
 :كیف تبدو

.عندما یتعلم االفراد كیفیة متابعة وتنظیم تصرفاتھم، یمكنھم ذلك من تنظیم مشاعرھم بسھولة
ً  أسالیب تنظیم النفس تتضمن: مراقبة التصرفات (التسجیل) تقییم النفس (أسلوب التقییم) او االثنین معا

.كأسلوب لتعزیز االستراتیجیات األخرى
.یجب ان یتعلم الطالب أسالیب تنظیم النفس. باإلضافة الى أسباب ضرورة مراقبة التصرفات وتقییمھا
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كیف؟

:نصائح

فوائد تعلیم طرق تنظیم النفس
ارتفاع في معدل التصرفات المطلوبة •

ارتفاع معدل االعتماد على النفس •
انخفاض في نسبة االحتیاج الى البالغین للمتابعة وتصحیح التصرفات •

:كیف تختار طرق تنظیم نفس مناسبة

أسلوب تنظیم النفس: ھو أسلوب یتم تعلیمھ لألفراد لكي یتعلموا طرق تحمل مسؤولیة تصرفاتھم (مثالً ان یكونوا
.(مستعدین المتحان او مشروع مدرسي بأن یوفروا ألنفسھم المعدات المطلوبة

.یجب اتباع ھذه األسالیب باإلضافة الى االستراتیجیات المعززة •
.تعلم ھذه األسالیب كیفیة التركز على التصرفات المطلوبة •

.أسلوب مراقبة النفس: یمكن للفرد ان یراقب معدل تقدمھ تجاه ھدف مطلوب او تصرف معین
.تعریف التصرفات المسببة للمشاكل واستبدالھا بتصرفات صحیحة یمكن متابعتھا •

 تعریف التصرف - كیف یبدو ھذا التصرف؟ •
ما ھو الھدف المطلوب من طفلك؟ •

ما ھو معدل حدوث ھذا التصرف وما ھي المدة الزمنیة التي یستغرقھا الطفل في ھذا التصرف •
.علم طفلك كیف یسجل تصرفاتھ •

راجع تصرفات طلفك معھ/معھا بعد نھایة الفترة الدراسیة. یمكن ان یكون ذلك بعد نھایة فترة الدراسة •
.او بعد توقف التصرف غیر المرغوب

.إذا قام طفلك بأتباع التصرف المطلوب كأفھ بغرض من اغراضھ المحببة او بفعلیة یحبھا •

(تقییم النفس: یمكن لألفراد تقییم تصرفاتھم ومقارنتھا بتصرفات سابقة (باستخدام جدول او ملئ ورقة

• 
یجب استخدام المعززات مع أسالیب تنظیم النفس 

• یجب على األطفال الذین یتبعون أسالیب تنظیم النفس من ان یكونوا قادرین على وصف مشاعرھم 

• .
وتصرفاتھم 

•في البدایة یجب اتباع أسالیب تنظیم النفس مع مساعدة من األھل . مع استمرار أطفالك بالقیام بالتصرفات
المطلوبة كتسجیل و تقییم تصرفاتھم بصورة صحیحة . یمكن ان تقلل من مساعدتك لھم كي یتعلم أطفالك االعتماد 

على أنفسھم . 
. 
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