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چکيده
مادر جايگزين يا رحم جايگزين از جديدترين تکنيکهاي باروري است
که در درمان زناني به کار ميرود که به نتع ي بته نگدتداري جنتين در
رحم خعد قادر نيستنند در ايتن روش پت از قاتاا است ر و ت ،تک
جنين به رحم مادر جايگزين مننال ميشعد و او در طي  9متا و يفت
نگدداري از جنين را بر دد گرفنه و پ از تعقد نتعزاد را بته واقتدين
اصلي تحعيل ميدهد بر اين اساس در اين پژوهش محااتان بتهدنبتا
درک معنا و تجرب اين پديد به ک ک افرادي بعدند که رحم جتايگزين
را تجربه کرد اند اين مطاقعه به صعرت کيفي با رويکرد پديدارشناسي و
* مربي گرو لع اجن ا ي دانشگا پيا نعر
** هيأت ل ي دانشگا اصفدان گرو لع اجن ا ي
*** نعيسند مسئع  :مدرس گرو لع اجن ا ي دانشگا پيا نعر؛ hakime_malekahmadi@yahoo.com
**** مربي و دانشجعي دکنري گرو لع اجن ا ي دانشگا پيا نعر
تاريخ دريافت29/3/3 :

تاريخ تصويب29/51/51 :

مبنني بر ن عنهگيري هدف ند انجا شد به اين منظتعر ماتاحبههتاي
يق و بدون ساخنار با  9مادر جايگزين انجا شد که به مرکز بتاروري
ناباروري اصتفدان مراجعته کترد بعدنتد داد هتا بتا روش  7مرحلتهاي
کعقيزي تجزيه و تحليل شد که حاصل آن اسن،راج پتن تتم اصتلي از
يافنه ها بتعد کته کته بتارت بعدنتد از« :داليتل اقتدا » «رابطت متادر
جايگزين با مادر درخعاست کننتد » «اطرافيتان» «احستاس متادران
جايگزين» و «روند تا يمگيتري» ننتاي حتاکي از آن بتعد کته دقيتل
اصلي اقدا مادران به اجارة رحم مشکالت ماقي اس وقي ح انستان
دوسنانه نيز در اين بين بيتأثير نبعد اس روابط متادران جتايگزين و
درخعاس کنند معطعف به زمان بارداري اس و اکثراً ترجيح ميدادند
که اين رابطه بعد از زاي ان به طعر کامل قطع شتعد وابستنگي تاطفي
شديدي هم ميان مادران جايگزين و فرزند در رحم آنها مشاهد نشد
واژگان کليدي
رحم جايگزين؛ تجارب مادران جايگزين؛ پديدارشناسي

مقدمه
القه به داشنن فرزند يکي از نيازهاي بنيادين بشتر است ه ت زوجهتا دوست دارنتد
فرزندي از خعد داشنه باشند از ابنداي تتاري بتاروري اه يت فتعع اقعتاد اي داشتنه و
فرزندآوري و تعداد فرزندان يک نتع ارزش اجن تا ي محستعب متيشتد است اقبنته
ناباروري نيز در طي تاري ه را بشر بعد است و بته روشهتاي م،نلتا افتراد در پتي
درمان آن بعد اند
در ايران در سا  7637مرکز درمتان نابتاروري در دانشتگا لتع پزشتکي يتزد بتا
ه کاري مرکز ) (ARTدانشگا ) (USHCLآق ان براي اوقين بار را اندازي شد و پت
از آن مؤسسات درماني ت تحايااتي منعدد در مراکز دوقني و خاعصي را انتدازي شتد و
هماکنعن مشغع فعاقي و ارائ خدمات هسنند (ح داقلدي و روشن )78:7611
رحم جايگزين بته شتکلي کته در آن حامتل بتارداري وابستنگي تکتعيني (از طريتق
ت ،ک) با کعدک ندارد و تندا جنين زوج ديگري را در رحم خعد پرورش ميدهتد و بته
دنيا ميآورد يکي از روشهاي جديد ک ک باروري است (اح تري طدتران )36:7691

که بارت اس از تعافق با بانعي صاحب رحم که آمادگي خعد را بهمنظعر بارداري بتراي
زوج نابارور ا ال ميکند و پ از زاي ان نعزاد را به زوج نابارور تحعيل متيدهتد بتانعي
صاحب رحم که حامل بارداري اس مادرجانشين و زوج نابارور واقتدين حاياتي فرزنتد
تلاي ميگردند (بريندسن 2004 7به نال از پش ي و ه کاران )637:7617
رحم جايگزين به داليل م،نلفي مثل نبعد رحم در زن به لل مادرزادي يا اکنسابي
ساخن ان غير طبيعي رحم و ساطهاي مکرر ابنالي زن بته بي تاريهتاي متزمن نظيتر
بي اريهاي قلبي و سرطان اسنفاد ميشعد «امروز لم ت فنآوريهاي نعين ک تک بته
باروري يا جانشين براي باروري طبيعي مانند  IVFاهتداي گامت و جنتين و بته طتعر
مش،ص روش رحم جايگزين به املي کليدي در تعريا سن بندي و ستاخ مجتدد
فراينتتدهاي اجن تتا ي و مفتتاهيم کليتتدي مربتتعي بتته بتتاروري ماننتتد ختتانعاد ازدواج
خعيشاوندي نژاد صفات و تجربيات زيسنه پدري مادري خعاهري برادري و جز آنهتا
بد شد اند» (قاضي طباطبائي و دادهير )7617
به غير از مباحث حاعقي فادي و شر ي که در ارتباي با اين مسأقه مطرا متيشتعد
مباحث روانشناخني و اجن ا ي نيز ب،ش مد ي از دغدغهها و پرسشهاي کليدي رحم
جايگزين را تشکيل ميدهد به شکلي که نگرانيهاي مد ي در رابطه بتا وابستنگي متادر
جايگزين به طفل مسائل خانعادگي مادر جايگزين احساس و عاطا دو مادر نسب بته
هم و نسب به طفل و انگيزة اصلي مادران جايگزين از اين اقدا مطرا ميشعد
گرچه اين روشها چندين سا اس که انجا ميشعد وقتي هنتعز پديتدة جديتدي
محسعب ميشعد که در حعز هاي م،نلا نياز به بررسي قتانعنگتااري برنامتهريتزي و
آشنايي کامل و يق با زواياي م،نلا آن وجعد دارد و در معاجه با آن هر يک از لع
به سدم خعد دد دار روشن کردن ب،شي از اين مسأقه شد اند در واقع وقنتي صتحب
از رحم جايگزين مي شعد به غير از تعجه بته جنبت ل تي و پزشتکي و حنتي حاتعقي
قضيه مدم اس که از احساسات تجربيات دغدغهها و نگرانيهتاي افترادي کته از ايتن
روشها اسنفاد ميکنند نيز اطال يابيم و به نتع ي بته بررستي روانشناستانه و جامعته
شناسان روشهاي نعين باروري نيز اقدا شعد چترا کته بتا يکتي از نيازهتاي اساستي و
احساسات ناب بشري و ت ايل هر آدمي براي بچهدار شدن طرف هستنيم بتديدي است
که تا يمگيري براي چنين اقدامي فرد را درگير حعز هاي م،نلفي از تنش و نگرانتي و
1 . Berindsen

احساسات ميکند از مسائل فردي نظير ل و سا هاي ناباروري و فراينتدهاي درمتاني
طي شد و تا يم به اين اقدا و طي کتردن فراينتد درمتان تتا مستائل ت،ااتي کته
ندادهاي پزشکي حاعقي فادي و اجن ا ي دتد دار آن هستنند؛ بتراي فترد مايتل بته
انن،اب اين روش مطرا ميشعد گرچته بررستيهتايي در ايتن معضتع از ديتدگا هتاي
م،نلتتتا پزشتتتکي -حاتتتعقي روانشناستتتي و جامعتتتهشناستتتي در ايتتتران انجتتتا
شد (صاقحي 7691؛ کياني و بزمي 7691؛ نايري و پعراست ا يلي 7691؛ ميالنتيفتر و
ه کاران 7617؛ آرامش 7617؛ فضليخلا و ه کاران 7617وقتي پتژوهش مستنالي
انجا نشد اس که بهطعر کامل بر تجربيات و احساسات مادران جايگزين من رکز شعد
الو بر بررسي جنبه هاي م،نلا رحم جايگزين از بيرون ( نظير بررسيهتاي حاتعقي
پزشکي فادي) نيازمند وارد شدن به ذهني هتا و احساستات افترادي کته ايتن روش را
انن،اب ميکنند اقبنه در مبحث رحم جايگزين دو طرف اين قرارداد بايد بررسي شتعند
يکي مادر درخعاس کنند که شاهد رشد نعزاد خعد در رحم فرد دگيري است و يکتي
فردي که  9ما دد دار اين نگهداري ميشعد که در اين مااقه فاط به تجربيات متادران
جايگزين تعجه شد اس و پديدارشناسي در اين زمينه کليد خعبي به دس ما ميدهتد
تا به دنياي تجربيات افراد وارد شعيم
روش
اين پژوهش به شيعة پديد شناسي 7يکي از روشهاي کيفي انجتا شتد فنعمنعقتعيي
تجربيات انسانها را بررسي ميکند سؤا پتژوهشهتاي فنعمعنعقعييتک ايتن است کته
جعهر پديد هايي که تعسط مرد تجربه شد اس چيس ؟ در ايتن روش محااتان بته
دنبا مطاقع تجربيات مادران جايگزين از اجار رحم خعد بعد اند .
در پژوهش هاي فنعمعنعقعييک مع عالً از ن عنهگيري هدف ند اسنفاد ميشعد منطق
و قدرت ن عنه گيري مبنني بر هدف در انن،اب افراد غني از اطال ات بتهمنظتعر مطاقعته
يق آنها ندفنه اس پعقي و هانگر  1111مينعيسند حجم ن عنه مع تعالً کتمتتر از
 71نفر اس (اديب حاج باقري و ه کاران  )93:7619ن عنهگيري پژوهش شامل  9نفر
از زناني اس که اقدا به اجار دادن رحم خعد کرد و در زمان مطاقعه در مرکز بتاروري

1. Phenomenology

ناباروري اصفدان رف و آمد ميکردند ن عنهگيري تا اشبا داد ها 7ادامه يافت اشتبا
بارت اس از اينکه با ادامه ج عآوري داد ها داد هاي ج عآوري شد تکرار داد هتاي
قبلي باشد و اطال ات جديدي حاصتل نشتعد بنتابراين در پتژوهشهتاي کيفتي تکترار
اطال ات قبلي يا تکرار تمها و نکات برجسنه نشان کفاي حجم ن عنه اس (ه ان)63:
در اين پژوهش با اسنفاد از مااحب ني ه اسناندارد بته گفنگتعي يتق و يرف بتا
مادران جايگزين اقدا شد در مااحبهها سؤا هادر يتک راهن تاي ماتاحبه بتا ت رکتز
روي مسائل يا حعز اي که بايد پعشش و مسيرهايي کته بايتد پيگيتري شتعد گنجانيتد
ميشعد تعاقي پرسشها براي ه شرک کنند ها مثل هم ن،عاهد بعد و بته فراينتدهاي
مااحبه و پاس هاي هر فرد بسنگي خعاهد داش اما راهن تاي ماتاحبه بته پژوهشتگر
اط ينان مي دهد انعا مشتابدي از داد هتا را از ه ت آگتاهيدهنتدگان گتردآوري کنتد
(هعمن  )771 -778 :7618محعر مااحبه بهطعر کلي بررسي تجارب مادران جايگزين
بعد به اين منظعر محاق بدون پرسيدن سؤا هاي جزئي و دقيق در ايجاد فضتايي امتن
براي مشارک کنندگان براي بيان تجاربشان سعيکرد در واقع محاق با يک ستؤا کلتي
که «چي شد تا يم گرفنيد رحم جايگزين بشين؟ » شرو به پرستش کترد و تعيتين
مسير بعدي مااحبه را به مشارک کنندگان محع ميکرد اقبنه سعي شد کته در هتر
مااحبه چند سؤا کلي منناسب با اهداف پژوهش نظير داليل اقدا نگرانيها رابطه با
مادر درخعاس کنند و اطرافيان مادرجايگزين بدون هيچگعنه جد دهي مطرا شعد
مااحبهها بين  61اقي  71دقياه به طع انجاميد و مکاق ات بتا استنفاد از دستنگا
ضبط صعت ضبط و س قغ به قغ روي کاغا پيتاد شتد قبتل از پيتاد شتدن هتر
مااحبه اين مکاق ات تعسط محااان گعش داد شد تا درک بدنتري از داد هتا حاصتل
شعد برخي از مااحبه ها نيز در چند مرحله و در شرايط م،نلا درماني ضت ن رفت و
آمد مداو زوجين به مرکز باروري -ناباروري اصفدان گرفنه شد
براي تجزيه و تحليتل اطال تات از روش آنتاقيز  7مرحلته اي کتعقيزي استنفاد شتد
(صانعي و نيکب )711:7616 ،به اين صعرت که در ابندا گفنههاي شترک کننتدگان
به دق خعاند و در چند مرحله بازخعاني مجدد شد تتا پژوهشتگر بته درک ياتي از
گفنه هاي شرک کنندگان برسد در مرحل بعد ج الت مدتم مربتعي بته پديتدة متعرد
بررسي اسن،راج شدند و معناي هر يک از ج الت فرمعقه شد اين کار براي هر تعصيفي
1. Data Saturation

اين معاني فرمعقته شتد بته صتعرت خعشتههتا و
از مااحبه شعندگان تکرار شد س
تمهايي از معضع ات دسنهبندي شدند بعد از اين مرحلته ت تامي ايتد هتاي حاصتله در
اين تعصياهاي تفضيلي به يتک
قاقب يک تعصيا مفال از پديد مجن ع شد و س
ستتاخنار بنيتتادي تاليتتل داد شتتد مرحل ت آختتر تحليتتل کتتعقيزي مراجع ت مجتتدد بتته
شرک کنندگان پژوهش اس تا ايدة آنها دربارة ا نبار يافن محاق بررسي شتعد کته
اين مرحله نيز بهطعر کامل انجا شد
ارزيابي پژوهش (اعتمادپذيري و انتقالپذيري)
اعتمادپذيري
از نظر قينگن و کعبا «حضعر طعالني مدت محاق در ميدان مشاهد و مشتاهد متداو »
احن ا ا ن ادپايري نناي را افزايش ميدهد (فليتک  )111:7617بتراي ايتن منظتعر
داد هاي پژوهش دريک دورة زماني  3ماهه و با حضعر روزان محااان در مرکز نابتاروري
اصفدان و مطب پزشکان نازايي ج عآوري شد
کعقيزي از ا نبار پاياني يا ندايي صحب ميکند که با مراجعه به هر يتک از مطلعتان
انجا ميشعد از اين رو او ا نباريابي تعصياهاي جامع از پديد هاي متعرد مطاقعته را از
سعي مشارک کنندگان مدمترين معيار ارزيابي يافنه هاي پژوهش پديدارشناستي تلاتي
ميکند (مح تدپعر  )111:7619در ايتن متعرد پژوهشتگر متنن ماتاحبه را در اخنيتار
مشارک کنندگان قرار داد و از آنها خعاس تا يافنهها را مطاقعه کرد و ه ساني آن را
با تجارب خعيش کننر کنند
انتقالپذيري
اصطالا انناا پت ايري جانشتيني بتراي اصتطالا روايتي بيرونتي و نزديتک بته انديشت
تع يمپايري مبنني بر تئعري اس که بر گسنرش يافنتههتا و ننتاي مطاقعته بته ستاير
محيطها و معقعي هتا اشتار دارد (هتعمن  )31:7618قابليت انناتا و تع تيم ننتاي
حاصله در پژوهش کيفي با پژوهش ک ي منفاوت اس به ل محدود بعدن ن عنهها در
پژوهش کيفتي تع تيم بته آن شتکل مع تع در پتژوهش ک تي مطترا ن تيشتعد در
پژوهشهاي کيفي بيش از آنکه به اين تعجه شعد که ن عنهها نشتاندهنتدة کتل جامعته
اس به اين تعجه ميشعد که اطال ات کسب شد نشاندهندة کتل اطال تات معجتعد

باشد (اديب حاج باقري و ه کاران  )31:7619به اين منظعر سعي شد هر يک از افتراد
ن عنه به طعر کامل و در کلي شترايط معجتعد بررستي يتق شتعند بته نتعان مثتا
پژوهشگر سعي کرد تا حد امکان پيشين ذهني و اجن ا ي و شترايط زمينتهاي متؤثر در
تا يمگيري احساس ها تجارب و دغدغه ها را در ذهن ماتاحبه شتعندگان بازستازي و
مرور کند و در ه دور هاي درماني رف و آمد هتا بته مطتب و مرکتز نابتاروري قترار
مالقات هاي مادران جايگزين و درخعاس کنند حضعر داشتنه باشتد و ضت ن مشتاهدة
شرايط به مااحبه و گفنگعي يق با مشارک کنندگان اقدا کند
جدول  :5توزيع افراد مورد مصاحبه بر حسب متغيرهاي
سن ،شغل ،شغل همسر و تحصيالت
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يافتهها
از تجزيه و تحليل داد هاي پژوهش پن تم اصلي از تجارب مادران جتايگزين استن،راج
شد که بارت هسنند از« :داليل اقتدا » «رابطت متادر جتايگزين بتا متادر درخعاست
کنند » «اطرافيان» «احساس مادران جايگزين» و «روند تا يمگيري»
داليل اقدام

مدمترين دقيل مشارک کنندگان براي رحم جايگزين شدن مشکالت ماقي بتعد" بتراي
پع که يه کم زندگي ا جلع بيفنه" "من از نظر ماقي نياز دار شعهر تاتادف کترد
براي ديهاش کم آورديم" اما معاردي هم مشاهد شد که در کنار قضي ماقي ک تک بته
ديگران و نع دوسني نيز هم براي مشارک کنندگان مدم بتعد يعنتي متيتتعان داليتل
معنعي و غير مادي را محرک خعبي در اين زمينه براي آنها ذکر کرد به خاعص اينکه
برخي از آن ها قبل از اقدا به اين کار ت ايتل بته رحتم جتايگزين شتدن بتراي اقتعا و
نزديکان خعد بدون هيچ هزين ماقي را داشنند نظير "من اين کار را ميخعاسنم يه بار

براي داداشم انجا بد بدون هيچ پعقي اونا هتم چنتد ستاقه ازدواج کتردن گفتنم اگته
ب،عان براشعن انجا بد چعن برادر اين مبلغ {مبلغ اجار رحم} براش خيلتي ست،
بعد" يا "من برادر شعهر بچهدار ن ي شه اگه اون قبع ميکرد براي اونم حاضتر بتعد
چنين کاري انجا بد وقي اونا قبع نکردن ! االن هم اين راهي که مير و ميتا بتراي
ثعابِشه؛ ميگم حداقل يه کار ثعابي کرد باشيم براي اون دنيامعن"
رابطة مادر جايگزين با مادر درخواست کننده
اين تم شامل دو زير مض عن «رابطه در حين بارداري» و « رابطه بعد از زاي ان» ميشد
گرچه ب،ش ا ظم رابط مادر درخعاس کنند و مادر جايگزين يک رابطت قتراردادي و
پعقي اس ؛ اما صرفاً به آن محدود ن يشعد و روابط احساستي و تاطفي ختاص رابطت
معنعي و حني خانعادگي م کن اس در اين بتين شتکل متيگيترد اقبنته ايتن روابتط
ماطعي و مربعي به ه ان دورة  9ماهه هسنند و اکثراً بعد از تعقد فرزند به طعر کامتل از
بين ميرود «بعد زاي ان مي خعا رابطه قطع شه چعن س ،ميشته هتر وقت بچته را

ببيني نا خعدآگا ياد دوران بارداري مي افني من خيلي آد حساسي هسنم فکر ميکتنم
اگه ببين ش هي ميگم حاال باار هفن ديگه هتم ببيتن ش بتراي ه تين متيگتم بعتد

زاي ان رابطه قطع شه بدنر !»
در بين شرک کنندگان در پژوهش طيفي از روابط از رابط بسيار نزديتک صت ي ي
و خانعادگي و حني چندين سا بعد از تحعيل بچه تا د رابطه به طعر مطلق و نديدن
دو طرف و انجا کارها تعسط وکيل يا رابط (ش،اتي کته صتاحب رحتم را بته صتاحب
جنين معرفي ميکند) مشاهد شد نع روابطي که مادران در اين دوران با هتم بتر قترار
ميکنند به ميزان پايرش اين روش بارداري تعستط متادارن درخعاست کننتد {متادر
اصلي}؛ ميزان ترس و نگراني آن ها از اتفاقات بعد زاي ان و اقبنته ش،اتي ختعد افتراد
بسنگي دارد "هفنهاي يه بار ه ديگه را ميديديد من خعن خعد اونم خعنه ختعدش

ميآمد بِم سر ميزد وقني ميآمد خعب دسناشا ميگااش روي شکم متن ببينته بچته
تکان ميخعر يا نه؟ چه جعريه" خعب وقني آد تع دورة بارداري رف و آمد ميکنه يه
ح اطفي پيدا ميکنه تا يه دفعه بيان يه بچه بدن به آد اين خيلي س،نه تا اينکته
اين بند خدا بياد و بر چعن وقني من باش حرف ميزنم يه حسي دار ديگته خيتاقش
راح ميشه که هيچ مشکلي نيس االن آمديم دکنر با هم خعب خيتاقش راحنته کته
دکنر گفنه ه ه چيز خعبه خعنه هم ه ين طتعر وقنتي ميتاد ميگته تکتان متيختعر ؟
ن يخعر ؟ چيزي دق ميخاد يا نه؟ اين خيلي آرامش ميد بش اينتا را ميتاد منناتل
مي کنه به شعهرش اونم احساس خعبي دار به نظر من هم ديگه را ببينن خيلي بدنتر
تا نبينه اون بچه ح ميکنه اين مادرشه!!
الو بر اين م کن رابط اطفي و روحي خاصي نيز ميان مادارن شکل بگيرد نظيتر
«مي دونيد تع اين مدت اگه دکنر يه چيزي مي گفت کته قيلي{متادر اصتلي} ناراحت
ميشد من بيشتر از اون ناراح مي شد تاز اونا دقداري هتم متيداد ه ته چيزهتا
معن هم مثل هم بعد اگه اون ناراح ميشد انگار ناراحني اون به متن يتا متن بته اون
سراي ميکرد يا شد تع اين مدت خعابهايي که من ديد شبي اونا قيلي هتم ديتد ؛
فرداش به قيلي ميگفنم که چنين خعابي ديد اونم ميگف اتفاقتاً متنم چنتين چيتزي
ديد " با اين که اکثراً مادران درخعاس کنند و جايگزين ترجيح ميدادند کته رابطت
آن ها بعد از زاي ان به طعر کامل قطع شعد؛ اما در معاردي اين رابطه براي سا هتا ادامته
داش نظير" :االن بچه  3ساقه اس

گاهي تلفني ت اس داريم ميگه خيلي شبيه دخنر

منه قيافش ميگف سبز تر اونا سفيد بعدن با اينکه جنين از خعدشعن بتعد انگتار از
خعن من اسنفاد کرد به اين طرف هم کشيد شد "

اطرافيان
تم سع شامل دو تم جزئيتر«خانعادة مادرجتايگزين» و «اطرافيتان» او است کته متادر
جايگزين بايد به نحعي آن ها را از اقدا خعد مطلع کند متادران جتايگزين را حتلهتاي
م،نلفي براي اطال دادن به فرزندان خعد دربارة بارداري انن،تاب متيکردنتد برختي از
آنها به فرزندان خعد ميگفنند که خعاهر يا برادر آنها از دنيا رفنه است " گفتنم بچته
فعت کرد هي مي پرسه کجا خاکش کردين؟ بر سر خاکش " برخي هم بته مانضتاي
سن فرزندانشان اين معضع را تا حد فدم آنها برايشان تعضيح داد و بيان ميکردند که
بچه از آن آن ها نيس و بعد از زاي ان بايد از پيش آنها برود"بشعن گفتنم خاقته قيلتي

بچه دار ن يشه ما براش بچه را نگه داشنيم"
معرد ديگر در رابطه با مادر جتايگزين؛ برختعرد و ح ايت هتاي ه ستر است ه ت
مااحبه شعندگان ا ال کردند که ه سران آنها ح اي هتاي الز در دوران بتارداري را
از آنها به ل آورد اند به خاعص به ل جنب امتانني بتعدن ايتن تل " شتعهر

دور بارداري هَعا را داش {خيلي مراقبم بعد} خيلي صَدمه ن،عرد "
در  6معرد از معارد بررسي شد هم ه سران مادران جايگزين به نعزاد ادت کترد
و احساس وابسنگي اطفي بعد از زاي ان ه سرشان را نستب بته طفتل از ختعد نشتان
ميدادند "اونم االن ميگه به اين وضعي ادت کرد تع را اين شکلي ميبينم بعتد کته

بچه مير فکر کنم چند روز اوقش يه کم س ،باشه بچهاي که اصالً نديد چه جتعري
شد؟ کجا رف ؟"
معرد ديگري که دربارة اطرافيان مطرا ميشعد آگاهي خانعادة مادر جايگزين از ايتن
اقدا اس اکثر شرک کنندگان نع بارداري را از ه اقعا پندان کرد و بعد هم اد تا
کرد که زاي ان زودتر از معقع بعد و بچه از دس رفنه اس براي ن عنه:
"فاط خانعادة خعد هسنن که مي دونن جريتان چيته هتيچ کت غيتر از ختانعاد
خعد تع فاميل ن يدونه که اين بچه ما من نيس " يا به فاميل ماهم {ما بارداري}را
درس ن يگفنم گفنم  1ماهه هسنم بعد سر  1ما نارسايي داش مرد"
در معرد اطرافيان دورتر مثل ه سايهها د اي از شرک کنندگان زاي تان زودرس و
باال رفنن فشار و مردن بچه را مطرا کردند که گاهي در اين بين با نگا هاي ترديتدآميتز
و د پايرش آن از طرف ه سايگان و هم محلههاي خعد معاجه ميشدند دو نفتر هتم
براي زاي ان از محل زندگي خعد نال مکان کرد و به جاي ديگري رفنه بعدند يک نفتر

هم رف و آمد هاي خعد را محدودتر کرد و به بدان مشغله زياد؛ کتمتتر از خانته ختارج
شد و در ما هاي اخر هم به خان مادر خعد رفنه تا ه سايگان منعجه نشعند
احساس
اين تم شامل دو زير مض عن «احساس در دوران بارداري» و «احساس پت از زاي تان»
تد اي ست ،تتر بته
مي شعد وابسنگي اطفي در ميان مادران جايگزين منفاوت اس
خعد ميقبعالنند که فرزند از آن آنها نيس "ش،ااً ن يتعنم بگم بش ادت نکترد " و
به طرع م،نلا هم سعي ميکردند کننر اطفي خعد را در دس بگيرند به خاتعص
در زمان حرک نعزاد در شکم وقي د اي هم راح تر با اين قضيه برختعرد متيکردنتد
"مي دونسنم از ک ديگه هس ما خعد نبتعد کته ب،تعا د ببنتد " کته ايتن بته
تاطفي شتديدي در
ويژگي هاي ش،ايني هرک و ميزان اطفي او باز ميگردد ح
ميان مادارن جايگزين ديد نشد وقي احساس امان داري ياي در آنها وجعد داشت

"خيلي در برابرش احساس مسئعقي ميکنم اما اون احساسي که ميگتن بتش وابستنه
مي شي ن يتعني داشنه باشي چعن از وجعد خعدت نيس ! از کت ِ ديگته است فاتط
ح امان داري داري معا بي اتفاقي نيفنه"
اقبنه اين احساس اطفي هنگا زاي ان بيشتر ميشعد به خاعص بعد از بته هتعش
آمدن و ت ايل شير دادن به بچه جاي خاقي آن بيشتر احساس ميشتعد ايتن احستاس

م کن اس براي چند هفنه ادامهدار باشد و بعد با گاش زمان حل شعد " :فاط دوس
دار ه عن معقع که به دنيا مياد ببينم اين بچه چه شکلي بعد ؟ که متن  9متا بتا ايتن
بچه بعد تع بدن من تکان ميخعرد ميآمد دکنر ميرفنم فاط دوست دار ببيتنم
چه جعريه! بعدش ديگته نته!"احستاس هتاي ديگتري کته متادران بعتد از زاي تان بيتان
ميکردند شامل خعشحاقي و رضاي انجا دادن کار خير و ثتعاب مفيتد و مث تر ث تر
بعدن ميشد "از اينکه تعنسنه بعد به يه خانعد ک ک کنم بچهدار بشن احساس ختعبي
داشنم" يا "درسنه مسائل ماقي تع اين قضييه مطرا مي شته وقتي بتراي متن ثتعابش و
اينکه چيزي براي آخرتم ذخيرهکرد باشم خيلي مدم بعد" يا "وقني ميخعاسنم بچه را
تحعيل بد انگار مي خعاسنن دنيا را بم بدن االن فاط دوس دار ببني ش چه جتعري
شد ؟ بزرگ شد ؟ ه ين " الو بر اين ه متادران جتايگزين نتعان متيکردنتد کته
دقشان ميخعاهد ببيند بچه چه شکلي اس

روند تصميمگيري
تم آخر شامل سه زير مض عن «آشنايي اوقيه» «پايرش» و «نگرانيهتاي کلتي» است
جرق اوقي رحم جايگزين شدن به طرع م،نلا بتراي افتراد شتکل متيگيترد شترک

کنندگان در مااحبه عامل آشنايي خعد را ديدن فيلم سا شني ستا  :" 7611بعتد
ديدن سا شني بعد که تا يم به اين کار گترفنم " رابتط و دوستنان " رابتط مرکتز
دوسنم بعد  7ما ميآمد ميگف بيا اين کار را بکن ميدونس وضعي ماقي عن خعب
نيس و تع يه اتاع زندگي ميکنم گف بيا اين کار را بکن براي پتع پيشته خعنته بته
دردت ميخعر خيليها اين کار را کردن"و پشنداد پزشک را نعان کترد نکنت شتايان
ذکر اين اس که ه رحمهاي جايگزين قبل از اقدا به اين ل يک يتا چنتدين بتار
تجرب اهداي ت ،ک و جنين را داشنهاند و بعتد بتراي رحتم جتايگزين شتدن داوطلتب
شد اند "چند سا پيش يکي بم گف بيا اهداي جنين بم گف تع هر متا ت ،تکهتا

آزاد ميشه و بعد از بين مير بعد دوبار مياد بيا هم ثعاب دار هم يه چيزي به خعدت
ميرسه ديگه منم رفنم ه عن رابط دوبار بم زنگ زد براي رحم اجار اي"
زن ها زودتر با معضع رحم جتايگزين شتدن آشتنا متيشتعند شترک کننتدگان در
مااحبه با اين معضع هنگا پيشنداد رابط يا دوسنان و تعضتيح آنهتا از رونتد جريتان
راح برخعرد کرد به خاعص اينکه هيچ مشکل قانعني و شر ي در اين قضتيه وجتعد
ندارد و فاط با يک انناا جنين زن و شعهر ديگري که در آزمايشگا تشکيل شتد در
رحم اين فرد گااشنه ميشعد
بعد از اينکه اين مسأقه را خعد خانم ها پايرفنند براي شعهرانشان مطترا متيشتعد
شرک کنندگان بيان مي کردند که در اوقين بار که اين معضع براي شعهرانشان مطترا
شد آن ها در وهل ن،س قبع نکرد به خاتعص بته داليتل محيطتي و اطتال پيتدا
کردن اطرافيان " شعهر او بار راضي نشد تا خعد باش صحب کرد دوستن م بتش
گف که اين کار را خيليها کردن فاط ش ا که نيسني! " اقبنه کسب رضاي از ه ستر
براي چنين اقدامي با يکسري تعضيح در اين خاعص به راحني صعرت ميگرفنته است
به ويژ اينکه جنبههاي ماقي اين کار براي آنها قابل تأمل بعد اس
مدمترين نگراني هاي مادران جتايگزين؛ اطتال اطرافيتان و چگتعنگي پندتان کتردن
بارداري يا چگعنگي تعضيح نبعد بچه بعد از زاي ان بعد" اوقش ميترسيد چه فکرهتايي

مي کرد يه هفنه دغدغه داشنم خيلي فکر مشغع بعد بتيشتتر فکتر ايتن بتعد کته

فاميل بفد ن چي مي شه؟ وقي باز به خعد قبعالند که وقني من حرفي نزنم شعهرمم
نگه کي ميفد ه؟" بعد از تا يم اوقيه نگراني بعدي دربتارة ننيجت انناتا جنتين بته
رحم جايگزين اس بعد از انناا تا  78روز فرد بايد اسنراح کند بعد از آن مثبت يتا
منفي بعدن ننيج انناا مش،ص ميشعد
معضع بعدي مراقب از جنين در دورة بارداري اس مادران جايگزين بته جتز يتک
معرد بيان ميکردند که بيشتر از بارداريهاي مربعي به خعدشان در اين بتارداري ختعد
مراقبني داشنهاند و نگران به سالم طي کردن دورة بارداري بعد اند دربارة تحعيل بچه
و وابسنگي اطفي شديد نگراني جدي در بين مااحبه شعندگان ديد نشد به خاتعص
اينکه آنها بچه را منعلق به خعد ن يدانستنند اقبنته دقننگتيهتاي بعتد از زاي تان بته
خاعص ت ايل به ديدن بچه و شير دادن به آن در ه آنها مشاهد شد
بحث و نتيجهگيري
نياز به داشنن فرزند يکي از نيازهاي مدم و طبيعي بشتر است اقبنته نابتاروي ه يشته
ه را بشر بعد اس در حا حاضر به مدد پيشرف پزشکي بسياري از ناباروريها قابل
درمان اس رحم اجار اي يا رحم جايگزين از جديدترين تکنيکهاي پزشکي در زمينت
درمان ناباروري اس اين روش به ل شرايط خاص خعد يعني بزرگ شتدن جنتين در
رح ي غير از رحم مادر اصلي که ت ،ک منعلق به اوس م کن است چتاقش برانگيتز
باشد به خاعص در زمين احساسي و رابطه دو مادر با هم و القت متادر جتايگزين بته
جنيني که  9ما در رحم خعد پرورش داد اس بر اين استاس هتدف پتژوهش حاضتر
دسنيابي به تجربيات و احساسات مادران جايگزين در ايتن زمينته بتعد است بته ايتن
منظعر با اسنفاد از روش پديدارشناسي به مااحبه با  9نفتر از متادران جتايگزين اقتدا
شد
بر اساس يافنههاي صعرتبندي شد درجدو  1تجارب مادارن جتايگزين در زمينت
اجارة رحم در سطح "زير کتد تفستيري" بته پتن تتم «داليتل اقتدا » «رابطت متادر
جايگزين با مادر درخعاس کنند » «اطرافيان» «احساس مادران جتايگزين» و « رونتد
تا يمگيري» تاسيم شد
تحليل داد ها نشان داد ل اصلي اقدا مادران جايگزين بته رحتم اجتار اي شتدن؛
مشکالت ماقي بعد اس گرچه معارد ديگري مثل نع دوسني وک ک بته ديگتران هتم

ذکر ميشد اما ل اصلي ه ان مسائل مادي اس که فرد را مناا د ميکنتد کته رنت
 9ما بارداري را تح ل کند پژوهشهاي مشابه نيز اين ننتاي را تأييتد متيکنتد بتراي
ن عنه :راگعن انسان شناس امريکائي معناد اس که اايد تعمي جامعت تعمي و
دانشگاهي معناد هسنند انگيزة اوقيه مادران جانشين انگيزة ماقي است از نظتر برايتزر
نيز زنان اهداکنند بدون آگاهي از خطرات اين فرايند و فاط به دقيل مشکالت ماقي تن
به اين ل ميدهند ((راگعن )7993 7گرمارودي ( )7618نيز در پژوهش خعد انگيتزة
اوقيه رحم جايگزين شدن را مشکالت ماقي نعان ميکند اقبنه دربارة برخي از متادارن
جايگزين ک ک به دوسنان يا خعيشاوندان که رحم آنهتا بته داليلتي قتادر بته ح تل و
نگدداري جنين نيس انگيزة اصلي اين اقدا مطرا شد اس در پتژوهش حاضتر نيتز
دو تن از مادارن جايگزين پيشنداد و ا دار آمادگي براي اهداي رحتم بته اقتعا نزديتک
خعد را مطرا کرد بعد که ايتن نشتان دهنتدة ايتن است کته غيتر از داليلتي متادي
انگيز هاي خيرخعاهانه و نع دوسني را ميتعان در اين اقدا مؤثر دانس
نناي پژوهش هاي انجا شد درخاعص ميزان رضاي زنان اهداکنند رحتم حتاکي
از نگا مثب آنها به اين فرايند بعد اند نناي جادوا و ه کارانش نشان ميدهد که زنان
اهداکنند رحتم ايتن فراينتد را تجربتهاي رضتاي ب،تش تعصتيا کترد انتد (جتادوا و
ه کاران )1116 1اقبنه نناي پژوهشي کته در ستا  7993انج تن پزشتکي انگلتي
مننشر کرد است حتاکي از احن تا بتروز مشتکالت در زمتان واگتااري نتعزاد و تد
دقبسنگي مادر به نعزاد و ه چنين احن تا خطتر بتراي ستالمني متادر و نتعزاد است
(انج ن پزشکي برينانيا )7993 6در حاقي که بررسي هاي ديگر نيز نشان داد که اکثري
مادارن جايگزين از اقدا خعد و فرايند بارداري راضتي بعدنتد و هتيچ مشتکل و نتاراحني
روانشناخني در تحعيل نعزاد به واقدين اصلي نداشنهاند اکثري آنها ا ال کرد اند کته
تحعيل نعزاد يه واقعه خعشايند اس و آنها ت ايل دارند که دوبار رحم جايگزين شعند
حني مطاقعات طعقي در زمين رضاي مادران جايگزين و مشکالت روانشتناخني آنهتا
نشان ميدهد که نگرشهاي آنها دربارة رضاي ب،ش بعدن اين تجربه در طتع زمتان
ثاب ماند اس (باسلينگنعن 2002 1و وندر و آکر 1117 7به ناتل از تي تان:2008 1
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 )7711مشارک کنند گان در پژوهش حاضر نيتز تجربته رحتم جتايگزين را تجربتهاي
خعشايند دانسنه و ا ال کردند که وابسنگي شديد اطفي نيتز هنگتا تحعيتل نتعزاد از
خعد نشان نداد اند
در حاقي که برخي پژوهشها نشان ميدهتد کته متادران جتايگزين بته دقيتل تد
ح اي اجن ا ي حني با وجعد رابط باثبات با ه سر مشکالت بيشتري را در ماايسته
با مادران درخعاس کنند تجربه ميکنند و ناه اهنگيهاي زناشتعيي قبتل از بتارداري
يک سا ونيم پ از زاي ان ادامه مييابد (آکر  )1117اما شرک کنندگان در پتژوهش
حاضر بيان کردند که ه سران آنها ح اي هاي الز در اين دوران را از آنها بته تل
آورد اند به خاعص به ل امانني بعدن اين اقدا و اين ح ايت هتا ک تک بزرگتي بته
آن ها در به سالم طي کردن و آرامش رواني اين دوران داشنه اس در واقع در صعرتي
که مادر جانشين داراي خانعاد (ه سر فرزندان پدر و مادر) باشد مشتعرت بتا آنهتا و
اخا رضاي ميتعاند با ث بدر مندي او از ح اي هتاي روانتي در حتين بتارداري شتعد
« اطال داشنن و معافا خانعاد با ث ه راهي کردن با متادر جانشتين متيشتعد و در
ننيجه او آرامش روحي خعاهد داش چنانچه هرگعنه پندتان کتاري و تکتايب معقعيت
وجعد داشنه باشد با ث ايجاد شرايط اسنرسزا و فشارهاي رواني براي زن خعاهد شتد»
(پش ي و ه کاران )633:7617
الو بر اين نگراني و دغدغ بسيار جدي در ميان متادران جتايگزين دربتارة اطتال
اطرافيان از اين اقدا وجعد نداش آنها در اين زمينه اقدامات م،نلفي مثل نال مکتان
يا قطع رابطه معقني يا پندان کردن ما هاي درس بارداري و ا ال مرگ نعزاد بته لت
فشار باال و داليل ديگر را بيان ميکردند
معرد ديگر رابط مادران درخعاس کنند و جتايگزين در ايتن دوران بتا هتم است
برخي مادران ترجيحميدادند که هيچ رابطهاي با هم نداشنه باشند و ه ته کارهتا را بته
رابط واگاار کنند برخي هم به ت اس تلفني و رف و آمد در زمان مراجعه به پزشتک بتا
مادر جايگزين اکنفا ميکردند برخي هم روابط بسيار دوسنانه و نزديک با هتم داشتنند
اما ه ه آنها شکي نداشنند که اين رابطه بعد زاي ان بايد بهطعر کامل قطع شعد
دربارة آثار روحي بر فرزندان مادران جايگزين خعد مادران هيچ نع نگراني نداشنند
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وقي به نظر محااان در معاردي که مسأقه مرگ خعاهر يا برادر آنها مطرا ميشتعد بته
آن ها آسيب جدي روحي وارد ميکند چعن آنها  9ما با خيا ختعاهر يتا بترادر ختعد
زندگي ميکنند و براي آمدن آن برنامهريزي متيکنتد و يتک دفعته بتا مترگ او معاجته
ميشعند در بين شرک کنندگان معاردي بعد که حني تا چند سا بعد از تحعيل نعزاد
فرزند خعد مادر جايگزين هنعز دربار خعاهر يا برادر مرد خعد سؤا ميکرد
به نظر ميرسد در معاردي که مادر جايگزين حايا را به فرزند خعد گفنته آستيب
رواني يا به حداقل يا حني به صفر برسد چعن مادر به زبان ختعد فرزنتد متيتعانتد او را
نسب به اقدا به اين ل تعجيه کند و حني داليل خعبي براي آن بياورد مثتل ک تک
به اينکه فرد ديگري بچهدار شعد و ؛ در اين معرد فرزند از ه ان او به خعد ميقبعالند
که فرزند بهدنيا آمد خعاهر يا برادر او نيس
شرک کنندگان در پژوهش هيچ دغدغهاي دربارة تحعيل دادن نعزاد به واقدين اصتلي
نداشنند و بيان مي کردند که از ابندا به خعد قبعالند اند که بچه از آنها نيست و آنهتا
فاط نگه دارندة آن هسنند و نبايد هيچ وابسنگي اطفي در اين بتين شتکل بگيترد بته
نظر ميرسد بيتابيهاي بعد زاي ان آثار بعد از ل و تغييرات هعرمعني مثل ترشح شير
و آمادگي شير دادن به بچه اس که اکثراً از  7هفنه تا  7متا بعتد از زاي تان ايتن آثتار
ناپديد ميشعد
نناي بررسي جادوا در زمين پيگيري تجارب روانتي زنتان بعتد از تحعيتل نتعزاد نيتز
نشان داد که  61درصد زنان چند هفنه بعد از تحعيتل نتعزاد دچتار مشتکالت تاطفي و
احساسي ميشعند اين ميزان بعد از چند ما به  78درصد کتاهش يافت و در  3درصتد
معارد تا يک سا ادامه داش (جادوا و ه کاران )1116
گلعمبعک و ه چنين اکر نيز در پژوهشهاي خعد نشان دادند که نشانهاي مبنتي بتر
نگراني باب اخاذي يا د تحعيل نعزاد وجعد نتدارد (گلعمبتعک 7و آکتر  )1118گرچته
برخي پژوهشها نناي ديگري را نشان ميدهند براي ن عنه نناي پژوهشي کته در ستا
( )7993تعسط انج ن پزشکي انگلي مننشر شد اس حاکي از احن ا بروز مشکالت
در زمان واگااري نعزاد و د دقبسنگي مادر اصلي به نتعزاد و ه چنتين احن تا خطتر
براي سالمني مادر و نعزاد بعد
نناي پژوهش حاضر نشان داد چيزي که به نعان اطفه و احساس در اين بين شکل
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ميگيرد تندا نع ي دوس داشنن ساد بدون وابستنگي است القته و ت ايتل متادران
جايگزين به ديدن نعزاد بعد از زاي ان در حد ارضاي کنجکاوي دربارة اهر نعزاد بعد
در مج ع مادران جايگزين از اقدا خعد راضتي بعدنتد و ايتن تجربته را در متعاردي
راح تر از بارداريهاي ش،اي خعد ميدانسنند و نعان ميکردند که اين خعاس ختدا
بعد که مشکالت بارداري آنها کمتر بعد اس برخي از آنها حاضر بعدند دوبتار ايتن
تجربه را تکرار کنند هم به ل حل شدن مشکالت ماقي شان و هم ک ک به ديگتران و
شاد کردن خانعاد اي با صاحب فرزند کردن آنها نناي جتادوا و ه کتارانش نيتز نشتان
ميدهد که زنان اهداکنند رحم اين فرايند را تجربهاي رضاي ب،ش تعصتيا کترد انتد
(جادواور ه کاران  )1116پژوهشهاي ون دن اکر نيز نشاندهنتدة احستاس خعشتايند
زنان اهداکنندة رحم اس ؛ بسياري تجرب اهداي رحم را با بيتان بتارتهتايي ه چتعن
افزايش ا ن اد به نف يا افزايش خعد ارزش ندي نع ي تکامل گزارش کرد انتد(جادواور
ه کاران  )1116ازنگا بليث فرايند رحم جتايگزين نتع ي بدتر بترداري از زنتان است
(بيل  )7991 7هر چند که در پژوهش ديگري که خعد او انجا داد به اين رسيد کته
تعداد اندکي از زنان اهدا کنند احساس کرد اند کته از آنهتا بدتر بترداري شتد است
(بيل  )7998مشارک کنندگان در اين بررسي نيز چنين حسي را نداشنه و در تع
اين تجربه را يک تجربه خعشايند و رضاي ب،ش به خاعص به ل ک تک کتردن بته
زوج ناباروري براي صاحب فرزند شدن دانسنه که به نتع ي بته غيتر از بتر طترف کتردن
مشکالت ماقي آنها؛ ح نع دوسني ک ک به ديگران انجتا دادن کتار خيتر و ثتعاب
اخروي را براي آنها به ه را داشنه اس
تقدير و تشکر
از دانشگا پيا نعر که با ح اي ماقي در اجراي اين پژوهش ما را يتاري ن تعد تشتکر و
قدرداني ميشعد.
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