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English Title: Helping Children Develop ‘Impulse Control’

مساعدة األطفال عىل تطوير »التحكم يف االنفعاالت«
اإلثارة والفرح والغضب واإلحباط وخيبة األمل كلها جزء من النمو. تعلم كيف ومتى يتم إظهار هذه املشاعر ُيعرف 

باسم التحكم يف االنفعاالت. فيام ييل بعض الحقائق حول التحكم يف االنفعاالت:

يساعد التحكم يف االنفعاالت األطفال عىل تكوين صداقات والحفاظ عليها.
األطفال الذين ميكنهم التحكم يف غضبهم وإحباطهم، واستخدام الكلامت للتعبري عن مشاعرهم، من املرجح أن يكونوا قادرين 

عىل تكوين صداقات والحفاظ عليها. وتكوين صداقات واالحتفاظ بها ميكن أن يعزز احرتام الذات والنجاح يف املدرسة الحًقا.

ميكن أن تساهم التجارب املبكرة يف تحقيق النجاح مع التحكم يف االنفعاالت الحًقا.
• يحتاج األطفال الرُّضع إىل بيئة رسيعة االستجابة وميكن التنبؤ بها. عندما تستجيب الحتياجاتهم الجسدية بالحب والرعاية، 	

فإنهم يتعلمون توقع وجود النظام يف عاملهم. ويتعلمون أيًضا أن أفعالهم تؤثر عىل اآلخرين.
• يحتاج األطفال الصغار إىل الشعور باالستقاللية والقدرة. وميكنك مساعدتهم عىل استخدام مهاراتهم اللغوية املتطورة 	

لتسمية أفعالهم وأفعال اآلخرين. تَعلُم كيفية وصف األفعال واألفكار واملشاعر بالكلامت هو مفتاح للتحكم الجيد يف 
االنفعاالت.

• يتعلم األطفال األكرب سًنا يف مرحلة ما قبل املدرسة التحكم يف دوافعهم عن طريق التناوب أو مشاركة ألعابهم. ويصبحوا 	
قادرين بشكل متزايد عىل استخدام اللغة للتحكم يف عواطفهم والتفاعل مع اآلخرين.

ميكنك تشجيع تطوير التحكم يف االنفعاالت لدى أطفالك الذين ترتاوح أعامرهم بني 3 و 4 و 5 
سنوات بالطرق التالية:

• اقرتح كلامت ميكن لطفلك استخدامها للتعبري عام يشعر به. إذا شعر طفلك بالغضب أثناء لعب إحدى األلعاب، فشجعه 	
عىل استخدام الكلامت إلظهار غضبه، مثل »هذا يجعلني غاضبًا حًقا!« أو »ال يعجبني األمر عندما تلعب اللعبة بهذه 

الطريقة!«
• أوضح له أن إيذاء اآلخرين غري مسموح به. عندما يُصاب طفلك بالغضب وهو يلعب لعبة ما ويدفع أو يرضب طفاًل آخر، 	

تنحى به جانبًا وذكره بأن إيذاء اآلخرين غري مسموح به.
• ساعد طفلك عىل التفكري يف طرق جديدة لحل املشاكل. عندما يكون طفلك عىل خالف مع طفل آخر، اقرتح حلوالً مثل 	

التناوب أو املشاركة.
• رد عىل سوء سلوك طفلك بالكلامت. عندما تخرب طفلك عن األسباب الكامنة وراء القواعد وترشح له عواقب سوء السلوك، 	

فإنك بذلك تساعده عىل تطوير ضوابط داخلية عىل سلوكه.
• م منوذًجا لضبط النفس عند التعامل مع التوتر أو اإلحباط. يتعلم طفلك العديد من السلوكيات من خالل مالحظة 	 قدِّ

أفعالك. عندما تكون قدوة لالنضباط الذايت وضبط النفس يف املواقف الصعبة، فسيتعلم طفلك أن يحذو حذوك.
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