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الوالدين . لأطفاتشمل  من العائالت المطلقة  ًاآثيرو  بالطالق  اليوم ينتهي زواجين    واحد من آل
 الصعبة الفترةخالل هذه . ئهمبناأ الطالق علي قلقون على تأثيرما يالذين يحصلون علي الطالق آثيرا 

 في حياه أآثر األشخاص أهمية    يظلو ، ولكنبمشاآلهم  مشغولين لوالدينأن يكونوا ا ممكن، 
 .األطفال

 
 بالخوف  دائمًا يشعروناألطفال يكون  من الطالق،مدمرين أو يتعافون الوالدين وفى حين يكون 
 إلي ينتقلقد  الذي  الطالق من بالثقل اوباأللم يشعرون اإلباءبعض . أمنهم تهديد   خطرواالرتباك من

 . االتجاهأو  للراحةالطفل
 

هم  لهم ماذا يحدث ، وآيف ما لم يقول الوالدين  األطفال بواسطة  والطالق ال يمكن تفسيره 
 . وماذا سيحدث لهممشارآون  وغير مشارآون

  
تأخذ على  األطفالآثير من و. أمهم و أبيهم الصراع بين بأنهم سببون  غالبا ما يعتقداألطفال    

 .بأنفسهم التضحية األحيان من خالل  في بعض .ابعضيهم إلي مسؤولية إرجاع الوالدين  نفسها 
 

 آليهما خالل أو األبوين تنشا من صدمه فقدان احد يمكن أن جسدية و عقلية مراض أل التعرض 
 خالل الطالق ، ويمكن  تعبئتهاسره يمكناألقدرات  ، فان  مع ذلك ، األهتمام ومع الرعاية. الطالق

 .الوالدين تصراعا علي التعامل البناء مع حل األطفال مساعدة 
 والوالدين من تساعد آال يمكن أن  التالية النصائح .  صعباأمراالطالق عن  األطفال مع التحدث
  والضغط التحديعلى الطفل 

 
 : األحاديثهذه 

 
 .  خيره األاللحظة حتى تنتظر  سرا الموضوع هذاٌتبقى ال  •
 .أنتم االثنين مع بعضخبروا الطفل أ •
 . وواضحة بسيطة األشياء  أبقوا •
 .ليس ذنبهم  الطالق  أن  لهمقولوا   •
 . للجميعو مزعج  سيكون محزنهذا بأن  لهم اعترفوا •
 . آباءهم وستكونون دائمًا  بأنكم مازلتم تحبونهم طمئنوا أطفالكم  •
 . الطفلمع  مشاآلكمأو البعض بعضكمأخطاء تناقشواال •

 
 



 
 .أطفالهم  عند عالمات الضيقإلى  يتنبهوا أن الوالدين  على  
 أو ينغير متعاونيكونوا وأ عدوانية أآثر علي الطالق ة فعلهم رد تكون الصغار قداألطفال 

  .متراجعين
 
 ويعانون و واجباتهم المدرسية قد تتراجع . والخسارةق  سنا قد يشعرون بالحزن العمياألآبر األطفال 

 .شائعة  سلوآيةمشاآل
 
 عالقاتهم الشخصية في    تاضطرا با  لهم  يكونأنيمكن  الطالق أطفال . المراهقين والكبارآما  

 .مشاآل مع احترام الذاتويعانوا 
 

  و سيظلون آباءهم لونسيظ أمهم و أبوهم  إن آانوا يعلمون إذا أفضل ون  يعملاألطفال سوف 
 . لن يعيشوا معاواآلباء انتهي  قد  الزواجإن معهم رغم مشارآين

 
 ضررا بالغا يلحق أنالجانبين  يمكن أحد  إلختيار  الضغط علي الطفل أو طويلة األمد النزاعات

 . الطالقأضرار إلي يضاف أنالصغير ويمكن ب
 

 . من اجل الطفليتعاونو أن األهل طيعيست عندما أفضليكونوا  األطفال أن   تظهراألبحاث
 

 العائلةسي ، طبيب  عالمات األالطفل يظهر آان إذا.  حيويأمرلطفل ا  لصالح  المستمراآلباءالتزام 
 إلي باإلضافةو.  والدي الطفل والمراهق التقييم النفسي والعالجإلي يشير أن يمكن األطفال طبيب أو

 لمساعدتهم علي تعلم آيفيه اآلباء يمكن أن يلتقي معلنفسي  والمراهقين ااألطفال طبيب ذلك ، فان 
 الطالق ، وطالق أطفالالعالج النفسي من اجل . بأآملها ةسر علي األأسهلضغط الطالق جعل  

 .مفيد  يكونأنالوالدين ، يمكن 
 


