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Relevant abbreviations: :קיצורים רלוונטיים 

IISCA: Interview-informed, synthesized contingency analysis דיווח, ניתוח תלויות משולבות   -ראיון   

BCBA: Board Certified Behavior Analyst 
 מנתח התנהגות מוסמך 

 

EO: Establishing operation תנאים מזמנים    SR: Synthesized reinforcement מחזק משולב      

FCT: Functional communication training.    אימון
 תקשורת פונקציונלית

EXT: Extinction הכחדה     

TR: Tolerance response תגובת איפוק              FCR: Functional communicative response   
 תגובה פונקציונלית תקשורתית 

BCBA: Board Certified Behavior Analyst 
 מנתח התנהגות מוסמך 

CAB: Contextually appropriate behavior 
 התנהגות נאותה בקונטקסט

TBPD: Time-based progressive delay 
 השהייה הדרגתית מבוססת זמן

CBPD: Contingency-based progressive delay 
 השהייה הדרגתית מבוססת תלות

SBT: Skill-based treatment; consists of intermittent and unpredictable reinforcement of three life skills 
(communication, toleration, and contextually appropriate behavior [also referred to as compliance]) 
 טיפול מבוסס מיומנויות; כולל חיזוקים בלתי צפויים הניתנים בלוח לסירוגין של שלוש מיומנויות חיים )תקשורת איפוק/

הענות[(-דחיית סיפוקים והתנהגות נאותה תואמת הקשר]ניתן להתייחס לכך גם כ  
 

 
להעזר בטופס להלן בכדי לתכנן טיפול מבוסס מיומנות,   (, ישבעיית ההתנהגותמלא )הושגו תנאי שליטה על  IISCAכאשר ה

 אשר יחזק את מיומנויות החיים לתקשורת, איפוק והיענות דרך חיזוקים לסירוגין, לא צפויים, של כל אחד מהם.
intermittent and unpredictable reinforcement of each 

(  מורכב יותר mandת מורכבות )לדוגמא ציווי בקשה יש לתאר תגובות תקשורת: ראשוניות, תגובות ביניים, ותגובו .5
 התנהגות זולהקנייה של ; בנוסף יש לתאר מה הדרך  שיובילו לקבלת מחזק

 
 (: FCRתגובת תקשורת תפקודית פשוטה / ראשונית )

 
 
 
 

FCR  :מורכב 
 
 
 

 הליך לימודי:
 

 תלמדו, וכיצד תלמדו את תגובת האיפוקסירוב תשתמשו, איזו תגובת/ות איפוק  יש לתאר באיזה סימן השהייה/ .6
 

 סימן השהייה / סירוב:
 
 

 :(TR) תגובת איפוק 
 

 
 הליך לימודי:
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(. אלו contextually appropriate behaviors CAB 1את התגובות הראשוניות תואמות הקשר )יש לתאר  .7
 סיום ההשהיה מעצםלאחר תגובות האיפוק ויחוזקו מצופות להילמד ההתנהגויות אשר 

 

CAB 1 :Instructional control of stopping ongoing activity & relinquishing all positive reinforcers   
ויתור על כל המחזקים החיוביים )לדוגמא א. עצירת משחק ב. תסתכל -ו בעת התרחשותהשליטה בהנחייה לעצירת פעילות 

 למעלה ג. תן לי את האייפד(
 
 
a) 
 
 

b) 
 
 

c) 
 
 

d) 
 
 
 

 
 
 

 (CAB) בשרשור התנהגות רלוונטית תואמת הקשרלניתוח משימה  לערוךתאר ואז יש ל .8
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 :Aענף 
תיאור ההתנהגות הסופית    Description of Terminal Performance 

 
 
 
 

CAB 2 :Instructional control of transitioning to alternative area and readying to listen/learn  
  שליטה בהנחייה על מעבר לאזור חלופי ומוכנות להקשבה/למידה

a) 
 
 

b) 
 
 

c) 
 
 

d) 
 
 

 :דוגמאות
 

 למידה: 
a).  עמוד 
b).  לך לשולחן הזה 
c).  שב זקוף בכסא 
d).  ידיים במקום 

 

 :השתתפות במשחקי ספורט
a) תפנה אליי 
b)  לך לשם 
c)  תתכונן כך 

 )לבצע מודל( 
 

 :משחק לבד
a)  עמוד 
b)  לך לשם 
c)  קח משחק 

CAB 3 :Instructional control of a few (1-3) responses/time units of cooperation within a 
single, relevant activity   

( של שיתוף פעולה בתוך פעילות רלוונטית 1-3שליטה בהנחייה על מעט תגובות / יחידות זמן )
 בודדת 

 
 פעילות וסיוע לתגובה: 

 
 

 :דוגמאות
 

 :למידה
A תראה לי את ה ) ___   
bתראה לי את ה ) ___   
cתראה לי את ה ) ___   
 

 :השתתפות במשחקי ספורט
a תפוס ) 
b ) זרוק אליי 
c )  בסל שים כדור 
 

 :משחק לבד
a ) 2  שניות  פעילות 
b ) 5 פעילות   שניות 
c ) 10    שניות פעילות 
 

CAB 4 :Instructional control of a few (1-3) responses/time units of cooperation within multiple relevant activities   
 פעילויות רלוונטיות  מספר( של שיתוף פעולה בתוך 1-3שליטה בהנחייה על מעט תגובות/ יחידות זמן )

 :פעילות 
1.      2 .     3 . 

 :פעילות 
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1.      2 .     3 . 
 

 :פעילות 
1.      2 .     3 . 

 
CAB 5 :Instructional control of 1-12+ responses/time units of cooperation w/in multiple 

activities  תגובות / יחידות זמן של שיתוף פעולה בתוך/ במספר 1-12שליטה בהנחייה על +
 פעילויות 

a. 
b. 
c. 

 :לשיקול
a. 1, 3, 5 

b. 1, 3, 6, 10 
c. 1, 3, 6, 10, 12+ 

CAB 6 :Instructional control of 1-12+ responses/time units of cooperation w/in multiple 
activities    
               while being challenged 

בעת + תגובות / יחידות זמן של שיתוף פעולה בתוך/ במספר פעילויות 1-12שליטה בהנחייה על 
   שישנו אתגר

 
 
 
 
 
 
 

 :דוגמאות
a)  הבחנה יותר לדרוש

 מורכבת/מותנית 
b) להפריע לפעולה נכונה 
c)  לשנות את הפעילות / ציפייה 
d)  לדרוש לסיים בדרך אחרת 
e)  לתת הנחיות מעורפלות 
f)   לתכנן פריטים חסרים

 במשימה 
g)  להציג משימות לא מוכרות 
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 :  CAB התנהגות שניה שהיא נאותה רלוונטית להקשר ניתוח משימה של ואז לערוך יש לתאר  .9
 

 :Bענף 
 תיאור ההתנהגות הסופית 

 
 
 

CAB 2שליטה בהנחייה על מעבר לאזור חלופי ומוכנות להקשבה/למידה :  
a) 
 
 

b) 
 
 

c) 
 
 

d) 
 
 

 :דוגמאות
 

 למידה: 
a).  עמוד 
b).  לך לשולחן הזה 
c).  שב זקוף בכסא 
d).  שלב ידיים 

 

 :השתתפות במשחקי ספורט
a)  אלייתפנה 
b)  לך לשם 
c)  תתכונן כך 

 )לבצע מודל( 
 

 :משחק לבד
a)  עמוד 
b)  לך לשם 
c)  קח משחק 

CAB 3( של שיתוף פעולה בתוך פעילות רלוונטית 1-3: שליטה בהנחייה על מעט תגובות / יחידות זמן )
 בודדת 

 
 פעילות וסיוע לתגובה: 

 
 

 :דוגמאות
 

 :למידה
A תראה לי את ה ) ___   
bתראה לי את ה ) ___   
c )תראה לי את ה ___   
 

 :השתתפות במשחקי ספורט
a תפוס ) 
b ) זרוק אליי 
c )  שים כדור בסל 
 

 :משחק לבד
a ) 2  שניות  פעילות 
b ) 5 פעילות   שניות 
c ) 10    שניות פעילות 
 

CAB 4( של שיתוף פעולה בתוך 1-3: שליטה בהנחייה על מעט תגובות/ יחידות זמן )פעילויות רלוונטיות  מספר 
 :פעילות 
1.      2 .     3 . 

 :פעילות 
1.      2 .     3 . 

 
 :פעילות 

1.      2 .     3 . 
 

CAB 5 תגובות / יחידות זמן של שיתוף פעולה בתוך/ במספר פעילויות 1-12: שליטה בהנחייה על + 
a. 
b. 
c. 
 

 :לשיקול
a. 1, 3, 5 

b. 1, 3, 6, 10 
c. 1, 3, 6, 10, 12+ 

CAB 6 בעת + תגובות / יחידות זמן של שיתוף פעולה בתוך/ במספר פעילויות 1-12: שליטה בהנחייה על
   שישנו אתגר

 
 
 
 
 
 
 
 

 :דוגמאות
a)  לדרוש הבחנה יותר

 מורכבת/מותנית 
b) להפריע לפעולה נכונה 
c)  לשנות את הפעילות / ציפייה 
d)  לדרוש לסיים בדרך אחרת 
e)  לתת הנחיות מעורפלות 
f)  חסרים  לתכנן פריטים

 במשימה 
g)  להציג משימות לא מוכרות 
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 :)אם נדרש( התנהגות שלישית שהיא נאותה רלוונטית להקשר  ניתוח משימה שלואז לערוך . יש לתאר 10
 

 :Cענף 
 תיאור ההתנהגות הסופית 

 
 
 

CAB 2שליטה בהנחייה על מעבר לאזור חלופי ומוכנות להקשבה/למידה :  
a) 
 
 

b) 
 
 

c) 
 
 

d) 
 
 

 :דוגמאות
 

 למידה: 
a).  עמוד 
b).  לך לשולחן הזה 
c).  שב זקוף בכסא 
d).  שלב ידיים 

 

 :השתתפות במשחקי ספורט
a) תפנה אליי 
b)  לך לשם 
c)  תתכונן כך 

 )לבצע מודל( 
 

 :משחק לבד
a)  עמוד 
b)  לך לשם 
c)  משחק קח 

CAB 3( של שיתוף פעולה בתוך פעילות רלוונטית 1-3: שליטה בהנחייה על מעט תגובות / יחידות זמן )
 בודדת 

 
 פעילות וסיוע לתגובה: 

 
 

 :דוגמאות
 

 :למידה
A תראה לי את ה ) ___   
bתראה לי את ה ) ___   
cתראה לי את ה ) ___   
 

 :השתתפות במשחקי ספורט
a תפוס ) 
b ) זרוק אליי 
c )  כדור בסל שים 
 

 :משחק לבד
a ) 2  שניות  פעילות 
b ) 5 פעילות   שניות 
c ) 10    שניות פעילות 
 

CAB 4( של שיתוף פעולה בתוך 1-3: שליטה בהנחייה על מעט תגובות/ יחידות זמן )פעילויות רלוונטיות  מספר 
 :פעילות 
1.      2 .     3 . 

 :פעילות 
1.      2 .     3 . 

 
 :פעילות 

1.      2 .     3 . 
 

CAB 5 תגובות / יחידות זמן של שיתוף פעולה בתוך/ במספר פעילויות 1-12: שליטה בהנחייה על + 
a. 
b. 
c. 
 

 :לשיקול
a. 1, 3, 5 

b. 1, 3, 6, 10 
c. 1, 3, 6, 10, 12+ 

CAB 6 בעת + תגובות / יחידות זמן של שיתוף פעולה בתוך/ במספר פעילויות 1-12: שליטה בהנחייה על
   שישנו אתגר

 
 
 
 
 
 
 
 

 :דוגמאות
a)  לדרוש הבחנה יותר

 מורכבת/מותנית 
b) להפריע לפעולה נכונה 
c)  לשנות את הפעילות / ציפייה 
d)  לדרוש לסיים בדרך אחרת 
e)  לתת הנחיות מעורפלות 
f)  חסרים  לתכנן פריטים

 במשימה 
g)  להציג משימות לא מוכרות 
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 טיפים נוספים לתכנון ועריכת התהליך הטיפולי
 

דף העבודה לתכנון )לעיל( ידריך אתכם במרכיבים החשובים של התהליך, ודפי המידע )להלן( יכולים להיות שימושיים 
נדרשת לשלבי הטיפול המאוחרים יותר, וכן קריטריון להתקדמות ה את הרנדומליותליישום הטיפול, כיוון שהם מספקים 

 .בתהליך הטיפולי יםטיפים לשיקול אלהלצעד הבא בתהליך. 
 
הכללת מיומנויות למצבים אחרים, פחות  זה יקדםיש לתכנן את הטיפול למצב הכי מאתגר )מעורר( ונח. בהמשך  .1

 מעוררים.
 

  synthesized establishing operation של תנאים מעוררים משולבים טריילים 5בסשנים של יש לטפל  .2
 
בשבוע(. אימון יותר תדיר יניב התקדמות מהירה  טריילים 120פעמים בשבוע )לפחות  3 סשנים 8לפחות סט של יש לבצע  .3

שמנתח התנהגות יותר, אך חשוב לשמור על יושרה טיפולית גבוהה במשך הליך הטיפול הראשוני. לפיכך, אנו ממליצים 
, אפילו 19שלב  להשלמתעד את הטיפול  שיבצעו בקיאים בהנחייה של מנתח התנהגות מוסמך, הםאו מורה/הורה  מנוסה

ביום/בשבוע. ככל הנראה כך יהיה עדיף מאשר צוות של מטפלים אשר יישמו בתדירות  פחות סשניםאם זה אומר שיישמו 
ולית משתנה. במילים אחרות, אנו ממליצים שהטיפול יעבור לצוות/מטפלים פחות פגבוהה יותר אבל עם יושרה טי

 .מיומנויותמנוסים רק לאחר השגת מומחיות בכל ה
 
, אנו ממליצים שאנשי צוות שאינם מיישמים את התכנית, ימשיכו את ההליכים תהליך הטיפול הראשוניך הלבמ .4

 ושזוה ( synthesized reinforcers) הקבועים שלהם. במידה והילד /קליינט במשבר, יש לספק את המחזקים המשולבים
, ובאופן מכוון לאחר ך הסיטואציות של ההתנהגות המאתגרת( במהל noncontingently)באופן בלתי תלוי  , בניתוח

 . לבעיית ההתנהגותסימנים המקדימים ופעת הה
 

 
יש לבחור הליכים לימודיים המבוססים על צרכי הקליינט. לדוגמא, חלק מהקליינטים יפיקו תועלת מאימון מיומנויות  .5

מהליך סיוע הרבה למעט , הנחיות, מודלינג, משחק תפקידים, משוב(. חלק מהקליינטים יפיקו תועלת BSTהתנהגות )

(most-to-least) .ומהדהיית סיוע. חלק יזדקקו לעיצוב ללא כל סיוע 
 

את בעיית ההתנהגות   evokeבמהלך פרק הזמן לחיזוק )אינטרוול( יש להמנע מלבצע בטעות דברים שעלולים לעורר  .6
 פעילות של הילד עם חומרים(הפרעה לא שאילת שאלות, )לדוגמ

 
ההליך הכללי המתואר מטה מערב חיזוק דיפרנציאלי שמערב הכחדה. לעיתים אנו משתמשים בהכחדה חלקית בכדי  .7

 של מתן למנוע הסלמה של בעיית ההתנהגות, אשר בד"כ כולל לאפשר לילד בריחה מבעיית ההתנהגות אבל שימור 
. כמו כן לעיתים אנו מיישמים את ההליך ללא הכחדה, במערך בעקבות ביצוע מיומנות מתאימה יםהמשולב יםהחיזוק

 .the enhanced choice format בחירה משופרתפורמט הנקרא 
 
 דפי המידע בסוף המסמך מכוונים לקריטריוני התקדמות לשלב הטיפולי הבא .8

 
 טיפולית:הנה מספר שאלות מאוד כלליות לבדיקת יושרה  .9
 

• SR  מיידי עבורFCR ?חלק מהזמן 

• SR  מיידי עבורTR ?חלק מהזמן 

• SR  1מיידי עבורCAB ?חלק מהזמן 

 ?מתרחשתכאשר חלק מההתנהגות המצופה  מגיעה לסיומההשהיה ה •

 ההשהיה? לסיוםהתנהגות הנדרשת הלמידה מדויקת של  גנליםאין סי •

 משך החיזוקים משתנה? •

 בסוך התהליך כןהתשובה לכל השאלות האלו צריכה להיות 
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 :רשימות
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Skill-Based Treatment: Steps and Data Sheets   :השלבים ודפי נתונים  טיפול מבוסס מיומנויות   
Step # Description  תיאור 

1 Conducted interview בצע ראיון 

2 Attended training השתתפות באימון 

3 Designed and initiated analysis יוזמה ותכנון של הניתוח 

4 Obtained zero problem behavior and high engagement in control context of functional analysis  להשיג רמה של אפס בבעיית ההתנהגות ורמה גבוהה
 של השתתפות במסגרת ההקשר של בקרה בניתוח הפונקציונלי

5 Adequately controlled problem behavior in analysis with an interview-informed, synthesized reinforcement contingency   להשיג שליטה ברמה
 תלויות חיזוק משלבות –בבעיית ההתנהגות בניתוח, עם ראיון דיווח מספקת 

6 Developed protocol for out-of-practice-sessions time לפתח פרוטוקול לזמנים שהם לא במסגרת תרגולים 

7 Initiated treatment within practice sessions (agreed on prompting procedures and responses to problem behavior in practice sessions)  
 ההתנהגות, שיש לגביהם הסכמה , במסגרת הסשנים של התרגול(טיפול יזום במסגרת סשנים של אימון )הליכי סיוע ותגובות לבעיית 

8 Completed simple functional communication training (FCT)  תגובה פשוטה –לסיים שלב של הקנייה של אימון תקשורת פונקציונלית 

9 Completed complex FCT  תגובה מורכבת –לסיים הקנייה של אימון תקשורת פונקציונלית 

10 Completed tolerance training  לסיים את האימון לאיפוק 

11 Designed contextually appropriate behavior (CAB) branches לתאר התנהגות ולערוך ניתוח מטלה עבור התנהגות נאותה שנבחרה 

12 CAB 1: Gained instructional control of stopping ongoing activity & relinquishing all positive reinforcers   להשיג את השליטה על קטיעה של פעילות
 )מועדפת( בעת התרחשותה וויתור על מחזקים חיוביים.

13 CAB 2: Gained instructional control of transitioning to alternative area and readying to listen/learn  להשיג את השליטה על הכללה של היכולת
 לאזור חלופי ויכולת להקשיב / ללמוד

14 CAB 3: Gained instructional control of a few (1-3) responses/time units of cooperation within a single, relevant activity   להשיג שליטה על מספר
 מועט של תגובות/ יחידות זמן של שיתוף פעולה, במסגרת פעילות פשוטה ורלוונטית.

15 CAB 4: Gained instructional control of a few responses/time units of cooperation within multiple relevant activities  להשיג שליטה על מספר
 ת רלוונטיות.יולוידות זמן של שיתוף פעולה, במסגרת מספר פעמועט של תגובות / יחי

16 CAB 5: Gained instructional control of 1 to 10 or more responses/time units of cooperation w/in multiple activities  או  1-10להשיג שליטה על
 יותר תגובות/ יחידות זמן של שיתוף פעולה בתוך מספר מרובה של פעילויות.

17 CAB 6: Gained instructional control of 1 to 10 or more responses/time units of cooperation w/in multiple activities while being challenged 
 ו יותר תגובות / יחידות זמן של שיתוף פעולה בתוך מספר מרובה של פעילויות, בעת שישנו אתגרא 1-10להשיג שליטה על 

18 Completed shaping of 2 CAB branches השלמת כל הענף עבור התנהגות שניה 

19 Completed shaping of 3 CAB branches השלמת על הענף עבור התנהגות שלישית 

20 Transferred effects to new people העברה/ הכללה של האפקט לאנשים חדשים 

21 Transferred effects to new locations העברה / הכללה של האפקט למקומות חדשים 

22 Transferred effects across extended periods העברה / הכללה של האפקט למשכי זמן ארוכים יותר 

23 Achieved social validation of outcome להשיג תקפות חברתית לתוצאות 
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Data Sheet and Guide for the Skill-Based Treatment of Problem Behavior (Revised: May 2019; FTF Behavioral Consulting, Inc.) 
Organization:_________________________ Client Name:________________________   Skills Teacher:_______________________ ______  Supervisor:_____________ _____________ Consultant:_________________________ 

 

Functional Communication Training אימון תקשורת פונקציונלית 

  
Responses Reinforced  

Write in specific form; note if form 
changes within step 

Progressively Changing Response Requirements    הדרישות לתגובה המתקדמות בהדרגה 

 הנחיות 

Step Date 

Trial 1 Trial 2 Trial 3 Trial 4 Trial 5 
EO                  

 
SR EO                  

 
SR EO                  

 
SR EO                  

 
SR EO                  

 
SR 

5   PB:   PB Eng PB Eng PB Eng PB Eng PB Eng  
בדף זה יעשה שימוש כדי להכריע על העיצוב 

של המיומנויות וכדי לאסוף נתונים על כל 
( וזמני  EOתרגול תנאים מניעים )טרייל, בתוך 

 (.  SRחיזוק )
. 

 איסוף נתונים 
DATA COLLECTION 

 
אם היתה   EO, הקף את התגובה ל EOתחת 

עצמאית, סמן לוכסן אם התגובה היתה 
 מרומזת 

 
אם ההתנהגות   ENGהקף את  SRתחת 

 התרחשה לאורך מרבית הזמן של החיזוק 
 

אם מתרחשת בעיית התנהגות חמורה, אחת או  
או במצב חיזוק , יש לרשום   EOיותר, או במצב 

1R  אוS1R  ליד ההתנהגות המצופה 
 

אם מתרחשת בעיית התנהגות מתונה , אחת או  
ליד ההתנהגות   S2Rאו  2Rיותר,  יש לרשום 

 המצופה 
 

ישנן שורות נוספות עבור כל שלב , סביר שיהיו  
טריילים לכל שלב  20דרשים כ עודפות. לרוב נ

 לפני שמתקדמים. 
 

 לעצב את הקריטריון 
SHAPING CRITERIA 

 
 3-5השאר בכל שלב לימוד עד אשר יופיעו  

טריילים עוקבים ללא בעיות התנהגות כלל, 
וכשכל המיומנויות הנדרשות מופיעות באופן  

עצמאי ויש השתתפות רציפה תחת זמן 
 חיזוק.  

 
 סיוע ומחזקים 

PROMPTING & REINFORCEMENT 
ההתנהגויות שמצוינות הן אלה שמצופות , ולכן  

 יחוזקו בטרייל הקבוע. 
בתחילה, יש לסייע לביצוע המיומנויות, בעיתוי  
ממש רגע לפני שהם מצופים להופיע. כשהושגה 

תגובה עצמאית, עדיין נדרש לספק סיוע אם  
בעיית ההתנהגות חוזרת ומופיעה או חוסר  

 היענות מופיע באופן לא צפוי.  

8   sFCR: תגובה תקשורתית פונקציונית פשוטה sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng 
 sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng החלפה של בעיית ההתנהגות בתקשורת פשוטה   8
8    sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng 
8    sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng 
8    sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng 
8    sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng 
8    sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng 
8    sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng 
8    sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng 
8    sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng 
8    sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng sFCR Eng 

9   cFCR:    תגובה תקשורתית פונקציונלית
 cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng מורכבת 

 cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng שיפור של דרך התקשורת    9
9    cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng 
9    cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng 
9    cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng 
9    cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng 
9    cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng 
9    cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng 
9    cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng 
9    cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng 
9   cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng 
9   cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng 
9   cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng 
9   cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng 
9   cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng 
9   cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng 
9   cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng 

9   cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng 

9   cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng cFCR Eng 
EO = establishing operation; SR = synthesized reinforcement; PB = problem behavior; Eng = Engagement; sFCR = simple functional communication response; cFCR = complex FCR  
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Data Sheet and Guide for the Skill-Based Treatment of Problem Behavior (Revised: May 2019; FTF Behavioral Consulting, Inc.) 
 

Organization:_________________________ Client Name:________________________   Skills Teacher:______________________________  Supervisor:____________________________ 
Consultant:_________________________ 

 

Tolerance Response Training and Early Chaining אימון תגובת איפוק ושרשור ראשוני 

  
Responses Reinforced  

Write in specific form; note if form 
changes within step 

Progressively Changing Response Requirements 

 הנחיות 

Step Date 

Trial 1 Trial 2 Trial 3 Trial 4 Trial 5 
EO                  

 
SR EO                  

 
SR EO                  

 
SR EO                  

 
SR EO                  

 
SR 

10   CFCR or TR   cFCR Eng TR Eng TR Eng cFCR Eng TR Eng  בדף זה יעשה שימוש כדי להכריע על העיצוב
של המיומנויות וכדי לאסוף נתונים על כל 

( וזמני  EOמניעים )טרייל, בתוך תרגול תנאים 
 (.  SRחיזוק )

. 
 איסוף נתונים 

DATA COLLECTION 
 

אם היתה   EO, הקף את התגובה ל EOתחת 
עצמאית, סמן לוכסן אם התגובה היתה 

 מרומזת 
 

אם ההתנהגות   ENGהקף את  SRתחת 
 התרחשה לאורך מרבית הזמן של החיזוק 

 
אם מתרחשת בעיית התנהגות חמורה, אחת או  

או במצב חיזוק , יש לרשום   EOיותר, או במצב 
1R  אוS1R  ליד ההתנהגות המצופה 
 

אם מתרחשת בעיית התנהגות מתונה , אחת או  
ליד ההתנהגות   S2Rאו  2Rיותר,  יש לרשום 

 המצופה 
 

ישנן שורות נוספות עבור כל שלב , סביר שיהיו  
טריילים לכל שלב  20לרוב נדרשים כ עודפות. 

 לפני שמתקדמים. 
 

 לעצב את הקריטריון 
SHAPING CRITERIA 

 
 3-5השאר בכל שלב לימוד עד אשר יופיעו  

טריילים עוקבים ללא בעיות התנהגות כלל, 
וכשכל המיומנויות הנדרשות מופיעות באופן  

עצמאי ויש השתתפות רציפה תחת זמן 
 חיזוק.  

 
 סיוע ומחזקים 

PROMPTING & REINFORCEMENT 
ההתנהגויות שמצוינות הן אלה שמצופות , ולכן  

 יחוזקו בטרייל הקבוע. 
בתחילה, יש לסייע לביצוע המיומנויות, בעיתוי  
ממש רגע לפני שהם מצופים להופיע. כשהושגה 

תגובה עצמאית, עדיין נדרש לספק סיוע אם  
בעיית ההתנהגות חוזרת ומופיעה או חוסר  

 מופיע באופן לא צפוי. היענות 

 cFCR Eng cFCR Eng TR Eng TR Eng cFCR Eng לתקשר ולשאת מצב של סירוב    10
10    TR Eng cFCR Eng TR Eng cFCR Eng TR Eng 
10    cFCR Eng TR Eng cFCR Eng TR Eng TR Eng 
10    cFCR Eng TR Eng TR Eng cFCR Eng TR Eng 

10    cFCR Eng cFCR Eng TR Eng TR Eng cFCR Eng 
10    TR Eng cFCR Eng TR Eng cFCR Eng TR Eng 
10    cFCR Eng TR Eng cFCR Eng TR Eng TR Eng 
10    cFCR Eng TR Eng TR Eng cFCR Eng TR Eng 

10    cFCR Eng cFCR Eng TR Eng TR Eng cFCR Eng 
10    cFCR Eng TR Eng cFCR Eng TR Eng TR Eng 
12   CFCR or TR or CAB 1   cFCR Eng TR Eng CAB1 Eng cFCR Eng CAB1 Eng 
 TR Eng CAB1 Eng TR Eng CAB1 Eng cFCR Eng לתקשר ולשאת מצב של סירוב    12
 CAB1 Eng cFCR Eng CAB1 Eng TR Eng CAB1 Eng ויתור על מחזק חיובי   12
12   a. CAB1 Eng cFCR Eng CAB1 Eng CAB1 Eng TR Eng 
12   b. cFCR Eng CAB1 Eng CAB1 Eng TR Eng CAB1 Eng 
12   c. CAB1 Eng CAB1 Eng TR Eng cFCR Eng CAB1 Eng 
12   d. TR Eng CAB1 Eng TR Eng CAB1 Eng cFCR Eng 

12    CAB1 Eng cFCR Eng CAB1 Eng TR Eng CAB1 Eng 
12    CAB1 Eng cFCR Eng CAB1 Eng CAB1 Eng TR Eng 
12    cFCR Eng CAB1 Eng CAB1 Eng TR Eng CAB1 Eng 
13   CFCR or TR or CAB 1 or CAB 2   TR Eng CAB2 Eng CAB1 Eng cFCR Eng CAB1 Eng 
 CAB1 Eng cFCR Eng CAB2 Eng TR Eng CAB1 Eng לתקשר ולשאת מצב של סירוב   13
 CAB2 Eng cFCR Eng CAB1 Eng CAB2 Eng TR Eng ויתור על חיזוק חיובי   13
 cFCR Eng CAB1 Eng TR Eng CAB2 Eng CAB2 Eng ללמידה   הכללה ומוכנות  13
13  a. TR Eng CAB1 Eng CAB2 Eng cFCR Eng CAB2 Eng 
13  b. CAB1 Eng cFCR Eng CAB2 Eng TR Eng CAB2 Eng 
13  c. CAB1 Eng cFCR Eng CAB2 Eng CAB2 Eng TR Eng 
13  d. TR Eng CAB2 Eng CAB1 Eng cFCR Eng CAB1 Eng 

   CAB2 Eng cFCR Eng CAB1 Eng CAB2 Eng TR Eng 
13   cFCR Eng CAB2 Eng CAB1 Eng TR Eng CAB2 Eng 

EO = establishing operation; SR = synthesized reinforcement; PB = problem behavior; Eng = Engagement; cFCR = Complex FCR; TR = Tolerance response; CAB = Contextually appropriate behavior  
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Data Sheet and Guide for the Skill-Based Treatment of Problem Behavior (Revised: May 2019; FTF Behavioral Consulting, Inc.) 
 

Organization:_______________________ Client Name:________________________   Skills Teacher:______________________________  Supervisor:____________________________ Consultant:_________________________ 
 

Diversified Chaining    Branch:_______ ______________ / New people:_________ _____________ / New locations:___________ _____ / Extended time:________ 

  
Responses Reinforced  

Write in specific form; note if form 
changes within step 

Progressively Changing Response Requirements 

 הנחיות 

Step Date 

Trial 1 Trial 2 Trial 3 Trial 4 Trial 5 
EO                  

 
SR EO                  

 
SR EO                  

 
SR EO                  

 
SR EO                  

 
SR 

14   CFCR, TR, CAB 1, CAB 2, or CAB3  TR Eng CAB2 Eng CAB1 Eng cFCR Eng CAB3 Eng  בדף זה יעשה שימוש כדי להכריע על העיצוב
של המיומנויות וכדי לאסוף נתונים על כל 

( וזמני  EOטרייל, בתוך תרגול תנאים מניעים )
 (.  SRחיזוק )

. 
 איסוף נתונים 

DATA COLLECTION 
 

אם היתה   EO, הקף את התגובה ל EOתחת 
עצמאית, סמן לוכסן אם התגובה היתה 

 מרומזת 
 

אם ההתנהגות   ENGהקף את  SRתחת 
 התרחשה לאורך מרבית הזמן של החיזוק 

 
אם מתרחשת בעיית התנהגות חמורה, אחת או  

או במצב חיזוק , יש לרשום   EOיותר, או במצב 
1R  אוS1R  ליד ההתנהגות המצופה 
 

אם מתרחשת בעיית התנהגות מתונה , אחת או  
ליד ההתנהגות   S2Rאו  2Rיותר,  יש לרשום 

 המצופה 
 

ישנן שורות נוספות עבור כל שלב , סביר שיהיו  
טריילים לכל שלב  20לרוב נדרשים כ עודפות. 

 לפני שמתקדמים. 
 

 לעצב את הקריטריון 
SHAPING CRITERIA 

 
 3-5השאר בכל שלב לימוד עד אשר יופיעו  

טריילים עוקבים ללא בעיות התנהגות כלל, 
וכשכל המיומנויות הנדרשות מופיעות באופן  

עצמאי ויש השתתפות רציפה תחת זמן 
 חיזוק.  

 
 סיוע ומחזקים 

PROMPTING & REINFORCEMENT 
ההתנהגויות שמצוינות הן אלה שמצופות , ולכן  

 יחוזקו בטרייל הקבוע. 
בתחילה, יש לסייע לביצוע המיומנויות, בעיתוי  
ממש רגע לפני שהם מצופים להופיע. כשהושגה 

תגובה עצמאית, עדיין נדרש לספק סיוע אם  
בעיית ההתנהגות חוזרת ומופיעה או חוסר  

 מופיע באופן לא צפוי. היענות 

 CAB2 Eng cFCR Eng CAB3 Eng TR Eng CAB1 Eng לתקשר ולשאת מצב של סירוב    14
 CAB3 Eng cFCR Eng CAB1 Eng CAB2 Eng TR Eng ויתור על מחזק חיובי   14
 cFCR Eng CAB1 Eng TR Eng CAB3 Eng CAB2 Eng הכללה ומוכנות ללמידה ו/או    14
 TR Eng CAB3 Eng CAB2 Eng cFCR Eng CAB1 Eng משתף פעולה/ נענה/ מגיב במדויק   14

 CAB3 Eng cFCR Eng CAB2 Eng TR Eng CAB2 Eng הוראות בתוך פעילות אחת   1-3מבצע     14
14    CAB1 Eng cFCR Eng CAB3 Eng CAB2 Eng TR Eng 
14    cFCR Eng CAB2 Eng CAB1 Eng TR Eng CAB3 Eng 
14    TR Eng CAB2 Eng CAB1 Eng cFCR Eng CAB3 Eng 

14    CAB3 Eng cFCR Eng CAB1 Eng CAB2 Eng TR Eng 
14    cFCR Eng CAB1 Eng TR Eng CAB3 Eng CAB2 Eng 
14    TR Eng CAB3 Eng CAB2 Eng cFCR Eng CAB1 Eng 

14    CAB3 Eng cFCR Eng CAB2 Eng TR Eng CAB2 Eng 
14    CAB3 Eng cFCR Eng CAB2 Eng TR Eng CAB1 Eng 
14    TR Eng CAB3 Eng CAB2 Eng cFCR Eng CAB3 Eng 
14    CAB3 Eng cFCR Eng CAB2 Eng TR Eng CAB2 Eng 
15   CFCR, TR, CAB 1 or 2, or CAB4 CAB4 Eng cFCR Eng CAB1 Eng CAB4 Eng TR Eng 
 cFCR Eng CAB4 Eng TR Eng CAB4 Eng CAB2 Eng לתקשר ולשאת מצב של סירוב    15
 TR Eng CAB4 Eng CAB2 Eng cFCR Eng CAB4 Eng ויתור על מחזק חיובי   15
 CAB4 Eng cFCR Eng CAB4 Eng TR Eng CAB1 Eng הכללה ומוכנות ללמידה ו/או    15
 CAB1 Eng cFCR Eng CAB4 Eng CAB4 Eng TR Eng משתף פעולה/ נענה/ מגיב במדויק   15
 cFCR Eng CAB4 Eng CAB1 Eng TR Eng CAB4 Eng הוראות בתוך מספר פעילויות  1-3מבצע     15
15    TR Eng CAB2 Eng CAB4 Eng cFCR Eng CAB4 Eng 
15    CAB4 Eng cFCR Eng CAB4 Eng TR Eng CAB1 Eng 

15    cFCR Eng CAB4 Eng TR Eng CAB4 Eng CAB2 Eng 
15    TR Eng CAB4 Eng CAB2 Eng cFCR Eng CAB4 Eng 
15    CAB4 Eng cFCR Eng CAB4 Eng TR Eng CAB1 Eng 
15    CAB1 Eng cFCR Eng CAB4 Eng CAB4 Eng TR Eng 
15    cFCR Eng CAB4 Eng CAB1 Eng TR Eng CAB4 Eng 
15    TR Eng CAB2 Eng CAB4 Eng cFCR Eng CAB4 Eng 
15    TR Eng CAB4 Eng CAB2 Eng cFCR Eng CAB4 Eng 
15    CAB4 Eng cFCR Eng CAB4 Eng TR Eng CAB1 Eng 

EO = establishing operation; SR = synthesized reinforcement; PB = problem behavior; Eng = Engagement; cFCR = Complex FCR; TR = Tolerance response; CAB = Contextually appropriate behavior  
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Data Sheet and Guide for the Skill-Based Treatment of Problem Behavior (Revised: May 2019; FTF Behavioral Consulting, Inc.) 
 

Organization:_________________________ Client Name:________________________   Skills Teacher:________________ ____________  Supervisor:____________________________ Consultant:_________________________ 
 

Extended Chaining   Branch:________________ _____ / New people:______________ _________ / New locations:__________________ / Extended time:________ 

  
Responses Reinforced  

Write in specific form; note if form 
changes within step 

Progressively Changing Response Requirements 

 הנחיות 

Step Date 

Trial 1 Trial 2 Trial 3 Trial 4 Trial 5 
EO                  

 
SR EO                  

 
SR EO                  

 
SR EO                  

 
SR EO                  

 
SR 

16a   CFCR, TR, CAB 1, 2, 3 or CAB5a CAB5__ Eng cFCR Eng CAB5__ Eng CAB2 Eng TR Eng  בדף זה יעשה שימוש כדי להכריע על העיצוב
של המיומנויות וכדי לאסוף נתונים על כל 

( וזמני  EOטרייל, בתוך תרגול תנאים מניעים )
 (.  SRחיזוק )

. 
 איסוף נתונים 

DATA COLLECTION 
 

אם היתה   EO, הקף את התגובה ל EOתחת 
עצמאית, סמן לוכסן אם התגובה היתה 

 מרומזת 
 

אם ההתנהגות   ENGהקף את  SRתחת 
 התרחשה לאורך מרבית הזמן של החיזוק 

 
אם מתרחשת בעיית התנהגות חמורה, אחת או  

או במצב חיזוק , יש לרשום   EOיותר, או במצב 
1R  אוS1R  ליד ההתנהגות המצופה 
 

אם מתרחשת בעיית התנהגות מתונה , אחת או  
ליד ההתנהגות   S2Rאו  2Rיותר,  יש לרשום 

 המצופה 
 

ישנן שורות נוספות עבור כל שלב , סביר שיהיו  
טריילים לכל שלב  20דרשים כ עודפות. לרוב נ

 לפני שמתקדמים. 
 

 לעצב את הקריטריון 
SHAPING CRITERIA 

 
 3-5השאר בכל שלב לימוד עד אשר יופיעו  

טריילים עוקבים ללא בעיות התנהגות כלל, 
וכשכל המיומנויות הנדרשות מופיעות באופן  

עצמאי ויש השתתפות רציפה תחת זמן 
 חיזוק.  

 
 סיוע ומחזקים 

PROMPTING & REINFORCEMENT 
ההתנהגויות שמצוינות הן אלה שמצופות , ולכן  

 יחוזקו בטרייל הקבוע. 
בתחילה, יש לסייע לביצוע המיומנויות, בעיתוי  
ממש רגע לפני שהם מצופים להופיע. כשהושגה 

תגובה עצמאית, עדיין נדרש לספק סיוע אם  
בעיית ההתנהגות חוזרת ומופיעה או חוסר  

 היענות מופיע באופן לא צפוי. 

16a    לתקשר ולשאת מצב של סירוב cFCR Eng CAB1 Eng TR Eng CAB5__ Eng CAB5__ Eng 
16a   ויתור על מחזק חיובי TR Eng CAB5__ Eng CAB5__ Eng cFCR Eng CAB1 Eng 
16a    הכללה ומוכנות ללמידה ו/או CAB5__ Eng cFCR Eng CAB2 Eng TR Eng CAB5__ Eng 
16a   משתף פעולה/ נענה/ מגיב במדויק CAB1 Eng cFCR Eng CAB5__ Eng CAB5__ Eng TR Eng 
16a    הוראות  6או   1,3ל cFCR Eng CAB2 Eng CAB5__ Eng TR Eng CAB5__ Eng 
16a   בתוך מספר של פעילויות TR Eng CAB5__ Eng CAB1 Eng cFCR Eng CAB5__ Eng 
16a    CAB5__ Eng cFCR Eng CAB2 Eng TR Eng CAB5__ Eng 

16a    cFCR Eng CAB1 Eng TR Eng CAB5__ Eng CAB5__ Eng 

16a    CAB5__ Eng cFCR Eng CAB5__ Eng TR Eng CAB2 Eng 
16a    CAB5__ Eng cFCR Eng CAB5__ Eng CAB2 Eng TR Eng 
16b   CFCR, TR, CAB 1, 2, 3 or CAB5b CAB5__ Eng cFCR Eng CAB1 Eng CAB5__ Eng TR Eng 
16b    לתקשר ולשאת מצב של סירוב cFCR Eng CAB1 Eng TR Eng CAB5__ Eng CAB5__ Eng 
16b   ויתור על מחזק חיובי TR Eng CAB5__ Eng CAB2 Eng cFCR Eng CAB5__ Eng 
16b    הכללה ומוכנות ללמידה ו/או CAB5__ Eng cFCR Eng CAB5__ Eng TR Eng CAB1 Eng 
16b   משתף פעולה/ נענה/ מגיב במדויק CAB1 Eng cFCR Eng CAB5__ Eng CAB5__ Eng TR Eng 
16b     הוראות  10או   1,3,6ל cFCR Eng CAB2 Eng CAB5__ Eng TR Eng CAB5__ Eng 
16b   בתוך מספר של פעילויות TR Eng CAB5__ Eng CAB1 Eng cFCR Eng CAB5__ Eng 
16b    CAB5__ Eng cFCR Eng CAB2 Eng TR Eng CAB5__ Eng 
16b    cFCR Eng CAB1 Eng TR Eng CAB5__ Eng CAB5__ Eng 

16b    CAB5__ Eng cFCR Eng CAB1 Eng CAB5__ Eng TR Eng 
16c   CFCR, TR, CAB 1, 2, 3 or CAB5c cFCR Eng CAB1 Eng TR Eng CAB5__ Eng CAB5__ Eng 
16c   לתקשר ולשאת מצב של סירוב TR Eng CAB5__ Eng CAB2 Eng cFCR Eng CAB5__ Eng 
16c  ויתור על מחזק חיובי CAB5__ Eng cFCR Eng CAB5__ Eng TR Eng CAB1 Eng 
16c   הכללה ומוכנות ללמידה ו/או CAB1 Eng cFCR Eng CAB5__ Eng CAB5__ Eng TR Eng 
16c  משתף פעולה/ נענה/ מגיב במדויק cFCR Eng CAB2 Eng CAB5__ Eng TR Eng CAB5__ Eng 
16c   או יותר הוראות   10,  6, 3, 1ל CAB5__ Eng CAB5__ Eng CAB1 Eng cFCR Eng TR Eng 
16c  בתוך מספר של פעילויות cFCR Eng CAB1 Eng TR Eng CAB5__ Eng CAB5__ Eng 
16c   TR Eng CAB5__ Eng CAB5__ Eng cFCR Eng CAB2 Eng 

16c   TR Eng CAB5__ Eng CAB2 Eng cFCR Eng CAB5__ Eng 

EO = establishing operation; SR = synthesized reinforcement; PB = problem behavior; Eng = Engagement; cFCR = Complex FCR; TR = Tolerance response; CAB = Contextually appropriate behavior  
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Data Sheet and Guide for the Skill-Based Treatment of Problem Behavior (Revised: May 2019; FTF Behavioral Consulting, Inc.) 
 

Organization:_________________________ Client Name:__________________ _____   Skills Teacher:_________________ ___________  Supervisor:____________________________ Consultant:_________________________ 
 

Challenged Chaining   Branch:_____________________ / New people:________________ _____ / New locations:__________________ / Extended time:________ 

  Responses Reinforced  
Write in specific form; note if form 

changes within step 

Progressively Changing Response Requirements 
 הנחיות 

Step Date 
Trial 1 Trial 2 Trial 3 Trial 4 Trial 5 

EO                   SR EO                   SR EO                   SR EO                   SR EO                   SR 

17   CFCR, TR, CAB 1, 2, 3 or CAB6 CAB6__ __ Eng cFCR Eng CAB6__ __ Eng CAB2 Eng TR Eng  בדף זה יעשה שימוש כדי להכריע על העיצוב
של המיומנויות וכדי לאסוף נתונים על כל 

( וזמני  EOבתוך תרגול תנאים מניעים )טרייל, 
 (.  SRחיזוק )

. 
 איסוף נתונים 

DATA COLLECTION 
 

אם היתה   EO, הקף את התגובה ל EOתחת 
עצמאית, סמן לוכסן אם התגובה היתה 

 מרומזת 
 

אם ההתנהגות   ENGהקף את  SRתחת 
 התרחשה לאורך מרבית הזמן של החיזוק 

 
אם מתרחשת בעיית התנהגות חמורה, אחת או  

או במצב חיזוק , יש לרשום   EOיותר, או במצב 
1R  אוS1R  ליד ההתנהגות המצופה 
 

אם מתרחשת בעיית התנהגות מתונה , אחת או  
ליד ההתנהגות   S2Rאו  2Rיותר,  יש לרשום 

 המצופה 
 

ישנן שורות נוספות עבור כל שלב , סביר שיהיו  
טריילים לכל שלב  20עודפות. לרוב נדרשים כ 

 לפני שמתקדמים. 
 

 לעצב את הקריטריון 
SHAPING CRITERIA 

 
 3-5השאר בכל שלב לימוד עד אשר יופיעו  

טריילים עוקבים ללא בעיות התנהגות כלל, 
ות מופיעות באופן  וכשכל המיומנויות הנדרש

עצמאי ויש השתתפות רציפה תחת זמן 
 חיזוק.  

 
 סיוע ומחזקים 

PROMPTING & REINFORCEMENT 
ההתנהגויות שמצוינות הן אלה שמצופות , ולכן  

 יחוזקו בטרייל הקבוע. 
בתחילה, יש לסייע לביצוע המיומנויות, בעיתוי  
ממש רגע לפני שהם מצופים להופיע. כשהושגה 

עצמאית, עדיין נדרש לספק סיוע אם  תגובה 
בעיית ההתנהגות חוזרת ומופיעה או חוסר  

 היענות מופיע באופן לא צפוי. 

 cFCR Eng CAB1 Eng TR Eng CAB6__ __ Eng CAB6__ __ Eng לתקשר ולשאת מצב של סירוב    17
 TR Eng CAB6__ __ Eng CAB6__ __ Eng cFCR Eng CAB1 Eng ויתור על מחזק חיובי   17
 CAB6__ __ Eng cFCR Eng CAB2 Eng TR Eng CAB6__ __ Eng הכללה ומוכנות ללמידה ו/או    17
 CAB1 Eng cFCR Eng CAB6__ __ Eng CAB6__ __ Eng TR Eng משתף פעולה/ נענה/ מגיב במדויק   17
 cFCR Eng CAB2 Eng CAB6__ __ Eng TR Eng CAB6__ __ Eng או יותר הוראות   10,  6, 3, 1ל    17
 TR Eng CAB6__ __ Eng CAB1 Eng cFCR Eng CAB6__ __ Eng בתוך מספר של פעילויות   17
 CAB6__ __ Eng cFCR Eng CAB2 Eng TR Eng CAB6__ __ Eng בעת שמאתגרים אותו    17

17    cFCR Eng CAB1 Eng TR Eng CAB6__ __ Eng CAB6__ __ Eng 

17   Challenges:   אתגרים שנבחרו CAB6__ __ Eng cFCR Eng CAB6__ __ Eng TR Eng CAB2 Eng 
17   a. CAB6__ __ Eng cFCR Eng CAB6__ __ Eng CAB2 Eng TR Eng 
17    CAB6__ __ Eng cFCR Eng CAB1 Eng CAB6__ __ Eng TR Eng 
17   b. cFCR Eng CAB1 Eng TR Eng CAB6__ __ Eng CAB6__ __ Eng 
17    TR Eng CAB6__ __ Eng CAB2 Eng cFCR Eng CAB6__ __ Eng 
17   c. CAB6__ __ Eng cFCR Eng CAB6__ __ Eng TR Eng CAB1 Eng 
17    CAB1 Eng cFCR Eng CAB6__ __ Eng CAB2 Eng TR Eng 
17   d. cFCR Eng CAB2 Eng CAB6__ __ Eng TR Eng CAB6__ __ Eng 
17    TR Eng CAB6__ __ Eng CAB1 Eng cFCR Eng CAB6__ __ Eng 
17    CAB6__ __ Eng cFCR Eng CAB2 Eng TR Eng CAB6__ __ Eng 
17    cFCR Eng CAB1 Eng TR Eng CAB6__ __ Eng CAB6__ __ Eng 

17    CAB6__ __ Eng cFCR Eng CAB1 Eng CAB6__ __ Eng TR Eng 
17    cFCR Eng CAB1 Eng TR Eng CAB6__ __ Eng CAB6__ __ Eng 
17   TR Eng CAB6__ __ Eng CAB2 Eng cFCR Eng CAB6__ __ Eng 
17   CAB6__ __ Eng cFCR Eng CAB6__ __ Eng TR Eng CAB1 Eng 
17   CAB1 Eng cFCR Eng CAB6__ __ Eng CAB2 Eng TR Eng 
17   cFCR Eng CAB2 Eng CAB6__ __ Eng TR Eng CAB6__ __ Eng 
17   CAB6__ __ Eng TR Eng CAB1 Eng cFCR Eng CAB6__ __ Eng 
17   cFCR Eng CAB1 Eng CAB6__ __ Eng CAB6__ __ Eng TR Eng 
17   TR Eng CAB6__ __ Eng CAB2 Eng cFCR Eng CAB6__ __ Eng 

   CAB6__ __ Eng cFCR Eng CAB1 Eng CAB6__ __ Eng TR Eng 

17   TR Eng CAB6__ __ Eng CAB2 Eng CAB6__ __ Eng cFCR Eng 
EO = establishing operation; SR = synthesized reinforcement; PB = problem behavior; Eng = Engagement; cFCR = Complex FCR; TR = Tolerance response; CAB = Contextually appropriate behavior  
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Treatment Guide / Feedback Sheet (FTF Behavioral Consulting, Inc.) 
 

Treatment Step:______________     Implementor:___________________________     Observer:____________________________ Date:____________________  
 

 Context Do: Don’t: 

S
k

il
l-

B
as

ed
 T

re
at

m
en

t
 

Child-led 
time 

 
(Their way) 

 
(Sr interval) 

A. ________Be sure that many of your child’s 
preferred items/activities are available 

B. ________Be available to and engaged with your 
child (close in proximity, not distracted, and 

providing high quality attention in the manner 
your child prefers)  

C. ________Honor all reasonable requests for items, 
your attention, or saying/doing things a particular 

way 
D. ________ Program ‘child-led’ for an appropriate 

amount of time (i.e., at least 20 s); it should not 
feel unnaturally short or long 

E. ________If your child makes an unreasonable 
request, deny and re-direct to the items that are 

available 

A. ________Refrain from placing any demands, including 
instructions and questions (i.e., make it clear that you 

child is in charge and you will follow their lead) 
B. ________Refrain from correcting your child (including 

providing feedback on past problem behavior) or the 
way they are engaging with an item/activity  

C. ________Refrain from manipulating child’s toys, 
unless following the child’s lead 

D. ________Refrain from reacting in any (obvious) way to 
ANY inappropriate behavior; do not attempt to redirect 
the child following inappropriate behavior, and refrain 

from offering choices or presenting different toys 
following inappropriate behavior   

Adult-led 
time 

 
(Your way) 

 
(EO 

interval) 

F. ________Make it clear that you are in control by 
delivering an instruction as you terminate Child-

ed timel 
G. ________Deliver clear, concise instructions to 

your child (e.g., put the blue ball in the bucket) 
H. ________When delivering each instruction, use 

the 3-step prompting method: Tell them what to 
do, (wait 3 seconds, show them what to do, (wait 3 

seconds) help them do it. 
I. ________Only allow access to materials relevant 

to what your child is expected to do 
J. ________Only provide attention relevant to what 

your child is expected to do (prompting within the 
step method and praise for compliance)-3 

E. ________Do not negotiate, argue, rationalize or cajole; 
it is best not to respond to anything your child says 

during this period to make it clear to him/her that they 
are not on “their way” and that the only behavior that 
will be rewarded is compliance with your instruction 

(or the skills of functional communication and 
toleration)  

F. ________Do not comply with child attempts to lead 
instruction )e.g., “I want to clean up before I sit at the 

table”) 
G. ________Do not present demands as questions/options 
H. ________Do not react in any (obvious) way to ANY 

inappropriate behavior, simply proceed with the 3-step 
upon alternativeprompting or agreed  

I. ________ Do not change the demand contingent on 
problem behavior 

Transition 
from 

adult-led 
time to 

child-led 
time 

 
(the 

schedule) 
 

(the 
unpredictable 

and 
intermittent 

contingency) 

K. ________Moving from adult-led time to child-led 
time should only occur following one of these 

three skills: functional communication, 
delay/denial toleration, or compliance with your 

instruction/expectation following denial 
L. ________It is important that each of the skills 

“payoff” some of the time. As such, always 
reward functional communication and toleration 

of the time (1 out of every 5) someresponses  
M. ________Similarly, sometimes surprise reward 

very small chains of compliance following a 
compliances; e.g., “go take a seat”) denial (i.e., 2 

N. ________ Prompt the communication or 
toleration skills if they are not occurring (i.e., if 

they are simply complying with all of your 
requests); wait at least 30 s between prompts 

J. ________Do not foreshadow which skills will be 
reinforced or how many demands will need to be 

completed prior to earning child led time (i.e., keep it 
unpredictable)  

K. ________Do not change your plans in response to your 
child’s inappropriate behavior; namely, do not make 

your expectation easier if problem behavior is 
occurring (e.g. if your plan was to ask your child to 

complete 5 tasks before “their way,” do not change that 
plan to reward functional communication because they 

began to tantrum) 

Scoring:   N/A if not applicable 
Place a checkmark if analyst/caregiver/staff interacted correctly given every opportunity (100%), 

Place an ‘X’ if analyst/caregiver/staff did not interact correctly on all opportunities (<100%) 
 

% of items with checks: Child-led time: ________ Adult-led time: ________ Transition: ________ 
 

Notes: 
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Treatment Guide / Feedback Sheet (FTF Behavioral Consulting, Inc.)     Back page 
 

 Context Do: Don’t: 
S

k
il

l-
B

as
ed

 T
re

at
m

en
t

 

Child-led 
time 

 
(Their 

way) 
 

(Sr 
interval) 

A. ________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

B. ________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

C. ________________________________________
________________________________________

_______________________________________ 
D. ________________________________________

________________________________________
_______________________________________ 

E. ________________________________________
________________________________________ 

A. ____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

B. ____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

C. ____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

D. ____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

Adult-led 
time 

 
(Your way) 

 
(EO 

interval) 

F. ________________________________________
________________________________________

_______________________________________ 
G. ________________________________________

________________________________________
_______________________________________ 

H. ________________________________________
________________________________________

_______________________________________ 
I. ________________________________________

________________________________________
_______________________________________ 

J. ________________________________________
________________________________________ 

E. ____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

F. ____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

G. ____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

H. ____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

I. ____________________________________________
____________________________________________  

 
Transition 

from 
adult-led 
to child-
led time 

 

(the 
schedule) 

 

(the 
unpredictable 
& intermittent 

contingency) 

K. ________________________________________
________________________________________

_______________________________________ 
L. ________________________________________

________________________________________
________________________________________ 

M. ________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

N. ________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

 

J. ____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

K. ____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 
Social Validity Assessment 

Rate the extent to which you are satisfied with the outcomes of treatment? 
 

completely satisfied -not satisfied at all                 7 -1 

1      2       3        4      5       6        7 
 

Rate the extent to which you are satisfied with the reduction in problem 
behavior?  

 

completely satisfied -not satisfied at all                 7 -1 

1      2       3        4      5       6        7 

Rate the extent to which you are pleased with the skills the child/client has 
learned? 

 

very pleased -7             at all                  pleasednot  -1 

1      2       3        4      5       6        7 
 

Rate the extent to which you feel comfortable implementing the treatment at 
this point? 

comfortablecompletely  -at all     7comfortable not  -1 

1      2       3        4      5       6        7 

Additional Comments: 
 
 
 
 

Development and eventual description of the PFA and treatment process can be found in these articles and 
book chapters co-authored by Dr. Hanley. (Systematic replications of PFAs marked w/ *; additional evidence of its 

‡.)valid outcome, marked w/ -allyand evidence of its effectiveness in yielding a soci †,treatment efficacy, marked w/  
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Hanley, G. P., Fahmie, T., & Heal N. A. (2014). Evaluation of the preschool life skills curriculum in Head Start classrooms: A 

systematic replication. JABA, 47, 443-448. 
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