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 ،مرحلة الطفولة أحد المشكالت التي تواجه الوالدين في المنزل السلوك العدواني فييعتبر           
فأطفال ، السلوك عند األطفال هذا هناك أشكال عديدة للتعبير عنحيث أن  ،والمعلمين في المدرسة

بأيديهم في أثناء هذه  ين ويضربونهموالثالثة مثال تكثر لديهم نوبات الغضب، حيث يدفعون اآلخر الثانية
فإنهم يستخدمون العدوان البدني واللفظي  الخامسةإلى النوبات، أما األطفال األكبر سنا، أي من الرابعة 
الفترة السابقة، كذلك فإنهم يميلون إلى الحصول على  معا دون وجود نوبات حادة من الغضب كما في

كبر الطفل كلما استطاع أن يضبط انفعاالته ولكن إذا استمر  وكلما لعب اآلخرين وممتلكاتهم األخرى،
  . تلك المشكلةحل على  ةمساعدلفل في حاجة لالعدواني فإن ذلك يعني أن هذا الط الطفل في سلوكه

تلعب دورا أساسيا في  فإنهااللبنة األولى في بناء اإلنسان والمجتمع ، هي  األسرة وبما أن         
مؤسسة اجتماعية تقوم بوظائف  أنها ذلك شكيل سلوكه في مختلف مراحل حياته، ت، وشخصية التكوين 

اجتماعية وتربوية، وهي موجودة في كل المجتمعات البشرية ومن أكثرها تأثيرا على حياة األفراد 
تقوم بمراقبة أفرادها وتضبط تصرفاتهم وسلوكياتهم، ومن خالل هذا يتعلم األفراد  ، فهيوالجماعات 

لسلوك وكيفية التعامل مع اآلخرين وإكسابهم القيم والعادات والمعايير السلوكية، وبالتالي فإنها مبادئ ا
تقوم بدورها في عملية مواهب وطاقات خالقة في المجتمع ، كما  تقوم بتأهيل أفرادها ليصبحوا ذوي

إدماج الطفل في اإلطار متلكها، وبذلك فإنها تقوم بتالتنشئة االجتماعية وفقا لإلمكانيات والخبرات التي 
يبدأ التشكيل  أين  الثقافي واالجتماعي العام للمجتمع وتلقنه قيم وثقافة وعادات وسلوك المجتمع

من خالل عملية التوحد التي تنشأ بينه وبين والديه وإخوته، فيشبع الطفل  بناءاالجتماعي لنفسية األ
مصدرا للشعور باألمن والطمأنينة ليكونوا  حاجاته النفسية كالحب والحنان، كما أنه يرى في والديه

  .مالذا له كلما شعر بالخوف والتوتر

اإلطار التعليمي واألخالقي الذي يشكل له  بنومن خالل هذا المجتمع األسري يتكون لدى اال        
وكلما كان اإلطار  ،مرجعا يستقي منه المعايير األخالقية وأنماط التفاعل االجتماعي مع اآلخرين

 بنمرجعي هذا متوافقا ومنسجما مع اإلطار المجتمعي العام، كلما حقق توافقا نفسيا واجتماعيا لدى االال
اعيا، فالنمو السليم لألبناء والتربية الصحيحة تتوقفان متزنة ومتوافقة نفسيا واجتم ةمما يحقق له شخصي

ن أهم وأول المؤثرات على كفاءة من يتولى أمره بالرعاية ، وباألخص الوالدان اللذان يعتبرا
، لذا فمن الضروري أن يتعامل اآلباء م االجتماعية التي تلعب دورا أساسيا في تربية األبناء وتنشئته



 ب 
 

مع أبنائهم على أساس الفهم الواعي بخصائص مراحل النمو والسمات التي تميز كل مرحلة عن غيرها 
يسعى  احل تأثيرا على األبناء ففيها خاصة مرحلة المراهقة التي تعتبر من أخطر المرمن المراحل 

كما يحاول في هذه المرحلة  تحقيق الحرية ومحاولة  ، تحقيق ميوالته المراهق إلى االستقاللية و
التخلص من سيطرة اآلباء، لذا على اآلباء اختيار أفضل أساليب المعاملة، لكي تمر هذه المرحلة دون 

   .آثار مدمرة على مستقبل االبن المراهق

ن من الشائع أن معظم األسر تعامل أبنائها بأساليب غير سوية ، فاألمهات غالبا ما يقمن بتنشئة لك
وفقا لغريزة األمومة ، أو بما لديهن من حب طبيعي نحو صغارهن، إال أن الجهل ونقص  نأبنائه

المعلومات عن  أساليب التنشئة و المعاملة الوالدية،  يؤديان إلى نتائج سيئة وسلبية يمكن أن تظهر 
   .رافات على شكل سلوكات عدوانية، والتي من الممكن أن تتطور بعد ذلك إذا لم تجد مثبطا لها إلى انح

أساليب وفي هذا السياق جاءت الدراسة الحالية كمحاولة للكشف عن العالقة الموجودة بين        
التعرف على مختلف المعاملة الوالدية والسلوك العدواني لدى المراهق ، وذلك من خالل محاولة 

  المراهقين سلوكا عدوانياسلوك والتي قد تكون سببا في  األسر تستخدمها التي  أساليب المعاملة الوالدية

  :وقد جاءت هذه الدراسة مقسمة إلى الفصول التالية

، حيث تم فيه تحديد مشكلة الدراسة التي الجانب المنهجي للدراسةعلى و قد شمل : الفصل األول      
أساليب المعاملة الوالدية والسلوك العدواني لدى هل توجد عالقة بين : تمثلت في التساؤل التالي

محاولة التعرف على أساليب التنشئة  دراسة وأسباب اختيار الموضوع في، و تمثلت أهمية ال اهق؟المر
معرفة أهم األساليب التي يجب على الوالدين االبتعاد عن ممارستها لما لها من دخل في و  االجتماعية

االضطرابات ظهور بعض  وكيف أن هذه األساليب  قد تؤثر على ،ظهور السلوك العدواني عند أبنائهم
التنشئة : تطرقت إليها الدراسة نذكرومن أهم المفاهيم التي  ومن بينها السلوك العدوانيالسلوكية، 
كما تناول هذا الفصل أيضا مجاالت الدراسة الميدانية  ، عدوانيوالسلوك الاألسرة،المراهق  االجتماعية،

وقد تنوعت دروسة و األدوات والمقاييس ،إلى جانب العينة الموالمنهج المستخدم في الدراسة الميدانية 
العربية المشابهة والدراسات السابقة الدراسات السابقة التي تعرضت لها هذه الدراسة بين الدراسات 

  .واألجنبية
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األسرة من حيث أنواعها وخصائصها ووظائفها، إلى جانب التطرق إلى الفصل الثاني وقد تناول      
ها وأهدافها والعوامل المؤثرة أشكال ها،وخصائص هاصفاتالتطرق إلى التنشئة االجتماعية من خالل 

فيها، كما شمل هذا الفصل أيضا نظريات التنشئة االجتماعية والتي تنوعت بين ما هو سوسيولوجي 
  .وما هو نفسي ، كما تطرق هذا الفصل إلى بعض أساليب المعاملة الوالدية

، أبعاده السلوك أنواعه، العوامل المؤثرة فيه عنبالتعريف الفصل الثالث في حين اهتم       
وخصائصه، إلى جانب التركيز على السلوك العدواني من خالل التطرق إلى أهم النظريات المفسرة 
له، أسبابه، أشكاله ومظاهره، آثاره السلبية، وفي األخير محاولة الكشف عن أهم طرق ضبطه والوقاية 

  .منه

نظرياتها المفسرة، إلى جانب محاولة الكشف بإلقاء نظرة عن المراهقة وابع الفصل الربينما انفرد       
عن أهمية هذه المرحلة وأهدافها، مراحلها و أشكالها، باإلضافة إلى محاولة التطرق إلى بعض 

  .مشكالت المراهقين

إلى  وذلك من خالل التطرق عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانيةالفصل الخامس في حين تناول     
، مع تقديم نتائج الدراسة في وصف خصائص العينة ، ومحاولة عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية

  . ضوء الفرضيات فالنتائج العامة والتوصيات واالقتراحات فالخاتمة
 


