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  عاطفه دبيری- استاد دانشگاه 

و هر آنچه الزم
 است درباره آن بدانيم

اولین شرکای ما در دوران کودکی، خواهر و برادرهای ما هستند. رابطه ی خواهر 

و برادرها طوالنی ترین رابطه در زندگی آدمی است. رابطه ی خواهر و برادرها از 

دوران کودکی شروع می شود و در سراسر زندگی ادامه می یابد و تنها با مرگ یکی 

از آنان پایان می پذیرد. خواهر و برادرها به ش��یوه های مختلفی با هم رفتار می 

کنند، رابطه می تواند دربرگیرنده ی دوستی و تنفر؛ وفاداری و عدم رازداری، جر 

و بحث های شدید، حمایت و محبت، امتحان نقش و خیلی از موارد دیگر باشد.

در دو دهه ی اخیر توجه بالینی و بررس��ی های زیادی درباره ی خواهر و برادرها 

ب��ه عنوان عامل تاثیرگذار مهم در ش��کل دهی هویت ف��ردی و ارتباط های آتی 

آن ها انجام شده است. 

تك فرزندي
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رشد پاسخ های اجتماعی يك فرد بزرگسال 
كاماًل تحت تاثير ش��رايط و تجربيات دوره ی 
نوزادی، كودكی و نوجوانی قرار دارد. محيطی 
كه باعث انطب��اق پويا در ك��ودك می گردد 
ش��امل پدر، م��ادر، خواه��ر و برادره��ا، پدر 
بزرگ ه��ا و مادربزرگ ها و تعداد محدودی از 
بستگان آشنا مي شود. توجه كودكان از سال 
اول زندگی ش��ان به خواهر و برادرهايش��ان 
جل��ب می ش��ود. كودكانی كه س��رگرمی و 
خوش��حالی را به خواهر و برادرهايشان نشان 
می دهند مانع ايج��اد خصومت، عصبانيت و 
ناكامی بين خواهر و برادرهای كوچك ترشان 
می ش��وند. آن چه كاماًل واضح است دامنه ي 
گس��ترده ي تفاوت های ف��ردی در كيفيت 

ارتباط های خواهر و برادر می باشد.
طی دو دهه ي اخير پژوهش روی تك فرزندها 
تا حد زي��ادی صورت گرفته اس��ت كه جای 
تعجب ندارد. زي��را تعداد زنانی كه يك فرزند 
دارند رو به افزايش اند و اكنون داش��تن يك 
فرزند، رايج تر از داش��تن دو فرزند است. هيچ 
كس نمی داند كه تحت چنين ش��رايطی به 
كودك چه می گذرد؟! بنابراين با اين انديشه 

به روشن كردن موضوع مي پردازيم.
دانشمندان كش��ف كرده اند كه تك فرزندها 
از كس��انی كه خواه��ر و برادر دارن��د اندكی 
متفاوتند. اما اين كشفيات تعجب آور نيستند. 
ما می دانيم كه تك فرزندها به طور متوسط در 
مدرسه كمی بهترند. يكی از نظريه ها می گويد 
كه تك فرزند از مهارت های اجتماعی محروم 
می شودو اين دليلی بسيار منطقی است زيرا 
ت��ك فرزندها ب��رای آموخت��ن مهارت های 
مذاكره كردن مجبورند به خارج از خانواده ي 

خود روی آورند.
يك كودك با بزرگ ش��دن در كن��ار خواهر و 
برادرهاي��ش در ه��زاران كار ب��ا آن ها تعامل 
مي كند و تعامل ك��ردن را ياد مي گيرد، او ياد 
می گي��رد كه چطور با ديگران تفاهم داش��ته 
باشد، با آن ها كنار بيايد و كار خود را پيش ببرد. 
طبق اين نظريه؛ كودكان دارای خواهر يا برادر 
بايد مهارت های خيلی بيشتری كسب كنند تا 
كودكانی كه هيچ خواهر يا برادری ندارند. اما 
اشتباه است اگر فرض كنيد كه فقط خواهر و 

برادرها هستند كه هزاران هزار تعامل مثبت 
را با خواهر و برادرهای ش��ان برقرار می كنند. 
ممكن است مهارت های اجتماعی ضعيفی را 
نيز ياد بگيرند و فقط هر چند بار فرصت تجربه 

كردن تعامالت مثبت را پيدا كنند.
هر چند بي��ن خواهر و برادرها پرخاش��گری 
رواج دارد ولی بيشتر اوقات در خانه با يكديگر 
بازی می كنن��د، در بازی ها با هم مش��اركت 
ك��رده، يكديگ��ر را در آغ��وش می گيرن��د و 
نش��ان می دهند كه نگران يكديگرند و تالش 
می كنند كه ديگری را تس��لی دهند. همراه با 
افزايش سن كودكان خردسال تر واكنش های 
اجتماعی مثبت ت��ری را به خواهر و برادرهای 
بزرگتر خود نش��ان مي دهن��د و هم چنان از 
آن��ان تقليد می كنند به خص��وص از خواهر و 

برادرهای همجنس خود.
طبق نظر دكتر هيلدی رس از دانشگاه واترلو، 
ت��ك فرزندها در 8 دعوا، تنه��ا يكی را با صلح 
و آش��تی تمام می كنن��د در حالی كه خواهر 
و برادره��ای كوچكت��ر در مقاب��ل خواهر و 
برادرهای بزرگتر كه قلدری می كنند يا آن ها 
را تهديد می نمايند، از 8 مورد دعوا در 7 مورد 

آن، عقب  نشينی می كنند.

خصوصیات تک فرزنداها
تك فرزند كودكی است كه:
• بسيار مركز توجه  است. 

• ترجي��ح می ده��د با بزرگتره��ا مصاحبت 
داشته باشد. مانند بزرگترها صحبت می كند. 

• به كودكان ديگر دسترسی ندارد. 
•  می تواند لوس بار بيايد. 

• می تواند محافظه كار، س��نتی، كوته فكر يا 
متعصب شود. 

• ممكن اس��ت نس��بت به ديگ��ران همدلی 
نداشته باشد.       

تك فرزندها هرگ��ز- حداق��ل در كودكی- 

جايگاه برت��ری و قدرت خ��ود را در خانواده 
از دس��ت نمی دهند؛ آن ها به ط��ور مدام در 
مركز توجه قرار دارند. تك فرزندها وقتی كه 
بزرگتر ش��وند می فهمند كه در محيط های 
خارج از خان��ه مانند مهد كودك و مدرس��ه 
مركز توجه نيس��تند و احتم��االً ضربه روانی 
شديدی را تجربه خواهند كرد. اين كودكان 
شراكت و رقابت با كسی را ياد نگرفته اند. اگر 
توانايی های شان وجهه و توجه كافی برايشان 
به ارمغان ني��اورد احتماالً ن��ا اميدی و ياس 

شديدی را تجربه می كنند.
تك فرزندهايی كه وقت زيادی را با بزرگترها 
می گذرانن��د برق��راری ارتباط ش��ان با افراد 
بزرگتر خيلی راحت می شود. پدر و مادرشان 
با آن ه��ا مانند بچ��ه رفت��ار نمی كنند بلكه 
آن ها را ب��ا بزرگترها برابر می  دانند. انتظارات 
تك فرزنده��ا اغل��ب از انتظ��ارات فرزندان 
ديگر متفاوت اس��ت. تك فرزندها بايد كاری 
كنند كه ضمانت كند توج��ه بزرگتری را به 
خ��ود جلب می نماين��د، زيرا آن ه��ا در تمام 

زندگی شان دور و بر بزرگترها بودند. 
رفتار تك فرزندها ممكن اس��ت نامناس��ب 
و ناپخت��ه به نظر بيايد، چرا كه در مقايس��ه با 
همس��االن ديگر خود كه خواهر و برادر دارند 
دوستانشان را تنها نمی گذارند. آن ها ممكن 
اس��ت ندانند كجا بايد به عنوان كودك رفتار 
كنن��د از اين رو احس��اس می كنن��د در كنار 
كودكان ديگر جايی ندارند و احساس راحتی 

نمی كنند.

چرا تنها یک فرزند دارید؟
با توجه به اينكه داش��تن تك فرزند بر اساس 
كدام ي��ك از داليل زير صورت گرفته اس��ت 

رابطه والدين با فرزندشان متفاوت می باشد.

1(  پ�در و مادرهایی که  فق�ط می توانند یک 
فرزند داشته باشند: 

بسياری از والدين كه تك فرزند دارند مايلند 
كه بيشتر از يك فرزند داشته باشند اما بنا به 
دالي��ل مختلفی، نمی توانن��د. بنابراين تمام 
وقت، ان��رژی و توجه ش��ان را معط��وف اين 
كودك می كنند. اگر قبل از اين تك فرزندی 

باید بیاندیش��ید، ش��ما نمی توانید تنها 
به بهای رفاه بیش��تر فرزندتان درباره ی 
تج��ارب مهم زندگی اش تصمیم بگیرید 
تصمیم��ی ک��ه تم��ام رواب��ط و زندگی 

آینده ی وی را تحت تاثیر قرار می دهد
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كه دارند فرزندان ديگری زنده نمانده اند پدر و 
مادر احتماالً خيلی زياد از او حمايت می كنند 
و او را برای دوری از خطر)واقعی يا غير واقعی( 
به انزوا می كش��انند. همچنين ممكن است 
مايل باش��ند هر چه را كه كودك می خواهد 
برايش فراهم نمايند و نتيجه اش اين اس��ت 

كه بچه ي لوس و بد اخالقی خواهد بود.

2( پدر و مادرهایی که عمداً برای داشتن یک 
فرزند، برنامه ریزی کرده اند: 

 والدين��ی ك��ه ب��رای داش��تن ي��ك فرزند 
برنامه ري��زی كرده اند احتم��االً انتظار يك 
"آدم بالغ كوچك" را دارند. كودك بايد خود 
را با شرايط بزرگترها منطبق كند، در نتيجه 
روش تربيت و آموزش چنين بچه ای بسيار 
س��ازمان يافته و با انضباط س��ختی خواهد 
بود. والدين احتماالً انتظارات باال و سختی 
از كودكش��ان خواهند داشت و هر تخطی از 

جانب كودك منجر به مخالفت شان می شود. 
چنين كودكانی غالباً دوره ي كودكی ندارند.

فواید تک فرزندی
فايده آشكار داشتن يك فرزند اين است كه با 
داشتن خانواده ي كوچكتر، هزينه ها كاهش 
می يابد. البته صرف ك��ردن وقت زياد و دادن 
هدايای بس��يار به تك فرزند، او را در معرض 
خطِر داش��تن انتظ��ارات باال ق��رار می دهد. 
فايده ي آشكار ديگر تك فرزند داشتن، وجود 
س��كوت و آرامش در خانه اس��ت. زيرا چند 
نفر درگير در جنگ و دعوای ش��ديد خواهر 

برادری وجود ندارند. 

معایب تک فرزندی
كودكان هزاران مذاكره را از طريق نزاع و دعوا 
با خواهر و برادرها ي��اد می گيرند و از عهده ي 

مهارت های بحث كردن و حل كردن مش��كل 
برمی آيند. بنابراين مهم اس��ت ت��ا می توانيد 
فرصت ه��ای زيادی را ب��رای كودكتان فراهم 
كنيد تا با همس��ن و س��االنش تعامل داشته 
باشد. تك فرزندها اغلب تنها هستند و احتماالً 
مهارت های بين شخصی را كه از طريق ارتباط 

با ديگران كسب می شود، ندارند.
 تك فرزندها اغلب عنوان می كنند كه چقدر 
خوب می شد اگر يك خواهر يا برادر داشتند 
)تنها نبودند!(. زيرا اگر يك اتفاق بد، هم برای 
پدر و هم برای مادرشان بيافتد كجا می توانند 
زندگی كنند؟! احتماالَ فش��ار بيشتری برای 
كسب موفقيت به او می آيد و مجبور می شود 
مصلح خانواده باش��د زيرا هيچ كس ديگری 

غير از او نيست.
انگيزه ي اكثر والدين از داش��تن تك فرزند، 
فراهم كردن امكانات و رف��اه مالی برای آنان 
است در حالی كه فرزندشان از تجربه ي رابطه 
با خواهر و ب��رادر محروم می گردد و هيچ كجا 
نخواهد توانست آن را جبران كند. زيرا وی در 
بزرگسالی فردی تنها خواهد بود و فرزندانش 

نيز خاله، دايی، عمه و عمو نخواهد داشت. 
اكثر والدين خواهر و برادرهايی را در زندگی 

خود تجربه كرده اند و شما والدين بايد بدانيد 
ك��ه گذش��ت ها و فداكاری هاي��ی را ك��ه در 
زندگی شان انجام می دهيد، مديون رابطه با 

خواهر و برادرهای خود هستيد.
پس بايد بيانديشيد، شما نمی توانيد تنها به 
بهای رفاه بيش��تر فرزندتان درباره ي تجارب 
مهم زندگی اش تصمي��م بگيريد تصميمی 
كه تم��ام روابط و زندگی آينده ي وی را تحت 

تاثير قرار می دهد.  
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انگی��زه ی اکث��ر والدین از داش��تن تک 
فرزن��د، فراهم کردن امکان��ات و رفاه 
مال��ی ب��رای آن��ان اس��ت در حالی که 
فرزندش��ان از تجربه ی رابطه با خواهر 

و برادر محروم می گردد 


