
 

  

 
 میتنظ یو نظارت کنند، بهتر است برا تیر یخود مد یرفتارهابر شود که  که به افراد آموزش داده یم  هنگایم

(، ثبت کردن رفتار) خود نظارتر  یشامل رفتارها تر یر یخود مد یها ستمیشان آماده شوند. سیاحساسات و رفتارها
 د یآموزان با دانش . یم شود تشویقر  یها یاتژ در رابطه با استر و هر دو  ا ی( رزیات  رفتار)ا ات  یخود ارز  یرفتارها

 بر  ات  یارز  ا ینظارت  هدف از  ی   و همچن تر یر یخودمد یستمهاینحوه استفاده از سدر خصوص  را  آموزشهای الزم
ده.) د. مرکز میلندریافت کن شخیص یرفتارها  . مدیریت بر خود ( 2016مداخالت فشر

https://intensiveintervention.org/ 

 

 
 

خود 
 مدیریت  
 چیست؟

 
 بر خود تیر یآموزش مد یایمزا
 رفتار مطلوب شیافزا •
 استقالل شیافزا •
  یرفتار  یمداخله در راهکارها یبرا گر یفرد د ا یبه فرد بالغ مندی از ینکاهش   •
 

 تر یر یخودمد ستمیس کیانتخاب  نحوه
 

اتژ تر یر یخودمد ، )به عنوان مثال با آماده  د ت  رفتار خود را بر عهده بگ تید تا بتواند مسئولیم ده ت  های  : به فرد استر
 پروژه(.  ا یکار   کی یالزم برا مراحل یساز 
اتژ  د یبا •  استفاده شود شویقر ت یها یهمراه با استر
 مناسب تمرکز کنند یرفتارها یکه رو   د یده اد یبه افراد  •
 

فتیپبر تواند  : فرد یمشیخود پا  کند.   نظارترفتار مشخص و قابل مشاهده  کیبه هدف از  دنیدر جهت رس ششر
 
 . د یکن  ت  ، شناسا د ت  قرار گ تواند مورد برریس را که یم ت  یگز یرفتار جا کیو  آفرین رفتار مشکل کی •
 رسد؟ به نظر یماین رفتار چگونه  -دیکن  فیرفتار را تعر  •
 ست؟یچاز این رفتار هدف فرزند شما  •
 رفتار است؟این  ت  چه مدت درگ ا یکودک شما چند بار   •
 که چگونه رفتار خود را ثبت کند.   د یاموز یبه فرزند خود ب •
 . د یر ، با او مرور کنقسمت رفتا کیبعد از  ا ی، روز بعد از کالس ،  یت  ادگیجلسه  انیعملکرد کودک خود را در پا •
 . د یکن  شویقت یحیترج تیفعال ا یمورد  کیرا برآورده کرده است ، او را با  مورد نظر اگر فرزند شما هدف  •
 

کند.   سهیشده مقا یی   تع شیاز پ یکرده و آن را با انتظارات عملکرد  ات  یتواند رفتار خود را ارز  : فرد یمات  یارزش خود 
 روال رفتار(.  کی ا یبرگه بازتاب  کی)به عنوان مثال پر کردن 

 
 

آن چطور 
داشته  را 

 باشیم؟

 
 استفاده شود.  تر یر یخودمد یها ستمیهمراه با س د یبا شویقت
 احساسات خود را داشته باشند.  ا یرفتار  انیب ت  توانا د یکنند با  استفاده یم تر یر یخودمد یها ستمیکه از س  یافراد •
وع به افزایش دقت استفاده شود.  بات  یبا پشت تر یر یخود مد یها ستمیاز س د یدر ابتدا با • همچنان که کودکتان شر

پشتیبات  از وی را کاهش دهید تا وی بتواند استقاللش  در خود مدیریتر و ضبط ارزیات  کارهای خود میکند، میتوانید 
 را افزایش دهد. 

 

 
 توجه: 

 

 ؟ایجاد کنیم خود مدیریت  چگونه 
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