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  9فصل 

 ؟میشود نجامادر کودکان دارای اتیسم چگونه  موزشآ

 خود یاد دهید دهر رفتاری به فرزنABCبا تکنیک  

کردن ارتباط، و های اساسی برای کمک به درگیر کردن، برقرار هدف فصل: توضیح دادن اصول اصلی و استراتژی

تا یادگیری کودکتان  ، ای جدید بکار ببریدها را به شیوهیتم آ یادگیری به کودکتان به طوری که شما بتوانید این

 را شتاب دهد. 

. اگر شما دهنداند که اساس یادگیری کودکتان را تشکیل میساختمانی ارائه شدهمانند آجرهای  8تا4فصلهای 

ش کودکتان داشته با وقتی که قبال برای آموزها را تمرین کرده باشید، راتژیمطالب دنبال کرده باشید و این است

اید. این گیری دیدهاحتماال افزایش قابل توجهی در توانایی کودکتان در درگیر شدن، برقرار کردن ارتباط، یاداید، 

ابراین شما دهیم، بن ای برای نحوی یادگیری کودکان ارائهخواهیم پیش زمینهبرای شما خوب است! حاال ما می

ه کودکتان به کهای جدید استفاده کنید هنگامی پذیری در موقعیتتوانید از این اصول اساسی به طور انعطافمی

 شود. کند و با چالشهای یادگیری جدید روبرو میسمت جلو حرکت می

 -( و نتایجامات هدفمند کودک شمااقددهند(، رفتارها )با درکی از سوابق )وقایعی که فورا قبل از یک رفتار رخ می

خواهید کودکتان یاد بگیرید، از تظاهر تری که میتوانید رفتارهای جدید و حتی پیچیدهشما می -ABAیادگیری 

 (ABA)کردن تا شروع به حرف زدن، را برانگیزید و آموزش دهید. این اصول بر اساس علم آنالیز رفتار کاربردی 

کاربرد علم یادگیری برای کمک به مردم برای یاد  ABAما توضیح دادیم که  1توضیح داده خواهد شد. در فصل 
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 -گرفتن رفتارهای جدید یا تغییر رفتارهای موجود است از جمله کاهش تکرار رفتارهای مشکل. ما از این اصول

 کنیم. در کل فصول کتاب استفاده می -ABAیادگیری 

 

 ؟بسیار مهم است تحلیل کاربردی رفتار چرا 

ABA  .یک روش مداخله خاص نیست. این یک سوءتفاهم شایع استABA  به کار بردن علم یادگیری برای

. آموزش مختلف برای کودکان استمداخله اولیه درک و تغییر رفتارهای خاص است و اساس بسیاری از روشهای 

 آموزش ،(-RIT)مدل شروع زودهنگام دنور، آموزش تقلید متقابل (PRT)پاسخ محور آموزش، تالشهای جداگانه

-استفاده می ABAهمگی از اصول ( incidental teaching)تدریجی آموزشو  Milieu Teaching ))محیطی،

 کنند. 

دنبال ا این مرحله فصول را تو  تا این فصل همراه بوده اید 4از فصل  اید! اگر شماشما نیز از آنها استفاده کرده

اید. ودکتان آموزش دادهکها را با کودکتان امتحان کرده باشید تعدادی از مهارتها را به اید، هر یک از استراتژیکرده

د تشویق دهد کودکتان را به یادگیری مهارتهای جدیبه عبارت دیگر شما با ارزشمند ساختن آنچه آموزش می

یاد بگیرند، ما با  ر مفید است که عادات جدید تعامل با کودکانشانایم برای والدین بسیااید. چون ما فهمیدهکرده

ر به شما کمک ایم، تا در شروع کابا شما پیش رفته ABAاستفاده از اینها بدون استفاده از اصطالحات تکنیکی 

ین از کنیم. ولی واقعیت این است که حتی رفتار خود شما توسط اصول یادگیری شگل گرفته است! شما همچن

یجه دلپذیر بکار اید؛ و نتهای جدید امتحان کردهاید؛ شما استراتژیوانین یادگیری رفتارهای جدید پیروی کردهق

 ی است، نیست؟ ی لذت از دیدن یادگیری کودکتان از شما بوده است. بسیار انگیزیشها تجربهبردن این استراتژی

کند از مک میتر است، چون احتماال به شما کتکنیکیای یادگیری به شیوه« قوانین»حاال زمان خوبی برای درک 

 تر شوید: چیزهای بسیاری آگاه
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 رفتار خودتان .1

 معنی و اهدافی که پایه رفتارهای کودک شما ست.  .2

 ای از رفتارهای کودکتان هستندهای مختلف باعث یا نشانهچطور استراتژی .3

ای شیوه ه کودکتان برای رفتار کردن بهدهند بچطور وقایع مختلف که به دنبال رفتار کودکان رخ می .4

 دهند. مشخص پاداش می

کند، یمرفتارهای کودکتان کار  به شکل گرفتن وتعمیم ABAچطور یادگیری که  کنیدهنگامی که شما درک می

 ابزارهایی نیاز دارید:

تشویق تر هستند )های جدید رفتار کردن به کودکتان که بیشتر مناسب سن یا قابل قبول( آموزش شیوه1) 

ه به طور ( افزایش تعداد فرصتهای یادگیری برای کودکتان ک2(؛ )حذف رفتارهای نامطلوبو مطلوب رفتارهای 

که  یآموزش یهافرصت نیتا از ا دیبه کودک خود کمک کن (3لیتهای روزانه حضور دارند؛ و )بالقوه در همه فعا

 .برای یادگیری بهتر استفاده کند دیدهیارائه م

 دهد؟ چه اتفاقی رخ می اتیسم در 

ه درست شبیه به دیگران است، ولی س (روش آموزشی ABC-)یادگیری در پاسخ به  دارای اتیسمکودکتان 

 تری بر روی یادگیری آنها است. تر و واضحنیازمند تمرکز بسیار صریح اتیسم جنبه 

رسد مند نیستند. به نظر میافراد دیگر عالقهبه اندازه سایر کودکان به لذت و شادی  دارای اتیسمکودکان  .1

دهند کامال آگاه گویند و انجام میاکثر کودکان از لذت یا ناراحتی والدینشان در پاسخ به آنچه آنها می

گیری رفتار کودکان هستند. بنابراین تایید یا عدم تایید و نارضایتی والدینشان به طور طبیعی در شکل

. خزانه رفتاری آنها شکل میگیردبرای بدست آوردن توجه و رضایت والدین  کند، چون کودکانعمل می
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معموال از نتایج اجتماعی رفتارشان آگاه نیستند یا تحت تاثیر آنها قرار  دارای اتیسمبا این حال کودکان 

 واهند داد. خواهند انجام دهند تا آنها لذت ببرند را انجام نخگیرند و بنابراین احتماال آنچه والدین مینمی

ان دارند. گذاری تجربیات با دیگرنسبت به کودکان دیگر عالقه کمتری به اشتراک دارای اتیسمکودکان  .2

ردن به کاکثر کودکان کوچک با برقراری تماس چشمی، لبخند زدن، دادن یا نشان دادن اشیا، و اشاره 

 گذارند. اشیا مورد عالقه به والدینشان با دیگران به اشتراک می

کنند که از نظر آنها جالب و ماه، اکثر کودکان شروع به اشاره کردن به اشیا می 18-12برای مثال تا سن 

ن جلب کرده کنند تا آنچه نظرشاگذارند، و سپس به سمت والدینشان نگاه میجذاب است، بر آنها برچسب می

ا این حال این بخواهند. ینشان را میاست به آنها نشان دهند یا به اشتراک بگذارند. آنها توجه و پاسخ والد

 بسیار کمیاب هستند. دارای اتیسمدر کودکان کوچک  اشتراکی(توجه )رفتارهای کودک 

یادگیری زبان، یادگیری اجتماعی، ، آنها بخش زیادی از )خزانه رفتاری(اشن این ابزارها در مجموعهوو بد 

روشهای برای ترویج آنچه به عنوان توجه به همین علت است که شما دهند. از دست می فردی بینو ارتباط 

اید. ما به طور بسیار ویژه اید، ایجاد کردههای که قبال یاد گرفته، با کودکتان در بسیاری از استراتژی اشتراکی

 کنیم. تمرکز می 10بر آموزش توجه مشترک در فصل 

دهند می پسرم نسبت به دیگران کمتر به مستقل بودن عالقه دارد . هنگامی که او دید آنها چیزهای جذابی انجام»

ه یک باشد. من ابتدا هنگامی به این توجه کردم که خواهرش شبیه ببیشتر دوست داشت تا مثل خواهرش ودیگران 

دن با برد و شروع کرد به جست و خیز کرکرد. او فهمید که او بسیار لذت میقورباغه به اطراف جست و خیز می

ل ه سادهد، در سن ساو، هر چند ممکن است در آن لحظه جنبه بازی تظاهری درک نکرده باشد )او حاال انجام می

ی کلی او برای کننده، به توانایهای سرگرمدهنده فعالیتکنم داشتن خواهر یا مدلهای دیگر نشانو نیم(. من فکر می

سبت به کردن رفتارش بعد از انجام آن رفتار توسط همساالنش کمک کرده است. او هنوز ن اهمیت دادن و مدلسازی

رای مثال برسند، کننده به نظر نمید که به طور آشکار سرگرمکودکان دیگر انگیزه کمتری برای انجام چیزهایی دار

آنها یاد  تواند ازکند که او مییابد چون او درک میکنم حتی این انگیزه بهبود میشستن دستانش ولی من فکر می

ارهای فتبگیرد. او در حال انجام دادن چیزهای بیشتر و بیشتری است که رفتارهای مورد انتظار هستند نه تنها ر

ن و نشان کننده )او قادر بوده است اخیرا کالس تکواندو شروع کند، چون تواناییش برای مدلسازی از دیگراسرگرم

وسط تتوانند های ذکر شده در فصول قبل میدادن رفتار مناسب در کالس بهبود یافته است!( بسیاری از فعالیت

ی را تشویق ن اندکی بزرگتر هستند( تا بازی تعاملی و تقلیدکودکان دیگر استفاده شوند )به ویژه هنگامی که کودکا

 «کنند.
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رسد می کنند. به نظراتیسم کمتر از کودکان دیگر هم سنشان از دیگران تقلید میکودکتان مبتال به  .3

نچه دیگران یافتن لذت شخصی از انجام آانگیزه دارند تا شبیه دیگران باشند.کودکان به دنبال کودکان 

-می ASD. کودکی بدون انجام دهند،هستند وانجام آن چیزی که خود میتوانند مستقالدهند انجام می

واهر بزرگش هایش را بپوشد، آنچه برادر یا خخواهد به تنهایی یک قاشق را کنترل کند، جورابها و کفش

من »گویند می دارای اتیسمایم والدین بسیاری از کودکان دهد را انجام دهد. ما شنیدهمیتواند انجام می

رسد ه نظر نمیکنم او همیشه از لباس پوشاندن ) و یا غذا دادن به او و غیره( لذت خواهد برد؛ بفکر می

ممکن  تیسمادارای کودکان « ای به مستقل بودن یا انجام دادن کارها به تنهایی داشته باشد.هیچ عالقه

رای .کودکان داگیرندمی کمبرای کار کردن با یک اسباب بازی تقلید کنند یا ک یاست از شخص دیگر

دارای   کاتیسم به شکل دیگری به هدف میرسند که با دیگران تفاوت دارد. بدون آن هدف قدرتمند، کود

ری رفتار انطباقی کند و بنابراین او یادگیکنند تمرین نمیبیند دیگران استفاده میمهارتهای که می اتیسم

ا زمان بسیار مدهد. این است دلیل اینکه چرا و سازگار و اجتماعی از طریق مشاهده دیگران را از دست می

 د کنند.نیم رفتارهای دیگران را تقلیکردیم:تا به کودکان کمک ک 8صرف آموزش تقلید در فصل زیادی 

 چرا این مشکل وجود دارد؟ 

به شاد کردن دیگران، به اشتراک گذاشتن تجربیاتشان با دیگران، و تقلید کردن از  اتیسمدارای چون کودکان 

دهند که در بازی و فعالیت از دست می ABCیادگیری مند هستند، آنها بسیای از فرصتهای دیگران کمتر عالقه

شوند. این فرصتهای از دست مراقبتی روزانه حضور دارند و به اکثر کودکان با فرصتهای یادگیری ثابت ارائه می

میشود بازی اجتماعی، و خود مراقبتی، مهارتهای ژستی، رشد زبان رشدتاخیرهای رشدی در  باعثرفته 

در استفاده از تعامالت اجتماعی موجود  اتیسم دارایاولیه هستند. چون کودکان  اتیسم که بخشی از پروفایل 

 .مشخص وبا وضوح با آنها آموزش دهند آنها باید فرصتها را اطرافینمانند فرصتهای یادگیری مشکل دارند، 
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یگران وجود دارد به طوری که از تشویق و ستایش ددارای اتیسم  آموزش کودکست: احتمال این ا خبر خوب 

ی و با مجموعه تقلید از دیگران لذت ببرد! برای اینکه این در شرایط وسیعتر گذاری ولذت ببرد، از به اشتراک

د را بدانید و کننای که در هنگام رخ دادن یادگیری عمل میتری از رفتارها رخ دهد، شما باید اصول پایهوسیع

 بشناسید. 

زند و به تینا یرد، او فریاد مدابیند که مقداری شیر از یخچال برمیهنگامی که مولی خواهر بزرگش تینا را می

ده و مقداری دیگر بخواهد. این را به خواهرت خواهرت شیر می»گوید زند تا شیر را بگیرد. پدر به تینا میچنگ می

ه رخ داده است؟ دارد. اینجا چدهد و مقداری دیگر برمیتینا لیوان شیر را به دست مولی می« برای خودت بردار.

قداری مدیدن شخص دیگر با  چگونگیپیش آیند یا فریاد زدن و چنگ زدن )در پاسخ به رفتارهای مولی شامل 

یری که او به هدفش رسیده است و شیعنی  شده است. کنندهیا تقویتدهد( و باعث نتیجه مثبتی،شیر رخ می

مال بیشتری تخواهد، احبیند و او آن را میخواسته را گرفته است. دفعه بعد مولی شخصی با لیوان شیر میمی

ایش را هوجود دارد که او فریاد و چنگ بزند. یک پدر به اصالح خوب، کسی که مراقب دخترش است و خواسته

ه خواهید کاش پاداش داده است. همانطور کند، سهوا با دادن شیر به دست دخترش به رفتار ناخواستهدرک می

های مثل تواند به طور چشمگیری نتیجه موقعیتمیدید، بکار بردن قوانین یادگیری توصیف شده در این فصل 

 این را تغییر دهد. 

 کنید آموزشدرک کنید و به کودکتان را  ABC مراحل یادگیریتوانید می چگونهشما 

هارتهای و آموزش م ABCاز یادگیری  شناخت توانید برای افزایشاینجا شش مرحله خاص وجود دارد که شما می

 جدید و رفتارهای مناسب به کودکتان انجام دهید: 

 برای رفتار است.  Bدهد: : توجه کردن به آنچه کودکتان انجام می1مرحله 

 برای نتیجه است.  C: انتخاب پاداش: 2مرحله 
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  است. پیش آیند برای A: شناسایی آنچه اول رخ داده، قبل از اینکه رفتار رخ دهد: 3مرحله 

 . بکار ببریدکنار یکدیگر را  یادگیری ABC روش:4مرحله 

ودکتان کبرای افزایش فرصتهای یادگیری کودکتان و آموزش مهارتها و رفتارهای جدید به  ABC: از 5مرحله 

 استفاده کنید. 

 . نامطلوب: تغییر رفتارهای 6مرحله 

 

 برای رفتار  Bدهد: . توجه کردن به آنچه کودکتان انجام می1مرحله 

( یک دلیل دهد )یا هر شخصی دیگرقانونمند است. پشت هر عملی که کودکتان انجام می ها: همه رفتاراستدالل

رای آن وجود ی باستداللو هیچ اهمیتی ندارد این عمل چقدر غیر معمولی است،  (هدفی برای آن رفتار)وجود دارد

ینید که هیچ بهنگامی که شما کودکتان را در حال انجام چیزی می. دهددارد، که چرا شخص آن کار را انجام می

ود، و اغلب روشن خواهد ب« هدفش چیست؟»کند، بایستنید و از خودتان بپرسید، حسی برای شما ایجاد نمی

برای شخص  -کننده و مبهم را خواهید دید. همه رفتارها کاربردی هستندسپس هدف یا عملکرد آن رفتار گیج

گردیم و با جزئیات یشوند. ما بعدا دوباره به این موضوع برم؛ معموال باعث نتیجه مثبتی برای او میارندکردی دکار

 واهد کرد:خدهیم، ولی اکنون، قوانین زیر در درک دالیل یا اهداف پشت رفتار کودکتان کمک بیشتر توضیح می

ما موفقیتمان در «. نددانمی»نه آنچه آنها  (ر آنهارفتا)کنیم دهند تمرکز میما بر آنچه کودکان انجام می :1قانون 

نها به طور روتین آکنیم، بلکه از لحاظ آنچه گیری نمیدانند اندازهآموزش را از لحاظ آنچه کودکان در نهایت می

  یند.نمیتوانند ازآن چیزی که میدانند به ما بگو چون بچه های کم سنسنجیم. چرا؟ دهند میانجام می
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 از کارها ایهشیوکه برای کودکان دارای اتیسم دشوارند  لذا رفتارهایی هستند دهیم  آموزشخواهیم میآنچه ما 

ردن با اشیا، و ارتباط برقرار کردن با دیگران، بازی ک را نسبت به افراد دیگر به گونه ای خاص انجام میدهند،

آیا »کی بپرسیم سوالی این چنینی در مورد کودهای روزانه. این برای ما شایع و رایج است که مشارکت در فعالیت

آن استفاده کند.  داند چطور ازبله، او می»و چنین پاسخی از والدینش بشنویم « کند؟او از یک چنگال استفاده می

پس « دارد.رمیباستفاده کند ولی اگر من او را مجبور کنم، او یک لقمه با چنگال  دستهایشدهد از او ترجیح می

کنی با  ل خواهیم کرد که پاسخ صحیح به پرسش نه است، چون اینکه بدانی چطور از چیزی استفادهما استدال

رند آنهایی است دانیاز به یادگیری  دارای اتیسمهای کوچک انجام دادن آن یکی نیست، و انواع مهارتهایی که بچه

جبور به انجام آن گیرند، به طور مستقل، بدون اینکه شخصی آنها را مزمانی مورد استفاده قرار میکه همیشه و هر 

تراک گذاشتن ، بازی با دیگران، خوش آمدگویی با دیگران، به اش، ژستصحبت کردنکارها کند )مهارتهایی مانند 

، در مورد کنیمیدهند تمرکز مانجام می دارای اتیسماحساسات و غیره(. بنابراین هنگامی که ما بر آنچه کودکتان 

 یرفتارپایه  هکنیم. و همیشه دالیل، اهداف یا عملکردهایی وجود دارند ک، قابل مشاهده صحبت میرفتار پایدار

 گیرند. منشا می آنها نتایج اجتماعی و فیزیکی رفتار از تجربیات قبلی وگیرند،آنها قرار می

 ؟دیگران چه نوع رفتار و به چه علت انجام میدهند :2قانون 

a ) بردند؛ یا لذت می از آن آوردند می آنچه بدست(b) ه برای آنهاکچیزی )خواهند جلوگیری کننداز آنچه نمی 

 برای رفتار هستند. رسد بسیار ساده است، ولی اینها تنها دو دلیل، هدف یا عملکرد اولیه. به نظر می(است نامطلوب

ای که او ا از تجربهیتشویق یا از آن لذت برده کرده است و  را کارآن  کند که قبال ای رفتار میکودکتان به شیوه 

 به اهداف شده است.  ک یا مانع رسیدن کودشده و جلوگیری  هست نداشتود
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 فعالیت: رفتار کودکتان را مشاهده کنید. 

رف کنید و اهداف و عملکردهای پایه کنیم شما زمانی از روز را برای مشاهده رفتارهای کودکتان صما پیشنهاد می

را در نظر بگیرید. تالش کنید اکثر مشاهدات در این شش نوع فعالیت  )آنچیزی که رفتار را ایجاد میکند(رفتارها

 هدف انجام دهید:

های غذایی، فعالیتهای مراقبتی )حمام بازی با اسباب بازی یا شی دیگر، بازی اجتماعی، وعده 

 عویض لباس، زمان خواب(، فعالیتهای مربوط به کتاب، و کارهای معمولی خانه.کردن/لباس پوشیدن/ ت

این بدین معنی نیست که شما باید با یک دفترچه در حاشیه بنشینید و نگاه کنید. بدین معنی است که اندکی 

ید.  برخی گذرد توجه کندقیقه در اطراف کودکتان می 20-15وقت بگذارید و به رفتار کودکتان و آنچه به مدت 

گذارد، و همچنین آنهایی که شما دوست دارید بیشتر ببینید )برای رفتارهای خاص که کودکتان به نمایش می

، به من لبخند بزن، یا آمدن و در آغوش شما نشستن( مشاهده کنید و آنها را یادداشت کنید. «ماما»مثال گفتن 

 دهید کمتر ببینید را یادداشت کنید. ح میهمچنین رفتارهای که دوست ندارید، آنهایی که شما ترجی

این فرضیه را به یاد بیاورید که همه رفتارهای عمدی عملکردی و هدایت شده با هدفی هستند. پس از خودتان 

زند، یا گرفتن دستتان کند و لبخند میزند، به شما نگاه میبپرسید: هدف کودکتان چیست وقتی کودکتان فریاد می

 کند؟ چال هدایت میشما را به سمت یخ

توانید برای نگاه کردن به رفتارهای در صفحه بعد فرمی است که برای استفاده جهت یادداشت برداری که شما می

دهد. تالش کنید هر ای به شما میکودکتان و فکر کردن به اهداف پشت آنها به شما کمک خواهد کرد و دید تازه

های شامل شود. این فرم شامل چندین مثال برای شروع است. کپی دو رفتارهای مثبت و برخی رفتارهای منفی

 شما نیاز به فضای بیشتری داشتیدبیشتری از فرم تهیه کنید اگر 
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 دیدن اهداف در رفتارها 

 هدف کودک رفتار کودک

 چیزی برایش بردارم خواست نزدیک شدن و نگاه کردن به من

 از من بشنود را« سگ»خواسته صدای  به سگ اشاره کرده است

 خواسته دوباره با اسباب بازی کار کند اش در دستانم گذاشته تا درست کنمو اسباب بازی« کمک» گفت

  را به خواهرش بدهداسباب بازی نمیخواست فریاد زده و به اسباب بازی چنگ زده وقتی خواهرش نزدیک شده است

 ینت خواسته استاز کاب شیرنییک  گریه کرده و به کابینت نگاه کرده است

 

 1خالصه مرحله 

دانید چطور ون میو فعالیتهای قبلی انجام داده باشید، اکن کارها مطالب دنبال کرده باشید و نجا اگر شما تا ای

مرحله به کتان، اهدافی که اساس رفتارهای کودکتان است را ببینید. این مرحله با فرایند درک عملکرد رفتار کود

ودکتان در کننده رفتار کسوابق و نتایجی که نشانه و تقویت« دیدن»مراحل بعدی نحوی شود. شروع میمرحله 

ت زیر موافق در چک لیس مطالبهاست بیان خواهد کرد، ولی اکنون ببینید که آیا با اکثر هر یک از این موقعیت

دانشی  -ایدهار مجهز شدهستید. اگر چنین است، شما اکنون به مهارتهای مهمی برای درک رابطه بین اهداف و رفت

کردن بگذرانید،  استفاده خواهید کرد. اگر نه، این بخش مرور کنید، وقت بیشتری برای مشاهده 2که شما در مرحله 

اسی و پشت و در مورد مشاهدات خود با مراقبین دیگر بحث کنید. تا زمانی که شما بتوانید به راحتی هدف اس

 حله بمانید و تمرین کنید.ببیند در این مر های مختلفرفتار کودکتان در موقعیت
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 ؟به طور موثر برسی می کنمچک لیست فعالیت: آیا من رفتارهای کودکم 

 ام. من برای مشاهده کودکم وقت گذاشتم و لیستی از رفتارهای کودکم تهیه کرده -

 کنممن اختالف بین رفتار قابل مشاهده و تفسیر یک حالت را درک می -

 = رفتار، خسته شدن= حالت(. بهانه جویی)قشقرق( )برای مثال  

 همه رفتارها در لیست من رفتارهای قابل مشاهده هستند، نه حاالت.  -

 کنم. کودکم را درک می عمدی من اهداف اساسی رفتارهای -

 کنم.کودکم درک می ناخواستهمن اهداف اساسی رفتارهای  -

 ام. مشاهده کردهمن در اکثر شش مرحله فعالیتهای هدف رفتارهایی  -

 برای نتیجه  C. انتخاب پاداش: 2مرحله 

بر اینکه آیا کودک احتماال دوباره  پاداش منجر به پاداش میشود. های محیطی به رفتار کودک: نتایج پاسخاستدالل

 قبل ارند. به مثالهایی در فرم صفحهگذکند یا نه تاثیر میاز همین رفتار برای رسیدن به هدفی خاص استفاده می

شود. هدف کودک یک انتخاب است. نگاه کنید. برای اولین مثال کودک دستها و صورت به سمت باال نزدیک می

-اگر والد با یک انتخاب و برداشتن شی پاسخ دهد، کودک به هدفش رسیده است. نتیجه مثبت )جایزه، یا تقویت

وده است. پاداش )برداشتن( که به عنوان یک آمیز بکننده( ایجاد شده است. رفتارش در رسیدن به هدفش موفقیت

آید شانس )تقویت شده( اینکه کودک از این ژست دوباره برای برداشتن بدست می لند شدهبنتیجه از ژست دست 

 دهد. فرصت یادگیری رخ داده است. استفاده کند افزایش می
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به دنبال داشته است. به  (C)ثبتی م نتیجه )بردن دستها باال(در این مورد ژستی واضح -(B)رفتار مورد نظر 

ا تقویت ی، پاداش دریافت کرده است رسیدن کودک به هدفش وعبارت دیگر، رفتار با عمل برداشتن و انتخاب، 

 شده است. 

دی که در آن : رخدااین است  کنیم، منظور ماهنگامی که ما از اصطالح فرصت یادگیری در این کتاب استفاده می

ن نتیجه پاداشی اید که ایاید رفتار یا مهارت مورد نظر ایجاد شود، و شما مطمئن شدهمک کردهشما به کودکتان ک

 معموال هدف کودک برآورده شده است. و و مطلوبی به دنبال داشته است

لداری دادن و همچنین نتایج محیطی برای رفتار ناخواسته وجود دارد. با عجله به سمت کودکتان رفتن و به او د

کتان فریاد با این حال اگر هدف کود ولیزند یک واکنش والدینی معمولی است.کردن هنگامی که فریاد میتوجه 

د او به هدفش اگر پیامدی که کودک با آن روبرو میشود مثبت باشد وپاداش دریافت کنزدن برای جلب توجه باشد، 

رفتار اینبار  شما فریاد بزند، چون این احتمال بیشتری وجود دارد که دفعه بعد برای جلب توجه رسیده است وبه

حله دوم درک اینکه آید مرآمیز بوده است. نگاهی به نتایج آن بیندازیم که به دنبال رفتارهای فرزندتان میموفقیت

 خواهد. دهد و چه چیزی میاست که چرا کودکتان این کار انجام می

که ما تارهایی رفایی بازی کردن، استفاده از زبان( یا )به سادگی و زیب این موضوعات رفتار مطلوب:با توجه به 

ر روی زمین، ضربه ب)غر زدن، نالیدن، رفتار تکراری، فریاد زدن، دویدن و دور شدن، پرتاب کردن اشیا  :پسندیمنمی

جدد رفتار مشوند. اصطالح تکنیکی برای نتیجه که شانس رخداد می کننده حفظتقویتزدن(، رفتارها با نتایج 

تایجی که ما ناست. همانند مثال قبلی فریاد زدن برای جلب توجه، برخی اوقات  کنندهتقویتدهد افزایش می را

زدن کودک در  کننده عمل کنند. ولی پاسخ دادن به فریادتوانند به عنوان تقویتاست می« منفی»کنیم تصور می

 کننده مثبت است، اگر کودک به هدفش برسد. واقع تقویت
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 4ردن جت، والدین موقعیت دیگری نگاه کنید. ما به تمرکز بر فریاد زدن ادامه خواهیم داد. در این موقعی حاال به

ا مسواک در آنها بآنها مسواک زدن دندان بود. ، تالش از فریادهای کودک خود را نادرست توصیف داشتندساله، 

کنند مسواک می زند و هنگامی که آنها تالشیکنند فریاد مشوند. وقتی آنها او را لمس میدست به او نزدیک می

د، و والدینش با توانند دندانهایش را مسواک کنندهد. آنها نمیبرد و اجازه نمیدر دهانش بگذارند او هجوم می

فریادها و  هدف اردن فرار کردن از مسواک زدن است. اینجا چه اتفاقی افتاده است؟شوند. ناامیدی منصرف می

ملکرد اساسی برای کنند. بحث قبلی ما را به یاد بیاورید که اینجا دو عدعوا کردن او با فرارش پاداش دریافت می

کردن به  . این مثالی از فرارازایجاد رخ داد نامطلوبو جلوگیری به هدف مطلوب  رسیدن .رفتار وجود دارد

ولی  ستابه هدفش رسیده  جردناست.  منفی تقویتبرای این  این تکنیک جایزه و پاداش است. اسم عنوان یک

 جردنمی که تر، هنگارود. مثال قبلیبکار می «منفیتقویت »؛ از این رو اصطالح نامطلوباز طریق حذف محرکی 

هش رسیده نتیجه دلخوا او به واست: «تقویت مثبت»رسد، مثالی از از طریق فریاد زدن به توجه والدینش می

به  رفتاری که کودک شما برای رسیدن مطلوب.و جلوگیری از چیزی نا. هر دو رسیدن به چیزی مطلوب است

کنید ما نگاه میشکنند. اینجا قانون مهم این است که توجه کنید هنگامی که کند را تقویت میاهدافش استفاده می

 دهد: می چه نتایجی به دنبال رفتار کودکتان رخ

دهد. شما از این قانون برای آموزش کودکتان در یادگیری رفتارهای جدید در پاسخ به نتایج آنها رخ می :3قانون 

اید و چیزی را انتخاب اید. هر باز شما انتخابی به کودکتان دادههر یک از فصول قبلی این کتاب استفاده کرده

چیز است: داشتن آن چیز. هنگامی که شما به کودکتان باز کند، کودک شما به شما گفته است هدفش چه می

، ابتدا گفتید که کودکتان این هدف )بغل کردن(دادیدکردن دستانش برای درخواست برداشتن چیزی را یاد می

 خواهد. پس شما ای نشان داده است که آن چیز را میدر ذهن داشته است، چون او به شما نزدیک شده و به شیوه

دادید(. اید )مهارت جدید که شما آموزش میاید و کودکتان برای باز کردن دستانش گرفتهرا باز کردهن دستهایتا

. در انجام این کار، شما او را به درآغوش گرفته ایدباال برد )مهارت جدید( شما او را  دستهایش را بعد از اینکه او 
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برای رفتار جدید، یعنی باز کردن  ای  کنندهتقویتست، کودک جایزه و پاداش اوگرفتن بغل . رساندید  هدفش

 ست. واین هدف اخواهد و آن را میکودک کننده است چون دستانش. و این یک تقویت

 

 

 دهید؟خواهید پاداش دهید چه رفتارهایی انجام میفعالیت: وقتی شما می

کنید، شما به هر عملی که فراهم میخواهد هر بار شما یک اسباب بازی، غذا، یا یک فعالیتی که کودکتان می

دهید که درست قبل از ارائه پاداش انجام داده است. اگر او درست قبل از آن گریه کرده است، کودکتان پاداش می

اید. اگر او به شما نگاه اید. اگر او به شما نگاه کرده است شما به آن پاداش دادهشما به گریه کردن پاداش داده

اید. شما هر عمل اید. اگر او به چیزی چنگ زده است، شما به آن پاداش دادهبه آن پاداش دادهنکرده است، شما 

به کودکتان در ذهن داشته باشید  آموزشکنید. اگر این ایده را در هنگام دهید تقویت مییا رفتاری که پاداش می

ا مطمئن شوید که کودکتان نتایج به شما کمک خواهد کرد که برای کودکتان معلم بهتری باشید. تالش کنید ت

مطمئن شوید که کودکتان نتایج مثبتی برای رفتارهای همچنین کند. مثبتی برای رفتارهای مطلوب تجربه می

 دریافت نکند.  نامطلوب  ناخواسته

کنند. با حذف همه نتایج مثبت یا کننده نیستند در طول زمان کاهش پیدا میرفتارهای که تقویت :4قانون 

شود رفتارهای ناخواسته ضعیف خواهند شد نامیده می خاموشیها، به مرور زمان از طریق فرایندی که اشپاد

 شود. دهد که همه فواید احتمالی یک رفتار حذف میهنگامی رخ می خاموشی رفتاریابد(.)تکرار آن کاهش می

خواهرش ندهد. وسایل گیرد که هیچ پاداشی به فریاد زدن او در مقابل پدر مولی تصمیم می چه خبر از مولی؟

کند چیزی را چنگ بزند به او پشت کند و از او دور زند و تالش میآموزد هنگامی که مولی فریاد میاو به تینا می

بندد. در اتاق را میرود و کند او به سمت اتاق میکند؛ اگر مولی شروع به فریاد زدن میشود. تینا تغییرات درک می
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کند و به جای آن شروع به رفتن به در طول یک هفته مولی رفتن به سمت تینا برای گرفتن چیزی متوقف می

گیرند که این دهد. والدین تصمیم میخواهد هل میکند و آنها را برای گرفتن چیزی که میسمت والدینش می

بینیم که او آنها را به سمت کابینت یا یخچال هدایت کند. ما میدهند فرم بهتری از بیان ارتباط است و اجازه می

در طول یک هفته فریاد زدن مولی و چنگ زدن به خواهرش فروکش کرده است. این رفتار در رسیدن به هدفش 

تر است، عملی کند که برای او عملیشود و رفتار جدیدی پیدا میدیگر موفق نیست، و بنابراین او از آن منصرف می

. آنها (خواهدچنگ زدن به والدینش برای آنچه او می) کمک میکندکه در کمک کردن به او در رسیدن به هدفش 

شوند، بنابراین این رفتار اکنون از طریق نتایج مثبتی حاصل از آن هایش دنبال میشدن خواسته از طریق عملی

 شود. پاداش محسوب می

 فتارهای مطلوب را کاهش دهد. اینجا یک مثال بسیار شایع است. تواند رهمچنین می خاموشی

اهد گوید از کری بخواست و کری خواهر کوچکترش است. الیشا به مکس می ASD الیشا مادر مکس است، که

از کری درخواست  . بنابراین مکسبگیردبه او اسباب بازی بدهد به جای اینکه به آن چنگ بزند و آن را از خواهرش 

کند. مینتوجه است. بنابراین مکس برای درخواستش پاداشی دریافت کند. کری به درخواستش بیقوه می چراغ

فتن اسباب گیرد. چنگ زدنش با گرزند و آن را میبعد از سه بار امتحان کردن، مکس اسباب بازی را چنگ می

دا کند، او به ست. اگر این ادامه پیبازی برای او پاداشی به دنبال داشته است؛ درخواستش نادیده گرفته شده ا

ه تریج کم به دلیل عدم کمک به او  برای رسیدن به هدف بدرخواست کردن ادامه نخواهد داد. درخواستهای او 

 ، و او به چنگ زدن ادامه خواهد داد چون موفق است. وخاموش میشود

 تواند به طور متفاوت بازی کند: اینجا روشی وجود دارد که می

کند. توجهی میکند. کری به او بیاز کری و مکس؟ مکس از کری برای گرفتن چراغ قوه درخواست می چه خبر

شود که چراغ دهد و مطمئن میکند و چراغ قوه را به مکس میشود، دست کری هدایت میالیشا وارد عمل می
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او نیز به خاطر اینکه آن را  قوه را گرفته است. درخواست مکس پاداش دریافت کرده است. ولی در مورد کری چه؟

گیرد دهد. کری آن را میخواهد. خوشبختانه الیشا چراغ قوه دیگری دارد و آن را به کری میبه او داده پاداش می

درخواست مکس پاداش باال بردن دست وشود بنابراین کری بخاطر دادن چراغ قوه در پاسخ به و خوشحال می

 پاداش دریافت کرده است.  صحیحبرای یک رفتارکودک هر دو دریافت کرده است. 

ر سر یک بدانید که نزاعی ی و واقعی، همیشه آیتم دیگری در دسترس نیست )شما ضرورتا نمیاستداللبه طور 

از خواهر یا  چراغ قوه، چنگال، بشقاب یا یک اسباب بازی در راه است(، و درخواست دادن چراغ قوه یا شی دیگر

رادر بزرگتر در خانه باند باعث خشم بیشتر خواهر یا برادر بزرگتر شود. حمایت کردن از خواهر یا توبرادر بزرگتر می

دارای ردار خواهید برای کمک به خواهر یا ببرای مشارکت و همکاریشان مفید خواهد بود. آنچه را که شما می

نها توضیح دهید. به ن مهم است را برای آآنها انجام دهید تا برقرار کردن ارتباط یاد بگیرد و اینکه چرا ای اتیسم

کنند و رور میغاین ترتیب اگر آنها از یک شی صرف نظر کنند و آن را به خواهر یا بردارشان بدهند آنها احساس 

 ثبت(. دهند آنها را بغل کنید )یک نتیجه مهنگامی که شی مورد درخواست به دست خواهر یا بردارشان می
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دهند. هنگامی که یک نتیجه )معموال شیوه دیگری وجود دارد که نتایج رفتار را در طول زمان تغییر می :5قانون 

شود. تنبیه در نامیده می تنبیهشود، کند و باعث کاهش در تکرار رفتار مییک نتیجه منفی( رفتاری را دنبال می

ای اشاره چیزی شبیه به این نیست. به سادگی به نتیجه این مورد به معنی نشاندن کودکتان در یک گوشه یا

شود که دقیقا قبل از تنبیه کند که برای کودک )یا بزرگسال( ناخواسته است و بنابراین باعث کاهش رفتاری میمی

 رخ داده است. 

ک گذاشتن اجازه دهید تصور کنیم که بعد از درخواست مودبانه و آرام برای به اشترا چه خبر از کری و مکس؟

ت اتاق با اسباب بازی ترک عزند. کری به سراسباب بازی و بی توجهی دیدن، مکس برای اسباب بازی چنگ می

گوید رود، او میکند و نزد الیشا میدهد مکس آن را از او بگیرد. مکس شروع به گریه کردن میکند، اجازه نمیمی

تمال کمتری وجود دارد که دفعه بعد مکس چنگ بزند، دهد. احزند رخ میاین اتفاقی است که وقتی چنگ می

شیا دریافت اخواهر یا برادر همیشه میخواهند درخواست های مودبانه و خوب و آرام برای به اشتراک گذاشتن « متاسفانه»

ظر کردن از ، ولی صرف ن کند. تشویق برای به اشتراک گذاشتن اسباب بازی برادرش را، م گفتمدختر بزرگتربه کنند. من 

کند. یسخت است، حتی هنگامی که او به آرامی و به زیبایی درخواست مش هستند زار های که برای او بااسباب بازی

کنیم که یاش پاداش دریافت کنند. ما بر روی سیستمی کار مخواهم او در پاسخ به درخواستهای مودبانههر چند من می

رایطی به شرا در هیچ خواهد آن کند و مفید است. اگر دخترم اسباب بازی دارد که او اصال نمیرسد کمک میبه نظر می

سباب بازی در هر رود آن را در اتاقش یا دور از چشم برداردش نگه دارد. اگر او با ااشتراک بگذارد، پس از او انتظار می

تواند د، او نمیزنرود به اشتراک بگذارد. اگر پسرم به اسباب بازی چنگ میجای دیگری از خانه بازی کند از او انتظار می

اسباب  میدهدناجازه شود )ما قانونی داریم که به کودک باشد؛ من آن را دور کردم و دختر با او درگیر نمی آن را داشته

ت کرد، بازی چنگ بزند، حتی اگر شخص دیگر به طور نامناسبی اسباب بازی بگیرد(. اگر او به خوبی و آرامی درخواس

برای مثال اگر )تواند برای پس گرفتن آن درخواست کند او نمیرود که اجازه دهد برادرش ببیند، ولی پس از او انتظار می

ارد و خواهد بازی قطع شود(. اگر او به آرامی درخواست کند پس برادرش انتظار مشارکت ددر وسط بازی است و نمی

 شش. زهای بسیار باارگذاری بسیار خوب است حتی اسباب بازیرود. پسرم در به اشتراکاب بازی میببرگرداندن اس
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او دسترسی به اسباب بازی از دست داد. به زبان تکنیکی  –چون چنگ زدنش نتیجه ناخوشایند، یا منفی داشت 

 این رفتار تنبیه بود. 

تکنیکی تنبیه ای از لحاظ شوند. هر نتیجه ناخواستههر دو به مرور زمان باعث کاهش رفتار می خاموشیتنبیه و 

کنند، یا داشتن خواهد از او دور میوالدینی که شی که او می« نه حاال»یا « نه»است. برای یک کودک گفتن 

شود، همگی اینا کند هنگامی که او نزدیک میکند یا او را تنبیه میخواهر یا برادری که چیزی را از او دور می

 ای که رفتار عمدی به دنبال خواهند داشت. نتایج ناخواسته -توانند به عنوان نتایج تنبیهی عمل کنندمی

 

 

 

 

 

 

 فعالیت: به مشاهده رفتار کودکتان ادامه دهید 

برای این تمرین، یک یا دو روز صرف یافتن دفعات مشاهده برای توجه کردن به نتایج رفتارهای کودکتان کنید. 

است؛  (R)کننده تقویتدر مورد اینکه نتیجه رفتار هدف کودکتان را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه یک 

ای در رابطه با هدف به دنبال ؛ یا اینکه هیچ نتیجه(P)به دنبال داشته است تنبیه  /نامطلوباینکه این نتیجه 

مطمئنا چندین مثال   بعد صفحه دوفکر کنید. در فرم  (EX) شده است خاموشینداشته است و بنابراین باعث 

اجتماعی )برای نامطلوب و رفتارهای  و کلمات(تماس چشمی، ژستها، صداها اجتماعی ) مطلوب برای رفتارهای

 نکته مفید بررسی سریع اصطالحات 

ه طور روتین با بکننده است. هنگامی که آید یک تقویتهنگامی که رفتاری به دنبال دستیابی هدفی، یک نتیجه مثبت می

باعث از دست  آید کهبا یک رویداد ناخواسته می شود، خاموش میشود. هنگامی کههر رویداد مرتبط با هدف دنبال نمی

 شود تنبیه است. رفتن هدف می

ند. رفتارهای کآن را قوی می کنند. تقویتشود را ضعیف میرفتار برای رسیدن به هدف انجام میتنبیه و  خاموشی

 شوند. آیند تقویت یا تضعیف میکه به دنبال پاسخهای آنها مینتایجی عمدی کودکان با 
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-کند. برای همه اینها به یاد داشته باشید که تقویت( که کودکتان استفاده میفریاد زدن و پرتاب کردنمثال 

کننده دستیابی به هدف کودک است. برخی اوقات حتی رفتاری که از یک سمت به نظر پاسخ منفی به رفتار 

کننده باشند اگر به کودک در دستیابی توانند تقویتیح، سرزنش کردن و غیره( میرسد )تصحکودک به نظر می

کننده به هدفش کمک کنند )برای مثال ناراحت کردن خواهر یا برادر بزرگتر ممکن است به عنوان یک تقویت

ری نیاز دارید برد(. اگر به فضای بیشتبرای بچه کوچکتر عمل کند که از دیدن ناراحتی خواهر یا برادر لذت می

 چندین کپی از فرم تهیه کنید. 

  2خالصه مرحله 

ور نتایج ببینید که دانید که چطاگر شما تا اینجا مطالب دنبال کرده باشید و تمرینات انجام داده باشید، اکنون می

با فرایند درک حله کنند. این مرآیند و رفتار آنها را تقویت، تنبیه یا فروکش میبه دنبال رفتارهای کودکتان می

است که  شود. مرحله بعد نشان دادن نحوی دیدن سوابقیعملکرد رفتار کودکتان، مرحله به مرحله دنبال می

در چک لیست ب مطالای از رفتار کودکتان در هر یک از این موقعیتها ست ولی اکنون، ببینید شما با اکثر نشانه

رفتار  وه مهارتهای مهمی برای درک روابط بین اهداف موافق هستید. اگر چنین است شما اکنون بصفحه بعد 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اگر نه این بخش مرور کنید وقت بیشتری  3مرحله  دانش شما در -ایدمجهز شده

مانید تا ببرای مشاهده صرف کنید و در مورد مشاهدات خود با فکر پشتیبان دیگری بحث کنید. در این مرحله 

 بینید. بهای مختلف ما به راحتی نتایج و نوع نتیجه اساس و زیر رفتارهای کودکتان در موقعیتزمانی که ش

 کنم؟چک لیست فعالیت: آیا من نتایج رفتارهای کودکم را شناسایی می

 ام. ام و لیستی از رفتارهای کودکم درست کردهمن زمانی صرف مشاهده کودکم کرده -

 همه رفتارها در لیست من رفتارهای قابل مشاهده است، نه حاالت.  -

 ام.آیند لیست کردهمن اهداف و نتایجی که به دنبال رفتارهای مطلوب کودکم می -
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 ام.آیند لیست کردهمن اهداف و نتایجی که به دنبال رفتارهای نامطلوب کودکم می -

 نم. ککننده دسته بندی کننده، تنبیهاموشکننده، خام اکثر نتایج به عنوان تقویتمن توانسته -

 ام. های هدف مشاهده کردهمن برخی رفتارها، اهداف، و نتایج در اکثر شش مرحله از فعالیت -

 آیا نتایج یک رفتار منتج به اهداف کودک شما شده است؟ 

 )پیامد رفتار(R, NR, EXنتیجه:  هدف کودک رفتار کودک

 R-کودکم بلند کردم خواسته بلندش کنم نزدیک شدن و نگاه کردن به من

واق گوید این یک سگ است. سگ می»من گفتم:  خواسته چیزی بگویم به سگ اشاره کرده و به من نگاه کرده است

 R-«واق

و اسباب بازی در دستان من « کمک»گفته 

 گذاشته تا درستش کنم

خواسته دوباره اسباب بازی کار 

 کند

در دستانش من اسباب بازی درست کردم و 

 R-گذاشتم

فریاد زده و اسباب بازی چنگ زده هنگامی 

 که خواهرش نزدیک شده است

خواسته اسباب بازی نگه دارد و به 

 خواهرش ندهد

اسباب بازی را  خواهرش رفته است و توانست که

 R-نگه دارد

 -ودبر یرونب به او گفتم نه و به او اجازه ندادم به از خانه برود رونبیخواسته به  مرا به سمت در برده است

P 

ه به برادرش با پازل و در حال آواز خواندن نگا

 کرده

 EX -توجهی کردهبرادر بی خواسته با پازل بازی کند
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  است. A آید: برای پیش آیندشناسایی آنچه ابتدا، درست قبل از وقوع رفتار می :3مرحله 

دن یا برای بدست آور عملکرد یک رفتار( 1ایم: )ما در مورد دو اصل مهم یادگیری صحبت کرده: استدالل

کنند. قویت میتکه به استفاده رفتار در موقعیتی در آینده تضعیف یا  پیامد (2جلوگیری از تجربیاتی مشخص؛ و )

دهد ر رخ میقبل از وقوع رفتا ( رویدادی که درست3حاال زمان اصل کلیدی سوم برای درک و تغییر رفتا است: )

 که نشانه رفتار است.  محرک، یا ش آیندپی -ای برای وقوع رفتار استماشه یا نشانه

ها یش آیندپدهند. رخ می ،شوندنامیده می رویداد پیشین: رفتارها در پاسخ به یک محرک که همچنین 6قانون 

واهد خخواهد )آب نبات چوبی( یا نمیکه می اغلب در محیط کودکتان قابل مشاهده هستند. کودکتان چیزی

ست. او سگی شنود )باز شدن در گاراژ( که به معنی این است که پدر خانه ابیند. او صدای می)ظرف دارو( می

بزرگ همیشه در آنجا  بیند که مادرای میزند و تاقچهترسد. او در آشپزخانه مادربزرگ قدم میبیند که از او میمی

 ((او گرسنه است. او خسته است. ))توانند حس شوند: همچنین میها پیش آینددارد. یچیپس نگه م

کنیم. اگر ما در مورد  تمرکز پیش آیندها کنیم، باید به همان اندازه بر هر چند ما اغلب بر بر نتایج رفتار تمرکز می

 رک محیطی(رویداد پیشین)مح، باید در مورد آن خواهیم کودک ایجاد کنیم)تقویت(کنیم که میرفتاری فکر می

به جدید  ما بر پیوند دادن رفتاری آموزشآن رفتار جدید است فکر کنیم. سپس ما باید مطمئن شویم که روش 

توانیم از ما می . به این ترتیب؟ )آیا محرک انتخابی منجبر به تولید رفتار جدید میشود(کندتمرکز می پیش آیند

م. ما همچنین خواهیم ببنیم استفاده کنیهای مختلف برای نشان دادن رفتاری که ما میر موقعیتد پیش آیندها 

 استفاده کنیم.  مطلوببرای کمک به کاهش شانس رخداد رفتار نا پیش آیندها توانیم از می

خواهیم های کالمی ساده است. ما میتمرکز بر دستورالعمل را هدف قرار دهیم؟ )محرک(یپیش آیندها چه 

گویم انجام دهند. با این حال در اکثر بخشهای این متن، ما به شما در کودکمان همان چیزی که ما به آنها می

 )محرک= هااستفاده از اسباب بازیبا ایم. شما کمک کرده پیش آیندها از  های غیر کالمی )ژست(استفاده  از نشانه
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A) رفتار=کرده استاید به طوری که کودکتان تقلید نشان داده (. B)تقویت=، که باعث یک اثر جالب شده است( 

(C شما اشاره کرده اید .(A)  به طوری که کودکتان نگاه کرده است و چیزی بازیابی کرده است(B)  همان وسیله

، (A)اید . شما یک بازی تعقیبی شروع کرده و سپس متوقف کرده(C)خواسته یا دوست داشته است که او میای 

. شما آوازی که (C)شود و به هوا پرتاب می میگیردو در نهایت  (B)براین کودکتان شما را دنبال خواهد کرد بنا

کودکتان  (A2)و با یک مکث  (A1)اید اید و حرکت انگشت انجام دادهکودکتان دوست دارد شروع به خواند کرده

ارتباطات  -. در همه این مثالها شما از ژستها(C)اید ، و سپس شما به آواز خواندن ادامه داده(B)تقلید کرده است 

احتماال در این بخش از کتاب در این به خوبی اکنون اید. استفاده کردهیا محرک  پیش آیندبه عنوان  -غیر کالمی

 اید. ماهر شده

 هستندخواهیم کودکمان یاد بگیرد مهارتهای مستقل نکته بسیار مهم دیگر این است: بسیاری از رفتارها که ما می

کنند. بازی مهارتهایی که کودکان دیگر بدون نیاز به آموزش یا دستورالعمل یا نشانه از طرف دیگری استفاده می –

کردن به طور مستقل، رفتن به توالت هنگامی که نیاز دارند، خوش آمدگویی به والدین هنگامی از سر کار به خانه 

اینها تعداد کمی از مثالهای  -آیند، دادن اسباب بازی به خواهری که درخواست به اشتراک گذاری کرده استمی

ای مشخص بدون دستورالعمل و راهنمایی والدی های کوچک به شیوهبسیاری است که در آنها ما انتظار داریم بچه

ها را کنندهیده نگاه کنید، عملکرد و تقویتپاسخ دهند. اگر شما به دقت به هر یک از این مهارتهای مستقل پیچ

کننده برند )تقویتکنند چون آنها از فعالیت لذت میبه خوبی در آنها خواهید دید. کودکان به طور مستقل بازی می

کنند چون استفاده از توالت از موقعیت ناخوشایند ناشی مثبت(. کودکان از یک توالت به طور مستقل استفاده می

کننده منفی(، و همچنین چون هنگامی که آنها در این کار پیچیده کند ) تقویتشدن لباس جلوگیری میاز کثیف 

کننده مثبت(.  خوش آمدگویی از والد محبوب کنند )تقویتماهر هستند تشویق و تمجید اجتماعی دریافت می

کند نزاع و دعوا جلوگیری میها از شود )پاداش مثبت(. به اشتراک گذاری اسباب بازیباعث تبادل محبت می

های کننده مثبت(. زنجیرهدهد )تقویتکننده منفی( و تبادالت اجتماعی لذت بخش و خوشایند را ادامه می)تقویت



 

23 

 

توانند بدون دستورالعمل و راهنمایی انجام ی زیادی از رفتارها وجود دارد که کودکان میبه خوبی آموخته شده

ها و پاداشهای مستقیمی برای هر یک از آنها وجود ابتدا یاد گرفته باشند، پیشنه دهند ولی هنگامی که آنها در

توانند این زنجیرهای پیچیده یاد بگیرند و آنها به طور مستقیم انجام نیز می دارای اتیسمداشته است. کودکان 

شما اینها را با هر فصل در  ای برای آنها وجود دارد.کنندهی واضح و نتایج تقویتپیش آیندها دهند تا زمانی که 

 دهید. کتاب آموزش می 2بخش 

که شما باید استفاده کنید  محرک)پیش آیند(ولی از دهید  آموزشخواهید مهارت جدیدی اگر می

برای استفاده جهت   پیش آیندروش خوبی برای کشف  ؟پس چه کاری باید انجام دهیدمطمئن نیستید 

ا نشان بیان یک رفتار فکر کردن در مورد محرکی است که این رفتار به اکثر کودکتان دیگر همسن کودک شم

استفاده  سمدارای اتیبرای کودکان  پیش آیندها خواهیم از همان دهد است. هر زمانی که ممکن بود، ما میمی

کلیسا، در  مطمئن نیستید، کودکان در پارک، در مدرسه، درکنند. اگر شما کنیم که کودکان دیگر استفاده می

آنها چه پاسخی  های دیگر مشاهده کنید. یا از تعدادی از دوستان و فامیل بپرسید کودکانفروشگاه، و در مجموعه

معنی است که  بدینکنند،که والدین دیگر با کودکانشان استفاده می پیش آیندها دهند. با استفاده از همان می

. دلیل اینکه هایی است که ممکن است افراد مختلف بسیاری از آنها استفاده کنندکودک شما قادر به درک نشانه

مات ستفاده کنید. کلکار با کودکتان اایم که شما از زبان و ژستهای بسیار معمولی )ساده شده( در ما پیشنهاد کرده

اید، ما آموزش دادهشها و فعالیتهای روتین که آوازها، بازیها، کنید، و اسباب بازیو ژستهای که شما استفاده می

 آموزشکنند. می دوستانتان به خوبی استفادهگروهی از یا ابه احتمال زیاد آنهایی هستند که اعضای دیگر خانواده

رخ اف شما اطرکودکتان، و با لوازم خانه که در های روزانه بهپاسخهای معمولی در موقعیتپیش آیندها واین 

 ABC))یفتاررهای زنجیرهیعنی همان تر خواهد کردرا برای کودکتان بسیار سادهپیش آیندها دهند، یادگیری می

راد نیاز دارد، نه که دیگران به خوبی استفاده خواهند کرد. کودکتان آنچه را که برای پاسخ دادن به بسیاری از اف

 گیرد. یاد می« آموزشی»فقط در یک یا چندین موقعیت بلکه در محیط 
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بود.  با چراغ قوه سرگرم ،درحالیکه کری برای چنگ زدن مکسپیش آیند محرک یا  از مکس و کری چه خبر؟

ک اسباب دیدن کودکی دیگر با ی دبستانی در پاسخ به رویداد پیشایندی یعنی رفتار معمولی که کودکان پیش

کنند که میآل، آنها درخواست ولی به طور ایدهدهد، چیست؟ بله، چنگ زدن رخ میبازی میکند بازی دلخواه 

دادن چراغ قوه  . بنابراین مامان، الیشا در تشویق مکس برای درخواست کردن از کری براینوبتی با آن بازی کنند

 ست. اسباب بازی اآن بازی با  ، درخواست کردن گرفتن نوبترفتار. پاداش شدبه او رفتار صحیح انجام 

 -Aد )کنبیند کری با اسباب بازی دیگری بازی میبه مکس است که هنگامی که او میدر اینجا هدف آموزش 

نوبت پاداش دریافت کند گرفتن،  (، و خوشبینانه باB-(، او باید درخواست نوبت برای بازی کند )رفتارپیش آیند

ر مورد کودکتان دنید. برخی از مشاهدات خود یبببعدی  در جدول صفحه  ارها و پیشایندها(. رفتC-یا پیامد )نتیجه

 را در جدول پر کنید. اگر نیاز به فضای بیشتری دارید چندین کپی از آن تهیه کنید. 

  3خالصه مرحله 

کهایی را ببینید که میتوانید محراکنون  ، اگر شما تا اینجا مطالب دنبال کرده باشید و تمرینات انجام داده باشید

ختلفی از ماز انواع  ABCدهند. این مرحله با فرایند درک های مختلف نشان میدر موقعیت رفتارهای کودکتان

آن چیزی  کند. مراحل بعدی نحوی کنار هم گذاشتم همهرفتارهای کودکتان موقعیت به موقعیت ادامه پیدا می

ند. ببنید کستفاده میاست شما برای ساختن یا تغییر رفتارها و مهارتهای که کودکتان در رسیدن به اهدافش ا

ای درک در چک لیست زیر موافق هستید. اگر چنین است شما اکنون به مهارتهای مهمی بر مطالبشما با اکثر

مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اگر نه این  4مرحله  دانش شما در -و رفتار مجهز هستید پیش آیندها روابط بین 

نید. تا بخش مرور کنید و وقت بیشتری برای مشاهده و بحث در مورد مشاهدات خود با پشتیبانی دیگر صرف ک

 آیند را ببنید. ها میعیتیی که قبل از رفتار کودکتان در انواع موقپیش آیندها جایی که شما بتوانید به راحتی 
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 کنم؟ ی رفتارهای کودکم را شناسایی میپیش آیندها چک لیست فعالیت. آیا من 

 ام. من زمانی صرف مشاهده کودکم و لیستی از رفتارهای کودکم تهیه کرده -

 همه رفتارهای موجود در لیستم رفتارهای قابل مشاهده هستند نه حاالت.  -

 کنم. نتایج زیر بنای اکثر رفتارهای دلخواه کودکم را درک می، اهداف، و پیش آیندها من  -

 کنم. ، اهداف، و نتایچ زیربنای اکثر رفتارهای ناخواسته کودکم را درک میپیش آیندها من  -

 امی آنها در اکثر شش مرحله فعالیت هدف مشاهده کردهپیش آیندها من رفتارها و  -

 

 برای رفتارهای کودکتان  درک پیشایند

  آنچه قبال رخ داده است: پیشایند رفتار کودک

 دستم را برای در آغوش گرفتن کودکم نگه داشتم نزدیک شدن و نگاه کردن به من

 «درخواست کرده سگ کجاست؟»از کودکم پرسیدم  به سگ اشاره کرده است

ی و دستم را برا« به کمک داری؟آیا نیاز »از کودکم پرسیدم  و اسباب بازی در دستم گذاشت تا درستش کنم« کمک»گفت 

 گرفتن اسباب بازی نگه داشتم

-یشد و به اسباب بازی عالقه نشان مخواهرش به او نزدیک می اش گرفتفریاد زد و اسباب بازی نزدیک به سینه

 داد

 درونیاحساس گرسنگی  مرا به آشپزخانه هدایت کرد و دستم بر روی یخچال گذاشت

  

  

  



 

26 

 

 

 ر کنار هم بگذارید درا  رفتار پیامد(-)پیش آیندABCیادگیری. 4مرحله

کرده باشید،  ایم، و اگر شما تمرینات قبلی را تمرینیادگیری بحث کرده ABC: ما حاال در مورد اصول استدالل

 4ند. مرحله دهاید که تحلیلگران رفتاری انجام میکرده آموزشای شما از طریق رفتار کودکتان به همان شیوه

یگران منحصر دهای رفتاری، پاسخ دهی، و تعامل با در کنار یکدیگر است. هر کودکی شیوه ABCقرار دادن توالی 

ف کودکتان و عملکرد و نتایج آن رفتارها در مورد اهدا پیش آیندها به فردی دارد. با مشاهده رفتارهای کودکتان، و 

اقبی که قبال تجربه کند. رفتارهای کودکتان با نتایج و عواین شیوه عمل میچرا او به  ،گیریدرفتارهای او یاد می

 کند. رفتارهایشوند ارتباط برقرار مییی که باعث بروز رفتارهایش میپیش آیندها ها یا کرده است و آن نشانه

ستند، اگر ههمه کودکان  )خزانه رفتاری(های رفتاریبخشهای از مجموعهپرخاشگری مثل اوقات تلخی و نامطلوب 

« انهسرکش»رهای . اینها رفتاشوندبه هدفش شوند، تبدیل به عادت می او این رفتارها به طور مکرر باعث دستیابی

الش کودک برای کند. آنها بهترین تنیستند؛ آنها رفتارهای عملکردی برای کودکی هستند که از آنها استفاده می

نها برای آدهند: ی مطلوب، مثل بغل کردن یا بوسیدن، به همین دلیل رخ میرسیدن به اهدافش هستند. رفتارها

ها موثرترین کودک شما ناشی از قوانین یکسانی است. آن ارادیشوند. همه رفتارهای کودک باعث نتایج مثبت می

. برسد فشمیتواند به هد ابزاری هستند که کودکتان برای دستیابی به هدفش در موقعیتی که با نشانه محیطی

 . قع میشوندو موثر وا -عملکردی هستندبرای ، آنها مطلوبنارفتار مطلوب یا 

 و نتایج آنها  پیش آیندها اجتماعی کودکتان، رفتار مطلوب یا نامطلوب فعالیت: مشاهده رفتارهای 

توصیف کنید. این تمرین به شما کمک خواهد کرد تا کل توالی زیربنای رفتارهای عادتی کودکتان را ببینید و 

 )خزانه رفتاری(شروع کنید که زیربنای مجموعه رفتارهای ABCهای همچنین بسیار مهم است تا با دیدن توالی

دیدن آنها بگذرانید.  و کنیم چند روز آینده را به یادگیریما شما را تشویق میکودکتان است. مطلوب یا نامطلوب، 
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، ی جدیدرفتارها آموزشتوانید در تمام زندگی کودکتان از آنها برای میین مهارت را به خوبی یاد بگیرید،اگر شما ا

کودکتان استفاده  رفتارهای نامطلوبو کاهش فرکانس  دهد،که کودکتان از قبل انجام میافزایش رفتارهای مطلوب 

شما دیدن آنها کنند. هنگامی که کنید. این اصول در دوره مدرسه ابتدایی، در طی بلوغ و دوران بزرگسالی کار می

پاسخهای جدید  آموزشهای های بیشتری برای شیوهگیرید، برای شما کارساز خواهند بود و به شما ایدهرا یاد می

شروع کنید.  (B’s)دهند. با نوشتن مثالهای از رفتارها و اهداف کودکتان ها و تجربیات مییا متفاوت به موقعیت

ف ترسیم دارید و اهدا B’sهستند. هنگامی که شما  (C’s)و نتایج  (A’s) پیش آیندها اینها کلیدهای تعریف 

تر تر و آساناید. این احتماال سادهتوجه داشته باشید، همانطور که قبال انجام داده کردید، به نتیجه و پیش آیند

 -مطلوبدهد، همچنین رفتارهای نانویسید که کودکتان نشان میاست. مطمئن شوید که رفتارهای دلخواهی می

 چیزهایی که شما دوست دارید کودکتان انجام ندهد. 

  4خالصه مرحله 

پیش آیندها دانید چطور اهداف، اگر شما تا اینجا مطالب دنبال کرده باشید و تمرینات انجام داده باشید، اکنون می

ین مرحله با فرایند کودکتان است را ببنید. امطلوب یا نامطلوب ، و نتایجی که زیربنای تعدادی از رفتارهای 

شود. مرحله بعد شامل استفاده از این دانش برای درک عملکرد رفتار کودکتان، موقعیت به موقعیت دنبال می

های یادگیری است که شما برای کودکتان فراهم آموزش مهارتهای جدید به کودکتان وا فزایش تعداد موقعیت

در چک لیست زیر موافق هستید. اگر چنین است شما به مهارتهای مهمی  مطالبکنید. ببنید که شما با اکثرمی

، و پیش آیندها اید: اهداف، کنند مجهز شدهبرای درک روابطی که از رفتارهای مختلف کودک شما پشتیبانی می

ری برای مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اگر نه این بخش را مرور کنید، وقت بیشت 5دانش شما در مرحله  -نتایج

ها، مشاهده بگذرانید و با پشتیبان دیگری بحث کنید. در این بخش بمانید تا زمانی که به راحتی بتوانید بیشینه

ها را اهداف، و نتایج زیر بنای انواع مختلف اکثر رفتارهای خواسته و ناخواسته کودکتان در بسیاری از موقعیت

 ببنید. 
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 ؟ گذاشته امرا کنار هم یادگیری  ABCچک لیست فعالیت: آیا من 

ی مطلوب از من زمانی برای مشاهده کودکم گذارندم و لیستی از رفتارهای با بیشترین و کمترین رفتارها -

 کودکم تهیه کردم. 

 کنم. یم، و نتایج زیربنایی برخی از رفتارهای خواسته اجتماعی کودکم درک پیش آیندها من اهداف،  -

 کنم. یمزیربنایی برخی از رفتارهای ناخواسته اجتماعی کودکم درک ، نتایج پیش آیندها من اهداف،  -

ر و نتایج اکث ،پیش آیندها ام و اهداف، من برخی از رفتارهای خواسته و ناخواسته کودکم را مشاهده کرده -

 ام. رفتارهای خواسته و ناخواسته کودکم در اکثر شش مرحله فعالیتهای هدف مشخص کرده

 

 

  .5مرحله 

  ها برای افزایش فرصتهای یادگیری کودکتان و یادگیری مهارتها و رفتارهای جدید.ABCاستفاده از 

رصتهای بسیار فای برای یادگیری است. برای ایجاد : هر تعاملی که شما با کودکتان دارید فرصت بالقوهاستدالل

چیزهایی هستند  وجود دارند. اغلب اینهاکنندگان بالقوه آگاه باشید که خودشان بیشتر، شما باید از همه تقویت

نی؛ توجه؛ اشیا دلخواه؛ محبت و راحتی؛ امنیت و ایمنی؛ مناظر، صداها، و غذا و نوشید -که کودکتان دوست دارد

خواهد وقایع جذاب؛ تماس و حرکت خوشایند. یا آنها ممکن است محرکهای ناخوشایند باشند که کودکتان می

مثال  تشنگی، صداهای مضر )برای مثال جارو برقی(، احساسات ناخوشاند )برایحذف کند مانند گرسنگی یا 

کردن  دستان چسبناک یا پوشک کثیف(، محرکهای ترسناک، یا موانع برای اهداف کودکتان )برای مثال درست

 اسباب بازی شکسته شده، باز کردن کابینت یا یخچال(. 
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 کند صورت بالغ با اهداف ارتباط برقرار میفعالیت: مطمئن شوید کودکتان تا حد امکان به 

خواهید چیزی به کودکتان بدهید که کودکتان دوست دارد یا حذف چیزی که توانید هر زمان که میشما می

هایش چطور دوست ندارد از خودتان، فرصتهای زیادی برای کار بر روی کودکتان فراهم کنید. کودکم با خواسته

ترین رفتارهای ارتباطی که او قادر است با آنها اهدافش نشان دهد استفاده آیا او از بالغکند؟ ارتباط برقرار می

کنم؟ کند فراهم میها به کودکی که میزان کمی با اهدافش ارتباط برقرار میکنندهکند؟ یا آیا من همه تقویتمی

دانید، او شاهزاده شما می»گفت پرسد این سواالت واقعا مهم هستند. یک والدی که از خودش این سوال را می

ما همه نیازهایش را بدون هیچ گونه تالشی در  -کوچولو دوست دارد. او مجبور نیست حرکت زشتی انجام دهد

این برای او درک و بینش بزرگی بود. او آنچه ما معموال انتظار داریم کودکان دیگر انجام « کنیم!لحظه برآورده می

توانند انجام دهند. چند بار ما به کودک رقرار کردن ارتباط به خوبی که آنها میخواست: بدهند از پسرش نمی

نشان دادیم برای « خواهممن شیر بیشتری می»گفت ، یا به کودکی که می«از کلماتت استفاده کن»گفتیم 

ا به بچه زند، آن راضافه کند؟ یا برای تصحیح کودکی که برای گرفتن اسباب بازی چنگ می« لطفا»درخواستش 

؟ ما از کودکان انتظار داریم از «به درستی و آرامی درخواست کن»زننده گفتیم اول برگردانیم، و به کودک چنگ

دهیم، یا آنها را تشویق توانایی ارتباطی کنونی خود برای رسیدن به اهدافشان استفاده کنند، و ما به آنها نشان می

 . کنیم تا از رفتار دلخواه استفاده کنندمی

دهد فکر کنید: رسیدن؟ اشاره کردن؟ عمدا صدا ایجاد بنابراین در مورد روابطی که کودکتان به راحتی انجام می

کردن؟ تقلید کردن از صداها؟ انتخاب کردن بین دو چیز؟ نگاه کردن به شما برای برقرار کردن ارتباط؟ هر ارتباطی 

یعنی نحوی که کودک شما  -دهده سادگی انجام میکه فعال در مجموعه رفتاری کودکتان است و کودکتان ب

تواند با اهدافش ارتباط برقرار کند. هنگامی که او استفاده از رفتارهای ناخواسته برای برقرار کردن رابطه استفاده می

 کند، مانند ناله کردن، فریاد زدن یا کج خلقی کردن، این چیزها را انجام دهید: آن رفتارها نادیده بگیریدمی

)خاموش کردن(؛ رفتار دلخواه و مطلوب با مدلسازی یا ترویج رفتار مناسبی که به کودک اجازه رسیدن به هدف 
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دهد نشان دهید )یک رسیدن یا یک درخواست کالمی(؛ از کودکتان برای استفاده از رفتار مناسب انتظار را می

 داشته باشید؛ و سپس اجازه دهید کودکتان به هدف برسد )پاداش(. 

دکتان برای بیان لیستی از ارتباطات کنونی کودکتان تهیه کنید، هر دو ژستی و کالمی. اینها ابزاری هستند که کو

دانید او آن را هایش دارد. حاال اینها را هنگامی که شما در آینده میخواهید چیزی که شما مینیازها و خواسته

دهد؛ شان مینبه طور واضح کودکتان آنچه در دسترس است خواهد به کودکتان ارائه دهید در ذهن نگه دارید. می

اش بیان واستهاست. ولی برگردید و منتظر بمانید تا کودکتان برای آن ارتباط برقرار کند و خ A این پیش آیند

ید و نشان ده -رفتار -منتظر بمانید Bاید. برای کند، با استفاده از یکی از بیانات و ارتباطاتی که شما لیست کرده

 -تحویل دهید را Cکند، پس که آیا کودکتان نیاز به کمک دارد. هنگامی که کودکتان به خوبی ارتباط برقرار می

 کننده برای ارتباط کودکتان. نتیجه، تقویت

شود؟ رفتار ه میاگر کودکتان ارتباطی برقرار نکرده است یا از رفتار ناخواسته مانند ناله کردن استفاده کند چ

جام دهد. اگر نادیده بگیرید و رفتاری که مناسب است را برانگیزید. به کودکتان کمک کنید آن را ان ناخواسته

، شی را در فاصله تواند به چیزی برسدتواند یک کلمه بگوید، کلمه را مدلسازی کنید. اگر کودکتان میکودکتان می

ت به طور اگر نیاز اس اشاره کردن را مدلسازی کنید.تواند اشاره کند، قابل دستیابی به او بگذارید. اگر کودکتان می

رد، آنچه کدهید هدایت کنید. بعد از اینکه کودکتان عمل فیزیکی کودکتان از طریق پاسخی که شما آموزش می

 کامل.  ABCی یک توال-ایدخواهد تحویل دهید. شما فرصتی برای یادگیری ارائه دادهمی

ل دادن یک ساندویچ کره بادام زمینی به کودکتان است، و هدف ارتباطی شما اجازه دهید موقعیتی بگوییم که شام

برای کودک غیر کالمی استفاده از صدا برای بیان درخواست است. اجازه دهید به شما بگوید ساندویچ را به هشت 

تان به آن ، و کودک(A)تان بگیرید های کوچک برش بزنید. اگر شما بشقاب به سمت کودک گرسنهتکه با اندازه

(، شما فرصتی برای یادگیری برای کودکتان Cدهد )، شما بشقاب به او میMmmm »(B)»گوید رسد و میمی

 اید. فراهم کرده
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گوید و می رسداید، و هنگامی که کودکتان به بشقاب میحاال اجازه دهید بگوییم شما نیز بر روی میز نشسته

“Mmmm” رسد ب میچپاند  و به بشقادهید. کودکتان آن را در دهانش میمی، شما یک تکه از ساندویچ به او

ت، خارج سدهید. نوشیدنی کودکتان نیز در کنار شما . شما تکه دیگری به او می”Mmmm“گوید و  دوباره می

 و کودکان« ی؟نوشیدن»گوید دارید و میرسد. شما آن را باال نگه میاز دسترس کودکتان. کودکتان به فنجان می

ن را از آخورد و شما دهید، کودکتان یک قلپ می. شما فنجان را به او می”Mmmm“گوید رسد و میبه آن می

 15اید، شما زده گیرید. در طول این وعده غذایی، با ساندویچ، نوشیدنی و مقداری موز که شما آنها هم برشاو می

ست کردن یاد ید که استفاده از صدایش برای درخواایا تعداد بیشتری فرصت یادگیری برای کودکتان فراهم کرده

 yum“گویید یمکنید و ای از ساندویچتان از کودکتان تقلید میبگیرد. و تعداد دفعاتی که شما با برداشتن تکه

yum” آید. و داشتن اندکی تبادل تقلید )فرصتهای یادگیری بیشتر( به حساب نمی 

 با آگاهی از -بنابراین اینجا یک شیوه مهم برای شروع ساختن فرصتهای یادگیری بیشتر در روز کودکتان است

رسیدن به  کننده بادهید، دفعاتی که شما تقویتی بسیار که قبل از رفتارهای که شما آموزش میپیش آیندها 

تباطی مناسب از در ایجاد و تمرین رفتار ار توانیددهید، و روشهای بسیاری که شما میاهداف کودکتان تحویل می

 اید به کودکتان کمک کنید. انواعی که قبال شما تحویل داده

 ها ABCفعالیت: مشاهده رفتار کودکتان برای وقوع 

خواهد و دانستید او میزمانی صرف مرور روزتان با کودکتان کنید. در مورد زمانهای که امروز شما چیزی که می

اید یا تغییر کند حذف کردهدانستید او را اذیت میاید فکر کنید. در مورد دفعاتی که شما چیزی که میبه او داده

کنندگان کنندگان، یا تقویتاید فکر کنید. از آنها ستون سمت چپ فرم در صفحه بعد لیست کنید. اینها تقویتداده

یک، آنچه کودکتان انجام داده است تا عمل شما اید. برای هر بالقوه هستند که شما برای کودکتان فراهم کرده

اش را بیان کرده است. آن را در سمت راست نحوی که کودکتان نیاز یا خواسته -ایجاد شده است به یاد بیاورید

اید. اگر هیچ ها برای کودکتان فراهم کردهستون بنویسید. اینجا فرصتهای یادگیری هستند که شما در این موقعیت
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در ستون سمت راست بنویسید. اینجا « هیچ»دهنده داده باشد، کلمه د نداشت که قبل از عمل پاداشرفتاری وجو

توانید از این فرصتهای فرصتی برای یادگیری از دست رفته است. در طی چند روز آینده، ببنید که آیا شما می

تان بمانید یا کودکتان را به برقراری بالقوه از دست رفته آگاه شوید، و به جای آن منتظر یک ارتباط از طرف کودک

اید ترغیب کنید، به این ترتیب شما فرصت از دست رفته را به ای که قبال شما نتیجه ارائه دادهرابطه به شیوه

 کنید. از نیاز به فضای بیشتری دارید چندین کپی از آن تهیه کنید. فرصتهای یادگیری تبدیل می

 

 ABCمشاهده 

 رفتار کودک که تقویت شده است.  ارائه دادمکننده که من تقویت

  

  

  

  

 

  نا مطلوب . تغییر رفتارهای6مرحله 

های کوچک )و اکثر افراد بزرگسال( عادتهایی دارند که بسیار خوشایند یا جذاب نیستند. در : همه بچهاستدالل

کودکتان شناسایی کنید که شما با آنها اید، شما ممکن است برخی از رفتارهای لیستهایی که شما اخیرا ساخته

کشد، یا برای زند، یا با دستش شما را میاش فریاد میشوید. کودکتان برای بیان خواستهزیاد خوشحال نمی

زند. کودکتان ممکن است بر روی زمین بیفتد و سرش را به جلوگیری از شخصی یا دسترسی به شی ضربه می

گیرد یا هنگامی که شما از دادن یک تکه شکالت دیگر خودداری باب بازی میزمین بکوبد هنگامی که بردارش اس
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های دهد؟ شما ممکن است قبال این را درک کرده باشید: در تکمیل فعالیتکنید. چرا کودکتان اینها را انجام میمی

 ABCهای ناخواسته گیر کرده باشید. با آنالیز توالی قبلی در این فصل شما ممکن است در برخی از این فعالیت

اید. اند یاد گرفتهاید. شما روابط عملکردی که از این رفتارها پشتیبانی کردهاین رفتارها، شما آنها را ارزیابی کرده

مان اید اکنون زآنها شناسایی نکرده ABCهای اگر کودکتان برخی رفتارهای ناخواسته دارد و شما هنوز توالی

تر یا جایگزینی انجام آن است. در این مرحله نهایی ما نحوی کمک به کودکتان برای یادگیری رفتارهای قابل قبول

 این رفتارهای ناخواسته توضیح خواهیم داد. 

 

 فعالیت : شناسایی رفتاری ناخواسته و جایگزین احتمالی 

A                   B                C                         افزایش در رفتار 

 تیجه مطلوب( =      )یادگیری( ن -)نتیجه ←)رفتار(  ←(  )پیش آیند

A                         B                               C                           اهش در رفتار ک 

 تیجه ناخواسته یا هیچ( = ن-)نتیجه      ←)رفتار(             ←(    )پیش آیند

 

رفتاری  -واضح دارد انتخاب کنید ABCدهد و یک قالب یکی از رفتارهای ناخواسته کودکتان که اغلب رخ می

های یادگیری به یاد بیاورید. بدون انتظار اینکه کودکتان اهدافش ABCکه شما واقعا دوست دارید تغییر کند. حاال 

بعد از « خواهد؟ هدفش چیست؟او چه چیزی می»هدف کودکتان نگاه کنید. از خودتان بپرسید: را تغییر دهد به 

خواهم او به جای آن چه چیزی انجام دهد تا به من می»اینکه شما این سوال درک کردید، از خودتان بپرسید 

گیرد، شما اسباب بازی می زند او دوست ندارد یا اگر یکاگر او برای انجام ندادن کاری فریاد می« هدفش برسد؟

دوست دارید به جای فریاد زدن برای بیان توقف آن کار یا برای دست آوردن آن اسباب بازی چه کاری انجام دهد؟ 

گیرید، شما دوست دارید برای رسیدن به کوبد وقتی که شما پستانکش را از او میاگر او سرش را به زمین می
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که شما دوست دارید به جای رفتارهای ناخواسته انجام شوند رفتارهای  رفتارهای <هدفش چه کاری انجام دهد

 شوند. جایگزین نامیده می

ور که رفتار . یک رفتار جایگزین خوب باید طوری باشد که کودکتان بتواند به راحتی انجام دهد همانط7قانون 

جه داشته باشد. شود نتیبه نتیجه می دهد و باید با همان سرعتی که رفتار ناخواسته منتجناخواسته را انجام می

جایگزین  باشد. رفتار -موثر، ساده -زند که به اندازه رفتار ناخواسته عملکردیرفتار جایگزین تنها زمانی کار می

  باید قبال در مجموعه رفتارهای کودکتان باشد، و شما باید بتوانید آن را به سادگی برانگیزید.

 

 ین فعالیت: آموزش رفتار جایگز

ای که دوست دارید تغییر آن را ببنید تمرکز کنید، و در ، بر رفتار ناخواسته7بنابراین با در ذهن نگه داشتن قانون 

رسد فکر به همان هدف می -به سادگی، به طور موثر -تواند حاال انجام دهدمورد چیز دیگری که کودکتان می

؛ رفتار جایگزین (A)چیست  پیش آیندبینید بنویسید: یکنید. این رفتار جایگزین شما ست. نحوی که توالی م

وجود  B، یا پاداشی برای استفاده از جایگزین (C)؛ هدف کودکتان چیست؛ و نتیجه چیست (B)شما چیست 

 دارد؟ فهمیدید؟ 

= اشاره کردن. B= چنگ زدن. رفتار جایگزین Bشما. رفتار ناخواسته  )نوشابه(= پپسیAاینجا یک مثال است. 

 Bخواهید کودکتان را به انجام جایگزین = پپسی شما. حاال در مورد نحوی که میCکودک= پپسی شما.  هدف

رخ هد. برای تشویق و ترغیب  Bدهد و قبل از اینکه رفتار ناخواسته رخ می Aتشویق کنید به محض اینکه 

از قبل در حال انجام است،  Bرا تحویل دهید. اگر رفتار ناخواسته  Cآماده شوید، و سپس بالفاصله  Bجایگزین 

 مثبت را ارائه دهید.  Cرا ترغیب کنید، و سپس  Bبه آن توجهی نکنید و جایگزین 
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ی رفتن پپسگ شود و دستش براینشینید. دخترتان ظاهر میگیرید و بر روی مبل میمثال: شما پپسی خود را می

اشاره « خواهی؟می نوشیدنی»گویید بیند، شما میکنید، و هنگامی که او پپسی میبلند می کند. شما آن رادراز می

دهید، ولی نه همه کند، و شما یک قلپ به او میکنید، و او اشاره میی اشاره کنید. شما مدلسازی میکنید. به پپس

او اشاره «. اشاره»گویید ما دوباره میآید و شخورید. او دوباره میگیرید و یک قلب میآن را. شما آن را پس می

ستورالعملی اشاره کنید تا زمانی که او بدون هیچ ددهید. این را چندین بار تکرار میکند و به او یک قلپ میمی

 کند. در کل هیچ چنگ زدنی رخ نداده است. 

یرد فریاد و از خواهرش بگخواهد لیوان شیر چه خبر از مولی؟ همانطور که قبال توصیف شد، مولی هنگامی که می

= فریاد Bیر، = منظره دیدن شAگوید آن را به مولی بده و یکی دیگر بردار. زند، و پدر به خواهرش میچنگ می

ریاد و چنگ گیرد. پدر باید در مورد رفتاری جایگزین برای ف= شیر را میCخواهد. و چنگ زدن. هدف= شیر می

رخواست یک دتواند استفاده کند تا د نگرفته است. مولی چه رفتاری میزدن فکر کند و مولی هنوز حرف زدن یا

تفاده کند هنگامی لیوان شیر را بیان کند؟ خانواده مولی باید تصمیم بگیرند مولی چه نوع ارتباط مناسبی باید اس

درمانشان رکه گفتا« لطفا»ی خواهد چیزی را از کسی دیگر بگیرد. آنها بر روی یک نشان ساده شدهکه او می

اش بگیرد. حاال والدینش باید فرصتهایی برای او را در مقابل سینه دستش -رسندپیشنهاد کرده است به توافق می

 فراهم کنند تا این رفتار و راه برقرای ارتباط جایگزین یاد بگیرد. 

شته است، و مولی بیند که یک لیوان شیر از یخچال بردادهد: مولی تینا خواهر بزرگترش میرخ می پیش آیند

کند رود و دستش از تینا جدا میزند. پدر به سمت مولی میزند و برای گرفتن لیوان شیر به تینا چنگ میفریاد می

به محض اینکه «. لطفا»گوید کند و به مولی میایجاد می« لطفا»گذارد و نشان اش میو دستش را بر روی سینه

دارد. هر چند دهد و یکی دیگر برمیکند، تینا شیر با به دست مولی میمی مولی ایجاد نشانه را با کمک پدر تمام

کند: کند و به دو چیزی که دوست دارد بهبود یابد توجه میاین یک مرحله در جهت درست است، پدر فکر می

دهد. دفعه بعد، پدر آماده ( تینا هنوز لیوان اصلی شیرش را از دست می2زند، و )( مولی هنوز فریاد و چنگ می1)
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کند، و پدر درست در کنار کند، پدر او را به برداشتن دو لیوان شیر تشویق میاست. هنگامی که تینا درخواست می

کند، او بیند مولی به لیوانهای شیر نگاه میدارد، و هنگامی که پدر میکند. تینا لیوانها را برمیمولی حرکت می

را اجرا کند. سپس تینا لیوان دوم شیر را به مولی « لطفا»کند نشان برد و به او کمک میمی فورا او را به سمت تینا

کند که او به خواهر کوچکش در یادگیری و برقراری رابطه کمک کرده است. حاال دهد، بسیار احساس غرور میمی

 ست. پدر مطمئن است که مولی شیر برای ایجاد نشانه و نه فریاد زدن دریافت کرده ا

 -یوند خورده است)دیدن تینا با شیر( اکنون با رفتار مورد نظر پ پیش آیندببنید چه اتفاقی رخ داده است؟ همان 

کننده شده است )شیر( که قبال با رفتار ناخواسته پشتیبانی شده یجاد همان تقویتکه باعث ا -یک بیان مناسب

همه اشیا دیگری که  با منظره شیر )و« لطفا»امه دهند، نشانه است. به مرور زمان، اگر خانواد با این روال جدید اد

هد کرد. لیوان خواهد( پیوند خواهد خورد، چون مولی تنها به این شیوه شیر را دریافت خوااو از شخص دیگری می

قبول  رتباط قابلاشیر از یک رفتار مطلوب به جای رفتار ناخواسته پشتیبانی خواهد کرد، در حالی که مولی بیان و 

 گیرد. گیرد، و او هنوز شیر میو مفید بیشتری یاد می

و اینکه چطور  ایدای برگردید که شما ب روی کودک خودتان تنظیم کردهبا این مثال در ذهن، به رفتار ناخواسته

ر ر کنید چطوتوانید به او در استفاده از رفتار جایگزین برای رسیدن به هدفش کمک کنید بررسی کنید. تصومی

م دهد و سپس شما به کودکتان کمک خواهید کرد، یا کودکتان را تحریک خواهید کرد، تا رفتار جایگزین را انجا

 ید. کننده تحویل دهید. به محض اینکه شما توانستید آن را تصور کنید شروع به تمرین کردن کنتقویت

 احتیاط!

دهند تالشی برای جلوگیری از رهای ناخواسته انجام میها اغلب در مقابله با رفتایک استراتژی مقابله که خانواده

رفتارهای مشکل است که تقاضاها یا انتظارات کودک را کمتر و کمتر خواهد کرد. هر چند این یک پاسخ بسیار 

طبیعی برای کج خلقی یا تهاجم است، به دو روش نتیجه معکوس خواهد داد، که در هر دو به مرور زمان یادگیری 

خواهد برد. اگر کودک مجبور نباشد چیزی که میدهد. ابتدا، فرصتهای یادگیری از بین میکاهش می کودکتان را
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کند، مثل ناله کردن دوباره تکرار کند، پس یادگیری جدید رخ نخواهد داد. دوم، این رفتار بسیار نابالغی تقویت می

ری از رفتار مشکل با زودتر انجام دادن استفاده ای مانند فریاد زدن مولی. جلوگییا چنگ زدن، یا رفتار ناخواسته

توانید واقعا رفتار کودکتان را تر شما میکند. تنها با آموزش فعاالنه یک پاسخ مطلوباز رفتار ناخواسته تغییر نمی

و ای از پاسخ دادن را یاد گرفته است، تری یاد بگیرد. کودکتان شیوهتواند پاسخ مطلوبتغییر دهید. کودکتان می

 تری را نیز یاد بگیرد. تواند شیوه مطلوبکودکتان می

  6خالصه مرحله 

اید چطور  یاد گرفتهاگر شما تا حاال مطالب را دنبال کرده باشید و فعالیتهای قبلی انجام داده باشید، شما احتماال

فاده کنید. شما کتان استاز تعامالت روزانه خودتان برای پشتیبانی از مهارتهای ارتباطی و اجتماعی مطلوبتر کود

طالع دارید، ادهد بیشتر خواهید را انجام میهمچنین در مورد اینکه چرا کودکتان همه این چیزهای که شما نمی

هایی کنند. شما ایدهدانید چه نتایج یا پاداشهایی از استفاده کودکتان از آن رفتارهای ناخواسته پشتیبانی میو می

ه در مورد نحوی اید، و شما چندین ایدتر اجتماعی ایجاد کردهها با رفتارهای مطلوبدر مورد نحوی جایگزینی آن

فاده از یک رفتار پیشگیری از پاداش دادن به رفتارهای ناخواسته دارید. شما برای تشویق و ترغیب کودکتان به است

اریم( رفتار جایگزین دنید )ما امید توااید، و شما میجایگزین قبل از اینکه حتی رفتار ناخواسته رخ دهد تالش کرده

( 1ما حاال با )شرا تقویت کنید. حاال ببنید آیا شما با اکثر بیانات چک لیست زیر موافق هستید. اگر چنین است 

های برای اتژی( استر2های روزانه با کودکتان، و )دانش و مهارتهای ارائه فرصتهای یادگیری بیشتر در فعالیت

نه این بخش آخر  اید. اگرتر مجهز شدهواسته کودکتان با رفتار ارتباطی، اجتماعی قابل قبولجایگزینی رفتار ناخ

به طور  -فصل را بیشتر مرور کنید، و در مورد این مفاهیم و مشاهدات خود با یک پشتیبان دیگر بحث کنید

. مهارت در صصان کودکتانکند، مثل یکی از اعضای تیم متخهای رفتار درک میآل، شخصی که اساس و پایهایده

 کتان دیگر!(این مفاهیم به شما کمک خواهد کرد بتوانید سالیان سال به کودکتان کمک کنید )و همچنین به کود

 شوم؟کنم و به طور موثرتر با آنها روبرو میچک لیست فعالیت: آیا من رفتارهای ناخواسته کودکم درک می
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خواه و ام هنگامی که من اشیا دلخودم با کودکم کرده من زمانی را صرف مشاهده رفتار و تعامالت -

 دهم. فعالیتهای روتین کودکم را ارائه می

یشتر بکند های دلخواهش استفاده میمن از رفتارهای که کودک برای درخواست کردن اشیا و فعالیت -

 آگاه هستم. 

پاداش دادن  فرصت یادگیری، باها به عنوان من مهارتهای بیشتری در استفاده از هر یک از این موقعیت -

 کنم. یا نشان دادن نحوی استفاده کودکم از رفتارهای ارتباطی بالغ ایجاد می

فتار یا بیان آمیزی در جایگزینی یکی یا چند تا از رفتارهای ناخواسته کودکم با رمن تجربیات موفقیت -

 ام.تر داشتهمطلوب

کند ه استفاده میتم هنگامی که کودکم از یک رفتار ناخواستتر هسمن از تمایلم به ارائه نتایج مثبت آگاه -

 دهم. و من آن را کمتر انجام می

ی رسیدن من اثرات مثبت دانش جدیدم بر روی پیشرفت کودکم در یادگیری بیان و برقراری ارتباط برا -

 بینم. هدفش می

نها تمرکز آواسته که من بر من اثرات مثبت دانش جدیدم بر روی کاهش استفاده کودکم از رفتارهای ناخ -

 بینم. ام میکرده

ی بیشتری فرصتهای یادگیر ABCمن در طی بازی روزانه و فعالیتهای مراقبتی با استفاده از یادگیری  -

 کنم. خلق می

 کنم. من در اکثر شش مرحله فعالیتهای هدف فرصتهای یادگیری بیشتری خلق می -

 خالصه فصل 

(، همچنین آنچه به دنبال آن پیش آیندها دهد درک شود )قبل از رویداد رخ میتواند از لحاظ آنچه رفتار می

، کارها تواند به عنوان یک مجموعه ، خود رفتار، و نتایج میپیش آیندها آید )نتایج(. این رابطه یا درک از می



 

39 

 

پیش دهند. درک رویدادها و محیطهای به هم پیوسته آموزش داده شود که در یک محیط در کنار یکدیگر رخ می

دهد درک کنیم چطور یک رفتار برای یک بچه و نتایچ و تاثیر ترکیبی آنها بر روی رفتار به ما اجازه می آیندها 

کند بدانیم چطور رفتارهای جدید آموزش دهیم و رفتارهای ناخواسته به کند، و بنابراین به ما کمک میکار می

 ای سیستماتیک و موثر کاهش دهیم. شیوه

 شما تمایلی  بینید کهه زمانهایی توجه کنید که شما خودتان را در تحویل نتایج مثبت به رفتارهایی میب

ه نکردن از به تقویت آنها ندارید: فریاد زدن، پرتاب کردن، گریه کردن، چنگ زدن، ناله کردن، استفاد

 کلمات / ژستها. 

 ه آنچه انجام گیرد و بواستهای شما نادیده میها یا درخبه زمانهایی توجه کنید که کودکتان دستورالعمل

کند )با انجام یتوجهی به شما پاداش دریافت مها، کودکتان برای بیدهد. در این موقعیتداد ادامه میمی

 خواهد انجام دهد(. دادن آنچه می

 ه شما، به نخواهد و از طریق آموزش ماهرابینید کودکتان چیزی میبه همه زمانهایی توجه کنید شما می

رصت مهمی فکننده قوی برای رفتار خوب و رسد. شما تقویتخواهد میکند و به آنچه میدرستی بیان می

 کنید. برای یادگیری فراهم می

 ابالغ یا نای ناخواسته و نادرست، از طریق رفتاری به همه زمانهایی توجه کنید که کودکتان به شیوه

و بنابراین به کند )خواسته خودداری میکند، و شما ارائه آنچه مییرفتارهای ناخواسته ارتباط برقرار م

فتار کنید(. در عوض شما کودکتان را به درخواست کردن یا رفروکش کردن رفتار ناخواسته کمک می

ودکتان دهید و از یادگیری ککنید و بنابراین پاداشی به او میای مطلوب ترغیب میکردن به شیوه

 کنید. پشتیبانی می

 کنید. هر بار کنید، شما فرصت یادگیری برای کودکتان فراهم میهر بار شما رفتار مطلوبی را تقویت می

کنید و آن مهارت جدید را تقویت تر ترغیب میتر و مناسبشما کودکتان را به استفاده از یک مهارت بالغ
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کنید و کودکتان ر مطلوب مدلسازی میدهید. هر بار شما یک رفتاکنید، شما فرصت یادگیری ارائه میمی

شوید رفتاری ناخواسته کنید. و هر بار شما مطمئن میکند، شما فرصت یادگیری فراهم میاز شما تقلید می

خواسته بدست تر جایگزین شده است که کودکتان آنچه را میتقویت نشده است با رفتار یا مهارتی مطلوب

 ت. اورده است فرصت یادگیری رخ داده اس

باید یاد بگیرند و بسیار قادر به انجام آن هستند. آموزش به آنها خلق فرصتهای یادگیری  دارای اتیسمکودکان 

کند در مورد نحوی خلق فرصتهای یادگیری برای تحریک رشد و یادگیری به شما کمک می ABCاست. درک 

 تر فکر کنید. ساخت رفتاری بالغ

 نمترجمی

 (علوم اعصاب شناختی  دکترای تخصصی-دکتر مهدی علیزاده)اکوپیشنال تراپیست

 یمحمد مهدی خاتم اکوپیشنال تراپیست
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