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PËRMBLEDHJE 
Gjatë eksperincës si psikologe ligjore, kam vlerësuar se përjetimi i divorcit nga fëmijët, mënyra e reagimit të 

prindërve, si dhe e gjithë situata e krijuar në familjen biologjike, ndikojnë dukshëm ankthin e përjetuar prej tyre. Ky 

punim kërkon të sjellë në vëmendje dhe të hedh dritë mbi format e divorcimit të çifteve në Shqipëri që çojnë në 

përjetim më të lartë të nivelit të ankthit tek fëmijët e tyre, faktorët që ndikojnë tek përjetim i ankthit si dhe 

qëndrimet dhe sjelljet që prindërit në divorc duhet të mbajnë për të minimizuar këtë ankth të përjetuar.  

Fjalët kyç: divorc, efekte, fëmijë, ankth, shqiptarë  

 

SUMMARY 
During my experience as a legal psychologist, I estimated that the experience of parents divorce from the children, 

the way parents react, as well as the entire situation in biological family, significantly affect anxiety experienced by 

them. This paper seeks to bring to attention the forms of divorcing couples in Albania that lead to higher level of 

anxiety experience from their children, the factors that affect anxiety, as well as attitudes and behaviors that divorce 

parents should keep to minimize this anxiety experienced. 
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HYRJE 
Fёmijёt e sotёm janё shumё mё tё ekspozuar dhe 

riskuar nga problemet nё familje dhe divorci sesa 

disa dekada mё parё.  

Studimet tregojnё se shumё nga problemet e 

pёrjetuara sot mund tё vijnё gjithashtu si pasojё 

e ndryshimeve dhe transformimeve tё dinamikёs 

sё familjes nё shoqёri. (Vandwater & Lansford, 

1998; Yongmin, 2001; Dykeman, 2003).  

Nё njё studim tё 2002 nё Sh.B.A, Jeynes raporton 

se nga 50-60% e fёmijёve jetojnё nё shtёpi vetёm 

me njёrin prind gjatё fёmijёrisё sё tyre.  

Duke mbajtur parasysh rritjen e numrit tё 

divorceve nё Shqipёri e duke iu referuar kёtij 

autori, pёrfshirja e prindёrve, mbikqyrja dhe 

kujdesi i prindёrve ndaj fёmijёve tё tyre shpesh 

bie pёr shkak tё divorcit.  

Studime tё mёparshme nё kёtё fushё, por 

vecanёrisht puna e pёrditshme me divorcet, 

tregojnё se fёmijёt pёrjetojnё nё mёnyra tё 

ndryshme konfliktet nё familje dhe mё pas 

ndryshimin e strukturёs familjare. Po kёshtu 

vёrehet tё ketё njё lidhje tё fortё mes mirёqёnies 

emocionale tё fёmijёve dhe strukturёs sё familjes 

ku ata jetojnё.  

Shpesh çiftet udhёhiqen nga idea se ёshtё mё 

mirё qё njё fёmijё tё rritet vetёm me njёrin prind 

nё shtёpi, sesa tё vuaj vazhdimisht konfliktet e 

prindёrve tё cilёt nuk vendosin tё divorcohen. 

Gjithsesi, sido qё bashkёshortёt tё vendosin tё 

jetojnё apo tё mos jetojnё mё sёbashku, kjo 

ёshtё njё situatё qё ndikon detyrimisht fёmijёt.  

Vetёm nё periudhёn janar-gusht 2012 janё 

rregjistruar 1318 kёrkesa pёr zgjidhje martese nё 

Gjykatёn e Rrethit Gjyqёsor Tiranё, pjesa 

dёrrmuese e tё cilёve janё çifte me fёmijё tё 

mitur. Kjo do tё thotё se në 6 mujorin e parë të 

vitit, tё paktёn 1000 fёmijё kanё qenё tё gjendur 
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pёrpara faktit se duhet tё jetojnё vetёm me 

njёrin prind pas divorcit.  

Punimi qё do tё paraqitet nё vazhdim merr tё 

mirёqenё pёrjetimin e lartё tё ankthit tek fёmijёt 

e çifteve nё divorc. Bazuar nё studime tё 

mёparshme tё dekadave tё fundit del qartё nё 

pah se, fёmijёt qё jetojnё vetёm me njёrin prind 

pёr shkak tё divorcit, pёrjetojnё nivel mё tё lartё 

ankthi dhe depresioni se fёmijёt e familjeve 

solide. Ata kanё mё pak shokё dhe nuk 

pёrfshihen nё aktivitete sociale njёsoj me 

bashkёmoshatarёt e tjerё.  

Kristiana 11 vjeç po pёrjetonte konfliktin mes 

prindёrve prej rreth 4 vitesh. Bashkёshortёt ishin 

veçuar e ribashkuar disa herё deri nё veçimin 

pёrfundimtar tё tyre dhe vendimit tё nёnёs pёr 

zgjidhje martese. Pas largimit tё saj nga banesa 

Kristiana kishte vijuar tё qёndronte me tё atin. 

Gjatё periudhёs sё proçeduarave pёr divorc vajza 

shmangte kategorikisht çdo kontakt me nёnёn. E 

gjendur pёrpara faktit se ishte nёna ajo qё u 

largua nga banesa, nёn presionin e njё alienimi tё 

rёndё prindёror nga i ati, si dhe gjendur pёrpara 

njё mjedisi social qё vlerёson ende tadu divorcin, 

vajza shfaqte shenja tё theksuara tё ankthit. Ajo 

kishte pёsuar rёnie tё dukshme nё mёsime si dhe 

ishte izoluar nga tё gjitha aktivitetet sociale me 

bashkёmoshatarёt. Kristiana frekuentonte jo 

rregullisht shkollёn dhe parapёlqente tё 

qёndronte vetёm nё bankё gjatё mёsimit. Ajo 

kishte somatizuar gjendjen e saj psikologjike nё  

dhimbje tё forta koke.  

Raste si i Kristianёs ndeshen shpesh gjatё  

periudhave tё divorcit mes çifteve. Ndonёse 

situatat konfliktuale nё familje kanё qenё tё 

zgjatura nё kohё pёrpara vendimit pёr divorc, ajo 

ç’ka vёrehet ёshtë se vetё periudha e proçesit tё 

divorcit vlerёsohet tё jetё kulmi i konflikteve dhe 

mosbashkёpunimit nё afёr 70% tё rasteve tё 

divorcit.  

Stresi dhe ankthi i pёrjetuar nga fёmijёt e kёtyre 

çifteve ndikohet gjithashtu nga fakti se vetё 

periudha e divorcit ligjor zgjat mesatarisht 7 muaj 

në Gjykatën e Shkallës së parë, ndёrkohё qё 

mund tё shkojё edhe deri nё disa vite duke 

pёrfshirё tё gjitha shkallёt e gjykimit.  

Kjo do tё thotё se fёmijёt e kёtyre çifteve 

gjenden nё njё situatё tё pastabilizuar familjare, 

ekonomike e sociale gjatё kёsaj periudhe, ç’ka 

ndikon dukshёm mirёqёnien e tyre psikologjike.  

 

QËLLIMI I STUDIMIT 
Punimi synon t´i japë përgjigje tre pyetjeve 

kryesore. Konkretisht: 

1. Cilat  forma të divorcit çojnë në përjetim më të 

lartë të ankthit nga fëmijët e prindërve në divorc? 

2. Cilët janë faktorët që ndikojnë tek ankthi i 

përjetuar nga këta fëmijë?  

3. Cilat janë qëndrimet dhe sjelljet që prindërit në 

divorc duhet të mbajnë për të minimizuar nivelin 

e ankthit tek fëmijët e tyre? 

4.  

METODOLOGJIA DHE KAMPIONI 
Studimi do të ndërthurë tre metoda kryesore:  

1. Intervistave të thelluara individuale me çiftet 

në proçes divorci dhe fëmijët e tyre.   

2. Pyetësorë 

3. Vёzhgime 

Pёr tё patur informacion sa mё tё plotё nё lidhje 

me çiftin nё divorc, ёshtё parё gjithashtu me 

interes studim i materialit dokumentar (dosjeve 

gjyqësore) përfshi vlerësimin psikologjik të 

realizuar nga eksperti psikolog me kërkesë të 

gjykatës për palët në proçes.  

Në studim përfshihen 50 çifte ne proçes divorci 

dhe fëmijët e tyre të mitur. Studimi është kryer 

në Gjykatën e Tiranës në periudhën janar 2012- 

prill 2012.  

Pёrzgjedhja e çifteve ёshtё bёrё nё mёnyrё 

rastёsore, duke mbajtur parasysh qё 

bashkёshortёt tё ishin prindёr tё fёmijёve tё 

mitur tё pёrfshirё gjithashtu nё divorc. Kampioni 

ka patur elementё tё pёrbashkёt fёmijёt e mitur 

nga 6-16 vjeç. 

Nga 50 çiftet e marrё nё studim, 23 prej tyre 

kishin vetёm 1 fёmijё, 26 kishin dy fёmijё tё 

mitur dhe njё çift kishte tre fёmijё tё mitur. Nё 

total studimi bazohet nё 78 fёmijё me prindёr nё 

proçes divorci.  

 

REZULTATET 
Sjell nё vёmendje se fёmijёt me prindёr nё 

proçes divorci, apo me prindёr tё divorcuar, 
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pёrjetojnё forma ankthi tё cilat mund tё variojnё 

nё kohё dhe formё. Sikundёr u theksua mё sipёr, 

niveli i ankthit tё pёrjetuar ёshtё njё ndёrthurje e 

gjerё e njё sёrё faktorёsh qё ndikojnё tek vetё 

fёmija.  

Nisur nga ekpserinca e pёrditshme dhe puna me 

kёta fёmijё, si dhe nga rezultat e studimeve tё 

tjera tё realizuara, del nё pah natyra konfliktuale 

e zgjidhjes sё divorceve nё vendin tonё. 

Konkretisht nё studimin e realizuar nё vitin 2011 

nё lidhje me tendencat e divorceve, rezultoi se 

69.2% e divorceve me kёrkesё padi klasifikohen si 

divorce konfliktuale dhe tё dhunshme. (V. Treska, 

Referuar nё Konferencёn e Prishtinёs 2011 

organizuar nga Alb Shkenca). 

Bazuar nё kёtё shifёr natyrshёm lind pyetja:  

1. Cilat  forma të divorcit çojnë në përjetim më 

të lartë të ankthit nga fëmijët e prindërve në 

divorc? 

Fёmijёt e marrё nё studim i pёrkisnin 

grupmoshёs 6-16 vjeç. Ata u kategorizuan nё dy 

grupe:   

a. 55 fёmijё tё çifteve nё proçes divorci 

konfliktual dhe tё dhunshёm. 

b. 23 fёmijё tё çifteve nё proçes divorci jo 

konfliktual ku prindёrit vazhdojnё tё kenё 

bashkёpunim pёr fёmijёt.  

Rezultatet e pёrftuara vёrtetuan se fёmijёt e 

çifteve nё divorce konfliktuale shfaqin nivel mё tё 

lartё ankthi se fёmijёt e çifteve nё njё proçes mё 

tё qetё divorci.  

Kёshtu: 45 fёmijё apo 81.8% tё kategorisё me 

prindёr nё konflikt, sёbashku me prindёrit e tyre, 

raportuan se, kishin patur rёnie tё dukshme nё 

mёsime gjatё pёriudhёs sё divorcit mes 

prindёrve. 

Vetёm 5 fёmijё ose 21.7% tё çifteve nё proçes 

divorci jo konfliktual raportuan se kishin patur 

rёnie tё dukshme nё mёsime gjatё kёsaj 

periudhe.  

Ana 15 vjeç raportoi se kishte humbur njё vit 

shkollor pёr shkak tё problemeve qё prindёrit 

kishin patur gjatё kёsaj kohe.  

Raste tё tilla tё ngjashmё u raportuan edhe nga 6 

fёmijё tё tjerё gjatё realizimit tё kёtij studimi. 

Nё 55 fёmijёt e kategorisё me prindёr nё konflikt 

gjatё periudhёs sё divorcit, 42 prej tyre ose  

76.3%  raportuan se nuk arrinin tё 

pёrqёndroheshin nё realizimin e detyrave. Nё 

intervistat individuale ata raportuan gjithashtu se 

nuk arrinin tё pёrqёndroheshin as nё njё emision 

televiziv qё mё parё i tёrhiqte. Pjesa tjetёr e 

fёmijёve raportuan se pёrqёndroheshin me 

vёshtirёsi nё realizimin e detyrave.  

Kundrejt kёtij rezultati, 6 fёmijё ose 26.0% me 

prindёr jo nё proçes divorci konfliktual, raportuan 

se hasnin vёshtirёsi nё pёrqёndrim gjatё 

realizimit tё detyrave. 

Kristi 10.5 vjeç pohoi gjatё intervistёs 

individuale se vetёm i mbante librat hapur, por 

nuk arrinte tё lexonte asgjё nё to. “Edhe nё klasё 

kёshtu mё ndodh. E shoh zyshёn nё sy, por as e 

kam mendjen fare…mendoj vetёm pёr sherret 

mes mamit e babit…Mezi po pres sa tё mbarojё…! 

(zgjidhja e martesёs).  

39 nga 55 fёmijёt me prindёr nё konflikt u 

raportuan se shfaqnin nervozizёm dhe ishin tё 

irrituar mё shumё se mё parё. Ndёrsa pёr 14 prej 

tyre u raportua se shfaqeshin tё tёrhequr e tё 

heshtur.  

Nё grupin e fёmijёve me prindёr nё divorc jo 

konfliktual pёr 4 prej tyre u raportua se shfaqnin 

nervozizёn dhe ishin mё tё irrituar se mё parё.  

 

Puna me fёmijёt nё proçes divorci tё prindёrve ka 

treguar gjithashtu se, njё pjesё e mirё e tyre 

shfaqin gjithashtu ankthin e pёrjetuar duke u 

shkёputur e tёrhequr nga shoqёria apo 

aktivitetet sociale. Shumё prej tyre humbasin 

dёshirёn pёr tё qenё pjesё e aktiviteteve tё 

klasёs.  

Pёrpunimi i tё dhёnave tё fёmijёve tё cilёt u bёnё 

pjesё e kёtij punimi, nxorri nё pah se:  

31 e fёmijёve me prindёr nё konflikt ose 56.3% 

kishin modifikuar sjelljen e tyre kundrejt 

bashkёmoshtarёve duke qenё mё tё tёrhequr 

nga aktivitetet e organizuara sёbashku.  

18 ose 32.7% prej tyre i ishin rikthyer tё fjeturit 

sёbashku me njёrin prind, kryesisht me nёnёn. 

Kёta fёmijё varionin nga mosha 6-13 vjec.  

Tё dhёnat e kёtyre elementeve tek grupi i 

fёmijёve me prindёr nё divorc jo nё konflikt ishin 

mjaft tё ulta me 8.69%. Vetёm pёr 2 fёmijё u 
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raportua se kishin ndryshuar mёnyrёn e tё 

fjeturit duke u rikthyer tё flenё me njёrin prind.  

Nga tё dhёnat e gjeneruara mё sipёr vёrehet se 

ka njё korrelacion tё drejtё mes konflikteve nё 

familje dhe simptomave tё ankthit tё shfaqura 

tek fёmijёt e kёtyre çifteve. Vёrehet gjithashtu se 

sa mё i fortё tё jetё konflikti, aq mё shumё 

elementё tё ankthit e diskomfortit emocional 

shfaqin fёmijёt.  

 

2. Cilёt faktorё ndikojnё nё pёrjetimin e  ankthit tek 
kёta fёmijё? 
Ka njё sёrё faktorёsh qё ndikojnё tek pёrjetimi i 

ankthit nga fёmijёt me prindёr nё proçes divorci. 

Literatura botёrore dhe studimet e ndёrmarra nё 

vende tё tjera rendisin gjithashtu njё mori 

arsyesh lidhur me kёtё çёshtje. Faktorё tё tillё si 

mosha e fёmijёs, lidhja e familjarёve mes tyre, 

statusi socio-ekonomik, besimi fetar apo 

diferencat gjinore, mund tё jenё gjithashtu 

faktorё qё i atribuohen ankthit (Jeynes 2002). 

Dykeman (2003) doli gjithashtu nё pёrfundimin 

se shkalla e bashkёpunimit dhe frekuenca e 

konfliktit ndёrmjet prindёrve tё veçuar apo tё 

divorcuar ishin faktorё tё rёndёsishёm.  

Nisur nga konteksti ynё kulturor si dhe bazuar nё 

pёrfundimin se 69.2% e divorceve realizohen nё 

situatё tё fortё konfliktuale mes bashkёshortёve, 

vlerёsohet se konflikti ne familje ёshtё faktori 

kryesor i ankthit tek fёmijёt e mitur.  

Nga intervistat e thelluara individuale si dhe 

vёzhgimet e realizuara, u pёrcaktuan njё sёrё 

faktorёsh tё cilёt rezultojnё tё ndikojnё 

drejtёpёrdrejtё mirёqёnien psikologjike dhe 

ankthin tek fёmijёt. Njё pjesё e faktorёve qё do 

tё listohen mё poshtё gjenden gjithashtu edhe nё 

studimet e ndёrmarra nё vende tё tjera mbi 

divorcin e ankthin.  

 

Faktorёt e listuar do tё vijojnё nga ata me 

frekuencё mё tё shpeshtё tek çiftet nё proçes 

divorci me fёmijё tё mitur nё Shqipёri. Sjell nё 

vёmendje se rёndёsia e secilit prej tyre nё 

pёrjetimin e ankthit ёshtё e barazvlefshme e nuk 

ka tё bёjё me shpeshtёsinё e frekuncёs sё hasur 

nё popullatё. 

 

 

 

1. Episode tё vazhdueshme dhune fizike 

dhe psiko-emocionale qё pёrfshijnё 

edhe fёmijёn/ёt. 

2. Mungesё komunikimi mes prindёrve. 

3. Alienim prindёror. 

4. Mjedis agresiv familjar pёr njёrin prind. 

5. Qёndrimi i mjedisit social mbi divorcin. 

6. Zgjatje e proçedurave pёr divorcin ligjor. 

7. Ndryshim i menjёhershёm i strukturёs 

familjare. 

8.  Fёmija/ёt si pёrçues i mesazheve mes 

prindёrve gjatё periudhёs sё divorcit 

ligjorё. 

9. Ndryshimi i ambjentit social. 

10. Mungesё bashkёpunimi nё lidhje me 

ushtrimin e pёrgjegjёsisё prindёrore. 

 

Situata tё tilla si: Mospranimi i divorcit nga njёri 

prind, pamundёsia ekonomike pёr tё jetuar tё 

veçuar, apo nё disa raste braktisja e fёmijёs/ёve 

nga njёri prind pёr shkak se fёmija/ёt del nё krah 

tё prindit tjetёr, janё gjithashtu disa prej 

faktorёve qё ndikojnё dukshёm gjendjen 

emocionale tё fёmijёve tё mitur dhe rrisin 

gjithashtu dukshёm riskun e pёrjetimit tё ankthit.  

Gjithsesi mund tё themi se mungesa e vёmendjes 

ndaj fёmijёs/ёve ёshtё elementi qё pёrmbledh 

shumё prej faktorёve tё mёsipёrm qё ndikojnё 

drejtёpёrdrejtё nё pёrjetimin e ankthit. 

 

3. Cilat janë qëndrimet dhe sjelljet që prindërit në 
divorc duhet të mbajnë për të minimizuar 
nivelin e ankthit tek fëmijët e tyre? 
Divorci ёshtё njё traum pёr tё gjithё familjen qё 

pёrfshihet nё tё. Shpesh partneri qё merr 

vendimin pёr divorc ka pёrjetuar njё sёrё 

emocionesh negative, mund tё ketё qenё viktimё 

e dhunёs nё familje, mund tё ketё pёrjetuar 

neglizhimin dhe mund tё jetё ndeshur me 

papёrgjegjshmёrinё e partnerit pёr familjen pёr 

njё kohё tё gjatё pёrpara vendimit pёr divorc. Kjo 

bёn shpesh qё konflikti tё ketё arritur kulmin nё 

momentin e proçedurave ligjore pёr zgjidhje 

martese.   



Treska 

 

AKTET Vol. VI, Nr 3, 2013 280  

Tё ndodhur nё njё situatё tё tillё, prindёrit 

shpesh fokusojnё ndenjat dhe emocionet e tyre 

tek vetja e tek partneri. Nё kёtё periudhё ata 

janё shumё tё okupuar me riorganizimin e 

mёnyrёs sё jetesёs, aspektin ekonomik si dhe 

shpesh me hakmarrjen ndaj partnerit. Tё gjendur 

nё kёtё situatё ata shpesh nuk bёjnё pjesё tё 

vendimit tё tyre pёr divorc edhe fёmijёt e mitur.  

Fёmijёt e kёtyre prindёrve gjenden nё pjesёn mё 

tё madhe tё rasteve pёrpara faktit tё divorcit dhe 

duhet tё pranojnё apriori situatёn ku ndodhen. 

Nё disa raste, tё painformuar rreth 

marrёdhёnieve tё prindёrve, ata fantazojnё nё 

njё ribashkim tё mundshёm tё mamit e babit dhe 

fokusojnё energjitё e tyre mbi kёtё gjё.  

Ajo ç’ka u konstatua gjithashtu gjatё realizimit tё 

studimit, ёshtё mungesa e vёmendjes sё 

prindёrve ndaj fёmijёve tё mitur gjatё kёsaj 

periudhe nё lidhje me ecurinё nё shkollё, 

frekuentimin e shoqёrisё apo pёrjetimin e 

ndjenjave.  

Duke marrё parasysh situatёn nё tё cilёn 

ndodhet e gjithё familja, riorganizimin e mёnyrёs 

sё jetesёs, por duke mbajtur parasysh mbi tё 

gjitha interesin mё tё lartё tё fёmijёve pёr 

minimizimin e ankthit dhe pёrjetimeve tё tjera 

negative psikologjike, pёr prindёrit nё proçes 

divorci rekomandohet:  

 

1. Mos bёni fёmijёn/ёt pjesё tё problemeve tuaja 

bashkёshortore duke i pёrfshirё nё dhunёn ndaj 

partnerit/es, debatet  apo konfliktet e tjera nё 

familje. 

2. Shpjegojini me fjalё tё thjeshta e tё qarta situatёn 

mes jush duke marrё parasysh moshёn e tyre 

kognitive dhe kuptueshmёrinё.  

3. Bёjini pjesё tё vendimit. Divorci ёshtё njё situatё 

qё pёrfshin ata njёsoj si ju.  

4. Shpjegojini se divorci nuk erdhi pёr shkak tё tyre. 

5. Shmangni alienimin prindёror. 

6. Mos pёrdorni fёmijёt si pёrçues tё mesazheve mes 

jush. Shpesh fёmijёt deformojnё fjalёt e thёna 

nga ju pёr tё mbrojtur njёrin prind apo tjetrin.  

7. Pёrpiquni tё ruani sa mё shumё rutinёn e fёmijёs 

tuaj edhe pas veçimit nga partneri. Kjo ndihmon 

dukshёm mirёqёnien e tyre psiko-emocionale.  

8. Jini tё vёmendshёm ndaj ecurisё sё fёmijёs/ve nё 

shkollё, frekuentimit tё shoqёrisё dhe 

ndryshimeve nё humor dhe sjellje.  

9. Shpenzoni sa mё shumё kohё duke u angazhuar nё 

aktivitete me to. Tё qёnit prezent fizikisht pa u 

angazhuar, nuk pёrkthehet detyrimisht nё tё 

qёnit prind i mirё.  

10. Kёrkoni ndihmёn e njё specialist tё fushёs. 

Divorci ёshtё një traum qё prek ju e tё gjithё 

familjen.   

 
PËRFUNDIME 
Rezultatet tregojnë se ka një korrelacion të drejtë 

mes divorcit konfliktual dhe përjetimit të ankthit 

tek fëmijët. Një sërë faktorësh të tillë si: dhuna 

në familje, moskomunikimi mes prindërve, 

alienimi prindëror, etj. u listuan gjithashtu si 

ndikues negativ që rrisin përjetimin e ankthit tek 

fëmijët.  

Ky studim i ndërmarrë duke përftuar shifra 

konkrete e duke nxjerrë në pah qëndrimet e 

sjelljet e vetë palëve në proçes divorci, ёshtё 

inicie për studime të mëpasshme për të parë më 

thellë problemet psiko-emocionale që rrjedhin 

tek fёmijёt si pasojë e divorcit. Njohja me 

problemin përbën një tregues të mirë për të 

ndërgjegjësuar prindërit dhe minimizuar 

përjetimin e ankthit e çregullimeve të tjera 

emocionale.  

 

REKOMANDIME 
Fillimisht rekomandohet realizimi i një studimi 

më të gjerë e përfaqësues për të vlerësuar më 

qartë marrëdhënien mes divorcit e përjetimit të 

ankthit tek fëmijët apo efekteve të tjera që ka 

veçanërisht proçesi i divorcit në mirëqënien 

psiko-emocionale të tyre.  

Së dyti, duhet të vlerësohet mundësia e studimit 

të mëtejshëm të faktorëve që ndikojnë 

përjetimin e ankthit tek fëmijët.  

Së treti, rekomandohet që të eksplorohen 

strategji të tjera funksionale që do të ndihmojnë 

në ndërhyrjen e problemit.  
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