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بسمه تعالی

تک فرزندي:مشاوره 

سانی است و براي فرزندآوري در فرهنگ ایرانی اسالمی ما یک ارزش محسوب می شود. ارزشی که منطبق بر فطرت و غریزه ان
نداشتنهمان ارزشی است که سبب می شود زوجین نابارور، حل مشکل ناباروري و و نیزوي ضروري استتداوم نسل و بقاي

وجین زنشان می دهد که نیز هاي کشوري بررسیخود پیگیري نمایند. اولویت هايخود را به عنوان یکی از اساسی ترین فرزند
هایی که تازه ازدواج زوج:نشان داد1393سال فرزند دارند. تحقیق کشوري انجام شده در 2ایرانی تمایل به داشتن بیش از 

سال از ازدواج آن ها گذشته است نشان 5-6که ایرانی زوجیننتیجه نظرسنجی از . 1فرزند هستند2.3اشتنخواهان دکنند می
خانواده هاي کشور تک فرزند هستند. در خیلی درصد 19در حال حاضر حدود .2فرزند دارند2,8می دهد که تمایل به داشتن 

به موقع باعث می شود که خانواده ها نتوانند به تعداد فرزند دلخواه خود دست یابند.از موارد غفلت از فرزندآوري
دلیل آن هم این است که ممکن است فرد با خانم ها باعث کاهش شانس باروري موفق می شود.افزایش سن که بدانید باید 

مبتال شود که در صورت بارداري و ... بی بیماري هاي قلبرخی بیماري هاي مزمن مانند فشار خون، دیابت، به افزایش سن 
تاخیر انداختن بارداري، احتمال به . همچنین را افزایش می دهدال بارداري هاي پرخطر مو احتنیازمند مراقبت هاي بیشتر بوده 

دهد. عوارض جنینی و مشکالت هنگام زایمان را افزایش می،عوارض حاملگی،ناباروري
شکل و قدرت طبیعی می شود.و کیفیت اسپرم از نظر حرکت،تعداد ذکر است که افزایش سن آقایان نیز باعث کاهش شایان 

ساله است. افزایش سن مردان با افزایش مشکالت 25برابر مردان 5سال 45زمان مورد نیاز براي بارداري همسر در مردان باالي 
خی بیماري هاي روانی و اوتیسم را در فرزندان بیشتر کند. مطالعات نشان داده شانس ابتالي به برمی تواند کروموزمی اسپرم 

3با افزایش سن پدران بیشتر می شود.که احتمال مشکالت قلبی، ناهنجاري هاي اندام و باز بودن انتهاي سیستم عصبی 

و از تاخیر هاي بدون دست یافته ود به همین خاطر است که باید همه زوج ها در اولین فرصت ممکن به تعداد فرزند دلخواه خ
که از دست دادن فرصت هاي خوب، همیشه قابل جبران نیست.به یاد داشته باشیم دلیل پرهیز کنند.
مادر، سالمتی به نفع سال است که3-5بهترین فاصله بین فرزندان بررسی هاي علمی ثابت کرده است که الزم است بدانید 

و فاصله هاي کوتاه تر و طوالنی تر از آن می تواند پیامدهاي خاص خود را براي کودك، مادر و خانواده به استان جنین و فرزند
دنبال داشته باشد.

یج بررسی ها نشان می دهد عدم آگاهی انتعوامل بسیار زیادي در گرایش به تک فرزندي می توانند نقش داشته باشند،گرچه ا
احتمال تک فرزندي با افزایش تحصیالت و اشتغال زنان افزایش این پدیده دارد.رواج ی بر مپیامدهاي تک فرزندي نقش مهاز 

در زیر به برخی از آنها اشاره می شود: بررسی است.ي مختلفی در سطح خانواده و جامعه قابل اهتک فرزندي از جنبه می یابد. 

فواید تک فرزنديبرخی از تصورات ممکن درباره 
 آن هابه دلیل وابستگی بیشتر به ارتباط بهتر با والدین
صمیمیت عمیق والدین با تک فرزند
 به بهترین شکل انجام کارها
کودك تر اعتماد به نفس باال
وقفه خانوادهوجه کامل و بیبهره مندي از ت
براي جلب توجه والدینعدم نیاز به رقابت با خواهر و برادران
خواهر و برادرا عدم مقایسه ب

بیش از دو فرزند
نزدیک به سه فرزند
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 امکانات رفاهی بیشتردریافت
دین دریافت وقت و توجه بیشتر وال

یرا ز. جزو معایب هستنداما در حقیقت تصور شوند،محاسن تک فرزندي به ظاهر می توانند به عنوان چه گرابرخی از این موارد 
رو زمانی که در از اینند و رسمی خواسته هاي خود اد به یززحمتبرادر و بدون /رقابت با خواهردون معموال این کودکان ب

آسیب پذیري بیشتري خواهند داشت.د ونکشاکش زندگی با نا کامی روبرو ش

:4دگفته شومتناسب با نیاز خانواده هاي تک فرزند به آن هادو بعد خانواده و جامعه که بایدمعایب تک فرزندي از
از بعد خانواده:

کودك شما احساس کند که:ممکن است
تنها است.
 داشته باشدتعامل خود برادر/با خواهرنمی تواند.
.در خانه اي که زندگی می کند فضاي کودکی وجود ندارد، چون همیشه تعداد بزرگساالن بیشتر از کودکان است
استها تحت فشار بیشتري از طرف خانواده براي بهتر بودن در درس و دیگر فعالیت.
 والدین براي محافظت از او دارند، از آزادي هاي الزم و متناسب سن خود برخوردار که يبیش از حددلواپسی هاي به خاطر

.نیست

ممکن است فرزند شما:
به دلیل توجه زیاد پدر و مادر و سایر بستگان نزدیک از اعتماد به نفس کمتري برخوردار باشد.
تجربه برخی از احساسات و چگونگی کنترل و مدیریت آن ها را نداشته باشدفرصت برادر /به دلیل نداشتن خواهر.
ال خود با دوستان خیالی بازي کندبه دلیل نداشتن ارتباط با خواهر/ برادر در ذهن و خی.
 از دخالت آنها در کارش خسته شودپدر و مادر، بخاطر مراقبت بیش از حد.
داشته باشدو حیوانات به اسباب بازيتمایل (بیش از حد) ن ها آبه دلیل نداشتن برادر/ خواهر و ارتباط با.
) انتظار رفتار خالف خواسته خود را نداشته و معموال هر تحمل کمتر و حساسیت بیشتر نسبت به رفتار دیگران داشته باشد

.نیتی خاص تفسیر می کند)خاطرو به بدون دلیلرا مخالفت
 رگساالن زتماس بیشتر با بزرگساالن، مقتضاي کودکی خود را بروز ندهد و رفتاري مانند ببه دلیل ارتباط کمتر با کودکان و

.داشته باشد (نتواند آن گونه که الزم است بچگی کند)
کند.دوست پیدابا دیگران ارتباط برقرار کند/ تر به دلیل خود محوري، سخت
دداشته باشري بیشتر از لحاظ جنسی و روابط اجتماعی آسیب پذی،به دلیل نداشتن الگویی از جنس مخالف در خانواده.

مواردي که باید همواره به یاد داشت:
خواهرجاي در برخی از ابعاد باشد ولی به هیچ عنوان نمی تواند شما مناسبی براي فرزندان مهد کودك می تواند محیط/

.برادر را براي فرزند شما پر کند
برادر محروم می کنند/از داشتن خواهررا خود فرزندان،والدین تک فرزند.
نخواهند داشتعمو و دایی ،عمه،خالهمانند: یوابستگاننیزر و مادري که تک فرزند هستند پدفرزندان.

تاکید می گردد که در هر جلسه مراجعه و مر باید در طول زمان افزایش یابد،اطالعات خانواده هاي تک فرزند در مورد پیامدهاي این ابا توجه به اینکه4
سه مشاوره را طوالنی تر نموده و می توان جل،و اشتیاق مراجعه کنندهمشاوره چند عنوان از این موارد به بحث گذاشته شود. در صورت مشاهده پذیرش 

تک فرزندي، مراجعه کننده را به خواندن آن تشویق نمود.و مشکالتپیامدهادر اختیار قرار دادن کتابنیز با 
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از بعد جامعه:
عث می شود که جمعیت کشور رو به پیري برود و فضاي جوانی و شادابی کمتر دیده شود.رواج تک فرزندي با
 و تداوم آن در جامعه باعث می شود که در طول زمان جمعیت کشور کم شود.رواج تک فرزندي
را تحت تاثیر قرار دهد.چرخه تولید و اقتصاد جامعه می تواند پیرشدن جمعیت، ل جوان وکاهش نس
خواهد شددچار رکود اقتصادي و تولید بیشتر آن جامعه ،ه کم باشدعجاميال و پویازمانی که نیروي کار فع.
 وسط کاهش متمی تواند سببتمایل به تک فرزندي در خانواده هاي تحصیلکرده بیشتر دیده می شود، با توجه به اینکه

.شودب هوشی جامعه ضری
 د را خوبا توجه به زیاد شدن امید به زندگی، تک فرزندان نمی توانند به راحتی همه مسوولیت نگهداري از پدر و مادر مسن

افزایش می یابد.حل هاي نگهداري سالمندانو منیاز به خانه هاکنند و بنابراینتقبل 


