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 « تاثیر اختالفات والدین روی کودکان »

آید. اختالفات گاه به گاه مشکل ای پیش میقدر سالم باشد، دعوا در هر رابطهه تفاوتی ندارد رابطه یک زوج چ

دیگر، طریقه صحیح کودکان و پرهیز از برچسب زنی به یکگوی بالغانه، دور از چشم و  بزرگی نیست. گفت

آموزد. اما مسلما اختالفات جدی برای کودک خطرناک است. تحقیقات، تاثیر اختالف اختالفات را به کودکان می

هایی مانند سکوت تنها اند. خشونت فیزیکی، توهین و تاکتیکوالدین بر روان کودک را از چند طریق ثابت کرده

 توانند در طوالنی مدت باعث آسیب عاطفی به کودک شوند.سمی هستند که می چند روش

 چرا اختالف والدین مشکل ساز است؟ 

گیرد. اما تاثیر اختالف ماهه نیز تحت تاثیر اختالفات والدین قرار می ۶دهند حتی کودکی تحقیقات نشان می

 ۰۲دهد فرزندان تا سن . تحقیقات نشان میوالدین بر روان کودک تنها در مورد کودکان کم سن و سال نیست

 سالگی نسبت به وجود اختالف بین والدین خود حساس هستند.

های والدین سالی، تحت تاثیر روشدهند، فرزندان در هر سنی، از نوزادی تا اوایل بزرگاین تحقیقات نشان می

 برای حل اختالفات خود هستند.
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  در موارد زیر ثابت شده است:تاثیر اختالف والدین بر روان کودک 

 ناامنی عاطفی کودک .1

دهد. کودکانی که شاهد دعواهای زیادی در اختالف و دعوا حس امنیت کودک در مورد ثبات خانواده را کاهش می

جا که توجهی از سوی یکی از والدین هستند. از آنخانواده هستند، همواره نگران طالق یا زمان پایان سکوت و بی

 دعوا غیرممکن است، کودک احساس اضطراب و ترس دارد.بینی پیش

 گیردفرزندی تحت تاثیر قرار می-رابطه والد .2

توانند کنند، نمیهای زیادی را در خود حس میآور است. والدینی که تنشاختالف شدید برای والدین نیز استرس

می رابطه زمانی که والدین خشمگین و رابطه خوبی با فرزند خود داشته باشند. به عالوه، نشان دادن محبت و گر

 ناراحت هستند دشوار است.

 آورایجاد محیط استرس .3

آور است. تاثیر اختالف والدین بر روان کودک مانند هیوالیی است که باعث دعواهای شدید برای کودکان استرس

 کند.شود و با رشد سالم او تداخل پیدا میآسیب به سالمت روان و جسم کودک می

 تاثیر اختالف والدین بر روان کودک: اثرات بلند مدت 

چنین موضوع در تحقیقی بر روی کودکان مهدکودکی، از والدین در مورد سطح اختالفات در خانواده سوال شد. هم

بحث و شدت دعوا نیز بررسی شد. هفت سال بعد در مورد تاثیر اختالف والدین بر روان کودک از این افراد مجددا 

. طبق نتایج، درصد ابتال به افسردگی، اضطراب و رفتارهای نامناسب در کودکانی که در معرض اختالفات سوال شد

 ها بود.تر از دیگر هم سن و ساالن آنمداوم و شدید بودند، بیش

 تاثیرات بلند مدت اختالف والدین بر روان کودک در موارد زیر نیز مشاهده شده است:

o سالیبزرگ اشکال در حفظ رابطه سالم در 

o افزایش رفتارهای نامناسب در کودک 

o افزایش احتمال ابتال به اختالالت خوردن 

 



 دی دی  ِ   راز
  

3 
 

 

o افزایش احتمال سو مصرف مواد مخدر 

o پذیری و دعوا در کودکمشاهده الگوی تحریک 

o مشکالت تحصیلی 

o دید منفی نسبت به زندگی 

 ساز است؟اختالف بین والدین چه زمانی مشکل 

چه سنی دارد، نگاهی به روش بحث کردن خودتان بیاندازید. تنها به این دلیل که کند فرزند شما فرقی نمی

 زا نیست.شود، بدین معنی نیست که برای کودک آسیبدعواهای شما شامل خشونت فیزیکی نمی

 تواند تاثیر اختالف والدین بر روان کودک را تشدید کند، مانند:های مخرب دعوا میتاکتیک

o توهین 

o تهدید به رفتن از خانه یا طالق 

o سکوت کردن و حرف نزدن پس از دعوا 

o دیگرلقاب نامناسب به یکزنی و دادن ابرچسب 

o  (دیگرشامل پرت کردن اشیا یا مشت زدن به یک)هر گونه خشونت فیزیکی 

محلی کردن و سکوت در قبال همسرتان به مدت یک هفته مساله مهمی نیست، اما کنید بیبنابراین، اگر فکر می

 نید که برای فرزندتان مساله مهمی است.بدا

های حل مساله، تنظیم عاطفی، و حل اختالف کنید تا مهارتکودک باید شاهد باشد که شما اختالفات را حل می

 را از شما بیاموزد. 

کنید، احترامی رفتار دیگر با بیدهید فکر کنید. اگر با یکبه پیامی که در مورد رابطه عاشقانه به فرزندتان می

شود که این کار اشکالی ندارد و شاید حتی تصور کند انجام این رفتار از سوی فرزندتان با این تصور بزرگ می

 دیگران با او نیز اشکالی ندارد.
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 :از بین بردن تاثیر اختالف والدین بر روان کودک 

که د، همسرش بدون آنشوگوید که همسرش ناراحت میآید. یکی از زوجین چیزی میگاهی، اختالف پیش می

 دهد.ها پشت دیوار در حال گوش کردن هستند، پاسخ نامناسبی میبداند بچه

کار توانید با چند راهک یا دو بار دعوا به این معنی نیست که روان کودک برای همیشه آسیب دیده است، اما میی

توانید از حرمتی کشیده است، میه بیچه کودک شنیده یا دیده است را کاهش دهید. اگر اختالف شما بتاثیر آن

 کارهای زیر برای کاهش تاثیر اختالف والدین بر روان کودک استفاده کنید:راه

 .در مورد اختالف حرف بزنید .1

ای خانوادگی برگزار کنید و بگویید ات اختالف خود با همسرتان بشوید، اما جلسهییهر چند نیازی نیست وارد جز

بحثی داشتیم که از کنترل خارج شد. ما سر موضوعی که برای هر دوی ما اهمیت داشت  من و بابا آن شب با هم» 

 «کردیم طور دعوا میاختالف داشتیم، اما نباید آن

 .ای از وجود مشکل جدی نیستبه کودک اطمینان دهید که این فقط یک بحث بوده و نشانه .2

عا اگر واق) دیگر جدا شوید کدارید و قرار نیست از یدیگر را دوست کبه کودک اطمینان دهید که هر دوی شما ی

 .(طور است همین

 .به کودک اطمینان دهید که شما هنوز هم یک خانواده هستید .3

دیگر را دهند. با این حال، یکآید و افراد کنترل خود را از دست میتوضیح دهید که اختالف گاهی پیش می

 دوست دارند.

الف شما و همسرتان روی روان کودکتان تاثیر منفی داشته است، با یک مشاور اگر بر این باور هستید که اخت

های مدیریت خشم و تنظیم خلق و خو را آموزش دهد و با برگزاری تواند به شما شیوهصحبت کنید. مشاور می

 جلسات زوج درمانی به بهبود رابطه شما کمک کند.

 کودک به محیط عاطفی سالم نیاز دارد. 

محیط عاطفی سالم و پرنشاط نیاز دارند که در آن بتوانند در یک مسیر طبیعی و بر مبنای ابعاد  ها به یکبچه

 .شان رشد طبیعی داشته باشندمختلف وجودی
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گیرند که توان داشت باید گفت وقتی زن و مرد تصمیم میبنابراین اگر بخواهیم بدانیم از والدین چه انتظاری می

بسیاری از رفتارهایی که والدین  .تدا محیط سالمی برای رشد کودک به وجود بیاورندصاحب فرزندی شوند باید اب

شود؛ یعنی توانایی ای که گفتیم خالصه میکنند در همین یک جملههای طبیعی از آن یاد میعنوان کنشبه

اسب ن بستر منفراهم کردن یک محیط مناسب برای رشد طبیعی فرزندان. در واقع وظیفه اصلی والدین فراهم کرد

های زناشویی یکی از عواملی است که رشد طبیعی فرزندان را دچار اختالل اختالف .برای تربیت کودکان است

توان انتظار داشت که فرزندان رشد هایی بین والدین وجود دارد، نمیهایی که چنین اختالفکند و در محیطمی

آید و محیطی با روابط اعتمادی به وجود میحس بیچون در این شرایط در فرزندان  .طبیعی داشته باشند

ا دچار ها ربیند، برای رشد کودکان مناسب نیست و تربیت آنآمیز که مناسبات انسانی در آن آسیب میخشونت

 .مشکل خواهد کرد

 آموزدکودک مفهوم دیگری را از خانواده می.  

شدیدتر باشد یعنی اختالف زناشویی حالت قدر میزان اختالف و نوع مواجهه والدین ه طبیعی است که هر چ

تری روی رشد طبیعی کودکان تری به خود بگیرد یا گاهی به زد و خورد فیزیکی منجر شود، تاثیرات سو بیشخشن

های مختلف روی رفتار کودکان بروز پیدا های سنی باالتر پیامدهای این اختالفات در شکلدارد و گاهی در دوره

ل بحث تعلق اجتماعی که در دوره نوجوانی منجر به انتخاب دوست و ایجاد روابط سالم با خواهد کرد. برای مثا

ای است که در آن تربیت شده و مسائلی را شود، به شدت وابسته به شرایط عضویت فرد در خانوادهدوستان می

 «دیگری  »جود او از اش خوب و خوشایند بوده باشد، در واگر تجربه کودک از محیط خانواده .تجربه کرده است

شود که شخصی می «دیگری  »شود. یعنی در چنین شرایطی مفهوم عنوان یک مفهوم تاثیر مثبتی ساخته میبه

شود با او زندگی کرد، به او اعتماد کرد یا به او احترام گذاشت. در واقع کودکان با پاگذاشتن در سنین نوجوانی می

گونه مفاهیم در ذهن خواهند کرد. بنابراین نقشی که خانواده در ساختن اینجو و  این تاثیرات را در دیگران جست

 .کودکان دارد، بسیار حائز اهمیت است
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