
 مقدمه

فرزندآوری در سراسر تاریخ از کارکردهای مهم خانواده      
بوده است. ترغیب خانواده ها به داشتن یک فرزند سبب 

در عمل به یک  ،شعار دو فرزند کافی استشده تا والدین با 
جدیدی نیست  یفرزند اکتفا کنند. تک فرزندی گرچه پدیده

اما در جامعه ما در هیچ زمانی مانند االن فراگیر نبوده است. 
در میان آموزه های اسالمی نه تنها به تک فرزندی توصیه 
نشده بلکه با آن مخالفت و با رعایت شرایطی دعوت به 

سل شده است بگونه ای که در قرآن کریم تکثیر ازدیاد ن
نسل به عنوان یکی از مهم ترین اهداف ازدواج معرفی شده 

  است.

 

 

بیش از حد به  ،درخانواده های تک فرزند فرزندساالری:   

 زند توجه شده واغلب افراط ومطالبات فر خواسته ها و

 روی والدین در برآوردن خواسته های تنها فرزندشانزیاده

قراردادن  این توجه بیش از حد والدین و مشاهده می شود.

ی بر شخصیت کودک د در کانون توجهات اثرات سویفرزن

پر توقع  زودرنج، حساس، گونه کودکان غالباًاین. دارد

نمی توانند عواقب اشتباهات خود را آزموده  صبر هستند،وکم

ز آنجا در بسیاری از اوقات ا مسئولیت عمل خود را بپذیرند. و

 این کودکان ی مطابق میل وخواسته که دنیای واقعی کامالً
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دچار سرخوردگی  پاسخگوی توقعاتشان نیست، و

به عالوه فرزندساالری مانع  شوند.وناسازگاری می

ال شخصیت فعّ ال فرزند می شود.گیری شخصیت فعّشکل

فرد نسبت به نگرش ورفتار  شخصیتی است که براساس آن،

 کار خود را با ،به راحتی تصمیم گرفته است، خود هوشیار

اند سآن را به اتمام نیز می ر به نفس به پیش برده و اعتماد

همچنین تک فرزندی موجب  وکمتر دچار تردید می شود.

لوس بودن در کودک  بروز صفاتی چون خودپسندی و

 شود.می

 اولیه کودکی بیشتر نیازمند یفرزند در دوره :بلوغ زودرس

ولی در دومین دوره کودکی اش حضور والدین خود است ، 

ومهارت های زیادی را از  نقش همساالن بارزتر می شود

تک باشد به ناچار باید در ، حال اگر فرزند آنان می آموزد.

حضور در چنین خانواده ای  کنار بزرگساالن پرورش یابد.

سبب بلوغ زودرس کودک  ،که فقط شامل افراد بالغ است

این است که کودکان از عوارض بلوغ زودرس  و شودمی 

دانند های زمان جوانی قرار گرفته ونمی سدر مقابل استر

های بلوغ را ها از نظر جسمی نشانهآن چه باید بکنند.

 ندارندکافی  یدارند، در حالی که از نظر شخصیتی تجربه

اد مشکالتی که این شرایط در هردوجنس باعث ایج

 شود.می
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به گرایش:شدن روابط اجتماعی وعدم جامعه پذیری کم

 ،ضعف در برقراری ارتباط با همساالن افسردگی، انزوا،

ر از حضور در گروه های اجتماعی از جمله ترس یا تنفّ

زندگی در کنار برادریا خواهر  خصوصیات تک فرزندهاست.

ت کودک را تقویت کرده ومدیریّ یجامعه گرایانه یروحیه

 اجتماعی را به وی می آموزد.در روابط 

 یهای خانوادهاز مؤلفه یکی :کاهش انسجام خانواده

میزان وابستگی فرزندان به  پیوندهای عاطفی و منسجم ،

در خانواده های تک فرزند میزان  والدین وبالعکس است.

به این معنا که گاهی  تفریط است. وابستگی دارای افراط و

بی مهری  والدین مورداوقات فرزند به سبب اشتغال 

در کانون توجه بیش گاهی نیز  و توجهی قرار می گیردوبی

د فرزندان می تواند سبب ایجاد تعدّ ست.از حدّ والدین ا

 باشد. ،هماهنگی الزم وشکل گیری وابستگی متعادل

:سیاست ی ارتباطی خویشاوندیتضعیف شبکه

 باشد  فرزندی می تواند تبعات مخرب عاطفی داشتهتک

نسل برآمده از این خانواده ها به سمت انزوا وتنهایی  و

ه هایی با فرزندان به عالوه خانواد سوق داده می شوند.

ی کامل که به ودر یک خانواده تر هستندبیشتر با نشاط

 خواهر، برادر، یک سیستم است هر نسبتی اعم از مثابه

 درجوامع تک فرزند  .دایی درآن حضوردارند و خاله عمو،
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دایی  خاله و عمه، عمو،نظیر مفاهیم انسانی بعضی از

وجود ندارد. کودکانی که محبت نمی بینند نمی توانند 

 د.نشوبنابراین جوامع سرد و بی روح می محبت کنند.

 یتضعیف شبکه دیگروالدین پیامد  کاهش اقتدار

 روابط خانوادگی است .  خویشاوندی و

وابستگی، پرخاشگری، و اعتیاد  :بازی های رایانه ای

های فرهنگی ناهمخوان و پیامدهای القای ارزش

دردهای مفصلی، درد مچ،  ،جسمانی اعم از چاقی 

گردن و پیامدهای روانی و آسیب رشته های عصبی 

حداقل آسیب های بیان  ،مپیرامونی، شب ادراری و توهّ

شده برای بازی های رایانه ای هستند که امروزه بیشتر 

 د.نسازمی ان تنها را پر اوقات کودک

م شدن ارتباطات کالمی در ک :جایگزینی رسانه 

سبب حاکمیت رسانه های  ،های کم جمعیتخانواده

این امر تغییر الگوی ارتباطی را به  تصویری می گردد.

 همراه دارد.

ی رشد شناختی نشان تحقیقات درباره : تلویزیون

در دهد که تعامل اجتماعی محرک بسیار مهمی می

ت زمان زیادی را مدّ کودکان تنها، تکامل رشد است.

  برایکمتری ف تماشای تلویزیون می کنند وفرصتصر
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 .های فیزیکی وتعامل با همساالن دارنددیگر فعالیت

یکی از عوارض اینترنت، اعتیاد به آن  :اینترنت و ماهواره
از زندگی و احساس محرومیت در  است. کاهش رضایت

وضع خود با دیگران به وجود مقایسه افراد که از طریق 
های  آید از آسیب های این فضای مجازی و برنامهمی

تشدید  ماهواره است. عالوه براین افزایش انتظارات،
  تضعیف سبک زندگی، یارائه ی مصرف گرایی،روحیه

  تسریع روند یکسان سازی فرهنگ ها از  مذهبی،پایبندی 
  دیگر مضراتی است که می توان به آن اشاره کرد.
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خدمات درماني استان قزوينو  دانشگاه علوم پزشكي

معاونت بهداشتي

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان

 

        

یی آموزش و ارتقای سالمت شماره) (اجرا  -انتشارات کمیته علمی                

 



 


