
 كیف یجب ان
 :تبدو

تنظیم العواطف یتضمن استراتیجیات لمساعدة الشخص على تھدئة اعصابھ عندما ما تسبب بعض المشاعر
الصعبة في منعھ من العمل. ھنالك استراتیجیات مفیدة لتھدئة االعصاب تتضمن: رسم حدود مساحة ھادئة

.تمارین تنفس من البطن، العد، االستماع للموسیقى، او توفیر طرق للراحة

  كیف؟

 :نصائح

۱.توفیر مكان مناسب: اختر مكان ھادئ، یمكن ان یكون زاویة غرفة او أي مكان اخر من المنزل
         ۲. ارسم حدود للمكان، وتأكد من كونھ مریحاً: حاول رسم حدود للمكان, ضع سجادة او كرسي منفوخ او خیمة
.صغیرة
۳. ضع أداوت تساعد على االسترخاء: ضع أغراض في مساحة الھدوء تساعد على تھدئة طفلك واعمل على
توفیر ملصقات تذكر باالستراتیجیات المناسبة لطفلك. أدوات التھدئة یمكن ان تكون صندوق یحتوي على 
 أغراض تساعد على تھدئة الطفل. ھذه األغراض قد تتضمن طین اصطناعي او كرة التوتر أو كتاب أو جھاز
 الیكتروني یحتوي على تطبیق یساعد على تھدئة االعصاب. قم بصناعة "وأراق لعب لوقت االستراحة" لتذكیر الطفل
 بما یریحھم او یساعدھم على االسترخاء. ضع ھذه األوراق في الصندوق ایضاً. كمثال، صورة شخص یستنشق
 رائحة حساء حار قد تكون مناسبة لتذكیر طفلك بتمارین التنفس من البطن. علق ھذا "الملصق" لتذكیر بتمارین التنفس
 .من البطن، العد,او الحوار بطریقة ایجابیة عندما یواجھ طفلك مشاعر صعبة
٤. اشرح: اشرح لطفلك ما ھي مساحة الھدوء وكیف یمكنھ ان یستخدمھا. اره المساحة المخصصة لالستراحة
واجعل طفلك یعرف ان ھذه المنطقة یمكنھ الذھاب الیھا إذا كان یحتاج للراحة
 .٥.ابتكر ایعاز: قد یحتاج طفلك الى ایعاز بصري او شفھي تستعملھ عندما یشعر طفلك بشعور غیر مریح
ابتكر ایعاز واستعملھ باستمرار لیعرف طفلك انھ قد حان الوقت االستراحة. یمكن ان یكون ھذا االیعاز على شكل
.كلمة رمزیة او صورة لمساحة االستراحة ملصقة في مكان الدراسة
 ٦.ضع توقعات: ضع توقعات مناسبة للفعالیات التي یمكن لطفلك ممارستھا داخل المساحة (مثالَ اختر أداة من أدوات
 الھدوء) وضع فترة مناسبة داخل المساحة (٥-۱۰ دقائق) استخدم مؤقت لمتابعة طفلك حتى نھایة فترة استراحتھ لكي
یعود للدراسة
 ۷. تدریب: اتبع ھذه الخطوات عندما یكون طفلك في مزاج جید. من المفضل اتباع ھذه الخطوات قبل ان تتصاعد 
.المشاعر

➢  ھذه الخطوات ھي نفس الخطوات التي یستخدمھا البالغون لتنظیم مشاعرھم بصورة صحیة.
.جرب اتباع ھذه الخطوات سویاً مع طفلك. دعھ یعلم أنك تتبع ھذه الخطوات لتصحیح مسار مشاعرك

.ان ممارسة األسالیب الصحیة لتنظیم المشاعر یعد أداة فعالة لتعلیم طفلك ھذه االستراتیجیات
 اتبع ھذه التعلیمات عندما یكون طفلك في مزاج ھادئ.

 االستراتیجیة قد تنجح في أسبوع وتفشل في أسبوع اخر. ھذا شيء وارد. احتیاجاتنا تتغیر.
.حاول ان تكون عدة استراتیجیات لطفلك لكي تتبعھا في حال فشلت خطتك المعتادة

 :تنظیم المشاعر 




