
التأقلم
 عندما يواجه طفلك 

تحديات الصحة العقلية

 من أعظم أمنيات اآلباء أن يروا أطفالهم يكربون وينجحون.
 ونحن كآباء نعاين من ضغوط هائلة عندما يواجه أطفالنا تحديات الصحة العقلية ونقلق عىل سالمتهم

 وسعادتهم ومستقبلهم، ونكافح باستمرار من أجل تأمني الخدمات والدعم لهم وغالباً ما نواجه قوائم انتظار
 طويلة. إننا نبذل كل ما يف وسعنا حتى نثقف أنفسنا حول القضايا التي يواجهونها. يف كثري من األحيان، قد

 ال يفهم األصدقاء والعائلة التحديات التي نواجهها، مام يجعل من الصعب عليهم دعمنا. بينام نركز اهتاممنا
 عىل طفلنا الذي يواجه هذه املشاكل، قد يشعر أفراد األرسة اآلخرون باإلهامل مام يؤدي إىل زيادة الضغط
 عىل األرسة وزيادة مستويات التوتر لدينا. لكن دورنا كآباء يتمثل بأن نكون مؤيدين لطفلنا. تشري األبحاث

 إىل أن األطفال الذين يعانون من مشاكل يف الصحة العقلية تكون نتائجهم أفضل اذا كان لديهم دعم أرسي
.قوي. نحن اآلباء بحاجة للدعم أيًضا حتى نستطيع أن نكون أقوياء ونتكيف مع وضع أطفالنا



 لقد مررنا بنفس
 الصعوبات، ميكننا
فهمك ومساعدتك
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3 شعورك بالذنب لن يفي بالغرض
 من الطبيعي جداً أن نتساءل كاباء عن سبب حدوث كل هذا وما

 الذي كان علينا أن نفعله بطريقة مختلفة. ومن املمكن أيضاً أن نحس
 يف كثري من األحيان بأننا قرصنا بشكل ما يف حق طفلنا. رمبا تتزايد

 معرفتنا ببيولوجية مشاكل الصحة العقلية لكن ال زال هناك الكثري مام
 مل نعرفه بعد. وبالنظر إىل الوراء، فقد نرى أننا ترصفنا بشكل مختلف،

 لكن، ال أحد يتجاهل “عن قصد” عالمات اإلصابة باملرض العقيل أو
 اإلدمان. فلنتوقف عن لوم أنفسنا عىل أمور مل نعرفها. ولنتذكر أننا

 نبذل قصارى جهدنا مبا عرفناه آنذاك ولرنكز عىل الدعم الذي ميكننا
تقدميه للميض قدًما

4
الرعاية الذاتية - اجعل لنفسك األولوية

 أعِط صحتك الجسدية والعاطفية حق األولوية، وتأكد من أنك تأكل
 جيًدا وتأخذ قسطاً كافياً من النوم ومتارس الرياضة بانتظام. خذ

 وقتك لفعل األشياء التي تساعدك عىل االسرتخاء. قد يختلف هذا من
 شخص آلخر، فرمبا يساعدك امليش يف الطبيعة أو مجرد لحظة هادئة

 مع فنجان قهوة أو الكتابة يف املذكرة اليومية. سيساعدك االهتامم
 باحتياجاتك األساسية يف الحفاظ عىل طاقتك والتكيّف مع متطلبات
 تربية أطفالك. حدد ما هو مهم بالنسبة لك وما ميكنك التنازل عنه

 وخطط ملا ميكنك فعله إذا أصابك التوتر، كأن تستحم، أو تستمع إىل
 موسيقى هادئة، ويف حال كانت التامرين املنتظمة تساعد يف تخفيف
 توترك، حدد موعًدا ملامرسة التامرين كام لو كان موعًدا مع الطبيب،

مام يجعل منه موعدا غري قابل لاللغاء

.

.

.

1 كُن عىل اطاّلع  
من املهم أن تفهم الوضع الذي مير به طفلك حتى تستطيع أن تدعم 

وتدافع عن احتياجاته، فاكتسابك للمعرفة قد يساعدك عىل تقليل 
التوتر والخوف. توجد العديد من املصادر القيّمة للمعلومات يف 

الكتب وعىل املواقع ذات السمعة الحسنة. كام تقدم بعض املنظامت 
التدريب والدعم األرسي إىل جانب الجلسات اإلعالمية املجتمعية. 
اتصل بخط مساعدة أولياء األمور لدينا للعثور عىل أفضل املوارد، 

واشرتك يف نرشتنا اإلخبارية للبقاء عىل اطالع. تذكر، ال تخىش أبًدا أن 
تطرح األسئلة يف حال مل تفهم أو إذا كنت بحاجة إىل توضيح. قد يكون 
هذا الجو جديدا عليك، لذا فإن أسئلتك ليست رضورية فحسب، وإمنا 

متوقعة.

2 احصل عىل الدعم - وابَق عىل اتصال 
غالبا ما منيل إىل عزل أنفسنا يف أوقات الشدة، إال أن هذا لن يجدي 

نفعاً. حاول أال تدع مشاعر الحزن أو اليأس أو الغضب تستحوذ 
عليك، وفكر يف قضاء بعض الوقت مع صديق أو االتصال بشخص 

يهتم بك - فالتواصل مع شخص واحد ميكن أن يحدث فرقًا كبريا. يف 
بعض األحيان، قد ال يفهم أفراد العائلة واألصدقاء طريقة مساعدتنا 

ودعمنا أو رمبا يكونون مرتددين يف طريقة فعل ذلك. ومن املمكن أن 
تخلق وصمة العار التي ال زالت موجودة لألسف حاجزًا أمامنا مينعنا 
من مشاركة ما منر به. حاول أن تشارك املعلومات الواقعية املتعلقة 

بوضع طفلك مع من تثق بهم وأخربهم كيف ميكنهم املساعدة. 
فكر يف االنضامم إىل مجموعة دعم محرتمة للخصوصية, فقد ميّكنك 
ذلك من التواصل مع أشخاص يعيشون نفس التجربة بحيث ميكنهم 

االستامع إليك ودعمك دون الحكم عليك مسبقا. ومبشاركتك للقصص 
واألفكار معهم قد تتعرف أكرث عىل موارد ومهارات تعاُمل جديدة. 

اتصل بنا أو تفضل بزيارة موقعنا عىل الويب للحصول عىل معلومات 
حول مجموعات دعم االباء التابعة لـ PLEO وغريها من املجموعات 

املتاحة لك.



9
 العالج رحلة وميكن أن يستغرق بعض 

 الوقت
 ”Baby Steps“ ”غالبا ما نستخدم مصطلح “خطوات الرضيع

عندما نتحدث عن فرتة العالج, فمن الرضوري تغيري توقعاتنا حول 
قرص مدة العالج ألنه من املحتمل أن ميتد العالج لفرتة طويلة. 

تذكر أن التحديات التي يواجهها طفلك ليست سوى جزء واحد من 
هويته، لذا، ال تدعها تحدد من هو طفلك، ألنك تعلم أنه أفضل 

من ذلك بكثري

10 أفصح عنه   
 لقد ازداد الوعي بالصحة العقلية بشكل كبري يف مجتمعنا، ومع

 ذلك، ال زال هناك وصمة عار كبرية حولها، بحيث أن تحديد
 الشخص الذي تود التحدث معه وماهية الحديث ميكن أن يشكل

 مصدر ضغط كبري. تذكر أنها تحديات صحية كمثيالتها. ميكنك
 بالتأكيد االستفادة من التحدث مع شخص يدعمك وال يحكم عليك

 مسبقاً ويحرتم خصوصيتك وقد تشعر أيًضا بأنك بحاجة لإلفصاح
 عن هذا الجزء من حياتك من أجل الحصول عىل عالقات شخصية
 أصيلة، لكن من املهم جداً احرتام حق الخصوصية لدى طفلك، لذا

قبل أن تكشف عن تحدياته بشكل علني، رجاًء تذكر أن تأخذ إذنه

11 توقف عن الترصف بحذر مبالغ فيه    

 قد نخاف أحياناً من التحدث إىل أطفالنا بشأن ما يحدث معهم
 أو ما يختربونه، وقد نرتدد يف مشاركة مشاعرنا وأفكارنا خوفًا

 من إلحاق األذى بهم، لكن هذا بالطبع سيخلق نوعا من التوتر
 ألننا نتظاهر بأن كل يشء عىل ما يرام بينام ال يشء كذلك، بدالً
 من التواصل بشكل طبيعي مع طفلنا. بإمكانك أن تحاول بدء

 محادثة مبجرد سؤاله عام ميكنك فعله للمساعدة أو ما إذا كان
 يريد التحدث، ورمبا لن يستجيب لك عىل الفور، لكنك ستجده

 جاهزاً لذلك يف وقت الحق. من الشائع أن يشعر األطفال بالذنب
 إذا سببوا الكثري من التوتر يف األرسة، لذا، ميكن أن تعود النقاشات

 الرصيحة بالفائدة عىل الجميع. ويف حال كنت قلقاً أيضاً، فال تخف
 أن تسأل طفلك عام إذا كان يفكر يف االنتحار أو إيذاء نفسه. فعىل

 عكس االعتقاد السائد، ال ميكن وضع هذه الفكرة يف رأسه ما مل
 تكن موجودة بالفعل. هناك تدريب متاح تحديداً إلجراء هذا

النوع من محادثات السالمة مع طفلك
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5 التعاطف الذايت – ارحم نفسك  
 كن لطيفاً ورحيامً ومتفهامً لنفسك كام تكون مع أي صديق يواجه

 صعوبات. اعرتف بأنك تكافح وأنك بحاجة ألن تعتني بنفسك. سيكون
 لديك القدرة عىل التحمل إذا منحت نفسك الوقت الكايف للتوقف

والتفكري وتجديد حيويتك

6 احتفظ بسجل   
 من املهم جداً وجود سجل مكتوب واضح ومتسلسل زمنيا عند العمل
 مع مزودي الخدمات. أحياناً، ميكن أن تكشف املالحظات التي تكتبها

 عن أعراض جديدة يف سلوك طفلك، أو أعراض رمبا مل تالحظها من
قبل. كام تساعدك أيضاً عىل تتبع تغيري األدوية واستجابة طفلك لها

7 اطلب املساعدة من األخصائيني   
 من املهم أحياناً أن تطلب مساعدة املختصني لك يف التعامل مع

 املواقف الصعبة. ال تعترب هذه كعالمة ضعف، كام أنها ال تقلل من
 التزامك اتجاه طفلك بل إنها عالمة تدل عىل القوة ومنوذج للسلوك

 املمتاز. كلام كانت قدرتك عىل املواجهة أقوى كلام كنت أقوى يف
الدفاع عن طفلك و رعايته

8 شارك وانخرط معهم   
 يف بعض األحيان قد تشعر باإلحباط ، لكن انخراطك املستمر وتعاملك

 مع الفريق الذي يعالج طفلك ميكن أن يحدث فرقا كبريا. ومبا أنك تعرف
 طفلك بشكل أفضل فذلك يعني أن باستطاعتك تقديم معلومات قيمة

 للمختصني، بحيت  ستساعدهم هذه املعلومات عىل تشكيل صورة
 أوضح للتحديات التي يواجهها طفلك. عليك أن تعرف أن سن الرشد

 يعتمد عىل قدرة الفرد عىل اتخاذ القرارات املتعلقة بصحته حيث يحق
 له الحفاظ عىل خصوصية معلوماته الصحية. إذا كان طفلك ال يريد منك

 أن تطلع عىل معلوماته الصحية، فانه ال يزال هناك مجال للمشاركة,
 حيث ميكنك مشاركة معلوماتك مع مزودي الخدمات، سواء شخصيًا
 أو كتابيًا، عىل أن تكون مركزًا وموجزًا. واعلم أيضاً بأنه بدون موافقة

 طفلك، ال ميكن للمختصني الرد عليك مبارشة وقد يقررون الكشف عن
 املعلومات التي قدمتها لطفلك. لديك الحق يف أن تكون مدافًعا قويًا

 متمسكا بالدفاع عن مصلحة طفلك لكن يف الوقت نفسه، من املهم جًدا
 أن تظل هادئًا ومسؤوالً ومحرتًما عند التواصل مع الفريق الذي يعالج

طفلك
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14 انتهز الفرصة - اغتنم يومك !  
 معظم األشخاص الذين يواجهون مشاكل يف الصحة العقلية ميرون

 بأيام جيدة وأخرى سيئة. فكر يف “اغتنام يومك” واالستفادة من االيام
 الجيدة قدر اإلمكان. قم بأشياء صغرية تخلق لك ولطفلك ذكريات

 جميلة، فامتالك مثل هذه الذكريات الجميلة سيساعدك عىل مشاركتها
 يف أيامك التي ال تكون بتلك الروعة. وتذكر: ابحث عن الفكاهة أينام

كنت ومتى ميكنك ذلك، ألن للضحك قوة شفاء مذهلة

12 كن صبورا   
 قد تأخذ هذه املرحلة بعض الوقت ومن الطبيعي جًدا أن تشعر بنوع

 من الخسارة والحزن عندما تواجه التحديات. ومن الطبيعي أيضاً أن
 تكون يف حالة إنكار أو أن تشعر بالغضب. كلام اكتسبت فهاًم أكرب

 لتحديات طفلك، ستتطور لديك مشاعر جديدة من القبول والتعاطف،
 مام سيمنحك الراحة والقوة. تذكر دامئاً بأن هناك أمل بالشفاء، وعىل

 الرغم من أن األمور قد ال تظل كام هي، إال أنها تحمل يف طياتها معاين
كثرية. تعلم أن تحتفل بالنجاحات الصغرية حال حدوثها

13 إنها قضية عائلية   
 كون أحد أفراد األرسة ليس عىل ما يرام، من شأنه أن يؤثر عىل جميع
 أفراد األرسة. دع عائلتك تعرف أنك مهتم وتريد أن تعرف ما إذا كانوا

 يواجهون أية صعوبات، وأنك ستستمع لهم دون أن تحكم عليهم.
 يختلف تأثري الضغوطات يف العائالت من فرد إىل آخر لذا من املهم

 أن تتواصلوا بينكم وتحاولوا مناقشة مشاعركم بشكل رصيح. ومبا أن
 أفراد األرسة يساعدون بعضهم البعض، فإنهم بذلك يقاومون شعورهم

 بالعزلة ويعززون شعورهم بوجود هدف مشرتك. تواجه بعض
 العائالت صعوبات أكرث من غريها يف هذه العملية وقد تجد اإلرشاد

األرسي مفيًدا للغاية
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pleo.on.ca
613.321.3211 )أوتاوا(

1.855.775.7005

تم تقديم هذه املعلومات من منظور األقران الداعمة للعائالت الذين واجهوا نفس 
التحديات – و بتجربة )PLEO( العائلية الجامعية عىل مدى السنوات العرشين املاضية، 

وبالتعاون مع رشكائنا يف مجال الصحة والتعليم .

هذه املعلومات ال تحل محل االستشارة الطبية.

مساعدة آباء األطفال الذين 
يواجهون تحديات الصحة 
العقلية عىل إيجاد طريق 

للميض قدًما. 


