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مقدمه

است [ .]2از جمله رفتارهايي که تحت تاثير مسايل اجتماعي-

امروزه سالمت اجتماعي ،به عنوان يکي از ابعااد ساالمت،

فرهنگي ،باورها و اعتقادات حاکم بر جامعاه قارار مايگيارد،

و اهميات

رفتار جنسي انسانهاست [ ]4،3که با نگرشهاا ،انگيازههاا و

گستردهاي يافته است [ ،]1بهطوري که در طول دو دهه گذشته

احساسات [ ،]5روابط بين فردي زوج [ ,]6مارتبط اسات .در

به طور فزايندهاي ،اهميت به عوامل اجتماعي موثر بر سالمت،

ايران اقدامات موثري در زمينه درمان زوجهاي نابارور انجاام

در کنار مراقبتهاي پزشکي ،باهعناوان عاواملي قدرتمناد در

شده است ولي در رابطه باا ابعاااد ساالمت اجتمااعي نهاا

شکلگيري سالمت جامعه مورد توجاه محققاين قارار گرفتاه

گامهاي موثري برداشته نشده است [ .]7درک عمياق مساايل

در کناار ساالمت جاسمي و رواني و معنوي نقا

مهشيد بکائي و همکاران

...

نابااروري ( 3نفار) ،روانشانا

فرهنگي ،اجتماعي ،مذهبي در هار جامعاه باراي رسايدن باه

افراد کليدي شامل متخصا

توسعه پايدار کمک ميکند [ .]8رفتارهااي افاراد هار جامعاه

(يک نفر) ،روانپزشک (يک نفر) ،متخصصين کلياه و مجااري

متاثر از فرهنگ و عوامل اجتماعي ن جامعاه دارد و در ايان

ادرار (يک نفر) ،ماما (يک نفر) و پرستار (يک نفر) ،تا رسيدن

ميان رفتار جنسي هم از اين قاعده مستثني نباوده و مطالعاات

به اشباع داده صورت گرفت.

نشان ميدهد ،رفتار جنسي زنان در جامعه ايران نيز به شادت

معيارهاي ورود باه مطالعاها افارادي کاه بتوانناد بخواناد

رو به تغيير است [ ،]9اين تغيير در تمام زنان و از جمله زناني

بي ترين اطالعات را در اختيار محقق بگذراند ،سابقه دو سال

که با ناباروري مواجه هستند به چشم ميخورد [.]11،11
عوامل اجتماعي بر بار بيماريها و ناابرابريهاا بهداشاتي

ناباروري به تشخي

پزشک متخص

 ،فارساي زباان باودن،

ازدواج رسمي و دائمي و عالقهمند به شرکت در مطالعه.

جامعه تاثير ميگذارد .افراد نابارور هم از اين قاعاده مساتثني

معيارهاي خروج از مطالعها ابتال به ساير بيماريها بهجاز

نبوده و تحت تاثير فرهنگ ،مذهب و خانواده قرار ميگيرد باه

ناباروري مردانه يا زناناه ،عادم تمايال باه اداماه شارکت در

نظر ميرسد [ .]13،12زنان (چه خود علت نابااروري باشاند

مصاحبه.

چه همسرشان) بار ناباروري را باي تار باه دوش مايکشاند

مالحظات اخالقي شامل مجوز از کميته اخاالق دانشاگاه

[ .]13مشکالت پديد مده به دليال شکسات در فرزناد وري،

علوم پزشکي شهيد بهشتي ،بررسي کار توساط کميتاه اخاالق

پريشاني ،اضطراب ،غم و اندوه از يک سو و تهديد باه تارک،

مرکز ناباروري ،انجام مصاحبههاي فردي ،اخذ رضايت شفاهي

طالق و زندگي چند همسري مرد از سوي ديگر ،زنان را تحت

و کتبي ،کدگذاري مخفي براي حفظ اسارار بيمااران و کساب

فشارهاي بي تري از مردان قارار مايدهاد [ .]14،13حتاي

اجازه براي ضبط مکالمات شار داده مايشاد .باراي جلاب

مرداني که خود علت ناباروري هستند زنانشان را باه طاالق و

اطمينان و اعتماد نان به محرمانه بودن مصااحبه و زاد باودن

ساير فشارهاي اجتماعي تهديد ميکنند [ .]3فشاارهاي زناان

براي خروج از مطاالعاه و انجاام مصااحبه در محيطاي رام و

نابارور به حدي است که حتي دوران يائسگي ايان فشاارهاي

دلپذير اشاره شد.

اجتماعي زيادي را به دوش ميکشند [.]15

مصاحبهها در يکي از اتاقهاي مشااوره مرکاز نابااروري

از نجايي که مطالعات کمي در زمينه عوامال اجتمااعي

يزد (پژوهشکده ناباروري يزد قطب ناباروري کشاور و مرکاز

موثر بر رفتارهاي جنسي زنان مواجاه باا نابااروري صاورت

مرجع در جنوب شرق کشور است) که باي تارين راحتااي و

گرفته است و يک مطالعه کيفي به بهترين نحوه ميتواند عوامل

رضااايت شاارکتکنناادگان را تانمين نمايااد ،انجاام شااد .از

ناشي از يک رفتار را تبيين کند اين مطالعاه باا هادب تبياين

مراجعين هنگام پذيرش دعوت به عمل مي مد که در صاورت

عوامل اجتماعي تاثيرگذار بر رفتاار جنساي زناان مواجاه باا

تمايل به اتاق مربوطه وارد شوند .زناان مواجاه باا نابااروري

ناباروري صورت گرفت.

تمايل زيادي به اين کار داشتند چاون باراي دريافات جاواب
زماي

منتظر بودند و اين فرصت مناسبي را براي نها فراهم

مواد و روشها

ميکرد .پس از اخذ رضايت شافاهي و کتباي ،مصااحبه نيماه

اين مطالعه از نوع کيفاي و باا رويکارد تحليال محتاوا و

ساختار يافته و عميق با مشارکتکنندگان صاورت گرفات .در

قسمتي از رساله دکتاراي ساالمت بااروري (مجاوز از کميتاه

اين مطالعاه باراي راهنمااي ساواتت ،از سااالاتت باااااز

اخااالق دانشااگاه علااوم پزشااکي شااهيد بهشااتي بااه شااماره

اسااتفاده شااد .مااصاحباه باااا يااک ساااوأل وساايع و

 )66111311اساات .نمونااهگيااري هدفمنااد باار روي  15زن
نابارور و مراجعهکننده به مرکز ناباروري يزد و هشات نفار از

کلاااي "تجربياات جنساي شااما بعااد از تشااخي

ناباااروري

چيست؟" و "به نظر شما چاه عاواملي در ايان تغييار رفتاار
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کوم

دخالت داشتند؟" شاروع شاد .و سااسس سااالاتت اضااافي

ابتدا بالفاصله بعد از هر مصااحبه ،نهاا دساتناويس و

باراي تاشاويق و دستيااابي بااه توضايحات بي تر پرسيده

پيادهسازي شده و براي تحليل محتواي کيفي ،مرتاب گشاتند.

شد " يا نوع ناباروري شما در شکلگياري ايان رفتاار تااثير

سسس تمام متن چندين باار خواناده شاد تاا قبال از شاروع

داشت؟"

کدگذاري غوطهوري دادهها صورت گرفت .واحدهاي معناايي

عالوه بر ضبط ديجيتالي مصاحبهها ،مشاهده ،يادداشت در

و کدهاي اوليه از دادههاي خام استخراج شدند .در اين مرحله

عرصه و ياد ورنويسي نيز توسط محقق صورت گرفت .بهطور

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

متوسط هر مصاحبه  31دقيقه تا يک ساعت طاول کشايد .در

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

صورت نياز مصاحبههاي دوم و سوم به منظور تاييد دادههاا و

اختصاص يافت و کدها شناسايي شدند .بعد از کدگذاري تماام

پر کردن شکابهاي احتمالي انجام شد و متن مکالماات را باا

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

استفاده از نرمافزار  listen N Writeنگارش شد (اين نرمافازار

کدهاي اوليه طبقهبندي گرديد و کدهاي مشابه در زير طبقاات

در سرعت تايپ به محقق کمک ميکند و تايپ بايد کلماه باه

جاي گرفتند .روش کار بدين صورت بود که طبقات با رويکرد

کلمه و توسط محقق صورت گيرد) .هر مصاحبه کلمه به کلماه

استقرايي از دادههاي خام استخراج شدند .پژوهشگر با استفاده

نوشته و سسس کدگذاري شد و پس از تحليال هار مصااحبه،

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

مصاحبه بعدي انجاام مايگرفات .جهات ماديريت دادههاا از

از معيارهاي گابا و ليانکلن ))1989( (Lincoln & Guba

نرمافازار  V:10 MAXQDAاساتفاده شاد .دادههاا باا روش

شامل (اعتبارپذيري ) ،(Credibilityانتقاالپاذيري و تناساب

تحليل محتواي قراردادي )(Conventional content analysis

)Fittingness

& ،(Transferabilityتاييدپااااااااذيري

مورد تجزياه و تحليال قارار گرفتناد .در ايان روش کادها و

) (Conformabilityو قابلياااات اعتماااااد و حسابرسااااي

طبقات به طور مستقيم و به صورت استقرايي از دادههاي خاام

) )(Dependabilityبراي صحت و دقت دادههاا اساتفاده شاد

استخراج شدند [ .]16تجزيه و تحليل دادهها با رويکرد تحليل

[ .]18اعتبارپاذيري از طرياق تعامال طااوتني پژوهشاگر بااا

محتواي قراردادي و پردازش نها با روش نظاممند گرانهايم و

دادههاااا ،باااازبيني دادههاااا توساااط مشاااارکتکننااادگان

تندمن صورت گرفت [.]17

) ،(Peer checkingبازبيني توسط همکاران تيم تحقيق حاصل

الف) محقق چندين بار نها را از ابتدا تاا انتهاا خواناد و
درک کلي از محتواي نها را کسب کرد.

شد .بازبيني دادهها توسط مشارکتکننادگان از چهاار نفار از
مشارکتکنندگان درخواست شد تا صحت متن تاياپ شاده را

ب) متن اصلي باه واحادهايي خالصاه و کوتااه شادند و

تاييد کنند .از نجايي که افراد باراي درماان چناد روزي باه

کلمات ،جمالت و يا پاراگرابهاي مشابه به عنوان واحادهاي

مرکز مراجعه ميکردند اين فرصت مهيا بود تا صاحت مطالاب

معنايي در نظر گرفته شدند.

بيان شده را تاييد کنند.

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

همچنين اعضاي تيم تحقيق چند ماورد را مصااحبههاا را

نها به سطح انتزاع و مفهومپاردازي رسايده و بهعنوان کٌادها

جداگانه کدگذاري کردند و ميزان شباهات کدها بررسي شاد و

نامگذاري شدند.

در مواردي که اختالب داشاتند بعاد از جلساات مشااوره باه

د) کدها بر اسا

شباهتها و تفاوتها دستهبندي شاده

و زيرطبقات و طبقات تشکيل شد.
ه) در نهايت با بررسي طبقات ،درون مايههاا (تامهاا) کاه
بيانگر محتواي پنهان متن ميباشند معرفي شدند.

اجماع رسيدند .جهت انتقالپذيري و تناسب بايد باه توصايف
غني و توصيف کامل مراحل کار پرداخته شاد [ .]19باه ايان
منظور سعي شد ،نقل قولهااي مشاارکتکننادگان باه هماان
صورتي که گفته شاده ،اراياه گاردد .هامچناين ويژگايهااي

مهشيد بکائي و همکاران

...
دموگرافيک مشارکتکنندگان و زمينه مورد بررسي با جزييات

ناباروري ( 2-21 )11±9سال و طول مدت درمان نابااروري

بيان شد تا خواننده بتواند در ماورد اساتفاده از نتاايم مطالعاه

( 2-19 )11/5±8/5سااال بااود و اکثريات زنااان مواجااه بااا

تصميمگيري کند .تاييدپذيري با کنترل دادههاا توساط نااظران

ناباروري ( )٪64/71مبتال به ناباروري اوليه بودند.

خارجي شنا به تحقيق کيفي سنجيده شد ،باه ايان معناي کاه

درون مايه عوامل اجتماعي مرتبط با ناباروري شامل ساه

بخ هايي از متن مصاحبه به همراه کدهاي مربوط و طبقاات

طبقه  )1تاثير بستگان و خانواده بر تجربيات جنسي )2،تااثير

پديدار شده توسط دو ناظر شنا به تحقيق کيفي مورد بررساي

جامعه بر تجربيات جنسي و  )3باورهاي رايم بهدسات ماده

و تنييد قرار گرفت .اعتماد و حسابرسي مراحل تحقيق به طور

(جدول .)1

دقيق ثبت و گزارش شده است تا امکان پيگيري تحقيق باراي
ديگران فراهم شود.
)(Taboo

نتایج
در مجموع  15زن نابارور و  8مطلع کليدي مورد مصاحبه

تابو بودن صحبت در مورد مسايل جنساي در خاانواده از

قرار گرفتند .دامنه سني زنان مواجه با ناباروري ()34/5±9/5

مواردي بود که در تقريباً همه مصاحبهها به چشم مايخاوردا

 24-45سال و ميزان تحصيالت زنان از ابتدايي تا کارشناساي

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

ارشد بهدست مد .سطح تحصيالت در مطلعين کليدي از سطح

به مسايل اينطوري اصالً صحبت نميشد .اينطور کاه بخاوان

کارشناسي تا پزشک متخص

باليني بود .طاول مادت زماان
جدول .1عوامل اجتماعی مرتبط با ناباروری

طبقات

تاثیر بستگان و خانواده بر تجربیات جنسی

زیر طبقات

کدها

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

کمبود آموزش جنسی

فقدان آموزش جنسی کافی در کالسهای پیش از ازدواج
نبودن آموزش جنسی در جامعه

عوامل اجتماعی

فشاراجتماعی به زنان مواجه با ناباروری
استیگما به زن نابارور
پنهان کردن نوع ناباروری از مردم

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

عدم ورزش و رژیم غذایی و الغر بودن مرد بعنوان علت ناباروری
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
عدم آگاهی از تاثیر راه های دخول بر ناباروری

تاثیر جامعه بر تجربیات جنسی

تاثیر باورهای رایج بر تجربیات جنسی
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زاد باشن .نه هيچوقت صحبتي نميشد ....حات هم اصاالً

مسايل جنسي با هم صحبت مايکنناد ،ماماان  ،خاواهراش

کاري به اين جور مسايل ندارن( "...خانم  43ساله ،ليساانس،

خيلي راحتند .ولي مامانم اينا راحات نبودناد حتاي در ماورد

نوع ناباروري مردانه بهمدت  6سال)

قاعدگي هم با هم حرب نميزنيم ،چه برسه باه مساايل اتااق
خواب .خانواده ما با اونا دو تاا فرهناگ متفااوت داشاتند از

يکي از مشارکتکنندگان تنها باهخااطر خوشاحال کاردن
خانوادهاش پيگير درمان بودا

زمين تا سمون با هم فرق دارند( ".. .خانم  34ساله ،ليسانس،
نوع ناباروري ثانويه زنانه بهمدت  7,5سال)

"...شوهرم فکر ميکنه من مشکل دارم و نميخواهم به
بگم .... .ولي نگاران ماماانم ايناا هساتم ،باراي هماين مياام

فکر و پيشنهاد به طالق از مواردي بود که بهصاورتهااي

درمان( "...خانم 27ساله -ديسلم -ناباروري مردانه بهمادت 4

گوناگون بين زوجها مطر ميشد .مثالً اقدام به طالق توساط

سال)

مرد با وجود علت مردانه از جمله مواردي بود که توسط يکي
از مشارکتکنندگان بهصورت زير مطر شادا "....حاات مان
يک زوج ميشناسم با ايانکاه مارده مايدونسات اشاکال از

بعضي از مشارکتکنندگان از دخالات بساتگان همسار در
مسايل مربوط به زناشويياشان شکايت داشتندا
"...گاهگداري اين اتفاق پي

خودشه .ولي مجدداً ازدواج کرده بود....که شانس
کنه زن اول

را امتحاان

را که از دسات داد ....هيچاي ،زن دوما

هام

مياد که جاريم چيزي ميگه،

باردار نشد  ...مردا غارور دارناد نمايخاوان قباول کنناد کاه

مادر شوهرم چيزي ميگه ....اين باعث ميشه خودماو محادود

خودشان نابارور هساتند( ".... .خاانم  45سااله -ليساانس-

کنم .جاهايي که خاانواده شاوهرم ميرناد اکثار موقاعهاا مان

ناباروري مردانه بهمدت  15سال)

نميرم( "..خانم  26ساله ،ديسلم ،نابااروري زناناه باهمادت 6
سال).

يکي از مشارکتکنندگان با وجود ناباروري با علت زناناه
از رفتار شوهرش رضايت داشت و بياان کارد کاه هايچوقات
همسر يا خانوادهاش او را به طالق تهديد نکردهاندا

2

" ......دوتايي دوست داريم يک بچه داشاته باشايم .ولاي
بعض اي از مشااارکتکنناادگان ابااراز م ايکردنااد خااانواده

شوهرم بنده خدا هيچوقت نگفته تاو فالناي .......مان بارم زن

شوهرشان اصالً در مسايل زناشويي ناان دخالات نمايکننادا

خوبناد" (خاانم  34سااله،

"...خداي

خانواده شوهرم خيلي خوبند اصالً کاري باه ايان

بگيرم .خاانوادهاش هام خاداي

ليسانس ،نوع ناباروري ثانويه زنانه بهمدت  7,5سال)

مسايل ندارند و دخالت نميکنند ،با ايانکاه مشاکل از مناه..

يکي از مشارکتکننادگان از ساهلانگااري همسارش در

هيچوقت نگفتند چرا بچهدار نشدي" (خانم  34ساله ،ليسانس،

درمان احسا

ناراحتي ميکرد و حتي به فکر جادايي افتااده

نوع ناباروري ثانويه زنانه بهمدت  7,5سال)

بود وي احساسات
به

را اينطور بيان کردا نه گاهي اوقات مان

ميگم چرا اينقدر کوتاهي ميکني؟ بيا بريم براي درماان

 ....حاضرم که چيبگم ....جدا شم ولي اين سوال را ازم نسرسن
يکي از مشارکتکنندگان به تفاوتهاي فرهنگاي خاانواده
زن و شوهر اشاره ميکندا
" ...خيلي مقيدند مامانم اينا .ولي برعکس خانواده شوهرم
دقيقاً مخالف ما هستند خيلي راحتند خيلاي راحات در ماورد

چرا بچه نداريد؟ خيلي بدم مياد .عليرغم اينکاه همسارم رو
دوست دارم گاهي به فکر طالق ميافتما ( "...خانم  43ساله-
ليسانس -نوع ناباروري مردانه بهمدت  6سال)

...
يکي از مشارکتکنندگان پيشنهاد طالق از طارب مارد باا
ناباروري مردانه براي نگرفتن حق ماادري از همسارش ککار

مهشيد بکائي و همکاران
هيچي بلد نبوديم( "..خانم  34ساله -ناوع نابااروري ثانوياه
زنانه)

ميکردا "...يک محدوده زماني شد که شوهرم اصرار داشت که
بيا از هم جدا شيم .گفت ميخواي از هم جادا شايم کاه مان
حقت را ازت نگيرم .مثالً اين حق مادر شدن را ازت نگيارم و
اينا  .که من گفتم نه .. .من فکرش کردم از کجا معلوم کاه مان
زن يک کس ديگه بشم و اون مشکل نداشته باشاه( "...خاانم
 45ساله ،فوق ليسانس ،ناباروري مردانه بهمدت  19سال).

بعضي از زنان مواجه با ناباروري بهعلت فشاار اجتمااعي
ترجيح ميدهند خود را اجتماع دور نگه دارندا
" ...بهخاطر اينکه مشکل ناباروري از منه .اکثر موقاعهاا
من مهموني نميرم .دوست ندارم تو مهموني اشان برم .ازم سوال
بسرسند چرا بچهدار نشدي؟ مشاکل از کياه ،دوسات نادارم...

بعضي مشارکتکننادگان علات پيگياري درماان را باراي
خشنودي خانواده ککر ميکردندا

اعصابم بهم ميريزه ( "..خانم  26ساله ،ديسلم ،ناباروري زناناه
بهمدت  6سال)

"همين اتن هم من با همسرم بعضي اوقات ميگيم ماا کاه
مشکلي نداريم با همديگه .خدا داد داد .نداد هم باز هم شاکر.
يعني اصالً من بي تر خواستار (بچه) هستم اونهام باي تار
بهخاطر خانوادهام که دوست دارند بچهي منو ببينند( "...خاانم
 43ساله -ليسانس -نوع ناباروري مردانه بهمدت  6سال).

استيگما به زنان مواجه با ناباروري از جمله ماواردي باود
که باعث ناراحتي اين زنان ميشدا
"....بعضي مردم اينقدر فکرشان کوتاهه که هميشه زناان را
مقصر نازايي ميدونن .اعصابم خرد ميشه اصالً دوست ندارم با
اين دما همکالم بشم( "...خانم 27سااله -دياسلم -نابااروري
مردانه بهمدت  4سال)
بعضي از مشارکتکننادگان بياان مايکردناد کاه تارجيح

اکثاار مشااارکتکنناادگان بااه فقاادان مااوزش کااافي در

ميدهند نوع ناباروري را از مردم پنهان ميکنندا

از ازدواج و جامعاه اکعاان داشاتند .يکاي از

"....حتي ما تا نجاا کاه ممکناه باه کساي نمايگاوييم

مشارکتکنندگان که دير ازدواج کارده باود ،از اطاالعرسااني

مشکلمان از کي بوده .تا ضرورت نداشته نگفتيم شايد خيليها

محدود اين کال ها شکايت داشتا "اطالعرساني جنساي در

حتي بستگان نميدانند که تقصير از کي باوده ( "....خاانم 45

ايران خيلي محدوده .بايد تو کال هاي قبل از ازدواج به مان

ساله ،فوق ليسانس ،ناباروري مردانه بهمدت  19سال).

کال هاي پي

که دير ازدواج کردم بگن شما که تو اين سن هساتيد ايانقادر
خانم تخمک داره .بايد اينکارو بکنيد ..هيچي نگفتند( ".خاانم
 43ساله -ليسانس -نوع ناباروري مردانه بهمدت  6سال)
و جامعااه از جملااه

در مورد تاثير خودارضايي بر ناباروري نگرشها متفااوت

نبااودن مااوزش جنساي در ماادار

مواردي بود که توسط اکثر مشارکتکنندگان و مطلعين کليادي

بود .بعضي مشاارکتکننادگان تااثير منفاي خودارضاايي بار

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

ناباروري را با شک و ترديد بيان ميکردندا " ...فکر کنم بعضيا

ندادند ...فقط در مورد قاعدگي بود نه در مورد مسايل جنسي.
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که نازايي دارن بهخاطر خودارضاييه .شايد با خودارضايي بدن

بخود هنگام نزديکي ببنددا "...مادر شوهرم برام ياک دعاا از

ضعيف بشه( ".....خانم  34ساله -نوع ناباروري ثانويه زنانه)

دعانويس گرفته که موقع نزديکاي باه دساتم ببنادم تاا بقاوت

بعضي مشارکتکنندگان بيان ميکردند فکر نميکنند تااثير
منفي بر ناباروري داشته باشدا "...من از اين کار (خودارضايي)

بچهمون بگيره .هم

حواسم به اونه که يکهاو نيفتاه( ".خاانم

 31ساله ،سيکل ،نوع ناباروري زنانه بهمدت  11سال)

خوشم نمياد و تا حات انجام ندادم ولي فکر نکنم باعث نازايي
بشه( "...خانم  45ساله ،فوق ليسانس ،ناباروري مردانه بهمدت

بعضي مشارکتکنندگان و همسرشان اعتقادي به نق

سن

زن در موفقيت باروري نداشتندا " ..زنداداشم هم تازه بعاد از

 19سال).
يکي از مشارکتکنندگان مقيد بود حتي در سيکل درمااني

 15سال نازايي باردار شده ،سنمون که بره بات ماا مشاکلمون

شوهر اقدام به انجام خودارضايي براي دادن نمونه اسسرم نکندا

برطرب ميشه( "...خانم  31ساله -سايکل -ناوع نابااروري

" ...براي همين من وقتي فهميدم خودارضايي اشاکال شارعي

مردانه بهمدت  11سال)

داره هر بار که شوهرم ميخواست نمونه بده ظرب نموناه را از
زمايشگاه ميگرفتيم و مي مديم خانه ،ميگفتند مشکلي نداره
تا ظرب نيمساعت ظرب را تحويل بدهيم( "....خانم  45ساله،
فوق ليسانس ،ناباروري مردانه بهمدت  19سال).

بعضي مشارکتکنندگان عدم ورزش و تغر باودن مارد را
بهعنوان علت ناباروري وي ميدانستندا

مشارکتکنندهاي با ناراحتي از عدم صحبت شوهرم حاين

" ...شوهرم مهند

کامسيوترن .تحرک نچناني نداره .اهل

روابط جنسي صحبت ميکرد و به گفته او شوهرش معتقد باود

ورزش نيست .اينها همه دست به دست هم داده باعاث شاده

نبايد هنگام نزديک صحبت کرد چون بچه تل ميشودا "موقع

نطفهاش ضعيف بشه .به

ميگم اگه خوب غذا مايخاوردي

نزديکي شوهرم تلموني داره .ميگه اگه بگيره (حاملاه بشاي)

مشکل نداشتي ( "....خانم  43ساله ،ليسانس ،ناوع نابااروري

بچه تل ميشه( "....خانم  26ساله ،دياسلم ،نابااروري زناناه

مردانه بهمدت  5سال)

بهمدت  6سال)
بعضي از مشارکتکنندگان تاثير خوردن گرمي يا سردي را
در موفقيت اي وي اب موثر و ماورد ساوال قارار مايدادنادا
بعضي مشارکتکنندگان اظهار کردند که خيلي مردان ايراني

"...ميگن گرمي سردي موثره .نميدونم بعد از اي وي اب چي

در هر نوع ناباروري زنان را مقصر ميدادند ،اين عامل باعاث

بخوريم و چي نخوريم گرمي بخوريم سردي بخوريم .تاا بچاه

کاه

ميل جنسي زن و رغبت به همسر ميشادا "...موضاوع

اينه که تو ايران بي تر زن را مقصر ميدونن .شوهرم با اينکاه
نطف

بگيره( "... .خانم  31ساله ،سيکل ،نوع ناباروري زنانه بهمدت
 11سال)

صفره بازم منو مقصر ميدونه ..من ايانطاور کاه فکار

ميکنه دوست ندارم برن پيش ( ".خانم  24ساله ،تحصايالت
ابتدايي ،ناباروري مردانه بهمدت  6سال).
)(Superstition

يکي از مشارکت بيان کرد که مادر شوهرش براي افازاي
احتمال بسته شدن نطفه ،دعاي مخصوصي را به او ميدهد کاه

بعضي از مشارکتکنندگان براي افزاي

قدرت باروري به

عطاريها ميرفتند..." .يکبار رفتم عطاري به من پودري داد
و گفت واژن خودم را با اون بخور بادم( "....خاانم  45سااله،
فوق ليسانس ،ناباروري مردانه بهمدت  19سال).

مهشيد بکائي و همکاران

...

بستگان مرد و عوامل موثر از هار دو خاانواده) بار تجربياات
يکي از مشارکتکنندگان علت ناباروري خود عادم ارضاا

جنسي زنان مواجه با ناباروري بود .به عقيده سيمونز تجربيات

در حين نزديکي ميدانست" .من فکار مايکانم چاون ارضاا

جنسي زوجين نابارور مانناد سااير افاراد [ ،]21تحات تااثير

نميشم باردار نميشم....مگه اينطور نيست؟" (خانم  38ساله،

فرهنگ ،مذهب و خانواده قرار ميگيرد [ .]21نتاايم مطالعاه

ليسانس ،ناباروري زنانه بهمدت  6سال).

خااداکرمي ( )2111نشااان داد ارتباااط زوج بااا اطرافيااان در
واکن

به برخورد نان با ناباروري تغيير مينمايد [ ]22و اين

اکثر مشارکتکنندگان بر اين عقيده بودند که بعد از نزديکي

فشار در زنان مواجه با ناباروري باتتر از مردان نابارور است

پاهاي خود را بات ميگيرند تا احتمال بارداري زياد شودا "...

[ .]23اين در حالي است کاه اساماعيلي و همکااران ()2112

ميگن بعد از نزديکي باياد پااي دم باات باشاه .معماوتً مان

معتقدند در مورد پيامدهاي منفي نابااروري در باين ماردان و

دستشويي نميرم و پامو بات ميگيرم تاا بگياره( "..خاانم 26

زنان نابارور تفااوتي وجاود نادارد [ .]24مطالعاه اسانگروب

ساله ،ديسلم ،ناباروري زنانه بهمدت  6سال)

( )2111نيز نشان ميدهد تابو بودن صحبت در ماورد مساايل
جنس اي در خااانواده در دوره نوجااواني باعااث شااکلگي اري

بعضي مشارکتکنندگان فکار مايکردناد هار چاه تعاداد

نگرشهاي بعضاً غلط در يناده مايشاود [ .]25صاادقيان و

نزديکي در روز بي تر باشد احتمال بارداري بي تر اسات و

همکاران ( )2116در مطالعه خود در همادان دريافتناد زناان

برعکس بعضي ديگار باا فواصال طاوتني نزديکاي داشاتند.

مواجه با ناباروري استر

باي تاري در زميناه اجتمااعي و

"بعضي مراجعين بهخصوص جوان ما فکر مايکنناد هار چاه

جنسي نسبت به مردان نابارور تجرباه مايکنناد [ .]26نتاايم

تعداد نزديکي در روز بي تر باشد احتمال باارداري باي تار

مطالعه تابونگ ( )2113نشان داد گروه پاسخدهندگان تحصيل

است و برعکس بعضي ديگر با فواصل طوتني نزديکي دارناد.

کرده حمايت بي تر از خانوادههاي خود نسبت باه زوجهااي

در هر دو مورد ما توصيه ميکنايم افاراط و تفاريط نکنناد و

بيسواد گزارش کردند [.]27

يکروز در ميان نزديکاي داشاته باشاند( "...فاوق تخصا
ناباروري 11 -سال سابقه کار).

همه مطالعات بهجز مطالعه اسماعيلي با مطالعه فعلي همسو
ميباشد ،بهطوري که خانم با تحصيالت دانشگاهي از عملکرد
خانواده همسر راضي و خانم ديسلمه بهعلت دخالات خاانواده

بعضي از مطلعين کليدي بيان کردند کاه خيلاي از زناان از

همسر دوري از تعامالت اجتماعي را پي

رو گرفتاه باود .در

سيکل قاعدگي گاهي و روزهايي که احتمال تخماکگاذاري

رابطه با تفاوت فرهنگي خانواده زن و شوهر ميتوان باه ايان

بي تر است اطالعي ندارناد" .خيلاي از ماراجعين از سايکل

نکته توجه کرد خانوادههاي سنتي بي تر مشکل نابااروري را

قاعدگي گاهي ندارند ،ماا اگار وقات بشاه براشاون توضايح

زنانه و خانوادههاي امروزي ن را زوجاي تلقاي مايکنناد و

ميدهيم چه مواقعي از سيکل احتمال بارداري باي تاره ولاي

رفتار مناسبتري دارند .تاابو باودن صاحبت دربااره مساايل

خيليا نميدونن( "...کارشنا

مامايي 6 -سال سابقه کار).

جنسي يکي ناشي از عدم گاهي والادين نسابت باه مساايل
جنسي و ديگر نگرش منفي والدين در مورد صحبت در ماورد

بحث و نتيجهگيري

مسايل جنسي و باروري است .نها تصور ميکنند صحبت در

اين مطالعه با هدب تاثير عوامل اجتمااعي تاثيرگاذار بار

مورد مسايل جنسي در نوجوان باعث رفتارهاي افسارگسيخته

تجربيات جنسي زنان مواجه با ناباروري انجام شد .اولين طبقه

فرزندانشان ميشود .بايد توجه داشت افزاي

مهارت والادين

تاثير بستگان و خاانواده (خاانواده و بساتگان زن ،خاانواده و

در بستر جامعه مهيا ميگاردد و نيااز اسات سياساتگاذاران
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سالمت به بهبود سالمت جنسي جامعه از طرياق گااهساازي

اکثر مشارکتکنندگان از کمبود موزش جنسي و بااروري

والدين نظر ويژهاي داشته باشند .در اين ميان در کشورهاي در

براي همه و بهخصوص افراد ناباارور رنام مايبردناد .فشاار

حال توسعه چون مشکل ناباروري را عمده زنانه تلقي ميکنند،

اجتماعي و استيگما در مورد زن نابارور به چشام مايخاورد،

گاهسازي از طريق رسانهها کمککننده خواهد بود.

بهطوري که نها ترجيح مايدادناد خاود را از فعالياتهااي

کريماي و همکاااران ( )2116بااه بررساي ثااار روانااي -
اجتماعي ناباروري مردانه در زنان ايراني پردخته است .وي در

اجتماعي محارم کنناد و پنهاان کاردن ناوع نابااروري ساعي
ميکردند خود و همسرشان را محافظت کنند.

اين مطالعه کيفي بيان ميکند زنااني کاه همسرانشاان ناباارور

ديرکوندمقدم و همکاران ( )1394در ياک مطالعاه کيفاي،

هستند ،تن هااي بساياري را در ارتباطاات اجتمااعي خاود

بيسوادي همسر را عاملي باراي عادم درماان نابااروري زن

تجربه ميکنند .نچه در اين ميان جاي تنمل دارد اين است که

گزارش کرد [ .]15باه عقياده محماودي و همکااران ()2117

حتي در ناباروري با عامل مردانه ،مسئوليت ناباروري بر عهده

موزش جنسي نق

مهمي در بهباود رواباط زوج دارد [.]31

زن گذاشته ميشود و بچهدار نشدن او باعث باروز رفتارهاا و

بسياري از متخصصين سالمت باروري بر اين اعتقاد هستند که

پندارهاي منفي از طرب خانواده و جامعه ميگردد که ميتواند

موزش مناسب جنسي و مناسب با فرهنگ در ايران صاورت

پيامدهاي ناگواري براي زنان داشته باشد [ .]12مطالعاهاي در

نميگيرد [ .]32،31،7کمبود گاهي در زمينه بهداشت بااروري

نيجريه نشان داد که زنان مواجه با ناباروري در نجا با تهديد

نه تنها در ايران [ ،]33بلکه در بسياري از کشورهاي در حاال

بي تري در مورد طالق همراهند [ .]28مطالعه ديگر در افريقا

توسعه وجود دارد ،بهطوريکه در غنا زناان و ماردان ناباارور

( )2117هاام نشااان داد در کشااورهاي در حااال توسااعه کااه

براي اثبات قدرت باروري خود عليرغام نابااروري شاخ

فرزند وري بسيار مهم ميباشد ،افزاي
ناباروري بعد از تشخي

طالق زنان با هر ناوع

ناباروري رخ ميدهد [.]29

ديرکوندمقدم و همکاران ( )1394تاثير ناباروري در ابعااد

خود اقدام به ورود در رابطههاي خارج ازدواج مايشاوند تاا
مي ازان باااروري خااود را بساانجند [ .]27بسااتاني خالص اي و
همکاران ( )2117به نواق

موزشي کال هاي مادگي قبال

مختلف زندگي در پاياان سانين بااروري و شاروع يائساگي

از ازدواج اشاره دارد و توصيه ميکند موزش کافي در زميناه

بي تر ميداند [ ،]15در حالي که در مطالعه حاضر خانمي که

سالمت جنسي ارائه نميشود [ .]34بانيان و همکاران ()2117

در اواخاار دوران باااروري خااود بااه ساار مايباارد از کاااه

لزوم انجام مشاوره قبل از ازدواج و در طول زندگي زناشاويي

فشارهاي اجتماعي و رواني خود و همسار باهعلات برداشاته

به منظور پيشگيري و درمان زودهنگام و کاه

شدن فشارهاي درماني و قطع درمان خوشاحال باود .گرچاه

تعارضات زناشويي و بهباود مهاارتهااي ارتبااطي نهاا را

مطالعه فعلي با اکثر مطالعات همسو است و نشان ميدهد زنان

مطر ميکند [ ]35و بکائي و همکااران باه لازوم ماوزش و

با هر نوع ناباروري (چه با منشا زنانه و چه با منشا مردانه ياا

مشاوره جنسي در مراکز ناباروري تاکياد دارناد [ .]11نتاايم

ناشناخته) فشار بي تري را از طرب خانواده تحمل مايکناد،

تحقي اق چاچاااموويچ ( )2111نشااان داد زوجهاااي نابااارور

گرچه رويکرد برخي خانوادها حمايتي بهدست مد .مورد قابل

ميکنناد تحات فشاار اجتمااعي باراي فرزناد وري

توجه اين بود يک زوج با تشخي

احسا

احتمال باروز

ناباروري مرداناه پيشانهاد

هستند .به دليل تعصبات اجتمااعي ،نابااروري باي تار ياک

طالق به زن تنها به اين علت بود که زن بتواتاد مجادد ازدواج

مشکل زنانه تلقي مايشاود و زناان باا مساايل و مشاکالت

کرد و بتواند از حق مادر بودن برخوردار شود.

خانوادگي بي تاري نسابت باه ماردان روبارو هساتند [.]36

دومين طبقه تاثير جامعه (کمبود موزش جنسي و عوامال
اجتماعي) بر تجربيات جنسي زنان مواجه با ناباروري بود.

يافتههاي مطالعه حسنپور ازغدي و همکاران ( )2114نشاان
داد يکي از مهمترين عوامل ايجادکنندهي پريشانيهاي رواناي

مهشيد بکائي و همکاران

...
بر زنان مواجه با ناباروري ،متغير فشار اجتماعي از طرب افراد

دست دادهاند ،و ديگر کخاير تزم مني براي بارور کردن همسر

جامعه است ولي در اغلب موارد به ابعاد اجتماعي -فرهنگي و

خود را ندارند .اين عقايد هم در مردان مسلمان تحصيل کارده

پيامدهاي نابااروري توجاه کامتاري مايشاود [ .]7انازواي

و هم در مردان با تحصيالت کمتر به چشم ميخاورد [ .]39از

اجتماعي در زنان نابارور در نتايم مطالعه چن نيز گزارش شده

طرفي توسل به بعضي از درمانها به چشم ميخورد .خداکرمي

است [.]37

بيان ميکند زوجها انتظارات ويژهاي از پرسنل درماني داشاتند

مااوزش جنسااي فرصاات يااادگيري مسااائل جنسااي و

که بر ورده نميشود ،به همين دليل عالوه بر درمان طبي ممکن

جلوگيري از بروز برخاي مشاکالت را فاراهم مايکناد .ايان

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

موزش تزم است از دوران کودکي و نوجواني شاروع شاود.

شکلگيري باورهاي غلط در زمينه مسايل جنساي مايگاردد

جنسي در زنادگي مشاترک مشاکالت

[ .]41تصورات نادرست در مورد ناباروري و مساايل جنساي

افراد با سطح کم دان

[ ،]38بر روي روابط زوجين تاثير نامطلوب بهجاا مايگاذارد

متعددي را تجربه ميکنند.
در صورتي که موزش صحيح مسايل بهداشت بااروري و

[ .]41گاهي اين باور غلط شکل ميگيارد کاه نزديکاي عمال

جنسي در مراکز ناباروري براي زوجين و خانوادههاا صاورت

بيهوده بوده و از ن اجتناب ميشود [ ،]42باورهااي غلاط در

گيرد تعارضات زناشويي کمتر ميشود .کمبود موزش جنساي

زمينه جنسي از چال هاي عمده در اين زميناه اسات [ ]31و

و باروري گاه با نتايم جبرانناپذيري همراه خواهد بود ،خانمي

ممکن است بعضي از اين باورها زندگي مطلوب جنساي زوج

از ازدواج

را تحت تاثير قرار دهد .زنان هندو به خداي باروري "شايوا"

ويژهاي دارد ،وي بايد بداناد کاه سان بااروري زن محادود و

براي باردار شدن متوسل ميشوند [ .]43يافته ديگر در ماورد

شکست همراه است.

تاثير نوع غذا بر موفقيات درماان نابااروري باود .در مطالعاه

سومين طبقه تاثير باورهاي رايم (باورهاي رايم باا منشاا

حاضر بعضي زنان به خاوردن غاذاهاي گارم باراي موفقيات

فرهنگي ،مذهبي يا قومي ،باورهاي رايم با منشاا تغذياهاي و

باروري خود معتقد بودند .در مطالعهاي در سال  2117به تاثير

تاثير طر وارهها) بر تجربيات زنان مواجه با ناباروري بود.

رژيم غذايي ،فعاليت فيزيکي و چاقي در موفقيات روشهااي

که در سن بات ازدواج ميکند نياز به مشاوره پاي
درمان ناباروري با افزاي

سن با افزاي

برخي از مشارکتکنندگان به برخي باورهاي بعضااً غلاط

کمک باروري اشاره داشت و در ن به تاثير منفي الکل ،کافيين

خودارضايي در ناباروري ،عادم تمايال باه

و نوشيدنيها پرداخت [ .]44بعضي مطالعات به تاثير رژيم کام

دادن نمونه اسسرم توسط مردم و مراجعه به رمال و دعاانويس

کالري و گياهخواري در کوتاه شدن مرحله لوتئال اشاره دارد و

از جمله نها بود .در اين راستا نتايم مطالعه جين و همکاران

به کاه

تخمکگذاري و عدم پاسخدهي به کلوميفن سايترات

در هند نشان داد زناان هنادي خودارضاايي را عااملي باراي

در زنان چاق نابارور و لزوم کااه

ناباروري ميدانند [ .]38نتايم مصاحبه با مردان نابارور لبناني

وزن مطلوب اکعان دارد [ .]45ناازني ( )2114بياان مايکناد

نشااان داد بعض اي از نهااا اقاادام بااه خودارضااايي در دوره

رژيم امريکايي حاوي گوشت و شيريني نه تنها در کشاورهاي

نوجواني را عامل ناباروري خود مايدانساتند و نهاا تصاور

توسعه يافته بلکه در کشاورهاي در حاال توساعه هام رو باه

ميکردند خداوند بدين وسيله نان در مقابال ايان گنااه تنبياه

افزاي

است و اين رژيم غني از گوشت قرمز و کربوهيادرات

کرده است .با توجه به اين ترديدها و ابهامات ،مردان مسالمان

با کاه

اشاره کردند .نق

وزن و باه دسات وردن

باروري همراه است [.]46

در هنگام اقدام به جمع وري نمونههاي مني در کلينيک دچاار

روي وردن بااه خرافااات بااراي باااروري در بس اياري از

ميکردند با

کشورهاي در حال توسعه مالحظه ميشاود .نتاايم تحقيقاات

انجام استمناء قبل از ازدواج خود کخاير مايع مني خاود را از

نشان ميدهد در کشورهايي که باروري مهمترين هدب رابطاه

تضاد و تعارض ميشوند .برخي از مردان احسا
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جنسي است ،وقتاي ايان مهام اتفااق نمايافتاد زنادگي زوج

مطالعه حاضر قسمتي از پاياننامه مقطع دکتري تخصصاي

دساتخااوش تغييارات زيااد مايشاود .در ايان باين زوج و

بهداشت باروري دانشکده پرستاري و ماماايي دانشاگاه علاوم

خانوادهها به هر اقدامي براي فرزناد وري روي ماي ورناد و

پزشکي شهيد بهشتي ميباشد که در غالب طر پژوهشي با کد

بعضاً هدب زناشويي که چند بعدي بوده و يکاي از اهاداب ن

 5582و حمايتهاي ماالي ن دانشاگاه باه تصاويب رسايد.

لذت از همديگر است کمرنگ شده و تنها بر بعاد فرزناد وري

بدينوسيله از رياست محتارم مرکاز نابااروري يازد ،جنااب

متمرکز ميشود .به نظر ميرسد برگزاري کال هايي در مراکز

افالطونيان و تمام پزشکان و کارکنان مرکز کاه

ناباااروري بااراي افاازاي

مهااارتهاااي زناادگي و مااوختن

پرفسور عبا

در انجام اين پژوه

همکاري نمودند ،سسا گزاري ميگردد.

مهارتهاي ارتباطي براي زوجين و خانوادههاي ن به کاه

همچنين ،از صبر و حوصله و همراهي مشاارکتکننادگان کاه

کشمک ها و در نظر گرفتن مشکل ناباروري به عنوان مشکل

بدون حضور نها انجام چنين تحقيقي مقدور نباود ،تشاکر و

زوجي کمک ميکند.

قدرداني به عمل مي يد.

از کاستيهاي تحقيق ميتوان به عدم امکاان مصااحبه باا
همسران زوجين اشاره کرد .بعالوه بسياري از زنان مواجاه باا
ناباروري که تحت تاثير عوامل اجتماعي قرار ميگيرند ممکان
است به مراکز درماني مراجعه نکنند و از دستر

محقق خارج

بودند.
از نظر اجتماعي ،فرهنگي و مذهبي فرزناد وري در اياران
اهمي ات وي اژهاي دارد و تاااثير ناباااروري در کشااور مااا بعااد
عميقتري دارد .زنان مواجه باا نابااروري در کلياه ابعااد و از
جمله رفتاار جنساي تحات تااثير قارار مايگيرناد .دخالات
خانوادهها مورد به مورد متفاوت بهدست ماد باهطاوري کاه
گروهي از عادم دخالات خاانواده در زنادگي جنساي زوج و
گروهي از دخالت نابهجاي نها شاکايت داشاتند .برگازاري
کال هاي موزشي براي خانوادهها در جهت رفع اين مشاکل
مفيد خواهد بود .بعالوه مشاوره تخصصي سالمت جنسي براي
زوجهاي نابارور در مراکز ناباروري پيشانهاد مايشاود ،ايان
مشاوره با بهبود عملکرد جنسي زوجين و کااه

تعارضاات

زناشويي و طالق همراه خواهد بود .همچنين تصحيح باورهاي
رايم در اين مشاوره ممکن خواهد باود .نهايتااً توجاه مراکاز
ناباروري به عوامل اجتماعي مرتبط با سالمت به ارتقا سالمت
رواني و اجتماعي زوجين نابارور منجر شده و جامعه سالمتري
را خواهيم داشت.

تشكر و قدردانی
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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.
Keywords: Sociological Factors, Sexual Behavior, Infertility, Qualitative Study.
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