
الكلامت التشجيعية
التشجيع يساعد األطفال عىل الشعور بالرضا عن أنفسهم وينمي لديهم الثقة بالنفس. أما اإلفراط يف املديح فقد يسبب اعتامد األطفال 

املبالغ فيه عىل استحسان البالغني. فالكلامت املفيدة من شأنها إبداء التقدير والحامس دون أن تتسم باملديح املفرغ من املضمون. 
والكلامت التشجيعية تحفز األطفال نحو معرفتهم بأنهم مسؤولون عن جهودهم. وإليك بعض النصائح لتشجيع طفلك.

الحظ الترصفات الجيدة وعلق عليها.
• أخرب طفلتك بأنك تحبها وعرب عن تقديرك لجهودها. شجع طفلتك حيال ترصفات ومهارات معينة. فبدال من قول »يا لك من فتاة 	

جيدة«، جرب أن تقول »أنت أعدت الكتاب مرة أخرى إىل الرف.« حينئذ ستشعر أن ترصفها مفيد.
• اهتم باألشياء التي يفعلها طفلك بطريقة صحيحة. فعىل سبيل املثال، إذا كان معتادا عىل التدافع للوصول إىل أول الطابور ولكنه 	

تذكر هذه املرة أن ينتظر، فيمكنك أن تقول له »أنا مرسور ألنك تذكرت أن تنتظر دورك للتزحلق عىل املزلجة عندما رأيت 
جايسون قد وصل قبلك إىل السلم« إضافة إىل ابتسامة أو عناق.

• استعمل كلامت تساعد طفلتك عىل الوعي بأسلوبها الخاص يف التعامل مع املشاكل. »الحظت أن ماريا أرادت أن متارس لعبة 	
أخرى غري لعبتك، ولذلك أنت اقرتحت أن تلعبان معا اللعبة التي اختارتها ثم تليها لعبتك. بدا األمر كأنك كنت تستمتعني باللعب 

معها.«

الحظ جهود طفلك وقل رأيك فيها.
• شجع نوايا طفلك الجيدة. فبدال من قول »يا لها من بطاقة جيدة! أنت رسامة جيدة!« جرب أن تقول »بابا سوف يحب بطاقة 	

متنيات الشفاء التي صممتها كثريا.«
• ادع طفلتك للتحدث بشأن جهودها. »أنت قضيت وقت طويل يف صنع بطاقة بابا. هال أخربتني عن ذلك؟«	
• عرب عن رأيك بطرق غري لفظية. فاالبتسامة أو الغمزة أو رضب كفك بكفه يشعر طفلك بأنك الحظت جهوده.	

تجنب اإلطراء الذي يهني طفلك أو اآلخرين.
• استخدم كلامت مؤيدة ومشجعة. فقولك »لقد تذكرت أن تضع معطفك يف مكانه املعتاد ولو ملرة واحدة« قول غري مشجع. ولكن 	

قل »شكرا لك عىل وضع معطفك يف مكانه.«
• تجنب إهانة اآلخرين عند تشجيع طفلك. فقولك »أنت مفيد أكرث من أخيك بكثري« قد يؤدي إىل املنافسة والضغينة. ولكن قل 	

»كم هو لطيف منك أن تحمل لجدتك حقيبتها.«

التشجيع غري الناقد.
• الكلامت التشجيعية تربز حقائق معينة ولكن ال تصدر حكام عليها. »لقد استخدمت الكثري من الطالء األزرق لتغطية السامء يف 	

لوحتك.«
• الكلامت التشجيعية تخلق نزعة داخلية للتعلم عند الطفل. حيث يتعلم طفلك أن التحفيز الذايت يقوده إىل تعلم مهارات جديدة. 	

قل »رؤيتك تتمرن عىل غلق سحاب معطفك ينبئني بأنك متحمس لتعلم غلق وفتح السحاب.«

يشعر األطفال والكبار بشعور جيد عند سامعهم لكلامت صادقة. مثل »أحبك« »أستمتع بنكاتك السخيفة« »أنا مرسور ألن 
لدي طفل مثلك«.
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