
معالج سلوك دولي

 محتوى التدریب 

واالختبار

 موسع

منظمة تحلیل السلوك الدولیة
2021 v100

 RBT ،ترجمة بواسطة مدى باعلي، ماجستير

RBT ، ترجمة بواسطة الهنوف الزهراني ،بكالوريس

1



 IBT محتوى تدریب

توضح الصفحات التالیة موضوعات التدریب المطلوبة للحصول على شهادة 
(IBAO) من المنظمة الدولیة لتحلیل السلوك (IBT)

یمكن الحصول على محتوى تدریب IBT بعدة طرق، من خالل واحدة أو 
أكثر من مقدمي الخدمة. یجب أن تتضمن الوثائق الالزمة إلثبات الحصول 

على المحتوى شهادة إتمام أو نماذج أخرى توضح الموضوعات ومدة 
التدریب وتاریخ االنتهاء. ارفع جمیع الوثائق إلى حساب IBAO الخاص بك.

سیتم توفیر قائمة بمزودي محتوى تدریب IBT الذین یقدمون جمیع 
 IBT یمكن لمرشح .www.theibao.com الموضوعات المطلوبة على

الحصول على محتوى التدریب من العدید من المصادر حسب الضرورة 
لضمان تعلم الجمیع.

یمكن الحصول على نسخة مختصرة من محتوى تدریب IBT على موقع 
IBAO الویب الخاص بـ

 منظمة تحلیل السلوك الدولیة
معالج سلوك دولي

لجنة المجلس االستشاري المهني

تایالند - MS ، BCBA ، IBA ، تشاندني كومار
روسیا - BCBA ، IBA ، داریا برازینكوفا ، ماجستیر 

فیتنام - MS ، BCBA ، IBA ،دوان نجوین
الدنمارك - MSc Psych، IBA ،هنرییت براندتبرج

سویسرا - MS ، BCBA ، IBA ، جیسیكا كیلي
 الوالیات المتحدة - BCBA-D ، IBA ، میغان میلر ، دكتوراه

المملكة العربیة السعودیة - BCBA ، IBA ، عهود الحقباني ، ماجستیر
Orsolya Ujhelyi-Illes، MS، BCBA، IBA - المجر

 كوریا الجنوبیة - M.Ed ، راشیل أرنولد
أسترالیا - IBA ، روس لیغنر ، ماجستیر

الوالیات المتحدة / الصین - BCBA ، IBA ، تانجشین ، ماجستیر
ألمانیا - Psychoth. ، BCBA-D ، IBA .فیرا برنارد أوبیتز ، دكتوراه ، نفسیة إكلینیكیة ، نفسیة

الوالیات المتحدة - BCBA-D ، IBA ، مایكل إم مولر ، دكتوراه
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 IBT محتوى تدریب

خصائص اضطراب طیف التوحد
 التعریف

 اللغة والتواصل االجتماعي
 السلوك

قضایا االختالف العصبي

األعراض المشتركة للخصائص 
االختالفات في اللغة والتواصل 

االختالفات في حاالت التأخیر والعجز االجتماعي
 االختالفات في األعراض السلوكیة 

اإلعاقات الذهنیة 
كیف یتم تحدید الهویة 

كیف یتم تصنیف الذكاء 
بسیط

 معتدل
 شدید

شدید جدا

متالزمة داون 
التعریف 

 الصفات الجسدیة 
 عرض نموذجي

االختالفات النموذجیة في المظهر النوذجي

 اضطراب فرط الحركة وتشتت اإلنتباه 
 التعریف

األنواع الفرعیة
المظهر نموذجي 

 القسم 1 اإلعاقات

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
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 IBT محتوى تدریب

زیادة السلوك 
آثار إضافة وإزالة المثیرات 

كیف تعمل 
 أمثلة في الممارسة 

انخفاض السلوك 
 آثار إضافة وإزالة المثیرات 

كیف تعمل
أمثلة في الممارسة 

اإلطفاء (نظري)  
ما هو

 كیف یعمل

 (EO) إنشاء العملیات
 ما هم 

كیف تعمل
 أمثلة في الممارسة 

التحفیز التمییزي 
ما هو 

كیف یعمل
أمثلة في الممارسة

 القسم 2 أساسیات السلوك

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
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 IBT محتوى تدریب

جداول التعزیز المستمر 
Continuous

 ما هذا
 كیفیة الترتیب

التأثیرات السلوكیة

النسبة الثابتة
 ما هو

كیفیة الترتیب
التأثیرات السلوكیة 

 الفترات الزمنیة الثابتة 
ما هي

 كیفیة الترتیب 
التأثیرات السلوكیة

النسبة المتغیرة 
 ما هي

 كیفیة الترتیب
التأثیرات السلوكیة

الفاصل المتغیر 
ما هو 

كیفیة الترتیب
التأثیرات السلوكیة

أساسیات السلوك(تابع)

المعززات المشروطة / الرموز
التعریفات

 االقتران 
 "ما هو ما هي غیر "مشروط

ما هؤالء
 كیف یتم استخدامها 

االختالفات والترتیبات المشتركة

2.6

2.7
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IBT محتوى تدریب

األنشطة التحضیریة 
البدء بالتعریفات السلوكیة 

أهمیة التعریفات الدقیقة 
أهمیة القیاس الدقیق 

ما هو مطلوب لجمع البیانات 
 مطابقة جمع البیانات (القیاس) مع الحالة 

أوراق البیانات النموذجیة
إنشاء ورقة البیانات 

 التكرار 
ما هو

 ما هي السلوكیات المناسبة لهذا 
ما هي السلوكیات التي ال یناسبها هذا

 كیف تجمع

 المدة 
 ما هي

ما هي السلوكیات المناسبة لهذا
ما السلوكیات التي ال تناسب 

كیفیة الجمع 

 المدة ما قبل االستجابة 
 ما هذا

ما هي السلوكیات المناسبة لهذا
 ما هي السلوكیات التي ال یناسبها هذا

كیف تجمع

 الفاصل الزمني الجزئي 
ما هذا

 ما هي السلوكیات المناسبة لهذا 
ما السلوكیات التي ال تناسب

كیفیة الجمع 

القسم 3 جمع البیانات

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
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 IBT محتوى تدریب

الفاصل الزمني الكامل 
 ما هذا 

 ما هي السلوكیات المناسبة لهذا
 ما السلوكیات التي ال تناسب

 كیفیة الجمع

 المنتج الدائم 
 ما هذا

 ما هي السلوكیات المناسبة لهذا
ما السلوكیات التي ال تناسب

كیفیة الجمع 

 الرسوم البیانیة 
ABA أنواع الرسوم البیانیة الشائعة في

أجزاء من الرسم البیاني 
المستوى، االختالف ، االتجاه 

 اتخاذ القرار األساسي من الرسوم البیانیة 
 أهمیة التحلیل البصري

 القسم 3 جمع البیانات (تابع)

 تقییمات التفضیل 
 ما هم

ما هي النتائج المفیدة لعدم استخدام تقییم واحد

MSWO (مثیرات متعددة بدون استبدال) قییم تفضیل 
ما هذا

 أمثلة ورقة البیانات
كیفیة إعداده وإجرائه

القسم 4 المساعدة في إجراءات التقییم

3.6

3.7

3.8

4.1
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 IBT محتوى تدریب

 تقییم تفضیل االختیار الثنائي 
 ما هذا

 أمثلة ورقة البیانات
كیفیة إعداده وإجرائه

 التقییم السلوكي الوظیفي
 ما هذا

 ما هي األهداف
االرتباط مقابل السببیة

القیاس الغیر مباشرة   
 المقابالت 

 مقاییس التقییم
 مبعثر

القیاس المباشرة
التسجیل السردي 

 ABC جمع البیانات
الشروط المشتركة للتحلیل الوظیفي 

 االنتباه 
 الهرب

 الوصول إلى الملموسات
 تلقائي

شروط التحكم
 

االرتباط مقابل السببیة

4.2

ور IBT في التحلیل الوظیفي
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تقییمات اللغة والمهارات الوظیفیة  
األهمیة في تطویر البرنامج 

 األهمیة كأدوات لرصد التقدم
:التقییمات األكثر انتشار مثل

(ABLLS) تقییم اللغة األساسیة ومهارات التعلم 
نظرة عامة وما یتم تقییمه 

 كیفیة تطبیقه 
 شبكات

 (VB-MAPP) برنامج السلوك اللفظي والتنسیب 
 نظرة عامة وما یتم تقییمه

 كیفیة تطبیقه
النتائج

 (AFLS) تقییم مهارات الحیاة الوظیفیة 
 نظرة عامة وما یتم تقییمه

كیفیة تطبیقه
شبكات

القسم 4 المساعدة في إجراءات التقییم (تابع)

ABA بروتوكوالت وخطط  
 ما هم

أهمیة االتساق
الممیزات المشتركة / الحاسمة 

 عالج المحاوالت المنفصلة
 ما هذا

العناصر
كیفیة الترتیب 

 القسم 5 مهارات التدریس

4.3

5.1

5.2
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القسم 5 مهارات التدریس (تابع)

 التدریس في البیئة الطبیعیة  
ما هو

العناصر
كیفیة الترتیب 

السلوك اللفظي 
 BF ریخ سكینر 

مفهوم اللغة الوظیفیة
 المصاداة

ما هو
كیف تعلم

التسمیة 
ما هو 

 كیف یعلم
 الطلب
ما هو

 كیف یعلم
التداخل اللفظي

ما هو 
 كیف تعلم

تحلیل المهمة 
ما هو 

أهمیة

 تعلیم االختیار والتمییز  
ترتیب العناصر للنجاح

 المثیرات المشتتة
البساطة
اإلشراط

الترتیب المادي
عدد العناصر في المحاولة

5.3

5.4

5.5

5.6
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القسم 5 مهارات التدریس (تابع)

اإلستراتیجیات التلقین  
التجربة والخطأ والتدریب الخالي من

األخطاء
مطالبات التجربة والخطأ النموذجیة

 ترتیبات نموذجیة خالیة من األخطاء 

التعمیم 
 ما هذا
 أهمیة

كیفیة الترتیب في التدریس
كیفیة التقییم

 الصیانة 
 ما هذا
 أهمیة

كیفیة الترتیب في التدریس
كیفیة التقییم

5.7

5.8

5.9
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القسم 6 تحدي السلوكیات

وظائف السلوك  
 ما هم 

أهمیة مطابقة الوظیفة للتدخل
 أمثلة على مطابقة العالج للوظیفة 

أمثلة على عدم مطابقة العالج للوظیفة

 التعدیالت السابقة  
ماذا یعني هذا

كیف تعمل لتغییر السلوك 
التعدیالت السابقة الشائعة 

NCR
ما هذا وكیف یتم ترتیبه

الزخم السلوكي 
 ما هذا وكیف یتم ترتیبه 

Choice

 التعزیز التفاضلي 
ماذا یعني هذا

الترتیبات المشتركة 
DRO

ما هو وكیف یتم ترتیبه
DRI

ما هو وكیف یتم ترتیبه
DRA

ما هو وكیف یتم ترتیبه

6.1

6.2

6.3
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  (FCT) التدریب على االتصال الوظیفي 
ماذا یعني هذا

الترتیبات المشتركة

اإلطفاء (في الممارسة) 
 كیف یبدو هذا في الممارسة على أساس الوظیفة

التأثیرات السلوكیة
تقلیل انفجار السلوك 

 التخطیط النفجار السلوك
 االختالفات

االستخدام األخالقي ومراعاة حقوق العمیل

 القسم 6 تحدي السلوكیات

القسم 7 االحتراف 

 المبادئ التوجیهیة ,األخالقیة 
مسؤولیة معرفة المبادئ التوجیهیة

 مسؤولیة الممارسة أخالقیا 
المسؤولیة عن حل المشكالت األخالقیة

توقع أال تحرف نفسك 
 فهم واستخدام نموذج حل المشكالت 

 IBT دور  
حدود الممارسة

كفاءة 

6.4

6.5

7.1

7.2
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 IBT محتوى تدریب

 

 IBTs كیف ینظر اآلخرون إلى 
االلتزام بالمواعید

 الحدود المهنیة 
تمثیل المجال

عالقات المشرف 
فهم األدوار 

التواصل

اإلبالغ عن العمالء  
اإلهمال / اإلساءة 

التغییرات السلوكیة 
القضایا الطبیة 

عالقات العمالء / األسرة 
احترام االختالفات 

التفاهم الثقافي / التحیز 
اعتبارات التنوع العصبي 

القسم 7 االحتراف (تابع)

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

IBT األدوار السریة/ الخصوصیة للـ
ماهي IBTs التي یجب أن تنقلها الى المهنین اآلخرین

كیف یجب أن تتواصل IBTs مع المهنین األخرین
سریة التعامل مع المواقف الشائعة

ما یجب أن تنقله IBT لمقدمي الرعایة 
كیف یجب أن یتواصل IBT مع مقدمي الرعایة 
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