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بكالوريوس التربية الخاصة

اللغة العربية

داخل الجامعة

المقرر
ثانياً :وصف ّ

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الدارسي ي ييير باالضي ي ييطرابات االنفعالية والسي ي ييلوكية ا والخصي ي ييايص الممي لذوي اضي ي ييطرابات السي ي ييلوب ا وأسيي ي ي ابها ا

وتشخيصهاا واستراتيجيات مواجهتها ا ونماذج منها ا وخدمات التربية الخاصة في التعامل معها.
1

المقرر
ثالثاً :أهداف ّ

يتوقع بعد االنتهاء مر دراسة هذا المقرر أن يص ح الطالب قادراً على أن:

 .1يحدد مفهوم االضطرابات االنفعالية والسلوكية وتصنيفها وأس ابها.

 .2يحلل المداخل التشخيصية لالضطرابات االنفعالية والسلوكية لذوي االحتياجات الخاصة .

 .3ي ير أهمية الكشف والتعرف على االضطرابات االنفعالية والسلوكية لذوي االحتياجات الخاصة وإجراءاته .

 .4يناقش الخصايص المختلفة للمضطربير انفعالياً وسلوكياً مر ذوي االحتياجات الخاصة ومشكالتهم واحتياجاتهم .

 .5يشرح المهارات المعرفية المرت طة بنماذج مر أشكال االضطرابات االنفعالية والسلوكية لذوي االحتياجات الخاصة ا وأهم مظاهرها.
 .6يستنتج س ل التعامل مع االضطرابات االنفعالية والسلوكية والتدخل العالجي لخفض حدتها .

اسي
رابعاً :مفردات ّ
المقرر الدر ّ

•

النظري:
الجانب
ّ

( الموضوعات التي يغطيها المقرر )

تسلسل

األس وع

الموضوعات

المح ّدد له

1

األول

مدخل تعريفي  :السلوب السوي وغير السويا تعريف االضطرابات االنفعالية والسلوكية .

الثاني

داليل وجود االضطرابات االنفعالية والسلوكية ا معدل انتشارها ا أهم خصايصها ا تصنيفها.

2

الثالث

الرابع

قايمة الموضوعات

العوامل الس ية لالضطرابات االنفعالية والسلوكية  :عوامل ترجع إلى الطفل ا عوامل ترجع إلى
األسر ا عوامل مجتمعية.
تشخيص وتقييم االضطرابات االنفعالية والسلوكية:
أ.

التعرف والكش ي ي ييف عر االض ي ي ييطرابات االنفعالية والس ي ي ييلوكية  :مفهوم الكش ي ي ييف والتعرف ا
أساليب تقييم االضطرابات االنفعالية والسلوكية.

3

الخامس

4

السادس

السابع

2

ب .تشي ييخيص االضي ييطرابات االنفعاليي يية والسي ييلوكية  :مفهي ييوم التشي ييخيص وإجراءاتي ييه ا صي ييعوبات
تشخيص اضطرابات الطفولة ا تصنيف االضطرابات االنفعالية والسلوكية.
التدخل الوقايي والعالجي لالضطرابات االنفعالية والسلوكية:
أ .أساليب التدخل الوقايي لمواجهة االضطرابات االنفعالية والسلوكية.
ب .أساليب التدخل العالجي لمواجهة االضطرابات االنفعالية والسلوكية.

نماذج ل عض االضطرابات االنفعالية الشايعة لدى ذوى االحتياجات الخاصة:

5

الثامر

6

التاسع

 .2المخاوف  :تعريف بالمشي ي ييكلةا مظاهر المخاوف وأشي ي ييكالها وصي ي ييورتها اخكلينيكيةا التشي ي ييخيص

7

العاشر

 .3االكتئاب  :تعريف بالمشكلةا مظاهر االكتئاب وأشكاله وصورته اخكلينيكيةا التشخيص الفارق ا

 .1اض ي ييطرابات القل  :تعريف بالمش ي ييكلةا مظاهر القل وأش ي ييكاله وص ي ييورته اخكلينيكيةا التشي ييخيص

الفارق ا العالج.

8

الحادي
عشر

الفارق ا العالج.

العالج.

 .4الخجل  :تعريف بالمشييكلةا مظاهر الخجل ا وأشييكاله وصييورته اخكلينيكيةا التشييخيص الفارق ا
العالج

نماذج ل عض االضطرابات السلوكية الشايعة لدى ذوى االحتياجات الخاصة:
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الثاني عشر

 .1الس ييلوب العدواني  :تعريف بالمش ييكلةا مظاهر الس ييلوب العدواني ا وأش ييكاله وص ييورته اخكلينيكيةا

التشخيص الفارق ا العالج.

10

الثالث عشر  .2العناد والتحدي  :تعريف بالمش ي ي ييكلةا مظاهر العناد والتحدي ا وأش ي ي ييكاله وص ي ي ييورته اخكلينيكيةا
التشخيص الفارق ا العالج.

11

الرابع عشر  .3السييلوب المنحرف  :تعريف بالمشييكلةا مظاهر السييلوب المنحرف ا وأشييكاله وصييورته اخكلينيكيةا
التشخيص الفارق ا العالج.

12

الخامس
عشر

 .4اضي ييطراب قصي ييور االنت ال وفر الحركة  :تعريف بالمشي ييكلةا مظاهر قصي ييور االنت ال وفر الحركة ا

وأشكاله وصورته اخكلينيكيةا التشخيص الفارق ا العالج.
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1

بحث
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المشاركة داخل القاعة

طوال الفصل

20

%20

النهايي

3
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اخت ار تحريري 1
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اخت ار تحريري 2
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%10
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سادساً :مصادر التعلُّم
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المقرر ( ال ت يد عر اثنير ).
1ي الكتاب أو الكتب ّ

 .1يحيىا خولة أحمد ا  2013ا االضطرابات االنفعالية والسلوكية ا

 8ا عمان ا دار الفكر للنشر والتوزيع.

 .2القمشامصطفي ا  2009ا االضطرابات السلوكية واالنفعالية ا عمان ا دار المسير للط اعة والنشر.

المقرر.
2ي المراجيع األسياسيّة في تدريس ّ

 .1مصطفى ا أسامة فاروق ا  2013ا مدخل إلى اخضطرابات السلوكية واالنفعالية  :األس اب ا التشخيص ا العالج ا عمان ا دار المسير للط اعة
والنشر.
 .2ال عول ا عماد ع د الرحيم ا  2012ا اخضطرابات االنفعالية والسلوكية لدى األطفال ا القاهر ا دار الشروق للنشر والتوزيع.
 .3محمد عادل ع د اهلل ا  2011ا مدخل إلى اضطراب التوحد واالضطرابات االنفعالية والسلوكية ا القاهر ا الدار المصرية الل نانية.
 .4الق اليايحيى ا  2008ا االضطرابات السلوكية واالنفعالية ا عمان ا دار الطري للنشر والتوزيع.

3ي الكتب والمراجع الموصى بها.
 .1ع دالمعطىا حسر مصطفى ؛ أبو قلة ا السيد ع د الحميد ا  2010ا اخضطرابات اخنفعالية والسلوكية لذوي اخحتياجات الخاصة ا القاهر ا
مكت ة زهراء الشرق.
 .2أحمد ا ع ير طوسون ا  2012ا الدليل التشخيصي واالحصايي الرابع لالضطرابات النفسية لجمعية الطب النفسي األمريكية ا الرياض ا دار
ال هراء.
 .3فايد ا حسير على ا  2010ا علم األمراض النفسية " السيكوبثولوجي"ا الرياض ا دار ال هراء.
 .4القاسماجمال ؛ ع يد ا ماجد ؛ ال غ ي ا عمار ا  2000ا االضطرابات السلوكية ا عمان ا دار صفاء للنشر.
 .5يوسفاجمعة ا  2000ا االضطرابات السلوكية وعالجها ا القاهر ا دار غريب للط اعة والنشر والتوزيع.

4ي مواد التّعلم اخلكترونية ومواقع الش كة العنك وتيّة (اخنترنت) ...إلخ.

1. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, abbreviated as DSM-5, is the
2013 update to the American Psychiatric Association's ...www.psychiatry.org/dsm5
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sped.wikidot.com/emotional-and-behavioral-disorders

Abstract - Journal of Emotional and Behavioral Disorders

ebx.sagepub.com/content/20/2/92.abstract

 ال رامج التي تعتمد على الحاسب اآللي أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو اللوايح:ي مواد تعلُّم أُخرى (مثل5
.)التنظيمية الفنيّة
 تعريف ذوي االضطرابات االنفعالية والسلوكية.1

https://www.youtube.com/watch?v=9Mwqh6bsX94
0001  االضطرابات السلوكية.2
https://www.youtube.com/watch?v=2uaQ9BmlY0w
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