
خطة مساق                            جامعة االسراء   
االسري والمجتمعي عمم نفس العنفكمية اآلداب                       
 

 اهداف المساق
ييدف ىذا المساق التعرف عمى مشكمة تعاني منيا جميع المجتمعات، وىي مشكمة العنف،) العنف 

 المجتمعي والعنف المنزلي(.
 كما ييدف الى التعرف عمى اسباب العنف في المجتمع  وداخل االسرة 

طفل والرجل وكذلك عمى المجتمع ككلو سييتم ىذا المساق في دراسة اثر العنف عمى المرأة وال  
 كما سيدرس ىذا المساق كيفية الحد من العنف االسري والمجتمعي

-مخرجات هذا الفصل:  
 التعرف عمى ما ىية مشكمة العنف االسري والمجتمعي

 التعرف عمى اسباب العنف وكيفية الحد منيا
لعمميةان يستطيع الطالب التعامل مع اية حالة عنف يقابميا في حياتو ا  

بان يتعرف عمى حجم المشكمة واالسباب وكيفية المعالجة والمنظمات والمؤسسات المساندة لممساعدة 
 الشخص الذي تعرض لمعنف

 وفي حالة العنف المجتمعي التعرف عمى االسباب وكيفية الحد من العنف.
-يقسم المحتوى الى قسمين ىما: -محتوى المساق :  

  القسم االول العنف المجتمعي
  الفصل االول

الشخصية المتعصبة -مفيوم التعصب  
 نظريات التعصب

لفصل الثانيا  

 مدرس المساق   الفصل الدراسي الثاني  
 البريد الكتروني  القسم  
 الساعات المكتبية  اسم المساق  
 مواعيد المحاضرات   رقم المساق 
 عدد الساعات   المتطمب السابق 



كيفية الحد من التعصب والتمييز    
 الفصل الثالث

نظريات العدوان    
 سبل الحد من السموك العدواني 

 الفصل الرابع 
 تأثير االعالم عمى السموك االجتماعي المساند 

 والسمول االجتماعي العدائي
 العنف االسري -ني :القسم الثا

 الفصل الخامس 
تعريفات العنف باالشكال المختمفة  –العنف االسري   

 تاريخ العنف االسري 
التشخيص –العنف ضد المرأة _ تاريخ العنف تأثيره عمى المجتمع   

العالقة الجنسية المثمية    –العنف ضد الرجل   
اضطرابات  ى العنف النفسي او الفكري()جسديا، جنسيا ،العنف العاطفي ويسم اشكال العنف المنزلي

 الصراعات الزوجية
  السادس الفصل

 االثار الناجمو عن العنف المنزلي او االسري 
االطفال جسديا ولفظيا وماديا -1  
اثار عمى المدى البعيد منيا االثار النفسية واالثر عمى الحمل ....المرأة : -2  

السابع الفصل  
االسباب المؤدية لمعنف االسري    

االسباب النفسية - السياسية -الثقافية -االجتماعية -االقتصاديةاالسباب   
االرىاق النفسي-واالمراض العقمية -السمطة والسيطرة      -االدارة    
الثامن الفصل   

 : التصنيف الديناميكي لمعنف
 انواع عنف الشريك الحميم  وانواع اضافية 

ث نموذج دولو -  



مرحمة شير العسل–حمقة العنف -مرحمة بناء التوتر -دائرة العنف     
التاسعلفصل ا  

 التخطيط لتوفير السالمة
 التوجية واالرشاد وتقديم االستشارة النفسية والقانونية

الحماية والتدخل  –الحدود الشخصية   
 تقييم الخطورة وتقديم العالج  وتطبيق القانون 

مع المدني التي تقدم الخدمات الوقائية والعالجيةالتعاون مع منظمات المجت  
 -التقييم:

% موزعة حسب مايمي 09سوف يتم عن طريق االمتحانات رئيسية وىي بنسبة   
%09% واالمتحان النيائي 29% وثاني 22امتحان اول   

( عالمات 2) نشاط جماعي تطبيق اختبار عن العنف وعمل دراسة جماعية  -النشاط:  
اسة حالة وتتم عن طريق زيارة ماؤى النساء المعنفات او االطفال الذين يتعرضوا در -نشاط فردي :

0سنكون الزيارات خالل شير  عالمات( 19)  لمعنف او من تعرضوا لمعنف سياسي الالجئيين.  
-المراجع:  
المدخل الى علم النفص االجتماعي، ترجمة ياضميه حداد ( 1002.)مكفليه وغروش -1

 .واخرون

دار زهران للنش والتوزيع ،عمان . علم النفص االجتماعي(. 1002.)احمد دمحم السعبي، -2

 زعب 201رقم التصنيف . 2ط

 اصدار جامعة ام  كتاب العنف في عالم متغير الجزء الثاني (2114)االل ،زكريا يحي . -3     
. المصدر االنترنتالسعودية مكة المكرمة، القرى   

)العنف االسري ( من االنترنت  من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة -0  

من اوراقي الخاصة وقاية ومعالجة العنف األسري  بعنوانورقة عمل   محاسن ابوالحسن ،لسيدا -5  
 


