
يجب إنذار الطفل مرة أو مرتان بأن يتوقف عن 
السلوك الغير مرغوب قبل اللجوء إلى طريقة الوقت 
املستقطع للعقاب) من املمكن استخدام 3-2-1 

السحرية(.

طبق طريقة الوقت املستقطع إذا جتاهل الطفل 
إنذارك له.

جتاهل الطفل إذا حاول أن يتكلم معك فيما ال يتعلق 
بالوقت املستقطع.

ال تتكلم، أو تشرح، أو تتفاوض أو حتى تتجادل مع 
الطفل.

ال تلجأ لتخويف الطفل إذا احتج أو رفض أن يطبق 
عقوبة الوقت املستقطع.

www.adhd.org.sa  :ملعرفة املزيد عن اضطراب فرط احلركة و تشتت االنتباه يرجى زيارة املوقع االلكتروني

أو االتصال على: 0530034981

تذكر أنك عندما تستخدم برنامجًا لعقاب الطفل 
فإنك يجب أن تستخدم أيضًا برنامجًا آخر للتعزيز 

لتشجعه على املزيد من التصرفات املقبولة.

حدد ما هي التصرفات الغير مقبولة التي ستعاقب 
الطفل عليها بهذه الطريقة.

حدد مكانًا للوقت املستقطع، و جتنب استخدام 
غرفة الطفل ألن فيها الكثير من األشياء التي 

ممكن أن يلهو بها الطفل، و ينسى أنه معاقب. 
لذلك يجب استخدام غرفة خالية من األلعاب و 

املسليات و أي أشياء خطيرة.

قرر ما طول الفترة التي سيعاقب بها الطفل. 
يجب أن تكون مبعدل )دقيقة لكل سنة من عمر 

الطفل للتصرفات الغير الئقة و ممكن أن تكون 
نصف دقيقة لكل سنة من عمر الطفل إذا كان 

يجد صعوبة في اجللوس هادئًا (.

ضرورة استخدام مؤقت بصوت 
للتنبيه بأن فترة الوقت املستقطع 

قد انتهت.

اشرح للطفل ما هو الوقت 
املستقطع، مع فرض عقوبة الوقت 
املستقطع عليه إذا تصرف بطريقة 

غير مناسبة، مع ضرورة التزامك 
باحلزم في أمره بذلك. مع مراعاة 
عدم شتمه أو تأنيبه بسؤاله مثال: 

كم مرة أمرتك أن ال تفعل كذا؟ 
كل هذه التصرفات تعطي الطفل 

مزيد من االهتمام بتصرفه الغير 
مناسب، و قد حتفزه على املزيد 

من التصرف بطريقة غير مناسبة.

خطوات استخدام وقت مستقطع )اإلبعاد(:

استخدم مؤقتًا أو منبهًا مسموعًا حتى تعلم بانتهاء فترة 
الوقت املستقطع.

عند انتهاء مدة العقاب، اطلب من الطفل أن يخبرك ما 
اخلطأ الذي ارتكبه)هو(، و أن يعتذر قبل أن تسمح له 

باخلروج من الوقت املستقطع.

استخدم التعزيز لتشجيع الطفل على التصرف  املقبول. 

تذكر دائمًا:
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