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ساعتی در کالس بچههای طالق در مدارس باالی شهر

بچههاازپرستارخستهشدهاند
در برخی نقاط شمال تهران این میزان به یک طالق در مقابل دو ازدواج رسیده است

عکس :مهر

روز یه مشکلی داریم .همین آقا یاشار که تلفنش
زنگ خورد ،افسردگی شــدید داره .ما چندبار به
پدرش زنگ زدیم ،جواب نــداده .بعد ایمیل زده
به مشاور مدرســه گفته رفته ماموریت خارج از
کشور .بچه رو هم داده دست پرســتار .آقا بینی
و بیناهلل پرســتار برای بچه پدر و مادر میشــه؟
مادرش هم که اصال نیســت .دو ،ســه ماه یهبار
میاد ســر میزنه فقط هم درباره نمرههای یاشار
میپرسه .این شد بچه تربیت کردن آقا؟
منتظر جواب نمیماند .حــرف زیاد دارد .درد
دلهای مدیر تمامــی ندارد اما باید بــرود .قرار
اســت چند روز دیگر در مدرسه ســمینار اصول
تغذیه کودکان برگزار شــود و مدیــر عجله دارد
برای رســیدن به جلســه هماهنگــی .از جایش
بلند میشــود و جملههای پایانیاش را با سرعت
بیشتری میگوید« :بنده براساس تجربهام میگم
ما اگه به جای شمال شهر همین مدرسه رو توی
مرکز شهر داشــتیم وضعمون بهتر بود .در عوض
وضع مالیمــون خوب نبود .حداقــل اعصابمون
حفظ میشد .نمیدونم کی گفته ،فکر کنم وزیر
بهداشت گفته که نصف مردم مشکل روحی دارن.
خب ،راست گفته آقا .من االن یکی از همین آدما
هستم .نصف وقت من و مشــاور مدرسه به سر و
کله زدن با پدر و مادرهایــی میگذره که حاضر
نیستن برای یک دقیقه همسر قبلیشونرو ببینن.
مورد داشــتیم زن و مرد اومدن اینجا که درباره

مریضی بچهشون حرف بزنن .همینجا دعواشون
شــد .ما هم شــدیم َح َکم .زیاد از ایــن اتفاقها
میافته .ولی شما یه طوری بنویس که مسئوالن
از باالدست راه و چاهو نشون بدن به ما.
شمال شهر؛ هر دو ازدواج یک طالق
مدیــر میگوید در هر کالس «چنــد نفری پیدا
میشــن که پدر و مادرشون جدا شــده باشن» اما
«شــرعا» و «قانونا» مجاز نیســت که آمار بدهد:
«پدر و مادرها دلشــون خواســته طالق گرفتن به
ما ربطی نداره ولی اینکه بچهشــونرو رها کنند به
امان خــدا به ما ربط داره .فــردای قیامت همه باید
جواب بدیم ».شاید مدیر مدرسه نتواند آمار دقیق
بدهد اما آمارهای رسمی بخشی از واقعیت را عیان
میکنند .سید سلمان ســامانی ،سخنگوی وزارت
کشور آذرماه امسال اعالم کرد ۴۷درصد طالقها در
همان پنجسال اول زندگی رخ میدهند .انوشیروان
محسنیبندپی ،رئیس سازمان بهزیستی هم گفته
است در شــمال تهران از هر  ۲٫۲ازدواج ،یک مورد
به طالق منجر میشــود .آمار طالقها در شــمال
شــهر پایتخت از این منظر معنادار میشــود که
بدانیم میانگین طالق در کشور ،یک طالق بهازای
 ۴٫5ازدواج است .اگر آمار رئیس سازمان بهزیستی
را مبنا قرار دهیم معنیاش این است که در مدارس
مناطقی از تهران تعداد کودکانی که والدینشان از
یکدیگر جدا شدهاند بیش از سایر مناطق است .اما
این مدارس و این بچهها چه مشکالتی دارند؟
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عللناسازگاريوطالقدرخانوادههايشهرستانايذه

کیامرثشهولي،سلطانمرادرضایيفر|تغییراتایجادشدهدرجوامعامروزي
و تأثیر آن در خانواده ،بهتدریج نظام خانواده ،کارکردها و آثار گذشته خود را از دست
داده و متأثر از شــرایط جدید و نظام ارزشي کنوني شده است؛ بهگونهاي که ساختار
سنتيخانوادهمتحولونوعروابطانسانهادراینخانوادهدستخوشتغییرشدهاست.
احساســات و عواطف و نوع نگاه اعضاي خانواده در قبال یکدیگر و در قبال زندگي و
تشکیلخانوادهتغییرکردهاستواینتغییراتخانوادهعصرحاضررادچارآسیبهایي
کرده است .از بین آسیبهایي که خانواده را تهدید ميکند ،ناسازگاري و طالق اهمیت
خاصي دارد؛ اما مهمتر از آن آثار و نتایجي است که طالق در جامعه بر جاي ميگذارد.
بررسيآمارطالقدرسالهاياخیرروندروبهرشدآنرانشانميدهد.ازدیدگاهبعضي
از جامعهشناســان ،طالق زماني به آسیب اجتماعي تبدیل ميشود که افزایش آن با
افزایش جمعیت و همچنین افزایش ازدواجها متناســب نباشد و تعداد طالق از حد
معیني بگذرد .ناسازگاري در مقابل سازگاري قرار دارد و هر گاه سازگاري بین زوجها
کم شود ،بهتدریج ناسازگاري جاي آن را ميگیرد .پایینترین حد و سطح ناسازگاري
زوجها در خانواده این است که زوجها ممکن است از یکدیگر خوششان نیاید ،اما لزوماً
متنفر و بیزار از یکدیگر نیستند و در کنار هم زندگي ميکنند و هر از گاهي هم ممکن
استبگوومگویيجزیيباهمداشتهباشند.تقریباًميتوانگفتهمهزوجهاکموبیش
ایننوعناسازگاريراتجربهميکنند؛اماگاهياوقاتمیزانوشدتناسازگاريبهحدي
ميرسد که زوجها نميتوانند همدیگر را تحمل کنند و ممکن است به پرخاشگري
و دعوا دست بزنند و عاقبت سر از مراکز انتظامي و قضائي درآورند و به اصرار خواهان
طالق و جدایي باشند .علل زیادي در شکلگرفتن ناسازگاري و گرفتن طالق ،در حکم
آســیبي اجتماعي ،موثرند؛ در این تحقیق هدف آن بود تا بعضي از علل ناسازگاري و
طالق در حوزه پژوهش بررسي شــود .بر همین اساس ،هدف اصلي تحقیق بررسي
علل ناسازگاري و طالق در خانوادههاي شهرستان ایذه قرار گرفت و براي رسیدن به
این هدف کلي ،هشــت هدف ویژه و جزیي در نظر گرفته شد که بر اساس این اهداف
فرضیات طراحي شد و ناسازگاري و طالق زوجها بهعنوان متغیر وابسته و تأثیرپذیر،
مورد بررسي قرار گرفت و براي رسیدن به این هدف متغیرهاي ناهمسان همسري،
مسایل اقتصادي ،نقش فرزندان و والدین ،ناتواني جسمي و جنسي ،و آرمانگرایانه و
احساسي عمل کردن زوجها متغیرهاي مستقل و تأثیرگذار در نظر گرفته شدهاند که
با شاخصســازي این متغیرها و گردآوري اطالعات ،رابطه آنها با ناسازگاري و طالق
در حوزه پژوهش بررسي خواهد شد.نتایج تحقیق نرگس برزگر حسینآبادي نشان
دادهکهنداشتنتفاهم،بياعتماديطرفیننسبتبهیکدیگر،بیکاريمردومشکالت
اقتصادي ،دخالت والدین در زندگي زن و شــوهر ،فاصله ســني زیاد طرفین ،وجود
محدودیت در زندگي ،اعتیاد ،ازدواج اجباري و ناخواسته ،تعصبات بیجاي زن و مرد،
شناخت کافينداشــتن از یکدیگر قبل از ازدواج ،تفاوت سطح تحصیالت ،اختالفات
طبقاتي و فرهنگي و مذهبي ،توافقنداشتن زن و مرد درباره وظایف و نقشهاي خود

و نداشتن فرزند ازجمله عواملي بودند که باعث طالق شدهاند .در تحقیق سلطانمراد
رضایيفر معلوم شد اغلب ازدواجهایي که بین عموزادگان ،عمهزادگان ،خالهزادگان،
دایيزادگان و یا اهل همان روستاي مورد پژوهش صورت گرفته بود ،موجب تقویت
بنیانخانوادهوافزایشسازگاريدرخانوادههايروستایيموردمطالعهشدهبود.تجزیه
و تحلیل اطالعات بهدست آمده در سطح توصیفي نشــان داد که ۴۳درصد از زنان و
شوهراني که به اختالف و ناسازگاري دچار شدهاند ۲۰-۳۰،سالهاند و8۳درصد ساکن
شهر ایذه بودهاند .همچنین مشخص شد که1۰درصد ازمراجعهکنندگان دوران عقد
را سپري ميکنند و هنوز زندگي مشــترک خود را آغاز نکردهاند که دچار اختالف و
ناسازگاري شدهاند .درمجموع55 ،درصد از زوجهاي نمونه آماري مورد بررسي کمتر
از 5سال از ازدواج آنها گذشته بود و18درصد زوجهایياند کهبیشتر از۲۰سال از زمان
ازدواج آنها ميگذرد و اکنون دچار ناسازگاري شدهاند.نتایج پژوهش انجامشده از 85
مرد و  115زن که به علت ناســازگاري به دادگاه و شوراي حل اختالف ایذه مراجعه
کرده بودند ،نشان داد که در بیش از نیمي از نمونه مورد بررسي نمره ناسازگاري کمتر
از میانگین بود و فقط 6درصد از نمرات در چارک سوم قرار داشتند؛ یعني اینکه براي
6درصدازمراجعهکنندگانناسازگاريمشکليحادبودهاستوبیشترناسازگاريهادر
حد متوسط و پایین قرار داشت که با میانجیگري و گرفتن تعهداتي از طرفین ،دوباره
به زندگي مشترک خود بازگشــتند .با آموزشدادن و آشناکردن هر یک از زوجها به
وظایف نقش خود ميتوان آنها را براي برآوردهکردن انتظارات نقش مقابل بیشتر آماده
کرد و از ناسازگاري کاست .در زوجهایي که کمتر از  5سال از ازدواج آنها گذشته است،
پایینبودنوابستگينسبيونسبتفامیليبینزوجها،کوتاهبودندورانآشنایيقبل
ازازدواج،احساسدخالتوالدینواقوامهمسر،کميدرآمدونداشتنامکاناتزندگي،
پایبندنبودن زوجها به فرایض دیني ،فروکشکردن عشــق اولیه و کاهش وابستگي
عاطفي زوجها به یکدیگر ،نداشتن فرزند و احساس رابطه نامشروع داشتن همسرشان
با دیگري یا عالقهمندي همسرشان به دیگري عوامل ناسازگاري در بیشتر از5۰درصد
زوجهاي جوان است .بنابراین توجه به «همسان همسري» و تقویت ارزشهاي دیني
ميتواند ناســازگاري در بین زوجهاي جوان را تا حــدودي کاهش دهد .در زوجهاي
باسابقه ازدواج بیشتر از ۲۰ســال ،پایینبودن سطح سواد ،ناسازگاري پنهان و طالق
عاطفي که از قبل وجود داشته است ،عدم دخالت زوجها در انتخاب همسر ،طرفداري
و حمایت فرزندان از یکي از والدین ،و بيمیلي جنســي زنان نقش اصلي باالتر از 65
درصدي را در ناسازگاري داشتهاند .بنابراین آموزشهاي خانواده با توجه به تغییرات
اجتماعي در جامعه امروزي ميتواند به کاهش ناسازگاري در این گروه کمک کند.با
توجه به الگوهاي ازدواج به نظر ميرســد تقویت الگوي ازدواج انتخاب همسر توسط
دختر و پسر و مشــورت با والدین و خواستن نظر و دخالت آنان در انتخاب همسر ،در
شرایط امروزي ،ميتواند الگوي مناسبي براي ازدواجهاي پایدارتر و کاهش ناسازگاري
جواناینشهرستانباشد.
بهویژهدربینزوجهاي ِ
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آسیب روابط بدون چارچوب
پدر و مادرها به بچهها
نســرین بهتاش روانشناســی خوانــده و چند
سالی اســت که بهعنوان مشاور با مراکز آموزشی
همکاری میکند .مدارســی در مناطق یک تا سه
شهر تهران .تجربه شخصی بهتاش نشان میدهد
که در بســیاری از این مدارس بهطــور میانگین
در یک کالس 1۲نفره 6 ،تــا  ۷دانشآموز حضور
دارند که پدر و مادرهایشــان از هم جدا شدهاند
و این جدایی به دلیل حاشــیههای بســیار زیاد
موجب آسیب رســاندن به دانشآموزان هم شده
است« :بچهها مشــکالت زیادی دارند .اضطراب
زیاد ،ترس از ارتباط با دیگــران ،ناخن جویدن و
پرخاشگری بیشتر توی این بچهها دیده میشه.
چند دقیقه از صحبت کردن نســرین بهتاش که
میگذرد ،او مورد به مورد بــه خاطر میآورد که
بچههای طالق چه مشــکالتی دارند« :بدترین
چیزی که دیدم اینه که پدر و مادرها برای اینکه
بچهرو به خودشــون نزدیک کنــن درباره دلیل
جداشدنشــون صریح حرف میزنند .مثال بچه
8ساله میدونه که پدر یا مادرش به دلیل رابطه با
یک نفر دیگه و خیانت جدا شده .یا بعد از جدایی
روابط غیررســمی دارند و بچهها کامال در جریان
این روابط هســتند و حتی با پدر و مادرشون در
میهمانیهــا و ...حضور دارند؛ مثــال بچه در این
سن شــاهد مصرف مشــروبات الکلی و مسائل

دیگه است .شــما از بچههایی که این رفتارها رو
میبینند ،انتظار دارید بهداشت روانیشون حفظ
بشــه؟» از نظر بهتاش ،این تمام ماجرا نیست .از
آنجا که این بچهها از نظر مالی در وضع مناسبی
هستند ،پدر و مادرهایشان سعی میکنند با ثبت
نام آنها در کالسهای متعدد و در اختیار گرفتن
پرستار ،وقت کمتری را با آنها بگذرانند« :بچهها
از پرستارها خســتهاند .دایم درحال عوضکردن
پرستار هستند .دایم درحال بهانه گرفتن هستند،
چون بچهها پدر و مادر میخوان».
دوست دارم بابام دروغ نگه!
شــنیدن خواســتههای بچههای طــالق در
مدارس باالی شهر از زبان خودشان ُمهر تاییدی
است بر سخنان بهتاش .پویان ،دانشآموز کالس
ســوم اســت .او یکی از همیــن بچههای طالق
اســت« :آرزوم اینه مثل تعطیالت بــا بابام برم
شمشک بعد که برگشتم دو ،ســه روز برم پیش
مامانم بغلش کنم .یا تنهایی تکلیف انجام ندم».
مهمترین چیزی که پویان را آزار میدهد «دروغ
گفتن مادر و پدرش» اســت« :انتظــار دارم هر
چیزی رو ســر من نندازن .بهــم دروغ نگن .بابام
مثل قبل که میره کارخونه زود برگرده .پرســتار
جلوی معلم تــو خونه ســرم داد میزنــه .منم
میزنمش ،باهاش دعوا میکنم .هر پرستاری میاد
بایــد بدونه من اعصاب ندارم .بــا من بحث نکنه.
به بابــا گفتم پرســتار نمیخوام».آریا هم جنس
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امین شولســیرجانی | مدیر مدرسه تأکید
کرده که فقط ســری به کالس بزنم و بروم بدون
حتی یک کلمه حرف زدن بــا بچهها« :ما کاری
نداریم که شــما نیت خیر داری یا شــر .مقررات
اجازه نمیده .هر سوالی باشــه خودمون جوابگو
هستیم آقا» .پذیرش این شرطها باعث شده که
برای چند دقیقه فرصت دیدار از کالس را داشته
باشم .آن هم با حضور مدیر و معلم.
بچههــا آمادهاند بــرای شــروع درس .کالس
سوم الف دبســتان پســرانه غیرانتفاعی [ ]...در
منطقه یک شــهر تهران  15دانشآمــوز دارد؛
دانشآموزانــی کــه هفــت نفرشــان بچههای
طالقاند.
مدیر یکــی از کارهای فوق برنامه مدرســه را
بهانه میکند و یکی ،دو دقیقهای با بچهها حرف
میزند .همه رویشــان به مدیر است و چندتایی
هم به نشــانه تأیید دایم سر تکان میدهند .هنوز
صحبت مدیر تمام نشــده که صدای زنگ تلفن
همراه یکــی از دانشآموزان همــه را میخکوب
میکند .اثری از یک خواننده مشــهور موسیقی
رپ .مدیــر و معلمی کــه دو طرفم ایســتادهاند
دستوپایشان را گم میکنند .یکی از بچهها انگار
که بخواهد از خودش رفع اتهــام کند ،میگوید:
«گوشی یاشار زنگ میخوره آقا».
آمار کشفیات زیاد نیست!
یاشــار گوشــیاش را از کیف بیرون میآورد و
صدای زنگ گوشی را قطع میکند .سرش را باال
میگیرد و با چهرهای که نشانهای از نگرانی در آن
دیده نمیشود به ما خیره میشود .مدیر صدایش
را صاف میکند و با دستانش سعی میکند دو لبه
ُکتش را به هم نزدیک کند« :واقعا برای من جای
تعجب داره .هزاربار گفتیم تلفن همراه ممنوعه».
رویش را به سمت من میچرخاند« :خوشبختانه
معاون مدرسه هر صبح به صورت رندم کیفها را
کنترل میکنه .آمار کشفیات زیاد نیست .انصافا
وضع ما خوبه .شــما باید بقیه مدارس را ببینید».
مدیر اینبار به ســمت یاشار ســر برمیگرداند:
«شما تشــریف ببرید دفتر ».هنوز یاشار کالس
را تــرک نکرده که مدیر رو بــه معلم و طوری که
من متوجه شوم میگوید« :ما کمکم رفع زحمت
میکنیم که مزاحمتی بــرای درس بچهها ایجاد
نشه».
پرستار برای بچه پدر و مادر میشه؟
مدیر ،مرد حدودا 55سالهای است که موهایش
رو به سپیدی میزند« :پیر شدیم .شوخی نیست
۳۰ســال درس بــدی ،مدرســه اداره کنی ،آدم
تربیت کنی ،بدی تحویــل مملکت ».مدیری که
حتی راضی نیســت نام کوچکش هم در گزارش
بیاید چند سالی اســت که به قول خودش با یک
«معضل بزرگ» روبهرو شده؛ «سالبهسال تعداد
بچههایی که پدر و مادرشــون طــالق میگیرن
زیادتر میشه .من و همکارام بیچاره شدیم .دوبار
میخواســتم اســتعفا کنم ولی موسس مدرسه
قبول نکرد ».کافی است که از مدیر بپرسی «چرا
بیچاره؟» تا ســر درد دلش باز شــود :بیچارگی
برای یه دقیقه اســت ،آقا .همین کالسی که شما
دیدی هفت نفرشــون بچههای طالق هســتند.
سه نفرشــون با مادرها زندگی میکنن ،سه نفر با
پدرها .یکیشــون هم با پدربزرگ پدریاش .هر

حرفهایش شبیه پویان است ،اینکه دلش تنگ
است و نمیتواند با دوســتانش بیرون از مدرسه
قرار بگــذارد .او هم از رفتارهای پــدر و مادرش
ناراحت اســت« :یه آدمی تو زندگی بابام هست
که ازش خوشم نمیاد .از بابام پرسیدم ولی دروغ
میگه .من از اون زنه خوشــم نمیاد ».آریا دوست
دارد زودتر بزرگ شــود چون« :احساس میکنم
زندگی بزرگترها راحتتره و کســی سردرگمت
نمیکنه و خودت تصمیم میگیری ».او دوســت
دارد با مادرش زندگی کند اما این امکان را ندارد
و آرزوهای دیگر...
وظیفه پدر و مادریشان
را فراموش میکنند
حرفهــای بچههــای طــالق بــرای فاطمه
قاسمزاده ،روانشــناس کودکان بسیار آشناست.
او سالهاســت در ایــن زمینه کار کرده اســت.
قاسمزاده معتقد است به اندازهای که «چگونگی»
به بچهها آسیب میزند ،خود طالق این آسیب را
وارد نمیکند« :االن طالق در طبقهای که دارای
وضع مالی خوبی هم هستند ،افزایش یافته است.
پدر و مادرهایی که از هم جدا میشــوند شــکل
جدا شدنشــان خیلی مهم است .معموال این جدا
شدنها با حاشــیههای زیادی همراه است .پدر
و مــادر بعد از جدا شــدن بدون توجــه به وضع
فرزندشــان با هم قطع رابطــه میکنند و حتی
حاضر نیستند درباره وضع فرزندشان با هم حرف
بزنند .در یک جمله ،زن و مــرد وقتی از هم جدا
میشوند وظایف پدر و مادریشــان را فراموش
میکنند ».روابط پدر و مادرها بعد از ازدواج یکی
از مسائلی اســت که در میان صحبتهای مدیر،
مشــاور و بچهها بهعنوان یکی از آسیبها مطرح
بود .قاسمزاده هم این مشکالت را تأیید میکند:
«مرد و زن حق طبیعیشان است که بعد از طالق
دوباره ازدواج کنند ،اما شکل رفتارشان با بچهها
باعث میشود آنها حساس شوند و آسیب ببینند.
نباید رفتــاری در پیش گرفته شــود که الگوی
غیرعرفی و غیراخالقی را نزد بچهها ترویج کند».
آموزش و پرورش آماده نیست
قاســمزاده عقیــده دارد در گروههای اصطالحا
«نوکیســه» رفتارهای غیرعرفی رواج بیشــتری
دارد« :درصد یادگیری بچهها از پدر و مادرها خیلی
زیاد اســت .این بچهها در ســالهای بعد ممکن
اســت دچار انحراف جدی شــوند .در مدرسه هم
باید برای بچههای طالق مراقبتهای نامحسوس
دقیق طراحی شــود .امــا آموزش و پــرورش ما
هم متاســفانه برای این موارد مهــارت و آمادگی
نــدارد ».بیاطالعی پدر و مادرها از وظایفشــان
بعد از طالق و همینطــور آمادهنبودن آموزش و
پرورش چه نتیجهای به بار میآورد؟ «افزایش آمار
دانشآموزان معتاد ،برقراری رابطه با جنس مخالف
در ســنین پایین ،یاد نگرفتن مهارت حل مسأله و
حتی ســوءتغذیه ،افســردگی و پرخاشگری» از
پیامدهایی است که قاسمزاده آنها را برمیشمارد.
این همه آســیب در کمین نسلی نشسته است که
حاال مــوج فزاینده طالق روزبهروز بر تعدادشــان
میافزاید .یاشار ،نام مستعار همه کودکانی است که
قربانی رفتارهای غیرمتعهدانه پدر و مادرهایشان
و کمتوجهی نظام خدمــات اجتماعی و آموزش و
پرورش در کشور میشوند.

تأثیرپیچیدهطالقبرفرزندان

رشد طالق در ســالهای اخیر به افزایش تعداد فرزندان طالق انجامیده
است .فرزندانی که مسایل و مشکالتشان از دید بسیاری پنهان مانده است.
جدایی والدین بیشــک برای اکثر فرزندان پدیدهای ســهمگین به شمار
میآید .تحقیقات صورتگرفته در این مورد نشان میدهد که این کودکان
در طول زندگی خود با آســیبهای روانی و اجتماعــی فراوانی مواجهند.
حسین یحییزاده و محبوبه حامد پژوهشــگران در پژوهشی که به روش
فراتحلیل انجــام گرفته اســت ،پژوهشهای داخلی مربــوط به فرزندان
طالق را مورد تحلیل قــرار دادهاند .برخی از این پژوهشها نشــاندهنده
تأثیر مثبت برنامههای مداخلهای بر وضع فرزندان طالق است .آسیبهای
اجتماعی است که فرزندان طالق را تهدید میکند.
خانواده کوچکترین واحد اجتماعی اســت که ثبات یــا ناپایداریاش بر
اعضای خانواده و جامعه اثر میگذارد و فروپاشــی ایــن واحد کوچک گاه
چنان اثر عمیقی بر فرزندان دارد که باورکردنی نیست .گذشته از اثراتی که
طالق بر زوجین میگذارد ،در مواردی که زوجین دارای فرزندانی هستند،
اثرات آن گریبــان آنها را نیز میگیرد حتی میتــوان گفت فرزندان از این
پدیده بیشترین ضربه را متحمل میشوند .نسبت بزهکاری در خانوادههای
متالشیشده خیلی بیشــتر از خانوادههای بادوام است و بیسرپرستی در
فرزندان ،عقدههای روانی ایجاد میکند و جنبه منفی طالق خیلی گسترده
است .امروزه شــاخص طالق قابل توجه اســت بهطوری که بر اساس آمار
سازمان ثبتاحوال از هر  5.5ازدواج یکی به طالق میانجامد و این رقم در
تهران در وضع بدتری اســت؛ بهطوری که از هر  ۲.9ازدواج یکی به طالق
میانجامد .بر این اساس آمارها نشاندهنده نرخ باالی طالق و به دنبال آن
ازدیاد فرزندان طالق است.
طالق به هر دلیل درســت یا نادرســت پیامدهایی دارد؛ هم برای افراد
خانواده و هم بــرای جامعه .برای زن و مرد مشــکالت اقتصادی و روانی و
عاطفــی و اجتماعی ایجــاد میکند و زوجهــای متارکهکــرده را به انزوا
میکشد .تأثیر طالق بر فرزندان بسیار پیچیده است.
حســین یحییزاده و محبوبه حامد در پژوهشــی به این نتیجه دســت
یافتهاند کــه فرزند تکوالد ناخواســته درگیر تضادهایی میشــود که نه
توان درک و نه تاب کنار آمــدن با آنها را دارد .فرزنــدان حاصل از چنین
ازدواجهایی عالوه بــر اینکه نیازهایی ویژه دارند ،در معرض آســیبهای
روانــی و اجتماعی فراوانی قرار میگیرند؛ بهطــوری که یکی از پیامدهای
طالق در جوامع امــروزي افزایش میزان و نوع رفتارهای انحرافی اســت.
طالق از مهمترین و بدخیمترین آســیبها و معضالت خانوادههای جوامع
صنعتی و یــا در حال گذار مانند ایران اســت .باید توجه داشــت که یکی

از عوامل موثــر در بزهکاری نوجوانان نابســامانی خانواده اســت .دنیای
تنهایی این کودکان بســیار غمانگیز و عذابآور است و روابط بین طالق و
آسیبهای روانی کودکان و نوجوانان را نباید نادیده گرفت و بایست قبول
کرد که طالق و جدایی اثــرات نامطلوبی بر کودکان بــر جای میگذارند.
بررســی کودکانی که والدین آنها از هم جدا شــدهاند ،نشــان میدهد که
آسیبهای روحی واردشده به این کودکان بسیار شدید است.
پژوهشهای مختلف نشــان میدهد در بیشتر آســیبهای اجتماعی
ردپایی از فرزندان طالق به چشــم میخورد .همین مطالعات روانشناختی
بر تأثیــرات مختلف طالق بر ســالمت روان این افراد مهــر تأیید میزند.
آبراهامسون در پژوهشهای خود دریافت خانوادههای افراد بزهکار نسبت
به خانوادههای افراد غیربزهکار در شرایط عاطفی نامطلوبی به سر میبرند
که فشار خانواده نامیده میشود .این فشــار با خصومت و تنفر ،عصبانیت،
آزردگی ،پرخاشگرهای عاطفی به وجود آمده و حفظ شده است که هم در
والدین و هم در فرزندان آشکار میشود.
شاو و مکلی نیز اثر فزاینده فشار درونی و اختالف را عامل تبیینکننده
بزهکاری میدانند .از این رو استدالل میشود نداشتن روابط گرم و عاطفی
در خانواده با افزایش احتمال گرایش فرد به بزهکاری رابطه مستقیم دارد.
نظریه نظامها خانواده را چیزی بیــش از مجموعه اجزایاش میانگارد .به
این معنا که آن را شامل افراد عضو ،شخصیتها ،ویژگیها و روابط بینشان
میداند .این نظریه بر وابســتگی متقابل در ســاختار خانواده (مثل خرده
نظام والدین و والد/کــودک) تأکید کرده ،به بررســی و کنش متقابل آن
با ابرنظامهای بیــرون از محدودهاش مثل محله و مدرســه میپردازد .هر
تغییری کــه بر یکی از اعضا یــا خردهنظامها اثر کنــد ،در کل خانواده اثر
میگذارد (والچاک).
پارسونز به نقش عنصر عاطفه در خانواده توجه دارد و خانواده را بهعنوان
تنها نهاد عمده موجود در جامعه میداند که میتواند عشق و محبت مورد
نیاز را برای شــخصیت انســانی در بهترین حد ارایه دهد (چلپی) .طالق
والدین به منزله از بین رفتــن چتر امنیتی فرزندان به شــمار میرود که
میتواند بر سالمت اجتماعی و روانی آنها تأثیر بگذارد .البته گاهی گسست
این پیوند به منزله پایان برخی مشکالت است ،مشکالتی همچون مشاهده
دایم نزاعهای پدرومادر ،رهایی فرزند از برخی آســیبها در خانوادهای که
والد با انحرافات اجتماعی ممکن است ،تجربه کند و ...اما برخی هنوز برای
خانواده مشکلدار نســبت به خانواده درگیر طالق ارجحیت قایل هستند.
بر این اســاس خانواده عنصر مهمی در امنیت و سالمت اجتماعی و روانی
فرزندان و طالق یک عامل مخرب است.
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