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محتوى تدريب IBT

توضح الصفحات التالية موضوعات التدريب المطلوبة للحصول
على شهادة معالج السلوك الدولي  IBTمن المنظمة الدولية لتحليل
السلوك IBAO
مكن الحصول على محتوى تدريب  IBTبعدة طرق ،من خالل
واحدة أو أكثر من مقدمي الخدمة .يجب أن تتضمن الوثائق الالزمة
إلثبات الحصول على المحتوى شهادة إتمام أو نماذج أخرى توضح
الموضوعات ومدة التدريب وتاريخ االنتهاء .ارفع جميع الوثائق إلى
حساب  IBAOالخاص بك.
سيتم توفير قائمة بمزودي محتوى تدريب  IBTالذين يقدمون جميع
الموضوعات المطلوبة على  .www.theibao.comيمكن
لمرشح  IBTالحصول على محتوى التدريب من العديد من المصادر
حسب الضرورة لضمان تعلم الجميع.

لجنة المجلس االستشاري المهني
لمعالج السلوك الدولي التابع لمنظمة تحليل السلوك الدولية
تايالند Chandni Kumar ، MS ، BCBA ، IBA -
روسيا  ، BCBA ، IBA -داريا برازينكوفا  ،ماجستير
 ، MS ، BCBA ، IBA-Chinaديانا ييب
فيتنام Doan Nguyen ، MS ، BCBA ، IBA -
الدنمارك Henriette Brandtberg، MSc Psych، IBA -
سويسرا  ، MS ، BCBA ، IBA -جيسيكا كيلي
الواليات المتحدة  ، BCBA-D ، IBA -ميغان ميلر  ،دكتوراه
المملكة العربية السعودية  ، BCBA ، IBA -عهود الحقباني  ،ماجستير
المجر Orsolya Ujhelyi-Illes، MS، BCBA، IBA -
كوريا الجنوبية  ، M.Ed -راشيل أرنولد
أستراليا  ، IBA -روس ليغنر  ،ماجستير
الواليات المتحدة  /الصين  ، BCBA ، IBA -ماجستير Tangchen Li ،
ألمانيا . Psychoth. ، BCBA-D ، IBA -فيرا برنارد أوبيتز  ،دكتوراه  ،نفسية إكلينيكية  ،نفسية
الواليات المتحدة  ، BCBA-D ، IBA -مايكل إم مولر  ،دكتوراه
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محتوى تدريب IBT
القسم  1اإلعاقات
 1.1خصائص اضطراب طيف التوحد
 1.2األعراض المشتركة للخصائص
 1.3اإلعاقات الذهنية
 1.4متالزمة داون
 1.5اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه

القسم  2أساسيات السلوك
 2.1زيادة السلوك
 2.2انخفاض السلوك
 2.3اإلطفاء (نظري)
 2.4إنشاء العمليات
 2.5التحفيز التمييزي
 2.6جداول التعزيز
 2.7المعززات المشروطة  /الرموز
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محتوى تدريب IBT
القسم  3جمع البيانات
 3.1األنشطة التحضيرية
 3.2التكرار
 3.3المدة
 3.4الكمون (مدة ما قبل االستجابة)
 3.5الفاصل الزمني الجزئي
 3.6الفاصل الزمني الكامل
 3.7المنتجات الدائمة
 3.8الرسوم البيانية

القسم  4المساعدة في إجراءات التقييم
 4.1تقييم التفضيالت
 4.2التقييم السلوكي الوظيفي
 4.3تقييمات اللغة والمهارات الوظيفية
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محتوى تدريب IBT
القسم  5مهارات التدريس
 5.1تدريس البروتوكوالت والخطط والنصوص
 5.2المحاوالت المنفصلة
 5.3تدريس البيئة الطبيعية
 5.4السلوك اللفظي
 5.5تحليل المهام
 5.6تعلم االختيار والتمييز
 5.7اإلستراتيجيات التلقين
 5.8الصيانة
 5.9التعميم

القسم  6تحدي السلوكيات
 6.1وظائف السلوك
 6.2التعديالت السابقة
 6.3التعزيز التفاضلي
 6.4التدريب على االتصال الوظيفي )(FCT
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 6.5اإلطفاء (في الممارسة)

محتوى تدريب IBT
القسم  7االحتراف

 7.1المبادئ التوجيهية األخالقية
 7.2دور IBT
 7.3السرية  /الخصوصية
 7.4كيف ينظر اآلخرون إلى IBTs
 7.5عالقات المشرف
 7.6اإلبالغ عن العمالء
 7.7العالقات العائلية  /العميل
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