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إدارة املشاكل: التخطيط املسبق ملنع نوبات الغضب
ال يوجد عالج مؤكد لنوبات الغضب يف األماكن العامة من األطفال الصغار. ولكن بعض الخطوات البسيطة ميكنها تقليل 

فرص »نوبات غضب« الطفل الصغري أو الطفل يف عمر ما قبل املدرسة عند تنفيذ األعامل مًعا.

استمر -تدّرب- عىل الخروج مع طفلك وتنفيذ األعامل معه.
• تظاهرا بالخروج يف منزل ملساعدة طفلتك عىل معرفة ما تتوقعه منها. العب »ركوب الحافلة«، »إحضار البقالة«، »الذهاب 	

للفحص«.
• انطلق يف رحالت قصرية وبسيطة كتدريب عىل الرحالت الطويلة. قم بتقديم األفكار األساسية: »انظر، وال تلمس«. »ابَق 	

بجانبي«. »الحظ ما حولنا«. وميكن أن تكون هذه الرحالت العملية مفيدة بشكل خاص لألطفال النشطني للغاية أو املتهورين.
• ذكّر طفلك قائالً: »أنا أساعدك يف تعلم كيفية إدارة األعامل«.	

خطط للقيام باألعامل مع وضع احتياجات طفلك يف االعتبار.
• يف بعض األحيان، ال يجب أن يذهب الطفل معك. دعه مع مقدم رعاية موثوق به، إن استطعت، عندما يكون مريًضا، أو إذا 	

كان ذهابه معك سيؤثر عىل موعد وجباته أو وقت القيلولة، أو عىل األرجح سيشعر باالرتباك يف املكان الذي سوف تذهب إليه.
• احزم أمتعتك بحكمة. قد تحتاج إىل:	

• وجبات خفيفة ومرشوبات صحية	
• عنارص الراحة: بطانية، أو كتب، أو ألعاب صغرية )تجنب األشياء التي ميكن أن تبتعد بسهولة، مثل الكرات(	
• قامئة باألغاين التي يستمتع بها طفلك	
• مجموعات أنشطة التعلم )انظر أوراق النصائح يف سلسلة أفكار »املهام التي يجب القيام بها أثناء االنتظار«(	
• مالبس بديلة للتغري يف حالة انسكاب يشء أو الحوادث	

• أخرب طفلك مبا تتوقعه. كن موجزًا ولكن واضًحا: »لدينا أمران يتعني علينا القيام بهام، إحضار البقالة وإرسال الفواتري بالربيد. 	
سنكون يف املنزل وقت الغداء«. »بعد فحص عينيك، سوف آخذك إىل مركز رعاية األطفال«.

• دع طفلك يقوم باالختيارات: »هل سرتكب العربة، أم ستسري بجانبي؟« »هل تريد الغناء أم سامع الراديو؟« »ما الذي ترغب يف 	
رؤيته أوالً، الفقمة أم الفيلة؟«

حّض نفسك.
• كن عىل استعداد لتقسيم وقتك بني »االهتامم بالعمل« والتفاعل مع أطفالك. ميكن لبضع دقائق من االهتامم اإليجايب أن تقطع 	

شوطًا طويالً.
• يشري بعض الخرباء إىل أن أولياء األمور ال يكافئون األطفال عىل السلوك الجيد أثناء النزهات ألنهم يعتقدون أّن قضاء وقت 	

ممتع هو مكافأتهم وتلك املكافآت قد تؤدي إىل اإلحباط. حدد »سياسة املكافأة« الخاصة بك وكن عىل استعداد للتمسك بها!
• اسأل طبيب األطفال عن دوار الحركة إذا كان طفلك يشكو غالبًا من اضطراب يف املعدة أو صداع أو التعب غري املعتاد أثناء 	

السفر.




