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  تن سنجی  و کیفیت زندگی جنسی زنان شیرده يها شاخص
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ي ناگوار طبی در بروز اختالالت سالمت باروري مرتبط با کیفیت زندگی نقش دارد بعنوان مثال چاقی عالوه بر پیامدها :سابقه و هدف
 گونه هر بروز کلی طور عملکرد جنسی با فاکتورهاي متعددي از جمله فاکتورهاي جسمی و وضعیت شیردهی ادغام شده است. به

شود. پژوهش موجود با هدف بررسی ارتباط  جرمن زندگی کلی کیفیت و رفاه کاهش به است ممکن جنسی عملکرد در مشکل
  تن سنجی و کیفیت رضایت جنسی زنان شیرده انجام شد.   يها شاخص

زن شیرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی منتخب شهر  98تحلیلی بود که بر روي  -. این مطالعه بصورت توصیفی:هامواد و روش
با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان (روا و پایا شده در  ها دادهفی بود. ارومیه انجام شده است. نمونه گیري بصورت تصاد

تن سنجی زنان  يها شاخصایران) و پرسشنامه محقق ساخته (حاوي اطالعات دموگرافیک زنان شیرده و همسرانشان، نوع زایمان و 
اد کارشناس در این خصوص رسید جمع آوري شد. در نهایت افر ییدتأشیرده) که با استفاده از منابع علمی معتبر جمع آوري و به 

  تجزیه و تحلیل شدند.  Spss20با نرم افزار  ها داده
 26±  22/6شیرده و همسرانشان به ترتیب  يها خانمکه میانگین و انحراف معیار سن  باشد یمنتایج این پژوهش حاکی از آن : ها یافته

آنان تحصیالت  ٪ 06/3فوق دیپلم و لیسانس و ٪ 65/32حصیالت زیردیپلم و دیپلم، ت ها خانم ٪ 29/64. باشد یم 30± 64/6و 
وضعیت اقتصادي زیر  ٪ 31/15شاغل بودند. از نظر اقتصادي ها خانمدرصد  37/18خانه دار و  ها خانم ٪ 63/81لیسانس به باال داشتند. 

سزارین بوده.  بیشترین روش  ٪ 04/52طبیعی و   ها خانم ٪96/47متوسط به باال داشتند. زایمان  45/22متوسط و  ٪ 24/62متوسط، 
) بوده است.  از نظر 06/3 ) و کمترین روش مورد استفاده توبکتومی (٪ 65/32پیش گیري مورد استفاده توسط زوجین روش طبیعی (

 30/9قد زنان شیرده  انتروپومتري نتایج تجزیه و تحلیل داده نشان داد که میانگین و انحراف معیار يها شاخصارزیابی 
 ± 20/4 کیلوگرم،  میانگین و انحراف معیار نمایه توده بدنی 47/67 ± 02/14سانتی متر، میانگین و انحراف معیار وزن ایشان±19/165

 ± 82/18و  44/33± 68/6و  72/83  ±06/22بود، همچنین میانگین و انحراف معیار دور کمر، دوربازو و دور باسن به ترتیب  24/ 65
گزارش شد. بر طبق  50/12و انحراف از معیارش  64/48کیفیت جنسی  ي نمرهسانتی متر به دست آمد. و در نهایت میانگین  84/94

) ، با توجه به r=0.128, Pvalue= 0.21نتایج بدست آمده بین قد و کیفیت زندگی جنسی از نظر آماري همبستگی وجود نداشت (
بدست آمد ، وجود همبستگی بین وزن و کیفیت زندگی جنسی از نظر آماري وجود نداشت r = 0/113 و  Pvalue= 0/269اینکه مقدار

) . این عدم r= 0.058, Pvalue=0.56. همینطوربین نمایه توده بدنی و کیفیت زندگی جنسی از نظر آماري همبستگی وجود نداشت (
)،   بین دور باسن و کیفیت r=0.055. Pvalue=0.59همبستگی در خصوص بررسی همبستگی دور  کمر و کیفیت زندگی جنسی  (

) مشاهده شد. بر r= 0.088,Pvalue= 0.39) و بین دور بازو و کیفیت زندگی جنسی(r=0.197,Pvalue=0.052زندگی جنسی، (
آماري طبق انجام تحلیل واریانس یک طرفه مشاهده شد که میانگین کیفیت زندگی جنسی با مشخصات آنتروپومتري مختلف از نظر 

  تفاوتی نداشت.  



  کودك و مادر چاقی المللی بین کنگره 
  ایران -ارومیه  ،1394ه ما اردیبهشت 24- 26

 

۴۴ 
 

: با توجه به نتایج بدست آمده در اکثر تحقیقات همبستگی نمایه توده بدنی و یا چاقی با کیفیت زندگی جنسی گیري بحث و نتیجه 
اما نتیجه پژوهش حاضر متفاوت از نتایج قبلی مورد انتظار بوده  اند داشتهمشهود بوده است و زنان چاق کیفیت زندگی جنسی پایین 

مشابه به ثبت نرسیده است لذا  ي مطالعهاست. از آنجایی که تاکنون بر اساس جستجوي صورت گرفته در این زمینه در کشور تاکنون 
  .یابد یمنیاز به مطالعات بیش تر بمنظور شفاف سازي و  نقد وسیع تر در این خصوص ضرورت 

  تن سنجی يها شاخصچاقی، کیفیت زندگی جنسی،  کلمات کلیدي:


