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English Title: Using Words to Discipline Children

استخدام الكلامت لتأديب األطفال
إليك بعض الكلامت التي يجب استخدامها عندما تريد تغيري سلوك طفلك دون الرصاخ أو الصفع أو الغضب.

أظهر أنك تفهم سبب رغبته يف فعل ما ال تريده أن يفعله.
»أعلم أنك تريد البقاء يف امللعب لفرتة أطول، لكن ...« أو »أعلم أنك تريدين أن أشرتي لك الحلوى، لكن ...« ميكنك أن تقول ال 

لعمل ما دون أن تسخر من أسباب الطفل.

قدم سبًبا موجزًا لعدم قدرتك عىل فعل ما يريد الطفل منك أن تفعله.
كن رصيًحا، لكن دعه يعرف أنك عادل ومسؤول. »سيحني وقت العشاء قريبًا، وأحتاج إىل العودة إىل املنزل لتجهيزه.« »الحلوى قد 

تؤذي أسنانك.«

قدم حًل أو بديًل.
حتى لو كنت تعتقد أنه يعرف أفضل، فيمكنك تذكريه. حاول أن تقول، »ال يجب رمي الرمال. جرب أن ترتكه يسيل من بني أصابعك 

أو ضعه يف الكوب« أو«ال ترضب الناس. أخربين بالكلامت إذا كنت غاضبًا، أو ارضب لعبة اللكم الخاصة بك.«

ذكره أن هناك خيارات أخرى.
ميكنك أن تقول، »هل ترغب يف اختيار علبة علكة خالية من السكر أم تفاحة بدالً من ذلك؟« أو »ال ميكننا البقاء اآلن، لكن ميكننا 

العودة غًدا.« كن ملتزًما مبتابعة تنفيذ هذه االختيارات.

دع طفلك يعرف أنك تؤمن بقدرته عىل فعل اليشء الصحيح.
تحدث باحرتام )يف النربة والكلمة( لطفلك. ضع يف اعتبارك أن تقول، »أنا أعرف كيف تحب أن تساعد«، بدالً من أن تقول، »ال 

تزعجني«. بدالً من قول »أنت تنىس دامئًا انتظار دورك«، حاول أن تقول، »أعلم أنك ستتذكر انتظار دورك يف املرة القادمة.«

ضع حدوًدا وقواعد صارمة ميكن لألطفال فهمها.
استخدم صوتًا حازًما ولطيًفا، واجعل التوجيهات قصرية. قد تحتاج إىل تكرار القواعد والتوجيهات حتى يتذكرها طفلك بنفسه. »ال 

يجوز لك مشاهدة ذلك الربنامج التلفزيوين. ميكنك إيقاف تشغيله، أو سأفعل ذلك«. »عندما ترتدي حذائك، سنخرج.« »نعم، أعلم 
أنك متشوق للذهاب، لكن السيارة لن تعمل حتى تكون يف مقعدك من السيارة.«

شارك أكرب عدد ممكن من األوقات السعيدة مًعا.
دعه يعرف أنك تستمتع بالتواجد معه. اضحك والعب وعانق واحتضن طفلك. امدح جهوده الجيدة حتى لو كانت النتيجة غري 
مثالية. تحدث معه واقرأ له. يتيح القيام بهذه األشياء لألطفال معرفة أنهم مهمني بالنسبة لك ويشجعهم عىل الرغبة يف إرضائك.

يستغرق األمر وقتًا واستعداًدا ومامرسة حتى يتعلم األطفال اتباع القواعد متاًما كام هو الحال بالنسبة لهم لتعلم املهارات البدنية، مثل 
امليش، أو املهارات االجتامعية، مثل املشاركة. تعرف عىل املزيد حول السلوك النموذجي لعمر طفلك. حاول أن تخربهم أنك القائد وأنك 

موجود ملساعدتهم عىل النمو.
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