
مساعدة األطفال عىل التعامل مع خيبة األمل
قد يواجه األطفال الصغار العديد من خيبات األمل البسيطة مثل عدم حضور حفل عيد ميالد أحد األصدقاء، أو فقدان 

إحدى األلعاب، أو عدم اللعب باملكعبات. يرغب أولياء األمور واملعلمني يف أن متتلئ أيام األطفال بالتجارب اإليجابية 
والناجحة، ولكن الحياة اليومية تشتمل عىل فرتات صعود وهبوط. ولذلك فإن مساعدة األطفال يف التعامل مع خيبات 

األمل ميكنها أن تزودهم مبهارات التعامل مع املشاكل مدى الحياة.

يجب أن تقر بتفهمك ملشاعر األطفال، ولكن مع الرتكيز عىل الجانب اإليجايب.
• شّجع األطفال عىل أن يعربوا عن خيبة أملهم بالكلامت: »أنت تبيك. هل تشعر بخيبة األمل إزاء عدم الذهاب إىل حفل 	

ميجيل؟«
• إذا كان الطفل حزيًنا أو غاضبًا ألنه مل يتلق الهدية التي متناها، فأقر بوجهة نظره، ولكن ابق متفائالً:  »يبدو أنك تشعر بخيبة 	

أمل إزاء عدم الحصول عىل كرة سلة جديدة من العم تود مبناسبة عيد ميالدك. ولكن عمك اختار لك كرة قدم رائعة ومميزة. 
رمبا ميكنك تجربتها يف الحديقة غًدا. هل تعلم أنه كان يف فريق كرة القدم يف املدرسة الثانوية؟«

ساعد طفلك عىل وضع األمور يف منظورها الصحيح.
• وال تحاول املبالغة يف ردة الفعل إزاء اإلحباطات الصغرية التي يعاين منها األطفال. عندما تساعد طفالً عىل أن يرى أن فقدان 	

فرصة اللعب يف منطقة املكعبات ليس مأساة، فأنت عىل سبيل املثال، تساعده عىل قبول فكرة أن االنتظار جزء من الحياة: 
»وسوف تظل هذه املكعبات موجودة هنا يف الصباح. ميكنك أن تأخذ دورك حينها«.

• أظهر لألطفال أنهم ليسوا الوحيدين الذين يشعرون أحيانًا بخيبة األمل: »إن هذا النوع من األمور يحدث للجميع من حني 	
آلخر«.

• ذكّر األطفال بأن خيبات األمل البسيطة لن تستمر إىل األبد: »أبلغني عندما تشعر بتحسن. ثم سنميش إىل الحديقة«.	
• أظهر لألطفال كيفية التعبري عن مشاعر خيبة األمل ووقت التعبري: »تتمنى أن تتصل أمك اليوم، ولكن األبطال ال يحق لهم 	

االتصال باملنزل اآلن. ميكنك إظهار مشاعرك الحزينة والغاضبة عن طريق البكاء أو رسم الصور. ولكن ال ميكن أن أسمح لك بأن 
تصيح يف الكلب«.

أظهر ثقتك وحّبك ودعمك.
• استمر يف تقديم املحبة للطفل: »هل من املمكن أن يساعدك العناق يف الوقت الحايل؟«	
• أخرب األطفال أنك واثق بأنهم يستطيعون التعامل مع خيبة األمل: »من الصعب أن نفوت حفل ميجيل، ولكنني أراهن عىل أنك 	

سوف تفكر يف طريقة لتتمنى له عيد ميالد سعيًدا«.

شّجع األطفال عىل التفكري يف اسرتاتيجيات التأقلم.
• ملساعدة األطفال عىل التعامل مع خيبات األمل، ذكّرهم بالطريقة التي تعاملوا بها مع مواقف مامثلة: »ذات يوم حني عجز 	

جوش عن اللعب، دعوت رشاد إىل الحضور إىل املنزل«. »يف املرة األخرية التي مل تستطع والدتك االتصال فيها، شعرت بتحسن 
بعدما أعددنا لها حزمة الرعاية«.

• قم بالثناء عىل الطفل عندما يتعامل مع خيبة األمل بطريقة جيدة: »أعرف أنه من الصعب أن تكون مريًضا يف املنزل بينام 	
يلعب أصدقاؤك يف الخارج، ولكنك تحقق أقىص قدر من االستفادة من هذا الوضع برسم صور ألصدقائك«.
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