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مقدمة
 في العقد الماضي  النفصال أو الطل ق بين الوزواج لم يعد وضع ًا فريد ًا واصبح شائع ًا جدا. في

ل ُد  هذا المقال سنحلل عوامل الخطر،التي يمكن بظروف معينة من عمليات الفصل والطل ق تودِل
 لدى الطفال، وكذلك تسهيل عدد من التوصيات العامة التي يمكن أن تواجه، عندما  الزوجين

يقرران انهاء الحياة ا لزوجية

كيف يؤثر انهيارالسرة على الطفال؟
 ان قرار النفصال أو الطل ق بين وزوجين، هو حالة من عدم اليقين والضطراب في البالغين

 والطفال. ومع ذلك، فمن المهم أن نلحظ أن قرار الباء والمهات لنهاء علقتهما العاطفية هو
 بديل أكثر بكثير لحماية أطفالهم (وأنفسهم) بد ًل من إطالة التعايش بينهما على الرغم من كونهما

في حالة طل ق وانفصال عاطفي

 فمن الضروري أن  يسعى الباء  لمنع الصراع بينهما وان ل يطمس ويدمر ادوارهم كآباء.في
.هذه الحالة تختفى العلقة الزوجية العاطفية، ولكن من الضرورى المواصلة معا كآباء

 العواقب التي يعاني منها الطفل من الوالدين المنفصلين سوف تكون ذات صلة بالنزاعات العائلية
النفصال ، وخاصة لجعل الطفال لعبة في هذا الصراع  اكثر منبالسابقة والصراعات المرتبطة   

دِردِ  ونضوج الطفل نفسه سيشترط كيف هذا الفصل سوف  الفصل والطل ق نفسه. هذا جنبا إلى عم
  الثر الكثر شيوعا في الطفال، وهذا يتوقف1يؤثر على نموهم وتطورهم . ويبروز في الطاولة 
.على مرحلة النمو والتطور عندما يتعرض لها

ما هي المخاطر للطفال الصغار عند الفصل؟
 ان الصراعات بين الوالدين يشكل عامل الخطورة الساسي للطفال المتضررين. معظم الوزواج
 الذين يقررون إنهاء العلقة بينهما، مغمورين في سلسلة من "صراع العلقات" طويلة المد،
 والتي يصعب عادة حلها فورا. ولذا فمن المهم جدا أن يتعلم الباء إدارة مستوى التعبير عن



 الغضب ، كيف يعبرعنه،حيت درجة التوتر التي يعاني منها الطفل سيعتمد على كيفية مواجهة
. الصراع البالغين

فإن أي محاولة لخفض قيمة صورة الوالد الخر سوف يؤثر سلبيا على التكيف

 للطفل لعملية النفصال . في بعض الحيان الطفل يشعر بالمحاصرة في "صراع حقيقي من 
 الولءات"، وهي الحالة التي من المستحيل إرضاء شخصين مع المصالح المتعارضة. هو يريد

. أن يكون مخلصا لهما،وأن ل يخيب أحدا

 النسخة الكثر مؤسفه وجدت في ما يسمى" اعراض الولئات البوية": الطفل يتطور ويتخذ
 موقف ًا حاسم ًا في اتجاه أحد الوالدين رافض ًا الحفاظ على علقة معه بتشجيع من قبل الطرف

ل ُد فيه أحد الوالدين مع الطفل ضد الشخصية ألخرى . منع  الخر .. وهذا هو الوضع الذي يتح
 الطفل ان يرى الوالد غير الوصي ،برمجة أنشطة تتطلب من الطفل أن يختار بين واحد من

 اثنين، أو محاولة ليحل مكان الب / الم مع وزوج آخر، هذه أمثلة من الحالت التي تضع
. الستقرار العاطفي للطفل في خطر

 وهناك جانب آخر مهم هو أن تبروز خلفات في طريقة التعليم والتربية بين الباء والمهات،
 وأحيانا موجودة بالفعل قبل النفصال الزوجي. كل الطفال يحتاجون إلى قواعد وحدود مستقرة

 وثابتة، بغض النظر عما إذا كان يوجد انفصال وطل ق الوالدين . ولذلك، فمن الضروري عند
 الباء توليد طاقة المفاوضات عن ألنماط التربوية كي تستخدم لتعليم أبنائهم، بما في ذلك كل

.مظاهر المودة والمان وايض ًا النضباط والقدرة على ممارسة السلطه

 ليس من غير المألوف أن يستخدم بعض الباء أطفالهم كوسطاء للتواصل، كوسيلة لتجنب
 الصراعات. هذا الوضع يجعل الطفل "رسول" أن يرسل ويستقبل الرسا ئل التي الباء غير

 قادرين على نقلها . في بعضدِ  الحيان يضطر الطفال للحديث عن الدعم، والتأخير في الدخل
 الشهري، الخ وبهذه الطريقة، الطفال يتحملون صعوبة والديهم لدارة الخلفات الخاصة. من

المهم جدا لدى الباء إبقاء التصال بينهما لحل بعض المسائل، مثل القتصادية

 وأخيرا، من المهم أن نبروز أن الوضع السئ لحد الوالدين نتيجة النفصال هو أيضا عامل خطير
 لطفالهم. إن هذا النزعاج يمكن ان يأخذ شكل تغيرات معتدلة من المزاج (القلق والكتئاب) في

 البالغين. التكيف مع الوضع الجديد يمكن أن يكون مهمة صعبة. أب أو أم مغمورين في حالة
 الكتئاب قد ل يكون قادرين على تأدية مهام الباء بشكل صحيح والهروب أحيانا من السيطرة

 على النفس المتضررة. في هذه الحالت، انه اساسي البحث عن دعم لتجاووز هذه الخسارة،
 والتواصل أحيانا مهني ًا واللجوء لعالم الصحة النفسية. اساسي ًا للتقليل من تأثير هذه الحالة على

 الطفال يجب عدم رؤيتهم كشخصيات داعمة، لن هذا قد يؤدي إلى عكس الدوار، والطفل يكون
 لرعاية والده بدل من العكس. هذا الوضع من تصرفهم كاباء ربما يضعهم في

وضع خطير وعدم التوازن العاطفي في المستقبل



 ما الذي يمكن عمله لتسهيل تكيف الطفال على
النفصال؟

 على الوجه الخر لنفس العملة، نجد عددا من العوامل الوقائية التي قد تسهم في تكيف  الطفال
 بشكل إيجابي مع الوضع الجديد الطل ق / النفصال عن والديهم. العامل الرئيسي للحماية هو أن
 الطفل لديه علقة جيدة مع أحد الوالدين على القل، على الرغم من أن الكثر ملءمة هو الحفاظ

على استمرار العلقة مع كليهما

 يجب أن نتجنب الجدل والصراع المفتوح بين الباء أمام أبنائهم، ول سيما تلك الخلفات التي لها
 علقة مع رعاية الطفل، مثل التفاقات القتصادية ونظام الزيارة ، الخ ,من الضروري وضع

مصالح الطفال في المقدمة  بدل من وضع المصالح الشخصية لكل الوالدين

 تشجيع التواصل المفتوح عن الحدث الذي يبروز. من المهم مساعدة الطفال على فهم أن انفصال
والديهم ل يعني انخفاض في استمرارية الرعاية والمودة تجاههم

 نقل وابلغه أهمية الوالد الخر، وتجنب التحدث سوأ عن الشريك السابق، بغض النظر عن
 العوامل الشخصية المعنية. ومن المهم أيضا منع وتجنب اشخاص اخرين من السرة مثل الجداد

أو العمام محاولة لخفض قيمة صورة الوالد الخر

 الحفاظ على التصال المفتوح بين الباء والمهات في كل ما له علقة مع ممارسة دورهم كآباء،
 وتجنب استخدام ألطفال كوسطاء بينكم

 تقليل التغييرات العائلية والمدرسية وكل ما يتعلق بالروتينية اليومية. وهكذا تنشط عملية التكيف
 للوضع الجديد،والحفاظ على الوضاع  والشروط المماثلة قدر المكان للوضع قبل النفصال.

 فمن المهم الحفاظ على وحدة الشقاء معا معظم الوقت. واذا وجدهناك موقف متميز في أي من
الطفال من قبل أحد الوالدين يمكن أن يسبب خلل  في المجمع العائلي

 الحفاظ على وظيفة الم او الب، وإنشاء اتفاقيات تعليميه وتربوية بينهم من خلل استراتيجيات
  أو تحديد أنماط حياتية متساهلة جدا التي للطفل.يجب تجنب الحماية الزائدة التداول والتفاوض

. يمكن أن تؤثر على ظهور السلوك المتعالي، المتقلب، وحتى شخصية عنيفة
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