
 

 

وكيفية التعامل مع  العدوانية عند الطفلأسباب 

 الطفل العدواني؟

يستخدم األطفال األفعال العدوانية للتعبير عن مشاعر قوية ال 

يمكنهم نقلها بشكل كاٍف بسبب محدودية مهاراتهم اللغوية 

 واالستداللية. 

 طفلال عند عدوانيةالتعامل مع فهم كيفية ال نايمكن أن يساعد

تعليمه كيفية التواصل بشكل إيجابي والمساعدة في منع  فيوتقليلها 

 تغيير يُسهم في أن يمكنكما  ،حدوث نوبات مفاجئة في المستقبل

 . وتطوره الطفل نمو مع العدوانية السلوكيات

 الطفل يظهرها قد التي الشائعة العدوانية السلوكيات بعض تتضمن

 اآلخرين ضربو الصراخو بقسوة اللعبو القرص أو العض

 .األشياء رميو

 لالطف عند يةالعدوان أسباب

 نتيجة كونت أن ويمكن ية عند الطفلللعدوان واحد سبب يوجد ال

 تسبب أن يمكن التي العوامل بعض نطرح يلي فيماو ،عوامل لعدة

  :لالطف عند العدوانية

 الوالدة قبل ما عوامل 

 الجنين مرحلة في الطفل على والعوامل األحداث هذه تؤثر ما عادة

 .الطفولة مرحلة في العدواني السلوك خطر من يزيد مما

 وتعاطي الوالدة قبل األم تدخين أن   إلى الدراسات بعض تشيرحيث 

 .لطفلالعدوانية عند افرط النشاط و تطوير في يتسببان قد الكحول



 

 

 من ا  أيض الطفل يعاني قد الطفولة مرحلة من الحق وقت في 

 والكحول التبغ آثار بسبب عادة تحدث قد متكررة غضب نوبات

 .النامي الجنين دماغ على

 

 ناقالتها على الحامل المرأة تجاه والعدوانية العنف يؤثر قدو

خالل  الجنين دماغ في تغييرات حدوث خطر من يزيد مما العصبية

 . مرحلة النمو

 في مزاجية مشاكل إلى النهاية في التغييرات تؤدي كما يمكن أن

 أكثر للعدوانية إظهاره في يتسبب مما الطفل حياة من الحق وقت

 .المعتاد من

 األسرية العوامل 

 الوالدين قبل من وخاصة المنزل في الطفل بها ليُعام   التي الطريقة

 بشكل يؤثر أن يمكن أسرته أفراد في الطفل يراه الذي والسلوك

 .مزاجه على كبير

 وأعمال واعتداءات مشاجرات هدونايش الذين األطفال يلجأ قدف

 .نيةالعدوا إلى األسرة أفراد المنزل وبين داخل مستمرة عنف

 عدوانية وشخصية عقلية بأمراض المصابون اآلباء يتمكن ال قدو

 التنظيم نقل من إجرامي أو اجتماعي غير وسلوك اندفاعية وطبيعة

 . لألطفال الذاتي

 الطريقة على الحتجاجا كنوع من العدوانية عند الطفلتظهر لذا 

 يتعرضون الذين األطفالف .األسرة وأفراد اآلباء بها يعامله التي

 قد المنزل في باستمرار بهم التحكم أو شأنهم من التقليل أو لإلهانة

رون نوعا  من  .كرد فعل على ما يعيشونه العدوانية يُطو 



 

 

 االجتماعية العوامل 

 ومن الطفل فيه يعيش الذي المجتمع من االجتماعية العوامل تنبثق

العدوانية يجعل  العنف يسوده حي في العيشف ،االجتماعية عالقاته

 .سمة بارزة ألطفال هذا الحي

له أثر كبير في  في محيطه االجتماعي عدوانيين أصدقاء وجودو

 وبشكل ملحوظ وكبير. الطفل العدوانيةنشوء تصرفات 

 للعنف التعرض 

 لتطوير عرضة يكونون قد للعنف يتعرضون الذين األطفال

 وسوء عاطفية لصدمة يتعرضون الذين األطفالكما أن  ،العدوان

 العدوانية عند الطفللظهور  عرضة أكثر هم  والعنف المعاملة

 .والعنيف االنتقامي النوع من وخاصة

 يؤدي والذي الواقعي العالم في لعنفل الطفل مشاهدة تؤدي قدو

 على ظهرت قد نفسية ندبة ترك إلى أسرته أفراد أحد وفاة إلى غالبا  

 .عدوانية وأعمال وإحباط عقلية صراعات شكل

 التي العدوانية باألعمال بسهولة األطفال بعض يتأثر ويمكن أن

 يؤدي قدف ،األخرى المرئية اإلعالم ووسائل التلفزيون على تظهر

 بتجربة الطفل قيام إلى األحيان من كثير في اإلعالم وسائل تأثير

 .تعبيري عدوان إلى ا  غالب تؤدي عدوانية أفعال

 المرضية الظروف 

 مرض أو اضطراب بسبب عدوانيين األطفال بعض يكون أن يمكن

 سيطرة عن خارجة المرضية الحاالت هذه تكون ما عادةو ،عقلي

  كالذهان والتوحد واضطرابات المزاج وغيرها. واألطفال الوالدين



 

 

 ؟طفلالعدوانية عند ال مع تتعامل كيف

 تحديد في ة عند الطفلالعدواني من الحد   نحو األولى الخطوة تتمثل

 تحديد بمجردو ،الطفل يظهره الذي العدوان ونوع المحتمل السبب

 التدخالت من أي تجربة في التفكير يمكنك ونوعه العدوان سبب

 :التالية

 الكلمات ستخدامالتحفيز با 

 األهل إلى ا  شفهي مشاعره إيصالعلى  العدواني الطفل تعويد يجب

 محبط طفلك أن   شعرت إذاف .ا  جسدي يكون أن من بدال   األقران أو

 لتدخ  ت يمكن أن لحظة أي في عنف إلى إحباطه وتوتره يتحول وقد

 ".منزعج أنك أعلم" مثل كلمات بقول

 مثل كلمات وقول االعتذار كيفية األطفال تعليمعلينا  يجبكما 

 على السيطرة يمكنو ،العرضي العدوان حوادث أثناء" آسف"

 من اإلذن أخذ الطفل تعليم خالل من والفعالة التعبيرية العدوانية

 .المشاركة موتعل   اآلخرين

 العدواني غير السلوك نموذج 

 األمثلة يجد الطفل أن يجبلذا  والديهم من الكثير األطفال ميتعل  

 في ضعوهنا علينا أن ن .العدوان يتعلم ال حتى المنزل في الصحيحة

والوالدين  الشريك معالطريقة التي نتحدث بها  أن   العتبارا

في تصرفاته، تنعكس و تؤث ر فيه الطفل أمام واآلخرين واألصدقاء

 حتى المهذبة والنبرة الكلمات مااستخد أن نراعي يتوج ب علينا لذا

 . ينمنزعج كونن عندما

 تستدعي التي المواقف أثناء حتى الهادئ سلوكك الطفل يرى عندما

 .مواقف المثيرة للغضبالهدوء في مواجهة ال يتعلم   فسوف ،الغضب



 

 

 طفلال مدح  

 

 يحل   عندماو صحيح بشكل األشياء يفعل عندماه ريقدمدح الطفل وت

 المشاعر يُسهم في تقليل عدوان أو صراخ دون ما مشكلة ما

 السلوك ويعزز بالمكافأة يشعر ويجعله العدوانية عند الطفل

 .لديه اإليجابي

  الغضب لنوباتعدم االستسالم 

 العدوانية نحو األولى الخطوة هي الغضب نوبات تكون ما ا  غالب

 طفلك غضب نوباتأمام  ا  دائم تخضع كنت إذاو ،عند الطفل

. إليه يحتاج ما على للحصول طريقة أفضل أنها يتعلم فسوف

 أو عدوانية أكثر غضب نوبات الطفل يُظهر قد لذلكوكنتيجة 

 .قليال   غضبه نوبة تتجاهل عندما ا  عدواني يصبح

يجب  ولكن ذلك الموقف يتطلب عندما" ال" للطفل لوقعلينا أن ن

بهدوء  هذكرون همع جلسيجب أن ن ذلك من وبدال   هتجاهل عدم

يجب . كما ما شيء قول أو فعل وراء السبب أو بنوايانا وأفكارنا

 مصلحته تخدم قرارات خذت  سن كأهل بأننا الطفلعلينا دوما  طمأنة 

 .آرائه مناقشة ا  دائم ويمكننا

 سبب ومعرفة الطفل إلى التحدث يساعدك أن يمكنخالصة القول 

 .للعدوانية عند الطفل الجذري السبب إلى الوصول في عدوانيته

 إلدارة طريقة أفضل يتعلمون أطفالك ودع ،بهايُحتذى  قدوة كن

 أن يمكن السلوكية التغييرات ألن   بالصبر وعليك التحلي. عواطفهم

 إدارة طفلك تعليم من ستتمكن والجهد الوقت معو ،ا  وقت تستغرق

 .بجانبه تكون ال عندما حتى مختلفة مواقف في سلوكه العدواني


