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 بیوگرافی

برنامه تحلیل رفتار  کارشناسی ارشد، مدیر برنامه  افتخاری، دکترای کسجاناتان تارب

حقیقات و مدیر کلینیك کاربردی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و همچنین مدیر ت

 "در عمل تحلیل رفتار"مجله سردبیر یشان ا. برای کودکان است فرست استپای  منطقه

یل رفتاری مرتبط با اوتیسم و تحلعمدتا علمی  ههیات تحریریه پنج نشریعضو و است 

 68و همچنین بیش از  اندمنتشر کرده در زمینه درمان اوتیسم دو کتاب یشانا .ندهست

 جهتو بر مداخالت رفتاری تحقیقات ا .ندا علمی منتشر کرده اتنشری در فصلمقاله و 

های سخنرانی یشانا .دنهای پیچیده به افراد مبتال به اوتیسم تمرکز دار آموزش مهارت

مان همیشگی رادیو و مه و انداشتهد  ABAاوتیسم و ی جهانیها در کنفرانس زیادی

 .ندستهتلویزیون 

 فرست استپ ای مدیر کلینیك منطقه ،BCBA کارشناس ارشد، کسکورتنی تارب

که مداخله جامع را برای است  ABA کننده خدمات ارائه چنینهمبرای کودکان است، 

های رشدی شامل کار در  زمینه ناتوانیکار اولیه او در  .کند طیف اوتیسم ارائه می کودکان

دامنه  رشدی و ازد مبتال به انواع اختالالت ی و آموزشی، با افرااقامتهای درمانی،  جموعهم

و  کنندمیکار  فرست استپ در 1889از سال  یشانا .باشدمینی کودکی تا نوجوا سنی

 هر کودكمنحصرا برای که برای  های درمان انفرادی و نظارت طرح ول طراحیئمس

نظارت  کنندی ارائه میرفتار متخصصین یخدمات برهستند، همچنین  شوند،طراحی می

-ارائه می ایمداخله دارند یتا اطمینان حاصل شود که افراد شایسته و متعهد کنندمی

به  یشانا .کنند ها کار می شود که با آن کودکانی می د که منجر به پیشرفت معنادارکنن

 یشانا .ندا دهکرمنتشر  مجالتدر  قات ارزیابی درمان شرکت کرده وطور فعال در تحقی

با هدف برطرف  هاییهمایشو  ندسته ABA های اوتیسم و رانسکنفمنظم  سخنران

را برای برای کودکان مبتال به اوتیسم  ABA مداخله در مورد کردن تصورات غلط رایج 

 .دکنن ارائه می والدین و عموم مردم

 

 

 



 

  



 
 

 سپاسگزاری
در  نقش آنها به خاطر دیمتریا کونترراس و ، تیا دیویسکویگلی نواز دکتر شا یلیمما

سخاوتمندانه منابع آموزشی  گذاریمحتوای این کتاب، و همچنین اشتراك بازبینی

و بازبینی  بخاطررا برمودز ز تایا .، تشگر کنیماند دهآور بوجودها  رفتاری که آن متخصصین

و  هریس از دکتر جنیفر .کنیم تشکر می اولیههای  نسخه در موردمایی متفکرانه او راهن

اندازی راه مورد استفاده در این کتاب و ، برای به اشتراك گذاری منابع بالینیزا ستوداردلی

-که مشوق پیشرفت تحلیلبرای کودکان،  FirstSteps العاده فرست ستپموسسه فوق

برای  مکینستر و باربارا اکل امیلی ز ویراستاران الزویرا .کنیمگران رفتاری است، تشکر می

ایم، تشکر  کار کرده که با هم یهای دیگر و کتاب این کتاب مورد در هایشانراهنمایی

ی خواندن برا ریگز ملودی و ادن تی کارول ،نمااز مادران خواهیممی به ویژه .کنیم می

العاده در فوق نیکول و بقیه عکاسان خواهیم از جیمی می .نویس اولیه تشکر کنیمپیش

ها  فداکاری آن .تشکر کنیم ی کتابزیبا کاور برای تصویر اینسپایرد سپکترومموسسه 

در تجربیات روزمره کودکان مبتال به اوتیسم و موجود سازی زیبایی برای مستند

 .www برای یادگیری بیشتر، از سایت ست.بخش ا الهامهایشان واقعا  خانواده

spectruminspired.org .بازدید کنید 

کنیم که  رفتاری تقدیم می ده متخصصینهای فعلی و آین را به نسلکتاب  ما این

اوتیسم  بکنند که تحت تاثیر هایی دهکمك به خانوا را صرف شانگیرند زندگی تصمیم می

 .د اهمیت داردنیکمی صورکه ت آنچهبیشتر از  شما فداکاری. دهستن

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 فصل اول

 مقدمه
 

-ی استفاده میو انگیزش علمی است که از اصول یادگیری (ABA) رفتار تحلیل کاربردی

ی برای حل مشکالت رفتاری است که برای جامعه ها تحقیق علمکند که ناشی از دهه

 . خدماتچندین سطح از متخصصین نیاز است به ،مهممشکالت برای حل  ند.مهم هست

ABA در حالت کلی توسط کارشناسان ارشد (BCBA
®

گر رفتار دکتراهای تحلیلیا   (

BCBA-D) تائید شده 
®

) PhD  حتی ممکن است توسط یك وندشنظارت می ،

BCaBA)کارشناس متخصص سطح متوسط
®

ا مستقیم و مورد نظارت قرار گیرند   (

رفتاری  شوند. متخصصیناجرا می (RBTa)دیده آموزش متخصصین رفتاریتوسط 

تار آنها به طور مستقیم رف مستقیم با فراگیران کار می کنند وکسانی هستند که به طور 

عنوان متخصص هب بنابراین، وقتی در آینده د.هپیامدهای مراجعین را تحت تاثیر قرار می

رفتاری خیلی مهم است  شغل متخصص. خواهید بود، در خط مقدم دکنیرفتاری کار می

است. در واقع، شغل شما تفاوت  نیز قابل توجه یی دارد اما منافع آنو مسئولیت باال

 بوجود می آورد.  داری در زندگی روزانه افرادمعنی

عنوان بخشی از هبکه  ای استالعمل ارائه کردن نوشتهنوشتن این دستور هدف ما از

 (BBT) دیدهایف متخصص رفتاری آموزشظاساس لیست وکه  ساعته 88برنامه آموزش 

ری طراحی و طو دمورد استفاده قرار گیر (1813، رفتاری گر)هیئت تایید تحلیلباشد می

کند. شما باید لیست را برآورده  RBTگواهینامه  دریافت برای شده که ملزومات آموزش

، مرتبا به آن بینیدخوانید و آموزش میرا میکه این کتاب در حالیو را چاپ کنید  وظایف

دیگری که که این کتاب و هر برنامه آموزش  مراجعه کنید. مهم است به یاد داشته باشید

گر شود، مستقل از هیئت تایید تحلیلاز آن استفاده می به صورت بخشیاز این کتاب 

 .آن نیستند نیستند یا مورد تایید به هیئت مربوط رفتاری است و به هیچ وجه
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 کتاب ساختار -1-1
شما در حال خواندن فصل اول هستید و امیدواریم توجه شما را . فصل دارد 6این کتاب  

اطالعات مقدماتی درباره اوتیسم و  ،اختالل طیف اوتیسم :1فصل . جلب کرده باشیم

ABA  درمان و مروری کلی در موردABA سنجش  :3دهد. فصل ارائه می برای اوتیسم

آوری اطالعات برای سنجش رفتار را به عهای جم، تعدادی از روشجمع آوری اطالعاتو 

ای که در ارزیابی رفتار به سوپروایزرتان کمك ، نحوهارزیابی: 8فصل . دهدشما آموزش می

ترین فصل ترین و مهم: کسب مهارت، طوالنی6. فصل دهدکنید را به شما آموزش میمی

های جدید به افراد دارای اختالل طیف اوتیسم نحوه آموزش مهارتاین کتابچه است زیرا 

(ASD)  ی کاهش رفتارهای چالش، نحوهکاهش رفتار :6آموزد. فصل را به شما می-

، فصل آخر، ایو رفتار حرفه مستندکردن ، 6. فصل دهدبه شما آموزش میرا  برانگیز

ا به عنوان یك متخصص رفتاری مهم بردارد، که در اعمال روزانه شم را در ایمسایل حرفه

 . هستند

های کمی متفاوت ی قصد داریم به شما آموزش دهیم به زبانآموزش در این کتابچه

که برای  یمبه شما آموزش دهمعانی ماورای مفاهیمی را اوال، قصد داریم . صحبت کنید

آنها نیاز به یادگیری  RBTامتحان گذراندن و  عنوان متخصص رفتاری عالیهب کردنعمل

 ، نحوه       نهایتا . دهیمبه شما آموزش میرا  ، تعاریف تخصصی آن اصطالحات      ثانیا  .دارید

-را به شما آموزش می و توضیح آن اصطالحات را برای مخاطبان غیرمتخصصتوصیف 

کنیم و گرایشی برای ای استفاده میمتوجه خواهید شد که ما از زبان بسیار ساده .دهیم

-را می ، اغلب مواردی مثل اینبرای مثال. نه جلوه کردن نداریمیشمندااندتخصصی و 

 ..." یا "را انجام بده... اربجای اینکه بنویسیم واکنش نشان بده نوشتیم رفت " نویسیم

استفاده  کردن قشقرقبجای درگیرشدن در رفتار قشقرقی یا انجام رفتارهای قشقرقی از 

کردیم زیرا هدف این کتاب آموزش معانی ماورای عمدا این زبان را انتخاب ما . "کردیم

تحلیل رفتاری است، نه آموزش زبان تخصصی و علمی بی عیب و ندهای اصول و فرآی

دقیق وجود دارد و ما کتابها و مقاالت دیگری را  نفص. دلیل و هدفی برای زبان تخصصی

اینکه شما  بانی هستند. بعد ازایم که منابع خوبی برای آموزش چنین زتشر کردهنم

شما را  برای آموزش های بیشتر آماده شدید،ید و را دریافت کردتان  RBTگواهینامه 

مداخله اولیه برای  و (1886)کوپر،  کاربردی کتاب تحلیل رفتار تشویق می کنیم
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گذاری و اجرا )تارباکس، دیکسون، استارمی و : تحقیق، سیاستاختالالت طیف اوتیسم

کنیم زیاد دربارۀ ، شما را دعوت میدر حال حاضر مطالعه کنید.( را 1818ماتسون، 

فرآیندهای معانی ماورای اصول و  باهوش به نظر رسیدن نگران نباشید و فقط بر یادگیری

 در کل کتاب ،همچنین. جدیدی تمرکز کنید که قرار است در مورد آنها آموزش ببینید

که ذکر شدند  یید دو کتابمندعالقه اگر. یمعمدا منابع مقاالت پژوهشی را جا انداخت

شود کمتر خوانده باعث می صرفا و آوردن آنها در این کتاب انددارای هزاران منابع عملی

 ند.وش

 

 این کتاب یادداشت مختصری درمورد مطالعه -2-1
های متفاوت نهگیرند که نمواند مردم زمانی بهتر یاد مینشان داده اتاز تحقیق بسیاری

زش مثال چندگانه نام دارد آمو بندینوع مفهوم این. موزندبیا درمورد یك مفهومزیادی را 

آموزش ( و به خوبی برای را مشاهده کنید کسب مهارت در فصل پذیریتعمیم )بخش

رای آموزش کارکنان بزرگسالی مثل شما بکه  طورکند همانعمل می ASD راگیرانف

نوشته شده است که اصطالحات، تعاریف آنها و ای باشد. این کتاب عمدا به شیوهموثر می

موثرتر برای . دهدآن مفهوم را به شما ارائه می ای برای روشن ساختنهای چندگانهنمونه

 برای هر اصطالح جدید در این کتاب حداقل سه باید سعی کنید کردن تجربه یادگیری،

بینند، توصیه آموزش می نیز همراه شما اگر فراگیران دیگری. بوجود آورید را مثال جدید

تر از به . اما مهمریدشکل دهید و از یکدیگر امتحان بگی کنیم گروه های مطالعه رامی

های جدید را امتحان کنید. ان برای ایجاد مثالتخاطرسپاری اصطالحات، باید توانایی

درخواهید یافت که بر  بوجود آورید ی راهای جدیدید به راحتی نمونهتوانوقتی که ب

توانید از االن به بعد این فرآیند را با مفاهیم باقیمانده در این اید. میمفهومی مسلط شده

 . فصل انجام دهید

 

 ABA     ب عد  7 – 3-1
 ایمقاله مباحثه 1968بایر، ولف و رایزلی در سال  هایبه نام ABAهای سه تا از موسس

تعریف و کردند را را مشخص می ABAی که حوزهی     ب عد 6 در آن منتشر کردند کهرا 


