
محلل سلوك دولي

 األهداف التعلیمیة
المطلوبة

منظمة تحلیل السلوك الدولیة
2021 v100

 ترجمة بواسطة مدى باعلي،

RBT ،ماجستير

1



 أكمل 30 محلل سلوكي تحلیل مهارات الوظائف لتحدید المهارات األكثر
أهمیة لمحللي السلوك لتعلمها قبل أن یمارسوها

 محلل سلوكي

 شارك محللو السلوك من 22 دولة مختلفة حول العالم في تحلیل المهارات
والمراجعات المختلفة

دولة

 أربعة أشهر لتشكیل القائمة األصلیة إلى القائمة الحالیة لألهداف التعلیمیة
المطلوبة

أشهر

30

22

4
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IBA األهداف التعلیمیة المطلوبة

 شرح ووصف مفهوم التعزیز التلقائي  
شرح وتوضیح السلوك المستهدف  

 (EO) شرح االختالفات والتطبیقات في عملیة التأسیس 
(AO) شرح االختالفات والتطبیقات في عملیة االلغاء 

اشرح اختالفات وتطبیقات اإلطفاء  
شرح وتعرف على االختالفات التحفیز  

شرح ضبط المثیر  
شرح تكییف االستجابة  

شرح األنواع واألنماط السلوكیة المختلفة المتعلقة بجداول التعزیز 
شرح واستخدام التعزیز اإلیجابي لزیادة السلوك  

شرح واستخدام التعزیز السلبي لزیادة السلوك  
 شرح واستخدم العقاب اإلیجابي لتقلیل السلوك  

شرح واستخدام العقاب السلبي لتقلیل السلوك  
 شرح األنواع المختلفة من المعززات ومزایاها  

شرح مفهوم التحكم في المثیر وكیف ینطبق في اكتساب السلوك والحد منه  
 شرح كیفیة إنشاء وتعلیم التمییز بین المثیرات  

 شرح كیفیة إنشاء وتعلیم تعمیم المثیرات  
شرح كیف یتم تصور السلوك اللفظي والفئات الوظیفیة المختلفة  

 

القسم 1 المفاهیم األساسیة

القسم 2 تسجیل وقیاس السلوك

 انشاء تعریف السلوك  
تقییم المنتج الدائم كطریقة لجمع البیانات  

جمع بیانات تسجیل التكرار  
جمع بیانات المعدل  

 جمع بیانات الفواصل الزمنیة  الكاملة والجزئیة  
جمع بیانات العینات اللحظیة  
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 IBA األهداف التعلیمیة المطلوبة

اشرح أهمیة الدقة بناًء على مالحظة تعریف السلوك  
جمع البیانات بالنسبة المئویة  

شرح األهمیة واالعتبارات في اختیار طریقة القیاس المناسبة  
 جمع البیانات باستخدام المحاوالت  

إظهار جمع البیانات  

القسم 2 التسجیل وقیاس السلوك (تابع)

استخدام التصامیم العكسیة  
استخدام تصامیم متعددة العناصر / متناوبة  

استخدام تصامیم متعددة الخط القاعدي  
تفسیر واتخاذ قرارات دقیقة عند مقارنة تصامیم تغییر المرحلة  

 اشرح المتغیر التابع وكیفیة استخدامه  
اشرح المتغیر المستقل وكیف یتم استخدامه  

شرح ما الذي یعرف العالقات الوظیفیة  

القسم 3 تصامیم الحالة الواحدة

القسم 4 التقییم السلوكي

شرح مفهوم وظائف السلوك  
شرح تقنیات المالحظة المناسبة وكیف ومتى یتم استخدامها  

اشرح الفرق بین االرتباط والسببیة وكیف ینطبق كل منهما على التقییم السلوكي  
إجراء تحلیل وظیفي للسلوك المشكل  

 (ABILLS, VB-MAPP) اجراء تقییم اللغة التنموي مثل  
(AFLS) اجراء تقییمات المهارات الوظیفیة مثل 
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IBA األهداف التعلیمیة المطلوبة

استخدم التشكیل لتغییر طبیعة السلوك  
 استخدام التسلسل األمامي لتعلیم سلوك معقد  
استخدام التسلسل العكسي لتعلیم سلوك معقد  

استخدام الزخم السلوكي لزیادة االمتثال  
استخدام التعزیز التفاضلي للسلوك اآلخر لتقلیل السلوك  
استخدام التعزیز التفاضلي للسلوك البدیل لتقلیل السلوك  

استخدام التعزیز التفاضلي للسلوك غیر المتوافق لتقلیل السلوك  
استخدم تدریب االتصال الوظیفي لزیادة السلوكیات المناسبة وتقلیل السلوك المشكل  

شرح وإعداد واستخدام الجداول المتعددة  
استخدم الرموز "التوكن" لتعزیز السلوك  

استخدم نمذجة الفیدیو لنمذجة السلوك المناسب  
استخدم إجراءات اإلطفاء المناسبة بناًء على الوظیفة لتقلیل السلوك  

استخدم التدخالت السابقة لزیادة وتقلیل السلوك  
استخدام التعزیز غیر المشروط لتقلیل السلوك  

 استخدم استراتیجیات العقاب لتقلیل السلوك   

القسم 5 التدخالت السلوكیة

القسم 6 طرق التدریس واالختالفات

 التدریس عن طریق المحاوالت المنفصلة  
 التدریس في البیئة الطبیعیة  

 التدریس مع التدریب على المهارات السلوكیة  
 التدریس من خالل تدریب االستجابة المحوریة  

 استخدام التدریب على التمییز  
تعلیم التحفیز من محفزات مختلفة  

استخدم مفاهیم السلوك اللفظي لزیادة اللغة  
 التدریس من التلقین األقل إلى األكثر  

 التدریس بالتعلم الخالي من األخطاء (على سبیل المثال، التلقین من األكثر إلى األقل)  
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IBA األهداف التعلیمیة المطلوبة

استخدم استراتیجیات على مستوى المجموعة لزیادة السلوك المناسب / تقلیل السلوك المشكل  
طرق تعزز التعمیم   

 تعلیم طرق تعزز الصیانة في البیئات الطبیعیة   
 استخدام استراتیجیات تحلیل البیانات التخاذ قرارات بشأن تغییر السلوك   

 استخدام البیانات إلجراء تغییرات وتعدیالت على المعالجة   
تحدید وقت تنفیذ تالشي العالج   

طرق التدریس واالختالفات (تابع)

IBAO معرفة المبادئ التوجیهیة األخالقیة لل  
 معرفة نموذج IBAO األخالقي لحل المشكالت 

   قسم 7 األخالقیات
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