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« ناپذیر فرزندخواندگیهای اجتنابچالش» 

درصد هم ٢٥این آمار در نوجوانان تا  ،نجامدادرصد موارد فرزندخواندگی ممکن است به فسخ بی ٥تا  ٣حدود

که بار دهند و احتمال اینشود اعتمادشان را از دست میشان فسخ میهایی که رابطه فرزندخواندگیبچه .رسدمی

ای برای بازگرداندن کودک به بهزیستی روزی که خانواده. تر استشان شکست بخورد بیشبعدی هم فرزندخواندگی

فعال ه پدر و مادری به بهانه بیشکاست. اینای کنندهکند برای کارشناسان فرزندخواندگی روز ناراحتمراجعه می

های اولیه درباره مشکالت ها در مصاحبهخصوص که آناست. بهگردانند، ناامیدکننده بودن کودک او را بازمی

کنند و آید شرایط را فراموش میاند اما وقتی پای عمل به میان میاند و شرایط را پذیرفتهکودکان توجیه شده

ها را داشته باشد به فکر فسخ فرزندخواندگی ی که هر کودک دیگری در خانواده زیستی ممکن است آنبرای مشکالت

 افتند. می
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های ساله دوست ندارند به مدرسه بروند و حوصله درس خواندن ندارند اما فقط بچه ٨-٧های خیلی از بچه

احمد خاکی، . و سر خانه اولشان برگردند اند که ممکن است به این دلیل از خانواده جدید طرد شوندبهزیستی

  ؟کنندخود را به هر دلیلی رها می ها بچه واقعی پرسد مگر خانوادهمعاون اجتماعی بهزیستی استان تهران می

مگر قرار نیست فرقی بین فرزند اصلی و 

  ؟فرزندخوانده نباشد

بازگشت فرزندانی که از بهزیستی برای 

وند چالشی رها میسرپرستی به خانواده

است که در تمام دنیا وجود دارد. به گفته 

رضا رزاقی، روانشناس حوزه فرزندخواندگی، 

درصد موارد فرزندخواندگی  ٥تا  ٣حدود 

نجامد. این آمار در اممکن است به فسخ بی

سال بیشتر است و در  ٥فرزندان باالی

هایی با پدر و مادر ها که در خانوادهها، چه آننوجوانهمه هایی که رسد؛ همان سالدرصد هم می٢٥نوجوانان تا 

خست تالش ها در قدم نکارشناس .شوندل بلوغ مییهای بهزیستی، درگیر مساد چه بچهکننشان زندگی میخونی

ها باید مستنداتی هایی به خانواده ارایه دهند که شاید از این تصمیم منصرف شوند. خانوادهکمک کنند خدمات ومی

ها دلشان ها این مشکالت را دارند و خیلیگویند همه بچهرای ادعایشان داشته باشند. کارشناسان به والدین میب

خواهد به مدرسه بروند یا مطابق میل پدر و مادرشان رفتار کنند. اولویت اول احوال کودک است و جلوگیری نمی

 ببینند. ها و بهزیستی آسیب جا شدن در خانوادهکه با جابهاز این

ماند و کودک دوباره به شیرخوارگاه ای نمیای روی فسخ فرزندخواندگی پافشاری کند چارهاما درنهایت اگر خانواده

قانون فرزندخواندگی برای  ٢٥شوند. ماده گاهی هم از بازگرداندن کودک پشیمان می .گرددیا مرکز نگهداری برمی

رفتار کودک توانند در صورتی که سوءالدین میگوید که وماده میاین  ب فسخ، شرایطی در نظر گرفته است. بند

ترین علل فسخ فرزندخواندگی دو مورد است. به گفته خاکی، مهم د. ل تحمل شود، اقدام به فسخ آن کننغیرقاب

های خاص یا ژنتیکی در فرزند که منجر به معلولیت شدید ذهنی و جسمی شده و گاهی بروز گاهی بروز بیماری

 را از طریق ارتباط درست با فرزند ندارند.  ها توانایی حل آنخی مشکالت رفتاری در سنین بلوغ که خانوادهبر
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د: زنعدم برقراری ارتباط عاطفی بین فرزند و کسانی که متقاضی فرزندپذیری هستند به این مشکالت دامن می

های ژنتیکی در سنین خاص، وز برخی بیماریکار اصلی افزایش سطح اطالعات متقاضیان درخصوص احتمال برراه»

ها و ارتباط مستمر کودک و زوجین با مشاور و روانشناس و برگزاری افزایش سطح اطالعات مردم از طریق رسانه

چنین ارایه خدمات شود. همهای آموزشی برای متقاضیان فرزندپذیری است که درحال حاضر هم انجام میدوره

هایی گوید احتمال فسخ در مورد نوزادان یا بچهرزاقی می «.تواند این مشکالت را حل کندتوانبخشی به کودکان می

شود ممکن است مشکالتی تر میتر است. هرچه سن فرزند بیشروند خیلی کمسال به فرزندخواندگی می ٣که زیر 

 خود را نشان بدهد که والدین برای مواجهه با آن آمادگی الزم را نداشته باشند. 

مثال یک مادر »شود: مشکالتی دارند و هنگام پذیرش فرزند مشکلشان مشخص نمی اما گاهی هم خود والدین

های جسمی دارند ها که بیماریسالگی برای فرزندپذیری اقدام کرده یا آن ٥٠گیر یا کسی که در وسواسی و سخت

گوید او از زنی می «بعد بیماری عود کند.کنند. ممکن است بهزیستی هم متوجه بیماری نشود و و آن را پنهان می

گوید که فقط برای ثیر گذاشت و از پدری میاله بر فرزند او تارطان را پنهان کرده بود و این مسکه بیماری س

که همسرش از افسردگی بیرون بیاید اقدام به فرزندپذیری کرده بود تا خودش بتواند به کارهایش برسد و در این

 «.ها باید به آن توجه کننداینها موارد پرخطر هستند و روانشناس» :مشارکتی نداشتروند فرزندپروری 

ها به هایی دارند. آنها هم ویژگیبچه

اند، ممکن دلیل شرایطی که از سر گذرانده

است مشکالت رفتاری مثل اختالالت 

بازی و بستگی، اختالل نافرمانی و لجدل

 ها واضطراب داشته باشند و حمایت

ه تواند در مواجخدمات بهزیستی می

. ها با این مشکالت کمک کندخانواده

مریم بیرقی که در زمینه فرزندخواندگی 

کار کرده و خودش هم فرزندی به 

 :گویدسرپرستی پذیرفته است، می

زندان تر بهزیستی پیش از سپردن فرل عاطفی و روانی است و این نیازمند تالش بیشیترین دلیل شکست، مسامهم 

ها باید ها از لحاظ روانی آماده و شناخت کاملی از شرایط فرزندخواندگی داشته باشند. آنالزم است خانواده» :است



 دی دی   ِ راز
 
 

4 
 

های مشابه آشنا شوند و از تجربیات هم استفاده های متوالی موضوع را از نزدیک لمس کنند و با خانوادهدر جلسه

  کنند:ها پیش از پذیرش فرزند خود را آماده نمیبه گفته او، یکی از دالیل این است که خانواده «کنند.

کند که در خانواده آن را متفاوت از فرزندی می فرزندخوانده فقط یک واژه است و فقط نحوه فرزندآوری است که 

آب دربیاید. آیا این حق را برایم ایجاد به دنیا آمده. ممکن است بچه خودم در سن دوازده سالگی اسکیزوفرن از 

  ؟کند که بچه را در آسایشگاه بگذارممی

کدام از نظر روانی شوند مسائلی دارند که ممکن است در نوجوانی عود کند. هیچهایی که در مراکز نگهداری میبچه

جود دارد و از روز اول باید ها واند، یا مادرشان الکلی و معتاد بوده. این ریسکشرایط بارداری درستی نداشته

توانیم ه. نمیروانی پیدا کرد -سالگی مشکل روحی ١٢ای که به دنیا آوردیم در که بچهپذیرفته شود. مثل این

  .کنیم صورت مسأله را پاک

  «؟دهی به بچه بگویی که فرزندخوانده بوده استقول می»

خواهند. قولی که ضمانتی به خانواده از والدین می هاالن بهزیستی هنگام سپردن بچهوواین سوالی است که مس

شود. ها گفته میله فرزندخوانده بودن به بچهامعلوم نیست چه زمانی و چگونه مس برای آن وجود ندارد و اصال

ید پنهان له مهمی است و بااکنند مسگویند چون فکر میان نمیهایشها به بچهگوید خیلی از خانوادهبیرقی می

ها خانواده» :شودله را متوجه میاایتا بچه این مسشود. نه

باید آگاه باشند و خیلی راحت بتوانند این قضیه را مطرح 

ها را در این زمینه از نظر او بهزیستی باید خانواده «کنند. 

ها توصیه کند که با تر راهنمایی و حتی به آنبیش

اند، صحبت های دیگری که این تجربه را داشتهخانواده

سازی هزیستی فرهنگولیت خیلی مهم بویک مس» :کنند

ها و له است. باید در مدارس و مهدکودکادرباره این مس

ها درباره این ماجرا صحبت شود تا وقتی بین خانواده

ام همه گارد نگیرند که گوید من فرزندخواندهای میبچه

چنین بهزیستی هم «درباره این موضوع حرف نزنیم.

ها و خدمات پس از فرزندخواندگی تممکن است حمای

 .ها را راهنمایی نکندرا جدی نگیرد و خانواده



 دی دی   ِ راز
 
 

5 
 

 

 روزگار پرچالش  

افتد. ها در این دوران اتفاق میتر شکستهای پرچالش فرزندپذیری است و بیشسال اول و دوره نوجوانی زمان یک

راه ها با بحران همشود و برای بعضی بچهمیها به آرامی طی دوره بلوغ یک دوره هویتی است، برای بعضی از بچه

که تر خواهد بود و احتمال ایناند، این بحران بیشای از جدایی و آسیب را داشتههایی که سابقهاست. برای بچه

شان ل هویتییاند، مسامتوجه شوند فرزندخواندهتر است. اگر در این دوره دوره بلوغ را با استرس طی کنند، بیش

کنند مشکالت به دلیل ها نسبت به فرزندخوانده سوگیری دارند و فکر میتر خواهد شد؛ اما اغلب خانوادهپیچیده

ل را ممکن است هر نوجوانی داشته یخیلی از این مساطور باشد ولی ممکن است این» :بودن استفرزندخوانده

تبعیت کنند. ممکن خواهند از خانواده ورزی، سرکشی و آزادی دارند و نمیباشد. همه نوجوانان میل به مخالفت

 «د.ه از زاویه فرزندخواندگی نگاه شول به اشتبایاست به این مسا

شان فسخ فرزندخواندگی هایی که رابطهبچه

گردند، شود و به بهزیستی برمیمی

دهند و احتمال اعتمادشان را از دست می

شان که بار بعدی هم فرزندخواندگیاین

 تر است: شکست بخورد، بیش

هایی که سابقه فرزندخواندگی متعدد بچه »

 دارند، احتمال شکست یا فسخ رابطه فرزند

ها تا تر است. گاهی بچهشان بیشخواندگی

روند. سه چهار بار هم به فرزندخواندگی می

بنابراین باید طوری مدیریت شود که احتمال 

ا دیگر اعتماد نکنند. از منظر روانشناسی اریکسون هشود بچهاین موارد کم شود؛ چون هر بار شکست باعث می

ها نگران دوباره طردشدن هستند، پس اعتمادی است. آنهای اعتماد در برابر بیهای اولیه زندگی، سالسال

شود. تر میکه والدین نتوانند آن را تحمل کنند، بیشزنند که معموال احتمال اینناخودآگاه دست به رفتارهایی می

 «.کنندتری را در مراقبت تجربه میثباتی بیشها بیچهب این
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 عوامل کاهش در شکست   

کارهایی موارد شکست را اند با راهشکست در فرزندپذیری در همه دنیا یک چالش است و بعضی کشورها توانسته

میالدی  ٩٠-٨٠کاهش دهند. در آمریکا با بهبود خدمات قبل و بعد از فرزندخواندگی توانستند نسبت به دهه 

تر کنند. غربالگری والدین پیش از فرزندخواندگی باعث شد که فرآیند هماهنگی والدین و را کم موارد شکست

شود، خدمات بعد می ترین عاملی که باعث کاهش این شکستکند مهممیکید افرزندان بهتر انجام شود. رزاقی ت

تواند هم مددکارانه و هم روانشناسی باشد. از همان ابتدای مجموعه خدماتی که می» :از فرزندپذیری است

آید؛ سبک فرزندپذیری تغییراتی در ساختار خانواده به وجود می

استرس است.  یر منبعی برایشود و همین تغیزندگی عوض می

ها گاهی آن ثیر قرار دهد واتتواند والدین را تحت له میااین مس

را تا آخر  توانند این راهنمی کنندها فکر میرا افسرده کند. آن

ها به درستی ردگیری له بازدیدها و نظارتاجا اگر مسبروند. این

کند. بهزیستی باید از قبل ها کمک میشود، به خانواده

ی داده باشد که والدین با دیدن بعضی عالیم برای هایآموزش

خدمات روانشناسی مراجعه کنند. خدمات روانشناسی بعد از 

دهد و هم ها را کاهش میفرزندپذیری هم سطح استرس

دهد. ها میهایی برای مواجهه با مشکالت احتمالی به آنمهارت

و های عضا چالشطور به ها یاد بدهد چهایی که به آنمهارت

  «د.رو شونجدید روبه

 فرزندپروری کودکان فرزندخوانده با فرزندان زیستی متفاوت است. 

شود چند ماهی از تولدش گذشته است. خانواده فرزندپذیر در بهترین حالت وقتی کودکی وارد یک خانواده می

ثیراتی بر کودک گذاشته ات طور بوده و چهه ه بارداری مادر چداند در این مدت چه بر سر طفل آمده و یا دورنمی

  «.آشنا نباشند، کارشان دشوار است آید که اگر والدین با آنها به خانواده میای از آسیبکودک با مجموعه» :است

ن فرزند بخشی از خواهند با پذیرفتها میشان هستند. آنها در کودکان به دنبال آرزوهای گمشدهخیلی از خانواده

 فرزندپذیری آگاهی ندارند. های کنند و درباره چالشمین انیازهایشان را ت
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آیند و با پدر های فرزندپذیر نیست و فرزندانی که در خانواده زیستی به دنیا میله فقط مخصوص خانوادهااین مس

های کدام از خانوادهراه دارند؛ اما هیچهایی به همشوند هم برای خانواده استرسو مادر زیستی خود بزرگ می

های افتند که بچه را رها کنند. خانوادههای پرورش فرزند به این فکر نمیها و استرسزیستی با تجربه چالش

های الزم را به موقع از بهزیستی دریافت کنند. گاهی ها و کمکپذیریبینیها، پیشفرزندپذیر باید این آگاهی

دهند که عمدتا تقصیر های اطرافیان میکنند، دل به حرفکه به روانشناس متخصص مراجعه ها به جای اینخانواده

 اندازد: بودن بچه می را به گردن فرزندخوانده

که بچه گیری از شکست یک ماه بعد از اینکید دارم که به خاطر پیشات»

توانند را گرفتند، حتما به روانشناس مراجعه کنند. در آن یک ماه هم می

ها و احساسات خودشان و تردیدشرایط بچه را بفهمند و هم 

ها را غمگین کرده که آیا این وضع آنشود. اینهایشان معلوم میپشیمانی

تجربه شکست  ،شود. تجربه نشان دادهمدت مشخص می یا نه در همین

ماه  ٥، ٦اند و مثال بعد از هایی که بعد از یک ماه مراجعه نکردهدر خانواده

ها به روانشناسی مراجعه گاهی هم آن تر است.اند، بیشمراجعه کرده

ها اش فرزندخواندگی نیست و کمک چندانی به آنکنند که حوزه کاریمی

 «.کندنمی

گوید نگاه ها از نظر خاکی مشاوره و مددکاری است. او میترین آنمرحله است که مهم ١٦مراحل پذیرش فرزند 

ماه هم به صورت آزمایشی کودک به خانواده سپرده  ٦غیر از مشاوره و مددکاری، » :به فرزندخوانده باید تغییر کند

تواند دایم باشد یا نه. مهم این است که فرقی بین شود که میشود و بعد از بررسی و مددکاری مشخص میمی

ای فرزندان عادی و فرزندخوانده با فرزند زیستی نباشد. امید داریم هیچ روزی ارتباطی بین فرزند و خانواده چه بر

 «.ها گسسته نشودچه فرزندخوانده

کنند، معموال از طوالنی بودن و سختی مراحل گالیه دارند. بیرقی نام میکسانی که برای فرزندخواندگی ثبت

ها و روند از لحاظ روانی باید خیلی گوید درست است که شرایط فرزندخواندگی باید تسهیل شود؛ ولی سوالمی

 سخت باشد: 
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شود که از لحاظ روانی بتوانی پای همه چیز قدر است الزاما دلیلی بر این نمیه ات چکه حقوق ماهانهزیرا این»

های متقاضی اجبار کنند که کنم بهتر است به خانوادهتر از فیش حقوقی است. فکر میها خیلی مهمبایستی. این

  «های مشاوره زیاد بروند.جلسه

هایی پرسد چه سوالآید و میخواهد برای فرزندپذیری اقدام کند، سراغش میی که میاز اطرافیان او هر کس

گویم اما درواقع این جلسات کافی ها را میمن جواب»ها جواب داد تا پذیرفته شوند: طور باید به آنه کنند و چمی

ارد یا نه. این به فرهنگشان مربوط تواند اثبات کند که آیا آن خانواده توانایی پذیرش فرزند را دنیست و زمان می

ها زیادند، سخت است و که متقاضیان و بچهاست نه به پول توی جیبشان. البته برای بهزیستی هم به دلیل این

کاری به این نتیجه وکتفا کند. بهزیستی باید با سازای اها و روندهای کلیشهممکن است به همین دلیل به سوال

 «.ل احتمالی را داردیقدر توانایی حل مشکالت و مساه ده چبرسد که آن خانوا

 

 

       ٩٩تابستانراز/  کوکارانین هیریموسسه خ یکننده: روابط عموم هیته       

   369198n.ir/2https://b منبع:

 

 

https://b2n.ir/369198منبع

