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 Aggressiveness العدوانً السلوك           

 العدوانً السلوك مفهوم 

 بمعناها سلوك وكلمة(  الحد وتجاوز الظلم) ٌعنً العربٌة اللغة فً العدوان      

  ، األشٌاء عن تصدر حركة وكل الحً الكائن به ٌقوم نشاط كل تتضمن العام

 وٌتضمن للغٌر، أو للذات، إٌذاء فٌه نشاط كل ؛ العدوانً السلوك بان القول وٌمكننا

 واألدوات، لؤلبنٌة، ، لؤلمهات للزمالء، للذات، موجها   عدوانا  ( الفعل أو القول) هذا

 .الدار لنظام

 مظهر هو العدوانً والسلوك تحقٌقها إلى ٌسعى أهدافا إنسانً سلوك لكل      

 ٌمٌل حٌث حادة انفعالٌة أزمات من الفرد ٌعانٌه لما اإلسقاط أو للتنفٌس سلوكً

 المدرسة أو المنزل فً ، اآلخر نحو عدوانً أو تخرٌبً سلوك إلى التالمٌذ بعض

 .المجتمع أو

 إلحاق إلى ٌؤدي الذي السلوك بأنه النفسٌة الدراسات علٌه أكدت كما والعدوان       

 .والعراك كالضرب جسدٌا أو الشتم أو كاإلهانه نفسٌا كان سواء باآلخرٌن األذى



 األذى إٌقاع ؛ بأنه للعدوان تعرٌفا نستخلص أن نستطٌع تقدم ما على وبناء      

 .رمزٌا أو جسمٌا أو لفظٌا اآلخرٌن على

 : العدوانً السلوك انماط 

 : جسمً عدوان10

 خلق  آأو والخنق شًء واغتصاب والقفز شخص على والبصق والدفع الضرب مثل

 وبدون االستفزاز عند ٌتم قد الجسمً والعدوان ، الشعر شد او بالخوف الشعور

 . استفزاز

 :  لفظــــــً عدوان10

 .  الالئقة غٌر وااللفاظ ، النابٌة والكلمات اللفظً التهدٌد مثل     

 : الرمزي العدوان10

 مثل لهم اإلهانة توجٌه أو لآلخرٌن احتقار عن اللفظٌة غٌر التعبٌر طرٌقة وٌشمل

 ٌقدمه ما تناول عن االمتناع أو العداء له ٌكن الذي الشخص إلى النظر عن االمتناع

 له

 .الغضب نوبات مثل:  انفعالً هٌجان شكل على عدوان10

 .المقصود الفرد آخرغٌر شًء أو آخر شخص إٌذاء: مباشر غٌر عدوان10

 .المتعمد والتعوٌق والمماطلة كالعناد: سلبً عدوان10

  العدوانً السلوك أسباب

 : الوراثٌة التأثٌرات10

 تؤكد التوائم على أجرٌت التً الدراسات أوضحته الذي الجٌنً االستعداد      

 مؤثرات وجود دون وحده ٌكفى ال لكن و العدوانً للسلوك وراثً استعداد وجود

 .المكتملة الصورة إلظهار البٌئة من أخرى

 :البٌولوجٌة التأثٌرات10 

، أخرى إلى خلٌة من اإلشارات تنقل عصبٌة ناقالت هناك العصبً الجهاز فً       

 .الفعل ردود و االنفعاالت على ذلك ٌؤثر الناقالت هذه بٌن التوازن اختل فإذا

 :نفسٌة تأثٌرات10



 سلوك ظهور إلى تؤدى قد التً النفسٌة االضطرابات بعض هناك كذلك        

 و فعله ردود تملك علٌه ٌصعب الذي الحركً   النشاط زائد الطفل مثل عدوانً

 أو  االنفعالٌة شحناته عن بها للتنفٌس العدوانٌة و العنف إلى فٌمٌل علٌها التحكم

 و التوحد حاالت بعض أو المفرط الخوف أو االكتئاب حاالت من ٌعانى الذي الطفل

 .المختلفة بدرجاته العقلً التخلف

 : بٌئٌة تأثٌرات10

 عن التعبٌر كٌفٌة بالقدوة ٌتعلم  ألنه الطفل سلوك على كبٌر تأثٌر لها البٌئة        

 تظهر بالتالً و. بعد فٌما ٌستخدمه و ذاكرته فً حوله من سلوك فٌختزن  انفعاالته

 ال لذلك، األهل لسلوك مرآة ٌمثالن سلوكه و الطفل أن حٌث الحسنة القدوة أهمٌة

 إلى ٌؤدى قد العنف أن حٌث التربٌة و األسرة فً العنف من نوع أي وجود ٌصح

 بل الطوٌل المدى على المشاكل ٌحل ال لكنه و سرٌعا أهدافهم إلى األهل وصول

 االٌجابٌة العالقة الن العدوان و الغضب ٌولد و الصراع احتدام و العنف من ٌزٌد

 العالقة فاقد الطفل أن إذ المناسب االجتماعً السلوك أساس تمثل أهله و الطفل بٌن

 األوالد ٌكون و، وغٌراالجتماعى العدوانً السلوك إلى أكثر ٌمٌل أهله مع السوٌة

 النمو فً الصبً تأخر بحكم العدوانٌة السلوكٌات إلى البنات من مٌال أكثر الذكور

 من ٌنتظر كذلك و األولى العمرٌة الفترة فً البنت عن االجتماعً و اللغوي

 باسم الضعف مشاعر إظهار عدم الشرقٌة مجتمعاتنا فً ذكورتهم بحكم الصبٌان

 .مشاعره مع التواصل ٌتعلم فال القوة و الرجولة

 : ذاتٌة قدرات10 

 سلوك إظهار إلى ٌحتاج ال بالنفس الكافٌة الثقة و المعرفٌة القدرات ذو الطفل        

 إلظهار أكثر معرض المثال سبٌل على لغوٌا المتأخر الطفل أن حٌن فً عدوانً

 الغرٌب من فلٌس مشاعره عن الكالمً التعبٌر على قادر غٌر ألنه عدوانً سلوك

 الحركٌة القدرات فً قصور لدٌه الذي الطفل كذلك، الغضب و باإلحباط ٌصاب أن

 . ضعفه نقاط عن معبرا عدوانً سلوك إلى بالتالً ٌلجأ و العجز و بالنقص ٌشعر

 : العدوانً السلوك نظرٌات

    ضرب إذا فمثال   متعلم سلوك العدوانً السلوك أن رأت:  السلوكٌة النظرٌة10

 مرة العدوانً سلوكه ٌكرر سوف فإنه ٌرٌد ما على وحصل آخر شخص شخص

 . آخر هدف ٌحقق لكً أخرى



 غرٌزة عن تعبٌر إال هو ما العدوانً السلوك أن فروٌد رأى:  التحلٌلٌة النظرٌة10

 .اآلخرٌن تجاه أو نفسه تجاه سواء التدمٌر إلى اإلنسان ٌسعى حٌث الموت

  األفراد عند كبٌرة بدرجة ٌظهر العدوانً السلوك أن رأت: الفسٌولوجٌة النظرٌة10

  زٌادة عن ناتج السلوك هذا أن آخرون وٌرى العصبً الجهاز فً تلف لدٌهم الذٌن

 .التستستٌرون هرمون إفراز

  هو اإلحباط أن أي اإلحباط عن ٌنتج العدوانً السلوك أن رأت:  اإلحباط نظرٌة10

 معٌن هدف تحقٌق ٌرٌد عندما فاإلنسان عدوانً سلوك أي ٌسبق الذي السبب

 السلوك إلى ٌدفعه الذي اإلحباط لدٌه ٌتشكل الهدف تحقٌق دون ٌحول عائقا   وٌواجه

  العدوانً

 طرٌق عن العدوان سلوك ٌتعلمون األفراد أن ترى:  االجتماعً التعلم نظرٌة

 . . بتقلٌدهم ٌقومون ثم ومن العدوان نماذج مالحظة

 

 :العدوان حٌث من الجنسٌن بٌن الفروق

 أكثرمن العدوان إلى ٌمٌلون الذكور األطفال أن النفسٌة الدراسات أثبتت       

 التنشئة وإنما  البٌولوجً التركٌب لٌس ذلك فً السبب أن الباحثون وأكد اإلناث

 وٌتم الرجولة من نوعا   الذكور لدى العدوانً السلوك تعد واألسرٌة االجتماعٌة

 وأحٌانا   الولد عدوان مع التسامح خالل من واألمهات اآلباء  من الشعورٌا تعزٌزه

 أوضحت حٌن فً الذكور، عند العدوانً للسلوك تدعٌم بمثابة ٌعتبر وهذا ٌشجعونهم

 ٌتفق ال العدوان ألن بناتهن عدوان مع تسامحا   أقل األمهات أن النفسٌة  الدراسات

 ٌنبذ الذي للمجتمع الثقافً العامل عن فضال للبنات األنثوي السلوكً النمط مع

 . نفسه عن العدوانٌة البنت ٌستبعد او وٌكره

 ما ونادرا كالمٌا   لفظٌا   ٌكون الغالب فً وعدوانهن البنات شجار أن ولوحظ       

 قد كما( تفاخر غٌرة، عتاب،) محددة موضوعات حول وٌدور والركل بالدفع ٌكون

 بٌنما  الذات نحو المتجه العقاب ممارسة خالل من وذلك أنفسهن نحو عدوانهن ٌتجه

 وخرقها تعالٌمها ومخالفة والقٌادة وانتزاعها الُملكٌة حول تدور الذكور عدوانٌة

 «اآلخرٌن الصبٌان نحو خاصة الهجوم هذا وٌتجه الجسدي الهجوم شكل وٌتخذ

 


