
 

  

 
وع زمان کار  امتیازاتتابلو  کودک   . وقت  د یرا با کودک مرور کنخواسته شده  . انتظارات د یده کودک به وی یم  را قبل از شر
ن کرده و به او امتیازی بدهید رفتار او را تمجید از انتظارات را برآورده کرد ،  کیهر   امتیازاتکه کودک تمام   . هنگایمو تحسی 

 . میتواند از مشوق درخواست  اش برای مدت زمان مشخص استفاده کند را بدست آورد ، 
 

 
 

 تابلو امتیازات
 چیست؟

 
/  موارد واقیع ا ی ر یتصو  ا ینوشته شده  ستیتخته انتخاب ، ل کیرا که با استفاده از شویق  ت یها نهیفقط گز  .1

س است به کودک نشان ده اءیاش سد یموجود در دست   تالش د یخواه یم یچه کار  ی، "برا د ی. از کودک بتر
 "د؟یکن

 
 رسیدن به آن یبرا تالشکنار عبارت "من در حال   امتیازاترا انتخاب کرده و آن را در صفحه  کونیکودک آ .2

 در آن باشد.  کننده  تشویق ر یتصو  یادآور یتا  دهید محل کار کودک قرار  یکینماد را در نزد ا ی میده هستم" قرار یم
 

 دی، به انتظارات اشاره کن د ییگو   کودک آنها را یم  ا ی. همانطور که شما و / د ی. انتظارات را با کودک مرور کن3
ید برای _______________ . آ   (. دیرا مشخص کن ی)انتظارات رفتار  شما امتیاز یم گت 

 دارم.  از ین _______ )تعداد( امتیاز به دست آوردن انتخاب من به  یبرا .ب
 کننده انتخاب شده(.   شویق)ت امتیازاتم گرفتم،  میتوانم از _______________ استفاده کنم. تمام  وقت   .ج
 

ن و ،  امتیاز  لیهنگام تحو  -4  . کنید   شیستارفتار کودک را تحسی 
 !"د یدهب خودتان یک امتیاز را دوست دارم ، به  د یده که شما گوش یم  . "من روشر آ 

ل کردن   یبرا یشما در حال انجام کار خارق العاده ا .ب  ! "د یدست و بدن خود هستکنت 
 ست!"امتیاز برای شما کی نی، ا د ی"متشکرم که برنامه خود را دنبال کرد .ج

ن کودک در اول  ا یشما  -5 حالت . در د یقرار ده امتیازات یتابلو  یرا رو  امتیازاتنقطه باز از سمت چپ به راست ،  ی 
 دهند.  شما قرار یم ی  خود را تحت راهنما امتیازاتآل کودکان  دهیا
 : د یامتیاز بده شت  ی. ب6

ن . در حآ   کودک مشکل تر است  یکه برا  ی  ها تیفعال ی 
 دیجد طیمح کیدر  ا ی د یجد یمهارت ها یت  ادگیهنگام  .ب
 مکرر دارد شویقبه ت از یاز انتظارات ، ن یو ت  پ یکه کودک برا  هنگایم .ج
ن دانش آموز  یحرکت رفتار استمرار در  جاد یا یبرا .د  (در استمرار برای انجام کار)نگه داشی 

 را حساب کند.  امتیازاتتعداد  د یرا بدست آورد ، با امتیازاتکه کودک تمام   . هنگایم7
ن تع شیدر مدت زمان از پ -8 ش یی  ن تع ی. برامورد تشویق  خواهد داشتبه  شده به کودک دست  وع و  یی  زمان شر
خانه ، فر  مر ی)تا مر یتا کیاز  مورد تشویق   انیپا ن  . د ی/ تلفن( استفاده کن انهیتلفن ، برنامه را مر ی، تا و یکروو یما ا یآشتر
( تمام شده استفاده از مورد تشویق  ") د ییرا متوقف کند. بگو  مر یتا د یکودک بخواه  از زند ،  بوق یم مر یتا وقت   -9

 است."
 قرار دهد جعبهآن را درون سبد /  ا یرا کنار بگذارد  مورد تشویق  که   د یکودک بخواه  از . آ 

وع کن 1و از مرحله  د یرا پاک کن امتیاز . صفحه 10  . د یشر

 
 

 آن را چطور 
 ؟بکار بندیم

 
ید. را در طول کار  امتیازات د یتواند به شما کمک کند که چند بار و چه موقع با معلم فرزند شما یم ➢  در نظر بگت 

 
انجام دهد تا امتیاز  د یکه بامرور کاری   ا یبا اشاره کردن و / از وی یم رود.  یانتظار چه که نشان دهید  ه کودک ب ➢

د  آنکه کودک دریافت که منظور شما از تابلو امتیازات و امتیازات بدست آمده چیست، به ابتدای کار  . پس از بگت 
وع کنید   کند.   تا کودک آن مست  را خودش یط بروید و از ش شر

 
 توجه: 

 

یم تابلو امتیازاتچگونه   ؟را بکار گیر


