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إدارة املشاكل: تهدئة الطفل رسيع الغضب
أنت يف مكان عام مع طفلك الصغري أو الطفل الذي يف عمر ما قبل املدرسة وعندها يبدأ يف التذمر. ال تفزع! عندما تهدأ 

تقرتب من حل املشكلة، وتساعد طفلك عىل تعلّم تهدئة نفسه عندما يكون رسيع الغضب.

ابحث عام يجعل طفلك يف حالة هياج، وحاول »اإلصالح الرسيع«.
الطفلة ال تشعر بالراحة. 	

قد تكون جائعة أو تشعر بالعطش أو متعبة أو تشعر بالربودة أو الحر أو تحتاج إىل حامم. رمبا تساعدها عىل ضبط املالبس أو 
الحفاضات أو أحزمة األمان أو أرشطة التثبيت. اشعر بيديها وقدميها ووجهها لرتى ما إذا كانت بحاجة إىل ارتداء سرتة أخرى أو 

نزع السرتة. قدم لها وجبة خفيفة وبعض املاء، أو توقف لتناول وجبة كاملة. توقف لدخول الحامم. استبدل الحفاضات املبللة أو 
املتسخة يف أقرب وقت ممكن.

إنه متعب أو يعاين من مرض. 	
قد ينام إذا كان بإمكانك مساعدته عىل الشعور بالراحة. وإذا مل تتمكن من ذلك، فقل: »أنا أعلم أنك متعب. سوف تتمكن من 

النوم قريبًا«. عانقه أو غنِّ له أو احِك قصة.

إنها ترتبك يف وجود الحشود، أو األماكن الجديدة، أو تريد أشياء ال ميكنها الحصول عليها. 	
ابحث عن مكان هادئ ملساعدتها عىل »متالُك نفسها«. طمئنها: »هناك الكثري من األمور التي تحدث هنا، ولكننا آمنون، وسوف 

ننتهي من األمر قبل الغداء«. تحدث عن األشياء التي تستمتع بها: »أنِت تريدين هذه األلعاب، وال تحبني أن تسمعي مني قول ال. 
إال أننا نستطيع أن نتحدث عام يعجبك بشأنهم«. قد يخفف بعض االنتباه اإليجايب من حدة مزاجها.

إنه يشعر بالقلق ألنك تبدو متوترًا. 	
إذا كنت متوترًا، فحاول االسرتخاء. أخرب طفلك بشعورك: »قد يكون هذا املكان أكرث من قدريت عىل التحمل أنا أيًضا. ويرسين أننا 

سوف نكون يف منزلنا قريبًا«. ورمبا تغني بهدوء األغاين التي يستمتع بها كالكام. ارسام مًعا تعبريات فكاهية عىل وجوهكام أو 
تحدثا بأصوات مضحكة.

إنها تشعر بامللل. 	
حاول إعطاءها بعض املهام: »من فضلك ساعديني يف العثور عىل علبة من الحبوب الخاصة بك«. »هل عضالتك قوية مبا يكفي 

لحمل هذه ملدة دقيقة؟ دعينا نُجرب«. إذا كان يجب عليها البقاء يف مقعد السيارة أو عربة األطفال، فيمكنك أن ترسم معها صور 
يف الهواء أو توجه انتباهها إىل ما يدور حولك. أعطها كتابًا أو لعبًة. تحّدث معها عن األنشطة املمتعة التي ميكنك القيام بها يف 

وقت الحق.

ضع يف اعتبارك أن طفلك ال يستمتع بالضجيج.
ذكّر نفسك بأنه يفضل قضاء وقت جيد معك. وهو ال يعرف كيف يفعل ذلك يف الوقت الحايل. 	
تحدث إليه بصوت ودود. عّد إىل 10 أوالً، إذا اضطررت إىل ذلك! 	


