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��	ذة: إ��اد �  ا�$#"�!  �	ة  / ا


	ل���-#�ری� ا��&(�� ا�&+*ی� ا�(	)� �'&	ی� ا.	/  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 www.gulfkids.com    ا��	��ا����	�	تذوي  أ�
	ل ا�����
 

  
 : ا�������ت

o  
  م�م

o م���م ا����  

o ا���� 
  ���رة م���

o �  ا���� ا����آ

o ا���� �م!�ه  

o ا�� �ا$#��لم!�ه �% ��  

o &ا#��ل ا���� 
  م!�ه� س��ك ا���� ح��

o س��ك ا���� اس+�ب  

o ا���� 
  ا���ام2 ا��� ت0دي ا�- ,��ر م���

o 
  �7ام2 ت���6 ا��345
 ا����3

o 2ا���� ا���ام 
  ا����8
 �7- م��رس

o  29وس� �  ا$7>م ,�ه�ة ا���� ;

o ا�<ي ����= ا���� �7- ا$#��ل �ا$?  

o ت�
 ا$#��ل ;����� 
 م�اج�
 م���
 ا���� %� ا$#��ل 8�ب
 ا�3��8
 ا��4��
 ا���م

o 
  ا���اجB ا����5�م
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        مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة 
� م�اج��C  ا$?� ا�<ي ����= ا���� �7-; 
  :ا$#��ل ودور ا��3��8ت ا$ه�3

ا����وي ا��>م3< ا���G و م0س���� ا���ب��
 ت��ل ب���F ا�- م��ح ����� وا�+��8
 واس�+�ال ان

 ا����;�H; ،م<J$وا Kه� ب�����3Lة م6 �>ل  و�ا$�3 
� ا$ون; �اص+�N م����ة ب���B��8 ا���ب

ا$7>م ا�����5
 آ2 ذ�C� Q م�دود=  ا��ا;�ة وا����3
 وا$س�اف ;� ن�� ا�8���
 وت����35 ب�س�29 ا$;>م
�& ب��Sح�م�� B��8م �; .  

ا���ارس و;�ان ا�T+F وا���Jب
 �3L �  -�7ب ا���ب3
 67 آ3H� م6ا%� ا�- ذ�Q ان ����� دا;B ا�� وه

 ا���ب��
 واو��3ء ا$م�ر ا��>م3< وان��ام ا��4
 ب63�  . ا��0س

ب�!�ه� ا����  ا���م
 وا$7>م ب�زارة ا��ا��3
 ا�- ان ا���$ت ا��� ت��& آ�� ت�3� اح�4ءات ا$دارة
  : ا$ت� ح��
 ��7 وش��N 52634م J� ب�]N �71996م 

    128 �  ح��
 ��7 س�3س

    1872 2�J 
  ح��

  ح�$ت ا���8ر ا����3 37435   

   12624 
  ح�$ت ج�ا9& ا�+��8

  ح�$ت ه�Q 7�ض ا$#��ل 132     

  ح�$ت ا�4�Lب ا$ن�ث 246     

  

 ا��اه�
 ت��ول ت���� م���م ا���� ا�<ي �B �7- وم6Jا$#��ل ذآ�را وان� ه�� ;�ن ا��ر 
?� ح�- ا���ح�

B�7م�، م ��7 
��� 
 ت�c35 $ه& م!�ه� ا���� ا�<ي �B �7- ا���2 ب�4
 �7م
 وا����
 ا�����



 ا���Sل وا���رع وا���رسe3ا��45ص اب��اء م6 ب C�7- وج -Hم2  ا$ن���� �وا��0س��ت ا$��ى ا��
���ك ا���� ا��� م��� ا���2، وآ<�Q ت��23 ا���ام2� 
 جC ن�� ا$#��ل ت�Q ا��� ت�ت+Tوا$س+�ب ا��0د�


 ا���رس
 او ا�Sم>ء اوe3ة او ب�ا$س 
e3او ب C�
 ا���دات  ب�345
 ا���2 ن���Fم� �;�Hا$#�ر ا� 
�3+#
�� آ���� ا���2 وا����3� وا$7�اف ا��; h3�� .  


3H�+ا� 
Jن��ول م6 �>ل ا��ر Q�>ا�<ي آ �� وا���#�� ����= ا���� ا���م
 رص� ا$?� ا�8��ي وا���
3
 ت8�ب
 ا�3��8
 . ا$#��ل �7-H�+ا� 
Jض م6 �>ل ا��ر�ن� �Fوا�  �
 ا���2 ;����� 
ا��4��
 ا���م

  . ا$#��ل ب���B��8 ا�����ري ا��4�ي ���اج�
 م���
 ا���� %�
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  :مفهوم العنف

�& بC ا���د وا�7��8
 و���ن حi3 ��� ا���� م6�� 
J 6�رة ا$��Jع او ا��2 7 س��ت ا��+�3
 ا�+���
� او م���ي ذو #�بB ;�دي او ج��7� ;C�S�3  ا$���Jع ;j8�3 ا$ن��ن ���آ3� ا�<ات ،��;����� %]T ج

  . ب4� ا���3�ة C3�7 او ت�م3�= ا$ن��ن

ان��5ض ;�  ب�نC اس��8ب
 س��آ3
 ت��S3 ب�+�3
 ان����3
 ش���ة J� ت���ي �7- وم6 ?& ������ ت���� ا����
  . 3�ة وا����3�م���ى ا�+4

c�54� و�7دة م� و��7م� ������ ان نJ 67 �3[ا= %� ا��ة او ا$آ��0دي  ا�- ان ا���� م��رس
 ا�
�3Lر ا���دي و�Fاو ا���ق ا$ذى او ا� �ا���� ا�- ا���م3 �او ا�]3 lا���دي ب���� .  

  : وب<�Q ���ن ا����

o را او اذى وم�ي 67 �7� �7- ن�� ���ث %��� م6 س�ء م��م�
 ا���l او ا�]3� �ا$�<اء ا�8F�� .  

o ان���ك م�63 ا���ق ا$ذى او 
  . ا�F�ر او ا���م3� ��<ات او ا$ش�3ء ن�83

o ا�م�م <�; Cآ�ن �  ���2H ا���� ;

o �F�  ا���� ا����ر او ا���+3� ا����3 م6 �>ل س��ك م�63 �

o �3ب����� $�7+�رات م� 

ص��ب
 ت���� ا$ج�اءات ا��5ص 
  . مB آ�ن�� م���

  

  : خطورة مشكلة العنف

o 6ب�& م6 م��م ا��23 م B��F� وم� 
  . وم�0و��3ت J�رات ا$#��ل ا����3�3
 وا$ن��ج3

o �3?وت� ��5�� B��8ار ا���  .ذ�Q �7- اب��C9 ون!�C واج�SتC وس�3س�تC وسCJ�3 ت��ض ام6 واس�

  

  : العنف السلوكي

او�3
 و?�ن��
 و�7� 7�م ت�ا;� ا$ش+��7ت ا���;3
 ���وا;B  ��7ت دا�9
 ودوا;Bت�م ح�3ة ا$ن��ن �7- اش+

� س��
 ا$و�3; >eنm اد�د و����5 ا$;�ث س�ء ا����3 ������ 
�&  او ا��Hن���� �Jا;�& و�س��آ�& او ان�

��ة اوا�>م+�$ة ا$ج���37
 و ا����ك ا�����ف �7� ب�n ا$;�اد ا$;�اطب��م ا$نF+�ط وا���� وا�


3��7 �; 

 ا$ج���37
 آ>ه�� �0دي ا�- س�+3eا���� �; �ا���+B3 ا$ج���7� ;�$;�اط ;�  وا���ا�


 �0دي ا�- ا��+�3eك ا�������  . وا���ا�� �0دي ا�- ا���وان3
 و��7 ا�

اآ��+�� مB����  6 ب�رة �7- ان ���� ح�- �p+4 ن�%�8 ومc9�4� 6 ا��GF ا��� وآ2 و�3� �7دة
�7- ا����ر ب���c وا��K وا����ر وا��23  �رة �7- ا����ر ب��ء م6 ا$ن���$ت وJ�رة ا���دا�


 م6 ���49�4 ا����ر وا�]KF وا���& جSء $���ب�S8��  ���5أ م6 ب��C9 ا$ن��ن�، وا��345
 ا�

  . ا$ن���$ت ;� او�Jت�� ا��>�9


 ،  �ل آ�ن�� ;���
 او م����
 اوت��& بC م6 ��7 ا����ك ����5 ا��أي ح وا���وان3
 وم�+�م��

� ح�3ت�� ا$ن��ن3; &9�J �3ا%�;
 ا�- ان�� ت��K دورا ه�م� ;� س�9� ا$ن���$ت  ;����وان3
 ان���ل ح

  : و��5< ا���� ا����آ� م!�ه� م���5
 م��� ا$��ى ،

 

o م ا�����ا��� :  

ن�ن� وش��7 وم���5 ����3ة ا$ج���37
 م��م �J وا�<ي ��& ;� ص�رة 7�وان م6 ا���د 3L -�7�= وه�
�ة��  . ا��

o �  :ا���� ا$�Sام

-�7 &9�J وه� ا���ع م6 ا���� �; <H6 م���6 س�اء آ�ن ا���وان م6 ا$���ا�7�اء ا$� �% lا��� 


  . ص�رة ;�د�
 او ج��37
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o ا���� ا��+�ح:  

  . Q ا���2م+�ح م6 ا���ع حi3 �0م� ا$ن��ن ب���م�
 ا$���6 ب<� وه� س��ك

i3ح 
� ا��345; �ن8� ان ا�4]3� ;� ت��C�e  وا���� ا�Sا9� د�23 �7- وج�د س�ء ت��3 اس�س
K367 ت��& اس�� S87 �J 

 ا$ج���37��J وان ت��ن���� Cاو ان ات�8ه�ت 
e3+ا� B3& م����رج
  ا����م2 ا�


 ا��ى  . ت���C م6 ا����ف ب���

  


 م6 ا���� ا����آ� ب���Jو���6 ا���  : ت+�ع ا$ت

o اد��7� ا$; 
  . ت]33� ا$ت�8ه�ت ا���وان3

o 

 م6 ا�8�����J��� 
  . ت]33� اس��ب ا����7

o 
��  . ا��وة ا��

o ي��� ا�����
 ت�;3� ;�ص ا���� ا�; 
  . ��2 ��7ص� ا��345

o ��+ك ا$آ���ف ا�����  . �>س���اد ����وان3
 و��7 ا�

o 
  . وا��ن�ن ب�4رة ح�زم
وت�+r3 ا���ع  ;�ض ا���ب

  

  : مظاهر العنف

o 67 �  .4J� �7- ا�]3� ا$�7�اء ا���!

o او l���� �  .ا������ ����l او ا�]3� ا$�<اء ا�+�ن� و3L� ا�+�ن

o �3[ا���ق ا$ذى ب������ت ا�.  

o 
  .وا����sت ا���ق ا$ذى او ت�م3� م� ��24 ب����ا;r ا���م

  

  : اسباب سلوك العنف

  : ش345
 ا���2 س+�ب س��ك ا���� ا��� ت�جB ا�- ا-أ

o ا�� ب�$ح+�طSا����ر ا��� .  

o ب��<ات 
Hا� ��% .  

o ا�+��غ 
�3
 م�ح�+# 
  . وا���اه

o ب�� .ا�]3� وا��23 اح�3ن� ا�- س��ك ا���� اS�7$از ب���345
 وJ� ���ن ذ�Q �7- ح

o اب�ا$%� �� 
� و%�� ا$س��8ب�  . 3& وا�����3� ا��3���8
ا$ن����� وا���

o 
� ا$س�ة وا���رس; Cح�3ت 
�3+# -�7 rاه�د ا���ت� .  

o 
  . ا��23 ا�- ا$ن���ء ا�- ا���2 وا��7��8ت ا���37

o 
  . 7�م ا��رة �7- م�اج�
 ا����>ت ب4�اح

o 
   . 7�م اش+�ع ا��>ب ���ج�ت�& ا����3
 

  :  اس+�ب س��ك ا���� ا��� ت�جB أ�- ا$س�ة-ب 

o ي�ا$س Qا����  

o 6��ا9� م6 ا��ا�Sا����23 ا� .  

o 6��ا9�ة م6 ا��ا�Sة ا���  . ا�

o ب��ء 7�مv� ة�سwا 
  . م��ب�

o 
   . ا�F]�ط ا$�4�Jد�
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  :  أس+�ب س��ك ا���� ا��� ت�جB إ�- ا��;�ق-ج 

o ء��  . ر;�ق ا�

o ة��3�7
 ا�- ا�Sا�� ��7- ا�]3 .  

o ����  . ة ا��;�قا����ر ب����2 ;� م

o 
  . ا���وب ا�����ر م6 ا���رس

o ;�ق ا����ر�2 ا�+J 6م n;�ب�� .   
 

  : ا���� ا��� ت�جB إ�- ا���رس63  أس+�ب س��ك-د 

o وة�
 �3Lب ا���  . ا��

o >3ه���م ب���>ت ا��>مz7�م ا .  

o 632 ا���رس+J 6رش�د مzوا C3�3ب ا���جL .  

o 63ا���رس �; 
Hا� ��% .  

o ا���مم� 
   . ا������ مJ 6+2 ا���رس63 �رس
 

  : ا���� ا��� ت�جB إ�- مB��8 ا���رس
  أس+�ب س��ك-هـ 

o ��% 
  . ا���اp9 ا���رس3

o 
  . 7�م آ���
 اwن��
 ا���رس3

o 

 ا���4ل ا��راس3;�Hز��دة آ .   
 

  :  أس+�ب س��ك ا���� ا��� ت�جB ا�- #+�3
 ا��B��8-و

o +ةان���ر س��آ�3ت ا�>م$�.  

o  NJر= ا��8ب�3 وج�د و��Hو7�م اس� �اغ آ+3�; .  

o �  %�� ا�T+F ا$ج���7

o 
  . %�� ا�������ت وا��ان63 ا�����8

o ا���� ان���ر ا;>م .  

  

� م����8 ا�- ,��ر ا���� ه� آ�� ��3� ا�- م7��8
 ا��ى م6 ا���ام2 ادت; :  

o �أS7ل   أ;� ا$ن��ن إح��سC ب�C�345 وأش��= بjنCب�]N م6 ا$ت��ع ح� ,�ه�ة ا���� ا��F�ي ا��
���C م6 #�ق ا�����
 ;> ���� ب�$م�ن وم6 شjن� r��# 2آ �;  B�8�� أن �Fا�� �ه<ا ا��8 ;

  . ا$ش�3ء �7- أ;��ل ا����

o 6م��4ص مj; ة�ب���ه6 دور ا$س 
��Fا���3ة ا�� Nاص�ب 

 wن�+�= أرب�ب  ج�
 ?�ن3��F2 ا��Lا���ا

اwس� ��� . اwم� ا�<ي ��� س+2 ا$ن��اف وا���� أS87ه& 67 م��رس
 ا�

o ن|; 
H��? 
� ���>ب وإم�اد ه0$ء ب���3& $ وم6 ج����8وب مB  اه���م ا���ارس ب����<�K ا��5
 . ����رس
 أو ه8�ان�& ����Sل اس���اده& ا��+�3�، أم� آ�ن م6 شjنC ه8�ان ا��>ب

o ���أزدح�م ا�� Qف إ�- ذ��F�
 �7�رات  بjب�3
 ت���?2 ;� ا���2 وا��8& وت��2 ا����ن ا�����ب�63 ;

، وا$;��د ا�- ا��BJ ا�F5�اء آ2 ه<ا ��3{ ح�ل� . ا���س ج�ا ��ن� م6 ا���2 أن ���C3; G ا���� م��8ن

 

o ان���ر �F2 ا��+�ر م6 أ�Hون مS3��� &ا���5ر ب63 ا��>ب م6 ا��+�ب وأن� � ن�ح3
 دأب�& �7- ت��#
  . ا��ة ا��ا;�
 ����� ش�ب�� ;� ج���7ت $ أ;�اد وإذ �]�K �7- م�����3#

  



 

 

 

 www.gulfkids.com    ا��	��ا����	�	تذوي  أ�
	ل ا�����
 

  : العنف ضد الطفلة األنثى مظاهر

o &3م�ن م6 ا�����ا��  

o �3ت���� �ا���2 ا��+�  

o ��+واج ا��Sا�  

o ا���5ن  

o ��  ا�4�Lzب وا����ش ا��8

o ���7 ت��2 ا����ة 
3
 ن�83�� ب�n ا����3� اwج���37
 م2H  ا����ض �v%��اب�ت ا���; 2Hم����� م��
 .ا�+�N وش�ف ا$س�ة ب�4رة م+��� ;��3 ا����;!
 �7- ش�ف

o 
J�#رة و�J 23ت�� B��8ا�� 
  .ا����ة وذ�Q ���ل دون ان5�ا#�� ;� ان��

o -Hوا$ن �ب63 ا�<آ 
J�ا���.  

  

  :مظاهر سلوك العنف

  :ا$#��ل أن���&  م!�ه� س��ك ا���� ت�8=-أ 

o C3وا���ج p4ا�� n;ر .  

o �3[ا� Bم ��7� ا����ج 
  . ت�r�S ا��>بl ا��345

o ب�Fب�� lإ�<اء ا��� .  

o �9اSم���ن ا�zا l���� .  

o ��5�� lا��� n��ت� .  

      :م!�ه� ا���� ت�8= ا��;�ق - ب

o ب�F;�ق ب����7�اء �7- ا�zا .  

o ;�ق�ش�2 وت���� ا� �  . اzش��اآ�ت ;

o ;�ق ��ءإ��أو ات>ف م�����ت ا� .  

o ;�ق إ?�رة ج� م6 ا���اء�ب63 ا� ����  . ا��

o ;�ق �7- ا$رض�ا� B;ت��� د .  


-ج ���  : م!�ه� س��ك ا���� ت�8= ا�

o 
���  . سK ا���رس63 أو م2H�� 6 ا�

o 
���
 م6 ا���رس63 أو م2H�� 6 ا���5�  . ا����& وا�

o ح�ت��23 ا���رس6 67 ا�� .  

o ع�F5ا� n;ر 

 ا���رس3����� 

  : ا���رس
  م!�ه� س��ك ا���� ت�8=-د 

o 
  . إت>ف اس�س ا���رس

o �  . إت>ف أدوات ا����ط ا���رس

o -�7 د�ا��� �  . ا��اBJ ا�����3

o 
  . إح�اث ش]K ب63 ا��c4 ا���رس3

o 
  . ت���C ح�اT9 ا���رس
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  :حالة أطفال املدرسة

ا���8
  ص� م!�ه� ا���� ا��� ����ض ��� ا#��ل ا����& وا��� وردت ب����ر و;� ه<ا ا�4�د ������
 �3��8
 ا���م
 ب����2 ;�� 
39��Hس�wورة ا��� 
��3F2ا���  �ا��2001;+� : ، وه� �7- ا���� ا����

o م6 إن %�� ا$#��ل �Hوا$س�]>ل، ;���ك أآ 
م��3ن  100 ����8& 7�%
 ����� وإس�ءة ا����م�
�����ن �7- اس�س ا��5�ة أو ����%�ن  ن ;� ,�وف م���;
 ب����5#�، وآ3H� م��&2�# �����

� ا���اد اzب�ح3
، وا���� ا�+�ن� �vت�8ر ب�& أو �8+�ون �7-; 
وإس�ءة  م��رس
 ا�+]�ء أو ا����رآ
 وا���ارس وا��0س��ت وا��B��8 ا�����، ا����م�
 ا�<ه�3
 ا���ج��ن %� اw#��ل م����3ن ;� ا����زل

  . س�ء ا�������
 6�7 ه& م����eن م+�ش�ة 67 ر��7
 اw#��ل وح�����& و;� ح�$ت آ3H�ة ج�ا �4�ر

o Bا�7ت �7- ا$#��ل ;��آ� وواس�ا�4 �ال ا?S� $6 أودت  و��ن ا����ا$ن���ر ;�� ا�����3�3ت م6 ا�

���ب��ه�ت  ا ا���دب��3ة أآH� م6 م��3ن� #�2، وأصK3 أآH� م6 ?>?
 أ%��ف ه< ا�4�ا�7ت ا��


 أو بjص�ب�ت ��3�ة�����  . م

o -ا� S330دي ا���� l��� ا م��3H�4دي وآ�J$وا �ا���S33 س�اء آ�ن  ت�S�S دوام
 ا$س�+��د ا$ج���7
أو ا��%B ا�4�Jwدي أو ا����J ا���3س� او 3L�= م��9�J  6 �7- ا���4� او ا���ن أو ا�l�8 أو ا���6

3
 م6 ح�3ةاwص2 ا��م� أو  ا���ا�J أو�
، إ�- ;�ارق ;� م�8$ت ر39J�7zارق ا�<ة  ا�; �اw#��ل وه
  . ب63 ا�+��ان أو دا���� ;� ا����,& ;� ج�B3 ان��ء ا����& س�اء

o 
ا��ا��ان واwس�ة  وا$�4�Jد�
 إ�- ت��n ا��ور ا�+��� اwه�3
 ا�<ي ��م بC ت0دي ا�F]�ط ا$ج���37
 �� %��ن حr ا���2 ;� ا���� ;;

 مjم�نe3ب 
�ة وح�ن3��  . وم

o  67 2 ن��4& م6 اw#��ل ��4ر�7ن ا�ن ��+�ء 3J -�7� ا���3ة ا���7دا  ب��3ن ش1.2c5إن م� $ �

�ت�5�� ا����ن ا��5رج3
 وا��� و%��  �7- أ2J م6 دو$ر واح� ;� ا��3م، آ�� ت��& ا�?�ر ا���رم
 ا��
�
ن�37
 ا�5�م�ت ; ا���3آ2 ا$س�س3
 وت�ن�آ2 �7م  � و;�ة اآH� م6 �7�ة م>�63 #�2 دون س6 ا��5م



 م��� وس�ء ا��]<���Jاض ���6 ا���ام K+�  . م�!��& ���;- ب

o ة أ#��ل م6 ش�2 م6 اش��ل�واح� م6 آ2 �7 �
 وآ3H�ا م� $ ���ن ب��ور ا$#��ل  ���نJ�7$ا
ب2 و ���م�ن ;���3  +� م� ����%�ن ����S33ا�+��ت م��& اس���دة م6 اب�T ا�5�م�ت و��L ا����63J و$ س��3

� آ3H� م6 ا������8ت; 
  . م6 ح�ق ا���ا#�

o K+�� ��>�63 ا$#��ل ب�7�م آ���
 ا���ا;r ا�3�4
 وت�ن� م���ى ا��4
  ����2J ا���� ا�+�ن� وا��
ب�����ن آ2 ذ�3L  Q� ا��jم�ن وا����ث ا��8ي وا������ت ا��5�ة واآ�!�ظ ا����آ6 ا���م
 وم�3= ا���ب

<+��2 7+�ت ام�م ر;�ه3
 ا$#��ل م��� .  

o 
وه� ا����ات ا��� ت�2H ا��� ا$دن- ا�>زم  $ ���i�? 2 ا$#��ل ب�����& ��l س��ات م6 ا��راس
�� ا���ارس �>���م ا$س�س; 3��6م�6 ه& ;� س6 ا���رس
  ب���اءة وا����ب
 و��S� 7�د ا$#��ل 3L� ا��


ا$ن�ث وه��ك م>�63 ا��ى ت��- ا����3& �7- ا��ي م�رس63   م��3ن #�2 م�!��& م1106 67 ا$ب��ا39
�3L >3ب���>م 
� �7�Jت دراس3
 م��!; 
و3L� ص�3
 و3L� مS�8ة  م�رب63 $ ���%�ن اج�ر آ�;3

&� ا���ص�63 ب���]3� ا�������ج� ا����B ���- ان ا$#��ل 3L� ب�����ات ا���;3
، ان ه<ا ا����& ا�<ي ��
-�7 2��� 
���; 
�Jة ا��ا�3Hب�� ;�3& ا��>�63 ا�� �ا$#��ل، س��3ن م34� ه0$ء ج���3  ت��3& اس�س


J�7$او ا$س��+�د ح��� ش�> م� م6 اش��ل ا .  

o م6 ا$#��ل 
���5� ن�83
 إس�ءة اس����ل ا��5�رات، �<ا ;|ن ه��ك ح�ج
  ت���ض ح�3ة أ7�اد �5%

 م� ه� 3L� م��وع  ����م�ت وا��آ�$ت ا����م3
 ا��و�3
 اج�اءات م��F;�ةأن ت�5< ا م�س
 إ�-�;����

3
 او� . ت�ر��ه� او ا���K ��3�7 او ا$ت�8ر ب�� او ت�ز���� م6 ان��ج ا��5�رات وا��0?�ات ا��
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  :العنفية عوامل تكوين الشخصية


 و�3�ة ��2F��ا���� ا�� 
  وا���نB، وت���5 ج���
 ا����#�ريء ;� ا���ازن ب63 ا��ا;B إن ج���

ذ�Q ه� اس���اد ;�دي وب���� أن  ا��4درة 67 رد ;�2 إج�ام� أي ��2 م���� دا9& ;� ه<ا ا���ازن wن
3
 م4�ر�
 ا���$ت ا���  آ3H� م6 ا$م�اض ا���Hش�5ص وم6 امw�7�اء �7- اwا9& ا���� وا�8�

p%ا�- ارت��ب ا��� ت� �  :� ��7م�آ�3 �0دي ا$س���اد ا$ج�ام

o م�  :ا$ن�

����� ا����  ���رع 67 ارت��ب اب�B ا�8�ا9& ;� س+23 اش+�ع ا��23 �>ن��م وJ� ه��ك م6 ا$;�اد م6 $
،�
 ا��345
 وم�� ���� ا����  ;j8ة آ�� ���ث ب63 ا��>ب ا?��ء ا��3م ا��راس�s% 23م د��وا��23 �>ن�

B+ا��� �Fا� T3ا��� Tا��س �ا��+�ب ��3�ون �����ن   ت2�8 ا���� اس��ب ش7�8
 �2�8ب���3� س�9�ة ;

 ا�]��K م6 ا���س ;�  ا�8�5� او ا����اة ا$م� ا�<ي ���+� ن�ع م6;�? Bو����رض م 

 ا����3;�Hا�

B��8ا��.  

o ا$ذى �  : ;�2 ا$ذى ح+� ;

� ا���اه63 $نC ����ه& ب�$رت�3ح; Qذ� �6 ���ا;��م6 ا�<اء ا$� 
  . وا����

o ة�ا�]3:  

3
 م6 ج�
 وت�S�S ا$���Jء مJ  6� ت���� ج���
 ا���� م6 ا�]3�ة وا����ر ب��]3�ة�م�ت+T ب��]��Sة ا��8
  .;�ص
 ا���� ;��]3�ة اش� ���ا ح���3 ت���ب ;�دا ���C ت���6 اج�ام� ;��C� }3 ج�
 ا��ى،

o �� ا����ر ب���c ا�8���ن�  :او ا���

� c3�ب2  �ى ;�د ����J� ����� ا���� م6 م�آK ن; ��انC ا2J م���ى م6 ا$���6 ب�K3 ج��ي او ن�
� ان�& ��ج��ن �C اه�ن
 ب�+K ه<ا ا��K3 ب����� آ2 م6���.  

o ور�ا�]:  

اس��ب  ت�ت�K م6 ا;�اد ���S3ون ب��]�ور ����8& ش]�;63 ب���رس
 ا���� ب�ي ه��ك ب�n ج�ا9& ا����

 ا���د�
 وا$ج���37
 م2H   ا��را?
 ا�+���3ج3
حi3 ان ا��345
 ت���ن وت���2 م6 ت��27e3+ا� Bد م����

،
� ا$س�ة ا���ام2 ا�8]�ا;3; =Sآ�د ب��& م�ض ��� ا������ �آ�;�ة وا��= او  ا$ج���37
، وه� ا��
ت��27 ه<= ا���ام2 ا�����5
 ت���ن ا���345ت  م�ض اب��� بC او وج�د= مB زوج
 اب او 3L� ذ�Q م6

 ��Fب� 
  .ب�n 67ا�����5

  

  :املشجعة ملمارسة العنف العوامل

o Kا���ر� cJت��� �;��3 ا�3& وا$ه�اف  ا$ج���7� ا�#�5�ء او ا���cJ و�!�� ;� ا������8ت ا��
  . م���,
 ا���ب��
 ا���م
 وت���Q ;��3 ا$س�ة ب�4رة

o ل او�Hم�<� 
+��3
 س�اء ب����Fاءات ا�S8م� ا� 
�3
 �7� ا$;�اد وآ<�Q ا$ن��اف ت0دي ا�- ��r ح���
� ���ن ا�S8اء ش��� و��6 ا��9& �7- ت��3<= $ ���<= %��; 

 ا���JبJ�ب . 

o 
ا���23 م6 ح�ة ا$�7�اء �7- ا����3ر او ت��l ا����ذ��  س���
 ا��+��� و���ث ه<ا �7�م� ت��ول ج��7
  .ب��2 ارادي م6 ب�n ا$;�اد ب4� ا��5��K ا$ج���7� و��& ه<ا

o �7ا$;��ر 

  م و%�ح ا����3ر و�0دي ذ�Q ا�- ب�+�+�وا$ت�8ه�ت و��ص
 �7�م� ���� ا����3ر ب���
�Hد�6 او اآ�م����5 �� �e3ش.  

o �� J� ت����nJ ن�اح� ا�T+F ا$ج���7;�Hوا� ��  ;���8� ا��ا7� ا��ن�ن3
 و$ ت���� ا��]3� ا$ج���7;
�3
 م6 وج�
 ن!� ا$;�اد �3�7
 ه<= ا��ا7�ا��NJ ا�<ي ����ر ;C3 ا��B��8 ب�4رة ت��2 ;  . وت7 ����8

o ا��7��8ت nب� 
;�? ������ BFت i3ة ب��� ا������8ت ت��ن م6 ا�; 
��ص
 ت6�S  ا$ن��ا;3
C� ا��$ء �اد م��7�ا$; lن� �; r�5اف وت�ا$ن� .  
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  :وسائل االعالم ظاهرة العنف يف

&��7 �وب�� ان اص+S3  p ب�]�3ن ا���� وا�8���
 وا����ك ا���وان� وا��3م7�وان� ��� ان�� ن�h3 ا��3م ;
&3� ا�; n��7 م�8ل Bم B= ا��اس�3?jن ت��S�����  ك وا���دات���3
 ان��ط ا�+��Lو 
وا�����3� ا$ج���37


3
 ا$ج���37+��L ده� ان ت��2 ��ى�ب�� 
� اس���N7 ه<= ا��س�3
 ا$7>م3;  
��Fا������8ت ا��

 ت���S�3ن3
 ��ص
 وت��{ ج3>وا�7��4;�? 
ت����Sن�3 ��ص� و$شQ ان ا���س ;� آ2 م��ن و3  -�7

ذات ا?�ر س�+3
  ب�أوا ��!�ون ا�- ا������Sن آ!�ه�ة ج���ة او آ����
 ح�Fر�
 ج���ة ا��>ف #+�ت�&
�n ا��س�29 ح��
 ا7>م3
 ش�37
 ت�6�F م� ت��%C ب م��3
، و���د �B��8 ا��أي �7- ان�� ن�اجC ا��3م


وا�8���
 وا���د�
  وا�����S�3ن3
 ب�جC ��ص م6 م�اد ت���ي �7- م��ه� م6 ا��K7 وا���� ا���8ه3��
� ا$;r م� �+�� ب��T ت��ز�� ��3� ا�- ا$�7�ال او  وا���وان ب��2 ه�29 و;� ز��دة م����ة $ ن8�;

  .ا���4ن

�3
 م��ودة ب2 ان ه��ك م7��8
 آ+3�ة م6  ��]3�ات3L� ان ح�3ة ا$;�اد وا��7��8ت �& ت�� ت�j?� ا��3م ب�J

3;�Hات ا���7م ا���]3 Cب�ج �3��7
 ا��]3� ا$ج���7 Kت�4ح Nو$زا� N+ص�ح �  . ا��


 م6 ا�����K ا��� ���<ر  وم6 ه�� �p+4 م��K ت�m c35?�ر ا�����S�3ن آ��م2 ج�ه�ي وب�4رة���م
-�7 23����� ان �& ت�6 ب���� ا����ص�، ان ردود ;�2 ا���د ا�<ي ���ه� ا����ا�+�i ا��� ت�� 



 م��ة �Jام�� م7��8
 م�آ+F��7 
3;�? 
م6 ا���ام2 ا$س��
 وا��345
  ا���4ر ت�م �7- ار3%

3
 ا�����5e3+. وا��3?j�3 %� وا��J2 اح�3ن� در�7 وا��� �J Kا��� 
س�+�3ت  ا$��8ب� ��+N3 وتj?3� ج��7

�م��ه� ا���� ا�����S�3ن.  

� آ�� ان ه2�3 ا���!3&; 
ا�3�F�  ا$ج���7� ا�<ي ����2 �7- م7��8
 ا�����ات ا����3
 ا��اس5


 ب���ه3& ا�35� وا���ل  ا$ن��ن� وا$7�اف وا$ن!�
 وا��ان63 وا�3& ا$ج���373
 ا�����J<�$وا


ا���7Sت  ��C آ�;
ج����3 ت��2 ��ى ا$ن��ن ا���ي در�7 وا�3J ت���� �7- س وا���ف وا$م�ن
�� ا��J��7 ا�>ش��ر�
 وه; 
م��7� م���7
 ت��بc ب�$ن�>ق ��ى اول  ا���وان3
 ا����م
 وا���+�ت


  . ;�ص
 س�ن�


��ة ا�+�ن3وا���ا�J ا���آ+
 ت0دي �7- ا���ى ا����2  وا����ه�ة ا���H�ة ����ه� ا���� ا�8���ن� وا�
  آ�س�3
 اس��8ب3
 ���اج�
 ب�n م�ا�J ا�4�ا�7ت اووا�- J+�ل ا���� ا�- ت+�� ا$ح��س ب���5�

Cك ا����3 ذات���  .م��رس
 ا�


وا�+<خ ا��+3� ��ى ب�n ا��+�ت ا���س�ة J� ت�7�F ا����ر  آ�� ان 7�ض ص�ر ح�3ة ا��;�ه3

+L�ن ت�<ر ب���; 

 ا����3Jم��ت ا�������3
 �+��غ م2H ه<= ا��Lس  ا���jب <; 
ب����L ب����ق ا����و7

  .6 ب����L ب��ق 3L� م��و7
م


 ص���
 م���
  وا�����S�3ن �� اح�6 ا���3ر ا����r ا����� �����م2 مB ا���دe3ب �6 ان ���ن �3���

�
 ا��+3�3
 و�3� م0سe3+�� 2� ح; 
ت��3
  اج���37
 ت�م ا���ن ���0س��ت ا$ج���37
 ا$��ى ا���م�

Cوب��رة اه���م�ت Cرات�J �د وت����ات ا���+�C�3J S�Sوت�   C3�ت7 �ا$ج���37
 ومC�H ا����3 وت�س3
C9$وو �  . ا��م� ن�� أم�C وو#�C ود��C وL�س ش��ر= ا��#�
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  :االثر الذي يولده العنف على االطفال

o Bم �3
 ����4ل �7- 7�م ا��رة �7- ا����م2 ا$��8بe3+وا� 
 ا��B��8 وا$س���Hر ا$م�J���� 2Hت ا�<ات3

  .ان��ج ج3�

o %� وا$ش+�ع م6 ا���3ة�7�م ا����ر ب�� 
 .ا$س��
 وا��راس3
 وا���2 وا��>�Jت ا$ج���37

o $ <+���B3 ا���د ان ���ن ات�8ه�ت س��
 ن�� ذاتC ب�i3 ���ن م�� C���� .  

o 
  .ا��8ب3
 7�م ا��رة �7- م�اج�
 ا���ت� وا�F]�ط ب���

o Cت�اج �  .ا���د دون ت�دد او اآ��eب 7�م ا��رة �7- ح2 ا����>ت ا��

o د���� r��� $ Cام�ر ح�3ت �33�� ت; 
3�<  .ا$س�

  

  :مواجهة مشكلة العنف ضد االطفال جتربة اجلمعية املصرية العامة حلماية االطفال يف

ا�F7ء ا�3��8
  �]�ض ر��7
 ا$س�ة وا�����
 وت��3
 ا��B��8، و�+�� 7�د 1986 تjس�N ا�3��8
 �7م
وان��
 ا�3��8
 ،ب�$%�;
 ا�- 7�د م6 ا�5+�اء   م�,� بB3�8 م��ر��180B ���2 ب��3��8
 ، آ�84

Kر���� Kا$ج�ن 
J�7$م�8ل ا �  .ا���م�63 ;

�  -:ت��$ه� ا�3��8
 ���اج�
 م���
 ا���� %� ا$#��ل ;� اwت� وت��2H ا���ب3�ات وا$ن��
 ا��

o  د��� 
ت��+�، وآ<�Q ص�ف م��7�ات م�د�
 و3�37
  ���� ت��3< س5000ص�ف ا��4�و;�ت ا��راس3
  .��ص
 ب���ء ا��>م3<

o �; 
ت����3 ا�����3ت ا�8�اح3
 وص�ف  ص�ف م��7�ات ش���
 �>س� ا��3�ة، وآ<�Q ا����ه�

  . ا$دو�

o 

 ����2 وتF&  ت�;3� م��+��   آ��ب وت5�م رواد ا���اr9 وا$ن��
750م��; 
وا�����8ت ا����ن3
  .وا����وم
 م6 ا�5�م�ت #r ا����ا39
 وا����#r ا���39
ا����

o ح�ث م�j2 ب���� 
  .  ;�ان2وص2 ا�C3 ا���& ����2 �7- م��ح
  تS3�8 ح��

o ا�����دة  إن��ء دار 

 ا�<ه�3J�7$ذوي ا 
دار ا����ن م6 م���&  وJ� اص+�N" \دار ا����ن" \����7

  . ا$ج���37
 وا����3�3
 �7- م���ى ا����& ا���ب� ا$س���ر�
 ب2 وا���2 ا$ج���7� وا����7

o دار ا$���م p��4� ض س��ي�م� 
  . ت�!3& وا�Jم

o �وتB3�4 ا������ت وآ<�Q ت�ر�+�6 �7-  ت�ر�K ا����3ت ا�����ب�ت م6 ا����3& �7- ;6 ا���
  . ا���8ل ا����و�7ت ا�4]3�ة ;� ه<ا

o ن�ت او�F��� �ا����ص 
  . ح�اث وم��وع ر��7
 ا#��ل ا���ارعا$ 2�7 واج+�ت آ�م�

o 
�>#��ل ;� ا����ة م6  ب|7�اد ب�ن�مG ن�ادي ا$#��ل آ�� �JمN ب���3< م���� اب� 3J� ت�م ا�3��8

151 ���د 1/7/1999 ا�- 25/6���7� ج��3
 وJ� حF� ا���2H ا������ روج� م�ر   #�2 م6 ت

�; �3�� ا��3ن�Hوم� ������� �  . ا��3م ا���5م

o Gام�ب|7�اد ب 
ا�����ب63 م6  ا���ر�K ا����� ب�رش�� �>#��ل ا����63J، وا��F ا$#��ل ت�م ا�3��8
  . ا����3& وا#��ل ا���ارع

o 
3
 و���ف  ب���3< م��وع ر��7
 #�2 ا���رع ب�����ون مB ا��4�وق ا$ج���7� �JمN ا�3��8�����
ا���ف ا�����7
 ا��� ت��7�ه& �7- ا���3ة   #�2 م6 ا��8�63 ب�����3&1280ا����وع ����7
 7�د 
  . �7- ا����ك ا���3& ا�����
 وآ<�Q ت����ه&

o 
3����  ت& ت�ر�K ا#��ل ا�����8ت ا�; B3�8�� اءة�
 س��ح
 �7- ا���+�3ت� �>ل م��ج�ن ا�ب���
  .1999 ص�3

o دار �>���م S3�8ح���3 ب�ن��ء و ت 
ب ا�!�وف ا��4+
 م6  #�2 م6 اص��250ت��B �ـ  ت�م ا�3��8
  .  #�1502او ا$ب��6 وآ<�Q ان��ء دار �3%;
 ���2 ا���رع ت�J�;  B�ي ا$ب او ا$م
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ا��+�دئ ا��5ص
 ب�B�8 ا���e3ت ا����3
  �ـ�� آ�نN ا�3��8
 ه� اح�ى ا��3��8ت ا��� وN�J �7- ا7>ن
ا���e3ت 3L�  ع ��
 2�7 تB�8 وJ� ت& اس��د م��و-ا���3ره� آ���r ��<ا ا��B�8   وس+r-ب��ق ا���2 

�3�  .ا����م3
 ا����3
 ب��ق ا���2 وا����ل م6 ا��3ن


  : و;� ه<ا ا�4�د �JمN ا�3��8
 ب���3< ا$ن��
 ا����3

o B3ج� �3
 ا���2 وت& اس�5�ام�� ;Jب�ت�� 
+3 ا���>ت وورش ا���2 ا��� ن�<ت ب���;
 ا��B�8 ت& ا7�اد ح

.  

o &ح�> ت B+�3م ب��د س� م��;!
 س�ه�ج، و��J، و ب�رس�3� ،ا�; 
  . واس�3ط ت ت�37

o اح�ال 
 .ا���2 ت& ا7�اد وج�
 ن!� اه�3
 ح�ل م��ب�

  

  :املراجع املستخدمة

o     ،ون�وا� 
 م4�5� ا��راس�ت ا$م�3
، ا�S8ء ا���دس، ا���آS ا���ب� ���راس�ت اب�اه�3�� &3

  . هـ140ا����ض، اسـ�ت ا$م�3
،ا$م�3
، ا�S8ء ا�ـ��دس، ا���آS ا���ب� ���ر

o     ،r��5اف ج>ل 7+� ا��وا$ن� 
وا����،  ا�����8
 وا���ود، ا����K ا����� ����+�3ت�: ا�8���
، 
  . 1997ا$س���ر�

o     l3�  . ب���م، �7& م��;�
 ا$ج�ام ، م��jة ا����رف، ا$س���ر�
 رم

o      ��7 ا$#��ل ، ��� ا�����
 ا��+��ةم�8 - ���ة( ص��ء ا7$; 
3�4; 
 أآ��ب� -، ا���د ا��Hم6 )

 وا����3
 ، ا��ه�ة  ،1999������ �  . ا��l�8 ا���ب

o     ا���م l7+�س م���د �7ض ، �7& ا��� ، 
  .1981، ا��ار ا��8م�3
 ، ا$س���ر�

o     &�7 ،ي��  . 1980ا���l وا$ن��ن، دار ا����رف، ا$س���ر�
،  7+�ا��ح�6 م��� ا��3

o     2ا��� BJوا ��� ا��4�ي ;� ن���
 ا��ن ا�����6 ، م�آS ا��راس�ت وا�����م�ت ��7د ص�3م ، ت

�ق ا���2، ا��ه�ة، �� 
  .1996ا��ن�ن3

o     

 ا��4��
 ا���م
 �����ب ،: ا$س>م3
  م8�ي م���� ، ا���� وا�����e3ا�� ، 
 دراس�ت �Jن�ن3

  .1995ا��ه�ة،

o     �م��، i3L �#�7  ،
ا$س���ر�
 ،  ا����آ2 ا$ج���37
 وا����ك ا$ن��ا;� ، دار ا����;
 ا��8م�3
1979 .  

o     م��� م���د  
  . 1996ا��ه�ة، ا��!��
 وا���+r3 ، م��+
 637 ش�l،: م��4- ، ��م
 ا�7��8

o     ون�ا� م��� م��4- وا� 
3
 و�7& ا���l ا$ج���7� وا���ب3�3�4
 ، آ�3
، ا��4
 ا���  
 -ا���ب3
 ، 
  1997ج�م�
 ا$س���ر�

o     
3
 ، م�+�
 ا����8ر�
 ، ا$س���ر�
 ،  م���د ;��� ��7ش
 وا��ون ، ا��4�  . 1998ا���

o      ، 

 آ�3+�ت راب�
 ا���اة ا���ب3
 ) 5، 4، 3، 2، 1ا$جSاء  )ن�ه�ة رمSي ، ا���� %� ا������س�
  . ا��ه�ة ،

o     ة ا���ج
  . 13/8/1998،  $�+�ر ا��4��

o      United Nation, preparatory committee for the special session of the general 

assembly on children , AWORLD FIT CHILDREN, second substantive 

session,29 January : 2 February 2001. 

  

 

 

 

 


