
 

  

 
وییا وسیله   ،مشوق  ا ی( مورد انتظار )یرفتار )ها جامبه کودک پس از برآورده کردن انتظار از اناست که تشویقی  نیر

 به او ارائه میشود. مورد نظر  تی یو فعال ( مورد توجه اجتمایعرفتار اجتمایع
 ."د بردی: "ممنون که دست تان را باال د یگو   برد. معلم یم باال یم ش را درس دست یر  . کودک در حمثال

 
" ؟ د یخواه یم چه تشویقی پس از تکمیل کار . تحویل دهید و آن را  د یکن  لیخود را تکم اض  یر  فیتکال د ی. "شما بامثال

ون یباز  کیکودک   د یتوان یم دادید تحویل و آن را  د یرا تمام کرد اض  یر  فیکه تکال  کند. "هنگایم  را انتخاب یم یکیالکیی
ونییک  یباز  قهیدق 5  کار : "شما  میگو   کامل و ارائه شده است ، یم  فیکه تکل  نمیب یم ." وقتی د یخود را انجام دهالکیی
وع کن مر ی. تاکنید   یباز  قهیدق 5 د یتوان . یمد یانجام داد را خییل خوب اض  یر  وع  مر ی. " کودک تاد یخود را شر را شر

وع یم یکرده و باز   بعدا به کودک بگویید تمام شده است.  یباز  وقتزند.  بوق یمدقیقه  5پس از  مر یکند. تا  را شر
به او کند.   متوقف یم معلم/والدین با اعالن ا یرا بطور مستقل  مر ی. " کودک تاد یدوباره آن را انتخاب کن د یتوانیم

 ."د یخود را کنار گذاشت وسایلو  د یرا خاموش کرد بازی نی"متشکرم که ابگویید
 

 
 

سیستم 
تشویقی 
 ؟چیست

 
در نظر  شفایه ا یو /  ی، بص  نیاز ا شیکه پ  انتظاراتی  ا یانتظارات )ها( را با استفاده از برنامه فرزندتان  .1

 . د ی، فراهم کن د یگرفته ا
س .2  کار کند  تشویقی چه  یخواهد برا که یم  د یاز کودک بیر

a. دیاستفاده کن کرده اید،تنظیم  شما و فرزندتان ای که بالقوه  یتشویقی ها ستیاز ل 
کرده اند را در جلوی دید آنها قرار انتخاب  آنچه که آنها ( از ، شر  ر ی)عکس ، تصو  یبص  صفحه نمایش کی .3

 دهید. 
   هنگایم .4

ً
  د یکن  شیکودک را ستارفتار  که انتظارات برآورده شده است ، فورا

ً
خوشحالم ا اینکه صیر )مثال

برایش دست بزنید، حرکات تشویقی ) به او نشان دهید  توجه مثبت ا ی( و / کردی تا من به برادرت کمک کنم
 / اسکوتر( ی، دوچرخه سوار  تبلت،  ی، باز  یمصور. )مانند اسباب باز  شویقی هایت ا ی( دست انجام دهید

a. ش ییر  تع یبرا تلفن ،  مر یاجاق گاز ، تا مر ی، تا و یکروو یما مر ی)تا تشویقی از کودک به   مدت دسیی
خانه ، برنامه ها مر یتا  . د ی( از استفاده کنهیر تلفن و غ یآشیر 

b.  د ینگه دار  قهیدق 5-2 یر  را ب استفاده از تشویقی ، زمان  باید انجام بدهد  کار   یکس یاگر کودک 
مدت  د یتوان ، یم باید کار کند  قهیدق 90-60مانند  )مشابه مدرسه(. اگر کودک به مدت طوالت  

 . د ییر در نظر بگبیشیی  زمان استفاده از وسیله تشویقی را 
"تمام شده است". از آنها  زمان استفاده  از این وسیلهکه   د یزند به کودک اطالع ده بوق یم مر یتا وقتی  .5

رفتار او را ستایش آن را به شما برگردانند.  ا یخود را کنار بگذارند  وسیلهرا متوقف کنند ،  مر یکه تا  د یبخواه
 کنید. 
a.  یآن تقر استفاده از که زمان   د یدهاز قبل بالزم را  ی، هشدارها مشکلدر صورت 

ً
تمام شده است  با

 
ً
 در  وسیله نیکه ا  د ییبه آنها بگو  ا یاست.(  ماندهیباق قهیدق 1 ،ماندهیباق قهیدق 2)مثال

ً
بعدا

س خواهد بود.   دسیی
 . د یرا تکرار کن باال  در برنامه خود ، مراحل شیی یدر صورت وجود انتظارات / موارد ب .6

 

 
 

از چطور 
آن 

استفاده 
 ؟کنیم

 ؟کنیم  چطور از مشوقها استفاده



 
   ت  شود ، به مهارتها برآورده یم وسیله تشویقی  کی هیکه قبل از ته  انتظاراتی  تعداد  ➢

 
دارد  که کودک دارد بستیک

با دیدن موفقیت کودک در  انتظارات را به مرور دشوار است.  ا یآنها چقدر آسان  یمهارت آنها برا نکهیو ا
 . د یده شیافزامهارتهایش 

از  یار یبس یبرا یدیکار در خانه مهارت جدشود.  تیمطلوب تقو  شویقی هایبا ت د یبا د یجد یمهارت ها ➢
 آموزان است.  دانش

ان مورد تشویقی م ➢  سخت کار  نیکنند برابر باشد. بنابرا  آن کار یم یبرابر با آنچه برا د یبا یر 
ً
، اگر آنها واقعا

 چالش برانگ ییر  اگر چ ا یکنند / یم
ً
 . پاداش داده شوند برای برآورده کردن آن   به درستی  د یاست ، با یر  واقعا

 
 
 ی. اگر نوشیی  منجر به رفتارهامثالاستفاده شود.  رفتار  نیاز مطلوب تر  د یکارها با  نیتر یر  چالش برانگ تیتقو  یبرا

 یبرا یا نهیمورد باشد ، من تبلت را به عنوان گز  نیمشکل شود و تبلت مطلوب تر  یرفتارها ر یسا ا یناپذیرتر اجتناب 
 نوشیی  ارائه خواهم داد.  فیتکال لیتکم
را وسیله تشویقی کودک ، از  انتظار برآروده شدن . تنها در صورت رای اعطای وسایل تشویقی ثبات داشته باشید ب

 . ارائه دهید 
ند که  نکهیا یجا به وشن را برای او ر خواهم کارتون تماشا کنم!" کارتون را  "من یمزمات  که کودک جیغ و فریاد میر 

 درخواست میکند، به خواهش او پاسخ دهید. ( آهستهآرام ) یکودک  با صدا  فقط وقتی کنید، 
که محل کار   تا زمات  به او بگویید ،  میکند کردن محل کار خود انتخاب   یر  تم یرا برا قی یکودک گوش دادن به موس  اگر 
س قی ینباشد ، موس یر  تم یو   . ش نخواهد بود در دسیی
پس از زنگ خوردن  نانی، اما در اطم را کنار بگذارد وسیله تشویقی کودک   د یاجازه ده هیصورت لزوم چند ثان در 

بار انتقال از فعالیت به ، ممکن است بعد از هر  د یگذار   وقت نیم گر ی، و گاه د د یگذار   وقت یم شیی یب اگر گایه، تایمر 
 استفاده از وسیله تشویقی و بالعکس، با کودک دچار مشکل شوید. سمت 

 
 
 * 

 
 تیتا رفتار با موفق د یدر مورد رفتار وجود دارد ، الزم است عملکرد رفتار را بشناس قابل توجیه یها اگر نگران

 یرس
 

 . د یی  با معلم کالس خود تماس بگ ن  راهنما یشود. لطفا برا دگ

 
 توجه: 

 


