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بتعزیز و  محللي السلوك مجلس شھاداتبالخاصة  قوانین المھنیة واالخالقیة لمحللي السلوكالـ تقوم
محلل للسلوكیات المسؤولة لتحدیث واستبدال المعاییر و التوجیھات المھنیة التأدیبیة و األخالقیة

أقسام متعلقة  10و تحتوي قوانین االمتثال على التابعة لمجس شھادات محللي السلوك. السلوك 

للمصطلحات. و یتوجب على بالسلوك المھني و األخالقي لمحلل السلوك باإلضافة إلى قاموس 
جمیع من یلتحق بمجلس شھادات محللي السلوك من متقدمین للطبات أو حاملین للشھادات أو 

  م. 2016مسجلین اتباع قوانین االمتثال ابتداًء من األول من شھر ینایر لعام 
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أقر المؤلفون باالستفادة من قوانین األخالقیات من في النسخة األصلیة لتوجیھات السلوك المھني لمحللي السلوك، 
المنظمات التالیة: الجمعیة (المنظمة) األمریكیة لألنثروبولوجیا (علم اإلنسان)، جمعیة (منظمة) كالیفورنیا للتحلیل 

لجمعیة السلوكي، جمعیة (منظمة) فلوریدا للتحلیل السلوكي، الجمعیة (المنظمة) الوطنیة لألخصائیین االجتماعیین، ا
(المنظمة) الوطنیة لعلم النفس المدرسي، و جمعیة (منظمة) تكساس لتحلیل السلوك. و نحن نتقدم بالشكر والعرفان 

وجیھات أساسیة و نماذج واضحة والتي اُستُنبِطت منھا قوانین االمتثال لتلك المنظمات المھنیة التي قد زودتنا بت
  . اتطورالو

مدراء التابع لمجلس شھادات محللي السلوك في السابع من شھر أغسطس لعام ال تم التصدیق علیھ من قبل مجلس
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RBT ) ھذا التوجیھ متعلق بالمحللین الفنیین المسجلین(   
  

 السلوك المسؤول لمحلل السلوك  1.0

 

  یحافظ محللو السلوك على المعاییر العالیة لسلوكیات المھنة.

 RBTاالعتماد على المعرفة العلمیة  1.01

یستند محللو السلوك على معلومات و معرفة مستنبطة بأسلوب احترافي مبني على العلم 
ة في توفیر الخدمة اإلنسانیة أو والتحلیل السلوكي عندما یقومون بإطالق أحكام علمیة أو احترافی

  عندما یقومون بأي جھد أو محاوالت علمیة أو احترافیة. 

 RBT الكفاءة) –حدود االختصاص (األھلیة  1.02

یقوم جمیع محللي السلوك بتوفیر الخدمات، و بالتعلیم، و بإنشاء البحوث لكن في حدود   - أ
ریب الذي تلقوه و خبراتھم اختصاصھم وكفاءتھم التي تتناسب مع مستواھم التعلیمي و التد

 التي تم اإلشراف علیھا. 

یقوم جمیع محللي السلوك بتوفیر الخدمات، و بالتعلیم، و بإنشاء البحوث في مجاالت جدیدة   - ب
السلوكیات) فقط بعدما یحصلون على الدراسة والتدریب و  –التقنیات  –(مثال: السكان 

اإلشراف المناسب والكافي و كذلك بعد / أو بعد استشارة عدد من األشخاص المختصین و 
 األكفاء في تلك المجاالت.

 RBT المحافظة على الكفاءة من خالل التدریب المھني 1.03

یحافظ محللو السلوك على معرفتھم بالمعلومات العلمیة و االحترافیة الحالیة في مجاالت 
ممارساتھم و یأخذون على عاتقھم جھودا للمحافظة على كفاءتھم في المھارات التي 

یستخدمونھا وذلك عن طریق القراءة الكافیة في مجالھم، حضور المؤتمرات والندوات، 
ل على مواد إضافیة، و / أو الحصول على و اكتساب المشاركة ورش العمل، الحصو

  اعتمادات مھنیة مناسبة. 

 

 RBT النزاھة 1.04
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إن محللي السلوك یتحلون بالصدق والنزاھة ویقومون بتوفیر وتنسیق البیئة المناسبة لتعزیز   - أ
 الصدق والنزاھة في سلوك اآلخرین.

ل اآلخرین یتورطون ال یقوم محللو السلوك بخلق ظروف طارئة أو عرضیة یمكن أن تجع  - ب
 في القیام بسلوكیات تتسم باالحتیال أو بسلوكیات غیر قانونیة أو غیر أخالقیة.

یقوم محللو السلوك باتباع الواجبات و اإللتزامات المھنیة و االلتزام بالعقود ویقومون بتقدیم  -ج
  عمل ذا جودة عالیة ویمتنعون عن عقد إلتزامات ال یستطیعون اإلیفاء بھا.

توافق سلوكیات محللي السلوك مع األنظمة القانونیة و أخالقیات العمل االجتماعیة و المھنیة ت -د
  في المجتمع الذي یكونون أعضاء فیھ. 

إذا تعارضت مسؤولیات محلل السلوك األخالقیة مع القانون أو أيِ من اللوائح الخاصة  -ھـ 
التصریح بإلتزامھ بالقانون و باخذ  بالمنظمة التي ینتسب إلیھا، یجب على محلل السلوك حینھا

  خطوات عملیة لحل ذلك التعارض بأسلوب مسؤول یتفق مع القانون. 

أ االستجابة في الوقت المناسب، التقریر (اإلبالغ)، وتحدیث المعلومات المقدمة 10,02فقرة  انظر أیضا (

  )للمجلس

    RBT العالقات المھنیة و العلمیة 1.05

حلیل السلوك فقط في سیاق مھني معروف أو من خالل دور یقوم محلل السلوك بخدمات ت  - أ
 أو عالقة علمیة.

عندما یقوم محلل السلوك بتقیدم أي خدمة متعلقة بتحلیل السلوك، فإنھ یستخدم لغة واضحة   - ب
للمستفید من الخدمة، مع االلتزام التام بالنظریات و النظام الخاص بمھنة محلل السلوك. 

تقدیم الخدمة بتزوید المستفید من الخدمة بالملعومات الكافیة عن ویقوم محلل السلوك قبل 
 طبیعة تلك الخدمة وبالمعلومات المناسبة فیما بعد حول النتائج و الخالصات.

عندما یكون ھناك اختالف في العمر، الجنس، العرق، الثقافة، الخلفیة الدینیة، األصل،  -ج
االقتصادیة بحیث یؤثر ذلك على جودة -ة االجتماعیةالدین، التوجھ الجنسي، العجز، اللغة، الحال

عمل محلل السلوك فیما یتعلق بمجموعات أو أفراد معینین، فذلك یوجب على محلل السلوك أن 
یحصل على التدریب و الخبرة واالستشارة الالزمة للتأكد من كفاءتھ في تلك الخدمة، أو یتوجب 

  علیھ أن یقوم بتحویل الخدمة للشخص المناسب.

في نشاطاتھم المتعلقة بالعمل، ال یقوم محللو السلوك باالشتراك أو التعاطي في التفرقة ضد  -د
أي فرد أو مجموعة بناء على العمر، الجنس، العرق، الخلفیة الثقافیة، الخلفیة الدینیة، األصل، 

أي أساس االقتصادیة، أو بناء على -الدین، التوجھ الجنسي، العجز، اللغة، الحالة االجتماعیة
  محظور من قبل القانون.
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ال یقوم محللو السلوك وھم یعلمون باالشتراك أو القیام بأي سلوك فیھ تحرش أو إھانة ألي  -ھـ
فرد أو مجموعة بناء على العمر، الجنس، العرق، الخلفیة الثقافیة، الخلفیة الدینیة، األصل، 

  االقتصادیة بحسب ما جاء في القانون. -الدین، التوجھ الجنسي، العجز، اللغة، الحالة االجتماعیة

یدرك محللو السلوك بأن مشاكلھم وصراعاتھم الشخصیة قد تؤثر على فعالیتھم. یمتنع محللو  -و
السلوك عن تقدیم خدماتھم عندما یكون ھناك احتمال بأن ظروفھم الشخصیة قد تؤثر سلبا على 

یستطیعون تقدیمھ وھم في أفضل تقدیمھم للخدمات أو قد تعرضھا ألن تكون أقل جودة مما 
  حاالتھم.

 RBT العالقات المتعددة و تعارض المصالح 1.06

نظرا للنتائج الضارة المحتملة للعالقات المتعددة، یقوم محللو السلوك بتجنب العالقات   - أ
 المتعددة. 

یجب على محلل السلوك دائما أن یكون حساسا و واعیا الحتمالیة النتائج الضارة للعالقات   - ب
المتعددة. إذا وجد محلل السلوك، نظرا لعوامل غیر متوقعة أو غیر منظورة، بأن عالقات 

 متعددة قد بدأت في النشوء، فإنھ یسعى لحلھا.

و یدرك محللو السلوك العواقب السلبیة المحتملة للعالقات المتعددة و یبلغون عمالئھم  -ج
  عنھا.المرؤسیین 

من العمالء وال یقدمون أي ھدایا للعمالء ألن ذلك یعمل ال یقبل محللو السلوك أي ھدایا  -ھـ
  على تشكیل عالقات متعددة. 

 RBT /اإلنتھازیةالعالقات االستغاللیة 1.07

ال یقوم محللو السلوك باستغالل األشخاص الذین یملكون علیھم سلطة إشرافیة أو تقییمیة أو   - أ
 ون أو عمالء. أي سلطة أخرى مثل أن یكونوا طالبا أو موظفین أو باحثون مساھم

ال یقوم محللو السلوك بالخوض في عالقات جنسیة مع العمالء، الطالب، أو مع من   - ب
یشرفون علیھم ألن عالقات مثل تلك تساھم بسھولة في إضعاف أحكام محللي السلوك أو 

 في أن تصبح عالقات استغاللیة. 

طالب، من یشرفون علیھم یمتنع محللو السلوك عن القیام بأي عالقات جنسیة مع العمالء، ال -ج
  لمدة سنتین على األقل بعد تاریخ انتھاء العالقة المھنیة رسمیا. 

ال یقوم محللو السلوك بالمقایضة على الخدمة إال إذا كان ھناك اتفاق مكتوب للمقایضة و  -د
أمر متعارف علیھ في  - 2، أو المرؤوس مطلوب من قبل العمیل -1یجب أن یكون 

  منصف ومناسب لقیم خدمات تحلیل السلوك المقدمة.  -3ي تقدم فیھ الخدمات، المكان/المنطقة الذ

 (الموكلین)مسؤولیة محلل السلوك نحو العمالء  2.0
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یحمل محللو السلوك مسؤولیة العمل على تقدیم أفضل ما یخدم مصالح عمالئھم. ویستخدم مصطلح 
"عمیل أو عمالء" ھنا بشكل عام للداللة على الشخص الذي یقدم لھ محلل السلوك أي خدمة سواء 

 المستفید من الخدمة)، والداً أو وصیا على المستفید من –كان ذلك الشخص فرداً (متلقي الخدمة 

  الخدمة، ممثال لمنظمة، منظمة خاصة أو عامة، مؤسسة، أو شركة. 

  

  (الموكلین) قبول العمالء 2.01

یقبل محللو السلوك فقط األفراد أو المجموعات التي تتناسب خدماتھم المطلوبة مع تعلیم محللي 
یتوجب  خبرتھم و الموارد المتوفرة و سیاسات المنظمة. وبدل ھذه الحاالت،والسلوك و تدریبھم 

على محلل السلوك أن یعمل تحت إشراف أو استشارة أحد محللي السلوك الذین لدیھم االعتماد 
  والتصریح ألداء مثل ھذه الخدمات. 

  RBT المسؤولیة 2.02

تقع مسؤولیة محلل السلوك على جمیع األطراف المتأثرة بخدمات تحلیل السلوك. عندما یكون 
تعد كعمیل، یجب أن یتم إنشاء سلم من األطراف ویتم  ھناك عدد من األطراف التي یمكن أن

التفاھم من البدایة على العالقة المحددة. یقوم محلل السلوك بتحدید المستفید الرئیسي من 
  الخدمات في أي موقف و یدعم أو ینصح بما یخدم مصلحتھ. 

  

  االستشارة  2.03

ناسبة المبنیة أساسا على مصلحة یقوم محلل السلوك بالتنسیق لالستشارات و اإلحاالت الم -أ
عمالئھ، مع الموافقة المناسبة، و أي أمر آخر معرض العتبارات أخرى نسبیة، بما في ذلك 

  القانون القابل للتطبیق وإلتزامات العقد. 

  

  تدخل طرف ثالث في الخدمات 2.04

عندما یقبل محلل السلوك تقدیم خدمة لفرد أو مجموعة ما بناء على طلب طرف ثالث، فإن  -أ
محلل السلوك یقوم بتوضیح طبیعة العالقة بین كل طرف وأي تعارض أو صراع محتمل على 
أن یوضح ذلك بأكثر حد ممكن ومنذ بدایة الخدمة. ویتضمن ھذا التوضیح دور محلل السلوك 

ج، مستشار، أو شاھد خبیر)، االستخدامات المحتملة للخدمات المقدمة أو (مثل أن یكون معال
  المعلومات التي تم الحصول علیھا، و حقیقة أنھ قد تكون ھناك حدود للسریة. 

إذا كانت ھناك مجازفة أو خطر متوقع من أن یقوم محلل السلوك المعین بأدوار متعارضة  -ب 
لوك یوضح طبیعة و إتجاه مسؤولیاتھ، ویبقي جمیع بسبب تدخل الطرف الثالث، فإن محلل الس

  األطراف على علم كاٍف بالمستجدات والتطورات، ویحل المسألة بما یتفق مع ھذا القانون.

عند تقدیم خدمة لقاصر أو لفرد یعد عضوا من قطاع محمي بناء على طلب طرف ثالث،  -ج
ستفید من الخدمة لدیھ أو لدیھم فإن محلل السلوك یضمن أن الوالد أو بدیل العمیل ألقصى م
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معلومات كافیة عن طبیعة ومجال الخدمات التي سیتم تقدیمھا وكذلك لدیھم الحق في معرفة 
  جمیع سجالت و معطیات الخدمة. 

یضع محلل السلوك رعایة العمیل فوق الجمیع و إذا قام الطرف الثالث بإضافة متطلبات  -د
إنھ یتوجب على محلل السلوك أن یفض مثل ھذا لخدمات تُبطل بتوصیات محلل السلوك، ف

التعارض بما ھو األفضل لمصلحة العمیل. إذا قیل بأن التعارض ال یمكن حلھ، فإن خدمات 
  محلل السلوك المقدمة للعمیل قد تتوقف مع اتباع التحویل المناسب. 

  

   RBTحقوق وامتیازات العمالء  2.05

  سلوك بدعم حقوق و امتیازات العمیل القانونیة.إن حقوق العمیل أساسیة ویقوم محلل ال -أ

، بناء على الطلب، بشھادات و أوراق اعتماد مالء والمرؤوسیینالبد أن یتم تزوید الع –ب 
  صحیحة وحالیة لمحلل السلوك.

ال یتم السماح للعمیل و أي موظف لھ عالقة بالعمیل أو الخدمة باالطالع على التسجیالت  -ج
اإللكترونیة للمقابالت و لجلسات تقدیم الخدمة. یجب الحصول على الموافقة (محددة و منفصلة) 

  لالستخدامات المختلفة.  

ة لوضع شكواھم حول بحقوقھم وباإلجراءات الملطوبو المرؤوسیین  یجب إعالم العمالء  -د
  الممارسات المھنیة لمحللي السلوك مع صاحب العمل و السلطات المناسبة و المجلس. 

  یمتثل محلل السلوك ألي طلب للكشف عن الخلفیة الجنائیة.  -ھـ

  

  RBTااللتزام والمحافظة على السریة  2.06

سریة من یعمل یقع على عاتق محلل السلوك واجباً أساسیاً ألخذ احتیاطات معقولة لحمایة   - أ
معھم أو من یستشیرونھ مع إدراكھ بأن السریة قد یتم تأسیسھا بالقانون، قوانین المنظمة، أو 

  العالقات المھنیة أو العلمیة.

یقوم محلل السلوك بمناقشة مسألة السریة في بدایة العالقة و بعد ذلك یناقش األمور التي   - ب
 تستجد بحسب الظروف. 

دخل في الخصوصیة، یقوم محلل السلوك بتضمین المعلومات وثیقة للحد أو للتقلیل من الت -ج
الصلة فقط وتلك التي تخدم الھدف ویكون التواصل من أجلھا في صورة كتابیة، شفویة، و 

  تقاریر إلیكترونیة، و استشارات و طرق أخرى.

ري یناقش محلل السلوك المعلومات السریة التي تم الحصول علیھا من خالل الفحص السری -د
أو عالقات االستشارة، أو من خالل معطیات التقییم المتعلقة بالعمالء، الطالب، المرؤوسین، 

الباحثین المشاركین، و الموظفین وذلك من أجل أھداف علمیة أو مھنیة مناسبة و فقط مع 
  أشخاص معنیین بمثل ھذه المواضیع. 
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عنھا مشاركة أي معلومات ال یُسمح لمحلل السلوك بمشاركة أو خلق مواقف قد تنتج  -ھـ
في الوقت الحالي في أو مرؤوسیین (مكتوبة، فوتوغرافیة، أو تصویریة "فیدیو") حول عمالء 

  أي سیاق  في مواقع التواصل االجتماعي.

   RBT االحتفاظ بالسجالت 2.07

الدخول إلى، تحویل،  یحافظ محلل السلوك على سریة و خصوصیة كافیة عند إنشاء، حفظ،  - أ
ت التي تحت سیطرتھ، سواء كانت تلك السجالت مكتوبة، مشغلة آلیا، السجال أو إتالف

  إلیكترونیة، أو محفوظة في أي وسط أو قناة أخرى. 

یحافظ محلل السلوك على السجالت ویتلفھا وفقا للقوانین، واألنظمة، وسیاسات الشركات   - ب
 بطریقة تسمح لالمتثال لھذا القانون. 

  

  

  

 RBT الكشف (اإلفصاح) 2.08

ال یقوم محلل السلوك بالكشف عن أي معلومات سریة بدون موافقة العمیل إال إذا كان ذلك بأمر 
رسمي وفق القانون، أو إذا كان مسموحا بھ من قبل القانون لسبب شرعي/قانوني/وجیھ كأن یكون 

عمیل لحمایة ال -3للحصول على استشارة مھنیة مناسبة،  - 2لتزوید خدمة مھنیة یحتاجھا العمیل،  -1

للحصول على مقابل مادي للخدمة حیث یكون الكشف الفوري مقیدا  -4أو آخرین من ضرر ما، 

بأقل حد وبما ھو ضروري لتحقیق الھدف. یدرك محلل السلوك أن العوامل المتغیرة للموافقة على 
  نیة. اإلفصاح البد أن تتم معرفتھا في بدایة العالقة وبأنھا إجراء مستمر خالل مدة العالقة المھ

 كفاءة وفعالیة العالج/التدخل 2.09

للعمیل الحق في الحصول على عالج فعّال (على سبیل المثال: أن یكون مبنیاً على البحث   - أ
العلمي وتم تكییفھ على حالة العمیل الفردیة). یتوجب دائما على محلل السلوك أن یدافع عن 

تة/المدعومة علمیاً و األكثر العمیل ویثقفھ أو یزوده بالمعلومات حول إجراءات العالج المثب
فعالیة. و تُعد إجراءات العالج فعّالة رسمیاً إذا عادت بفائدة طویلة المدى و قصیرة المدى 

 على العمیل و المجتمع. 

یتحمل محلل السلوك مسؤولیة تأیید (الدفاع عن) الخدمة المقدمة بشكل كاٍف و اإلشراف   - ب
 لتغییر السلوك و التي تم تحدیدھا مسبقاً.  المطلوب علیھا وذلك لتحقیق أھداف البرنامج

في الحاالت التي یكون فیھا للعالج أكثر من دعم علمي مثبت، فإن عوامل أخرى یجب أن   - ج
توضع في الحسبان عند اختیار نوع التدخل، و تفضیالت العمیل، وخبرة و تدریب 

 الممارس. 

یدرك أنھ قد یؤثر على أھداف یقوم محلل السلوك بمراجعة و تقییم نتائج/آثار أي عالج  -د
  برنامج تغییر السلوك، أو یدرك أي نتائج محتملة قد تؤثر على برنامج تغییر السلوك.
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 RBT توثیق العمل المھني و البحوث 2.10

یقوم محلل السلوك بتوثیق عملھ المھني بشكل مناسب وذلك لتسھیل اإلشراف على خدمتھ   - أ
مان المساءلة و لتحقیق متطلبات أخرى الحقاً من قبلھ أو من قبل محترف آخر وذلك لض

 للمنظمة أو للقانون. 

ق مع تفعلى محلل السلوك مسؤولیة إنشاء و المحافظة على التوثیق بتفاصیل و جودة ت  - ب
 أفضل ممارسة ومع القانون.

  

  السجالت والبیانات 2.11

یقوم محلل السلوك بإنشاء و المحافظة على و نشر و تخزین و حفظ والتخلص من   - أ
السجالت و البیانات المتعلقة ببحثھ وممارستھ وأعمالھ األخرى بما یتفق مع القوانین و 
األنظمة واللوائح بأسلوب یسمح لالمتثال لمتطلبات ھذا القانون وبأسلوب یتیح للتحویل 

  أي وقت. المناسب لرقابة الخدمة في 

) سبع سنوات وخالف ذلك 7یجب على محلل السلوك أن یحتفظ بالسجالت و البیانات لمدة (  - ب

  حسب ما یتطلبھ القانون. 

  العقود و الرسوم و الترتیبات المالیة  2.12

قبل تنفیذ الخدمات، یضمن محلل السلوك أن ھناك خانة موقعة في العقد تلخص واجبات   - أ
التي یجب أن یقدمھا محلل السلوك، و كذلك واجبات جمیع األطراف، ومدى/ مجال الخدمة 

  محلل السلوك تحت ھذا القانون.

السلوك إلى إتفاقیة  وفي أسرع أو أقرب وقت ممكن في عالقة مھنیة أو علمیة، یتوصل محلل  - ب
 یتم من خاللھا تحدید المبلغ الذي یجب دفعھ وطریقة وترتیبات الدفع.مع عمالئھم 

للقانون و یجب على محلل السلوك أن ال یسيء تمثیل رسومھ. تخضع رسوم محلل السلوك  -ج
إذا كان من الممكن توقع بعض القصور في الخدمة بسبب التقصیر أو القصور في التمویل، 

  فیجب أن تتم مناقشة ذلك في أقرب وقت مناسب. 

  عندما تتغیر ظروف التمویل، یجب مراجعة المسؤولیات المالیة والحدود مع العمیل.  -د

  لدقة في تقاریر الفوترة (الفواتیر)ا 2.13

یوضح محلل السلوك بدقة تامة طبیعة الخدمة التي سیتم تقدیمھا، الرسوم أو المبالغ التي یتوجب 
  دفعھا، ھویة الممِون، الحصیلة ذات الصلة، البیانات التوصیفیة المطلوبة. 

 اإلحاالت و الرسوم 2.14

ال یسمح لمحلل السلوك بتلقي المال أو الھدایا أو أي مقابل أو تزویده ھو لكل ذلك لقاء أي إحالة 
مھنیة. یجب على اإلحاالت أن تحتوي على خیارات متعددة و أن تُبنى على قرارات موضوعیة 

  حسب حاجة العمیل وتتبع ما یتفق مع سمعة وعمل المحال إلیھ. 
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  مقاطعة أو توقف الخدمات  2.15

وذلك لتجنب مقاطعة و المرؤوس  یللیقوم محلل السلوك بعمل أفضل ما یخدم مصلحة العم  - أ
 أو تشویش الخدمة. 

یبذل محلل السلوك جھودا مناسبة لتسھیل استمراریة خدمات تحلیل السلوك في حال حدوث   - ب
تدخالت غیر متوقعة أو غیر مخطط لھا بسبب (المرض، االعتالل و الضعف، الغیاب، 

 طاع أو تعطیل التمویل، و في حال الكوارث).النقل، انق

عند الدخول في التوظیف أو عالقة عمل بعقد، یقوم محلل السلوك بتوفیر حل منظم ومناسب  -ج
حول مسؤولیات الخدمة في حال انتھاء التوظیف أو العقد، مع األخذ بعین االعتبار مصلحة 

  مستفید من الخدمة.للوفائدة أقصى 

فقط بعد بذل جھود للتحویل (لإلحالة). یقوم محلل السلوك بالتوقف عن  یحدث توقف الخدمة -د
عندما ال یعود العمیل بحاجة إلى  -1العالقة المھنیة في وقت مناسب في الحاالت التالیة: 

عندما یتضرر العمیل من استمراریة  -3عندما ال یستفید العمیل من الخدمة،  -2الخدمة، 

  إیقاف الخدمة. عندما یطلب العمیل -4الخدمة، 

  إیقاف برامج تغیر السلوك و خدمات تحلیل السلوك) 4.11(انظر أیضا فقرة 

ة، أیا كان مقبل التوقف عن تأدیة الخد رك العمیل أو المرؤوسیینال یقوم محلل السلوك بت -ھـ
المناسبة و خدمات ال، یوفر الخدمات االزمة: یناقش سبب التوقف، یجب على محلل السلوك أن

ما قبل النھایة ، یقترح أشخاصا مناسبین لتوفیر الخدمة بدال منھ، و أن یتخذ الخطوات ة الكافی
  ل تحویل مسؤولیة الخدمة لشخص آخر یوفر الخدمة.الالزمة والمسؤولة في وقت مناسب لتسھی

  تقییم السلوك 3.0

یتبع محلل السلوك تقنیات تحلیل و تقییم السلوك وذلك ألھداف تتناسب مع األبحاث الحالیة 
  المعطاة. 

  
  RBT تقییم التحلیل السلوكي 3.01

سلوك بتولي التقدیرات أو التقییم الحالي قبل إعطاء أي توصیات أو تطویر برامج لیقوم محلل ا -أ
العمیل، العوامل البیئیة، و  احتیاجاتدم بناء على تغییر السلوك. یتم تحدید نوع التقییم المستخ

  المتغیرات السیاقیة األخرى (المتغیرات األخرى في السیاق).
یجب على محلل السلوك أن یجمع و یعرض البیانات بالصور باستخدام قواعد وأصول تحلیل  -ب 

  السلوك، بأسلوب یسمح لتطور قرارات و توصیات برنامج تغییر السلوك. 

  الستشارة الطبیةا 3.02
یقوم محلل السلوك بالتوصیة باالستشارة الطبیة إذا كان ھناك احتمال مقبول بأن سلوك معین یحدث 

  تحت تأثیر متغیر طبي أو بیولوجي. 
  

  الموافقة على تقییم التحلیل السلوكي 3.03
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جراءات التي قبل تولي عملیة التقییم، یتوجب على محلل السلوك أن یشرح لعمیلھ اإلجراء أو اإل -أ
  سیتم اتباعھا، ھویة المشاركین، وكیف سیتم استخدام المعلومات الناتجة. 

یة للتقییم قبل البدء بالتنفیذ.  –ب    یجب على محلل السلوك أن یحصل على موافقة العمیل الخّطِ
  

  شرح (تفسیر) نتائج التقییم 3.04
یقوم محلل السلوك بشرح نتائج التقییم باستخدام لغة واضحة و عروض مصورة للبیانات بحیث 

  تكون مقبولة ومفھومة للعمیل. 
  

 سجالت موافقة العمیل  3.05

یحصل محلل السلوك على موافقة العمیل الخطیة قبل الحصول على أو الكشف عن سجالت العمیل 
  من أو إلى مصادر أخرى و ذلك من أجل أھداف خاصة بالتقییم. 

  
  برنامج محللي السلوك و التغیُر السلوكي4.0

ى التنفیذ و یعد محلل السلوك مسؤوال عن جمیع جوانب برنامج تغییر السلوك ابتداء بالتصورات إل
 انتھاء بالتوقف. 

  
  االتساق المفاھیمي 4.01

یقوم محلل السلوك بتصمیم برنامج تغییر السلوك بحیث یكون ذا مفاھیم تتسق مع مباديء تحلیل 
  السلوك.

  

  إشراك العمالء في التخطیط و الموافقة  4.02
  یقوم محلل السلوك بإشراك العمیل في التخطیط و الموافقة على برنامج تغییر السلوك. 

  
  برامج فردیة لتغیر السلوك 4.03

یجب على محلل السلوك أن یكیِّف برنامج تغییر السلوك على حسب فردیة سلوك كل عمیل و  -أ
  على حسب المتغیرات البیئیة و نتائج التقییم و أھداف كل عمیل. 

  
  التصدیق (الموافقة) على برامج تغیر السلوك 4.04

یجب أن یحصل محلل السلوك على موافقة مكتوبة من العمیل في برنامج تغییر السلوك وذلك قبل 
  التنفیذ وقبل القیام بأي تغییرات ھامة (مثل تغیر األھداف، أو استخدام إجراءات جدیدة).

  
  وصف أھداف برامج تغیر السلوك 4.05

سلوك بكتابة وصف ألھداف برنامج تغییر السلوك لتقدیمھا للعمیل قبل البدء بتنفیذ یقوم محلل ال
ج. و ألكثر حد ممكن، یجب أن یتم إجراء تحلیل لتوضیح خطورة وفوائد اإلجراءات التي مالبرنا

سیتم تنفیذھا لتحقیق األھداف. یعد وصف أھداف البرنامج والوسائل التي ستتحقق من خاللھا 
  ًء مستمرا خالل فترة عالقة الممارس مع العمیل. األھداف إجرا

  
  وصف حاالت النجاح لبرامج تغیر السلوك 4.06
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البیئیة الضروریة لفعالیة برنامج تغییر السلوك و  /الظروفیقوم محلل السلوك بوصف الشروط
  توضیحھا للعمیل. 

  
  الظروف البیئیة التي تتدخل في التنفیذ  4.07

البیئیة بین تنفیذ برنامج تغییر السلوك، فإن محلل السلوك یقوم بالتوصیة إذا حالت الظروف  -أ
بالبحث عن مساعدات مھنیة أخرى (مثل التقییم، االستشارة أو التدخل العالجي من قبل محترفین 

  .آخرین)
إذا كانت ھناك ظروف بیئیة تعیق برنامج تغییر السلوك، فإن محلل السلوك یقوم بإزالة تلك  –ب 

  البیئیة، أو یقوم بتحدید و كتابة العوائق التي منعت ذلك. القیود
  

  اعتبارات متعلقة بإجراءات العقاب 4.08
  یقوم محلل السلوك بالتوصیة بالتعزیز بدال من العقاب كلما أمكنھ ذلك.  -أ

إذا كانت إجراءات العقوبة الزمة، فإن محلل السلوك یقوم بتضمین إجراءات التعزیز للسلوك  –ب 
  ل في برنامج تغییر السلوك. البدی

قبل تنفیذ اإلجراءات المبنیة على العقاب، فإن محلل السلوك یتكفل بضمان أن یتم اتخاذ  -ج
الخطوات المناسبة لتنفیذ اإلجراءات المبنیة على التعزیز إال في حالة التعسر أو خطورة استخدام 

  اإلجراءات اإلجباریة.
اءات اإلجباریة البد أن تكون بمصاحبة مستوى عاٍل من یقوم محلل السلوك بضمان أن اإلجر -د

التدریب، اإلشراف، و المراقبة في وقت مناسب مع تعدیل برنامج تغییر السلوك إذا لم یكن فعّاال. 
یقوم محلل السلوك دائما بوضع خطة للتوقف عن استعمال اإلجراءات اإلجباریة في حال عدم 

  الحاجة إلیھا. 
  

  ل تقییداً اإلجراءات األق 4.09
یقوم محلل السلوك بشرح تعدیالت البرنامج وأسباب تلك التعدیالت للعمیل أو نائب العمیل و یحصل 

  على الموافقة لتنفیذ تلك التعدیالت. 
  

   RBT (الضار / المؤذي)تجنُب التعزیز الُمِضر  4.10

یقوم محلل السلوك بتقلیل استخدام المواد المحتلمة للتعزیز والتي یحتمل أن تكون ضارة بصحة 
  العمیل أو نموه و تطوره، أو التي قد تتطلب عملیات تحفیزیة مفرطة لتكون فعالة. 

  
  إیقاف برامج تغیر السلوك و خدمات تحلیل السلوك  4.11

موضوعیة (قابلة للقیاس) إلیقاف برنامج تغییر  یقوم محلل السلوك بتأسیس معاییر مفھومة و -أ
  .مقاطعة أو توقف الخدمات) د2.15السلوك ویقوم بوصفھا للعمیل. (انظر أیضا 

یقوم محلل السلوك بالتوقف عن تقدیم الخدمة عندما تتحقق معاییر اإلیقاف التي تم تأسیسھا أي  –ب 
  .مقاطعة أو توقف الخدمات) د2.15أیضا (انظر عند تحقق سلسلة من األھداف المتفق علیھا مثال. 

  محلل السلوك كمشرف 5.0
  عندما یعمل محلل السلوك كمشرف، فإن علیھ أن یتحمل كامل المسؤولیات من جمیع األوجھ.
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 العالقات  1.07،فقرة  المصالح تعارض و المتعددة العالقات  1.06 1,06( انظر ایضا فقرة 

 على والمحافظة االلتزام  2.06 2.06، فقرة العمالء وامتیازات حقوق 2.05، فقرة اإلنتھازیة/االستغاللیة

 و) اإلعالمي العرض( اإلعالم عروض 8.04،فقرة الخدمات توقف أو مقاطعة  2.15 2.15، فقرة السریة
 یتعلق فیما المجلس لمعاییر االمتثال 10.05، فقرةالمسؤول البحث ممیزات/ صفات 9.02فقرة ،  اإلعالمیة الخدمات

  )المواد/ الدراسة سیر و باإلشراف

  كفاءة اإلشراف / اإلشرافیة (المشرف) 5.01

  یقوم محلل السلوك باإلشراف على الجوانب/المجاالت المتعلقة بصمیم اختصاصھ فقط. 
  

  مقدار (حجم) اإلشراف / اإلشرافیة 5.02
  یتحمل محلل السلوك النشاط اإلشرافي على قدر ما یتناسب مع قدرتھ على أن یكون فعّاالً. 

  
  التفویض اإلشرافي  5.03

یقوم محلل السلوك بتفویض المسؤولیات للمرؤوسین الذین یتوقع منھم األداء بكفاءة وبأخالقیات  -أ
  العمل و بأمان. 

لألداء بكفاءة و بنزاھة و أمان، فإن محلل السلوك  إذا لم یكن لدى المرؤوس المھارات الالزمة -ب 
  یقوم بوضع شروط للحصول على تلك المھارات. 

  
  

  تصمیم اإلشراف والتدریب الفعال  5.04
یقوم محلل السلوك بضمان أن اإلشراف و التدریب ذات محتوى مرتبط مباشرة بتحلیل السلوك، 

عمل، و بأنھ یحقق متطلبات الترخیص و وبأن ذلك المحتوى مصمم بفعالیة و وفق أخالقیات ال
  الشھادة و أي أھداف أخرى محددة. 

  
  اإلشراف شروط اتصال 5.05

 حاالت و شروط تقییمالیقوم محلل السلوك بكتابة وصف واضح عن ھدف، و متطلبات، و معاییر 
  اإلشراف قبل بدایة اإلشراف. 

  
  تقدیم المالحظات و التعلیقات للمرؤوسین  5.06

محلل السلوك بتصمیم أنظمة المالحظات و التعزیز بطریقة تساعد المرؤوسین على تطویر یقوم  -أ
  أدائھم.

یقوم محلل السلوك بتقدیم ملف مالحظاتھ حول أداء مرؤوسھ في وقت مناسب و بشكل مستمر  -ب 
  لمواد)/ااإلمتثال لمعاییر المجلس فیما یتعلق باإلشراف و سیر الدراسة  10.05(انظر أیضاً 

  
  فاإلشرا تقییم نتائج 5.07

  یقوم محلل السلوك بتصمیم نظام خاص للحصول على تقییم مستمر لنشاطاتھ اإلشرافیة. 

  مسؤولیة محلل السلوك األخالقیة تجاه مھنة محللي السلوك (التحلیل السلوكي) 6.0
  لدى محلل السلوك واجب تجاه علم السلوك و مھنة تحلیل السلوك. 

  



 

16 

 

   RBT المباديء تأكید 6.01

فوق كل التدریبات المھنیة األخرى، فإن محلل السلوك یدعم و یؤمن بقیم و أخالقیات و مباديء  -أ
  مھنة تحلیل السلوك و كذلك یسعى لتطویرھا. 

یُعَد محلل السلوك ملزما بالمشاركة في النشاطات أو المنظمات المھنیة و العلمیة في مجال  –ب 
  تحلیل السلوك. 

  
  RBT السلوكي (تحلیل السلوك) نشر التحلیل 6.02

یقوم محلل السلوك بالترویج لتحلیل السلوك و ذلك بنشر المعلومات و التوعیة للعامة إما عن تقدیم 
  العروض المرئیة أو مؤتمرات الحوار، أو أيٍ من وسائل اإلعالم األخرى. 

  

  تجاه زمالئھاألخالقیة مسؤولیة محلل السلوك  7.0
یقوم محلل السلوك بالعمل مع زمالء لھ في مھنة تحلیل السلوك و مع زمالء آخرین من مھن أخرى 

  و یجب علیھ أن یعي إلتزاماتھ األخالقیة في جمیع األحوال و المواقف. 
  RBT الترویج لثقافة أخالقیة / تعزیز أخالقیات العمل كثقافة 7.01

العمل في بیئة عملھ و یساعد اآلخرین لیفھموا ھذا یقوم محلل السلوك بالترویج لثقافة أخالقیات 
  القانون.

  
   RBTالضرر  األخالقیة من قبل اآلخرین و خطراالنتھاكات أو المخالفات  7.02

إذا اعتقد محلل السلوك بأن ھناك ضرر قانوني أو أخالقي محتمل، فإن أول ما یقوم بھ ھو تحدید  -أ
نوني محتمل أو شرط تقریر إجباري، أو وكالة، أو ما إذا كان ھناك ضرر محتمل أو انتھاك قا

  منظمة، أو متطلب نظامي یخاطب االنتھاك. 
ذا تم انتھاك حقوق العمیل القانونیة أو إذا كان ھناك ضرر قائم محتمل، فإنھ یتوجب على  –ب 

 محلل السلوك أن یتخذ اإلجراء الالزم لحمایة العمیل، (و تلك الحمایة تتضمن و ال تقتصر على)
االتصال بالسلطات ذات الصلة، إتباع لوائح المنظمة، و استشارة المحترفین المناسبین و األكفاء، و 

  من ثم توثیق جھودھم لمعالجة األمر. 
إذا بدا أن ھناك حالً غیر رسمي، و ال ینتھك حقوق السریة في نفس الوقت، فإن محلل السلوك  -ج

وثیق جھده لعالج األمر. و إذا لم یتم حل المسألة، یعمل على حل القضیة بلفت نظر ذلك الفرد و ت
فإن محلل السلوك یقوم بتبلیغ السلطات المناسبة (مثال: رب العمل، المشرف، أو السلطات 

  التنظیمیة). 
إذا كانت المسألة تُعَد من متطلبات التبلیغ الخاصة بالمجلس، فإن محلل السلوك یقوم بتسلیم  –د 

 وتحدیث ،)اإلبالغ( التقریر المناسب، الوقت في االستجابة 10.02انظر فقرة ( شكوى رسمیة للمجلس. 

  )للمجلس المقدمة المعلومات

  
   التصریحات المعلنة (العامة) 8.0

عند إطالق التصریحات المتعلقة بخدماتھ المھنیة،  لھذا القانونیقوم محلل السلوك باالمتثال 
ریحات العامة (وال تقتصر على) تتضمن التصلسلوك. وبمنتجاتھ، أو بإصداراتھ، أو بمھنة تحلیل ا

عالنات المدفوعة أو غیرالمدفوعة، المنشورات، المواد المطبوعة، دلیل األسماء، التصریحات اإل
، و جمیع و مواقع التواصل االجتماعي في اإلجراءات القانوینة، المحاضرات والعروض العامة

  المواد المطبوعة االخرى. 
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  RBTأو المضِللة  الخادعة)-(المزورة  تجنب التصریحات المزیفة 8.01
ال یقوم محلل السلوك بإطالق أي تصریحات مزیفة، مزورة، مضللة، مبالغ فیھا، أو مخادعة،  -أ

سواء كان ذلك نتیجة لما یصرح بھ أو للمعنى الضمني في تصریحھ أو ما یقترحھ، أو بسبب ما 
تھ، أو نشاطات عملھ األخرى، أو نتیجة لألشخاص أو المنظمات یحذفھ فیما یتعلق ببحثھ، ممارس

الذین یتعامل أو یتحالف معھم. یقوم محلل السلوك بالمطالبة بالشھادة أو باعتماد عملھم في تحلیل 
السلوك فقط تلك الدرجات العلمیة المتعلقة في المقام األول بتحلیل السلوك أو ذات محتوى مختص 

  بتحلیل السلوك فقط. 
ال یقوم محلل السلوك بتنفیذ أي تدخل ال یتعلق في طبیعتھ بتحلیل السلوك. یمكن للخدمات التي  – ب

ال تتعلق بتحلیل السلوك أن تقدم في سیاق تربوي أو تعلیمي ال عالقة لھ بتحلیل السلوك، و في 
ممارسات  التدریب الرسمي، أو في حالة االعتماد. و یجب ان یتم التمییز بین تلك الخدمات و بین

تحلیل السلوك و شھادة المجلس باستخدام عبارة التنویھ (النفي) التالیة: "إن ھذه التداخالت لیست 
اعتماد مجلس شھادات  (أو ال تدخل تحت)ذات طبیعة متعلقة بتحلیل السلوك و ال تعد جزءا من 

ع التداخالت ." یجب أن یرفق ھذه التنویھ إلى جانب أسماء و توصیفات جمیBACBمحللي السلوك 
  غیر المتعلقة بتحلیل السلوك. 

ال یقوم محلل السلوك بالترویج أو اإلعالن عن الخدمات غیر المتعلقة بتحلیل السلوك على أنھا  –ج 
  خدمات ذات طابع یشمل تحلیل السلوك. 

ال یقوم محلل السلوك بتعریف الخدمات غیر المتعلقة بتحلیل السلوك على أنھا خدمات تحلیل  –د 
  سلوك على الفواتیرأو على طلبات التعویضات المالیة. ال

ال یقوم محلل السلوك بتحقیق أو إنجاز خدمات ال عالقة لھا بتحلیل السلوك تحت تراخیص  -ھـ 
  خدمات تحلیل السلوك. 

  
  RBTالحقوق/الممتلكات الفكریة  8.02

یقوم محلل السلوك بالحصول على اإلذن باستخدام مواد ذات عالمة تجاریة مسجلة أو ذات حقوق  -أ
نشر كما یتطلب القانون. وھذا یقتضي تقدیم االجزاء المستشھد منھا، بما في ذلك العالمات التجاریة 

  آلخرین. او رموز حقوق النشر الموجودة على المواد والتي تعترف/تُـقـِر بالملكیة الفكریة ل
عندما ینقل محلل السلوك المحاضرات أو ورش العمل أو أي عروض، فإنھ یتوجب علیھ أن  –ب 

  ینسب تلك األعمال لمؤلفیھا. 
  

  RBT التصریحات من قبل اآلخرین  8.03

یتحمل محلل السلوك المسؤولیة المھنیة عندما یجعل آخرین یقومون بإنشاء تصریحات علنیة  -أ
  ھنیة أو منتجاتھ أو نشاطاتھ. تروج لممارساتھ الم

یبذل محلل السلوك جھدا كافیا لمنع اآلخرین الذین ال یشرف علیھم (مثل الرؤساء، الناشرین، –ب 
الرعاة، عمالء المنظمات، ممثلو اإلعالم المقروء أو المسموع) من إطالق أي تصریحات خادعة 

  مجال نفسھ. تتعلق بممارسات محللي السلوك أو نشاطات علمیة مھنیة في ال
إذا علم محلل السلوك عن أي تصریح مخادع أو مضلل صدر حول عملھ من قبل اآلخرین،  -ج 

  فإنھ یقوم بتصحیح ذلك التصریح.
یجب أن یتم تعریف اإلعالنات المدفوعة على أنھا متعلقة بنشاط محلل السلوك إال إذا كان ذلك  –د 

  واضحا من خالل السیاق. 
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 و الخدمات اإلعالمیة (العرض اإلعالمي) عروض اإلعالم 8.04

یجب على محلل السلوك الذي یستخدم اإلعالم اإللكتروني (مثل الفیدیو، التلعیم اإللكتروني،  -أ
شبكات التواصل اإلجتماعیة، تحویل المعلومات إلكترونیاً) أن یحصل و یحافظ على المعرفة 

  . بھذا القانوني یتبع أو یتقید المتعلقة بأمان و قیود اإلعالم اإللكتروني وذلك لك
بتقدیم عرض باستخدام اإلعالم اإللكتروني،  بتصریحات عامة أو عندما یقوم محلل السلوك–ب 

ف بشخصیات عمالئھ ، طالبھ، أو مرؤوسییھ فإنھ ال یقوم أبدا بالكشف عن معلومات شخصیة تعرَّ
ل حصولھ على موافقة مكتوبة من المشاركین في البحث معھ، أو أي متلقین لخدماتھ إال إذا في حا

  عمالئھ. 
عندما یقوم محلل السلوك بتقدیم عرض باستخدام اإلعالم اإللكتروني، فإنھ یقوم بتمویھ  -ج 

المعلومات السریة الخاصة بالمشاركین متى ما استطاع إلى ذلك سبیالً، و ذلك حتى ال یتم التعرف 
ضرر للمشاركین الذین تم التعرف على  فردیا على المشاركین و حتى ال تسبب النقاشات أي

  ھویاتھم. 
النصح أو التعلیق من خالل المحاضرات التصریحات العامة،عندما یقوم محلل السلوك بتقدیم  –د 

العامة، العروض التجریبیة، برامج الرادیو أو التلفزیون، اإلعالم اإللكتروني، أو عن طریق البرید، 
 -1لل السلوك یقوم بأخذ االحتیاطات الكافیة لضمان أن: أو أي نوع آخر من اإلعالم، فإن مح

 -2التصریحات مبنیة على قراءات و ممارسات مناسبة و كافیة في مجال تحلیل السلوك، 

النصیحة أو التعلیق ال یخلق إتفاقاً لتقدیم  -3التصریحات متسقة مع ھذا القانون من ناحیة اخرى، 
  خدمة للمتلقي. 

  
 RBTادات و الدعایات / الشھ التوصیات 8.05

ال یقوم محلل السلوك بطلب أو إختیار شھادات/توصیات عن خدمات تحلیل السلوك من العمالء 
الحالیین لنشرھا على المواقع اإللكترونیة أو على أي وسائل إلكترونیة أخرى أو على أي مواد 

مطبوعة. أما الشھادات/التوصیات من قبل العمالء السابقین، فالبد أن یتم ذكر ما إذا كانت تمت 
تحت الطلب أو بدون طلب، و یجب أن تشمل تصریح دقیق حول عالقة محلل السلوك مع كاتب 

الشھادة/التوصیة، و یجب أن تكون الشھادة/التوصیة متوافقة مع جمیع القوانین المناسبة حول 
  الدعاوى و الوعود التي ذُكرت في الشھادة/التوصیة. 

من خالل وصف أنوع و أنماط خدماتھ المرتكزة  یمكن لمحلل السلوك أن یقوم بالدعایة و اإلعالن
على األدلة، مؤھالت طاقم عملھ، و بیانات النتائج موضوعیة التي استحقھا أو نشرھا بما یتوافق مع 

  القوانین المناسبة. 
  

  RBTالشخصي  / المطالبة الشخصیة   اإلختیارالحث /  8.06
اشرة أو عن طریق وكالء، في أي عمل لم ال یقوم محلل السلوك باإلشتراك أو التعاطي، سواء مب

، تتم دعوتھم إلیھ بصفة شخصیة أو لم یتم طلبھم فیھ من قبل مستخدمي خدمات حقیقیین أو محتملین
و الذین قد یكونون سریعي أو مفرطي التأثر بالنقد ألنھم في ظروف معینة استدعت ذلك. یمكن 

داء للكیانات المؤسسیة بغض النظر عن التسویق إلدراة السلوك التنظیمي أو خدمات إدارة األ
  مركزھا أو حالتھا المالیة المتوقعة. 

  
  األبحاثالسلوك و  محلل 9.0
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تولٍّي و تقریر البحث (األبحاث) بما یتفق مع المعاییر المعروفة و یقوم محلل السلوك بتصمیم 
  للكفاءة العلمیة و أخالقیات البحث. 

  
 RBTاألنظمةمطابقة أو موافقة القوانین و  9.01

یقوم محلل السلوك بالتخطیط للبحوث و إجراءھا بأسلوب یتسق مع جمیع القوانین واألنظمة 
المناسبة، و كذلك مع المعاییر المھنیة التي تحكم عملیة إجراء البحوث. و یقوم محلل السلوك أیضا 

  باإلمتثال للقوانین و األنظمة األخرى المتعلقة بمتطلبات تكلیف اإلبالغ. 
  

  صفات/ ممیزات البحث المسؤول   9.02

  ال یقوم محلل السلوك بالبدء بالبحث إال بعد موافقة مجلس أبحاث ومراجعات رسمي ومستقل.  -أ
عندما یقوم محللو السلوك بعمل البحوث التطبیقیة سویاً مع توفر الخدمات البشریة أو  –ب 

دخل و اشتراك البحث من قبل العمالء و السریریة، فإنھ یتوجب علیھم اإلمتثال لمتطلبات كٍل من الت
المشاركین. إذا تعارضت إحتیاجات البحث مع إحتیاجات العمیل، فإن محلل السلوك یقوم بإعطاء 

  األولویة لمصلحة العمیل. 
  یقوم محلل السلوك بإجراء البحث بجدارة مع وضع كرامة و مصلحة العمیل في عین اإلعتبار. –ج 
خطیط لبحثھ بطریقة تقلل قدر المستطاع من ظھور نتائج البحث بشكل قد یقوم محلل السلوك بالت–د 

  یكون مضِلالً. 
یُسمح للباحثین و المساعدین أن یقوموا فقط بأداء المھام التي تم تدریبھم و تجھیزھم لھا بشكل  -ھـ 

رون مناسب. یُعد محلل السلوك مسؤوالً عن السلوك األخالقي للبحث الذي یجریھ المساعدون أو آخ
  تحت إشرافھ أو مراقبتھ.

إذا كانت ھناك مسألة أخالقیة غیر واضحة، فإن محلل السلوك یسعى لحل المسألة من خالل  –و 
إستشارة مجالس مراجعة البحوث الرسمیة و المستقلة، أو إستشارة الزمالء، أو من خالل آلیات 

  أخرى مناسبة. 
ال یقوم محلل السلوك بإجراء البحث المستقل إال بعد أن یكون قد أجرى بحثاً ناجحاً تحت  –ز 

  مشرف في عالقة معّرفة (مثال: أطروحة، رسالة علمیة، مشروع بحث معین).
لزیادة الفائدة و تقلیص الخطر یقوم محلل السلوك الذي یجري البحث بأخذ الخطوات الالزمة  –ح 

، لمن یشاركھ في البحث، لطالبھ، و أي أفراد أو جھات أخرى یعمل ھعن عمالئھ أو مرؤوسیی
  معھا.

یقوم محلل السلوك بتقلیص اآلثار أو النتائج الشخصیة، المالیة، االجتماعیة، التنظیمیة، أو العوامل 
  السیاسیة التي قد تؤدي إلى إساءة إستعمال بحثھ. 

تمت إساءة استخدامھ أو تشویھھ أو إساءة  إذا علم محلل السلوك أن منتجھ وعملھ الفردي قد –ط 
  تمثیلھ، فإنھ یقوم بأخذ الخطوات المناسبة لتصحیح وتقویم ذلك االستخدام السيء أو التمثیل المسيء. 

  یتجنب محلل السلوك تعارض المصالح عند قیامھ بإجراء البحث. –ي 
  یجرى فیھا البحث. یقوم محلل السلوك بتقلیل التدخل في المشاركین أو البیئة التي  –ك 
  

  الموافقة المسبقة  9.03

یقوم محلل السلوك بإعالم المشاركین أو االوصیاء علیھم أو من ینوبون عنھم حول طبیعة البحث 
بلغة واضحة مفھومة. و یقومون أیضا بإعالمھم بأن لھم حریة المشاركة، و حریة الرفض و حریة 

باإلضافة إلى ذلك یقوم محلل السلوك بإخبار  اإلنسحاب من البحث في أي وقت بدون أي جزاءات.
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المشاركین أو االوصیاء علیھم أو من ینوبون عنھم العوامل الھامة التي قد تؤثر على رغبتھم في 
  المشاركة و یقومون باإلجابة على أي أسئلة أخرى قد تكون لدى المشاركین حول البحث. 

  
  إرشادیةتعلیمیة أو استخدام المعلومات السریة (الخاصة) ألھداف  9.04

ال یقوم محلل السلوك بكشف أي معلومات خاصة حصل علیھا من خالل العمل  ذات طبیعیة  -أ
مشاركین في البحث، أو متلقین آخرین لخدمتھ  تعریفیة متعلقة بعمالئھ سواء كانوا أفراداً أو منظمات

یة قانونیة أخرى تسمح بفعل إال إذا وافق على ذلك كتابیاً العمیل أو المنظمة أو كانت ھناك صالح
  ذلك.
یقوم محلل السلوك بتمویھ المعلومات السریة الخاصة بالمشاركین متى ما استطاع ذلك حتى ال  –ب 

  یتم التعرف على األفراد من قبل اآلخرین وحتى ال تسبب النقاشات ضرراً للمشاركین المعروفین.
  

  استخالص المعلومات (خالصة المعلومات) 9.05
  یقوم محلل السلوك بإخبار المشارك بأن خالصة المعلومات سوف تتم في نھایة مشاركتھ في البحث. 

  
  

  المنح و المراجعات الدوریة  9.06
یتجنب محلل السلوك الذي یعمل في لجان مراجعة المنح أو كمراجع للمخطوطات أو المطبوعات أن 

طات التي راجعھا إال كنسخة مكررة یجري أي بحث تم وصفھ في مقترحات المنح أو في المخطو
  مع إعطاء الباحثین السابقین حقھم الكامل من الذكر أو (مع الرجوع للباحثین السابقین و ذكرھم).

  
  السرقة الفكریة  9.07

  یقوم محلل السلوك بذكر كامل أعمال اآلخرین التي استشھد بھا في المواضع المناسبة.  -أ
أجزاء أو عناصر من أعمال اآلخرین أو بیاناتھم على أنھ خاصة  ال یقوم محلل السلوك بتقدیم –ب 
  بھ. 

  
  االعتراف بالمساھمات  9.08

یقوم محلل السلوك باالعتراف بمساھمات اآلخرین في بحثھ وذلك بتضمین أسماءھم كمؤلفین 
حقوق التألیف الرئیسیة وحقوق متعاونین) أو بكتابة مساھماتھم في الحاشیة.  –مشاركین (مساھمین 

النشر األخرى تعكس بدقة المساھمات العلمیة نسبیاً أو المھنیة لألفراد المشاركین بغض النظر عن 
وضعھم النسبي. یتم أیضا االعتراف المناسب بالمساھمات الثانویة في البحث و في كتابة 

  اإلصدارات في الحاشیة مثال أو في بیان المقدمة. 
  

  RBTو استخدام المعلومات/ المعطیات  الدقة 9.09

ال یقوم محلل السلوك بتلفیق البیانات أو تزییف النتائج في إصداراتھم. إذا اكتشف محلل السلوك  -أ
بعض األخطاء في بیاناتھم أو معطیاتھم المنشورة، فإنھ یقوم بالخطوات الالزمة لتصحیح تلك 

  أي وسیلة مناسبة للنشر.  األخطاء في موضع مراجعة األخطاء المطبعیة أو في
  ال یقوم محلل السلوك بحذف نتائج أو مخرجات البحث التي قد تغیر تفسیرات/ترجمة عملھ.  –ب 
ال یقوم محلل السلوك بنشر بیانات أو معطیات نشرت من قبل على أنھا معطیات أصلیة. و ھذا  –ج 

  ال یعني استبعاد/عدم إعادة نشر المعطیات أو البیانات إذا ما صاحبھا االعتراف المناسب بمرجعھا.
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بُنیت علیھا بعد أن یتم نشر نتائج البحث، ال یقوم محلل السلوك بمنع أو إمساك المعلومات التي  –د 
ن الباحثین اآلخرین األكفاء الذین یرغبون في التحقق من موضوعیة دعاوي البحث خالصة بحثھ م

من خالل إعادة التحلیل و الذین یعزمون على استخدام مثل ھذه المعلومات فقط لذلك الغرض، مع 
علقة بملكیة الحرص على حمایة سریة و خصوصیة المشاركین إال إذا كانت ھناك حقوق قانونیة مت

  المعلومات مما یمنع إطالقھا أو إعطاءھا اإلذن بالنشر. 
  

  حلیل السلوك)/تمسؤولیة محلل السلوك األخالقیة نحو مجلس شھادات محللي السلوك  10.0
  و بجمیع القوانین والمعاییر الخاصة بالمجلس.  بھذا القانونیتوجب على محلل السلوك أن یتقید 

  RBT صدق ودقة المعلومات المقدمة لمجلس شھادات محللي السلوك 10.01
  ال یقدم محلل السلوك إال معلومات صادقة ودقیقة في التطبیقات والوثائق المقدمة للمجلس.  -أ

  یتم تصحیحھا فورا. لیقوم محلل السلوك بالتأكد من أن المعلومات غیر الدقیقة المقدمة للمجلس –ب 

  

 وتحدیث المعلومات المقدمة للمجلسفي الوقت المناسب، التقریر (اإلبالغ)،  االستجابة 10.02
RBT  

  
یتوجب على محلل السلوك أن یمتثل لجمیع المواعید (بما یشمل و ال یقتصر على) ضمان إعالم 

  المجلس خالل ثالثین یوماً من تاریخھ بأي أسباب لحاالت العقوبات: 

أي إنتھاك لھذا القانون، أو تحقیق تأدیبي، إجراء أو عقاب، توجیھ للتھم، إدانة لنداء بالذنب،   - أ
أو إدانة بدون إقرار بالذنب مع قبول العقوبة من قبل وكالة حكومیة، منظمة رعایة صحیة، 
طرف ثالث ممول، أو مؤسسة تعلیمیة. مذكرة إجرائیة: إذا أدین محلل السلوك بجنایة متعلقة 

غیر اشرة بممارستھ لتحلیل السلوك و / أو متعلقة باألمن و الصحة العامة فإنھ سیكون مب
مؤھل للتقدیم و التسجیل في مجلس شھادات محللي السلوك، و ال للحصول على الشھادة أو 

) سنوات من تاریخ استنفاذ اإلستئناف، إكمال فترة 3إعادة الحصول على الشھادة لمدة ثالث (
لمشروط أو فترة اإلختبار أو من تاریخ إطالق سراحھ النھائي من الحبس إطالق السراح ا

 د النزاھة)1.04(أنظر أیضا فقرة ، (إن ُوجد)، أیھما أبعد

أي غرامات متعلقة بالصحة و األمن العام أو أي بطاقات مخالفة ُكتب علیھا اسم محلل   - ب
 السلوك،

 ي حالة جسدیة أو ذھنیة قد تؤدي إلى إضعاف قدرة محلل السلوك الكاملة على الممارسة، و جـ ـ أ

 أي تغییر لإلسم، العنوان أو عنوان البرید. د ـ       

  

 RBT السریة و الحقوق الفكریة للمجلس 10.03

یتضمن،  ال یقوم محلل السلوك بانتھاك حقوق الملكیة الفكریة لمجلس شھادات محللي السلوك و ذلك
  لكن ال یقتصر على، حقوق المجلس في اآلتي:
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، و الشھادات، و االعتمادات و  ACEو شعار الـ   ACSو شعار الـ   BACBشعار الـمجلس  - أ 
مات التجاریة المسجلة، عالمات الخدمة، عالمات التي تشمل لكن ال تقتصر على العالالتعیینات 

التسجیل و عالمات الشھادات التي یملكھا المجلس (و ذلك یتضمن أي عالمات أخرى مشابھة قد 
تسبب اللبس أو اإلرباك و تنقل صورة باالنتماء إلى المجلس، الشھادات و التسجیل، أو أي إساءة 

  ي على أو تشكل شھادة وطنیة). التربویة كأن تحتو  ABAلتمثیل لحالة شھادة 

للمجلس حقوق األعمال األصلیة و األعمال المشتقة و ذلك یشمل و ال یقتصر على: حقوق –ب 
معاییر المجلس، اإلجراءات، اإلرشادات، القوانین، تحلیالت المھام الوظیفیة، تقاریر مجموعات 

  العمل، و االستبیانات و االستطالعات.
للمجلس جمیع حقوق أسئلة االختبارات المطورة التي أنشأھا المجلس، بند البنوك، تخصیصات  –ج 

االختبارات و الفحوص، نماذج االختبارات و أوراق رصد الدرجات، والتي تعد جمیعا من أسرار 
المھنة الخاصة بالمجلس. یمنع محلل السلوك منعاً باتاً من اإلفصاح أو الكشف عن محتوى أي من 

یقوم محلل السلوك تبارات المجلس، بغض النظر عن الطریقة التي عرف بھا ذلك المحتوى. اخ
مخالفات معروفة أو مشتبھ بھا، أو أي وصول غیر مصرح بھ لمحتوى االختبارات و بالتبلیغ عن 

یقوم محلل السلوك بالتبلیغ فورا عن أي انتھاكات أخرى لحقوق الملكیة الفكریة للمجلس. أي جھود 
 یفضل إرجاؤھا نظرا لمتطلب التبلیغ الفوري لھذا البند.  c7.02 رسمیة للتبلیغ كما في البند غیر 

  
  RBT و عدم االنتظام (الالقیاسیة) (االختبارات) صدق الفحوصات 10.04

المطلوبة بما في ذلك القوانین و اإلجراءات  BACBیقوم محلل السلوك بالتقید بجمیع قوانین المجلس 
و من قبل مراكز االختبارات المعتمدة الخاصة بالمجلس و المطلوبة من إدارات االختبارات 

المراقبین. یجب على محلل السلوك التبلیغ فورا للمجلس عن المشتبھ في غشھم أو في أي عدم 
على) انتظام آخر متعلق بإدارات اختبارات المجلس. یتضمن عدم انتظام االختبارات (و ال یقتصر 

الوصول غیر المصرح بھ الختبارات أو أوراق إجابات المجلس، نسخ اإلجابات، السماح للغیر 
بنسخ اإلجابات، اإلخالل بإدارة أو سیر أي اختبار، تزویر المعلومات أو المستوى التعلیمي أو 
ت الشھادات، و تقدیم أو تلقي أي نصیحة غیر مصرح بھا أو غیر قانونیة حول المحتوى اختبارا

و یشمل ھذا الحظر (وال یقتصر على) المجلس أو الوصول إلیھا سواء قبل أو أثناء أو بعد االختبار. 
استخدام أو المشاركة في أي موقع أو مدونة تقدم تحضیرات لالختبار من نوع "تفریغ االمتحان" 

تم والتي توفر وصول غیر مصرح بھ ألسئلة اختبارات المجلس. و إذا حدث، في أي وقت، أن 
اكتشاف أن أي متقدم لشھادة المجلس أو حاصل علیھا قد شارك في أو استفاد من أي منظمة لتفریغ 

اإلجابات، فإن اإلجراء الفوري الذي قد یتم أخذه ھو سحب األھلّیة، و إلغاء درجات االختبار، أو 
محتوى إبطال الشھادة التي تم الحصول علیھا من خالل االستخدام غیر المناسب للحصول على 

  االختبار.
  

  RBT االمتثال لمعاییر المجلس فیما یتعلق باإلشراف و سیر الدراسة (المواد) 10.05

یقوم محلل السلوك بضمان أن عمل المادة (سیر الدراسة/المادة) (بما في ذلك احداث التعلیم 
ف الـ ، و أن یضمن أن إشرا RBTالمستمر)، و الخبرات المشَرف علیھا، و تدریب و تقویم الـ 

BCaBA   قد تم إجراؤه بما یتفق مع معاییر المجلس إذا كانت ھذه النشاطات مصممة لالمتثال
  )كمشرف السلوك محلل 5.0(أنظر أیضا فقرة  لمعاییر المجلس.

  

  / النظام  ھذا القانونمعرفة  10.06
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یتوجب على محلل السلوك أن یكون على علم بھذا القانون، و أي قوانین أخالقیة أخرى مطابقة، 
وذلك یشمل و ال یقتصر على: متطلبات الرخصة للسلوك األخالقي، و تطبیقھا على عمل محلل 

مة أو سوء الفھم ألي معیار سلوكي ال یُعد دفاعا في نفسھ لتھ إن عدم معرفة/ أو قلة الوعي السلوك. 
  السلوك غیر األخالقي. 

  
تثبیط التحریف أو التشویھ من قبل األفراد غیر المصرح لھم (الذین ال یحملون شھادة  10.07

  RBT المجلس)
یقوم محلل السلوك بالتبلیغ عن الممارسین غیر المعتمدین (و أیضا عن، إذا كان ینطبق، غیر 

المسجلین) لمجلس الرخص المناسب و لمجلس شھادات محللي السلوك إذا كان الممارسین یقومون 
  بإساءة تمثیل اعتماد المجلس أو حالة التسجیل في المجلس. 

  
  

  
  
  
  
  

  قائمة المصطلحات 
  

  السلوكمحلل 

،  BCaBAأو الـ  BCBA یطلق ھذا االسم على الفرد الذي یحمل اعتمادا أو شھادة من مجلس شھادات محللي السلوك
تتابع   BACBلإلشراف، أو لمنسق الـ  BCBAأو الفرد الذي یحمل تصریحا من مجلس شھادات محللي السلوك 

ت عناصر ھذا القانون تعد مناسبة لممارسة . إذا كان  Approved Course Sequenceالمواد الموافق علیھا 
  ، فإن مصطلح "محلل السلوك" یشمل تقني / فني السلوك.  RBTالتحلیل الفني السلوكي 

  
  خدمات تحلیل السلوك 

إن خدمات تحلیل السلوك ھي تلك الخدمات المبنیة صراحة على مباديء و إجراءات تحلیل السلوك (أي علم 
صمیمھا على تغییر السلوك بطرق مھمة اجتماعیاً. و تشمل ھذه الخدمات، و ال تقتصر السلوك) و ھي تلك التي تم ت

  و نقل أو إیصال التعلیم المستمر. على، العالج، التقییم، االستشارة، اإلدراة واإلشراف على اآلخرین، التدریس، 
  

  برنامج تغییر السلوك
إن برنامج تغییر السلوك ھو وثیقة رسمیة مكتوبة تصف بتفاصیل تقنیة كل مھمة تقییم و عالج ضروریة لتحقیق 

  أھداف مذكورة. 
  

  العمیل
یطلق مصطلح العمیل على أي متلٍق أو مستفید من الخدمة المھنیة المقدمة من قبل محلل السلوك. یشمل المصلح، 

  لكن ال یقتصر على اآلتي:
 باشر للخدماتالمتلقي الم  - أ

  و الوصي القانوني لمتلقي الخدماتالوالد/ة، أحد األقرباء، الممثل القانوني أ  -  ب
  صاحب العمل، ممثل الوكالة، الممثل المؤسسي، أو طرف ثالث متعاقد لخدمات محلل السلوك، و/أو - ـ ج
"عمیل" أو "نائب  ر بأنھأي فرد أو كیان آخر معروف بأنھ مستفید من الخدمة أو من یعرف عادة و یفسّ  – د

  العمیل".
ألغراض خاصة بھذا التعریف، فإن مصطلح "عمیل" ال یشمل شركات التأمین أو من یدفع كطرف ثالث إال إذا كان 

  قد تم توظیف محلل السلوك بالتعاقد مباشرة مع شركة التأمین أو الدافع كطرف ثالث.
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  التقییم الوظیفي 

یطلق مصطلح التقییم الوظیفي (و ما یعرف أیضا تقییم السلوك الوظیفي) على فئة أو سلسة من اإلجراءات 
التقییم و تشمل ھذه اإلجراءات المستخدمة رسمیا لتقییم األسباب البیئیة المحتملة للسلوك اإلشكالي (لسلوك المشكلة). 

) و ABCظة المباشرة في البیئة الطبیعیة (مثل: تقییم المروي (مثل: المقابالت، جداول/ساللم التصنیف)، المالح
  التحلیل التجریبي الوظیفي. 

  
  العالقات المتعددة 

العالقات المتعددة ھي تلك التي یقوم فیھا محلل السلوك بدورین معا، دور محلل السلوك و دور ال عالقة لھ بتحلیل 
  لھ صلة بھ. السلوك مع العمیل أو مع أي شخص مرتبط عن قرب بالعمیل أو 

  
  البحث

أي نشاط مبي على البیانات و مصمم لتولید معرفة تعمیمیة (عامة) لھذا العلم، غالبا عن طریق عروض مھنیة أو 
إصدارات. إن استخدام التصمیم التجریبي ال یحتوي في ذاتھ على البحث. یستثنى من ذلك العروض المھنیة أو 

(محلل السلوك و البحث)  9.0مسبقا و تعفى من العناصر في البند رقم  البیانات التي تم جمعھااإلصدارات القائمة 
 9.0أ). إال أن جمیع العناصر المتبقیة المناسبة من البند رقم  9.02(مثل  الذي یتعلق باألنشطة البحثیة المستقبلیة

  ام بیانات العمیل). الموافقة المسبقة فیما یتعلق باستخد 9.03مطابقة القوانین و األنظمة،  9.01تنطبق (مثال: 

  
  

  مجلس مراجعة األبحاث
یطلق ھذا المصطلح على مجموعة من المھنیین المحترفین الذین لدیھم ھدف مراجعة عروض (مقترحات) البحث 
لضمان المعالجة األخالقیة لمشاركي البحوث اإلنسانیة (لمشاركي البحوث). قد یكون ھذا المجلس كیاناً رمسیا في 

نسانیة)، لجنة دائمة في وكالة خدمات، أو حكومة أو جامعة (مثل: مجلس المراجعة المؤسسي، لجنة البحوث اإل
  منظمة مستقلة أُنشئت لھذا الغرض. 

  
  حقوق و ممیزات العمالء

حقوق و ممیزات العمالء تعود على حقوق اإلنسان، الحقوق القانونیة، الحقوق المنصوص علیھا في تحلیل السلوك، 
  ل. و الحقوق التنظیمیة و اإلداریة و اإلنظمة المصممة لفائدة العمی

  
  تحلیل الخطر و الفائدة 

إن تحلیل الخطر و الفائدة ما ھو إال تقییم مدروس الحتمالیة الخطر/المجازفة (مثل: القیود، التأثیرات الجانبیة، 
التكالیف) و تقییم مدروس للفوائد/المنافع (مثل: نتئج العالج، الفعالیة، المدخرات) المتعلقة بتدخل معین. و یجب أن 

  لخطر و الفائدة بمسار للعمل مرتبط بالفوائد أكثر من األخطار. یختتم تحلیل ا
  

  سجل الخدمة
یشمل سجل خدمة العمیل (وال یقتصر على) خطط مكتوبة لتغییر السلوك، تقییمات، صور بیانیة، بیانات خام، 

  تسجیالت إلكترونیة، ملخصات للتقدم، و تقاریر مكتوبة. 
  

  المرؤوس
یطلق مصطلح المرؤوس على أي فرد تتم مراقبة خدماتھ في تحلیل السلوك من قبل محلل السلوك في سیاق معّرف 

  و عالقة متفق علیھا. 
  

  الرئیس (المشرف)
یطلق مصطلح المشرف على أي محلل سلوك یقوم بمراقبة خدمات تحلیل السلوك من قبل مرؤوس في سیاق معّرف 

  و عالقة متفق علیھا. 
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  التصریحات العامة:
، االعالنات المدفوعة والغیر مدفوعة، المنشورات، المطبوعات، التصریحات العامة تشمل ،ولكن ال تقتصر على 

إلقاء دلیل القوائم، السیر الذاتیة الشخصیة، المقابالت أو التعلیقات لإلعالم، التصریحات في االجراءات القانونیة، 
    سائل التواصل االجتماعي، و المواد المنشورة. والتصریحات العامة، والمحاضرات 

  
  الطالب:

تلقیھ تعلیمات/ دروس في تحلیل  خالل الطالب على القانون ھذا وینطبقالطالب ھو الفرد الملتحق  بكلیة /جامعة. 
  السلوك بشكل رسمي. 

  
  
  
  
  
  
بنسخ إلكتروني أو ورقي ألجزاء أو جمیع أجزاء ھذا ). یمكن القیام Inc) .BACBلمجلس شھادات تحلیل السلوك،*  2014  ©رحقوق النش 

العمل ألغراض شخصیة، تربویة، أو لغرض صناعة اللوائح، لكن بدون أن یكون توزیع ھذه النسخ بغرض الربح المادي أو بغرض 
نظیمیة أو ترخیصیة. الدعایات التجاریة. یجب أن تحتوي جمیع النسخ على ھذه المالحظة على الصفحة األولى إال إذا كانت ألغراض ت

  یُسمح التلخیص مع ذكر الم
)، جمیع الحقوق محفوظة." جمیع Inc) .BACBلمجلس شھادات تحلیل السلوك،*  2014  ©صدر (المرجع) بشرط أن یُكتب "حقوق النشر

لي السلوك، من خالل االستخدامات األخرى أو التوزیع من خالل أي قناة أو وسیلة یتطلب إذنا مكتوباً مسبقاً من مجلس شھادات محل
  .   info@bacb.comالتواصل مع 


