مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال ششم/شماره  /1بهار 1316

تاریخ پذیرش4331/3/8 :

تاریخ دریافت4331/3/02 :

نگرش زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین در شهر کرمان سال 3131
2

چکیده
مقدمه :ناباروری به عنوان یک بحران روانی ،استرس زیادی را بر زوجین نابارور وارد کرده و به طرق گونااگون ،سات ر روانای
آنان را تهدید یکند .یکی از جدیدترین روشهای کمک باروری ،رحم جایگزین اسر .جنبههای بینظیر رحام جاایگزین باعا
شده که این روش در سالهای اخیر ،بح برانگیزترین روش کمک باروری حسوب شود .لااا االهاه حا ار باا هاد تهیاین
نگرش زنان نابارور نسبر به رحم جایگزین انجام شد.
روشها :این االهه قاهی در سال  4333بر روی  032زن نابارور که جهر در ان به رکز ناباروری افضلیپور کر ان راجهاه
کرده بودند ،انجام شد .نمونههای ورد بررسی به روش در دسترس انتخاب شدند .اطتعات توسط پرسشنا ه  0قسمتی که حااوی
شخصات فردی و عبارات نگرشی بود ،جمعآوری گردید .دادهها با آز ون رگرسیون لجستیک در ساح هنیداری کمتار از 2/21
آنالیز شدند.
نتایج :یانگین سنی زناان ناباارور  32/41 ± 1/33و یاانگین ساال ناازایی  1/33 ± 3/38باود .اکثار شارکرکننادگان دارای
تحصیتت دانشگاهی ( 10/8درصد) و خانهدار ( 13/1درصد) بودند .از  032زن ناباارور  80/2درصاد نسابر باه رحام جاایگزین
نگرش ثبر و  41/1درصد نگرش نفی داشتند .بین نگرش زناان ناباارور باا هایچ یاک از تغیرهاای ساتقل ارتباا آ ااری
هنیداری شاهده نگردید.
بحث و نتیجهگیری :با توجه به نگرش ثبر باالی زنان نابارور در ورد اساتفاده از روش رحام جاایگزین ،آگااهی جا هاه و
فرهنگسازی و ایجاد بستری برای قبولیر هر چه بیشتر جا هه در ورد این روش کمک باروری اهمیار دارد .در ایان صاورت
یتوان به حفظ بنیان خانواده کمک شایانی کرد.
واژگان کلیدی :رحم جایگزین ،زنان نابارور ،نگرش
مقدمه

عن ان «رحم جايگزين» را به كار ميبرود ( ،)2به ط ر

رحم جايگزين يكي از روشهاا وا ين ت لیاد مثا

كلي رحم جايگزين يعناي ت افاب باا بااو

اوساوي برا كمك به بارور ميباشد و استفاده از آن

رحمي كه آمادگي خ د را بارا بااردار بارا زو

يك راهح اوتخابي برا داشتن فرزواد اسا ت ت لیاد
مث با روشها كمك باارور باا مااارك

وابارور اعالم ميومايد؛ به گ وها كه پا

صااحب
از زايماان،

دو زن

و زاد حاص را به زو وابارور تح ي دهد و منظا ر

امكانپذير ميش د كه در اين ص رت صاحب تخمك

از

يكي و صاحب رحم برا پرورش جنین زن ديگار
اس

( )1و زماوي كه از رحم شخص ديگر  ،غیار از

صاحب تخمك بارا پارورش جناین اساتفاده شا د

از وابارور  ،وات اوي زوجین در بااردار شادن پا
حداق يك ساا مااربا

بادون اساتفاده از وسااي

پیاگیر از باردار ميباشد ()1ت
براساااد دادههااا گااردآور شااده ت سااز سااازمان

 -1کارشناس ارشد ،گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت و کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
نویسندهی مسئول :مجتبی پیری

Email: mpirihajiloo@gmail.com

آدرس :کرمان ،ابتدای هفت باغ علوی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،دانشکده بهداشت ،کمیته تحقیقات دانشجویی تلفن 224-25351213 :فاکس224-25231521 :
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مرضیه مرادی ،1مجتبی پیری ،1نگار آقایی ،2زهره قناعت ،2زهرا خوشهچین

رحم جایگزین از دیدگاه زنان نابارور

جهاوي بهداش

مرضیه مرادی و همکاران

اغلب كا رها جهان غیر قاو وي و در برخاي ديگار

در سا  2002در  74كا ر در حاا

ميكنند ()3ت طي يك مطالعه مبتني بر جمعی  ،شای ع

تحایاات معدود در ما رد اوگیازه و تجاارب زواان

وابارور در بین زوجین ايراوي %8 ،بارآورد شاد (،)7

داوطلب شرك

در فرآيند رحم جايگزين و صااحب

كااه حاادود ویمااي از زوااان و  11درصااد از مااردان،

رحم وج د داردت

وابارور را به عن ان مخربترين تجربه زوادگيشاان

 Ragoneدر مطالعه رحم جايگزين در آمريكاا وااان

قلمداد كرده ب دود ()1ت

داد كه چط ر تجربه باردار و زايمان به زواان حاما

ت صیفي كه از واازايي ارائاه مايشا د ياك تجرباه
استردزا و تهديد كننده ميباشاد و تااجربه وااازايي
ميت اود برا زوجیني كه تماي به بچهدار شدن دارود

و درگیر شدن در فرآيند رحم جايگزين و كمك باه
زو وابااارور كااه خ اهااان فرزوااد اسا

مخرب و ويران كننده باشدت يأد ،وگراوي ،افساردگي،

رضاي

و

()11ت

كاهش اعتمااد باه وفا  ،احسااد گنااه ،شكسا

وات اوي در پیگیر مراح تاخیص و درمان ،از جمله
احساسات و واكنشها زوجین وازا وسب

به ماك

وازاييشان ميباشد ()6-8ت

و احساد خ د ارزشامند دادت
را تجربا

بخاي در زوادگي ايان زواان ت صایف كارد

 Franklinو Ragoneدر مطالعها ديگر واان دادواد
كه زوان حام و والدين قرارداد هر دو بر اين وكتاه
تأكید دارود كه در روش جاايگزيني بااردار  ،فرزواد

اوتاا جنین به رحم جايگزين از جمله پديادههاا

حاص متعلب به والدين قرارداد ب ده و زن حام كه

بسیار و ين كمك كننده به ماك واازايي مايباشاد و

ك دك را به دویا آورده اسا

يكي از روشها آن لااح خار رحمي ميباشد كاه

پیدايش ك دك ودارد ،مادر ك دك محس ب وميشا د

اين فرآيند در محیز آزماياگاهي اوجام ميشا د ()1ت

()12ت بسیار از اوسان شناساان بار ايان وكتاه تأكیاد

استفاده از اين شی ه برا زواوي كه به ط ر ماادرزاد
رحم ودارود يا به هر علتي رحم خ د را از دس

دارود كه اهمی

و تخماك او واااي در

درك هر فرهنگ بايد براسااد خا د

داده

آن فرهنااگ و در درون آن فرهنااگ باشاادت از اياان رو

اود و ویز برا زوااوي كاه در ارار بیماار هاايي وظیار

بايد فرهنگ و مفااهیم ،ارزشهاا و باورهاا عرفاي،

حاد ،بیمار قلبي ،تاالسمي شديد كه حاملگي

دينااي ،حا ا قي و اخالقااي آن جامعااه را از وگاااه آن

را غیرممكن ميكند ،كارسین م رحم ،خ وريز شاديد

جامعه مااهده و تحلی كرد ()13ت مطالعه عابد ویا و

رحم و زوان با ساز مكرر جنین ت صیه ميش د ()2ت

همكاران كه در يك درماوگاه واازايي در تهاران اوجاام

در ايران ،ديادگاه فاهاا در رابطاه باا تااكی جناین

شااد ،واااان داد كااه  %70/8از زوااان وابااارور مراجعااه

آزماياگاهي با تخمك و اساررم زوجاین و اوتااا آن

كننده ،از افسردگي و  %80/6آنهاا از اضاطراب روا

به رحم زن منعي وداشته و در ص رت ویاز ميت ان باه

م ايبردوااد ()17ت در مطالعااه بهااداوي و همكاااران در

زوي كه جنین را در داخ رحم خ د پرورش ميدهاد

ماهد %77/1 ،از زوان وابارور مضطرب و  %30/7آوان،

كارد ()10ت اوتااا جناین باه رحام

افسرده ب دود ()11ت وتاي مطالعه باارت و حسینزاده

كه در

رواواي زواان باارور،

دياب

اجرت پرداخا

جايگزين از جمله پديدهها بسیار جديد اس
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ت سعه به جزء چین 184 ،میلی ن زو وابارور زودگي

دارا ماااررات و قاا اوین خاصااي اساا

و عي اعتماد به وف

()8؛ لااذا

مرضیه مرادی و همکاران

رحم جایگزین از دیدگاه زنان نابارور

مطل بتر از زوان وابارور ب د ()16ت علايرغام شای ع
وسبتاً راب

اوجام شدت

وابارور در اياالت متحده طاي ساه دهاه

اخیر ،استفاده از سروي ها وابارور به طا ر قابا

مواد و روشها

و درمان وازايي طي اين مدت به ط ر برجستها تغییر

كه بر رو  236زن واباارور مراجعاه كنناده باه

ت جهي افزايش يافته اس
كرده اس

()14ت رحم جايگزين در اياران باه عنا ان

يك روش كماك باارور در مراكاز معتبار پزشاكي
تهران و ساير شهرها از جمله كارمان اوجاام مايشا د

اس

مركز وابارور بیمارستان افضليپا ر شاهر كرماان در
سا  1323اوجام شدت
در اين مطالعه وم وهها به روش وم وهگیر آساان و
با ت جه به معیاارهاا ورود ،اوتخااب و وارد مطالعاه

()18ت
استان كرمان (پهناورترين استان ايران) در جن ب

شدودت آزم دويها پژوهش در زمینه چگ وگي اوجام

شرقي ايران قرار گرفته و با در بر گرفتن بیش از 11

طرح و محرماوه ب دن اطالعات و همچناین هادف از

خاكي،

اوجام طرح ت جیه شده و با تماي وارد مطالعه شادود

اين شهر طبب

و اقدام به تكمی پرسانامهها وم دودت در اين مطالعاه

درصد از وسع

ايران از لحاظ وسع

بزرگترين استان ايران اس ت جمعی

سرشمار سا  1320برابر با  621347وفر ب ده اس

متغیرهايي ماوند سن ،شغ همسار ،تعاداد ساا هاا

()12ت تحایاات پژوهاگران كا ر در زمینه شی ع

وازايي ،شغ زن و میزان تحصیالت زن و همسار باه

وابارور در زو ها ايراوي واان داد استان كرمان با

عن ان متغیر مستا و فاكت ر میزان وگارش باه عنا ان

شی ع  13درصد  ،وابارورترين استان كا ر شناخته

متغیر وابسته م رد بررسي قرار گرف ت

شده اس

()7ت با ت جه به اين مطلب مركز آم زشي

درماوي افضليپ ر كه يكي از بزرگترين بیمارستانها
ايران اس

در سا  1381مجهز به مركز  IVFگرديد،

از مزي ها

اين بیمارستان برخ ردار

از فناور

معیار ورود به مطالعه زوان وابارور  11تا  71ساا و
عاادم اسااتفاده از رحاام جااايگزين در گذشااته باا د،
همچنین معیار خرو مطالعه شام زوان وابارور ب د
كه تمايلي برا شرك

در مطالعه وداشتندت

روز و تجهیزات و تسهیالت و ين پزشكي برا ارائه

حجم وم وه با استفاده از يك مطالعه پايل ت كاه در

خدمات ميباشد ،اين بیمارستان در حا حاضر اكثر

 0/4ب د و باا در وظار گارفتن

آن شی ع وگرش مثب

بیماراوي را كه دچار ماكالت وازايي هستند تح

خطا قاب قب

پ شش قرار ميدهد ()20ت عليرغم اين كه رحم

برآورد گرديد ،اما در اين مطالعه تا  236وفر ادامه پیدا

اوجام ميشده اس  ،ولي

از افاراد به ديده شك به آن مي

او

وگرود ،لذا با ت جه به اين م ض ع و به دلی اين كه
بارور و ح

مادر برا زوان ،يك روياداد مهم و

واطه عطف تلاي ميش د ،مطالعه حاضر با هدف
تعیین وگرش زواان وابارور واسب
33

 0/04و دق

كردت گردآور دادهها به وسیله پرسانامه خ د ايفاا

جايگزين از مدتها قب
همچنان بسایار

 21درصاد 161 ،وفار

به رحام جايگزين

ماتم بر دو قسم

اوجاام گردياد كاه قسام

شام ماخصات فرد و قسم
سناجش واگرش ب دت جه

دوم شام ساؤاالت

تعیین اعاتبار و سناجش

روايااي و پايااايي پرسااانامه ابتاادا اعتبااار محتاا ا
پرسانامه ت سز پن متخصص زواان و زايامان تأيید
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و از طرف ديگار ،ارزياابي

اين مطالعه يك پژوهش ماطعاي ،ت صایفي-تحلیلاي

مرضیه مرادی و همکاران

رحم جایگزین از دیدگاه زنان نابارور

شدت بعاد بارا تعیاین اعتباار داخلاي آن پرساانامه

فرضیات از آزم نها آماار ت صایفي و رگرسای ن

ت سز  30وفر از زوان وابارور تكمی شد ،كاه میازان

لجستیك دو حالتي استفاده گرديد و سطح معنايدار

آلفا كرووباخ برابر با  0/47به دس

كمتر از  0/01در وظر گرفته شدت

آمدت

ماخصات فارد شاام اطالعااتي در ما رد سان،
در كاا  236زن وابااارور در اياان مطالعااه شاارك

تعداد سا ها وازايي ،شغ همسر و زن ب دت
بخااش دوم پرسااانامه شااام  16سااؤا ساانجش

كردودت فاصله سني زواان واباارور  18تاا  71ساا باا

وگرش ب د و امتیازبند براساد مایاد لیكرت اوجام

میاوگین و اوحراف معیار  30/14±1/23سا و میاوگین

شد به گ وها كه به گزينه خیلاي ما افام « 1امتیااز»،

و اوحراف معیار تعداد سا وازايي  7/23±3/28با د و

ما افام « 7امتی ااز» ،ب ايوظاارم « 3امتی ااز» ،مخااالفم «2

حداكثر تعداد سا ها وازايي  23سا ب دت در جدو

امتیاز» و خیلي مخاالفم « 1امتیااز» داده شادت بار ايان

 1ويژگيها دم گرافیك زوان وابارور واان داده شده

اساد متغیر وگرش به دو گروه مثبا

و منفاي طبااه

اسا ت بیاااتر زوااان شاارك

كننااده در مطالعااه دارا

بند شدت به گ وها كه اگر امتیاز افراد بین  16تاا 76

تحصیالت داواگاهي و شغ بیاتر آنها خاوهدار با د

ب د در گروه وگرش منفي و در ص رت برآورد امتیااز

و همسران آنها بیاتر دارا تحصیالت ديرلم و شغ

 74تا  80در گروه وگرش مثب

قرار ميگرفتناد ،ايان

ها دولتي ب دودت اكثر شرك كنندگان سااكن شاهر و

تاسیمبند براساد مطالعها ماابه صا رت گرفا

دارا درآمد ماهیاوه باین  600هازار تاا ياك میلیا ن

()21ت

ت مان در ماه ب دودت تمامي وم وههاا ما رد بررساي

دادهها پ

از گردآور وارد ورمافراز آمار SPSS

وسخه  21شده و با ت جه به وا ع مطالعاه ،اهاداف و

شیعه و مسالمان و از وظار ملیا

ویاز تماام شارك

كنندگان ايراوي ب دودت

جدول  :1ویژگیهای دموگرافیک زنان شرکت کننده در مطالعه

تعداد

درصد

شهر

313

91

متغیر
روستا

36

11

زیر دیپلم

23

11/9

محل سکونت

تحصیالت زنان

تحصیالت همسر

دیپلم

13

31/2

دانشگاهی

131

23/9

زیر دیپلم

71

32/3

دیپلم

12

31/9

دانشگاهی

97

36

دولتی

127

61/2

غیر دولتی

11

39/6

خانه دار

112

13/1

غیر خانهدار

63

36/3

کمتر از  633هزار تومان

61

39/2

 633هزار≤ تا < 1میلیون تومان

111

21/6

بیشتر یا مساوی  1میلیون تومان

73

33

شغل همسر

شغل زن

درآمد
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میزان تحصیالت زن و همسر ،مح سك و  ،درآماد،

نتایج

مرضیه مرادی و همکاران

رحم جایگزین از دیدگاه زنان نابارور

در جدو  2وتاي آوالیز تك متغیره و چندمتغیره واان

داد كه بین و ع وگرش زوان وابارور و هیچ يك از

داده شده اس ت آوالیز با استفاده از آزم ن Binary

متغیرها مستا ارتباط معنيدار آمار وج د وداردت

 Logistic Regressionاوجام گرديدت واتاي

واان

متغیر

نسبت شانس خام و فاصله اطمینان %59

P-Value

نسبت شانس تعدیل شده و فاصله اطمینان %59

سن زن نابارور

(1/31 )1/31-1/12

*3/331

(1/36 )3/19-1/13

3/123

تعداد سال نازایی

(1/33 )3/13-1/11

3/669

(3/11 )3/99-1/31

3/776

شهر

1

روستا

(3/12 )3/63-13/31

3/192

(3/33 )3/21-13/63

3/312

خانهدار

1

غیر خانهدار

(1/11 )3/93-2/76

3/126

(3/12 )3/11-7/17

3/126

دولتی

1

غیردولتی

(1/11 )3/77-3/33

3/117

(1/23 )3/63-3/39

3/237

کمتر از  633هزار تومان

1

 633هزار ≤ تا < 1میلیون تومان

(3/97 )3/31-1/12

3/133

(3/97 )3/33-3/11

3/131

مساوی یا بیشتر 1میلیون تومان

(3/67 )3/37-1/69

3/311

(3/73 )3/17-1/91

3/313

زیردیپلم

1

دیپلم

(3/91 )3/31-3/23

3/197

(3/11 )3/33-3/31

3/193

دانشگاهی

(3/69 )3/37-1/93

3/239

(3/11 )3/11-3/17

3/633

زیردیپلم

1

دیپلم

(1/31 )3/23-3/66

3/993

(1/31 )3/21-3/71

3/133

دانشگاهی

(3/13 )3/31-1/61

3/232

(3/13 )3/37-3/29

3/111

محل سکونت

شغل زن نابارور

شغل همسر

درآمد ماهیانه

تحصیالت زن نابارور

تحصیالت همسر

1

1

1

1

1

1

* :سطح معنیداری کمتر از 3/37

به رحم

به من تعلب دارد تا فرزود خ اودگي»ت همچنین 21/1

در جدو  3وتاي وگرش زوان وابارور وسب

جايگزين واان داده شده اس ت براساد وتاي 82/6 ،

درصد زوان وابارور بیان كردود كه «به وظرم اوتخاب

و  14/7درصد

چ ن پیدا كردن يك مادر

درصد زوان وابارور دارا وگرش مثب
دارا

وگرش منفي ب دودت  23/6درصد زوان وابارور

بیان داشتند كه «فرزود به دویا آمده از اين روش بیاتر

32

اين روش سخ

اس

جاواین كار ماكلي اس » ،كه اين دو عبارت
وگرشي دارا بیاترين فراواوي ب دت

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 6شماره  / 1بهار 1316

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 2:11 +0430 on Monday June 18th 2018

جدول  :2نتایج رگرسیون لجستیک تک متغیره و چند متغیره ویژگیهای زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین
P-Value

مرضیه مرادی و همکاران

رحم جایگزین از دیدگاه زنان نابارور
جدول  :3نگرش زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین
عبارات نگرشی

مثبت

منفی

1

وجود رابطه عاطفی بین مادر جانشین و کودک

72

33/1

193

11/1

3

ایجاد مشکل هنگام تحویل نوزاد از مادر جانشین به والدین

71

37

111

17

3

جلوگیری از طالق و استحکام بنیان خانواده

31

16/7

111

93/7

2

سخت بودن انتخاب این روش چون پیدا کردن یک مادر جانشین کار مشکلی است.

31

9/1

317

11/1

7

این روش مخالف عقاید اسالمی و خلقت طبیعی انسان است.

21

33/9

191

11/3

6

عدم رعایت اصول بهداشتی و تغذیهای توسط مادر جانشین مطابق میل والدین

33

71/1

112

29/3

1

با اهمیت نبودن دوران بارداری و سالمت جنین برای مادر جانشین

111

21

137

73

9

مادر شدن با این روش برای زن نابارور

33

1/3

313

13/3

1

تعلق فرزند به دنیا آمده به خانواده نه به فرزند خواندگی

12

7/7

333

13/6

13

کاهش مشکالت روحی زن نابارور

36

17/3

119

93/1

11

کاهش رضایت زناشویی شوهر از زن نابارور

11

33/7

176

66/1

13

طرد شدن کودک از جامعه با انتخاب روش

27

11/1

199

11/1

13

این روش از مقبولیت اجتماعی کمی برخوردار است

131

71/3

111

21

12

کاهش عزت نفس در زن نابارور با انتخاب این روش

112

29/3

131

71/3

17

سوء استفاده اقتصادی از زنان

99

31/3

129

63/1

16

سوء استفاده از این روش برای زنی که به هر دلیلی نمیخواهد باردار شود.

131

27/3

131

72/1

بحث

 61/3درصد وسب

يكي از چالشها

اساسي در رابطه با استفاده

به رحم جايگزين وگرش مثب

داشتند ( )23و در مطالعه محبيكیان و همكاران در

روشها درماوي كمك بارور جنبهها فرهنگي و

همدان 13/3 ،درصد زوان وابارور وگرش مثبتي وسب

اخالقي آن در جامعه ميباشد و اين كه فرد س مي در

به رحم جايگزين داشتهاود ()21ت از طرفي در مطالعه

فرآيند ت لد و زاد همكار كند حساسی ها زياد

سهرابوود و جعفرآباد  21درصد از زوجین وابارور

را به وج د ميآوردت امروزه روشها كمك بارور

به رحم جايگزين داشتند

تح

عظیمي در ت اومند

باا

وس

ايراوي وگرشي منفي وسب

و تحكیم

()27ت از آوجايي كه در كا ر ايران در مناطب مختلف

ساختار خاو اده زو ها وابارور ايجاد كرده اس  ،كه

مختلفي زودگي ميكنند بدون

افراد با ق می ها

بدون پاسخگ يي به آنها وميت ان امیدوار ب د كه

شك وتاي

بت ان آس ده خاطر در تروي استفاده هر يك از اين

مختلف ماابه وخ اهد ب دت

روشها

كمك بارور

اقدام وم د ()22ت در اين

مطالعات تاريباً يكسان در شهرها
معني

وتاي اين مطالعه واان داد كه ارتباط آمار

راستا اين پژوهش با هدف بررسي وگرش زوان

دار بین سن و وگرش مثب

وابارور در م رد استفاده از رحم جايگزين اوجام شد

رحم جايگزين وج د وداردت در حالي كه در مطالعه

كه وتاي واان داد  82/6درصد زوان وابارور از وگرش

طهران و همكاران ( )23بین سن و وگرش

مثب

در رابطه با رحم جايگزين برخ ردار ب دودت در

حالي كه در مطالعه احمر طهران و همكاران كه در
قم با هدف تعیین وگرش زوان وابارور اوجام شد ،فاز
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احمر
مثب

زوان وابارور ارتباط آمار

زوان وابارور وسب

معنيدار

مااهده

گرديدت ميت ان اظهار وم د كه زوان وابارور وسب
مسئله وابارور

به

به

خ د حساد هستند و با گذش
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تعداد

درصد

تعداد

درصد

مرضیه مرادی و همکاران

رحم جایگزین از دیدگاه زنان نابارور

زمان راح تر با جنبه وازايي خ د كنار آمده و به

دارد كه در مطالعاه احمار طهاران و همكااران ویاز

دوبا راهح ها درماوي و ين خ اهند ب دت

 32/6درصد از زوان وابارور اعتااد داشاتند كاه فرزواد

در اين مطالعه واان داد كه بین سطح

وتاي

به دویا آمده به آنها تعلب داردت اما در مطالعه رحمااوي

وج د وداردت اما در مطالعه پامي و همكاران ( )21در

اعتااد داشتند كه فرزواد باه دویاا آماده از ايان روش

واان داد كه بین سطح تحصیالت و

فرزوااد خ اواادگي داردت همچنااین در مطالعااه

اصفهان وتاي

ارتباط معنيدار وج د داردت به ط ر

وگرش مثب

حالا

ضاایائي و همكاااران در گرگااان ( ،)24اكثاار شاارك

كه  16درصد از زوان تحصی كرده ،روش رحم اجاره

كنندگان ،ايجاد پی ود بیاتر با كا دك مت لاد شاده از

ا را بهتر از فرزود خ اودگي ميداوستند .ممكن اس

طريب رحام اجاارها را وساب

زوان وابارور برا حفظ بنیان خاو ده به دوبا راهحلي

خا اوده ذكار كردود ،كه باه وااظر مايرساد وگارش

خ د باشند كه ميت اود

والدين مبني بر تعلاب فرزواد باه آواان واشاي از

برا

رفع ماك

وابارور

واان دهنده آگاهي زوان وابارور در رابطه با روش
ها و ين كمك بارو باشدت
همچنین وتاي

مثب

باه كاا دك فاارزود

ارتباط ژوتیكي بین والدين و ك دك باشدت
در اين مطالعه 21/1 ،درصد زوان وابارور اعتااد

مطالعه حاضر واان داد كه بین

داشتند كه پیدا كردن زوي كه بت اود جنین آوان را

وگرش زوان وابارور و سطح درآمد خاو اده در ماه

به

ارتباط آمار معنيدار وج د ودارد در حالي كه در

پرورش دهد كار سختي ميباشد و ممكن اس
اين دلی باشد كه زوان وسب

به دوران باردار

و

مطالعه احمر طهران و همكاران ( )23سطح درآمد

سالم

در و ع وگرش زوان وابارور تأریرگذار ب ده و ارتباط

وميت اوند به راحتي به كسي اعتماد كنند كه بت اود

معنيدار

داش

به ط ر

كه افراد با درآمد بیاتر

سالم

جنین در اين دوران بسیار حساد ميباشند و
جنین آوان را تضمین كندت

وگرش مثبتي به اين روش داشتند ،از آوجا كه در

همچنین  20/3درصد از زوان وابارور بیان كردهاود

خاو ادهها ايراوي فرزود از جايگاه ويژها برخ ردار

كه با اين روش باالخره ميت اوند مادر ش ود كه در

ميباشد و با ت جه به اعتاادات خاو ادهها و سن ها
مردم ايران برا

داشتن فرزود

مطالعه احمر

از خ ن پدر جه

درصد از زوان اين وگرش را داشتند كه عل

تداوم وس  ،ميت ان بیان كرد كه اين مسئله ممكن
اس

باعث ش د زوجین وابارور بدون ت جه به

درآمد ،تمام تالش خ د را برا فرزوددار شدن به كار
ببرود و در اين راه هر چادر كه بت اوند هزينه كنندت
وتاي مطالعه واان داد كه بیاترين وگرش وسب

طهران و همكاران ( )23ویز 12/4

اين اس

احتمالي

كه اكثر زوان وابارور به دوبا راهحلي برا

داشتن فرزود ميباشندت
همچنین  83/2درصد از زوان وابارور بیان كردود كه
با استفاده از روش رحم جايگزين برا

فرزوددار

به

شدن ماكالت روحي زن وابارور كاهش مييابدت
وابارور از

رحم جايگزين مرب ط به اين عبارات وگرشي ب ده

سالم

روحي و رواوي در زو ها

كه زوان وابارور معتاد ب دود كه فرزود به دویا

اهمی

ف قالعاده و حیاتي برخ ردار ميباشد كه

اس

آمده از پ س
36

و خا ن آنها ب ده و به زوجیان تعلب

روش رحم جايگزين اگر از جانبه اواساوي و اخالقي
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تحصیالت و وگرش زوان وابارور ارتباط معنيدار

و همكاااران ( 32/8 ،)23،26درصااد از زوااان وابااارور

مرضیه مرادی و همکاران

رحم جایگزین از دیدگاه زنان نابارور

م رد ت جه و استفاده قرار گیرد به دوبا آن بسیار
از ماكالت زو ها وابارور ح خ اهد شدت ممكن
اس

زوان وابارور به دلی عدم باردار و وات اوي در

برآورده كردن خ استه همسراواان برا داشتن فرزود
و ديد اطرافیان وسب

زوان وابارور ماكالتي را به وج د بیاوردت
از محدودي ها

اين مطالعه عدم بررسي وگرش

همسران زوان وابارور وسب

به رحم جايگزين ب د،

به خص ص اين كه در ايران مردان واش مهمي در
تصمیمگیر دارود و حتي وظرات آنها ممكن اس

آوجايي كه وابارور يكي از ماكالتي اس
بسیار

را به زو ها

كه رو

جا ان و بستگاواان تحمی

ميكند و حتي باعث از هم پاشیدن خاو ادهها
ميش د ،استفاده از روش رحم جايگزين ميت اود
كمك شاياوي به زو ها
ماك

وابارور برا

رفع اين

ومايدت استفاده از اين روش مستلزم فراهم

آوردن شرايطي برا افزايش آگاهي تمام اقاار جامعه
در م رد اين روش كمك بارور
استفاده تمام زو ها

و شرايطي برا

وابارور از اين روش كمك

وظر همسراواان را تح

تأریر قرار دهدت همچنین در

بارور ميباشدت بنابراين ویاز به فرهنگساز و ايجاد

اين مطالعه فاز بر رو

وگرش زوان وابارور وسب

بستر در اين زمینه بین عم م مردم ميباشد.

به روش رحم جايگزين كار شد و میزان استفاده از
اين روش ما رد باررسي قارار واگرفا  ،پیانهااد

تشكر و قدردانی

ميگردد كه در مطالعات آينده تحایب بر رو وگرش

اين طرح به وسیله كمیته تحایاات داواج يي

ساير افراد جامعه اوجام گردد و با ت جه به وگرش

داواگاه عل م پزشكي كرمان تص يب گرديد و در

به اين روش داشتند بر

بیمارستان افضليپ ر كرمان به اجرا

مثبتي كه زوان وابارور وسب
رو

میزان استفاده از اين روش در زوجین وابارور

مركز وابارور

درآمدت بدينوسیله و يسندگان مااله مراتب تاكر و
قدرداوي خ د را از رئی

ویز مطالعاتي ص رت گیردت

محترم مركز وابارور

بیمارستان افضليپ ر كرمان خاوم دكتر ويكت ريا
حبیبزاده و پرسن

نتیجهگیری

براساد وتاي

اين مطالعه زو ها

وابارور كرمان

گرانقدر اين بخش اعالم

ميدارودت
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Abstract
Background: Infertility as a psychological crisis puts too much stress on infertile couples and
threatens their mental health in different ways. One of the newest methods of assisted
reproduction is surrogacy. Due to unique aspects of surrogacy, this method has been
considered as the most controversial assisted reproduction method in the recent years.
Therefore, the aim of this study was to determine the attitudes of infertile women towards
surrogacy.
Methods: This cross-sectional study was performed on 236 infertile women referred to the
Infertility Center of Afzalipour Hospital, Kerman in 2014. Samples were selected using
convenience sampling method. Data were collected by a two-part questionnaire containing
demographic information and attitudinal statements. Data were analyzed using logistic
regression (P<0.05).
Results: The mean age of infertile women was 30.17±5.93 years and the average years of
infertility was 4.93±3.98 years. Most participants had a college degree (42.8%) and were
housewives (73.7%). Of 236 infertile women, 82.6 percent had positive attitudes towards
surrogacy and 17.4 percent had negative attitudes. There was no statistically significant
relationship between attitudes of infertile women and independent variables.
Conclusion: Due to the high positive attitude of infertile women towards surrogacy, making
the society aware and creating the culture and basis for more acceptance of this assisted
reproduction method by the community is very important. In this case, it can help in
preserving family integrity.
Keywords: Surrogacy, Infertile Women, Attitudes
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