آسیبشناسی تکفرزندی
حسنیه صالحان

*

مقدمه

تکفرزندی یکی از مسائل آسیبزای دهتههای اخیتر استت کته اکثتر
خانوادههای ایرانی بدان گرایش پیدا کردهانتد .تکفرزنتدی موضتوعی
است که در سه سطح ،فرزندان ،خانوادههای تکفرزند و جامعته ،آثتار
مهمی از خود باقی میگذارد .عوامل مختلفی برای گترایش خانوادههتا
به تکفرزندی شناسایی شده است .برخی خانوادهها بته دلیتل ستختی
کشیدن در برخورد با فرزنتد اول ،تمتایلی بته داشتتن فرزنتدان بیشتتر
ندارند .برخی دیگر از خانوادهها به دلیل شترایط جدیتد در ستبکهای
زندگی ،پس از تولد فرزندشان دیگر نمیتوانند بچهدار شوند .برخی از
خانوادهها نیز تحت تنثیر محیط قرار گرفته ،تکفرزندی را انتخاب متی
کنند .برخی دیگر به دلیل مشکالتی همچون مشکل اقتصادی ،تربیتی و
امکانات رفاهی ،به تکفرزندی رو میآورند .این گرایش ،از آسیبهای
جامعۀ ما است از این رو ،بایسته است این امر واکاوی شود.
* دانشآموخته جامعةالزهرا

و کارشناس روانشناسی.

36



رهتوشه راهیان نور رمضان المبارک (1398ویژة خانواده)

در این مقاله سعی داریم به آسیبشناسی این مقوله بپردازیم.
 .1ناهمگونی با آموزههای دینی

از آموزههای دینی استفاده میشود که داشتن فرزند ،آثار متعتددی دارد
از جمله موجب اقتدار والتدین متیشتود چنانکته روایتات و ستبک
زندگی ایرانی نشان میدهد که فرزند ،بازوی توانای والدین در شترایط
سخت زندگی است .امام رضا
ُْ

ْ َ
َ
ُ
فرمتود ...« :ت ْـوعیآ ال َولـد ل َن َوائـ الـد ْﻫآ َو

َح َوادث اِل ُمـور[ 1:از برکات ازدواج] اندوختن فرزند برای (رویارویی بتا)
سختیهای روزگار است».
روزی امام حسن عسکری

به یکی از یاران خود فرمود« :آیتا فرزنتد

داری؟ عرض کرد :خیر امام دربارۀ او دعا فرمودُ « :الی ُه َ ْار ُز ْا ُه َو َلـدا َی ُکـ ُ
ون
َ ُ َ
ْ ُ
ل ُه ََضدا عن ْل َ ال َلضد 2:خدایا به او فرزندی روزی کن که بازوی توانتایی

برای وی باشد چراکه فرزند ،چه ختوب بتازویی استت » .قترآن نیتز
ُ
َ َ َ
َ ُ
داشتن مال و فرزند را نشانة اقتدار میداند« :ث َّم َ َددنا لکا ُم الکا َّرة َعلای ِهم َو
َ
َ
َ َ َ
أُ َردنا ُکم ِبُْو ٍال َو َبَّی َن َو َج َعلَّا ُکم أکث َر نفیارا 3:ستپس شتما را دولتت بتاز

گردانیم و بر آنها پیروزى دهیم و شما را بته متالهتا و فرزنتدان یتارى
کنیم ،و بر شمارتان بیفزاییم».
بنابراین ،یکی از پایههای اصلی قدرتمندی والدین ،فرزند است .طبیعی
است که اگر تعداد فرزندان بیشتر باشتد ،والتدین قدرتمنتدتر خواهنتد
بود .از سوی دیگر ،ایستادگی جامعۀ اسالمی در برابر تجاوز استکباری،
 .1محمد بن یعقوب کلینی کافی ج ،5ص.374
 .2قطبالدین راوندى الخرائج و الجرائح ج ،1ص.478
 .3اسراء 6 :ر.ک :عالمه طباطبایی المیزان فی تفسیر القرآن ج ،13ص.40
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به گوهر ایمان و عمل جوانان فتداکار وابستته استت از ایتن رو ،ائمتۀ
اطهار

پیروان خود را به ازدیاد نسل تشویق کردهاند .پیامبر اکترم

فرمود« :فرزند بخواهید و آن را طلب کنید چراکه فرزند ،مایتۀ روشتنی
1

چشم و شادی قلب والدین است».
جان رایان ،کاتولیک سرشتناس آمریکتایی ،نیتز از زنتان متیخواستت
فرزندان زیادی داشته باشند زیرا «تنمین خانوادههای بزرگ بته انتواعی
از نظم نیاز دارد که حاصتلش زنتدگیهتای موفتق استت» .ختود وی
خانوادهای یازده نفره داشت .به باور او «کارشناسانی که به کنترل موالید
2
معتقدند ،به رشد متعادل جامعه و ادامه حیات آن فکر نکردهاند».
 .2خطر از بین رفتن نسل

برنامۀ کنترل جمعیتت در ایتران پتس از انقتالب ،میتان دولتمتردان بته
سیاست راهبردی تبدیل شد .پیامد این موضوع در دهۀ  ۹0این شد کته
در چند سال آینده با رشد منفی و پیر شدن تتدریجی جمعیتت مواجته
خواهیم شد .بر اساس گزارش سازمان ملل در سال  ،۲0۱0اگر ایران به
همین صورت به ادامۀ جایگزینی جمعیتی بپتردازد ،در  80ستال آینتده،
جمعیت  ۳۱میلیونی را تجربه خواهد کرد از این میان ۴7 ،درصد ایتن
جمعیت را افراد سالمند باالی  ۶0سال تشکیل خواهند داد.
اگر قرار بر کنترل موالید باشتد ،در بلندمتدت جامعته بتا انقطتاع نستل

 .1فضل بن حسن طبرسی ،مکارم األخالق ص.224
 .2بیل مک کیبن «تنملی درباره خانواده تک فرزندی» ماهنامه سیاحت غترب ج ،۱5
ص .۱۱۲
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مواجه خواهد شد  1از این رو ،رسول خدا
ُْ

َ

ُ

ُ ُْ

ْ

َ

ْ

َ َ َ ُ
فرمتود« :ت َنـاک ُُوا ت َن َاسـیوا

َتکث ُآوا عإ ِّن أ َباﻫ بک ُ اِل َم َ َی ْو َُ الق َی َام َو ل ْو ب ِّ
السـق  2:ازدواج کنیتد تتا نستل
شما افزایش یابد که من در روز قیامت به شما و حتی به بچۀ سقطشدۀ
شما بر سایر امتها مباهات و افتخار میکنم».

برژینسکی ،مشاور امنیت ملی سابق آمریکا ،با توجته بته مستئلۀ کنتترل
جمعیت در ایران گفته است:
از فکر کردن به حملتۀ پیشدستتانه علیته تنسیستات هستتهای ایتران
اجتناب کنید و گفتوگوها با تهتران را حفتظ کنیتد .بتاالتر از همته،
بازی طوالنیمدتی را انجام دهید چتون زمتان ،آمارهتای جمعیتتی و
تغییر نسل در ایران ،به نف رژیم کنونی نیست.

3

 .3عدم استحکام خانواده

انسجام خانوادهها بیشتر به روابط میان والدین بستتگی دارد ،امتا تعتداد
فرزندان روی این موضوع نیز تنثیرگذار است وقتتی والتدین فرزنتدان
بیشتری داشته باشند ،باید برنامهریزی بیشتر و در ادامه وقتت زیتادتری
را به موضوع خانواده و برطرف ساختن نیازهتای ختانواده اختصتاص
دهند که این موضوع باعث میشود پیونتد والتدین ،شتراکت و تتالش
آنان برای رف نیازهای فرزندان بیشتر شود .ایتن موضتوع حتس بتاهم
بودن و یک خانواده بودن را بیشتر میکند و در نهایت به انسجام بیشتر
 .1ر.ک :محمد فوالدی «تتنملی در سیاستت کنتترل جمعیتت ،آثتار و پیامتدهای آن»
ص153ت.180
 .2محمد بن محمد شعیری جام األخبار ص.101
 .3خبرگزاری جمهوری اسالمی «کنترل جمعیت از ضرورت تا فریب» قابل دسترسی
http://www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=80744638)1392/4/3).
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خانواده منجر میشود 1.یافتههای تحقیقاتی و مشاهدات بالینی حکایتت
از آن دارد که عدم حضور فرزند در محتیط ختانواده ،یکتی از عوامتل
ناپایداری در زندگی مشترک است 2.در حقیقت ،نبود فرزنتد یتا حتتی
تکفرزندی در خانوادهها ،سبب ایجاد فضای ختالی در میتان اعضتای
خانواده و بعضاً باعث بیعالقگی و تضاد در زندگی مشترک متیشتود.
تحقیقات انجامشده در ایران نشان میدهد که اینگونه خانوادهها بتیش
از هر نوع خانوادۀ دیگری در معرض گسست قترار دارنتد 3.از ستوی
دیگر ،تکفرزندی از گستردگی خانوادهها متیکاهتد و روابتط فتامیلی
خواهناخواه از بین میرود .فرزندانی که تنها بزرگ میشوند ،نه ختواهر
و برادری خواهند داشت و نه فرزندان آنان صاحب عمو ،عمه ،خالته و
دایی خواهند بود .زندگیهای گسترده به خانوادههتای کوچتک تبتدیل
خواهد شد .تغییر شکل الگوی خانواده ،نهتنهتا موجتب از بتین رفتتن
انسجام خانواده میشود ،بلکه در آینده ،افرادی منزوی ،منفعل و افسرده
به جامعه وارد میشوند.
 .4فرزندساالری

در خانوادههای تکفرزندی ،بیش از حد به خواستههای فرزنتد توجته
میشود .این توجه بیش از حد والتدین و قترار دادن فرزنتد در کتانون
توجهات ،آثار سوئی بر شخصیت کودک دارد .اینگونه کودکتان غالبتاً
حساس ،زودرنتج ،پرتوقت و کتمصتبر هستتند نمتیتواننتد عواقتب
1. http://iusnews.ir/fa/print/183282

 .2محمدحسین فرجاد آسیبشناسی اجتماعی ستیزههای خانواده و طالق ص.143
 .3باقر ساروخانی طالق ،پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن ص67ت.71
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اشتباهات خود را بیازمایند و مستؤولیت عمتل ختود را بپذیرنتد .ایتن
کودکان از جامعه انتظار دارند همانند والدین با آنها رفتار کنتد و چتتر
حمایتی خود را بتر ستر آنتان بگستتراند .در بستیاری از اوقتات ،ایتن
ال مطتابق میتل و خواستتۀ آنتان و
کودکان از آنجا که دنیای واقعی کتام ً
پاسخگوی توقعاتشان نیستت ،دچتار سترخوردگی و ناستازگاری متی
شوند .به عالوه ،فرزندساالری مان شکلگیری شخصیت فعتال فرزنتد
میشود.

1

 .5عدم رشد اجتماعی

بستتیاری از جامعهشناس تان معتقدنتتد عتتدم رشتتد اجتمتتاعی کودکتتان،
مهمترین پیامد تکفرزندی است زیرا کودک به همبتازی نیتاز دارد تتا
با او رقابت یا بازی و دعوا کنند .تجربۀ روابط انسانی بته شتکل ستنتی
آن ،احستتاس ناشتتی از داشتتتن ختتواهر یتتا بتترادر و در شتتبکۀ روابتتط
خویشاوندی مثل عمو ،عمه ،دایی و خاله استت کته عامتل پیونتدها و
ثبات عاطفی در روابط اجتماعی نخستین هستند .سیاست تکفرزنتدی
سبب میشود نسل برآمده از این خانوادهها بته ستمت انتزوا و تنهتایی
سوق داده شوند .بر اساس تحقیقات روانشناسان ،رفتارهای پسری کته
خواهر دارد ،بهنجارتر از رفتارهتای پستری استت کته ختواهر نتدارد.
متخصص کودکان و روانکاو معروف انگلیسی ،بر این بتاور استت کته
ارتباط با خواهر و برادر ،نقتش مهتم و اساستی در رشتد و شتکوفایی
کودک ایفا میکند .این ارتباط ،این امکان را فراهم میکنتد کته کتودک
نقشهای متفتاوتی را بتازی کنتد بته او کمتک متیکنتد خالقیتت و
1. https://hawzah.net/fa/Article/View/93661
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خودجوشتتیاش را افتتزایش دهتتد بتته او فرصتتت متتیدهتتد خشتتم و
پرخاشگریاش را ابراز کند و به او میآموزد این حس را هدایت کند
همان چیزی که او را برای زندگی در جامعه و رویارویی با افراد آمتاده
میکند 1.گفتنی است که فرزندان زیاد ،در رشد والدین نیتز تتنثیر دارد
بیل مککیبن معتقد است که «ازدواج ،داشتتن فرزنتد زیتاد و تشتکیل
خانوادههای بتزرگ ،بترای رشتد والتدین و ستاخته شتدن شخصتیت
فرزندان مفید است» .وی در این باره مینویسد:
تنها ریشۀ عمومی رشد و پختگی انستان ،در پترورش فرزنتدان قترار
دارد .هر چه تعداد فرزندان بیشتر ،کودکی کردن ،کمتر یعنتی وقتتی
شما زندگی خود را صرف خوب شتدن و رشتد دیگتران کنیتد ،آدم
دیگری خواهید بود ولی با داشتتن بچتههای کتم ،رشتد شتما کُنتد
خواهد شد.

2

جان برکمن میگوید« :بهترین چیزی که مردان دارای خانوادة بزرگ به
دست میآورند ،همین شخصیت ساختهشدة آنان است».

3

 .6انتظارات غیرمنطقی

این پیامد به دو مضمون فرعی انتظتارات افراطتی والتدین و انتظتارات
افراطی تکفرزند تقسیم میشود .انتظارات افراطی والدین به انتظتارات
آنها در قبال سرمایهگذاری همهجانبه برای تنهتا فرزنتد ختانواده اشتاره
دارد .وقتی همۀ امکانات و توجهات به یتک نفتر اختصتاص دارد ،بته
1. http://ejournal.sums.ac.ir/31/khandani/farzandi.html

 .2بیل مککیبن «تنملی دربارۀ خانوادۀ تکفرزندی» ص.112
 .3همان.
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همان میزان ،سطح انتظارات و توقعات از او نیتز بتاال متیرود .والتدین
سعی دارند همۀ آرزوهای دستنیافتۀ خود را در تنها فرزند خود تحقق
ببخشند یا میخواهند فرزند آنها به دلیل امکانتاتی کته در اختیتار دارد،
همۀ آرزوها و انتظارات آنها را برآورده کنتد .از ستوی دیگتر ،چنانچته
همۀ امکانات در خدمت تکفرزند قرار داشته باشد ،ممکن است بر اثر
تربیت نادرست ،انتظارات تکفرزند به طرز نامناستبی رشتد کنتد و در
آینده در مواجهته بتا واقعیتهتای اجتمتاعی زنتدگی روزمتره ،دچتار
سرخوردگی شود.

1

 .7احساس تنهایی و ناراحتی

کودکان تکفرزند هنگامی کته ختانواده تشتکیل متیدهنتد و صتاحب
فرزند میشوند ،فرزندان آنها همواره با سؤالهایی نظیر «چرا من خاله،
دایی ،عمه یا عمو ندارم» مواجه میشوند و همتین موضتوع بته ایجتاد
حس تنهایی در فرزندان والدین تکفرزند نیز منجر متیشتود .داشتتن
فامیل و محبتهای ناشی از آن ،یکی از نیازهای اساسی به شتمار متی
رود .فرزندان عالوه بر محبت والدین به چشیدن محبتهای دیگری از
جمله محبت فامیلهای وابسته نیز نیازمند هستند که این موارد ،سیستم
ایمنی روانی فرد را تقویت میکند و حمایتهای بزرگی برای افتراد در
زندگی محسوب میشود و افراد متیتواننتد بتا پشتتوانۀ قتویتری در
جامعه حاضر شوند .همین موضوع به افتزایش تحمتل افتراد در برابتر
استرسها ،سختیها و نامالیمات در زندگی منجر میشود چراکه فترد
 .1ر.ک :جتتواد شتتجاعی و بهجتتت یزدخواستتتی «تجربتتۀ زیستتتۀ تکفرزنتتدان از
تکفرزندی :مطالعۀ دختران باالی  18سال» ص447ت.476
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احساس بیکسوکاری نمیکند و میداند افرادی هستند که خالصانه او
1
را حمایت میکنند.
 .8اضطراب و استرس والدین

در کنار آسیبهایی که خود کودک تکفرزند با آنها روبهرو متیشتود،
آسیبهای متعددی هم خانوادۀ این کودکتان را تهدیتد متیکنتد ایتن
خانوادهها همواره نگران هستند و فکر میکنند که اگتر ختدای نتاکرده
مشکلی برای این یک کودک به وجود بیاید ،هیچ کاری از آنها ساخته
نیست .این والدین همواره زندگی پراسترسی دارند و از به وجود آمدن
یک اتفاق ،نگران هستند .خانوادههایی هم کته توانتایی داشتتن فرزنتد
بیشتر را نداشتهاند ،همواره در حسرت این موضوع به سر میبرنتد کته
چرا ما نباید فرزندان بیشتری داشته باشیم .بتا ازدواج تنهتا فرزنتد ایتن
خانوادهها و یا دور شدن آنها تحت هر اتفاقی ،والدین این فرزندان در
زندگی خود خأل بیشتری احساس متیکننتد درحتالیکته اگتر تعتداد
فرزندان دو یا بیشتر از آن باشد ،وقتی یکی از فرزندان از ختانواده دور
میشود ،فرزندان دیگر برای تسالی خاطر والدین حضور دارند و ایتن
خأل برای والدین کمتر به وجود میآید و این والتدین تنهتایی ختود را
با فرزندان دیگر پر میکنند.

2

 .9الگوپذیری نامناسب

کودکی که در یک خانوادۀ تکفرزند رشد متیکنتد ،هتیچ الگتویی در
1. http://iusnews.ir/fa/print/183282

 .2همان.
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رهتوشه راهیان نور رمضان المبارک (1398ویژة خانواده)

خانواده ندارد .در خانوادۀ چندفرزند کودکان از همان سنین خردستالی،
رفتار پدر و مادر را با فرزندان بزرگتر ختانواده مشتاهده میکننتد .در
واق  ،از همان ابتدا خط قرمزها را شناسایی میکننتد و ختوب و بتد را
میشناسند .اما در خانوادۀ تکفرزند ،هیچ الگتویی وجتود نتدارد و بته
ناچار فرزند تنها مجبور استت الگوهتای ختود را از بیترون از خانته و
خانواده انتخاب کند از این رو ،تربیت در ختانوادۀ تتکفرزنتد خیلتی
دشوارتر از خانوادۀ چندفرزندی است.
از آنجا که اکثر خانوادهها چون از تتنثیر فضتاهای عمتومی و دوستتان
فرزندان خود بر آنها نگتران هستتند ،ستعی میکننتد بتا فتراهم آوردن
امکانات مجازی و دیجیتالی پیشرفته ،متدام فرزنتد ختود را در داختل
خانه مشغول کنند .این موضوع نهتنها موجب صرف هزینههای بسیار و
افزایش توقعات هر روزۀ فرزندان میشود ،بلکه با ایجاد «یک فرهنتگ
اتاق غنی از رسانه» 1ناخواسته به انزوای هر چه بیشتر کودکتان کمتک
میکند و از همه مهمتر با فراهم کردن دسترسی فرزندان به رستانههای
بیشتر و عدم متدیریت متدت زمتان و محتتوای متوردنظر رستانه ،بته
طورغیرمستتتقیم بتته تنییتتد الگوهتتایی کتته فرزنتتد در رستتانه میبینتتد،
میپردازد .با توجه به اینکه امروزه افراد به محتواهای فراملتی ،فرادینتی
و فراسنی ،بهآسانی دسترسی دارنتد ،آستیبهای بیشتماری از جملته
عالقه به ادیان غیراستالمی ،عقایتد غیرملتی ،رفتارهتای خارقالعتاده و
خطرناک ،بلوغ زودرس ،و ...تکفرزندان خانوادهها را تهدیتد میکنتد.
 .1ر.ک :سونیا لیوینگستون «گتزارش تحقیتق رستانه و ختانواده» فصتلنامه رستانه و
خانواده ،ش ،39ص.40
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در صورتی که در خانوادههای چندفرزندی ،احتمال کنتترل محتواهتای
نامناسب توسط خواهر یا برادر بزرگتر وجود دارد.
 .10یاری نکردن والدین در پیری

در دین اسالم پیوسته بر احسان به والدین بهویژه در سنین پیری و کتم
توانی آنان تنکید شتده استت امتا در اغلتب خانوادههتای تکفرزنتد،
فرزندان دچار کمالگرایی مفرط ،استتقالل و ...هستتند و ایتن موضتوع
باعث میشود گاه به تنهایی در شهر یا کشور دیگر زندگی کنند .گتاهی
مدام در پی پیشرفت تحصیلی یا شغلی هستند و گاه به دلیتل انتزوا ،بتا
والدین ارتباط عاطفی برقرار نمیکنند .از این رو ،والدین نمیتواننتد در
سنین کمتوانی از حمایتهای فرزندان برختوردار شتوند و بستیاری از
نیازهای جسمی ،مالی ،عاطفی و ...آنان برطترف نمیشتود درحالیکته
در خانوادههای پرجمعیت ،امکان برطرفسازی نیازهای والدین بستیار
بیشتر از خانوادههای تکفرزند است.

