
 
 

 پیشگفتار مترجم
 

 1391تـا   1381، که از سـال  ي تغییر رفتارهاشیوهنظیر از کتاب با توجه به استقبال کم
هـزار نسـخه    20در برخـی از چاپهـا تیـراژ آن بـه      وبار با تیراژ باال چاپ شد  چهارده

رسید، الزم بود تجدیدنظر صورت گیرد. پس از بررسی، آخرین ویرایش (ویـرایش  
) براي ترجمه انتخاب شد. این ویرایش در مقایسـه بـا ویـرایش اول    2012پنجم، سال 

گیري رفتـار و تغییـر   تغییرات اساسی دارد. با توجه به حجم زیاد مطالب، بخش اندازه
اي است و در درسهاي دیگر رفتار و بخش اصول اساسی، که هریک مبحث جداگانه

شـوند، از  یري بحـث مـی  شناسی یادگگیري و درس روانمثل درس سنجش و اندازه
برنامۀ ترجمه حذف شدند و مابقی مطالب کتاب که شامل سه بخش و هجـده فصـل   

، چهـارده فصـل   ترجمه شد. از این هجده فصل نیز بـه دلیـل حجـم زیـاد مطالـب      بود
 .انتخاب شد

اي بـر تغییـر رفتـار و سـه بخـش اسـت.       ساختار کتاب حاضر مشتمل بر مقدمه
ایجاد رفتار جدید است؛ چهار فصل این بخـش شـاملِ    هايبخش اول مربوط به شیوه

هـاي آمـوزش   سـازي و شـیوه  دهی و انتقال مهـار محـرك، زنجیـره   دهی، سرنخشکل
هاي افزایش رفتـار مطلـوب و کـاهش    مهارتهاي رفتاري است. در بخش دوم به شیوه

پردازیم و شامل چهار فصـلِ کـاربرد خاموشـی، تقویـت افتراقـی،      رفتار نامطلوب می
هـاى تنبیـه مثبـت و اصـول     ) و شـیوه کـردن  جریمـه و  کـردن  محرومستفاده از تنبیه (ا

ایـم و داراي  هاي تغییر رفتـار پرداختـه  اخالقى تنبیه است. در بخش سوم به سایر شیوه
هاي هاي معکوس کردن عادت، قرارداد رفتاري، شیوهپنج فصل مدیریت خود، شیوه

 اختی است.کاهش ترس و اضطراب و تغییر رفتار شن
بـا توجــه بـه محتــواي فــوق، ایـن کتــاب در درســهاي روشـهاي تغییــر رفتــار،     
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شناسی بـالینی کـودك و   شناسی بالینی، رواندرمانی، رواناي بر روشهاي روانمقدمه
 نوجوان، تحلیل رفتار کاربردي و مدیریت رفتار کاربرد دارد.

رعایت شـود و مـتن   مشابه ترجمۀ قبلی، سعی وافر به عمل آمد تا امانت کامل 
خالی از ابهام باشد و تا جایی که در توان مترجم بود، مطالب بـا نثـري روان و رسـا و    
واژگانی یکدست نوشته شود. با وجود ایـن، از اسـتادان محتـرم و دانشـجویان عزیـز      
تقاضا دارد، همانند گذشته، منت نهاده و هرگونه کاستی را اعالم کنند تا در چاپهاي 

 رار گیرد.بعدي مدنظر ق
دکتـر پریـرخ دادسـتان، کـه      یادزندهدانم از استاد بزرگوارم در اینجا الزم می

چاپ اول این کتاب با تشویقهاي ایشان صورت گرفت، یاد کنم و از خداوند متعـال  
علّو درجات را برایشان درخواست نمایم. به عالوه از دوست و همکار عزیزم جنـاب  

، »سـمت «شناسی سـازمان  مدیر محترم گروه روانآقاي دکتر محمدکریم خداپناهی، 
ــی  ــراي مســاعدتهاي ب ــی ب ــغ صــمیمانه تشــکر م ــق همــۀ  دری ــت توفی کــنم. و در نهای

اندرکاران سازمان مطالعه و تدوین کتـب علـوم انسـانی (سـمت) را از خداونـد      دست
 متعال مسئلت دارم.

 
 علی فتحی آشتیانی

 1393فروردین 



 
 

 جمپیشگفتار مؤلف در ویراست پن
 

با نگـرش مثبـت    هاشیوهتغییر رفتار: اصول و خوشحالم که چهار ویراست اول کتاب 
) با حفظ ویژگیهاي مثبت 2012رو شد. در ویراست پنجم (دانشجویان و استادان روبه

رسـانی مطالـب براسـاس     روزچهار ویراست اول، توجه به پیشنهادهاي همکاران و به
 ار گرفته است.هاي پژوهشی مدنظر قرآخرین یافته

هدف ویراست پنجم (در مقایسـه بـا ویراسـتهاي قبـل از آن)، یکـی توصـیف       
اصول اساسی رفتار است تا دانشجو بیاموزد که چگونه رویدادهاي محیطی در رفتـار  

کـه  طـوري ي تغییـر رفتـار اسـت بـه    هاشیوهگذارند و دیگري توصیف انسان تأثیر می
کمک آنها رفتار انسان ممکن است تغییر یابـد.  دانشجو راهبردهایی را فراگیرد که به 

فصل نسبتاً کوتاه تقسیم شده است. هر فصل حاوي حجم مقبـولی از   25این کتاب به 
اطالعات (براي مثال، یک اصل یا یک شیوه) است. متن حاضـر بـراي یـک نیمسـال     

ر بسته، مدیریت رفتـا  تحصیلی متعارف در درسهاي اصالح رفتار، تحلیل رفتار به کار
 یا تغییر رفتار کاربرد دارد.

کــه بــراي طــوريمحتــواي کتــاب در ســطح مقــدماتی بحــث شــده اســت، بــه
دانشجویانی که دانش قبلی از موضـوع ندارنـد قابـل درك باشـد. ایـن کتـاب بـراي        
دانشجویان مقطع کارشناسی یا دانشـجویان آغـاز دورة تحصـیالت تکمیلـی در نظـر      

وتربیـت یـا   کـه بـا خـدمات انسـانی، تعلـیم      گرفته شده اسـت. اگرچـه بـراي افـرادي    
بخشی سروکار دارند و باید براي مدیریت رفتار افرادي که با آنها سروکار دارند توان

 ي تغییر رفتار استفاده کنند نیز باارزش خواهد بود.هاشیوهاز 
در تدوین این کتاب سعی شده است تا تأکید بر جنس خاصی نباشد. هنگامی 

 طور مساوي استفاده شده است.شوند، از هر دو جنس زن و مرد بهکه مثالها بحث می
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 ویژگیهاي متن چهار ویراست اول
تـر خواننـده در   آیند، براي کمک به یادگیري آسـان ویژگیهایی از متن که در پی می

 .اندشدهنظر گرفته 
پـس از مقدمـۀ کلـی در فصـل اول، در فصـلهاي دوم و سـوم        سازماندهی مـتن. 

گیري تغییر رفتار ارائـه شـده اسـت.    مورد ثبت رفتار، رسم نمودار و اندازهاطالعاتی در 
شـوند. در فصـلهاي چهـارم تـا     این اطالعات در هریک از فصلهاي بعدي اسـتفاده مـی  

. کـاربرد ایـن اصـول    انـد شـده هشتم، اصول اساسی رفتـار کنشـگر و پاسـخگر بررسـی     
اي ایجـاد رفتارهـاي جدیـد در    هـ دهد. شیوهموضوع هفده فصل باقیمانده را تشکیل می

هاي افزایش رفتارهـاي مطلـوب و   و شیوه اندشدهفصلهاي نهم تا دوازدهم توضیح داده 
انـد.  کاهش رفتارهاي نامطلوب در فصـلهاي سـیزدهم تـا نـوزدهم مـدنظر قـرار گرفتـه       

 .اندشدههاي مهم تغییر رفتار ارائه وپنجم سایر شیوهسرانجام در فصلهاي بیستم تا بیست
هاي متفاوتی براي تغییر رفتـار براسـاس اصـول بنیـادین     شیوه .هااصول و شیوه

. بـا اعتقـاد بـه اینکـه     انـد شـده سال پیش بنا نهاده  80رفتار در تحقیقات تجربی حدود 
ها خواهد داشـت، لـذا ابتـدا    دانشجو بعد از یادگیري این اصول درك بهتري از شیوه

چهارم تا هشتم مرور خواهند شد، سـپس   اصول رفتار کنشگر و پاسخگر در فصلهاي
وپنجم شرح داده ي تغییر رفتار در فصلهاي نهم تا بیستهاشیوهکاربرد این اصول در 

 شوند.می
در هــر فصــل از مثالهــاي زنــدگی واقعــی افــراد  .مثالهـایی از زنــدگی روزمــره 

از  استفاده شده است که بعضی از آنها با زندگی دانشجویان ارتبـاط دارنـد و بعضـی   
 را عینی سازد. هاشیوهتا اصول و  اندشدهبین تجارب بالینی نویسنده انتخاب 

روز در مورد اصـول و  مطالعات کالسیک و تحقیقات به .مثالهایی از تحقیقات
 . اندشدهي تغییر رفتار در متن با یکدیگر ترکیب هاشیوه

هریک از  سؤالی براي 10سه دسته امتحان جاي خالی  .امتحان همراه هر فصل
فصل ارائه شده است. امتحانها تمرینی براي خودارزیابی دانشجویان از دانش آنها  25

شده اسـت کـه   هاي سوراخکنند. سؤالها روي برگهدر مورد محتواي فصل فراهم می
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منزلۀ تکلیف شب تواند از آنها بهکه معلم میشوند، طوريراحتی از کتاب جدا میبه
 شجویان استفاده کند.یا امتحان در کالس دان

 در پایان هـر فصـل آزمونهـاي تمرینـی بـا سـؤالهاي پاسـخ        .آزمونهاي تمرینی
 .اندشدهصفحۀ پاسخ ارائه  ، همراه با شمارهکوتاه

 انـد شـده آمـوزش داده   هـا شـیوه در پایان هر فصلی کـه   .تمرینهاي کاربرد بجا
ست. در هـر تمـرین یـک    ) چند تمرین کاربردي ارائه شده ا25تا  9و  3، 2(فصلهاي 

مورد از زندگی واقعی فردي تشریح شده و از دانشجو خواسته شده اسـت کـه شـیوة    
 دهدکار ببرد. این تمرینها به دانشجو فرصت میشده در فصل را در مورد او بهمعرفی

 در زندگی واقعی بیندیشد. هاشیوهکارگیري این ه که دربارة چگونگی ب
از تمرینهاي کاربرد بجا، تمرینهـاي کـاربرد نابجـا     پس .تمرینهاي کاربرد نابجا

کاررفتـه در  ارائه شده است. در هریک از این تمرینها مثالی زده شده که از شـیوة بـه  
شـود  نادرست یا نامناسب استفاده شده است. از دانشجو خواسـته مـی   صورتبهفصل 

د آن شـیوه در  تحلیل مثال مورد بحث و تشریح دلیل غلط بـودن کـاربر  وکه به تجزیه
کنـد کـه   خصوص آن مورد خاص بپردازد. این تمرینهاي کـاربرد نابجـا ایجـاب مـی    

 طور نقادانه دربارة کاربرد شیوة مورد نظر بیندیشد.دانشجو به
در هر فصل یک شیوه تغییر رفتار خاص آموزش داده شده  .گامبهرویکرد گام

 درك مطلب است.گام براي سهولت در بهاست. اجراي شیوه به روش گام
طـور متنـاوب اطالعـات هـر قسـمت در      در سراسر کتاب بـه  .کادرهاي خالصه

شده است. این کادرهـا بـه منظـور کمـک بـه دانشـجو        کادري متمایز از متن خالصه
 .اندشدهبراي سازمان دادن مطالب هر فصل در نظر گرفته 

فصـل   خالصۀ فصل اطالعاتی است که بـا سـؤالهاي بـاز در هـر     .خالصۀ فصل
 سازگار است.

 4در فصلهاي اول در مورد اصول اساسی (فصـلهاي   .مثالهایی براي خودسنجی
شده در آن فصل وجود دارد. بعد در همان )، جدولهایی با مثالهایی از اصلِ بحث7تا 

فصل (یا در فصل بعـدي)، دانشـجو بـراي بازگشـت بـه جـدول خـاص و اسـتفاده از         
ــه  ــد ارائ ــه شــده در آن فاطالعــات جدی ــراي  صــل از مثالهــاي ارائ شــده در جــدول ب
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 هاي خاص راهنمایی شده است.وتحلیل جنبهتجزیه
در سراسر متن و در فواصل معین دانشجویان با سؤالهاي  .سؤالهاي خودارزیابی

شوند. براي پاسخ به این سؤالها دانشجویان نیازمند استفاده از رو میخودارزیابی روبه
خواهند بود. این سؤالها به دانشجویان بـراي درك خـود    شده در فصلاطالعات ارائه

از محتوا کمک خواهند کرد. در بیشتر موارد، پاسخها در متن کتاب بالفاصله بعـد از  
 .اندشدهسؤال ارائه 

بیشتر فصلها شامل نمودارهـایی از ادبیـات تحقیـق بـراي نشـان دادن       .نمودارها
اید از اطالعـات فصـلهاي قبـل در مـورد     اند. دانشجویان بي بااهمیتهاشیوهاصول یا 

 وتحلیل نمودارها استفاده کنند.گیري به منظور تجزیهثبت رفتار، نمودار و تغییر اندازه
اي از اصطالحات مهم تغییر رفتار است کـه  نامهپایان کتاب شامل واژه .نامهواژه

 شده است.. هر اصطالح با یک تعریف موجز و دقیق همراه اندشدهدر متن استفاده 
اي، سـؤالهاي  بانک آزمـون شـامل سـؤالهاي چندگزینـه     .تکمیل بانک آزمون

 وغلط و سؤالهاي تشریحی پاسخ کوتاه است.جاي خالی، سؤالهاي صحیح
هر فصل شامل یک کادر براي مطالعۀ بیشتر اسـت. در ایـن    .براي مطالعۀ بیشتر

طور خالصه ایی و بههاي جالبی که مربوط به محتواي فصل هستند شناسقسمت مقاله
(یـا   JABAها از سایت ها نیز ارائه شده است. این مقاله. مرجع مقالهاندشدهشرح داده 

JEAB راحتی به آن دسترسـی داشـته باشـند    توانند بهو دانشجویان می اندشده) گرفته
تواننــد ایــن ). اســتادان مــیhttp://seab.envmed.rochester.edu/jaba(آدرس وبگــاه: 

عنـوان تکلیفـی فراتـر از کتـاب، بـراي اسـتفادة       ها را بـراي اعتبـار اضـافی یـا بـه     مقاله
 تر اختصاص دهند.دانشجویان پیشرفته
هاي جدیـدي  بعد از خالصۀ هر فصل، فهرستی از واژه .هاي کلیديفهرست واژه

اي هاي کلیدي شمارة صفحهوجود دارد. فهرست واژه اندشدهکه در آن فصل استفاده 
نامۀ پایان ها در واژهدهد که هر واژه در آن آمده است. اگرچه همۀ این واژهرا نشان می
صفحۀ آنها در پایان هر فصل بـه  هاي جدید و شماره اند، ولی فهرست واژهکتاب آمده

واژه داشته باشد، براي زمانی که تري به دهد تا دسترسی آساندانشجو این امکان را می
 کند.خواند یا وقتی که خود را براي امتحان آماده میآنها را می

http://seab.envmed.rochester.edu/jaba


 

 
 

 ویژگیهاي جدید در ویراست پنجم
 

واژة عملیات برانگیزاننده در فصل چهارم و مورد بحث در  .عملیات برانگیزاننده
ملیـات برانگیزاننـده   ) معرفی شده اسـت. ع 16و  6، 4ویژه در فصلهاي سراسر کتاب (به

واژة جدیدتري است که شامل عملیات ایجادکننده و عملیات لغوکننده است. همچنین 
 واژة عملیات لغوکننده در فصل چهارم معرفی و در متن بحث شده است.

هـا در فصـل   کننـده تقویـت فراینـد انتخـاب    .کننـده ي سـنجش تقویـت  هاشیوه
ن کتـاب سـه رویکـرد متفـاوت بـراي      پانزدهم (تقویت افتراقی) بحث شده اسـت. ایـ  

کنـد:  شده در ادبیات پژوهشی را شناسایی و توصیف مـی کنندة مطرحسنجش تقویت
 ي سنجش یک محرك، سنجش دو محرك و سنجش محرکهاي متعدد.هاشیوه

نامیـده شـده اسـت در فصـلهاي     » در شـرایط «ویژگی جدیدي کـه   .در شرایط
نشجویان بـه منظـور شناسـایی راههـاي     چهارم، پنجم، ششم و هشتم براي کمک به دا

هاي رفتاري متنوع اضافه شده است. این ویژگی به ایـن دلیـل   صحیح استفاده از واژه
شناسـی معمـوالً بـا اشـتباه     اضافه شده است که بنابه تجربه مؤلف، دانشجویان در واژه

 شوند.مواجه می
ذیرش گستردة واژة با پ» گراناعتبار بین مشاهده«واژة  .گرانتوافق بین مشاهده

عـالوه در  ، در فصل دوم و سراسر کتاب تغییر یافته است. به»گرانتوافق بین مشاهده«
گران بحـث شـده اسـت: یکـی     فصل دوم دو راهبرد اضافی براي انجام توافق مشاهده

 فقط توافق وقوع رفتار و دیگري فقط توافق عدم وقوع رفتار.
 ABABریـانس طـرح معکـوس    در فصل سوم بحث در مـورد وا  .طرح تحقیق

زمـان، کـه   اضافه شده است، همراه با بحث در مورد طرح خط پایۀ چندگانـۀ غیـرهم  
 نوعی از طرح آزمودنی با خط پایۀ چندگانه است.

7 
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کاررفتـه بـا رفتارهـاي    در فصـل چهـاردهم تمـایز بـین خاموشـی بـه       .خاموشی
اژة خاموشـی  با تقویت مثبت در برابر تقویـت منفـی روشـن شـده اسـت. و      شدهحفظ

اي که ممکن است فرد هنگام اجـراي خاموشـی   شده و مشکالت بالقوه گریز معرفی
 رو شود بحث شده است.گریز با آن روبه

در ویراست جدید سه امتحان پایان هـر فصـل، همگـی     .امتحان در پایان کتاب
هـا  . جدولها براي سهولت در کار، رنگی شـده و صـفحه  اندشدهدر پایان کتاب جمع 

 جـز بـه . در این کتـاب  اندشدهاي سهولت در جداشدن و تحویل در کالس سوراخ بر
 .اندشدهها سوراخ ندر مورد امتحانها در پایان کتاب، صفحه

 
 هاي جدیدسایر ویژگی

ها اضافه شـده اسـت   آوري دادهبحث روایی اجتماعی و استفاده از فناوري در جمع -
 (فصل دوم).

استفاده از اکسل براي رسم نمودار اضافه شده اسـت  بحث نشریات جدید در مورد  -
 (فصل دوم).

خاموشی بین تقویت مثبت و منفی (فصل چهارم) و تنبیه مثبت و منفی تصریح شده  -
 است (فصل ششم).

کـردن بـراي اسـتفاده در درخودمانـدگی     دهی و حذفبحث کوتاه در مورد سرنخ -
 اضافه شده است (فصل دهم).

 رد الگودهی ویدئویی اضافه شده است (فصل یازدهم).بخش کوتاهی در مو -
 بخش کوتاهی در مورد ارزیابی موقعیتی اضافه شده است (فصل دوازدهم). -
بحث تعامالت کنشی از پایان فصل شانزدهم به پایان فصل سیزدهم، بالفاصـله بعـد    -

 جا شده است.ي سنجش کنشی جابههاشیوهاز بحث 
 ر سراسر متن اضافه شده است.بیش از پنجاه منبع جدید د -
تـر و جدیـدتر نـاتوانی ذهنـی در     ماندگی ذهنی بـه اصـطالح مقبـول   اصطالح عقب -

 سراسر متن تغییر یافته است.
 .آمده استنامه ـ دوجین اصطالح جدید به متن اضافه شده که در واژه
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 هایی به دانشجویان  توصیه
ر رفتـار، توجـه دانشـجویان    براي درك کامل متن و فهم دقیق موضوعات درس تغییـ 

 کنم:عزیز را به موارد زیر جلب می
شده را یک هفته قبل از برگزاري کالس مطالعه کنیـد. در ایـن   . فصل تعیین1

 شده در کالس را بهتر خواهید فهمید.صورت قطعاً مطالب ارائه
. به هر یک از سؤالهاي خودارزیابی هر فصل پاسخ دهید تا متوجه شوید که 2

 اید یا خیر.شده در آن فصل را به خوبی فهمیدهارد ارائهآیا مو
. به سؤالهاي پایان هر فصل پاسخ دهید. چنانچه بتوانیـد بـه هـر سـؤال پاسـخ      3
 اید.توانید مطمئن شوید که آن مطالب را فهمیدهدهید می
. تمرینهاي کاربرد بجا و نابجا را در پایان هر فصل انجام دهیـد و پاسـخهاي   4

خورانـد  شـده مقایسـه کنیـد. بـدین طریـق شـما پـس       پاسخهاي الگوي ارائه خود را با
اید یا خیر خواهید سریعی درخصوص اینکه مطالب آن فصل را به خوبی درك کرده

 داشت.
. بهترین روش مطالعه براي امتحان، امتحان از خود است. پـس از مطالعـه یـا    5

اي خـود را بـه طریـق زیـر     هـ حین مطالعۀ هر فصل و یادداشتهاي کالسی خود، یافتـه 
 امتحان کنید:

توانید بدون نگـاه کـردن   هاي کلیدي فصل مرتبط نگاه کنید و ببینید آیا میبه واژه ■
 به تعاریف آنها در متن، آنها را تعریف کنید.

توانید بدون مراجعـه  به هریک از سؤالهاي پایان هر فصل نگاه کنید و ببینید آیا می ■
 متن به آنها پاسخ دهید.کردن به پاسخ آنها در 

 به مثالهاي بدیع هر فصل درخصوص هر شیوه توجه کافی کنید. ■
تهیۀ کارتهاي مخصوص که یک طرف آنهـا داراي یـک واژة تخصصـی یـا یـک       ■

بسـا در افـزایش و عمـق    سؤال و طرف دیگر تعریف آن واژه یـا پاسـخ اسـت چـه    
 بخشیدن به یادگیري شما بسیار مفید باشد.

طور معقول و منطقـی از مزاحمتهـاي مختلـف    محلی مطالعه کنید که به همواره در ■
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 مصون باشید.
همواره براي هر امتحانی حداقل چند روز قبل از امتحان شروع به مطالعـه کنیـد تـا     ■

 شوند.با دقت کافی به مطالعۀ فصلهایی بپردازید که مشمول امتحان می
 

هاي متفاوت ی از اطالعات ارزشمند در مورد جنبهها و انجمنهاي زیر طیف وسیع، مجلهگاههاوب
 کنند.کار بسته ارائه میه تغییر رفتار یا تحلیل رفتار ب
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