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 تک فرزندی
    لهام شیرازیادکتر 

  پزشکی کودک و نوجوان  روانفوق تخصص
  

  
باعث شده است که میزان     ... های جلوگیری از بارداری، افزایش ورود زنان به بازار کار، مشکالت اقتصادی، و                های اخیر، پیشرفت روش     درسال

  .این امر موجب شده که تعداد تک فرزندان در سراسر دنیا افزایش یابد. باروری خصوصاً در کشورهای صنعتی کاهش یابد
کـرد، ولـی تحقیقـات جدیـد کـه در       شد، بیشتر روی خصوصیات منفی این مسأله تأکید مـی  طالب قدیمی که در مورد تک فرزندان نوشته می      م
دهد که  این تحقیقات نشان می. شود رد کرده است های اخیر انجام شده است، این باور عمومی را که تک فرزندی موجب خصوصیات منفی می دهه

تر  ها از کودکان دیگر بهتر و موفق آنها حتی در بسیاری جنبه. دارند، بدتر نیست) خواهر یا برادر( نسبت به کودکانی که همشیر وضعیت تک فرزندان
های فرزندی که به عنـوان اولـین فرزنـد خـانواده              به این معنی که ویژگی    .  زیادی به فرزندان اول خانواده دارند       ها نیز شباهت    هستند و در بسیاری جنبه    

شباهت زیاد تک فرزندان با فرزند اول شاید . شود ارتباطی با این که تک فرزند باقی بماند یا در آینده همشیرهای دیگری داشته باشد، ندارد      تولد می م
  .حاصل این واقعیت باشد که کلیه فرزندان اول نیز برای مدتی تک فرزند هستند

  
  

  ویژگی تک فرزندان در مراحل مختلف تکاملی
  ن شیرخوارگی و نوپایی   دورا-1

تحقیقات نشان داده است که مادران تک فرزندان کودکـشان را   
کننـد،    گیرند، لمس مـی     پذیرند، آنها را بیشتر در آغوش می        بیشتر می 

آنهـا بـه کودکـشان بیـشتر        . برنـد   دهند و حمام می     بوسند، تاب می    می
ن ایـ . کننـد   زننـد و بـازی مـی        کنند و بـا او بیـشتر حـرف مـی            نگاه می 

تعامالت بین والدین و تک فرزندان حتی از تعامالت بـین والـدین و              
تعـامالت هـر چـه بیـشتر مـادران و           . فرزند اول نیز بیـشتر بـوده اسـت        

فرزندان در این دورۀ سنی، باعث ایجاد حـس دلبـستگی مثبـت بـین               
ــادر و کــودک مــی  شــود و در ســالمت روان کــودک، حتــی در   م

مادر تعامل بیشتری بـا فرزنـدش       هر چه   . بزرگسالی، نقش مهمی دارد   
به همـین دلیـل تـأثیر       . تواند روی او تأثیر بگذارد      داشته باشد بیشتر می   

مادر روی تک فرزندان بیشتر از تأثیر مادر روی کودکـان غیـر تـک            
  .فرزندی است

  
   دوران مدرسه -2

دهد که در این دوران رفتارهای فرزنـدان اول   تحقیقات نشان می 
هـای آنهـا در صـحبت کـردن نیـز             تر و مهارت    نهو تک فرزندان بالغا   

اند،  همچنین چون آنها وقت بیشتری را با والدین گذرانده. بیشتر است

ها بـه     این توانایی . کنند  منظور و توقعات بزرگساالن را بهتر درک می       
  .تر باشند های آموزشی نیز موفق کند که در نظام آنها کمک می

هـای ورزشـی    تند، توانـایی برای پسرانی که در سنین مدرسه هـس    
هـا   ایـن توانـایی  . کنـد  شـدن آنهـا بـازی مـی         نقش مهمی در اجتماعی   

ســن و ساالنــشان  موجــب مقبولیــت و محبوبیــت آنــان در گــروه هــم
ایـن احتمـال وجـود دارد کـه چـون کودکـان تـک فرزنـد                . شود  می

انـد، تجربـه و توانـایی         خواهر یا برادری که بـا او بـازی کننـد نداشـته            
ایـن  . های ورزشی و پرتحرک گروهی داشته باشـند          بازی کمتری در 

اگـر  . های تک نفره سـوق دهـد        مسأله ممکن است آنان را به فعالیت      
هــای  هــای ورزشــی و بــازی والــدین امکانــات کــافی بــرای فعالیــت

پرتحرک و گروهی با دیگر کودکان را برای تک فرزندشان فـراهم            
  .یندتوانند از این احتمال جلوگیری نما کنند، می

  
   دوران نوجوانی-3

های  دهند که نوجوانان تک فرزند در آزمون ها نشان می   پژوهش
تـر هـستند، درک اجتمـاعی         پختـه   گیرنـد،     فکری نمـرات بـاالتر مـی      

آنـان بـه    . های اجتماعی آنان نیز خوب اسـت        باالتری دارند و مهارت   
های علمی، فکری، تخیلی، مفیـد، زاینـده، پرثمـر و             مشاغل و فعالیت  

آنها عالقه زیاد برای دستیابی     . دهند      طح باال تمایل بیشتری نشان می     س
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به درجـات بـاالی تحـصیلی و شـغلی دارنـد و در ایـن زمینـه تـالش                  
  .کنند بیشتری می

 
   دوران بزرگسالی-4

تک فرزندان در بزرگـسالی و در زنـدگی زناشـویی تفـاوتی بـا               
از . د دیگـر  اسـت      آنهـا ماننـد افـرا       دیگر افراد ندارند و ثبـات ازدواج      

گیر آنها با دیگران این است کـه بـه سـطوح بـاالتر                های چشم   تفاوت
  .یابند تحصیلی بیشتر دست می

 
  تک فرزندان در خانواده  نقش

آنها . تک فرزندان و فرزندان اول احساس مسئولیت باالیی دارند   
هـا و توقعـات خـانواده         دانند کـه از قـوانین، ارزش        خود را مسئول می   

. دانند که مفید و ثمربخش باشـند        آنها خود را ملزم می    . کنندحمایت  
آنها نسبت به والدینشان و کلیه اعـضای خـانواده و بـستگان احـساس               

داننـد کـه      آنها حتی به اشتباه خـود را مـسئول مـی          . کنند  مسئولیت می 
های والدین را جبران نمایند و نیازهای عاطفی ارضـا      نقائص و کاستی  

گاهی آنها به اشتباه نقش والـدی را کـه          . ده سازند نشدۀ آنها را برآور   
خواهند خأل او را پـر   گیرند و می کفایت است برعهده می   غایب یا بی  

  .کنند
. تک فرزنـدان در مرکـز توجـه خـانواده و بـستگان قـرار دارنـد                

هـا و حتـی دیگـر افـراد خـانواده             ها و مادربزرگ    والدین، پدر بزرگ  
کننـد و      زمان بیـشتری صـرف مـی       گسترده برای تک فرزندان نیرو و     

هـر چـه تـک فرزنـد انتظـارات دیگـران،            . پذیرنـد   آنها را بیـشتر مـی     
خصوصاً والدین را بیشتر برآورده نماید، از امنیت و آرامش بیـشتری            

تـک فرزنـدان ناخودآگـاه بـه ایـن سـو رانـده         . برخوردار خواهد بود  
نایان را  شوند که سعی کنند کلیه آرزوها و امیدهای والدین و آشـ             می

یابند که هر چه بیـشتر پیـشرفت     آنها به سرعت در می    . برآورده سازند 
گیرتری داشته باشند، بیشتر مورد تحسین و  کنند و دستاوردهای چشم

البتــه ایــن مــسأله در مــورد . تــشویق خــانواده قــرار خواهنــد گرفــت 
هـای    های چند فرزندی نیز صادق است ولی در مورد خانواده           خانواده

  .  از شدت بیشتری برخوردار استتک فرزند
بسیاری از والدین تک فرزندان، آنها را مورد محبت و رسیدگی           

هـردوی  . دهنـد  شدید و یا سختگیری و توقعات بیش از حد قرار مـی           
  .تواند برای فرزند آسیب زننده باشد این رفتارها می

تواند فشارهایی را نیـز بـر تـک           در مرکز توجه خانواده بودن می     
پـذیری    ای از ضـعف یـا آسـیب         مثالً هر نوع نشانه   .  وارد کند  فرزندان

توانـد رؤیاهـای     تواند به این معنی باشد که ایـن تـک فرزنـد نمـی               می
ــه فعلیــت درآورد ــدین توانمنــدی. خــانواده را ب هــای تــک  اگــر وال

هــا و  فرزندشـان را نــشناسند و بـه آنهــا بهـا ندهنــد و بـرای توانمنــدی    
کنـد،     نشوند، او احـساس نـاامنی مـی        هایشان ارزش کافی قائل     تالش

دهـد و     هـایش را بـرای تـالش از دسـت مـی             هـا و انگیـزه      عالقمندی
  .شود  گیر می گوشه

اگر ارتباط بین پدر و مادر ضعیف یا تخریب شده باشد، ممکـن             
است یکی از والدین به اشتباه با تک فرزنـدش ائـتالف و علیـه والـد                 

 فرزند به اشتباه خـود را       یا ممکن است تک   . گیری نماید   دیگر موضع 
  .مسئول بداند که ارتباط بین والدین را اصالح و تقویت کند

 
  ویژگی تک فرزندان در جنبه های مختلف فردی

  های فکری و شناختی  توانایی-1
هـا و کلیـه       های دارای تک فرزند، در کلیـه فرهنـگ          در خانواده 

وادگی های خان سطوح اقتصادی و اجتماعی، تبادل اطالعات در جمع
تک فرزندان و فرزنـدان اول      . بیشتر است ... مثالً هنگام صرف غذا و      

ای   تجربـۀ ویـژه   . تری نسبت به دیگر کودکان دارند       دایره لغات وسیع  
که تک فرزندان دارند، نداشتن تعامل و رقابت با همـشیرها و داشـتن              

تـک فرزنـدان بیـشتر میـان      . تعامل بیشتر با یک یا هـر دو والـد اسـت           
انـد،    اند و بیشتر با بزرگساالن سر و کار داشته          ن بزرگ شده  بزرگساال

به همین علت زودتر از کودکان دیگر رفتارهای بزرگساالنه و بالغانـه       
گـرا هـستند و بـه         پـذیر و تحلیـل      آنهـا منطـق   . دهنـد   از خود نشان مـی    
  .دهند  ها توجه زیادی نشان می جزئیات پدیده

القمندند و برای فهم بهتر     های قانونمند ع    تک فرزندان به واقعیت   
آنها . کنند  ها آنها را از نظر منطقی تجزیه و تحلیل می           عقاید و واقعیت  

ای اطالعـات بـسیار کـاملی کـسب           عالقه دارند در مـورد هـر مـسأله        
معموالً آنها ابتدا به جزئیات و سپس بـه کلیـات قـضایا توجـه               . نمایند
گاهی . یابند  ف می کنند و از فهم جزئیات قضایا به کلیت آن اشرا           می

آوری بسیار زیـاد اطالعـات باعـث     توجه زیاد آنها به جزئیات و جمع   
بنـدی کـاملی از آنهـا دسـت یابنـد و کلیـت                شود نتوانند به جمـع      می

اگر آنها نتواننـد اطالعـات کـافی کـسب          . ها را از دست بدهند      پدیده
انـد گـم       جزئیات زیادی کـه جمـع کـرده         کنند یا برعکس در احاطۀ    
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بندی کننـد تـا بـه نتیجـه نهـایی برسـند،        و نتوانند آنها را سازمان شوند  
  .شوند دچار اضطراب می

 
   پیشرفت-2

هـای تحـصیلی و       تک فرزندان و فرزنـدان اول از نظـر پیـشرفت          
آنهـا ابتکـار عمـل و    . شغلی همانند یا حتی بهتر از دیگر افـراد هـستند    

شرفت آنهـا   های تحصیلی و شغلی دارند و پی        جدیت بیشتری در زمینه   
  .گیر است در هر سطح تحصیلی و شغلی چشم

 
   اعتماد به نفس و خوشنودی از زندگی-3

خوشنودی از زندگی در تک فرزندان بیشتر از دیگر افراد است            
آینـد از   های پرجمعیـت مـی   و آنها در مقایسه با افرادی که از خانواده       

  .برند زندگی لذت بیشتری می
 نفس تفاوتی با دیگر افـراد ندارنـد         تک فرزندان از نظر اعتماد به     

اند، رونـد     ولی چون همیشه سعی در راضی نگاه داشتن والدین داشته         
نـوع  . گیری و تقویت اعتماد بـه نفـس در آنهـا متفـاوت اسـت                شکل

واکنش والدین به عملکرد تک فرزندشان، اثر به سـزایی در کیفیـت             
خـود را از    تـک فرزنـدان اعتمـاد بـه نفـس           . اعتماد به نفس آنها دارد    
آوردهـای کارشـان و از پـذیرش دیگـران بـه              محیط خارج، از دست   

یعنی اگر احساس کنند کارهایشان از دید دیگـران،         . آورند  دست می 
صحیح، کامل، مناسب و قابل قبـول اسـت، اعتمـاد بـه نفـس خـوبی                 

تک فرزندان برای حفظ و تقویت اعتماد به نفس نیاز . خواهند داشت
 در مسیر صحیح و بـه سـمت هـدف گـام بـر              دارند که احساس کنند   

هر . دارند، مفید و موفق هستندو در مرکز توجه دیگران قرار دارند می
کفایت هستند، مورد توجه و پذیرش دیگـران          زمان احساس کنند بی   

انـد، احـساس نـاامنی، ناامیـدی و           قرار ندارند و از چشم دیگران افتاده      
پــذیری،  عطــافکننــد و ممکــن اســت دچــار عــدم ان  اضــطراب مــی

  .  گیری بشوند تفاوتی و گوشه بی
  

   روابط بین فردی -4
تک فرزندان در روابط بین فردی خود به دیگـران زیـاد اعتمـاد              

گـر و کمـک کننـده     کنند و دیگران را افـرادی مـشوق، حمایـت         می
تواند حاصل این نکته باشـد کـه آنهـا همیـشه              این مسأله می  . دانند  می

آنهـا از نظـر اجتمـاعی       . انـد   ینشان بـوده  تحت حمایت و پرورش والد    

ــق ــا زوج  موف ــستند و ب ــران ه ــر از دیگ ــرده  ت ــای تحــصیل ک ــر و  ه ت
های بین فردی در آنهـا کمتـر          وابستگی. کنند  تری ازدواج می    مناسب

با . گذرانند  است و نسبت به دیگران وقت کمتری را با دوستانشان می          
شتری را بـه    های اجتماعی خوبی دارند، وقـت بیـ         وجودی که مهارت  

هـای آنهـا محـدود        دوستی. دهند  های تک نفره اختصاص می      فعالیت
دانند و دیگران نیـز آنهـا    آنها خود را فردی تنها نمی    . ولی عمیق است  

  .دانند را افرادی اجتماعی می
آنهـا  . داننـد   تک فرزندان خود را مـسئول زنـدگی دیگـران مـی           

 و حتـی    ممکن است بیش از حد احـساسس مـسئولیت داشـته باشـند            
برای مسایل یا رخدادهایی که در اختیار آنها نبوده است نیـز خـود را               

تـک فرزنـدان کمبـود یـا     . داشـته باشـند  مقصر بدانند و احساس گناه    
های اجتماعی برای ایجاد و برقراری روابط جدیـد           ضعفی در مهارت  

ای نیستند ولی در برقراری ارتباط بـا دیگـران            آنها افراد وابسته  . ندارند
در ارتباط با جنس مقابل برای آنها مهم است  . کنند  تاطانه عمل می  مح

پذیری داشته باشند، آیـا طـرف       بدانند که اگر ضعف، نقص یا آسیب      
مقابل باز هم آنها را انتخـاب خواهـد کـرد، هنـوز هـم آنهـا را قبـول                    
خواهد داشت، آنها را جذاب خواهد یافت و از آنها حمایت خواهـد            

  .کرد
  

    سالمت روان-5
تک فرزندان کمترین گروهـی هـستند کـه بـه مراکـز بهداشـت            

های روانـی قـرار       آنچه آنان را در خطر آسیب     . شوند  روان ارجاع می  
. دهد، اختالل در عملکرد خانواده است و نه تک فرزند بودن آنها            می

اگر اختالل در عملکرد خانواده وجود داشته باشد، همۀ فرزندان اعم           
. گیرنـد   فرزنـد در معـرض خطـر قـرار مـی      از تک فرزند یا غیر تـک      

سالمت روان کودکان اعم از تک فرزند و غیر تـک فرزنـد ارتبـاط                
معمـوالً  . زیادی به نحوۀ تطابق والدین ایشان بـا مـسایل زنـدگی دارد            

اگر والدین تطابق مناسبی با مسائل زندگی داشته باشند، فرزنـدان نیـز             
ا مــسایل زنــدگی پیــدا و تطــابق مناســبی بــدارنــد   مــیاز آنهــا الگــوبر

  .کنند می
  

  های اجتماعی  ارتباط-6
تک فرزندان اهل ارتباط برقـرار کـردن بـا دیگـران هـسند ولـی                

هـای اجتمـاعی دچـار درجـاتی از اضـطراب             ممکن است در ارتبـاط    
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آنها همیشه نگران کفایـت خـود و نحـوۀ پـذیرش و ارزیـابی               . بشوند
 عملکردشان از نظر    آنها دوست دارند  . دیگران از عملکردشان هستند   

نقص و کامل باشد و به ارزیـابی اجتمـاع            اجتماع، خوب، مناسب، بی   
توانـد آنهـا را در        همین مسأله می  . دهند  از خودشان اهمیت زیادی می    

  .های اجتماعی دچار اضطراب کند موقعیت
  
  مسایل احساسی -7

تک فرزندان عالقه دارند احساسات خود را تحلیـل و در مـورد             
چون احساسات امری درونـی اسـت، ممکـن اسـت           . ایندآن تعقل نم  

تک فرزندان تا زمانی که فـرد مقابـل احـساساتش را آشـکار نکـرده            
  .باشد از وجود آن غافل باشند

تک فرزندان اگر مطمئن شوند کـه آشـکار شـدن احساساتـشان       
بـرعکس اگـر   . گذارنـد  مفید است، آنهـا را بـا دیگـران در میـان مـی           

پـذیر،    توانـد آنهـا را ضـعیف، آسـیب          ات می احتمال بدهند که هیجان   
  .شوند ثمر نشان دهد، وجود آنها را منکر می فایده یا بی بی

  
  ها و توقعات تک فرزندان از دیگران  نیازمندی-8

هـای    هـا و کفایـت      تک فرزندان نیاز دارند که دیگران بـه ارزش        
آنها به عنوان فردی مفید که دستاوردهای پرثمری دارد، واقف باشند           

آنها دوست دارند دیگـران     . و آنها را در کانون توجه خود قرار دهند        
های آنها را به نـوعی آشـکار نکننـد کـه موجـب                ها یا کاستی    ضعف

  .تحقیر آنها شود
ای از قبیـل قـوانین،        آنها دوسـت دارنـد کـه دیگـران هـر مـسأله            

ها و توقعات را برایشان واضح و روشن بیان کنند و هـیچ چیـز                 ارزش
  .دۀ ابهام، کنایه یا استعاره قرار ندهندرا در پر

تک فرزندان توقع دارند دیگـران نیـز قـوانین، مرزهـا، محـدودۀ              
  . شخصی و حقوق انسانی آنان را رعایت نمایند

 
اگر کودک شما تک فرزند است و از تنهـا بـودن او در              

  :خانه نگرانید موارد زیر را بررسی کنید
 او بـرای انجـام      پـذیر اسـت؟ مـثالً       کودکتان چقدر مـسئولیت    -1

تکـالیف مدرسـه یـا کارهـای منـزل            های شخـصی،      مسئولیت
  چقدر جدیت و دقت دارد؟

کودکتان در برخورد با مـوارد غیـر منتظـره و پـیش آمـدهای           -2
 کند؟ ناگهانی چگونه عمل می

آیا زمانی که کارها طبق روال معمول یا طبق خواست او پیش  -3
 تواند آرامش خود را حفظ کند؟ رود، می نمی

 کند؟ آیا نکات ایمنی را بلد است و رعایت می -4

توند کماکـان عاقالنـه       گیرد می   زمانی که تحت فشار قرار می      -5
 گیری نماید؟ تصمیم

 کند؟ های جدید چگونه عمل می در مواجهه با موقعیت -6

آیا محلۀ شما امـن اسـت؟ آیـا همـسایگان شـما قابـل اعتمـاد                  -7
 هستند؟

اشـد احـساس خـوبی      آیا کودکتان از این که در منـزل تنهـا ب           -8
 دارد؟

آیا وقتی تنهاست ممکن اسـت عـصبی، نگـران یـا مـضطرب               -9
 شود؟

 های اولیه را بلد است؟ آیا کمک -10

داند اگر آتش کوچکی در آشپزخانه روشن شـد چـه             آیا می  -11
 باید بکند؟

 داند اگر برق منزل رفت چه باید بکند؟ آیا می -12

 ای پشت در آمد چه باید بکند؟ داند اگر غریبه آیا می -13

14- ... 

تواند بـه شـما کمـک         این موارد و بسیاری موارد مشابه دیگر می       
کند تا ارزیابی نمایید که کودکتان تا چه اندازه آمـادگی تنهـا مانـدن            

  .    در منزل را دارد
  
  

  هایی برای والدین دارای تک فرزند توصیه
به فرزندتان اجازه دهید که شخصیت مستقل و مخصوص بـه            -1

قب باشید که ناخودآگاه، فرزندتان     خودش را داشته باشد، مرا    
  . شما داشته باشد را وادار نکنید که شخصیتی مطابق سلیقۀ

مراقب باشـید کـه شـما و فرزنـدتان وابـستگی بیمارگونـه بـه                 -2
هر دوی شما باید بتوانیـد مـستقل، بـدون          . یکدیگر پیدا نکنید  

یکدیگر، در کمال سالمت، نشاط و به تنهایی به زندگی خود        
 .ادامه دهید
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تک فرزنـدان را عامـل بـرآورده کـردن آرزوهـا و رؤیاهـای            -3
اجـازه دهیـد او آرزوهـا و رؤیاهـای          . ناکام شدۀ خـود ندانیـد     

 .مخصوص به خودش را دنبال کند

اگر شما و همسرتان از هم دلخورید یا با یکـدیگر اختالفـاتی              -4
دهیـد  اختالفات را به فرزندتان انتقال ن     ها و     دارید، این رنجش  

خألهــای عــاطفی خــود را کــه بایــد از طریــق و ســعی نکنیــد 
 .کردید، از طریق فرزندتان جبران شود همسرتان پر می

تصور نکنید که چون فرزندتان یکـی یـک دانـه اسـت، بایـد                -5
شـود    این کار باعث مـی    . هایش را برآورده کنید     کلیه خواسته 

ایـن مـسأله    . های خود را محدود کنند      آنها یاد نگیرند خواسته   
سازد که توان مقابله با      پذیر می   دی ضعیف و آسیب   از آنها افرا  

عــدم توانــایی در مهــار . مــسایل زنــدگی را نخواهنــد داشــت
 .سازد های روانی می ها، فرد را مستعد ابتال به اختالل خواسته

به فرزندتان اجازه دهید رفتارهای مخصوص بـه سـن خـود را      -6
یل داشته باشد و او را به مجسمه یک فـرد زود بـالغ شـده تبـد          

 .نکنید

وظایفی را که کودکتان باید انجام دهد و بر اساس سـن تـوان          -7
د و وظـایف او را بـه عهـده         جام آن را دارد، به او واگذار کن       ان

 .نگیرید

در تربیت تک فرزندان نیز باید از همان اصول کلـی و اصـلی               -8
روش تربیتــی شــما بــرای تــک . فرزنــدپروری پیــروی نماییــد

ای باشد که گویی چند فرزند دارید  فرزندتان باید به همانگونه
گیـری بـیش از حـد پرهیـز           گیری یا سخت    و از هر نوع آسان    

 .کنید

دسـتیابی  گرایانه، قابل     توقعات شما از تک فرزندتان باید واقع       -9
توقعـات والـدین اگـر      . هـا و عالیـق او باشـد         و مطابق توانـایی   

، بیش از حد، بـیش از توانـایی یـا دور از عالقـه               دست نیافتنی 
ــی ف ــد، مـ ــدان باشـ ــساس   رزنـ ــب وا دادن، احـ ــد موجـ توانـ

 .ناامیدی یا سرکشی فرزند شود شکست،

به او اجازه دهید    . به احساسات تک فرزندتان احترام بگذارید      -10
که احساسات خاص خـودش را داشـته باشـد و او را کمـک               

بدانید نـشان دادن    . کنید که یاد بگیرد احساساتش را بیان کند       
در مقابـل  . نوع کـه باشـد مجـاز اسـت    و بیان احساسات از هر   

. رفتارهـای نامناسـب اسـت     انجـام   غیرمجـاز اسـت     کـه   آنچه  

رفتارهای نامناسب به معنی رفتارهـایی اسـت کـه در آنهـا بـه               
حقـوق کـسی زیـر پـا        به واسطه آنهـا     شود یا     کسی توهین می  

شـود رفتـار نامناسـب        منـع مـی   بنابراین آنچه   . شود  گذاشته می 
ــه احــساس  ــاه  . اســب نامن اســت و ن ــید ناخودآگ ــب باش مراق

فرزندتان را وادار نسازید که احساساتش را مطـابق میـل شـما             
 .تنظیم کند

به . های تک فرزندتان احترام بگذارید      به افکار، عقاید و سلیقه     -11
هـای خـاص خـودش را         او اجازه دهید افکار، عقاید و سـلیقه       

ر مراقب باشید کـه ناخودآگـاه، فرزنـدتان را وادا         . داشته باشد 
هایش را مطـابق میـل شـما تنظـیم            نکنید افکار، عقاید و سلیقه    

 .نماید

 از ترس این که     اشید تک بودن فرزندتان باعث نشود     مراقب ب  -12
هـای جـسمی، ورزشـی یـا      مبادا آسـیبی بـه او برسـد، فعالیـت     

به او اجازه دهید زندگی عادی      . اجتماعی او را محدود سازید    
 دیگر کودکـان تجربـه      های خطرش، مانند    را با تمامی احتمال   

ها و تجربیات     ها، پختگی   در غیر این صورت او کفایت     . نماید
ــدگی مــستقل و موفــق را در بزرگــسالی   ــرای یــک زن الزم ب

 .کسب نخواهد کرد

تک فرزنـدان بـیش از دیگـر افـراد بـه جزئیـات و اطالعـات                  -13
عالقمندند، بنابراین اگر منعی وجود نـدارد، اطالعـاتی را کـه            

 .ختیار آنها قرار دهیدخواهند در ا می

هــا و توقعاتتــان را در هــر موقعیــت  اطالعــات، قــوانین، ارزش -14
روشــن و آشــکار بیــان کنیــد و از ســخنان و رفتارهــای ابهــام 

. االمکان بپرهیزید   وار حتی   ای، دوپهلو و کنایه     برانگیز، استعاره 
هرگز توقع نداشته باشید که فرزندتان بدون این که این نکات          

زش داده و یادآوری کرده باشـید خـودش بتوانـد           را به او آمو   
 .این مسایل را بفهمد، حدس بزند و آنها را رعایت کند

به خاطر داشـته باشـید زمـانی کـه تـک فرزنـدتان فعالیـت یـا                  -15
تالشی را به حد کفایت انجام داده است، کافی بودن کوشش 
او را به او یادآوری نمایید، وگرنـه ممکـن اسـت فعـالیتش را               

 .نه و بیش از حد الزم ادامه دهدوسواس گو

ــدتان     -16 ــت فرزن ــد در تربی ــد بای ــر دو وال مراقــب باشــید کــه ه
 .هماهنگ عمل نمایید

در هر فرصتی به تک فرزنـدتان اطمینـان دهیـد کـه در مـسیر           -17
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درست و به سمت هدف گام بردارد و شما او را، نـه فقـط بـه                 
خاطر عملکردش، بلکه به عنوان یـک وجـود انـسانی و قابـل              

 .پذیرید ، دوست دارید و میارزش

ترین عامـل در انطبـاق مناسـب تـک فرزنـدتان بـا                بدانید مهم  -18
 .زندگی، نحوۀ تطابق مناسب شما با زندگی است

هرگز به خاطر این که تنها یک فرزند دارید خود را سـرزنش        -19
نکنید و دچار احساس گناه نشوید، داشتن یک فرزند عارضۀ          

 . نخواهد کردخاصی برای شما یا فرزندتان ایجاد

ــرای کودکتــان وقــت بیــشتری   حتــی -20 االمکــان ســعی کنیــد ب
توانـد او را      آنچه برای کودکتـان مفیـد اسـت و مـی          . بگذارید

کودکـان  . خرسند کند این است که بـرایش وقـت بگذاریـد          
دهند والدین برای آنها وقت بیـشتری بگذارنـد نـه               ترجیح می 

ار است صرف   ای را که قر     هزینه. اینکه هدایای بیشتری بخرند   
خریــد هدیــه کنیــد، بــه یــک خــدمتکار بدهیــد تــا بخــشی از 
کارهای منزل را انجام دهـد و شـما بتوانیـد در عـوض وقـت                

 .بیشتری را با کودکتان بگذرانید

هــای  هــای اجتمــاعی و معاشــرت ســعی کنیــد دایــره ارتبــاط -21
 .کودکتان را گسترش دهید تا احساس تنهایی نکند

 . افزایش دهیدهای خانوادگی خود را معاشرت -22

. عالقمندی به کتاب و مطالعه را در کودکتـان تقویـت کنیـد              -23
تواند از بهترین و مفیدترین دوستان او باشـد و مـانع              کتاب می 

 .اش شود احساس تنهایی

 
  سخن پایانی

هـا    تواند با تک فرزند دیگر خـانواده        تک فرزند هر خانواده می    
اند به تنهایی رفتارها    تو  تک فرزندی یا ترتیب تولد نمی     . متفاوت باشد 

مهـم ایـن اسـت کـه بـا          . گـویی کنـد     و روحیات فرد را تعیین یا پیش      
بـدانیم کـه   . افکار، رفتارها و احساسات اکثر تک فرزندان آشنا باشیم   

تـر تـک    تـر و سـالم      به عنوان والد چه اصولی را برای تربیـت مناسـب          
ویم و از   هایی ممکن است روبه رو ش       فرزندمان به کار بریم، با چه تله      

بـدانیم تـک فرزنـدی بـه تنهـایی          . چه اشـتباهاتی بایـد پرهیـز نمـاییم        
زا نیــست، عوامــل مختلفــی در ســالمت روان تــک فرزنــدان  مــشکل

دخالت دارد کـه در میـان آنهـا نحـوۀ رفتـار و نظـام تربیتـی والـدین                    
  . تواند بیشترین سهم را به عهده داشته باشد می
  

Harper J.M., Hoopes M.H. Only Children. In: Noshpitz J.D. 
(Ed.) Handbook of Children & Adolescent Willey & Sons, 
Inc., 1997, PP 163-170.         
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