


 در سه محور  ی بعد ازطالقھاآسيب 
وراھکارھا اجتماعی، خانوادگی و فردی



یمشکالت مال
خيانت

خوشبختي فرزندان عدم 
 مبھم بيم از آينده

كنترل فرزندان
حس بدبينی و ترديد 

احساس گناه 

افسردگي
 سرخوردگی درخود ماندگی و

آسيب هاي فردي



آسيب ھای خانوادگی طالق

روانی عقدھھای 
درفرزندان

به ھم ريختن به ھم ريختن 
توازن خانواده 

نسبت به جايگاه 
قبل

ايجادمسائل مالی ايجادمسائل مالی 
وروانی برای 

والدين



پيامدھای اجتماعی

اختالالت و انحرافات جنسی

انتقال زخم رواني

احتمال افزايش بزھکاری در جامعه



اقتصادیمشکالت 
کاھش رضايت از زندگي
کاھش فرصت ھا ي ازدواج

نزواي اجتماعيا
مشکل دوگانگي نقش

)اختال ل خواب،کاھش انرژی،کاھش ريسک پذيری (مشکالت روحي و جسمي

خالءعاطفی
)انزوا،غمگيني،بي توجهي به ظاهر،بدبيني،نااميدي(افسردگي

ترس از تنھايی
زنان پس از طالق با چه مسائلي روبروميشوند



زير سوال بردن  تواناييھای 
شخصی 

طالق انتھا ندارد

کاھش اعتماد به نفس

)افسردگی(وياس نااميدی

کاھش پذيرش شخصيت فردی

تاسف ھميشگي با مردان طالق

آثار طالق بر  
مردان



ی بعدازطالقها سيب آکاهش اين برای  راهکار 11
واقع بپذيرند که طالق انتخاب خود آنھا در . تحمل مسئوليت انتخاب-1

به جای گشتن به دنبال . بوده و لزوما از بيرون به آنھا ديکته نشده است
.مقصر، شيوه زندگی خود را تحليل کنند

برای شناخت زندگی پس از . مشاور و متخصص کمک بگيرنداز -2
ھاطالق و مسئوليت 

در . تاحدی حفظ کنندرا با ھمسر قبلی خود گو مسير گفت و حتما -3
ھميشه زمينه بازگشت به زندگی . واقع از قطع ارتباط مطلق پرھيز کنند

دارندمجدد را باز نگه 
خود ياپدرمادربه ھيچ وجه اصرار به قطع رابطه کامل فرزندان با -4

.نکنند
ھيچ وجه در مقابل فرزندان از مادر آنھا بدگويی نکنند، ولو اينکه به -5

.تخريب نکننددر واقع ذھن بچه ھا . مقصر باشد طرف مقابل



شبکه روابط اجتماعی را ھم برای خود و ھم با مديريت خود برای -6
اجتماعی منفی را جايگزين روابط اجتماعی روابط . فرزندانشان شکل دھند

.مثبت کند
خواستند که بچه ای از ھمسردوم خود داشته باشند، پيش از اقدام اگر -7

موضوع را با فرزند يا فرزندان اولی که با انھا زندگی می کنند در ميان 
.  بگذارند و موضوع را طرح کنند

پيش از رسميت دادن به ازدواج مجدد خود، زمينه آشنايی فرزند مردان -8
.کنديا فرزندان را با آن خانم فراھم 

برای برآوردن خواسته ھا در زمان مناسب با در نظر گرفتن برنامه ريزی -9
موجودشرايط و پتانسيل ھای 

.  تعديل واکنش در مقابل خشونت احساسی و آنی-10
.پرھيز از تحريکات اطرافيان به ظاھر متحد و ھمراه-11
کساني که معنايي براي زندگي خود نيافته اند بعد از  کنبا معنا زندگي  -12

بيفتندافسردگی طالق بيشتر از ھميشه مي توانند به وادي 





طالق وآثار آن در كودكان

ترس و اضطراب
خشم و از كوره در رفتگي
ايجاد زمينه هاي وسواس در دختران و پسران
بروز افسردگي در كودكان و نوجوانان
به وجود آوردن زمينه هاي اضطراب
ايجاد روحيه پرخاش و عصيان در نوجوانان



بي قراري
حسادت سوءظن و سماجت
قرباني روحي و عاطفي
وحشت از زندگي
يتيمي كودكان
بزهكاري
نداشتن الگوي زندگي

طالق وآثار آن در كودكان



احساس گناه
گيجي  و بهت زدگي
  تاثير منفي در رشد
بد بيني به پدر و مادر
  كمبود هاي عاطفي
نابهنجاري كودكان

طالق وآثار آن در كودكان



دارند؟ ويژگی ھايی چه سالگی 3تا بدوتولد 
ترين نکته در اين سن اعتماد کودکان به اطرافيان و دنيای مھم -1

احساس خود پايداری وخودکفايتی. بيرون است
ھای کالمی برای برقراری ارتباط بيابد و آموزش دست مھارت  -2

در اين محدوده سنی بچه ھا . شويی رفتن در او پايان پذيرفته باشد
بينی کنندرا پيش خود نياز دارند بتوانند اتفاقات اطراف 

)ساگی26مثال شب ادراری در(

بچه های طالق؛ کدام سن؟ کدام نياز؟ کدام آسيب؟



سالگی 3کودکان طالق تا عوارض 
کودکان روزانه و باثبات برنامه بھم ريختن  -1
بچه ھا به رفتارھای سنين پايين، مثل خيس کردن خود يا بازگشت  -2

مکيدنانگشت 
پذيریدر خواب و تحريک اختالل  -3
خوداحساسات و خواسته ھای دقيق عالئم افسردگی وعدم بيان  -4
اضطراب جدايی به علت مختل شدن مراقبت اوليه از کودک-5
آسيب پذيری واختالل رشد-6

برای کاھش آسيب در اين سن 
  در خانه ھر کدام از والدينکودک برای يکسان برنامه ايجاد -1

برنامه ھايی مانند زمان خواب، نوع و ميزان تغذيه، تفريح، بازی و 
..سرگرمی، تماشای تلويزيون و



ويژگی ھايی دارند؟چه )دبستانسال ھای پيش از (سال 6تا 3
در اين سن بچه ھا توانايی ھای شناختی، زبانی و ارتباطی خود را تقويت می 

والدين با درگيری ھای کمی ھمراه باشد يا حداقل به کودک  جدايیاگر . کنند
منتقل نشود و از سويی ارتباط او با والدين حفظ شود کودک می تواند به 

مھدکودک برود و رشد منظم و خوبی داشته باشد و اعتماد به نفس و عزت 
شودنفس او نيز حفظ 

طالقبرای اين کودکان عوارض 
.  مشکل آغاز می شود. زمانی که بچه ھا از اختالفات والدين سر درنمی آورند

توالت رفتن، درزمينه قبل دورھھای يا بازگشت به رشدی  تأخيرھای-1
خوابيدن 

 .نيز در اين گروه سنی می تواند روی دھدفسردگی ا-2
.  شبانه از ديگر مشکالت بچه ھا در اين گروه سنی استکابوسھای -3
به اعتماد به نفس يا بروز رفتارھای پرخاشگرانه يا آسيب -4
آنھا را برای خود حفظ کنند اينکهراقبت وعالقه کودک برای م-5



برای کاھش آسيب در اين سن 
ھای باالتر از سه سال به خوبی می توانند شبی را نزد والد بچه  -1

نخورندديگر خود بگذرانند و به مشکلی بر 
در حتماً و نظم در خانه ھر کدام از والدين قوانين مشابه بودن -2

مورد برنامه ھای تغذيه، خواب، وضعيت پزشکی، دستشويی رفتن، 
ارتباطات اجتماعی و عاطفی او و ديگر مسائل با ھمسر سابق خود 

کنيدگفت وگو 
ھا در اين دوره سنی برای خود خواسته ھايی دارند و بچه  -3

خودشان ھم ممکن است اعمال نظر کنند، نظر آن ھا را محترم 
بشماريد و سعی کنيد آن را در برنامه ريزی برای مالقات با والدين 

دخالت دھيد



ويژگی ھايی دارند؟چه )دبستانسال ھای ( سالگی 12تا  6
قوانين  شناختکنند و درک در اين سن ھا می توانند انضباط اجتماعی را بچه -1
کارھا در مشارکت وبا ھمساالن ارتباط تالش برای -2
 شناختیاز نظررشدو خود احساسات شناخت ودرک -3
....  حوزه ھای مختلف ورزشی، ھنری، شناختی ودر ايجادفعاليت ھای خاص -4

کودکان طالق در اين سنعوارض 
اعضای خانواده ديگر ودلتنگی برای غم و ناراحتی احساس -1

در سال ھای باالتر احساس خشم يا احساس گناه  -2
باشدويژه اگر اختالفات مربوط به حضانت به مقصرخواندن خود در طالق -3
دوستانارتباطی با ھمکالسيھا و مشکالت ودرسی افت -4

برای کاھش آسيب در اين سن 
زمانی که بتوانند عملکردی خوب در مدرسه، گروھھای بازی و ھمساالن کودکان  -1

و خانواده داشته باشند، عزت نفس شان افزايش می يابد
والديناستفاده از بچه ھا به عنوان پيام رسان يا جاسوس يکی ديگر از پرھيز از-2



ويژگی ھايی دارند؟ چه )نوجوانیسال ھای (سالگی  17تا 13
. و خودمختاری نوجوانان استاستقالل ھمراه بانوجوانی دوران  -1
شود خلقی، لجبازی يا عدم اطاعت از دستور بزرگ ترھا ديده می نوسانات -2

عوارض طالق
متفاوتیو ھيجانات احساسات شکل گيری  -1
خانواده، احساس گناه و نگرانی از آينده خود و خشم-2
 احتمال دوری از ھردو والد در صورت بيان اختالف جلوی نوجوان-3
پرخاشگرانه، خودکشی، سوء مصرف مواد، افت تحصيلی و رفتارھای افسردگی-4

برای کاھش آسيب در اين سن 
فشار آوردن بيشتر کمی آنھا را درک کنيد يا از نزديکان معتمد يا مشاور بجای  -1

بخواھيد به فرزندتان کمک کند تا فاصله او با شما بيشتر از اين نشود
برنامه ريزی برای حضور در خانه ھر کدام از والدين در اين سن بايد با -2

.مشورت نوجوانان باشد
بايک را ه حل مسئله را نموده گفت وگو بروزمشکل با ھمسرسابق درصورت -3

کنيدحل مناسب ويکسان 



نرمش و انعطاف پذيري
عدم استفاده ابزاري از كودكان
مانند سابق به وظايف پدر و مادري خود عمل نمايند
 نکنيداحساسات خود را سرکوب
 داردزندگی ادامه
اشتباھاتتان را بپذيريد
بخشش بر ھر درد بی درمان دواست

طالق وآثار آن در كودكان









فعاليت ايفای نقش 
اھميت اين فعاليت از آن جھت ): بازی ھای وانمودی(ايفای نقش 
رشد خالقيت و ايجاد ديدگاه در کودکان کمک شايانی است که به 

خود را در جای يعنی با اين بازی ھا کودکان می توانند . می کند
اين . ديگری قرار دھند و از زاويه ديد او به مسائل بنگرند

توانايی در بزرگسالی کمک می کند که او بتواند مشکالت و 
احساسات ديگران را درک کند، خود را جای ديگری بگذارد و 

.زود قضاوت نکند
خاله بازی، بازی ھای تخيلی، نمايش، بازی عروسکی، : مثال

تغيير لباس، تقليد از حيوانات، تقليد از حرفه ھای مختلف 
...).دکتر، معلم، آشپز و (





بازی ھای دسته جمعی
 فعاليت دومی که به رشد کودکان به ويژه رشد

اجتماعی آن ھا کمک می کند انجام بازی ھای دسته 
مثل قايم باشک، (جمعی است، شرکت در اين بازی ھا 

عمو زنجيرباف، با ھم نشستن و قل دادن توپ و بازی 
ھايی مثل ماروپله و ...) مھارت ھای تعامل، تحمل و 

ارتباط با ديگران را در کودکان تقويت می نمايد





ميزان قصه گويی برای کودکان
فعاليت سومی که بسيار بسيار حائز اھميت است و در پيشينه 
تاريخی ايران کھن ھم موجوديت ويژه ای داشته است قصه 

ساخت قصه و قصه گويی يعنی . گويی برای کودکان است
گفتن شفاھی قصه برای کودکان نه خواندن قصه از روی 

).  که آن خود مھم است اما منظور ما اينجا آن نيست(کتاب 
قصه گويی توسط بزرگ ترھا برای کودک به ذھن او کمک 
می کند تا شاکله و ساختارھای منظم و ساختارمندی را برای 

به عبارت ديگر در شکل گيری . رويدادھای زندگی شکل دھد
در کودک کمک شايانی می  )Schema(طرحواره ھای ذھنی 

ذھن کودک را عالوه بر ورود به دنيای تخيل و کند و 
.خالقيت، سياليت ذھنی و حل مسأله ھم رھنمون می کند





با آرزوي موفقيت
رضا ناظري

http://rezanazeri.ir
rezanazeri273@gmail.com


