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كیفیة استخدام التعزیزات 

ف تبدو ؟   یك

كیف ؟ 

نصائح  ؟ 

یة  بلتل ضل  فم اط  شن ص ر / نع دیم  قت م  تی وأ  متوقعة و  / لا سلوكیات ) لا متوقع ( لا تماعي 

ً

ج الا سلوك  لا يف  طفل  لا خرط  نی دم ا نع
توقعات.  لا

ك دی فع  رل ر ا كش معلم ، " لا ول  قی درس  . لا ناء  ثأ دی ه طفل  لا ف ع ری مثال   لا یل  بس ى  لع      ." 

من اجلھ؟ "یختارالطفل  لعبة    على سبیل المثال أنت بحاجة الى إكمال مھمة الریاضیات وتسلیمھا م الذي ترید العمل 
إلكترونیة ."عند االنتھاء من مھمة الریاضیات وتسلیمھا یمكنك الحصول على 5 دقائق من لعبتك ".بمجرد اكتمال 

المھمة و إرسالھا أقول لقد قمت بعمل رائع في تلك المھمة الریاضة یمكنك الحصول 5دقائق من لعبتك . ابدأ موقتك  
 ."یبدأ الطفل المؤقت و یبدأ اللعب . الموقت یصدر صوتاً انتھت اللعبة . .و لكن یمكنك اختیاره مرة أخرى الحقاً 

 ".یوقف الطفل المؤقت بشكل مستقل أو بواسطة موجھ . شكراًلك على إیقاف تشغیل ھذا و على ابعاد أشیاءك

ُ .1وفر التوقعات باستخدام جدول طفلك أو  توقعات التي قررتھا مسبقاً ، بصریاً و/ أو شفھیا 
2.اسأل الطفل عن ماذا یرید ان یعمل من اجلھ

a.استخدم قائمة التعزیزات المحتملة التي طورتھا أنت و طفلك 

3 .ضع تمثیالًمكتوباً او مرئیاً (صورة، كائن ) من اختیار ھم ضمن البصر   

    4.عندما یتم تحقیق التوقعات على الفور ،قم بتزوید الطفل بالثناء على السلوك المحدد( على سبیل المثال احب كیف 
ل  انتظرتني حتى أنھى مساعدة اخیك)و / او االھتمام اإلیجابي (ممتاز ، ھاي 5 ،قبضة  )،او  معززات مفتعلة (على سبی

المثال ،  األلعاب  و وقت الشاشة و ركوب الدراجة / سكوتر )
ف،  a) استخدم جھاز ضبط الوقت لتحدید   المدة التي یستطیع الطفل الوصول فیھا الى جھاز التعزیز ( مؤقت المیكروی

و مؤقت الفرن و توقیت الھاتف و توقیت المطبخ و تطبیقات الھاتف و ما الى ذلك )

b( اذإ كان لدى الطفل سلسلةمن المھام إلكمالھا حافظ على الوقت لمدة2-5 دقائق (على غرار المدرسة)  .إذا كان 
زز.   الطفل یعمل لفترة ممتدة  مثل ٦۰-۹۰  دقیقة قبل المعزز ،یمكنك  التفكیر في الوصول لفترة اطول الى المع 

.5 عندًما یصدر المؤقت صفیراً،  یعلم الطفل ان العنصر "انتھى كل شیئ" .اطلب منھم إیقاف المؤقت او وضع اغراضھم 
بعیداً او تسلیمھا إلیك . قدم الثناء على السلوك المحدد . 

a( اذإ كان لدیھم وقت صعب مع التحوالت فانھم یقدمون تحذیرات من الوقت على وشك االنتھاء (على سبیل  
المثال ، دقیقتین متبقیتان ، دقیقة واحدة متبقیة ) او اخبرھم ان العنصر سیكون متاحاً الحقاً. 

ر6. كررالعملیة إذا كان ھناك المزید من التوقعات/ العناصر جدولھم الكمالھا

ذھ ه وب ة عص وأ  ول ة ھس دى  مو طفل  لا لكھ ا تمی تي  لا مھارات  لا ى  لع معزز  لا فیر  وت ل  بق ھب ا وفاء  لا مت  تي  لا توقعات  لا دع د متعی د
.ة  ھار مب طفل  لا جح  نی دم ا نع توقعات  لا اد ة یز ھل  . لنسبة  اب مھارة  لا

نم  عدید  لل ید ة دج ار ة ھم منزل  لا يف  عمل  لا ذبیة  . اج ثر  كأ عززات  مو حیان  ألا نم  یر  ثك يف  جدیدة  لا مھارات  لا زیز  عت ب  جی

متعلمین.  لا
حقا  عص ب يش ء اك  نھ ن  اك اذإ  وأ  جب د / ملون  عی نو ا اك اذإ  اذل ،  ھ  . لجأ نم  ملون  عی مل ا مساویا  ستجاب ة الا جح م ون  كی نأ  ب  جی

فیجب ان یكافأوا بشكل مناسب على جھودھم 
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نم  مزید  لا ى  لإ كتابة  لا ت  دأ اذإ  مثال   لا یل  بس ى  لع وبة  . عص كثر  ألا مھام  لا عزیز  تل مرغوبة  لا عناصر  لا ثر  كأ تخدا م سا ب  جی
وحي  للا جھاز  لا دم  قأ وف  سف كثر طلبا ،  ألا عنصر  لا وھ  وحي  للا جھاز  لا ا ن كو مشكلة  لا سلوكیات  لا نم  رھ ا یغ وأ  تجنب  لا وكیات  لس

كتابة لا مھم ة ما ل كإل یا ر خك
توقعات. لا طفل  لا ي  بلی دم ا نع ط  قف معزز  لا صیل  وت معزز  . لا صیل  وت عم  نك متسقا 

الإ  حركة  تم دم رسوما  قت متحركة "! ال  لا رسوم  لا اھد ة شم ی د رأ " ، فط ل ر خ صی دم ا نع خآل ر ن  یح نم  تلفزیون  لا غیل  شت نم  بدال 

.

دئ . عندما یسال الطفل بصوت ھا
إذا اختار الطفل االستماع الى الموسیقى لتنظیف محطة العمل الخاصة بھ ، فلن تكون الموسیقى متاحة حتى تصبح محطة 

عملھ نظیفة . 
 امنح الطفل بضع ثواًن النتقال من معزز إذا لزم األمر،ولكن كن متسقاً في التأكد من انھ یستجیب للمؤقت وإیقاف مایفعلھ
عندما یصدر المؤقت صوتاً .اذإ سمحت احیاناًبمزید من الوقت، وأحیانا أخرى ألیمكنك ان تجد نفسك في معركة بعد كل 

ة.  یل تقا نا حل ة رم

جى  ری جاح  . نب سلوك  لا الج ة عم جأ ل نم  سلوك  لا یف ة ظو رف ة عم ى  لإ تحتا ج سف  ، یر ة بك وكی ة لس اوف  خم اك  نھ نت  اك اذإ 
الاتصال مبعل ملافصل للحصول لعى رإشادات. 




