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چکیده 
کنش فرزندآوری خانواده  گذشته حکایت از تغییراتی در  شیوع  تک فرزندی در چند دهه 
کاهش نرخ ب���اروری مطرح  دارد ت���ا جایی  ک���ه این پدی���ده یکی از عوام���ل تأثیرگذار ب���رای 
اس���ت. مطالعات  روان شناختی تک فرزندی شامل موضوعات متعدد و نتایج متناقضی 
اس���ت. پژوهش حاضر با هدف بررس���ی پژوهش های روان ش���ناختی داخل���ی در موضوع 
تک فرزن���دی در س���ال  های )1394-1384( ب���ه روش مروری از نوع سیس���تماتیک انجام 
گرف���ت ت���ا از خالل آن نقدها و خألهای پژوهش���ی موضوع نمایان ش���ود. برای اس���تخراج 
مدارک پژوهش���ی )مق���االت علمی پژوهش���ی، پایان نامه های دانش���گاهی و مقاالت ارائه 
کلید واژه های  ک و سیویلیکا با  ش���ده در همایش ها(، بانک های اطالعاتی SID، ایران دا
»تک فرزند«، »چند فرزند«، »تک فرزندی«، »خواهر/ برادر« بررسی شد. در پی سه مرحله 
ک های درون گنجی و برون گنجی  گرفتن مال )شناس���ایی، غربالگری و انتخاب( با در نظ���ر 
کس���ب  توس���ط دو ارزی���اب، در نهای���ت 9 پژوه���ش صالحیت الزم برای بررس���ی مروری را 
کودکان دارای خواهر/ ب���رادر در نظریه ذهن و برخی  نم���ود. یافته ه���ای پژوهش از برتری 
از ویژگی های مثبت ش���خصیتی حکایت می کند. همچنین مش���کالتی در فرضیه سازی، 
کافی متغیرهای مزاحم از یافته های  کنترل  کاهش حجم نمونه و عدم  ناهمگنی نمونه، 
این مقاله اس���ت. در مجموع خألهایی چون عدم فرضیه سازی منطقی، نبود مدل های 
گس���تره مطالعه در پژوهش های داخلی از نتایج  بوم���ی، فقدان مطالعه طولی و غفلت از 

این بررسی است. 
کلیدی: تک فرزندی، چند فرزندی، خواهر/برادر، مرور سیستماتیک، فرزند آوری،  گان  واژ
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1. مقدمه

کنش فرزندآوری اس���ت.  کش���ور ایران دس���تخوش تحول ش���ده،  که در  یک���ی از عرصه های���ی 

خ باروری در چند دهه گذشته می کند )کالنتری، بیک محمدی،  داده های آماری حکایت از کاهش نر

ع شاه آبادی، 1384(؛ تا جایی که در سال های اخیر تعداد فرزندان یک مادر حتی کمتر از شاخص  و زار

الزم در جایگزینی نسل ها )2/1 فرزند( است )حسینی، و بگی، 1393(. این تغییر نزولی نرخ باروری، 

از تحولی در زمینه فرزند آوری خانواده های ایرانی و تمایل آنها به تک فرزندی حکایت دارد. 

که باش���د، تغیی���ر بنیادینی نه فقط در  از س���وی دیگ���ر تک فرزندی نتیجه هر عامل یا عواملی 

ساختار جمعیت شناسی و روند اجتماعی شدن خانواده بلکه در جنبه های مختلف عملکرد 

مدرس���ه و همه ابعاد ش���خصیت فرد در آینده ایجاد می کن���د )الم1، 1991(. ازاین رو، پژوهش های 

روان ش���ناختی در زمین���ه  آثار و آس���یب های تک فرزندی و چند فرزن���دی در حوزه هایی چون 

ش���خصیت )موتوس، ایندوس، و الیک،2 2008(، سالمت )وانگ3، 2014( و خانواده )ستلز، و همکاران،4 2013( انجام 

شده است.

از چش���م انداز دین���ی، تکثیر نس���ل، مطلوب و پس���ندیده اس���ت )رجبی���ان، 1386( تاجایی که 

کلین���ی )1365( و صدوق )1404( باب های���ی را با عنوان »فض���ل الولد«، »فضل  بزرگان���ی همچ���ون 

کرده اند. در  گش���وده و در ذیل آن روایات زی���ادی را نقل  االوالد« و »الدع���اء ف���ی طلب الولد« 

که فرزندآوری و افزای���ش جمعیت را مطلوب توصیف می کند، به  آموزه های اس���المی روایاتی 

که به صورت مستقیم بر زیادی فرزندان داللت دارند،  سه دسته تقسیم می شود: احادیثی 

کثروا الولد« )کلینی، 1365(؛ روایات ترغیب ازدواج با زنان ولود، مانند »ان خیر نس���ائکم  مانند »ا

که جمعیت زیاد مسلمانان موجب مباهات پیامبر؟ص؟ در  الولود« )کلینی، 1365( و احادیثی 

کاثر بکم األمم غدًا« )کلینی، 1365(. قیامت می شود،  مانند »کثروا الولد، أ

در بررس���ی مس���تندات دینی، برخی پژوهش���گران )زیبایی ن���ژاد، 1386( ب���ا طبقه بندی روایات 

مواف���ق و مخال���ف تکثی���ر ول���د، از مجم���وع روای���ات موافق افزای���ش جمعیت، هم مس���تحب 

که  ب���ودن فرزندآوری و هم مطلوب بودن زی���ادی فرزند را نتیجه می گیرند. مهمترین مدرکی 

1. Lam, Y.L.J.
2. Mottus, R., Indus, K., & Allik, J.
3. Wang, Y. 
4. Settles, B. H., & et al



101

ک
اتی

تم
یس

ر س
مرو

ی: 
ند

فرز
ک 

در ت
ی 

خل
 دا

تی
اخ

شن
ن 

روا
ی 

ها
ش 

وه
 پژ

سی
برر

مخالفان افزایش جمعیت به آن استناد نموده اند، روایت »قله العیال احد الیسارین« است 

گرچه زیبایی نژاد )1386( و وافی  کم شمار بودن افراد خانواده را زمینه ساز راحتی می داند. ا که 

کاهش جمعیت نیست،  که این دسته از روایات در مقام مطلوب بودن  )1395( نش���ان داد اند 

ای���ن مقاله بدون هیچ گونه قضاوتی در این مورد ندارد و با فرض اینکه تک فرزندی مصداقی 

کاهش فرزندآوری است، مرور نتایج تجربی این پدیده در جامعه اسالمی می تواند مؤیدی  از 

گیرد. براین اس���اس با هدف بسترس���ازی برای انج���ام پژوهش ها،  گفتگو ق���رار  ب���رای طرفین 

کشور انجام شد. مروری سیستماتیک بر پژوهش های روان شناختی انجام شده در داخل 

از چش���م انداز دانش روان شناسی، تک فرزندی در قالب یک مفهوم مفید و چالشی ارائه 

ش���ده است، اما هنوز تصویر روش���نی از آن مشخص نشده اس���ت. با ارائه نظریه ترتیب توالد 

آدلر، زمینه بررس���ی روان ش���ناختی تک فرزندی فراهم شد و بیشتر پژوهش های تک فرزندی 

که  از س���ال 1965 به بعد انجام شد )فالبو، و پولیت،1 1986(. همچنین در اوایل قرن بیستم، زمانی 

که »تنها بودن فرزند، یک بیماری به همراه دارد« )به نقل از مارلو، و  اس���تنلی هال2 اظهار داش���ت 

همکاران،3 2004(، پژوهش���گران سالمت روان، پدیده تک فرزندی را در مقابل فرزند دارای خواهر 

کار  بگیرند. مطالعات  ی���ا برادر بررس���ی نمودند تا نتایج مختلف را در تأیید ی���ا رد فرضیه ها  به 

که عبارتند  گرفته در موضوع تک فرزندی را می توان در سه خط پژوهشی رصد نمود  صورت 

که تک فرزند را در مقایس���ه با دو یا چندفرزندی بررس���ی می کنند )ر.ک؛ فالبو،  از: پژوهش های���ی 

ک���ه تأثی���ر تک فرزندی ب���ر والدین را نش���ان می دهن���د )ر.ک؛ لی، و هم���کاران،4  1986(؛ پژوهش های���ی 

ک���ه با موض���وع روابط خواهر- ب���رادری، ترتیب توالد و ان���دازه خانواده،  2015( و پژوهش های���ی 

که برخی از  کرین���ن5، 2011(. همانطور  آث���ار تک فرزندی را در س���اختار خانواده مطرح می کن���د )ر.ک؛ 

گرفته  بررس���ی های مروری )مانسال6، 2006( نش���ان داده اند، یافته ها و نتایج پژوهش های صورت 

که تصویر مبهمی برای خود پژوهشگران  نش���انگر دوگانگی درباره تک فرزندی است تا جایی 

گس���تره پژوهش ها، بیش���تر مقایس���ه آثار  کش���ور ایران  از این موضوع ایجاد ش���ده اس���ت. در 

1. Falbo, T., & polit, D. F.
2. Stanley Hall
3. Marleau, J. D., & et al
4. Li, Y., & et al
5. Kryne, C. 
6. Mancillas, A.
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روان شناختی تک فرزندی و چند فرزندی را در برمی گیرد. در مقایسه با روند پژوهشی صورت 

کش���ور در طول ده س���ال  گرفته در داخل  کش���ور، بیش���تر مطالعات صورت  ج از  گرفته در خار

گذش���ته، به مقایس���ه میان تک فرزندی و چند فرزندی پرداخته است. موضوعاتی همچون 

تحول نظری���ه ذهن، مهارت های اجتماعی، ویژگی های ش���خصیتی و اخت���الالت رفتاری در 

کودکان دارای خواهر یا برادر از مهمترین موضوعات مورد بررسی  تک فرزندان و مقایسه آن با 

در این زمینه اس���ت. دوگونگی یافته ها )به نفع و ضرر تک فرزندی( در پژوهش های داخلی و 

خارجی، ابهامات و س���ردرگمی برای متخصصان، سیاس���تمداران، مربیان و به ویژه والدین 

ایج���اد نموده اس���ت. با توجه به تأثیرگ���ذاری فرهنگ بومی در فرایند ه���ای خانواده از جمله 

ک���ه آیا پژوهش های داخل���ی در موضوع تک فرزندی  فرزند آوری، مس���ئله پیش رو این اس���ت 

کاف���ی برخوردارن���د تا بر اس���اس آنها سیاس���ت گذاری، برنامه ریزی و توصیه مناس���ب  از بل���وغ 

گیرد. براین اس���اس، هدف مقاله حاضر تأمل در پژوهش های داخلی ده س���ال اخیر  صورت 

با موضوع تک فرزندی اس���ت تا از خالل بررسی آنها، اعتبار و خألهای این پژوهش ها نمایان 

ک���ه پژوهش های  ش���ود. ازای���ن رو، این پژوه���ش در صدد پاس���خ گویی به این سؤال هاس���ت 

روان ش���ناختی داخلی در موض���وع تک فرزندی از چه نقده���ای برخوردارند؟ همچنین روند 

کشور ایران با چه خألهای مواجه است؟  پژوهشی این موضوع در 

برای پاس���خ به این س���ؤال ها با طبقه بندی موضوعات بررسی شده، نقاط قوت و ضعف 

کمتر  که  کمبودهای مطالعاتی و زمینه های پژوهش���ی  پژوهش ه���ا ارائه می ش���ود. همچنین 

گرفته است، مشخص می شود تا سؤاالت و فرضیه های  بدان توجه شده و یا مورد غفلت قرار 

پژوهشی نو در این زمینه خود را نشان دهند.

2. شیوه اجرای پژوهش

2-1. روش پژوهش 

پژوهش حاضر به روش مروری و از نوع سیستماتیک انجام شد. 

2-2. جامعه و نمونه آماری 

جامع���ه آم���اری پژوه���ش، ش���امل پایان نامه های مقط���ع ارش���د و دکتری، مق���االت علمی- 
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گذشته )1394- که در طول ده سال  پژوهش���ی و مقاالت منتش���ر شده در همایش هایی اس���ت 

کش���ور ایران انجام ش���ده اس���ت.  1384( با موضوعات روان ش���ناختی در زمینه تک فرزندی در 

کتابخانه  منابع جست و جو عبارتند از: فهرست پایان نامه های ارشد و دکتری )با مراجعه به 

برخی دانش���گاه ها(، مجله های علمی - پژوهش���ی حوزه روان شناسی، بانک منابع اطالعاتی 

جهاد دانشگاهی و مرکز اسناد ایران )SID(، پایگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران 

ک(، بانک مرکز دانش )سیویلیکا( و جستجوی ساده در فهرست منابع پایان نامه ها  )ایران دا

که به طور مستقیم به  و مقاالت یافت شده. همچنین با هدف دست یابی به پژوهش هایی 

کلیدواژه های »تک فرزند«، »چند فرزند«، »تک فرزندی«،  موضوع تک فرزندی پرداخته اند، 

»خواهر / برادر« انتخاب ش���د، در مرحله اول 529 مدرک شناس���ایی ش���د. با حذف مدارک 

تک���راری و نامرتبط به حوزه مطالعات روان ش���ناختی 76 مدرک به دس���ت آمد. همچنین با 

کنار گذاشتن  که ارتباط ضعیفی با هدف مطالعه داشت و  حذف پژوهش های روان شناختی 

پایان نامه هایی که تبدیل به مقاله شده بودند، تعداد 30 پژوهش انتخاب شد که مشخصات 

آنها در جدول »شماره 1« بیان شده است. 

جدول شماره 1: مشخصات مدارک واجد شرایط برای ارزیابی

نوع منبعمکان اجراپژوهشگران و سال پژوهشعنوان تحقیقردیف

1
مقایسه نظریه ذهن و پرخاشگری 

کودکان دارای  کودکان تک فرزند و  در 
خواهر و برادر 

خورشیدی نژاد، روژان.، 
رفیعی نیا، پروین )1393( 

تهران 
کارشناسی ارشد دانشگاه  پایان نامه 

سمنان دانشکده روان شناسی و علوم 
تربیتی 

2
Sibling, Family, and Social 

Influences on Children’s Theory of 
Mind Understanding

Ameneh, Shahaeian.)2015(استان فارس
Journal of Cross-Cultural 
Psychology, 16–1)6(46.

3
 Theory of Mind and Siblings among

Preschool Children

Farhadian, Mokhtar, 
Gazanizad, Neda, 

Shakerian, Ata. )2011(
سنندج

Asian Social Science, )3( ,7 
231 -224

4
کودکان  مقایسه شناخت اجتماعی 
دختر خانواده های تک فرزند و چند 

فرزند 5 و 7 ساله شهر اصفهان

کریمیان، زهرا.، شهبازی 
راد، افسانه.، و حقیقی 

کرمانشاهی، مارال )1394(
اصفهان

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت 
اجتماعی، 2، 22-34.

5
بررسی شیوه فرزندپروری در 

خانواده های تک فرزند و چندفرزند
علی دوستی، معصومه.، و 

عنبری، زینب )1394(
اندیمشک

اولین همایش ملی علمی پژوهشی 
روان شناسی، علوم تربیتی و 

آسیب شناسی جامعه
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نوع منبعمکان اجراپژوهشگران و سال پژوهشعنوان تحقیقردیف

6

مقایسه سازگاری عاطفی، اجتماعی، 
آموزشی و همدلی مادران و دختران 

در بین دانش آموزان دختر تک فرزند و 
چند فرزند مقطع راهنمایی شهر تهران

بیاتی، فاطمه.، خسروی، 
زهره.،  زندی پور، طیبه 

)1383(
تهران

کارشناسی ارشد. دانشگاه  پایان نامه 
الزهراء. تهران

7
مقایسه ابعاد مهارت های اجتماعی و 
ابعاد وابستگی در دختران تک فرزند و 

دختران غیر تک فرزند

کوروش نیا،  رسولی، زهره.، 
مریم.، و سهرابی، نادره 

)1393(
شیراز

کارشناسی ارشد. دانشگاه  پایان نامه 
آزاد اسالمی. واحد مرودشت

8

مقایسه شیوه های فرزند پروری، 
گرایی مادران دانش  کمال  اضطراب و 
آموزان تک فرزند و چند فرزند مدارس 

ابتدایی شیراز

کری مهر، ماه منیر.،  ذا
حسینی، مریم.، سامانی، 

سیامک )1392(
شیراز

کارشناسی ارشد. دانشگاه  پایان نامه 
آزاد اسالمی. واحد مرودشت

9

مقایسه استقالل عاطفی و دلبستگی 
نوجوانان خانواده های تک فرزندی 
و چند فرزندی مادران شاغل و غیر 

شاغل شهر شیراز

رضایی تزنگی، مریم.، 
حسینی، مریم.، و برزگر، 

مجید )1392(
شیراز

کارشناسی ارشد. دانشگاه  پایان نامه 
آزاد اسالمی. واحد مرودشت

10
مقایسه سبک های دلبستگی و 
اضطراب اجتماعی در فرزندان 

خانواده های تک فرزند و چند فرزند

ارشادی، رویا.، امامی پور، 
سوزان.، و صالحی، مهدیه 

)1392(
تهران

کارشناسی ارشد. دانشگاه  پایان نامه 
آزاد تهران. دانشکده روان شناسی

11

کارآمدی  مقایسه پرخاشگری و خود 
و خود تنظیمی دانش آموزان دختر 

خانواده های تک فرزند با خانواده های 
چند فرزند

وحدتی، فائقه.، و جمالی 
فیروزآبادی، محمود )1394( 

ارومیه
کارشناسی ارشد. دانشگاه  پایان نامه 

آزاد تهران. دانشکده روان شناسی

12
مقایسه فرایند و محتوای خانواده بین 

کودکان تک فرزند و بیش از دو فرزند 
پیش دبستانی 

صفائیان، سمانه.، 
خیر محمد، رضائی.، و 

آذرمیدخت سهرابی، نادره 
شیراز 

کنفرانس بین المللی  اولین 
روان شناسی و علوم رفتاری 

13

گی های شخصیت،  مقایسه ویژ
کمال گرایی  خودکارآمدی، سازگاری و 

دانش آموزان دختر تک فرزند و 
چندفرزند مقطع دبیرستان

میرغفوریان، زینب السادات.، 
شریفی درآمدی، پرویز.، و 
جدیدی، محسن )1393(

شاهرود
کارشناسی ارشد. دانشگاه  پایان نامه 

آزاد اسالمی. واحد شاهرود

14

رابطه بین شیوه های فرزند پروری 
کمال گرایی و خود تنظیمی  والدین با 

و مقایسه آن در دانش آموزان 
خانواده های تک فرزند و چند فرزند

فرنودیان، پریسا.، اسدزاده، 
حسن.، و ابراهیمی قوام، 

صغری )1392(
تهران

فصلنامه علوم رفتاری، 6) 5(،  99 
120 -

15
کودکان در  مقایسه مشکالت رفتاری 

خانواده های تک فرزند و دو فرزند

ساطوریان، عباس.، 
کارینه.، و  طهماسیان، 

احمدی، محمدرضا )1393(
روان شناسی دین، 27)7(، 65-80یزد

16
کودکان  اختالل های رفتاری در 

خانواده های تک فرزند و چند فرزند 
شهر تهران

خ.،  گودرزی، شاهر سردارپور 
درخشان پور، فیروزه.، صدر، 

سعید.، و یاسمی، محمدتقی 
)1382(

اندیشه و رفتار، 1)9(، 20- 26تهران
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نوع منبعمکان اجراپژوهشگران و سال پژوهشعنوان تحقیقردیف

17
کودکان  مقایسه مشکالت رفتاری در 

تک فرزند و چندفرزند با توجه به 
عوامل جمعیت شناختی والدین

مرادی، سمانه.، جباری، 
سوسن.، و البرزی، محبوبه 

)1392(
شیراز

کارشناسی ارشد. دانشگاه  پایان نامه 
شیراز. دانشکده روان شناسی و علوم 

تربیتی

18

ح واره های والدی،  مقایسه طر
سبک های فرزند پروری و اختالالت 

رفتاری فرزندان در خانواده های 
تک فرزند و چندفرزند

کشاورزی  محبی راد، زینب.، 
ارشدی، فرناز.، و صالحی، 

مهدیه )1392( 
تهران

کارشناسی ارشد. دانشگاه  پایان نامه 
آزاد تهران. دانشکده علوم تربیتی و 

روان شناسی

19
مقایسه تحمل ابهام، احساس 

تنهایی و مسئولیت پذیری در فرزندان 
خانواده های تک فرزند و چندفرزند

قلعه برخورداری، فاطمه.، 
جمالی فیروزآبادی، محمود.، 

و هومن، حیدرعلی )1391(
تهران

کارشناسی ارشد. دانشگاه  پایان نامه 
آزاد تهران. دانشکده روان شناسی

20

مقایسه اعتماد به نفس، مهارت های 
اجتماعی و سبک های هویت در 

دانش آموزان خانواده های تک فرزند و 
چندفرزند

ایرانی، ویدا.، حسینی، 
مریم.،  و سامانی، سیامک 

)1392(
شیراز

کارشناسی ارشد. دانشگاه  پایان نامه 
آزاد اسالمی. واحد مرودشت

21
مقایسه استقالل عاطفی و احساس 
تنهایی بین دانش آموزان تک فرزند 

دبیرستان های شهر شیراز 
شیرازآل منصور، لیال )1393(

نخسین همایش ملی علوم تربیتی و 
روان شناسی

22
مقایسه  تاب آوری نوجوانان 

خانواده های تک فرزند و بیشتر از یک 
فرزند

شقاقی شیری، ولی اله.، 
و احمدی، محمدسعید 

  )1394(
قزوین

کنفرانس بین المللی علوم انسانی، 
روان شناسی و علوم اجتماعی

23
کیفیت  بررسی رابطه عزت نفس، 

دلبستگی و پرخاشگری در نوجوانان 
تک فرزند و چندفرزند

نامشخصملک زاده، آزاده )1394(
کنفرانس بین المللی علوم انسانی، 

روان شناسی و علوم اجتماعی

24

بررسی مقایسه ای هوش هیجانی 
دانش آموزان تک فرزند با چند فرزند 

دبستان های روستای دخترانه ناحیه 1 
ارومیه سال تحصیلی 93-94

سامری، مریم.، و وفادار، 
مریم )1393(

ارومیه
کنفرانس بین المللی علوم انسان و 

مطالعات رفتاری

25
مقایسه هوش معنوی در بین 

دانش آموزان تک فرزند و چندفرزند 
دبیرستان های شهر شاهرود

مهری نژاد، ابوالقاسم.، 
شریفی درآمدی، پرویز.، و 

کریمی، معصومه )1394(
شاهرود

کنفرانس ملی و اولین  دومین 
کنفرانس بین المللی پژوهش های 

نوین در علوم انسانی

26
مقایسه اعتماد به نفس دانش آموزان 

تک فرزند و چندفرزند
هاشم بیگی، الهه.، و سروقد، 

سیروس
شیراز

دومین همایش علمی پژوهشی علوم 
تربیتی و روان شناسی آسیب های 

اجتماعی و فرهنگی ایران

27
مقایسه شادکامی دانش آموزان 

تک فرزند و چندفرزند
هاشم بیگی، الهه.، و سروقد، 

سیروس
شیراز

دومین همایش علمی پژوهشی علوم 
تربیتی و روان شناسی آسیب های 

اجتماعی و فرهنگی ایران

28
مقایسه سازگاری اجتماعی 

دانش آموزان تک فرزند و چندفرزند
هاشم بیگی، الهه.، و سروقد، 

سیروس
شیراز

دومین همایش علمی پژوهشی علوم 
تربیتی و روان شناسی آسیب های 

اجتماعی و فرهنگی ایران
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نوع منبعمکان اجراپژوهشگران و سال پژوهشعنوان تحقیقردیف

29
مقایسه اعتماد به نفس، شادکامی 
و سازگاری اجتماعی دانش آموزان 

تک فرزند و چندفرزند

هاشم بیگی، الهه.، و سروقد، 
سیروس

شیراز
دومین همایش علمی پژوهشی علوم 

تربیتی و روان شناسی آسیب های 
اجتماعی و فرهنگی ایران

30

Comparison of  social adjustment, 
self-worthness and achievement 

motivation among only- child 
adolescents and adolescents with 

siblings

Oranous Ghotbinejad 
Bahreasemani and Zohreh 

Ostovar.)2015(
تهران

Indian Journal of Fundamental 
and Applied Life Sciences. 5 

)S1583-1575)2 

بعد از اس���تخراج منابع، تمامی آنها توسط دو ارزیاب با استفاده از چک لیستی بر اساس 

ک های درون گنجی عبارتند از: موضوع  گرفت. مال ک ه���ای درون گنجی مورد ارزیابی قرار  مال

پژوهش ش���امل آث���ار روان ش���ناختی تک فرزن���دی و چند فرزندی باش���د؛ ش���رایط الزم از نظر 

کافی و روش  روش شناس���ی )فرضیه س���ازی منطق���ی، روش تحقیق مناس���ب، حجم نمون���ه 

نمونه گیری مناس���ب، ابزار اندازه گیری معتبر و هنجاریابی ش���ده، رعایت فرضیه های آماری، 

انتخاب درس���ت روش تحلیل آماری و صحیح بودن محاسبات آماری( رعایت شده باشد؛ و 

گرفته باشد.  گروهی صورت  بررسی به شکل 

جدول شماره 2: نقد و ضعف 21 مطالعه در فرایند ارزیابی

توضیح نقد و ضعففراوانی نقد ارزیابان و نقاط ضعف مطالعات

بیان مسئله ضعیف )عدم به کارگیری نظریه منطقی یا مسئله سازی بر اساس پیشینه(18

ضعف در بررسی پیشینه18

عدم مقایسه تک فرزندی و چندفرزندی3

مشکل نمونه گیری و حجم نمونه13

کارآمدی ابزار )عدم اعتبار و روایی الزم، ابزار محقق ساخته(1 نا 

ضعف در تبیین منطقی یافته ها و محدودیت ها15

11
ضعف در منابع )عدم استفاده از منابع دست اول، استفاده از منابع روزنامه ای، 

ناقص بودن منابع(

گزارش دهی6 عدم رعایت اصول پژوهش و 

در نهایت 9 پژوهش )اعم از پایان نامه و مقاله علمی( صالحیت الزم برای بررسی مروری 

که واجد شرایط ارزیابی بود، 21 مورد از آنها توسط دو  کسب نمود و از مجموع 30 پژوهشی  را 

گزارش شده است. که ادله آن در جدول »شماره 2«  گذاشته شد  کنار  ارزیاب 
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شکل شماره 1: روند نموداری جستجو

  

3. یافته های پژوهش

کش���ور ای���ران، انگیزه ه���ا و موضوعات مختلفی   پژوهش های روان ش���ناختی تک فرزندی در 

کنجکاوی برای تعیین وضعیت  را ش���امل می ش���ود. انگیزه در بخش عمده ای از بررس���ی ها، 

کودکان دارای خواهر یا برادر اس���ت.  گروه تک فرزندان در یک یا چند متغیر خاص نس���بت به 

گرفتن مبان���ی منطقی و در  کنجکاوی ذهن���ی با در نظر  همچنی���ن برخی پژوهش���گران ورای 

چارچ���وب ی���ک نظریه رس���می درصدد فرضیه س���ازی پژوهش خ���ود برآمده ان���د. موضوعات 

بررس���ی شده در 9 پژوهِش دارای صالحیت الزم شامل نظریه ذهن، مهارت های اجتماعی، 

برخی ویژگی های شخصیتی و اختالل های رفتاری است. در ذیل هر موضوع به طور خالصه 

مبان���ی نظری و در ادام���ه با ارائه نتایج پژوهش های انتخاب ش���ده، نقده���ای اختصاصی و 

عمومی آنها مطرح می شود.
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3-1. نظریه ذهن

در دو دهه اخیر رویکرد نظریه ذهن1 یکی از جدیدترین مباحث در حیطه شناخت اجتماعی 

کلی نظریه ذهن به درک اینکه چگونه افراد در یک موقعیت مشابه،  تلقی شده است. به طور 

به رغم داشتن تجربه یکسان، می توانند حاالت ذهنی متفاوتی داشته باشند، توجه می کند. 

)الرسن، سندبرگ، و اسمیت،2 2009( تحول فهم در کودکان یکی از زمینه های پژوهش نظریه ذهن است 

ک���ودک از ذهن خود و دیگران و ش���ناخت جلوه ه���ای هیجانی دیگران  ک���ه ب���ه چگونگی درک 

اش���اره دارد و محیط خانه، عوامل مرتبط با پویای���ی آن و تعامالت خانوادگی مؤثرترین عامل 

کودکان شناس���ایی ش���ده اس���ت. از این رو، عالوه بر تعامل با والدین،  محیطی در تحول فهم 

ارتباط با خواهر یا برادرها یکی از عوامل تس���هیل کننده در تحول نظریه ذهن معرفی می ش���ود 

)شاهیان، و همکاران،3 2014(. بنابراین مطالعات متعددی به بررسی تأثیر این نوع از تعامالت بر تحول 

کودک در قالب مدل تالقی4 و مدل تعاملی5 پرداخته اند. س���ه پژوهش از مطالعات  ش���ناختی 

گرفته است. داخلی انتخاب شده در این مقاله با موضوع نظریه ذهن صورت 

کریان )2011( نش���ان  گازانی زاد و ش���ا در پژوهش ه���ای داخلی مطالعه فرهادیان، مختاری و 

کودکان با یک  ک���ه عملک���رد نظریه ذهن با افزایش اندازه خانواده افزای���ش پیدا می کند و  داد 

گرچه این  خواهر و برادر بزرگتر به طور معناداری نمرات بهتری نسبت به تک فرزندان دارند. ا

پژوهش در تبیین مس���ئله و فرضیه س���ازی، به برخی مطالعات با نتایج متفاوت می پردازد، 

ک���دام از مدل های  کم���ی از یافته های جدید اش���اره نموده و موفق ب���ه بیان هیچ  ب���ه تع���داد 

نظری در این زمینه نش���ده است. ازاین رو، نویسندگان موفق نشده اند نتایج به دست آمده 

را متناس���ب ب���ا مدل های نظری و یافته های جدید تبیین نماین���د. به لحاظ روش، پژوهش 

کودکان و محاس���به تأثیر مؤلفه   کنترل متغیر س���ن، معلولیت و رش���د ش���ناختی در  موفق به 

می���زان تحصیالت والدین ش���ده اس���ت. نمونه گی���ری تصادفی، اس���تفاده از طبقات مختلف 

گزارش  اجتماعی- اقتصادی در نمونه و همگن نمودن افراد از مزایای این بررسی است، اما 

1. Theory of mind
2. Larsson, M., Sandberg, A. D., & Smith, M.
3. Shahaeian, A., & et al
4. Coufluence model
5. Interactive theory
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کافی برخوردار نیستند و عاملی برای تهدید اعتبار  هنجاریابی ابزارهای مطالعه از مطلوبیت 

که نتایج عملکرد  و روایی داده های به دس���ت آمده می باش���د. در یافته های پژوهش از آنجا 

که  کودکانی  که دارای خواهر ب���رادر بزرگتر و  کودکانی  نظری���ه ذهن تک فرزندان در مقایس���ه با 

گزارش حجم نمونه تعداد  کوچکتر دارند، متفاوت است، بنابراین الزم است در  خواهر برادر 

کوچکتر دارند، بیان شود. که خواهر برادر بزرگتر یا  کودکانی 

گرفت���ه )خورش���یدی نژاد، و رفیعی  نی���ا، 1393( در نظریه ذه���ن تک فرزندان  دومی���ن مطالع���ه صورت 

ک���ودکان تک فرزند در س���طح اول نظریه  که  ک���ودکان دارای خواه���ر و برادر نش���ان می دهد  و 

گرچه این پژوه���ش موفق به بیان نظریه ه���ای مطرح در  ذه���ن عملک���رد پایین تری دارن���د. ا

موضوع شده، در انتخاب جامعه مورد مطالعه دچار لغزش است. پژوهش های تحول نظریه 

کودکان در نظریه ذه���ن و افراد تأثیرگذار، تحت  ک���ه رابطه بین عملکرد  ذهن نش���ان می دهد 

تأثی���ر عامل تعدیل کنندگی س���ن قرار می گیرد )اس���التر، و همکاران،1 2015(. در طول س���ال های پیش 

کودکان در درجه اول تحت تأثیر تعامالت  دبس���تانی، زندگی اجتماعی و بهزیس���تی هیجانی 

کودک به مدرسه تأثیر  والدین و خواهر و برادران قرار دارند )مک آلس���تر، و پترس���ون،2 2013(، اما با ورود 

همس���االن، فراوان تر، پیچیده تر و مستقل از نظارت بزرگساالن می شود )روبین، و همکاران3، 2006(. 

کودکان دبستانی به میزان زیادی متأثر از روابط با همساالن  ازاین رو، عملکرد نظریه ذهن در 

اس���ت )اس���التر، دنیس، و پریچارد،4 2002(، پس انتظار می رود افراد مؤثر در عملکرد نظریه ذهن قبل از 

س���ن مدرسه )والدین و خواهر برادران( و بعد از سن مدرسه )همساالن در مدرسه( متفاوت 

باش���ند. در پژوه���ش خورش���یدی نژاد و رفیعی  نیا )1393( ب���ا توجه به اینکه موض���وع مطالعه، 

کنترل  کودکان دارای خواهر و برادر است، به منظور  کودکان تک فرزند و  مقایسه نظریه ذهن 

کودکان قبل از س���ن  نق���ش تأثیرگذار همس���االن، جامعه آماری مناس���ب برای این پژوهش، 

کودکان دبستانی )11-7 سال( انتخاب شده است. البته  دبستان است، حال آنکه جامعه آماری 

تبیین مناسب مسئله، معرفی مدل های نظری موضوع و استفاده از ابزار هنجاریابی شده از 

ویژگی های بارز در این پژوهش به شمار می آید.

1. Slaughter, V., & et al
2. McAlister, A., & Peterson, C.
3. Rubin, K. H., & et al
4. Slaughter, V., Dennis M. J., & Pritchard, M.
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کرمانشاهی )1394( در  کریمیان، ش���هبازی   راد و حقیقی  سومین مطالعه داخلی، پژوهش 

گرفته است.  که با بررسی نظریه ذهن صورت  موضوع ش���ناخت اجتماعی تک فرزندان است 

کودکان خانواده های چند فرزند بیشتر از  که ش���ناخت اجتماعی در  این پژوهش نش���ان داد 

خانواده های تک فرزند است. از نقاط قوت این مطالعه، فرضیه سازی بر اساس مبانی نظری 

کنترل متغیر جنس���یت و دقت در اجرای پژوهش است. عدم موفقیت پژوهش در  موضوع، 

کنون در ایران  بررس���ی مطالعات داخلی، نقطه ضعف این مطالعه اس���ت و ادعای اینک���ه »تا

که در آن به بررس���ی ارتباط تعداد فرزندان و ش���ناخت اجتماعی پرداخته باش���د،  پژوهش���ی 

صورت نگرفته است«، نشانگر ضعف بررسی ادبیات پژوهشی داخلی است.

کودکان دارای خواهر و برادر در نظریه ذهن جدول شماره 3: وضعیت تک فرزندان در مقایسه با 

مشخصات مطالعه
)نویسنده مسئول، سال انتشار، جامعه مورد مطالعه، شهر(

حجم نمونه
وضعیت تک فرزندان وکودکان دارای خواهر یا برادر 

در نظریه ذهن

کودکان دارای خواهر یا برادر73خورشیدی نژاد، 1393، 7 تا 11 سال، تهران برتری 

کودکان دارای خواهر یا برادر163فرهادیان، 2011، پیش دبستانی، سنندج برتری 

کودکان دارای خواهر یا برادر80شهبازی راد، 1394، 5 تا 7 سال، اصفهان برتری 

مطاب���ق داده های جدول »ش���ماره 3«، یافته های س���ه پژوه���ش، دارای صالحیت مرور 

کودکان دارای خواه���ر/ برادر در  ب���ا تجمی���ع حجم نمونه )به تعداد 316 نفر( نش���انگر برت���ری 

کودکان تک فرزند است. موضوع نظریه ذهن در مقایسه با 

3-2. روابط اجتماعی

گسترش مهارت های اجتماعی از جمله دلیل هایی است  تصور محروم شدن تک فرزندان از 

کلودی2 )1984، به نقل  که در پژوهش ها علیه تک فرزندی مطرح می شود )وینهوون، و ورکویتن،1 1989(. 

که تک فرزندان زمان بیش���تری را صرف فعالیت های انفرادی می کنند و  از الم، 1991( گزارش داد 

گروهی اختصاص  کمتری را به فعالیت های  که خواهر و برادر دارند، زمان  کسانی  نس���بت به 

که بدون  که بزرگساالنی  می دهند. همس���و با این یافته ، ترنت و اش���پیتز3 )2012( نش���ان دادند 

خواهر و برادر هستند در مقایسه با بزرگساالنی که خواهر و برادر دارند، کمتر درگیر فعالیت های 

1. Veenhoven R., & Verkuyten, M.
2. Claudy 
3. Trent, K., & Spitze, G. D.
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کلی فرضیه ها در روابط  کمتری با بس���تگان خود دارند. به طور  اجتماعی می ش���وند و تعامل 

کودکان دارای خواهر یا برادر در قالب دو مدل رقت منابع1 و تقویت  اجتماع���ی تک فرزندان و 

منابع2 مطرح می ش���ود. در پژوهش حاضر یک پژوهش با موضوع مقایسه روابط اجتماعی، 

کرد. صالحیت مرور را دریافت 

پژوهش رسولی، کورش نیا و سهرابی )1393( نشان داد که بین مهارت های اجتماعی کودکان 

تک فرزند و بیش از دو فرزند تفاوت معناداری وجود ندارد. اس���تفاده انحصاری از داده های 

کودکان، از طریق شخص ثالث، ضعف  خودگزارشی و عدم اندازه گیری مهارت های اجتماعی 

ک���ودکان از مهارت های اجتماعی خ���ود بی اطالع  که ممکن اس���ت  ای���ن پژوهش اس���ت؛ چرا

باش���ند و ارزیابی مهارت های اجتماعی از ناحیه ش���خص ثالث مفید  تر است. ازاین رو، برخی 

گ���زارش والدین و معلم ها  که عالوه بر جم���ع آوری اطالعات از خود افراد،  پیش���نهاد می کنند 

گرچه در  کندرن،3 2004(. همچنین ا کودکان ثبت ش���ود )داونی، و  نس���بت به مهارت های اجتماعی 

کنترل ش���ده است، اما  پژوهش، برخی متغیرهای مزاحم )جنس���یت، طالق و فوت والدین( 

یک���ی از اس���تدالهای قدیمی در تک فرزن���دی و چند فرزندی پایین بودن س���طح اجتماعی و 

کندرن، 2004(. بنابراین، برای رفع  اقتصادی والدین چند فرزند است )گوا، و ون وی، 1999، به نقل از داونی، و 

که متغیرهای چون میزان  نگرانی نسبت به وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین الزم است 

که در پژوهش مذک���ور چنین متغیرهایی  کنترل ش���ود  تحصی���الت، درآمد و اش���تغال والدین 

کنترل نشده است.

گی های شخصیت 3-3. ویژ

که س���رمایه گذاری و انتظار والدین ب���ا توجه به ترتیب توالد فرزندان متفاوت اس���ت،  از آنج���ا 

گذاشته و تفاوت هایی را در صفات  کودکان تأثیر  که در ش���کل گیری شخصیت  انتظار می رود 

کودک از سطوح مختلف منابع  شخصیتی آنها ایجاد نماید. دلیل این تفاوت برخورداری هر 

گرچه نظریه های  و س���رمایه گذاری والدین در دوران فرزندپروی اس���ت )س���ان ها، و لیان ت���ام،4 2011(. ا

ح شده است و در زمره این نظریات صفات  کودکان مطر ش���خصیت در خصوص ترتیب توالد 
1. Model Resource Dilution
2. Model Resource Augmentation
3. Downey, D. B., & Condron, D. J.
4. Sun, H. T., & Lian, T. C.
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ش���خصیتی تک فرزندان مطرح می شود، دامنه پژوهش های شخصیت، به نفع تک فرزندی 

گس���ترده اس���ت. همچنین نظریات متعددی مانند نظریه ترتیب توالد  و به ضرر تک فرزندی 

آدلر، نظریه َخلع1 و یافته های فالبو در این زمینه مطرح می باشند.

که  در مطالع���ات داخلی، پژوهش  فرنودیان، اس���دزاده و ابراهیمی قوام )1392( نش���ان داد 

کمال گرایی و خودتنظیمی در خانواده های  بین شیوه فرزندپروری با ویژگی های شخصیتی 

که میانگی���ن خانواده های  تک فرزن���د و چند فرزن���د تف���اوت وج���ود دارد. یافته ها نش���ان داد 

تک فرزن���د از خانواده های چند فرزند نه فقط در برخی ش���اخص های فرزند پروری، بلکه بین 

کمال گرایی  که  کمال گرای���ی خود گرا و جامعه گرا ب���ه طور معناداری باالتر اس���ت. از آنجا  ابع���اد 

گرایش فرد به داشتن مجموعه ای از معیارهای باال و افراطی و تمرکز بر شکست ها و نقص ها 

در عملک���رد اس���ت، باال بودن ای���ن ویژگی ش���خصیتی در تک فرزن���دان، نش���انگر تأثیر حجم 

خانواده است.

کودکان  دومین مطالعه داخلی، به مقایس���ه برخی ویژگی های شخصیتی تک فرزندان و 

گرفته  دارای خواه���ر و برادر توس���ط میرغفوریان، ش���ریفی درآم���دی و جدی���دی )1393( صورت 

که انعطاف پذیری،  اس���ت. این مطالعه در مورد ویژگی های پنج عاملی شخصیت نشان داد 

دلپذیرب���ودن، خودکارآم���دی، س���ازگاری اجتماع���ی و س���ازگاری تحصیل���ی در دانش آم���وزان 

چند فرزن���د باالتر از تک فرزندان اس���ت. از لح���اظ روان نژندی، برونگرایی، ب���ا وجدان بودن، 

کمال گرایی بین دو  گروه های مقایس���ه وجود ندارد. در معیار  س���ازگاری عاطفی تفاوتی میان 

گروه دانش آموزان تک فرزند و چند فرزند نسبت به دو مؤلفه انتظارات والدینی و شک و تردید 

درباره اعمال، تفاوت معنادار وجود دارد؛ انتظارات والدینی و ش���ک و تردید درباره اعمال در 

گروه در مؤلفه های نگرانی و  دانش آموزان تک فرزند باالتر از چندفرزندان است و بین این دو 

دغدغه، معیارهای شخصی، انتقادگرایی والدین، و نظم و سازمان دهی تفاوتی وجود ندارد.

اس���تفاده از اب���زار هنجارش���ده مناس���ب و رعایت پیش فرض ه���ای آم���اری الزم در تحلیل 

کش���یدگی؛  کجی و  واریان���س )چند خط���ی و تک خط���ی؛ بررس���ی داده ه���ای پ���رت، نرمالیته، 

یکسانی ماتریس واریانس-کوواریانس و همگنی واریانس ها( از نقاط قوت این پژوهش است 

1. dethronement theory 
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که نش���انگر اعتبار یافته های به دس���ت آمده است، اما عدم موفقیت در دسته بندی نظریات 

متناسب با موضوع تک فرزندی و چند فرزندی از نقاط ضعف پژوهش به شمار می آید.

ک���ودکان دارای خواهر/ب���رادر در برخ���ی از  ج���دول ش���ماره 4: وضعی���ت تک فرزن���دان در مقایس���ه ب���ا 

گی های شخصیتی ویژ

مشخصات مطالعه
)نویسنده مسئول، سال انتشار، 

جامعه مورد مطالعه، شهر(

حجم 
نمونه

گی های شخصیتی ویژ
وضعیت تک فرزندان وکودکان دارای 

خواهر/برادر

فرنودیان، 1392، 
دختران دبیرستانی، تهران

486

برتری تک فرزندانکمال گرایی

تفاوت معنادری وجود نداردخودتنظیمی

کودکان دارای خواهر/ برادرخودکارآمدی برتری 

میرغفوریان، 1393، دختران 
دبیرستانی، شاهرود

200

برخی از 
گی های  ویژ
شخصیتی

کودکان دارای خواهر/ برادردلپذیر بودن برتری 

کودکان دارای خواهر/ برادرانعطاف پذیری برتری 

تفاوت معنادر وجود نداردبرونگرایی

تفاوت معنادار وجود نداردروان رنجورخویی

تفاوت معنادار وجود نداردباوجدان بودن

کودکان دارای خواهر/ برادرسازگاری )اجتماعی، هیجانی، تحصیلی( برتری 

برتری تک فرزندانکمال گرایی

کودکان دارای خواهر و برادر در مقایسه  که  داده های جدول »ش���ماره 4« نشان می دهد 

کس���ب نموده اند.  ب���ا تک فرزندان، در برخی ویژگی های مثبت ش���خصیتی امتیاز بیش���تری 

کودکان دارای خواهر/ برادر بیش���تر  کمال گرایی در تک فرزندان نس���بت ب���ه  همچنی���ن نمره 

است.

3-4. اختالالت رفتاری 

کودکان مبتال  همانن���د تعامل والدین، روابط خواهر و ب���رادر یک محیط اجتماعی مهم برای 

کودکان مبتال، غلبه بر مش���کالت را باید یاد بگیرند؛  ب���ه ADHD فراهم می کند. در این رابطه 

زیرا آنها از یک رابطه آزاردهنده خواهر و برادری خالصی پیدا نمی کنند. بخش���ی از مطالعات 

که رواب���ط خواهر و ب���رادری با  ک���ودکان مبتال ب���ه ADHD نش���ان می دهد  گرفت���ه در  ص���ورت 

کودکان تأثیرگذار اس���ت. )نیومن1، 1994، به نق���ل از میکامی، و پفیفنر،2  قالب ه���ای مختلفی در تحول این 

1. Newman
2. Mikami, A.Y., & Pfiffner, L.J.
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که روابط مثبت خواهر و برادری پیش بینی کننده س���طوح  2008(. تحقیقات طولی نش���ان داد 

کودکان مبتالست  پایین تری از آسیب های روانی و بهبودبخش مهارت های اجتماعی برای 

)برودی1، 2004(. از س���وی دیگر، برخی مطالعات آثار منف���ی رابطه خواهر- برادری را در اختالالت 

رفتاری مط���رح نموده اند. برای مثال رفتار انحرافی خواهر یا ب���رادر پیش بینی کننده افزایش 

مصرف الکل و س���وء مصرف دارو در نوجوانان اس���ت )وایتمن، جنس���ن، و مگز،2 2013( با این وجود به 

کودکان مبتال به اختالل های رفتاری  کیفیت روابط خواهر برادری با س���ازگاری  نظر می رس���د 

ارتباط دارد.

پژوهش های داخلی در بررس���ی اختالالت رفتاری تک فرزندان و چند فرزندان یافته های 

که فراوانی  گودرزی و همکاران )1382( نشان داد  گزارش نموده اند. نتایج سردارپور  متفاوتی را 

کودکان  کمبود توجه-بیش فعالی و س���ایر اختالل های رفتاری در  اختالل س���لوک و اختالل 

خانواده های چند فرزند به مراتب بیش���تر از تک فرزند می باش���د، ولی نتایج پژوهش مرادی، 

جباری و البرزی )1392( از عدم معناداری در این زمینه حکایت دارد. از سوی دیگر ساطوریان، 

که مشکالت رفتاری )اعم از مشکالت  طهماسبیان و احمدی )1393( در پژوهشی نشان دادند 

برونی سازی و درونی سازی( میان تک فرزندها بیشتر از دو فرزندهاست.

چون تشخیص اختالل رفتاری توسط درمانگر متخصص با مصاحبه بالینی باید صورت 

کلینیک درمانی صورت نگرفته  ح شده به طور بالینی در  گیرد و هیچ کدام از سه پژوهش  مطر

اس���ت، ممکن است تفاوت نتایج به دست آمده ناشی از تفاوت ابزار باشد. همچنین به نظر 

گرفته  گودرزی و همکاران )1382( تحت تأثیر اثر آزمونگر قرار  می رسد نتایج پژوهش س���ردارپور 

که مؤلفان ضرورت و هدف پژوهش را چنین مطرح نموده اند: است؛ چرا 
گرچه  ح اســـت.  کشـــور ما مطر دالیل زیادی برای افزایش رشـــد جمعیت جوان در 
شرایط اقتصادی و نگرش مثبت نسبت به روش های ضدبارداری از عوامل بازدارنده 
این رشـــد بوده اســـت، باوجوداین، برخی باورها موجب تداوم این رشـــد می گردد. به 
نظر می رســـد از دیرباز یک ترس عمومی و یک باور نادرســـت در رابطه با »داشتن تنها 
یک فرزند« در میان عامه مردم وجود داشـــته اســـت و بســـیاری از خانواده های طبقه 
متوسط ایران تنها به علت جلوگیری از تنهایی و به اصطالح »لوس شدن« تنها فرزند 

1. Brody, G. H.
2. Whiteman, S.D., Jensen, A.C., & Maggs, J.L.
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خود اقدام به بارداری دوباره می کنند. بدین معنی که تک فرزند بودن را عامل خطری 
برای گرفتار شدن فرزندشان به اختالل های رفتاری می دانند. اصالح چنین باورهایی 
گاه سازی جامعه برپایه یافته های  تنها با پند دادن ممکن نیســـت. انجام پژوهش و آ
پژوهشـــی گام مهمی در راســـتای کاستن از رشد جمعیت و شـــمار فرزندان خواهد بود. 

گودرزی و همکاران، 1382( )سردارپور 

ب���ا توجه ب���ه متن باال در تبین ضرورت پژوهش، اس���تناد به وج���ود باورهای غلط و ترس 

عمومی در میان خانوده های طبقه متوس���ط ایران ادعای بدون دلیلی است. از سوی دیگر 

کندی در روند رش���د جمعیت و ش���مار فرزندان نش���انگر جهت دار بودن هدف در این  ایجاد 

بررس���ی اس���ت. همچنین در قس���مت بحث، مؤلفان یافته  های خود را همخوان با نتایج به 

کالوین و همکاران1)1998( مطرح می کنند، حال آنکه موضوع پژوهش  دس���ت آمده از پژوهش 

گودرزی و همکاران )1382( تفاوت  کالوین و همکاران اختالل سلوک است و پژوهش سردارپور 

کمبود توجه- بیش فعالی  گر تفاوتی در اختالل  معن���اداری را در این زمینه مطرح نمی کند و ا

کالوین و همکاران )1998( نیست. مشاهده شده، مرتبط با موضوع پژوهش 

جدول شماره 5: وضعیت تک فرزندان در اختالل های رفتاری  در مقایسه با کودکان دارای خواهر یا برادر 

مشخصات مطالعه
)نویسنده مسئول، سال انتشار، جامعه مورد مطالعه، شهر(

حجم 
نمونه

کودکان دارای خواهر یا  وضعیت تک فرزندان و 
برادر در اختالالت رفتاری

گودرزی )1382(. دانش آموزان ابتدایی، تهران باال بودن اختالالت رفتاری چند فرزندان837سردارپور 

1148مرادی )1392(. دانش آموزان ابتدایی، شیراز
عدم معناداری رابطه تک فرزندی و چندفرزندی 

با اختالالت رفتاری

باال بودن اختالالت رفتاری تک فرزندان308ساطوریان )1393(. دانش آموزان ابتدایی، یزد

کیفیت پژوهش  .5-3

ضعف روش پژوهش یکی از نقدهای عمومی مطالعات دارای صالحیت مرور است و موجب 

تفاوت یافته ها در پژوهش های تک فرزندی است. مشکالت نمونه گیری و حجم نمونه، عدم 

توجه به متغیرهای مزاحم و منحصر شدن در یک خط از پژوهش های تک فرزندی از جمله 

گذاشته است. در 9 مطالعه دارای صالحیت مرور،   کیفیت پژوهش ها اثر  که در  مواردی است 

کودکان دارای همش���یر و  ناهمگ���ن بودن نمونه ها، عدم تناس���ب میان تعداد تک فرزندان و 

1. Kolvin., & et al
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تفاوت بارز در حجم نمونه مش���اهده می ش���ود. از س���وی دیگر بس���یاری از یافته های نسبت 

داده ش���ده به تک فرزندان از تحقیقات بر روی فرزندان اول خانواده درون یابی ش���ده است. 

حال آنکه تک فرزند در طول یک مسیر معین از زندگی تک فرزند است نه اینکه در آغاز مسیر 

تک فرزن���د قلمداد ش���ود. ازاین رو، الزم اس���ت در انتخاب نمونه به تف���اوت میان تک فرزند و 

نخس���ت زادگان توجه ش���ود. چنانکه برخی پژوهش ه���ا تفاوت هایی را می���ان تک فرزندان و 

فرزندان نخست خانواده نشان داده اند )ایکستین، و همکاران،1 2010(.

ک���ه جامعه آماری  با بررس���ی مقاالت دارای صالحیت مرور، مش���خص ش���د غیر از 2 مورد 

گرفته اس���ت. اما باید توجه داشت در  کودکی صورت  آنها نوجوانان هس���تند، بقیه در مقطع 

ک���ه تک فرزندی در  موضوع تک فرزندی نتایج مثبت یک مقطع س���نی به این معنا نیس���ت 

مقطع س���نی دیگر، نقطه ضعف نباش���د )وینهوون، و ورکویتن، 1989(. ازاین رو، نتایج مثبت یا منفی 

تک فرزندی را در یک مقطع س���نی به مقاطع قبلی و بعدی نمی توان تس���ری داد. بنابراین، 

برای فهم مناسب و ارتباط میان مقاطع سنی، بررسی موضوع تک فرزندی در قالب پژوهش 

طولی مفید است.

یکی از عمده ترین خألهای موجود پژوهش های تک فرزندی در کشور ایران، کافی نبودن 

کنترل وضعیت اجتماعی و اقتصادی براس���اس  کنترل نس���بت به متغیرهای مزاحم اس���ت. 

تحصیالت والدین، نوع ش���غل و درآمد خانواده و س���طح پایبن���دی مذهبی والدین از جمله 

متغیرهایی است که در کسب و توسعه مهارت های اجتماعی فرزندان مؤثر است )داونی، و کندرن، 

که تحمل رنج و استرس  2004(. بررس���ی تجربه طالق والدین در تک فرزندان نشان داده است 

کودکان طالق دارای خواهر و برادر ش���دیدتر است  جدایی والدین در تک فرزندان نس���بت به 

کارگیری مهارت  های فرزندپروری و افزایش س���ن والدین  )دروفم���ن، و جکوب���ز،2 2015(. همچنین به 

کودک مؤثر  کیفیت تعامل و موفقیت  که در پختگی و خبرگی والدین نسبت به  عواملی است 

کندرن )2004( ضرورت بررسی میزان رضامندی والدین  که داونی و  اس���ت. بنابراین، همانطور 

را در پژوهش ه���ای تک فرزند مطرح نموده اند، بررس���ی وضعیت طالق، میزان آش���نایی و به 

کارگیری مهارت های فرزند پروری و سطح خبرگی والدین در این پژوهش ها الزم است.

1. Eckstein, D., & et al
2. Dorfman, D., & Jacobs, I.
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با آنکه س���ه خط پژوهشی در بررس���ی ادبیات موضوع تک فرزندی مشاهده می شود، اما 

که صالحیت م���رور دارند،  فقط یک مورد به بررس���ی ش���یوه های فرزند پروری  از 9 پژوهش���ی 

در خانواده ه���ای تک فرزن���د و چند فرزن���د پرداخته اس���ت. ازای���ن رو، مقایس���ه تک فرزندی با 

چند فرزن���دی در موضوعات دیگر، تأثیر تک فرزندی بر والدین و بر س���اختار خانواده از عمده 

موضوعات غفلت شده در این زمینه است.

کیفیت پژوهش ها دارای صالحیت مرور جدول شماره 6: 

موضوع 
کلی

مشخصات مطالعه
)نویسنده مسئول، سال 

انتشار(

حجم 
نمونه

تک فرزندان و دارای 
همشیر

مقطع 
سنی

خط پژوهشکنترل متغیرهای مزاحم

نظریه 
ذهن

73خورشیدی نژاد، 1393
34تک فرزند

دبستان
جنس، هوش، سن، عدم مشکل 

جسمانی، عدم تجربه جدایی 
والدین

مقایسه 
تک فرزندی با 

چندفرزندی 39دارای همشیر

163فرهادیان، 2011
کودکان 100تک فرزند

43 تا 66 
ماهه

جنس، معلولیت و تأخیر رشد 
کودکان، تحصیالت  شناختی در 

والدین، درآمد خانواده

مقایسه 
تک فرزندی با 

چندفرزندی 63دارای همشیر

80شهبازی راد، 1394
کودکان40تک فرزند

 5 تا 7 
سال

جنس، ترتیب توالد
مقایسه 

تک فرزندی با 
چندفرزندی 40دارای همشیر

روابط 
اجتماعی

341رسولی، 1393
104تک فرزند

دبیرستان 
دوره اول

جنس
مقایسه 

تک فرزندی با 
چندفرزندی 237دارای همشیر

گی های  ویژ
شخصیتی

486فرنودیان، 1392
دوره دوم 168تک فرزند

دبیرستان
جنس 

تک فرزندی و 
خانواده 318دارای همشیر

200میرغفوریان، 1393
100تک فرزند

دوره دوم 
دبیرستان

جنس، سن، رشته تحصیلی، منطقه 
سکونت

مقایسه 
تک فرزندی با 

چندفرزندی 100دارای همشیر

اختالالت 
رفتاری

گودرزی،  سردارپور 
1382

837
422تک فرزند

ابتدایی
کودک،  پایه تحصیلی، سن، جنس 
سطح تحصیالت والدین، وضعیت 
شغلی مادر و تجربه جدای والدین 

مقایسه 
تک فرزندی با 

چندفرزندی 415دارای همشیر

1148مرادی، 1392
201تک فرزند

ابتدایی
سن، جنس، ترتیب توالد و پایه 

کودکان. سن، تحصیالت و  تحصیلی 
شغل والدین، 

مقایسه 
تک فرزندی با 

چندفرزندی 847دارای همشیر

308ساطوریان، 1393
163تک فرزند

---ابتدایی
مقایسه 

تک فرزندی با 
چندفرزندی 145دارای همشیر
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4. بحث و نتیجه گیری

گرچه یکی از مطالبات والدین، جامعه نخبگانی و سیاس���ت مداران تعیین نتیجه ای متقن  ا

در خص���وص تک فرزن���دی اس���ت، اما با م���رور پژوهش ه���ای موض���وع تک فرزن���دی در ایران 

)1394-1384( خألها و نواقصی مش���اهده می ش���ود. ازاین رو، ارائه نتیجه  معتبر از پژوهش های 

که مش���کالتی  کند، زود هنگام اس���ت؛ چرا که مطالبه والدین و متخصصان را تأمین  داخلی 

در فرضیه س���ازی و تبی���ن یافته ه���ا، نب���ود نظری���ه بومی و غفل���ت از دیگر جنبه ه���ای موضوع 

تک فرزندی در پژوهش های انجام ش���ده وجود دارد. بنابراین با توجه به لزوم پژوهش های 

کودکان  بیش���تر در ای���ن زمینه، نتایج پژوهش ها در خصوص برتری هر ی���ک از تک فرزندان یا 

دارای خواهر یا برادر در موضوعات بررس���ی شده )نظریه ذهن، ویژگی های شخصیت، روابط 

اجتماعی و اختالالت رفتاری( ارائه می شود و راهکارهایی در راستای فرضیه سازی متناسب 

با جامعه ایرانی ارائه می شود.

گرفت���ه در خصوص نظریه ذهن حکای���ت از باال بودن  مقایس���ه نتای���ج 3 پژوهش صورت 

گرچه  ک���ودکان دارای خواه���ر یا برادر می کن���د. در موض���وع ویژگی های ش���خصیتی، ا امتی���از 

گ���ی  برونگر ای���ی، روان رنجورخوی���ی،  ک���ودکان دارای همش���یر در ویژ مقایس���ه تک فرزن���دان و 

کودکان دارای خواهر  باوجدان بودن و خودتنظیمی تفاوت معناداری را نش���ان نداد، برتری 

یا برادر در ویژگی دلپذیر بودن، انعطاف پذیربودن و خودکارآمدی نشانگر برتری خصوصیات 

مثبت شخصیتی آنهاست، درحالی که کمال گرایی به مثابه خصوصیت منفی، برتری معنادار 

ک���ودکان دارای خواهر یا برادر در نظریه ذهن و  گفت  در تک فرزن���دان دارد. ازاین رو، می توان 

ویژگی های مثبت شخصیتی از تک فرزندان برتر می باشند. نتایج پژوهش ها در نظریه ذهن 

و ویژگی های شخصیتی در راستای مطلوبیت افزایش فرزندآوری است. این نتایج همسو با 

که فرزندآوری و فرزند پروی را عاملی در راستای شکوفایی  یافته های دینی پناهی )1395( است 

اس���تعدادها، رش���د اجتماعی و تقویت روابطه اجتماعی براس���اس مس���تندات دینی تحلیل 

نموده اند.

کارآمدی داده های به دس���ت  کمبود پژوهش با موضوع روابط اجتماعی تک فرزندان و نا

گرفته باش���د، فقط از   آمده در اختالل رفتاری )داده ها بدون اینکه تش���خیص بالینی صورت 
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مقیاس به دست آمده( مانع از ارائه نتیجه در راستای مطالبه والدین و متخصصان می شود. 

ازاین رو، نتیجه گیری مقاله بیشتر بر ارائه راهکار در راستای فرضیه سازی تمرکز می کند.

4-1. نظریه های مناسب در فرضیه سازی

گرچه دامنه موضوعات در پژوهش های تک فرزندی متعدد است، اما از عمده ترین خألهای  ا

کش���ور ایران، نبود فرضیه های منطقی، ضعف ادبیات  موجود پژوهش های تک فرزندی در 

پژوهش و عدم تبیین نظری یافته های پژوهش���ی اس���ت. با توجه به پژوهش فالبو و پولیت 

کش���ور ما  )1986( ای���ن ضعف در بس���یاری از پژوهش های تک فرزندی وجود دارد و منحصر به 

نمی ش���ود. نظریه های روان شناختی موجود در تدوین فرضیه ها و تبیین یافته ها را می توان 

گروه تقیسم نمود. به سه 

گویای  اول( ظرفی���ت مؤث���ر خواهر/ برادری: وج���ود مفهوم خواهر/ ب���رادری در مطالعات 

کسب تجارب مهم زندگی است. ازاین رو، رویکرد تعاملی در تحول نظریه ذهن  اهمیت آن در 

کاربرد فرضیه س���ازی و تبیین گری یافته ها در  و م���دل تقویت منابع در ارتباط���ات اجتماعی، 

زمینه پژوهش های مقایسه ای بین تک فرزندی و چند فرزندی را دارند.

دوم( منحصربه ف���رد ب���ودن موقعیت تک فرزن���دی: نظریه ترتی���ب توالد آدل���ر، یافته های 

گرچه  س���الوی و نظری���ه َخلع ب���ر منحصر به فرد ب���ودن موقعی���ت تک فرزندان دالل���ت دارد. ا

خاس���تگاه این نظریات بررسی ویژگی های شخصیت تک فرزندان است، نبود خواهر و برادر، 

موقعیت منحصر به فردی را در شکل گیری و رشد جنبه هایی چون سالمت و آسیب شناسی 

تک فرزندان فراهم می آورد. ازاین رو، این نظریه ها در فرضیه سازی و تبیین نتایج پژوهش ها 

کاربرد دارند. در زمینه شخصیت، سالمت و آسیب شناسی 

سوم( روابط زمینه ساز والدین: فالبو با پژوهش های متعدد تک فرزندان را گروهی منحصر 

به فرد و متأثر از روابط والدین معرفی می کند. فالبو و پولیت )1986( با انجام فراتحلیل بر روی 

115 مطالعه، نامعتبر بودن دیدگاه های منفی در مورد تک فرزندان را نتیجه می گیرند. نتایج 

که تک فرزندان در برخی تجارب همانند فرزندان اول و آخر خانواده  این فراتحلیل نشان داد 

می باشند، ولی درعین حال منحصر به فرد هستند. فالبو غنای رابطه والدین با تک فرزندان 

را عاملی برای افزایش انگیزه پیش���رفت و موفقیت تحصل���ی تک فرزندان قلمداد می کند، اما 
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که فزون س���رمایه گذاری والدی���ن تک فرزند نتایج نامطلوبی چون وابس���تگی و  معتقد اس���ت 

گرچه فالبو نقش  خودخواهی ایجاد می کند )فالبو، ،2012 به نقل از مک منمین1، 2013؛ فالبو، و پولیت، 1986(. ا

کودک انکار نمی کند، با توجه به بسترس���از ب���ودن والدین در  مؤث���ر خواه���ر یا برادر را در رش���د 

زندگی تک فرزندان، مدل نوع روابط والدین با تک فرزند را جایگزین خواهر یا برادری می کند 

کیم، و چن،2 2009(. )فالبو، 

در تدوین مس���ئله پژوهشی نه تنها نظریات روان ش���ناختی، بلکه بهره گیری از ایده های 

دینی مؤثر اس���ت. آثار روان ش���ناختی متعددی با موضوع فرزن���دآوری و فرزند پروری در دین 

اس���الم مطرح شده است. برخی پژوهشگران )پناهی، 1395( موضوعاتی چون پایداری خانواده، 

رضایتمندی از زندگی، تأمین بهداش���ت روان، توسعه رزق، رشد اجتماعی، افزایش مهارت، 

کس���ب معنویت و رضایت الهی، تقویت روابط اجتماعی و... را از آثار  ش���کوفایی استعدادها، 

که در تدوین فرضیه ها و سؤال های  روان شاختی فرزندآوری در متون دینی مطرح نموده اند 

پژوهش ظرفیت مهمی است.

4-2. ضرورت نظریه بومی

گرچه نظریات موجود روان شناختی را می توان در پژوهش های تک فرزندی استفاده نمود،  ا

کنش های خانواده از  ب���ا توجه به نقش تاثیرگذار فرهنگ در عملک���رد خانواده، نگاه بومی به 

جمله فرزندآوری و موضوع تک فرزندی الزم است. ازاین رو، نبود نظریه های بومی متناسب 

ب���ا فرهنگ جامعه ایران���ی درباره خان���واده و عملکردهای آن از خألهای ب���زرگ پژوهش های 

گزارش���ی از تأثیر تفاوت های  ک���ه برخی پژوهش ها  داخل���ی با موضوع تک فرزندی اس���ت؛ چرا

کرده اند )موتوس، ایندوس، و الیک،  کشورها در ایجاد نقاط قوت و ضعف تک فرزندان ارائه  فرهنگی 

کش���ور چین از س���ال 1979 برای به حداقل  2008؛ یان���گ، و فالب���و، 2011؛ مک منمی���ن، 2013(. برای مثال در 

رس���اندن نرخ رش���د جمعی���ت و افزایش اس���تانداردهای زندگ���ی، سیاس���ت تک فرزندی اجرا 

کنفوس���یوس )به مثابه یک مقوله فرهنگی(،  کش���ور متأثر از آیین  ش���د )مک منمین، 2013(. در این 

انتظ���ارات از تک فرزندان در راس���تای موفقی���ت تحصیلی و حمایت از والدی���ن افزایش یافت 

1. McMenamin, K.
2. Falbo, Toni., Kim, Sunghun., & Chen, Kuan-yi. 
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که سیاس���ت تک فرزندی ب���ا چالش های جدی رویاروی ش���د )یانگ، و فالبو، 2011؛ س���تلز، و  تا جایی 

همکاران، 2013(. ازاین رو، با فقدان نظریه ای بومی برای پشتوانه سیاست های جمعیتی، دولت 

چین مجبور به تغییر سیاست تک فرزندی شد.

 ب���ا توج���ه ب���ه تأثیرگ���ذار ب���ودن فرهن���گ در فراینده���ای خان���واده، الزم اس���ت در قال���ب 

کمی متناس���ب ب���ا منابع تأثیرگ���ذار در خان���واده ایران���ی، مدلی هایی  کیف���ی و  پژوهش ه���ای 

بومی برای فرزندآوری مفهوم س���ازی و طراحی شود تا بر اساس مدل های بومی فرضیه  های 

که آموزه های دین اسالم درباره  پژوهش و یافته های مطالعات تدوین و تحلیل  شود. از آنجا 

کافی برخوردار اس���ت و اس���الم از مناب���ع تاثیرگذار در روابط  فرزندآوری و فرزندپروری از غنای 

خانواده ایرانی اس���ت در تدوین مدل بومی، توجه پژوهشگران به این منبع تأثیرگذار، سبب 

کارآمد و اثربخش خواهد شد.  تدوین مدل 

4-3. توسعه پژوهش ها 

ب���ا توجه به تأثیر تک فرزندی ب���ر والدین و نقش های والدینی همچنی���ن تأثیر تک فرزندی بر 

س���اختار خانواده، الزم اس���ت پژوهش ها درباره تک فرزندی به مقایس���ه می���ان تک فرزندی 

و چندفرزندی محدود نش���ود بلکه در زمینه های دیگر توس���عه یابد. روان شناس���ان از رابطه 

میان تعدد فرزند با هویت و اعتبار اجتماعی والدین سخن به میان آورده اند، حال این سؤال 

کاهش هویت و اعتبار اجتماعی والدین تأثیرگذار است؟ به  که آیا تک فرزندی بر  مطرح است 

کارآمدی و  کاهش  که برخی عدم تعدد فرزند را عاملی برای تنهایی سریع والدین،  این دلیل 

ناپختگی شخصیت آنها قلمداد می کنند )محمودیان، و پوررحیم، 1381(.

که نداش���تن فرزند در ویژگی های ش���خصیتی زنان و  برخی پژوهش���گران بیان نموده اند 

گر نداشتن فرزند در ویژگی های شخصیتی  نقش مادرانه آنها تأثیرگذار است. )سائنز-هررو،1 2015( ا

و نقش مادرانه زنان تأثیرگذار است، آیا داشتن یک فرزند هم چنین تأثیری دارد؟

 DSM( توجه و حساس���یت افراطی والدین ب���ه تنها فرزند عامل نگرانی و اضط���راب والدین

IV، 1994، ب���ه نق���ل از دادس���تان، 1376( و یکی از عوامل بسترس���از تغییر در س���طح انتظ���ارات والدین از 

کرینن، 2011(. براین اس���اس، میزان دخالت  تک فرزندان اس���ت )س���تلز، و همکاران 2013؛ یانگ، و فالب���و، 2011؛ 

1. Sáenz-Herrero, M.
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والدین در ایفای نقش های و مس���ئولیت های تک فرزندان در محیط خانه، مدرس���ه، شغل 

و زندگی مش���ترک چقدر است؟ تحت تأثیر دخالت والدین میزان فرار از خانه در تک فرزندان 

چقدر است؟

کودکان،  ک���ودکان در خانواده، تأثیرگ���ذاری روی نقش های جنس���یتی  تغیی���ر نقش های 

تغییر اولویت فرزندآوری به س���مت پس���ران و تأخیر در س���ن ازدواج )یان���گ، و فالب���و، 2011(، افزایش 

ط���الق )س���تلز، و هم���کاران، 2013( از عوارض سیاس���ت تک فرزندی در چین اس���ت. همچنین برخی 

که خانواده های تک فرزند در موقعیت اضطرابی نس���بت به خانواده   پژوهش���گران معتقدند 

کودک دارند  چند فرزند، آمادگی بیش���تری برای ش���کل گیری رابطه مثلثی میان مادر، پ���در و 

کرفور2، 2009(. )پرست، و پرتینسکی،1 1993، به نقل از 

برای دست یابی به نتیجه مطلوب در موضوع تک فرزندی، با توجه به ضرورت فرضیه سازی 

منطقی بر اساس نظریات موجود، تدوین نظریه  های بومی متناسب با جامعه ایرانی و توسعه 

پژوهش ها، الزم اس���ت مس���یر پژوهش ها عالوه بر مقایس���ه بین تک فرزن���دی و چندفرزندی در 

مقاطع سنی کودکی، نوجوانی و بزرگسالی، همچنین به تأثیر تک فرزندی بر والدین، نقش های 

گی���رد تا از رهیاف���ت آنها مطالبات والدی���ن و نیاز جامعه  والدین���ی و ب���ر س���اختار خانواده صورت 

نخبگانی و سیاستمداران تأمین شود. در پژوهش حاضر، نویسنده موفق به مطالعه یک اثر3 از 

جامعه مورد نظر به علت هزینه  های مسافرت برای بررسی آن نشد.
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