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مقدمه
زودگی ماضیىی تاعث ضدٌ تا زيجَا تٍ داضته تىُا یک فرزود در
زودگی خًد تسىدٌ کىىد.
ایه در حالی است کٍ يالدیه تک فرزود َمًارٌ احساس گىاٌ
میکىىد چًن تر ایه تايرود کٍ فرزود آوُا در طًل زودگی خًد
احساس تىُایی خًاَد کرد.
تکفرزودی ویس چًن چىد فرزودی مسایا ي معایثی دارد.

• بْتز است در هَرد باٍرّای هعوَل در هَرد تک
فزسًذی با دقت بیطتزی تاهل کزد چزا کِ ایٌْا اضتباُ
است:
― صذهِ دیذُ
― اس بیي رفتِ
― گستاخ
― بزتزی طلب
― تٌْا
― ًاتَاى در ّواٌّگی ٍ ّوگاهی

دالیل تک فرزندی
•
•
•
•
•
•
•
•
•

پاییي آهذى هَالیذ
اضتغال خاًن ّا
تزجیحات ضخصی
بکار بستي رٍش ّای تٌظین خاًَادُ
هحذٍدیت هالی
دالیل رٍاًطٌاختی
دالیل جسوی
استزس در خاًَادُ
هَقعیت ّای تحصیلی

دالیل تک فرزندی (ادامو) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اسدٍاج در سٌیي باال
ثبات خاًَادُ
کوبَد ٍقت
تزس اس حاهلگی (خصَصا با باال رفتي سي)
سي باال – سي بارٍری سًاى اس  24-22بِ 29-25
سال رسیذُ است.
ًاسایی ثاًَیِ
طالق
هزگ یکی اس فزسًذاى
هزگ یکی اس ٍالذیي

آمارىا چو می گویند؟
• در استزالیا:
• در سال  1986خاًن ّای  44- 40سالِ  %36 ،دٍ
فزسًذ ٍ  %27سِ فزسًذ ٍ  % 19چْار فزسًذ یا بیطتز
داضتٌذ.
• در سال  %38 ، 1996دٍ فزسًذ %25 ،سِ فزسًذ ٍ
بیطتز.
• در سال  %38 ، 2006دٍ فزسًذ %22 ،سِ فزسًذ ٍ
بیطتز.

آمارىا چو می گویند؟
در سال :2014
14هیلیَى بچِ تک فزسًذی در آهزیکا ٍجَد داضت کِ%20
جوعیت کَدکاى آى کطَر است در حالی کهِ 50سهال قبهل
ایي%10بَدُ.

آمارىا چو می گویند؟
یک سَم اسدٍاج ّا در ایزاى بِ تک فزسًذی یا بی فزسًذی هی اًجاهذ .

بز اساس بزرسی ّای بِ عول آهذُ 14 ،درصذ سٍج ّا توایلی بهِ داضهتي فزسًهذ
ًذارًذ ٍ  19درصذ ّن با یک فزسًذ سًذگی هی کٌٌذ.
در دِّ اخیز ّز چٌذ ضیب فَت در ایزاى کاّص یافتِ است اها در عیي حال ضیب
ٍالدت با کاّص هَاجِ بَدُ است.
جاهعِ ها بِ سوت کاّص جوعیت بِ سزعت پیص هی رٍد ٍ اکٌَى ًزخ بارٍری در
کطَر ایزاى  1.7فزسًذ است.

ًزخ  1.7فزسًذ ٍ کوتز اس آى بزای کطَرّایی کِ یک سهاًی ًزخ بارٍری باالی سِ
فزسًذ را تجزبِ کزدُ اًذ بِ « سقَط جوعیت» تعبیز هی ضَد.

فَایذ تک فزسًذی اس جٌبِ فزسًذ:
-1تک فرزود تٍ پدر ي مادرش تسیار وسدیک می ضًد ي رياتط خًتی تا آوُا پیدا می کىد.
-2تک فرزود تُتریه َای ممکه را دریافت میکىد.
-3تک فرزود تًجٍ عادالوٍ يالدیه را جلة می کىد.

-4تک فرزود مجثًر تٍ چالص تا سایر فرزودان ویست.
-5تک فرزود مجثًر تٍ رقاتت تا سایر فرزودان ترای کسة تًجٍ يالدیه ویست.
-6تک فرزود تا سایر فرزودان مقایسٍ ومی ضًد.
 -7تک فرزود ممکه است تیطتر مستقل تاضد.
 -8احساس امىیت ي اعتماد تٍ وفس تاال.
 -9ممکه است زيدتر تٍ تلًغ ترسد.
 -10مًفقیت تاالتر در تست َای گفتاری
 -11اوگیسٌ تیطتر ترای مًفقیت

فواید تک فرزند از جنبو والدین:
آًْا قادر ّستٌذ بزای فزسًذاًطاى اهکاًات بیطهتز
فزاّن کٌٌذ ٍ ّوچٌیي بیطتز بزای اٍ ٍقت بگذارًذ

ٍ بِ اٍ هحبت کٌٌذ.

مضرات تک فرزندی از جنبو فرزند
-1تک فزسًذ احتواال تٌْا بشرگ هی ضَد.

-2تک فزسًذ کسی را ًذارد کِ با اٍ بشرگ ضَد.
-3تک فزسًذاحتواال با فطار سیادی اس طزف ٍالذیي رٍبزٍ هی ضَد بزای ایٌکهِ در
فعالیت ّای هذرسِ ٍ سایزفعالیت ّا بْتز عول کٌذ.
ٍ -4الذیي تک فزسًذ توایل بیطتز بزای حوایت سیاد اس حذ اس فزسًذضاى دارًذ.
 -5تک فزسًذ اس دخالت ّای سیادی ٍالذیٌص خستِ هی ضَد.

 -6تک فزسًذ احتواال بزای پیذا کزدى دٍست بیطتز دچار هطکل هی ضَد.
 -7اس تک فزسًذ احتواال در بشرگ سالی اًتظار داضتي فزسًذاى بیطتزی هی رٍد کِ
ًام خاًَادُ پا بز جا بواًذ.

 -8بِ تک فزسًذ هوکي است فطار سیادی ٍارد آیذ اس ایي جْت کِ تٌْا هزاقب
ٍالذیي سالوٌذ خَاّذ بَد.
 -9تک فزسًذ ًوی تَاًذ لذت دایی یا خالِ بَدى را ببزد
 -10هخارج هالی تک فزسًذ هوکي است سیاد باضذ.
 -11هحزٍهیت اس رقابت با خَاّز ٍ بزادر

 -12حساسیت بیص اس حذ بِ ًاهالیوات

هضزات تک فزسًذی اس جٌبِ خاًَادُ:
 .1معمًال تٍ يالدیه تک فرزود طثیعی وگاٌ ومی ضوًد ي یوا حتوی
ممکه است صحثت َایی ضًد کٍ ترایطان واخًضایىد است.

 .2خاوًادٌ ي ديستان ممکه است تٍ آوُا فطوار تیايروود کوٍ تیطوتر
فرزود تیايرید.
 .3يالدیه تک فرزود ممکه است از ایىکٍ فرزودضان خًاَر یا ترادر
ودارد احساس گىاٌ کىىد.
 .4يالدیه تک فرزود ممکه است اضطراب ایه را داضتٍ تاضىد کوٍ
فرزودضان پس از مرگ آوُا تىُا خًاَد تًد.

برای بچو دار شدن باید از ابعاد زیر آماده بود:

-1توایل سى ٍ ضَّز ّزدٍ
 -2آهادگی هالی
-3آهادگی رٍاًی

-4آهادگی جسواًی

