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 االضطرابات السموكية واالنفعالية
 انفعاليا: السموك السوي و المضطرب أوال:تعريف

يواجو الموقؼ بما يقتضيو ذلؾ  يقوـ بو الفرد عندما السموؾ الذي ىوتعريؼ السموؾ السوي: -1
ف كاف يستدعي الضحؾ ظير  ،الموقؼ  فإذا كاف الموقؼ يستدعي الحزف ظير سموؾ الحزف، وا 

 سموؾ الضحؾ .
ت مف السموؾ العدواني وغير العدواني الذي لسموؾ المضطرب : النمط المتكرر والثاباتعريؼ -2

تنتيؾ فيو حقوؽ آلخريف أو قيـ المجتمع أو قوانينو المناسبة لسف الطفؿ في البيت أو المدرسة و 
وسط الرفاؽ والمجتمع عمى أف يكوف ىذا السموؾ أكثر مف مجرد اإلزعاج المعتاد أو مزاحات 

 األطفاؿ والمراىقيف.
 ك المضطربثانيا:معايير تحديد السمو  

ما بميؿ بصورة عامة إلى االعتداؿ والتوسط يالتوزيع الطبيعي  اف ويعنياإلحصائي : ـ المعيار 1
تنطوي عميو مف الحقائؽ والحوادث والمظاىر الكمية، وأكثر الحاالت تقع في حقؿ المتوسط بينما 

 .ومنيا السموؾ المضطرب ال تقع في حقؿ التطرؼ إال قميلً 
ىو الشاذ ومف ىو السوي،  ومعرفة مفبناء الشخصي  لم الفرد تحميؿ ويعني:ـ المعيار الفردي2
قوؿ عنيا أنيا )سوية( ألنيا تنسجـ مع ،فيلحظ ظروفيـ وتصرفاتيـ يو  خريفنظر إلى االي  الردف

 أنيا )غير سوية( إذا كانت ال تنسجـ مع العادات واألعراؼ والمعايير االجمتاعية والدينية او
 .ذلؾ

 
إعطاء األسس االجتماعية المكانة األولى في بحث  ويعني ىذا المعيارـ المعيار االجتماعي:3

الطبيعة اإلنسانية، فالمجتمع ػكما يرونو يضـ مجموعة مف العادات والتقاليد واألفكار التي تسود 



اعتبر سموؾ األفراد الذيف يتألؼ منيـ، فإذا خرج األفراد عف ىذه المعايير التي تسود مجتمعيـ 
سموكيـ شاذًا. وىكذا يعد سموؾ األفراد المتوافؽ وقيـ المجتمع ىو السموؾ السوي، وبعكسو أي 

 .وىو اقرب لممعيار الفردي عند عدـ التوافؽ بينيما فيعد السموؾ في حينيا سموكًا شاذاً 
ؤكد ي ،اذ لمحكـ عمى السموؾ المضطرب ىذا المعيار مف أقدـ المعايير ديعـ المعيار الطبيعي:4

 عمىفيكوف عندما يعمؿ  اذالش السموؾ ماأوفؽ ما تقتضيو الطبيعة  يكوف عمى اف السموؾ السوي
 الطبيعة . ة قوانيفخالفم
يعتقد منظرو ىذا المعيار بأف الشذوذ يكمف في االضطراب الشديد الذي ـ المعيار النفسي :5

إنما  السموؾ السوي ؼ عفمجرد االختل ليسالشذوذ  بمعنى اف تظير آثاره في السموؾ ووظيفتو
تكشؼ لنا ىي  لكي طبيعتيا ةإلى معرف لياقودنا تحميمنا ي بحيثيكوف حالة  تختمؼ عف غيرىا 
 .في السموؾ نفسيا عف المعنى الحقيقي لمشذوذ

رضاء الذات وسلمة المجتمع،  ويشمؿ:تكامميـ المعيار ال6 ىذا المعيار التكيؼ والنضج وا 
ويتجاوز المعيار التكاممي حقيقة التكيؼ الفردي إلى الشروط االجتماعية التي يفرضيا العمـ 

ال يتفؽ مع ما ىو و  يحتـر قيمة الفرد ويمنحو الحرية في االختيار فضل عف ذلؾ انووالتجربة،
وفرة حوؿ الفرد والمجتمع وحاجات الكائف البشري عمى مختمؼ شائع، بؿ يتفؽ مع المعرفة المت

 المستويات العضوية والنفسية واالجتماعية.
 ثالثا: نسبة انتشار المضطربين سموكيًا 

في الواقع ليس ىناؾ نسبة نيائية أو أرقاـ محددة لتحديد نسبة انتشار المضطربيف 
ف سموكيًا، وال تزاؿ ىناؾ حاجة ماسة لدراسة عميقة  عمى عينات مختمفة مف المجتمع، وا 

الحصوؿ عمى عينة تمثؿ المجتمع األصمي قد يكوف أمرًا ممكنًا إذا ما استخدمنا األساليب 
اإلحصائية الحديثة، ولكف المشكمة تتمثؿ في التعريؼ الذي سنعتمد عميو في تشخيص 

و السموؾ االضطرابات السموكية مف جية، ومف جية أخرى فإف معايير السموؾ السوي أ
 المضطرب تختمؼ مف مجتمع آلخر، ومف ثقافة ألخرى..

ويشير تقرير أوردتو "ىيئة الصحة النفسية لألطفاؿ في الواليات المتحدة األمريكية" في 
أي مجتمع  لألطفاؿ في قدـلرعاية النفسية ماإلى أف شكًل مف أشكاؿ  (1971)مؤتمرىا عاـ 

لرعاية  ىـ االطفاؿ الذيف يحتاجوف %( عمى األقؿ 2) اما بنسبة%( 12 -11نسبة تقدر بيف )ب
( يمكف %11-8) نسبة تتراوح بيف ىناؾ في حيفمتخصصة مف أخصائييف ومعالجيف نفسييف 

رعايتيـ بواسطة أفراد متخصصيف مثؿ األخصائي النفسي في المدرسة أو بمعرفة مدرس 
 .في االضطرابات السموكية واالنفعاليةمتخصص 



في الواليات المتحدة األمريكية"  فيقدر نسبة المضطربيف انفعاليًا  أما "مكتب التربية
%(  11نسبة األطفاؿ المضطربيف انفعاليًا بحوالي  ) وفي دراسة اخرى قدرت %( 2بحوالي )

 مف أطفاؿ المدارس في الواليات المتحدة األمريكية.
 المضطربين سموكيًا وانفعاليًا  االطفال رابعا:خصائص 

 االنفعالية واالجتماعية:ـ ائصخصأواًل:ـ ال
العدواف أيًا كاف شكمو أو نوعو مف أىـ الخصائص االجتماعية المميزة لألفراد  دُيع ـ العدوانية:1

ػ العوامؿ )أمنيا: ىناؾ عدة أسباب تؤدي لحدوث السموؾ العدوانيو  المضطربيف سموكيًا أو انفعاليا
 .(التعمـطبيعة  ػ دالغريزة ج.اإلحباط:ب .العضوية:

ب مف و يتضمف الترؾ أو الير  يقوـ بو الطفؿ و سموؾ انفعالي ىو: ـ السموك اإلنسحابي 2
 طفل بأنو الذي يتسـ بيذا السموؾ سبب لو صراعًا نفسيًا  ويوصؼ الطفؿ فيمواقؼ الحياة  

 لديو أحلـ يقظة.ا و قمقوال وخائفا و خج و منعزال
يكوف األطفاؿ المضطربيف سموكيًا وانفعاليًا و الذي يصدر عف ىو السموؾ  : ـ ـ السموك الفج  3

 العادييف.  طفاؿمف يماثمونيـ في العمر الزمني مف األالسموؾ ل  غير ناضج انفعاليا مقارنة مع
ويمكف أف يكوف نتيجة لخطر متوقع مصدره ، والقمؽ بالخوؼ والتوتريتصؼ الطفؿ  ـ القمق: 4

 و.مجيوؿ وغير مدرؾ مف قبم
وىو أي سموؾ لفظي أو غير لفظي يستخدمو الطفؿ  إلى جذب االنتباه:ــ السموك الهادف 5

 يكوف عادة غير مناسب لمنشاط الذي يقـو الطفؿ بصدده.و   أآلخريفلجذب انتباه 
يتمثؿ بالكلـ غير و  ىو السموؾ الذي يتعارض مع سموؾ الجماعةو : ـ السموك الفوضوي6

وسموكيات أخرى تعيؽ النشاطات القائمة، الملئـ، الضحؾ، التصفيؽ، والضرب بالقدـ،  
 وتتضمف ىذه السموكيات العجز في االشتراؾ بالنشاطات واستخداـ األلفاظ السيئة.

ومف السموؾ العدواني إلى  ويتضمف التقمب في المزاج مف حزف إلى سرورـ عدم االستقرار:7
 ى كونو متعاوف.متعاونًا إل غير ومف كونو  ليدوء إلى الحركةامف و السموؾ اإلنسحابي 

الضحؾ مدة طويمة بعد سماع نكتة عندما  بالسموؾ مثؿ الطفؿ ارتمر اس  ويعني: ـ التكرار 8
أو أف يجيب عمى سؤاؿ بعد مدة طويمة بحيث يتعدى المدة  يكوف اآلخروف قد توقفوا عف الضحؾ

ر في ترداد أو أف يستم  أو أف يستمر في الكتابة عمى ورقة إلى أف يصؿ إلى نيايتيا  سبةاالمن
 .كممة معينة أو رقـ معيف،

ىو إدراؾ الشخص لذاتو كفرد، أو ابف، أو ابنة، أو طالب، أو صديؽ،  ـ مفهوم ذات سيء : 9
 .أو متعمـ، وىكذا بحيث يكوف غير متقبؿ بالمقارنة مع فعالية الذات

ات المقدمة مف ىي المقاومة المتطرفة والمستمرة للقتراحات، والنصائح، والتوجيي ـ السمبية: 11
 قبؿ اآلخريف.



 ثانيًا: الخصائص العقمية والتحصيمية )األكاديمية(:ـ
: أظيرت نتائج الدراسات أف متوسط ذكاء الطفؿ المضطرب سموكيًا وانفعاليًا بدرجة أ ـ الذكاء

درجة( أي في حدود المتوسط والطبيعي، وعدد قميؿ مف  91بسيطة ومتوسطة ىي في حدود )
إف نسبة كبيرة مف  واظيرت نتائج اخرى المضطربيف سموكيًا وانفعاليًا أعمى مف المتوسطاألطفاؿ 

نسبة الذكاء ضمف فئة بطيئي التعمـ وفئة التخمؼ  عد مف حييثاألطفاؿ المضطربيف سموكيًا ت
 العقمي البسيط.

لبيئة، غير قادر عمى فيـ المعمومات التي ترد مف ا االطفاؿ بعض يكوفب ـ الفهم واالستيعاب:
يستطيع ىؤالء األطفاؿ لفظ الكممات وسمسمة مف الكممات مكونيف جممة لقصة معينة، ولكف و 

لدييـ فيـ قميؿ  لمعنى القصة، ويستطيعوف حؿ مسائؿ حسابية بسيطة باستخداـ ميارات حسابية 
 .ميكانيكية،وال يستطيعوف فيـ معنى النتائج

فل يستطيعوف تذكر موقع  ميارات ذاكرة ضعيفةلدييـ المضطربيف  بعض األطفاؿ  جـ ـ الذاكرة:
 .ممتمكاتيـ الشخصية مثؿ الملبس واألدوات وموقع صفوفيـ

  عمى التركيز عمى مثير لوقت كاؼ إلنياء ميمة ماتيـ  عدـ قدر ويعني  دـ عدم االنتباه:
 .في الوقت المحدد ـلميمة المعطاة لياالقدرة عمى إكماؿ وليس لدييـ 

 ( طفال المضطربين سموكيًا )انفعالياخامسا:تشخيص األ
عند الشؾ بوجود اضطرابات انفعالية لدى بعض التلميذ فيفضؿ عرضيـ عمى 

تقييمًا  سموكيـحالتيـ وجمع المعمومات عنيا، حتى يتـ تقييـ  شخيصالمختصيف في المدرسة لت
 مف خلؿ:ذلؾ  سميمًا، ويتـ 

 ويتـ معرفتو عف طريؽ اختبارات التحصيؿ المناسبة. البعد األكاديمي:-1
ويتـ التعرؼ عميو عف طريؽ الملحظة والمقابلت والمعمومات التي يتـ  البعد السموكي: -2

 ، باإلضافة إلى االختبارات واألحداث المخصصة ليذا الغرض. عمميفجمعيا مف الم
 سموكيا وىما: وىناؾ مرحمتيف تمر فييا عماية تشخيص االطفاؿ المضطربيف

تمؾ المرحمة التي يلحظ فييا اآلباء واألميات أو  ويقصد بيا :مرحمة التعرف السريع  -1
تمؾ المظاىر  سيما المعمميف أو المعممات بعض المظاىر السموكية غير العادية لدى أطفاليـ

فمف تمؾ المظاىر مثًل تكرار سموؾ  ، السموكية التي ال تتناسب والمرحمة العمرية التي يمروف بيا
 شد شعر اآلخريف أو العناد أو إيذاء الذات أو االنطواء.

يقصد بيا تمؾ المرحمة التي تيدؼ إلى التأكد مف وجود مظاىر : و ـ مرحمة التعرف الدقيق2
المشكوؾ بيـ وذلؾ مف خلؿ تطبيؽ المقاييس التي تكشؼ  طفاؿاالضطرابات االنفعالية لدى األ

 مؾ اإلضرابات ومنيا:عف ت



ػ مقياس السموؾ التكيفي 3ػمقياس الشخصية لػ "أيزنؾ".2 ػ مقياس "بيركس" لتقدير السموؾ.1
 ومقياس تفيـ الموضوع لمصغار.  ػ المقاييس اإلسقاطية4لمجمعية األمريكية لمتخمؼ العقمي.

 سادسا:تصنيف اإلضرابات السموكية واالنفعالية
 ت في مجاؿ اإلضرابات السموكية ىي:مف أىـ التصنيفات التي انتشر 

 : أواًل: تصنيف الجمعية األمريكية لمطب النفسي
عمى عشر فئات مف ( 1968)يشتمؿ تصنيؼ الجمعية األمريكية لمطب النفسي عاـ و 

 وىي: (1982 )اإلضطرابات السموكية كما أورده "ريتش"
العقمي العاـ عف المتوسط ػ التخمؼ العقمي: يرجع التخمؼ العقمي إلى انخفاض في األداء 1

 .ويصاحبو قصور أما في التكيؼ االجتماعي أو التعميمي أو في النضج
اضطرابات ناتجة عف قصور في أداء نسيج خليا المخ  وىي ػ األعراض العضوية في المخ:2

يترتب عمييا بعض اإلضطرابات مثؿ قصور في التوجو، وفي الذاكرة، وفي األداء العقمي، وفي 
 حكاـ واتخاذ القرارات.إصدار األ

شكؿ مف أشكاؿ المرض العقمي يؤثر عمى قدرة الفرد في تحقيؽ أو القياـ وىو  ػ الذىاف: 3
 بمتطمبات الحياة العادية.

بالقمؽ الزائد الناتج عف توقع األخطار  االضطراباتػ الُعصاب: يتصؼ أصحاب ىذه الفئة مف 4
 , المخاوؼ المرضية , الكآبة. ىذا ويضـ العصاب الفئات التالية : الييستيريا

ػ اإلضطرابات في الشخصية: وتضـ ىذه الفئة األفراد الذيف يتصفوف بسموؾ غير متوافؽ أو 5
غير متكيؼ، ويقاوموف التغير بصورة مستمرة، ويصاحب ىذه السموكيات  في العادة عدـ الشعور 

ة أو الشخصية العدوانية أو تضـ أيضًا جنوف العظمة والشخصية الييستيري ابالذنب أو الندـ. كم
 السمبية واالنحرافات الجنسية المختمفة.

جسمية: يتصؼ أصحاب ىذه المجموعة مف االضطرابات باألعراض  -ػ االضطرابات النفس 6
الناتجة عف أسباب أو عوامؿ انفعالية تظير عمى الجمد والجياز التنفسي أو الجياز اليضمي 

 والجياز العضمي.
: تضـ األفراد الذيف يعانوف مف اضطراب واحد محدد مثًل اضطراب ػ األعراض الخاصة7

 الكلـ، أو تقمص الحركات، أو اضطراب في تناوؿ الطعاـ، أو سمس البوؿ وتدفقو ال إراديًا.
ػ اضطرابات ناتجة عف بعض المواقؼ المؤقتة: وتضـ ىذه الفئات األفراد الذيف تعرضوا 8

لمضغوط البيئية الشديدة خلؿ الطفولة المبكرة أو المتأخرة لمشاكؿ مؤقتة ناتجة عف ردود الفعؿ 
 أو المراىقة أو مرحمة الشباب أو حتى مرحمة الشيخوخة.



ػ اضطرابات سموكية في مرحمة الطفولة والمراىقة: وتشتمؿ عمى ستة أنواع محددة ىي:أ ػ 9
ػ  و دواف غير االجتماعي.ػ ػ العى ػ اليروب. د ػ ػ القمؽ الزائد.جػ االنسحاب. بالحركات الزائدة.
 جنوح الجماعة.

ػ حاالت أخرى غير محددة: وتتمثؿ ىذه الفئة في األفراد الذيف يعتبروف مف الناحية النفسية 11
 عادييف، والذيف لـ يعانوا مف مشاكؿ حادة تتطمب إجراء فحوص نفسية عمييـ.

 التصنيف الطبي انيا:ث
السموكية عمى األسموب الطبي، ومف أبرز ىذه اعتمدت معظـ التصنيفات القديمة للضطرابات 

(، حيث صنفا االضطرابات السموكية إلى ثلث 1967التصنيفات تصنيؼ "كانفر" و"ساسمو")
 فئات، ىي:

يتضمف ىذا التصنيؼ تجميع االضطرابات السموكية طبقًا  األمراض: ػ التصنيؼ عمى أساس 1
 ألسبابيا المرضية الشائعة والمعروفة.

وفؽ ىذا التصنيؼ فإنو يتـ تجميع االضطرابات :   لمعلجعمى أساس االستجابة ػ التصنيؼ 2
 السموكية حسب درجة استجابتيا لمعلج.

يعتمد ىذا التصنيؼ عمى ما تشتمؿ عميو االضطرابات :  األعراضػ التصنيؼ عمى أساس 3
 السموكية مف أعراض ومظاىر جسمية ملزمة ليذه االضطرابات.

 ب شدة االضطراب:: التصنيف حسثالثا
قاـ كؿ مف "ىمياف" و "كوفماف" بتقسيـ االضطرابات السموكية إلى فئتيف رئيسيتيف، وذلؾ 

 حسب شدة االضطراب، وىما:
ػ فئة االضطرابات البسيطة والمتوسطة: تمثؿ ىذه الفئة مجموعة االضطرابات السموكية 1

تي يمكف معالجتيا بفاعمية في البسيطة التي يعاني منيا األطفاؿ في البيت أو المدرسة، وال
الفصؿ العادي أو المدرسة أو البيت أو عف طريؽ أولياء األمور والمدرسيف مع االستعانة 

 باستشارة بعض األخصائييف في بعض الحاالت.
ػ فئة االضطرابات الشديدة والحادة: وتمثؿ ىذه الفئة مجموعة االضطرابات الشديدة أو الحادة 2

التي يعاني منيا بعض األطفاؿ والتي تتطمب علجًا شامًل وطويؿ المدى وتشمؿ ىذه الفئة 
حاالت اإلجترارية واالنفصاـ والذىاف، كما يتـ علج ىذه الفئة وفؽ برمج خاصة في الفصوؿ 

 صة، أو المراكز العلجية.الخا
 التصنيف النفس ـ التربوي: رابعا : 

قاـ "مورس" وآخروف بتصنيؼ التلميذ المضطربيف سموكيًا تصنيفًا نفسيًا تربويًا إلى 
 خمس فئات رئيسية، ىي:



ػ الُعصاب: ويوجد نوعاف مف العصاب، األوؿ لو مظاىر داخمية ذاتية، والثاني لو مظاىر 1
 خارجية.

الدماغ: وينتج عف أمراض الدماغ ثلثة أنواع مف االضطرابات السموكية، ىي:  ػ أمراض2
 اضطراب الحركة، واضطراب في المغة، والتشنجات.

 ػ الفصاـ: وىو نوعيف، األوؿ غير متصؿ بالوظيفة العقيمة، والثاني متصؿ بالوظيفة العقمية.3
العديد مف المشاكؿ السموكية التي قد ػ السذاجة ػ اإلىماؿ: غالبًا ما يصاحب السذاجة واإلىماؿ 4

 ينتج عنيا قصور في الميارات والقيـ االجتماعية.
 ػ الشخصية غير المؤثرة: قصور شديد في القدرة عمى إقامة علقات قوية.5
 : التصنيف القائم عمى السموكيات التي تسبب مشكمة في المدرسة:خامسا 

( بتطوير أسموب لتصنيؼ السموؾ الذي يسبب مشكمة في 1968" وآخروف )قاـ "جروبر
المدرسة وذلؾ كي يتمكف المدرسوف مف التعامؿ بفاعمية مع األطفاؿ المضطربيف سموكيًا في 

 المدرسة.ولقد قاـ "جروبر" وزملؤه بتصنيؼ السموؾ إلى ثلث مستويات، ىي:
المعيار لمسموؾ مف حيث الشدة والتكرار  ػ المستوى العادي: يتوافؽ المستوى العادي مع1

واالستمرارية، فقد تظير المشكمة السموكية في المستوى العادي نتيجة لواجبات تعميمية جديدة، أو 
مواقؼ جديدة يتعرض ليا الطفؿ، ولكف سرعاف ما تنتيي وتزوؿ بعد فترة قصيرة، وعادة ال تكوف 

 ليذه المشكمة آثار تدميرية وتخريبية.
ى المشكمة: في ىذا المستوى تكوف المشكمة السموكية منحرفة عف المعيار العادي لمسموؾ ػ مستو 2

مف حيث الشدة والتكرار واالستمرارية، حيث تؤدي إلى اضطراب الطفؿ بشكؿ ممحوظ، وتستمر 
لفترة طويمة وليا آثار تدميرية أو تخريبية عمى اآلخريف، لكنيا ليست مف التعقيد أو الشدة بحيث 

ـ األمر إلى تحويؿ الطفؿ إلى أخصائي، بؿ يكفي أف يقوـ المدرس بالتعامؿ مع ىذه يستمز 
 الحاالت ومعالجتيا.

ػ مستوى الحالة: في ىذا المستوى تكوف المشكمة السموكية مف الشدة والتعقيد بحيث ال يمكف 3
ابات لممدرس أف يتعامؿ معيا، مما يتطمب تحويؿ الطفؿ إلى أخصائي العلج السموكي اإلضطر 

 السموكية لمتعامؿ مع ىذه المشكمة.
 


