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 زنان نابارور دگاهیاز د: نیگزیرحم جا
 3انیریبش دی، دکتر سع2یاضیر هی، هد*1انیک یمحب هیانس

 یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،ییارشد ماما یکارشناس یدانشجو .1

 .رانیا ز،یتبر ز،یتبر

 .رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،ییگروه ماما یمرب .2

 .رانیهمدان، همدان، ا یگروه بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک اریاستاد .3

 11/2/1332  :تاریخ پذیرش مقاله     11/11/1331 :تاریخ دریافت
 
 

 
 

نابارور وارد کرده و به طرق گوناگون، سالمت  نیرا بر زوج یادیاسترس ز ،یبحران روان کیبه عنوان  ینابارور :مقدمه

 رنظی یب های جنبه. است نیگزیروش رحم جا ،یکمک بارور های روش نتریدیاز جد یکی. کند یم دیآنان را تهد یروان

لذا . محسوب شود یروش کمک بارور نیزترانگیبحث بر ر،یاخ یروش در سال ها نیباعث شده که ا نیگزیرحم جا

 .و نگرش زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین انجام شد یمطالعه حاضر با هدف تعیین آگاه

زن نابارور که جهت درمان به مرکز ناباروری  151بر روی  1333-31 این مطالعه توصیفی مقطعی در سال :کارروش

 گردآوری دادهابزار  .شدنمونه گیری به روش تصادفی سیستماتیک انجام  .شدانجام  ه بودند،فاطمیه همدان مراجعه کرد

 افزار آماری با استفاده از نرم پس از گردآوریاطالعات  .از طریق مصاحبه بود ،آوری آنپرسشنامه و روش جمع ها،

SPSS ( 11نسخه ) میزان . آزمون های توصیفی و تحلیلی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتوp  15/1کمتر از 

 .معنی دار در نظر گرفته شد

ترجیح  زناناز ( %3/33) نفر 13 .بودند جایگزینرحم موافق استفاده از  ،صورت لزوم از زنان در( %3/33) نفر 15 :هایافته

دنیا آمدنش موافق ه مطلع ساختن کودك از نحوه ب ، با(%1/13)نفر  113 .دریافت کنند رحم را از افراد آشناکه دادند می

 نفر 15 رغم اینکه فقط علی. زین دریافت نکرده بودندآموزشی در مورد رحم جایگ، از زنان( %3/11)نفر  111 .بودند

آنان نگرش مثبتی نسبت  از( %3/53)نفر  31 از زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین آگاهی ضعیفی داشتند، ولی (11%)

 .به این روش داشتند

 روشنسبت به این آنان ولی نگرش  خوب زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین، علی رغم آگاهی نسبتاً :گیرینتیجه

در این زمینه بین عموم مردم احساس  سازی و ایجاد بستر بنابراین به میزان زیادی نیاز به فرهنگ .چندان مثبت نیست

 .شودمی

 ، نگرشرحم جایگزین، ناباروری آگاهی، :کلمات کلیدی

 
 

 

 

 

  

                                                 
          ؛13133131315 :تلفن .رانیا ز،یتبر ز،یتبر یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار؛ انیک یمحب هیانس :ول مكاتباتئنویسنده مس *

 ensh491@yahoo.com :پست الكترونیك
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 2233ردیبهشت ا چهارمو  سوم، هفته 32-23: صفحه ،و پنجاهم نهمشماره چهل و  شانزدهم، دوره
IJOGI, Vol. 16, No. 49 &50, pp. 23-32, May 2013 
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 مقدمه
حداقل پس از در باردار شدن  زوجین ناتوانیناباروری به 

استفاده از وسایل پیشگیری از یک سال مقاربت بدون 

 گردآوریداده های بر اساس (. 1)شود می اطالق  بارداری

در  2113توسط سازمان جهانی بهداشت در سال  شده

میلیون  131 ،(به جز چین)کشور در حال توسعه  31

یک (. 2)زوج نابارور در این کشورها زندگی می کنند 

شیوع ناباروری در ان داد که ر، نشمحو یتمطالعه جمع

 روانشناختیثیر أت(. 3) می باشد% 3ایرانی،  زوجینبین 

توصیفی که . نازایی به گستردگی میزان بروز آن می باشد

یک تجربه استرس زا و تهدید  ،از نازایی ارائه می شود

 نیتجربه نازایی می تواند برای زوجیو  کننده می باشد

مخرب و ویران کننده  ،ندکه تمایل به بچه دار شدن دار

یأس، نگرانی، افسردگی، کاهش اعتماد به نفس، . باشد

احساس گناه و شکست و ناتوانی در پیگیری مراحل 

از جمله احساسات و واکنش های  ،تشخیص و درمان

. (1-3) شان می باشدی نازا نسبت به مشکل نازای ینزوج

ناباروری را به  ،از مردان درصد 15نیمی از زنان و حدود 

شان قلمداد می کنند  عنوان مخرب ترین تجربه زندگی

   یک که در( 2113)و همکاران  ینیعابد مطالعه (.5)

% 3/31 کهداد  انجام شد، نشاندر تهران  یینازا درمانگاه

از % 1/31و  یافسردگ از کننده، مراجعه نابارور زنان از

و  ه بهدانیدر مطالع(. 1) برند یآنها از اضطراب رنج م

 نابارور، زنان از% 1/33 مشهد، در( 2113)همکاران 

 اساسبر (. 3) بودند آنان، افسرده %3/31مضطرب و 

 ،(2111)حسین زاده بازرگان مطالعه بشارت و  یجنتا

 یمطلوب تر از زنان نابارور م بارور، زنان روانی سالمت

ثابت ناباروری در ایاالت  علی رغم شیوع نسبتاً (.3) باشد

استفاده از سرویس های  ،اخیر دهه سهمتحده طی 

افزایش یافته است و از  توجهیناباروری به طور قابل 

ارزیابی و درمان نازایی طی این مدت به طور  ،دیگر طرف

یکی از جدیدترین (. 11)برجسته ای تغییر کرده است 

روش  ،روش های والد شدن و دستیابی به یک خانواده

روشی است  ،جایگزینی رحمی. می باشد 1رحم جایگزین

جنینی را به جای  ،که به وسیله آن بانوی صاحب رحم

زوجه نابارور حمل می کند و متعهد می شود که پس از 

                                                 
1 Surrogacy 

اساس قرارداد منعقد  دوران بارداری و زایمان، بر اتمام

(. 11) متقاضی تحویل دهد شده، نوزاد را به زوج نابارور

نوع  -1 :دو نوع استشامل ر کلی رحم جایگزین به طو

در این نوع از رحم جایگزین، مادر صاحب رحم ؛ 2ناکامل

و پدر قانونی، والدین ژنتیکی بچه هستند و بارداری از 

رحم  ،طریق لقاح مصنوعی انجام می شود که به این نوع

در  3نوع کامل -2 .گفته می شود نیز 3جایگزین سنتی

و بچه از  بوده بارداری جایگزین صرفاً نقش مادر ،این نوع

همچنین . نظر ژنتیکی به والدین قانونی خود وابسته است

، که وجود دارد نیزامکان استفاده از اهداء کننده گامت 

و مادر  صاحب رحممادر  یکی،مادر ژنتدر این صورت 

نظیر  جنبه های بی .خواهند بود سه فرد مجزا یقانون

 باعثرحم جایگزین  یشناخت روانو  یعقالن ی،اخالق

انگیزترین بر بحث ،در سال های اخیراین روش شده که 

-13 ،3) محسوب شود 5(ART)روش کمک باروری 

رحم جایگزین در ایران به عنوان یک روش کمک  .(11

باروری در مراکز معتبر پزشکی تهران و سایر شهرها 

 (.15) شودمی  انجام

با توجه به  ARTهر کشور از نظر مجاز دانستن اقدامات 

فرهنگی، عقاید مذهبی، ارزش های  -محیط اجتماعی

. عقالنی و اخالقی جامعه با کشورهای دیگر متفاوت است

ها قبل انجام می  اینکه رحم جایگزین از مدت رغم علی

به دیده شک به از افراد بسیاری ولی همچنان  ،شده است

در رابطه با نگرش زنان  یمحدود مطالعات .آن می نگرند

کشور از  یشهرها یدر برخ یگزیننسبت به رحم جا

است، اما  شدهانجام ( 11) یزو تبر( 11)جمله تهران 

 با زیادی میزان به مطالعات، از این آمده دست هب یجنتا

به انجام مطالعات  یازن ینبنابرا. است متفاوت یکدیگر

لذا . شود یم احساس تر صریح گیری نتیجه برای یشترب

و  یمحدود در رابطه با آگاهمطالعات وجود  با توجه به

 و یراندر ا یگزیننابارور نسبت به رحم جا یننگرش زوج

 ، یکزنان یبرا یو حس مادر یبارور ینکها یلبه دل

شود که به طور قابل  یم یتلق یمهم و نقطه عطف یدادرو

قرار کید أتوسط فرهنگ های مختلف مورد ت توجهی

                                                 
2 Partial Surrogacy 
3 Traditional surrogacy 
4 Full, host or gestational surrogacy 
5 Assisted Reproductive Techniques 
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آگاهی و نگرش زنان  گرفته است، مطالعه حاضر با بررسی

 .انجام شدگزین ینابارور نسبت به رحم جا
 

 کار روش
برر روی   1333-31در سال مطالعه توصیفی مقطعی این 

زن نابررارور کرره جهررت درمرران برره مرکررز نابرراروری  151

نمونره   .شرد انجرام   ه بودنرد، فاطمیه همدان مراجعه کررد 

انجام شد، بطوریکره  تصادفی سیستماتیک به روش گیری 

معیارهرای  . افراد با شماره پذیرش فرد، وارد مطالعه شدند

-35 یزنان نابارور با محردوده سرن  : ورود به مطالعه شامل

 در گذشته جایگزین حمروش ر عدم استفاده از سال، 15

خرروج از   معیارهای .مطالعه بود در شرکت جهت تمایل و

 همچنرین  و روانی بیماری نوع هر به ابتالء: شامل مطالعه

 از یا حادثه وقوع مانند روانی شدید استرس نوع هر سابقه

. برود  گذشته ماه 3 طول در یک درجه اعضاء دادن دست

ای انجرام شرد    پرسشرنامه  با استفاده از داده ها گردآوری

معتبرر   اتمطالعر  اسراس  کره برر  ال بود ؤس 33شامل  که

تهیره   در زمینه رحم جایگزین،( 21-13، 3) منتشر شده

کره بخرش اول   ؛ بودسه بخش  شامل این پرسشنامه .شد

 11فردی و حاوی االت مربوط به مشخصات ؤسآن شامل 

و شرامل  االت مربوط به آگراهی  ؤس بود، بخش دوم، الؤس

و شامل  االت مربوط به نگرشؤسو بخش سوم،  الؤس 11

 11از نظررات   ،االتؤجهت تعیین روایی س. بود الؤس 11

مرورد توجره    آناناز اساتید استفاده شد و پیشنهادات  تن

روش آزمرون مجردد    بره  پرسشرنامه  قرار گرفت و پایرایی 

نفرر از   11پرسشنامه بررای  که ین ترتیب ه اب. تعیین شد

. تکمیرل شرد   مجدداً ،هفته 2واحدهای پژوهش به فاصله 

برا   وشرد  ضریب همبستگی بین نتایج دو مرحله محاسبه 

بود و % 31توجه به اینکه میزان همبستگی نتایج بیش از 

تفاوت معنی داری را بین نتایج دو مرحلره   ،آزمون آماری

. برود لذا پرسشرنامه از پایرایی الزم برخروردار     ،نشان نداد

برود کره    صرورت بردین   آگراهی،  نحوه امتیازدهی متغیرر 

ال را به طور صحیح پاسخ داده ؤس 1-5آگاهی افرادی که 

 1-3، آنهرایی کره بره    «آگاهی ضرعیف »به صورت  ،بودند

و « آگرراهی متوسررط» ال پاسررخ صررحیح داده بودنررد،ؤسرر

 ،بودنررد داده ال را صررحیح پاسررخؤسرر 3-11افرررادی کرره 

در مرورد متغیرر   . نددر نظرر گرفتره شرد   « آگاهی خوب»

، امتیازبندی بر اساس مقیاس لیکرت انجام شد؛ به نگرش

 2" نظری نردارم  ،"امتیاز 3" گزینه موافقمگونه ای که به 

 ،برر ایرن اسراس   . شرد  داده "امتیراز  1" و مخالفم "امتیاز

 ؛متغیر نگرش به دو گروه مثبت و منفی طبقه بندی شرد 

در گرروه  بود،  11-33که اگر امتیاز افراد بین گونه ای به 

در گرروه  ، 35-13نگرش منفی و در صورت برآورد امتیاز 

پرسشنامه ها تکمیل ه نحو .نگرش مثبت قرار می گرفتند

به این صرورت برود کره ابتردا پرسشرگر در مرورد طررح        

شررکت  توضیحاتی بره افرراد    مطالعه،تحقیقاتی و اهداف 

داد و پررس از کسررب  (زنرران نابررارور)کننررده در مطالعرره 

داده شرد و   افرراد از آنران، پرسشرنامه بره     کتبری  رضایت

کره واحردهای    در صرورتی  .شرد توسط خود افراد تکمیل 

االت ؤتوانرایی خوانردن و نوشرتن نداشرتند، سرر     ،شپرژوه 

و پاسرخ در فررم مربوطره     شدمی توسط پرسشگر خوانده 

برا   پرس از گرردآوری  اطالعرات  . شرد عالمت گذاری مری  

مرورد  ( 11نسرخه  ) SPSSاستفاده از نررم افرزار آمراری    

جهت بررسی طبیعری برودن   . تجزیه و تحلیل قرار گرفت

بره  . اسمیرنوف استفاده شد -ها از آزمون کولموگرافداده

دلیل عدم تبعیت داده ها از توزیع نرمال، جهرت بررسری   

هرای ناپرارامتری ضرریب    هرا از آزمرون  ارتباط بین متغیرر 

 15/1کمتر از  pمیزان . همبستگی اسپیرمن استفاده شد

 .معنی دار در نظر گرفته شد
 

 ها یافته
 31±1/5 مطالعه در کننده شرکت زنان سنی میانگین

 سطح. بود سال 35 حداکثر و 11 حداقل باسال 

 نفر 2 باال، به دیپلم افراد، از%( 3/53) نفر 31 تحصیالت

. بود دیپلم زیر%( 1/33) نفر 53 و سوادبی%( 3/1)

 2 حداقل با سال 3/3±5/3 زنان مدت ازدواج یانگینم

 مورد نابارور زنان بین در. بود سال 15 حداکثر و سال

 و داشتند ناباروری درمان سابقه%( 3/53) نفر 33 مطالعه،

 نکرده استفاده باروری کمک هیچ از%( 1/31) نفر 11

 2 داشتند، ناباروری درمان سابقه که افرادی بین از. بودند

از روش %( 2)نفر  3 ین،از روش اهداء جن%( 3/1)نفر 

 یتوپالسمیداخل س یقاز تزر%( 3)نفر  1اهداء گامت، 

 یاز لقاح خارج رحم%( 3/13)فر ن 1، 21(ICSI) اسپرم

                                                 
1Intra Cytoplasm Sperm Injection 
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(IVF)، 32 اسپرم رحمی داخل لقاح از%( 23) نفر 

(IUI )محرك داروهای از( نفر 33 از%( )1/11)نفر  11 و 

 نفر 53در  نازایی علت .بودند کرده استفاده گذاریتخمک

 عامل دلیل به مطالعه، در کننده شرکت افراد از%( 3/53)

 عامل( 1/3) نفر 1 مردانه، عامل%( 1/23) نفر 33 زنانه،

 بین .بود ناشناخته عامل%( 3/21) نفر 31 و زنانه و مردانه

 ازدواج مدت، (p=3/1)تحصیالت  سطح، (p=1/1) سن

(5/1=p) ،نازایی علت (3/1=p) درمان سابقه و (5/1=p )

 ارتباط جایگزین رحم روش به نسبت مثبت نگرش با

از زنان ( %3/11) نفر 111 .نداشت وجود معناداری

آموزشی در مورد رحم  مطالعه،شرکت کننده در 

، از زنان( %3/35) نفر 123 .جایگزین دریافت نکرده بودند

نفر  111 از امکان اجرای اقدامات رحم اجاره ای در ایران،

نفر  111 از قانونی بودن استفاده از رحم اجاره ای،( 13%)

 121 از شرعی بودن استفاده از رحم اجاره ای،( 3/13%)

نفر  111 از موارد کاربرد رحم اجاره ای،( %1/31)نفر 

 از امکان اهداء تخمک توسط مادر صاحب رحم،( 13%)

ه از امکان استفاده از رحم اجاره ای ب( %33) نفر 121

از لزوم ( %33)نفر  131 ،(IVF)ی دنبال لقاح خارج رحم

نفر  131 بررسی و معاینه طبی مادر صاحب رحم،

کان بروز مشکالت روحی و روانی در مادر از ام( 3/31%)

از ( %1/31)نفر  131و  صاحب رحم بعد از تحویل نوزاد

از امکان ایجاد مشکالت اجتماعی برای مادر صاحب زنان، 

 (.1، شکل 1جدول )رحم آگاهی داشتند 
 

 آگاهی زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین -1جدول 
 
 

 االت مربوط به آگاهیؤس
 پاسخ بلی

 (درصد)تعداد 

 پاسخ خیر

 (درصد)تعداد 

 (3/11)111 (1/32)33 دریافت آموزش در مورد رحم جایگزین

 (1/13) 22 (3/35) 123 آگاهی از امکان اجرای اقدامات رحم اجاره ای در ایران
 (22) 33 (13) 111 استفاده از رحم اجاره ایآگاهی از قانونی بودن 

 (2/21) 31 (3/13) 111 آگاهی از شرعی بودن استفاده از رحم اجاره ای
 (3/13) 23 (1/31) 121 آگاهی از موارد کاربرد رحم اجاره ای

 (21) 33 (13) 111 آگاهی از امکان اهداء تخمک توسط مادر صاحب رحم

 IVF 121 (33) 23 (11)دنبال ه اجاره ای ب آگاهی از امکان استفاده از رحم

(33) 131 بررسی و معاینه طبی مادر صاحب رحم آگاهی از لزوم  3 (2)  

از امکان بروز مشکالت روحی و روانی در مادر  آگاهی

 صاحب رحم بعد از تحویل نوزاد

 

131 (3/31)  

 

13 (1/3) 

آگاهی از امکان ایجاد مشکالت اجتماعی برای مادر 

 رحم صاحب
131 (1/31) 13 (2/3) 

 
 

 

31/3% 

33/1% 

11% 

 میزان آگاهی زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین -1شكل 

 آگاهی خوب

 آگاهی متوسط

 آگاهی ضعیف
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از زنان نابارور شرکت ( %11)نفر  15، 1 شکل با توجه به

( %3/31)نفر  12 آگاهی ضعیف و مطالعهکننده در 

نفر  31. آگاهی خوبی نسبت به رحم جایگزین داشتند

رحم  مطالعه،از زنان نابارور شرکت کننده در ( 1/21%)

اجاره ای را روشی مناسب جهت درمان ناباروری می 

دید  از آنها در صورت صالح( %3/33)نفر  15و  دانستند

 113 .حاضر به استفاده از رحم اجاره ای بودند ،پزشکان

دنیا آمده ه با مطلع ساختن کودك باز زنان، ( %1/13)نفر 

از ( %11)نفر  115و  ره ای موافق بودنداز طریق رحم اجا

 31 .موافق مطلع ساختن آشنایان و بستگان بودندزنان، 

د نرحم جایگزین را بهتر از فرز ،از زنان( %3/31)نفر 

موافق برقراری ( %51)نفر  33. اندگی می دانستندوخ

تنها ارتباط با مادر صاحب رحم در دوران بارداری بودند و 

با حفظ ارتباط با مادر صاحب زنان، از ( %3/21)نفر  32

 (.2 جدول)رحم در دوران پس از زایمان موافق بودند 

 

 نگرش زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین -2جدول 
 

 االت مربوط به نگرشؤس
 تعداد موافق

 (درصد)

 تعداد مخالف

 (درصد)

 تعداد بی نظر

 (درصد)

 (1/11) 11 ( 1/12)  33 ( 1/21) 31 روش رحم اجاره ایمناسب بودن 

 (32) 33 (1/23) 31 (3/33) 15 دید پزشکان استفاده از رحم اجاره ای در صورت صالح

 (3/13)112 (3/13) 21 ( 12)  13 شناخت مادر صاحب رحم

 (3/25) 33 ( 3/25)  33 (3/33) 13 قبول کردن رحم از دوستان و آشنایان

 (3/13)  35 (3/15) 23 (3/21) 32 مادر صاحب رحم در آینده کودكنقش مهم 

 (3/11) 21 (13) 21 (1/13) 113 دنیا آمدنشه مطلع ساختن کودك از نحوه ب

 (1/21) 31 (3/3)  13 ( 11) 115 مطلع ساختن آشنایان و بستگان

 (31) 53 (3/31) 31 (1/32) 33 قبول رحم اجاره ای به جای فرزند خواندگی

دنیا آمده از طریق رحم اجاره ه احساس محبت به کودك ب

 ای همانند کودك خود فرد
31  (23 ) 31 (3/53) 33 (1/22) 

 (13) 111 (3/13) 21 (1/3) 13 لزوم اطالع رسانی رسانه ها درمورد رحم اجاره ای

 (13) 112 (3/13) 23 (1/12) 13 دریافت مبلغی توسط مادر صاحب رحم

 (11)  23 (3/33) 51 (1/51) 11 خوداجاره دادن رحم 

 (3/31) 51 (33) 51 (1/23) 31 داشتن احساس خوب در صورت استفاده از رحم اجاره ای

 (3/33) 15 (31) 11 (11) 23 داشتن احساس خوب نسبت به مادر صاحب رحم

 (3/53) 33 (1/23) 33 (12) 13 توصیه به دوستان جهت استفاده از رحم اجاره ای

 (1/23) 33 (3/15) 23 (51) 33 با مادر صاحب رحم در طول دوران بارداریارتباط 

 (3/11) 32 (3/11) 21 (3/21) 32 ارتباط با مادر صاحب رحم در دوران پس از زایمان

 
از زنان نابارور شرکت کننده در ( %3/53)نفر  31

 نگرش مثبتی نسبت به رحم جایگزین داشتند مطالعه،

 (.2شکل )
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 بحث

به  گونه ایایرانی به  نزوجیاز % 3با توجه به اینکه 

ناباروری با توجه به اینکه و  (3) هستندمبتال  ناباروری

داشته باشد، لذا به همراه می تواند عواقبی برای زوجین 

مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی و نگرش زنان نابارور 

جنبه های  ،در ادامه .انجام شدنسبت به رحم جایگزین 

مختلف آگاهی و نگرش زنان نابارور نسبت به رحم 

 :جایگزین به صورتی تفکیک شده مورد بحث قرار گرفت

 :زینآگاهی نسبت به جنبه های مختلف رحم جایگ -1

در مورد دیدگاه دین اسالم نسبت  از زنان نابارور% 3/13

قاسمی و در مطالعه . به رحم اجاره ای آگاهی داشتند

دیدگاه دین از  ،از افراد% 31در اصفهان،  (2113)همکار 

 هیچ اطالعی نداشتندای اسالم نسبت به رحم اجاره

اسالم یک دین قابل انعطاف و سازگار با نیازمندی (. 21)

حل های  است و بسیاری از راه بشر های زندگی

جایگزین در صورتی که با سرشت و فطرت آدمی تضاد 

قرار  آنانو به نفع بشر باشند را در اختیار  نداشته باشد

اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده و  ،در قرآن. می دهد

 از آنجایی. صاحب فرزند شدن به روشنی بیان شده است

با رابطه تداخلی  ،باروریمک کگانه  سهروش های که 

مداخله ای نداشته  ،د، بنابراین با تعهد ازدواجنجنسی ندار

می تواند مانع اختالفات اجتماعی در خانواده  همچنینو 

از زنان از % 33 در مطالعه حاضر، (.22) و جامعه شود

از % 13 ،امکان اجرای اقدامات رحم جایگزین در ایران

% 1/31 واده از رحم جایگزین از قانونی بودن استف ،زنان

. داشتند آگاهیاز موارد کاربرد رحم جایگزین  آناناز 

به لزوم بررسی و معاینه طبی مادر %( 33)اکثر زنان 

در مورد انجام شده  مطالعات .جایگزین معتقد بودند

آگاهی زنان نابارور نسبت به جنبه های مختلف رحم 

 ،ظر می رسدنه که ب گونهمی باشد و این اندكجایگزین 

مطالعه حاضر جزء معدود مطالعاتی است که به این جنبه 

انجام مطالعات بیشتر  .ها از دید پژوهشی پرداخته است

مورد  تری را در در این زمینه، امکان نتیجه گیری روشن

  .، فراهم می کندنابارور به آموزش زناننیاز یا عدم نیاز 

دید  استفاده از رحم جایگزین در صورت صالح -2

 ،از زنان نابارور% 1/21فقط  در مطالعه حاضر :پزشکان

رحم جایگزین را روشی مناسب در روش های کمک 

در صورت ، از شرکت کنندگان% 12باروری می دانستند، 

این روش درمانی را به دوستان خود توصیه می  ،لزوم

از % 3/33فقط ، پزشکان دیدصالحکردند ولی در صورت 

 استفاده از رحم جایگزین بودند موافق واحدهای پژوهش

مطالعه  در. از زنان در این مورد نظری نداشتند% 32 و

نیمی از پاسخ  تقریباً، (2111)سوزوکی و همکاران 

-31 ،موافق استفاده از رحم جایگزین بودند ،دهندگان

و نزدیک به  عدم رضایت خود را ذکر کردنداز افراد، % 21

ین مورد تصمیم بگیرند افراد هم نمی توانستند در ا% 31

در (. 23) همخوانی داشتمطالعه حاضر  با نتایجکه 

از زنان % 3/13 ،(2111) مطالعه رحمانی و همکاران

مخالف  ،از شرکت کنندگان% 1/31 موافق و ،نابارور ایرانی

(. 11)استفاده از رحم جایگزین در صورت لزوم بودند 

تعداد افرادی که در  ،که مشاهده می شود گونههمان

کمتر از  ،مطالعه حاضر مخالف رحم جایگزین بودند

ناشی  احتماالً این امر مطالعه رحمانی و همکاران بود که

در  .گزینه نظری ندارم در مطالعه اخیر باشد ننبود از

افراد تمایل داشتند پاسخ اکثر  ،واقع در مطالعه حاضر

ه چیلیاتوکیس و در مطالع. محافظه کارانه را انتخاب کنند

از پاسخ دهندگان و در % 5/13حدود ، (2112)همکاران 

از زنان نازای % 11، (2113) همکارانمطالعه بایکال و 

، 23) تمایلی به استفاده از رحم جایگزین نداشتند ،ترکیه

53.3% 46.6% 

 نوع  نگرش زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین -2شكل  

نگرش  

 مثبت
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میزان رضایت  ،(2113) ه یوشیکو و همکاردر مطالع(. 25

 و سنتی بارداریاستفاده از رحم جایگزین  برایافراد 

(. 13)بود % 1و  11به ترتیب در زنان نابارور ( ژنتیکی)

روشی است که در آن قرابت ژنتیکی به  ،رحم جایگزین

روش  ،به نظر می رسد افراد نازا .طور کامل وجود دارد

به طور کامل یا نسبی حفظ می  ،هایی که قرابت ژنتیکی

اضر در مطالعه ح .(3)را بیشتر ترجیح می دهند  شود

 احتماالًتفکیک نشده بود،  یکدیگراز  ،رحم جایگزین انواع

اگر انواع رحم جایگزین تفکیک داده می شد، میزان 

 .دست می آمده متفاوت ب افراد رضایت

در مطالعه  :جایگزین مادر بودن ناشناس یا شناس -3

 را رحمکه  دادند می ترجیح نابارور زنان از% 3/33 حاضر

 زنان از% 3/25 فقط و کنند دریافت خود فامیل افراد از

 در. باشد ناشناس ،جایگزین مادر که دادند می ترجیح

 در مردم عموم، (2112) همکاران و چیلیاتوکیس مطالعه

 از را رحمکه  دادند می ترجیح ،جایگزین رحم از استفاده

که با نتایج مطالعه  (23) کنند دریافت ناشناس افراد

 نازای زوجین از% 11 حدود. حاضر همخوانی نداشت

 می ترجیح را جایگزین مادر بودن ناشناس نیز ژاپنی

 گانه سه های روش رسد می نظر بهدر واقع (. 13) دادند

 یاعضا از تر قبول قابل ،ناشناس موارد از مثل تولید

 مطالعه دراین نتیجه  اما ،(23)باشد  بستگان و خانواده

 نابارور زنان رسد می نظر به واقع در نشد، حاضر حاصل

 رحم طریق از آمده دنیا به فرزند دهند می ترجیح ایرانی

 .باشد آنها "خون هم" نوعی به ای، اجاره

 از% 1/13در مطالعه حاضر  :مطلع ساختن کودك -3

موافق مطلع ساختن کودك از نحوه به دنیا آمدنش  ،زنان

 که در مطالعه رحمانی و همکاران در حالی .بودند

از زنان نابارور اعتقادشان بر این بود که % 2/11، (2111)

داشته باشد دنیا آمدنش اطالع ه کودك نباید از نحوه ب

نفر از مادران  2، (2113) و همکار پوتدر مطالعه (. 11)

دریافت کننده رحم جایگزین، آشکار کردن مسئله را 

این مسئله اطمینان قلبی دانسته و محرمانه ماندن  باعث

کودك خود به ویژه اگر  ؛توصیف کردندبسیار مشکل زا را 

نه  ،باید توجه داشت که والدین(. 3) را کشف کند آن

زندگی خوبی را برای فرزند خود که تنها موظف هستند 

مندی از زندگی را  بلکه باید احساس رضایت کنند،فراهم 

انجام مشاوره های بدیهی است که . برای او ایجاد کنند

یان حقیقت و تشخیص می تواند به چگونگی ب ،خاص

اولین و مهم ترین نتیجه ای . کمک کندزمان درست آن 

گفتن حقیقت به »: که باید در ذهن سپرد این است که

« کندنباید حقوق طبیعی او را از زندگی سلب  ،کودك

(21.) 

در مطالعه حاضر  :گی؟رحم جایگزین یا فرزند خواند -5

 ،اجاره ای که رحم معتقد بودنداز زنان نابارور % 1/32

از شرکت % 3/31بهتر از فرزند خواندگی می باشد و 

تر از رحم جایگزین  فرزند خواندگی را مقبول ،کنندگان

 ،(2111)مطالعه رحمانی و همکاران در . می دانستند

فرزند خواندگی را بهتر از  ،از زنان نابارور% 3/32 فقط

که با نتایج مطالعه ( 11) رحم جایگزین می دانستند

 در مطالعه قاسمی و همکار. حاضر همخوانی داشت

روش  ،از زنان تحصیل کرده% 51، در اصفهان( 2113)

 رحم اجاره ای را بهتر از فرزند خواندگی می دانستند

نشان داد که  (1333) ون بالن و همکارمطالعه (. 21)

ند، که از مشکل نازایی رنج می بر%( 31) افرادیاکثر 

روش فرزند خواندگی را در اولویت آخر خود قرار می 

اکثر  ،در گرگان( 2113)ضیائی در مطالعه (. 21) دهند

ایجاد پیوند بیشتر با کودك متولد  ،واحدهای پژوهش

نسبت به کودك فرزند را شده از طریق رحم اجاره ای 

این امر به نظر می رسد  که (23) خوانده ذکر کردند

. باط ژنتیکی بین والدین و کودك باشدحفظ ارتناشی از 

از می تواند  ،ذکر است که این نوع تفسیر الزم بهالبته 

 در به گونه ای که ،کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد

در پاسخ به  نکشور ترکیه، شرکت کنندگامطالعه ای در 

ال که اگر روزی بدانند در آینده بچه دار نمی ؤاین س

از آنها فرزند خواندگی را % 1/53 ،شوند چه خواهند کرد؟

 (.13) به عنوان انتخاب اول خود برگزیدند

نیمی از زنان در مطالعه حاضر، : اجاره دادن رحم -1

در ترکیه . موافق اجاره دادن رحم خود بودند ،%(1/51)

 از زنان نازا موافق مادر جایگزین شدن بودند% 3/5فقط 

 ،(2112) راناما در مطالعه چیلیاتوکیس و همکا. (25)

تمایلی به  ،از زنان شرکت کننده در مطالعه% 1/13حدود 

قابل ذکر است که در . (23) مادر جایگزین شدن نداشتند

 .گرفت نظرات عموم مردم مدنظر قرار ،مطالعه اخیر
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زنان نابارور شرکت کننده در مطالعه حاضر به  احتماالً

دلیل وجود حس مشترك و احساس همدردی با افراد 

اجاره دادن رحم خود و  جهت زیادیتمایل  ،نابارور

 .دنهمیاری داشت

 پس و بارداری دوران در رحم صاحب مادر با ارتباط -1

 دوران در رحم صاحب مادر با ارتباط مورد در: آن از

 مادر با ارتباط ، موافقزنان از% 51 حدود ،بارداری

 ارتباط ادامه مورد در ولی بودند بارداری طی در جایگزین

%( 3/11) کنندگان شرکت اکثر زایمان، از پس دوران در

 همکاران و پشمی مطالعه در .نکردند بیان را خود نظر

 نسبت جایگزین مادران با که متعهدی مادران ،(2111)

 ارتباط یکدیگر با بارداری دوران در نداشتند، فامیلی

 پایان نوزاد، تولد از پس ارتباط این اما داشتند خوبی

 (2112)و همکاران  سیاتوکیلیچ مطالعه در(. 23) یافت

 از استفاده تجربه که زوجی 32 روی برکه  انگلستان در

 گذشته ارزیابی ،شد انجام داشتند را ای اجاره رحم روش

 کلی طور به را جایگزین مادر با زوجین این ارتباط ،نگر

 موارد اکثردر  ،نیز زایمان از پس. کرد گزارش مناسب

 وجود جایگزین مادر و متعهد والدین بین خوبی ارتباط

 حدود زایمان، از بعد ارتباط مورد درهمچنین . داشت

 جایگزین مادر با منظمی ارتباط ،متعهد زوجین از 3/2

 در نابارور زنان اکثر ،حاضر مطالعه در اما. (23) داشتند

 ،بارداری دوران از پس جایگزین مادر با ارتباط مورد

 ترس و ناامنی احتمال ،آن دلیل شاید که نداشتند نظری

 ولی در باشد، آمده دنیا به فرزند با میزبان مادر ارتباط از

 به نیاز و شده انجام اندکی مطالعات ،تئوری این مورد

 .داردبیشتری  بررسی

در : نسبت به رحم جایگزین کلی زنان نابارور آگاهی -3

نسبت آگاهی ضعیفی  ،از زنان% 11حدود  حاضر، مطالعه

شرکت  از زنان نابارور% 3/11. به رحم جایگزین داشتند

آموزشی در مورد رحم جایگزین  ،مطالعهکننده در 

 ،از زنان نازا% 3/15در ترکیه نیز . دریافت نکرده بودند

احتمال . (25) جایگزین نداشتندرحم  در مورداطالعی 

میزان  ،فراهم کردن اطالعاتی واضح و صریحبا  می رود

، ولی یابدرضایت افراد نسبت به رحم اجاره ای افزایش 

از % 51 تقریباً، (2111)و همکاران  مینایدر مطالعه 

موافق  رحم جایگزیندر ابتدا با  ،افراد شرکت کننده

ورد مزایا و معایب بودند ولی زمانی که بروشوری در م

میزان مخالفت آنها با این روش د، تکنولوژی مطالعه کردن

در واقع اطالعات بیشتر ممکن است منجر  ؛افزایش یافت

 .(21) نگرش محتاطانه تری شودبه 

در : نسبت به رحم جایگزین کلی زنان نابارور نگرش -3

نسبت به نگرش مثبت  ،از زنان %3/53 ،مطالعه حاضر

در . داشتند نگرش منفیآنان، % 1/31رحم جایگزین و 

از زوجین % 35 ،(2115)همکار وند و  مطالعه سهراب

نسبت به رحم جایگزین  نگرش منفی ،نابارور ایرانی

در ( 2111)رحمانی و همکاران در مطالعه . (11) داشتند

نسبت به نگرش مثبتی  ،از زنان نابارور% 3/33 ،شهر تبریز

که کشور ایران از  از آنجایی .(11) جایگزین داشتندرحم 

جمله مناطقی است که اقوام متعددی در آن زندگی می 

یکسان  نتایج مطالعات تقریباً کهکنند، جای شکی نیست 

مطالعه کیلیک و  در. مشابه نباشند ،در شهرهای مختلف

 ،ایاز زنان نابارور ترکیه% 23، فقط (2113) همکاران

در . (13) رحم جایگزین داشتند سبت بهننگرش مثبتی 

 ،یسیاکثر زنان انگل ،(2113)همکار  و پوتمطالعه مشابه 

 در(. 3) داشتند یگزیننسبت به رحم جا ینگرش منف

% 1/33 فقط ،(2113) و همکاران یچرر -استوبل مطالعه

به رحم  ینگرش مثبت ،یاز شرکت کنندگان آلمان

 روش یررا کمتر از سا یگزینو رحم جا داشتند یگزینجا

توجه  یدبا(. 31) کردند می تأیید ،یکمک بارور های

تواند  یم یداشت که نگرش نسبت به مسئله نابارور

 و فرهنگی و مذهبی های ارزش و عقاید تأثیرتحت 

(. 13) گیرد قرار قانونی و اخالقی عوامل همچنین

مختلف با  یدست آمده از کشورها هب یجنتا ینبنابرا

مذهب، فرهنگ و جامعه متفاوت، ممکن است متفاوت 

 نابارور زنان از نیمی از یشب، مطالعه حاضردر . باشد

 به. داشتند جایگزین رحم بهنسبت  مثبتی نگرش ،ایرانی

 که باروری کمک های روش به نسبت نگرش ،کلی طور

 خود والدین دو هر به ژنتیکی نظر از هحاصل فرزندان

 (.31) باشد می ها روش سایر از تر مثبت ،هستند وابسته

عدم تفکیک رحم حاضر، محدودیت های مطالعه از 

 ،بود( ژنتیکی)از رحم جایگزین سنتی  بارداریجایگزین 

ممکن آن نتایج  ،چه بسا اگر این تفکیک انجام می گرفت

 یهمچنین یکی دیگر از محدودیت ها. باشدبود متفاوت 
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 ی نگرش همسران زنان نابارورعدم بررسمطالعه حاضر، 

 ایران،به خصوص اینکه در  ،نسبت به رحم جایگزین بود

و حتی  دارندها  در تصمیم گیری تری نقش مهممردان 

ثیر أرانشان را تحت تسنظرات آنها ممکن است نظر هم

 دو هر بررسیحاضر،  مطالعه قوت نقاط از. قرار دهد

و  جایگزین رحم به نسبت زنان نگرش و آگاهی جنبه

 آخرین از برگرفته ای پرسشنامه از استفادههمچنین 

 گروه بین مطالعه انجام چنینهم .بود شده منتشر منابع

مطالعه به  یناز نقاط قوت ا یگرد یکی جامعه، نابارور

گروه از جامعه هستند که به  یندر واقع ا .رود، یشمار م

 یا پذیرش و هستند روبرو ناباروری مشکل با یکطور نزد

 با آنها توسط باروری کمک های روش پذیرش عدم

 .شود می قلمداد اهمیت
 

 

 

 

 نتیجه گیری
خوب زنان نابارور نسبت به رحم  علی رغم آگاهی نسبتاً

چندان  روشنسبت به این آنان ولی نگرش  جایگزین،

 بنابراین به میزان زیادی نیاز به فرهنگ .مثبت نیست

زمینه بین عموم مردم در این  سازی و ایجاد بستر

 .شوداحساس می
 

 و قدردانی تشكر
بدینوسیله از دانشگاه علوم پزشکی همدان به خاطر 

مین هزینه های مالی أتصویب علمی و اخالقی طرح و ت

آن، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم 

پزشکی همدان؛ جناب آقای دکتر شهیدی، مسئولین 

وری بیمارستان فاطمیه به خاطر محترم مرکز درمانی نابار

همکاری و هماهنگی الزم و کلیه زنان شرکت گنندگان 

 .در مطالعه، تشکر و قدردانی می شود
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