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لآلبـاء
ما هو األفضل لطفلي؟

التربية والتنشئة مع والدة طفلي

تغييرات تطرأ على العالقات

التعاُمل مع الخالفات

 لقد وقف دائًما إىل جانب أمي 
 عندما كانت الظروف بالغة 

 الصعوبة بالنسبة له لكنه كان 
ن. يعلم أن األمور ستتحسَّ

 تشعر باإلحباط وتتعثَّ فتقول 
»أنك لم تبذل قدر كاٍف من 

الجهد«. لكن إعتذر، ألن التحليّ 
بالقدرة عىل الدعم مسألة كبرية 
جًدا بالنسبة لرشيكك ولطفلك.

إن العمل سوًيا كفريق واحد هو 
ما سيناسب متطلبات أطفالك.

 شـــركاء في 
التربية والتنشئة
لآلباء الذين يفكرون بأوالدهم ...

ما هو األفضل لطفلي؟
إن أحد العنارص الهامة التي ُتسهم يف النمو والتطور النفيس 

والرفاه لدى الطفل هو وجود عالقة إيجابية داعمة بني 
الوالدين، فالعالقة التعاونية بني الوالدين تساعد األطفال 

عىل الشعور باألمان. وعندما ُيظهر األب اإلحرتام تجاه والدة 
أطفاله إنما يكون يدعم أطفاله كما أن هذا األمر صحيح إطا 

كان منفصاًل عن األم.

وعندما ُتظِهر التعاون، خاصة إزاء الصعوبات التي تؤدي إىل 
ال   النزاع، فإنك تقوم أيًضا بتعليم أطفالك كيفية التعاُمل الفعَّ

مع املصاعب.

ماذا يمكنك أن تفعل
•  إبداء اإلحرتام  يشعر األطفال بالتوتُّر بني األبوين خالل 

ث بإحرتام إىل األم وعنها  األوقات العصيبة، والتحدُّ
 سيساعدهم عىل تطوير أساليب إيجابية يف التعامل 

مع الذات.
ر بأطفالك  حني يصعب عليك أحياًنا الرتكيز عىل   •  فكِّ

ز  الجوانب اإليجابية، حاول التفكري بأحوال أطفالك كمحفُّ
إضايف لإليجابية.

م العواقب والتبعات  بينما ُتعترب العالقة الداعمة من  •  تفهَّ
الناحية الحسية واملعنوية بني األبوين أحد العنارص الواقية 

لألطفال فإن العكس صحيح أيًضا.
ث مع أطفالك  ناقش تأثري املرض العقل ملساعدة  •  تحدَّ

األطفال عىل فهم واستيعاب ما قد يحدث حني تعرُّضك 
أنت أو والدتهم للمرض. 

كالم أوالد

كالم آبـاء

كالم عاملون يف قطاع الصحة

يقبل األطفال أن كل العائالت ستواجه المصاعب أحياًنا، وال يتوقعون لها أن 
تكون مثالية. لكن عندما تختلف أنت وشريكك، فإن طريقة معالجة األمر هي 

المسألة الهامة من منظور صحة ومسن أوضاع الطفل.

ث عن املرض وليس عن الشخص.  ر بما تقوله  تحدَّ •  فكِّ
مثاًل، ال تُقل »أمكم الغاضبة« بل »أن املرض يجعل ماما 

غاضبة ومنزعجة«.
د وقت ما يك تقوم بأشياء   •  أترك وقًتا لتقضيه لوحدك  حدِّ
م  ما لوحدك بينما يقوم أحد أفراد العائلة أو الشخص ُمقدِّ

الدعم باملساعدة.

التربية والتنشئة مع والدة طفلي
عندما يشكل املرض العقل جزًءا من عالقتكما، فإن تربية 

وتنشئة األطفال ُتصبح أكث تعقيًدا.

إن كون املرء ُمربًيا ورشيك زوجية مسألة تحمل الكثري من 
التحديات وال سيما إذا كان املرء عىل غري ما ُيرام. وهذا 

هو الوقت الذي قد تحتاج فيه للحصول عىل الدعم )راجع 
الصفحة التالية(. وإذا كان رشيكك هو الذي يعاين املرض 
ل مسؤوليات إضافية وخاصة  العقل فقد يرتتَّب عليك تحمُّ

خالل فرتة تأزُم أوضاعه. احصل عىل املساعدة إذا كنت 
دة والتعاُمل مع النزاعات. تتناوب عىل لعب أدوار متعدِّ

إن تعلُّم التحليّ باملرونة وتقاسم مسؤوليات تربية وتنشئة 
األطفال قد يكون صعًبا حني يؤدي املرض العقل إىل بيئة غري 

مستقرة. ناقش املسؤوليات املشرتكة لرتبية وتنشئة األطفال 
برصف النظر عما إذا كنت تعيش مع والدة أطفالك أم ال، أو 

إذا كنت جزًءا من عائلة مختلطة.
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لآلبـاء

التعاُمل مع تغييرات تطرأ على العالقة
قد تتغريَّ عالقتكما عندما ُيصبح املرض العقل جزًءا من حياتك وخاصة 
خالل فرتات توعك الصحة. وإذا تعرضت أنت )أو رشيكتك( للتوُعك، 

فإن التغيريات السلوكية قد تؤثر عىل التواُصل والحميمية والثقة. وإذا 
كان لدى كل منكما تفُهم واستيعاب للمرض العقل وتأثرياته، ستكونا 

حينئذ مستعدان للتغيريات وستكونا مدركان ملا يمكن توقعه. ومن خالل 
إجراء التعديالت عىل توقعات بعضكما اآلخر، قد تتمكنا من عبور فرتات 

املرض والتأقُلم مع التغيريات.

شـركاء في التربية والتنشئة

ماذا يمكنك أن تفعل
•  تحدث إىل صديق تثق به، أو إىل مجموعة دعم أو مستشار 

ملساعدتك عىل تجاوز املصاعب.
•  ضع خطة  للمساعدة عىل إرشادك أنت )أو رشيكة حياتك( يف تربية 
 وتنشئة الطفل ويف املهام األخرى خالل هذه الفرتة حني تكون أنت 

)أو رشيكتك( عىل غري ما ُيرام.
 •  تقم بتطوير يد الدعم  مع أطفالك 

)راجع نرشة معلومات إيجاد الدعم(.

•  حافظ عىل التواُصل مع أطفالك  ألن بقاءك عىل تواُصل مع حياتهم 
مسألة بالغة الحيوية من منظور حسن أوضاعهم ورفاههم.

صفحة جديدة بعد كل زيارة ألطفالك، وسترتاكم الذكريات قريبًا ليديك أو قدميك، رسمة ما أو نكتة لها عالقة باألطفال(. وأضف بصمات أصابع من الشحم بعد تصليحك الدراجة الهوائية، رسم )مثاًل، صفحة من مشواركم يف الغابة سوًيا، بطاقة ركوب الباص، الصور الفوتوغرافية وما يذكرك باألشياء التي تقوم بها سوًيا معهم    إذا كنت ال تعيش مع أطفالك طوال الوقت، قم بتجميع دفرت من 
الطفل وتخفُّف من التوتُّر عرب إطالق هرمونات »الشعور الجيد« footy(. إن اإلحتكاك البدين يخلق بيئة تؤكد عىل الرابط مع بالوسادات مثاًل، العراك الخفيف ولعب كرة القدم )touch    إن األطفال من كل األعمار يعشقون اللعب الخشن كالقتال وسُيصبح لديك كنزًا منها.

أو عىل الشاطئ أو يف ملعب. وستبقى عىل تواُصل ومنخرط معهم أوراق/مقص، كباش يدوي، سريان خارجي يف الحديقة الخلفية،    قم بتشييد موقف للدراجة الهوائية أو أرجوحة أو صخرة لعب/يف الدماغ.
عرب أي نشاط مشرتك.

حافظ على التواُصل مع األطفال

 إن رشيك الشخص الذي يعاين من املرض العقل قد يتعرَّض نفسه للعديد 
من األحاسيس واملشاعر املختلطة. ورغم أن املتطلبات العملية قد تزداد 

بشكل هائل إالَّ أن الصرب اإلضايف وقبول الشخص اآلخر الذي يعاين املرض 
أمر رضوري. إن هذه املتطلبات الزائدة قد تفرض بثقلها ووزرها. ولالستمرار 

يف تلبية هذه التحديات بينما تقوم أيًضا بتقديم الدعم ألرستك، ستحتاج أنت 
)أو رشيكك( إىل التعاطي مع أحتياجاتك الشخصية يف نفس الوقت.

ماذا يمكنك أن تفعل
ل إىل إتفاقية.  إن إستيعاب آثار املرض العقل والتخطيط لكيفية  توصَّ

معالجتة مع رشيكك قد يساعد عىل تجنُّب النزاع. استعمل مفردات تفهمهما 
أنت ورشيكك لوصف ما يجب القيام به حيال تعرُّض أحدكما للمرض، عىل 

سبيل املثال:

املرحلة األوىل، أتركني لوحدي  •
املرحلة الثانية، كن حنوًنا وصبوًرا وملبًيا   •

•  املرحلة الثالثة، أِص وأِلح عيلَّ يك أتصل بعامل الصحة العقيل الذي يعتني يب
املرحلة الرابعة، خذين إىل املستشفى  •

التعاُمل مع الخالفات
قد تنجم الخالفات عن املعتقدات الثقافية وأساليب الرتبية والتنشئة وقد 

ُتضيف ضغوط إضافية عىل العالقات وال سيما حني تكون العائلة متأثرة جراء 
املرض العقل.

ويمكن لألطفال التأقلم مع األساليب املختلفة التي يتبعها أحد الوالدين، 
م بالتضارب والتاُقض يجب عليك حينئذ السعي  لكن إذا لم تستطيع التحكُّ
للحصول عىل الدعم يف مجال إدارة النزاع وذلك من أجل مصلحة األطفال 

وحسن أوضاعهم.

ماذا يمكنك أن تفعل
عندما تحتاج الخالفات بينك وبني رشيكك إىل طرف يرعاكما ويوفق بينكما:

•  ناقشا خالفاتكما يف غياب األطفال )وليس بمجرد وجودهم يف غرفة 
أخرى(

م  •  أصغ إىل وجهة نظر رشيكك أو آرائه ومعتقداته وإعرتف بوجودها ثم قدِّ
رؤيتك وآرائك.

•  اعمل للتحرك نحو األمام عرب التوُصل إىل حل مقبول للطرفني.
 •  احصل عىل املساعدة من مؤسسة تقدم الدعم أو من مستشار 

)إذا كان ذلك عملًيا( حني تبدو املصاعب قد تفاقمت.
ر أنه من مصلحة طفلك بقاء واستمرار الوالد الذي يعاين من املرض  •  تذكَّ

العقل منخرًطا وفاعاًل يف حياته، إن كان ذلك عملًيا وممكًنا.
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