ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻣﻌﻀﻞ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﭘﺎره ای اوﻗﺎت در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
در ﮐﻞ ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﺑﻮده و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌﺪاد
ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد .ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
آن ،ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮدی ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد ،ﻟﺬا ﺟﺒﺮ
و ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺴﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺠﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺐ واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺰارد و
آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺮوزه ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی ﻣﺴﺌﻠﻪ ای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زوﺟﻬﺎ آﻧﺮا ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای
آوردن ﻓﺮزﻧﺪ دوم ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﺑﺮای ﺑﯿﺎن آﻣﺎده
ﮔﺮدﯾﺪه ﭼﻨﺪ راﻫﮑﺎر ﻋﻤﻠﯽ از ﺳﻮی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪ و ﻣﺎﺣﺼﻞ زﻧﺪﮔﯿﺴﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪه و ﻓﺮزﻧﺪی ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺮﻣﺎل و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد .آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮدن ﻧﺒﺎﯾﺴﺖ
در رﻓﺘﺎر ﮐﻮدک ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﯾﻬﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ و ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮی و ﺿﻌﻒ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ داده اﻧﺪ:
 ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ واﻗﻌﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮدک و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﻌﺮﯾﻔﻬﺎی
ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ
 ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺑﺮای ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﻞ
آﻧﻬﺎ ،ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
راه ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
 اﺟﺎزه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ
 ﻋﺪم ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن
 آﻣﻮزش ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﯿﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﮐﺮدن ﻓﺮزﻧﺪ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ﻓﻮق و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮐﻤﮏ ﮔﯿﺮی از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺘﻮان از آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﺮ روی ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد .در آﺧﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن
ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ زوﺟﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای
ﺗﻌﺪد ﻓﺮزﻧﺪان اﺟﺒﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ زن و ﺷﻮﻫﺮ آوردن ﻓﺮزﻧﺪ آن
ﻫﻢ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ازای ﺗﻮاﻓﻖ
دوﻃﺮف ازدواج ﺑﺎﯾﺪ وارد زﻧﺪﮔﯽ زوج ﮔﺮدد و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﻼوت ،ﻣﻌﻀﻞ
و ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺻﻮﻟﯽ در ﻣﻮرد آن ﮐﻮدک
ﻣﻌﺼﻮم از ﻃﺮف واﻟﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮد .اﻣﺎ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﻫﺮ دو ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺪر
و ﻣﺎدر اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد.
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