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العدوان-مفهومُالعنفُ

ُ(مفاهيمية،ُمفهومية)المفاهيمُ عقدة ُالعدوانُ كانُهذاُلطالما.

Conceptual Questions ُُموضع برتُعالتيُالتكهناتُ ه ُتؤكدُ نقاش 

(.1994مارتيناُ،ُ)الزمنُتتابع ُفيُالفالسفةُ مختلفُ إيديولوجياتُ 



العدوان-مفهومُالعنفُ

ُقيمة ُالعدوانُ إلىُي نسبُ المثال،ُكانُ سبيلُ علىُالقديم،ُاليونانيُالفكرُ في

.فيُالمعركةللشجاعةُ مرادف اُ،ُويصبحُ العقالنية ُيطيعُ عندماُ،ُإيجابية ُ



العدوان-مفهومُالعنفُ

 ُفيُنظرياتُالالتيني،ُللفكرُبالنسبة العدوانُ يعتبرُ ،سينيكاوتحديداُ 

.للجنونُ معادالُ 



Hobbesُهوبز

هوبزالفيلسوفُ كانHobbes ُحسب.البشريللعدوانُ الشهيرُ المنظر

ويصبح،قهارفقبلمنرُ حتقا ُقده ُن ُأاإلنسانُ يشعرُ عندماالغضبُ ينشطُ ه،تفكيرُ 

ُنماالنتقامُ فيبالرغبةُ المستهينُ يتأثرُ عندماعدوانيًاسلوًكا حطُ الذيالشخص 

.قدرهمن

 ُالشهيرركيبُ التفيتتلخصُ لإلنسانُ مميزة ُخاصية ُهواآلخرينُ إيذاءُ إن

Homoهومينيهومولوبوس homini lupus, ُذئبُ لإلنسانُ اإلنسان.



Descartes ديكارت

يعانيعندماينطلقُ الذيالغضبُ يقابلُ العدوانُ فإنُ ديكارت،إلىبالنسبة

:الغضبُ منمختلفاننوعانهناك.آخرُ فردُ يسببه ُأذىُ منماشخصُ 

 ُالعنفنظرُ وجهةُ منُاُضررُ ،ُأقلُ المفاجئُ الغضب.

 ُخاصبشكلُ وعنيفُ متفجرُ وهوُ،ُالمتأخرُ الغضب.



Schopenhauer شوبنهاور

 ُيحدثُ عُماُممتزامنُ وهوُلإلنسانُ مستوطنُ لشوبنهاور،ُالعدوانُ بالنسبة

.الحيواناتأنواع ُجميع ُفيُهُموجودُ أن ُأيُ،ُالطبيعةُ فيُ



Kohlberg, L. (1987) Lorenz لورنز

باألحرىأوإلنسان،لمتوطنةُ غريزةُ منالعدوانُ ينشأ ُ،لورنزعنهارُ عب ُالتي،األخالقيةللنظريةوفق ا

.العدوانيةهسلوكيات ُه ُويوج ُ دُ يول ُ داخليُ دافعُ 

 ُمثلللغايةُ محددةُ عناصرُ خاللُ منالداخليةُ القوةُ هذهتنشيطُ يتم:

- ُوالعاطفيالماديالمستوىعلىالمرءُ ه ُيمتلكُ اعمُ الدفاع.

- ُالسلطةعلىالصراع.

-ُ للفردالمعيشيةُ البيئةُ تنظيمُ إلىالحاجة.

 ُُهذاكل ُ تحقيقُ يتم ُفييتشاركونُ الذينوألولئكألنفسهمُ مستقبلُ ضمانُ وهوللغايةُ محددُ لغرض  نفس 

.الجينيالتراثُ 



Freud ُُفرويد

 ُلفرويدبالنسبة-Freud، ُالتيالموتُ بغريزةُ مرتبطُ غريزيُ أصلُ للعدوان

ُفيالحياةُ غريزةُ معتتعايشُ  علىالحفاظُ منالشخصُ يتمكنُ لكي.الفردنفس 

طريقُ عنلكُ ذيكونُ أنويفضلُ الخارج،إلىالعدوانُ توجيه ُيجبُ ه،ت ُسالمُ 

بينافسُ التنتميزُ التيتلكُ مثلاجتماعي ا،مقبولةُ أنشطةُ إلىتوجيههُ 

.جغرافيسياقُ فيمهيمنةُ اجتماعيةمنظمةُ داخلُ المجموعاتُ 



1929فرويدُ

تتجاوزُ التيالمختلفةُ هُ ومظاهرُ بالعدوانُ يتعلقُ فيماتأثيًراالنفسيُ التحليلُ مارسُ كما.النفسيالتحليلُ (أ
النفسياألداءُ رح ُشفيمركزيًادوًرالعبُ يديناميكيالالعدوانيالدافع ُمفهومُ .النفسيالبحثُ حدود ُ

.االجتماعيوالتنظيمُ 

 ُكرد ُ العدوانُ .ساسياألالدافعُ هوالعدوانُ :فرويدشرحفيأساسيةُ فرضياتُ ثالثُ علىالعثورُ يمكن

.الموتمحركُ عنانبساطيةًُهُ باعتبارُ العدوانُ ؛لإلحباطفعلُ 

أعمالفيشيءُ كل ُ لُ قبهنفسُ يفرضُ والثالثُ المبكرة،السريريةُ األعمالُ مناثنانأولُ يتكررُ بينما
.النضج

 ُُفيه ُتكوين ُيتمُ الذيهوالعدوانُ قمعُ إن لعدوانومصدًراالمجتمع ُبقاءُ لضرورةًُهُ باعتبارُ الوقتُ نفس 
."ألمنامنبقليلُ السعادة ُفيهُ فرصت ُمنجزًءااستبدلُ الذيالمتحضرُ للرجلُ "جديدُ 

 ُمنالغريزة ُعنالتعبيرُ بالحيويةُ للطاقةُ يسمحُ اممُ ؛للخارجالمدمرة ُالطاقةُ بتوجيهُ العدوانُ لكيسمح
.تسودأن،الذاتُ علىالحفاظُ 





Fromm -فرومُ

لفروموفق االبشري،العدوانُ سياقُ فيFromm،لُ شكبينالتمييزُ يمكننا

وعالمنا،صيتناشخعنبالدفاع ُلنايسمحُ ه ُألن ُ؛الفردُ لبقاءُ ضروريحميدُ 

.الشوائببينمنالعالقاتسياقفيالهدمُ يحددُ خبيثوشكلُ 



Dollard e Miller -دوالردُوميلرُ

وميلردوالردهارُ وُ طُ التياإلحباطُ لنظريةُ وفقًاDollard e Miller،ُفيإحباطُ آلية ُهناك أساس 

التياألهدافُ تحقيقُ عُ تمنطريقهُ فيعقباتُ يواجه ُعندماالمشاعرُ بهذهالفرد ُيشعرُ السببُ لهذا.العدوان

منالفرد ُتربُ اقكلماآخر،بمعنى.الهدفمنلالقترابُ كدالةُ محوريةُ لزيادة ُالعدوانُ يخضعُ .هاحدد ُ

.عدوانهزادالصددهذافيمقاطعتهتوتمُ هُ هدف ُإلىالوصولُ 

ًُُنحوموجهةًُالعاطفية ُالحالة ُهذهتكونُ العادة األفرادُ تجاهلكنواإلحباط،فيتسببواالذيناألشخاص 

للسلوكياتهدفًاحوايصبأنعليهميسهلُ -(أقلوقوة ُأكبرُ ضعفُ )الشخصيةُ خصائصهمبسببُ -الذين

أنيجبُ ،العنيفُ السلوكُ إلىالوصولُ منالفرد ُيتمكنُ لكيذلك،علىعالوةالبناء،لهذاوفقًا.العدوانية

.المعنىبهذاللغايةُ مميزة ُبيئةُ فيمتمرًسايكون



ُ اإلحباط  ُ-نظريةُ  اإلزاحة-العدوان 

 ُبواسطةُ أفضلُ بشكلُ الحق اُالنظريةُ هذهُتحديدُ تمBerkowitz ،ُوالتي

العنيفُ لسلوكُ افيُىُيتجل ُوالذيُللعدوان،ُاالستعدادُ اإلحباطُ هاُيحددُ ب ُبموجُ 

:مثل،ُالمتغيراتُ هاُبعضُ تمثل ُوالتيُ،ُمواتية ُظروف اُيجدُ حيثُ

- ُاالجتماعيةالتفاعالتُ فيُالعدوانية ُالمواقفُ فيهُتسودُ الذيُالحياةُ سياق.

- ُُعنُالناجمُ الشخصيُ التصرف عالقاتُ بأنماطُ ميزُ ،ُتتعائليةُ بيئةُ فيُالعيش 

.عدوانية

 ُاُحاالتُالعدوانية ُتثيرُ أنُ،ُيمكنُ اإلحباطُ إلىُلبيركوفيتز،ُباإلضافةُ بالنسبة أيض 

.المزمنةوالمعاناةُ األلمُ 



اإلزاحة-العدوانُ-نظريةُاإلحباطُ

ُفييكمنُ العدوانيةُ السلوكياتُ أصلُ أنُ األرجح ُعلى ُالبعض  خصائص 

قي ائعالأسلوب العدوانُ افيهايكونُ عائلةُ إلىاالنتماءُ مثلُ للفرد،ةُ ن ُطُ وُ ت ُسُ المُ 

عنيفة ُتفاعلية ُالاألساليبُ فيهاتكونُ اجتماعيةُ مجموعةُ منأواالنتشارُ واسعُ 

.للغاية



السلوكي

بمعنى.التشغيلييفُ لتكنتيجة ُهأن ُعلىالعدوانُ إلىي نظرُ ،السلوكيالسياقُ في

الحد ُ إلىهاويعززُ العدوانيةُ السلوكياتُ هُ تاريخُ سياقُ بشخصُ المُ يتعل ُآخر،

لذلك،.زايامخلقُ إلىالسلوكياتُ هذهُ عنالناتجة ُالعواقبُ فيهيتؤد ُ الذي

إلىالعدوانُ يميلُ ،يةُ السلبالنتائج ُمنبكثيرُ أكبرُ اإليجابية ُالعواقبُ تكونُ عندما

.والتماسكالتعزيزُ 



لوجهةُالنظرُالمعرفية

فيهانسبُ ي ُمرةُ كل ُ يفالعدوانيالسلوكُ تنشيطُ يتمُ ،المعرفيةالنظرُ لوجهةُ وفق ا

عملياتُ جة ُنتيهيالداللة ُهذه.بهايمرُ التيالمواقفُ إلىمعينةُ معانُ الفردُ 

يمكنُ .المعرفيةهاخريطت ُلُ لتشك ُ تتحدُ والتيالحياةُ دورةُ خاللُ حدثتُ التيمُ التعل ُ

سلوكُ مالحظةُ لُ خالمنمباشرُ غيرُ أومباشرُ بشكلُ هذهالمعرفةُ عملية ُتتمُ أن

.(االجتماعيمُ التعل ُ)المرجعيةالنماذج ُ



Patrizi e De Gregorio, 2009

الطاعةُ رية ُنظوهوالعدوانُ نشأةُ سياقُ فيه ُاقتراحُ تمُ آخرُ تصورُ هناك

.(2009،جريجوريوديوباتريزي)

Patrizi e De Gregorio, 2009

تحتُ يكونُ ندماعوعنيفُ عدوانيبشكلُ الفردُ فُ يتصرُ العملية،الممارسةُ في

ُتأثيرُ  مثلائص،الخصبعضُ إليهينسبُ والذيخاص،بشكلُ عدوانيشخص 

.االجتماعيوالتفوقُ والسلطةُ الكاريزما



نيوكومب، وثيودور بيبيتووألبرت فيستينجرليون 

ُ ُمنُ،ُأكثرُ الحالةُ فيُهذهُ. التفردعدمُ نظرية ُهذاُالبناءُكملُ ت فهخيُواحخد،ُشخخص 

مختمخارسُ والتخيُالفخرد،ُينتميُإليهاُبأكملها،ُاجتماعية ُمجموعة ُ أشخكالُ نُشخكالُ 

والخخذيُتفخرد،ُالعخدمُ يحخددُ هخوُالخذيُالمجموعخةُ إلخىُاالنتمخاءُ إنُ . السخلبيالتخأثيرُ 

.هُ مفردُ بكانُ لوُهُسيمارسُ والذيُكانُالنفس،ُضبطُ بفك ُ للفردُ يسمحُ 



"الرجلُالمجرم"نظريةُ-لومبروسوتشيزري

ُبعضُ لومبروسورأى .اآلخرتجاهُ والعنفُ دوانُ بالعتتميزُ التيالمنحرفة،السلوكياتُ إلىالميلُ للفردُ الجسديةُ الخصائص 

ُخاللُ منعليهاالتعرفُ يسهلُ جانحة ُشخصية ُهناكلنظرياته،وفق ا ُمالمح ُبعض  :مثل،الرأس 

ُ األفرادمعظمُ فيتظهرُ التيتلكُ منأصغرُ جمجمة.

- ُالخدعظامُ جاحظ.

-ُ قليال ُواضحة ُهجبهت.

- ُاكثيفة ُحواجب .خاصبشكلُ وواضحة ُجد 

-األنفتشوهات.

-ُ معدومةشبه ُالعلياالشفة.

- ُخاصبشكلُ وبارزة ُمتطورة ُآذان.

-ُ الشكلوعديمُ المجعدُ الشعرُ منكتلة.

-ُ امعدومة ُأومتناثرة ُلحية .(2004،جيبسون)الذكورفيتمام 



متالزمةُبرونر

 ُبعبارة ُ.الفرديةبية ُالعصالفسيولوجية ُالقابلية ُهوالعدوانيةُ المظاهرُ يعززُ آخرُ عنصر

ذاتُ العدوانيةُ اتُ السلوكيإلىبسهولةُ الوصولُ هميمكن ُالذيناألفرادُ بعضُ هناكُ أخرى،

.شخصهمفيالمتأصلةُ العصبيةُ الفسيولوجيةُ العواملُ بسببُ األكبر،الشدة ُ

 ُتكونُ أنيمكنُ يةُ العدوانفيالزيادة ُأنُ افترضُ الذياالتجاه،هذافيبرونربحثُ يذهب

مثلبية،العصالناقالتُ بعضتكوينُ تغيرُ والتي،Xالكروموسومفيبتعديالتُ مرتبطة

.والسيروتونينالدوبامين

أوكسيديزمونواميننقصA



الفسيولوجيالعصبيُ المجالُ 

تلعبُ ،فسيولوجي  ُالالعصبي  ُالمجالُ في،العدوانيةُ السلوكياتُ عنالتعبيرُ في

االلوزة ُ ادور  اوتحديدُ كزي،المرالعصبي  ُللجهازُ تشريحية ُبنية ُوهي.حاسم 

.والقلقوفُ والخالغضبُ سلوكياتُ تنظيمُ علىشرفُ ي ُالذي،الحوفيالجهازُ 

ايلعبُ السيروتونينأنُ يبدوذلك،علىعالوة ُ في.دوانالعاحتواءُ فيدور 

فيزيادة ُونينالسيروتمنصغيرة ُكمياتُ لديهمالذيناألشخاصُ ي ظهرُ ،الواقع ُ

.للمجتمعوالمعاديةُ العدوانيةُ السلوكياتُ 



التستوستيرون-هرمون

علىقادرُ واقعُ الفيفهو:بارزة ُمكانة ُالتستوستيرونيحتلُ الهرمونية،النظرُ وجهةُ من

هرمونُ مستوياتُ يتؤد ُ الصدد،هذافي.الهجوميبالعدوانُ يسمىمازيادةُ 

.اآلخرتجاهُ العدواني  ُالسلوكُ زيادةُ إلىالمرتفعةُ التستوستيرون



الرطوبةُالعالية

ُمن.العدوانتنفذ ُهاأن ُي فترضُ ظرفيةُ متغيراتُ أيض اهناك أنُ المفترض 

الشديدُ الهواءُ بتلوثُ تتميزُ بيئة ُالعالية،الرطوبة ُوخاصة ُ،الزائدة ُالحرارة ُ

السلوكُ فيزيادة ُتسببُ أساسي  ُبشكلُ والضوضاءُ الكريهةُ الروائح ُمعللغاية،

Aronson،Wilsonالعدواني  ُ and Akert،(2010).



ُوتلخيصتعريفُ 
علىمادًااعت،هألن ُ؛"العدوان"لمصطلح ُفيهلبسالتعريفُ إعطاءُ يمكنُ ال

:العدوانُ يكونُ أنيمكنُ المتخصصة،الفروع

ُ شخصيةسمة.

ُ تحفيزيةدفعة.

 ُفطريمحرك.

 ُوالثقافيةاالجتماعيةالتوقعاتُ بعضتحقيق.

ُ لإلحباطاستجابة.

التيوالعاطفيةُ والمعرفيةُ السلوكيةُ األبعادُ تحديد ُالضروري  ُمنالعدوانلفهمو

.هزُ تمي  ُ



وتلخيصتعريف
 ُالعلميالمجالُ فيالتنافرُ هذاينعكس:

 ُفيمنهامفرُ الالتاليوب،الوالدةُ منذموجودة ُغريزة ُالعدوانُ السلوكُ وعلمُ النفسيُ التحليلُ يعتبر

.اإلنسانحياةُ 

 ُُعلمُ دُ أك ،اإلحباطُ ظواهرُ علىفقطمدُ يعتالالطفوليُ العدوانُ أنُ علىمتزايدُ بشكلُ المعرفي  ُالنفس 

اولكن .الطفلعلىباشرُ مأومباشرُ غيرُ بشكلُ تنعكسُ التيالخارجيةُ العدوانيةُ النماذج ُعلىأيض 

 ُمننوعُ هياألضعفُ ضدُ والعنفُ العدوانيةُ السلوكياتُ أنُ االجتماعي  ُاألحياءُ علمُ دراسة ُتفترض

.عدوانيةكثرُ واألعنف اواألكثرُ األقوىلصالح ُأصبحُ الذيالطبيعيلالنتقاءُ الحتميةُ النتائج ُ

 ُفي:الجنسينبينروقُ الفإلىوالعدوانيةُ العصبيةُ اءُ الصمُ الغددُ عواملُ بيناالرتباطُ دراساتُ تشير

جُ والتهي ُداءُ العالنساءُ فيبينماالعدوانية،إلىالميلُ فيمهمُ الخنثويةالهرموناتُ وجودُ الذكورُ 

.الحيضبدورةُ المرتبطةُ باالختالفاتُ بأخرىأوبطريقةُ يرتبطُ واالكتئابُ 



Social Learning Theory: Albert Bandura - ةُ جُ ذ ُمُ الن ُ



Social Learning Theory: Albert Bandura - ةجُ ذ ُمُ الن ُ

 ُمنآخرُ اجتماعي ُسلوكُ أي  ُمثلُ عليهوالحفاظُ ه ُاكتساب ُيتمُ والذياالجتماعي،السلوكُ أشكالُ منشكلُ هوومكتسبُ سلوك

وأكثرديدة ُجلسلوكياتُ األفرادُ اكتسابُ بفضلُ وذلك،النمذجة:األولىالخطوة ُنُ إ(1973)باندورا.الفعالالتكييفخاللُ 

ُفيومالحظتهاتعقيدًا، .(االجتماعيةالنماذج ُتأثيرُ )أخرىنماذجُ أوأشخاص 

 ُجديدةنماذجُ إلىالنظرُ بمجردُ نسبيًاجديدة ُسلوكياتُ اكتسابُ يمكنُ هبأن ُباندورايجادل.

 ُالنموذجفييحدثُ كماالمراقبُ علىرُ التأثينفسُ لهكنموذج ُهاتخاذ ُيتمُ الذيالشخصُ نتجه ُي ُالذيللسلوكُ التعزيزُ أوالعقابإن

نُ أمالحظةُ خاللُ منبموجبها،والتي،بالنيابةُ التعزيزُ WaltersوBanduraقبلمنالعمليةُ هذهاستدعاءُ تمُ .هنفسُ 

وبالتالي،الحالة،تلكفيفيهمرغوبُ السلوكُ هذاأنُ يستنتجُ أنللطفلُ يمكنُ معين،لسلوكُ تعزيزهايتمُ األخرىالموضوعاتُ 

ُرؤية ُفإنُ ذلك،منالعكسعلى.لتقليدهبالتشجيع ُيشعرُ قد تأثيرُ لهايكونُ أنيمكنمُ هُ ت ُمعاقبيتمُ الذيناآلخرينُ األشخاص 

.المستقبلفيه ُظهرُ يوه ُن خزُ قديكونُ فقدالفور،علىالعدوانُ .الطفلعلىمعاكسُ 



Bandura - النمذجة

بالطريقةُ ذلكُ هرنُ ظي ُالنُ لكنهاألوالد،مثلُ العدوانُ يتعلمنُ الفتياتُ بأنُ باندوراجادل

لهذا.األوالدمنثرُ أكالفتياتُ لدىهاتثبيطُ يتمُ النوع ُهذامنالسلوكياتُ ألنُ ؛هانفسُ 

.الطفلُ دُ قل ُ ي ُمُ لُ اإذ ُهأن ُاستنتاجُ يمكنه،نفسُ السببُ 

ُالعلىرُ كبيتأثيرُ بالفعلُ لهاالخارجية ُالبيئة ُأنُ حقيقةُ علىالتأكيدُ ،لباندوراوفق االمهم،من فيهالكن ُ،شخص 

.التقليديينمُ التعل ُنظريمُ عكسعلى،السلوكُ علىرُ تؤث  ُأنيمكنُ التيالعديدةُ العواملُ إحدىفقطهيهنفسُ الوقتُ 

الشخصيشملالكاملُ مُ التعل ُسياقُ أنُ باندورايعتقدذلك،ومعPسلوكهCوالبيئةE، ُالعواملُ هذهوأن

ُبعضهافيمتبادلُ وتتحكمُ مترابطة ُالثالثة ُ .متبادلةالالحتميةُ باسمتعرفُ عمليةُ بحكمُ البعض 



Bandura - ةيذجوالنم

انتباه.

حفظ.

إنتاج ،ُإعادةُ  .التكاثر 

ُُما عدد اُباندورارُيذك. فلنُتحاولُتقليدُالنموذجسبب،ُأوُلديكُالدافع،ُلمُيكنُلديكُتحفيز 

كانُ. بةبالنياالتعزيزاتُالماضية،ُالتعزيزُالموعود،ُالتعزيزُ: بماُفيُذلكالدوافع،ُمنُ

ُباندوراأللبرتُ ُكبير  ُعلىُتأثير  ُالشخصية  ه ُيروقُ. والعالجنظرية  ُمنهج  نحوُُالموجه 

ُ ُأولئك  ُالمشكالت  ُلحل   ُالذينُالعمل  ،ُفيُيرغبون  ُتغييرات  ُمنُبدال ُإجراء  .الفلسفةمجرد 



Bobo Doll Experiment
دولبوبوتجربةُ

 ُنوع ُ)المستقلُ لمتغيرُ باالتالعبُ فيهاتمُ معمليةُ تجربةُ استخدامُ تم

:حاالتثالثفي(النموذج

 ُطفال24ًُلـالعدوانيُ النموذجُ يظهر

 ُطفال24ًُلـالعدواني  ُغيرُ النموذج ُعرضُ تم

طفال24ًُ-(التحكمحالة ُ)معروضُ نموذجُ يوجد ُال





نتائج

 •ُ ُالذينُالحظواُاألطفال ُالعدواني  ُقدمواُالنموذج  أكثر  ُعدوانيةُ  الذينُكانواُفيُلئكُأوتقليد اُمنُاستجابات 

ُ ُغيرُالمجموعات  ُأوُالعدوانية  .الضابطةالمجموعة 

 •ُُمنُالمزيد ُكانُهناك ُالجزئيُالعدوان  ُالمقلد  ُبينُوغير  ُاألطفال  ُالعدواني،ُالسلالذينُالحظواُهؤالء  وك 

ُعلىُ ُمنُالرغم  ُاالختالف  ُفيُأن  ُغير  االعدوان  .المقلدُكانُصغير 

 •ُُأظهرت ُ فيُالفتيات  العدواني  ُالنموذجُ  اُحالة  ُعدوانيأيض  أكثر  ُجسديةُ  ُإذاُةُ استجابات  ُالنموذج  كان 

ُولكنُذكوري ا،ُ أكثر  لفظيةُ  ُعدوانيةُ  ُإذاُاستجابات  ُالنموذج  ُاالسكانُذلك،ُومعُ. أنثىكان  ُلهذاُتثناء  النمط 

ُ ُهوُالعام  ُالمرات  عدد  ُالتيُمالحظةُ  ن  ُانعكستُتأثوفيُهذهُ،ُبوبوفيهاُبضربُق م  ُالحالة  .الجنسيرات 

 •ُُالنماذجُ كان لتقليد 
ُعرضةُ  ُمنُاألوالد ُأكثر  ُالجنس  .  منُالفتياتنفس 


ُللنماذجُ علىُاألدلةُ  ُالفتيات  ُمنُتقليد  ُالجنس  .ليستُقويةنفس 

 •ُ أكثر  ُالعدوانية ُالجسديةُ  ُبسيكانُهناكُ. منُالفتياتقل د ُاألوالد ُاألفعال  ُفيُط ُاختالف  اللفظيُبينُالعدوان 

ُ .والبناتاألوالد 



سكينر

ُوجهُ على لُ تعد ُ التيهيالتجربة ُبأنُ يجادلُ الذيلسكينر،وفق االخصوص 

هوالعالمُ نُ ولكالعالم،فييتصرفُ الذيهوالشخصُ يكونُ البحيث،السلوكُ 

.عليهيعملُ الذي



مالتعل ُنظرية ُ

المعززاتُ ،السوابقُ صفاتُ فيالموضوعيةُ الظروفُ فيشيءُ كل ُ قبلُ مُ التعل ُنظرية ُبحثتُ (ب

بينالسببيةُ العالقةُ ةُ فرضياقتراح ُإعادة ُتمُ .العدوانيللسلوكُ واالنحدارُ والصيانةُ والشدة ُوالوسطاءُ 

.وفرويدهاع ُتوق ُوالتيوالعدوان،اإلحباطُ  Dollard&Miller Mowrerالزاوية ُتأصبح

بينالحاجزُ وهو،اإلحباطُ تكوينُ يتمُ العندماحتى.عقودلعدة ُقاومُ الذياإلدراكي ُللزرع ُالحجرية ُ

دورُ لعبُ فييستمرُ ذلكمعهفإن ُالعداء،أشكالُ منشكلُ ألي  ُالحصرية ُالسالفة ُباعتبارهُ والهدف،الحاجةُ 

.العدوانيالسلوكُ وتنظيمُ تكوينُ فيمركزي  ُ

 ُُفيالسلوكُ فيهيكونُ الذيالبحثُ تقليدُ ضمن بينتربطُ التيوابطُ الرمنلسلسلةُ نتيجة ُاألساس 

تعزيزهاويتمُ طريةُ الفالميولُ فيمتجذرة ُوالعدوانُ اإلحباطُ بينالصلة ُفإنُ واالستجابات،المحفزاتُ 

.التعلمبحكمُ 



Ethological approach -السلوكُعلمُ 

 ُاألنواععلىُوالحفاظُ الفردي ُللبقاءُ وظيفية ُالعدوانية ُالسلوكيات.

ُطبيعية ُ"هاُن ُأعلىُالعدوانيةُ واألخالقيةُ الفرويديةنُيُ ت ُالمقارب ُمنُكال ُيعتبرُ لذلك  "

.وحتمية

 ُدوريتفريغُ مطلوب.

 ُالتصرفاتُ مثلُوالذي،ُالطبيعي  ُاالنتقاءُ منُينشأ ُتصرف اُسلوكي اُفطري اُالعدوانُ يعتبر

ُمنُالصغار،ُيزيدُ رعايةُ مثلُ األخرىُ .عليهاوالحفاظُ األنواع ُبقاءُ فرص 



ا أخير 

ُ ُهوُشيء ُمتأصل ُالعدوان  ُ. فيُاإلنسانإن  ُلهُمصأنُيمكن  ،ُيكون  ُمزدوج  أيُير 

ُ ه  ُإلىُتحويل ُنفس  ُمقبولة  ُسلواجتماعي اُأوُسلوكيات  ُتوليد  ُتهدف  ُعنيفة  كيات 

ُمعاناة ُإلىُ ُالُ. لآلخرينإحداث  ُتحكم ُنشأ ت ها،التيُتزال ُاآلليات  التيُوالظروف 

ُ ُفيُمجالُ التيُتزيد ها،ُواإلجراءات  اُمزمنة ،ُقيد ُالتحليل  ُالعقليةتجعل ه  .ُالعلوم 
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