
انفصال األهل وتأثیره في األبناء

عندما یحدث االنفصال، یشعر الطفل بأنَّ حیاَته انقلَبْت رأًسا علی عقب، وأنَّ عالمه لم َیعْد مفهوًما. ورغم ذلك،
فإنَّ هناك دوًرا مهمًّا لکال الوالَدین في حیاة الطفل.

األمور التي قد یشعر بها الطفل:
•  شعوٌر بخسارة نظام الحیاة الذي اعتاده.

•  شعور باالختالف مع البناء الجدید للعائلة.
•  الخوف من أن یظلَّ وحیًدا؛ فکما ترك أحد الوالَدین البیت، یمکن أن یفعَل الطرُف اآلخر األمَر ذاَته.

•  شعوٌر بالغضب ُتجاه أحد الوالَدین أو کَلیهما.
نب.  •  مشاعُر القلق من أن یکون هو السبَب في حدوث االنفصال، ممَّا یؤدِّي أیًضا إلی شعوره بالذَّ

•  شعوٌر بأنَّه مرفوض، مع عدم شعوره باألمان.
•  الشعوُر بالتشتُّت ما بین الوالَدین، مع تمنِّي أن تعود الحاُل إلی ما کانت علیه في السابق.

األدوار التي ینبغي للوالَدین لعبها:
•  توکید حبِّهما للطفل، ورعایتهما له، مع التشدید علی استمراریَّة االهتمام به.

•  توضیح األمر للطفل أنَّهما سبب االنفصال ولیس هو.
•  من المهمِّ أن َیعَي الوالدان أنَّ الطفل یحتاج ألْن یسأل ویستفسر عن الوضع الجدید، لذا علیهما أن ُیتیحا

الفرصَة له، وأن یخبراه بأنَّهما علی استعداد لالستماع إلی أسئلته مهما کانت.
•  تمضیُة وقت مع الطفل ُیتَرك فیه المجال له للتَّعبیر عن مشاعره.

•  االهتمام بوجهة نظر الطفل وجعِله یشعُر بهذا االهتمام، لکْن مع توضیح فکرِة أنَّ اتِّخاَذ القراراِت هو مسوؤلیَّة األهل.
•  محاولة المحافظة علی الروتین الیوميِّ الذي اعتاَده الطفل، قدر اإلمکان.

•  تجنُُّب طلِب أن یتَّخَذ الطفل موقًفا من أحد الوالَدین.
•  حرُص األهل علی عدم استخدام الطفل کأداة لنقل أخبار الطرف اآلخر.

غط علی الطرف اآلخر. •  عدم استخدام الطفل للضَّ
•  إظهار الوالدین االحترام بعضهما لبعض رغم االنفصال.
•  طلب مساعدة االختصاصيِّ في حال تطلََّب األمر ذلك.

مالحظة:
ص لألطفال دون الخامسة. إذا کنَت ترغب في کتاب ”عائلتي تتغیَّر “ مخصَّ

انًا تنزیل مشارکة الموضوع مع أطفال أکبر سنًّا أو مع مراهقین، فیمکنك مجَّ
فصل خاصٍّ من کتاب ”دلیل  تقدیم المشورة إلی الشبیبة“ عبر الرابط أدناه.
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