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ع+�ما اق�($ا م� ح�ود ال$ال#ات  2018ت� ف�ل آالف األ�فال ع� آ�ائه� اب�اًء م� أب��ل 

ووضع ه<الء األ�فال في م�اف. م+ع;لة ع� ). ICE(ة اله�3ة وال13ارك ال10�ة ع� ���. إدار 

وال�یه� ع+� تM13عه�، ول� ی� إخCاره� �1$ع� ل� ش1له� مع اس�ه�، وهGه ال1$اقف الع�CDة ، 

 Society for)جMT1ة الS0C في ن1$ الNفل (ال+ات3ة ع� هGا الف�ل تQ$ن ضارة جً�ا �الNفل 

Research in Child Development (SRCD), 2018)1   
  

ی<ث� الف�ل ع� ال$ال�ی� على ك1ا 

أن1qة إدارة الpغ$n ل�m األ�فال م� 

خالل تغMsMt �Dة اس3ا�ة أجrاده� 

#عNل الw�ی� أن اإلجهاد ، 1tا لل$ت�

مهارات و $zائف ال1ع�Myة لل�ماغ ال

وال�M0ة  الفDr$ل$جMة الغ�Dاتمعال3ة 

ع+� الع�ض ف. على الm�1 الN$�ل

|، یNلع األ�فال عادًة إلى وال�یه� للpغ

لل�0$ل على ال�ع� وال�عا#ة، و�1{� 

  .األ�فالل�m جهاد هGا اإللل$ال�ی� تقلDل 

  

مع وال�یه�  ه�ه�($ خالل  ةn ش�ی�$ pغل�الفعل  �ض$اعق� ته<الء األ�فال ال1+ف�ل�D  ك1ا أن

تل� � خالل له �ع�لع�1 #ق$م$ن بق�#� ا�ع� ذل� الrا�قة، ث� ت� ف�له�  أماك� اقامه�م� 

 .الع1لMة

  

لقل. اإلصا�ة �اع�ض األ�فال ل��N #ال$ال�ی� ع� نف�ال االاإلجهاد ال+اتج ع�  وهGا

يؤثر الفصل عن الوالدين  
على أنظمة إدارة الضغوط لدى  
األطفـال من خالل تغير كيفية  
استجابة أجسادهم للتوتر

يعطل  الشديد  أن اإلجهاد  
وظائف المعرفية للدماغ  ال
  التغيراتمهارات معالجة  و 

والصحية على المدى    الفسيولوجية
الطويل

نفصال  االاإلجهاد الناتج عن  
عرض األطفـال  يالوالدين  عن  
لقـلق واالكتئاب  اإلصابة بالخطر  
اضطراب ما بعد الصدمة  بو 

وانخفـاض معدل الذكاء والسمنة  
وضعف أداء الجهاز المناعي  

بدرجة أكبر واألمراض الجسدية

حتى بعد لم شملهم، يعاني  و 
األطفـال من مشاكل في  هؤالء  

ضعف  من  و  العالقـات االجتماعية،
 من اضراباتالذات و   في تقدير

جسدية–نفسية  

مع تقدمهم في السن، 
إلصابة  ل  ةعرضيكونوا أكثر  

يتعرضون  العقـلية، و باالضطرابات  
  همتفـاعالتت خالل  مشكاللل
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�اب و اض�Nاب ما �ع� ال��مة وان�فاض مع�ل الtGاء وال1r+ة وضعف أداء ال3هاز (واالك

  ).SRCD, 2018( ب�رجة أك�� واألم�اض الr3�#ةال1+اعي 

  

ضعف م� و  العالقات االج1ا�Mة،األ�فال م� مwاكل في ه<الء حى �ع� ل� ش1له�، #عاني و 

 ةع�ض#{$ن$ا أك�� مع تق�مه� في ال�r، و  ،جr�#ة-نفMrة  م� اض�ا�اتالGات و  في تق�ی�

االج1ا�Mة، وصع$(ة في  ه�تفاعالتت خالل w1{ال�ع�ض$ن للالعقلMة، و إلصا�ة �االض�Nا�ات ل

تعارض جMT1ة عل� ال+ف� األم��{Mة ولGا . ه��، و�دارة أقل لل$ت�، وز�ادة خ�N م$تالCالغ�D العل.

 .سMاسات ف�ل العائالت نqً�ا لل+ائج الrل�Mة الي #عاني م+ها األ�فال 2)2019(
  

االجتماعية، وصعوبة في التعلق
ن، وإدارة أقـل للتوتر، البالغيب

هموزيادة خطر موت

تعارض جمعية علم النفس  
سياسات   3)2019(األمريكية  

فصل العائالت نظرًا للنتائج السلبية  
.التي يعاني منها األطفـال

  : إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocFakhrany-SeparatingFamilies.pdf 

 ****   ****    ****  

 شبكة العلوم النفسية العربية 

  النفسنحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب  

  الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 

 )االصدار الثامن(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

  على الويب18من التأسيس و    21 الشبكة تدخل عامها
  عامـــا من اإلنجازات 18... عامــــا من الـــكدح 21

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: يسالتأس(  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
  

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية
 "الماسي الفخري الشريك" عضوية
  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية

 العضوية  اهــــــداء
 ) فخرية عضوية" (  العلـم في الراسـخ الشريــك"  عضوية -

  ) الشرفية عضوية" (  الُمميّــــــز الشريــــــك" عضوية -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  
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