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امنیت عاطفی کودکان

| شهرام علیزاده|   روانشناس بالینی کودک و نوجوان|  

کودکان به عنوان آینده ســازان این مرزوبوم شناخته 
می شوند و سنگ بنای شخصیت سالم و مستقل آنها در 
این سنین شکل می گیرد. دریافت بازخوردهای مناسب 
از جانب والدین یکی از مهمترین عوامل سالمت روان 
کودکان به شمار می آید. برداشت والدین از تجربه های 
دوران کودکی تأثیر بســزایی بر نحــوه فرزندپروری 
آنها دارد. درک هرچه بیشــتر والدین از خودشــان و 
رفتارهایشان موجب ایجاد رابطه ای سالم با فرزندانشان 

خواهد شد.
ســالمت و امنیــت عاطفــی کــودکان در گروی 
بازخوردهای مناســب والدین نســبت به رفتارهای 

آنهاست.
متاسفانه برخی از والدین با القای حس بی اعتمادی 
در وجــود کودکان، تعــادل عاطفــی او را با خطرات 
جدی مواجه می ســازند و صدمات جبران ناپذیری به 

اعتماد به نفس او وارد می کنند.
پــدری کــه در گفت وگوهــای خود بــا کودک، 
ناشایســت بودن »دروغگویی« را متذکر می شود و در 
زمانی دیگر او را مجبور می کند تا به دروغ بگوید »پدرم 
خانه نیست«، حس دوگانگی آسیب زایی را در وجود 

کودک شکل می دهد.
محتمل است که الگوهای رفتاری منفی خانوادگی از 
والدین به فرزندان و از نسلی به نسل دیگر منتقل شوند. 
تعادل عاطفی کودک در گروی پیش بینی پذیر بودن، 

ثبات و پذیرابودن والدین است.
تربیت فرزندان ازجمله مهمترین وظایف است که 
روی دوش هر پدر و مادری سنگینی می کند. والدین 
مهمترین شــخصیت های زندگی فرزندان هستند 
و تاثیرات مثبت و منفی بســیاری را در زندگی آنها 
برجای می گذارند. بی شک سنگ بنای کسب انگیزه 
و اعتمادبه نفــس کودک توســط والدین گذاشــته 
می شود و این ویژگی ها خصیصه های مثبت دیگری 
را به همراه خواهد داشــت. ریشــه موفقیت درطول 
زندگی فرزندتان، پرورش انگیــزه و عزت نفس او در 
دوران کودکی است. کســب انگیزه و اعتماد به نفس 
در ســال های اولیه زندگی پایگاهی مستحکم برای 
فرزندتان فراهــم می کند تا هنگام مواجه شــدن با 
مشکالت شخصی، فشــارهای جامعه و همساالن از 
راهکارهای پخته تری استفاده کند. انگیزه در وجود 
هر فردی با توجه به تجارب شــخصی و بازخوردهای 
اطرافیان کم یا زیاد می شــود. 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 بی اعتمادند، در محیط های اجتماعی بی قرار 
خواهند بود و در زمان غیبت والدین، بشدت مضطرب 
می شــوند و دورماندن از مادر برایشان بسیار زجرآور 

خواهد بود.
این کودکان مدام نشخوار فکری را تجربه خواهند کرد 
و درباره درســت یا غلط بودن یک رفتار با خود کلنجار 
خواهند رفت. امنیت عاطفی کودک بســیار ضروری 

است و کودکان به امنیت عاطفی نیازمندند.
احساس این که والدین یا مربی آنها را دوست ندارند، 
آنها را رهــا می کنند، جا می گذارند یا ممکن اســت 
بزرگترهای آنها به دلیل اشتباه بروند و دیگر برنگردند، 

بسیار برای کودکان دردناک است.
 هیــچ گاه در صحبت هایتان بــرای تنبیه کودک و 
به اصطالح ســر به راه کردن او از جمالت این چنینی 
استفاده نکنید: »دیگه دوستت ندارم و مامانت نیستم.«، 
»امیدوارم تو رو نبینم و از دستت راحت شم.«، »دیگه 

دوستت ندارم، چون به حرف من گوش نمی کنی.« 
به کاربردن چنین جمالتی امنیت روانی کودک را با 

خطرات جبران ناپذیری مواجه خواهد کرد.
- درصورت تنبیه کودک، رفتار او را مورد انتقاد قرار 

دهید و شخصیت او را خدشه دار نکنید.
- به او اعتماد کنید و در برابر اشتباهات او با صبوری 

برخورد کنید.
- او را بی قیــد و شــرط دوســت بداریــد و برای 

خواسته شدن او قانون نگذارید.
- با اوصــادق باشــید و خودتان در درجــه اول به 

توصیه هایتان عمل کنید.
- فرزند خود را با تمام نقاط ضعف و قوتش بپذیرید.

- با مشاهده رفتارهای نامطلوب به او برچسب نزنید. 
به کاربردن کلماتی همچون »بی درک، تنبل« می تواند 
باورهای کودک نسبت به خود را تحت تأثیر قرار داده و او 

را به فردی بی ثبات تبدیل کند.  
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اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعالم کرد: »از ابتدای فروردین تا پایان مرداد امسال، 44هزار و 389نفر به دلیل آسیب های 
ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی اســتان تهران مراجعه کرده اند که این میزان درمقایسه با مدت مشابه  سال گذشته 5درصد 
افزایش یافته است.«  اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، روز چهارشنبه گزارش داد:   »سال گذشته درهمین مدت، 42 هزار و 
171نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی این استان مراجعه کرده بودند.« براساس این گزارش، از مراجعه کنندگان 
در 5ماهه امسال به پزشکی قانونی به دلیل آسیب های ناشی از نزاع 28 هزار و 568نفر مرد و  هزار و 15و 821نفر زن بودند. به گزارش 

ایرنا، در مرداد امسال نیز آمار مراجعان نزاع با 6درصد افزایش نسبت به مدت مشابه  سال 96 به 9 هزار و 316 مورد رسید. 

دعوا، 44هزار 
نفر را در تهران به 
پزشکی قانونی 
کشاند

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/30

اتمامصفحهآرایی
17/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

فریـزر،  یخچـال ،  آبگرمکـن ، 
و  بلنـد  اشـیای  و  گاز  اجـاق 
بسـیار سـنگین  باید با بسـت 
یا تسـمه های مناسـب به کف 
و دیـوار منـزل محکم شـوند.

شــهروند| »با لباس ســفید مــي روي با کفن 
برمي گــردي.« توصیه اي کــه مادربزرگ ها، مادرها 
و نســل هاي پیش از آن به خوبي به یاد دارند و به هر 
قیمتي بود، پاي آن ایستادند اما حاال آمارها از تغییر 
دیدگاه نسل هاي جدیدتر مي گوید و زندگي هایي که 
روانشناسان معتقدند باید 5ســال از عمر آنها بگذرد 
تا به پایداري آن امیدوار بــود، خیلی زودتر از اینها به 
پایان می رســد؛ موضوعی که آمارها هم بر آن صحه 
مي گــذارد، از ثبت یک طالق در مقابــل 6.1 ازدواج 
در ســال 90 تا افزایش 142هزار و 841 فقره طالق 
در ســال 90 به 176 هزار و 922 فقره در ســال 96؛ 
واقعیتی که بر مبناي محاســبات، از ثبت 16 طالق 
در هر ســاعت ســال 90 خبر مي دهد و با اشــاره به 
آمارهاي ســال 96 مي گوید این تعداد به 20 طالق 
در هر ســاعت رسیده اســت. آمارهای سازمان ثبت 
احوال نشــان می دهد در سال گذشــته 176 هزار و 
922 طالق به ثبت رسیده و استان تهران با 36 هزار 
و 901 مورد، خراسان  رضوی با 16 هزار و 190 مورد 
و اســتان اصفهان با 10 هــزار و 802 مورد به ترتیب 
بیشترین طالق های ثبت شــده را به خود اختصاص 
داده اند. اگرچه با مراجعه به آمارهاي ثبت  احوال و ثبت 
اسناد، تغییراتي در اعداد و آمار به چشم مي خورد، اما 
در نهایت همگي درباره این مســأله که در طالق آمار 

باالیي داریم، توافق دارند.  
همه ظرفیت ها را باید به  کار گرفت

همین چند روز پیش بود که رئیس ســازمان امور 
اجتماعي کشــور از توقف رشــد جهشي طالق طي 
ســال هاي اخیر و کنترل آمار طالق در کشــور خبر 
داد و براي اســتناد این صحبت ها دالیلي هم داشت: 
»یکی از آسیب هایی که در زمینه اطالع رسانی در این 
حوزه وجود دارد، این اســت که آمارهای غلط در این 
حوزه منتشر می شــود و براساس آمارهای صحیح در 
سه، چهار ســال اخیر به دلیل حساس شدن مردم، به 
خانواده ها آموزش هایی داده شد و بعد از سازوکارهایی 
که برای مشاوره به خانواده ها طراحی شد، این توفیق 
را به دســت آوردیم که کنترل شاخص های طالق رخ 
داده اســت.« موضوعی را که او مطرح کرد اما رئیس 
انجمن مددکاري اجتماعي رد کرد و گفت که نه تنها 
نشــانه اي دال بر کنترل روند طالق وجود ندارد بلکه 
سال گذشته شاهد رشد 6درصدي آن بوده ایم. حسن 
موســوي چلک، رئیس انجمن مددکاري اجتماعي 
حاال در این باره به »شــهروند« مي گوید: »از سال 97 
تنها 6ماه گذشــته و نمي توان در مورد شرایط امسال 
اظهارنظري داشــت و نباید فراموش کــرد که براي 

مقایسه دوسال با هم باید شرایط هر دو سال  مورد نظر 
یکسان باشد تا بتوان قضاوتی منطقي داشت. گفته هاي 
من شخصي نیســت. ســیف اهلل ابوترابي، سخنگوي 
ســازمان ثبت  احوال اعدادي اعالم کرد که استناد به 
آنها نشــان مي داد ازدواج کاهش و روند رشــد طالق 
افزایش داشته است. واقعیت امر این است که همیشه 
یکي از راه هاي ارزیابي مقایســه میزان طالق و ازدواج 
است. بهترین حالت براي ما این بود که ازدواج افزایش 
و طالق کاهش داشته باشــد، ولي واقعیت جامعه در 
کالن این اســت که ما روند کاهش ازدواج را داریم.« 
آن طور که کارشناســان خانواده می گویند، باید این 
واقعیت را قبــول کرد کــه در پدیده هاي اجتماعي 
همچون طالق که ابعــاد مختلفــي دارد، مي توان  
عوامل گسترده اي را برشمرد؛ عوامل زیستی )نظیر 
وجود نداشتن تناسب، سن ازدواج، بیماری، نازایی(، 
عوامل اجتماعی و روانی- اجتماعی )مانند احساس 
نارضایتــی، ناهماهنگی میان زوج ها، 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 امکانات( و عوامل فرهنگی )نظیر ســبک زندگی 
خانواده هــا، قومیت ها و همگونی آداب و رســوم(. 
موسوي  چلک مســئولیت میزان طالق را به عهده 
یک ســازمان نمي داند و مي گویــد: »واقعیت امر 
این است که مســئولیت میزان طالق به عهده یک 
دستگاه نیست بلکه عوامل اجتماعي موضوعاتي اند 
زنجیــره اي  و چندبعــدي و تک عاملي نیســتند. 
نخستین  گام براي حل هر مسأله اي، قبول آن مسأله 
است. حوزه طالق هم یکي از این مسائل است. یکي 
از پنج حوزه آســیب هاي اجتماعي متعلق به طالق 

است و این بدان معناســت که حال  و روز کشور در 
این حوزه خوب نیست؛ به عبارتي به نسبت گذشته 

بدتر شده است. 
رئیــس   انجمن مــددکاري اجتماعي کاهش یا 
توقف روند رشــد طالق را پروسه اي سخت و زمانبر 
مي داند: »کاهش یا توقف طالق بسیار سخت است، 
چون زماني که طالق مطرح مي شود مسائلي همچون 
اعتیاد بــه مواد مخــدر، فقر، آمــوزش مهارت هاي 
اجتماعي و روابط اجتماعي مطرح مي شود. این گونه 
نیســت که بگوییــم روي جزیره طــالق کار کنیم، 
مسأله حل مي شود. زماني مي توان از کنترل روند رو 
به  رشــد طالق صحبت کرد که در گام نخست روي 
مدیریت اجتماعي کارآمد، سالمت روان اجتماعي، 
باالتر رفتن شاخص سرمایه اجتماعي، نهادینه کردن 
مســئولیت اجتماعي و مهرباني اجتماعي  و ســایر 

مولفه هاي دخیل کار کنیم.«
 البتــه در این موضــوع نباید از یاد بــرد که با کار 
روي این مولفه هــا هم نباید توقع داشــت در کوتاه  
یا میان مــدت به نتیجــه مطلوب رســید. این باور 
موسوي  چلک است: »با خوب کار کردن در تک تک  
این مولفه ها مي توان امیدوار بــود در یک  دهه اخیر 
همه چیز باب  میل مان باشــد. باید از همه ظرفیت ها 
اســتفاده کرد؛ رســانه ها، ارگان هاي غیــر دولتي، 
انجمن هــاي علمي، افراد صاحب نظر، تشــکل هاي 
مذهبي. باید از تمام ظرفیت ها براي پیشگیري هاي 
اجتماعي بهره برد. از مســائل اجتماعي نباید غفلت 
کرد، البتــه نباید از یــاد برد که بایــد در این حوزه 
برنامه ریزي بومي و محلي داشــت، چون علت هاي 
طالق در همه  مناطق یکسان نیست و به همین دلیل 

نباید برنامه ریزي یکساني براي آنها داشت.« 

یادداشت

واکاوي سخنان مسئوالن اجتماعی کشور 
درباره افزایش یا کاهش طالق در ایران

چرا »جدایی«
 کم نشده است؟ 

  رئیس سازمان انجمن مددکاري اجتماعي: از سال 97 تنها 6ماه گذشته و 
نمي توان در مورد طالق و ازدواج امسال اظهارنظر و قضاوت منطقي داشت.   
  میشه یکي از راه هاي ارزیابي مقایسه میزان طالق و ازدواج است. بهترین 
حالت براي ما این بود که ازدواج افزایش و طالق کاهش داشته باشد ولي 
واقعیت جامعه در کالن این است که ما روند کاهش ازدواج را داریم 

 ویژگي هاي فردي
 و شرایط اجتماعي هر دو مقصرند   

سهیل رضایي، پژوهشگر و کارشناس مسائل اجتماعي هم بر این 
باور است که ادامه زندگي یک احسن مطلوب است اما اینکه چرا این 
اتفاق در بعضي از زندگي هاي مشــترک نمي افتد، جاي بحث دارد و 
نشان از این دارد که موانع  جدي تري از خواسته ما وجود دارد که سبب 
مي شود این مطلوب محقق نشــود. او به »شهروند« مي گوید: »یکي 
از دالیل طالق را مي توان به سمت میانسالي رفتن جامعه اختصاص 
داد. میانسالي مرکز تولد بحران هایي است که یک عمر خفته بوده اند. 
در واقع به اصطالح عامه افراد از جایي به بعد مي بُرند و واکنش نشان 
مي دهند و اگر درچنین شرایطي جامعه خردي در اختیار آنها نگذارد، 
منجر به فروپاشــي مي شــود، چون فرد چیزي هایي در درونش باال 
مي زند که نمي داند چطور آنها را مدیریت کند، بنابراین خشمش را به 
صورت طرف مقابلش پرتاب مي کند.« رضایی ادامه می دهد: »طالق 
و عوامل متعدد دخیل در آن مســأله اي اســت که در هرجامعه اي 
درحال وقوع اســت، البته اگر جوامع بتوانند نســبت به این موضوع 
کنش داشته  باشند، این توانایي را مي یابند که آن را مدیریت کنند. 
در واقع جامعه اي که جاده اجتماعي دارد و وقتي شهروندانش به این 
نقطه مي رسند، با عالیم هشداردهنده روبه رو مي شوند، مي تواند این 
آســیب  را کاهش دهد، در غیر این  صورت بي شک تلفات بیشتري 
خواهد داد.« او دوره میانســالي و سه ســال اول زندگي را دومنطقه  
خطرســاز اعالم می کند: »این مسائل در میانســالي و سه سال اول 
زندگي امکان دارد رخ بدهد؛ این دو منطقه خطرسازند. ما جامعه اي 
سنتي بودیم که افراد بزرگتر خردها و آموزه هاي مورد نیاز مشترک 
زندگي را به جوان ترها منتقل مي کردنــد اما به یک باره همه اینها را 
از دست دادیم و افرادي که قصد ورود به زندگي مشترک را داشتند، 
عاري از تجربیات و آموزه ها، این تجربه را به تنهایي شروع مي کردند 
و شاید باري همین است که معیار انتخاب عشق شده است؛ درحالي 
که عشق ســطحي ترین معیار انتخاب براي زندگي مشترک است.« 
طالق آسیبي اســت که در همه جوامع با هرســطح از پیشرفت به 
چشم مي خورد و اگر جامعه اي راهکاري براي آن نداشته باشد، سبب 
مي شود افراد به شکل انفرادي براي حل معضل خود به مشاور  مراجعه 
کنند و این درحالي است که نه سینما و نه ســریال ها و... هیچ کدام 
خرد درســتي براي منتقل کردن در راســتاي کمک بــه پایداري 
رابطه ها ندارند. این پژوهشــگر ازدواج و طالق، با بیان این موضوع، 
راهکار جامعه ایران را در داشتن انجمن هایي در این زمینه مي داند و 
مي گوید:  »انجمن ها مي توانند به این مسأله  ورود پیدا کنند؛ انجمن 
قبل از تصمیم بــه طالق به عنوان مثال. انجمن هایــي از افرادي که 
چنین تجربیاتي داشته اند و توانسته اند از آن عبور کنند. نمونه هاي 
مشابه آن را در جوامع دیگر شاهدیم مانند انجمن هاي سوگ که در 
جهان فعالیــت مي کنند و افراد ســوگوار را در 30روز اول با 30  قدم 
همراهي مي کنند تا فاجعه اي براي زندگي شان نباشد. یکي از ایراداتي 
که به انجمن ها وارد است، این است که سنتي فعالیت مي کنند و از این 
مسأله غافلند که مي توان کارهایي در راستاي جلوگیري از آسیب هاي 
اجتماعي انجام داد. به عنوان مثال مي توان به  جاي کار روي سرپرست 
خانوار برویم، سراغ مسائل قبل از تنهاشدن زن و مرد.« رضایي ادامه 
مي دهد: »وقتي در زندگي تحت فشاریم چند روزنه امید مي تواند از آن 
فشار بکاهد. ما نیاز به شادي هاي خیاباني داریم تا به واسطه آنها غم هاي 
محدود از دلمان بلند شــوند و کمي آرام تر شــویم، در غیر این صورت 
کوچک ترین مسائل خانوادگي منجر به جنجال مي شوند. قطعا مسائل 
اجتماعي فشار مي آورند اما توانمندي هاي فردي هم تعیین کننده اند. 

ویژگي فردي مي تواند توان مقابله کردن را فراهم بیاورد و 
در مقابل فشارهاي اجتماعي هم جایگاه خودشان را دارند.«  

نتیجه فعالیت هایمان   از کاهش شیب رشد طالق  مي گوید 
براساس برنامه ششم توسعه قرار است سازمان بهزیستي مسئول کاهش طالق در کشور شود؛ از زمان تصویب این برنامه قرار شده که این سازمان فعالیت ها و برنامه هایش را برای این 
موضوع اجرایی کند و حاال از کاهش جهش رشد طالق در کشور سخن به میان آمده است. »حبیب اهلل مسعودی فرید«، معاون اجتماعی بهزیستی هم بر این باور است که براي کاهش 
طالق و در نهایت   امکان توقف رشد آن نیازمند توجه جامع به همه مسائل دخیل در آن  هستیم و به »شهروند« مي گوید: »از آنجایي که طالق آسیبي اجتماعي  هستیم و بازخوردهاي 
بسیاري در جامعه دارد، فعالیت هاي بي شماري در این عرصه صورت گرفته و نتیجه گویاي این مسأله است. حداقل شیب رشد طالق کاهش را تجربه کرده است.« از آنجایي که طالق 
مسأله اي اجتماعي است، باور جامعه شناسان بر این است که باید نگاهي جامع به طالق و خانواده داشت، چون طالق فرآیندي است که عواملي همچون مسائل فردي، فرهنگي، خانوادگي، 
اجتماعي، اقتصادي و... در آن تاثیر دارند. نیاز است به  تک تک این موارد و عوامل توجه شود؛ عواملي که وزن ثابتي در دخیل شدن در فرآیند طالق ندارند و این میزان در هر شهر و استان 
متغیر است. مسعودی فرید با مثال زدن کشورهاي اسکاندیناوي ادامه مي دهد: »در کشورهاي اسکاندیناوي سطح اقتصادي و رفاهي شهروندان در شرایط مساعدي قرار دارد اما با این 
وجود شاهد آمار باالي طالق در این کشورها هستیم؛ آماري که یکي از دالیل دخیل در آن گرایش به فردیت است. اگرچه نبود تفاهم زوجین را هم در کنار خود مي بیند، البته بعضي مسائل 
و جنبه ها و نگراني هاي دیگر هم به این مسأله دامن مي زنند و موجبات این را فراهم آورده است که آمار طالق افزایش را به خود ببیند.« معاون اجتماعی بهزیستی از وجود مراکز کاهش 
طالق در ایران خبر مي دهد: »به دلیل اهمیت مسأله طالق مراکز مشاوره کاهش طالق را داریم که بررسي هایي را میان 170هزار نفر انجام داده و این بررسي ها نشان از این دارد که اولین 
علت طالق، نداشتن  مهارت ارتباطي بین زوجین است و بعد مسائلي همچون دخالت اطرافیان، اعتیاد، مسائل اقتصادي، عدم مسئولیت پذیري زوجین و... قرار دارند. اگرچه ورود به مسأله 
هریک از  زوجین به تنهایي هم از اهمیت ویژه اي برخوردار است و به همین منظور سازمان مدیریت رویکرد موردي را پیش روي خود قرار داده است. طالق آسیبي است که مي طلبد نگاهي 

جامع به  آن  داشت و به اعتقاد جامعه شناسان باید همه جوانب را سنجید؛ باوري که به  جرأت باید بر آن صحه گذاشت.«         
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