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آبگرمکـن ،یخچـال ،فریـزر،
اجـاق گاز و اشـیای بلنـد و
بسـیار سـنگینباید با بسـت
یا تسـمههای مناسـب به کف
و دیـوار منـزل محکم شـوند.

دعوا44 ،هزار
نفر را در تهران به
پزشکی قانونی
کشاند

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعالم کرد« :از ابتدای فروردین تا پایان مرداد امسال44،هزار و389نفر به دلیل آسیبهای
ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی اســتان تهران مراجعه کردهاند که این میزان درمقایسه با مدت مشابهسال گذشته 5درصد
افزایش یافته است ».اداره کل پزشکی قانونی استان تهران ،روز چهارشنبه گزارش داد« :سال گذشته درهمین مدت42 ،هزار و
171نفربه دلیل آسیبهایناشی ازنزاعبه مراکزپزشکی این استان مراجعهکرده بودند ».براساس اینگزارش ،از مراجعهکنندگان
در5ماهه امسال به پزشکی قانونی به دلیل آسیبهای ناشی از نزاع28هزار و568نفر مرد و هزار و15و821نفر زن بودند .به گزارش
ایرنا ،در مرداد امسال نیز آمار مراجعان نزاع با6درصد افزایش نسبت به مدت مشاب ه سال 96به9هزار و 316مورد رسید.

یادداشت
امنیت عاطفی کودکان
|شهرامعلیزاده| روانشناسبالینیکودکونوجوان|

واكاوي سخنان مسئوالن اجتماعی کشور
درباره افزايش يا كاهش طالق در ایران

چرا «جدایی»
کم نشده است؟
رئيسسازمانانجمنمددكارياجتماعي:ازسال 97تنها6ماهگذشتهو
نميتواندرموردطالقوازدواجامسالاظهارنظروقضاوتمنطقيداشت.
ميشهيكيازراههايارزيابيمقايسهميزانطالقوازدواجاست.بهترين
حالتبرايمااينبودكهازدواجافزايشوطالقكاهشداشتهباشدولي
واقعيتجامعهدركالنايناستكهماروندكاهشازدواجراداريم

شــهروند| «با لباس ســفيد مــيروي با كفن
برميگــردي ».توصيهاي كــه مادربزرگها ،مادرها
و نســلهاي پيش از آن بهخوبي به ياد دارند و به هر
قيمتي بود ،پاي آن ايستادند اما حاال آمارها از تغيير
ديدگاه نسلهاي جديدتر ميگويد و زندگيهايي كه
روانشناسان معتقدند بايد 5ســال از عمر آنها بگذرد
تا به پايداري آن اميدوار بــود ،خیلی زودتر از اینها به
پایان میرســد؛ موضوعی كه آمارها هم بر آن صحه
ميگــذارد ،از ثبت يك طالق در مقابــل  6.1ازدواج
در ســال  90تا افزايش ۱۴۲هزار و  ۸۴۱فقره طالق
در ســال  90به  176هزار و  922فقره در ســال ۹۶؛
واقعيتی كه بر مبناي محاســبات ،از ثبت  16طالق
در هر ســاعت ســال  90خبر ميدهد و با اشــاره به
آمارهاي ســال  96ميگويد اين تعداد به  20طالق
در هر س��اعت رسيده اس��ت .آمارهای سازمان ثبت
احوال نشــان میدهد در سال گذشــته  ۱۷۶هزار و
 ۹۲۲طالق به ثبت رسیده و استان تهران با  ۳۶هزار
و  ۹۰۱مورد ،خراسانرضوی با  ۱۶هزار و  ۱۹۰مورد
و اســتان اصفهان با  ۱۰هــزار و  ۸۰۲مورد بهترتیب
بیشترین طالقهای ثبتشــده را به خود اختصاص
دادهاند .اگرچه با مراجعه به آمارهاي ثبتاحوال و ثبت
اسناد ،تغييراتي در اعداد و آمار به چشم ميخورد ،اما
در نهايت همگي درباره اين مســأله كه در طالق آمار
بااليي داريم ،توافق دارند.
همه ظرفيتها را بايد بهكار گرفت
همین چند روز پيش بود که رئيس ســازمان امور
اجتماعي كشــور از توقف رشــد جهشي طالق طي
ســالهاي اخير و كنترل آمار طالق در كشــور خبر
داد و براي اســتناد اين صحبتها داليلي هم داشت:
«یکی از آسیبهایی که در زمینه اطالعرسانی در این
حوزه وجود دارد ،این اســت که آمارهای غلط در این
حوزه منتشر میشــود و براساس آمارهای صحیح در
سه ،چهار ســال اخیر به دلیل حساسشدن مردم ،به
خانوادهها آموزشهایی داده شد و بعد از سازوکارهایی
که برای مشاوره به خانوادهها طراحی شد ،این توفیق
را به دســت آوردیم که کنترل شاخصهای طالق رخ
داده اســت ».موضوعی را که او مطرح کرد اما رئيس
انجمن مددكاري اجتماعي رد كرد و گفت كه نه تنها
نشــانهاي دال بر كنترل روند طالق وجود ندارد بلكه
سال گذشته شاهد رشد 6درصدي آن بودهايم .حسن
موســوي چلك ،رئيس انجمن مددكاري اجتماعي
حاال در اينباره به «شــهروند» ميگويد« :از سال 97
تنها 6ماه گذشــته و نميتوان در مورد شرايط امسال
اظهارنظري داشــت و نبايد فراموش كــرد كه براي

ل مورد نظر
مقايسه دوسال با هم بايد شرايط هر دو سا 
يكسانباشدتابتوانقضاوتیمنطقيداشت.گفتههاي
من شخصي نیســت .ســيفاهلل ابوترابي ،سخنگوي
ســازمان ثبتاحوال اعدادي اعالم كرد كه استناد به
آنها نشــان ميداد ازدواج كاهش و روند رشــد طالق
افزايش داشته است .واقعيت امر اين است كه هميشه
يكي از راههاي ارزيابي مقايســه ميزان طالق و ازدواج
است .بهترين حالت براي ما اين بود كه ازدواج افزايش
و طالق كاهش داشته باشــد ،ولي واقعيت جامعه در
كالن اين اســت كه ما روند كاهش ازدواج را داريم».
آنطور که کارشناســان خانواده میگویند ،بايد اين
واقعيت را قبــول كرد كــه در پديدههاي اجتماعي
همچون طالق كه ابعــاد مختلفــي دارد ،ميتوان
عوامل گستردهاي را برشمرد؛ عوامل زیستی (نظیر
وجود نداشتن تناسب ،سن ازدواج ،بیماری ،نازایی)،
عوامل اجتماعی و روانی -اجتماعی (مانند احساس
نارضایتــی ،ناهماهنگی میان زوجها ،فشــارهای
عصبی و اعمال خشــونت ،انواع بدبینی و اختالالت
روانی ،وجود نداشتن بلوغ عاطفی و نداشتن هوش
جنسی) ،عوامل اقتصادی (فقر و فقدان منابع مالی
و امكانات) و عوامل فرهنگی (نظیر ســبک زندگی
خانوادههــا ،قومیتها و همگونی آداب و رســوم).
ي چلك مســئوليت ميزان طالق را بهعهده
موسو 
يك ســازمان نميداند و ميگويــد« :واقعيت امر
اين است كه مســئوليت ميزان طالق بهعهده يك
دستگاه نيست بلكه عوامل اجتماعي موضوعاتياند
زنجيــرهاي و چندبعــدي و تكعاملي نيســتند.
ن گام براي حل هر مسألهاي ،قبول آن مسأله
نخستي 
است .حوزه طالق هم يكي از اين مسائل است .يكي
از پنج حوزه آســيبهاي اجتماعي متعلق به طالق

ل و روز كشور در
است و اين بدان معناســت كه حا 
اين حوزه خوب نيست؛ بهعبارتي به نسبت گذشته
بدتر شده است.
رئيــس انجمن مــددكاري اجتماعي كاهش يا
توقف روند رشــد طالق را پروسهاي سخت و زمانبر
ميداند« :كاهش يا توقف طالق بسيار سخت است،
چون زماني كه طالق مطرح ميشود مسائلي همچون
اعتياد بــه مواد مخــدر ،فقر ،آمــوزش مهارتهاي
اجتماعي و روابط اجتماعي مطرح ميشود .اينگونه
نيســت كه بگوييــم روي جزيره طــاق كار كنيم،
مسأله حل ميشود .زماني ميتوان از كنترل روند رو
بهرشــد طالق صحبت كرد كه در گام نخست روي
مديريت اجتماعي كارآمد ،سالمت روان اجتماعي،
باالتر رفتن شاخص سرمايه اجتماعي ،نهادينهكردن
مســئوليت اجتماعي و مهرباني اجتماعي و ســاير
مولفههاي دخيل كار كنيم».
البتــه در اين موضــوع نبايد از ياد بــرد كه با كار
روي اين مولفههــا هم نبايد توقع داشــت در كوتاه
يا ميانمــدت به نتيجــه مطلوب رســيد .اين باور
موسويچلك است« :با خوب كار كردن در تكتك
اين مولفهها ميتوان اميدوار بــود در يكدهه اخير
ب ميلمان باشــد .بايد از همه ظرفيتها
همهچيز با 
اســتفاده كرد؛ رســانهها ،ارگانهاي غيــر دولتي،
انجمنهــاي علمي ،افراد صاحبنظر ،تشــكلهاي
مذهبي .بايد از تمام ظرفيتها براي پيشگيريهاي
اجتماعي بهره برد .از مســائل اجتماعي نبايد غفلت
كرد ،البتــه نبايد از يــاد برد كه بايــد در اين حوزه
برنامهريزي بومي و محلي داشــت ،چون علتهاي
طالق در هم ه مناطق يكسان نيست و به همين دليل
نبايد برنامهريزي يكساني براي آنها داشت».

طالقهای ثبت شده از سال 86تا 96در کل کشور
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فراوانی

کودکان بهعنوان آیندهســازان این مرزوبوم شناخته
میشوندوسنگبنایشخصیت سالمومستقلآنهادر
اینسنینشکلمیگیرد.دریافتبازخوردهایمناسب
از جانب والدین یکی از مهمترین عوامل سالمت روان
کودکان به شمار میآید .برداشت والدین از تجربههای
دوران کودکی تأثیر بســزایی بر نحــوه فرزندپروری
آنها دارد .درک هرچه بیشــتر والدین از خودشــان و
رفتارهایشانموجبایجادرابطهایسالمبافرزندانشان
خواهدشد.
ســامت و امنیــت عاطفــی کــودکان در گروی
بازخوردهای مناســب والدین نســبت به رفتارهای
آنهاست.
متاسفانه برخی از والدین با القای حس بیاعتمادی
در وجــود کودکان ،تعــادل عاطفــی او را با خطرات
جدی مواجه میســازند و صدمات جبرانناپذیری به
اعتمادبهنفساوواردمیکنند.
پــدری کــه در گفتوگوهــای خود بــا کودک،
ناشایســتبودن «دروغگویی» را متذکر میشود و در
زمانی دیگر او را مجبور میکند تا به دروغ بگوید «پدرم
خانه نیست» ،حس دوگانگی آسیبزایی را در وجود
کودکشکلمیدهد.
محتملاستکهالگوهایرفتاریمنفیخانوادگیاز
والدین به فرزندان و از نسلی به نسل دیگر منتقل شوند.
تعادل عاطفی کودک در گروی پیشبینیپذیربودن،
ثباتوپذیرابودنوالدیناست.
تربیت فرزندان ازجمله مهمترین وظایف است که
روی دوش هر پدر و مادری سنگینی میکند .والدین
مهمترین شــخصیتهای زندگی فرزندان هستند
و تاثیرات مثبت و منفی بســیاری را در زندگی آنها
برجای میگذارند .بیشک سنگبنای کسب انگیزه
و اعتمادبهنفــس کودک توســط والدین گذاشــته
میشود و این ویژگیها خصیصههای مثبت دیگری
را به همراه خواهد داشــت .ریشــه موفقیت درطول
زندگی فرزندتان ،پرورش انگیــزه و عزتنفس او در
دوران کودکی است .کســب انگیزه و اعتمادبهنفس
در ســالهای اولیه زندگی پایگاهی مستحکم برای
فرزندتان فراهــم میکند تا هنگام مواجهشــدن با
مشکالت شخصی ،فشــارهای جامعه و همساالن از
راهکارهای پختهتری استفاده کند .انگیزه در وجود
هر فردی با توجه به تجارب شــخصی و بازخوردهای
اطرافیان کم یا زیاد میشــود .چگونگی برداشت هر
کودک از خود در کیفیت روابط ،عواطف و همچنین
یادگیری او موثر است.
کودکی که از «امنیت عاطفی» برخوردار نباشــد،
احساس افسردگی خواهد کرد و به احتمال بسیار زیاد
به کودکی مضطرب تبدیل خواهد شــد .کودکانی که
به خود بیاعتمادند ،در محیطهای اجتماعی بیقرار
خواهند بود و در زمان غیبت والدین ،بشدت مضطرب
میشــوند و دورماندن از مادر برايشان بسیار زجرآور
خواهدبود.
اینکودکانمدامنشخوارفکریراتجربهخواهندکرد
و درباره درســت یا غلطبودن یک رفتار با خود کلنجار
خواهند رفت .امنیت عاطفی کودک بســیار ضروری
استوکودکانبهامنیتعاطفینیازمندند.
احساس این که والدین یا مربی آنها را دوست ندارند،
آنها را رهــا میکنند ،جا میگذارند یا ممکن اســت
بزرگترهای آنها به دلیل اشتباه بروند و دیگر برنگردند،
بسیاربرایکودکاندردناکاست.
هیــچگاه در صحبتهایتان بــرای تنبیه کودک و
به اصطالح ســر به راهکردن او از جمالت اینچنینی
استفادهنکنید«:دیگهدوستتندارمومامانتنیستم،».
«امیدوارم تو رو نبینم و از دستت راحت شم« ،».دیگه
دوستتندارم،چونبهحرفمنگوشنمیکنی».
به کاربردن چنین جمالتی امنیت روانی کودک را با
خطراتجبرانناپذیریمواجهخواهدکرد.
 درصورت تنبیه کودک ،رفتار او را مورد انتقاد قراردهیدوشخصیتاوراخدشهدارنکنید.
 به او اعتماد کنید و در برابر اشتباهات او با صبوریبرخوردکنید.
 او را بیقیــد و شــرط دوســت بداریــد و برایخواستهشدناوقانوننگذارید.
 با اوصــادق باشــید و خودتان در درجــه اول بهتوصیههایتانعملکنید.
فرزندخودراباتمامنقاطضعفوقوتشبپذیرید. با مشاهده رفتارهای نامطلوب به او برچسب نزنید.بهکاربردنکلماتیهمچون«بیدرک،تنبل»میتواند
باورهای کودک نسبت به خود را تحتتأثیر قرار داده و او
رابهفردیبیثباتتبدیلکند.
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نتيجه فعاليتهايمان از كاهش شيب رشد طالق ميگويد

0

براساس برنامه ششم توسعه قرار است سازمان بهزيستي مسئول كاهش طالق در كشور شود؛ از زمان تصویب این برنامه قرار شده كه این سازمان فعاليتها و برنامههايش را برای این
موضوع اجرایی کند و حاال از كاهش جهش رشد طالق در كشور سخن به ميان آمده است« .حبیباهلل مسعودیفرید» ،معاون اجتماعی بهزیستی هم بر اين باور است كه براي كاهش
طالق و در نهايت امكان توقف رشد آن نيازمند توجه جامع به همه مسائل دخيل در آن هستیم و به «شهروند» ميگويد« :از آنجايي كه طالق آسيبي اجتماعي هستیم و بازخوردهاي
بسياري در جامعه دارد ،فعاليتهاي بيشماري در اين عرصه صورت گرفته و نتيجه گوياي اين مسأله است .حداقل شيب رشد طالق كاهش را تجربه كرده است ».از آنجايي كه طالق
مسألهاياجتماعياست،باورجامعهشناسانبرايناستكهبايدنگاهيجامعبهطالقوخانوادهداشت،چونطالقفرآيندياستكهعوامليهمچونمسائلفردي،فرهنگي،خانوادگي،
اجتماعي ،اقتصادي و ...در آن تاثير دارند .نياز است بهتكتك اين موارد و عوامل توجه شود؛ عواملي كه وزن ثابتي در دخيلشدن در فرآيند طالق ندارند و اين ميزان در هر شهر و استان
متغير است .مسعودیفرید با مثالزدن كشورهاي اسكانديناوي ادامه ميدهد« :در كشورهاي اسكانديناوي سطح اقتصادي و رفاهي شهروندان در شرايط مساعدي قرار دارد اما با اين
وجودشاهدآماربااليطالقدراينكشورهاهستيم؛آماريكهيكيازداليلدخيلدرآنگرايشبهفرديتاست.اگرچهنبودتفاهمزوجينراهمدركنارخودميبيند،البتهبعضيمسائل
و جنبهها و نگرانيهاي ديگر هم به اين مسأله دامن ميزنند و موجبات اين را فراهم آورده است كه آمار طالق افزايش را به خود ببيند ».معاون اجتماعی بهزیستی از وجود مراكز كاهش
طالق در ايران خبر ميدهد« :به دليل اهميت مسأله طالق مراكز مشاوره كاهش طالق را داريم كه بررسيهايي را ميان170هزار نفر انجام داده و اين بررسيها نشان از اين دارد كه اولين
علتطالق،نداشتنمهارتارتباطيبينزوجيناستوبعدمسائليهمچوندخالتاطرافيان،اعتياد،مسائلاقتصادي،عدممسئوليتپذيريزوجينو...قراردارند.اگرچهورودبهمسأله
هريكاززوجينبهتنهاييهمازاهميتويژهايبرخورداراستوبههمينمنظورسازمانمديريترويكردمورديراپيشرويخودقراردادهاست.طالقآسيبياستكهميطلبدنگاهي
جامعبه آن داشتوبهاعتقادجامعهشناسانبايدهمهجوانبراسنجيد؛باوريكهب هجرأتبايدبرآنصحهگذاشت».

ويژگيهايفردي
وشرايطاجتماعيهردومقصرند

سهيل رضايي ،پژوهشگر و كارشناس مسائل اجتماعي هم بر اين
باور است که ادامه زندگي يك احسن مطلوب است اما اينكه چرا اين
اتفاق در بعضي از زندگيهاي مشــترك نميافتد ،جاي بحث دارد و
نشان از اين دارد كه موان ع جديتري از خواسته ما وجود دارد كه سبب
ميشود اين مطلوب محقق نشــود .او به «شهروند» ميگويد« :يكي
از داليل طالق را ميتوان به سمت ميانساليرفتن جامعه اختصاص
داد .ميانسالي مركز تولد بحرانهايي است كه يكعمر خفته بودهاند.
يبُرند و واكنش نشان
در واقع به اصطالح عامه افراد از جايي به بعد م 
ميدهند و اگر درچنين شرايطي جامعه خردي در اختيار آنها نگذارد،
منجر به فروپاشــي ميشــود ،چون فرد چيزيهايي در درونش باال
ميزند كه نميداند چطور آنها را مديريت كند ،بنابراين خشمش را به
صورت طرف مقابلش پرتاب ميكند ».رضایی ادامه میدهد« :طالق
و عوامل متعدد دخيل در آن مســألهاي اســت كه در هرجامعهاي
درحال وقوع اســت ،البته اگر جوامع بتوانند نســبت به اين موضوع
كنش داشت ه باشند ،اين توانايي را مييابند که آن را مديريت كنند.
در واقع جامعهاي كه جاده اجتماعي دارد و وقتي شهروندانش به اين
نقطه ميرسند ،با عالیم هشداردهنده روبهرو ميشوند ،ميتواند اين
ب را كاهش دهد ،در غير اينصورت بيشك تلفات بيشتري
آســي 
خواهد داد ».او دوره ميانســالي و سهســال اول زندگي را دومنطقه
خطرســاز اعالم میکند« :اين مسائل در ميانســالي و سهسال اول
زندگي امكان دارد رخ بدهد؛ اين دو منطقه خطرسازند .ما جامعهاي
سنتي بوديم كه افراد بزرگتر خردها و آموزههاي مورد نياز مشترك
زندگي را به جوانترها منتقل ميكردنــد اما به يكباره همه اينها را
از دست داديم و افرادي كه قصد ورود به زندگي مشترك را داشتند،
عاري از تجربيات و آموزهها ،اين تجربه را به تنهايي شروع ميكردند
و شايد باري همين است كه معيار انتخاب عشق شده است؛ درحالي
كه عشق ســطحيترين معيار انتخاب براي زندگي مشترك است».
طالق آسيبي اســت كه در همه جوامع با هرســطح از پيشرفت به
چشم ميخورد و اگر جامعهاي راهكاري براي آن نداشته باشد ،سبب
ميشود افراد به شكل انفرادي براي حل معضل خود به مشاور مراجعه
كنند و اين درحالي است كه نه سينما و نه ســريالها و ...هيچكدام
خرد درســتي براي منتقلكردن در راســتاي كمك بــه پايداري
رابطهها ندارند .اين پژوهشــگر ازدواج و طالق ،با بیان این موضوع،
راهكار جامعه ايران را در داشتن انجمنهايي در اين زمينه ميداند و
ميگويد« :انجمنها ميتوانند به اين مسأله ورود پيدا كنند؛ انجمن
قبل از تصميم بــه طالق بهعنوان مثال .انجمنهايــي از افرادي كه
چنين تجربياتي داشتهاند و توانستهاند از آن عبور كنند .نمونههاي
مشابه آن را در جوامع ديگر شاهديم مانند انجمنهاي سوگ كه در
جهان فعاليــت ميكنند و افراد ســوگوار را در 30روز اول با  30قدم
همراهي ميكنند تا فاجعهاي براي زندگيشان نباشد .يكي از ايراداتي
كه به انجمنها وارد است ،اين است كه سنتي فعاليت ميكنند و از اين
مسأله غافلند كه ميتوان كارهايي در راستاي جلوگيري از آسيبهاي
اجتماعي انجام داد .بهعنوان مثال ميتوان بهجاي كار روي سرپرست
خانوار برويم ،سراغ مسائل قبل از تنهاشدن زن و مرد ».رضايي ادامه
ميدهد« :وقتي در زندگي تحت فشاريم چند روزنه اميد ميتواند از آن
فشار بكاهد .ما نياز به شاديهاي خياباني داريم تا به واسطه آنها غمهاي
محدود از دلمان بلند شــوند و كمي آرامتر شــويم ،در غير اينصورت
كوچكترين مسائل خانوادگي منجر به جنجال ميشوند .قطعا مسائل
اجتماعي فشار ميآورند اما توانمنديهاي فردي هم تعيينكنندهاند.
ويژگي فردي ميتواند توان مقابلهكردن را فراهم بياورد و
در مقابل فشارهاي اجتماعي هم جايگاه خودشان را دارند».

