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  :الملخص

، ياااد ملحااوظ مااي ازداالعتااداع علااب ا باااع هو افم اااج مااي المجتمااد الجزا اا    ااد ه اابحج إن ظاااة   
ذا تا  ذلا  م ن ا ت اب  حاديا الصااا والعاا ،  اةذه الظاة   التي كانج إلب و ج   يا  ال نكااد نسامد عن اا وات

لعد  موجاج تغيي  ونق د ةنا بظاة   العولمة وما  ااحب ا مان  اي  جدياد  ونظا   يا   مجتمعنالكن بتع ض 
ظاااة   االعتااداع علاب اف ااوظ ماان الظااواة   الانظ  االجتماعيااة التااي هلل اا المجتمااد الجزا اا  ، حيااا ه ابحج

انعادا  الاوازا الاديني و اعف هساالي  التنشا ة افسا ية وعاد   و د ي جد ذلا  إلابالشا عة مي هوساط المجتمد، 
 و ي ةا من العوامظ افص ى.  توامق هسالي  الت بية مد التغيي اج الحا لة

 

Abstract :  
The phenomenon of violence against parents in Algerian society has become more and more 

significantly, this phenomenon, which until recently could hardly hear, it becomes a public and 

private speech, but exposure Algeria to several waves of change, we mean the phenomenon of 

globalization and the accompanying values of new systems of social systems composed by 

Algerian society, which has become a phenomenon of violence against parents common 

phenomena among the community may be due to lack of religious faith and the weakness of 

family education methods and lack of education methods agree with the changes and other 

factors. 
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نسمد عن ا من  بظ، مل   المجتمد الجزا    مي افعوا  افصي   ج ا    تظ بشعة و   يبة ل  نكن  ش د      
نا نسامد عان جا ا   ا تكب اا الم اط   عقلياا، و  ا   المنحا ف هو اللا دتعد  و   المجا   تقت ا  علاب ذلا  

 .هزواج   و حتب هبنا   ، و فسبا  ه ظ ما يقاظ عن ا هن ا تام ة مي حق آبا    و  هم اد

ص جااج ماان نطاااق الماا يض العقلااي والمنحاا ف لتاادصظ م اااج م قلااة وذاج  الج يمااةالعنااف و ممظاااة       
ا تعدى هشكاظ العنف كظ القي  والنظ  حيعالي، كما تعدج حدود الشا ا إلب العا لة والمد سة،  تكوين علمي

لاي  مان طا ف هبناا    وةاذا التاي يعيشا ا المجتماد الجزا ا   وو اظ إلاب حاد االعتاداع علاب ا بااع وافم ااج 
نمااا بال اا   ومما سااة كااظ هنااواا العنااف الجسااد  علااي  ، ممااا هدى إلااب باا وز ةااذه   بالساا والشاات  والعقااوق وات

باين الك يا ين  و ا  العناف لغاة توا اظشكظ كبي  مي ا ونة افصي  ، الظاة   مي هوساط المجتمد الجزا    ب
  عن ااا ه  ااا  جاا ا   القتااظ و االصتطاااف وحااظ يلجااي إليااي ال ااغي  والكبياا  علااب حااد سااواع مااي تطااو اج تعباا 

 .افسبا  الحقيقية مي العنف المتلج  مي المجتمد المسجلة سنويا وبشكظ يط ح تساؤالج حوظ

  كا تي:ج التي تتناول ا ةذه الو  ة ةي ومن بين هة  التساؤال
 ما هي األسباب التي أدت باألبناء إلى االعتداء على األصول ؟  -1

 أساليب معالجة هذه الظاهرة؟ ما هي  -2

ساانحاوظ مااي ةااذه الو  ااة البح يااة معالجااة ةااذه المشااكلة مبينااين افساابا  الكامنااة و اع اعتااداع افبناااع علااب 
التي يمكن االعتماد علي ا لمعالجة ظاة   اعتداع افبناع علاب اف اوظ، حياا آبا    ومحاولة تحديد الوسا ظ 

 محاو  كا تي:  ه بعة سمنا ةذه الو  ة إلب 

 المحور األول: المقصود بالعنف ضد األصول 
 النظريات النفسية واالجتماعية المفسرة للعنف المحور الثاني: 
 على األصول  أساليب التنشئة وعالقتها بالعنفالمحور الثالث: 
 سبل معالجة ظاهرة العنف ضد األصولالمحور الرابع: 

 

 الااوطني  اف  ااا  ال اااد   عاان م ااال  الااد   بااظ الباادع مااي الطاا ح السوساايولوجي للظاااة   نشااي  إلااب 
هطلااظ ماي   اايا  6طلا  ماي عاد  جا ا  ، بيان    0411تاو ط تباين  حيا 5102مي ن ف افوظ من لسنة 

متعلقاة بال ا   و الجا ح     اايا 4آصا ون ماي  00والج للقتظ العمد ، ميماا تاو ط هطلاظ مي محا 1 تظ و 
طلا  ماي   اايا التعاد  علاب اف اوظ بيان    ا ا إنااا، زيااد   55العمد  المل اي إلاب الوماا ، كماا تاو ط 

 مي   ايا س  ة. 365طل  و طللة مي   ايا االعتداعاج الجسدية و   493علب متابعة 
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و  06المتااو طين مااي الجاا ا   و المصاللاااج المااذكو  ، نجااد هن معظم اا  مااا بااين و بص ااوا هعمااا  
جانحاا، ميماا  041سانة مقاد هح اي مان    09إلاب  01سنة، هما ما باين  06إلب  09سنة متبوعين بل ة  04

 .1متو طا 21سنواج، 01يبلغ عدد المتو طين الذين تقظ هعما ة  عن 

 

 صول المحور األول: المقصود بالعنف ضد األ
 أواًل: مفهوم العنف ضد األصول : 

ونق اااد باااي ةاااو كاااظ سااالو  سااايا ي اااد  مااان طااا ف افبنااااع، يصتلاااف ةاااذا السااالو  بااااصت ف افمااا اد  
وباصت ف الدوامد وافسبا  التي هدج إلب ا تكا  ةذا النوا من العناف، ونق اد باي هي اا  ةاو كاظ معاظ يتسا  

 ويا، نلسيا ، جسديا  هو كظ ما سبق ذك ه. بالعنف  د الوالدين كما هني  د يكون عنلا  معن

كمااا يمكننااا التيكيااد بااين العنااف  ااد اف ااوظ ةااو كااظ معااظ يحمااظ نااوا ماان ا ساااع  إلااب الوالاادين هو  
 هحدةما م ما كان نوا وحج  ةذه ا ساع . 

 تعريف العنف: 
كقيمة تستحق  يع ف العنف بيني سلو  إيذا ي  وامي إنكا  ا ص ين كقيمة مما لة لألنا هو للنحن ،

الحيا  واالحت ا  ، وم تكز  علب استبعاد ا ص  ، إما بالحط من  يمتي هو تحويلي إلب تابد هو بنليي صا ج 
 .  2الساحة هو بت ليتي معنويا هو جسديا

ويع ف هي ا بيني ) سلو  هو معظ يتس  بالعدوانية ي د  عن ط ف  د يكون م دا هو جماعة هو 
 دف استغ ظ ط ف آص  مي إطا  ع  ة  و   ي  متكام ة ا ت ادية هو اجتماعية طبقة اجتماعية هو دولة ب

 هو سياسية ب دف إحداا ه  ا  مادية هو معنوية هو نلسية لل د هو جماعة هو طبقة اجتماعية هو دولة (.

و يت من إذا مالعنف يت من عد  االعت اف با ص  وي احبي ا يذاع باليد هو باللسان ه  باللعظ بالكلمة، وة
 .3حذف ا ص  (  –الت ميش  –  ا عنا   ) الك اةية 

والعنف سلو   ي  سو  نظ ا للقو  المستصدمة ميي والتي تنش  المصاوف واف  ا  التي تت   ه  ا 
مؤلما علب افم اد مي النواحي االجتماعية والنلسية واال ت ادية التي ي ع  ع ج ا مي و ج   ي ، ومن 

 افم اد وآمان المجتمد .    م ني يدم  همن

 

 

 الخصائص العامة التي يتصف بها العنف : 
 العنف سلو  ال اجتماعي ك ي ا ما يتعا ض مد  ي  المجتمد والقوانين ال سمية العامة ميي . -0
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 العنف  د يكون ماديا ميزيقيا و د يكون معنويا م ظ إلحاق افذى النلسي هو المعنو  با ص ين . -5

وا صا جي  د يكون م دا هو جماعاج هو  د يكون نحو ممتلكاج عامة هو العنف يتجي نحو مو  -9
 صا ة.

 العنف ي دف إلي إلحاق ال    هو افذى بالمو وا الذ  يتجي إليي . -1

وال يمكن د اسة ظاة   العنف وديناميات ا دون ا شا   إلي بعض الملاةي  التي تتداصظ مع ا م اظ العدوان ، 
 .4الغ   ، القو  ، ا يذاع 

 العنف والعدوان:  أوال:
ي تبط العنف بالعدوان ا تباطا و يقا مالعنف ةو الجان  النشط من العدوانية ، ملي حالة العنف تنلج         

العدوانية   يحة مذةلة مي شدت ا واجتياح ا كظ الحدود ، و د تنلج  عند افم اد الذين ل  يكن يتو د من   
العنف ةو االستجابة السلوكية ذاج السمة االنلعالية الم تلعة التي تدمد سوى االستكانة والتصاذظ ، ه  هن 

  احب ا نحو العنف دون وعي وتلكي  لما يحدا وللنتا ج المت تبة علب ةذا اللعظ .

 العنف والغضب:  :ثانيا
ظ ةنا  ع  ة و يقة بين الغ   والعنف ملو تصيلنا هن ةنا  مت   لوجدنا هن الغ   يقد مي هوظ المت 

مي حين يقد الغ   المتوسط مي منت لة مي حين يقد العدوان مي هص  المت ظ ، ه  إن العنف ةو 
ه  ب د جاج الغ   ، وةو تعبي  عن الغ   مي  و   تدمي  وتص ي  و تظ ، و د يكون ةذا التعبي  مي 

دمي  للممتلكاج  و   م دية هو جماعية ، وذل  عندما تقو  الجماعاج بالتعبي  عن   ب ا بالح ق هو الت
 العامة م   .

 ثالثا: العنف والقوة:
القو  ةي ) القد   علب م ض إ اد  شصا ما ، ويت  مي ا التحك  مي ا ص ين ، سواع بط يقة ش عية 

من م اد  جسدية هو نلسية هو معنوية ( ، والم حظ علب هن  الل دهو  ي  ش عية بناع علب ما لدى 
ن  كان يقاوم   ا ص ين ، وةذا ما ن حظي عندما يما   المعل  اف وياع ة  الذين يل  ون إ ا دت   حتب وات

سلطتي مي مما سة العنف علي ت ميذه هو ال جظ علي هبنا ي بحك  سلطتي افبويي هو ال جظ علب زوجتي مي 
 . 5المجتمعاج الذكو ية

ى افم اد هو ممن يمتل  القو  ي ب   اد ا علب مما سة العنف علب ال علاع سواع علب مستو 
 الجماعاج وحتب علب مستوى الدوظ .

 العنف واإليذاء:رابعًا: 
الذ  يقد عليي ا يذاع  الل دإن تع يلاج ا يذاع عديد  ومتباينة وي جد ذل  إلب عد  عوامظ من ا 

 والمعايي  االجتماعية السا د  مي المجتمد، ولقد ظظ معظ ا يذاع داصظ افس   م   يحاط بالكتمان داصظ
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مجتمعاتنا، كما كان حتب و ج   ي  يما   مي مدا سنا من  بظ المد سين تجاه الت ميذ تحج شعا  الت بية 
 جالسلوكيا، ولكن مي ظظ التطو اج الت بوية الحدي ة وانتشا  مك  حقوق الطلظ والم ه  ه ب  ينظ  ل ذه 

 ل ا . بغض النظ  عن نظ   الع ف والتقاليد تتميز بالعنف علب هن ا مما ساج 

 

 النظريات النفسية واالجتماعية المفسرة للعنف : المحور الثاني : 
 أوال: العنف في ضوء نظرية التحليل النفسي : 

العنف إما لعجز ) افنا ( عن تكييف النزعاج اللط ية الغ يزية مد مطال  المجتمد  "م ويد"ي جد 
لتسامي هو ا ع ع ، من ص ظ استبداظ النزعاج و يمي وم لي ومعايي ه ، هو عجز الذاج عن القيا  بعملية ا

العدوانية والبدا ية والش وانية بافنشطة المقبولة صلقيا و وحيا ودينيا واجتماعيا ، كما  د تكون ) افنا افعلب ( 
 عيلة ،ومي ةذه الحالة تنطلق الش واج والميوظ الغ يزية من عقال ا إلب حيا تتلم  ا شباا عن ط يق 

 ف . سلو  العن

هن دوامد السلو  تنبد من طا ة بيولوجية عامة ، تنقس  إلب نزعاج بنا ية ) دوامد  "م ويد"كما ي ى 
الحيا  ( وهص ى ةدامة ) دوامد الموج ( وتعب  دوامد الموج عن نلس ا مي  و   دوامد عدوانية عنيلة ، و د 

 و   يز  التدمي  ةو ال شعو  .تيصذ ةذه الدوامد  و   القتظ والحقد والتجني ومق  دوامد الموج ه

مي حين ت ى الل ويدية الحدي ة هن العنف ي جد إلي ال  اعاج الداصلية والمشاكظ االنلعالية والمشاع   ي  
 . 6الشعو ية بالصوف وعد  افمان وعد  المواعمة والشعو  بالنقا

  اإلحباطية:النظرية  :ثانيا
 يكولوجية لتلسي  العدوانية والعنف من ا مجموعة من القوانين الس "دوال  د"ولقد و د 

 كظ توت  عدواني ينج  عن كبج . -0

 ازدياد العدوان يتناس  مد ازدياد الحاجة المكبوتة . -5

 تزداد العدوانية مد ازدياد عنا   الكبج . -9

 إن عملية  د العدوانية يؤد  إلب عدوانية الحقة بينما التصليف من ا يقلظ ولو مؤ تا من حدت ا . -1

دوان نحو م د  ا حباط وةنا يو ف العدوان بيني مباش  وعندما اليمكن توجيي العدوان يوجي الع -2
نحو الم د  اف لي لإلحباط ، م ني يلجي إلب توجيي العدوان نحو م د  آص  لي ع  ة مباش   هو  مزية 

عل  الذ  يحبط بالم د  اف لي ، وعندةا يسمب ةذا العدوان مزاحا وتع ف ةذه الظاة   بكبش اللداع ، مالم
من  بظ مدي ه يوجي عنلي نحو الطلبة فني ال يستطيد هن يعتد  علب المدي  والزوجة التي يعنل ا زوج ا 

 . 7تقسو علب هطلال ا

 نظرية التعلم االجتماعي :  ثالثًا:
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وةي من هك   النظ ياج شيوعا مي تلسي  العنف وةي تلت ض هن افشصاا يتعلمون العنف بنل  
ي يتعلمون ب ا هنماط السلو  افص ى ، وهن عملية التعل  ةذه تبده بافس   ، مبعض ا باع الط يقة الت

يشجعون هبناعة  علب الت  ف بعنف مد ا ص ين مي بعض الموا ف ، ويطالبون   بيال يكونوا  حايا 
الجي ان ةي العنف، هو عندما يجد الطلظ هن الوسيلة الوحيد  التي يحظ ب ا والده مشاكلي مد الزوجة هو 

 .8العنف ، م ني يلجي إلب تقليد ذل  

وعندما يذة  الطلظ إلب المد سة م ني يشاةد هن المعل  يميظ إلب حظ مشاكلي مد الطلبة باستصدا  
كما هن الطلبة الكبا  يستصدمون العنف مي حظ مشك ت   ميقو  بتقليد ةذا السلو  العنيف عندما  العنف،

 تواج ي مشكلة .

ظ ا ع   تع ض مي ب امج ا العديد من افلعا  والب امج التي تحتوى علي هللاظ كما هن وسا 
 وعبا اج ومشاةد تساعد علي تيسي  سلو  العنف لدى افطلاظ.

 الفرضيات األساسية لنظرية التعلم االجتماعي: 
 .س   والمد سة ومن وسا ظ ا ع  هن العنف يت  تعلمي داصظ اف -0

بوية هو التي يقو  ب ا المعلمون والتي تستصد  العقا  ب دف الت بية هن العديد من افمعاظ اف -5
 والت ذي   البا ما تعطب نتا ج سلبية .

إن الع  ة المتبادلة بين ا باع وافبناع والصب اج التي يم  ب ا الطلظ مي م حلة الطلولة المبك   ،  -9
 افجياظ .تشكظ شص ية الل د عند البلوغ ، لذل  م ن سلو  العنف ينقظ عب  

إن إساع  معاملة الطلظ مي المنزظ يؤد  إلي سلو  عدواني تبده بذو ه مي حياتي المبك   ويستم  مي  -1
صوتي ، وبعد ذل  مد والديي ومد سية   .9ع  تي مد ه د ا ي وات

 التنشئة االجتماعية:نظرية  :رابعاً 
كما يتش   الم ع مشاع  وةي تلت ض هن العنف يتعل  ويكتس  ص ظ عملية التنش ة االجتماعية ، 

التمييز العن    هو الديني ، ويؤكد ذل  هن مظاة  العنف توجد بشكظ وا   مي بعض ال قاماج وال قاماج 
الل عية بينما تقظ مي  قاماج هص ى ، مبعض ال قاماج الل عية التي تمجد العنف تحتظ نسبة الج يمة مي ا 

و ية التي تعطي السلطة لل جظ ك ي ا ما نجد هن ال جاظ معدالج عالية ، كما نجد هني مي المجتمعاج الذك
 يما سون العنف بشكظ وا   ويسو ون المب  اج المؤيد  لعنل   .

ةذا با  امة  إلب ما يسود المجتمد من توج اج مك ية مؤيد  هو معا  ة للعنف متم لة مي افم اظ والع ف 
 . 10وال قامة السا د 

 في تفسير العنف :  :االتجاه البنائي الوظيفيخامساً 
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ويقو  ةذا االتجاه علب مك   تكامظ افجزاع مي كظ واحد واالعتماد المتبادظ بين العنا   المصتللة 
للمجتمد الواحد ، لذل  م ن ه  تغي  مي هحد افجزاع من شيني هن يحدا تغي اج مي افجزاع افص ى وبالتالي 

إما هن يكون نتاجا للقدان اال تباط بالجماعاج االجتماعية مالعنف لي دالالتي داصظ السياق االجتماعي ، م و 
مي هحد  جال ط اباالتي تنظ  وتوجي السلو  ، هو نتيجة للقدان ال بط االجتماعي ال حي  ،هو نتيجة 

االجتماعية م ظ النسق اال ت اد  هو السياسي هو افس   ، هو نتيجة لسياد  ال معيا ية مي  افنساق
 لقي  .المجتمد وا ط ا  ا

 نظرية الصراع في تفسير العنف :  :سادساً 
وتقو  ةذه النظ ية علب اللك  الما كسي التي ت جد العنف مي المجتمد إلب ال  اا وصا ة ال  اا 
الطبقي، وال  اا هي ا يمتد ليشمظ كامة ال  اعاج السياسية وا  نية والدينية، و  اا الم ال  وال  اا 

لت بة الص بة لزياد  مظاة  العنف مي الو ج ال اةن، ص و ا مي ظظ عد  علب السلطة، وال  اا يم ظ ا
  .11توازن القوى، معاد  ما يميظ الط ف اف وى لل ض ةيمنتي علي اف عف لتستم  بعد ذل  دا    العنف 

  

 المحور الثالث: أساليب التنشئة وعالقتها بالعنف على األصول: 
 

عية علب هن سلو  العنف علب المستوى الل د  هو الجماعي ةو ه ل  الد اساج النلسية واالجتما تتلق
عاد  مكتسبة متعلمة تتكون لدى الل د منذ و ج مبك  مي حياتي من ص ظ الع  اج الشص ية واالجتماعية 

ويمكن إجماظ هة  افسبا  المؤدية لتيسي  سلو  العنف ، المتبادلة ومن ص ظ هسالي  التنش ة االجتماعية
  مي العوامظ ا تية: د هوليا     افبناعلدى 

 العوامل األسرية:  :أوال
 ويمكن إجمال ا مي افتي :

تمجيد  –التل  ة مي المعاملة  –ال مض العاطلي  –ا ةماظ  –هسالي  التنش ة الصاط ة م ظ ) القسو   -
  والح ظ سلو  العنف من ص ظ استحساني، القمد اللك   لألطلاظ من ص ظ الت بية القا مة علب العي

 التمييز مي المعاملة بين افبناع(.-والح ا  دون تقدي  تلسي  لذل 

  .مقدان الحنان نتيجة للط ق هو مقدان هحد الوالدين -

  .الشعو  بعد  االستق ا  افس   نتيجة لك    المشاج اج افس ية والت ديد بالط ق -

  .ستوى اال ت اد عد  إشباا افس   لحاجاج هبنا  ا المادية نتيجة لتدني الم -

ك    عدد هم اد افس   ملقد وجد من ص ظ العديد من الد اساج هن ةنا  ع  ة بين عدد هم اد افس    -
  .وسلو  العنف
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بي ة السكن مافس   التي يعيش هم ادةا مي مكان سكن مكتظ يميظ هم ادةا لتبني سلو  العنف كوسيلة  -
  .12لحظ مشك ت  

 

 أسباب مجتمعية:  :ثانيا
قامة المجتمد: ويق د بال قامة ةنا جميد الم ظ والقي  وهسالي  الحيا  وط ق التلكي  مي المجتمد م ذا   -0

يتبد تل   عنف م ن الل د سوفكانج ال قامة السا د  ،  قامة تك   مي ا الظواة  السلبية والمصا ماج وتمجد ال
 مجتمد.افنظمة ويدصظ مي النسق الذ  يعتب  السلو  العنيف من مقوماج ال

إن المجتمد يعتب  بم ابة نظا  متكامظ يؤ   ويتي   بينسا ي المصتللة مي نسق افس   يؤ   مي نسق  -5
 التعلي  ونسق ا ع   يؤ   افس   وةكذا ، م ذا ساد العنف مي افس   مسوف ينعك  علي المد سة وةكذا .

يجة لشعو  ساكني ا با حباط ال امشية : مالمناطق الم مشة المح ومة من هبسط حقوق ا نسان ونت -9
 عاد  ما يميلون إلب تبنب هسلو  العنف بظ ويمجدوني .

اللق  يعتب  اللق  من افسبا  الم مة مي انتشا  سلو  العنف نتيجة  حسا  الطبقة اللقي   بالظل   -1
 ومي ظظ عد  المقد   علي إشباا الحاجاج ياالجتماعالوا د علي ا ص و ا مي  يا  ملسلة التكامظ 

 وا حباط المستم  فم اد ةذه الطبقة .

مناخ مجتمعي يغل  علية عد  االطم نان وعد  توام  العدالة والمساوا  مي تحقيق افةداف وشعو   -2
 .13الل د بكوني  حية لإلك اه والقمد 

 

 أسباب نفسية:  :ثالثا
ل د هو الجماعة ا حباط معاد  ما يوجي العنف نحو م د  ا حباط الذ  يحوظ دون تحقيق هةداف ال -0

 سواع كانج مادية هو نلسية هو اجتماعية هو سياسية 

الح مان ويكون بسب  عد  إشباا الحاجاج والدوامد المادية والمعنوية لألم اد مد إحسا  افم اد  -5
 بعد  العدالة مي التوزيد 

يف من ال دماج النلسية والكوا ا وافزماج ص و ا إذا ل  يت  الدع  النلسي االجتماعي للتصل -9
 ا  ا  المت تبة علب ما بعد افزمة هو ال دمة 

النمذجة مال غا  يتعلمون من الكبا  ص و ا إذا كان النموذج  اح  تي ي  مي حيا  الطلظ م ظ  -1
 .اف  هو المعل  

المعنف  الل دللعنف مالعنف يولد العنف بط يقة مباش   علي م د  العدوان هو يقو   الل دتع ض  -2
 نقظ علب م د  هص  لي ع  ة بم د  التعنيف بعملية إزاحة هو 
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 تيكيد الذاج بيسلو  صاطا ) تعزيز صاطا ( من  بظ الذاج هومن  بظ ا ص ين  -6

 للت ديد الماد  هو المعنو   الل دحماية الذاج عندما يتع ض  -7

ح  الظ و  مي م حلة الم اةقة ص و ا إذا ما كانج البي ة االجتماعية تقد  السلو  العنيف  -4
  ه معيا ا لل جولة وال يمنة .وتعتب

 و ج الل اغ وعد  وجود افنشطة والبدا ظ التي يمكن عن ط يق ا ت  يف الطا ة الزا د  . -3

شعو  الل د هو افم اد باال ت ا  داصظ الوطن مد ما ي احبة من مشاع  وهحاسي  نلسية واجتماعية  – 01
 ف واال ت ا  .حيا وجد مي العديد من الد اساج هن ةنا  ع  ة بين العن

 البا ما ي د  العنف عن افم اد الذين يتسمون  ب عف مي السيط   علي دوامع   عند تع      -00
 .  14للموا ف ال عبة مما يؤد  لسلو  العنف

 رابعا : وسائل اإلعالم وألعاب األطفال :
  ي من ب امج تلع  وسا ظ ا ع   دو ا كبي ا مي تيسي  سلو  العنف لدى افطلاظ من ص ظ ما تع

ومسلس ج علب الشاشة لما تحتويي من عنا   ا ب ا  والس عة والح كة والجاذبية وبالتالي يقو  الطلظ 
بتم ل ا وحلظ ا مي مصزوني اللك   والسيكولوجي ، كما هن مسلس ج افطلاظ بما تحتويي من هللاظ وعبا اج 

كما نجد هن افللاظ والمشاةد تك   ملاةي  القتظ   الجزا   تتناس  مي ك ي  من افحيان مد وا د مجتمعنا  ال
 . والعدوان والسيط   والقو 

   

 المحور الرابع: معالجة ظاهرة العنف ضد األصول
 أواًل : االهتمام بالوازع الديني : 

دين اللط   السليمة جاع ليصاط  العقظ واللك  وةو دين المان ج ال بااني ال يقا  باي نقاا  يا س مالدين 
ل اج   تشوبي شا بة، ةو نظا  الحق المساتقي  الاذ    ايي اع تعاالب لناا ديناا  ااظ تعاالب" ال ي او    وال  م   ِديان ك     ل ك ا    ه ك 

ل ي ك     و ه ت م م ج   س       ل ك     و   ِ يج   ِنع م ِتي ع  ولان يكاون ا سا   مقاط باالقوظ باللساان باظ اعتقااد بالقلا   15ِدين اا" ا  ِ
اع تعااالب لاان يقبااظ العمااظ بااالقوظ مقااط هو با عتقاااد مقااط بااظ يقبلااي متماا   مااي حيااا  افماا اد وعمااظ بااالجوا ح، ماا

بالعمظ وعندما يجتماد ا يماان والقاوظ والعماظ ي اب  ذلا  العماظ مقباوال عناد اع تعاالب لكان عنادما يصتاظ هحاد 
د البعااد عاان الاادين اف كااان يااؤد  إلااب  ااياا وشااتاج افماا د مياانعك  ذلاا  علااب المجتمااد ب ااو   ساالبية ويعاا

 :16السب  افوظ وال  ي  لظاة   العنف وذل  يتلصا بعد  همو 

هن من ال يلتاز  بتعاالي  ا سا   يكاون   يباا مان كاظ شايع ح ماي اع تعاالب ما  يساتطيد هن يلا ق باين ماا ةاو  .0
وا إلب الس  والشت  واللعن وال    م او ال يعلا   ولاي تعاالب"و ال   الل دح ظ وما ةو ح ا  ميلجي   ِباف  ل ق اا ِ  ت ن ااب ز 

اِن" ب ع د   ال ل س وق   ااِلس     ِب      يم  ا  ِ
17  . 
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م اااظ الااادين عااان هماااو  الااادنيا ماااالغ   يقاااود حملاااي ش ساااي  اااد هبنااااع المسااالمين وذلااا  بنشااا  العلمانياااة بيااان    .5
بعادة  عن الدين ول  يعل  هبناع المسلمين هن ديننا ا س مي نظ  جميد همو  الحيا  بكام  ة جوانب ا.وات

تحكي   ي  ش ا اع تعاالب باين هبنااع المسالمين و اد هدى ذلا  إلاب الشاعو  باالظل  وعاد  العادظ فناي لا  يشاع   .9
ان   م  ك ا    ل ا    هني  د هصذ حقي من   يمي مي ط ه ذل  إلاب العناف وذلا  م ادا ا لقولاي تعاالب" و  اا ي ح   اللَّاي   ه ن از ظ   ِبم 

" ة     م ي ول ِ     ون     .18ال ك اِم  

الاادين ساالطة عليااا تقااو  علااب مكاا   العقااا  وال ااوا ، وةااو نظااا  اجتماااعي لااي ا اا  كبياا  مااي تنظااي  كمااا هن 
المجتمااد، فن الع  ااة و يقااة بااين الاادين و واعااد الساالو ، ويؤكااد الك ياا  ماان علماااع االجتماااا علااب هةميتااي مااي 

آص  محس ، لكن ا تقو  كذل  بين  بط سلو  افم اد والجماعاج معا  كوني يت من ع  ة التقو  بين  جظ و 
ا نسان و و  هعلب مني. مالدين يل ض جزاع يمكن و لي بيني موق اجتماعي كالصوف من     اع. ويا ى 

" ان  اعاد  السالو  الصلقاي Lewis" والليلساوف المعا ا  "لاوي   B.Kiddبعض الكتا  فم اظ "بنيامين كد 
 التقوى علب البقاع بدون تيييد من الدين.

النظا  الديني سالطة  وياة لتنظاي  الع  ااج االجتماعياة باين الناا  ماي  اوع مشاي ة  اوى ماوق بشا ية ، م 
  . 19ول ذا م ن  واعد السلو  الصلقي ال يمكن ا البقاع واالستم ا  بدون سلطة االعتقاد الديني

ذا تناولنا ا س   كصات  الادياناج منجاد هن مباد اي تقاو  علاب  ابط اعتقااد وسالو  اللا د ليحقاق ماي   وات
الن ايااة صياا  البشاا ية وسااعادت ا. وةااو لااي   اابطا فةااداف ماديااة هو وظيليااة هو نحااو ذلاا  ولكنااي  اابط ياايتي 

 ، وبالتالي يؤد  ذل  الب تكوين كنتيجة حتمية  يمان الل د وتسليمي الكامظ فوام  اع وةذا ةو معنب ا س 
شص ااية معالااة مااي تكااوين البناااع االجتماااعي. ولااذا مال اابط االجتماااعي ماان المنظااو  ا ساا مي ةااو نتيجااة 
طبيعية لمس ولية المجتمد المسل  مي بناع وتعزيز المؤسسااج االجتماعياة والت بوياة التاي ت ابط سالو  افما اد 

 20.وتوج ي علب هسا  إس مي

الصا جي مينشي من ا تباط القواعد القانونية بالدين لما للدين مان سالطان عظاي  ماي نلاو   هما ال بط 
افماا اد، مكااان النااا  يمت لااون لمااا تاايم  بااي الديانااة دون منا شااة او م اجعااة، ومااي المجتمعاااج الحدي ااة شاا عج 

يااي ةااذه القااوانين، القااوانين بواسااطة ةي اااج متص  ااة نجااد هن الاادين كااان يم ااظ الم ااد  افوظ الااذ  تسااتند إل
 وبصا ة مي مجتمعاتنا ا س مية.

لذل  ينظ  للدين مي كظ مجتمد تق يباا علاب هناي ةاو الحاامظ افوظ لألصا ق مناذ الع او  التا يصياة،  
عنااادما كاناااج افصااا ق والقاااانون والعااااداج والتقالياااد والااادين جااازعا واحااادا ال يتجااازه، وكاااان الااادين ةاااو التنظاااي  

 21. يسود الحيا  االجتماعية وينسق ا االجتماعي الوحيد الذ 

 تقسيم األدوار االجتماعية: :ثانياً 
العاداج والتقاليد التي اعتادةا المجتماد والتاي تتطلا  مان اف   اد ا مان إعاد      ويتم ظ ذل  مي 

ا  المس ولية م ن ال جظ مي بيتي يج  عليي هن يستصد  نوعا معينا  من افسالي  الصشنة مد هس تي وةو المقي
 الذ  يمكن من ص لي مع مة المقدا  الذ  يت ف بي ا نسان من المس ولية تجاه هس تي. 
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والسكن ال يق الذ  يعيش ميي الزوجين لي دو  مي العنف م و  البا ما يؤد  إلب التوت  الادا   باين 
ممااا يع  اا ا  هماا اد افساا   بسااب  عااد  تااوم  المساااحة ال زمااة للح كااة وياانعك  ةااذا التااوت  علااب افساا   ككااظ

 .22للعنف

وهي ااا  ااد يكااون ماان هساابا  العنااف المنتشاا  ع بيااا وعالميااا والتااي تنتقااظ عباا  الل ااا ياج واالنت نااج 
  .23مالتغي اج التي تحدا مي المجتمد الكبي  تنتقظ وبشكظ  ي  مباش  إلب المجتمعاج ال غي  

 توفير العالج النفسي: :ثالثًا
الذ  يما سي  وال ومع  دون هن يعي وا  الل دمي نلسية   ط ا اي ى بعض الباح ين هن العنف نابد عن 

 .24اةتماما للظ وف وافو اا المحيطة بالل د وت جد افسبا  النلسية

ب شص اية القاا   باالعنف كاين يكاون لدياي صلاظ ماي الشص اية بمعاناتاي ت جاد إلاالتاي ذاتياة معالجة افسبا  ال .0
 .25و يكون لديي م ض عقليهلمصد اج ، ا و تعاطي المسك اج وهمن ا ط ا باج نلسية 

و اوا العناف علاب افشاصاا مناذ  اغ ة  تومي  الع ج النلسي لمن و د  احية للعناف ماي  اغ ه حياا هن  .5
مقااد هكاادج الد اساااج الحدي ااة التااي هج يااج علااب افطلاااظ هن الااذ  يمااا   عليااي العنااف باسااتم ا  يتلبااد الحاا  

والتاي تسات ي  انلعااظ ا صا ين ممان لا  يماا   علاي   العناف   ايعيشالديي وي ب   لياظ التاي   بافحاداا التاي 
بالدونياة نتيجاة لمشااع  العجاز والصاوف المت ساصة ما   بعاد ما  ، وهن مان يماا    ا حساا كما يتولاد عنادة  

وماان يتعامااظ مع اا  وصا ااة مااد  يه ااد ا عليااي العنااف وةااو  ااغي  سيما سااي الحقااا مااد عنا اا  البي ااة ومااد 
 زوجتي وهطلالي. 

وا عا ال يقبلي م ني يلجي ال شعو يا إلب  د معظ معاك  ل ذا الوا د وكلما كان الدامد  ويا كاان  د  الل دوجد  إذا .9
 .26اللعظ  ويا بظ  د يؤد  إلب التط ف والعنف

تكون وسايلة مان اللا د  يجااد حاظ  عااد  التاوازن التي هشكاظ العنف ال اد   من افم اد محاولة التغل  علب  .1
 ي تي والتصلا من ال  اا الداصلي ميؤديي ذل  إلب وسا ظ  ي  سليمة م ظ ال    والشت .بيني وبين ب

 هي ااو اد يكاون ، 27المتزاياد با حبااط و اعف ال قاة ماي الانل  ميادمد ذلا  إلاب العناف الل دشعو  ب االةتما   .2
زياد العناف عنادة  ل    بداع  هي ا  وصا اة افطلااظ ماي المادا   ومماا ي الل  ةوعد  إعطاع  افم اد ت ميش
 ما يلي:

 .علب جوان  ال عف عند الطال  وا ك ا  من انتقاده ت كيز المعل  .ه
 .واالست تا  من ه والي وهمكا ه االست زاع بالطال   . 
 .استصدا  العنف ليللج االنتباه لنلسي إلب عد  االةتما  بالطال  وعد  االكت اا بي مما يدمعي .ج
 .28عنف المعل  اتجاه الط   .د

 االهتمام بالجوانب االقتصادية:  :رابعاً 
ماان هةاا  هساابا  العنااف م ااظ اللقاا  هو الاادصظ ال ااعيف الااذ  ال يكلااي  اال ت ااادية ااد تكااون افساابا  

اف  للعناااف مااي افسااا   لاااي   واسااتصدا المتطلباااج افسااا ية، هو حالااة المساااكن هو المنطقااة التاااي يعاايش مي اااا 
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ذا كااان العنااف مااي صااا ج حاادود افساا   لتح اايظ الماااظ ماان   ولكاان تل يغااا لشااحناج الصيبااة وا للقاا  الداصليااة وات
 مالسب  إنما ةو الح وظ علب النلد الماد .

 :اال ت اديةومن هة  افسبا  

بينما   سوع توزيد ال  واج مالل د ي ى الل اج التي تت ف بالغنب اللاحش وتتمتد بامتيازاج ك ي  محاولة تعديظ  .0
 المد د. ص ى ال تناظ من الدنيا إال اللق هم اج 

 انتشا  الط ق  ي  المش وعة مي الكس  والح وظ علب ال زق م ظ ال شو  وال با والس  ة و ي ةا.م ا بة  .5
باااين هوسااااط المجتماااد، ودعااا  الجمعيااااج اللاعلاااة و كاااذا منظمااااج المجتماااد  االجتمااااعي وح التكاماااظ  ااا     .9

 المدني التي ل ا احتكا  مباش  بل اج المجتمد.  
انتشاااا  البطالاااة وصا اااة هن البطالاااة تشاااع     افسااا   باااالعجز وعاااد  تحملاااي قلياااظ مااان و اااد إسااات اتيجية للت .1

ميظ اا  العنااف والشااقاق والناازاا مااي  باالطم نااانالمسااؤولية ممااا يااؤد  إلااب مقاادان  قتااي بنلسااي وتلقااده الشااعو  
 .29افس  

 خامسًا: التعاون بين األسرة والمدرسة 
المد ساة افساساية لكااظ  كاون مان زوجاين وهبنا  ماا وةايافسا   الحدي اة ةاي افسا   ال اغي   التاي تت 

 .ومعااايي  ساالوكي االجتماعيااةط يق ااا يكتساا   يمااي  طلااظ، فن مااا يااتعل  مي ااا يبقااب معااي طااواظ حياتااي. وعاان
ه  ةاي   ،افساساية االجتماعياةالجدياد ص ا  اي  النشعوتعد افس   ب  منازا الجماعة افولية التي تكس  

 .ش ةالوسيلة ال  يسة للتن

   ذلا  المساتوى ؤ فسا تي ويا واالجتمااعي اال ت ااد بالمساتوى  االجتماعياةويتي   الطلظ مي تنشا تي         
مافس   ال تعامظ الذكو  من افطلااظ  ،تبعا لجن  الطلظ ويصتلف ه   تل  التنش ة هي ا ،علب تحقيق مطالبي
 .كما تعامظ ا ناا

ت ااب  عمليااة التنشاا ة    الطلااظ عاان ساالوك ما بعااد والدتااي، وبااذل ويصتلااف ساالو  اف  واف   بااظ والد       
الطلاظ لاي ه ا  كبيا  علاب تنشا تي  اتجااهسالو  الوالادين  عملية متبادلة ه  عملياة تاي ي  وتاي  . وهن االجتماعية
 . 30االجتماعية

هولوياة والت بياة وحتاب افد   واالجتمااا: لقاد هعطاج مصتلاف هدبيااج علا  الانل  دور األم فيي التنشيئة  -
باعتبا ةاا النماوذج والقادو  التاي يحتاذ  باي الطلاظ مناذ ال اغ  مان  وهةمية كبي   لادو  اف  ماي تنشا ة هطلال اا،

الوحيد  الم زمة لطلل ا مان الاوالد   اباعتبا ةهةمية اف   وتكمنافولب لسلو  همي منذ البداياج  اكتسابيحيا 
 .من هم اد المجتمدإلب هن يكب  ويبلغ السن التي تؤةلي ليكون م دا 

عان كاظ  اغي    المسا ولة إن اف  بالنسبة ل غي ةا تم ظ  مزا للح  والحنان والعطاع  ي  محادود، م اي     
بظ يساتم  إلاب حادود الم اةقاة، ال سايما ةاذه افصيا    وكبي   تصا هبناعةا وال يبقب حك ا علب م حلة الطلولة

اف   ومشاكل   ومتطلباات   إلاب  اد  اف  ماي م حلاة يكاونجنس    اصت فافبناع علب  حيا ك ي ا ما يلجي



 12 

يما   نوعاا مان التسالط يجعاظ افبنااع  ومي بعض افحيان واالحت ا متم كزا حوظ ذاتي ما  ا نوا من ال يبة 
اللت   تجعلنا نساتنتج هن هسالو  معاملاة اف  ماي ك يا ا مان افحياان  بط يقة  ي  مباش   يل ون مني . إن ةذه

الجانا  باين افبنااع  تجعظ افبناع كبا ا و  غا ا يل ون و يبتعدون عني وتبقاب باذل  الع  اة هحادياة ةي التي
 . افساااااااااااااااااااااا  واف  وبااااااااااااااااااااااذل  م ااااااااااااااااااااااي ع  ااااااااااااااااااااااة تشااااااااااااااااااااااوب ا الاااااااااااااااااااااانقا داصااااااااااااااااااااااظ 

اف ، مادو  اف  يبا ز ك يا ا ماي  : إن دو  اف  مي التنش ة ال يقاظ هةمياة علاب دو دور االب في التنشئة - 
هدج ةاذه افةمياة لادو  اف  إلاب النظا  باين دو  اف  ةاو دو   ولاب مان حياا  الطلاظ و ادالش و  والسانين اف
ن مان حياا  لا  يبا ز دو ه ماي الم احاظ افولاب للطلاظ م ناي يت ا  جلياا بط يقاة  يا  مباشا    اانو ، مااف  وات

اع تساااعد الاا ، وةااذه افشااي…وحمايااة  الطلااظ ماان حلياا  و ااذاع وكساااع واحتياجاااجتااومي  المتطلباااج الماديااة 
  .31اف  الطلاااااااااااااااااااااااظ علاااااااااااااااااااااااب النماااااااااااااااااااااااو جساااااااااااااااااااااااديا م ااااااااااااااااااااااااما إلياااااااااااااااااااااااي حناااااااااااااااااااااااان

ةناا  العدياد مان المبا  اج ل ا و   التعااون باين ا سا   والمد ساة ماب مجااظ ت بياة الطلاظ ناذك  كما هن       
 :يلي من ا ما

ت بياة لدو  كاظ من ماا ماب مجااظ  هن التعاون بين ةاتين المؤسستين يحقق د جة مقبولة من الل   المتبادظ -0
وعاد  التعاا ض بين ماا ، إذ ك يا  ماا ياؤدى التعاا ض والتناا ض  الطلظ والناش ة ،مما يؤدى إلب زياد  التنسايق

 .تكوين   اا نلسي لدى التلميذ مب هدوا ةما إلب

 
 اد يواج  ااا الت ميااذ  التااي هن التعااون بااين ةااتين المؤسسااتين ياؤدى إلااب الاتصلا ماان  البياة المشااك ج -5

 د تتسب  التس   الد اسي ،  التي االمتحاناج ،و ي ه ، و الغيا  عن المد سة ،هو اللشظ مب وبصا ة مسيلة
 .التعليمياللا د  ميومب ةذا زياد  

الت ميذ االجتماعية واال ت ادية  هن التعاون بين ةاتين المؤسستين يؤدى إلب زياد  م   المد سة فو اا -9
ةااذا المجاااظ، وعلااب التكيااف مااد  مااي ااد تااواج     التاايلمشااك ج ا والنلسااية ،وبالتااالي مساااعدتي علااب تصطااب

 .المجتمد والمد سة

هم اظ ميماا يتعلاق بتك ياف  هن التعاون بين ةاتين المؤسستين يعطب الل  ة لتو ي  موا ل ما علب نحاو -1
د اسااة،  ااد ال تتاا   للتلميااذ م  ااة لنشاااطاج هصاا ى  ياا  الو  ااد يلجااي إلي ااا المعلمااين ، يالتاا المنزليااةالواجباااج 

التنساايق بااين  مااب تاا   بعاض ماان و ااج هبنااا    للقيااا  بنشااطاج هصاا ى  ياا  الد اسااة إن ا باااع و  باة بعااض
لااب زياااد  حبااي  يالد اساا يوزياااد  تح اايل المد سااة والبيااج مااب ةااذا المجاااظ يااؤدى الااب  احااة التلميااذ النلسااية وات

 .للمد سة وانتما ي إلي ا

مماا ياؤدى إلاب ا تقااع تطلعااج كاظ  باين  قامتي ماا، الادمجعلاب  إن التعاون باين ةااتين المؤسساتين يسااعد -2
يحملاي مان تغيا اج ومساتجداج  اد يقاف من اا بعاض افبااع  من ما إلب مستوى متطلباج الع   الحا ا ، بماا

 .لصوم   من التجديد ،هو مو ف المشجد سعيا من   إلب الحدا ة والمعلمين مو ف ال امض
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لعمااظ الت بااو  مشاات كي بين مااا مااب  ااوع اعتماااد هةااداف مشاات كي توجااي ن التعاااون بين مااا يجعااظ صطااة اإ -6
 .32العملية الت بوية مي ما

 

 سادسًا : االهتمام بمكافحة العنف في المدارس بالتعاون مع األولياء : 
من اللعالياج وافنشطة للتصليف من ةذا السلو   المجاظ بالعديدمي ةذا المصت ون يقو  حيا يج  هن 
 تجاه هبنا    ومن ةذه اللعالياج وافنشطة:  افولياعلمين هو الطلبة هو سواع لدى المع

تنليذ العديد من الندواج فولياع افمو  مي هسالي  التنش ة االجتماعية المناسبة لكظ م حلة عم ية  -0
 باعتبا  هن افس   ةي الم د  افساسي مي تيسي  سلو  العنف لدى افطلاظ.

ولياع افمو  حوظ حقوق الطلظ مي ال عاية ال حية والنلسية واالجتماعية تنليذ العديد من الندواج ف -5
  .وحقي مي الشعو  بافمن النلسي واالجتماعي مي اللع  والمشا كة والتعبي  عن ال ه , يوحق

لكظ  ةا نما يتنليذ العديد من الندواج واللقاعاج مد المعلمين وا دا اج المد سية حوظ الص ا ا  -9
والمشك ج النلسية واالجتماعية المت تبة علي ا وص و ا م حلة الم اةقة وكيلية التعامظ مد م حلة عم ية 

 ةذه المشك ج وص و ا سلو  العنف .

تنليذ العديد من الندواج للمعلمين وا دا اج المد سية حوظ حقوق الطلظ النلسية واالجتماعية والمدنية  -1
 والسياسية.

والتعبي  عن ال ه  والمشا كة مي  ند الق ا اج  الديمق اطية   وا عي للكو  معلي    المشا كة مي  -2
 ص و ا التي تتعلق بشؤون  .

وحظ مي حقوق ا نسان دو اج للمش مين الت بويين والمدي ون والمدي اج والمعلمون والمعلماج عقد  -6
  السلمي الصالي من العنف.النزاعاج ومنحب التوا ظ 

الذ  ي دف مي افسا  إلي تعلي   ظ وزا   الت بية والتعلي  من ص المد سي ب نامج العلب  ا ش اف -7
 والحوا  ونبذ ال  اعاج والدماا عن الحقوق بيسالي  الحوا  ال ادئ البناع  الديمق اطيةمبادئ 

ا ش اف علب ب نامج بناع والذ  من  من هةدامي الكشف عن الت ميذ المتي  ين بال دمة والتي من  -4
 حيا يقد  ةذا الب نامج العديد من افنشطة واللعالياج التي تحد من ةذا السلو . ا ةا سلو  العنف آ من 

تنليذ العديد من المصيماج ال يلية وافش اف علي ا والتي من  من هةدام ا التل يغ االنلعالي عن  -01
مة إلب با  ا ط يق افنشطة الح كية وال س  والتم يظ واللنون الشعبية والتي تس   مي صلض العدوانية

 .هنشطة متنوعة ذاج  لة بملاةي  حقوق ا نسان
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تنليذ العديد من المعا ض والم  جاناج والتي تحتو  علي  كن هساسي صاا  بحقوق الطلظ سواع من  -00
حيا اللق اج التي تقد  هو المجسماج وال سوماج التي تعب  عن حقوق الطلظ وكذل  اللق اج التي تحتو  

   لبعض الق ايا التي ت   الطلظ .علي م مون توجي ي إ شاد

التي تعمظ مي مجاظ حقوق هو منظماج المجتمد المدني التنسيق مد المؤسساج  ي  الحكومية  -05
 .33ا نسان والدع  النلسي االجتماعي لمساعد  افطلاظ مي ةذا المجاظ

 ا  المت تبة علي توزيد النش اج الصا ة با و توزيد النش اج والمل قاج الصا ة بحقوق الطلظ  - 09
 استصدا  العقا  والعنف تجاه الطلبة والوسا ظ البديلة للعقا  والعنف .

  .حقوق الطلظ والتوجيي وا  شاد موا يدتنليذ العديد من المسابقاج التي تتناوظ  -01

نلي ال عاالتوا ظ  القيا  بدو اج   ي   للمعلمين الجدد مي كيلية التعامظ مد الطلبة من ص ظ منحي -02
 القا   علي ا  شاد بال ابطة الوجدانية .

العمظ علب الجان  الو ا ي للحد من سلو  العنف لد  الط   من ص ظ جلساج التوجيي الجمعي  -06
 وتوظيف ا ذاعة المد سية والجان  ا ع مي مي المد سة 

لدى المعلمين  ن عنفبدو من ص ظ تنمية م ا اج االت اظ والتوا ظ  ي نما االعمظ علي الجان   -07
 والطلبة وتد ي  الطلبة علي تنمية الم ا اج االجتماعية .

العديد من الب امج الع جية  بتنليذوا  شاد  لتوجييالمصت ين مي اميقو  هما علي المستوى الع جي  -04
لتوجيي للطلبة العدوانيين والذين يتبنون العنف مي حظ مشك ت   والتي تقو  مي افسا  علب نظ ياج ا

 السلوكية الحدي ة (  –ا نسانية  –العق نية االنلعالية السلوكية  –المع مية  –وا  شاد ) السلوكية 

التوجيي وا  شاد بتقدي  الدع  والمساند  النلسية للطلبة المتي  ين ةؤالع المصت ين مي كما يقو   -03
 ية وتولد سلوكا عنيلا وذل  من ص ظ بال دماج وافزماج التي تت   مي ك ي  من افحيان مشاع  عدا

لذاج والشعو  بافمن االب امج ا  شادية التي تقو  مي افسا  علي جلساج التل يغ االنلعالي وتقوية مل و  
 النلسي واالجتماعي .

ذاج الع  ة بحقوق ا نسان والتوجيي  الموا يدمن  العديدإنتاج العديد من المج ج والتي تت من  – 51
  .34ادوا  ش

 
 خاتمة: 
قااتح  مجاااظ ه الظاااة   تةااذ جحياازا كبياا ا مااي وا ااد حياتنااا المعاااش مي اابح ااد هصااذج العنااف ن ظاااة   إ

والعنااف  ااد الماا ه  والعنااف   ااد اف ااوظالعنااف عاان وه اابحنا نساامد  ،وهب ااا نا ليااظ ن ااا  تلكي نااا وساامعنا
اصات ظ  ، ولكانه الظااة  لاق ب اذحاج التي تناد ج تحاج هو تتعو ي ةا من الم طلالعنف  د افطلاظ الديني 

ال  يسااااية مااااي انتشااااا  الظاااااة    منظومااااة القااااي ، وت اجااااد الااااوازا افص  ااااي، يشااااكظ مااااي نظاااا   هحااااد افساااابا 
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بلعظ ةيمنة  ي  السوق المتوحشة، وتغلي  الم لحة الذاتياة، يعايش نوعاا مان  واستلحال ا. مقد ه ب  مجتمعنا
والتكاماظ وتلشاي الل دياة، و ياا  التوا اظ   االجتماعياة، كالت اامناصت ظ المعايي ، وت اجد العديد من القاي  

 .بين مكوناج افس  

هما عن االنعكاساج النلسية ل ذه االعتداعاج علب الوالدين، م ي جد صطيا   علاب اساتق ا ة  النلساي، 
نقباااض المجاااظ، هن افشااصاا المعنلااين يتولااد لاادي   شااعو  حاااد باال إذ تباا ز العديااد ماان الد اساااج مااي ةااذا

 .وا حباط، وعد  القد   علب العيش بشكظ طبيعي ومقدان ال قة مي المستقبظ

ينبغااي التعامااظ معااي، باعتبااا ه  د معااظ نلسااي تجاااه محيطااي افساا   واالجتماااعي  االباانكمااا هن عنااف 
وانعادا  التوا اظ وعاد  القاد   علاب حاظ المشااكظ، تساود لغااة  عموماا. ملاي  ياا  آليااج الحاوا  داصاظ افسا  

علاااب الع  اااة ماااد  العناااف، ويحاااظ مع اااا مقااادان ال قاااة باااين مصتلاااف هع ااااع افسااا  ، وةاااو ماااا  اااد يااانعك  سااالبا  
ويدمعااي ماان  اا ، إلااب ا دمااان علااب المصااد اج،  المجتمااد، ممااا يصلااق لاادى االباان إحساسااا بال ااياا والقلااق،

 .وتجاه ا ص ين واعتماد العنف تجاه ذاتي

ذا المل و   لة م زمة لبني البش  علب المستوى الل د  التا ي  لوجدنا ةمي  بح ناولو ت لحنا 
والجماعي، بيسالي  وهشكاظ مصتللة تصتلف باصت ف التقد  التكنولوجي واللك   الذ  و ظ إليي ا نسان ، 
منجده متم   بالت ديد والقتظ وا يذاع واالست زاع والحط من  يمة ا ص ين واالستع ع والسيط   والح   

 ي ةا من الوسا ظ .النلسية و 

بعض  جسلوكيابعض افم اد، كما نجده مي محيط  جسلوكياواالتجاه نحو العنف نجده مي محيط 
الجماعاج مي المجتمد الواحد، كما يوجد مي محيط المجتمعاج البش ية، وةو يوجد مي مصتلف افو اج، و د 

تمد إلب مجتمد ومن زمن إلب زمن، تزداد نسبة العنف مي مجتمد معين و د تنقا، كما تصتلف  وتي من مج
و د تكون  و  التعبي  عن العنف عديد  ومتباينة فن النا  مصتللون ومتباينون، كما هن النا  يعيشون مي 

 . قامية وسياسية وا ت ادية مصتللة  جمناصياظظ 

و من الع بي ههو الجزا    سواع علب مستوى الموجي  د اف وظ ولقد بده االةتما  بظاة   العنف 
الت بو  هو علب مستوى المؤسساج والقانوني والنلسي و االجتماعي الباح ين و العاملين مي المجاظ ط ف 

االةتما  بافس   وذل  نتيجة لتطو  الوعي النلسي واالجتماعي بيةمية  ،والمنظماج  ي  الحكومية مي التزايد
لقيا  افولياع بم ام   المسند  إلي  ، لمناس  النلسي والت بو  ااالجتماعي وال قامي و و  و   تومي  المناخ 

جسديا واجتماعيا لما ل ذه الم حلة من ه   وا   علي شص ية الطلظ مي والعمظ علب االةتما  بافطلاظ 
، و يا  افم  افس  المستقبظ، با  امة لنشوع العديد من المؤسساج والمنظماج التي تدامد عن حقوق 

 التي تند ج تحت ا افس   ومن ا عامة وبعض الل اج افس   المية ت ت  بحقوق المتحد  ب يا ة اتلا ياج ع
 ل ا. ونيتع   الذ   دمن جميد هشكاظ ا ساع  والعنف  ت  وب  و   حماي افولياع
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