إﻋطﺎء ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻟﻸطﻔﺎل
ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﻌطﯾﮭﺎ ﻟﻸطﻔﺎل ﻟﻛﻲ ﻧﺟﻌل اﻟطﻔل ﯾﻔﻌل ﺷﯾﺋﺎ ً )ﻣﺛﻼً وﺿﻊ اﻷﻟﻌﺎب ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﮭﺎ(
أو ﺗوﻗﯾف ﺗﺻرﻓﺎت اﻟطﻔل )ﻣﺛﻼً ﺿرب طﻔل آﺧر( .ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرﻓض اﻷطﻔﺎل ﻓﻌل ﻣﺎ ﻧطﻠﺑﮫ ﻣﻧﮭم ،ﻓﻘد ﯾﻛون
ذﻟك ﺑﺳﺑب اﻷﺳﻠوب اﻟذي ﻧﻌطﻲ ﺑﮫ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت.
اﻟﻛﺛﯾر ﺟداً

ﻛﻠﻣﺎ زادت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﻌطﯾﮭﺎ ،ﻛﻠﻣﺎ زاد اﺣﺗﻣﺎل رﻓض
اﻟطﻔل .اﻟﺟرﻋﺔ اﻟﻣﻔرطﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺗﺛﯾر اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ.

اﻟﺷرح اﻟﻘﻠﯾل ﺟداً

ﯾﺑدو اﻷطﻔﺎل أﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﻏﯾر ﻣطﯾﻌﯾن ،وذﻟك ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد ﻣن
ﯾﺷرح ﻟﮭم ﺑﺗﻣﮭل ﻣﺎ ھو اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻧﮭم ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد.

اﻟﺻﻌب ﺟداً

أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﻛون ﻣﺎ ﻧطﻠﺑﮫ ﻣن اﻷطﻔﺎل ﺻﻌب اﻟﺗﻧﻔﯾذ .ﻻ ﺗﻧﺗظر
ﻣن طﻔل ﺻﻐﯾر أن ﯾﻧظف وﯾرﺗب ﻏرﻓﺗﮫ ﺑﻧﻔﺳﮫ.

اﻟﻐﺎﻣض ﺟداً

ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺎدي اﻟواﻟدان "ﺗوﻗف" أو "ﻛﻔﻰ" ،ﻣﺛﻼً إذا ﻛﺎن اﻟطﻔل
ﯾﻘﻔز ﻋﻠﻰ اﻷرﯾﻛﺔ ،ﻓذﻟك ﻻ ﯾﻧﻔﻊ .وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن طﻔﻠك
أﯾﺿﺎ ً ﯾدﻓﻊ أﺧﺎه اﻟﺻﻐﯾر ﻣﻧﮭﺎ وﯾﺿﺣك .ﻓﺎﻟطﻔل ﻻ ﯾﻌﻠم ﻣﺎ
ھو اﻟﺗﺻرف اﻟذي ﺗرﻓﺿﮫ :اﻟﻘﻔز ،اﻟﺿﺣك أو اﻟدﻓﻊ.

ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن .وإن ﻛﺎن اﻷﻣر ﯾﮭﻣك ،ﻓذﻟك ﻻ ﯾﺳﺗوﻋﺑﮫ
اﻷطﻔﺎل ﺟﯾداً.

اﻟﺷﺣﻧﺔ اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ

ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺗﻌﻠﯾﻣﺎت أن ﺗؤدي إﻟﻰ رﻓض اﻟطﻔل ﻛﺷﺧص ﻋوض
ﺗﻘوﯾم اﻟﺳﻠوك اﻟﻐﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﮫ .ﻣﺛﻼً ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘول" :أﻧت
ﻣزﻋﺞ ﺟداً" ﺑدﻻ ﻣن "ﺗوﻗف ﻋن ﺿرب أﺧﺗك اﻟﺻﻐﯾرة".
ﯾﺗﺄﺛر اﻷطﻔﺎل ﻛﺛﯾراً ﻣن اﻟرﻓض اﻟﺷﺧﺻﻲ وﯾﺻﺑﺣون ﺣﯾﻧﮭﺎ
ﻣزﻋﺟﯾن ﻓﻌﻼً.

إﻋطﺎء ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت

•
•
•

اﻟطﻠب ﻣن اﻟطﻔل أن ﯾﻘوم ﺑﺄﻣر

اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻰ ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﺳؤال ﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ أن ﺗﺳﺑب
ﻣﺷﺎﻛﻼ ،ﻣﺛﻼ" :ھل ﺗرﯾد اﻟذھﺎب ﻟﻠﻧوم اﻵن؟" ﻋﻧد ﺳؤال
ﻛﮭذا ﻗد ﯾرد اﻟطﻔل ﺑﺑﺳﺎطﺔ" :ﻻ".

اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﺧﺎطﺊ

•
•
•

ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌطﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺣﯾن ﯾﻛون طﻔﻠك ﻣﻧﻐﻣس ﻓﻲ اﻟﻠﻌب أو
ﻣرﻛز ﻓﻲ ﻣﺷﺎھدة اﻟﺗﻠﻔﺎز ،ﻓﮭذا ﯾزﯾد ﻣن اﺣﺗﻣﺎل أن طﻔﻠك ﻟن
ﯾﺻﻐﻲ.

•

اﻟﻣﻧﺎداة ﻣن ﺑﻌﯾد

•

اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾُﻧﺎدى ﺑﮭﺎ ﻣن ﻏرﻓﺔ أﺧرى ﻻ ﯾُﻌﻣل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ

ﻣن اﻟﻣﮭم ﻗﺑل أن ﺗﻌطﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ،أن ﺗﻔﻛر ﺟﯾداً ﻓﯾﻣﺎ
ﯾرﯾده طﻔﻠك.
ﻗرر أﯾﺿﺎ ً إن ﻛﺎن ﻟطﻔﻠك اﻟﺧﯾﺎر ﻓﻲ ﻗول ’ﻻ’ أم أن ﻋﻠﯾﮫ
ﻓﻌﻼً اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎ ﺗﻘوﻟﮫ.
أﻋطِ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲِ :اذھب إﻟﻰ طﻔﻠك ،اﻋﻣل
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺳﺗﻘطب اﻧﺗﺑﺎھﮫ واﺷرح ﺑوﺿوح وھدوء ﻣﺎ
اﻟذي ﺗرﯾده أن ﯾﺣدث.
ﻓﻛر ﻣﺎذا ﺳﺗﻔﻌل ﻟو أن طﻔﻠك ﻟم ﯾﺻﻎ ﻟك
أﺛن ﻋﻠﯾﮫ إذا ﻋﻣل
أﻋطِ طﻔﻠك ﺑﻌض اﻟوﻗت ﻟﻠﺗﺟﺎوب و ِ
ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت" :ﻟﯾزا ،ﺷﻛراً ﻷﻧك ﺗﻔﻌﻠﯾن ﻣﺎ أﻗوﻟﮫ!".
إذا اﻣﺗﻧﻊ طﻔﻠك ﻋن اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ،ﻓطﺑق إذن وﺳﯾﻠﺔ
ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﺗﻼﺋم اﻟوﺿﻊ.
ﺧذ ﻣﺛﻼً اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺗﻲ ﯾﻠﻌب ﺑﮭﺎ طﻔﻠك ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻠﺣظﺔ ﻣﻧﮫ
أو أﻏﻠق اﻟﺣﺎﺳوب ﻟﻣﮭﻠﺔ.
إذا اﺳﺗﻣر اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻋدم اﻹﺻﻐﺎء ،اطﻠب إذن اﻟﻣزﯾد
ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ.

ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتwww.positiefopvoeden.nl :

Instructies geven
aan kinderen
De instructies die we aan kinderen geven kunnen gebruikt worden om een
kind iets te laten doen (bijvoorbeeld speelgoed opruimen) of om gedrag van
je kind te stoppen (bijvoorbeeld een ander kind slaan). Wanneer kinderen vaak
niet doen wat hun gezegd wordt, kan dit komen door de manier waarop we
instructies geven.
Te veel
Hoe meer instructies we geven, des te groter
de kans dat een kind weigert. Een overdosis
instructies roept weerstand op.

Te weinig uitleg
Kinderen lijken soms ongehoorzaam, omdat
niemand ze rustig uitgelegd heeft wat er precies
van ze wordt verwacht.

Te moeilijk
Soms zijn de eisen die we aan een kind stellen
te hoog. Verwacht niet van een peuter dat hij
zelf de rommel in zijn kamer opruimt.

Te vaag
Als ouders alleen “STOPPEN” of “HOU OP”
roepen, bijvoorbeeld als hun kind op de bank
springt, helpt dat niet. Zeker niet als je kind ook
nog zijn broertje eraf duwt en aan het lachen is.
Het kind weet dan niet welk gedrag je afkeurt:
het springen, het lachen of het duwen.

Vragen of je kind iets gaat doen
Instructies die als een vraag gesteld worden,
kunnen ook problemen geven, zoals: “Wil je
nu naar bed gaan?” Bij zo’n vraag kan je kind
gewoon “Nee” zeggen.

Verkeerde timing
Als je een instructie geeft terwijl je kind lekker
speelt of geboeid televisie kijkt, vergroot dat
de kans dat je kind niet luistert.

Van een afstand roepen
Instructies die vanuit een andere ruimte worden
geroepen, worden vaak niet opgevolgd. Dat het

jou ernst is, dringt dan minder goed door bij
kinderen.

Emotionele lading
Soms kan een instructie het kind als persoon
afwijzen in plaats van het ongewenste gedrag
te corrigeren. Bijvoorbeeld als je zegt “wat ben
je weer een klier” in plaats van “stop met je
zusje te slaan”. Kinderen zijn erg gevoelig voor
persoonlijke afwijzingen en kunnen dan juist
lastiger worden.

Instructies geven
• Voordat je een instructie geeft, is het
belangrijk om te bedenken wat je precies
wilt van je kind.
• Bepaal ook of je kind een keuze heeft om
‘nee’ te zeggen of dat hij daadwerkelijk móet
doen wat je zegt.
• Geef een instructie op de volgende manier:
ga naar je kind toe, zorg dat je zijn of haar
aandacht hebt en leg duidelijk en rustig uit
wat je wilt dat er gebeurt.
• Bedenk zo nodig alvast wat de consequentie
is als je kind niet luistert.
• Geef je kind even de tijd om mee te werken
en prijs hem als hij de instructie opvolgt:
“Lisa, bedankt dat je doet wat ik zeg!”.
• Als je kind de instructie niet opvolgt, pas dan
een logische consequentie toe die past bij de
situatie.
• Pak bijvoorbeeld het speelgoed af waar je
kind op dat moment mee speelt of zet de
computer even uit.
• Wanneer kinderen slecht blijven
luisteren, vraag dan om
aanvullende informatie of advies.

Voor meer informatie: www.positiefopvoeden.nl

