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كیفیة تعیین التوقعات

مر ؟   ألا دو  بی ف  یك

ف ؟   یك

يف  ت 

ً

توقعا لا راجعة  مب د  لا و لا قو م یس قیقھا  . حت م  تی دم ا نع زیزھ ا عت ت م یس تي  لا توقعات  لا نم  وع ة مجم ضو ع ى  لع طفل  لا عم  مل  عا
.ا  ھب وفاء  لا م  تی ال  دم ا نع ای د حم ت  قو

د لا و لا ل  اق اشر ة بم دراسة  لا ت  قو ل  بق تفھ  . اھ غیل  شت قاف  یإب طفل  لا وم  قی نأ  وقع  تی دراسة ،  لا رة  تف الخ ل مثال   لا یل  بس ى   :لع

"دعنا نراجع التوقعات . من المتوقع ان یصل ھاتفك مغلق حتى انتھاءوقت الدراسة  ." عندما ینتھي وقت الدراسة و یلبي 
الطفل التوقعات یقوا احد الوالدین  "لقد أبلیت بالًء حسناًفي الحفاظ على ھاتفك مغلقاً یمكنك الحصول على وقت الھاتف االن . 

." 

مستلزماتھ أو تسجیل الدخول في الوقت المحدد للصف.)  قد یكون من المفید مبدئیا وضع قائمة بالسلوكیات التي 
ینخرط فیھا طفلك والتي تحد من قدرتھ على القیام بالعمل (مثل مغادرةمقعده عدة مرات اثناء الدرس أو مقاطعة 

 .)المعلم / الزمالء اثناء التعلم المتزامن

 2 .دون ما تریده ان یفعلھ بدالً من ما ال تریده ان یفعلھ 
 " a. بدًال من القول ال تترك مقعدك . قل اجلس في مقعدك حتى انتھاء الدرس

 " .b. بدًال من القول ال تتحدث مع أصدقائك ، قل ارفع یدك و انتظر حتى یتصل بك المعلم م

 3 .. بعد انشاء قائمتك ، رحب بمداخالت طفلك 
a ِّ.ماھي التوقعات التي یعتقدون انھ یجب ادراجھا لھم لیكونوا متعلمین ناجحین ؟ 

b.ماھو المتوقع منھم في الفصول الدراسیة ؟ یمكنك سؤال معلم طفلك عن التوقعات الفصل الدراسي  

  4.حدد 5 توقعات باستخدام القائمة التي طورتھا مع دمج الطلبات المعقولة من قائمة طفلك .  

 5.اكتب/ اطبع القائمة و انشرھا حیث ستكون مرئیة للطفل و غیرھا من أفراد األسرة  

توقعات  ،اذإ اكنت لاقائمة اخص ةإبكمال لاعمل لامدرسي  . 6 لا ئمة  اق نت  اك اذإ  م  . ھب خاصة  لا عمل  لا اح ة سم نم  لقرب  اب عض ھا

.ة  ترك شم ةق  ط نم يف  شرھا  نا  ، سر ة ألل عام  لا لسلوك  اب علق  تت

رأھا معا.  قا سلوك  . لا يف  كة 

1.  ضع قائمة بالسلوكیات التي ستساعد طفلك على النجاح في إكمال عملھ في المنزل (على سبیل المثال تجھیزز

مشار لا طفل  لا نم  نأ یتوقع  ل  بق توقعات  لا اجع ة رم . 7 
ةق a. اذإ اكنت لاتوقعات تتعلق سبلوك لامدرسة  ل عتم توقعات  لا نت  اك اذإ  مدرسي  . لا عمل  لا ء  دب ل  بق اجعھ ا رف

دئ.  اھ ای د / حم ت  قو يف  صباح  لا يف  اجعھ ا رف عام ،  لا لیوم  اب تبط ة رم نت  اك اذإ  نتقال  . الا ل  بق اجعھ ا رف النتقاالت ،  اب

يف  ت رائعا  نك مثال ،  لا یل  بس ى  لع محدد ( لا سلوك  لا م د حب ن  كمم ت  قو رب  قأ يف  زع ز توقعات ،  لا ي  بلی طفل  / لا ع  بتی دم ا نع . 8 
.ء  قتضا الا سح ب خ   ). لإ مفضل ،  لا عنصر  لا مطبات ،  لا رموز ،  لا رى ( خأ ززات  عم وأ  ، و  / فصل )! لا يف  رك  ود تظار  نا
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ائح ؟   صن

■ األطفال أفراد نطاق مایمكن توقعھ متغیر للغایة قد یتمكن طفل واحد من العمل لمدة دقیقة واحدة  في كل مرة بینما

یقة.  قد  60 د ة مل عمل  لا نم  ر  خآ فط ل مكن  تی

. ■ كن واضحاًو مختصراًمع توقعاتك اخبرھم بالضبط مایجب علیھم فعلھ باقل عدد من كلمات

مع توقعات ك. ■ كن متسقاً 

الیعني انھم سیفعلون ذللك في كل م رة ■ كن واقعیاً لن یكون كل یوم مثالیاً حتى إذا أظھره احدھم یمكنھم فعل شئ ما 

■ كن مرناًعلى سبیل المثال إذا كنت تتوقع ان یجلسوا على الكرسي دعھم یختارون اي كرسي

 oضع التوقعات مسبقاً ومراجعتھا كلما كان ذلك ضروریاً ال تنتظر سلوك غیرمرغوب فیھ قبل اإلعالن عن التوقعات

 oالتحاول مراجعة التوقعات بمجرد انزعاج الطفل كما ھو محتمل یسبب تصعیداً اكبر في سلوك ال باس في مراجعة

الحادث و التوقعات بعد ان یكون الطفل في حالة ھادئة 

•مراجعة و تعدیل التوقعات حسب الحاجة ربما كان التوقع مرتفعاً أو منخفضة أو لیست مھمة كما كانت من قبل . 
  • یمكن تغییر التوقعات كثیراً أو تطویر توقعات جدیدة في الوقت الحالي یكون محبطاًلبعض المتعلمین   

    • تعد نمذجة التوقعات طریقة رائعة ألطفال لمعرفة ماھو متوقع منھ معھم 

جى  ری جاح  . نب سلوك  لا الج ة عم جأ ل نم  سلوك  لا یف ة ظو رف ة عم ى  لإ تحتا ج سف  ، یر ة بك وكی ة لس اوف  خم اك  نھ نت  اك اذإ  * 
الاتصال مبعل ملافصل للحصول لعى رإشادات.




