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گزینه های انتخابی مختلف را به فرزندتان پیشنهاد کنید، اگر چه دستور دادن ممکن است آسان تر و مدبرانه  -1

 .تر به نظر برسد

بگیرد چگونه مشکلش را حل کند ، با وجود اینکه برایتان راحت تر است راه حل را  تصمیم شبگذارید خود -2

 . به او تحمیل کنید

نظر فرزندتان را در مورد غذا بپرسید ، اجازه بدهید آب میوه یا دسرش را خودش انتخاب کند ، همین طور   -3

ای مفید انتخاب نماید (. وقتی به قدر کافی بزرگ شد ، تشویقش تغذیه میان وعده اش را ) به شرط این که

 .کنید یک وعده کامل غذا را تدارک ببیند

را به عهده خودش بگذارید. از انتخاب بین پوشیدن دو پولیور گرفته  پوشیدن لباس تصمیم گیری در مورد -4

  .انتخاب همه لباس هایش مسئولیت تا
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دیدن شبکه هایی که حق را در اختیارش بگذارید و از او بخواهید برای  تلویزیون چند ساعت در هفته -5

 .تماشای آنها را دارد ، برنامه ریزی کند و بین آنها انتخاب نماید

بگذارید خودش برای نحوه مرتب کردن و چیدمان اتاقش تصمیم بگیرد. ) همین طور فضاهای دیگری که در  -6

 .اختیارش هستند (

، از فرزندتان بپرسید آیا الزم است تمرین پیش از این که سراغ آموزش مهارت یا وظیفه سخت تری بروید  -7

 ؟بیشتری روی مهارت قبلی داشته باشد

 .در مورد ترتیب انجام وظایفش را به عهده خودش بگذارید گیری تصمیم -8

 .جدید ، آمادگی الزم را دارد مسئولیت ناو بخواهید نشان دهد که برای به عهده گرفت از -9

را که احتیاج دارد ، خودش از مسئولیت بخش هایی از زندگی اش را به خودش واگذار کنید. وسیله ای  -10

 .داخل کشو پیدا کند یا وسایلی را که برای کالس فردا الزم دارد داخل کیفش بگذارد

کمکش کنید هنگام مواجه شدن با مشکالت تدابیر و راه حل های مختلف را بشناسد و نتایج حاصل از  -11

  .انتخاب های گوناگون را بررسی کند

 .را به شیوه خودش حل کند از او بخواهید مشکلی -12

بگذارید گزینه های ناکارآمد و ضعیف را انتخاب کند ) البته در صورتی که برایش خطری نداشته باشند(.  -13

 .بعضی وقت ها بهترین راه برای کسب مهارت های تصمیم گیری ، اتخاذ تصمیمات نامناسب می باشد
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