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امین شول ســیرجانی | مدیر مدرسه تأکید 
کرده که فقط ســری به کالس بزنم و بروم بدون 
حتی یک کلمه حرف زدن بــا بچه ها: »ما کاری 
نداریم که شــما نیت خیر داری یا شــر. مقررات 
اجازه نمی ده. هر سوالی باشــه خودمون جوابگو 
هستیم آقا«. پذیرش این شرط ها باعث شده که 
برای چند دقیقه فرصت دیدار از کالس را داشته 

باشم. آن  هم با حضور مدیر و معلم. 
بچه هــا آماده اند بــرای شــروع درس. کالس 
سوم الف دبســتان پســرانه غیرانتفاعی ]...[ در 
منطقه یک شــهر تهران 15 دانش آمــوز دارد؛ 
دانش آموزانــی کــه هفــت نفرشــان بچه های 

طالق اند.
مدیر یکــی از کارهای فوق برنامه مدرســه را 
بهانه می کند و یکی، دو دقیقه ای با بچه ها حرف 
می زند. همه رویشــان به مدیر است و چندتایی 
هم به نشــانه تأیید دایم سر تکان می دهند. هنوز 
صحبت مدیر تمام نشــده که صدای زنگ تلفن 
همراه یکــی از دانش آموزان همــه را میخکوب 
می کند. اثری از یک خواننده مشــهور موسیقی 
رپ. مدیــر و معلمی کــه دو طرفم ایســتاده اند 
دست و پایشان را گم می کنند. یکی از بچه ها انگار 
که بخواهد از خودش رفع اتهــام کند، می گوید: 

»گوشی یاشار زنگ می خوره آقا.«
آمار کشفیات زیاد نیست!

یاشــار گوشــی اش را از کیف بیرون می آورد و 
صدای زنگ گوشی را قطع می کند. سرش را باال 
می گیرد و با چهره ای که نشانه ای از نگرانی در آن 
دیده نمی شود به ما خیره می شود. مدیر صدایش 
را صاف می کند و با دستانش سعی می کند دو لبه 
ُکتش را به هم نزدیک کند: »واقعا برای من جای 
تعجب داره.  هزاربار گفتیم تلفن همراه ممنوعه.« 
رویش را به سمت من می چرخاند: »خوشبختانه 
معاون مدرسه هر صبح به صورت رندم کیف ها را 
کنترل می کنه. آمار کشفیات زیاد نیست. انصافا 
وضع ما خوبه. شــما باید بقیه مدارس را ببینید.« 
مدیر این بار به ســمت یاشار ســر برمی گرداند: 
»شما تشــریف ببرید دفتر.« هنوز یاشار کالس 
را تــرک نکرده که مدیر رو بــه معلم و طوری که 
من متوجه شوم می گوید: »ما کم کم رفع زحمت 
می کنیم که مزاحمتی بــرای درس بچه ها ایجاد 

نشه.« 
پرستار برای بچه پدر و مادر می شه؟

مدیر، مرد حدودا 55ساله ای است که موهایش 
رو به سپیدی می زند: »پیر شدیم. شوخی نیست 
۳۰ ســال 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« روبه رو شده؛ »سال به سال تعداد 
بچه هایی که پدر و مادرشــون طــالق می گیرن 
زیادتر می شه. من و همکارام بیچاره شدیم. دوبار 
می خواســتم 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 بچه های طالق هســتند. 
سه نفرشــون با مادرها زندگی می کنن، سه نفر با 
پدرها. یکی شــون هم با پدربزرگ پدری اش. هر 

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 بین اهلل پرســتار برای بچه پدر و مادر می شــه؟ 
مادرش هم که اصال نیســت. دو، ســه ماه یه بار 
میاد ســر می زنه فقط هم درباره نمره های یاشار 

می پرسه. این شد بچه تربیت کردن آقا؟
 منتظر جواب نمی ماند. حــرف زیاد دارد. درد 
دل های 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 می شــود و جمله های پایانی اش را با سرعت 
بیشتری می گوید: »بنده براساس تجربه ام می گم 
ما اگه به جای شمال شهر همین مدرسه رو توی 
مرکز شهر داشــتیم وضع مون بهتر بود. در عوض 
وضع مالی مــون خوب نبود. حداقــل اعصابمون 
حفظ می شد. نمی دونم 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 می گذره که حاضر 
نیستن برای یک دقیقه همسر قبلیشون رو ببینن. 
مورد داشــتیم زن و مرد اومدن این جا که درباره 

مریضی بچه شون حرف بزنن. همین جا دعواشون 
شــد. ما هم شــدیم َحَکم. زیاد از ایــن اتفاق ها 
می افته. ولی شما یه طوری بنویس که مسئوالن 

از باالدست راه و چاهو نشون بدن به ما.  
شمال شهر؛ هر دو ازدواج یک طالق 

مدیــر می گوید در هر کالس »چنــد نفری پیدا 
می شــن 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 این که بچه شــون رو 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 
می کنند. سید سلمان ســامانی، سخنگوی وزارت 
کشور آذرماه امسال اعالم کرد ۴۷ درصد طالق ها در 
همان پنج سال اول زندگی رخ می دهند. انوشیروان 
محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی هم گفته 
است در شــمال تهران از هر ۲٫۲ ازدواج، یک مورد 
به طالق منجر می شــود. آمار طالق ها در شــمال 
شــهر پایتخت از این منظر معنادار می شــود که 
بدانیم میانگین طالق در کشور، یک طالق به ازای 
۴٫5 ازدواج است. اگر آمار رئیس سازمان بهزیستی 
را مبنا قرار دهیم معنی اش این است که در مدارس 
مناطقی از تهران تعداد کودکانی که والدین شان از 
یکدیگر جدا شده اند بیش از سایر مناطق است. اما 

این مدارس و این بچه ها چه مشکالتی دارند؟

 آسیب روابط بدون چارچوب
پدر و مادرها به بچه ها 

نســرین بهتاش روانشناســی خوانــده و چند 
سالی اســت که به عنوان مشاور با مراکز آموزشی 
همکاری می کند. مدارســی در مناطق یک تا سه 
شهر تهران. تجربه شخصی بهتاش نشان می دهد 
که در بســیاری از این مدارس به طــور میانگین 
در یک کالس 1۲نفره، 6 تــا ۷ دانش آموز حضور 
دارند که پدر و مادرهایشــان از هم جدا شده اند 
و این جدایی به دلیل حاشــیه های بســیار زیاد 
موجب آسیب رســاندن به دانش آموزان هم شده  
است: »بچه ها مشــکالت زیادی دارند. اضطراب 
زیاد، ترس از ارتباط با دیگــران، ناخن جویدن و 
پرخاشگری بیشتر توی این بچه ها دیده می شه. 
چند دقیقه از صحبت کردن نســرین بهتاش که 
می گذرد، او مورد به مورد بــه خاطر می آورد که 
بچه های طالق چه مشــکالتی دارند:   »بدترین 
چیزی که دیدم اینه که پدر و مادرها برای این که 
بچه رو به خودشــون نزدیک کنــن درباره دلیل 
جداشدن شــون صریح حرف می زنند. مثال بچه 
8ساله می دونه که پدر یا مادرش به دلیل رابطه با 
یک نفر دیگه و خیانت جدا شده. یا بعد از جدایی 
روابط غیررســمی دارند و بچه ها کامال در جریان 
این روابط هســتند و حتی با پدر و مادرشون در 
میهمانی هــا و... حضور دارند؛ مثــال بچه در این 
سن شــاهد مصرف مشــروبات الکلی و مسائل 

دیگه است. شــما از بچه هایی که این رفتارها رو 
می بینند، انتظار دارید بهداشت روانی شون حفظ 
بشــه؟« از نظر بهتاش، این تمام ماجرا نیست. از 
آن جا که این بچه ها از نظر مالی در وضع مناسبی 
هستند، پدر و مادرهایشان سعی می کنند با ثبت 
نام آنها در کالس های متعدد و در اختیار گرفتن 
پرستار، وقت کمتری را با آنها بگذرانند: »بچه ها 
از پرستارها خســته اند. دایم درحال عوض کردن 
پرستار هستند. دایم درحال بهانه گرفتن هستند، 

چون بچه ها پدر و مادر می خوان.« 
دوست دارم بابام دروغ نگه!

شــنیدن خواســته های بچه های طــالق در 
مدارس باالی شهر از زبان خودشان ُمهر تاییدی 
است بر سخنان بهتاش. پویان، دانش آموز کالس 
ســوم اســت. او یکی از همیــن بچه های 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.« 
مهم ترین چیزی که پویان را آزار می دهد »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 می زنــه. منم 
میزنمش، باهاش دعوا می کنم. هر پرستاری میاد 
بایــد بدونه من اعصاب ندارم. بــا من بحث نکنه. 
به بابــا گفتم پرســتار نمی خوام.«آریا هم جنس 

حرف هایش شبیه پویان است، این که دلش تنگ 
است و نمی تواند 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 می کنم 
زندگی بزرگترها راحت تره و کســی سردرگمت 
نمی کنه و خودت تصمیم می گیری.« او دوســت 
دارد با مادرش زندگی کند اما این امکان را ندارد 

و آرزوهای دیگر...
 وظیفه پدر و مادری شان 

را فراموش می کنند
حرف هــای بچه هــای طــالق بــرای فاطمه 
قاسم زاده، روانشــناس کودکان بسیار آشناست. 
او سال هاســت در ایــن زمینه کار کرده اســت. 
قاسم زاده معتقد است به اندازه ای که »چگونگی« 
به بچه ها آسیب می زند، خود طالق این آسیب را 
وارد نمی کند: »االن طالق در طبقه ای که دارای 
وضع مالی خوبی هم هستند، افزایش یافته است. 
پدر و مادرهایی که از هم جدا می شــوند شــکل 
جدا شدنشــان خیلی مهم است. معموال این جدا 
شدن ها با حاشــیه های زیادی همراه است. پدر 
و مــادر بعد از جدا شــدن بدون توجــه به وضع 
فرزندشــان با هم قطع رابطــه می کنند و حتی 
حاضر نیستند درباره وضع فرزندشان با هم حرف 
بزنند. در یک جمله، زن و مــرد وقتی از هم جدا 
می شوند وظایف پدر و مادری شــان را فراموش 
می کنند.« روابط پدر و مادرها بعد از ازدواج یکی 
از مسائلی اســت که در میان صحبت های مدیر، 
مشــاور و بچه ها به عنوان یکی از آسیب ها مطرح 
بود. قاسم زاده هم این مشکالت را تأیید می کند: 
»مرد و زن حق طبیعی شان است که بعد از طالق 
دوباره ازدواج کنند، اما شکل رفتارشان با بچه ها 
باعث می شود آنها حساس شوند و آسیب ببینند. 
نباید رفتــاری در پیش گرفته شــود که الگوی 
غیرعرفی و غیراخالقی را نزد بچه ها ترویج کند.« 

آموزش  و پرورش آماده نیست 
قاســم زاده عقیــده دارد در گروه های اصطالحا 
»نوکیســه« رفتارهای غیرعرفی رواج بیشــتری 
دارد: »درصد یادگیری بچه ها از پدر و مادرها خیلی 
زیاد اســت. این بچه ها در ســال های بعد ممکن 
اســت دچار انحراف جدی شــوند. در مدرسه هم 
باید برای بچه های طالق مراقبت های نامحسوس 
دقیق طراحی شــود. امــا آموزش و پــرورش ما 
هم متاســفانه برای این موارد مهــارت و آمادگی 
نــدارد.« بی اطالعی پدر و مادرها از وظایف شــان 
بعد از طالق و همین طــور آماده نبودن آموزش  و 
پرورش چه نتیجه ای به بار می آورد؟ »افزایش آمار 
دانش آموزان معتاد، برقراری رابطه با جنس مخالف 
در ســنین پایین، یاد نگرفتن مهارت حل مسأله و 
حتی ســوءتغذیه، افســردگی و پرخاشگری« از 
پیامدهایی است که قاسم زاده آنها را برمی شمارد. 
این همه آســیب در کمین نسلی نشسته است که 
حاال مــوج فزاینده طالق روزبه روز بر تعدادشــان 
می افزاید. یاشار، نام مستعار همه کودکانی است که 
قربانی رفتارهای غیرمتعهدانه پدر و مادرهایشان 
و کم توجهی نظام خدمــات اجتماعی و آموزش  و 

پرورش در کشور می شوند.

ساعتی در کالس بچه های طالق در مدارس باالی شهر

بچههاازپرستارخستهشدهاند
  در برخی نقاط شمال تهران این میزان به یک طالق در مقابل دو ازدواج رسیده است
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کیامرث شهولي، سلطان مراد رضایي فر| تغییرات ایجادشده در جوامع امروزي 
و تأثیر آن در خانواده، به تدریج نظام خانواده، کارکردها و آثار گذشته خود را از دست 
داده و متأثر از شــرایط جدید و نظام ارزشي کنوني شده است؛ به گونه اي که ساختار 
سنتي خانواده متحول و نوع روابط انسان ها در این خانواده دستخوش تغییر شده است. 
احساســات و عواطف و نوع نگاه اعضاي خانواده در قبال یکدیگر و در قبال زندگي و 
تشکیل خانواده تغییر کرده است و این تغییرات خانواده عصر حاضر را دچار آسیب هایي 
کرده است. از بین آسیب هایي که خانواده را تهدید مي کند، ناسازگاري و طالق اهمیت 
خاصي دارد؛ اما مهم تر از آن آثار و نتایجي است که طالق در جامعه بر جاي مي گذارد. 
بررسي آمار طالق در سال هاي اخیر روند روبه رشد آن را نشان مي دهد. از دیدگاه بعضي 
از جامعه شناســان، طالق زماني به آسیب اجتماعي تبدیل مي شود که افزایش آن با 
افزایش جمعیت و همچنین افزایش ازدواج ها متناســب نباشد و تعداد طالق از حد 
معیني بگذرد. ناسازگاري در مقابل سازگاري قرار دارد و هر گاه سازگاري بین زوج ها 
کم شود، به تدریج ناسازگاري جاي آن را مي گیرد. پایین ترین حد و سطح ناسازگاري 
زوج ها در خانواده این است که زوج ها ممکن است از یکدیگر خوششان نیاید، اما لزوماً 
متنفر و بیزار از یکدیگر نیستند و در کنار هم زندگي مي کنند و هر از گاهي هم ممکن 
است بگوومگویي جزیي با هم داشته باشند. تقریباً مي توان گفت همه زوج ها کم وبیش 
این نوع ناسازگاري را تجربه مي کنند؛ اما گاهي  اوقات میزان و شدت ناسازگاري به حدي 
مي رسد که زوج ها نمي توانند 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 شکل گرفتن 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 خانواده هاي 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 زوج ها به عنوان 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 زوج ها متغیرهاي مستقل و تأثیرگذار در نظر گرفته شده اند که 
با شاخص ســازي این متغیرها و گردآوري اطالعات، رابطه آنها با ناسازگاري و طالق 
در حوزه پژوهش بررسي خواهد شد.نتایج تحقیق نرگس برزگر حسین آبادي نشان 
داده که نداشتن تفاهم، بي اعتمادي طرفین نسبت به یکدیگر، بیکاري مرد و مشکالت 
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 کافي نداشــتن از یکدیگر قبل از ازدواج، تفاوت سطح تحصیالت، اختالفات 
طبقاتي و فرهنگي و مذهبي، توافق نداشتن زن و مرد درباره وظایف و نقش هاي خود 

و نداشتن فرزند ازجمله عواملي بودند که  باعث طالق شده اند. در تحقیق سلطان مراد 
رضایي فر معلوم شد اغلب ازدواج هایي که بین عموزادگان، عمه زادگان، خاله زادگان، 
دایي زادگان و یا اهل همان روستاي مورد پژوهش صورت گرفته بود، موجب تقویت 
بنیان خانواده و افزایش سازگاري در خانواده هاي روستایي مورد مطالعه شده بود.تجزیه 
و تحلیل اطالعات به دست آمده در سطح توصیفي نشــان داد که ۴۳ درصد از زنان و 
شوهراني که به اختالف و ناسازگاري دچار شده اند، ۳۰-۲۰ ساله اند و 8۳ درصد ساکن 
شهر ایذه بوده اند. همچنین مشخص شد که 1۰ درصد ازمراجعه کنندگان دوران عقد 
را سپري مي کنند و هنوز زندگي مشــترک خود را آغاز نکرده اند که دچار اختالف و 
ناسازگاري شده اند. درمجموع، 55 درصد از زوج هاي نمونه آماري مورد بررسي کمتر 
از 5  سال از ازدواج آنها گذشته بود و 18درصد زوج هایي اند که بیشتر از ۲۰ سال از زمان 
ازدواج آنها مي گذرد و اکنون دچار ناسازگاري شده اند.نتایج پژوهش انجام شده از 85 
مرد و 115 زن 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 6 درصد از نمرات در چارک سوم قرار داشتند؛ یعني اینکه براي 
6 درصد از مراجعه کنندگان ناسازگاري مشکلي حاد بوده است و بیشتر ناسازگاري ها در 
حد متوسط و پایین قرار داشت که با میانجیگري و گرفتن تعهداتي از طرفین، دوباره 
به زندگي مشترک خود بازگشــتند. با آموزش دادن و آشناکردن هر یک از زوج ها به 
وظایف نقش خود مي توان آنها را براي برآورده کردن انتظارات نقش مقابل بیشتر آماده 
کرد و از ناسازگاري کاست. در زوج هایي که کمتر از 5  سال از ازدواج آنها گذشته است، 
پایین بودن وابستگي نسبي و نسبت فامیلي بین زوج ها، کوتاه بودن دوران آشنایي قبل 
از ازدواج، احساس دخالت والدین و اقوام همسر، کمي درآمد و نداشتن امکانات زندگي، 
پایبندنبودن زوج ها به فرایض دیني، فروکش کردن عشــق اولیه و کاهش وابستگي 
عاطفي زوج ها به یکدیگر، نداشتن فرزند و احساس رابطه نامشروع داشتن همسرشان 
با دیگري یا عالقه مندي همسرشان به دیگري عوامل ناسازگاري در بیشتر از 5۰ درصد 
زوج هاي جوان است. بنابراین توجه به »همسان همسري« و تقویت ارزش هاي دیني 
مي تواند ناســازگاري در بین زوج هاي جوان را تا حــدودي کاهش دهد. در زوج هاي 
باسابقه ازدواج بیشتر از ۲۰ســال، پایین بودن سطح سواد، ناسازگاري پنهان و طالق 
عاطفي که از قبل وجود داشته است، عدم دخالت زوج ها در انتخاب همسر، طرفداري 
و حمایت فرزندان از یکي از والدین، و بي میلي جنســي زنان نقش اصلي باالتر از 65 
درصدي را در ناسازگاري داشته اند. بنابراین آموزش هاي خانواده با توجه به تغییرات 
اجتماعي در جامعه امروزي مي تواند به کاهش ناسازگاري در این گروه کمک کند.با 
توجه به الگوهاي ازدواج به  نظر مي رســد 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، مي تواند الگوي مناسبي براي ازدواج هاي پایدارتر و کاهش ناسازگاري 

به ویژه در بین زوج هاي جواِن این شهرستان باشد.

عللناسازگاريوطالقدرخانوادههايشهرستانايذه
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رشد طالق در ســال های اخیر به افزایش تعداد فرزندان طالق انجامیده 
است. فرزندانی که مسایل و مشکالتشان از دید بسیاری پنهان مانده است. 
جدایی والدین بی  شــک برای اکثر فرزندان پدیده ای ســهمگین به شمار 
می آید. تحقیقات صورت گرفته در این مورد نشان می دهد که این کودکان 
در طول زندگی خود با آســیب های روانی و اجتماعــی فراوانی مواجهند. 
حسین یحیی زاده و محبوبه حامد پژوهشــگران در پژوهشی که به روش 
فراتحلیل انجــام گرفته اســت، پژوهش های داخلی مربــوط به فرزندان 
طالق را مورد تحلیل قــرار داده اند. برخی از این پژوهش ها نشــان دهنده  
تأثیر مثبت برنامه های مداخله ای بر وضع فرزندان طالق است. آسیب های 

اجتماعی است که فرزندان طالق را تهدید می کند.
خانواده کوچکترین واحد اجتماعی اســت که ثبات یــا ناپایداری اش بر 
اعضای خانواده و جامعه اثر می گذارد و فروپاشــی ایــن واحد کوچک گاه 
چنان اثر عمیقی بر فرزندان دارد که باورکردنی نیست. گذشته از اثراتی که 
طالق بر زوجین می گذارد، در مواردی که زوجین دارای فرزندانی هستند، 
اثرات آن گریبــان آنها را نیز می گیرد حتی می تــوان گفت فرزندان از این 
پدیده بیشترین ضربه را متحمل می شوند. نسبت بزهکاری در خانواده های 
متالشی شده خیلی بیشــتر از خانواده های بادوام است و بی سرپرستی در 
فرزندان، عقده های روانی ایجاد می کند و جنبه منفی طالق خیلی گسترده 
است. امروزه شــاخص طالق قابل  توجه اســت به طوری که بر اساس آمار 
سازمان ثبت احوال از هر 5.5 ازدواج یکی به طالق می انجامد و این رقم در 
تهران در وضع بدتری اســت؛ به طوری که از هر ۲.9 ازدواج یکی به طالق 
می انجامد. بر این اساس آمارها نشان دهنده 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 می کند و زوج هــای متارکه کــرده را به انزوا 

می کشد. تأثیر طالق بر فرزندان بسیار پیچیده است.
حســین یحیی زاده و محبوبه حامد در پژوهشــی به این نتیجه دســت 
یافته اند کــه فرزند تک والد ناخواســته درگیر تضادهایی می شــود که نه 
توان درک و نه تاب کنار آمــدن با آنها را دارد. فرزنــدان حاصل از چنین 
ازدواج هایی عالوه بــر اینکه نیازهایی ویژه دارند، در معرض آســیب های 
روانــی و اجتماعی فراوانی قرار می گیرند؛ به طــوری که یکی از پیامدهای 
طالق در جوامع امــروزي افزایش میزان و نوع رفتارهای انحرافی اســت. 
طالق از مهم ترین و بدخیم ترین آســیب ها و معضالت خانواده های 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 غم انگیز و عذاب آور است و روابط بین طالق و 
آسیب های روانی کودکان و نوجوانان را نباید نادیده گرفت و بایست قبول 
کرد که طالق و جدایی اثــرات نامطلوبی بر کودکان بــر جای می گذارند. 
بررســی کودکانی که والدین آنها از هم جدا شــده اند، نشــان می دهد که 

آسیب های روحی وارد شده به این کودکان بسیار شدید است.
پژوهش های مختلف نشــان می دهد در بیشتر آســیب های اجتماعی 
ردپایی از فرزندان طالق به چشــم می خورد. همین مطالعات روانشناختی 
بر تأثیــرات مختلف طالق بر ســالمت روان این افراد مهــر تأیید می زند. 
آبراهامسون در پژوهش های خود دریافت خانواده های افراد بزهکار نسبت 
به خانواده های افراد غیربزهکار در شرایط عاطفی نامطلوبی به سر می برند 
که فشار خانواده نامیده می شود. 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 می شود. 
شاو و مک لی نیز اثر فزاینده فشار درونی و اختالف را عامل تبیین کننده 
بزهکاری می دانند. از این  رو استدالل می شود نداشتن روابط گرم و عاطفی 
در خانواده با افزایش احتمال گرایش فرد به بزهکاری رابطه مستقیم دارد. 
نظریه نظام ها خانواده را چیزی بیــش از مجموعه اجزای اش می انگارد. به 
این معنا که آن را شامل افراد عضو، شخصیت ها، ویژگی ها و روابط بین شان 
می داند. این نظریه بر وابســتگی متقابل در ســاختار خانواده )مثل خرده 
نظام والدین و والد/کــودک( تأکید کرده، به بررســی و کنش متقابل آن 
با ابرنظام های بیــرون از محدوده اش مثل محله و مدرســه می پردازد. هر 
تغییری کــه بر یکی از اعضا یــا خرده نظام ها اثر کنــد، در کل خانواده اثر 

می گذارد )والچاک(.
پارسونز به نقش عنصر عاطفه در خانواده توجه دارد و خانواده را به عنوان 
تنها نهاد عمده موجود در جامعه می داند که می تواند 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 می رود که 
می تواند بر سالمت اجتماعی و روانی آنها تأثیر بگذارد. البته گاهی گسست 
این پیوند به منزله پایان برخی مشکالت است، مشکالتی همچون مشاهده 
دایم نزاع های پدرومادر، رهایی فرزند از برخی آســیب ها در خانواده ای که 
والد با انحرافات اجتماعی ممکن است، تجربه کند و... اما برخی هنوز برای 
خانواده  مشکل دار 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. 

تأثیرپیچیدهطالقبرفرزندان

هر
: م

س
عک

  


