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 السلوك العدوانيعالج 

  ؟السلوك العدواين لدى الطفل ليت جيب أن يتبعها األهل يف عالجب ااألسالي ما هي: السؤال األول
يظهر السلوك العدواين بعدة . العدوان هو إحلاق األذى باألشخاص وادلمتلكات بقصد أو بغري قصد

واألنانية أقل درجات العدوان  والعدوان العاطفي ،العدوان اجلسديو أشكال من مثل العدوان اللفظي، 
وذلذا تتنوع أساليب مواجهة وعالج . تكاراث باخآررين وعدم مد يد العون ذلموتدل على عدم اال 

 :السلوك العدواين ومنها

ومعرفدددة الددددوافع ادلؤديدددة إل تزايدددد السدددلوك العددددواين وهدددي يف الغالدددب حتديدددد األسدددباب مدددن ال بدددد  .1
دواين وقدد تسداعد الظدرول الصديفية يف  هدور السدلوك العد. أسباب نفسية أو اجتماعية أو ثقافية

إذا مل يتم تصدريفها بطريقدة ئدائبة تكدون عدامال  زائدةيولد طاقة عن حاجة اجلسم فالطعام الزائد 
اج إل عمليدة تنظديم ذلدذا فد ن اسنسدان  تد. فدال بدد للطفدل مدن تفريدت طاقتدط بحنشدطة حرتكيدة مضرا
 . ومعرفة مواطن اخللل وأسباب العلل الغذاء

تشدددعع علدددى نشدددر معددداين احلدددب والتسدددام  اجلاذبدددة سدددنة ومدددن ادلنظدددور االجتمددداعي فددد ن البي دددة احل .2
 .والتسامي

ذات نفدع  منزليدة وتكليفهم بحداء أعمدال ،مييلون إليهاحرتكية توجيط األطفال واليافعني حنو أنشطة  .3
 .ذلم وتتفق مع ميوذلم تكي يتم ئرل الطاقة حنو سلوتكيات إجيابية تبعدهم عن مزالق العدوانية

الشدددعاعة تدددرب  تعلدددي مدددن شدددحن احلكمدددة وتقدددرن البطولدددة بالسدددالم، و الددديت  القصدددهل اذلادفدددةروايدددة  .4
  .الرفقتزاوج بني الذتكاء و حبسن التصرل، و 
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شددر ال يددزول بالشددر، والصدد  السددلبية ونشددر القدديم العقالنيددة يف أذهددان الناشدد ة فال تعددديل ادلفدداهيم .5
بدددي  ، وقلنعددداح، وادلسدددلم مدددن سدددلم ادلسدددلمون و،دددريهم مدددن بطددد  يدددد ، وفيفددد  لسدددانطمفتددداح ا

 .أفعالط
رياضدية يف الجهزة األاألنشطة الكشفية و وجيط الطفل حنو الرياضة النافعة ولعل النوادي الصيفية و ت .6

يف بنداء اجلسدم السدليم و  الطاقداتتصدري  عمليدة والزيارات السياحية مدن ادليدادين اذلامدة يف  ادلنزل
 .والعقل القومي

لدددديت انددددب الناشدددد ة ،وائددددل السددددلوتكيات ادلهددددارات احلياتيددددة ا مددددن ثمار توقددددس وحسددددن اسددددالتنظدددديم  .7
 .الضارة

 .ال امج التلفزيونية ادلفيدةارتيار  .8
احلفدددداظ علددددى البي ددددة وادلرافددددق -إفشدددداء السددددالم-العطدددد  علددددى الصددددغري)،ددددرس اخآداب اسسددددالمية  .9

وذم ربيدك  ،مدن عظمدة ادلدنهج اسسدالمي الاربدوي أندط حدك علدى مكدارم األردالق تكلهدا (.العامة
بددل جدداء القددررن الكددرمي ويددؤازر  اذلدددي النبددوي الشددري  بفددي  مددن احلدد  تهددا برماألقددوال والفعددال 

  .وجيل الشباب متعط  إليها وزلتاج ذلا ،على التخلق مبيفاسن األرالق
 .ادلؤئل على االستماع الفاعل واالحارام ادلتبادل احلوار اذلادلشلارسة  .11

 .واقتباس النافعة منهااالطالع على التعارب الاربوية الناجيفة  .11

 .حتاشي النزاعات الزوجية الشديدة ال سيما أمام األطفال .12

منهج العقاب والقمع البدين واللفظي ف نط يولدد التمدادي يف الداردي استخدام احلذر من  .13
قدد . تلعدح إل التهديدد والقسدوة ألتفدط األسدباب ويولد شخصية مسيفوقة ادلشاعر مسدلوبة اسرادة

 جدددىوالاربيددة احلسددنة أقددوى مددن منطددق القددوة وأ .حلددبايدددمر لكنددط قددد العقدداب البدددين مددرة و ينفددع 
تكدل منهج اسقناع واسميدان بدالرفق واحلدزم  ينفع  .و،ري  من أسلوب الردع القمعي يف احملي  األسري

، أئديلة ضدرورة أسدريةإن ثقافدة السدالم هدي رسدالة اسسدالم وهدي . طفل يف تكل أسرة يف تكل زمدان
 .تناميةم، وحاجة عادلية متعددة وفريضة رلتمعية

 
 أسباب السلوك العدواني

 

رائدددة وأن الطفدددل يولدددد علدددى الفطدددرة ..أسدددباب السدددلوك العددددواين  مدددا هدددي..برأيددد : السدددؤال الثددداين
 ال اءة؟و 



 3 

. من أهم األسباب فادلعاملدة الغليظدة تعكدر الفطدرة السدليمة وتغدري الد اءة األئدلية اسساءة للطفل -1
لفظيددا أو سددلوتكيا مدن عوامددل االحنددرال أو إرواندط  أمددطاالعتدداء علددى أو إن االعتدداء علددى الطفددل 

 .السلوتكي عند الطفل
وهددم يقومددون باالعتددداء علددى ،ددريهم أو علددى مددن حولددط الكبددار  رؤيددة الطفددلمثددل  السددلي التقليددد -2

فيهددني زميلددط  يسددتهني مبددن ومددا حولددطمددع مددرور الوقددس وتكددرار األمددر ادلمتلكددات شلددا جيعددل الطفددل 
 .عواقبوال يبايل بالويهيمن عليط 

والقائمدة علدى االسدتمتاع بداللكم والشدتم والقتدل  األلعاب االلكارونية احملرضدة علدى العند التحثر ب -3
مدددن ادلؤسددد  أنندددا تك بددداء نشددداري ألبنائندددا هدددذ  الددد امج ادلرعبدددة وال  .والتفعدددري حبعدددة ألدددا رياليدددة

سدس تسدلية بري دة لياذلابطدة هدذ  الد امج . نكارث تكثدريا ططورادا يف تشدكيل وعدي وثقافدة الناشد ة
  .ولكنها بررلة سريعة ألذهان األطفال تشيفنهم بالعداء، ومتدهم بالشيفناء

الشدديد "اس اءات السلبية تشو  الذاتية اسنسانية للشخصية السوية فاألهل قد يغرسون مفهدوم  -4
أندس أقدوى منددط  يف ادلصدارعة، نقدول للطفدل ال اعدل فددالن ينتصدر عليد وذلد  عنددما  "بالصدرعة
وهددذ  الثقافددة  . وإذا ضددرب  أحددد فاضددربط ،ورد الصدداع ئدداعني، أن تحرددذ حقدد  بيدددك  وعليدد 
اعدددل مدددن التهديدددد والوعيدددد والارئدددد واالعتدددداء سدددلوتكيات مقبولدددة ننكدددر ثقافدددة تصدددادمية اخلفيدددة 

مندددذ . اليدددد والصدددراعاللعدددوء إل رثارهدددا وحندددن الدددذين ئدددنعنا مقددددمااا بسدددكوتنا أو قبولندددا لثقافدددة 
احلديدددد إال ويفدددل أندددط ال يفددد   عدددي  يف مفارقدددات ععيبدددة فنعدددد يف ذاتكرتنددداندددا يالصدددغر وتكثدددري م

إن . والصدديفي  أنددط ال يفدد  احلديددد إال العلددم الصدديفي  وقددوة العلددم ال تضدداهيها قددوة ...احلديددد 
،رينا يصنع ويتفنن يف سيارات وطائرات وفضائيات من احلديد أللدم رمندوا بدحن العلدم هدو الدذي 

تعلدي مدن شدحن التفكددري سددالم فاألسدرة السدعيدة ذلدا ثقافدة . والبيفددك والدارويلتعقدل  دل األمدور با
وتدربددط  تعلددم الطفددل الفضدديلة تعلددن أن احلكمددة قددوة و العلمددي يف حددل مشدداتكلها الصددغرية والكبددرية و 

 .والعدالة واحلزمقابل اسساءة باسئالح يتكي 
 .نية والكراهية وتداول األيديوتكراهية مشارتكة الطفل لغري  يف ادلمتلكات من أسباب األنا الغرية -5
يف رعايددة الفطددرة السددليمة يف نفددف الطفددل فاحلرمددان مددن احلنددان يقلددل مددن مقدددار  ،يدداب الوالدددين -6

 .االنتماءععز يف قهل اسحساس بادلس ولية و نالفطرة وينتج عنط 
 .، وحترض على االعتداءالعدوانتزين تكثرة مشاهدة األفالم اليت تروج للعن  و  -7

 .الوقاية من العن ترسيخ مفاهيم السالم و ادلتخصصة يف الاربوية صهل القانتشار قلة  -8
 .حئدقاء السوءالتحثر ب -9

احلدددروب األهليدددة والصدددراعات العسدددكرية والنزاعدددات الدوليدددة تعمدددل علدددى زيدددادة السدددلوك  -11
 .العدواين لدى األطفال و،ريهم
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 التلفزيونو السلوك العدواني 
 ن يكتسب السلوك العدواين من التلفزيون؟هل تعتقد أن الطفل ميكن أ: السؤال الثالك
ببك األفدالم الكرتونيدة و،ريهدا الديت تعدج بلقطدات الددم والقتدل والعند  وتظهدر تلد  اسعالم يقوم 

 ،وتصدداحبها ادلوسدديقى الصدداربة واأللددوان اجلذابددة مقرونددة بالبطولددة الفارعددةبطريقددة براقددة اللقطددات الدراميددة 
يف ثددوان معدددودة و طددم األشددياء األ،ددالل لبطددل الفدديلم الددذي يكسددر ة والنهايددة اخلارقدد ،والشددعاعة النددادرة

ويقددوم بالععائددب مددن القفددزات والضددربات ويفكددر بعضددالتط ورجلددط ال بعقلددط وحكمتددط وبددذل  تتغددري الفطددرة 
 قد قطع شوطا طدويال ليكدون يكون الطفلومع زيادة اجلرعات التلفزيونية سفاهة وبالدة النقية الوادعة إل 

 .ِفْطَنةَراِمد ال
وهدي ذات رسدالة عظيمدة يف التدحثري علدى اجلميدع ال اسعالم ئناعة ثقيلدة تددر األمدوال وتغدري األحدوال 

إن ادلعايري الاربوية ،ائبة متاما يف ال امج التلفزيونية فال وزن ذلا يف ادلشدارتكة وال حدا ادلراقبدة . سيما األطفال
ال شدد  أن انتقدداء . ئدديفاب الددرب  السددريع لنشددر مفدداهيم راط ددةالثمينددة ألوهددو األمددر الددذي أتدداح الفرئددة 

إل جاندب ذلد  فد ن . عداجال أو الحقدا ال امج التلفزيونية ألبنائنا مهمة عسرية ولكن ال بد من القيدام ادا
يب ادلفدددداهيم عمليددددة هامددددة حددددا ال يكتسددددب الطفددددل السددددلوتكيات و مناقشددددة األطفددددال مبددددا يشدددداهدونط وتصدددد

مدن أهدم مندابع اسئدالح ستكسداب أطفالندا  أيضدا لتلفاز من أهم مصادر اسفساد ف ندطوإذا تكان ا. ادلذمومة
  . وبناتناثقافة راقية تقدر التسام  وتقلل السلوتكيات السلبية عند أبنائنا 

تنظدديم عمليددة  التلفزيونيدة بددل األمانددة تقتضددي اسسددراع يفلديف مددن احلكمددة أن نسارسددل يف لددوم الدد امج 
يدك مييدز بدني احلقيقدة حملي  األسري مع تقوية الفكر الناقد لددى الطفدل تددرجييا حبمشاهدة التلفاز يف ا

 .والفضائيات اليوم حتتوي على فنون سلتلفة ومنها برامج دون ذل  الفضيلة واجملازفةوادلبالغة، و 
 دور المدرسة في تقويم السلوك العدواني

 لدى األطفال؟ ما دور ادلدرسة يف تقومي السلوك العدواين :السؤال الرابع
 .نشر ثقافة التسام  والسالم ادلنبثقة من تعاليم اسسالم .1

التيفذير ادلستمر من أندواع العددوان السدافر وادلسدتار فالعددوان السدافر هدو الدتهعم علدى الغدري ب لدط  .2
رانددة حصددائد  يندددرج حتددسأو بغريهددا أمددا العدددوان ادلسددتار فهددو ئددن  قددد نغفددل عنددط أحيانددا وهددو 

إن االعتددداء . لقلددوب تكددالتلفل بالفدداح  مددن القددول والغيبددة والنميمددة والبهتدداناأللسددنة وأمددراض ا
الظدداهر ندداتج منددط العدددوان اللفظددي ،البددا يسددبق العدددوان اجلسدددي فددال بددد مددن معاجلددة ادلسددتار ألن 

 .وأثر لط

أشددد تددحثريا وطرائددق إئددالحية ال حصددر ذلددا وهددي اجتندداب العقدداب البدددين فهندداك وسددائل تحديبيددة  .3
 .وأقل رطرا

 .فيمارس الطفل التعاون ويكون الصداقات ادلتعددة اجلماعيةوادلشروعات تكثي  األنشطة  .4
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طدورة معاين السماحة والعفو وتكظم الغيل مع بيدان خلالتمثيل يف اسيد تسخري استغالل ادلسرح و  .5
ومددن التمدارين ادلدرسدية النافعدة يف ترسدديخ مفهدوم ضدب  الددنفف  .ودور  يف شدقاء اسنسدان العددوان

لددتيفكم بادلشدداعر أن ميثددل الطفددل موقفددا  دداول ئددديقط أن يسددتدرجط للمشدداجرة ويسددتفز  بشددا وا
الصدددور إال أن الطفدددل  دددتفل باتزاندددط ويضدددب  سدددلوتكط ألن الشدددعاعة ضدددد التهدددور والشدددعاعة هدددي 

قبل أن يقوم الطفل بتمثيدل هدذا الددور والتددرب عليدط أمدام زمالئدط فد ن ادلعلدم يدزود . ضب  النفف
 .وات التصرل احلكيم إزاء االستفزازات و،ريهاالطالب طط

  .بصفة دائمة توعية أولياء األمور .6
 .حل ادلشكالت بحسلوب علمي تدريب ادلتعلمني على مهارةالارتكيز على  .7
 .تكرمي الطالب والطالبات من أئيفاب األرالق العالية يف طابور الصباح .8
  إال باشدداراك عيددع أرتكددان العمليددة وال يتيفقددق ذلدد وضددع بددرامج وقائيددة دلواجهددة عدددوى العدوانيددة .9

 .الاربوية
لألس  الشدديد فد ن جدل عمدل  .يف عملية الوقاية تفعيل دور االرتصائي االجتماعي .11

االرتصائدددددي ينصدددددب علدددددى ف دددددة قليلدددددة مدددددن الطدددددالب لعدددددالج حددددداالام الددددديت تكدددددادت أن تصدددددب  
فيدددددة مستعصدددددية وبدددددذل  تقلدددددهل دور االرتصائدددددي االجتمددددداعي والنفسدددددي و،ابدددددس رسدددددالتط التثقي

 .والتدريبية ادلنبثقة من منطلقات الوقاية
حبيدددك تتضدددمن مفددداهيم السدددالم لفظدددا وفعدددال فالغيبدددة والنميمدددة تطدددوير ادلنددداهج الدراسدددية  .11

ولقددد أشددارت . وان، ونظددرة االحتقددار مددن أسدداط السددلوك العدددواين دعدددوان ، والكلمددة البذي ددة عدد
يف ثنايدا تكتداب مدرسدي ائدة مدرة وردت أتكثدر مدن م "ضدرب"نتائج إحددى الدراسدات إل أن تكلمدة 

ضدرب عمددرو "ومدازال مسلسدل  !!ثددالث مدرات فقد " سدام "دولدة عربيدة بينمدا تكدررت تكلمدة يف 
 !! صاف  أو ي صاحلي فالويكاف  ينتظر من زيد أن يحرذ الثار وتكحنط يردد  ادلعلم " زيد

 
 االستعانة بالطبيب النفسي

الطبيددددب النفسددددي يف حالددددة الطفددددل ب سددددتعانةمددددا جيددددب علددددى األهددددل اال..  رأيدددد : السددددؤال اخلددددامف 
 ؟..العدواين

 .تكرار الفعل العدواين بصورة ،ري طبيعية .1
 .اسحساس بادلس ولية وعدم التفكري مبشاعر احمليطني بطالطفل فقدان  .2
 .رطرة مثل إيذاء النفف واخآررينارتكاب أفعال  .3
 .ئرار على محل اخآالت احلادةاس .4
 .  اهرة العن أو تطويق عالج  رسيا يففشل اجلهود ادلبذولة أسريا ومد .5
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  .واستمراء الكذب لتهويل األحداث وتضخيم األضرار التهديد بارتكاب أفعال مضرة  .6

 موهوبالالطفل العدواني 

 ؟ هل ميكن أن يكون الطفل العدواين موهوبا: السؤال السادس 

ال شد  أن تدراتكم اخلد ات ة و علدى ةدة عاليدأحيانا ف ن عرامة الصي وتكثرة حرتكتط ادلزععة قد تدل نعم 
يف زلصلتها قد تسهم مع مرور الوقس يف تنمية عقل راج  وهو أمر ،دري مر،دوب إال أن قلدة مدن األطفدال 

 . وتعدد ر اام أحيانا تصقل مواهبهم بكثرة مشاتكلهم
ومدن حقدط تدوفري بي دة ثريدة واألئل أن تكل إنسان متميز وميتل  مواهب عظيمة تظهدر بالرعايدة احلسدنة 

يقلددهل فددرص االحنرافددات يف حيدداة أن ادلددرغ ،البددا يسددتطيع . تعينددط علددى تفتيددق مواهددب واتكتشددال إبداعاتددط
ولكددن بعدد  األطفددال اسددتعاباام بطي ددة ويتعسددر العمددل معهددم وال مفددر مددن تددوفري الرعايددة الاربويددة الكاملددة 

مددددن  ددددات للطفددددل ة قددددد تصددددب  ادلشاتكسددددوالعزميددددة الصددددادقة وعندددددما يفتقددددد الطفددددل البي ددددة السددددليمة . ذلددددم
يتمتددع عيددع األطفددال بقدددر تكبددري مددن ادلواهددب فدد ن مل تكتشدد  . ادلذمومددة الشخصددية ومددن العددادات اليوميددة

تضددع  وتضددمر بددل قددد تتعددط حنددو تسددخريها يف أ،ددراض ضددار  فمددثال الطفددل ادلوهددوب يف الرسددم يف الصددغر 
تكاء اللغددوي قددد يسددتخدم مواهبددط الدذ ب والطفددل الددذي يتمتددع . ،دري الئقددةبصددورة  أئدديفابطقدد يلعددح إل رسددم 

 .وتكون مواهبط مصدر إيذاء ال بناء البال،ية وقدراتط البيانية يف التشهري واالستهزاء باخآررين
 "العدواني" و" الشقي"الفرق بين الطفل 

يف السدددياق ذاتدددط هدددل ؟ أيضدددا و "العدددواين" الطفدددل و " الشدددقي"مدددا الفدددرق بددني الطفدددل  : السددؤال السدددابع
 لتمرد أو ادلشاتكسة عالمة من عالمات السلوك العدواين؟ ميكن أن يكون ا

  ولدديف بالضددرورةوحرتكاتددط ادلزععددة تكثددرية الطفددل الشددقي يف ادلفهددوم الشددعي هددو الطفددل ادلشددا،ب وادلشدداتكف 
بقصدد بغدرض إضداعة احلصدة و يف ادلدرسدة الطفل ادلشاتكف قد يكثدر مدن األسد لة . عدواينشقي طفل تكل 

. ادلدددادة الدراسدددية وقدددد يحردددذ مدددثال حاجيدددات إرواندددط مدددن دون موافقدددة مدددنهم إذلددداء ادلعلدددم بقضدددايا ال متدددف
وجيدادل  ،فييفدب أن جيدرب األمدور بددون حددودوقددرة ذهنيدة عاليدة تكبدرية والطفل ادلشاتكف لط طاقدة حرتكيدة  

وقدد ينعدرل حندو حدب االستكشدال فيدارك والديدط يف السدوق  بال م ر وتصل بط شعاعتط إل حدد التهدور
 . ع تشد انتباهطويبيفك عن بضائ

إذا اقارندس باسضدرار بداخآررين  عالمدة مدن عالمدات السدلوك العددواينأحياندا ادلشاتكسدة قد تكدون 
ليف من ئفات الصي ادلشا،ب أن يتطاول ويتهعم على ،ري  وهذا ال مينعدط مدن ارتكداب . وبادلمتلكات

 .أفعال تعد عدوانية يفعلها للمزاح أو لدوافع أررى
وادليددل حنددو االستكشددال فهددو قتددار طريقددا وحددب ادلددرح ي احلرتكددة الزائدددة مددن ئددفات الطفددل الشددق

وهدذ  مليفو دة وقدد يعبدك بحلعداب أريدط فيفككهدا ولكدن ال يتلفهدا  حولط،،ري الطريق الذي يسري فيط من 
قد تعد  التميدز واالسدتقاللية والشخصدية ليسس مذمومة دائما إذ وأرريا ف ن الشقاوة . دقيقة ومهمةتربوية 
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ال تددوبيخ سدداء الدديت تكددر  اجلمددود واالنصددياع لألوامددر وهنددا فدد ن الشددقاوة حتتدداج إل توجيددط و اليقظددة و يددة احليو 
 . وإقصاء

 

 
 

                                  
    


