
هل يتعرض الطفل الصغري لضغوط كبرية؟
هل تتعرض أحيانا للضغوط؟ األطفال أيضا يشعرون بها. فالضغوط قد تكون جزءا من حياة الجميع ولكن الضغوط 

املستمرة قد تكون ضارة. ميكنك مساعدة طفلك عىل تعلم كيفية معرفته وتكيفه مع مشاعر اإلحباط والحزن والقلق 
والغضب التي ميكن أن تؤدي إىل الضغوط أو تكون عالمات عىل الضغوط.

الحظ السلوك الذي يبدو غريبا عىل طفلك.
مايكا ذو الثالث سنوات من العمر دامئا ما يرثثر ويضحك مع والديه وأصدقائه، ولكن أمه الحظت أنه يقيض وقتا طويال يحتضن 

ويهدهد دميته الدب. زميلته مادي دامئا ما تلعب بالدمى والكتب بسعادة ولكنها فجأة صارت تتعلق مبعلمتها كثريا وتنزعج من 
أقل يشء. فقد تكون تلك عالمات عىل الضغوط لكليهام.

ساعد أطفالك للتعرف عىل مشاعرهم.
أخرب أطفالك أنك تفهم وساعدهم عىل تحديد مشاعرهم. »مايكا، يبدو الحزن عىل وجهك!« »مادي، يبدو عليك القلق! هل ميكنني 
املساعدة؟« جرب قراءة كتب عن املشاعر معهم. اطلب اقرتاحات من أمينة مكتبة أطفالك. هناك كتابان مقرتحان: الوحش السعيد 

.Aliki أللييك  Feelingsواملشاعر  Ed Emberley إلد إمربيل Glad Monster, Sad Monster والوحش الحزين

علم الطفل طرق التكيف.
قدم مناذج للتعامل مع املشاعر السلبية لالقتداء بها. »أشعر بالحزن. هيا نتعانق ونذهب للميش.« »أشعر باإلحباط ال أحد يرد عىل 
مكاملايت. لنتناول الغداء ثم سأحاول الحقا.« »هل تودين حزم حقيبة بالقليل من األشياء املفضلة لحملها معنا عندما ننتقل؟« شجع 

طفلتك عىل مشاركة مشاعرها باالستامع ال بنبذ املشاعر.

خفف الضغوط.
حاول أن تتوقع األحداث التي قد تسبب الضغط وهيئ طفلتك لها. أخربها أن جدتها مريضة لذلك ستكون جدتها يف الرسير عند 

زيارتها أو أنه ستأيت معلمة جديدة لها يف املدرسة. طمئنها بأنها قد تجد تغيريا غريبا يف البداية ولكن ذلك سيميض. حافظ عىل 
العادات اليومية عىل طبيعتها بقدر اإلمكان أثناء األوقات العصيبة. تجنب قدر اإلمكان إضافة تغيريات أخرى ضاغطة عندما يكون 

طفلك يف حالة تكيف مع تغيري حايل.

كن بجانب الطفل.
خصص وقتا للتحدث مع الطفل كل يوم. اقض معه وقتا حتى وإن بدا عليه عدم الرغبة يف الحديث. احرص دامئا عىل طأمنته بأنك 

تحبه وسوف تعتني به. واملرح سويا ميكنه تقوية مهارات التكيف عند طفلك.

تحدث مع مقدم رعاية األطفال أو الرعاية الصحية لطفلك.
عرب عن قلقك إذا ظهرت عىل طفلك عالمات الضغوط الشديدة أو املستمرة. فالطفل الذي تظهر عليه قلة االهتامم باألنشطة 

اليومية أو عدم النوم أو األكل بطريقة طبيعية أو االستمرار يف االنسحاب أو االنزعاج ألبسط األسباب قد يحتاج مساعدة إضافية.
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