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يعتبــر الطـــالق مشــكلة اجتماعيـــة  تشــكل خطـــرا علــى المجتمـــع بصــورة عامـــة واألســرة بصـــورة 

خاصــة ،وفــي ظــل إرتفــاع نســبة الطــالق فــي المجتمعــات علــى اختالفهــا ومــن بينهــا المجتمــع 

الخطـر وخاصـة البـاحثين فـي آثـار  سالجزائري  مما جعل أصـحاب االختصـاص  يـدقون نـاقو 

خلخلـة كيـان األسـرة إذ تـؤدي هـذه الظـاهرة إلـى  ،فسـية واالجتماعيـةهذه الظاهرة من الناحية الن

مـــن حيـــث تكوينهـــا  ومـــن حيـــث أدوارهـــا ومهامهـــا واتجاهاتهـــا نحـــو أبنائهـــا فاألنمـــاط األســـرية 

تتشكل بعد صدور حكم الطالق تؤدي إلى تبني مجموعـة مـن األسـاليب مـن قبـل  التي الجديدة

بـاختالف  نمـط الرعايـة بعـد الطـالق وكـذا المسـتوى  الوالد المنفصل  إذ تختلـف هـذه األسـاليب

صـحة النفسـية لـه والعالقـات داخـل الثقافي واالقتصادي للولي القائم على رعايـة الطفـل وكـذا ال

بعد اإلنفصال وحجم األسرة وغيرها مـن العوامـل التـي تتفاعـل مشـكلة األسـلوب الوالـدي  ةاألسر 

مـاعي  لألبنـاء بعـد الطـالق وهـذا مـا تعـززه نتـائج النفسـي واإلجت قالذي يؤثر بـدوره علـى التوافـ

حيــث كلمــا ســادت فــي األســرة المتصــدعة بــالطالق أســاليب ســوية فــي تنشــئة الدراســة الحاليــة  

، إذ مــع مشــكلة الطــالق أبنائهــا  كلمــا زادت حظــوظ  األبنــاء فــي التوافــق النفســي واالجتمــاعي 

أن عالقتـه بأبويـه ناجحـة وقريبـة مـن  تشير الدراسات في علم الـنفس أن الطفـل المتوافـق يـدرك

نظـري ومــن المثـال النظـري وأن الطفــل ضـعيف التوافـق يــدرك هـذه العالقــة بعيـدة عـن المثــال ال

وخاصــة  التجاهاتهـا فــي تنشـئة األبنــاء البـد أن تلقــي أهميـة كبيــرة  ةهنـا يمكننــا القـول أن األســر 

ليب دون غيرهـا مثـل التي تعاني من التصدع بداخلها فبعض األسر قـد تلجـأ إلـى بعـض األسـا

الســـوي وتعـــويض   نـــا منهـــا أنـــه األســـلوب الوحيـــد الـــذي يمكنهـــا مـــن الـــتحكمأســـلوب التســـلط ظ

طـة الـذي يـوفر النقص الناجم  عن سلطة الوالد المنفصـل باإلضـافة إلـى أسـلوب الحمايـة المفر 

تعـويض حرمـانهم مـن الوالـد المنفصـل عـن األسـرة  لألبناء من أجل  رعاية مفرطة  فيه الوالدين

متجاهلين ما لهذه األسـاليب مـن أثـر واضـح علـى التوافـق النفسـي واالجتمـاعي لألبنـاء  ،ومنـه 

فــالجو األســري الســائد  بمــا فيــه إتجاهــات الــولي المنفصــل داخــل األســرة المتصــدعة بــالطالق  

النفسـي واالجتمـاعي لألبنـاء ومنـه نسـتطيع إرجـاع جـزء كبيـر مـن توافـق يؤثر ذلـك فـي التوافـق 
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األبنــاء بعــد الطــالق إلــى إدراكهــم للمعاملــة الوالديــة مــن طــرف الوالــد المنفصــل هــذا وقــد يكــون 

فــي توافــق األبنــاء بعــد الطــالق والــذي لمســناه مــن خــالل ســير الواضــح  رلــبعض العوامــل األثــ

محل دراسة أو مواضـيع للبحـث فـي المسـتقبل  وخاصـة فيمـا  الدراسة  والتي بإمكانها أن تكون

يتعلــق  بمحــل اإلقامــة  والعالقــات األســرية داخــل األســرة المتصــدعة وكــذا الســن أثنــاء حــدوث  

امــــل قــــد يكــــون لهــــا أثــــر علــــى التوافــــق النفســــي و الطــــالق  بمعنــــى مــــدة الطــــالق وكــــل هــــذه الع

يه من خالل الدراسـة الحاليـة وهـي أسـاليب واإلجتماعي لألبناء باإلضافة إلى ما تم التوصل إل

 لألبنـاء بعـد الطـالق  المعاملة الوالدية التي لها األثر الواضح على التوافق النفسي واالجتماعي
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