ملخص الحصة الثانية
 -2عند الراشد:
-1-2تعريف:
عرف باص  BASS":أي شكل من أشكال السلوك الذي يتم توجيهه إلى كائن حي أخر ويكون
هذا السلوك مزعجا له " بين هذا التعريف أن السلوك العدواني هو كل سلوك مزعج  ,وعرف لين
LINNهو فعل عنيف موجه نحو هدف معين وقد يكون هذا الفعل بدنيا أو لفظيا وهو بمثابة
الجانب السلوكي النفعال الغضب والهيجان والمعدات .
 ,و لقد أشار هذا التعريف إلى نوعين من السلوكات العدوانية وهو اللفظي والبدني باإلضافة إلى
انه أشار بان للسلوك العدواني هدف محدد
وعرف واطس  )WATSON) " ،(1979هو مجموعة من المشاعر واالتجاهات التي تدل على
الكراهية والغضب والسخرية من اآلخرين ويأخذ العدوان أشكاال متعددة قد تكون خفية في حالة
توجيهها بسلطة ما أو تكون عنادا عبوسا في وجه اآلخرين.
 -2-2أشكال السلوك العدواني:يشير أبو أسعد إلى أشكال السلوك العدواني فيما يأتي:
-1

العدوان البدني :جسمي كالضرب و اللكم لآلخرين

-2

العدوان اللفظي :كالشتم و الصراخ آللخرين .

-3

عدوان مادي اجتماعي :كالقتال من أجل الوطن و مطاردة المجرم .

-4

عدوان مادي غير اجتماعي :كاجتياح إنسان و قتله و االنتقام من ظالم بوحشية و
الخروج على المعايير و القيم

-5
-6

عدوان الغضب :وهو عدوان يثيره اإلحباط ويأتي بعد الغضب
العدوان الموجه نحو الذات :يوجه الفرد عدوانه نحو ذاته كضربة لنفسه أو امتناعه
عن النوم أو األكل .

-7

العدوان المباشر :عندما يوجه الشخص العدوان تجاه فرد أخر هو مصدر اإلحباط

-8

العدوان الغير المباشر :عندما يفشل في توجيه العدوان إلى المصدر األصلي ،يتحول
العدوان إلى شخص أخر هو كبش الفداء لوجود صلة تربطه بالمصدر األصلي.

-9

العدوان الرمزي :و يرمز إلى احتقار األخر و إهانته. 10-

-10

العدوان الوسيلي :ويسلك به الفرد للوصول إل أهداف معينة.

هناك تصنيفات أخرى للعدوان عند الراشد:
 -1سلوك عدواني لفظي :يتمثل في الشتائم و التنابز باأللقاب .
 -2سلوك عدواني بدني :يتمثل في الضرب والمسك والدفع .
 -3سلوك عدواني موجه نحو إتالف الممتلكات :ويتمثل في التخريب .
 -4سلوك عدواني حيا دي :ويقصد به االستحواذ على ما يمتلكه الغير .
 -5سلوك عدواني غير منصف و يتمثل في بقية مظاهر السلوك العدواني .

وفي تقسيم آخر:
-1العدوان اللفظي :و يتعلق بالجدل و إهانة اآلخرين و شتمهم و نشر اإلشاعات عنهم .
-2العدوان الجسمي :و يتعلق بالعنف و القتال و الرغبة في ضرب اآلخرين و إلحاق األذى
الجسمي بهم
-3الغضب :و يتعلق بمشاعر االنفعال و التوتر و حدة الطبع .
 -4العدائية :و يتعلق بمشاعر الشك و االستياء و الكراهية

