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في فبرایر 2020، تم تنظیم المجلس االستشاري المهني لمجلس تحلیل السلوك الدولي في عدة لجان مختلفة، كل منها مكلفة بإنشاء متطلبات 2021 
IBT .و IBA لشهادات

إحدى هذه اللجان هي لجنة األخالقیات التي عملت للبحث والمناقشة وقراءة األدلة والمبادئ التوجیهیة والقواعد األخالقیة من مختلف المهن التي تم 
إنشاؤها لمجموعة واسعة من المنظمات في جمیع أنحاء العالم.

تم استخدام هذه المعرفة لدمج المتطلبات األخالقیة المهمة ذات المغزى في الثقافات المختلفة حول العالم. یستحق أعضاء هذه اللجنة المهمة تقدیرًا 
خاصًا لهم بالجهود واالحتراف واالهتمام بالتفاصیل.
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IBAO أعضاء لجنة األخالقیات في 

جیسیكا كیلي ، MS ، BCBA ، IBA - سویسرا ▪

▪ ستیف شولدت ، دبل. نفسیة ، BCBA ، IBA - ألمانیا 

هیرا خان ، M.Ed ، RBT ، IBT - مصر / باكستان ▪

▪ فان یو لین ، دكتوراه ، BCBA-D ، IBA - الصین

 BCBA ، IBA ، جولیان بیل ، ماجستیر - المملكة المتحدة ▪

ألكسندریا ویجاند، ماجستیر، ماجستیر في إدارة األعمال ، BCBA ، IBA - البحرین ▪

▪ أكانكشا شیتري، ماجستیر BCBA ، IBA - غانا

▪ ماریا ستوسیك ، ماجستیر ، SLP - صربیا 

راشیل أرنولد ، M.Ed - كوریا الجنوبیة  ▪

فیرونیكا سیربو ، ماساتشوستس - جمهوریة مولدوفا ▪

▪ روس لیغنر ، ماجستیر ، IBA- أسترالیا

هنرییت براندتبرج،ماجستیر نفسي، IBA - الدنمارك ▪

Ph.D.، IBA، CHPE، RN ،محمد محمد الحموري ▪

أورسولیا أوجیلي- الیس MS، BCBA، IBA - المجر ▪

مایكل إم مولر ، دكتوراه ، BCBA-D ، IBA - الوالیات المتحدة ▪

01



تتكون المبادئ التوجیهیة األخالقیة لمنظمة محلل السلوك الدولیة من ثالث مكونات مهمة: المبادئ التوجیهیة، ونموذج حل المشكالت األخالقي، وملحق 
لألمثلة الثقافیة واإلقلیمیة الستخدام نموذج حل المشكالت والتفسیرات المختلفة للمبادئ التوجیهیة نفسها. كما سیتم التوسع بشكل أكبر، فإن األخالق 

لیست واضحة دائًما وال تنطبق دائًما على كل موقف بالطریقة نفسها بالضبط. یتعین على كل IBA, IBT  فهم المبادئ التوجیهیة وتطبیقها في جمیع 
جوانب حیاتهم المهنیة.
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المبادئ التوجیهیة 
األخالقیة

نموذج حل المشكالت 
األخالقیة

 ملحق األمثلة 
والتفسیرات



أنشأت المنظمة الدولیة لتحلیل السلوك (IBAO) المبادئ األخالقیة التالیة لتوجیه ممارسة محللي السلوك الدولیین (IBAs) ومعالجي السلوك الدولیین 
(IBTs) من المتوقع أن یلتزم المهنیون المعتمدون من خالل IBAO بأعلى المعاییر األخالقیة في ممارساتهم وعالقاتهم المهنیة وتفاعلهم مع الجمهور 

من أجل حمایة الضعفاء وتمثیل مجال تحلیل السلوك التطبیقي (ABA) في ضوء أكثر إنسانیة. ُیطلب من المعتمدین من خالل IBAO االلتزام 
باإلرشادات األخالقیة التالیة في جمیع األوقات أثناء ممارستهم المهنیة.

یعد نشر اإلرشادات األخالقیة التالیة شهادة على المعاییر التي یجب أن یستوفیها المعتمدون من خالل IBAO. یحدد الوعي بمبادئنا التوقعات الخاصة 
بالسلوك الذي یوافق كل من IBA, IBT على االلتزام بها من بدء التدریب على الشهادات واإلشراف طالما یتم الحفاظ على االعتماد.

المبادئ التوجیهیة األخالقیة IBAO هي توجیهات یجب استخدامها عبر البیئات والمواقف. یجب استخدام هذه اإلرشادات لحمایة المستهلكین في المقام 
األول، فضًال عن حمایة مجال ABA و IBA / IBT وجمیع أصحاب المصلحة المحتملین.

 اعتمدت IBAO نموذًجا أخالقًیا لحل المشكالت استناًدا إلى أعمال Rosenberg & Schwartz (2018) بدًال من االلتزام المطلق وغیر المرن 
بالقواعد األخالقیة في جمیع المواقف، یجب أن تطبق IBA / IBT  نموذًجا منطقًیا (مصحوًبا بمعاییر شخصیة، أخالقیة عالیة) لتقریر ما یجب فعله 

في المواقف المختلفة التي قد تبدو فیها األدلة المختلفة متناقضة. یجب االلتزام بهذه المبادئ التوجیهیة األخالقیة، إن كیفیة االلتزام بها یمكن أن تتغیر مع 
السیاق والوضع. یتم تقدیم نموذج حل المشكالت ومثال عن كیفیة تطبیقه في نهایة اإلرشادات األخالقیة. سیحتفظ IBAO بلجنة أخالقیات مؤلفة من 

مستشارین أخالقیین یمكن االتصال بهم للمساعدة في إیجاد حل یخدم مصلحة جمیع المعنیین.
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مقدمة
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الممارسة األخالقیة

حمایة الجمهور
IBA / IBT حمایة المیدان حمایة

Rosenberg, N.E., Schwartz, I.S. Guidance or Compliance: What Makes an Ethical Behavior Analyst?. 

Behavior Analysis Practice 12, 473–482 (2018). 



1.1 یجب على المعتمدین معاملة العمالء باحترام والحفاظ على كرامة العمالء في جمیع األوقات. یجب تضمین تفضیالت العمالء كلما أمكن ذلك. یجب 

تقدیم جمیع الخدمات برحمة. 

1.2 ال تؤذي / حمایة العمیل. یجب تقدیم جمیع التفاعالت والخدمات بعنایة لحمایة العمالء من األذى. المعتمدون مسؤولون عن تقدیم الخدمات بطریقة 

تؤدي إلى تغییرات إیجابیة للعمیل وبیئته وتعظیم رفاهیته العاطفیة.

1.3 عند اتخاذ قرارات العالج، یجب أن تكون التدخالت هي األكثر فاعلیة ولكن األقل تدخًال ممكًنا.

1.4 یجب على المعتمدین مناقشة مخاطر وفوائد الخدمات والحصول على موافقة خطیة مستنیرة للخدمات وتقییم السلوك والتدخالت السلوكیة وتبادل 

المعلومات السریة وتغییرات الخدمة والتسجیالت الصوتیة أو المرئیة ومشاركة البیانات.

1.5 یحترم المعتمدون سریة العمیل ویحافظون على خصوصیة العمیل. یجب أن یحدث خرق السریة فقط عندما یكون هناك سوء معاملة أو إهمال، أو 

ضرورة طبیة (على سبیل المثال، اإلبالغ عن تشخیص أثناء حالة طبیة طارئة)، عندما یواجه العمیل خطًرا وشیًكا، أو عندما یكون ملزًما قانوًنا. إذا 
كان القانون یشترط أن یخرق المشاهد السریة، فیجوز اإلفصاح عن المعلومات ذات الصلة فقط.

1.6 یقوم المعتمدون بتخزین السجالت واالحتفاظ بها وتحدید المعلومات بشكل آمن ومأمون لمدة 7 سنوات على األقل وأكثر إذا كانت اللوائح المحلیة 

تفرض أكثر من 7 سنوات. قد تتضمن هذه السجالت التقییمات والتفاعالت المباشرة للمستهلكین مثل تدوین المالحظات وملخصات ما بعد الجلسة 
ومقابالت مقدمي الرعایة وما إلى ذلك باإلضافة إلى الوثائق التنظیمیة والمالیة والتعاقدیة. یحق للعمالء الوصول إلى سجالتهم وموافقتهم مطلوبة 

لمشاركة سجالتهم مع أطراف ثالثة (على سبیل المثال، المهنیین المعنیین)
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 تعزیز حقوق العمیل وكرامته
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2.1 یعزز المعتمدون المساواة واإلنصاف بین البشر، ویلتزمون باتخاذ القرارات المتعلقة بتقدیم الخدمة دون التمییز ضد إعاقة أي فرد أو عرقه أو 

جنسیته أو جنسه أو توجهه الجنسي أو معتقده الدیني أو عمرة أو وضعه االجتماعي واالقتصادي. یعامل المعتمدون العمالء بإنصاف ویتعاملون مع كل 
عمیل كفرد لتلبیة االحتیاجات المحددة لذلك الشخص.

2.2 یحترم المعتمدون الممارسات الثقافیة التي تختلف عن ممارساتهم. عند العمل مع المستهلكین وغیرهم من المهنیین الذین لدیهم معتقدات وقیم 

ومعاییر ثقافیة مختلفة عن تلك الخاصة بالشهادة، سیتم بذل الجهود لضمان تقدیم الخدمات مع التفاهم والتسامح واحترام تلك االختالفات. یفهم المعتمدون 
مسؤولیتهم لفحص وإزالة التحیز الشخصي الذي قد یتعارض مع تقدیم الخدمة الموضوعي.

2.3 بغض النظر عن االختالفات الموجودة بین المستهلك والمهنین، یجب أن یسعى المهنیین دائًما إلى أن یكونوا موضوعیین وأن یقدموا رعایة عالیة 

الجودة بمهنیة مطلقة. في حالة ضعف الموضوعیة أو الحكم ألي سبب، یجب على المعتمدین إعادة النظر في تقدیمهم للخدمات.

IBAO المبادئ التوجیهیة األخالقیة

 2. احترام التنوع
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3.1 یتمتع المعتمدون باألمانة ویعززون هذه الجودة في تقدیم الخدمات والعالقات المهنیة وفي األعمال التجاریة والمساعي التجاریة.

3.2 ُیظهر المعتمدون النزاهة من خالل توفیر المعلومات والخدمات التي تعتمد على نتائج البحوث التي راجعها النظراء والبیانات والنظریة السلوكیة 

إلبالغ قرارات العالج.

3.3 السالمة أولویة. یجب تقدیم الخدمات بأمان لحمایة العمالء. إذا كانت سالمة العمیل في خطر، فسیقوم المعتمد بإیقاف الخدمة الفوریة واتخاذ جمیع 

الخطوات الالزمة لتصحیح الوضع غیر اآلمن قبل مواصلة الخدمات. المعتمدون على درایة بالحدود الممكنة التدخالت السلوكیة.

3.4 یعمل المعتمدین ضمن حدود الكفاءة / الخبرة. إنهم فقط یقدمون الخدمات التي تتماشى مع تاریخهم التعلیمي وتدریبهم الخاضع لإلشراف 

وتجاربهم. تتطلب الممارسة خارج تاریخ التدریب للفرد یسعى الُمعتمد للحصول على تدریب وإشراف إضافي.

3. الكفاءة والتمیز
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3.5 تحسین الكفاءة / متابعة التمیز. یجب أن یسعى المعتمدون باستمرار إلى تحسین قاعدة معارفهم في تحلیل السلوك والتنفیذ األخالقي للخدمات. یتابع 

المعتمدون التعلم والحفاظ على الموضوعات المهنیة من خالل التعلیم المستمر (CE) المعتمدة. یسعى المعتمدون إلى وسائل أخرى للتنویر، التعلیم 
المستمر CE مطلوب للبقاء على اطالع دائم في المجال واألخالق.

3.6 الممارسة العلمیة. یتخذ المعتمدون قرارات تستند إلى البیانات في التقییمات السلوكیة وإجراءات تغییر السلوك وفي جمیع األنشطة التحلیلیة للسلوك 

األخرى. یجب اشتقاق جمیع التقییمات والتدخالت واإلجراءات السلوكیة األخرى من نظریة تحلیل السلوك أو أدبیات تحلیل السلوك المنشورة. یجب أن 
یعتمد المعتمدون على استخدام التصامیم التجریبیة أحادیة الحالة في البحث وفي الممارسة العملیة حتى یمكن تحلیل البیانات وفًقا لألبعاد ذات الصلة 

التخاذ القرار.

3. الكفاءة والتمیز (تابع)

4.1 المعتمدون في دور اإلشراف على اآلخرین، سواء مقدمي الخدمة المعتمدین أو غیر المعتمدین، یفعلون ذلك باحترام ورعایة وإنصاف. یجب على 

المعتمدین تعزیز مجال ABA من خالل ضمان أن المرشحین یتم تشكیلهم في شهادات مطلعة وقادرة وأخالقیة بأنفسهم. 

4.2 لتسهیل وتعزیز نمو مجال ABA في جمیع أنحاء العالم، یتم تشجیع الحاصلین على الشهادات على تقدیم إرشاد ومساعدة مهنیة منخفضة التكلفة. 

یجب تحدید التكلفة على مقیاس متدرج مع مراعاة قضایا المنطقة والدخل الخاصة بـ IBA و IBTs المعتمدة حدیًثا. 

 .IBAO 4.3 یتم تزوید المرشحین بالتدریب الذي یلبي متطلبات ساعة اإلشراف المتوقعة بما یتماشى مع معاییر

4.4 المعتمدون الذین یقدمون اإلشراف یجعلون العالقة اإلشرافیة معروفة للعمیل وأصحاب المصلحة اآلخرین.

4.5 یوثق المعتمدون متطلبات اإلشراف بشكل مناسب ویوقعون على وثائق المرشح عندما تتحقق األهداف بشكل مرض. 

4.6 یشرف المعتمدون فقط على ممارسة اآلخرین في نطاق اختصاصهم.

4.7 إذا رأى الُمعتمد في أي وقت أن مرشحه ینخرط في سلوك أو ممارسة غیر أخالقیة، سواء أكان ذلك عن قصد أم غیر ذلك، فإن الموثق ملزم بلفت 

انتباه المرشح إلى ذلك بعبارات واضحة. یجب إیجاد حل أو إنهاء العالقة المهنیة. یضمن المصدق أن التدریب یلبي متطلبات أهداف المرشح أو الشهادة.

4. اإلدارة واإلشراف والتدریب 
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5.1 یستخدم المعتمدون بیانات دقیقة في اإلعالن وال یمثلون سوى النتائج المحتملة التي تكون صادقة ومتناسبة مع النتائج المحتملة.

5.2 عندما یستخدم المعتمدون مراجعات العمالء أو الجمهور كجزء من اإلعالن، ال یتم تعدیل تلك المراجعات وتمثل نتائج جمیع المراجعات التي تم 

جمعها.

5.3 إذا استخدم المعتمدون البیانات العامة في اإلعالن، فینبغي توخي الحذر للتأكد من أن المعتمد لیس في موقف تتعرض فیه موضوعیته المتعلقة 

بتقدیم الخدمة للخطر.

5.4 إذا تم استخدام صور أو مقاطع فیدیو في اإلعالنات، فیجب مراعاة حقوق العمیل والتأثیر العاطفي لتلك الصور ومقاطع الفیدیو التي یتم نشرها 

عبر اإلنترنت لحمایة موضوع الصور أو مقاطع الفیدیو في المواقف الحالیة والمستقبلیة.

5.5 یعكس المصدقون بیانات االعتماد المكتسبة ویعرضونها بدقة ویستخدمون فقط أوراق االعتماد التي حصلوا علیها في وضع جید.

5.6 یجب على المعتمدین تعزیز الثقافة األخالقیة من خالل إظهار السلوك األخالقي، وعند االقتضاء، مساعدة اآلخرین على التعرف على طرق سلوك 

أكثر أخالقیة. 

5.7 یضمن المعتمدون أن منشورات وسائل التواصل االجتماعي ال تنتهك أي إرشادات أخالقیة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر خصوصیة 

العمیل وحقوق السریة.

5.8 یعرف المصدقون القنوات المناسبة للمستهلكین للتعبیر عن مخاوفهم.

5.9 إذا أعرب المستهلكون عن قلقهم أو انتقادهم، فإن المعتمدین یقبلون ذلك بطریقة مهنیة ویعملون على تصحیح الوضع في مصلحة العمیل.

5.10 یستخدم المعتمدون فقط الملكیة الفكریة لـ IBAO والمنظمات األخرى وفًقا للقوانین المحلیة التي تحكم هذا االستخدام. یجب توجیه األسئلة حول 

.info@theibao.com إلى IBAO استخدام الملكیة الفكریة لـ

5. المسؤولیة االجتماعیة
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6.1 یحدد المعتمدون "العمیل" قبل تقدیم الخدمات ویجعلون العمیل معروًفا لجمیع األطراف. یعّرف المعتمدون "العمیل" على أنه المتلقي النهائي للخدمات، 

ولیس الشخص الذي یدفع مقابل الخدمات.

6.2 یمكن أن تكون المنظمات عمیلة لخدمات IBA. تشمل األمثلة على الخدمات المقدمة إلى منظمة عندما تكون المؤسسة العمیل، على سبیل المثال ال 

الحصر، تدریب الموظفین، وبرامج التعزیز لزیادة إنتاجیة المكتب، والتدریب على السالمة السلوكیة.

6.3 یعمل المعتمدون في مصلحة عمالئهم. المعتمدون ینخرطون في عالقات غیر استغاللیة.

6.4 یجب أن یدرك المعتمدون أن بعض العالقات المزدوجة یمكن أن تكون إشكالیة وتحد من الموضوعیة في تقدیم الخدمة. في حالة وجود هذه األنواع من 

العالقات المزدوجة، فإن المعتمدین یجعلون جمیع األطراف المعنیة على درایة باحتمال تضارب المصالح والتأثیر. في حالة ضعف الموضوعیة، یجب إعادة 
النظر في العالقة المهنیة.

6.5 یحترم المعتمدون االلتزامات التعاقدیة وااللتزامات القانونیة والتزامات الشركات مع أصحاب العمل، في أماكن عملهم، والمتعلقة بتقدیم الخدمة. 

6.6 یشارك المعتمدون في عالقات تعاونیة مع محترفین في تخصصات أخرى وفرق العالج، مع إعطاء األولویة لمصلحة العمیل.

6.7 عندما یدخل المعتمدون في عالقات تعاقدیة مع العمالء أو األطراف األخرى، تتم مناقشة التكالیف المرتبطة بالعقود والترتیبات المالیة والجوانب المالیة 

األخرى ذات الصلة قبل تقدیم الخدمة.

6.8 المعتمدون یتحدون سوء التصرف وسوء سلوك األفراد والمنظمات عندما یكون ذلك ممكًنا. یمكن أن تكون التحدیات شفهیة أو كتابیة أو عن طریق 

التقریر. یشارك المعتمدون في هذه التحدیات للحفاظ على مجال ABA بحیث یتم االحتفاظ بها في أفضل ضوء ممكن في نظر عامة الناس. 

6.9 یحافظ المعتمدون على الحدود المهنیة المناسبة بطرق مختلفة:

 أ) إذا كان العمیل فرًدا یستفید بشكل مباشر من خدمات الُمعتمد، حافظ على عالقة مثالیة مع هذا الفرد لمدة عامین على األقل بعد إنهاء الخدمة

 ب) الحفاظ على العالقات المثالیة مع مقدمي الرعایة للعمیل وأصحاب المصلحة اآلخرین حتى یتم إنهاء العالقة المهنیة مع العمیل

ج) إذا كان العمیل منظمة، حافظ على عالقة مثالیة مع من هم في المنظمة حتى یتم إنهاء العالقة المهنیة.

6. العالقات المهنیة:
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.ABA 7.1 بالنظر إلى هذه اإلرشادات ، تأتي المصالح الذاتیة للشهادة بعد مصالح الجمهور والعمیل وجمیع أصحاب المصلحة المحتملین ومجال

یجب أن یعكس صنع القرار هذا الترتیب من األهمیة.

7.2 عندما تنشأ حاالت ال یمكن أن یكون فیها الُمصدق موضوعًیا في تقدیم الخدمة أو العالقات المهنیة ، تقع على عاتق المصدق مسؤولیة التعرف على 

هذه الشروط وإیجاد حل یحافظ على كرامة العمیل وجمیع أصحاب المصلحة وكذلك حمایة المجال.

7.3 یحل المعتمدون المواقف التي تم فیها المساس بالموضوعیة عن طریق نقل الخدمات إلى مزود آخر بشكل مؤقت أو دائم ، أو التوصیة بمقدمین 

بدیلین ، أو التشاور مع محللي السلوك األكثر خبرة في المشكالت المحددة التي تواجههم ، أو تلقي اإلشراف من خالل المشكلة التي تسبب نقص 
الموضوعیة .

7. المسؤولیة الذاتیة للشهادة: 

8.1 یجب الحصول على موافقة خطیة مستنیرة من جمیع المشاركین قبل االنخراط في أنشطة البحث. یجب الحفاظ على سریة جمیع المشاركین في 

البحث.

8.2 یجب إعطاء المشاركین شرًحا لمشاركتهم وكیفیة إنهاء مشاركتهم في أي وقت وألي سبب.

8.3 استخالص المعلومات بعد البحث یجب أن تحدث حیث یتم شرح نتائج البحث وكشف أي استخدام للخداع.

8.4 یجب أن توافق لجان المراجعة الداخلیة المؤسسیة أو المحلیة على أي مشروع بحثي قبل تعیین المشاركین.

8.5 یجب أن یعكس اعتماد النشر المؤلفین بدقة بترتیب جهود المساهمة.

8.6 یجب تمثیل البیانات بدقة في جمیع المواقف في الممارسة وعند تقدیم نتائج البحث.

8.7 یمثل المصدقون عملهم األصلي فقط على أنه عملهم الخاص.

یجب أن یلتزم االقتباس المناسب لعمل اآلخرین بالمعاییر المیدانیة الحالیة في ABA وبما یتوافق مع أحدث إصدار من إرشادات النشر الخاصة 
بالجمعیة النفسیة الوطنیة التي تحكم الدولة التي یتم فیها البحث أو الكتابة.

8.البحث و النشر : 
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نموذج IBAO األخالقي لحل المشكالت یتم حل المشكالت األخالقیة باستخدام نموذج حل المشكالت في عملیة تقدیم الخدمات في ABA ، قد تظهر مواقف 

معینة یكون فیها الشخص المؤكد غیر متأكد من كیفیة المضي قدًما نتیجة تضارب المبادئ التوجیهیة األخالقیة. 

یحل المعتمدون المعضالت باستخدام نموذج حل المشكالت األخالقي المستند إلى النموذج الذي وصفه روزنبرج وشوارتز (2018). 

یتضمن هذا النموذج تحدید المعضلة والقضایا المحیطة بها ، والتوصل إلى حلول ممكنة ، وتقییم تلك الحلول ، وتنفیذ الحل المختار.

في الحاالت التي یشعر فیها الموثق بالتعارض ، یجب على الموثق:

كن على علم بوجود تعارض فهم اإلرشادات التي قد تكون متضاربة. (1

ابحث عن حوار مع الزمالء أو العمیل أو مقدم الرعایة إذا لزم األمر.  (2

 

ضع قائمة بالحلول الممكنة. (3

مناقشة أو تقییم الحلول مع الزمالء أو العمیل أو مقدم الرعایة إذا لزم األمر واالتفاق على حل. (4

تنفیذ الحل المختار. (5

قم بتقییم قرارك والنتائج ومشاركتها مع من تمت استشارتهم في عملیة حل المشكالت. (6

 Rosenberg, N.E., Schwartz, I.S. Guidance or Compliance: What Makes an Ethical Behavior Analyst?

 .Behavior Analysis in Practice 12, 473–482 (2018)

حل المشكالت األخالقیة باستخدام نموذج حل المشكالت
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على سبیل المثال، كانت IBA تنفذ برنامًجا أساسًیا إلدارة السلوك لتقلیل العدوان الذي یعززه الهروب من متطلبات المهام. عند تنفیذ إجراء تحفیزي من 3 
خطوات لضمان االمتثال ومنع الهروب، بدأ الطفل في البكاء بصوت عاٍل، وهو سلوك لم یكن جزًءا من تاریخ الطفل.

ظًرا ألن IBA شعرت باحتمال وجود تعارض، قررت استخدام نموذج حل المشكالت، بدًءا من الخطوة 1،" كن على درایة بوجود تعارض. فهم اإلرشادات 
المتعارضة" شعرت IBA بالتعارض بین اإلرشادات األخالقیة التي ینصح "عدم إلحاق الضرر" والمبادئ التوجیهیة األخالقیة باستخدام "الممارسة العلمیة" 
التي تدعم هذه األنواع من التدخالت القائمة على التعزیز إلدارة السلوك المشكل. كل من هذه المبادئ التوجیهیة األخالقیة عادلة ومنصفة ومع ذلك في هذا 

الظرف، یبدو أنهما متعارضان بطریقة ما.

كجزء من الخطوة 2 "ابحث عن حوار مع الزمالء أو العمیل أو مقدم الرعایة إذا لزم األمر"، استشار محلل سلوكي ووصف الموقف ومشاعرها بشأن 
التضارب المحتمل.  خالل الحوار مع زمیلها، واصلت االنتقال إلى الخطوة 3، "ضع قائمة بالحلول الممكنة" قائمة الحلول الممكنة تضمنت: وقف العالج 

وجرب عالًجا أخر، أوقف العالج مًعا ودع الطالب یفلت من المطالب، أو یواصل العالج األصلي.

بالنسبة للخطوة 4، "ناقش أو قیِّم الحلول مع الزمالء أو العمیل أو مقدم الرعایة إذا لزم األمر واتفق على حل"، قمت بتقییم الحلول الممكنة واحًدا تلو اآلخر. 
بالنسبة للخیار األول لمحاولة تدخل جدید، فقد قیمت الوقت الذي سیستغرقه التصمیم والحصول على الموافقة وتدریب الموظفین على تنفیذ تدخل جدید قد 

یكون له نفس النتیجة. لم تكن تعتقد أن هذا سیستبعد أًیا من المبادئ التوجیهیة األخالقیة وشعرت أنها ستعود في نفس الظروف بینما تؤخر التدخل المطلوب. 
ثم فكرت في الخیار الثاني لوقف العالج تماًما. قررت أنه على الرغم من أن هذا سیؤدي على األرجح إلى تقلیل البكاء، إال أنه لن یقلل من العدوانیة 

لآلخرین، ومن المحتمل أن ینتهك العدید من اإلرشادات األخالقیة األخرى التي تم تدریبها على اتباعها. أخیًرا، اعتبرت الخیار الثالث، االستمرار في 
العالج األصلي. لقد عرفت من التجربة السابقة ومن التشاور مع IBAs األخرى أن االستجابة العاطفیة السلبیة عند استخدام الهروب من االنقراض لیست 
غیر شائعة وقصیرة األجل عند تنفیذها مع التعزیز اإلیجابي مثل الذي كانت لدیها في خطة التدخل الخاصة بها. كما أنها استخدمت حكمها الجید لتقرر أن 

عبارة "عدم اإلضرار" ال یجب تفسیرها على أنها "ال تسبب أي إزعاج". سیكون من األكثر ضرًرا للطفل أن یستمر في التحلي بالعدوانیة ویفقد فرص 
خبرات التعلیم نتیجة لذلك.

بالنسبة للخطوة 5، "تنفیذ الحل المختار"، اختارت IBA االستمرار في العالج الذي خططت له في األصل، ونفذته بأمانة.

حل المشكالت األخالقیة باستخدام نموذج لحل المشكالت 
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كجزء من الخطوة 6، "قیم قرارك والنتائج وشاركها مع الذین تمت استشارتهم في عملیة حل المشكالت"، بعد أن كان التدخل في مكانه لبضعة أیام، 
فكرت في القرار لمعرفة ما إذا كان اتخذ القرار الصحیح. أدى التنفیذ إلى انخفاض كبیر في العدوانیة، ولم یبكي العمیل إال في أول ساعتین من التنفیذ، 

ونتیجة لذلك تم تحقیق األهداف التعلیمیة. قررت أنه اختیاًرا مناسًبا وكنت سعیًدا ألنك فهمت واتبعت نموذج حل المشكالت البسیط.

حل المشكالت األخالقیة باستخدام نموذج حل المشكالت :  


