
HIGHLIGHTS

1. Most parents did not know much about the 
right time to tell the truth to the child, and it 
is necessary to teach the couple when and 
how to tell the truth.

2. Most of the parents believed that it is the 
right of the child to know the truth, but less 
than half of them had consulted with a psy-
chiatrist, so it is suggested to hold a coun-
seling session with a psychiatrist for couples 
to reduce the anxiety caused by thinking 
about this issue in couples.

Article history:
Received:               October 19, 2022
Accepted:               February 5, 2023
Online Published:             February 22, 2023

Keywords:
Parents' attitude
Adopted child
Forensic medicine

Investigating the Attitude of Parents About the Time of 
Informing Their Children’s Adoption in Department
of Forensic Medicine Isfahan, Iran

Brief Report

Behjat Keshavarzi Moghadam1  MD, Masoumeh Varzendeh2  MD, Ehsan Eslami Nia1  MD, Sara Keshavarzi Moghadam3  MA, 
Zainab Haqshenas1  MA, Mahboubeh Hojati 4*  MA
1 Legal Medicine Research Center, Iranian Legal Medicine Organization, Tehran, Iran
2 Department of Clinical Toxicology and Poisoning, Afzalipour Hospital, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
3 Department of Clinical Psychology, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
4 Department of Epidemiology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

*Correspondence to: Mahboubeh Hojati, m.hojati12345@gmail.com

ARTICLE  INFO ABSTRACT

How to cite: Keshavarzi Moghadam B, Varzendeh M, Eslami Nia E, Keshavarzi Moghadam S, Haqshenas Z, Hojati M. Investigating the 
attitude of parents about the time of informing their children’s adoption in department of forensic medicine Isfahan, Iran. Iran J Forensic 
Med. 2023;28(4):247-53.

Copyright © 2023  The Author(s); Published by Legal Medicine Research Center. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License  
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Volume 28, Issue 4, Winter 2023

Iranian  Journal of Forensic Medicine
journal homepage: www.sjfm.ir

Introduction: The principle of telling the truth to an adopted child is one 
of the main concerns of parents, and the attitude of parents about when 
to inform their children about adoption depends on various factors. The 
purpose of the present study is to investigate the attitude of parents about 
the time of informing their children about the issue of adoption in Forensic 
Medicine in Isfahan, Iran in 2019-2020.
Method: The current research is a descriptive and cross-sectional design. In 
this research, after the field studies, a researcher-made questionnaire in the 
form of a census was given to 88 parents who referred to Isfahan General 
Medical Legal Department for adoption, and after obtaining their consent, 
it was completed and then analyzed by SPSS software.
Results: 53% of adopted children were girls and 47% were boys. 74.6% 
of parents claimed that they want to announce the truth of adoption to the 
child and 25.4% of parents claimed that they do not want to announce 
the truth of adoption to the child. 87.2% of cases consider it a child's right 
to know, and 12.5% of cases do not consider it a child's right to know the 
truth. 48.4% of cases stated that they consulted with a psychiatrist about 
how to tell the truth to the child, and 51.6% of the cases stated that they 
did not consult with a psychiatrist about how to tell the truth to the child.
Conclusion: According to the results, most of the parents did not have 
much knowledge about the right time to tell the truth to the child and 
they had not even thought about this issue yet. It is necessary to teach the 
couple when and how to tell the truth and to hold a counseling session 
with a psychiatrist for the couple in order to reduce the anxiety caused by 
thinking about this issue in the couple and its related issues.
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ویژه نکات 
بیش��تر والدین آگاه��ی زیادی از زمان مناس��ب گفتن حقیقت به   -1
کودک نداشتند و الزم است زمان و نحوه گفتن حقیقت به زوجین 

آموزش داده شود.
بیشتر والدین دانستن حقیقت را حق کودک می دانستند اما کمتر   -2
از نیمی از والدین با روانپزش��ک مش��ورت ک��رده بودند. به همین 
دلیل باید جلس��ه مشاوره با روانپزشک برای زوجین برگزار شود تا 
اضطراب حاصل از فکر به این موضوع در زوجین و مس��ائل مربوط 

به آن کاسته شود.

مقدم�ه: اصل گفتن واقعی��ت به كودك فرزندخوانده یكی از دغدغه های اصل��ی والدین بوده و نحوه نگرش 
والدین درباره زمان اطالع رس��انی موضوع فرزندخواندگی به فرزندان به عوامل مختلفی بس��تگی دارد. هدف 
پژوهش حاضر بررس��ی نحوه نگرش والدین درباره زمان اطالع رس��انی موضوع فرزندخواندگی به فرزندان در 

مراجعان فرزندخواندگی به اداره کل پزشکی قانونی اصفهان طی سال های 1398 تا 1399 است.
روش بررس�ی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی و مقطعی اس��ت. در این پژوه��ش پس از مطالعات میدانی، 
پرسش��نامه محقق ساخته به صورت سرشماری به 88 زن و شوهر كه به منظور تحت سرپرستی گرفتن فرزند 
به اداره كل پزشكی قانونی اصفهان مراجعه كرده اند داده شد و بعد از اخذ رضایت از آنها تكمیل شد. داده ها 

توسط نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: جنس��یت کودک فرزندخوانده پذیرفته ش��ده در 53 درصد دختر و 47 درصد پس��ر بودند. 74/6 
درص��د از والدین ادعا کرده  اند که می خواهند حقیقت فرزندخواندگی را به کودک اعالم کنند و 25/4 درصد 
از والدی��ن ادعا کرده  اند که نمی خواهن��د حقیقت فرزندخواندگی را به کودک اعالم کنند. 87/2 درصد موارد 
دانس��تن را حق کودک می دانند و 12/5 درصد موارد دانستن حقیقت را حق کودک نمی دانند. 48/4 درصد 
موارد اعالم کرده اند درمورد نحوه گفتن حقیقت به کودک با روانپزشک مشورت کرده اند و 51/6 درصد موارد 

اعالم کرده اند درمورد نحوه گفتن حقیقت به کودک با روانپزشک مشورت نکرده اند.
نتیجه گیری: بیشتر والدین آگاهی زیادی از زمان مناسب گفتن حقیقت به کودک نداشتند و حتی به این 
مسئله فکر نکرده  بودند. الزم است زمان و نحوه گفتن حقیقت به زوجین آموزش داده شود و جلسه مشاوره 
با روانپزش��ک برای آنها برگزار ش��ود تا اضطراب حاصل از فکر به این موضوع در زوجین و مس��ائل مربوط به 

آن کاسته شود.

مقاله هاطالعات  چکید

مقدمه
عش��ق و عالقه به فرزند همواره در جامعه بشری جایگاه خاصی 
داش��ته و والدین می کوشند که زندگی خوبی برای فرزندان خویش 
فراهم کنند. از س��وی دیگر، خانواده بهترین مامن برای رشد بهینه 
فرزندان اس��ت. با این وجود بعضی خانواده ها از نعمت داشتن فرزند 
محروم هس��تند و در مقابل اطفالی وجود دارند که به دالیل طبیعی 

و غیرطبیعی بی سرپرس��ت مانده اند. در چنین مواقعی بهترین روش 
برای اس��تحکام خانواده و رفع برخی معض��الت اجتماعی و روحی، 

تحت سرپرستی گرفتن این کودکان است ]1[. 
در تمام فرهنگ ها زن و شوهر درصورت ناتوانی برای بچه دار شدن 
خود را ناکامل می شمارند و دستیابی به نقش والدینی را شرط اساسی 
کم��ال فردی، پذی��رش اجتماعی، تکمیل هویت جنس��ی و موقعیت 
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کامل بزرگس��الی می دانند ]2[. در ای��ران نیز به علت ویژگی های 
فرهنگی، موضوع باروری بس��یار اهمیت دارد و زمینه و ش��رایط 
روانی و اجتماع��ی نیز به اهمیت این موضوع افزوده و آن را برای 
فرد، تبدیل به بحران روانی و اجتماعی می کند ]3[. بر این اساس 
منطقی است که فرض شود ناتوانی در داشتن فرزند، تنش زا بوده 
و باعث آشفتگی در کیفیت زندگی شود ]4[. در این موارد، تمایل 
ش��دید به داشتن بچه می تواند تا پذیرفتن کودکی به فرزندی که 

طبیعت، او را از داشتن والدین محروم کرده، پیش برود ]5[.
و  بي سرپرست  كودكان  سرپرستي  اعطای  فرزندخواندگي 
واجد  ك�ه  اس�ت  خ�انواده هايي  ب�ه  شده  شناخته  بدسرپرست 
 .]6[ باشند  ب��ی سرپرست  كودكان  از  حمايت  قانون  شرايط 
فرزندخواندگی نوعی ایجاد عالقه و رابطه با فرزندخوانده است و 
قطعا این ایجاد این رابطه نیازمند پیش زمینه های فراوانی است و 

آثار مختلفی به دنبال دارد ]7[.
می ت��وان فرزندخواندگ��ی را ش��یوه ای از مراقب��ت فرزندان 
دانست که در آن رابطه والد-فرزندی به شیوه ای قانونی، عاطفی 
و اجتماع��ی بی��ن افرادی برقرار می ش��ود که هی��چ رابطه ای به 
واس��طه تولد با یکدیگر ندارند و ت��الش می کنند به اهداف خود 
یعنی تجربه والدینی، والدگری و پاسخ به فقدان هایی که تجربه 
کرده اند، دست یابند. فرزندپذیری گرچه به عنوان راه حلی برای 
تامین نیاز والدگری زوجین اس��ت، اما برخ��الف آنچه از عنوان 
آن برداش��ت می شود و گمان می رود که موضوعی به سادگی در 
آغوش گرفتن یک کودک است، موضوعات و مسائل پیچیده ای را 
در بر می گیرد که به هنگام ورود به این فرآیند و به تدریج برای 

مثلث فرزندپذیری در این حوزه آشکار می شوند ]8[.
یکی از دغدغه های اصلی والدینی که کودکی را به سرپرستی 
می پذیرند، پی بردن کودکان به واقعیت در شرایط نامناسب و 
آزردگی روحی ایشان است. با توجه به اینکه کودک در سنین 
پایین سازگاری بیشتری نس��بت به شرایط و وضعیت زندگی 
دارد، از همان لحظه ای که این گونه س��ؤاالت ممکن است در 
ذهنش پدید آید باید به طور منطقی و با زبانی س��اده واقعیت 
را برایش توضیح داد و پنهان کاری کاماًل بی معناست. چون اگر 
کودک این حقیقت را از دیگران بش��نود، در یک حالت شوک 
قرار خواهد گرفت و در حقیقت فکر خواهد کرد که مهم ترین و 
عزیزترین آدم های زندگی اش به او بزرگ ترین دروغ را گفته اند، 
حس بی اعتمادی در او ایجاد کرده اند و همه چیز از ابتدا واضح 

و شفاف نبوده است. وقتی او برای اولین  بار از دیگران می شنود 
که »والدینت پدر و مادر واقعی تو نیستند« شوک به او دست 
می دهد و عالئمی مثل اضطراب، پرخاشگری و افسردگی پیدا 
می کند. حتی گاهی دیده ش��ده ک��ه کودک یا نوجوان از خانه 
ف��رار می کند و نوعی مقاومت در برابر پذیرش ماجرا و ناباوری 
در او پدید می آید. پنهان کاری ش��رایط را بسیار بدتر می کند. 
به تعویق انداختن این واقعیت ممکن اس��ت ضربه های روحی 
شدیدی را به کودک وارد کند. بعد از گفتن حقیقت به کودک 
و فهمی��دن واقعیت، کودک ممکن اس��ت واکنش هایی مانند 
بدرفت��اری، غمگین��ی، عصبانیت را از خود نش��ان  دهد. با این 
حال با کمک پدر و مادر و در موارد خاص، به کمک مشاوران، 
كودك به تدریج می تواند با ش��رایط جدید س��ازگار شود ]9[. 
نتایج پژوهش انجام ش��ده درمورد نحوه فاش سازی به كودكان 
فرزندخوانده نش��ان داد 85/4 درصد از والدین ذكر كردند كه 
موض��وع دریافت جنین را به كودك حاص��ل از اهدا نخواهند 
گف��ت ]10[. درصورتی که در پژوهش��ی كه توس��ط بودی – 
جكسون انجام شده، نتایج نشان داده كه آموزش مناسب باعث 
كاهش تنش در پدرخوانده و مادرخوانده ش��ده و ارتباط بهتر 

آنهامی شود ]11.12[.
باتوجه به اینکه اصل گفتن واقعیت به كودك فرزندخوانده 
یكی از دغدغه های اصلی والدین بوده كه درصورت پی بردن 
كودكان به واقعیت در شرایط نامناسب موجب آزار روحی آنها 
می شود، هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه نگرش والدین 
درباره زمان اطالع رس��انی موضوع فرزندخواندگی به فرزندان 
و شناسایی عوامل مختلفی درباره زمان اطالع رسانی موضوع 
فرزندخواندگ��ی به فرزندان در مراجع��ان فرزندخواندگی به 
اداره کل پزش��کی قانون��ی اصفهان طی س��ال های 1398 تا  

1399 است.

روش بررسی
مطالع��ه حاضر از نوع توصیف��ی و مقطعی بود. جامعه هدف 
زوجی��ن مراجعه کننده ب��رای درخواس��ت فرزندخواندگی بود. 
بنابراین كلیه مراجعان برای فرزندخواندگی كه از ابتدای س��ال 
1398 تا ابتدای س��ال 1399 به اداره كل پزشکی قانونی استان 
اصفهان مراجعه کرده و برای تأیید و انجام مراحل قانونی به واحد 
پزش����كی قانونی مركز ش��هر اصفهان مراجعه می کردند، مورد 

اطالع رسانی فرزندخواندگی
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مطالعه قرار گرفتند. معیارهای ورود ش��امل س��المت عمومی و 
روانپزشکی به منظور رد هرگونه بیماری قبلی که منجر به ناتوانی 
در نگه��داری و پرورش فرزند باش��د و همچنین مراجعه زوجین 
به سازمان پزش��کی قانونی برای درخواست فرزندخواندگی بود. 
معیارهای خروج شامل ناقص بودن اطالعات درج شده پرسشنامه 
و نارضایتی از پاس��خ دادن به س��واالت پرسشنامه بود. اطالعات 
به روش سرش��ماری از طریق پرسشنامه محقق ساخته برای هر 
زوجی که درخواست فرزندخواندگی داشت تکمیل شد. در نهایت 

پرسشنامه ها توسط 88 زوج تکمیل شد. 
ابزار مورد اس��تفاده پرسش��نامه محقق س��اخته ش��امل 15 
س��وال با طیف لیکرت و س��واالت چندگزینه ای بسته بود. برای 
روایی محتوایی، پرسشنامه به متخصصان و سایر صاحبنظران و 
کارشناسان مجرب داده ش��د و پس از لحاظ کردن پیشنهادات 
ارائه ش��ده، پرسشنامه اصلی تنظیم شد. پایایی پرسشنامه نیز با 
استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که باتوجه به اینکه 

این ضریب 0/7 بود، پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. 
داده های به دست آمده با نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل 
قرار گرفت و آماره های توصیفی ش��امل میانگین، انحراف معیار، 

فروانی و درصد فراوانی محاسبه شد.

یافته ها
یافته ه��ا نش��ان داد از 88 خان��واده که در ای��ن طرح حاضر 
به همکاری و پر کردن پرسش��نامه ش��دند 66 خانواده تقاضای 
فرزندخواندگی و 22 خانواده تقاضای اهدای جنین داشتند. سن 
فرزند مورد تقاضا در نمودار 1 ارائه ش��ده است. بر اساس نمودار، 

بیشترین سن مورد تقاضا، بدو تولد بوده است.
جنس��یت کودک فرزندخوانده پذیرفته ش��ده در 53 درصد 
دختر و 47 درصد پسر بود. بیشتر زوجین )36 زوج( از شهرستان، 
21 زوج مرکز اس��تان و 9 زوج ساکن روستا بودند. در نمودار 2 
تحصیالت زوجین به تفکیک پدر و مادر ارائه شده است. با توجه 

به نمودار بیشتر زوجین تحصیالت دیپلم داشته اند.
در نمودار 3، پاس��خ زوجین درمورد اطالع فرزندخواندگی به 
کودک ارائه ش��ده اس��ت. با توجه به یافته ها، بیشتر زوجین ادعا 
کرده  اند که می خواهند حقیقت فرزندخواندگی را به کودک اعالم 

کنند.

▲نمودار 1. سن فرزند مورد تقاضا

 اطالعات بود. پرسشنامه سواالت بهدادن  پاسخاز  نارضايتي و پرسشنامه شده درج اطالعات بودن ناقص شامل
 داشت فرزندخواندگي درخواست كه زوجي هر براي ساخته محقق پرسشنامه طريق از سرشماري روش به

   .شد تكميل زوج 88 توسط هاپرسشنامه نهايت در شد. تكميل
 بود. بستهاي هچندگزين سواالت و ليكرت طيف با سوال 15 شامل ساختهمحقق پرسشنامه استفاده مورد ابزار
 از پس و شد داده مجرب كارشناسان و نظرانصاحب ساير و متخصصان به پرسشنامه محتوايي، روايي براي
 آلفاي روش از استفاده با نيز پرسشنامه پايايي .شد تنظيم اصلي پرسشنامه شده، ارائه پيشنهاداتكردن  لحاظ

   گرفت. قرار ييدأت مورد پرسشنامه پايايي بود، 7/0 ضريب اين اينكه به باتوجه كه شد محاسبه كرونباخ
 ميانگين، شامل توصيفي هايآماره و گرفت قرار تحليل مورد SPSS آماري افزارنرم با آمده دسته ب هايداده

  .شد محاسبه فراواني درصد و نيفروا معيار، انحراف
  هايافته
 خانواده 66 شدند پرسشنامه كردن پر و همكاري به حاضر طرح اين در كه خانواده 88 از داد نشان هايافته

 ارائه 1 نمودار در تقاضا مورد فرزند سن داشتند. جنين ياهدا تقاضاي خانواده 22 و فرزندخواندگي تقاضاي
  است. بوده تولد بدو تقاضا، مورد سن ينبيشتر ،نمودار اساس بر است. شده

  
  تقاضا مورد فرزند سن .1 نمودار

 زوج) 36( زوجين بيشتر .بود پسر درصد 47 و دختر درصد 53 در شده پذيرفته فرزندخوانده كودك جنسيت
 تفكيك به جينوز تحصيالت 2 نمودار در بودند. روستا ساكن زوج 9 و استان مركز زوج 21 ،شهرستان از

  .اندهداشت ديپلم تحصيالت زوجين بيشتر نمودار به توجه با است. شده ارائه مادر و پدر
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  جنس تفكيك به فرزندخواندگي كننده درخواست زوجين تحصيالت .2 نمودار

 بيشتر ها،يافته به توجه با است. شده ارائه كودك به فرزندخواندگي اطالع درمورد زوجين پاسخ ،3 نمودار در
  كنند. اعالم كودك به را فرزندخواندگي حقيقت خواهندمي كه اندكرده ادعا زوجين

  
  كودك به فرزندخواندگي اطالع درمورد زوجين پاسخ .3 نمودار

 نظر از نمودار، به توجه با است. شده داده نشان 4 نمودار در ،فرزند به حقيقت گفتن مناسب سن و زمان
  .است حقيقت گفتن زمان بهترين كودكي ننيس والدين،

  
  فرزند به حقيقت گفتن مناسب سن .4 نمودار

 شده ارائه ،باشد داشته وجود تواندمي حقيقت فهميدندرصورت  فرزند براي كه ممكن مسائل 5 نمودار در
  .اندكرده عنوان را والدين به ياعتمادبي و رواني عوارض زوجين بيشتر است.
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▲نمودار 3. پاسخ زوجین درمورد اطالع فرزندخواندگی به کودک

▲نمودار 2. تحصیالت زوجین درخواست کننده فرزندخواندگی به تفکیک جنس
  

  جنس تفكيك به فرزندخواندگي كننده درخواست زوجين تحصيالت .2 نمودار
 بيشتر ها،يافته به توجه با است. شده ارائه كودك به فرزندخواندگي اطالع درمورد زوجين پاسخ ،3 نمودار در

  كنند. اعالم كودك به را فرزندخواندگي حقيقت خواهندمي كه اندكرده ادعا زوجين

  
  كودك به فرزندخواندگي اطالع درمورد زوجين پاسخ .3 نمودار

 نظر از نمودار، به توجه با است. شده داده نشان 4 نمودار در ،فرزند به حقيقت گفتن مناسب سن و زمان
  .است حقيقت گفتن زمان بهترين كودكي ننيس والدين،

  
  فرزند به حقيقت گفتن مناسب سن .4 نمودار

 شده ارائه ،باشد داشته وجود تواندمي حقيقت فهميدندرصورت  فرزند براي كه ممكن مسائل 5 نمودار در
  .اندكرده عنوان را والدين به ياعتمادبي و رواني عوارض زوجين بيشتر است.
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کشاورزی مقدم  و همکاران
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زمان و س��ن مناس��ب گفتن حقیقت به فرزند، در نمودار 4 
نشان داده شده اس��ت. با توجه به نمودار، از نظر والدین، سنین 

کودکی بهترین زمان گفتن حقیقت است.
 در نمودار 5 مسائل ممکن که برای فرزند درصورت فهمیدن 
حقیقت می تواند وجود داش��ته باش��د، ارائه ش��ده است. بیشتر 
زوجین عوارض روانی و بی اعتمادی به والدین را عنوان کرده اند.

در نمودار 6 درمورد علت تمایل نداشتن به گفتن حقیقت به 
فرزند نتایج ارائه ش��ده است. با توجه به نمودار، علت را به خاطر 

اینکه برای خود کودک مشکل ایجاد نشود عنوان کرده اند.
 87/2 درصد موارد دانس��تن را حق کودک می دانند و 12/5 
درصد موارد دانس��تن حقیقت را حق ک��ودک نمی دانند. 48/4 
درصد موارد اعالم کرده اند درمورد نحوه گفتن حقیقت به کودک 
با روانپزشک مشورت کرده اند و 51/6 درصد موارد اعالم کرده اند 
درمورد نحوه گفتن حقیقت به کودک با روانپزش��ک مش��ورت 
نکرده ان��د. 98/5 درص��د از والدی��ن گفته اند ک��ه درمورد اعالم 

حقیق��ت به کودک اطالعی ندارن��د و تا به حال به آنها نگفته اند 
و 1/5 درص��د از والدین عنوان کردند که کودک درمورد حقیقت 
فرزندخواندگ��ی اطالع دارد و ب��ه او گفته اند که فرزند آنها نبوده  

است.

بحث
در این مطالعه سعی شده وضعیت آگاهی و می��زان اطالعات 
زوجی��ن درخواس��ت کنن��ده فرزندخواندگ��ی مراجعه کننده به 
پزش��كی قانونی استان اصفهان مورد بررس��ی قرار گیرد. ضمنا 
اطالعات��ی درمورد آگاهی، بینش و عملك��رد افراد داوطلب برای 
دریافت فرزند ارائه ش��د. یكی از مس��ائل مطرح این است كه آیا 
فرزندان باید از موضوع مطلع باشند و درصورت مثبت بودن پاسخ 
چ��ه زمان����ی را انتخ��اب كنیم؟ بعض����ی از والدی��ن موضوع 
فرزندخواندگی را مخفی نگاه می دارند زیرا نس����بت به بیان این 
مسئله در سابقه زندگی شخصی خود احساس خوشایندی ندارند. 
بعضی درمورد آشكارسازی این مسئله مش��كلی ندارند و گروهی 
هم به علت دور نگه داش����تن كودك از اس��ترس ناشی از بیان 
موضوع، س��عی در مخفی نگاه داش��تن فرزندخواندگی می كنند. 
در حدود 20 تا 30 س����ال پی��ش، والدین معموال درمورد نحوه 
فرزندخواندگی اطالعاتی نمی دادند. این مس��ئله بیش��تر به علت 
كمبود س��طح تحصیالت و معلوم��ات و همچنین فقدان حمایت 
مناس��ب از آنها بود ]13[. امروزه هم در برخی موارد مش��كالتی 
در دسترس��ی به اطالعات الزم احساس می شود. مان��ع دیگری 
كه ب����ه عنوان عامل بازدارن��ده به نظر می رس����د، نحوه بیان 
مس��ئله فرزند، درباره این حقیقت است كه در جای خود عاملی 
نگران كننده برای والدین محس����وب می ش����ود. والدین��ی كه    

  حقيقت فهميدندرصورت  فرزند براي ممكن مسائل .5 نمودار
 نمودار، به توجه با است. شده ارائه نتايج فرزند به حقيقت گفتن به نداشتن تمايل علت درمورد 6 نمودار در

  .اندهكرد عنوان نشود ايجاد مشكل كودك خود براي اينكه خاطر به را علت

  
  فرزند به حقيقت گفتن به نداشتن تمايل علت .6 نمودار

 دانند.نمي كودك حق را حقيقت دانستن موارد درصد 5/12 و دانندمي كودك حق را دانستن موارد درصد 2/87
 6/51 و اندهكرد مشورت روانپزشك با كودك به حقيقت گفتن نحوه درمورد اندهكرد اعالم موارد درصد 4/48

 درصد 5/98 .اندهنكرد مشورت روانپزشك با كودك به حقيقت گفتن نحوه درمورد اندهكرد اعالم موارد درصد
 درصد 5/1 و اندهنگفت آنها به حال به تا و ندارند اطالعي كودك بهحقيقت  اعالم درمورد كه اندهگفت والدين از
 آنها فرزند كه اندهگفتاو  به و دارد اطالع فرزندخواندگي حقيقت درمورد كودك كهكردند  عنوان والدين از

  است. هنبود
  بحث
 فرزندخواندگي كننده درخواست نيزوج اطالعات ــزانيم و يآگاه تيوضع شده يسع مطالعه نيا در

 ،يآگاه درمورد ياطالعات ضمنا .رديگ قرار يبررســ مورد اصفهان استان يقانون يپزشــك به كنندهمراجعه
 فرزندان ايآ كه است نيا مطرح لئمسا از يكي .شدارائه  فرزند افتيدربراي  داوطلب افراد عملكرد و نشيب
 ــنيوالد از يبعضــ م؟يكن انتخــاب را يزمانــ چه پاسخ بودن مثبتدرصورت  و باشند مطلع موضوع از ديبا

 خود يشخص يزندگ سابقه در مسئله نيا انيب به نســبتزيرا  دارندمي نگاه يمخف را فرزندخواندگي موضوع

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

اختالل هويت فرار از منزل عوارض رواني  عدم اعتماد به والدين

0

10

20

30

40

50

60

70

ترس از حرف مردم  اد براي خود كودك مشكل ايج
نشود 

ترس از برگشت كودك به 
خانواده ژنتيكي 

د كودك در آينده آنها را رها كن

▲نمودار 5. مسائل ممکن برای فرزند درصورت فهمیدن حقیقت

  
  حقيقت فهميدندرصورت  فرزند براي ممكن مسائل .5 نمودار

 نمودار، به توجه با است. شده ارائه نتايج فرزند به حقيقت گفتن به نداشتن تمايل علت درمورد 6 نمودار در
  .اندهكرد عنوان نشود ايجاد مشكل كودك خود براي اينكه خاطر به را علت

  
  فرزند به حقيقت گفتن به نداشتن تمايل علت .6 نمودار

 دانند.نمي كودك حق را حقيقت دانستن موارد درصد 5/12 و دانندمي كودك حق را دانستن موارد درصد 2/87
 6/51 و اندهكرد مشورت روانپزشك با كودك به حقيقت گفتن نحوه درمورد اندهكرد اعالم موارد درصد 4/48

 درصد 5/98 .اندهنكرد مشورت روانپزشك با كودك به حقيقت گفتن نحوه درمورد اندهكرد اعالم موارد درصد
 درصد 5/1 و اندهنگفت آنها به حال به تا و ندارند اطالعي كودك بهحقيقت  اعالم درمورد كه اندهگفت والدين از
 آنها فرزند كه اندهگفتاو  به و دارد اطالع فرزندخواندگي حقيقت درمورد كودك كهكردند  عنوان والدين از

  است. هنبود
  بحث
 فرزندخواندگي كننده درخواست نيزوج اطالعات ــزانيم و يآگاه تيوضع شده يسع مطالعه نيا در

 ،يآگاه درمورد ياطالعات ضمنا .رديگ قرار يبررســ مورد اصفهان استان يقانون يپزشــك به كنندهمراجعه
 فرزندان ايآ كه است نيا مطرح لئمسا از يكي .شدارائه  فرزند افتيدربراي  داوطلب افراد عملكرد و نشيب
 ــنيوالد از يبعضــ م؟يكن انتخــاب را يزمانــ چه پاسخ بودن مثبتدرصورت  و باشند مطلع موضوع از ديبا

 خود يشخص يزندگ سابقه در مسئله نيا انيب به نســبتزيرا  دارندمي نگاه يمخف را فرزندخواندگي موضوع
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▲نمودار 6. علت تمایل نداشتن به گفتن حقیقت به فرزند

  
  جنس تفكيك به فرزندخواندگي كننده درخواست زوجين تحصيالت .2 نمودار

 بيشتر ها،يافته به توجه با است. شده ارائه كودك به فرزندخواندگي اطالع درمورد زوجين پاسخ ،3 نمودار در
  كنند. اعالم كودك به را فرزندخواندگي حقيقت خواهندمي كه اندكرده ادعا زوجين

  
  كودك به فرزندخواندگي اطالع درمورد زوجين پاسخ .3 نمودار

 نظر از نمودار، به توجه با است. شده داده نشان 4 نمودار در ،فرزند به حقيقت گفتن مناسب سن و زمان
  .است حقيقت گفتن زمان بهترين كودكي ننيس والدين،

  
  فرزند به حقيقت گفتن مناسب سن .4 نمودار

 شده ارائه ،باشد داشته وجود تواندمي حقيقت فهميدندرصورت  فرزند براي كه ممكن مسائل 5 نمودار در
  .اندكرده عنوان را والدين به ياعتمادبي و رواني عوارض زوجين بيشتر است.
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▲نمودار 4. سن مناسب گفتن حقیقت به فرزند

اطالع رسانی فرزندخواندگی
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تصمیم به بیان مس��ئله به فرزندان دارند از طرق مختلف به این 
امر اق��دام می كنند؛ گروه��ی از طریق كتب مختل��ف به تدریج 
كودك را با فرزندخواندگی آش����نا می كنند و گروهی به كمك 
داستان سرایی ذهن كودك را برای پذیرش مسئله آماده می کنند. 
ش��واهد غیرقطعی در رابطه با آس��یب های احتمالی فرزندانی كه 
چیزی درمورد ریش��ه وجودی آنها گفته نش��ده وجود دارد، اما 
حقوق انسانی، تجارب كودكانی که فرزندخوانده بوده اند و افزایش 
احتم��ال وقوع عوارض روانی، روی هم رفته نظرات را به س��مت 
گفتن حقیقت به فرزندان، خصوصا در س��نین قبل از بلوغ س��وق 
می دهد. در مقایسه بین خانواده هایی كه درمورد فرزندخواندگی 
به ك��ودكان اطالعات كاف��ی می دهند با خان��واده هایی كه این 
موضوع را پنهان می كنند، مشاهده شده كه مشكالت كمتری در 

روابط خانوادگی گروه اول ظاهر می شود ]14[.
اغلب روانپزش����كان و پزش����كان درمانگر اعتقاد به بازگو 
كردن حقیق��ت فرزندخواندگی دارند. در مطالع��ه ای پاس����خ 
اكث����ر والدی��ن درم��ورد بازگو ك��ردن حقیقت مثب��ت بود و 
دلیلش����ان برای بیان حقیقت رعایت حق فرزند درمورد آگاهی 
از مس��ائل و مش��كالت خانواده و س��هیم بودن در آن و دخالت 
دادن او در اس��رار پنهان خانوادگی بوده اس��ت. گروهی دیگر به 
دلیل نبود عامل مجبوركننده و الزام آور، تمایلی به گفتن موضوع 
به فرزندان نداش��تند ]15[. در بررس��ی ارتباطات خانوادگی، در 
مواردی كه كودك از نحوه تولد خود مطلع بود، ارتباط نزدیك تر 
به همراه مش����كالت كمتری وجود داشت و مادرانی كه تمایل 
به فاش سازی موضوع داشتند جر و بحث های كمتر و مالیم تری 
با فرزندان داش����تند. به عالوه این والدین خود را نس����بت به 
والدینی كه موضوع را مخفی می كردند موجه تر و الیق تر احساس 

می كردند ]16[.
یافته های پژوهش نشان داد که بیشتر والدین آگاهی زیادی 
از زمان مناس��ب گفتن حقیقت به کودک نداشتند وحتی به این 
مسئله فکر نکرده اند، اما درصد زیادی تصمیم به گفتن حقیقت 
به کودک را داش��تند. اغلب آنها بعد از تکمیل پرسشنامه تقاضا 
داشتند زمان گفتن حقیقت به آنها آموزش داده شود. اکثراً بعد 
از آگاهی بس��یار سپاس��گزار بودند و اضط��راب حاصل از فکر به 
این موضوع در آنها کاس��ته شد. آنها بعد از فهمیدن اینکه بسته 
به درک و س��ن کودک باید حقیقت را به او گفت و الزم نیس��ت 
یکب��اره تمام مطالب به کودک گفته ش��ود، آرامش خاصی پیدا 

کردند. 
با توجه به نظر روانپزش��کان بهتر است حدود 3 تا 6 سالگی، 
قبل از شروع سن مدرسه، حقیقت فرزندخواندگی یا اهدای جنین 
به کودک گفته شود، چون در این سنین بیشترین پذیرش را دارد 
واختالالت کمتری به دنبال شنیدن حقیقت در این سنین برای 
او پیش می آید. در ضمن باید توس��ط خود والدین و نه ش��خص 
دیگری، این حقیقت گفته ش��ود، چون کودک در این سنین به 
حرف آنها بسیار اعتماد دارد و اگر از کس دیگری بشنود ممکن 
است اعتمادش از آنها سلب شود. بهتر است در قالب داستان به 
کودک گفته شود و برای حفظ اعتماد به نفس او قصه افراد بزرگ 

تاریخی که فرزندخوانده بودند، گفته شود.

نتیجه گیری
در قانون، حداقل سن برای تحویل کودک 30 سالگی در نظر 
گرفته شده، اما برای حداکثر سن والدین در زمان تحویل کودک 
صحبتی نشده است. الزم به ذکر است که تحویل کودک به پدر 
و مادر پیر و ناتوان از نظر روانپزشکی اشتباه است و اغلب کودک 
در سن پایین شاهد مرگ والدین خود خواهد بود. بنابراین به نظر 
می رسد این مسئله باید حتما توسط قانون گذار مورد بررسی قرار 
گیرد و سن حداکثری برای تحویل کودک در نظر گرفته شود. در 
پایان پیش��نهاد می شود که زوجین در این زمینه از روانپزشکان 

آموزش های الزم را فرا بگیرند.

تش�کر و قدردانی: نویسندگان، مراتب تشکر و قدردانی از کلیه افرادی که امکان 
انجام این پژوهش را فراهم ساختند، به خصوص مسئوالن و کارکنان پرشکی قانونی 

استان اصفهان، اعالم می دارند.
تأییدیه اخالقی: پژوهش حاضر با ش��ماره ثب��ت طرح 166101 مورد تأیید مرکز 
تحقیقات پزشکی قانونی قرار گرفت و تمامی موارد اخالقی از جمله محرمانه بودن 

اطالعات و مشخصات فردی رعایت شد.
تعارض منافع: در این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی بین نویسندگان گزارش نشده است.

س�هم نویس�ندگان: بهجت کشاورزی مقدم )پژوهش��گر اصلی، 50درصد(، دکتر 
مصومه ورزنده )پژوهش��گر اصلی، 10درصد(، احس��ان اسالمی نیا )پژوهشگر اصلی، 
5درصد(، س��اره کش��اورزی مقدم )پژوهش��گر اصلی، 15درصد(. زینت حق شناس 

)تحلیلگر، 5درصد(، محبوبه حجتی )نویسنده مسئول، 15درصد(.
منابع مالی: در این پژوهش منابع مالی از طریق مرکز تحقیقات پزشکی قانونی تأمین شد.
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