
كیفیة اختیارالمعززات

ف یبدو؟   یك

ف ؟  یك

شغیل  تب مق  مثال   لا یل  بس ى  لع یھا  . لع حصول  لل مھم ة تؤد ي سو یھا  لإ اجون  تحی وأ  ناس  لا دھ ا یری تي  لا شیا ء ألا يھ  معززات  لا
تباھھ.  نا ذب  جل ام  ص  خش سم  اب صل  تا وأ  ظالم  لا نم  خروج  لل ضوا ء ألا

o یمكن ان یكون المقویات الملموسة (على سبیل  
اوالبتسامات اولثناء اوإلبھام (اولنشاط )ثمل لألاعاب اوللعب يف لاھواًء لاطلق( 

ك  1.اصنع قائمة باألشیاء التي یریدھا طفل

طوات  :  2.یمكنك استخدام الصور أو الرسومات أو األشیاء أو الكلمات المكتوبة للخ
a احصل على مدخالت من طفلك عند إعداد القائمة   .احتفظ بھذه القائمة و قم بتدوین المالحظات علیھا  .قد تتغیر 

الرغبة بمرور الوقت أو طوال األسبوع یمكنك اإلضافة أو اإلزالة.

استخدم لغة متناسقة على سبیل المثال   3.  اختر العناصر المتوفرة قد یرغب طفلك في شئ لیس لدیك أو غیر متوفر 
ھذه غیر متوفر االن ھذه ھي اختیاراتك )

4. قم بازالة العناصر الذي یحبھا ولكنة لم یفي بتوقعات الحصول علیھا  .(على سبیل المثال یحب ألعاب الشاحنات و لكنھ لم 
یكمل المھام عندما یتم تقدیمھ كمعزوفة ) 

  .5 اذإ حدد الطفل شیئاً في القائمة تعرف انھ إل یمكنك حجبھ فال تجعلھ معززاً
.على سبیل المثال إذا كنت تعلم انك بحاجة الى وقت الشاشة حتى تتمكن من عقد اجتماعات فقد ال   a

یكون ذلك أفضل اداة تعزیز النھم یتعلمون بسرعة انھ یمكن الحصول علیھا مجاناً الحقاً 

ً 6. اذإكانت ستعمل فقط لوقت الشاشة  وتحتاجھا ایضاً الشیاء أخرى فكن مبدعا
				 a.على سبیل المثال إذا كان ھناك جھاز لوحي واحد و جھاز تلفزیون في المنزل ولكنك تحتاج الى ابقائھم مشغولین 

اثناء العمل ،فقدتقدم التلفزیون ألوقات التي تعمل فیھا ویكون الجھاز اللوحي متاحاً فقط عند إكمال X توقع أو یمكن 
 X للطفل الوصول الى التلفزیون اثناء العمل ولكن البرنامج المفضل لدیھ ال یتوفر اال بعد إكمال

 .7  إذا لم تكن متأكداًمما یمكنك استخدامھ كمعززفكر في كل مایفعلھ طفلك في یؤم واحد  ماذا یفعل طفلك عندما إل یأكل 

تمل ة حم ززات  عم ھ ا رب ت عا نظافة؟   لا ارس  می وأ  ام  نی وأ 
 .a	 جلوس لا عبث ،  لا موسیقى ،  لا ى  لإ ستماع  الا یقظة ،  لا ال م حأ  ، صدقا ء ألا عم  تحدث  لا اب ،  تك اء ة رق مثال   لا یل  بس ى  لع

خرین  آلا تباه  نا ب  ذج یف ،  لأ وان  یح عم  عب  للا فردك ،  مب

حي  ول ا ز ھج ى  لإ وصول  لل طفال  ألا نم  عدید  لا مل  عی نأ  د ة یج ر ة كف ست  یل ستمرار  . اب وفر ة تم ززات  عم دم  قت ك  نأ نم  كد  أت   .8	
ای ا دھ اق ة طب يف  عمل  لا ون  كی دق ال  عمل  . لل وحي أیضا  للا جھاز  لا خد م تست ت  نك اذإ  وأ  ط  قف اح  تم ح د او حي  ول ا ز ھج اك  نھ ن  اك اذإ 

لسفر.  او شراء  لل وسائل  لا یك  دل ن  كی مل  ام  د ة یج ر ة كف ع م طم

طفل.  لا ظور  نم نم  ذبی ة اج قل  ألا ى  لإ ذبی ة اج كثر  ألا نم  مطلوب  لا ب  تر    .9	
معززات لا تخدا م سا فیة  یك ظر " نا كب  خاصة  لا معززات  لا ترت  خا نأ  عب د ن  آلا   .10	". 




