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إىداء 

. أحمد هللا عز وجؿ عمى منو وعونو إلتماـ ىذا البحث

إلى الذي وىبني كؿ ما يممؾ حتى أحقؽ لو آمالو، إلى مف كاف يدفعني قدما نحو األماـ لنيؿ المبتغى، 
إلى اإلنساف الذي امتمؾ اإلنسانية بكؿ قوة، إلى الذي سير عمى تعميمي بتضحيات جساـ مترجمة في 

. تقديسو لمعمـ، إلى مدرسة األولى في الحياة

أبي الغالي عمى قمبي اطاؿ هللا في عمره؛ 

إلى التي وىبت فمذة كبدىا كؿ العطاء والحناف، إلى التي صبرت عمى كؿ شيء، التي رعتني حؽ الرعاية 
وكانت سندي في شدائد، وكانت دعواىا لي بالتوفيؽ، تتبعتني خطوة خطوة في عممي، إلى مف ارتحت كؿ 
ما تذكرت ابتسامتيا في وجيي نبع الحناف أمي أعز مبلؾ عمى القمب والعيف جزاىا هللا عني خير الجزاء 
 بالداريف إلييما أىدي ىذا العمؿ المتواضع لكي أدخؿ عؿ قمبيما شيء مف السعادة إلى إخوتي وأخواتي

 .الذيف تقاسموا معي عبء الحياة (منى عائشة، عبد الرحماف، عمي، حورية، محمد،)

تظممت الطريؽ أمامي لجأت إليو فأنارىا لي بمخير حفيظة : كما أىدي ثمرة جيدي ألستاذتي الكريمة
وكمما دب اليأس في نفسي زرع فييا األمؿ األسير قدمًا وكمما سألت عف معرفة زودتني بيا؛ 

لى كؿ أساتذة قسـ العمـو االجتماعية جامعة عبد الحميد بف باديس  .وا 

... و إلى كؿ مف يؤمف بأف بذور نجاح التغير ىي في ذواتنا وفي أنفسنًا قبؿ أف تكوف في أشياء أخرى

. إلى كؿ ِىؤالء أىدي ىذا العمؿ

طالبة مرنيز سعاد 

 

 

 

 

: شكر وعرفان
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مَرت كَر ز  رَر ِّب  أَروْو " مْون ي ب رَرحْو اُه وَرأَردْوخ  ال ًحا تَررْوضَر مَرلَر صَر مَرى وَرال دَريَّ وَرأَرنْو أَرعْو مَريَّ وَرعَر ُكرَر ن عْومَرتَركَر الت ي أَرنْوعَرمْوتَر عَر ن ي أَرنْو أَرشْو عْو

ينَر  ال ح  كَر الصَّ بَراد  " ف ي ع 

 " مف لـ يشكر الناس لـ يشكر هللا: "قاؿ رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ

الحمد هلل عمى اإلحساف والشكر لو عمى توفيقو وامتنانو ونشيد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريؾ لو تعظيما 

لشأنو ونشيد أف سيدنا ونبينا محمد عبده ورسولو الداعي إلى رضوانو 

صمى هللا عميو وعمى آلو واصحابو واتباعو وسمـ 

بعد شكر هللا سبحانو وتعالى عمى توفيقو لنا إلتماـ ىذا البحث المتواضع أتفدـ بجزيؿ الشكر إلى االلديف 

العزيزيف الذيف أعانوني وشجعوني عمى االستمرار في مسيرة العمـ والنجاح، واكماؿ الدراسة الجامعية 

التي " بمخير حفيظة"والبحث كما أتوجو بالشكر الجزيؿ إلى مف شرفني بإشرافو عمى مذكرة بحثي األستاذة 

لف تكفي حروؼ ىذه المذكرة إليفائيا حقيا بصبرىا الكبير عميا، ولتوجيياتيا العممية التي ال تقدر بثمف 

ساىمت بشكؿ كبير في اتماـ واستكماؿ ىذا العمؿ، إلى أساتذة قسـ العمـو االجتماعية وخاصة أساتذة 

قسـ عمـ النفس كما أتوجو بخالص شكري وتقديري إلى كؿ مف ساعدني مف قريب أو مف بعيد عمى إنجاز 

تماـ ىذا العمؿ . وا 
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Study summary: 

The present study aimed to identify the causes of behavior among children 

of the second stage of primary school in some primary schools in Mostaganem 

state, and those between the ages of 9-10 years, because this age stage of 

childhood is one of the most aggressive periods of problems in behavior. 

In her study, the researcher student used two tools, namely: 

- A measure of aggressive behavior. 

- A measure of the methods of parental treatment followed by parents in 

raising their children, both positive and negative, and knowing the extent of the 

correlational relationship between them. 

The results reached: 

- There is a correlation between parental treatment and aggressive 

behavior. 

- The presence of a correlation between parental treatment and physical 

aggressive behavior. 

- The existence of a correlation between parental treatment and verbal 

aggressive behavior. 

- The existence of a correlation between parental treatment and 

aggressive hostile behavior. 

key words: 

Parental treatment, physical aggression, verbal aggressive behavior, 

hostility.
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: مقدمة

يعتبر السموؾ العدواني في مرحمة الطفولة احد المشكبلت التي تواجو الوالديف في المنزؿ والمعممي 

 حيث اف ىناؾ اشكاؿ عديدة لمتعبير عف ىذا السموؾ عند األطفاؿ، فأطفاؿ الثانية والثالثة ،في المدرسة

مثبل تكثر لدييـ نوبات الغضب، حيث يدفعوف االخريف ويضربونيـ بأيدييـ في اثناء ىذه النوبات اما 

األطفاؿ األكبر سنا، أي مف الرابعة الى الخامسة فانيـ يستخدموف العدواف البدني والمفظي معا دوف وجود 

نوبات حادة مف الغضب كما في الفترة السابقة كذلؾ فانيـ يميموف الى الحصوؿ عمى لعب االخريف كما 

في الفترة السابقة، كذلؾ فانيـ يميموف الى الحصوؿ عمى لعب االخريف وممتمكاتيـ األخرى، وكمما كبر 

الطفؿ كمما استطاع اف يضبط انفعاالتو ولكف اذا استمر الطفؿ في سموكو العدواني فاف ذلؾ يعني اف ىذا 

وبما اف االسرة ىي البنية األوؿ في بناء االنساف . الطفؿ في حاجة لممساعدة عمى حؿ تمؾ المشكمة

والمجتمع، فإنيا تمعب دورا أساسيا في تكويف الشخصية وتشكيؿ سموكو في مختمؼ مراحؿ حياتو، ذلؾ 

انيا مؤسسة اجتماعية تقـو بوظائؼ اجتماعية وتربوية، وىي موجودة في كؿ المجتمعات البشرية ومف 

اكثرىا تأثيرا عمى حياة االفراد والجماعات، فيبا تقـو بمراقبة افرادىا وتضبط تصرفاتيـ وسموكياتيـ، ومف 

خبلؿ ىذا يتعمـ االفراد مبادئ السموؾ وكيفية والتعامؿ مع االخريف واكسابيـ القيـ والعادات والمعايير 

السموكية وبالتالي فإنيا تقـو بتأىيؿ افرادىا ليصبحوا ذوي مواىب وطاقات خبلقة في المجتمع، كما تقـو 

بدورىا في عممية التنشئة االجتماعية وفقا لئلمكانيات والخبرات التي تمتمكيا، وبذلؾ فإنيا تقوموا بإدماج 

الطفؿ في االطار الثقافي واالجتماعي العاـ لممجتمع وتمقنو قيـ وثقافة وعادات والمعايير السموكية، 

وبالتالي فإنيا تقـو بإدماج الطفؿ في االطار الثقافي واالجتماعي العاـ لممجتمع وتمقنو قيـ وثقافة وعادات 

وسموؾ المجتمع ايف يبدا التشكيؿ االجتماعي لنفسية األبناء مف خبلؿ عممية التوحد التي تنشا بينو وبيف 

كالحب والحناف كما انو يرى في ولديو مصدرا لمشعور باألمف  والديو واخوتو فيشبعو الطفؿ حاجاتو النفسية

 .والطمأنينة ليكونوا مبلذا لو كمما شعر بالخوؼ والتوتر
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ومف خبلؿ ىذا المجتمع االسري يتكوف لدى االبف االطار التعميمي واألخبلقي الذي يشكؿ لو 

مرجعا يستقي منو المعايير األخبلقية وانماط التفاعؿ االجتماعي مع االخريف وكمما كاف االطار المرجعي 

ىذا متوافقا ومنسجما مع االطار المجتمعي العاـ، كمما حقؽ توافقا نفسيا واجتماعيا لدى االبف مما يحقؽ 

فالنمو السميـ لؤلبناء والتربية الصحيحة تتوقفاف عمى كفاءة . لو شخصية متزنة ومتوافقة نفسيا واجتماعيا

مف يتولى امره بالرعاية، وباألخص الوالديف المذاف يعتبراىـ وأوؿ المؤثرات االجتماعية التي تمعب دورا 

أساسيا في تربية األبناء وتنشئيـ، لذا فـ ف الضروري اف يتعامؿ اإلباء مع أبنائيـ عمى أساس الفيـ 

الواعي بخائص مراحؿ النمو والسمات التي تميز كؿ مرحمة عف غيرىا مف المراحؿ خاصة مرحمة الطفولة 

التي تعتبر مرحمة حساسة ففييا يكسب الطفؿ كؿ السموكيات حيث أي شيء يتعممو سيعكس عميو اما 

إيجابيا او سمبيا حيث يعتبر الطفؿ ورقة بيضاء والولديف ىـ مف يصنعوف منو شخص يا اما سويا او غير 

سوي لذا عمى االباء اختيار افضؿ أساليب المعاممة لكي تمر ىذه المرحمة دوف اثار معمرة عمى مستقبؿ 

الطفؿ لكف مف الشائع اف معظـ االسر تعامؿ أبنائيا بأساليب غير سوية، فاألميات غالبا ما يقمف بتنشئة 

أبنائيا وفقا لغريزة االمومة، او بما لدييف مف حب طبيعي نحو صغارىف، اال اف الجيؿ ونقص المعمومات 

عف أساليب التنشئة والمعاممة الوالدية، يؤدياف النتائج سيئة وسمبية يمكف اف تظير عمى شكؿ سموكيات 

وفي ىذا السياؽ جاءت . عدوانية والتي مف الممكف اف تتطور بعد ذلؾ اذا لـ تجد مثبطا ليا الى انحرافات

الدراسة الحالية كمحاولة لمكشؼ عف العبلقة الموجدة بيف أساليب المعاممة الوالدية والسموؾ العدواني لدى 

الطفؿ، وذلؾ مف خبلؿ محاولة التعرؼ عمى مختمؼ أساليب المعاممة الوالدية التي تستخدميا االسر قد 

. تكوف سببا في سموؾ األطفاؿ سموكا عدوانيا

 :ىذا واشتممت دراستنا عمى خمسة فصوؿ توزعت عمى النحو التالي

وعنوف بمدخؿ الدراسة، حيث شمؿ طرح اإلشكالية والفرضيات، ثـ األىداؼ : الفصل األول

 .واألىمية ودواعي اختيار الموضوع، وكذا الدراسات السابقة والتعاريؼ اإلجرائية لمتغيرات الدراسة
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 عنوانو السموؾ العدواني وشمؿ عمى تمييد وتعرؼ لمسموؾ بأسسو وأنواعو والعوامؿ :الفصل الثاني

وبعده تعريؼ السموؾ العدواني وتـ ذكر أشكالو وأسبابو وآثاره . المؤثرة فيو، ثـ أبعاده الرئيسية وخصائصو

 .وقياسو والنظريات المفسرة لو وطرؽ الوقاية منو، وفي األخير خبلصة

 وجاء بعنواف المعاممة الوالدية، افتتح بتمييد ثـ تعريؼ لؤلسرة ومعنى التنشئة :الفصل الثالث

األسرية ووظائؼ االسرة وخصائصيا، وبعد ذلؾ تـ تعرؼ المعاممة الوالدية وذكر أساليبيا ثـ العوامؿ 

 .والمحددات والنظريات المفسرة ليا واختتـ كذلؾ بخبلصة

وىو خاص باإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية، وقد احتوى الدراسة االستطبلعية : الفصل الرابع

 .بعناوينيا الفرعية، ثـ الدراسة األساسية بعناوينيا الفرعية كذلؾ

وىو الفصؿ األخير في دراستنا ىذه حيث جاء بعنواف عرض وتفسير ومناقشة : الفصل الخامس

األوؿ خاص بعرض وتفسير النتائج : النتائج عمى ضوء فرضيات الدراسة، وتـ تقسيمو إلى شطريف

والشطر الثاني خاص بمناقشة تمؾ النتائج بناء عمى ما تـ طرحو مف خبلؿ اإلطار النظري لمدراسة وكذا 

 .الدراسات السابقة

وفي النياية كاف البد مف وجود خاتمة شممت أىـ ما تـ عرضو واستنتاجو، وابع ذلؾ جممة مف 

 .المقترحات

 .كما تـ عرض المراجع التي تـ اعتمادىا في ىذا البحث، ثـ عرض لممبلحؽ
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االشكالية  -1

، فيي نظاـ اجتماعي لو عاداتو وتقاليده الخاصة بو، تعد األسرة البنية األساسية في تكويف المجتمع

وذلؾ ألف الفرد في . كما ليا تأثير واضح في شخصية األفراد. والتي تؤثر بشكؿ أو بآخر عمى المجتمع

فاألسرة كجماعة وظيفية تزود أعضاءىا بكثير ، األسرة لو حاجاتو الخاصة مثؿ التعبير عف نفسو وذاتو

 .  وبيف اآلباء واألبناء، مف بينيا توفير مسالؾ الحب بيف الزوجيف،مف اإلشباعات األساسية

إلى أف العبلقات األسرية حفمت بالكثير مف اىتماـ الباحثيف والدارسيف  (1984)ويشير حامد الفقي 

 وضرورتيا ، وتناولت في المقاـ األوؿ أىمية وجود العبلقة الدافئة الصحية،وتنوعت أىداؼ تمؾ الدراسات

 ،وتناولت أثر تمؾ العبلقة في كؿ مظير مف مظاىر النمو النفسي لمفرد، لنمو شخصية أفراد األسرة

 ،1993 ،الكندري)وطبيعة العبلقة خبلؿ مراحؿ النمو المختمفة والعوامؿ اإليجابية والسمبية التي تؤثر فييا 

( 17ص 

أما التربية الوالدية فعادة ما تختصر في تعامؿ الوالديف المباشر مع الطفؿ وبالضبط في الممارسات 

فيي عبارة عف ممارسات الوالديف اليومية ومواقفيما السموكية . التي تحدد فعميما التربوي إزاء ىذا األخير

مداده بمختمؼ الخبرات والمعارؼ والنماذج والتصرفات والقيـ  تجاه الطفؿ قصد تأطيره وتوجييو وا 

 .واالتجاىات البلزمة لمواجية مشاكؿ الحياة في شتى مظاىرىا ومختمؼ مجاالتيا

فالتربية الوالدية تحكميا جممة مف المبادئ واألسس وتوجييا سمسمة مف األىداؼ والغايات وتأطرىا 

مجموعة مف العوامؿ والمحددات وتتحقؽ عبر فئة مف األساليب واآلليات وتتخمميا عينة مف المشاكؿ 

ف كانت تشكؿ الميداف المعقد الذي يستدعي مقاربة متعددة التخصصات .والمعوقات إال أنيا . فيي حتى وا 

مف المنظور الذي يوجو مضاميف ىذا الفصؿ عبارة عف ممارسة تربوية تحكميا مرجعية سيكولوجية تتحدد 

وىي النظرية التي تتمثؿ مف جية في مجمؿ  .في النظرية التي يحمميا الوالداف عف سيكولوجية الطفؿ

 ومف جية ،األفكار والتصورات التي يكونيا الوالداف عف نمو الطفؿ وقدراتو وكفاءاتو وحاجياتو ورغباتو
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 ،أحرشاو)أخرى في مختمؼ األساليب والممارسات التربوية التي يعتمدانيا في التعامؿ مع ىذا األخير 

 .(12، ص 2010

إف أساليب التنشئة األسرية تعبر عف أساليب التعامؿ مع األبناء وأنماط الرعاية الوالدية في تنشئة 

 وقد اتفؽ عمماء النفس عمى أىمية التفاعؿ بيف اآلباء واألبناء وأثر ىذا التفاعؿ في نمو األبناء ،األبناء

حيث أشارت العديد مف الدراسات أف أساليب التنشئة األسرية ,وتطور ىويتيـ الشخصية وصحتيـ النفسية

 وقد أشارت الدراسات اإلكمينيكية لؤلطفاؿ العادييف أف ىناؾ عبلقة ،ترتبط بشخصية الفرد وسموكو

 .(، د ص2006، دويري، عشوي)ارتباطيو بيف أساليب التنشئة األسرية وسموؾ األبناء 

أف أساليب التنشئة األسرية مف منطمؽ معرفي  (Rubin & Chung.2006) ويرى روبيف وكانج

 وسموكيات الوالديف نحو األبناء ونوعية ،تشير إلى معتقدات الوالديف حوؿ األبوة الصالحة وتربية األبناء

 .(62 ص، 2014، عيد الشريؼ)العبلقة بيف الطفؿ واألب واألـ 

ففي .لؤلنماط التي يستخدميا الوالداف في تنشئة أبنائيـ دورا في تكويف اإليجابي أو السمبي لؤلبناء

 بينما . ويتحقؽ ليـ األمف واالستقرار والنجاح،التكويف اإليجابي تنموا قدرات األبناء وشخصياتيـ نموا سويا

 وعميو تختمؼ ، والفشؿ، واالنحراؼ، وتقودىـ إلى االضطراب،يدمر التكويف السمبي شخصيات األبناء

 وقد يكوف األمر أو السموؾ ،أساليب التنشئة الوالدية مف مجتمع ألخر ولدى األسر والتجمعات المختمفة

  ص،2010، عابديف) بينما يكوف غير مقبوؿ في مجتمع أو أسرة أخرى ،مقبوال في مجتمع أو أسرة ما

130). 

وأشار طاىر .  والمنيج الغير سوي،المنيج السوي: وتصنؼ االتجاىات الوالدية عموما في منيجيف

 ، والتسيب، التحكـ،التقبؿ: إلى أف أساليب المعاممة الوالدية تصنؼ في أربع مجموعات (1990)

فبينا أف ثمة ثبلث مجموعات في   (Bukatko & Deahler, 1992)أما بوكاتكو وداييمير. والتذبذب

 (INDUCTION) التبميغ : ىي،االتجاىات الوالدية
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ويشمؿ أساليب  (power assertion)  وتأكيد القوة،ويشمؿ أساليب الشرح والتفسير لمعايير السموؾ

ويشمؿ أساليب الرفض  (love withdrawal) وسحب الحب، القسوة والتسمط والفرض دوف شرح وتفسير

: بأف ىناؾ أربع اتجاىات والدية ىي (Boumrind) تصنيفا لمباحثة (بوكاتكو و داييمير ) وأورد. واإلىماؿ

 يتبيف أف ىناؾ اتجاىا والديا ايجابيا يؤدي إلى نمو ؛وبناء عميو.  واإلىماؿ، والسواء، والتساىؿ،التسمط

 :وتضـ االتجاىات الوالدية السمبية  (karlen .1996) واتجاىا سمبيا يؤدي إلى نمو سمبي،سوي

 over) والحماية الزائدة (hesitation) والتذبذب ،(negligence) واإلىماؿ ،(cruelty)القسوة

protction) والتساىؿ (fondling)والتسمط ،(authoritarianism)ويقابؿ مجمؿ االتجاىات السمبية اتجاه ؛ 

حيث يتـ ممارسة األساليب السوية مف وجية نظر الحقائؽ " (normality) والدي سوي ىو اتجاه السواء

 (.2000 ،الكتاني)"وعدـ ممارسة األساليب المعبرة عف االتجاىات غير السميمة , التربوية

 والحدب عمييـ والرأفة بيـ ،كما اكد عمماء التربية عمى أىمية تعاىد االباء ألبنائيـ بالعطؼ والحناف

حفظا وصيانة ليـ مف الكأبة والقمؽ وعدة مشاكؿ نتج مف خبلؿ حرماف الطفؿ العطؼ العائمي المعاممة 

لوالديو كالتعرض الطفؿ لئلىماؿ والتسمط والعقاب مما يؤدي الى ظيور سموكيات عدوانية حيث اف 

فمديو عدد مف , السموؾ البشري يعبر تعبيرا محددا عف المحاوالت التي  يبذليا  الفرد لمواجية متطمباتو

 وتارة الى سموؾ يجمب لو الحمد والثناء ،الحاجات التي تدفع بو تارة  الى سموؾ ال يرضيا المجتمع

والسموؾ العدواني  لدى األطفاؿ سموؾ يتميز بالخطورة وتمتد اثاره الى مجاالت التفاعؿ والنمو 

.  ويتداخؿ مع العممية التعميمية التعممية،االجتماعي

 وذلؾ يتضح مف خبلؿ قصة ابف ،وظاىرة العدواف ظاىرة قديمة جدا وارتبطت باإلنساف منذ خمقو

سورة )" فطوعت لو نفسو قتؿ أخيو فقتمو فاصبح مف الخاسريف"ادـ قتؿ قابيؿ ألخيو ىابيؿ في قولو تعالى 

  .(30ية آل ا:المائدة
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حيث مف الطبيعي اف االنساف في األصؿ يولد ولديو قدر كبير مف العدواف والتدمير ولكنو يعتبر 

الحد األدنى في دافعية االنساف واذا سممنا اف االنساف لديو قدر مف العدواف الفطري فيو ليس تمقائيا ولكنو 

 ،يؤدي دور الدفاع ضد التيديد كما اف سموؾ العدواني يظير غالبا لدى جميع األطفاؿ وبدرجات متفاوتة

ورغـ اف ظيور السموؾ العدواني لدى االنساف يعد دليبل عمى انو لـ ينضج بعد بالدرجة الكافية التي 

 وانو عجز عف تحقيؽ ،تجعمو لـ ينجح في تنمية الضبط الداخمي البلـز لمتوافؽ المقبوؿ مع نظـ المجتمع

 وانو لـ يتعمـ بالدرجة الكافية أنماط السموؾ البلزمة لتحقيؽ مثؿ ىذا ،التكيؼ المطموب لمعيش في المجتمع

.  التكيؼ والتوافؽ

حيث نجد اف السموؾ العدواني مف طفؿ صغير عمى غيره مف األطفاؿ واتجاه المحيطيف بو مف 

افراد االسرة يأخذ التفاؤؿ واالنطفاء كمما كبر الطفؿ وتوفر لديو المزيد مف فرض النمو لوظائفو العقمية 

 وكمما توفر لو مزيد مف فرص النمو االنفصاؿ اصبح اكثر اتانا واستقرار في ،كاإلدراؾ والتفكير والتخيؿ

. انفعاالتو

 وتمكف خطورة ،اما اذا لـ يأخذ ىذا السموؾ في التفاؤؿ واالنطفاء فيذا ما يدؿ عمى وجود مشكمة

 فيو ال يعترؼ برغبات االخريف وال ،السموؾ العدواني مما انو سموؾ يؤدي الى الصداـ مع االخريف

 .   بحقوقيـ ولذلؾ فاف ىذا السموؾ يدؿ عمى سوء التكيؼ مع الموافؽ االجتماعية المختمفة

الوالديف ىما اكثر مسؤولية مف الجميع عف تربية األطفاؿ واألكثر تاثيرا عمييـ مف خبلؿ أساليب 

 حيث اف بعض األساليب تؤدي الى ظيور السموؾ العدواني  لدى ،المعاممة التي يتعامموف بيا مع ابناءىـ

 حيث يرى البعض مف اآلباء اف أساليب المعاممة التي يتعامموف بيا ،األطفاؿ والوالديف في غفمة عف ذلؾ

 ومف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات السابقة والجانب النظري يتاكد باف ،مع أبنائيـ ىب الصحيحة

وىذا يعطي العديد مف المؤشرات ، األساليب الوالدية  اثر واضح في ظيور السموؾ العدواني لدى الطفؿ
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وبذلؾ يمكف اف نطرح . عمى أىمية دراسة العوامؿ االسرية وتأثيرىا عمى سموؾ العدواني لدى الطفؿ

التساؤؿ التالي ىؿ توجد عبلقة بيف العوامؿ االسرية والسموؾ العدواني لدى طفؿ؟ 

 :لبلجابة عمى  إشكالية البحث اقترحت الباحثة الفرضية العامة التالية: بحثفرضيات ال -2

ىناؾ عبلقة بيف أساليب المعاممة الوالدية و السموؾ العدوني عند التمميذ : الفرضية العامة -

 -الفرضيات الفرعية  :

 .ىناؾ عبلقة بيف أساليب المعاممة الوالدية و العدواف الجسدي -أ 

 .ىناؾ عبلقة بيف أساليب المعاممة الوالدية و العدواف المفظي -ب 

 .ئيىناؾ عبلقة بيف أساليب المعاممة الوالدية و العدواف العدا -ج 

:  أىداف الموضوع -3

ككؿ دراسة عممية تسعى الى تحقيؽ اىداؼ مرجوة تيدؼ الدراسة الى التعرؼ عمى عبلقة أساليب  -

 .المعاممة الوالدية وخصوصا في تأثيرىا عمى ظيور السموؾ العدواني لدى الطفؿ

. التعرؼ عمى اكثر مظاىر السموؾ العدواني شيوعا بيف األطفاؿ -

 التعرؼ عمى العبلقة بيف أساليب المعاممة الوالدية والسموؾ المفظي -

: أىمية البحث -4

  :تبرر أىمية البحث في التالي

األطفاؿ ، تناوؿ الحد الموضوعات اليامة في عمما لنفس يعتبر مشكؿ مف مشاكؿ التي يعاني منيا

 .في عبلقتو بأساليب العوامؿ االسرية والسموؾ العدواني لطفؿ

 

:  دوافع اختيار الموضوع -5

 .انتشار ظاىرة العدواف في المدراس االبتدائية -أ 
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 .اىرة العدواف أصبحت تيدد سيرورة المنظومة التربويةظ -ب 

معرفة أثر ظاىرة العدواف في مرحمة الطفولة   -ج 

: الدراسات السابقة -6

: دراسات أجنبية

التي أجريت لفحص عبلقة أساليب المعاممة الوالدية  Geri & Dana) 1993 )أشارت نتائج دراسة

طفبل تتراوح أعمارىـ بيف  (420)باالضطرابات السموكية لدى األطفاؿ األمريكييف، وطبقت عمى عينة مف 

ثمانية إلى ستة عشر عاما أف ىناؾ عبلقة موجبة ذات داللة إحصائية بيف أساليب المعاممة الوالدية 

المتمثمة في الرفض واإلىماؿ وعدـ المباالة مف جية والقمؽ واالكتئاب والسموؾ العدواني لدى األطفاؿ مف 

 (.135، ص 2010 عابديف،)جية أخرى 

إلى أف العقاب واإلساءة الجسدية ترتبط مع  ( 1997flisher et al )أشارت دراسة فميشر وآخريف

ضعؼ شامؿ، وضعؼ في الكفاءة االجتماعية، واالكتئاب الشديد، واضطراب في السموؾ، ورىاب الخبلء، 

 . والقمؽ العاـ الزائد، ولكف ليس مع ميوؿ انتحارية

إلى ارتباط أسموب المعاممة  (2001)المشار إلييا في أبو عميا Defour  كما أشارت دراسة ديفور

الوالدية المتسـ بالعنؼ مع األبناء باالضطرابات النفسية كالقمؽ، واإلحباط، واالنحرافات، وتقدير الذات 

 .(12 ص، 2008قسيـ ىيبلت وآخروف، )المنخفض 

 :دراسات عربية

دراسة لمعرفة عبلقة أساليب التنشئة الوالدية بمفيـو الذات لدى المراىقيف،  (1989)أجرى جبالي 

طالبا مراىقا مف الجنسيف مستخدما مقياسيف لقياس أسموب التنشئة ومفيـو الذات  (468)مطبقا إياىا عمى 

وبينت النتائج أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف أساليب التنشئة الوالدية ومفيـو . لدى المراىقيف 

وكاف متوسط مفيـو الذات أعمى لدى الطمبة الذيف يتربوف في أجواء مف التقبؿ والتقدير والمحبة . الذات
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، ص 2010عابديف، ).والحماية مف األىؿ، مقارنة بأولئؾ الذيف يتربوف في أجواء النبذ والرفض واإلىماؿ

135 .)

 (ديمقراطي مقابؿ تسمطي) التي ىدفت إلى معرفة نمط التنشئة األسرية (2004)دراسة النسور

بمفيـو الذات، وتوكيد الذات، والتحصيؿ لدى طالبات الصؼ العاشر بمديرية عماف الثانية، شممت عينة 

طالبة مف طالبات مدارس مديرية عماف الثانية مف الصؼ العاشر، وأظيرت النتائج فروقا  (258)الدراسة 

ذات داللة إحصائية تعزى إلى نمط التنشئة األسرية في مفيـو الذات الكمي لصالح مجموعة النمط 

التسمطي، وأظيرت فروقا ذات داللة إحصائية تعزى إلى نمط التنشئة األسرية في توكيد الذات لصالح 

(. 11، ص 2008قسيـ ىيبلت وآخروف، )مجموعة النمط الديمقراطي 

بينت بعض الدراسات عمى أف استخداـ األساليب السمبية أو الخاطئة مف قبؿ الوالديف في تربية 

األبناء قد تؤدي إلى مجموعة مف اآلثار المترتبة في شخصية الطفؿ، كانحراؼ، والتطرؼ، والجنوح، 

والفصاـ واضطرابات الشخصية واالنطوائية والقمؽ، والعدوانية، وسوء التوافؽ النفسي، واالنعزالية، 

واالكتئاب، والوساوس القيرية، واالنسحاب االجتماعي، والكذب، والسرقة، والخوؼ، والشعور بالوحدة 

، عمي؛ Bogaets and Declercq،2005 ـ؛2005ـ؛ القرني، 2004إبراىيـ،) كدراسة. النفسية 

ـ ؛ 2010ـ؛ الشبوؿ، 2009ـ، محمد ؛ 2009ـ، خميفة ؛ 2009ـ، عمراف ؛ 2009ـ، حسف ؛2007

اـ بالعوامؿ االسرية يساعد  (ـ2011ـ ؛ الخطيب، 2010ـ؛ عطية، 2010ـ؛ مصطفى، 2010سمعاف، 

. بشكؿ كبير في تفوؽ الطفؿ في مساره الدراسي

 

 

: المفاىيم اإلجرائية -7

.  ىو التحاؽ الفرد األذى بنفسو أو باألخريف أو نحو األشياء:السموك العدواني-
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. ىو استخداـ الفرد كممات سيئة أو شتـ أو سب: العدوان المفظي-

ىو التحاؽ الفرد االذى بنفسيا و عمى االخيف  كإحداث جروح أو حروؽ أو اثار : العدوان الجسدي

عؿ جسمو أو ندبات 

 ىو التحاؽ الفرد األذى نحو االشياء كتخريب مؤسسات او رسـ عمى :العدوان نحو الممتمكات

. الحائط أو تكسير اثاث 

 ىي طريقة يختارىا الوالديف لتعامؿ مع االبناء قد تكوف معاممة صحيحة  :المعاممة الوالدية -8

في ىذا البحث ىي الدرجة التي يحصؿ عمييا الفرد في مقياس ,وسوية أو تكوف معاممة خاطئة وغير سوية

.  المعاممة الوالدية
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تمييد 

يعتبر السموؾ المحدد اأْلساسي لكؿ شخصية إنسانية، فمف خبلؿ السموؾ يمكف نصنؼ اأْلفراد الى 

شخصيات سوية وأخرى منحرفة، حيث يمثؿ العدواف في العصر الحديث ظاىرة سموكية واسعة االنتشار 

تكاد تشمؿ العالـ بأسره، ولـ يعد العدواف مقصورا عمى األفراد، وانما اتسع نطاقو ليشمؿ الجماعات 

والمجتمعات، وتـ تمفت الطبيعة مف شر العدواف المتمثؿ في إبادة بعض عناصرىا ْأو تمويث البعض 

اأْلخر، وسواء كاف التعبير عف ىذا السموؾ العدواني بالعنؼ او اإلرىاب او التطرؼ فإنيا جميعا تشير 

. الى مضموف واحد وىو العدواف

وفي ىذا الفصؿ سوؼ يتـ التعرض الى السموؾ العدواني، مف حيث أنواعو والعوامؿ المؤثرة فيو، 

وبعض النظريات المفسرة لو، إلى جانب التطرؽ الى اآلثار السمبية ليذا السموؾ وطرؽ ضبط ىذا النوع 

. مف السموؾ

: السموك: أوال

تعريف السموك  -1

ىو الظاىرة التي ييتـ عمـ السموؾ اإلنساني بدراستيا وليس مف الشؾ في أف تعريفيا لمسموؾ لو أثر 

 .بالغ عمى استراتيجيات القياس والعبلج التي نستخدميا

فبعض . وفي الحقيقة فإف ثمة اختبلفات كثيرة بيف نظريات عمـ النفس في نظرتيا وتعريفيا لمسموؾ

النظريات مثؿ نظرية التحميؿ النفسي ال تولي اىتماما كافيا بالسموؾ الظاىر، ألنيا تنظر إليو بوصفة 

أف   "Johnston & Pennypocker ،1980" مجرد عرض لصراعات أو اضطرابات نفسية داخمية ويؤكد 

التعريؼ العممي لمسموؾ يجب أف يأخذ بعيف اإلعتبار التفاعؿ بيف الفرد وببيئتو، وأف يشير إال أف ىذا 

 .التفاعؿ عمى عممية متواصمة
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نما في بيئة ما وعمى وجو التحديد  فالسموؾ ليس شيآ ثابتًا ولكنو يتغير، وىو ال يحدث في فراغ وا 

ذلؾ الجزء مف تفاعؿ الكائف الحي مع بيئتو، الذي يمكف مف خبللو >> : بانو " جونستوف وبييبكر"يعرؼ 

تحري حركة الكائف الحي أو حركة جزء منو في المكاف والزماف والذي ينتج عنو تغير لمقياس في جانب 

 (.26أسامة، د س، ص ) واحد عمى األقؿ مف جوانب البيئة

: أسس السموك -2

لقد اختمؼ الباحثوف والمفكروف في دراسة السموؾ اإلنساني مف حيث فيـ جوانب الشخصية 

اإلنسانية وأنماط وخصائصيا وسماتيا اال انيـ اتفقوا في تقديـ األسس العامة التي يمكف مف خبلليا 

، ص 1971عوض، )اعتبار أي فعؿ يصدر عف االنساف بانو سموكا، وتتمثؿ ىذه األسس فيما يمي 

56 .)

الوراثة  -

ىي كؿ ما يأخذه الفرد مف والديو عف '' الوارثة''وتعتبر مف العوامؿ اليامة في تشكيؿ السموؾ، و

طريؽ ما يسمى بالكروموزومات أو الجينات، وتنتقؿ عف طريؽ عممية التمقيح التي تتـ في اإلنساف بتفاعؿ 

الحيواف المنوي لمرجؿ مع بويضة األنثى فتكوف خمية ممقحة، وىذه الخمية ىي أوؿ مراحؿ تكويف الجنيف، 

 مف الكروموزومات نصفيا مأخوذ مف األب والنصؼ اآلخر مأخوذ مف األب 46وتحتوي ىذه الخمية عمى 

، 1999الطنوبي، )والنصؼ اآلخر مأخوذ مف أألـ وبيذا يتشارؾ األبواف مناصفة في الصفات الوراثية 

  (.51ص 

اف لمورثة دور كبير في تكويف العادات السموكية التي تتحكـ في التكويف البيولوجيي والعصبي 

الذي تصؿ اليو االحساسات اآلتية عف طريؽ األعصاب الحسية، وتعتبر حمقة ''لمفرد، ىذا األخير 

االتصاؿ بينيا وبيف المكونات الجسمانية التي تقـو بردود األفعاؿ، والجياز العصبي والتكوينات الجسمانية 

التي تقـو بردود األفعاؿ، وتتكوف مف الغدد الصماء، ولذلؾ فإلى جانب الوراثة فاف التكويف الجسمي 
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جبلؿ، د س، ص )لئلنساف لو أىمية بالغة في تحديد عمميات التفاعؿ مع المحيط االجتماعي والطبيعي 

48.)  

البيئة  -

لقد اثبتت الكثير مف الدراسات االجتماعية اف الفروؽ الثقافية بيف مناطؽ مختمفة تؤثر عمى سموؾ 

األفراد، حيث أف سموكات أىؿ الريؼ تختمؼ عف سموكات أىؿ المدينة فالبيئة تمعب دورا كبيرا في تنميط 

السموؾ وتحديد الشخصية، فيكتسب الفرد أنماطا سموكية نتيجة التفاعؿ االجتماعي مع غيره، وخاصة 

خبلؿ عممية التنشئة االجتماعية التي تعد المجاؿ الخارجي الذي تتـ فيو ومف خبللو كؿ المؤثرات الثقافية 

. والمادية والتربوية والحضارية

النضج  -

يعرؼ النضج بانو عممية تطور ونمو داخمي ال دخؿ لمفرد فيو، ويشمؿ تغييرات تشريحية أو 

 (.52، ص 1999الطنوبي، )فيسيولوجية أو عضوية أو عقمية 

ولمنضج تأثير كبير في سموؾ الفرد، بمعنى أف كؿ سموؾ يبقى في انتظار بموغ درجة النضج 

" فالطفؿ ال يمكف أف يكتب ما لـ تنضج عضبلتو وقدراتو البلزمة في الكتابة"الكافية لمقياـ بيذا السموؾ، 

 (.52، ص 1999شفيؽ، )

فقد توجد أنماط سموكية موروثة لدى الكائف الحي ولكنيا معطمة عمى العمؿ حتى تنضج األعضاء 

المناسبة ليا مثؿ االستعداد لمكبلـ، فاإلنساف يولد وىو مزودا باألعضاء الخاصة بالكبلـ، كاألحباؿ 

الصوتية والمساف ولكنيا ال تعمؿ إال عندما يتدرب ويتعود اإلنساف عمى الكبلـ مف خبلؿ عممية التربية 

. والتعميـ والتنشئة االجتماعية
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أنواع السموك   -3

اختمؼ العمماء والباحثوف في تحديد أنواع السموكات، الشيء الذي أدى الى اختبلؼ وجيات النظر، 

فمنيـ مف يصنفيا إلى سموكات فطرية وأخرى مكتسبة ومنيـ مف يصنفيا حسب نمط السموؾ اإليجابي 

. المقبوؿ والسمبي المنحرؼ المرفوض

ويشمؿ عدة عمميات داخمية تتـ عمى المستوى الباطني مثؿ التذكر واإلدراؾ : السموك الداخمي

نما ندركيا مف خبلؿ نتائجو   والتخيؿ وىي عمميات ال يمكف مبلحظتيا مباشرة وا 

فيو السموؾ الذي "وىو السموؾ الذي ندركو حسيا أي يمكف مبلحظتو مباشرة : السموك الخارجي

يمكف مثؿ النشاط الحركي أو التعبير المفظي الذي يقـو بو الفرد وتغيرات الوجو التي تصاحب بعض 

 (. 21، ص 1998مجدي، )" الحاالت االنفعالية

ويمكف التدليؿ عمى ىذا النوع مف السموؾ مف خبلؿ مبلمح الغضب التي تبدو عمى اإلنساف عند 

الموافؽ المزعجة أو غير المرغوب فييا، كاحمرار الوجو عند الخجؿ وغيرىا مف مظاىر السموؾ التي تبدو 

. في موافؽ مختمفة

مثؿ البكاء، والضحؾ . السموؾ الفطري ىو السموؾ الذي يولد اإلنساف مزودا بو: السموك الفطري

الرضاعة والخوؼ، وىي سموكات ينشأ عمييا اإلنساف فطريا وال يستطيع أحد التدخؿ فييا، أي أنيا ليست 

. نتاجا لعممية التنشئة االجتماعية

وىو عكس السموؾ الفطري، فيو سموؾ يتعممو اإلنساف ويكتسبو مف خبلؿ : السموك المكتس 

عممية التقميد والتعميـ في الؤلسرة والمدرسة، فالسموؾ المكتسب ىو الذي يتعممو الكائف الحي مف البيئة 

 (.160، ص 1995العيسوي، )المادية أو االجتماعية التي يعيش فييا، ومف أمثمة ذلؾ الكتابة والقراءة 
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عادة ما يطمؽ السموؾ عمى السموؾ اذي يتماشى مع ما ىو متفؽ : السموك اإليجابي أو السوي

فيو فعؿ صادر عف الفرد "عميو في المجتمع، أي ىو السموؾ الذي يتوافؽ مع العادات والتقاليد والقيـ 

 (.14، ص 1998مجدي، )" ومتماشيا مع المعايير االجتماعية التي تحكـ الفرد داخؿ المجتمع

وىو ما يطمؽ عادة عمى السموكات التي تخالؼ قيـ ومعايير المجتمع وال يتفؽ مع : السموك السمبي

عادات وتقاليده، وفي الحقيقة أف السموؾ العدواني يختمؼ مف مجتمع آلخر حسب قيمو وقواعده، فما يكوف 

مقبوال في مجتمع ما قد يكوف سموكا غير مقبوؿ في مجتمع آخر، ولكف في الحقيقة أف قياس السموؾ 

.  خالفيا فيو شاذوماالسمبي يكوف وفقا لقيـ المجتمع ومعاييره، فما اتفؽ معيا فيو سموؾ سوي، 

ىو سموؾ أساسي وجوىري ألف كؿ أنواع السموؾ تكاد تمتقي عنده، حيث يمكف : السموك اإلدراكي

تفسير معظـ أنواع السموؾ باإلحالة إلى النوع أو بعبارة أخرى يمكف شرح أنواع السموؾ كميا عمى ضوء 

ىذا السموؾ اإلدراكي، وسيمة معرفة، والمعرفة ىي عنصر السموؾ الجوىري الذي يكفي مضاىاتو ومقارنتو 

 (.14، ص 1991غالب، )بيا حتى يتيسر فيمو 

الذي يولد مع الطفؿ مف ساعة والدتو كاالتجاه نحو اإلشباع بواسطة : السموك فطري أو موروث

. الحميب أو الطعاـ أ الشراب والميؿ الفطري نحو األـ والقتاؿ والعرؾ والدفاع الفطري

والذي يقصد بو ما يتعممو اإلنساف مف أسرتو وبيئتو ومجتمعو الذي ينمو : سموك متعمم أو مكتس 

ويتطور فيو كالتعميـ وبناء األسرة واحتراـ اآلخريف وحقوقيـ وعدـ االعتداء عمى ممتمكات الغير أو تعمـ 

 (.12، ص 1997الخميدي وحسف وىبي، )ميارات وخبرات كقيادة الدراجة 

. يدركو الفرد ويعترؼ بو، ويعرؼ أىدافو ومراميو، كذىابو لمجامعة بقصد التعمـ: سموك شعوري

ال يدركو الفرد وال يعترؼ بو وال يعرؼ مغزاه أو أىدافو مثؿ فمتات المساف، وزالت : سموك الشعوري

. القمـ ونسياف المواعيد والعقد واألمراض النفسية واألحبلـ

. كالجري أو المشي أو الكبلـ بصوت مسموع: سموك حركي ظاىر
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 (.57، ص 1993العيسوي، )كالتفكير أو التأمؿ أو أحبلـ اليقظة : سموك ضمني مستتر

 . كإفراز الغدد الصماء: سموك داخمي غدي

 . كالجري والمشي:سموك إرادي

. كضربات القمب وعممية التنفس وتقمصات المعدة وعممية اليضـ وما إلى ذلؾ: سموك ال إرادي

. كالخوؼ مف األسد: سموك سوي طبيعي

. كالخوؼ مف الماء أو الرعد أو البرؽ أو األماكف الواسعة أو الضيقة: سموك شاذ

. كاالنعكاسات األولية كحركة الركبة، أو رمش العيف: سموك بسيط

  (.57، ص 1993العيسوي، )كالتفكير أو التحدث بمغة أجنبية أو قيادة السيارة : سموك معقد

:  إال أف ىناؾ مف يقسـ السموؾ إلى نوعيف ىما

وىو السموؾ الذي تتحكـ بو المثيرات التي تسبقو، فبمجرد حدوث المثير : السموك اإلستجابي - أ

يحدث السموؾ، فالحميب في فـ الطفؿ يؤدي إلى إفراز المعاب، ونزوؿ الدموع مف العيف عند تقطيع شرائح 

. البصؿ، وىكذا وتسمى المثيرات التي تسبؽ السموؾ بالمثيرات القبمية

إف السموؾ اإلستجابي ال يتأثر بالمثيرات التي تتبعو وىو أقرب ما يكوف مف السموؾ البلإرادي، فإذا 

وضع اإلنساف يده في ماء ساخف فإنو يسحبيا أوتوماتيكيا، فيذا السموؾ ال يتغير وأف الذي يتغير ىو 

. المثيرات التي تضبط ىذا السموؾ

ىو الذي يتحدد بفعؿ العوامؿ البيئية مثؿ العوامؿ االقتصادية واالجتماعية : السموك اإلجرائي - ب

والتربوية والدينية والجغرافية وغيرىا، كما أف السموؾ اإلجرائي محكـو بنتائجو، فالمثيرات البعدية قد تضعفو 

. مثمما قد تقويو أو قد ال يكوف ليا تأثير يذكر

، ص 2006الفسفوس، )ونستطيع القوؿ أف السموؾ اإلجرائي أقرب ما يكوف مف السموؾ اإلرادي 

12.) 
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:  العوامل المؤثرة في السموك -4

يعتبر السموؾ ظاىرة بالغة التعقيد والتشابؾ، تتداخؿ فيو العديد مف العوامؿ، فالكائف الحي ينمو 

ويتعمـ ويتفاعؿ، أي يؤثر ويتأثر بالبيئة االجتماعية كاألسرة والنظـ والقوانيف والموائح والعقائد وجماعات 

األقراف واألنداد واألعراؼ والعادات والتقاليد والمثؿ العميا، كما يتفاعؿ مع عناصر البيئة الفيزيقية المحيطة 

: بو، ومف أىـ العوامؿ المؤثرة في السموؾ ما يمي

 . كالطوؿ والوزف: عوامل جسمية

. كالذكاء والغباء: عوامل عقمية

.  كاالنفعاؿ واليدوء: عوامل نفسية

كالحرية واالستقبلؿ  : عوامل اجتماعية

. كاألمانة، الصدؽ والوفاء: عوامل خمقية

. كاإليماف باهلل والرسؿ والرساالت السماوية: عوامل روحية

(. 58، ص 1993العيسوي، )وما لدى اإلنساف مف معارؼ وخبرات : عوامل عممية

: األبعاد الرئيسية لمسموك -5

إف السموؾ اإلنساني سموؾ بشري صادر عف قوة عاقمة ناشطة وفاعمة في معظـ : البعد البشري

. األحياف وىو صادر عف جياز عصبي

. إف السموؾ البشري يحدث في مكاف معيف، فقد يحدث في غرفة الصؼ مثبلً : البعد المكاني

إف السموؾ البشري يحدث في وقت معيف قد يكوف صباحًا أو يستغرؽ وقتًا طويبًل أو : البعد الزماني

. ثواني معدودة

أف يعتمد المربى القيـ األخبلقية في تعديؿ السموؾ وال يمجأ إلى استخداـ العقاب : البعد األخالقي

. النفسي أو الجرح أو اإليذاء لمطالب الذي يتعامؿ معو
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إف السموؾ يتأثر بالقيـ االجتماعية والعادات والتقاليد المعموؿ بيا في المجتمع : البعد الجتماعي

وىو الذي يحكـ عمى السموؾ عمى أنو مناسب أو غير مناسب، شاذ أو غير شاذ، فالسموكيات قد تكوف 

. مقبولة في مجتمع ومرفوضة في مجتمع أخر

: خصائص السموك -6

نشاط كمي مركب يتضمف جانبا معرفيا ووجدانيا وحركيا، فعند تحميؿ أي سموؾ توجد ىذه الجوانب 

الثبلثة، ولكف بدرجات تتفاوت مف موقؼ آلخر فعند رؤية ثعباف نعرؼ أنو مصدر خطر فنخاؼ منو، 

ولذلؾ نسعى لميرب، وما يصاحب ذلؾ مف تغيرات فيسيولوجية داخمية وىذا معناه أف السموؾ يصدر عف 

. اإلنساف كوحدة جسمية، ونفسية متكاممة ال تتجزأ

ال يقتصر السموؾ عمى اإلنساف بؿ يصدر عف الحيواف مظاىر سموكية مختمفة، عمى الرغـ مف 

وجود تفاوت واختبلؼ بيف سموؾ اإلنساف والحيواف، فاهلل ميز اإلنساف عمى الحيواف بالقدرة عمى التفكير 

. المجرد وممارسة عدد مف العمميات العقمية العميا والقدرة عمى تقدير مشاعر اآلخريف وانفعاالتيـ

يتميز السموؾ بأنو موجو في اتجاه معيف دوف آخر وأف لو كمية ومقدارا، كما يبدو في شدة السموؾ 

أو مدى استمراره، وأنو يتميز بالدقة كما تظير في نقص الوقت المستغرؽ ألداء السموؾ ونقص عدد 

.  األخطاء التي تصدر عف الفرد قبؿ صدور االستجابة الصحيحة

يوصؼ السموؾ بأنو ديناميكي، أي يتغير مف وقت آلخر وبسرعة، فعند حديثؾ مع صديؽ سمعتـ 

صوت انفجار شديد فأصابكما الفزع ثـ تصرؼ كبل منكما بطريقتو إما االستكشاؼ الموقؼ أو اليرب منو، 

وىذا الموقؼ يعبر عف ديناميكية السموؾ وقابميتو لمتغير، بناء عمى ما يتعرض لو الفرد مف مثيرات 

.  ومنبيات موقفية
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يتحدد السموؾ بعوامؿ متعدد، منيا عوامؿ مستمدة مف الوارثة، أي مف الخصائص الوراثية التي 

انتقمت إلى الفرد مف والديو وأجداده ومنيا عوامؿ مستمدة مف تاريخ حياة الفرد وما مربو مف خيارات، 

. ومنيا عوامؿ مستمدة مف حاجات الفرد وبنية شخصيتو، ومنيا عوامؿ مستمدة مف البيئة التي يعيش فييا

يتميز السموؾ بالمرونة، فمكؿ إنساف ميارتو ومعموماتو التي تعمميا ولكنو يعدليا وفقا لما يمر بو 

. مف ظروؼ وأحداث، وكؿ إنساف يتعمـ بطرؽ مختمفة ويصؿ مف ثـ إلى نتائج مختمفة

السموؾ محطة فعؿ ورد فعؿ، أي محصمة التعرض لممثيرات والرد عمييا باالستجابات والمثيرات، 

حولنا تمثؿ بعضنا مف  وكؿ ما يؤثر عمى الفرد مف خارجو وداخمو، فاألصوات واألضواء والروائح مف

المثيرات الخارجية، وتقمص المعدة عند الجوع تمثؿ نوعا مف المثيرات الداخمية وكبل مف النوعيف يدفعاف 

. الفرد لبلستجابة بالطريقة التي تتناسب معو وتحقؽ أىدافو

نمائية السموؾ، ذلؾ أف لمسموؾ ىدفا يسعى لبموغو فإغبلؽ العيف عند اقتراب جسـ منيا ييدؼ الى 

. حمايتيا

السموؾ مركزي النظاـ إذ تنظمو ذات الفرد، فكؿ استجابة ميما بدت بسيطة أو جزئية تحمؿ في 

. ثناياىا كؿ خصائص الشخصية، التي صدرت عنيا تمؾ االستجابة

تنمو شخصية الفرد في تتابع معيف موجو، وفي كؿ مرحمة يتغير سموؾ الفرد ويتعدد، فطريقتنا في 

. التفكير أثناء الطفولة تعتمد عمى المحسوسات ولكف مع النضج يصبح تفكيرنا مجردا

لسموؾ دائما توافقي، فالفرد يسعى إلى حؿ ما يعترضنا مف مشكبلت وتحقيؽ التوازف بينو وبيف ا

. بيئتو المادية واالجتماعية

لمسموؾ دوافع وبواعث وغايات تحركو، منيا ما ىو بعيد ومنيا ما ىو قريب ومنيا ما ىو شعوري 

 .ومنيا ما ىو ال شعوري
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يختؿ السموؾ أو يستشار في حالة عدـ التوافؽ بيف إمكانات الفرد واستعداداتو ودوافعو مف جية 

. ومطالبو ومطالب بيئتو مف جية أخرى

يرتقي السموؾ مف األفعاؿ المنعكسة إلى األفعاؿ اإلرادية، ويرتقي السموؾ الحركي مف استخداـ 

. األشياء إلى استخداـ رموزىا، في حيف يرتقي السموؾ المعرفي مف اإلحساس إلى التصور الذىني

: السموك العدواني: ثانيا

:  تعريف السموك العدواني -1

الظمـ ومجاوزة الحد، عدا عميو يعدو وعدوا وعداء واعتدى عميو، وتعدى عميو " لغة العدواف لغة ىو 

ظممو، ويقاؿ تعدى الحؽ واعتدى الحؽ وعف الحؽ وفوؽ الحؽ اذا جاوزه، العادي الظالـ، والجمع عادوف 

(. 30رشاد عمي، د س، ص )

: بعض المفاىيم ذات الصمة بالسموك العدواني -2

يقصد بالعداء شعور داخمي بالغضب والعدواة والكراىية موجو نحو  Hostilety: العداء 2-1

الذات أو نحو شخص أو موقؼ ما، والمشاعر العدائية تستخدـ كإشارة إلى االتجاه الذي يقؼ خمؼ 

السموؾ المكوف االنفعالي لبلتجاه، فالعدواة استجابة اتجاىية تنطوي عمى المشاعر العدائية والقويمات 

. السمبية لؤلشخاص واألحداث

تستوعب في " عدواني"فيناؾ مف يميز بيف العدواف والعدائية، حيث يرى بعض عمماء النفس كممة 

ال تشير إال العنؼ والقسوة وما " عدائي"معناىا بعض ضروب السموؾ اإليجابي كالمبادأة في أف كممة 

شابييا مف ظواىر سمبية أخرى، ويرى البعض أف الفرؽ بينيما ىو تمييز بيف السموؾ أو أشخاص أو 

معايير اجتماعية متى تـ التعبير عنيا تحولت إلى سموؾ عدواني، ومما الشؾ فيو أف كبل مف العدواف 

(.  267، ص 2000جمعة، )والعدائية لصديقاف ال يفترقاف 
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ىي ميؿ لمقياـ بالعدواف، أو ما يوجد في األفعاؿ العدوانية  Aggressiveness:  العدوانية2-2

أو ميؿ مضاد إلظيار العدواة، وميؿ لفرض مصالح المرء وأفكاره الخاصة رغـ المعارضة، وىي أيضا 

. خصوصا إذا األمر حد التطرؼ (التسمط االجتماعي)ميؿ لمسعي إلى السيطرة في الجماعة 

ىو استجابة سموكية تتميز بصفة انفعالية شديدة قد تنطوي عمى  Violence:  العنف2-3

انخفاض في مستوى البصيرة والتفكير، ويبدو العنؼ في استخداـ القوى المستمدة مف المعدات واآلالت، 

العقاد، )وىو بيذا المعنى يشير إلى الصيغة المتطرفة لمعدواف فالعنؼ ىو المحاولة لئلذاء البدني الخطير 

(. 100، ص 2001

والشائع أف مفيـو العنؼ وأنو ال يوجد اختبلؼ بينيما، فكؿ عدواف عنؼ، وكؿ عنؼ عدواف، وىذا 

التداخؿ في المفيوميف والتبايف بينيما أدى إلى تعقد ظاىرة العدواف وصعوبة تحديد مفيـو لو وقد أثار 

مفيـو العدواف والعنؼ جدال كبيرا بيف الميتميف فيناؾ مف يقوؿ بالتطابؽ الكمي بيف العنؼ والعدواف 

: وىناؾ مف يقوؿ باالختبلؼ فمف حيث التطابؽ نجد

القوة واالعتداء عمى الغير، القسوة، : أنو يشترؾ كؿ مفيـو مع اآلخر مف حيث الخصائص التالية

 واإلكراه وىذه كميا خاصية إنسانية يقـو بيا سواء الفرد أو الجماعة ضد فرد أو جماعة أخرى ويذىب

.  أف العنؼ شكؿ مف أشكاؿ العدواف وأف العدواف وجياف لعممة واحدة"إلى  1993طريف دسوقي 

وقد ميز فريؽ مف المتخصصيف بيف العدواف والعنؼ بقوليـ أف مفيـو العنؼ مفيـو سياسي 

وسوسيولوجي، وبغض الباحثيف اعتمد في ذلؾ عمى أف العنؼ مادي أما العدواف فيشتمؿ عمى المظاىر 

، "بأنو الجانب المادي المباشر المعتمد مف العدواف العنؼ"طريف شوقي المادية والمعنوية معا، وقد عرؼ 

(. 209، ص 2004فايد، )" فكؿ عدواف ال يعد عنفًا لكف دائمًا كؿ عنؼ يعد عدواف

ميارات سموكية "بأنو طريف شوقي والذي يعرفو  Self- assertiveness:  توكيد الذات2-4

لفظية وغير لفظية، نوعية موقفية متعممة ذات فعالية نسبية تتضمف تعبير الفرد عف مشاعره اإليجابية 
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بصورة مبلئمة ومقاومة لمضغوط التي يمارسيا اآلخروف  (غضب، احتجاج)والسمبية  (تقدير، شكر)

نياء التفاعبلت  إلجباره عمى إتياف ماال يرغبو، أو الكؼ عف فعؿ يرغبو، والمبادرة ببدء واالستمرار، وا 

" االجتماعية والدفاع عف حقوقو ضد مف يحاوؿ انتياكيا شريطة عدـ انتياؾ حقوؽ اآلخريف

ويتضح مف خبلؿ التعريؼ السابؽ الخيط الرفيع الذي يفصؿ بيف توكيد الذات والسموؾ العدواني 

وىو الدفاع عف الحؽ مع عدـ انتياؾ حقوؽ اآلخريف، أو تعريضيـ لؤلذى والضرر، خاصة المادي، أي 

أف توكيد الذات يشير إلى جيد تكيفي وتعايشي نشط مع البيئة ومحاولة تحقيؽ األىداؼ الشخصية بوجود 

-266، ص 2000سيد يوسؼ، )ضغط مضاد وعدـ االستسبلـ، دوف التورط في األفعاؿ العدوانية 

267 .)

: أشكال السموك العدواني -3

في مقاـ تصنيؼ السموؾ العدواني أو التمييز بيف أشكالو المختمفة يمكف تصنيؼ العدواف إلى 

ف كاف ىناؾ تداخؿ بيف بعضيا البعض أىميا : أشكاؿ مختمفة، وا 

 :يقسـ العدواف مف ناحية السواء إلى:  حس  السواء3-1

: (السوي)العدوان الحميد - أ

وتشمؿ األفعاؿ العدوانية التي تعتبر مقبولة كالدفاع عف النفس والدفاع عف الممتمكات وغير ذلؾ 

. مما يحافظ عمى حياة الفرد وبقائو في مواجية األخطار المحيطة بو

وىو العدواف الذي ال ايرك فروم وفرويد وضع ىذا التصنيؼ كؿ مف : العدوان المرضي اليدام-  

(. 265، ص 2000سيد يوسؼ، )يحقؽ ىدفًا وال يحمي مصمحة، أو ىو باألخرى العدواف لمعدواف 

:   حس  األسمو 3-2
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يقصد بو السموؾ الجسدي المؤذي الموجو نحو الذات أو اآلخريف، وييدؼ و: العدوان الجسدي-أ

وىذه ... الضرب، الدفع، الركؿ، العض وشد الشعر: إلى اإليذاء أو خمؽ الشعور بالخوؼ، ومف أمثمتو

. السموكات ترافؽ غالبا الغضب الشديد

الشتـ، السخرية، : ويقؼ عند حدود الكبلـ الذي يرافؽ الغضب، ومف أمثمتو: العدوان المفظي- 

والتيديد وذلؾ مف أجؿ اإليذاء أو خمؽ جو مف الخوؼ، وىو كذلؾ يمكف أف يكوف موجيا لمذات أو 

. لآلخريف

ويشمؿ التعبير بطرؽ غير لفظية عف احتقار األفراد اآلخريف أو توجيو : العدوان الرمزي- ت

اإلىانة ليـ، كاالمتناع عف النظر إلى الشخص الذي يكف العداء لو، االمتناع عف تناوؿ ما يقدمو لو أو 

(.  186، ص 2000يحيى، )النظر بطريقة ازدراء وتحقير 

:   حس  وجية االستقبال3- 3

ىو الفعؿ العدواني الموجو نحو الشخص الذي أغضب المعتدي أي إلى مصدر : عدوان مباشر

 .اإلحباط وذلؾ باستخداـ القوة الجسمية أو التعبيرات المفظية وغيرىا

يتضمف االعتداء عمى شخص بديؿ، وعدـ توجييو نحو الشخص الذي تسبب : عدوان غير مباشر

في غضب المعتدي، حيث ربما يفشؿ الطفؿ في توجيو العدواف مباشر إلى مصدره األصمي خوفًا مف 

، أي ما يعرؼ بكبش الفداء، تربطو "صديؽ، خادـ، ممتمكات"العقاب فيحولو إلى شخص آخر أو شيء 

صمة بالمصدر األصمي وىذا العدواف قد يكوف كامنًا، وغالبًا ما يحدث مف قبؿ األطفاؿ األذكياء، الذيف 

يذاء اآلخريف بسخريتيـ منيـ، أو تحريض اآلخريف لمقياـ بأعماؿ غير  يتصفوف بحبيـ لممعارضة وا 

سيد يوسؼ، د س، )مرغوبة اجتماعيًا، وغالبا ما يطمؽ عمى ىذا النوع مف العدواف اسـ العدواف البديؿ 

265.) 
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:   حس  الضحية3-4

 .ىو الذي يصدر عف فرد واحد ضد آخر أو ضد جماعة أو ضد معايير المجتمع: عدوان فردي

 .ىو العدواف الذي تمارسو جماعة ما ضد فرد أو أفراد آخريف: عدوان جمعي

:  يقسـ العدواف إلى ثبلثة أقساـ ىي:  حس  مشروعيتو3-5

ويشمؿ األفعاؿ العدوانية التي يظمـ بيا الفرد ذاتو، أو غيره وتؤدي إلى فساد : عدوان اجتماعي

 .قؿ والديفعالنفس والماؿ والعرض واؿ: المجتمع، وىي األفعاؿ التي فييا تعد الكميات الخمس وىي

ويشمؿ األفعاؿ التي يجب عمى الشخص القياـ بيا لرد الظمـ والدفاع عف النفس : عدوان إلزام

 .والوطف والديف

يشمؿ األفعاؿ التي يحؽ لئلنساف اإلتياف بيا قصاصًا، فمف اعتدى عميو في نفسو و: عدوان مباح

  (.52، ص 1999صفوت، )أو عرضو أو مالو أو دينو أو وطنو 

:  عدوان نحو الذات3-6

يقاع  إف العدوانية عند بعض األطفاؿ المضطربيف سموكيًا قد نحو الذات، وتيدؼ إلى إيذاء النفس وا 

األذى بيا، ويأخذ أشكاال متعددة منيا تمزيؽ الطفؿ لمبلبسو أو كتبو أو كراستو، أو لطـ الوجو أو شد 

شعره أو ضرب الرأس بالحائط أو السرير، أو جرح الجسـ باألظافر، أو عض األصابع، أو حرؽ أجزاء 

مف الجسـ أو كييا بالنار أو السجائر، وأخطارىا ىو إدماف الخمر أو المخدرات، أو االستراؽ في لعب 

(. 102، ص 2001العقاد، )الميسر وىو قمة العدواف المرتد عمى الذات 

:   العدوان الوسيمي والعدوان الكرىي3-7

األوؿ ييدؼ إلى استخدامو كوسيمة لمحصوؿ عمى شيء ما، أو كأسموب الختبار رد فعؿ شخص 

(. 266، ص 2000سيد يوسؼ، ) (تطبيقا لممثؿ الشائع خير وسيمة لمدفاع ىي اليجـو)آخر 



 الفصل الثاني                                                                           السلىك العدواني

 

38 
 

عف أف عدوانية طفؿ ما قبؿ ما قبؿ المدرسة وسيمة، وأف ىذه " ىارتو "و" داور"وقد بينت دراسة 

العدوانية الوسيمية تختفي بصورة تدريجية منذ العاـ الثاني لمطفؿ وحتى العاـ الخامس، أما العدواف الكرىي 

(. 53-52، ص 1999صفوت، )فيو الذي يوجو لآلخريف وتصطبو مشاعر الغضب 

:  تقسيماتو لمعدواف كما يأتيكارنيجي ميمون مف جامعة كينبث إيفان موير ويذكر األستاذ 

وىو ما يمكف إحداثو بوجود مثير خارجي أو ىدؼ أو فريسة، وفيو : العدوان القتمى أو الجرمي

تؤدي حركة أو فعالية الفريسة أو العنصر المستيدؼ إلى غريزة القتؿ أو التجريح في العنصر القائـ 

 .باإلجراـ أو عممية القتؿ

وفيو يؤدي وجود الكائف الذكر إلى القياـ بالعدواف عميو مف قبؿ ذكر آخر حيف : العدوان الذكوري

 .ال يستطيع األخير التعود أو التطبع عمى وجوده أي ىدوء ومسالمة الفريسة المستيدفة

يتميز ىذا النوع بوجود عنصر الخوؼ في نفس المياجـ واألساس المميز ليذا : عدوان الخوف

 .النوع مف العدواف ىو وجود محاولة ىروب سرعاف ما يتغمب عمييا الكائف ويقـو بالعدواف

وفيو تحدث استشارة عامة في الكائف نتيجة وجود أكثر مف مثير : العدوان اليياجي غير المنظم

مما يؤدي إلى قيامو باليجـو بشكؿ عشوائي غير منتظـ وعمى كؿ الجيات وبمختمؼ الوسائؿ التي 

 .يستطيع الكائف استخداميا

وفيو يمعب حب الحصوؿ عمى الموطف أو المكاف أو اإلقميـ دافعا : عدوان الدفاع عن اإلقميم

 .فطريا في الكائف لمقياـ بالعدواف عمى منافسيو في ذلؾ اإلقميـ

وفيو يكوف المثير وجود خطر أو مصدر خطر ييدد أبناء الجنس األنثوي في : العدوان األمومي

 .الفصيمة

يكوف فيو سبب اإلثارة خطر غير معيف وغير معروؼ فيعيش الكائف مستثارا : العدوان البيئي

 (.84-83، ص 2004ريكاـ، )ميتاجا ويقـو بالعدواف وال يعرؼ بالضبط سبب عدوانو 
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:  أسبا  السموك العدواني -4

 : أسبا  العوامل الوراثية والصحية .1

تعد الوارثة أحد العوامؿ المسببة لمعدواف وتؤكد ذلؾ الدراسات التي أجريت عمى التوأـ والتي وجدت 

أف االتفاؽ في السموؾ العدواني بيف التوأـ المتماثمة أكثر مف التوأـ غير المتماثمة، كما أف شذوذ 

الصبغيات الوراثية قد يؤثر في ظيور السموؾ العدواني باإلضافة إلى اضطراب وظيفة الدماغ مثؿ 

الصبغيات الوراثية قد يؤثر في ظيور السموؾ العدواني باإلضافة إلى اضطراب وظيفة الدماغ مثؿ وجود 

خمؿ في الجياز العصبي، كما أف بعض العوامؿ الصحية قد تؤثر عمى العدواف لدى األطفاؿ، ففي بعض 

الحاالت، يسبب األلـ واالنزعاج مف المرض حالة تييج عند األطفاؿ المرضى كما يمكف أيضا أف يسبب، 

حالة مف اإلحباط لعدـ تمكنو مف المشاركة في األنشطة، وكؿ ىذه المشاعر يمكف أف تدفع بالطفؿ إلى 

(. 85، ص 2004ريكاـ، ) التعبير عف إحباطاتو عف طريؽ السموؾ العدواني

: العوامل البيئية .2

ىي مف بيف أىـ العوامؿ التي تؤثر عمى ظيور السموؾ العدواني، حيث أف تغير بيئة الطفؿ قد 

يؤثر عمى ظيور مثؿ ىذه السموكات كانتقاؿ الطفؿ بيف البيت والروضة، كما أسفرت نتائج البحوث 

، ونقده نقدا عنيفا  والدراسات عمى أف استخداـ أسميب خاطئة أثناء التعامؿ مع الطفؿ كالمغاالة في المـو

في الوقت الذي يحتاج بشدة إلى التقدير والتشجيع، وكذلؾ عدـ إحساس الطفؿ بوجود االجتماعي داخؿ 

األسرة أو بيف أقرانو في المدرسة، أو عدـ قدرتو عمى لفت نظر معمميو ليشعروا بوجود، واإلحساس بتقييد 

حريتو سواء كاف في ممارستو لمعب وخاصة ما يحب منو، أـ الرغبة في التعبير عف ذاتو والسعي إثباتيا 

. أو قد يكوف سبب العدواف راجعا عمى محاكاة الطفؿ لسموؾ األب أو األـ داخؿ المنزؿ
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كما أشارت دراسات عمماء النفس في ىذا المجاؿ إلى أف ما يصدر عف الطفؿ مف سموؾ عدواني 

قد يكوف راجعا لعدـ المساواة في التعامؿ مع األبناء أو بناءا عمى عقاب الوالديف لؤلبناء أو التساىؿ في 

. التعامؿ معيـ

وقد يصدر السموؾ العدواني مف األطفاؿ نتيجة شعورىـ باإلحباط أو نتيجة لما يحدث داخؿ األسرة 

مف توترات نفسية بصفة مستمرة ودائمة، أو بناء عمى ما يحدث مف تذبذب السمطة الضابطة داخؿ 

. األسرة، أو أف تحوؿ البيئة المحيطة باألطفاؿ دوف ممارسة النشاط الذي يرغبوف فيو

كما يؤثر الوالديف أو إصابة أحدىما باألمراض النفسية عمى ظيور العدواف لدى األطفاؿ، كذلؾ 

(. 59، ص 1999مختار، )فقر األسرة، أو االقتصادي وكثرة عدد أفرادىا ينمي السموؾ العدواني 

: العوامل الشخصية -4

قد تكوف ىناؾ سمات شخصية تؤدي إلى تنمية العدواف وخاصة بيف األطفاؿ الذيف ىـ في سف 

الذىاب إلى المدرسة، فقد تحدث مشاكؿ سموكية في سف المدرسة، حيث أف بعض األطفاؿ قد يعانوف مف 

سموكات اندفاعية، أو نقص االنتباه أو فرط النشاط، والتي قد تزعج المحيطيف بو، فيؤالء األطفاؿ 

يحصموف عمى أقؿ تشجيع ودعـ مف اآلباء مقارنة مع أقرانيـ، ومع ذلؾ، فيـ غالبا وعمى األرجح يعاقبوف 

عمى سموكيـ، لذا فمف الضروري بالنبة لؤلطفاؿ الذيف ىـ في حالة تفاعؿ مع أقرانيـ تطوير الميارات 

االجتماعية، ألف العزؿ االجتماعي يمكف أف يصبح مصدر إزعاج لؤلطفاؿ وسببا لمسموؾ العدواني وذتؾ 

. ردا عمى عدـ وجود اتصاالت اجتماعية

:  مظاىر السموك العدواني -5

يبدأ السموؾ العدواني بنوبة مصحوبة بالغضب واإلحباط ويصاحب ذلؾ مشاعر مف الخجؿ  .1

 .والخوؼ

 .تتزايد نوبات السموؾ العدواني نتيجة لمضغوط النفسية المتواصمة أو المتكررة في البيئة .2
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 .االعتداء عمى األقراف انتقامًا أو بغرض اإلزعاج باستخداـ اليديف أو األظافر أو الرأس .3

 .االعتداء عمى ممتمكات الغير واالحتفاظ بيا أو إخفائيا لمدة مف الزمف بغرض اإلزعاج .4

 .يتسـ في حياتو اليومية بكثرة الحركة، وعدـ أخذ الحيطة الحتماالت األذى واإليذاء .5

 .عدـ القدرة عمى قبوؿ التصحيح .6

مشاكسة غيره وعدـ االمتثاؿ لمتعميمات وعدـ التعاوف والترقب والحذر أو التيديد المفظي  .7

 .وغير المفظي

 .سرعة الغضب واالنفعاؿ وسرعة الضجيج واالمتعاض والغضب .8

 . توجيو الشتائـ واأللفاظ النابية .9

 .إحداث الفوضى في الصؼ عف طريؽ الضحؾ والكبلـ والمعب وعدـ االنتباه .10

 .االحتكاكات بالمعمميف وعدـ احتراميـ والتيريج في الصؼ .11

 .استخداـ المفرقعات النارية سواء داخؿ المدرسة أـ خارجيا .12

(.  29، ص 2006الفسفوس، )عدـ االنتظار في المدرسة ومقاطعة المعمـ أثناء الشرح  .13

: األثار السمبية لسموك العدواني -6

تجمع اآلثار السمبية ما بيف التأثير النفسي واالجتماعي واالقتصادي عمى كؿ مف الفرد والمجتمع 

: ويمكف تحديد ىذه اآلثار فيما يمي

 (الضحية)من يقع العدوان : أوال 

حيث يزداد احتماال إصابتو باألمراض النفس جسمية واالضطرابات الوجدانية كالخوؼ والسمبية 

واالكتئاب واالنعزاؿ وانخفاض تقدير الذات واالستغراؽ االنفعالي وغيرىا مف االضطرابات التي تمحؽ بو 

. سواء كاف فردا أو جماعة، وقد يصبح الفرد ألنو الحؿ السميـ لمتعايش في مثؿ ىذا السياؽ االنفعالي
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وقد يقع العدواف عمى شيء مادي كالممتمكات العامة والخاصة وبالتالي فإنيا تتعرض لئلتبلؼ 

مسعد، )الظاىر والعنؼ الظالـ الذي سوؼ تنعكس آثاره عمى أصحاب ىذه الممتمكات أو مستخدمييا 

(.  37، ص 2006

 (المعتدي)بالنسبة لمن يقوم بالعدوان: ثانيا 

قد يتعرض لنبذ الجماعات لو وكراىيتيا أيضا فضبل عف أنو قد يتعرض إلجراءات قانونية، وقد 

. يواجو اآلخروف بعدواف مضاد وبالتالي تكوف آثاره كميا سيئة عميو

 :بالنسبة لممجتمع: ثالثا 

إف المجتمع الذي يسود بيف أعضائو العدواف والعنؼ وجميع أشكاؿ السموكات البلسوية، مجتمع 

مريض وبالتالي ال يمبث أف يعاني السمبية المجحفة التي قد تؤدي بو إلى أخطر األمراض االجتماعية 

كالحروب األىمية التفكؾ االجتماعي فضبل عف اآلثار االقتصادية التي تمحؽ بو، وما يتعرض لو مف 

(.  38، ص 2006محمد مسعد، )خسائر مادية وبشرية وتذبذب القيـ االجتماعية والدينية وضياعيا 

 : قياس السموك العدواني -7

تعتبر عممية قياس السموؾ العدواني مف إحدى الصعوبات التي يواجييا الميتموف بدراسة ىذا 

تبعا لذلؾ، . السموؾ وذلؾ ألف ىذا السموؾ معقد إلى درجة كبيرة، ولعدـ وجود تعريؼ إجرائي محدد لو

فطرؽ القياس مختمفة وىي دوف شؾ تعتمد عمى النظرية التي يدرس الباحث سموؾ العدواف في ضوئيا 

: ومف طرؽ قياس السموؾ العدواني

 المبلحظة المباشرة. 

 قياس السموؾ مف خبلؿ نتائجو. 

 تقدير األقراف. 

 اختبارات الشخصية. 
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  (.190، ص 2000يحيى، ) (قوائـ التقدير)تقدير الشخصية 

. إف أىـ ما يوجو لقياس السموؾ العدواني مف نقد ىو ما أسماه أحمد مشكمة التشويو الدافعي

وتغير االستجابة عمى المقياس وتزيفيا لدافع معيف أو - أي الخداع المتعمد مف قبؿ المفحوصيف 

ليبمغوا حاجة في صدورىـ، فالفرد يستجيب لمقياس بطريقة معينة بحيث يقدـ فييا نفسو في صورة مقبولة 

بالتأثير جذابة، وذلؾ حت يحدث انطباعا حسنا وأثرا جيدا مف جانب مطبؽ المقياس، وتسمى ىذه العممية 

 وىي جيد متعمد لدى الفرد لتقديـ صورة محببة عف نفسو وحسنة التوافؽ، فتأتي الدفاعي أو الواجيي

. استجابتو متمشية مع المرغوبية االجتماعية

ليذا يعتمد عمى تقديرات اآلخريف عند قياس السموؾ العدواني، وال نعتمد عمى التقارير الذاتية ألف 

. ذلؾ يبعدنا عف تزييؼ استجابات المفحوصيف التي تتماشى مع المرغوبية االجتماعية

: ومف بيف مف يمكف اختيارىـ عند تقدير السموؾ العدواني لعدة أسباب منيا ما يمي

 ىؤالء المعمميف ليـ فرصة كبيرة لمبلحظة سموؾ التمميذ عف قرب ولمدة طويمة. 

 الخبرة الطويمة في مجاؿ العمؿ المدرسي. 

أما بالنسبة الستبعاد الوالديف واألخصائييف النفسييف واالجتماعييف والزمبلء واإلدارييف فيرجع إلى 

: األسباب التالية

رفض كثير مف الوالديف اإلقرار بوجود سموؾ عدواني لدى أبنائيـ مما سيكوف لو : الوالدين -1

. األثر األكبر في موضوعيتيـ

وذلؾ ألف دورىـ ينحصر في حدود متطمباتيـ : األخصائيين االجتماعيين والنفسيين -2

. الوظيفية

حيث أنو غالبا ما يحدث تشويو في استجاباتيـ، ذلؾ خوفا مف أف ذلؾ قد : (الزمالء)األقران  -3

يضر بزمبلئيـ، أو قد يكوف لو عواقب وخيمة عمييـ، أو لخوفيـ مف معرفة زمبلئيـ بذلؾ أو أف الصداقة 
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أننا "بقوليما  Buss & Berryبص وبيري حميمة بينيـ قد تمنعيـ مف التصريح بذلؾ، وىذا وقد أكد 

نجد كثيرا مف األطفاؿ والمراىقيف يرفضوف في مقاييس السموؾ العدواني التي يطمب فييا تسمية القريف 

سيد )" تحديد زمبلئيـ العدوانييف وذلؾ لما بينيـ مف عبلقات اجتماعية قد تمنعيـ مف ذكر ما بسيء إلييـ

(. 488-487، ص 2006سميماف وآخروف، 

وحتى تأتي نتائج القياس عمى قدر كبير مف الموضوعية يجب مراعاة نقطتيف رئيستيف عمى قدر 

:  كبير مف األىمية

لكي يتاح قدر كبير مف الموضعية والصدؽ البد مف االستعانة بأكثر مف مدرس : النقطة األولى

لتقدير نفس السموؾ لنفس التبلميذ، حيث قد يتـ اختيار ثبلثة مدرسيف لكؿ فصؿ فمثبل نختار مدرسي 

ومف أسباب اختيارىـ ىو أف  (تربية مدنية، موسيقية أو فنية)مواد أساسية، ثـ نختار مدرس األنشطة 

التبلميذ يكونوف أكثر حرية مف أي حصة أخرى، حيث تكوف ىناؾ فرصة لظيور العديد مف ألواف السموؾ 

 .المختمؼ

إف تفسيراتنا قد تسمح لجوانبنا الذاتية أف تمعب دورا في التقدير، فإذا تدخؿ المقدريف  :النقطة الثانية

وتجاوز البعض منيـ حدود ميمتيـ في عممية التسجيؿ والذي يقـو عمييا الوصؼ الدقيؽ لمظواىر 

وتحويميا إلى مستوى التفسير سيصبح كثير مف التقارير ال يعتد بيا إذا تضمنت الكثير مف آراء المقدريف 

الشخصية وطرقيـ في فيـ األحداث بدال مف أف تتضمف وصفا دقيقا لؤلحداث ذاتيا، ولذلمؾ يتـ تحديد 

السموؾ المراد تقديره بالضبط وأي أنواع السموؾ التي سوؼ يتـ تقديرىا، إلى جانب تعريفيا إجرائيا وكذلؾ 

األبعاد الفرعية حتى يسيؿ عمى المعمـ فيـ ما يقـو بتقديره، ىذا إلى جانب صياغة عبارة محددة في لغة 

. سيمة لبس أو غموض

 :ومف بيف مقاييس تقدير السموؾ العدواني ما يمي
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الذي يعتمد عمى و (1976)ضياء عبد الحميد إعداد  :مقياس السموك العدواني لألطفال الذكور

 حيث يطمب مف الزمبلء قراءة العبارات ثـ الرجوع إلى قائمة الفصؿ وكتابة أسماء الذيف :تقدير الزمبلء

. تنطبؽ عمييـ العبارات

. و يبلحظ أف ىذا المقياس يستخدـ فقط عمى أسماء التبلميذ وال يعطي درجة كمية

، (1986)عصام فريد عبد العزيزىو مف إعداد :(تسمية القرين)مقياس السموك العدواني  -

 يقـو كؿ طالب بتقدير ثبلثة أقراف، ويتكوف المقياس مف :وىذا المقياس يعتمد عمى تقدير الزمبلء حيث 

.  العدواف البدني، العدواف المفظي، العدواف الحيازي، إتبلؼ الممتمكات، والعناد:خمسة أبعاد ىي

يعتمد عمى تقدير المدرسيف و (1987)نجوى شعبان مف إعداد  :مقياس السموك العدواني -1

 السموؾ العدواني البدني :والزمبلء والناظر والعماؿ واإلخوة والوالديف، ويتكوف المقياس مف أربعة أبعاد ىي

الواقعي المباشر، السموؾ العدواني البدني الواقعي غير المباشر، السموؾ العدواني المفظي الواقعي 

. المباشر، السموؾ العدواني المفظي الواقعي غير مباشر

buss .A&Berry.M( 1992 ) أرنولد بس ومارك بيري وىو مف إعداد :مقياس العدوانية -2

سيد سميماف وآخروف، ) عبارة موزعة عمى أربعة أبعاد 29ويعتمد المقياس عمى التقدير الذاتي ويتكوف مف 

 (.480-479، ص 2006

: تطور مشاعر العدوان عند األطفال -8

تعتبر السنة األولى مف حياة الطفؿ فترة نمو حرجة، فالطفؿ يبدأ حياتو وىو مزود بالشيء القميؿ 

مف االستجابات االنفعالية لبلشارات ومف الصعب تحديد العمر الذي تبدأ فيو النزعات في الظيور لدى 

. الطفؿ، ولكف عمى كؿ حاؿ يظير العدواف في مرحمة مبكرة مف النمو

 

 



 الفصل الثاني                                                                           السلىك العدواني

 

46 
 

 (من الوالدة حتى نياية العام الثاني) العدوان في مرحمة الرضاعة8-1

يبدأ الرضيع بعض ثدي أمو حيف تظير أسنانو وىو سموؾ قد يكوف غير مقصود : مرحمة الرضاعة

وعندما يقترب الطفؿ مف . أو ناتجا عف إحباط نفص المبف ألنو ال يستطيع أف يستخدـ وسائؿ رمزية مقنعة

 : نياية عامو األوؿ، يحاوؿ إيذاء اآلخريف، فعندما يغضب عند الطفؿ في تممؾ المرحمة عمى النحو التالي

 .صراخ، بكاء عاؿ، وضرب األذرع واألرجؿ:  شيرا12منذ الميالد إلى 

 .يقذؼ باألشياء وأىـ ما يستثير غضبو التدخؿ في مناشطو الجسمانية:  شيرا15في سن 

انفجارات في الغضب، يصرخ ويبكي ويطرح نفسو أرضا ويضرب ويرفس :  شيرا18في سن 

 .ويدمر األشياء، خشف، عنيؼ مع األطفاؿ أو الحيوانات

 .يشد الشعر، يصرخ ويبكي لعجزه عف التعبير بالكبلـ عف رغباتو:  شيرا21في سن 

 ( أعوام6– من عامين ) العدوان في مرحمة الطفولة المبكرة8-2

ينشأ العدواف حيف يكتشؼ الطفؿ أنو يستطيع أف يجعؿ اآلخريف يسايروف رغباتو أي أنو يحصؿ 

عمى اإلثابة مف البيئة االجتماعية باإليذاء وعمى ذلؾ تحديد أنواع األساليب التي يتعمميا الطفؿ بنوع 

. االستجابات التي تصدر عف الوالديف وغيرىما

: ويمكف تمخيص مظاىر السموؾ العدوني وتطوره عند الطفؿ في تمؾ المرحمة عمى النحو التالي

يضرب الطفؿ غيره مف األطفاؿ، يفسد نظاـ البيت وال يدمر األشياء، وقد يرغب : في سن العامين

 (.56-55، ص 1999صفوت مختار، )في العض كأسموب أولي في اليجـو والدفاع عف نفسو 

 .يياجـ غيره مف األطفاؿ في عدواف وتعمد لئليذاء، شديد التدمير لؤلشياء:  سن عامين ونصف

تكثر لديو نوبات الغضب، فيدفع ويضرب اآلخريف خبلؿ ىذه النوبات، كما قد :  أعوام3في سن 

 .يضرب األرض بالقدميف ويرمي نفسو عمييا ويصاحب ذلؾ بكاء وصراخ
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يمجأ الطفؿ إلى االحتجاج المفظي بدال مف اليجـو عمى الفور واألىـ مف ذلؾ :  أعوام4في سن 

 .ىو أف المشاعر العدوانية تتخذ مظير المعب

 "سأضربك": باإلضافة إلى ما سبؽ قد يأتي بأساليب كبلمية كالتيديدات بقولو:  أعوام5في السن 

 ".لن أفعل ىذا": ويقاـو التوجييات بقولو

 ( عاما12–  أعوام 6من ) العدوان في مرحمة الطفولة المتأخرة 8-3

عندما يبمغ الطفؿ سف السادسة ينشأ في أذىانو أفكار عف الخير والشر، واكتساب قدر مف الضبط 

. الذاتي الذي يجعمو يحاوؿ قمع النوازع التي يحس أنيا خاطئة

عدواف بالغ بالجسـ والكبلـ، انفجارات في الغصب وقد يمقي بنفسو عمى األرض :  أعوام6في سن 

 .ويرفس وقد يدمر األثاث واألشياء

 "ىذا ظمم": سموؾ أقؿ عدوانا قد ينشأ بينو وبيف إخوتو الصغار، يتعرض بقولو :  أعوام7في سن 

العرؾ والضرب شائع بيف األوالد الذكور ولكف في الصورة لعب، عدواف معظمو :  أعوام8في سن 

 (.58-57، ص 1999صفوت مختار، )لفضي كبلمي 

:  النظريات المفسرة لمسموك العدواني -9

ىناؾ نظريات عديدة حاولت تفسير السموؾ العدواني منيا ما اعتبرتو غريزة أساسية، ومنيا ما 

اعتبرتو سموكا متعمما، ومنيا ما اعتبره عمى أنو إحباط نفسي، ومنيا ما فسرتو فيسيولوجية وبيولوجية، وكؿ 

راجع إلى اعتبار أف العدواف سموؾ معقد شأنو كؿ سموكيات اإلنساف األخرى متعددة األبعاد ومتشابكة 

. المتغيرات

:  النظرية السموكية

يرى أنصار االتجاه السموكي أف العدوانية تعتبر متغيرا مف متغيرات الشخصية، كما أنيا نوع مف 

االستجابات المتنحية والسائدة، ووفقا ليذا االتجاه تمعب العادة دورا أساسيا في العدوانية، ومف ىنا تكوف 
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: العدوانية ىي عادة اليجـو وتحدد قوة االستجابات العدوانية في االتجاه السموكي وفؽ أربع متغيرات وىي

(.  27، ص 2006سعيد مرشد، )مسببات العدواف، تاريخ التعزيز، التدعيـ االجتماعي والمزاج 

كما يرى السموكيوف أيضا أف العدواف شأنو شأف أي ستوؾ يمكف اكتشافو ويمكف تعديمو وفقا لقوانيف 

أف : التعمـ ولذلؾ ركزت البحوث والدراسات السموكية في دراستيـ لمعدواف عمى حقيقة يؤمنوف بيا وىي

السموؾ برمتو متعمـ مف البيئة ومف ثـ فإف الخبرات المختمفة التي اكتسب منيا شخص ما السموؾ 

. العدواني قد تـ تدعيميا بما يعزز لدى الشخص ظيور االستجابة العدوانية كمما تعرض لمموقؼ المحبط

جون وانطمؽ السموكيوف إلى مجموعة مف التجارب التي أجريت بداية عمى يد رائد السموكية 

بأنواعيا مكتسبة بعممية تعمـ ومف ثـ يمكف عبلجيا وفقًا  الفوبيا حيث أف واطسون 

عادة بناء نموذج تعمـ جديد  لعبلج السموكي الذي يستند عمى ىدـ نموذج مف التعمـ الغير سوي وا 

(. 112، ص 2001العقاد، )سوي 

والثانية لدوالر وميمر، العدواف _ وتتفرع النظرية السموكية إلى نظريتيف، األولى ىي نظرية اإلحباط 

. لباندوراىي نظرية التعمـ االجتماعي 

: العدوان_ نظرية اإلحباط - أ

الذيف "  Searsسيرز"، " مور"، " Millerميمر"، "  Dollardدوالر"مف أشير عمماء ىذه النظرية 

(. 27، ص 2006سعيد مرشد، )أجمعوا عمى أف السموؾ العدواني يظير نتيجة لئلحباط 

واإلحباط عبارة عف استشارة انفعالية غير سارة تمثؿ وضعا مزعجا لمفرد، كما أف ىذه االستشارة 

يمكف أف تستدعي مف الفرد عدة استجابات، مف بينيا العدواف، واعتمادا عمى نوع االستجابات التي تعمميا 

الفرد في تعاممو مع مواقؼ مف القسر، والضغط المشابية لموضع الراىف، وىذه االستجابات يمكف طمب 

المساعدة مف اآلخريف، أو االنسحاب مف الموقؼ، أو محاولة حؿ المشكمة وتخطييا، أو المجوء إلى 

الكحوؿ والمخدرات أو العدواف أو استخداـ ميكانيزمات الدفاع األساسية، وىكذا فإف ىذه ىي اكثر 
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االستجابات التي يحتمؿ ظيورىا أكثر مف غيرىا، فإذا قاد العدواف في الماضي ىذا الفرد لمتخمص مف 

اإلحباط فإف احتماؿ لجوئو إلى العدواف في المتقبؿ سوؼ يزداد، والشيء نفسو صحيح بالنسبة ألي 

(.  211، ص 2002القطامي وعدس، )استجابة أخرى 

أف الفرد عندما يواجو إحباطا يقؼ حائبل أماـ إشباع حاجاتو، فإف : "حممي المميجيويقوؿ الدكتور 

ذلؾ يؤدي إلى التوتر، وقد ينجـ عف ازدياد التوتر باختبلؼ األشخاص والظروؼ المحبطة، فيتخذ الفرد 

أسموب االعتداء والتنحي، وقد يصاب بالخوؼ الشديد فيتراجع متنحيا المشكمة؟ ويفشؿ في التكيؼ ويعجز 

(. 19المميجي، د س، ص )." عف مواجية ىذا اإلحباط

: ويمكف أف نوجز جوىر ىذه النظرية فيما يمي

 كؿ اإلحباطات تزيد مف احتماالت رد الفعؿ العدواني . 

 كؿ عدواف يفترض مسبقا وجود إحباط سابؽ  .

كما تواصؿ رواد ىذه النظرية إلى بعض االستنتاجات مف دراستيـ عف العبلقة بيف اإلحباط 

. والعدواف والتي يمكف اعتبارىا بمثابة األسس النفسية المحددة ليذه العبلقة

تختمؼ شدة الرغبة في السموؾ العدواني باختبلؼ كمية اإلحباط الذي يواجيو الفرد، وتعتبر : أوال

: كمية اإلحباط دالة لثبلثة عوامؿ ىي

 شدة الرغبة في االستجابة المحبطة. 

 مدى التدخؿ أو إعاقة االستجابة المحبطة. 

 عدد المرات التي أحبطت فييا االستجابة. 

تزداد شدة الرغبة في العمؿ العدائي ضد ما يدركو الفرد عمى أنو مصدرا إلحباطو، ويقؿ ميؿ : ثانيا

. الفرد لؤلعماؿ غير العدائية حياؿ ما يدركو الفرد أنو مصدر إحباطو
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يعتبر كؼ السموؾ العدائي في المواقؼ اإلحباطية بمثابة إحباط آخر ويؤدي ذلؾ إلى زيادة : ثالثا

ميؿ الفرد لمسموؾ العدواني ضد مصدر اإلحباط األساسي، وكذلؾ ضد عوامؿ الكؼ التي تحوؿ دونو 

. والسموؾ العدائي

عمى الرغـ مف أف الموقؼ اإلحباطي ينطوي عمى عقاب لمذات إال أ، العدواف الموجو ضد : رابعا

الذات، وال يظير إال إذا تغمب عمى ما يكؼ توجييو وظيوره ضد الذات، وال يحدث ىذا إال واجيت 

، 2001العقاد، )أساليب السموؾ العدائية األخرى الموجية ضد مصدر اإلحباط األصمي عوامؿ كؼ قوية 

(. 114-113ص 

  Social learning:نظرية التعمم االجتماعي-  

إف ىذه النظرية ال تقؿ أىمية عف غيرىا مف النظريات التي تناولت السموؾ العدواني بالدراسة 

ىو المؤسس الحقيقي لنظرية التعمـ االجتماعي في العدواف حيث "  Banduraباندورا "والبحث ويعتبر 

ال تفيـ إال مف خبلؿ السياؽ باندورا اىتـ بدراسة اإلنساف في تفاعمو مع اآلخريف، والشخصية في تصور 

. االجتماعي، والتفاعؿ االجتماعي، والسموؾ عنده يتشكؿ بمبلحظة سموؾ اآلخريف

ومف المبلمح البارزة في نظرية التعمـ االجتماعي الدور الذي يوليو تنظيـ السموؾ عف طريؽ 

االنتباه، التذكر، التخيؿ، التفكير، حيث ليا القدرة عمى التأثير في اكتساب : العمميات المعرفية مثؿ

وأف اإلنساف لو القدرة عمى توقع النتائج قبؿ حدوثيا ويؤثر ىذا التوقع المقصود أو المتخيؿ في . السموؾ

(. 114، ص 2001العقاد، )توجيو السموؾ 

وبالتركيز عمى السموؾ العدواني الذي يؤدي إلى اإلصابة الجسدية أو تدمير الممتمكات، أظير 

كيؼ يمكف أف يتعمـ الناس ىذا السموؾ العدواني عف طريؽ نمذجة سموؾ اآلخريف، فبالنسبة إليو " باندورا"

السموؾ العدواني يمكف تعممو كأي سموؾ آخر، إما مف خبلؿ تعزيز ىذا السموؾ مباشرة أو مف خبلؿ تقميد 

سموؾ نماذج عدوانية سواء كانت ىذه النماذج حية، أو متمفزة، وتشير الدراسات إلى أف األطفاؿ 
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المعرضيف لمنماذج العدوانية أكثر ميبل لبلنخراط في السموؾ العدواني فاألطفاؿ الذيف ينشئوف في األسر 

. المسيئة أكثر عرضة لبلعتداء عمى أطفاليـ في المستقبؿ

فمف منظور نظرية التعمـ االجتماعي، السموؾ العدواني ليس غريزة أو ناتج عف اإلحباط، بؿ ىو 

. نموذج مف السموؾ المتعمـ المكافئة

تجارب مستخدما فييا تصميـ تجربتي " باندورا"ومف أىـ الدراسات حوؿ التعمـ بالمبلحظة أجرى 

يتكوف مف ثبلث مجموعات، كؿ مجموعة تتكوف مف عدد مف األطفاؿ يدخؿ كؿ طفؿ إلى حجرة االختبار 

التي توجد بيا ألعاب مصنوعة مف الببلستيؾ وفي كؿ مجموعة يغير متغير معيف وقد توصؿ في األخير 

إلى أف العنؼ المعروض عمى األطفاؿ جعميـ يميموف بدرجة مرتفعة لمعدواف غير أف النموذج الذي 

وجد أف األطفاؿ يتعامموف بعدوانية مع ألعابيـ في " ىجـو عمى الدمى"تعرضت إليو المجموعة الثانية 

حجرة المبلحظة عمى عكس المجموعة الضابطة، كما انتيت النتائج إلى أف األطفاؿ ال يقمدوف العدوانية 

خضر )التي تكوف خيالية، بينما يقمدوف العنؼ المشاىد الذي يحمؿ في طياتو عنؼ الحياة الواقعية 

(.  71، ص 1998والمختار، 

وخبلصة النتائج التي توصؿ إلييا أف العنؼ التمفزيوني والعدواف عمى عبلقة موجبة فيما بينيما 

وعميو يعد التعمـ بالمبلحظة أكثر التفسيرات قبوال لمعبلقة اإليجابية بيف العنؼ التمفزيوني والسموؾ 

خضر )تحميؿ التعمـ واالكتساب االجتماعي، اإلنسانيباندورا حاوؿ م 1973العدواني، وفي عاـ 

(.                                 73-72، ص 1998والمختار، 

العدواني يتـ عف طريؽ تقديـ النماذج  ويضيؼ البعض أف تأثير الجماعة عمى اكتساب السموؾ

العدوانية لؤلطفاؿ فيقمدونيا، أو عف طريؽ تعزيز السموؾ العدواني لمجرد حدوثو، حيث أف الجماعة تسيؿ 

نمو الشخصيات العدوانية، وذلؾ بإمداد األطفاؿ بالنماذج العدوانية، فيقمدونيا، أو بتحريضيـ عمى 

  (.30، ص 2006ناجي، )العدواف، أو بالتعزيز االجتماعي ليذا السموؾ عند حدوثو 
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: في تفسير العدواف كالتالي" بوندورا"وتتمخص وجية نظر 

 معظـ السموؾ لعدواني متعمـ مف خبلؿ مبلحظة وتقميد األقراف، والنماذج الرمزية كالتمفزيوف. 

 اكتساب السموؾ العدواني مف الخبرات السابقة. 

  التعمـ المباشر لممسالؾ العدوانية كاإلثارة المباشرة لؤلفعاؿ العدوانية الصريحة في أي وقت 

 تأكيد ىذا السموؾ مف خبلؿ المكافأة والتعزيز. 

  إثارة الطفؿ إما باليجـو الجسدي أو بالتيديدات واإلىانات أو إعاقة سموؾ موجو نحو ىدؼ

 .أو تقميؿ التعزيز أو إنيائو قد إلى العدواف

(. 21، ص 2006الفسفوس، )العقاب قد يؤدي إلى زيادة العدواف 

 Instinct theory : نظرية الغزائر9-2

مفيـو غريزة العدواف ليس جديدا، ألف الغزيرة كانت رئيسية في االختيار الطبيعي، ويمكف أف 

: نصنفيا كالتالي

" فرويد Freud" يعد  : Psychoanalitic Theory: نظرية التحميل النفسي لمعدوان - أ

مف أوائؿ مف أسيموا في إثارة العديد مف القضايا المتصمة بالنفس البشرية وخاصة تمؾ المتعمقة بالشعور 

 .والبلشعور والتي أحدثت ثورة في عمـ النفس ومجاالتو المختمفة منذ إثارتو لتمؾ المشاكؿ إلى يومنا ىذا

فالعدواف مف وجية نظر فرويد ىو ردة فعؿ مف إحباط وتعويؽ لمدوافع الحيوية أو الجنسية والتي 

غالبا ما تسعى لئلشباع وتحقيؽ الرضا والسرور واالبتعاد عف المواقؼ المؤلمة، غير أف ىذا التوجو لـ 

يمؽ القبوؿ واالستحساف لدى الكثير مف أنصاره، فقد أثاره ىذا التنظير الجدؿ والنقد والرفض نظرا لربطو 

إلى تقديـ تفسيرات "  Adlerألدر "جميع نواحي النشاط اإلنساني بالدفع الجنسي مما دفع أنصاره مف بينيـ 

حيث قاؿ أف العامؿ العدواني في الطبيعة البشرية لو أىمية " فرويد"جديدة مختمفة عف تمؾ تحدث عنيا 

مما أجبر فرويد . أكبر مف عامؿ الجنس، وقد وصؼ غريزة العدواف بأنيا كفاح مف أجؿ الكماؿ والتوفؽ
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ضافة غريزة أخرى سماىا م 1920عاـ  والمتمثمة " Thantos "غزيرة الموت عمى تعديؿ موقفو السابؽ وا 

في الطاقة العدوانية والتي تميؿ حسب وصؼ فرويد ليا إلى التخريب والدمار، وذلؾ في حالة عدـ 

(. 16-15، ص 1993الوابمي، )االتساؽ بيف الغريزتيف 

 Erosبنزوتيف أساسيتيف ىما نزوة الحياة ويطمؽ عمييا اسـ "يقوؿ فرويد وبشكؿ أكثر تحديدا فإف 

والتي تمثؿ الدوافع لدى اإلنساف أي ىي منبع الطاقة الجنسية، وىي أيضا المسؤولة عمى التقارب والتوجيو 

التي  Thanatosتاناتوس والتجميع بينما الغريزة أو النزوة الثانية فيي نزوة الموت أو ما يعرؼ باسـ 

(. 186، ص 1976حجازي، )عي نقيض الغريزة األولى فيي تيدؼ إلى التدمير وتفكيؾ الكائف الحي 

والذي يعد أوؿ مؤيدي ىذه النظرية لمعدواف عمى أنو غريزة فطرية ويعرفو بغريزة مكدوجل وينظر 

(. 16، ص 2004معمرية وماحي، )المقاتمة حيث يكوف الغضب ىو االنفعاؿ الذي يكمف وراءىا 

يؤكد عمى أنيا وراء مظاىر القوة والعدواف واالنتحار والقتاؿ فرويد وبالنسبة لغرائز الموت نجد أف 

لذا اعتبر غرائز الموت غرائز فطرية ليا أىمية مساوية لغرائز الحياة مف حيث تحديد السموؾ الفردي حيث 

خبلصا لئلنساف مف العدواف إال فرويد أف لكؿ شخص رغبة ال شعورية في الموت، ولـ ير فرويد يعتمد 

.  عف طريؽ زيادة التقارب العاطفي بيف بني اإلنساف

حقيقة ممموسة لميالني كالين أما بالنسبة  Melannie Klienفمـ تكف غريزة الموت فطرية ولكنيا 

اكتشفيا في عمميا، فإف مشاىدتيا اإلكمينيكية أقنعتيا بأف غريزة الموت كانت غريزة أولية، وحقيقة يمكف 

كتعبيرات، لكالين مشاىدتيا تقدـ نفسيا عمى أنيا تقاـو غريزة الحياة، فالطمع والغيرة والحسد واضحة 

، (الجشع)وىدؼ العدواف ىو التدمير والكراىية، والرغبات المرتبطة بالعدواف إلى االستحواذ عمى كؿ الخير 

زاحة المتنافس  (الحسد)أف تكوف طيبا مثؿ الشيء . (الغيرة)وا 

وفي الثبلثة نجد أف تدمير الشيء وصفاتو أو ممتمكاتو يمكف مف الوصوؿ إلى إشباع الرغبة فإذا 

. أحبطت الرغبة يظير وجداف الكراىية
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كما أنو أسرؼ في تأكيد أثر الطاقة الجنسية في توجيو سموؾ الفرد وأكد عمى دور الدوافع الغريزية 

. في تكويف الشخصية وأىمؿ دور العوامؿ االجتماعية والثقافية

 Theory Biological :النظرية البيولوجية - ب

ىذه النظرية عمى أف سبب العدواف بيولوجي في تكويف الشخص أساسا، ويرى بعضيما اختبلفا في 

بناء المجرميف الجسماني عف غيرىـ مف عامة الناس وىذا االختبلؼ يميؿ بيـ ناحية البداية فيقترب بيـ 

. مف الحيوانات فيجعميـ يميموف لمشراسة والعنؼ

كما أف ىناؾ دليبل مستمدا مف عدة مصادر عمى وجود خمؿ في وظيفة المخ يتعمؽ بإصابة بؤرة 

معينة منو تؤذي إلى السموؾ العنيؼ، وقد وجد أف األفراد الذيف يبيف الرسـ الكيربائي لمخيـ أوجو شذوذ 

 نسبة أكبر مف أوجو الشذوذ السموكية :في المنطقة الصدغية تكوف فييـ االفتقار إلى التحكـ في النزوات

. مثؿ العدوانية، الذىاف مقارنة مع األفراد الذيف يكوف رسـ موجات المخ عندىـ طبيعيا

ويعتمد أصحاب ىذه النظرية بأف العدواف أساسو بيولوجي وقد يحدث نتيجة خمؿ فسيولوجي في 

النظاـ العصبي حيث يؤدي ىذا الخمؿ إلى اضطرابات وظيفية في الشحنات الكيروعصبية عند اإلنساف 

(. 135، ص 2002بيرفاف والمفتي، )

كما أف اليرمونات ليا تأثير عمى العدواف، فقد لوحظ أف ىناؾ ارتباطا بيف زيادة ىرموف الذكورة 

Testosterone  وبيف العدواف خاصة في حالة االغتصاب الجنسي، كما لوحظ أف خصاء الحيواف يقمؿ

مف عدوا نيتيا، ولمنظرية لبيولوجية براىيف جراحية تحاوؿ الربط بيف إثارة مناطؽ معينة مف الدماغ وبيف 

 أطمؽ عديدا مف أشكاؿ Hypothalmusاستجابة العدواف، حيث لوحظ أف الجانب الخارجي لممياد 

الحزمة األنسية األمامي "العدواف، المصاحب بمختمؼ أنواع االنفعاؿ، وأف اإلثارة لمنطقة معينة ىي 

"Medial Forebain bundle أطمقت استجابة عدوانية شرسة جدا في حيوانات التجارب، إثارة المنطقة 
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 التي تحدث استجابات أقؿ عدوانية، كما لوحظ أف الموزة Greyالمحيطة بالبطيف في المادة الرمادية 

Amygdala  (. 26، ص 2006ناجي، )ليا دور في كبح العداف

 Ethological Theory: النظرية اإلثولوجية- ج

وتعرؼ بنظرية  Lorenzلورنز وىناؾ نظرية اخرى تؤيد التفسير الوراثي لمعدواف وىي نظرية 

في التصور  "Idحيث أف ىذه الدوافع تعد جزاء مف الذات الدنيا ،  Ethological Theoryالسبلالت 

التحميمي، ولذلؾ فيي غير عقبلنية وغير منطقية ومتسمطة وىي عدوانية وبدائية وشيوانية وتسير وفقا 

لمبدأ تحقيؽ المذة، وىذه الغريزة ىي التي تجعؿ الطفؿ يعرض حياتو لمخطر، وما أف يبمغ الطفؿ سف 

 بضبط غريزة العدواف، وعمى ذلؾ تعد عممية Super egoالثالثة حتى ويتعيف أف تقـو الذات العميا 

التنشئة االجتماعية ذات أىمية كبيرة ليتعمـ الطفؿ كيؼ يفكر في أف العدواف سموؾ خاطئ ومحـر وممنوع، 

ال فإف ىذه الغريزة سوؼ تمفت أو تخرج مف قيدىا إلى عالـ الوعي والشعور وتعبر عف نفسيا في شكؿ  وا 

(. 14، ص 2006العيسوي، )عدواف 

لدراسة القتاؿ والسموؾ العدواني لدى الحيوانات، وفي ضوء ما  مبلحظات مكثفةلورنز وقد أجرى 

توصؿ إليو طرح فكرة أف العدواف لدى اإلنساف غريزي وفطري وليذا فيو يرى أف تمؾ الغريزة قد تطورت 

لورنز عبر سمسمة مف التحوالت النمائية في اإلنساف نتيجة لمنافعيا الكامنة، وفي ضوء تمؾ الفكرة طور 

، 1993الوابمي، ) Aggressio Energy Modelنموذج الطاقة العدوانية نموذجا لنظريتو أطمؽ عميو 

 (.16ص 

وقد فسر ىذا النموذج عمى اعتبار أف ىذه الغريزة يتـ انتاجيا باستمرار داخؿ الكائف الحي   

وبمعدالت ثابتة ولذلؾ تتراكـ مع الوقت، كما أنيا ال تعمؿ بمفردىا بؿ توجد مثيرات مولدة، وعندما تتراكـ 

الغريزة وال تجد طريقا لتصريفيا فإف أي إثارة يتعرض ليا الكائف الحي تجعمو ينفجر بالعدواف، إذف حسب 

تراكـ الطاقة الغريزية والمثيرات المولدة لمعدواف وقد حاوؿ : ىناؾ عامبلف لحدوث العدواف وىمالورانز 
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، ص 2004معمرية وماحي، )تفسير ظواىر عدوانية كالحروب والعدواف الفردي والجماعي بيذا المفيـو 

16  .)

 Aggression Trait Theory:  نظرية سمة العدوان9-3

الذي يرى أف العدواف يمثؿ القطب الموجب في عامؿ  Eysenckأيزنك مف أكبر دعاة ىذا االتجاه 

ثنائي القطبيف شأنو في ذلؾ شأنو بقية عوامؿ السمات االنفعالية لمشخصية، وأف القطب السالب في ىذا 

العامؿ يتمثؿ في البلعدواف والخجؿ أو في الحياء، وأف بيف القطبيف مدارج مف العدواف غمى البلعدواف 

(. 30، ص 2006ناجي، )تصمح لقياس درجة العدوانية عند مختمؼ األفراد 

: وباستخداـ لمتحميؿ العالمي قدـ براىيف عممية عمى صحة ما يذىب إليو كما يمي

أف جميع األفراد يولدف بأجيزة عصبية مختمفة، فمنيـ مف ىو سيؿ االستشارة ومنيـ مف ىو  - أ

 .صعب االستشارة

 الشخصيات سيمة االستشارة تصبح مضطربة، والشخص المضطرب لديو استعداد في أف  -  

 (.17، ص 2004معمرية وماحي، )يصبح عدوانيا أو مجرما 

 

 

:  النظريات المعرفية المفسرة لمعدوان9-4

 :نظرية العدوان االنفعالي - أ

يؤكد عدد كبير مف عمماء النفس االجتماعي عمى وجود نوع العدواف ىدفو األساسي ىو اإليذاء، 

أو العدواف الغاب  Hostile Aggressionوىذا النوع يسمى في معظـ األحياف بالعدواف العدائي 

Angry Aggrssion  فيشباخ طبقا لما اصطمح عميوFesboch . ونظرية العدواف االنفعالي مف

النظريات المعرفية التي ترى أف العدواف يمكف أف يكوف ممتعا حيث أف ىناؾ بعض األشخاص يجدوف 
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استمتاعا في إيذاء اآلخريف، باإلضافة إلى منافع أخرى، فيـ يستطيعوف إثبات رجولتيـ ويوضحوا أنيـ 

أقوياء وذوا أىمية وأنيـ يكتسبوف المكانة االجتماعية، ولذلؾ فيـ يروف أف العدواف يكوف مجزيا مرضيا 

ومع استمرار مكافأتيـ عمى عدوانيـ يجدوف في العدواف متعة ليـ، فيـ يؤذوف اآلخريف حتى إذا لـ تتـ 

إثارتيـ انفعاليا، فإذا أصابيـ ضجر وكانوا غير سعداء فمف الممكف أف يخرجوا في مرح عدواني إف ىذا 

العنؼ يغزوه عدد مف الدوافع واألسباب وأحد ىذه الدوافع أف ىؤالء العدوانيف يريدوف أف يبينوا لمعالـ وربما 

ألنفسيـ أنيـ أقوياء، والبد أف يحظوا باألىمية واالنتباه، فقد أكدت الدراسات التي أجريت عمى العصابات 

العنيفة مف الجانحيف المراىقيف بأف ىؤالء يمكف أف يواجيوا اآلخريف غالبا ال ألي سبب بؿ مف أجؿ 

المتعة التي يحصموف عمييا مف إنزاؿ األلـ باآلخريف باإلضافة إلى تحقيؽ اإلحساس بالقوة والضبط 

والسيطرة وطبقا ليذا النموذج في تفسير العدواف االنفعالي فمعظـ أعماؿ العدواف االنفعاؿ تظير بدوف 

تفكير فالتركيز في ىذه النظرية عمى العدواف غير المتسـ نسبيًا بالتفكير ويعني ىذا خط األساس التي 

ترتكز عميو ىذه النظرية ومف المؤكد أف األفكار ليا تأثير كبير عمى السموؾ االنفعالي فاألشخاص 

، 2006الفسفوس، )الثائريف يتأثروف بما يعتبرونو سبب إثارتيـ وايضًا بكيفية تفسيرىـ لحالتيـ االنفعالية 

(. 21ص 

 

 Creative Aggression: العدوان اإلبداعي -  

 ىو باختصار شديد ىو نظاـ عبلج نفسي، وىو أيضا طريقة باخالعدواف اإلبداعي وفقا لتصور 

تعمـ ذاتي مصمـ لتحسيف ميارات الناس جذريا لمحفاظ عمى العبلقات السوية مع األخريف، والنظاـ 

العبلجي عف طريؽ العدواف اإلبداعي والطرؽ التعميمية يركز عمى كؿ صيغ العدواف البشري المباشر 

. الصريح وغير المباشر السمبي الموجو نحو األخريف فرديا أو في جماعات
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ويرفض العدواف اإلبداعي فكرة أف العدواف ىو في األساس ميكانيـز دفاع ضد عوامؿ الضيؽ مثؿ 

الخوؼ أو الشعور بالنقص واإلحباط، ويركز الىتماـ بالغ عمى االنتفاع بالطاقة العدوانية البناءة، فمف 

المسمـ بو أف العدواف اإلنساني سواء كاف فطريا أو مكتسبا يثار بسيولة نسبية وبمجرد إثارتو فإف صيغ 

التعبير عف العدواف وتوجييو بالطرؽ التي تتحكـ بفاعمية أو عمى األقؿ تخفض إلى الحد األدنى مف 

وترفع إلى الحد األقصى الصيغ البناءة أو المؤثرة لمعدواف والتي يمكف أف تؤدي  (القاتؿ)العداء المميت 

. إلى النمو

وأخيرا فالعدواف اإلبداعي يتضمف الفيـ الكامؿ لكؿ منف المستويات الظاىرة والمستترة لمعدواف 

البشري، كما يسيـ في الوقاية مف سوء إدارة وتدبر العدواف المدمر، ليذا يستخدمو كثير مف المعالجيف 

(. 120-119، ص 2001العقاد، )كمنحى فعاؿ في التدريب والعمؿ االكمينيكي مع األفراد العدوانييف 

:  المقاربة النظرية التكاممية9-5

بعد أف انتيينا مف عرض النظريات المختمفة التي حاولت تفسير السموؾ العدواني، ووقفنا عند 

مواضيع الخصوبة والقصور في كؿ منيا وأييما أقرب إلى التناوؿ العممي الدقيؽ، نجد أنو إذا تعمقنا في 

ىذه النظريات ونظرنا إلييا نظرة شاممة فاحصة وجدنا أف كبل منيا قد فسرت جانبا مف السموؾ ولـ تفسر 

ترى أف اإلنساف عدواني بطبيعتو وأف العدواف  غير متعمـ وىو محصمة البيولوجية كمو، حيث أف النظرية 

لمخصائص البيولوجية لئلنساف بمعنى أف العدواف نتيجة اضطرابات فسيولوجية وتنطمؽ المعالجة مف 

يفسروف العدواف عمى أنو سموؾ غريزي نظرية التحميل النفسي خبلؿ ىذا التفسير، في حيف أصحاب 

. فطري يدفع اإلنساف إلى أف يسمؾ بشكؿ معيف مف اجؿ إشباع حاجات غريزية لديو

وينطمؽ المعالج مف ىذا التفسير الذي يرى أف العدواف بوضعو استجابات غريزية ال يمكف إيقافو أو 

نما عف طريؽ تحويؿ العدواف نحو أىداؼ بناءة  تقميمو مف خبلؿ اإلصبلح االجتماعي أو تجنب اإلحباط وا 

. بدال مف التخريب
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 العدواني فتشير إلى أف السموؾ العدواني يحدث نتيجة احباطات يواجييا الفرد اإلحباطأما نظرية 

. تدفعو لبلعتداء عمى المصدر المسبب لئلحباط وتزداد شدة العدواف نتيجة حتمية لئلحباط وتكرار حدوثو

أف العدواف ليس نتيجة حتمية لئلحباط ألنو يمكف تعمـ استجابات ال عدوانية كرد عمى ميمر وأشار 

 عمى أنو يزداد احتماؿ حدوثو عندما تكوف نتائجو إيجابية أو السموكيون لمعدواناإلحباط، في حيف ينظر 

تعزيزية ويقؿ عندما تكوف نتائجو سمبية وعميو يتـ عبلج السموؾ العدواني مف خبلؿ أساليب تعديؿ السموؾ 

إلخ ...المختمفة كالتعزيز والعقاب والعزؿ والتعزيز وكمفة االستجابة

ركزت عمى دور المجتمع في تشكيؿ السموؾ االجتماعي مف نظرية التعمم االجتماعي كما نجد أف 

خبلؿ النمذجة وتقميد سموؾ اآلخريف والسموؾ العدواني متعمـ عف طريؽ التجربة المباشرة وعف طريؽ 

النمذجة أي مف خبلؿ مشاىدة الشخص المبلحظ لسموؾ اآلخريف، وما يترتب عميو مف مكافأة وقد يخفض 

السموؾ العدواني إذا ما شوىد النموذج يعاقب بمعنى أف التعزيز والعقاب يمعباف دو رًا كبيرًا في اكتساب 

أف اليدؼ مف قياـ الفرد بالسموؾ العدواني ىو إعادة بناء تقدير الذات باندورا السموؾ واالحتفاظ بو ويرى 

. والشعور بالقوة وليس إلحاؽ الضرر باآلخريف

وأنو إذا جمعناىا وجدناىا متكاممة وليست متعارضة وما عمينا إال أف نجمع بينيا إذا أردنا تفسيرا 

متكامبل شموليا لسموؾ العدواف ألف السموؾ العدواني كأي سموؾ محصمة مجموعة مف العوامؿ المتفاعمة، 

بعضيا ذاتي وبعضيا يكمف في ظروؼ التنشئة االجتماعية ومواقؼ الحياة التي نعايشيا بما فييا مف 

ثارات وغير ذلؾ، أما بالنسبة لمنظريات المعرفية التي حظيت  ىانات وا  إحباط وصراع وثواب وعقاب وا 

باىتماـ بالغ في السنوات األخيرة فنجد أنيا أضافت الكثير في تفسير كثير مف االضطرابات وبصفة 

.  خاصة منيا الغضب والعدوانية

: طرق الوقاية من حدوث السموك العدواني لدى األطفال -10
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إف التسيب في النظاـ األسري : تجن  الممارسات واالتجاىات الخاطئة في تنشئة األطفال -1

واالتجاىات العدوانية لدى اآلباء تجاه األبناء تعمؿ عمى توليد سموؾ عدواني لدى األطفاؿ مف نفس البيئة 

االجتماعية وبالتالي قد يولد ىذا العدواف ضعفًا وخمبًل في االنضباط، وتفيد بعض الدراسات أف األب 

المتسيب أو المتسامح أكثر مف البلـز ىو ذلؾ األب الذي يستسمـ لمطفؿ ويستجيب لمتطمباتو ويدهلل 

ويعطيو قدرًا كبيرًا مف الحرية أما األب ذو االتجاىات العدوانية غالبًا ال يتقبؿ ابنو وال يستحسنو وبالتالي ال 

يعطيو العطؼ ومشاعر األبوة أو الفيـ والتوضيح فيؤالء اآلباء غالبًا ما يميموف الستخداـ العقاب البدني 

وىـ بذلؾ يسيئوف استخداـ السمطة ومع مرور الوقت وىذا المزيج السيء مف  الشديد ألنيـ تسمطييف

السموكيات الوالدية السمبية يولد اإلحباط والعدواف لدى األطفاؿ بسبب السخط عند الطفؿ عمى أسرتو 

ومجتمعو وبالتالي التعبير عف ىذا السخط بيذا السموؾ، لذلؾ ال بد لآلباء أف يكونوا قدوة حسنة لؤلباء في 

. تجسيد الوسائؿ الجيدة لحؿ المشكبلت بالطريقة الصحيحة

أظيرت نتائج كثيرة مف الدراسات كما ذكر أف : اإلقالع من التعرض لنماذج العنف المتمفزة -2

النماذج العدوانية التي يتعرض ليا األطفاؿ في التمفاز تؤثر بشكؿ قوي في ظيور السموؾ العدواني لدى 

وذلؾ ألف وسائؿ اإلعبلـ المرئية والمسموعة والمقروءة تمعب دورًا كبيرًا في تعمـ النماذج . األطفاؿ

السموكية اإليجابية والسمبية فعمى ضوء ذلؾ يجب أف توفر البرامج الفعالة ذات األىداؼ اإليجابية لؤلطفاؿ 

حتى يتـ تعمـ نماذج جيدة وبناء في سموؾ األطفاؿ العدواف واألنانية لتحقيؽ األىداؼ وتبعث في نفوس 

األطفاؿ الخوؼ والقمؽ وغيره مف المشكبلت التي ال يحبذ األىؿ وجودىا لدى أطفاليـ لما ليا مف تأثير 

. سمبي الحقًا عمى حياة األطفاؿ

ال تخمو األسر غالبًا مف وجود نزاعات زوجية : العمل عمى خفض مستوى النزاعات األسرية -3

بغض النظر عف حدتيا وأسبابيا وطريقة ىذه النزاعات، ومف المعروؼ أف األطفاؿ يتعمموف الكثير مف 

السموؾ االجتماعي مف خبلؿ المبلحظة والتقميد وعمى ضوء ذلؾ يتوجب عمى الوالديف أو اإلخوة الكبار 
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أف ال يعّرضوا األطفاؿ إلى مشاىدة نماذج مف النزاعات التي تدور داخؿ األسرة وذلؾ لما لو مف أثر 

فالبيئة . سمبي عمى األبناء يتمثؿ في تعميـ األطفاؿ طرقًا سمبية لحؿ النزاعات ومنيا السموؾ العدواني

األسرية الخالية مف النزاعات وذات طابع االجتماعي تنمي لدى الطفؿ الشعور باألمف وبالتالي استقرار 

. الذات

إف األشخاص الذيف يعيشوف الخبرات العاطفية : تنمية الشعور بالسعادة عند الطفل -4

اإليجابية كالسعادة وتوفير دؼء وعطؼ الوالديف وحنانيـ عمييـ يميموف ألف يكوف تعامميـ مع أنفسيـ ومع 

غيرىـ بشكؿ لطيؼ وخاؿ مف أي عدواف أو سموؾ سمبي آخر، أما األشخاص الذيف تعرضوا إلساءة 

ىماؿ عاطفي واجتماعي فقد يسعوف الستخداـ العدواف بأشكالو المختمفة وذلؾ  المعاممة مف قبؿ الوالديف وا 

شعارىا بوجوده وضرورة االىتماـ بو إف إساءة المعاممة الجسمية والنفسية . مف اجؿ جمب انتباه األسرة وا 

الموجية نحو األطفاؿ كميا تؤدي إلى مشاكؿ وضعؼ في الجياز العصبي المركزي وقد تقود إلى توليد 

. اضطرابات سموكية وانفعالية

مف المعروؼ أف األنشطة البدنية اإليجابية : توفير األنشطة البدنية اإليجابية لألطفال -5

كالرياضة بكافة أشكاليا تعمؿ عتى استثمار الطاقة الموجودة لدى األفراد وتنمي كثيرا مف الجوانب لدى 

فتوفر مثؿ ىذه األنشطة خصوصًا لدى األطفاؿ في المراحؿ العمرية المبكرة يعمؿ عمى تصريؼ . األفراد 

أشكاؿ القمؽ والتوتر والضغط والطاقة بشكؿ سميـ حتى ال يكوف تصريؼ ىذه األشياء عف طريؽ العدواف 

فقد ثبت مف خبلؿ العديد مف الدراسات مدى أىمية وفاعمية الرياضة في خفض السموؾ العدواني لدى 

. األطفاؿ

 إف إعادة ترتيب البيئة المنزلية والمدرسية لمطفؿ التي تتضمف :تنظيم وترتي  بيئة لمطفل  -6

أماكف واسعة في غرؼ النـو والمعيشة وأماكف المعب وغرؼ الفصوؿ تعمؿ عمى التقميؿ مف التوترات 

واالنفعاالت وبالتالي تقطع األمؿ في حدوث سموؾ عدواني ناتج عف الضيؽ في مساحات المعب وغيره 
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ألف ذلؾ يعطي فرصًا أكبر لؤلطفاؿ لمعب والحركة كما أنو ينصح بوجود أشخاص راشديف كمراقبيف 

. لسموؾ األطفاؿ لمنع حدوث المشاجرات بيف األطفاؿ

ف األطفاؿ الناضجيف واألطفاؿ غير إ: اإلشراف عمى الطفل في النشاطات اليومية -7

الناضجيف بحاجة مساحة لوجود مف يشاركيـ المعب وباألخرى مف يشرؼ عمى لعبيـ وىذا اإلشراؼ يبدي 

لمطفؿ المشارؾ في النشاط مدى اىتماـ الراشد المشارؾ المراقب لو وبالتالي يحد مف ظيور مشكبلت 

 .سموكية تنبع عف غياب الرقابة

الطفؿ الصغير كالعجيف المرف يشكؿ شخصيتو جميع العوامؿ البيئية واألسرية المحيطة : خالصة

بو، لذا عمى اآلباء أف يكونوا عمى وعي كامؿ بأف سموكياتيـ السمبية تؤثر عمى الطفؿ وتنمي لو بعض 

النزعات العنيفة، ويجب عمى الطفؿ األـ أف تيتـ بأي سموؾ طارئ عمى طفميا وخاصة إذا ظيرت عمى 

الطفؿ العدوانية والعنؼ الزائد فحينما تكوف البيئة خالية مف المشاجرات والغضب وسرعة االنفعاؿ والعدواف 

تنمو لدى الطفؿ عادات المسالمة والتحفظ في السموؾ، كما يتميز العدواف بالقوة بيف األطفاؿ الذيف 

. يسعوف وراء السمطة والسيطرة

أف األـ يجب أف تكوف دقيقة المبلحظة " أستاذ عمـ النفس بجامعة فموريدا" "ريتشارد وردوف"ويقوؿ 

في تربية أطفاليا وعمى درجة كبيرة مف الوعي والثقافة في تحديد نوعية شخصيتو حتى يمكنيا إتباع 

األسموب اإليجابي في بمورة شخصيتو إلى األفضؿ، فكمما أدركت ذلؾ مبكرًا أمكنيا إتباع األسموب 

اإليجابي في بمورة شخصيتو نموا صحيحا، وىذا ينصح بضرورة مساعدتو عمى ممارسة األلعاب 

الجماعية، فيي مف أفضؿ الوسائؿ التي يمكنيا أف تخفؼ مف العنؼ لديو، كذلؾ إذا كاف مف النوع الذي 

يميؿ لبلنطواء، فيي تعتبر أيضا وسيمة لتنشئتو عمى حب التعاوف والثقة في اآلخريف وتكسبو الشعور 

بالمسؤولية تجاه الغير، فالطفؿ كما قيؿ في برنامج البرجمة العصبية كالحساب اآللي تماما ننصب عميو 

برامجنا كما نزيد أو كما نحف 
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 :تمييد

تعتمد األسر في تنشئة أبنائيـ عمى عدة طرؽ واستراتيجيات في تربية أبنائيـ، فيناؾ عدة أساليب 

قد تكوف إيجابية وصحيحة أو قد تكوف سمبية وخاطئة، حيث تأثر عمى األبناء بشكؿ إيجابي أو سمبي في 

. تنمية شخصية وسموكيات انفعالية ألبناء ومف ىنا سوؼ نطرؽ إلى األساليب ودور السرة في ذلؾ

: تعريف األسرة -1

إف األسرة مؤسسة اجتماعية ذات ثقافة مشتركة، تتكوف في الوضع الطبيعي مف زوج وزوجة، 

وأطفاؿ كؿ منيا بدوره والـز لدواـ الوجود االجتماعي بصورة يقرىا المجتمع، حيث تحاوؿ المحافظة عمى 

القيـ واألخبلؽ الدينية والتربوية واالجتماعية عف طريؽ امتصاص أعضائيا لتمؾ القيـ ويقـو فييا الوالداف 

بدور مميز مف خبلؿ التوجيو والضبط، كما تمارس تأثيرىا في تعديؿ وتشكيؿ الشخصية اإلنسانية بما 

. تمنحو مف حب ألعضائيا

  :تعريف التنشئة االجتماعية -2

تدؿ التنشئة االجتماعية في معانيا العاـ عمى العمميات التي يصبح بيا الفرد واعيا ومستجيبا 

لممؤثرات االجتماعية، وما تشمؿ عميو ىذه المؤثرات مف ضغوط وما تفرضو مف واجبات عمى الفرد حتى 

وىي في معناىا الخاص نتاج العمميات . يتعمـ كيؼ يعيش مع اآلخريف، ويسمؾ معيـ مسمكيـ في الحياة 

.        التي يتحوؿ بيا الفرد مف مجرد كائف عضوي إلى شخص اجتماعي

وتصؿ تمؾ التنشئة إلى أقصاىا في الطفولة لكنيا ال تقؼ عندىا بؿ تمتد بامتداد الحياة وخبلؿ 

(. 102 ، ص1999، وسعدالسيد البيي ). مراحميا المتعاقبة

عممية تعمـ وتعميـ وتربية، تقـو عمى التفاعؿ : ويعرؼ حامد زىراف عممية التنشئة االجتماعية بأنيا

سموكا، ومعايير معينة،  (شيخا – راشدا – مراىقا - طفبل )االجتماعي، وتيدؼ إلى اكتساب الفرد 
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واتجاىات مناسبة، ألدوار اجتماعية معينة تمكنو مف مسايرة جماعتو، والتوافؽ االجتماعي معيا، وتكسبو 

. الطابع االجتماعي وتيسر لو االندماج في الحياة االجتماعية 

عممية تحويؿ الكائف البيولوجي إلى كائف اجتماعي، أي أف الوليد البشري »ويعرفيا شريؼ بأنيا 

يتحوؿ مف كائف تغمب عميو حاجات بيولوجية، إلى كائف تغمب عميو حاجات ودوافع مف نوع جديد، ذات 

  .(155- 154 ص ،1993الكندري، )« أصؿ اجتماعي

: دور األسرة في تنشئة الطفل -3

يتعاظـ دور األسرة في تربية الطفؿ وتنشئة اجتماعية سوية في مرحمة الطفولة المبكرة، عمى 

اعتبارىا أوؿ نواة وجماعة أولية في ظميا الطفؿ ومف خبلليا يكتسب العديد مف الخبرات التي تشكؿ 

األساس العديد مف الخبرات التي تشكؿ األساس لمعديد مف المفاىيـ عف نفسو وعف األخريف والعالـ مف 

الخبرات التي تشكؿ األساس لمعديد مف المفاىيـ عف نفسو وعف اآلخريف والعالـ مف حولو إذا أنو يرى 

المجتمع الخارجي مف خبلؿ عيوف الوالديف واألخوة الذيف يشكموف األسرة النووية الصغيرة، وبما أف معظـ 

ما يتعممو الطفؿ في سنواتو األولى لو صفة الثبات واإلستمرارية، فإف نظرة الطفؿ ومفيومو كما يجري مف 

حولو في بيئتو االجتماعية القريبة واألبعد في السنوات البلحقة، تعتمد الحد كبير كؿ ما تكوف لديو مف 

. مفاىيـ وقيـ واتجاىات في الطفولة المبكرة، أي أسرتو بشكؿ أساسي

: وظائف األسرة -4

حيث تنحصر في العديد مف مياـ وىي ترتيب النسؿ، واالنجاب لمحفاظ : الوظيفة البيولوجية - أ

  .عمى النوع وانتاج جيؿ خاؿ مف األمراض والمشاكؿ الوراثية

حيث تقـو األسرة عمى ادخاؿ الشعور باألماف واالستقرار لدى أفراد : الوظيفة النفسية -  

األسرة، وزيادة شعورىـ بالحب، والحناف، والسبلـ، والراحة النفسية مف أثناء العيش دوف خطر، أو توتر 
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يتوعد حياتيـ، والبد مف الداللة إلى وجوب أبعادىـ عف أجواء العثور، والرفض، لتجنب تأثيرىا عمى 

 .طباعيـ الشخصية

حيث تقـو عمى تنشئة األبناء عمى القيـ الصحيحة والمبادئ واألخبلؽ : الوظيفة التربوية - ت

العالية، باإلظافة لمعادات االجتماعية الجيدة والتي تحفز عمى تكويف الذات، وغرس المعاني الوطنية وحب 

الوطف في النفوس وتعميـ أىمية الوقت، وضرورة الحرص عمى قضايا بما ىو مفيد، كالتسجيؿ بالدورات 

التدريبية اليادفة والتي تشارؾ في ضبط الشخصية وتطويرىا، أو مف أثناء ممارسة التماريف الرياضية، 

وغيرىا، والبد مف الداللة إلى أىمية دور العائمة في تنويو األبناء مف المخاطر المحيطة بيـ كرفقاء السوء، 

 .والتدخيف واالنحراؼ الفكري والمخدرات

 ىي تعميـ أفراد األسرة كيفية تكويف الصبلت االجتماعية ضمف العديد :الوظيفة االجتماعية - ث

 . مف ضوابط تعتمد عمى الديف والقيـ، وىذا مف أثناء تعميميـ طرؽ التفاعؿ مع المحيط مف حوليـ

: خصائص األسرة -5

األسرة ىي أبسط نموذج عالمي لممجتمع، تحتوي عمى أغمب خصائصو الرئيسية، ويرجع اعتبارىا 

أوؿ خمية لتكويف المجتمع، وأكثر الظواىر االجتماعية عمومًا وانتشارىا وىي أساس االستقرار في الحياة، 

ىي الخمية األولى في جسـ المجتمع وىي النقطة األولى التي بدأ منيا  "اوجست كونتفاألسرة في نظر 

ويمكف مقارنتيا في طبيعتيا وجوىرىا بالخمية الحية في التركيب لبيولوجي لمكائف الحي، وىي أوؿ " تطور 

 وسط طبيعي اجتماعي نشأ فيو الفرد، وتمقي فيو المكونات األولى لثقافة ولغتو وتراثو االجتماعي

. (32، ص 1985الخشاب، )

ويمكف اعتبار األسرة كنظاـ وىذا النظاـ األسري يتفاعؿ مع األنظمة االجتماعية األخرى فيتأثر 

. ويؤثر بيا
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كما تعد أيضًا وحدة اقتصاديا، فمنذ القدـ كاف أفراد األسرة يستيمكوف ما يتـ إنتاجو في مزارعيـ 

ومف تربية المواشي ضمف إطار منازليـ ومع التطورات في المجتمع توسعت وظائفيا االقتصادية واصبح 

. (2020القماز، ) األفراد يعمموف خارج إطار منازليـ ليساىموا في التطور االقتصادي

:  تعريف المعاممة الوالدية -6

أساليب المعاممة الوالدية تعرؼ عمى أنيا اتجاىات الوالديف في محمد عماد الدين وأخرون حسب 

التنشئة باعتبارىا بماثبة ديناميات توجو سموؾ األباء في تربية األبناء وىي ما يروه ويتمسكوف بو مف 

. أساليب معاممة ألبنائيـ في مواقؼ حياتيـ المختمفة

: تعريف أسالي  المعاممة الوالدية -7

أساليب المعاممة الوالدية ىي ما يراه اآلباء ويتمسكوف  : (904م،ص1974)تعريؼ فاـ وآخروف 

. بو مف أساليب في معاممة األطفاؿ في مواقؼ حياتيـ المختمفة كما يظير مف تقريرىـ المفظي عف ذلؾ

التسمط، الحماية الزائدة، اإلىماؿ، التدليؿ، القسوة، إثارة األلـ النفسي، التذبذب، : ويحدد األساليب التالية

. التفرقة، والسواء

أساليب المعاممة : (67ص ،1989) وأبو طيرة (86-90، ص1980)تعريؼ عبد المجيد 

الوالدية ىي األساليب التي يتمقاىا األبناء مف اآلباء واألميات في مواقؼ الحياة المختمفة والتي نتعرؼ 

التقبؿ، التسامح، الرفض، الشدة، : وتتمثؿ ىذه األساليب في. عمييا مف خبلؿ التقارير المفظية لؤلبناء

. االستقبلؿ، التبعية، اإلىماؿ، المبالغة في الرعاية، عدـ االتساؽ، الضبط مف خبلؿ الشعور بالذنب

أساليب المعاممة الوالدية ىي األساليب التي يتبعيا الوالديف في : (1987)تعريؼ منسي وحسف 

التذبذب - التشدد، واالتساؽ- التسامح، النبذ- التقبؿ : معاممة الطفؿ وقد تـ تحديدىا في ثبلثة أبعاد ىي

(. 105، ص 1989منسي، )
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أساليب المعاممة الوالدية ىي مواقؼ اآلباء واألميات تجاه أبنائيـ : (52ص  ،1987)تعريؼ إماـ 

واألسموب المتبع في التنشئة خبلؿ مواقؼ الحياة المختمفة البيولوجية واالجتماعية، ويتـ مف خبلؿ إدراؾ 

– التفرقة، واالتساؽ – الرفض، المساواة – التقبؿ : األبناء ليا وذالؾ بالنسبة لؤلساليب الفرعية التالية

. التبعية– التذبذب، واالستقبلؿ 

 أساليب المعاممة الوالدية ىي طريقة التربية كما يدركيا األبناء (16م، ص 1989)تعريؼ جبريؿ 

واألبعاد . بقصد تشكيؿ وتعديؿ سموكيـ أو تنمية ىذا السموؾ بما يتماشى مع معايير الكبار أو مستوياتيـ

.  إىماؿ– تسمط، وحماية – عدـ اتساؽ، اعتداؿ – تشدد، اتساؽ – تسامح : التي تناوليا ىي

أساليب المعاممة الوالدية ىي اإلجراءات واألساليب التي يتبعيا : (83، ص 1991)تعريؼ قناوي 

أي تحويميـ مف مجرد كائنات بيولوجية إلى كائنات – الوالديف في تطبيع أو تنشئة أبنائيا اجتماعيا 

.  اجتماعية وما يعتنقاه مف اتجاىات توجو سموكيما في ىذا المجاؿ

 أساليب المعاممة الوالدية ىي مجموعة األساليب التي (21-20، ص 1993)تعريؼ خطاب 

والسيما – تمثؿ العمميات النفسية والتربوية التي تتـ بيف الوالديف واألبناء خبلؿ مراحؿ العمر المختمفة 

. وىي التسمط، التذبذب، والسواء: المراحؿ المبكرة، وقد حددىا في ثبلثة أساليب كما يراىا األبناء

 وقد أطمقت الباحثة مسمى السمطة الوالدية عمى نفس مفيـو (32، ص 1996)تعريؼ فتح هللا 

أدوارىـ في  (األـ – األب  )أساليب المعاممة الوالدية وعرفتيا بأنيا األسموب الذي يمارس مف خبللو 

تنشئة بناتيف وضبط سموكيف سواء اتصؼ ىذا األسموب باألسموب اإلنساني متمثبل في الديمقراطية، 

التقبؿ، الثواب، والمساواة، أو اتصؼ باألسموب التسمطي متمثبل في التسمط، الرفض، العقاب، والتفرقة، 

. وذالؾ في ضوء ثقافة المجتمع
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يقصد بيا ما يتشيع لو : أساليب المعاممة الوالدية: (436 - 435، ص 1998)تعريؼ القريطي 

اآلباء واألميات، ويمارسونو مع أبنائيف مف طرؽ معاممة صريحة أو ضمنية، مقصودة أو غير مقصودة، 

. في توجيييـ وتشكيؿ سموكيـ

أساليب المعاممة الوالدية ىي مجموعة األساليب التي يتبعيا اآلباء : (33، ص 1999)تعريؼ زايد 

مع األبناء في مراحؿ العمر المختمفة، والتي تعمؿ عمى تشكيؿ سموؾ ىؤالء األبناء سواء كاف ىذا السموؾ 

 .(48-47، ص 2002أبو ليمة، ) إيجابيا أو سمبيا

 : أسالي  المعاممة الوالدية -8

 Symondsفمقد قدـ . ىناؾ عدد مف النماذج النظرية التي تصؼ سموؾ الوالديف في معاممة األبناء

مف جانب الوالد أو « تقبؿ الطفؿ»أحدىما يعتبر أف  1939نموذجا اشتمؿ عمى بعديف قطبيف وذلؾ عاـ 

مف « السيطرة عمى االبف»مف جانب الوالد أو الوالدة، والثاني « رفض االبف » الوالدة يقابمو أو ضده 

أي لطمباتو وأغراضو وأوامره وبذالؾ فإف البعديف تبعا « الخضوع لبلبف»جانب الوالد أو الوالدة يكوف ضده 

.  الخضوع-الرفض، السيطرة– التقبؿ : ليذا النموذج ىما

:       لسموؾ الوالديف في معاممة األبناء عمى النحو التالي scheafer ظير نموذج 1959وفي عاـ 

 auto nomy vs controlالضبط – االستقبلؿ 

    love vs Hostilityالعداء – الحب 

:  وقد ذكر البعداف بمسميات أخرى عمى النحو التالي

     permissiveness vs Restrictivenessالتقيد – التسامح 

 Acceptance vs Rejectionالرفض – القبوؿ 

وقد ذكر أيضا في ىذا النموذج بعض مف مسميات أساليب المعاممة بيف محاور ىذه العوامؿ 

:  القطبية يوضحيا الشكؿ التالي 
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 جاءت 1969 نموذجا مقترحا ثبلثي البعد لسموؾ الوالديف في معاممة األبناء عاـ beckerولقد عرض 

الحياد اليادئ             – التسامح، االندماج القمؽ - العداء، التشدد– الدؼء : أبعاده الثبلثة عمى النحو التالي 

:  وافترض بيف ىذه األبعاد الثبلثة أساليب متدرجة لممعاممة يوضحيا الشكؿ التالي 

 

      

 

 

 

 

 

 إىماؿ

 (التسامح) االستقبلؿ

 دكتاتورية

(القبوؿ)الحب  (الرفض )العداء  

 عزؿ
 حرية

 ديمقراطية

 تعاونية

 تممؾ

 حماية

 تدليؿ

(التقيد)الضبط   

 أ                        ب

 نمط الحـز          نمط التسمط

 ج                           د

 نمط التسامح       نمط اإلىماؿ 

السمطة والضبط 

التقبؿ غير المشروط 
 (العاـ أو النوعي)لنبذ 

 التراخي والبلمساءلة
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ولقد درجت العادة عمى توضيح العبلقة مابيف الوالديف واألبناء عمى محوريف متقاطعيف أحدىما 

ومحور عمودي ويتمثؿ في . أفقي وىو محور التقبؿ غير المشروط في طرؼ والنبذ في طرفو المقابؿ 

وىو ما يشكؿ أبعاد السمطة والقبوؿ التي يتشكؿ مف . السمطة ويقابميا البلمساءلة عمى الطرؼ المقابؿ 

 .(2006 سميث وسميث،)تفاعميا أربعة أنماط رئيسية مف عبلقات الوالديف باألبناء 

 :(الجحود )الرفض –  (الدفء )التقبل  (1

إف دؼء المعاممة يتمثؿ في السعي إلى مشاركة الطفؿ، والتعبير الظاىر عف حبو وتقدير رأيو 

نجازاتو والتجاوب معو والتقارب منو مف خبلؿ حسف الحديث إليو والفخر المعقوؿ بتصرفاتو ومداعبتو  وا 

باإلضافة إلى رعايتو، واستخداـ لغة الحوار والشرح إلقناعو، أو توضيح األمور لو مع البعد عف االستياء 

شعاره بعدـ الرغبة فيو والميؿ إلى انتقاده وبخص قدراتو  منو والغضب مف تصرفاتو والضيؽ بأفعالو وا 

. وعدـ التمتع بصحبتو وظيور النفور مف وجوده

:  عيو  القط  السال  ليذا األسمو 

. يؤدي إتباع الرفض والجحود لمطفؿ، إلى صعوبة في بناء شخصية مستقمة نتيجة شعوره بالرفض 

وغالبا ما يصبح ىذا . كما أنو يكره السمطة الوالدية وينسحب شعوره بيذا إلى معارضة السمطة الخارجية 

. الطفؿ متمردا في المستقبؿ متسمطا ولديو شعور بالنقص

 : (التحكم )الضبط – االستقالل  (2

ىو منح الطفؿ قدرا مف الحرية لينظـ سموكو، دوف دفع السموؾ لمطفؿ في اتجاىات محددة أو كؼ 

ميولو مف خبلؿ قواعد ونظـ يطمب منو االلتزاـ بيا ويشجع عمى ممارستيا دوف مراعات لرغبات الطفؿ أو 

. دوف تزويده بمعمومات عف نتائج سموكو
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يؤدي إتباع التحكـ والسيطرة مف قبؿ الوالديف، إلى الكؼ عف  :عيو  القط  السال  ليذا األسمو 

التعبير الصريح عف الرأي والتردد في اتخاذ القرار وصعوبة معرفة الصواب والخطأ، وفي األغمب تكوف 

. شخصية الطفؿ أميؿ إلى العصابية وعدـ االتزاف الوجداني مستقببل

 :اإلىمال– الحماية الزائدة  (3

ىي المغاالة في المحافظة عمى الطفؿ والخوؼ عميو لدرجة لدرجو مفرطة ليس في أوقات المرض 

. فحسب بؿ في أوقات التغذية والنظافة والمعب وممارسة المياـ التي يكمؼ بيا

لمحماية الزائدة مضارىا المتمثمة في خشية الطفؿ مف اقتحاـ المواقؼ،  :عيو  ىذا األسمو 

وانخفاض مستوى الجرأة، وعدـ االعتماد عمى النفس، كما أف لئلىماؿ عواقبو عمى الطفؿ مثؿ التبمد وعدـ 

 .االنتماء باإلضافة إلى تكويف فكرة سيئة عف الحياة األسرية

 :التسمط– الديمقراطية  (4

 عمى الطفؿ أو كبح إرادتو مف قبؿ الوالديف firm Disciplineالبعد عف فرض النظاـ الصاـر 

معتمديف عمى سمطتيما وقوتيما ومقيميف سموؾ الطفؿ وفقا لمعايير مطمقة محددة لمسموؾ ومنتظريف دائما 

جباره عمى التصرؼ بما يرضي رغبتيما . الطاعة مف قبمو عند فرض رأييما عميو، وا 

غالبا ما يمارس الطفؿ نفس األسموب عندما يكبر، ويبعد عف : عيو  القط  السال  ليذا األسمو 

التعبير عف رأيو، وينخفض مستوى مفيـو الذات لدى الذيف يعامموف بيذا األسموب، باإلضافة إلى تقمب 

. انفعاالتيـ والعزلة

: القسوة- التدليل (5

التراخي والتياوف في معاممة الطفؿ وعدـ توجييو لتحمؿ المسؤوليات والمياـ التي تتناسب ومرحمتو 

. العمرية، مع إتاحة إشباع حاجاتو في الوقت الذي يريده ىو
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صابتو باإلحباط ألتفو المواقؼ الصعبة  :عيو  ىذا األسمو  مع التدليؿ يشعر الطفؿ بالغرور، وا 

ومع القسوة قد ينطوي عمى نفسو وينسحب مف المواقؼ االجتماعية ويتولد لديو شعور بالنقص وشعور 

. حاد بالذنب وكره السمطة والعدائية مع األطفاؿ اآلخريف

 : العقابي– اإلثابي  (6

طعاـ أو )ما يجنيو الطفؿ كمعزز لتقوى أو تبقى أو تكتسب سموكيات معينة كاإلثابة األولية 

أو اإلثابة ...( الخروج والنزىة)أو اإلثابة النشاطية ...( لعب أو ماؿ)أو اإلثابة الموضوعية  (...شراب

مقابؿ ما يوجيو الوالد مف ألـ جسمي أو نقد لفظي أو توبيخ أو  (...ابتسامة أو إماءه)االجتماعية 

. استيجاف أو تخفيض مف االمتيازات الممنوحة لمطفؿ

ىناؾ أدلة مؤداىا أف الطفؿ يتعمـ أسرع إذا تمقى كبل مف الثواب والعقاب،  :فعالية ىذا األسمو 

حاطة الطفؿ بالنوعيف ليا . فاإلثابة تعممو ما ينبغي أف يعممو، والعقاب يعممو ماال ينبغي أف يمارسو وا 

. فائدة أكبر عما لو اعتمد عمى الثواب فقط أو العقاب فقط

 : اتساق المعاممة– التذبذ   (7

عدـ ثبات الوالديف أو حيرتيما في نظاميما الذي يتعامبلف بو مع الطفؿ في المواقؼ نفسيا 

وتناقض أسموبيما عند مقارنة أسموب معاممة كؿ منيما باألخر أو داخؿ أسموب الوالد الواحد تجاه نفس 

. السموؾ الصادر مف الطفؿ أو شبيو ىذا السموؾ

يجد الطفؿ صعوبة في معرفة اإليجابيات والسمبيات، يكوف  :عيو  القط  السال  ليذا األسمو 

. غالبا مترددا ومتشائما وال يصمح لمقيادة ومنخفض االتزاف الوجداني، ويمارس السموؾ ضد االجتماعي
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 :المباالة – الحزم  (8

إقامة ضبط متزف عمى الطفؿ يتضمف تنبييو إلى أخطائو وحثو لموصوؿ إلى نماذج ناضجة مف 

السموؾ مع توضيح األشكاؿ السموكية غير المقبولة في جو مف الحب وتقدير الرغبة باإلضافة إلى 

بداء رؤيتو .  تشجيعو عمى التحاور وا 

. التسيب في أداء األعماؿ، ممارسة التخريب وألعاب العنؼ : عيو  القط  السال  ليذا األسمو 

. وال يمنع األطفاؿ عند ىذه المعاممة مف الضبط الذاتي– رفض النظاـ 

 : المساواة– التفرقة  (9

التفضيؿ واالىتماـ بأحد أو بعض األبناء عف طريؽ الحب أو المساعدة والعطاء أو منح السمطة أو 

 .التمتع بمزايا دوف اكتراث بمشاعر األبناء اآلخريف

الغيرة والخوؼ مف المستقبؿ واألنانية باإلضافة إلى فقداف : عيو  القط  السال  ليذا األسمو 

. الثقة باآلخريف

 :(التقدير )االستيزاء –  (التقدير )االعتزاز  (10

ظياره بأنو محؿ إعجاب وتقدير مع البعد عف خداعو أو االستخفاؼ بتصرفاتو   الثناء عمى الطفؿ وا 

نجازاتو . وأفعالو وقدراتو وانفعاالتو وا 

انخفاض مستوى الثقة بالنفس وبالتالي انخفاض مفيـو الذات : عيو  القط  السال  ليذا األسمو 

. (227-224، ص 2000الشربيني وصادؽ، )وضعؼ الوالء لؤلسرة والشعور باإلحباط . 

 : العوامل والمحددات -9

وىذه االتجاىات . تشكؿ الممارسة التربوية لموالديف حصيمة اتجاىاتيـ وتمثبلتيـ في مجاؿ التربية

والتمثبلت تكوف بدرىا متأثرة باالنتماء االجتماعي والثقافي إلى حد أف شخصية الوالديف وذكائيما يتوقفاف 

فالنسبة الكبيرة مف العبلقات ذات  .(مpourtois ،1989)عمى التاريخ األسروي وتغيراتو االجتماعية 
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التأثير عمى نمو الطفؿ وتوافقو النفسي واالجتماعي والدراسي تعود إلى المحيط االجتماعي والوقائع 

بخصائص شخصية الوالديف وتكيفيما االجتماعي واتجاىاتيما التربوية " األسروية وخاصة فيما يتعمؽ 

(pourtois; 1979; pp 29 - 30) .

، Andreyم؛ jardel -Allès ،1976) إذا كانت أغمب الدراسات :محددات نفـسية

 تؤكد عمى أف (م1974م؛ اسماعيل، 1970م؛ حسن، 1963م؛محمد، بدون تاريخ ؛ فيمي، 1954

خبرات الوالديف وتجاربيـ، : أىـ المتغيرات التي تؤثر في الممارسة التربوية لموالديف تجاه أطفاليـ ىي

 االتجاىات ،اإليقاع العاطفي لمعبلقات بيف الوالديف والطفؿ، التماسؾ األسروي والتنظيـ الفيزيقي لمحيطو

النفسية لموالديف وتوقعاتيـ حوؿ مستقبؿ أبنائيـ، تصورات الوالديف وتمثبلتيـ بخصوص مراحؿ نمو الطفؿ 

والوسائؿ البلزمة إلشباع رغباتو واالستجابة لحاجاتو، فإف أبرز المؤشرات التي تعبر بخصوص العمـ 

: العربي عف تشبعات ىذه الممارسة بمثؿ ىذه المتغيرات وأثار ذلؾ عمى نمو الطفؿ وتكيفو ما يمي

إف معاممة األب لطفمو عمى أساس مف الصرامة والقسوة كثيرا ما تعود عندنا في الدوؿ  ( أ

العربية إلى التجارب المرة التي عايشيا األب، حيث تجعمو يعيد مع طفمو نفس المعاممة التي كاف يعامؿ 

 .(1974؛ اسماعيل، 1970حسن،  )بيا أثناء طفولتو 

إف بعض االتجاىات السمبية كالرفض والحماية الزائدة والضغط عمى األبناء لتحقيؽ  ( ب

، 1986القرشي، )تكوف أكثر ظيورا عند اآلباء عنيا لدى األميات " مستويات عميا مف التحصيؿ 

 .(15ص

لى تأكيد قيـ السيطرة مف اآلباء  ( ت إذا كاف اآلباء األكبر سنا ىـ األكثر ميبل لمحماية الزائدة وا 

األصغر سنا فإف األميات األصغر سنا أكثر ميبل إلى تأكيد قيـ السيطرة مف األميات األكبر سنا في 

وفضبل عف ىذا، فإف القيـ التربوية لؤلميات عمى الخصوص تتأثر بسنيف، حيث أف . معاممة األبناء
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الطاعة، في حيف أف كبيرات السف : صغيرات السف ىف المواتي يستوفيف القيـ األكثر كبلسيكية مثؿ 

 . (1986القرشي،  )يؤكدف أكثر عمى استقبلؿ الطفؿ وحريتو 

 الواقع أف المعاممة التربوية كسموؾ أو معاممة تصدر عف الوالديف تجاه الطفؿ :محددات اجتماعية

تتأثر بالمحط االجتماعي الذي يوجداف فيو السيما أف ىذه الممارسة غالبا ما تحصؿ داخؿ األسرة التي 

فدورىا جد أساسي ألنيا تشكؿ . تشكؿ مف بيف مختمؼ مكونات المحيط االجتماعي السياؽ األكثر داللة

والمبلحظ في جميع األعماؿ التي أنجزت في العالـ العربي . الوسط القاعدي لمعبلقات والتجارب األولى

عدد األطفاؿ جنسيـ، )بخصوص ىذه المحددات أف ىناؾ تبلزما واضحا بيف مكونات المحيط األسروي 

وىو . والممارسات التربوية لموالديف  (أعمارىـ، أىداؼ األسرة، القيـ، العبلقات وتوزيع المياـ والمسؤوليات

  :التبلـز الذي يتمظير في الوقائع التالية

رغـ تأكيد دراسات غربية كثيرة عمى عبلقة حجـ األسرة وطبيعتيا ونوعية أدوارىا بنوعية  ( أ

؛ 1977بركات،  )الممارسات التربوية لموالديف، فإف أغمب الدراسات العربية التي تناولت ىذه العبلقة 

 ترى أف األسر العربية إف كانت قد تحولت في نسبة كبيرة منيا مف (1982؛ جسوس، 1986العموي، 

فيناؾ " .أسر ممتدة إلى أسر نووية فإف ىذا التحوؿ ال يحدد دائما أسموب الممارسة التربوية المتبع داخميا

األسر التي تحولت إلى نمط نووي في الشكؿ فقط ولـ تعرؼ أي تغير في المحتوى العقبلني والديمقراطي 

 ;Radi)" وخاصة عمى مستوى العبلقات واألدوار، وىناؾ أسر جمعت بالفعؿ بيف الشكؿ والمحتوى

وىكذا يبدو أف األمر يتعمؽ بنموذج أسروي متحوؿ متعدد األنماط مف جية، ومف جية . (36 ;1977

 .(17، ص2010أحرشاو، )أخرى فإف حجـ ىذا النموذج ال يعكس بالضرورة نوعية المعاممة 

 وجود ارتباط موجب وداؿ بيف عدد األطفاؿ في (pourtois; 1979)تأكد أغمب الدراسات  ( ب

األسر ومعتقدات األميات في استخداـ أساليب العقاب والسيطرة المتشددة، بحيث أف كثرة اإلنجاب في 

 .فترات متقاربة يشكؿ عبئا ضاغطا عمى األـ الصغيرة خاصة ويؤدي إلى اتجاىات سمبية نحو األبناء 
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مف ضمف العوامؿ المحددة لمتربية الوالدية في العالـ العربي نجد جنس الطفؿ الذي يؤثر في  ( ت

فاألسرة وىي تحاوؿ قولبة الطفؿ وفؽ تقاليد المجتمع وأعرافو . في سف جد مبكر ("طفؿ– والديف ")عبلقة 

فيي تسند عبر الوالديف أىميات وكفاءات خاصة بكؿ . وقيمو، تنطمؽ أوال مف كوف ىذا الطفؿ ذكر أـ أنثى

. ومف ثمة فتعامميا مع األطفاؿ يختمؼ باختبلؼ جنسيـ ميما كانت فئاتيـ االجتماعية والثقافية. جنس 

أنماطا مف السموؾ لمبنت مخالفة لمذكر في مجاالت " فعف طريؽ القيـ االجتماعية والثقافية تحدد األسرة 

 ص، 1993مبارؾ، )" النشاط، عمى غرار ما ىو سائد في الوسط االجتماعي والمجتمع بصورة عامة 

فعمى العمـو عادة ما يتـ إخضاع الفتيات لممارسات تربوية تتميز باإلكراه واإلجبارية والمنع أكثر  (.198

عبد المجيد،  )مف الذكور حيث أف اآلباء يتوقعوف مف الفتيات أف يكف أكثر عاطفية والذكور أكثر فعالية 

 .(1988 ؛ حط  ومكي،1984

 عرفت عبلقة الممارسات التربوية الوالدية بالمستوى السوسيو اقتصادي دراسات :محددات اقتصادية

كثيرة كميا تؤكد عمى أف ارتفاع ىذا المستوى يؤدي بأساليب معاممة الوالديف إلى الميؿ نحو المرونة 

والديمقراطية نظرا إلى وفرة اإلمكانيات المادية وتنوع الظروؼ والشروط البلزمة إلشباع رغباتيـ 

(lautrey ،1989 ؛pourtois ،1989 ؛Palasio-quintin ،1990 م؛jardel -Allès ،

ف نتائج الدراسات العربية التي اىتمت بيذه العبلقة (م1997  نجاتي، ،1974إسماعيل وآخرون، )، وا 

تتفؽ مع ىذا الطرح وتؤكد عمى ، (1986؛ القرشي، 1990؛ الطي ، 1984؛ عبد المجيد، 1963

: الوقائع التالية

يوجد ارتباط موجب وداؿ بيف ارتفاع المستوى االقتصادي لموالديف وبيف درجة مرونتيما  ( أ

 .وتسامحيما

تكوف أكثر تشددا وحفاظية وامتثاال لما ىو سائد مف قيـ  (الفقيرة)إف الفئات االجتماعية الدنيا  ( ب

وليذا فإف الممارسات التربوية لموالديف المنتمياف ليذه الفئات عادة ما تتميز بالقسوة المحكومة  .اجتماعية
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فيما يستغبلف سمطتيما أكثر مف البلـز لردع الطفؿ ومعاقبتو بصرامة متشددة عمى . بصرامة العقاب

ارتكابو ألدنى خطأ أو عصيانو ألتفو األوامر أو تطاولو عمى أي رد فعؿ ال يتماشى مع كؿ ما ىو 

 .فآباء ىذه الفئات غالبا ما يميموف إلى استخداـ العقاب البدني أو التيديد بو.متداوؿ ومألوؼ

ىناؾ اختبلفات في أساليب ضبط سموؾ األطفاؿ تبعا لبلختبلفات في القيـ الوالدية بيف  ( ت

فبينما يميؿ الوالداف مف الفئة الدنيا إلخضاع الطفؿ لمقيـ المفروضة مف الخارج كالنظافة والطاعة . الفئات

واحتراـ الكبار، والى استخداـ العقاب البدني في حقو واالىتماـ باآلثار المادية المباشرة لسموكو، فإف 

الوالديف مف الفئة المتوسطة يتجياف إلى تقدير الدينامية الداخمية لمطفؿ والمطالب البلزمة لنموه كالشغؼ 

بالتعميـ ومحبة الوالديف وخصاؿ التعاوف وآداب السموؾ ويميبلف إلى أساليب الحوار واإلقناع والتوجيو 

.  واإلرشاد في تربيتو

 يعتبر المستوى الثقافي عامة والمستوى التعميمي خاصة مف أقوى المؤشرات :محددات ثقافية

المحددة لكفاءات الوالديف المعرفية وميارتيما السموكية والتي ليا درىا الكبير في تعديؿ اتجاىاتيما نحو 

نجاتي، م؛ pourtois ،1979)فنتائج أغمب الدراسات األجنبية والعربية عمى حد سواء . تربية الطفؿ

، تبيف أف المستوى التعميمي لموالديف يعتبر العامؿ األقوى (م1990م؛ الطي ، 1986م؛ القرشي، 1974

تأثيرا في الممارسات الوالدية في تربية األبناء بالمقارنة مع بقية المتغيرات األخرى وخاصة مينة الوالديف 

فيذا المستوى يعتبر مف أىـ العوامؿ المؤثرة في اتجاىات . ودخميما وجنسيما وسنيما وعدد األطفاؿ

الوالديف نحو األبناء بحيث أنو كمما كاف مرتفعا يكوف الوالداف أكثر ميبل لمتسامح والمرونة مع األبناء 

 .(19 مرجع سابق، ص) وكمما كاف منخفضا تكوف السيطرة ألساليب التشدد والعقاب

 

: نظريات المعاممة الوالدية -10
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إف العبلقة التي تربط الطفؿ بوالديو ليا أثر بعيد المدى في تأثيرىا عمى مختمؼ أبعاد شخصية 

الطفؿ، وقد اىتمت العديد مف المدارس عمى اختبلؼ مبادئيا واتجاىاتيا بطبيعة ىذه العبلقة، وما ينتج 

عنيا مف سموكيات تعكس طبيعتيا وتحدد شخصية الطفؿ المستقبمية حيث وضح الكثير مف منظري ىذه 

: المدارس فاعمية اتجاىات الوالديف عمى تكويف شخصية الطفؿ ومف ىذه النظريات نجد ما يمي

رائد ىذه النظرية فرويد، حيث أف مفيـو التنشئة عنده يمكف فيما : نظرية التحميل النفسي .1

الذي يتطور عند الطفؿ نتيجة تقمصو لدور والده الذي ىو نفس جنسو  (باألنا األعمى، اليو، األنا) يسميو

، ص 2008بطرس، ) وذلؾ في محاولة منو لحؿ عقده أو ديب عند الذكور وعقدة إلكترا عند اإلناث

48-49) .

. فعندما ينتقؿ مف مرحمة إلى أخرى فيو يتقمص صفات الشخص المحبب إليو

أف ىذه النظرية تؤكد عمى تأثيرات الخبرات التي ليا الطفؿ في حياتو وخاصة في ومف ىنا يتضح 

السنوات األولى إذا كانت ىذه الخبرات نابعة مف جو يسوده العطؼ اكتسب الطفؿ القدرة عمى التوافؽ أما 

إذا كانت خبرات نابعة مف مواقؼ الحرماف والتيديد والسيطرة لدى ذلؾ إلى تمييد الطريؽ لتكويف شخصية 

. مضطربة

يركز ىذا االتجاه أف التنشئة االجتماعية تخص كؿ نوع أو جنس : النظرية البنائية الوظيفية .2

. بأدوار محددة كؿ منيا عف آلخر ويمتزموف بيا في المستقبؿ

كما ينظر ىذا االتجاه أف المعاممة الوالدية ىي جانب مف التنسيؽ االجتماعي حيث نتفاعؿ مع 

، ص 2002أبو مغمي، ) باقي عناصر التنسيؽ التي تساعد عمى المحافظة عمى البناء االجتماعي وتوازنو

31) .

عممية التنشئة بأنيا عممية استدراج لقيـ الثقافة السائدة المتوقعة مف ىاري جونسون وقد وصؼ 

 .(154، 2010السبعاوي، ) الفرد في المواقؼ المختمفة بقصد التوافؽ مع المجتمع
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  :نظرية التفاعل الرمزية .3

صمب ىذه النظرية ىو كيؼ تكوف تنشئة كؿ مف الذكور واإلناث عمى أدوار خاصة بكؿ منيما فقد 

تورنار إلى أف المجتمع يسوده أنماط مف التفاعؿ تؤكد عمى اختبلؼ األدوار تبعًا لنوع  ( (turnerأشار 

وكؿ مف الوالديف وجماعة الرفاؽ والمدرسة تدعـ األسموب مف التفاعؿ فبالنسبة لموالديف نجد أنيـ يفرقوف 

بيف الذكر والبنت في شكؿ المبلبس وطريقة المعب معيـ حتى انيـ يتحدثوف مع الطفؿ الذكر بنغمة 

لى اف الطفؿ عندما يكبر لصيؽ الصمة  إturner))صوتية تختمؼ عف تمؾ التي مع الطفمة االنثى، يشير 

بوالديو وداىـ الجموس معو وقد يشاركو عممو خارج المنزؿ ومف ىنا نتوطد العبلقة القوية بيف الوالد والطفؿ 

اما الطفمة أما الطفمة فيي تنشأ قريبة مف اميا وتعمميا األـ االعماؿ التقميدية المنزلية وىكذا تنشا روابط 

 .قوية بينيما

: نظرية التعمم االجتماعية .4

تعتبر عممية التنشئة االجتماعية في حد ذاتيا عممية تعمـ ألنيا تتضمف تغييرا أو تقويدا في السموؾ 

نتيجة التعرض لخبرات وممارسات معينة وألف مؤسسات التنشئة االجتماعية المختمفة تستخدـ أثناء عممية 

التنشئة االجتماعية بعض األساليب والوسائؿ المعروفة في تحقيؽ التعميـ سواء كاف ذلؾ بقصد أو بدوف 

. قصد وعممية التصنيع االجتماعي يمثؿ الجانب المحدود مف التعمـ الذي بالسموؾ االجتماعي لمفرد

كما ينظر الى التطبيع االجتماعي بأنو نمط تعميميًا يساعد الفرد عمى القياـ بأدواره االجتماعية كما 

أف التطور االجتماعي حسب وجية نظر ىذه النظرية يتـ بالطريقة نفسيا التي كانت فييا تعمـ الميارات 

المذاف أعطيا  (دوف رد وميمر)األخرى وكذلؾ اىتـ أصحاب ىذه النظرية بالتعمـ عف طريؽ التقييد أمثاؿ 

أىمية كبيرة لتعزيز والعقاب في عممية التعمـ والسموؾ يتدعـ ويتغير تبعا لنمط التعزيز لمستخدـ او العقاب 

 (.54-53، ص 1998أبو جادو، ) أما باندوف فقد اىتـ بتعمـ بالمبلحظة سواء في البيت

: نظرية التعاىد االجتماعي المتبادل .5
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ترتبط ىذه النظرية بمقولة مفادىا أف القوة ترتبط بالموارد حيث بيف ستيفف وريشارد أف القوة الوالديف 

عمى ابنائيـ تبدو في السنوات األولى مف العمر الطفؿ ،حث يكوف محتاجا الييما كميا ومف ىنا توصؼ 

ىذه المرحمة بأنيا مرحمة بانيا مرحمة االعتماد التاـ مع نمو الطفؿ يجعمو يشعر بأنو أصبح يمتمؾ بعض 

القدرات واإلمكانيات حيث تتطور عبلقتو بوالديو وتتحوؿ إلى عممية مساومة فسمية ىذه العممية بالمرحمة 

. التبادلية

 حيث في طاعة الوالديف يحصؿ عؿ األشياء والتي يرغب بيا ومف مفاىيـ ىذه النظرية المكافأة،

.  (161، ص 2010السبعاوي، ) الجزاء الخسارة،

:  النظرية السموكية .6

أصحاب ىذه النظرية يروف أف الفرد يولد مزود باستعدادات أولية تمثؿ المادة الخاـ لشخصيتو 

وتقـو األسرة بدور كبير مف خبلؿ عممية التنشئة في تشكيؿ تمؾ االستعدادات وتمتد جذور ىذه النظرية 

الى الكتابات الفمسفية في القرنيف السادس عشر والسابع عشر خاصة كتابات جوف لوؾ عف العقؿ 

االنساف والتي نادى فييا بأف الطفؿ يولد كصفحة بيضاء ثـ يسطر عمييا اآلباء ما يروف مف أفكار وآراء 

أف البداية ىو كائف حي قادر عمى اإليتاف ببعض اإلستجابات  (watson)أثناء نموه ويقرر واطسف 

البسيطة كالبكاء، واالبتسامة وتحريؾ الذراعيف ثـ يبدأ الوالداف بتشكيمو كما يرياف ويقرر أصحاب ىذه 

النظرية أف السموؾ المضطرب يتـ اكتسابو أثناء التنشئة االجتماعية لمفرد ويوجد اختبلؼ بيف طريقة 

اكتساب السموؾ السوس وطريقة اكتساب السموؾ السوي وطريقة اكتساب السموؾ المرضي إذ أف العممية 

الرئيسية في كمتا الحالتيف ىي عممية تعميـ وىي عممية تكويف ارتباطات بيف مثيرات واستجابات معينة 

. (90-89، ص 1990الديب، ) استجابة (س)مثير،  (ـ)ويرمزوف إلى ىذه المعادلة 
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 اف الطفؿ يولد ولديو حاجات بيولوجية متعددة وأف األسرة بكؿ ما فييا مف searsويرى سيرز 

متغيرات وما تتبعو مف اساليب التنشئة وراء كؿ ما يتعممو الطفؿ فالوالديف يمعباف دورا حاسما ألنيا أىـ 

  (.44، ص 1986المعروؼ، ) عوامؿ التدعيـ لمطفؿ

ومما عرضو في ىذا الفصؿ يمكف القوؿ أف أساليب المعاممة الوالدية ىي تمؾ األساليب : خالصة

السموكية التي تمثؿ العمميات النفسية والتربوية التي تنشأ بيف الوالديف واألبناء فرعاية األبناء ال تتوقؼ 

عمى تعميميـ األكؿ ومختمؼ أساليب النظافة واآلداب، فممو الديف الدور الفعاؿ مستقبؿ األبناء في مختمؼ 

دراؾ األبناء ليذه المعاممة لو أثر كبير عمى بناء شخصيتيـ، وىذا اإلدراؾ يختمؼ مف  مجاالت الحياة، وا 

فرد إلى أخر فالمعاممة الوالدية تتراوح ما بيف الصرامة والتدليؿ ويمكف اعتبارىا كعامؿ يؤثر إما باإليجاب 

أو السمب عمى سموؾ الطفؿ، كما يمكف اعتبارىا أيضًا كعامؿ يتأثر بمجموع عوامؿ أخرى منيا حجـ 

األسرة وجنس الطفؿ والمستوى االجتماعي واالقتصادي والتعميمي والثقافي لآلباء، فإذا كاف ىذا التأثير 

يكوف طفؿ ذو سموكات سميمة وشخصية قوية أما إذا كاف التأثير سمبيًا فيحدث آثارًا وخيمة وعميقة عمى 

. صحة الطفؿ النفسية وخاصة في تكويف شخصيتو وسموكاتو
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: تمييد

بعد التطرؽ إلى الجانب النظري وأىـ ما يتعمؽ بمتغيرات الدراسة الحالية سوؼ يتـ التطرؽ في ىذا 

الفصؿ إلى اإلجراءات المنيجية لدراسة الميدانية، حيث يعد تحديد اإلطار المنيجي مف أىـ أسس الدراسة 

العممية، والذي مف خبللو تتحدد طبيعة وقيمة كؿ بحث، ألف الضبط السميـ لمنيجية البحث يضمف الدقة 

. والتسمسؿ المنطقي لمراحمو

 :الدراسة االستطالعية: أوال

 :اليدف من الدراسة االستطالعية -1

تعد الدراسة االستطبلعية الخطوة األولية التي تساعد الباحثة في إلقاء نظر استشرافية مف أجؿ  -

 .اإللماـ بجوانب دراسة موضعيا

 .تمعرفة مدى صبلحية أداة جمع البيانا -

 وبالتالي تحديد الصورة النيائية ليا قبؿ التطبيؽ النيائي  أدوات الدراسةصدؽ وثباتالتأكد مف  -

 .عمى عينة موضوع دراستنا

 :خطوات الدراسة االستطالعية -2

 :قامت الباحثة بدراستيا االستطبلعية عمى النحو التالي

 .طمب رخصة تسييؿ ميمة مف قسـ عمـ النفس

وبعد الموافقة وأخذ الرخصة قامت الباحثة بالمقابمة مع مديري المدارس االبتدائية، وىذا قصد 

التعريؼ بسبب الزيارة وكذا أخذ فكرة عامة عف الموضوع؛ كما تـ خبلليا التعرؼ عمى العينة 

 .المقصودة مف البحث

بعد ىذا قامت الباحثة بالتواصؿ المباشر مع العينة البحثية وتوزيع االستمارات عمييـ والمتمثمة في 

 .(استمارة السموؾ العدواني، وكذا استمارة أساليب المعاممة الوالدية)
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 :لدراسة االستطالعيةل المجال الجغرافي والزمني -3

 16فيفري إلى  02 تـ إجراء الدراسة االستطبلعية في الفترة الممتدة ما بيف:  الزمنيالمجال .أ 

 .2020 – 2019فيفري خبلؿ السنة الدراسة 

تـ إجراء الدراسة االستطبلعية بالمدارس االبتدائية كؿ مف شباب عبد :  المكانيالمجال .  

 .بدائرة سيدي لخضر والية مستغانـ القادر وابتدائية بف عبو محمد وابتدائية برقية محمد

تمثمت الحدود البشرية لمدراسة الحالية في تبلميذ الطور االبتدائي، حيث :  البشريمجالال .ج 

 .انحصرت بيف المستوييف الثالث والرابع ابتدائي

 

 :عينة الدراسة االستطالعية -4

مستوى السنة )تمثمت عينة الدراسة االستطبلعية في مجموعة مف تبلميذ طور التعميـ االبتدائي 

 . تمميذا وتمميذة30، وقد بمغ حجـ العينة (الثالثة والرابعة ابتدائي

 :خصائص عينة الدراسة االستطالعية -5

 :من حيث الجنس .أ 

 . يبيف خصائص عينة الدراسة االستطبلعية مف حيث الجنس1جدوؿ رقـ 

النسبة المئوية  التكرارات 

الجنس 
 36,7 11 ذكر
 63,3 19 أنثى

المجموع  30 100 
 

 ذكرا 11 مفردة، تشتمؿ عمى 30 مف خبلؿ الجدوؿ نجد أف عينة الدراسة االستطبلعية قواميا :التعميق

. والشكؿ الموالي يوضح النسبة المئوية لجنس العينة.  أنثى، وىـ مف تبلميذ الطور االبتدائي19بنسبة و
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  يبيف النسبة المئوية لعينة الدراسة االستطبلعية مف حيث الجنس3شكؿ رقـ 

 :من حيث المستوى .  

  يبيف خصائص عينة الدراسة االستطبلعية مف حيث المستوى الدراسي2جدوؿ رقـ 

 النسبة المئوية التكرارات 

المستوى الدراسي 
الثالثة ابتدائي  11 36,7 
الرابعة ابتدائي  19 63,3 
المجموع  30 100 

 

 يبيف خصائص عينة الدراسة االستطبلعية مف حيث المستوى التعميمي، حيث بمغ 2 الجدوؿ رقـ :التعميق

 تمميذا وتمميذة، بينما بمغ عدد التبلميذ في مستوى السنة 11عدد التبلميذ في مستوى السنة الثالثة ابتدائي 

 .والشكؿ الموالي يبيف النسبة المئوية لمعينة مف حيث المستوى الدراسي.  تمميذا وتمميذة19الرابعة ابتدائي 
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.  يبيف النسبة المئوية لعينة الدراسة االستطبلعية مف حيث المستوى الدراسي4شكؿ رقـ 

 

 :من حيث الحالة االجتماعية لموالدين .ج 

 . يبيف خصائص عينة الدراسة االستطبلعية مف حيث الحالة االجتماعية لموالديف3جدوؿ رقـ 

التكرارات    النسبة المئوية

الحالة االجتماعية 
 93,3 28 متزوجاف
 6,7 2 منفصبلف
 100 30 المجموع

 يتبيف أف أغمب التبلميذ والدييـ في حالة زواج عادي بينما نجد تمميذيف فقط 3 مف الجدوؿ :التعميق

. الحالة االجتماعية لوالدييما ىي أنيما منفصبلف، والشكؿ الموالي يبيف النسبة المئوية لمعينة
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.  يبيف النسبة المئوية لمحالة االجتماعية لموالديف5شكؿ رقـ 

 :من حيث المستوى التعميمي لأل  .د 

  يبيف خصائص عينة الدراسة االستطبلعية مف حيث المستوى الدراسي4جدوؿ رقـ 

النسبة المئوية  التكرارات 

المستوى 
 لؤلبالتعميمي 

 10,0 3 أمي
 50,0 15 ابتدائي
 33.3 10 إكمالي
 6,7 2 ثانوي
 100 30 المجموع

 والدا، والذي يميو 15 نجد أف المستوى التعميمي لؤلب أخذ حصة األسد في المستوى االبتدائي بػ :التعميق

 فقط مقارنة باألمييف الذيف 2 آباء، بينما األباء ذوي مستوى التعميـ الثانوي فبمغ 10المستوى اإلكمالي بػ 

.  أفراد3بمغ عددىـ 
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 . يبيف النسبة المئوية لممستوى التعميمي ألميات أفراد عينة الدراسة االستطبلعية6شكؿ رقـ 

 :من حيث المستوى التعميمي لألم .ه 

  يبيف خصائص عينة الدراسة االستطبلعية مف حيث المستوى الدراسي5جدوؿ رقـ 

النسبة المئوية  التكرارات 

المستوى 
التعميمي لؤلـ 

 23,3 7 أمي
 23,3 7 ابتدائي
 40 12 إكمالي
 6,7 2 ثانوي
 6,7 2 جامعي
 100 30 المجموع

 مف الجدوؿ نجد أف المستوى التعميمي لؤلـ ينحصر مف األمية إلى التعميـ الجامعي، حيث :التعميق

 ونفس العدد بالنسبة لؤلميات ذوات المستوى االبتدائي، بينما 7نبلحظ أف عدد األميات غير المتعممات 

مف األميات في كبل المستوييف ثانوي والجامعي، وىذاف المستوياف ىما أقؿ عددا، بينما  (2)نجد إثناف 

.  أّماً 12األميات المواتي ليف المستوى االكماؿ مف التعميـ فبمغ عددىف 
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.  يبيف النسبة المئوية لممستوى التعميمي ألميات أفراد عينة الدراسة االستطبلعية7شكؿ رقـ 

 :أدوات الدراسة االستطالعية -6

األوؿ لقياس أسموب المعاممة الوالدية، أما الثاني فمقياس : تمثمت أدوات الدراسة االستطبلعية في مقياسيف

. السموؾ العدواني

 يتكوف االستبياف مف شقيف، األوؿ يتمثؿ في مقياس صورة األب :استبيان أسمو  المعاممة الوالدية .1

وبيذا يحتوي االستبياف ككؿ عمى .  فقرة35أما الثاني فيتمثؿ في مقياس صورة األـ، وكؿ مقياس يتضمف 

، ودائما 2، أحيانا بترميز 1أبدا بترميز )وأخذ االستبياف البدائؿ .  فقرة، تقيس أساليب المعاممة الوالدية70

 (.3بترميز 

نوؼ الشريـ، حيث يحتوي . أ– ماجدة الشكيري .  ىذا المقياس لمباحثيف أ:مقياس السموك العدواني .2

 عبارة، حيث تمثؿ البعد األوؿ في العدواف 14 فقرة مقسمة عمى ثبلثة أبعاد، وكؿ بعد بو 42عمى 

ىذا وأخذ المقياس البدائؿ . الجسدي والبعد الثاني في العدواف المفظي بينما البعد الثالث فتمثؿ في العدائية

 (.4، 3، 2، 1)وكاف ترميز ىذه البدائؿ عمى التوالي  (نادرا جدا، نادرا، قميبل، كثيرا)التالية 
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 :الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة االستطالعية -7

 :استبيان المعاممة الوالدية . أ

قامت الباحثة بحساب صدؽ أداة الدراسة المتمثمة في استبياف المعاممة الوالدية عف طريؽ : الصدق .1

 :صدؽ المقارنة الطرفية لؤلبعاد وصدؽ االتساؽ الداخمي بيف األبعاد والدرجة الكمية، وكانت النتائج التالية

 :صدق المقارنة الطرفية

. لمجموعتي المقياس" ت" يبيف اختبار 6جدوؿ رقـ 

Group Statistics 
 الخطأ المعياري االنحراؼ المعياري المتوسط العينة ةالمجموع 

 المعاممة أسموب
 الوالدية

 2.22606 6.29626 142.25 8 الدرجات الدنيا
 2.93835 8.31092 173.25 8 الدرجات العميا

 8بعد قياـ الطالبة بحساب صدؽ المقارنة الطرفية نبلحظ أف حجـ المفردات في كبل المجموعتيف قد بمغ 

 142،25وبمغ المتوسط الحسابي لممجموعة األولى .  مف حجـ العينة ككؿ%27مفردات وىو ما نسبتو 

. 173،25بينما المجموعة الثاني فبمغ المتوسط الحسابي بيا 

.  يبيف اختبار ليفف لقياس المتوسطات مابيف المجموعات7جدوؿ رقـ 

 لعينتين مستقمتين" ت"اختبار 
 لداللة الفروؽ" ت"اختبار  اختبار ليفف 

درجة  ت الداللة ؼ
 الحرية

الداللة 
 االحتمالية

فرؽ 
 المتوسط

فرؽ الخطأ 
 المعياري

مستوى الداللة االفتراضي 
0,05 

Lower Upper 
 المعاممة أسموب

 الوالدية
 23.09353- 38.90647- 3.68636 31.00- 000. 14 8.409- 437. 641. حالة التجانس

 23.03883- 38.96117- 3.68636 31.00- 000. 13.044 8.409-   حالة عدـ التجانس

 مف أصغروىي " sig = 0.000"القيمة االحتمالية  و، 0,641= ؼ " مف الجدوؿ نجد أف قيمة :التعميق

 ومنو نجد أنو توجد 14، وىذا عند درجة الحرية قدرىا 0,05مستوى الداللة االفتراضي الذي يتمثؿ في 

 .فروؽ بيف المجموعتيف
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 تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي بيف الدرجة الكمية لبلستبياف والبعديف :صدق االتساق الداخمي

. المتمثميف في مقياس صورة األب ومقياس صورة األـ، والجدوؿ الموالي يوضح ذلؾ

.  يبيف معامؿ االرتباط بيرسوف الستبياف المعاممة الوالدية8جدوؿ رقـ 

 االرتباط

 صورة مقياس 
 األب

 صورة مقياس
 األـ

 المعاممة أسموب
 الوالدية

 صورة مقياس
 األب

 **941. **815. 1 معامل االرتباط بيرسون
 000. 000.  الداللة االحتمالية

 30 30 30 العينة

 األـ صورة مقياس
 **963. 1 **815. معامل االرتباط بيرسون

 000.  000. الداللة االحتمالية
 30 30 30 العينة

 المعاممة أسموب
 الوالدية

 1 **963. **941. معامل االرتباط بيرسون
  000. 000. الداللة االحتمالية

 30 30 30 العينة
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 يتضح وجود عبلقة ارتباطية قوية بيف البعديف والدرجة الكمية لبلستبياف، حيث 8 مف الجدوؿ رقـ :التعميق

، وىو ما يقارب قيمة معامؿ 0,000 بمستوى داللة قدره 0,941بمغ معامؿ االرتباط لمقياس صورة األب 

 .0,963االرتباط لمقياس صورة األـ الذي بمغ 

والنتائج يبينيا . قامت الباحثة بحساب ثبات األداة عف طريؽ معامؿ الثبات ألفا لكرومباخ: الثبات .2

 :الجدوؿ التالي

 يبيف معامؿ الثبات ألفا لكرومباخ 9جدوؿ رقـ 

 الثبات
αالعدد    كرونباخ
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0,723 71 
 وىو ثبات عاؿ، وىذا ما يجعؿ الطالبة الباحثة 0،723 مف الجدوؿ يتضح أف معامؿ ألفا قد بمغ :التعميق

. تعتمد األداة في دراستيا األساسية

 :مقياس السموك العدواني .  

تـ حساب الصدؽ بطريقة االتساؽ الداخمي وىذا عف طريؽ معامؿ االرتباط بيرسوف بيف  :الصدق .1

: الفقرات والبعد الذي تنتمي إليو فكانت النتائج التالية

  يبيف معامؿ االرتباط بيف كؿ بعد والفقرات التي تتبعو10جدوؿ رقـ 

بعد العدائية بعد العدواف المفظي بعد العدواف الجسدي 
الداللة معامؿ االرتباط الفقرة الداللة معامؿ االرتباط الفقرة الداللة معامؿ االرتباط الفقرة 

 0,01داؿ عند  **0,541 29غير داؿ  0,026 15غير داؿ  0,349 1
غير داؿ  0,255 30 0,05داؿ عند  *0,382 16 0,05داؿ عند  *0,459 2
 0,01داؿ عند  **0,573 31 0,05داؿ عند  *0,453 17 0,01داؿ عند  **0,476 3
 0,01داؿ عند  **0,486 32غير داؿ  0,184 18غير داؿ  0,069 4
 0,05داؿ عند  *0,371 33 0,01داؿ عند  **0,492 19غير داؿ  0,353 5
 0,01داؿ عند  **0,596 34 0,01داؿ عند  **0,469 20غير داؿ  0,310 6
غير داؿ  0,256 35 0,05داؿ عند  *0,391 21 0,05داؿ عند  *0,432 7
غير داؿ  0,194 36 0,01داؿ عند  **0,541 22 0,05داؿ عند  *0,432 8
غير داؿ - 0,149 37غير داؿ  0,299 23غير داؿ  0,198 9

 0,05داؿ عند  *0,403 38 0,01داؿ عند  **0,601 24 0,05داؿ عند  *0,462 10
 0,01داؿ عند  **0,486 39غير داؿ - 0,054 25غير داؿ  0,190 11
غير داؿ - 0,017 40 0,01داؿ عند  **0,565 26غير داؿ  0,210 12
غير داؿ  0,241 41 0,05داؿ عند  *0,430 27غير داؿ  0,290 13
غير داؿ  0,277 42 0,05داؿ عند  *0,401 28غير داؿ  0,146 14

 

 مف الجدوؿ نجد أف معامؿ االرتباط لمفرات التي ليا داللة مع الدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي :التعميق

كما توجد فقرات غير دالة وليذا قامت الباحثة باستبعادىا  (0,601 – 0,371)إليو أنو يتراوح ما بيف 

- 36- 35- 30- 23- 18- 15- 14- 13- 12- 11- 9- 6- 5- 4- 1)وىي عمى التوالي 

: فكانت النتائج كما يمي. ، وىذا بغرض حساب الثبات(42- 41- 40- 37
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 :الثبات .2

.  يبيف قيمة معامؿ الثبات ألفا لكرومباخ11جدوؿ رقـ 

 النتيجة االحصائية
α العدد  كرونباخ 

0.714 24 
 وىو ثبات 0,714مف الجدوؿ نبلحظ أف قيمة معامؿ الثبات بالنسبة لمقياس السموؾ العدواني قد بمغت 

 .عاؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الدراسة األساسية: ثانيا

 : المنيج -1
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اعتمدت الطالبة الباحثة في دراستيا الحالية عمى المنيج الوصفي التحميمي، وىذا ألنيا بصدد 

وضؼ ظاىرة اجتماعية تكمف في المعاممة الوالدية مف جية وكيفية تأثيرىا عمى سموؾ الطفؿ مف جية 

 .أخرى، ثـ تعمؿ عمى تحميؿ النتائج المتوصؿ إلييا

 : وخصائصياعينة الدراسة األساسية -2

 مفردة موزعيف 64تمثمت عينة الدراسة األساسية في تبلميذ السنة الطور االبتدائي، وقّدر عددىـ بػ 

 :عمى النحو التالي

: من حيث الجنس

 يبيف خصائص عينة الدراسة األساسية مف حيث الجنس 12جدوؿ رقـ 

 النسبة المئوية التكرارات 

Valid 
 40,6 26 ذكر
 59,4 38 أنثى

المجموع  64 100 
 

 مفردة تتوزع بيف 64 مف خبلؿ الجدوؿ يتضح أف عينة الدراسة األساسية قد بمغ حجميا :التعميق

 . أنثى38 ذكرا و26

 :من حيث المستوى

.  يبيف خصائص عينة الدراسة األساسية مف حيث المستوى التعميمي13جدوؿ رقـ 

النسبة المئوية  التكرارات 

Valid 
 34.4 22 السنة الثالثة
 65.6 42 السنة الرابعة
 100 64 المجموع
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 مف الجدوؿ نبلحظ أف عدد تبلميذ المستوى الرابع ابتدائي أكبر منو في المستوى الثالث :التعميق

 تمميذا وتمميذة، 22 تمميذا وتمميذة، وفي السنة الثالثة 42ابتدائي، حيث بمغ عدد التبلميذ في السنة الرابعة 

.  %34,4و % 65,6: وىو ما تمثمو النسب المئوية عمى التوالي

 :أدوات الدراسة األساسية -3

األوؿ لقياس أسموب المعاممة الوالدية، أما الثاني : تمثمت أدوات الدراسة االستطبلعية في مقياسيف

. فمقياس السموؾ العدواني

 يتكوف االستبياف مف شقيف، األوؿ يتمثؿ في مقياس صورة األب :استبيان أسمو  المعاممة الوالدية

وبيذا يحتوي االستبياف ككؿ عمى .  فقرة35أما الثاني فيتمثؿ في مقياس صورة األـ، وكؿ مقياس يتضمف 

، ودائما 2، أحيانا بترميز 1أبدا بترميز )وأخذ االستبياف البدائؿ .  فقرة، تقيس أساليب المعاممة الوالدية70

 (.3بترميز 

نوؼ الشريـ، حيث يحتوي . أ– ماجدة الشكيري .  ىذا المقياس لمباحثيف أ:مقياس السموك العدواني

 عبارة، حيث تمثؿ البعد األوؿ في العدواف 14 فقرة مقسمة عمى ثبلثة أبعاد، وكؿ بعد بو 42عمى 

ىذا وأخذ المقياس البدائؿ . الجسدي والبعد الثاني في العدواف المفظي بينما البعد الثالث فتمثؿ في العدائية

(. 4، 3، 2، 1)وكاف ترميز ىذه البدائؿ عمى التوالي  (نادرا جدا، نادرا، قميبل، كثيرا)التالية 

 :األسالي  اإلحصائية المتبعة -4

 .النسب المئوية والتكرارات -

 .معامؿ االرتباط بيرسوف -

 .معامؿ الثبات ألفا لكرومباخ -

 .لعينتيف مستقمتيف" ت"اختبار  -



  

 

 

 

 
 

 عرض وتفسير النتائج: أوال

 عرض نتائج الفرضٌة االولى -1

 عرض نتائج الفرضٌة الثانً -2

 عرض نتائج لفرضٌة الثالثة -3

 مناقشة نتائج الدراسة:  انيا

 مناقشة نتائج الفرضٌة األولى -1

 مناقشة نتائج الفرضٌة الثانٌة -2

 مناقشة نتائج الفرضٌة الثالثة-3
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: عرض وتفسير النتائج: أوال

 :عرض نتائج الفرضية األولى -1

.  توجد عبلقة بيف أسموب المعاممة الوالدية وسموؾ العدواف الجسدي:نص الفرضية

لموصوؿ إلى النتائج البحثية حوؿ الفرضية اعتمدت الباحثة برنامج الحزمة االحصائية لمعمـو االجتماعية 

(SPSS V20) واستخدمت مف خبللو األسموب المناسب ويتمثؿ في معامؿ االرتباط بيرسوف، ونتج عنو ،

: ما يمي

 يبيف معامؿ االرتباط بيرسوف بيف أسموب المعاممة الوالدية وسموؾ العدواف الجسدي 14جدوؿ رقـ 

 االرتباط
 العدواف الجسدي سموؾ الوالدية المعاممة أسموب 

 أسموب
 المعاممة
 الوالدية

معامؿ االرتباط بيرسوف  1 **0,564 
 0,000  الداللة االحتمالية

 64 64 العينة
 سموؾ

العدواف 
 الجسدي

معامؿ االرتباط بيرسوف  **0,564 1 
  0,000 الداللة االحتمالية

 64 64 العينة
 

 الذي يبحث في الحبلقة بيف أسموب المعاممة الوالدية وسموؾ العدواف 13 مف الجدوؿ رقـ :التعميق

 وىي قيمة دالة 0,564الجسدي نجد أف ىناؾ فعبل عبلقة بينيما، حيث أف قيمة معامؿ االرتباط بمغت 

. 0,01إحصائيا عند مستوى الداللة 
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 :عرض نتائج الفرضية الثانية -2

. توجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف أسموب المعاممة الوالدية وسموؾ العدواف المفظي: نص الفرضية

لمحصوؿ عمى النتائج ليذه الفرضية والتي مفادىا البحث عف العبلقة بيف أسموب المعاممة الوالدية وسموؾ و

. العدواف المفظي عمدت الباحثة إلى استعماؿ األسموب االحصائي المتمثؿ في معامؿ االرتباط بيرسوف

. والجدوؿ الموالي يبيف النتائج

. معامؿ االرتباط بيرسوف بيف أسموب المعاممة الوالدية وسموؾ العدواف المفظي يبيف 15جدوؿ رقـ 

 االرتباط
 العدواف المفظي سموؾ الوالدية المعاممة أسموب 

 أسموب
 المعاممة
 الوالدية

معامؿ االرتباط بيرسوف  1 *0,422 
 0,030  الداللة االحتمالية

 64 64 العينة
 سموؾ

العدواف 
 المفظي

معامؿ االرتباط بيرسوف  *0,422 1 
  0,030 الداللة االحتمالية

 64 64 العينة
 وىي دالة إحصائيا عند مستوى 0,422 مف الجدوؿ أعبله نبلحظ أف قيمة معامؿ االرتباط بمغت :التعميق

، كما أنيا تدؿ عمى وجود عبلقة ارتباطية بيف بعد سموؾ العدواف المفظي وأسموب المعاممة 0,05الداللة 

. الوالدية

: عرض نتائج الفرضية الثالثة -3

 .يةئتوجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف أسموب المعاممة الوالدية وسموؾ العدا: نص الفرضية

وكانت ىذه النتائج كما . وىنا قامت الباحثة بنفس الخطوات السابقة لموصوؿ إلى نتائج الفرضية الثالثة

 :يمي

.  يبيف معامؿ االرتباط بيرسوف بيف أسموب امعاممة الوالدية وسموؾ العدائية16جدوؿ رقـ 
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 االرتباط
 العدائية سموؾ الوالدية المعاممة أسموب 

 أسموب
 المعاممة
 الوالدية

معامؿ االرتباط بيرسوف  1 ,503* 
 015,  الداللة االحتمالية

 64 64 العينة

 سموؾ
 العدائية

معامؿ االرتباط بيرسوف  ,503* 1 
  015, الداللة االحتمالية

 64 64 العينة
 0,503مف الجدوؿ نجد أف معامؿ االرتباط بيف سموؾ العدائية وأسموب المعاممة الوالدية قد بمغ : التعميق

 .0,05، وىو داؿ عند مستوى الداللة 0,015بمستوى داللة قدره 

:  مناقشة نتائج الدراسة: ثانيا

 ىذه األخيرة بناء عمى الخمفية النظرية لموضوع ، سنحاوؿ تفسيرالفرضياتبعد عرض نتائج 

  .الدراسة والدراسات السابقة

 :مناقشة نتائج الفرضية األولى -1

 دالة احصائيًا بيف أساليب المعاممة الوالدية والعدواف الجسدي عند تبلميذ يةتوجد عبلقة ارتباط

 .الطور االبتدائي الثاني

بمعامؿ  اوىذا ما استنتجناه مف خبلؿ نتائج معامؿ ارتباط الفقرات، حيث وجدناىا دالة احصائي

  .0.01 وىي قيمة دالة احصائيًا عند مستوى الداللة ،0.564 ارتباط قدره

 والتي ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أشكاؿ (2004) ودراسة أبو عيد تتوافؽ نتائج ىذه الفرضية

السموؾ العدواني لدى طمبة الصؼ السادس أساسي، حيث استخدـ الباحث مقياس السموؾ العدواني مف 

إعداده، وأظيرت نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ فروقا بيف أشكاؿ السموؾ العدواني، السموؾ العدواني الجسدي 

 .والعدواف المفظي، وأف القيمة التفسيرية لمعدواف الجسدي كانت أكبر القيـ التفسيرية
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 : مناقشة نتائج الفرضية الثانية -2

توجد عبلقة ارتباط دالة احصائيا بيف اساليب المعاممة الوالدية والعدواف المفظي عند تبلميذ  -3

  .الطور الثاني مف التعميـ االبتدائي

وىذا ما استنتجناه مف خبلؿ نتائج معامؿ ارتباط الفقرات، حيث وجدنا أغمبيا دالة احصائية عند 

 . 0.05 وىي دالة احصائيًا عند مستوى الداللة 0.422مستوى الدالة حيث بمغة 

دراسة لمعرفة عبلقة أساليب التنشئة الوالدية بمفيـو  (ـ1989) أجرى جبالي ىذه النتائج موافقة ؿ

طالبا مراىقا مف الجنسيف مستخدما مقياسيف لقياس  (468)مطبقا إياىا عمى , الذات لدى المراىقيف 

وبينت النتائج أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف . أسموب التنشئة ومفيـو الذات لدى المراىقيف 

وكاف متوسط مفيـو الذات أعمى لدى الطمبة الذيف يتربوف في . أساليب التنشئة الوالدية ومفيـو الذات 

مقارنة بأولئؾ الذيف يتربوف في أجواء النبذ , أجواء مف التقبؿ والتقدير والمحبة والحماية مف األىؿ 

 .والرفض واإلىماؿ

، ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أبعاد السموؾ العدواني لدى (1996)وكذا دراسة حسيف عمي فايد 

الشباب الجامعي ومعرفة الفروؽ الجنسية في أبعاد السموؾ العدواني، وقد نتج عف ذلؾ أف الذكور يتسموف 

 .بالعدواف البدني والمفظي والعدواف عامة ومقارنتيـ باإلناث
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وىذا ما استنتجناه مف خبلؿ نتائج معامؿ ارتباط فقرات حيث وجدنا أغمبيا دالة احصائية عند 

 يبيف معامؿ ارتباط بارسوف بيف أسموب المعاممة 15 حيث اعتمدا عمى جدوؿ رقـ 0.503مستوى الداللة 

الوالدية وسموؾ العدائية  

التي أجريت لفحص عبلقة أساليب المعاممة Geri& Dana)  1993 )ىذه النتائج تتافؽ ودراسة

طفبل تتراوح  (420)وطبقت عمى عينة مف , الوالدية باالضطرابات السموكية لدى األطفاؿ األمريكييف 

أعمارىـ بيف ثمانية إلى ستة عشر عاما أف ىناؾ عبلقة موجبة ذات داللة إحصائية بيف أساليب المعاممة 

الوالدية المتمثمة في الرفض واإلىماؿ وعدـ المباالة مف جية والقمؽ واالكتئاب والسموؾ العدواني لدى 

 األطفاؿ مف جية أخرى

وىذه النتائج تتوافؽ ودراسة كؿ مف فاضؿ عبد الزىرة مزعؿ عبلقة السموؾ العدواني بأساليب 

حيث ىدفت ىذه الدراسة الكشؼ عف عبلقة اساليب العقاب والسموؾ العدواني  ( 2010)العقاب ألوالدية ، 

بحيث يتعرض التبلميذ الى لعقاب مف طرؼ الوالديف حيث أف السموكات التي يميؿ الييا التبلميذ كثيرا 

 .ىي العدائية

، بعنواف السموؾ العدواني لدى (2010)ونجد ىذا مجسدا أيضا في دراسة نجية إبراىيـ محمد 

التبلميذ بطيئي التعمـ والعادييف، وتيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مظاىر السموؾ العدواني لدى 

 .التبلميذ بطيئي التعمـ مقارنة بأقرانيـ التبلميذ العادييف والكشؼ عف داللة الفروؽ بينيـ

 :ىذا وتشير النتائج المتوصؿ إلييا إلى أف

مظاىر السموؾ العدواني لدى التبلميذ بطيئي التعمـ ىي اعمى مف أقرانيـ العادييف، ويفسر ىذا عمى 

أف التبلميذ البطيئيف في التعمـ ونتيجة لمفشؿ الدراسي وعدـ قدرتيـ عمى المحاؽ بأقرانيـ العادييف 

حساسيـ بالفشؿ وخيبة األمؿ واإلحباط، تنشأ لدييـ مشاعر السخط في الدراسة والمدرسة بشكؿ عاـ وىـ  وا 

 .يعبروف عف ذلؾ بمختمؼ أشكاؿ التصرؼ غير السوي ومنيا العدواني
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توجد عبلقة ارتباط دالة احصائيا بيف اساليب المعاممة : مناقشة نتائج الفرضية العامة -5

 .عند تبلميذ االبتدائيات مقاطعات سيدي عمي مستغانـوالسموؾ العدواني الوالدية 

 .وتشير النتائج المتحصؿ عمييا إلى قبوؿ الفرضية 

 حيث Geri & Dana (1993)التي توافؽ نتائج فرضيتنا ىذه نجد دراسة سابقة اؿدراسات اؿمف و

ىدفت إلى فحص عبلقة أساليب المعاممة الوالدية باالضطرابات السموكية لدى األطفاؿ األمريكييف، 

 سنة، وبينت النتائج أف ىناؾ عبلقة موجبة 16 إلى 8 طفبل تتراوح أعمارىـ بيف 420وطبقت عمى عينة 

ذات داللة إحصائية بيف أساليب المعاممة الوالدية المتمثمة في الرفض واإلىماؿ وعدـ المباالة مف جية 

 .والقمؽ واالكتئاب والسموؾ العدواني مف جية أخرى
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: خاتمة

اف األسرة ال تزاؿ تتشح بوساـ مسؤولية بناء جيؿ ترنو إليو كافة األنظار بأماليا العظيمة، وأحبلميا 

البعيدة، فيي المدرسة األولى التي يتخرج منيا األبناء، وقد شكمتيـ أساليب التربية، وصقمت شخصيتيـ 

 .مناىج التعامؿ التي طبقت معيـ

فعمى الرغـ مف تعدد وسائؿ التنشئة التي يتعمـ مف خبلليا الطفؿ كالمدرسة والشارع ووسائؿ االعبلـ، إال 

أف األسرة ىي األساس في تشكيؿ وتكويف شخصية الفرد، وفييا يتابع تكويف شخصية ومنيا تنشأ معظـ 

المشكبلت المتعمقة بعالـ الطفولة في أغمب األحياف، ذلؾ اف الطفؿ يولد صفحة بيضاء يتاثر، اوؿ 

بمحيطو العائمي ثـ مف المحيط الخارجي أو االجتماعي، حيث يتمقى مكتاسابات وأساليب وخبرات مؤلمة 

مرتبطة بالجانب االنفعالي والوجداني، تظير آثارىا بشكؿ مباشر فقد يستثير تأثيرىا المباشر إلى أف 

تستحوذ عمى سموؾ الطفؿ بأنماط وأشكاؿ سموكية مضطربة، ومف بيف أىـ ىذه االضطرابات السموكية 

ظيور السموؾ العدواني عند الطفؿ حيث يصبح يستخدميا كذرع أو منيج ليـ في الحياة مف عدمو، فقياـ 

األفراد بسموكيات معينة، ال ترجع الييـ كأفراد، بؿ تعود إلى وسطيـ االجتماعية، الذي يعيشوف ويتفاعموف 

معو، خصوصا األسرة، فيي المسؤوؿ األوؿ عف تنشئة االجتماعية لؤلبناء وطريقة التعامؿ التعامؿ معيـ 

باستخداـ استراتيجيات لرعايتيـ وتربيتيـ، فالطفؿ الذي يتعرض لحاالت اعتداء والقسوة وايذاء أو الحماية 

المفرط خبلؿ طفولتو تتشكؿ لديو حالة مف التعامؿ مع ىذا السموؾ العدواني نظرا لنقص ميارات التواصؿ 

االجتماعي عنده، ويتزامف ذلؾ مع حالة االضطراب العاطفي الناجـ عف عدـ فيـ مشاعر اآلخريف فتكوف 

عبلقاتيـ العاطفية متمحورة حوؿ التخريب وااليذاء، وىو ما يشير إلى حالة ضعؼ تقدير الذات ومنو 

. يجب تظافر جيود كؿ مف االسرة والمؤسسة المحيطة بالطفؿ
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: المقترحات

مف خبلؿ ما تطرقنا إليو في ىذه الدراسة بشقيو الجانب النظري والجانب التطبيقي فإف الدراسة الحالية 

: توصي وتقترح ما يمي

بث الوعي واالىتماـ بأساليب المعاممة الوالدية اإليجابية مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ المختمفة وعبر برامج - 

. متخصصة

. ضرورة فيـ اآلباء واألميات ألبنائيـ وكيفية توفير التعبير عف تفوقيـ إلظيار ما لدييـ مف قدرات- 

ضرورة توعية الوالديف بخصائص األبناء المتفوقيف مف أجؿ الكشؼ المبكر عمى قدراتيـ المتميزة - 

. وأسموب التعامؿ معيـ

إنشاء جمعيات إرشادية مف طرؼ المختصيف تنظيـ ندوات ومحاضرات إلرشاد اآلباء واألميات بأفضؿ - 

. أساليب المعاممة الوالدية اتجاه األبناء التي تساعدىـ عمى النمو السميـ وتزيد مف تفوقيـ الدراسي

ضرورة اىتماـ الوالديف باألبناء والوقوؼ إلى جانبيـ ومساعدتيـ ودعميـ وتوفير كؿ المشاعر اإليجابية - 

. اتجاىيـ

العمؿ عمى تزويد ا ألبناء المتفوقيف باألجيزة واألدوات والكتب والوسائؿ التعميمية التي تنمي مظاىر - 

. التفوؽ لدييـ ولو بالقميؿ وفي حدود إمكانيات األسرة

توعية اآلباء بمخاطر العقاب البدني والبعد عف تحقير األبناء والسخرية مف إمكاناتيـ وقراراتيـ أو - 

المقارنة بينيـ وبيف إخوانيـ أو زمبلئيـ مما لو األثر في تنمية حس الفشؿ لدييـ وىذا بدوره يؤدي إلى 

. تدني مستواىـ الدراسي

الحث عمى ضرورة وجود عبلقات تواصؿ وطيدة بناءة كؿ مف األسرة، والمدرسة، والمجتمع، حيث - 

شباع احتياجاتيـ . تيسر ليذه األطراؼ التعاوف بما يكفؿ تنمية مواىب األبناء وا 
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ضرورة اىتماـ الدولة بيذه الشريحة مف المجتمع فئة المتفوقيف دراسيًا وتوفير ليـ الظروؼ المبلئمة - 

واإلمكانيات البلزمة لتنمية قدراتيـ وتطوير استعداداتيـ وتشغيميا فيما ىو لصالحيـ وصالح مجتمعيـ 

. وتطوره

فتح المجاؿ لدراسات تبحث في مواضيع أساليب المعاممة الوالدية وعبلقتيا ببعض السمات الشخصية - 

. لممراىؽ المتفوؽ دراسياً  (الذكاء االنفعالي، السموؾ التوكيدي، ووجية الضبط)

. الحاجات النفسية واالجتماعية لبلطفاؿ المتفوؽ دراسياً  - 

. اتجاىات الطمبة الجامعييف المتفوقيف نحو أنماط التنشئة األسرية- 

.  الحضرية والريفيةتيفإجراء دراسة مقارنة بيف أساليب المعاممة الوالدية لممتفوقيف دراسيًا في البيئ- 

. الذكاء االنفعالي واليوية الجنسية وعبلقتيا بالتحصيؿ الدراسي لدى طبلب الجامعة المتفوقيف- 

أنماط التنشئة األسرية وعبلقتيا بوجية الضبط لدى المراىؽ المتفوؽ دراسيًا - 

 .طبيعة العيش في االحياء الفوضوية وعبلقتيا بالسموؾ العدواني- 
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:   البحثاتصعو - 

. بسبب انتشار وباء كورونا غمؽ الجامعات والمكتبات أدى عدـ القدرة الحصوؿ عمى الكتب والمراجع

. تعطؿ حاسوبي النقاؿ مما أدى إلى تأخر في انياء المذكرة- 

صعوبة تطبيؽ الجانب التطبيقي عمى عينة كبيرة مف التبلميذ - 

عدـ فيـ االساتذة لمفيـو العدواف بصورة واضحة مما ادى الى نفور بعض االساتذة خوؼ مف القاء -

 .صورة حوؿ القسـ
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: قائمة المالحق

ترخيص إلجراء تربص ميداني مف مدير التربية إلى السيد مدير المدرسة االبتدائية كؿ : الممحق األول- 

تحت اشراؼ مفتشية إدارة المدارس االبتدائية  (وبرقية محمد وشبا  عبد القادر بن عبو محمد)مف 

. مقاطعة سيدي عمي، حجاج

. ترخيص مف رئيس قسـ شعبة عمـ النفس مف أجؿ تسييؿ ميمة: الممحق الثاني- 

. مقياس العدواف ألطفاؿ: الممحق الثالث- 

" يوضح البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة ومقياس أساليب معاممة الوالدية : الممحق الرابع- 

. صورة األب وصورة األـ (ب)و (أ)بصورتو 
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: مقياس السموك العدواني

 ـ العدوان الجسدي: القسم األول كثيراً  قميالً  نادراً  نادرًا جداً  

 01 .أتشاجر مع زمبلئي في الفصؿ أو المدرسة    

 02 اندفع إلى الضرب سواء باليد أو الرجؿ أو أي شيء آخر لزمبلئي    

 03 .أحاوؿ تدمير ممتمكات غيري مف األطفاؿ    

 04 .أرغب في المعب والعبث بمحتويات الفصؿ    

ف كانت ميمة      05 .اندفع لتمزيؽ بعض األشياء وا 

 06 .أحاوؿ طعف أو وخز زمبلئي دوف أف يوجيوا لي إسائة    

 07 .أفضؿ في أوقات الفراغ بالمدرسة مصارعة زمبلئي أو مبلكمتيـ    

 08 .أفضؿ المشاجرة باليد مع الطبلب األقؿ قوة جسمانية    

 09 .اندفع لتدمير محتويات الفصؿ رغـ تعرضي لمعقاب المدرسي    

 10 .أحصؿ عمى حقوقي بالقوة    

 11 .أرد اإلساءة البدنية بالقوة    

 12 .أفضؿ مشاىدة المبلكمة والمصارعة الحرة عمى غيرىا مف األلعاب    

 13 .أرد اإلساءة المفظية ببدنية    

 14 .أفكر بإيقاع الضرر ببعض المشرفيف أو المدرسيف    

 

 

 

 

 



 
 

115 
 

 م العدوان المفظي: القسم الثاني كثيرا قميال نادرا نادرا جدا

 01 .أصرخ ألسباب تافية    

 02 .أصيح برفع صوتي عف زمبلئي بالفصؿ بدوف سبب واضح    

 03 .أميؿ إلى تدبير خداع أو مكائد لآلخريف    

 04 .استخدـ ألفاظ وعبارات غير محبوبة أو نابية في التعامؿ مع زمبلئي    

 05 .أضحؾ واقيقو بصوت عالي بدوف سبب يستحؽ ذلؾ    

 06 .أىتؼ بقوة بالفصؿ لمفت األنظار لي بدوف سبب    

 07 .ال أقدـ اعتذار لزمبلئي إذا أسأت لفظيًا ليـ    

 08 .أدفع زمبلئي إلى معاكسة المدرسيف والمشرفيف لفظياً     

 09 .إذا أساء لي زميمي بمفظ غير مرغوب أرده بأكثر منو إساءة    

 10 .أبدأ وأنا مدفوع إلى التحقير المفظي والسخرية مف الزمبلء    

 11 .أقوؿ بعض النكات والفكاىة بقصد السخرية    

 12 .أميؿ إلى السخرية مف آراء األخريف    

 13 .ليس مف السيؿ أف أىـز في أي مناقشة    

 14 .ال أتقبؿ اليزيمة في األلعاب الرياضية بسيولة    
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 م .العدائية: القسم الثالث كثيراً  قميالً  نادراً  نادرًا جداً 

 01 .أحاوؿ إيقاع الضرر بالمحيطيف بي بحيث ال يشعر بي أحد    

 02 .أشعر بالسعادة عند رؤية مشاجرة بالضرب بيف شخصيف    

 03 .أفضؿ أفبلـ الحرب والعصابات والمغامرات عمى غيرىا    

 04 .أشعر بالسعادة عند رؤية المقاتمة بيف الحيوانات    

 05 .أغضب بسرعة إذا ضايقني أي فرد    

 06 .ال أثؽ في المحيطيف بي    

 07 .أحاوؿ صرؼ انتباه الطبلب عف العمـ    

 08 .أوجو المـو والنقد لنفسي عمى كؿ تصرفاتي    

 09 .أوجو المـو والنقد لغيري عمى كؿ تصرفاتي    

 10 أشعر بالسعادة إذا أخطأ زميمي ووجو المعمـ إليو النقد والمـو    

 11 .أميؿ كثيرًا لعمؿ عكس ما يطمب مني    

 12 .مف السيؿ أف أخيؼ زمبلئي    

 13 .أحب قراءة قصص المغامرات البوليسية    

 14 .أتضايؽ مف عادات الحيطيف بي    
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 :بيانات أولية
: االسـ
: السف

      أنثى         ذكر  :   الجنس
: السنة الدراسية

 منفصبلف  متزوجاف   : الحالة االجتماعية لموالديف
  مع األـ مع األب : في حالة االنفصاؿ مع مف أنت مقيـ

. مع شخص آخر أذكره
: عدد أفراد األسرة

: ذكور االخوة
:  إناث

:  ترتيبؾ بيف إخوتؾ
  :  أمي:  المستوى التعميمي لؤلب

 :          ابتدائي
 :          إكمالي
  :          ثانوي

 :          جامعي
 :  أمية:  المستوى التعميمي لؤلـ

         ابتدائي  
 :          إكمالي
 :          ثانوي

 :          جامعيف
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:  التعميمات

 

في اطار البحث العممي إلنجاز مذكرة مكممة لنيؿ شيادة ماستر في عمـ النفس المدرسي نضع بيف أيدكـ 

 (والدؾ)ىذا المقياس كأداة لقياس أساليب المعاممة الوالدية وذلؾ لمعرفة األسموب الذي يعاممؾ بو 

المطموب منؾ عزيز التمميذ قراءة كؿ عبارة بعناية مف عبارات ىذا . في حياتؾ العائمية والدراسية (والدتؾ)

مف خبلؿ ىذا السمـ ( والدتؾ)و( والدؾ)أماـ العبارة تنطبؽ عمى معاممة  (X)المقياس ووضع عبلمة 

ويرجى منكـ اف ال تتركوا أي عبارة بدوف إجابة خدمتًا ". دائما، أحيانا، أبدًا : " التدريجي والذي يتمثؿ في

. وشكرا عمى تعاونكـ معاً . لمبحث العممي
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األ  : مقياس صورة

 الرقم العبارات دائماً  أحياناً  أبداً 
 01 .يقـو والدي بنصحي وتوجييي قبؿ أف تقـو بعقابي   
 02 .يعطيني والدي الحرية في مناقشة أموري الخاصة معو   
 03 .يشجعني والدي في أداة واجباتي الدراسية حتى لو كانت صعبة   
 04 .يعاقبني والدي في أداء عندما أخطئ مثمي اخواتي رغـ تميزي وتفوقي في الدراسة   
 05 .ال ييتـ والدي بالحديث معي حتى لو كاف يخص دراستي ومستقبمي   
 06 .يمنعني والدي مف الذىاب في أي رحمة مدرسية مع زمبلئي خوفًا عمي   
 07 .يحرمني والدي مف مصروفي الخاص حتى لو كاف يعمـ أنني أستعممو لحاجياتي المدرسية   
 08 .يؤلمني أف أرى والدي ييتـ بإخواتي أكثر مني   
 09 .ييتـ والدي بمستقبمي ويساعدني في التخطيط لو بما يراه مناسبًا لي   
 10 .يشاركني والدي في حؿ المشكبلت التي تعترضني   
 11 .يتابعني والدي في مساري الدراسي وشجعني كي ال أترجع عف تفوقي ونجاحي   
 12 .يعاممني والدي بالطريقة نفسيا التي يعامؿ بيا إخواتي   
 13 .يعاممني والدي بوجودي أو غيابي في المنزؿ   
 14 .يصاب والدي بالقمؽ إذا كنت خارج المنزؿ حتى لو كنت مشغواًل بالدراسة مع زمبلئي   
 15 .يتحكـ والدي في اختياراتي ضننا منو أنني ما زلت صغيراً    
 16 .ال يمدحني والدي رغـ إنجازاتي وتفوقي الدراسي   
 17 .ألجأ إلى والدي عندما أعجز عف حؿ مشاكمي بنفسي   
 18 .استفيد مف الحوارات اليادفة التي تدور بيف أفراد عائمتي   
 19 .عندما يمدحني والدي عمى نجاحي وتفوقي يزيد مف إصراري عمى التفوؽ   
 20 .عندما تحدث مشاجرة بيني وبيف إخواتي ال ينحاز والدي لي بؿ يكوف حياديا   
 21 .أشعر أف والدي ينبذني وال يريد رؤيتي ألنو يتضايؽ بوجودي   
 22 .يقـو والدي بشراء لي أشياء حتى لو لـ أكف بحاجة إلييا   
 23 .يضربني والدي بالذنب لوقوع أي مشكمة ويمومني وكأنني طرفا فييا   
 24 .يشعرني والدي بالذنب لوقوع أي مشكمة ويمومني وكأنني فييا   
 25 .ييتـ والدي بأصدقائي ويحترميـ خاصة المتفوقيف منيـ   
 26 .يعجب بي والدي عندما أديرا حوارا حوؿ مشكمة ما وأجد ليا حبل   
يعجب بي والدي لي مكافآت وىدايا عند تفوقي في الدراسة مف أجؿ تحفيزي لبموغ أىداؼ    

 .أعمى
27 

 28 .يعطني والدي مصروفي الخاص بالتساوي مع إخواتي وال يفرؽ بيننا   
 29 .قميبل جدا ما يتحدث معي والدي   
 30 .ال يرفض لي والدي طمبا ميما كاف ىذا الطمب   
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األم : مقياس صورة
 الرقم العبارات دائماً  أحياناً  أبداً 
 ف01 .تقـو والدتي بنصحي وتوجييي قبؿ أف تقـو بعقابي   
 02 .تعطيني والدتي الحرية في مناقشة أموري الخاصة معيا   
 03 .تشجعني والدتي في أداة واجباتي الدراسية حتى لو كانت صعبة   
 04 .تعاقبني والدي في أداء عندما أخطئ مثمي اخواتي رغـ تميزي وتفوقي في الدراسة   
 05 .ال تيتـ والدتي بالحديث معي حتى لو كانت يخص دراستي ومستقبمي   
 06 .تمنعني والدتي مف الذىاب في أي رحمة مدرسية مع زمبلئي خوفًا عمي   
 07 .تحرمني والدتي مف مصروفي الخاص حتى لو كانت تعمـ أنني أستعممو لحاجياتي المدرسية   
 08 .تؤلمني أف أرى والدتي تيتـ باخواتي أكثر مني   
 09 .تيتـ والدتي بمستقبمي وتساعدني في التخطيط ليا بما تراه مناسبًا لي   
 10 .تشاركني والدتي في حؿ المشكبلت التي تعترضني   
 11 .تتابعني والدتي في مساري الدراسي وتشجعني كي ال أترجع عف تفوقي ونجاحي   
 12 .تعاممني والدتي بالطريقة نفسيا التي تعامؿ بيا إخواتي   
 13 .تعاممني والدتي بوجودي أو غيابي في المنزؿ   
 14 .تصاب والدتي بالقمؽ إذا كنت خارج المنزؿ حتى لو كنت مشغواًل بالدراسة مع زمبلئي   
 15 .تتحكـ والدتي في اختياراتي ضننا منيا أنني ما زلت صغيراً    
 16 .ال تمدحني والدتي رغـ إنجازاتي وتفوقي الدراسي   
 17 .ألجأ إلى والدتي عندما أعجز عف حؿ مشاكمي بنفسي   
 18 .استفيد مف الحوارات اليادفة التي تدور بيف أفراد عائمتي   
 19 .عندما تمدحني والدتي عمى نجاحي وتفوقي تزيد مف إصراري عمى التفوؽ   
 20 .عندما تحدث مشاجرة بيني وبيف إخواتي ال ينحاز والدتي لي بؿ تكوف حياديا   
 21 .أشعر أف والدتي تنبذني وال تريد رؤيتي ألنيا تتضايؽ بوجودي   
 22 .تقـو والدتي بشراء لي أشياء حتى لو لـ أكف بحاجة إلييا   
 23 .تضربني والدتي بالذنب لوقوع أي مشكمة وتمومني وكأنني طرفا فييا   
 24 .تشعرني والدتي بالذنب لوقوع أي مشكمة ويمومني وكأنني فييا   
 25 .تيتـ والدتي بأصدقائي ويحترميـ خاصة المتفوقيف منيـ   
 26 .تعجب بي والدتي عندما أديرا حوارا حوؿ مشكمة ما وأجد ليا حبل   
تعجب بي والدتي لي مكافآت وىدايا عند تفوقي في الدراسة مف أجؿ تحفيزي لبموغ أىداؼ     27 

 31 .يعاقبني والدي عمى ارتكابي ألي خطأ بعقوبة قاسية   
 32 .ال يعطؼ عميا والدي حتى عند حاجتي إليو   
 33 .تقـو تربية والدي لي عمى مبادئ الديف اإلسبلمي   
 34 .يدربني والدي عمى أخذ قراراتي الشخصية بنفسي   
 35 .يشجعني والدي عمى االنضماـ لدورات تخصصية لزيادة تحصيمي العممي   
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 .أعمى
 28 .تعطني والدتي مصروفي الخاص بالتساوي مع إخواتي وال تفرؽ بيننا   
 29 .قميبل جدا ما يتحدث معي والدتي   
 30 .ال ترفض لي والدتي طمبا ميما كاف ىذا الطمب   
 31 .تعاقبني والدتي عمى ارتكابي ألي خطأ بعقوبة قاسية   
 32 .ال تعطؼ عميا والدتي حتى عند حاجتي إلييا   
 33 .يقـو تربية والدتي لي عمى مبادئ الديف اإلسبلمي   
 34 .تدربني والدتي عمى أخذ قراراتي الشخصية بنفسي   
 35 .تشجعني والدتي عمى االنضماـ لدورات تخصصية لزيادة تحصيمي العممي   

 
 
 
 
 

 

 

 


