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منللعديدُعرضةفإنهمعمرهم،كانومهمااألوالد،حياةفيمؤثر حدثاالنفصال▪
لومىإلبالصدمة،والشعور والرفض،الغضبمناالنفصال،بعدالسلبيةاملشاعر 
.بدرجاتهوالحزن بالذنبوالشعور الذات

هم، لكن دور الوالدين مهم جًدا في تخفيف اآلثار السلبية لالنفصال على أوالد▪
.ومساعدتهم على الخروج بسالم من آثار أزمة انفصال الوالدين

الوالدين لذا فمن األهمية بمكان اإلحسان إلى األوالد ورعايتهم والتعاون املشترك بين▪
.فيما يعود على أوالدهم باالستقرار النفس ي والتربوي 

مقدمة

بسم هللا الرحمن الرحيم



أهدافنا هنا

.توعية الوالدين بالتعامل اإليجابي مع األوالد بعد االنفصال▪
.تخفيف آثار االنفصال على األوالد▪
.تفهم مشاعر األوالد بعد االنفصال▪
.تقوية العالقة بين الوالدين واألوالد بعد االنفصال▪
.تقديم مقترحات عملية إلسعاد األوالد بعد االنفصال▪

قراءتك لهذه المادة دليل وعيك وحرصك على أوالدك



أما قبل

لكنها،ليدومغليظبميثاقانعقدفالزواجاألصل؛فيمرغوبةوغير صعبةخطوةاالنفصال▪
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.آثارو تداعياتلهواختيار قرار وكل،واختيار قرار االنفصال▪
 وال شرًعاالسائغغير من▪

ً
.نفصالاال وآالمآثار قوةبسبباألوالداحتواءفيالتقصير عقال

.عليهمتفق(رعيتهعنمسؤولوكلكمراعكلكم)األوالدعناملسؤوليةيلغيال االنفصال▪
.ضرورةالنفسيةوسالمتهماألوالدمصلحةتقديم▪
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10صاالنفصالحول األبناءمعوالحديثللتعاملللوالديناإلرشاديالدليل



الحذر من عقوق اآلباء لألوالد 

:مصطلح قد يقع فيه بعض  الناس، ويعني( عقوق األوالد)
.  تخلي أحد الوالدين  أو كليهما عن األوالد▪
.قلة السؤال عنهم واالطمئنان على حالهم▪
.ندرة زيارتهم  واللقاء بهم واصطحابهم▪
.التقصير في االحتواء النفس ي والتربوي لألوالد▪
.التباطؤ في النفقة على األوالد▪

.التفريط في حقوق األوالد ومتطلباتهم▪
.اإلهمال وعدم االهتمام بطموحات ومشكالت األوالد▪
.عدم املشاركة البتة  لألبناء في مناسباتهم الخاصة ▪



اآلثار السلبية عىل األوالد بعد االنفصال

القلق و قلة األمان النفس ي 1

تراجع ملحوظ في املستوى الدراس ي 2

مشكالت النوم وسوء التغذية 3

آالم جسدية دون وجود أمراض 4

5الفهم السلبي للتعامل مع الخالفات
6السلوك العدواني تجاه غيرهم
7االنسحاب واالنكفاء على الذات

8تنمية مشاعر سلبية كالخوف والحزن 



كيف تخبر األوالد باالنفصال؟ 

.املبادرة بالحوار مع األوالد لكي ال يسمعوا من غيرك▪
.اإلخبار بهدوء دون تحديد املصيب واملخطئ ▪
:حجةشرح االنفصال بلغة مناسبة ألعمار األوالد مع عدم اللجوء إلى الكذب بأي▪

.كالم مختصر مع ضرب مثال النفصال قد يحدث في حياة الطفل مع صديق له: أ ــــــــــــ الصغار 
.شرح عام ومقنع دون تشويه للطرف اآلخر ، إلبقاء التوازن النفس ي  لألوالد: ب ــــــــ الكبار

.طمأنة األوالد بأنهم ال دخل لهم في حصول االنفصال▪
:الحديث بلغة راقية مثل▪

.أ ــــــــــــ حاولنا بطرق مختلفة للتفاهم دون جدوى واألفضل االنفصال مع بقاء أدوارنا معكم
.ب ــــــــ انفصلنا ألنه غير مناسب أن نستمر  مع بعضنا



جرح مشاعر األوالد

التحذيرات الثالثة
للوالدين بعد االنفصال

1

3
2

اتخاذ األوالد وسيلة 
للضغط على الطرف اآلخر

تشويه الطرف اآلخر
لدى األوالد



ام المتبادل بي   الوالدين أمام األوالد  االحبر
237البقرة  ََُوا اْلفَْضَل بَْينَُكمْ ) (َوََل تَن

.  االحترام املتبادل يحقق استقراًرا نفسًيا لألوالد▪
.عدم الحديث بصورة سلبية عن الطرف اآلخر وعائلته▪
.ترك االنفعال الحاد واملناقشات العنيفة▪
...(.،البر ،الطاعة،االحترام)مراعاة حقوق الطرف اآلخر على األوالد ▪

.صون كرامة الطرف اآلخر وعدم تعريضه لإلهانة والسخرية▪
.خرتجنب تزويد األوالد بمعلومات خاصة أو غير صحيحة عن الطرف اآل ▪
.راجعإن حصل الخطأ على الطرف اآلخر أمام األوالد فيحسن االعتذار والت▪



 
ا
مصلحة األوالد أول

11النساء  ُ فِي أَْوََلِدُكمْ ) (يُوِصيُكُم َّللاَّ

.الحرص على إيجاد بيئة نفسية واجتماعية تضمن التنشئة السوية لألوالد▪
.  طمأنة األوالد تجاه الطرف اآلخر، والحث على بره واإلحسان إليه▪
.األوالد ليسوا أداة انتقام وإضرار بالطرف اآلخر▪
...(تخرج، حفلة خاصة، ) مشاركة الوالدين في مناسبات األوالد الخاصة ▪

.إشراك األوالد في املناسبات األسرية واالجتماعية▪
.تحفيز األوالد بحسن التعاون والتعامل مع الطرف الحاضن▪
.ربية األوالدتوزيع األدوار التربوية بين الوالدين، دون تداخل؛ حتى ال يحدث ارتباك في ت▪
...(.التعليم ، الصحة ، األنشطة املفيدة، ) الحرص على  األوالد في األمور األساس ▪



اإلحسان لألوالد بعد االنفصال 
11النساء  ْسِريح  ِبِإْحَسان  )

َ
(ت

. بيان أن االنفصال بين الزوجين وليس لألسرة كاملة، وأن دور الوالدين قائم▪
. تجنب إقحام الطفل في تفاصيل أو مواقف مسيئة للطرف اآلخر▪
.خاصةاالهتمام باستخراج الوثائق واألوراق الرسمية الالزمة لألوالد إلثبات هوياتهم ال▪
...(التعليم، الصحة، ) إتاحة املعلومات املتعلقة باألوالد للطرف اآلخر  ▪

.والتقديرالتوضيح بأن زوج األم أو زوجة األب أصبحا جزًءا من األسرتين ولهما كل االحترام▪
.إيصال فكرة صحة زواج أحد األطراف أو كليهما، وأنه ليس من األنانية، وحب الذات▪
.إشراك الطرف اآلخر ـــــــــــ ما أمكن ـــــــــ في اتخاذ القرارات املؤثرة لألوالد▪



الحضانة والرعاية

.إنهاء قضية الحضانة صلًحا وليس قضاءً ▪
.تحمل املسؤولية تجاه األوالد وتقديم الرعاية الوالدية لهم▪
.. (.العبادات، حسن العادات، عادات حسنة،)اإلرشاد والتوجيه الشرعي والتربوي ▪

.التربية على السلوك القويم والقيم النبيلة▪
.. (.الوقاية، التطعيم، العالج،)العناية بالجوانب الصحية لألوالد ▪

.التغذية السليمة والكساء الجيد والنظافة الشخصية لألوالد▪
.ةاالهتمام بتعليم األوالد بما يضمن لهم حياة علمية و عملية كريم▪
.الرعاية الخاصة للطفل من ذوي االحتياجات الخاصة▪
.توفير البيئة الصالحة للنشأة السوية لألوالد▪



االحتواء النفسي لألوالد

.  األوالد بعد االنفصال في حاجة إلى حياة أسرية تشعرهم بالحب واالحتواء▪
...(الضم ، والتقبيل ، والتعبير املباشر عن الحب، ) اإلشباع النفس ي لألوالد ▪

.تجنب اختبار األوالد في محبتهم أكثر لألم أو لألب▪
اقف للطرف اآلخر▪ .االبتعاد عن إقحام األوالد إلرسال رسائل وتسجيل مو
.ددةتجنب توظيف األوالد للتجسس على الطرف اآلخر أو الحصول على معلومات مح▪
.  ترك التشكي و اجترار املاض ي األليم وإحضاره في حياة األوالد▪
.أهمية التدرج مع األوالد لتقبل الحياة الجديدة واستيعابها▪
.الحرص على تقليل استخدام األوالد لألجهزة اإللكترونية ▪



النفقة عىل األوالد

.  االتفاق على النفقة صلًحا ال قضاءً ▪
اه مسلم رو ( أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفه على عياله) : يتذكر األب أو من يقوم مقامه حين أن▪

.  االهتمام واالنتظام في نفقة األوالد يساعد على استقرارهم النفس ي واالجتماعي▪
.اتخاذ األنسب  واألسهل من الطرق إليصال نفقة األوالد▪
.توقع من األبالزيادة على نفقة األوالد املتفق عليها ملصلحتهم صورة من صور التعاون والكرم امل▪
.ونحوهاتوفير ما يحتاجه األوالد من احتياجات خاصة، وأدوات للتعلم، وكتب لالطالع، وألعاب▪



الزيارة والرؤية واالصطحاب

.االتفاق على الرؤية صلًحا ال قضاءً ▪
.التنسيق الراقي والواضح بين الوالدين للزيارة واالصطحاب لألوالد ملصلحتهم▪
.التفرغ قدر اإلمكان لألوالد أثناء الزيارة للطرف غير الحاضن ▪
.تمكين الطرف غير الحاضن من التواصل مع األوالد خالل إقامتهم▪
.اآلخرتجنب األسئلة والتحقيق مع األوالد أثناء الزيارة أو االصطحاب، عن وضعه، أو عن الطرف▪
ا▪

ً
ا أو قانون

ً
ا ملا تم االتفاق عليه عرف

ً
.تمكين الطرف غير الحاضن من الزيارة وفق

.حددفي حالة اصطحاب األوالد للسفر أو النزهة أو املبيت االلتزام بإعادتهم في الوقت امل▪
.إخبار  الطرف غير الحاضن بوقت كاف في حالة السفر أو االنتقال ملسكن جديد▪
أحد إال إذا رفض( شمل)األصل أن تكون الزيارة في البيت وليس في مراكز ضيافة األطفال ▪

.الطرفين



التعامل مع الخالفات بعد االنفصال

.الحرص على تقليل الخالفات واملشكالت من أجل مصلحة األوالد▪
افقية الهادئة عند الخالفات و النزاع▪ .اتاالجتهاد للوصول إلى الحلول الودية التو
:في حال االحتياج إلى تدخل إيجابي للصلح يمكن االستعانة ب ▪

.أ ـــــــــ حكماء مرضيين من األقارب للتراض ي على الصلح

.ب ــــــــ مراكز اإلصالح األسري للتوفيق بين الطرفين 
.ج  ــــــــــ املحكمة املختصة إلقامة دعوى إنهاء النزاع

.عدم استمالة أحد األوالد ضد الطرف اآلخر  ▪
. عدم اصطحاب األوالد عند الذهاب ملراكز  اإلصالح أو املحكمة▪



 ) مراحل الصدمة النفسية 
ا
(االنفصال مثال
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رفض ومقاومة نفسية 
للفكرة أو املوقف 

وعدم تصديقه وربما 
محاولة إقناع النفس 
بأن هذا أمر عارض

السعي للتفاوض لحل 
آخر وتوقع األمل 
لإلنقاذ والتعويض

الوعي بحقيقة املوقف 
وحصول ردة فعل مع 
الذات ومع اآلخرين

الدخول في موجة حزن 
مضاعف ومستمر لفهم 
حتمية الفقد ووطأة األلم  

إيقاف املقاومة للفكرة
وتقبل املوقف وفهم 
الحالة  وإكمال املسير 
واالستعداد للحياة 

القادمة 

اإلنكار

االكتئاب

المفاوضة

الغضب

التقبل

kubler)    رووسكيوبلراليزابيث.دذكرت ▪ roos elisabeth  )أن مراحل الصدمة خمس.
 بل ترجع الستجابات األفراد ، ويمكن تحصل بوفاة عزيز  أو حصول خسارة كارثية أو مرض خطير أو ان▪

ً
ال  أو خيانة أو اإليذاء النفس ي ، فصوال يشترط لكل فرد أن يمر بها تماما



الحياة القادمة

. النظرة للمرحلة بعد االنفصال كنقطة تحول جديدة▪
.التخطيط للمستقبل بإيجابية وتفاؤل ▪
.تطوير املهارات الحياتية والتعلم من األخطاء املاضية▪
.كسب عالقات جديدة وصداقات سعيدة ▪
.ممارسة الهوايات املحببة وتنمية املواهب الخاصة▪
.  تقوية العالقات العائلية والسيما مع األوالد▪
.إيقاف األفكار  السلبية وصرف االنتباه بتغيير املكان والنشاط▪
.االعتقاد بأن مرحلة االنفصال انتهت والبد  من استثمارها واإلفادة منها▪



فال تضيعوهاأوالدكم أمانة 


