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تشكيل سلوكيات جديدة 
س. ج. فريدمان، دكتوراه 

	عـندمـا يـحتاج الـفرد تـعليم سـلوك جـديـد لـلببغاء فـال يـمكن تـعزيـز السـلوك حـتى يظهـر، قـد تـكون تـلك مـشكلة.  
إحـدى الـخيارات هـي االنـتظار لحـدوث السـلوك عـن طـريـق املـصادفـة وتـعزيـزهـا مـباشـرة، ولـكن بـعض السـلوكـيات قـليلة 
الحـــــدوث أو ال تحـــــدث عـــــلى االطـــــالق.  حـــــل هـــــذه املـــــشكلة يـــــمسى الـــــتشكيل، وعـــــمليًا يـــــسمى الـــــتعزيـــــز الـــــتفاضـــــلي 
لـلمقاربـات الـناجـحة.  الـتشكيل هـي عـملية تـعزيـز الـتغيرات الـبسيطة واملتسـلسلة نـحو السـلوك الـنهائـي، بـدًءا بـأقـرب 
اسـتجابـة يـقوم بـها الـطائـر.  الـتالـي مـثالـني لخـطط فـي الـتشكيل، واحـدة لـتعليم الـلعب بـاأللـعاب بـشكل فـردي، واآلخـر 
لـــتعليم االســـتحمام.  املـــعززات والـــتقاربـــات املـــذكـــورة فـــي كـــل خـــطة هـــي مجـــرد أمـــثلة ويـــجب أن تـــكون مـــبنية بحســـب 
رغــبة و مســتوى الــراحــة لــكل طــائــر بــشكل فــردي.  الــتشكيل هــي  دراســة تــنطبق عــلى فــرد واحــد، وذلــك يــنطبق عــلى 


جميع برامج تغيير السلوك.

خطة التشكيل ١ اللعب باأللعاب 
.١
السلوك النهائي: اللعب باللعبة بشكل مفرد.  
.٢
السلوك املقارب الذي يقوم به الطائر: النظر للعبة.


٣. التعزيز لكل تقارب بحسب املطلوب: بذور الحب الشمسي \ املديح.

٤. التقاربات متوقعة:


	أ. النظر إلى اللعبة

	ب. االقتراب من اللعبة

	ج. ملس اللعبة باملنقار


	د. حمل اللعبة باستخدام املنقار

	هـ. ملس اللعبة بالقدم


	و. حمل اللعبة بالقدم واللعب بها باملنقار

	ز. تكرار التقاربات السابقة لفترة أطول

خطة التشكيل ٢ استهداف سلوكيات االستحمام 
.١
السلوك النهائي: الدخول إلى إناء به ماء قليل.
.٢
السلوك املبدئي: النظر إلى إناء املاء.
.٣
التعزيز لكل تقارب بحسب املطلوب: التصفيق \ املديح.
.٤
التقاربات املتوقعة:


أ. النظر إلى اإلناء

ب. مواجهة اإلناء


ج. االقتراب خطوة واحدة نحو اإلناء

د. االقتراب خطوتني نحو اإلناء
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هـ. املشي باتجاه اإلناء

و. النظر إلى املاء الذي في اإلناء


ز. رفع القدم قرب اإلناء

ح. ملس املاء بالقدم


ط. الدخول إلى اإلناء بقدم واحدة

ي. الدخول إلى اإلناء بالقدمني مًعا


ك. املشي داخل اإلناء

كيف يتم التشكيل 
	عـــملية تـــطبيق الـــتشكيل تـــتطلب مـــالحـــظة دقـــيقة فـــي طـــريـــقة أداء الســـلوك بـــتنوع طـــبيعي ضـــمن االســـتجابـــة 
(يـمسى فـئة فـّعالـة).  عـلى سـبيل املـثال، مـن الـطبيعي أن يـرفـع الـببغاء قـدمـة بـطريـقة مـختلفة فـي كـل مـرة (الـيمنى أم 
اليســــرى؛ مــــرتــــع أم مــــنخفض؛ ســــريــــع أو بــــطيء؛ بحــــركــــة األصــــابــــع أو بــــدونــــها، إلــــخ.).  هــــذا الــــتنوع ال يــــعتبر مــــهم 
ويــصنف كســلوك واحــد، أو فــئة فــّعالــة، ويــسمى ”رفــع الــقدم“.  هــذا الــتنوع يــسمح لــنا بــتشكيل الــتلويــح لــدى الــببغاء 


وهو رفع القدم بسرعة، وإبقائه عاليًا مع فتح وغلق األصابع، وذلك من خالل السلوك األخير.
	يـبدأ الـتشكيل بـتعزيـز أول تـقارب يـقوم بـه مـرة، حـتى يـتم أدائـه دون تـردد.  ثـم، تـعزيـز الـتقارب األقـرب، مـع 
إيــقاف الــتعزيــز لــلتقارب األول.  عــند أداء الــتقارب الــثانــي مــن دون أي تــردد، يــتم تــعزيــز تــقارب أقــرب آخــر وإيــقاف 
املـــعزز عـــن جـــميع الـــتقاربـــات الـــسابـــقة.  بهـــذه الـــطريـــقة، يـــتم نـــقل الـــتعزيـــز بـــشكل تـــدريـــجي بـــحيث يـــكون أقـــرب مـــن 


السلوك املطلوب.  وأخيرًا، يتم تعزيز السلوك املطلوب عند كل مرة يقوم به.
	إذا واجـــه املـــتعلم صـــعوبـــه فـــي أي مـــعيار، يـــمكن لـــلمدرب أن يـــعود للخـــطوة الـــسابـــقة الـــتي قـــام بـــها بـــنجاح 
وتــــكرارهــــا، أو يــــمكن لــــلمدرب أن يــــعزز تــــقاربــــات أصــــغر.  بمجــــرد الــــقيام بــــالــــتقارب دون تــــردد، يــــمكن االخــــتيار مــــن 
الـتغيرات السـلوكـية لتحـديـد الـتقارب الـثانـي واسـتبدال الـتعزيـز لـالسـتجابـة مـع إيـقاف الـتعزيـز لـلتقارب الـذي يتسـبب 
بجهـد أكـبر، أو انـدفـاع سـلوكـي مجهـد، لـلحصول عـلى الـتعزيـز. وبـذلـك، فـإن الـببغاء هـو الـذي يحـدد خـطة الـتشكيل 


من ناحية التسلسل والسرعة.  الدقة والخبرة مطلوبة من قبل املربي ملالحظة الفروق الدقيقة في السلوك.

إضافة اإلشارة 
	 مـــن خـــالل تـــشكيل ســـلوك الـــلعب واالســـتحمام ، فـــإن األلـــعاب وإنـــاء املـــاء هـــي الـــسوابـــق الـــتي تحـــدد نســـبة 
حـدوث السـلوكـيات املـطلوبـة.  بـالنسـبة للسـلوكـيات األخـرى، فـإنـه يـمكن إضـافـة إشـارة مـن قـبل املـدرب ألدائـها (ويـطلق 
عـليه الـتحفيز الـتمييزي).  إلضـافـة اإلشـارة: قـم بـإصـدارهـا عـند أداء السـلوك.  ثـم، تـعطى اإلشـارة بـشكل تـدريـجي 
حــتى تــعطى قــبل الســلوك.  أخــيرًا، تــعزيــز الســلوك الــذي يــتم بــعد إعــطاء اإلشــارة مــباشــرة وتــجاهــل أي ســلوك آخــر.  
ذلـــك يـــؤســـس الـــعالقـــة بـــني اإلشـــارة والســـلوك، ويـــطلق عـــليه مـــسمى الـــتحكم بـــاملـــؤثـــرات.  عـــندمـــا يـــكون الســـلوك تـــحت 


مسمى التحكم باملؤثرات، فإنه يحدث بعد اإلشارة أو نادرًا ما تكون اإلشارة غير موجودة.

تشكيل اإلمساك بالهدف 

	نقالً عن القطط، فقد وصفت كاثرين كراومر (٢٠٠١) التقنية املعروفة بالهدف بهذه الطريقة:

”إذا تــمكنا مــن جــعل الــقطة تــمسك الــعصا بــأنــفها عــند إعــطائــها اإلشــارة، فــمالــذي يــمكن أن نــفعله 

بهذا السلوك؟  اإلجابة تكون في السؤال:  ما الذي ال يمكننا فعله؟“ )ص (٥٧

الهـــدف هـــو ســـلوك ملـــس جـــزء مـــن أجـــزاء الـــجسم (مـــثل: املـــنقار، الـــجناح، أو الـــقدم) بـــجسم أو شـــيء محـــدد ويـــمكن 
تــعليمه لــلببغاوات بــسهولــة بــاســتخدام الــتشكيل.  مــن خــالل تــعليم الــطيور كــيفية إمــساك الــعصا الخشــبية بــاملــنقار، 
يـمكن لـلمربـي مـعرفـة حـركـة الـطائـر والـتحكم بـها.  عـلى سـبيل املـثال، يـمكن تـعليم طـائـر غـير مـدرب االمـساك بـالـعصا 
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مــن داخــل الــقفص، ويــسمح ذلــك لــلمربــي بــزيــادة الــتواصــل والــتفاعــل بــأمــان مــع الــطائــر، وتــقديــم الــتعزيــز اإليــجابــي.  
مــن خــالل الــتدريــب عــلى الهــدف يــمكن تــعليم الــطائــر الــذي يــرفــض الــنزول مــن أعــلى الــقفص أن يــقف عــلى املــجثم 
بـــالـــداخـــل؛ والـــطائـــر الـــذي يـــشعر بـــالـــتوتـــر يـــمكن أن يـــتبع الهـــدف لـــداخـــل قـــفص الـــتنقل عـــند زيـــارة الـــبيطري؛ ويـــمكن 
تشــتيت انــتباه الــطائــر الــعنيف نــحو الهــدف لــتجنب الــعض.  وأيــًضا، يــمكن تــعلم ســلوكــيات أخــرى مــن خــالل الــعصا 
مـــثل الـــدوران، تســـلق الســـلم والـــنزول، وقـــرع الجـــرس. الـــتدريـــب عـــلى الهـــدف هـــي مـــهارة أســـاســـية لـــتعليم الـــببغاوات 


وللحصول على املعززات اإليجابية.

بال حدود 
	يـمكننا نـظريًـا اسـتخدام الـتشكيل فـي الـتدريـب عـلى أي سـلوك، وذلـك مـن خـالل الـقيود الـبيولـوجـية لـلمتعلم.  
يـمكن تـشكيل السـلوكـيات الـطبية، والـتربـويـة؛ لـلتقليل مـن الـضغط وزيـادة الـتحفيز الـذهـني والجسـدي.  يـمكن تـعليم 
الـــطيور تـــلك الســـلوكـــيات مـــثل رفـــع الـــقدم لـــقص األظـــافـــر، الـــدخـــول والخـــروج مـــن قـــفص الـــتنقل، الـــبقاء بهـــدوء ولـــفه 
بــــاملــــنشفة، الــــطيران ملــــجثم محــــدد، وإدخــــال الــــكرة فــــي الســــلة.  كــــما يــــمكن اســــتخدام الــــتشكيل لــــتغيير طــــريــــقة أداء 


السلوك مثل املدة الزمنية، النسبة، الشدة، واالستجابة السريعة.
	قـد يـتم تـشكيل السـلوكـيات غـير املـرغـوبـة دون قـصد، مـن خـالل تـعليم الـطيور الـعض بـقوة، والـصراخ والـلحاق 
مـن خـالل آلـيات خـفية لـلتشكيل.  يـتم تـطبيق الـتشكيل بـطريـقة غـير نـهائـية لـتعليم الـببغاوات فـي األسـر، مـما يـجعله 
مـــن أكـــثر األســـالـــيب قـــوة فـــي الـــتدريـــب.  فمحـــدوديـــتها تـــعتمد فـــقط عـــلى مـــخيلة الـــفرد ومـــدى إصـــراره ملـــعرفـــة طـــريـــقة 


استخدامها بنجاح.

Translated and posted with permission from Dr. Friedman. 
 تمت الترجمة والنشر بموافقة من د. فريدمان

UAE_FreeWings بإشراف ،HealthyParrots تمت الترجمة من قبل فريق
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