
 توان درك مثبت را تقویت کرد ؟چگونه می

 مقدمه 

خواهید درباره تقویت درك مثبت بدانید . خب براي تقویت درك مثبت شما در داخل این بنابراین شما می
رشته از تحلیل و بررسی رفتار در نظمی از روانشناسی یک کلید مفهومی است . روش بدست آوردن توجه 

) بهترین روش کتاب را کارن پریوراست . وقتی مربی حیوان (اسکینر تعریف شده B.Fبیشتر، اولین بار بوسیله 
 نوشت، سگ را رها نکرد . 

کند تقویت مثبت به عنوان هرچیزي که در پیوستگی یک عمل هنر جدید آموزش و پرورش : پریور تعریف می
 رخ خواهد داد .افتد تمایل دارد به افزایش دادن احتمالی ، که این عمل دوباره اتفاق می

 اصول اولیه از تأسیس تقویت درك مثبت را درك کنید :-1

مشابه یک پاداش (جایزه دادن) است با اینکه دقیق تر از یک پاداش است . یک تقویت مثبت چیزي است که 
توانید یک تقویت درك مثبت یک انسان یا یک حیوان در تالش به دریافت کردن اراده خواهد کرد . شما می

 بار مالقات کردن را دارند . 3شناسایی کنید زمانیکه شرایط را 

 نتیجه حاضر است به رفتار بستگی دارد . •

 شود .رفتار به احتمال بیشتر به وقوع پیوستن تبدیل می •

فتار شود . زیرا فقط این نتیجه به بستگی داشتن ررفتار به احتمال بیشتر به وقوع پیوستن تبدیل می •
 حاضر است 

 را براي خوردن میوه بیشتر آماده کنید خودتان -2

 افتد . تقویت مثبت فقط برايي انسان و حیوانات اتفاق میآگاه باش که تقویت مثبت در زندگی روزانه
دهید آموزش حیوان نیست . شما هر روز خودتان و دیگران را به روش هایی از تقویت مثبت آموزش می

 حتی بدون خودآگاهی براي مثال :

گیرد یا سرزنش کردن همسر شما اي از آبنبات را براي رفتار خوب میکه یک کودك یک تکههنگامی 
 براي فراموش کردن خریدن شیر در فروشگاه موادغذایی  

تواند دلپذیرتر و تاثیرگذارتر از سایر روش شما یا تالش براي آموزش یک رفتار تقویت مثبت می آموزش
 هاي آموزش باشد .

توانید از تقویت مثبت استفاده کنید . کنید شما میتان در بازي تنیس سعی میتواناییاگر به بهبود 
 کنید به خودتان بگویید خودتان را پشت سرهم امتحان کنید . هرزمانیکه به بازي می



ي منافع دخترتان جلو گیرد . دربارهاگر شما در حال تالش براي ساختن دخترتان هستید اغلب تماس می
 توانید هر چیزي از لذت بردن را برنامه ریزي کنید . مثل خرید اگر شما می بروید و

 سازمان دهی محرك هاي اشتباه : -3

اي از یک شخصی . در مقابل این یک نتیجه مثبت است براي مثال : تشکر کردن بعد از گرفتن هدیه
ال : یک نوجوان بعد از بی ي منفی است. براي مثمحرك اشتیاق ، محرك آشکار وجود دارد که یک نتیجه

محرك اشتیاق دولت اسکینر نسبت به محرك آشکار کند . پروایی از پدرو مادرش پایه گذاري را شروع می
ت ي گران قیمتی را دریافبسیار قدرتمند است . به عبارت دیگر بسیار شبیه به این است که شما هدیه

ي اتان بدهید . به جاي آن از او براي نخریدن هدیهارائهکنید اگر شما پاداشی به گیرنده براي دریافت می
 گران قیمت تجدید نظر کنید .

 تشخیص دادن زمانیکه محرك اشتیاق داده شده : -4

شود . درمان یک محرك این یک درك مثبت است زمانیکه یک سگ بعد از اجراي یک ترفند درمان می
توانید درك مثبت را تعریف ش دیده است . شما میاشتیاق است و سگ براي استفاده از درك مثبت آموز

دهد یک عمل است . احتمال کنید . همانطور که (پریور) آن را انجام داد . هرچیزي که در پیوستگی رخ می
 است .اینکه یک عملی دوباره اتفاق خواهد افتاد یا یک واکنش مثبت به یک رفتار رو به افزایش 

 :  منفی تشخیص تقویت (توانایی) -5

محرك  ی است بنابراینایطور کلی یک جنبه شناخته شدهاي است اما به توانایی منفی یک موضوع پیچیده
اند . و سپس رفتار موردنظر رخ داده و حذف شده است . براي مثال : یک اسب براي حرکت ها داده شده

، لگد زدن و صداي خر خر به جلو با استفاده از توانایی منفی آموزش دیده است . این ها : با آرنج زدن 
که د .اینشونکند محرك ها بالفاصله متوقف میکردن و غیره است . تا زمانی که اسب به جلو حرکت می

کند یک توانایی رفتار منفی است . این موضوع با موفقیت مورد استفاده قرار گرفت اسب به جلو حرکت می
. 

 درك نقش مجازات :  -6

 شکل مجازات مثبت و مجازات منفی .دو پایه اصلی وجود دارد :  در اینجا

براي مثال (پریور) مجازات مثبت براي پایان دادن محرك یا کاهش رفتار ها اضافه شده است  -1
زد زیرا شما کتاب او را دوست ندارید فریاد زدن محرکی است که شما براي پایان دادن فریاد می

کنید . شما از مجازات مثبت جهت تالش براي آموزش به (پریور) به فروختن کتابش استفاده می
 کنید . تفده میاس



تغییر یا ایجاد یا پایان دادن به یک رفتار مجازات منفی براي دور ماندن از محرك اشتیاق براي  -2
است . براي مثال : گذراندن وقت با دوستان خارج از مدرسه یک محرك اشتیاق که والدین آن را 

 کنند .نا فرمانی کودکان والدین از مجازات منفی استفاده میکنند . در مقابلرد می

 شناسایی مزایاي تقویت مثبت : -7

ساس یک تجربه مثبت است . دریافت محرك اشتیاق یا به عبارت دیگر آموزش تقویت مثبت برا
کنید . نشستن را یاد بگیرید یا ورزش کردن را از دریافت پاداش ها در صورتی که شما تالش می

خوتان شروع کنید تقویت مثبت بسیار قدرتمند و لذت بخش خواهد بود . آموزش استفاده از تقویت 
ار رم کننده و اغلب تاثیر گذده از سیستم مجازات سنتی بسیار سرگمثبت نسبت به آموزش استفا

 است.

با این حال تأکید بر این است که مجازات داراي مزیت هاي شخصی است مجازات مثبت در  -1
ایی تیز یا سگی که در حال رفتن است موقعیت هایی مانند بازي کردن یک کودك با وسیله

جازات مثبت بسیار تأثیر گذار خواهد بود . مجازات الزم است رفتارها باید متوقف شوند م،
 منفی هم چنین در موقعیت خاصی همانند توانایی منفی مناسب تر است .

 چگونگی درك استفاده از توانایی مثبت : -8       

 همانطور که در باال توضیح داده شد توانایی مثبت در دستیابی به هدف هاي مختلف بسیار مفید است          

 اما چند قاعده اساسی براي استفاده از آن وجود دارد .       

 :  زمان صحیح •

توانایی مثبت تنها زمانی موثر است که از آن بطور دقیق استفاده شود . زمانی که رفتاري رخ 
ر دشود باید بیند هنگامی که رفتار به او داده میمی دهد . سگی که براي نشستن آموزشمی

 ایستد . او براي ایستادن پاداش میخواهداگر رفتار داده شود سگ میند .موقعیت مناسب بنشی
اگر شریک او به شما بگوید او شب گذشته بازده خوبی داشت پاداش دیر و بی اثر است . 

اگر شما رفتاري را براي سگ ایجاد پاداش زود هنگام بسیار تأثیرگذار است . براي مثال : 
کنید که سگ را تحریک کنید و اجازه دهید او غذا بخورد کنید طول درمان تالش میمی

   قبل از اینکه به او پاداشی بدهید . نه اینکه به او آموزش دهید .
 پاداش صحیح :  •

به یک کودك در عوض ساندویچ یا  M&Mدادن پاداش ها باید تا حد ممکن کوچک باشند 
گی ماشین هاي قرعه کشی وابست براي مثال :بستنی آنها باید غیر قابل پیش بینی باشند . 

ق ي آنها موفبینی ایجاد کرد . برنامه توانایی حتی اگر همهپیشرا باید به صورت غیرقابل 



باشند چهارگانه آمریکایی و ده ها دالر است که بسیاري از مردم بطور موثري توسط دستگاه 
تواند هم چنین می اند . پاداش دادن براي هیچ چیزيکشی براي پیروزي آموزش دیدهقرعه

 ي بزرگ تأثیرگذار باشد .در بدست آوردن یک (جک پات) یا یک جایزه
 شور و شوق زیاد : •

توانایی مثبت به ماندگاري سنتی ، خوشحالی و اشتیاق وابستگی دارد . ایرادي ندارد اگر شما به  
 باشید که آموزشدهید به یاد داشته آموزش میاش کودکی براي خواندن یا به سگی براي پاشنه

را به طور جلسات مکرر و کوتاه ادامه دهید . اهداف را براي پاداشی که قابل دسترسی هستند  به 
 اید و به پایان یکآسانی ادامه دهید . صبر کنید و اگر استرستان افزایش یافته یا نا امید شده

 اند آن را از بین ببرید .یادداشت رسیده

 ثبات :  •

دهد شما ي بعدي او این کار را انجام نمیدهید و جلسهنشستن پاداش می اگر به یک سگ براي
ید ایی از هات داگ را بدهي کافی با او سازگار نیستید .اگر جلسه بعدي به او شیر یا تکهبه اندازه

توانید معیار هاي خودتان را انتخاب شما به آسانی میاید . ي کافی با او سازگار شدهشما به اندازه
کنید . و آن را نگه دارید تا زمانیکه رفتار ها مانند آموزش دادن به یک طوطی به اندازه کافی 

ایی آرام خواهد بود . باشد درحالی که انگشت شما داخل خوب باشد معیار هاي اصلی شما پرنده
کند ، پاداش بدهید . اکنون قفس است . شما به طوطی هر زمان که با آموزش آرامش پیدا می

توانید با ایجاد معیارهایتان در حالی که انگشتتان نزدیک طوطی است ، طوطی را آرام ما میش
نگه دارید .پاداش شما زمانی است که طوط آرامشش را حفظ کند . شما معیارهایتان را سخت تر 
ایجاد کنید اما هنوز در پاداش دادن به طوطی ماندگار باشید . شما به این روش آموزش را ادامه 

 دهید .

 

 

 

 


