
می گذاردبر فرزندان  یراتیتأثعوارض و  چه طالق والدین  

طالق بر سالمت روان  نامطلوب راتیتأثحاکی از  همگی ؛گرفته استانجاماکثر تحقیقاتی که   

رشد عاطفی  ؛زمانی که یکی از والدین در خانواده حضور نداشته باشد،به عبارتی. فرزندان هستند

خانواده سبب ایجاد  یختگیگسازهمطالق و . ندیبیمو اجتماعی و حتی عقلی کودکان آسیب 

و احساس محرومیت دائم از پدر و مادر  سوءظنو همچنین بدبینی و  یاعتمادیب ،یمنناا ،اضطراب

  .دشویم

 پیوند کودکی با افسردگی در دوران خانوادهفروپاشی یک ،که دهدیمنشان  هایبررسهمچنین   

 ،سرپرستی توسط یکی از والدین ،والدین طالق ،در حالت کلی شناسانروان طبق نظر .می خورد

اختالفات زن و  ،اختالفات والد و کودک ،مکرر یهافقدان تجربه   ،پایگاه اجتماعی و اقتصادی پایین

با همساالن  دهیدبیآسکنترل بیش از حد والدین به رفتار کودک و ارتباط  ،یداربچهشوهر در مورد 

 . در بروز افسردگی دوران کودکی نقش دارد

در فرزندان  طالق والدینکه ممکن است بعد از  میکنیمدر ادامه مواردی را بیان 

 مشاهده شود:

 نترک شد ترس از طرد و 

در این حالت فرد بیشتر ترس از . افتدیماین حس معموال در فرزندان اتفاق ،پس از طالق والدین  

محرومیت عاطفی و توجه افرادی که برایش مهم هستند را دارد. این نوع افراد دائم درگیر این 

. کرده اند یتوجهیباطرافیان هم به آنها  ،بلکهپدر و مادر  تنها نه ،چکسیهافکارند که از کودکی 

  .شودیماین افکار منجر به اضطراب در کودک  همه  

 پرخاشگری و مشکالت رفتاری  

چون  ،یمارینوع ب نیاست. در ا نیاز مهر و محبت والد تیمحروم ،طالق والدین یامدهایاز پ یکی  

 یهاسؤال یو از طرف ابدیینمو متقابل با پدر و مادر خود را  میو مستق ینوجوان امکان مذاکره حضور

 کنندیمبیان  شناسانروان .دیآیمدر او بوجود  یو پرخاشگر انیعص هیروح ،ندیبیم جوابیرا بخود 

نیز  ارتباطی یهاچالشکنار آمدن با  و مناسب یهامهارتکه علت این امر ممکن است نیاموختن 

که والدینشان به کار  ینامناسب یهاروشاز  ،این افراد وقتی با دوستانشان مشکل دارند. باشد

در خانواده  هاروشچنین بینشی داشته باشند که این  توانندینمولی  .کنندیماستفاده  ،بردندیم

پرخاشگرانه در اعمال و  یرفتارها .خودشان به نتیجه مطلوب نرسیده و منجر به طالق شده است

 .کامالً مشهود است ،اندشدهجدا  گریآنان از همد یهاخانوادهکه  یگفتار نوجوانان

 یلیعملکرد تحص  

به مسائل مربوط  یدهپاسخآن ها در  ییتوانا یعنی ،فرزندان یلیبر عملکرد تحص ؛نیوالد طالق  

 نیطالق والد. دارد ریتأث ،یدوره آموزش کی یبرا شدهینیبشیپخاص  یهاموضوع ایبه موضوع 

 . شودیمفرزندان  یبرا یمتعدد یلیفرار از مدرسه و مشکالت تحص ،یلیباعث افت تحص

 ندهیترس از آ 

 کنندیماحساس دلهره را تجربه  ینوع،که دارند یتجارب لیبه دل ؛پس از طالق والدینفرزندان   

 نیسن نیدر ا هاکشمکش نیترمهماز  یکی .مانند ترس نسبت به تکرار تجارب و تکرار فقدان



در سالهای  است که نیاترس کودکان  نیتربزرگ .آن ها است یهر دو ایپدر و مادر  دادنازدست

  .گذاشته اندو تنها کرده اندآن ها را ترک  نیوالدمحروم بوده اند و  به محبت پدر و مادرکودکی و نیاز 

 .نیز تعمیم پیدا کنداز خانواده  رونیو به روابط با افراد ب گرید یهاتیموقعبه  می تواند ترس نیا  

گرفته شود و بعد از  دهیکودک ناد ،هاتیموقعاز  یاریکه در بس گرددیمباعث نیز  نیوالد جروبحث

در او  تیو حس حما کندیم یزندگ نیاز والد یکیبا  ی کهکودک ،زیپدر و مادر ن ییطالق و جدا

 .شود تیدر او تقو تیو عدم اهم یاحساس پوچ شودیمباعث  گرددیم رنگکم

 یاعتمادیب 

 

بر روان  یریناپذجبراناثرات  ؛شودیمطالق گسسته  لهیبوس نیروابط زوجو  خانواده که یزمان  

از آن جا که . دهدیمو دوستان قرار  انیبه اطراف یاعتمادیب ریو آن ها را در مس گذاردیمفرزندان 

و محبت و عشق  یارتفاهم و اعتماد و گذشت و فداک ه  یپابر  نیوالد یطالق زندگ یهاخانوادهدر 

 .بود میدر فرزندان خواه یاعتمادیبشاهد  ،ستین گریکدیبه 

 یاحساس افسردگ 

 طالق میمستق راتیتأثنشدن که از  دهیاندوه، ترس از د ،ییبه دنبال احساس تنها یافسردگ  

دچار  ،طالق را نداشته باشد موضوع یآمادگکه کودک  یدر واقع زمان .افتدیماتفاق ، والدین است

اگر  ؛خود را نشان دهد یممکن است با عالئم متفاوت یدر هر سن ی. افسردگشودیم بیُآس نیا

 یهاساعتو با وجود خواب در  یپرتحواس ای ییغذا یالگو رییباشد در قالب تغ ترنییپادر سن  ودکک

کودک  ،شودیممدرسه باعث  نیدر سن ی. افسردگکندیم یآلودگخواباحساس  بازهم یطوالن

خطر است ،بلوغ  ممکن  ای ی. در سن نوجوانردیارتباط بگ نوعشانهمو  نساال و نتواند با هم سن

 .داشته باشد به دنبالرا  یدست به خودکش یحت یدر موارد او ی ادمصرف مو

 یانحراف یرفتارهاو  یبزهکار  

خانواده و نزاع  یختگیگسازهمکه  در طالق والدین است یاجتماع یهابیآسمسائل  گرید از  

 ،فرار کودکان ،یانحراف یرفتارها ،کودکان یگسترش بزهکار ،کودکان به همراه دارد یبرا را درون آن

 ییهاخانوادهمتعلق به ،از بزهکاران جوان یبرخ. و مصرف مواد و الکل است یابانیکار خ ،یخودکش

وجود . هستند یو رفتار یو اختالالت روان یخانوادگ یهاکشمکشتعارض و  چارهستند که د

 تیکه کودکان طالق از امن رایز. آن ها را وادار به فرار از خانه کند تواندیمدر خانواده  هاتنش گونهنیا

 انحراف ،یخانواده منجر به ناسازگار طیمادر در مح نیبرخوردار نبوده و وجود جانش یو عاطف یروان

 .شودیمخانواده  طیو فرار کودک از مح

 احساس عدم امنیت 

مالی، مشکالت  ،مسائلی نظیر. کنندیمخود ابراز  نامعلومآینده  بادررابطه ینگران دلافراد نوعی    

ذهنی که قرار  یهاتید و مشغولباشیم سرپرستزندگی و ازدواج مجدد والد ،مدرسه ،مسکن 

 یاندهیآدر کجا زندگی کنند و چه  ،سرپرستوالد  ازدواج مجدداست در صورت تمایل و تصمیم به 

 .در پیش خواهند داشت

 

 



 آنها ریتأثطالق و سن فرزند و 

حداقل سن  ،این است که اندگرفتهجدایی خود  یبرابرای والدینی که تصمیم نهایی را  یاهیتوص  

آمادگی والدینی هستند که به دنبال شناسایی بهترین سن  بساچه .فرزندان خود را در نظر بگیرند

این را باید به یاد داشته باشید که طالق در هر حالتی و در هر . صبر می کنند برای طالق هابچه

بدتری  یهابیآسبرای فرزند اتفاق خوشایندی باشد. اما گاهی والدین در مقابل  تواندینمسنی 

 . کنندیمبد را انتخاب  نه  یگزو بدتر  بین گزینه بد

 .والدین دانست طالقسن مناسب  عنوانبه توانینمرا  که هیچ سناست  این توجهقابلنکته   

هر می توان  ،بسته به میزان آسیب بازهمزیرا هر سنی شرایط و بحرانی را همراه خود دارد که 

 قرارداد: سنی را جداگانه مورد بررسی 

که این اختالالت خود عواقبی  شوندیم یاعتمادیبدچار اضطراب و  معموالً  :سال ۳ کودکان زیر  

 .چون شب ادراری، اختالل در خواب و تیک عصبی را به دنبال دارد

حال اگر این جدایی  است. کودکان نفسکاهش اعتمادبهدر  ریتأثبحران این سنین : سالگی ۶ تا  

 ،روند بهتری را طی کند واندبت مهدکودکو  کمک روان شناسبدون تنش اتفاق بیفتد و کودک با 

 .دچار آسیب کمتری خواهد شد

: در سنین مدرسه کودک ممکن است در ابتدا خود را مقصر و احساس غم و اندوه سالگی ۱۲تا   

 .کندمی جلوه  یبدخلقکه در برخورد با همنوعانش به شکل خشم و نفرت و کند 

. بحران شودیمسن برای جدایی والدین محسوب  نیترحساس باً یتقرسن بلوغ  :غبلو نس  

پیامدهایی به دنبال  ممکن است بروز کند پرخطر که در قالب رفتارهای ،تخریب هویتی و شخصیت

به مصرف مواد، افت تحصیلی شدید، خودکشی، رفتارهای پرخطر  آوردنیرومثل ،خواهد داشت

 . و... جنسی

در این سن  .است نیاز نوجوان نیتریاساسنکته: استفاده از مشاورین در سن بلوغ فرزند از   

 .نسبت به این جدایی توجیه و قانع شود نوجوان هم باید از سوی مشاور و هم از سوی والدین

فرزندان در این سن بیشتر توانایی درک و پذیرش موضوعات را دارند یا شاید  :سالگی ۱۸پس از   

کنترلی روی رفتار او داشته  دیتوانینمبا این تفاسیر که در این سن دیگر شما  .بهتر قانع شوند

 .شما را ناموفق بداند یرهایمسو  هاهیتوصباشید چرا که فرزند شما ممکن است 

شناسان به روانبرای کنترل فرزندان خود در موقعیت حساس طالق  دیتوانیم زانیدر آخر شما عز  

کودک تخصص  یشناسروانمشاوره  یهانهیکه در زم زانیعز نیا .دیمراجعه کن زیکودک و نوجوان ن

مشاوران  یمشاوره راز ماندگار با همکار مرکز .کنند ییراهنمابه بهترین نحو شما را  توانندیدارند م

 .کند ییراهنما زیرا ن زانیشما عز تواندیم نهیزم نیمتخصص خود در ا
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