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 الملخص :

مدل البيئيدة واتجتماعيدة المددفىرا فدى السدلوا العددوانى لطدد ا المرحلدة الثانويدة   وقددد تهدد  الدراسدة ىلدى معرفددة العوا

( طالددب وطالبددة مدد  طدد ا الصددا ايول الثددانوي العدداظ والفندد, بمحاف ددة ال يدد ا  مددنه  1758تكونددع عينددة الدراسددة مدد   

 ( م  اتناث .849( م  الذكور و 919 

هَج الوصدف, لم ممتده يذددا  الدراسدة   ومد  ىد  تد  ىعدداد اسدتبانة لتحديدد وقد استخدمع الباحثةُ فد, ذدذا الدراسدة المدن

 ، وقد توصلت النتائج إلى :الع قة بي  العوامل البيئية والسلوا العدوان, لدى ط ا المرحلة الثانوية 

, أغلدب المحداور وجود ع قة بي  العوامل البيئية واتجتماعية والسلوا العدوان, لدى ط ا الصا ايول الثدانوي فد -

 ضعيفة لكنها جاءت متوسطة بالنسبة للمحاور البيئية.

بدي  أفدراد العيندة حدول ع قدة العوامدل البيئيدة واتجتماعيدة  بالسدلوا  -وجود فروق دالة ىحصاميا وفقدا لمتييدر ال دن  -

 العدوان, لدى ط ا الصا ايول الثانوي وذلك لصالح الذكور على مستوى المقياس ككل.
 

 مة : المقد

تعتبر م تمعاتنا الشرقية م  الم تمعات العريقة الت, يحك  سلوا أفرادذدا م موعدة مد  المعدايير ااجتماعيدة المحاف دة  

والقي  الدينية الع يمة  وعادات وتقاليد موروىة وأخرى مستحدىة   ىا أنه ف, اآلونة ايخيرا ظهرت م موعة مد  ال دواذر 

أو أصبحع أكثر شيوعا وبصورا أكثر ضراوا  وم  ذذا ال واذر السدلوكية كدان للسدلوا  السلوكية الحديثة على م تمعاتنا 

العدوان, ح ا وافرا ف, ىحداث الكثير م  ااضطرابات ااجتماعية حيث أضح, م  أخطدر مشدك ت م تمعاتندا المعاصدرا   

فسسدات وسدامر فئدات الم تمد     فبتندا لما لها م  اىار تدميريه وتخريبيه تنعك  على ايشخاص ااخدريي  والممتلكدات والم

 نسم  كل يوظ الع ب م  قصص الط ا وتصرفاته  ف, مراحل التعلي  المختلفة وخاصة مرحلة التعلي  الثانوي.

ولهذا وجب علينا أن نض  ذذا ال اذرا السلوكية المضطربة تحع الم هر محاولي  تفسيرذا ومعرفدة العوامدل المدفىرا  

طالددب للسددلوا العدددوانى ذددو نتي ددة لعوامددل بيئيددة وىجتماعيددة و ىقتصددادية مختلفددة   وذددذا مددا تناولتدده فيهددا    حيددث أن ميددل ال

(  والتد, توصدلع ىلدى وجدود ع قدة طرديدة بدي  المتييدرات 2011مواضي  بحثية ف, نف  السياق  كدراسة علدى الخالددي  

( والتد, ذددفع لدراسدة العوامدل 2012ر ىسدماعيل  البيئية وااجتماعية والسلوا اتنحراف, لدى الشباا  وكذلك دراسدة تدام

البيئية وااجتماعية الت, تقا وراء السلوا العدوان, والعندا لددى ت ميدذ المرحلدة اتعداديدة وقدد توصدلع ىلدى أن المعاملدة 

المدرسدية مد  الوالدية والمشك ت ايسرية والتنشئة ااجتماعية وم موعة ايصددقاء وايلعداا التنافسدية والحماسدية والبيئدة 

 .أذ  العوامل البيئية وااجتماعية المفدية للسلوا العدوان,.

وكما أن للسلوا العدوان, م اذر وأشكال عديدا كالضرا والددف  وتوجيده الشدتام  والسدباا فلده أسدباا وعوامدل عديددا 

ت ااجتماعية م  ايقران ومنها مدا منها ما يرج  ل رو  البيئة ااجتماعية كالتنشئة ااجتماعية والع قات ايسرية والع قا

 يرج  لعوامل بيئية واقتصادية وسياسية وغيرذا    

 ومن هنا يمكن تحديد مشكلة البحث في عدة تساؤالت هي:
 

 ما مفهوظ السلوا العدوانى وم اذرا وتقسيماته ؟  -1

 ما أذ  الن ريات المفسرا للسلوا العدوانى ؟ -2

 ية المفىرا فى السلوا العدونى لدى ط ا المرحلة الثانوية ؟ ما العوامل البيئية واتجتماع -3
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 أهداف البحث :

 تهد  الدراسة الراذنة ىلى :

  التعر  على أذ  م اذر السلوا العدوان, لدى ط ا المرحلة الثانوية. -

 التعر  على أذ  العوامل البيئية واتجتماعية  المحيطة بط ا المرحلة الثانوي. -

 ع  تأىير العوامل البيئية واتجتماعية على سلوا الط ا الذي  يعيشون ف, ظل تلك العوامل .الكشا  -

 

 أهميه الدراسة : 

 :تت ل, أذميه ذذا الدراسة ف, أذميته العملية والن رية والت, تكم  فيما يل, :

 

 األهمية النظرية للدراسة :
 

 

العدددوان,  ودوافعدده وعواملددة  وأبعدداد المشددك ت البيئيددة  سددو  تتوصددل  الدراسددة ىلددى تأصدديل ن ددري لمفهددوظ السددلوا -

 وع قتها بالسلوا العدوان, لدى أطفال المرحلة الثانوية

أنها تتناول ظاذرا اي ال ال دل حولها قامما  تعمل على ىحداث الربط العلم, بي  الدراسات النفسية والدراسات البيئية  -

السدلوا العددوان, لددى طد ا المرحلدة الثانويدة  بالعوامدل البيئدة  التد,  م  خ ل الكشا عد  ندوا الع قدة التد, تدربط

  يعيشون فيها

 

 األهمية العملية للدراسة :
 

توفير الم يد م  المعلومات حول ظاذرا السلوا العدوان, وخصوصا لدى أطفال المرحلة الثانوية حيث تسدع, لكشدا  -

يق م يد م  الوع, ف, التعامل معها م  قبل المسدئولي  فد, التربيدة الم يد م  ايسباا الكامنة وراء ذذا ال اذرا لتحق

 والتعلي  .

كمددا أسددفرت الدراسددة عدد  نتددامج يمكدد  أن توظددا فدد, ميدددان علدد  الددنف  البيئدد, مدد  قبددل المتخصصددي  لوضدد  بددرامج  -

 لسوي .ىرشادية للتخفيا م  السلوا العدوان, الشام  لدى طلبة المرحلة الثانوية بما يكفل له  النمو ا

 

 منهج الدراسة وأداتها :
 

استخدمع الباحثةُ ف, ذذا الدراسة المنهَج الوصف, الذي يعتمد على دراسة ظاذرا السلوا العدوان, لدى أطفدال المرحلدة 

الثانوية كما توجد ف, الواق  ووصفها وصفاً دقيقاً وتفسير أسبابها ودوافعها وتحديد م اذر وأشكال السلوا العددوان,  وجمد  

معلومددات والبيانددات وتن يمهددا بحيددث يددفدي ذلددك ىلددى فهدد  الع قددة بددي  ذددذا ال دداذرا والمشددك ت البيئيددة المحيطددة التدد, تدد  ال

رصدددذا  ومدد  ىدد  ىعددداد اسددتبانة للكشددا عدد  ع قددة المشددك ت البيئيددة بالسددلوا العدددوان, لدددى طدد ا المرحلددة الثانويددة   

 .الواق  ومعال ته للوصول ىلى استنتاجات وتعميمات تساعدنا ف, فه 

 

 عينة الدراسة : 

( طالب وطالبة م  طد ا الصدا ايول الثدانوي العداظ والفند, بمحاف دة ال يد ا  مدنه  1758تكونع عينة الدراسة م   

( طالددب 408( طالددب ىددانوي فنددى  مددنه   560( مدد  الثددانوي العدداظ و 1198( مدد  اتندداث  و 849( مدد  الددذكور و 919 

يسكنون الحضر  وقدد تد  اختيدارذ  بطريقدة عشدوامية مد  مددارس التعلدي  الثدانوي والفند, بقدري  (1350يسكنون الريا  و 

 ومدن محاف ة ال ي ا .

  
 :وسوف يدور البحث حول ثالث محاور هى 

 : مفهوظ السلوا العدوانى وأذ  م اذرا وأشكالة . المحور األول 

 أذ  الن ريات المفسرا للسلوا العدوانى .المحور الثانى :

 : أذ  العوامل البيئية واتجتماعية المفىرا فى السلوا العدوانى لدى ط ا المرحلة الثانوية .المحور الثالث 

 

 المحور األول : مفهوم السلوك العدوانى وأهم مظاهرة وأشكالة

 

 :مفهوم السلوك العدوانى :

  : أوال 

م تمد  حيدث أن تبعاتده تلقد, ب  لهدا التدميريدة علدى السلوا العدوان, يعتبر م  الموضدوعات البحثيدة الهامده للفدرد وال 

حياا الم تم  ومفسساته العامة والخاصة كما أن العدوان قد يكدون موجهدا مد  الفدرد ضدد نفسدة  وفيمدا يلد, نعدر  لمفهدوظ 

 السلوا  ومفهوظ العدوان توطئة لتعريا السلوا العدوان,.
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 فكلمة سلوك  

كدام  الحد, مد  أعمدال ونشداطات تكدون صدادرا عد  بواعدث أو دوافد  داخليدة أو بمعناذا العاظ تتضم  كل ما يقدوظ بده ال

( والسدلوا لدي  شديئاً ىابتداً 16  2012خارجية وذكذا يشمل السلوا ناحية موضوعية وأخرى باطنية ذاتية  تهان, الصدالح  

حو ىلدى مثدل التدنف  أو الكحدة أو ولكنه يتيير وذو ا يحدث ف, الفراغ وىنما ف, بيئة ما  وقد يحدث بصورا اىرادية وعل, ن

يحدث بصورا ىرادية وعندذا يكون بشكل مقصدود وواعد, وذدذا السدلوا يمكد  تعلمده ويتدأىر بعوامدل البيئدة والمحديط الدذي 

 يعيش فيه الفرد  وذذا النوا ايخير ذو محل الدراسة الراذنة. 

يهددد  ىلددى ىحددداث نتددامج تخريبيددة أو  سددلوا أنددهعلددى  aggressionالعدددوان  : (Bandura) ويعددر  البددرت باندددورا

 مكروذة أو ىلى السيطرا م  خ ل القوا ال سدية أو اللف ية على اآلخري   وذذا السلوا يعر  اجتماعيداً علدى أنده عددوان,

 Bandura, 1973,22.) 
 

 : Aggressive behaviorالسلوك العدواني 

 م هدر سدلوك, للتنفدي  اانفعدال, أو اتسدقاط لمدا يعانيده وم  التعريفدات السدابقة يتضدح أن السدلوا العددوان, مدا ذدو ىا

الطالب م  أزمات انفعالية حادا حيث يميل بعض الط ا ىلى سلوا تخريب, أو عدوان, نحو اآلخري  سدواء فد, أشخاصده  

 أو أمتعته  ف, المن ل أو ف, المدرسة أو ف, الم تم .

والنيدة يدأت, بده الفدرد فد, مواقدا اتحبداط التد, يعداق فيهدا  كما أن السلوا العدوان, سلوا ينطوي علدى شدم مد  القصدد

ىشددباا دوافعدده  أو تحقيددق رغباتدده  فتنتابدده حالددة مدد  اليضددب وعدددظ ااتدد ان ت علدده يددأت, مدد  السددلوا مددا يسددبب أذى لدده أو 

بط  أحمددد لآلخددري   والهددد  مدد  ذلددك السددلوا تخفيددا ايلدد  الندداتج عدد  الشددعور باتحبدداط واتسددهاظ فدد, ىشددباا الددداف  المحدد

 (14  2003دح ن  

علدى أنده أي فعدل عددوان,  Aggressive behaviorللسلوك العدواني " وعل, ذذا يمكننا وض  مفهوظ شامل وواس  

أو سلوا ىيذام, مقصود يصدر ت اا ايخري  سواء كان مباشرا أو غير مباشرا  جسدديا أو لف يدا أو معنويدا بالكيدد والتشدهير 

تج عنده أذى للدنف  أو لرخدري  أو للممتلكدات العامدة والخاصدة يسدباا داخليدة فطريدة أو بدداف  والسدخرية وغيدر ذلدك  ويند

 اليضب وااحباط أو بير  التنفي  عما يعانيه الفرد م  مشك ت ف, حياته. 
 

 ثانيا: مظاهر وأشكال السلوك العدواني:

يصدر فيده ذدذا السدلوا وبداخت   شخصدية تتعدد صور وم اذر السلوا العدوان, لدى الط ا باخت   الموقا الذي 

الفرد الذي يقوظ به وكذلك باخت   دوافعه الت, دفعته للقياظ بهذا السلوا  وفيمدا يلد, نعدر  يذد  م داذر وأشدكال السدلوا 

 (24-23  2012العدوان, لدى ايطفال  فيما يل,:  جنار عبد القادر 

ن وعده نحدو العندا بصدورا الصدياا أو القدول والكد ظ  أو يدرتبط  عندما يبدأ الطفل الك ظ  فقد ي هرعدوان لفظي:  -1

السلوا العنيا م  القدول البدذيء الدذي غالبداً مدا يشدمل السدباا أو الشدتام  واسدتخداظ كلمدات أو جمدل 

 التهديد.

رى يستخدظ بعض ايطفال اتشارات مثل ىخراج اللسان  أو حركة قبضة اليد على اليد ايخدعدوان تعبيري إشاري:  -2

 المنبسطة  وربما استخداظ البصاق وغير ذلك.

يستفيد بعض ايطفال م  قوا أجسامه  وضخامتها ف, ىلقاء أنفسده  أو صددظ أنفسده  بدبعض ايطفدال  عدوان جسدي: -3

 ويستخدظ البعض يديه كأدوات فاعلة ف, السلوا العدوان, .

ش ار وتكون أحياناً ع  طريق السخرية والتقليدل مد  واحدا م  صور العدوان الت, تفدي ف, اليالب ىلى المضايقة:  -4

 الشأن.

ويكون الطفل المهاج  لديه تلدذذ بمشداذدا معانداا الضدحية  وقدد يسدبب للضدحية بعدض اآلاظ  منهدا البلطجة والتنمر:  -5

 ال سمية  ومنها شد الشعر أو ايذى أو الم ب  أو القرص .

 

دواني تختلف حسب الوجهة التي يوجه لها العدوان أو االستقبال فهنداك: كذلك فإن هناك من يري أن أشكال السلوك الع

 (230-229، 2000)رأفت محمد،

  :يقال للعدوان ىنه مباشر ىذا وجهه الطفل مباشرا ىلى الشخص مصددر اتحبداط وذلدك باسدتخداظ القدوا عدوان مباشر

 ال سمية أو التعبيرات اللف ية وغيرذا.
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 :الطفل ف, توجيده العددوان مباشدرا ىلدى مصددرا ايصدل, خوفداً مد  العقداا أو نتي دة  ربما يفشل عدوان غير مباشر

تربطده صدلة « صديق  خادظ  ممتلكات»اتحساس بعدظ النديّة  فيحوله ىلى شخص آخر أو ش,ء آخر 

 بالمصدر ايصل,  أي ما يعر  بكبش الفداء.

 :كياً قدد توجده نحدو الدذات  وتهدد  ىلدى ىيدذاء ىن العدوانيدة عندد بعدض ايطفدال المضدطربي  سدلو عدوان نحو الذات

 النف  وىيقاا ايذى بها.

  :قد يكون السلوا العدوان, أذوجاً وطامشاً  ذا دواف  غامضدة غيدر مفهومدة وأذدافده مشوشدة وغيدر عدوان عشوائي

واضددحة  وتصدددر مدد  الطفددل نتي ددة عدددظ شددعورا بالخ ددل واتحسدداس بالددذنب الددذي ينطددوي علددى 

 , شخصية الطفل. أعرا  سيكوباتية ف

 

وتري الباحثة مما أوردته م  م اذر وأشكال للسلوا العددوان, أن ذدذا الم داذر تتبلدور فد, أي اسدت ابة سدلوكية عنيفدة 

تصدر م  الطفل بير  اانتقاظ م  أحد ما أو ىحراجه سواء كان سلوكا لف يا أو جسديا أو تعبيريدا يلحدق ضدررا معنويدا أو 

أو بالممتلكات العامدة والخاصدة  بطريقدة مباشدرا أو غيدر مباشدرا  وذلدك نتي دة وقدوا ذدذا الطفدل ماديا بالذات أو باآلخري  

تحدع تدأىير اليضدب أو اتحبداط أو عددظ شدعورا بالدذنب  أو نتي دة عوامدل وخبدرات عداميدة سدابقة مد  الشدخص الموجده لده 

 وامية ذوجاء.العدوان أو نتي ة ل رو  ومشك ت بيئية يعان, منها الطفل أو حت, بصورا عش

 

 لمحور الثانى :أهم النظريات المفسرة للسلوك العدوانىا
 

تعددت الن ريات المفسرا للسلوا العدوان, نتي دة لتعددد أشدكال العددوان ودوافعده  وكدذلك نتي دة اخدت   رواد وعلمداء 

ة لعوامدل داخليدة غري يدة أو عل  النف  وااجتماا ف, ن رته  للسلوا العدوان, وتفسيرذ  لدوافعده  فمدنه  مد  اعتبدرا نتي د

فسيولوجية ومنه  م  اعتبرا نتي ة لدواف  نفسدية  ومدنه  مد  رأي أن أسدبابة خارجيدة مد  البيئدة التد, يعديش فيهدا اتنسدان . 

 وفيما يل, سنعر  بعض الن ريات المفسرا للسلوا العدوان, :

 

 النظرية البيولوجية : -1

المن ري  لهذا الن رية  حيث تن ر ىلى اتنسان على أنده عددوان, بطبيعتده   يعد العال  اتيطال, " لومبروزو" م  أشهر

وأن العدوان محصلة للخصامص البيولوجية لإلنسان  وقد أشارت بعض نتامج الدراسات ىلى وجدود ع قدة بدي  العددوان مد  

 2012 تهان, الصدالح جهة واضطرابات ال هاز العصب, ومستوي النشاط الكهربام, فيه والكروموسومات م  جهة أخرى.

  31) 

وتهت  ذذا الن رية بالعوامل البيولوجية ف, الكام  الحد, كالصدبييات وال يندات ال نسدية والهرموندات وال هداز العصدب, 

المركدد ي والدد  مركدد ي واليدددد الصددماء والتددأىيرات البيوكيمياميددة واينشددطة الكهرباميددة فدد, المدد  التدد, تسدداذ  علددى ظهددور 

 السلوا العدوان,

 

 نظرية التحليل النفسي: -2
وم  أذ  روادذا سييموند فرويد  ومي ن, ك ي   ويفسر أصحاا ذذا الن رية العدوان علدى أسداس اليريد ا  فاسدتعداد 

يند ا وىنمدا ذدو شدم ناشدم اتنسان لليضب كما يقولون فطري ايصل  والن ا ىلى اليضدب والمقاتلدة لدي  أمدرا ييدرس أو 

 (.54  2003ع  مصدر ىابع للطاقة ا يمك  القضاء عليه  أحمد دح ن  

ون د أن أصحاا ن رية التحليل النفس, ين رون للعدوان على أنه غريد ا داخليدة لإلنسدان تلدح عليده لتدفعده نحدو تددمير 

السلوا العددوان, ذدو نتي دة لددواف  ورغبدات داخليدة نفسة أو اآلخري  بداف  الكراذية واليضب والرغبة ف, المقاتلة  أي أن 

فقط  وم  الصعب م  وجهة ن ر الباحثة قبول ذذا اات اا ف, تفسير السدلوا العددوان,  مثلمدا ذدو مد  الصدعب عد ل تدأىير 

 بيئية.البيئة الخارجية على اتنسان الت, يعيش فيها  كما أن الرغبات الداخلية ذ, محصلة لعوامل أخرى منها العوامل ال

 

 نظرية العدوان الناتج عن اإلحباط )عدوان اإلحباط(: -3
م  أشهر علمداء ذدذا الن ريدة نيدل ميللدر  روبدرت سدي ر  جدون دوارد وغيدرذ  وينصدب اذتمداظ ذدفاء العلمداء علدى 

وان اتحبداط  ال وانب ااجتماعية للسلوا اتنسان,  وتفتر  ذدذا الن ريدة أن السدلوا العددوان, ذدو داممداً نتي دة لإلحبداط 

دامماً يفدي ىلى شكل م  أشكال العدوان أي أن العدوان نتي ة طبيعيدة وحتميدة لإلحبداط وفد, أي وقدع يحددث عمدل عددوان, 

 ( 21  2012يفتر  أن يكون اتحباط ذو الذي حر  عليه. جنار عبد القادر 

طة اليريد ا كمدا بيندع ن ريدة اليرامد   كما تفكد ذذا الن رية على أن العدوان داف  غري ي داخل, لك  ا يتحدرا بواسد

 بل نتي ة تأىير عوامل خارجية تفدي لإلحباط .
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 النظرية السلوكية: -4

م  رواد ذذا الن رية بدافلو  وسدكنر وواطسدون الدذي  بندوا ن دريته  علدى افتدرا  أن مع د  السدلوا مكتسدب مدتعل   

يهدا مد  خد ل مشداذدا النمدوذج الدذي يتمثدل بالوالددي  أو المربيدة  أو وبالتال, فإن الفرد يتعل  العدوان م  البيئة الت, يعيش ف

 شخصية أخرى.

 

وتعتمد ذذا الن رية على التطبيق المن   لمبادئ وقواني  التعل   وعل, تقدي  ايدلة الت ريبية  وذ, أقل اذتماما بمصدادر 

سددلوا مكتسددب   -ومندده السددلوا العدددوان,  –التحدريض أو الباعددث علددى السددلوا  ولقددد أكددد "واطسددون" بدأن السددلوا الشدداذ 

 (.32  2012يتعلمه الفرد وفق مبادئ ايشراط الك سيك,.  تهان, الصالح  

وتفيددد الباحثددة المددذذب الددذي ذذبدده أصددحاا ذددذا الن ريددة غيددر أنهددا أغفلددع تمامددا تأىيرالعوامددل البيولوجيددة  فدد, حدددوث 

 العدوان .

 

 نظرية السمات : -5

ت أن السلوا العدوان, سمة م  سمات الشخصية  وذو يختلا مد  شدخص آلخدر   فهدو يوجدد يري أنصار ن رية السما

 عند مع   الناس بدرجة متوسطة وعند قلة م  الناس بدرجة منخفضة وف, قلة أخرى بدرجة عالية. 

دور العوامدل ويعد "ىي ينك  م  أكبر دعاا ذذا اات اا  حيث يفكد أنه يوجد ما يسم, بالشخصدية العدوانيدة  وا يدرفض 

البيئية ولكنه يحاول تفسير اخت   ايطفال ف, بيئة غير سوية حيث يصبح بعضه  عدوانيي  وبعضه  غير عددوانيي   وذدو 

  2008يرج  ذلك ىلى وجود اخت فات ف, ايجه ا العصبية لرطفدال ومد  ىد  اخدت   فد, الشخصديات.  محمدد المطداوا  

64.) 

البيولوجيددة ىا أنهددا تختلددا عنهددا فدد, اعترافهددا بتددأىير البيئددة الخارجيددة فدد, السددلوا وتقتددرا ذددذا الن ريددة مدد  الن ريددة 

 العدوان,  لذلك فه, تعد تطويرا لها .

 

 المحور الثالث : أهم العوامل البيئية واإلجتماعية المؤثرة فى السلوك العدوانى لدى طالب المرحلة الثانوية .

 لسلوا العدوانى لدى ط ا المرحلة الثانوية   وذذا العوامل ذى :ذناا عدا عوامل ىجتماعية وبيئية تفىر فى ا

 

 العوامل االجتماعية للسلوك العدواني: -أ

 تنقس  العوامل ااجتماعية للسلوا العدوان, ىلى خمسة عوامل ىجتماعية تفىر أو تساعد على السلوا العدوانى  ذى :     

 

 أسباب راجعه لألسرة -1

ل الذي  يتس  سلوكه  بالعدوانية يتمي  بالقسوا والشددا المتناذيدة والمعارضدة لرغبداته  بدالمن  أسلوا التربية لرطفا -

 (.69  1999والقهر واتجبار وتحميله  م  المسفوليات أكثر مما يحتملون  وفيق صفوت مختار  

 اتساظ اآلباء باليل ة والقسوا م  آبامه  يتعل  أبناؤذ  السلوا العدوان,. -

باء يبنامه  على المشاجرا م  اآلخري  وعل, اانتقاظ مم  يعتددي علديه  وعلد, الحصدول علدى مطدالبه  تش ي  اآل -

 بالقوا والعنا.

الحياا المن لية الت, يسودذا ش,ء دام  م  العنا بي  ايبوي  على مرأي ومسدم  مد  الطفدل تلعدب دوراً كبيدراً فد,  -

 و تقليد ايبناء ل ست ابات العدوانية الت, تصدر ع  اآلباء.اكتساا الطفل السلوا العدوان, م  خ ل محاكاا أ

شعور الطفل منذ صيرا بأنده غيدر مرغدوا فيده مد  والديده  وانده يعديش فد, جدوز أسدري عددام, بالنسدبة لمعاملدة  -

 (.25  2012والديه له  جنار عبد القادر  

رغبدداته  باسددتمرار ي عددل ايطفددال يميلددون  ىذمددال ايبددوي  يبنددامه  والتشدددد ال امددد فدد, التعامددل معهدد  ومعارضددة -

 للسلوا العدوان,.

 

 أسباب راجعة للمدرسة: -2

 قلة العدل ف, معاملة الطالب ف, المدرسة. -

عدظ الدقة ف, توزي  الط ا على الصفو  حسب الفدروق الفرديدة وحسدب سدلوكياته   يمكد  أن ي تمد  أكثدر مد   -

 مشاك  ف, صا واحد(. 

 درسية وخاصة تكرار الرسوا.فشل الطالب ف, حياته الم -

 عدظ تقدي  الخدمات اترشادية لحل مشاكل الطالب ااجتماعية. -

 عدظ وجود برنامج لقضاء الفراغ وامتصاص السلوا العدوان,. -

ضعا شخصية بعض المدرسي . وتأكد الطالب م  عدظ عقابده مد  قبدل أي فدرد فد, المدرسدة أو العقداا ال سددي  -

 للط ا م  قبل المدرسي 

 ااذتماظ بمشاكل الطالب وال هل بوسامل معال تهعدظ  -
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 أسباب راجعة للمجتمع نفسه: -3

 الحرمان ااجتماع, والقهر النفس, الذي يواجهه الطفل م  أفراد الم تم . -

 –تش ي  بعض الم تمعات يفرادذا على التوجه نحو العددوان بسدبب ىقافدة ذدذا الم تمعدات مثدل سدكان العشدواميات  -

 اميل.سكان دولة ىسر

 فشل الطفل ف, تكوي  صداقات وع قات اجتماعية ناجحة. -

 ىقافة الم تم  الت, قد تن ر للعدوان على أنه بطولة أو سلوا جيد. -

 اتساا الف وا بي  الطبقات ااجتماعية.  -

 

 أسباب راجعه لوسائل اإلعالم: -4

 ها والتعبير عنها.مشاذدا العنا المتلف  زادت م  ن عة العنا عند ايطفال وساذمع على ىخراج -

ايطفال الذي  يشاذدون البرامج التليف يونية العنيفة يكتسبون سدلوا مضدطرا يدفىر فد, شخصدياته   وتسدتمر ذدذا   -

 النتامج لعدا أشهر.

ايطفددال يتددأىرون بمددا يشدداذدون ويسددمعون مدد  وسددامل اتعدد ظ المختلفددة ويكتسددبون السددلوا العنيددا بشددكل أسددرا   -

 (.32  2007راشدي  لتفسير وتوضيح ما يت  عرضه.  أمل الفريح  للممارسة ف, ضوء غياا ال

 المشاذدا المستمرا للعنا والقسوا ف, وسامل اتع ظ تفدي على المدي الطويل ىلى تبلد اتحساس والمشاعر. -

العاا الكمبيوتر وايلعاا االكترونيدة التد, تتطلدب مشداركه وتفاعدل مد  الطفدل وتقمدص دور المعتددي واانيمداس   -

 والع لة خ ل اللعب تعد م  أكثر الوسامل دفعا للطفل نحو السلوا العدوان,.

 

 األسباب البيئية للسلوك العدواني: -ب

ذناا عدا عوامل بيئية تفىر فى السلوا العدوانى لدى الط ا أو بايحرى فإنها ت يد م  الميل للسلوا العددوانى   ومد  

 ذذا العوامل :

 سكان, ي يد م  التوتر النفس, لدى ايطفال مما ي يد م  استعدادذ  للعنا والعدوان.انتشار مشكلة التكدس ال -1

اانف ار السكان, يفدي ىلى استن ا  الموارد الطبيعية ومحدودية فدرص حصدول الطفدل علدى احتياجاتده ممدا ي علده  -2

 يميل ىلى العنا لتحقيق أذدافة.

لحراري وىقب ايوزون ىلدى وجدود حالده مد  النفدور والضديق لددى قد تفدي ارتفاا درجة الحرارا بسبب ااحتباس ا -3

 ايطفال مما يع ز م  فرص السلوا العدوان,

لقد أىبع "جاسبرينى" وجود ع قة طردية بي  اازدحاظ  وعصبية ايطفال. وذناا أدلة بحثية عديدا  ت هدر الع قدة  -4

فدد, اانتحددار والعدوانيددة وااكتئدداا والقلددق وعصددبية  بددي  اازدحدداظ  وم موعددة مدد  التييددرات النفسددية. مثددل التفكيددر

 (217  1991ايطفال  محمد الشرنوبى  

تفىر الضوضاء ف, السلوا ااجتماع, للفدرد حيدث ت يدد الضوضداء مد  مشداعر العددوان وت عدل السدلوا العددوان,  -5

عاليدة مددا طويلدة يندتج عنده فقددان أكثر احتمااً كما تقلل م  سلوا المساعدا ذذا باتضافة ىلى أن التعر  للض ة ال

السم  كما أن ارتفاا درجة الحرارا متيير يسدتثير النداس ويدفدي ىلدى زيدادا المشداعر العدوانيدة والسدلوا العددوان,. 

 ( 515  2000 جابر عبد الحميد  

التدالى ي يدد مد  الميدل ىستن ا  الموارد الطبيعية م  ىذمال الدولة لتنميتهدا ي يدد مد  التنافسدية بدي  أفدراد الم تمد  وب -6

 للعنا للحصول على ىحتياجات ايفراد ايساسية م  مأكل وملب  ومشرا ومسك  .

فالعدددوان قددد يكددون نتيجددة لددبعا المشددكالت البيئيددة المحيطددة االطفددل مثددل االيدحددام والتكددد  السددكاني، والتلددوث،  -

زعة السلوك العدواني لدية، كمدا أن هنداك العديدد والضوضاء، وارتفاع درجة الحرارة وغير ذلك من المشكالت التي تثير ن

من العوامل االجتماعيدة تعدد دافعدا لسدلوك الطفدل نحدو العندف فمدثال معظدم األطفدال الدذين يدتتون مدن أسدر تسدتخدم العقداب 

 وتسودها الخالفات الزوجية الكبيرة يكتسبون صفات عدوانية ويمارسون سلوكاً عدوانياً.
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 نتائج البحث :

 يلي تقدم الباحثة ملخصاً ألهم النتائج التي توصلت لها الدراسة في جانبها الميداني والتي من أهمها: فيما

 

  جاءت الع قة بي  العوامل البيئية والسلوا العددوان, لددى طد ا الصدا ايول الثدانوي فد, أغلدب المحداور ضدعيفة

 لكنها جاءت متوسطة بالنسبة لمحاور مشك ت التلوث البيئ,.

  ل محدور مشدكلة التلدوث الضوضدام, المرتبدة ايولد, مد  حيدث ع قتهدا بالسدلوا العددوان, لددى طد ا الصدا احت

 ايول الثانوي.

  وقددوا محددور مشددك ت التوافددق ااجتمدداع, فدد, المرتبددة ايخيددرا مدد  حيددث ع قتهددا بالسددلوا العدددوان, لدددى طدد ا

 الصا ايول الثانوي.

  البيئية بالسلوا العدوان, لددى  عواملبي  أفراد العينة حول ع قة ال -ال ن  وفقا لمتيير –وجود فروق دالة ىحصاميا

 ط ا الصا ايول الثانوي وذلك لصالح الذكور على مستوى المقياس ككل.

  بي  أفراد العينة حول ع قة العوامل البيئية بالسلوا العدوان, لددى  -وفقا لمتيير ال ن  –وجود فروق دالة ىحصاميا

يول الثددانوي وذلددك لصددالح الددذكور علددى مسددتوى علددى مسددتوى المحدداور الثددان, والثالددث والخددام  طدد ا الصددا ا

 والثام  والتاس .

 

 مقترحات الدراسة:

إن الغاية والهدف األساسي لهذه التوصيات المقترحة هو الحد من تتثير المشكالت البيئية علدى السدلوك العددواني لددى 

 من: األطفال، ولتحقيق هذه الغاية ال اد

  .تنمية الوع, البيئ, لدى ايطفال بأذمية الحفاظ على البيئة المحيطة بنا 

  العمدل علددى ىكسدداا ايطفدال الطريقددة العلميددة فد, حددل المشددك ت كالمشدك ت ايسددرية وااجتماعيددة وااقتصددادية

 وغيرذا.

 ة أبنامه  بعيددا عد  ضديوط توعية اآلباء وايمهات بضرورا تهيئة جو مستقر وذادئ قدر اتمكان يساعد على تربي

 الحياا.

  .توعية الم تم  بخطر المشك ت البيئية على حياا اتنسان وصحته ال سمية والنفسية 

   التعريا بمخداطر تفشد, ظداذرا السدلوا العددوان, بدي  أطفالندا والعمدل علدى ىي داد آليدة شداملة يشدترا فيهدا جميد

 عناصر الم تم  لمعال ة ذذا ال اذرا.

 والعمل على اارتقاء بالمستوي ااقتصادي لرسر الفقيرا.توفير فرص عمل   

 . تحسي  الخدمات التعليمية لك, تفرز أطفاا غير عدوانيي  وااذتماظ بالتربية قبل التعلي 

 .العمل على وضح خطط استراتي ية لمكافحة تلوث البيئة 

 .تبن, استراتي ية عامة وواضحة للحد م  استن ا  الموارد الطبيعية 

 ي  الحياا الحضارية للمدن والقري والعمل على توفير مساك  مناسبة تستوعب ال يادا السكانية.تحس 

 .ااذتماظ بايطفال وجعله  محور عمليات التنمية المستدامة للبيئة باعتبارذ  صناا المستقبل 

توصدديات فددي االعتبددار وللحددد مددن تددتثير المشددكالت البيئيددة علددى السددلوك العدددواني لدددى األطفددال يجددب ان تؤخددذ هددذه ال

وتطبددق علددى أرو الواقددع مددن خددالل إجددراءات وحليددات تضددمن تحسددين سددلوك األطفددال العدددوانيين الددذين يتددتثر سددلوكهم 

 االمشكالت البيئية.
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