
 

  

ید که به هنگام برآورده شدن آن   را در نظر بگیر
با کودک خود در مورد انتظاراتی که از وی دارید صحبت کنید. موارد تشویقی

، آنها را ده نشدن انتظارت، در یک زمان آوردانتظارات، کودک بتواند بدان دست یابد. در صورت بر   برریس کنید. خنثی
 نیاست که کودک تلفن خود را خاموش نگه دارد. درست قبل از زمان مطالعه والد نیدر طول زمان مطالعه انتظار ا مثال: 

 . " وقثی ابد ی انیتا زمان مطالعه پا خاموش باشد است که تلفن شما  نی. انتظار امیانتظارات را مرور کن د ی، "بگذار  د نیگو   یم
و تلفتنان  د یانجام داد خود را عایلکار ، "شما   ند یگو   یم نیبرآورده کرد ، والد ا زمان مطالعه تمام شد و کودک انتظار ر 

 ."د یداشته باش زمان استفاده از تلفن د یتوان ، اکنون یمخاموش بود 

 
 

 انتظارات
 چیست؟

کند در انجام کار خود در خانه موفق باشد )به عنوان مثال   که به فرزند شما کمک یم  د یکن  هیته ت  از رفتارها سثی یل .1
که فرزند شما   ت  رفتارها  از سثی یل همچنیر  کالس(. در ابتدا ممکن است   یورود به موقع برا ا یآنها  لیوسا هیته

، تهیه کرد   ترک چند رابرای انجام کار محدود و یا باعث تلف کردن وقتش میشود نیر 
ً
در  خود  بار از صندیل نی)مثال

 همزمان(.  ییر ادگیمعلم / همساالن در هنگام چندین بارز سوال کردن از  ا یطول درس 
 . د یسیبنو آنچه را که میخواهید انجام دهند،  .2

a. تا درس تمام شود." د ینیخود بنش ، "در صندیل د یی." بگو ترک نکنید خود را  گفیی  ، "صندیل  یبه جا 
b. د یو منتظر بمان د ی" دست خود را بلند کندیی، بگو  د یاز دوستان خود صحبت نکن قبلگفیی  ، "  یبه جا 

 . "شما را صدا بزند تا معلم 
 . د یفرزندتان استقبال کن نظر خود ، از  ستیل جاد یپس از ا .3

a. در نظر گرفته شود؟ د یبا یدانش آموزان موفق ، چه انتظار  یکنند برا  فکر یم 
b.  د یاز معلم فرزندتان در مورد انتظارات کالس سوال کن د یتوان رود؟ یم یمی انتظار چه از آنها در کالس . 

 . بنویسید انتظار  پنج مورد  معقول از فرزندتان، تا  یضمن درخواست ها د یکرده ا  جاد یکه ا  سثی یبا استفاده از ل .4
 بگذاریدخانواده قابل مشاهده است  یاعضا ر یکودک و سا  یکه برا  ت  و درجا د یکن  پیو تا د یسیرا بنو  ستیل .5
 ستی. اگر لد یآنها قرار ده یکار   یفضا یکیمدرسه است ، آن را در نزد یمختص به انجام کارها ستیاگر ل .6

ک قرار ده کیخانواده است ، آن را در  کیل  یرفتارها یانتظارات برا  . د یمنطقه مشیی
 . د ی. آنها را با هم بخواند یباشد ، مرور کننادرست رفتار  یر کودک درگ  نکهیانتظارات را قبل از ا .7

a.  وع کار در مدرسه مرور کناگر . اگر انتظارات د یانتظارات مربوط به رفتار مدرسه است ، آنها را قبل از شر

آنها را در در یط روز رخ میدهند، . اگر آنها د یکن  مربوط به انتقال است ، آنها را قبل از انتقال برریس
 . د یکن  / آرام برریس صبح در زمان خنثی 

 شما در انتظار نوبت کالس خود  د یکن  شیستااو را کند ، در اشع وقت   ده یمکه کودک انتظار را برآور   هنگایم .8
ً
)مثال

 ( در صورت مناسب. هیر و غ یحیترج تمی، آدست زدن، امتیازات) مشوق های دیگر  ر یسا ا ی!(، و د یبود عایل ار یبس

 
 

از  آن را چطور 
کودک 

 ؟بخواهیم

 
برای کودک به طور همزمان بتواند   کیاست. ممکن است  یر متغ ار یرود بس کودکان فرد هستند. دامنه آنچه انتظار یم ➢

 کار کند.   قهیدق 60برای  ممکن است یگر یکه د  کار کند ، در حایل  قهیدق کی
 ی. دقد یانتظارات خود شفاف و مخترص باش در مورد  ➢

 
 انجام دهند.  د یبا یکه چه کار   د ییبه آنها بگو کلمات   نیدر کمیی و  قا

 . ندهید را تغییر انتظارات خود  ➢
 معث   نیانجام دهد ، به ا یتواند کار  نشان دهد که یم اگر کیس نخواهد بود و حثی  کامیلروز  . هر روز د یباش یر  واقع ب ➢

 انجام دهند. کامل کار را    نیامیتوانند  که آنها هر بار   ستین
 را انتخاب کنند.  صندیل که  د ی، بگذار  نند یبنش صندیل کیکه آنها در   د یاگر انتظار دار  مثال: . د یباش ر یانعطاف پذ ➢
رفتار ناخواسته  کیانتظار منتظر  انی. قبل از بد یآنها را مرور کن کبار یکرده و هر چند وقت   میانتظارات را از قبل تنظ ➢

وع کنید.  د ینباش  تا آن را شر
 باعث تشد نیا را ی، ز  د یانتظارات نکن در برریس کودک سیع  پس از ناراحثی  ➢

ً
د. خوب است رفتار خواهد ش د یامر احتماال

 شود.  آرام برریس تیکه حادثه و انتظارات در وضع
 ثی یبه اندازه گذشته اهم ا یباشد ،  ییر  پا یلیخ ا ی اد یز  یلیانتظار خ د ی. شاد یدر صورت لزوم انتظارات را مرور و اصالح کن ➢

 نداشته باشد. 
 د یناام دانش آموزاناز  بعض   یتواند برا یم آن لحظه خاصدر  د یانتظارات جد جاد یا ا یاز حد انتظارات  شیب ییر تغ ➢

 کننده باشد. 
 . ند یر بگ اد یرود  کودکان است تا آنچه را که از آنها انتظار یم  یبرا روش عایل کی ،از انتظارات یالگوبردار  ➢
 یرس تیتا رفتار با موفق د یدر مورد رفتار وجود دارد ، الزم است عملکرد رفتار را بشناس قابل توجیه یها اگر نگرات  * 

 
شود. لطفا  دگ

 . د ییر با معلم کالس خود تماس بگ ت  راهنما یبرا

 
 توجه: 

 

 ؟از کودک خود  انتظار داشته باشیمچگونه 


