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  سازي شده در مراجعين به بيمارستانهاي  بررسي تغييرات عملكرد جنسي زنان عقيم
  1383منتخب شهر تهران در سال 
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پيشگيري از بارداري مورد استفاده در كشور  دومين روش ،خوراكي هاي ضد بارداري قرصاز مصرف  بعدسازي در زنان،  عقيم :زمينه و هدف
ار سـي بروي افـراد   سـازي  عقـيم  اتاثر. است كمتر مورد توجه قرارگرفته عملكرد جنسي متعاقب استفاده از اين روش ولي با اين وجود ،باشد مي

حـاملگي ناخواسـته و   از از رفـع تـرس    باروري است و تأثيرات مثبت آن ناشي قدرت حفظبه  يتأثيرات منفي آن ناشي از عالقمند .متفاوت است
وضـعيت  تغييرات مثبت يا منفـي در  دهنده  نگر معموالً نشان مطالعات گذشته. از بارداري است پيشگيريهاي  قطع عوارض استفاده از ساير روش

  . باشـند  مـي وضـعيت عملكـرد جنسـي     دهنده عدم تغيير و يا بهبودي در بيشتر نشان ،نگر ولي مطالعات آينده ؛اند سازي از عقيم فعاليت جنسي بعد
و بـا توجـه بـه كمبـود     در ايران هاي پيشگيري از بارداري  سازي در ميان روش با توجه به اهميت عملكرد جنسي و درصد باالي استفاده از عقيم

هاي منتخب شـهر   يمارستانبا هدف بررسي تغييرات عملكرد جنسي  زنان عقيم شده در مراجعين به ب مطالعة حاضر ،اينگونه پژوهشها در كشور
  .صورت گرفت 1383تهران در سال 

سـازي   مـاه پـس از عقـيم    3هاي منتخب شهر تهران قبل از عمل و  سازي در بيمارستان خانم داوطلب عمل عقيم 106 رويمطالعه  :بررسي روش
حداقل يك سال بعد از (در دوران غيرنفاسي  وبودند  )SCL90ون با آزم( 2طراب و افسردگي كمتر از ضه ابا نمر و ها ايراني كلية نمونه. انجام شد

ساختار  مصاحبه با ها گردآوري داده. هاي مورد بررسي نيز تنها يك همسر داشتند شوهران تمامي نمونه .بودندشده سازي  عقيم) آخرين زايمان
در مـورد مراحـل ميـل جنسـي،     ) سـؤال  16( كـرد جنسـي   لو بخـش عم ) سؤال 18(شامل دو بخش سؤاالت دموگرافيك  هاي آن فرم بود كه يافته

هاي اطالعات با روش اعتبـار محتـوا و اعتمـاد آن از طريـق آزمـون       اعتبار فرم. انگيزش جنسي، ارگاسم، مرحله فرونشيني و رضايت جنسي بود
هـاي   داده. شـد  كارشناس ارشد مامـايي تكميـل   يك توسط از آن ماه بعد  3و سازي  مصاحبه قبل از عمل عقيم يها فرم. كرونباخ آلفا سنجيده شد

  .در نظر گرفته شد 05/0داري  و سطح معنيبررسي  SPSS(10)با كمك نرم افزار  و زوجي تي  تحقيق با استفاده از آزمون
شـغل  و  بودنـد  )%7/87( دار هو خان )%6/56(سواد  خانمها بياكثر و بود سال  7/33±2/4هاي پژوهش نشان داد ميانگين سني خانمها  يافته :نتايج

نفر و آخـرين روش پيشـگيري    2/3±9/0و ميانگين تعداد فرزندان آنها  7/3±3/1ميانگين تعداد حاملگي خانمها . آزاد بود )%9/51(آنها همسر اكثر 
هـزار   100–150بين ) %1/32( خانمها اكثردرآمد ماهيانه خانواده در . قرص بود) %34(سازي در اكثر افراد  از بارداري مورد استفاده قبل از عقيم

مختلـف نزديكـي جنسـي شـامل     ميانگين درصد نمرات مراحل در ها نشان داد كه  بررسي. داراي منزل شخصي بودند) %7/54(تومان و اكثر آنها 
امـا ميـانگين    ؛شتداري وجود ندا تغييرات معني آننسبت به قبل از سازي  عقيمعملكرد جنسي بعد از عمل  و جنسي، انگيزش جنسي، ارگاسم ميل

 6/71±4/21به  2/68±7/20به ترتيب از  و )>05/0p(داري افزايش داشت  درصد نمرات مرحله فرونشيني و احساس رضايت جنسي به طور معني
  . ه بودرسيد 3/64±5/21به  1/60±5/20و 

در كـل  نسبت به قبـل از عمـل   ازي، عملكرد جنسي س از عمل عقيم توان گفت كه سه ماه بعد هاي پژوهش حاضر مي با توجه به يافته :گيري نتيجه
جزئي  يمراحل افزايش باقي. ه بودندسازي بهبود يافت از عمل عقيم كه بعدو احساس رضايت جنسي و به جز مرحله فرونشيني  ه بودتغييري نكرد

هاي فردي، شـيوة زنـدگي و    هنگ، مذهب، ويژگيبا توجه به اينكه عوامل مختلفي همچون فر. دنددا  ماهه نشان ت به قبل از عمل در پيگيري سهبنس
هاي گروهي و نيز عوامل ديگري به غير از روش جلوگيري از بارداري، به عنـوان يـك امـر كـامالً شخصـي و       تصوير ارائه شده از زن در رسانه

  .شود پيشنهاد مي تر پيگيري طوالني مشابه با اتانجام مطالع. دنباش ها قابل توجيه مي د، يافتهنبر عملكرد جنسي تأثير دار منحصر به فرد
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