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 االضطرابات االنفعالية والسلوكية لذوي االحتياجات الخاصة
 

 أواًل: التعريف بالمقّرر الدراسّي ومعلومات عاّمة عنه
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االضطرابات االنفعالية والسلوكية 

 لذوي االحتياجات الخاصة
 102خصص 

- 2 2 
Emotional and Behavioral 

Disorders of Individuals with 
Special Needs 

SPED 102 

 الدراسيّ  البرنامج الذي يُقّدم ضمنه المقّرر لغة تدريس المقّرر مكان تدريس المقّرر

 بكالوريوس التربية الخاصة اللغة العربية داخل الجامعة

 

 ثانياً: وصف المقّرر 
ات السيييييييلوب ا وأسييييييي ابها ا االنفعالية والسيييييييلوكية ا والخصيييييييايص الممي   لذوي اضيييييييطراب تعريف الدارسيييييييير باالضيييييييطراباتلى إيهدف هذا المقرر 

 ا واستراتيجيات مواجهتها ا ونماذج منها ا وخدمات التربية الخاصة في التعامل معها.وتشخيصها
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 ثالثاً: أهداف المقّرر
 :يتوقع بعد االنتهاء مر دراسة هذا المقرر أن يص ح الطالب قادراً على أن

 .يحدد مفهوم االضطرابات االنفعالية والسلوكية وتصنيفها وأس ابها .1
   . يحلل المداخل التشخيصية لالضطرابات االنفعالية والسلوكية لذوي االحتياجات الخاصة .2
  . ي ير أهمية الكشف والتعرف على االضطرابات االنفعالية والسلوكية لذوي االحتياجات الخاصة وإجراءاته .3
  .لمختلفة للمضطربير انفعالياً وسلوكياً مر ذوي االحتياجات الخاصة ومشكالتهم واحتياجاتهميناقش الخصايص ا .4
 . المهارات المعرفية المرت طة بنماذج مر أشكال االضطرابات االنفعالية والسلوكية لذوي االحتياجات الخاصة ا وأهم مظاهرها يشرح .5
  .كية  والتدخل العالجي لخفض حدتهاس ل التعامل مع االضطرابات االنفعالية والسلو  يستنتج .6

 رابعاً: مفردات المقّرر الدراسيّ 

 الجانب النظرّي:       ) الموضوعات التي يغطيها المقرر ( •

تسلسل 
 الموضوعات

 األس وع

 المحّدد له
 قايمة الموضوعات

 والسلوكية .مدخل تعريفي : السلوب السوي وغير السويا تعريف االضطرابات االنفعالية  األول 1

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

 الثالث 2
  إلىالطفل ا عوامل ترجع   إلىالعوامل الس  ية لالضطرابات االنفعالية والسلوكية : عوامل ترجع 

 األسر ا عوامل مجتمعية.

 الرابع 
 االضطرابات االنفعالية والسلوكية:تشخيص وتقييم 

التعرف والكشييييييييف عر االضييييييييطرابات  االنفعالية والسييييييييلوكية : مفهوم الكشييييييييف والتعرف ا  .أ
 أساليب تقييم االضطرابات االنفعالية والسلوكية.

تشييييخيص االضييييطرابات االنفعالييييية والسييييلوكية : مفهييييوم التشييييخيص وإجراءاتييييه ا صييييعوبات  .ب الخامس 3
 الطفولة ا  تصنيف االضطرابات االنفعالية والسلوكية.تشخيص اضطرابات 

 السادس 4
 التدخل الوقايي والعالجي لالضطرابات االنفعالية والسلوكية:

 أساليب التدخل الوقايي لمواجهة االضطرابات االنفعالية والسلوكية.أ.   

 والسلوكية.ب.  أساليب التدخل العالجي لمواجهة االضطرابات االنفعالية  السابع 
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 الجدول ال منّي لتقييم الطل ة في المقّرر خالل الفصل الدراسيّ   -خامًسا

 الدرجة األس وع المحدد له نوع التقييم التقييم
 نس ة الدرجة إلى
درجة التقييم 

 النهايي
%20 20 األس وع الثاني عشر بحث 1  
%20 20 طوال الفصل المشاركة داخل القاعة 2  

 الثامر 5
 نماذج ل عض االضطرابات االنفعالية الشايعة لدى ذوى االحتياجات الخاصة:

تعريف بالمشيييييكلةا مظاهر القل  وأشيييييكاله وصيييييورته اخكلينيكيةا التشيييييخيص  اضيييييطرابات القل  :  .1
 .الفارق ا العالج

اخكلينيكيةا التشيييييييخيص المخاوف :  تعريف بالمشيييييييكلةا مظاهر المخاوف وأشيييييييكالها وصيييييييورتها  .2 التاسع 6
 الفارق ا العالج.

تعريف بالمشكلةا مظاهر االكتئاب وأشكاله وصورته اخكلينيكيةا التشخيص الفارق ا  :  االكتئاب .3 العاشر 7
 .العالج

8 
الحادي 
 عشر

الخجل :  تعريف بالمشيييكلةا مظاهر الخجل ا وأشيييكاله وصيييورته اخكلينيكيةا التشيييخيص الفارق ا  .4
 العالج

 الثاني عشر 9
 الشايعة لدى ذوى االحتياجات الخاصة: السلوكيةنماذج ل عض االضطرابات 

السيييلوب العدواني :  تعريف بالمشيييكلةا مظاهر السيييلوب العدواني ا وأشيييكاله وصيييورته اخكلينيكيةا  .1
 .التشخيص الفارق ا العالج

تعريف بالمشييييييييكلةا مظاهر العناد والتحدي ا وأشييييييييكاله وصييييييييورته اخكلينيكيةا  :  العناد والتحدي .2 الثالث عشر 10
 .التشخيص الفارق ا العالج

السييلوب المنحرف : تعريف بالمشييكلةا مظاهر السييلوب المنحرف ا وأشييكاله وصييورته اخكلينيكيةا  .3 الرابع عشر 11
 .التشخيص الفارق ا العالج

12 
الخامس 
 عشر

: تعريف بالمشييييكلةا مظاهر قصييييور االنت ال وفر  الحركة ا  اضييييطراب قصييييور االنت ال وفر  الحركة . 4

 .وأشكاله وصورته اخكلينيكيةا التشخيص الفارق ا العالج
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1اخت ار تحريري  3 %10 10 األس وع السابع   
2اخت ار تحريري  4 %10 10 األس وع الخامس عشر   
%40 40 األس وع السادس عشر اخت ار نهاية الفصل )النظرية( 5  

 ساً: مصادر التعلُّمساد

 ُتكتب َوْف  ما يلي: )اسم المؤلِّفا سنة النشرا عنوان الكتابا المحقِّ  إن ُوجدا الط عةا مكان النشرا الناشر( •
 

 ي  الكتاب أو الكتب المقّرر   ) ال ت يد عر اثنير (.1
  دار الفكر للنشر والتوزيع.  ا عمان ا  8  االضطرابات االنفعالية والسلوكية ا ا  2013ا خولة أحمد  يحيىا .1
 دار المسير  للط اعة والنشر.  ا  عمان ا  االضطرابات السلوكية واالنفعالية  ا 2009ا القمشامصطفي  .2

 ي  المراجيع األسياسّية في تدريس المقّرر.2
التشخيص ا العالج ا عمان ا دار المسير  للط اعة ا مدخل إلى اخضطرابات السلوكية واالنفعالية : األس اب ا  2013مصطفى ا أسامة فاروق ا  .1

 والنشر.
 ا اخضطرابات االنفعالية والسلوكية لدى األطفال ا القاهر  ا دار الشروق للنشر والتوزيع. 2012ال عول ا عماد ع د الرحيم ا  .2
 القاهر  ا الدار المصرية الل نانية. ا مدخل إلى اضطراب التوحد واالضطرابات االنفعالية والسلوكية ا 2011محمد عادل ع د اهلل ا  .3
 دار الطري  للنشر والتوزيع. ا  عمان  االضطرابات السلوكية واالنفعالية اا  2008ا الق اليايحيى  .4

 ي  الكتب والمراجع الموصى بها.3
ا اخضطرابات اخنفعالية والسلوكية لذوي اخحتياجات الخاصة ا القاهر  ا  2010حسر مصطفى ؛ أبو قلة ا السيد ع د الحميد ا  ع دالمعطىا .1

 مكت ة زهراء الشرق.    
دار  ا  الرياض ا الدليل التشخيصي واالحصايي الرابع لالضطرابات النفسية لجمعية الطب النفسي األمريكية ا  2012ا أحمد ا ع ير طوسون  .2

 ال هراء.
 دار ال هراء. ا  الرياض  اعلم األمراض النفسية " السيكوبثولوجي" ا  2010ا فايد ا حسير على  .3
 دار صفاء للنشر. ا عمان االضطرابات السلوكية ا  ا  2000ا ع يد ا ماجد  ؛ ال غ ي ا عمار  ؛  القاسماجمال .4
 دار غريب للط اعة والنشر والتوزيع. ا القاهر   ا االضطرابات السلوكية وعالجها  ا  2000ا  يوسفاجمعة  .5

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 

2. Emotional And Behavioral Disorders - The Special Ed Wiki 

 العنك وتّية )اخنترنت(... إلخ.ي  مواد الّتعلم اخلكترونية ومواقع الش كة 4
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sped.wikidot.com/emotional-and-behavioral-disorders 
3. Abstract - Journal of Emotional and Behavioral Disorders 

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

)مثل: ال رامج التي تعتمد على الحاسب اآللي أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو اللوايح  ي  مواد تعلُّم ُأخرى5
 التنظيمية الفنّية(.

 االضطرابات االنفعالية والسلوكيةتعريف ذوي  .1
https://www.youtube.com/watch?v=9Mwqh6bsX94 

 0001االضطرابات السلوكية  .2

https://www.youtube.com/watch?v=2uaQ9BmlY0w 
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