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چكیده
هدف این پژوهش ،مقایسه امید به زندگی ،تابآوری و تمایزیافتگی در نوجوانان خانوادههای چند فرزند و
تک فرزند شهر خرمآباد بود .طرح پژوهش رابطهای از نوع علی ـ مقایسهای است .جامعه آماری شامل تمام
دانشآموزان نوجوان دختر و پسر دوره متوسطه اول و دوم شهر خرمآباد در سال تحصیلی  10ـ  9312بود .حجم
نمونه شامل  905نفر دانشآموز از خانوادههای تک فرزند بودند که به صورت نمونهگیری در دسترس و  905نفر
دانشآموز از خانوادههای چند فرزند که متناسب با افراد تک فرزند بهصورت تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار
مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر ( ،)9119مقیاس تابآوری کانر و دیویسون
( )4553و پرسشنامه تمایزیافتگی اسکورون ( )4555بوده است .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از تحلیل واریانس
چند متغیری و تک متغیره استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که بین میزان امید به زندگی ،تابآوری و
تمایزیافتگی نوجوانان خانوادههای تک فرزند و چند فرزند تفاوت معناداری وجود دارد ()P=5/559؛ بدین معنی
که میزان امید به زندگی ،تابآوری و تمایزیافتگی در نوجوانان خانوادههای چند فرزند از نوجوانان خانوادههای
تک فرزند بیشتر بود .با توجه به نتایج این مطالعه ،که نوجوانان خانوادههای تک فرزند ،از بین متغیرهای مورد
مطالعه ،میانگین کمتری را نسبت به نوجوانان خانوادههای چند فرزند نشان دادند ،الزم است زمینه کسب آگاهی
بیشتر در مورد ویژگیهای نوجوانان خانوادههای تک فرزند و چند فرزند و همینطور شیوههای فرزندپروری
مناسب برای والدین این کودکان در جامعه فراهم شود.
کلیدواژهها :امید به زندگی ،تابآوری ،تمایزیافتگی ،تکفرزندی ،چند فرزندی.
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مقدمه
خانواده اولین پایهگذار شخصیت ،ارزشها ،معیارهای فکری و همچنین یکی از مهمترین
نهادهای اجتماعی و حفظ عواطف انسانی است .در سالهای اخیر از یک سو با توجه به وضعیت
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ،تبلیغاتی که در زمینه کاهش فرزند صورت گرفته و از سوی دیگر
با توجه به نتایج برخی از پژوهشها (سردار پور و دیگران2831 ،؛ بیاتی )2831 ،که بیانگر
ویژگیهای مثبت تک فرزندها در برخی زمینههای عاطفی ـ رفتاری بوده است ،مانند تواناییهای
خوب فکری و شناختی ،سالمت روان ،پیشرفت در زمینههای شغلی و تحصیلی ،اعتماد به نفس و
خشنودی از زندگی باعث شده است برخی والدین به داشتن تنها یک فرزند تمایل داشته باشند
(فالبو .)2991 ،2همچنین نتایج برخی پژوهشها نشان میدهد که آرمانگرایی در تربیت و تحصیالت
فرزندان یکی از مالحظات مهم در فرزندآوری و گرایش به تک فرزندی است که حتی با بهبود
وضع اقتصادی و سیاستهای تشویقی در رفتار باروری خود تأثیر کمی متصور بودند (خلج آبادی و
سرایی .)2891 ،در حالی که نتیجه برخی از پژوهشهای دیگر (فیروز بخت2831 ،؛ زانگ 1و
دیگران )1002 ،بهعکس بوده است؛ ویژگیهای نامطلوبی مانند فرزند ساالری ،عدم رشد اجتماعی،
توجه افراطی والدین ،کم شدن روابط اجتماعی و عدم جامعهپذیری و کاهش انسجام خانواده را
برای تک فرزندان نشان میدهد (لیسن و بالنتون1002 ،8؛ عزیزی .)2890 ،نوجوانی در وهله اول،
دگرگون شدن و تغییر یافتن است؛ ولی در عین حال دوره شکلگیری و مجهز شدن برای مقابله با
مسائل زندگی است؛ مسائلی که در زندگی روزمره در اجتماع بزرگساالن مطرح میشود و وی
باید در مقابل آنها وضع مشخصی به خود بگیرد (منصور .)2898 ،رابطه خواهر و برادرها،
طوالنیترین رابطه در زندگی است .این رابطه در دوران کودکی و نوجوانی بیش از پیش اهمیت
مییابد .این رابطه میتواند دربرگیرنده دوستی و تنفر ،وفاداری و عدم رازداری ،جروبحثهای
شدید ،حمایت و محبت ،امتحان نقش و خیلی موارد دیگر باشد (بلک  .)2932 ،خواهر و برادرها
اولین گروه همتای کودک را تشکیل میدهند؛ در این بافت ،کودکان از یکدیگر حمایت
میکنند؛ به یکدیگر میتازند؛ از یکدیگر میآموزند .آنها از الگوهای مراودهای خاص برای
گفتگو و مشاجره و همکاری و رقابت استفاده میکنند .آنها میآموزند چگونه قهر و آشتی کنند؛
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در دو دهه اخیر توجه بالینی و بررسیهای زیادی درباره خواهر و برادرها بهعنوان عامل
تأثیرگذار مهم در شکلدهی هویت فردی و ارتباطهای آینده آنان انجام شده است .پیرو ( )100
در مطالعهای که در مورد کودکان حدود  1ساله انجام داد به این نتیجه رسید کودکانی که خواهر
یا برادر ندارند در مقایسه با کودکان هم سن و سال که تک فرزند نیستند ،مهارتهای ارتباطی و
اجتماعی ضعیفتری دارند (مرادی .)2892 ،کیتزمن ( )1001معتقد است که زندگی در خانوادهای
که حداقل یک عضو همشیر دارد ،عالوه بر توسعه مهارتهای اجتماعی و ارتباط صمیمی بین
همشیران ،هرچند ممکن است متعارض هم به نظر برسد ،تجربه این تعارضات در دوران کودکی
به دلیل اینکه به کودک ،اطالعات اساسی و مهم مدیریت حل تعارضات را میدهد ،ضروری به
نظر میرسد (عزیزی .)2890 ،طبق نظریه آدلر تک فرزندان هرگز جایگاه برتر و قدرتی را که در
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چگونه از دیگران یاد بگیرند و چگونه هویت خود را به دیگران نشان دهند (مینو چین.)38 :2831 ،

خانواده دارند از دست نمیدهند .آنها کانون توجه میمانند .تک فرزندان که زمان بیشتری را از
کودکانی که خواهر و برادر دارند با والدین میگذرانند ،اغلب زود پخته میشوند و رفتارها و
نگرشهای بزرگسال را نشان میدهند .عالوه بر این تک فرزندان از نظر رقابت کردن نه با برادران و
خواهران بلکه با پدر و مادر ،جایگاه منحصر به فردی دارند .آنها معموال حس برتری اغراق آمیز،
خودپنداره کاذب و این احساس را پرورش میدهند ،که دنیا مکان خطرناکی است بویژه اگر
والدینشان بیش از حد نگران سالمت آنها باشند .تک فرزندان ممکن است فاقد حس همکاری،
عالقه اجتماعی رشد یافته و نگرش طفیلی ،و از دیگران توقع داشته باشند که از آنها محافظت کنند
(فیست و فیست.)2898 ،
در دو دهه اخیر ،تابآوری 2و عوامل بازدارنده و تقویتکننده آن از پژوهشهای مربوط به
کودکان و نوجوانان بوده است .تابآوری در حوزههای روانشناسی تحول ،روانشناسی خانواده و
بهداشت روانی جایگاه ویژهای دارد (انجمنی و زاد یونس .)2891 ،تابآوری فرایندی است که
طی آن ،نوجوانان در معرض خطر به حس توانمندی مجهز میشوند و بنابراین در بیشتر موارد،
باعث جلوگیری از رفتارها و تفکرات منفی و خودشکن میشود (کازرونی و دیگران .)2891 ،به
نظر هال و مورای ( )1020بهترین تعریف تابآوری این است که آن را سازگاری موفق 1با اوضاع
ناگوار در نظر بگیریم (سوری و دیگران .)2898 ،تابآوری به عوامل و فرایندهایی اطالق میشود
1 - Resiliency
2 - Successful Adaptation.

010

فصلنامه فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال یازدهم ،شماره  ،31پاییز 9310

که رشد جسمی و روانشناختی را از خطر گرفتاری به رفتارهای مشکلزا و آسیب روانشناختی
محافظت میکند و بهرغم وجود موقعیت ناگوار به پیامدهای سازگارانه منتهی میشود .تابآوری
به زبان ساده ،تطابق مثبت در واکنش به اوضاع ناگوار است (والر 2و دیگران .)1008 ،شاید تمایل
زیاد به پژوهشهای تابآوری به این دلیل باشد که عوامل محافظتکننده در زندگی نقش پراهمیتی
ایفا میکند .از سوی دیگر این دیدگاه بر توانمندیها ،ظرفیتها ،امید و قدرت فرد تمرکز دارد.
همچنین عوامل محافظتکننده بهعنوان سپری علیه رفتارهای خطرزا و پیامدهای همراه با آنها
مطرح است (رسینک .)1000 ،تابآوری اغلب در مباحث مربوط به دوران گذار یا تحول ،بحران
و دیگر موقعیتهای ناگوار مورد بحث قرار میگیرد ،تحقیق در زمینه تابآوری در جمعیت
نوجوان بسیار ضروری است؛ چرا که این افراد در معرض خطر هستند (آهرنان .)1001 ،1به اعتقاد
ارک و دیگران ،)1003( 8افرادی که دارای تابآوری هستند ،اغلب با ایجاد هیجانات مثبت پس
از رویاروییهای فشارزا به حالت اول باز میگردند (کازرونی زند و همکاران.)2891 ،
یکی از مؤلفههای مرتبط با تابآوری ،امید به زندگی است .در زمینه ارتباط بین امید و
تاب آوری از لحاظ نظری ،اگر فردی که امیدواری خوبی دارد در مسیر رسیدن به اهدافش با مانعی
روبهرو شود ،سازگاری و انعطافپذیری بیشتری از خود نشان میدهد و سعی میکند با جایگزین
کردن مسیرهای دیگر ،هدف مورد نظر را پیگیری کند (ابدو ،رویز و بارباری  .)1028 ،از لحاظ
ساختاری و مفهومی نیز این دو متغیر با هم مرتبط است و هر دو متغیر بخشی از روانشناسی
مثبتنگر به شمار میآید (ناگلری ،لبوف و رس .)1028 ،1گارباکسی ( )1020و ساداتمحله و
دیگران ( )2898در بررسیهایشان به این نتیجه دست یافتند که بین امیدواری و تابآوری رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد .این مؤلفهها به زندگی فرد معنا میبخشد و تالش فرد را برای تغییر
موقعیتهای فشارزا تداوم میدهد و او را برای ورود به صحنه عمل آماده میسازد و مقاومت و
سرسختی وی را در تحقق اهداف تضمین مینماید (اریزا و جاج.)1002 ، 8
امید به معنای فرایند فکر کردن در مورد اهداف ،داشتن انگیزه برای حرکت به سوی این
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توانایی ادراک از طریق مشتق ساختن راههای رسیدن به اهداف مورد نظر تعریف میکند که برای
شخص انگیزهای میسازد تا با استفاده از این ادراک به تغییرات مورد نظر دست پیدا کند .افراد با
امید زیاد معموالً به دنبال اهدافی هستند که میزانی از عدم قطعیت و سطح دشواری متوسط داشته
باشد (حسینی و همکاران .)2891 ،امید عامل مؤثر در دستیابی به موفقیتهای اجتماعی است.
نداشتن امید به زندگی و ضعیف بودن آن موجب میشود ،فرد احساس کارایی کمی داشته باشد؛
عزت نفس کاهش یابد و به این ترتیب تالش برای پیشرفت در زندگی را بیهوده بداند و درنتیجه
موفقیتهای کمتری به دست آورد (خواجهنوری و دیگران.)289 ،
امید باعث پرورش مهارتهای مقابلهای در بسیاری از عرصهها در کودکی و نوجوانی میشود
(ابدو و دیگران .)1028 ،امیدواری در نوجوانان ،پیشنیاز دستیابی به دوره بزرگسالی رضایتبخش
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اهداف و راههای دستیابی به آنها است (ابدو و دیگران .)1028 ،اشنایدر )1000( 2امید را ظرفیت و

است و به منظور رفع تهدیدهای جدی در آینده ارزش حیاتی دارد .نوجوان بهطور معمول
آیندهمحور ،و به داشتن زندگی خوب در آینده امیدوار است .امید به داشتن زندگی بهتر به بهبود و
ارتقای تطابق در آنها منجر میگردد (رسولی و همکاران)2839 ،؛ زیرا با افکار انعطافپذیر و
مثبت مرتبط است که ارزیابی مثبت از حوادث تنشزا ایجاد میشود .کسانی که امیداواری خوبی
دارند ،هنگام رویارویی با موانع و رویدادهای تشنزا آنها را به عنوان چالش در نظر میگیرند و نه
تهدید؛ بنابراین میتوانند با موانع و احساسات منفی بهتر مقابله کنند (پرینس .)102 ،1امیدواری
میتواند در فرد یا گروه انرژی ایجاد کند و به همین دلیل نوجوانانی که امیدوار هستند ،بهتر از
دیگر نوجوانان قادر به مراقبت از خویشتن هستند (هایند.)100 ،8
تمایزیافتگی خود ازجمله متغیرهایی است که با امید به زندگی (سانداگ و دیگران )102 ،و
تابآوری (مؤمنی و دیگران2891 ،؛ گابلمن )1021 ،1رابطه معناداری دارد .خانواده بهعنوان
نخستین پایگاه شکلگیری شخصیت ،اساسیترین عامل بهوجود آورنده تمایزیافتگی 8خود یا
استقالل فرد است (سلیمان نژاد .)2833 ،یکی از ویژگیهای خانواده سالم ،کمک به اعضای خود
برای تمایزیافتگی است؛ به این معنا که افراد خانواده یاد بگیرند بین کارکرد عقالنی و احساسی خود
1 - Snyder.
2 - Prince
3 - Hinds.
4 - Sandage
5 - Gabelman
6 - Differentiation of Self
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تمایز قائل شوند و نیز کارکرد خود را از اعضای خانواده جدا کنند (نیکخواه و دیگران.)2839 ،
تمایزیافتگی خود برجستهترین مفهوم سامانه خانواده بوئن 2بیانگر میزان توانایی فرد در متمایز
کردن فرایندهای عقالنی و احساسی از یکدیگر است (گلدنبرگ و گلدنبرگ .)2891 ،1تمایز از
خود ،توانایی پیوستن به دیگران بدون واکنشپذیری بیش از حد احساسی نسبت به جذر و مد
ذاتی در رابطه تعریف شده است (علی یزدی و دیگران .)289 ،از نظر بوئن خودمتمایزسازی
توانایی کاهش واکنش عاطفی به افراد مهم است تا فرد افکار خود و باورهایش را بدون توجه به
فشار اجتماعی بیان کند .بوئن خود متمایزسازی را مفهومی میداند که بهمنظور توصیف الگوهای
تعاملی خانواده مورد استفاده قرارگرفته است تا فاصله اعضای خانواده را تنظیم کند و با توجه به
سن ،تعادلی مناسب بین فردیت و صمیمیت برقرار سازد (یویا .)1001 ،تمایزیافتگی را طبق نظریه
بوئن میتوان در دو سطح بررسی کرد :فرایندی که در درون فرد رخ میدهد و فرایندی که در
روابط بین افراد به وقوع میپیوندد .در سطح درون فردی ،تمایزیافتگی یا همآمیختگی زمانی رخ
میدهد که اشخاص ،احساسات خود را از تفکراتشان جدا نمیکنند و به جای آن در احساسات
غرق میشوند .در سطح بین فردی ،شخص تمایزنایافته تمایل دارد که بهطور کامل جذب
احساسات دیگران شود و با جو هیجانی محیط حرکت کند یا برعکس ،علیه دیگران واکنش نشان
دهد (هاینلن ،جانکوسکی و پاین .)1028 ،8بر اساس این نظریه ،کسانی که تمایزیافتگی خوبی
دارند ،رفتاری مستقل دارند و در روابط خود واکنشهای هیجانی کمتری نشان میدهند .آنها
می توانند در حالی که با دیگران ارتباط صمیمانه دارند ،مرزهای هویت خود را حفظ کنند و
رفتارهای معطوف به هدف نشان دهند .اینگونه افراد میتوانند احساس و تفکر خود را از هم
متمایز کنند و آنها را با توجه به موقعیت بهکار گیرند و همچنین اضطراب و دیگر هیجانهای خود
را کنترل کنند و در روابط خود کمتر دچار مشکل شوند (جانکوسکی ،سانداجی و هیل .)1028 ،
تمایزیافتگی چهار مؤلفه دارد 2 :ـ واکنشپذیری عاطفی

1

 1ـ جایگاه من  8ـ گریز عاطفی

8

ـ هم آمیختگی با دیگران .1شکست در متمایزسازی به آمیختگی منجر میشود؛ فرایندی که در
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5 - Emotional reactivity
6 - Emotional cutoff.
7 - Fusion with others.

و انطباقپذیری کمتری دارند و از نظر عاطفی به افراد پیرامون خود بیشتر وابسته هستند (پاشا
شریفی و دیگران.)2898 ،
تابآوری و تمایزیافتگی در حوزههای روانشناسی تحول ،روانشناسی خانواده و بهداشت
روانی جایگاه ویژهای یافته است بهطوریکه هر روز برشمار پژوهشهای این سازهها افزوده میشود
(ایزادیان و دیگران .)1020 ،پژوهش نلسون ( )1001نشان داد تمایزیافتگی با اضطراب بیشتر،
ارتباط دارد .یافتههای بارتل هاردینگ )1008( 2و الزاروس (  )100نیز حاکی است که کاهش
میزان تابآوری با نوعی احساس فشار روانی اضطراب و یا افسردگی همراه است که ناخرسندی
درباره زندگی را به دنبال این احساس گزارش کردهاند .از آنجاکه هر دو متغیر با اضطراب رابطه
تنگاتنگ دارد ،میتوان ادعا کرد چنانچه فردی بتواند در موقعیت تنشزا اضطراب خود را

بررسی نقش جمعیت خانواده بر ابعاد روانی فرزندان

آن سامانه عاطفی خود ،تفکرات عقالیی را تحت سلطه میگیرد .در چنین موقعیتی افراد ،انعطاف

مدیریت کند ،بدین معنا که تابآوری زیادی داشته باشد به احتمال قوی تمایزیافتگی خوبی نیز
خواهد داشت .پلک و دار بررسی تمایزیافتگی و اضطراب را در نوجوانان  28ـ  21ساله در
دانشگاه هیفا انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که میزان جداسازی نوجوانان از خانواده بویژه
مادرانشان با اضطراب حالت یا پنهان همبستگی منفی داشت .نتایج نشان داد که تمایزیافتگی،
ساختار اساسی سالمت برای نوجوانان است و نوجوانان کمتر تمایزیافته در خطر سطوح باالیی از
اضطراب هستند (شکیبایی .)2831 ،کوریان جی ( )1020در بررسی خود نشان داد که میزان
تمایزیافتگی و عملکرد خانواده بر سالمت روان فرد مؤثر است .حال با توجه به اینکه در بعضی
پژوهشها نشان داده شده است که تک فرزندان بیشتر از دیگران به اختالالت اضطرابی دچار
میشوند و این مسئله میتواند به دلیل مسئولیتپذیری بیش از حد و حس کمالگرایی آنان باشد،
یعنی این حس که باید هر کاری را به بهترین نحو ممکن انجام بدهند؛ در هر کاری بهترین باشند؛
نظر مثبت دیگران را جلب کنند و آنان را از خود راضی نگه دارند و این گرفتن تأیید دیگران
برایشان خیلی مهم است ،باعث ایجاد اضطراب در آنان میشود؛ چرا که دائم بیم دارند که شکست
بخورند و نتوانند موفق شوند (شیرازی )289 ،و در اینجاست که اهمیت مفهوم خود متمایزسازی
در نوجوانان تک فرزند روشن میشود .از طرفی امیدواری باعث پرورش دیدی خوشبینانه به
زندگی میشود و فشارزا بودن وقایع را کاهش میدهد و به زندگی معنا و هدف میبخشد .فردی
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1 - Bartle-Haring

فصلنامه فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال یازدهم ،شماره  ،31پاییز 9310

که شخصیت امیدوار و سرسخت دارد در برابر مشکالت و تجربیات ناگوار تابآوری نشان
میدهد و با تقویت انعطافپذیری و پذیرا بودن حتی رویدادهای بسیار ناهماهنگ خود را
هماهنگ میکند و با رویکردی خالقانه به مسائل مینگرد و برای حل آنها برنامهریزی میکند تا
بتواند تصمیم درستی بگیرد (گاربکسی .)1020 ،افراد تمایزیافته ،تعریف مشخصی از خود و
عقایدشان دارند و میتوانند جهت خویش را در زندگی انتخاب کنند و در موقعیتهای شدیداً
عاطفی که در بسیاری از افراد به بروز رفتارهای غیر ارادی و گرفتن تصمیمات نافرجام منجر
میشود ،کنترل خود را از دست ندهند و با در نظر نگرفتن عقل و منطق تصمیمگیری کنند (متیارد

2

و همکاران.)1022 ،
بررسیها در مورد گروههای تک فرزند و چند فرزند نتایج متفاوتی را نشان میدهد؛ به عنوان
مثال ،نتایج تحقیق سردارپور و همکاران نشان داد که فراوانی اختالل سلوک و نقص توجه در
کودکان خانوادههای چند فرزند بمراتب از تک فرزندان بیشتر است (عزیزی .)2890 ،ویلکینسون
و راولیا ( )2991و وانگ و دیگران ( )2993در بررسیهای خود در هلند به این نتیجه رسیدند که
تکفرزندان نسبت به بچههای دارای خواهر و برادر از نظر هوش و کارایی و میزان سازگاری در
سطح مطلوبی قرار دارند (ساطوریان و دیگران .)2898 ،بیاتی ( )2831در پژوهش خود به این نتیجه
دست یافت که میزان سازگاری تکفرزندان بیش از کودکانی است که خواهر برادر دارند .برخی
نیز ادعا میکنند که هرچند تک فرزندی بهخودیخود مشکل نیست در غیاب روشهای آموزشی
مناسب ،ممکن است نتایج بدی داشته باشد (ناصحی و رئیسی .)2838 ،میلوکسی ( )1001در
پژوهش خود دریافت که کودکان دارای خواهر و برادر به سازگاری اجتماعی گرایش بیشتری
دارند .همچنین کاتینگ و دان ( )1008در مطالعاتی که در مورد مهارتهای اجتماعی متمرکز شد
به این نتایج رسیدند که تک فرزندان پرخاشگرتر و مخربتر بودند و در بین گروه دوستان،
محبوبیت کمتری داشتند و بیشتر قربانی میشوند درحالیکه کودکانی که همشیر داشتند،
مهارتهای همکاری بیشتری در گروه نشان میدادند (ساطوریان و دیگران.)2898 ،
با توجه به این مطالب و نظر به اهمیت تأثیر خانواده بهعنوان نخستین واحد اجتماعی بر فرزندان
و همچنین از آنجا که در جریان رشد کودک ،محیط و وضعیت خانواده ،تعداد فرزندان و روابط
خواهر و برادران ،میتواند عامل محافظ و فراهمکنندۀ زمینههای رشد و یا عامل خطر باشد
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منفی تک فرزندی و چند فرزندی شکلگرفته و هدف آن مقایسه میزان تابآوری ،امید به زندگی
و تمایز خود در نوجوانان خانوادههای تک فرزند و چند فرزند است.

روششناسی پژوهش
طرح این پژوهش رابطهای از نوع علی ـ مقایسهای است .جامعه آماری این پژوهش شامل تمام
نوجوانان خانوادههای تک فرزند و چند فرزند شهرستان خرمآباد در سال  91ـ  289بودند .حجم
نمونه شامل  210نفر دانشآموز (دختر و پسر) از خانوادههای تک فرزند بودند که بهصورت
نمونهگیری در دسترس و  210نفر دانشآموز (دختر و پسر) از خانوادههای چند فرزند متناسب با
افراد تک فرزند بهصورت تصادفی ساده انتخاب شدند؛ بنابراین حجم نمونه برای این پژوهش 800

بررسی نقش جمعیت خانواده بر ابعاد روانی فرزندان

(کمیجانی و ماهر ،)2838 ،این پژوهش در راستای مطالعات انجامشده درباره ویژگیهای مثبت و

نفر در نظر گرفته شد .روش تجزیهوتحلیل دادهها با توجه به نوع پژوهش و متغیرهایی که
پرسشنامهها میسنجد از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است؛ بدین منظور با استفاده از
نرمافزار  SPSSابتدا به محاسبه میانگین و انحراف استاندارد و دیگر شاخصهای توصیفی پرداخته،
و سپس با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) و تحلیل واریانس تک
متغیره (آنوا) تجزیهوتحلیل استنباطی دادههای پژوهش انجام شد.
در این پژوهش از پرسشنامههای امید به زندگی ،تابآوری و تمایزیافتگی به همراه ویژگیهای
جمعیتشناختی استفاده شده است.
پرسشنامه تمایزیافتگی (اسکورون :)DSI( )1000 ،این پرسشنامه نخستین بار در سال 2993
توسط اسکورون و فریدلندر با  8سؤال طراحی و اجرا شد؛ سپس در سال  1008مورد بازبینی قرار
گرفت و با  8سؤال تنظیم شد که بهمنظور سنجش میزان تمایزیافتگی افراد به کار میرود .تمرکز
اصلی آن بر روابط مهم زندگی و ارتباطات جاری افراد با خانواده اصلی آنهاست (اسکورون،
 .)1008این پرسشنامه با مقیاس لیکرت و در طیف شش گزینهای درجهبندی شده است (اسکورون
و فریدلندر .)2993 ،این آزمون در ایران توسط یونسی ( )2831در مورد نمونه عادی هنجاریابی
شده و اعتبار آن از طریق باز آزمایی و آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/31بهدست آمده است.
در پژوهش اسکورون و اسمیت ( )1008ضریب اعتبار کل آزمون  0/91بهدست آمده است .آلفای
کرونباخ محاسبهشده برای مقیاس بهطورکلی  0 /33محاسبه شده است .همچنین پایایی این آزمون
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توسط نجف لویی  0/11گزارش شده است (به نقل از پاشا شریفی.)2898 ،
پرسشنامه تابآوری کانر و دیویدسون :)CD-RISC( 2پرسشنامه تابآوری بهمنظور
اندازهگیری قدرت مقابله با فشار و تهدید ،تهیه شده است .کونرو و دیویدسون ( )1008با مرور
منابع پژوهشی ( 2992ـ  )2919حوزه تابآوری این ابزار را تهیه کردند و معتقدند که این ابزار
میتواند افراد تابآور را از غیر تابآور جدا کند .محمدی (  )283آن را برای استفاده در ایران
انطباق داده است .این پرسشنامه  11گویه دارد و در مقیاس لیکرت بین صفر (کامالً نادرست) و
پنج (کامالً درست) نمرهگذاری میشود و دارای یک نمره کل است .در پژوهشی که توسط
سامانی جوکار و صحراگرد ( )2838انجام شده است ،پایایی این مقیاس به کمک ضریب آلفای
کرونباخ برابر با  0/31به دست آمد .محمدی (  )283با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ،ضریب
پایایی مقیاس را  0/39و روایی مقیاس را به روش همبستگی با نمره کل مقوله ضریبها بین  0/ 2تا
 0/8به دست آورد .جوکار ( )2838نیز در پژوهشی در مورد  111دانشآموز دبیرستانی با استفاده
از ضریب آلفای کرونباخ همسانی  0/98را برای این مقیاس گزارش کردند که بیانگر پایایی
مطلوب این مقیاس بود؛ در ضمن در تحقیق جوکار ،روایی این پرسشنامه  0/39گزارش شد و با
تحلیل عاملی مؤلفههای اصلی ،وجود یک عامل را در این مقیاس تأیید کرد (به نقل از همایوننیا،
.)2898
پرسشنامه امید به زندگی :این پرسشنامه ،که توسط اشنایدر و همکاران ( )2992برای سنجش
امیدواری ساخته شد ،دارای  21عبارت است و بهصورت خودسنجی اجرا میشود .تحقیقات
زیادی از پایایی و اعتبار این پرسشنامه بهعنوان مقیاس اندازهگیری امیدواری حمایت میکند
(برایانت و ونگروس .)100 ،همسانی درونی کل آزمون  0/1تا  ،0/3و پایایی آزمون ـ باز
آزمون  0/30و در دوره های بیشتر از هشت تا ده هفته از این میزان نیز بیشتر است (اشنایدر و لوپز،
 .)1001بهعالوه دادههای زیادی در مورد اعتبار همزمان پرسشنامه امید و مواردی که میتواند
پیشبینی کند وجود دارد؛ برای مثال این پرسشنامه با پرسشنامههای خوشبینی انتظار دستیابی به
هدف و عزت نفس همبستگی  0/10تا  0/80دارد (اشنایدر .)1000 ،همبستگی این پرسشنامه با
پرسشنامه امیدواری بک برابر با  0/12و با پرسشنامه افسردگی بک برابر با  -0/ 1است که
نشاندهنده اعتبار این پرسشنامه است (کمری سنقرآبادی و همکاران.)2892 ،
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جدول  :شاخصهای توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی پژوهش به تفكیک گروهها
گروه اصلی

متغیر وابسته

گروه تک فرزند

گروهبندی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

90-94

10

23/3

42

21/3

91-91

50

01/4

41

05/4

دختر

44

25

15

25

پسر

45

04

15

15

راهنمایی

01

34/3

10

23/3

دبیرستان

12

14/4

50

01/4

سن
جنسیت
تحصیالت

X2=9/55

سن

گروه چند فرزند

p=5/414

X2=4/45

جنسیت

p=5/929

X2=9/94

تحصیالت

p=5/415

بررسی نقش جمعیت خانواده بر ابعاد روانی فرزندان

یافتهها

شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی شرکتکنندگان در پژوهش در جدول 2
ارائه شده است .همانگونه که نتایج نشان میدهد ،توزیع متغیرهای جنسیت ،سن و تحصیالت در
دو گروه در محدوده یکسانی قرار دارد .نتایج تحلیلهای خی دو نیز بیانگر این است که دو گروه
در هیچیک از متغیرها به لحاظ پراکندگی تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند .درنتیجه به کنترل اثر
آنها بر متغیرهای وابسته نیازی نیست .در بخش توصیفی آمارههای گرایش مرکزی میانگین و
انحراف معیار متغیرهای وابسته به تفکیک گروهها ارائه میشود:
جدول  :میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته پژوهش به تفكیک گروهها
متغیرهای وابسته

گروه تک فرزند

گروه چند فرزند

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

امید به زندگی

31/41

1/44

20/41

4/10

تابآوری

45/21

90/42

54/12

92/45

تمایزیافتگی خود

942/91

41/31

942/54

43/50

واکنش هیجانی

40/31

4/14

39/44

5/43

موقعیت من

24/30

99/15

14/45

1/42

بریدگی عاطفی

40/00

5/11

31/10

1/12

آمیختگی

39/55

5/31

22/42

1/55
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مندرجات جدول توصیفی میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته پژوهش را به تفکیک
گروهها نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،میانگین و انحراف معیار امید به زندگی در
گروه تک فرزند ( )88/18±8/11و در چند فرزند ( ) 1/19±1/91در تابآوری درگروه
تکفرزند (  )10/ 8±21/1و در گروه چند فرزند( )31/8 ±2 /13و در تمایزیافتگی در گروه
تکفرزند( )21 /29±18/89و در گروه چند فرزند( )21 /01±18/01بهدست آمده است .نتایج
بیانگر کسب نمرههای بیشتر در تمامی مؤلفهها توسط گروه چند فرزندی است .بهمنظور مشخص
شدن تفاوت معنادار گروهها از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شده است .پیش از تحلیل،
پیشفرضهای یکسانی واریانس ،یکسانی ماتریس کوواریانسها و نرمالیتی تأئید شد.
جدول  :3نتایج کلی تحلیل مانوا برای مقایسه گروهها از لحاظ متغیرهای امید به زندگی ،تابآوری و تمایزیافتگی خود
مقدار

F

 DFفرضیه

معنیداری

اندازه اثر

اثر پیالیی

5/051

954/44

3

5/559

5/051

المبدا ویلکز

5/219

954/44

3

5/559

5/051

اثر هتلینگ

9/53

954/44

3

5/559

5/051

بزرگترین ریشه خطا

9/53

954/44

3

5/559

5/051

نام آزمون

همانطور که جدول  8نشان میدهد ،سطوح معناداری تمام آزمونها امکان استفاده از تحلیل
واریانس چند متغیری را مجاز میشمارد .این نتایج نشان میدهد که در گروههای مورد مطالعه،
حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنیداری وجود دارد،F = 201/11 ، p < 0/002( .
 = 0/ 92المبدای ویلکز) .مجذور اتا نشان میدهد تفاوت بین گروهها با توجه به متغیرهای وابسته
در مجموع معنادار ،و میزان این تفاوت بر اساس آزمون المبدا ویلکز  0/109است.
بهمنظور بررسی تفاوت گروهها در تکتک متغیرها ،برونداد تحلیل واریانس تک متغیری ارائه
میشود:
جدول  :4نتایج تحلیل واریانس تک متغیره برای امید به زندگی ،تابآوری و تمایزیافتگی خود
متغیر وابسته
امید به زندگی

001

گروه تابآوری
تمایزیافتگی خود

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات

F

معنیداری اندازه اثر

3459/33

9

3459/33

05/15

5/559

5/91

44931/23

9

44931/23

14/13

5/559

5/42

951009/45

9

951009/45

353/43

5/559

5/05

سه مؤلفه تفاوت معنادار وجود دارد ()P>0/002؛ بهعبارت دیگر میزان نمرههای امید به زندگی،
تابآوری و تمایزیافتگی خود در گروه چند فرزندی بهطور معناداری بیش از گروه تک فرزند
است .میزان اتا در امید به زندگی ،تابآوری و تمایزیافتگی خود به ترتیب برابر با  0/1 ،0/28و
 0/10به دست آمده است؛ بنابراین بیشترین میزان تفاوت استانداردشده به میزان تمایزیافتگی خود
مربوط است (.)0/10
جدول  :5نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه خرده مقیاسهای تمایز یافتگی خود
متغیر وابسته مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات

گروه

F

معنیداری

واکنش هیجانی

334/515

9

334/515

0/555

5/541

موقعیت من

3994/545

9

3994/545

41/443

5/559

بریدگی عاطفی

4920/545

9

4920/545

32/445

5/559

آمیختگی

524/020

9

524/020

99/559

5/559

بررسی نقش جمعیت خانواده بر ابعاد روانی فرزندان

همانطور که جدول و آزمون تحلیل واریانس تک متغیره نشان میدهد بین دو گروه در هر

طبق نتایج جدول  1با توجه به نسبت  fو سطح معناداری برای مقایسه خرده مقیاسهای
تمایزیافتگی بین میانگین خرده مؤلفههای واکنش هیجانی با سطح معناداری ( )0/018و موقعیت
من ،بریدگی عاطفی و آمیختگی با سطح معناداری ( )0/002در دو گروه تفاوت معناداری وجود
دارد.

بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد که بین دو گروه نوجوانان خانوادههای تک فرزند و چند فرزند در
متغیرهای تابآوری ،امید به زندگی و تمایزیافتگی تفاوت معناداری وجود دارد .بر اساس
یافتههای جدول  1میانگین و انحراف معیار در دو گروه تک فرزند و چند فرزند به ترتیب در متغیر
امید به زندگی در تکفرزندان ( )88/18±8/11و چند فرزندان ( ،) 1/19 ±1/81در متغیر
تابآوری در تکفرزندان ( )10/ 8±2 /13و چند فرزندان (  ،)31/8 ±21/1در متغیر
تمایزیافتگی در تکفرزندان ( )21 /29±18/89و در چند فرزندان ( )21 /01±18/1بود و این
نشاندهنده این است که در هر سه مؤلفه امید به زندگی ،تابآوری و تمایزیافتگی ،نوجوانان
خانوادههای چند فرزند دارای نمرههای بیشتری نسبت به نوجوانان تک فرزند هستند؛ همچنین
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نتایج جدول  8نشان میدهد که در گروههای مورد مطالعه حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته
تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)F=201/11 ، p<0/002نتایج تحلیل واریانس تک متغیره در
جدول نیز حاکی است که میزان نمرههای امید به زندگی ،تابآوری و تمایزیافتگی خود در
گروه چند فرزندی بهطور معناداری بیش از گروه تک فرزند است .میزان اتا نیز نشاندهنده این
است که بیشترین میزان تفاوت استانداردشده به میزان تمایزیافتگی خود مربوط است (.)0/10
با توجه به بررسیها پژوهشی با ترکیب متغیرهای مورد نظر در مورد دو گروه مورد مطالعه انجام
نشده است؛ اما با پژوهشهای میلوکسی ( ،)1001مبنی بر اینکه کودکان دارای خواهر یا برادر،
گرایش بیشتری به سازگاری اجتماعی دارند ،پژوهش یانگ و همکاران ( )1028در زمینه تفاوت
بین تک فر زندان و چند فرزندان در خالقیت و سازگاری به این نتیجه دست یافتند که تک
فرزندان نمرههای خالقیت بیشتر و سازگاری کمتری نشان دادند .رضایی تزنگی ( ،)2891مبنی بر
اینکه استقالل عاطفی در نوجوانان چند فرزند از نوجوانان تک فرزندان بیشتر است ،کریمی
(  )289با پژوهشی با عنوان مقایسه پذیرش اجتماعی ،هوش معنوی و هوش هیجانی در دختران
تکفرزند و چند فرزند به این نتیجه دست یافت که دختران خانوادههای چند فرزند از پذیرش
اجتماعی و هوش هیجانی بیشتری نسبت به دختران خانوادههای تک فرزند برخوردارند .ساطوریان
و همکاران ( )2891در بررسی خود تحت عنوان مقایسه مشکالت رفتاری در کودکان تکفرزند و
دو فرزند نشان دادند که مشکالت رفتاری در کودکان خانوادههای دو فرزند در مشکالت رفتاری
میانگین کمتر و وضعیت بهتری نسبت به کودکان خانوادههای تک فرزند دارند .مرادی ( )2891در
بررسی خود با عنوان بررسی مشکالت رفتاری کودکان تک فرزند و چند فرزند با توجه به عوامل
جمعیتشناختی به این نتیجه دست یافت که میانگین مشکالت رفتاری در پسران تک فرزند از
پسران چند فرزند بیشتر است که این نتایج در زمینه مقایسه دوگروه تک فرزند و چند فرزند با
نتایج این پژوهش همراستا است.
در تبیین این یافته ها با توجه به اینکه اولین شریکان ما در دوران کودکی خواهر و برادرهای ما
هستند و این رابطه طوالنیترین رابطه زندگی آدمی است ،میتوان به نقش همشیران در رشد
شناختی ،عاطفی و اجتماعی همدیگر اشاره کرد .از آنجا که همشیران اوقات زیادی را با هم
میگذرانند ،کیفیت تعامالت آنها میتواند در رشد کودک نقش مهمی ایفا کند .کودک در کنار

001

خواهر و برادرهایش در هزاران کار با آنها تعامل میکند و تعامل کردن را یاد میگیرد .او یاد
میگیرد چطور با دیگران تفاهم داشته باشد؛ با آنها کنار بیاید و کار خود را پیش ببرد که این نشان

مهارتهای بیشتری را کسب میکنند (الندر .)2992 ،طبق مطالعات ،روابط همشیران در رشد
اجتماعی ،عاطفی و رشد شناختی کودکان مؤثر است .چند فرزندان از احساسات ،هیجانات و
دیدگاههای دیگران درک بهتری دارند و مهارتهای شناختی بیشتر و کنترل بهتری در مدرسه دارند
(آقامحمدی .)2892 ،چند فرزندان به لحاظ اجتماعی با دیگران آسانتر درآمیخته میشوند و
نشانههای کمتری از افسردگی ،تنهایی و ناامیدی نشان میدهند (عزیزی .)2890 ،از سوی دیگر
والدین تک فرزند ،یا به دلیل ویژگی تک فرزندشان یا استفاده از مهارتهای خاص والدگری مانند
کنترلگری ،توجه و حمایت زیاد ،زمینه بروز مشکالت درونیسازی را فراهم خواهند کرد که با
دخالت عوامل خطر دیگر ،مانند شاغل بودن هر دو والد ،کم بودن سن مادر ،داشتن تنش
والدگری ،عدم تعامل و بازی با همساالن و خواهر و برادر ،احساس تنهایی و وابستگی کودک بر
میزان مشکالت رفتاری و عاطفی در تک فرزندان تأثیرگذار است (کین 2و همکاران1028 ،؛

بررسی نقش جمعیت خانواده بر ابعاد روانی فرزندان

می دهد کودکان دارای خواهر و برادر نسبت به کودکانی که هیچ خواهر و برادری ندارند،

فتاحی.)2890،
امیدواری باعث پرورش دید خوشبینانه نسبت به زندگی میشود و فشارزا بودن وقایع را
کاهش میدهد و به زندگی ،معنا و هدف میبخشد و همچنین فرد را به تالش و کوشش وا
میدارد و به سطح باالیی از عملکردهای مناسب رفتاری و روانی نزدیک میکند .شخصیت
امیدوار میداند که چگونه بر سختیها و مشکالت غلبه کند و مهار زندگی را در دست گیرد که
این خود باعث افزایش تابآوری در فرد میشود (گاربوکسی .)1020 ،تاب آوری عاملی است
که باعث انعطافپذیری و مقابله مؤثر با عوامل و موقعیتهای تنشزا میشود و یکی از ویژگیهای
سالمت روان و سازگاری به شمار میرود (انجمنی و زاد یونس .)2891 ،تابآوری از طریق
سطوح عواطف مثبت باعث تقویت عزت نفس و مقابله موفق و تجربههای منفی میشود .هر چه
فرد قدرت بیشتری در تابآوری ،مقابله با مشکالت و فشارهای روانی زندگی را داشته باشد،
کمتر در معرض آشفتگیهای هیجانی و روانی قرار میگیرد و از سالمت و بهزیستی روانی بهتری
بهرهمند میشود (کونرو و دیویدسون .)1008 ،حال با توجه به اینکه والدین تک فرزندان در بیشتر
مواقع اجازه نمیدهند که فرزندانشان با احساسات سخت و ناراحتکننده روبهرو شوند و یا امکان
آشکار شدن این نوع احساسات را برای او فراهم نمیکنند ،تحمل وی را در برابر این نوع
001
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احساسات و همچنین رویارویی با مشکالت ضعیف خواهند کرد که این خود باعث کاهش
تابآوری در این افراد میشود (الندر .)2992 ،درواقع توجه افراطی والدین به این کودکان
موجب تقویت غرور کاذب در فرزند میشود و توقعات او را در سطحی باال میبرد که تحمل
شکست و ناکامیها را برای وی در جامعه دشوار میکند (میرحسینی و جاوید .)1028 ،تحقیقات
متعددی بر حمایت بیش از حد والدین خانوادههای تک فرزند صحه گذاشته ،و معتقد است فرزند
را با روحیه حساس و ضعیف تربیت میکنند که باعث میشود در تنظیم هیجانات و کنترل خود
نسبت به چند فرزندان ضعیفتر عمل کنند (یانگ و همکاران .)1028 ،هر چه حمایت آنها از تنها
فرزنداشان بیشتر شود ،قدرت تحمل و ابهام وی در رویارویی با مشکالت کاهش مییابد و از این
رو بسیار شکننده و آسیبپذیر میشوند (هاماسن1008 ،؛ ستیر1028 ،؛ میرحسینی و جاوید،
 .)1028این کودکان وقتی متوجه میشوند که در زمینههای خارج از خانواده ،مانند مدرسه ،کانون
توجه نیستند ،دچار مشکالتی میشوند؛ چون یاد گرفتهاند نه تقسیم کنند و نه رقابت؛ بنابراین اگر
تواناییهای آنها توجه و تأیید کافی را برای آنها به ارمغان نیاورد ،احتماال احساس ناامیدی خواهند
کرد (شولتز و شولتز )1001( ،ترجمه سیدمحمدی )2892 ،حال اینکه در خانوادههایی که تعداد
فرزندان بیشتر است ،احساس پشتوانه با داشتن خواهر و برادر باعث نشاط بیشتر و تقویت دید مثبت
به زندگی و افزایش امیدواری در آنها میشود (بکر.)2980 ،2
عامل دیگری که تحت تأثیر روابط درون خانواده شکل میگیرد ،تمایزیافتگی است .خانواده
بهعنوان نخستین پایگاه شکلگیری شخصیت ،اساسیترین عامل به وجودآورنده تمایزیافتگی و
استقالل فرد است .بوئن معتقد است در جامعه انسانی نوعی نیروی زندگی هست که از ریشه
غریزی برخوردار است و کودک رو به رشد را به شخصی دارای عواطف جدا تبدیل میکند که
میتواند به تفکر ،احساس یا عمل بپردازد .در واقع این نیرو ،افراد را به سمت تمایز یافتگی سوق
میدهد .همزمان نیروی دیگری ،که آن هم ریشه غریزی دارد ،کودک و خانواده را به حفظ
پیوندهای هیجانی یا با هم بودن سوق میدهد .در نتیجه این نیروهای تعادلی هیچکس به جدایی
هیجانی کامل از خانواده دست نخواهد یافت؛ اما از لحاظ مقدار تمایزی که هر فرد بهدست
میآورد ،تفاوتهای قابل مالحظهای وجود دارد .همچنین از لحاظ استقالل هیجانی که فرزندان
متعلق به یک خانواده به آن میرسند نیز اختالفهایی وجود دارد (قایدی و شبانکاره مقدم.)2891 ،
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رقابتی با خواهران و برادران نخواهد داشت و همچنین والدین تمام توجه خود را به کودک
معطوف میکنند .از طرفی همین توجه افراطی والدین میتواند باعث وابستگی شدید عاطفی بین
والد و کودک شود .در این خانوادهها والدین انتظار بیشتری از کودک دارند .این کودکان تمام
عمر خود را تحت فشار والدین برای موفقیت در زندگی هستند (رضایی تزنگی .)2891 ،در
اینچنین روابط حساس و پراضطرابی است که تک فرزندان از آزمودن احساساتی محروم میمانند
که در روابط درون خانواده شکل میگیرد و خودمختاری فرد کاهش مییابد .برخی پژوهشها
نشان میدهد که استقالل عاطفی نوجوانان چند فرزند نسبت به نوجوانان تک فرزند بیشتر است
(حسینی .)2891 ،درواقع این افراد همراه با استقالل در روابط بین فردی سطحی از تمایزیافتگی را
نشان میدهند که بیانگر میزان بلوغ عاطفی در فرد است (متییارد و همکاران .)1022 ،عالوه بر این
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در میان خانوادههای تکفرزند ،صمیمیت عمیقی بین خانوادهها و فرزندان برقرار است و کودک

افراد تمایزیافته به هیجانات خودآگاهی دارند و قادر به سنجش متفکرانه موقعیت و توانایی رشد
مستقل در روابط صمیمی هستند و در روابط عمیق آرامش و راحتی خود را حفظ میکنند
درحالیکه افراد کمتر تمایزیافته به همجوشی با دیگران متمایل میشوند و یا به جدایی عاطفی تن
میدهند و بنابراین هنگام رویارویی با صمیمیت عاطفی ،واکنش اضطرابی نشان میدهند (اسکورن
و دندی .)1001 ،همچنین این افراد از سطح سالمت روانی ،اجتماعی ،خود کنترلی پایینتر و
مشکالت عاطفی بیشتری رنج میبرند (هاینلن و دیگران .)1028 ،تمرکز افراطی والدین بر کودک
یکی از مشکالت خانوادههای تک فرزند است که این تمرکز باعث تمایزنیافتگی از ایگوی
خانواده و شکلگیری اضطراب مزمن و بروز مشکالت رفتاری در آنها میشود (قره باغی و
دیگران.)289 ،
با توجه به نتایج پژوهشهای مختلف ،که حاکی از کاهش میزان باروری به زیر سطح جانشینی
در کشور است و این کاهش به نوبه خود در سالهای آینده میتواند تهدیدهایی همچون کاهش
جمعیت فعال و مولد ،سالخوردگی جمعیت و مسائل به هم خوردن نسبت سنی را به همراه داشته
باشد (سروش و بحرانی2891 ،؛ خلج آبادی فراهانی و سرایی )2891 ،و اینکه برخی از شرایط و
انگیزههای تک فرزندی به حیطه اجتماع و جامعه مربوط است که این شرایط شامل درک فرد از
جامعه ،خطرها و یا مشکالت محیط پیرامونی ،هنجارهای جامعه ،رسانهها و فرهنگسازی آنها در
جامعه و سازمانهای اجتماعی حامی و غیر حامی است ،نیاز به وجود برنامههای جامع و سیاستهای
جمعیتی در زمینه فرزندآوری در جامعه ما احساس میشود (خلج آبادی فراهانی و سرایی)2891 ،؛
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عالوه بر این خواه تک فرزندی نتیجه برنامهریزی خانوادهها باشد ،خواه بازتابی از هنجارهای
اقتصادی و اجتماعی جاری و یا نتیجه سیاست دولتها ،این موضوع قابل ذکر است که این تغییرات
بنیادین نهتنها در ساختار جمعیتشناختی بلکه در همه ابعاد شخصیت فرد در آینده نیز نقش بسزایی
دارد (مرادی)2891 ،؛ بنابراین داشتن حداقل یک همشیر میتواند به رشد فرزند کمک کند تا در
نتیجه تعامل و یادگیری مهارتهای مختلف ،معایب تک فرزندی در کودکانی که دارای خواهر و
برادر هستند ،مشاهده نشود یا کمتر دیده شود (ساطوریان و دیگران .)2898 ،حال با توجه به نتایج
پژوهشهای قبلی مبنی بر وجود نگرانیهای گوناگون از پیامد تک فرزندی در جامعه و نقش
مداخالت و سیاستهای جمعیتی و اجتماعی برای تشویق به باروری و ارزش روانی و معنوی فرزند
برای خانواده و همچنین نتایج این پژوهش که حاکی است میزان امیدواری ،تابآوری و
تمایزیافتگی در نوجوانان خانوادههای چند فرزند از نوجوانان تک فرزند بیشتر است ،الزم است
زمینهای برای کسب اطالعات بیشتر در مورد ویژگیهای تک فرزندان و همچنین افزایش آگاهی
والدین از تأثیرگذاری مطلوب همشیرها بر یکدیگر در زمینه درک بهتر عواطف و احساسات خود
و دیگران ،ایجاد تعامالت مناسب ،افزایش استقالل عاطفی ،تابآوری ،امید به زندگی و همچنین
با افزایش فرهنگسازی هنجار فرزندآوری ،تحکیم روابط خانواده و تأکید بر آموزههای دینی در
زمینه فرزندآوری و تربیت فرزند ،بستری به منظور شیوههای فرزندپروری مناسب برای والدین این
کودکان در جامعه فراهم شود.
از جمله محدودیتهای پژوهش ،میتوان به دسترسی نداشتن پژوهشگر به آمار نوجوانان
تکفرزند شهر خرمآباد و تأثیر متغیرهای فرهنگی اشاره کرد .در صورتیکه چنین پژوهشی در
جامعه و نمونههای دیگر و همچنین در سنین متفاوت نیز انجام شود ،امکان تعمیم بیشتری خواهد
داشت .محدودیت دیگر این است که به علت عدم سنجش عینی متغیرها (مبتنی بر خود سنجی)،
نبود کنترل دیگر متغیرهای تأثیرگذار ،طرح همبستگی و در نتیجه نامشخص بودن رابطه علّی از
جمله محدودیتهای پژوهش است .پیشنهاد میشود در مطالعات آینده ،همزمان از چند روش
آزمون دیگر (نظیر مصاحبه بالینی و آزمون عملی) در شهرهای دیگر ایران نیز تکرار شود.

تشكر و قدردانی
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