
سيادج انسهىك املزغىب فيه  (2
 

يستخدم أسموب التعزيز 
 

ىناك أنواع من التعزيز 
 
 
 

:  ذؼزيف انرؼشيش: أوالً 
ىو الحادث أو المثير الذي يؤدي إلى زيادة احتمال تكرار حدوث اإلستجابة موضع ( 1

. التعزيز ، أي أن التعزيز ىو تابع لسموك يزيد من معدل حدوثو في المستقبل 
أو إبتسامة عند ، سواء بكممة طيبة ( المرغوب ) و إثابة الفرد عمى سموكو السوي ه( 2

المقابمة أو الثناء عميو أمام زمالءه أو منحو ىدية مناسبة أو الدعاء لو بالتوفيق أو 
إلخ ، مما يعزز ىذا السموك ويدعمو .... إشراكو في رحمة مدرسية أو اإلىتمام بأحوالو 

. السموك إذا تكرر الموقف  ويثبتو إلى تكرار نفس
:  أَىاع انرؼشيش: ثاَيًا 

:   انرؼشيش اإلجياتي (أ
ىو ظيور حدث أو مثير سار ومرغوب فيو بعد استجابة معينة ، مما يزيد من "  -

" . احتمالية زيادة ظيور ىذه االستجابة في المستقبل
المرغوب فييا  بةاالستجافالتعزيز اإليجابي ىو كل األحداث السارة التي تمي حدوث  -

والتي تعمل بدورىا عمى تكرار ظيورىا وتقويتيا وتشمل ىذه األحداث جميع أشكال 
. المعززات سواء كانت غذائية ، مادية ، رمزية ، نشاطية ، اجتماعية 

المعززات اإلجابية تعمل عمى فرز السموكيات المرغوب فييا عن السموكيات الغير  -
. سموكيات جديدة  مرغوب فييا باإلضافة إلى بناء

فييا وىذا يظير عندما تزيد المعززات اإلجابية في تكرار ظيور السموكيات المرغوب 
. السموك الغير مرغوب بو ويقل معدل تكراره  وفي نفس الوقت تعمـل عمى خفض

 سمبيتعزيز  تعزيز إيجابي



 :  انسهثيانرؼشيش  (ب

السموك  ىو رفع أو استبعاد مؤثرات غير سارة اقترنت بسموك ما مما يؤدي إلى تقوية"  -
" . وازدياد ظيوره 

زالة األحداث المؤلمة أو تجنبيا إلويمكن تعريفو أيضًا ىو اإلجراء الذي يقوم بو الفرد  -
، فيو بمثابة رفع لمعقاب أو تجنب أي شيء غير محبب لمنفس بداًل من المكافأة 

. واإلثابة التي نجدىا في التعزيز اإليجابي 
بالسماح لو بمشاىدة التمفاز بعد إن كان قد حرم  فالفعل يمكن تعزيزه سمباً : مثال  -

. مشاىدتو لسبب ما 
ليس في كل الحاالت ينفع استخدام التعزيز السمبي ألن أحيانًا ينفر ويكون لو ضرر  -

. الوضع التعميمي أحيانًا  الطفل يتجاوز عمى نفسية
: انؼقاب  أسهىبهُاك فزق تني انرؼشيش انسهثي وتني  -

ان الميمة والنتائج نفسيا وىي طرد واستبعاد السموكيات الشاذة الغير مع أنيما يؤدي) 
. ( مرغوب فييا وتقوية السموكيات السوية المرغوب فييا 

 فقط وال يأتي فبميا أو الشاذة  ةالعقاب يتبع االستجابة الغير مرغوب. 

  التعزيز السمبي قد يحدث قبل وبعد االستجابة. 

 ابة التعزيز السمبي عمى الطفل عممية رفع العقاب يعتبر ىو بمث .
:  ذصُيف املؼشساخ: ًا ثانث

 :  ػشساخ األونيحامل (1

قوة لدى الفرد ، كما أنيا ذو  ةىي معززات أساسية ترتبط بما يسبع الحاجات البيولوجي
دافعية الرتباطو باستمرار بقاء الفرد ، وتعتبر المعززات األولية طبيعية وغير متعممة 

ن أكثرىا شبوعًا  ( الطعام ، الشراب ، النوم ، المسكن: ) أمثمتيا وغير مشروطة ومن  وا 
. واستخدامًا بالفصل ىي التي تؤكل وتشرب 
) ار ، وذوي القدرات المنخفضة في التعميم ـوتستخدم ىذه المعززات مع األطفال الصغ

ىذا  ، ويكون استخداميا عادتًا في بداية تعمم سموك جديد ، وقمما يستخدم( والمعاقين 
. النوع من التعزيز مع األطفال األكبر سنًا 

وحتى يكون لممعزز األولي قوة تعزيزيو فعالو البد أن يكون الطفل عمى درجة من 
أي حالة جوع متوسطة وليست عاليو حتى ال ) الحرمان من المادة التي تقدم لو كمعزز 

( . يقل انتباه وتركيز المتعمم 



 :  ػشساخ انثاَىيحامل (2

حيادية في  راتمثينتيجة لخبرات تعميمية مشروطة وىي  تعزيزيوائج يكون ليا قوة ىي نت
تكرار السموك ولكنيا بسبب  احتمالاألصل ال تؤدي بسبب طبيعتيا األصمية إلى زيادة 

( قيمة التعزيز ذاتو أي خاصية التعزيز  اكتسبت) المتكرر بالمعززات األولية ،  اقترانيا
ذات تأثير اجتماعي مثل المديح ، أو إشراك الطفل بنشاط معين  معززات: ) ومن أمثمتيا 

 . )
ويجب عمى المعممة أن تساعد األطفال عمى الشعور بأىمية المعززات الثانوية وتأثيرىا 

. عمى ضبط سموكيم وزيادة تعمميم 
وحتى يصبح لممعزز الثانوي التأثير المطموب يجب تقديمو مصحوبًا بالمعزز األولي 

:- بين المعززين عمى سبيل المثال لذلك ( المزاوجة ب) ويسمى 
) ززات األولية ـدى المعـعند قيام الطفل بسموك جيد محدد ، تقوم المعممة بتعزيزه بإح

ثم اتبعيا بكممات مديح ، وبذلك يتعمم الطفل أن يعتمد بشكل أساسي ( الشيكوالتو مثاًل 
ذلك السموك في مناسبات مختمفة ،  عمى المعزز الثانوي لتقوية وزيادة احتمالية تكرار

يمكن من خالليا لممعمم أن يقمل استخدام المعزز األولي بحيث يصبح لممعزز الثانوي 
. ومن ثم يتم تعممو ( المديح ) التأثير األكبر 

 (يح املؼى ):  ػشساخ انؼايحامل (3

زيادة أكثر مع أكثر من شخص ، ول استعمالياوتمتاز بفاعميتيا القوية وعموميتيا بمعنى 
، من سموك مرغوب فيو في وقت واحد 

. فال ننظر إلى النتيجة بقدر ما ننظر إلى تأثيرىا عمى الفرد نفسو 
الثناء الزائد لشخص خجول يكون لو تأثير قوي وواضح عميو ، إنما الشخص  : لامث

 كتعزيز ألداء هالعادي يرى في ىذا الثناء الزائد أكثر مما يستحقو أو ألنو استخدام
مما يقمل من  عادي ال يستحق ىذا الثناء الكثير وىنا قد يؤدي إلى نتائج عكسية

. تبعو تكرار السموك الذي 
 : هُاك ذصُيفاخ أخزي نهًؼشساخ وهي (4

: املؼشساخ انطثيؼيح * 
وىي المثيرات أو التوابع اإليجابية التي تمي السموك بشكل طبيعي دون تخطيط أو 

المعززات : تبط بشكل طبيعي ومنطقي بالسموك ومنيا تنظيم ليا ، وىي معززات تر
شكرك ، أو غير لفظية مثل حركة أالمفظية مثل أحسنت ، بارك اهلل فيك ، ممتاز ، 



أعضاء الجسم كاالبتسامة ، البشاشة في الوجو ، اإليماء بالموافقة بيز الرأس إيجابيًا ، 
تأثيره وفعاليتو عمى سموك لمس كتف الطفل أو تقبيمو وىذا النوع من المعززات أثبت 

. األطفال والكبار عمى حد السواء 
: املؼشساخ االصطُاػيح * 

وىي معززات رمزيو يمكن استبدال بعضيا بمعززات طبيعية ذات قيمة ، ومن أمثمتيا 
، العالمات ، لوحة التعزيز بأشكاليا ، وىذه المعززات تستخدم  كراس الطفلالنجوم في 

مراحل الدراسية األولية ، وىناك معززات اصطناعية تصمح بكثرة مع األطفال في ال
..... ( . الكؤوس والميداليات  –ترقيات  -الدرجات العممية  –الرتب ) لمكبار 

انو يمكن  إالوتعتبر المعززات الطبيعية ىي األفضل واألساس في تعديل السموك ، 
) ززات الطبيعية ـالمعاالستعانة بالمعززات االصطناعية في الحاالت التي تفشل معيا 

( . حسب سموك وظروف الفرد 
فالمعزز الطبيعي مثاًل ال يفيد في تعزيز طفل من اإلعاقة الذىنية ألنو ال ييمو كثيرًا 

في بادئ األمر ، لكنو يمكن أن يقرن بمعزز اصطناعي يؤثر في تعديل السموك 
. المستيدف 

:  أشكال املؼشساخ: راتؼًا 
 .ذأذي شكهني هًا ، املؼشساخ انغذائيح واملؼشساخ املاديح و: املؼشساخ األونيح * 

: انغذائيح  املؼشساخ (1
سموك األطفال خاصة المعوقين منيم ومن أمثمة ىذه  تعديل وليا األثر الكبير في

المعززات ، األطعمة والوجبات والوالئم ، المشروبات الغازية ، العصائر والحمويات 
ايجابية إذ  فراط في توظيف المواد الغذائية ، كمعززاتبأنواعيا وىناك محاذير من اإل

ربط تعديل السموك المستيدف بما يحبو الطفل من األطعمة ليس من المستحسن أن ن
وىناك مشكمة أخرى ، عند استخدام المواد الغذائية ، . عمى ىذا فقط واألشربة ويتوقف 

من الطعام أو الشراب الذي فإذا ما تناول الطفل المتعمم كبيرة . وىي مشكمة اإلشباع 
وذلك الن اإلشباع يقل أو يوقف الرغبة في . يفضمو فان المعزز ىنا يفقد فعاليتو 

. تناوليا كمعزز 
والبد من توخي الحذر من إعطاء كميات كبيرة من ىذه المعززات مع استخدام أكثر 

. من معزز واحد 
  :املؼشساخ املاديح  (2



 ىكالعرائس والدم أشكاليابمختمف  األلعاب إثارة ثرىاوأكما يحب الطفل منيا ،  وأكثر
والقصص المصورة وىناك ما تفعمو تذاكر الدخول إلى ارات يوالسيوف والبنادق والس

المالىي ودور السينما وحدائق الحيوانات وغيرىا مما يجد فييا الطفل متعو الداخمية 
. ومنيم من غالى . وعمى رأسيا الدافعية لدى الطفل 

، فاعتبر أن المعززات المادية تصبح في نظر الطفل  زيادة عمى ذلك عمى ذلكزيادة 
. تبادل مصمحة أي دفع شيء مقابل أداء شيء أخر ، كما يحدث في الرشوة 

: يا يأذي ظيف املؼشساخ األونيح ، يف تزَايح ذؼذيم انسهىك يزاػاج وويٍ املهى ػُذ خ
. حالة الطفل جسميًا وصحيًا  -1
. اع أو الحرمان لدى الطفل والحذر منيما حالة اإلشب -2
. المشكالت اإلدارية بخصوص تقديم المعززات األولية في المدرسة  -3
. ن غيرىم ززات ، فقد تجدي مع أطفال أكثر معدم تصميم فاعمية ىذه المع -4
يتضرر منيا بعض  أوضرر بعض األطعمة أو المشروبات ، كالتي يتحسس  -5

. األطفال 
  :انزيشيح  املؼشساخ (3

وىي معززات ليس ليا قيمة بحد ذاتيا ولكنيا تصبح ذات قيمة بعد استبداليا ، وىي 
نما ىي وسيمة لتحقيق غاية وأىداف معينة ، وتستخدم في  ليست غاية في حد ذاتيا وا 

. السموكيات التي تعجز المعـززات األخرى بالتـأثير بيا 
، فيش ، كوبونات ، نجوم وشارات ورقية نقاط ، أوراق مالية غير حقيقية  :-ومنيا  -

... ( . ألعاب  –مأكوالت ) ، بحيث يمكن استبداليا بأشياء ذات قيمة 
مرافق  وفي ومن مميزاتيا مفيدة في استخداميا خارج الفصل في الحافالت المدرسية -

بموحة ) رف ـة ومنيا ما يعالنوم والمنزل بالتنسيق مع المدرسـ وغرف المدرسة
. صممت كأنظمة وقوانين  (التعزيز 

  :املؼشساخ انُشاطيح  (4
وتعتمد ىذه المعززات عمى حب الطفل ألنشطة معينة ، توظفيا المعممة في تعديل 

السباحة ، األلعاب الرياضية : ) سموك الطفل أو إكسابو سموكيات جديدة ومن أمثمتيا 
لتمفاز ، القيام بدور ، المشاركة في الحفالت المدرسية ، الرسم ، الرحالت ، مشاىدة ا

.  (... ، دق جرس المدرسة ، وغيرىا  "دور قيادي " عريف الفصل 
  : االخرًاػيحاملؼشساخ  (5



وىي معززات يتم اكتسابيا من خالل المواقف االجتماعية ومن مميزاتيا أنيا طبيعية 
ومن النادر أن يؤدي . وسيمة الحدوث بشكل يومي وتعزز العالقات االجتماعية 

داميا إلى اإلشباع مما يوفر لنا إمكانيات واسعة لتوظيفيا في برنامج التعمم استخ
:- وتعديل السموك ومنيا ما ىو 

... ( . أنت ذكي ) ، الثناء عمى العمل والسموك  تأحسن: لفظـي 
عمى الكتف أو المصافحة ، االبتسامة ، التصفيق ، االنتباه بتعابير  التربيت: جسدي 

.... اب والتقدير إلخ الوجو ونظرات اإلعج
:  انؼىايم انري ذؤثز يف فؼانيح انرؼشيش: خايسًا 

:  ذىقيد انرؼشيش (1
ن الفترة الزمنية  ويقصد بو فورية التعزيز وىي أن يقدم مباشرة بعد حدوث السموك وا 

وتقديم المثير الذي يعززىا تشكل متغيرًا ميمًا التي تؤثر عمى  االستجابةالفاصمة بين 
. زيز فاعمية التع

:  إَرظاو انرؼشيش (2
ثبات التعزيز بما تم التخطيط لو بشكل منظم وفق قوانين معينة ، وكل تعزيز ويقصد بو 

. عشوائي مصيره الفشل 
:  حدى ويقذار انرؼشيش (3

ويقصد بو كمية التعزيز فمن الميم جدًا أن تتناسب كمية وقدرة التعزيز مع مستوى األداء 
وأن ال يزيد عن  لقدر المستحق فيفقد المعزز فعاليتوعن ا ويجب الحرص عمى أن ال يقل

. المقدار المناسب فيصل بالطفل إلى درجة اإلشباع وبالتالي يفقد فعاليتو 
:  انرُىيغ (4

يجب أن يتصف التعزيز بالتنويع وال يقتصر عمى نمط واحد وىذا التنويع يجب أن يكون 

. مالئمًا لمسموك والموقف 

 (اإلشثاع  ) : درخح احلزياٌ (5
وىذه تتكفل ) يرًا ى حرمان الطفل منيا كبفالمعززات تكون أكثر فائدة عندما يكون مستو

( . بيا عادة جداول التعزيز 



:  درخح صؼىتح انسهىك (6
أىمية وكمية التعزيز الالزمة لتعديل السموك تتناسب طرديًا مع صعوبة وتعقيد ىذا 

السموك كمما أصبحت الحاجة إلى كمية كبيرة  السموك ، فكمما زادت درجة تعقيد وصعوبة
. ثر باإلضافة إلى إستخدام تعزيز ميم وقوي من التعزيز أك

:  انرحهيم انىظيفي (7
يجب أن يعتمد استخدامنا وانتقادنا لممعززات بأنواعيا إلى تحميمنا لمظروف البيئية التي 

مة والمتوفرة في تمك البيئة يعيش فييا الطفل ويفيدنا في تحديد المعززات الطبيعية المالئ
.  هاستمراريتكما أنو يساعد في زيادة إحتمال تعميم السموك المكتسب والمحافظة عمى 

:  اجلذج (8
وىي تعني استخدام المعززات شيئًا جديدًا يكسبو خاصة وعنصر المفاجئة ، بحيث تكون 

. أشياًء غير مألوفة يكون ليا األثر الكبير في االستجابة 
املشكالخ انسهىكيح انشائؼح تني األطفال وانري حتراج اسرخذاو اسهىب  :سادسًا 

:  (تؼض األيثهح هلا  )انرؼشيش كرؼذيم نهسهىك 
 

. العدوانية ( 1
. عدم االنتباه ( 2
. اب المدرسة هر( 3
. عدم اإلمتثال لمتعميمات ( 4
. اليمس مع الزمالء ( 5
. اإلىمال ( 6
. اإلنطواء ( 7



وذؼهًها  إكساتهاانرؼشيش يف  أسهىبانري حتراج إىل اسرخذاو اجلىاَة : ساتؼًا 
:  (تؼض األيثهح هلا  )وذطىيزها 
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