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Stosowana Analiza Zachowania  (SAZ, ABA ang. applied behavior analysis) – dział analizy 

zachowania zajmujący się stosowaniem w sposób systematyczny procedur wyprowadzonych                 

z praw rządzących zachowaniem, którego celem jest poprawienie społecznie istniejących 

zachowań  

          Wielu autorów używa zamiennie pojęć „Terapia behawioralna” i „Stosowana 

Analiza Zachowania”, ale nie ma ujednoliconego obrazu relacji pomiędzy nimi. 

Stosowana Analiza Zachowania i terapia behawioralna nie są to pojęcia tożsame, ale 

bliskoznaczne. Terapia behawioralna jest szerszym określeniem a SAZ jest jednym ze 

sposobów realizacji. Terapia behawioralna obejmuje wysokie metody terapeutyczne 

wykorzystujące podstawowe procesy uczenia się. W literaturze dotyczącej osób                     

z autyzmem często spotyka się pojęcia terapia behawioralna lub podejście behawioralne, 

które określa oddziaływania oparte na teorii uczenia się. 



 

 

Warunkowanie sprawcze inaczej nazywane warunkowaniem 

instrumentalnym jest to nauka pewnej reakcji sprawczej poprzez stosowanie 

wzmocnień i kar, które dzielą się na pozytywnego i negatywnego oraz wygaszania                    

i manipulowanie bodźcem poprzedzającym. Konkretne zachowanie staje się 

instrumentem czyli narzędziem pozwalającym coś uzyskać. W warunkowaniu  

sprawczym unormowanie zachowania zachodzi z powodu konsekwencji, jakie                    

w środowisku wywołuje określona reakcja. 
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(SD) bodziec dyskryminacyjny - bodziec sygnalizujący, że po wykonaniu reakcji 
sprawczej mogą nastąpić konsekwencje wzmacniające. 
 
 (O) reakcja sprawcza - zachowanie. 
 
(SR)  bodziec wzmacniający– zdarzenie bodźcowe występujące po reakcji 
sprawczej i zwiększa prawdopodobieństwo ponownego jej wystąpienia.  



Konsekwencje zachowania:  

 Wzmacnianie pozytywne jest podstawowym mechanizmem kształtowania zachowania. 

Wzmacnianie to powoduje wzrost częstotliwości występowania reakcji sprawczej. Wynika to                   

z tego, że dana reakcja sprawcza skutkuje pojawieniem się w środowisku określonego bodźca, 

który pełni rolę wzmocnienia dla tej reakcji.  

 

 Wzmacnianie negatywne powoduje wzrost częstotliwości występowania reakcji 

sprawczej. Polega to na tym, że wykonanie określonej reakcji sprawczej skutkuje ustaleniem 

działania określonego bodźca czyli ucieczką lub też niedopuszczeniem do zadziałania bodźca 

czyli unikaniem. 



  

 Kara pozytywna powoduje zmniejszenie się częstotliwości występowania reakcji 

sprawczej. Wykonanie określonej reakcji sprawczej skutkuje pojawieniem się w 

środowisku kary. Konsekwencja takich doświadczeń jest zmniejszenie się nasilenia 

reakcji sprawczej.  Terapia behawioralna ogranicza procedurę karania pozytywnego, do 

sytuacji, które wymagają szybkiego zredukowania niepożądanego zachowania np. gdy 

dane zachowanie jest zagrożeniem dla życia. 

  

 Kara negatywna powoduje zmniejszenie się częstotliwości występowania reakcji 

sprawczej. Polega to na tym, że po wystąpieniu niepożądanego zachowania następuje 

odebranie pewnego bodźca, które jest dla dziecka wzmocnieniem. Konsekwencja takich 

doświadczeń jest zmniejszenie się nasilenia reakcji sprawczej. 



 

Błędem jest mylenie wzmocnienia negatywne z karą.  

 

Karanie z definicji prowadzi do zmniejszenia się natężenia 

określonego zachowania, a wzmacnianie powoduje nasilenie się 

określonego zachowania.  



Przykładowe wzory kształtowania zachowań 
 

ZACHOWANIE POŻĄDANE + WZMOCNIENIE POZYTYWNE (NAGRODA) 

= WIĘCEJ ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH  

Np. Antek wyniósł śmieci + pochwała opiekuna= chętnie zrobi to następnym razem  

 

ZACHOWANIE POŻĄDANE+ BRAK WZMOCNIENIA (WYGASZANIE)= 

MNIEJ ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH  

Np. Antek wyniósł śmieci + nikt nie zauważył= chyba nie warto się starać bo nikt 

tego nie widzi  

 

ZACHOWANIE POŻĄDANE + KARA = MNIEJ POŻĄDANYCH ZACHOWAŃ 

Np. Antek wyniósł śmieci + komentarz” jak się wyrzuca śmieci to się zabiera też 

butelki, jak zwykle nie pamiętałeś= już więcej nie wyniosę 



  

ZACHOWANIE NIEPOŻĄDANE + NAGRODA-UWAGA = WIĘCEJ ZACHOWAŃ  

Np. Dziecko robi głupie miny + nauczyciel przerywa lekcje i zwraca mu uwagę= dziecko częściej robi głupie 

miny 

 

 ZACHOWANIE NIEPOŻĄDANE + BRAK UWAGI = MNIEJ ZACHOWAŃ NIEPOŻĄDANYCH  

Np. Dziecko robi głupie miny + nauczyciel kontynuuje lekcje i dba aby klasa na niego patrzyła = uczeń nie 

zyskuje uwagi, stopniowo rzadziej robi głupie miny. 

  

ZACHOWANIE NIEPOŻĄDANE + WZMOCNIENIE NEGATYWNE (WYCOFANIE KARY)= 

WIĘCEJ ZACHOWAŃ NIEPOŻĄDANYCH  

Np.Kamil uderzył Karola + Dorosły pogroził mu palcem= dziecko uczy się, że jego zachowanie nie wiąże się 

z konsekwencjami, nagrodą jest pokonanie Karola 

  

 ZACHOWANIE NIEPOŻĄDANE+ KARA= MNIEJ ZACHOWAŃ NIEPOŻĄDANYCH  

Np. Kamil uderzył Karola+ kara= dziecko uczy się, że jego zachowanie wiąże się z konsekwencją poniesienia 

kary. Kara musi być większa niż nagroda 



    

 

KSZTAŁTOWANIE 

Wzmacnianie różnicujące coraz bliższych docelowych „wersji” zachowania 

modyfikowanego. 

Wzmacnianie różnicujące polega na wzmacnianiu jednej reakcji z danej 

klasy, przy jednoczesnym braku wzmocnienia innych reakcji z tej samej klasy. 

Wzmacniane reakcje prawdopodobnie wystąpią w przyszłości, a nie wzmacniane 

reakcje ulegną wygaszeniu.  

Przybliżenie to albo zachowanie, które jest konieczne do wykonania 

zachowania modyfikowanego, albo zachowanie, którego forma jest podobna do 

końcowej formy reakcji zachowania modyfikowanego ale nią jeszcze nie jest.  

  W pracy z dzieckiem z autyzmem kształtowanie jest często stosowane ze względu 

na fakt, iż wiele zachowań, których dzieci nie mają w swoim repertuarze, jest zbyt 

złożonych, by uczyć ich poprzez wzmacnianie docelowych form.  

 

Na każdym etapie kształtowania stosujemy podpowiedzi oraz 

wzmacnianie. 



Korzyści i trudności stosowania procedury 

kształtowania zachowań 

KORZYŚCI TRUDNOŚCI 

 

 opiera się wzmacnianiu; 
 może być wykorzystywana do 

rozwijania zachowań, których 
dziecko nie ma jeszcze w swoim 
repertuarze; 

 można ją łączyć z innymi sposobami 
uczenia zachowań (np.; tworzenie 
łańcuchów zachowań); 

 

 

 Jest czasochłonna; 
 postępy w uczeniu nowego 

zachowania często nie są liniowe i 
wyuczenie niektórych przybliżeń 
może zajmować więcej czasu niż 
wyuczenie innych; 

 Powinna być stosowana przez osobę 
mająca odpowiednie doświadczenie; 

 Decyzja co do następnego 
przybliżenia może być trudna. 

 

 



MOTYWACJA 
 

Bez motywacji nie na możliwości sprawnego uczenia się 

 

         W potocznym rozumieniu słowo „motywacja” odnosi się do tego, jak bardzo 

dana osobną chce zaangażować się w daną aktywność. 

         W podejściu behawioralnym motywacja jest efektem działania zmiennych 

niezależnych, a jej wskaźnikiem jest prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji. 

 

Np.: 

         Jeśli terapeuta/ nauczyciel proponuje dziecku stosunkowo łatwe zadania                                 

i silnie wzmacnia prawidłowe reakcje, to jest bardziej prawdopodobne, że dziecko 

zareaguje na trudne zadanie, które zostanie mu postawione pomiędzy innymi łatwiejszymi. 

Nie oznacza to , że dziecko się zmieniło i jest bardziej „zmotywowane, ale raczej że został 

stworzony kontekst wpływający na to, iż reagowanie jest częste.  



Strategie proaktywne zwiększające motywację dzieci                                     

z autyzmem do uczenia się 
  

 ustalenie jasnych reguł i oczekiwań względem dziecka; 

 zwiększenie przewidywalności w środowisku dziecka; 

 zaaranżowanie środowiska tak aby sprzyjało nauce; 

 zwiększenie poziomu wzmacniania pozytywnego w środowisku dziecka, niezależnie 

od jego zachowania; 

 przygotowanie indywidualnego programu dydaktycznego dobranego do potrzeb 

dziecka; 

 zapewnienie dziecku dużej dawki sukcesu poprzez stosowanie podpowiedzi podczas 

nauki; 

 wydawanie poleceń i przekazywanie informacji dziecku w sposób dla niego 

zrozumiały; 

 przeplatanie trudnych i łatwych zadań; 

 szybkie tempo prezentowania zadań; 

 dawanie dziecku możliwości wyboru; 

 włączenie zainteresowań dziecka do zajęć edukacyjnych. 



 
Aranżacja środowiska uczenia zwiększająca 

motywację do nauki 
 

 Branie pod uwagę wyborów dziecka, interesujących je aktywności, przedmiotów lub 
zadań; 

 Wzmacnianie starań dziecka (raczej kształtowanie pożądanych zachowań, niż oczekiwanie 
wykonania ostatecznej wersji interesującej nas umiejętności); 

 Włączenie do nauki zadań, które dziecko już opanowało, i wplatanie ich pomiędzy trudne 
ćwiczenia; 

 Wykorzystanie wzmocnień naturalnie wiążących się z wykonywaną aktywnością; 

 Przygotowanie dziecka do zaangażowania się w pewne zachowania w celu zmniejszania 
poziomu autostymulacji. 



 

 

Naśladowanie to kopiowanie zachowań prezentowanych przez 

modela. Naśladowane zachowanie nie musi być identyczne jak 

modelowane zachowanie. Dziecko, naśladując zachowanie, może 

prezentować niektóre z aspektów zachowania modelowanego, oraz 

łączyć elementy różnych zaobserwowanych zachowań. Model to osoba 

demonstrująca zachowanie. 

 



  

 

Modelowanie czyli uczenie się przez obserwację polega 

na nabywaniu umiejętności poprzez naśladowanie 

zachowania innych osób np. terapeuty lub nauczyciela.  

 

 

Bez umiejętności naśladowania nie ma modelowania  

 



         Podczas  uczenia bardzo ważna jest  częstość wzmocnień, z jaką 

dane zachowanie jest nagradzane.  

  

Rozkład 
wzmocnienia  

Ciągłe  Interwałowe 

O stałych 
odstępach 
czsaowych 

O zmiennych 
odstępach 
czasowych 

Proporcjonalne 

O stałych 
proporcjach  

O zmiennych 
proporcjach 



  

 Rozkład ciągły – wzmacniamy każdą reakcję;  

 Rozkład o stałych  odstępach czasowych – nagradzana jest pierwsza poprawnie 
wykonana reakcja po upływie wyznaczonego czasu od poprzedniego wzmocnienia                             
(np. co miesiąc); 

 Rozkład o zmiennych odstępach czasowych – nagradzamy nieregularnie, w odstępach 
niemożliwych do przewidzenia; 

 Rozkład o stałych proporcjach – wzmacniana jest np. co druga, co czwarta, co dziesiąta 
reakcja; 

 Rozkład o zmiennych proporcjach – nagrody pojawiają się po różnej, niemożliwej                        
do przewidzenia liczbie wykonanych reakcji.  

 

 

Z badań wynika, że uczenie się następuje najszybciej przy stałym rozkładzie wzmocnień,                    
a najwolniej przy  rozkładzie o zmiennych odstępach czasowych  i zmiennych proporcjach.  



 

TECHNIKI     NAUCZANIA 

Istnieją trzy podstawowe techniki nauczania nowych umiejętności dzieci z autyzmem: 
 

 ➢ metoda wyodrębnionych prób  

➢ uczenie sytuacyjne  

➢ tworzenie łańcuchów zachowań 

 

 Wszystkie opierają się na warunkowaniu sprawczym i mają silne poparcie naukowe, 

świadczące o ich efektywności. 



 

 

Metoda wyodrębnionych prób 

  

Wyodrębniona próba ma wyraźny początek i koniec. Metoda ta jest zazwyczaj 

wykorzystywana w pracy terapeuty z dzieckiem jeden na jeden. 

 

 Każda próba składa się z następujących elementów: 

 sygnał od terapeuty, że uczeń powinien odpowiednio zareagować; 

 podpowiedź terapeuty ( jeśli to możliwe); 

 reakcja ucznia; 

 konsekwencja wykonywanej reakcji dostarczona przez terapeutę; 

 przerwa pomiędzy kolejnymi próbami. 

  



 

 

 

Jeśli uczeń nie zareaguje na bodziec poprzedzający od razu lub w ciągu 

pięciu sekund od przedstawienia tego bodźca, to nauczyciel powinien udzielić 

mu dodatkowej pomocy, czyli tzw. podpowiedzi. 

 

Podpowiedzi stanowią dodatkowe bodźce wykorzystywane w celu 

zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia prawidłowej reakcji na bodziec 

poprzedzający. 

 

Podpowiedzi powinny być  stosowane tylko w fazie nauczania i jak 

najszybciej wycofywane. 

SD      :        O          SR 

 

 



 

RODZAJE PODPOWIEDZI 

 

Podpowiedzi związane z reakcją Podpowiedzi związane z bodźcem 
  

 Słowne – nauczyciel mówi do dziecka coś, co 

pomaga mu poprawnie odpowiedzieć; 

  

 Wskazujące – nauczyciel wskazuje poprawną 

odpowiedź; 

  

 Modelujące – nauczyciel demonstruje poprawną 

odpowiedź; 

  

 Fizyczne – nauczyciel bezpośrednio porusza 

częścią ciała dziecka, tak aby zrealizować 

postawione zadanie. 

  

  

 Wewnątrzbodźcowe – nauczyciel zmienia 

pozycję bodźca różnicującego lub pewien jego 

wymiar, co pomaga dziecku poprawnie 

odpowiedzieć; 

  

 Zewnątrzbodźcowe -  nauczyciel stosuje 

dodatkowy bodziec, który powoduje, że bodziec 

różnicujący jest bardziej wyrazisty. 









 

 

 

Wycofywanie podpowiedzi polega na systematycznym udzielaniu coraz 

mniejszej pomocy, aż do momentu , w którym uczeń sam reaguje poprawnie.  

Podpowiedzi mogą być wycofywane, jeśli chodzi o intensywność ich udzielania                                 

(od podpowiedzi pełnych, poprzez częściowe, do braku podpowiedzi) lub czas 

ich udzielana (od braku opóźnienia, zaraz po zaprezentowaniu bodźca 

różnicującego,  do dłuższych opóźnień, np. dwie, cztery, sześć sekund). 



METODA UCZENIA SYTUACYJNEGO  
 

Strategie uczenia sytuacyjnego są:  

 

➢ krótkie i przyjemne dla ucznia  

➢ wykonywane w środowisku naturalnym, gdzie istnieją możliwości nauczania języka                                

funkcjonalnego (tj. służącego, jako narzędzie do interakcji społecznych)  

➢ zainicjowane przez ucznia i związane z obecnym stanem motywacji  

➢ stosowane w kontekście interesujących ucznia aktywności, przedmiotów i osób  

 

Do metod uczenia sytuacyjnego zalicza się: uczenie incydentalne, opóźnianie 

podpowiedzi oraz procedurę „polecenie–model”. Wszystkie z powyższych metod służą 

głównie do nauki języka i komunikacji, stanowiąc przy tym uzupełnienie metody 

wyodrębnionych prób. 



Uczenie incydentalne polega na aranżowaniu sytuacji uczenia przy okazji codziennych    

aktywności dziecka. 

Na uczenie incydentalne składają się następujące elementy: 

 zaaranżowanie środowiska w taki sposób, aby było w nim wiele interesujących dziecko 

przedmiotów i aktywności; 

 oczekiwanie na inicjatywę dziecka dotycząca pożądanego przedmiotu lub aktywności; 

 prośba terapeuty skierowana do dziecka o rozwinięcie wypowiedzi lub lepsze przybliżenie 

do oczekiwanej wypowiedzi; 

 dostarczenie dziecku interesującego je przedmiotu lub aktywności. 

  

Opóźnianie podpowiedzi polega na systematycznym odseparowaniu (opóźnianiu) 

podpowiedzi od bodźca, który ma docelowo wywoływać poprawną reakcję. 

  

Procedura „polecenie – model” – różni się od poprzednich tym, że terapeuta nie czeka na 

inicjatywę dziecka,, ale sam rozpoczyna wymianę werbalną lub niewerbalną z dzieckiem 

poprzez wydanie polecenia. Poleceniem może być poinstruowanie („powiedz co widzisz”), 

pytanie („jaki to kolor?”) lub model („powiedz >dom<) 



TWORZENIE ŁAŃCUCHÓW ZACHOWAŃ  

 

Łańcuch zachowań, to złożone zachowanie, które składa się z kilku pojedynczych 

reakcji, pojawiających się jedna po drugiej i tworzących określoną sekwencję.  

Tworzenie łańcuchów zachowań to wykorzystywanie procedur do łączenia 

poszczególnych reakcji w łańcuchy zachowań. 

 

 Przy ich kreowaniu należy:  

➢ podzielić interesujące nas zachowanie na poszczególne, następujące po sobie 

reakcje, to jest dokonać analizy zachowania złożonego 

 ➢ ocenić poziom początkowy umiejętności danej osoby w zakresie interesującego nas 

zachowania  

➢ zastosować jedną z procedur tworzenia łańcucha. 



  

PRZYKŁADOWY ŁAŃCUCH ZACHOWAŃ – MYCIE RĄK  

Dziecko jest w łazience, stoi przed umywalką, nauczyciel wydaje polecenie: Umyj ręce  

Dziecko:  

➢ podciąga rękawy  

➢ odkręca wodę  

➢ moczy ręce, pocierając ręce pod wodą (obie dłonie do siebie)  

➢ mydli ręce, pocierając dłonie z mydłem o siebie,  

➢ spłukuje ręce – wkłada ręce pod wodę i pociera dłonią o dłoń  

➢ zakręca wodę  

➢ wyciera ręce w swój ręcznik  

➢ spuszcza rękawy  

➢ wychodzi z łazienki  

➢ zamyka drzwi  

➢ gasi światło. 



Mycie twarzy: ciąg czynności 



 

Wyjście na terapię: ciąg czynności 



Istnieją trzy metody tworzenia łańcuchów: 

  

 Uczenie łańcuchów zachowań od początku – terapeuta uczy najpierw tylko 

pierwszego elementu łańcucha, wzmacnia ją i wycofuje podpowiedzi. Gdy uczeń już 

samodzielnie wykonuje pierwszy element łańcucha, terapeuta wprowadza kolejny. 

 Uczenie łańcuchów zachowań od końca – terapeuta wykonuje z uczniem wszystkie 

elementy łańcucha zachowań oprócz ostatniego, w stosunku do którego stosuje system 

podpowiedzi, wzmacnia wykonanie tej reakcji i stopniowo wycofuje podpowiedzi. 

 Uczenie łańcuchów zachowań przez całkowitą prezentację – polega na tym,                    

że terapeuta wykonuje z uczniem wszystkie elementy łańcucha i wycofuje swoje 

podpowiedzi przy tych elementach, których uczeń potrafi wykonać sam, a podpowiada przy 

tych, których uczeń nie jest w stanie sam wykonać. 



  

Na szybkość uczenia się danego łańcucha zachowań ma wpływ kilka czynników: 

 

kompletność analizy zachowań złożonych; 

długość łańcuchów; 

rozkład wzmacniania; 

różnorodność bodźców; 

różnorodność reakcji. 

              Łańcuchy zachowań są najczęściej wykorzystywane do uczenia 
samodzielnego wykorzystania czasu wolnego, umiejętności samoobsługowych, 
zabawy oraz podążania za planem aktywności. 

  



PLAN AKTYWNOŚCI 

 
Plan aktywności – zestaw symboli (np.: obrazków, zdjęć, słów), które są 

wskazówką wykonania określonej sekwencji czynności. Plan taki może mieć różne formy, 

ale zazwyczaj jest prezentowany dziecku w postaci „książki”, w której na poszczególnych 

stronach znajdują się symbole zadań do wykonania lub w postaci „paska na ścianie”,                 

do którego przyczepione są od lewej do prawej lub od góry do dołu symbole aktywności.  

 

Dziecko jest uczone (z wykorzystaniem podpowiedzi fizycznych oraz z ich 

systematycznym wycofywaniem) samodzielnego wykonywania całego łańcucha czynności 

z planu. Jest to bardzo ważna umiejętność zważywszy, że dzieci, które korzystają                             

z wczesnej intensywnej interwencji behawioralnej, często nadmiernie polegają na 

poleceniach i podpowiedziach osób dorosłych. Plany aktywności mogą być także 

wykorzystywane do uczenia dzieci dokonywania wyborów w czasie swobodnej zabawy 

oraz angażowania się w interakcje społeczne. 







W przebiegu warunkowania  klasycznego jak i sprawczego 

występują dwie charakterystyczne prawidłowości, które mają 

istotne znaczenie z punktu widzenia stosowanej analizy 

zachowania: generalizacja i różnicowanie. 



Generalizacja czyli przenoszenie  się rezultatów warunkowania na odpowiednio podobne 

bodźce do bodźca warunkowego, bodźca kontrolującego lub reakcje podobne do reakcji 

wzmacnianej.  

 

 

Generalizacja bodźca polega na występowaniu lub zanikaniu zachowania wzmacnianego 

albo karanego w obecności bodźca podobnego do bodźca kontrolującego.  

 

 

Generalizacja reakcji polega na emitowaniu reakcji podobnej lub pełniącej tą funkcję co 

zachowanie wzmacniane.  



Różnicowanie jest przeciwieństwem generalizacji bodźca, czyli jest to odmienne 

reagowanie w odpowiedzi na różne lub podobne bodźce. Różnicowanie to skłonność do 

pojawiania się zachowania wyłącznie w obecności określonego bodźca różnicującego,                 

a nie podobnego.  

 

Zwykle w początkowym etapie warunkowania najpierw występuje generalizacja bodźca, 

następnie dochodzi do różnicowania.  Generalizacja rezultatów terapii jest warunkiem 

uznania, że zakończyła się ona sukcesem.  
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