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بیفرزندي و فرزندخواندگی :تحليلی جامعهشناختی

چکيده
پدیده بیفرزندی تحت تأثیر بسیاری از عوامل اجتماعی -اقتصادی قبل از سایر جوامع در کشورهای
صنعتی و اروپائی ظاهر گردیده است .افزایش ناباروری و بیفرزندی بعنوان یک مسئله اجتماعی
دامنهدار ،خود در مواردی به افزایش طالق نیز منجر میگردد .فرزندخواندگی یا پذیرش کودک از
دیگری خود بعنوان درمان مشکل بیفرزندی طی دو قرن اخیر در کشورهای صنعتی متداول گردیده
است .فراوانی این تجربه بیش از سایر جوامع در آمریکا و اروپا قابل مشاهده است .بسیاری از کودکان
بیسرپرست طی دهههای اخیر از دیگر افراد ،سازمانها و یا شبانهروزیها توسط افراد و خانوادههای
خواهان ،طی قراردادهائی اخذ و پذیرفته شده اند .در حالیکه تعامل یاد شده در کشورهای صنعتی
شکلی سازمان یافته بخود گرفته ،و "تابو "1به حساب نمیآید ،این امر در کشورهای کمتر توسعه
یافته بنوعی ممنوعیت اجتماعی -فرهنگی بحساب آمده ،و در شرایط حداقل آن صورت میگیرد.
عواملی از نوع باالرفتن سن ازدوا ج ،اشتغال زنان ،تأمین اقتصادی ،مراقبتی و  ...از جمله عواملی
هستند که بیفرزندی را به دنبال می آورند .جوامع صنعتی که قبالً با این پدیده مواجه گردیدهاند،
راهحل فرزندخواندگی را پیش گرفته  ،و از این طریق به نوعی به حل مسئله و خأل پدید آمده اقدام
نمودهاند .مسئله یاد شده؛ ابعاد و انتخاب آن ،خود از دیدگاه جامعهشناسی از اهمیت قابل توجهی
برخوردار است .با توجه به باالرفتن میانگین سن ازدواج ،احتمال افزایش بیفرزندی در آینده همچنان
وجود دارد .همینطور ،شیوه زندگی جدید از نوع همزیستی ،خود احتمال خأل فرزند در اینگونه
خانوادهها را افزایش میدهد .بطور کلی ،موضوع فرزندخواندگی بعنوان یک آلترناتیو میبایست در
دستور کار جامعهشناسان قرار گیرد.

واژگان کليدي :تأخیر در ازدواج ،اشتغال زنان ،همزیستی ،بیفرزندی ،فرزندخواندگی،
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مقدمه
پدیده بیفرزندی ابتدائاً و به دنبال تغییرات اقتصادی – اجتماعی دامنگیر کشورهای اروپائی گردید .تحوالت اقتصادی و اجتماعی در
این جوامع باعث گردید تا زنان وسیعاً تحت تأثیر عوامل مختلف و به دنبال ورود به بازار کار و خدمات به تدریج ازدواج خود را به تأخیر اندازند.
بدینگونه و با باالرفتن سن ازدواج و در مواردی عدم ازدواج ،موضوع بیفرزندی در جوامع صنعتی قبل از سایر جوامع در کشورهای اروپائی
ظاهر گردید .به تدریج و به دنبال ارزشمند شدن تحصیالت و مدارک تخصصی ،بسیاری از زنان دستیابی به تحصیالت بیشتر را پیش گرفتند
و بدینگونه سن ازدواج برای بعضی از اقشار زنان به  30سالگی و باالتر افزایش یافت؛ یعنی روندی که خود عدم دستیابی به فرزند را برای
بسیاری در پی داشته است .همینطور ،دستیابی به زندگی اقتصادی مستقل و اشتغال عموماً تشکیل خانواده را برای بسیاری از زنان به تأخیر
انداخت که خود نهایتاً تعلیق و یا تعطیل باروری را برای بسیاری از اینگونه زنان در پی داشته است.
بطور مثال ،وابستگی به کار (الزام و تعهد کاری) در ژاپن نرخ بیفرزندی را برای زنان ژاپنی در آن کشور از  %11در سال  1953به %27
در سال  1970افزایش داده است ( .)Demography, 2017با نگاهی به کشورهای اروپائی این نتیجه حاصل شده است که پدیدة یاد شده
بین گروههای سنی  30-34ساله و  40-44ساله مردان و زنان در اروپا فراوان به چشم میخورد .همینطور ،بیفرزندی در اروپا بین مردان کم
سواد و زنان با تحصیالت باال و یا با تحصیالت پائین ،زیاد قابل مشاهده است .در حالیکه زنان در کشورهای اروپائی قبالً به ندرت بدون فرزند
بودند ،اما این روند امروزه در حال تغییر است ( .)Sobotka, 2013بیفرزندی در جوامع معاصر موضوع جدیدی است و دارای چارچوب نظری
مشخصی نیست .پدیده یاد شده عمدتاً و لزوماً به کم و کیف باروری بستگی دارد .میانگین سطح باروری تعیین کننده شاخص بیفرزندی به
حساب میآید (.)Tanturri and Mencarini, 2008; Mills et al., 2013
در سطح کالن ،عوامل مؤثر بر بیفرزندی و دربرگیرنده روندهای ازدواج مثل میانگین سن ازدواج و نسبتهای ازدواج است ( Portanti
 .)and Withworth, 2009میانگین سنی تشکیل خانواده ،میانگین سن در اولین تولد و میانگین اندازه خانواده و  ...از جمله شاخصهائی
هستند که در بیفرزندی خواسته یاناخواسته نقش دارند ( .)Rowland, 2007; Hakim, 2005در عین حال ،افزایش روند طالق خود بر
بیفرزندی تأثیر داشته و زمینه کشف نشدهای از پژوهشهای جامعهشناسی بحساب میآید.

کمبود شریک زندگی
به لحاظ تاریخی و در جوامع مختلف قصور در ازدواج که خود ناشی از کمبود همسر به حساب میآید ،به عنوان علت عمدهای در
بی فرزندی شناخته شده است .این عامل (کمبود شریک زندگی) بعنوان یکی از علل عمدة بیفرزندی در عصر حاضر شناخته شده است
( .)Berrington, 2004; Szalma & Takacs, 2012در عین حال ،بیفرزندی در عصر حاضر بین بسیاری از زنان سالم و به لحاظ
جنسی فعال مشاهده میگردد که عموماً ازدواج کرده و یا همزیست هستند ( .)Coleman, 1996بعضی از علل بیفرزندی بین اینگونه زنان
را ازدواج در سنین  35-39سالگی بای د جستجو کرد .سن در اولین زایمان در سراسر اروپا همواره رو به افزایش است و حتی آن خود از 30
سالگی در چند کشور تجاوز خواهد کرد ( .)Testa,2006پدیده یاد شده احتمال هر چه بیشتر بیفرزندی را در پی دارد .تغییرات وسیع
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در جوامع اروپائی چنین پدیدهای را موجب گردیده است.
همینطور ،افزایش روند طالق در کشورهای اروپائی از یکسو و روند افزایش شکل خانوادههای همزیست که بیش از خانوادههای مبتنی
بر ازدواجهای رسمی در معرض انحالل هستند ،خود زمینه بیفرزندی را در آن جوامع افزایش داده است ( Baizan et al., 2003; Speder
 .) & Kapitany, 2009در عین حال ،محدودیت آمار و اطالعات در خصوص انحالل موارد همزیستی ،خود تحقیق در این زمینه را مشکل
مینماید ،و در نهایت وضعیت بیفرزندی روندی افزایشی پیدا میکند .در حالیکه  %20کشورهای اروپائی در شرایط بیفرزندی قرار دارند،
بعضی دیگر مثل آلمان ،نروژ و سوئد حتی با بیش از  %20بیفرزندی مواجه هستند .وضعیت یاد شده خود به بحران جمعیت و کمبود نیروی
انسانی در آن جوامع منجر گردیده است؛ یعنی پدیدهای که نهایتاً به انقراض نسل منجر میگردد.
یکی از موضوعات کمتر بررسی شده فرزندخواندگی است؛ یعنی موضوعی که جامعهشناسان کمتر به آن توجه داشتهاند .این موضوع
برای جامعهشناسان غربی از نیمه دوم قرن  19مورد توجه بوده است .موضوع فرزند خواندگی موضوع پیچیدهای است که زندگی چندین
میلیون خانواده را تحت تأثیر قرار داده است .ساختار جوامع صنعتی و در صدر آنها جامعه آمریکا به گونهای بوده که در آن فرزندخواندگی به
عنوان یک نوع نیاز خانوادگی و اجتماعی شناسایی شده ،و به آن پرداخته شده است .عوامل مختلفی در ایجاد آن نقش دارند نظیر سوء استفاده،
ناباروری و موارد خانوادگی دیگر در سنین پایین .هر یک از موارد یاد شده شاید فراوان در جوامع صنعتی اتفاق میافتد ،که خود نهایتاً و در
شرایط ممکن به پدیده فرزندخواندگی منجر میگردد .فرزندانی که از این طریق پیدا میشوند ،و عموماً مورد پذیرش والدین خود قرار
نمیگیرند ،به نحوی و از طریق مؤسسات و افراد واسطه مورد انتقال قرار میگیرند؛ یعنی از یک بیمارستان ،زایشگاه و یا شبانه روزی با انجام
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موارد و شرایط الزم ،به خواهان فرزند منتقل می گردند .همین طور ،مسائلی از نوع اعتیاد ،متولدین رها شده در بیمارستانها ،و نظیر آن
موجباب پیدایش این پدیده را فراهم میآورند .زنان معتاد که به هر نحو صاحب فرزند میشوند ،عموماً از پذیرش آن فرزند سر باز میزنند و
به گونهای فرزند خود را رها میکنند ،و بنابراین فرزند دچار سرنوشتی جدید و غیرمنتظره میگردد .در چنین شرایطی موضوع فرزندخواندگی
به جریان میافتد .فرزندخواندگی ارزشها ،عقاید و رفتارهای بزرگساالن آینده را تحت تأثیر خود قرار میدهد .بسیاری کسانی که فرزندانی را
به عنوان فرزند خود میپذیرند ،عموماً در ارزشها و عقاید خود به گونهای تجدید نظر مینمایند ،و وارد این عمل یا مقوله میگردند .در صورتی
که در شرایط الزم؛ مثالً آن زمانی که یک کودک  4ساله به اَشکال مختلف مورد سوء استفاده قرار میگیرد ،چه اتفاقی خواهد افتاد ،در چنین
شرایطی چنین فرزند یا کودکی همواره به دنبال امنیت بیشتر است؛ یعنی کسی که او را بدون آزار بپذیرد و بزرگ کند .در چنین شرایطی
صدها هزار کودک در خانوادهها هستند که انتظار دارند آنها را دیگران بپذیرند یا به عبارتی قبول کنند .در حالی که آمار دقیقی از این نوع
کودکان وجود ندارد ،در عین حال بسیاری از کودکان در کشورهای مختلف آسیایی و آمریکای التین و آفریقا وجود دارند که در شرایط نقل
و انتقال قرار دارند؛ یعنی کسانی که زندگی نابسامانی را دنبال مینمایند.
در عین حال و در حد وسیعی امکان نقل و انتقال این نوع کودکان فراهم نشده است .در موارد کمی این نوع کودکان شانس پذیرش
مجدد را پیدا میکنند .بسیاری از کودکان درخصوص مراکز شبانهروزی زیاد نمیدانند؛ آنها صرفاً در انتظار هستند که خانوادههائی آنها را
بپذیرند ،آ نها را دوست داشته باشند و از آنها مراقبت کنند .در عصر جدید و در شرایط روابط اجتماعی باز و آزاد ،در بسیاری از جوامع فراوانی
این نوع کودکان همواره رو به افزایش است .آنها عموماً در مراکز شبانهروزی مورد پذیرش و سرپرستی قرار میگیرند ،ولی در عین حال ترجیح
آنها این است که مورد پذیرش خانوادهای قرار بگیرند تا رفتار متفاوتی نسبت به آنها به عمل آید.
کودکان خیابانی؛ این پدیده جدید نیز امروزه در اغلب جوامع رو به توسعه به چشم میخورد؛ یعنی کودکانی که عموماً در فضاهای
خیابانی رها هستند و به گونهای زندگی خود را تأمین مینمایند .معموالً کشورهائی که در آنها امکان نگهداری کودکان در شبانهروزیها وجود
ندارد ،و یا ضعیف است ،کودکان از سنین طفولیت در مراکز خیابانی رها میگردند .این نوع کودکان با بسیاری از موارد سوء استفاده نیز مواجه
میشوند .کودکان یاد شده تا حد زیادی موقعیت پذیرش را نیز همواره از دست داده اند .این در حالی است که در جوامع ثروتمند و صنعتی
این نوع کودکان عموماً در مراکز شبانهروزی نگهداری و مراقبت میگردند .اهمیت آشنایی با فرزندخواندگی که قبالً اشاره شد ،موضوع یاد شده
مورد نیاز بسیاری از دانشجویان و پژوهشگران رشتههای مطالعات خانواده ،جامعهشناسی و نظایر آن میباشد .در حالیکه ادبیات چندانی در
این زمینه مطرح نشده است ،امید است که مطالب حاضر مورد استقبال جامعه دانشجویی در رشتههای جامعهشناسی و مطالعات خانواده قرار
گیرد.
مطالعات مربوط به فرزندخواندگی نشان میدهد که این موضوع بیش از بقیه کشورها در ایاالت متحده اتفاق میافتد؛ یعنی کشوری
وسیع با جمعیتی بیش از  325میلیون نفر و خانوادههائی که به هر شکل فاقد فرزند میباشند ،و به دنبال فرزندی هستند .از این طریق شکل
و قالب خانواده از انسجام و رونق بیشتری برخوردار میگردد .گرچه پارهای بار منفی برای فرزندخواندگی قائل میشوند ،در عین حال بسیاری
آن را یک اثر مثبت اجتماعی تلقی میکنند ،و به آن دست مییابند .براساس برآوردهای آماری ساالنه و طی  40سال گذشته صدهزار
فرزندخواندگی از نوع رسمی و غیررسمی در داخل و خارج کشور آمریکا صورت گرفته است؛ یعنی  4میلیون طی  40سال .در صورتی که
اولیای  4میلیون فرزندخوانده که  8میلیون نفر میشوند ،و اولیائی که آن فرزندان را میپذیرند ،که خود نیز  8میلیون میشوند به حساب
آوریم ،حدود  30میلیون نفر در این تعامل دخیل میشوند؛ یعنی کسانی که مستقیماً درگیر این حرکت میشوند .در صورتی که عموها،
خواهرها ،برادرها ،پرستارها ،وکیلها ،مشاورها و نظایر آن را دخیل کنیم ،آمار فوق سر به  15درصد جمعیت آمریکا میزند .کشور یاد شده به
لحاظ ساختار اجتماعی و جمعیتی در وضعیتی است که میبایست از این مکانیزم به خوبی استقبال و بهرهبرداری نماید.
اهمیت فرزندخواندگی چندجانبه است؛ یعنی هم کمکی است به آنهایی که می خواهند والدین شوند ،و هم کمکی است به آنهایی که
هرگز ازدواج نکرده اند .بنابراین ،در این حرکت چند گروه یا حداقل سه گروه سود میبرند .از آنجا که خانوادههای فراوانی امروزه و در عصر
صنعت در جوامع صنعتی قرار دارند که از نداشتن فرزند در رنج میباشند ،پدیده فرزندخواندگی خود اینگونه ضعف آنها را برطرف مینماید ،و
یک نوع زندگی عادی برای آنها به دنبال میآورد .فرزندان زیادی امروزه در نقاط مختلف جهان وجود دارد که بیسرپرست هستند و کسی به
آنها توجه نمیکند و سرپرستی نمیشوند .آنها عموماً تبدیل به کودکان رها شده ،میشوند .در حالی که در بسیاری از کشورها تعداد جمعیت
و رشد جمعیت امروزه در حد باالیی قرار گرفته است ،احتمال پیدایش چنین کودکانی بیش از هر زمانی در گذشته است .در عین حال ،در
گذشته وقوع طالق در جوامع مختلف کمتر به چشم میخورد ،و به این گونه کودکان در شرایط امن و تضمین شدهای قرار داشتند .در حالی
که امروزه با واقعه طالق ،زمینه پیدایش چنین کودکانی هر چه بیشتر فراهم آمده است .فرزندخواندگی ابتکار اجتماعی جدیدی است و
موضوعی هست که در جوامع صنعتی توجه زیادی را به خود جلب کرده است .بسیاری از زنان در جوامع صنعتی به خاطر روی آوردن به بازار
کار و دستیابی به اشتغال ،ازدواج خود را خواسته یا ناخواسته به تأخیر انداختهاند ،و در این حرکت شانس فرزنددارشدن آنها بسیار کاهش
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یافته است .اینگونه افراد عموماً در سین باال ازدواج میکنند ،تا حد زیادی شانس فرزند داشتن را به طور طبیعی از دست میدهند .تنها راه
رهایی و پرکردن خأل یاد شده ،همانا پذیرش فرزند و فرزندخواندگی است .تاریخچه فرزندخواندگی یونانیان باستان ،مصریان ،آلمانها ،ژاپنیها
و دیگر جوامع هر یک به گونهای فرزندخواندگی را از گذشتههای دور اعمال میکردهاند .از حدود  4هزار سال قبل فرزندخواندگی صورت
می گرفته است .بسیاری از کشورهای اروپای غربی قوانین خود را به نفع فرزندخواندگی طی قرن بیستم اصالح کردهاند .همین طور ،در بین
رومیان باستان حتی دو نوع فرزندخواندگی اتفاق میافتاد:
 -1فرزندخواندگی افراد بالغ جهت وارث شدن
 -2فرزندخواندگی معمولی
کلیه موارد فرزندخواندگی در ایاالت متحده در سال  1997براساس آمار  31.030مورد بوده است.
درعین حال ،با وجود کمبود فرزند در آن کشور ،فرزندخواندگی در آنجا تبدیل به یک چالش شده است .در حالی که ناباروری به طور
عمومی در جهان  15درصد اعالم گردیده است ،این شاخص ،در ایران  20درصد توسط وزارت بهداشت اعالم شده است .مجموعاً ،کمبود
کودک برای پذیرش در آمریکا و کانادا به عنوان یک مسئله مطرح است .در عین حا ل ،فروش کودک در جوامع یاد شده غیرقانونی است.
همچنین  5تا  6درصد بچههایی که در معرض فرزندخواندگی هستند ،از خانوادههای فقیری هستند که از عهده هزینه آنها برنمیآیند .چنین
زوجهائی که به سوی اعتیاد کشیده میشوند ،در نتیجه کودکان آنها در معرض فرزندخواندگی قرار میگیرند.
به دنبال قاچاق انسان متأسفانه و به ویژه در کشورهای فقیر ،ساالنه  2میلیون کودک و نوجوان در جهان قاچاق میگردد .آنها از
کشوری به کشوری دیگر جابهجا شده و مورد استفاده و سوء استفاده قرار میگیرند .قبل از سال  1994از کشور چین هیچگونه گزارشی صورت
نگرفته است ،ولی در سال  1994حدود  787مورد فرزندخواندگی به خارج از چین گزارش شده است ،همین طور در سال  1998حدود 4263
مورد فرزندخواندگی گزارش گردیده است .در بسیاری از کشورهای شرق آسیا یتیم خانههای پر دختر فراوان به چشم میخورد؛ یعنی مراکزی
که هر چه بیشتر نیاز به مراجعه و دریافت فرزند دارند .در عین حال و براساس آمارهای اعالم گردیده 4 ،درصد آمریکاییها فرزندخوانده گزارش
شدهاند.

روانشناسی فرزندخواندگی
فرزندخواندگی خود عالوه بر چارچوب جامعه شناختی آن ،به لحاظ روانشناسی هم قابل ارزیابی است .لذت بخش بودن فرزندخواندگی
برای خانواده های گیرنده و دردناک بودن آن برای خانواده از دست دهنده ،خود از دید روانشناسی اهمیت قابل توجهی دارد .همین طور،
کودک جداشده از مادران طبیعی ،احساس ناخواسته بودن و بی عالقگی به آنها ،وجود دارد ،که خود به لحاظ روانشناسی حائز ارزیابی فراوان
است .فرزندخوانده ها در مواردی عصبانی ،دارای عزت نفس پائین و مسائل رفتاری هستند .آنها در مدرسه نیز چندان موفق نیستند؛ یعنی
موضوعی که خود اهمیت زیادی به لحاظ مطالعات روانشناسی دارد .برای کودکان فرزندخوانده در سنین باالتر یک نوع جدایی بین آنها و
والدین ایجاد میگردد .همین طور ،از فرزندخواندگی به عنوان بچه دزدی قانونی شده نیز یاد کردهاند .در مواردی نیز فرزند خوانده مرجوع
میگردد .مددکاران اجتماعی ،روانشناسان و جامعهشناسان فرزندخواندهها را اعضای خانواده طبیعی دانسته ،و تجارب و مشاهدات جالبی از
این عمل دارند ،که خود به لحاظ روانشناسی حائز اهمیت فراوان است.

آسيبشناسی فرزندخواندگی
آسیب کودک فرزندخوانده؛ یعنی فرزندخوانده بعد از طفولیت هنگام طالق والدین خود حائز اهمیت فراوان به لحاظ روانشناسی است.
آنها در چنین شرایطی خود را سرزنش میکنند که رفتار و وجود آنها باعث بروز طالق در خانواده شده است .چنین کودکانی در سنین باالتر
واکنش هائی مثل پناه بردن به مصرف زیاد الکل و اعتیاد خواهند داشت .همین طور ،زنان معتاد (به کوکائین) اغلب اطفال خود را رها میکنند.
این موضوع تا قبل از سال  1989در آمریکا از طریق آمریکای التین و آسیا (کره جنوبی) اتفاق میافتاد .از آن سال به بعد ،بسیاری از
خانوادههای آمریکایی به سراغ یتیمخانههای کشور رومانی رفتند .مثالً در سال  1994حدود  530مورد پذیرش از شرق اروپا توسط آمریکا
اتفاق افتاده است .در سال  1997این رقم به  3816مورد افزایش یافته است ،و در سال  1998رقم یاد شده به  4491مورد بالغ گردیده است
( .)Adamec et al.,2000همین طور ،بعد از سال  1998رقم کل بین کشوری به آمریکا ،حدود  15774مورد فرزندخواندگی به آمریکا
اتفاق افتاده است .کشور رومانی یکی از کشورهایی است که تا قبل از  1989بین  100تا  300هزار طفل در یتیمخانههای خود داشته است.
بیشتر این کودکان محرومیتها و آزارهائی را تحمل میکردند.
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براساس یک گزارش ،سال  2000حدود  500هزار طفل در  900یتیمخانه دولتی روسیه نگهداری میشده است .در چنین شرایطی
دربهای روسیه به سوی آمریکا جهت فرزندخواندگی باز شد .حتی در مواردی ،بعضی از بنگاه های خیریه ،کودکان روسی را در فصل تابستان
جهت گردش به ایاالت مختلف آمریکا حرکت میدادند؛ یعنی سفری که طی آن بعضی از کودکان از گروه از طریق فرزندخواندگی جدا میشدند
و گروه با کودکان کمتری به روسیه بازمیگشت .نقش مددکاران اجتماعی در این زمینه بسیار مهم است؛ در ایجاد رابطه بین افراد خواهان
فرزند و فرزندان منتظر در خانوادهها و شبانهروزیها ،زایشگاهها و نظایر آن .در عین حال ،در مواردی مددکاران اجتماعی به خانوادههای فاقد
فرزند برحسب شرایط توصیه مینمایند که به فرزندخواندگی اقدام نمایند .حرکت به سوی فرزندخواندگی خود به عنوان یک پیروزی به حساب
میآید.
جدول  -1فرزندخواندگی بين کشورها

کشورها /مناطق

1987

1998

تمامی کشورها
آسیا
آفریقا
آمریکای شمالی
آمریکای جنوبی
اقیانوسیه

10/097
7614
22
973
1363
3

15774
7828
172
1456
655
4
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نتيجه گيري
تغییرات ا جتماعی ،صنعتی شدن ،گسترش شهرنشینی ،پذیرش الگوهای جدید زندگی و  ...هر یک در جای خود زندگی فردی و اجتماعی
اقشار گوناگون را تحت تأثیر قرار داده؛ به نحوی که در این حرکت فرزندآوری به موقع هم تحت تأثیر قرار گرفته است .عواملی از نوع
مهارتاندوزی ،تحصیالت بیشتر ،دستیابی به کار و اشتغال ،زندگی مادّی رقابت-محور برای زنان از یکسو ،و از سوی دیگر ،شرایط آزادی
اجتماعی برای مردان و بدانوسیله تأخیر در سن ازدواج ،ظهور گزینهها و جایگزینهای جدید و  ،...زمینه بیفرزندی در جوامع مختلف به ویژه
در جوامع صنعتی را فراهم آورده اس ت .خأل فرزند در خانواده صرفنظر از فرهنگ ،نژاد ،آئین و  ...آسیبهای خانوادگی ،اجتماعی و روانی به
دنبال دارد .از این رو ،پرکردن خأل یاد شده عمدتاً از طریق فرزندخواندگی امکانپذیر است .این جایگزینی طی دو قرن اخیر در جوامع توسعه
یافته و سیعاً تجربه شده است ،در حالیکه جوامع رو به توسعه زیاد آنرا تجربه نکردهاند .ظهور انواع آزادیها در جوامع رو به توسعه ،افزایش
نامشروعیت ،افزایش ناباروری و بیفرزندی در اینگونه جوامع از یکسو و از سوی دیگر "تابو" یا ممنوعیت اجتماعی-فرهنگی فرزندخواندگی
موجب بیسرپرستی یا بدسرپرستی ب سیاری از کودکان در جوامع رو به توسعه گردیده است .نتیجه چنین امری همانا افزایش شبانهروزیها در
اینگونه جوامع ،افزایش تدریجی تعداد کودکان کار و متعاقب آن افزایش بزهکاری بین کودکان و خشونت و جرائم در سنین باالتر است .از این
رو ،فرزندخواندگی به عنوان یک مَفَر و راهحل برای بسیاری از خانوادهها و کودکان بیسرپرست به حساب میآید.
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