
يظبهش انؼُف واعجبثه
Violence  

 تؼشيف انؼُف-
 انفشق ثني انؼذواٌ وانؼُف -
 (انُظشيبد ) اعجبة انؼُف-
 انذساعبد انغبثقخ وانتىصيبد -
وعبئظ انرتثيخ ويغؤونيبتهب -

 ػٍ انؼُف  
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تؼشيف انؼُف
عهىك أو فؼم يتغى ثبنؼذواَيخ يصذس  -

ػٍ عشف قذ يكىٌ فشدا أو مجبػخ أو عجقخ اجتًبػيخ أو دونخ 
ثهذف اعتغالل و إخضبع عشف آخش

يف إعبس ػالقخ قىح غري يتكبفئخ  
اقتصبديب و عيبعيب ممب يتغجت يف

إحذاث أضشاس يبديخ و يؼُىيخ  
أو َفغيخ نفشد أو مجبػخ أو عجقخ اجتًبػيخ 

(. أو دونخ أخشي

 



   2001يُظًخ انصحخ انؼبمليخ يف ػبو  
االعتخذاو انقصذي نهقىح اجلغذيخ أو انُفغيخ " 

نهتهذيذ أو االعتخذاو انفؼهي هلب ضذ انُفظ أو ضذ  
شخص آخش أو ضذ مجبػخ أو جمتًغ حمهي و انتي 
يُتج ػُهب فؼهيب أو احتًبل أٌ يُتج ػُهب حشج أو 

.وفبح أو أري  َفغي أو إػبقخ نهًُى أو احلشيبٌ 
 



تؼشيف انؼُف املذسعي 
كل فعل او تهديد يتضون استخدام القىة بهدف إلحاق  -

األذي البدني أو النفسي 
:و هى يتضًٍ 

.عنف الطالب ضد الطالب -1

.عنف الطالب ضد الوعلوين أو هوتلكاتهن -2

.عنف الوعلوين ضد الطلبت -3

.عنف الطالب ضد الووتلكاث العاهت -4



انفشق ثني انؼُف و انؼذواٌ
 انؼذواٌ   انؼُف 
محدد وهو صورة من صور العدوان 

ٌعتمد على القوة و ٌعبر غالبا على -
البشر 

ٌهدف الى السٌطرة على اآلخرٌن ، -
ٌهدف الى الموت، اإلذالل واإلخضاع 

.التطاول على حرٌة اآلخرٌن  -

العنف ٌكون مؤقتا و ٌأتً كرد فعل -

ألسباب معٌنة وقد ٌزول بزوال 
السبب أو المنبه  

أشمل و أوسع من العنف-

صورة غٌر واضحة لٌس  -

بالضرورة االعتماد على القوة ، قد 
.ٌكون صورة نقاشٌة بسٌطة 

.له نفس األهداف مع العنف -

العدوان كذلك هو تطاول على حرٌة -

اآلخرٌن 

العدوان هو طبع دائم ٌتصف به -

الشخص 

انؼُف يقشوٌ ثبنظهى و انذفبع ػٍ -
انُفظ 

انؼذواٌ يقشوٌ ثبنظهى -



 اشكبل انؼُف

(الدفع  -الضرب) العنف الجسدي-1

–الحركات ) العنف الرمزي -2
(النظرات 

–الشتائم ) العنف اللفظً -3
( التهدٌد 



 اشكبل انؼُف
التخرٌب واتالف الممتلكات  -4

الغٌر 

السرقة -5

التدخٌن او استخدام المواد  -6
الضارة 



دساعخ اجشاهب املشكض انىعُي نتًُيخ املىاسد 
انجششيخ نتؼشف يذي اَتشبس انؼُف يف 

 املذاسط احلكىييخ 
.ضرب الطلبة باستخدام اداة-•

االعتداء الجسدي على الطلبة  بدون •

.استخدام اداة 

.الشتم والتحقٌر اللفظً للطلبة •

.تخوٌف وتهدٌد الطلبة لفظٌا •

.االزعاج وتعطٌل الدرس •

.رفض وتحدي اوامر المعلم •

.الشجار مع االخرٌن •



قانون االشتراط  -1
الكالسٌكً 

قانون االشتراط  -2
(التعزٌز ) اإلجرائً 

قانون اإلقتداء    -3

 َظشيه انتؼهى -1



 َظشيخ االحجبط -2

..........العدوان ٌتبع االحباط دائما -1

االحباط ٌسبب العدوان واعتبروا العدوان استجابه 

فطرٌه لالحباط وٌزداد العدوان بزٌادة المواقف 

.المحبطة وتكرار حدوثه 

االحباط وحدة ال ٌكفً لظهور السلوك العدوانً  -2

انما تتفاعل مع عدد من العوامل البٌولوجٌة 

.والتعلٌمٌة 

 

 



َظشيه انؼذواٌ انفغشي  -3
....  اىؼدٗاُ جصء ٍِ اىزساس اىجٞ٘ى٘جٜ ىالّعبُ -1

رنْ٘ٝٔ ) ٍٞال فطسٝب غٞس ٍزؼيٌ ىيعي٘ك اىؼدٗاّٜ 

(.اىفعٞ٘ى٘جٜ ٗاىجٞ٘ى٘جٜ 

اّقعٌ اىؼيَبء اىٚ قعَِٞ  -2

)  اىؼدٗاُ ظي٘ك فطسٛ ػْد ثؼض اىْبض . أ

(ٍجسٍُ٘ ثبى٘الدح 

)  اىؼدٗاُ ظي٘ك فطسٛ ػْد جَٞغ اىْبض . ة

(  غسٝصح اىؼدٗاُ 

(اىقدٗح ) اىجٞئخ االظسٝٔ رؤدٛ اىٚ اىؼْف -



انتفغريانغيكىنىجي -4
ٌعزي العنف الى اسباب نفسٌة كامنه فً الكٌان 

الذاتى الداخلى للفرد دون ان ٌعٌروا اهتماما 

.بالظروف واالوضاع المحٌطة بالفرد 

فروٌد الحاله النفسٌة لالنسان هً اساس كل  -

.اعماله 



انُظشيخ انتحهيهيخ أو انغشيضيخ-5
ٍؤظط ٕرٓ اىْظسٝخ ظٞجَّ٘د فسٗٝد 

غسٝصح ضسٗزٝخ ىجقبء األّعبُ ٝؼزقدُٗ أُ اىؼدٗاّٞخ 

ٗىنٜ ٝدافغ ػِ ّفعٔ ٍِ األخطبز ٗمرىل ىٞضَِ غرائٔ 

 ( Aggression)مَب ٝؼزجسُٗ اىؼدٗاّٞخ ”ٗثقبءٓ، 
، ٗٝسرجظ ٗطبقخ ٍ٘ى٘دح ٍغ اإلّعبٍُبٕٞخ اىجْط  

اىؼدٗاُ حعت ٕرٓ اىْظسٝخ ٍغ ٍ٘ض٘ع اىيرح ٗاىَزؼخ 

.اىجشسٛ 

فنيَب مبّذ غسٝصح اىيرح ىدٙ األّعبُ ٍشجؼخ فأُ اىؼدٗاُ 

ثشنو ػالقخ طسدٝخ شٝبدح اىيرح رقيو اىؼدٗاُ، ٝقو، ٗذىل 

.ٗقيخ اىيرح رصٝد ػدٗاّٞخ اىفسد

 



انُظشيخ اإلَغبَيخ -6
ٝؤٍِ أصحبة ٕرٓ اىْظسٝخ أُ اإلّعبُ طٞت 

ٗصبىح ٗثْبء فٜ طجٞؼزٔ، ٗاُ ىدٝٔ ٍٞ٘ه 

اجزَبػٞخ غسٝصٝخ ر٘جٖٔ ثشنو طجٞؼٜ إىٚ 

اىَحجخ ٗاحزساً اٟخسِٝ اجزَبػٞخ ٍقج٘ىخ 

ٕرٓ اىزْبقضبد إىٚ ظٖ٘ز أشنبه ...........

ظي٘مٞخ غٞس طجٞؼٞخ مبىعي٘ك اىؼدٗاّٜ، رؼجٞساً 

ػِ زفضٔ ىيَحٞطِٞ ثٔ 



انُظشيه انُظبييه-7
رؼزجس اىْظسٝخ اىْظبٍٞخ أُ اىعي٘مٞبد ٕٜ ػجبزح ػِ 

-:رفبػو ثالس ٍسمجبد 

 
  



االثبس انغهجيخ نهتقذو انؼهًي -8
وانتكُىنىجي

االَفجبس انغكبَي-9
 االضغهبد واالحغبط ثبنظهى-10

 احلشيبٌ انؼبعفي -
خهم فغيىنىجي يف انُظبو انؼصجي -11

يؤدي اىل اضغشاثبد وظيفيخ يف انشحُبد 
 انكهشوػصجيخ 

 



انذساعبد
   عيتجىعىصوكي دساعخ -1
تحلٌل السمات االجتماعٌة والنفسٌة لمرتكبً ) •

.(العنف ضد االخرٌن للمرحلة الثانوٌة 

عدم الرضا مع اسرهم -

االفتقار الى عالقة نفسٌة جٌدة مع االباء -

ال ٌستمتعون بالعمل المدرسً وال عالقات طٌبة مع المعلمٌن -

لهم اصدقاء كثٌرون وانهم امٌل لمصاحبه ذوي السلوي -

السوي 



دساعخ سضىاٌ -2
اىنشف ػِ اىعي٘ك اىؼدٗاّٜ فٜ ٍسحيخ 

.اىطف٘ىٔ 

اىرم٘ز امثس ػدٗاّٞب ٍِ االّبس اىجْدّٜ  -

.ٗاىيفظٜ اىَ٘جٔ ّح٘ االخسِٝ 

ىٌ رجد فسٗق فٜ اىعي٘ك اىؼدٗاّٜ اىجدّٜ  -

.ٗاىيفظٜ اىَ٘جٔ ىيْفط 



2005نىَبسد -3

و 2005سوجش -4
ْٕبك ازرجبطب ثِٞ اىؼدٗاّٞخ ٗاىزقدٝس اىدزاظٜ ىيطبىت ” 

و2005يب ثزيظ -5
اُ االطفبه ٗاىَسإقِٞ اىرِٝ رؼسض٘ا ىيؼْف اىَْصىٜ ٌٕ 

امثس ػدٗاّٞخ ٍِ االطفبه ٗاىَسإقِٞ اىرِٝ ىٌ ٝزؼسض٘ا 

ىيؼْف اىَْصىٜ 

لهما دور فً ( انثى  -ذكر) ان الذكاء الوجدانً والجنس •

.التنبؤ بالعدوان البدنً والغضب والعدوائٌة 



وعبئظ انرتثيخ ويغؤونيبتهب ػٍ تفشي 
 ظبهشح انؼُف

 االعشح

 املذسعخ

 وعبئم االػالو االتشاة

 املغجذ


