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اإهداء اإلى الأباء والأبناء 
ب�ســم اهلل الرحمـن الرحــيم

و�آله  حممد  وموالنا  �سيدنا  �هلل  ر�سول  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  هلل  �حلمد 
و�سحبه ومن �تبع هد�ه .

�غفر يل  ربنا   . تقبل دعاء  ربنا   , ومن ذريتي  �ل�سالة  �جعلني مقيم  رب 
�أزو�جنا وذريتنا قرة  لنا من  وللموؤمنني يوم يقوم �حل�ساب ربنا هب  ولو�لدي 
�أنعمت علي  �لتي  نعمتك  ��سكر  �أن  �أوزعني  , رب  �إماما  للمتقني  و�جعلنا  �أعني 
�إليك  �إين تبت  , و��سلح يل يف ذريتي  و�أن �عمــل �ساحلا تر�ساه  وعلى و�لدي 

و�إين من �مل�سلمني .

عني  قرة  و�جعلهم  برهم  و�رزقني  ت�سرهم  وال  �والدي  يف  بارك  �للهم 
لو�لديهم . �للهم فقهم يف �لدين وعلمهم �لتاأويل و�هدهم �إلى �سو�ء �ل�سبيل . 
�للهم �أنبتهم نباتا ح�سنا و�جعلهم هادين مهتدين و�أجعلهم من �لعلماء �لعاملني 
وعبادك �ل�ساحلني . �للهم �ر�ض عليهم ووفقهم ملحبتك وطاعتك ومر�ساتك , 
وعلمهم ما ينفعهم مبا علمتهم , �للهم �سهل �أمورهم و��سلح �حو�لهم و�أعمالهم 
ونياتهم , �للهم �أحيهم حياة طيبة يف �لدنيا و�الخرة , �للهم �حفظهم من �لفنت 
ما ظهر منها وما بطن , ومن �الأذى ومن كل �سوء , �للهم �سلمهم وعافهم و�عف 

عنهم.

�للهم �عنهم على ذكرك و�سكرك وح�سن عبادتك . �للهم �ح�سن عاقبتهم يف 
�المور كلها و�أجرهم من خزي �لدنيا وعذ�ب �الخرة . �للهم متعهم باأ�سماعهم 
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و�أب�سارهم وقوتهم يف �سبيلك , و�أجعل هو�هم تبعا ملا جاء به حبيبك حممد �سلى �هلل 
عليه و�سلم .

و�الإجابة  قدير  �سيء  كل  عل  �نك  منهم  وتقبل  مر�ساتك  يف  �أعمارهم  �طل  �للهم 
جدير.  �للهم بارك يل يف �أوالدي وال ت�سرهم ووفقهم لطاعتك و�رزقني برهم , �للهم 
يا معلم مو�سى و�آدم علمهم ويا مفهم �سليمان �أفهمهم ويا موؤتي لقمان �حلكمة وف�سل 
�خلطاب �تهم �حلكمة وف�سل �خلطاب . �للهم علمهم ما جهلو� وذكرهم ما ن�سو� و�أفتح 

عليهم من بركات �ل�سماء و�الأر�ض �نك �سميع جميب �لدعو�ت .

�جعلهم  �للهم   . �لذهن  و�سفاء  �لفهم  و�سرعة  قوة �حلفظ  لهم  �أ�ساألك  �إين  �للهم 
هد�ه مهتدين غري �سالني وال م�سلني , �للهم حبب �إليهم �الإميان وزينه يف قلوبهم وكره 
�أزو�جنا  لنا من  ربنا هب   . �لر��سدين  و�جعلهم من  و�لع�سيان  و�لف�سوق  �لكفر  �إليهم 
وذرياتنا قرة �أعني و�جعلنا للمتقني �إماما. �للهم �جعلهم �أوفر عبادك حظا يف �لدنيا 
وال  �أيديهم  بني  نورهم  ي�سعى  �لذين  وخا�ستك  �وليائك  من  �جعلهم  �للهم   . و�الأخرة 

خوف عليهم وال هم يحزنون .

�جعلهم  �للهم   , فروجهم  ح�سن  �للهم  قلوبهم  طهر  �للهم  ذنوبهم  �أغفر  �للهم 
�للهم علق قلوبه بامل�ساجد   , من حر��ض �لدين ومن �لذ�كرين �ملذكورين و�ألطف بهم 
�للهم �جعلهم حفظة   , �ليك  �إليك و�حبك ورغب  توجه  �وجه من  و�جعلهم  وبطاعتك 
لكتابك ودعاة يف �سبيلك و�أئمة �مل�ساجد �ملجاهدين يف �سبيلك ومبلغني عن ر�سولك �سلى 
�هلل عليه و�سلم . �للهم �جعل �لقر�ن ربيع قلوبهم و�سفاء ل�سدورهم ونور� الب�سارهم 
�للهم �فتح عليهم فتوح �لعارفني , �للهم �رزقهم �حلكمة و�لعلم �لنافع وزين �أخالقهم 

باحللم و�أكرمهم بالتقوى وجملهم بالعافية وعافهم و�أعف عنهم .

�ملنار  بهم  و�عل  �ملختار  نبيك  بهم  فرح  �للهم  لك.  تو��سع  ممن  �جعلهم  �للهم 
و�هدهم ملا حتبه يا غفار . )�دعية نافعة للو�لدين و�المو�ت و�البناء , �إعد�د جميل بن 
    
د . طـــارق العي�ســـوي

�أحمد ح�سن حلبة (.                                                               
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الإعــــاقة الإنفعـــالية

مـــدخـــــــــل :

�الإ�سطر�ب مفهوم ن�سبي , فاالأطفال �مل�سطربون �سلوكيا ً يظهرون يف بع�ض �الحيان 
�أمناطاً  �سلوكية عادية ، و�لأطفال �لعاديون يظهرون �أحياناً  �أمناط �سلوكية غري عادية 
يف بع�ض �ملو�قف , ومن �ملتفق عليه �أن �الأطفال �مل�سطربون �سلوكياً  ي�سلكون على نحو 

يجعل �الأخرين يعرفون �أن لديهم م�سكلة ما .

�الإعاقة  مو�سوع  على  تدل  �لتى  �مل�سطلحات  تعدد  �لعلمي  للرت�ث  �ملتتبع  ويالحظ 
�النفعالية    Emotional Impariment ومن م�سطلحاتها :

. Emotional Handicaps                                 الإعاقة �النفعالية�   •

. Emotional Disturbance                       ال�سطر�بات �النفعالية�  • 

.Behavioral Disorders                                ال�سطر�بات �ل�سلوكية�  • 

من  عادية  غري  ��سكاالً   متثل  فهي  �النفعالية  �الإعاقة  م�سطلحات  من  كان  و�أي 
�ل�سلوك �النفعايل غري �لعادي و�لتي ت�ستدعي معها �حلاجة �إلى خدمات �لرتبية �خلا�سة 

.  Special Education

التعريف بالظاهرة :

��سطر�ب �ل�سلوك Behavior Disorders م�سطلح ي�سف �الأ�سخا�ض �لذين

�أو  ماألوف  هو  �ل�سلوك عما  �ساذة من  �أو  �مناطاً  منحرفة  متكرر  وب�سكل  يظهرون 
متوقع .  و��سطر�بات �ل�سلوك م�سكلة معقدة تظهر يف �أ�سكال ومو�قف خمتلفة , وتوؤثر 

يف �الآخرين �لذين يتعاملون مع �لطفل �مل�سطرب �سلوكيًا.
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�ل�سلوك  �نحر�ف  تعني  �ل�سلوكية  �ال�سطر�بات  �أن  �الخ�سائيني  بني  �تفاق  وهناك 
عما يعترب عاديًا  ب�سكل ملحوظ . وهم يظهرون و�حدة �أو �أكرث من �خل�سائ�ض �لتالية 

بدرجة ملحوظة ولفرتة زمنية طويلة  :

- عدم �لقدرة على �لتعلم .

- عدم �لقدرة على بناء عالقات �جتماعية ناجحة  وم�ستمرة مع �ملعلمني �أو �لزمالء       
باملدر�سة �أو يف �ملوؤ�س�سات �الجتماعية.

- �ملعاناة من عدد من �ملخاوف �ملدر�سية و�ل�سخ�سية .

-عالقاته متوترة مع �لو�لدين و�الأخوة و�الأخو�ت و�الأقارب.

- �سعوبة �لتعبري �للفظي يف �ملو�قف �الجتماعية . 

- تظهر لديهم عو�طف غري منا�سبة يف �ملو�قف �الجتماعية �لعادية , و�إظهار �النفعال     
غري �ملنا�سب .      

- �سعور عام باالكتئاب وعدم �ل�سعادة دون وجود �سبب و��سح.

- �ملعاناة من عدد من �الأعر��ض �جل�سمية و�الآالم و�ملخاوف .

- �الن�سحاب من �ملو�قف �الجتماعية , و�النطو�ئية , وعدم �لثبات �النفعايل .  

- �لعناد �ملتكرر .        

 ميكن �لقول �أن �مل�سطربني �سلوكياً  �أو �نفعاليًا ينحرفون عن �ل�سلوك �الجتماعي 
عن    تعبريً�  �لو�قع  يف  هو  �النحر�ف  وهذ�   , �الآخرين  باالأ�سخا�ض  باملقارنة  �ملعياري 
نق�ض �لتطبيع �الجتماعي, في�سلك �ل�سخ�ض �مل�سطرب �سلوكا ً غري منا�سب يف �ملو�قف 
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�الجتماعية �ملختلفة .

وفيما يلي املزيد من تعريفات االإعاقة االنفعالية وفقا ً لعدد من العلماء واخلرباء 

يف املجال :     

-    تعريف) كريك ( �أنهم �أطفال يظهرون ��ستجابات �إنفعالية غري متوقعة ب�سكل مزمن 
مما ي�ستدعي تعليمهم �أ�سكال �ل�سلوك �الجتماعي �ملنا�سب . 

-    تعريف) هلمان وكوفمان ( �أنه �سلوك �نفعايل متطرف ومزمن  يبتعد عن �لتوقعات    
�الجتماعية و�لثقافية .  

-   �ال�سطر�بات �النفعالية �سلوك غري عادي .

-   ��سطر�ب مزمن , ومتطرف , وم�ستمر , ومتهور , و�سديد .

-   يتميز �ل�سخ�ض بعدم �ال�ستقر�ر �النفعايل Emotional Lability و�نتقال �لفرد 
�النفعايل   �لثبات  نقي�ض  وهو   . وغري مربرة  مفاجئة  بطريقة  �آخر  �إلى  �نفعال  من 
�لتعلم  �سعوبات  من  يعانون  ممن  �لطالب  �سفات  من  وهو  �ملز�ج  يف  و�ال�ستقر�ر 

و�مل�سكالت �ل�سلوكية. 

-   تظهر �ال�سطر�بات �النفعالية ب�سورة و��سحة يف �المر��ض �لع�سابية , وهي من 
�الأ�سباب �لتي توؤدي �لى �المر��ض �ل�سيكو�سوماتية وتظهر يف �سكل ��سطر�بات يف      

�جلهاز �ملعدي و�له�سمي و�جلهاز �لدوري و�لتنف�سي .

�سلوك   Mild Behavior Disorders �لب�سيط  �النفعالية  �ال�سطر�بات    -
عليها  �لتغلب  ويتم  �ملوقفية  �مل�سكالت  من  وهي   , �ملو�قف  مع  يتنا�سب  ال  م�سكل 
بالدعم �الجتماعي. وهي ال توؤثر تاأثريً� ملحوظًا على �إجناز �لفرد �أو تعلمه �أو تفاعله 

�الجتماعي .
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- �ال�سطر�بات �النفعالية �ملتو�سطة Moderate Behavior Disorders  وتظهر 
�ال�سطر�ب  ي�ستمر  وقد  حمدد,  �ساغط  مبوقف  مرتبطة  لي�ست  وهي  �لطفل  لدى 
�ملتو�سط بعد زو�ل �ملوقف �ل�ساغط , يف حني يتوقف �ال�سطر�ب �لب�سيط    بانتهاء 
�ملوقف �ل�ساغط .وميكن للطفل �أن يتعلم يف �ملدر�سة �لعادية ولكنه قد يحتاج �إلى 
�اللتحاق بغرفة للم�سادر يدربه فيها خمت�ض يف جمال �لرتبية �خلا�سة وهذ� يف 
�أوقات حمددة من �ليوم �لدر��سي ويلتحق بال�سفوف �لعادية يف باقي �الوقات مع 

معلمني عاديني لديهم �لتدريب �ملنا�سب.

 -   ��سطر�بات �ل�سخ�سية  Personality Disorders  فهي ��سطر�ب عقلي       طويل 
�لأمد يتميز بامناط �سلوكية غري تكيفية ، ويدرك �ل�سخ�ص ذ�ته و�لبيئة �ملحيطة.

-  ��سطر�بات �لت�سرف Conduct Disorders  وهم �أ�سخا�ض يتميزون بال�سلوك 
غري �لعادي مما يوؤدي �إلى عدم �لتقبل �الجتماعي . وهو �أكرث �سيوعاً  لدى �لذكور 
و��سطر�بات  �ل�سطر�ب  هذ�  بني  �رتباط  وهناك   ، تعليمية  م�سكالت  وي�ساحبه 

�ل�سخ�سية يف مرحلة �لر�سد .

 ن�سبة االنت�ســــــــار :

�ل�ساذ غري و��سح متاماً  فاإن  �ل�سوي و�ل�سلوك  �ل�سلوك  �لفا�سل بني  ملا كان �حلد 
تقدير ن�سبة �نت�سار �ال�سطر�بات �النفعالية متفاوتة بدرجة كبرية .

�ملجتمعات  يف  �النــــفعالية  �ال�سطر�بات  �نت�سار  ن�سبة  على  �لباحثني  يتفق  مل  كما 
�لعربية ب�سبب �ختــــالف �لقـــــــــيم و�ملبادىء و�لقو�عد و�الأنظمة �لتي متيز كل جمتمع  . 

وفيما يلي ن�سبة �النت�سار �لتقريبية :

-  �أ�سارت بع�ض �لتقدير�ت �أن �لن�سبة ترت�وح مابني )2 - 10 %( �إال �أن �لن�سبة �لعاملية 
)2%(. وفيما يتعلق بن�سبة توزيع �ال�سطر�بات من حيث �ل�سدة فالغالبية �لعظمى 
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�أن حاالت قليلة هي من  �أو �ملتو�سط , يف حني  �لنوع �لب�سيط  من �حلاالت هي من 
�لنوع �ل�سديد و�ل�سديد جد�ً  تقدر )2-6( طفل لكل ع�سرة �الف طفل .                   

-  مكتب �لرتبية يف �لواليات �ملتحدة �المريكية قدر �لن�سبة )%2(.

-  �لدول �لعربية )%2.4( .                                                                         

-    ن�سبة �نت�سار �ال�سطر�بات �النفعالية لدى �حلاالت من ذوي �الإعاقة )10%( علمًا 
باأن ن�سبة ذوي �العاقة يف �أي جمتمع من �ملجتمعات تبلغ  من )7 - 10%( من جمموع 
�أي جمتمع تبلغ  �أن ن�سبة ذوي �العاقة يف  �ل�سكان . وتفيد منظمة �ل�سحة �لعاملية 

حو�يل )10%( من عدد �ل�سكان .                                                        

ت�سنيف اال�سطرابات ال�سلوكية: 

- اأواًل:  الت�سنيف ح�سب ال�سدة : 

املتو�سطة  اإلى  الب�سيط   ( من  �ل�سدة  �النفعالية ح�سب  �ال�سطر�بات  ت�سنيف  يتم 
اإلى ال�سديدة (  وبالن�سبة لال�سطر�بات �ل�سلوكية �لب�سيطة و�ملتو�سطة ميكن عالجها يف 

�ملدر�سة �لعادية �أو �ملنزل وباإ�سر�ف �الخ�سائيني و�ملعلمني و�الأ�سرة . �أما �ال�سطر�بات 
�ل�سديدة فهي تتطلب معاجلة مكثفة ومتخ�س�سة يف موؤ�س�سات ومر�كز خا�سة .  

وفيما يلي عر�ض الأنواع اال�سطرابات موزعة ح�سب ال�سدة  :

املظاهر ال�سديدة م املظاهر الب�سيط واملتو�سطة م

انف�سام ال�سخ�سية لالطفال . 1            Stubbornness العناد 1

االن�سحاب والعزلة ال�سديدة . 2          Egoism      االأنانية
                      

2

�سعف اال�ستجابة احل�سية ) الي�سعر 
بالعقاب البدين اأو املعنوي – وال يبت�سم 
اأو ي�سحك اأويتجاوب مع االخرين (         

3           Jealousy    الغرية
                       

3
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االعتماد الزائد على االخرين حتى يف 
مهارات احلياة اليومية الب�سيطة .           

4 4 عدم الطاعة

التوحدAutism اأو بع�س مظاهر 
ال�سلوك التوحدي . 

5 ال�سلوك الفج غري النا�سج 
)ال�سحك يف مواقف اجلد  اأو 

.   Immaturity) احلزن

5

الن�ساط احلركي املفرط والدائم 
والزائد مع ت�ستت االنتباة .                     

            

6 العدوان وامل�ساجرات 
واإيذاء االخرين 

Aggressive Behavior

6

رف�س النوم وامليل اإلى ال�سهر املتوا�سل  7 عدم حتمل امل�سئولية . 7

 احلزن املزمن ، و ندرة االبت�سام   ، 
                      .   Depression واالكتئاب

                    

8  �سرعة الغ�سب Anger اأو 
نوبات الغ�سب اأو االنفعال 
ال�سديد ، املزاج احلاد .          

8

احل�سا�سية املفرطة 9 ال�سلوك الفو�سوي
Disruptive Behavior 

9

املعاناة من م�سكالت �سلوكية ظاهرة منذ 
الوالدة .                                         

10 امليل الى القيادة اأو 
النزعة نحو ال�سيطرة .

10

اإثارة الذات وخا�سة ) حتريك ايديهم 
وارجلهم با�ستمرار و دون توقف (.         

11 جذب اأنتباة االأخرين
 Attention-Seeking

Behavior

11

ا�سطرابات ت�سوة التفكري                      12 االن�سحاب من املواقف ، 
و�سرعة االرتباك  

12

القلق الزائد واملبالغ فيه                      13                   Introvers ion االنطواء 13
 Self-Injurious سلوك اإيذاء الذات�  

Behavior ب�سكل متكرر ويبدوا اأنهم فاقدي 
االح�سا�س .مثال : الع�س- خد�س اجللد 

– خد�س اجلروح اأثناء فرتة االلتئام – �سرب 
الراأ�س باالر�س اأو احلائط (                                 

  

14 الن�ســــــــاط الزائــــــد 
             Hyperactivity

14
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  Shyness اخلجل ال�سديد
احل�سا�سية الزائدة        

15

الغياب املتكرر من املدر�سة 
بدون عذر مقبول ، ورف�س 
School Refusal املدر�سة

16

الكذب 17

    Stealing ال�سرقة 18

الرثثرة وكرثة الكالم 
بدون هدف

19

كراهية القيام باأي عمل 
يكلف به 

20

ال�سعور بالقلق . 21

  Vandalism التخريب
وحتطيم االلعاب ب�سفة 

م�ستمرة 

22

اللغة الرديئة ، والت�سرف 
الوقح

23

ق�سم االظافر ، اأو م�س 
اال�سابع .

24

ت�سمل  �أنها  جند  �النفعالية  لال�سطر�بات  و�ملتو�سطة  �لب�سيطة  �ملظاهر  تفقد  عند 
�لعر�ص ونقي�سه )�لن�ساط �لز�ئد وغري �لهادف يقابله �خلجل �ل�سديد( و) �لن�سحاب 
جذب  �إلى  �مليل  يقابلها  �لز�ئدة  )�حل�سا�سية  و  و�ل�سيطرة(  �لقيادة  �إلى  �مليل  يقابله  

�نتباة �الآخرين(.
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: Quauy ثانيًا : ت�سنيف كوي

اال�سطرابات  جمال  يف  امل�ستخدمة  الت�سنيفات  اأكرث  من  كوي  ت�سنيف  يعترب 

ال�سلوكية والذي ي�سنف اال�سطرابات الى اأربعة  اأبعاد هي :

مع  و�لت�ساجر  و�لفو�سى  �لطاعة,  بعدم  �الطفال  ويت�سف  الت�سرف:  ا�سطرابات   -

وحب  و�مل�ساجر�ت  �لز�ئد  و�لن�ساط  �سديدة،  غ�سب  نوبات  وتنتابهم  �لخرين 
�ل�سيطرة.

-    ا�سطرابات ال�سخ�سية: ويت�سفون بالقلق Anxiety و�ل�سعور بالدونية و�الن�سحاب 

�الجتماعي و�الكتئاب Depression و�خلجل و�جلنب و�ل�سعور بالتعا�سة و�حلزن.

-   اال�سطرابات املرتبطة بعدم الن�سج: وت�سمل �للعب مع �الطفال �ال�سغر �سنا ً وعدم 

�ملنا�سب  غري  �الجتماعي  و�ل�سلوك  منا�سبة,  لفرتة  و�لرتكيز  �النتباة  على  �لقدرة 
لعمر �لطفل �لزمني, وعدم �الهتمام بالدر��سة .

و�ل�سلوك  و�لتخريب,  و�لكذب,  -   اجلنوح االجتماعي:  ولديهم م�سكالت كال�سرقة, 

�لعد�ئي, وم�ساحبتهم رفقاء �ل�سوء.

هل للطفل امل�سطرب �سلوكيا ً �سمات اإيجابية ؟

من مالحظة �سلوك االطفال امل�سطربني �سلوكياً ، جند اأن البع�ض منهم يتميز  

ببع�ض ال�سفات االإيجابية منها :

-   �لذكاء �ل�سديد , وقد تتقدم قدر�تهم �لعقلية عن بع�ض �الأطفال �الآخرين .

-   �حل�سا�سية �ل�سديدة و�خلجل يف بع�ض �ملو�قف .

-   قوة �الر�دة و�لرغبة يف م�ساعدة �الخرين و�لظهور �اليجابي يف �جلماعة �لتى ينتمي    
�إليها.
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-   �لقدرة على �لتخيل و�البتكار ويظهر هذ� يف مهار�ت  بع�سهم يف �لكذب .

-   �لتمتع ب�سحة ج�سمية جيدة  , �أو تكوين ج�سماين قوي .

اأ�سباب اال�سطرابات االنفعالية :

تفاعالت  من  تنتج  ال�سلوكية  اال�سطرابات  اأ�سباب  اأن  عنه  التنوية  ينبغي  وما 

معقدة وعوامل متعددة ت�سهم يف ظهور امل�سكلة . ومن اأهم اأ�سبابها :

اال�سباب الوراثية : حيث عرفت بع�ض �لقبائل و�الأ�سر مبيلها �إلى �ل�سلوك �لعدو�ين 

�لعنيف مقارنه ببع�ض �ال�سر �أو �لقبائل �الأخرى , ويعتقد �لعلماء �أن هذ� ب�سبب ) �ملز�ج 
�ملوروث (.                                                                                             

�جلينية  �جلو�نب  ت�سمل  �لتى  �ال�سباب  وهي  والع�سوية:  البيولوجية  االأ�سباب 

و�لع�سبية و�لبيوكيماوية , باأعتبار �أن هناك عالقة بني �ل�سلوك و�جل�سد , ومن �ملوؤكد 
�أنه تكمن ور�ء �ل�سلوك �مل�سطرب عو�مل بيولوجية متنوعة تعترب من �أهم �ال�سباب �لتى 
توؤدي �لى �ال�سابة باال�سطر�بات �النفعالية �ل�سديدة , كما �أفاد �لعلماء و�ملخت�سني �أنها 

ترجع �إلى عدد من �لعو�مل و�ال�سباب منها :

- �الأمر��ض �لتي ت�سيب �الأم �أثناء فرتة �حلمل .

-     �سوء تغذية �الم �ثناء فرتة �حلمل , وما قبلها , و��سابة �الأم باالأنيميا.

-    معاناه �الأم من �أمر��ض ور�ثية �أو جينية كروموزومية ظاهرة �أو �سديدة مما توؤثر 
على �لطفل .

-   تناول �الم لعقاقري طبية �أثناء فرتة �حلمل دون ��ست�سارة �لطبيب �ملخت�ض �لو�عي.

 – – �الكل  – �ملاء  -    �لتعر�ض �إلى �ال�سعاعات و�لتلوث من �لبيئة �ملحيطة )�لهو�ء 
�لرتبة(. 
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-  تظهر �لفحو�سات �لطبية �إ�سابة �حلالة ب�سمور بالدماغ, ويظهر هذ� لدى �حلاالت   

  �ل�سديدة و�مل�ستمرة منذ �مليالد .   

يف  �ملتغري�ت  هذه  به  ت�سهم  �لذي  �لن�سبي  �لوزن  و�لبحوث  �لدر��سات  حت�سم  ومل 
�إحد�ث �العاقة �النفعالية لذ� تتوجة �لبحوث و�لدر��سات يف �لوقت �حلايل �إلى حتديد 
�خل�سائ�ض �لنف�سية و�ل�سلوكية لذوي �العاقة �النفعالية و�إعد�د بر�مج تدخل تعليمية 

�أو تدريبية �أو �ر�سادية �أو عالجية يف �إطار هذه �خل�سائ�ض .

يعاين  �لتى  �ل�سلوكية  �مل�سكالت  �أن  �لعلماء  يتفق  واالأ�سرية:  البيئية  االأ�سباب 

�لباء  يكون  ما  وعادة  و�لبناء،  �لباء  بني  �ملتوترة  �لعالقة  نتاج  �إمنا هي  �لطفل  منها 
بالت�ساجر  �ال�سرية  �لعالقة  متيزت  و�إذ�   . �ل�سلوكية  �أبنائهم  م�سكالت  يف  �ل�سبب  هم 
و�لتناحر و�لعدو�ن و�النانية يف وجود �لطفل يوؤدي هذ� بطبيعة �حلال �إلى تهديد كيان 
�لطفل و�سلبه �المن و�المان و�لثقة و�الطمئنان . ومن �الأ�سباب �لبيئية و�ال�سرية �لتى 

وردت يف �لدر��سات و�البحاث �لنف�سية و�الجتماعية ما يلي :

- �لتدليل �لز�ئد و�حلماية �لز�ئدة من �لو�لدين و�ملحيطني كاجلد �أو �جلدة .

- �لتعر�ص لكثري من مو�قف �لحباط يف �ملنزل و�ملدر�سة و�لنادي وغريهم . 

- منط �لعالقة �ل�سائد بني �لطفل و�لم ، و�لطفل و�لب .

 – – حماية وتدليل  – المباالة  – فو�سوي  - منط �لرتبية �ملتبع يف �ل�سرة ) �سارم 
تذبذب يف �ملعاملة (.

-  فقر �لبيئة �الجتماعية و�لثقافية, عدم توفر �ملثري�ت و�اللعاب و�الدو�ت يوؤثر �سلبًا 
على قدر�ت �لطفل كما يوؤثر على م�ستو�ه �لدر��سي .
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بامل�سكـــــــــــالت  دورها لال�سابة  �ملدر�سية  للخرب�ت   : الرتبوية  املدر�سية  االأ�سباب 

�ل�سلوكية لدى بع�ض  �مل�سكالت  �لتف�سري منطقياً  يف �سوء تطور  �ل�سلوكية, ويبدو هذ� 
�الطفال بعد �اللتحاق باملدر�سة. ومن �ال�سباب كذلك :

-     �لرتكيز على درجات �لطالب دون �أوجه �الأن�سطة �الأخرى .

-    عدم توفر �خلرب�ت �ل�سارة باملدر�سة �أو باملركز �لتعليمي .

�أن�سطة  غري مالئم , وعدم مر�عاة للفرق �لفردية بني           -   �ملناخ �ل�سفي وما به من 
�لطالب .

-   طرق �لتدري�ض �ملتبعة مع �لطالب غري منا�سبة , �أو ال تتفق مع قدر�ت وم�ستويات         
جميع �لطالب . 

-   عقد �ملقارنات غري �لدقيقة بني �لطالب بع�سهم �لبع�ض .

-   كرثة �سكوى �ملعلمني من بع�ض �لطالب �أمام زمالئه طالب �ل�سف , و�الكثار من          
توبيخه وعقابه , وعدم �لنظر �لى �جلو�نب �اليجابية يف �سخ�سيته .

-    �أ�ساليب �ل�سبط �مل�ستخدمة باملدر�سة غري منا�سبة مما يوؤثر �سلباً  على �ل�سلوك .

االأ�سباب النف�سية : وت�سمل �الحد�ث �حلياتية و�ملو�قف �لتى توؤثر يف �سلوك �لطفل 

�أعر��سه يف  تظهر  �مل�ستمر   �لطفل  وقلق   . و�ال�سرة  باملدر�سة  �الحد�ث مرتبطة  وهذه 
من  بالعديد  للقيام  ويدفعه  �ل�سخ�سي  تكوينه  على  يوؤثر  مما  �لنوم  �أو  �ليقظة  حالة 

�ال�سطر�بات �النفعالية �ل�سلوكية .

 اال�سطرابات االنفعالية ووقت الفراغ :

    يق�سد بوقت �لفر�غ Leisure Time  �أنه �لوقت �حلر عند �لفرد �لذي ال يق�سيه 
يف �أي ن�ساط �أو مهمة لك�سب �لعي�ص �أو �لعمل �أو �لدر��سة �أو �لقيام باملهام �لذ�تية كالأكل 
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�أو �ل�سر�ب �أو �الأغت�سال . ويعرفه فريق �آخر �أنه �لوقت �لذي يق�سيه �لفرد يف ممار�سة 
�لهو�يات و�لرتويح و�لت�سلية .و�لهدف من �سغل وقت �لفر�غ تكوين �سلوك موجة وجاد 
�أنه �سلوك  �لهادف بل  للهو غري  �لفر�غ لي�ض وقت  . ووقت  و�أ�سرته  للفرد  وهادف نافع 
و�الجتماعية  �لنف�سية  �لدر��سات  وتفيد   . �جبارياً   لي�ض  ولكنه  �لعمل  يختلف عن  جاد 
�أن من �ال�سباب �لتى توؤدي �إلى �سوء �ل�سلوك عدم ��ستغالل �أو توجية وقت �لفر�غ لدى 
�ل�سباب مما يوؤدي �إلى �جلنوح و�جلرمية , كما �أظهرت نتائج �لدر��سات �أن مع �الهتمام 
. كما  و�النحر�ف  تقل معها معدالت �جلرمية  �لفر�غ  و�سغل وقت  و�ملهار�ت  باالن�سطة 
ي�ستطيع �لكثري من �الأ�سخا�ض �لتى تعاين من �سعوبات تعلم �أو �سعوبات كالمية �أو �أي 
ويكون  بالتدريب �جليد  �مل�سكالت  تلك  للتغلب على  �لفر�غ  ��ستغالل وقت  تاأخر منائي 
لال�سرة دورها يف �لتوجية و�الر�ساد وتوفري و�سائل �لتدريب . وقد قال �سيدنا عمر ر�سي 
�هلل عنه ) ياهذ� �إن �هلل قد خلق �الأيدي لتعمل , فاإذ� مل جتد يف طاعة عمالً  �ألتم�ست 

يف �ملع�سية �أعماالً  فاأ�سغلها بالطاعة قبل �أن ت�سغلك باملع�سية (.

طرق قيا�س وت�سخي�س اال�سطرابات االنفعالية :

ودر��سة   , لهما  �جليد  و�الن�سات  �لو�لدين  مع  �ل�سخ�سية  �ملقابلة  �إجر�ء  ير�عى 
�حلالة بدقة للتعرف على �أ�سباب هذ� �ال�سطر�ب , وت�سجيل �ل�سلوك �ملنحرف , وعدد 
مر�ت حدوثة يف �ليوم , و�لزمن �لذي يحدث فيه �ل�سلوك �ملنحرف. ومالحظة �ملدرب 
�أو �الخ�سائي �ملبا�سرة و�لدقيقة للحالة . كما يتم تطبيق عدد من �الختبار�ت منها على 

�سبيل �ملثال :

Burk’s Behaviour Rating Scale         مقيا�ض بريك�ض لتقدير �ل�سلوك -

مقايي�ض  ومن  �ل�سلوكية.   �مل�سكالت  وتفرز  بند�ً   �لقائمة من )110(  وتتكون       
�لتاآزر  و�سعف   , �لز�ئدة  و�العتمادية  �لز�ئدة  �الن�سحابية  للمقيا�ض  �لفرعية  �لقائمة 
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م�ساعر  يف  �لتحكم  وعدم  �النتباة,  و�سعف  �لعقلية,  �لقدر�ت  و�إنخفا�ض  �حلركي, 
�لغ�سب, و�لعدو�نية وغريها من �مل�سكالت �ل�سلوكية.                                                     

.Eysenk Personality Inventory ختبار �ل�سخ�سية الأ يزنك�  -

لرو�ساخ.                                     �حلرب  بقع  �ختبار  مثل  �ال�سقاطية,  �الختبارت   -
.Rorschach Spot Ink Scale 

-  �أختبار تفهم �ملو�سوع �لذي �أعده بالك )Bellack (  وينا�سب �الطفال من عمر )3 
– 10( �سنو�ت , ويتكون من )10( بطاقات ت�سور حيو�نات يف �أو�ساع خمتلفة وهي 
�أو�ساع ت�سبه �الو�ساع �لتي يتخذها �لب�سر . وتقدم �لبطاقة للطفل ويطلب منه �أن 
�لطفل.  ��ستجابات  بت�سجيل  �الخ�سائي  ويقوم  �ل�سورة  يف  يدور  عما  ق�سة  يحكي 
 , كاملخاوف  �لطفل  منها  يعاين  �لتي  �مل�سكالت  عن   �لك�سف  يف  �الختبار  وي�ساعد 
وفكرته عن �لعدو�ن , ومدى تقبل �الخرين , وما يعانيه من �سعوبات يف �جلماعات 

�لتي ينتمي �ليها يف �لبيت �أو �ملدر�سة .

-   �ختبارت �لقدر�ت �لعقلية �ملختلفة �لر�سمية وغري �لر�سمية .

.Goodenough Draw a Man Test  ختبار ر�سم �لرجل جلود �آنف� -

من  وهو    Measures of Adaptive Behavior �لتكيفي  �ل�سلوك  مقايي�ض     -
وتركز  �أكادميية  غري  �أو�ساع  يف  و�لتكيفية  �لتعليمية  �لقدر�ت  تقي�ض  �لتي  �الأدو�ت 

على �ملهار�ت �حلياتية .

�مل�ستوى             �إنخفا�ض  �إلى  �ال�سطر�ب  �سبب  يرجع  فقد  �لتح�سيلية  �الختبار�ت  بع�ض   -
�لتعليمي للطفل , �أو معاناته من �سعوبات تعلم.

.Vinland Social Maturity Scale مقيا�ض فاينالند للن�سج �الجتماعي -
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ويطبق على �الأ�سخا�ض من عمر ) �مليالد وحتى خم�سة وع�سرون عاماً  ( ويقي�ض 
�لن�سج �الجتماعي ويتكون من )117 ( بند� ً مرتبة ح�سب �ل�سعوبة ويغطي )8( جو�نب 
رئي�سية من �لن�سج �أو �لكفاءة �الجتماعية  هي : �العتماد �لعام على �لنف�ض,        و�العتماد 

على �لذ�ت يف �الأكل, و�مللب�ض, و�لعمل, �الت�سال, و�حلركة, و�لتن�سئة  �الجتماعية.

-   قائمة بل للتو�فق : و�لقائمة من �إعد�د هيو بل Bell  وعربها حممد عثمان جناتي,  
وتتكون �لن�سخة �لعربية من )140( بند� ً و�الجابة بنظام ) نعم – ال ( وتطبق على 
طالب �ملرحلة �لثانوية و�جلامعات وتقي�ض �لتو�فق �ملنزيل و �ل�سحي و�الجتماعي 

و�النفعايل . و�لدرجة �لكلية �لتي يح�سل عليها �ل�سخ�ض تو�سح �لتو�فق �لعام .

-   مقيا�ض �لغ�سب لـ �سيجل : و�سعه �سيجل Siagel ويتكون من )28( فقرة تقي�ض ثالثة 
�أبعاد ��ستثارة �لغ�سب , و�ملو�قف �ملولدة للغ�سب , و��ستمر�رية �لغ�سب .

Gnagy وتطبق على طالب �ملد�ر�ض �البتد�ئية  �أعدها جاجني   : -    قائمة جاجني 
و�ل�سطر�بات   ، �لز�ئد  �حلركي  و�لن�ساط  �لتعلم،  �سعوبات  حالت  بفرز  وتقوم 

�النفعالية, و�لتاأخر �لعقلي , وعيوب �لنطق و�لكالم ) �لتخاطب( .
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�ل�سببي               بالت�سخي�ض  مايعرف  مع  تتعامل  قيا�ض  �أدو�ت  وجود  ير�عى  كما 
Etiology  بحيث نتمكن عند تطبيقها من ��ستبعاد �الطفال �لذين يظهرون �ل�سلوكيات 

�ل�سبيهة �أو �لد�لة على �لعاقة �لنفعالية ولكن تعزى �إلى �إعاقات منائية �أخرى .  ومن 
و�ل�سلوكية  �لنف�سية  و�مل�ساحبات  �لتد�عيات  وقيا�ض  ر�سد  �أدو�ت  وجود  �ل�سروري 
�لتو�فق  على  و�لقدرة  �الكادميي  باالد�ء  �ملرتبطة  �الدو�ت  خا�سة  �النفعالية  لالعاقة 

�لنف�سي و�الجتماعي .

 وت�سمل عملية ت�سخي�ض االإعاقة االنفعالية مرحلتني رئي�سيتني :  

و      �الباء  من  �ملحيطني  مالحظة  على  وتعتمد  �لطفل  على  �ل�سريع  �لتعرف  مرحلة    -  
�ملعلمني و�ملخت�سني للمظاهر �ل�سلوكية غري �لعادية لدى �لطفل .

�ملقايي�ض              تطبيق  و  �لطفل  لدى  �النفعالية  �ال�سطر�بات  �سمات  وجود  من  �لتاأكد    -
و�الأدو�ت �لتي تك�سف عن تلك �ال�سطر�بات ومدى حدتها.

 التقييم غري الر�سمي والر�سمي :

  ي�سمى �لتقييم غري �لر�سمي Informal Assessment بغري �لر�سمي الأنه ينفذ 
طبقاً  الإجر�ء�ت غري ر�سمية �أو غري مقننة , ويركز هذ� �لنوع من �لتقييم على در��سة 
�لقدر�ت و�ملهار�ت  �ل�سلوك يف عدد من  عينات من �سلوك �لطالب و�حلكم على هذ� 
هذ�  �أ�سبح  وقد   . معينة  معيارية  جمموعة  �آد�ء  مع  مقارنه  بعقد  ولي�ض  �حلالة  لدى 
�لتقييم م�ستخدماً  عل نطاق و��سع يف ميد�ن �لرتبية �خلا�سة الأنه مفيد وقابل للتطبيق 
ب�سهولة ومرونة ويوفر معلومات ذ�ت عالقة مبا�سرة باحلالة . ومن �أكرث �أدو�ت �لتقييم 
 ,Check Lists وقو�ئم �ل�سطب ,Observation غري �لر�سمي ��ستخد�ماً  �ملالحظة
Rating Scales و�دو�ت �لت�سخي�ض غري �لر�سمية �لتى ي�ستخدمها  و�سالمل �لتقدير 
�أو �لتدريب مثل  �لتقييم  �أو�أخ�سائي �لتخاطب يف بد�يات جل�سات  �الخ�سائي �لنف�سي 
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�أختبار�ت �لرتتيب و�لت�سنيف و�لتعرف على �ل�سور و�لتاأزر �حلركي ب�سري و�لر�سم 
و�لتلوين و�لفك و�لرتكيب و�ال�سكال و�ملكعبات ول�سم �خليط ومهار�ت تنفيذ �لتعليمات 
و�الو�مر, وهي تعطي روؤية جيدة عن قدر�ت �حلالة , وتكون عالقة �إيجابية بني �حلالة 
�حلالة  على  يظهر  �لذي  و�لتوتر  �خلوف  �إز�لة  على  وت�ساعد  �ملدرب,  �أو  و�الأخ�سائي 
�ال�سرة  لدى  �يجابية  �جتاهات  وتكون  نف�سه  يف  �لثقة  يبث  كما  �جلل�سات  بد�ية  يف 
�ملر�فقة للحالة, كما تو�سح بع�ض جو�نب �لقوة و�لق�سور �لتي ال تو�سحها �الختبار�ت 

�لر�سمية.  

    �أما �الختبار�ت �لر�سمية Formal Assessment فهي �أختبار�ت تعتمد على 
�ختبار�ت  وهي  �لتطبيق  عند  �لخ�سائي  بها  يقوم  �أن  يجب  مقننة  و�إجر�ء�ت  �سروط 
�لدرجات عليها م�ستقة من تطبيقها على جمموعة  �أن  �ملرجع ومقننة مبعنى  معيارية 
كبرية من �الفر�د , وتقدم درجات معيارية ت�سمح مبقارنه �أد�ء �حلالة باد�ء غريه من 
�ل�سخ�سية  �ملقننة و�ختبار�ت  �لذكاء  �أمثلة هذة �الختبار�ت: �ختبار�ت  �الفر�د. ومن 

و�مليول و�ختبار�ت �ل�سلوك �لتكيفي وغريها من �الختبار�ت .   

 اال�سطرابات ال�سلوكية وعالقتها بكل من :-

معدالت  �رتفاع  مع  يقل  �لعدو�ين  �ل�سلوك  �أن  �لدر��سات  تفيد   : االن�ساين  الذكاء 

�أو  �لعاديني  مع  متقارب  �نفعالياً   للم�سطربني  �لعقلي  �الد�ء  متو�سط  �أن  .�إال  �لذكاء 
غري �مل�سطربني. وهم متو�سطي �الآد�ء �لعقلي على مقايي�ض �لذكاء حيث ترت�وح ن�سبة 
ذكائهم من )90 -100 ( . وي�سيف كوفمان �أن هناك ن�سبة من �مل�سطربني �نفعالياً  
تزيد ن�سبة ذكائهم عن متو�سط �الطفال �لعاديني .  كما �أنه ي�سعب قيا�ض وت�سخي�ض 
�لقدر�ت �لعقلية لال�سخا�ض �مل�سطربني �إنفعالياً  ب�سبب �سعوبة �سبط �سلوكهم وجذب 

�نتباههم �أثناء تطبيق �الختبار�ت �لر�سمية �لتى تتطلب �سروطا معينة .
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�أماكن  ين�سون  �لذ�كرة فنجدهم  تعاين من م�سكالت يف  الذاكرة : بع�ض �الطفال 

و�سع ممتلكاتهم �خلا�سة , ومو�قع �سفوفهم �لدر��سية .

�إنفعالياً   �مل�سطربني  �الطفال  �أن  �لرتبوية  �لدر��سات  تفيد   : الدرا�سي  التح�سيل 

ولديهم  �الخرين,  باالطفال  مقارنة  �لدر��سي  �لتح�سيل  م�ستوى  تدين  من  يعانون 
م�سكالت ظاهرة يف �لقر�ءة  و�لكتابة و�المالء و�لعمليات �حل�سابية )�لريا�سيات(.

اجلن�ض : تزيد �مل�سكالت �النفعالية لدى �لذكور مقارنة باالناث , وترتفع لدى �لذكور 

ب�سعفني �إلى �أربعة �أ�سعاف .

الطبقة االقت�سادية : تزيد لدى �لطبقة �القت�سادية �لفقرية و�ملتو�سطة .

 العمر الزمني Chronological Age: تقل �ال�سطر�بات �الإنفعالية مع �لتقدم 
يف �لعمر �لزمني , وترتفع يف فرتتي �لطفولة و�ملر�هقة .

درجة احلرارة : تفيد �لدر��سات بارتفاع معدالت �لعدو�ن يف �ملناطق �حلارة مقارنة 

باملناطق �لباردة .                                                                                     

كما  للفرد  �النفعايل  �مل�ستوى  به  ويق�سد    Emotional Age االنفعايل  العمر 

تقي�سه  �أختبار�ت �النفعال �ملقننة �ملو�سوعة لالعمار �ملختلفة , طبقاً  ملا يت�سم به كل 
عمر من �نفعاالت مميزة .

�للغة  فهم  �سعوبة  من  �سلوكياً   �مل�سطربني  �حلاالت  بع�ض  يعاين   : والكالم  اللغة 

و�لبع�ض يردد ماي�سمع دون �إ�سافة �أي �سيء �أو معنى حلديثه , وكذلك �لتاأخر �للغوي 
  .Language Retardation

فريق عالج اال�سطرابات ال�سلوكية :

عمل  فريق  �سورة  يف  يكون  �ل�سلوكية  �ال�سطر�بات  حاالت  عالج  �أن  �ملعروف  من 
متكامل مما ي�ساعد على �سرعة حت�سن �حلالة وتقدمها . ومعروف كذلك �أن �لت�سخي�ض 
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�جليد يحتاج �إلى تخ�س�سات متعددة ولهذ� يجب �أن تكون جهود �لفريق متكاملة وتعمل 
يف تناغم وتعاون . 

�لنف�سية  �ل�سحة  جمال  يف  �لعمل  فريق  �أن  �ملتخ�س�سة  �ملر�جع  من  عدد  وت�سري 
و�لرتبية �خلا�سة يتاألف من �لتخ�س�سات �الأتية :

.    Psychiatrist لطبيب �لنف�سي� -

.  Psychologist الخ�سائي �لنف�سي� -

.Psychiatric social Worker الخ�سائي �الجتماعي يف جمال �لطب �لنف�سي� -

- �أخ�سائي �لتحليل �لنف�سي Psychoanalyst  �أو �ملحلل �لنف�سي .

�الر�ساد    �أخ�سائي  �أو   Family Counseling �الأ�سري  �الإر�ساد  �أخ�سائي   -
. Counseling Psychologist لنف�سي�

- �أخ�سائي �لتمري�ض.

- �أخ�سائي �لعالج بالعمل .

- �ملر�سد �لديني .

- �ملر�سد يف جمال تعاطي �ملخدر�ت و�مل�سكر�ت .

�ل�سخ�ض �مل�سطرب مثل:  �أخرى ح�سب حالة  - كما ميكن �ال�ستعانة بتخ�س�سات 
 Speech-Language Pathologies و�لكالم  �لنطق  ��سطر�بات  �خ�سائي 
�أو  �لطبية  �الجهزة  و�خ�سائي   , �لتعلم  �سعوبات  و�خ�سائي   , �ل�سمعيات  و�خ�سائي 

.Nutritionist لتعوي�سية , و�أخ�سائي �لتغذية�
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 العالج  والتدخل املنا�سب :-

املناخ املدر�سي : ي�سهم كل من �لكيان �ملادي و�جلو �النفعايل باملدر�سة �لى حتقيق 

�ل�سحة �لنف�سية للطالب, فاملناخ �لعام �لذي ي�سود �ملدر�سة ي�سكل �سخ�سية �لطالب, 
حاجاته  ��سباع  �إلى  ذلك  �أدى  ومو�هبه  و�أفكاره  �آر�ئه  عن  �لتعبري  للطالب  �تيح  فاإذ� 
و�ل�سغط  �لت�سلط  �ملدر�سة  �ساد مناخ  �إذ�  �أما  �لنف�سية.   بال�سحة  و�إثبات ذ�ته ومتتعه 
يدفع  مما  �لتعليم  على  �لقبال  وعدم  و�لكر�هية  �لنفور  �إلى  �أدى  و�لعدو�ن  و�لحباط 
بالعناد و�لتدمري و�لكذب و�النقطاع عن �ملدر�سة  �نفعاالتهم  �لتعبري عن  �لى  �لطالب 
وغريها من �مل�سكالت �لتي ترجع �إلى �سوء �لعالقة بني �لطالب و�ملدر�سة . ومن �أ�ساليب 

�لعالج �لرتبوي ما يلي :-

�لبيئة �ل�سفية �ملفتوحة �ملدعمة ت�ساعد على  البيئة ال�سفية :  العالج من خالل 

على  ت�ساعد  و�لعقوبات  �النظمه  �لغارقة يف  �ملغلقة  و�لبيئة  �اليجابي.  بال�سلوك  �لقيام 
خلق �ل�سلوك �مل�سطرب. ومن �سبل �لعالجات �ل�سفية :

-   �ملقاعد تكون مريحة ومتباعدة عن بع�سها غري ملت�سقة.

-   مر�عاة تنا�سب �ملقاعد �لدر��سية مع عمر وحجم �لطفل.

-   مرعاة مقد�ر �رتفاع �ل�سبورة من �الأر�ض وتنا�سبها مع متو�سط طول �الطفال.

-   يف�سل و�سع �ملقاعد يف جمموعات �سغرية.

– وركن  �لفردي  �لعمل  – وركن  �لقر�ءة  ركن   ( �الركن  نظام  �ل�سف  ي�سمل    -
�الق�ساء – وركن �لر�سم و�لتلوين  وغريها من �الركان (.

بال�سف  �لرئي�سية  �لكتابة  �سبورة  بجو�ر  �أو  بجانب  تعليمية  و�سائل  و�سع  عدم   -
�لدر��سي . 
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 -  �لتقليل من �لو�سائل �لتعليمية غري �ل�سرورية .

وتكون                 , د�خله  �لهو�ء  وجتدد  �لدر��سي  لل�سف  �ملنا�سبة  �لتهوية  على  �لعمل   -
�لر�ئحة عادية , مع مر�عاة �ل�سوء  �ملنا�سب .

-  وجود الئحة للتعزيز و�ملكافاأة د�خل �ل�سف �لدر��سي .

- م�ساعدة �لطالب للتغلب على ما يتعر�سون له من قلق �أثناء �المتحانات �ل�سفهية 
�أو �لتحريرية . 

- م�ساعدتهم على تنظيم �وقات �لدر��سة و�ال�ستذكار و�أوقات للهو و�لت�سلية .

مدرب  من  �ملتابعة  وير�عى   , �لهادفة  �ل�سلوكية  �الأن�سطة  من  عدد  ممار�سة    -
متخ�س�ض.

-    �إيجاد و�سائل تعينهم على �لتعبري عن خماوفهم .

-    �لعمل على تنمية �لثقة بالنف�ض .

-   �لتعلم من خالل �لنقد �لذ�تي : حيث ير�قب �لطالب نف�سه ويرى �أمناط �سلوكه 
�ملختلفة   ويتم �لتعديل بالتعاون مع �ملعلم �أو �الخ�سائي �لنف�سي �ملدرب .  

ذ�ته  عن  للتعبري  �لطالب  ت�سجيع  على  ويعتمد   : �لديناميكي  �لنف�سي  �ال�سلوب    -
وم�ساعره وتفكريه بحرية و�سدق , على �أن يتقبل �ملعلم تلك �مل�ساعر . وت�سجيع 
غري  �ل�سلوكية  مفاهيمه  تغيري  على  ت�ساعد  جديدة  �أفكار  تبني  على  �لطالب 

�ملقبولة .                     

�سخ�سية املعلم : �ملعلم حجر �لز�وية يف �لعملية �لتعليمية و�ملنفذ لها و�لقائم على 

حتقيقها وتقوميها من خالل ممار�سته مهنة �لتدري�ض . و�ملعلم �لناجح من �أقدر �لنا�ض 
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معرفة مب�سكالت طالبه . وعليه �لتمتع بعدد من �خل�سائ�ض و�ل�سمات منها :

- �لك�سف �ملبكر عن حاالت �سوء �لتو�فق و�لعمل على �حلد من وطاأتها قبل زيادة           
وت�سعب �العر��ض.

مر�عتها,            على  و�لعمل  بينهم  �لفردية  و�لفروق  طالبه,  �سخ�سية  على  �لتعرف   -
وخ�سائ�ض �لنمو يف �ملر�حل �لعمرية �لتي ميرون بها, و�لتعرف عما يف د�خلهم 

من �سغوط وم�سكالت و�أمال . بهدف تقدمي �مل�ساعدة بالتعاون مع �ل�سرة.

- �لتحلي بال�سرب و�لهدوء وروح �ملرح د�خل �ل�سف �لدر��سي وخا�سة مع �لطالب         
�مل�سطربني �نفعالياً , و�الهتمام باجلانب �لعاطفي مع �لطالب .

-   جتنب �ملجادلة مع �لطالب , وير�عى �لتوجيه �ملخت�سر �حلازم , على �أن يوجه           
�لتوجية للطالب �ملخطىء فقط .                                                                

-    تكوين عالقة مفتوحة بني �لطالب و�ملعلم , و�الملام مبيول وهو�يات �لطالب .  

-   �لتو��سل مع �لطالب ب�سرياً  بهدف جذب �النتباهه , مع ��ستمر�ر �لتو��سل مع 
�لطالب.     

من  وغريها   ) �لتمثيل  �أو  �للعب  �أو  �لق�س�ض   ( بطريقة  �لدر�ض  تقدمي  ميكن     -
�لطرق �ملبتكرة.

�أو  �أو ن�ساط هادف �سفي  -   عدم ترك �لطالب �مل�سكل د�خل �ل�سف بدون مهمة 
غري �سفي . 

�ملعلم              ويكتب   , �ليومية  �ملتابعة  دفرت  خالل  من  �ال�سرة  مع  �لتو��سل  �ملهم  من    -
مالحظاته �اليجابية و�ل�سلبية عن �لطالب .
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-   عدم تربم �ملعلم �أو �ال�سرة من �لف�سل �ملوؤقت للطالب .

وبذلك  �لطالب  و�أ�سرة  �الجتماعي  و�الخ�سائي  �لنف�سي  �الخ�سائي  مع  �لتعاون   -
يتحقق      جناح �ملعلم يف �لقيام بعمليتي �لرتبية و�لتعليم . 

Remedial Education: وهي ��ستخد�م �لرب�مج �لرتبوية  الرتبية العالجية 

و�لتدريبية �لتي تهدف �لى م�ساعدة �حلالة للتغلب على ما لديه من م�سكالت, و تعني 
�ال�سخا�ض  �آد�ء  لي�سبح  تطويرها  �أو  �ملهار�ت  تاأدية  على  �لقدرة  و��ستعادة  �لت�سحيح 
�لتدريب �خلا�ض على  تعتمد على  و  �لعاديني,  �ال�سخا�ض  �آد�ء  �مل�سطربني قريباً  من 

�ملهار�ت �ملختلفة , ومن طرق تدريبها:

ي�ستطيعون  ممن  �ملدر�سة  �سن  يف  لالطفال  وت�سلح   : االإبداعية  بالكتابة  العالج 

�لكتابة و�لن�سخ ومن تدريباته :

    - تدريبات تكملة �جلمل �لناق�سة .

    - تدريبات تكوين جمل مفيدة .

    - تدريبات تكوين كلمات من حرف معني .

    - تدريبات تكوين جملة �أو �أكرث �أو ق�سة ذ�ت معنى حول �سورة معينة .

    - تدريبات مرت�دفات للكلمات ) معاين (.

    - تدريبات ترتيب �جلمل .

    - تدريبات �لكلمات �ملتقاطعة .

    - تدريبات تكوين كلمة من عدد من �حلروف �ملبعرثة .

    - تدريبات �لتعرف على �لكلمات �ملت�سابهة يف �ملعنى �أو عدد �حلروف .

    - تدريبات و�سع �لكلمة �ملنا�سبة يف مكانها .                                         
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العالج البيئي :

- اأ�سلوب العالقات ال�سخ�سية البيئية : ويعتمد على تعديل �لبيئة �لتي يوجد بها 

�لطالب �أو �لطفل مثل �ملنزل , �ملدر�سة , �ل�سف �لدر��سي , مركز �لتدريب �أو �لرعاية , 
�لنادي, �جلري�ن وهذ� بقدر �مل�ستطاع .

:  Family Therapy ا لعالج االأ�سري 

 تدريب االباء واالمهات Parent Training: ويعتمد هذ� �الأ�سلوب على �جتمـــــاع  
عدد )12( من �أولياء �المور مع �ملعالج �لنف�سي يف جل�سات تدريبية جماعية ملدة )3( 
مر�ت يف �ل�سهر ومدة �جلل�سة �لو�حدة �ساعة ون�سف تقريبا ً ويتم خالل �جلل�سة تدريب 
�الباء على كيفية �لتعامل مع �ل�سلوك �مل�سطرب لالبناء لي�ستطيعا �لقيام بتن�سئة طفلها 
 Parent مل�سطرب باقتد�ر , وهذ� ماي�سمى يف �أدبيات �لرتبية �خلا�سة متكني �لو�لدين�
�لتعليمات و�لتوجيهات من  �أن يتلقى �لو�لد�ن  Empowerment . ومل يكن مقبوالً  

�الخ�سائيني حول �سبل رعاية طفلها ولكن يجب �أن ي�ساركا يف عملية �تخاذ �لقر�ر كما 
�أن تتمتع �ال�سرة  �أمور �أطفال �آخرين الأكت�ساب �خلرب�ت . مع �سرورة  ي�ستعينا باولياء 
باحلب و�لعطف و�حلنان �ملتو�زن , ومينح �الخ�سائي �ال�سرة �لدعم و�مل�ساندة �لنف�سية 

و�الجتماعية .  كما ير�عى �إعادة بناء �لثقة بني �لطفل وجمتمع �لكبار .

ومن �الدو�ر �ملهمة �لتي يجب �أن تقوم بها �ال�سرة تدريب �لطفل �مل�سطرب على تعلم 
مهار�ت �حلياة �ال�سا�سية ) مهارت �حلياة �ليومية �أو �ملهار�ت �لذ�تية ( وذلك ب�سبب 
وبث  وتدريبه   در��سته  ومو��سلة  �ملجتمع  يف  لالندماج  مل�ساعدته  �ملهار�ت  هذه  �أهمية 

�لثقة �ملفقودة يف نف�سه .                                                                     
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:Behavior Therapy العالج ال�سلوكي

  مدخل تعديل �ل�سلوك من �أكرث �ملد�خل �لرتبوية ��ستخد�ما ً يف جمال رعاية وتربية 
ذوي �ال�سطر�بات �النفعالية . ومن �أ�ساليبه وفنياته :

- نظام احت�ساب النقاط  Point System: ويعتمد �أن �لطفل يك�سب نقاط عند 

نهاية  ويف  �ملقبول  �ل�سلوك غري  عند  نقاط  ويخ�سر   ، �ملقبول  �ملنا�سب  بال�سلوك  قيامه 
�ليوم يح�سب �لنقاط �لتى ك�سبها ويح�سل على مكاأفاة ح�سب عدد �لنقاط �لتى ح�سل 

عليها .    

: ويعتمد على �لثناء و�ملدح     Positive Reinforcement   التعزيز االإيجابي -

�ل�سلوك  يتبع  �ل�سلوك �جليد �ملقبول . وهو مثري  �أو معنوية عند  وتقدمي مكافاة مادية 
�ل�سلوك  يعقب  ما  وعادة   . الحقة  �أخرى  مو�قف  يف  ظهوره  �حتمال  من  ويزيد  �جليد 
�أحد�ث وعو�قب تزيد من �أحتمال حدوثه يف مر�ت الحقة �أو تال�سيه وعدم ظهوره مرة 
لدى  �ل�سلوك  تعديل وعالج م�ساكل  �اليجابي يف  �لتعزيز  �إجر�ء�ت  وت�ستخدم   , �أخرى 
�إختيار  علينا  �لتعزيز  فعالية  ولزيادة   . قبلها  وما  �البتد�ئية  �ملدر�سة  �سن  �الطفال يف 
 ( �ملعزز�ت  وت�سمل   . ونزيده  نكرره  �أن  نريد  �لذي  �ل�سلوك   و�ختيار  �ملنا�سب  �ملعزز 
�ملعزز�ت �ملادية �أو �لغذ�ئية و �ملعزز�ت من خالل �الن�سطة و�ملعزز�ت �الجتماعية ( كما 
ي�سمح للطفل �أن يختار من  بني عدد من �ملعزز�ت �لتي ميكن �أن تقدم له . ويتم �حلكم 

على �ملثري �أنه معزز بعد مالحظة �ثاره على �ل�سلوك .

 -   االق�ساء Time Out: عندما يقوم �لطفل ب�سلوك غري منا�سب يتم �ق�سائه من 

�لن�ساط لفرتة من �لزمن عدد من �لدقائق . علما ً �أنه يتم �لق�ساء من �لن�ساط ولي�ص 
من �ل�سف �لدر��سي �أو �لطرد من �لبيت �أو �أحد حجر�ته , مثال �لطفل يحرم من 

م�ساهدة برنامج تلفزيوين مف�سل �إذ� �أعتدى على طفل �آخر ي�ساهد �لتلفزيون .
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�إز�لة  على  �لطفل  �إرغام  ويت�سمن   :Overcorrection الزائد  الت�سحيح  نظام     -

�ل�سرر �لذي نتج عن �سلوكه فالطفل �لذي مزق �الور�ق وقذفها يف �ل�سف �لدر��سي 
يف  �لكر��سي  قلب  �لذي  و�لطفل   , �لقمامة  �سلة  يف  وو�سعها  �الور�ق  بتجميع  يقوم 
�ل�سف يقوم باعادة �لكر��سي �إلى و�سعها �ل�سحيح , وترتيب جميع كر��سي �ل�سف 

�الخرى .

-   قيا�س م�ستوى الن�ساط احلركي الزائد : عبارة عن جهاز �ألكرتوين ي�سدر �سوتًا 

�جلهاز  ي�سدر  وعندما   ، �ملقبول  �حلد  عن  ز�ئد  حركي  بن�ساط  �لطفل  قيام  عند 
�ل�سوت يحرم �لطفل من �ملعزز )�ملكافاأة( وعند عدم �سدور �ل�سوت ملدة معينة 
يح�سل �لطفل على �ملكافاأة �ملادية �أو �ملعنوية , وكلما ز�دت فرتة عدم �سماع �ل�سوت 

من �جلهاز يح�سل �لطفل على مكافاأة �أف�سل و�أكرب .

-   ��سباع حاجاته من �الأمن و�لعطف و�حلرية و�لتقدير و�حلب و�لدفء وغريها . ولكن 
الت�سبع حاجاته دفعة و�حدة . كما ير�عى ربط �حلاجة بال�سلوك �جليد .                      

عند  �لتدخل  ويتم  �لطفل  �سلوك  يف  و�سغرية  كبرية  كل  يف  �ملحيطني  تدخل  عدم     -
�ل�سلوك �خلطري �أو �ملتهور .                                                                                 

�ل�سابقة  و�لبعد عن �خلرب�ت   , بغريه  , وعدم مقارنته  �الخرين  �أمام  نقده  -    عدم 
�ملوؤملة، و�لتقليل من فر�ص �لحباط . 

-    اإختيار املعزز Reinforce : �لذي يريده يف حالة �ل�سلوك �جليد �أو �لفوز بالنقاط. 

مع معرفة �أن  ما يعزز فرد  ال  يعزز �الأخر .  

-     العالج بالفنون Art Therapy: كالر�سم و�لتلوين و�لت�سكيل و�لت�سنيف و�لرتتيب 

و�لفك و�لرتكيب و�أعمال �خليط �ملختلفة و��ستخد�م �ملكعبات و�إعادة  ترتيب �ل�سور 
وم�سرح �الطفال  �النا�سيد  وترديد  و�لغناء  �ملو�سيقية  و�الن�سطة  و�العمال �خل�سبية 
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تقدم  يف  �لعالجي  �ال�سلوب  هذ�  وي�ساعد   , و�لتمثيل  �لتعليمية  و�لدر�ما  و�لدمى 
وتطور �ل�سخ�ض �جتماعياً  و�أكادميياً  وتعرفه عن �وجة �ل�سلوك غري �ملقبول �لتي 

يعاين منها.

-     العالج بالقراءة Biblio therapy: نوع من �لعالج �الر�سادي يهدف �إلى م�ساعدة 

بها م�ساكل  و�لتعرف على م�ساكلهم من خالل قر�ءة كتب  �أنف�سهم  �لطالب لفهم 
م�سابهه مل�ساكلهم  �أو م�ساكل الأخرين , �أو كتب تناق�ض �سبل حل �مل�سكالت �لتعليمية, 
�أو مو�سوعات بها مناذج لأ�سخا�ص حققو� �لنجاح و�لتقدم وي�سبح لدى �ل�سخ�ص 

رغبة يف �أن ينجح مثلهم .               

-    من �لطرق �لعالجية ما يعرف مبنحنى �لتدخل مدى �حلياة 

   Life Space Intervention   

      .Conflict Resolution   وطريقة حل �ل�سر�عات   

�الطفال  مع  �لعقاب  �أ�سلوب  ��ستخد�م  عدم  يف�سل   :  Punishment العقاب     -

�ل�سلوك,  �أقل �ال�ساليب فعالية يف جمال تعديل  �أنه  و�لطالب   النه ثبت بالتجربة 
�أو �ل�سلوك غري �ملنا�سب لفرتة من �لزمن  لكونه يكف  �ل�سلوك �لالتو�فقي موؤقتاً  
ويعود �ل�سلوك غري �ملرغوب �لى �لظهور مرة �خرى �أو �بد�له ب�سلوك غري تو�فقي 
�أكرث  �خر. كما يوؤدي مع بع�ض �الطفال �لى جعل �سلوكهم �لعام �كرث ��سطر�بًا ال 
تو�فقًا. و�ملطلوب د�ئمًا يف عمليات تعديل �ل�سلوك تعلم �ل�سلوك �لتو�فقي �ملنا�سب, 
و�إذ� كان ال بد من كف �ل�سلوك �لالتو�فقي بالعقاب فالبد �أن يالزمه تعلم �سلوك 

تو�فقي جديد .

-   العقاب املنا�سب : من �ملهم �أن يكون �لعقاب فعاالً  فقول �ملعلم للطالب مثالً  ال تقوم 

بهذ� �لعمل مرة �أخرى ويكون �لقول �أكرث فعالية �إذ� �أقرتن بعقاب فعال , ولكي يكون 
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�لعقاب فعال يجب �أن يكون على قدر منا�سب من �ل�سدة , وحتديد نوع �ل�سلوك غري 
بعد  مبا�سرة  تطبيقة  �لذي ميكن  �لنوع  من  �لعقاب  يكون  �أن  يجب  كما   , �ملرغوب 
�ل�سلوك غري �ملنا�سب .ويكون يف �أق�سى درجات �لفعالية �إذ� مت �إيقاعه مبا�سرة بعد 
ظهور �ل�سلوك غري �ملرغوب فيه , فالعقاب �ملبا�سر �أف�سل من �لعقاب �ملوؤجل .وعلى 
من يقوم بالعقاب �أن يبقى هادئا ً عند قيامه بذلك فالغ�سب و�لتوتر �للذ�ن يظهر�ن 

على �ل�سخ�ض �لذي يطبق �لعقاب قد يعزز�ن �ل�سلوك غري �ملرغوب .

 العالج الكيمائي الدوائي Drug Therapy : كما �سبق �ال�سارة �أن بع�ض �حلاالت 
من فئة �لعاقة �لنفعالية �ل�سديدة تعاين من �لقلق و�لكتئاب و�ملز�ج �ملتقلب و�لن�ساط 
حاجة  يف  �حلالة  يجعل  مما   . ع�سبية  �أ�سباب  نيتجة  �لهادف  وغري  �ملفرط  �حلركي 
�إلى �لعالج �لكيمائي �لدو�ئي بعد �لعر�ض على طبيب �أمر��ض نف�سية  وع�سبية .  كما 
ميكن ��ستخد�م �لعالج بالفيتامينات  Vitamin Therapy  للحاالت �لتى تعاين من 

�سعوبات �لتعلم و�العاقة �لذهنية و�مل�سكالت �النفعالية .

العـــالج الغــذائي :

ويقوم �الخ�سائي �لنف�سي بتحويل �حلالة �إلى �أخ�سائي �لتغذية �لذي ين�سح عادة 
مبــــــا يلي :

- �لعتماد على �أكل �لغذية �لنباتية مما يقلل من �لن�ساط �حلركي غري �لهادف .

- �العتماد على �الغذية قليلة �ل�سكريات .

- �سرورة �عتماد �لو�لدين على �لغذ�ء �ل�سحي النهما �لقدوة و�ملثل �الأعلى للطفل , 
كما يجب عليهما �العتماد على �لغذ�ء �ل�سحي قبل �الجناب .
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العالج باال�سرتخاء الع�سلي :

ويجب �أن يتخلل �لعالج باال�سرتخاء �لع�سلي , مو�قف بها تخيل وم�ساهد تبعث على 
�لر�حة و�لهدوء , و�لعمل على حمو �ملو�قف �لتي يوجد بها توتر.

اللعب واالأن�سطة احلركية الريا�سية :

من �لو�سائل �ملهمة �لتي ميكن �أ�ستخد�مها مع �حلاالت ماي�سمى بالذكاء �لريا�سي, 
فلقد ��ستخدم فرويد �للعب �لتلقائي , و�للعب �خليايل لعالج �الطفال . ويعتمد �للعب 
�لتلقائي  �للعب  �أما   . مدر�سة  مدير  �أو  معلم  �أو  �سابط  �أنه  يتخيل  �لطفل  �أن  �خليايل 
فيرتك �لطفل حر� ً موجها ً ذ�تيا ً . ومن �لو�سائل �لعالجية �ملفيدة �لتنفي�ض عن �ل�سلوك 
�لعدو�ين  مبمار�سة�الن�سطة �لريا�سية و�لتحدث مع �ملحيطني و�ل�سعور بحب �ملحيطني 

وتقديرهم و�سغل �أوقات فر�غه باالن�سطة �لهادفة .

مبهام   و�لتكليف  و�الن�سطة  �لعمل  خالل  املهني:من  العالج  اأو  بالعمل  العالج 

�أو تكوينه  �أهتمام �ملحيطني. مع عدم تكليفه مبهام تفوق قدر�ته  يدوية, وجعله حمور 
�جل�سماين.

جميع  وهي   Supplementary Services امل�ساندة  اخلدمات  توفري 

�إليها �حلالة لي�ستفيد من �خلدمات �لعالجية وخدمات �لرتبية  �خلدمات �لتى يحتاج 
�خلا�سة وتت�سمن توفري �خلدمات �التية :-

  �خلدمات �لنف�سية و�لقيا�ض �لعقلي, و�لعالج �لتخاطبي, و�لقيا�ض �ل�سمعي, و�لعالج 
�لطبيعي, و�لعالج �لوظيفي, و�لعالج �لرتويحي �لرتفيهي, وتوفري �ملو��سالت, وتوفري 

�لوجبات �لغذ�ئية, و�للجان �خلا�سة يف �المتحانات وغريها من �خلدمات . 

ما  على  �لتغلب  بالطفل  �ملحيطني  وكل  و�الأ�سرة  و�ملعلم  �لنف�سي  �ملعالج  ويهدف 
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   Emotional Maturity �النفعايل  �لن�سج  �إلى  به  و�لو�سول  م�سكالت  من  يعانيه 
و�الرتقاء و�سبط �نفعاالت �لفرد وتنا�سبها مع عمره �لزمني وخرب�ته وطبيعة �ملو�قف 
�ملتغايرة بحيث تتفق ��ستجاباته �النفعالية مع ما هو متوقع من طاقة حمددة و منا�سبة 
و�لو�قعية  و�ل�سرب  و�ملثابرة  بالثبات  متميزً�  �لفرد  يكون  �أن  يعني  وهذ�  �ملوقف.  مع 
و�لقدرة على �الحتفاظ باتز�نه وهدوءه يف خمتلف �ملو�قف و�لظروف للو�سول �إلى حلول 
 Emotional  و��ستجابات منا�سبة للموقف.�أما �لثبات �النفعايل  �أو �التز�ن �النفعايل
Stability   يعني �ل�سبط �لذ�تي �النفعايل و�لتنا�سب بني �ال�ستجابة ونوعية �ملثري�ت 

يف �سوء �ملتوقع �جتماعيًا و�ال�ستقر�ر �النفعايل و�لبعد عن �لتقلبات �حلادة و�ل�سديدة, 
وعدم ظهور �أي �آثار �سلبية ب�سبب �النفعال على �ملظاهر �لف�سيولوجية �لتي يتحكم فيها 

�جلهاز �لع�سبي.  

حالت تعاين من ا�سطرابات �سلوكية :

احلــــالة )1(

�ملنزل,  خارج  �سو�ء  حد  على  وو�لده  �أمه  تعمل  �سنو�ت   )4( طفاًلعمره  لنت�سور 
ويعمل �الب فرتتني �سباحًا وم�ساًء. ولهذ� يلحق برو�سة خا�سة ويرتك كل �سباح مع �أحد 
�جلري�ن الن �الم تغادر �ملنزل يف وقت مبكر جد�ً  قبل موعد �فتتاح �لرو�سة . وجتهزه 
�جلارة وتذهب به وت�سلمه الأحد موظفي �حل�سانة �لذي ي�سلمه بدوره �إلى مربية �ل�سف. 
كما تذهب �جلارة وت�ستلمه من �لرو�سة الن �الم تعود �لى �ملنزل بعد �غالق �لرو�سة. 
ويف نهاية �ليوم تنعك�ض هذه �لعملية على �لطفل حني يعود �لى �ملنزل ويكون قد ق�سى 
�أكرث من )8( �ساعات خارج �ملنزل وكان عليه �ن يتكيف مع عدد من �لنا�ض �ملختلفني 
د�خل  و�لفو�سى  �ل�سجة  ويثري  م�ساك�ض  طفلها  �أن  �الم  �أفادت  .وقد  و�لغرباء  بل  عنه 
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�لبيت كما الحظت عليه تاأخره يف �لنطق و�لكالم وعدم �تقان �ملهار�ت �لذ�تية , ويتميز 
�سلوكه بالعناد و�لرف�ض . كما كان اليبدي �هتماماً  باللعب مع �الآخرين وعندما يجل�ض 

مبفرده يبحلق يف �لف�ساء �خلارجي وعلى وجهه مظاهر �لده�سة وعدم �ل�سعادة.

احلــــالة  )2(

مت حتويله �إلى �لعيادة �لف�سية ب�سبب �سلوكه �لعدو�ين مع زمالئه باملدر�سة, ولتطاوله 
على معلمته. �لطالب يبلغ من �لعمر )10( �سنو�ت طالب بال�سف �لر�بع �البتد�ئي باأحد 

�ملد�ر�ض �حلكومية  ومل ي�سبق له �لر�سوب .

تتكون �ال�سرة من )7( �أفر�د �لو�لدين و)5( �أبناء �حلالة هو  التكوين اال�سري : 

�الكرب �سنا ً و�الب جندي و�الم ربة منزل . �مل�ستوى �لتعليمي للو�لدين منخف�ض . وتقيم 
�الم و�أبنائها �خلم�سة يف منزل �أ�سرة �لزوج وخم�س�ض لها غرفة كبرية يف �ملنزل لها 

والطفالها �خلم�سة.

امل�سكالت االأ�سري : تفيد �الأم �أثناء جل�سة �ملقابلة مع �الخ�سائي �لنف�سي �أن �الب 

�أبنائها  تعلم  �لقليل من �ملال وهي تريد �ن  �إال  يرف�ض �النفاق على �البناء وال يعطيها 
�أنه  علمها  حد  وعلى  �أ�سهر  بال�ستة  يهجرها  �أنه  ت�سيف  كما   . مثلها  ي�سبحو�  ال  حتى 
على عالقة باأمر�أة �أخرى ي�سهر عندها. وهو د�ئم �ل�سهر و�خلروج من �ملنزل و�جللو�ض 
�أنه  �أو تربية �البناء .وت�سيف  �أمور �لبيت  �أ�سدقائه, وال يجل�ض معها واليتحدث يف  مع 
وي�سرب  يعتدي  حيث  �البناء  ب�سبب  �لزوج  وبني  بينها  م�ساكل  الأخر  حني  من  حتدث 
�الأبناء بع�سهم بع�سا, كما حتدث م�ساجر�ت مع �أبناء عمومتهم يف نف�ض �ملنزل, و �الب 
الي�ستطيع �لنوم ب�سبب �زعاج �البناء الأن كلهم يف نف�ض �لغرفة مما يجعله ي�ستيقظ من 
نومه وي�سرب �جلميع, وتفيد �أن مناق�سة كافة �أمورهم و م�ساكلهم تتم �أمام �الطفال 
و�الب كثري� ً ما يطردها من �ملنزل مبالب�ض �لبيت مما ي�سطرها للذهاب عند �جلري�ن 
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وخلفها �أبنائها �ل�سغار .

وقد تقدمت �الأم ب�سكوى �سد �الب لل�سرطة ب�سبب �عتد�ئه عليها بال�سرب. وعادة 
ورغم  �البناء,  تربية  �أجل  من  كله  تقول  وهي  �ملنزل  �إلى  �الم  وتعود  �الهل  يتدخل  ما 

حماوالت �ل�سرطة وبعدها �ملحكمة و�الهل و�جلري�ن مل يتح�سن �سلوك �الب.

�سلوكه  ويظهر  �ساء �هلل  �إن  �إال  يقول  ال  للغاية  �نه مطيع  عليه  و�سح  �الب  ومبقابلة 
خا�سة  �سديد  بعنف  �لدر��سة  حمل  �حلالة  ي�سرب  �أنه  و�سح  كما   . �لهادىء  �لطيب 
عندما يلعب يف �حلو�ض ويعمل �زعاج و�الب يكون نائم �أو عندما ي�سرب �أحد �أبناء عمه.      

�سلوك �حلالة باملدر�سة :

-    �مل�ستوى �لتعليمي للحالة متاأخر, قدر�ته �لعقلية متو�سطة .

�ل�سرب. تبعات  �أو  �لعقاب  من  خوف  ودون  جدً�  �سديد  بعنف  زمالئه  – ي�سرب 

-    غري حمبوب �أو مرغوب من زمالئه باملدر�سة �أو معلماته .

-     قذف �لكتاب يف وجه �ملعلمة عند توجيهها له مما �أدى �لى ثورة لدى �ملعلمة .

-     ال يوجد لديه �أدو�ت مدر�سية و�لكتب ممزقة .

للمتابعة  دفرت  يوجد  وال   , �حلالة  من  تطلبها  وال  �لدفاتر  الت�سحح  �ملعلمه    -
�ليومية.

-     ال يحب �لدر��سة وال يدر�ض �إال بعد �الحلاح من �الم .

-     لديه ت�ستت يف �النتباه, و نظر�ته �سريعة ومتوترة.

عمه  �أبناء  ومع  باملدر�سة  زمالئه  مع  و�لت�ساجر  �ل�سرب  عالمات  وجهه  على     -
باملنزل    وكذلك �الب .

-     يخاف جد�ً  من �الب .
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-     اليحب �لنوم ظهر� ً ويرف�سه متاما ً , وتكوينه �جل�سمي نحيف وق�سري �لقامة ,            
وتظهر على مالحمه عالمات �حلزن وال يبت�سم .
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املـــالحـــــق
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ملحــــق )1(

قائمة امل�سكـالت ال�سلوكيــة 

التعليمات : �ملطلوب منك قر�ءة �لعبار�ت �لتالية بدقة , وحدد من بينها ما ينطبق 

على �حلالة خالل �الأ�سبوع �ملا�سي بو�سع عالمة )×( �أمام �لعبارة . 

1= تنطبق متاماً  �أو م�سكلة قوية )2(= تنطبق على وجة �لعموم )3(= ال تنطبق 
والمتثل م�سكلة .

3 2 1 ال�سلوك 3 2 1 ال�سلوك 3 2 1 ال�سلوك

يتبول على 
نف�سه ليال 

ي�سيح 
وي�سرخ

حزين وغري 
�سعيد

يتربز على 
نف�سه

يرمتي على 
االر�س

يخجل

مي�س 
اأ�سابعه

يهدد ويهني  ينقاد 
ب�سهولة

يع�س اأو 
ياأكل 

اأظافره

ي�سرب 
ويعتدي

ينعزل عن 
االخرين

ينتف �سعره ي�ستم باألفاظ 
قبيحة

يبكي

ياأكل 
القازورات

يخبط 
االبوب 

والنوافذ

يخاف من 
النا�س

يلعب 
باأع�سائه 
التنا�سلية

يحطم 
االثاث

يخاف من 
الظالم

يك�سف عن 
عورته

ميزق ويقطع يخاف من 
احليوانات
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يلعب جن�سيا 
بطريق 

بذيئة

يع�س يخاف من 
اأ�سياء اأخرى

يهمل 
واجباته 
املدر�سية

يجادل يوؤذي نف�سه

اأداوؤه 
املدر�سي 
يتدهور

يلح ينام متقطعا ً

ي�سكو من 
اآالم يف 
البطن

ي�سرق ي�ستيقظ 

مفزوعا ً

يتقياأ يكذب يكرث من 
النوم 

ي�سكو من 
ال�سداع

يرمي اأ�سياء 
على النا�س

ي�ستيقظ 
مبكرا و ال 

ينام

يتعلق باأمه يب�سق ت�سيبه 

كوابي�س ليال ً

يتعلق باأبيه يرف�س 
االن�سياع 

لالوامر

ال يظهر 
غ�سبه

يلت�سق 
بالكبار

يتعارك يكتم �سيقه

يتعجرف 
على 

االطفال

يحب اأن 
يغيظ

ال يدافع عن 
نف�سه

يفزع 
ب�سهولة

يتفجر يف 
الغ�سب

جترح 
م�ساعره 
ب�سهولة

ينزع 
مالب�سه 

علنا ً

يكرث من 
احلركة 

والتنطيط

يتهته يف 
الكالم
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ال ياأكل 

جيدا ً
ال ي�ستمر يف 

ن�ساطه
ي�سعب عليه 

الكالم

وزنه  
يتناق�س

ال يهتم ملا 
يقال له

يتكلم 
بطريقة ال 

تفهم

ياأكل 
ب�سراهة

يت�ستت 
اأنتباهه 
ب�سرعة

يخ�سى 
اخلروج من 

البيت

ال ي�ستجيب 
لالقارب

ي�سحك مع 
نف�سه

يتحدث مع 
نف�سه

يتبول 
على نف�سه 

بالنهار

ال ينتبة ال ي�ستجيب 
لالطفال 

�أي مالحظات �أو م�سكالت �أخرى �أرجو �إ�سافتها.....................................
 ........................................................................................

....................................................................................
........................................................................................

....................................................................................
........................................................................................
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 ملحـــق )2(

ADHD Rating Scale
البيـــانات ال�سخ�سيــة:

- ��سم �لطفل :...........................................�جلن�سية :............... 

- تاريخ �ملقابلة :        /         /                  م.

- تاريخ �مليالد :         /         /                  م .

- �لعمر �لزمني : )         ( يوم  )           ( �سهر )            ( �سنة .

- �ملدر�سة ...............................�ل�سف �لدر��سي :........................

- �لعنو�ن ...................................هاتف ويل �المر )                           (.

- عمل �الب :...........................عمل �الم ..................................

- �لهدف من �لتطبيق  :

....................................................................................  

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

- م�سكالت �لطفل �حلالية :

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................
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 - �خلدمات �ل�سابقة �لتي قدمت له :

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
........................................................................

املقيا�س  على  االجابة  • طريقة 

  �سع د�ئرة على �لرقم �ملوجود �مام �لعبارة و �لذي يتفق مع حالة �أبنك .  

اأف�سل 

جدا ً
اأف�سل 

قليال ً
قليال ً 

جدا ً
ال على 
االطالق

اآداء الطفــــــــــــــــــــــــــــل م

3 2 1 5 غالبا ً متملل ومرتبك يف جل�سته 1
3 2 1 5 يجد �سعوبة يف اجللو�س مبقعده 2
3 2 1 5 �سريع ت�ستت االنتباة 3
3 2 1 5 �سمن  دوره  انتظار  يف  �سعوبة  يجد 

جمموعة
4

3 2 1 5 مت�سرع يف اجاباته على اال�سئلة  5
3 2 1 5 االر�سادات  اتباعه  ال�سعب  من 

والتوجيهات
6

3 2 1 5 اأي  اإجناز  عند  الرتكيز  يف  �سعوبة  يجد 
عمل 

7

3 2 1 5 يف الغالب يبداأ يف العمل وينتقل اإلى عمل 
اأخر قبل االنتهاء من العمل االول.

8

3 2 1 5 من ال�سعب لعبه بهدوء  9
3 2 1 5 دائم الكالم يف الف�سل الدرا�سي . 10
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3 2 1 5 �سوؤون  يف  والتدخل  املقاطعة  دائم 
االخرين

11

3 2 1 5 ال ي�ستطيع االن�سات لالخرين. 12
3 2 1 5 داخل  اخلا�سة  ممتلكاته  يفقد  ما  غالبا ً 

الف�سل الدرا�سي اأو يف املدر�سة. 
13

3 2 1 5 غالبا ً ما يندمج يف األعاب وان�سطة خطرية 
دون اأي تفكري يف العواقب

14

                                                           د. طارق عبد الرحمن العي�سوي 

                                                                           ��ست�ساري نف�سي 
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ملحق )3(

معدل   قيا�س الآداء  الأكادميي

Academic Performance Rating Scale

البيانات ال�سخ�سية :

- ��سم �لطفل :...............................................�جلن�سية :.............. 

- تاريخ �ملقابلة :        /         /                  م.

- تاريخ �مليالد :         /         /                  م .

- �لعمر �لزمني : )         ( يوم  )           ( �سهر )            ( �سنة .

- �ملدر�سة .................................... �ل�سف �لدر��سي :...................... 

- �لعنو�ن ...................................... هاتف ويل �المر )                           (.

-عمل �الب :.............................عمل �الم ...................................

- �لهدف من �لتطبيق: .................................................................

........................................................................................
 ........................................................................................
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: املقيا�س  على  االجابة  • طريقة 

عليك تقدير �آد�ء طفلك عن �الأ�سبوع �ملا�سي بو�سع د�ئرة حول تقدير و�حدة فقط, 
وذلك ح�سب بنود �ملقيا�ض.                                   

ممتاز

5

اأكرب 
من 

املعدل
4

يف 
املعدل

3

مقبول 

2

�سعيف

1
العبــــــــــــــــــــــــــارات م

5 4 3 2 1 ماهو م�ستوى القراءة عند الطفل ؟ 1

5 4 3 2 1 ما هو م�ستوى التحدث عند الطفل ؟ 2

5 4 3 2 1
اأي  اآداء  يف  ومت�سرع  مهمل  يبداأ  هل 

اأعمال كتابية ؟
3

5 4 3 2 1
اأطول من  اإلى وقت  هل هو يف حاجة 
واجباته  من  لالإنتهاء  زمالئه  بقية 

املختلفة ؟

4

5 4 3 2 1
هل غالبا ً ما يحتاج الى �سخ�س يحثه 

على االنتباة والرتكيز؟
5

5 4 3 2 1

من  امل�ساعدة  الى  يحتاج  غالبا ً  هل 
ب�سكل  الدرا�سية  اأعماله  اجناز  اأجل 

جيد ؟

6

5 4 3 2 1

الكتابية  االعمال  يبداأ  غالبا ً  هل 
الى  جيدا ً  اال�ستماع  وقبل  ب�سرعة 
؟               بالعمل  اخلا�سة  االر�سادات 

              

7

5 4 3 2 1
ا�سرتجاع  يف  �سعوبة  يجد  غالبا ً  هل 

املادة الدرا�سية ؟
8
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5 4 3 2 1
حمملق  اأنه  عليه  يظهر  غالبا ً  هل 
)ت�ستت  حمددة  غري  ب�سورة 

ب�سري(؟

9

5 4 3 2 1 ولديه  من�سحبا ً  يبدوا  غالبا ً  هل 
على  القدرة  وعدم  عاطفي  ا�سطراب 
االجتماعية؟            املواقف  مواجهة 

              

10

%90

5

%89

4

%79

3

%69

2

%49

1

م�ستوى االأداء يف مادة الريا�سيات :
مادة  يف  ادائه  م�ستوى  قيا�س 
باداء  ادائه  مقارنه  دون  الريا�سيات 

غريه من زمالئه باملدر�سة               

11

%90

5

%89

4

%79

3

%69

2

%49

1

�سحة ادائه يف الريا�سيات كتابة  12

%90

5

%89

4

%79

3

%69

2

%49

1

م�ستوى االداء يف مادة االداب :
اللغة  مادة  يف  ادائه  ن�سبة  تقدير 
باداء  ادائه  مقارنه  دون  العربية 

غريه من التالميذ .                              

13

%90

5

%89

4

%79

3

%69

2

%49

1

العربية  االلغة  يف  ادائه  �سحة 
كتابة.

14

ناجح 
وثابت

5

اأكرث 

جناحا ً
4

متغري

3

اأكرث 

�سعفا ً
2

�سعيف 
ثابت

1

اال�سبوع  خالل  ادائه  ثبات  مدى  ما 
املا�سي ؟  

15

غالبا 
جدا

5

غالبا ً

4

اأحيانا

ً 
3

نادرًا

2

اطالقا 
ً

1

ال�سحيحة  اال�ستجابات  مدى  ما 
لتعليمات  اتباعه  بخ�سو�س  للطالب 
اأثناء  وذلك  ال�سف  داخل  املدر�س 
املناق�سات داخل الف�سل مع جمموعة 

كثرية من التالميذ ؟

16
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غالبا 
جدا

5

غالبًا

4

اأحيانًا

3

نادرًا

2

اطالقًا

1

ما مدى ا�ستجابات التلميذ ال�سحيحة 
املدر�س  توجيهات  اأتباع  ب�ساأن 
مع  الف�سل  داخل  اأثناءاملناق�سات 

جمموعة �سغرية من التالميذ ؟

17

�سريع 
جدًا
 5

اأ�سرع

4

يف 
املعدل

3

بطىء

2

بطىء 
جدًا
 1

للمادة  الطالب  فهم  �سرعة  مدى  ما 
اجلديدة ؟

18

�سريع 
جدًا
 5

اأ�سرع

4

يف 
املعدل

3

بطىء

2

 بطىء 
جدًا
 1

ما اآداء التلميذ يف الكتابة ، وما مدى 
نظامه وتن�سيق خطه ؟

19

مالحظات اأخرى لويل اأمر الطالب :

.................................................................................. -

.................................................................................. -

.................................................................................. -

.................................................................................. -

.................................................................................. -

                                                              د. طارق عبد الرحمن العي�سوي  

                                                                                 ��ست�ساري نف�سي 
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 ملحق )4(

Teacher’s Questionnaire
مقيــا�س املعلــم

البيانات ال�سخ�سية :

- ��سم �لطالب )�لطفل( ..............................�جلن�سية ......................

- �ملدر�سة ............................................�ل�سف .........................

- تاريخ �لتقييم :            /              /                  م .

- �أ�سم �ملعلم :.........................................................................

�أرجو �الجابة على جميع �ال�سئلة ح�سب �لبنود بو�سع عالمة )×( �أمام �لعبارة  �لتي 
يعاين منها �لطفل ح�سب درجة �ل�سعوبة .

 ب�سورة
جيدة

 الى حد
ما

 قلياًل
جدًا

ال العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات م

لديه �سعور باخلجل واالرتباك ؟ 1
2 القيام بعمل �سو�ساء ب�سورة غري منا�سبة ؟

احتياجاته يجب اأن تلبى يف احلال ؟ 3
ت�سرفاته غري الئقة اأو وقحة ؟ 4

مزاجه ثائر و�سلوكه غري متوقع ؟ 5
�سديد احل�سا�سية للنقد ؟ 6

7             لدية �سعوبة وت�ستت يف االنتباة ؟
مزعج لالطفال االخرين ؟ 8

لديه اأحالم يقظة ؟ 9
مكتئب وعاب�س حزين ؟ 10
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عنيف و�سريع احلركة ؟ 11
يحب ال�سجار ؟ 12

لديه اأجتاه راف�س ل�سلطة الكبار ؟ 13
دائم القلق وم�ستعد دائما ً للقيام من مكانه ؟ 14

ثائر ومتهور ؟ 15
 يحتاج اإلى جذب االنتباة من املعلم ب�سورة

مبالغ فيها ؟
16

يبدو اأنه غري مقبول من اجلماعة ؟ 17
�سهل االنقياد بوا�سطة االخرين ؟ 18

ال يوجد رغبة يف  اللعب اجلماعي ؟ 19
لديه قدرة على القيادة والزعامة؟ 20
يعجز عن انهاء ما بداأه من اأعمال ؟ 21

طفويل وغري نا�سج ؟ 22
ينكر االخطاء ويلوم االخرين ؟ 23

ال يجاري باقي االطفال ؟ 24
�سريع ال�سعور  باالحباط ؟ 25

غري متعاون مع املدر�س ؟ 26
لديه �سعوبات يف التعلم ؟ 27

مالحظات من وجهة نظر �ملعلم :

...................................................................................*

...................................................................................*

...................................................................................*

                                                                  د. طارق عبد الرحمن العي�سوي  
                                                                               ��ست�ســــاري نف�ســـــي     
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      ملحـــق )5(

مقيا�س ال�سغوط النف�سية لدى الأطفال

فيما يلي جمموعة من �لعو�مل و�ل�سباب �لتي توؤدي �إلى معاناة �لطفل من �ل�سغوط، 
وهي موزعة من �الأعلى �سغوطاً  �إلى �الدنى .

درجة ال�سغط ال�سغوط النف�سية لدى االطفال م
100 وفاة اأحد الوالدين 1

73 طالق الوالدين 2

65 االإنف�سال 3

63 �سفر االب اأو االم للعمل 4

63 وفاة اأحد اأفراد اال�سرة املقربني 5

53 مر�س يتعر�س له الطفل �سخ�سيا ً  6

50 زواج اأحد الوالدين مرة اأخرى 7

47 ت�سريح اأحد الوالدين من عمله )اأنهاء خدماته( 8

45 ت�سالح الوالدين بعد وقوع م�سكلة 9

45 االم موظفة  10

44 تغري يف �سحة اأحد اأفراد اال�سرة 11

40 االم حامل يف طفل اخر جديد 12

39 لديه م�ساكل باملدر�سة 13

39 ميالد اأخ جديد 14

39 االنتقال من �سف الى اخر اأو تغيري املدر�س 15

38 تغيري يف امل�ستوى املايل لال�سرة 16

37 �سديق حميم للطفل مير�س اأو ي�ساب باأذى 17

36 ن�ساط �سعب عليه وال يفهمه 18
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35 تغري عدد مرات ال�سجار مع االخوة واالخوات 19

31 اخلوف من التعر�س لعنف اأو عدوان باملدر�سة 20

30 �سرقة ممتلكاته ال�سخ�سية  21

29 زيادة امل�سئولياته املنزلية امللقاة على عاتقه 22

29 اأخ كبري يرتك املنزل 23

29 م�ساكل مع اجلد اأو اجلدة اأو كليهما  24

28 اإجناز متميز 25

26 االنتقال اإلى مدينة اأخرى 26

26 االنتقال اإلى حي اأخر يف املدينة 27

25 يفقد حيوانا ً األيفا ً حمببا ً اإلى نف�سه 28

24 يغري من عاداته ال�سخ�سية 29

24 لديه م�سكلة مع اأحد املدر�سني 30

20 تغيري يف عدد �ساعات رعايته ومتابعته. 31

20 االنتقال اإلى بيت جديد 32

20 تغيري يف عادات اللعب 33

19 عطالت يق�سيها مع اال�سرة 34

19 تغيري اال�سدقاء 35

18 امل�ساركة يف املع�سكرات ال�سيفية 36

17 تغيري عادات النوم 37

16 تغيري يف عدد مرات م�ساهدة الربامج التلفزيونية 38

15 حفل عيد ميالد 39

13 عقاب يوقع عليه ب�سبب الكذب 40
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قائمة بامل�سطلحات الواردة بالكتاب ) الإعاقة النفعالية (
Aggressive Behavior              الخرين� و�إيذ�ء  و�مل�ساجر�ت      �لعدو�ن 

Anger                                                                       لغ�سب�

Attention-Seeking Behavior                الخــرين� �نتباه  جذب 

Autism                                                                 لتوحــــــــــد�

Anxiety                                                                  لقلـــــــــق�

Art Therapy                                                    بالفنون   �لعالج 

ADHD Rating Scale                         مقيا�ص فرط �لن�ساط وت�ستت �لنتباه

 Academic Performance Rating Scale  مقيا�ض معدل �الأد�ء �الكادميي �حلايل

 Behavior Disorders                              ال�سطر�بات �ل�سلوكية�

Behavioral Disorders                               ل�سلوك�   ��سطر�بات 

Burk’s Behaviour Rating Scale  ل�سلوك� لتقدير  بريك�ض  مقيا�ض 

Behavior Therapy                                         ل�سلوكي�  �لعالج 

Biblio therapy                                               بالقر�ءة �لعالج 

Conduct Disorders                                 لت�سرف� ��سطر�بات 

Chronological Age                                         لزمني� �لعمر 

Check Lists                                                      ل�سطب� قو�ئم 

Conflict Resolution        ل�سر�عات� حل  طريقة 

Counseling Psychologist                  لنف�سي� �الر�ساد   �خ�سائي 
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�لدليل �لت�سخي�سي و�الإح�سائي لال�سطر�بات �لعقلية 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders )DSM( 

Disruptive Behavior              لفو�سوي� �ل�سلوك 

Depression                                                     الكتئاب�

Drug Therapy                                      لدو�ئي� �لكيمائي  �لعالج 

Emotional Impariment                              النفعالية� �الإعاقة 

     Emotional Handicaps                                                 الإعاقة �النفعالية� 
 Emotional Disturbance                                     ال�سطر�بات �النفعالية�

Emotional Liability                                  النفعايل� �ال�ستقر�ر 

Egoism             النانية�

Eysenk Personality Inventory         يزنك الأ  �ل�سخ�سية    �ختبار 
Etiology                                                       ل�سببي� �لت�سخي�ض 

Emotional Age                                              النفعايل�  �لعمر 

Emotional Maturity                                    النفعايل� �لن�سج 

Emotional Stability                                     النفعايل� �التز�ن 

Family Therapy                                              ال�سري� �لعالج 

Formal Assessment                                 لر�سمية�   �الختبار�ت 
Family Counseling                            ال�سري� �الر�ساد  �خ�سائي 

Goodenough, Draw a Man Test  لرجل� لر�سم  جود�آنف   �ختبار 

Hyperactivity                                                 لز�ئد� �لن�ساط 

Immaturity                                        لنا�سج� غري  �لفج  �ل�سلوك 



اإلعــاقـة اإلنفعاليـة 56

Introversion                                                          النطو�ء�

Informal Assessment                             لر�سمي� غري  �لتقييم 

Jealousy                                                                    لغرية�

Language Retardation         للغوي� �لتاأخر 

Leisure Time             لفر�غ�  وقت 
Life Space Intervention                  حلياة� مدى  �لتدخل  منحنى 

Mild Behavior Disorders            ال�سطر�بات �النفعالية �لب�سيط�

Moderate Behavior Disorders  ملتو�سطة� �النفعالية     �ال�سطر�بات 

Measures of Adaptive Behavior      الجتماعي� �لتكيف                مقيا�ض 

Nutritionist                                                  لتغذية� �خ�سائي 

Overcorrection                                     لز�ئد� �لت�سحيح   نظام 

Observation                                                       ملالحظــــــة�

  Personality Disorders              سطر�بات �ل�سخ�سية��
Psychiatrist                                                    لطبيب �لنف�سي�

Psychologist                                               لنف�سي� �الخ�سائي 

Psychiatric social Worker   الخ�سائي �الجتماعي يف جمال �لطب �لنف�سي�

Psychoanalyst                 لنف�سي� �ملحلل  �أو  �لنف�سي  �لتحليل  �خ�سائي 

Parent Training                                     و�المهات �الباء  تدريب 

Parent Empowerment                                  لو�لدين� متكني 

Point System                                          لنقاط� �حت�ساب   نظام 

Positive Reinforcement                              لتعزيز �الإيجابي�
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Punishment                                                            لعقــاب� 

Rorschach Spot Ink Scale                 لرو�ساخ �حلرب  بقع   �ختبار 

Rating Scales                                                  لتقدير� �سالمل 

 Reinforce                                             ملعــــــــــــزز�

Remedial Education      لعالجية� �لرتبية 

Special Education                                         خلا�سة� �لرتبية 

 Stubbornness                  لعناد�

Shyness       ل�سديد� �خلجل  �لز�ئدة,  �حل�سا�سية 

School Refusal          ملدر�سة� رف�ض 

Stealing                                                                    ل�سرقة� 

Self-Injurious Behavior  سلوك �إيذ�ء �لذ�ت ب�سكل متكرر ويبدو� �أنهم فاقدي �الح�سا�ض�

 Supplementary Services                                          خلدمات �مل�ساندة�

Speech-Language Pathologies     خ�سائي ��سطر�بات �لنطق و�لكالم�

Teacher’s Questionnaire        ملعلم� مقيا�ض 

Time Out          الق�ساء�

Vinland Social Maturity Scaleالنفعايل� للن�سج  فاينالند           مقيا�ض 

   Vandalism                                                                              لتخريب�

Vitamin Therapy                    بالفيتامينات �لعالج 
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