
 

 الشاذ والسلوك السوي السلوك:   ثانٌا       
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  الشاذ والسلوك السوي السلوك            

 من عالٌة درجة على سلوكه أن ٌعنً فذلك هكذا كان ولما, معقد كائن اإلنسان     

 تداخل ولعل  , حصرها ٌصعب عدٌدة عوامل وصٌاغته تشكٌله فً تؤثر,  التعقٌد

 .السلوك هذا تحكم عامة قوانٌن لوضع مجاال تتٌح ال المتبادلة بتأثٌراتها العوامل هذه



 من المقبولة غٌر السلوكٌة المشكالت من العدٌد مدارسهم فً المعلمون وٌواجه     

 أو التعدي منها ٌقصد ال بسٌطا   ٌكون ما المشكالت هذه ومن,  الطلبة بعض

 والجوهرٌة الرئٌسٌة السلوكٌة بالمشكالت علٌه ٌُطلق ما ومنها, باآلخرٌن اإلضرار

 الصف حجرة داخل االنضباط على سلبا   وتؤثر اآلخرٌن على بتبعاتها تلقً التً

 .عام بشكل التربوي النظام على تؤثر مثلما

  الشاذ والسلوك السوي السلوك مفهوم

ف      الفرد عن تصدر التً والنشاطات األفعال كل ؛ بأنه اإلنسانً السلوك ُعـر 

 اإلنسان عن ٌصدر نشاط أي بأنه آخرٌن وٌعرفه. ظاهرة غٌر أم ظاهرة كانت سواء  

 أو والحركٌة الفسٌولوجٌة كالنشاطات وقٌاسها مالحظتها ٌمكن أفعاال كان سواء  

 .وغٌرها والوساوس والتذكر كالتفكٌر ملحوظ غٌر نحو على تتم نشاطات

 ما, بٌئة فً وإنما الفراغ فً ٌحدث ال وهو ٌتغٌر وانما ثابتا   شٌئا   لٌس والسلوك    

 بصورة ٌحدث أو الكحة أو التنفس مثل آلً نحو وعلى الإرادٌة بصورة ٌحدث وقد

 بعوامل وٌتأثر تعلمه ٌمكن السلوك وهذا وواعً مقصود بشكل ٌكون وعندها إرادٌة

 ٌولد فاإلنسان , متعلم سلوك هو سلوك وكل.الفرد فٌه ٌعٌش الذي والمحٌط البٌئة

 المثال سبٌل على – المخاوف من فكثٌر , ذلك بعد السلوكٌات وٌتعلم بٌضاء صفحة

 بعد الطفل نشأ فلو , ومتعلم مكتسب خوف هو والوحوش الحٌات من كالخوف –

 عنده ٌنشأ ولن والحٌات الوحوش رؤٌة ٌعتاد فسوف الغابات من غابة فً والدته

 أو السٌارة من ٌخاف قد الحضارة عن بعٌدا   نشأ من أن كما , منها الخوف سلوك

 . الطائرة

 السلوك نفهم ولكً ,  للسلوك العلمٌة الدراسة ؛ هو  تعلمنا كما النفس علم إن    

 والدته منذ بٌئة مع مستمر تفاعل فً اإلنسانً الكائن أن إلى اإلشارة من البد

 جوانب ثالث ٌتضمن فالسلوك

 معرفً جانب10

 انفعالً جانب10

 حركً جانب10

 السوي الســلوك

  الموقف مقتضٌات حسب ٌتغٌٌر والذي المألوف العادي الفعل أو النشاط هو          

 إلى ٌدعو موقفا كان وإذا  , بالحزن واجهه الحزن إلى ٌدعو الموقف كان فإذا



 مقتضٌات عكس ٌعنً مغاٌرا سلوكا الفرد من بدر إذا أما  , بالبهجة واجهه البهجة

 أي شاذا ٌعد سلوكه فان الحزن إلى ٌدعو موقف فً الضحك أو الفرح مثل الموقف

 قدٌما العرب وقالت المألوف عن ٌخرج ألنه سوي غٌر ونسمٌه  سوي غٌر سلوك

 قلة من سبب بال ضحك) أٌضا قالت كما ,(المحزون عند الفرح إظهار ٌجوز ال)

 (األدب

 الشاذ السلوك 

 سلوكا   كان إذا فٌما وفقها على اآلخرٌن سلوك تقٌٌم ٌتم معاٌٌر المجتمعات لكل     

 نمطٌة سلوكٌات دائرة من ما فرد ٌخرج عندما ؛ بمعنى مقبوال غٌر أو مقبوال  

 .طبٌعً غٌر أو مختلف بشخص وصفه ٌتم معٌنة, ثقافة أو معٌن لمجتمع

 أو قٌم إزعاج على ٌعمل الذي العادي غٌر أو النمطً غٌر السلوك إلى وٌنظر     

 . شاذ أو منحرف أنه على اآلخرٌن معتقدات

 الفرد كان إذا التكٌٌف سًء أو مؤذٌا كان إذا باالضطراب السلوك ٌوصف كما     

 شاذا سلوكه اعتبار ٌمكن فعال نحو على والعمل المجتمع مع التكٌف على قادر غٌر

 .نسبٌة تكون ما غالبا و درجات مسألة هً إذن  فالمسألة ,

 فمثال) سلوكهم فً التكٌف سوء من ٌعانون أصحابها أن إلى تشٌر أمثله وهناك     

 ذلك وٌعود الناس عن منعزل ولكنه جٌده بصحة ٌتسم عمره من العشرٌن فً شاب( 

 ٌعانً جعله مما األذى به لٌلحق خطأه ٌرصد من هناك أن ٌتخٌل الن الخوف إلى

 .الناس بٌن ٌسود ال السلوك وهذا مصدره ٌعرف ال قلق من

 داخل نشاط من الطالب عن ٌصدر ما كل فهو, المدرسة فً الصفً السلوك أما    

 :قسمٌن إلى السلوك هذا وٌقسم. المدرسة داخل أو الصف حجرة

 :األكادٌمً السلوك.  أ 

 .  وغٌرها المسائل وحل, والتفكٌر والكتابة كالقراءة

 :االنضباطً السلوك.  ب

 إذن بدون التكلم أو الغٌر إٌذاء أو الصف غرفة فً األكل أو الضحك أو كالصراخ

 حاجاته إشباع عدم نتٌجة الطالب بها ٌقوم التً السلوكٌة أألنماط ومن ذلك إلى وما

 :باألهمٌة والشعور والقبول, االنتماء من

 االنتباه جذب -0



 .السلطة ممارسة -0

 .االنتقام إلى اللجوء -0

 عدم, الزائدة الحساسٌة, الزائد الطموح: إلى أسبابه تعود والذي: العجز إظهار -4

 .المنافسة على القدرة

 الشاذ والسلوك السوي السلوك معاٌٌر

  لألفراد المرجعٌة األطر على الذاتً المعٌار ٌعتمد:  الذاتً المعٌار 10

  االجتماعٌة المٌادٌن فً العاملون المعٌار هذا ٌتبنى:  االجتماعً المعٌار10

   افراد وبٌن الناس بٌن وشٌوعه السلوك التكرار درجة على اإلحصائً المعٌار 10

 الواحدة الجماعة

 االتجاه وهو النفسٌة الصحة تحدٌد فً االٌجابً االتجاه مع ٌتفق:  المثالً المعٌار14

  السوي التكٌف تحدٌد فً السلبً لالتجاه المخالف

 الشاذ السلوك إشكال ومن:  النفسً المعٌار 10

 الذهانٌة االضطرابات . أ

 العصابٌة االضطرابات.ب 

 :  أخرى معاٌٌر 

 :  فهً(دافٌدوف) إلٌها أشارت كما السوي غٌر السلوك تحدٌد معاٌٌر عن أما

 

 : المعرفً النشاط معٌار. أ

, االنتباه أو, التذكر أو, كاإلدراك العقلٌة القدرات من ألي إعاقة تحدث بأن وذلك  

 .  االتصال أو

 : االجتماعً السلوك معٌار. ب

 ٌكون أن أو, والتقالٌد والعادات القٌم عن السلوك ٌنحرف عندما وذلك       

 .السائدة العقائدٌة أو الدٌنٌة لالتجاهات مخالفا  

 : الذاتً التحكم معٌار. ج 



 أو الحالة هذه استمرار مع, بسلوكه التحكم عن الفرد ٌعجز عندما وذلك     

 . كبٌر بشكل تكرارها

 : والكرب الضٌق معٌار. د

 فإن المعقول حدود فٌها ٌتجاوز بطرٌقة ضائقة أو, معاناته عن الفرد ٌعبر عندما   

 . معالجة إلى ٌحتاج سلوكا    ٌعتبر هذا

 : اإلحصائٌة الندرة معٌار. هـ

 فً غالبٌتهم ٌتمركز بحٌث, السوي للمنحنى وفقا   المجتمع أفراد ٌتوزع حٌث      

 والشخص, المنحنى أطراف على أفراده بعض ٌتواجد بٌنما, وحوله الوسط منطقة

 . األطراف على المتواجدٌن المجتمع أفراد من ٌكون ال بالسوي سلوكه ٌوسم الذي

 :النمائٌة المعاٌٌر. و

 سلوك تجاوز فإذا,  والسلوكٌة النمائٌة مظاهرها عمرٌة مرحلة لكل إن إذ     

 . سوي غٌر سلوكه كان, سابقة  مراحل إلى الفرد

 : الذاتً اإلقرار معٌار. ز

 المعٌار هذا ولعل  . سوي غٌر سلوكه بأن نفسه تلقاء من الفرد إقرار على وٌقوم    

 على القدرة ٌمتلك من الناس من قلة أن إذ الموضوعٌة من عالٌة درجة إلى ٌحتاج

 .عالج إلى بحاجة وأنه مقبول غٌر سلوكه بأن االعتراف

 : الطبٌعً المعٌار. ح

 ٌخضع كما السوٌة الفطرة مع متوافقا   ٌكون أن ٌنبغً الفرد سلوك إن    

 سلوك كان فإذا, اإلنسان ومنها الحٌة الكائنات وتناسل النوع على المحافظة لقانون

 سوي غٌر ٌكون فإنه بقائه أسس مع ٌتفق ال اإلنسان


