یدیکل کلمات

 

  



  
 

 

  ینابارور نهیدر زم انیدانشجو یآگاه زانیم یررسب 

 

 17                                                                                                                                7931 پاییز، 17، شماره 22دوره فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی، 

 مقدمه
 در ناتوانی بهداشت، جهانی سازمان تعریف با مطابق

 استفاده بدون و منظم مقاربت لسا یک از پس باردارشدن

 و بارداری در ناتوانی یا و بارداری از جلوگیری هایروش از

 شودمی تعریف ناباروری عنوانبه موفق حاملگی یک داشتن

 بارداری در شکست ،سازمان این گزارشات براساس .(3-1)

. (6) است کرده درگیر دنیا در را نفر میلیون 80 حدود

 اولیه ناباروری ایرانی، هایزوج از چهارمیک حدود همچنین

 چهارمسه و کنندمی تجربه خود مشترک زندگی طول در را

 ناباروری. (5) دارند ناباروری مشکل زمانی هر در هاآن

 از ایمجموعه بروز موجب که است زندگی در بحرانی

 زیرا شود؛می عاطفی و روانی اجتماعی، فرهنگی، هایپاسخ

 است ممکن که باشدمی انتظار از دور عمدتاً ایپدیده

 به نامعلومی زمان مدت برای و نشود پیدا آن برای توضیحی

 و نابارور فرد خود بر تواندمی براین،عالوه. انجامد طول

 مروزا دنیای در. (7،0،6) باشد تأثیرگذار دیگران با روابطش

 تجربه خانوادگی، هایارزش در العادهفوق تغییرات وجود با

. (8) دارد انکارناپذیر اهمیتی مردان و زنان برای والدگری

 از بسیاری برای مهم بسیار هدفی شدن فرزند صاحب

 به یابیدست برای الزم معیار و بوده زنان و مردان

 جنسی هویت و اجتماعی پذیرش شخصی، رضایتمندی

 کی عنوانبه ناباروری که اندداده نشان مطالعات. باشدمی

 وارد نابارور هایزوج به را زیادی استرس فردی، بحران

 شروع و بلوغ دوران دانشگاه، هایسال .(1) کندمی

 جنسی تمایالت و هویت اکتشاف جمله از بزرگسالی

 تجربیات ناباروری، که است ذکر به الزم. (10) باشدمی

. دهدمی قرار بیولوژیکی مشکالت از فراتر را فردی زندگی

 جنسی هویت ادراک نفس، عزت بر تواندمی نازایی تشخیص

 دانشجویان اندازچشم. (11) باشد تأثیرگذار جنسیت نقش و

 در سواد زمینه در را شکافی ناباروری، و جنسیت با رابطه در

 و بزرگسالی آستانه در هانآ زیرا کرد؛ خواهد ایجاد آینده

 تأثیر تحت بسیار و دارند قرار فردی به منحصر شرایط

 نسبتاً مطالعات. (12) باشندمی والدین و جامعه هنجارهای

 مورد در گاهیآ میزان بررسی به که دارند وجود کمی

 عالی آموزش دنبال به که دانشجویانی میان در ناباروری

 که ایمطالعه در راستا این در. (13) اندپرداخته هستند،

 مورد در 2005 سال در همکاران و Lampic توسط

 که گردید گزارش شد، انجام سوئد کشور دانشجویان

 تا را بارداری دارند، دارشدنبچه قصد که دانشجویانی

 تعویق به است یافته کاهش زنان باروری که سنینی

 ناباروری مورد در کافی میزان به اینکه بدون اند؛انداخته

 که دیگری مطالعات در همچنین. (16) باشند داشته اطالع

 دانشجویان با ارتباط در 1310 تا 1385 هایسال طی

 است شده داده نشان اند،گرفته صورت مختلف کشورهای

 در دانشگاهی دانشجویان میان در آگاهی فقر عموماً که

 در راستا این در. (15-17) دارد وجود ناباروری زمینه

 2010 سال در همکاران و Bretherick توسط که پژوهشی

 زنان که گردید مشخص گرفت، صورت کانادا کشور در

 تمامی در حاملگی برای را خود شانس توجهیقابل طوربه

 مورد در کافی آگاهی و اندنموده ارزیابی حد از بیش سنین

 دیگری مطالعه در همچنین. (18) اندنداشته خود باروری

 ارزیابی منظوربه استرالیا کشور در 2013 سال در که

 باروری دانش افزایش هدف با آموزشی مداخالت اثربخشی

 آنالین آموزشی بروشورهای توزیع طریق از دانشجویان در

 در هاآن دانش میزان در چشمگیری افزایش گرفت، صورت

 تولید درمانی هایروش از استفاده اثربخشی باروری، مورد

 برای مطلوب سن درباره دانشجویان آگاهی نیز و مثل

 شدنمواجه که آنجایی از. (11) گردید مشاهده فرزندآوری

 و دارد مردان و زنان زندگی بر سزاییبه تأثیر ناباروری با

 و قیمتگران پزشکی اقدامات با باردارشدن برای تالش

 به توجه با نیز و (20،5) باشدمی همراه ایکنندهخسته
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 -جسمی مسائل ارتباط اهمیت به مختلف مطالعات اینکه

 گوناگون ایهجنبه اما اند؛نموده اشاره ناباروری و روانی

 پژوهش ،(20) دارد قرار ابهام از ایهاله در هنوز ناباروری

 علوم دانشگاه دانشجویان آگاهی میزان تعیین هدف با حاضر

 در جامعه سالمت آینده انمتولی عنوانبه لرستان پزشکی

 .شد انجام ناباروری زمینه

 

 هامواد و روش

 1315 سال در که حاضر مقطعی -توصیفی مطالعه در

  350 شد، انجام لرستان پزشکی علوم دانشگاه در

  گیرینمونه روش یک از استفاده با دختر و پسر دانشجوی

. نمودند شرکت( ایطبقه و ایخوشه گیرینمونه) تلفیقی

 جنسیت و رشته هر ،دانشکده هر که صورتدینب

. شدند گرفته نظر در متفاوت طبقات عنوانبه دانشجویان

 بین از و گردید انتخاب خوشه یک ورودی هر از سپس

 انتخاب ورودی دو تصادفی صورتبه آخر سال هایورودی

 سیستماتیک گیرینمونه روش از کالس هر درون و شد

 .گردید دهاستفا طبقه هر با متناسب

 پژوهشگرساخته ایپرسشنامه ها،نمونه گردآوری ابزار

 توسط پرسشنامه این روایی. بود بسته سؤال 30 حاوی

 از استفاده با آن پایایی و گردید تأیید مامایی متخصصان

 قرار تأیید مورد و آمد دستبه 05/0 معادل کرونباخ آلفای

 اطالعات سؤال 10 حاوی پرسشنامه اول بخش. گرفت

 به مربوط سؤال 20 شامل آن دوم بخش و دموگرافیک

 2 امتیاز درست، هایپاسخ برای که بود ناباروری از آگاهی

 1 امتیاز پاسخ،بی سؤاالت یا و نادرست هایپاسخ برای و

 فرد هر برای کل نمره آن مبنای بر و شد گرفته نظر در

 از استفاده با نیز نتایج تحلیل و تجزیه. گردید محاسبه

 ها،آزمون از استفاده از پیش. شد انجام SPSS 16 افزاررمن

  استفاده با هاداده بودننرمال فرض ابتدا موارد تمامی در

 در و گردید بررسی Smirnov–Kolmogorov آزمون از

 تحلیل پارامتری هایآزمون از هاداده بودننرمال صورت

 دننبونرمال صورت در. شد گرفته بهره طرفهیک واریانس

( Whitney–Mann) هاآن ناپارامتری معادل از نیز هاداده

 .گردید استفاده

 

 نتایج

 افراد سن سنی، رده و آگاهی بین ارتباط بررسی برای

 از باالتر و 22-25 ،20-22 ،18-20 سنی رده چهار در

 آزمون مطالعه این در. شدند بندیگروه سال 25

Smirnov–mogorovKol نمود؛ تأیید ار هاداده بودننرمال 

 مقایسه برای طرفهیک واریانس تحلیل آزمون نتیجه در

 سنی هایرده با دانشجویان میان در آگاهی نمره میانگین

 1 جدول در آن نتایج که شد برده کار به متفاوت

 سطح بررسی به توجه با همچنین .باشدمی مشاهدهقابل

 مشخص مختلف سنی هایرده میان در آزمون معناداری

 متفاوت، سنی هایرده در آگاهی نمره میانگین که دیدگر

 میزان سنی، رده تغییر با که معنابدین باشد؛نمی یکسان

 و کندمی تغییر ناباروری به نسبت دانشجویان آگاهی

 نمره میانگین باالترین شود،می مشاهده که طورهمان

 باشدمی سال 20-22 سنین دانشجویان به مربوط آگاهی

(05/0P<.) 

 آگاهی نمره میانگین که دادند نشان نتایج براین،عالوه

 یکسان متفاوت، تحصیلی هایرشته دانشجویان میان در

 که بودند آن از حاکی مشاهدات همچنین،. باشدنمی

 هشت دانشجویان میان در آگاهی نمره میانگین باالترین

 مامایی رشته دانشجویان به مربوط مختلف تحصیلی رشته

 به مربوط تحصیلی واحدهای به زیاد احتمال به که است

( >05/0P) باشدمی مرتبط آن دالیل و ناباروری موضوع

 (.2 جدول)

 آگاهی نمره توزیع که گفت توانمی 3 جدول با مطابق

  متفاوت دانشجویان جنسیت تفکیک به ناباروری زمینه در
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 شجویانتوزیع نمره آگاهی در زمینه ناباروری به تفکیک سن دان: 5جدول 
 رده سنی )درصد( تعداد انحراف استاندارد±میانگین طرفهسطح معناداری آزمون تحلیل واریانس یک

05/0P< 10/5±83/66 (62/25 )81 51-22 سال 

05/0P< 28/0±15/67 (57/56 )111 22-22 سال 

05/0P< 11/0±78/63 (85/10 )51 22-21 سال 

05/0P< 18/3±13/60 (16/3 )11  سال 21باالتر از 

05/0P< 00/5±67/65 (100 )350 کل 

05/0P< های مختلف است.دهنده وجود تفاوت معنادار بین گروهنشان  

 
 توزیع نمره آگاهی در زمینه ناباروری به تفکیک رشته تحصیلی دانشجویان: 2جدول 

 شته تحصیلی                              ر )درصد( تعداد انحراف استاندارد±میانگین طرفهواریانس یک سطح معناداری آزمون تحلیل

05/0P< 61/5±50/67 (62/15 )56 پزشکی 

05/0P< 61/5±82/67 (57/16 )51 علوم آزمایشگاهی 

05/0P< 67/5±35/60 (71/15 )55 پرستاری 

05/0P< 

05/0P< 

05/0P< 

05/0P< 

05/0P< 

36/5±16/51 

17/5±88/62 

06/3±03/61 

18/6±52/61 

73/3±50/60 

(85/16 )52 

(10 )35 

(71/1 )36 

(28/10 )30 

(62/1 )33 

 مامایی

 بهداشت خانواده                

 اتاق عمل                          

 تغذیه

 فناوری اطالعات سالمت

05/0P< 66/13±5/01 350 )100(    کل 

05/0P< های مختلف است. دهنده وجود تفاوت معنادار بین گروهنشان 

 
 یع نمره آگاهی در زمینه ناباروری به تفکیک جنسیت دانشجویانتوز: 9جدول 

 سطح معناداری آزمون ناپارامتری

Whitney–Mann 
 جنسیت )درصد( تعداد انحراف استاندارد±میانگین

05/0P< 66/08±5/61 100 )28/58( مرد 

05/0P< 60/50±0/68 250 )71/62( زن 

05/0P< 65/51±5/18 350 )100(  کل 

05/0P< های مختلف است. دهنده وجود تفاوت معنادار بین گروهاننش 

 

 توزیع نمره آگاهی در زمینه ناباروری به تفکیک میزان تحصیالت پدر دانشجویان: 4جدول 

 سطح معناداری آزمون تحلیل

 طرفهواریانس یک
 تحصیالت پدر )درصد( تعداد انحراف استاندارد±میانگین

05/0P< 07/0±70/65 (60 )101 ر دیپلمزی 

05/0P< 86/0±53/60 (71/23 )83 دیپلم 

05/0P< 71/5±81/65 (8 )28 کاردان 

05/0P< 
08/5±66/65 

37/6±00/60 

(72/13 )68 

(57/8 )30 

 کارشناس

 کارشناس ارشد و باالتر   

05/0P< 75/5±06/60 350 )100( کل 

05/0P< های مختلف است. دهنده وجود تفاوت معنادار بین گروهنشان 
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 توزیع نمره آگاهی در زمینه ناباروری به تفکیک میزان تحصیالت مادر دانشجویان: 1جدول 

 تحصیالت پدر )درصد( تعداد انحراف استاندارد±میانگین طرفهواریانس یک سطح معناداری آزمون تحلیل

05/0P< 63/0±06/60 (62/57 )201 زیر دیپلم 

05/0P< 25/0±01/60 (28/28 )11 دیپلم 

05/0P< 16/6±25/60 (57/6 )10 کاردان 

05/0P< 

05/0P< 

05/5±61/65 

57/5±06/61 

(57/0 )23 

(16/3 )11 

 کارشناس

 کارشناس ارشد و باالتر          

05/0P< 61/6±08/60 350 )100( کل 

05/0P< های مختلف است.دهنده وجود تفاوت معنادار بین گروهنشان 
 

 اباروری به تفکیک وضعیت تأهل دانشجوتوزیع نمره آگاهی در زمینه ن: 6جدول 

 سطح معناداری آزمون ناپارامتری

Whitney–Mann 
 وضعیت تأهل )درصد( تعداد انحراف استاندارد±میانگین

05/0P< 25/0±12/65 (16/85 )218 مجرد 

05/0P< 38/0±31/60 (80/16 )52 متأهل 

05/0P< 60/11±0/31 350 )100(    کل 

05/0P< های مختلف است. د تفاوت معنادار بین گروهدهنده وجونشان 

 

 به نسبت دانشجویان آگاهی میزان جنسیت، تغییر با و بوده

 مبنای بر که است ذکر به الزم. کندمی تغییر ناباروری

 دستبه مردان از باالتر زنان در آگاهی نمره میانگین نتایج،

 هب زنان بیشتر توجه دهندهنشان تواندمی امر این که آمد

 (.>05/0P) باشد مردان با مقایسه در ناباروری امر

 نشان مطالعه این از حاصل هاییافته دیگر، سوی از

 دانشجویان آگاهی نمرات میان معناداری ارتباط که دادند

 ندارد وجود هاآن مادر و پدر تحصیالت با ناباروری زمینه در

 هاآن مادران که دانشجویانی مورد در تنها نمرات این و

 باشدمی باالتر داشتند، ارشد کارشناسی از باالتر تحصیالت

 نیز دانشجویان تأهل وضعیت با ارتباط در(. 5 و 6 جداول)

 در آگاهی نمرات میانگین که بودند آن از حاکی نتایج

 است؛ مجرد دانشجویان از باالتر اندکی متأهل، دانشجویان

  (.0 جدول) باشدنمی معنادار آماری نظر از ارتباط این اما

 

 بحث

 کلیدی و الزم عنصر اولین آگاهی، و اطالعات داشتن

 رو این از باشد؛می ایزمینه هر در صحیح ریزیبرنامه برای

 یکی عنوانبه باروری با مرتبط مسائل از دانشجویان آگاهی

. است برخوردار سزاییبه اهمیت از جامعه مهم قشرهای از

 بررسی با ارتباط در که مطالعه این از حاصل هاییافته

 در لرستان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان آگاهی میزان

 نمرات میانگین که دادند نشان شد، انجام ناباروری زمینه

 این که است باال به متوسط سطح در دانشجویان آگاهی

 سال در همکاران و Sabarre مطالعه از حاصل نتایج با مهم

 آمریکا اوتاوای شگاهدان دانشجویان با ارتباط در 2013

 دانشجویان سنی میانگین براین،عالوه. (1) دارد مطابقت

 دستبه سال 18-25 معادل ضرحا پژوهش در مطالعه مورد

 در آگاهی نمره میانگین که بودند آن از حاکی هایافته و آمد

 نتایح با مهم این که باشدنمی یکسان متفاوت، سنین

 بر سن تأثیر مورد در همکاران و چشمهریگ ذبیحی مطالعه

 در. (21) دارد همخوانی نابارور زنان و مردان آگاهی میزان

 دانشگاه دانشجویان نگرش و آگاهی میزان حاضر پژوهش

. بود متفاوت مختلف، هایرشته در لرستان پزشکی علوم
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 آگاهی نمرات میزان باالترین که دیدگر مشاهده همچنین

 است مامایی رشته دانشجویان به متعلق ناباروری زمینه در

  باروری امر با هاآن مرتبط درسی واحدهای به توجه با که

 که است ذکر شایان. باشدمی توجیحقابل ناباروری و

 تواندمی دانشجویان این آگاهی نمرات میزان باالتربودن

 افزایش در ناباروری با مرتبط دروس تاهمی دهندهنشان

 این. باشد مهم مقوله این مورد در دانشجویان آگاهی سطح

 در( 1313) همکاران و نوری مطالعه هاییافته با نتایج

 در اتریش وین دانشگاه دانشجویان آگاهی سطح با ارتباط

 پژوهش در پژوهشگران این. دارد همسویی ناباروری زمینه

 هایرشته در دانشجویان آگاهی سطح هک دادند نشان خود

 در دانشجویان سایر با مقایسه در پزشکی با مرتبط

 مثبت نتایج امر این که است بیشتر غیرپزشکی هایرشته

 دهدمی نشان را زمینه این در دانشجویان آگاهی از حاصل

 میانگین حاضر مطالعه در که ساخت خاطرنشان باید .(22)

 امر این که نبود یکسان زنان و مردان در هیآگا نمره

 در زنان و مردان آگاهی میزان بر جنسیت تأثیر دهندهنشان

 پژوهش نتایج دیگر، سوی از. باشدمی ناباروری با ارتباط

 با ارتباط در همکاران و Sabarre مطالعه هاییافته با حاضر

 عهمطال نتایج همچنین و آمریکا اوتاوای دانشگاه دانشجویان

 دانشجویان مورد در 1313 سال در همکاران و نوری

 مطالعه سه هر در داشت؛ همخوانی اتریش وین دانشگاه

 بود مردان از بیشتر ناباروری با ارتباط در زنان آگاهی میزان

 که دادند نشان حاضر مطالعه نتایج براین،عالوه. (22،21)

 و پدر متفاوت تحصیالت با دانشجویان آگاهی میزان بین

 میزان که معنابدین. ندارد وجود معناداری تفاوت مادر،

 نگرش و آگاهی میزان بر تأثیری مادر و پدر تحصیالت

 لزوم امر این است؛ نداشته ناباروری با ارتباط در دانشجویان

 در. دهدمی نشان را زمینه این در بیشتر تحقیقات انجام

 مطالعه مورد دانشجوی 350 از نفر 52 حاضر پژوهش

 آگاهی سطح بین که شد مشخص پایان در و بودند متأهل

 تفاوت ناباروری، مورد در متأهل و مجرد دانشجویان

 و مجرد از اعم دانشجویان تمامی و ندارد وجود معناداری

 هستند برخوردار ناباروری درباره یکسانی آگاهی از متأهل

 مناسب رسانیاطالع سیستم یک خالی جای امر این که

 را( ازدواج از قبل ناباروری امر درباره مشاوره مثال عنوانبه)

 و ناباروری زمینه در افراد آگاهی سطح ارتقای برای که

 انتها در. دهدمی نشان باشد،می ضروری آن با مرتبط مسائل

 بررسی به توانمی حاضر مطالعه هایمحدودیت با ارتباط در

 با هاآن مقایسه عدم و پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 الزم. کرد اشاره پزشکی علوم غیر هایرشته سایر دانشجویان

 بتواند که جامع مطالعه یک انجام ضرورت که است ذکر به

 سایر و پزشکی علوم هایرشته دانشجویان میان هایتفاوت

 .شودمی احساس د،نمای مشخص را غیرپزشکی هایرشته
 

 یریگجهینت

 رشته که گفت توانمی حاضر مطالعه نتایج به توجه با

 و باروری امر با مرتبط درسی واحدهای گذراندن و تحصیلی

 بر تواندمی هاآن سن و( زنان) دانشجویان جنسیت ناباروری،

 داشته سزاییبه تأثیر ناباروری زمینه در هاآن آگاهی میزان

 و تأهل وضعیت که گردید مشخص همچنین. باشد

 میزان بر معناداری تأثیر دانشجویان مادر و پدر تحصیالت

 نتایج به توجه با. ندارد ناباروری زمینه در هاآن آگاهی

 سنین در دانشجویان آموزش ضرورت مطالعه، این از حاصل

 دریافت و امر این به هاخانواده بیشتر توجه باروری،

 کمک تواندمی دانشجویان تحصیل حین در الزم هایآموزش

 ناباروری زمینه در دانشجویان آگاهی سطح ارتقای به شایانی

 مشکل این افزایش به توجه با که نماید آن پیرامون مسائل و

 .رسدمی نظر به ضروری کامالً امری گذشته، به نسبت
 

 حمایت مالی

 دانشگاه پژوهشی معاونت مالی حمایت با حاضر پژوهش



 
 

 

 انو همکار یاراحمدی ریام 
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 .است شده انجام لرستان پزشکی علوم
 

 مالحظات اخالقی

 طرح به مربوط مطالعه حاصل حاضر پژوهش نتایج

 مالحظات نظر از که باشندمی 18/02 شماره تحقیقاتی

  .اندگردیده تصویب لرستان پزشکی علوم دانشگاه در اخالقی

 

 تضاد منافع

 منافعی تضاد گونههیچ که نمایندمی اعالم نویسندگان

 .ندارد وجود اضرح پژوهش در

 

 تشکر و قدردانی

 را خود قدردانی و تشکر مراتب نویسندگان وسیلهبدین

 دانشجویی تحقیقات کمیته و پژوهشی محترم معاونت از

اصغر  دکتر آقای جناب ؛لرستان پزشکی علوم دانشگاه

 علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده اساتید و سپهوند

 این انجام راستای در را پژوهشگران که لرستان پزشکی

 .نمایندمی اعالم نمودند، یاری پژوهش
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Abstract 

Introduction: Infertility is the inability to conceive after one year of unprotected intercourse. The 

aim of the present study was to determine the knowledge of the students about infertility at Lorestan 

University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran. 

Materials and Methods: This cross-sectional study included 350 students at Lorestan University of 
Medical Sciences, Khorramabad, Iran. The participants were selected using a multistage random 

sampling method. The data were collected via a questionnaire which sought information regarding 

demographic characteristics (10 items) and knowledge about infertility (20 items). Subsequently, 

the data were analyzed in SPSS software (Version 16) through one-way ANOVA and Mann-

Whitney test. 

Results: The results showed a difference between different age groups and different academic fields 

regarding the mean scores of knowledge about infertility (P<0.05). Moreover, a significant difference 

was observed between males and females in terms of the mean knowledge score (P<0.05). However, 

regarding the mean scores of knowledge, there was no difference among the students whose parents 

had different educational levels. In addition, no significant difference was observed between married 

and single students in terms of the mean score of knowledge about infertility.   

Conclusion: According to the obtained results and given the differences in students' knowledge 

about infertility in different fields of study, it can be concluded that training courses in different 

academic disciplines can have effects on the improvement of students' knowledge about infertility. 

Therefore, it is suggested that education authorities pay more attention to this issue and improve 

students' knowledge about infertility due to its importance and increasing rate of this condition. 
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