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تأثیر مشاوره جامع ناباروری و باروری شخص ثالث بر
نگرش زنان کاندید دریافت تخمک اهدایی در خصوص
روشهای اهدایی کمک باروری
دکتر آسیه السادات بنی عقیل ،1اشرف زارعی ابوالخیر ،*2دکتر امیر کشاورز ،3دکتر
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دکترای مدیریت آموزشی ،مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی بویه،
دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران.
کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی بویه ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران.
متخصص روانشناسی ،مرکز مشاوره توحید اصفهان ،اصفهان ،ایران.
متخصص زنان و مامایی ،مرکز باروری و ناباروری اصفهان ،اصفهان ،ایران.
دانشیار گروه آمار زیستی ،مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
گلستان ،گرگان ،ایران.

خالصه

تاریخ دریافت 1315/60/23 :تاریخ پذیرش1315/61/25 :

مقدمه :ناباروری به عدم وقوع بارداری به صورت طبیعی طی یک سال یا بیشتر ارتباط جنسیِ منظم و بدون حفافظت از
حاملگی گفته میشود .با توجه به اثرات نامطلوب ناباروری بر زندگی زوجین و با توجه به اهمیت و ضرورت مشاوره در
تخمک اهدایی و نبودِ مشاوره جامع و کامل در مراکز ناباروری ،لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مشاوره جامع
ناباروری و باروری شخص ثالث بر نگرش زنان کاندید تخمک اهدایی نسبت به روشهای اهدایی کمک باروری انجام شد.
روشکار :این مطالعه کارآزمایی میدانی در سال  1314بر روی  53زن نابارور کاندید دریافت تخمک اهدایی مراجعه
کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان انجام شد .افراد به طور تصادفی در دو گروه کنترل و مداخله قرار
گرفتند .مشاوره جامع ناباروری و باروری شخص ثالث در گروه مداخله ،در  0جلسه  06دقیقهای انجام شد .نگرش زنان
نسبت به روشهای اهدایی کمک باروری به صورت خودگزارشی و به وسیله پرسشنامه  32سؤالی نگرش نسبت به
روشهای اهدایی کمک باروری در دو گروه ،قبل و یک ماه بعد از مشاوره تعیین شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از
نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )26و آزمونهای تیمستقل ،تیزوجی ،منویتنی ،آزمون فیشر و کایاسکوئر انجام شد.
میزان  pکمتر از  6/65معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :بین میانگین نمره کل نگرش نسبت به روشهای اهدایی کمک باروری در گروه مداخله قبل از مشاوره
( )31/33±5/41و یک ماه بعد از مشاوره ( )51/19±5/62و میانگین نمرات  7بُعد آن تفاوت آماری معنیداری وجود
داشت (.)p>6/661
نتیجهگیری :مشاوره جامع ناباروری و باروری شخص ثالث (تخمک اهدایی ،اسپرم اهدایی ،رحم اجارهای ،جنین اهدایی)
در زنان کاندید دریافت تخمک اهدایی ،باعث بهبود نگرش آنان نسبت به روشهای اهدایی کمک باروری میشود.
کلماتکلیدی :روشهای کمک باروری ،مشاوره ،ناباروری ،نگرش
* نویسنده مسئول مكاتبات :اشرف زارعی ابوالخیر؛ دانشکده پرستاری و مامایی بویه ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران .تلفن651-32511514 :؛
پست الكترونیکashraf.zarei87@gmail.com :
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مشاوره ناباروری پیشنهاد میکنند تمامی بیماران نابارور
باید قبل ،حین و بعد از دریافت درمان ناباروری به
خدمات مشاوره دسترسی داشته باشند ( )13و این
خدمات باید در تمامی کسانی که برای حفظ انسجام
خانواده خود از روشهای کمک باروری شخص ثالث
( )14استفاده میکنند ،انجام شود .مشاوره ناباروری باید
جامع و در برگیرنده ابعاد حقوقی اهداء ،ابعاد شرعی
اهداء ( ،)10 ،15روند و نحوه درمان ( ،)10پیامدهای
پزشکی و پاسخ به سؤاالت گیرنده و دهنده تخمک ()15
و مسائل خاصی چون افشاء اطالعات پیرامون موضوع
اهداء به خانواده و اطرافیان باشد (.)17
اکثر روانشناسان و درمانگران خانواده ،افشاء به کودک را
برای اطمینان از ارتباط و سازگاری بهتر با والدین
پیشنهاد میکنند ( ،)19محتوای مشاوره به خانوادههای
گیرنده و اهداء کننده گامت باید شامل مواردی مانند
چگونگی ارتباط خانواده ها با فرزند حاصل از اهداء ،زمان
و چگونگی مطلع کردن کودک ،خانواده و بستگان از
ریشه ژنتیکیِ کودک باشد؛ تا از پیامدهای منفی و
طوالنی مدت جلوگیری شود (.)11
آگاهسازی در مشاوره میتواند با تغییر نگرش افراد در
خصوص ناباروری و تخمک اهدایی ،گامی مؤثر در درمان
ناباروری باشد ( .)10مشاوره باعث میشود گیرنده و
دهنده تخمک در روند اهداء ،احساساتشان را به وضوح
بیان و بررسی کنند و بهطور صحیح تصمیم بگیرند (.)26
در واقع آموزش و مشاوره صحیح با تغییر نگرش مثبت
نسبت به تخمک اهدایی ( )21و تأثیر نگرش در
تصمیمگیری ( )22میتواند نقش قابل توجهی در انتخاب
این روش درمانی داشته باشد.
از آنجا که آگاهی اندک میتواند نگرش منفی بهوجود
آورد ( )23و نگرش بر پیامدهای رفتار آینده تأثیر دارد
( )22و با توجه به اهمیت و ضرورت مشاوره در تخمک
اهدایی و نبودِ مشاوره جامع و کامل در مراکز ناباروری،
لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مشاوره جامع
ناباروری و باروری شخص ثالث بر نگرش زنان کاندید
تخمک اهدایی نسبت به روشهای اهدایی کمک باروری،
انجام شد.

مقدمه
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تعریف ناباروری ،عدم وقوع بارداری با نزدیکی بدون
حفافظت در طی یک سال یا بیشتر است ( .)1 ،2شیوع
کلی ناباروری در جهان حدود  %1میباشد و طیف
گستردهای دارد؛ به طوریکه در کشورهای توسعه یافته
 %3/5تا  ،%10/7کشورهای در حال توسعه  %0/1تا %1/3
است ( )3و  46میلیون نفر نیز در جستجوی مراقبتهای
پزشکی ناباروری هستند ( .)3پتانسیل باروری میتواند
وضعیت اجتماعی ،شأن ،اعتماد بنفس ،احساس کفایت و
ارزشمندی برخی زنان را تحت تأثیر قرار دهد ،همچنین
فشارهای اجتماعی ناباروری نیز میتواند برخی مسائل
روانشناختی از جمله رنجش ،افسردگی و پریشانی را
ایجاد کند ( .)4برای درمان ناباروری از روشهای دارویی،
جراحی و باروری شخص ثالث( 1تخمک اهدایی ،2اسپرم
اهدایی ،رحم جایگزین و جنین اهدایی) استفاده میشود
( .)2 ،5به دلیل موفقیتهایی که در درمان ناباروری با
استفاده از تخمک اهدایی حاصل گردیده؛ تقاضا برای
دریافت تخمک اهدایی در کسانی که آرزوی بچهدار
شدن دارند ( )0و کاندید استفاده از این روش میباشند
( ،)7در دو دهه اخیر نسبت به گذشته افزایش یافته
است (.)9
بررسی مطالعات گذشته حاکی از آن است که دادههای
مرتبط با نگرش نسبت به تخمک اهدایی پیچیده و
متناقض است ()1؛ چراکه باروری دربرگیرنده جنبههای
فرهنگی ،مذهبی ،اخالقی و حقوقی است که میتواند بر
تصمیمگیری زوجین در استفاده از روشهای کمک
باروری تأثیر زیادی داشته باشند ( .)16همچنین به دلیل
وجود دیدگاههای منفی نسبت به روشهای جدید کمک
باروری در مسائل اخالقی ،مخالفتهایی در پذیرش این
روشها در مقایسه با بارداری طبیعی وجود دارد (.)11
افشاءِ اطالعات درخصوص هویتِ اهداءکنندگان هنوز هم
از مباحث جنجالی است ،بررسیها نشان میدهد که
اکثریت افراد نابارور ارزش زیادی به ارتباط ژنتیکی
میدهند و عدم ارتباط ژنتیکی با فرزندشان را از خانواده
و دوستان خود مخفی میکنند ( .)12سازمانهای
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روشکار
این مطالعه کارآزمایی میدانی در سال  1314بر روی 53
زن نابارور کاندید دریافت تخمک اهدایی مراجعه کننده
به مرکز باروری و ناباروری اصفهان انجام شد .افراد به
روش نمونهگیری در دسترس متوالی انتخاب شدند.
معیارهای ورود به مطالعه شامل :ایرانی و مسلمان بودن،
سن  19-45سال ،داشتن حداقل تحصیالت ابتدایی،
نداشتن فرزند بیولوژیک یا فرزند خوانده ،داشتن رابطه
جنسی پایدار با همسر ،عدم ابتالء به بیماری شدید
جسمی ،روحی ،عدم اعتیاد ،نداشتن بحث و جدل
خانوادگی شدید در هفته منتهی به شروع مطالعه ،عدم
دریافت مشاوره رسمی در خصوص تخمک اهدایی ،عدم
اشتغال در واحدهای بهداشتی درمانی یا تحصیل در
رشتههای علوم پزشکی ،روانشناسی و مشاوره بود.
معیارهای خروج از مطالعه شامل :عدم تمایل به ادامه
پژوهش ،عدم حضور در جلسات مشاوره به تعداد 2
جلسه یا بیشتر ،بیماری شدید در طول دوره مشاوره،
تکمیل ناقص پرسشنامه به میزان حداکثر  %5و تکمیل
ناقص خرده مقیاس "نگرش نسبت به تخمک اهدایی"،
بود .برای هر واحد پژوهش شمارهای در نظر گرفته شد.
سپس با قرعهکشی؛ نمونهها به صورت تصادفی در گروه
کنترل یا مداخله تخصیص داده شد.
حجم نمونه مطالعه با استفاده از مطالعه نیلفروشان و
همکاران ( )24( )2660و برآورد میانگین و انحراف معیار
در مرحله قبل و بعد از مداخله در سطح اطمینان  %15و
توان آزمون  ،%96در هر گروه حداقل  20نفر تعیین شد.
ابزارهای پژوهش شامل :فرم مشخصات کلی واحدهای
پژوهش (مشخصات فردی ،اطالعات تولیدمثلی) و
پرسشنامه نگرش نسبت به روشهای اهدایی کمک
باروری بود .پرسشنامه نگرش نسبت به روشهای اهدایی
کمک باروری که توسط جعفری و همکاران طراحی شده،
شامل  32سؤال و  7خرده مقیاس اهمیت فرزندآوری،
وابستگی ژنتیکی بین والدین و فرزند ،نگرش عمومی
نسبت به روشهای اهدایی کمک باروری ،محرمانه ماندن
فرآیند اهداء ،نگرش نسبت به تخمک اهدایی ،نگرش
نسبت به جنین اهدایی و نگرش نسبت به رحم اجارهای
بود (.)20
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روایی محتوای پرسشنامه "نگرش نسبت به روشهای
اهدایی کمک باروری" به شیوه کیفی و با استفاده از نظر
 16نفر از متخصصان زنان و ناباروری ،علوم اجتماعی،
علوم دینی و اعضاء هیأت علمی دانشکده پرستاری و
مامایی مشهد و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ %757
تأیید شده بود (.)20 ،25
هر عبارت پرسشنامه بر اساس مقیاس  0درجهای لیکرت
از گزینه بسیار مخالف (نمره  )1تا گزینه بسیار موافق
(نمره  )0تعیین شد .نمره باالتر نشان دهنده نگرش بهتر
بود 14 .عبارت این پرسشنامه بهصورت معکوس
نمرهگذاری شد ( .)25نمرات بهدست آمده از هر خرده
مقیاس به نمرات تراز شده (166تا صفر) تبدیل شد؛ لذا
حداقل و حداکثر نمره کلی و زیرمقیاسها به ترتیب صفر
و  166تعیین شد.
پژوهشگر پس از کسب موافقت کمیته اخالق دانشگاه و
با ارائه معرفینامه کتبی به مسئولین مرکز باروری و
ناباروری اصفهان ،زنان ناباروری را که کاندید دریافت
تخمک اهدایی بودند ،شناسایی و در اتاقی امن که برای
مشاوره در نظر گرفته شده بود ،اهداف مطالعه را توضیح
داده و پس از تکمیل فرم رضایت آگاهانه ،پرسشنامه در
اختیار افراد قرار گرفت.
برای گروه مداخله جلسات مشاوره جامع ناباروری و
باروری شخص ثالث در گروههای  3-7نفره در  0جلسه
 06دقیقهای برگزار شد .جلسه اول شامل :آشنایی اعضای
گروه با یکدیگر ،بیان اهداف کلی و اصول مشاوره ،تشریح
وظایف کلی اعضای گروه بود .در پایان جلسه اول به
آموزش روشهای آرامسازی (روش آرامش خودزا،
آرامسازی پیشرونده عضالنی ،تجسم) و بیان چگونگی
تأثیر و فواید آن در بهبود نتایج درمان پرداخته شد و به
مدت  16-15دقیقه انجام شد و سپس پمفلت آموزشی
(مباحث کلی جلسات آموزشی) ،در اختیار افراد قرار
گرفت و از آنان خواسته شد روزانه روش آرامسازی را در
منزل انجام دهند .جلسه دوم و سوم مشاوره روانشناختی
مبتنی بر نگرانیها ،نیازها و دغدغههای نمونههای
پژوهش مرتبط با نازایی و روش تخمک اهدایی
(احساسات حل نشده ،ترسها ،نگرشها و  )...انجام شد
( .)36-27در جلسه چهارم و پنجم در خصوص

و کایاسکوئر در سطح اطمینان  15درصد انجام شد.
میزان  pکمتر از  6/65معنیدار در نظر گرفته شد.
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روشهای اهدایی کمک باروری ( )34-31و در جلسه
ششم در مورد مسائل مذهبی ،فتاوی مراجع تقلید عظام
( )43-35و حقوقی ( )52-44مشاوره انجام شد.
پژوهشگر در ابتدای هر جلسه به بررسی و پاسخ به
سؤاالت واحدهای پژوهش پرداخت .پس آزمون با
استفاده از پرسشنامه نگرش نسبت به روشهای اهدایی
کمک باروری پس از یک ماه از اتمام مشاوره در دو گروه
انجام شد .پس از گردآوری دادهها ،تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )26و
آزمونهای تیمستقل ،تیزوجی ،منویتنی ،آزمون فیشر

یافتهها
بر اساس نتایج مطالعه ،بین دو گروه از نظر مشخصات
فردی و سابقه تولیدمثلی اختالف معنیداری وجود
نداشت .مشخصات فردی و سابقه تولیدمثلی زنان نابارور
داوطلب دریافت تخمک اهدایی در جدول  1نشان داده
شده است.

جدول  -1مقایسه مشخصات فردی و سابقه تولید مثلی افراد مورد مطالعه به تفكیک گروه
گروه کنترل
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2

7/4

دیپلم

0

22/2

9

36 /9

فوق دیپلم

3

11/5

5

19/5

لیسانس

1

34/7

7

25/1

سن
سن همسر
طول مدت ازدواج
طول مدت درمان ناباروری

مذهب

تحصیالت

محل سکونت
وضعیت منزل مسکونی

شغل

درآمد ماهیانه (تومان)

سابقه درمان نازایی

گروه مداخله

فوق لیسانس و باالتر

1

3/9

1

3/7

شهر

25

10/2

25

12/0

روستا

1

3/9

2

7/4

شخصی

21

77/9

10

01/5

اجارهای

0

22/2

16

39/5

خانهدار

11

73/1

10

51/3

شاغل

7

20/1

11

33/7

سایر

6

6

1

3/7

کمتر از  566هزار

2

7/4

2

7/7

نیم تا  1میلیون

16

37/1

12

40/2

 1-2میلیون

12

44/4

11

42/3

بیش از  2میلیون

3

11/1

1

3/9

بله

19

79/3

21

96/70

خیر

5

21/51

3

11/53

بدون پاسخ

4

14/91

2

7/7

4

سطح معنیداری
6/95
6/12
6/50
6/46

6/51

6/53

6/53
6/26

6/41

6/41

6/32

بر اساس نتایج مطالعه ،میانگین نمره کل نگرش نسبت به
روشهای اهدایی کمک باروری در ابتدای مطالعه در گروه
مداخله  31/33±5/41و گروه کنترل  31/63±9/13بود و
بین دو گروه از نظر میانگین نمره کلی نگرش نسبت به
روشهای اهدایی کمک باروری و  7بُعد آن تفاوت آماری
معنیداری وجود نداشت .میانگین نمره کل نگرش نسبت
به روشهای اهدایی و ابعاد آن در دو گروه در ابتدای
مطالعه (بهجز بُعد اهمیت فرزندآوری) کمتر از  56بود
(( )p>6/65جدول  .)2میانگین نمره نگرش در ابتدای
مطالعه در ابعاد مختلف ،به ترتیب از بیشترین نمره
شامل :اهمیت فرزندآوری ،نگرش نسبت به رحم اجارهای،
نگرش نسبت به جنین اهدایی ،محرمانه ماندن فرآیند
اهداء ،نگرش نسبت به تخمک اهدایی ،نگرش عمومی
نسبت به روشهای اهدایی کمک باروری و وابستگی
ژنتیکی بین والدین و فرزند بود .کمترین نمره در دو گروه،
مربوط به نمره بُعد نگرش نسبت به وابستگی ژنتیکی بین
والدین و فرزند در دو گروه مداخله ( )27/64±10/54و
کنترل ( )27/64±10/99بود (جدول .)2
بر اساس نتایج مطالعه ،میانگین نمره کل نگرش نسبت
روشهای اهدایی کمک باروری یک ماه پس از مشاوره

جدول  -2مقایسه میانگین کلی نگرش نسبت به روشهای اهدایی کمک باروری و ابعاد آن قبل و بعد از مشاوره به تفكیک دو
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جامع ناباروری و باروری شخص ثالث در گروه مداخله
 51/19±5/62و کنترل  31/93±0/11بود و بین دو
گروه از نظر میانگین نمره کلی نگرش نسبت به
روشهای اهدایی کمک باروری ( )p<6/661و  7بُعد آن
تفاوت آماری معنیداری وجود داشت (جدول .)2
همچنین میانگین نمره کلی نگرش نسبت به روشهای
اهدایی در گروه آزمون ،یک ماه بعد از مشاوره جامع
ناباروری و باروری شخص ثالث ( )51/19±5/62به طور
معنیداری بیشتر از میانگین نمره کلی نگرش در ابتدای
مطالعه ( )31/33±5/41بود .تفاوت میانگین نمرات 7
بُعد نگرش نسبت به روشهای اهدایی نیز در ابتدا و
انتهای مطالعه در گروه آزمون تفاوت آماری معنیداری
داشت (( )p<6/661جدول  .)2بیشترین بهبود نگرش
در گروه آزمون در بُعد محرمانه ماندن فرآیند اهداء ،با
 21/33افزایش نمره و کمترین بهبود در دو بُعد نگرش
عمومی نسبت به روشهای اهدایی کمک باروری با 9/2
نمره و نگرش نسبت به جنین اهدایی با  9/47نمره بود.
بُعد نگرش نسبت به تخمک اهدایی نیز از  46/11قبل از
مداخله به  56/39بهبود داشت (جدول .)2

گروه مداخله و کنترل
گروه کنترل
*

ابعاد نگرش

قبل از مشاوره

اهمیت فرزندآوری
وابستگی ژنتیکی بین والدین و فرزند
نگرش عمومی نسبت به روشهای اهدایی
محرمانه ماندن فرآیند اهداء
نگرش نسبت به تخمک اهدایی
نگرش نسبت به جنین اهدایی
نگرش نسبت به رحم اجاره ای
نمره کل نگرش نسبت به روشهای اهدایی

53/61±25/45
27/64±10/99
30/71±9/16
30/36±20/02
31/67±16/93
46±11/19
45/37±15/13
31/63±9/13

گروه مداخله
*

بعد از مشاوره

52/65±22/90
27/64±10/54
30/71±7/24
30/36±27/35
31/67±11/31
46±11/56
47/51±10/61
31/93±0/11

سطح معنیداری

*

*

52/31±10/02
27/99±13/72
30/24±1/22
46/77±20/37
46/11±16/65
41/71±16/42
42/01±15/11
31/33±5/41

05/77±11/01
31/64±12
44/44±0/61
76±22/61
56/39±5/69
56/20±16/60
00/73±10/24
51/19±5/62

قبل از مشاوره

بعد از مشاوره

گروه کنترل و
مداخله قبل از
**
مشاوره

گروه کنترل
قبل و بعد از
***
مشاوره

گروه کنترل
و مداخله بعد
**
از مشاوره

گروه مداخله
قبل و بعد از
***
مشاوره

6/16
6/94
6/93
6/54
6/76
6/50
6/53
6/99

6/90
1
6/01
6/14
6/44
6/91
6/25
6/39

6/61
6/664
>6/661
6/661
>6/661
6/661
>6/661
>6/661

>6/661
>6/661
>6/661
>6/661
>6/661
6/661
>6/661
>6/661

*میانگین  ±انحراف معیار ** ،آزمون تی مستقل *** ،آزمون تی زوجی

جامع ناباروری و باروری شخص ثالث ( )51/19±5/62به
میزان  12/05نمره نسبت به قبل از مشاوره
( )31/3±5/41افزایش و تفاوت معنیداری وجود داشت.

بحث
بر اساس مطالعه حاضر ،در گروه مداخله نمره کلی نگرش
نسبت به روشهای اهدایی کمک باروری بعد از مشاوره
5

 دکتر آسیه السادات بنی عقیل و همكاران

همچنین در خصوص محرمانه ماندن فرآیند اهداء و افشا،
مشاوره جامع ناباروری و باروری شخص ثالث ،باعث
بهبود نگرش واحدهای پژوهش به میزان قابل مالحظهای
شد .در مطالعه کارینهام و همکاران ( )2669برنامه
مداخلهای مشاوره باعث نگرش مثبت نسبت به افشاء در

همچنین نمره کلی نگرش نسبت به روشهای اهدایی
کمک باروری بعد از مشاوره در گروه مداخله
( ،)31/93±0/11به میزان  12/15نمره نسبت گروه
کنترل ( )51/19±5/62افزایش و تفاوت معنیداری
وجود داشت.
نتایج مطالعه حاضر با مطالعه نیلفروشان و همکاران
( )2660که نشان دادند مشاوره مبتنی بر رویکرد
زیرسیستمهای شناختی متعامل ،باعث بهبود نگرش
زوجین نابارور نسبت به ناباروری میشود ( ،)24همخوانی
داشت .در مطالعه مودی و همکار ( )2669نیز مداخله
آموزشی باعث افزایش و بهبود نمره نگرش و آگاهی در
زوجین شد ( .)54نتایج مطالعه لطیفنژاد رودسری و
همکاران ( )2611که با هدف بررسی تأثیر مشاوره
مشارکتی ناباروری بر استرس درک شده زنان نابارور
تحت درمان با  IVFانجام شد ،نشان داد مشاوره
مشارکتی موجب کاهش استرس درک شده در ناباروری
میشود (.)55
اما در مطالعه کلرک و همکاران ( )2665تفاوت معنیداری
بین نمره میانگین استرس ناباروری و نمره اضطراب و
افسردگی در زنان تحت درمان با  IVFکه مشاوره دریافت
کرده بودند با گروه کنترل مشاهده نشد؛ هرچند زنانی که
تحت مشاوره قرار گرفتند ،آمادگی بیشتری در پذیرش
نتیجه منفی درمان در مقابل گروه کنترل داشتند (.)50
همچنین بر اساس مطالعه حاضر ،بین میانگین نمرات 7
بُعد نگرش نسبت به روشهای اهدایی کمک باروری
شامل :اهمیت فرزندآوری ،وابستگی ژنتیکی بین والدین
و فرزند ،نگرش عمومی نسبت به روشهای اهدایی کمک
باروری ،محرمانه ماندن فرآیند اهداء ،نگرش نسبت به
تخمک اهدایی ،نگرش نسبت به جنین اهدایی ،نگرش
نسبت به رحم اجارهای در دو گروه مداخله قبل و بعد از
مشاوره جامع ناباروری و باروری شخص ثالث ،تفاوت
معنیداری وجود داشت.
بر اساس مطالعه حاضر ،در مقایسه نمرات گروه مداخله
بعد از مشاوره جامع ناباروری و باروری شخص ثالث،
بیشترین تغییر نگرش در دو خرده مقیاس محرمانه
ماندن فرآیند اهداء و نگرش نسبت به رحم اجاره ای به
ترتیب با  33/7و  22/14نمره ،نمره نگرشی بهبود داشت.

شرکتکنندگان شد ( .)12نتایج مطالعه ایلییویی و
همکاران ( )2615نشان داد که  %31از خانوادههای
گیرنده اسپرم اهدایی %04 ،از خانوادههای گیرنده تخمک
اهدایی و  %90از خانوادههای استفاده کننده از رحم
اجارهای ،هویت ژنتیکی را به فرزندانشان اطالع داده
بودند ( .)57در مطالعه سودرستوم و همکاران ()2661
 %01دریافتکنندگان جنین و  %47از اهداءکنندگان
جنین معتقد بودند که کودک باید در مورد بارداری و
ارتباط ژنتیکی خود آگاهی داشته باشند (.)59
اما در مطالعه فریدونی و همکاران ( %01/24 )2661از
زنان و  %09/03از مردان معتقد بودند اگر از طریق
تخمک اهدایی صاحب فرزند شوند ،از دیگران مخفی
خواهند کرد ( .)51در مطالعه رمضانزاده و همکاران
( )2661نیز  %47/3از دریافتکنندگان تخمک و %46/4
از اهداءکنندگان ،مخالف افشاء و آشنایی فرد اهداءکننده
و دریافتکننده با یکدیگر بودند %51/0 .افراد نیز مخالف
آگاه شدن کودک از ریشه ژنتیکیاش بودند ( ،)15زیرا
افشاء عدم ارتباط ژنتیکی با کودک در زوجین نابارور
کاندید جنین اهدایی ،اضطراب زیادی را بهدلیل احتمال
از دست دادن کودک در زوجین ایجاد میکند (.)06
بر اساس مطالعه حاضر ،میانگین نمرات نگرش زنان
نابارور درخصوص نگرش نسبت به رحم اجارهای پس از
مشاوره گروهی ( )00/73±10/24نسبت به قبل
( ،)42/01±15/11افزایش داشت و با مطالعه احمری
طهران و همکاران ( )2616که نشان دادند نگرش اکثر
افراد مورد مطالعه نسبت به رحم جایگزین مثبت بود
( )01همخوانی داشت.
در مطالعه حاضر بر اساس نتایج مقایسه نمرات دو گروه
بعد از مشاوره جامع ناباروری و باروری شخص ثالث،
کمترین تغییر و بهبود نگرش به ترتیب در دو خرده
مقیاس نگرش عمومی نسبت به روشهای اهدایی کمک
باروری و نگرش نسبت به جنین اهدایی به ترتیب با 7/05
6

و  16/20نمره بود که در مقایسه با ابعاد دیگر نمره کمتری
داشت .عدم ارتباط ژنتیکی در جنین اهدایی عالوه بر مادر،
در پدر نیز وجود دارد ( .)06به نظر میرسد یکی از دالیل
مهم عدم تمایل به جنین اهدایی این است که افراد ،پدر را
مالک فرزند میدانند و "انتصاب پدری" برای آنها اهمیت
زیادی دارد .همچنین بر اساس ماده  1159مدنی نیز
"طفل متولد شده در زمان زوجیت ،ملحق به شوهر است"
( )31و به همین دلیل دیدگاه مناسبی نسبت به جنین
اهدایی نداشته و صرفاً در شرایط خاص و بنا به اضطرار
( )02حاضر به استفاده از این روش میشوند.
بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،نمره نگرش نسبت به
تخمک اهدایی بعد از مشاوره جامع ناباروری و باروری
شخص ثالث ( )56/39±5/69نسبت به قبل
( 16/11 ،)46/11±16/65نمره بهبود و ارتباط آماری
معنیداری داشت.
بهطور کلی بر اساس مطالعه حاضر ،مشاوره میتواند به
بهبود نگرش و تصمیمگیری صحیح زوجین نابارور منجر
شود .هرچند مشاوره ناباروری جزء جداییناپذیر فرآیند
درمان ناباروری است ،ولی دسترسی به این خدمات در
کشور اندک و بعضاً ناکافی است ( .)03با توجه به حاالت
روحی مراجعین و ترس از شکستهای متوالی که گاهاً
در روند درمان ناباروری اتفاق میافتد و همچنین
مخاطرات فکری این افراد از جنبههای مختلف ناباروری،
به نظر میرسد مرتبط بودن با مشاور گامی در جهت
افزایش میزان موفقیت در باروری افراد نابارور میباشد.
موفقیت در درمان ناباروری ترکیبی از مداخالت پزشکی
و سالمت روان است و باید جزئی از روند درمان باشد.
مشاور در این زمینه نقش منحصر به فردی به عنوان
حامی ،فرد مورد اعتماد ،رازدار و پل ارتباطی پزشک با
بیمار را دارد (.)04
از محدودیتهای مطالعه حاضر ،ابهام در میزان
پاسخگویی صحیح به سؤاالت با توجه به وضعیت روحی
واحدهای پژوهش بود .همچنین تکمیل پرسشنامهها

نتیجهگیری
مشاوره جامع ناباروری و باروری شخص ثالث که شامل
جنبههای متعدد شناختی -روانشناختی در زمینه افشاء و
رازداری ،فرآیند اهداء ،پیامدهای پزشکی ،مسائل فقهی و
حقوقی بود ،بر نگرش نسبت به روشهای کمک باروری
در زنان نابارور کاندید دریافت تخمک اهدایی تأثیر داشت
و نگرش آنها را نسبت به این روشها بهبود بخشید.

تشكر و قدرانی
مقاله حاضر بخشی از پایاننامه دوره کارشناسی ارشد
مشاوره در مامایی با کد ir.goums.rec.1394.71
میباشد که با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد .بدینوسیله از
خانم رقیه حقیقت مشاور حقوقی طرح ،خانم ماندانا
خوشسیرت کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،
مسئولین محترم مرکز باروری و ناباروری اصفهان و
تمامی زنان نابارور کاندید تخمک اهدایی که در این
مطالعه شرکت کردند و تمام پژوهشگرانی که از مقاالت
آنها در این مطالعه استفاده شد ،تشکر و قدردانی
میشود.
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بهصورت خودگزارشی انجام شد که احتمال پنهانکاری و
منعکس نکردن صریح واقعیت وجود داشت .زوجین
معموالً با یکدیگر به مرکز باروری و ناباروری مراجعه
میکردند ،لذا احتمال تکمیل پرسشنامه بهصورت
اشتراکی وجود داشت که این موضوع میتوانست بر نحوه
پاسخگویی به سؤاالت تأثیر داشته باشد.
پیشنهاد میشود در مطالعات آینده ،ترسها و نگرانی
اصلی زوجین دریافتکننده تخمک اهدایی بررسی شود.
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