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عدم مسؤولية:
ترجمة الطرف الثالث تعتبر كمرجع عام .يمكن لهذه الترجمة ان تؤثر على اختيار المصطلحات .ان مجلس شهادات محللي السلوك ال
يضمن دقة الترجمة لوثائق مجلس شهادات محللي السلوك.

قائمة المهام المتعلقة بالفني السلوكي المسجل
المقدمة
تتضمن قائمة المهام للفنيين السلوكيين المسجل ( )RBT Task Listالصادرة من المجلس األمريكي للمحللي
السلوك ،المهام الرئيسية المحتمل ممارستها من قبل الفنيين السلوكيين .تم تقسيم هذه المهام إلى المجاالت
التالية :القياس ،و التقييم ،و إكساب المهارات ،خفض السلوك ،التوثيق و كتابة التقارير ،و أخيرا
التصرفات(االعتبارات) المهنية و نطاق الممارسة .ما تشمله قائمة المهام هذه ال يعني بالضرورة أن الفني
السلوكى الممارس في الوقت الحالي قادر على العمل مع متلقي الخدمات (أو العمالء أو المرضى) بمختلف
خصائصهم واحتياجاتهم .فمن المسلم به أن هناك بعض المهام الغير مذكورة في هذه القائمة يتطلب من الفني
السلوكي القيام بها بناء على رأي المشرف (المحلل السلوكي المرخص من قبل المجلس®) .فعلى المشرف
تحديد ما إذا كان هنالك مهام إضافية يتوجب على الفنيين السلوكيين تأديتها.
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أيضاً ،تقدم هذه القائمة توصيف للمنهج التدريبي الذي يتطلب على المرشحين الحصول عليه لنيل رخصة
فني السلوكي المسجل®
كما يلي :
●

●
●
●
●

●
●

أن يغطي البرنامج التدريبي جميع المهام الرئيسية (والمهام المندرجة تحت كل مهمة رئيسية) في
قائمة المهام للفنيي السلوك المسجل ( )RBT Task Listو القوانين المهنية و االخالقية لممارسي
تحليل السلوك المتعلقة بالفنيين السلوكيين.
أن ال تقل مدة البرنامج التدريبي عن  ٤٠ساعة (يمكن تقديمها على مراحل)
أن يتم تقديم ما ال يقل عن  ٣ساعات تدريبية عن االعتبارات األخالقية و المهنية
يمكن أن يقدم البرنامج التدريبي بشكل مباشر أو عن طريق االنترنت
أن يتم تقديم البرنامج التدريبي على شكل التعلم التوجيهي(مثال:محاضرات نظرية) والتعليم التجريبي
(مثل :تطبيق تبادل األدوار)
أن يتم إكمال البرنامج التدريبي خالل  180يوما ً
أن يتم تقديم البرنامج التدريبي من قبل حاملي رخصة المحلل السلوكي من قبل المجلس ® )(BCBA
او مساعد المحلل السلوكي من قبل المجلس * (BCaBA) ® .

مالحظة :اذا كان هنالك أي برنامج تدريبي خاص بجهة العمل فمن األفضل تقديمه بشكل منفصل عن البرنامج
التدريبي المذكور أعاله.
يجب على الجهات المقدمة للبرنامج التدريبي إضافة رابط قائمة المهام للفنيين السلوكين المسجل ( RBT
)Task List
 .كما أنه يجب أن يحتوي البرنامج التدريبي (او اي مواد مطبوعة او على الموقع االلكتروني ) على النص
التالي :
"تم تصميم هذا البرنامج التدريبي بناء على قائمة المهام للفني السلوكي المسجل (.)RBT Task List
أيضا ً تم تصميم هذا البرنامج التدريبي بواقع  ٤٠ساعة تدريبية كأحد المتطلبات للحصول على رخصة
(االعتماد) الفني السلوكي المسجل .هذا البرنامج مقدم بشكل مستقل عن مجلس شهادة التحليل السلوكي "

يجب على المدربين االحتفاظ بالمستندات لكل متدرب لمدة ال تقل عن  ٧سنوات.


هذه الخبرة للمدربين ال تعادل النوع األول (  )Type Iمن متطلبات التعليم المستمر لحاملي شهادة البورد األمريكي
في تحليل السلوك التطبيقي.
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أ .القياس Measurement
أ١.

اإلعداد لجمع البيانات و القياس

أ٢ .

تطبيق إجراءات القياس المستمر (مثل :التكرار  ،المدة)

أ٣.

تطبيق إجراءات القياس الغير مستمر (مثل :الفواصل/الفترات الزمنية الكاملة  ،الجزئية
،الوقتية/اللحظية)

أ٤.

تطبيق إجراءات القياس بحساب عدد المخرجات (مثل :تصحيح ورقة االختبار)

أ٥.

إدخال البيانات و تحديث الرسوم البيانية

ب  .التقييم Assessment
ب١.

وصف السلوك و البيئة التي يحدث بها السلوك بشكل موضوعي باستخدام مصطلحات قابلة
للمالحظة والقياس

ب٢.

تطبيق إجراءات تقييم المعززات (الكشف عن المعززات)

ب٣.

المساعدة في عملية التقييم الفردي ( مثل:التقييم لمنهج ما ،أو التقيم النمائي ،أو تقييم المهارات
االجتماعية).

ب٤.

المساعدة في التقييم الوظيفي للمشكالت السلوكية

ج .إكتساب المهارات Skill Acquisition
ج١.

التعرف على المكونات األساسية لخطة اكتساب المهارات المكتوبة

ج٢.

اإلعداد للفترة التدريسية على النحو المطلوب في خطة إكتساب المهارات

ج٣.

القدرة على استخدام إجراء التعزيز (مثل :المشروط /التعزيزالغير مشروط ،،جداول التعزيز
المستمر /المتقطع)

ج٤.

تطبيق إجراءات التدريس من خالل المحاوالت المنفصلة

3
Behavior Analyst Certification Board: RBT Task List

مجلس شهادات محللي السلوك :قائمة فنيي السلوك المسجل RBT

ج٥.

تطبيق إجراءات التدريس في البيئة الطبيعية (مثل :التعليم العرضي)

ج٦.

تطبيق إجراءات تحليل المهام و التسلسل

ج٧.

تطبيق إجراء التدريب على التمييز

ج٨.

تطبيق إجراءات انتقال ضبط المثير

ج٩.

تطبيق إجراءات اخفاء المثير

ج١٠.

تطبيق إجراءات التلقين و اخفاء التلقين

ج١١.

تطبيق إجراءات التعميم واإلبقاء/االستدامة

ج١٢.

المساعدة في تدريب أصحاب الشأن (أفراد العائلة ،الراعيين،المعلمين ،الخ).

د .خفض السلوك Behavior Reduction
د١.

التعرف على المكونات األساسية لخطة خفض السلوك المكتوبة

د٢.

وصف الوظائف األساسية للسلوك (و المشكالت السلوكية)

د٣.

تطبيق برامج التدخل القائمة علي تعديل المثيرات القبلية ،مثل الدافعية. /عملية التأسيس و تمييز
المثيرات

د٤.

تطبيق إجراءات التعزيز التفاضلي المختلفة (مثل:تعزيز السلوك البديل  ،وتعزيز السلوكيات
األخرى)

د٥.

تطبيق إجراءات اإلطفاء  /اإلخماد

د٦.

تطبيق إجراءات الطوارئ/األزمات كما هو موضح في البروتوكول

هـ .كتابة الوثائق والتقارير Documentation and Reporting
هـ١.

اإلبالغ عن العوامل األخرى التي قد تؤثر على العميل
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هـ٢.

كتابة مالحظات عما حدث خالل الجلسة العالجية بشكل موضوعي

هـ٣.

التواصل مع المشرف بشكل فعال و مستمر

هـ4

االمتثال لمتطلبات اإلبالغ القانونية والتنظيمية الخاصة بمكان العمل المعمول بها (على سبيل
المثال ،إلزامية اإلبالغ عن االعتداء واإلهمال).

هـ٥.

االمتثال للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بجمع و نقل و تخزين البيانات

و .االعتبارات المهنية و نطاق الممارسة
Professional Conduct and Scope of Practice
و١.

وصف دور الفني السلوكي المسجل في نظام تقديم الخدمات

و٢.

االستجابة بشكل مناسب للتغذية الراجعة و المحافظة على مستوى األدا أو تحسين األدا وفق ذلك

و٣.

التواصل مع أصحاب الشأن (مثل الوالدين ،ولى األمر ،األخصائيين ) كما هو مصرح له.

و٤.

الحفاظ على الحدود المهنية (مثل :تجنب العالقات المزدوجة ،تضارب المصالح ،التفاعل عبر
وسائل التواصل االجتماعي)

و٥.

المحافظة على كرامة العميل
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