
لقد كانت األشهر الثمانية عشر 
الماضية صعبة للغاية عىل العائالت. 

تواجه األسر تحديات مختلفة – ولكن هناك أمر واحد مشترك بينهم أال وهو صحتهم النفسية وضرورة 

االهتمام بها. وبينما نبدأ جميعنا في التحرك نحو األمام بعد الجائحة، نريد أن نقدم بعض اإلرشادات والنصائح 

واألفكار للوالدين لمساعدتهم في دعم رفاهيتهم ورفاهية عائالتهم. 

 

تدعم حملة "تعزيز رفاه األسرة" )Boosting Family Wellbeing( المقدمة من Parent Club الوالدين عىل 

إدخال تفاعالت إيجابية مع أطفالهم في روتينهم اليومي. وتساعد هذه الخطوات اليومية البسيطة العائالت 

عىل تخفيف التوتر وتحسين نمو األطفال وتقوية روابط طويلة األجل بين اآلباء واألطفال. 

 

وستقوم حملة "تعزيز رفاه األسرة" عىل تعريف اآلباء بالمبادئ التي تبنى عىل أساسها سعادة األطفال وثقتهم 

واستقاللهم مبادئ مثل مبدأ التمكين والسالمة واالختيار والعمل معاً والموثوقية. وستقدم الحملة أيضاً 

توجيهات لآلباء واألمهات من أجل نسج هذه المبادئ في اللحظات اليومية ومساعدتهم عىل تعزيز الثقة 

والشعور بالمسؤولية عند أطفالهم. 

تعزيز

رفاه

األسرة



المساعدة في صنع التفاعالت اليومية

يمكننا جميعاً أن نبدأ في العودة للتحرك لألمام ومساعدة أطفالنا عىل الشعور باألمان الجسدي والعاطفي 

والحصول عىل المزيد من السيطرة عىل الخيارات وبناء الثقة والعمل الجماعي وغير ذلك من المهارات 

الرئيسية من خالل تشجيع العائالت عىل القيام بأشياء يومية بسيطة. ويمكن أن تساعد النصائح واإلرشادات 

التالية فعالً في بناء أسس لهذه التغيرات الصغيرة الهامة والتي ستمكنكم من مشاهدة األطفال ينمون بثقة 

واستقاللية واألهم من ذلك بسعادة. وفي الواقع هذا أمر أسهل بكثير مما تعتقد لخلق تأثيراً إيجابياً في البيت!

جعل األطفال يشعرون باألمان
إّن العائالت يساعدون بعضهم البعض فنحن نشعر بأننا أكثر أماناً عندما نكون مع بعضنا البعض. وعندما 

يقلق أحدنا حيال شيئاً ما فقد يؤثر هذا علينا جميعاً. فنريد أن نقدم النصائح واإلرشادات واإللهام التي من 

شأنها تنشيط الحياة الروتينية للعائلة وتفاعالتها والتي تجعل األطفال يشعرون باألمان العاطفي والجسدي.

إعطاء األطفال الخيارات
نشعر بأننا أكثر سعادة عندما نمتلك السيطرة. ولكن أحياناً)وربما في كثير من األوقات(يكون ما يريدون 

األطفال فعله مختلفاً تماماً عما يحتاج منهم اآلباء واألمهات فعله. والسماح لألطفال للحصول عىل القليل من 

السيطرة عىل حياتهم يمكن أن يكون أمراً جيداً فعالً لهم. إنه يعلّمهم تحمل المسؤولية وتأثير القرارات. نريد 

أن نقدم لآلباء واألمهات نصائح الستخدام الخيار كوسيلة لمساعدة األطفال ليكونوا أكثر سعادة وثقة. 



العمل معاً كفريق
يمكن أن يشكل العمل معاً وسيلة ممتعة إلنجاز األمور في البيت وتجنب أي جدال حول األعمال المنزلية. 

كما أنه يساعد األطفال عىل تعلم كيفية العمل مع اآلخرين ، وهي مهارة عظيمة للحصول عليها في الحياة 

مبكراً. فقد يتعين عىل الوالدين القيام بمعظم أعمالهم السيما مع األطفال الصغار. بيد أننا نريد أن نقدم أفكاراً 

ونصائحاً للوالدين إلدخال العمل الجماعي والسماح لألطفال في أن يشعروا بالرضا عن أنفسهم للمساعدة.

بناء الثقة والطمأنينة
يعتبر منح األطفال المسؤولية والسماح لهم بالسيطرة عىل أشياء معينة وسيلة عظيمة لبناء الثقة بين 

الوالدين والطفل. كما أنه سيعزز ثقتهم بأنفسهم عندما ينجزون المهام بنجاح. ونريد أن نقدم نصائحاً للوالدين 

تساعدهم عىل تشجيع أطفالهم عىل تولي زمام األمور واإليمان بقدراتهم.

االعتناء بأنفسكم 
كثيرا ما نقلق كوالدين حول كيفية تأثير األشياء عىل أطفالنا ،إال أنه من الضروري أن نهتم بأنفسنا بنفس 

القدر أيضاً. لهذا السبب لدينا الكثير من نصائح الرفاهية لكم وألطفالكم أيضاً. فإذا شعرتم يوماً ما أن كل 

شيء بات أثقل، فتذكروا أنكم لستم وحدكم. وال تخافوا يوماً من طلب المساعدة فالكثير من الدعم متوفرٌ 

ألجلكم. تحدثوا مع أي شخص تثقوا به أو اتصلوا بالطبيب العام GP الخاص بكم.



نصائح وأفكار للتجربة

هناك الكثير من األمور الصغيرة التي يمكنكم القيام بها كعائلة للمساعدة في تعزيز رفاه األسرة. والخبر 

السار هو أنها يمكن أن تكون هذه األشياء أشياًء بسيطة فعالً مثل السماح لصغيرك باختيار منامته في 

وقت النوم أو السماح له بحزم حقيبته المدرسية. إّن إعطاء الطفل الخيار يبني ثقتهم ويدعهم يعلمون 

بأنهم جديرون بالثقة. ويعد االلتزام بهذه األمور الروتينية الصغيرة وإعطاء طفلك المزيد من المسؤولية 

أمراً مهماً جداً لنموهم وسعادتهم. وهذا أمرٌ جيٌد لكم أيضاً.

العمل الجماعي

فالعمل مع طفلك عىل التخطيط لقائمة 

الطعام المسائية يجعلهم يشعرون 

باألمان ويبني ثقتهم بأنفسهم ويمنحهم 

مزيداً من المسؤولية. يمكنك الحصول 

عىل معطياتهم حول ما يرغبون بإضافته 

من الخضار أو حتى قد تسمح لهم باختيار 

الحلوى! 

المحادثات القصيرة

لم ال تسأل طفلك عما يرغب 

بالتحدث عنه قبل الجلوس لتناول 

وجبة العشاء ومن ثم اجعل 

المناقشة منصبة عىل ذلك. فهذا 

يساعدهم عىل الشعور بمزيد من 

السيطرة عىل وقت الطعام ، مما 

يعزز مشاعر الهدوء .

امنح طفلك تعليمات واضحة تحمل المسؤولية
حول كيفية وضع األطباق وأدوات 

المائدة قبل وقت تناول الطعام 
الخاص بكم سواًء كان وقت 
اإلفطار أو الغذاء أو العشاء. 

فيمكنهم أن يكونوا المسؤولين 
جلوس كل فرد. عن ترتيب مائدة الطعام أو مكان 

حاول الجلوس مع طفلك يومياً 

لبعض الوقت معاً بدون مقاطعة. 

شاهدهم والحظ ما يفعلون 

ودعهم يشعرون أنكم مهتمون. 

فهذا يساعدهم عىل إدراك أهمية 

اهتماماتهم واحتياجاتهم. 

إبداء االهتمام

الترتيب

بذلك يمنح القليل من الهدوءبالقدم اليسرى دوماً وااللتزام الشعور باألمان واألمن. فالبدء يلبس به طفلك حذاءه عىل يمكن أن يساعد الترتيب الذي 

النصائح

Parentclub.scotلجميع األعمار عىليمكنك قراءة كافة نصائحنا المفيدة 
كن عىل تواصل عىل مواقع التواصل 

االجتماعي وقم بمتابعة هشتاق

 
أحدث األخبار واألدوات. FamilyWellbeing# للحصول عىل 


