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�إهداء �إلى الأباء والأبناء
ب�ســم اهلل الرحمـن الرحــيم

احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل �سيدنا وموالنا حممد و�آله
و�صحبه ومن اتبع هداه .
رب اجعلني مقيم ال�صالة ومن ذريتي  ,ربنا تقبل دعاء  .ربنا اغفر يل
ولوالدي وللم�ؤمنني يوم يقوم احل�ساب ربنا هب لنا من �أزواجنا وذريتنا قرة
�أعني واجعلنا للمتقني �إماما  ,رب �أوزعني �أن ا�شكر نعمتك التي �أنعمت علي
وعلى والدي و�أن اعمــل �صاحلا تر�ضاه  ,وا�صلح يل يف ذريتي �إين تبت �إليك
و�إين من امل�سلمني .
اللهم بارك يف اوالدي وال ت�ضرهم وارزقني برهم واجعلهم قرة عني
لوالديهم  .اللهم فقهم يف الدين وعلمهم الت�أويل واهدهم �إلى �سواء ال�سبيل .
اللهم �أنبتهم نباتا ح�سنا واجعلهم هادين مهتدين و�أجعلهم من العلماء العاملني
وعبادك ال�صاحلني  .اللهم ار�ض عليهم ووفقهم ملحبتك وطاعتك ومر�ضاتك ,
وعلمهم ما ينفعهم مبا علمتهم  ,اللهم �سهل �أمورهم وا�صلح احوالهم و�أعمالهم
ونياتهم  ,اللهم �أحيهم حياة طيبة يف الدنيا واالخرة  ,اللهم احفظهم من الفنت
ما ظهر منها وما بطن  ,ومن الأذى ومن كل �سوء  ,اللهم �سلمهم وعافهم واعف
عنهم.
اللهم اعنهم على ذكرك و�شكرك وح�سن عبادتك  .اللهم اح�سن عاقبتهم يف
االمور كلها و�أجرهم من خزي الدنيا وعذاب االخرة  .اللهم متعهم ب�أ�سماعهم
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و�أب�صارهم وقوتهم يف �سبيلك  ,و�أجعل هواهم تبعا ملا جاء به حبيبك حممد �صلى اهلل
عليه و�سلم .
اللهم اطل �أعمارهم يف مر�ضاتك وتقبل منهم انك عل كل �شيء قدير والإجابة
جدير .اللهم بارك يل يف �أوالدي وال ت�ضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم  ,اللهم
يا معلم مو�سى و�آدم علمهم ويا مفهم �سليمان �أفهمهم ويا م�ؤتي لقمان احلكمة وف�صل
اخلطاب اتهم احلكمة وف�صل اخلطاب  .اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما ن�سوا و�أفتح
عليهم من بركات ال�سماء والأر�ض انك �سميع جميب الدعوات .
اللهم �إين �أ�س�ألك لهم قوة احلفظ و�سرعة الفهم و�صفاء الذهن  .اللهم اجعلهم
هداه مهتدين غري �ضالني وال م�ضلني  ,اللهم حبب �إليهم الإميان وزينه يف قلوبهم وكره
�إليهم الكفر والف�سوق والع�صيان واجعلهم من الرا�شدين  .ربنا هب لنا من �أزواجنا
وذرياتنا قرة �أعني واجعلنا للمتقني �إماما .اللهم اجعلهم �أوفر عبادك حظا يف الدنيا
والأخرة  .اللهم اجعلهم من اوليائك وخا�صتك الذين ي�سعى نورهم بني �أيديهم وال
خوف عليهم وال هم يحزنون .
اللهم �أغفر ذنوبهم اللهم طهر قلوبهم اللهم ح�صن فروجهم  ,اللهم اجعلهم
من حرا�س الدين ومن الذاكرين املذكورين و�ألطف بهم  ,اللهم علق قلوبه بامل�ساجد
وبطاعتك واجعلهم اوجه من توجه �إليك واحبك ورغب اليك  ,اللهم اجعلهم حفظة
لكتابك ودعاة يف �سبيلك و�أئمة امل�ساجد املجاهدين يف �سبيلك ومبلغني عن ر�سولك �صلى
اهلل عليه و�سلم  .اللهم اجعل القران ربيع قلوبهم و�شفاء ل�صدورهم ونورا الب�صارهم
اللهم افتح عليهم فتوح العارفني  ,اللهم ارزقهم احلكمة والعلم النافع وزين �أخالقهم
باحللم و�أكرمهم بالتقوى وجملهم بالعافية وعافهم و�أعف عنهم .
اللهم اجعلهم ممن توا�ضع لك .اللهم فرح بهم نبيك املختار واعل بهم املنار
واهدهم ملا حتبه يا غفار ( .ادعية نافعة للوالدين واالموات واالبناء � ,إعداد جميل بن
�أحمد ح�سن حلبة ).
د  .طـــارق العي�ســـوي
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الإعــــاقة الإنفعـــالية
مـــدخـــــــــل :
الإ�ضطراب مفهوم ن�سبي  ،فالأطفال امل�ضطربون �سلوكيا ً يظهرون يف بع�ض االحيان
�أمناطا ً �سلوكية عادية  ،والأطفال العاديون يظهرون �أحيانا ً �أمناط �سلوكية غري عادية
يف بع�ض املواقف  ،ومن املتفق عليه �أن الأطفال امل�ضطربون �سلوكيا ً ي�سلكون على نحو
يجعل الأخرين يعرفون �أن لديهم م�شكلة ما .
ويالحظ املتتبع للرتاث العلمي تعدد امل�صطلحات التى تدل على مو�ضوع الإعاقة
االنفعالية  Emotional Imparimentومن م�صطلحاتها :
• الإعاقة االنفعالية

. Emotional Handicaps

• اال�ضطرابات االنفعالية

. Emotional Disturbance

• اال�ضطرابات ال�سلوكية

.Behavioral Disorders

و�أي كان من م�صطلحات الإعاقة االنفعالية فهي متثل ا�شكاال ً غري عادية من
ال�سلوك االنفعايل غري العادي والتي ت�ستدعي معها احلاجة �إلى خدمات الرتبية اخلا�صة
. Special Education
التعريف بالظاهرة :
ا�ضطراب ال�سلوك  Behavior Disordersم�صطلح ي�صف الأ�شخا�ص الذين
يظهرون وب�شكل متكرر امناطا ً منحرفة �أو �شاذة من ال�سلوك عما هو م�ألوف �أو
متوقع  .وا�ضطرابات ال�سلوك م�شكلة معقدة تظهر يف �أ�شكال ومواقف خمتلفة  ،وت�ؤثر
يف الآخرين الذين يتعاملون مع الطفل امل�ضطرب �سلوكي ًا.
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وهناك اتفاق بني االخ�صائيني �أن اال�ضطرابات ال�سلوكية تعني انحراف ال�سلوك
عما يعترب عادي ًا ب�شكل ملحوظ  .وهم يظهرون واحدة �أو �أكرث من اخل�صائ�ص التالية
بدرجة ملحوظة ولفرتة زمنية طويلة :
 عدم القدرة على التعلم . عدم القدرة على بناء عالقات اجتماعية ناجحة وم�ستمرة مع املعلمني �أو الزمالءباملدر�سة �أو يف امل�ؤ�س�سات االجتماعية.
 املعاناة من عدد من املخاوف املدر�سية وال�شخ�صية .عالقاته متوترة مع الوالدين والأخوة والأخوات والأقارب. �صعوبة التعبري اللفظي يف املواقف االجتماعية . تظهر لديهم عواطف غري منا�سبة يف املواقف االجتماعية العادية  ،و�إظهار االنفعالغري املنا�سب .
 �شعور عام باالكتئاب وعدم ال�سعادة دون وجود �سبب وا�ضح. املعاناة من عدد من الأعرا�ض اجل�سمية والآالم واملخاوف . االن�سحاب من املواقف االجتماعية  ،واالنطوائية  ،وعدم الثبات االنفعايل . العناد املتكرر .ميكن القول �أن امل�ضطربني �سلوكيا ً �أو انفعالي ًا ينحرفون عن ال�سلوك االجتماعي
املعياري باملقارنة بالأ�شخا�ص الآخرين  ،وهذا االنحراف هو يف الواقع تعبري ًا عن
نق�ص التطبيع االجتماعي ،في�سلك ال�شخ�ص امل�ضطرب �سلوكا ً غري منا�سب يف املواقف
8
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االجتماعية املختلفة .
وفيما يلي املزيد من تعريفات الإعاقة االنفعالية وفقا ً لعدد من العلماء واخلرباء
يف املجال :
 تعريف( كريك ) �أنهم �أطفال يظهرون ا�ستجابات �إنفعالية غري متوقعة ب�شكل مزمنمما ي�ستدعي تعليمهم �أ�شكال ال�سلوك االجتماعي املنا�سب .
 تعريف( هلمان وكوفمان ) �أنه �سلوك انفعايل متطرف ومزمن يبتعد عن التوقعاتاالجتماعية والثقافية .
 اال�ضطرابات االنفعالية �سلوك غري عادي . ا�ضطراب مزمن  ،ومتطرف  ،وم�ستمر  ،ومتهور  ،و�شديد . يتميز ال�شخ�ص بعدم اال�ستقرار االنفعايل  Emotional Labilityوانتقال الفردمن انفعال �إلى �آخر بطريقة مفاجئة وغري مربرة  .وهو نقي�ض الثبات االنفعايل
واال�ستقرار يف املزاج وهو من �صفات الطالب ممن يعانون من �صعوبات التعلم
وامل�شكالت ال�سلوكية.
 تظهر اال�ضطرابات االنفعالية ب�صورة وا�ضحة يف االمرا�ض الع�صابية  ،وهي منالأ�سباب التي ت�ؤدي الى االمرا�ض ال�سيكو�سوماتية وتظهر يف �شكل ا�ضطرابات يف
اجلهاز املعدي واله�ضمي واجلهاز الدوري والتنف�سي .
 اال�ضطرابات االنفعالية الب�سيط � Mild Behavior Disordersسلوكم�شكل ال يتنا�سب مع املواقف  ،وهي من امل�شكالت املوقفية ويتم التغلب عليها
بالدعم االجتماعي .وهي ال ت�ؤثر ت�أثري ًا ملحوظ ًا على �إجناز الفرد �أو تعلمه �أو تفاعله
االجتماعي .
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 اال�ضطرابات االنفعالية املتو�سطة  Moderate Behavior Disordersوتظهرلدى الطفل وهي لي�ست مرتبطة مبوقف �ضاغط حمدد ،وقد ي�ستمر اال�ضطراب
املتو�سط بعد زوال املوقف ال�ضاغط  ،يف حني يتوقف اال�ضطراب الب�سيط بانتهاء
املوقف ال�ضاغط .وميكن للطفل �أن يتعلم يف املدر�سة العادية ولكنه قد يحتاج �إلى
االلتحاق بغرفة للم�صادر يدربه فيها خمت�ص يف جمال الرتبية اخلا�صة وهذا يف
�أوقات حمددة من اليوم الدرا�سي ويلتحق بال�صفوف العادية يف باقي االوقات مع
معلمني عاديني لديهم التدريب املنا�سب.
 ا�ضطرابات ال�شخ�صية  Personality Disordersفهي ا�ضطراب عقلي طويلالأمد يتميز بامناط �سلوكية غري تكيفية  ,ويدرك ال�شخ�ص ذاته والبيئة املحيطة.
 ا�ضطرابات الت�صرف  Conduct Disordersوهم �أ�شخا�ص يتميزون بال�سلوكغري العادي مما ي�ؤدي �إلى عدم التقبل االجتماعي  .وهو �أكرث �شيوعا ً لدى الذكور
وي�صاحبه م�شكالت تعليمية  ،وهناك ارتباط بني هذا اال�ضطراب وا�ضطرابات
ال�شخ�صية يف مرحلة الر�شد .
ن�سبة االنت�شــــــــار :
ملا كان احلد الفا�صل بني ال�سلوك ال�سوي وال�سلوك ال�شاذ غري وا�ضح متاما ً ف�إن
تقدير ن�سبة انت�شار اال�ضطرابات االنفعالية متفاوتة بدرجة كبرية .
كما مل يتفق الباحثني على ن�سبة انت�شار اال�ضطرابات االنـ ــفعالية يف املجتمعات
العربية ب�سبب اختـ ــالف الق ـ ـ ـ ــيم واملبادىء والقواعد والأنظمة التي متيز كل جمتمع .
وفيما يلي ن�سبة االنت�شار التقريبية :
 �أ�شارت بع�ض التقديرات �أن الن�سبة ترتاوح مابني (� )% 10 - 2إال �أن الن�سبة العاملية( .)%2وفيما يتعلق بن�سبة توزيع اال�ضطرابات من حيث ال�شدة فالغالبية العظمى
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من احلاالت هي من النوع الب�سيط �أو املتو�سط  ،يف حني �أن حاالت قليلة هي من
النوع ال�شديد وال�شديد جدا ً تقدر ( )6-2طفل لكل ع�شرة االف طفل .
 مكتب الرتبية يف الواليات املتحدة االمريكية قدر الن�سبة (.)%2 الدول العربية (. )%2.4 ن�سبة انت�شار اال�ضطرابات االنفعالية لدى احلاالت من ذوي الإعاقة ( )%10علم ًاب�أن ن�سبة ذوي االعاقة يف �أي جمتمع من املجتمعات تبلغ من ( )%10 - 7من جمموع
ال�سكان  .وتفيد منظمة ال�صحة العاملية �أن ن�سبة ذوي االعاقة يف �أي جمتمع تبلغ
حوايل ( )%10من عدد ال�سكان .
ت�صنيف اال�ضطرابات ال�سلوكية:
 �أو ًال :الت�صنيف ح�سب ال�شدة :يتم ت�صنيف اال�ضطرابات االنفعالية ح�سب ال�شدة من ( الب�سيط �إلى املتو�سطة
�إلى ال�شديدة ) وبالن�سبة لال�ضطرابات ال�سلوكية الب�سيطة واملتو�سطة ميكن عالجها يف
املدر�سة العادية �أو املنزل وب�إ�شراف االخ�صائيني واملعلمني والأ�سرة � .أما اال�ضطرابات
ال�شديدة فهي تتطلب معاجلة مكثفة ومتخ�ص�صة يف م�ؤ�س�سات ومراكز خا�صة .
وفيما يلي عر�ض لأنواع اال�ضطرابات موزعة ح�سب ال�شدة :
م
1
2

املظاهر الب�سيط واملتو�سطة
العناد Stubbornness
الأنانية Egoism

م
1
2

املظاهر ال�شديدة
انف�صام ال�شخ�صية لالطفال .
االن�سحاب والعزلة ال�شديدة .

3

الغرية Jealousy

3

�ضعف اال�ستجابة احل�سية ( الي�شعر
بالعقاب البدين �أو املعنوي – وال يبت�سم
�أو ي�ضحك �أويتجاوب مع االخرين )
اإلعــاقـة اإلنفعاليـة
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4

عدم الطاعة

4

5

ال�سلوك الفج غري النا�ضج
(ال�ضحك يف مواقف اجلد �أو
احلزن ). Immaturity

5

االعتماد الزائد على االخرين حتى يف
مهارات احلياة اليومية الب�سيطة .
التوحد� Autismأو بع�ض مظاهر
ال�سلوك التوحدي .

6

العدوان وامل�شاجرات
و�إيذاء االخرين

6

الن�شاط احلركي املفرط والدائم
والزائد مع ت�شتت االنتباة .

7
8

عدم حتمل امل�سئولية .
�سرعة الغ�ضب � Angerأو
نوبات الغ�ضب �أو االنفعال
ال�شديد  ،املزاج احلاد .

7
8

رف�ض النوم وامليل �إلى ال�سهر املتوا�صل
احلزن املزمن  ،و ندرة االبت�سام ،
واالكتئاب . Depression

9

ال�سلوك الفو�ضوي

9

احل�سا�سية املفرطة

Aggressive Behavior

Disruptive Behavior

 10امليل الى القيادة �أو
النزعة نحو ال�سيطرة .
 11جذب �أنتباة الأخرين

 10املعاناة من م�شكالت �سلوكية ظاهرة منذ
الوالدة .
� 11إثارة الذات وخا�صة ( حتريك ايديهم
وارجلهم با�ستمرار و دون توقف ).

 12االن�سحاب من املواقف ،
و�سرعة االرتباك

 12ا�ضطرابات ت�شوة التفكري

Attention-Seeking
Behavior

 13االنطواء  13 Introvers ionالقلق الزائد واملبالغ فيه
� 14سلوك �إيذاء الذات Self-Injurious
 14الن�شــــــــاط الزائــــــد
Hyperactivity

12
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 Behaviorب�شكل متكرر ويبدوا �أنهم فاقدي
االح�سا�س .مثال  :الع�ض -خد�ش اجللد
– خد�ش اجلروح �أثناء فرتة االلتئام – �ضرب
الر�أ�س باالر�ض �أو احلائط )

 15اخلجل ال�شديد Shyness

احل�سا�سية الزائدة

 16الغياب املتكرر من املدر�سة
بدون عذر مقبول  ،ورف�ض
املدر�سة School Refusal

17
18
19
20
21
22
23
24

الكذب
ال�سرقة Stealing
الرثثرة وكرثة الكالم
بدون هدف
كراهية القيام ب�أي عمل
يكلف به
ال�شعور بالقلق .
التخريب Vandalism
وحتطيم االلعاب ب�صفة
م�ستمرة
اللغة الرديئة  ،والت�صرف
الوقح
ق�ضم االظافر � ،أو م�ص
اال�صابع .

عند تفقد املظاهر الب�سيطة واملتو�سطة لال�ضطرابات االنفعالية جند �أنها ت�شمل
العر�ض ونقي�ضه (الن�شاط الزائد وغري الهادف يقابله اخلجل ال�شديد) و( االن�سحاب
يقابله امليل �إلى القيادة وال�سيطرة) و (احل�سا�سية الزائدة يقابلها امليل �إلى جذب
انتباة الآخرين).

اإلعــاقـة اإلنفعاليـة
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ثاني ًا  :ت�صنيف كوي : Quauy
يعترب ت�صنيف كوي من �أكرث الت�صنيفات امل�ستخدمة يف جمال اال�ضطرابات
ال�سلوكية والذي ي�صنف اال�ضطرابات الى �أربعة �أبعاد هي :
 ا�ضطرابات الت�صرف :ويت�صف االطفال بعدم الطاعة ،والفو�ضى والت�شاجر معاالخرين وتنتابهم نوبات غ�ضب �شديدة ،والن�شاط الزائد وامل�شاجرات وحب
ال�سيطرة.
 ا�ضطرابات ال�شخ�صية :ويت�صفون بالقلق  Anxietyوال�شعور بالدونية واالن�سحاباالجتماعي واالكتئاب  Depressionواخلجل واجلنب وال�شعور بالتعا�سة واحلزن.
 اال�ضطرابات املرتبطة بعدم الن�ضج :وت�شمل اللعب مع االطفال اال�صغر �سنا ً وعدمالقدرة على االنتباة والرتكيز لفرتة منا�سبة ،وال�سلوك االجتماعي غري املنا�سب
لعمر الطفل الزمني ،وعدم االهتمام بالدرا�سة .
 اجلنوح االجتماعي :ولديهم م�شكالت كال�سرقة ،والكذب ،والتخريب ،وال�سلوكالعدائي ,وم�صاحبتهم رفقاء ال�سوء.
هل للطفل امل�ضطرب �سلوكيا ً �سمات �إيجابية ؟
من مالحظة �سلوك االطفال امل�ضطربني �سلوكياً  ،جند �أن البع�ض منهم يتميز
ببع�ض ال�صفات الإيجابية منها :
 الذكاء ال�شديد  ،وقد تتقدم قدراتهم العقلية عن بع�ض الأطفال الآخرين . احل�سا�سية ال�شديدة واخلجل يف بع�ض املواقف . قوة االرادة والرغبة يف م�ساعدة االخرين والظهور االيجابي يف اجلماعة التى ينتمي�إليها.
14
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 القدرة على التخيل واالبتكار ويظهر هذا يف مهارات بع�ضهم يف الكذب . التمتع ب�صحة ج�سمية جيدة � ،أو تكوين ج�سماين قوي .�أ�سباب اال�ضطرابات االنفعالية :
وما ينبغي التنوية عنه �أن �أ�سباب اال�ضطرابات ال�سلوكية تنتج من تفاعالت
معقدة وعوامل متعددة ت�سهم يف ظهور امل�شكلة  .ومن �أهم �أ�سبابها :
اال�سباب الوراثية  :حيث عرفت بع�ض القبائل والأ�سر مبيلها �إلى ال�سلوك العدواين
العنيف مقارنه ببع�ض اال�سر �أو القبائل الأخرى  ,ويعتقد العلماء �أن هذا ب�سبب ( املزاج
املوروث ).
الأ�سباب البيولوجية والع�ضوية :وهي اال�سباب التى ت�شمل اجلوانب اجلينية
والع�صبية والبيوكيماوية  ،ب�أعتبار �أن هناك عالقة بني ال�سلوك واجل�سد  ،ومن امل�ؤكد
�أنه تكمن وراء ال�سلوك امل�ضطرب عوامل بيولوجية متنوعة تعترب من �أهم اال�سباب التى
ت�ؤدي الى اال�صابة باال�ضطرابات االنفعالية ال�شديدة  ،كما �أفاد العلماء واملخت�صني �أنها
ترجع �إلى عدد من العوامل واال�سباب منها :
 الأمرا�ض التي ت�صيب الأم �أثناء فرتة احلمل . �سوء تغذية االم اثناء فرتة احلمل  ،وما قبلها  ,وا�صابة الأم بالأنيميا. معاناه الأم من �أمرا�ض وراثية �أو جينية كروموزومية ظاهرة �أو �شديدة مما ت�ؤثرعلى الطفل .
 تناول االم لعقاقري طبية �أثناء فرتة احلمل دون ا�ست�شارة الطبيب املخت�ص الواعي. التعر�ض �إلى اال�شعاعات والتلوث من البيئة املحيطة (الهواء – املاء – االكل –الرتبة).
اإلعــاقـة اإلنفعاليـة
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 تظهر الفحو�صات الطبية �إ�صابة احلالة ب�ضمور بالدماغ ،ويظهر هذا لدى احلاالتال�شديدة وامل�ستمرة منذ امليالد .
ومل حت�سم الدرا�سات والبحوث الوزن الن�سبي الذي ت�سهم به هذه املتغريات يف
�إحداث االعاقة االنفعالية لذا تتوجة البحوث والدرا�سات يف الوقت احلايل �إلى حتديد
اخل�صائ�ص النف�سية وال�سلوكية لذوي االعاقة االنفعالية و�إعداد برامج تدخل تعليمية
�أو تدريبية �أو ار�شادية �أو عالجية يف �إطار هذه اخل�صائ�ص .
الأ�سباب البيئية والأ�سرية :يتفق العلماء �أن امل�شكالت ال�سلوكية التى يعاين
منها الطفل �إمنا هي نتاج العالقة املتوترة بني االباء واالبناء ،وعادة ما يكون االباء
هم ال�سبب يف م�شكالت �أبنائهم ال�سلوكية  .و�إذا متيزت العالقة اال�سرية بالت�شاجر
والتناحر والعدوان واالنانية يف وجود الطفل ي�ؤدي هذا بطبيعة احلال �إلى تهديد كيان
الطفل و�سلبه االمن واالمان والثقة واالطمئنان  .ومن الأ�سباب البيئية واال�سرية التى
وردت يف الدرا�سات واالبحاث النف�سية واالجتماعية ما يلي :
 التدليل الزائد واحلماية الزائدة من الوالدين واملحيطني كاجلد �أو اجلدة . التعر�ض لكثري من مواقف االحباط يف املنزل واملدر�سة والنادي وغريهم . منط العالقة ال�سائد بني الطفل واالم  ،والطفل واالب . منط الرتبية املتبع يف اال�سرة ( �صارم – فو�ضوي – المباالة – حماية وتدليل –تذبذب يف املعاملة ).
 فقر البيئة االجتماعية والثقافية ،عدم توفر املثريات وااللعاب واالدوات ي�ؤثر �سلب ًاعلى قدرات الطفل كما ي�ؤثر على م�ستواه الدرا�سي .

16

اإلعــاقـة اإلنفعاليـة

الأ�سباب املدر�سية الرتبوية  :للخربات املدر�سية دورها لال�صابة بامل�شك ـ ـ ـ ـ ــالت
ال�سلوكية ،ويبدو هذا التف�سري منطقيا ً يف �ضوء تطور امل�شكالت ال�سلوكية لدى بع�ض
االطفال بعد االلتحاق باملدر�سة .ومن اال�سباب كذلك :
 الرتكيز على درجات الطالب دون �أوجه الأن�شطة الأخرى . عدم توفر اخلربات ال�سارة باملدر�سة �أو باملركز التعليمي . املناخ ال�صفي وما به من �أن�شطة غري مالئم  ،وعدم مراعاة للفرق الفردية بنيالطالب .
 طرق التدري�س املتبعة مع الطالب غري منا�سبة � ،أو ال تتفق مع قدرات وم�ستوياتجميع الطالب .
 عقد املقارنات غري الدقيقة بني الطالب بع�ضهم البع�ض . كرثة �شكوى املعلمني من بع�ض الطالب �أمام زمالئه طالب ال�صف  ،واالكثار منتوبيخه وعقابه  ،وعدم النظر الى اجلوانب االيجابية يف �شخ�صيته .
 �أ�ساليب ال�ضبط امل�ستخدمة باملدر�سة غري منا�سبة مما ي�ؤثر �سلبا ً على ال�سلوك .الأ�سباب النف�سية  :وت�شمل االحداث احلياتية واملواقف التى ت�ؤثر يف �سلوك الطفل
وهذه االحداث مرتبطة باملدر�سة واال�سرة  .وقلق الطفل امل�ستمر تظهر �أعرا�ضه يف
حالة اليقظة �أو النوم مما ي�ؤثر على تكوينه ال�شخ�صي ويدفعه للقيام بالعديد من
اال�ضطرابات االنفعالية ال�سلوكية .
اال�ضطرابات االنفعالية ووقت الفراغ :
يق�صد بوقت الفراغ � Leisure Timeأنه الوقت احلر عند الفرد الذي ال يق�ضيه
يف �أي ن�شاط �أو مهمة لك�سب العي�ش �أو العمل �أو الدرا�سة �أو القيام باملهام الذاتية كالأكل
اإلعــاقـة اإلنفعاليـة
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�أو ال�شراب �أو الأغت�سال  .ويعرفه فريق �آخر �أنه الوقت الذي يق�ضيه الفرد يف ممار�سة
الهوايات والرتويح والت�سلية .والهدف من �شغل وقت الفراغ تكوين �سلوك موجة وجاد
وهادف نافع للفرد و�أ�سرته  .ووقت الفراغ لي�س وقت للهو غري الهادف بل �أنه �سلوك
جاد يختلف عن العمل ولكنه لي�س اجباريا ً  .وتفيد الدرا�سات النف�سية واالجتماعية
�أن من اال�سباب التى ت�ؤدي �إلى �سوء ال�سلوك عدم ا�ستغالل �أو توجية وقت الفراغ لدى
ال�شباب مما ي�ؤدي �إلى اجلنوح واجلرمية  ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سات �أن مع االهتمام
باالن�شطة واملهارات و�شغل وقت الفراغ تقل معها معدالت اجلرمية واالنحراف  .كما
ي�ستطيع الكثري من الأ�شخا�ص التى تعاين من �صعوبات تعلم �أو �صعوبات كالمية �أو �أي
ت�أخر منائي ا�ستغالل وقت الفراغ للتغلب على تلك امل�شكالت بالتدريب اجليد ويكون
لال�سرة دورها يف التوجية واالر�شاد وتوفري و�سائل التدريب  .وقد قال �سيدنا عمر ر�ضي
اهلل عنه ( ياهذا �إن اهلل قد خلق الأيدي لتعمل  ،ف�إذا مل جتد يف طاعة عمال ً �ألتم�ست
يف املع�صية �أعماال ً ف�أ�شغلها بالطاعة قبل �أن ت�شغلك باملع�صية ).
طرق قيا�س وت�شخي�ص اال�ضطرابات االنفعالية :
يراعى �إجراء املقابلة ال�شخ�صية مع الوالدين واالن�صات اجليد لهما  ،ودرا�سة
احلالة بدقة للتعرف على �أ�سباب هذا اال�ضطراب  ،وت�سجيل ال�سلوك املنحرف  ،وعدد
مرات حدوثة يف اليوم  ،والزمن الذي يحدث فيه ال�سلوك املنحرف .ومالحظة املدرب
�أو االخ�صائي املبا�شرة والدقيقة للحالة  .كما يتم تطبيق عدد من االختبارات منها على
�سبيل املثال :
 -مقيا�س بريك�س لتقدير ال�سلوك

Burk’s Behaviour Rating Scale

وتتكون القائمة من ( )110بندا ً وتفرز امل�شكالت ال�سلوكية .ومن مقايي�س
القائمة الفرعية للمقيا�س االن�سحابية الزائدة واالعتمادية الزائدة  ،و�ضعف الت�آزر
18
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احلركي ،و�إنخفا�ض القدرات العقلية ،و�ضعف االنتباة ،وعدم التحكم يف م�شاعر
الغ�ضب ،والعدوانية وغريها من امل�شكالت ال�سلوكية.
-

اختبار ال�شخ�صية لأ يزنك .Eysenk Personality Inventory

االختبارت

اال�سقاطية،

مثل

اختبار

بقع

احلرب

لرو�شاخ.

.Rorschach Spot Ink Scale

 �أختبار تفهم املو�ضوع الذي �أعده بالك ( ) Bellackوينا�سب االطفال من عمر (3– � )10سنوات  ،ويتكون من ( )10بطاقات ت�صور حيوانات يف �أو�ضاع خمتلفة وهي
�أو�ضاع ت�شبه االو�ضاع التي يتخذها الب�شر  .وتقدم البطاقة للطفل ويطلب منه �أن
يحكي ق�صة عما يدور يف ال�صورة ويقوم االخ�صائي بت�سجيل ا�ستجابات الطفل.
وي�ساعد االختبار يف الك�شف عن امل�شكالت التي يعاين منها الطفل كاملخاوف ،
وفكرته عن العدوان  ،ومدى تقبل االخرين  ،وما يعانيه من �صعوبات يف اجلماعات
التي ينتمي اليها يف البيت �أو املدر�سة .
 اختبارت القدرات العقلية املختلفة الر�سمية وغري الر�سمية . اختبار ر�سم الرجل جلود �آنف .Goodenough Draw a Man Test مقايي�س ال�سلوك التكيفي  Measures of Adaptive Behaviorوهو منالأدوات التي تقي�س القدرات التعليمية والتكيفية يف �أو�ضاع غري �أكادميية وتركز
على املهارات احلياتية .
 بع�ض االختبارات التح�صيلية فقد يرجع �سبب اال�ضطراب �إلى �إنخفا�ض امل�ستوىالتعليمي للطفل � ،أو معاناته من �صعوبات تعلم.
 -مقيا�س فاينالند للن�ضج االجتماعي .Vinland Social Maturity Scale

اإلعــاقـة اإلنفعاليـة
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ويطبق على الأ�شخا�ص من عمر ( امليالد وحتى خم�سة وع�شرون عاما ً ) ويقي�س
الن�ضج االجتماعي ويتكون من ( ) 117بندا ً مرتبة ح�سب ال�صعوبة ويغطي ( )8جوانب
رئي�سية من الن�ضج �أو الكفاءة االجتماعية هي  :االعتماد العام على النف�س ،واالعتماد
على الذات يف الأكل ،وامللب�س ،والعمل ،االت�صال ،واحلركة ,والتن�شئة االجتماعية.
 قائمة بل للتوافق  :والقائمة من �إعداد هيو بل  Bellوعربها حممد عثمان جناتي،وتتكون الن�سخة العربية من ( )140بندا ً واالجابة بنظام ( نعم – ال ) وتطبق على
طالب املرحلة الثانوية واجلامعات وتقي�س التوافق املنزيل و ال�صحي واالجتماعي
واالنفعايل  .والدرجة الكلية التي يح�صل عليها ال�شخ�ص تو�ضح التوافق العام .
 مقيا�س الغ�ضب لـ �سيجل  :و�ضعه �سيجل  Siagelويتكون من ( )28فقرة تقي�س ثالثة�أبعاد ا�ستثارة الغ�ضب  ،واملواقف املولدة للغ�ضب  ،وا�ستمرارية الغ�ضب .
 قائمة جاجني � :أعدها جاجني  Gnagyوتطبق على طالب املدار�س االبتدائيةوتقوم بفرز حاالت �صعوبات التعلم ،والن�شاط احلركي الزائد  ،واال�ضطرابات
االنفعالية ،والت�أخر العقلي  ،وعيوب النطق والكالم ( التخاطب) .
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كما يراعى وجود �أدوات قيا�س تتعامل مع مايعرف بالت�شخي�ص ال�سببي
 Etiologyبحيث نتمكن عند تطبيقها من ا�ستبعاد االطفال الذين يظهرون ال�سلوكيات
ال�شبيهة �أو الدالة على االعاقة االنفعالية ولكن تعزى �إلى �إعاقات منائية �أخرى  .ومن
ال�ضروري وجود �أدوات ر�صد وقيا�س التداعيات وامل�صاحبات النف�سية وال�سلوكية
لالعاقة االنفعالية خا�صة االدوات املرتبطة باالداء االكادميي والقدرة على التوافق
النف�سي واالجتماعي .
وت�شمل عملية ت�شخي�ص الإعاقة االنفعالية مرحلتني رئي�سيتني :
 مرحلة التعرف ال�سريع على الطفل وتعتمد على مالحظة املحيطني من االباء واملعلمني واملخت�صني للمظاهر ال�سلوكية غري العادية لدى الطفل .
 الت�أكد من وجود �سمات اال�ضطرابات االنفعالية لدى الطفل و تطبيق املقايي�سوالأدوات التي تك�شف عن تلك اال�ضطرابات ومدى حدتها.
التقييم غري الر�سمي والر�سمي :
ي�سمى التقييم غري الر�سمي  Informal Assessmentبغري الر�سمي لأنه ينفذ
طبقا ً لإجراءات غري ر�سمية �أو غري مقننة  ،ويركز هذا النوع من التقييم على درا�سة
عينات من �سلوك الطالب واحلكم على هذا ال�سلوك يف عدد من القدرات واملهارات
لدى احلالة ولي�س بعقد مقارنه مع �آداء جمموعة معيارية معينة  .وقد �أ�صبح هذا
التقييم م�ستخدما ً عل نطاق وا�سع يف ميدان الرتبية اخلا�صة لأنه مفيد وقابل للتطبيق
ب�سهولة ومرونة ويوفر معلومات ذات عالقة مبا�شرة باحلالة  .ومن �أكرث �أدوات التقييم
غري الر�سمي ا�ستخداما ً املالحظة  ،Observationوقوائم ال�شطب ،Check Lists
و�سالمل التقدير  Rating Scalesوادوات الت�شخي�ص غري الر�سمية التى ي�ستخدمها
االخ�صائي النف�سي �أو�أخ�صائي التخاطب يف بدايات جل�سات التقييم �أو التدريب مثل
اإلعــاقـة اإلنفعاليـة
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�أختبارات الرتتيب والت�صنيف والتعرف على ال�صور والت�أزر احلركي ب�صري والر�سم
والتلوين والفك والرتكيب واال�شكال واملكعبات ول�ضم اخليط ومهارات تنفيذ التعليمات
واالوامر ،وهي تعطي ر�ؤية جيدة عن قدرات احلالة  ,وتكون عالقة �إيجابية بني احلالة
والأخ�صائي �أو املدرب ،وت�ساعد على �إزالة اخلوف والتوتر الذي يظهر على احلالة
يف بداية اجلل�سات كما يبث الثقة يف نف�سه وتكون اجتاهات ايجابية لدى اال�سرة
املرافقة للحالة ،كما تو�ضح بع�ض جوانب القوة والق�صور التي ال تو�ضحها االختبارات
الر�سمية.
�أما االختبارات الر�سمية  Formal Assessmentفهي �أختبارات تعتمد على
�شروط و�إجراءات مقننة يجب �أن يقوم بها االخ�صائي عند التطبيق وهي اختبارات
معيارية املرجع ومقننة مبعنى �أن الدرجات عليها م�شتقة من تطبيقها على جمموعة
كبرية من االفراد  ،وتقدم درجات معيارية ت�سمح مبقارنه �أداء احلالة باداء غريه من
االفراد .ومن �أمثلة هذة االختبارات :اختبارات الذكاء املقننة واختبارات ال�شخ�صية
وامليول واختبارات ال�سلوك التكيفي وغريها من االختبارات .
اال�ضطرابات ال�سلوكية وعالقتها بكل من -:
الذكاء االن�ساين  :تفيد الدرا�سات �أن ال�سلوك العدواين يقل مع ارتفاع معدالت
الذكاء �.إال �أن متو�سط االداء العقلي للم�ضطربني انفعاليا ً متقارب مع العاديني �أو
غري امل�ضطربني .وهم متو�سطي الآداء العقلي على مقايي�س الذكاء حيث ترتاوح ن�سبة
ذكائهم من ( . ) 100- 90وي�ضيف كوفمان �أن هناك ن�سبة من امل�ضطربني انفعاليا ً
تزيد ن�سبة ذكائهم عن متو�سط االطفال العاديني  .كما �أنه ي�صعب قيا�س وت�شخي�ص
القدرات العقلية لال�شخا�ص امل�ضطربني �إنفعاليا ً ب�سبب �صعوبة �ضبط �سلوكهم وجذب
انتباههم �أثناء تطبيق االختبارات الر�سمية التى تتطلب �شروطا معينة .
22
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الذاكرة  :بع�ض االطفال تعاين من م�شكالت يف الذاكرة فنجدهم ين�سون �أماكن
و�ضع ممتلكاتهم اخلا�صة  ،ومواقع �صفوفهم الدرا�سية .
التح�صيل الدرا�سي  :تفيد الدرا�سات الرتبوية �أن االطفال امل�ضطربني �إنفعاليا ً
يعانون من تدين م�ستوى التح�صيل الدرا�سي مقارنة باالطفال االخرين ،ولديهم
م�شكالت ظاهرة يف القراءة والكتابة واالمالء والعمليات احل�سابية (الريا�ضيات).
اجلن�س  :تزيد امل�شكالت االنفعالية لدى الذكور مقارنة باالناث  ،وترتفع لدى الذكور
ب�ضعفني �إلى �أربعة �أ�ضعاف .
الطبقة االقت�صادية  :تزيد لدى الطبقة االقت�صادية الفقرية واملتو�سطة .
العمر الزمني  :Chronological Ageتقل اال�ضطرابات الإنفعالية مع التقدم
يف العمر الزمني  ،وترتفع يف فرتتي الطفولة واملراهقة .
درجة احلرارة  :تفيد الدرا�سات بارتفاع معدالت العدوان يف املناطق احلارة مقارنة
باملناطق الباردة .
العمر االنفعايل  Emotional Ageويق�صد به امل�ستوى االنفعايل للفرد كما
تقي�سه �أختبارات االنفعال املقننة املو�ضوعة لالعمار املختلفة  ،طبقا ً ملا يت�سم به كل
عمر من انفعاالت مميزة .
اللغة والكالم  :يعاين بع�ض احلاالت امل�ضطربني �سلوكيا ً من �صعوبة فهم اللغة
والبع�ض يردد ماي�سمع دون �إ�ضافة �أي �شيء �أو معنى حلديثه  ،وكذلك الت�أخر اللغوي
.Language Retardation
فريق عالج اال�ضطرابات ال�سلوكية :
من املعروف �أن عالج حاالت اال�ضطرابات ال�سلوكية يكون يف �صورة فريق عمل
متكامل مما ي�ساعد على �سرعة حت�سن احلالة وتقدمها  .ومعروف كذلك �أن الت�شخي�ص
اإلعــاقـة اإلنفعاليـة
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اجليد يحتاج �إلى تخ�ص�صات متعددة ولهذا يجب �أن تكون جهود الفريق متكاملة وتعمل
يف تناغم وتعاون .
وت�شري عدد من املراجع املتخ�ص�صة �أن فريق العمل يف جمال ال�صحة النف�سية
والرتبية اخلا�صة يت�ألف من التخ�ص�صات الأتية :
 الطبيب النف�سي . Psychiatrist االخ�صائي النف�سي . Psychologist االخ�صائي االجتماعي يف جمال الطب النف�سي .Psychiatric social Worker �أخ�صائي التحليل النف�سي � Psychoanalystأو املحلل النف�سي . �أخ�صائي الإر�شاد الأ�سري � Family Counselingأو �أخ�صائي االر�شادالنف�سي . Counseling Psychologist
 �أخ�صائي التمري�ض. �أخ�صائي العالج بالعمل . املر�شد الديني . املر�شد يف جمال تعاطي املخدرات وامل�سكرات . كما ميكن اال�ستعانة بتخ�ص�صات �أخرى ح�سب حالة ال�شخ�ص امل�ضطرب مثل:اخ�صائي ا�ضطرابات النطق والكالم Speech-Language Pathologies
واخ�صائي ال�سمعيات  ،واخ�صائي �صعوبات التعلم  ،واخ�صائي االجهزة الطبية �أو
التعوي�ضية  ،و�أخ�صائي التغذية .Nutritionist
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العالج والتدخل املنا�سب -:
املناخ املدر�سي  :ي�سهم كل من الكيان املادي واجلو االنفعايل باملدر�سة الى حتقيق
ال�صحة النف�سية للطالب ،فاملناخ العام الذي ي�سود املدر�سة ي�شكل �شخ�صية الطالب،
ف�إذا اتيح للطالب التعبري عن �آرائه و�أفكاره ومواهبه �أدى ذلك �إلى ا�شباع حاجاته
و�إثبات ذاته ومتتعه بال�صحة النف�سية� .أما �إذا �ساد مناخ املدر�سة الت�سلط وال�ضغط
واالحباط والعدوان �أدى �إلى النفور والكراهية وعدم االقبال على التعليم مما يدفع
الطالب الى التعبري عن انفعاالتهم بالعناد والتدمري والكذب واالنقطاع عن املدر�سة
وغريها من امل�شكالت التي ترجع �إلى �سوء العالقة بني الطالب واملدر�سة  .ومن �أ�ساليب
العالج الرتبوي ما يلي -:
العالج من خالل البيئة ال�صفية  :البيئة ال�صفية املفتوحة املدعمة ت�ساعد على
القيام بال�سلوك االيجابي .والبيئة املغلقة الغارقة يف االنظمه والعقوبات ت�ساعد على
خلق ال�سلوك امل�ضطرب .ومن �سبل العالجات ال�صفية :
 املقاعد تكون مريحة ومتباعدة عن بع�ضها غري ملت�صقة. مراعاة تنا�سب املقاعد الدرا�سية مع عمر وحجم الطفل. مرعاة مقدار ارتفاع ال�سبورة من الأر�ض وتنا�سبها مع متو�سط طول االطفال. يف�ضل و�ضع املقاعد يف جمموعات �صغرية. ي�شمل ال�صف نظام االركن ( ركن القراءة – وركن العمل الفردي – وركناالق�صاء – وركن الر�سم والتلوين وغريها من االركان ).
 عدم و�ضع و�سائل تعليمية بجانب �أو بجوار �سبورة الكتابة الرئي�سية بال�صفالدرا�سي .
اإلعــاقـة اإلنفعاليـة
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 التقليل من الو�سائل التعليمية غري ال�ضرورية . العمل على التهوية املنا�سبة لل�صف الدرا�سي وجتدد الهواء داخله  ،وتكونالرائحة عادية  ،مع مراعاة ال�ضوء املنا�سب .
 وجود الئحة للتعزيز واملكاف�أة داخل ال�صف الدرا�سي . م�ساعدة الطالب للتغلب على ما يتعر�ضون له من قلق �أثناء االمتحانات ال�شفهية�أو التحريرية .
 م�ساعدتهم على تنظيم اوقات الدرا�سة واال�ستذكار و�أوقات للهو والت�سلية . ممار�سة عدد من الأن�شطة ال�سلوكية الهادفة  ،ويراعى املتابعة من مدربمتخ�ص�ص.
 �إيجاد و�سائل تعينهم على التعبري عن خماوفهم . العمل على تنمية الثقة بالنف�س . التعلم من خالل النقد الذاتي  :حيث يراقب الطالب نف�سه ويرى �أمناط �سلوكهاملختلفة ويتم التعديل بالتعاون مع املعلم �أو االخ�صائي النف�سي املدرب .
 اال�سلوب النف�سي الديناميكي  :ويعتمد على ت�شجيع الطالب للتعبري عن ذاتهوم�شاعره وتفكريه بحرية و�صدق  ،على �أن يتقبل املعلم تلك امل�شاعر  .وت�شجيع
الطالب على تبني �أفكار جديدة ت�ساعد على تغيري مفاهيمه ال�سلوكية غري
املقبولة .
�شخ�صية املعلم  :املعلم حجر الزاوية يف العملية التعليمية واملنفذ لها والقائم على
حتقيقها وتقوميها من خالل ممار�سته مهنة التدري�س  .واملعلم الناجح من �أقدر النا�س
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معرفة مب�شكالت طالبه  .وعليه التمتع بعدد من اخل�صائ�ص وال�سمات منها :
 الك�شف املبكر عن حاالت �سوء التوافق والعمل على احلد من وط�أتها قبل زيادةوت�شعب االعرا�ض.
 التعرف على �شخ�صية طالبه ،والفروق الفردية بينهم والعمل على مراعتها،وخ�صائ�ص النمو يف املراحل العمرية التي ميرون بها ،والتعرف عما يف داخلهم
من �ضغوط وم�شكالت و�أمال  .بهدف تقدمي امل�ساعدة بالتعاون مع اال�سرة.
 التحلي بال�صرب والهدوء وروح املرح داخل ال�صف الدرا�سي وخا�صة مع الطالبامل�ضطربني انفعاليا ً ،واالهتمام باجلانب العاطفي مع الطالب .
 جتنب املجادلة مع الطالب  ،ويراعى التوجيه املخت�صر احلازم  ،على �أن يوجهالتوجية للطالب املخطىء فقط .
 تكوين عالقة مفتوحة بني الطالب واملعلم  ،واالملام مبيول وهوايات الطالب . التوا�صل مع الطالب ب�صريا ً بهدف جذب االنتباهه  ،مع ا�ستمرار التوا�صل معالطالب.
 ميكن تقدمي الدر�س بطريقة ( الق�ص�ص �أو اللعب �أو التمثيل ) وغريها منالطرق املبتكرة.
 عدم ترك الطالب امل�شكل داخل ال�صف بدون مهمة �أو ن�شاط هادف �صفي �أوغري �صفي .
 من املهم التوا�صل مع اال�سرة من خالل دفرت املتابعة اليومية  ،ويكتب املعلممالحظاته االيجابية وال�سلبية عن الطالب .
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 عدم تربم املعلم �أو اال�سرة من الف�شل امل�ؤقت للطالب . التعاون مع االخ�صائي النف�سي واالخ�صائي االجتماعي و�أ�سرة الطالب وبذلكيتحقق جناح املعلم يف القيام بعمليتي الرتبية والتعليم .
الرتبية العالجية  :Remedial Educationوهي ا�ستخدام الربامج الرتبوية
والتدريبية التي تهدف الى م�ساعدة احلالة للتغلب على ما لديه من م�شكالت ،و تعني
الت�صحيح وا�ستعادة القدرة على ت�أدية املهارات �أو تطويرها لي�صبح �آداء اال�شخا�ص
امل�ضطربني قريبا ً من �آداء اال�شخا�ص العاديني ،و تعتمد على التدريب اخلا�ص على
املهارات املختلفة  ,ومن طرق تدريبها:
العالج بالكتابة الإبداعية  :وت�صلح لالطفال يف �سن املدر�سة ممن ي�ستطيعون
الكتابة والن�سخ ومن تدريباته :
 تدريبات تكملة اجلمل الناق�صة . تدريبات تكوين جمل مفيدة . تدريبات تكوين كلمات من حرف معني . تدريبات تكوين جملة �أو �أكرث �أو ق�صة ذات معنى حول �صورة معينة . تدريبات مرتادفات للكلمات ( معاين ). تدريبات ترتيب اجلمل . تدريبات الكلمات املتقاطعة . تدريبات تكوين كلمة من عدد من احلروف املبعرثة . تدريبات التعرف على الكلمات املت�شابهة يف املعنى �أو عدد احلروف . تدريبات و�ضع الكلمة املنا�سبة يف مكانها .28
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العالج البيئي :
 �أ�سلوب العالقات ال�شخ�صية البيئية  :ويعتمد على تعديل البيئة التي يوجد بهاالطالب �أو الطفل مثل املنزل  ،املدر�سة  ،ال�صف الدرا�سي  ،مركز التدريب �أو الرعاية ،
النادي ،اجلريان وهذا بقدر امل�ستطاع .
ا لعالج الأ�سري : Family Therapy
تدريب االباء واالمهات  :Parent Trainingويعتمد هذا الأ�سلوب على اجتم ـ ــاع
عدد ( )12من �أولياء االمور مع املعالج النف�سي يف جل�سات تدريبية جماعية ملدة ()3
مرات يف ال�شهر ومدة اجلل�سة الواحدة �ساعة ون�صف تقريبا ً ويتم خالل اجلل�سة تدريب
االباء على كيفية التعامل مع ال�سلوك امل�ضطرب لالبناء لي�ستطيعا القيام بتن�شئة طفلها
امل�ضطرب باقتدار  ،وهذا ماي�سمى يف �أدبيات الرتبية اخلا�صة متكني الوالدين Parent
 . Empowermentومل يكن مقبوال ً �أن يتلقى الوالدان التعليمات والتوجيهات من
االخ�صائيني حول �سبل رعاية طفلها ولكن يجب �أن ي�شاركا يف عملية اتخاذ القرار كما
ي�ستعينا باولياء �أمور �أطفال �آخرين لأكت�ساب اخلربات  .مع �ضرورة �أن تتمتع اال�سرة
باحلب والعطف واحلنان املتوازن  ،ومينح االخ�صائي اال�سرة الدعم وامل�ساندة النف�سية
واالجتماعية  .كما يراعى �إعادة بناء الثقة بني الطفل وجمتمع الكبار .
ومن االدوار املهمة التي يجب �أن تقوم بها اال�سرة تدريب الطفل امل�ضطرب على تعلم
مهارات احلياة اال�سا�سية ( مهارت احلياة اليومية �أو املهارات الذاتية ) وذلك ب�سبب
�أهمية هذه املهارات مل�ساعدته لالندماج يف املجتمع وموا�صلة درا�سته وتدريبه وبث
الثقة املفقودة يف نف�سه .
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العالج ال�سلوكي :Behavior Therapy
مدخل تعديل ال�سلوك من �أكرث املداخل الرتبوية ا�ستخداما ً يف جمال رعاية وتربية
ذوي اال�ضطرابات االنفعالية  .ومن �أ�ساليبه وفنياته :
 نظام احت�ساب النقاط  :Point Systemويعتمد �أن الطفل يك�سب نقاط عندقيامه بال�سلوك املنا�سب املقبول  ،ويخ�سر نقاط عند ال�سلوك غري املقبول ويف نهاية
اليوم يح�سب النقاط التى ك�سبها ويح�صل على مك�أفاة ح�سب عدد النقاط التى ح�صل
عليها .
 التعزيز الإيجابي  : Positive Reinforcementويعتمد على الثناء واملدحوتقدمي مكافاة مادية �أو معنوية عند ال�سلوك اجليد املقبول  .وهو مثري يتبع ال�سلوك
اجليد ويزيد من احتمال ظهوره يف مواقف �أخرى الحقة  .وعادة ما يعقب ال�سلوك
�أحداث وعواقب تزيد من �أحتمال حدوثه يف مرات الحقة �أو تال�شيه وعدم ظهوره مرة
�أخرى  ،وت�ستخدم �إجراءات التعزيز االيجابي يف تعديل وعالج م�شاكل ال�سلوك لدى
االطفال يف �سن املدر�سة االبتدائية وما قبلها  .ولزيادة فعالية التعزيز علينا �إختيار
املعزز املنا�سب واختيار ال�سلوك الذي نريد �أن نكرره ونزيده  .وت�شمل املعززات (
املعززات املادية �أو الغذائية و املعززات من خالل االن�شطة واملعززات االجتماعية ) كما
ي�سمح للطفل �أن يختار من بني عدد من املعززات التي ميكن �أن تقدم له  .ويتم احلكم
على املثري �أنه معزز بعد مالحظة اثاره على ال�سلوك .
 االق�صاء  :Time Outعندما يقوم الطفل ب�سلوك غري منا�سب يتم اق�صائه منالن�شاط لفرتة من الزمن عدد من الدقائق  .علما ً �أنه يتم االق�صاء من الن�شاط ولي�س
من ال�صف الدرا�سي �أو الطرد من البيت �أو �أحد حجراته  ،مثال الطفل يحرم من
م�شاهدة برنامج تلفزيوين مف�ضل �إذا �أعتدى على طفل �آخر ي�شاهد التلفزيون .
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 نظام الت�صحيح الزائد  :Overcorrectionويت�ضمن �إرغام الطفل على �إزالةال�ضرر الذي نتج عن �سلوكه فالطفل الذي مزق االوراق وقذفها يف ال�صف الدرا�سي
يقوم بتجميع االوراق وو�ضعها يف �سلة القمامة  ،والطفل الذي قلب الكرا�سي يف
ال�صف يقوم باعادة الكرا�سي �إلى و�ضعها ال�صحيح  ،وترتيب جميع كرا�سي ال�صف
االخرى .
 قيا�س م�ستوى الن�شاط احلركي الزائد  :عبارة عن جهاز �ألكرتوين ي�صدر �صوت ًاعند قيام الطفل بن�شاط حركي زائد عن احلد املقبول  ،وعندما ي�صدر اجلهاز
ال�صوت يحرم الطفل من املعزز (املكاف�أة) وعند عدم �صدور ال�صوت ملدة معينة
يح�صل الطفل على املكاف�أة املادية �أو املعنوية  ،وكلما زادت فرتة عدم �سماع ال�صوت
من اجلهاز يح�صل الطفل على مكاف�أة �أف�ضل و�أكرب .
 ا�شباع حاجاته من الأمن والعطف واحلرية والتقدير واحلب والدفء وغريها  .ولكنالت�شبع حاجاته دفعة واحدة  .كما يراعى ربط احلاجة بال�سلوك اجليد .
 عدم تدخل املحيطني يف كل كبرية و�صغرية يف �سلوك الطفل ويتم التدخل عندال�سلوك اخلطري �أو املتهور .
 عدم نقده �أمام االخرين  ،وعدم مقارنته بغريه  ،والبعد عن اخلربات ال�سابقةامل�ؤملة ،والتقليل من فر�ص االحباط .
 �إختيار املعزز  : Reinforceالذي يريده يف حالة ال�سلوك اجليد �أو الفوز بالنقاط.مع معرفة �أن ما يعزز فرد ال يعزز الأخر .
 العالج بالفنون  :Art Therapyكالر�سم والتلوين والت�شكيل والت�صنيف والرتتيبوالفك والرتكيب و�أعمال اخليط املختلفة وا�ستخدام املكعبات و�إعادة ترتيب ال�صور
واالعمال اخل�شبية واالن�شطة املو�سيقية والغناء وترديد االنا�شيد وم�سرح االطفال
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والدمى والدراما التعليمية والتمثيل  ،وي�ساعد هذا اال�سلوب العالجي يف تقدم
وتطور ال�شخ�ص اجتماعيا ً و�أكادمييا ً وتعرفه عن اوجة ال�سلوك غري املقبول التي
يعاين منها.
 العالج بالقراءة  :Biblio therapyنوع من العالج االر�شادي يهدف �إلى م�ساعدةالطالب لفهم �أنف�سهم والتعرف على م�شاكلهم من خالل قراءة كتب بها م�شاكل
م�شابهه مل�شاكلهم �أو م�شاكل لأخرين � ،أو كتب تناق�ش �سبل حل امل�شكالت التعليمية،
�أو مو�ضوعات بها مناذج لأ�شخا�ص حققوا النجاح والتقدم وي�صبح لدى ال�شخ�ص
رغبة يف �أن ينجح مثلهم .
 من الطرق العالجية ما يعرف مبنحنى التدخل مدى احلياةLife Space Intervention

وطريقة حل ال�صراعات .Conflict Resolution
 العقاب  : Punishmentيف�ضل عدم ا�ستخدام �أ�سلوب العقاب مع االطفالوالطالب النه ثبت بالتجربة �أنه �أقل اال�ساليب فعالية يف جمال تعديل ال�سلوك،
لكونه يكف ال�سلوك الالتوافقي م�ؤقتا ً �أو ال�سلوك غري املنا�سب لفرتة من الزمن
ويعود ال�سلوك غري املرغوب الى الظهور مرة اخرى �أو ابداله ب�سلوك غري توافقي
اخر .كما ي�ؤدي مع بع�ض االطفال الى جعل �سلوكهم العام اكرث ا�ضطراب ًا ال �أكرث
توافق ًا .واملطلوب دائم ًا يف عمليات تعديل ال�سلوك تعلم ال�سلوك التوافقي املنا�سب،
و�إذا كان ال بد من كف ال�سلوك الالتوافقي بالعقاب فالبد �أن يالزمه تعلم �سلوك
توافقي جديد .
 العقاب املنا�سب  :من املهم �أن يكون العقاب فعاال ً فقول املعلم للطالب مثال ً ال تقومبهذا العمل مرة �أخرى ويكون القول �أكرث فعالية �إذا �أقرتن بعقاب فعال  ،ولكي يكون
32

اإلعــاقـة اإلنفعاليـة

العقاب فعال يجب �أن يكون على قدر منا�سب من ال�شدة  ،وحتديد نوع ال�سلوك غري
املرغوب  ،كما يجب �أن يكون العقاب من النوع الذي ميكن تطبيقة مبا�شرة بعد
ال�سلوك غري املنا�سب .ويكون يف �أق�صى درجات الفعالية �إذا مت �إيقاعه مبا�شرة بعد
ظهور ال�سلوك غري املرغوب فيه  ،فالعقاب املبا�شر �أف�ضل من العقاب امل�ؤجل .وعلى
من يقوم بالعقاب �أن يبقى هادئا ً عند قيامه بذلك فالغ�ضب والتوتر اللذان يظهران
على ال�شخ�ص الذي يطبق العقاب قد يعززان ال�سلوك غري املرغوب .
العالج الكيمائي الدوائي  : Drug Therapyكما �سبق اال�شارة �أن بع�ض احلاالت
من فئة االعاقة االنفعالية ال�شديدة تعاين من القلق واالكتئاب واملزاج املتقلب والن�شاط
احلركي املفرط وغري الهادف نيتجة �أ�سباب ع�صبية  .مما يجعل احلالة يف حاجة
�إلى العالج الكيمائي الدوائي بعد العر�ض على طبيب �أمرا�ض نف�سية وع�صبية  .كما
ميكن ا�ستخدام العالج بالفيتامينات  Vitamin Therapyللحاالت التى تعاين من
�صعوبات التعلم واالعاقة الذهنية وامل�شكالت االنفعالية .
العـــالج الغــذائي :
ويقوم االخ�صائي النف�سي بتحويل احلالة �إلى �أخ�صائي التغذية الذي ين�صح عادة
مبـ ـ ــا يلي :
 االعتماد على �أكل االغذية النباتية مما يقلل من الن�شاط احلركي غري الهادف . االعتماد على االغذية قليلة ال�سكريات . �ضرورة اعتماد الوالدين على الغذاء ال�صحي النهما القدوة واملثل الأعلى للطفل ،كما يجب عليهما االعتماد على الغذاء ال�صحي قبل االجناب .
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العالج باال�سرتخاء الع�ضلي :
ويجب �أن يتخلل العالج باال�سرتخاء الع�ضلي  ،مواقف بها تخيل وم�شاهد تبعث على
الراحة والهدوء  ,والعمل على حمو املواقف التي يوجد بها توتر.
اللعب والأن�شطة احلركية الريا�ضية :
من الو�سائل املهمة التي ميكن �أ�ستخدامها مع احلاالت ماي�سمى بالذكاء الريا�ضي،
فلقد ا�ستخدم فرويد اللعب التلقائي  ،واللعب اخليايل لعالج االطفال  .ويعتمد اللعب
اخليايل �أن الطفل يتخيل �أنه �ضابط �أو معلم �أو مدير مدر�سة � .أما اللعب التلقائي
فيرتك الطفل حرا ً موجها ً ذاتيا ً  .ومن الو�سائل العالجية املفيدة التنفي�س عن ال�سلوك
العدواين مبمار�سةاالن�شطة الريا�ضية والتحدث مع املحيطني وال�شعور بحب املحيطني
وتقديرهم و�شغل �أوقات فراغه باالن�شطة الهادفة .
العالج بالعمل �أو العالج املهني:من خالل العمل واالن�شطة والتكليف مبهام
يدوية ،وجعله حمور �أهتمام املحيطني .مع عدم تكليفه مبهام تفوق قدراته �أو تكوينه
اجل�سماين.
توفري اخلدمات امل�ساندة  Supplementary Servicesوهي جميع
اخلدمات التى يحتاج �إليها احلالة لي�ستفيد من اخلدمات العالجية وخدمات الرتبية
اخلا�صة وتت�ضمن توفري اخلدمات االتية -:
اخلدمات النف�سية والقيا�س العقلي ،والعالج التخاطبي ،والقيا�س ال�سمعي ،والعالج
الطبيعي ،والعالج الوظيفي ،والعالج الرتويحي الرتفيهي ,وتوفري املوا�صالت ،وتوفري
الوجبات الغذائية ,واللجان اخلا�صة يف االمتحانات وغريها من اخلدمات .
ويهدف املعالج النف�سي واملعلم والأ�سرة وكل املحيطني بالطفل التغلب على ما
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يعانيه من م�شكالت والو�صول به �إلى الن�ضج االنفعايل
واالرتقاء و�ضبط انفعاالت الفرد وتنا�سبها مع عمره الزمني وخرباته وطبيعة املواقف
املتغايرة بحيث تتفق ا�ستجاباته االنفعالية مع ما هو متوقع من طاقة حمددة و منا�سبة
مع املوقف .وهذا يعني �أن يكون الفرد متميز ًا بالثبات واملثابرة وال�صرب والواقعية
والقدرة على االحتفاظ باتزانه وهدوءه يف خمتلف املواقف والظروف للو�صول �إلى حلول
وا�ستجابات منا�سبة للموقف�.أما الثبات االنفعايل �أو االتزان االنفعايل Emotional
 Stabilityيعني ال�ضبط الذاتي االنفعايل والتنا�سب بني اال�ستجابة ونوعية املثريات
يف �ضوء املتوقع اجتماعي ًا واال�ستقرار االنفعايل والبعد عن التقلبات احلادة وال�شديدة،
وعدم ظهور �أي �آثار �سلبية ب�سبب االنفعال على املظاهر الف�سيولوجية التي يتحكم فيها
اجلهاز الع�صبي.
Emotional Maturity

حاالت تعاين من ا�ضطرابات �سلوكية :
احلــــالة ()1
لنت�صور طف ًالعمره (� )4سنوات تعمل �أمه ووالده على حد �سواء خارج املنزل،
ويعمل االب فرتتني �صباح ًا وم�سا ًء .ولهذا يلحق برو�ضة خا�صة ويرتك كل �صباح مع �أحد
اجلريان الن االم تغادر املنزل يف وقت مبكر جدا ً قبل موعد افتتاح الرو�ضة  .وجتهزه
اجلارة وتذهب به وت�سلمه لأحد موظفي احل�ضانة الذي ي�سلمه بدوره �إلى مربية ال�صف.
كما تذهب اجلارة وت�ستلمه من الرو�ضة الن االم تعود الى املنزل بعد اغالق الرو�ضة.
ويف نهاية اليوم تنعك�س هذه العملية على الطفل حني يعود الى املنزل ويكون قد ق�ضى
�أكرث من (� )8ساعات خارج املنزل وكان عليه ان يتكيف مع عدد من النا�س املختلفني
عنه بل والغرباء .وقد �أفادت االم �أن طفلها م�شاك�س ويثري ال�ضجة والفو�ضى داخل
اإلعــاقـة اإلنفعاليـة

35

البيت كما الحظت عليه ت�أخره يف النطق والكالم وعدم اتقان املهارات الذاتية  ،ويتميز
�سلوكه بالعناد والرف�ض  .كما كان اليبدي اهتماما ً باللعب مع الآخرين وعندما يجل�س
مبفرده يبحلق يف الف�ضاء اخلارجي وعلى وجهه مظاهر الده�شة وعدم ال�سعادة.
احلــــالة ()2
مت حتويله �إلى العيادة الف�سية ب�سبب �سلوكه العدواين مع زمالئه باملدر�سة ،ولتطاوله
على معلمته .الطالب يبلغ من العمر (� )10سنوات طالب بال�صف الرابع االبتدائي ب�أحد
املدار�س احلكومية ومل ي�سبق له الر�سوب .
التكوين اال�سري  :تتكون اال�سرة من (� )7أفراد الوالدين و(� )5أبناء احلالة هو
االكرب �سنا ً واالب جندي واالم ربة منزل  .امل�ستوى التعليمي للوالدين منخف�ض  .وتقيم
االم و�أبنائها اخلم�سة يف منزل �أ�سرة الزوج وخم�ص�ص لها غرفة كبرية يف املنزل لها
والطفالها اخلم�سة.
امل�شكالت الأ�سري  :تفيد الأم �أثناء جل�سة املقابلة مع االخ�صائي النف�سي �أن االب
يرف�ض االنفاق على االبناء وال يعطيها �إال القليل من املال وهي تريد ان تعلم �أبنائها
حتى ال ي�صبحوا مثلها  .كما ت�ضيف �أنه يهجرها بال�ستة �أ�شهر وعلى حد علمها �أنه
على عالقة ب�أمر�أة �أخرى ي�سهر عندها .وهو دائم ال�سهر واخلروج من املنزل واجللو�س
مع �أ�صدقائه ،وال يجل�س معها واليتحدث يف �أمور البيت �أو تربية االبناء .وت�ضيف �أنه
حتدث من حني لأخر م�شاكل بينها وبني الزوج ب�سبب االبناء حيث يعتدي وي�ضرب
الأبناء بع�ضهم بع�ضا ،كما حتدث م�شاجرات مع �أبناء عمومتهم يف نف�س املنزل ،و االب
الي�ستطيع النوم ب�سبب ازعاج االبناء لأن كلهم يف نف�س الغرفة مما يجعله ي�ستيقظ من
نومه وي�ضرب اجلميع ،وتفيد �أن مناق�شة كافة �أمورهم و م�شاكلهم تتم �أمام االطفال
واالب كثريا ً ما يطردها من املنزل مبالب�س البيت مما ي�ضطرها للذهاب عند اجلريان
36
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وخلفها �أبنائها ال�صغار .
وقد تقدمت الأم ب�شكوى �ضد االب لل�شرطة ب�سبب اعتدائه عليها بال�ضرب .وعادة
ما يتدخل االهل وتعود االم �إلى املنزل وهي تقول كله من �أجل تربية االبناء ،ورغم
حماوالت ال�شرطة وبعدها املحكمة واالهل واجلريان مل يتح�سن �سلوك االب.
ومبقابلة االب و�ضح عليه انه مطيع للغاية ال يقول �إال �إن �شاء اهلل ويظهر �سلوكه
الطيب الهادىء  .كما و�ضح �أنه ي�ضرب احلالة حمل الدرا�سة بعنف �شديد خا�صة
عندما يلعب يف احلو�ش ويعمل ازعاج واالب يكون نائم �أو عندما ي�ضرب �أحد �أبناء عمه.
�سلوك احلالة باملدر�سة :
 امل�ستوى التعليمي للحالة مت�أخر ،قدراته العقلية متو�سطة .– ي�ضرب زمالئه بعنف �شديد جد ًا ودون خوف من العقاب �أو تبعات ال�ضرب.
 غري حمبوب �أو مرغوب من زمالئه باملدر�سة �أو معلماته . قذف الكتاب يف وجه املعلمة عند توجيهها له مما �أدى الى ثورة لدى املعلمة . ال يوجد لديه �أدوات مدر�سية والكتب ممزقة . املعلمه الت�صحح الدفاتر وال تطلبها من احلالة  ،وال يوجد دفرت للمتابعةاليومية.
 ال يحب الدرا�سة وال يدر�س �إال بعد االحلاح من االم . لديه ت�شتت يف االنتباه ,و نظراته �سريعة ومتوترة. على وجهه عالمات ال�ضرب والت�شاجر مع زمالئه باملدر�سة ومع �أبناء عمهباملنزل وكذلك االب .
 يخاف جدا ً من االب .اإلعــاقـة اإلنفعاليـة
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 اليحب النوم ظهرا ً ويرف�ضه متاما ً  ،وتكوينه اجل�سمي نحيف وق�صري القامة ،وتظهر على مالحمه عالمات احلزن وال يبت�سم .
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املـــالحـــــق

اإلعــاقـة اإلنفعاليـة

39

ملحــــق ()1

قائمة امل�شكـالت ال�سلوكيــة
التعليمات  :املطلوب منك قراءة العبارات التالية بدقة  ،وحدد من بينها ما ينطبق
على احلالة خالل الأ�سبوع املا�ضي بو�ضع عالمة (×) �أمام العبارة .
 =1تنطبق متاما ً �أو م�شكلة قوية ( =)2تنطبق على وجة العموم ( =)3ال تنطبق
والمتثل م�شكلة .
ال�سلوك
حزين وغري
�سعيد
يخجل

1

2

ينقاد
ب�سهولة
ينعزل عن
االخرين
يبكي
يخاف من
النا�س
يخاف من
الظالم
يخاف من
احليوانات
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3

ال�سلوك
ي�صيح
وي�صرخ
يرمتي على
االر�ض
يهدد ويهني
ي�ضرب
ويعتدي
ي�شتم ب�ألفاظ
قبيحة
يخبط
االبوب
والنوافذ
يحطم
االثاث
ميزق ويقطع

1

2

3

ال�سلوك
يتبول على
نف�سه ليال
يتربز على
نف�سه
مي�ص
�أ�صابعه
يع�ض �أو
ي�أكل
�أظافره
ينتف �شعره
ي�أكل
القازورات
يلعب
ب�أع�ضائه
التنا�سلية
يك�شف عن
عورته

1

2

3

يخاف من
�أ�شياء �أخرى

يع�ض

ي�ؤذي نف�سه

يجادل

ينام متقطعا ً

يلح

ي�ستيقظ
مفزوعا ً

ي�سرق

يكرث من
النوم
ي�ستيقظ
مبكرا و ال
ينام
ت�صيبه
ليال
كوابي�س
ً
ال يظهر
غ�ضبه

يكذب

يكتم �ضيقه

يلعب جن�سيا
بطريق
بذيئة
يهمل
واجباته
املدر�سية
�أدا�ؤه
املدر�سي
يتدهور
ي�شكو من
�آالم يف
البطن
يتقي�أ

يرمي �أ�شياء
على النا�س

ي�شكو من
ال�صداع

يب�صق

يتعلق ب�أمه

يرف�ض
االن�صياع
لالوامر
يتعارك

يتعلق ب�أبيه

ال يدافع عن
نف�سه

يحب �أن
يغيظ

جترح
م�شاعره
ب�سهولة
يتهته يف
الكالم

يتفجر يف
الغ�ضب

يلت�صق
بالكبار
يتعجرف
على
االطفال
يفزع
ب�سهولة

يكرث من
احلركة
والتنطيط

ينزع
مالب�سه
علنا ً

اإلعــاقـة اإلنفعاليـة
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ي�صعب عليه
الكالم
يتكلم
بطريقة ال
تفهم
يخ�شى
اخلروج من
البيت
يتحدث مع
نف�سه
ال ي�ستجيب
لالطفال

ال ي�ستمر يف
ن�شاطه
ال يهتم ملا
يقال له

ال ي�أكل
جيدا ً
وزنه
يتناق�ص

يت�شتت
�أنتباهه
ب�سرعة
ي�ضحك مع
نف�سه
ال ينتبة

ي�أكل
ب�شراهة
ال ي�ستجيب
لالقارب
يتبول
على نف�سه
بالنهار

�أي مالحظات �أو م�شكالت �أخرى �أرجو �إ�ضافتها.....................................
........................................................................................
....................................................................................
........................................................................................
....................................................................................
........................................................................................
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ملحـــق ()2

ADHD Rating Scale
البيـــانات ال�شخ�صيــة:
 ا�سم الطفل ...........................................:اجلن�سية ...............: -تاريخ املقابلة :

/

/

م.

 -تاريخ امليالد :

/

/

م.

 -العمر الزمني ( :

) يوم (

) �شهر (

) �سنة .

 املدر�سة ...............................ال�صف الدرا�سي ........................: -العنوان ...................................هاتف ويل االمر (

).

 عمل االب ...........................:عمل االم .................................. الهدف من التطبيق :....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
 م�شكالت الطفل احلالية :.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
اإلعــاقـة اإلنفعاليـة
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 اخلدمات ال�سابقة التي قدمت له :....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
........................................................................
• طريقة االجابة على املقيا�س
�ضع دائرة على الرقم املوجود امام العبارة و الذي يتفق مع حالة �أبنك .
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

44

ال على قليال ً �أف�ضل �أف�ضل
�آداء الطفــــــــــــــــــــــــــــل
جدا
قليال
جدا
االطالق
ً
ً
ً
3
2
1
5
غالبا ً متملل ومرتبك يف جل�سته
3
2
1
5
يجد �صعوبة يف اجللو�س مبقعده
3
2
1
5
�سريع ت�شتت االنتباة
3
2
1
يجد �صعوبة يف انتظار دوره �ضمن 5
جمموعة
3
2
1
5
مت�سرع يف اجاباته على اال�سئلة
3
2
1
من ال�صعب اتباعه االر�شادات 5
والتوجيهات
3
2
1
يجد �صعوبة يف الرتكيز عند �إجناز �أي 5
عمل
3
2
1
يف الغالب يبد�أ يف العمل وينتقل �إلى عمل 5
�أخر قبل االنتهاء من العمل االول.
3
2
1
5
من ال�صعب لعبه بهدوء
3
2
1
5
دائم الكالم يف الف�صل الدرا�سي .
اإلعــاقـة اإلنفعاليـة

11
12
13
14

دائم املقاطعة والتدخل يف �ش�ؤون 5
االخرين
5
ال ي�ستطيع االن�صات لالخرين.
غالبا ً ما يفقد ممتلكاته اخلا�صة داخل 5
الف�صل الدرا�سي �أو يف املدر�سة.
غالبا ً ما يندمج يف �ألعاب وان�شطة خطرية 5
دون �أي تفكري يف العواقب

1

2

3

1
1

2
2

3
3

1

2

3

د .طارق عبد الرحمن العي�سوي
ا�ست�شاري نف�سي

اإلعــاقـة اإلنفعاليـة
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ملحق ()3

معدل قيا�س الآداء الأكادميي
Academic Performance Rating Scale

البيانات ال�شخ�صية :
 ا�سم الطفل ...............................................:اجلن�سية ..............: -تاريخ املقابلة :

/

/

م.

 -تاريخ امليالد :

/

/

م.

 -العمر الزمني ( :

) يوم (

) �شهر (

) �سنة .

 املدر�سة  ....................................ال�صف الدرا�سي ......................: -العنوان  ......................................هاتف ويل االمر (

).

عمل االب .............................:عمل االم ................................... الهدف من التطبيق................................................................. :........................................................................................
........................................................................................
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• طريقة االجابة على املقيا�س :
عليك تقدير �آداء طفلك عن الأ�سبوع املا�ضي بو�ضع دائرة حول تقدير واحدة فقط،
وذلك ح�سب بنود املقيا�س.
م

العبــــــــــــــــــــــــــارات

�ضعيف مقبول

يف
املعدل
3

�أكرب
من
املعدل
4
4

5
5
5

1

2

1

ماهو م�ستوى القراءة عند الطفل ؟

1

2

3

2

ما هو م�ستوى التحدث عند الطفل ؟

1

2

3

4

3

هل يبد�أ مهمل ومت�سرع يف �آداء �أي
�أعمال كتابية ؟

1

2

3

4

4

ممتاز
5

هل هو يف حاجة �إلى وقت �أطول من
بقية زمالئه للإنتهاء من واجباته
املختلفة ؟

1

2

3

4

5

5

هل غالبا ً ما يحتاج الى �شخ�ص يحثه
على االنتباة والرتكيز؟

1

2

3

4

5

6

هل غالبا ً يحتاج الى امل�ساعدة من
�أجل اجناز �أعماله الدرا�سية ب�شكل
جيد ؟

7

هل غالبا ً يبد�أ االعمال الكتابية
ب�سرعة وقبل اال�ستماع جيدا ً الى
االر�شادات اخلا�صة بالعمل ؟

8

هل غالبا ً يجد �صعوبة يف ا�سرتجاع
املادة الدرا�سية ؟

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

اإلعــاقـة اإلنفعاليـة
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9

هل غالبا ً يظهر عليه �أنه حمملق
ب�صورة غري حمددة (ت�شتت
ب�صري)؟

1

2

3

4

5

10

هل غالبا ً يبدوا من�سحبا ً ولديه
ا�ضطراب عاطفي وعدم القدرة على
مواجهة املواقف االجتماعية؟

1

2

3

4

5

11

م�ستوى الأداء يف مادة الريا�ضيات :
قيا�س م�ستوى ادائه يف مادة
الريا�ضيات دون مقارنه ادائه باداء
غريه من زمالئه باملدر�سة

%49

%69

%79

%89

%90

1

2

3

4

5

12

�صحة ادائه يف الريا�ضيات كتابة

%49

%69

%79

%89

%90

1

2

3

4

5

13

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

%49

%69

%79

%89

%90

1

2

3

4

5

14

�صحة ادائه يف االلغة العربية
كتابة.

%49

%69

%79

%89

%90

1

2

3

4

5

15

ما مدى ثبات ادائه خالل اال�سبوع �ضعيف
ثابت
املا�ضي ؟
1

�أكرث
�ضعفا ً
2

متغري

�أكرث ناجح
جناحا ً وثابت
5
4

16

ما مدى اال�ستجابات ال�صحيحة اطالقا
ً
للطالب بخ�صو�ص اتباعه لتعليمات
املدر�س داخل ال�صف وذلك �أثناء
1
املناق�شات داخل الف�صل مع جمموعة
كثرية من التالميذ ؟

نادر ًا

�أحيانا
ً
3

غالبا ً
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2

3

4

غالبا
جدا
5

17

ما مدى ا�ستجابات التلميذ ال�صحيحة اطالق ًا
ب�ش�أن �أتباع توجيهات املدر�س
1
�أثناءاملناق�شات داخل الف�صل مع
جمموعة �صغرية من التالميذ ؟

18

ما مدى �سرعة فهم الطالب للمادة
اجلديدة ؟

بطىء
جد ًا
1

19

ما �آداء التلميذ يف الكتابة  ,وما مدى
نظامه وتن�سيق خطه ؟

بطىء
جد ًا
1

نادر ًا

�أحيان ًا

غالب ًا

2

3

4

بطىء

يف
املعدل
3

�أ�سرع

�سريع
جد ًا
5

بطىء

يف
املعدل
3

�أ�سرع

�سريع
جد ًا
5

2

2

4

4

غالبا
جدا
5

مالحظات �أخرى لويل �أمر الطالب :
 .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................................................................................................... -

د .طارق عبد الرحمن العي�سوي
ا�ست�شاري نف�سي
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ملحق ()4

Teacher’s Questionnaire
مقيــا�س املعلــم
البيانات ال�شخ�صية :
 ا�سم الطالب (الطفل) ..............................اجلن�سية ...................... املدر�سة ............................................ال�صف ......................... -تاريخ التقييم :

/

/

م.

 �أ�سم املعلم .........................................................................:�أرجو االجابة على جميع اال�سئلة ح�سب البنود بو�ضع عالمة (×) �أمام العبارة التي
يعاين منها الطفل ح�سب درجة ال�صعوبة .
م

العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

1

لديه �شعور باخلجل واالرتباك ؟

2

القيام بعمل �ضو�ضاء ب�صورة غري منا�سبة ؟

3

احتياجاته يجب �أن تلبى يف احلال ؟

4

ت�صرفاته غري الئقة �أو وقحة ؟

5

مزاجه ثائر و�سلوكه غري متوقع ؟

6

�شديد احل�سا�سية للنقد ؟

7

لدية �صعوبة وت�شتت يف االنتباة ؟

8

مزعج لالطفال االخرين ؟

9

لديه �أحالم يقظة ؟

 10مكتئب وعاب�س حزين ؟
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ال

قلي ًال
جد ًا

الى حد
ما

ب�صورة
جيدة

 11عنيف و�سريع احلركة ؟
 12يحب ال�شجار ؟
 13لديه �أجتاه راف�ض ل�سلطة الكبار ؟
 14دائم القلق وم�ستعد دائما ً للقيام من مكانه ؟
 15ثائر ومتهور ؟

يحتاج �إلى جذب االنتباة من املعلم ب�صورة
16
مبالغ فيها ؟
 17يبدو �أنه غري مقبول من اجلماعة ؟
� 18سهل االنقياد بوا�سطة االخرين ؟
 19ال يوجد رغبة يف اللعب اجلماعي ؟
 20لديه قدرة على القيادة والزعامة؟
 21يعجز عن انهاء ما بد�أه من �أعمال ؟
 22طفويل وغري نا�ضج ؟
 23ينكر االخطاء ويلوم االخرين ؟
 24ال يجاري باقي االطفال ؟
� 25سريع ال�شعور باالحباط ؟
 26غري متعاون مع املدر�س ؟
 27لديه �صعوبات يف التعلم ؟

مالحظات من وجهة نظر املعلم :
*...................................................................................
*...................................................................................
*...................................................................................
د .طارق عبد الرحمن العي�سوي
ا�ست�شـ ــاري نف�س ـ ــي
اإلعــاقـة اإلنفعاليـة
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ملحـــق ()5

مقيا�س ال�ضغوط النف�سية لدى الأطفال
فيما يلي جمموعة من العوامل واال�سباب التي ت�ؤدي �إلى معاناة الطفل من ال�ضغوط،
وهي موزعة من الأعلى �ضغوطا ً �إلى االدنى .
درجة ال�ضغط
ال�ضغوط النف�سية لدى االطفال
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
52

وفاة �أحد الوالدين
طالق الوالدين
الإنف�صال
�سفر االب �أو االم للعمل
وفاة �أحد �أفراد اال�سرة املقربني
مر�ض يتعر�ض له الطفل �شخ�صيا ً
زواج �أحد الوالدين مرة �أخرى
ت�سريح �أحد الوالدين من عمله (�أنهاء خدماته)
ت�صالح الوالدين بعد وقوع م�شكلة
االم موظفة
تغري يف �صحة �أحد �أفراد اال�سرة
االم حامل يف طفل اخر جديد
لديه م�شاكل باملدر�سة
ميالد �أخ جديد
االنتقال من �صف الى اخر �أو تغيري املدر�س
تغيري يف امل�ستوى املايل لال�سرة
�صديق حميم للطفل مير�ض �أو ي�صاب ب�أذى
ن�شاط �صعب عليه وال يفهمه
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19
20
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39
40

تغري عدد مرات ال�شجار مع االخوة واالخوات
اخلوف من التعر�ض لعنف �أو عدوان باملدر�سة
�سرقة ممتلكاته ال�شخ�صية
زيادة امل�سئولياته املنزلية امللقاة على عاتقه
�أخ كبري يرتك املنزل
م�شاكل مع اجلد �أو اجلدة �أو كليهما
�إجناز متميز
االنتقال �إلى مدينة �أخرى
االنتقال �إلى حي �أخر يف املدينة
يفقد حيوانا ً �أليفا ً حمببا ً �إلى نف�سه
يغري من عاداته ال�شخ�صية
لديه م�شكلة مع �أحد املدر�سني
تغيري يف عدد �ساعات رعايته ومتابعته.
االنتقال �إلى بيت جديد
تغيري يف عادات اللعب
عطالت يق�ضيها مع اال�سرة
تغيري اال�صدقاء
امل�شاركة يف املع�سكرات ال�صيفية
تغيري عادات النوم
تغيري يف عدد مرات م�شاهدة الربامج التلفزيونية
حفل عيد ميالد
عقاب يوقع عليه ب�سبب الكذب
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قائمة بامل�صطلحات الواردة بالكتاب ( الإعاقة االنفعالية )
Aggressive Behavior
العدوان وامل�شاجرات و�إيذاء االخرين
Anger
الغ�ضب
Attention-Seeking Behavior
جذب انتباه االخــرين
Autism
التوحـ ـ ـ ـ ــد
Anxiety
القل ـ ـ ـ ــق
Art Therapy
العالج بالفنون
ADHD Rating Scale
مقيا�س فرط الن�شاط وت�شتت االنتباه
مقيا�س معدل الأداء االكادميي احلايل Academic Performance Rating Scale
		 Behavior Disorders
اال�ضطرابات ال�سلوكية
Behavioral Disorders
ا�ضطرابات ال�سلوك
مقيا�س بريك�س لتقدير ال�سلوك Burk’s Behaviour Rating Scale
Behavior Therapy
العالج ال�سلوكي
Biblio therapy
العالج بالقراءة
Conduct Disorders
ا�ضطرابات الت�صرف
Chronological Age
العمر الزمني
Check Lists
قوائم ال�شطب
			Conflict Resolution
طريقة حل ال�صراعات
Counseling Psychologist
اخ�صائي االر�شاد النف�سي
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الدليل الت�شخي�صي والإح�صائي لال�ضطرابات العقلية
)Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM

			Disruptive Behavior
ال�سلوك الفو�ضوي
Depression
االكتئاب
Drug Therapy
العالج الكيمائي الدوائي
Emotional Impariment
الإعاقة االنفعالية
Emotional Handicaps
الإعاقة االنفعالية
Emotional Disturbance
اال�ضطرابات االنفعالية
Emotional Liability
اال�ستقرار االنفعايل
					Egoism
		
االنانية
Eysenk Personality Inventory
اختبار ال�شخ�صية لأ يزنك
Etiology
الت�شخي�ص ال�سببي
Emotional Age
العمر االنفعايل
Emotional Maturity
الن�ضج االنفعايل
Emotional Stability
االتزان االنفعايل
Family Therapy
العالج اال�سري
Formal Assessment
االختبارات الر�سمية
Family Counseling
اخ�صائي االر�شاد اال�سري
اختبار جود�آنف لر�سم الرجل Goodenough, Draw a Man Test
Hyperactivity
الن�شاط الزائد
Immaturity
ال�سلوك الفج غري النا�ضج
اإلعــاقـة اإلنفعاليـة
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Introversion
االنطواء
Informal Assessment
التقييم غري الر�سمي
Jealousy
الغرية
				Language Retardation
الت�أخر اللغوي
				Leisure Time
وقت الفراغ
Life Space Intervention
منحنى التدخل مدى احلياة
Mild Behavior Disorders
اال�ضطرابات االنفعالية الب�سيط
اال�ضطرابات االنفعالية املتو�سطة Moderate Behavior Disorders
مقيا�س التكيف االجتماعي Measures of Adaptive Behavior
Nutritionist
اخ�صائي التغذية
Overcorrection
نظام الت�صحيح الزائد
Observation
املالحظـ ـ ــة
Personality Disorders
ا�ضطرابات ال�شخ�صية
Psychiatrist
الطبيب النف�سي
Psychologist
االخ�صائي النف�سي
االخ�صائي االجتماعي يف جمال الطب النف�سي Psychiatric social Worker
Psychoanalyst
اخ�صائي التحليل النف�سي �أو املحلل النف�سي
Parent Training
تدريب االباء واالمهات
Parent Empowerment
متكني الوالدين
Point System
نظام احت�ساب النقاط
Positive Reinforcement
التعزيز الإيجابي
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Punishment
العقــاب
Rorschach Spot Ink Scale
اختبار بقع احلرب لرو�شاخ
Rating Scales
�سالمل التقدير
Reinforce
				
املعـ ـ ـ ـ ـ ــزز
				Remedial Education
الرتبية العالجية
Special Education
الرتبية اخلا�صة
						 Stubbornness
العناد
				 Shyness
احل�سا�سية الزائدة ,اخلجل ال�شديد
					School Refusal
رف�ض املدر�سة
Stealing
ال�سرقة
�سلوك �إيذاء الذات ب�شكل متكرر ويبدوا �أنهم فاقدي االح�سا�س Self-Injurious Behavior
Supplementary Services
اخلدمات امل�ساندة
اخ�صائي ا�ضطرابات النطق والكالم Speech-Language Pathologies
			Teacher’s Questionnaire
مقيا�س املعلم
							 Time Out
االق�صاء
مقيا�س فاينالند للن�ضج االنفعايلVinland Social Maturity Scale
Vandalism
		
التخريب
		Vitamin Therapy
العالج بالفيتامينات
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