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 مقدمه
امروزه سالمت اجتماعي، به عنوان يکي از ابعااد ساالمت،   

واني و معنوي نقا  و اهميات   در کناار ساالمت جاسمي و ر

که در طول دو دهه گذشته  يطور ه، ب[1]اي يافته است  گسترده

موثر بر سالمت،  يبه عوامل اجتماع تياهم ،يا ندهيبه طور فزا

در  مناد قدرت يعناوان عاوامل   هبا  ،يپزشک يها در کنار مراقبت

قارار گرفتاه    نيسالمت جامعه مورد توجاه محققا   يريگ شکل

 -ياجتماع ليمسا ريکه تحت تاث يي. از جمله رفتارها[2]است 

 رد،يا گ يباورها و اعتقادات حاکم بر جامعاه قارار ما    ،يفرهنگ

هاا و   زهيا هاا، انگ  که با نگرش [4،3] هاست انسان يرفتار جنس

اسات. در   مارتبط  [,6]زوج  يفرد ني، روابط ب[5]احساسات 

نابارور انجاام   يها درمان زوج نهيدر زم ياقدامات موثر رانيا

هاا   در رابطه باا ابعاااد ساالمت اجتمااعي  ن     يشده است ول

 ليمساا  قيا . درک عم[7]برداشته نشده است  يموثر يها گام
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باه   دنيرسا  يدر هار جامعاه بارا    يمذهب ،ياجتماع ،يفرهنگ

افاراد هار جامعاه     يا. رفتارها [8]کند  يپايدار کمک م هتوسع

 نيا  ن جامعاه دارد و در ا  يمتاثر از فرهنگ و عوامل اجتماع

نباوده و مطالعاات    يقاعده مستثن نيهم از ا يرفتار جنس انيم

به شادت   زين رانيزنان در جامعه ا يدهد، رفتار جنس ينشان م

 يدر تمام زنان و از جمله زنان رييتغ ني، ا[9]است  رييرو به تغ

 [.11،11]خورد  يمواجه هستند به چشم م يکه با نابارور

 يهاا بهداشات   يها و ناابرابر  يماريبر بار ب ياجتماع عوامل

 يقاعاده مساتثن   نيگذارد. افراد نابارور هم از ا يم ريجامعه تاث

باه   رديگ يفرهنگ، مذهب و خانواده قرار م رينبوده و تحت تاث

باشاند   ي. زنان )چه خود علت ناباارور [13،12]رسد  ينظر م

کشاند   يدوش ما  هبا  تار   يرا با  يچه همسرشان( بار نابارور

 ،يشکسات در فرزناد ور   ليا  مده به دل دي. مشکالت پد[13]

باه تارک،    ديسو و تهد کياضطراب، غم و اندوه  از  ،يشانيپر

زنان را تحت  گر،يد يمرد از سو يچند همسر يطالق و زندگ

 ي. حتا [14،13]دهاد   ياز مردان قارار ما   يتر  يب يفشارها

را باه طاالق و    نشانهستند زنا ياروربکه خود علت نا يمردان

زناان   ي. فشاارها [3]کنند  يم ديتهد ياجتماع يفشارها ريسا

 يفشاارها  نيا ا يائسگيدوران  ياست که حت ينابارور به حد

 [.15]کشند  يرا به دوش م ياديز ياجتماع

 يعوامال اجتمااع   نهيدر زم يکه مطالعات کم ييجا از  ن 

صاورت   يزنان مواجاه باا ناباارور    يجنس يموثر بر رفتارها

تواند عوامل  ينحوه م نيبه بهتر يفيمطالعه ک کيگرفته است و 

 نياي مطالعاه باا هادب تب    نيکند ا نييرفتار را تب کياز  يناش

باا   اجاه زناان مو  يگذار بر رفتاار جنسا  ريتاث يعوامل اجتماع

 .صورت گرفت ينابارور

 

 هامواد و روش
تحليال محتاوا و    کارد يو باا رو  يمطالعه از نوع کيفا  نيا

 تاه ي)مجاوز از کم  يساالمت باارور   ياز رساله دکتارا  يقسمت

بااه شااماره  يبهشاات ديشااه ياخااالق دانشااگاه علااوم پزشااک

زن  15روي  گيااري هدفمنااد باار ( اساات. نمونااه66111311

و هشات نفار از    زديکننده به مرکز ناباروري  نابارور و مراجعه

 نفار(، روانشانا    3) يشامل متخصا  ناباارور   يديافراد کل

 يو مجاار  هيا کل نينفر(، متخصص کي) پزشک نفر(، روان کي)

 دنينفر(، تا رس کي) نفر( و پرستار کي) مامانفر(،  کي) ادرار

 .به اشباع داده صورت گرفت

کاه بتوانناد بخواناد     يورود باه مطالعاها افاراد    يارهايمع

محقق بگذراند، سابقه دو سال  ارياطالعات را در اخت نيتر  يب

زباان باودن،    يپزشک متخص ، فارسا   يبه تشخ ينابارور

 .مند به شرکت در مطالعه و عالقه يو دائم يازدواج رسم

 جاز  هها ب يماريب ريخروج از مطالعها ابتال به سا يارهايمع

باه اداماه شارکت در     ليا زناناه، عادم تما   ايمردانه  ينابارور

 .مصاحبه

اخاالق دانشاگاه    تهيشامل مجوز از کم ياخالق مالحظات

اخاالق   تاه يکار توساط کم  يبررس ،يبهشت ديشه يعلوم پزشک

 يشفاه تياخذ رضا ،يفرد يها انجام مصاحبه ،يمرکز نابارور

و کساب   مااران يحفظ اسارار ب  يبرا يمخف يکدگذار ،يو کتب

جلاب   يشاد. بارا   يضبط مکالمات شار  داده ما   ياجازه برا

و اعتماد  نان به محرمانه بودن مصااحبه و  زاد باودن    نانياطم

 رام و  يطا يخروج از مطاالعاه و انجاام مصااحبه در مح    يبرا

 .اشاره شد ريپذ دل

 يمشااوره مرکاز ناباارور    يها از اتاق يکيها در  مصاحبه

کشاور و مرکاز    يقطب نابارور زدي يوروهشکده نابارژ)پ زدي

تااي و  تارين راح  مرجع در جنوب شرق کشور است( که باي  

کنناادگان را تانمين نمايااد، انجاام شااد. از    رضااايت شاارکت  

 مد که در صاورت   يدعوت به عمل م رشيهنگام پذ نيمراجع

 ياتاق مربوطه وارد شوند. زناان مواجاه باا ناباارور     هب ليتما

جاواب   افات يدر يکار داشتند چاون بارا   نيبه ا ياديز ليتما

ها فراهم   ن يرا برا يفرصت مناسب نيمنتظر بودند و ا  ي زما

ه مصااحبه نيما   ،يو کتبا  يشافاه  تيکرد. پس از اخذ رضا يم

کنندگان صاورت گرفات. در    ساختار يافته و عميق با مشارکت

ساواتت، از سااالاتت باااااز     يراهنماا  ياين مطالعاه بارا  

اا يااک ساااوأل وساايع و . مااصاحباه باااسااتفاده شااد

 ينابااارور  يشااما بعااد از تشااخ يجنساا اتيااتجرب"کلاااي 

رفتاار   رييا تغ نيا در ا يبه نظر شما چاه عاوامل  "و  "ست؟يچ
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شاروع شاد. و سااسس سااالاتت اضااافي     "دخالت داشتند؟

تر پرسيده  باراي تاشاويق و دستيااابي بااه توضايحات بي 

 ريرفتاار تااث   نيا ا يريا گ شما در شکل ينوع نابارور اي "شد 

 "داشت؟

در   ادداشتيها، مشاهده،  مصاحبه يتاليجيبر ضبط د عالوه

طور  هتوسط محقق صورت گرفت. ب زين يسياد ورنويعرصه و 

. در ديطاول کشا   ساعت کيدقيقه تا  31متوسط هر مصاحبه 

هاا و   ي دوم و سوم به منظور تاييد دادهها مصاحبه ازيصورت ن

باا   اهاي احتمالي انجام شد و متن مکالماات ر  کردن شکابپر 

افازار   نرم نينگارش شد )ا listen N Write افزار استفاده از نرم

کلماه باه    ديبا پيکند و تا يبه محقق کمک م پيدر سرعت تا

(. هر مصاحبه کلمه به کلماه  رديکلمه و توسط محقق صورت گ

صااحبه،  هار م نوشته و سسس کدگذاري شد و پس از تحليال  

هاا از   ادهد تيريگرفات. جهات ماد    مصاحبه بعدي انجاام ماي  

هاا باا روش    ساتفاده شاد. داده  ا  V:10 MAXQDAافازار  نرم

 (Conventional content analysis) تحليل محتواي قراردادي

و قارار گرفتناد. در ايان روش کادها      ليا و تحل هيا مورد تجز

هاي خاام   طبقات به طور مستقيم و به صورت استقرايي از داده

ها با رويکرد تحليل  . تجزيه و تحليل داده[16]استخراج شدند 

و  ميمند گرانها ها با روش نظام و پردازش  ن رداديمحتواي قرا

 [.17]تندمن صورت گرفت 

ها را از ابتدا تاا انتهاا خواناد و     ( محقق چندين بار  نالف

 .ها را کسب کرد درک کلي از محتواي  ن

ند و هايي خالصاه و کوتااه شاد   باه واحاد   ي( متن اصلب

مشابه به عنوان واحادهاي  يها کلمات، جمالت و يا پاراگراب

 .معنايي در نظر گرفته شدند

( سسس واحدهاي معنايي، با توجه باه مفهاوم نهفتاه در ج

عنوان کٌادها  هپاردازي رسايده و ب ها به سطح انتزاع و مفهوم  ن

 .گذاري شدند نام

بندي شاده   ها دسته ها و تفاوت تاه(   کدها بر اسا  شبد

 .شد ليو طبقات تشک رطبقاتيو ز

هاا( کاه    )تام  هاا  هيطبقات، درون ما يبا بررس تي( در نهاه

 .شدند يباشند معرف گر محتواي پنهان متن ميبيان

ناويس و   هاا دسات   بالفاصله بعد از هر مصااحبه،  ن  ابتدا

شده و براي تحليل محتواي کيفي، مرتاب گشاتند.    يساز ادهيپ

شاد تاا قبال از شاروع      سسس تمام متن چندين باار خواناده  

 ييمعناا  يها صورت گرفت. واحدها داده يور کدگذاري غوطه

 ههاي خام استخراج شدند. در اين مرحل از داده هياول يو کدها

. در کدگذاري باز، خط به خط تثبيت در کدگذاري حاصل شد

ها بررسي شدند و به هر جمله مرتبط يا رويداد، ياک کاد    داده

شدند. بعد از کدگذاري تماام   يياختصاص يافت و کدها شناسا

متن، تثبيت در کدگذاري دوباره کنتارل شاد. در مرحلاه بعاد     

طبقاات   ريز رمشابه د يو کدها ديگرد يبند طبقه هياول يکدها

رويکرد بقات با صورت بود که ط نيگرفتند. روش کار بد يجا

هاي خام استخراج شدند. پژوهشگر با استفاده  استقرايي از داده

 .از روش مقايسه مداوم توانايي، تمايز بين طبقات را پيدا نمود

( 1989) (Lincoln & Guba) نکلنيا گابا و ل يارهايمع از

 پاذيري و تناساب   ، انتقاال (Credibility) يريپذ شامل )اعتبار

(Transferability& Fittingness)يريپااااااااذديي، تا 

(Conformability) ياعتماااااد و حسابرساااا  تيااااو قابل 

(Dependability) )هاا اساتفاده شاد     صحت و دقت داده يبرا

پژوهشاگر بااا   يتعامال طااوتن  قياااز طر يريپاذ . اعتبار[18]

 کننااادگان هاااا توساااط مشاااارکت  داده ينيهاااا، باااازب داده

(Peer checking)حاصل  قيتحق ميتوسط همکاران ت يني، بازب

کننادگان  از چهاار نفار از     ها توسط مشارکت داده ينيشد. بازب

شاده را   پيا کنندگان درخواست شد تا صحت متن تا مشارکت

باه   يدرماان چناد روز   يکه افراد بارا  ييجا کنند. از  ن دييتا

بود تا صاحت مطالاب    ايفرصت مه نيکردند ا يمرکز مراجعه م

 .کنند ديياشده را ت انيب

هاا را   چند ماورد را مصااحبه   قيتحق ميت ياعضا نيچن هم

شاد و   يشباهات کدها بررس زانيکردند و م يجداگانه کدگذار

که اختالب داشاتند بعاد از جلساات مشااوره باه       يدر موارد

 فيباه توصا   ديو تناسب با يريپذ . جهت انتقالدندياجماع رس

 نيا . باه ا [19]کامل مراحل کار پرداخته شاد   فيو توص يغن

کننادگان باه هماان     هااي مشاارکت   سعي شد، نقل قول نظورم

هااي   چناين ويژگاي   صورتي که گفته شاده، اراياه گاردد. هام    
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کنندگان و زمينه مورد بررسي با جزييات  دموگرافيک مشارکت

د اساتفاده از نتاايم مطالعاه    بيان شد تا خواننده بتواند در ماور 

اظران نا  طهاا توسا   با کنترل داده يريپذ دييگيري کند. تا تصميم

ي سنجيده شد، باه ايان معناي کاه     خارجي  شنا به تحقيق کيف

هايي از متن مصاحبه به همراه کدهاي مربوط و طبقاات   بخ 

پديدار شده توسط دو ناظر  شنا به تحقيق کيفي مورد بررساي  

مراحل تحقيق به طور  يو تنييد قرار گرفت. اعتماد و حسابرس

تحقيق باراي   رييگيدقيق ثبت و گزارش شده است تا امکان پ

 .ان فراهم شودديگر
 

 نتایج
مورد مصاحبه  يديمطلع کل 8زن نابارور و  15در مجموع 

( 5/34±5/9) يزنان مواجه با نابارور يقرار گرفتند. دامنه سن

 يتا کارشناسا  ييزنان از ابتدا التيتحص زانيسال و م 45-24

از سطح  يديکل نيدر مطلع التيدست  مد. سطح تحص هارشد ب

 زماان بود. طاول مادت    ينيتا پزشک متخص  بال يکارشناس

 يسال و طول مدت درمان ناباارور  2-21( 11±9) ينابارور

زنااان مواجااه بااا  تيااسااال بااود و اکثر 19-2( 5/8±5/11)

  .بودند هياول ي( مبتال به نابارور٪71/64) ينابارور

شامل ساه   يمرتبط با نابارور يعوامل اجتماع هيما درون

 ري( تااث 2،يجنس اتيبستگان و خانواده بر تجرب ري( تاث1طبقه 

 هدسات  ماد   هب ميرا ي( باورها3و  يجنس اتيجامعه بر تجرب

 (.1)جدول 

(Taboo)

در خاانواده از   يجنسا  ليبودن صحبت در مورد مسا تابو

خاوردا   يها به چشم ما  همه مصاحبه باًيتقر بود که در يموارد

... من مادر خيلي با حيايي داشتم. پدر خيلي با حيا و راجاع  "

کاه بخاوان  طور  شد. اين صحبت نمي طوري اصالً به مسايل اين

 

 عوامل اجتماعی مرتبط با ناباروری .1جدول

 کدها  زیر طبقات  طبقات

 تاثیر بستگان و خانواده بر تجربیات جنسی

 خانواده و بستگان زن
 تابو بودن صحبت در مورد مسایل جنسی در خانواده زن

 اشتیاق به بچه دار شدن برای خوشحالی خانواده زن

 خانواده و بستگان مرد
 دخالت خانواده همسر در مسایل زناشویی زوج 

 عدم دخالت خانواده شوهر در مسایل زناشویی زوج 

 عوامل موثر از هر دو خانواده

 تفاوت فرهنگی خانواده زن و شوهر

 پیشنهاد طالق

 پیگیری درمان برای خشنودی خانواده

 تاثیر جامعه بر تجربیات جنسی

 کمبود آموزش جنسی 
 کافی در کالسهای پیش از ازدواج فقدان آموزش جنسی

 نبودن آموزش جنسی در جامعه

 عوامل اجتماعی

 فشاراجتماعی به زنان مواجه با ناباروری

 استیگما به زن نابارور 

 پنهان کردن نوع ناباروری از مردم

 تاثیر باورهای رایج بر تجربیات جنسی

 باورهای رایج با منشا فرهنگی، مذهبی یا قومی

 تاثیر خودارضایی بر ناباروری 

 تاثیر صحبت حین نزدیکی بر الل شدن بچه 

 مقصر دانستن ناباروری از جانب زن از دیدگاه خیلی مردان ایرانی

 نقش خرافه برای باروری 

 عدم اعتقاد به نقش سن زن در موفقیت باروری

 باورهای رایج با منشا تغذیه ای

 مرد بعنوان علت ناباروری عدم ورزش و رژیم غذایی و الغر بودن

 تاثیر خوردن گرمی یا سردی در موفقیت ای وی اف

 نقش داروهای گیاهی در باروری

 تاثیر طرحواره ها بر رفتار جنسی

 لزوم باال گرفتن پاها بعد از نزدیکی 

 تاثیر دفعات نزدیکی بر باروری

 عدم آگاهی از روزهای تخمک گذاری 

 دخول بر ناباروریعدم آگاهی از تاثیر راه های 
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 الًحات هم اصا  شد.... ينم يصحبت وقت چينه ه . زاد باشن

 ساانس، يساله، ل 43)خانم  "ندارن... ليجور مسا نيبه ا يکار

 سال( 6مدت  همردانه ب ينوع نابارور

خااطر خوشاحال کاردن     هکنندگان تنها با  از مشارکت يکي

 درمان بودا ريگياش پ خانواده

خواهم به   کنه من مشکل دارم و نمي ...شوهرم فکر مي"

 اميا م نيهما  يبگم. .... ولي نگاران ماماانم ايناا هساتم، بارا     

 4مادت   همردانه ب ينابارور -سلميد -ساله27)خانم  "درمان...

 سال(

کنندگان از دخالات بساتگان همسار در     از مشارکت يبعض

 داشتندا تياشان شکا ييمربوط به زناشو ليمسا

گه،  چيزي مي ميگداري اين اتفاق پي  مياد که جار ...گاه"

خودماو محادود    شهيباعث م ني....ا گهيم يزيمادر شوهرم چ

هاا مان    ه خاانواده شاوهرم ميرناد اکثار موقاع     کنم. جاهايي ک

 6مادت   هزناناه با   يناباارور  سلم،يساله، د 26)خانم  "رم.. نمي

 سال(.

2

کردنااد خااانواده  يکنناادگان ابااراز ماا از مشااارکت يبعضاا

کننادا   ي ناان دخالات نما    ييزناشو ليدر مسا شوهرشان اصالً

 نيا باه ا  يکار خوبند اصالً يليخانواده  شوهرم خ  ي...خدا"

مشاکل از مناه..    کاه  نيا کنند، با ا يندارند و دخالت نم ليمسا

 سانس،يساله، ل 34)خانم  "يدار نشد نگفتند چرا بچه وقت چيه

 سال( 7,5مدت  هزنانه ب هيثانو ينوع نابارور

خاانواده   يفرهنگا  يها به تفاوت کنندگان از مشارکت يکي

  کندا يزن و شوهر اشاره م

خانواده شوهرم  . ولي برعکس ناي... خيلي مقيدند مامانم ا"

مخالف ما هستند خيلي راحتند خيلاي راحات در ماورد     قاًيدق

کنناد، ماماان ، خاواهراش     يبا هم صحبت ما  يجنس ليمسا

در ماورد   يراحات نبودناد حتا    نايمامانم ا يخيلي راحتند. ول

 تااق ا ليچه برسه باه مساا   م،يزن يهم با هم حرب نم يقاعدگ

خواب. خانواده ما با اونا دو تاا فرهناگ متفااوت داشاتند از     

، سانسيلساله،  34)خانم  "زمين تا  سمون با هم فرق دارند. ..

 سال( 7,5مدت  هزنانه ب هيثانو ينوع نابارور

 يهاا  صاورت  هبود که ب يبه طالق از موارد شنهاديو پ فکر

اقدام به طالق توساط   شد. مثالً يها مطر  م زوج نيگوناگون ب

 يکيبود که توسط  يمرد با وجود علت مردانه از جمله موارد

....حاات مان   "مطر  شادا   ريصورت ز هکنندگان ب از مشارکت

دونسات اشاکال از    يمارده ما   کاه  نيا شناسم با ا يزوج م کي

ازدواج کرده بود....که شانس  را امتحاان   مجدداً ي. ولخودشه

زن دوما  هام    ،يچا يکنه زن اول  را که از دسات داد.... ه 

د کاه  خاوان قباول کننا    يباردار نشد ... مردا غارور دارناد نما   

 -ساانس يل -سااله  45)خاانم   "....خودشان نابارور هساتند.  

  سال( 15مدت  همردانه ب ينابارور

با علت زناناه   يکنندگان با وجود نابارور از مشارکت يکي

 وقات  چيکارد کاه ها    انيا داشت و ب تياز رفتار شوهرش رضا

 اندا نکرده دياش او را به طالق تهد خانواده ايهمسر 

ولاي   .دوست داريم يک بچه داشاته باشايم   يي...... دوتا"

تاو فالناي....... مان بارم زن     وقت نگفته  شوهرم بنده خدا هيچ

سااله،   34)خاانم   "اش هام خاداي  خوبناد    بگيرم. خاانواده 

 سال( 7,5مدت  هزنانه ب هيثانو ي، نوع نابارورسانسيل

همسارش در   يانگاار  کننادگان از ساهل   از مشارکت يکي

 افتااده  ييبه فکر جادا  يکرد و حت يم يدرمان احسا  ناراحت

کردا نه گاهي اوقات مان   انيب طور نياحساسات  را ا يبود و

درماان   يبيا بريم برا کني؟ گم چرا اينقدر کوتاهي مي به  مي

ازم نسرسن  اولي اين سوال ربگم ....جدا شم  .... حاضرم که چي

کاه همسارم رو    رغم اين . عليخيلي بدم مياد د؟يچرا بچه ندار

 -ساله 43)خانم  "افتما ... يبه فکر طالق م يدوست دارم گاه

 سال( 6مدت  همردانه ب ينوع نابارور -سانسيل
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طالق از طارب مارد باا     شنهاديکنندگان پ از مشارکت يکي

از همسارش ککار    ينگرفتن حق ماادر  يمردانه برا ينابارور

شد که شوهرم اصرار داشت که  يمحدوده زمان کي..."کردا  يم

کاه مان    ميم جادا شا  از ه يخوا ي. گفت ممياز هم جدا ش ايب

 و رميا حق مادر شدن را ازت نگ نيا . مثالًرميحقت را ازت نگ

. که من گفتم نه. .. من فکرش کردم از کجا معلوم کاه مان   نايا

)خاانم   "بشم و اون مشکل نداشته باشاه...  گهيکس د کيزن 

 سال(. 19مدت  همردانه ب ينابارور سانس،يساله، فوق ل 45

 يدرماان را بارا   يريا گيکننادگان علات پ   مشارکت يبعض

 کردندا يخانواده ککر م يخشنود

گيم ماا کاه    ن هم من با همسرم بعضي اوقات ميهمين ات"

. ديگه. خدا داد داد. نداد هم باز هم شاکر  مشکلي نداريم با هم

تار   هام باي    تر خواستار )بچه( هستم اون من بي  يعني اصالً

)خاانم   "ي منو ببينند... ام که دوست دارند بچه اطر خانوادهخ هب

 سال(. 6 مدت هبمردانه  ينوع نابارور -سانسيل -ساله 43

در  ي مااوزش کااافکنناادگان بااه فقاادان   مشااارکت اکثاار

از  يکا ياز ازدواج و جامعاه اکعاان داشاتند.      يپ يها کال 

 يرساان  ازدواج کارده باود، از اطاالع    ريکنندگان که د مشارکت

در  يجنسا  يرسان اطالع"داشتا  تيها شکا کال  نيمحدود ا

قبل از ازدواج به مان   يها خيلي محدوده. بايد تو کال  رانيا

قادر   ازدواج کردم بگن شما که تو اين سن هساتيد ايان   ريکه د

)خاانم   "نگفتند. يچيه کارو بکنيد.. بايد اين خانم تخمک داره.

 سال( 6مدت  همردانه ب ينوع نابارور -سانسيل -ساله 43

در ماادار  و جامعااه از جملااه  ي مااوزش جنساا نبااودن

 يديا کل نيکنندگان و مطلع مشارکتر بود که توسط اکث يموارد

 ي...تو مدرسه هم که با  موزش درسات و حسااب  "مطر  شدا 

. يجنس ليبود نه در مورد مسا يفقط در مورد قاعدگ ندادند...

 هيا ثانو يناوع ناباارور   -ساله 34)خانم  "..ميبلد نبود يچيه

 (زنانه

 ياجتمااع  علت فشاار  هب ياز زنان مواجه با نابارور يبعض

 اهند خود را اجتماع دور نگه دارندد يم حيترج

هاا   از منه. اکثر موقاع  يمشکل نابارور که نيخاطر ا ه... ب"

ان برم. ازم سوال اش يرم. دوست ندارم تو مهموننمي يمن مهمون

دوسات نادارم...    ه،يا مشاکل از ک  ؟يدار نشد بسرسند چرا بچه

زناناه   ينابارور سلم،يساله، د 26)خانم  ".. زهير ياعصابم بهم م

 سال( 6مدت  هب

باود   ياز جمله ماوارد  يبه زنان مواجه با نابارور گماياست

 شدا يزنان م نيا يکه باعث ناراحت

زناان را   شهيمردم اينقدر فکرشان کوتاهه که هم ي....بعض"

دوست ندارم با  اصالً شهياعصابم خرد مدونن.  يم ييمقصر نازا

 يناباارور  -سلميا د -سااله 27)خانم  "کالم بشم...  دما هم نيا

 سال( 4مدت  همردانه ب

 حيکردناد کاه تارج    يما  انيا کننادگان ب  از مشارکت يبعض

 کنندا يرا از مردم پنهان م يدهند نوع نابارور يم

 مييگاو  ينما  يجاا کاه ممکناه باه کسا      ن ما تا  ي....حت"

ها  يليخ ديشا ميبوده. تا ضرورت نداشته نگفت يمشکلمان از ک

 45)خاانم   ".... باوده  ياز ک ريدانند که تقص يبستگان نم يحت

 سال(. 19مدت  همردانه ب ينابارور سانس،يساله، فوق ل

ها متفااوت   نگرش يبر نابارور ييارضاخود ريمورد تاث در

بار   ييخودارضاا  يمنفا  ريکننادگان تااث   مشاارکت  يبود. بعض

 اي... فکر کنم بعض"کردندا  يم انيب ديرا با شک و ترد ينابارور
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بدن  ييارضا. شايد با خودهييخاطر خودارضا هدارن ب ييکه نازا

 زنانه( هيثانو يرنوع نابارو -ساله 34)خانم  "ضعيف بشه.....

 ريکنند تااث  يکردند فکر نم يم انيکنندگان ب مشارکت يبعض

( ييکار )خودارضا ني...من از ا"داشته باشدا  يبر نابارور يمنف

 ييفکر نکنم باعث نازا يو تا حات انجام ندادم ول ادينم خوشم

مدت  همردانه ب ينابارور سانس،يساله، فوق ل 45)خانم  "بشه...

 سال(. 19

 يدرماان  کليدر س يبود حت ديکنندگان مق از مشارکت يکي

 دادن نمونه اسسرم نکندا يبرا ييارضاشوهر اقدام به انجام خود

 ياشاکال شارع   ييارضاخود دميفهم يمن وقت نيهم ي... برا"

خواست نمونه بده ظرب نموناه را از   يداره هر بار که شوهرم م

نداره  يگفتند مشکل ي مديم خانه، م گرفتيم و مي  زمايشگاه مي

ساله،  45)خانم  "....ميساعت ظرب را تحويل بده تا ظرب نيم

 سال(. 19مدت  همردانه ب ينابارور سانس،يفوق ل

 نياز عدم صحبت شوهرم حا  يبا ناراحت يا کننده مشارکت

کرد و به گفته او شوهرش معتقد باود   يصحبت م يروابط جنس

موقع "شودا  يصحبت کرد چون بچه تل م کيهنگام نزد دينبا

( ي)حاملاه بشا   رهياگه بگ گهيداره. م يمون شوهرم تل يکينزد

زناناه   يناباارور  سلم،يا ساله، د 26)خانم  "شه.... يبچه تل م

 سال( 6مدت  هب

 يرانيمردان ا يليکنندگان اظهار کردند که خ مشارکت يبعض

عامل باعاث   نيدادند، ا يزنان را مقصر م يدر هر نوع نابارور

...موضاوع  "شادا   يزن و رغبت به همسر م يجنس ليکاه  م

 کاه  نيدونن. شوهرم با ا يزن را مقصر م تر  يب رانيکه تو ا نهيا

کاه فکار    طاور  نيا دونه.. من ا ينطف  صفره بازم منو مقصر م

 التيساله، تحصا  24)خانم  ".ش يکنه دوست ندارم برن پ يم

 سال(. 6مدت  همردانه ب ينابارور ،ييابتدا

(Superstition)

  يافازا  يکرد که مادر شوهرش برا انياز مشارکت ب يکي

دهد کاه   يرا به او م يمخصوص ياحتمال بسته شدن نطفه، دعا

دعاا از   کيا ...مادر شوهرم برام "ببنددا  يکيبخود هنگام نزد

باه دساتم ببنادم تاا بقاوت       يکا يگرفته که موقع نزد سيدعانو

)خاانم   ".فتاه ين کهاو ي.هم  حواسم به اونه که  رهيمون بگ بچه

 سال( 11مدت  هزنانه ب ينوع نابارور کل،يساله، س 31

به نق  سن  يکنندگان و همسرشان اعتقاد مشارکت يبعض

داداشم هم تازه بعاد از   .. زن"نداشتندا  يبارور تيزن در موفق

باردار شده، سنمون که بره بات ماا مشاکلمون    ييسال نازا 15

 يناوع ناباارور   -کليسا  -ساله 31)خانم  "شه... يبرطرب م

 سال( 11مدت  همردانه ب

تغر باودن مارد را   کنندگان عدم ورزش و  مشارکت يبعض

 دانستندا يم يو يعنوان علت نابارور هب

اهل چناني نداره.  . تحرک  ن... شوهرم مهند  کامسيوترن"

ست به دست هم داده باعاث شاده   ها همه د ورزش نيست. اين

 يخاورد  يگم اگه خوب غذا ما  يبشه. به  م فياش ضع نطفه

 يورناوع ناباار   سانس،يساله، ل 43)خانم  ".... يمشکل نداشت

 سال( 5مدت  همردانه ب

را  يسرد اي يخوردن گرم ريکنندگان تاث از مشارکت يبعض

دادنادا   ياب موثر و ماورد ساوال قارار ما     يو يا تيدر موفق

دونم بعد از اي وي اب چي  يموثره. نم يسرد يگن گرم ي...م"

بخوريم سردي بخوريم. تاا بچاه   بخوريم و چي نخوريم گرمي 

مدت  هب انهزن ينوع نابارور کل،يساله، س 31)خانم  ". ...رهيبگ

 سال( 11

به  يقدرت بارور  يافزا يکنندگان برا از مشارکت يبعض

به من پودري داد  يرفتم عطار بار کي..."رفتند.  يها م يعطار

سااله،   45)خاانم   "و گفت واژن خودم را با اون بخور بادم.... 

 سال(. 19مدت  همردانه ب ينابارور سانس،يفوق ل
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خود عادم ارضاا    يکنندگان علت نابارور از مشارکت يکي

کانم چاون ارضاا     يمن فکار ما  "دانست.  يم يکينزد نيدر ح

ساله،  38 خانم) "ست؟ين طور نيشم....مگه ا يشم باردار نم ينم

 سال(. 6مدت  هزنانه ب ينابارور سانس،يل

 يکيبودند که بعد از نزد دهيعق نيکنندگان بر ا تمشارک اکثر

... " شودا اديز يتا احتمال باردار رنديگ يخود را بات م يپاها

مان   پااي  دم باات باشاه. معماوتً     ديا بعد از نزديکي با گنيم

 26)خاانم   "..رهيا تاا بگ  رميگ يرم و پامو بات م ينم ييدستشو

 سال( 6مدت  هزنانه ب ينابارور سلم،يساله، د

تعاداد   چاه  کردناد هار   يکنندگان فکار ما   مشارکت يبعض

اسات و   تر  يب يباشد احتمال باردار تر  يدر روز ب يکينزد

داشاتند.   يکا ينزد يباا فواصال طاوتن    گار يد يبرعکس بعض

چاه   کنناد هار   يخصوص جوان ما فکر ما  هب نيمراجع يبعض"

 تار   يبا  يباشد احتمال بااردار  تر  يدر روز ب يکيتعداد نزد

ارناد.  د يکينزد يبا فواصل طوتن گريد ياست و برعکس بعض

نکنناد و   طيافاراط و تفار   ميکنا  يم هيدر هر دو مورد ما توص

فاوق تخصا    ) "داشاته باشاند...   يکا ينزد انيدر م روز کي

 سال سابقه کار(. 11 -ينابارور

از زناان از   يلا يکردند کاه خ  انيب يديکل نياز مطلع يبعض

 يگاذار  که احتمال تخماک  ييو روزها ي گاه يقاعدگ کليس

 کلياز سا  نياز ماراجع  يلا يخ"ندارناد.   ياست اطالع تر  يب

 حيندارند، ماا اگار وقات بشاه براشاون توضا       ي گاه يقاعدگ

 يولا  تاره   يبا  ياحتمال باردار کلياز س يچه مواقع ميده يم

 سال سابقه کار(. 6 -ييکارشنا  ماما) "دونن... ينم ايليخ
 

 گيريبحث و نتيجه
گاذار بار   ريتاث يعوامل اجتمااع  ريمطالعه با هدب تاث نيا

طبقه  نيانجام شد. اول يزنان مواجه با نابارور يجنس اتيتجرب

بستگان و خاانواده )خاانواده و بساتگان زن، خاانواده و      ريتاث

 اتيا بستگان مرد و عوامل موثر از هار دو خاانواده( بار تجرب   

 اتيتجرب مونزيده سيبود. به عق يزنان مواجه با نابارور يجنس

 ري، تحات تااث  [21]افاراد   رينابارور مانناد ساا   نيزوج يجنس

. نتاايم مطالعاه   [21] رديگ يفرهنگ، مذهب و خانواده  قرار م

( نشااان داد ارتباااط زوج بااا اطرافيااان در 2111) يخااداکرم

 نيو ا[ 22] دينما يواکن  به برخورد  نان با ناباروري تغيير م

باتتر از مردان نابارور است  يابارورفشار در زنان مواجه با ن

( 2112و همکااران )  يلياست کاه اساماع   يدر حال نيا .[23]

معتقدند در مورد پيامدهاي منفي نابااروري در باين ماردان و    

. مطالعاه اسانگروب   [24]وجاود نادارد    يزنان نابارور تفااوت 

 ليدهد تابو بودن صحبت در ماورد مساا   ينشان م زي( ن2111)

 يريااگ باعااث شااکل يدر دوره نوجااوان وادهندر خااا يجنساا

و  اني. صاادق [25]شاود   يما  ناده يغلط در   بعضاً يها نگرش

زناان   افتناد ي( در مطالعه خود در همادان در 2116همکاران )

و  ياجتمااع  ناه يدر زم يتار   ياستر  با  يمواجه با نابارور

 مي. نتاا [26]کنناد   ينسبت به مردان نابارور تجرباه ما   يجنس

 ليدهندگان تحص ( نشان داد گروه پاسخ2113) مطالعه تابونگ

 يهاا  خود نسبت باه زوج  يها از خانواده تر  يب تيکرده حما

 .[27]سواد گزارش کردند  يب

همسو  يبا مطالعه فعل يليجز مطالعه اسماع همطالعات ب همه

کرد  از عمل يدانشگاه التيکه خانم با تحص يطور هباشد، ب يم

علت دخالات خاانواده    هب سلمهيو خانم د يخانواده همسر راض

رو گرفتاه باود. در     يرا پ ياز تعامالت اجتماع يهمسر دور

 نيا توان باه ا  يخانواده زن و شوهر م يرابطه با تفاوت فرهنگ

را  يمشکل ناباارور  تر  يب يسنت يها نکته توجه کرد خانواده

کنناد و   يما  يتلقا  ي ن را زوجا  يامروز يها دهزنانه و خانوا

 ليدربااره مساا   تبدارند. تاابو باودن صاح    يتر رفتار مناسب

 لينسابت باه مساا    نيوالاد  ياز عدم  گاه يناش يکي يجنس

ماورد   دردر مورد صحبت  نيوالد ينگرش منف گريو د يجنس

کنند صحبت در  يها تصور م است.  ن يو بارور يجنس ليمسا

 ختهيگس افسار يدر نوجوان باعث رفتارها يجنس ليمورد مسا

 نيمهارت والاد   يتوجه داشت افزا ديشود. با يفرزندانشان م

 گاذاران  اسات ياسات س  ازيا گاردد و ن  يم ايدر بستر جامعه مه
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 يسااز   گااه  قيا جامعه از طر يسالمت به بهبود سالمت جنس

در  يدر کشورها انيم نيداشته باشند. در ا يا ژهيونظر  نيوالد

کنند،  يم يرا عمده زنانه تلق يحال توسعه چون مشکل نابارور

 کننده خواهد بود. ها کمک رسانه قياز طر يساز  گاه

 - ثااار روانااي  ي( بااه بررساا2116و همکاااران ) يما يکر

در  ياجتماعي ناباروري مردانه در زنان ايراني پردخته است. و

کند زنااني کاه همسرانشاان ناباارور      يم انيب يفيمطالعه ک نيا

ر ارتباطاات اجتمااعي خاود    را د ارييهااي بسا   ستند، تن ه

که  است نيجاي تنمل دارد ا انيم نيچه در ا کنند.  ن تجربه مي

ناباروري بر عهده  تيدر ناباروري با عامل مردانه، مسئول يحت

دار نشدن او باعث باروز رفتارهاا و    شود و بچه زن گذاشته مي

تواند  گردد که مي پندارهاي منفي از طرب خانواده و جامعه مي

در  يا . مطالعاه [12]شته باشد ناگواري براي زنان دا امدهاييپ

 ديجا با تهد در  ن ينشان داد که زنان مواجه با نابارور هيجرين

 قايدر افر گري. مطالعه د[28]در مورد طالق همراهند  يتر  يب

در حااال توسااعه کااه  ي( هاام نشااان داد در کشااورها2117)

طالق زنان با هر ناوع    يباشد، افزا يمهم م اريبس يفرزند ور

 . [29]دهد  يرخ م ينابارور  يبعد از تشخ ينابارور

ناباروري در ابعااد   ري( تاث1394و همکاران ) ديرکوندمقدم

مختلف زندگي در پاياان سانين بااروري و شاروع يائساگي      

که  يکه در مطالعه حاضر خانم يحال ، در[15]داند  يم تر  يب

باارد از کاااه   يخااود بااه ساار ماا يدر اواخاار دوران بااارور

علات برداشاته    هخود و همسار با   يو روان يعاجتما يفشارها

و قطع درمان خوشاحال باود. گرچاه     يدرمان يرهاشدن فشا

دهد زنان  يبا اکثر مطالعات همسو است و نشان م يمطالعه فعل

 ايا )چه با منشا زنانه و چه با منشا مردانه  يبا هر نوع نابارور

کناد،   يرا از طرب خانواده تحمل ما  يتر  يناشناخته( فشار ب

قابل  رددست  مد. مو هب يتيها حما خانواد يبرخ کرديگرچه رو

 شانهاد يمرداناه پ  ينابارور  يزوج با تشخ کيبود  نيتوجه ا

واتاد مجادد ازدواج   تعلت بود که زن ب نيطالق به زن تنها به ا

 کرد و بتواند از حق مادر بودن برخوردار شود.

 و عوامال  يجامعه )کمبود  موزش جنس ريطبقه تاث نيدوم

 بود. يزنان مواجه با نابارور يجنس اتي( بر تجربياجتماع

 يو باارور  يکنندگان از کمبود  موزش جنس مشارکت اکثر

بردناد. فشاار    يخصوص افراد ناباارور رنام ما    ههمه و ب يبرا

خاورد،   يدر مورد زن نابارور به چشام ما   گمايو است ياجتماع

 يهاا  تيا دادناد خاود را از فعال   يما  حيها ترج که  ن يطور هب

 يساع  يمحارم کنناد و پنهاان کاردن ناوع ناباارور       ياجتماع

 خود و همسرشان را محافظت کنند.  ندکرد يم

 ،يفا يمطالعاه ک  کيا ( در 1394و همکاران ) ديرکوندمقدم

زن  يعادم درماان ناباارور    يبارا  يرا عامل همسر  يسواد يب

( 2117و همکااران )  يمحماود  دهيا . باه عق [15]گزارش کرد 

. [31]در بهباود رواباط زوج دارد    ينق  مهم ي موزش جنس

اعتقاد هستند که  نيبر ا يسالمت بارور نياز متخصص ياريبس

صاورت   رانيو مناسب با فرهنگ در ا ي موزش مناسب جنس

 يبهداشت باارور  نهيدر زم ي. کمبود  گاه[32،31،7] رديگ ينم

در حاال   ياز کشورها ياري، بلکه در بس[33] رانينه تنها در ا

در غنا زناان و ماردان ناباارور     که يطور هتوسعه وجود دارد، ب

شاخ    يرغام ناباارور   يخود عل ياثبات قدرت بارور يبرا

شاوند تاا    يخارج ازدواج ما  يها خود اقدام به ورود در رابطه

و  يخالصاا ي. بسااتان[27]خااود را بساانجند  يبااارور زانياام

قبال   يادگ م يها کال  ي( به نواق   موزش2117همکاران )

 ناه يدر زم يکند  موزش کاف يم هياز ازدواج اشاره دارد و توص

( 2117) نو همکارا اني. بان[34]شود  يارائه نم يسالمت جنس

 ييزناشاو  يلزوم انجام مشاوره قبل از ازدواج و در طول زندگ

هنگام و کاه  احتمال باروز   و درمان زود يريشگيبه منظور پ

هاا را    ن يارتبااط  يهاا  و بهباود مهاارت   ييتعارضات زناشو

و همکااران باه لازوم  ماوزش و      يو بکائ [35]کند  يمطر  م

 مي. نتاا [11] ارناد د ديا تاک يدر مراکز نابارور يمشاوره جنس

نابااارور  يهااا ( نشااان داد زوج2111) چيچاچاااموو قيااتحق

 يفرزناد ور  يبارا  يکنناد تحات فشاار اجتمااع     ياحسا  م

 کيا  تار   يبا  يناباارور  ،يتعصبات اجتمااع  ليهستند. به دل

و مشاکالت   ليو زناان باا مساا    شاود  يما  يمشکل زنانه  تلق

. [36]نسابت باه ماردان روبارو هساتند       يتار   يب يخانوادگ

( نشاان  2114و همکاران ) يپور ازغد مطالعه حسن يها افتهي

 يروانا  يها يشانيپر ي کننده جاديعوامل ا نيتر از مهم يکيداد 
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از طرب افراد  يفشار اجتماع ريمتغ ،يمواجه با ناباروربر زنان 

و  يفرهنگ -يدر اغلب موارد به ابعاد اجتماع يجامعه است ول

 يانازوا  .[7] شاود  يما  يتار  توجاه کام   يناباارور  يامدهايپ

گزارش شده  زيمطالعه چن ن ميدر زنان نابارور در نتا ياجتماع

 .[37]است 

و  جنسااي فرصاات يااادگيري مسااائل جنسااي   مااوزش

 نيا کناد. ا  از بروز برخاي مشاکالت را فاراهم ماي    جلوگيري 

شاروع شاود.    يو نوجوان ي موزش تزم است از دوران کودک

ک مشاکالت  در زنادگي مشاتر   يافراد با سطح کم دان  جنس

 کنند. متعددي را تجربه مي

و  يبهداشت باارور  ليمسا حيکه  موزش صح يصورت در

هاا صاورت    و خانواده نيزوج يبرا يدر مراکز نابارور يجنس

 يشود. کمبود  موزش جنسا  يتر م کم ييتعارضات زناشو رديگ

 يهمراه خواهد بود، خانم يريناپذ جبران ميگاه با نتا يو بارور

از ازدواج   يبه مشاوره پا  ازيکند ن يکه در سن بات ازدواج م

زن محادود و   يبداناد کاه سان باارور     ديبا يدارد، و يا ژهيو

 شکست همراه است.   يسن با افزا  يبا افزا يدرمان نابارور

باا منشاا    ميرا ي)باورها ميرا يباورها ريطبقه تاث نيسوم

و  يا هيا با منشاا تغذ  ميرا يباورها ،يقوم اي يمذهب ،يفرهنگ

 .بود يزنان مواجه با نابارور اتيها( بر تجرب واره طر  ريتاث

غلاط   بعضااً  يباورها يکنندگان به برخ از مشارکت يبرخ

باه   ليا عادم تما  ،يدر نابارور يياشاره کردند. نق  خودارضا

 سيدادن نمونه اسسرم توسط مردم و مراجعه به رمال و دعاانو 

و همکاران  نيمطالعه ج ميراستا نتا نيها بود. در ا از جمله  ن

  يبارا  يرا عاامل  ييخودارضاا  يدر هند نشان داد زناان هناد  

 يبه با مردان نابارور لبنانمصاح مينتا .[38]دانند  يم ينابارور

در دوره  ييهااا اقاادام بااه خودارضااا  از  ن ينشااان داد بعضاا

هاا تصاور    دانساتند و  ن  يخود ما  يناباروررا عامل  ينوجوان

 هيا گنااه تنب  نيا  نان در مقابال ا  لهيوس نيکردند خداوند بد يم

ان مسالمان  ها و ابهامات، مردديترد نيکرده است. با توجه به ا

دچاار   کينيدر کل يمن يها نمونه ي ور اقدام به جمعدر هنگام 

کردند با  ياز مردان احسا  م يشوند. برخ يتضاد و تعارض م

خاود را از   يمن عيما ريانجام استمناء قبل از ازدواج خود کخا

بارور کردن همسر  يبرا يتزم من ريکخا گرياند، و د داده دست

کارده   ليهم در مردان مسلمان تحص ديعقا نيندارند. ارا  دخو

. از [39]خاورد   يتر به چشم م کم التيو هم در مردان با تحص

 يخورد. خداکرم يها به چشم م از درمان يتوسل به بعض يطرف

نل درماني داشاتند  اي از پرس ها انتظارات ويژه کند زوج يم انيب

بر درمان طبي ممکن  الوهدليل ع شود، به همين که بر ورده نمي

و باعث  [22]هاي غير معمول نيز متوسل شوند  است به درمان

گاردد   يما  يجنسا  ليمسا نهيغلط در زم يباورها يريگ شکل

 يجنسا  ليو مساا  ي. تصورات نادرست در مورد نابارور[41]

گاذارد   يجاا ما   هنامطلوب ب ريتاث نيروابط زوج ي، بر رو[38]

عمال   يکا يکاه نزد  رديا گ يمباور غلط شکل  نيا ي. گاه[41]

غلاط در   ي، باورهاا [42]شود  يبوده و از  ن اجتناب م هودهيب

و  [31]اسات   ناه يزم نيعمده در ا يها از چال  يجنس نهيزم

زوج  يمطلوب جنسا  يورها زندگبا نياز ا يست بعضا ممکن

 "وايشا " يبارور يقرار دهد. زنان هندو به خدا ريرا تحت تاث

در ماورد   گريد افتهي. [43]شوند  يباردار شدن متوسل م يبرا

باود. در مطالعاه    يدرماان ناباارور   تيا نوع غذا بر موفق ريتاث

 تيا موفق يگارم بارا   يزنان به خاوردن غاذاها   يحاضر بعض

 ريبه تاث 2117در سال  يا خود معتقد بودند. در مطالعه يبارور

 يهاا  روش تيا در موفق يو چاق يکيزيف تيفعال ،ييغذا ميرژ

 نييالکل، کاف يمنف ريداشت و در  ن به تاث رهاشا يکمک بارور

کام   ميرژ ريمطالعات به تاث ي. بعض[44]ها پرداخت  يدنيو نوش

وتئال اشاره دارد و در کوتاه شدن مرحله ل يخوار اهيو گ يکالر

 تراتيسا  فنيبه کلوم يده و عدم پاسخ يگذار به کاه  تخمک

 ردندر زنان چاق نابارور و لزوم کااه  وزن و باه دسات  و   

کناد   يما  انيا ( ب2114) ي. ناازن [45]وزن مطلوب اکعان دارد 

 ينه تنها در کشاورها  ينيريگوشت و ش يحاو ييکايامر ميرژ

در حاال توساعه هام رو باه      يبلکه در کشاورها  افتهيتوسعه 

 دراتيا از گوشت قرمز و کربوه يغن ميرژ نياست و ا  يافزا

 .[46]همراه است  يبا کاه  بارور

از  ياريدر بساا يبااارور يافااات باارا وردن بااه خر يرو

 قاات يتحق ميشاود. نتاا   يدر حال توسعه مالحظه م يکشورها

هدب رابطاه   نيتر مهم يکه بارور ييدهد در کشورها ينشان م



 موثر بر سالمت ينامه عوامل اجتماع ژهيو – 1397(، بهار 71 ي)پياپ 2، شماره 21جلد                                                 کوم 

 

 

زوج  يافتاد زنادگ   يمهام اتفااق نما    نيا ا ياست، وقتا  يجنس

زوج و  نيباا نيااشاود. در ا  يماا اديااز راتييا خااوش تغ دسات 

 ورناد و   يما  يرو يفرزناد ور  يبرا يها به هر اقدام خانواده

از اهاداب  ن   يکا يبوده و  يکه چند بعد ييهدب زناشو بعضاً

 يرنگ شده و تنها بر بعاد فرزناد ور   است کم گريد لذت از هم

در مراکز  ييها کال  يرسد برگزار يشود. به نظر م يمتمرکز م

و  مااوختن  يزناادگ يهااا مهااارت  يافاازا يباارا ينابااارور

 ن به کاه   يها و خانواده نيزوج يبرا يرتباطا يها مهارت

به عنوان مشکل  يها و در نظر گرفتن مشکل نابارور کشمک 

 کند. يکمک م يزوج

توان به عدم امکاان مصااحبه باا     يم قيتحق يها يکاست از

از زنان مواجاه باا    يارياشاره کرد. بعالوه بس نيهمسران زوج

ممکان   رنديگ يقرار م يعوامل اجتماع ريکه تحت تاث ينابارور

مراجعه نکنند و از دستر  محقق خارج  ياست به مراکز درمان

 بودند. 

 رانيا در ا يفرزناد ور  يو مذهب يفرهنگ ،ينظر اجتماع از

در کشااور مااا بعااد  ينابااارور ريدارد و تاااث يا ژهيااو تياااهم

ابعااد و از   هيا در کل يدارد. زنان مواجه باا ناباارور   يتر قيعم

. دخالات  رناد يگ يما  قارار  ريتحات تااث   يجمله رفتاار جنسا  

کاه   يطاور  هدست  ماد با   هها مورد به مورد متفاوت ب خانواده

زوج و  يجنسا  ياز عادم دخالات خاانواده در زنادگ     يوهگر

 يداشاتند. برگازار   تيها شاکا   ن يجا هاز دخالت ناب يگروه

مشاکل   نيها در جهت رفع ا ادهخانو يبرا ي موزش يها کال 

 يبرا يسالمت جنس يخواهد بود. بعالوه مشاوره تخصص ديمف

 نيا شاود، ا  يما  شانهاد يپ ينابارور در مراکز نابارور يها زوج

و کااه  تعارضاات    نيزوج يکرد جنس با بهبود عمل رهمشاو

 يباورها حيتصح نيچن و طالق همراه خواهد بود. هم ييزناشو

توجاه مراکاز    تااً يمشاوره ممکن خواهد باود. نها  نيدر ا ميرا

مرتبط با سالمت به ارتقا سالمت  يبه عوامل اجتماع ينابارور

 يتر لمنابارور منجر شده و جامعه سا نيزوج يو اجتماع يروان

 .داشت ميرا خواه

 

 تشكر و قدردانی

 ينامه مقطع دکتري تخصصا  انياز پا يمطالعه حاضر قسمت

دانشاگاه علاوم    ييبهداشت باروري دانشکده پرستاري و ماماا 

با کد  يکه در غالب طر  پژوهش باشد يم يبهشت ديشه يپزشک

. ديرسا  بي ن دانشاگاه باه تصاو    يماال  هاي تيو حما 5582

جنااب   زد،يا محتارم مرکاز نابااروري     استياز ر لهيوس نيبد

و تمام پزشکان و کارکنان مرکز کاه   انيافالطون عبا پرفسور 

گردد.  يگزاري م پژوه  همکاري نمودند، سسا  نيدر انجام ا

کننادگان کاه    مشاارکت  يصله و همراهاز صبر و حو ن،يچن هم

مقدور نباود، تشاکر و    يقيتحق نيها انجام چن بدون حضور  ن

 .دي  يبه عمل م يقدردان

 

 منابع
[1] Marmot M. Social determinants of health 

inequalities. The Lancet 2005; 365: 1099-1104. 

[2] Braveman P, Gottlieb L. The social determinants of 

health: it's time to consider the causes of the causes. Public 

Health Reports 2014; 129: 19-31. 

[3] Bokaie M, Simbar M, Ardekani SM, Majd HA. 

Women's beliefs about infertility and sexual behaviors: A 

qualitative study. Iran J Nurs Midwifery Res 2016; 21: 379. 

[4] Mojahed S, Zarchi MK, Bokaie M, Salimi T. 

Attitude and knowledge of Iranian female nurses about 

Human Papilomavirus infection and cervical cancer: a 

cross sectional survey. J Prev Med Hygiene 2013; 54: 187. 

[5] Birnbaum GE, Mikulincer M, Szepsenwol O, 

Shaver PR, Mizrahi M. When sex goes wrong: a behavioral 

systems perspective on individual differences in sexual 

attitudes, motives, feelings, and behaviors. J Pers Soc 

Psychol 2014; 106: 822-842. 

[6] Ramezani MA, Ahmadi K, Ghaemmaghami A, 

Marzabadi EA, Pardakhti F. Epidemiology of sexual 

dysfunction in Iran: a systematic review and meta-analysis. 

Int J Prev Med 2015; 6: 43-51. 

[7] Hasanpoor-Azghdy SB, Simbar M, Vedadhir A. 

The emotional-psychological consequences of infertility 

among infertile women seeking treatment: Results of a 

qualitative study. Iran J Reprod Med 2014; 12: 131-138. 

[8] Roudsari R  Latifnejad, Javadnoori M, Hasanpour 

M, Hazavehei S M M, Taghipour A. Socio-cultural 

challenges to sexual health education for female 

adolescents in Iran. Iran J Reprod Med 2013; 11: 101-110. 

[9] Hashemi S, Seddigh S, RamezaniTehrani F, 

Khansari SM, Khodakarami N. Sexual behavior of married 

Iranian women, attending Taleghani public health center. J 

Reprod Infert 2013; 14: 34-38. 

[10] Bokaie M, Simbar M, Yassini Ardekani SM. 

Sexual behavior of infertile women: a qualitative study. 

Iran J Reprod Med 2015; 13: 643-654. 

[11] Kohan S, Ghasemi Z, Beigi M. Exploring infertile 

women's experiences about sexual life: A qualitative study. 

Iran J Nurs Midwifery Res 2015; 20: 34-39. 

[12] Karimi FZ, Taghipour A, Latifnejad Roudsari R, 

Kimiaee SA, Mazloum SR, Amirian M. Psycho - social 

effects of male infertility in Iranian women: a qualitative 

study. Iran J Obstet Gynecol Infert 2016; 19: 20-32. 



 مهشيد بکائي و همکاران                                                     ...

 

 

[13] Ghaheri A, Shojaei Shahrokhabadi M, Zayeri F, 

Maroufizadeh S, Karimi M. Relationship among life 

satisfaction, anxiety and fertility quality of life in women. 

Koomesh 2016; 17: 957-965. (Persian). 

[14] AbbasiShavazi MJ, AsghariKhaneghah A, HB R. 

Women and infertility experience: a case study in Tehran. 

Women Dev Politics 2005; 3: 91-113. 

[15] Direkvand-Moghadam A, Delpisheh A, Mozafari 

M. Infertility experience in postmenopausal women: A 

phenomenological study. Koomesh 2015; 16: 555-562. 

(Persian). 

[16] Tesch R. Qualitative research: Analysis types and 

software: Routledge; 2013  

[17] Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content 

analysis in nursing research: concepts, procedures and 

measures to achieve trustworthiness. Nurse Educ Today 

2004; 24: 105-112. 

[18] Waltz CF, Ora Lea Strickland, Lenz ER. 

Measurement in nursing and health research. fourth ed: 

Springer Publishing Company; 2010. 

[19] Vaismoradi M, Turunen H, Bondas T. Content 

analysis and thematic analysis: Implications for conducting 

a qualitative descriptive study. Nurs Health Sci 2013; 15: 

398-405. 

[20] Simons Leslie G, Burt Callie H, Tambling Rachel 

B. Identifying mediators of the influence of family factors 

on risky sexual behavior. J Child Family Studi 2013; 22: 

460-470. 

[21] Peterson B, Boivin J, Norré J, Smith C, Thorn P, 

Wischmann T. An introduction to infertility counseling: a 

guide for mental health and medical professionals. J Assist 

Reprod Genet 2012; 29: 243-248. 

[22] Khodakarami N, Hashemi S, Seddigh S, 

Hamdiyeh M, Taheripanah R. Life experience with 

infertility; a phenomenological study. J Reprod Infertil 

2010; 10: 287-297. 

[23] Chachamovich JR, Chachamovich E, Ezer H, 

Fleck MP, Knauth D, Passos EP. Investigating quality of 

life and health-related quality of life in infertility: a 

systematic review. J Psychosom Obstet Gynaecol 2010; 31: 

101-110. 

[24] Esmaeil RM, Elham ZM. A study on the gender 

differences in psycho-social consequences of infertility: 

infertile couples using Yazd’Infertility Center Services. 

JWSS 2012; 56: 1-56. 

[25] Snegroff S. No sexuality education is sexuality 

education. Fam Plann Perspect 2000; 32: 257. 

[26] Sadeghin E, Heidarian-poor A, Abed F. 

Comparison of psychiatric problems in infertile men and 

women referring to infertility clinic of Hamadan Fatemyeh 

Hospital. Arak Med Univ J 2006; 9: 31-39. (Persian). 

[27] Tabong PT-N, Adongo PB. Understanding the 

social meaning of infertility and childbearing: a qualitative 

study of the perception of childbearing and childlessness in 

Northern Ghana. PloS One 2013; 8: e54429. 

[28] Ebomoyi E, Adetoro O. Socio-biological factors 

influencing infertility in a rural Nigerian community. Int J 

Gynecol Obstet 1990; 33: 41-47. 

[29] Dyer SJ. The value of children in African 

countries–insights from studies on infertility. J Psychosom 

Obstet Gynecol 2007; 28: 69-77. 

[30] Mahmodi G, Hassanzadeh R, Heidari G. The 

effect of sex education on family health on Mazandran 

medical university students. Quarterly Horizon Med Sci 

2007; 13: 64-70. (Persian). 

[31] Maasoumi R, Lamyian M, Khalaj Abadi Farahani 

F, Montazeri A. Women’s perception of sexual 

socialization in Iran: A qualitative study. J Quali Res 

Health Sci 2013; 2: 221-233. 

[32] Khalesi ZB, Khanghah AG. Perception and 

experience of married women of reproductive age about the 

importance of sexual health education: A content analysis 

study. Iran J Obstet Gynecol Infert 2015; 18: 7-17. 

[33] Yari F, Moghadam ZB, Parvizi S, Nayeri ND, 

Rezaei E. Sexual and reproductive health problems of 

female university students in Iran: a qualitative study. 

Global J Health Sci 2015; 7: p278. 

[34] Khalesi ZB, Simbar M, Azin SA. A qualitative 

study of sexual health education among Iranian engaged 

couples. African Health Sci 2017; 17: 382-390. 

[35] Banaian S, Parvin N. The investigation of the 

relationship between mental health condition and martital 

satisfaction. Sci J Hamadan Nurs Midwifery Faculty 2006; 

14: 52-62. (Persian). 

[36] Evens E. A global perspective on infertility: an 

under recognized public health issue. Univ North Carolina  

Chapel Hill 2004; 18. 

[37] Chen TH, Chang SP, Tsai CF, Juang KD. 

Prevalence of depressive and anxiety disorders in an 

assisted reproductive technique clinic. Hum Reprod 2004; 

19: 2313-2318. 

[38] Jain K, Radhakrishnan G, Agrawal P. Infertility 

and psychosexual disorders: relationship in infertile 

couples. Indian J Med Sci 2000; 54: 1. 

[39] Inhorn MC. Masturbation, semen collection and 

men's IVF experiences: anxieties in the Muslim world. 

Body Soc 2007; 13: 37. 

[40] Wynn L, Foster AM, Trussell J. Can I get pregnant 

from oral sex? Sexual health misconceptions in e-mails to a 

reproductive health website. Contraception 2009; 79: 91-

97. 

[41] Nelson CJ, Shindel AW, Naughton CK, 

Ohebshalom M, Mulhall JP. Prevalence and predictors of 

sexual problems, relationship stress, and depression in 

female partners of infertile couples. J Sex Med 2008; 5: 

1907-1914. 

[42] Read J. ABC of sexual health: Sexual problems 

associated with infertility, pregnancy, and ageing. BMJ: 

British Med J 2004; 329: 559. 

[43] Read J. ABC of sexual health: sexual problems 

associated with infertility, pregnancy, and ageing. BMJ: 

British Med J 1999; 318: 587. 

[44] Delbaere I, Verstraelen H, Goetgeluk S, Martens 

G, De Backer G, Temmerman M. Pregnancy outcome in 

primiparae of advanced maternal age. Eur J Obstet Gynecol 

Reprod Biol 2007; 135: 41-46. 

[45] Bahrami H, Eftekhar M, Kiamanesh A, 

Sokhandani F. Sexual function and self-disclosure in 

unconsummated marriages. Iran J Psychiatry Clin Psychol 

2013; 19: 149-155. 

[46] Nazni P. Association of western diet & lifestyle 

with decreased fertility. Indian J Med Res 2014; 140: S78-

81. 

 

 



 Koomesh                                                      Spring 2018, 20 (2) Social Determinants of  Health Supplement:   

28 

Social factors affecting the sexual experiences of women faced 

with infertility: A qualitative study 
 

Mahshid Bokaie (Ph.D)
 1
, Masoumeh Simbar (Ph.D)

 *2
, Seyed Mojtaba Yassini-Ardekani (M.D)

3
 

1 - Assistant Professor, Research Center for Nursing and Midwifery Care, Shahid Sadoughi University of 
Medical Sciences, Yazd, Iran 
2 - Professor, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, 
Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran 
3 - Professor, Department of Psychiatry, Research Center of Addiction and Behavioral Scinces, Shahhid 
Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran  

 

 

 

Introduction: Today, social health along with physical, mental and spiritual dimensions of health, has 

become very important. Women facing infertility, more than other people are influenced by socio-cultural 

conditions and beliefs of every society. The aim of this study was to determine the social factors affecting 

the sexual experiences of women facing infertility. 

Materials and Methods: This qualitative content analysis approach study, with regard inclusion and 

exclusion criteria, was done on 15 infertile women and key informant. Data were analyzed by conventional 

content analysis method. Gaba and Lincoln criteria were used to confirm the accuracy of the data. 

Results: By analyzing the data, three categories were obtained: 1) the impact of relatives and family on 

experiences (family and relatives of women, family and relatives of men and factors affecting both 

families); 2) the impact of society on experiences (lack of sexual education and social factors); and 3) 

common beliefs (beliefs related from cultural, religious or ethnic origin, beliefs related from nutrition, and 

the impact of schema on sexual behavior).  

Conclusion: In Iran, according the social, cultural and religious background, childbearing is very 

important. It recommended, conducting educational classes for infertile couple families and special sexual 

health counseling for infertile couples. This consultation will help couples improve sexual performance, 

correct misconceptions, and reduce marital conflicts and divorce. 
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