
 
 

 أساليب التعامل مع الطفل العدواني

 فاطمة صالح سليم الغامدي

 

 الملخص:

 

طفاا    ي لدى األتعتبر أساليب المعاملة الوالدية من أهم العوامل التي تؤثر على التوافق النفسي واالجتماع

لاة لعالبما في ذلك ظهور العدوانية على سلوكياتهم مان عدما ت تهادذ هالد الدراساة للولاوذ علاى طبيعاة ا

 جاود عاللاةوخرجت الدراسة بعدة نتائج أهمها وبين إدراك الطفل للرفض الوالدي والسلوك العدواني لدي ت

ت السالوكيا دالة ووثيقة بين األساليب الوالدية المساتددمة فاي تنةااة الطفال بااختالذ أااوالها وباين ظهاور

 اح المجااا  أماااط الطفاالإفسااالمضااطربة وعلااى رأسااها الساالوك العاادوانيتكما وأو اات الدراسااة بضاارورة 

 لممارسة أاوا  متنوعة من النةاط الجسمي لتصريف التوتّر والطالةت

 الولمات المفتاحية: أساليب المعاملة الوالدية  السلوك العدواني  الطفل  التوافق النفسيت

 

 

 

 المقدمة: ت1

 

و تعااد األساارة أو  وأهاام وسااي  لعمليااة التنةاااة االجتماعيااة فهي تااؤثر علااى نمااو الطفاال ج و وعقليااا و وسااميا اجتماعيااا

و  وعلى أنواع وأساليب التنةاة االجتماعية التي تنتقيها األسرة وتستددمها مع أبنائه  ا توانفعاليا

و  و ساليما و واجتماعياا يم  فهاي أو غيار سال وبالتالي فإن األسرة تحدد إلى درجة كبيرة إن كان الطفال ساينمو نماواو نفسايا

 ت ادصيت  وسلوك  في المستقبل تمساولة إلى حد كبير عن تحديد سما

 

او كبياراو لتفاعال أثارونظراو ألن األبناء يمارسون أولى عاللاتهم اإلنسانية مع والاديهم منال والدتهام مماا يجعال لهالا ا

 على سلوكياتهم ت

نفساي لاعة الجاو اولّما أ بح من المسلّم با  أن الادور الالي يلعبا  الوالادان فاي حيااة أبناائهم هااط جاداو مان خاال  إاا

دياة نةااة الوالمقادمتها الت فايالسليم خال  عملية التنةاة االجتماعية التي تتضمن فاي طياتهاا وكااالت متعاددة تقاف 

  فالمعاملة لت  بوالديالتي ال تعدو أن توون أساليب للمعاملة التي يتلقاها الطفل من والدي  في المنز  , و طبيعة عال

ة فيما ابات سلوكيليم للطفل فإن  لد يعانى من مةوالت نفسية تؤدى إلى اضطرالوالدية إذا لم تهيئ الجو النفسي الس

لااف أدوار بعااد فتحقيااق النجاااح أو الفةاال فااي الطفاال يمواان ردد إلااى أساالوج المعاملااة التااي واجههااا الطاا فل فااي مدت

 حي ات ت

 

بماا   األطفاا   جتمااعي لادىوتعتبر أساليب المعاملة الوالدية من أهم العوامل التي تاؤثر علاى التوافاق النفساي واال

نفت هالد اغلاب الدراساات والوتاب لاد  ا أنفي ذلك ظهور العدوانية على سلوكياتهم من عدم  , والجادير بالالكر 

 األساليب الوالدية تتمثل في بعدين رئيسيين   هما : القبو  مقابل الرفض الوالدي ت

ين ؤدي إلاى تواوياللطفا ل فاي الموالاف المدتلفاة   وهالا فالقبو  الوالدي يعبر عن  بمدى الحب اللي يبدي  الوالدين 

 عدد من سمات الةدصية المرغوج فيها لدى الطفل  ت

 بادني ,وهالاأما الرفض الوالدي للطفل فإن  يأخال عادة مظااهر   منهاا : الارفض الصاريح   واإلهماا    والعقااج ال

اءت هالد جاور السالوك العادواني  لالا فقاد , وبالتااي ظها يؤدي إلاى عادط التوافاق النفساي واالجتمااعي لادى الطفال

 الدراسة بهدذ التعرذ على األساليب الوالدية في التعامل مع الطفل العدواني بةول مفصلت

 



 
 مةولة الدراسة: ت2

 

ي فاية االبن ثام تنعوس على نفسوالتي تتولف علي  نتائج في غاية األهمية    ىءإن األسلوج الوالدي في تربية النة

ق نظاط الدليق بين سلوك فرد نةأ في جو من التقبل والتسامح وآخر نةأ في جو من الصرامة والسلوك  , فهناك فر

 ت

ا اارط إيجابياتها العاللة بين السلوك الوالادي و الطفال تعتبار ذات ليماة هاماة , فاإن ساالمة هالد العاللاة و وبما أنّ 

 النفسي تضروري من اروط توافق الطفل الةدصي و االجتماعي  و تلبية الستقرارد 

عدواني السلوك ال ويعتبر السلوك العدواني من أهم المةوالت السلوكية التي يعاني منها األطفا  , ويرى العلماء أن

مثا ل الضارج  األطفا  لد يوون  إماا لتقلياد األسالوج الالي عومال با  فاي األسارة مان لبال الوالادين   ب اللي يقوط 

عا دوان بتحويال ال   وإما للتنفيس عن الرغباة فاي االنتقااط مان الوالادين والتهديد والوعيد والسدرية والوالط الجارح

 إلى آخرين يستطع ون االعت داء علي هم ت

 ني لدي تالطفل للرفض الوالدي والسلوك العدوا إدراكوستقوط هلد الدراسة بالولوذ على طبيعة العاللة بين 

 

 

 

 

 

 

 أهمية الدراسة : ت3

 ي:يمون تلديص أهمية الدراسة فيما يل

   وهي مةولة السلوك العدواني تاألطفا أنها تتعرض لمةولة تعد من أهم المةوالت السلوكية لدى  ت1

 

أنهااا تفحااص طبيعااة العاللااة بااين كاال ماان أساالوج القبااو  و الاارفض الوالاادي   بالساالوك العاادواني لاادى  ت2

 ت األطفا 

 

 

 أهداذ الدراسة : ت4

 

 انيتالدي بسلوك الطفل العدو اللة القبو  و الرفض الوتهدذ الدراسة الحالية إلى التعرذ على طبيعة ع

 ويمون تفصيل أهداذ الدراسة بالنقاط التالية:

 تهدذ هلد الدراسة لتحقيق ما يلي:

 التعرذ على مةولة السلوك العدواني والتي تعد من أهم المةوالت السلوكية لدى األطفا ت ت1

 

   و الرفض الوالدي   بالسلوك العدواني لدى األطفا  تتفحُّص طبيعة العاللة بين كل من أسلوج القبو ت2

 

 

 

 مصطلحات الدراسة : ت5

 

 الوالدية: األساليب

ث التاأثير والتاي تحاد تعرذ بأنها "تلك األساليب التي يتبعها الوالدان فاي معاملاة أبنائهماا أثنااء التنةااة االجتماعياة

 ين لسلوك اإليجابي أو السلبي في سلوك الطفل من خال  استجابة الوالد

 

 

 

 القبو  الوالدي :

حسان وى الطفال   هو ما يمون أن يمنح  الوالدين من الدذء والمحبة ألطفالهم   ولد يعبر عن  بالقو  : كالثناء علا

تواجاد معا  لطفال   والالحديث إلي    والفدر ب  وبأعمال    أو بالفع ل : مثل التقبيل   والمداعبة   والسعي لرعاية ا

 عند الحاجةت



 
 

 الرفض الوالدي :

دط وهو يعني غياج الدذء و المحبة   ويظهرها في  ورة عادوان علاى الطفال وعاداء تجاها    أو فاي  اورة عا

ينماا للطفال   ب المباالة بالطفل وإهمال    ويةير مفهوط العدوان إلى مةاعر الغضب واالساتياء والوراهياة الموجهاة

ان الضارورة عادواط االهتماط الحقيقاي بالطفال دون أن يواون هنااك بعدط المباالة إلى انعد إلىيةير مفهوط اإلهما  

ة ّمة وضارورييقع علي    أو عدوان موج  ل    ألن اإلهما  مجرد إغفا  وتجاهل للطفل   ولألمور التي يراها مه

 بالنسبة ل   ت

 

 السلوك العدواني :

ناى   لبي منا  يعأو بالوا الط   والجاناب السا هو السلوك اللي ياؤدي إلاى إلحااق األذى والادمار بايخا رين   بالفعا ل

 إلحاق األذى بال لاتت

 

 

 حدود الدراسة : ت6

 

 , وساتتناو  الوالادي والسالوك العادواني لادى الطفال األسلوجستقتصر هلد الدراسة على تناو  طبيعة العاللة بين 

 الدراسة عرض و في للمةولة ت

 

 

 النظري: اإلطارت7

 

  Social Learuing theory نظرياااااااااااااة الاااااااااااااتعلم االجتمااااااااااااااعي

ولايس   سالوك ماتعلم وموتساب  بأنا بانادورا  ومماالءد   السالوك العادواني  ألبارت ) هلد النظرياة أ حاجيفسر 

ي فابادأت   وتتعامال هالد النظرياة ماع العادوان بو اف  سالوكا اجتماعياا وهاو نااتج عان خبارات موتسابة غريزياا

 . ج والثاااااااااواج والتعزيااااااااازالطفولاااااااااة المبوااااااااارة  وتدضاااااااااع لمعاااااااااايير سااااااااالوكية منهاااااااااا العقاااااااااا

افاأة سالوك دعم ومو أنبين )) لنظرية التعلم بالوسائل عندما األساسي المبدأ أن Bandura 1973فيوضح باندورا 

لسالوك  هالا  ةموافاأتصرذ الفرد بعدوانية وتسالم  إذا احتمالية تورار هلا السلوك في المستقبل أي إلىمعين يؤدي 

 .(( أخااااااااااااااارىبة مناسااااااااااااااا فانااااااااااااااا  يوااااااااااااااارر سااااااااااااااالوك  العااااااااااااااادواني فاااااااااااااااي

وانياة لادى تبارم العد أناعتدائا  فاان مان المتولاع  فالةدص اللي يالحظ غيارد وهاو يقاوط باالعتاداء ثام يوافاأ علاى

العدوانياة  لا أفعاالمرتبطة بالمةاعر السارة وبالعوس فان النموذج المعالاب علاى  الةدص المالحظ السيما األفعا 

 . وانياااااة الرتباطهاااااا بمةااااااعر عااااادط االرتيااااااحتاااااندفض لديااااا  المياااااو  العد أنمااااان المتولاااااع  فأنااااا 

 

 السلوك العدواني: 1ت7

لادى إلاى  يةاول السالوك العادواني لادى األطفاا  ظااهرة سالوكية واساعة االنتةاار   وينقسام هالا السالوك العادواني

 لسمين هما : العدوان الموج  نحو اللات   والعدوان الموج  نحو ايخرين   وهما كما يلي :

 

و حيااث العاادوان ال ت1 موجاا  نحااو الاالات : يحاادث هاالا النااوع ماان العاادوان لاادى األطفااا  المضااطربين ساالوكيّا

تعددة   أاواالو م يوجهون عدوانهم نحو اللات   بهدذ إيلاء النفس وإيقاع األذى بها   ويأخل هلا النوع من العدوان

أظاافرد بائ    أو جرح جسم  مثل تمزيق الطفل لمالبس  وكتب    أو لطم وجه  واد اعرد   أو ضرج رأس  بالح

   أو عض أ ابع يدي    أو حرق أجزاء من جسم  أو كيها بالنارت

 

العاادوان الموجاا  نحااو ايخاارين : وهااو اعتااداء الطفاال علااى ايخاارين المحيطااين باا    أو االعتااداء علااى  ت2

و تبو  اجتماعممتلواتهم   والدروج على القوانين والنظم المعمو  بها   وعدط االلتزاط بالسلوك المق  يّا

 ويأخل السلوك العدواني اللي يوجه  الطفل نحو ايخرين اولين   هما :

 

العدوان الجسماني : وهو اعتداء الطفل على ايخرين بأعضاء جسم    مثل الضرج والركال والعاض    أت

و في ذلك يدي  ورجلي  وأظافرد وأسنان  ت  مستددما

و ااف والاالي يقااف عنااد حاادود الوااالط   مثاال السااب والةااتم والتااوبي   العاادوان اللفظااي : وهااو الساالوك العاادواني

و الولج اللي يولع الفتنة بين ايخرين ت  ايخرين بعيوج و فات سياة   كما يةمل أيضا



 
 

وتوعلى أية حا  فإن السلوك العدواني اللي يقوط ب  األطفا  لد يوون مقصوداو أو عةوائ  يّا

 

 

 

 

عادوان لعادواني الالي يوجها  الطفال نحاو ادا ص محادد أو اايء معاين   أماا الفالعدوان المقصود هو : السالوك ا

ير وأهداف  غ العةوائي فهو   السلوك العدواني اللي يوجه  الطفل نحو ايخرين بطريقة عةوائية   وتوون دوافع 

 واضحة   مثل الطفل اللي يضرج كل من يمر أمام  من ممالئ  ت

 

رغبة  ا أن  لدي ال يبالى بما سوذ يحدث ل  أو لغيرد من جراء هلا السلوك  كم والجدير باللكر أن الطفل العدواني

 في إثارة ايخرين   ويتسم بسرعة االنفعا  وكثرة الضجيج ت

 

 سباج العدوان:أ 2ت7

 

 وهي:وطريقة التربية  باألسرة تتعلق أسباجسأركز على 

 

 التنةاة الوالدية : أساليب /1

 

 :األسري* التسل  

  مان القيااط منعا أورغباات الطفال التلقائياة  أماويتضمن الولوذ ’ على الطفل لرأي  األج أو األطفرض  ويتمثل في

 بسلوك معين لتحقيق رغبات  التي يريدهات

ماا ة غالبا على تووين ادصية خائفة وخجولة دائما من السلطة, ومثل هلد الةدصي ما يساعدغالبا  األسلوجوهلا 

 لغير في غيبة السلطةتوتعتدي على ممتلوات ا تتلف

 

 الحماية الزائدة: أسلوج*

 ال  بنفس تبدنيا ونفسيا بحيث يفةل الطفل في االستق أطفالهمالحماية  األبوينالميل المفرط لدى  بأن يعرذ 

ماد علاى ينماو بةدصاية ضاعيفة خائفاة ) غيار مساتقلة  تعت األسالوجومثل هلا الطفل اللي يعيش ويتفاعل مع هلا 

ولية حملهاا للمساؤة الضاعف وعادط تاستثارتها واستمالتها للفسااد نتيجا ما يسهلها وتوجيهها , وغالبا الغير في ليادت

 تاإلحباطوتتسم هلد الةدصية بتقبل 

 

ا ما فةل في حال  اعورية تعتري الفرد إذاإلحباط :  أنكما هو معروذ يؤدي عادة إلى العدوان , حيث إلحباط وا

و اإلحبااط أ إذا حا  بينة وبين تحقيق هدف  عائق يعجاز عان التغلاب علياة ويواونتحقيق غاية يريد الو و  إليها و

لوبااار نتيجااة أيضااا للقمااع الاالي يصااطدط باا  الفاارد متمااثال فااي ولااوذ الساالطة ماان ا باإلحباااطالةااعور أو الةااعور 

 المحيطين ب  أو من القوانين والنظم حائال دون و ولة إلى الهدذ ت

 

عاللاتا   المستمرة في الحياة, فهو يرتبك ويضطرج فاي سالوك  وفاي االحباطاتمة الطفل مقاو ال يستطيعومن ثم 

 ينطوي وينسحب لةعورد بالدونية والعجزت أواالجتماعية 

 

 :األسري اإلهما * 

 أومحاسبة  وأللسلوك المرغوج  إثابة أوتةجيع  أووترك  دون رعاية  وإهمال  يقوط على نبل الطفل األسلوجوهلا 

و ولد يوون غير  ريحت اإلهما وك الداطئ ولد يوون عقاج على السل  والنبل  ريحا

 

مدحا  عنادما ينجاز  أو إثابتا , وعادط  الضاروريةحاجاتا   بإااباعوالنبل كثيارة منهاا: عادط المبااالة  اإلهما و ور 

عادوان روح ال طفالالسدرية منا  فاي حالاة اساتحقال  الثنااء والمادح والتةاجيع , وهالا يبعاث فاي نفاس ال أوعمالو , 

وفاي الةاعور بالالنب والقلاق , ولاد يةاعر الطفال انا  غيار مرغاوج فيا  نتيجاة لماا  واإلفراطوالرغبة في االنتقاط , 

هاو السابب  األطحاجاتا  وحرمانا  منهاا , والحرماان مان رعاياة  إااباعمستمر وعادط  وإحباطيتعرض ل  من كبت 

و وكبياراو علاى , الن الطفال فاي هالد الفتارة المبوار باإلهماا الرئيس لةاعورد  ة مان فتارات عمارد يعتماد اعتماادو كلياا

جسمية ونفسية  أساسيةواستقرار وحب , وبما توفرد من حاجات  وأمانبما تحقق  ل  من امن  األط, وخا ة  والدي 



 
من السلوك  أنواعاوالنبل يظهر  لإلهما , فالفرد اللي يتعرض  وتوجي  وإراادب  من رعاية  وبما تمددواجتماعية 

 بطريقة سلبية عن طريق االنطواء وعدط االكتراثت أوطرج , كأن يقوط بسلوك عدواني المض

 نظر والدي  ت لفتمن السلوك العدواني بقصد  بأنواعوالطفل المهمل يقوط 

 

 *التدليل:

ؤولية مسا أياةويتمثل في تةجيع الطفال علاى تحقياق معظام رغباتا  بالةاول الالي يحلاو لا  , وعادط توجيها  لتحمال 

لي ن السلوك الم بألوانتةجيع الطفل على القياط  األسلوجمع مرحلة النمو التي يمر بها , ولد يتضمن هلا  تتناسب

و , ولد يتضمن دفاع الوالدين عن هلد  يعتبر وج غير المرغ السلوكية األنماطعادة من غير المرغوج فيها اجتماعيا

 الفرد من الدارجت إلىنقد يصدر  أوفيها ضد أي توجي  

 

فعاالي ط النضاج االنعد إلىالتساهل يؤدي  األبناءالتدليل في التسامح مع  أنلة التدليل بالسلوك العدواني , نجد وعال

 إحباطياةوالاف م إلاى, ولام يتعلماوا الفةال , وعنادما يتعرضاون  اإلحبااطلم يتعودوا  األبناءالن هؤالء  األبناءلدى 

ثورات , و الالإرادي, التبو   األظافري مثل : لضم يترتب على ذلك تعرضهم لبعض االضطراج النفسي والعصب

 الغضبت

 

 :األبناء*القسوة في معاملة 

فاي  أساسي سلوجكأالجسمي  األلم إثارة إلىالعقاج البدني والتهديد ب  , وكل ما يؤدي  أساليبويقصد بها استدداط 

 عملية التنةاة الوالديةت

 مأفعاالهم علاى ويعالبونه أبنائهمبقسوة وبةدة و رامة مع  إلباءاالعقاج البدني حيث يتعامل  أساليبوهو استدداط 

ب الطفال مان التربياة الصاارمة يحاسا األسلوجبةدة , ويةعرونهم باللنب على سلوكهم غير المرغوج في  , وهلا 

 وإااباع نةااط , ويواف عان المطالباة بحقولا  باأيالقيااط  الالي يجعلا  يمتناع عان األمارعلى كل  غيرة وكبيارة , 

و من العوالب المترتبة على ذلك وهي المعاملة القاسية وضروج العقاج النفسي والبدنيحاج  هاتالتي يدةا ات  خوفا

 

يلة الداروج علاى لواعاد السالوك المتعاارذ عليا  كوسا إلاىنةاوء ادصاية متماردة تنازع  إلاىوتؤدي تلك القساوة 

د الةدصااية ينااتج عنهااا الساالوك للتنفاايس والتعااويض ممااا تعرضاات لاا  ماان ضااروج القسااوة , وعلااى هاالا فااان هاال

 العدواني اللي يتج  نحو الغيرت

 

ني سالوك العادواال إلاىيلجاأ  ألنا ولد وجدت عاللة موجبة بين السلوك العدواني وعقاج الوالدين , فقد يوافأ الطفال 

 أن ان فااي, ولواان عناادما يتساابب العاادو بااايخرينالضاارر  أو األذىوالموافاأة هنااا هااي الرضااا الاالي يحققاا  بإلحاااق 

 اللي يدفع  نحو مزيد من العدوانت باإلحباطيعالب الفرد فان  يةعر 

لفاارد , ولااد وجاادت " ماريااان ماااريون" ارتباطااا عاليااا بااين العقاااج الجساادي وامدياااد مظاااهر الساالوك العاادواني ل

نادما عبقسوة لهن فاإلفراد اللين يتصفون بأعلى درجات العدوانية لديهم أمهات يبحن العدوان , ولونهن يعالبن أطفا

ناا  نهم يعالجويتصاارفون بعدوانيااة , أمااا األبناااء األلاال عدوانيااة فااان إباااءهم ال يتجاااهلون الساالوك العاادواني , ولواا

 بأسلوج غير مؤذ أو مهين للفرد ت

 

 :األبناء* التلبلج في معاملة 

 تجااج مطالبا عليا  , و أخارىبين اللين والةدة , يثاج مرة علاى العمال ويعالاب مارة  األبناءهو التقلب في معاملة 

 دون سبب معقو ت أخرىمرة ويحرط منها مرة 

 

الثاواج  التأرجح بين أنخطورة على ادصية الفرد وعلى  حت  النفسية , حيث  األساليبمن ااد  األسلوجوهلا 

ودائام  , آماردمان  والعقاج , والمدح واللط , واللين والقسوة , وعدط االستقرار في المعاملة , يجعل الطفل في حيرة

 متلبلبة ومزدوجةت متقلبةالقلق غير مستقر , ومن ثم يترتب على هلا ادصية 

 

 

 :األبناءالتفرلة في معاملة  /2

 تخرآسبب  أي أوالسن  أوالجنس  أوجميعا والتفضيل بينهم بناء على المركز  األبناءويقصد عدط المساواة بين 

 



 
مان  رعاياة أكثاروفتفرلة الوالدين في معاملة األبناء تسبب الةعور بالغيرة وذلك بان يداص األبنااء الالكور بعناياة 

 لااى التدرياابإاألبنااء اإلناااث أو إن يفضاال احااد األبنااء عاان األخار ألي ساابب كاان , والةااعور باالغيرة يقااود الفارد 

 بصورة واضحةت واالعتداء على أخي  اللي يغار من  , ويظهر للق  وغضب 

 

 إال رىتاال ممان حولهاا , فهاي دائماا  األخالوحالادة , وتعاودت علاى  أنانياةادصية  األسلوجولد يترتب على هلا 

 تايخرينانتباد لواجباتها نحو  أوذاتها واحتياجاتها دون اعتبار 

 

 :ايخرينتقليد  /3

د الطفل ل  اثر كبيار السادس , فتقلي أوهر الدامس في الة يبدأ األبناءالتقليد عند  أن  1998,  عبد هللا)  أوضحولد 

 في تووين خلق  وادصيت  , فهو يقلد ما يقع علي  بصرد من مظاهر السلوك الحسن والقبيحت

 

الاالين يتعرضااون لساالوكيات عدوانيااة ويةاااهدونها يوونااون عرضاا   األااادا ط  بااان 1973ويةااير )باناادورا 

 مثيااراو تلعااب دوراو  أنيمواان  ايخاارينلساالوكيات العدوانيااة ماان لباال لالنةااغا  بتصاارفات عدوانيااة مماثلااة , وان ا

ط با  يجاب االهتماا خارأمظهر  أيضاالتقليد فهناك  إلى باإلضافةالميالين للعدوانية ,  األبناءلسلوكيات العدوانية لدى 

ق قلياد الساابالتوهو التقمص لةدصية يعجب بها ويحبها كثيراو فيقلدها يةول ال اعوري , وهلا التقليد يدتلاف عان 

وهاو  أخارر التقليد فهو يوون عن وعي واعور , وهناك مظها إماالتقليد حالة التقمص يوون ال اعوريا ,  أنحيث 

و , بللك يوحون ل  با األطفا  أماطالوبار السلوك العدواني  األادا فعندما يمجد  اإليحاء  وانتالتصاذ بالعدلفظيا

 

 التنافس: /4

لااى تسااابقهم ع أو,  األلعاااجماان طفاال واحااد مثاال: تةاااجرهم حااو   أكثاارلااديها  أساارةالتنااافس موجااود فااي كاال  أن

و  أوالحصو  على امتيام معاين ,  و , كال ها  موالاف أطللحصاو  علاى تعزياز معاين ساواء كاان مادياا طبيعياة  لفظياا

, وتاؤدي  هاايإليوجادها الوباار ويادفعوا الصاغار  أنيمون السيطرة عليها والتحوم فيها , ولون هنااك موالاف يموان 

 السلوك العدواني مثل الموالف التالية: إلى

 تآخرين أبناءتنافس غير متوافئ مع  إيجاد 

  يتفولون فيها علي ت أكثر أوبصف   بإخوان مقارنة طفل 

  تاألبناءالمبالغة في تةجيع التنافس الفردي بين 

 

 

 وظائف السلوك العدواني: 3ت7

و كان خفض القلق والتوترات الناااة عن النزوع  ت1  لهدامةتا أومرضياَ بالطرق البناءة  أطللعدوان سويا

 يمت ت, والتهديدات المادية والمعنوية التي تهدد حياة الفرد , وبقائ  , ول األخطارالدفاع ضد  ت2

 المدتلفةت اإلنسانحاجات  إاباعالتي تحو  دون  واإلحباط األلمالهجوط على مصادر  ت3

رياة المةتقة مان  اميم وجاودد كانساان كحاجتا  للح اإلنسانلحاجات  اإلاباعالحصو  من الدارج على  ت4

 واالنتماء والحبت

 تاألطفا جلج االنتباد للفرد , والسيطرة على من حول  , وخا ة  ت5

ةااعورد الطفاال فااي معارضااة لاايم الوالاادين ل لرغبااة أو اإلثاامالرغبااة فااي اسااتثارة العقاااج تهدئااة لمةاااعر  ت6

نا  مان الصاور وعادط تقبلهاا لا  مماا يدفعا  لصاب عدوا في أي  ورة "األسرة" باالختالذ عن الجماعة

 ت"األسرةعلى الجماعة "

 تنايخرييصبح كائنا متميزا بةدصيت  عن  حتىتهياة الفرد للتغلب على الصعاج ولتأكيد موانت   ت7

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسات السابقة: ت8



 
باين السالوك    فقاد هادفت إلاى دراساة طبيعاة العاللاةHiram,  et al, 1989دراساة هياراط وممالئا   )

ولاد تو الت  العدواني اللي يعامال با  الوالادان أبنااءهم   والمةاوالت السالوكية التاي لادى هاؤالء األبنااء 

   الوالادانموجباة باين السالوك العادواني الالي يعامال با ارتباطيا الدراسة فاي نتائجهاا إلاى أن هنااك عاللاة 

 األطفا  ت أبناءهم   والسلوك العدواني لدى هؤالء

مان  الةاائعة لادى األطفاا  السالوك العادواني أنمااط للتعارذ علاىه   1411ءت دراسة مي علي )وجاكما 

طفاال الجنساين فاي مرحلااة ماا لبال المدرسااة ,وتو الت إلاى: وجااود أنمااط ااائعة للساالوك العادواني لادى ال

ة مريااالسااعودي فااي مرحلااة مااا لباال المدرسااة , كمااا أناا  توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين الفاااات الع

فاي  ا العادوانالمدتلفة وبين األطفا  اللكور واألطفا  اإلنااث , وبااختالذ ناوع الثنائياات التاي يحادث بينها

 كل نم  من أنماط السلوك العدوانيت

 

ساة مان ه   التي هدفت إلى : دراساة العناف لادى أطفاا  ماا لبال المدر1412دراسة منيرة الغصون )بينما خرجت 

بااة ودالااة بوجااود عاللااة موج اليب التنةاااة الوالديااة التااي يتعاارض لهااا األطفااا  وجهااة نظاار أمهاااتهم وعاللتاا  بأساا

تادليل القساوة والإحصائيا بين السلوك العدواني لادى األطفاا  والتسال  واإلهماا  وإثاارة األلام والتلبالج والتفرلاة و

 والحماية الزائدة كأسلوج من أساليب التنةاة االجتماعيةت

 

  إلاى فحاص العاللاة باين أسااليب المعاملاة  Geri & Dana, 1993)  كماا هادفت دراساة جياري   داناا

-8م باين   تتاراوح أعمارها  42الوالدي ة   واالضطرابات السلوكية لدى عينة مان األطفا ا    توونات مان 

تمثاال فااي ساانة   ولااد تو االت الدراسااة فااي نتائجهااا إلااى أن أساااليب المعاملااة الوالديااة الداطاااة التااي ت 16

 دواني لادى  وعدط المباالة ترتب  بعاللة موجبة مع كل من القلاق واالكتاااج والسالوك العاالرفض واإلهما

 األطفا  ت

 

 

لتهااا وعال األبنااءالمعاملاة الوالدياة كماا يادركها  أسااليبها   حاو  1414وجااءت دراساة  االح العريناي )

الالنب ب اإلااعار سالوجوأالتادليل  ألسالوج األجوجاود عاللاة موجباة باين اساتدداط  إلىبالسلوك العدواني 

ئدة لحماية الزاا ألسلوج األط, ووجود عاللة موجبة بين استدداط  األبناءوبين السلوك العدواني البدني لدى 

 األجداط , ووجااود عاللاة موجبااة بااين اسااتد األبناااءبالاالنب وبااين السالوك العاادواني الباادني لادى  واإلااعار

 ت األبناءك العدواني اللفظي لدى والتدليل وبين السلو واإلذال الحرمان  ألسلوج

ومان   استطالعية   وهدفها التعرذ على العوامال التاي تKarlen, 1996في حين كانت دراسة كارلين ) 

اطااة الدياة الدوراء السلوك العدواني لدى األطفا    ولد بينات نتاائج هالد الدراساة أن أسااليب المعاملاة الو

ي ك العدوان  كانت من أهم العوامل التي تؤدي إلى ظهور السلو التي تُةعر الطفل بأن  مرفوض من والدي 

 لدى األبناء ت

الضاغوط ط  حو  السلوك العدواني في مرحلة الطفولة المتأخرة وعاللتا  ب1997وكانت دراسة حياة بور )

دين الذ الوالاألسرية واألمراض النفسية الجسمية , لد دلت على وجود ارتباط بين الحاالت العدوانية واخت

وية ماعياة السافي أسلوج تربية الطفل , وأاارت الدراسة إلى أهمية دور ايباء واألمهات في التنةاة االجت

 وأسباج التنةاة االجتماعية غير السويةت

 خال ة: ت9

 المساتددمةالوالدياة  األسااليبونستدلص من الدراسات السابقة وجاود عاللاة دالاة ووثيقاة باين 

وبااين ظهااور الساالوكيات المضااطربة وعلااى رأسااها الساالوك  لهاأاااوافااي تنةاااة الطفاال باااختالذ 

 العدوانيت



 
 

 :يلعدوانلولاية من سلوك اتو يات الدراسة ل ت10

 

 بدنيتعدط التسامح أكثر من الالمط مع التصّرفات العدوانيّة وعدط اللجوء إلى العقاج ال -1

و كان مصدرها التلفام وغ -2  يردتتجنّب الفرد مةاهدة أعما  العنف أيّا

 الةتوالط لممارسة أاوا  متنوعة من النةاط الجسمي لتصريف التوتّر إفساح المجا  أماط الطفل -3

 العاطفة اإليجابيّةت على تنمية الةعور بالسعادة والعمل  -4

 تجنّب الممارسات واالتجاهات الداطاة في تنةاة األطفا ت -5

 ىتأن تونون الن زاعات والدالفات الزوجيّة في حدّها األدن -6

 العمل على تغيير البياة وإعادة ترتيبها للتدفيف من المةاجراتت -7

 نيّةتعدوا ميادة إاراذ الراادين أثناء نةاط األطفا  بحيث يحو  الراادين دون حدوث استجابات -8

 

 

 

 المراجع: 

 

 ( القااهرة   ياة ط ت أثر التنةاة الوالدية في نةأة بعض األماراض النفساية والعقل1979كفافي , عالء الدين

 جامعة األمهر  كلية التربيةت

 (ط ت أسس علم النفس االجتماعي , الطبعة الثانية , جدة , دار البيانت1982حمزة  مدتار 

 ( ألهلي اا ة ط  الصااحة النفساية للطفاال   الموتباة ا1990الزياادي   أحماد محمااد ت الدطياب   هةاااط إباراهيم

 للنةر والتومي ع بعم ان   األردنت

 عربيتط تعلم اجتماع التربية , الطبعة األولى , القاهرة , دار الفورال1993أحمد) السيد  سميرة 

 (اث , دراساة ط ت أسااليب المعاملاة الوالدياة وعاللتهاا باانحراذ األحاد1994المفلح  عباد هللا عباد العزياز

 تمنيةألعلى المودعين بدار المالحظة )رسالة ماجستير , الرياض , المركز العربي للدراسات ا مطبقة

 (هرة , ط ت علاام نفااس نمااو الطفولااة والمراهقااة , الطبعااة الدامسااة, القااا1995مهااران  حامااد عبااد السااالط

 دارعالم الوتبت

  , ط  ت تنةاة الطفل , دار الفور العربي, مصرت1996)يسري الةريني , مكريا ت  دلي 

 (لموتااب اإلسااوندرية , اط تالصااحة النفسااية والتوافااق , الطبعااة الثالثااة , 1998القاالافي  رمضااان محمااد

 تالجامعي الحديث

 (للنةرت دار الميسرةط ت سيوولوجية التنةاة االجتماعية , عمان , 1998أبو جادو   الح محمد 

  ة دراساة ميدانيا–ط ت اتجاهاات طاالج المرحلاة الثانوياة نحاو العناف 2000رااود, ساعد محماد ساعد ) آ

 ياةاألمنلعلوط لنايف العربية  أكاديميةماجستير  ,  على طالج المرحلة الثانوية بمدينة الرياض , ) رسالة

 ت

  ني نفسي في خفض درجة السالوك العادوا أرااديط ت فاعلية برنامج 2006راود , سعد محمد سعد ) آ

ة للعلاوط ناايف العربيا األميار , جامعاة دكتاورادلدى طاالج المرحلاة الثانوياة , دراساة تجريبياة, )رساالة 

 تاألمنية

 المدرساية و األساريةالمعاملة الوالدية وعاللتها ببعض المةوالت  أساليبط ت 2007د)الناجم, مجيدة محم

 عند طالبات المرحلة المتوسطةت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحق:



 
 نماذج لدراسة حالة:

 

   1الحالة رلم )

 

غي ما ينبووامر ولد في الرابعة عةرة من عمرد كثير الةجار مع ألران   يوثر من الصراخ عليهم ويصدر لهم األ

األبوان  د لاطعليهم فعل  ويستددط الصفع واللوم عند مدالفت   وعند العودة يعمل على التدريب والصراع  ول

 بتوجي  من المراد بتنفيل البرنامج التالي:

 

ت عديالفي كل مرة يتصرذ الولد بعدوانية )سواء جسدي أو  راخ  يؤخل لغرفة عز  مع إجراء بعض الت -1

 ي البيت لتستددط مع مالحظة إخراج األلعاج والحاسوجتعلى إحدى غرذ النوط ف

ئلة فراد العاقية أيوضع في غرفة العز  ويغلق الباج بحيث ال يستطيع المغادرة بعد إعالم  أن  لن يبقى مع ب -2

 إذا ظل يتةاجرت

أو نوبة  اءلبويبقى لمدة دليقتين فإذا بوى أو أظهر نوبة غضب تحسب الدليقتان اعتباراو من لحظة تولف ا -3

 الغضبت

 بعد انتهاء مدة العز  يعاد الطفل إلى نةاط  دون تعليق على الحادثت -4

 في حا  رغبة األبوان بتفسير أسباج العز  للولد ينالةان  في ولت آخر من النهارت -5

  تيتجاهل األبوان سلوك العدوان البسي  اللي ال يستحق اللهاج إلى العز  وينالش أسباج غضب -6

 تم تعزيز سلوك اللعب التعاوني على نحو متورر من لبل األبوين دون مقاطعة للعبتي -7

 بعد فترات من اللعب المناسب تقدط موافآت خا ة مثل الةراج البارد أو األلعاجت -8

و السلوك ساعة لمدة ثالثة أياط  اخ 24تم استدداط هلا البرنامج من الموافآت والجزاءات على مدار  -9 تفى تقريبا

 العدوانيت

 

 

 

  :2الحالة رلم )

 

ن معالب يكان أحمد وعمرد ست سنوات ولد مةاكس ويفرض ما يريدد من األلعاج التي تلعب وكيف تلعب وكان 

و من  بحيث أ بح األطفا  يدافون اللعب مع   إحد و وكان األطفا  أ غر سنا ارات ألط ى الجيدالف  بطرح  أرضا

ي  مهارة ّن لدأرحلة ولامت األط بتحليرهم  وأثناء الرحلة اكتةف أحمد  أحمد فالترحت على أم  أخلد معهم في

و جداوت أخ د يزور ل أحمالتصويب من بعد ومدح الجيران ل  رفع من اعورد بالنجاح وأكمل الرحلة وكان لطيفا

  بب حب أمسم  وبأجيران  ومدح الجارة ل  أماط أم  وبينت لها بعض الجوانب الجيدة لدي   مما عزم موانت  عند 

  سلوك ل  تحسنت مةاعرد تجاد نفس  وتجاد ايخرين  فقد اكتةفت األط أّن العطف والحب أدى إلى تحسن

 ومظهردت

 

ن خاللها مالتي ووبالنظر لهلد الحاالت نجد أّن عملية العالج لامت على مالحظة عدد من السلوكيات العدوانية 

 اء من خال :ُحوم على هلا السلوك أن  عدوانيت وهلا الحوم ج

 

 المالحظة المباارةت -1

 لياس السلوك من خال  نتائج ت -2

 المقابلةت -3

 تقدير األ دلاء والزمالءت -4

 تقدير المعلمين واألهلت -5

 

 

 

 هناك العديد من األساليب الفعّالة في ظاهرة العدوان:

 

باألسرة/ البياة التي يعيش فيها   * التعاون مع البيت للولوذ على أسباج السلوك وإذا عُرذ أّن السبب يتعلق



 
 فعلى المدرسة تقديم العونت

 استدداط الموافآت والتعزيزت

 

ت نةاطا* التفريغ العضلي: تةجيع الطفل على تفريغ غضب  وسلوك  العنيف مع ايخرين عن طريق ليام  ب

 توتردت جسديّة مثل الركض  السباحة  لعب كرة القدط  أو السلة أو ضرج كيس المالكمة لتدفيف

 

لعنف هن  اذ* حرمان الطفل المعتدي من الموسب اللي حصل علي  نتيجة عنف  مع ايخرين حتى ال يرتب  في  

 بنتائج إيجابيّةت

 

 * تغيير ظروذ البياة التي أدّت إلى العدوان وإعطاؤد نموذج سليم للتعامل مع غيردت 

 

 وك الطفل العدوانيت* أن ال يستددط الوالدين أو المعلم سلوك العدوان مع سل 

 

 * على المعلم أن يعمل على إيقاذ السلوك العدواني وأن ال يتغاضى عن سلوك الطفل وعنف ت

 

ة في الحيا تحدث * تعليم الفرد كيف يتحمل اإلحباط على األلل للدرجة التي تجعل  ال يضار من اإلحباطات التي

 اليوميّةت

 

 تالحديث مع ذات  للتدلص من توترد واعورد بالغضب* الحديث مع اللات  وبللك يتدرج الفرد على 

 

و  يتم نقاش الحادثة كي يتم تنمية الفهم لدي حيث بالمةولة    حو * تنمية التبّصر: بعد تجاوم نوبة الغضب تماما

و لةعورك واعور الفرد أثناء المةولة واألسباج التي أدّت إلى الغضب  وال ّل لبديلة لحطرق ايتضمن النقاش و فا

 هلد المةولة في المستقبلت مثل

 

 

 

 برنامج عالجي مقترح لسلوك العدوان:

 

 

 

 * السلوك المستهدذ بالتعدي ل:

 

 توجي  النقد لزمالئ  في الصفت -1

 توجي  الةتائم واأللفاظ النابيةت -2

 تمزيق دفاترد وكتب  أو كتب ايخرينت -3

 الوتابة على المقاعد الدراسيّة بةول يةّود منظرهات -4

 إتالذ المقاعد الصفيّةت -5

 االعتداء البدني على ايخرينت -6

 التةاجر مع ايخرينت -7

 االستيالء على ممتلوات ايخرين واإللقاء بها على األرض بهدذ كسرهات -8

 

 

 * طرق لياس السلوك غير المرغوج في 

 

 المالحظة من لبل المعلمت -1

 المقابلة للوالدين والزمالءت -2

 ت الالممةتجمع المعلوما -3

 و ف السلوك غير المرغوج في 

 تورار السلوك غير المرغوج في ت -أ



 
وت 7بمعد    مرات يوميا

 مدة استمرار السلوك غير المرغوج في ت -ج

 دليقةت 4 -2

 ولت ظهور السلوك غير المرغوج في ت -ج

 أثناء غياج المعلم -

 وجود  ديق عدواني بجاني  -

 االستراحة الطويلة -

 ودة من المدرسةأثناء الع -

 عند مةاهدت  للتلفام -

 عند البدء بالدراسة -

 موان ظهور السلوك غير المرغوج في : -د

 الغرفة الصفيّة -

 الساحة المدرسيّة -

 الةارع -

 غرفة المعيةة في المن ز  -

 

 * و ف السلوك المرغوج في 

 

لمساس بممتلوات ايخرين أثناء تواجدد في أن يمتنع الطفل عن كل تصّرذ ينتج عن  إيلاء لآلخرين أو إتالذ أو ا

 المدرسة أو المن ز  نهائياو خال  اهر واحدت

 

 

 * طرق تعديل السلوك المستددمة

 

 التعزيز للسلوك للنقصان التدريجيت -

 التصحيح الزائد للسلوك غير المرغوج في ت -

 غرفة التفويرت -

 خاء  بدائل القلق تتقليل الحساسيّة التدريجي )إعداد هرط القلق  االستر -

 

 * التقييم "و ف السلوك الحالي بعد تطبيق طرق تعديل السلوك"

 

 تورار ظهور السلوكت -أ

 مرات 7المرة األولى 

 مرات 4المرة الثانية 

 مرة 2المرة الثالثة 

 المرة الرابعة مرة واحدة

 مدة استمرار السلوكت -ج

 )دت  3 -2

 ولت الظهورت -ج

 عدط تواجد المعلم -1

 عدط تواجد األج -2

 موان ظهور السلوكت -د

 الصف -1

 غرفة المعيةة -3

 

 

 * المتابعة للسلوك بعد البرنامج العالجيت

 


