کًدکان طالق

طالق یه پذیذُ رٍاًی ،اجتواعی ،التصادی ،فزٌّگی ٍ ...است
وِ تاثیز تسشایی در فزایٌذ خاًَادُ دارد ٍ ّواًٌذ سهیي لزسُ ای
است وِ تٌیاى خاًَادُ را در ّن هیوَتذ ٍ ضیزاسُ آى را اس ّن
هیگسلذ ٍ عالٍُ تز آى تِ تثع پس لزسُ ّایی ًیش خَاّذ داضت
وِ اس سز گذراًذى آًْا تسیار دضَار است .طالق عَارض ًاگَاری
رٍی فزد ،جاهعِ ٍ خاًَادُ هیگذارد وِ یىی اس آًْا فزسًذاى
طالق است وِ اس آى تِ عٌَاى هیَُ ّای ًارس درخت سًذگی
یاد هی ضَد وِ ضایذ تزای آًْا پایاى دًیا ٍ رٍیاّای ضیزیٌطاى
تاضذ.
درگیری َای قبل از طالق
درگیزی ّا ٍ هطاجزُّای پذر ٍ هادر لثل اس طالق در حضَر
فزسًذاى هیتَاًذ هٌجز تِ تزٍس رفتارّای پزخاضگزاًِ ،افسزدگی،
اضطزاب ٍ احساس اس دست دادى اهٌیت ضذُ ٍ عَارض رٍحی
ضذیذی تزای وَدواى ٍ ًَجَاًاى تجا هیگذارد.
تِ طَر ولی وَدواى ٍ ًَجَاًاى هزي پذر ٍ هادر را راحت تز اس
طالق هی پذیزًذ چَى هزي پذر ٍ هادر پیًَذّای عاطفی ٍ
احساسی گسستِ ًوی ضَد ٍ افسزدگی ٍ ًاراحتی وَتاُ هذت ٍ
سٍدگذر است در حالی وِ آثار تلٌذ هذت طالق ّویطِ تا آًـْا
هی هاًذ.

گروه مشاوران و روانشناسان
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سپیدار

مُمتریه آثار طالق بر کًدکان ي وًجًاوان
 احساس مقصر بًدن :وَدوی وِ ضاّذ اختالفات هٌجز تِطالق ٍ جذایی ٍالذیي خَیص است در درجِ اٍل تصَر خَاّذ
وزد وِ اٍ همصز است ٍ در ًتیجِ گٌاّاى اٍ خذاًٍذ ٍی را تٌثیِ
وزدُ ٍ پذر ٍ هادر ٍی را اس اٍ دٍر ساختِ است.

 احساس واامىی ي بی پىاَی :وـَدوـــی وِ احساستی پٌاّی را لوس وزدُ ٍ ٍالذیي را اس دست دادُ ،تزای
جثزاى آى هوىي است دست تِ جایگشیٌی ًاهٌاسة سدُ ٍ
حتی در ایي راُ آسیة ّای جسوی ٍ رٍاًی تثیٌذ.
احساس اضطراب ي وگران بًدن :وَدن هحزٍم اسٍالذیي لادر ًیست اس طزیك والهی تِ تیاى ًظزات خَد
درارتثاط تا رفتارّای ٍالذیٌص اعتزاض وٌذ تِ درٍى خَد
خشیذُ ٍ سعی هیىٌذ تا خَد ارتثاط هعیَب تزلزار وزدُ ٍ تِ
تخلیِ تار ّیجاًی ٍ احساسات خَد تپزداسد.
چٌیي وَدواًی در طَل ساعات تیذاری تِ ًمطِ ای خیزُ
ضذُ ٍ تا هحذٍدیت تجزتِ تِ ٍضع لثلی ،فعلی ٍ آتی خَد
هضطزتاًِ هی اًذیطذ.
 درگیری دائمی حافظٍ کًدک :تىزار هسائل عاطفی-ّیجاًی هٌفی تاعث خَاّذ ضذ وِ وَدن ًتَاًذ تزای
هسائل آهَسضی تِ توزوش حَاس هٌاسة تپزداسد ٍ تاعث
افت تحصیلی ضَد .در ٍالع وَدن در ایي فىز است وِ
اهزٍس ٍلتی اس هذرسِ تِ خاًِ تز هیگزدد چِ وسی تِ
ًیاسّای اٍ پاسخ هثثت خَاّذ داد ٍ چِ وسی ًیاس ّای
رٍاًی اٍ را تِ اهٌیت ٍ اطویٌاى دٍر اس تزس ٍ ّزاس تثذیل
خَاّذ وزد.
 احساس حسرت :وـــَدواى ًاضی اس طالق ٍلتیتچِ ّای ّن سي ٍ سال خَد را ّوزاُ پذر ٍ هادر خَد
هی تیٌٌذ دچار حسزت رٍاًی ًاضی اس حضَر ًذاضتي ٍالذیي
در وٌار خَد هیطًَذ.

مرکس مطاوره و خذمات روانطناختی

سپیذار
ارائه دهنذه خذمات در زمینههای:
درمان :روان درمانی انواع اختالالت افسردگی ،اضطرابی ،وسواس ،ترس
مرضی ،استرس و...
مطاوره :خانواده ،کودک ،نوجوان ،فردی ،زناضویی ،ازدواج ،ضغلی،









وَدواى وار
عذم َّش ّیجاًی هٌاسة :چَى اس واًَى گزم
خاًَادُ دٍر هیطَدَّ ،ش ّیجاًی وِ تایذ در تیي
خاًَادُ آهَسش دادُ ضَد یاد ًویگیزًذ.
سَءظي ٍ سواجت
تی لزاری
ایجاد سهیٌِ ّای ٍسَاس در دختزاى ٍ پسزاى
احساس تیهٌشلتی ٍ تی همذاری

تحصیلی و...
سنجص و ارزضیابی :انجام آزمونهای معتبر هوش ،ضخصیت ،خودضناسی،
روابط زناضویی و...
آموزش :برگساری دورههای آموزضی مهارتهای زنذگی ،فرزنذپروری،
مهارتهای پیص از ازدواج و...

ارتباط با ها
آدرس 3هوداى 81 ،هتری پیشاهٌگیً ،بش کَچه حقیقت،
پالک 43
تلفي62464800320 - 61881883880 3

پس تِ یاد داضتِ تاضین لثل اس طالق ووی عالالًِ تیٌذیطین ٍ
تِ فىز فزسًذاًواى تاضین وِ اٍلیي لزتاًیاى تصوین ها خَاٌّذ
ضذ؛ ٍ در صَرت طالقً ،حَُ تزخَرد صحیح تا وَدواى را یاد
تگیزین ،آًچِ هْن است سیستن حوایتی پیزاهَى آًـْاست.
تچِّا در سهاى تحزاى تایذ تتَاًٌذ اس تشرگتزّا حوایت دریافت
وٌٌذ ،در سهاى طالق ًیش حوایت خَد را اس آًاى دریغ ًىٌین ٍ اس
آًاى تِ عٌَاى گزُ یا ٍسیلِ ای تزای رسیذى تِ اّذافواى
استفادُ ًىٌین.
«ّز طالق هزي توذى وَچه خاًَادُ است»

از دیگر تاثیراتی کٍ ممکه است برای فرزودان طالق بٍ
يجًد آید میتًان بٍ مًارد زیر اشارٌ کرد :
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ٍبالگsepidarpsycho.blogfa.com 3

هٌتظر حضَر گرم شوا هستین.

 تاثیر مىفی در رشد :تحمیمات ًطاى هیذّذ وِوَدواًی وِ اس هادر جذا ضذُ اًذ ،رضذضاى ووتز اس آًاًی
است وِ اس هادر خَد جذا ًیستٌذ ،فمذاى هادر جلَی ضىَفا
ضذى وَدن را در توام سهیٌِ ّا هیگیزد.
 کمبًد َای عاطفی :وَدوی وِ اس پذر ٍ هادر جذا ضذٍُ اس لحاظ عاطفی ٍ ًَاسش پذر هادر هحزٍم هاًذُ اغلة تا
تطٌگی عاطفی هَاجِ است ٍ هوىي است در جستجَی
هحثت تِ دام افزاد ضیاد تیفتذ ٍ عفت ٍ پاوذاهٌی خَد را اس
دست تذّذ.
وابُىجاری رفتاری :تزرسیّای رٍاًطٌاساى ًطاى دادُاست وَدواى هحزٍم اس عاطفِ در تشرگسالی افزاد هٌاسثی
تزای ضزارت ٍ جٌایت خَاٌّذ تَد .تحمیمات جاهعِ
ضٌاساى ًطاى دادُ است وِ یىی اس علل ارتىاب جزم اس
ًاحیِ وَدواى ،طالق ٍالذیي آًْا هی تاضذ چَى ًثَد پذر
ٍ هادر تاالی سز وَدواى سثة هتالضی ضذى فىز ٍ
اًذیطِ ،سزگـــزداًی ٍ گوــزاّی آًْا وِ تاعث دسدی،
تی عفتی ٍ هطىالت دیگز هیطَد.



مىابعی برای مطالعات بیشتر
. 1تچِ ّای طالق؛ ًَیسٌذُ ادٍراد تایثز؛ هتزجن تَراى دخت توـذى؛ ًطـز
دایزُ
. 2وَدواى طالق ،سَي ٍ تحزاى؛ ًَیسٌذُ سَسل یْل هارتا؛ هتزجن هحوذ



تاساللْی؛ ًطز ٍاضماى







واّص اعتواد تِ ًفس
واّص عشت ًفس
واّص هیل تِ اسدٍاج
فمز ٍ اعتیاد ٍ سَءاستفادُ اس آًْا تزای تَسیع
هَاد هخذر
فزار اس هٌشل
عذم اهیذ تِ آیٌذُ
تی تٌذ ٍ تاری
اًشٍا طلثی

