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  پژوهشی          

  
  
  ازنــــــدرانـکــــــی مــــــــوم پـزشـلـشـــــگاه عـــه دانـلــــمج

   )54-60    ( 1388 سال     خرداد و تیر     70 شماره     نوزدهمدوره 

54  1388خرداد و تیر  ، 70 ، شماره نوزدهم دوره                                                                 علوم پزشکی مازندران                      مجله دانشگاه

  بررسی ارتباط شیردهی با فعالیت جنسی
 

  1 شفیقه محمدی تبار        1 آزیتا کیانی آسیابر        2عفت مرقاتی خویی        1 معصومه حیدری
  

  چکیده
 افزایش یافته است و در عـین        سالگی2 آن تا پایان     تداومها به شیردهی و      عالقه خانم های اخیر    در سال  :سابقه و هدف    

  نقـش شـیردهی بـر میـل و فعالیـت     توان گفـت کـه     می . مبنی بر اثرات منفی شیردهی بر فعالیت جنسی وجود دارد           گزارشاتی حال
کنند که میـل جنـسی آنهـا در پـایین اسـت و در مقابـل بـسیاری از زنـان          جنسی ناشناخته است، بعضی از زنان شیرده بیان می  

با توجه به نتایج متناقض در مورد رابطـه شـیردهی           . اند ن داشته کنندکه بیشترین تحریک جنسی را پس از زایما        شیرده بیان می  
 کـودک  هـای دولتـی پـایش رشـد     درمانگـاه کننده به   مراجعههای شیرده و غیرشیرده با فعالیت جنسی، این تحقیق روی خانم    

 مـاهگی مـورد     تا شش ماهگی   آنها از پایان دو       پس از زایمان    انجام گرفت و فعالیت جنسی     1386تهران درسال     شهر منتخب
  .بررسی قرار گرفت

 )گروه مورد( خانم شیرده 258فعالیت جنسی گروهی تاریخی انجام شد،  ین مطالعه که به صورت همدر ا : روش ها و مواد
 ، پاریتـه  ، افراد دو گـروه از نظـر سـن         .در دوران پس از زایمان مورد بررسی قرار گرفت        ) گروه شاهد (خانم غیرشیرده   198با  

 وضـعیت   ،پرسـشنامه مـورد اسـتفاده شـامل مشخـصات فـردی           . سـازی شـدند    نوع زایمـان مـشابه      و درآمد ، شغل ،تحصیالت
سؤاالت پرسـشنامه از طریـق مـصاحبه        . اجتماعی و اقتصادی و سؤاالت مربوط به فعالیت جنسی در دوران پس از زایمان بود              

  . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتSpssافزار دست آمده با استفاده از نرمه  شد و اطالعات بتکمیلحضوری توسط پرسشگر 
 زنان غیرشیرده طی ماه اول پـس از         درصد 9/22 نان شیرده و   ز  درصد 3/28. افراد دو گروه با هم مشابه بودند       : یافته ها 

 ردهفعالیت جنسی خود را در طی ماه دوم و بعد از آن شروع کـ  زنان غیرشیرده     درصد 1/78 زنان شیرده و      درصد 7/71 زایمان و 
تغییـرات میـل،   ). >02/0p( دار بود غیر شیرده بودن مادر معنی شیرده و  پس از زایمان وهای بین تعداد نزدیکیارتباط  .بودند

غیـر شـیرده تفـاوت       رضایتمندی جنسی وتجربه ارگاسم در دوران پس از زایمان نسبت به قبل از بارداری در زنـان شـیرده و                   
  . وجود نداشتیدار  شیردهی در دوران پس از زایمان ارتباط معنیبین خشکی واژن و .داری نداشت معنی

  . نداردیبه نظر می رسد که شیردهی با فعالیت جنسی ارتباط معنی دار : استنتاج
  

  شیردهی، فعالیت جنسی :های کلیدی هواژ
  

  مقدمه
جنسی   مشکالت ،های زنان  نگرانی و دغدغه   یکی از 

  بــا از زایمــاندوران پــس. زایمــان اســتدوران پــس از در 
کـه منجـر بـه        اسـت   همـراه   فیزیکی و روانی خاص    تغییرات

   رـل موثـعوام .)1،2(دشو وفعالیت جنسی می لـتغییراتی درمی
  

  E-mail: heidari@shahed.ac.ir    مامایی شاهد-دانشکده پرستاری ،13 پالک،زاده کوچه رحیم، نرسیده به طالقانی،خ ولیعصر: تهران -معصومه حیدری :مولف مسئول
   دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه شاهد)عضو هیات علمی(مربی  .1
  استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایراندکترای تخصصی ارتقاء سالمت جنسی، . 2

  6/3/88:              تاریخ تصویب6/2/88: تاریخ ارجاع جهت اصالحات           12/12/87: ریافت تاریخ د

www.SID.ir [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 7

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-550-fa.html


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
     معصومه حیدری  و همکاران                هشی    پژو  
  

55  1388خرداد و تیر  ، 70 ، شماره نوزدهم دوره                                                                مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

فرآیند عبارتند از دیس پارونیای مربـوط بـه اپـی           ن  ـای رب
زا  هــایی کــه در مــادران اول تــرس شــیردهی، زیــاتومی و

ســرگیجه، خــشکی  هــا واژینــال، خــونریزی وجــود دارد،
ترس از صدمه دیـدن      ترس از بیدار شدن کودک،     واژن،

اثــر . هــای حــساس جنــسی کــاهش حــس جنــسی ارگــانو 
هـیچ   اشـناخته اسـت و     برمیل و فعالیـت جنـسی ن       شیردهی

مدرکی مبنی بر اثر شیردهی در مقابل تغذیـه کـودک بـا         
چـون   ،وجـود نـدارد   هـا    شیشه روی فعالیت جنـسی زوج     

مطـرح  وسـیعی در ایـن زمینـه         های فردی متنوع و    تفاوت
کننـد کـه میـل        از زنـان شـیرده بیـان مـی         برخی. )3(است

ضـعف   خستگی، ،جنسی آنها درسطح بسیار پایینی است     
اشی از آمیزش از دالیل ذکـر شـده توسـط آنهـا             درد ن  و

ــل  در .)4(اســت ــان    ازبرخــی دیگــرمقاب ــان شــیرده بی زن
زایمـان   کنند که بیشترین تحریـک جنـسی را پـس از           می

ه  شروع زودتر فعالیـت جنـسی در زنـانی کـه بـ             .اند داشته
دهنـد گـزارش شـده       طور فعال به کودک خود شـیر مـی        

 شـیردهی پـس از    جانـسون معتقدنـد کـه        ماسترز و  .است
 بازگشت سریعتر تمایل جنسی زنـان       سببزایمان معموال   

  .)5(شود و فعالیت آمیزشی می
روی تعـداد    هایی کـه در کـشورهای دیگـر        پژوهش

 بیـانگر آن اسـت کـه      محدودی از زنان انجام شده اسـت        
ــان    ــا ســایر زن ــان شــیرده در مقایــسه ب فعالیــت جنــسی زن

 و یابـد  ش مـی  در دوران پس از زایمـان کـاه        )غیرشیرده(
مـادرانی کـه     را دیرتـر از    زنان شیرده فعالیت جنسی خود    

ــا ــشان را ب ــه کــرده  کودکان ــد شیرخــشک تغذی ــاز  ،ان آغ
 بعضی مطالعات نیز نتایج متناقضی را نـشان          البته ؛کنند می
ر آن  کـه د   ،یدر ایـران نیـز تحقیـق جـامع         .)5-7(دهـد  می

صـورت  غیرشـیرده    زنـان شـیرده و    مقایسه فعالیت جنسی  
، حال این سوال مطرح اسـت آیـا         نشده انجام   فته باشد گر

ارتباطی بین شیردهی و فعالیت جنسی وجود دارد؟و ایـن     
توان مـشکالت    با چه تدابیری می    و ارتباط چگونه است؟  

بـا توجـه بـه نتـایج         ؟موجود در این زمینـه را از بـین بـرد          
متناقض در رابطه با تاثیر شیردهی بـر فعالیـت جنـسی در              

به دلیل در دسترس نبـودن نتـایج         ز زایمان و  دوران پس ا  

اهمیت تغدیـه بـا    پژوهشی در این زمینه در کشور ایران و    
شیرمادر و هم چنـین سـالمت جنـسی خـانواده در دوران         
پــس از زایمــان و بــه منظــور تعیــین ارتبــاط شــیردهی بــا  
فعالیت جنسی در دوران پـس از زایمـان ایـن تحقیـق در              

کننده بـه مراکـز بهداشـتی        روی زنان مراجعه     1386سال  
  .)8(منتخب شهر تهران انجام گرفت

  

  مواد و روش ها
 هـم گروهـی تـاریخی انجـام     این پـژوهش بـه روش     

بـا   )گروه مـورد  ( خانم شیرده    258فعالیت جنسی  .گرفت
صورت مـستمر   ه  که ب ) گروه شاهد ( خانم غیر شیرده  198

جهت پایش رشـد  (به مراکز بهداشتی منتخب شهر تهران       
 .مورد بررسـی قـرار گرفـت       کردند، راجعه می م) کودک

غیرشـیردهی بودنـد کـه       افراد واجد شرایط زنان شیرده و     
از نظـر سـن بـین         گذشته بود،  آنهاماه از زایمان     2-6بین  
از نظــر پاریتــه، زایمــان اول یــا دوم را     و ســال 35-20

 مـشکل    نیـز  سـر گذاشـته بودنـد و قبـل از بـارداری            پشت
ــسی نداشــتند ــراد دو .جن ــه،گــروه از نظــر ســن  اف  ، پاریت

ســازی  نــوع زایمــان مــشابه  ودرآمــد تحــصیالت، شــغل،
زنان شیرده از نظـر زمـان شـروع نزدیکـی پـس از              . شدند

رضایتمندی جنـسی   ماه، میل و زایمان، تعداد نزدیکی در  
و تجربه ارگاسم در دوران پس از زایمـان مـورد بررسـی          

 تعـداد   .بـا زنـان غیرشـیرده مقایـسه شـدند          قرار گرفتند و  
نمونه محاسبه شده براسـاس پـایلوت انجـام گرفتـه بـرای             

مـاه   6نفـر بـود کـه در مـدت           243شـاهد    گروه مـورد و   
 258گیری از مراکز بهداشتی منتخـب شـهر تهـران            نمونه

، گیری زن غیرشیرده واجد شرایط نمونه    198 زن شیرده و  
علت کم بودن زنـان غیرشـیرده بـه خـاطر            .انتخاب شدند 

  .بود ماه اول پس از زایمان 6دهی انحصاری درشیربر تاکید 
 ،پرسشنامه مـورد اسـتفاده شـامل مشخـصات فـردی          

ــاعی و ــه   وضــعیت اجتم ــوط ب ــصادی و ســواالت مرب اقت
فعالیت جنسی در دوران پس از زایمان بود، جهت تعیین          
 .اعتبار علمی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شـد         

ز طریـق مطالعـه کتـب و        بدین ترتیب که ابتدا پرسشنامه ا     
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 شیردهی با فعالیت جنسی
 

  56  1388خرداد و تیر  ، 70 ، شماره نوزدهم دوره                                                                م پزشکی مازندران                      مجله دانشگاه علو

 از چندین تن از اسـاتید      نشریات علمی و پژوهشی تهیه و     
 و اصـالحات الزم     شـد در مورد پرسـشنامه نظـر خـواهی         

) reliability(بـه منظـور حـصول پایـایی     . اعمـال گردیـد  
 (test-retest)پرسشنامه در این پژوهش از آزمون مجـدد         

 10ط  استفاده شد، بدین صورت که ابتدا پرسـشنامه توسـ         
، شـد  تکمیـل    ،نفر از زنان شیرده که واجد شرایط بودنـد        

ــس از ــشنامه روز 10 پ ــان  پرس ــان زن  مجــددا توســط هم
اسـتفاده از   و  هـا    تکمیل شد کـه پـس از گـردآوری داده         

آزمــون پیرســون مــشخص شــد کــه ضــریب همبــستگی  
لذا اعتماد علمی پرسـشنامه     . باشد  می  درصد 98سئواالت  

 الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن            .مورد تائید قرار گرفت   نیز  
ــه پــژوهش حــذف شــدند افــراد  ــه .از نمون گیــری و  نمون
 پس از اخذ مجوز از کمیته اخـالق         آوری اطالعات  جمع

  .شد  انجامپزشکی دانشگاه،
ــضوری    ــصاحبه ح ــق م ــشنامه از طری ــط و پرس توس

دست آمده با استفاده    ه   شد و اطالعات ب    تکمیلپرسشگر  
آزمـون   فی و  از آمـار توصـی     با استفاده  و spssافزار   از نرم 

 مـورد تجزیـه و      05/0دار کمتـر از      سطح معنی  کای دو با  
  .تحلیل قرار گرفت

  

  یافته ها
ــق روی  ــیرده و  258تحقی ــیرده  198زن ش زن غیرش

گـروه  ( و غیرشـیرده  ) گروه مورد ( زنان شیرده  .انجام شد 
سـازی    اقتصادی مـشابه   -از نظر وضعیت اجتماعی    )شاهد
زنان شیرده و غیرشیرده برحسب سایر      توزیع   ضمناً .شدند

 1عوامل مرتبط با وضـعیت شـیردهی در جـدول شـماره             
غیرشـیرده   دهد زنان شـیرده و     ارائه شده است و نشان می     

تعـداد   شـغل، میـزان درآمـد،     تحـصیالت،  به لحاظ سـن،   
نـوع زایمـان مـشابه بـوده و اخـتالف آنهـا بـه                حاملگی و 

  .دار نبود لحاظ آماری معنی
ــروع   ــان ش ــان،   زم ــس از زایم ــی در دوران پ نزدیک

ــاه و  ــی در مـ ــداد نزدیکـ ــانگین تعـ ــل، میـ ــرات میـ  تغییـ
موقــع نزدیکــی و   درد تجربــه ارگاســم،  رضــایتمندی،

غیرشـیرده در دوران پـس     خشکی واژن در زنان شیرده و     
   .نشان داده شده است 2از زایمان در جدول شماره 

  
ه تفکیـک   توزیـع فراوانـی زنـان مـورد بررسـی بـ             :1جدول شـماره    

وضعیت شیردهی بر حسب شغل ،تحصیالت، میزان درآمـد، تعـداد           
  نوع زایمان حاملگی و

  

  وضعیت شیردهی
  شاخص ها

  شیرده
258 N=  
  )درصد(تعداد

  غیر شیرده
198 N=   
  )درصد(تعداد

p.valu 

  18-24                       سن     
30-25  

  30بیشتر از 

101 )1/39 (  
96 )2/37 (  
61 )6/23 ( 

63 )6/31(  
81 )8/40(  
54 )6/27(  

2/0p= 

   خانه دار                        شغل
  شاغل

201) 9/77( 

57 )1/22(  

152 )1/78(  
46 )9/21(  

5/0p=  

  زیر دیپلم               تحصیالت
  دیپلم
  باالی دیپلم

32 )4/12( 
146) 6/56( 
80) 31(  

39 )9/19(  
107 )6/54(  
52 )5/25(  

6/0p=  

  کمتر از کفاف  میران درآمد 
  کفاف
  بیشتراز کفاف

32) 2/12( 
213) 1/83( 
13) 7/4(  

34 )4/17 (  
152 )4/77(  
11 )1/5 ( 

2/0p=  

   حاملگی اول   تعداد حاملگی
  حاملگی دوم

170 )8/65(  
88 )2/34( 

132 )67(  
66 )33 (  

4/0p= 

  واژینال                نوع زایمان 
  سزارین

78 )2/30(  
180 )8/69(  

62 )9/30(  
136 )1/69 (  

5/0p= 

  

  
توزیـع فراوانـی زنـان مـورد بررسـی بـه تفکیـک                :2جدول شـماره    

شیردهی بر حسب شـاخص هـای فعالیـت جنـسی در دوران پـس از                
  زایمان نسبت به قبل از بارداری

  

  وضعیت شیردهی
  شاخص ها

  شیرده
258 N=   
  )درصد(تعداد

  غیر شیرده
198 N=   
  )درصد(تعداد

p.valu 

   ماه اول       دیکیزمان شروع نز
   ماه دوم به بعد      زایمان پس از

73) 3/28( 

185) 7/71( 

45  )9/22 (  
153 )1/78 ( 

07/0p=  

  بار در ماه4تعدادنزدیکی  کمتراز
  بار وبیشتردرماه4

138 )5/53(   
120) 5/46(  

85) 4/43(  
111) 6/56 (  

02/0p=  

  میل جنسی               تغییر نکرده
  کمتر شده

130 )4/50 (  
128 )6/49 ( 

112 )7/56(  
86 )3/43(  

1/0p= 

         تغییر نکرده رضایت جنسی 
  کمتر شده

174) 4/67( 

84 )6/32( 

132 )67(  
66 )33(  

5/0p=  

                    داشته  تجربه ارگاسم
  نداشته

169 )7/65( 

89) 3/34(  
127 )6/64(  
71 )4/35(  

4/0p=  

  دارد              درد حین نزدیکی 
  ندارد

161 )4/62 (  
97 )6/37 ( 

131 )8/66(  
67 )2/33(  

1/0p=  

   دارد                     خشکی واژن
  ندارد

112 )2/43 (  
146 )8/56 ( 

72 )8/35(  
126 )2/64(  

06/0p= 
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     معصومه حیدری  و همکاران                هشی    پژو  
  

57  1388خرداد و تیر  ، 70 ، شماره نوزدهم دوره                                                                مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

 نان شـیرده و    ز  درصد 5/53ماه در     نزدیکی در  دتعدا
 در  کمتـر از چهـار بـار و        زنـان غیـر شـیرده      درصد   4/43
 درصـد زنـان غیرشـیرده    6/56شـیرده و   زنـان   درصد 5/46

 9/22 نـان شـیرده و     ز  درصـد  3/28 .و بیـشتر بـود     چهار بار 
 7/71  زنان غیرشیرده طی ماه اول پس از زایمان و         درصد
فعالیـت   درصد زنان غیر شـیرده       1/78 زنان شیرده و     درصد

 ماه دوم و بعـد از آن شـروع کـرده            جنسی خود را در طی    
ات میل جنـسی در دوران پـس از زایمـان          بین تغییر بودند  

غیرشـیرده    در زنـان شـیرده و      ،نسبت بـه قبـل از بـارداری       
 میـل   نتـایج نـشان داد کـه      . نشد مشاهدهداری   تفاوت معنی 

ــسی ــیرده 6/49 جن ــان ش ــان  3/43 و  درصــد زن  درصــد زن
رضایتمندی جنسی زنان شـیرده      .غیرشیرده کمتر شده بود   

ن نسبت به دوران قبل     غیرشیرده در دوران پس از زایما      و
ــارداری تفــاوت معنــی ــ .داری نداشــت از ب کــه  طــوریه ب

 درصـد   6/32 در زنان شیرده به میزان       رضایتمندی جنسی 
.  بـود   درصد کمتر شده   33در زنان غیر شیرده به میزان        و

غیرشـیرده در دوران پـس از    تجربه ارگاسم زنان شـیرده و    
 .اری نداشت د  تفاوت معنی  زایمان نسبت به قبل از بارداری     

 د درصـ  4/35 زنان شـیرده و    درصد   3/34 که طوریه  ب 3
از زنان غیرشـیرده در دوران پـس از زایمـان بـه ارگاسـم               

  .رسیدند نمی
شـــیردهی در دوران پـــس از  بـــین خـــشکی واژن و

 کـه   نحـوی بـه    .نداشـت  وجود یدار زایمان ارتباط معنی  
از  درصـد    8/35 زنـان شـیرده در مقایـسه بـا         درصد   2/43

ــان غ ــین درد حــین . یرشــیرده خــشکی واژن داشــتند زن ب
 ارتبـاط    نیـز  دوران بعـد از زایمـان      شیردهی در  نزدیکی و 

زنـان   درصد   4/62که   به طوری   وجود نداشت  یدار معنی
موقــع  زنــان غیرشــیرده از درد  درصــد 8/66 شــیرده و

  .نددبر نزدیکی رنج می
زنـان شـیرده بیـان کردنـد شـیردهی بـر             درصد   5/31

از بهم   درصد   7/47 ،ها تاثیر منفی داشته   فعالیت جنسی آن  
 از  آنهــا درصــد1/38  وداشــتند تایکخــوردن انــدام شــ

ترشـح شـیر   از  درصـد    4/14 خستگی ناشی از شیردهی و    
جـدول شـماره    (کردنـد    حین نزدیکی ابراز نارضایتی می    

زنان غیر   درصد   9/33 زنان شیرده و   درصد   35حدود   ).3
لیـت جنـسی در دوران      شیرده بیان کردند که در زمینه فعا      

هـم چنـین نتـایج      .پس از زایمان احتیاج به آموزش دارند      
و )سـزارین  زایمـان واژینـال و    (نشان داد بین نوع زایمـان       

زمان شـروع    تعداد نزدیکی و   رضایتمندی جنسی،  میل و 
 یدار  ارتباط معنـی   چنین درد موقع نزدیک    هم ونزدیکی  
  .ردوجود ندا

  
 شیرده در رابطه با تاثیر      پاسخ مادران توزیع فراوانی     :3جدول شماره   

   دوران پس از زایمان درشیردهی بر فعالت جنسی
  

  پاسخ مادران
  عوامل موثر

  بلی
  )درصد(تعداد 

 ) 5/31( 81  تاثیر منفی شیردهی بر فعالیت جنسی

  )1/38( 98  تاثیر خستگی ناشی از شیرد هی بر فعالیت جنسی

  )7/47( 22  بهم خوردن اندام دراثر شیردهی

  )4/14( 37  ترشح شیر درحین نزدیکی

  

  بحث
نتایج تحقیق حاضـر گویـای آن اسـت کـه فعالیـت             

 زنــان درصــد 9/22 نــان شــیرده و زدرصــد 3/28 جنــسی
 زنان  درصد 7/71 غیرشیرده طی ماه اول پس از زایمان و       

طی مـاه دوم و بعـد        زنان غیرشیرده    درصد 1/78شیرده و   
عنـی داری بـین شـیردهی        و ارتباط م   آغاز شده بود  از آن   

ــان     ــس از زایم ــروع نزدیکــی پ ــان ش ــادر و زم ــود م وج
 دهد که زنان معمـوالً     مطالعات مختلف نشان می    .نداشت

هفتــه بعــد از زایمــان شــروع   3 فعالیــت جنــسی خــود را
تقریبا همـه    پس از زایمان،     ماه 6طوریکه در   ه  ب کنند، می

سـد  ر به نظر مـی   . )9-15(زنان فعالیت جنسی منظمی دارند    
نتایج تحقیقات مختلف با نتایج تحقیق حاضر مشابه است         

 هفتـه   6به طوری که اکثر زنـان فعالیـت جنـسی خـود را              
کننـد و شـروع زودرس فعالیـت         پس از زایمان شروع می    
ست همسر و علی رغـم میـل زن         جنسی معموال به درخوا   

باشد وشیرده وغیر شیرده بودن زنان تـاثیری بـر زمـان             می
  .سی نداردشروع فعالیت جن

  سـبب  یدر تحقیق حاضر نشان داده شـد کـه عـوامل          
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 شیردهی با فعالیت جنسی
 

  58  1388خرداد و تیر  ، 70 ، شماره نوزدهم دوره                                                                م پزشکی مازندران                      مجله دانشگاه علو

کــاهش میــل جنــسی در دوران پــس از زایمــان در زنــان 
 7/47بهم خوردن انـدام   این عوامل شامل     .دشو شیرده می 

ترشـح   ،درصـد  1/38خستگی ناشی از شـیردهی       ،درصد
 2/43، خـشکی واژن     درصـد  4/14 شیر در حین نزدیکی   

ــد ــا  درص ــس پارونی ــد 4/62، دی ــوددرص ــق .  ب در تحقی
Reamy               در رابطه با عوامـل مـوثر بـر فعالیـت جنـسی در 

دوران پس از زایمان بیان شـد کـه عـواملی ماننـد دیـس               
 خـشکی واژن،   سرگیجه، شیردهی، اپی زیاتومی،  پارونیا،

تــرس از دیــدن   وهــای جنــسی کــاهش حــساسیت انــدام
  .)4( استتاثیرگذارکودک بر فعالیت جنسی 

ــق  ــل عــدم شــروع  Rowland و croftدر تحقی  دالی
ــان شــیرده در دوران پــس از  زایمــان  فعالیــت جنــسی زن

ــسی     ــذابیت جن ــدم ج ــود از ع ــارت ب ــد 6/18عب  ،درص
ــستگی  ــد 8/16خ ــا   ،درص ــس پارونی ــد  8/16دی و درص

 ,Pendryدر تحقیــق .)16(درصــد 6/15پزشــک دســتور 

Barrett  ــسی ــت جن ــه اول 7 زن اول زا در 158 فعالی ماه
زنان  درصد 58نتایج نشان داد     .رسی شد پس از زایمان بر   

 از خـشکی    درصد 39پس از زایمان دیس پارونیا داشتند و        
کاهش میل جنسی   درصد44حدود   و واژن شاکی بودند  

مـاه   6  طی زا اولزن   Barrett 296در تحقیق   . )17(داشتند
زایمان مورد بررسی قرار گر فتند، نتایج نـشان     ز  اول بعد ا  

در دوران بعـد از زایمـان عبـارت         داد که مشکالت زنـان      
ــی،  ــع نزدیک ــود از درد موق ــی،  ب ــد از نزدیک ــارش بع  خ

 6آنها در طـی      درصد 89 .کاهش میل جنسی و خونریزی    
آنـان  درصد  83ماه فعالیت جنسی راشروع کرده بودند و   

با توجه به یافته های فوق به        .)18(مشکالت جنسی داشتند  
سی در رسد مواردی کـه باعـث کـاهش میـل جنـ       نظر می 

شود در زنان شیرده و غیر شیرده  دوران پس از زایمان می    
مشابه است و در زنـان شـیرده مـشکالت شـیردهی ماننـد              

بهم خوردن اندام وترشـح شـیر حـین نزدیکـی            خستگی،
  .شود مزید بر علت می

در رابطه با تغییرات میل جنسی در زنان شیرده وغیر          
از بـارداری  شیرده در دوران پس از زایمان نسبت به قبـل        

 مقایـسه بـا    زنان شـیرده در    درصـد  6/49مشخص شد کـه     

زنان غیر شـیرده نـسبت بـه قبـل از بـارداری             درصد 3/43
چنـین نتـایج نـشان دادکـه         هم .کاهش میل جنسی داشتند   

 ودرصـد   6/32 بـه میـزان   رضایتمندی جنسی زنان شیرده     
کمتر شده بود ولی     درصد 33  به میزان  زنان غیرشیرده  در

 در تحقیـق . داری بین دو گروه وجود نداشـت    نیتفاوت مع 
Forster نشان داده شـد      انجام شد  زن شیرده  90 روی    که 

 بـا قطـع     ،که زنان شیردهی که کاهش میل جنسی داشتند       
 تعداد نزدیکی آنها افزایش یافـت      شیردهی فعالیت جنسی و   

  .)19(و تغییرات مثبتی در خلق و خوی آنان ایجاد شد
Alder     زنـان شـیرده    فعالیـت جنـسی     نشان دادند که

شیرخـشک تغذیـه     مادرانی که کودکانشان را با     دیرتر از 
در  Kaynerدر تحقیـق     .)5،8،20(شـود   مـی آغاز   ،کنند می

دوران  رابطه با تاثیر شـیردهی بـر پاسـخ جنـسی زنـان در             
نتـایج   زن مورد بررسی قرار گرفتند،     121 ،پس از زایمان  

ی موثر بـر پاسـخ      که شیردهی یکی از فاکتورها     نشان داد 
زنان شیرده بیان    درصد 62بطوری که    .جنسی زنان است  

نسبت به قبل از بـارداری کـم         کردند که میل جنسی آنها    
 زنان اظهار داشـتند  درصد 1/26 ،شده یا از بین رفته است   

 3/11 حـاملگی اسـت و     قبـل از     مشابهکه میل جنسی آنها     
 .ده اسـت  آنها بیشتر ش   نیز بیان کردند که میل جنسی      درصد

 های ماسترز و    با یافته  ای توجهنتایج این تحقیق تفاوت قابل      
 میـل جنـسی در      نـد معتقد ، این پژوهـشگران   جانسون دارد 

. )6،5(یابـد   افزایش مـی زنان شیرده در دوران پس از زایمان     
Dejudicibus ماه بعد از    6زن شیرده    104 تحقیق روی    با

 پــس از زایمــان نــشان داد کــه فعالیــت جنــسی در دوران
 50در تحقیـق روی      Ryding .)21(یابد زایمان کاهش می  

زنان در دوران    درصد 20زن نشان داد که میل جنسی در        
آنهــا  درصــد 21در   ویابــد اهش مــیپــس از زایمــان کــ

 از آنان افـزایش     درصد کمی در    و یابد میبشدت کاهش   
نتایج تحقیق حاضر و سـایر       .)22( شد میل جنسی دیده می   

ــا یافتــهتحقیقــات ذکــر هــای ماســترز و جانــسون   شــده ب
  .مغایرت دارد

زنـان   درصـد  4/34که   نتایج تحقیق حاضر نشان داد    
دوران پـس از      غیرشـیرده در    زنـان  درصد 4/35شیرده و   
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     معصومه حیدری  و همکاران                هشی    پژو  
  

59  1388خرداد و تیر  ، 70 ، شماره نوزدهم دوره                                                                مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

 نـشان   Robsonدر تحقیق   . زایمان تجربه ارگاسم نداشتند   
داده شد که زنان شیرده پس از زایمان کمتر بـه ارگاسـم             

جانــسون معتقدنــد کــه   ماســترز ودر حالیکــه .رســند مــی
شیردهی باعث تحریک جنسی زنان شده و زنـان شـیرده           
ــه    ــه جنــسی و قــدرت رســیدن ب ــاالترین ســطح عالق از ب

ــد ــار  Connollyدر تحقیــق . )15(ارگاســم برخوردارن رفت
 پـس از زایمـان      ه هفت 24و12،  6زن شیرده در    150جنسی  

ای هـ  هفتـه  نتـایج نـشان داد در      مورد بررسی قرار گرفت،   
 درصـد از زنـان در طـی         61 ،   60،  39مذکور بـه ترتیـب      

  .)12(نزدیکی ارگاسم را تجربه کرده بودند
 35حـدود   یافته های پژوهش حاضـر نـشان داد کـه           

زنــان غیرشــیرده در  درصــد 9/33 زنــان شــیرده و درصــد
زمینه فعالیت جنسی در دوران پس از زایمـان احتیـاج بـه             

 لــزوم مــشاوره  بــردددر تحقیقــات متعــ .آمــوزش دارنــد
ــسی ــد ا درجنـ ــان در دوران بعـ ــک ز ایمـ ــای  کلینیـ هـ
. )22،17،2(های بعد از زایمـان تاکیـد شـده اسـت             مراقبت

 که اظهـار داشـتند بـه آمـوزش          افرادیالزم به ذکر است     
عـاتی در ایـن     الهای بودند که اصـال اط       گروه ،نیاز ندارند 

  .کردند زمینه نداشتند و در نتیجه احساس نیاز هم نمی
 تحقیق حاضر نشان داده شد کـه نـوع زایمـان بـا              در

 رضـایتمندی جنـسی و   میل و  ،زمان شروع فعالیت جنسی   
در  .رددار نـدا   چنین درد موقع نزدیکـی ارتبـاط معنـی         هم

همکاران ارتباط بین نوع زایمـان و        و Woranitatتحقیق  
را مـورد   زن در دوران پس از زایمان        80عملکرد جنسن   

ایج نشان داد که نوع زایمان با زمان        نت .قرار دادند بررسی  
فاز تهییج،   میل جنسی، (شروع نزدیکی و عملکرد جنسی      

در . )15(ارتباطی نداشـت    ) ارگاسم و رضایتمندی جنسی   
زن ســودانی  2490 و همکــاران روی Radestadتحقیــق 

نشان داده شد که وجـود اپیزیـاتومی در زایمـان واژینـال             

در دوران پـس از     زمان شروع نزدیکـی      تاخیر در موجب  
و  پرینـه  امـا صـدمات وارده بـه واژن،        .دشـو  زایمان نمـی  

دوران تر آنوس با تـاخیر در برگـشت نزدیکـی در            گاسفن
در  همکـاران  و Ejegard. )23(پس از زایمـان همـراه اسـت       

زابطه با کیفیت زنـدگی جنـسی        زن در  206تحقیق روی   
درد  کـه    بیـان کردنـد   زنان در در دوران پـس از زایمـان          

ــی   ــین نزدیک ــا    ح ــراه ب ــال هم ــان واژین ــه زایم ــانی ک زن
کـه اپیزیـاتومی   ، بیـشتر از زنـانی بـود         شتندزیاتومی دا  اپی

  .)24(نداشتند
توان گفت که زنان     با توجه به نتایج بدست آمده می      

ــرات فیزیولوژیــک   ــه لحــاظ تغیی  ،شــیرده و غیرشــیرده ب
دوران پـس از زایمـان بـا        در  آناتومیک وسـایکولوژیک    

ــل از    ــه قب ــسبت ب ــسی ن ــل و رضــایتمندی جن کــاهش می
ایـن دو   داری در فاوت معنـی شوند و ت   بارداری مواجه می  

رسـد زنـانی کـه        به نظر مـی    .شود گروه از زنان دیده نمی    
مـادر بـودن خـود را بخـوبی پذیرفتـه و             نقش زن بودن و   

شـرایط فیزیـو لـوژیکی       نگرش مثبتی نسبت به آن دارند،     
بــر فعالیــت جنــسی آنهــا مختلــف ماننــد دوران شــیردهی 

 الزم در   هـای  بـا ارائـه آمـوزش     تـوان    مـی ندارد و   تاثیری  
زایمـان سـالمت     دوران پـس از    زمینه بهداشت جنسی در   

  .جنسی خانواده را تامین کرد
  

  سپاسگزاری
ــشی     ــت پژوه ــالی معاون ــت م ــا حمای ــق ب ــن تحقی ای

 کـه نهایـت تـشکر و        انجـام گرفتـه اسـت     دانشگاه شـاهد    
ــین ازاســتاد    ــم همچن ــن بزگــواران را داری ــدردانی از ای ق

 جهـــت بـــهجنـــاب آقـــای مهنـــدس والیـــی  ارجمنـــد،
  .شود های موثرشان صمیمانه تشکر می راهنمایی
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