
 

 

  
 

  بر آن مؤثرو عوامل اجتماعی  یریفرزندپذسنجش نگرش نسبت به 
  *فاطمه رادان

  
  يدهچك
 داشته وجود گوناگون اشكال به همواره ايران در فرزندخواندگي يا فرزندپذيري پديده ديرباز از
 نيـز  شـرايط  واجـد  مجـرد  زنـان  و دختـران  1392 مصـوب  فرزندخواندگي جديد قانون طبق و

 اكنـون . بگيرند عهده به را بدسرپرست يا سرپرست بي فرزند سرپرستي قانوني شكل به توانند مي
 جامعـه  از گـروه  ايـن  نگـرش  در فرهنگـي  اجتمـاعي،  هاي ويژگي چه كه است مطرح سؤال اين

 تـا  30 مجـرد  زنان و دختران نگرش سنجش قيتحق نيهدف ا است؟ مؤثر فرزندپذيري به نسبت
 يهـا  مؤلفـه  ييشناسا و بدسرپرست و سرپرست يب كودكان يريفرزندپذ به تهران ساكن ساله 50

عوامـل   شيو كاهش موانع متعدد و افـزا  ييمنظور شناسا به ق،يتحق يآمار جامعه نگرش بر مؤثر
 روش بـه  همبسـتگي  تحقيق اين جامعه است. يگروه از اعضا نيا يريمؤثر بر نگرش به فرزندپذ

 روش از اسـتفاده  بـا  نفـر  365 مورگـان  و كرجسـي  جـدول  براسـاس . است شده انجام پيمايشي
 توسـط  كـه  اسـت  صوري و محتوايي نوع از پرسشنامه روايي. شدند انتخاب تصادفي گيري نمونه

. اسـت  رسـيده  تأييـد  به كرونباخ آلفاي ضريب از استفاده با آن پايايي و زمينه اين در متخصصين
 غيرنهـادي  مرجع گروه در عضويت و تأثير بيشترين دينداري ميزان هاي مؤلفه دهد مي نشان نتايج
  .دارند را فرزندپذيري به نگرش بر تأثير كمترين) رواني و روحي مشكالت رفع زمينه (در
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  مسئله بیان .١

 یجوامع انسـان یاجتماع راتییتغ رغم یعل شود یجامعه محسوب م یاصل یاز نهادها یکیخانواده که 
مهـم خـانواده  یاز کارکردهـا یکیاست و  تیخاص و بااهم یکارکردها یهمچنان دارا خیدر طول تار
خانواده را  د،یجد انشناس از متفکران و روان یاریبسفرزندان است.  تیرشد و ترب ،ینگهدار ،یفرزندآور

و  زنـدان حـدکودکـان در  نیا یبرا راو پرورشگاه  دانند یمرشد جسم و روح اطفال  یبرا طیمح نیبهتر
 طیمحـ از رونیـب فرزنـدان تیـترب و ینگهـدار کـه داده نشـان یادیز قاتی. تحقکنند یم یتلق دگاهیتبع

 دو در خـانواده در فرزنـدان وجود. دهد یم قرار یاخالق و یعاطف یها بحران معرض در را آنان خانواده،
 و جامعه مقبول یها ارزش یراستا در فرزندان حیصح تیو ترب یعیطب رشد یکیمطالعه است؛   قابل ُبعد
 یبـرا یحقـوق و ینید ،یفرهنگ متعدد ری. با وجود تدابنیوالد یو اجتماع یعاطف یازهاین نیتأم یگرید

 و یعـیست. طـالق، حـوادث طبها از خانواده یبرخ یختگیگس ازهم شاهد جامعه خانواده، انیحفظ ک
 یکـیکه  دارند یگوناگون یامدهایپ ها، یناهنجار گریو د موقت ازدواج نامشروع، روابط اد،یاعت ،یانسان

  و بدسرپرست است. سرپرست یاز آنان، وجود کودکان ب
 طیمحـ نیتـأم بـر عالوهاسـت کـه  یاجتماع یاز راهکارها یکی یریفرزندپذ ای یفرزندخواندگ

 را فرصـت نیـا زیـاشخاص بـدون فرزنـد ن یو بدسرپرست، برا سرپرست یکودکان ب یمناسب برا
 یعاطف ،یاحساس یازهایاز ن یبخش یپاسخگو ،کودکانگروه از  نیا رشیتا آنان با پذ کند یفراهم م
صـورت بـالقوه در  و فرزند داشـتن کـه به یآورفرزند به لیتما که است یهیخود باشند. بد یو اجتماع

 رانیـکـه در ا یصورت بهجامعه است.  یو حقوق یاقتصاد ،یاجتماع یفضا ریافراد وجود دارد تحت تأث
و  نـهیزم و اسـت یادیـز اریبس تیاهم یدارا یبارور موضوع ،یفرهنگ−یاجتماع یها یژگیو علتبه 
به بحـران  لیتبد افراد، از یبعض یموضوع افزوده و آن را برا نیا تیبه اهم زین یو اجتماع یروان طیشرا
   .است کرده یو اجتماع یروان

 ١۵٧٣٩۶ و بدسرپرست و سرپرست بی کودک ١۴٩۶ وجود و کشور جمعیت ترکیب به توجه با
 سـال سرشـماری و بهزیسـتی سـازمان آمار براساس تهران ساکن ساله ۵٠ تا ٣٠ مجرد زن و دختر
 این دیگر، سوی از ١٣٩٢ سال در فرزندخواندگی جدید قانون تصویب و سوی یک از کشور ١٣٩۵
 بـه نسـبت مجرد زنان و دختران نگرش بر فرهنگی−اجتماعی های مؤلفه کدام که است مطرح سؤال

 است؟ مؤثر فرزندپذیری

  
  قیتحق هدف .٢

 یریساله ساکن تهران به فرزندپذ ۵٠تا  ٣٠دختران و زنان مجرد  نگرشسنجش  قیتحق نیا یهدف اصل
 قیـتحق یجامعـه آمـار نگرشمؤثر بر  یها مؤلفه ییو بدسرپرست است و شناسا سرپرست یکودکان ب



       ١٠١   آن بر مؤثر اجتماعی عوامل و فرزندپذیری به نسبت نگرش سنجش

 

عوامل مؤثر بر نگرش بـه  شیو کاهش موانع متعدد و افزا ییمنظور شناسا به یریپذفرزند دهیپد به نسبت
 .است داده شکل را پژوهش نیا یکاربرد هدف جامعه، یاعضا از گروه نیا یریفرزندپذ

  
  قیتحق نهیشیپ .٣

و  ییدانشـجو نامه پایان مقاله،از  برگرفته یو خارج یداخل قاتیمقاله اعم از تحق نیا قیتحق  نهیشیپ
  است. قیتحق طرح
 یبررس«تحت عنوان  ای همقال در)، ١٣٨٨( نینو  ییو فروزان عال یبجنورد یموسو دمحمدیس
 یکـه فرزندخوانـدگ انـد هکرد دیـتأک امـر نیـا بر »یاسالم انقالب از بعد یفرزندخواندگ تیوضع
ــر ــرا نیبهت ــع برخــ یروش ب کودکــان  یروحــ و یمعضــالت اجتمــاع یاســتحکام خــانواده و رف

دور از خـانواده در  ایـ سرپرسـت یاز کودکان ب تیحما تیاهم بهمقاله  نیا دراست،  سرپرست یب
  است.  شده  اشاره زین یاسالم میتعال

 یکودک توسط زنان مجرد در نظام حقوق ینهاد سرپرست یبررس«عنوان  بامرادخان  منا نامه انیپا
 در هشـگرگرفتـه اسـت و پژو انجام یحقوق یکردی) با رو١٣٩۴مدرس ( تیدر دانشگاه ترب »رانیا
 یسرپرست یبرا مجرد زنان طیشرا یعنی قیتحق یاصل سؤال به یلیتحل−یفیتوص روش با قیتحق نیا
 کـودک یسرپرست که است دهیرس جهینت نیا به یسرپرست تحت کودک یازهاین نیهمچن و کودک از

 و فلسـفه بـا امـروز جامعـه در بهنجـار خانواده فیتعر گرفتن نظر در با مجرد دختران و زنان توسط
 هیـعال منافع از تیحما که بدسرپرست و سرپرست یب کودکان از تیحما قانون جادیا یاصل هدف
 مسـائل و مشـکالت و امـروز جامعه عرف و طیشرا به توجه با نیهمچن. دارد منافات است، کودک
 یسرپرسـت تحت کودک یبرا هم موارد از یاریبس در کودک کی از یسرپرست مجرد، دختران و زنان
 ادامـه و ازدواج مـورد در ازجملـه یفراوانـ مشـکالت جـادیا باعـث منحصر، سرپرست یبرا هم و

آن مسـائل و  بـر عالوهاز کودک خواهد شد،  یدارنگه یبرا مناسب و امن طیمح جادیا و یسرپرست
سرپرسـتان در امـور  یو هـم بـرا یسرپرسـت تحـت کودک یبرا هم ،یشرط سن مشکالت مربوط به

در دانشـکده  یمیفخ فرنوش نامه پایان. دارد وجود منحصر سرپرست یبرا کودک تیوال و حضانت
 در یفرزندخوانـدگ نظـام یابیارز« عنوان با) ١٣٩۴اهواز سال ( چمران دیدانشگاه شه یعلوم اجتماع

 ازیـن و یفرزندخوانـدگ یاجتمـاع و یفـرد دیـفوا ذکر با» ١٣٩٢ مصوب قانون بر دیتأک با رانیا حقوق
 نوجوانـان و کودکـان از تیـحما قـانون یها فرصـت و هـا یکاسـت بـه نهـاد، نیـا بـه جامعه یضرور

 یاجتمـاع ُبعـد از یفرزندخوانـدگ اهـداف یراسـتا در ١٣٩٢و بدسرپرسـت مصـوب  سرپرسـت یب
  .است پرداخته
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 یهـا مهارت آمـوزش یاثربخش یبررس« عنوان با یقیتحق در) ١٣٩١( همکاران و اضیف یذوق
 یبررسـ بـه »فرزنـد یمتقاضـ نیزوج یا مقابله یها سبک رییتغ و یدگیتن کاهش بر یفرزندخواندگ

 عــدم و اضــطراب کنتــرل یهــا مهارت  کننــده افتیدر آزمــون گــروه دو در اضــطراب کنتــرل زانیــم
 یها مهارت آموزش که دهد یم نشان آنان پژوهش یها افتهی. پردازد یم ها مهارت نیا  کننده افتیدر

 شـود، یم باعث و شده فرزند یمتقاض نیزوج یدگیتن زانیم کاهش موجب تواند یم یفرزندخواندگ
  .ندینما تجربه را یکمتر یدگیتن ها زوج گرید با سهیمقا در افراد نیا

 کودکـان کـه ینیوالـد« عنوان با یقیتحق در) ٢٠٠۶( همکاران و جکیر یخارج قاتیتحق در
خانواده  ٧٢ یطول  به مطالعه» دارند یرو شیپ یکار دشوار رند،یپذ یم یرا به فرزندخواندگ محروم

کـه  دهـد یپژوهش نشان م نیا یها افتهیبودند.  رفتهیپذ یفرزند را به فرزندخواندگ ٨٠پرداختند که 
مشـابه  نیبا والـد سهیدر مقا یشتریبا استرس ب اند رفتهیپذ یرا به فرزندخواندگ یفرزندانکه  ینیوالد

محققان  نیا قیتحق یها افتهی. البته کنند یخودشان که فرزندشان متعلق به خودشان است، تحمل م
 یابتـدا در سالمتشـان نیهمچنـ و انـد رفتهیپذ یفرزندخواندگکه به  یکه سن فرزندان دهد ینشان م

. دونـور نـدارد فرزنـدان رفتنیپـذ از تیرضـا زانیـم نیهمچنـ و نیوالـد استرس در یریتأث رشیپذ
 پرداختـه ریفرزندپذ نیوالد از تیحما و یساز آماده یبرا راه نیبهتر یبررس به یقی) در تحق٢٠٠٨(

 جهـت نیوالد یساز آماده بر که است پرداخته یآموزش  برنامه نیتدو به خود پژوهش در یو. است
 نیوالـد بـه شـده داده اطالعـات کـهنموده  انیتمرکز دارد و ب فرزندانشان یرفتارها تیریمد و درک
 یولتـ و مـالم. کنـد یمـ ییراهنمـا را آنهـا مختلـف، یها حوزه تمام در که است ییراهنما عنوان به
 ینیوالـد یهـا زهیانگ  مطالعه به »یریفرزندپذ یها زهیانگ در یکاوش« عنوان با یقیتحق در) ٢٠١٠(
 شـامل یریفرزندپذ نوع سه که دهد یم نشانآنها  قیتحق. اند کرده یریفرزندپذ به اقدام که پردازد یم
 یمشـابه یهـا زهیانگ ها جنبه یبرخ در یالملل نیب و یخصوص یخانوادگ ،یپرستار مراقبت ستمیس
وجـود  یریدر هر سه نوع فرزندپـذ 1ندارند آوردن فرزند ییتوانا که ینیوالد. دارند یریفرزندپذ یبرا

 نیـکـه ا دهـد یپـژوهش نشـان مـ نیا یها افتهیداشتند.  تیداشتند و در خصوص انتخابشان رضا
 یریکه اقدام به فرزندپذ ی% از افراد۵٢تنها  قیتحق نیهستند. در ا یدوست نوع یژگیو یدارا نیوالد
 و ینسـکیباتلانـد.  کرده یریاقدام به فرزندپـذ لیدل نیاند و به ا بوده یمشکل نابارور یاند، دارا کرده

 چگونـه: خانـه از خـارج در کودکـان یریفرزندپـذ« عنـوان بـا یقـیتحق در زیـن) ٢٠١۶( همکاران
کـه  پردازنـد ینکته مـ نیبه ا »دهند یم حیرا توض ایکتوریدر و یریفرزندپذ نیینرخ پا ران،یگ میتصم

 ایـکتوریو الـتینـدرت در ا اسـت و به رمعمـولیغ ایاز خانه در استرال رونیدر ب یچرا فرزندخواندگ
                                                           
1. Infertile couples 
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 یبــه قــانون فعلــ یریفرزندپــذ نییکــه رونــد پــا دهــد یآنــان نشــان مــ یها افتــهی. افتــد یاتفــاق مــ
 نیـدر ا شده نهیو به فرهنگ نهاد خورد یرقم م یکه بعد از فرزندخواندگ یبه اتفاقات ،یفرزندخواندگ
: یریفرزندپـذ شکسـت« عنـوان بـا یقـیتحق در) ٢٠١٨( همکـاران و ویپالسـدارد.  یمنطقه بستگ

. انـد پرداخته یریفرزندپـذ در شکسـت بـا مـرتبط اتیادب مرور به »ها داللت و ها پژوهش م،یمفاه
 دو هسـتند، یریفرزندپـذ شکسـت مانع که یمختلف عوامل انیم در که دهد یم نشان آنان یها افتهی

 و فرزندخوانـده انیـم یبسـتگ دل حفظ و آوردن وجود به اول  درجه در. دارند را ریتأث نیشتریب عامل
 خشونت همانند یرفتار مشکالت تیریمد در مؤثر یها راه افتنی دوم  درجه در و ریفرزندپذ  خانواده
 .دارند ییباال تیاهم یفرزندخواندگ بودن موفق در خانواده درون

  
  قیتحق یمفهوم اتیادب .۴

معناسـت  نیاست و بد شده لیتشک» خواندن» «فرزند«در لغت از  یفرزندخواندگ :یفرزندخواندگ
 ،١٣٧٧(دهخـدا،  رنـدیبپذ یفرزنـد هندارد بـ یمادر ای یرابطه پدر یرا که با و یکس ،یکه شخص

 رود یمـ بـه کـار یمعـادل فرزندخوانـدگ» یتبنـ« ایـ» یدعـ«دو واژه  یدر زبان عرب .)١٠٠۴٢ص
در  و نامنـد یرا فرزندخوانـده مـ شـده رفتـهیپذ یکه به فرزند یکودک و) ١٩٧، ص١٣٨۶ نوش،(آذر

بـه  سـتیاو ن یعـیرا که فرزند طب یگرید یآن است که کس یتبن ای یفرزندخواندگ یاصطالح حقوق
دو نفر  نیب یمادر فرزند ای یپدر فرزند یرابطه مصنوع کی یفرزندخواندگو با قبول  ردیبپذ یفرزند

 یشناسـ و لغت رانیـا یحقـوق ینولـوژیترم در). ٢٣، ص١٣٨١ ،یو امـام یی(صـفا شود یم جادیا
 گانهی(ب یصور ینیرابطه ابو شیدایاست که موجب پ یعمل حقوق 1یفرانسه، فرزندخواندگ ییقضا

 3را فرزندخوانـده یگـریو د 2فرزنـدخواهرا  یکـی شـود، یدو شخص مـ نی) بکیولوژیزیاز لحاظ ف
  ).۴۵، ص١٣٩۵ ،یلنگرود ی(جعفر دارد شهرت یواندگو رابطه مزبور به فرزندخ نامند یم

 یتحت سرپرسـت سرپرست یکودکان ب یسرپرست یواگذار یبه معن یاز نظر حقوق یفرزندخواندگ
از کودکـان  تیـحما یقـانون جـار طیواجـد شـرا یمتقاض یها به خانواده یستیو نظارت سازمان بهز

بـه نظـر  یو مفهوم فرزندخوانـدگ یتوجه به معن با) ١۴۵، ص١٣٩١ طامه، ی(عالم است سرپرست یب
 از ردیـگ یشـکل مـ یاست که در تعامالت اجتمـاع یامر حقوق کی یکه مقوله فرزندخواندگ رسد یم
 یابعـاد اجتمـاع ،یبـر فرزندخوانـدگ یاجتماع یها مؤلفه ریبر جامعه و تأث یفرزندخواندگ ریتأث رو نیا

  .کند یرا برجسته م یفرزندخواندگ
                                                           
1. Adoption 

2. Adoptatant 

3. Adopte 
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 یو روان یکه از نظر سن به نمو جسم شود یگفته م یبه کس ریصغ ایکودک  یحقوق دگاهیاز د :کودک
هـم بـا  یلذا دوران کودک شود، یکودک با تولد آغاز م یواقع اتیباشد. چون ح دهینرس یزندگ یالزم برا

 خود) ١( ماده در کودک حقوق ونیکنوانس) ١٣، ص١٣٨٠ همکاران، و ییگلویب(آقا  شود یتولد شروع م
سال است، مگر آنکه طبـق قـانون  ١٨ ریز یمنظور از کودک افراد انسان: «کند یم فیتعر نیچن را کودک

  ).۵، ص١٣٨٧،ی(عباد »داده شود صیقابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخ
 موقـت، یـا دائـم طور بـه گونـاگون علـل بـه کـه شود می اطالق کودکی به :سرپرست بی کودک
  .است داده دست از را خود سرپرست
 عـدم دلیل به بلکه نیست رو روبه پدری جد یا مادر پدر، فقدان با که کودکی بدسرپرست: کودک
 ).٣۵−٢٣، ص١٣٩۴ ظفری، و مفرد رضوانی( شود ینگهدار آنها توسط تواند نمی آنان صالحیت

  
  رانیا در یفرزندخواندگ .۵

و مرسـوم بـوده اسـت؛  یرشپـذ مـورد یفرزندخوانـدگ یان،در زمـان ساسـان یژهو باستان به یراندر ا
در مـورد  یانکـه زرتشـت یداشـته و اعتقـادات یـامزرتشـت در آن ا ینکه د یخصوصًا با توجه به نقش

را  یدانسته و آثار رابطه پدر و فرزند یقیداشتند و فرزندخوانده را در حکم فرزند حق یفرزندخواندگ
بـاوجود سـابقه بـوده اسـت.  ای یـژهو یگـاهجا یدارا ینهاد فرزندخوانـدگ دانستند، یبر آن حاکم م

بـا  نهـاد، نیـا ان،یزرتشت نزد در آن اعتبار و انیساسان دوران در یفرزندخواندگ نهاد رشیپذ یطوالن
و  یفـرد دیـبـه علـت فوا کنیلـنشـد  بیوضـع و تصـو ینیمنسوخ شد و قـوان رانینفوذ اسالم در ا

تحت عنـوان  ینهاد بدسرپرستاز اطفال بدون سرپرست و  تیمبرم جامعه به حما ازیو ن یاجتماع
 در و) ٩٠، ص١٣٨٨ ،ینینـائ یشد (توسل ایاح ١٣۵٣در سال » سرپرست بدون اطفال یسرپرست«

 زیـن مجـرد زنـان و دختـران د،یـجد قـانونقانون شکل گرفت که طبـق  نیدر ا یراتییتغ ١٣٩٢ سال
 .شوند برخوردار یفرزندخواندگ یایمزا از توانند یم
  
  اسالم در یفرزندخواندگ .۶

 ت،یشامل محرم یهمه آثار فرزند بطن رفتند،یپذ یعنوان فرزند م را به یطفل یوقت تیدوران جاهل در
ــممنوع ــ تی ــب م ــر او مترت ــت را ب ــد در ســوره احــزاب  ســاختند یازدواج و وراث ــا آنکــه خداون ت

 ،یزیـتبر ییطباطبـا یقاضـبود، منـع کـرد ( تیاعراب جاهل نیکه در ب یرا به شکل یفرزندخواندگ
 یصـراحت بـه فرزندخوانـدگ به 1احزاب سوره ۵ و ۴ هیآ) خداوند در قرآن ۴٧۵، ص١۶ج، ١٣٨٣

                                                           
ن َقْلبَ ١ ُه ِلَرُجٍل ِمّ ئِ  یفِ  ِن یْ . َجَعَل الَلّ ْزَواَجُکُم الَالّ

َ
ْدعِ  یَجْوِفِه َوَما َجَعَل أ

َ
َهاِتُکْم َوَما َجَعَل أ َمّ

ُ
ْبَناءُکْم َذِلُکْم  اءُکْم یَ ُتَظاِهُروَن ِمْنُهَنّ أ

َ
أ

ُه  ْفَواِهُکْم َوالَلّ
َ
بِ  یْهدِ یَ َوُهَو  اْلَحَقّ  ُقوُل یَ َقْوُلُکم ِبأ ْم َتْعَلُموا آَباءُهْم َفِإْخَواُنُکْم َل یالَسّ ِه َفِإن َلّ ْقَسُط ِعنَد الَلّ

َ
. اْدُعوُهْم آلَِباِئِهْم ُهَو أ

ِح  َمایُجَناٌح فِ  ُکْم یْ َعلَ  َس یْ َولَ  ُکْم یَوَمَوالِ  ِن یالِدّ  یفِ  ُه َغُفوًرا َرّ َدْت ُقُلوُبُکْم َوَکاَن الَلّ ا َتَعَمّ ُتم ِبِه َوَلِکن َمّ
ْ
ْخَطأ

َ
  .ًمایأ
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دو قلب ننهاده اسـت و زنانتـان را کـه  یمرد یچخدا در درون ه اند: فرموده نیکرده است و چن اشاره
 یزهـاییچ ینهـاا ،مادرتان قرار نداد و فرزندخواندگانتان را فرزندانتان نسـاخت یدخوان یمادر خود م

رخواندگان را پسـ. نماید یو سخن حق از آن خداست و اوست که راه را م گویید یاست که به زبان م
و  ینـی، برادران دشناسید یتر است، اگر پدرشان را نم که در نزد خدا منصفانه یدبه نام پدرشان بخوان

از خـدا آمرزنـده و مهربـان اسـت.  یسـت،ن یباک یدا کرده ییخطا این از یششما باشند اگر پ یموال
 یبـرا یسـوره احـزاب نهـاد حقـوق ۵و  ۴ اتیـبـه آ تیـبـا عنا یحقوق اسـالم شمندانیاند رو این

را  یامـر فرزندخوانـدگ ،از کودکان بدون سرپرست تیاند اما قانون حما شکل نداده یفرزندخواندگ
توجه بـه  یول استرا رد کرده  یورد توجه قرار داده است. اگرچه خداوند با صراحت فرزندخواندگم

 هیـآ و 1یضـح سوره ٩ هیآ دراست چنانچه خداوند  شده هیهمواره توص سرپرست یو ب میتیکودکان 
 یمگـرفت یمانپ اسرائیل یآن هنگام را که از بن یدآر یادو به  یازاررا م یتیمپس : ندیفرما یم 2بقره سوره ٨٣

و بـه مردمـان  یـدکن یکـین یشـانو درو یتیمانو  یشاوندانو به پدر و مادر و خو یدکه جز خدا را نپرست
 شدند. گردان یپشت کردند و رو یجز اندک یول یدبده زکاتو  یدبخوان نمازو  ییدگو یکسخن ن

  
  جوامع گرید در یفرزندخواندگ .٧

دارد و محققـان علـل  یها سـابقه طـوالن جوامـع و تمـدن نیبه اشکال گونـاگون در بـ یفرزندخواندگ
و  ینظـام ازیـدر ن شـهیامـر ر نیـآنان معتقدند که ا شتریاند و ب ذکر کرده یفرزندخواندگ یبرا یگوناگون
و تداوم آن شده اسـت  شیدایموجب پ یو معنو یعاطف ،یروان ،یعوامل روح یداشته و گاه یاقتصاد

 بدسرپرسـتو  سرپرسـت یخانواده و کودک بـ یو عاطف یمعنو ازیموضوع برحسب ن نیا زیو اکنون ن
 نیبـا قـوان همراه یفرزندخواندگ گذشته در). ١٣٢−١٢۵، ص١٣٨٩و توکل،  یاکبر یاستوار است (عل
 آنهـدف  ووجـود داشـته مصر و عربستان  باستان، رانیا روم، ونان،ی درفرزندخوانده  تیارث و محرم

و فرعـون  یموس داستان). ۴٠۵−۴٠۴، ص١٣٧۶ ،ییو صفا ینجات خانواده از انقراض بود (امام
کـه  دهـد ینشـان مـ یشـناخت اسـت. مطالعـات جامعه یفرزندخواندگ یها داستان نیتر از کهن یکی

 یکودک دشـمنان راهـ رشیپذ ل،یقبا یبرخ یبراو  تهداش یدر دوران گذشته کارکرد مذهب یریفرزندپذ
  ).  ٢−١، ص١٣٨۵ ،ی(رزاق است بودهو دور ماندن از تهاجم آنها  یمصالحه و آشت یبرا

کامـل  یفرزندخوانـدگ سیو سوئ سوئد هلند، نروژ، رلند،یا فنالند، ا،یاسپان دانمارک، س،یدر انگل
کــه در آن رابطــه  ردیــگ ینــاقص قــرار مــ یدر مقابــل فرزندخوانــدگ یفرزندخوانــدگ نیــوجــود دارد ا

                                                           
ا الْ ١ َمّ

َ
  .َتْقَهْر  َفَال  َم یتِ یَ . َفأ
َخْذَنا مِ ٢

َ
اِس ُحْسنًا  ِن یَواْلـَمَساکِ  َتاَمٰی یَ َوالْ  اْلُقْرَبٰی  یِإْحَسانًا َوذِ  ِن یْ َه َوِبـاْلَواِلَد َال َتْعُبُدوَن ِإالَّ اللّ  َل یِإْسَرائِ  یَبنِ  َثاَق ی. َوِإْذ أ َوُقوُلوْا ِللنَّ

قِ 
َ
َکٰوَة ُثمَّ َتَولَّ  ُمواْ یَوأ َلٰوَة َوَءاُتوْا الزَّ ْعِرُضوَن. ًال یِإالَّ َقلِ  ُتْم یْ الصَّ نُتم مِّ

َ
نُکْم َوأ   مِّ
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کامل روابط فرزندخوانـده بـا  ی. در فرزندخواندگماند یخود محفوظ م یقیفرزندخوانده با خانواده حق
در  نیاسـت؛ بنـابرا یقاض دیخاص و بنا به صالحد طیتحت شرا ایو  گردد یقطع م یو یخانواده واقع

 نیخوانـده و والـدفرزند نیکامـل بـ ییمبحث نسـب، ممکـن اسـت جـدا از ریغ یفرزندخواندگ نیا
 و ایـن ارفـع( گـردد یطفـل مشـروع مـ هیاما در عوض، وضع فرزندخوانده شب ردیصورت گ اش یقیحق
  ).  ٩−٨، ص١٣٩۴ ،یجرف

 صـورت دو هـر در دارد، وجـود سـاده و کامـل یفرزندخواندگ نوع دو اگرچه زیدر حقوق فرانسه ن
موافقـت  ایـو  دارد یکه طفل را نگه م ییها همؤسس ای نیابو موافقت و رندگانیپذ درخواست و تیرضا

گونـه کـه بـا  همان زیـاست. در سـوئد ن یسال داشته باشد ضرور ١۵از  شیب که یصورت خود طفل در
مـوازات آن  بـه گـردد یقطع مـ اش یکودک و پدر و مادر واقع انیم یرابطه حقوق یتحقق فرزندخواندگ

 دیـجد تیرا در وضـع گـاهیشده و همـان حقـوق و جا نیگزیجا ناً یع دشیرابطه فرزند با خانواده جد
خـاص خـود  یحقوق تیوضع التیهر ا کای) در آمر١٣۶−١١٩، ص١٣٨٣ ،ی(غمام دینما یمستقر م

او  یخـون شـاوندانیفرزند و خو نیروابط و آثار ماب یقاطع تمام یرا دارد در غالب موارد فرزندخواندگ
انگلسـتان مسـتلزم  در یفرزندخوانـدگ). ١٠٧−٨۵، ص١٣٩۵مطلق،  یو باقر یخواهد بود (صالح
 یکه فرزندخواندگ ییها به پدر و مادرخوانده است. در کشور ینیمطلق ابو اراتیانتقال حقوق و اخت

همان قواعد حاکم بـر  جهیو درنت ستیمطرح ن یکامل وجود دارد بحث از خاتمه آثار فرزندخواندگ
 یبـرا یکـامل نیگزیجـا دیـهم مطرح است چراکـه خـانواده جد دیدر خانواده جد یعیخانواده طب
 ).٢٧−١، ص١٣٩۴ ،یو جرق ایاست (ارفع ن نیشیپ  خانواده

  
  از کودکان بدون سرپرست تیحما قانون .٨

کید بنابر و  یعاطف یها نبحراکاهش  وسرپرست  بی اطفال از تیحما در یاسالم−یرانیا فرهنگ تأ
در هفـده مـاده بـه  سرپرسـت بـدون کودکـان از تیـحما قانون ١٣۵٣ سال درکودکان  نیا یروح
 تواننـد یمـ گریکـدیبـا  توافـقدر صـورت  رانیا میآن هر زن و شوهر مق براساسکه  دیرس بیتصو

 نیـکننـد. ا نیطفل را تأم یو معنو یمشروط بر آنکه منافع ماد رندیرا به عهده بگ یکودک یسرپرست
  اند از: عبارت طیشرا

 ؛باشند نشده یفرزند صاحب مدت نیا در آنها و گذشته آنها ازدواج خیتار از سال پنج −

 ؛باشد تمام سال ٣٠ حداقل آنها از یکی سن −

 ؛مؤثر نداشته باشند یفریک تیسابقه محکوم نیزوج −

 ؛محجور نباشند نیاز زوج کی چیه −
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 ؛باشند داشته یاخالق تیصالح نیزوج −

 ؛را داشته باشد سرپرست یکودک ب ینگهدار یبرا یمال امکان آنها از یکی ای نیزوج −

 ؛العالج نباشند صعب ریواگ یماریب به مبتالاز آنان  کی چیه −

 مضر نباشند. یادهایاعت ریبه الکل، مواد مخدر و سا معتاد −

  اند از: در نظر گرفته بودند که عبارت یطیفرزندخوانده هم شرا یراستا برا نیهم در
انطباق با  یبرا یشتریب یاست که طفل خردسال آمادگ نیشرط ا یمبنا سال: ١٢ از کمتر سن −

او و  نینسب، بـ هیشب یا رابطه جادیو جذب او در خانواده و ا رشیرا دارد و پذ دیخانواده جد
 ؛تر است سرپرستانش آسان

مـادر طفـل  ایـ یجـد پـدر ایـاز پـدر  کی چیه :یپدر  جد و مادر و پدر فوت ای نبودن معلوم −
 سسـهؤمباشـد کـه بـه  یکـودک ازجملـه کودکـان ایـنباشـند  اتیـح دیدر ق اینشده  شناخته

او مراجعه نکرده باشـند  یجد پدر ایمادر و  ایشده و سه سال تمام پدر  سپرده یا المنفعه عام
 یطیقانون، تحت ضـوابط و شـرا نیموجب ا ) به۴٠۵−۴٠۴ص ،١٣٧۶ ،ییو صفا ی(امام

 عهـده به را آنها یرا که سرپرست ندارند، سرپرست یکودکان توانند یفاقد فرزند م یها خانواده
 جـادیآنـان ا نیارث و حرمت نکـاح بـ لیاز قب یاز قرابت نسب یآثار ناش نکهی. بدون ارندیبگ

 یازهـایتمـام ن یپاسـخگو توانست یحاکم بر جامعه قانون فوق نم طیشرا لیبه دل اماگردد؛ 
 انیمتقاضـ و یسـتیبهز سازمان ،یروز شبانه مراکز میمق بدسرپرستو  سرپرست یکودکان ب
از  یشـتریاز تعـداد ب تیـحما یدر راستا گرید یبود قانون یضرور نیباشد، بنابرا یسرپرست

گـردد  بیتصو طیفاقد فرزند واجد شرا یها کودکان فاقد سرپرست و بدسرپرست و خانواده
از کودکـان و  تیـ. لـذا قـانون حمادیـبه عمـل آ لیتسه یریپذو مقررات فرزند طیو در شرا
 و دیرسـ نگهبان یشورا تأییدبه  ١٠/٧/١٣٩٢ خیو بدسرپرست در تار سرپرست ینوجوانان ب

، ییخـدا و یظفـر( دیـگرد لغـو ١٣٩٢سال  مصوب قانون ٣٧ ماده طبق ١٣۵٣ سال قانون
 زیـن مجـردو زنـان  دختران که است یا گونه به طیشرا د،یجد قانون در) ٩٨−٧٧ص ،١٣٩۴

 دیــقــانون جد ۶مــاده  براســاس .شــوند برخــوردار یفرزندخوانــدگ یایــمزا از تواننــد یمــ
 .است یضرور یفرزندخواندگ انیمتقاض یبرا لیشرط ذ ٨ ،یفرزندخواندگ

 ی؛مواد مقرر در قانون مجازات اسالم یتمؤثر با رعا یجزائ یتعدم محکوم −

 ی؛تمکن مال −

 یران؛ا یاسالم یجمهور یمصرح در قانون اساس یاناز اد یکیعدم حجر و اعتقاد به  −

 ی؛و روان یسالمت جسم −
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 ی؛کودکان و نوجوانان تحت سرپرست یتو ترب ینگهدار یبرا یعمل ییتوانا −

 ها و الکل؛ گردان به مواد مخدر، روان یادنداشتن اعت −

 ی؛اخالق یتصالح −

  العالج؛ و صعب یرواگ های یماریعدم ابتال به ب −
  است.  افتهی شیافزا یسالگ ١۵به  ١٢ از یسن فرزندخواندگ دیدر قانون جد نیهمچن

  
  ینظر اتیادب .٩

 از پـس. کنند یم  نقش یفایا یگوناگون عوامل یریپذنسبت به فرزند مجرد زنان و دختران نگرش در
ـــادب مـــرور ـــ و ینظـــر اتی ـــجمع یهـــا یژگـــیو یرهـــایمتغ ،یتجرب  گـــاهیپا( یشـــناخت تی
 عنوان بـه مرجع گروه) و یستینیفم شیگرا ،ینید نگرش( یفرهنگ یها شارز)، یاجتماع−یاقتصاد
   .اند هپژوهش انتخاب شد نیمستقل ا یرهایمتغ

  نگـره به توجه با توان یم را یریفرزندپذ به نسبت افراد نگرش بر یاجتماع−یاقتصاد گاهیپا ریتأث
 کـه یجهان یها ارزش شیمایپ چهار یها افتهی بر نگره نیا. داد حیتوض نگلهارتیا یارزش یدگرگون

 اسـت شـده یسـاز ادهیپ و یگـردآور رد،یـگ یم دربر را جهان سراسر تیجمع از درصد٨۵ از شیب
 ارائه یارزش یها تیاولو یشناس خسن یا گونه نگلهارتیا). ۴۵، ص٢٠٠۴ گران،ید و نگلهارتیا(
. دهـد یمـ یجـا انـهیگرا یفرامـاد تا انهیگرا یماد یارزش یها تیاولو از یا بازه در را افراد و کند یم
 تیـامن) بلوغ از قبل( تشانیشخص ساخت دوران در که داند یم یکسان را انیگرا یماد فرا نگلهارتیا

. دارنـد انـهیگرا یمـاد فـرا یارزشـ و یاجتماع یها شیگرا و اند داشته) سازنده تیامن( یجان و یمال
 همچـون گـرید یازهـاین از رشـته کی ن،یبنـابرا شـمارند؛ یمـ مسلم را یجان و یمال تیامن چراکه

 گونـه نیا. شـود یم مطرح شانیبرا هستند، باال سطح یازهاین که یبستگ دل و عشق و ییخودشکوفا
کید یقـو احتمـال بـه و دهند یم فراوان تیاهم یانسان استقالل و نشیگز به افراد  و نیـد بـر شـانتأ

 سازنده تیامن احساس نداشتن لیدل به که یکسان برابر، در. است کمتر ینید یها ارزش و هنجارها
 دارنـد، گـرا یمـاد یهـا تیاولو) شـان یکنـون یمال تیوضع و تیشخص ساخت دوران از برآمده(
 نیـا. دارند ینید یهنجارها و ها ارزش بر یشتریب دیتأک و است تر مهم شانیبرا یجان و یمال تیامن
 از ،ینـیب شیپ تـوان بـردن بـاال یبـرا و دارنـد فـراوان دیـتأک یتیجنسـ یهنجارها و ها نقش بر افراد

 و انیـگرا یمـاد یهـا نگرش سـان، نیبد. کننـد یمـ یبانیپشـت مطلـق ینـید یهـا ارزش و هنجارها
 ،یتیجنسـ یسـنت یهنجارهـا و یاقتصـاد ،یاسـیس ،یاجتماع مسائل از یاریبس در انیگرا یفراماد
 خواهـد متفاوتاینها  مانند و طالق ن،یجن سقط فحشا، نامشروع، یجنس روابط زنان، حقوق مانند
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 یهنجارهـا هـوادار انیـگرا یفرامـاد از شـتریب اریبس انیگرا یماد گفت توان یم گر،ید سخن به. بود
 یمـال یها نـهیهز بـه توجـه با). ۴۵، ص٢٠٠۴ گران،ید و نگلهارتیا( اند ینید یها ارزش و یسنت

 فرزنـد عنوان بـه یگرید فرد فرزند رشیپذ در انهیگرا یفراماد یها مؤلفه ریتأث نیهمچن و یریفرزندپذ
 افـراد و انیگرا یفراماد( دارند یا شده برآورده  هیاول یازهاین که یافراد که داشت انتظار توان یم خود
 با سهیمقا در یریفرزندپذ به نسبت یشتریب مثبت نگرش) باال یاجتماع ،یاقتصاد طبقات به متعلق
  .باشند داشته انیگرا یماد

 یجنبه فرهنگ بشـر ینبارزتر یناست که د یتاهم یمطالعه دارا یندر ا جهت  آناز  1یداریند
 ینهادهـا یگـررا در کنـار د یاریاست کـه همـواره توجـه متفکـران بسـ ینهاد حال، یناست و درع

 که نحوی به »دینی اهتمام« داشتن یعنی کلی، بیان به دینداری،به خود جلب نموده است.  یاجتماع
از  یکـی). ۶۶−٢۴، ص١٣٨۴زنـد،  ی(شـجاع سـازد متـأثر را فـرد هـای کنش و گـرایش نگرش،
اسـت.  فرزنـدآوری بـهآنها  یقاسالم، تشو یندر د خصوص بهو  یاناد های آموزهدر  یقعم یباورها
 جامعـه ینید های ارزشاز نفوذ  که یگفت هنگام توان می دینداریدر  یانهکارکردگرا یاتنظر مطابق
 یـلنکته که م ینداشتن ا نظر در. اما با شود میبا کاهش مواجه  یزن فرزندآوریبه  یلتما شود، کاسته 

 تـوان می بنـابراین داشـته، وجـود بشری جوامع در هاست که هموار یعیطب یلم یکبه فرزند داشتن 
 ینگـرش مثبتـ فرزندآوری به نسبت همچنین و دارند ریکمت دینداری یزانکه م دیانتظار داشت افرا

 روی پـذیریبه فرزند یشتریب احتمال به فرزند، داشتن به خود درونی میل ارضای جهت درندارند، 
 یـرویکشور در نظر گرفت که مطابق با آن، به پ یقانون مدن توان میرابطه را  ینمثال ا شاهد. بیاورند
 یجهنت توان میقانون  یناز ا واست  نشده شناخته یتبه رسم فرزندخواندگیاسالم و فقه،  یعتاز شر

  .ندارند مستقیمی  رابطهدر کشورمان  رزندپذیریو ف دینداریگرفت 
 یکـه و یگروه اسـت تـا حـد ینها، هنجارها و قوان و متأثر از ارزش یاجتماع یانسان موجود

در  شـود، یانسان در گـروه متولـد م« 2مورینیو  گفته به. کند ینم یتبدون تعلق به گروه احساس امن
را در انسـان  یعالقه اجتماع نیز 3آدلر. »شود یو درمان م یمارو در گروه ب کند یو کار م یگروه زندگ

 یچیدهپ یاز روابط اجتماع یا شبکه و معتقد است که انسان از بدو تولد در درون داند یم یذات یامر
 آبـادی، یعارتباطات متقابـل اسـت (شـف یناو در هم یتشخص یریگ و شکل گیرد یو متقابل قرار م

رفتار جوانـان و  یابیو ارز یسهمقا یعنوان مبنا خود به یبا کارکردها 4). گروه مرجع١۴۵، ص١٣٧٢
                                                           
1. religiosity 

2. Mourinho 

3. Adler 

4. Reference group 



                        ١٣٩٨پاییز و زمستان / ٢٢ش/ ١١س/ علوم اجتماعی اسالم و   ١١٠

 

 یرآنان تـأث یریپذ جامعه یندها و هنجارها بر فرا ارزش یبا القا ینو همچن گیرد یقرار م یذهن یالگو
و  کننـد یم یزنـدگ یگـرانها چون در جامعه و در ارتباط با د تر، انسان دارد. به عبارت ساده یممستق
کنند، خود را بـا  یداپ یقینخود  یها به صحت رفتارها و نگرش ینیع یها مالک یقاز طر توانند ینم

 ی،(شناخت یذهن یبه عبارت بهتر، الگو یارا مرجع آنها  یطیو تحت شرا کنند یم یسهمقا ییها گروه
، ١٣٨١ هاشـمی، و سروسـتانی صـدیقدهنـد ( مـی قـرار خـود) رفتاری−ی(کنش عملی و) ینگرش
 های نظریــه بــه توجــه بــا و مرجــع گــروه  دربــاره شــدهمطــرح  یــاتمــرور نظر بــا). ١۶٧−١۴٩ص
 و ذهنـی منزلت پیدایش در مرجع گروه برای که نقشی و مرجع های گروه خصوص در شناسانه روان

 ینمرجـع در تکـو یهـا گروه  سـازنده نقـش بـه تـوان می هسـتند، قائـل فـرد در ارزیابی چارچوب
کـه  یمرجـع و نقشـ یها شناسانه نسبت به گروه جامعه یاتبرد و با توجه به نظر یافراد پ یتشخص

 ینکه ا ینقش یناند و همچن و نگرش افراد قائل یدگاهد یدایشمرجع در پ یها گروه یبرا یاتنظر ینا
مرجـع  یهـا در گروه یتانتظار داشت کـه عضـو توان ینمودن افراد دارند، م یرپذ ها در جامعه گروه
 های نظریه یاندر م مثال عنوان به. است یرگذارتأث فرزندپذیری  یدهبر نگرش افراد نسبت به پد ی،خاص
 هو لوزنبرگ اشار یسمرتن، پارسونز و لوئ یبوتانی،ش های نظریهبه  توان میگروه مرجع   شناسانه جامعه
 و کنـد می تحلیـل را مرجـع گـروه موضوع نمادین، متقابل کنش نظریه چارچوب در شیبوتانی. کرد

 موقعیت از فرد تعریف. دارد بستگی موقعیتش از فرد تعریف به دهد می انجام فرد آنچه است معتقد
شـکل  یان ارتباطـات اجتمـاعجریـ در رویکـرد ایـن و اسـت او یافته سـازمان رویکرد از ناشی نیز
  دسـته دوبه  توان میمرجع را  گروه). ١۶٧−١۴٩، ص١٣٨١، یو هاشم یسروستان صدیق( گیرد یم

 و مشـاور مراجـع، حـوزه علمای اساتید، و معلمان برادر، و خواهر مادر، و پدر( یگروه مرجع نهاد
روشـنفکران معـروف،  یـک،(دوستان نزد غیرنهادی های گروه و) متدینان و روحانیون و شناس روان

نمـود.  بندی تقسـیم) یاسـیس های یتشخصـ ی،و خـارج یورزشکاران و هنرمندان معروف داخلـ
 بـه نسـبت آنـان نگـرش بـا یرنهـادیمرجـع غ های گروهافراد در  یتانتظار داشت که عضو توان می

 هنجارهـایتجـرد بـا  یتفرزنـد در وضـع یرشپـذ چراکهداشته باشد،  یمیمستق رابطه فرزندپذیری
در  یتهمـراه اسـت کـه در صـورت عضـو یدر تضاد است و با فشـار اجتمـاع ایران جامعه یسنت
  است. تحمل قابل یفشار ینکه چن شود میتصور  غیرنهادی مرجع های گروه

رنسانس جهان غـرب تحـول  دوره ظهور با که است ملأتنکته قابل  ینخانواده ا یخیتار یرس در
 یهـا را در حوزه یمتفـاوت های یرسـاختتجربه کرده اسـت کـه ز یشناس معرفت یدر مبان یدیجد

 یاسیس ی،اجتماع یها آن را در گستره یامدهایپ توان می که ینحو به کرده، ریزی یهپا یمختلف علم
 یسو به یعیطب یماورا های یانبه بن اعتنایی یپس از رنسانس از ب ییرات. تغنمود مشاهده یو فرهنگ
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در خـانواده  یـادیدر نظام خانواده شد. تحـوالت بن یا عمده ییراترفت و سرآغاز تغ یشپ یسماومان
 یـان،مدرن صـورت گرفـت (متول پسـت های یـهو نظر ینیستیفم های یاندر اوج جر ۶٠پس از دهه 

از زنـان  یاریزنان باعث شـد تـا بسـ یر خانواده و نظام ارزشساختا ییر). تغ١۵٧−١٣٧، ص١٣٨٨
اصًال تن به ازدواج  یارا ترک گفته  یخانوادگ یزندگ ی،همسر یا یواسطه مادر بااحساس حقارت به
 بـه توجه با). ٢٠٠٠بدون مردان سوق دهد (کرو،  یزندگ یسو آنان را به ینیستیندهند و جامعه فم

 که برابری عدم و جنسیتی های نقش به نظریات این که گفت توان می فمینیسم چارچوب در نظریاتی
مرسـوم در   یوه. در ازدواج بـه شـکننـد یوارد م یانتقـادات دارد، وجـود رایج های خانواده ساختار در

زن و  یـانغالـب رابطـه م یصورت الگو و به اند شده ینهنهاد یخاص یتیجنس یها نقش یرانا  جامعه
 ها فمینیسـت منظـر از ازدواج  شـیوه در زن و مرد میان  شده نهادینه یها نقش یناند. در ا شوهر درآمده

 بـرای فرزندخوانـدگی یـدنکته که قـانون جد ینبا در نظر داشتن ا نمود؛ مشاهده هایی نابرابری توان می
انتظـار داشـت کـه  تـوان مـیرا بدون تن دادن به ازدواج ممکن کرده اسـت،  یحس مادر یزنان ارضا

  .دارد یمثبت  رابطه فرزندپذیری به مجرد زنان و دختران ایشبا گر ینیستیفم های ارزشبه  یشگرا
  
  تحقیق شناسی روش .١٠

بــه  نسـبتزنـان مجـرد  و دختـرانسـنجش نگـرش  یرامـونپ ی،مقطعـ یمـایشحاضـر، پ پـژوهش
هـا،  داده ینفر اسـت. ابـزار گـردآور ٣۶۵  نمونه حجم با آن بر مؤثر اجتماعی عوامل و یریفرزندپذ

 یـنا یآمـار یـتسـاده اسـت. جمع یتصـادف گیری نمونه  یوهمحور) و ش پاسخگو( یکتب  پرسشنامه
 ١٣٩۶ سـال در تهـران سـاکن سـاله ۵٠ تـا ٣٠ مجـرد زنـان و دختران از نفر ١۵٧٣٩۶پژوهش را 

 یـیروا یبررسـ یبـرا کـه تاسـ سـاخته محقـق پرسشنامه ها داده گردآوری ابزار. دهند می تشکیل
 ینییپـا یکـه همبسـتگ ییها هیشده و گو ها استفاده هیبه جمع گو هیگو یهمبستگ کیها از تکن هیگو

 یبـرا کرونبـاخ یآلفـا کیـاند و از تکن شده حذف ایناپا یها هیعنوان گو ها داشتند، به هیبا جمع گو
 بـرای spssافـزار  ها از نرم داده تحلیل و یهتجز مرحله درشده است.  استفاده اسیمق ییایپا سنجش
  .است شده استفاده یرهچند متغ یونرگرس محاسبه

  
  قیتحق یها هیفرض .١−١٠

 کودکـان فرزندپـذیری بـه آنـان نگرش و مجرد زنان و دختران اجتماعی−اقتصادی پایگاه بین −
  دارد؛ وجود معناداری ارتباط بدسرپرست و سرپرست بی

 و سرپرسـت بی کودکـان فرزندپـذیری بـه آنان نگرش و مجرد زنان و دختران دینی نگرش بین −
 دارد؛ وجود معناداری ارتباط بدسرپرست
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 سرپرست بی کودکان فرزندپذیری به آنان نگرش و مجرد زنان و دختران فمینیستی گرایش بین −
  دارد؛ وجود معناداری ارتباط بدسرپرست و
 کودکان فرزندپذیری به آنان نگرش و مجرد زنان و دختران غیرنهادی و نهادی مرجع گروه بین −

  .دارد وجود معناداری ارتباط بدسرپرست و سرپرست بی
 

  ها افتهی .١١

 اعضـایشـده اسـت.  فیتوصـ ها یآزمودن یاجتماع−یاقتصاد گاهیپا سن، الت،یتحص بخش نیا در
  سال است. ۵٠و  ٣٠ یبسن به ترت ینو باالتر ین، کمتر۶/٣۵ یسن یانگینم یدارا یقتحق یننمونه در ا

  
  تحصیالت برحسب افراد فراوانی توزیع :١ جدول

  درصد یفراوان التیتحص
  ٨٠/۵١ ١٨٩ یکارشناس
  ٧۵/۴۵ ١۶٧ ارشدیکارشناس
  ۴۶/٢ ٩ یدکتر 
  ١٠٠ ٣۶۵ کل

  
 ی،کارشناســ یالتتحصــ یدارا یــقتحق  از نمونــه درصــد٨٠/۵١پــژوهش  های یافتــه براســاس

  هستند.  یدکتر درصد۴۶/٢ ارشد کارشناسی درصد٧۵/۴۵
  

  اجتماعی−یاقتصاد یگاهپا برحسب افراد فراوانی توزیع :٢ جدول

  درصد یفراوان یاجتماع−یاقتصاد گاهیپا
  ۵٨/٢۶ ٩٧ نییپا

  ٣٧/۶١ ٢٢۴ متوسط
  ٠۵/١٢ ۴۴ باال
  ١٠٠ ٣۶۵ کل

  
 در درصـد۵٨/٢۶ متوسـط، اجتماعی−اقتصادی پایگاه دارای مطالعهمورد   نمونه درصد۶١/٣٧
  .اند گرفته قرار باال اجتماعی−اقتصادی پایگاه در درصد٠۵/١٢ و پایین اجتماعی−اقتصادی پایگاه
  
  
  



       ١١٣   آن بر مؤثر اجتماعی عوامل و فرزندپذیری به نسبت نگرش سنجش

 

  فرزندپذیری به نگرش برحسب افراد فراوانی توزیع :٣ جدول

  درصد یفراوان نگرش
  ۵۴/٠ ٢ موافقکامالً 

  ١٠/۴ ١۵ موافق
  ۴۵/۵٩ ٢١٧ موافقیحد تا

  ٩/٣٢ ١٢٠ مخالف
  ٠١/٣ ١١ مخالفکامالً 

  ١٠٠ ٣۶۵ کل

  
 تشـکیل رفتاری و عاطفی شناختی، عداز سه بُ  فرزندپذیری به نگرش یعنی تحقیق  وابسته متغیر

 ینگرش موافق و تـا حـد درصد۵۵/۶٣ یزانم به ُبعد سه هر یانگینمورد مطالعه م نمونه در که شده
  دارند.  یریموافق نسبت به فرزندپذ

  
  دومتغیری های تحلیل .١−١١

 کنـد می یـاناول پژوهش ب  فرضیه. پردازیم می تحقیق های فرضیه از یک هر بررسی به بخش این در
 بـه .دارد وجـود معنـاداری  رابطـه فرزندپذیری به نسبت نگرش و اقتصادی−یاجتماع یگاهپا ینکه ب

 یرسـونپ  آمـارهاز  پـذیریبـه فرزند نگـرشو  اجتمـاعی−اقتصـادی پایگاه بین  رابطهسنجش  منظور
  دهنده نشان ٠۶۴/٠برابر  داری امعنو سطح  ٢٢۶/٠برابر  یرسونپ یهمبستگ ضریب که شده استفاده

  ؛است متغیر دو ینا بین  رابطه یعدم معنادار
معکـوس   رابطـه فرزندپـذیرینگـرش بـه  و ینـینگرش د ینکه ب کند یم یانب یقتحق دوم  فرضیه

 فرزندپـذیرینگرش نسبت بـه  و دینی نگرش ینکه ب دهد ینشان م یرسونآزمون پ یجوجود دارد. نتا
. است رابطه این بودن معنادار مؤید ٠٠٠/٠ معناداری سطح. دارد وجود معناداری و معکوس  رابطه
وجـود  معکـوس و متوسـط رابطه مقدار دو بین که است آن بیانگر نیز -۴۵۵/٠ پیرسون آماره مقدار

بـه سـمت  فرزندپـذیری بـهآنهـا  نگرش باشد بیشتر افراد دینی نگرش قدرکه هر  صورت یندارد. بد
  ؛دارد تمایل یمنف

  رابطـه فرزندپـذیریو نگـرش بـه  فمینیستی گرایش بین کند یم یانسوم پژوهش حاضر ب  فرضیه
آنهـا  در ینیستیفم یها به ارزش یشگرا یزانکه م یانیکه پاسخگو یقطر ینوجود دارد. بد یمعنادار
کـه  دهـد ینشـان م یرسونآزمون پ یجدارند. نتا فرزندپذیرینسبت به  تری مثبتاست نگرش  بیشتر

 ضـریب و ٠٠٣/٠ معنـاداری ضـریب بـا فمینیستی های ارزش به مجرد دختران و زنان یشگرا یانم
 ؛دارد فرزندپذیریبا نگرش به  یمیمعنادار و مستق  رابطه ٢٠٣/٠ همبستگی
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 پاسخگویان نظر مورد غیرنهادی و نهادی مرجع گروه بین که کند می بیان پژوهش چهارم  فرضیه
 گروه بین که دهد ینشان م F  وجود دارد. آزمون آماره یتفاوت معنادار فرزندپذیری بهآنها  نگرش با

و  یو رفـع مشـکالت روحـ یظـاهر یتانتخاب همسـر، وضـع  زمینه در غیرنهادی و نهادی مرجع
 که صـورتیوجـود دارد. در  یمعنادار  رابطه ٠٠٠/٠ ریبا سطح معنادا فرزندپذیرینگرش نسبت به 

و پاسـخ بـه  یلیتحصـ  مشـاوره هـای زمینـه در غیرنهـادی و نهادی مرجع گروه های میانگین تفاوت
  .یستمعنادار ن فرزندپذیریو نگرش به  ینیسؤاالت د

  
  متغیره چند رگرسیون تحلیل .٢−١١

 یمسـتقل یرهایمتغ یساز مشخص یق،تحق یندر ا یرهچند متغ یونرگرس یلتحل یریکارگ از به هدف
 یوناز رگرسـ ین،ا بر عالوه. کنند یم یجادوابسته ا یرمتغ یینتع یبدر ضر یتوجه قابل ییراست که تغ

عوامل خاص در زمـان انجـام  یرتأث یزانبا توجه به م ینده،در آ یدهپد یکامکان وقوع  بینی یشپ یبرا
 رهـاییمتغ پـژوهش نیـا در منظور نیبد). ١۶١، ص١٣٨٧ ی،(ساروخان شود می استفاده ،پژوهش
 1زمـان هم صـورت به و متغیـره چنـد رگرسـیون روش از اسـتفاده با و شده انتخاب پژوهش مستقل
اثر تمـام  یبمقدار ضر و هقرار گرفت یابیپژوهش مورد ارز  وابسته ریمتغ وآنها  انیروابط م یچگونگ

  . است شده ارائه ۴ شمارهدر جدول  یرهامتغ
 

  مدل در شده وارد مستقل متغیر رگرسیونی معادله خالصه :۴ جدول

R ) استاندارد یخطا  شده  اصالح نییتعبیضر )نییتعبیضر()رهایمتغیهمبستگ بیضر  
۵٢ ٢٧٢/٠ ٢٢/٠۴٩/٠  ۵٧٨/١٣  

  
مستقل  یرهایمتغ یناست که ب یتواقع یننشانگر ا ۵٢٢/٠ 2چندگانه همبستگی ضریب مقدار

 ۵٢/٠ مقـدار بـه) فرزندپـذیریوابسـته پـژوهش (نگـرش بـه  یـربا متغ یونیداخل در معادله رگرس
از  درصـد٢٧ کـه دهـد ینشـان م یـزن آمـده دسـت به 3تعیـین ضریب مقدار. دارد وجود همبستگی

 مستقل وارد یرهایمتغ یرتحت تأث فرزندپذیرینگرش نسبت به  یعنیوابسته  یرمتغ یانسوار ییراتتغ
معادله قـرار  ینکه خارج از ا یگرید یرهایرا متغ یماندهباق درصد۶٣ و دارد قرار معادله این در شده

 دارنـد توانـایی تحقیـق اصـلی و یمسـتقل نظـر یرهـاییمتغ دیگـر عبـارتی . بهکنند یم ییندارند تب
 یـینتب فرزندپـذیرینسبت بـه  را تهرانی مجرد زنان و دختران نگرش بهمربوط  ییراتاز تغ درصد٢٧

                                                           
1. Enter methode 

2. R 

3. R2 
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 یـلوابسته در جـدول ذ یرمتغ برآنها  یمستقل با توجه به سطح معنادار یرهایکنند. در ادامه اثر متغ
  .است شده یحتشر

  
  زمان مستقل به روش هم یرهایو متغ فرزندپذیرینگرش به  یونرگرس تحلیل. ۵ جدول

 سطح  B  Beta  T  ریمتغ نام فیرد
  یمعنادار 

 اثر
 میرمستقیغ

  کل اثر
 زانیم(

  )یهمبستگ
  - -  ٠٠٠/٠*  ٩١٨/٢۴ - ٣۶١/١۴١ ثابتمقدار  ١
  -٣١۵/٠ -  ٠٢۶/٠*  -۴۵٨/٠ -٣١۵/٠ -٠٩۵/٠ ینیدنگرش  ٢
  - -  ١٣٠/٠  -۶۵٧/٢ ٠۵١/٠ ٠٠٢/٠ یاجتماعویاقتصاد گاهیپا  ۴
  -٠٨۶/٠  -٠٨۶/٠ ٩۶۵/٠ -٠٧٧/٠١٢/٠٩۴١/٣ یستینیفمیهاارزش به شیگرا  ٧
  -١١۵/٠ -  ٠۴۴/٠*  -٠١٧/٢ -١١۵/٠ -٩١٠/٣ همسرانتخابدرمرجع گروه  ٨

تیوضعدرمرجع گروه  ٩
  -٣١٢/٠  -٣١٢/٠  ٣١٩/٠  -/٩٩٧  -٠۵٢/٠  -۶٢٩/٢ یظاهر 

مشکالترفعمرجع گروه  ١٠
  -١٣١/٠  -٠١٧/٠  ٠٢٢/٠*  -٧٨/١  -١١۴/٠  -٩۴۵/٢ یروانویروح

ویزندگسبکمرجع گروه  ١١
  -٠٧۵/٠  -٠٧۵/٠  ٠٧۶/٠ -/٧۴٨ ٠-/٠٣۴  -١٠۶/١ یاجتماعرفتار

P< *٠١/٠  
  

 ینبـ  رابطه پیرسون، همبستگی آزمون ازحاصل  یجنتا براساسکه  دهد ینشان م ۵جدول  نتایج
 بـا دینـی نگـرش یـراسـت کـه متغ صورت نبدیمستقل پژوهش  یرهایو متغ فرزندپذیرینگرش به 

 رفـع مرجـع گـروه یر) و متغییریتغ (هم یهمبستگ یشترینب درصد٩/٩٩ اطمینان سطح در -٣١/٠
را بـا  یهمبسـتگ ینکمتـر ،درصـد٩/٩٩ اطمینـان سـطح در -١١۴/٠ با روانی و روحی مشکالت
 ینیستی،فم یها ارزش به دینی گرایش یرهایدر متغ یزاند. جهت رابطه ن داشته فرزندپذیرینگرش به 

و گـروه مرجـع در  یو روان یرفع مشکالت روح ی،ظاهر یتگروه مرجع در انتخاب همسر، وضع
  .استمعکوس  یو رفتار اجتماع یسبک زندگ

  
  گیری نتیجه .١٢

دختران و  یانمؤثر بر آن در م یو عوامل اجتماع فرزندپذیرینگرش نسبت به  یپژوهش به بررس این
  نمونـه از نیمـی از بـیش که دهد میپژوهش نشان  های یافتهاست.  پرداختهتهران  ساکنزنان مجرد 

بدون ازدواج  فرزندپذیریموافق و موافق نسبت به  ینگرش تا حد دارای درصد۵۵/۶٣ مطالعهمورد 
گونـاگون  یـاتاز نظر فرزندپذیریمؤثر بر نگرش نسبت به  یعوامل اجتماع یینتع منظور هستند. به

 در غیرنهـادی و نهـادی مرجـع گـروه متغیرمرجع ( گروه ین،همچون د یمتنوع یها مربوط به حوزه
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 ظـاهری، وضـعیت و پوشـش همسر، انتخاب ینی،د سؤاالت به پاسخ تحصیلی، مشاوره های زمینه
ــع ــدگی ســبک و روحــی مشــکالت رف ــار و زن ــاعی رفت ــای ارزش ،)اجتم ــتی، ه ــاه فمینیس  پایگ

کـه  دهـد مینشـان  یریدومتغ های یلحاصل از تحل یجاست. نتا شده استفاده اجتماعی−اقتصادی
بـه  زنـان و دختـران یشگـرا ی؛متوسـط و منفـ دینـداری،و  فرزندپـذیرینگرش بـه  یانم یوستگیپ

 ذکـر یرهـایمتغ  معنادار بودن رابطـه بر عالوه ینو مثبت است. همچن یفضع ینیستی،فم یها ارزش
 وضـعیت همسـر، انتخـاب یها زمینـه درنوع گروه مرجع  یرهایمتغ فرزندپذیری،با نگرش به  شده
 ینبودنـد. بـد فرزندپذیریبا نگرش به  یمعنادار  رابطه یدارا روانی روحیو رفع مشکالت  یظاهر

 نگـرشو  شده ذکر یها زمینه در غیرنهادی و نهادیمرجع  های گروهافراد در  عضویت میانمعنا که 
 ضـریب دهـد می نشـان متغیـره چنـد رگرسیون یلوجود دارد. تحل معناداریتفاوت  پذیریبه فرزند
 ییـراتاز تغ درصـد٢٢ دیگر عبارت به. است ٢٢/٠ مدل در شده وارد متغیرهای  شده تعدیل تعیین

  .است شده داده یحمستقل توض یرهایتوسط متغ فرزندپذیرینگرش به 
 یـزانم یـرکـه متغ دهـد ینشان م یقمستقل تحق یرهایمتغ یرمس یلحاصل از تحل یتجرب نتایج
با  دینداری یزانم یشترب یراست. تأث فرزندپذیریمؤثر بر نگرش به  یعامل اجتماع ینتر مهم دینداری
کـه  صورت یندارند. بد ییهمسو دینداری  زمینه در کارکردگرایانه نظریات با فرزندپذیری،به  نگرش

انتظام  یو کارکردها یکاسته شود، نظم هنجار یو سنت ینید یها ثبات و تداوم ارزش یزانهرچه از م
 و رویکردهـا و شـود می رانـده حاشـیه بـه جوانـان نزد خصوص در جامعه به دینداریو  ینبخش د
 راهنمـای کـه شدهآنها  جایگزین جدید های چالش و مسائل به نسبت تر عرفی و نوین های برداشت
 یبجنـورد یموسـو های یافتـههمسـو بـا  یـقتحق  یافتـه ایـن .شـوند می افراد های گرایش و ها کنش

کید پذیریاز فرزند ینیمتون د حمایت عدم) است که بر ١٣٨٨(  یافتـه یـنا همچنینکرده است.  تأ
بـه  یشگـرا یـانکـه م انـد کرده یـدامـر تأک ین) است که بر ا٢٠١٠( یمالم و ولت های یافته با همسو
در  ینـید یـجرا هـای در خـوانش کـه درحالی. انـد برقرار کرده یمثبت  رابطه پذیریو فرزند دوستی نوع

 کیشـان همبـه محبـت بـه  یشترب یشبر گرا یدعام کلمه، تأک یبه معنا دوستی نوعاز  یشکشورمان، ب
  عام کلمه. یاست تا نوع بشر به معنا

خـان مراد یـقتحق های یافتـهبـا  فرزنـدآوریو  ینیستیفم های ارزشبه  یشگرا یانمثبت م  رابطه
کیـد امـر ایـنخود بر  یقدر تحق مرادخان) مطابقت دارد. ١٣٩۴(  فرزندپـذیری کـه اسـت کـرده تأ

 یـزیچ ینگ مردساالر کشورمان چنو فرهن یستسازگار ن یرانا  جامعهدختران و زنان مجرد با عرف 
بـا  زندپذیریبه فر نگرشو  غیرنهادیمرجع  های گروهافراد در  یتمعنادار عضو  رابطه. تابد برنمیرا 

و  یو) و پالســ٢٠٠۶و همکــاران ( یجــکر ،)١٣٩١و همکــاران ( فیــاض ذوقــی یــقتحق های یافتــه
کیدامر  ینبر ا ها یافته ین) مطابقت دارد. ا٢٠١٨همکاران ( سوق دادن افراد بـه  منظور بهکه  دارند تأ
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در  ینکـهتوجـه بـه ا بـاخواهنـد بـود.  کننـده تعیین بسـیار مسـتمر ینهـاد های حمایت پذیریفرزند
 یکسـان ی) بـرایدهپد ینمختلف به ا نهادهای ینگاه منف یلدل بهالزم ( ینهاد های حمایتکشورمان 

 های گروه های حمایتوجود ندارد،  کنند، می از فرزند یکه خارج از چارچوب ازدواج اقدام به نگهدار
  .دارد همراه به مثبتی تأثیرات پذیریدختران و زنان مجرد به فرزند گیری تصمیمدر  یرنهادیمرجع غ

  
  پیشنهادات .١٣

 هـای گروهدر  یتعضـو ینیسـتی،فم های ارزشبه  یشگرا دینداری، یرهایمعنادار متغ  رابطه به توجه با
 ینهـاد هـای حمایتکـه  شـود می یشـنهادپژوهش، پ یندر ا پذیریبه فرزند نگرش و یرنهادیمرجع غ

 فرزندخوانـدگی یـدبـه قـانون جد فرزندخوانـدگی یرشاز پـذ بعد مستمر های حمایتالزم در جهت 
 در فرزنـد پذیرش یتگرکه حما یناز د یمتون  ارائه منظور به یدتقل اجعبا مر یزنیو را گفتگوافزوده شود. 

بتوانـد  شـاید یمرجع نهاد های گروهو  ها خانواده در سازی فرهنگو  هستند ازدواج چارچوب از خارج
 یـقتحق های یافتـهتوجـه بـه  بـا درمجموعزنان و دختران مجرد باشد.  یفرزند از سو یرشپذ گر تسهیل

 مشـابه جوامع دیگربا  ایران در فرزندپذیری پدیده  مقایسه منظور به یقیتطب پژوهشکه  شود می یشنهادپ
  .  یردصورت پذ اند، کردهزنان و دختران مجرد  یبرا فرزندپذیری قانون تصویب به اقدام که
 

  قدردانی

دختران و زنـان مجـرد  یشگرا حقوقی−اجتماعی ابعاد بررسی«با عنوان  یمقاله برگرفته از طرح این
 نـور پیام دانشگاه مالی حمایت با که است »خواندگی فرزند جدید قانون بر کیدأتبا  یریفرزندپذبه 
  .است شده انجام ١٣٩٨ سال در
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