
 األطفال عند والشاذ السوي السلوك:   ثالثا

     Normal / Abnormal behavior          

 النفس علم نظر وجهة من السلوك فهم              

 األطفال سلوك على الحكم              

 الطفل عند السلوك وظٌفة             

 االطفال سلوك على الحكم معاٌٌر              

 األطفال عند السلوك اضطرابات أسباب              

 األطفال عند السلوكٌة المشكالت              

 الغاٌة تحقٌق             

 بالضرب األطفال عقاب              

 

 

 األطفال عند والشاذ السوي السلوك                 

 المهن لجمٌع األساس حجر والمضطرب السوي السلوك تحدٌد عملٌة تشكل      

 .السهل باألمر لٌس ذاته بحد التحدٌد هذا أن غٌر. النفسٌة بالصحة المتعلقة

 أن علٌنا المشكلة أو االضطراب حدوث إلى المؤدي السبب عن نبحث أن وقبل

 نبحث أن وقبل. بسٌطا   كان مهما بصدده نحن الذي االضطراب بتحدٌد قمنا قد نكون

 لدٌنا ٌكون وأن بد ال الشاذ السلوك أو السوي السلوك مثل مصطلحات معنى عن

 .السواء عدم أو العادٌة أو بالسواء نقصده عما تصورا  

 النفس علم نظر وجهة من السلوك فهم 

 : أنه على النفس علم نظر وجهة من فهمه ٌمكن سلوك أي     

 هذا طبٌعة على نحكم أن أردنا إذا ولكن( . السلوك هذا سّبب ما لمنبه استجابة) 

 معٌار إلى نحتاج هنا فإننا مضطربا ، أو سوٌا    السلوك هذا كان إذا فٌما أي السلوك،

 صفة ما سلوك على نطلق عندما ونحن. السلوك هذا على وفقه لنحكم مقٌاس أو

 االستناد من لنا البد فإنه( العادي غٌر)الشاذغٌرالسوي أو ،( العادي) السوي السلوك



 حٌاتنا فً ونحن. علٌه بناء حكمنا ونطلق السلوك هذا وفقه نقٌس معٌن معٌار إلى

 هو ما منها مختلفة، معاٌٌر نستخدم شخص أي سلوك على نحكم وعندما الٌومٌة،

 بأنه ألنفسنا نحن نراه ما وفق اآلخرٌن تصرفات قٌاس عن نابع شخصً معٌار

 وعاداتنا تربٌتنا من نستمده اجتماعً، معٌار هو ما ومنها سوي، غٌر أو سوي

 علمٌة أسس على تقوم كذلك، أخرى معاٌٌر النفس علماء وٌستخدم. وقٌمنا

 .النفسٌة االختبارات على القابم التشخٌص ذلك فً مستخدمٌن

 األطفال سلوك على الحكم 

 أو السوي السلوك على الحكم فإن األطفال سلوك إلى انتقلنا ما وإذا         

 المتعلقة األطفال لسلوك الخاصة الطبٌعة بسبب تعقٌدا   ٌزداد للطفل المضطرب

 فً وتصبح طبٌعٌة ما مرحلة فً السلوكات بعض تبدو قد حٌث النمو، بمراحل

 وبٌن السوٌة غٌر السلوك أنماط بٌن أحٌانا   الكبٌر وللتشابه ذلك، غٌر أخرى مرحلة

 األطفال عند العنٌف اللعب كسلوك) العمرٌة للمرحلة نتٌجة تعد التً السلوك أنماط

 (.الذكور

 

 

 الطفل عند السلوك وظٌفة 

 ٌؤدٌها التً الوظٌفة عن تختلف األطفال عند السلوك ٌؤدٌها التً الوظٌفة إن       

 الحلقة كسر من التمكن أجل من فهمه لنا ٌنبغً األمر وهذا. الكبار عند السلوك

 سلوكهم خالل من فاألطفال. المجال هذا فً المربون فٌها ٌقع قد التً المفرغة

 انتباه لفت وهً إال السلوك هذا وراء من وظٌفة تحقٌق إلى ٌسعون للنظر الملفت

 ٌهتمون ال الكبار أن الطبٌعً ومن بهم، الكبار اهتمام عن ٌبحثون أنهم أي الكبار،

 وأظهروا للنظر ملفت سلوك ٌؤدون عندما ولكن عادٌا ، سلوكهم كان إذا باألطفال

 ٌهتم وعندما. إلٌهم ٌلتفتون سوف الكبار أن من متأكدٌن ونٌكون فإنهم اضطراباتهم

 بصورة ذلك ٌعززون بهذا فإنهم للنظر الملفت السلوك هذا نتٌجة باألطفال اآلخرون

 أضرب أن القادمة المرة فً ٌكفً) ؛ نفسه فً فٌقول مبرمجا   الطفل وٌصبح إرادٌة،

 عقاب أحٌانا   العاقبة كانت وإن حتى ،(اآلخرٌن اهتمام مركز أصبح حتى الطفل هذا

 ٌتمثل.....  هنا والحل( . النظر لفت) ؛ هو المهم الن ٌهم ال فهذا. األهل من الطفل

 وتعزٌز للنظر ملفتا   سلوكه ٌكون ال عندما حتى بالطفل والرعاٌة االهتمام إبداء فً

 .دابما   البسٌطة إنجازاته



 االطفال سلوك على الحكم معاٌٌر 

 معاٌٌر إلى األطفال مع الٌومً  تعاملهم فً والمربون األهل وٌحتاج         

 السلوك هذا كان إذا فٌما تحدٌد أجل من األطفال، سلوك على الحكم فً تساعدهم

 إلى بحاجة ذاك أو الطفل هذا كان إذا فٌما تحدٌد أجل من وبالتالً ، ال أم طبٌعٌا  

 إذا متخصصة هٌبات إلى تحوٌله أو  مساعدته ممكنا ٌكون والرعاٌة،حتى اإلرشاد

 .لذلك الضرورة دعت ما

 بشكل بعضها مع المترابطة التالٌة المعاٌٌر على نعتمد أن  ٌمكننا عام وبشكل        

 :والمقارنة المالحظة على ذلك فً معتمدٌن السلوك، على الحكم فً وثٌق

 السن  -1

 ما إذا ولكن سوي غٌر السن مراحل من مرحلة فً ما طفل سلوك ٌبدو قد           

 عدم بسبب الثالثة عمر فً طفل ٌبكً فحٌن. سوٌا   ٌبدو فقد أخرى مرحلة فً ظهر

 عن نفسه السلوك ٌصدر حٌن أما طبٌعٌا ، ذلك نعتبر فإننا حلوى قطعة على حصوله

 الذي الطفل ٌخاف وحٌن. سوي غٌر ذلك نعتبر فإننا عشرة الخامسة سن فً طفل

 فإننا ٌتركها وال بأمه ٌلتصق أو الهرب ٌحاول أو وٌبكً مرة ألول بالروضة ٌلتحق

 فإننا مثال   اإلعدادٌة المرحلة فً طفل عن السلوك هذا صدر ما إذا أما سوٌا   ذلك نعد

 .سوي غٌر السلوك هذا نعد

 السلوك فٌه ٌظهر الذي الموقف -2

 محددات من هاما   محددا   السلوك فٌه ٌظهر الذي اإلطار أو الموقف ٌعتبر         

 كذلك ٌصبح ال قد مستهجنا   لنا ٌبدو قد الذي فالسلوك. السوي غٌر أو السوي السلوك

 على عادٌة فعل ردة نعتبره وقد السلوك هذا فٌه ظهر الذي الموقف حللنا ما إذا

 مثال   عمره من العاشرة فً طفل ٌرفض فعندما. فٌه الشخص وجد الذي الموقف

 ما إذا ولكن األولى للوهلة أنانٌا   السلوك هذا ٌبدو فقد آخر لطفل حلوى قطعة إعطاء

. لنا بالنسبة عادٌا   سلوكه ٌصبح فقد ذلك ، الطفل ٌرفض لماذا وأدركنا الموقف حللنا

 جابع الطفل أن أو ، أخرى قطعة ٌملك زمٌله كون من نابعا   الطفل رفض ٌكون فقد

. مثال   ما شٌبا   الطفل إعطاء مرة رفض قد اآلخر الطفل كون من نابع رفضه أن أو

 لألول الثانً إثارة على فعل ردة أو نتٌجة آخر طفل على طفل عدوان ٌكون وقد

 .مباشر غٌر أو مباشر بشكل

 سوٌا   سلوكا   أخرى لحظة فً ٌبدو قد ، مضطربا   سلوكا   معٌنة لحظة فً ٌبدو فما إذا  

 التكرار  -3



 أو سوي بأنه ما سلوك على الحكم خالله من ٌمكننا الذي والمهم الثالث المعٌار

 لمرات أو فقط واحدة لمرة ٌظهر الذي فالسلوك. ما سلوك تكرار مدى هو مضطرب

 األذى ٌلحق السلوك هذا كان إذا إال اللهم سوي غٌر اعتباره ٌمكن ال متباعدة قلٌلة

 مرة مثال   معٌن حرج من نفسه لٌنقذ مرة الطفل ٌكذب فعندما. باآلخرٌن الشدٌد

 إذا ولكن  التدخل مسألة أو. بعد علٌه الكاذب الطفل صفة إطالق لنا ٌجٌز ال واحدة

 هنا الحكم ٌمكننا فإنه مختلفة مناسبات وفً موقف من أكثر فً السلوك هذا تكرر

 .سوي غٌر بأنه السلوك هذا على

 معٌار إلى باإلضافة السلوك على الحكم فً مهمة مسألة السلوك تكرار مسألة وتعد

 .والسن الموقف

 والمعاٌٌر القٌم -4

 أو سوي بأنه  بعضهم سلوك أو سلوكهم على ٌطلقون ال أنفسهم األطفال      

 أحكام فً كبٌر تفاوت ٌوجد هنا ومن. ذلك ٌطلق من الكبار هم وإنما مضطرب،

 ٌنظر فقد. بهم الخاص قٌمهم معاٌٌر واختالف للسلوك رؤٌتهم اختالف نتٌجة الكبار

 حٌن فً وغرٌب، شاذ أنه على آخر شخص تجاه العدوانً طفله لسلوك ما شخص

 كثٌر أن مثال   نالحظ ونحن. وطبٌعً سوي أنه على نفسه السلوك إلى شخص ٌنظر

 األطفال على وتسٌطر وتعض تصرخ ابنتهم ألن وٌفرحون ٌضحكون األهل من

 هذا من الكبار فموقف. السلوك هذا من ٌنزعج اآلخر بعضهم أن حٌن فً اآلخرٌن

 السلوك على الحكم محددات من هاما   محددا    السابقة المعاٌٌر جانب إلى ٌعد السلوك

 .والمضطرب السوي

 السلوك غرابة  -5

 ملفت سلوك وأي. للنظر ملفتا   السلوك ٌكون أن هنا باالستغراب المقصود          

 أو( مزعجا  ) السلوك كان إذا فرق ٌوجد ال وهنا. مضطربا   اعتباره ٌمكن للنظر

 الصاخب الطفل مثل تماما   سلوكٌا   مضطربا   ٌكون أن هادئ لطفل ٌمكن إذ ،(لطٌفا  )

 .اكتباب حتى أو عمٌق حزن ٌكمن قد الشدٌد الهدوء فخلف

 

 األطفال عند السلوك اضطرابات أسباب 

 الغٌرة مشاعر من بدءا   األطفال سلوك اضطرابات خلف الكامنة األسباب تتنوع   

 الممكنة األسباب إجمال وٌمكن. األمن فقدان مشاعر إلى باإلهمال واإلحساس

 :التالٌة النقاط فً األطفال عند السلوك اضطرابات خلف الكامنة



 األسرة فً جدٌد أخ والدة من الغٌرة11

 أو الوالدٌن انفصال أو السكن، أو المدرسة تبدٌل بسبب باألمن اإلحساس فقدان12

 الخ..السفر بسبب أحدهما غٌاب

 ٌحتاج فالطفل. بإنجازاته أو بالطفل االعتراف وعدم بالطفل األهل اهتمام نقص13

 وإن حتى أعمال من ٌنجزه ما خالل من به األهل اعتراف على الحصول إلى دابما  

 ما أهمٌة من التقلٌل عدم وعلٌنا كاملة، غٌر الكبار نحن نظرنا وجهة من كانت

 .بها التبخٌس أو أعمال من ٌنجزه

 تكمن ما وغالبا  .  األهل قبل من اإلنجاز أجل من للطفل اللزوم عن الزابد الحث 14

 ابنهما لهما ٌحقق بأن ٌرغبان عندما األم أو األب من ذلك خلف شعورٌة ال عوامل

 .تحقٌقه عن هما عجزا ما

 األطفال عند السلوكٌة المشكالت 

 أو تقوٌته وعدم تجاهله ٌتم الذي السلوك أن التعلم قوانٌن خالل من نعرف          

 وهنا. لالستمرار ٌمٌل والدعم بالتشجٌع ٌحظى الذي السلوك بٌنما ٌنطفا تعزٌزه

 ٌقود أٌضا   العقاب أن بل ٌستمر حتى بالثواب السلوك ٌعزز أن الضروري من لٌس

 .  الجسدي العقاب للطفل بالنسبة النتٌجة كانت وإن حتى السلبً السلوك تعزٌز إلى

  الغاٌة تحقٌق

 كان فإذا. إلٌه الراشدٌن نظر لفت هو الطفل سلوك من الغاٌة تحقٌق إن         

 من وٌبكً ٌصرخ أن أو نابٌة كلمات الطفل ٌستخدم كأن– ونادرا   مستغربا   السلوك

 هذا نتجاهل أن ٌكفً  مثال   حلوى قطعة على كالحصول معٌنة غاٌة تحقٌق أجل

 ٌدرك سوف وهنا. أبدا   للطفل نلتفت وال نالحظه، أو نسمعه لم وكأننا التصرف،

 أي اإلٌجابً، باالهتمام وال الكبار، باهتمام ٌحظى ال سلوك من به قام ما بأن الطفل

. شابه ما أو تأنٌبه أو الطفل بضرب أي السلبً، باالهتمام وال لمطالبه، بالرضوخ

 له ٌحقق لم هذا سلوكه ألن السلوك هذا مثل إلى الطفل ٌعود لن سوف وبالتالً

 باآلخرٌن أو بنفسه األذى الطفل ألحق حال فً ولكن. ٌرغبها التً النتٌجة

 فعلى( آخر بطفل المتعمد األذى إلحاق أجل من الكذب أو السرقة أو كالعدوانٌة)

 المكاسب بعض من الحرمان طرٌق عن الطفل ومعاقبة هنا ٌتدخال أن الوالدٌن

 .الخ…طوٌلة لفترة مصروف على الحصول من أو النزهة من  كمنعه

  بالضرب األطفال عقاب 



 المقصود فلٌس. التربٌة فً للنقاش مهمة مسألة هنا الضرب مسألة إن           

 عندما ونحن. ممكنة كثٌرة بدابل فهناك. به قام لسلوك الطفل ضرب هو هنا بالعقاب

 بالحصول الغرض له حققنا قد نكون المضطرب، لسلوكه بالضرب الطفل نعاقب

ًّ  لٌس)  نفسه فً فٌقول الخاطا االستنتاج الطفل ٌستنتج وهنا  ،( االنتباه) على  عل

(.  االنتباه على أحصل أن أجل من الشكل هذا على التصرف إال القادمة المرة فً

 والطفل للوالدٌن مزعجة تكون أن ٌمكن التً المغلقة الدابرة فخ فً األهل ٌقع وهنا

 فإننا والمزعج الخاطا سلوكه بسبب بالضرب الطفل عاقبنا إذا أننا عن فضال. معا  

 قد بالضرب فالعقاب. الصحٌح السلوك إٌضاح فً له مساعدة قدمنا قد نكون ال بذلك

 السلٌم البدٌل الطفل ٌعلم ال ولكنه الراهنة اللحظة فً المزعج السلوك إٌقاف إلى ٌقود

 الخاطا لسلوكه عاقبناه قد أننا له نوضح أن الطفل عقاب فً هنا والمهم. للسلوك

 مع للتعامل الصحٌح األسلوب القدوة خالل من له نوضح وأن لشخصه ولٌس

 فً لٌس والدهم أن مثال   ٌقولوا أن أطفالنا من نطلب أن المعقول من فلٌس. األشٌاء

 ٌكذب أالّ  أطفالنا ونطالب معه، هاتفً اتصال هناك كان ما إذا البٌت


