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 چکیده:

یکی از بحران های شایع زندگی افراد متاهل طالق است.در سایه ی طالق 

و ناخواسته دچار آسیب  ، فرزندان پناهگاه اصلی خود را از دست داده

هایی می شوند که گاه تا پایان عمر زندگی آن ها را دست خوش 

تغییراتی ناخوشایند می کند. هدف از تحقیق حاضر بررسی وضعیت 

ن فرزندان طالق ، در دوره های سنی مختلف و در ابعاد گوناگو

. روش تحقیق است فرهنگی -اجتماعیروانی،تحصیلی و -جسمی،شناختی،روحی

کتابخانه ای می باشد. در این پژوهش پس از مروری بر -نوع اسنادی از

نتایج ذکر اهمیت خانواده و حضور مشترک والدین در پرورش فرزندان و 

پیامد های  بیانتحقیقاتی که در زمینه فرزندان طالق صورت گرفته به 

منفی طالق بر فرزندان پرداخته شده و در آخر راهکار هایی جهت کاهش 

ای طالق ارائه شده است. براساس نتایج این پژوهش اگر چه طالق آسیب ه

می تواند تاثیرات منفی بسیاری بر فرزندان داشته باشد، اما رفتار 

صحیح و سنجیده ی والدین با کودک و با یکدیگر بعد از طالق،ابراز 

 مشاورین متخصص در این زمینه ، مشورت با کافی به فرزند عشق و توجه

را در جهت می تواند کودک  اری کافی از طرف والدینو صبر و بردب

کمک کند که خود را با وضع موجود انطباق درست هدایت کرده و به او 

 داده و به حیات طبیعی خود باز گردد.

 

 طالق،فرزندان طالق،آثار طالق،والدین طالق واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مقدمه و بیان مسئله

کانونی که فرد در آن قرار می گیرد دارای خانواده به عنوان اولین 

اهمیت شایان توجهی است.اولین تاثیرات محیطی که فرد دریافت می 

کند، از محیط خانواده است و حتی تاثیر پذیری فرد از سایر محیط ها 

می تواند نشات گرفته از آن باشد. خانواده پایه گذار بخش مهمی از 

و خط مشی زندگی،اخالق،سالمت، و  سرنوشت انسان است.او در  تعیین سبک

آینده،نقش بزرگی برعهده دارد. عواملی چون شخصیت  عملکرد فرد در

والدین،سالمت روانی جسمانی آن ها،شیوه های تربیتی اعمال شده،شغل و 

تحصیالت والدین،وضعیت اقتصادی و فرهنگی خانواده،تعداد اعضای 

ر در خانواده وجود خانواده،روابط اجتماعی، و بی نهایت متغیر دیگ

–(.چگونگی محیط خانواده از نظر روانی 1389دارد)وحید دستجردی،

عاطفی، رابطه ی افراد خانواده با یکدیگر  تاثیر بسیار مهم و قابل 

توجهی در رشد روانی و شخصیت آینده  ی کودک دارد.خانواده یکی از 

وایات عوامل اثر گذار بر سالمت روانی فرزندان از دیدگاه قرآن و ر

 خانواده می باشد.

خانواده کوچک ترین و در عین حال مهم ترین واحد اجتماعی است. چرا 

که شخصیت افراد اجتماع در محیط خانواده شکل می گیرد و هر گونه 

عدم ثیات و نا پایداری در ساختار خانواده ، بر اعضای آن و به تبع 

ده ی پایه های بر جامعه تاثیر می گذارد. یکی از عوامل متزلزل کنن

خانواده طالق است.اغلب طالق را راه حل رایج و قانونی عدم سازش  زن 

و شوهر ،فرو ریختن ساختار زندگی خانوادگی،قطع پیوند زناشویی و 

اختالل ارتباط والدین با فرزندان تعریف کرده اند. در حقیقت 

همانگونه که پیوند بین افراد طبق آیین و قرار داد های رسمی و 

تماعی برقرار می شود. چنانچه طرفین نتوانند ، به دالیل گوناگون اج

شخصیتی، محیطی، اجتماعی و.... با یکدیگر زندگی کنند به ناچار طبق 

(. طبق امار های 1394مقررات و ضوابطی از هم جدا می شوند)نظری،

درصد هم گذشته است  50جهانی ، میزان طالق در بعضی کشور ها از مرز 

درصد ازدواج ها به طالق می انجامد. دشواری های  22ما و در کشور 

این جدایی چنان سنگین است که نه تنها موجب سرخوردگی و افسردگی در 

والدین می شود بلکه  آسیب های روانی جبران ناپذیری در فرزندان 

 خواهد داشت.

طالق عامل استرس زای بسیار قوی می باشد که فرزندان را به شدت تحت 

 (Sutherland et al , 2012به نقل از  1394ار می دهد)بغدادی، جونکی،رتاثیر ق
طالق نیازمند تطابق مجدد برای تمامی اعضای خانواده می باشد که در 

این میان،استرس بیشتری به فرزندان وارد می شود و متعاقبا مشکالت 

هیجانی، تحصیلی و رفتاری بیشتری را از خود نشان می 

فرزندان طالق مستعد   et al, 2012 (sigal به نقل از 1394کی،وندهند.)بغدادی،جو

آسیب های روانشناختی از جمله انزوا ، اضطراب، افسردگی،مشکالت 

اجتماعی، مشکالت مربوط به توجه و افکار و رفتار های خشونت آمیز می 



باشند. فرزندان طالق سطوح پایین تر خودکارآمدی،عزت نفس و حمایت 

ناسبی اجتماعی را دارند، هم چنین از راهبرد های حل مسئله نام

( فقدان پدر kurtz, 1994به نقل از  1394فاده می کنند)بغدادی،جوونکی،است

و مادر ،گذشته از مشکالت مادی که برای فرزندان ایجاد می کند از 

جنبه تربیتی و عاطفی سخت ترین ضربات و عمیق ترین جراحات را بر 

 روان  و روح کودک وارد می سازد. کودکان در عین حال که می خواهند

از مهر و محبت پدر و مادر خود بهره مند گردند مایل هستند مطمئن 

شوند که ان ها نیز یکدیگر را دوست دارند و اما پس از طالق این 

بنای فکری به کلی به هم می خورد و نه تنها از  مهر و محبت یکی از 

آن ها یا هردو محروم می شوند بلکه در ضمیر خویش  اطمینان حاصل می 

پدر و مادر  از اول یکدیگر را دوست نداشته اند. آگاهی از کنند که 

این حقیقت تلخ باعث می شود که استنباط کلی کودک از زندگی ، مهر ، 

محبت و  خالصه پایه و اساس بنای روحی آن ها متزلزل گردد و از این 

باالتر زندگی زناشویی آینده آن ها نیز در معرض مخاطره قرار گیرد. 

بین رفتن قسمت بزرگی از  زندگی بچه ها ،بچه ای که  طالق یعنی از

پدر و مادرش از هم جدا می شود ، سرخورده شده و همیشه از این می 

ترسد که مورد سرزنش  و تحقیر دیگران قرار گیرد و همه او را به 

جلیلی راد، علی عنوان بچه ای که درست تربیت نشده نگاه کنند)

 (1393ابادی،

طالق و گسستگی  خانواده تاثیری مستقیم و قطعی در باید توجه کرد که 

بروز رفتار بزهکارانه در جوانان دارد.بولبی معتقد است جدایی از 

والدین به خصوص مادر موجب ناتوانی در برقراری رابطه ی عاطفی سالم 

و صحیح به هنگام بلوغ می شود. دکتر هویر روان شناس معاصر و پزشک 

 90هش های خود نشان داده است که نزدیک به بیماری های روانی با پژو

درصد از جوانان بزهکار،منحرف یا مجرم از خانواده هایی هستند که 

طالق باعث  از هم گسیختگی شیرازه ی زندگی آنان شده و سایه ی شوم 

 ( 1385ی،خود را بر زندگی جوانان طالق افکنده است.)شکربیگ

پدر و ایجاداشکال در  هم چنین از عوارض طالق  جدایی نوجوان از

همانند سازی است. نوجوانان، به ویژه پسران ،برای تنظیم احساساتی 

از جمله پرخاشگری،نیازمند برقراری ارتباط با بزرگسال مذکری هستند 

که بهترین فرد پدر است. اگر اوضاع نابسامان اقتصادی با طالق 

د سوق آمیخته شود خطرناک است و چه بسا افراد را به سوی اعتیا

 (.1398و همکاران، )قربانیدهد

پژوهش ها حاکی از آن است که افت تحصیلی درفرزندان طالق بیش تر 

اتفاق می افتد.هم چنین این افراد استرس های بیش تری را در زندگی 

خود تجربه می کنند. فرزندان در هر سنی که باشند دوست دارند پدر و 

ببینند و از محبت هر دوی مادر خود را در کنار هم و دوست دار هم 

آن ها به طور هم زمان بهره مند گردند. طبیعتا جدایی پدر و مادر و 

محرومیت فرزندان از وجود یکی از آن ها موجب اافسردگی،کاهش اعتماد 

 به نفس و حتی گرایش به اعمال بزهکارانه در فرزندان می شود)سلطانی

 .(1394و همکاران ،

ای اخیر منجر به افزایش تعداد فرزندان افزایش امار طالق در سال ه

طالق شده است. با توجه به عواقبی که طالق می تواند برای فرزندان  



خانواده داشته باشد توجه به وضعیت این کودکان و نوجوانان از 

مسائل مهمی است که باید والدین و همه ی کسانی که با کودکان و 

شته باشند. از این رو نوجوانان  سر و کار دارند  به آن توجه دا

کتابخانه ای صورت گرفته ، ابتدا  –پژوهش حاضر که به روش اسنادی 

به بررسی وضعیت فرزندان طالق در سنین مختلف پرداخته و تاثیرات طالق 

بر این افراد و واکنش های آن ها به این پدیده را شرح می دهد، سپس 

به ارائه ی راهکارهایی می پردازد که با استفاده از آن ها می توان 

فرزندان کاست و شرایط مطلوبی از تاثیرات نا مطلوب این واقعه بر 

 را برای آنان فراهم آورد.

 

 پیشینه ی تحقیق

بررسی روان شناختی تبعات »( تحت عنوان1397) در تحقیقی که ازبک پور

انجام داده،ذکر «طالق در زندگی زناشویی و رنج و عذاب برای فرزندان

ل شده است:آثار و عوارضی که طالق برای فرزندان دارد از آن جهت قاب

اهمیت است که می تواند زمینه ساز بسیاری از اختالالت رفتاری و روحی 

و روانی در آنان باشد و زندگی فردی و اجتماعی آتی آنان را به 

مخاطره اندازد. بروز افسردگی در کودکان و نوجوانان،اضطراب، 

پرخاشگری و عصیان در نوجوانان،ترک تحصیل و افت تحصیلی،، ضعف 

اختالل هویت، انزوای اجتماعی و اجتماع ستیزی از اعتماد به نفس، 

 آثار و عوارض منقی طالق برای فرزندان به شمار می آیند.

امید در نگرش دانش »( تحت عنوان1396و همکاران ) در تحقیقی که اسالمی

انجام دادند به این نتیجه رسیدند «آموزان تک والد : فرزندان طالق

ت خانوادگی که به دنبال طالق که کودکان تک والد به دلیل مشکال

والدین پیش آمده، دارای مشکالت تحصیلی بوده و آن ها دچار افت 

تحصیلی می شوند. کودکان تک والد اغلب در تعریف خانواده دچار 

سردرگمی می شوند.آن ها به موجب شرایطی که با آن مواجه هستند، به 

ها مقایسه می دیگر دوستان خود حسادت کرده و زندگی خود را با آن 

کنند. آن ها هم چنین خود را در جدایی والدین مقصر می دانند.مشکالت 

موجود در زندگی این کودکان آن ها را دچار نا امیدی نسبت به آینده 

خود کرده و بیشتر آن ها دارای مشکالت اقتصادی و محدودیت زمانی 

 تعامل با والدین هستند.

 

مقایسه ی میزان عزت »( تحت عنوان1394در پژوهشی که بغدادی و جونکی)

انجام دادند به این « نفس و سالمت روان در فرزندان طالق و بهنجار

نتیجه رسیدند که: فرزندان طالق از میزان کمتری عزت نفس در مقایسه 

با فرزندان بهنجار دارند. هم چنین طالق به دلیل بی ثباتی شیوه های 

افزایش در گیری پدر و مادر فرزند پروری ، مسائل و مشکالت مالی و 

 عامل کاهش سالمت روانی فرزندان می شود.

تاثیر »( تحت عنوان 1394در تحقیقی که سلطانی ،امیری و همکاران )

انجام دادند به این « اعتیاد و طالق والدین بر بزهکاری فرزندان

نتیجه رسیدند که: بین حضور والدین، تماس با آن ها ، زندگی مداوم 



محبت و سالمت روانی و عاطفی نوجوانان همبستگی زیادی وجود ، دریافت 

دارد.بنابراین، افزایش ستیزه ها بین اعضای خانواده و عدم وجود 

روابط مستحکم که از عوارض اجتناب ناپذیر جدایی است، می تواند 

سالمت روانی و عاطفی نوجوان را تهدید کند و زمینه ی را برای گرایش 

 مله اعتیاد فراهم می سازد.به انواع بزه، از ج

مقایسه ی »( تحت عنوان 1393در تحقیقی که حفیظی کاشانی و همکاران )

آسیب پذیری در برابر اعتیاد در فرزندان خانواده های طالق،فرزندان 

انجام دادند، به این « خانواده های پر تعارض و عادی شهرستان ری

و تعارض های هرروزه  نتیجه رسیدند که:جدایی پدر و مادر یا اختالفات

بین آن ها می تواند تاثیر زیادی بر بزهکاری و اعتیاد فرزندان 

 داشته باشد.

مقایسه شیوه های »( تحت عنوان 1389در تحقیقی که قمری و فکور )

مقابله با استرس و بهداشت روان و رابطه ی این متغیر ها در بین 

ن نتیجه رسیدند که: انجام دادند به ای« دانش آموزان طالق و غیر طالق

فرزندان طالق نسبت به فرزندان عادی  بهداشت روانی پایین تری دارند 

و رفتار های مشکل ساز بیش تری نسبت به همتایان شان از خود نشان 

می دهند که بسیاری از این رفتار ها شاخص های روانشناختی زیر 

 بنایی هستند. 

ه ی وضعیت اعتیاد در مطالع»،تحت عنوان1386در تحقیقی که آخوندی،

-1382فرزندان طالق ارجاع داده شده به مرکز اصالح و تربیت تهران)

انجام داد،به این نتیجه رسید که :جدایی پدر و مادر در («1379

شرایطی که فرزندان آنان در سنین نوجوانی هستند می تواند تاثیر 

پدر، بیش تری بر روی آوردن فرزندان به اعتیاد داشته باشد.بیکاری 

بی سوادی والدین و فقر اقتصادی نیز می تواند از دیگر عوامل گرایش 

 فرزندان طالق به اعتیاد باشد.

نوشته «تاثیرات طالق بر فرزندان»( تحت عنوان1385در تحقیقی که مهدو)

است ذکر شده:اغلب ممکن است دو یا چند سال طول بکشد تا فرزند خود 

عشق، درک و حفظ روابط نزدیک  را با طالق والدین تطبیق دهد. وجود

والدین با فرزندان، می تواند به آن ها در رشد با انطباق خوب و 

 کارا شدن کمک کند.

 

 

 

 تاثیرات طالق بر فرزندان در دوره های سنی مختلف

از عواملی که در درک و تحمل پدیده ی طالق در کودکان تاثیر می 

تحقیقات نشان داده است که گذارد می توان مسئله ی سن را نام برد. 

کودکان خردسال به خاطر سرعت و تحول رشد در دوران طفولیت ، در 

مقایسه با کودکان بزرگتر، از جدایی والدین خود رنج بیش تری 

 خواهند برد.

 تولد تا سه سالگی



از بدو تولد تا حدود یک سالگی مهم ترین عامل اثر گذار بر زندگی 

وند دلبستگی با مادر یا مراقبت کننده ی کودک، برقراری یا فقدان پی

اولیه است.به گونه ای که اگر چنین پیوند نزدیکی بین مادر و کودک 

برقرار نگردد، این احتمال وجود دارد که کودک هرگز نتواند رابطه ی 

عاطفی مستحکمی مبتنی بر اعتماد به دیگران برقرار کند. در این سن 

کننده ی اصلی خود، از آن جا که کودکان در صورت جدایی از مراقبت 

نمی توانند درد و درماندگی خود را به زبان آورند، ممکن است آن را 

با واکنش های بدنی مانند گریه های طوالنی مدت،اختالل خواب، یا 

 (.1396وردن نشان می دهند)بازرگان، امتناع از شیر خ

بهتر است بچه های خردسال همیشه از وقوع طالق رنج نمی برند.والدین 

به گونه ای روی تربیت و چگونگی سرپرستی و نگه داری بچه ها به 

 (.1385توافق برسند که بدون احساس تضاد بین والدین رشد کنند)مهدوی،

 کودکان پیش دبستانی

ساله بیش تر اوقات می پندارند باعث طالق والدین خود  5تا  3کودکان 

نانچه در وقت معین،شام شده اند.به عنوان مثال ممکن است فکر کنند چ

خود را صرف می کردند یا تکالیف روزانه خود را در موقع و درست 

انجام می دادند،پدر از خانه دور نمی شد.کودکان پیش دبستانی ممکن 

است ترس از این داشته باشند که تنها بمانند یا به طور کلی طرد 

بهانه شوند. آن ها ممکن است از خود رفتار بچه گانه نشان دهند،

گیری کنند و قبول نکنند که همه چیز تغییر یافته یا ممکن است تنها 

مانده و یا افسرده یا عصبانی شوند. به طور کلی ممکن است به امنیت 

و به یک بزرگسال زیستن نیاز داشته باشند.ممکن است از خود رفتاری 

 (.1384و جسورانه نشان دهند)تفضلی،پرخاشگرانه 

 بجه های دبستان

ر آمدن با طالق والدین برای دانش آموزان ابتدایی سخت تر از بچه کنا

های نوجوان و مسن تر است. آن ها متوجه هستند که به دلیل طالق 

والدین به درد سر افتاده اند اما قدرت کافی برای درک و کنترل این 

مسئله را ندارند. آن ها ممکن است فکر کنند از طرف والدین شان طرد 

ده اند.کودکان این سن و سال امیدوارند والدین شان یا رانده ش

دوباره نزد آن ها برگردند.آن ها ممکن است از سردرد یا دل درد 

 (.1385شکایت کنند)مهدوی،

در دوره ی دوم ابتدایی دوستان جایگاه خاصی نزد کودک دارند.یکی از 

ن مشکالت کودکانی که در مرحله ی پیش از بلوغ قرار داشته و والدین آ

ها از هم جدا می شوند،به غیر از رنج جدایی یکی از والدین خود، 

احتمال از دست دادن دوستان صمیمی است.بنابراین بایدتالش کرد تا در 

صورت وقوع طالق ، کودکان حتی المقدور در همان مدرسه ی قبلی ادامه 

تحصیل دهند و از دوستان خود جدا نشوند.آثار جدایی اولیا در این 

ن است خود را به صورت میل به انزوا و کناره گیری اجتماعی و سن ممک

احساس درماندگی توام با خشم ، پرخاشگری، نزاع با همکالسی ها یا 

خواهر و برادر، جر و بحث در مورد مقررات یا امتناع از انجام کار 

های خانه، نشان دهد. احساس عمیق فقدان، اندوه به خاطر نبودن 

ترس از متفاوت بودن با همکالسی ها، احساس نا آرامش در خانواده، 



امنی،بی ثباتی، دلتنگی برای مادر بزرگ، پدربزرگ و سایر بستگان و 

نیاز مفرط به خشنود سازی والدی که از او دور شده از دیگر نیاز 

هایی است که کودکان در این سنین تجربه می کنند. در این سن وارد 

االن ، هزینه ی عاطفی قابل توجه کردن کودکان در کشمکش های بزرگس

برای آنان در بر دارد.کودک ممکن است در صورت درگیر شدن در 

دعواهای والدین، احساس گناه یا دلسوزی شدید برای والدی پیدا 

کندکه قرار است دور از او زندگی کند.از این رو والدین باید توجه 

قضاوت قرار داشته باشند که هرگز فرزند خود را در جایگاه دشوار 

خود یکی را ندهند تا او مجبور نشود از میان والدین 

 (.1396برگزیند)بازرگان،

 نوجوانی

در این مرحله از زندگی ، اثر های جدایی اولیا از فرزندان می 

تواند  شامل امتناع از شرکت در فعالیت های اجتماعی،فرار از 

صبی(، افسردگی مدرسه،اختالل در عادات غذایی)پرخوری یا بی اشتهایی ع

و در نهایت احتمال مصرف مواد برای فرار از مشکالت باشد.در این 

شرایط نوجوان با دیدن جنبه های منفی اولیای خود، آن ها را قضاوت 

می کند. او حتی ممکن است پدر و مادر خود را افرادی خودخواه و بی 

و رحم بداند.خشم، اندوه، خرده گری از هر دو والد، عدم اطمینان 

ترس از آینده و زیر سوال قرار دادن مفهوم ازدواج از دیگر واکنش 

های نوجوانان است. در صورت وجود اضطراب شدید و احساس نا امنی ، 

که غالبا به هنگام جدایی های پر تنش اتفاق می افتد، نبود حمایت 

خود جرحی های الزم از نوجوان، ممکن است او را به سوی خود آزاری یا 

 (.1396.)بازرگان،سوق دهد

چنانچه بعضی از نوجوانان مجبور به مراقبت از خواهر و برادر کوچک 

خود و قبول کار های روزانه شوند، ممکن است احساس بزرگسالی کنند. 

آن ها گاهی نسبت به تشویش و نگرانی شدید والدین خود تا حد زیاد 

از  جهت کنترل اوضاع خانواده از خود واکنش نشان می دهند.برخی

ساسات جنسی نوجوانان احساس کمبود از حمایت والدین در  کنترل اح

 (.1384خود دارند)تفضلی،

 آثار متفاوت طالق در دختران و پسران

پسرانی که با پدران و دخترانی که با مادران خود زندگی می کنند، 

ممکن است بهتر از بچه های بزرگ شده توسط جنس مخالف در والدین عمل 

ن دانش آموزی که با پدر خود یا سرپرستی توافقی والدین کنند. پسرا

خود زندگی می کنند، نسبت به آن دسته که با مادر خود زندگی می 

کنند، ناسازگاری کمتری در مدرسه دارند . دخترانی که مادران شان 

آن ها را پرورش می دهندعالقه ی بیشتری به بلوغ دارند تا آن هایی 

پرورش می دهند. اگرچه ممکن است بزرگ کردن که پدران شان آن ها را 

یک پسر جوان توسط مادر یا دختر  جوان توسط پدر، سخت و دشوار 

باشد، با وجود این انطباق و سازگاری بچه ها با والدین بیش تر به 

شود تا سن و جنس  فرزند مربوط می-کیفیت  روابط والدین

 (.1385بچه)مهدوی،

 



 الق بر فرزندانفرهنگی ط–پیامد های اجتماعی 

طالق می تواند بر تعامالت اجتماعی فرزندان با دنیای بیرون خود 

تاثیراتی منفی بگذارد. آمار موید این نکته است که بیش تر جرم و 

بزهکاری های کودکان و نوجوانان ریشه درمشکالت خانوادگی،،طالق و از 

در هم پاشیدگی کانون گرم خانواده دارد.میزان جرائم و خود کشی 

اطفال جا مانده از طالق به طرز چشم گیری افزایش می یابد. این 

اطفال خیلی بیش تر از هم ساالن خود مورد سواستفاده جنسی قرار می 

گیرند و بی بند و باری و اعتیاد در میان آنان شیوع بیش تری 

دارد.از دیگر آثار طالق بر فعالیت های اجتماعی و فرهنگی کودکان می 

 زیر را نام برد:توان موارد 

 پرخاشگری و ناسازگاری کودکان 

  کاهش میل به ازدواج در دیگر افراد خانواده به ویژه بچه های

 طالق

  احمال و مسامحه ی والدین در تعلیم و تربیت فرزندان و ایجاد

 زمینه و بستر مناسب برای آسیب های اجتماعی

 بی اعتنایی و بی توجهی نسبت به آن ها در جامعه 

 (1394خانواده های ناتنی)نظری،جاد ای 

 روانی بر فرزندان طالق-پیامد های روحی

از جمله تاثیرات منفی که طالق بر روح و روان فرزندان دارد می توان 

 موارد زیر را نام برد:

 احساس سردرگمی و گناه 

 افسردگی 

 وسواس 

 اضطراب 

 پرخاشگری و عصیان 

 حسادت 

 سوظن 

 ،(1394سماجت)نظری 

 عملکرد تحصیلی فرزندان طالق برپیامد های 

طالق باعث می شود که کودک دچار حسرت روانی ناشی از عدم حضور 

والدین کنار خود شده و سریعا دچار اضطراب شود در واقع کودک عالقه 

ی خود به یادگیری را از دست می دهد و موضوعات درسی وسیله ای می 

بسپارد و شوند تا او بتواند مسائل و مشکالت خود را به فراموشی 

دیگر به کسب جایزه و رتبه و رقابت فکر نکند و این امر راندمان 

فعالیت آموزشی و تربیتی او را پایین می آورد. او فقط برای این به 

مدرسه می آید که بتواند خود را سرگرم کند و از ناراحتی خود کم 

حرکتی دچار مشکل شده و دچار –کند.این کودکان حتی به لحاظ حسی 

 (.1394و همکاران، منصوریاختالل خوردن و خواب می شوند)



ابتال به مشکالتی مثل افسردگی، داشتن دغدغه های مختلف موجب می شود 

که دانش آموزان طالق تمرکز کافی در کالس درس را برای فهمیدن دروس و 

انجام خواسته های معلم نداشته باشند. هم چنین به دلیل مشکالت 

می های آن و گاهی اوقات انجام کار های خانه و خانواده و نا آرا

مراقبت از خواهر و برادر کوچک تر ممکن است نتوانند تکالیف شان را 

 به خوبی انجام دهند.

 پیامد طالق والدین بر ویژگی های شناختی فرزندان

رابطه ی خوب، محبت آمیز و صمیمی با فرزندان و تشویق کودکان باعث 

ضرایب هوش باالیی را به دست آورند. در حالی  می شود که در بزرگسالی

که فرزندان طالق به دلیل عدم حضور هردو والد در کنار هم و نداشتن 

فضایی سرشار از صمیمت،عموما نواقص شناختی از خود نشان می 

 (.1394وری و همکاران،دهند)منص

 

 پیامد های طالق والدین بر وضعیت جسمانی فرزندان

ار های زیادی ممکن است ایجاد شود. این فشار ها برای کودکان طالق فش

 (.1371ی غذا خوردن می شود)درویزه، شامل اختالل در خواب و برنامه

کودکان چنین خانواده هایی ممکن است ممکن است به رفتار عقب نشینی 

روی بیاورند. کنترل ادرار و آداب دست شویی رفت خود را فراموش 

 (.1383ر آنان افزایش یابد)سیف،کنند و خود ارضایی و استمنا د

به دلیل خشم و اضطرابی که ممکن است در این کودکان به وجود آید آن 

ها دچار سر درد و دل درد می شوند. هم چنین به دلیل اوضاع آشفته ی 

خانه، تنها بودن یک والد برای تامین مواد غذایی و تهیه غذا ممکن 

بدتر شود و به خوبی از نظر است برنامه ی غذایی آنان نسبت به قبل 

 مواد مغذی تامین نشوند و در نتیجه از نظر بدنی ضعیف شوند.

 چگونه می توان از تاثیرات منفی طالق بر فرزندان کاست؟

با وجود این که طالق می تواند تاثیرات منفی زیادی بر فرزندان 

داشته باشد اما گاهی اوقات تنها راه گریز والدین از مشکالت 

گی طالق است. هر چند که بعضی تحقیقات از نتایج مثبت طالق بر خانواد

بعضی فرزندان خبر داده و آن هم زمانی است که فرزند مورد غفلت یا 

رفتار های آسیب زا و خطر آمیز یکی از والدین یا هر دوی آن ها 

قرار گیرد. طبیعی است در چنین شرایطی در صورتی که کودک از حمایت 

م و امنیت برخوردار شود،رشد بهتری خواهد داشت. هم های اجتماعی الز

چنین همه ی آثار منفی که در تحقیقات به دست آمده توسط تمام 

فرزندان طالق تجربه نخواهد شد و می توان از شدت آثار منفی از طریق 

تعلیم و تربیت درست، استفاده از برنامه های مداخله ای پیشگیرانه، 

کافی و برقراری ارتباط سالم کاست. به ابراز عشق و محبت و توجه 

طور کلی در همه ی سنین هنگام اعالم جدایی والدین به فرزندان نکات 

 زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

  لحظه ای مناسب انتخاب گردد و زمان کافی داده شود تا کودکان

بتوانند واکنش نشان دهند ، سواالتی را که در ذهن دارند مطرح 



سش های آنان با دقت پاسخ داده شود.فرزندان باید کنند و به پر

اولین کسانی باشند که از تغییراتی که قرار است در زندگی آن 

 ها روی دهد مطلع گردند.

  به کودکان تفهیم شود که هیچ نقشی در جدایی والدین خود

نداشته اند و والدین آن ها در هر زمانی آن ها را دوست 

 خواهند داشت.

 سر جدا شده و قربانی نشان دادن خود ممکن است بد گویی از هم

کودک را به کناره گیری از والد دیگر و عدم اعتماد به او سوق 

دهد.کودکان قطعا از این که مهم ترین حامی زندگی آنان کنار 

 گذاشته شود ، آسیب خواهند دید.

  کودکان در هر سنی الزم است فرصت هایی برای صرف وقت با هریک

د و تماس های تلفنی مرتب ،به منظور حفظ رابطه از اولیای خو

 با والدی که دور از آن ها زندگی می کند، داشته باشند.

  در صورت ازدواج مجدد والدی که حضانت کودک را بر عهده

دارد،الزم است کودک از صمیمیت و نزدیکی فیزیکی و عاطفی با هر 

 گردد.یک از پدر و مادر خود ، جدا از همسر جدیدش بهره مند 

  رفتار های مودبانه با همسر سابق و عدم سرزنش وی به خاطر

اوضاعی که پیش آمده و جلب مشارکت او در امور باعث آرامش 

 (.1396یط جدید خواهد بود)بازرگان، فرزند و تطبیق او با شرا

  خشم یک از مظاهر رفتاری است که کودکان طالق به خصوص در سنین

. آن ها گاهی از والدین خشمگین ابتدایی از خود نشان می دهند

هستند و آن ها را شماتت می کنند، گاهی قوانین خانه و یا 

وظیفه شان را زیر سوال می برند و گاهی هم به صورت فعال با 

بچه های دیگر به زد و خورد می پردازند. در این زمینه والدین 

باید ایتدا به بچه ها آگاهی دهند که خشم یکی از مظاهر طبیعی 

طالق است. راه های سالم ابراز خشم مثل : در میان گذاشتن،ورزش 

و یا کار های هنری را به آن ها بیاموزند. معلمان کودک را از 

 (.1386عیت طالق مطلع سازند)امیری،وض

باید دانست که زمان عاملی ضروری در احیای فرزندان و تطبیق آنان 

دک و با همدیگر بعد با شرایط جدید است. برخورد درست والدین با کو

از طالق ، مشورت با مشاورین و متخصص در این زمینه، صبر کافی و 

رفتار سنجیده و درست آنان می تواند از تاثیرات منفی طالق بر 

 فرزندان بکاهد و باعث شود به حیات طبیعی خود بازگردند.

 نتیجه گیری

آید و خانواده اولین نهاد اجتماعی است که فرد در آن به دنیا می 

در دامان پدر و مادر و با بهره گیری از عشق و محبت آن ها پرورش 

می یابد. والدین مظهر عشق و اولین الگوهای تربیتی برای فرزندان 

خود به شمار می روند. به همان میزان که زندگی در یک خانواده ی با 

ثبات و به دور از ناآرامی و آشفتگی می تواند به رشد و نمو و 

خصیت کودک کمک کند،به همان میزان هم اختالفات بین پدر و پرورش ش

مادر و جدایی آن ها می تواند روحیه ی فرزند را سرکوب و سرخورده 

کرده و زمینه ی بروز افسردگی،اضطراب،خشم و دیگر مشکالت روحی 

_روانی و حتی جسمانی را برای  او ایجاد کند. تا جایی که، فرزندان 



تعامالت اجتماعی، فرهنگی و هم چنین در تحصیل ، خانواده های طالق در 

ممکن است دچار مشکالتی شوند. تحقیقات نیز حاکی از آن است که گرایش 

به اعتیاد و بزهکاری و سرپیچی از قانون در فرزندان خانواده های 

طالق بیش تر است و  افت تحصیلی و ترک تحصیل و دعوا و زد و خورد با 

 سه نیز در این افراد بیش تر دیده می شود.سایر همکالسی ها در مدر

طبیعتا افزایش آمار طالق منجر به افزایش تعداد فرزندان طالق شده 

است. بنابراین الزم است والدین به خوبی از تاثیرات طالق بر فرزندان 

شان آگاه باشند و اگر تنها راه حل برای برای بازگرداندن آرامش به 

د که در جریان این فرایند و بعد از آن  زندگی شان طالق است ، بدانن

چگونه باید با یکدیگر و فرزند خود رفتار کنند تا کم ترین آسیب به 

او وارد شود و همانند سایر همساالن به زندگی طبیعی خود ادامه دهد. 

برهمین اساس پژوهش حاضر ابتدا تاثیرات طالق بر فرزندان را در سنین 

ن جسمی، روانی و عاطفی، مختلف و سپس در ابعاد گوناگو

فرهنگی و تحصیلی بیان کرده و سپس راهکارهایی را -شناختی،اجتماعی

شرح داده تا والدین با بهره گیری از آن ها بتوانند آرامش را به 

زندگی کودک خود برگردانده و به او کمک کنند تا بتواند خود را با 

سهمگین برای شرایط جدید وفق دهد . در واقع اگرچه طالق پدیده ای 

فرزندان است و می تواند آثار نا خوشایندی بر آنان داشته باشد، 

اما والدین با آگاهی و رفتار های سنجیده ، حمایت همه جانبه از 

کودک، ابراز عشق و محبت به او، توجه کافی، تعلیم و تربیت، مشورت 

با متخصصین در این زمینه و صحبت کردن با فرزند خود و برخورد 

نه و بی غرض با یکدیگر بعد از طالق می توانند تاثیرات منفی عاقال

 این پدیده را بر فرزندان خود کم کنند.
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