
 السلوكٌة االضطرابات مفهوم

 تتمّثل والتً السلوكٌة، االضطرابات على الدالّة المصطلحات من العدٌد هنالك

ًّ  السلوك أشكال من شكل   فً جمٌعها  معها تستدعً بالتالً االعتٌادّي، غٌر االنفعال

ًّ  فاالضطراب الخاّصة، التربٌة من نوعا   ًّ  السلوك ذلك هو السلوك  االنفعال

 .ومعاٌٌره وثقافته المجتمع توقعات عن ٌبتعد والذي والمزمن، المتطّرف

 

 

 :التالٌة بالنقاط تلخٌصه ٌمكن

 

ا   مقبول   غٌر سلوك   المضطرب السلوك ٌّ  .اجتماع

 .الحدوث متكّرر المضطرب السلوك

ٌّة ٌتحّكمون من هم المجتمع فً الكبار  .السلوك بنوع

 .مقبولة   سلوكات   واكتساب المقبول، غٌر السلوك تعدٌل إمكانٌة

ًّ  والوضع والعمر، الجنس، اعتبار  .السلوك على للحكم االجتماع

 .حٌاته فً كثٌرة   لمشاكل الطفل تعّرض السلوكٌة االضطرابات إنّ 

 

 

 السلوكٌة االضطربات مظاهر

 .انعدامهم أو األصدقاء، عدد قلّة

ٌّة العالقات فً االضطرابات  .العائل

 .المعلمٌن مع العالقة اضطراب

 .التهّور

 .والنشاط الحركة فً زٌادة



 .واآلخرٌن للذات العدوان

 .االكتئاب

 .القلق

ًّ  النضج عدم  .االجتماع

 .الدائم والعناد الطاعة، عدم

 .الزائدة والحساسٌة الزائدة، والغٌرة الغضب، سرعة

 .المادي العدوان أو الكذب، أو كالسرقة،: الجنوح

 

 

 السلوكٌة االضطرابات تصنٌف

ًّ  التخلّف  .العقل

 .الذهان

 .العصاب

 .الشخصٌة فً اضطرابات

 .والمراهقة الطفولة مرحلة فً السلوكٌة االضطرابات

 .الخاصة األعراض

 

 

 سلوكٌا   المضطربٌن خصائص

ًّ  السلوك ٌّة الخصائص من ٌعتبر: العدوان ٌّزة االجتماع  المضربٌن لألفراد المم

ا ، ٌّ ٌّز التً المهّمة السمات من ٌعتبر بل انفعال  :كالتالً أشكاله وتبدو سلوكهم، تم

 .الماديّ  العدوان

 .الوجه فً الصراخ



 .اآلخرٌن شعر شدّ 

 .اآلخرٌن معاكسة

 .العناد

 .الذات وإٌذاء الزائد النشاط

ًّ  السلوك ٌّف فً انفعالٌا   المضطربٌن فشل عن السلوك هذا ٌعّبر: االنسحاب  مع التك

ٌّة، المتطلّبات ًّ  السلوك مظاهر ومن االجتماع  .الذات على االنطواء: **االنسحاب

 .الٌقظة أحالم

 .الزائد القلق

 .المرض إّدعاء

 .السلوك هذا على مثاال   الطفولة فصام وٌعتبر المرضٌة، المخاوف

ا   ناضج   غٌر سلوك   وهو: الفجّ  السلوك ٌّ ا ، اجتماع ٌّ  فً المبالغة علٌه ومثال وانفعال

 .والنكوص والالمباالة، الضحك،

ًّ  المستوى تدّنً ا   المضطربٌن لألفراد التحصٌل ٌّ  .عقل

ٌّة القدرة تدنً  األطفال تركٌز على ذلك ٌؤثر حٌث المضطربٌن، لألشخاص العقل

 من أخرى بمظاهر االضطرابات بعض وترتبط الدراسٌة، المواد فً وانتباههم

 .التعلم كصعوبات اإلعاقة

 

 

 السلوكٌة بالمشاكل المرتبطة المتغٌرات

ٌّف   سوء لدٌهم األطفال من% 7 أنّ  الدراسات أثبتت  من ثالثة وأنّ  اآلخرٌن، مع تك

 .الرشد سنّ  فً مشاكلهم سٌتجاوزون مضطربٌن أطفال عشرة كلّ 

 .نمّوهم بعد طبٌعٌن راشدٌن سٌصبحون األطفال من% 77

ًّ  االنحراف ٌّة ٌنّبئ الصبٌان  .الرشد سنّ  فً باإلجرام

 .السن تقّدم مع ٌختفً واالنسحاب الخجل



 .سواء حد   على واإلناث الذكور تصٌب السلوكٌة األمراض

 الذكاء معّدل من بقلٌل   أعلى السلوكٌة االضطرابات ذوو للذكور الذكاء معدل

 .العادٌٌن للتالمٌذ مقارب   ذكائهم مستوى أنّ  إاّل  لإلناث،


